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 ثـرؤتـؤكؤلـي دانيشتنـي دةستثَيك 
 3/9/6002 رَيكةوتي شةممة يةك

ــذمَير    ــةياني  (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممي س ــةك ش ــتمانيي   7/9/0226رَيكــةوتي  ةرؤذي ي ــةني نيش ئةجنوم
بـة ئامـادة بـووني    , بـة سـةرؤكايةتي بـةرزَيد عـ نان رشـاد مـوؤك سـةرؤكي ئةجنومـةن و          كوردستاني عَيـراق  

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
    .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمخولي دانيشتين دةستثَيك , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

دةستةي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةن برزيـاردرا  دانيشـتين كردنـةوةي      , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –كةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان خولي طرَي اني ية

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .وتاري بةخَيرهاتن لة اليةن بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن-1
 .ي دووةمي ثةرلةمانةوةوتاري بةرزَيد سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بةبؤنةي كردنةوةي خولي طرَي ان -0
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان بةوةكالةت بةم بؤنةيةوةوتاري  -7

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
 –جنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان    لة ثـةيرزةوي نـاوخؤي ئة  ( 04)ي ماددة (0.1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

برزيـاردرا دانيشـتين كردنـةوةي خـولي طرَيـ اني دووةمـي       , ي هـةموار كـراو  1990ي سـاَلي  (1)عَيراق ذمارة 
 :عَيراق بةم شَيوةية بَيت –ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 .وتاري بةخَيرهاتن لة اليةن بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن-1
 .ي دووةمي ثةرلةمانةوةوتاري بةرزَيد سةرؤكي هةرَيمي كوردستان بةبؤنةي كردنةوةي خولي طرَي ان -0
 .وتاري بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان بةوةكالةت بةم بؤنةيةوة -7

 .سةرةتا داواتان لَي دةكةم دةديقةيةك بؤ طياني ثاكي شةهي اني ئازادي سةربةزي بوةسنت
 .زؤر بةرزَيد سةرؤكي هةرَيمي كوردستان جةنابي كاك مةسعود بارزاني
 .زؤر بةرزَيد كاك عومةر ؤةتاح سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان

 .خوشك و براياني بةرزَيد
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ــي      ــةم سوثاسـ ــةرمتان لَي ةكـ ــةخَيرهاتين طـ ــتان بـ ــةماني كوردسـ ــ اماني ثةرلـ ــةرؤكايةتي و ئةنـ ــةناوي سـ بـ
ة يةكـةم  دانيشـتين ئاسـايي دةسـتثَيكردنةوةي كارةكـاني خـولي دووةمـي لـة سـاَلي          ئامادةبوونتان دةكةم لـ 

 .دووةمي ثةرلةماني كوردستان
جطـة لـة   , دةمةوَي ئاماذة بة ثشووي هاوينةي ثةرلةمان بكةم كة تيايـ ا دوو كؤبوونـةوةي نائاسـايي بةسـ ا    

َينان ثاش طفتوطؤيـةكي تَيروتةسـةل   كة تَيي ا ياساي وةبةره, كورتكردنةوةي ماوةي ثشووةكة بؤ هةؤتةيةك
جَيي خؤيةتي لَيرةدا بةثَيي مان وو بوونيان سوثاسـي ليذنـةي ياسـايي ثةرلـةمان و ليذنـةكاني      .ثةسةن  كرا

ــةم  ــر بك ــاي       , ت ــرؤذةي ياس ــي ث ــادة كردن ــؤ ئام ــردووة ب ــان ك ــاري خؤي ــة ك ــ ا رؤذان ــووي ثةرلةمان ــة ثش ــة ل ك
هــةروةها , ةطــةَل وةزيــرة بــةرزَيدةكان بــؤ ئــةو مةبةســتة وةزارةتــةكان و ئةجنامــ اني ضــةن ين كؤبوونــةوة ل

 .ليذنةكانيش سةرداني وةزارةتةكانيان كردووة بؤ جَي بةجَي كردني ئةركةكانيان
 .بةرزَيدان

ديارة ثةرلةماني كوردستان لة ماوةي خولي طرَي اني يةكةمي ا ئةوةن ةي لة تواناي دابوو بَيت هـةوَلي داوة  
بـةو ثَييـةش ضـةن ين    . و كَيشةو ثَي اويستيةكاني جةماوةري كوردستان ا بضَيتهةميشة بة دواي داواكاري 

هـةروةها  , ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي تـريؤر و ياسـاي وةبـةرهَينان     :وةك, ياسا و برزياري ثَيويسك دةركردووة
ليذنةي نووسـينةوةي دةسـتوور كـة سـاَلَيك لةمةوبـةر ئـةركي ئامـادة كردنـي ثـرؤذةي دةسـتووري هـةرَيمي            
كوردستاني ثَيسثَيردرا كارةكاني تةواو كردووةو برزيارة لة رؤذاني داهاتوودا ثرؤذةي دةستوورةكة بنَيردرَيتة 

ــَ و بكرَيتــةوة     ــ ا ب ــة مي ياكانيش ــةبي حدبــةكان و ل ــتان و مةكت ــةرَيمي كوردس ــةرؤكايةتي ه ــةوةي , س ــؤ ئ ب
ــت  ي طوجنــاو ثــرؤذةي دةســتوورةكة  بــة تَيبــيين و ثَيشــنياز , راوبؤضــووين هــةموو اليــةكي لةســةر وةربطريَي

ــت  ــ تر بكرَي ــةردةم     , دةوَلةمةن ــة ب ــات و دةخرَيت ــةر دةك ــوونةوةي لةس ــة ثَي اض ــر ليذنةك ــارَيكي ت ــا ج ئةوس
ثةرلةمان بؤ طفتوطـؤ كـردن و ثةسـن  كردنـي وةك دةسـتووري هـةرَيمي كوردسـتان رةواَلـةتي سـةرؤكايةتي          

 .هةرَيمي كوردستان دةطرَيتةوة
 .دخوشك و براياني بةرزَي

كـة سـةرداني   , لةماوةي رابردوودا ثةرلةمان ثَيشوازي لة ضةن ين لَيثرسراوي بااَلي عَيرادي ؤي راَل كـردووة 
مـةبوود مةشـهةداني سـةرؤكي ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق و       .بـةرزَيدان د :كوردستانيان كـردووة لةوانـة  

ــةي ئي تــ    .د ــ َيكي كوت  ــران و وةؤ ــةني وةزي ــةرؤكي ئةجنوم ــاليكي س ــوري م ــة  ن ــي ب ــةكطرتووي عَيراد ي يف ي
ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــةممار ئةلــةكية لةســةرجةم دي ارةكانــ ا مةســةلة طرنطــةكاني طــةلي كوردســتان لــة 
طةَليان ا باسكراوةو راشكاوانة بريورزايان لةسةر ئاَلوطؤر كراوةو ضةن ين برزياري ثَيويسـتيش دراوة بـؤ ثتـةو    

 .هةرَية و عَيرادي ؤي راَل كردني ثةيوةن ي نَيوان دام و دةزطاكاني
بةتايبــةت لةســةر مةســةلةي ؤي راَليــةت و ضــؤنيةتي جــَي بــةجَي كردنــي ماددةكــاني دةســتووري عَيرادــي    

داوامـان  , و بةكارهَيناني زماني كوردي وةك زمانَيكي رةمسي لة عَيراد ا بةتايبةتي 142بةطشك و ماددةي 
كــورديش لةســةر ثاســةثؤرت و ثــارةو ثــولي عَيرادــي  زمــاني, لَيكــردوون كــة ثَيويســتة وةك زمــاني عــةرةبي
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هةروةها داوامـان لَيكـردوون كـة لـة دانـاني بودجـةي عَيرادـ ا عةداَلـةت رةضـاو بكرَيـت و دةبـَي            , بنوسرَيت
دــةرةبووي زةرةرو  زيانــةكاني خــةَلكي كوردســتان بكرَيتــةوةو كــة بةدةســت سياســةتي رذَيمــي لةناوضــووي   

هةروةها بةورديش بامسـان لـة ضـؤنيةتي ضارةسـةر كردنـي كَيشـةكاني       . ةبةعس لة طةلي كوردستان كةوتوو
زيـــادكردني مووضـــةي ؤةرمانبـــةران و ضارةســـةر كردنـــي كَيشـــةكاني كارةبـــا و :وةك, هاوواَلتيـــان كـــردووة

 .سوتةمةني و طراني بازارز و هةتادوايي
 .بةرزَيدان

ثَيويسـتة هـةمووال بـؤ كـار و خـةباتي      , بـن لةم دؤناغة هةستيارةدا كة كوردسـتان و عَيـراق ثَييـ ا تَيثـةر دة    
هـةوَلي سةرخسـتين خـةباتي طةلةكـةمان بـ ةين لَيـرةدا دةمـةوَي بـةكورتي         , بَيوضان خؤمان ئامـادة بكـةين  

 :ئاماذة بة ئةركةكاني سةرشاني ثةرلةمان بكةم كة ثَيويستة لةم ضةن  مانطةي داهاتوودا ئةجنامي ب ةين
حكومــةتي هــةرَية و ثـرؤذةي ياســاكاني تــري لـة اليــةن حكومــةتي    دةركردنــي ياســاي وةزارةتـةكاني /يةكـةم 

يــان دةكــرَين و ئــةو ثرؤذانةشــي كــة بــة رَيطــاي ياســايي دةخرَيتــة   , هةرَيمــةوة ئاراســتةي ثةرلــةمان كــراوة 
 .بةردةمتان

ــراق و       /دووةم ــة عَي ــةي ل ــةو طؤرزانكاريان ــي ئ ــاو كردن ــةمان بةرةض ــاوخؤي ثةرل ــةيرزةوي ن ــي ث ــةموار كردن ه
بةشَيوةيةك كة كارةكاني ثةرلةمان بةرةو ثـَيش ببـات و ببَيتـة هـؤي     , و ناوضةكة هاتؤتة مةي انكوردستان 

 .داناني ميكانيدمَيك بؤ ئةوةي ثةرلةمان بتوانَي باش  و كاريطةرانة تر بةدةوري خؤي هةَلبسَك
بـةر رؤشـنايي   ضاوخشان نةوةو ثَي اضـوونةوة بـة ليذنـةكاني ثةرلـةمان و دانـاني ليذنـةي تـازةش لة       /سَييةم

 .ذمارةي وةزارةتةكان  بةثَيي ثَيويست
ثَيويستة ئةو ليذنانة زياتر كارا بكرَين بؤ ئةوةي وةك ثَيويست ضاودَيري كاري وةزارةتـةكان بكـةن   /ضوارةم

ــةن   ــةمان بك ــة ثةرل ــكةش ب ــان ثَيش ــؤرتي خؤي ــي    . و راث ــةر كردن ــؤ ضارةس ــت ا ب ــاتي ثَيويس ــة ك ــةوةي ل ــؤ ئ ب
 .وةزيرة ثةيوةن ارةكان بكرَيت كةموكورزيةكان بانطهَيشك

طفتوطــؤ كردنــي ثَيويســت لةســةر بودجــةي هــةرَيمي كوردســتان كــة ضــاةرزوان دةكرَيــت حكومــةتي  /ثَينجــةم
 .هةرَية لة مانطي ئؤكتؤبةري ثَيشكةش بة ثةرلةماني بكات

ةتـةكان و  بةدواداضووني هةنطاوةكاني حكومةتي هةرَية لة ثَيناو يةكخستنةوةي دام و دةزطاي وةزار/شةشةم
 .هاوكاري ثشتطريي كردنيان بةثَيي ثَيويست

داوا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين كة بةزووترين كات ئةو ثرؤذة ياساييانةي كة لةبـةر  /حةوتةم
دةستيان دايةو ثةيوةن يان بة ذيان و طـوزةراني توَيـذة جؤربـةجؤرةكاني خةَلكـةوة هةيـة ئامـادةي بكـةن و        

 .بةتايبةتي ثرؤذةي ياساي ئةجنومةني ثارَيدطاكان و ثرؤذةي ياساي خانةنشيين, بكةنرزةوانةي ثةرلةماني 
لة كؤتايي ا دةمةوَي ئاماذة بةو كؤبوونةوة نائاسايية بكةم كة ثةرلةمان ئةجنامي داو تياي ا بةرزَيد سـةرؤكي  

ردني كَيشـةي كارةبـاو   بـؤ باسـك   .حكومةت بةوةكالةت و ذمارةيةك لة وةزيرة بةرزَيدكان بةش اريان تَي ا كرد
دواي ئـــةوةي , ســـووتةمةني و طرانـــي بـــازارز كـــة جَيطـــاي ثرســـيارو خـــةمي رؤذانـــةي خـــةَلكي كوردســـتانة
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ثَيشنياري , ضةن ين راسك دةركةوتن كة ثَيش  ئاشكرا نةبوون, طفتوطؤيةكي تَيروتةسةليان لةبارةيةوة كرا
 .كان و ضؤنيةتي ضارةسةر كردنيانطوجناو خراية بةردةم حكومةتي هةرَية بؤ نةهَيشتين كَيشة

بؤ زيـاتر بةدواداضـووني داواكارييـةكاني    . ئومَي م واية كة ئةم جؤرة دانيشتنانة لة داهاتوودا بةردةوام بَيت
 .كؤمةاَلني خةَلك و ضاودَيري كردني ئيشوكاري وةزارةتةكان

و ضةسـثان ني ياسـا و    بةهَيد كردني حكومةتي هـةرَية و ضارةسـةر كردنـي طرؤتـةكاني خـةَلكي كوردسـتان      
دابينكردنــي دادوةري كؤمةاَليــةتي وبــةهَيد كردنــي هــةنطاوةكاني دامةزرانــ ني كؤمةَلطةيــةكي مــةدةني لــة   

 .كوردستاني ئازاد و دميوكرات و ؤي راَل ا
لــة ثــَيش هةموويانــةوة بــةرزَيد ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان جــةنابي كــاك مةســعود بــاراني كــة ضــاوةرزوان  

 .ميشة ثشتطريي هةنطاوةكاني ثةرلةمان بكاتدةكرَيت وةك هة
رووبـةرزوو  , هةروةها ثَيويستة سةركردايةتي حدبةكانيش لـة ئاسـك بةرثرسـيارَيك مَيـذوويي خؤيـان دابـن      

ــةكان  ــةوةي طرؤت ــةم      , بوون ــةهي ان ئ ــوَيين ش ــةكمان و خ ــةوان و طةل ــاني ئ ــةبات و تَيكؤش ــة خ ــؤن ب وةك ض
وة لــةم دؤناغةشــ ا ثَيويســتة وةك ســااَلني بةرنطاربوونــةوةي  بةهــةمان شــَي, دةســتكةوتانةي بةدةســتهاتوون

يـةك هةَلوَيسـت بةخـةباتَيكي بَيوضـان كةتيايـ ا هـةزاران       , دةسةاَلت اراني بةعس و رذَيمة طؤرز بة طؤرزةكـةي 
ئـازادي و هةَلبـذاردني ثةرلـةمان و    , شةهي  و دوربـاني بـةخوَيين طةشـي خؤيـان خـاكي كوردسـتانيان ئـاودا       

 .َية و عَيرادي ؤي راَلي بةدواداهاتحكومةتي هةر
ئَيستاش لةم دؤناغـةدا ئـةركي هـةموو اليةكمانـة ئـةم دةسـتكةوتانة بثـارَيدين و دذايـةتي كردنـي طةنـ ةَلي           

ــتان      ــةَلكي كوردس ــةاَلني خ ــتيةكاني كؤم ــي ثَي اويس ــةرَية و دابينكردن ــاني ه ــةناو دامودةزطاك ــةتي , ل بةتايب
تةمةني و طراني بازارز و ضةسثان ني دادوةري و طيـاني دميـوكراتي و   ضارةسةر كردني كَيشةكاني كارةباو سو

ــتان ا   ــة كوردس ــا ل ــي ياس ــةدامطري كردن ــاو      . س ــة ثَين ــةين ل ــار بك ــةين و ك ــةبات بك ــةوة خ ــةموومان ثَيك ــا ه ب
 .بةديهَيناني طشت ئاواتةكاني طةلةكةمان

 .هةر بذين و سةركةوتووبن
 :بةرزَيد كاك مةسعود بارزاني

 .رةو ميهرةبانبةناوي خواي طةو
 .خوشك و براياني بةرزَيدو خوشةويست

 .خؤم بة بةختةوةر دةزامن جارَيكي تريش لة خدمةتي ئَيوةدا كؤببينةوة لةو شوَينة ثريؤزة
بَيطومان ثةرلةماني كوردستان رؤَلَيكي سةرةكي بيين لة دامةزران ني دامودةزطا دةسـتووري و ياسـاييةكان و   

لةبةر ئةوة بة دَلنياييةوة عةرزتان دةكةم كة من وةكـو  , كي ضارةنووسساز دةدرَيتلَيرة برزيار لة هةر بابةتَي
سةربازَيك لة خدمةتي ئَيوةدام و هةرضي ثَية بَ َين و ثَية بكرَيت درَيغي ناكـةين لـة ثشـتطريي كردنـي ئـةم      

بـة ئَيـوةي   ثةرلةمانةو داواشتان لَي ةكةم كـة ئَيـوةش رؤَلـي خؤتـان بـة ضـاكي ببيـنن و ئـةوةي كـة مي  ـةت           
ضــاودَيريي ســةرؤكايةتيي , ئَيــوة دةتــوانن ضــاودَيريي حكومــةت بكــةن , ســثاردووة بةضــاكي ئــةجنامي بــ ةن
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ضاودَيريي هةموو دامودةزطاكان بكةن و خؤشبةختانة دةبين  كة يةكطرتنةوةي طةلةكـةمان  , هةرَية بكةن
وومة ئـةو دةناعةتـةي كـة ئـةو     لـة مَيـذبوو مـن طةيشـتب    , يةكطرتنةوةيةكي س اتيذييةو بـة دةناعةتةوةيـة  

برايةتي و تةباييةي لة ئاسك سةركردايةتيي هةردوو حدبـي سـةرةكي و حدبـةكاني هاوثـةميان طةيشـتؤتة      
لـةم  , بةاَلم من زؤر لةوة دَلنيا نةبووم كة ئايا ئةمة دابةزيوة بـؤ نـاو خـةَلك يـان نـا     , ئاستَيكي زؤر زؤر بةرز

ئةمـةش زؤر زؤر  , بؤ خودا زؤر بة ضاكي دابةزيوةتة نَيو خةَلكسةؤةرةي س َيماني بؤم دةكةوت كة سوثاس 
 .جَيطةي خؤشحاَليية

بة خؤشـحاَلييةوة عـةرزتان دةكـةم كـة لـة مـاوةي رابـردوو هـةم لةطـةَل          , يةكطرتنةوةي دةزطاكاني حكومةت
ــاري نــاوخؤ   ــري هــةرَية بــؤ كاروب ــةردوو   , وةزيــري نــاوخؤ و وةزي هــةروةها لةطــةَل وةزيــري ثَيشــمةرطةو ه

هةنطاوي زؤر زؤر باش هاوَيذراوةو دةتوامن بَ ـَية ئـةو ثَيشـكةوتنةي لـة     . ةرمان ةيي لةشكريش كؤبوومةوةؤ
يةكطرتنةوةي ثَيشمةرطةو دروستكردني لةشكرَيكي يـةكطرتووي مـودَيرن بـؤ كوردسـتان لـة تـةوةدوعي مـن        

بــؤ دادةنــرَي و دةبينــة  ثــةنا بــةخودا زؤري ثَيناضــَي ئــةوةش رادةطةيــةنرَي و ياســاي ثَيويســك , زيــاتر بــوو
ثـَيش  , هةروةها يةك دةزطاي ثؤليس و ئاسايش و هةروةها دةزطاكاني تر, خاوةني يةك لةشكر لة كوردستان

ماوةيةكيش جةنابي كاك عومةر ثَيي طومت كة سةبارةت بة وةزارةتي دارايي و داد يةكطرتنةوةيان لة تـةواو  
 .بوون اية و شتَيكي ئةوتؤ نةماوة

دطـاي تـةميديش خؤتـان ئاطـادارن كـة راطـةيانراو ثَيموايـة ئَيسـتا ئَيمـة خـاوةني دةزطايـةكي            سةبارةت بـة دا 
دادوةريي زؤر زؤر رَيكوثَيك  و ئومَي ةوارم ئَيمة هةر بـةردةوامب  لةبـةرةو ثـَيش ضـوون و دامةزرانـ ني      

 .دامودةزطا ياسايي و دةستوورييةكان
وو هةن َي خؤثشان ان روويان ا بةهؤي هةنـ َيك ط ـةيي و   لة ماوةي رابرد, خؤثشان انةكاني ماوةي رابردوو

بـؤ ئـةوة   , بَيطومان ئةو هةموو خةبات و تَيكؤشانة بؤ ئةوة بووة خةَلكي ئَيمة ئازاد بكـريَ , طازان ةي خةَلك
تـةنها يـةك شـت مـن     , بووة خةَلكي ئَيمة هةر كاتَيك بيةوَي نارةزايي خؤي بة ئازادي و سةربةسك دةربربزَي

م جةماوةري ئَيمة خةَلكي كوردسـتان لَيـي ئاطـادارين كـة زؤر جـوان نييـة ؤةرهـةنطَيك بَيتـة نـاو          حةز دةكة
يان بَي ئاطايانة ثةالماري دامودةزطاكان ب رَي و شـوَين  , ئَيمة كة لة كاتي خؤثيشان ان ض بة دةستَيكي خراث

 .كبشكَين رَيخراث بكرَي يا بسوتَين رَي يا ئؤتؤميَي ي وةزارةتة خدمةتطوزارييةكان تَي
ئَيمـة طـوَي لـة    , ئةم شتانة نةكرَي ئةوةي تـر بَيطومـان خةَلكةكـة ئـازادةو بةرزَيديشـةوة     , ئةمة الدانة لة ياسا

ثَيويستة لةسةر دةزطاكاني حكومةت شـت بـؤ خـةَلك روون    , ط ةيي و طازان ةكانيان دةطرين و مايف خؤشيانة
هةية با خةَلكةكة هةموو شتَيك بة شةؤاؤييةتةوة ضونكة هةن َي شت هةية مومكينة كةموكورزي , بكةنةوة

يـا دروسـت بـَل لـةنَيوان ئَيمـةو خـةَلكي ئَيمـة كـة ثَييـان وا بـَي ئَيمـة            , نابَي كةلَينَيك دروست بكرَي. بدانَي
 .شتيان لَي ةشارينةوة يا شةؤاؤيةت نيية لة ئيشةكان ا

ئـةوةي ئامـادة بـووة كـة كيـاني خـؤي       , َيـي من ثَيمواية كة خةَلكةكة طةيشتة ئةو دةناعةتة خؤشي رازيية ث
ئةطـةر  , بَيطومان ئامادةشة هةموو كاتَيك كة هةرضي دوربانييةكي ثَيويستة بي ا, ب ات لة ثَيناو واَلتةكةي ا
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ثاشان دةبَي ئةو جةماوةرة بدانـَي ئَيمـة ئينقي بضـي نـ  ئَيمـة نـةهاتووين بـة        , لة بارةكة بطات بة تةواوي
, ئَيمـة خـةَلكَيكي شؤرزشـطَير بـووين خـةباران كـردووة      , و دةسةاَلت بطرينـة دةسـت  زؤري كودةتايةك بكةين 

ئـةو خةَلكـة دةنطـي داوة بـةم حدبـةو بـة       , بؤ ئةوةي ئةم مي  ةتة زرطاري ببَيت, طيامنان لةسةر دةست بووة
, شـووريية ئا, توركمانـة , كـوردة , حدبة هاوثةميانةكانيش ئةمرزؤ ئةم ثةرلةمانة نوَينةري خةَلكي كوردستانة

هةمووي تياداية بة ئارةزووي خؤشتانة سبةي دةتوانن بـة هـةمان ئـةو دةنطـةي كـة ئَيمـة مانانتـان        , ك  انة
 .هَيناوة بؤ ئَيرة بة دةنطي خؤتان دةرمان بكةن

 .بةرزاسك ئَيمة وا دةبين  كة كوردستان دةبَي وابَي
دةزامن ثَيشـي ئـةوةي بَيمـة سـةرباري طشـك       بابةتَيكي تر هةية من بة ثَيويسك, ثرسي كيانة هةَلةشاوةكان

ئــةويش مةســةلةي , كــة ماوةيــةك ثــَيش ئَيســتا بابــةتَيك خرايــة بــةرباس و لَيكؤَلينــةوة  , ئامــاذةي ثَيبــ ةم
 .مووضةي كياناتي موحنةلة بوو

كة لةوانة هةن َي لة موستةشارةكان ديسان ضووبوون ثةيوةن ييان كردبوو بة هةن َي دةزطاي حكومةت كـة  
يةكَيك لةو ئاؤاتةي كة ئَيمة وةكو كورد و خـةَلكي كوردسـتان تووشـي بـووين ئـةوةبوو      , ة وةربطرنةوةمووض

ئةمةش شتَيكي زؤر , كة لة سةرةتاي شؤرزشي ئةي وولةوة خةَلكَيك دةسك داية ضةك و لةطةَل حكومةت بوو
مي  ـةت بـوو بةيـةك     1991بةرةبةرة طةيشتة ئةوةي كة سوثاس بـؤ خـودا لـة راثـةرزيين     , زؤر ناخؤش بوو

ئـةو كاتـةش سـةركراديةتيي سياسـي     , دةنط و يةك ريد و سوثاس بؤ خودا كوردستان رزطار كرا لة دوذمنان
بةرةي كوردستاني واي بة باشي زاني كة لَيبووردنَيكي طشك رابطةيةنَي هةرضةن ة بريين زؤر دووَل هةبوو 

مـن ثَيموايـة يـةكَيك لـةو     , وي هـةموو شـتَيك بـوو   بةاَلم بةرذةوةن يي واَلتةكـةمان لـة سـةرو   , الي زؤر كةس
بـةاَلم بـةو   , نيعمةتانةي كة ئَيسـتا ئَيمـة تيايـ اين ئـةو برزيـارة بـوو كـة برزيـارَيكي حةكيمانـة بـوو راسـتبوو           

 .مةرجةبوو كة كةس جارَيكي تر نةطةرزَيتةوة سةركاري ثَيشووي خؤي
سـةرؤك كؤمـار راسـتة سـةرؤك كؤمـاري هـةموو        ,ئَيستاش ئَية بةشَيكي هـةرة طـرنط  لـة دةوَلـةتي ؤيـ رالَ     

زؤر لــة وةزيـرة سـةرةكييةكان هـي خؤمـانن سـةرؤكي ئــةركاني      , بـةاَلم لـة خؤمانـة و هـي خؤمانـة     , عَيرادـة 
خـؤ  , واتة ئَيمـة بةشـَيك  لـة دةوَلـةتي عَيرادـي     , سوثاش هي خؤمانة جَيطري سةرؤك وةزيران هي خؤمانة

, ئَيمة نايةَل  شك وا سةر بطرَي لة كوردستان, هةر شَيوةيةك بَيت بة, ئؤثؤزيسيؤن ن , ئَيمة غةريبة ن 
يـا  , طةر واش نةبَي مومك  نيية جارَيكي تر رَيطة ب رَي دووبةرةكي لة ناو مي  ةتي كورد دروست ببَيتـةوة 

 كةسَيك دةست بؤ شوَينَيكي تر ببات و جاشايةتي زين وو بكرَيتةوة لة كوردسـتان ئةمـة مةحاَلـةو بـة هـي      
ئةو برزيارةش كة درا هةر لة كـاتي خـؤي ئَيمـة ثةيوةنـ ميان كـرد بـة جـةنابي        , شَيوةيةك رَيطةي ثَينادرَيت

سةرؤك كؤمارو سةرؤك وةزيران و دامودةزطاكاني تري حكومةتي ؤي راَليش بؤ ئةوةي ئاطـاداربن ئـةو شـتة    
ضـونكة طةرشـك وا   , وانةكـةن نةبَيت و ئةوةش ئاطادار كردنةوةيةك بوو بـؤ ئـةو موستةشـارانة كـة هةَلـةي      

 .بةاَلم دواي ئةوة بيستة زؤر هةرزةشةو طورزةشة كراوة, بكةن كارة كؤنةكانيان نوَي دةبَيتةوة
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ضونكة بةناوي سةركردايةتيي سياسي بةرةي كوردستاني دراوة بؤ , ئَيمة ثابةن ين بةو لَيبوردنةي كة دراوة
بـةاَلم ئةطـةر هـاتوو كةسـَيك خـؤي ثةشـيمان       , بينـةوة ئةوة نـة دراوة ئَيمـة ثـاش ماوةيـةك لَيـي ثةشـيمان ب      

بووةوة لةو ثةميانةي كةدابووي ئةو كاتة خؤي بةرثرسياريةتيي دةطرَيتة ئةستؤ و ئـةو لَيبوردنـةش مـاوةو    
 .بةردةوامة و نابَي هي  ثَيشي ييةكي ئةو برزيارة بكرَيت

ــاران   ــاييكردني تاوانب ــةنفال و دادط ــرة , ئ ــةتَيكي ت ــة  , باب ــةالي من ــة ب ــةنفال و   ك ــةلةي ئ ــة مةس وة زؤر طرنط
 .دادطاييكردني تاوانبارةكانة

ــةزي        ــة دةؤ ــن  ل ــة دةبي ــةو تاوانباران ــة ئ ــك ئةوةيــة ك ــاني هــةموو كوردَي ــانةي ذي ــاتة خؤش ــةو س يــةكَيك ل
بةاَلم مـن لَيـرة بـة ثَيويسـك دةزامن ليذنـةي ياسـايي ثةرلـةمان و حكومـةتيش         , تاوانباري ا دادطايي دةكرَين

هةنـ َي جـاري وا هةيـة هةنـ َي شـايةدي خؤمـان كـة خـةَلكَيكي ؤـةدرين          , بـةم بابةتـة بـ ةن    طرنطيي زيـاتر 
 .بةاَلم ناتواني بةرطريي لَي بكات, نةزمان دةزانَي نةياسا دةزانَي ماؤَيكي تةواو تةواوي هةية

ة دايكَيك خـؤي دةيطـوت مـن زؤر شـتة لـة يـاد نـةماوةو خوَين ةواريشـ        , ئةو رؤذة من سةيرم كرد خوشكَيك
لةبةر ئةوةي من نازامن باشة ضؤن؟ ئةمانة دةتوانن خاَلَيكي وا بة دةستةوة بطـرن و بيكةنـة خـاَلَيكي    , نيية

واي لـَي  , لةبـةر ئـةوة هـةوَلي تـريش هةيـة بـؤ بـة سياسـيكردني هةَلمةتـةكاني ئـةنفال          , الواز لـة دذي ئَيمـة  
ورد هاوكاري ئَيران بووة لة شةرزي ئَيران و بكرَيت كة هؤكاري ئةم هةَلمةتة بؤ ئةو بيانووة بطةرزَيتةوة كة ك

نـة  , شةرزي كورد لةطةَل رذَيمةكاني عَيراق لة كاتَيك ا بووة كة نـة شـةرزي ئَيـران و عَيـراق هـةبووةو     , عَيراق
, ئةوةي كة تووشي شةرز بوو لةطةَل ئَيران نة دةوَلـةتي ئَيرانـي ئَيسـتا هـةبوو    , ئةم دةوَلةتةي عَيراق هةبووة

بؤمباراني دةاَلدزَي و زانكؤي س َيماني  1934ساَلي . بوو لةطةَل عَيراق ئةوانة هةر نةبوون كة تووشي شةرز
ــةبوو       ــراق ن ــران و عَي ــةرزي ئَي ــة ش ــةو كات ــا؟ ئ ــة هَين ــةو خةَلك ــةر ئ ــي بةس ــة  , ض ــَي رؤذ هةَلة  دواي دوو س

دوايـي لـة   , نـة بةرضـاو  ضونكة تاواني زؤر طةورة تر كران لةبةر ئةوة ئةو تاوانانة بضـووك هات , بؤردومانكرا
 .هةَلة ة ديسان دةساخبانةيةكي تريان بؤ خةَلكةكة دانا

طون ي كوردستان وَيرانبوو ض شةرزي عَيراق و ئَيران هةبوو؟ شةرزي ئَيـران و عَيـراق دةسـك ثَيكـرد      4222
ن ئــةو كـةي رذَيمـي عَيـراق هةوَليــ ا داوا لـة كـورد بكـات لــة خـةَلكي كوردسـتان رؤَلـي خؤيــان ببيـنن؟ ثاشـا           

برزيارةي شةرز كردن لةطةَل ئَيران كةي برزيارَيك بووة مي  ةتي عَيراق لَيي رازي بَيـت؟ كـةي لةبةرذةوةنـ يي    
لـة  , مي  ةتي عَيراد ا بووة؟ كابرايةك هةستاوة عةدَ ي برزيوة برزياري اوة شـةرزَيك لةطـةَل واَلتَيكـي تـر بكـات     

وَيرانكردنــي دَيهــات هــةر  , مبــةر بــة مي  ــةتي كــورد هــةمان كاتيشــ ا شــةرزي بــةردةوام و تونــ تر بــوو بةرا  
بةردةوامبوو كوشتين خةَلكي كوردستان هةر بةردةوامبوو نةهاتة ثَيش بؤ ئـةوةي هةوَلبـ ات ئاشـك ببَيـت     

بؤ ئةوةي بةشـَيوةيةكي  , ئَيمة دةستثَيشخةرميان كردووة, لةطةَل ئةوةش هةر كاتَي كة هةلَيك هاتبَيتة ثَيش
لةبةر ئةوة بةهي  شَيوةيةك نـابَي رَيطـةي ئـةوة بـ ةين مةسـةلةكة      , مةسةلةكة بكةينئاشتيانة ضارةسةري 

ضونكة ئةمانة تاوانبارن و دةيانةوَي بةم شَيوةية رةوتي , دامبةزرَي و دةبَي لة داَلل جينائي خؤي ا مبَينَيت
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هةروةها ليذنـةي  , َينَيتةوةجا ئةمة بةرزاسك بؤ ياساناسان دةم, بطؤرزن و ضاو لة تاوانةكانيان بثؤشرَي دادطا
 .ياسايي ثةرلةماني خؤمان و حكومةتيش ثَية وابَي دةبَي زؤر زؤر وريابن نةهَيَ ن ئةم ؤَيَ ة لة ئَيمة بكرَي

ئينجا دَيمة سةر هةن َي بابـةتي تـر ئـةوة ضـةن  رؤذَيكـة هةَلَ يـةكي       , ئااَلي بةعس لة كوردستان هةَلنادرَي
دوَيـيَن مـن خـؤم    , دةسـتوورة , لةسـةر مةسـةلةي ئااَليـة   , ةي ضيية بةرزاسـك طةورة دروستكراوة نازامن هؤيةك

ئينجا رؤذنامةو ئينسـات و بابـةتي ئينتـةرنَيت كـة بـؤم دَيـت       , سةيري هةن َي دميانةي تةلةؤديؤنية دةكرد
 رؤذانة ئةو شؤظَيين و داخ لة داَلنةي كة ئَيستاش ثَييـان وايـة دةبـَي كـورد خدمـةتكاري ئـةوان بَيـت خـاوةن        

بةرزاسـك هـي  برزيـارَيكي    , هاربوونة طواية برزياردراوة ئااَلي عَيـراق هةَلنـةدرَي لـة كوردسـتان    , ئريادة نةبَيت
, ئـااَلي عَيـراق طـرؤك ئَيمـة نـةبووة     , وانةدراوة ئـةو برزيـارةش كـة دراوة بـؤ رَيكخسـتين بـاري خؤمـان بـووة        

ــة      ــاوةكو ئَيم ــةدراوة ت ــتان هةَلن ــة كوردس ــةعس ل ــااَلي ب ــونكة ئ ــ ةينض ــوارةوة , هةَليب ــة خ ــة , يابيهَينين ئَيم
داوامــانكردووة ئــااَلي عَيــراق دروســت بكرَيــت ئااَليــةكي تــازة كــة بةرزاســك ئــااَلي عَيــراق بَيــت تــا ئَيمــةش     

مـاددةي  , هةَليب ةين و لة دةستووردا دةَلَي دةبَي ئااَليةيكي تازة دروست بكرَيت بةواتاي ئةوة ئااَليـةك نييـة  
, كي نيشتماني و ئااَليةك دةبَي طوزارشت لة ثَيكهاتةي مي  ةتي عَيراق بكات دروست بكرَيدةَلَي سروودَي 10

ثاشان ئااَليةك هةبوو لة عَيراق لـة زةمـاني حـوكمي ثادشـايي دوو ئةسـتَيرةي      , واتاي ئةوةية ئةمة ئااَل نيية
 .سةرةكي لة عَيراقتيادا بوو يةكَيك تةعبريي لة كورد دةكرد ئةوةي تر لة عةرةب وةكو دوو نةتةوةي 

بةاَلم ئااَليةكيان هَينا ديسان مَيـذوو  , ئةؤسةر برزياري طؤرزيين ئااَلكةيان ا 10-12ي تةمووز بوو 14شؤرزشي 
دواي , و رابردوو و ثَيكهاتةي عَيرادي تيادا بوو ديسان ئَيمة وةكو كورد دبووَلمان كرد و ئَيستاش هةَلمان اوة

ــي   ــاي رةش ــةوة كودةت ــوو  2ئ ــوبات ب ــؤرزي  ي ش ــةيان ط ــةم ئااَلي ــتان ئ ــورد و   , هةس ــةبارةي ك ــتيكي ل ــونكة ش ض
ــوو  ــادا ب ــري تي ــةوة     7, نةتــةوةكاني ت ــؤظَينيانة روونييكةن ــةم ش ــَين ئ ــا ب ــا ب ــة ج ــتَيرةي تياداي ــةم , ئةس  7ئ

ميسر , دؤَليي عَيراق و ميسر و سوورياية كة ئةو يةكَيتيية نةبووةو نة دةشبَيت 7ئةستَيرةية واتة يةكَيك 
هةرضي ئةنفالة هةرضي كوشنت , ئةوان بةردةوامبوون لةسةر ئةم ئااَلية, هَيناوة سوريا وازي لَيهَيناوةوازي لَي

 .و كوشتارة بةم ئااَلية كرا
ئةو برزيارة , ئااَلي كيميابارانة, ئااَلي ئةنفالة, بةرزاسك ئااَلي بةعسة, ئةم ئااَلية ئااَليةك نيية بؤ عَيراق بَيت

ئَيمـة داوامـانكردووة لـة    , ئَيمـةش ثةلـةمان نييـة   , مـة ئةطـةر ئـةوان ثةلـةيان نـةبَيت     سةبارةت بـة ئيَ , دراوة
ئَيستاش ثةرلةماني ؤي راَل ثَيويسـتة  , لة ئةجنومةني حوكة كاتي خؤي بؤ مةسةلةي طؤرزيين ئااَل, ثةرلةمان

لـة ثَيكهاتـةي    ئـةم ئااَليـة ثَيويسـتة طوزارشـت    , ئااَليةكي تازة بؤ عَيـراق دروسـت بكـات و ثابةنـ ة بـةم شـتة      
ئةو برزيـارةي كـة مـن    , هةر كاتَي ئةوان دروستيان كرد بةسةر سةر ئَيمة هةَلي ةدةين, عَيراق بكات بةرزاسك

دواي ئةوةي كة بووين بة خاوةن يةك حكومةت لة زؤر شـوَين لـة   , دةرم كرد بؤ رَيكخستين باري خؤمانبوو
, ئااَلي يةكَيك و ئااَلي كوردستان هةبوو, كوردستان هةبوو بازطةكان لة زؤر لة بارةطاكان ئااَلي ثارتي و ئااَلي

نـة  , ئَيستا يةك حكومـةران هةيـة  , ئةمةش نابَي, لة هةن َي شوَيين تر هةن َي بازطةكان ئااَلي حدب هةبوو
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بـؤ رَيكخسـتين بـاري خؤمـان طوورانـة      , نة حكومةتي يةكَيتييـة حكومـةتي كوردسـتانة   , حكومةتي ثارتيية
 .وانن لة بارةطاكاني خؤيان لة تةك ئااَلي كوردستان ئااَلي خؤشيان هةَلب ةنثارتةكان دةت

ئةطـةر لـة   , بةاَلم دةزطاي رةمسي لة بازطـة لـة بارةطـاي لةشـكر ثَيويسـتة تـةنها ئـااَلي كوردسـتان هةَلبـ رَيت         
رلـةماني ؤيـ راَل   تا ئااَليـةكي تـازة بـؤ عَيـراق لـة ثة     , بؤنةيةكيش ا ثَيويست بوو كة ئااَلي عَيراق هةَلب رَيت

ئةسـتَيرة بـوو    7كاتي خؤي , ئااَلي ئَيستاش تةماشا بكةن, ي تةمموز هةَل ةدةين14ئَيمة ئااَلي , دةردةضَيت
وشـةيةكي حـةق بـؤ    ( كلمة حقةيحاة بهح بةطح ط ة ححححح" )اه اكـرب "ثاشان سةدام بة دةستنووسي خؤي نووسـيوتي  

لـة  , ة بـة خـةتي كـوويف نووسـيويانة    (اه اكـرب ) ئَيسـتا لـة هةنـ َي ناوضـةي عَيـراق ئـةم      , مةبةستَيكي ناحةق
لـة هةنـ َي   , لـة هةنـ َي شـوَين بـة خـةتي رةنـاني نووسـراوة       , هةن َي شوَين بة حةتي رودعـة نووسـيويانة  

لةمةش ا كؤكبوون نيية , ناوضةي عةرةبة شوظَينييةكانيش هةر بة دةستنووسي سةدام ماوةتةوة بؤ يادطاري
ئةطةر كةسانَيك ثَييان وابوو بـَي كـة لـة    , ئةم دةستةواذةيةي ثَي نووسراوة لة بارةي شَيوةي ئةو خةتةي كة

ي (اه اكـرب )ثارضةيةكي هةرَية هةبووة لةوةي تر نةبووة كاتي خؤي لةسةردةمي دوو ئي ارةيي ئـةم ئااَليـة   
 .تيادا نةبووة

دةردةضـَيت يـةك ئااَلمـان     لةبةر ئةوة بةرزاسك بؤ ئةوةي ئَيمةش وةكو هةرَية تـا ئااَليـةكي تـازة بـؤ عَيـراق     
, ي تةمووز كة طوزارشت لة عَيراق دةكات كاتي خؤي ثَيي رازي بووين ئَيستاش ثَيـي رازيـن  14دةبَيت ئااَلي 

كة ئااَلي تازةش دةرضوو ئَيمة هةَلي ةدةين بةسةرضاو ئَيمـة نـةمان طوتـووة ئَيمـة ئـااَلي عَيـراق هـةَلنادةين        
ئينجـا زؤر طـةورةيان كـردووةو كردوويانـة     , مـة ئـااَلي بـةعس هـةَلنادةين    ئَي, ئَيمة ئـااَلي ئـةنفال هـةَلنادةين   

بةرزاسـك ئةوانـة شـؤظَين  لـة     , بةثرسَيكي سياسي وةكو ئـةوة وايـة كـة ئَيمـة برزيـاري جيابوونـةوةمان داوة      
ــةن  ــان رادةك ــرؤك ناوخؤي ــراق     , ط ــري عَي ــةكاني ت ــاتوانن ناوض ــ  و ن ــوكمرزاني ن ــاوي ح ــي ن ثي ــة ؤاش ئةمان

ئَيمة ئامادةين يارمةتيان ب ةين شـوَينةكاني تـر وةكـو    , ةببةن دةيانةوَي كوردستان وةكو خؤيا لَيبكةنبةرزَيو
بةاَلم بة هي  شَيوةيةك رَيطة نادةين كوردسـتان وةكـو شـوَينةكاني تـري لـَي بَيـت كـة        , كوردستانيي لَي بَيت

و بـة سـةرؤك وةزيرانيشـة     من مةشوورةمت كردووة لةطـةَل جـةنابي سـةرؤك كؤمـار    , خؤيان حوكمي دةكةن
, ئـةم برزيـارة بـة تـاكرزةوي نـةدراوة     , ي تةمووز هةَل ةدةين14طوتووة تا هاتنةديي ئااَليةكي تازة ئَيمة ئااَلي 

ئااَليةكـة  , ئـااَلي وشـك كردنـةوةي ئـةهوارة    , ئةم ئااَليـة ئـااَلي طـؤرزي بـة كؤمةَلـة     , نةك هةر لة كوردستانيش
, بةَلكو بة عةرةبيشـةوة , مةسةلةكة تةنها بة كورد ثةيوةست نيية, رانبووةهةموو عَيراق لة ذَير سايةي  وَي

بــةاَلم ئةوانــة بةرزاســك دةيانــةوَي لــة طرؤتــةكاني خؤيــان رابكــةن و طةيشــتة ئــةو رادةي كــة هةنــ َي كــةس  
باةةا طحسورةةوراح ربجح و ةةدح ح اةةااخحربجح طخةة حسةةطحب خةة ح)هةرزةشــة بكــةن و بَ ــَي  دةســتمان شــكاوة ئَيســتا 

دة , دة دةسـك تـري وةكـو تـؤ سـاغ بـوو      , دةسك تؤ ساغ بـوو , كاكة نةدةسك تؤ شكابوو. و نازامن ضي(لقوا ط
جـارَيكي تـريش لـة ئاين ةشـ ا     , لـة ئاكامـ ا ثةشـيمانيت بـؤ مايـةوة     , دةسك وةكو دةسـك تـؤش لةطـةَل بـوو    

ري ثةشيماني زياترتان دةسك خؤت و دة دةسك تري وةكو تؤ بة شكاوي و غةيرة شكاوي ناتوانن و لة غةي
, ئَيمة لةطةَل عَيرادي ؤيـ راَلي دميـوكرات   , ئَيمة دةَلَي , زماني هةرزةشة, زةماني ئةوة نةما, بؤ نامَينَيتةوة
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برزياري سـةرؤك وةزيـران لـة كوردسـتان     , برزياري سةرؤك كؤمار, ئَيمة بةشَيك  لة دةوَلةتي ؤي راَلي ئةمرزؤ
دام  جَيبـةجَي دةكـرَي لـةوةي لـة رومـادي يـا لـة بةسـرا يـا لـة شـارَيكي تـري             زؤر زؤر بة رَيدتر و بة ئي تي

تـا عَيرادَيـك خـاوةني ئــةم    , خـةباران كـردووة بـؤ ئـةو دةسـتوورة     , ئَيمـة لةطـةَل ئـةو دةسـتوورةين    , عَيـراق 
رادـة  ئَيمـة شـانازي ثَيـوة دةكـةين و ئَيمـة لةطـةَل ئـةو عيَ       , دةستوورة بَيت و كورد ئةو رؤَلـةي تَيـ ا هـةبَيت   

ــ  ــ    , دةب ــك ن ــةَل عَيرادَي ــَيوةيةك ئَيمــة لةط ــي  ش ــةاَلم بــة ه ــاتؤري  , ب ــوكمَيكي ديكت ــي ح ــوكمَيكي ؤاش ح
 .خةَلكَيك يا يةك تايفة حوكمي لَي بكات, حوكمَيكي شؤظَيين

و (مالنا لنـا ومـالكة لنـا ولكـة    )كة طواية ئَيمة دةَلَي  , باسي بودجةيان دةكرد, بودجةي ثَيويسك كوردستان
% 13جارَي لةسةرةتاوة كاك عومةر و زؤر لة بـرا وةزيرةكـان دانيشـتوون    , دةدةين بة كوردستان% 13ة ئَيم

, نييـة % 13ثاشـان رَيـذةي ئَيمـة    , كـةم ة % 13ئـةوةي بـة ئَيمـة دةدرَي زؤر لـة     , لةوةدا راست ناكةن, نادةن
دةي ي ناكا با هيضمان , بوو كةم % 00تةحةدايان دةكةين با بَين سةرذمَيري بكةن ئةطةر رَيذةي كورد لة 

ئَيمـة  , ضونكة هَيشتا زؤر شوَيين تـر مـاوةو نةهاتؤتـةوة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان      , لةطةَل ئةوةش ا, نةدةنَي
بةاَلم بـؤ باسـي ئـةوة ناكـةن ضـوار م يـار دؤالر بةشـي ئَيمـة لـة برزيـاري           , %13طوران دةي ي ناكا رازين بة 

, لَيكرد؟ ضوار م يار دؤالر بةشـي مي  ـةتي كورديـان بـة تـااَلن بـرد      ضيان , ثاش رووخاني رذَية برديان 926
دةبـَي ئـةو زيـادة بـؤ     , رَيككةوتنةكـة وابـوو ضـةن  نرخـي نـةوت زيـاد دةبَيـت       , ئَيستاش نازان  ضؤنيان برد

, ثَيش ئةوةي ماليكي بَل بة سةرؤك وةزيـران , ئَيستاش بةسةدان م يؤن دؤالري ئَيمة, ئَيمةش حساب بكرَي
: ئَيمـة دةَلـَي   , (مالنـا لنـا ومـالكة لنـا ولكـة     : )ئَيمـة نـاَلَي   , ئَيمةيان بردووةو تا ئَيستاش ناي ةنـةوة  ثارةي

 22ئةوة , بةاَلم ئةطةر بَل بة حةق و حساب و ئةوان ئةوة بكةن, ئَيمة وا دةَلَي ( مالنا مجيعا ولنا مجيعا)
بـؤ  , ئـةوان دـةرزدارن  , تي ئَيمةي ثَي وَيران دةكـةن ساَلة نةوتي ئَيمة دةبةن و دةيكةن بة تؤث و تةيارةو واَل

بـا بـَين   , حـةدي خؤمانـةو مـوَلكي خؤمانـة    , مان دةدةنَي% 13خَيرمان ثَي ةكةن , منةت لةسةر ئَيمة دةكةن
ؤـةرموون  , ضيان لَيكردو ضـيان بـؤ كوردسـتان كـردووة    , ساَلة نةوتي ئَيمة دةبةن 22, حةق و حساب بكةين

بضَي لة كوردستان دروستيان كردووة؟ ئينجا بَينة سةر تةلةؤديؤن منةران لةسةر  يةك ثرؤذة كة لة ثرؤذة
 .مان دةدةنَي%13كة , وةك ئةوةي خَيريان ثَي كردووين, بكةن

, نابَي دةسكاري دةستوور بكرَي, ئَيمة داوامان كردووة, مةسةلةي دةستوور, دةستووري هةميشةيي و ؤي راَلي
ــةرة زؤ  ــي ه ــَي  بةش ــة دةَل ــتوورة داوة  ئَيم ــةم دةس ــةر ئ ــراق راي لةس ــةتي عَي ــة  , ري مي   ــت ب ــةر ثَيويس ئةط

بـةاَلم بـةم دواييـة    , كـة لـة دةسـتووردا داهـاتووة    , دةبـَي بـةثَيي ئـةو ئاليةتـة بَيـت     , دةستكاري كردنيش بَيت
ة ئَيمـ , دةنطَيك بةرزبؤتةوةو داواي هةَلثةساردني دةستوور دةكات و دةَلـَي دةبـَي ئـيش بـة دةسـتوور نـةكريَ      

دةبـَي ئـةوان   , ئةطـةر ئَيمـة بـة ؤيـ راَلي رازيـن     , مةسةلةي ؤي راَلي بةالي ئَيمـةوة تـةواو بـووة   , دذي ئةوةين
ئـةوان  , كة ئَيمة رازي دةب  بة ؤي راَلي لةطةَل ئةوان بـذين , ئَيمة سةبةرخؤييةكمان هةبووة, مةمنوون بن

هـةر دةسـكاريةكيش   , ن ي ئةو دةسـتوورةين ئَيمة ئي تداممان هةية بةو دةستوورةو ثابة, دةبَي مةمنوون بن
بــةاَلم بــة زؤر دةســكاري دةســتوور بكــرَي , بةسةرضــاو, ببَيــت بــةثَيي ئــةو ئاليةتــةي لــة دةســتوور داهــاتووة
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هةمووشـي بـة مةبةسـك ئـةوةي ئـة      , بَيطومان ئَيمة دبوَلمان نييـةو دبـوَل ناكـةين دةسـكاري دةسـتوور بكـرَ      
ضـؤن كـورد ئةمـة دبـوَل     , ووي ثوضـةَل بكةنـةوةو هـةمووي نـةهَيَ ن    هـةم , دةستكةوتانةي بؤ كوردي تَي ايـة 

دةكات؟ كَي دةتوانَي ئةمة دبـوَل بكـات؟ هـةروةها ئـةو دةسـتكاري كردنـة نـابَي لةسـةر حسـابي مـايف كـوردو            
 .لةسةر حسابي مايف دميوكراتي بَيت بؤ هةموو عَيراق

نــن كــورد خــاوةنم دروتــم ئاشــتةوايم هــةموو دةزا,لــة باســي ئاشــتةوايم نيشــتمانم , ئاشــتةوايي نيشــتمان
ئَيمـة دذر  ,ئَيمـة دذر سـوثار ئَيـراد    ,.بـةاَلم ئـةوان واثيشـان دةدةن كةئَيمـة دذر عـةرةب      ,نيشتمانم بـوو 

سـَم  1991لةراثـةرينم ,بَيطومان ئةمانة هةموور بوختانة.هةموو ئةوانةين كةثةيوةن ر بة ئَيرادةوة هةية
بةَلكوئيهانـةش نـةكراو   ,يـةك سـةربازر ئَيرادـم نـةك نـةكوذرا     .بووؤةي ةدم جةييشم ئَيرادم تةس يمم كورد

ئـةوان ضـيان كرد؟ضـوارهةزارطون ر ئَيمـةيان     .هةموور بةرَيدةوة ئيجازة دران و بؤماَلم خؤيـان رؤيشـتنةوة  
بـةاَلم يـةك   ,بَيطومان من زؤرطوَر نادةمة دسـةر ئـةم و ئـةو   .كيميابارانيان كردين,ئةنفاليان كردين,وَيرانكرد
ئةطةرئةمانة دةسةاَلتيان ببَم سبةينَم ضـؤن حـوكمم   .ة ئَيمة وةكو كوردو كوردستانم دةبَم بدان  شت هةي

ايـ نا  )هـةر لةئَيسـتاوة كـةخؤيان دةَلـَين    .ئَيراق دةكةن؟ضؤن رةؤتار لةطةَل ئَيمة دةكةن؟ثرسـيارةكة ئةمةيـة  
ئــةدر ئةطــةر ,بريبكةنــةوةبــةم حالةتــة وا دذبــةكورد و دةســكةوتةكانم ,ئينشــائةلَ  م يشــم شــكاوة(مكســورة

ئـةو وةختـة ض دةكـةن؟ض    ,تؤث و تةيارة و حكومـةتَيكم بـةهَيدي هـةبيَ   ,سبةينَم وةكو خؤر مةزةن ة دةكات
ضاوةرزوانيةكيان لة ئَيمة هةية؟ئَيمة داوةران نارد ثاش ئةوةر راوَيذم كرد لةطةَل برار بةرَيد جـةنابم مـام   

وو حدبة سياسيةكانم بؤ بةش اركردن لة ثروسـةر سياسـم و   داوةتَيكمان نارد بؤ هةم,جةالل سةرؤك كؤمار
ئةن ام لة ثةرلةمان تا كؤبونةوةيةك لةكوردستان ببَم بؤئةوةر رةوشم ئةمنم و كَيشةكانم  ناوخؤر ئَيراق  

ئةوةر ,ئةوةر بَم بةخَيربَي.ئَيمة لةطةَل ئةو داوةتةين و طوَر نادةينة ئيستفدازاتم ئةو خةَلكانة,باس بكرَر
بـةاَلم بـا ئـةوة    ,ئةطـةر ناشـهَين كـةيفم خؤيانـة    ,ئةطـةر بهـَين ئَيمـة لةخدمـةت دايـن     ,كةيفم خؤيـةتم  ناشهَم

كورد بةرثرسيار نية لةوةر ئةوان هةموو رؤذَر ضاور يـةك  بـةدرَيد دةردةهَيـنن و سـةرر     .نةكةنة بةهانة
سـةر ئـةم جـادةو ئـةو     تـةرمم بَيسـةر ؤـرزَي دةدرَيتـة      72_02يةك  بةدرَيد كون دةكةن و هـةموو رزؤذَيـك   

ئـةوان خؤيـان لةطـةَل ئاشـتةوايم     ,بؤ ئةمةش خةتار كوردة؟بـا ئـةو عـةيبو عـارة بـة ئَيمـة دانةثؤشـن       .جادة
ض بتـوان  بيكـةين   ,ئةطينا ئَيمة وةكو كورد ض لةسةر ئَيمة ثَيويستة.خؤيان نايانةوَر ئاشتةوايم بكةن,دان 

 .تارة لة ئَيراق نةمَينَم بةسةر ضاو ئَيمة ئامادةينبؤ ئةوةر ئاشتةوايم نيشتمانم ببَم و ئةو كوشتوكوش
خؤشبةختانة برزيار دةرضووة بةسةرزؤكايةتم وةزيـرر  , 142مةسةلةر ماددةر 142جَيبةجَيكردنم ماددةر

ئَيمــة بةتــةماين .بــةاَلم ئةمــة بةدواداضــوونَيكم جيــ ر دةوَر لــة ثةرلــةمان و حكوومةتيشــ ا ,داد لــة ئَيــراق
بـــؤ بةدواداضـــوونم جَيبـــةجَي كردنـــم ,ووســـينطةيةكم تايبـــةت دروســـت بكـــةينلةســـةرؤكايةتم هـــةرزَية ن

ضؤن لةدةستووردا ضارةسةرر بؤدؤزراتةوةو ,ئَيمة لةطةَل ئةوةين هةرضم كَيشةيةكم هةمانة . 142ماددةر
ثةيامَيك بؤهـةمووان   .ئَيمة ثابةن ر ئةوةين و بةثَيم دةستوور ئَيمة رةؤتاردةكةين,رزَيكةوتنم لةسةر كراوة

ئَيمـة  .زةمـانم هةرةشـة نـةماوة   .ةراستم مةسةلةيةك هةية و حةزدةكةم ئةو ثةيامة بؤ هةموو اليةك بَيتب
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ــةين      ــوَل ناك ــةك دب ــي  الي ــة ه ــة ل ــانم هةرةش ــةك      .زم ــةموو الي ــؤ ه ــةتم ب ــتايةتم براي ــتم دؤس ــة دةس ئَيم
ةر مي  ةتم كورد لةو ئرياد.بةاَلم جارَيكم تر ئريادةر مي  ةتم كورد ناكةوَيتة دةست خةَلكم تر,درَيذدةكةين

ئــةم ثةرلةمانــة بريــارر داوة  لــة .ئَيمــة لــةوة نةترســاوين و لــةوةش ناترســ  .شــوَينة بريــارةر  لَيــ ةدةرَر
باكـةس  .بريـارَيكم راستيشـة  .كة ئَيمة لةئريادَيكم ؤي راَلم دميوكراتـ ا بـ   ,بةرذةوةن ر مي  ةتم كوردستانة

هةر سـاتَيك ئـةم   .ثَيشم وابَم ئَيمة تووشم هةَلضوون دةب نة,نةئيستفدازمان بكات و نةهةرةشةمان ىَل بكات
بـةبَم ئـةوةر لةكـةس    ,ثةرلةمانة يا مي  ةتم كورد بة رذةوةن ر خؤر زانم كة سةربةخؤيم خؤر رابطـةينمَ 

ئَيمة ثَيمان خؤشةو لةبةرذةوةن ر ئَيمةش داية لة ئريادَيكـم ؤيـ راىل دميوكراتـ ا    ,بةاَلم ئَيمة دةَلَي ,ب سمََ
ئَيمة ثابةن ين بـة بونياتنانـةوةر ئريادَيكـم ؤيـ راىل     ,ئَيمة دوذمنم كةس ن :جارَيكم تريش من دةَلَية.ب 

بـؤ  ,ئةطـةر ئـةوان خؤيـان بـةخاوةنم ئـرياق بـدانن      .ئَيمة بةشَيكم زؤر طرنط  لة ئريادـم ئـةمرؤدا  .دميوكرات
بةغ ا نةبَيت؟لةبـةر ئـةوة ئَيمـة     ئَيمة خاوةنم ئرياق نةب ؟بؤ هةدم لة بةغ ا هةبَيت؟ بؤئَيمة هةدمان لة

ئةمةشـة  ,ئةمةيـة وةاَلمـم ئَيمـة   .نـة لـة مووزايـةتم كةسـيش دةترسـ      ,نة مووزايةتم كةس دبـووَل دةكـةين  
ئـةوةر ثَيـي خؤشـة زؤر باشـةو ئةوةشـم ثَيـم ناخؤشـة كـةيفم         ,كـة رامانطةيانـ   ,سياسةتم ئَيمة بةراشـكاور 

داوار .بةختــةوةر دةزامن كــة لــة خدمــةتم ئَيــوةداملــة كؤتايــ ا جــارَيكم تــريش زؤر زؤر خــؤم بــة .خؤيــةتم
 .سةركةوتنتان بؤدةكةم و زؤر سوثاستان دةكةم

 :ئةجنومةن سةرؤكيبةرزَيد 
زؤر ســوثاس بــؤ جــةنابي بــةرزَيد كــاك مةســعود بــارزاني ســةرؤكي هــةرَيمي كوردســتان بــؤ وتارةكــةي و بــؤ    

سـةبارةت بـةو رووداوانـةي بـةم     , ردةوةبـؤ ئـةو باسـانةي كـة بـؤ مي  ـةتي كـوردي رؤنـي كـ         , ئامؤذطاريةكاني
داوا لــة جــةنابي بــةرزَيد كــاك عومــةر ؤــةتاح ســةرؤكي   , دواييــ ا روو بــة رووي كوردســتاني عَيــراق بؤتــةوة 

 .ئةجنومةني وةزيران بة وةكالةت دةكةم بفةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي
 :بةرزَيد عمر ؤتاح سةرؤكي حكومةتي كوردستان بة وةكالةت

 .ي سةرؤكي هةرَيمي كوردستانجةناب
 .جةنابي سةرؤكي ثةرلةماني كوردستان

 .خوشك و براياني بةرزَيد
يةكــةم كؤبوونــةوةي كردنــةوةي ثةرلــةماني كوردســتانة , خوشــحاَلة كــة بةشــ ارم لــةم كؤبوونــةوة طرنطــةدا

ةم خولــةي ئــ, ثريؤزباييتــان لــَي دةكــةم و هيــوادارم ســةركةوتووبن لــةم خولــةي داهــاتوو, بةشـ اري دةكــةين 
ضـونكة ئـةم خولـة دواي    , داهاتووي ثةرلةماني كوردستان خولَيكي طرنطة سةبارةت بة خةَلكي كوردستانةوة

ــةوة     ــتان يةكيطرتؤت ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــ ارةي حكوم ــةردوو ئي ــة ه ــاتووة ك ــة  , ئةمــة ه ــةو يةكطرتنةوةي ئ
ياسـاي خسـتة    02كوردسـتان   حكومـةتي هـةرَيمي  , ثيََويسك بةوةية كة يةك خبرَيت لة ضوارضَيوةي ياسـادا 

بــةثَيي ئــةو ياســايانة ئيــ ارةي هــةرَيمي  , بــؤ ئــةوةي كــة رَيــك خبرَيتــةوة , بــةردةمي ثةرلــةماني كوردســتان
بـة  , جطة لةوة كؤمةَلَيك ياسـا هةيـة كـة ثَيشـ  لـة هـةردوو ئيـ ارة ثـةيرزةو كـراوة         ,  كوردستاني ثَي بكرَيت
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ية كة ثةرلةماني كوردستان بةو ياسايانةدا بضَيتةوةو يـةكي  برزياري سياسي و بة برزياري هةموو اليةك ئةوة
خبات بؤ ئةوةي لةسةرتاسةري هةرَيمي كوردسـتان ئـةو ياسـايانة ثـةيرزةو بكـرَين و هـي  جـؤرة جياوازيـةك         

ئَيمـــة سوثاســـتان دةكـــةين ئَيـــوة لـــةماوةي ثشـــووي خؤتانـــ ا ضـــةن ين , نــةبَي لـــة ثـــةيرزةو كردنـــي ياســـا 
لَي وان و باسكردني ئةو مةسةالنةي كة طرنط و ئةهميةت ارن بؤ مي  ةتةكةمان  كؤبوونةوةتان كرد هةم بؤ

و بؤ حكومةتةكةمان و هةميشة هةن َي لةو كارانةي كار ئاسانيتان كرد بؤ درةكردني ضةن  ثرؤذةيـةك بـؤ   
حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بةرنامـةي     . رَيكخستين ئيش و كاري ئي ارةي حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان 

ئَيمـة حـةز   , ي ثَيشكةش كرد بة ئَيـوةي بـةرزَيدو لـة رَيطـاي ئَيوةشـةوة بـؤ كؤمـةاَلني خـةَلكي كوردسـتان         خؤ
دةكةين تةئكي ي بكةينةوة كة ئامادةين كة ئةو بةرنامةية بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيـك جـَي بـةجَي بكـةين و     

ؤ ئةوةي كـة ئـةوةي دواكـةوتووةو    ب, كاتَيك لَي واني لةسةر بكةين, هةموو ساتَيك, ئامادةش  هةموو رؤذَيك
ديـارة ئـةو بةرنامةيـة هةمـة اليةنةيـة و      . خبرَيتة جـَي بـةجَي كـردن   , جَي بةجَي نةكراوة جَي بةجَي بكرَي

ديــارة ئــةم  ئةولةوياتانــة دةبــَي لــة , حكومــةت و ئيــ ارةي كوردســتانيش دةبــَي بــَي اليةنانــة ســةيري بكــات 
َي اليةنـةكاني تـري ذيـاني كوردسـتان و ئيـ ارةي كوردسـتان و       بـةاَلم ناشـكر  , ثَيشةوةي جَي بةجَي كردن بن

ضـونكة ئةطـةر وابَيـت ديـارة دوادةكـةوين لـة       , خةَلكي كوردستان ؤةرامؤش بكرَي بةشي خـؤي ثـَي نـةدرَيت   
ئةولةوياتي خةَلكي كوردستان و ئَيـوةو حكومـةتيش   , اليةنةكاني تري ذياني كوردستان و خةَلكي كوردستان

حـةز دةكـةين دَلنياتـان بكـةين     , ئةو خدمةتطوزاريانة زؤرزؤر طرنط و ثَيويسنت, ييةكانةئَيستا خدمةتطوزار
, ئـاوة , سوتةمةنية, ئةوةي ئَيستا ثَي اويسك خةَلكي كوردستانة كارةباية, ئَيمة لةو مةسةالنة زؤر خةريك 

ي سةرؤكي هةرَيميش سوثاسي جةناب, هةوَلي زؤريشمان داوة وئَيمة بؤ كارةبا ضةن ين طرَيبةستمان كردووة
دةكةين كة هةوَلي داية لةطةَلمان بؤ ئةوةي لة رزَيطاي بةغ اوة بتوان  ثشكَيكي باشي كارةبـا وةربطرَيـت بـؤ    

حكومـةتم عَيـراق مولدةمـة دابينـم بكـات بـؤ       , كوردستان كة ديارة كارةباشيان حساب كردووة بة مةركـةزر 
بـةاَلم لـة ثَيـ اني بةشـي خؤمـان و      , ئـةوان مـولدةمن   لةبةر ئةوةر لةميدانيـة و بودجـةوة  , سةرجةم عَيراق

ئةهميةت دان بةو ناوضةية ديارة زؤر ؤةرامؤتان دةكةن و زؤر جـاريش ئـةو بةَلَينانـةي كـة ثَيمـان دةدةن      
 022مَيطاتـان دةدةيـيَن رةنطـة ئـةو شـةوة       022ئةو رؤذةي كة ثَيمان دةَلـَين  , وةكو خؤي جَي بةجَي ناكةن

بةراستم ئَيمـةش بةرامبـةر ئـةوة    , ةاَلم بؤ دوو سبةي بةرةو كةمبوون و نةمان دةضَيب, دةدةن و سبةينَيش
داوامان لَيكردوون كة ئاور بةن اوةكاني دوكان و دةربةن خيان ناضار دةب  هةموو بةكاربَين  و هيضم تيـا  

سـتا ئـةوةن كؤمثانيـا    نةهَيَ   و خةَلكي خؤتان بَ َين ئةوة ئاويش نةماو ئةوة كارةباش عَيـراق نايـ ا تـا ئيَ   
ئَيســتاش , لةبةرئــةوة طرؤتــة كــة ئــاوا دةمَينــَم, يانــةش كــة داوامــان كــردوون نةكــةو تؤتــة جَيبــة جَيكــردن 

, لةمرؤذانة ديسان بةَلَينم ئةوةيان ثم داوين كة حسابيان كردووة ئةطةر ئَيمة ئي تيدام بةكةمم ئـاو بكـةين  
ئـي   , يـان داوة  22,كةش122تان دةدةينَم و لة  122ردةَلَينهة,بةاَلم ئَيستا ناي ةن, مَيطامان دةدةنَي 062

بؤ مةسةلةي سوتةمةني ئَيمة دَلنياتـان دةكـةين كـة لـة سـاَلي داهـاتوودا هـةوَلي        , ئومَي ةوارين بةردةوام بن
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هةميشة بـة دـةدةر ئـةوةي كـة ئيحتياجـاتي خؤمـان جـَي        , زؤرمان داوة كة هةر سةرضاوةكاني سوتةمةني و
 .ديارة ئةطةر تةطةرةي ديكة نةيةتة بةردةمي ئةوة, ااَلوطةكان بكةونة طةرزو ئيشي ثَي بكةنبةجَي بكات و ث

بؤ مةسةلةكاني تر بةرزاسك حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ئَيـوة متمانـةتان ثَيـ اوين و هـةر رؤذَيـك ئَيـوة          
ئَيـوةش  , جَيـي بهـَيَ     ئَيمـة بـة تـةمان  خؤمـان    , متمانةتان لَي سةن ينةوة ئَيمة يةكسـةر بـةجَيي بهـَيَ     

ئَيمـة لـة   , تووشي ئةوة بكةين بَ َي  ئَيوة بؤ متمانـةتان بـةو حكومةتـةدا ئـةوا خـؤي نايكـاو وازي لـَي هَينـا        
, رؤذاني سـةخت و خـةباتي حدبـةكامنان و مي  ةتةكـةمان بةرطـةيان طرتـووةو سـةنطةريان ضـؤَل نـةكردووة         

ئَيوة ثَيتان طوت  ئَيوة شايستةي ئةو شـوَينة نـ  و ئـةو    لةبةر ئةوة ئةو سةنطةرة كاتَيك ضؤَل دةكةين كة 
جَيطةية ن  و ثَيويستمانة بيطـؤرزن و حـةزيش دةكـةم لـة ئَيسـتاوة دةيـدان  ثَيمـان بَ ـَين زؤر مـةمنونتان          

حكومةتي هةرَيمي كوردستان تـةنها ئيشـي ئـةوة نييـة كـة      . دةب  و سوثاستان دةكةين كة ئاطادارمان بكةن
ضونكة بةرزاسك شؤرزشي خةَلكي كوردستان و مي  ةتي كورد كة دةسـك ثـَي   , ةكان داب  بكاتخدمةتطوزاريي

بؤ ئـةوة بـووة كـة ئَيمـة ماؤـةكاني خؤمـان بـَي و ئَيمـة وةكـو          , بؤ كارةبا و ئاو و ئةو شتانة نةبووة, كردووة
نيـا سـةير بكـرَي  و لـة     كة ئَيمة دةوارةيةكي سياسيمان هةبَي و وةكو ئينسان لـة دو , مي  ةت سةير بكرَي 

ئةطـةر  , ثَيناوي ئةوة دوربانيمان زؤر داوة من ثَية واية لة شةستةكان كة شؤرزشي كورد دةسـك ثـَي كـردووة   
, كةسيش خةباتي نةدةكردو كةسيش خـؤي بـة كؤشـت نـةدةدا    , بؤ كارةبا بواية كةس ئةو دوربانيةي نةدةدا

لة ثَيناوي ماؤةكاني طةلي كوردا خةباتي كـردووةو  , نةبَيدةيطوت دةيضي دةكا ضرا دادةطريسَينة و با كارةبا 
ئَيسـتاش ئَيمـة سـوورين لةسـةر ئـةوة كـة ئـةو        , بة هـةزاران خـةَلكي ئـةنفال كـراوة    , هةزاران دورباني داوةو

هــةموو , وةكــو ئينســان بــلَ , ذيــاني بــاش بــيَ , خةباتــة بــؤ ئــةوة بــووة كــة خــةَلكي كوردســتان بــاش بــذي   
بؤ ئةوة بووة كة لة واَلتي خؤي سةروةت و ساماني خؤي بؤ خؤي بـةكاربَييَن و  , خدمةتطوارةييةكاني هةبَي

ئـةو وةختـة   , ئةطةر بَيت و ذياني باش نةبَي طوزةراني باش نـةبيَ , ئي ارةي واَلتي خؤي بكاو ذياني باش بَي
لةبةر ئـةوةي  , بكةينواز لةو دروتة دةهَييَن دةَلَي ديارة ئَيمة نةمانتوانيوة ذيانَيكي باش بؤ خؤمان داب  

دَلنياتـــان دةكـــةين ئـــةو مةســـةالنةي كـــة مةســـةلةي رؤذن و مةســـةلةي خدمـــةتطوزارين و مةســـةلةي         
لة ئةولةويات و لةسةر دَيري حكومةتي هةرَيمي كوردستانةو هةوَليشي بؤ , ثَي اويستيةكاني مي  ةتةكةمانن

نييـة كـة دةَلـَين هـةر دَيـن وةعـ مان ثـَي        حةز دةكةم مذدةتان ب ةمَي كة سةركةوتوو دةبَي واتة ئةوة , دةدا
لةمةوال هةموو وةع ةكانيش دةخةينة بةردةستان و روونيان دةكةينةوة دةَلَي  ئةوة , دةدةن و هي  ناكةن

ئةوةش هةوَلي جَي , ئةوةش خيربةية, ئةوةش كةواديرةو, ئةوةش ئيمكانيةتة, ئةوةش ثارةيةو, هةوَلةكانةو
ئَيمة داوامان لة هةموو وةزارةتـةكان و ثارَيدطاكـان و داميقاميةتـةكان و    , اتووبؤ ساَلي داه, بةجَي كردنيةتي

كـــة هـــةموو ثَي اويســـتيةكاني ناوضـــةكامنان بـــؤ بنَيـــرن لـــة كـــاري   , هـــةموو يةكـــة ئي اريـــةكان كـــردووة 
خدمــةتطوزاري و كــاري ئاوةدانكردنــةوةو ثَيشخســنت و ثَيويســك و ئــةمن و ئاســايش و ســنوورو هــةموو         

بؤ ئةوةي ئَيمة داوامان كردووة ثَيشكةشي وةزارةتي ث ن داناني بكـةن و وةزارةتـي ثـ ن    , ياسيدةسةاَلتي س
دانـان بيكـات بـة بةرنامـةو بةرنامـةكانيش ثَيشكةشـي ئةجنومـةني وةزيـران بكـات و ئةولـةويات بـ ات بــةو            
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انـةوة ثةسـن ي   شتانةي كة زؤر زةرورن و ئَيمة دواي ئةوةي كة ثَي اضوونةوةي لةسةر دةكـةين بـةالي خؤم  
دةكةين دةخيةينة بةردةمي ثةرلةمان بؤ ئةوةي لة ساَلي داهاتوودا ميدانية بةثَيي ئةو ثَي اويستيانة بةثَيي 

, ئةو ث نة دابنرَيـت و هـةموو خـةَلكيش بدانـَي كـة ثَي اويسـتيةكاني هـةموو ناوضـةكان خراوةتـة ث نـةوة          
ئةوانـة دةخةينـة ميدانيـةي سـاَلي     , بـةجَي دةكـريَ   بةاَلم ئةوةن ة ئيمكانةو ئةوةنـ ةي ئةمسـاَل بؤمـان جـيَ    

ئـةوةي ثَيـي دةَلـَين بـة شـةؤاؤيةت      , داهاتوو و ثةرلةمان خؤي متمانةي ثَي ب ات و ميدانيةي ساَلي داهـاتوو 
ثـاش  , ئَيمة دواي ئةوةي كة هةموو وةزارةتـةكان بةشـ اري دةكـةن و ثسـثؤرز و شـارةزاكان بةشـ اري دةكـةن       

ثَي اويستيانةي كة هاتوون و وةزارةتي ثـ ن داوامـان لـَي دةكـات و تـةواوي دةكـةين        ئةوةي ئةو داوا كاري و
 .ئَيمة ئةو ميدانيةية جَي بةجَي دةكةين, دةخيةينة بةردةسك ثةرلةمان دواي متمانةي ثةرلةمان

ــة         ــةوة ك ــيارَيك ئ ــةردةم بةرثرس ــتة ب ــةي خس ــة ئَيم ــةين ك ــةرَية دةك ــةرؤكي ه ــةنابي س ــي ج ــة سوثاس ئَيم
مةسـةلةي ئـةو   , ان هةبَي و بةشـ اري كاريطـةرمان هـةبَي و لـةم مةسـةالنة مةسـةلةي كةركووكـةو       بةش رامي

كـةركووك  , ئةوانة حةز دةكةم لَيرة بة سةراحةتي راي خؤمانتـان ثـَي بَ ـَي    , ئةؤواجانةي كة تازة داهاتووة
َي بَ َيـت كـةركووك   بةشَيكي طرنطي كوردستانةو هي  كةسـَيك و هـي  حكومـةتَيك و دام و دةزطايـةك نـاتوان     

نةتـةوةي جياجيـاي تَي ايـةو ديـارة     , كةركووك ديارة شاري برايةتي نةتةوةكانـة , بةشَيك نيية لة كوردستان
بـةاَلم كـةركووك بةشـَيكة لـة     , كةركووك شاري ئةوانيشة, ئةوانةش خاوةني كةركووكن خةَلكي كةركووكن و

ي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان بةشـَيكي طرنطمـان      لةبةر ئةوة ئَيمة لة ميدانيةي ساَلي ثَيشـوو , كوردستان
ئَيستاش بـةردةوام دةبـ  لـةوة كـة جطـة لـةوةي       , تةرخانكردووة بؤ كةركووك كة لة ميدانيةي ئَيمةدا نيية

طةرزانــةوةي كــةركووك بــؤ باوةشــي  , و142بــؤ جــَي بــةجَي كردنــي مــاددةي  , بةغــ ا بــؤي تــةرخان دةكــات 
هةرَيمي كوردستان طرنطي تايبةتي بةوة دةدات و بةشي زيادي بـؤ  حكومةتي , حكومةتي هةرَيمي كوردستان

ــتانةن و      ــان و خــةَلكي ئــةم كوردس ــةي كــةركووك دةطةرزَينــةوة شــوَيين خؤي دادةنَيــت و هــةموو ئــةو كوردان
ئةطـةر ضــي  , لةبــةر ئـةوة بةشــيان هةيـة لــةم سـةروةت و ســامانةي ئـةم واَلتــة    , هـاوواَلتي ئــةم كوردسـتانةن  

بةاَلم ئَيمـة الي خؤمـان حسـابيان بـؤ دةكـةين و بـةردةوام دةبـ  لةسـةر سياسـةتي          , بةشةكةي بةغ اش بَي
ئَيمة بؤ ئةو كؤمثانيايانةي كة هاتوون لَيرة , ئةوةي كة دةبَي كةركووك بة باش ين شَيوة ئاوةدان بكرَيتةوة

ــ ا كــردوون كووك لةســةر كــة كــةر, ســوودمان لــةوة وةرطرتــووة, بــؤ دةرهَينــاني نــةوت, طرَيبةســتمان لةطةَل
ــة  ــةي نةوت ــارة       , دةرياض ــةم ش ــي ئ ــَيوةيةك بةش ــي  ش ــة ه ــتان ب ــةراني كوردس ــةكاني داطريك ــةاَلم حكومةت ب

ــة لــةو             ــةر ئــةوة ئَيم ــةدا دةذي لــة ب ــارة لــةو مةينةتي ــةَلكي ئــةو ش ــةداوةو دةبيــنن خ ــتةيان ن خؤشةويس
كـة ئـةو   , ؤ ئـةو ناوضـةيةي  رَيذيـةكمان دانـاوة بـ   , كة لةطةَل كؤمثانياكان كردوومانـة بةشـَيك  , طرَيبةستانةي

نة كؤمثانياكة لة كؤمثانياكة سةريف , طرَيبةستةيةي لَي كراوةو ئةو ثارةية نة حكومةتي هةرَيمي كوردستان
, ئـةم ناوضـةية ناوضـةي ئةنفالـةو    , كة كؤمثانيايةكي نةوت كـار دةكـات  , بؤ منوونة لة ناوضةي كةالر, دةكات

, هات و هةموو شوَينةكانيةتي ثَيويسك بة خدمـةتطوزاري زؤرة ناوضةي خاثور كردني دَي, ناوضةي وَيرانةية
لةبةر ئةوة جطة لةوةي كة لة بودجةي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان بـؤي دادةنـرَي و دةبـَي بةشـي خـؤي        
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هةبَيت داوامان كردووة لةو بةشةي لةوَي هةية رَيذةيةكي جيا بكرَيتةوةو بكرَي بة خدمةتطوزاري بـؤ ئـةو   
ة خؤشبةختانة طوَية لَيبوو وةزارةتي نةوتي عَيراديش دةَلَيت ئَيمة سوود لةو تةجروبةية كة هةي, شوَينةي

, كة رَيذةيـةك لـةو داهاتـة بـ رَي بـة ناوضـةكة خـؤي       , وةردةطرين و لةمةوال بؤ شوَينةكاني ديكة وا دةكةين
ةي ثـةيرزةو كردنـي   ديارة لة ضوارضَيوةي دةستوور و لة ضوارضَيو, جطة لةوةي بؤ هةموو طرَيبةستةكاني تر

بةاَلم ئَيمة خاوةني واَلتـَيك  سـةروةت   , كة ثابةن ين ثَيوةي جَي بةجَيي دةكةين و لةوة النادةين, ياساكاني
, و سامانَيكي زؤرمان هةية و ئةطةر دةري بَين  و دةريشي دةهَين  لة سااَلني داهـاتوودا دةبـ  بـة ئـةوةي    

لةم رؤذانة باسي دةوارةي هةَلوةشاوةو ,   بةرةو ذياني باش بض كة واَلتةكةمان طةشة كردوو بَيت و بتوان
لةبةر ئةوة , يان بة برزيارَيكي بةرةي كوردستاني لَيبوردراون, ئةوانة بة ياسا, ؤةوجةكاني هةَلوةشاوة دةكةن

لة ضوارضـَيوةي حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان ا ئةوانـة وةكـو هـاوواَلتي سـةير كـراون و هـي  كـةميان ثـَي             
, ئَيسـتا زؤربـةي زؤريـان ؤةرمانبـةرن    , هـةزار كـةس بـوون    722ئةوانـة  , دراوة لة هـي  هاوواَلتيـةكي تـر   نة

دةَلَين ؤَ نة كةس لة , هةيانة رؤذانة ط ةييمان لَي ةكرَيت, هةيانة ث ةو ثايةشيان وةرطرتووة, مووضة خؤرن
كة لَيشيان بوردراوة ئةوانـة هـاوواَلتي   , راوةوكة دةَلَي بورد, بةاَلم ئَيمة ثابةن ين بةو برزيارةي, ؤَ نة شوَينة

بــةاَلم بةرزاســك ثَيمــان خــؤش بــوو  , خؤمــانن و دةبَيــت وةكــو هــةموو هاوواَلتيــةكي ديكــة ســةيريان بكــةين 
ئةوانيش ئةو هةَلوَيستة بة هةن  وةربطرن و جارَيكي ديكة خؤيان نةخةنةوة خانةي خيانةت و بَ َين ئَيمة 

ؤش بووين و كوردسـتامنان وَيـران كـردووة و بةشـ ارميان كـردووة لـة ئـةنفال و        خائ  بووين و ئَيمة خؤؤر
, سـوثاس بـؤ بـةرةي كوردسـتاني    , كةموكورزيـةمان هـةبووة  , ئةوانة بة ثَيضةوانة بَ َين ئَيمة هةَلةمان كردووة

ن و كة لَيي بوردووي, سوثاس بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان, سوثاس بؤ ثةرلةمان, سوثاس بؤ طةلي كورد
ثَيموايــة لــة هــةموو شــوَين و    . هــي  ؤــةرق و جياوازييــةكمان ناكــات لــةنَيوان هــي  هاوواَلتيــةكي ديكــة       

شـوَينيان هةيـة   , دامودةزطاكاني هةرَيمي كوردستان و جطة لةوة بةرزاسك هةن َيكتان كـة ديوةخانيـان هةيـة   
كوردسـتانةوة ديوةخانانةشـيان    جَيطةيان هةية لة اليةن حكومةت و لة اليةن حدبةكان و لة اليةن ئي ارةي

ذيانيشيان بةرزَيوة دةضَيت ئي  نازامن بؤضي جـارَيكي  , ثارةشيان دراوةتَي, بؤ برزاوةتةوةو يارمةتيشيان دراوة
, كة بَ َين وةَلَ  ئَيمة خائ  بـووين دةمانـةوَيت ثـارةي خيانةتةكـةش وةرطـرين     , ديكة دةضنةوة ئةو خانةية

لةبـةر ئـةوة   , كةسـيان دةخـوارد   102يان دةنووسي ثارةي 422, يان دةخواردثارةي دوو كةسيان دةدا هةشت
كـة باسـي ئـةوة بكـات ئَيمـة ثاداشـك خيانـةت        , بةرزٍِاسك ئَيمة هي  برزيارَيك لةو بابةتة جَي بـةجَي ناكـةين  

كـة   ,ثاداشـك خـةَلكي كوردسـتان دةدةينـةوة    , ئَيمة ثاداشك تَيكؤشـةراني واَلتةكـةمان دةدةينـةوة   , ب ةينةوة
كــة بــووة بــة دوربــاني ئــةو كــارة نارزةوايانــةي داطريكــةراني كوردســتان و حكومةتــةكاني  , زيــاني لَيكــةوتووة

بـة هـي    , حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة هي  شـَيوةيةك ئامـادة نييـة ثاداشـك خيانـةت ب اتـةوة      , ثَيشوو
ــؤي ئة       ــك خ ــك وةخ ــةيت بةرزاس ــةيري بك ــةوة س ــة رووي ياسايش ــةر ل ــَيك و ئةط ــابوون   كةس ــان ن ــة ناوي وان

ضـونكة  , بةعسيش ئامر ؤةوجَيكي سةربازييان بؤ دانـا بـوو  , ضونكة ئةوانة غةيرة نيدامي بوون, موستةشار
لةبـةر ئـةوة   , نازامن ضؤن ئةوان جـارَيكي ديكـة داواي ئـةوةمان لـَي دةكـةن     , ئةوانة لة نيدام و لة ياسا نازانن
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بةاَلم ثابةن ين بة برزيـاري بـةرةي   ,   جؤرة برزيارَيك لةوةئَيمة هي  ثابةن  ناب  بة جَي بةجَي كردني هي
ئَيستا لـة  , كةموكورزييان كردووة, خةَلكي خؤمانن هةَلةيان كردووة, كة ئةوانة هاوواَلتي خؤمانن, كوردستان

لــة ريــدي ئيشــكردن و كــاركردنن بــؤ  , لــة ريــدي خــةباتن, لــة ريــدي خــةَلكي كوردســتانن, ريــدي نيشــتمانن
كـة  , سةرضـاو و سـةر سـةر لـة هـي  شـوَينَيك ؤـةرديان نـةكراوةو ئـةو ط ةييانـةي          . كوردسـتان بنيادنانةوةي 

 .ئَيمة كة بةَلَينَيكمان ثَي ان هةدة بؤيان جَي بةجَي بكةين, دةكرَيت ئةوانة هاوواَلتي خؤمانن
كـة  , ن لةبةردةمي ئةم ثةرلةمانةي كوردستان ا ئَيمة ئامـادةيي خؤمـان ثيشـان دةدةيـن و ثَيتـان رادةطةيـة      

بة برزواي خةَلكي كوردستان هاتووين ئةم ثؤست و ئي ارةيةمان وةرطرتووةو , ئَيمة بة برزواي ئةم ثةرلةمانة
ئامادةين شةو و رؤذ بكةينة يةك و بة لة خؤبردووييةوة كارةكامنان ئةجنام ب ةين و بة زانايي و زانسـك و  

ةبريو شـارةزا ئي ارةكـةمان بـةرزَيوة بـةرين و     ئةويش بـة سـوود وةرطـرتن لـة زانـايي و زانسـك خـةَلكاني خـ        
ضونكة ئَيمة ئةم مينبةرة بة , ئامادةين بؤ هةموو كارَيكيش هةر رؤذَيك ثَيويست بوو لَيرة لةبةردةمي ئَيوة

كـة لَيـرةوة   , كة لَيرةوة دسةمان كرد, بة مينبةري واَلتةكةمان دةزان , مينبةري خةَلكي كوردستان دةزان 
لةبـةر ئـةوة ئامـادةين    , ثَيمان واية بؤ هةموو خةَلكي كوردستانةو بؤ هـةموو مي  ةتةكةمانـة  لَي وامنان كرد 

بـةثَيي  , هةموو رؤذَيك بَي  و لَيـ وان لةسـةر ئـةم مةسـةالنة بكـةين و هـةمووي بـةثَيي ويسـت و ئـارةزوو         
ثابةن ين بة جَي بـةجَي  كة ئَيمة , جارَيكي ديكة دَلنياتان دةكةينةوة, بةرنامةي دارزَيذراو جَي بةجَي بكةين

لــة مةســةلةي , كردنــي ئــةو بةرنامةيــةي كــة رامانطةيانــ ووةو يةكــة يةكــةي و لــة هــةموو مةسةلةكانيشــ ا 
لة مةسـةلةي  , لة مةسةلة سياسةكان, لة مةسةلةي ضاككردني رةوشي ثةروةردةو ثَيطةيان ن, خدمةتطوزاري

, َيت بةوةي كة ئَيمة لَيـرة ئي ارةيـةكمان هةيـة   ئةوةش بةرزاسك كورد لة هةموو شوَينَيكي دنيا دَلي خؤش ب
كـة دواي  , ئي ارةي دميوكراتيةو ئي ارةي خةَلكي كوردستانةو يةكَيك لة شانازييةكاني مي  ةتي كورد ئةوةية

راثــةرزيين خــةَلكي كوردســتان يةكــةم شــت هةَلبــذاردني كــرد و يةكــةم شــت ثةرلــةماني دامةزرانــ  و يةكــةم 
كـة  , كـة ئةمـة داواي خـةباتطَيرزان و جـةماوةري خـةَلكي كوردسـتان بـوو       , ةزران دامودةزطاي دميوكراسي دام

, لةبـةر ئـةوة ثابةنـ ي خؤمـان بـة برزيارةكـاني ثةرلـةمان       , ئَيمة دةبَيت رذَيمَيكـي دميوكراسـك دامـةزرَين    
ر كـار و  بةبرزياري خةَلكي كوردستان رادةطةيةن  و ثيشتيوانيان لَي دةكةين و ئامادةين هـةموو رؤذَيـك هـة   

ثَي اويستييةكي خةَلكي كوردستان لة ئَيمةي خبوازَي و بؤ جَي بةجَي كردني ئامادةييمان تَي ايةو دَلنياشتان 
ئةطــةر , دةكـةين بةرنامـةكامنان دةخةينـة بـةردةمتان و بةشـ اري هــةموو كؤمـةاَلني خـةَلكي تَيـ ا دةكـةين         

بؤ ئةوةي لة برزطةكاني بةرنامةكة الي , بكةنةوة طوجناو نةبوو ئاطادارمان, بةرنامةيةك نارَيك و باش نةبوو
ئَيمـة كـاري زؤرمـان ثَيتانـةو     , باري ئـةم خولـةتان زؤر دورسـة   , جارَيكي ديكة ثريؤزبايتان لَي دةكةم, بةرين

ضـونكة ئةمـة كـاري    , داواي ثشتيوانيتان لَي دةكةين و داواش دةكةين كة كارةكامنـان زوو جـَي بـةجَي بكـةن    
 .دستان و مي  ةتي كوردةو هةر بذين و سوثاستان دةكةينئي ارةي خةَلكي كور
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بـؤ ئـةو وتـارةي كـة تيايـ ا دووبـارة       , زؤر سوثاس بؤ براي بةرزَيد كاك عومةر سةرؤكي حكومةت بةوةكالةت
نـاوي  بةرنامةيةكـة لـة ثيَ  , كـة بةرنامةيـةكي خدمةتطوزارييـة   , تةئكي  كردنةوة بوو بؤ بةرنامةي حكومةت
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هــةدةؤمان خدمـــةت كردنــي كؤمـــةاَلني خـــةَلكي   , هــةمان بةرنامـــةي ثةرلةمانيشـــة , خــةَلكي كوردســـتان ا 
وا لـة ئَيمـةش دةكـات كـة ثشـتطريي لـَي بكـةين و دةستخؤشـي لـَي          , ئةو تةئكي اتةي ئـةو كـردي  , كوردستانة

ئامـادة  , اوي ثةرلـةمان لـة ثَينـ  , ئةو هةستةي ئةو هةيةتي لة ثَيناو خدمةت كردني كؤمةاَلني خةَلك, بكةين
كـة  , بؤ ئةوةي يةكةميان طةلةكةمان دَلنيـا بكةينـةوة  , بووني لةبةر دةم ثةرلةمان لةطةَل وةزيرة بةرزَيدةكان

دووةميش بة ئازادي و شةؤاؤيةتةوة هةموو رووداوةكان خبةينة بةردةم , هةموومان لة خدمةتي ئةوان داين
نـةك  , ييمي بكات لةبةر رؤشنايي مةع ومات تةدييمي بكـاتن بؤ ئةوةي ئةطةر كةسَيك ويسك تةد, خةَلكةوة

لـة  , جَيطاي خؤي طرتؤتـةوة , ئةو دانيشتنةي كة بامسان كرد ئاماذةي ثَي كرا لة وتارةكان ا, بةبَي مةع ومات
ثـَيش ئـةوةي كؤتـايي    , ئومَي ةوارم لة داهاتووش ا هةر وا بـ  , الي خةَلك زؤر شت روون نةبوو روون كراوة

ثَيويسـتة لـةو   , هةر لةبةر رؤشنايي ئةو تةئكي اتةي كة هةموو اليـةكمان كردمـان  , نةكةمان بَينةبة دانيشت
كؤبوونـةوةمان   9بـةياني سـةعات   , ئـيش زؤر بكـةين  , هةريةكةمان كـاري زؤر بكـةين  , مةرحةلةي داهاتوودا

زارةتةكان ثَيش بؤ باس كردن و طفتوطؤ كردن و ثةسن  كردني ئةو ثرؤذةي ياسايانةي وة, دةست ثَي دةكات
 .هةموو شتَيك

يـان لـة اليـةن    , ياخود لة اليةن سةرؤكايةتي حكومـةت , دواتر هةر ثرؤذةيةك لة اليةن سةرؤكايةتي هةرَية
ــت و    ــوة دةكرَي ــة ئَي ــكةش ب ــةوة ثَيش ــايي ثةرلةمان ــةي ياس ــَين   , ليذن ــةخَير ب ــةم و زؤر ب ــتان دةك زؤر سوثاس

 .سةرضاوان كؤتايي بة كؤبوونةوةكة دةهَين 
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 ( 1)ثـرؤتـؤكؤلـي دانيشتنـي ذمارة 
 4/9/6002 َيكةوتير دوو شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     4/9/0226رَيكـةوتي   رؤذي دوو شـةممة ي سةر لـة بـةياني   (11.02)كاتذمَير   
ــراق   بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي

رزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  بــة, جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
    .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (1)رؤكايةتي ئةجنومةن برزياري را دانيشتين ذمـارة  دةستةي سة, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
عَيــراق بــةم  –خــولي طرَيــ اني يةكــةمي ســاَلي دووةمــي خــةلي هةَلبــذاردني دووةمــي ثةرلــةماني كوردســتان  

 :شَيوةية بَيت
 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ث ن اناني هةرَيمي كوردستاني عَيراق--1
 .ثرؤذةي ياساي وةزارةتي دةرامةتة ئاويةكاني هةرَيمي كوردستاني عَيراقخوَين نةوةي يةكةمي  -0
 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةشتوطوزاري هةرَيمي كوردستاني عَيراق -7
 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
ي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردني هـةرَيمي كوردسـتاني   خوَين نةوة -0

 .عَيراق
ــارة       -6 ــاي ذم ــي ياس ــةموار كردن ــاي ه ــرؤذةي ياس ــةمي ث ــةوةي يةك ــاَلي (00)خوَين ن ــةرَيمي 0227ي س ه

 .كوردستاني عَيراق
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كاري ئةمرزؤمان, كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينبةناوي طةلي 

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي دوو شةممة (11,02)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(1)ذمارة  دانيشتين
 :دا بةم شَيوةية بَيت4/9/0226رَيكةوتي 

 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ث ن اناني هةرَيمي كوردستاني عَيراق-1
 .اني هةرَيمي كوردستاني عَيراقخوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي دةرامةتة ئاويةك -0
 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طةشتوطوزاري هةرَيمي كوردستاني عَيراق -7
 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستاني عَيراق -4
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نكردنةوةو نيشتةجَي كردني هـةرَيمي كوردسـتاني   خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئاوةدا -0
 .عَيراق

ــارة       -6 ــاي ذم ــي ياس ــةموار كردن ــاي ه ــرؤذةي ياس ــةمي ث ــةوةي يةك ــاَلي (00)خوَين ن ــةرَيمي 0227ي س ه
 .كوردستاني عَيراق

وةؤ َيكي ئـةمريكيمان ال  , ئةو ضارةكة سةعاتةكة تاخري بووين, سةرةتا دةمةوَي داواي لَيبووردنتان لَي بكةم
لةسـةر مةسـةلةي نـةوت    , بـةاَلم مةسـةلةكان طـرنط بـوون    , برزيـار بـوو سـَي ضـارةك زيـاتر تَينةثـةرزَيت      , بوو

, حةزيان دةكرد بدانن ئاخري دسة ضـييةو ثرسـياريان زؤر بـوو   , ودانوني ئيستيسمارز و ياساكاني تر و ئةوانة
, ةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دانيشنداوا لة ليذنةي ياسايي د, بؤية دواكةوت  داواي لَيبووردنتان لَي دةكةين

ــت و    ــات بَي ــة ك ــان ب ــةوةي ئي تيدامم ــؤ ئ ــة زؤري     , ب ــةن كؤبوونةوةك ــَي دةك ــةييمان ل ــار ط  ــ َي ج ــو هةن وةك
هةر لة ئَيستاوة ئةوةن ةي ثَيمـان بكـرَينت ثـَيش سـةعات يـةك و نيـو كؤتـايي بـة دانيشـتنةكة          , نةخايةنَيت

ــن  ــة  , دةهَي ــةوة باش ــؤ خبوَين رَيت ــةن مان ب ــة      , وض ــ  ل ــةردةوام دةب ــ ا ب ــةمان كات ــة ه ــبةييَن ل ــةوي  س ئ
كاك شَيروان نازامن خؤتان دةرار بـ ةن هـةردوو دـانوني دةخوَينـةوة بـة كـوردي و       , خوَين نةوةي ثرؤذةكان

عةرةبيةكـةش نةيـَيك هةيـة    , تـةنيا بـة كورديةكـة خبوَيننـةوة    , يان تةنيا بة كوردي دةخوَيننةوة, عةرةبي
 .ؤةرموو, بةاَلم وةخك ئيستيفادةي لَي دةكةين, سةرئيعتيمادي دةكةينة 

 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ث ن اناني هةرَيمي كوردستاني عَيراق-1
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستا دةدي ثرؤذةكة دةخوَينينةوة

 :سصطفىابوبكر  عب الكريةبةرزَيد 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةرزَيد 

 رةشنووسي ياساي وةزارةتي ث ن اناني هةرَيمي كوردستان
 :ماددةي يةكةم

ئةم دةسـتةواذانةي خـوارةوة مةبةسـتمان ئـةو مانايانةيانـة كـة بةرامبـةريان نووسـراون بـؤ مةبةسـك ئـةم            
 :ياساية بةكارهاتوون

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان :هةرَية-1
 .اني هةرَيةوةزارةتي ث ن ان:وةزارةت-0
 .وةزيري ث ن اناني هةرَية:وةزير-7
 .بريكاري وةزارةتي ث ن اناني هةرَية:بريكار-4
 .ناوةن ي هةرَيمي كارطَيرزيي:ناوةن -0

 :وةزارةت هةوَل دةدا ئةم ئاماجنانةي خوارةوة بهَينَيتة دي :ماددةي دووةم
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و مرؤيـي و رؤشـنبريييةوة لةبـةر رؤشـنايي     ئامادة كردني ث ني هةرَية لة رووي ئابووري و كؤمةاَليـةتي  -1
 .ثَيوةيستية هةنووكةيي و ثَيشبيين كراوةكاني كؤمةَلطا

ث نة درَيذ و كورت و مام ناوةن ييةكان بة روونكردنـةوةي  ( سؤش بت)ئامادة كردني نيشان ةري تَيكرزايي -0
 .يبةتييةكانئامانج و سياسةتةكان بة بةش اربووني طشت وةزارةتةكان و كةرتة حكومي و تا

ئامادة كردني ث ن بؤ ضارةسةر كردني طريوطرؤتـة كؤمةاَليةتيـة هةمـة جؤرةكـان بـة هاريكـاريي لةطـةَل        -7
 .وةزارةت و دةزطا ثةيوةن ارةكان

ث نــ انان بــؤ بــة طةرزخســتين ســةرمايةي حكــومي و ثَيشــنيار كردنــي تــةرخان كردنــي بــة طةرزخســتين     -4
دابةشـكردني لةسـةر كةرتـةكان بـة طـوَيرةي  ثارَيدطاكـان و ناوضـة        سةرماية لة بودجةي طشـتيي دةوَلـةت و   

لـة كـاتي دةسـت    ( ب لوا )شارييةكان لةطةَل بة هةن  هةَلطرتين شَيوازي داناني كاركردني ثَيشينة , الدَييي و
نيشان كردني ثرؤذةكاني ئـاوةدانيي كـة لـة بودجـةي وةبـةرهَينان ثـارةي بـؤ تـةرخان دةكـرَي بـة هاوكـاري            

طشت ئةو وةزارةتانةي كة ثةيوةن ييان بةم ثرؤذانةوة هةية لةطةَل بة دواداضوون بؤ باش جَيبةجَي لةطةَل 
 .كردنيان

ئامادة كردني بةرنامةيةكي طشتطري درَيذخايةن و كورت خايةن لةطةَل بةرنامةي سااَلنةش بؤ شـيان ني  -0
 .طاكاني ؤَيركردنهَيدي مرؤيي ثَيويست بة هاوكاريي لةطةَل زانكؤكان و دةز( بلتأهي )
ــ ان و       -6 ــؤ ثةرةثَي ــت ب ــةوةي ثَيويس ــي لَيكؤلَين ــادة كردن ــة ئام ــةكان ل ــا حكوميي ــةَل دةزط ــاريكردن لةط هاوك

تازةكردنةوةو ضاككردني رَيكخستين كارطَيريي و بةرزكردنةوةي ئاسك جَيبةجَي كردن تَيي او كار كردن لة 
هَينانيان لةسةر ئاسـتة جياجياكـان لـة رَيـي ثراكتيـدة      ثَيناو تواناي سةركردة كارطَيريي و تةكنيكيةكان و را

كردنــي ثرؤطرامــةكاني كــارطَيريي و ثــرز كردنــي وةزارةت و دةزطاكــاني هــةرَية بــة لَيكؤَلينــةوةو راثــؤرت و    
 .توَيذينةوةو خولي راهَينان

طشـتيي بـؤ   رَيكخسنت ل نَيوان سةرضاوةكان و ثَيويستيةكاني لة رَيي داناني ضةن  ثرةنسـي  و ئاراسـتةي   -3
 .بةرزَيوةبردني س اتيذيي ئابووري و كؤمةاَليةتي

بايةخ ان بة دامةزران ني حكومةتي ئـةليك ؤني بـؤ كؤكردنـةوةو دامةزرانـ ني بـانكي زانيـاري ثـةيرزةو        -2
 (.بملؤسرطت)بؤ دامةزران ني حكومةتي دامودةزطا ( شفطفي )كردني شَيوازي وااَليي 

و (رويـد )رادي ؤي رالي لة طةرزان بةدواي سةرضاوةي ثارة دابينكـردن  بةش اريكردن لةطةَل حكومةتي عَي-9
داوا كردني يارمةتي تةكنيكي لة دةوَلةت و دةزطا دةولي ية بةخشةرةكان و بةش اريكردن لةو طفتوطؤيانةي 
 ئَيستا لة ئارادان لةطـةَل اليةنـة بةخشـةرةكان و بةشـ رايكردن لـةو طفتوطؤيانـةي ئَيسـتا لـة ئـارادان لةطـةلَ          

بؤ جَي بةجَي كردني بةلَينةكانيان لة ثَيناو بة دةسـتهَيناني يارمـةتي و   ( ثارةدةرةكان)اليةنة بةخشةرةكان 
بةخش  و دةرز بؤ دابينكردني ثارة بؤ ثرؤذةكاني هةرَية بةهاوكاري لةطةَل وةزارةتي دارايي و ئابووري لة 

 .هةرَية
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خؤماَلي و بياني بؤ بةش ار بوون لة ئابووري هةرَية  هان اني كةرتي تايبةت و وةبةرهَيناني سةرمايةي-12
لةطةَل ثَيشنيار كردني ئةو شـَيواز و رَيطايانـةي كـة ئـةم كةرتـة ضـاالك دةكـةن بـة هاوكـاريي لةطـةَل دةزطـا            

 .حكوميية ثةيوةن ارةكان
يي لةطةَل ثشت بةسنت بة سيستةمَيكي نيشتمانيي بؤ ثَيوانة و كؤن ؤلي ضؤنايةتي لة هةرَية بة هاوكار-11

جهازي ناوةن يي بؤ ثَيوانة و كؤن ؤلي ضؤنايةتي لة وةزارةتي ث ن انان و هاوكاريي عَيرادي ؤي راَل لةطةَل 
ثــةيرزةو كردنــي مواســةؤاتي عَيرادــي و ضــاودَيريي كردنــي جــَي بــةجَي كردنيــان و ئةجنامــ اني ثشــكن  و   

ؤلي ضؤنايةتي لةطـةَل ثَيشـكةش كردنـي راوَيـذ     شيكردنةوةو تاديكردنةوةي تايبةت بة ثَيوانة كردن و كؤن 
لةسةر ئةم بابةتانة بؤ هةموو ئةو اليةنة حكومي و ناحكومييانةي كة ئارةزوويان بؤ ئةم بابةتـة هةيـة لـة    

 .هةرَية
هةستان بة ئةجنام اني كرداري ئاماريي لة هةرَية كـة ثةيوةنـ ي هةيـة بـة ئةجنامـ اني سـةر ذمَيريـي        -10

هةرَية لةطةَل رووثَيوو سةر ذمَيريي تايبةت بة كةرتة هةمة جؤرةكان لة هةرَية بـة   طشتيي بؤ دانشتتواني
 .هاوكاريي لةطةَل جهازي ناوةن يي ئامار لة وةزارةتي ث ن انان و هاوكاريي عَيرادي ؤي رال

 :ماددةي سَيهةم
هـؤ و برزيـارو   , كةيـةو بةرثرسي ئيش و كارو ئارزاستة كردني سياسةتي وةزارةتة, سةرؤكي بااَلو:وةزير:يةكةم

ؤةرمان و رَينمايةكان ثَيوةن ييان بة ئةركو ؤرماني و ثَيكهاتة و سةاَلحييات و كاروباري ديكـةي هونـةري و   
لـة وةزيـرةوة دةردةضـن و بـة سةرثةرشـك وةزيـر جـَي        , دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةيـة 

 .بةجَي دةكرَين
ياريــ ةي وةزيــر دةدات لــة  , ضــَيوةي ســةاَلحييات ا كــة ثَيــي دةســثَيردريَ لــة ضوار: بريكــاري وةزارةت:دووةم

مةرجيشـة برزوانامـةي زانكـؤي    , ئاراستة كردني سياسةتي وةزارت و سةرثةرشـتيكردني كاروبـاري وةزارةتـ ا   
 .هةبَي

ةن خـاو , مةرجيشـة برزوانامـةي زانكؤيـان هـةبَي و    , ذمارةيان لة ضـوار كـةس زيـاتر نييـة    : راوَيذكاران:سَييةم
 .ئةزموون و شارةزا بن

 :مةركةزي وةزارةت لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت :ماددةي ضوارةم
ذمـارةيَي ؤرمابنـةريش   , برزوانامةي زانكؤي هـةبيَ , ؤرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكا:نووسينطةي وةزير:يةكةم

 .ياري ةي دةدةن
ــاري وةزارةت :دووةم ــينطةي بريك ــا  :نووس ــةرزَيوةي دةب ــةرَي ب ــةبيَ  برز, ؤةرمانب ــؤي ه ــةي زانك ــارةيَي , وانام ذم

 .ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن
, ؤةرمانبـةرَي بـة ث ـةي بةرزَيوةبـةري طشـك سـةرؤكايةتيي دةكـا       : هـةرَية ( بالقصةط ح)دةستةي ئاماري :سَيهةم

 .برزوانامةي زانكؤي هةبَي
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بـةرَي بـة ث ـةي    ؤةرمان: و كؤن ؤلي نةوعي لة هةرَيمـ ا (التقييس)دةستةي بواردني خراث لة ضاك :ضوارةم
ئــةركوؤرماني خؤيشــي بــةثَيي ئــةو    , برزوانامــةي زانكــؤ هــةبيَ  , بةرزَيوةبــةري طشــك ســةرؤكايةتيي دةكــا   

 .سةاَلحيياتة هةَل ةسوورزَييَن
لــة ثارَيدطاكــاني , بةرزَيوةبةرايــةتي بــواردني خــراث لــة ضــاك و كــؤن ؤلي نــةوعييش  , كــة ثَيــي ســثَيررداوة 

 .واوةسك دةبن, هةرَيم ا
ؤرمانبــةرَي بــة ث ــةي بةرزَيوةبــةري طشــك  :بةرزَيوةبةرايــةتيي طشــتيي كاروبــاري ئيــ اري و دارايــي :مثَينجــة

ئةم دايةرةية ئةركوؤرماني رَيكخسـتين ثَي اويسـتةكاني ئـيش    , برزوانامةي زانكؤي هةبَي, سةرؤكايةتيي دةكا
 .و كار دةسةبةر دةكا

 :ئةمانةي خوارةوةش ثَيوةي ثةيوةسنت
 .يي كاروباري ئي اريبةرزَيوةبةرايةت-ع

 .بةرزيَ وةبةرايةتيي كاروباري دارايي-ب
 .بةرزَيوةبةرايةتيي كاروباري ياسايي-ج
 .بةرزَيوةبةرايةتيي كاروباري تاكة تاكةي كارمةن ان-د
 .بةَلَين ةران(  صويف)بةشي ثؤلينكردني -ه

ة ث ـةي بةرزَيوةبـةري طشـك    ؤرمانبـةرَي بـ  :دايةرةي ئامادة كردن و هاودةنطيي ث نةكاني ؤراذوكـاري :شةشةم
 :ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةشي تَي اية, ئةم دايةرةية, سةرؤكايةتيي دةكا

 .بةرزَيوةبةرايةتيي هاودةنطيي ث نةكاني طةشةثَي ان-ع
 .بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني ئابووري-ب
 .بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني ثيشةسازي-ج
 .ن اناني طةشتوطوزاربةرزَيوةبةرايةتيي ث -د
 .بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني بينا دروستكردن و ئيسكان و خدمةتطوزاري-ه
 (.بال صطالت)بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني طواستنةوةو طةيان ن -و

ــةم ــةرهَينان     :حةوت ــةي  وةب ــاني بودج ــ اناني ثرؤذةك ــةرةي ث ن ــةي  (:بالسةةتامطر )داي ــة ث  ــةرَي ب ؤرمانب
ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش لة خـؤ  , برزوانامةي زانكؤي هةبَي, طشك سةرؤكايةتي دةكابةرزَيوةبةري 

 :دةطرَي
 .بةرزَيوةبةرايةتيي  لَيكؤَلينةوةي ئةووةلياتي ثرؤذةكان -ع

 .بةرزَيوةبةرايةتيي دابةشكردني ثرؤذةكان -ب
 .ثرؤذة ؤراذوكارييةكان( جا ى)بةرزَيوةبةرايةتيي كةَلكي  -ج

, ؤرمانبــةرَي بــة ث ــةي بةرزَيوةبــةري طشــك ســةرؤكايةتي دةكــا  :دايــةرةي طةشــةثَي اني بةشــةري :مهةشــتة
 .ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش لة خؤ دةطرَي, برزوانامةي زانكؤي هةبَي
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 .مةركةزي هةرَيمايةتي بةرةو ضاك  طؤرزيين ئي اري -ع
 (.بلتشغي )كارثَيكردن ( اطسل بلقوىحبل)ي ديراساتي هَيدي كار بةرزَيوةبةرايةت -ب
 .ي سياساتي ثةروةردةو ؤَيركاريبةرزَيوةبةرايةت -ج
 .ي سياساتي طةشةثَي اني كؤمةاَليةتيبةرزَيوةبةرايةت -د
 .ي تةكنؤلؤياي مةع وماتيبةرزَيوةبةرايةت -ه

ي سـةرؤكايةت  بةرزَيوةبةري طشك ؤرمانبةرَي بة ث ةي:دايةرةي هاودةنطي و هاوكؤمةكيي طةشةثَي اني:نؤيةم
 :ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش لة خؤ دةطرَي, برزوانامةي زانكؤي هةبَي, دةكا

بلتاةط  حح)ي ثَيوةنـ يكاري و هـاودةنطي لةطـةَل وةزارةتـي ث نـ انان و هاوكـاريي طةشـةثَي ان        بةرزَيوةبةرايةت-ع
 .ؤي راَل ا( بالمتطئي

 .وَلةتة بةخشن ةكان و رَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكاني بةدواداضووني كاروباري دةبةرزَيوةبةرايةت -ب
 .ي سياساتي هان اني كةرتي تايبةت و وةبةرهان بةرزَيوةبةرايةت -ج

لـة خـاوةن ئـةزموون و    , وةزير بؤي هةية رَيككةوتن لةطةَل كةساني تةبيعي و مةعنةويـ ا  :ماددةي ثَينجةم
جنامــ اني ئــةركوؤرمانَي كــة ثَييان ةســثَيردرَي لــة  بــؤ ئة, ثســثؤرزي نــاوةوة يــان دةرةوةي هةرَيمــ ا ببةســكَ 

مــاو و , ئاماجنــةكاني وةزارةتــي ثـَي بَيتــةدي , ماوةيـةكي كــة وةزيـر بــة طوجنــاوي بـانَي جــَي بــةجَي بكـةن و    
دواي وةرطـرتن مواؤةدـةتي سـةرؤكايةتيي ئةحنومـةني     , ئي تيداماتيشيان لـة اليـةن وةزيـرةوة ديـار دةكـرَين     

 .وةزيران
 :ماددةي شةشةم

 .ئةركوؤرمان و كارة تايبةتةكاني ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة ثةيرزةوي ناوخؤي ديار دةكرَين:ةكةمي
يـان  , يـا ئي غايـان بكـات   , وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة لة كاتي ثَيويست ا بكاتةوة:دووةم

 .يةكيان خبات
 .كاري ثَي ناكرَي ,هةر دةدَي لةطةَل ئةم ياسايةدا نةطوجنَي :ماددةي حةوتةم

 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران ئةم ياساية خبةنة كار :مادةي هةشتةم
 :ئةجنومةن سةرؤكيبةرزَيد 

 .ؤةرموو ثرؤذةكةي تر, زؤر سوثاس
 :سعي  جامباز حمم   طرقبةرزَيد 

 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 
ــةمو       ــت ه ــان دَي ــةي بؤم ــةو ثرؤذان ــة ئ ــدان  ك ــةموومان ب ــة ه ــَية خؤش ــة ث ــاني عةرةبيي ــة زم ــةوة , وي ب ئ

لةمةودوا ثَيويستة داوا لة ئةجنومةني وةزيران بكةين كة بة زماني كـوردي  , بارطرانيةكي طةورةمان بؤ دَيت
ضونكة ئةو تةرجومـةي كـة كـراوة بةرزاسـك بـةدَلي ئَيمـةش       , نةك بةس بة زماني عةرةبي, و عةرةبي بَيت

 .بةاَلم ثَيكي دةين , نيية
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 عَيراق –وةزارةتي دةرامةتي ئاوي هةرَيمي كوردستان ثرؤذةي ياساي 
 :ماددةي يةكةم

 :لةم ياسايةدا ماناكاني بةرامبةريانة, مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان :هةرَية-1
 .وةزارةتي دةرامةتي ئاوي هةرَية:وةزارةت-0
 .وةزيري دةرامةتي ئاوي هةرَية:وةزير-7
 .ريكاري وةزارةت دةرامةتي ئاوي هةرَيةب:بريكار-4
 .ئةجنومةني راوَيذكاري دةرامةتي ئاو:ئةجنومةن-0

 :ماددةي دووةم
 :ئاماجني وةزارةت ئةوةية كة

ــةم ــؤرزين      :يةك ــاك  ط ــةرةو ض ــؤ ب ــةلَيك ب ــةت و ث نط ــ اتيج و سياس ــردن  ( طةةوا )س ــراذو ك و ( وميةة )و ؤ
( جةا ىح)ديراسات لة سـةر كـةَلكي   , ي هةرَية دابيَن و(ةويسةر زةوي و ذَير ز)وةبةرهَيناني دةرامةتي ئاوي 

ئاسك ئاوو ثرؤذةطةلي ئاودَيري لـة ضوارضـَيوةي   , هونةري و ئابووريي ثرؤذةكاني دةرامةتي ئاو ئامادة بكاو
ســةالمةتيي  , و وةطــةرزيان خبــاو (صةةيط  )ث نــة طشــتيةكاني هةرَيمــ ا دامبــةزرَييَن و خدمــةتيان بكَيشــَي      

شـَيوازي بةكارخسـتين   , لة ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي بة جؤرَي بةرخورداربَي, سةنطَييَن وبةستةكاني هةَل
 .دةست بَييَن و خاكي زةوي و زاريش بثارَيدَي, ي ساماني ئاو و(بالستخابمحبالسا )ثرز بة ثَيست 

ــَي َ     :دووةم ــؤن ؤَلكردني س ــاوو ك ــييةكاني الؤ ــي مةترس ــربز كردن ــة بن ــةت ب ــةلي تايب ــاني ث نط ــَيواو دان وو نش
ضــاوكردنةوةو تَيطةيانــ ني خــةَلكي لــة طرنطيــي , رَيكخســتين دابةشــكردني ئــاوو, ي رووبارةكــان و(بقةةوب )

 .ثاراستين ساماني ئاو
بـةكارهَيناني  , ئاوي خواردنـةوة , كشتوكاَل)ئاو ( بملرتبلو )زامنكردني ئاو بؤ كةرتة بةكار بةرةكاني  :سَييةم

بـةثَيي  ( هتـ  .............ئةؤرانـ ني وزةي كارةبـا  , ارهَيناني بـؤ ثيشةسـازي و  بـةك , ناو ماَل و بؤ طةشـتوطوزار 
راي خؤيشـي لةسـةر   , بكـات (  ومية ح)بة جؤري كة لة هةرَيمـ ا خدمـةتي ؤراذوكـاري    , ث نطةلي ئيقرار كراة

 .داواكاريةكاني دامةزران ني ثرؤذةطةلَي دةدات كة ثَيوةن ييان بة خدمةت خستين ئاوةوة هةبَي
 :ضوارةم

بـةثَيي ث نـة   , سةرثةرشتكردن و بةدواداضووني هةنطاوةكاني جَي بةجَي كردني ثرؤذةكـاني دةرامـةتي ئـاو   
 .و ثرؤذةكاني ئاو داشنت دةطرَيتةوة( بخلزب طت)ئةمةش بةستةكان و ئةستَيَ ةكان , ئيقرار كراوةكان

 :ثَينجةم
بـة جـؤرَي كـة    , ةكاني ذينطـة بطرَيتـةوة  ثَيشـ يش اليةنـ  , ثاراستين ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي لة ثيسي و

 .لةطةَل مةعايريي نَيو دةوَلةتي ا بطوجنَي
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 :ماددةي سَييةم
هـةموو  , بةرثرسـي ئـيش و كـارو ئاراسـتة كردنـي سياسـةتي وةزارةتةكةيـةو       , سـةرؤكي بـااَلو  :وةزيري:يةكةم

ةاَلحييات و كاروبـاري ديكـةي   برزيارو ؤةرمان و رَينماييطةلَيكيش ثَيوةن ييان بة ئةركوؤرمان و ثَيكهاتة و س
خــؤي , بــةثَيي ياســا لــة وةزيــرةوة دةرضــَي و, هونــةري و دارايــي و ئيــ اري و رَيكخســتين وةزارةتــةوة هــةبَي

 .سةرثةرشتيي جَي بةجَي كردنيان دةكات
, لــة ئاراســتة كــردن و, لــة ضوارضــَيوةي ئــةو ســةاَلحيياتةي كــة ثَيــي دةســثَيردريَ :بريكــاري وةزارةت: دووةم

 .مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي, ياري ةي وةزير دةدات, شت كردني كاروباري وةزارةتةكةداسةرثةر
خـاوةن  , مةرجيشـة برزوانامـةي زانكؤيـان هـةبَي و    , ذمارةيان لـة ضـوار كـةس زيـاتر نـابيَ     : راوَيذكاران:سَييةم

 .ئةزموون و كةردةش بن
 :وةزارةت لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت :ماددةي ضوارةم

ذمـارةيَي ؤرمانبـةريش   , برزوانامـةي زانكـؤي هـةبيَ   , ؤرمانبةرَي سـةرؤكايةتيي دةكـا  :نووسينطةي وةزارةت-1
 .ياري ةي دةدةن

ــاري وةزارةت -0 ــينطةي بريكـ ــات :نووسـ ــةرزَيوةي دةبـ ــةرَي بـ ــارةيَي   , ؤرمانبـ ــةبَي ذمـ ــؤي هـ ــةي زانكـ برزوانامـ
 .ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن

 :ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةت-7
 :مانةي خوارةوة ثَيك دَيتلة

 .سةرؤكة –وةزيري دةرامةتي ئاو -ع
 .جَيطري سةرؤكة –بريكاري وةزارةت -ب
 .ئةن امة –بريكاري وةزارةتي كشتوكاَل -ج
 .ئةن امة –بريكاري وةزارةتي شارةواني -د
 .ئةن امة –بريكاري وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن -ه
 .ئةن امة –بريكاري وةزارةتي ذينطة -و
 .ئةن امة –بريكاري وةزارةتي كارةبا -ز
لةوانــةي كــة وةزيــر بيــةوَي لــة  , لــة نــاوةوة يــان لــة دةرةوةي وةزارةتةكــة , راوَيــذكار و خــاوةن ئــةزمونان-ح

 .بة برزياري وةزير كؤدةبَيتةوة, ئةجنومةن هةر كاتَي ثَيويست بكا –كؤبوونةوةكان ا بةش ار بن 
 .اروباري ئي اري و داراييبةرزَيوةبةرايةتي طشتيي ك-4
 .بةرزَيوةبةرايةتي طشك ث ن دانان و بةدواداضوون-0
 .بةرزَيوةبةرايةتي طشك ئاودَيري و دةرامةتي ئاو -6
 .بةرزَيوةبةرايةتي طشك بةست و كؤطاكاني ئاو -3
 .بةرزَيوةبةرايةتي طشك ديراسات و تصامية -2
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لة خاوةن ئـةزموون و ثسـثؤرزي نـاو    , ني تةبيعي و مةعنةويوةزير بؤي هةية لةطةَل كةسا :ماددةي ثَينجةم
لة ماوةيةك ا كـة  , يان دةرةوةي هةرَيم ا رَيك بكةوَي بؤ ئةجنام اني ئةركوؤرمانَي كة ثَييان ةسثَيرَي, هةَية

مـاو و ئةركيشـيان لـة    , دواي وةرطرتين مواؤةدةتي ئةجنومةني وةزيـران  –خؤي بة طوجناوي بدانَي , وةزير
 .زيرةوة ديار دةكرَيناليةن وة

يـان  , بةرزَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبةي نـوَي بكاتـةوة  , بؤي هةية كاتَي ثَيويست بكا, وةزير :ماددةي شةشةم
 .يان ئي غايان بكات, يةكيان خبات

نـاوي وةزارةتـي كشـتوكاَل و ئـاودَيري هـاتَل و      ( بلوطف ا)لة هةر ياساو ثَيرزؤيةكي بةركاردا  :ماددةي حةوتةم
 .ئةم وةزارةتة جَيطاي دةطرَيتةوة, ةت بَيت بة دةرامةتي ئاوتايب

 .ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة ثَيرزؤ ديار دةكرَين :ماددةي هةشتةم
 .وةزير بؤي هةية رَينماييطةلَي بؤ سانا كردني بة جَيهَيناني ئةم ياساية دةربكات :ماددةي نؤيةم
 .ةم ياساية خبةنة كارثَيويستة لةسةر وةزيرةكاني هةرَية ئ :ماددةي دةيةم
 .ةوة كاري ثَي دةكرَي(وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بَ و كردنةوةي لة رؤذنامةي  :ماددةي يازدة

 هؤي داناني ئةم ياساية
ئـاويش بـؤ زؤربـةي    , عَيراق هةرَيمَيكي دةوَلةمةن ة بـة دةرامـةتي ئـاوو    –لةبةر ئةوةي هةرَيمي كوردستان 

سياسـةتي نَيـو   , ئـابووري و رَيكخسـتين ثَيوةن ييـةكان و   (  ومية ح)لة ؤراذووكردنـي  , ةوبوارةكاني ذيان طرنط
بؤ ئامـاجني  , رؤلَيكي طةورةي هةيةو, طؤرزانكايي رووداوةكاني ناو واَلت ا, دةوَلةتي و هةرَيمايةتي و حمةل ي و
بالستخابمح)ثرز بة ثَيست بةكار خستين , سامان و دةرامةتي ئاوو(  طوا )ؤراذوكردن و بةرةو ضاك  طؤرزيين 

ثَيويسـك بـةوة كـرد وةزارةتَيكـي سـةربةخؤ و ثسـثؤر بـؤ كاروبـاري دةرامـةتي ئـاو           , ي ساماني ئـاودا (بالسا 
 .ئةم ياساية دانرا, لةبةر ئةوانة, دامبةزرَي
 :ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 

سـايي بـؤ ئـةوةي ديراسـةتي     ثرؤذةي ياساي ث ن اناني هةرَيمي كوردستان ب رَي بـة ليذنـةي يا  , زؤر سوثاس
ثـرؤذةي ياسـاي دةرامـةتي ئاويـةكان بـؤ ليذنـةي ياسـايي و هـةروةها         , بكةن و راثـؤرتي خؤيـان حـازر بكـةن    

هةروةها , ضةن ين ليذنةي كشتوكاَلي و ليذنةي شارةواني ناويان هاتووة ئةن ام دةبن لةو ليذنةي راوَيذكاري
ئةطـةر نـا   , ويسـك كـرد راثؤرتيـان هـةبَينت ديراسـةتي بكـةن      ئةو ليذنانة ئةطةر ثَي, وةزارةتي ذينطةو كارةبا

ئةوة خوَين نةوةي يةكةمة وةكو خؤي , وةكو ئةن ام لة ليذنةكان ا بؤضوونيان هةبَينت لة موداخ ة دةتوانن
زؤر لـة ناحيـة زمانـةوانيش    , لة كـاتي مونادةشـة كردنـي تةع ي ـةكان و هـةموو ضـاك دةكـرَينت       , دةمَينَينت

 .ؤةرموون ,هةلةي تَي اية
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 :سعي  جامباز حمم   طرقبةرزَيد 
 .ئةجنومةن سةرؤكيبةرزَيد 

 ياساي وةزارةتي طةشت و طوزار
 :ماددةي يةكةم

 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة
 .هةرَيمم كوردستاني عَيراق: هةرَية-1
 .وةزارةتم طةشتو طوزارر هةرَية: وةزارةت-0
 .ر طةشتو طوزارر هةرَيةوةزير: وةزير-7
 .بريكارر وةزارةتم طةشتو طوزارر هةرَية: بريكار-4
 .ئةجنومةنم راوَيذكارر وةزارةتم طةشتو طوزارر هةرَية: ئةجنومةن-0
و وةرزش ومةلـةوانم و  (االسـتجمام )و بووذانةوة (الراحة)مةبةست لة حةوانةوة : مةبةستم طةشتو طوزار-6

طةىل ميذووي  و ئاسةوار ونيطارر سروشتم وثارك وسةيرانطاو زيارة ئاييين  ديتين هةوار, راوو, رابواردن و
 .بداظم خةمرزةوَين وهةر مةبةستَيكم ديكةشة كة طةشتياران رابكَيشَي, كريين ثَي اويستم شةخسم و, و
طة و ئوتَيد و خواردن, وةك, مةبةستم طةشتوطوزار تَي ا بةجَي بَي, هةر جَيطةيةكة: جَيطةر طةشتو طوزار-3

طـوزار ئامـادة    طاي ديكةش كـة بـؤ مةبةسـك طةشـت و    جَي, و ضادرطاو(املنتجعات) طازينؤ و جَيطار بووذانةوة
 .كرا بَي

مةبةسـك طةشـتوطوزاري بـؤ    , بؤ ضاالكيي طةشتوطوزار لةبار بَي و, هةر ناوضةيَيكة: ناوضةي طةشتوطوزار-2
 .يان بؤ طةشتوطوزاري لةبار بَي, ؤةراهةم كرابَي

 :دووةم ماددةي
 :وةزارةت ئةم ئاماجنانةي خوارةوة دَينَيتة دي-ا

وزةي طةشـــتوطوزار و ضـــاوطة خؤرســـكةكاني هـــةرَية و , بـــةهاودةنطي لةطـــةَل اليةنـــة ثَيوةن ي ارةكانـــ ا-1
 .وةبةردَيين و بةرةو ضاك يان دةطؤرزَي

, اسـةوارة جؤربـةجؤرةكان  ناوضـة مَيـذوويي و ئ  , بةهاوكاري و هاودةنطي لةطـةَل اليةنـة ثَيوةن ي ارةكانـ ا   -0
 .كة خدمةت بة مةبةستةكاني طةشتوطوزار بكات, بةجؤرَي بةرهةم دَييَن و بةرةو ضاك يان دةطؤرزَي

 .هان اني دروستكردني شارو كؤمةَلطاي طةشتوطوزار و جَيطاي بووذانةوةو ئوتَيد و خانووي طةشتوطوزار-7
طـازينؤ و ضـاخيانةو جَيطـاي رابـواردن و سـةيرانطاو       دامةزران ن و بةكرَي ان و بـةكرَيطرتين خواردنطـة و  -4

 .جَيطاي خ يسكاني سةر بةؤر و سةهؤَل و شك ديكة, جَيطاي خؤرزسك و دةستكردني مةلةواني و
ئاســانكاري بــؤ هــةموويان  , بــةثَيي توانــا, لةطــةَل ســةن يكاو رَيكخــراوة جةماوةريةكانــ ا هاوكــاري دةكــاو  -0

 .ووتنةوةيةكي بةرؤراواني طةشتوطوزاريبؤ ثةي ا كردني بد, دةرزةخسَييَن
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, لــة دةرةوة بــؤ هــةرَية و بــة ثَيضةوانةشــةوة, ي طةشــتوطوزاريي تــاك تــاك و بةكؤمــةَليش(ســفرة)طــةرزان -6
 .هةروةها طةرزاني طةشتوطوزاريي بةتاك و بةكؤمةَليش رَيك دةخات, بةشَيوازي جؤربةجؤر رَيك دةخاو

خدمةتطوزاريي ثارة طؤرزينةوةي ثَيويسـت لـة   , يةنة ثَيوةن ي ارةكان ابة هاودةنطي و بة ثَيكهاتن لةطةَل ال-3
 .ثَيشكةش دةكا, ناوضةو دامةزراوة طةشتوطوزاريةكان ا

 .دامةزران ني كؤمثانياو نووسينط وةكالةتم سةؤةرؤ طةشتو طوزارر-2
ــ ا  -9 ــةر خةَلكيش ــاو تاكةتاك ــتةو كؤمثاني ــةَل دةس ــة   , لةط ــةرَية و ل ــاوةوةر ه ــة ن ــ)ل ةرَيميش دوا دةرةوةر ه

 .سازدةدات طرَيبةست, (وةرطرتنم مواؤةدةتم سةرؤكايةتم ئةجنومةنم وةزيران
 .لةبوارةكانم طةشتوطوزاري ا هاودةنطم ثةي ادةكات, لةطةَل وةزارةتةكان واليةنم ديكةر ثَيوةن ي اردا-12
لةضوارضــَيوةر , رَيةلةهةرَيمــ ا بــؤ راكَيشــانم وة بةرهَينــةران بؤنــاو هــة, لةطــةَل دةســتةر وةبــةرهَينان-11

 .كةبؤ ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ ئةم مةبةستة دانراون دةكةوَيتة هاةكارر وهاودةنطم, ث نةكان وياساكان ا
 :ئةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِركوؤرمانم وةزارةت-ب

 :وةزارةت ئةم ئةركوؤرمانانةر خوارةوة ثيادة دةكا
نةخشةر بدووتنةوةر طةشتو طوزارو ناوضةر هاوينـة  , لةهةرَيم ا, ٍٍٍِِِلةضوارضَيوةرث نم طشتم طةشتو طوزارٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 .ٍِ هةوارة كان ئامادة دةكا
 :ماددةر سَييةم

هةموو برزيارو , يش و كارو ئاراستة كردني سياسةتي وةزارةتةكةيةوبةرثرسي ئ, سةرؤكي بااَلو:وةزير:يةكةم
ؤةرمان و رَينكاييطةلَي ثَيوةن ييان بة ئةركوؤرمان و ثَيكهاتـةو سـةاَلحييات و كاروبـاري ديكـةي هونـةري و      

ر لةوةزيرةوة دةردةضَي و بةسة, بةثَيي حوكمةكاني ياسا, دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةبَي
 .ثةرشتيي خؤي جَي بةجَي دةكرَين

لــة ئاراســتة كــردن و , لــة ضوارضــَيوةي ئــةو ســةاَلحيياتانةدا كــة ثَيــي دةســثَيردرَي:بريكــاري وةزارةت:دووةم
 .مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي, ياري ةي وةزير دةدات, سةرثةرشتيكردني كاروباري وةزارةتةكةدا

 :دَيتوةزارةت لةمانةي خوارةوة ثَيك :سَييةم
ذمــارةيَي ؤرمانبــةريش , برزوانامــةي زانكــؤي هــةبَي, ؤرمانبــةرَي ســةرؤكايةتيي دةكــا:نووســينطةي وةزيــر-1

 .ياري ةي دةدةن
ــاري وةزارةت -0 ــينطةي بريكـ ــات :نووسـ ــةرزَيوةي دةبـ ــةرَي بـ ــارةيَي   , ؤرمانبـ ــةبَي ذمـ ــؤي هـ ــةي زانكـ برزوانامـ

 .ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن
خـاوةن ئـةزموون و   , مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و, َيذكار زياتر نةبنلة ضوار راو :راوَيذكارةكان-7

 .كةردةش بن
 :ئةجنومةني راوَيذكاريي وةزارةت-4

 .سةرؤكة:وةزير-ع
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 .جَيطري سةرؤكة:بريكاري وةزارةت-ب
 .ئةن امن:بةرزَيوةبةرة طشتييةكان-ج
برزوانامـةي زانكؤيـان   , كـةس زيـاتر نـةبن و    بة مةرجَي لة سَي)ئةن امن : راوَيذكار و خاوةن ئةزموونةكان-د

 (.خاوةن ئةزموون و كةردةش بن, هةبَي و
 :ئةجنومةن ئةم كارانة دةطرَيتة ئةستؤ

 .نةخشةي سياسةتي طشتيي طةشتوطوزار دادةنَي و ئيقراري دةكات-ع
و وةبةرهَيناني  ئةو رَيككةوتننامانة تةس يق دةكات كة ثَيوةن ييان بة دامةزران ن و بةرةو ضاك  طؤرزين-ب

 .دةزطاو ثرؤذةطةلي طةشتوطوزارةوة هةية
تةسـ يق  ( التعاونيـات )ئـةو رَيككةوتننامـةو هـةرةوةز سـازييانة     , دواي مواؤةدةتي اليةنة ثَيوةن ي ارةكان-ج

 .دةكات كة لةطةَل اليةنة بيانيةكان ا طرَي دراون
 .ؤتاييئيقرار كردني بودجةي سااَلنةو مي كات و حساب و حسابكاريي ك-د
 :لةمانة ثَيك دَيت: بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي ئي ارةو دارايي-0
 .بةرزَيوةبةرايةتي تاكةتاكةي كارمةن ان-1
 .بةرزَيوةبةرايةتي ئي ارة -0
 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري دارايي -7
 .ي ناوخؤ(الت ديق)بةرزَيوةبةرايةتي ريقابة و لَيوردبوونةوة  -4
 .باري ياساييبةرزَيوةبةرايةتي كارو -0
 .بةرزَيوةبةرايةتي نةخشةسازي و بةدواداضوون -6
برزوانامـةي  , ؤرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبـةري طشـك سـةرؤكايةتي دةكـا    : بةرزَيوةبةرايةتي طشك ئاسةوار -6

 .دايةرة طةلي ئاسةوار لة ثارَيدطاكان ا ثَيوةي ثةيوةسنت, زانكؤي هةبَي
ــاري -3 ــك كاروب ــةتي طش ــتوطوزار بةرزَيوبةراي ــةولَير/ طةش ــة ه ــك   : ل ــةري طش ــةي بةرزَيوةب ــة ث  ــةرَي ب ؤرمانب

 برزوانامةي زانكؤي هةبَي, سةرؤكايةتي دةكا
ؤرمانبــةرَي بــة ث ــةي بةرزَيوةبــةري طشــك : لــة ســ َيماني/ بةرزَيوبةرايــةتي طشــك كاروبــاري طةشــتوطوزار -2

 .برزوانامةي زانكؤي هةبَي, سةرؤكايةتي دةكا
ــة -9 ــتوطوزار بةرزَيوبةراي ــاري طةش ــك كاروب ــؤك / تي طش ــة ده ــك   : ل ــةري طش ــةي بةرزَيوةب ــة ث  ــةرَي ب ؤرمانب

 .برزوانامةي زانكؤي هةبَي, سةرؤكايةتي دةكا
 .ئةركوؤرمان و ثَيكهاتةكاني وةزارةت بةثَيرزؤ ديار دةكرَين :ماددةي ضوارةم
ر و كؤمثانيـا طةشـتوطوزاريةكان   جَيطاكـاني طةشـتوطوزا  , وةزارةت سةاَلحيياتي ئةوةي هةية :ماددةي ثَينجةم
 .ببةخشَي تةنيا مدةي طومرط نةبَي( رسوم)لة هةر مدةيَي 

ــةم  ــاددةي شةش ــوَي و    :م ــةتيي ن ــةوةي بةرزَيوةبةراي ــةاَلحيياتي كردن ــر س ــي  , وةزي ــا كردن ــنت و ئي غ يةكخس
 .بةرزَيوةبةرايةتيةكاني هةية
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ي (79)ياسـاي ذمـارة   , طوجنَي ناخرَيتـة كـار  هةر دةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نة :ماددةي حةوتةم
ياساي ثَيشووي دةزطاي طةشتوطوزاري ئي ارةي , ي دةزطاي طةشتوطوزاري هةرَيمي كوردستان و(0224)ساَلي 

 .س َيمانيش ئي غا دةكرَين
 .ثَيويستة لةسةر وةزيرةكان حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كار :ماددةي هةشتةم

 .ةوة كاري ثَي دةكرَي(وةدايعي كوردستان)ة رؤذي بَ وكردنةوةي لة ئةم ياساية ل :ماددةي نؤيةم
 :ئةجنومةن سةرؤكيبةرزَيد 

بـؤ ئامـادة كردنـي    , ئةم ثرؤذةية ثةيوةن ي بة ليذنةي ياسـايي و ليذنـةي شـارةوانييةوة هةيـة    , زؤر سوثاس
 .ثرؤذةي تر خبوَينةوة, راثؤرتي خؤيان

 :سصطفىابوبكر  عب الكريةبةرزَيد 

 .ئةجنومةن سةرؤكي بةرزَيد
 6002ي ساَلي ) (ياساي ذمارة 

 عَيراق –ياساي وةزارةتي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستان 
 :ماددةي يةكةم

 :ماناكاني بةرامبةريانة, لةم ياسايةدا, مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة
 .هةرَيمم كوردستان عَيراق: هةرَية-1
 .كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَيةوةزارةتم : وةزارةت-0
 .وةزيرر كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَية: وةزير-7
 .بريكارر وةزارةتم كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَية: بريكار-4
 .ئةجنومةنم راوَيذكارر وةزارةتةكة: ئةجنومةن-0

 :وةديهَيناني ئةم ئاماجنانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤئةم ئةرك وؤرمانانةي و , وةزارةت :ماددةي دووةم
تا بتوانن بة ئـازادي  , ؤةراهةمكردني ضاودَيريي ماددي و مةعنةويي كةسوكاري شةهي ان و ئةنفالكراوان-1

 .و سةربةرزانة بذين
 .زين و و كردنةوةي بؤنةطةلي تايبةت بة ياد كردنةوةي سةركةشي و نةمريي شةهي ان و ئةنفالكراوان-0
بــؤ وةديهَينــاني  , هةواَلــة كردنــي بــؤ ئةجنومــةني وةزيــران    , ثَيشــنياز كــردن و هــةموار كردنــي ياســاو    -7

 .ئةركوؤرمان و ئاماجنةكاني وةزارةت
ــردن   -4 ــؤ ؤراذوك ــك ب ــةتي طش ــاني سياس ــة)دان ــةتي  (تنمي ــةرهَيناني دةرام ــوارد)و وةب ــةو( م ــة , وةزارةتةك ل

ثاشـان جـَي   , و ئاماجنة كؤمةاَليةتي و ئابوورييةكاني خؤي ا ضوارضَيوةي ئي تيداماتي نةتةوةيي و نيشتماني
 .بةجَي كردني ئةو سياسةتة بةثَيي ياسا لة كاردابووةكان

بؤطرنطيـ ان بـة بـاري ثـةروةردةيي و ؤَيركـاري و رؤشـنبريي و       , كاركردن لةطـةَل اليةنـة ثَيوةن يـ ارةكان   -0
ــاو     ــابووري و ئاوةدانكــاريي خ ــك و ئ ــةتي و تةن روس ــةنفالكراوةمان و دانــاني   كؤمةاَلي ــةهي  و ئ خَيداني ش

 .بةنامةش بؤ بةرةو ضاك  طؤرزينيان
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ــةوة    -6 ــاية دةيانطرَيت ــةم ياس ــةي ئ ــاني ئةوان ــي ذي ــتكردنةوية واديع ــؤ راس ــش ب ــاري و  , كؤش ــاي هاوك ــة رَيط ل
نَيودةوَلــــةتي و حمـــةل ي رَيكخــــراوة حكــــومي و  ( ممــــول )هـــاودةنطيي وةارةتــــةوة لةطــــةَل ثـــارةدةراني   

 .بةثَيي ياسا بةركارةكان, ميةكان اناحكو
بـؤ  , هةر شَك ثَيوةن يي بة ئةنفالكراو و دوربانيـاني ضـةكي كيمياييـةوة هةيـة    (  وثيي)ديكؤمَينتكردني -3

لة حكومةتي ؤي راَلي و لةم اليةنانةش كة ئةو ضةكانةيان بـة عَيـراق   , داوا كردني دةرةبووي خَيدانةكانيان
 .داوة

ــاركردن-2 ــةهاودةنطي , كـ ــومي و      بـ ــة حكـ ــراوة نَيودةوَلةتيـ ــ راَل و رَيكخـ ــي ؤيـ ــةتي عَيرادـ ــةَل حكومـ لةطـ
, بؤ ئةوةي ث ن انةران و بةجَيهَينةراني ئةو جينؤساي ةي دةرهةق بة طـةلي ئَيمـةيان كـرد   , ناحكوميةكان ا

 .ب رَينة دادطا ثَيوةن ي ارةكان و سدا ب رَين
بـؤ خـاوخَيداني شـةهي     ( سكن)ر كردني جَيطاي ذيان هاوكاري لةطةَل اليةنة ثَيوةن ي ارةكان بؤ دةستةبة-9

 .و ئةنفالكراوو دوربانياني ضةكي كيميايي
 :ماددةر سَييةم

هةموو برزيارو , بةرثرسي ئيش و كارو ئاراستة كردني سياسةتي وةزارةتةكةيةو, سةرؤكي بااَلو:وةزير:يةكةم
و سـةاَلحييات و كاروبـاري ديكـةي هونـةري و     ؤةرمان و رَينماييطةلَي ثَيوةن ييان بة ئةركوؤرمان و ثَيكهاتـة 

لةوةزيرةوة دةردةضَي و بةسةر , بةثَيي حوكمةكاني ياسا, دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةبَي
 .ثةرشتيي خؤي جَي بةجَي دةكرَين

كــردن و  لــة ئاراســتة, لــة ضوارضــَيوةي ئــةو ســةاَلحيياتانةدا كــة ثَيــي دةســثَيردرَي:بريكــاري وةزارةت:دووةم
 .مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي, ياري ةي وةزير دةدات, سةرثةرشتيكردني كاروباري وةزارةتةكةدا

 :ثَيكهاتةكاني وةزارةت ئةمانةن :ماددةي ضوارةم
ذمــارةيَي ؤرمانبــةريش , برزوانامــةي زانكــؤي هــةبَي, ؤرمانبــةرَي ســةرؤكايةتيي دةكــا:نووســينطةي وةزيــر-1

 .ياري ةي دةدةن
ــاري وةزارةت نو-0 ــينطةي بريكـ ــات :وسـ ــةرزَيوةي دةبـ ــةرَي بـ ــارةيَي   , ؤرمانبـ ــةبَي ذمـ ــؤي هـ ــةي زانكـ برزوانامـ

 .ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن
خـاوةن ئـةزموون و   , مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيـان هـةبَي و  , لة ضوار راوَيذكار زياتر نةبن:راوَيذكارةكان-7

 .كردةش بن
 :لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت:  ارةو داراييبةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئي-4
 .بةرزَيوةبةرايةتي ئي ارةو زاتيية-1
 ..بةرزَيوةبةرايةتي حساب و حسابكاري -0
 .ي ناوخؤ(الت ديق)بةرزَيوةبةرايةتي ريقابة و لَيوردبوونةوة  -7
 .و لَيكؤَلينةوة(بالقصط )بةرزَيوةبةرايةتي هةمة ذمَيري  -4
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 .و بةدواداضوون( بلتخطيط)ةسازي بةرزَيوةبةرايةتي نةخش -0
 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري ياسايي -6
 .بةرزَيوةبةرايةتي خدمةتطوزاري-3
 :لةمانة ثَيك دَيت: بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي وةبةرهان -0

 .بةرزَيوبةرايةتي ثرؤذةكان-ع
 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري هونةري-ب
 .بةرزَيوبةرايةتي حساب و حسابكاري-ج
 .بةرزَيوبةرايةتي طرَيبةستنامةكان-د
 :لةمانة ثَيك دَيت –بةرزَيوةبةرايةتي طشك خدمةتي كةسوكاري شةهي ان و ئةنفالكراوان -6

 .بةرزَيوبةرايةتي كاروباري ثةروةردةكان -ع
 .بةرزَيوبةرايةتي كاروباري كؤمةاَليةتي -ب
 .بةرزَيوبةرايةتي كاروباري تةن روسك -ج
 .كاروباري ئابووريبةرزَيوبةرايةتي  -د
 .بةرزَيوبةرايةتي كاروباري نيشتةجَيكردن لة ثارَيدطاكاني هةرَية -ه
ؤرمانبـةرَي بـة ث ـةي بةرزَيوةبـةري     : دايةرةي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراوان لة ثارَيدطاكاني هةرَيمـ ا -3

 :لةمانة ثَيك دَيت, برزوانامةي زانكؤي هةبَي, طشك سةرؤكايةتي دةكا
 .وةبةرايةتيي كاروباري شةهي انبةرزَي-ع

 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري ئةنفالكراوان-ب
 .بةرزَيوبةرايةتي ئي ارةو زاتية -ج
 .بةرزَيوبةرايةتي حساب و حسابكاري -د
 .بةرزَيوبةرايةتي لَيوردبووردنةوةو ريقابةي ناوخؤ -ه
 .بةرزَيوبةرايةتي راطةيان ن و ثَيوةن ييةكان -و
 .ي كاروباري ياساييبةرزَيوبةرايةت -ز

 :ماددةي ضوارةم
 :لةمانة ثَيك دَيت, وةزارةت ئةجنومةنَيكي راوَيذكاري دةبَي:يةكةم

 .سةرؤكة:وةزير-ع
 .لة ديارنةبووني وةزيردا سةرؤكايةتي ئةجنومةن دةكا, ئةن امةو:,بريكاري وةزارةت-ب
 .ئةن امن: بةرزَيوبةرة طشتييةكان -ج
 .ئةن امة: دةكاوةزير دياريي , يةك راوَيذكار-د
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, دارايي, ثَيشمةرطة, كاروباري كؤمةاَليةتي, ثةروةردة, تةن روسك: )لة هةريةكة لةم وةزارةتانة, نوَينةرَي-ه
 .بةمةرجَي ث ةيان لة بةرزَيوةبةري طشك كةم  نةبَي( رؤشنبريي, ئاوةدانكاري

 :دووةم
 .طهَيشك وةزير ساز دةداتبة بان, هةركاتَي ثَيويست بكا, ئةجنومةن كؤبوونةوةكاني خؤي-ع

ــا   -ب ــةوةزير بك ــكةش ب ــثَيريي ثَيش ــة راس ــةن ئةوةي ــةتي ئةجنوم ــر  , كــاري تايب ــةر وةزي ــثَيرييةكةش ئةط راس
 .سيفةتي برزياري وةزاري وةردةطرَي, تةس يقي بكا

 :ماددةي ثَينجةم
 :لة ثارةدار دةكرَي, بودجةيةكي تايبةتي دةبَي و, بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي وةبةرهان :يةكةم

 .حكومةتي هةرَية(منحة)بةخششي -1
 (.تربعات)خريات -0
 .كة وةزارةت خؤي بةثَيي ياسا كؤي دةكاتةوة, (االكتتاب)ثيتاك -7
 .وةبةرهَينانةكاني تايبةت بة وةزارةت(الواردات)دةرامةتي -4
 .بةجؤرةكاني وةزارةت دازاجني بداظة جؤر-0
 .بةخششي ديكة-6

 :دووةم
وةزير تةس يقي , ي لةاليةن بةرزَيوةبةرايةتي طشك و بةرهانينةوة ئامادة دةكرَي وبودجةي وةبةرهانينةكان

 .ئينجا دةخرَيتة بةردةم سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بؤ تةس يق كردني, دةكا
 :ماددةي حةوتةم

دةدرَيـن   بة دارايي طشـك لـة دةَلـةم   , هةموو داراييةكي تايبةت بة بةرزَيوةبةرايةتي طشك وةبةرهانينةكان-1
 .ناشَي دةسكاري بكرَين, بؤ مةبةسك ئةم ياساية نةبَي, و
 .حساب و حسابكاري وةبةرهانينةكاني وةزارةت م كةضي ريقابةي داراي -0

 :ماددةي هةشتةم
 .بة ثَيرزؤ ديار دةكرَين, ثةيكةري رَيكخستين ثَيكهاتة و كارة تايبةتيةكاني وةزارةت:يةكةم
 .تي ثَيويست ا بةرزَيوةبةرايةتي بةشي نوَي بكاتةوة يان ئي غايان بكاتوةزير بؤي هةية لة كا:دووةم

يان كاتي بـؤ وةديهَينـاني هـةركامَي لـةو ئةركانـةي كـة لـة        , بؤي هةية ليذنةطةلي هةميشةيي: وةزير:سَييةم
 .ماددةي دووةمي ئةم ياسايةدا هاتوون

لةطـةَل  , ةتي ئةجنومـةني وةزيـران  وةزيـر بـؤي هةيـة ثـاش وةرطـرتين مواؤةدـةتي سـةرؤكاي        :ماددةي نؤيـةم 
كةســاني تــةبيعي و مةعنــةويي و خــاوةن ئــةزموون و ثســثؤري نــاوةوةو دةرةوةي هةرَيمــ ا طرَيبةســك ســاز 

, لـة ماوةيةكـ ا كـة خـؤي بـة لـةباري بدانـيَ       , بؤ ئةجنامـ اني ئـةرك وؤرمـانَي كـة ثَييـان دةسـثَيردريَ      , ب ات
 .ماو و ئي تيداماتيشان وةزير خؤي دياريان دةكات ,بةمةبةسك وةديهَيناني ئاماجنةكاني وةزارةت



 47 

ي سـاَلي  (126)ياسـاي ذمـارة   , و( ياساي دةزطاي شةهي ) 1993ي ساَلي (4)ياساي ذمارةي  :ماددةر دةيةم 
ــةنفال   ) 1999 ــك ئـ ــةتي طشـ ــاي بةرزَيوةبةرايـ ــارة   , و(ياسـ ــار ذمـ ــاَلم(106) ياسـ ــار , و(0222)ر سـ ياسـ
هـــةموو مـــةوجودات و كارمةنـــ اني دةزطـــاي شـــةهي  و     , َين وئي غـــا دةكـــر  0220ر ســـاَلي(00)ذمـــارة

دةطوازرَيتةوة , لةطةَل هةموو ئي تيداماتي دارايي و مةعنةوي و دةرزةكانيان ا, بةرزَيوبةرايةتي طشك ئةنفال
 .بؤ وةزارةت

ياساية وةزير بؤي هةية رَينماييطةلي ثَيويست بؤ ئاسانكردني بةجَيهَيناني حوكمةكاني ئةم  :ماددةي يازدةم
 .دةربهَييَن

 .هةردةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي ناخرَيتة كار :ماددةي دوازدةم
 .حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كار, ثَيويستة لةسةر وةزيرة ثَيوةن ي ارةكان :ماددةي سيازدةم
 .كاري ثَي دةكرَي, ةةو(وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بَ وكردنةوةي لة  :ماددةي ضواردةم

 هؤكاري داناني ئةم ياساية
ئةطةر طةلي كوردستان مايف شانازيي بة سيستةمي سياسي و دامودةزطاي دةستووري ئَيستاي خؤيةوة , ئةمرزؤ

هي ئةو كةسانةية كة بؤ وةدةستهَيناني ئةم دةستكةوتانة ذياني خؤيـان بـةخت كـرد و    , هةبَي ئةو شانازيية
ــاري  ــرز ئيفتيخ ــذووي ث ــرد و  مَي ــت ك ــردةوة  , طةلةكــةمانيان دروس ــن ك ــؤ رؤش ــ ةيان ب ــةش , رَيطــاي ئاين ئةوان

 .شةهي ةكاني بداظي رزطارخيوازي كوردستانن
هةر دةبوو اليةنَيكي ثسثؤرز ثةيـ ا  , جا بؤ وةؤاداري و رَيد لة دوربانيان و تةد ير كردني شان و شةوكةتيان

ةجَي كردني ئةو وةؤاو رَيد و تةد يرة بطرَيتة ئةسـتؤ  ئةركي ماو و رَيكخراوةو بةدواداضوون و جَيب, بكرَي
هـةر  , دووضـاري بـوون  , كـة لـة خـةباتي نـاو ئـةم بدووتنةوةيـةدا      , و كاروباري ئةو كةم ئةن امانة رةضاو بكا

 .لةبةر ئةوةشة كة ئةم ياساية دانرا
 :ئةجنومةن سةرؤكيبةرزَيد 

بـؤ ئـةوةي راثـؤرتي خؤيـان ئامـادة      , بنَيـردريَ ئةمةش بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ , زؤر سوثاس
 .وابدامن تةرجومة نةكراوةو بة عةرةبي خبوَين رَيتةوة, (االعمار واالسكان)ثرؤذةي وةزارةتي , بكةن

 :حي ري نايحبةرزَيد شَيروان 
 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 

ــ ا   ــارةتت ثَي ــةنابت ئيش ــةروةكو ج ــة كردنــ   , ه ــؤ تةرجوم ــةوت  ب ــا نةك ــك ؤري ــاية بةرزاس ــةم ياس ــة , ي ئ بؤي
 .ئيجازةمان ثَي ب ةن بة عةرةبي بيخوَينينةوة

حقط و ح زبراحبالعمطرح بالسوط 
حبلا بقح–القليمحكورهستط ح6002لرو ح)(حبمل قمح

ح:بملطهاحبال ىل
ح:اقصاح طلتاط ريحبلتطلي حبملاط يحبملبيو حبزب هط
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ح.بلا بقح–بقليمحكورهستط ح:بالقليم-1
ح.بلا بقح–رب حالقليمحكورهستط حجملسحبلوز:جملسحبلوزرب -0
ح. زبراحبالعمطرح بالسوط :بلوزبرا-7
ح. زا حبالعمطرح بالسوط حلالقليم:حبلوزا -4
ح. كي ح زبراحبالعمطرح بالسوط :بلوكي -0

ح: توليحبلوزبرا :بملطهاحبلاط ي 
مبةطحيفحللة ححح,حيح بلطة قحبقرتبجحبخلططحبلاطس حلريطس حبالعمطرح بالسوط حيفحبالقليمحيفحجمطالتحبالسةوط ح بملبةط حح-1
 حبجلرورح بال فطقح بملططربتح بلرو حبحلاااا حملاطجل حبزس حبلروخح  وةط حشةبو حبلطة قحححح(  قحبمل  رحبلر اع)

ح.بحلااا حجبميعحب وبعبطح سلحقط بط
بلقيطمح طلاربسطتحبخلطص حضمخحجمطلحقططعحبلوزبراح هربس حبجلا ىحبلفوي ح بالقتصطها حللمشطراعحبلة حاةتمححح-0

ح.بقبطحضمخحخط حبلوزبرابقرت
 ضعحبلتصطسيمح سوطهجحبلام حللخططحبملصاق حللمشطراعحبملوكل حبليبطح  وفي حبملشطراعحبملتالقة ح بةطح وفية بحححح-7

ح.سبطش بحسخحقب ح شويالتحبلوزبراحب حبقطلتبطحبىلحسقط لنيحب حبستشطراني
ح.بملرطهم حيفحبعابهحبملوبصفطتحبلفوي ح فيحظ  فحبالقليم-4
ح.بلالزس حلتوفي هط(حبلرووا ح بمل قلي ح بلبايااحبملاى)يطس حبملق احللوزبراح بقرتبجحبخلط ح وفي حبلر-0
 وفي حبملشطراعحبملوكل حبليبطحسخحجبطتحبخ ىحخاللح شويال بطحبلتوفي ا ح بلتصميم حب حعةخح ة قحبلشة كطتحححح-6

ح.بملختص حيفحبلقططعحبخلطص
  رحبلر اعحبلوبقا حخطرجحقا هحبلبلااطتح صيط  ح  شغي حبلقيطمح صيط  حبلط قحبلاطس حمبطحيفحلل ح  قحبمل-3

ح.بجلرورح حمططتحبال زب حبحملورا ح بملاط  حسعح أثيابطح بحلفطظحعلىححم سط بطحمبوجبحقط و ححم سطتحبلط ق
ح.بلقيطمح اربس ح  قييمحخططحبملرتام اخحبخلطص ح طالعمطرح بالسوط حيفحبالقليمحضمخحبختصطصحبلوزبرا-2

ح: تألفحس كزحبلوزبراحسخ :ا بملطهاحبلاطل
هوحبل ئيسحبالعلىحللوزبراح بملرؤ لحعخحبعمطهلطح  وجيهحسيطستبطح  صارحعوهح  وف ح طش بفهحمجيعح:بلوزا -1

بلق بربتح ببال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح صالقيط بطح سطئ حشةؤ  بطحبلفوية ححح
ح.ي ح فيحبقوطمحبلقط و  بملطلي ح بالهبرا ح بلتوظيم

علىح,حارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليه: كي حبلوزبرا-0
ح.ب حاوو حقطصاًلحعلىحشبطهاحجطساي حأ لي 

ح.الحازااحعاههمحعخحبر ا ح ب حاوو وبحسخحمحل حبلشبطهاحبجلطساي حبال لي ح لهحخداح ممطرس :بملرتشطر  -7
ح:اتألفحس كزحبلوزبراحسخ-4
ح.ا أسهحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح ااط  هحعاهحسخحبملوظفني:سوتبحبلوزا -أ
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اتوو حسخحبلوزا ح ح كي حبلوزبراح بملرتشطراخح بملارب حبلاطسنيح عاهحسةخحل  حبخلةداحضةمخحححح:جملسحبلوزبرا-0
ح.بختصطصحبلوزبراحممخححياههمحبلوزا ح حتاهحسبطسهح تاليمطت

ح.ااا هحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح ااط  هحعاهحعخحبملوظفني:سوتبح كي حبلوزبرا-ت
بمليوط يوية حح/ا أسبطحسوظفححيم حشبطهاحبجلطساي حبال لي حيفحعلومحبهلواس :ساا ا حبملاطس ح بملوطئخح بملاابت-ث

اطسة ح بالليةطتح بملخةطز حبلاطئةااحححححب حبلوب  طئي ح سخحل  حبخلةداح بالختصةطصح  تةوىلحهة هحبملاا اة حشةؤ  حبملحححححح
ح.للماا اطتحبلتط ا حللوزبرا

ا أسةةبطحسوظةةفح ارجةة حسةةاا حل  حبخلةةداح بالختصةةطصح ارةةطعاهحعةةاهحسةةخححح:ساا اةة حبل قط ةة ح بلتفتةةي -ه
بملوظفنيحبالكفط حيفحجمطلحبل قط  ح  قومحمببطمحبل قط  ح بلتفتي حعلىحبعمطلحبلوزبراح بلتشويالتحبلتط ا حهلةطحيفحح

ح.تحبملطلي ح بالهبرا ح بلفوي ح    بطح طلوزا حسبطش ابجملطال
ح:بملطهاحبل ب ا 

ا أسبطحسوظفح ارجة حسةاا حعةطمححيمة حبلشةبطهاحبجلطساية حبال لية حححححححح:بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي -1
ح. سخحل  حبخلداح بالختصطص

ح.ساا ا حبلشؤ  حبالهبرا ح بالف به-أ
ح.ساا ا حبلشؤ  حبملطلي -ب
ح.ارا حبلتاقييح بل قط  حبلابخليس-ج
ح.ساا ا حبخلاسطت-ه
ح.ساا حبلابئ احبلقط و ي -هة
ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمححيم حبلشبطهاحبجلطساية حبال لية ح سةخحححح:بملاا ا حبلاطس حللتخطيطح بملتط ا --0

ح: ل  حبخلداح بالختصطصحيفحجمطلحبلتخطيطح بملتط ا حبلوزبراح    بطح بطحبملاا اطتحبلتطلي
ح.ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمححيم حشبطهاحبجلطساي حبال لي :ساا ا حبلتخطيط-أ

ح.ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمححيم حشبطهاحبجلطساي حبال لي :ساا ا حبملتط ا -ب
ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمححيم حبلشبطهاحبجلطساي حبال لية ح سةخححح:ساا ا حبلوظمحبملالوسط ي ح بالقصط -ج

ح.اح بالختصطصل  حبخلد
ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمححيم حبلشبطهاحبجلطساي ح:بملاا ا حبلاطس حللط قح بالعمطرح بالسوط حيفحبر ي -7

بال لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطصحيفحعلومحبهلواس حبملا ي ح سخحل  حبخلةداح  تةوىلحبالشة بفحعلةىح وفية حححححح
 بطح بطحساا اطتحبلط قح بالعمةطرح بالسةوط حيفحقةا هح لة حححححسشطراعحبالسوط ح بملبط يح بلط قحيفحبحملطفظ ح   

ح.بحملطفظ 
ا أسةبطحسوظةفح ارجة حسةاا حعةطمححيمة حبلشةبطهاحححححححح:بملاا ا حبلاطس حللط قح بالعمطرح بالسةوط حيفحبلرةليمط ي حح-4

ىحبجلطساي حبال لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطصحيفحعلومحبهلواس حبملا ي ح سخحل  حبخلداح  توىلحبالش بفحعل
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 وفي حسشطراعحبالسوط ح بملبط يح بلط قحيفحبحملطفظ ح    بطح بطحساا اطتحبلط قح بالعمطرح بالسوط حيفحقا هح
ح. ل حبحملطفظ 

ا أسةةبطحسوظةةفح ارجةة حسةةاا حعةةطمححيمةة حبلشةةبطهاحح:بملاا اةة حبلاطسةة حللطةة قح بالعمةةطرح بالسةةوط حيفحههةةو ح--0
بهلواس حبملا ي ح سخحل  حبخلداح  توىلحبالش بفحعلىححبجلطساي حبال لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطصحيفحعلوم

 وفي حسشطراعحبالسوط ح بملبط يح بلط قحيفحبحملطفظ ح    بطح بطحساا اطتحبلط قح بالعمطرح بالسوط حيفحقا هح
ح. ل حبحملطفظ 
ح:بالقوطمحبلاطس  :بملطهاحبخلطسر 

ح.حياهحسبطمح بختصطصطتح  شويالتحه بئ حبلوزبراح وظطم-1
ح. حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حساا اطتحبلوزبراحب حبقرطسبطحب حشاببطحعواحبحلطج ح بالقتضط للوزا-0
ح.للوزا ح شوي حهيئطتحب حجلط حسؤقت حلتوفي ح  وظيمحبقوطمحه بحبلقط و حقربحبحلطج -7
 .للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و -4

قاحسعحبالشخطصحبلطبياينيح بملاووانيحسخحل  حبخلداح بالختصطصحهبخ حبالقلةيمححللوزا حبلتاط :بملطهاحبلرطهس 
 ل ل حلغة  ححتقيةيحبهةابفحححح,حب حخطرجهحللقيطمح طملبطمح بلوبجبطتحبل ح وك حبليبمح للمااحبل حا بهطحسوطسب 

ح.  حتاهحققوقبمح بلتزبسط بمحسخحقب ححبلوزا ح ااحبستحصطلحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزرب,حبلوزبرا
(حبهبراحبلرةليمط ي ح) قط و حجملسحبلوزرب حح024لرو ح(ح00)الغىحقط و ح  ملط حكورهستط حبمل قمح :بملطهابلرط ا 

ح. حي ححملبمطحه بحبلقط و ح4/9/1999يفحح040بمل قمح
ح.الاام ح ط ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و  :بملطهاحبلاطسو 
ح. بحبلقط و علىحجملسحبلوزرب ح وفي حبقوطمحه :بملطهاحبلتطسا 
ح–اوفة حهة بحبلقةط و حبعتبةطربحسةخح ةطرارحبصةابرهح اوشة حيفحج اةااح قةطئعحبقلةيمحكورهسةتط ححححححححححححح :بملطهاحبلاطشة اح

ح.بلا بق
 :ئةجنومةن سةرؤكيبةرزَيد 

ئـةم ثرؤذةيـةش ثةيوةنـ ي بـة ليذنـةي ياسـا و ليذنـةي شـارةواني و ليذنـةي ئاوةدانكردنـةوة           , زؤر سوثاس
دوا خاَل لة بةرنامةي كارمان خوَين نـةوةي  . نةية راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةنبؤ ئةوةي ئةم سَي ليذ, هةية

 .ية0227ي ساَلي (00)يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة 
 :سعي  بداز كمالبةرزَيد عوني 

 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 
 بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان

 ثرؤذةي ياسايي/ب
 ..و رَيدمانسَ و 
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ئَيمةي ذمارةي ئةنـ اماني ياسـايي ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان ثـرؤذةي هاوثَيضـمان طةاَلَلـة كـردووة          
تكايــة , 0227ي ســاَلي (00)ثــرؤذةي ياســاي ثوضــةَل كردنــةوةي مــاددةي يــازدة لــة ياســاي ذمــارة )بــةناوي 

 .خبرَيتة بةرنامةي كاري داهاتووي ئةجنومةن
 :كة واذوويان كردووةناوي ئةو بةرزَيدانة 

 .شَيروان حي ري-1
 .عوني بداز-0
 .عب الكرية ابوبكر-7
 .حمم  ياحل ابراهية-4
 .كرية حبري عب اه-0
 .جامباز  طرق-6
 .رشاد اب  ابراهية -3
 .عب الربن حمم  رسضط .د-2
 .ؤوئاد اب  بابان.د-9

 .عامط مجيد حمم  -12
 .عمر عب الربن ع ي-11

 َيكردنةوة بة ماددةكاني دةروازةي دووةم لة ياساي بنضينةكاني دادطاييكردني سداييثرؤذةي ياساي كارث
 –ي ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان    0227ي سـاَلي  (00)ماددةي يازدةمي ياساي ذمارة  :ماددةي يةكةم

ني عَيـراق ثووضــةَل دةكرَيتــةوة ســةبارةت بــة راطــرتين كــارثَيكردن بــة دةروازةي دووةمــي ياســاي بنضــينةكا 
 .لة هةرَيمي كوردستان و كار بة حوكمةكاني دةكرَيتةوة 0227ي ساَلي (00)دادطاييكردني سدايي ذمارة 

( ؤـةرماني هـةرَيمي  )و زاراوةي ( سةرؤكي كؤمـار )شوَيين زاراوةي ( سةرؤكي هةرَية)زاراوةي  :ماددةي دووةم
بـؤ  , ةمـي ياسـاي نـاوبراودا هـات     دةطرنـةوة لـة هـةر شـوَينَيك لـة دةروازةي دوو     ( ؤةرماني كؤمـاري )شوَيين 

 .ئةوةي حوكمةكاني لة هةرَيمي كوردستان جَي بةجَي بكرَيت
 .كار بة هي  دةدَيك ناكرَيت كة ثَيضةوانة بَيت لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية :ماددةي سَييةم

ةدـائيعي  و)ئـةم ياسـاية لـة رؤذي دةرضـوونيةوة كـاري ثَيـ ةكرَيت و لـة رؤذنامـةي ؤـةرمي           :ماددةي ضوارةم
 .بَ و دةكرَيتةوة( كوردستان

 هؤي داناني ئةم ياساية
لةبةر نةماني ئـةو هؤيانـةي لـة كـاتي خـؤي ثَيويسـتيان كـرد كـة جـَي بـةجَي كردنـي سـداي لـة سـَي ارةدان               

ــ ام) ــاددة    ( اع ــةثَيي م ــت ب ــتان رابطريَي ــةرَيمي كوردس ــة ه ــارة  (11)ل ــاي ذم ــاَلي /00ي ياس ــة  0220ي س ك
يـان كـةمي بكاتـةوةو بـؤ ئـةوةي ئـةو       , ثةسـن  بكـات  ( اعـ ام )هـةرَية دةدات حـوكمي   دةستةاَلت بة سةرؤكي 
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برزيارو حوكمة دادوةريةكان كة لة دادطاكان دةرضووينةو ث ةي كؤتاييان بة دةسـت هَينـاوة بـة هـؤي ثةسـن       
 .بؤية ئةم ياساية دان را( رييد)كردنيان لةاليةن دادطاي ثَي اضوونةوة 

 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 
 .ضونكة لةبةر طرنطي ثرؤذةكة, ئةطةر رَيمان ب ةيت بة زماني عةرةبيش خبوَينينةوة

حسش  عحقط و حبعطهاحبلام حمبوبهحبلبطبحبلاط يحسخحقط و حبصولحبحملطكمطتحبجلزبئي 
ححح6002حلرو ح)ح(قط و حرقمح

عةخحبجمللةسحبلةةو  ححححبلصةطهرحح0227لرةةو حح00سةخحبلقةط و حرقةمحححح(حبحلطهاةة حعشة اح) لغةىحبملةطهاححح :بملةطهاحبال ىلح
ح00بلا بقحخبصوصحباقطفحبلام حمبوبهحبلبطبحبلاط يحسخحقط و حبصولحبحملطكمةطتحبجلزبئية حرقةمححححح–لوورهستط ح

ح.يفحبقليمحكورهستط ح ااطهحبلام ح طقوطسهح1931لرو ح
ححمة ح(حس سةومحبقليمةيحح) عبةطراحح(حرئةيسحبجلمبوراة حح)حمة حعبةطراححح(حرئةيسحبالقلةيمحح)حت حعبطراح :بملطهاحبلاط ي 

ح.باومطح رهتحيفحبلبطبحبلاط يحسخحبلقط و حبمل كورحلغ  ح طبييحبقوطسه(حس سومحمجبور )عبطراح
ح.الاام ح ط ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و  :بملطهاحبلاطلا 
ح(. قطئعحكورهستط )اوف حه بحبلقط و حبعتبطربحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي ح :بملطهاحبل ب ا 

حجب بالسبطبحبملو
 طلوظ حلز بلحبالسبطبحبل حبسةتاع حيفحقيوةهحباقةطفح وفية حعقو ة حبالعةابمحيفحبقلةيمحكورهسةتط ح فةيحبملةطهاححححححححححح

بلاة بقح لصةا رحقةط و حرئطسةة ححححح–بلصةطهرحعةةخح  ملةط حكورهسةتط ححححح0227لرةو حح(ح00)سةخحقةط و حرقةمحححح(ح11)
بالعةابمحب حففيفبةطحبىلحححبملاةالحبملتضةمخحسةوالحصةالقي حبملصةطهق حعلةىحقوةمححححححححح0220لرةو حح(ح1)بالقليمحرقةمحح

رئيسحبالقليمح  غي ح وفية حبلقة بربتح بالقوةطمحبلقضةطئي حبلصةطهراحسةخحبحملةطكمح بملوترةب حللارجة حبلقطاية ححححححححححح
ح. تصااقبطحسخححموم حبلتمييزحفقاحش عحه بحبلقط و 

ح:ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 
ؤ ئـةوةي راثـؤرتي خؤيـان ئامـادة     بـ , ئةمةش بؤ ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ بنَيـردريَ , زؤر سوثاس

ئةمـةش  , لةو وةختةي كة داماننابوو كـةم  , بةم شَيوةية سوثاس دةكةين هةموو ثرؤذةكة تةواو بوو, بكةن
ثـرؤذةي ياسـاي كارةبـا و    , بؤ مونادةشـة كردنـي دوو ثـرؤذة   , كؤدةبينةوة( 11)سبةي سةعات , كارَيكي باشة

خوَين نـةوةي يةكـةمي كـراو ثَيتـان     , ةوزيع كـراوة لةسـةرتان  تـ , ثرؤذةي ياساي ناوضةكاني دةرةوةي هـةرَية 
بـةاَلم لـة ئَيسـتاوة بـدانن كـة مونادةشـةي ئـةم دوو        , بةرنامةي كارةكة بةياني ئيمداي دةكةين و, طةيشتووة

, ليذنةي دانوني ثَييان واية ثرؤذي ياساي هةموار كردني ياساي كة ثةيوةن ي بة ئيع امةوة هةية, ياسايةية
بـؤ ئـةوةي   , بةاَلم ثَية واية هةؤتةيةك ماوةي ب ةين و بيخةينة هةؤتـةي داهـاتوو  , َيتة سبةييَنئةويش خبر

كؤتـايي بـة كؤبوونةوةكـةمان    , ليذنةي مايف مرؤظ و بـرادةرانيش لـة هـةموو روويةكـةوة بـريي لـَي بكةنـةوة       
 .زؤر سوثاستان دةكةم بةخَير بَين, (11)دةهَين  تا بةياني سةعات 
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 ع نان رشاد مفك       (               كمال كركوكي)حمم  دادر عب اه  ب اه                 اب  عؤرست 

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي    ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري س  َيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت
 عَيراق -كوردستان         راق                     عَي –كوردستان          عَيراق                   –كوردستان   

   
 

 

 
 
 
 
 

 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6002\9\5رَيكةوتي  شةممةسَي  

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 2)ثـرؤتؤكـؤلـي دانيشتنـي ذمارة 

 5/9/6002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَي   ــةياني   (11)ر كات ــة ب ــةر ل ــةممة ي س ــَي ش ــةوتي  رؤذي س ــتمانيي    0/9/0226رَيك ــةني نيش ئةجنوم
ــراق   بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي

َيري بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرت , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (0)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (0)يشتين ذمـارةي  دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دان, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيـراق  –خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كارةبا -1
 .ضةكان لة دةرةوةي هةرَيةخستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ناو -0

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , كوردستاني عَيراق ئةجنومةني نيشتمانيي
ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(0)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت0/9/0226
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كارةبا -1
 .تنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَيةخس -0

سةرةتا بـةخَيرهاتنم هـةردوور وةزيـرر بـةرزَيد كـاك هوشـيار وةزيـرر كارةبـا و كـاك حممـ  احسـان وةزيـرر             
يم و لَيذنــةر داوا لــة لَيذنــةر ياســا, كاروبــارر ناوضــةكان لــة دةرةوةر هــةرَية دةكــةم كــة بةشــ اريان كــردووة

لَيثرســراور لَيذنــةر ثيشةســازر لةطــةَل دوو ئةنــ امم ,  ثيشةســازر دةكــةم بــَين لــة شــوَينم خؤيــان دابنيشــن 
كاك شَيروان ضـؤنت ثَيباشـة ئـةم دانونـة هـةموور بيخوَينينـةوة يـان خوَين نةوةيـةك كـةوا          , لَيذنةر دانونم
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ــاددة بيخوَينينــةوة  ــاددة م ــةوجا تــةدريرةكان خبوَين رَيتــة , م ــايم   , وةئ ــةرؤكم لَيذنــةر ياس ــةرموو س باشــة  ؤ
 .تةدريرةكانم خؤر بيخوَينَيتةوة

 
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
حةزدةكةين بؤ بةرزَيدان , خوَين نةوةر رزاثؤرتةكان بكةين مةالحةزةيةكمان هةيةثَيش ئةوةر دةست بة

ئنجا ئةوةية بة حقيقةت ئةو ترمجة كوردية كة كراية , ينةوةئةن امانم ثةرلةمان و جةنابتان رزوونم بكة
لَيذنةر , ئةو موزةؤةر كة لَيرة لة بةرلةمان مةس وولة ئةو كردوويةتم, تةرجومةيةكم رَيك و ثَيك نية

, لؤية تةرجومةكة وةك ثَيويست بةرزاستم نةهاتية زؤر كةم و كورزر تَي اية, ياسا نةر كردووة بةحقيقةت
, بةحقيقةت وةنةش ةكرا لةئاين ة ترمجةكة  بةشَيوةيةكم رَيكوثَيك  بَيت, تة تةوزنم كةمئةوة هةر ويس

ضونكة بةرزاستم هي  كةسم وامان , وةئةطةر حوكمةت هاوكارمان بَيت لةتةرجومةكة زؤر مةمنونيان دةب 
زؤر , مان بَيـتبؤية ئَيستا حةز دةكةين كة تةرجومةكة لة ئةجنومةنم وةزيرانةوة بؤ, نية لة ثةرلةمان

 :ئَيستاش برار بةرزَيدم مامؤستا كاكة رزاثؤرتم لَيذنةر ياسا دةخوَينتةوة بةكوردر ؤةرموو. سوثاس
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرَيد

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 عرياق -سةرؤكايةتم ئةجنومةنم نيشتيمانيم كوردستان / بؤ

 رزاثؤرت/ بابةت
عرياق لةثةرلةمان  _ثرزؤذةر ياسايي وةزارتم كارةبار هةرَيمم كوردستاندوار خوَين نةوةر يةكةمم  

لَيذنةكةمان لَيكؤَلينةوةر لةسةر كردو لةطةل , دا كة هةواَلةر لَيذنةكةمان كرا12/3/0226لةرزؤذر 
ةم ئ, وتوَيذو رزاطؤرزينةوةي لةسةر كرد, كؤبؤوةو, كة ثؤستم ئةو وةزارةتة تازةيةر ثَم سثَيردراوة, وةزيردا

دةربارةر ثرزؤذةكة بة كؤررزا لةمانةر خوارةوةدا ثَيشكةش , بةرزاسثاردةو ثَيشنيازطةىل خؤمانةوة, رزاثؤرتةش
 :دةكةين

بةاَلم ثَيشنياز , ضونكة وةزارةتةكة تازة لةهةرَيم ا دانراوة, تةئي ر ثرزؤذةكة دةكات, لَيذنةر ياسا: يةكةم
َ و تبويب بكرَين و برزطةكانم رَيك خبرَين و هةن َر هةموارو  ماددةكانم, دةكةين ديباجةر بؤ دابرزَيذري

 ,طؤرانكاريش لةدارزشنت و هةن َر لةبةن ةكاني ا ئةجنامب رَين
 .وةك ئةمانةر كة لة رزاثؤرةتةكةدا دةخرَينة بةرضاو

 :بةم شَيوةيةر خوارةوة دابرزَيذرَي, لَيذنة ثَيشنياز دةكا كة دَيباجةر ياساكة: دووةم
 .بةخشن ةو ميهربانبةناور خوار 

( 06)ماددةر ( 1)عرياق ثشت بة حوكمم برزطةر  -بةناور طةلةوة ئةجنومةنم نيشتيمانيي كوردستان 
 --ر هةمواركراوو لةسةر داوار ئةجنومةنم وةزيرانم هةرَيمم كوردستان1990ر ساَلم(1)لةياسار ذمارة
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ر برزيار, ي ا0226/ /ر رؤذر ) (رة عرياق لة دانيشتنم ذما --عرياق ئةجنومةنم نيشتيمانيم كوردستان
 :دانانم ئةم ياسايةر خوارةوةر دا

 
 عرياق_ياسايم وةزارةتم كارةباييم هةرَيمم كوردستان  6002/ / رؤذر) (  ياسار ذمارةر

ئةمانةر خوارةوة ,  ر ئةسَ م ثرزؤذةكةوة لَيذنةكةمان ثَيشنياز دةكا و(ماددةر يةكةم)لةبارةر : سَييةم
 :رادةسثَيرَر

بؤ ئةوةر , (زاراوة)بكرَي بة وشةر , كة لة دَيرر يةكةمم ماددةر يةكةم ا هاتووة, (دةستةواذة)وشةر -1
 لةطةل رزستةر ثةيرزةوكراور ثَيناسةر ديكةر ياساكان ا رزَيك خبرَرـ

 .بطؤرزدرَين بؤ زجنرية بةنووس ( ردة)زجنريةر برزطةكانم ماددةكة لة  رزةنوسةوة -0
لَيذنة ثَيشنياز دةكا وشةر نيشتيمانيم دوابةدوار وشةر , ددةر دووةم لة ثرزؤذةكةدةربارةر ما: ضوارةم

 .ي ا هاتووة(شةشةم)زياد بكرَيت كة لة ( وةبةرهانينةكان)
 :لةبارةر ماددةر سَييةمم ثرزؤذةكةوة لَيذنة ئةم ثَيشنيازانةر خوارةوةر هةية: ثَينجةم

 :دابرَيذرَيتةوة بةم شَيوةي خوارةوة( يةكةم و دووةم)برزطةر  -1

خؤر , بةرثرسم ئيش و كارو ئارزاستة كردنم سياسةتم وةزارةتةكةيةو, سةرؤكم بااَلو: وةزير -1
, بةثَيم حوكمةكانم ياسايش هةموو برزيارو ؤرمان ورَينمايي طةلَيكيش,  سةرثةرشتم ريقابةيان دةكات

يكةر هونةرر و دارايم و ئي ارر و ثةيوةن يان بة ئةرك و ؤرمان و ثَيكهاتة و سَ حيةت و كاروبارر د
وةزير , لة وةزيرةوة دةردةضن و بةسةرثةرشتم خؤر جَيبةجَي دةكرَين, رَيكخستنم وةزارةتةكةوة هةبَي

 .خؤيشم ئةن امَيكم هاوكارر ئةجنومةنةكةية, ضونكة, بةرثرسة لة بةردةمم ئةجنومةنم وةزيران ا
لةئاراستة كردنم سياسةت , تةدا كة وةزير ثَيم دةسثَيريَرلةضوارضَيوةر ئةو سَ حييا: بريكارر وةزارةت -0
 .ياري ةر وةزير دةدات, سةرثةرشتيكردنم  كاروبارر وةزارةتةكةدا, و

لةماددةر ضوارةمم ثرزؤذةكةوة بؤ سةر ئةو ماددةيةو زجنريةكانيش ( 7)و (0)و (1)طواستنةوةر برطةر --0
لةبرزطةر , بةئاماجنم رَيكخستنم ثَيكهاتةكانم وةزارةتةكة ,بنووسرَين( ثَينجةم, ضوارةم, سَييةم)بةنووس  

يش ا (7)لةبرزطةر , ر بؤ زياد بكررَ و(ؤرمانبةرَر)دوابةدوار وشةر ( بةث ةر بةرزَيوةبةر)رزستةر ( 0, 1)
 (.خاوةن ئةزموون بن)بكرَي بة( خاوةن ئةزموون بَيت)رزستةر ( رزاوَيذكاران)

كة بةم جؤرةر , ئةوا لَيذنةكة لةسةر ئةوة رَيك كةوتوون, ذةكةيةهةرضم ماددةر ضوارةمم ثرزؤ: شةشةم
 :خوارةوة ثَيشنيازر بكةين

يةكَيكيان بؤ , بكرَي بةدوو بةرزَيوبةرايةتم( بةرزَيوبةرايةتم طشتم ئةؤران ن و طواستنةوةر وزة)
ن ئةركوؤرمانَيكم هةريكةيا,َ ئةمة ثَيشنيازر وةزيرةو دةَلم, (طواستنةوة)ئةوةر ديكةيان بؤ ( ئةؤران ن)

, زؤربةر ئةن امانم لَيذنةكةمانيش تةئيي ر ثَيشنيازةكةر وةزير دةكةن و, طةورةيان دةكةوَيـتة ئةستؤو
 .رار ثةرلةمانة, رار كؤتاييش, كةمينةيةكيشيان ثيَم دايد نةبوون
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 :وةزارةت لةم بةرزَيوبةرايةتية طشتييانةر خوارةوة ثَيك دَيـت :ماددةر ضوارةم
, ؤرمانبةرَر سةرؤكايةتم دةكا و بةرزَيوةي دةبا: رزَيوةبةرايةتم طشتيم كاروبارر ئي ارر و دارايمبة: يةكةم

 .خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيت, برزوانامةر زانكؤر هةبَي و
و , ؤرمانبةرَر سةرؤكايةتم دةكا: بةرزَيوبةرايةتم طشتم ث نادان و بةجَيهَينانم ثرزؤذة كارةباييةكان: دووةم

 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيت, وةر دةبابةرزَي
, ؤرمانبةرَر بة ث ةر تايبةت سةرؤكايةتم دةكا: بةرزَيوةبةرايةتم طشتيم ئةؤران نم وزةر كارةبا: سَييةم

 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيت
, ؤرمانبةرَر بة ث ةر تايبةت سةرؤكايةتيم دةكا: وزةر كارةبابةرزَيوةبةرايةتم طشتم طواستنةوةر : ضوارةم

 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيـت
, ؤرمانبةرَر بةث ةر تايبةت سةرؤكايةتيم دةكا: بةرزَيوةبةرايةتم طشتم دابةشكردنم وزة كارةبا: ثَينجةم

 .بَيـت برزوانامةر زانكؤر هةبَي و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر
ؤرمانبةرَر بة ث ةر تايبةت سةرؤكايةتيم : بةرزَيوةبةرايةتم طشتيم كؤن ؤَل و دةنط طةيان ن: شةشةم

 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيـت, دةكا
, ؤرمانبةرَر بة ث ةر تايبةت سةرؤكايةتيم دةكا: بةرزَيوةبةرايةتم طشتم كارةبار هةولَير: حةوتةم

 .نامةر زانكؤر هةبَم و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيتبرزوا
, ؤرمانبةرَر بة ث ةر تايبةت سةرؤكايةتيم دةكا: بةرزَيوةبةرايةتم طشتم كارةبار س َيمانم: هةشتةم

 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيت
برزوانامةر , ةر تايبةت سةرؤكايةتيم دةكاؤرمانبةرَر بة ث : بةرزَيوةبةرايةتيم طشتيم كارةبار دهؤك: نؤيةم

 .زانكؤر هةبَم و خاوةن ئةزموون و ثسثؤر بَيـت
 :ئةمانة ثَيشنياز دةكا, لَيذنة, هةرضم ماددةر ثَينجةمة ئةوة: حةوتةم

 1/لةبرزطةر يةكةم(  رئيسا)بكرَيت بة ( رئيس)-1
 0/لة برزطةر يةكةم( نائبا ل رئيس)بكرَيت بة ( نائب رئيس)-0

: بكرَر بة, ئةن امة -(بةمةرجَم ث ةر لة بةرزَيوةبةرر طشتم كةم نةبَم)رستةر  _7 _طةر يةكةمبرز-7
 (هاوشانم بةرزَيوةبةرر طشتم بَم)

 .هةمان ئةو رستةيةر سةرةوة دابنرَر: 0, 4/بؤ برزطةر يةكةم-4

 .لةكؤتايي ا زياد بكرَر( لة وةزارتةكة)رستةر : 3/بؤ برزطةر يةكةم-0
ضونكة دةكرَر لةثَيرزؤر , البربَين( يان جَيطريةكةر)تادةطاتة ( دووةم)و دووةمم برزطةر  دَيرر يةكةم-6

 :ناوةخؤدا ضارةسةر بكرَر بةم شَيوةر خوارةوةش دابرزَيذرَيتةوة
دوار  -وةك لة ثرزؤذةكةدا هاتووة -ئةجنومةن لةم كاروبارانةر خوارةوةدا ئامؤذطارر ثَيشكةش دةكا: دووةم))

 (.دووةم)لة ( 1)بؤ برزطةر ( رَيكخسنت)ر زيادكردنم وشة
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ر ثرزؤذةكةية ئةوة هي  تَيبينيةكمان لةسةر نية تةنيا ئةوة نةبَم كة ((شةشةم))هةرضم ماددةر : هةشتةم
 :ةكةر بةم شَيوةر خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة((دووةم))
نم وةزارةتةكة بةثَيم وةزير بؤر هةية هةر بةرزَيوةبةرايةتم و بةش و هؤبةيةكم ثَيكهاتةكا: دووةم))

 .((بكاتةوة يان يةكيان خبا يان ئي غايان بكات, ثَي اويسك ئيشةكانيان
 .هي  تَيبينيةكمان لةسةر نيية, ماددةر حةوتةم: نؤيةم
, بكرَر بةماددةر كؤتايم ياساكة و, لَيذنة ثَيشنياز دةكا, ئةوة, هةرضم ماددةر هةشتةمم ثرزؤذةكةية: دةيةم

 :ةوةش دابرزَيذرَيتةوةبةم شَيوةيةر خوار
وةدايعم )لةرزؤذر دةرهَينانيةوة كارر ثَي دةكرَر و لةرؤذنامةر ؤةرمم , ئةم ياساية: ماددةر دةيةم))

 .بَ ودةكرَيتةوة -(كوردستان
رستةر : ))لَيذنة ئةم ثَيشنيازةر خوارةوةر هةية, ئةوة, هةرضم ماددةر نؤيةمم ثرزؤذةكةية: يازدة

 (هت .....تةكان حوكمةكانم ئةمثَيويستة لةسةر وةزارة)
 :بةم شَيوةيةر خوارةوة دابرزَيذرَيت, ماددةيةكم سةربةخؤ, البربَيت و, كة دةكةوَيتة كؤتايم ماددةكةوة

 (.ساية جَيبةجَي بكةنحوكمةكانم ئةم يا, ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنم وةزيران و اليةنة ثَيوةن ي ارةكان)
ر بؤ دابنرَر و بةم (هؤكارةكانم دانانم ئةم ياساية: )كة, ئةوةية دوا ثَيشنيازر لَيذنةكةمان: دوازدة

 :شَيوةيةر خوارةوة دابرزَيذرَر

 هؤكارةكانم دانانم ئةم ياساية
, بةناور وةزارةتم كارةباوة دانراوةو, لةحوكمةتم هةرَيمم كوردستان ا, لةبةر ئةوةر وةزارةتَيكم نوَر

دابرز دةكرَين و بةم وةزارةتة نوَيية , ثيشةسازر و وزةلةوةزارةتم ثَيشوور , دايةرةكانم كارةبايش
بةئاماجنم ضرزكردنةوةر بداظ و ضااَلكييةكانم ئةؤران ن و طةيان ن و دابةشكردنم وزةر , دةبس َينةوة و

و تؤرزر طواستنةوةو طةيان ن و دابةشكردنم وزةر ( بنكة)خدمةتكردن و ئي امة ثَي انم وَيستطة , كارةباو
بؤ ديارر كردنم ثَيكهاتةو , ان نم بؤ هةموو ماَل و كون و دوذبنَيكم هةرَيمم كوردستان وطةي, كارةباو

 .ئةم ياساية دانرا, لةبةر ئةوانة هةموور, ئةركوؤرمان و ئاماجنةكانم ئةم وةزارةتة
خبةنة , رار لَيذنةر ياساييش لةبارةر ثرزؤذةكةوة, ئةسَ م ثرزؤذةكةو, سةيرر بكةن و, تكاية بفرموون

 .لةطةَل رزٍَِيددا.رضاور ئةجنومةن تا طفتوطؤر لةسةر بكاو رار لة بارو طوجناور خؤر لةسةر دةربربزَيتبة
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

, دةزانم ضيية حةرةن كورديةكة ئةسَ ية يةكةم, لَيذنةر ياسايم هي  هةية, زؤر سوثاس بؤ لَيذنةر ياسايم
تةبيعيم كؤبوونةويان , ةروةك ئةو راثؤرتةر لَيذنةر ياسايمه, دووةمينش ماددة ماددة عةربم خبوَينةوة

, دانيشتنيان كردوةو ئةم راثؤرتةيان خوَين ؤتةوةو, كردية لةطةَل وةزيرر كارةبا بةرزَيد هؤشيار سيوةي م
, حةدم زياتر دةدرَيتَم, بةاَلم ئةطةر ماددة ماددة خوَين را ئةوا, ئةطةر هةموو ثَيكةوة خبوَين رَر زؤر هينة

هةم ئَيوة , ئةو وةختم هةم ئةطةر وةزيرر كارةبا م حةزةر هةبوو لةسةر رةئم لَيذنةر دانونم
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لةبةر ئةوة من داوا دةكةم ماددة بةماددة بةكوردر و , م حةزيةكتان هةبوو لةسةرر دسة دةكةين
واتر دةضينة ئَيوة رةئيةكتان هةبوو د, ئينجا ئةطةر وةزير رةئيةكم هةبوو, عةرةبييةكةر خبوَينرَيتةوة

 :لَيذنةر ثشةسازر ووزة راثؤرتان هةية؟ باشة بفةرموون, سةر ماددةكانم تر
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 بؤ سةرؤكايةتم ئةجنومةنم نيشتيمانيم كوردستان

 راثؤرت/بابةت
كم سازكرد بؤ طفتوطؤكردنم لَيذنةكةمان لَيذنةر ثيشةسازر ووزة كؤبوونةوةية 13/3/0226لةرزَيكةوتم

عرياق بةثَيم نووسراور سةرؤكايةتم ئةجنومةنم  -ثرؤذةر وةزارةتم كارةبار هةرَيمم كوردستان
دوار خوَين ن و طفتوطؤكردنم خاَلةكانم ثرزؤذةكة  17/3/0226نيشتيمانيم كوردستان لةرَيكةوتم 

 :لَيذنةكةمان ئةم تَيببينيانةر هةبوو لةسةر ثرزؤذةكة
لَيذنةكةمان بةثَيويست دةزانم ئةم رستةية زيادبكرَر , اددةر دووةم خاَلم سَييةمم: يةكةم

ويستطةر بةرهةم هَينانم ( ويستطة)بةبةرهةمهَينانم زياتر تةكنةَلؤذيار ثَيشكةوتوو لةدوار وشةر )
كارةباي ئةمةش لةثَيناور كؤت كردنم  وةزارةت بةدانانم ويستطةر بةرهةمهَينانم , لةكؤتايم ريدر ثَينجةم

 :ثَيشكةوتوو لَيذنةكةش بةم شَيوةية دةبَيـت

هةماهةنطم لةثاَلثشتكردنم ئابوورر نيشتيماني لةبوارر بةرهةمهَينانم طواستنةوة وةزارةتم : سَييةم
, دانانم كرَيم ئاسايم, سيستةمم كارةبايم, طةيان ن بةش اربوون طواية هةموو شَيوةكانم كؤن ؤَلكردن

اركردن بةمةبةستم دةركردنم لةثرزؤسةر طةشةثَي انم ئابوورر و كؤمةاَليةتم و بةرزكردنةوةر ئاستم ك
رؤشنبرير لةهةموو شوَينةكانم هةرَيم ا لةرزَيطاي بنياتنانم ويستطةر دروست كردنم كارةبايم نوَر بة 

دروست بةرهةمهَينانم زياتر و تةكنةَلؤذيار ثَيشكةوتوو و زامنكردنم ثةيوةسك هةنووكةيم وزةكان لةطةل 
كردنم ثةرةثَي انم و ؤراوان كردنم تؤرزةكانم طواستنةوةو دابةشكردنم بطوجنَم لةطةَل داواكارةيةكانم 
زياتر بوونم دورسايم بةرزكردنةوةر ث ةر متمانةو زامنكردنم طةيان نم برزر كارةبا بؤ بةش ار بووان 

 .بةثَيي سيماي ئةن ازةر ثَيويست

لَيذنةكةمان بة ثَيويست دةزانم وشةر ثسثؤرر زياد بكرَر لة كؤتايم , مماددةر سَييةم خاَلم دووة: دووةم
ضونكة وةزير , لةبوارر كارةبا, ئةمةش وادةطةينَيـت بريكارر وةزارةت برزوانامةر ثسثؤرر هةبَيـت, برزطةكة

 :وة رستةكةش بةم شَيوةية دةبَيـت, ثؤستَيكم سياسية طرنط نية كةوا ثسثؤرر هةبَيـت لةم بوارة
بريكارر وةزارت لةضوارضَيوةر ي حيةتَم كة ثَيم دةسثَيردرَر لة ئاراستةكردنم وةزارةت وةلة : ووةمد))

 .((سةرثةرشت كردنم كارةكاني ا ياري ةر وةزير دةدات و مةرجة برزوانامةر زانكؤر هةبَي و ثسثؤر بَيت
رستةية بة ؤع يم خدمةتيان لة ماددةر ضوارةم خاَلم سَييةم لَيذنةكةمان بة ثَيويست دةزانم ئةم : سَييةم

 :رزستةكةش بةم شَيوةية دةبَيت, دة ساَل كةم  نةبَم زياد بكرَر بؤ كؤتايم ساَلم سَييةم
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بةمةرجَم برزوانامةر زانكؤيان هةبَيت و شارةزاو , راواَيذكاران لة ضوار كةس زياتر نابَم: سَييةم))
 .((ةبَمئةزموون ارر ؤع يم بن و خدمةتيان لة دة ساَل كةم  ن

لة خاىَل ضوارةم بة طرةنتم دةزانم وشةر ثسثؤرر بؤ زياد بكرَر لةدوار وشةر برزوانامةر زانكؤ و 
بةرَيوبةرايةتم طشتم ث ن انان و بةجَيهنانم ثرزؤذطةىل كارةبا ؤرمانبةرَر بة : رستةكةش بةم شَيوية بَيـت

 .ةبَم و ثسثؤرز بيـَتبرزوانامةر زانكؤر ه, ث ةر بةرَيوةبةرر طشتم سةرؤكايةتم دةكا
ضونكة  , لةئةجنومةن, لَيذنةكةمان بة ثَيويست دةزانم كةوا وةزارتم شارةوانم نويَ نةرايةتم هةبَيـت: ضوارةم

نوَينةرر : ثَينج)) وة دووةمم خاَلم ضوارةم زياد بكرَر بةم شَيوةية , ثةيوةن ر بةم بابةتةوة هةية
 .((تم ئةن امةوةزارةتم شارةوانم بة ث ةر بةرزَيوبةرر طش

لةخاَلم هةشتةم كة دةبَيـتة خاَلم نؤيةم دوار زياد كردنم خاَلم نوَينةريم شارةوانم لَيذنةكةمان بة 
 :ثَيويست دةزانَم ئةم رستةية بة رةزامةن ر ئةجنومةن زياد بكرَر لةدوار وشةر وةزير  بةم شَيوازة بَيت

ةجنومةن لةناوةوةر وةزارةت يان لة دةرةوةر هةر شارةزايةكم ثسثؤرر دي كة وةزير بة رةزامةن ر ئ))
 .((وةزارت دايبنَيـت ئةن امة

ماددةر شةشةم خاَلم سَييةم لَيذنةكةمان بة ثَيويست دةزانَي زياد كردنم رستةر راوَيذكاران : ثَينجةم
 :بةم شَيوةية, لةسةر داواكارر ئةجنومةن لةكؤتايم خاَلةكة

بةرَيوبةرايةتم و بةشم نوَر بكاتةوة يان ثووضةَليان بكاتةوة يان  وةزير بؤر هةية كاتم ثَيويست: سَييةم))
 .سوثاس(( يةكيان خباتةوة لةسةر داواكارر ئةجنومةنم راوَيذكاران

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ئةوةر تر ئةو خااَلنةر كة منادشةيان دةكرَيـت دةتوانَيـت رةئيم خؤر ئةو , سوثاس بؤ لَيذنةر ثيشةسازر

 .ت بؤ ئةوةر زياتر وزوح هةبَيـتوةختة بَ َي
 :بةرزَيد شي روان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
بةرزَيدان ئةن امانم ئةجنومةن ئَيستا دةست دةكةين بةمونادةشةكردنم ثرزؤذةكة بةماددةر يةكةم دةست 

 ,ثَي ةكةين
حبلا بقح-سش  عحقط و ح زبراحبلوب  ط حألقليمحكورهستط 

ح:بملطهاحبال ىل
ح:صاح طلتاط ريحبلتطلي حبملاط ىحبملبيو حبزب هطاق
ح.بقليمحكورهستط حبلا بق:حبالقليمح-1
  زبراحبلوب  ط حلالقليم:حبلوزبراح-0

  زا حبلوب  ط :حبلوزا ح-7

  كي ح زا حبلوب  ط :ح كي حبلوزبراح-4
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 بجمللسحبالستشطرىحللوزبرا:حبجمللسح-0

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .كم ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ
 عَيراق -ثرؤذةر ياسار وةزارةتم كارةبار هةرَيمم كوردستان 

 :مةبةست لةم دةستةواذانةر خوارةوة مانةكانم بةرامبةريانة: ماددةر يةكةم
 عرياق -هةرَيمم كوردستان: هةرَية-1
 وةزارةتم كارةباي هةرَية: وةزارةت-0

 وةزيرر كارةبار هةرَية: وةزير-7

 وةزارةتم كارةباي هةرَيةبريكارر : بريكار-4

 ئةجنومةنم راوَيذكارر وةزارةتم كارةبار هةرَية: ئةجنومةن-0

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 ئَيستا رار لَيذنةر ياسايم بة عةرةبم دةخوَينمةوة سةربارةت بة ماددةر يةكةم
-ح:بلل و ح  وصىحمبطحالى قرتجح,حفيمطحاتاليح طملطهاحبال ىلحسخحبص حبملش  ع

لتور محسعحبلصيغ ح(حبملصطلحطت)بلوبرهاحيفحبلرط حبال لحسخحبملطهاحبال ىلحبىلحكلم ح(حبلتاط ري) باا حكلم حح-1
 .بملتبا حيفحس هحبلتاطرافحبملرتامل حفىحبلقوب نيحبلصطهراحعخح  ملط حكورهستط 

 .بملطهاح باا حبلترلرالتحبل قمي حبىلحبلترلرالتحبلوتط ي حلفق بتح-0

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 :ئَيمة لةطةَل دةدم ماددةكةين تةنها دوو تَيبينيمان هةية
  طملصطلحطتحبلتطلي  اقصا(حاقصاح طلتاط ريحبلتطلي )بةكاربَيت (بملصطلحطت)بةنيسبةت تعابري ثَيمان باشة  -1
. 

عادةتةن بة , ددةكان تةبعةن تبويبةكة لَيرة بة ئةردام هاتووةبةنيسبةت ترتيب و يياغةتم تبويبم ما-0
سمَ  مةسةلةكة ئةوةية ئةوش دةتوان  دوايم , دوو, اوال دَيت دوايي بة ئةلف دَي ئينجا بة رةدة دَر يةك

 .زؤر سوثاس, ئَيمة ضارةسةرر بكةين

 :بةرَيد سةرؤكم ئةجنومةن
لَيذنةر يناعةتيش دةمانةوَر وةزيريش مواؤةدتم , يةوضونكة ديمةتم ني, وابدامن شتَيكم زؤرتر نةؤسية

لةسةر بكات تةنها كةسيش معارزةيةر لةسةر نية ئةطةر يةكَم لةطةل ئةو ماددةية دةستم بةرزكاتةوة؟ 
 .ماددةر يةك تةواو, بةكؤر دةنط وةرطريا
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ح:لوزبراحبملبطمحبلتطلي  توىلحبح:بملطهاحبلاط ي 

ح. ولياح  طسنيحبلططق حبلوب  طئي ح  وزاابط:حب ال
ح. شغي ح حصيط  ححمططتحبلتولياح حشبوطتحبلوق ح بلتوزاع:حثط يط
حثطلاط حللمشرتكنيححجبميعحبصوطفبمح: بملرطهم حيفحهعمحبالقتصطهحبلو  حيفحجمطلحب تطجح ح ق حبلططق ح باصطهلط

حبلوب  حعلىحبملوظوس  حبلتومي ح بلريط ا ح بافحبلتا ي حيفحعملي  ح رفعحسرتوىحبالهب  حبجورهط  طئي ح جبطا 
حلتطسنيح حبالقليمحسخحخاللحب شط ححمططتح ولياحجاااا حبرجط  حيفحكطف  حبلاقطفي  ح  حبالجتمطعي  ح  بالقتصطها 

ح بلتو حبلوق  حشبوطت ح  وسيع ح  طوا  حب شط  حبىل حبضطف  حبلوب  طئي  حللططق  ح بملرتقبلي  حبحلطلي  زاعحبحلطج 
حبملشرتكنيح حبىل حبلوب  طئى حبلتيطر حباصطل حضمط  ح  حبلوثقي  حهرج  ح رفع حزاطهبتحبالمحطل حستطلبطت حسع لتتالئم

ح.مبوجبحبملوبصفطتحبلقيطسي حبملطلو  
حرب اط ح  قوامح تطئجح: حبملاىحيفحبلقططعح بالش بفحعلىح وفي حبخلططحبملق را حبخلططحبلرووا ح  اياا بعابه

ح.بلتوفي 
حخطسرط حهرب: حبلوزبراحبعابه حخطط حضمخ حبهربجبط ح بقرتبج حبلوزبرا حملشطراع ح بالقتصطها  حبلفوي  حبجلا ى سطت

ح.  وفي حبملشطراعحبملق راحسعحس بعطاحسالس حبلبيئ 
بلام حعلىحبجت ببحر ؤسحبالسوبلح ح ش يعحبالستامطربتحبالجوبي حفىحبلقططعطتحلبتحبلاالق ح طعمطلح:حسطهسط
ح.بلوزبرا
حسعحبلوزبربتحبالحتطها بلتورييح بلتوطس ح:حسط اط

 .ئَيستا برار بةرزَيدم مامؤستا كاكة بةزمانم كوردر دةخيوَينَيتةوة, ئةوة دةدم ماددةر دووة

ح:سصطفىحبةرزَيد عب الكرية ابو بكر 
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن 

 :وةزارةت ئةم ئةرك و ؤرمانانةر خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ :ماددةر دووةم
 .و زامنكردن و دابةشكردنم وزةر كارةبا بةرهةم هَينان: يةكةم
وةطةرزخسنت و خدمةتكردنم بةردةوامم بنكةكانم دروست كردنم كارةباو تؤرزةكانم طةيان ن و : دووةم

 .دابةشكردنم وزةر كارةبا
هةماهةنطم لة ثاَلثشتم كردنم ئابوورر نيشتيمانم لة بوارر بةرهةم هَينان و طواستنةوةر وزةو : سَييةم

بة هةموو شَيوةكانم و كؤن ؤل كردنم سيستةمم كارةبا و دانانم كرَييةكةر و , بة بةش اربوانطةيان نم 
بةرزكردنةوةر ئاستم كاركردنم بةمةبةستم ثةلة كردن لة ثرؤسةر طةشةثَي انم ئابوورر و كؤمةاَليةتم و 

نم كارةبار نوَر و لة رَيطةر بنيادنانم ويستطةر دروست كرد, رؤشنبرير لة هةموو شوَينةكانم هةرَيم ا
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زامن كردنم ثَيويستيية هةنووكةيم و ئاين ةييةكانم وزة لةطةَل دروست كردنم و ثةرةثَي ان و ؤراوان 
كردنم تؤرةكانم طواستنةوة و دابةش كردنم كة بطوجنَم لةطةَل داواكاريةكانم زياد بوونم دورسايم و 

رةبا بة بةش اربووان بةثَيم سيمار ئةن ازةيم بةرزكردنةوةر ث ةر متمانة و زامن كردنم طةيان نم برر كا
 .ثَيويست

سةرثةرشتيكردنم , بؤ كةرتةكانم كارةباو, دوورخايةنيش, ئامادةكردنم ث ن انانم سااَلنةو: ضوارةم
 .وراستكردنةوةر ئةجنامة بةدةستهاتووةكان, بةجَيهَينانم ث نة ئيقراركراوةكان

ثَيشنيازكردنم , هونةرر و ئابوورر ثرزؤذةكانم وةزارةت( ورج )ئامادةكرنم ديراسةتم كةَلكم : ثَينجةم
جَيبةجَيكردنم ثرزؤذة ئيقرارةكراوةكانيش بةخةخمؤرر , تؤماركردنيان لة ث نةكانم وةزارةت او

 .لةسةالمةتيم ذينطة
سةرماية طةل و هان انم وةبةرهَينانم بيانم لة و كةرتانةدا كة ( بجت بب)كؤشش بؤ وةكَيشكردنم : شةشةم

 .ثَيوةن يان بة ئيش و كارر وةزارةتةوة هةية
 .لةطةَل وةزارةتة ؤي راليةكان ا( التكامد)هةماهةنطم و تةواوكارر : حةوتةم

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 :ئَيستاش رةئم لَيذنةر ياسايم بة زمانم عةرةبم سةربارةت بة ماددةر دووةم دةخوَينمةوة 
حا حبملش  عفيمط حسخ حبلاط ي  ح طملطها حتالي حكلم ح, حبضطف  ح  قرتج حبملطها حفق بت ح ؤااحمجيع حبلقط و ي  حبلل و  ب 

ح:بلوبرهاحيفحسطهسطحسوبطح  ق ب حكطال ى(حبالستامطربت)بىلحسطح ااحكلم ح(حبلو وي )
االق ح طعمطلحبلام حعلىحبجت ببحرؤ سحبالسوبلح  ش يعحبالستامطربتحبلو وي ح بالجوبي حيفحبلقططعطتحلبتحبل

ح.بلوزبرا
بةبةرهةم )بةرهةم هَينانم زياتر ثاش ويستطةر نوَر ماددةر دووةم لة رَيدر ثَينجةم ناء سَييةم  بة

ويستطةر نورَ  ثَيشكةوتوو هةية بةكؤن ؤَل و (( حمططت))ضونكة ( هَينانم زياتر تةكنةلؤذيايم ثَيشكةوتوو
 ؤن ؤَل و  بةشَيوةر كؤن ؤَل تةكنةَلؤذيا وا شياو نيةبة ئةوةر نوَر هةرضم ترر نوَر هةبَيت بةاَلم ك

نوَر  حمطط ىلة سَييةم بة بةرهةم هَينانم زياترو تةكنةلؤذيار ثَيشكةوتوو بة تةرجةمةوة مةبةست ئةوة 
حبالستامطرب هج ي ة ويستطةر نوَر لةدرَيذر ثَينجةم  حمططتهةية لةثاش  و تةكنةَلؤذيايم زياتر  له

 .ستطورهحتكنةلوجية
 .(لبتح قويطتحعطلي حح وولوجي )بة عةرةبيةكةر 

 :وةزيري كارةبا/بةرزَيد هؤشيار سيوةيةىل
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ضونكة ئةطةر تكنةَلؤذيايم نوَر , تةنها بَ   ويستطةر نوَر بةس بي ت, بةرةئم من ئةوة رةنطة زيادة بي ـت
ن كة ئةو تكنةَلؤذياية نوَيية كة لة عالةم ا ئَيمة تا حةدَيك ناضارين كورتم كةي, ئيداؤة دةكةين
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زةبةت بَيت لةبةر كؤمةَلَيك هؤكار ئَيمة , بةكاردةهَينرَر هةن َر جار دامةزران نم لَيرةدا ئاسان نةبَيت
دةتوات  كةَلك لةمانة وةرطرين لةبةر ئةوةر ئةو شتةر لَيرة هاتووة يةعنم ويستطةر نوَر بة دةناعةتم 

 .يةر ناوَرمن بةسة ئةو ئيداؤة
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ستطورحلبتح قوي حعطلي ح)يان بَيجطة لةوش , ئةو ك مةية ئيداؤةي بكةن ,(حمططتح وجي حجااااحستطورا)
 .ة تقصرير زؤرة تقنية عالية تووشم نشتوميان دةكات(بخ ح قيو حعطلي

 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا
 .بةر  َيد سةرؤكم ئةجنومةن

ونةت بؤ دةهَينة لة تولي ة طشتيةكانم مَيطةوات مكائينم هينةكة باسكران بؤمان هَيناوة تاكو مامؤستا منو
ئَيستا مكائينم باشبكرن تاكو ئَيستا مكائينم نوَر ئةيَ م ن  مكائينم ئةوة لة هةولَيرةو لة س َيمانم لة 

 .دهؤكة وة
 :حسن بةرزَيدحامت حمم  جان

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ؤتان باش دةزانن كة كارةبا بؤتة طريوطرؤتَيكم زؤرطةورة لةبةر دةستم ئَيمةوة منيش بؤخؤم دةَلَية وةَل  خ

 .ضم بكرَر و ضؤن بتوان  تَي م كارةبا زياتر بكةين بؤ ئةوةر ئةم ضمكة  خبرَيتة روو
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نورر

 .بةر َيد سةرؤكم ئةجنومةن
وةهةرضيةكشم , هةتا ئَيستاش ضارةسةركردنم بةتةواور نةبووة ,راستة, ئَيمة طرؤتم كارةبامان هةية

لة ووالتة شةرديةكان ئةيكرزن ياخود لة لوبنان , يان موستةه ك بووة, بؤمان هاتووة مةحةتاتي كؤن بووة
هةدم خؤمانة , لةم شوَينانة ئةطةر ئَيمة مبانةوَر كارةبايةكم بةردةوامم رَيك وثَيك ب ةين بة هاوواَلتيان

 .موتةتةويرة خبةينة ثاَليةوةوشةر 
, بةَلآ ئةوتوان  ئَيمة هينم بة هةوا دروستكردنم كارةبا, ئَيمة ئةطةر باسم تةدةنياتم تازة بكةين: دووةم

ئةطةر ثرزؤذةكم وا هةبَيـت لة رَيطةر رةشةباوة بتوانَم كارةبا بةثَيم ئةوة تقةنيكم تازةش و زؤرزؤريش 
مة تقةنيكم تازةر بكةينة ناوةوة هيضم ثَم دروست ناكات بؤ وةزارةت ه  نية يةعنم مهة نية ئةطةر ئَي

 .لةبةر ئةوة موتةتةوةرة كة شوم م بكات لةطةل ئةو كةليمةية زؤرسوثاس
 :ام   طه بةرزَيد زرار 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ضونكة زؤر شت ( ي لبتحقاراحعطل ستطور) زياد بكرَي بةاَلم لة دوار  ( ستطور)وشةر , من لةطةل ئةوةدام 

خاللحب شط حساابتح وجيهحجااااحستطوراحلبتح))هةية موتةتةويرة بةاَلم دودرةتةكةر بةرز نية بنووسرَر 
 ((.قاراحعطلي 
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 :وةزيري كارةبا/بةرزَيد هؤشيار سيوةي م

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .بةرزَيدان ئةن امانم ثةرلةمان 

وةية ئَيستا باش ين مةكينة و تكنةلؤجياي بةرز بهَين  و كارةبار بَيطومان ئاماجنم ئَيمة  لةوةزارت ئة 
بةاَلم هةن َر جار رةنطة دانانم ئةو نقصة ياخود ئةو , ئةوة هي  طومانم تَي انية, ثَيم بةرهةم بهَين 

ضةن  ك مةية لةياسادا ئارزاستةيةك هةن َر طرؤت بؤ ئَيمة دروست بكات و ببَيتة نقصَيكم ياسايم بؤ من 
ئَيمة بةتةماين بؤ ضارةسةركردنم طرؤتم كارةبا لةدؤناغم هةنووكةيم لةرَيطةر , ةوةك حةزدةكةم ئَيستان

بةاَلم هةن َر , كةرتم تايبةتةوة بةدانانم ضةن  وَيستطةيةكم بةرهةمهَينان ضارةسةرر ئةو طرؤتة بكات
ئةوة , واَلتَيكم تر بةكارهاتبَمرةنطة لةو, جار كةرتم تايبةت وزةر بةرهةمهَينانم كارةبا دَينَيتة ئَيرة

من رَر و بؤضونَيكي بؤ دانَية بَ َية ئي   , بةاَلم مةرج نيية, كةرتم تايبةتة من سةيتةرم بةسةريان هةية
ضونكة نتيجة من كارةبا , ئةبَم ئةو حمتةيةر كة ئةيهَينم بةم شَيوة عالةمية بةرزة تكنةلؤذياية بَيـت

 022ئةطةر كارةبا , نتيجة من كارةبا لةو دةكرزم, خاوةن لَيذنةكة نية, من خاوةن حمتةكة نية, دةينَية
مَيطةوات ئةوَر لةبةر ئةوة هةن َر جار دانانم ئةو  102مَيطةوات بَيت من  102مَيطةوات بَيت ئةطةر 

دووةم بةكاؤائةتم بةرز ياخود , تع ي ة رةنطة تؤزَر مةشاكد دةدات وة بؤ ئَيمةش دروست دةكات
ئَيستا , وَر ئَيستا لةعالةما كةم  حمةتاتم دوىل بةكار دةهَينن كةبةنةوتم رةش ئيش بكاتتكنةلؤذيار ن

بةاَلم لةحاَلم حازرر ئَيمةدا , نةوتم رزةش بؤ ذينطة هةموومان دةزان  زيانَيكم ئَيجطار طةورةي هةية
ة ئَيمة ناضار ب  رةنط, نةوةتم خاو زؤر زةبةتة دةستمان كةوَر, خاَلم سروشتيمان نية, ضارةمان نية

لةدوناغم يةكةمم بةرنامةكان ا ثةنا بةرينة بةر ئةو ويستطانةر كة بةنةوتم , لةمةرحةلةر بَ َي  نديك ا
لةبةرئةوة ئةطةر ئةو شتة بؤيان , بَيطومان تكنةلؤذيار كؤنة, ئةوة تكنةلؤذيار بةرز نية, رةش ئيش دةكات

ياخود لة دؤناغم يةكةمم , بةتايبةتم لةمةرحةلةر ئانمرةنطة هةن َر طرؤتمان بؤ دروست بكات , دابنرَر
بةاَلم ثَيشكةوتوو لةطةَل ئةوةدام تةتةورات دابنرَيت هي  شتَيكم ئةوتؤ , جَيبةجَيكردنم بةرنامةكامنان ا

 .زؤر سوثاس, نيية
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

, رةبا دانيشتنَيكم ترر بؤ دادةنَي بةرزاستم بؤ طرؤتم كا( وةزيرر كارةبا)بؤ بةرزَيد كاك هؤشيار , سوثاس
عقود توزيع , كارةبا دَر, ئَيمة ضةن  ساَلة هةر ماتؤر دَر, خةَلكم كوردستان داوا دةكات تةؤسي ت بدانَم

خةَلكيش , دانيشتنَيك بكةين بؤمان روون بكرَيتةوة, تؤزَر ئَيوةش ضةن  ماوةيةك ئيش بكةين, دةكرَر
ئَيستا , انَيت و حقيقةتم بؤضم كارةبا تووشم ئةو كَيشية دةبي  تببينن حةديقةتم وةزعم كارةبا بد

بةاَلم جةنابت ئينشائةَلَ  لة , جاربةجار ئةو كؤبوونةوةر كة كردمان هةن َيك سوئال روون بَووة
بةنووس  ثَيمان ب َي  , ئاطادارمان كةنةوة, دانيشتنَيكم تردا لةطةَل ئةوانم خمتص  دةتوانن ياري ةدرة بن
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ةَل ثرلةمانتاران ا منادشة بكةين خةَلكيش ببينَيت بؤئةوةر بدانَم وةزعم كارةبا وة ئةو ئيمكانيةتةر لةط
ئةو وةختةر ثرسياريش كةم , لةبةر دةم خةَلك ا بيت, ضم دةكا, كة هةمانة حوكمةت ضم كردوة

طةملانا تعام ةكةر لة, ئيمكانيةتم حكومةتم زانم, هةوَلم حكومةتم زانم, دةبَيـتةوة كة راستيةكةر زانم
بدانن , وةبؤئةوةر ئةو كةسانةر مةس ووليشن زياتر هان دةدرَين, ط ةييةكانيش كةم دةبَيـتةوة, باش  دةبَم

يعنم , من ئةو دوو كةليمةية دةخةمة تصويت, خةَلك ضاويان لَييانة بةدوار داواكاريةكانيان كةوتوونة
ح بالجوبي )َيش ا لةو, اد اح دةكةم كة ئيداؤة بكرَيت موتةتةوير و حبلو يو  حبالستامطربت ئةوة , ( ر ي 

بةرزَيد وةزيرش مواؤةدتم , ئينجا دسة كرا هينة عامةكة مابوو ئةوة بوو ئيداؤةكة بكرَيت, شتَيكم تةبيعية
كَم , لةبةر ئةوةر ماددةكة بةهةموور دةخةمة دةنط انةوة بةو دوو ئيداؤةيةوة, لةسةر ئةودوو ئيداؤةية

هةن َيك خاَل , تم بةرزبكاتةوة؟ كَم لةطةَل نية دةستم بةرز كاتةوة؟  بةكؤي دةنط وةرطريالةطةَليةتم دةس
 .ئيداؤةت هةية باشة

 :اب  بارزانم عامط بةرزَيد ادهة 
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

لَيرةدا لةماددةر سَم يةعنم ماددَر دوَيي خاىَل سَم , من موالحةزةم لةسةر ترمجة كورديةكة هةية 
حبالقتصطهبمل) حيف يةعنم هةماهةنطم شتَيكم ترة , لَيرةنَم هةماهةنطَييةك لةثاَلثشتم كردن( رطهم 

 .ومساهمةش شتَيكم ترة
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئةم ترمجة كوردية ئةساس نابي ـت ثَييم , بةاَلم سةرؤكم لَيذنةر ياسايم ئاماذةر كرد, زؤر سوثاس
ئةساسةكةر عةربية ثَيش ئةوةر دانونةكة ئةجنام بكةين ئةوة ضاكم ئَيمةش زانيمان غةَلةتة , دابضينةوة

ئةو مةوزوعة دةكرَيـتةوة يةعنم ئةو خةلةلة زمانةوانية كوردية , دةكةين لةطةلَ  وةزيرر ثةيوةن ر اريش
طورزانكارر نةبووة , سؤزان خان ؤةرموو, هةية دةدرَيتة خةَلك ضاور لَييانة بةدوار داواكاريةكان كةوتوون

سةر ماددةكة تةنيا دوو ك يمة ئيداؤة كراوة دوو كةليمةكةتان وتةوة يةعنم ئةطةر طؤرانكارميان لة لة
بةالم تةنيا دوو كةليمة ئيداؤة كراوة  , سةترَيك و دوو سةترو مةعناكةر طؤرزابوواية ئةوة راستة دسةكةت

 .ووران ئةو دوو ك مة ئيداؤة كراوة ماددةكة ثاش ئةو دووكةليمةية
 :د اب  حمم  ياَلحبةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
بةس ئةو , تةتةور ئيداؤة بكةن, بةس طوتت ئةم نودتةية هةية, ماددةكة مةترح نةكردا بوو بؤ نيقاش 

ئةمن ثَيشنيارم هةبوو , بةس رةنطة  موالحةزات لةسةر خاَلةكانم ديكة هةبن, نيقاشة لةبري ضوو
بةس ديار نةبوو لةسةرر رَيككةوتنم بريورزاتان ضية , ساهمة هةبَيـتئيداؤةتةن لةسةر ئةوةر وتةنةية امل

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةم ئيداؤةية  بؤ ئةم ئيق احة

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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ئةوكاتةر كة كةس داوار نةكرد دسة بكات جةنابيشت نودتةر ئيداؤةكةت خستة ثاش ئةوةر كة 
ثَيمان وابوو هةردوو ئةو م حةزةية لَيذنةر دانونم و  ,ئةطةر دةمان زانم منادةشةت هةية, دةنطمان ا

 .وةزيريش مواؤةق بوو, لَيذنةر يناعة ئةوةيان باس كردبوو كةسم تريش موالحةزةر نةدا
 :ثاشا خض بةرزَيد ظيان اب  

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
هةر رةئسةن , باسم بكةينباست نةكرد ئايا  بري لةسةر ئةو بر طةية بكةين يان ناور خؤمان بنووس  يان 

 ئايا بةكاربَيت ئةو دةستةواذةية يان نا؟, طوتت دسة لةسةر ئةو وشةية
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

دووةميش هةموو , ئةوةلةن يةعنم نودتةر نيدامةكةر ثَيش  هةمان نودتةية نيدامم ئةم دانيشتنةية
بةاًلم ئةوة شتَيكم , يناكة دسةر خؤر دةكاتماددةيةك ئةطةر بداني ئةوةر هةر دةَليم منادشةيةر خؤر دة

لَيذنةر ثيشةسازر تةنها ئةو , لَيذنةر ياسايم تةنها ئةو نودتةيةر هةية, بةديهيية وةزير مواؤةدة
, ئةطةر مباندانم با نارةزايي هةية, يةكجار تةئكي ميان لةسةر ئةو سَيية كرد, نودتةيةر هةية

لةطةل ئةوةش ئةو ماددانةر دادَيت دسةتان , ةلةكة دةمان كردةوةنةك مةس, رةغبةتَيكمان ديبا لة دةموضاو
برزؤ سةر , ثَيش تصويت دسةر خؤتان بكةن, تةماشاتان دةكةم ئةطةر ويستان دسة بكةن بةسةرضاو, هةية

 .ماددةر سَييةم
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاطلا 

سحبالعلىحللوزبراح حبملرؤ لحعخحبعمطهلطح  وجي حسيطستبطح ح صارحعوهح  وف ح طش بف حهوحبل ئي:حبلوزا :حب ال
ح حسطئ ح ح حصالقيط بط ح ح شويال بط حبلوزبرا حلهحعالق حمببطم حبلتاليمطتحيفحك حسط حبال بس ح  حبلق بربتح  مجيع

ح.شؤ  بطحبلفوي ح حبملطلي ح حبالهبرا ح حبلتوظيمي ح فيحبقوطمحبلقط و 
,حارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح حبالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبلتىح اباحبليه:حلوزبرا كي حب:حثط يط

ح.علىحب حاوو حقطصالحعلىحشبطهاحجطساي حب لي 
 :سصطفى ابوبكر الكرية عب  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 :ماددةر سَييةم

بةثيَ م , و ئارزاستةكردنم سياسةتم بةرثرسةولةئيشو كار. سةرؤكم بااَلر وةزارةتةكةية: وةزير: يةكةم
هةموو بر يارو ؤةرمان و رزَينماييطةىَل ثَيوةن يم بة ئةركو ؤرمان و ثَيكهاتةو , حوكمةكانم ئةم ياسايةش

لة وةزيرةوة دةردةضَم , سةاَلحييات و كاروبارر ديكةر هونةرر و دارايم و كارطَيرر و رَيكخستنةوة هةبَم
 .ةجَيهي نانيان دةكاخؤر سةرثةرشتيم ب, و
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لةئارزةستةكردنم وةزارةت و , لةضوارضَيوةيم سةاَلحيياتَم كة ثَيم دةسثَيردرَر: بريكارر وةزارةت: دووةم
 .ياري ةر وةزير دةدات وةمةرجيشة برزوانامةر زانكؤيم هةبَم, سةرثةرشتيكردنم كاروبارر وةزارةت ا

 
 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز

 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئة
ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبلاطلا حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حسطالى

-ح:كطال ي(حبلفق  نيحب الح ثط يط)بعطهاحصيطغ ح-1
حبلوزا ح-:ب ال ح ح وجيهحسيطستبطح ممطرس حبالش بفح بل قط  ح: هوحبل ئيسحبالعلىحللوزبراح بملرؤ لحعخحبعمطهلط

 بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح  صارحعوهح  وف ح طش بفهحمجيعحبلق بربتح حبال
حبسطمح حسرؤ ال ح اوو  حبلقط و  حبقوطم ح في ح بلتوظيمي  ح بالهبرا  ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط ح سطئ   صالقيط بط

ح.جملسحبلوزرب ح طعتبطرهحعضوبحستضطسوطحفيه
علىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليهححارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح حبالش بف:ح كي حبلوزبراح-:ثط يط

ح.سخحقب حبلوزا 
ثطلاط حرب اطح)سخحبملطهاحبل ب ا حسخحبملش  عحبىلحه هحبملطهاح حت ح رلرالتحكتط ي ح(ح7 ح0 ح1) ق حبلفق بتح-0

ح. بافح ويريح شويالتحبلوزبرا(ح حخطسرط
ح حإضطف حمجل  حساا ) اا ح ارج  ح( حبملوظف)بىلحسط اا حبلفق  نيح( ح0 1)يف ح( حخدا)  باا  ح له ح(  هلمح)بىل

ح.بملرتشطر  (ح7)يفحبلفق اح(حخدا
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكم ثةرلةمان
حأ لي )بةس ثسثؤرر زياد بكرَر  حجطساي  حشبطها ضونكة وةزاةتم كارةبا نابَم يةك شهادةر جامعةر ( له

, دةبَم مهن س بَم, يصايية بةس زياد بكرَرببَيتة وةكيد وةزيرر كارةبا ئيخت, ئيقتيصادر هةبَم
حأ لي )ضونكة , ئيختيصايم كارةبا بَم حجطساي  , شةهادةر جاميعةي ئةوةليية لةبوارةر دانون( شبطها

 .لةبوارةر ئيقتيصاد لةبوارةر هةر شتَيكم تر
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ئَيمة كؤبوونةوةيةكمان ئةجنام دا لةطةل جةنابم , لةسةر ئةو ماددةيةئةطةر بوارم ب ةر تةوزنةك ب ةم 

, وةزير ئةو خااَلنةر كة لة راثؤرتم لَيذنةر دانوني هاتووة بدةبت بةتنسيق لةطةَل جةنابم وةزير هاتووة
 .خاَلةكانيش حةز دةكةم تةوزيح بكةم

مةؤروزة بابةك بَيتة ناوةوة كة , هي  بابةك نةهاتووة لةثرزؤذةكة بةناور تةشكي تم وزارة: يةكةم
 .تةشكي تم وةزارة ضية ئةوةيةك
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دةلي يشة بةوةية لة مودير , وةزير و وةكيد وةزير خؤيان لةخارجم تةشكي يةر وةزارةر داناية: دووةم
حبلتطلي )عامةكان دةَلَين  حبلاطس  حبملاا اطت حسخ حبلوزبرا مع الع ة وةزير و وكيد وةزير لةسةروور (  تألف

دوايَي وةكيد , مةؤرووزة لة زمينم تشكي تم وةزارةت ئةولةن ناور وةزيرر بَ َم, ةو وةزارةتةنةهةرمم ئ
 .بؤية ئَيمة ئةو طؤرانكارية بةتنسيق كردوومانة, دوايمََ م ير مةكتةبم وةزير, وةزير

 ئةوةية بةحقيقةت وةكيد وةزير بةنيسبةت دةرةجةر م ير عام كةهاتية خؤر م يرية عامةية: سَييةم
ان يكون ب رجة )بابدان  بؤ دةَلَم ( امل يرية العامة لف ن مكان)بةرزاستم خؤر دةَلَم , دةرجةر بؤ ضية

نةك دةرجةر , ئةيَ م ئةوكارة م يرةكة دةيكا, بؤية ئَيمة وامان بةباش زانم دةرجةكة الببةين, (م ير عام
 ئةمة نودتةر سَييةم, م ير عام

جيبحب حاوو حقطصالحعلىحشبطهاح)مة برزيارَيكمان هةية لَيرة دةَلَي  ئَي, بةنيسبةت وةكيد وزير: ضوارةم
حب لي  ثَيويست ناكات ئَيمة لةهةموو برزطةيكم وةزارةتةكة ئةمة دووبارة بكةينةوة وةكو ئةمة ( جطساي 

برزيارَيكم تايبةتيمان هةية بةنيسبةت وةكيد وزارةتةكة بةنيسبةت يياغةر ماددةكة تعريف وةزيرو 
نم وةزير ئَيمة لةرابردوو ييغةيةكمان بةكارهَيناوة ثَيمان باشة ييغةكان موةح  بَي ض بةنيسبةت ئةركةكا

بؤية ئَيمة وةك لَيذنةر , دامةزراية ض بةنيسبةت وةزارةتةكانم كة ئَيستا دامةزراون 90وةزارةتةكانم كة لة
دةسةاَلتةكانم , ةزيرر كرديةياسا ئيعادةر يياغةمان كردية لةسةر ئةساسم ئةو وةزارةتانةر كةتعريفم و

بؤ ئةوةر يةك تعريف و يةك دةسةاَلتم منسق هةبَم بؤ , لةوزارةتةكان هاتية 90وةزيرر كردية كةساَلم 
وة ئَيستاش داوا لة بةرزَيدانتان دةكةين كة ئةوة ببي تة , ئةمة بةكورتم بة حةديقةت, هةموو وةزارةتةكان

 .زؤر سوثاس, منادشة
 :وةزيري كارةبا/ ي مبةرزَيد هؤشيار سيوة

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
بَيطومان نتيجةر منادشة و طفتوطؤ كردنم نَيوان ئَيمةو  لَيذنةر ياسايم , زؤربةر ئةو شتانةر كةباس كران

بةس ئةطةر بةنيسبةت ئةوةر لَيذنةر , من مواؤق و رازية لةسةر ئةو شتانةر كة تةرح  كراوة, كراوة
وابدامن شتَيكم , يان ثسثؤرر زياد بكرَر بؤ وةزارةت((  ختصص))ر كةليمةر ثيشةسازر تةرحم كرد ئةطة

 .زؤر سوثاس, خراث نية
 :بةرزيد سةرؤكم ئةجنومةن

لةطةل ممارسةر رةدابةش كرابوو لةاليةن وةزيرةوة , بةوثَيية ئةو ئيق احةر لَيذنةر دانونم كردوويةتم
ع دةر بة ماددةر سَيةوة هةية تةشكي تة  دوايش ؤةدةرةر يةك و دوو و سَيي ماددةر ضوارةم كة

ئةمانة تشكي تم وةزيرةكةية لةبةرئةوة شتةكة , بةرزَيوةبةرر مةكتةبةكةية, وةزيرةو جَيطرير وةزيرة
زؤر زةرورية ئةوةر كة لَيذنةر ثيشةسازر (( االختصايية))ئةوجا لةبةر ئةوة ئةو كةليمةي , تةبيعية

 .جا كَم دةيةوَر منادشة لةسةر ئةو ئيق احانة بكات, صاص بَيـتوتوويةتم وةكيد وةزير دةبَم االخت
 :نورر مجيد تاَلةبانم.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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ثَيويستة هةن َيك دةستكارر بكرَي لةرزوور , سةبارةت بة دارزشتنم برزطةر يةكةمم ماددةر سَيهةم
باش  ( العلىح حبملرؤ لحعخحبعمطهلطح ح وجي حسيطستبطهوحبل ئيسحب:بلوزا )زمانةوانييةوة عةرةبيةكةر ئةَلَم 

ح بلتاليمطتح)و جوان ة بنووسرَر  ح بال بس  حبلق بربت حمجيع ح  وف  حعوه ح  صار حعليبط ح بل قط    بالش بف
 .سوثاس, سةبارةت بةو برزطةيةر وةكيد وةزيرش ثشتطرير ئةوة ئةكةم كةوا ثَيويستة ثسثؤر بَيـت( بخل....

 :ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئ
بةاَلم , غايب بوور, بةاَلم جةنابت  ئةن امم لَيذنةر دانونم مةؤرووز بوو لةورَ  بم, الحةزةكةت لةجَييةوم

 ..ممارسةكة زيادة بةس واالشراو ئةويان نْا, مارسة واالشراوولة جياتم م
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

حبملطلي )تووة ثاش ئةوةر دةَليَم لةماددةر ضوار لةتشكي يةر ها ح  حبالهبرا  حللشؤ   حبلاطس  ئةو ( بملاا ا 
بلتاقييح ح)م يريةتانة بةخؤيةوة دةطرَيت هةتا م ير االدارة ثاشان امل يريات  ئيداؤة بكرَر م يريةتم 

 .زؤر سوثاس, ضونكة زؤر زؤر زةرورية بؤ وةزارةت, ئيداؤة بكرَر( بل قط  حبلابخلي 
 :كم ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ

بةس سَييةم ئةو برزطةيةمان ئيقترياح كردية , زؤر سوثاس, زؤر سوثاس بةاَلم هَيشتا نةضوينة ماددةر ضوار
 سوثاس, بضَيتة ماددةر ضوار تةخصيص زياد بكرَر

 :بةرزَيد عادل حمم  ام 
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

من هةر ئةَلَية حةدة بَ َي  لة , ؤريش ناَلَيةلةزؤر برزطةكان هاتووة من ثسث, برزوانامةر زانكؤر هةنة 
بوارر كارةبايم بؤ ئةوةر هي  شهادَيك لةموزوع نةمَينَيتةوة لة هةموو برزطةكانم تريش ئةوانة بؤر زياد 

 .بكرَر زؤر سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئةطةر , فهومةبةاَلم كة االختصايم مةع ومة االختصايم لةكارةبا يةعنم م, موالحةزةكةت هينة
 .ضونكة سَم ماددةر زياد كراوة بؤ ئةوةر بيخةينة تصويت, بيخوَيننةوة ماددةكة بة نصةكةر تازة

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 كي حبلوزبراحارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح حبالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليهح:ثط يط
ح.علىحب حاوو حقطصالحعلىحشبطهاحجطساي حب لي حإختصطصي ,حقب حبلوزا حسخ

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .ماددةكة بة ئيق احاتةكان بيخوَيننةوة

 :بةرزَيد شَيراون نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ثةرلةمان
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حبلاطلا  حب الح:بملطها حبلوزا : ح: حبعمطهلط حعخ حبملرؤ ل ح  حللوزبرا حبالعلى حبل ئيس ح ممطرس حهو حسيطستبط   وجي 
بالش بفح بل قط  حعليبطح  صارحعو ح  وف ح طش بف حمجيعحبلق بربتح حبال بس ح حبلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق ح
حبلفوي ح حبملطلي ح حبالهبرا ح حبلتوظيمي ح فيحبقوطمح مببطمحبلوزبراح ح شويال بطح حصالقيط بطح حسطئ حشؤ  بط

ح.بلوزرب ح طعتبطرهحعضوبحستضطسوطحفيهحبلقط و ح اوو حسرؤ الحبسطمحجملس
 كي حبلوزبراحارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليهح:حثط يط

ح.علىحب حاوو حقطصالحعلىحشبطهاحجطساي حب لي حبختصطصي ,حسخحقب حبلوزا 
ح.لي ح حااط  هحعاهحسخحبملوظفنيا بسهحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب :حسوتبحبلوزا :حثطلاط
ح.ااا هحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح حااط  هحعاهحسخحبملوظفني:حسوتبح كي حبلوزبرا:حرب اط

حخطسرط حبملرتشطر  : حخداح: ح هلم حبال لي  حبجلطساي  حبلشبطها حسخحمحل  حاوو وب ح ب  حبر ا  حعخ حعاههم الازاا
ح. ممطرس 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .َيد سةرؤكم ئةجنومةنبةرزٍِ

 .دوايم تةسبيتم دةكةين ئيَ مة, وةَلَ  هةريةكم لة اليةكية ماددةكان. ئةوة دةبَيتة دةدم ماددةر سَم 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

كمَ  لةطةَل ئةو ماددةية دةستم , وازنة ئَيستا دوايم تةرجومة كوردييةكة تةرجومةكة ضاك دةكةينةوة
 .بطةرزَيوة سةر ماددةكةر تر, م نية؟ بةكؤر دةنط ورطريابَ ن كا؟ كَم لةطةَل

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئَيستا ماددةر , دوار ئةوةر ؤةدرةر يةك و دوو و سَيمان البرد لةماددةر ضوارةم هَينامانة سةرماددةر سَي
 .و دةضمة خوارَردةست ثَي دةكةم ( بملاا ا حبلاطس حللتخطيط)ضوارةم بة 
ح: تطلفحبلوزبراحسخح:بملطهاحبل ب ا 

ا أسبطحسوظفحقطص حع حشبطهاحجطساي حب لي ح:حاا ا حبلاطس حللتخطيطح  وفي حبملشطراعحبلوب  طئي بمل:حب ال
ح. ارج حساا حعطم

جطساي ح ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاح:حبملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح حبملطلي :حثط يط
ح:ب لي ح سخحل ىحبخلداح بالختصطصح  تألفحسخ

ح.ساا ا حبالف به-1
ح.ساا ا حبلشؤ  حبملطلي -0
ح.ساا ا حبلشؤ  حبلقط و ي -7
ح.ساا ا حبالهبرا-4
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حثطلاط حبملاا ا حبلاطس حلتولياح  ق حبلططق حبلوب  طئي : ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاح:
ح:داح بالختصطصح  تألفحسخجطساي حب لي ح سخحل ىحبخل

ح.ساا ا ح ولياحبلططق -1
ح.ساا ا ح ق حبلططق -0

ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي ح:حبملاا ا حبلاطس حلتوزاعحبلططق حبلوب  طئي :حرب اط
ح.ب لي ح سخحل ىحبخلداح حبالختصطص

حبملاا ا حبلاطس حللريط اح حبال صطالت:حخطسرط  ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطسا ححا بسبطحسوظف:
ح.ب لي ح سخحل ىحبخلداح حبالختصطص

حبملاا ا حبلاطس حلوب  ْط حبر ي :حسطهسط  ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح:
ح. سخحل  حبخلداح حبالختصطص

 حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي حا أسبطحسوظفح ارج حساا:حبملاا ا حبلاطس حلوب  ط حبلرليمط ي :حسط اط
ح. سخحل  حبخلداح حبالختصطص

حثطسوط حبملاا ا حبلاطس حلوب  ط حههو : حسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح:  ا أسبط
ح. سخحل  حبخلداح حبالختصطص

 .ئةوة دةدم ماددة ضوارة
 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 

 .مةنبةرزَيد سةرؤكم ئةجنو
 :وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت :ماددةر ضوارةم

ؤةرمانبةرَر بة ث ةر : بةرزَيوبةرايةتم طشتم ث ن انان و بة جَيهَينانم ثرؤذةطةىل كارةبا: يةكةم
 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم, بةرَيوةبةرر طشتم سةرؤكايةتم دةكا

رمانبةرَر بةث ةر بةرَيوةبةرر طشتم ؤة: بةرزَيوةبةرايةتم طشتم كاروبارر كارطَيرر و دارايم: دووةم
 :لةمانةر خوارةوة ثَيك دَيت, شارةزاو ثسثؤريش  بَم, برزوانامةر  زانكؤر هةبَم, سةرؤكايةتم دةكا

 .بةرزَيوةبةرايةتم تاكةتاكةر كارمةن ان-1
 .بةر َيوةبةرايةتم كاروبارر دارايم-0
 بةرزَيوةبةرايةتم كاروبارر ياسايم-7
 .كارطَيرزربةرزَيوةبةرايةتم -4

ؤةرمانبةرَر بة ث ةر بةرزَيوةبةرر طشتم : بةرزَيوةبةرايةتم طشتم ئةؤران ن و طةيان نم وزةر كارةبا: سَييةم
 :لةمانةر خوارةوة ثَيك دَيت, برزوانامةر زانكؤر هةبَم و شارةزاو ثسثؤرزيش بَم, سةرؤكايةتم دةكا

 .بةرَيوةبةرايةتم ئةؤران ن و وزة-1
 .طةيان نم وزة بةرزَيوةبةرايةتم-0
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ؤةرمانبةرَر بة ث ةر بةرَيوةبةرر طشتم : بةرزَيوبةرايةتم طشتم دابةشكردنم وزةر كارةبا: ضوارةم
 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و شارةزاو ثسثؤريش بَيت, سةرؤكايةتم دةكا

طشتم  ؤةرمانبةرَر بةث ةر بةرَيوةبةرر: بةرزَيوةبةرايةتم طشتم كؤن ؤَل و ثةيوةن يكارر: ثَينجةم
 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و شارةزاو ثسثؤريش بَيت, سةرؤكايةتم دةكا

, ؤةرمانبةرَر بة ث ةر بةرَيوةبةرر طشتم سةرؤكايةتم دةكا: بةرزَيوبةرايةتم طشتم كارةبار هةوليَ ر: شةشةم
 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و شارةزاو ثسثؤريش بَيت

ؤةرمانبةرَر بةث ةر بةر  َيوةبةرر طشتم سةرؤكايةتم : س َيمانمبةرزَيوبةرايةتم طشتم كارةبار : حةوتةم
 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و شارةزاو ثسثؤريش بَيت, دةكا

, ؤةرمانبةرَر بةث ةر بةرزَيوةبةرر طشتم سةرؤكايةتم دةكا: بةرَيوبةرايةتم طشتم كارةبار دهؤك: هةشتةم
 .برزوانامةر زانكؤر هةبَم و شارةزاو ثسثؤريش بَيت

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةر  َيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح:أسطحفيمطحاتاليح طملطهاحبل ب ا حسخحبملش  عح قرتجحبلل و ح طالكا ا حصيطغتبطحكطأل ي
ح: تألفحبلوزبراحسخحبملاا اطتحبلاطس حبلتطلي :حبملطهاحبل ب ا 

ا هطحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح سخحا أسبطح حاا:حبملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح حبملطلي :حب ال
ح.ل  حبخلداح حبالختصطص

حثط يط حبلوب  طئي : حبملشطراع ح  وفي  حللتخطيط حبلاطس  حبملاا ا  حشبطهاح: حعلى حسوظفحقطص  ح ااا هط ا أسبط
ح.جطساي حأ لي ح سخحل  حبخلداح حبالختصطص

حثطلاط حبلوب  طئي : حبلططق  حلتوليا حبلاطس  حبملاا ا  ح : حأ لي حا أسبط حجطساي  حسوظفحقطص حعلىحشبطها ااا هط
ح. سخحل  حبخلداح حبالختصطص

ا أسبطحسوظفح ارج حخطص حقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح:حبملاا ا حبلاطس حلوق حبلططق حبلوب  طئي :حرب اط
ح. سخحل  حبخلداح حبالختصطص

ج حخطص حقطص حعلىحشبطهاحجطساي حا أسبطحسوظفح ار:حبملاا ا حبلاطس حلتوزاعحبلططق حبلوب  طئي :حخطسرط
ح.أ لي ح سخحل  حبخلداح حبالختصطص

حسطهسط حبال صطالت: ح  حللريط ا حبلاطس  حبملاا ا  ح: حجطساي ح: حسوظفح ارج حخطص حقطص حعلىحشبطها ا أسبط
ح.أ لي ح سخحل  حبخلداح حبالختصطص

حسط اط حأر ي : حبملاا ا حبلاطس حلوب  ط  حسوظفح ارج حخطص حقطص حعلى: شبطهاحجطساي حأ لي ح سخححا أسبط
ح.ل  حبخلداح حبالختصطص

حثطسوط حبلرليمط ي : حلوب  ط  حبلاطس  حبملاا ا  حأ لي ح: حجطساي  حسوظفح ارج حخطص حقطص حعلىحشبطها ا أسبط
ح. سخحل  حبخلداح حبالختصطص
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 سخحا أسبطحسوظفح ارج حخطص حقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح:حبملاا ا حبلاطس حلوب  ط حههو :ح طساط
ح.ل  حبخلداح حبالختصطص

علمطحبقرتجحبلوزا ح شوي حساا اتنيحبقابهمطحللتولياح بالخ ىحللوق ح االحسخحبملاا ا حبلاطس حلتولياح ح ق ح
حبلططق  حسقرتجح, حبلقط و ي  حبلل و  حبعضط  حسخ حبالكا ا  ح ؤاا ح  حك حسوبط حبلتىحاولفح بط حبملبطم  لل حلضخطس 

ح.ىحبالخريحللدملط بلوزا ح حعطرضت حبالقلي ح ب حبل أ
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
بةرزَيد سةرؤكم ثةرلةمان ئةو طؤرزانكاريةر كة كراية لةو ماددةيةر بةراستم بة ئيتيفاق لةطةَل جةنابم 

َد ضونكة خؤر بة ئةي, يةك دةرجةر م ير عامان نةهَيشتية, وةزير بة ئيتيفادَيكم دوورودرَيذ كراوة
خاَلم دووةم لةطةَل جةنابم وةزير , ئةمة يةك لةخاَلةكانة, بؤ دةرجةيةك سةرثةرشتم بكات, م ير عامة

يان دةبَم هةموور , هةن َر م ير عامم خورد كردؤتةوةو هةن َيكم ترر خورد نةكردةتةوة, دسةمان كرد
وانم ترر خورد تةنها ئة, يان ئةوةر خوردر كردية دوو م ير عامم خوردكرؤتةوة, خوردكاتةوة
بةاَلم , بؤية لةطةَل جةنابم وةزير اتفادمان كرد م يرياتم يعب بسرزَيتةوة لة ثرزؤذةكة, نةكردؤتةوة

ماددةيةكم تايبةتيمان داناية كة دةسةاَلت دةداتة وةزير بؤ ئيستيع اد بؤ ئي غْا  بةنيسبةت م يرياتم 
ئةمة طؤرانكاريم دووةمة , دام ضارةسةرر بكاتدوايي خؤر دةتوانم بةني, ئةوة لةدةسةاَلتم وةزيرة, يعبة

كة لةسةر ئةو ؤةدةرةيةر كة هاتية مةس ةلةر تولي و نقد ببَيتة دوو م يرية عامة ئةوة جةنابم وةزير 
دوا برزياريش الي ئةن امانم , اد احم كرد ئَيمة زؤربةر ئةن امانم لَيذنةر ياسا ثشتطريميان لَيكردية

طوران بةنيسبةت ثرزؤذةر ياساكة , لةية لةطةَل جةنابم وةزير دسةمان كردلةسةر ئةو مةسة, ثةرلةمانة
تةبيعم جةنابم وةزير تةبريراتم خؤر ثَيشان ا كة ئةو , تةزةخومَيك دةبين  وةك لَيذنةر ياسا لةوة

بةاَلم ئةو دؤناغة ثَيويستم بةوة هةية بؤ ئةوةر ئةركةكانم خؤر بةر  َيك و ثَيكم , تةزةخومة راستة
 .زؤر سوثاس, ئةمة بوو كورتةر ئةو طؤرزعنكاريانة كة لةسةر ماددةكةدا هةبوو, بةجَم بكاتجَي

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .لَيذنةر يناعة هةروةك طوتت

 :بةرزٍٍَِِيد عدال ين س ية خ ي ا
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

شهادة جامعية اولية ببَيتة )ئةوةر تريش هةر , هم مستشارر, ساَل كةم  نةبَم 12بةس ئةوة خ مة لة 
 .بةاالختصاص, ثسثؤر بةنيسبةت مرحةلةر ضوار

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
لةوالوةش ثةخشان , خاتوو طَي س, كاك ئارَيد, كاك حمم  ؤرج, كاك ادهة, راوةستة ئَيستا ناوتان دةنوسة

 .الحةزيةكت هةيةكاك ؤرسةتيش ئاخري كةس ناور دةنوسة كاك هؤشيار وةزيرر كارةبا ض مو, خان
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 :وةزيري كارةبا/ بةرزَيد هؤشيار سيوةيةىل
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

من تةبعةن تةئيي ر ئةو ثَيشنيارةر لَيذنةر ياسايم دةكةم كة بةمنادشةيةكم دوورودرَيذ ئةو رةئية 
, تةرحم كردبةس تةنها يةك تَيبينم بضووكة هةية لةسةر ئةوةر كة لَيذنةر ثيشةسازر , طةاَلَلة كراوة

ديارر كردنم مودةر بَ َي  جتربة يان ئةزموونم م ير عامةكان يان مستةشارةكان بةحقيقةت لَيرة وابدامن 
ضونكة وةكو ئَيستا بةرزَيد وةزير لَيذنةكم تايبةتة لة ئةجنومةنم وةزيرانةوة , شتَيكم باش نية ديارر بكرَر

, كردنم مودةر خدمةت و جتربةر م ير عامبؤ ديراسةت كردنم ئةو موزوعةو ديارر , ثَيكهاتووة
 .ساَل 12بة رةئيم من زيادةية ديارر نةكةين بة ماوةر , موستةشارةكان

 :اب  بارزانم عامط بةرزَيد ادهة 
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

تةبعةن , من تَيبينةيةكا هةر 9و 2و 3بةرزَيدانم ئةن امان و سةرؤكم ثةرلةمانَم من لةسةر بةن ا 
لو حححمطفظ حسخححمطفظطتح)م يريةتم عام ئيقترياح بكةين وةك دةبَيذين , كة لةشك  ا ثَيويست نيةياساية

حللوب  ط  حعطس  حساا ا  هةم ييغةكة هؤ ثَيويست ناكات ناوَر دهؤك و س يمانية بين  يان , (بالقليم
 .سوثاس, ويستةئَيمة ييغةكةر بةو شك ةر ثَي, دةزايةك لةدةزاكانم كوردستان ئَيستا ببيتة حماؤةزة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

بةاَلم ئةوةر كة شَيخ ادهة طوتم مومكنة لةموستةدبةل ئةطةر تع ي ك بوو كة , رؤذَيكم هةروار لَي َيـت
حللمحطفظطت)يةكسةر , ثَيويست بةتع يد نةكا حبلاطس   رةنطة تع ي ةكةر ثَيناوَر يةكسةر, بَي( بملاا ا 

 .زؤر سوثاس, حماؤةزةكة داخد دةكرَر بةم يرية عامة
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
وةزارةت , يةعنم وةزير لةضم ثَيكهاتية, من ثَية واية لةماددةر سَم نووسراوة ثَيكهاتةكانم وةزارةت

دةر سَم بنووسرَر ثَيكهاتةكانم دةبواية لةماد, نازامن ئةمة طرؤتَيك دروست دةكا, ثَيكهاتية لةم يريةت
بةاَلم ئَيستا لةماددةر , بةرزَيوةبةرايةتيةكاني وةزارةت لةمانة ثَيك َيت, جَيطرر وةزير, وةزير, وةزارةت

ضوارةم ئةوةر تَي اية لةبةرئةوةر ثَيشنيار دةكةم كة ماددةر ضوارةم نةمَينَم هةر لةماددةر سَي بنووسرَر 
يارر ئةوةش دةكةم لةمة و دوا شَيوازَيكم نؤرمةَل بةكاربهَين  بؤ هةمووان ثَيشن, ثَيكهاتةكانم وةزارةت

يةعنم بؤ , ماددةر سَييةم ثَيكهاتةكانم, ماددةر يةكةم زاراوةكان ماددةر دووةم ئاماجنةكانم وةزارةت
دهة لة خاَلم دووةميشة ئةو ثَيشنيارة بوو كة شَيخ ا, هةموو وةزارةتةكان بةم شَيوةية بيكةينة سيستةم

يةعنم جارَيكم تر طؤرزانكارر هةموو , منوونة كةركووك و س َييمانيش دروست دةبَم, وتم بؤ ثارَيدطاكان



 37 

بؤ هةر ثارَيدطايةكم هةرَيمم كوردستان بةرزَيوةبةرَيكم طشتم , ثارَيدطاكان هةرَيمم كوردستان دةطرَيتةوة
 .كارةبا هةبَم

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ااي لَيية ييغةكان حازركةن لةجياتم ييغةر م يريةت حماؤةزةر ثَيكهاتةكة دوو  وةزيرر كارةبامادةم 

 .نازامن لَيذنةر دانونم باش  دةزانم, ماددةر جياوازة بةةائيم من
 :بةرزَيد شَيراوان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ئةطةر دةجميش بكرَر هي  يةعنم , ماددةر ضوارة تةواوكةرر ماددة سَيية, خؤر تةشكي تم وةزارةتة

م يرية عامة جدئَيكة لة , ضونكة يةك تةواوكةرر يةك ية, ماددة سَم و ضوار, ئيشكاليةتم تَي ا نية
ئةطةر دةجميش بكررَ  هي  مشكي ةكم تَي ا , وةزير جدئَيكة لة تةشكي تم وةزارةت و, تةشكي تم وةزارة

حبحملطفظطت)بةنيسبةت , كابةنيسبةت ئةوة كاك عةونم يياغةيةك حازر دة, نيية حيف حعطس  , (ساا اطت
ئَيمة حماولةمان كردية ئةو ييغةية , بةنيسبةت خاَلم سَييةميش كة مامؤستا حمم  ؤرج ئيشارةتم ثَي ا

 .زؤر سوثاس, بةنيسبةت هةموو وةزارةتةكانم تر بةكاربهَين 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ددةر تةشكي ة ؤةردَيكم ئةوتؤش ناكرَر ئةو تةشكي تةش بة دوو ثَيمواية ئَيستا ناكرَر لةبةر ئةوةر بؤ ما
, م ير مةكتةبَيتم, جَيطرةكةر, وةزيرة, ئةوةيان با بَ َي  سةرؤكايةتم وةزارةتةكةية, ماددة تةعبري كراوة

حبل )ماددة سَييةم دةَلَم , يةعنم  ؤةردَيكم ئةوتؤر نية, ئةوةر تريشيان حبالعلى حبل ئيس حهو ( بلوزا 
 كاك هؤشيار ئةتوو رائيةكت هةية لةسةر ئةوة؟,  ةكة زمينم تةشكي ةكةيةتةشكي

 :وةزيري كارةبا/بةرزَيد هؤشيار سيوةيةىل
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

تع يد بكرَر لةوانةية طرؤتَيك دروست بكات , ببورة بةدوو ماددةر جياواز ئةو شتة روون بكريَ تةوة
 .لةرزوور ئي اريةوة

 :ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئ
 (.تتالف الوزارة من امل يريات العامة التالية)دةتوان  بة ييغةيةكي ديكة ماددة ضوار بَ َي  

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

( تتالف الوزارة من التشكي ت االتية)ئَيمة دةتوان  لة ماددة سَم لةب ايةت كة دةَلَيت تةشكي ت دةَلَي  
, زؤر تةبيعية وابدامن( تتالف الوزارة من امل يريات العامة التالية)وةزير دةست ثَي ةكةين لةماددةر ضوار بة

 .يةعنم ماددةر ضوارةم تةواوكةرر ماددةر سَي دةبم
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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يعنم ( طتحبلتطلي  تطلفحبلوزبراحسخحساا ا)ضونكة ئةوةش لَيرةدا كة نووسرا , تةواوة, ثَية واية دروستة,  نة
 .دةكات

 :بةرزَيد ئارَيد عب ال ة اب 
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئيحتمالة ببَيتة , لةبةر ئالوطؤرزر دوارؤذ, ثَية واية ناور ثارَيدطاكان بهَين رَر, ثشتيوانم لة كاك ادهة دةكةم
 .سوثاس, ثَيشرةو

 :بةرزَيد طي س حمي ال ين حمم  غريب
 .ةنبةرزَيد سةرؤكم ئةجنوم

عةيةنن ثَيشنيارم هةبوو لةطةَل كاك ئارَيد يةك وشة , منيش ثشتطرير لة ثَيشنيارةكةر كاك ادهة دةكةم
ضونكة ئةؤران ن , ضونكة بةرهةم هَينانم كارةبا دروست نيية, ثيشةر ئةؤران ن بةكارهَينانم كارةبا بوو

 .سوثاس, نةك تولي , ئيي اعة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .سةرؤكم ئةجنومةنبةرزَيد 
ئَيمة ييغةكمان ئامادة كردية ئَيستا بؤ بةرزَيدانتان دةخيوَينينةوة سةبارةت بة م يرية عامةر حماؤةزات 
ئةطةر ثَيتان باش بوو ئةو ييغةية دَينينة خوارَر وم يرياتم عامةر دهؤك و س َيمانم وهةولَيرر 

دةطرَيتةوةو جَيطاي حماؤةزاتم مستقبةليش ئةو ماددةية جَيطار م يرياتم حماؤةزةر دائة , رادةطرين
 .زؤر سوثاس, دةطرَيتةوة
 :خض بةرزَيد سارا ؤقم 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ئايا حاَلةتم وا نةهاتيتة ثَيشةوة كة وزةر كارةبا وةربطريَر , ثرسيارَيكة لة جةنابم وةزيرر كارةبا هةية
لة , ةطةر هةية لةكام لةو بةرزَيوبةرة طشتيانة دا دةبَيتئايا ئ, لةدةوَلةتَيكم دراوسَم بةشَيوةيةكم سنوورر

 .كوَر دا دةبَيت؟ سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

. ئةوة بؤ ئةو رَؤذة دادةنَي  كة وران دانيشتنَيك دةكةين لةسةر دانونم وةزارةتةكان مونادشة دةكةين
بةاَلم رةبتةكة بةو سنوورر , ارةت دةبَمئَيستا مةحصورة  هةر حماؤةزةو خؤر ئي ارة دةكات و سةر بة وةز

 .ئةو شوَينة دةبَم كة عاي ر حماؤةزةكةية
 :شوكرية رسول ابراهية.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
بةرزاستم منيش هةمان ثَيشنيازر كاك ادهمة هةبوو خاَلم دووةميشة بةرزاستم دسةكةي طي س خان 

ئَيمة بؤ ئةوةر ؤاحتة لة زمانم كوردر نةكةين بةرزَيد سةرؤكم , َروشةر ئةؤران ن هةر بة ئيب اع د, راستة
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ثةرلةمان دوَينم من ضوومة يةكَيتم نووسةرانم كورد داوام لَيكردن ومت ئةطةر بتوانن دوو م مجة بؤ 
ثةياكةن تاكو بيخةمة ثَيشنيازر بةرزَيدتان بؤ ئةوةر ئةو هةموو وشةر ثرزؤذةطةىل و رزَينماي طةىل كة لة 

تكاتان لي   َ  ئةكةم ئةطةر ئةو ثَيشنيازةم وةربطرن بة , هةموور دروست كراوة, منا من شتم وام نةبينيوةذيا
 .سوثاستان دةكةم, هةن  بؤ ئةوةر ئةم زمانةمان ئةوا تَيكنةدرَر لة ثةرلةمانم كوردستان

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .ان كردووة لةسةر مةسةلةر زمانبةاَلم ئَيمة لَيذنةيةك دادةن  ئيتفاديشم, زؤر سوثاس

 :وةزيري كارةبا/ بةرزَيد هؤشيار سيوةي م
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

دةمج كردنم بةرزَيوةبةرايةتم طشتم ئةو سَم ثارَيدطاية شتَيكم باشةو بَ يَ   بؤ ئةوةر كردنةوةر جمال بؤ 
بةاَلم ئايا , رَيدطارَيكم تر زياد كرائةطةر كةركووك هاتةوة سةر بة هةرَيمم كوردستان ياخود ثا, داهاتوو

سةاَلحيةتةكةر كَم ئةبَم؟ ئَيمة وران بؤ ئةوةر جارَيكم تر نةطةر َيينةوة ثةرلةمان تع ي م دانونةكة 
بةاَلم ئايا ثةرلةمان ئةو سَ حيةتة ئةدا بة وةزيرر كارةبا بؤ ئةوةر بةرزَيوةبةرايةتم طشتم نوَر , نةكةين

ة كة دَينة سةر هةرَيمم كوردستان ياخود كة دَينةوة ئيداؤة بكات ياخود ديسان ئةطةر لةو ثارَيدطاية نوَييان
بطةرزَيينةوة بؤ ثةرلةمانم بةرزَيد بؤ تع ي م دانونةكة؟ بةرةئيم من ئةطةر ئةو يَ حيةتة ب رَيتة وةزير 

 .بؤ دامةزران نم بةرزَيوةبةرايةتم طشتم نوَر
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ر ئةو نصة وةكو مودتةرةح كراوة م يريةت حماؤةزةو كةركوك وةك حماؤةزة طةرز  ايةوة بؤ سةر ئةرَر ئةطة
يةعنم ئةطةر ئةو سَم اليةنة هةبَم هةر حماؤةزةيةك م يريةتم , هةرَية تةبيعية دةسةاَلتم وةزير دةبَيت

نودتةر , م ئةو هينةكةركووك هاتة سةر هةرَية ئةو م يريةتم لق, هةبَم ئَيستا سَم حماؤةزة لةهةرَيمة
 .ئةطةر ئةو نصة نةبم م يرية عامة دةسةاَلـتم وةزير نية, نيدامة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

مشك ة نية , ئةو دةسةاَلتة ماددةكم دانون بة وةزيري داوة, بةنيسبةت م يريات و شوعةب و ئةدسام
بةاَلم ئَيمة , ةسةاَلت نةدةينة وةزير تع ي م ثَيويستةبةنيسبةت م يرية عامة ئةطةر ئَيمة د

ئةوةر كة بَ َي  مةعنار زمينم دةسةاَلت درايتة وةزير ( بملاا ا حبلاطس حللوب  ط حيفححمطفظطتحبالقليم)دةَلَي 
 .زؤر سوثاس, كة م يريةتم عامة دانراوة بةبَم تع ي ة

 :بةرزَيد ثخشان عب ال ة  زةنطةنة
 .ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئ

ئةوةش , لةم ماددةيةو هةتا لةماددةكةر ثَيشم, سةبارةت بة شهادة يان برزوانامة كة لةياساكةدا هاتووة
لة , لة ييغة عةرةبيةكةي ا ئةَلَم شهادةر جامعم ئةوةىل هةبَم, شهادةر بريكارر وةزارةت و م ير عامةكة
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ئةطةر , م كورديةكة دروست ترة بؤ عةرةبيةكةمن ثَية واية ه, كورديةكةر ئةَلَم برزوانامةر زانكؤر هةبَم
هةمان ( الستامطرا)ضونكة ئَيمة لةدانونةكةر ثَيش يش كة لةدانونم ( شبطهاحجطساي حفىحقاحبه ى)ئةَلَي  

يان , يان ئةوةتا بَ َي  شهادة جامعية بةبَم ئةوةلية كة هةموو شتَيك ئةطرَيتةوة, شت بة ح  ادنم دامان نا
 .سوثاس, معية اولية ع م ئةددح  ادنم شهادة جا

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

بةاَلم ئةطةر ئةوةليةشم لةطةَل دانةبَم , كة دَينت بةرزاستم مقص ر خرجيم زانكؤية( شهادة جامعية اولية)
 .بةرةئيم من شهادةر جامعية دَر

 (:هةرَيةوةزيرر ناوضةكانم دةرةوةر )حمم  احسان .بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

لةبةر ئةوةر ئَيمة لةسةرؤكايةتم ئةجنومةنم وةزيران لَيذنةكمان داناوة , نودتةر دوَينم كة تةوزنت كرد
هةريةكَيكيش , حت ي  كردنم ؤةترةر خاَلم م ير عام و معاون م ير عام و مستشار و مستشار اد م و خبري

دةبَم تق يرَيكم زؤر , وران ئةوةر ئةطةر شهادةر بكالؤريؤسم هةبَم, لَييان حت ي ر تةتويرمان كردية
, تاوةكو بكةوَيتة سةرشانم م يرعامي دكتؤرار هةبَم بةديَ َيكم كةم ر هةبَم, زؤرو خربيةكم كارر هةبَم

لةبةر , حت ي مان كردية ئةتوانن حازرة ئةوة رار لَيذنة هةموور حازرة لةبةر دةست, ماجس ر هةبَم
من ئةَلَية شهادةر جامعم اوىل بةس لة دامةزران ن دةبَم لةكةسَم بثرسم كة دكتؤرار هةية , نابَيـتئةوة 

, ماجس  بَيـت, دكتؤرا بَيت, خؤ ناَلَي  شهادةر جامعيةر اولية هةموو شهادةكان شهادةر جامع 
رزيارر ئةجنومةن لةبةرئةوةر دةتوان  ئةو مشرءعةر ئةوةر دسةر كة ب, دب ؤم بَيت, بك ؤريؤس بَيت

 .زؤر سوثاس, لةسةرر دامدراوة بؤتان بنَيرين بؤ تةوديع
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

دةبَم وةكو , بةاَلم دةبَم بةدانون دةربضَم, زؤر سوثاس وةال ة ئةو كارة باش دةكةن ئةو لَيذنةتان داناية
دوايش بةدةرارَيك لةبةر حيساباتم , ثرزؤذةيةك بؤمان بنَيرن تاوةكو هةموو ماددةكان ئي دامَيكم تَي ابَم

 .ؤةرموو كاك تارق نودتةر نيدام بدامن ضية, تايبةت ه  نةكرَينت
 :حمم  سعي  جامباز  طرقبةرزٍَِيد 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
وة م ير عام دةبَم شهادةر زانكؤر هةبَم وة ثَيويست ناكات 90دةربارةر م ير عام و وةكيد وزارةت لة 

كةوا هةموو , دووش لةو ئاخرةيةر تةع ي م ئةوةر دانونم ئةجنومةنم وةزيرامنان كرد, كرَرلَيرة باس ب
ضونكة لةثَيش ر , ثَيويست ناكات لةو دانونة باسي بكةين, وةكيد وةزيرةكان دةبَم خةرجيم زانكؤ بن

 .زؤر سوثاس, كةوا دةبَم هةموويان خةرجيم زانكؤ بن, باسكراية
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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مادام لةوَر هاتووة مةعناي وانية نابَم لَيرة بَيت لةوَيش , بةاَلم ئايا ئةوة تةئكي ة, ثَيويست ناكا شتَيكة
خؤر مةؤروزة كة وتت , حم د بَم باش ة, تةئكي َيكة لةسةر دانونم ثَيش  دةبواية بَينت,هاتووة باش 

  ئةدنم نةَلم ح  ئةدنم شةهادة يةعنم بَ َيي ح, شةهادةي جامعيةي ئةوةلية  حةد ئةدنم معروؤة
ئةوا , ضونكة ئةتوو كة شهادة جامعيةت دبول كرد, جامعية ماس  دبول دةكرَر و دكتؤرا دبول دةكرَر

 .ضونكة بةرزترة تةبيعية لةهةردوو شهادةكة تَي ةطةن مةبةستمان ضية وازنيشة, ئةوانم تر دبول دةكةن
 :بةرزَيد عادل حمم  ام 

 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئة
بينية بة هي  شَيوةيةك بةرزَيوةبةرايةتيك نية بةناور بةرزَيوةبةرايةتم طةرميان كة , ئةو ماددانةم بينم

وة ثارَيدطايةك دانرا بةناور ثارَيدطاي كةركووكةوة لةسةر 90لةساَلم , من لَيرةوة بري جةنابتان دةخةمةوة
ر طةرميان ذمارةر دانيشتوانم ئةم دةزاية ضوار وران بةثَيم ئةمة سةرذمَيرر ئامار, ئيحتماالتم سياسم

يعنم دانيشتوانم كةالرو كفري و ضمضةماَل و , سةدو نؤهةزارو ثَينج سةدو شست و هةشت كةسة
بةاَلم , بةطوَيرةر ئةوةر كة كةركووك لةبةردةستم ئَيمة نيية, باشة ئَيمة بةطوَيرةر وادع, دةربةن خيان

ئةطةر ثَيشنيارةكةر كاك ادهة بَي هةم , ة بَم بةرزَيوةبةرايةتم نييةئةو ضوار دةزاية ئةطةر بةو ماددةي
بةرزاستم ناكرَر بؤخؤمان ئةزان  ع مم االدارة لةوة داية رؤت  و , ناشبَيتة حماؤةزة, ديسان حماؤةزة نيية

ةزاية كارةبار ئةو ضوار د, ئايا ئةو ضوار دةزاية, ئةو شتانة كةم كرَيتةوة خ مة نديك بَم لة خةَلكةوة
 .لةطةَل كوَر تةعامد بكا؟ زؤر سوثاس, مراجعةر كوَر بكات
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 0223ئةوةلةن ئةو ناوضانة كةباست كرد ثَيش كؤتايم , جةنابت ديارة حةديقةتَيكت لةبري ضووة
يقَيكم بةثَيم هةموو عورو وحةدائ, دةطةرزَيتةوة كوردستان 142هةَلبذاردن كةركووكيش بةثَيم ماددةر 

وانة وةختةوة  ئَيستا تؤ لة ئَيستاوة حماؤةزةكة بكةيتةوة ئةو وادعةية كة لةالر ئَيمة مةؤروزة لةبةر ئةو 
زؤر , ئةوةر حماؤةزةر طةرميان دابنَين ثشتطرير ئةو ماددةية هةر ناكرَر, مةوزوعة دوايي دَيينةوة سةرر

لةبةر ئةوة ئةو تةوزنة , زاخؤش داوا دةكات ,رانيةش داوا دةكات, مةشروعم تر هةية ئاكرَيش داوا دةكا
 .زؤر سوثاس بةهةر حاَلَم, ئةو تةؤصي ةت لةبري ضوو

 :معروو سصطفىبةرزَيد جعفر 
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

من دوو ثَيشنيارم هةية لةسةر ئةو ماددةية يةكَيكيان جوابةكةر مودعةكةيةتم ئَيستا طةورةكان ياخود 
ةكان دةزا من ئةًليَ ة برزطةر زياد بؤ كردنةوةر بةرزَيوةبةريةتَيك بؤ ئةو دةزا دوور خستنيان لة حماؤةز

طةورانةر وةكو ئاكرَر و رانية كة دوورن لةسةنتةرر حماؤةزةكانيان وةكاتم خؤشم هةبوو و دوار تقيمم 
ن دوو م, ئةوة ئاسانكارية بؤ وةزارةتم كارةبا, ئي غا كرا كؤمةَلة بةش اريةكم لةسةر دروست بوو

ثَيشنيارَيكم تر ئةكةم لةوانةية ئةو ثَيشنيارة تازة بَيت يعنم بةرزَيوةبةرايةتَيكم حرياسةت ئةطةر ثؤليس 
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ضونكة كاتم خؤر لةئي ارةر كوردستان لة هةموو , بَيـت ئةطةر سةر بةوةزارةتم كارةباي بَيت
اتَيكم رَيكوثَيكم مةرحةلةكانم ئي ارةر كوردستانة يةكَيك لةموشك ة ئةساسيةكان نةبوونم تةندمي

ئةطةر بةرزي وةبةرايةتَيكم شورتة سةر بة وةزارةتي , كةكةس نةي ةزانم سةربةكوَين, حةراسةتي كارةبا بووة
 .ئةوكاتة كَيشةكة سةدان سةد ضارةسةر دةكات زؤر سوثاس, ناوةخؤ بؤ وةزارةتم كارةبا دابنرَيت

 (:وةزيرر كارةبا)بةرزَيد هؤشيار سيوةي م 
 .كم ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ

ئَيمة كة هةيكةىل , دةربارةر خاَلم يةكةم كردنةوةر بةرزَيوةبةرايةتيةكان بابةجَيبَي ًَ  بؤ وةزارةت بؤ ئَيمة
ئةو , وةزارةران دانا تةبعةن ئةمة تةنها هةيكةلة سةركيةكةية ئةو هةيكةلة ثَيويستة نوَر بكري تةوة

ئةوةر , بةرزَيوةبةرايةتم كوَر لةطةَل كوَر دةمج كةين وةختة ئةو شتانة خبرَيتة ثَيش ضاو كوَر بكةينة
دووةم كة بةر  َيد جةنابم حت ي ي كرد ئَيمة زؤر لةسةرؤكايةتم ئةجنومةني وةزيران باسم ئةوةمان كرد 
ئةو لَيذنةيةر كةثَيكهاتووة لةسةرؤكايةتم ئةجنومةن بؤ ثَيكهَينانم هةيكةىل وةزارةتم كارةبا بَم طومان 

مة ئةوة بوو كة بةر  َيوةبةرايةتَيكم طشتم ثؤليسم كارةبا دابنرَر وةسةر بةوةزارةتم كارةبا ثَيشنيارر ئَي
بةس بةداخةوة لةو لَيذنةية ثةسةن  نةكرا ثَيشنيارةكةر ئَيمة و نةخراية ناو هةيكةل و دانونم , بَيت

 َيك روور عةسكةريةوة مةسةلةن لةروور ياسايم وهةن, من لة سةدان سةد لةطةَلم بووين, وةزارةتم كارةبا
طرؤت دروست دةكات كردنةوةر بةرزَيوةبةرايةتَيكم طشتم ثؤليسم كارةبا راستةوخؤ ثةيوةن ر بةوةزارةتم 
كارةبا بَيت وابدامن ئيش و كارةكامن زياتر ئاسان دةكات ئَيستا هةن َيك طرؤت و كةم و كورزميان هةية وةكو 

منادشة ئةكرَيت ياخود دواتر وةكو تع ي َيك دةكرَيتة ناو  يان ئةوانةر ئَيستا, ئةو بةرزَيدة باسم كرد
 .دانونةكةوة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئَيمة ناتوان  زياتر زةختم , بةراستم ثرؤذةكةش لة ئةجنومةن ثةسةن  كراية, ئةوة لة ثرؤذةكة نةهاتية
ة ئةو تةرحةر جةنابم وةزير ئيمكاني هةية تةختيتم رةنطة ئةو ثرؤذةي, دوو, ئةمة يةك, لَيبكةين

وةزارةت بَيت ئةوجا بةراستم لةدةستم كَييان دابَم لةسةر مي كم وةزارةت نةبم لةسةر مي كم ئةوا 
وةزارةتم ثةيوةن ر داريش دةبَم  ئةو دةسةاَلتة وةربطرَر بؤية ئيمكان نابَم لَيرة ئَيمة ضارةسةري بكةين 

 .زؤر سوثاس
 :سةرؤكم ئةجنومةن بةرزَيد

, شورتةر كارةباي عام لةكوَيية بةثَيم تةجروبةر منيش عائي ي داخ يم بم باش ة, شورتةر كارةبا هةية
لةناحيةر تواناي ئةوةر جَيبةجَيكردنم هةبَيـت هةن َيك بةرنامةجم , يةعنم لةناحيةر زةبتو رةبتم

ئةوانة لةطةَل ئةو هةموو شورتةر وةزارتم  ,هةبَيـت بؤ بةرةنطاربوونةوةي هةرزةشةر تريؤرو تريؤرستان
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بةس دةبواية ئَيستا نازامن ثةيوةن ر بة ئةجنومةنم وةزيران هةية؟ نودتةر , شورتةر كارةبا عاي ر, مالية
 .بدامن ضية, نيدام هةية

 
 

 :ام   طه بةرزَيد زرار 
 بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ثارَيدطارر لة , م يرية عامةر طشتم ثؤليسم كارةبا هةيةبؤئةوةر ئاطادار بن لةوةزارةتم ناوخؤر س َيمانم 
ئةو بةرزَيوةبةرايةتية  سةر بةوةزارةتم , حمةتةو هةموو ئةو شوَينانة ئةكات كة سةرضاوةر كارةبان

 .زؤر سوثاس, ناوةخؤية لةبةر ئةوة ثَيويست ناكات لةناو وةزارةتم كارةبا ئةو بةرزَيوةبةرايةتية هةبَيت
 :ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئ

 .ئةوةتةبيعية, بةاَلم دةبَم ئةمرزؤ شتةكانم لة وةزيرر كارةباي دةوَلةت وةرطرَيت
 (:وةزيرر كارةبا)بةرزَيد هؤشيار سيوةيةىل

 .بةر  َيد سةرؤكم ئةجنومةن
بَيطومان تاماوةيةكم زؤرتر ئةو بةر َيوةبةرايةتية ياخود ئي ارةر ثَيش ر هةولَير بةر َيوةبةرايةتم ثؤليسم 

وةزارةتم كارةبا بَيطومان تارادةيةكم زؤر كارةبايان , رةباي هةرَية بةهةمان شَيوة لة س َيمانيش هةبووكا
باش ة دوايةكةش ئةطةر هةموور بضَيتة سةر , ئَيمة وةختم خؤي ثَيشنيارمان كرد, لةهةرَيمةوة وةردةطرت

زياتر ئَيمة وةك وةزارةتم , َيذنةي تَي ايةبةاَلم واديارة وةزارةتم ناوةخؤ تايبةتَيكم ئةو ل, وةزارةتي كارةبا
 .زؤر سوثاس, كارةبا تَي ةطةين هاوكارر لةطةل وةزارةتم ناوةخؤ دةكةين

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ضونكة ئَيستا ئةطةر وابكةين دةبم , زؤر سوثاس ئةطةر لةئةجنومةنةوة بؤمان بَيـت مود ةح دةكرَر

 .َي نيدامم داخ م وةزارةتم ناوةخؤش بطؤرز
 :بةرزَيد ؤرست اب  عب ال ة

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
لة ثرزؤذةر ئةي م ئةجنومةنم وةزيران هاتووة جمموعةيةكم م يرياتم عام ئةور سةرثةرشتم دةكات و 
بةرزَيوةي دةبات م يرة عامةو ئيعتيادر و ب يهية و دةرجةر م ير عامةو ثَيشنيارر لة راثؤرتم لَيذنةر 

جمموعةر م يرياتم عام بة م ير عاميان داناوة جمموعةر م يرياتم عامم تر بة دةرجةر , دانونم هاتووة
لة , خاييان داوة بة رةئيم من ئيحتمال هةية ئةو مودتةرحة نةطوجنَم لةطةَل دانون لة سَي ضوارالوة

امة نة ئةوةر سةرثةرشتم ئةكات م ير ع, اليةكةوة لة ثوختم دانونم ئةوةر م ير عام بةرزَيوةر ببات
ناحيةكم تر هةية دةرجاتم خاص لةعرياق دانونةكة ناؤد مفعول لةكوردستان حم دن , دةرجةيةكم ترة

ضونكة م ير عام لةذَير دةرجةر خاية , دةرجةر م يرر عامم تَي ا نيية, دانون دةرجات خاص, بةدانون
كات لةنةؤسم مدةوةرة ناحيةكم تر تةمايدةكم تر ثةي ادة, ئةمة لةاليةكم تريشةوة موخالفةر دانونة
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دةرجةر م ير عامن ئةوةر سةرثةرشتم ئةكةن عن  م يريات عام دةرجةيةك يان ( عن  م يريات عام)
, دةرجةر خاية بةرةئيم من تةماييد لةهةر جمالَيك مةرغوب نيية خي ؤم دانونة, ث ةيةك بةرزترة

, ن نيية دةرجةيةك ب ةنة موزةؤةكنودتةر ضوارةم بةرةئيم من و برادةرانم من لةلَيذنةر دانونم حةديا
حةديان ئةوةية ئةطةر ي حةتيان ئةوةية كة خمالفيةكم دانونم لةناو ثرؤذةيةك هةبَيت  ئةو خمالةؤةية 
رَيك بَيخن لةطةل مبادئم دواعي ر عام دانون مادةم م ير ناور هاتووة م يريةر عام ئةطةر ناوَيكم ترر 

مةسةلةن ناور موئةسسة هاتبا يان ناور مونشةئة هاتبا يان ناور , اهاتبا ئيحتيماىل هةية رةئيان دروست ب
زؤر , حةديان هةبوو بكةنة دةرةجة خاص, مص حة هاتبا كة وةح اتم المةركةزينة لة دانونم ئي ارر

نابَيت , الزمة ئةوةر ئي ارةي بكات م ير عام بَيت, بةس مادام ناور دائريةكة م يريةر عامة, ئيعتيادر بوو
خاص دةرجةر خاص ئةو دةرجانةنة ئةور لة ذَير دةرجةر وةزير بَيت وة لةسةر دةرجةي م ير درةجةر 

عام بت لة درجةر وةكيد وةزارةت دةست ثَي ةكات هةتا دةرجاتم تر معيةنة لةدانونَيك لةوانةية 
 .زؤر سوثاس, مةسةلةن حماؤدة بَيت دةرجاتم ترن

 (:كمال كةركوكم0د)بةر َيد حمم  دادر عب ال ة
 .ةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةنب

لةروور عةمةليةوة لة ئةمرزؤر , بةراستم دةربارةر م يريةتم ثؤليس كة سةر بةوةزارةتي كارةبا بَيت
ضونكة دائريةر كارةبا لةناو كوردستان ئةوجا حةرسَيكم زؤرر ئةوَيـت و , كوردستان زؤر لةجَيم خؤر نيبة

ئةجهيدةر جؤراو جؤرر هةية بؤ متابةعةر  وةزارةر داخ م, هةموويان ضةكيان لةدةست دةبَينت
بةاَلم ثَيويستة بايةكانم سةر بة , ئةوجا وةزارةر كارةبا ئةمةر ثَيناكرَر, ئةؤرادةكانم لةهةموو رووَيكةوة

سةوابقَيك لةوةزارةر كارةبا بؤ وةزارةر ناوةخؤ , تةنسيقَيكم بةدةوةت هةبَم, وةزارةتم ناوةخؤ مبينَينةوة
بةالًَم ئيمرزؤ خةَلكَيكم , لةوَيوة ئيهمال نةكرَين, ض وةختَيك لةوَينةبن, ة رَر ثَيب رَينكة ضؤن ئةو بايان

هةر ئةمةم ويست , لةم زروؤم ئيمرؤر كوردستان مساع  نيية, زؤر ضةكم ب رَيتة دةست لةناو شار بَيـت
 .زؤر سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
نم لَيذنةر دانونم ئةو دةرجة خايةية بؤ ئةو م يرةتانة بةرزَيد كاك هؤشيار وةزيرر كارةبا وبرادةرا

بةاَلم ئيداؤةش كراوة كة دةرةجةر خاية , بؤضم لةمربراتم هةن َيكيان م ير عامن هةن َيكم م ير عامة
 .تةبريرر ضية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بة رزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

, ضونكة م ير عام معقول نية دةرجةر خايم بؤ  دانرَر, ئيحتيمال هةية ئةوة غةَلةتَيكم مةتبةعم بَيت
هةرم يرعام سةرثةرشتم م يريةر عامة بكات ض لة حماؤةزة , بةرزاستم مومكنة خةتةئَيكم مةتبةعم بووة

 .يان لةديوانم وةزارةتيش بَيت, بَي
 :بةرزَيد بارزان عب ال ة نصرال ة
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 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ضونكة تةشكي ةر وةزارةت , بةشَيك بَم بةناور ئيستيسمارةوة, شتَيك بَم, بَمثَيشنيار دةكةم تع ي َيك 

ئةوجا , ضونكة تةندميم ئومورر ئيستيسمارر كة لةماددةر دوار ئةوة دَيت بةمةج يسم ئيستيشارر, هةبَم
لي ا لةرزَيطةر دائريةكم مةعين بَ َي  ئيستسمار خؤمان ئةزان  هةموو كاروبارر خاسةتةن لة مةجاىل تةو

ثَيشنيار دةكةم دائريةكم , يان ئةجنةبم, ئيحتمالة وةزارةت ئيعتماد دةكاتة سةر ئيستيسمارر وةتةنم
 .زؤر سوثاس, تايبةت بة ئيستيسمار هةبَم

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
وةزيرر كارةبا , زؤر سوثاس تةبعةن لة هةي ةر ئيستيسمار مةج َيس ئيستيسمار وةزير ئةن امة تياي ا

شتيان هةية دةتوانن لةو رَيطاية جَيبةجَيي بكةن , مة لةم مةج سة وةخؤشم دةتوانَم و ثرزؤذةر هةيةئةن ا
ئيشكالَيك دروست , يةعنم ثَية واية ئةو دةرجة خايانة نةمَينَم باش ة, ثَيويست بةوة ناكا ئيداؤةر بكةين

اماذةر ثَيكرد لةطةل دانون هةن َر بؤ م ير عام دةرجةر خاية هةية وة خ ؤة وةك كاك ؤرست ئ, دةكا
 .ناطوجنَم بةر استم

 :بةر َيد شَيروان نايح حي رر
 .بةر َيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئَيمة هةستمان , رةنطة ت اخ ت بووة لةطةل مشروعاتم تر, مشروعمان لةثَيش بووة 02ئةمة بةرزاستم 
تنم م حةزات كة ثةسةن  وةئي  ئةو موزوعة وازنة يةعنم جا ئةطةر دةتوانن بةوةرطر, ثَينةكردية

 .كراوة لةاليةن وةزيرشةوة دةتوانن ماددةكة خبوَيننةوة
, ئةو ماددةية كة جةنابت ئيشارةتت ثَي ا كة ئَيمة يياغةكم بؤ دابنَين ,بةر َيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئةطةر جمال ب ةر كاك عةونم , يياغةكةمان داناية لةوَين ةرَر بة م ير عام يياغةكمان داناية
 ..وَينَيتةوةدةخي

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةرزٍَِيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح:بملطهاحبل ب ا 
ح: تألفحبلوزبراحسخحبملاا اطتحبلاطس حبلتطلي 

ح بملطلي -1 حللشؤ  حبالهبرا  حبلاطس  حبملاا ا  ح سخح: حب لي  حجطساي  حسوظفحقطص حعلىحشبطها ح ااا هط ا أسبط
ح.ل ىحبخلداح بالختصطص

ا أسبطح ااا هطحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح:حبلاطس حللتخطيطح بملشطراعحبلوب  طئي بملاا ا ح-0
ح. سخحل ىحبخلداح بالختصطص

ا أسبطح ااا هطحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح سخح:حبملاا ا حبلاطس حللتولياحبلططق حبلوب  طئي -7
ح.ل ىحبخلداح بالختصطص
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حلوق حبلط-4 حبلاطس  حبلوب  طئي بملاا ا  حطق  حب لي ح سخح: حسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي  ح ااا هط ا أسبط
ح.ل ىحبخلداح بالختصطص

ا أسبطح ااا هطحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح سخح:حبملاا ا حبلاطس حلتوزاعحبلططق حبلوب  طئي -0
ح.ل ىحبخلداح بالختصطص

ا هطحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح سخحل ىحا أسبطح اا:حبملاا ا حبلاطس حلريط اح حبال صطالت-6
ح.بخلداح بالختصطص

حسوظفحقطص حعلىح-3 ح ااا هط حا بسبط  شو حيفحك ححمطفظ حسخححمطفظطتحبالقليمحساا ا حعطس حللوب  ط 
ح.حشبطهاحجطساي حب لي ح سخحل ىحبخلداح بالختصطص

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .ؤةدةرةر ئاخرييش دةرجةر ثَيناور  هةر م يرية عامةية يف حماؤةزاتةئةو 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئةو ماددةر بةييغةر , يةعنم كورديةكة دوايي تةرجومةر دةكةين, كورديةكة حازرة, دةبَيتة حةوتةم
يةك دةنطي , كَم لةطةَليةتم؟ كَم لةطةَلم نيية؟ بة ئةغ بيةت, خؤر خوَيني رايةوة دةمخة دةنط ان

 .موخاليف وةرطريا
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ح:بملطهاحبخلطسر 

ح:اؤلفحبجمللسحبالستشطرىحللوزبراحسخ:ب ال
حبل ئيس/بلوزا -1
ح طئبحلل ئيس/ كي حبلوزبرا-0
حعضوب/حعلىحب حالحاق حهرجتهحعخحساا حعطم/حمما ح زبراحبملطلي ح حبالقتصطه-7
حعضوب/ح ح زبراحبملوبرهحبلطبياي مما-4
حعضوب/حمما ح زبراحبملوبرهحبملطئي -0
حعضوب/حعلىحب حبالحازااحعاههمحعخحثالث :حبملرتشطر  -6
ح.بملارب حبلاطسو -3
حعضوبح/حبىحخبريحبختصطصىحخيتطرهحبلوزا حسخحهبخ حبلوزبراحب حخطرجبط-2

 حبشب حعلىحبالق ح حكلمطحهع حبحلطج ح حالاواقاحك حثالث(حبعتيطهاط)ااقاحبجمللسحبالستشطرىحبجتمطعطح:حثط يط
ح:بالحبضورحرئيرهحب حسخحاووبحعوهح حاتوىلح قاامحبالستشطراححيفحبالسورحبال ي 

حسيطس ح ولياح  ق ح  وزاعحبلططق حبلوب  طئي ح ح ضعحبخلططحبالسرتب ي ي حهلطح-1
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حبعابهحبمليزب ي حبلرووا حللوزبرا-0
حطلحبلوب  ط  وظيمحبالستامطرحبالجويبحيفحجم-7
ح.حتاهحبجورحبلوب  ط ح ق برحسخحبجمللسحبالستشطرىحللوزبراح ح أقرتبجحسخحبلوزا -4

 
 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 :ماددةر ثَينجةم

 :ئةجنومةنم راوَيذكاريم وةزارةت ثَيك ديَ ـت لة: يةكةم
 سةرؤكة: وةزير-1
 ر سةرؤكةجَيطر: بريكارر وةزارةت-0
 (.بةمةرجَم ث ةر لة بةرَيوةبةرر طشتم كةم  نةبَم)ئةن ام : نوَينةرر وةزارةتم دارايم و ئابوورر-7
 ئةن امة: نوَينةرر وةزارةتم دةرامةتم سروشتم-4
 ئةن امة:نوَينةرر وةزارةتم دةرامةتم ئاو-0
 ئةن امة : بةمةرجم ذمارةر لة سَم كةس زياتر نةبَم: راوَيذكاران-6
 . ئةن امن: رزَيوةبةرة طشتيةكانبة-3
: هةر شارةزايةكم ثسثؤرزر در كة وةزير خؤر لةناو وةزارةت يان لة دةرةوةر وةزارةتةكة دايبنَم-2

 .ئةن امة
النم كةم سَم مانط جارَيك كؤبوونةوةيةكم ئاسايم سازدةدات و كةينَيش , ئةجنومةنم راوَيذ: دووةم

يشم بةئامادة بوونم سةرؤكم ئةجنومةن يان بة ئامادةبوونم جَيطرر كؤبوونةوة, كؤدةبَيتةوة, ثَيويستم كرد
 : راوَيذ ثَيشكةش دةكا, لةم كاروبارانةر خوارةوة, ئةم ئةجنومةنة, نةبَم ساز نادرَر

دانانم ث نطةىل س اتيذر بؤ ئةو , سياسةتم ئةؤران ن و طةيان ن و دابةشكردنم وزةر كارةباو-1
 .سياسةتةر

 .ةر سااَلنةي وةزارةتئامادةكردنم بوج-0
 .رَيكخستنم وةبةرهَينانم بيانم لةبوارر كارةبادا-7
 . كرَيم كارةبا ديار دةكرَر, بةبرزيارر ئةم ئةجنومةنة, لةسةر ثَيشنيازر وةزيرو-4

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

-ح:أسطح طلورب حللمطهاحبخلطسر ح قرتجحبلل و حسطحالى
ح(رئيرًط)ح1/يفحبلفق احأ ال(حبل ئيس)كلم ححجا -1
ح(ح طئبطحلل ئيس)ح0/يفحبلفق احأ ال(ح طئبحلل ئيس)جا حكلم ح-0
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ح3/بىلحأخريحبلفق احب ال(حيفحبلوزبرا)بضطف حمجل ح-7
ح حلغطا  حسوبط حثط يط حبلفق ا حبال لنيحسخ حسخحاووبحعوه)ق فحبلرط اخ حب  ح و( حساطجلتبط حهبخليح بسوط ي  ظطم

ح:كطأل ىح بعطهاحصيطغتبط
بىلح(ح وظيم)اتوىلحبجمللسح قاامحبالستشطراحيفحبالسورحبال ي حكمطحهيح برهاحيفحبملش  عح ااحبضطف حكلم ح:ح)ثط يط

ح.سوبط(ح1)فق اح
 

 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

يةعنم , ة ببَيتة راويذكارلَيذنةر ثيشةسازر ثَيشنيار دةكات كة نوَينةرر وةزارةتم بةلةديية لةطةل ئةوان
 زا حب حبىحخبريحبختصطصيحخيتطراحبلوزا ح مبوبفق ح)ئيداؤة بكرَيت و ببيتة ؤةدةرةر شةش و ؤةدةرةر تر 

 (.  مبوبفق حبجمللسحبالستشطرى)يةعنم زياد بكرَيـت ( ربجمللسحبالستشطر
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 ؟مواؤةدتم كَم وةربطرر( بجمللسحبالستشطر )خوَر 
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ئَيمة ئيداؤة دةكةين , (بىحخبريحبختصطصيحخيتطراحبلوزا حسخحهبخ حبلوزبراحب حخطرجه)هةشتةم نووسراوة 

 .نة بةتةنها ي حيةتم وةزير بَيـت, يةعنم ئةو مةج يسة زياد بكرَر( مبواؤقة جم س االستشارر)و
 :ومةنبةرزَيد سةرؤكم ئةجن

ئَيستا كاك شَيروان ئةوةر وةزير رئيسا بنووسة , ئةوةن ة رزؤتينم زياد مةكةن مةتروح ئةو منادشةية
 .رئيس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ةوة ئ( رئيسا, الوزير)ئَيمة دةَلَي  ( الرئيس, الوزير)بةرزاستم دةَلَم , هةن َيكم عي دةر بةييغةوة هةية 
مما ح)بةنيسبةت ؤةدةرةر سَييةم ( نائبًا ل رئيس)ئةمة دةلَي  ( نائب ل رئيس, وكيد وزارة)يياغةية 

بةنيسبةت ؤةدةرةر ضوارةم و ثَينجةم بةهةمان شَيوة (  زبراحبملطلي ح حبالقتصطهحالاق حهرجتهحعخحساا حعطم
 ( اليقد عن درجة م ير عام)ئيداؤةر تَي اية 

حب)بةنيسبةت  خمصوص ل وزارة بةرزاستم ئةوةر كة جم س االستشارر ئةوةر بةش ارر لة ( لاطسو بملارب 
ئيمكان هةية بة نيدام معاجلة ( ثط يطحعقاىحجلرط ىحجملرىحبالستشطرى)جم س االستشارر دةكا بةنيسبةت 

ةر ضؤن درار وةردةطري؟ ئَيمة يياغ, ج ساتم ضؤن دةبَم, بؤ بَيتة ناو دانون, نةك لةناو دانون, بكرَر
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 4و 7و 0و 1دَيينة سةر ؤقرةر ( بجمللسح قامحبالستشطربتحيفحبالسورحبلتطلي )تةنها دةَلَين , ئةوتان كردية
 .زؤر سوثاس, ئةوة خمتةيةرر ئةو طؤرانكارية كة بةسةر ئةو ماددةدا هاتووة

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 ؟بةرزَيد كاك هؤشيار هي  موالحةزةيةكت هةية لةسةر هةردوو مق ح

 :وةزيري كارةبا/بةرزَيد هؤشيار سيوةي م
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

بةس ئةو تَيبينيةر لَيذنةر , من مواؤقة, ئةوانةر كة لَيذنةر ياسايم باسيان كرد و تةرحيان كرد
ضونكة ئَيمة , بةرةئيم من ثَيويست ناكات بؤ لَيذنةر ئيستشارر, ثيشةسازر زيادكردنم وةزارةتم شارةوانم

, دةرامةتة سروشتيةكان, وةزارةتم سةرضاوة ئاويةكان ياخود دةرامةتة ئاويةكةكان, ارران داناوةكة وةز
ثةيوةن يةكم راستةوخؤيان بةبةرهةمهَيناني , ضونكة ثةيوةن يةكم راستةوخؤيان بةتةولي ةوة هةية

, ة لةطةَل ئةو وةزارةتةئةطةر تةنسيق بكةين باش , ئَيمة ناتوان  سياسةتم تةولي  دارَيذين, كارةباوة هةية
بةاَلم وةزارةتم , دةوام نةكةين لةبةر ئةوة بوونم ئةو دوو وةزارةتة زؤر طرنطة لة لَيذنةر ئيستيشارر

ضونكة ثةيوةن ر بةسياسةتم تولي و توزيعم , شارةوانم بةرةئيم من لةطةَل ئةوةشة كة طرنطة
وانم زياد بكةين ثَيويستة وةزارةتم ضونكة ئةطةر ئَيمة وةزارةتم شارة, طواستنةوةر كارةبا نيية

ضونكة زؤربةر هةرة زؤريان ثَيويستيان , وةزارةتم ئاوةدانكردنةوة زياد بكةين, كشتوكاَليش زياد بكةين
 .زؤر سوثاس, بةكارةبا هةية و ثةيوةن ر بةوةزارةتم كارةباوة هةية

 :اب  بارزانم عامط  ادهة بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ماددةر ثَينج و سَم كة بذر هةر سَم هةية اجارَيكم روو لَيبكة من ثَيباشة كة هةمم بي تة  هةر دَر
 .رؤذان 40بةتايبةتم لةبةر زروؤم خةراثَم وةزعم كارةبار كوردستان ثَي اضم هاتية بيتة 

 (:وةزيري كارةبا)بةرزَيد هؤشيار سيوةي م
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئَيمة نيازمان ئةوة بوو ثَيشنيارةكة شةش مانط جارَيك ,  ة ماوةكة زؤر باشةئَيمة تةبعةن سَم مانط موه
ياخود مةسةلةيةكم راوَيذكارو االستشارية بؤ وةزارةت بةتايبةتم بؤ , ضونكة زياتر ئيستيشارية, دانيش 

ام انم لةروور ئةجن, كةم  بكرَيتةوة لةروور عةم يةوة, لةبةر ئةوةر سَم مانط مودةيةكم مناسبة, وةزير
 .زؤر سوثاس, كؤبوونةوةكان ئةوة كارَيكم ئاسان دةبَيـت

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
حبحلطج )ئةوةر شَيخ داوار كرد دةتوان  ببَيتة وةكو لةماددة , ئةوة نووسراية لةهينةكة يةعنم ( عوا

 (. كلمطحهع حبحلطج ), دةتوانن هةر مانطَي جارَيك داوا بكةن
 :نصرال ة بةرزَيد بارزان عب ال ة

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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, بةراستم نةبوونم هةماهةنطم لةنَيوان شارةوانيةكان و دائريةر كارةبا طةورةترين كَيشة دروست دةبَم
راستة جةنابم وةزير ئيشارةر بةوةدا كة لةمةجاىل دوايي ا ئةو وةزارةتانة مةعنيم بوون وةزارةتم 

م ئةر لةجماىل تةوزيع ا مةسةلةن دةيان تاوةرر كارةبا دةبين  بةاَل, مةوادر تةبيعم, سةرضاوة ئاويةكان
لةبةر ئةوة نةبوونم ئةم هةماهةنطية لةوانةية , بةناو ئةو شوَينانةدا دةرزوات, بةناور ئةرزر شارةوانم

 وظيمحبالستامطرحبالجوبىحيفحجمطلح)دوو ثَيشنيارةكةم لة برطةر دوو بةشم سَييةم , مةشاكد دروست بكات
سَم ثَي انم , بؤ هةر ئيستيسمارر ئةجنةبم بَيـت بكرَيت بة ئيستيسمارر ئةجنةبم و وةتةني (ط بلوب  

مؤَلةت بة شركةر ئةجنةبم وةتةنم لة بوارر بةرهةم هَينان و توزيعا بة ئيستيشارةر جم س ئيستيشارر 
لش كطتحستخصص ح  وي حبجطزاح وزاعحبلططق حبلوب  طئي ح)ئةبَم ئةو برطةيةي بؤ زياد بكةين , بَيـت باش ة

 .زؤر سوثاس, ( بجوبي 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .بؤ موالحةزةر دووةمت ئةطةر ئةجنةبيةكة شةتب بكرَي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةو تةرحةر شَيخ ادهة بةنيسبةت عةد ر جةلةساتم مةج يس ئيستيشارر ئةمة 

ليذنةر دانونم داوامان كردية كة ئيحالةر نيدام داخ م بَي لة نيدام داخ م ئيمكان هةية لةمودتةرةحم 
موتةتةلةباتم عةمةل ضؤن ثَيش  ( عن  الاجة)جةلةساتم ئيستيسنائم دةكات , ئةوا جَيطايم ببَيـتةوة

رةئي ئَيمة وارد  بةاَلم لةهةيكةىل وةزارةت ضؤنيةتم ئيش كردنم لة ليذنةر ئيستيشارر بة, دةزانم لةنيدام
 .زؤرسوثاس, نيية

 :بةرزَيد تاظطة حمم  ع م
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

, لة دسةكانم بةرزَيد وةزيرر كارةبا ئيشارةتم بةوة كرد كة ئةو مةسائي نةر دَين بؤ تةولي ر كارةبا
ثَيمان واية لةو , ئةوةش دةبَيـتة مايةر ئةوةر كة ذينطة ثيس بَيت, هةن َيكيان بةنةوتم رةش ئيش دةكةن

بؤ ئةوةر بدانَم لةض شوَينةكةو , ئةطةر بكرَيت نوَينةرر وةزارةتم ذينطة دابنرَيت, ئةجنومةنم راوَيذكارية
ثَيمان واية ئةطةر , يان ئةو مؤلي انة, ضؤن هاوواَلتيان زةرةر مةن  نابةن لة دوكةَلم ئةو مةكينانةو

 .سوثاستان دةكةين, ةبَينوَينةرر وةزارةتم ذينطة هةبَم يان تةنسيقَيك ه
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .بةرزَيد وةزيرر كارةبا لة بؤ ئةو دوو مودتةرةحة كة ثةيوةن ر بةوةزارتم شارةوانم و ذينطةش هةبَم
 (:وةزيرر كارةبا)شيار سيوةي م هؤبةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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ضونكة , ةطةَل هةموو وةزارةتةكان ثَيويستةبةاَلم تةنسيق ل, ديسان دووثاتم رار خؤمان دةكةينةوة
بةس بوونيان لة , وةزارةتم كارةبا بةشَيوةيةكم راستةخؤ ثةيوةن ر هةية لةطةل هةموو وةزارةتةكان

, ضونكة بَيطومان ئةطةر وابَم ذينطة طرنطة, مةج سم راوَيذكارر يان ئيستيشارر بةرةئيم من ثَيويست نيية
ةر كشتوكاَل بؤ طرنط نيية؟ ئةر ئاوةدان كردنةوة بؤ طرنط نيية؟ باسم ئ, ئةطةر وابَم شارةوانم طرنطة

زؤربةر تاوةرةكان و هَيَ ةكان بةئةرزر , راكَيشانم هَيَد و باسم دارايم بة ئةو ئةرزانةر كة هم شارةوةانية
ان هةموو وةزارةتم كشتوكاَل لةبةر ئةوة بةرةئيم من بَيطوم, بة ئةرزر كشتوكاَل ا ئةرزوا, زراعي ا ئةرزوا

بدان  داهاتوويان ضية؟ , بةنيسبةت ئَيمة زؤر طرنطة بدان  كارةكانيان ضية, وةزارةتةكان بوونيان طرنطة
بؤ ئاوةدانكردنةوة و ثةرةثَي ان بؤ ئةوةر ئَيمة لةبةر رؤشنايم ئةو كارانة بتوان  خدمةتطوزارر كارةبا 

بةرةئيم من لة , بةاَلم لةناو جم سم راوَيذكارر, ةينبطةين  وة لة ئَيستاوة تةئمينم وزةر كارةبايان بؤ بك
ئةجنومةنم راوَيذكارر ئةو سَم وةزارةتة بوونيان زؤر طرنطةو لةوة زياتر دةبَم عةمةليةر وا نةتوان  

, ئَيمة وةكو ثَيويست ئةجنام ب ةين و ئةجنومةنم راوَيذكارر راوَيذ ثَيشكةش بة وةزير و وةزارةت دةكات
لةبةرئةوة تةنها مةج يسَيكم ئيستشارية كة , ومةنم راوَيذكارر مولدةم نية لةسةر وةزارةتبريارةكانم ئةجن

 .زؤر سوثاس, ثةيوةن ر لةبةينم ئَيمة و ئةم وةزارةتانة بةهَيد تر دةكات
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ش ثَيويست ناكا مةسةلةن وةزارةتم مالية, بةاَلم ئةطةر بَيـتو هينةكةتان ضرزتر كردبايةوة, زؤر سوثاس
مومكنة شارةوانم , مةوادر مالية هةية, نوَينةرر هةبَيت؟ ضونكة ض ثةيوةن يكةي تةخصيصاتان هةية

, مةع وماتم ماليةر زؤر زةرورية, ئيستشارر ضم دةكات تؤ ثرسيار دةكةر لة يةكَم شارةزايم هةبَيت
, بةاَلم بة دةرجةر كةم , وريةمالية زةر, بةاَلم بةدةرجةر كةم , تةبيعية ئينسان ئةوةر زةرورية

يان هةينَيكة لةكاتم ثَيويست بانطم بكا نوَينةرر , يةعنم ئةوانيش داخيد بكةين, شارةوانم ذينطة زةرورية
ئةطةر , ناتوانَم مواؤةدشم بؤ بكات, تةخصيصات ثَيش  كراية, مالية خؤ ناتوانَم تةخصيصاتم بؤ بكات

لةبةر ئةوة , وةزيرر مالية لةوَر تةرحم دةكات, تة مةج يس وزرْا ثَيويستم بة مواؤةدةت بوو دةبَم ب رَي
يةعنم رةئم هةردووكيان وةزيرر , بؤ ئةوةر ئةوانم تريش لة مةج يس وزرْا , نوَينةرر مالية شةتب بكات

وةزيرر شارةوانيش لةوَيية بؤ ئةوةر جم سة ئيستشاريةكة خاص بي بؤ مسائي م , ذينطةش لةوَيية
 .و ئةوانة  تةكنيكم و ؤةنم
 :وةزيري كارةبا/بةرزَيد هؤشيار سيوةي م

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .ئَيمة الرميان نية كةوةزارةتم دارايم لةولَيذنية دابنرَر ئةطةر دوو وةزارةتةكةر تريش دابنَين 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .ئَيمة مانعمان نيية
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 :ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئ
درارةكة دَيت وةزير , بةنيسبةت ئةوةر داوار كرد شارةوانم و ذينطة هةبَيت لة مةج يس ئيستيشاري

شارةوانم دةتوانَم , ئةطةر خي ؤم بةرنامةر ئةوان بن, ذينطة دةتوانَم ئيقترياح بكات, تةرحم دةكات
ئةطةر كةس نودتةر , مالية بَيـتلةبةرئةوة ئةو شتة نوَينةرر وةزارةتم , رةئيم خؤر ب ات, موداخ ة بكا

 .نيدامي هةية
 :ام   طه بةرزَيد زرار 

 . بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ضونكة بةراستم كارةبا كَيشةيةكم زؤر طةورةية , من سةد لةسةد ثشتيوانم لة بةر َيد وةزيرر كارةبا دةكةم

 .زؤرسوثاس, تر دةطا بة ناوضةكان تاوةكو ذمارةر نوَينةران كةم  بَيتةوة لةو لَيذنةية كارةبا بة ئاسان
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .وابدامن ئةطةر ييغةكةي خبوَيننةوة بؤ ئةوةر بيخةيةنة دةنط ان، نودتةر نيدامت هةية
 :شكرية رسول ابراهية.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
يانة لَيرة كة ذمارةيان دةطاتة نؤ و ئةم هةموو بةرزَيوةبةرية طشت, من ثرسيارَيكة لة وةزيرر كارةبا هةية

 .ئايا زؤر نيية؟ زؤر سوثاس, كؤر طشتم هةمووشيان لةم ئةجنومةني ئيستيشارية دةكاتة هةذدة
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ئةوة مونادةشة كرا هةر وةكم دةنطمان لةسةردا ئةمانة ئةوةلةن ئيشيان ئةوةية بةنيسبةت ئةو ماددةية 
تةوةزيعم تادةية هةموو , رر م يريةر كاروبارر س َيمانيةر تَي ا نةبَم ضؤن ئاطادارئةبندةَلَم ئةطةر نوَينة

 .كاك شَيروان دةتواني بيخوَينيةوة, ثَيويستة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ستا برار بةر  َيدم كاك بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن ئَيستا ئةو ئيداؤةتانة كة دةستكارر ئةو ماددةيةر كرا ئَي

 .زؤر سوثاس, عةونم دةخيوَينَيتةوة بؤ ئةوةر ب رَيتة تصويت
 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بةزاز

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ح:بملطهاحبخلطسر 

حاؤلفحبجمللسحبالستشطرىحللوزبراحسخح:حب ال
ح.حرئيرًط/بلوزا ح-1
ح.ح طئبَطحلل ئيس/ح كي حبلوزبراح-0
ح.عضوًب/علىحب حالاق حهرجتهحعخحساا حعطم/حبملوبرهحبلطبياي مما ح زبراحح-7
ح.عضوًب/علىحب حالاق حهرجتهحعخحساا حعطم/حمما ح زبراحبملوبرهحبملطئي ح-4
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ح.علىحب حالازهحعاههمحعخحثالث حأعضط :حبملرتشطر  ح-0
ح.حبملارب حبلاطسو ح-6
ح.عضوب/حبىحخبريحبختصطصىحخيتطرهحبلوزا حسخحهبخ حبلوزبراحب حخطرجبطح-3

ح:اتوىلحبجمللسح قاامحبالستشطربتحيفحبالسورحبال ي :حثط يط
ح. وظيمحسيطس ح ولياح  ق ح  وزاعحبلططق حبلوب  طئي ح ح ضعحبخلططحبالسرتبجتي حهلطح-1
ح.بعابهحبمليزب ي حبلرووا حللوزبراح-0
ح. وظيمحبالستامطرحيفحجمطلحبلوب  ط ح-7
ح.تشطر حللوزبراح  طقرتبجحسخحبلوزا حتاهحبجورحبلوب  ط ح ق برحسخحبجمللسحبالسح-4

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
, ثَيش ئةوةر بيخةمة تصويت ميدانية ضؤن ئةوها دَيت؟ ميدانية دةبَم موديرييةر ئي اري و ماىل تَي ابَم

, ئيع ادر ميدانية, مةج بس ئيستيشارر ض عي دةر هةية بة ئيع ادر ميدانيةوة, ئةوان خؤيان داي دةنَين
, ئَيستا وةكو خوَين يانةوة تةبعةن كورديةكة بةديقةت دةكات, ئةمةش الببةن, ايم مةج يس نييةئيختيص

, ئيشم ئةوان نييةو مع وماتيشيان ال نيية, ضونكة دةسةاَلتم ئةوان نيية, بةبَم ئيع اد و ميدانيةكة
 .خةبرييشيان نيية, تةؤسرياتيشيان ال نيية

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .ئةجنومةن بةرَيد سةرؤكم

ضونكم ئةمة جارَيك دةرئةضَم كارةبا بَينن , من هةر تةئكي  لةسةر ئةوة دةكةم يةعنم ذينطة و شارةوانم
تةؤايي ةكة لةو موستةشاريانة , ئي  ئةمة تةؤايي م ئةوَر, بؤ ئةم شوَينة, بؤ ئةم ناوضةية, بؤ ئةم شارة

ةكةر لةشارَيك ا بيست جار شؤستةيةك ئاستم بةرزَيوةبةرايةتيان يةعنم ئَيستا جةنابت سةيرر ئ
يةعنم , ثَية واية يةكةم جار ئةو شارانة, ئةطةر لةسةرةتاوة هةماهةنطم و رَيك وثَيكي هةبَم, هةَلةوةشَم

يةعنم هةم , هؤكارةكانيشم ئةوةية, دة جار ضاك كراوة, لةهةر كةسَيكم ثرسم شوَينم وار رةسيف هةية
 .كةليمةيةك بؤر هةن ةر بوَر يةعنم مةسةلةن مةكينةر ذينطةش بةراستم هةر, ئيشم خؤر ئةكا

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
بةس ئةطةر بَيية , بةاَلم لةبةر ئةوةر ئَيمة رؤشةنبريميان لةسةر ئةو مةسةالنة كةمة, ئةوةلةن سوثاس

لةم  لةبةرئةوة, متابةعةر هةموو شتَم بكات, ذينطة بؤر هةية لةهةموو جار توجيهم هةبَم, سةر راستم
ئةو بةدوا ضوونة واجبم لَيرةيةو خؤر يةعنم لة , مةج يسة ئيشكال هةبَم يان نةبَم ئةو تةنسيقة

بدانَي ضةن  ئةم شتانة , بضَيتة سةر هةموو شوَينةكان, ذينطة دةبَم ؤةرةدم هةبَم, مةج يسةكة تَيناطات
ئةو , نية وةكو وةزارةتةكانم تر تةئسري لةسةر ئةوة دةكات؟ يةعنم لةو لَيذنةية هةبَم يان نةبَم تةئسرير

, ئةطينا واجباتم ذينطة زؤر زؤر لةوة طةورةترة, تةنسيقةر كة ثَيويستة لة مةج س وزرْا  دةكرَينت
كاك وشيار و برايانم بةرزَيدم ئةويش , م حةزيةكم تريش هةية, بتوانَينت تةنها لَيرةوة متابةعةر بكات
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حجم)ئةوةية  حسخ ح ق بر حبلوب  ط  حبجور حبلوزا حتااا حسخ ح  أقرتبج حبلوزبرا حشأ  حبلوزرب  كاك ؤرست ( لس
دةبَم لةبةر رؤشنيايم تَيطةيشتنم وةزعم االدتصادر د رةر ( حتاااحبالجور)م حةزةر ب ة كاك وريا ئةوة 

حرئيسحجملسحبلوزرب )لةبةرئةوة ئةطةر ئيداؤة بكرَينت , خةَلك حاصطهقحعليه حب  ئةو مج ة ئيداؤة ( على
 .تق يرةكة باش  بَيت لةهةموو رووَيكةوة بكرَيت بؤ ئةوةر

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

بةنيسبةت ئةوةر كاك حمم  ؤرج تةرحي , بةس ئةطةر جماملان ب ةن, ئيَََمة وةكو لَيذنةر ياسا مانعمان نيية
بؤ , كارر ئيشو كارر ئةو وةزيريةبةرزاستم ئةو لَيذنةر ئيستيشارية لةهةموو وةزارةتةكان بؤ ئاسان, كرد

ئةوةر كة جةنابم , وةئي  وةزير لة ئةجنومةنم وةزيران مس وليةتم متدامنة, راثةران نم ئيشوكارةكانة
وةزيرر بي ةش , وةزيري كارةبا تةرحم دةكات لةوَين ةرَر وةزيرر بةلةديةش دةتوانَيت موداخةلة بكات

 .زؤر سوثاس, كة دةردةضَم بة تةزامون دةردةضَم بؤية ئةو دةرارةر, دةتوانَم موداخ ة بكات
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

مان (بعابهحبمليزب ي )يةكةم ئةور , ئَيستا من ثَية باشة  كاك عةونم جارَيكم تر بيخوَينيةوة زبةت نةبَم
 .دةست ثَي بكة( ثط يط)لة , (حتاااحبجورحبلوب  ط حعلىحب حاصطهقحعليه)دووةم لةئةخري ,شةتب كرد

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةر َيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح:اتوليحبجمللسح قاامحبالستشطربتحيفحبالسورحبال ي :حثط يط
ح. وظيمحسيطس ح ولياح  ق ح  وزاعحبلططق حبلوب  طئي ح ح ضعحبخلططحبالسرتب ي ي حهلطحح-1
ح. وظيمحبالستامطرحيفحجمطلحبلوب  ط ح-0
ح ق ح-7 حبلوب  ط  حبجور حمبوبفق ححتااا حاقرت  حب  حبلوزا على حسخ ح  طقرتبج حللوزبرا حبجمللسحبالستشطر  حسخ بر

 .جملسحبلوزرب ح سصطهق حجملسحبلوزرب 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .ؤةرموو نودتةر نيدامت هةية مق ح و شتم وا نا, نودتةر نيدامت هةية كاك رشاد
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

دوايي لة , لة هةر وةزارةتَيك ئيع اد دةكرَيـت, بةنيسبةت ئيع ادر زيادة يوَلبم واجبم ئةو ليذنةية
 ئةطةر لةوَر دروست نةكرَر؟, ئَيستا ئةدر لةكَم تةي يق دةكرَيت, تةي يق دةكرَيـت( االع م)جيهاتم 

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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ئَيستا ئَيمة ثةرلةمان كَم دةيكات؟  خؤ , ة هينم دةكاتئةوان, ديوانم وةزارةتي مالية موحاسةبةو تةدديق
دةكرَر لة مةج يس , مصاددة دةكرَر, هينمان نيية ديوانم ئي ارةي مالية لةطةَل ري اسةت منادةشة ئةكات

 .ئيستيشارر موياددةي لةسةر بكةن
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .رةتم ؤنية وةزارةتم مالية نازانَم لة كارةباجةنابم سةرؤك ثَيويستة وةزا
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

لةبةر رؤشنيايم تةدارير و , ع م ئةدد لةوةدا برزَيكم لَي ةزامن(  بالختصطصي)ديوان كاكة خؤ منيش ديوان، 
يان هةموو م يريةتةكان كؤ دةكاتةوة لةطةَل, راوَيذكارر دانيشنت لةطةَل هةموو م يريةتةكان ميدانية

جا وزير دةتوانيت بيباتة جم سم ئيستشارر , دةي اتة وةزير, ميدانيةكةر تةهي ة دةكات, دادةنيشَيت
كاك ؤرستيش دسةيةك , ئةطةر ثَيويستم كرد بانطيان دةكات بؤ منادشةكةو ئيقرارر دةكةن, منادشة بكات

نوَينةرةكةي , واردر مائم هةيةدةكا دةَلَم دانانم ميدانيةر وةزارةتم كارةبا ض عي دةر بة وةزارةتم مة
كَم لةطةَليةتم دةستم بَ ن  , ئَيستا ماددةكة وةكو خوَين رايةوة دةخيةمة دةنط ان, بةش ارر بكات لةدانانم

 .برزؤ سةر ماددةر دواتر, كا؟ كَم دذة؟ بة تَيكرزاي دةنط دةبول كرا
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ح:طهس بملطهاحبلر

ح.حتاهح وظطمحسبطمح بختصطصطتح شويالتحبلوزبرا:حب ال
ح.للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :حثط يط
ح.للوزا حبستحابثح حهسجحب حبلغط حساا اطتح حبقرطمحعواحبالقتضط :حثطلاط

 (:مامؤستا كاكة) سصطفىبةر َيد عب الكرية ابوبكر 
 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئة

 .بة ثةيرةور ناوةخؤ ديار دةكرَين, ئةرك و ؤرمانم كارر تايبةت بةوةزارةت: يةكةم
 .رَينمايطةىل ثَيويست دةربَينَم, بؤ سانابةكارخستنم حوكمةكانم ئةم ياساية, وةزير بؤر هةية: دووةم

يان , ان ثوضةَليان بكاتةوةي, بةرزيَ وةبةرايةتم و بةشم نوَر بكاتةوة, كاتم ثَيويست, وةزير بؤر هةية: سَييةم
 .يةكيان خبات

 :دازب سعي  بةرزي د عونم كمال
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح حسوىحبعطهاحصيطغ  حبلرطهس حسخحبملش  عحفالح وجاحبا حسالقظطتحعليبط ح طلورب حللمطها حثط يط)بسط ح ح( سوبط
ح:كطآل ي
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ب حبلشابحضمخح شويالتحبلوزبراح فقطحملتطلبطتحللوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطمح)
ح(.عملبط

 :بةر  َيد عدال ين س ية خ ي ا
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

لَيذنةر ثيشةسازر ئيق اح كرد كة , دةكا( بستحابث)يان ( ئي غْا )وابدامن  لةبةر طرنطم ئةو م يريات كة 
نةبة ( قتضط ح وط حعلىحبقرتبجحجملسحبالستشطر بستحابثحهسجحساا ا ح بلغط حساا اطتح حبقرطمحعواحبال)ئةو 

 .ثةرتم بَيـنت
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 فقطحملتطلبطتح)ئةمة يةك , ئةو طؤرزانكاريةر كة لةسةر ماددةكة هاتية تةنها و تةنها شوعبةمان زياد كردية

حةدم , ش بة حقيقةت خؤر مةج يسَيكم ئيستيشاريةبةنيسبةت ئةو ليذنةر يناعة, ئيداؤة كراية( بلام 
حبلق بربت)وةزير خؤر حةدم , ئبتيخاذر دةراراتم نيية بةس حةدم تةد ميم مةشاريع , ر هةية(بفطل

 .زؤر سوثاس, عاي ر وية
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 كاك هؤشيار وةزيرر كارةبا رةئيت هةية لةسةر ئةو ئيق احة؟
 (:وةزيرر كارةبا)م بةرزَيد هؤشيار سيوةي 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
, سياسةتم عامم وةزارةت, وةكو باسكرا ئةجنومةنم راوَيذكارر بة حقيقةت زياتر لةمةسائ م تةكنيكية
هي  , دانانم بةشَيك بَيـت, مسائي م ئي ارر يان بةرزَيوةبةردن ئيحتيمالة دانانم بةرَيوةبةرايةتيةك بَيـت

, ئةي ةن ثَيويستيش ناكا بَيتة مةج يسم ئيستيشارر, يستيشاريةوة نةبَيـتثةيوةن ر بة مةج يسم ئ
 .زؤر سوثاس, مةسةلةيةكم ئي ارر و هي  عي دةشم بة مةج يسم ئيستيشاريةوة نيية

 :اب  بارزانم عامط بةرزَيد ادهة 
 .بةرزيَ د سةرؤكم  ئةجنومةن

لَيرة هةمم تَيطةيشتيا (  حهسجحب حبلغْطححساا اطتللوزا حبستحابثح)لة بةن ا سَي ا تةظَم ماددةر كة بَيذر  
من ئةطةر ئةو دةسةاَلتة وةكو , ثرسيارَيك, من ئةطةر غةَلةت نةمب  دةشَم م ير عاميش ئي غْا  بكات

 .زؤر سوثاس, م يريات دبول كرا ثةرةلةمانا دةيةوَر
 :بةرزيََد سةرؤكم ئةجنومةن

 .ردنمم يريات عام دةسةاَلتم ئةو نية لةدانان و الب
 :بةرزَيد حامت حمم  جان

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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وةزير بؤر هةية كاتم ثَيويست بةرَيوةبةرايةتم و بةشم نوَر بكاتةوة يان ثوضةَليان )ئةو خاَلةر كة ئةَلَيت 
, يةعنم ئةوةكةر تر كةثَيش  لةماددةر ثَيشوو ئيشارةران بةوةدا, ئةوة ناكاتة( بكاتةوة يان يةكيان خبات

 .زؤر سوثاس, ناور حماؤةزةكامنان البرد, عنم حماؤةزةكامنان البردية
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 :ؤةرموو. نةطوتراية بةرزَيوةبةرايةتم طشتم سوثاس
 :رضط حمم  عب الربان رسضط . د بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ةرزَيوةبةرايةتم نوَر رةهاية يان لةذَير نازامن ئةو بؤضوونةر جةنابم وةزير بةالدان و يان دروستكردنم ب

ضونكة ئةو بؤضوونةر كة تائَيستا كراية لة حكومةتةكانم ئَيمةدا رةنطة لةسةر زةروريةر , زةرووريةتية
لةبةر ئةوةر ثَيويستمان بةوةية ثؤستَيك بؤ كةسَيك , زانستم يان لةسةر ثَيوةرر زانستم نةبووبَم

, كارر سةرةكية يان دانانم كةسَيك لةبةرئةوةر رابردوويةكم هةية ئةطةر بةم شَيوانة ئةمة, ب ؤزينةوة
دانانم هةر كةسَيك لة ثؤستَيك ا لةبةرئةوةية كة ئةمرزؤر ئةو كةسةمان , دةمانةوَر تةعويدر ب ةينةوة

سةبينَم ثَيويستة ئةطةر وابري كةينةوة كَيشةيةكمان بؤ دروست نابَم بةس ئةطةر ئةوة بَم كةمن , ثَيويستة
ئةمة لةسةر نةتةوةكةمان و , ت ساَل مان ووم ئَيستا دةتانةوَر تعةويدم ب نةوة بةدانانم ثؤستةكبيس

هيوادارين لةبةر ضاو طرتنم سبةر و ئةمرزؤر هةموو كةسةكان بؤ , داهاتوور مي  ةتةكةمان زؤر دةكةوَر
ةك ب رَيـتَم و بضينةوة رابردووةكةمان بةمةعاشَيك بةمةدالي, ثؤستةكان ثَيوةر بَم نةوةك رابردووةكةمان

بةاَلم ئَيمة ئيشمان بةهةموو كةسةكانة لةثؤستةكانة لةسةر ئةو , ماَلةوة رَيدةكةمان هةبَم لةكؤمةَلةكةمان
شتَيكم تر هةية ئةطةر ضم تَيثةرزر مةسةلةر م ير و . ئةوة ثَيوةر بَم و سوثاس, توانايةر كةهةيانة

تؤ بةر َيوةبةرايةتم , يان بةرزَيوةبةر بةرَيوةر دةبات( يرهام ير ي )تؤ دةَلَيي م يريةت كةواتة , رةئيس
ئةطةر ناور , نابَم ئةطةر ناور ري اسةر دائريةر ؤ نةو ئةوة ري اسةتم ئةكات( يرعسها)ناوةكةر ئةَلَيي 

, دةبَيـت ئةمة زمانةوانية شتَيكم جوان نية بةسةر ئَيمة تَيثةرزر( ي يرها)م يريةتيشة بةس ك مةر 
 .سوثاس

 :رزٍَِيد سةرؤكم ئةجنومةنبة
ئةوةلةن ئَيمة كة منادشةر دانونَيك دةكةين نابَم , من لةجياتم وةزير و لَيذنةر دانونم وةاَلمت دةدةمةوة

لة , حماسبةر ؤ ن كرا, لةؤ ن كرا, غةَلةت بروا, لةبةر رؤشنايم ئةوةي لة مَيشكمان ا هةية خةراث ر برزوا
ئةمة دانونَيكة لة هةموو , مستةحةق نةبوو, ؤ ن شار يةكَم دانرالة , ؤ ن شوَين حماسبةر ؤ ن كرا

حساا اطت)دانانم , وةزارةتةكان هةية ئيعتيادية كردن ئي غا كردن زمينم ئيختيصايم وةزيرة ( بستحابث,
موديريةتَيك دادةنَينت , بةثَيم خوتةر كة داي ةنَينت تةماشار دةكات, بةثَيم بةرنامةر, بةثَيم ثَيويستم

ئةمة , بةثَيي ئةو تةداريرانة ئي غار ئةكات, مانطم تر تةماشا دةكا ئةو م يريةتة سوودر نييةشةش 
لةبةر ئةوة ئةطةر بَيـتو بةطومان تةماشا بكةن دسةكةت , لةهةموو شوَيين تر هةية, بةتةنها لةوَر نيية
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سةاَلتة دةكا بؤ ئةوةر بةكةيفم ئةطةر بةطومان بَ َي  وةاَل ئةوة ئيستغ ىل ئةو دة, راستةو ئيشمان ثَيناكرَر
وةزيرَيك , بةاَلم ئَيمة مةؤروزة ئةو تةنسيقةمان نةبووة, ئةو بيةوَيت ئةو ه  بكاتن, خؤر ئةو الببات

دانونيةنيش ئةو دةسةاَلتةر ثَيب رَينت كةر , مةؤروزة بةردةوام بَي, نةبَينت( بثبطت)عةكسةكةر 
ئيشمان , ةو سيقةية بانطم دةكةين و رووبةروور دةبينةوةخوانةخواستة زانيمان وةزيرَيك ثابةن  نية ب

ئةو ئيداؤةر لَيذنةر دانونم وةزيرش مواؤقةو كةسيش , ثَية واية ئةو م حةزاتانةر كةكرا, ئةوةية
 .دوا ييغة ئةطةر خبوَينيةوة, ئيعتريازر لةسةر نيية

 :بداز سعي  بةرزَيد عونم كمال
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح:هس بملطهاحبلرط
ح.حتاهح وظطمحسبطمح بختصطصطتح  شويالتحبلوزبرا:حب ال

ح.للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :حثط يط
حللوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطمحب حبلشابحضمخح شويالت:حثطلاط

ح.بلوزبراح فقطحملتطلبطتحعملبط
 :ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكم ئ

كَم لةطةَليةتم دةستم بَ ن  كا؟ كَم , بةاَلم وةكو خؤر دةخيةمة دةنطةوة, كورديةكةر دوايي يياغة ئةكةين
 .لةطةَلم نية دةستم بَ ن ر كا؟ بة تَيكرزار دةنط ثةسن  كرا

 : بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح.خلطرجي ح حبلابخلي ح شأ حسشطراعحبلوب  ط للوزبراحب  بمحبلاقوهحبح:بملطهاحبلرط ا 
 :سصطفىبةر َيد عب الكرية ابوبكر 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .رَيككةوتنم دةرةكم و ناوةكم ئيمدا بكات, بؤ ثرؤذةطةىل كارةبا, وةزارةت بؤر هةية :ماددةر حةوتةم

 :دازبسعي  بةرزَيد عونم كمال 
 .بةر َيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح.للمطهاحبلرط ا حفال وجاحبا حسالقظطتحعليبطحبسطح طلورب 
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ضونكة ئةوة ئيشةكانم ترة , بةرزٍَِيد سةرؤكم ئةجنومةن بةنيسبةت لَيذنةر ثيشةسازر وا ئيق اح كرا
حبجمللسح طلتوريي)عقودي خارجم و ئةوشتانة ثةيوةن ر بةئيشم جم سم ئيستيسمار هةية  ئيداؤة ( سع

حبجمللس)بكرَر  حسع يان لةطةَل شريكةيةك , لةوانةية وةزارزةكة عق َيك بكات لةطةَل كةسانَيك, ( طلتوريي
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ئةو تةنسيقةي نَيوان , يان شتَيك ئيستيشارة بكات, ئةو عق ة بكات( جملسحبالعلىحلالستامطر)عةينم شت
 .هةردووكان هةبينت

 :ياب  بارزان عامط بةرزَيد ادهة 
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

لَيرةدا , جةنابَم ئةنطؤ تةوزنتان ئةبَيت, من سوئالَيكة هةية لةجةنابَم وةزير حةق واية بةدووي كةوَينت
ثاشم ( بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي )لةماددةر ضوار ئةطةر خةاَلسيشم كردية وةتصويتش دةَلَم 

حسا)كةدةَلم  ح تاليحسخ حب  حبالف بهاتالي حا ا  حبملطلي , حبلشؤ   حساا ا  حبلقط و ي , حبلشؤ   حساا ا  ساا ا ح,
بؤ لَيرة دا ئةطةرتصويت حةدم جةنابم وةزيريش , م يريةتم عام نية, لَيرة ئةظة م يريةتة( شؤ  حبالهبرا

 .سوثاس, بم جارَر م يرية ئيداؤة بكات
 :بةر َيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .بةس الدرا لةوَيش الدرا, م حةزةكةت لةجَيية, نةوة المان بردالمان برد لة تصويت كة خؤَين ما
 

 :بةرزَيد ؤرست اب  عب ال ة
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

حبخلطرجي )وشةيةك بة موتَ ةق هاتووة  حبلاقوه حب  بم ك مة خارجية شامي ة شةريكاتم االجنةبية ( للوزبرا
ضونكة لةسيستةمي , كالك بؤمة دروست ئةكابةنسبةت دوةىل ئةجنةبم ئيش, شام م دوةىل ئةجنةبيةش

لةبةرئةوة من ثَيشنيار ئةكةم ئةو , ؤي راىل ئيجرائاتم تايبةتم ثَيم ئةوَر لةطةَل حكومةتم مةركةزر
شتكم وا بنت لة ( للوزبراحب  بمحبلاقوهحسعحبلش كطتحبالجوبي ح حبلو وي )كةليمةية بَيتة طؤرزين ئان ببَيتة 

 .تاكو لةو ئيشكالة نةجات ب  سوثاس( خلطرجي ا)جَيطار ك مةر 
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزيَ د سةرؤكم ئةجنومةن
, ئَيمةش لةطةَل ئةو ثَيشنيارةر كاك ؤرسةت  لة جَيطاي خارجية زؤر مشك ةمان بؤ حةل دةكات

 .زؤرسوثاس
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .بيخوَينةوة بة ييغةر تازة
 :بداز بةرزَيد عونم كمال سعي 

 .بةر  َيد سةرؤكم ئةجنومةن
حح:بملطهاحبلرط ا 

ح.للوزبراحب  بمحبلاقوهحسعحبلش كطتحبالجوبي ح حبلو وي ح شأ حسشطراعحبلوب  ط 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
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 .كَم موالحةزةي هةية ؤةرموو, باشة دةخيمة دةنط ان, كاك هؤشيار ئةم ييغةية ئيشكاىل نيية
 : رسضطنايح غفور .بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
للوزبراحب  بمحبلاقوهح)ضونكة ئةوها باش ة , (بالجوبي )بكةوَيتة ثَيش (   وي )ثَية باشة وةكو ئةوانم تر 

 . زؤر سوثاس( سعحبلش كطتحبلو وي ح بالجوبي ح شط حسشطراعحبلوب  ط 
 :بةرزَيد  عادل حمم  ام 

 .بةرزَيدسةرؤكم ئةجنومةن
لة , لةبةر ئةوةر موستةسيمرمان تةعريف كردووة( للوزبراحب  بمحبلاقوهحسعحبملرتام اخ) من ثَيشنيارةكةم 

 .بَم  ططقخارجم دانونم ئيستيسماريةكةر ثَيويست ناكا 
 :بةرزيَ د سةرؤكم ئةجنومةن

شةرت نيية موستةسيمر , (للوزبراحب  بمحبلاقوهحسعحبجلبطتحبلو وي ح بالجويب ), شةرت نية موستةسيمر بَيت
 .بيخوَينةوة, َيب

 :بةرزَيد عونم كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح:بملطهاحبلرط ا 
 .للوزبراحب  بمحبلاقوهحسعحبلش كطتحبلو وي ح بالجوبي ح شأ حسشطراعحبلوب  ط 

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
م دةستم بَ ن  كا؟ كَم لة كَم لةطةَليةت, ئاخر نابَم جيهاتم  ئيع ازمان بؤ دروست بوو, دةخيمة دةنط ان

 .برزؤ سةر ماددةر تر, دذيةتم؟ بةتَيكراي دةنط وةرطريا
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاطسو 

ح(. قطئعحكورهستط )حاوف حه بحبلقط و حبعتبطربحسخح طرارح ش هحيفحبجل اااحبل مسي 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 الحةزةيةكم هةية؟كةستان مو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
الحاام ح ط ح صحاتاطر حسعح)خؤر ماددة نؤ دةَلَم , ماددة هةشت و نؤ ثاش و ثَيش كراية لة مشروعةكة

اددةر م, ثَيويستة ئةو ماددة بضَيتة جَيطاي ماددة هةشت, (بقوطمحه بحبلقط و ح حعلىحبلوزبربتح وفي حبقوطسه
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ئةطةر ثَيتان باشة ماددةر نؤ دةكةينة هةشت , لةو نسخةية وانية, هةشتيش بَيتة جَيطاي ماددة نؤ
 .دةيهَينينة ثَيشةوةو ماددةر هةشتيش لة جَيطار ماددة نؤ دادةنَي  مةوزوعةكة رَيك دةكةوَر

 :بةرزَيد ؤرست اب  عب ال ة
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

كة داعي ةيةكم عام دانون لةتارخيم نةشرر كةي بدةبت , دروستة, ماددةية راستةلة ناحيةتم دانونم ئةو 
, وةزارةتم تازةنة, ضونكة ئةو وةزارةتانة ثٍَِيويستيان بةو دانونانة هةية, لة غةير دانون ئيستيسنائة بةس

ارم ئةوةية لةبةر ئةوة ثَيشني, نةشةرةكة لة ودائيعم ئَيستادا ئةبينة تةدريبةن مانطَيك زياتر ثَي ةضن
حبلقط و حسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي )ببتة  تاكو خي ىل ضةن  رؤذَيك ئيص ار ( اوف حه ب

 .زؤر سوثاس, دةبَيـت و وةزارةت ئي زم بت و تةنفيدر بكات
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, ئةوا مانعمان نيية, ئةطةر من تاريخ ئيص ارة

 
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .بيخوَينةوة بؤ ئةوةر بيخةينة دةنط انةوة
 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 

 :بسطح طلورب حللمطهاحبلاطسو حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حجالبطحبملطهاحبالخرياحيفحبلقط و ح حإعطهاحصيطغتبطحكطأل ي
ح( قطئعحكورهستط )رهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي حاوف حه بحبلقط و حبعتبطربحسخح طرارحبصاب

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 .كَم دذة؟ بةتَيكرزار دةنط وةرطريا, كَم لةطةَليةتم؟ سوثاس, دةخيمة دةنطةوة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

ح.علىحبلوزبربتح وفي حبقوطسهحالحاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و ح :حبملطهاحبلتطسا 
ئَيمة لَيرة بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن نصةكم ترمان دارزشتووة ئةطةر بةنةزةرر ئيعتبار وةرطرن و ماددةر 

 :نصةكةش بةو شك ةية, نؤش دةضَيتة جَييم ماددةر هةشت و ماددةر هةشتيش دَيتة جَيطاي ماددة نؤ
 زؤر سوثاس.( بقوطمححه بحبلقط و حعلىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي )

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 ,كَم لةطةَليةتم دةستم بَ ن كا؟ كَم دذيةتم؟ كةس دذر نية, باوةرز ناكةم مونادةشةر هةبَم

 . ئَيستا دانونم وةزارةتم كارةبا وةكو ياساكانم تر, بة تَيكرزاي دةنط وةرطريا
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي رر
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 .ؤكم ئةجنومةنبةرزَيد سةر
 بيخوَينينةوة( بالسبطبحبملوجب )ئةطةر مةجاملان ب ةي 

حبالسبطبحبملوجب 
ح حعخح حبلوب  ط ح لف حأر بططحه بئ  حبلوب  ط  حبقليمحكورهستط ح طسمح زبرا حيفحقووس  حالستحابثح زبرا  ظ ب

حيفح حبملرتحاث ح  بافح وايفح شط ط بط ح طلوزبرا حبلططق ح حر طبط حبلصوطع ح  جمطلح ولياح  ق حه بئ ح زبرا
ح ي ح حك  حبىل حبلوب  طئي حبلتيطر ح إاصطل ح بلتوزاع حبلوق  ح شبوطت ححمططت ح صيط   حبلوب  طئي  حبلططق    وزاع

 . زب ا حسخحبقليمحكورهستط ح لتحاااح شويالتح سبطمح بهابفحبلوزبراحفقاحش عحه بحبلقط و 
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
 :ةكانم دانانم ئةم ياسايةهؤكار

, دانراوةو( وةزارتم كارةبا)بةناور , لةبةر ئةوةر وةزارةتَيكم نوَر لة حكومةتم هةرَيمم كوردستان ا
دابرز دةكرَين و بةم وةزارةتة نوَييةوة , لةوةزارةتم ثَيشوور ثيشةسازر و وزة, دايةرةكانم كارةبايش

ضاالكييةكانم ئةؤران ن و طةيان ن و دابةشكردنم وزةر  بةئاماجنم ضرزكردنةوةر بداظ و, دةبس َينةوةو
و تؤرر طواستنةوةو طةيان ني و دابةشكردنم وزةر ( بنكة)خدمةتكردن و ئي امةثَي انم وَيستطة , كارةباو
بؤ ديارر كردنم ثَيكهاتةو , طةيان نم بؤ هةموو ماَل و كون ودوذبنَيكم هةرَيمم كوردستان, كارةباو

 .ئةم ياساية دانرا, لةبةر ئةوانة هةموور, ةكانم ئةم وةزارةتةئةركوؤرمان و ئاماجن
 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

كةواتة ثرؤذةر ( الحاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و )ئةو نصةتان ئي غا كردية ماددةر ئاخري 
. ئَيمةش مواؤق , رطرياكَم لةطةَليتم؟ كَم دذيةتم؟ بة تَيكرار دةنط وة, ياساكة بةطشتم دةخيةمة دةنطةوة

 .ر هةبمَ زؤر سوثاستان دةكةين(االسباب املوجبة)هةموو دانونَيك دةبَم 
 (:وةزيرر كارةبا)بةرزَيد هؤشيار سيوةي م 

 .بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن
تةبعةن دوا وشةمان ئةوةبوو كة زؤرسوثاسم سةرؤكايةتم ثةرلةمانم كوردستان دةكةم كة بةسينط 

لةهةمان كات ا سوثاسم هةردوو لَيذنةر ياسايم و ثيشةسازر , ان بؤ منادةشةكان طرتؤراوانيةوة طوَيي
سوثاسم , ئةكةم كة لة هفتةكانم رابردوو و رؤذةكانم رابردوو ياساكةيان بينيوة و دةوَلةمةن يان كرد

 .زؤرسوثاس, ئةن امانم بةرزَيدر ثةرلةمانيش دةكةم كة هاوبةش بوون لةمنادشةو طفتوطؤكان
 :د سةرؤكم ئةجنومةنبةرزَي

احسان ئةمرزؤ زؤر .بةنيسبةت وةزارةتم كاروبارر دةرةوةر هةرَية بةرزَيد كاك د, ئَيمةش سوثاست دةكةين
بري لة رؤشنت مةكةن ئةطةر , ي بةيانم ضوارشةممة11سبةينَم كؤببينةوة سةعات , ئةزيتمان ا
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تةواور , كؤدةبينةوة 11بةينَم سةعات لةبةرئةوة س, جةلسةتان نةبَم بةثَيم دانون دةبَم دةوام بكةن
 .دةكةين انشْا ال ة
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 ( 7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/9/6002 رَيكةوتي ضوار شةممة

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   6/9/0226رَيكــةوتي  رؤذي ضــوار شــةممةي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق   بــة ئامــادةبووني, نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ    كوردســتاني عَي

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (7)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (7)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دانيشتين ذمارةي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 :م شَيوةية بَيتكار بة
 .خستنةرزوو وطفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَية-1

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة , بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة
ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني 1990ي هةمواركراوي ساَلي (1)ثةيرزةوي ناوخؤي ذمارةلة ( 02)

ي خولي دووةمي (7)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياري دا بةرنامةي كاري دانيشتين ذمارة , عَيراق
 :بَيتدا بةم شَيوةية 6/9/0226ي ثَيشنيوةرزؤي رؤذي ضوارشةممة رَيكةوتي (11)هةَلبذاردن لة كات 

 .خستنةرزوو وطفتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة دةرةوةي هةرَية-1
, حمةمةد ئيحسان دةكةين وةزيري هةرَية بؤ كاروباري دةرةوةي هةرَية. سةرةتا بةخَيرهاتين بةرزَيد د

ومةني وةزيران و هةروةها بةخَيرهاتين كاك سع  وةزيري هةرَية بؤ كاروباري ثةيوةن ي بةيين ئةجن
دةمةوَي ثَيش  بةخَيرهاتين طةرمي ئةو ميوانانة بكةم , زؤر زؤر بةخَيربَين, ثةرلةماني كوردستان دةكةين

بةسةرؤكايةتي بةرزَيد كاك , كة ئةمرزؤ لة كوردستان حازرن, ضاوَيكتان لَييان بَيت, كة لةسةرةوة دانيشتوون
شةخصياتي شارةزان و , َيودةوَلةتي دةربارةي كورددي ؤجيئةو وةؤ ة هاتووة بؤ كؤنفراسَيكي ن, كةن اَل

ئةمانة دؤستايةتي طةلي كورديان دةكرد , لة رؤذاني زؤر سةخت ا كة دؤستمان نةبوون, دؤسك طةلي كوردن
ئةمرزؤ لة كوردستاني , و ض بة نووس  و ض بةبةش اركردن لة كؤنفراس ا و ديفاع كردن لة طةلي كورد

لةبةر ئةوة بةناوي ئَيوةوة , م كؤنفراسة نَيودةوَلةتية دةربارةي كؤرددي ؤجي دةكةنئة, ئازاددا بةش ارن
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة جَيطاي خؤيان , بةخَيرهاتين طةرميان دةكةم زؤر بةخَيربَين سةرضاو

دةتوانن كة , طةبةنسبةت ئةن اماني ليذنةي ثةجناو هةشت كة بةنسبةت ئةوانةوة ئةو ياساية طرن, دابنيشن
داوا دةكةم لة ليذنةي , مونادةشة كرايةوة هةريةك لة شوَيين خؤي ا دسة بكات و موداخةلةي بؤ بكات

 .ؤةرموون, ياسايي بة زماني كوردي ياساكة خبوَيننةوة دواييش راي ليذنةي ياسايي خبوَينةوة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثاشان براي , ئيدمن ب ةن راثؤرتي ليذنةي ياسا كاك تاريق دةخيوَينَيتةوة بةناوي ليذنةي ياسا ئَيستا ئةطةر

ئينجا دةست ثَي ةكةين يةكة يةكة ماددةكان , بةرزَيدم كاك عوني بةزماني عةرةبي دةخيوَينَيتةوة
 .زؤر سوثاس, دةخوَينينةوة بؤ ئةوةي مونادةشةي لةسةر بكرَيت

 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي/ بؤ
 راثؤرتي ليذنةي ياسا/ بابةت

 –دواي خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان 
ليذنةش ديراسةي , مان كراوثرزؤذةكة هةواَلةي ليذنةكة, دا(12/3/0226)لة ثةرلةمان لة رؤذي , عَيراق

راي ليذنة , ثاش طفتوطؤ و راطؤرزينةوة, لةطةَل وةزيري ثؤست ثَي دراوي ئةم وةزارةتة نوَيية كؤبووةو, كردو
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لة مانةي خوارةوة , بة كؤي را, لة بارةي ثرؤذةكةيةوة, و راثؤرت و راسثاردة و ثَيشنيازةكاني خؤي
 .ثَيشكةش دةكات

ليذنة ثَيشنياز , تازة لة هةرَيم ا دانراوة, ضونكة ئةم وةزارةتة,  ي ثرؤذةكة دةكاتةئيي, ليذنةي ياسا: يةكةم
هةن َي هةموار و , برزطةكاني رَيك خبرَين و, ديباجةيةكي بؤ دابرزَيذرَي و ماددةكاني تةبويب بكرَين و, دةكا

 .او دةكةونكة ثاش  لةم راثؤرتةدا بةرض, طؤرزينيش لة رشتةي هةن َي بةن  و برزطةي ا بكرَين
 :ديباجةي ياسايةكة بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, ليذنة ثَيشنياز دةكا: دووةم

 بةناوي خواي بةخشن ةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة

 عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
لةسةر , ي هةموار كراو و 1990ي ساَلي (1)لة ياساي ذمارة ( 06)ي ماددةي (1)ثشت بة حوكمي برزطة 

لة , عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان , عَيراق –داواي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 
 :برزياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي ا, جيد 0226) / /ي رؤذي ) (دانيشتين ذمارة 

 6002ي ساَلي ) ( ياساي ذمارة 
 عَيراق –ي كوردستان ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم

 :ئةم ثَيشنيازو راسثاردانةي خوارةوةي هةية, ليذنة, لةبارةي ماددةي يةكةمي ئةسَ ي ثرؤذةكةوة: سَييةم
بؤ ئةوةي لةطةَل رشتةي ثَيرزؤكراوي ثَيناسةكاني , دووبارة دارزشتنةوةي دَيري يةكةمي ماددةي يةكةم-1

 .ياساكاني تري ثةرلةماني كوردستان ا بطوجنَين
 .بةنووس  بنوسرَين, زجنرية رةنووسةكاني برزطةكاني ماددةكة-0

 (.ب قطا )بكرَي بة , ي ماددةكةدا( 0)لة برزطة ( ؤص ت)وشةي -7

ي ثرؤذةكة ئةوة ليذنة ئةم ثَيشنيازانةي خوارةوةي (ضوارةم, سَييةم, دووةم)هةرضي ماددةي : ضوارةم
 :هةية

هاوئاهةنط لةطةَل ياسا , وةزارةتةكة( ئةرك وؤرماني)تا  ,ثَيش ماددةي دووةم خبرَيت, ماددةي سَييةم-1
 .ي بكةوَي(ثَيكهاتةكان)طةلي وةزارةتةكاني ديكةدا ثَيش 

 .بةنووس  بنووسرَين, برزطةكاني ماددةي( التس س ت الردمية)زجنرية رزةنووسةكاني -0

 .ي ماددةكة زياد بكرَي(1)بؤ سةرةتاي برزطةي ( العمد ع ي)رستةي -7

زياد بكرَي و يةكسةر خبرَيتة دواي ( فيمطح يوبطح ر طبطح و وبطحبالم)رستةي , ي ماددةكةدا(1)طةي لة برز-4
 .ةوة(التعاون)وشةي 

 :ي ماددةكة بةم جؤرةي خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة( 6)برزطةي -0

 ( طوا حبلاالقطتحبلاقطفي ح بالجتمطعي ح بالمنطئي ح نيحبالقليمح بالقطليمحبالخ ى)
 (. طوا )بكرَي بة ( تشجيع)وشةي , ي ماددةكةدا(3)ةي لة برزط-6
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سةالحياتي سةرؤكي هةرَيمن , ضونكة ئةوانةي لةو دوو برزطةي ا هاتوون, البربَين( 4,9)هةردوو برزطةي -3
ي هةموار كراودا ( 0220ي ساَلي ( 1)ياساي ذمارة )لةطةَل ماددةي دووةمي ياساي سةرؤكايةتيي هةرَية , و

 .ناطوجنَين

وةك ئةمةي ( ماددةي سَييةم)بة زجنريةي , خبرَيتة سةر ماددةي دووةمي ثرؤذةكة و( 1,0,7)رزطةكاني ب-2
 :خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة

 :ماددةي سَييةم
سةرثةرشتيكردن , بةرثرسي ئيش وكارو ئاراستةكردني سياسةت و, سةرؤكي باآلو: وةزير: يةكةم

ثَيوةن يان بة ئةرك وؤرمان و , ؤةرمان و رَينماييطةلَيكيشهةموو برزيارو , وريقابةكردني وةزارةتةكةيةو
, كاروباري ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةية, ثَيكهاتة و سةالحيات و

وةزير , جَيبةجَي ةكرَين, لة وةزيرةوة دةردةضن و بةسةرثةرشك خؤي, بةثَيي حوكمةكاني ياسا
ضونكة خؤيشي ئةن امَيكي هاوكاري ئةجنومةني , دةمي ئةجنومةني وةزيران ابةرثرسيش دةبَيت لة بةر

 .وةزيرانة
ياري ةي وةزير دةدات لة , لة ضوارضَيوةي سةالحييات ا كة وةزير ثَيي دةسثَيرَي: بريكاري وةزارةت: دووةم

 .ئاراستةكردن وسةرثةرشتيكردي كاروباري وةزارةتةكةدا
, برزوانامةي زانكؤي هةبَي, بةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتيي دةكاؤةرمان: نووسينطةي وةزير: سَييةم

 .ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن
برزونامةي . ؤرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكا: نووسينطةي بريكاري وةزارةت: ضوارةم

 .ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن, زانكؤي هةبَي
خاوةن ئةزموون , مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و, لة ضوار كةس زياتر نابن, اوَيذكارةكانر: ثَينجةم

 .و كةردةش بن
بةم شَيوةيةي ( ماددةي ضوارةم)ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا ببنة , هةرضي بةرزَيوةبةرايةتية طشتيةكانيشة-1

 :خوارةوة دابرزَيذَي
 :ةرايةتيية طشتيانةي خوارةوة ثَيك دَيتوةزارةت لةم بةرزَيوةب: ماددةي ضوارةم

 .بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئي اري و دارايي: يةكةم
 .بةرزَيوةبةرايةتي طشك كؤضبةري و كؤض ثَي كراوان: دووةم

 .بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي ثَيوةن ي و هاودةنطي: سَييةم
 .انبةرزَيوةبةرايةتي طشتيي ناوضة لة هةرَية دابرزاوك: ضوارةم
هةردووكيان بة يةكخراوةيي ببنة , ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا( ثَينجةم و شةشةمة)هةرضي ماددةي : ثَينجةم

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دارزَيذرَي, برزطةيةكي ديكةشيان بؤ زياد بكرَي و, و( ماددةي ثَينجةم)
 .ؤ ديار دةكرَينبة ثَيرز, ئةرك و ؤرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَيكهاتةي وةزارةت: يةكةم
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 .بؤ بةسانا جَيبةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربهَييَن, وةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست: دووةم
بة ثَيي , لة ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكةدا, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي يان بةش يان هؤبة: سَييةم

 .ان ئي غايان بكاتي, يان يةكيان خبا, ثَي اويسك ئيش و كار بكاتةوة
بووة بة ماددةي )كة بةثَيي ثَيشنيازي لييذنة ياسا , هةرضي ماددةي حةوتةمي ثرؤذةكةية: شةشةم
 :ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا دووبارة بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة(شةشةم

وكمةكاني ئةم ياساية ح, ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثَيوةن ي ارةكان)ماددةي شةشةم 
 (.جَيبةجَي بكةن

بووة بة ماددةي )كة بةثَيي ثَيشنيازي ليذنةي ياسا , هةرضي ماددةي هةشتةمي ثرؤذةكةية: حةوتةم
 :ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا دووبارة بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة( حةوتةم

 (.ري ثَي ناكرَيكا, هةر دةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي)
بووة بة ماددةي )كة بةثَيي ثَيشنيازي ليذنةي ياسا , هةرضي ماددةي نؤيةمي ثرؤذةكةية: هةشتةم
 :ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, (هةشتةم

بآلو , دا(نوةدايعي كوردستا)ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنييةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي ؤةرمي )
 .دةكرَيتةوة

 :بةم شَيوةي خوارةوة دابرزَيذَي( هؤكارةكاني داناني ياساكة)دوا ثَيشنيازي ليذنة ئةوةية : نؤيةم
 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية

لةبةر ئةوةي سياسةتي رذَيمي شؤظيين طؤرزبةطؤرز لة رَيطاي طؤرزيين سنوورة ئي ارييةكاني ثارَيدطاكاني 
طؤرزيين ثَيكهاتةي , ةجَي كردني غةريبة و دةركردني خةَلكي رةسةني ناوضةكةوةنيشت, كوردستان و

دميوطرايف و تاوان نةوةي نةتةوايةتي بة بةرنامة رَيذةي خستةكار و ئَيستاش لة ثَيناوي دابينكردني ئاشك 
طاي بؤ وةرطرتنةوةي مايف رةواي خةَلكي ناوضةكة لة رَي, و تةبايي و سةدامطري كردني ناوضةكةدا و

ياسايي ( املت رج)كة ضارةسةر كردني ثَي بةثَيي  –ي دةستووري ؤي راَليةوة ( 142)بةكارخستين ماددةي 
هةروةها بة مةبةسك ثشتطريي لة جاليةي كوردستاني و  –بؤ ناوضة لة كوردستان دابرزاوةكان ضةسثان ووة 

بةنيازي دنةدان و بةهَيد كردني  ,خؤشةويسك لة ناويان او( اواير)ثتةوكردن و دةوام ثَي اني سي ةي 
كة لة رَيطاي نوَينةرايةتيةكاني دةرةوةي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة , ك تورو رؤشنبرييي كوردستاني

بة ئاماجني ئةوةش كة ثَيوةن ي و هاودةنطي لةطةَل دةسةآلت و وةزارةتةكاني , سةثةرشك كاروباريان بكرَي
لةبةر ئةوةش كة ئةم وةزارةتة , سنوورة ئي اريةكان رَيك خبرَي ؤي راَل ا بؤ ضارةسةر كردني كَيشةي

 .ئةم ياساية دانرا, لةبةر ئةوانة....... هةموو ئةو ئةرك وؤرمانانة دةطرَيتة ئةستؤ, تازةية
تكاية سةيري بفةرموون و ئةسَ ي ثرؤذةكة راي ليذنةي ياسايش خبةنة بةرضاوي ئةجنومةن تا طفتوطؤي 

 لةطةَل رَيددا .ري خؤي لةسةر دةربربزَيراي لةبا, لةسةر بكاو
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي دةخيوَينمةوة

حبىلحرئطس حبجمللسحبلو  حبلوورهستط ي
ح ق ا حبلل و حبلقط و ي /حم

ح اربس حسش  عحقط و ح زبراحشؤ  حبملوط يحخطرج ح ااحح–بقليمحكورهستط ححقطس حجلوتوط بلا بقحبحملطلحبليبط
حبال ىلحلهحيفحبلدملط ح تطرارح حبملرتحاث حح12/3/0226)بلق ب ا حبلوبزبرا حبملولفححبقيب  حبلوزا   بجتما حسع

ح:  ااحبملوطقش ح بملاب ل ح قامحبلل و ح ق ا هطح  وصيط بطح بقرتبقط بطح شأ حبملش  عح طمجطعحبآلرب ح كمطحالي
  قرتجحصيطغ حهابطج حلهح,حل و حبلقط و ي ح ؤااحسش  عحبلقط و ح ظ َبحالستحابثحبلوزبراحيفحبالقليمب حبل:حب اَل

  وظيمحفق ب هح بج ب ح اضحبلتاااالتح بلتغيريبتحيفحصيطغ ح اضح ووههح حفق ب هح بل حستظب حالققَطحسخح
ح.خاللحه بحبلتق ا 

ح:ي قرتجحبلل و حصيطغ حبلاابطج حللقط و ح كطآل :حثط يَط
ح
ح
ح

ح رمحبهللحبل محخحبل قيم
ح طسمحبلشاب

حبلا بقح–بجمللسحبلو  حلوورهستط ح
ح حبلفق ا ححلوم ح1)بستوطهَب ح( حبملطها ح06)سخ ح( حبلقط و حرقم ح1)سخ ح( حعلىحسطع ضهحح1990لرو  ح  وطَ  بملاال

ح حكورهستط  حبقليم ح زرب  حح–جملس حلوورهستط  حبلو   حبجمللس حق ر حح–بلا بق حبمل قم  حجبلرته حبلا بق (ح)
 : ش اعحبلقط و حبآل يح0226/ح/ بملواقااح تطرارح

ح6002لرو ح)ح(حقط و حرقمح
حقط و ح زبراحشؤ  حبملوط يحخطرجحبقليمحكورهستط 

ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبال ىلحسخحبص حبملش  عح قرتجحبلل و ح  وصيحمبطالي:حثطلاط
حبملت-1 حبلصيغ  حسع حلتور م حبال ىل حبملطها حسخ حبال ل حبلرط  حصيطغ  حيفحبعطها حبملرتامل  حبلتاطراف حس ه حيف با 

ح:بلقوب نيحبلصطهراحعخح  ملط حكورهستط 
 . باا حبلترلرالتحبل قمي حبىلحبلترلرالتحبلوتط ي حلفق بتحبملطها-0

 .سوبط(ح0)سخحبلفق اح(حب قطا )بىلحكلم (حفصل ) باا حكلم ح-7

ح:و حسطاليبسطح طلورب حللموبهحبلاط ي ح بل ب ا حسخحبملش  عح قرتجحبلل :حرب اَط
 قاامحبملطهاحبلاطلا حعلىحبملطهاحبلاط ي حب ر طسَطحسعحبلوريحبملتبعحيفحقوب نيحبلوزبربتح شأ ح قاامحسبطمحبلوزبراح-1

ح.علىحبلتشويالت
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 . باا حبلترلرالتحبل قمي حبلوبرهاحيفحبملطهاحبلاط ي حبىلحبلترلرالتحبلوتط ي حلفق بتحبملطها-0

 .سوبط(ح1)با حبلفق احبىلح ا(حبلام حعلى)بضطف حمجل ح-7

 .سوبط(ح1)يفحبلفق اح(حبلتاط  )بىلحسط ااح(حفيمطح يوبطح حر طبطح و وبطحبالم)بضطف حمجل ح-4

ح:كطآل ي(ح6بعطهاحصيطغ حبلفق اح-0
ح(. طوا حبلاالقطتحبلاقطفي ح بالجتمطعي ح بالمنطئي ح نيحبالقليمح بالقطليمحبالخ ى)
ح.سوبط(ح3)يفحبلفق اح(ح طوا )بىلحكلم ح(ح ش يع) باا حكلم ح-6
ال حسط رهحفيبمطحسخحصالقيطتحرئيسحبالقليمح ح تاطر حسعحبقوطمحبملطهاحبلاط ي ح(ح9,4)ق فحبلفق  نيح-3

 .بملاالح0220لرو ح(ح1)سخحبلقط و حرئطس حبالقليمحرقمح

 :ا حكطآل يبىلحبملطهاحبلاط ي حسخحبملش  عح بعطهاحصيطغتبطح ححت حرقمحبملطهاحبلاطل(ح1,0,7)بضطف حبلفق بتح-2

ح شويالتحبلوزبراح
ح:بملطهاحبلاطلا 

هوحبل ئيسحبالعلىحللوزبراح حبملرؤ لحعخحبعمطهلطح ح وجيهحسيطستبطح حممطرس حبالش بفح حبل قط  ح:حبلوزا :حب اَل
حبلوزبراح حمببطم حعالق  حله حسط حك  حبلتاليمطتحيف ح  ح بال بس  حبلق بربت حمجيع ح طش بفه ح وف  ح  حعوه بل ح صار

ح  ح اوو حح  شويال بط حبلقط و  حبقوطم ح في ح بلتوظيمي  ح بالهبرا  ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط حسطئ  ح  صالقيط بط
ح.سرؤ اَلحبسطمحبجمللسحبلوزرب ح أعتبطرهحعضوَبحستضطسوَطحفيه

ارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليهح:ح كي حبلوزبرا:حثط يَط
ح. سخحقب حبلوزا

حثطلاَط حبلوزا : حسوتب حسخح: حعاه حااط  ه ح  حب لي  حجطسا  حشبطها حعلى حقطص  حساا  ح ارج  حسوظف اِ أسه
ح.بملوظفني

ا أسهحسوظفح ارج حساا حقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح ااط  هحعاهحسخح:حسوتبح كي حبلوزبرا:حرب اَط
ح.بملوظفني

حخطسرَط حبملرتشطر  : حس: حاوو وب ح ب  حبر ا  حعخ حعاههم ح حالازاا حخدا ح هلم حب لي  حجطساي  حشبطها حمحل  خ
ح.ممطرس 

ح:بسطح طلورب حللماا اطتحبلاطس حبلتط ا حللوزبراح قرتجحبلل و حجالبطح  قمحبملطهاحبل ب ا ح حصيطغتبطحكطآل ي-1
ح: تألفحبلوزبراحسخحبملاا اطتحبلاطس حبلتطلي :حبملطهاحبل ب ا 

ح.بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي :حب اَل
ح.بملاا ا حبلاطس حللب  اح بملب  اخ:حثط يَط
ح.بملاا ا حبلاطس حللاالقطتح بلتوريي:حثطلاَط
ح.بملاا ا حبلاطس حللموط يحبملقتطا حسخحبالقليم:حرب اَط
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بسطح طلورب حللمطه نيحبخلطسر ح بلرطهس ح قرتجحبلل و حهجمبمطحمبطهاح بقااححت حرقمحبملطهاحبخلطسر ح:حخطسرَط
ح:ىحبليبطح صيطغتبطحكطال ي بضطف حفق احبخ 

ح.حياهح وظطمحسبطمح بختصطصطتح شويالتحبلوزبرا:حب اَل
ح.للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و   :ثط يَط
ح)ثطلاَط للوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطمحب حبلشابحضمخح شويالتحبلوزبراح فقَطح:

ح(.تحعملبطملتطلبط
حسطهسَط حبلل و ح: حسقرتج حسخ حبلرطهس  حبملطها ح  قم ح بل حبصبح  حبملش  ع حسخ حبلرط ا  ح طملطها حاتالي حفيمط بسط

ح:بلقط و ي حبعطهاحصيطغتبطحكطآل ي
ح:بملطهاحبلرطهس 

ح(.علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و )
حفيمطحاتاليح طملطهاحبلاطس:حسط اَط و حسخحبص حبملش  عح بل حبصبح ح  قمحبملطهاحبلرط ا حسخحسقرتجحبلل و حبسط

ح:بلقط و ي ح قرتجحبلل و حبعطهاحصيطغتبطح  ق أحكطآل ي
ح(.الاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و )

ح طساَط حاتاليح طملطهاحبلتطسا حسخحبملش  عح بل حبصبح ح  قمحبملطهاحبلاطسو ح قرتجحبلل و : حفيمط صيطغتبطححبسط
ح:كطآل ي

ح(. قطئعحكورهستط )اوف حه بحبلقط و حبعتبطرَبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي ح)
ح: بخريَبحفيمطحاتاليح طالسبطبحبملوجب ح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطآل ي:حعطش َب

حبالسبطبحبملوجب 
حبلتغيريحبلاوموغ بيفح بلصب حبلقوسيح حلل ح ظ َبحللريطس حبلشوفيوي حبل حب تب بطحبلوظطمحبلبطئاح بل حمتال حيف

 ق صَطح,ح تغيريحبحلا هحبالهبرا ححملطفظطتحكورهستط ح بسوط حبلوبفااخحفيبطح ااح  هحبلروط حبالصلينيحسوبط
حبهلبط حبىل حبحلقوق ح بعطها حبملوطق  حيف حبالستق بر ح  حبلرالم حبقالل حعلى ح, حللمطها ح142)  وفي ب حبلاستورح( سخ

حمتا  حبل  حكورهستط حبالحتطه  حسخ حبملقتطا  حللموط ي حبملتارج حبلقط و ي حبحل  حبجلطلي ح, حهعم  لغ  
  ش يعح هعمحبلاقطف حبلوورهستط ي حفيبطح بالش بفحعلىح,حبلوورهستط ي ح  قوا حب بص حبحملب ح بلتوبص ح يوبط

عحبلرلططتح  غي ح وظيمحبلاالق ح بلتورييحس,حشؤ  بطحسخحخاللحمماليطتحقووس حبقليمحكورهستط حيفحبخلطرج
 بلوزبربتحبالحتطها ححل حبالشوطالتحبملتالق ح طحلا هحبالهبرا ح الستحابثح زبراحلتوىلح ل حبملبطمحفقاحش عحه بح

ح.بلقط و 
ربجنيحبلتفض ح طال العح ع  حبص حبملش  عح حرأ حبلل و حبلقط و ي ح شأ هحعلىحبجمللسحللموطقش ح حب اب ح

ح.بل أ حبملوطسبح صاهه
ح:ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 
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, ديارة لة خوَين نةوةي يةكةمي ئةو ثرؤذةية داوا لة ليذنةي ثةيوةن يةكانيش كراوة كة راثؤرت بنووسَيت
 .با لَيثرسراوي ليذنةي ثةيوةن ييةكان با بيخوَينَيتةوة, ئةطةر حازري كردووة

 :اب  بةرزَيد ئارَيد عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ان بؤ تاوتوو كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي ليذنةكةم 07/3/0226رؤذي 
 :وا لة خوارةوةش سةرنج و ثَيشنيارةكامنان سةبارةت بة ثرؤذةكة دةخةينة روو, هةرَيمي كؤبوةوة

 –ثَيمان باشة ناوي وةزارةتةكة بكرَي بة وةزارةتي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان -1
 .ضونكة بةم شَيوةية ناوةكة باش  لةطةَل ئةرك و ناوةرزؤكةكةي دةطوجنَي, اقعَير

 :ماددي يةكةم
 .بةثَيي طؤرزيين ناوةكة بطؤرزدرَين( 4و7و0)برزطةي -1
, بةم شَيوةيةي خوارةوة خبوَين رَيتةوة هةموو ناوضة مَيذوويي و جوطراؤية كوردستانيةكان( 0)برزطةي  -0

ظَينيسك بة مةبةسك ئيستيتان و بة عةرةب كردن و وةدةرناني ك  و ئاشوور و كة بةثَيي سياسةتَيكي شؤ
 .عَيراق دابرزَينن راون –توركمان و كورد لة كوردستان 

 :ماددةي دووةم
 .ضونكة تةواوكةري ماددةي يةك نيية( 0و1)برزطةكان بكرَين بة 

, ضاودَيري ضاالكيةكاني وةزارةتةووةزير بةرثرسي يةكةم و رَينوَيين كار و ئةرك و سةرثةرشتيار و -1
 .سةبارةت بة كاروباري وةزارةتةكةي برزيارو رَينمايي ثَيويست دةردةكا

هاوكاري وةزيرة لة ئاراستة و سةرثةرشك كردني كاروباري وةزارةت بةثَيي ئةو ئةرك و : وةكيد -0
 .دةسةاَلتةي لة اليةن وةزيرةوة بؤي دياري دةكرَي

 :وةية خبوَين رَيتةوةبةم شَي :ماددةي سَييةم
عَيراق بة هاوكاري لةطةَل حكومةتي عَيراق  –هةوَل ان بؤ طَيرزانةوةي ناوضة دابرزاوةكان بؤ سةر كوردستان 

 .و لة ذَير رؤشنايي دةستووري عَيرادي ؤي راَل ا
ي هةماهةنطي و هاوكاري كردن لةطةَل وةزارةتة ؤي راَليةكان لة ثَيناوي ثاراستين ماؤةكاني طةل -7

 .عَيراق –بةتايبةتي كوردستانياني دةرةوةي كوردستان , كوردستان
ضونكة لةطةَل ياساي سةرؤكايةتي هةرَية ناكؤكة و ئةو ئةرك و ماؤة بة سةرؤكي هةرَية , البربَيت -4

 .سثَيردراوة
0- ............. 
 .و ث ن انانةضونكة لة دةسةاَلت و ئةركةكاني وةزارتةكان رؤشنبريي بازرطاني , ال بربَيت -6
 .ضونكة لة دةرةوةي دةسةاَلتةكاني ئةم وةزارةتةية, ال بربَيت -3
 .ضونكة لة دةرةوةي دةسةاَلتةكاني ئةم وةزارةتةية, ال بربَيت -2
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 .وةك خؤي بَيت: ماددةي ضوارةم
 :بةم شَيوةية خبوَين رَيتةوة: ماددةي ثَينجةم

 .ئةرك و تةشكي تي وةزارةت بة ثَيرزؤ دياري بكرَي
 .وةك خؤي بَيت: ماددةي شةشةم

 :بةم شَيوةية خبوَين رَيتةوة: ماددةي حةوتةم
 .لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة تايبةرةن ةكانة ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ماددة ئةيَ يةكة دةخوَينينةوة دواييش رةئيي , ئَيستا دةضينة سةر ثرؤذةكة ماددة بة ماددة

ئينجا ئةطةر , احسان. رةئيي بةرزَيد وةزيري ثةيوةن ي ار بةرزَيد د, دانوني و رةئيي ليذنةي ثةيوةن ييةكان
بةآلم من داواكارييةكة هةية ليذنةي , ثَيويسك كرد و رةئييتان نةبوو ناوتان دةنووس  دسة دةكةين

ئةو ليذنةية تةنها ئةطةر موعتةريد بن ئةن اماني , ياسايي و ليذنةي ثةيوةن ي ار كة راثؤرتيان هةية
بةآلم حةق نيية , ئةدةليةتَيك بن دسة بكةن, لةسةر لة ليذنةكةدا كة كؤبوونةتةوة رةئيان وانةبَيت

ئةو , بة ئيعتيبار رةئيةكةي خؤيان داوة لة ليذنةكةيان, با وةخت ب ةنة برادةري تر, موداخةلةكة بكةن
سةرؤكي ليذنةكة كة دةَلَي رةئي , ئةن اماني ليذنةكة دةكات ليذنةية بةو راثؤرتة تةعبري لة هةموو

تةنها ئةطةر ثَيويسك , ياني ئةن اماني ليذنةكة كة لَيرة دانيشتوون هةمان رةئييان هةية, ليذنةكة ئةوةية
 .ؤةرموو كاك شَيروان, كرد و ئيجابي كرد كة رةئيةكي هةبوو يان عةكسي رةئيي هةبوو

 :ريبةرزَيد شَيروان نايح حي 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا دةدي ثرؤذةكة ماددة يةك دةخوَينينةوة
ح6002لرو ح)حح(حقط و حرقمح

حقط و ح زبراحشؤ  حسوط يحخطرجحبقليمحكورهستط 
ح:اقصاح طلتاط ريحبلتطلي حبملاط يحبملارج حبزب هط:بملطهاحبال ىل

ح.بقليمحكورهستط حبلا بق:بالقليم-1
ح.سوط يحخطرجحبقليمحكورهستط  زبراحشؤ  ح:بلوزبرا-0
ح. زا حشؤ  حبملوط يحخطرجحبقليمحكورهستط :بلوزا -7
ح. كي ح زبراحشؤ  حبملوط يحخطرجحبالقليم: كي حبلوزبرا-4
مجيعحبملوط يحبل ح ا ض حبىلحبلصب حبلقوسيح سيطس حبلتا ابح بلرتقي ح:بملوط يحبملقتطا حسخحكورهستط -0

 .بببطحفصل حعخحكورهستط بلقر  ح  غيريحبهلوا حبلقوسي ح  ر
 .ئَيستا كاك تاريق رةئيي ليذنةي دانوني دةخوَينَيتةوة

 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئةم ثَيشنيازو راسثاردانةي خوارةوةي هةية, ليذنة, لةبارةي ماددةي يةكةمي ئةسَ ي ثرؤذةكةوة

بؤ ئةوةي لةطةَل رشتةي ثَيرزؤكراوي ثَيناسةكاني , ددةي يةكةمدووبارة دارزشتنةوةي دَيري يةكةمي ما-1
 .ياساكاني تري ثةرلةماني كوردستان ا بطوجنَين

 .بةنووس  بنوسرَين, رةنووسةكاني برزطةكاني ماددةكة-0

 (.ب قطا )بكرَي بة , ي ماددةكةدا( 0)لة برزطة ( ؤص ت)وشةي -7

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك سةردار, هةية كةس تَيبيين, سوثاس

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي كة ناوةكةي , ناوةكة بطؤرزدرَي, بةحةديقةت رةئيي من لةطةَل رةئيي ليذنةي ثةيوةن ييةكانة
ي بكةي هةموو ياني ئةطةر بة ديقةت تةماشا(  زبراحشؤ  حسوط يحخطرجحبقليمحكورهستط )دةخوَينينةوة 

لَيرة ئيشارةتَيك ئيداؤة بكرَي كة , ؤةلوجةي دةطرَيتةوة, بةيرة دةطرَيتةوة, جَيطايةك دةطرَيتةوة
ثَية واية دةبَي , وابدامن دةواعي ي نيية(بملقتطع( )0)لة ؤةدةرة , مةبةستمان ئةو مةنتيقانة نيية

لةكَي هاتووة ثَيشنيار  (سقتطا )ةليمةي ئةو ك( بملوط يحبملقتطا )دةي م , مويتةلةحَيكي تر بةكاربَييَن
 .سوثاس, (مستحق)دةكةم بكرَيتة 

 :بةرَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة هةر دانونَيك دةرضَي دةبَي بة ثرؤذةوة بَيت و ديراسةت , ئةوةلةن ناوي وةزارةت لَيرة ناطؤرزدرَي

حس)دووةمينيش رةئيي خؤم شةخصي ياني مةؤهومة شتَيكي , بكرَيت حشؤ   حبقليمح زبرا حخطرج وط ي
هةموو كةس دةزانَي مةناتيقي كوردي هةية و تةع ي يش كراوة لةناو بةرناجمي هينةكان ا ئةو ( كورهستط 

, لةبةر ئةوة لَيرةش ا ناطؤرزدرَيت, مةناتيقانة كةركووك و خانةد  و ئةوانة لةناو دةستووريش هاتوونة
, من هةردووكية ثَي مةدبولة, ن بؤ زمانةوانيةكانئةوةي بةجَي بَيَ ( بملوط يحبملرتقطا )يان ( بستقطا )

بؤية , بةآلم دواتر حةز دةكةن ئةوانةي زمانةواني ضاكي بكةن, هةردووكي بةكاردَيت, هةردووكي دةرزوا
بنووسرَي بة (ؤص ت)ماددةكة بةو موالحةزةي ليذنةي دانوني و بة مواؤةدةتي وةزير كة كةليمةي 

, واي لَي دةكةين, بنووسرَيت( بستقطا )ر زمانةواني ثَيويسك كرد بةو موالحةزةش كة ئةطة( قتطا ا)
كَي دذيةتي؟ يةكَيك دذيةتي خةمان خان , كَي لةطةَليةتي دةسك بةرزبكاتةوة؟ سوثاس, دةخيةمة دةنطةوة

 .ماددة دووةم, بة ئةكسةريةتي دةبووَل كرا, دذيةتي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاط ي 
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حبلوزا  حفاطليط بطح: حعلى حبالش بفح بل قط   ح ممطرس  حبعمطهلط ح وجيه حعخ ح بملرؤ ل حللوزبرا حبل ئيسحبالعلى هو
ح اوو حسرؤ الحبسطمح حبلوزبراح  شويال بط حبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطلهحعالق حمببطم   صارحعوه

ح.جملسحبلوزرب ح طعتبطرهحعضوبحستضطسوطحفيه
ارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليهحسخحقب ح:ي حبلوزبرا ك

ح.بلوزا 
 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئيي ليذنةي دانوني

 :خوارةوةي هةيةي ثرؤذةكة ئةوة ليذنة ئةم ثَيشنيازانةي (ضوارةم, سَييةم, دووةم)هةرضي ماددةي 
هاوئاهةنط لةطةَل ياسا , وةزارةتةكة( ئةرك وؤرماني)تا , ثَيش ماددةي دووةم خبرَيت, ماددةي سَييةم-1

 .ي بكةوَي(ثَيكهاتةكان)طةلي وةزارةتةكاني ديكةدا ثَيش 
 .بةنووس  بنووسرَين, برزطةكاني ماددةكة( التس س ت الردمية)زجنرية رزةنووسةكاني -0

 .ي ماددةكة زياد بكرَي(1)بؤ سةرةتاي برزطةي ( مد ع يالع)رستةي -7

زياد بكرَي و يةكسةر خبرَيتة دواي ( فيمطح يوبطح ر طبطح و وبطحبالم)رستةي , ي ماددةكةدا(1)لة برزطةي -4
 .ةوة(التعاون)وشةي 

 :ي ماددةكة بةم جؤرةي خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة( 6)برزطةي -0

 (جتمطعي ح بالمنطئي ح نيحبالقليمح بالقطليمحبالخ ى طوا حبلاالقطتحبلاقطفي ح بال)
 (. طوا )بكرَي بة ( تشجيع)وشةي , ماددةكةدا( 3)لة برزطةي -6
سةالحياتي سةرؤكي هةرَيمن , ضونكة ئةوانةي لةو دوو برزطةي ا هاتوون, البربَين( 4,9)هةردوو برزطةي -3
ي هةموار كراودا ( 0220ي ساَلي ( 1)اي ذمارة ياس)لةطةَل ماددةي دووةمي ياساي سةرؤكايةتيي هةرَية , و

 .ناطوجنَين

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
نازامن ئةو دوو ليذنة رةئيتان , نازامن دةتوانن ثاش و ثَيش خبرَين, ماددة طؤرزين ثاش ئةوةي خوَينرايةوة

موشكي ة  تةسولسولةكة, ضيية لةسةري؟ لةسةر ماددة دوو مةزمونةكةي ضيية؟ دوايي دةخيةينة سةري
       .نيية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها ئةوةي كاك تاريق , بةنيسبةت ماددة دوو ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا هي  موالحةزةيةكمان نيية
 .ئيشارةتي ثَي ا

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ليذنةي ثةيوةن ييةكان, باشة
 :ب ا بةرزَيد ئارَيد عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة ثَيشنيارمان كرد بةم شَيوةية خبوَين رَيتةوة

وةزير بةرثرسي يةكةم بَيت و ضاودَيري ضاآلكيةكاني وةزارةت و سةبارةت بة كارةكاني برزيار و رَينمايي -1
 .ثَيويست دةردةكات

وةزارةت بةثَيي ئةو دةسةآلتانةي كة وةكيد هاوكاري وةزيرة لة ئاراستة و سةرثةرشتيكردني كاروباري -0
 .وةزير بؤي دياري دةكات

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة شتَيكي موتةبةعة و وةزير رةئيسي ئةع ية , ئةو ك َيشةي كة هاتووة لة ك َيشةي هةموو وةزارةتةكانة
مةس ولَيكي موتةزامنيشي هةية لة , ة هاتووةهةروةكو لة ئاخريي ؤةدةرةك, و مةس وليشة لة وةزارةت

 .زؤر سوثاس, مةج يسي وزةرا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو دانونةي كة وةكو خؤي هاتووة, كةس ئيعتريازي هةية لةسةر رةئيي هةردوو ليذنةكة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بكرَين لة ماددة سَي لة مةشروعةكةداوامان كردووة دوو ؤةدةرة حةزو 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك مجال دسةت هةية, ماددةكة دةخةينة تةيويتةوة, هَيشتا نةهاتينة سةر ماددة سَي

 :بةرزَيد مجال تعون اي يا
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

زارةتةكة دوو اليةني سةرةكي و لَيك  واديارة وة, لةسةر رؤشنايي تَيطةيشتنةكةم لةسةر كاري وةزارةتةكة
ئةوةي تر كة , كة بةخؤيان سةر بة كوردستانن, يةكَيكيان ئةو ناوضة دابرز اوانةي كوردستانة, جياوازي هةية

 ..........., خارجي ئيق يمي كوردستانن وةك نيمضة وةزارةتَيكي دةرةوةية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم دوانة , وةزير و وةكيد وةزير, ماددة دوو دوو برزطةية, شة دةكةينئَيمة لةسةر ماددة دوو مونادة
 .ؤةدةت

 :بةرزَيد مجال تعون اي يا
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ياخود وةكي َيك , بؤية ثَيشنيارم ئةوةية لةبةر ئةو سةبةبة ئةو وةزارةتة دوو وةكيد وةزيري هةبَيت, بةَلَي
, لةدةرةوةي ناوضة كوردستانيةكانن, مةناتيقةكاني دةرةوةي كوردستانوةكي َيك بؤ ش وني , وياري ةدةرَيك

ئةوةي ئيق يمي كوردستان و هةموو ئةو ناوضانةي , ئةوي تر بؤ ئةو مةناتيقانةي هةموو جيهان دةطرَيتةوة
 .سوثاس, دةرةوةي كوردستان

 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي كوردستان/بةرزَيد حمم  احسان
 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن

ميحوةرَيكي ئةساسي ئةو ناوضانةي , كاري ئةو وةزارةتة راستة لةطةَلة دوو ميحوةري ئةساسي دةطرَيتةوة
ئةو ناوضانة بطةرزَينةوة , 0223ئةويش ؤيكرةيةكي موحةدد هةية تا نيهايةتي , كة دابرزاون لة كوردستان

عةيين وةختيش تةنسيقَيكي كامد , تبةس ماناي وانيية مةشاكي ي ئةو ناوضانة تةواو بَي, سةر كوردستان
وةزارةتَيك لة ئةدالية هةية كة تةندميي , لةهةر وآلتَيكي ؤي راَلي لة عالةم, لةطةَل حكومةتي عَيراق

وةزارةتَيك هةية ,  لة كوبا دوو وةزارةت هةية وةكو ئةم وةزارةتة, عي دات بكات لةطةَل حكومةتي  ؤي راَل
بةس بؤ , وةزارةتَيكي تريش هةية وةزارةتي منس يت ئينتةرنيشن, ستريي ثَيي دةَلَين ئين  طةظةرنةرَيت

تاكو كَي لةطةَل حكومةتي ؤي راَل , لة كوردستان ؤةراغَيكي دانوني هةية, ئةوةي ئةم دوو كارانة بكات
كاردةكات و حكومةتي هةرَيميش لة ئاين ةدا موحتاجي ضةن  كارة و ضةن  دانوستان نَيكي ترة لةطةَل 

, ئةم ئيشة دَيتة كردن لةجياتي وةكيد وةزيرَيكت هةبَيت يان موساع َيكي تر هةبَيت, مةكاني ترئيق ي
شةرت نيية هةموو شتَيك كة بَيتة كردن لةسةر , ضوار م ير عامت هةية, ثَينج موستةشارت هةية, نةخَير

ة تاكو لة هةيكةلي وةزارةت ئةَلَي, يان موساع  وةزير بَيتة كردن, يان وةزير بَيت, ئاسك وةكيد وةزير بَيت
من دةَلَية ئةو , تةوسيع بَيت زؤر ئةو دب ؤماسيةتي لةو وةزارةتي حكومةت هةمووي تةوسعي نةدةين

 .زؤر سوثاس, واتة ئةو ثَيشنيارة, برزيارة لة جَيطاي خؤي نيية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوة ماددةكة وةكو خؤي , وةيخؤي دةتوانَي ئةوة بة موساع ين و بة موستةشارين حةل بكات ئة
, كَي دذييةتي؟ بة تَيكرزاي دةنط دةبووَل كرا, دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَليةتي دةسك بَ ن  بكات؟ سوثاس

 .كة دةبَيتة ماددة دوو, ئَيستا ماددة سَي خبوَينةوة, تةبعةن ئةو ماددةية دةبَيتة ماددة سَي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 
ئةطةر بةم شَيوةية بَيت رةنطة , واثَي ةضَيت مونادةشةكان لةسةر تةسةلسولي مةوادي ثرؤذةكة دةكةين

بؤ ئةوةي , ئةطةر تةخوي مان بكةي بة تةنسيق لةطةَل سكرتَيري ثةرلةمان, جَيطؤرزكَيي ماددةكان بكرَيت
 .ايي ثَيكةوة تةنسيق بكةينبتوان  لةطةَل سكرتَيري ثةرلةمان بتوان  ماددةكان دو

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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بة ثَيي , داعي نيية بيخةينة دةنط ان, بةَلَي خمةوةلن هي  شتَيك ناطؤرزَي, ئةوة شتَيكي ؤةنيية رؤتينية
 .ؤةرموو كاك شَيروان, مةسائي ي ؤةني و دانوني

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح: توىلحبلوزبراحبملبطمحبلتطلي :حط ي بملطهاحبلا
بعطهاحر طحبملوط يحبملقتطا حسخحكورهستط ح طالقليمحسخحخاللحبلتاط  حسعحبحلووس حبلا بقي حلتطبييحبقوطمح-1

ح.بلاستورحبالحتطه 
حرسمح-0 ح بعطها حكورهستط  حبقليم حققوق ح ضمط  حاتالي حسط حك  حيف حبالحتطها  ح بلوزبربت حبلرلططت حيف بلتوريي

ح.هبرا حلوورهستط ح فقطحللاستوربحلا هحبال
ح.بلتورييحسعحبالقطليمحبالخ ىحيفحبلا بق-7
ح.متاي حقووس حبالقليمحيفحبملوطسبطتحبلقوسي ح بلو وي حخطرجحبالقليم-4
ح.هعمحبجلطليطتحبلوورهستط ي حلبوط حب بص حبحملب ح بلتاط  ح ر طبمح و وبمحبالم-0
ح.ها ح نيحبالقليمح بالقطليمحبالخ ى ش يعحبلاالقطتحبلاقطفي ح بلت طرا ح بالقتصط-6
ح. ش يعحبلاقطف حبلوورهستط ي حيفحبلاطملح ر طحبلاالقطتحسعحبلوورهستط ينيحيفحخطرجحبالقليم-3
ح. وظيمحبسورحبهل  اح ستط ا حشؤ  حبملب  اخ-2
ح.بلتورييحسعحبحلووس حبالحتطها حيفحقضطاطحبال فطقطتحبلا لي حبل ح وو حالقليمح  فحسوبط-9

ح. حقووس حبالقليمحيفحقضطاطحبال فطقطتحبلا لي حبل ح قومح بطحبحلووس حبالحتطها متاي-12
ح بلتوصي ح-11 حخيامحسيطستبط حبقليمحكورهستط ح  وجيهحمماليحبحلووس حمبط بالش بفحعلىحمماليطتحقووس 

ح. فتالحمماليطتحجااااحيفحه لحبلاطملحقربحبحلطج حل ل 
 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 
 :راي ليذنةي ياسايي لةبارةي ماددةي سَي

سةالحياتي سةرؤكي هةرَيمن , ضونكة ئةوانةي لةو دوو برزطةي ا هاتوون, البربَين( 4,9)هةردوو برزطةي -1
ي هةموار كراودا ( 0220ي ساَلي ( 1)ياساي ذمارة )لةطةَل ماددةي دووةمي ياساي سةرؤكايةتيي هةرَية , و

 .ناطوجنَين

 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :راي ليذنةي ثةيوةن ييةكان بةم شَيوةيةية
 :ماددةي سَييةم يةكةم بةم شَيوةية خبوَين رَيتةوة ياني طؤرزاني تَي ا بكرَيت
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مةتي عَيراق و عَيراق بة هاوكاري لةطةَل حكو –هةوَل ان بؤ طَيرزانةوةي ناوضة دابرزاوةكاني سةر كوردستان 
 .لة ذَير رؤشنايي دةستووري عَيراق

 :سَييةمينيان بةم شَيوةية خبوَين رَيتةوة
, هةماهةنطي و هاوكاري كردن لةطةَل حكومةتة ؤي راَليةكان لةثَيناوي ثاراستين ماؤةكاني طةلي كوردستان

 .عَيراق –بةتايبةت ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي كوردستان 
 .ضونكة ياساي سةرؤكايةتي هةرَية ناكؤكة وةكو ئةو ماؤةي بةسةرؤكي هةرَية سثَيرراوة, ضوارةم البربَي

 .وةكو خؤي: ثَينجةم
بؤية ثَيشنيار , البربَي ضونكة لةدةسةآلتةكاني وةزارةتةكاني رؤشنبريي و بازرطاني ث ن انانة: شةشةم

 .دةكةين شةشةميش البربَي
, من لة رابردوودا هةشتةمة خوَين ةوة, كاني ئةم وةزارةتةيةحةوتةم البربَي ضونكة لةدةرةوةي دةسةآلتة

, دةيةميش البربَي ضونكة لةدةرةوةي دةسةآلتةكاني ئةم وةزارةتةية, بةآلم نؤيةمة بة هةَلة ضاث كرابوو
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةر ئةوة ثَية باشة خاَل لة, ئةو ماددةية بة ماددةيةكي طرنط دادةنرَي و تؤزَيك راوةستاني لةسةر دةوَي

يا , ئةطةر تةع ي ي ويست يان ئي غاي ويست, بةخاَل رةئيي لةسةر ب ةين و منادةشةي لةسةر بكةين
 .ئَيستا خاَلي يةكةم, بؤية خاَل بةخاَل خبوَينن و مودتةرحي خؤتان بَ َين, هةرضيةك بَيت

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بعطهاحر طحبملوط يحبملقتطا حسخحكورهستط ح طالقليمحسخحخاللحبلتاط  حسعحبحلووس حبلا بقي ح م حعلىبلاح-1
ح.لتطبييحبقوطمحبلاستورحبالحتطه 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي با يةكةم ؤةدةرة لة مةشروعةكة ض هاتووة , ئَيمة ئةطةر ؤةدةرة ؤةدةرة مونادةشةش بكةين
, ئَيستا كاك عوني رةئيي ليذنةي دانوني خوَين ةوة. ثاشان رةئيي ليذنةي دانوني خبوَينينةوة, خبوَينينةوة

ئَيستا ئةيَ ي ثرؤذةكة , ئَيمة ئَيستا رةئيي يةكةم بةنيسبةت ثرؤذةي حكومةت دةخوَينينةوة
 .دةخوَينينةوة

ح: توىلحبلوزبراحبملبطمحبلتطلي 
قتطا حسخحكورهستط ح طالقليمحسخحخاللحبلتاط  حسعحبحلووس حبلا بقي حلتطبييحبقوطمحبعطهاحر طحبملوط يحبمل-1

ح.بلاستورحبالحتطه 
 :ئَيمة تةنها لة ليذنةي دانوني ئةوةن ةمان ئيداؤة كردووة
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حبلا بقي ح بلام حعلىح- حر طحبملوط يحبملقتطا حسخحكورهستط ح طالقليمحسخحخاللحبلتاط  حسعحبحلووس  بعطها
 .محبلاستورحبالحتطه لتطبييحبقوط

 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .عَيراق –ئَيمة ثَيشنيار دةكةين لة جياتي هةرَية بنووسرَي بؤ سةر كوردستان 
 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/ بةرزَيد حمم  احسان

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي كوردستان داش عَيراق لة هي  جَيطايةك لة هي  , تةمامبة حةديقةت من دذي ئةو مةؤهومةم 

ة ئةو وةزارةتة لة كوبا داش ل, لةهي  دةستوورَيكي ئيق يمي نيية, دةستوورَيك لة هي  وآلتَيكي ؤي راَل
من دةستووري ئيق يمَيكة , وجودي عَيراق لةوَي ضيية, ئةم ئق يمة داش وآلت و داش عَيراق, اشكةنةدد

من بؤ تارخييش دةَلَية و ضةن  جار , باسي دانونَيك دةكةم لة ئيق يمَيك, ةستوورَيك دةكةمهةيةو باسي د
, لة جاميعةي ئةمريكيش بة منيان وت يةك تةجروبةتان كردووة لة كوردستان لة هي  جَيطايةك لة عالةم

ة دةَلَي  ئةمريكا ئَيم, لة ئةمريكا يؤنظريسك يةكيان داناوة لة كوردستان, لةدةوَلةتَيك شك وا نةبووة
, لة هةموو جَيطايةك, ئةَلَين لة وآلتَيكي عالةم ئةم تةجروبة نيية, يونظريسك س َيمانية داش عَيراق

بؤ من هةموو شتَيك بَ َية داش عَيراق و داش , ئةمريكا يونفرسك داهريةية, ئةمريكا يونفرسك بريوتة
 .سوثاس, كَي دةَلَي ئةمرزؤ عَيراق هةية سبةي مبَييَن, عَيراق

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةية , كوردستاني عَيراق, ئةوةي موالحةزةكةي دةَلَي داش عَيراق, خؤي دةبَي هةن َيك هينمان هةبَيت

بةآلم لة , لة موراسةالت ا ئةوةي دةنووسي, لة دةوانين ا, لةناوي ثةرلةمان ا, كة كوردستاني تريش هةية
من شةخصي ثَية , ةكةي بة نةيَيكي دانوني دةستووري عَيراق جَيبةجَي بكةيدانونَيك ا كة تؤ حماوةلة د

لةبةر ئةوة ئةوةنيية بَ َيي نامةيةك هاتووة و بنووسي , واية وةكو رةئيةك ئيق يمةكة راست هاتووة
ئةوة نيية وةكو تةعريفة ئيسبات دةكةي كة تؤ كوردستاني , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان داش عَيراق

بؤ طةر  ان نةوةي ناوضةكاني , بةآلم لَيرة بؤ تةنفيد كردني خؤتة بؤ تةنفيد كردني ماددةيةكة, هةية تريش
باشة كَي دةيةوَي دسة , هةرَية زةروورية لَيرة ناوي بَيت, ثَية واية راست هاتووة, ترة بؤ سةر كوردستان

 .شَيخ نودتةي نيدامت هةية ؤةرموو كاك, تكاية ئةو دوو ليذنةيةي تَي ا نةبَيت, بكات لةسةر ئةوة
 :بارزاني اب  عامط  ادهة بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية ثَيويستة بة , ئةم بةعرةبية دةخوَييَن, نةوعة بَي تةندمييةك يان مةسةال خوَين نا بةن  بةن ا

كوردي , تة خوَين نلَيرةدا ماددةيةك بة عةرةبي دَيتة خوَين ن ظة مودتةرةحا وَي دَي, كورديش خبوَين رَي
وظة خوَين نا مودتةرةحَي ليذنا , ض بعةرةبي, ثاش ظة خوَين نا هةر مادةكي ض بكوردي, تَي ا دَيتة ذبري كرن
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هةر بةن ةك , ثاشي ليذنا ثةيوةن ي ار ئةويش ذ رةئيا خؤ بَيذي و ثشك وي مونادةشة دَيتة كرن, ياسايش
لَيرة , ة عةرةبي دَيتة خوَين ن مودتةرةحي يادمَييَنثاشي ك, بة عةرةبي دَيتة خوَين ن و كوردي نا

 .سوثاس, نارَيكيةك دةبينة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كاك , ئَيستاش ناوةكان ئةوانةي دةيانةوَي دسة بكةن, ئيشكال نيية, ئةوةش ئينشائةَلآل حةل دةبَيت, بةَلَي
 .حمم  ؤرج ؤةرموو

 :بةرز َيد حمم  ؤرج اب 
 .ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئ

, بةآلم ئةو رةئيةي كة كوردستان داش عَيراق, ئيق ية لةوَي كة هاتووة لة دانونةكة وابدامن شتَيكي دروستة
, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق, ياني ئَيمة تاب ؤكةي ثةرلةمان واية, لة هي  شوَييَن نةبَي

ياني ئيق ية لةناوي , بة رؤشنايي ئةوةوة دةربكةوَيئةبَي ئةو ناوة لة هةموو شوَينَيك , ئيق يمي تَي ا نيية
ياني تاب ؤي , لةسةر ئةساسي كوردستان داش عَيرادة, بَيت شتَيكي سروشتيية لة تةؤايي ي دانونةكة

, ياني ئةيَد هةية لة كوردستان برزياري لةسةر دةرضووة, عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
 .سوثاس

 :ال ين سيف  لا حخض  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, دسةكاني من كاك حمم  ؤرج كردي
 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةَلَي سةر لةنوَي بةستنةوةي ناوضة دابرزاوةكاني كوردستان بة هةرَيمةوة بة , من نةية كورديةكةم الية

ضونكة ئةوة يوَلل ئيشي وةزارةتة , اوكارية بةباشي نازامنمن ئةو ه, هاوكاري لةطةَل حكومةتي ؤي راَل
نةوةك , ياني حةدة ئةوان تةعاون لةطةَل ئَيمةدا بكةن, نةك تةعاون(من خ ل العمد مع الكومة العرادية)

 .سوثاس, ئَيمة تةعاون لةطةَل ئةوان ا بكةين
 (:ماراني باني)دادر عب اه عامط  بةرزَيد

 .ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم
ضونكة ثَية واية , هةرَيمي كوردستان زياتر دوَل بكرَيت, حةز دةكةم مةسةلةي كوردستان داش عَيراق

بؤية كوردستان طةورةترة لة , ياني يةك ثارَيدطاش دةكرَي ثَيي بَ َيي هةرَية, هةرَية بؤ يةك ثارَيدطاش دَيت
مةسةلةن كوردستان , تي بكةينةوةثَية واية باش  كور, ئةو حةساسيةتة كارَيكي باش نيية, هةرَية

ضونكة كوردستان بؤ هي عَيرادة؟ بؤية باش ين وشة وةكو دةَلَين بؤ ئةو , عَيراديش زؤر لةجَيي خؤي نيية
وهاوكارميان دةكات , ضونكة لةسَي ضوار كَيشة رزطارت دةبَي, مةسةلةية كوردستان داش عَيراق زؤر باشة
كوردستان بؤ هي , دووةميش ئةطةر بَ َيي كوردستاني عَيراق, ضونكة سَي ضوار ثارضةي كوردستان هةية
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بةآلم هةرَية لة كوردستان داش عَيراق , بَ َي  هةرَية هةرَيمي كوردستان راستة تؤزَيك جَيطري بووة, عَيرادة
 .سوثاس, بؤية حةز دةكةم لة رووي ياساييةوة لةو مةسةلةية زياتر لَي واني لةسةر بكةن, بضوك  دَيت

 :َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز
شةرحي هةرَية , يةكةم كة دةَلَي هةرَية, لة ماددةي يةك, ئةطةر تةنها بؤ روون كردنةوة تةماشا بكةن

مةدصةدي كوردستاني , لةبةر ئةوة لة دانونةكة لة كَي هةرَية هات, دةكات دةَلَي هةرَيمي كوردستاني عَيراق
ثَيويست ناكات بَ َي  وةزيري كاروباري , ة دةَلَي وةزيرئةو شةرحةي لة نودتةي يةكةم كراوة ك, عَيرادة

لةبةر ئةوة كة , ضونكة نوسراوة وةزير وةزيري كاروباري دةرةوةي هةرَية, دةرةوةي هةرَيمي كوردستان
ضونكة لة ماددة , دةَلَي وةزير ثَيويست ناكات بَ َي  وةزيري دةسةآلتي كاروباري هةرَية و ناوضةكاني دةرةوة

 .ياشَيخ ؤةرموو, كراوةتةوةيةك روون
 :بةرزَيد ؤتاح عب اه نقشبن ي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بعطهاحر طحبملوط يحبملقتطا حسخحكورهستط ح طالقليمحسخح)لة ماددةي سَييةم ا لة ؤةدةرة يةك كة نووسراوة 

لتطبييحبقوطمح)حةكةممن ثَيشنيار د.(حخاللحبلتاط  حسعحبحلووس حبلا بقي حلتطبييحبقوطمحبلاستورحبالحتطه 
حهل بح حبملاوينيحيفحبلوزبرا حستط ا  ح  حيفحبلاستور حسايو حبحملاها حبالحتطه حفياربليح حال زااحعخحساا بلاستور

 .لةطةَل رَيدم ا(حبلرقفحبلزس حبملتفيحعليه
 

 :بةرزَيد رؤعت عب اه بةرةش
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نوسراوة اد ية , ضونكة لة ماددة يةك باسي هةرَية دةكات, كاتثَية واية كوردستان داش عَيراق ثَيويست نا
, لةبةر ئةوة هي  ثَيويست ناكات لة برزطةكاني تردا بَيت, ضونكة زؤر ديار و ئاشكراية, كوردستان العراق

 .سوثاس
 :بةرزَيد مجال حمم  داسة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ثَي , ةم لة ئةسبابي دامةزران ني ئةم وةزارةتةواتَي ةط, لة حةديقةت ا من تؤزَيك موشكي ةم هةية

يان جيا كردؤتةوة كة ( 9و 4)ئةضَيت لةطةَل رَيدم بؤ ليذنةي ياسايي كة دةست خؤشيان لَي دةكةم خاَلي 
يان وةزارةتَيكة عي دةي , مةبةستة لةوةية ئةو وةزارةتة وةزارةتي دةرةوةية, دةسةآلتي سةرؤكي ئيق يمة

ئةمة مةؤروز بوو , ئيش وكاري ئةو ناوضانةية كة تا ئَيستاكة نةخراوةتةوة سةر كوردستانبة راثةرزان ني 
بؤ ئةوةي مباندانيباية ئيش وكارةكاني ئةم وةزارةتة , ئَيمة شيمان بكردبايةوة و دةست نيشامنان بكردباية

 .ثاسسو, ئَيستا ئةوةي من تَيبيين دةكةم و لةسةر خاَلي يةكةم هي  تَيبينية نيية, ضيية
 :خض بةرزَيد سارا ؤقي 
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, روونكردنةوةكةي من بةرزَيد كاك تةلعةت باسي كرد

 :خمموري سعي   طه  غفور بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نة خؤتان دةزانن ئةو ناوضا, بةنيسبةت برزطة يةكي ماددةكة كة باس لة طةرزان نةوةي ئةو ناوضانة دةكرَيت
شارو شارؤضكةكان تةماشا دةكةين لةو ثةرزي بَي , هةرضي طون ة نةماوة, هةمووي وَيران كراون

بؤية ئةطةر بكرَي ئيداؤةيةك بكرَيتة سةر ئةو برزطةية لةطةَل طةرزان نةوةي كار بؤ ئةو , خدمةتطوزارين
 .سوثاس, ناوضانةو ئاوةدانكردنةوةيان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةتةكان ئيشيان هةية و هةريةكة , َي  موداخةلة نةكةن لة ئيش وكاري وةزارةتةكانهةرضةن ة دةَل

 .كاك ئارام ؤةرموو, ئيشي خؤي هةية
 :بةرزَيد ارام رسول مامن 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ذة بة ياخود ئاما, ئةطةر بكرَيت ناوي ناوضةكان بطوترَيت, من ثَيشنيار دةكةم لةجياتي ناوضة دابرزاوةكان

 .سوثاس, بكرَيت 142ماددةي 
 

 :بةرزَيد مجال تعون اي يا
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بعطهاح)بةنسبةت خاَلي يةكةم باوةرز ناكةم ئةو وةزارةتة ئةو يةالحيةتةي هةبَيت يةكسةر راستةوخؤ بَ َي  
بؤية من ثَيشنيار , ةيةضونكة ئةوة دةرارَيكي سيادية و ثَيويسك بة حكومةتي عَيراديش ه( ر طحبملوط ي

حسخحشأ هحب حارطعاحعلىحبعطهاحر طح)دةكةم ئةوة ئيعادةي يياغة بكرَيت بةم شَيوةية  بلام حعلىحك حسط
خاللحبلتاط  حسعحبحلووس ح( )ؤي رالي)و ئيداؤةي ك يمةي( بملقتط حسخحكورهستط )نةك ( سوط يحبملقتطا 

 .سوثاس (بلفياربلي حبلا بقي 
 :يفبةرزَيد دلَير حمم  شر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن دوَييَن كؤبوونةوةمان هةبوو ئةو , دةمةوَي دسة بكةم( 02)وةكو ئةن امَيكة لة ليذنةي 

بةتايبةتي ليذنةكةي ئَيمة , موالحةزاتانةي كة دوَييَن كردمان ثَيويستة ئةمرزؤ لَيرة تةرح بكرَيت
بةهةر , يشةكاني ثةيوةن ي بةو مةسةلةيةوة هةيةبةتايبةتي ئ, راستةوخؤ ثةيوةن ي هةية بةو وةزارةتة

ئةطةرضي ثَيش ئةوة من , حاَل من بةشبةحاَلي خؤم ثَية واية يةكَيك لة طرنط ين ئةركةكاني ئةو وةزارةتة
يش كة جَيبةجَي دةكرَي و مةشاكي ي  142ئةم وةزارةتة دواي ماددةي , لةطةَل رايةكةي جةنابي وةزيرم
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بةآلم زةروورةت واية لة ماددةي يةك ا تةركيدي ئةساسي بؤ , يش كردن دةكاتئةمَييَن و ثَيويست بة ئ
ياني دةي م واية ئةو ماددةية تةسبيت بكرَي لةو برزطةية و بةو , 142ضؤنيةتي جَيبةجَي كردني ماددةي 

م لة بةآل, (العمد ع م)من لةطةَل رايةكةي ليذنةي ياسام كة لة بي ايةت كاركردن بَيت واتة , شَيوةية بَيت
كاركردن بؤ بةستنةوةي ناوضة دابرزاوةكاني كوردستان بة هةرَيمةوة بة هاوكاري ) ئةخريدا واي لَي بَيت 

ياني بةو , ي دةستووري ؤي رالي142لةطةَل حكومةتي عَيراد ا بؤ ثيادةكردني حوكمةكاني ماددةي 
ئةوجا , ئةو وةزارةتةية بةراسك ضونكة ئةو ئةركة ئةركَيكي ئةساسي, شَيوةيةي لَي بَيت باش ة بة راي من

 .سوثاس, ئةركي دووةمي مةسائي ةكاني ترة ثةيوةن ي بة شَيوةيةك لة شَيوةكاني وةزارةت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو جةنابي وةزير, رايةكةت مةنتيقي تَي اية
 :وةزيري كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/بةرزَيد حمم  احسان

 .ي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤك
ئةطةر بَيتو , كةليمةي ئيتيحادي تةرجومةي عةرةبي كةليمةي ؤي رالية, لة هةموو جَيطايةك هةر ؤي رالية

ياني لةسياسةت ا هةية ناتوان  , بة ناوضةكان هةمووي بَ َيي لة دانونةكة بة حةديقةت هةن َي شت هةية
( متنازع ع يها)دانوني ئي ارةي دةوَلةت هاتووة لة , بَ َي  واتة ئةو ناوضانة دياري نةكراون بةناوي ض 

لةبةر ئةوةي ئيمانَيكي موتَ ةدمان هةية كة ئةو ناوضانة دابرزاون ( بملتقطا ) مان طؤرزي وران (تنازع)ئَيمة 
خاللحبلتاط  حسعحبحلووس حبلا بقي حلتطبييحبقوطمحبلاستورح), بؤ تةواجود بوونة لة عةمةل, لة كوردستان

, 142ماددة هةية عي دةتي بةم ناوضانة نةك بةس ماددةي , نكة ئةحكامي دةستوور زؤرةضو, (بالحتطه 
ئةطةر , ئةو مةناتيقانة لة هةموو مةناتيقةكاني تر زةرةرمةن ترة, تةوزيعي سةروةية, تةوزيعي مةواري ة

تة تةرخان ئةو ناوضانة هاتنة سةر كوردستان كارَيك بكةين كة ضؤن حصةيةكي باشي واري اتي عَيراق بَي
مواري ي عَيراق دَيتة تةرخانكردن لةسةر ئةساسي )ماددةيةكي تري دةستوور هةية دةَلَيت , كردن

ياني بؤ كاري ئةم , هةرض مةنتيقةيةك لة عَيراق موتةزةررتر نيية بؤ كاري ئةمة( مةناتيقي موتةزةريرة
و تةتبيقاتي دةستووري بة هةمو, و تةنيا 142وةزارةتة موتةع يق نيية بةس بة طؤرزاني ماددةي 

ياني ئةطةر وةزارةتَيك دة ساَل دامةزرا بوو بؤ تةتبيق كردني , ئيتيحادي لةسةر ئةم ناوضانةية بووة
يان مةلةؤَيكي , موستةشارَيك بؤ دامةزران ن ئةم ماددةية يان نوَينةرَيك بَيتة دامةزران ن, 142ماددةي 

يةكَيك , كرا دةد وةزارةتَيك نايةتة دامةزران ن ؤةترةيةكي تةح ي , سياسيية بؤ وةختَيكي موعةيةن
ودامةزران ني , نةك وةزارةتَيك دَيتة دامةزران ن, تةك يف دةبَي بؤ ئةم مةسةلةية تاكو كؤتايي دَيت

نةك جَيطري نةك وةَلآل , ئةم هؤَلة برزياري دامةزران ني ئةم وةزارةتة دةدات, وةزارةت لةم هؤَلة دةرضووة
لةدواي , ئَيوة ئةو ئةركةتان داب  كردية, ة حاجةتي نيية و رؤَل و ئةركةكاني ديار نييةئةمرزؤ ئةم وةزارةت

ؤكرةي , ئينجا ناويش لَيرة دةرضووة, ياني دةرارةكة لَيرة دةرضووة, ئةوة شةرةيف وةزارةتةكة بة من دراوة
 .زؤر سوثاس, راننةك لة ئةجنومةني وةزي, دامةزران ني وةزارةتيش هةر لة دانوني ثةرلةمان دةرضووة



 100 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ؟ , ثةلةي لَي بكرَيت باشة 142ئةوةي ماددة , بةآلم يةك تَيبيين هةية, زؤر سوثاس بؤ موالحةزةكانت

ئةمةش ئاليةتي , كاركردن بؤ ئةوةي رةبك ئةو ناوضانةي دابرزاون بة كوردستان, ضونكة تؤ دةَلَيي هةوَل ان
ئةو ماددةية , ئةوة رَيطة لةوة ناطرَيت كة تؤ شك تريش بكةيت, ةكةية( 142)طةرزان نةوةي ماددةي 

حر طحبملوط ي)جوم ةكةي سةرةتاكةي دةَلَيت  ( 142)بة ماددة , ئةوةش بة ض دةكرَيت( بلام حعلىحبعطها
 .نازامن رةئيي ليذنةي دانوني, ضونكة تةؤسريةكة باش  دةبَيت, دةكرَيت

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حالقوطمحسطهاح)داوة  142ئيشارةران بة ماددة , لة ئةسبابي موجبة ئةوةمان درج كردووة بةراسك  وفي َب
حبلاستورح142 حسخ بةراسك لة ئةسباب موجبةكةش كةم , دووبارة بكةينةوة 142لَيرة دووبارة ماددة (

بَي  لة ماددةيةك , 142ةسباب موجبةكةي ماددة ئَيمة دانونَيكي طةورة و طران يةك لة ئ, دةكاتةوة
 .سوثاس, طضكةي بكةينةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ديباجة مولدةم نيية, ئةوة ماددةيةكي مولدةمة, نةخَير بةحةديقةت كاك شَيروان ئةوة موشكي ة نيية

 .كمال. وو كاك دؤةرم, ديباجة خواليةي دانونةكة دةكات, ئةو ماددةية تةئكي ي ديباجة دةكاتةوة
 

 (:كمال كركووكي. د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة , تةح ي  نةكةين بةوة, بةرةئيي من با شامد تر بَيت, بة حةديقةت كوردستان زؤر جَيي لَي برزاوة
لة داهاتووي ثرؤذةكة  142بةنسبةت ماددة , دوو, ئةمة يةك, شوَيين تريشي لَي برزاوة, هةر ئةوةن ة نيية

كة ئيشَيك , يان موديريةتَيك ئيداؤة بكةين بؤ تةتبيع و ئاسايي كردنةوة و ئيحصا و طةرزانةوةي دميوطرايف
بةآلم ئةمة , ئةوة لة داهاتوو ئيداؤةي بكةين, دسمَيك بَيت لة ئيشي وةزارةتةكة و بؤ ثةرةثَي انيش

 .سوثاس, ردووة بةو شَيوةية مبَييَن باش ةبةرةئيي من وةكو ليذنةي ياسايي كة ثَيشنياري ك
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنياري يةكةم ليذنةي ياسايي باسيان كرد كة دةبَيت بطوترَي , من دوو ثَيشنيارم هةية لةو ؤةدةرةية

حر ط) حر ط)نةك ( بلام حعلىحبعطها حر ط)لةبةر ئةوةي ( بعطها , نيا ئةركي ئةو وةزارةتة نييةتة( بعطها
بؤية دةَلَية , ليذنةيةك هةية لة بةغ ا ثَيك هَينراوة و سةرؤكايةتي كؤمار بةشَيك لةو ئةركةي هةية

ئَيمة واتَيي , (لتطبييحبقوطمحبلاستورحبالحتطه )لة كؤتايي ؤةدةرةكة دةَلَي , (العمد ع م)دةبَيت بطوترَيت 



 107 

حب)دةطةين كة  بةَلكو بة تةتبيقي دةستووري ئةو , بويتة ئاماجنمان تةنيا( الحتطه لتطبييحبقوطمحبلاستور
 .سوثاس, ( تطبيي)بطوترَيت ( لتطبيي)بؤية لة جياتي , شوَينة دابرزاوانة بَيت
 :بةرزَيد مجال يوسف بؤتاني
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 قياحبالقوطمح)نكة ضو, 142بة حةديقةت من يياغةيةكي ترم هةية و تةئكي يشة هةر لةسةر ماددةي 
بلام ح)جا ئةطةر مةجال هةبَيت يياغةكة خبوَينمةوة , و تةئكي  كردنةكةشي بة ثَيويسك دةزامن( بلاطس 

علىحبعطهاحر طحبملوط يحبملقتطا حسخحكورهستط ح طالقليمحسخحخاللحبلتاط  حسعحبحلووس حبلا بقي حلتطبييح
, ياني ئةحكامةكاني تريشي ضي هةبَيت زمين ئةوةية, ( حبالقوطمحبالخ ىحسخحبلاستورحبالحتطه ح142بملطهاح

 .سوثاس, شي تَي ا بةهَيد ترة142ماددةي 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حسخح), يان هةوَل دان يان كاركردن( العمد), ئَيستا لةسةر دوو شت خي و هةية حبملقتطا  حبملوط ي على
لةوة ,ح(لتطبييحبقوطمحبلاستورحالقليمحكورهستط حكورهستط ح طالقليمحسخحخاللحبلتاط  حسعحبحلووس حبلا بقي 

ح)حخي و هةية هةن َيك دةَلَين ح(142لتطبييحبملطها ئةوةي لةطةَل ئةوةية كة , ئةوةي دةخةمة دةنط ان,
بلام حعلىحبعطهاحر طح)تكاية ييغةكة بةم شَيوةية , وةكو خؤي مبَييَن كة ليذنةي دانوني ئيق احي كردووة

حبملقتطا  حكحبملوط ي حبلاستورحسخ حلتطبييحبقوطم حبلا بقي  حبحلووس  حبلتاط  حسع ح طالقليمحسخحخالل ورهستط 
 .ؤةرموو ,(بالحتطه 

 
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلا بقي ح حبحلووس  حسع حبلتاط   حخالل حسخ ح طالقليم حكورهستط  حبملقتطا سخ حبملوط ي حر ط حبعطها حعلى بلام 

ح.استورحبالحتطه لتطبييحبقوطمحبل
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 142ثَيشنيارَيكي تر هةية لة نةتيجةي موداخةلةي ئَيوة كراوة وئةوانة كة ئيداؤةي ماددةي 
تؤ دةَلَيي طةرزان نةوةي ناوضةكاني تري هةرَية بؤ , جاري يةكةم, (سخحبلاستورح142لتطبييحبملطهاح),بكرَيت
بدان  يةكةم جار تاكو , ئةحكام ئوخراي ضي, 142اوة لة ماددة ئةمة يةك ئاليةتي بؤ دانر, هةرَية

طةرزان نةوةي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية بؤ سةر , لةبري مةكةن جوم ةكة تةس سولة, تةيويك بؤ بكةين
ئةوةي ياسايي كة , دةستووري هةر ئةوةية, ضي تر هةية تاكو ئيداؤةي بكةين, هةية 142ماددة , هةرَية

كَي لةطةَل ئةوةية دةسك , دةخةمة دةنط انةوة 142ئةيَ ةكةي بَي  142ةوةي ئيداؤةي ئ, خوَين يةوة
كة لةنةتيجةي دسة كردن ا , بَ ن  بكات؟ عةؤو كاك  ؤرست دةَلَي ئةوةل جار مودتةرح دَيتة تةيويت
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كَي , طةَلةكةس لة 76ةكة ئيداؤة بكرَيت دةسك بَ ن  بكات؟  142كَي لةطةَل ئةوةية كة , ةكة 142كةدةَلَي 
 .لةطةَل نيية؟ كاك شَيروان تةوزني هةية ؤةرموو

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت لة بي ايةتي جةلسة دةستت ثَي كرد وتت ئةو ئةن امانةي كة لة ليذنة دةنطيان داوة تةد يصي 
رةضاوم كرد سَي ئةن امي ليذنةي  ياسا  بةَلكو من, ئَيستا نةك تةد يصي دسةيان بكةين, دسةيان بكةن

, و ئَيستا موخاليفي رةئيي ئَيمةن, بةداخةوة لة مةحدةري ليذنة ئيمدايان كردووة كة لةطةَل رةئيي ئَيمةن
وكاك , سَييةميان دكتؤر نوري, دووةميان كاك دلَير, يةكيان كاك كرية, ئةوةش ناكرَيت بة حةديقةت

 .سوثاس, زاناش
 :جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة

بةآلم لة نةتيجةي مونادةشة كة مودتةرةحَيك دَيتة ثَيشةوة تازة , مةب ةئيةن دسةكةي ليذنةي ياسا راستة
بةآلم بَ َي بةداخةوة من ئيمدام , خؤ كةلةبضةمان لةدةست نةداوة, ئةو ئةن امةي كة ئيمداي كردووة, بَيت

 .ؤةرموو كاك كرية, كردووة و تةرح كراوة
 :عب اه بةرزَيد كرية حبري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
زياتر كةَلكي هةية بؤ ئةوةي لةو ياسايةدا  142من ثَية واية ئةطةر مةسةلةي زيكر كردني ماددةي 

 .سوثاس, بؤية من دةنطة بؤدا, نةؤسي مانا دةطةيةنَيت, هةبَيت
 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةرموو نودتةي نيداميؤ, منيش لةطةَل تؤم, دةزامن نةؤسي مانا دةطةيةنَيت

 (:ماراني باني) دادر عب اه عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سةرؤكي , ديارة لة هةموو دانيشتنَيكي دنيا كة وةكو جةنابت ؤةرمووت ئةطةر دةنطةكان وةكو يةك بوون
 .سوثاس, ثةرلةمان دوو دةنطة حةسة دةكرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر , بوو 70بة  74بة تةمخيين وان , بوو 70بة  70بةتةمخيين من , بوو كاك عومسانئةزاني ضؤن 

ئةوةي , جارَيكي تر دةي ةينة دةنط انةوة, 70بة  74بةآلم خي و هةية , بةتةمخيين من بَيت راستة
دةنطي و  41بة  41بكرَيت دةسك بَ ن  بكات تكاية؟ كَي لةطةَل نيية؟  142لةطةَل ئةوةية كة ئيداؤةي 

, بة حةديقةت خؤي ؤةردَيكي طةورةي تَي ا نيية, كةواتة حةسة كرا, منيش لةطةَل ئةوةية ئيداؤة بكرَيت
كة , من موالحةزةكةم سةحب دةكةمةوة, بةآلم ئةو تةجروبةيةتان كرد لة ثةرلةمان ا سوثاستان دةكةم
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بةآلم لة , بةرزنةكردبؤوةديار بوو ئةو ثَينج شةش دةنطة لةم  و ئةوال دةستيان , بوو 70بة  76
ئةوةي ئَيستا كة ئيداؤة , سوثاسيان دةكةم, ئةوة نةبوو لةبةر ثارتي و يةكَيك بَيت, دةنط ان ا دةنطيان دا

 .خاَلي يةكةم خبوَينةوة, تاكو بيخةينة دةنط ان, كراوة ليذنةي دانوني بيخوَينَيتةوة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلا بقي ح حبحلووس  حسع حبلتاط   حخالل حسخ ح طالقليم حكورهستط  حبملقتطا سخ حبملوط ي حر ط حبعطها حعلى بلام 

 سخحبلاستورحبالحتطه ح142لتطبييحبقوطمحبملطهاح
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نكة ئةوة ضو, كَي دذيةتي؟ بةزؤرينةي دةنط ثةسةن  كرا, كَي لةطةَل ماددةكةية دةسك بَ ن  بكات؟ سوثاس
ئةو , ئةواني تر هةمووي ثَيكةوة دةنطي لةسةر دةدةين, بؤية بةجيا دةنطمان لةسةردا, خي يف لةسةر بوو

ئةوة دةخيةينة , ماددةيةي خي يف لةسةر بَيت و حةسة نةكرَيت و تةراجوع نةكةن ئةو تةرةؤانة
 .ؤةرموو دووةم, دةنط انةوة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة

حرسمح--0 ح بعطها حكورهستط  حبقليم حققوق ح ضمط  حاتالي حسط حك  حيف حبالحتطها  حبلرلططتح بلوزبربت حيف بلتوريي
ح.بحلا هحبالهبرا حلوورهستط ح فقطحللاستور

ح
ح

 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةر شتَيك ا ثَيوةن ي بة ,  راَلي داهةماهةنطي كردن لةطةَل دةستةآلت اران و وةزارةتةكاني ؤي -0
بؤ سةر لةنوَي دةستنيشانكردني سنووري ئي اري , زامنكردني ماؤةكاني هةرَيمي كوردستانةوة هةبَي و

 .بةثَيي دةستوورةكة, كوردستان
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, و برزطةية نييةئَيمة ليذنةي ياسا هي  موالحةزةيةكمان لةسةر ئة

 :اب  بةرزَيد ئارَيد عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيمة ثَيمان واية بةم شَيوةية خبوَين رَيتةوة
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, هةماهةنطي و هاوكاري كردن لةطةَل وةزارةتة ؤي راَليةكان لة ثَيناوي ثاراستين ماؤةكاني طةلي كوردستان
 .عَيراق –ستانياني دةرةوةي كوردستان بةتايبةت كورد, نةك هةرَيمي كوردستان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .داشةكةمان شةرح كرد و حةسة بوو, داش نةما

 :اب  بةرزَيد ئارَيد عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, بةآلم دةرؤةت نةبوو, كة ئةو دسةي كرد, وةآلممان هةبوو بؤ كاك جةنابي وةزير, ئَيمة دسةمان هةبوو
ضونكة هةتا ئَيمة دانون دابرزَيذين هةموو رؤذ ئةو , بةرزاي من ئةوة حةسة نابَي, ك هؤكار هةنةكؤمةَلَي

ئَيمة كؤمةَلَيك هؤكار هةية كة ثشك ثَي دةبةست  و ثَيمان واية , مةسةلةية دووبارة دةبَيتةوة
 .رةئيةكةتان طوجناوتر بووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي , بةآلم ئةمة ئيختيصايي خؤيان هةية, ئيح امي رةئيت هةية, وتؤ رةئيةكةت واية بةسةرضا

وران ئةوة يةكةم خاَل لة دانونةكة ثَيت دةَلَي هةرَية ياني هةرَيمي , دانونية و وةزير خؤيةتي و يياغةية
و بووة و ئةوة تةوا, تةواو ياني لة كَي ناوي هةرَية هات واتة هةرَيمي كوردستاني عَيراق, كوردستاني عَيراق
كة تازة هاتبووم ئةو , منيش ؤَير بوومة, لةبةر ئةوة مةسةلةيةكي دانونية, شةرحي كردووة

 .ؤةرموو, وةزيريش هةمان شك تةئكي  كرد, بؤية وةآلمت دةدةمةوة, موستةلةحاتانة ؤَير بووم
 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمي كوردستان/بةرزَيد حمم  احسان

 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن
 .سوثاس, من ثشتيطري رةئيي ليذنةي دانوني دةكةم

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك مجال, باشة با ناوةكان بنووس 

 :بةرزَيد مجال يوسف بؤتاني
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 ح حبعطهاحبلتورييحسعحبلرلططتح ححبلوزبربتحبالحتطها حيفحك حسطاتاليح ضمط حققوقحبقليمح حشابحكورهستط)
حللاستور حبالهبرا حلالقليمح فقط بةرةئيي , لة جوم ةيةك دووجار كوردستان تيكرار كراوةتةوة(رسمحبحلا ه

دوو هةر اد ية بة تةنيا نابَيت شعبيش لةطةَلي , من جوم ةكة رةكيكة ئةطةر دووبارة بكرَيتةوة يةك شت
 .سوثاس,  قليمح فقطحللاستوربعطهاحرسمحبحلا هحبالهبرا حلالحاد ية و شعب كوردستان, هةبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وران اد ية , ةكة زيادة(كوردستان)بةآلم من ثَية واية حقوق االد ية , هةرضةن  ئةوة ئيشي وةزيرة

, حةدي اد ية ئةو ناوضانة بطةرزَينةوة, لةدةستووري خؤمان لةو رؤذانة دياري كردووة سنوورةكةي ضيية
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,  ياني كوردستاني يةكةم زيادة, لكوردستان وؤقا ل  ستور 142 ود لةبةر رؤشنايي ماددةي ئينجا رةمسي ح
 .ؤةرموو كاك احسان

 :بةرزَيد احسان عب اه داسة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حشابحكورهستط )بةآلم , هةمان ؤيكرةم هةبوو حققوق حبالهبرا حو)يةكةم جار (  ضمط  حبحلا ه حرسم بعطها
دووةم اد ية ئيداؤة , ةكة البربَي و شعب لة جَيطاي دابنَين(اد ية)ياني جاري يةكةم ( تط لالقليمحكورهس

 .سوثاس, وابدامن واتاكة باش  دَيتة ثَيش, بكرَيت
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
َيمة سوَلتةي دةزائيمان سوَلتات ئ, ضونكة ئَيمة دةبَي جياي بكةينةوة, من لةطةَل ئةوةدانية كة سوَلتات

بلتورييحسعحبلرلططتح بالهبربتح)كة دةَلَي , سوَلتةي تةنفيدميان هةية و سوَلتةي تةشريعيمان هةية, هةية
ئةو وةكو وةزيرَيك ناتوانَي تةنسيق بكات لةطةَل سوَلتةي دةزائي لةطةَل سوَلتةي تةشريعي و  (بالحتطها 

لةطةَل , َي لةطةَل سوَلتةي تةنفيدي ا كاربكات يان تةنسيق بكاتئةو بةس دةتوان, لةطةَل سوَلـتةي تةنفيدي
ضونكة سوَلتة ئةبَي بدان  ( التنسيق مع الوزارات و االدارات االحتادية) ئةوةدام كة سوَلتة نةمَييَن هةر بَ َي 

 .سوثاس, سَي سوَلتةمان هةية ئَيمة لةناو عَيراد ا, ئَيمة سوَلتة هةر تةنها يةك وشة نيية
 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوة/َيد حمم  احسانبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
( الف والمةكة( ) ضمط حققوقحبالقليم)يةكةم كوردستان زيادة , من لوغةويةن لةطةَل ثَيشنياري كاك مجامل

, نيية تةنفيدميان, كَيشةكاني ئَيمة لةطةَل بةغ ا بةس لةسةر سوَلتاتة, مبَييَن( سلططت)بةآلم , زياد بكرَيت
موشكي ةمان لةطةَل دةزا , موشكي ةي ئَيمة لةطةَل جانل دانونيمان هةية, نةك لةسةر سوَلتاتي تةنفيدية

, موشكي ةمان لةطةَل ثةرلةماني  عَيرادي هةية, موشكي ةمان لةطةَل حمكةمةي ئيتيحادميان هةية, هةية
لةطةَل هةموو نةوعة سوَلتات ضونكة موئةسةسةيةكي حكومةت بة رَيطاي ئةو موئةسةسة دانوستان ن 

ئةمة لةهةن َي وآلت ثَيي , ئةمة شةرت ئةوة نيية ئَيستا حةديقةت واية, دةكةين لةطةَل حكومةتي عَيراق
وةزارةتَيك كة بتوانَي تةنسيق لة نَيوان حكومةتي هةرَية و حكومةتي ( ئينتفةرطرميين  يونس ي)دةَلَين 

دةبَيت دةزطايةكي , هةر سةترةكةية, ي لةم وآلتة نةهاتؤتة ديو تائَيستاش حكومةتي ؤي رال, ؤي راَلي
ئةمة سَي ساَلة لةسةر تةجروبةي حكومةتي , ؤةراغَيك هةية الي ئَيمة لة كوردستان, حكومي هةبَيت

, ئةطةر بَيي سةيري كَيشةكاني ئَيمة بكةي لةطةَل حكومةتي ؤي راَل, لةسةر تةجروبةي هةردووال, هةرَية
تووشي زؤر كَيشة , دةزطايةكة كة تةندميي ئةم كارانة بكات لةطةَل حكومةتي ؤي رالسةبةبي نةبووني 

حةديقةت , لةطةَل ثةرلةمان, لةسةر مةحكةمةي عوليا, لةسةر مةسائي ي دةزا, بووينة لةسةر ميدانية
 .زؤر سوثاس, نةك شتَيكي تر, غةرةزمان ئةوة بووة



 102 

 : بةرزَيد حمم  ؤرج اب
 .ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم

ياني تةرجومةي دةسةآلت لة سوَلتات دةستةآلت اران , لةسةر ئةو خاَلة وابدامن طرؤت لة تةرجومةكةيةتي
بةآلم , ياني دةسةآلت اران عادةتةن شةخصَيكة, هةَلةكة لة كورديةكة دروست بووة, دةسةآلتةكانة, نيية

وةكو سوَلتةي ياسايي , ائ سوَلتات ئةو جيهاتة مةشروعة تةشريعانةية كة لةثةرلةمان سوَلتةي دةز
من دسةكةم , منيش ثَية واية ئيش لةسةر ئةو ناوضانة بكات كة دابرزاون, طرؤتةكة لةوةداية, وئةوانة

تةنسيق , هةماهةنطي ياني تةزامون, لةسةر ئةوةية سةرةتا تةنسيق كة لة كورديةكة بة هةماهةنط هاتووة
نةك ,   هاريكاري لةطةَل وةزارةتةكاني عَيرادي ؤي راَل ائةبَي بَ َي, هةماهةنطي هةَلةية, ياني هاريكاري

حققوقح)لةوةي تردا , ئةمة وةكو زمانةواني, هةماهةنطي ياني تةزامون, هةماهةنطي ح ضمط  حاتالي فيمط
حكورهستط  , حقودي ماددي دةطرَيتةوة, ئي  حقودي ئيق يمي كوردستان ياني ئةرازي دةطرَيتةوة( بقليم

بةشَيكة لة حقودي  ( بعطهاحرسمحبملوط يحبالهبرا )لَيرة كة واوَيكي بؤ داناوة , تةوةحقودي مةعنةوي دةطرَي
ئةبَي جياي , بةآلم بؤ ئةوةي زياتر لَيي دووَل ببينةوة, لة ئةيَ  ا موتةزةمينة, ئيق يمي كوردستان

, تر سةيري بكةين ياني ئةو خالًَة لةهةموويان بة طرنطي, بؤ طرنطي ثَي ان( ومنها)بَ َي  يان , بكةينةوة
ياني ئي اريةكةي و مةناتيقةي بةشَيكة لة (  ضمط حققوقحبقليمحكورهستط )ئةطينا خؤي ئةوة كاؤية بَ َي  

ياني حكومةت هةية بريك ية لة خاك و , لةهةموو دنيا واية, ياني خاك بةشَيكة لةم ئيق يمة, حةدي
ئةو , وردستان خاكةكةش دةطرَيتةوةخةَلك و ئةو ئي ارةي كة هةية كة ئةَلَين حقودي شةعل ك

ياني , (وباالخص)يان بَ َي  ( ومنها)يان ئةبَي بَ َي  , بةآلم بؤ زياتر ئيهتيمام, مةناتيقانةش دةطرَيتةوة
ئاطامان لَي بَيت لةدةستوور , (وؤقا ل  ستور)نةَلَي  , الي ئَيمة ئةوة زؤرة, طرنطيةكي زياتر ب ةين بةوة

ياني ماددةي يةكةم كة بَ َي  ماددةي , دةيةي ثَيشيش ئةو ئيقترياحةم هةبووةبةراسك من بؤ ئةو ماد
لة دةستووري  127دةستوور هَيشتا ماددةي ( وؤقا ل  ستور)ضونكة ( 142بملوط يحبملشمول ح طملطهاح) 142

َي ئةب, 142ئةم دةستوورة هةميشة دذايةتيةكي هةية بةرامبةر ماددةي , عَيرادي موةدةت هاتؤتة ئَيرةش
, ياني لَيرةش نةَلَي  وؤقا ل  ستور, ب ةين 142ئَيمة ئةبَي زياتر طرنطي بة ماددةي , ئاطامان لَي بَيت

 .سوثاس, 142بةَلكو بَ َي  بةثَيي مادةي 
 :بةرزَيد حامت حمم  جان حسن

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
م من ئةوةي وةكو تةعبريَيك بةآل, تةدريبةن ئةوةي كاك حمم  ؤرج باسي كرد ئةوةي منيش هةر ئةوةية

هةماهةنطي كردن لةطةَل وةزارةتةكاني ؤي راَل لة هةر ), وةكو ييغةيةكي باش حةز دةكةم بيخوَينمةوة
لة دةستووري  142شتَيك ا ثةيوةن ي بة ماؤةكاني هةرَيمي كوردستانةوة هةبَيت بة طوَيرةي ماددةي 

 .سوثاس( هةميشةيي عَيراق
 :ومعرو سصطفى جعفر بةرزَيد
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ماؤةكاني هةرَيمي كوردستان هةبَيت )برزطةي دوو ئةطةر ئةوة زياد بكرَيت , ثَيشنيارَيكة هةية ماددةي سَي

ياني بةثَيي جوغراؤياي , زياد بكرَيت( و بؤ سةرلةنوَي دةستنيشان كردني سنووري ئي ارةي كوردستان
وردستان بة ثَيي ئةو ناوضانةية كة جوغراؤيا و مَيذووي ياني دياريكردني سنووري ئي ارة ك, ثَيشوو

, دوو كاك عدال ين رايةكي هةبوو ئةَلَي ئةو دةستوورةي دياريكردووة, ئةوة يةك, كوردستان دةطرَيتةوة
زؤر وازح , و بةثَيي دةستوور دةستوورةكة ديار نيية, دةستووري عَيرادة, دةستووري هةرَيمي كوردستان

 .زؤر سوثاس, نيية
 :بةرزَيد عادل حمم  ام 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةراي من ئةوة ثَيضةوانةي ماددةي دووي دانوني , ئةم برزطة ئةطةر بةم شَيوةية بة موتَ ةدي وةريبطرين

اتوىلح ورييح نيحبلرلططتحبالحتطها ح سلططتح)لةبةر ئةوةي لةوَي ئةَلَي سةرؤكي هةرَية , سةرؤكي هةرَيمة
بةراسك سوَلتات لة موستةلةحي دانوني سوَلتاتي تةنفيدي و , كة سؤزان خان وتيئةوةي ( بالقليم

ياني بةراسك ئةوة ثَيضةوانةي ئةو ماددةية , ئةطةر ئَيمة تةماشاي بكةين, تةشريعي و دةزائي ئةطرَيتةوة
 .سوثاس, ئةطةر ئَيمة بَيتو بة موتَ ةدي وةريبطرين

 :نوري مجيد تاَلةباني. بةرزَيد د
 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي

حرسمح) حبعطها ح  حشابحكورهستط  حققوق ح ضمط  حاتالي حسط حك  حيف حبالحتطها  حبلرلططتح بلوزبربت حسع بلتوريي
حلالقليم حبالهبرا  يش ضونكة كؤمةَلَيك 142هةتا ماددةي , بةبَي ئةوةي باس لة دةستوور بكةين( بحلا ه

بؤ ئةوةي كةوا ناوةرزؤكي ئةو ماددةيةش , كؤشان انئَيستا اليةني دةرةكي و ناوةكيش ئَيستاكة لة هةوَل و تَي
 .زؤر سوثاس, ثوضةَل بكرَيتةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَية واية ئةو موالحةزةيةي كاك , وةَلآل منيش ئةطةر كاك دكتؤر ئيحسان ئيجازةم ب ات و ليذنةي دانونيش

ختيصاياتي حكومةت و سةرؤكي حكومةت ياني شتَيك نةنووس  لةطةَل ئي, عادل داي دةبَي رةضاو بكرَيت
حبلرلططتح) لةبةر ئةوة من ثَية باشة لَيرة بنووسرَي , بكات  طقو و سةرؤكي هةرَية تة حسع بلتوريي

ئةطةر ئةوة , ( بلوزبربتحبالحتطها حيفحك حسطحاتاليح ضمط حققوقحشابحكورهستط حيفحقا هحصالقيطتحبلوزبرا
ئَيمة لَيرة لة يةالحياتي سةرؤكي هةرَيم ا ئةو , و دةبَيتنةنووسي لةطةَل دةسةآلتي حكومةت تَيكةآل

, دةسةآلتي حوكمةت ئةو نووسراوة بة رووني لةوَي نووسراوة, مونةسيقة لةطةَل حكومةتي ؤي راَل
ضونكة لةطةَل ئةوة نية بةس لةطةَل , عام دةطرَيتةوة( بلتورييحسعحبلرلططت),دووةميش وةزارةتةكةش زيادة

كوت ةيةكي , لةطةَل سوَلتةي تةشريعيش دةتوانَي بيكات, لةطةَل سوَلتاتيش دةتوانَي بيكات ,وةزارةتةكان بَيت
دةبَي , تةحالويف كوردستاني هةية هةن َي مةسائي ي هةية دةيةوَي لة ثةرلةماني عَيراق ئيسارةي بكات
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, واجباتي وةزارةتةكة بةآلم شتَيك بَ َين لة دةسةآلتةكةي ا كة لةسنووري, ئتيسال و تةنسيقيان لةطةَل بكات
حكورهستط )ئةوة تةنسيق لةطةَل سوَلتات , ة 142تةنفيدي ماددةي  كة حشاب حققوق هةمووي , ( ضمط 

لتطبييحبلوبجبطتحبمل سوس ح), ئةوة ئيمكان هةية جائيدة( 142 لتطبييحبملطها)بةآلم ئةطةر بَ َيي , دةطرَيتةوة
 .ؤةرموو كاك نوري, شتَيكي وا دةبَيت( ملبطمحبلوزبرا)يان ( للوزبرا

 :نوري مجيد تاَلةباني. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هةروةكو لة ثرؤذةي , ئةو وةزارةتة و وةزارةتةكاني تري ئةجنومةني وةزيران, روونكردنةوةيةكة هةية
دةستووري هةرَيمي كوردستان ا هاتووة و ئاماذةمان بؤ كردووة ئةرك و كارةكانيان هةمووي لة 

لةبةر ئةوة وةزارةت بةشَيكة لةو دةسةآلتة , ودَيري سةرؤكي هةرَيمي كوردستان جَيبةجَي دةكةنذَيرضا
كارةكاني هةر لة خؤيةوة ناكات هةر لة ذَير ضاودَيري , طةورةيةي كة ثَيي دةوترَيت دةسةآلتي راثةرزان ن

 .سوثاس, سةرؤكي هةرَيمي كوردستانةوة دةيكات
 :ةكاني دةرةوةي هةرَيةوةزيري ناوض/بةرزَيد حمم  احسان

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةكَيكة لة وةسائي ي جَيبةجَي  142ماددةي , 142دةتوان  ئَيمة زؤر خؤمان نةكةينة ياحَيب لة ماددة 

ماناي ئةوة نيية وةك عةرةب دةَلَين , كردني بؤ طةرزان نةوةي ئةو ناوضانة بؤ سةر هةرَيمي كوردستان
ماناي يةك ثي منان هةية بؤ طةرزان نةوةي ئةو ناوضانة تةنيا ماددةي (  ح قااخليحك ح يضطتح فسحبللو)

نةك لة ماددةيةكي تر , رَيطايةكة 142ماددةي , يةك وةخك هةية عةمةلي 142وماددةي , بَيت 142
و تا 142و ماددةي  142نةك هةر ماددةيةك بَيت بَ َي  وةَلآل ماددةي , خؤمان لةو كَيشةية رزطار بكةين

ئةتوان  م يريةتَيكي عام لةسةر ثَيشنياري ئَيوة ئيداؤةي بكةين بؤ جَيبةجَي , لة ديباجةكة هاتووة, دوايي
يان م يريةتَيكي عام كة زؤر لة , ئةوةش لة ئاخريدا دةتوان  بةبرزيارَيك بَيت, 142كردني ماددةي 

كة ئيداؤةي م يريةتَيك يان , دةسةآلتي وةزيرةو كة ثةرلةمان ئةو يةالحيةتةي بة هةر وةزيرَيك داية
ئةطةر ئَيمة لة ئَيستاوة لةسةر , ئةو ثَيشنيارةتان هةية, بَيت( خطرجحسوط يحستقطا )هةتا , ؤةرعَيك بكات

ثَيويست دةكات لةم مةرحةلةية و لةم ماددةية مةهامي , ثَيشنياري جةنابت ئَيمة لة مةرحةلةي مهام 
ثَيويستة ئَيمة لةم , ةنابت بة حةديقةت كةمايةتيةكي تَي ا هةيةياني ثَيشنياري ج, وةزارةت دياري بكةين

حبلوزبرا)نةك بَ َي  , وزوحي مةهامةتة دياري بكةين حسبطم وةزارةت تا ئَيستا ئَيمة لة خانةي ( ضمخ
 .ئةطةر دياري نةكةين, دووةم 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ة الب ةين (واو)ئةو ,  مةهام بطةيةنَيرةنطة عةيين, ئةطةر ئيجازةم ب ةي يةك حةرو شةتب بكةين

, ئةوة حقودي شةعل كوردستان لَيرة عةيين مةؤهومةكةي من دةطرَيتةوة, بَي واو( العطها), (الم)بيكةينة 
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ؤةرموو كاك , بةثَيي دةستورةكة باشة( العطهاحرسمحبحلا هحبالهبرا حلوورهستط )بكرَيتة (  بعطها)لةجياتي 
 .دكتؤر

 (:كمال كركوكي. د)عب اه  بةرزَيد حمم  دادر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

و , دةمةوَي بة حةديقةت بدانن كة ئةم وةزارةتة وةزارةتَيكي زؤر زؤر موهيمة, ئةطةر ئيجازةم ب ةن
ياني ئةمة لة , بةردةوام دةبَيت, يش كاري تةواو نابَيت 142بةتةواو بووني جَيبةجَي كردني ماددةي 

ئةمة نيية بؤ , جَيبةجَي بوو ئةم وةزارةتة كاري تةواو دةبَيت 142اددةي مَيشكمان دةركةين كة م
كارةكةشي شام ة كة ئَيمة وةكو كاك دكتؤر وتي لة هةموو دنيادا ئةطةر , مةع وماتي هةموو ئةو بةرزَيدانة

 ياني بةياني ئةبَي عيمارةيش بهَينينةوة سةر هةرَيمي كوردستان وةك ثَيش, 142هةر بَ َي  ماددةي 
ناوضة , ئيشي ئةو مةنتيقانة زؤر طرنطة, بةراسك ئةبَي زؤر ورد ب  و دوورب  ب , ئَيستا برزيارتان لَي ا

من سةدي سةد , بةآلم هةموو شتَيكيش رةبت نةكةين وةكو كاك دكتؤر نوري وتي, دابرزاوةكان زؤر طرنطة
وةزارةتة دانراوة و مةشاكي مان لةطةَل لةطةَل رايةكةي كاك دكتؤر نية هةموو شتَيك تةرةؤَيك بَيت كة ئةم 

هةتاكو لة ئي ارةي موحاؤةزةيةكيش , لة دائرية, لةوةزاراتي موختةلةو, لة هةموو روويةكةوة, عَيراق زؤرة
وةآلمطؤي ئةو كَيشانةي كردووة و , ئةم وةزارةتة ئاليةتي خؤي هةية, مةشاكيد و كَيشةمان دةبَيت

ومةتي هةرَيمي كوردستان و سةرؤكي هةرَيمي كوردستان و ئةم ضارةسةري بكات و لةبن كؤن ؤَلي حك
 .زؤر سوثاس, ثةرلةمانة بَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
جَي بةجَي بَل وكاري ئةم  142ئةبواية ماددةي , رةنطة من ئيختي ؤَيكة هةبَي لةطةَل دكتؤر كةمال ا

وتت وةزيري هةرَية بؤ كاروباري دةرةوة دةبَيتة ناو ضونكة ئةطةر , يان ئةبَي ناوي بطؤرزَي, وةزارةتة نامَييَن
 .ؤةرموو, بةثَيي تَيطةيشنت و مةؤهومةكة, هةرَية

 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/بةرزَيد حمم  احسان
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضةكاني دةرةوةي كاروباري ناو, وةزيري كاروباري دةرةوة نيية, تؤ دةَلَيي وةزيري كاروباري دةرةوةي هةرَية
 .ئةطةر بَ َيي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية و كاروباري دةرةوةي هةرَية, ؤةردَيكي زؤر هةية, هةرَية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مهامي ئةساسي ئةوةية بيطةرزَينيةوة , مةهاميشت دةطؤرزَي, ئةي كة ناوضةكان طةرزانةوة ناو هةرَية ناطؤرزَي

ؤةرموو , ناحيةي ئي اري و جَيبةجَي كردني كة طةرزايةوة دةبَي ناوةكةي بطؤرزي لة, سةر هةرَيمي كوردستان
 .كاك ادهة

 :بارزاني اب  عامط  ادهة بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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وةكي , براست ئةز لَيرة مةوزعَيك دَيت لَيرة ئةبينة, ئةظَي ئاخاؤتيَن دمياهَي جةنابَيتة و جةنابَي وةزيرَي
ئا يا مةعنا ظة , َيذي ئةطةر سوبة ئةظ مةنتيقةي دةرةظةي هةرَيمَي بطةرزيا نةؤسي هةرَيمَيجةنابَيتة دب

, بةَلَي لة ئةيَ  ا ئةز هؤ بوو, كاري وي نامَييَن, يانَي ثَي بَيذين ئيكسثايةر بَيت, نابَي وةزارةتَي ثاشي ضيية
بةرةئيا من ظة , َي وةزارةتَي خارجي هةبَيتبةثَيي دةستوورا عَيرادَي ضَي نابَيتة هةرَيم ا مة وةزارةتَيك ناظ

مة بةحسَين وةزارةتَيت كرد , وةزارةت ض شتَيك لة ناظةيية يان دةورةكا لة وةزارةتا خارجية بَينَيت
بةن ايةك كو جةنابتة يةخستَيتة دةنط انَي و بة رةئيا جةنابَيتة زؤربةي دةنط بةس بؤ هةن َي بَي ماددة 

لَيرةدا هاتنة , دا نابَيت142ئايا كَي لةطةَل , داين 142برايا طؤ ئةمي لةطةَل هةن ةكا , كةؤتة تَي ا 142
بؤ ئَيك لة مةهامَي وةزارةتَي ديسان بةرةئيا من و بة بؤضونا من و هةمي بؤضوونا جَيي رَيد و  142ماددة 

ارةت مةهامَيكي لة حةديقةت ا مةهامَي ظَي وةز, لَيرا لة مةهامَي ظَي وةزارةتَيكَي زةعيف دةكا, تةد يرا
هي  شتَيك لة مةهامَي كةركووك مةزتر نيية يانَي جَيي ئةوَي نةبَي لوكيد وةزارةت مةهامَي , مةزترة

ياد بين  نةك بؤ ئةمرؤ بؤ سبا بؤ داهاتيا , دةورةكا نيمضا وةزارةتا خارجي, وةزير مةزترة لةظَي هةن َي
 .زؤر سوثاس, كوردستانَي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ئيشكال و ئةوانة ئيجماعَيكي ( العادة)ذنةي دانوني ثَيتان ضؤنة ئةطةر ئةو واوة الببةين ببَيتة لي

 .ؤةرموو, لةسةر دةبَيت
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ان وةربطريبةآلم يةك دوو موالحةزةي بضوكمان هةية ئةطةر لَيم, ئَيمة مانعمان نيية ئيداؤة بكرَي المةكة
لَيرة , بةشَيك وةكو مةب ةئَيك, تيكرار بَيتةوة لة ؤةدةرةكة 142يةكةم ئَيمة لةطةَل ئةوة ن  ماددةي 

 .سوثاس, تةنيا مانعمان نيية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حلالشوطل)ياني  ئةوان دةسةآلتي , بؤ ئةوةي لةطةَل دةسةآلتي سةرؤكي هةرَية تَيكةآلوي نةبَيت, (هفاًط
 .ؤةرموو, يانةخؤ

 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ناوي , لةو كيتابةي كة دةرضووة لة ئةجنومةني وةزيراني عَيرادةوة كة بة ئيمداي بةرزَيد نوري ماليكيةوةية
ن يعين ئةوا(حمما حعخحبقليمحكورهستط )بةَلكو نووسراوة , وةزيري دةرةوةي هةرَية نةهاتووة وةكو مةنصب

, لةبةر ئةوة كة تؤ باس لةوة دةكةي, هةتا ئَيستا وةكو تةندميي عي دةي بةيين هةرَية و مةركةز نةكراوة
ئَيستاش سوورم لةسةر ئةوةي كة ئةَلَي سوَلتات وةزارةتَيك لة هةرَيمَيك كة ناتوانَي نة لةطةَل سوَلتةي 
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بةس خاَلةكةي من , تةوخؤ كار بكاتتةنفيدي و نة لةطةَل سوَلتةي تةشريعي ونةلةطةَل دةزائي يا راس
 .سوثاس, ئةوةية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا ئةوان مومةسد عن , بةكةيفي خؤيان نيية, نةخَير دةتواني وةخَك بةناوي حكومةتةوة ضوون

بةكةيفي خؤيان , ثَيشمان وتون وةزيري هةرَية بؤ ناوضةكاني دةرةوة, االد ية ياني ئيعتريازمان كردووة
حبلوزبربتح)ئةطةر ئةو جوم ةيةش كة حةدي خؤيةتي هةن َي برادةر ثَيشنياريان كرد , ييةن حسع بلتوريي

شعب )لةجياتي ئيق ية كوردستان دةكرَي بَ َيت ( بالحتطها حسعحك حسطحاتاليح ضمط حققوقحشابحكورهستط 
ة بةو شَيوةية ئيشباعي وابدامن ئةو موداخةالتان, ئةطةر مانعتان نيية( العادة رسة ال ود( )كوردستان

 .ؤةرموو كاك حمم  ؤرج, ئةطةر جةنابي وةزيريش ثَيي باشة, دةكات
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ياني , ئينجا كة دةَلَي  حكومةتيش وازنة, حقوق عةيين ية و مةعنةوية, ياني كة ئَيمة دةَلَي  حقوق

ئةي , ماناي واية هةر ئةوة ئةيَ ة لَيرة( العادة), جةنابت دةَلَيي بؤياني كة , حكومةت ئةرزة و خةَلكة
 .........ماؤةكاني تر

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو وةزارةتة تةنسيق دةكات لةطةَل سوَلتاتي ئيتيحادي, كاكة وةزارةت

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةو دوو شتة بطرَيتةوة, مةهامةكاني تري بكةي تةنيا ئيشي هةر ئةمةيةئةطةر تةماشاي , بةَلَي وةزارةت
, مةسةلةن تةنسيقةكة لةطةَل حكومةتي ئيتيحادية بؤ ئيتيفادي ترة, شتةكاني تري هةمووي بؤ شك ترة

مةبةستة ئةوةية لةهي  شوَينَيكي تردا ئةم ئيشانة بةم خةستية نايةت كة باس لة حقودةكان بكات بة 
( ضمط حققوقحبقليمحكورهستط ح سوبطحبعطها)من ئةَلَية هةر لةسةر ئةوةي ثَيشووم بَ َي  , ي طشكشَيوةيةك

 .سوثاس, (باالخص)ياخود , ياني طرنطيةكي زياتر ب ةين بةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تي سةرؤكي وران تَيكةآلوي نةبَيت بةيين دةسةآل, ديارة لة مونادةشةكامنان تَي نةطةيشك, نةخَير كاكة
حةيري نةكةين و واي بةجَيبَيَ   لةطةَل ( العادة)ئةطةر نةَلَيي , هةرَية و دةسةآلتي ئةم وةزارةتة

حسلططتحبالحتطها )حدةسةآلتي هةرَية كة يةك لة بةآلم ئةوة حةيرت كرد , ( ورييحسعحسلططتحبالقليمح 
 (.العطها)

 :بةرزيََد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 .خر جةنابت هةرضي حقودي شةعل كوردستان هةية ئةيطَيرزيتةوة بة رةمسي ح ودي ئةوةئا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

( ل د ية)كاكة بنووسن , بةنسبةت ئةو وةزارةتةوة ئةيطَيرزمةوة بؤ ئةوة, سبةت ئةو وةزارةتةوةيبةن
ئةوة (  ود االدارية ل د يةحقوق شعب كوردستان العادة رسة ال)ئةوةي يةكةم مبَييَن , جوان ة

 .ييغةكة خبوَينةوة, مةؤهوم ة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بلتورييحسعحبلرلططتح بلوزبربتحبالحتطها حيفحك حسطحاتاليح ضمط حققوقحشابحبقليمحكورهستط حالعطهاحرسمح-0

ح.بحلا هحبالهبرا حلالقليمح فقطحللاستور
 :ؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سةر

بلتورييحسعحبلرلططتحبالحتطها حيفحك حسطح)بوترَيت , هةر سوَلتات بةس نيية, لَيرة وابدامن وةزاراتيش زيادة
كةس موعارز هةية لةوة ( اتاليح ضمط حققوقحشابحبقليمحكورهستط حالعطهاحرسمحبحلا هحبالهبرا حلالقليم

 .خوَينةوة با بيخةينة دةنط انمادام ئيعترياز هةية بي, دوو كةس موعارزة, كة وران

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بلتورييحسعحبلرلططتحبالحتطها حيفحك حسطحاتاليح ضمط حققوقحشابحبقليمحكورهستط حالعطهاحرسمحبحلا هح)-0
 بالهبرا حلالقليم

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سَييةم, كَي لةطةَلي نيية؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, ات؟ سوثاسكَي لةطةَل ئةو نةيةية دةسك بَ ن  بك

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.بلتورييحسعحبالقطليمحبالخ ىحيفحبلا بق-3
 :جامباز سعي  حمم   طرقح بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .راد اهةماهةنطي كردن لةطةَل هةرَيمةكاني ديكةي عَي -7

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن 
 .ؤةرموو, ليذنةي ثةيوةن يةكان ئَيوة هيضتان هةية

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, (ئي )بكرَيتة ( ديكة)نةخَير تةنيا 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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بؤية ئَيمة تةوةدوع بكةين كة , دروست نةبووةياني من نازامن لةئَيوةش دةثرسة ئايا هَيشتا ئةدالية 
 .ؤةرموو, ياني كاك احسان مةنتيقي ئةوة ضيية, ئةدالية هةية و شك وا هةية

 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/بةرزَيد حمم  احسان
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ت هةية و هةن َيك ئَيستا موحاؤةزة( تشكد), دةستووري عَيراق هةية و ئةداليمي موحاؤةزاتيش
دةزطايةك هةبَيت كة , ئةمة ثَيويستة لة دةزطايةكي حكومي هةبَيت, موحاؤةزاتيش لة شَيوةي ئيق ية دان

لةطةَل زؤر شك موشتةرةكمان هةية ؤيكرةي , بتوانَيت تةنسيقَيك لةطةَل ئةو ئةداليمي موحاؤةزانة بكات
الزمة كؤمةَلَيكمان هةبَيت لةطةَليان , مان تَيبطةيةن با خؤ, با تَيبطةين, ؤي راَليةت موحاؤةزاتي كؤن نيية

الزمة بة كؤمةَلَيكي رةمسي , يان ئيق ية, ح ودي لةطةَل ح ودي, نةك موحاؤد لةطةَل موحاؤد, دسة بكةين
, ئَيستا زؤر مةشاكي مان هةية لةطةَل ئيق ية, لةسةر ئةو ئةساسةمان داناوة, هةبَيت لة رَيطاي حكومةت

لةطةَل , لةطةَل موحاؤةزةي يةالحةدين, ةي ئي اريت هةية لةطةَل موحاؤةزةي مويَدموشكي ةي كَيش
, مةشاكي ي تةسويق و ئي ارةت هةبَيت لةطةَل ئيق يمي جنوب, عي داتي تيجاريت هةبَيت, جَيطايةكي تر

بَيت كة ثَيويستة دةزطايةك هة, يان ئيق يمَيكي تر كة بَيتة دامةزران ن لةم وآلتة, يان ئيق يمي وةسةت
 .زؤر سوثاس, ئَيمة بؤضوومنان ئةوةية, تةنسيق لةطةَل ئةوانة بكات

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سردار ؤةرموو, بدان  لةسةر ئةو برزطةية كَي دةيةوَي دسة بكات

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تاكو ئةوة , َيمة تاكو ئَيستا هي  هةرَيمَيكي ترمان نييةمن لةطةَل بؤضووني جةنابتامن بة حةديقةت ئ
ئينجا نابَي وةزير باسي ئةوة دةكات كة لة عَيراق ئَيستا هةن َيك موحاؤةزة هةية شَيوةي هةرَيمي , هةبَيت

وةكو موحاؤةزةي , بةَلكو زَي ةرؤزييان كردووة لةدانون, ئةوة ئيستيناد ناكات جةنابي وةزير, وةرطرتووة
ئَيمة لةطةَل حماؤةزان , لةطةَل مويَد و ئةو شوَينانة كة مةشاكي مان هةية, حماؤةزةكاني تربةيراو 

نةك , موشكي ةمان لةطةَل مةركةز حةل دةبَيت, لةطةَل مةركةز موشكي ةمان هةية, موشكي ةمان نيية
سيق مع ادالية اخرر التن)ثَية واية ماددةكة كة وا نووسراوة , لةطةَل مويَد يان كةركووك يان شوَينَيكي تر

حر طحسوط يحبملرتقطا ح), لَيرة دةبَي تةوزيح ب ةي, تةنسيق لةبؤ ضي, نودصانة( يف العراق لضمط حبعطها
 .سوثاس, ( طالقليم

 :بةرزَيد ؤتاح عب اه نقشبن ي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

التنسيق مع االدالية )لةوَي  ضونكة, من ثَيشنيار دةكةم دةجمي ئةو ؤةدةرةية بكرَي لةطةَل ؤةدةرةي شةش ا
 ش يعحبلاالقطتحبلاقطفي ح حبلت طرا ح بالقتصطها ح نيحبالقليمح بالقطليمح)لةوَيش هاتووة ( االخرر يف العراق
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ح(بالخ ى ح بالقطليمح)ئةطةر بَ َي  , حبالقليم ح ني ح بلت طرا  حبلاقطفي  حبلاالقطت ح  ش يع ح طوا  ح  بلتوريي
 .سوثاس, هةردووكي دةطةيةنَيت من ثَية واية ماناكةي,ح(بالخ ى

 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر , تةنسيق بؤضي؟ لة ماددة شةش ا دياريكراوة, لة ماددةي سَي ا ش وني تةنسيقةكة دياري نةكراوة
 .سوثاس ,ش ونةكان دياري بكرَيت, رؤشنبريية, ئةمنية, ديفاعية, بكرَي لَيرةش دياري بكرَي بؤضيية

 :بةرزَيد مجال حمم  داسة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةرةئيي من ئةطةر , ئةم خاَلة هي  عي دةي بةو وةزارةتةوة نيية, موشكي ةي من زياتر وازح دةكات
بؤ ئةوةي , ئةبَي وةزارةتَيكي تايبةتي دروست بكرَيت, بنووسرَي لة موستةدبةل ئةطةر ئةدالية دروست كرا

ئيشي ئةم وةزارةتة بةحةديقةت ئةبواية ليذنةي ياسايي زياتر وردةكاري تَي ا , ة بكاتئةو ثةيوةن يي
بةآلم نةيانتوانيوة , من تةبيعي وةكو ومت زؤر سوثاسيان دةكةم كة ئةوةيان دياريكردووة, بكردباية

ركردني و وةزارةتي ضارةسة, ئةم وةزارةتة وةزارةتي دةرةوة نيية, تةح ي ي ئيشةكاني ئةم وةزارةتة بكةن
 .زؤر سوثاس, طةرزانةوةي ئةو ناوضانةية بؤ ئيق يمي كوردستان

 :ب ام  اب  عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةتةنيا ( تنسيق)بةآلم موالحةزةي دووةمة , يةكيان برادةران باسيان كرد, بةراسك دوو موالحةزةم هةبوو
ئةوة بةدوةت ترة لة رووي يياغة , رَيمةكاني ديكةي عَيراقبطوترَيت تةنسيق وتةعاون لةطةَل هة, زةعيفة

 .زؤر سوثاس, و دارزشتنةوة
 
 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من خؤم نازامن ييغةكة , ئةطينا نابَي وا, دةبَي تةؤصي تي ثَي ب ةي, ياني برزَيك دةبَيت شي بكرَيتةوة

ح), ئةطينا وام ثَي باشة ح بالقطليم حبحملطفظطت حسع حاتاليحبلتوريي حفيمط ح شول  حبلب حقطل حيف حب  بل حستتشو 
 .ؤةرموو, نازامن ليذنةي دانوني راي ضيية, ياني شتَيكي وا(  طملوط يحبلوورهستط ي حخطرجحبالقليم

 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/حمم  احسان.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

(حسعحبحملطفظطتح بالقطليمحبالخ ىحبل ح شو حهبخ حبلا بقحبلتورييح بلتاط  )من لةطةَل رايةكةي جةنابتة 
لةبةر ئةمة بة حةديقةت ؤةراغَيكي تةواوت بؤ ثةي ا , بَي  تةح ي ي مةناتيقي موتةنازع ع يها بكةين

ؤةرديش لة , ماناي تؤ ناتواني تةعاون و ئيتصال لةطةلَ  هةر موحاؤةزةيةكي تر بكةي لة عَيراق, دةكات
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ؤةدةرةي شةش , ؤةدةرةي سَي باسي داخ ي عَيراق دةكات, سَي و ؤةدةرةي شةش مابةيين ؤةدةرةي
 طوا حبلاالقطتحسخحقيحبالقطليمح)ماددةيةكي يةريح هةية لة دةستووري عَيرادي لة يةالحياتي ئةدالية 

حبالخ ى حبالقطليم ح ني حبالمنطئي  ح  حبالجتمطعي  ح  حبلاقطفي  حبلاالقطت  ئةو يةالحياتة لةدةستووري(  طوا 
, ئةمة جياوازيةكة لةنَيوان هةردووكيان اية, لة دةستووردا هةية 101عَيرادي لة ؤةدةرةي ضوارلة ماددةي 

لةؤةدةرةي سَيش حةدَيكي دانوني و ؤةراغَيكي هةية كة دوايي ناتوانن تةندميي عي دات بكات لة مابةيين 
 .سوثاس, ئةداليمي كة دروست دةكرَين و حماؤةزةكاني ئَيستا

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرزَيد
بلتورييحسعح)ياني بَ َي  , كاك ؤرسةت رستةيةكي وت وةسةت بَي لة مابةيين شتةكان, باشة زؤر سوثاس

حبالقليم حجملسح زرب  حبل ححياههط حبجملطالت حيف حبل حستتشو  ح بالقطليم ياني مةج يس وزةراي , (بحملطفظطت
 .نوري ؤةرموو. د, كاك ؤرسةت رةئيي واية نابَي بَ َيي ستتشكد, خؤمان

 :نوري مجيد تاَلةباني. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

من , ئَيمة باسي ثاشةرؤذ دةكةين كة لةدةستووري عَيرادي باسي كردووة كة هةرَيمي تر دروست دةبَيت
حبلاالقط), ييغةيةكي ترم نووسيوةتةوة حاتاليح تش يع حبالقطليمحبالخ ىحيفحبلا بقحيفحك حسط تحبلتورييحسع

 .سوثاس( بلاقطفي ح بلت طرا ح حبالقتصطها ح بلشؤ  حبالخ ى
 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبل ح ؤسسح فقَطحح-0)ي دةستووري عَيرادي ا هاتووة 113لة ماددةي  حبالقطليمحبجلاااا حبلاستور اق حه ب

 .سوثاس, هاتووة لة دةستوور, (القوطم
 
 

 :اب  حمم  بابان ؤبهف. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بةثَيي , ضونكة باسي ئةوة كراوة كة ئةدالية هةية لة  عَيراق, ئةمة تةنها بةعدة طؤرزاني تَي ا بكرَيت
من دةَلَية خراث نيية ئةطةر بَ َي  , دةستووري عَيراق كة هاتووة كة ئةدالية لة ئاين ةدا دروست دةبَيت

 .سوثاس( ع االدالية االخرر يف العراق االحتاديالتنسيق م)
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ وتت بة , ئةوان زياتر حةمسي ئةو مةوزوعة بكةن, ئةوة زياتر حةدي ليذنةي دانونية, ئةزاني ضؤنة
ناَلَي  ,ئةو ماددةية ئةطةر تؤ لة دانون داتناوة, ئةدالية دروست نةبووة( التنسيق مع االدالية االخرر)رووتي 

خةَلكَيك , خي ؤَيك هةية لةسةر دروست كردني ئةدالية, خؤ ئيشي ئةو ليذنةيةش ئَيستاية, كوا ئةدالية



 172 

ليذنةي , نةنووسي( ستؤسس)ئةطةر , تؤ لَيرةوة ؤةرزي بكةي, هةية داوا دةكةن ئةو ماددةيةش ه  بكات
 .ؤةرموو, دانوني ئَيوة ض دةَلَين

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة

ئةو ييغةيةش ئةو ئةداليمة , ئَيمة بةثَيي ئةو موالحةزةتانة دةبَي ييغةيةكي تر دابنَي  بةراسك
, بؤ ئةوةي بتواني تةنسيق بةيين ئةو وةزارةتة و ئةو ئيق يمة بكةي, بطرَيتةوة كة دروست دةبَيت

, ئةمةش هةن َيك وةخك دةوَي, تر دابنَي ئةطةر مةجاملان ب ةيَي ييغةيةكي , مةب ةئةكة بةو شك ةية
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ؤةرموو حمم  , بريَيكي تريشي لَي بكةينةوة, حةز دةكةن تةئجي ي بكةين تاكو هةن َيك ثرسي تريش بكةين

 .ؤرج
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هيضَيكيان ئَيستا دةست بةكار , لة عَيراد ا دوو ئةجنومةن هةية, من وائةزامن ؤةراغَيكي دةستووري هةية

تةنسيق , ئةو كارة لةوَي دةكرَي ياني بة موتَ ةدي, ئةوة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة, ن  لة مةج يسي ئةدالية
ئةمةش , ياني لة عَيرادةوة تا ئَيستا نةكراوة, لة بةيين ئةداليمةكان ا لة مةج يسي ئةدالية دةكرَي

من دةَلَية دووةم و شةشةم , بةآلم ئةوةي كة وةزير وتي شتَيكي تةواوة, كي دةستوورية و ئةبَي بكرَيؤةراغَي
, ياني تةنسيق و تشجيع ئةبَي شتَيك هةبَيت, عةؤو برزطةي سَييةم و شةشةم بكةين بةيةك, بكةين بةيةك

مادام لة ,   بَ َي  ئةدالية بؤنةش س, ئةبَي شتَيك لة مابةيين ئةو ئةداليمانة هةبَيت, زةروورة و واجبة
ياني ( باعتبار ما سيكون)لة عةرةبي ا شتَيك دةَلَين , ئةبَي ئةو دروست بَل, دةستووردا دوو مةج يس هةية

 .تؤ دةتواني بنووسي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .شةشةم جياوازة, ئةوة جياوازة
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, بة موتَ ةدي, ئيشي مةج يسي ئةداليمة, ضونكة ئةوة ئيشي ئةو مةج يسةية, ستة سَييةم نةمَييَنمةبة

ثةيوةن ي هةرضةن  بَ َيي , بةآلم ئةمة وةكو وةزارةت دةيةوَي لةطةَل ئةو ئةداليمانة ثةيوةن ييةكي هةبَيت
 .سوثاس, وابدامن ئةوة شتَيكي دانوني و دروستة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك شَيروان, من دةَلَية ئةو خاَلة تةئجيد بكةين و دواي خبةين
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 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/بةرزَيد حمم  احسان
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كارناكةن , لةبةر ئةوةي ئةو حماؤةزاتانةي كة ئَيستا كاردةكةن لة عَيراق, بةراي من حماؤدات ئيداؤة بكةين
مةحاؤةزةتةكان , يان مةحاؤةزاتي ئةمرزؤي كوردستانن, ي كة ئَيمة تَيي دةطةين ثَيش وةك حماؤةزات

بةحةديقةت ميدانيةي خؤيان هةية ومةج يسي , هةمووي لة عَيراق وا كاردةكةن وةكو ئةوةي كة ئيق يمن
, هي  رةبتَيكيش لةنَيوان حكومةت و ئةوان ا نيية, خؤيان هةيةو كاري خؤيان دةكةن وةكو ئيق ية

ياني ئَيمة دةد وا بري نةكةينةوة كة بةس ئَيمة ئيستيق ليةكي وامان , ئيستيق ليةتَيكي تةواويان هةية
بؤ منوونة مةج يس حماؤةزةي سةماوة وا تةيةروو دةكات كة وةكو , هةية لة كوردستان ئَيمة ئيق يم 

 .ئيق يمَيكي تةواوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة لَيرة لة دةستوورةكة  (بلتورييحسعحبحملطفظطتح بالقطليمحبل حستؤسس), ةوةئةزاني ضي حةمسَيك بؤ ئ
حجملسح)هاتووة  حبالقطليمح بحملطفظطتحبلغريحسوتظمحيفحبالقليمحيفحبجملطالتحبل ححتاههط ح بلتاط  حسع بلتوريي
بلتورييح)باش ة ئةوة , هَيشتا دانون دروست نةبووة, ئةوة نابَيت, ئةوة ثاشي كة تةشكيد دةبَيت( بلوزرب 

بةآلم من ثَية , باشة با لةسةر مةس ولياتي ئَيوة ( بلتاط  حسعحبحملطفظطتح بالقطليمحبل حستؤسسحيفحبلا بق
 .ؤةرموو نازناز خان( بحملطفظطتح بالقطليمحبالخ ىحيفحبجملطالتحبل ححياههطحجملسحبلوزرب )واية 

 :بةرزَيد نازناز حمم  دادر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, وابدامن كَيشةكةمان لةوةوة دةست ثَي ةكات كة ناوي وةزارةتةكة كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمة
تةتبيق بكرَي و  142واتة مةبةسك سةرةكي ئَيمة و ؤةلسةؤةي داناني ئةم وةزارةتة ئةوةية كة ماددةي 

كةضي كة دَيتة , ناوةكةي تَي ةطةينئَيمة وران لة , ناوضة دابرزاوةكان بطةرزَينةوة سةر هةرَيمي كوردستان
, بةآلم هةرضي هي وةزارةتةكاني ترة نةك هي ئةو وةزارةتة, ناو مةهامةكان ئةنواعي شك هاتؤتة ناوَي

لة دوايي ا لة خودي ناوي وةزارةتةكةش كة , ضونكة ئةيَ ي مةوزوعةكة ئةو وةزارةتة بؤ ئةوة دانراوة
ئَيمة كؤمةَلَيك لة رووي جوطراؤيةوة كوردستانياَيكي زؤرمان , رَيةدةَلَي  كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هة

ئايا ئةوة لة كوَي جَيطاي , بةآلم لةرووي جوطراؤياوة كوردستاني ن , هةية لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستان
ي بؤضي خود, لة دوايي ا بؤ دةبَيت عي دةي بةيين هةرَيمةكان ئةو وةزارةتة لة ئةستؤي بطرَي, دةبَيتةوة

ئةم وةزارةتة , حكومةتي كوردستان شوَينَيكي نةبَي و مةرجةعَيكي نةبَي ئةم عي دةية لة ئةستؤ بطرَي
باشة بؤ كاروباري رؤشنبريي هةَلنةسَك , هةوَل دةدات كة ناوضة دابرزاوةكان خباتةوة سةر هةرَيمي كوردستان

وةزارةتي ئابووري ثَيي , ؤ كاروباري ئابوورييا وةزارةتي بازرطاني ثَيي هةَلنةسَك ب, بؤ كاروباري بازرطاني
بؤ ئةم وةزارةتة كاري رةوةن ي كوردي لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستان و لة ئةوروثا و لة , هةَلنةسَك

ثَيشنيار , بؤية من تةيور دةكةم تَيكةآلويةك دروست بووة لة ئةيَ ي وةزارةتةكة, ئةمريكا لة ئةستؤ بطرَي
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احسان وليذنةي ياسايي وخةَلكاني ثةيوةن ي ار دابنيشنةوة سةر لةنوَي  حمم .دةكةم جارَيكي تر د
ضونكة , با بؤ ئَيمةش ساغ ببَيتةوة, ثَيكهَيناني ئةم وةزارةتة بؤضيية, ؤةلسةؤةي دارزشتين ئةم وةزارةتة

بةعدَيك لة ئةركةكاني ناوضة دابرزاوةكانة كة , بةعدَيك لة ئةركةكاني وةزارةتي خارجيةي وآلتَيكة
ئَيمةش ثَيمان خؤشة دكتؤر حمم  , وابدامن هةدةيف ئةساسيش ئةوةية, ةمانةوَيت بيخةينةوة سةر ئيق يةد

بؤ ئةوةي هةموو تادةتي خؤي يةرو بكات بؤ , بةو ضاالكيةي خؤي حةز دةكةين سةركةوتوو بَيت
 .زؤر سوثاس, 142طةرزان نةوةي ناوضة دابرزاوةكاني كوردستان و تةتبيق كردني ماددةي 

 :ةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةنب
يف )كة ئَيمة نووسيمان ئةو تةنسيقة و مةهامةكةي بة مواؤةدةتي مةج يسي وةزةرا ياخود , دةزاني ضيية

ضونكة ئةو تةنسيق و تةعاونة , ئةو ئيشكاالتةمان لةكؤَل دةبَيتةوة( مهامات الك ن دها جم س الوزرْا  
كة ئةو دةسةآلتةت تةح ي  كرد , و سةرؤكي هةرَيمة بةشَيوةيةكي تولي مةس وليةتي مةج يس وةزةرا

ئةطةر , لةبةر ئةوةي ئةو ييغةيةي كة ليذنةي دانوني نوسيويةتي بؤتاني دةخوَينمةوة, بةوة حةل دةبَيت
حبلتاط  حسعحبالقطليمح حبحملطفظطتحيفحبلا بقح)ئيعتريازتان لةسةر نةبوو بؤ ئةوةي بضينة سةري  بلتورييح 

حبجملط حيف حبلوزرب بلفياربلي حجملس ححياههط حبل  باشة ئةطةر , كةس ئيعتريازي هةية لةسةر ئةوة( الت
 .ؤةرموو, ئيعتريازتان نيية دةخيةمة دةنطةوة

 :نوري مجيد تاَلةباني.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ثارَيدطاي ثيَ  , بؤ منوونة لة ثارَيدطاي س َيماني و ثارَيدطاي ديالة, ثارَيدطا لةطةَل ثارَيدطا ؤةردي هةية
ثَيويست ناكات هةرَيمي كوردستان بكةوَيتة طفتوطؤوة يان تةنسيق يان هةماهةنطي لةطةَل , دةَلَين

ئةوة , ئةطةر كَيشةش هةبوو لة ثاشةرؤذدا, هةرَية لةطةَل هةرَيم ا ئةطةر دروست بوو, ثارَيدطايةكي تردا
, هي مويَ  ا يان لةطةَل هي ثارَيدطاكاني تردا دروست دةكات ثارَيدطاي س َيماني يان ثارَيدطاي هةولَير لةطةَل

 .سوثاس, لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةدا نية كةوا وشةي ثارَيدطا خبرَيتة سةري
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةطةر نةبَيتة هةرَية وةكو هةرَية تةعامولي لةطةَل دةكرَي, وشةي ثارَيدطا لة دةستووري عَيراد ا هةية
تةبيعي ية لةبةر ئةوةي ئةو ييغةيةي ئةخريي ليذنةي دانوني بةرةغمي خؤم لةسةر هةن َي شت زؤر 

بلتورييح حبلتاط  حسعحبالقطليمح حبحملطفظطتحيفحبلا بقحبلفياربليح), بةآلم دةخيةمة دةنط انةوة, موتةحةمس 
كَي لةطةَلي نيية؟ سَي , وثاسكَي لةطةَليةتي دةسك بَ ن  بكات؟ س( يفحبجملطالتحبل ححياههطحجملسحبلوزرب 

 .خاَلي ضوارةم. بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, باشة رؤيي تةواو, كةس لةطةَلي نيية
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .متاي حقووس حبالقليمحيفحبملوطسبطتحبلقوسي ح بلو وي حخطرجحبالقليمح-4
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 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد
 .َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز

, دةبَي ئةو برزطةية البربَي, لةبةر ئةوةي ناطوجنَي لةطةَل يةالحيةتي سةرؤكي هةرَية, راي ليذنةكةمان
 .سوثاس

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, طةية البربَيثَيمان باشة ئةو برز, رةئيي ليذنةي ثةيوةن ييةكانيش هةمان رةئيي ليذنةي ياسايية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو دسةت هةية, كَي مواؤيقة بة شةتب كردني, ئةوة شةتب بكرَيت, باشة دةخيةمة دةنطةوة
 :خمموري سعي   طه  غفور بةرزَيد

 .بةرزٍَِيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبقليمحكورهستط )سبةت ئةو برزطةية دةَلَيت يبةن نةرايةتي حكومةتي كوردستان ياني نوَي( متاي حقووس 

سةرؤكي هةرَيمي كوردستان ئةو نوَينةرايةتي طةلي كوردستان , دةكات بؤ بؤنة نةتةوةيي و نيشتمانيةكان
بؤ منوونة جاليةي كوردي لةدةرةوةي وآلت ئاهةنطَيك بة , دةكات لة بؤنة نيشتماني و نةتةوةييةكان

زؤر تةبيعي , خؤ سةرؤكي هةرَية ناضَيتة ئةوَي, ي تريان هةر بة موناسةبةيةك, موناسةبةي نةورؤز دةكات
شتةكة , تةمسي ي حكومةتي كوردستان دةكات لةوَي, ية كة نوَينةري حكومةتي هةرَية لةوَي ئامادة بَيت

 .زؤر سوثاس, زؤر ئاسايية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيري كارةبا , ةرَية بيكاتحكومةتي ه, ئةو تةمسي يةي جةنابت دةؤةرمووي دةكرَي هةر كةسَيك بيكات
بةآلم دةسةآلتةكة حةير كراوة بة سةرؤكي هةرَية ئةو تةمسيد , هةر يةكَيك بَيت دةتواني بيكات, بكات

كَي لةطةَلي نيية؟ , كَي لةطةَل البردني ئةو برزطةية؟ سوثاس, ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة, دةكات لةهينةكان ا
 .ثَينجةم, ةنط دةبووَل كرا كة شةتب بكرَيتبة زؤرينةي د, سَي كةس ئيعتريازي هةية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي  ئةجنومةن

ح.هعمحبجلطليطتحبلوورهستط ي حلبوط حب بص حبحملب ح بلتاط  ح ر طبمح و وبمحبالمح-0
 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ة دةبَيتة ضوارةملةبةر ئةوةي ضوارةم الضوو ئةو

ثشتطرييكردني رةوةن ة كوردستانيةكان و بنياتناني ثَيوةن ي خؤشةويسك و هاوكاري و بةستنةوةيان  -4
 .بة كوردستاني دايكةوة
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.سوبط(ح0)لفق احيفحب(حبلتاط  )بىلحسطح ااح(حفيمطح يوبطح حر طبطح و وبطحبالم)بضطف حمجل ح
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو دكتؤرة شوكرية, ئةوانةي دةيانةوَي دسة بكةن با ناويان بنووس 
 :شكرية رسول ابراهية. بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كة  زياتر بؤ خَيَد دةضَي( رةوةن )وشةي , بةس يةك ووشة هةية, من تَيبينيةكي وام نيية لةسةر برزطةكان

 .سوثاس, بةكاربَيين( رةهةن )ئينجا جوان ة وشةي , كوَيستان و طةرميان دةكةن
 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةوَل انة بؤ دروستكردني لؤبيةكي كوردي بؤ ثشتطريي , من ثَية واية يةكَيك لة مةهامةكاني ئةو وةزارةتة

ئَيمة زؤر , بةم ييغةي كة دانراوة وةكو ئةوة نايطةيةنَيتة ئاسك لؤبي ئةم ضوارضَيوة, كردني مةسةلةكان
بةآلم يةك لة , ئةطةرضي مةؤهومي لؤبي زؤر دسةي تر هةَل ةطرَي, ثَيويستيمان بة مةداي دوورة

 .سوثاس, مةهامةكاني وةزارةت هةوَل انة بؤ دروستكردني لؤبيةكي كوردي
 :بةرزَيد نازناز حمم  دادر

 .كي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ
لةجياتي ئةوة ديسان بؤ تةركيد , من ديسان دةَلَيمةوة لةسةر ئةو ثشتطريي كردني رةوةن ة كوردستانييةكان

, كردن لةسةر ئةوةي كة باسة كرد بَ َي  ثشتطريي كردني كوردستانيةكاني ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية
دة لة بةيين خةَلكاني ئةو ناوضةية زياد زياتر تةركيد بكرَي لةسةر ئةوةي ئةو عي داتةو ثتةوي عي 

خؤي نوَينةرايةتي حكومةت هةية لة , ئةوة زةروورترة تاكو ئَيمة بثرذَيينة سةر جاليةي كوردي, بكرَيت
 .سوثاس, هةموو وآلتان ئةوان بةو ئةرك و ؤةرمانانةي خؤيان هةَل ةسنت

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

من دةخيوَينمةوة تةنها سَي , ارةي ؤةدةراتي ئةو ماددةية كة مةهام و يةالحياتي ئةو وةزارةتة يازدةيةذم
من دةبينة ئةو ؤةدةرةية وؤةدةرةكاني كة لةدواي دَين عي دةي , يان ضوار ثةيوةن يان هةية بةو مهامة

ياخود , ركي وةزارةتي خارجيةيةبةَلكو زياتر ئة, واتة ئةو ؤةدةرةية ثةيوةن ي نيية بةو وةزارةتة, نيية
ئَيمة هةموو ئاماجنمان ئةوةية شوَينة دابرزاوةكاني كوردستان وةكو , هةر وةزارةتَيكي رؤشنبريي و ئةوانة

بؤ جَيبةجَي كردني ماددةي , بطةرزَيتةوة بؤ سةر كوردستان, كةركوكة و سنجارة خانةدينة و مةمخورة
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ة ئةو وةزارةتةي مةشغول بكةين بةو هةموو ئةرك و كارانة و مةترسي من ئةوةية ئَيم, و ئةواني تر 142
 .سوثاس, نةتواني كة ئةو ئةركة بةتايبةتي جَيبةجَي بكات

 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/حمم  احسان. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نةخَير , ةي هةرَية دامةزراوةبة حةديقةت هةن َيك وا تَي ةطةن ئةو وةزارةتة تةنيا بؤ ناوضةكاني دةرةو
, نةك ؤةلسةؤةي ديادةي سياسي ئةوةية و نةك حاجةتي ئةمرزؤي كوردستانيش ئةوةية, وانيية

, بةآلم ماناي ئةوةش نيية كة وةكو خوشكة نازناز دةَلَي كاري وةزارةتةكاني تر دةكات, ئةسبةديةتي كارية
, دةكةن بؤ خدمةت كردني ئةم كوردستانة يةك كار, حكومةت هةمووي يةك تيمة, نةخَير هي  وانيية

لة كوردستان ؤةراغَيكي دائيمت , دةعمي جاليات لة زؤر وآلت خدمةتَيكي تايبةت بة ش وني جاليات هةية
وجالياتي كورديش لةدةرةوة تا ئَيستا تةدسية كراوة , هةية كةسَيك نيية ئيهتيمام بةو جاليةية ب ات

ثَيويستة دةزطايةكي حكومةتيش , دسية كراوة لةسةر بيستيشهةن َيكيشيان تة, لةسةر يةك تاث دوو
ئةمرزؤ لةدواي دامةزران ني حكومةت زؤربةي عقودي , هةبَيت كة  ئيهتيمام بةش وني ئةو جالياتانة ب ات

زةواج و زؤربةي ئةشياي دانوني دَيتة ئَيرة لة كوردستان خةَلكَيكي زؤر دَيت بةرامبةر دةرطاي ئةجنومةني 
حماكمي كوردستان تةي يق ناكات لةسةر حكومةتي , وةستَيت كة مويادةدةي عةد َيكي هةيةوةزيران راد

بة , تةي يق دةكات بة نوَينةرايةتي حكومةت لة دةرةوة, ؤي راَلي عَيراق لةسةؤارةكاني عَيراق
انة بكات وةزارةتي مايف مرؤظ نةماوة كة ئةم كار, ثَيويسك بة وةزارةتَيكي تر هةية, نوَينةرايةتي حكومةت

دةعة و كاروباري جالياتي كوردي ئَيمة يةكَيكة لةو مينةتانةي كة طرنط ين و طةورةترين , بؤ خةَلك
لةبةرئةوةش وشةي , و كوردستانيشمان هةية نةك بةتةنيا, جاليةي كوردميان هةية لة دةرةوة

, ردستانيةكان ثَيكةوة بَيتكوردستانيمان بةكارهَيناوة تاكو كورد و توركمان و ئاشوري و ك  ان و هةموو كو
 .زؤر سوثاس, رةبتيان بكةين بة وةتةني دايك

 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي شتةكان برزَيك تَيكةآلون و , بةآلم كاك دكتؤر ئيحسان ئةطةر ئيجازةم ب ةيَك, من سوثاست دةكةم

لةبةرضي؟ لةبةر , يف هةيةمن ناوي وةزارةتةكة و لةطةَل ناوةرزؤكي ئيختي , ثةيوةن ي بة خؤتةوة هةية
ناكرَي بة ناوي , وةزارةتي خارجية ئةطةر بيكةين, ئةوةي تؤ خؤت وةكو شةخص هةن َي مةع وماتت هةية

ئةطةر بشكرَيت تؤ تةشجيع , دةكرَي هةي ةتَيك عاي  بة مةج يسي وزةرا, ئةوة يةك, وةزارةتي خارجية
ؤ تةندية و ئةوانة و زمان دةزاني و داب يةتت هةية ثةيوةن ي كردن ب, دةكةم لة ئَيستاوة بؤ ئةوة بةراسك

بةآلم من ثَية واية ئةو موهيمة طةورةية كة سثَيردراوة بةتؤ لةطةَل ناوةكةي , و زؤر ييفاتت هةية
ئةو ناوضانةي كة , مةشغولي دةرةوة دةبيت زياتر لةوةي مةشغولي ناوةوة بيت, بطوجنَيت تَيكةآلو دةبَيت

ئيشارةتي ثَي اوة كة  142ناوضة دابرزاوةكانن ماددةي , رةتة هاوكاري بؤ بكاتموحتاجي ئةوةن ئةو وةزا
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لةبةر ئةوة من ئةو دةسةآلتانةي كة لَيرةن مومكينة , بةآلم ئةمة ئيشَيكي زؤري دةوَي, ناوضةي كةركووكة
وكاريان بةآلم نةك لة وةزارةت مةج يس وزةرا هةي ةتَيك دابيَن موشرؤَيك بي ها, دةتواني ئيشةكان بكةيت

دووةمينيش هةر كةسَيكي شارةزا بيخوَينَيتةوة ط ةيي , ثَية واية لةطةَل ناوةكةي ناطوجنَي لةراستي ا, بكةيت
بؤ منوونة تؤ , دةَلَي كاكة دانونة بؤ ناوَيكتان دةرهَيناوة كة ناطوجنَي لةطةَلي, لة ثةرلةمانيش دةكات

تةح ي يشمان كردووة و لةسنوريش تةح ي مان هةموو دونياش دةزانَي و , ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية
رةبك بة وةزارةتي ئَيوة , خةَلكي باديناني تَي اية, جالياتي كوردستاني خةَلكي هةولَيري تَي اية, كردووة

لةبةر ئةوة من ثَية واية ئةو خاَلة و خاَلي تريش هةية وةكو خاتوو , ئةوة ئيشي مةج يسي وزةراية, نيية
, يان ئةبَيت ناوةكةي بطؤرزين, لةراستي ا لَيرةدا لةطةَل ناوةكةي ناطوجنَيت, كردنازنازيش ئاماذةي ثَي

بةآلم ئةو تةوةجوهة لةو مةرحةلةدا مةج يس وزةرا ثَيي , تةوةجوهي ديادة دةزامن ئةوة من لةطةَلتة
من حةز , دةزامن ئيختي و هةية, هةر وةختَيك زروو هاتة ثَيش دةَلَي  ناوي وةزارةتي خارجيةية, بكات

سبةييَن ثَيمان نةَلَين , مةس ول  لة دانونةكة, ئَيمة لَيرة دانون دادةنَي , ناكةم بة عةواتيف دسة بكةين
شتَيكي نووسيوة لةطةَل ناوةرزؤكةكةي و , ئةوة ضؤن ثةرلةمانَيكة تؤ حةدي خؤتة دؤاع لة خؤت دةكةي

لةطةَل دةستووري خؤتان ناطوجنَي لة هةن َي , لةطةَل دةستووري عَيراق ناطوجنَي, لةطةَل ناوةكةي ناطوجنَي
تةح ي يشمان كردووة كةركووك و ؤآلن و , وةزارةتي هةرَية بؤ ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية, مةسائي  ا

لةو بةرنامةي كة تؤ داتناوة كة هي  نيية بَ َي  وةَلآل دةبَي بض  ئيعادةي موهةجرين و ضؤن دةضي , ؤآلن
بةآلم نوداتةكاني تر , ئةوة ئيشي وةزارةتةكةية بة حةديقةت,   كردني ئيش بؤيانهاوكاري كردنيان و داب

بةآلم نةك وةكو وةزيري كاروباري دةرةوةي , ثَيشت سثَيردراوة, ئيشي هةي ةتَيكة رةنطة بة تؤ بسثَيردرَيت
ة كة تؤ ئةو كؤنفراسةش كة ئةو رؤذ, وةكو دكتؤر ئيحسان خَيروبَيرَيكت ثةي ا كردووة لةوة, هةرَية

, بةس رةبك بةخؤتةوة هةية, لةراستي ا ئةو كؤنفراسة رةبك نيية بؤ ئةو وةزارةتة, تةندميت كردووة
ئَيستا دةتواني بَ َيي وةزارةتي هةرَية بؤ كاروباري دةرةوةي هةرَية , وةكو وةزير لة ئةجنومةني وةزيران

 .كمال. ؤةرموو د, سةرمان بةراسكدةبَيتة هةَلآل لة, سازي كؤنفراسي نَيو نةتةوةيي دوةلي دةكات
 (:كمال كةركووكي. د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسك من ئيختي ؤة هةية لةطةَل ئةو وجهةت نةزةرةي ئةو خوشكة نازناز و ئةوةي كة ئَيستا سةرؤكي 
وةك جوزئَيك دةبَيت لة , يشة زؤر طرنطةئةو ئ, ئةم وةزارةتة تةنها بؤ ئةو ئيشة نيية, ئةجنومةن ؤةرمووي

بةنسبةت ئةو خوشك و برايانةي دةرةوة لة سنجار و زةمار بطةرة , ئةمة يةك, ئيش وكاري ئةو وةزارةتة
ئةوانيش جاليةي , لةو شوَينانةي كة ئَيستا هةمووي ئاوارة بوونة و ثةراطةن ة بوونة لةو وآلتانة دةذين

ئةتوانرَي لة وةزارةتةكة دسمَيك يان م يريةتَيكي عام , ةنتيقانةكوردين و كوردي تريش دةذين لةو م
بةنسبةت ئةوةي كة بَ َي  , ئةو ئيشانة تةندية بكات كة عاي ي وةزارةتةكة بَيت, هةبَيت بؤ ئةو ئيشانة

ئةوة , ة وبةياني خةالص بوو ئيشي تةواو دةبَيت( 142)ؤةدةت و ؤةدةت ئيشي ئةو بابةتة ماددةي 
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تةنها و تةنها ئيشي ئةم وةزارةتة ئةمة , دةكةم زؤر وازح بَيت و لةالي هةمووتان روون بَيتحةز , وانيية
ئيشي زؤرترة و طةورةترة و لةم نودتةيةوة دةست ثَي ةكات و ئينشائةَلآل لة جَيطةيةكي خَيرتر , نيية

 .سوثاس, كؤتايي ثَي دَيت
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لبوط حب بص ح)بةآلم لَيرة زياتر لة دَيرَيكي شيعر دةضَيت , ةن كاك دكتؤر تةوزني كرد دةعمي جالياتتةبع
ئةطةر , تةعاونيش بة وةزارةت دروست ناكرَيت, ضونكة خؤشةويسك بة وةزارةت دروست ناكرَيت, (بحملب 

بةآلم خؤ , ة بؤ كوردستان جيايةبَ َيي هةَل ةستَيت بة ئاسان كردني كاري جاليةي كوردستاني كة دةطةرزَيتةو
 .زؤر سوثاس, خؤشةويستيش خؤ بة وةزير و هينيش نيية, ئةمة شيعر نيية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال ؤةرموو, خؤ ئةطةر مواؤيق ب  لةسةر ئةوةي دةجمي بكةين ييغةكة دةطؤرزين

 :بةرزَيد مجال حمم  داسة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة بة حةديقةت ئَيمة كة كارَيك دةكةين , اوثرز ثشتيواني تَيبيين سةرؤكي ثةرلةمان دةكةمتةبيعي ثرز
ئةم دةرارةي كة ئَيمة داي ةنَي  بيست ساَلي تر خةَلكَيكي تر بةم , بؤ ئةم وةزعةي ئَيستا ناكةين

هةستيان بةوة نةكرد  ئةَلَي ئةن اماني ثةرلةمان, بةم دانونةدا ئةضَيتةوة, دةستوورةي ئَيمةدا دةضَيتةوة
من بؤية ئةَلَية ئةم , عي دةي بة دام و دةزطايةكي ترةوة هةية, ئةم كارانة عي دةي بةم وةزارةتةوة نيية

بةآلم با دام و , ئَيمة ناَلَي  هي  شتَيكمان لة تواناي دكتؤردانيية, مةوزوعة بةراسك طرنطة بؤ داهاتوو
امةي تري ثَي بسثَيرَي ئةوةي كة ئةكرَي لة ذَير ناوي با دكتؤر ئةو مةه, دةزطايةكي تر هةبَيت

 .زؤر سوثاس, لة هةر ناوَيك بَيت, لةرَيي ثةيوةن ييةكان, هيومرلينيشن
 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو هيومرلينيشن يان ثاث يطةيشن يان , منيش ئيق اح دةكةم ئةطةر ناوَيك بَيت ئةطةر ثاش هةرَية بَيت

خؤت دسة بكة دوايي بدان  ليذنةي دانوني ض دةَلَيت , وةكو هةي ةتَيك دةبَيت, بَيتهةمووي دة, ؤؤرنيشن
 .بؤ ئةوةي بيخةينة دةنط ان

 :وةزيري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية/حمم  احسان. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

م رؤذي دانيشتين لةطةَل لةيةكة, بة حةديقةت كةسَيك بة دةدةر من ئيعتريازي نةبوو لةسةر ناوي وةزارةت
, دةرارةكة لَيرة دةرضووة, بةآلم برزياري ئةم ناوة لَيرة دةرضووة, ليذنةي دانوني و لةطةَل ديادةي سياسيش

وةزارةتَيك نيية لة دنيا  71/10/0223ئَيمة بؤضوومنان ئةوةية شت هةية وةزارةت نايةتة دامةزران ن تا 
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ئيشي وةزارةت ئةطةر ئيعتيماد بكةينة سةر , يةتة دامةزران نعةمر نا, بَيتة دامةزران ن عةمري هةبَيت
تؤ زؤر ؤةراغَيكي دةستووري , ئةم وةزارةتة ئينها دةبَيت 71/10/0223ياني , بؤضووني زؤربةي برادةران

من ئَيستا ئةطةر حمتاجية هةبَيت موزاهةرةيةك , زؤر شت هةية دةبَي ثَيويستة بيكةيت, و دانونيت هةية
 142ؤرك تاكو زةغت بكةم لةسةر حكومةتي ئةمريكي دةعمي من بكات لة مشروعي ماددةي بكةم لة نيوي

ئةطةر ثارتي داواي موزاهةرة , دةبَي دةزطايةكي حكومي هةبَيت هاوكارية بكات, كَي ئةم ثارةيةم دةداتَي, 
, لةكة وايةبة حةديقةت ئةمة وادع حا, ئةطةر يةكَيك داوا بكات ثارتي ناضَيت, بكات يةكَيك ناضَيت

تةدريبةن بيست ساَلة لة وآلتاني جيهان , كةسَيك بةدةدةر من لة عالةم نةطةرزاوة لة جاليةتةكاني كوردي
ماناي ئةوة نيية , وران دةعمي جاليات بَيتة كردن, طةرزاوم و دةزامن  وةزعي جاليةتةكان ضؤنة

ئةمة وةزارةتَيكي حكومةتي , تر دةكاتيان كاري وةزارةتَيكي , يةالحيةتي وةزارةتَيكي تر لةدةست دةدةين
وران لةسةر ئةساسي نةبووني ئةو دةزطاية و ئةو ؤةراغةي كة , ثَيويستة دةزطايةك هةبَيت, كوردستانة

من بؤ منوونة بؤتي دةَينة ئَيستا كة زؤر شت دَيتة كردن لة دةرةوة مويادةدةي حكومةت , ئَيستا هةية
كَي ئةو كارة دةكات وةزارةتي , ئَيستا نيية, مرؤظايةتي هةبووثَيش  وةزارةتي , نيية, لةسةر دةكةن

ثَيويستة ئَيمة لة دانوني وةزارةتةكة مةجالَيك , مرؤظايةتي لة هةردوو ئي ارة هاتؤتة سةر شاني ئَيمة
ناوةكة لةطةَل ناوةرزؤكةكة زؤر جياوازي , من لةطةَل كاك مجامل بةراسك, ببينمةوة تاكو ئةم كارة بكةم

, ماوةي هةؤتةيةكمان ب ةنَي تاكو كاري لةسةر بكةين, ةآلم طؤرزيين ناوةكة بة من نايةتة كرنب, هةية
 .زؤر سوثاس, بؤضوومنان ئةوةية من لةطةَل تؤم

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك عب الربن, بةَلَي ئةطةر نودتةي نيدامة

 :رضط اب  عب الربن بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .............بةآلم , جةنابي وةزير دةَلَي ئةم ناوة لَيرة دياريكراوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةراسك دوو نودتةي زؤر جةوهةري , كؤتايي ثَي دَينة بة دوو جوم ة, ئةوة نودتةي نيدام نيية, ببورة
دةمانةوَي شتَيكمان هةبَي خؤي ئَيمة هةموومان , يةكَيكيان ئةوةية ئةو ناوة كؤسثة, هةية لةو مةوزوعة

بؤ ئيع م و بؤ ئةوةي سةرجةم , ئةو ناوة كؤسثة و مةهامةكةشي دوو شك موتةناديدة, لةطةَل دةرةوة
ئةوة لةوةتي بؤتة ئةن ام , وؤيع ةنيش واية, ئةونةص وئةوانة ئَيمة دةَلَي  بؤ ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيمة

كةواتة ئيشة , وةزير دان راوة ئةن امة لةوَين ةر, 142لةو ليذنةية بؤ جَيبةجَي كردني ماددةي 
بةرةئيي , ثَيش هةموو شتَيك ئَيمة تةموبان ئةوةية لة دةرةوة تةندميي بكةينةوة, سةرةكيةكةي ئةوةية

دووشةممة لةطةَل مةج يسي وزةرا دسة , من ئةو كؤبوونةوةية لَيرةدا كؤتايي ثَي بَين  تا دووشةممة
ئةطةر دةي اتة ئةو وةزارةتة بةراسك دةبَي بةالي , اماتانة دةي اتة ئةو وةزارةتةبكةين و بدان  ئةو مةه
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ئةطةر ناوضةكان لَي , ناوةكةي نةيكةينة ناوضةكاني دةرةوةي هةريَ ة, كةمي ناوضةكان لة دانونةكان بطؤرزين
طةَليان حةسة لة, ئةو خاآلنةي تريش هةية كة هةمان نيقاشي لةسةر دةبَيت, دةتوان  بيكةين, الب ةين
 .زؤر سوثاستان دةكةم, دووشةمة لةطةَليان كؤدةبينةوة بؤ ئةوةي يةك يي بكةينةوة, دةكةين
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ئةجنومــةني نيشــتمانيي   11/9/0226رَيكــةوتي  رؤذي دوو شــةممةي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
بةرزَيد ؤرست عب  عب اه , و( كمال كةركووكي)دادر عب اهبة سةرؤكايةتي بةرزَيدحمم    كوردستاني عَيراق 

    .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (4)دانيشتين ذمارة , سكرتَيري ئةجنومةن
 :بةرنامةي كار

ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  
ي (4)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دانيشتين ذمارةي , مانيي كوردستاني عَيراقئةجنومةني نيشت

بةرنامـةي  , عَيراق –خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 
 :كار بةم شَيوةية بَيت

اي وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة بةردةوامبوون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياس-1
 .                                                                          دةرةوةي هةرَية

  .0227ي ساَلي (00)خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -0
 :كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .خواي طةورةو ميهرةبان بةناوي
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 
بةرنامةي كاري  دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(4)دانيشتين ذمارة 
 : دا بةم شَيوةية بَيت11/9/0226

بةردةوامبوون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكان لة -1
                                                              .             دةرةوةي هةرَية

 .0227ي ساَلي (00)خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي ذمارة  -0

بةرزَيد سةرؤكي ليذنةي ياسا تكاية روونكردنةوةيةك بؤ ئةن امة بةرزَيدةكان بكرَيت ثَيش خوَين نةوةي 
                                                                            .       ماددةكة

 :                                                                          بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
                         .                                                      بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ثاشان ئَيمة روونكردنةوةيةك , ئَيستا براي بةرزَيدم كاك عةوني ماددةي يةكةم بة كوردي دةخوَينَيتةوة
 .زؤر سوثاس, سةبارةت بةو ماددةية دةدةين

                                        
                                              :                             بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .                                                                              بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
                                                                        ثرؤذةي ياساي كارثَيكردنةوة بة ماددةكاني دةروازةي دووةم لة ياساي بنضينةكاني دادطاييكردني سدايي              
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 :                                                                                           ماددةي يةكةم
راق ثووضةَل عَي –ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 0227ي ساَلي (00)ماددةي يازدةمي ياسايي ذمارة 

دةكرَيتةوة سةبارةت بة راطرتين كارثَيكردن بة دةروازةي دووةمي ياساي بنضينةكاني دادطاييكردني سدايي 
                       .                                                                         كار بة حوكمةكاني دةكرَيتةوة, لة هةرَيمي كوردستان و 1931ي ساَلي (07)ذمارة 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

من حةز دةكةم ئةو , بؤ ئةوةي بةرزَيدان ئةن اماني ثةرلةمان سورةتَيكي وازنيان هةبَيت لةم برزطةية
ر ئةو بؤ ئةوةي بتوان  مونادةشةيةكي رَيكوثَيك لةسة, روونكردنةوةية ثَيشكةش بة بةرزَيديان بكةم

, هةن َيك برزياري دةركرد, كة حاكمي مةدني عَيراق بوو, لة حةديقةت لة عةه ي برميةردا, بابةتة بكةين
ئةويش ثةيوةن ي هةبوو , يان بةو برزيارانة راطرت, يةك لةو برزيارانة ئةوة بوو كة كاري بةو ياساية راطرت

ئةو برزطةية ثةيوةن ي هةية بة  ,1931ي ساَلي (07)بة ياساي ئوسول موحاكةماتي جةزائي ذمارة 
واتا ئةو برزيارانةي كة دةرضوو بوو , راطرتين كار كردن بة جَي بةجَي كردني سداي لة سَي ارةدانةوة هةية

ئةوة ئيقايف تةنفيدي ثَي دةكرَيت هةروةكو بة زماني دانوني , سةبارةت بة ئيع ام بة نيسبةت موحاكمةوة
دواي ئةوة ياساناساني تةحالوو هاتنة كوردستان لة , ةغ ا دةرضووكاتي خؤي ئةوة لة ب, ثَي دةَلَين و

بؤ ئةوةي بة هةمان شَيوة ئَيمة ئةو , ثةرلةماني كوردستان ثةيوةن يان بة سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرد
بؤ ئةوةي لةطةَل , سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئةو ياساناسانةي ئيحالة كرد بؤ ليذنة دانوني, برزطانة رابطرين

برزيارمان ا ئَيمةش بة هةمان شَيوة , ئَيمة ضةن ين دانيشتنمان لةطةَل كردن و, دانوني دانيشن وليذنةي 
ئةوة بوو بة حةديقةت , راطرتين هةن َيك لة برزطةكاني ئوسول موحاكةماتي جةزائي بة برزيارَيك رابطرين

, ارةدان لة هةرَيمي كوردستانئةو برزيارة بةو شَيوةية هاتووة رامانطرت تا جَي بةجَي كردني سداي لة سَي 
ئَيستا لةبةر ئةوةي لة بةغ ا ئةو برزيارة هةَلوةشايةوةو ئيعادةي عةمةل , ئةويش بةثَيي ئةو برزيارة راطريزا

سداي لة سَي ارةدان دووبارة , دووبارة ئةو برزيارانةي لة موحاكمي عَيرادي دةردةضَيت, بةو برزيارة كراوة
, اراتانةي دةرضووة لة موحاكة بة ئيع ام جَي بةجَي دةكرَيت و تةنفيد دةكرَيتواتا ئةو دةر, كاري ثَيكراوة

 :لةبةر دوو سَي هؤي سةرةكي, بة هةمان شَيوة ئَيمةش ثَيمان باش بوو ئةم ثرؤذةية ئامادة بكةين
ئةوةية ئَيمة دانوني سةرؤكايةتي هةرَيممان دةرخستووةو بةثَيي ئةو ياساية دةسةاَلتي / هؤي يةكةميان

تةخفيف كردنيشي لة دةسةاَلتي سةرؤكي , تةس يق لة دةراراتي ئيع ام لة دةسةاَلتي سةرؤكي هةرَيمةو
 .هةرَيمة

كة , زؤر لةو برزيارانة لة دادطا دةرضووة بة حةديقةت سةبارةت بة سداي لة سَي ارةدان وةستاون/  دووةم
ونسةجة دةبَيت لةطةَل ئةو برزيارانةي لة م, ئَيمة ئةوةمان دةركرد بة حةديقةت وةكو ثَيش ي لَي دَيتةوةو

هؤكارةكاني ئةم ثرؤذةية بةم , بؤية بة حقيقةت ئَيمة ئةو ثرؤذةيةمان ئامادة كرد و, بةغ ا دةرضووة
, شَيوةية كة بتوان  بةرزاسك برزيارةكاني دادطا جَي بةجَي بكةين سةبارةت بة ياساي سداي لة سَي ارةدان
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نابَيت دةرةجةي دةتعي , مكينة زؤر دةرارات لة موحاكمي ئَيمة دةرضوو بَيت وبةتايبةتي ئَيمة دةزان  مو
ئةوة ئيعتيادي ئةو , بةاَلم ئَيمة ئةطةر هاتوو ئةو ثرؤذةيةمان لَيرة ثةسن  كرد, بةاَلم هي  نةكراوة, بكرَيت

ي ياساي ئةوة بةكورتي روونكردنةوةيةك بوو بة حةديقةت بة هةموار كردن, برزيارانة ثةسن  دةكرَيت
 .زؤر سوثاس, ئوسولي موحاكةماتي جةزائي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
مايف , ئَيستا نوَينةري ليذنةي ياسايي ئةطةر ئامادةن بَين لةسةر مةنصةكة دانيشن, سوثاس بؤ ئَيوةي بةرزَيد

 .ةوةبةرزَيد سةرؤكي ليذنةي مايف مرؤظ راثؤرزتان هةية ؤةرموو بيخوَين, مرؤظ
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
واتا باس لة , باس لةوة كرا كة ئةمرزؤ تةنها ئةوةي ثَيشوو بَيت, بةرنامةي كار ئَيستا وا ئَيمة دةيبين 

يةعين ئةو رؤذةي كة هةَلستاين طوران بؤ , ياساي وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية بوو
 .هي  باسَيكي ترمان نةكردرؤذي دوايي 

 00ئَيستاش جَي بةجَي كردني ئةم ثَيشنيارة كة ليذنةي ياسايي كردوويانة هةموار كردني ياساي ذمارة 
ئةو سدايةش كة دانراوة بؤ هةن َيك تاواني , كة هي  تاوانَيك بةبَي سدا نابَيت و, لةسةر ئةوة ثَيك هاتووين

, كة لة سَي ارةدان نيية, ةورانة بريتيية لة سداي لةناو بردنكة يةكَيك لةو سدا زؤر دورس و ط, طةورة
ئةوة تةدريبةن تةسيبت بوو لة جياتي وشةي ئيع ام تةرجومةكة بة , يةعين ئةمة راثؤرزتي ياساي تريؤرة

يان ؤةلسةؤةي , بَيطومان رةدع, ضونكة لة سَي ارةدان جوان ةو طوجناوترة, كوردي لةناوبردن بة كار بَين 
 :بؤ دوو شتةعقوبة 

 .بؤ رةدع بؤ بةرامبةرةكان/ يةكَيكيان
ئةم سداية لة دنيادا لة كؤي , كة جانيةكةية, بؤ ئيسَ حي ئةو كةسةي كة ؤاعي ةو تاوانةكةي كردووة/ دوو

ئةم , يان بة جَي بةجَي نةكردن ئةم ياسايةيان وةال خستووة, دةوَلةت يان بة ياسا 111, دةوَلةت 190
ئةم , دةوَلةت لة دنيادا هَيشتا موتةمةسيكن بة جَي بةجَي كردني ئةم برزيارة 24, وةعقوبةيان وةال خستو

ئةوة بوو مةب ةئيةن , ئةوةي كة ئَيمة تةدريبةن كؤي دةنطي هةموومان لةسةر بوو لة ليذنةكة, عقوبةية
شَيوازي تر بة, ئةم ياساية ئةوةي دةكرَيت تةمةناي دةكةين ئةم سداية نةمَينَيت لة دنيادا هةَلطريَيت

بةاَلم ديارة بارودؤخي واَلتي ئَيمة و واَلتاني تر كة ثَيويست بةمة , مامةَلة لةطةَل ئةم ياساي سداية بكرَيت
لةسةر ئةوة كؤبووينةوة كة ئةم سداية لةسةر تاوانة , دةكات موتةمةسيكن بةم سداية لةسةر ئةو ئةساسة

ئةويش , ورةن و وةكو دةَلَين بةشيعن ئةم سداية مبَينَيتلةسةر ئةو تاوانانةي كة زؤر طة, طةورةكان مبَينَيت
خةَلك بؤ خؤي ئةمةي بة , تاكو بتوان  رؤشنبريييةكي وا لة ناو ئةو كؤمةَلطاية دروست ببَيت, بة مودةتة

, ئةوة تاوانبارة, ئةو كةسةي كة خةَلك ئةتؤدَينَيت, ضونكة ئةو كةسةي كة خةَلك دةكوذَيت, تاوان بدانَيت
, بةاَلم كؤمةَلَيك تَيبيين طرنط لَيرة رةضاو بكةين, ابَيت بَي  بة دانون خةَلكَيكي تر بكوذينئَيمةش ن



 107 

يةعين ئةو برزيارانةي كة دةردةضن بؤ , طةورةترين شت ئةوةةية مةحاكمي ئيستيسنائي نةمَينَيت
ثَيت بواري ئةوةي ئةو تاوانبارةي ئةم سدايةي لةسةر دةضةس, لةناوبردن ئيع ام بة حماكمي عةلةني بَيت و

, يةعين مةجالي ئةوة هةبَيت, هةروةها ئةو بةَلطةو دةلي نةي كة دةكرَين, ب رَيت كة داكؤكي خؤي بكات
بةتايبةتي ئةو مةحكةمانةي كة عةلةني ن  لةبةر , ئةطةر ثَيويست بوو ئةو مةحكةمانة ئيعادة بكرَينةوة

يست بةوة دةكات كة داخراو بَيت مةجالي ئيعادة يان لةبةر هةر مةسائي َيكي تر ثَيو, مةسائي ي شةرةو
هةتاوةكو ئَيمة ثَي داطرين و وةكو , يةعين لةسةر عقوبةي ئيع ام و سجين موئةبةد, كردنةوةي هةبَيت

بؤ ئةوةي بَ َي  , ثَية واية دةتوانرَيت باش  كؤن ؤلي ئةو وةزعة بكات, بَ َي  ضاودَيري زياتر لةسةر بَيت
ئةوةي كة ئةمرزؤ لة ئةوروثا جَي بةجَي , دةكرَيت شك تريش خبةينة كار, بَيت ئةو عقوبةية رةدع

يةعين كةسَيك كة , كة بريتيية لة دروست كردني ؤايد بؤ هةموو كةسَيك, يان رةضاو دةكرَيت, دةكرَيت
ة ئةطةر خةَلكَيكة ؤةرمانبةرة ل, تاوان دةكات لة ؤاي ةكة دةنووسرَيت ئةم كةسة ؤ ن تاواني كردووة

كةوا خةَلك دةترسَيت , ئةوة ناتوانَيت لة هي  جَيطايةك بةو تاوانةوة كارَيكي وا بكات, حكومةت ا كار دةكات
لة هي  , ئةطةر خةَلكي بازارزةو دةيةوَيت كارو ئيش بكات, نة بادة لة جَيطايةك وةرنةطريَيت, تاوان ناكات

ةوَلةتَيك ناتوانَيت كار وةربطرَيت و بتوانَيت كؤمثانيايةكةي لة هي  د, كؤمثانيايةك ناتوانَيت ئيش بكات
لةبةر ئةوة دةبَيت , ئةطةر لة سج ةكة نووسرا بَيت ئةمة كةسَيكي تاوانبارة, كارَيكي ئازاد و سةربةخؤ بكات

بؤ ئةوةي , ئةم جؤرة تاوانانة لة ناو كؤمةَلطا كةم بكةينةوة, ئَيمة بة هةموو جؤرَيك هةوَل ب ةين
ئةوةي كة ئَيمة لةسةري , م كةم بتوان  دائريةي ئةم سداية كةم بكةينةوةرَيطرَيكيش بكةين كة

ئةوةي , وامان دةزاني, كؤبووينةوةو بة تةما بووين راثؤرزتَيكي لةسةر بنووس  و بةياني ثَيشكةشي بكةين
بَيت كة بةاَلم تا مةجالةكة كةم  , لةسةري كؤبووينةوة ئةوة بوو لة تاوانة طةورةكان ا ئةم سداية بكرَيت

, بكرَيت بة سدايةكي تر, لة شتاني كة ضاوثؤشي لَي بكرَيت, دةت ي عةم ي تياية لةمانة رةضاو بكرَيت
 .سوثاستان دةكةم

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ؤةرموو كاك شَيروان

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تانةي كة براي بةرزَيدم كاك مةبةد ؤةرةج داي ئَيمة هةن َيك تَيبينيمان بة حةديقةت ئةو موالحةزة
 .ئةمة يةك, جارَيك هةن َيك موالحةزاتي دا عي دةي بةو برزطةيةوة نيية, لةسةري هةية

ئَيمة دةَلَي  , يان نةمَينَيت, مونادةشةي عقوبةي ئيع ام ناكةين مبَينَيت, بةنيسبةت عقوبةي ئيع ام/ دوو
 .يان هةَلنةطرين, ئةو ئيقايف تةنفيدة هةَلبطرين, تةنفيدئيقايف 

هةموو موحاكمي ئَيمة , ئَيمة موحاكمي ئيستيسنائيمان نيية لة كوردستان بة دةراري دةتعي/ سَي
 .مةع ومةو بة دانوني سوَلتةي دةزائي تةندية كراوة



 104 

ئةو ماؤةي كة هةيةتي دةوليةن , ئَيمة دانونةكامنان تةع يد كردووة, مةسةلةي ديفاع لة تاوانبار/ ضوار
بؤية بة , بةكاريشي دةهَينَيت لة موحاكمي ئَيمة, هةموو بة تاوانبارةكةمان داوة بةكاري بهَينَينت و

ضونكة مةسةلةي , حةديقةت ئَيمة لةطةَل ئةوةدا ن  كة مةسةلةي عقوبةي ئيع ام لَيرة مونادةشة بكرَيت
ئةطةر , هةية لة بةغ ا دةراراتيش دةرضووةو تةنفيديش كراوةعقوبةي ئيع ام لة دوانينةكان لة هةمووي ا 

دةَلَي ئةمرزؤ موحاكة دةراري دةرهَيناو تةنفيديش كرا زؤر ئيعتيادي و زؤر , لة مانشَيتةكان خبوَيننةوة
بةنيسبةت ئةوةي كة , ئةمة بة حةديقةت كورتةي موالحةزةكاني ئَيمة بوو لةسةر ئةمةو, تةبيعيية

 .ئةوة بةرزاسك بؤ تةد يري مةحكةمة دةمَينَيتةوة, ت ئةطةر تاوانةكة طةورة بَيتمةحكةمة حوكة ناكا
ئي  ئةطةر مةحكةمة خؤي ويسك جةلسةكة , دووةمينيش موحاكمي ئَيمة عادةتةن جةلةساتي عةلةنيية

ني بةاَلم جةلةساتي موحاكة بةثَيي دانو, هةروةكو خؤي ئيشارةتي ثَي ا, سري بَيت ئةويش هؤكاري هةبَيت
ئةوة بة كورتي موالحةزاتي ئَيمة بوو لةسةر بؤضوونةكاني براي , سوَلتةي دةزائي جةلةساتي عةلةنيية

 .زؤر سوثاس, بةرزَيدم كاك حمةمةد ؤةرةج
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

ئةمة , دةرنةضَيت تكاية كةس لة بابةتةكة, بةرزَيدان ئةم ماددةية كة مونادةشة دةكرَيت, سوثاس بؤ ئَيوة
مةجالي هي  بابةتَيك , لةسةر ئةوة مونادةشة دةكةين( اعادة العمد)يةعين , ثرؤذةي ياساي كارثَيكردنةوة

ئَيستا دةرطا دةكةينةوة بؤ ئةو بةرزَيدانة لةسةر ماددةي , تةنيا تةركيد لةسةر ئةوةية, و شتَيكي تر نةدةين
تكاية هةر برايةك دةيةوَيت ناوي خؤي بنووسَيت , ان ب ةنتكاية ناوت, يةك دةيانةوَيت رةئي خؤيان ب ةن

ؤةرموو كاك خورشي  , ثاشان طفتوطؤ لةسةر ماددةكة بكرَيت, ناوي بَ َيت بؤ ئةوةي تةسجيد بكرَيت و
 .شَيرة

 :بةرزَيد خورشي  س ية شرية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نة , جي ئةو كاتي كة عَيراق تازة ئازاد كرا بووهةلومةر, ثَية واية ئةو برزيارةي لة كاتي برميةر دةرضووة
ئةو , كة ئةو رووداوانةي ثاش تةحريري عَيراق رووي او, ئَيمة و نة برميةريش بريي لةوة نةدةكردةوة

دةناعةمت واية ئةو كاتي ئةو , تا ئَيستاش بةردةوامة, ئريهابةي كة ثاش تةحريري عَيراق هاتة كايةوةو
بةاَلم رووداوةكاني تاكو ئَيستا بةردةوامة واي كرد ئةو برزيارة وةكو ئَيستا كة , ةبريكردنةوةية غةَلةت نةبوو

ئةو برزيارة وةكو كاك حمةمةديش ؤةرمووي مةرج نيية ئي  , بريي لَي بكرَيتةوةو طؤرزانكاري لةسةر بكرَيت
ض يةكَيك , انةتاوان تاو, دةستووري عَيراديش وازنة, نةيي دورزئانيش وازنة, شك طةورة بطرَيتةوة

ئةطةر , لةبةر ئةوةي ئةوة زؤر زةروورييتة مبَينَيتةوةو لةسةري برزؤين, ض سةد كةس بكوذي, بكوذي
بةثَيي , لة هةن َيك واَلتاني ثَيشكةوتووتريش ماوة, حوكمي ئيع اميش لة هةن َي واَلتاني ثَيشكةوتوو ماوة

لةبةر ئةوةي بة رةئي من ئةو دانونة  ,زروويف خؤيان و مي  ةتةكةيان و واَلتةكةيان حوكة دةكةن
ضونكة بة دةيان , زةرووريية بَيتةوة كاية و حوكمي ئيع ام بكرَيت و زةروورييشة زوو جَي بةجَي بكرَيت
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بةاَلم شتَيكي طرنط  , كةس مومكينة حوكة درا بَيت ضاوةرزواني نةتيجة بَيت مةحكمة دةسةاَلتي نةبَيت
ضونكة مةسةلة هةر سجنة كَيشةيةكي طةورة هةية , يان نا, ةوة هةيةهةية نازامن ثةيوةن ي بةو مةوزوع

لة زين انةكاني كوردستان دةيان كةس , حقوودي ئينسان ناوي حقوودي ئينسانةكةيةو بةن  كراوةكةية
 .هةية

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .يان نةمَينَيت, كة مبَينَيت, تكاية لة مةوزوع دةرمةضوو

 :َيد خورشي  س ية شريةبةرز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, ثَية واية مبَينَيت باش ة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك دكتؤر نوري
 :نوري مجيد تاَلةباني.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ةثَيي دانوني هةَلبذاردني سةرؤكايةتي هةرَيمي ب, يان لةناوبردن, سةبارةت بة برزياري سداي لة سَي ارةدان

, سةرؤكي هةرَية ئةو دةسةاَلتةي هةية كةوا برزياري دادطايي هةرَيمي كوردستان ثةسن  بكات, كوردستان
هةروةها كؤمةَلَيك , كةواتة ئةو سداية بةثَيي ئةو دانونةي ئَيستا هةيةو كاري ثَي دةكرَيت, يان بيطؤرزَيت

لة , كؤمةَلطايةكي وةكو كؤمةَلطاي ئَيمةدا ثَيويستة سداي لة سَي ارةدان بيطرَيتةوة كة لة, سداي تر هةن
باري ذياني كوردستانيش جياوازيةكي , عَيراد ا ئَيستا كار بة سداي لة ناوبردن و لة سَي ارةدان دةكرَيت

بؤ ئةوة كةوا ئةو , رَيتبؤية من لةطةَل ئةوةدام كةوا ئةم دةستكاريية بك, ئةوتؤي نيية لةطةَل باري عَيراد ا
بؤ ئةو تاوانانةي كةوا بةثَيي دانون ئةو حوكمةيان , دةسةاَلتة ب رَيت بة سةرؤكي هةرَيمي كوردستان

 .بةسةردا جَي بةجَي دةكرَيت و سوثاس
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .طوَلناز خان, زؤر سوثاس
 
 
 

 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 

, لة دةستووريش ا هاتووة, ئَيمة لة ياساي دذة تريؤردا دةنطمان دا بةوةي كة سداي لة سَي ارةدان هةبَيت و
كة كوردستان برزواي , راطريانةكةي لةبةر ئةو هةلومةرجة بووة, بةاَلم وةكو لة هةرَيمي كوردستان ا راطرياوة
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ئَيمة دةنط , ئَيستاش بؤ بة طرز خستنةوةي ئةم ياساية, ةبووةبة ثَيشكةوتن و برزواي بة دميوكراسيةوة ه
ثَيويستة هةن َيك حوكة هةية , بةاَلم ئَيستا راطرياوة, لةسةر راطرتين ياسايةك دةدةين كة ثَيش  هةبووة

 .ضونكة, ثياضوونةوةي ثَي بكرَيت
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .يان نةمَينَيت باشة؟ سوثاس, باسي ئةوة بكة ئايا سدايةكة مبَينَيت باشة, تكاية لة مةوزوعةكة دةرمةضوو
 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, ضونكة هةن َيك شت هةية ثَيويستيةتي, دةبَيت مبَينَيت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .كاك زانا ؤةرموو

 (:زانا) خض عي  بةرزَيد دادر س
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو , من ثَية باشة بةو شَيوةية نةمَينَيت كة ئَيستا هاتووة, سةبارةت بة ماددةي يةكةم لةم ثرؤذةية
لةبةر ئةوةي , داواش دةكةم لة سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان, ثرؤذةية بة طشك تةئجيد بكرَيت

يةك مةحكمةي , دوو ئي ارةيي بووة, شَيوةيةك نائاسايي بووةبارودؤخي رابردوو و سياسي كوردستان 
باسي طروثةكةي شَيخ , هةن َيك برزياري ئيع ام كردن دةركراوة لة دادطاييةكاني ئَيمة, تةمييدمان نةبووة

هةن َيك زانيارميان بةدةست طةيشت بَيت لةوانةية لة , تَيكةَل نةبَيت, باسي شتةكاني ترة, زانا مةكةن
بؤية من داوا دةكةم لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان هةموو ئةو حوكمي , ئاسايي نةبوو بَيت بةرزاسكبارودؤخي 

ئةطةر طةيشتينة , لَيكؤَلينةوةيان لةسةر بكات, ئيع امانةي كة ضاوةرزَيي جَي بةجَي كردنن داوا بكات و
, ني ديفاعي بؤ ساز كراوةوتاوانبار هةموو هؤكارةكا, ئةو حوكمانة لة بارودؤخَيكي ئاسايي دابن و, دةناعةت

ئةو كاتة ئةو ثرؤذة بَيتةوة ئَيرةو ثةسن ي , هي  موشكي ةمان نةبَيت, بارودؤخي مةحكمةكة عةلةني بووة
بةس ئَيستا هةن َيك طومان هةية لةسةر حوكمي ئيع ام كة دراوة لة , دةكةين و بة دة ثةجنة مؤري دةكةين

جا لة دةسةاَلتي جةنابي سةرؤكي هةرَيمي , وونةوة هةبَيتلةوانةية بة دواداض, دادطاييةكاني كوردستان
هةن َي حوكة هةية ثَيويسك بة , يان نا, ثةرلةماني كوردستانة, ئةجنومةني وةزيرانة, كوردستانة

ثرؤذةكة بة طشك , بؤية من لةطةَل ئةو ماددةيةي ئَيستا نية بةو شَيوةيةي ئَيستا, ثَي اضوونةوة هةية
بؤ ئةوةي بة دةست بةرز كردنةوةي , ؤكايةتي ثةرلةمان تةحقيق لةو مةوزوعة بكاتتةئجيد بكرَيت و سةر

ئَيمة تةحةمولي ئةو تاوانة , ئيع ام بكرَيت, ئَيمة خوا نةخواستة كةسَيك كة موستةحةدي ئيع ام نيية
 .سوثاس, ناكةين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .كاك جةمال داسة ؤةرموو, سوثاس
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 :رزَيد مجال حمم  داسةبة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي , بريي لةوة كردؤتةوة كة شةخسَيك ضاك بكات, تةبيعي كاتَيك كة دادطا بريي لة سدادان كردؤتةوة

بةاَلم , ئةو شوَينةية كة خةَلك ضاك دةكةنةوة لةناو كؤمةَلطا( كؤرَيكشن)ناوَيكي تايبةتي هةية ثَيي دةَلَية 
كة ئةو شةخسة باش , يةعين دةناعةتي بةوة هاتووة, برزياري لةناوبردني شةخسَيكي داكاتَيك مةحكمة 

ئةو دةرارة ئي غا , بؤية تةئي ي راي ليذنةي ياسايي دةكةم, نيية جارَيكي تر بطةرزَيتةوة بؤ ناو كؤمةَلطا
زؤر , ونةوة هةيةلة داهاتووش ا ئينشائةَلَ  مةسةلةي ئيع ام ياساكاني ثَيويسك بة ثَي اضو, بكرَيت و

 .سوثاس
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو, ئةطةر ليذنةي دانوني موالحةزةيان نيية, زؤر سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, و بةرزَيد نةبَينتتةنها دو, ئةو كةسانةي كة تَيبينيان ا زؤربةيان تةئي ي ثرؤذةيةكةيان كرد بة حةديقةت

ئةو , رةنطة ئةو برزيارانة موحيق نةبَيت, كة هةن َيك برزيار دةرضووة, كاك زانا ئيشارةت بةوة دةدات
لة اليةن مةحكمةي تةمييد تةدديق كراوةو تةس يقيش , دةراراتانة ئيكتيسابي دةرةجةي دةتعي كردووة

يان وةكي ةكةي دةتوانَيت لة , ئةو بةرزَيدةي, َيتبؤية بة حةديقةت ئةو توعوناتةي ئَيستا لَيي دةدر, كراوة
 .مةراحي ي موحاكةمة بيَ َينت بة نةزةر ئيعتيبار وةربطريَيت

, ضونكة دةراراتي ئيع ام, ئَيمة مونادةشةمان لةسةر ئيع ام نيية, يان نةمَينَيت, بةنيسبةت ئيع ام مبَينَيت
 لومحيفح)خواي تةبارةك و تةعاىل دةؤةرمووَيت , حوكمي ئيع ام لة ياساكاني ئَيمة ثيادة دةكةن و ماوة

بةاَلم مةعقولة عقوبةي ئيع ام , عقوبةكة بة حةديقةت لة ياساي ئَيمة ماوة, (بلقصطصحقيطاحاطحب لوبحباللبطب
ئةي ئةو عقوبة بؤ , ئةوة لة ئَيوة دةثرسة, لةالي ئيََمة هةبَينت و جَي بةجَي كردنةكةي تةئجيد بكرَيت

 .ستان دةكةمدةدرَيت؟ زؤر سوثا
ئةويش ئةوةية , بةرزَيد جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان يةك تَيبينيمان هةية ثَيش ئةوةي بيخةينة دةنط انةوة

خبصوصحباقطفحبلام حمبوبهحبلبطبحبلاط يح)ئةويش , بة حةديقةت لة ثرؤذةكةدا ماددة يةك ئيداؤة بكرَيت
 طبح)كةماتي جةزائيمان كرد ضةن ين ضونكة تةدديقي دانوني ئوسول موحا, (097بىلحح020بملوبهحسخح)

 .زؤر سوثاس, ية ئةطةر رةدةمةكةي خبوَينينةوة وازن  دةبَيت( طبحبلاط ي)بؤية ئةو , ي تَي ا هةية(بلاط ي
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .بؤ ئةوةي وازيح بَيت بؤ ثةرلةمانتارة بةرزَيدةكان, يياغةكةي خؤتان خبوَيننةوة
 :َيد عوني كمال سعي  بدازبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 :ئَيستا بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة
ح:بملطهاحبال ىل

ح حبملطها ح11) لغى ح( حرقم حبلقط و  ح00)سخ ح( حبلا بقح0227لرو  حلوورهستط  حبلو   حبجمللس حعخ ,حبلصطهر
ح ح097بىلحح020)خبصوصحباقطفحبلام حمبوبهحبلبطبحبلاط يحبملوبه بصولحبحملطكمطتحبجلزبئي حرقمححسخحقط و (

 . ااطهحبلام ح أقوطسه,حيفحبقليمحكورهستط ح1931لرو ح(ح07)
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كَي لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ماددةي دووةم تكاية, ازؤرينةي دةنط ماددةكة وةرطري, سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيستا ماددةي دووةم دةخوَينمةوة
ح:بملطهاحبلاط ي 

س سومح)حم حعبطراح(حس سومحبقليمي) عبطراح(حرئيسحبجلمبورا )حم حعبطراح(حرئيسحبالقليم)حت حبلابطراح
 .بلقط و حبمل كورحلغ  ح طبييحبقوطسهحيفحبقليمحكورهستط باومطح رهتحيفحبلبطبحبلاط يحسخح(حجبمور 

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بة كوردي خبوَيننةوة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دووةم
ؤةرماني )شوَيين ( هةرَية ؤةرماني)و زاراوةي (سةرؤكي كؤمار)شوَيين زاراوةي ( سةرؤكي هةرَية)زاراوةي 

بؤ ئةوةي حوكمةكاني لة , دةطرنةوةو لة هةر شوَينَيك لةدةروازةي دووةمي ياساي ناوبراو هات ( كؤمار
 .هةرَيمي كوردستان جَيبةجَي بكرَيت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .روونكردنةوة تكاية بؤ ئةن اماني ثةرلةمان

 
 

 :ايح حي ريبةرزَيد شَيروان ن
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة , مةرسوم مجهوريش هاتووة, لة دانوني ئوسولي موحاكةماتي جةزائي ناوي سةرؤك كؤمار هاتووةو
بةثَيي ياساي سةرؤكايةتي هةرَية ئةو دةسةاَلتة دراوةتة سةرؤكي , هةرَيم  سةرؤكي هةرَيممان هةية
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ئَيمة , بةهةمان شَيوة مةرسوم مجهورميان نيية, ي هةبَيت وثَيويستة لةم ياساية رةنط انةوة, هةرَية
بؤ ئةوةي وازيح بَينت لة كاتي , ثَيويستة لةو ماددةية ئيشارةتي ثَي ب رَيت, مةرسوم هةرَيممان هةية

 .زؤر سوثاس, جَيبةجَي كردني
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ةو ماددةية هةيةليذنةي مايف مرؤظ هي  شتَيك دةربارةي ئ
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةخَير

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ؤةرموو, كةس نيية, با ناويان بنووس , كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية طفتوطؤ بكات

 :بةرَيد شَيخ اه ابراهية شَيخ اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم من ثَيشنيارَيكة هةية تكا دةكةين ئةوة ضةن ةم  , من ثشتطريي لة رايةكةي ليذنةي ياسايي دةكةم
ثاشان ئةطةر بة , جارة داوا دةكةين خوَين نةوةي ئةو ثرؤذانة كة دةخوَين رَيتةوة بة كوردي خبوَين رَيتةوة

 .سوثاس, عةرةبيش خبوَين رَيتةوة موشكي ة نيية
 (:كمال كركوكي.د)ادر عب اه بةرزَيد حمم  د

 .ؤةرموو, بة كورديش خوَين رايةوةو بة عةرةبيش خوَين رايةوة
 :بةرزَيد مجال حمم  داسة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة لة دانوني عقوبات , (020)يان , (426)تةنها يةك تَيبينية هةية لةطةَل ليذنةي ياسايي ماددةي 

 .سوثاس, تا ئةوةن ة( 020)
 :َيد عوني كمال سعي  بدازبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تا  020)لة مادة , (بلبطبحبلاط يح وفي حعقو  حبالعابم)لة دانون ئوسول موحاكةماتي جةزائي لة ماددةكان 

 .ضارةسةر كراوة( 097
 

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
كَي لةطةَلي نيية , اددةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَل ئةو م, ماددةكة دةخةينة دةنط انةوة

 .ماددةي سَييةم تكاية, بةكؤي دةنط ماددةكة ثةسن  كرا, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي سَييةم

 .حوكمةكاني ئةم ياساية كار بة هي  دةدَيك ناكرَيت كة ثَيضةوانة بَيت لةطةَل
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهحبلاطلا 

 .الاام ح ط ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و 
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

, ةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسك بةرز بكات, كَي دسةي هةية؟ ماددةكة دةخةينة دةنط انةوة
ماددةي ضوارةم , بة زؤرينةي دةنط ماددةكة وةرطريا, كَي لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضوارةم

بَ و ( ةدائيعي كوردستانو)ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة كاري ثَي ةكرَيت و لة رؤذنامةي ؤةرمي 
 .دةكرَيتةوة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:بملطهاحبل ب ا 
ح(. قطئعحكورهستط )اوف حه بحبلقط و حبعتبطرَبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي ح

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
, كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, خةينة دةنط انةوةكَي دسةي هةية لةسةر؟ دة

 .بةكؤي دةنط ماددةكة وةرطريا, كَي لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةسباب موجيبةكة دةخوَينمةوة
 

حبالسبطبحبملوجب 
 بلحبالسبطبحبل حبستاع حيفحقيوهحباقطفح وفي حعقو  حبالعابمحيفحبقليمحكورهستط حبلا بقح فقطح طلوظ حلز

بلصطهرحعخح  ملط حكورهستط حبلا بقح لصا رحقط و حرئطس حح0227لرو ح(ح00)سخحبلقط و حرقمح(ح11)للمطهاح
ب حففيفبطحبىلحرئيسححبملاالحبملتضمخحسوالحصالقي حبملصطهق حعلىحقومحبالعابمح0220لرو ح(ح1)بقليمحرقمح
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  غي ح وفي حبلق بربتح بالقوطمحبلقضطئي حبلصطهراحسخحبحملطكمح بملوترب حبلارج حبلقطاي ح تصااقبطح,حبالقليم
 .سخححموم حبلتمييزحفقاحش عحه بحبلقط و 

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ةوةئَيستاش هؤي داناني بة زماني كوردي دةخوَينم
 هؤي داناني ئةم ياساية

( اع ام)لةبةر نةماني ئةو هؤيانةي لة كاتي خؤي ثَيويستيان كرد كة جَيبةجَي كردني سداي لة سَي راةدان 
كة دةسةاَلت بة  0220ي ساَلي /00ي ياساي ذمارة (11)بةثَيي ماددة , لة هةرَيمي كوردستان رابطريَيت

بؤ ئةوةي ئةو برزيارو حوكمة , يان كةمي بكاتةوة, بكات ثةسن ( اع ام)سةرؤكي هةرَية دةدات حوكمي 
بةهؤي ثةسن  كردنيان لةاليةن , دادوةريانةي كة لة دادطاكان دةرضووينةو ث ةي كؤتاييان بةدةست هَيناوة

 .بؤية ئةم ياساية دان را, (رييد)دادطاي ثَي اضوونةوة 
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كَي لةطةَل هةموو ماددةكانة دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , ماددةكان دةخةينة دةنط انةوة ئَيستا هةموو
ئَيستا كؤتايي بة , بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

استان دةكةم و سوث, (11)دانيشتين داهاتوو رؤذي ضوارشةممة دةبَيت سةعات , دانيشتنةكةمان دةهَين 
 .سةركةوتوو بن

 
                                                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
  

 (كمال كركوكي. د)حمم  دادر عب اه                 ؤرست اب  عب اه                                  
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سكرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي                     

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

 6002\9\13رَيكةوتي  شةممةضوار 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 0)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 13/9/6002 رَيكةوتي ضوار شةممة
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ئةجنومـةني نيشــتمانيي    17/9/0226رَيكـةوتي   رؤذي ضـوار شــةممة ي سـةر لــة بـةياني   (11)كاتـذمَير    
ــراق   بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي

ري بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتيَ , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (0)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (0)تين ذمارةي دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دانيش, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
رؤذنامةوانان لة هةلومةرجي تةش ي  كة ( بواردني)خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةآلوَيردني -1

 .داكان ا هاتووةي ياساي س(474و  477)لة ماددةي 
 .خوَين نةوةي يةكةمي ياساي ثَيشنياز كراوي كؤمةَلةي ثةرلةمانتاراني كوردستان-0

 .ي وةزارةتي ثةروةردة1990ي ساَلي (14)خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي -7

 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي لة سنوورداني حاآلتي دوو ذني-4

 .و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ث ن انان بةرضاوخسنت-0

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي ضوار شةممة رَيكةوتي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(0)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت17/9/0226
رؤذنامةوانان لة هةلومةرجي تةش ي  كة ( بواردني)وَيردني خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةآل-1

 .ي ياساي سداكان ا هاتووة(474و  477)لة ماددةي 
 .خوَين نةوةي يةكةمي ياساي ثَيشنياز كراوي كؤمةَلةي ثةرلةمانتاراني كوردستان-0

 .ثةروةردةي وةزارةتي 1990ي ساَلي (14)خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي -7

 .خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي لة سنوورداني حاآلتي دوو ذني-4

 .بةرضاوخسنت و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ث ن انان-0

برزطةي يةكةم خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي , داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين بؤ جَيطاي خؤيان دابنيشن
ي ياساي ( 474و 477)رؤذنامةوانان لة هةلومةرجي تةش ي  كة لة ماددةي ( يبواردن)ياساي هةآلوَيردني 

 .ؤةرموون بيخوَيننةوة. سداكان ا هاتووة
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 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ذمارةي برزيار
 :رؤذي برزٍِيار

 ثرؤذةي برزيار
 :ماددةي يةكةم

اردةكةن بةدةر دةبن لة بارَيك كة لة حوكمةكاني هةردوو رؤذنامةنووسان و ئةوانةي لةبواري طةيان ن ك
 .ي هةمواركراودا هاتووة1969لة ساَلي ( 111)لةياساي سداكان ذمارة  474و  477ماددةي 

 :ماددةي دووةم
 .كاربةهي  دةدَيك ناكرَيت كة ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم برزيارة بَيت

 :ماددةي سَييةم
 .ران حوكمةكاني ئةم برزيارة جَيبةجَي بكاتثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزي

 :ماددةي ضوارةم
 .ئةم برزيارة لة رؤذي بآلوكردنةوةي لةرؤذنامةي وةدايعي كوردستان كاري ثَي دةكرَيت

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حسش  عحق بر
ح:رقمحبالصابر

ح: طرارحبالصابر
حبجمللسحبلو حسطش عه حعلى ح وط ًب حبمل قم  حجبلرته حبلا بق ح  حلوورهستط  ح( ح) ح تطرار ح بملواقاا ح/ ح0226/

بملاالح للصالقي حبملخول حح1990لرو ح(ح1)سخحبلقط و حرقمح(ح06)سخحبملطهاح(ح1) بستوطهًبحبىلحقومحبلفق اح
ح:يق ر طحبصابرحبلق برحبال ح1993لرو ح(ح12)سخحبملطهاحبلاط ي حسخحبلقط و حرقمح(ح7)لوطحمبوجبحبلفق اح

حبملطهاحبال ىل سخحح474 حح477ارتاوىحبلصحفيو ح بالعالسيو حسخحظ فحبلتشاااحبلوبرهحيفحبقوطمحبملطه نيح:
حبملاالح1969لرو ح(ح111)قط و حبلاقو طتحرقمح

ح:بملطهاحبلاط ي 
ح.الاام ح ط ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلق بر

ح
ح:بملطهاحبلاطلا 

ح.علىحجملسحبلوزرب ح وفي حبقوطمحه بحبلق بر
ح:ملطهاحبل ب ا ب
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حاوف حه بحبلق برحبعتبطرًبحسخح طرارح ش هحيفحج اااح قطئعحكورهستط 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ثةيوةن ييةكان و كاروباري   باشة ليذنةي ياسايي و ليذنةي, ئةو ثرؤذةية لة حكومةتةوة هاتووة
برزطةي دوو , ازري بكةنئةو ثرؤذةية ديراسةت بكةن و لة رؤذي كة مونادةشة دةكرَيت ح, رؤشنبريي

 .ؤةرموو, خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي ثَيشنياز كراوي يةكَيك ثةرلةمانتاراني كوردستان
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خواي بةخشن ةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة

 ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ـ عرياق
 :ذمارةي برزيار

 :رؤذي برزيار
لةسةر , ي هةموار كراوو1990ي ساَلي (1)لة ياساي ذمارة ( 06)ي ماددةي (1)ثشت بة حوكمةكاني برزطة 

لة دانيشتين , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ـ عرياق, داواي ذمارةي ياسايي لة ئةن اماني ئةجنومةن
 :ئةم ياسايةي خوارةوةي دانا, ي ا(0226)     /   /رؤذي 

 6002/ي ساَلي )       (اي ذمارة ياس
 ياساي يةكَيتيي ثةرلةمانتاراني كوردستان

 بةشي يةكةم
 دامةزران ن و ئاماجنةكان

ناو دةنرَي , بؤ ثةرلةمانتاران دادةمةزرَي, يةكَيتييةكي سةربةخؤ, بةثَيي ئةم ياساية :ماددةي يةكةم
لق  لة , بؤشيي هةية, ي ثايتةخت ا دةبَيت وبارةطةكةي لة هةولَير, يةكَيتيي ثةرلةمانتاراني كوردستان و

 .ثارَيدطاكاني هةرَيم ا بكاتةوة
 .كةسايةتيي مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي و ئي اريي خؤي هةية, ئةم يةكَيتيية :ماددةي دووةم

كة  ,لة ئااَلي كوردستان و تةرازوويةك لة بانةوةي ثَيك دَيت, دروتَيكي دةبَي, يةكَيتييةكة :ماددةي سَييةم
يةكَيتيي ) لة ذَيرةوةي دةنووسرَي , تةرازووةكة هَيماي عةدالةت و سةروةريي ياسا دةنوَييَن و

 (.ثةرلةمانتاراني كوردستان
 :ئاماجنةكاني ئةم يةكَيتيية ئةمانةن :ماددةي ضوارةم

رلةمان لة خدمةتي ثة, ئةزمووني ياساكاري و رؤشنبريي و زانستيي ئةن اماني يةكَيتييةكة, ـ كؤشش دةكا1
 .و حكومةتي هةرَيمي كوردستان ا دابيَن

 .ـ لة ئامادةكردني لَيكؤَلكاري و ديراساتي ثَيوةن يكاري ثةرلةماني دا هاوثشك دةبَي0
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, بؤ ثشتطريي و داكؤكي لة ماؤة رةواكاني طةلي كوردستان, ـ بة هةموو شَيوازَيكي ئاشتةوايي و دميوكراتي7
 .كؤشش دةكا

 .ي رالييةت دةكابؤ ضةسثان ني ؤ, ـ كار4
ئةو ثةرلةمانتارانةدا دةكات كة , ـ كؤشش بؤ ثتةوكردني ثَيوةن يي نَيوان ثةرلةماني كوردستاني عرياق و0

 .طةلي كوردي ثارضةكاني ديكةي كوردستان دةنوَينن
ة ـ بؤ بنيادناني هاوكارييةكي تون وتؤَل لة نَيوان ئةن اماني ثةرلةماني كوردستاني عرياق و ثةرلةمانتار6

 .كؤشش دةكا, كوردستانيةكاني ئةجنومةني نوَينةراني عرياد ا
 بةشي دووةم

 ئةن امَيك
 :ماددةي ثَينجةم

 :مةرجي ئةن امَيك لةم يةكَيتييةدا ئةوةيةكة :يةكةم
 .ـ هاوواَلتيي هةرَيمي كوردستان بَيت1
رياد ا دواي رابوونةكةي يان لة خولَي لة خولةكاني ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ـ ع, ـ ئةن امي كار0

 (. 1991)ساَلي 

يان لة كؤمةَلةر نيشتمانيي عَيراد ا ئةن ام بوو بَم، , ـ ئةن امي كار بَي لة ئةجنومةني نوَينةرانم عرياد ا7
 .ئةوانةر نوَينةرايةتم طةىل كوردستان دةكةن 0227دووار رزووخانم رزذَيمم لةناوضوو ساَلم 

 :ييةتي خؤي لةم بارانةي خوارةوةدا لة دةست دةداتئةن ام, ئةن امي يةكَيك :دووةم
 .دةستةي ئي اري لَيي دبووَل كرد بَي, ـ ئةطةر دةست لة ئةن امَيتيي خؤي هةَلبطرَي و1
 .شةرةؤنةنطَين حوكة ب رَي( جةرميةيةكي)ـ بة تاوانَيكي 0
بة برزياري دةستةي , ةوةلة سةرئ, ـ ئةطةر لة كارَيكي ثَيضةوانةي ئاماجنةكاني يةكَيتييةكةوة ط بَي و7

 .لة ئةن امَيتيي يةكَيتييةكة دةركرا بَي, طشك
دةبنة ئةن امي ؤةخريي , ئةو ثةرلةمانتارانةي كوردي ثارضةكاني ديكةي كوردستان دةنوَينن :سَييةم

 .يةكَيتييةكة
 .سةدو ثةجنا هةزار ديناري عريادية( 102222)ئابوونةي سااَلنةي بةش اربووني ئةن ام :ضوارةم

 

 

 

 
 بةشي سَييةم

 دةستةي طشك
 .دةستةي طشك لة هةموو ئةو ئةن امانة ثَيك دَي كة ئي تيداماتي خؤيان بةجَي طةيان ووة :ماددةي شةشةم
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بة , بؤ هةَلبذاردني دةستةي ئي اريي يةكَيك كؤدةبَيتةوةو, سااَلنة, دةستةي طشك :ماددةي حةوتةم
حةوت ئةن امي ئةسَ ي و دوو ئةن امي يةدةط بؤ , ئامادة بووانبةزؤرينةي , دةنط اني نهَيين و راستةوخؤو

 .دةستةكة هةَل ةبذَيرَي
 :كؤبوونةوةيةكي نائاسايي سازدةدا, لة يةكَي لةم بارانةي خوارةوةدا, دةستةي طشك :ماددةي هةشتةم

 .ـ بة برزياري دةستةي ئي اري1
 .نة دةستةي ئي اريداواكارييةك ب ة, ئةن اماني دةستةي طشك( سَييةكي)ـ كة  0
 .ناشَي لة بةرنامة ديار كراوةكةي ب ازَي, ـ بابةتي كؤبوونةوةكة ديار دةكرَي و7
 .ياسايي دَيتةجَي( نيصابي)ـ بة ئامادةبووني زؤرينةي ئةن امةكاني دةستةي طشك 4

 :ئةركةكاني دةستةي طشك :ماددةي نؤيةم
 .ـ طفتوطؤ كردن لةسةر ئيش وكاري دةستةي ئي اري1
 .كة دةستةي ئي اري داي ةنَي, ئيقرار كردني بوجةي سااَلنةي يةكَيتييةكة ـ0
كة لة بارةي هةموار كردني , ئةو ثَيشنيازانةش ئيقرار دةكا, ـ سةيري كاروباري يةكَيتييةكة دةكاو7

 .ياسايةكةوة ثَيشكةش كراوة
 :ماددةي دةيةم

, اوةي هةؤتةيةكي دواي هةَلبذاردنةكةي الة يةكةم كؤبوونةوةي خؤي ا كة لة م, دةستةي ئي اري :يةكةم
 .سةرؤكَيك و جَيطري سةرؤك و بةرثرسَيكي دارايي لة نَيو ئةن اماني خؤي ا هةَل ةبذَيرَي, سازي دةدا

 .يةك ساَلة, ماوةي ئةن امَيك لة دةستةي ئي اري ا :دووةم
 :ماددةي يازدة

بؤي هةية , بؤ كاتي ثَيويست, اي سةرؤكيشلةسةر داو. كؤبوونةوةكاني دةستةي ئي اري مانطانةيي :يةكةم
 .زياد لة كؤبوونةوةيةكيش ساز ب ات

 .كؤبوونةوةيةكي نائاسايي سازدةدات, دةستةي ئي اري لةسةر داواي زؤرينةي ئةن امةكاني  :دووةم
ش برزيارةكاني, بة ئامادة بووني زؤرينةي ئةن امةكاني دةستةي ئي اري دَيتةجَي و, ياسايي( نصابي :)سَييةم

بؤ ئةو اليةنةيان دةبَي , لةوبارةدا, ئةوة, كاتَيكيش دةنطةكان يةكسان ب . دةدرَين, بة زؤرينةي دةنطةكان
 .كةسةرؤك دةنطي دةداتَي

 :ماددةي دوازدة

لةو بارةدا , ئةوة, بَل ضؤَل بوو, بة هةر هؤيةك دةبَي, زؤربةي ثؤستةكاني دةستةي ئي اري, ئةطةر هات و 
 .تةي طشك بانطهَيشت دةكا بؤ كؤبوونةوةدةس, دةستةي ئي اري

 :ماددةي سيازدة

, ئامادة نةبَي, بةبَي ثاساوَيكي رةوا, لة سَي كؤبوونةوةي بانةوبان يةك ا, ئةطةر ئةن امي دةستةي ئي اري 
 .بة دةست لة كار هةَلطرتوو لةدةَلةم دةدرَي, ئةوة



 169 

 :ماددةي ضواردة

 :دةستةي ئي اري ئةم ئيش و كارانة دةكات 
(  طوا )ثَيشنيازطةلي ثَيويست بؤ ؤراذووكردني , حساب و حسابكاريي كؤتايي و, بوجةي سااَلنةو: ةكةمي

 .هةواَلةي دةستةي طشتيياني دةكا بؤ ئيقراركردنيان, ئامادة دةكاو, يةكَيتييةكة
اواكةي دبوَل هةر كةسَيكييش د. يان دةيان اتة دواوة, داواكاريطةلي ئينتيساب بؤ يةكَيك دبوَل دةكا: دووةم

لة دادطاي , رؤذ لة رؤذي دةرضووني برزياري دبوَلنةكردنةكةوةي( 72)لة ماوةي, بؤي هةية, نةكرا بَي
برزياري ئةم دادطايةش كة دواي ئةو تانةلَي انة . ثَي اضوونةوةي هةرَيمي كوردستان تانة لة برزيارةكة ب ات

 .برزيارَيكي بنربزة, دةردةضَي
مووضةكانيان دياردةكاو دةست لة كار هةَلطرتنيان دبوَل , ةكَيتييةكة دادةمةزرَييَن وكارمةن ان بؤ ي: سَييةم

 .لة كاريان دةخاو سداشيان دةدات, دةكاو
 .برزيار طةل و راسثاردةكاني دةستةي طشك دةخاتةكار: ضوارةم
كؤتايي بة ئيشةكانيان , ئةركوؤرمانيان ديار دةكاو, ناويان لَي دةنَي و, ليذنةكان ثَيك دةهَييَن و: ثَينجةم

 .دَييَن
ذمارةي , سةيري مةسةلةي هاوثشكي لة كؤنطرةو مسينارة حمةل ي و نَيودةوَلةتييةكان ا دةكاو: شةشةم

 .ديار دةكات, دواي وةرطرتين رةزامةن يي ئاسايي, هاوثشكانيش
خةرجي , بةردةستلة دارايي , وةدةستيان دَييَن و, ثارَيدطاري لة ئةموالي يةكَيتييةكة دةكاو: حةوتةم

 .ناشَي دةستكاريي ئةموالي يةكَيتييةكة بكرَي, بة برزياري دةستةي ئي ارييش نةبَي, ثَيويست ئيقرار دةكاو
 .لةبارةي بداظي يةكَيك و ئيش و كاري يةكَيتييةوة ئامادة دةكات, راثؤرتي سااَلنة: هةشتةم

 بةشي ضوارةم
 كاروباري ئي اري

 :ماددةي ثازدة
 :مومارةسة دةكا, ئةم ئةركوؤرمانانةي خوارةوة, يةكَيتييةكةسةرؤكي : يةكةم

جَيطرةكةي , ئةطةر خؤيشي لةوَي نةبَي, ـ سةرؤكايةتيي كؤبوونةوةكاني دةستةي ئي اري دةكاو1
 .نوَينةرايةتيي دةكا

نوَينةرايةتيي يةكَيتييةكة لة بةردةمي دادوةري و اليةنةكاني , يان كةسَيكي دي رادةسثَيرَي, ـ خؤي0
 .يكةدا بكاتد
 .كة دةستةي طشك ثَيي داوة, ـ مومارةسةي هةموو ئةو سةاَلحيياتانة دةكا7
و رةشنووسي دانيشتنةكان و نامةونامةكارييةكاني يةكَيتييةكة واذوو (يكوك)ـ موستةنةدي ثارةدان و 4

 .دةكات
 .ـ سةرؤكايةتيي كؤبوونةوةكاني دةستةي طشك دةكا0
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سةرثةرشتيي تؤمار راطرتن , لة ئةستؤ دةطرَي و, رماني دارايي يةكَيتييةكةئةركوؤ, بةرثرسي دارايي: دووةم
 .و سةنةدةكان واذوو دةكات( يكوك), لةطةَل سةرؤكي يةكَيتييةكةش ا, دةكاو( مسك السج ت)

 بةشي ثَينجةم
 دارايي يةكَيتييةكة

 :ماددةي شازدة

 :دارايي يةكَيتييةكة لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت 
 .سااَلنةي ئةن امةكان ـ ئابوونةي1
 .ـ بةخششةكاني ثةرلةماني كوردستاني عرياق و حكومةتي هةرَيمي كورستان0
 (.اهلبة والتربعات)ـ خةاَلت و ثيتاك 7
 .ـ دازاجني ضاثةمةنييةكاني يةكَيتييةكة4

 بةشي شةشةم
 تؤمارةكاني يةكَيتييةكة

  :ماددةي حةظ ة

 :خوارةوة رابطرَيئةم تؤمارانةي , ثَيويستة لةسةر يةكَيتييةكة
 .تَيي ا تؤمار دةكرَين, هةر شتَيكي ثَيوةن يي ثَييانةوة هةبَي, ناوي ئةن امةكان و: ـ تؤماري ئةن امةكان1
, برزيارةكاني دةستةي طشك و برزيارةكاني دةستةي ئي اريي تَي ا تؤمار دةكرَين و: ـ تؤماري برزيارةكان0

 .لةاليةن دةستةي ئي ارييةوة واذوو دةكرَي
مةرجيشة لةاليةن , داهات و سةرو و خةرجي تَي ا تؤمار دةكرَين و: ـ تؤماري حساب و حسابكاري7

 .نووسةري عةدلةوة تةس يق كرابن
هةموو ئةموالي طواستةني و ناطواستنةني و خةسَ ةت و نرخةكانياني تَي ا : ـ تؤماري ثيتاَل و مةوجودات4

 .تؤمار دةكرَين
ذمارة و رؤذو جَيطاو اليةني ئةو نووسراوانةي تَي ا تؤمار : مةونامةكاريـ تؤماري هاتن و دةرضووني نا0

 .دةكرَين كة لَيوةي دةردةضن و بؤي دةنَيردرَين
, هةموو نامةو نامةكارييةكان و تؤمارةكاني يةكَيتييةكة بة مؤري تايبةت مؤردةكرَين و :ماددةي هةذدة

ةدا دةثارَيدرَين و بةثَيي ياسايش ثشكنينيان لة سةر تؤمارو بةَلطةنامةكانيش بة بؤكسفايد لة يةكَيتيية ك
 .دةبَي

 
 بةشي حةوتةم

 حوكمة كؤتايية طشتييةكان
 :ماددةي نؤزدة
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. بة دةدَيك وةسفي ماو و ئي تيداماتي ديار دةكرَين, لة حاَلةتي لة خؤوة هةَلوةشاني يةكَيتييةكةدا: يةكةم
دةضَيتة سةر ئةموالي نديك ين , ئةموالي يةكَيتييةكة, دالةو بارة, ئةوة, ئةطةر بةزؤرداري هةَلوةشَينرايةوة

 .ئاماجنةكاني لةطةَلي ا هاوشَيوة بن, يةكَيك
حوكمةكاني ياساي كارثَيكراوي , ئةوة, لةسةر نةهاتَل, لةو حاَلةتانةدا كة دةدَيكيان لةم ياسايةدا: دووةم

 .كؤمةَلةكاني بةسةردا دةسةثَي
 :ماددةي بيستةم

 .ؤي هةية ضاثكراوَيكي خوالوخول دةربكاب, يةكَيتييةكة
 :ماددةر بيست و يةك

دةستةر طشتم بؤر هةية ثَيرزةو و رزَينمايية ثَيويستةكان دةربكات بؤ ئاسان جَربةجَم كردنم حوكمةكانم 
 .ئةم ياساية

 :ماددةي بيست و دوو
 .ناخرَيتةكار, هةر دةدي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي

 :و سَم ماددةي بيست
 .حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنةكار, اليةنطةلي ثَيوةن ي ار, ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و

 :ماددةي بيست و ضوار
دا بَ و (وةدايعي كوردستان)لة رؤذنامةي ؤةرميي , ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة دةخرَيتة كارو

 .دةكرَيتةوة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي

بؤية , ئةم ثرؤذةية لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةن اماني ثةرلةمان ثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة
ئةطةر , زؤر سوثاس, ئينشائةَلآل لةكاتي خوَين نةوةي ثرؤذةكة دةخيوَينينةوة, نةمانتواني بيخوَينينةوة

 .ئيجازةمان ب ةنَي بة عةرةبي ثرؤذةكة خبوَينينةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كورديةكةي , دةكرا يةكةم جار بة عةرةبي خبوَين رَيتةوة, جارَي با رةئيي سةرؤكايةتي خبوَين رَيتةوة
بة كوردي دةماخنوَين ةوة و عةرةبيةكةمان , تاوةكو ئةطةر ثرؤذةكة بة كوردي بهاتباية, نةخوَينينةوة

 .ؤةرموو بيخوَينةوة, ةوةك خي و هةبَيت لة نةيةكةن, بةآلم خؤي بة عةرةبي هاتووة, تةئجيد دةكرد

 
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

ح رمحبهللحبل محخحبل قيم
ح طسمحبلشاب
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حقبلا بحةبجمللسحبلو  حلوورهستط ح
 :رقمحبلق بر

 : طرارحبلق بر
حبلفق ا حإىلحأقوطم ح1)بستوطهًب حبملطها( ح06)يف حبلقط و حرقم( ح1)سخ ح( حعح1990لرو  ح  وطً  حبلااهحبملاال حع ضه لىحسط

ح ح ح تطرارح حبملواقاا حبلا بقحجبلرته حة حبجمللسحبلو  حلوورهستط  حبجمللسحق ر حبلقط و يحسخحأعضط  ح ح ح/ ح ح  ش اعح/
ح:بلقط و حبآل ي

ح0226لرو ح(ح)قط و حرقم
حكورهستط حثرملانييقط و حبحتطهح

حبلفص حبأل ل
حبلتأسيسح بألهابف

ح:بأل ىلح:حبملطها
حبحت حبلقط و  حه ب حمبوجب حيفحاؤسس حسق ه ح اوو  حكورهستط  ح  ملط يي ح طحتطه حارمى حللدملط يني حسرتق  طه

 .بلاطصم حبر ي ح لهحب حافتالحف  عطحلهحيفححمطفظطتحبالقليم

ح:حبلاط ي ح:حبملطها
ح.اتمتعحبالحتطهح طلشخصي حبملاووا ح بالستقاللحبملطليح بالهبر 

ح:بلاطلا :حبملطهاح
حبلقط و ح اوتبححتتهحاوو حلالحتطهحشاطرحاتوو حسخحعلمحكورهستط  حاالوهحسيزب حا سزحبىلحبلاابل ح سيطها

 (.ا كي  يحث رل سط تطرب يحكورهستط )ح طللغ حبلوورها ح

ح:بل ب ا ح:حبملطها
ح:ابافحبالحتطهحبىلحسطحالي

حأعضط حبالحتطهحيفحبجملطالتحبلتش ااي ح بلاقطفي ح بلالمي حيفحخاس ح1 حبلام حعلىح ضعحبخلدبتحبل حومتلوبط ة
ح.ط ح قووس حبقليمحكورهستط   مل
ح.ةحبإلسبطمحيفحإعابهحبلبحوثح بلاربسطتحلبتحبلصل ح طلام حبلدملط ي0
حلشابح7 حبملش  ع  حبحلقوق حعخ ح بلافطع حسرط اا حبج  حسخ ح بلاومق ب ي  حبلرلمي  حبلوسطئ  ح وطف  حبلام  ة

ح.كورهستط 
ح.ةحبلام حعلىح  سيرحبلفاربلي 4
ط حكورهستط حبلا بقح بلدملط ينيحبل اخحومالو حبلشابحبلووره حيفح طقيحةحبلام حعلىح و ياحبلاالق ح نيح  مل0

ح.أجزب حكورهستط 
ةحبلام حلبوط ح اط  ح ثييح نيحأعضط ح  ملط حكورهستط حبلا بقح بلدملط ينيحبلوورهستط ينيحيفحجملسحبلووببح6

ح.بلا بقي
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حبلفص حبلاط ي
حبلاضوا 

ح:بخلطسر بملطهاح
ح:طهحأ حاوو اشرتطحلاضوا حبالحت:حأ اًل
ح.ةحسخحسوب  حبقليمحكورهستط 1
ح.1991ةحعضوحعم حأ حاام حيفحبقاىحه ربتحبجمللسحبلو  حلوورهستط حةحبلا بقح ااحإ تفطض حسو ح0
ةحعضوًبحيفحجملسحبلووببحبلا بقيحأ حكط حعضوًبحيفحبجلماي حبلو وي حبلا بقي ح ااحسقوطحبلوظطمحبلبطئاحعطمح7
ح.حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححستط بل  حومالو حشابحكوره(ح0227)

ح:افقاحعضوحبالحتطهحعضواتهحيفحبحلطالتحبلتطلي :حثط يًط
ح.ةحإلبحقامحبالستقطل حعخحعضواتهحيفحبالحتطهح متحقبولهحسخحقب حبهليئ حبالهبرا 1
ح.ةحبلبحقومحعليهحجب وم حخمل ح طلش ف0
ح.حتطهح ق برحسخحبهليئ حبلاطس حالر وط هحأعمطاًلح وطيفحأهابفحبالحتطهةحإلبحفص حسخحعضوا حبال7

حكورهستط ح حهلمحسوبقفحقوسي حسش ف حبعضط ح:ثطلاًط حاوو حبلدملط يو حبل اخحومالو حبلوورهحيفح طقيحبجزب  ة
ح.فخ او حيفحبالحتطه

ح.بقيسطئ ح مخرنيحبلفحهاوطرحع (ح102222)ةحاوو ح الحبالشرتب حبلروو حللاضو:رب اًط
حبلفص حبلاطلث
حبهليئ حبلاطس 

ح:بلرطهس بملطهاح
ح. توو حبهليئ حبلاطس حسخحكطف حبالعضط حبل اخحأ فوبح طلتزبسط بم

ح:بلرط ا بملطهاح
حبحلطض اخحسخح ح أغلبي  حبلر  حبملبطش  ح طالقرتبع حبإلهبرا حلالحتطه حال تخطبحبهليئ  حبلاطس حسوواًط حبهليئ  جتتمع

ح.يططسبا حأعضط حأصلينيح عضواخحبقت
ح:بلاطسو بملطهاح

ح:جتتمعحبهليئ حبلاطس حبجتمطعًطحبستاوطئيًطحيفحبقاىحبحلطالتحبال ي 
ح. ق برحسخحبهليئ حبالهبرا -1
ح.بعضط حبهليئ حبلاطس ح7/1ح  طلبحاقامحبىلحبهليئ حبالهبرا حسخحقب -0
ح.بملوضوعحبملطلوبحبالجتمطعحسخحأجلهح الحجيوزحبخل  جحعخحبملوبطجحبحملاهحلهحياهح-7
 .ااتدحبلوصطبحقطصاًلححبضورحأكا ا حبعضط حبهليئ حبلاطس -4

ح
ح:بلتطسا بملطهاح

ح: بجبطتحبهليئ حبلاطس 
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ح.ةحسوطقش حبعمطلحبهليئ حبالهبرا 1
ح.ةحإق برحبمليزب ي حبلرووا حلالحتطهحبملاااحسخحقب حبهليئ حبإلهبرا 0
ح.ااا حبلقط و ةحبلوظ حيفحشؤ  حبالحتطهح إق برحبملقرتقطتحبملقاس حإليبطح شأ ح 7

ح:بلاطش ابملطهاح
 وتخبحبهليئ حبإلهبرا حيفحب لحبجتمطعحهلطحخاللحبسبوعحسخح طرارحب تخط بطحرئيرًطح  طئبًطحلل ئيسح سرؤ اًلح :ب اًل

ح.سطليًطحسخح نيحأعضطئبط
ح.سااحبلاضوا حيفحبهليئ حبإلهبرا حسو ح بقاا:حثط يًط
ح:بحلطها حعش ابملطهاح

ح. هلطحأ ح اقاحأكا حسخحبجتمطعحعواحبالقتضط ح اعواحسخحبل ئيس,حئ حبالهبرا حشب ا  وو حإجتمطعطتحبهلي:حب اًل
 . اقاحبهليئ حبالهبرا حبجتمطعًطحبستاوطئيًطح طلبحسخحأكا ا حأعضطئبط:حثط يًط
اوتم حبلوصطبحبلقط و يححبضورحبكا ا حبعضط حبهليئ حبالهبرا ح  تخ حبلق بربتح طغلبي حبالصوبتح عواح:حثطلاًط
ح.  حا جالحبجلط بحبل  حصوتحفيهحبل ئيسبلترط
ح:بلاط ي حعش ابملطهاح

ح. اعوحبهليئ حبالهبرا حبهليئ حبلاطس حلالجتمطعحبلبحشغ تحبكا حسوطصبحبهليئ حبالهبرا حال حسببحكط 
ح:بلاطلا حعش ابملطهاح

ح.بلبح غيبحعضوحبهليئ حبالهبرا حثالث حبجتمطعطتحستتطلي حه  حع رحسش  عحااتدحسرتقياًل

ح:بل ب ا حعش اطهاحبمل
ح: قومحبهليئ حبالهبرا حمبطحالي

حب اًل حبلاطس ح: حبهليئ  حبىل حبالحتطه حلتطوا  حبلالزس  ح بملقرتقطت حبخلتطسي  ح بحلرط طت حبلرووا  حبمليزب ي  إعابه
ح.إلق برهط

يزحقبولح لبطتحبال ترطبحبىلحبالحتطهحب حرفضبطح ملخحرفضح لبهحبلطاخحيفحق برحبل فضحلاىححموم حمتي:حثط يًط
ح.بقليمحكورهستط حخاللحسااحثالثنيحاوسًطحسخح طرارحصا رهح اوو حق برححموم حبلتمييزحإث حبلطاخح ط ًط

ح. انيحبلاطسلنيحيفحبالحتطهح حتاااحبجورهمح قبولحبستقطال بمح بالستغوط حعوبمح ساطقبتبم:حثطلاًط
ح. وفي حق بربتح  وصيطتحبهليئ حبلاطس :حرب اًط

ح.ميتبطح حتاااحسبطسبطح ب بط حبعمطهلط شوي حبلل ط ح  ر:حخطسرًط
بلوظ حفيمطحخيصحبملشطرك حيفحبملؤمت بتح بلوا بتحبحمللي ح بلا لي ح حتاااحبملشطركنيح ااحبخ حبملوبفقطتح:حسطهسًط

ح.بالصولي 
بحلفطظحعلىحبسوبلحبالحتطهح بستحصطهلطح بق برحص فحبلوفقطتحضمخحبملوجوهبتح الحجيوزحبلتص فح طسوبلح:حسط اًط
ح.طهحبالح ق برحسخحبهليئ حبالهبرا بالحت
ح.بعابهحبلتق ا حبلروو حعخح شططحبالحتطهح بعمطله:حثطسوًط
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حبلفص حبل ب ع
حبالسورحبالهبرا 

ح:بخلطسر حعش ابملطهاح
ح:ومطرسحرئيسحبالحتطهحبملبطمحبال ي :حب اًل
ح.ةحا أسحبجتمطعطتحبهليئ حبالهبرا ح يفحقطل حغيط هحاووبحعوهح طئبحبل ئيس1
ح.بالحتطهحب حسخحخيولهحبسطمحبلقضط ح بجلبطتحبالخ ىحةحوما 0
ح.ةحومطرسحمجيعحبلصالقيطتحبملخول حلهحسخحقب حبهليئ حبلاطس 7
ح.ةحاوقعحعلىحسرتوابتحبلص فح بلصوو ح حمطض حبجللرطتح س بسالتحبالحتطه4
ح.ةحا أسحبجتمطعطتحبهليئ حبلاطس 0

 اش فحعلىحسر حبلر التح اوقعحسعحرئيسحبالحتطهحبلصوو ححاتوىلحبملرؤ لحبملطليحبملبطمحبملطلي حلالحتطه:حثط يًط
ح. سرتوابتحبلص ف

حبلفص حبخلطسس
حسطلي حبالحتطه

ح:بلرطهس حعش ابملطهاح
ح توو حسطلي حبالحتطهحم

ح.ةحبالشرتب حبلروو حلالعضط 1
ح.ةحسوالح  ملط حكورهستط حةحبلا بقح قووس حبقليمحكورهستط ح حجملسحبلووببحبلا بقيح0
ح.لتدعطتةحبهلبطتح ب7
ح.ةحراعحبملطبوعطتحبل حاصارهطحبالحتطه4

حبلفص حبلرطهس
حس التحبالحتطه

ح:بلرط ا حعش ابملطهاح
ح:علىحبالحتطهحسر حبلر التحبلتطلي 

ح. ا  حفيهحبمسط حبالعضط ح ك حسطحاتاليح طلاضو:حةحس  حبألعضط 1
ح.قعحعليهحسخحقب حبهليئ حبالهبرا  ا  حفيهحق بربتحبهليئ حبلاطس ح بهليئ حبالهبرا ح او:حةحس  حبلق بربتح0
ح. ا  حفيهحبالا بهبتح بملص  فطتحعلىحب حاوو حسصاقًطحسخحبلوط بحبلاال:حةحس  حبحلرط طت7
ح.اا  حفيهحمجيعحبالسوبلحبملوقول ح غريحبملوقول ح ب صطفبطح بمثط بط:حةحس  حبالثطثح بملوجوهبت4
  وبرارح سوبضعحبلوتبح بجلبطتحبلصطهراحسوبطح بلوبرهاحةحس  حبمل بسالتحبلصطهراح بلوبرهاح ا  حفيبطحبرقطمحح0

ح.حبليبط
ح:بلاطسو حعش ابملطهاح
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فتمحمجيعحس بسالتحبالحتطهح س ال بطح طخلتمحبخلطصح هح حتفظحبلر التح بلوثطئيحيفحبسطكخحخم زهحهبخ ح
ح.بالحتطهح خطضا حللتفتي ح فقًطحللقط و 

حبلفص حبلرط ع
حأقوطمحختطسي حعطس 

ح: حعش ابلتطسابملطهاح
يفحقطل حق حبالحتطهحبختيطرًبحاوصح صفحلتحاااحبحلقوقح باللتزبسطتح بلبحكط حبحل حبجبطراًطح ؤ لحبسوبلح:حب اًل

ح.بالحتطهحبىلحبق بحبحتطهحممطث حيفحبالهابف
 . طبيحبقوطمحقط و حبجلمايطتحبلوطف حيفحبحلطالتحبل حملحا هحفيبطح صحيفحه بحبلقط و :حثط يًط
ح:بلاش   حبملطها

ح.لإلحتطهحبصابرحسطبوعحه ر 
ح:بلاش   بحلطها ح بملطهاح

ح.للبيئ حبلاطس حإصابرحبأل ظم ح حبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و 
ح:بلاط ي ح بلاش   بملطهاح

ح.الحاام ح أ ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و 
ح:بلاطلا ح بلاش   بملطهاح

ح.ق  وفي حبقوطمحه بحبلقط و علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاال
ح:بل ب ا ح بلاش   حبملطها

 (. قطئعحكورهستط )اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح حاوش حيفحبجل اااحبل مسي ح

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
سَييةم  ئَيستا دَيينة سةر خاَلي, ليذنةي ياسايي ثَيويستة راثؤرتي خؤي ئامادة بكات لة رؤذي طفتوطؤ كردني

هةر . ي وةزارةتي ثةروةردة1990ي ساَلي (14)خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي 
رةنطة هةر عةرةبيةكةي خبوَينينةوة و كورديةكةش , بة عةرةبي بؤمان هاتووة لة حكومةتةوة زؤريشة

 .ؤةرموو, التان هةية و بؤ رؤذي مونادةشةكة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةكةم بةشَيوةي , تؤزَيك كةم وكورزي تَي اية, بةراسك ئةو ثرؤذةية لةاليةن وةزارةتي ثةروةردةوة هاتووة

بةآلم ثاش هةنطييَن الثةرزةي سَي و ضوارةم بة شَيوةي مةوادي ئيدايف , ئةوة زؤر باشة, تةع يد هاتووة
رةنطة بتوان  دةستكاري , راوة ئيحالةي ليذنةي دانوني كرائَيمة كة خوَين نةوةي يةكةمي ك, هاتووة

زؤر , بكةين بؤ ئةوةي ئةو ماددة ئيداؤيةش داخ ي تةع ي ةكة بكةين و ببَيتة تةع ي ي وةزارةتي ثةروةردة
 .سوثاس
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
,  نةوةي يةكةمةئةمة خوَين, برادةري تريش هةر عةيين موالحةزةي دابوو لةسةر ياساكة, زؤر ضاكة

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةو ثرؤذةية ثرؤذةيةكي تازة بوو بةنسبةت وةزارةتي تةربية, ئَيمة لة بي ايةت ثرؤذةيةكمان لة بؤ هات

يفايان كرد بة تةع ي تَيكي كةمي تَي ا بوو دواي ئةوةي ئَيمة لةطةَل جةنابي وةزير دانيشت  ئةوان ئيكت
ئي  , وتيان ئَيمة بة ثرؤذةيةكي الحق تةع ي َيك دةنَيرين و يةريف نةزةر لةو ثرؤذةية دةكةين, تةع يد

 .دوا رةئييش رةئيي ئَيوةي بةرزَيدة, بؤية ئَيمةش ئةو تةع ي ةمان خوَين ةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي دةكرَيت خوَين نةوةي , التان نييةواديارة ئةو تةع ي ةي كة كراوة , با تةوزنَيك ب ةم

, لة مونادةشة تةبعةن هةمووتان التان دةبَيت, يةكةمي بكرَي بةبَي ئةوةي نوسخةي يةكةمتان البَيت
ياني ئَيستا خوَين نةوةي يةكةم , و دةكرَيت نةكرابَيت, خوَين نةوةي يةكةم دةكرَيت ثَيش  تةوزيع كرابَيت

بؤ ئةوةي خؤتان ئامادة بكةن بؤ رؤذي , ر بة تةبع كراوي ثَيتان دةطاتدوات, دةخوَين رَيتةوة
 . مونادةشةكردني

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبلا بقح-قط و حبلتااا حبلاط يحلقط و ح زبراحبلرت ي حالقليمحكورهستط 
حبملاال(ح1996)حلرو (ح4)رقمح

 :بملطهاحبال ىل

ح.1990لرو ح(ح4)سخحقط و ح زبراحبلرت ي حرقمح(بال ىل)سخحبملطهاح(6) لغىحبلفق اح
ح:بملطهاحبلاط ي 

-ح:بملاالح ح ق أ حكطأل يحح1990لرو حح4سخحبملطهاحبلاط ي حسخحقط و ح زبراحبلرت ي حرقمح(ح7) االحبلفق اح
ح(.بمط بطحبلفوي حللوزا حسرتشطر  حالازااحعاههمحعخحبر ا حارطعا  هحيفحبهبراحشؤ  حبلوزبراح ح وفي حس)ح

ح:بملطهاحبلاطلا 
حةح: لغىحبملطهاحبلاطلا ح حي ححملبطحسطالي

 بٍعححمبحلو وهحبخ ح طلتفوريحبلالميح ستشبعح طلالمح بملا ف ح  بافحبلوزبراحبىلح وشئ حجي ح-:هافحبلوزبراح
حبخللي ح  حبحلضطر , حبلتطور حملاطيطت حسرتوعب ح, ح بجبط بط ح، حمببطهئ ح سؤسخ حبال رط  ححلقوق ستفبمحسار 

ح.للح ا  ،حبملرؤ لي حيفح ططقحبجملتمعح  وفريحف صحبلتالمحلو حسخحا غبحيفحلل حأ ححبطج حبليه
ح:بملطهاحبل ب ا 
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 ح ضطفحفق احبخ ىحبليبطحلتصبالحفق احح1990لرو حح4سخحبملطهاحبل ب ا حسخحبلقط و حرقمح(ح4) االحبلفق ا
ح:هلطح  ق أ حكطال ي(ح0)
ح بلر ح-4 حبلرتكمط ي  حبللغطت حكاطف حجا  حبلوط قنيحفيبط حبل حاشو  حبملوط ي حيف حبلتاليم حلغ  ح بألرسوي  اط ي 

ح.سوط ي ح فقًطحللضوب طحبلرت وا حعلىحب حاوو ح اليمحبللغتنيحبلوورها ح بلا  ي حإلزبسيًط
ةح غيريحبملوطهجحبلاربسي حجلميعحبمل بق حبلاربسي ح فيحستطلبطتحبلاص ححبيثحاتال محسعحبلريطس حبلرت وا ح0

ح.وموا حيفحبقليمحكورهستط  بلت
ح:بملطهاحبخلطسر 

ح: ح ق آ حكطآل يح1990لرو حح4سخحبملطهاحبخلطسر حسخحبلقط و حرقمح(ح4) ح(ح1) االحبلفق  ط ح
ةحضمط حبعابهح  أهي حبملالمنيح حبملارسنيح حبملش فنيحبلرت وانيح حبملرؤ لنيحعخحبهبراحبلتاليمح حبالش بفح1

اس ح حمتويوبمحسخحبلوموحبملب ح حبلالميح حهعمحسوزلتبمح طلتورييحسعح زبراحعليهح حبعطهاح اراببمحبثوط حبخل
 .بلتاليمحبلاطليح حبلبحثحبلالميح بلوزبربتحلبتحبلاالق 

ح.ةحبلاوطا ح طلرت ي حبلااوي ح حبخللقي ح فيحسبطهئحبلترطسالح بلتاط  ح بلصاقح بالخالصحيفحبألقوبلح بالعمطل4
ح:بملطهاحبلرطهس 
ح: ححي ححملبطحسطحاليح1990لرو حح4لتطسا حسخحبلقط و حرقمح لغىحبملطهاحب

ح: وشئحبلوزبراحسخحبلصفوفح حبملابرسح فيحبألسطليبحبلالمي حبحلااا حل عطا 
ح.أةحل ىحبالقتيطجطتحبلرت وا حبخلطص 

ح.بملتفوقنيح بملوهو نيح-ب
ح:بملطهاحبلرط ا 

حةح:حبملاالح  ق أحكطآل يح1990لرو ح4 االحبملطهاحببحلطها ح بلاش   حسخحبلقط و حرقمح
ح: توو ح شويالتحس كزحبلوزبراحسخ

حةحسوتبحبلوزا 1
حةحسوتبح كي حبلوزبرا0
حةحبملاا ا حبلاطس حللااوب ح7
حبملاا ا حبلاطس حللموطهجح حبلوسطئ حبلتاليمي ح حبملطبوعطتحح-4
حبملاا ا حبلاطس حللوشططحبل اطضيح حبلف حح-0
حبلتاليمحبإل تابئيححبملاا ا حبلاطس حل اط حبأل فطلح ح-6
حبملاا ا حبلاطس حللتقوامح حبإلستحط طتح حبلشبطهبتحح-3
حبملاا ا حبلاطس حللتاليمحبلاط و ح حبملب حح-2
حبملاا ا حبلاطس حللتخطيطحبلرت و حح-9

حبملاا ا حبلاطس حللتاليمحبلرتكمط يحح-12
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حبملاا ا حبلاطس حللتاليمحبلر اط يحح-11
حاح حبلتاراببملاا ا حبلاطس حللماطهح-10
حبملاا ا حبلاطس حلإلش بفحبلرت و حح-17
حبملاا ا حبلاطس حلأل وي ح بملاطس ححح-14

ح:بملطهاحبلاطسو 
ح:هلط(ح0) ضطفحسطاليحبىلحأخ حبملطهاحبلاط ي ح بلاش اخحبملاال ح  صبالحبلفق اح

ح.للوزا حبلتاطقاحسعحخدب حع بقينيح-ب
ستفطهاحسخحخدب بمحيفحبجملطالتحبل حا بهطحض  را حأ ححبطج حبىلحللوزا حبلتاطقاحسعحبالجط بحأ حبلش كطتحلالح-ب

ح.خاسط بمح ااحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزبر 
ح:بملطهاحبلتطسا 

ح:بملاالحكطآل يح1990لرو حح4 ضطفحبملطهاحبلتطلي حبىلحبلقط و حرقمح
ح. حغريهطح وشئحبلوزبراح وظطمحساطهاحبملالمنيح حبلفوو حبجلميل ح حبلفواق ح حبلريطق :حأ اًل

ح.اوظمحبلتاليمحبملب ح حف  عهح وظطم:حثط يط
ح:بملطهاحبلاطش ا

ح:بملاالحكطآل يح1990لرو حح4 ضطفحبملطهاحبلتطلي حبىلحبلقط و حرقمح
ح.جيوزحبختصطرحسااحبلاربس ح طأل تقطلحبىلحصفحبعلىح ححتاهح تاليمطتحمجيعحبألسورحبملتالق ح طإل تقطل

ح:بملطهاحبحلطها حعش ا
ح:بملاالحكطآل يح1990لرو حح4احبلتطلي حبىلحبلقط و حرقمح ضطفحبملطه

ح:جيبحب حاتوف حيفحبملاا حبلاطمحللرت ي حبملوبصفطتحبلتطلي ح
ح.سو ح(ح10)حأةحب حاوو حقطصاًلحعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح حلهحخاس حيفحبلرت ي حبكا حسخح

حكفط اح-ب ح  حخدا ح ل  حبلطيب  حبلرما  ح  حبلوزبه  ح  حبلشخصي  ح قوا ح ححومتطز حبلتاراري  حبهليئ   نيحبعضط 
ح.بلتاليمي 

ح:بملطهاحبلاط ي حعش ا
ح.للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و 

ح:بملطهاحبلاطلا حعش ا
ح.الاام ح أ ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و 

ح:بملطهاحبل ب ا حعش ا
ح.ه بحبلقط و حعلىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطم

ح:بملطهاححبخلطسر حعش ا
ح(. قطئعحكورهستط )اوف حه بحبلقط و حإعتبطرًبحسخح أرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي 
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ئةو ياساية , خؤي يةكةم جار دانونةكة هاتبوو بةناوي ياساي وةزارةتي ثةروةردة, زؤر سوثاس
ئَيوة ئيداؤاتتان هةية و , ليذنةي ياسايي ئيعتريازي كرد وتي ئةوة ياسايةكي تازة نيية, لة ئةيَ  ا هةية

بؤية ياساي هةمواركردني , دةبَيت ناوةكةشي بطؤرزدرَيت وناوةرزؤكةكةشي بطؤرزدرَيت, تةع ي تتان هةية
ة بطؤرزدرَين يان ئةو خاآلنة بوون كة ثَيويست, ئةو خاآلنةي كة خوَين رانةوة, ياساي وةزارةتي تةربية

ئةو ثرؤذةيةي كة تازة هاتووة لةاليةن حكومةتةوة بؤ , ئَيوة ئةيَ ي ياساكةتان الية, هةموار بكرَين
ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردةش راثؤرتي خؤي ئامادة , هةمواركردني ئةو ياساية ئةويشتان ثَي ةطات

وَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي لة برزطةي ضوارةم خ, سوثاس, دةكات بؤ رؤذي مونادةشة كردني
 .ؤةرموو بيخوَينةوة. سنوورداني حاآلتي دوو ذنةيي

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةست كاريةكة كردووة ئةطةر , لةبةر ئةوةي ماددةي يةكةم و ماددةي دووةم وةرطَيرزانةكةي تؤزَيك نارزَيكة
 .وة بيخوَينمةوةماوة ب ةن بة دةستكاريية

حسش  عحق بر
حبملطهاحبال ىل ااطقبح طحلبسحسااحال زااحعخحثالثحسووبتح  غ بس حال زااحعخحسليو يحهاوطرحك حسخحبج ىح:

ح.عقاَبح طلز بجح أكا حسخح بقاا
ح:ارتاوىحسخحبملطهاحبال ىلحبحلطالتحبلتطلي :حبملطهاحبلاط ي 

ح.س  حبلز ج حبملزسخ-1
 .بحااوهحبىلحبلز ج عامحبالجنطبحبلبحكط حبلرب-0

 .س  رحسوتنيحعلىح شوزحبلز ج -7

ح.الاام ح أ ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و :حبملطهاحبلاطلا 
ح.علىحبلوزرب ح وفي حبقوطمحه بحبلق بر:حبملطهاحبل ب ا 

ح.اوف حه بحبلق برحسخح طرارح ش هحيفحج اااح قطئعحكورهستط :حبملطهاحبخلطسر 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

رؤذي مونادةشةكردني هةرضي موداخةلةي هةبَيت دةتوانَي , بةآلم رؤذي تةع يقات نيية, تةع يقات زؤرة
 .ؤةرموو, بيكات

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ثرؤذةي برزيار
 :مَيذووي برزيار
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ةكةي لة دوو م يؤن دينار زياتر بة حةبس سدا دةدرَيت كة ماوةكةي لة سَي ساَل و غةرام: ماددةي يةكةم
 .نةبَي هةر يةك لة ذنَيك زياتر مارة بربزَيت

 :ئةم حاَلةتانةي خوارةوة لة ماددةي سةرةوة دةبوردرَين: ماددةي دووةم
 .ثةتاي درَيذخايةني ذنةكة-1
 .ئةطةر هؤيةكة بطةرزَيتةوة بؤ ذنةكة, نةزؤكي-0

 .رةت بووني دوو ساَل بةسةر ناضَيذةي ذنةكةدا-7

 .هةر دةدةي لةطةَل حوكمةكاني ئةم برزيارةدا نةطوجنَي ناخرَيتة كار: ماددةي سَييةم
 .ثَيويستة لةسةر وةزيرةكان حوكمةكاني ئةم برزيارة خبةنة كار: ماددةي ضوارةم
 .ئةم برزيارة لة رؤذي بآلوبوونةوةي لة وةدايعي كوردستانةوة دةخرَيتة كار: ماددةي ثَينجةم

 :ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن
ماددةي يةكةم مةؤروزة ئةم , لةسةر عةرةبيةكة و لةسةر كورديةكة, ياني من موالحةزةيةكة هةية

ييغةكة دةبَي  , هةم ئةو كةسةي كة ذني دووةمي دَييَن, عقوبةية هةم ئةم كةسة بطرَي كة مارةكة دةبرزي
يذنةي ئاؤرةتان و ذنان راثؤرتي ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ و ل. من واي تَي ةطةم, بةم شك ة بَيت

 .ؤةرموو, خؤيان ئامادة بكةن لةو مةوزوعة
 :بةرزَيد هيوا يابر اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, مةسةلةن ثرؤذةي يةكَيك ئةن اماني ثةرلةمان, ئةم ثرؤذانةي كة هاتوون با بدان  لة كوَييةوة هاتوون

, يان لةاليةن حكومةتةوة, ك ئةن امي ثةرلةمانةوة طةيشتووةجَيي خؤيةتي بدان  كة ئايا لةاليةن كؤمةَلَي
 .سوثاس, لةبةر ئةوة دياري بكرَيت باشة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو, راستة وةكو ليذنةي دانوني دةبَيت ئيشارةتي ثَي بكات, بةَلَي نودتةي نيدامية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةواني ديكة هةمووي لةاليةن حكومةتةوة بؤمان هاتووة, ري مةسةلةي ئيتيحادي ثةرلةماني نةبَيتغةي
لة ديباجة ئيشارةت بةوة دةدةين كة لةاليةن , ئَيمة ئيداؤةي ديباجةكة دةكةين, بةآلم بةبَي ديباجة هاتووة

 .وثاسزؤر س, ئةوةلياتيش هةمووي لةالي دةستةي سةرؤكايةتيية, حكومةتةوة هاتووة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

خاَلي ثَينجةم لةبةرنامةي كار بةرضاوخسنت و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي , بؤ برزطةي دوايي
تةبعةن دةبواية لةسةرةتاوة بةخَيرهاتين بةرزَيد وةزيري ث ن انان عومسان شواني و وةزيري . ث ن انان

بةنسبةت كاك عومسانةوة بؤ ئةوةي , َيربَين بةسةرضاووةخت ماوة بةخ, هةرَية كاك سع  بكةين
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بةش ارميان بكات لة مونادةشةي وةزارةتةكة و كاك سع  وةزيري هةرَية بؤ كاروباري ثةيوةن ي نَيوان 
 .ؤةرموو كاك شَيروان, هةردووكيان بةخَيربَين بةسةرضاو, حكومةتي هةرَية و ثةرلةمان

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 

ئَيستا دةدي راثؤرتي ليذنةي ياسا سةبارةت بةم ثرؤذةية بة زماني كوردي براي بةرزَيدم كاك كرية 
 .زؤر سوثاس, دوايي بةزماني عةرةبي براي بةرزَيدم كاك عوني دةخيوَينَيتةوة, دةخيوَينَيتةوة

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 يةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستانسةرؤكا/ بؤ

 راثؤرتي ليذنةي ياسايي/ ب
ليذنةكةمان هةَلسا بة تاوتوَيكردني ثرؤذةي ياسـاي وةزارةتي ث ن اناني هةرَيمي كوردستان ـ عرياق كة 

دواتر كؤبوونةوةي  4/9/0226دواي يةكةم  خوَين نةوةي بؤمان راوانة كرابوو لة ثةرلةمان رَيكةوتي 
دواي طفتوطؤ و راطؤرينةوة ليذنة , زيري راسثَيردراو بؤ ثؤسك وةزارةتة نوَيكة ئةجنام اولةطةَل وة

بةم شَيوةي خوارةوة . راثؤرتةكةي و راسثاردة و ثَيشنيازةكاني سةبارةت بة ثرؤذةكة بةتَيكرزاي ثووخةتةكان
  :ثَيشكةشي دةكات

دواي , ةوةي وةزارةتَيكي نوَيية لة هةرَيم ا وليذنةي ياساي ثشتطريي ثرؤذةي ياساكة دةكات لةبةر ئ :يةكةم 
راستكردنةوةي ئةو هةَلة زمانةواني و رَيدمانانةي تياي ا بةديكراوة لة سؤنطةي خوَين نةوةي ئةم 

 . راثؤرتةدا
 .ليذنة ثَيشنيازي دارشتين ديباجةيةك بؤ ثرؤذةكة دةكات :دووةم

 ـ:َيشنيازي ئةمةي خوارةوة دةكاتبةطوَيرةي ماددةي يةكةم لة ثرؤذةكةدا ليذنة ث :سَييةم
مةبةست لةم دةستةواذانةي دادَين واتاي ديار ) ـ دارشتين دَيري يةكةم لة ماددةكةدا بةشَيوةي دادَيت 1

 (.كراوي بةرامبةريةتي
بؤ ئةوةي لةطةَل دارزشتين ئاسايي ثَيناسةكاني ياساكاني , بةنووس  بنووسرَين( ذمارةييةكان) ـ زجنرية0

 .بطوجنَين, ة ثةرلةمانةوة دةرضوونديكةدا كة ل
 .هي  تَيبينيةكي لةسةري نيية, ليذنة, بةاَلم ئةمةي ثةيوةن ي بة ماددةي دووةمي ثرؤذةكةوةية :ضوارةم
ليذنة ئةم ثَيشنيازةي , ئةوة, بةاَلم ئةمةي ثةيوةن ي بة ماددةي سَييةم و ضوارةمةوةية :ثَينجةم

 :بؤيان هةية, خوارةوةي
. ضونكة ثَيوةن ييان بة ثَيكهاتةو ثَيكهَينةرةكاني وةزارةتةكةوة هةية, رَين بة يةك ماددةـ هةردووكيان بك1

 دةبَي بة, زجنريةي ماددة يةكخراوةكةش
 .زجنريةكاني ديكةي دواي ئةويش ريد بةن يةكي رَيك دةخرَيتةوة, و(ماددةي سَييةم)  
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زجنريةي ( راوَيذكاران: سَييةم), َي كةبةجؤر, دووبارة رَيك خبرَيتةوة, ـ جيطاي برزطةو زجنريةكاني0
, نووسينطةي بريكاري وةزارةتيش ثاش ئةو, بضَيتة سةرووترو, نووسينطةي وةزير, وةربطرَي و( ثَينجةم)

 .بَيت
 (.وهلة)بكرَيتة( ولة)وشةي, ـ لة دوا دَيري خةس ةتي راوَيذكارةكان ا7
) وشةي, يش بريكاري وةزارةتةكةش دادةنرَيكة بؤ هةردوو نووسينطةي وةزير( ؤرمانبةرَي) ـ دواي وشةي4

 .بؤ زياد بكرَي, يان( بةث ةي بةرزَيوةبةر
ي ثَيشنيازةكاني ليذنةي (ماددةي ضوارةم)كة دةكرَي بة, ي ثرؤذةكةية(ثَينجةم)هةرضي ماددةي  :شةشةم

 .ئةوة هي  تَيبينيةكمان لةسةري نيية, ياسا
, ليذنة ثَيشنياز دةكا, ئةوة, (ماددةي ثَينجةم)ةبَي بةكة د, ي ثرؤذةكةية(شةشةم)هةرضي ماددةي :حةوتةم
 :ي دووبارة بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرَيذرَيتةوة(دووةم)برزطةي 

, بةثَيي ثَي اويسك كار, لة ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكةدا, بةرزَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة, وةزير بؤي هةية))
 ((.يان ئي غايان بكات, ايان يةكيانبخ, بكاتةوة, لة كاتي زةروورةت ا

 :يشي بةم شَيوةيةي خوارةوةي بؤ دابرزَيذرَي(سَييةم) برزطةي 
 ((.رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكردني جَيبةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةر بكات, وةزير بؤي هةية))

ني ليذنةي ي ثَيشنيازةكا(ماددةي شةشةم) كة بووة بة, هةرضي ماددةي حةوتةمي ثرؤذةكةية :هةشتةم
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرَيذَيتةوة, ليذنة ثَيشنياز دةكا, ئةوة, ياسا

 ((.ناخرَيتة كار, هةر دةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي))
, ثَيشنياز دةكا, ئةوة لَيذنة, (ماددةي حةوتةم)كةبووة بة , ي ثرَوذةكةية(هةشتةم)هةرضي ماددةي :نَويةم

 :خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة بةم شَيوةيةي
 ((.حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كار, ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثَيوةن ي ارةكانيش))

ماددةي )ماددةيةكي ديكةي بةم شَيوةيةي خوارةوةي بؤ دابرزَيذرَي و ببَيتة , ليذنة ثَيشنياز دةكا :دةيةم
 (هةشتةم

 ((.دا بَ ودةكرَيتةوة(وةدايعي كوردستان)لة , دةخرَيتةكارو, دنييةوةلة رؤذي دةركر, ئةم ياساية))
 :بةم شيََوةيةي خوارةوةي بؤ دابرَيذرَي( هؤكاري داناني ياسايةكة) ثَيشنياز دةكةين, لة كؤتايي ا :يازدة

 

 

 
 ـ هؤكاري داناني ئةم ياساية ـ

كة ئةركوؤرماني ئامادةكردني , دانراوة تازة, لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ا, لةبةر ئةوةي وةزارةتَيك
لة , لة بةر تيشكي ثَي اويسك هةنووكةو ئاين ةش, ث نةكاني ؤراذوكردني هةرَيمي لة ئةستؤ طرتووةو

بةهاوكاري لةطةَل , رووي ئابووري و كؤمةاَليةتي و بةشةري و رؤشنبريييةوة بةرةو ضاك ي دةطؤرزَي و
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, ويست بؤ بةهاوضةرخ كردن و بةرةوضاك  طؤرزين دادةنَي ودامودةزطاكاني حكومةت ا ديراساتي ثَي
كَيشة كؤمةاَليةتيية جؤربةجؤرةكاني , س اتيجييةتي ؤراذوكاريي ئابووري و كؤمةاَليةتي هةَل ةسوورزييَن و

كة , وةها ثَيويسك كرد, زةروورةت, لةبةر ئةوة, هَيدي مرؤ رادةهَيين و تةئهي ي دةكا, ضارةسةر دةكاو
ئةركوؤرمان و ئاماجنةكاني ئةم وةزارةتةو ئيش و كاري بةرَيوةبةرايةتييةكاني ئةم , دابنرَي ياسايةك
ئةم ياساية , بؤ بةدي هَيناني هةموو ئةو ئاماجنانة. ئيشي يةكة بة يةكةيان رَيك خبا, دياربكاو, وةزارةتة

 . دانرا
خبةنة ثَيش ضاوي ئةجنومةن , ؤذةكةراي ليذنةي ياساييش دةربارةي ثر, بفةرموون ئةسَ ي ثرؤذةكةو, تكاية

 .لةطةَل رَيددا، راي لة باري خؤي لةسةر ب ات, كاوتا طفتوطؤي لةسةر ب
 :اب  بةرزَيد ئارَيد عب اه

 .بةرَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويستة بةرنامةي كار بةاليةني كةمي بةثَيي ثةيرةوي ناوخؤ دوو رؤذ ثَيش  خبرَيتة بةردةم ئةن اماني 

رةنطة خؤتان بؤ ئامادة ,  ئَيمة ئَيستا زانيمان ئةمرزؤ مونادةشةي ثرؤذةي وةزارةتي ث ن انانة, ثةرلةمان
 .سوثاس, لةبةر ئةوة ئةوة الدانة لة ثةيرزةوي ناوخؤ, و دانونةكةتان ال نيية, نةكردبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
دووةم لة , وةكان ئةم نودتةي نيدامية بَ َيييةكةم دةبواية لةسةرةتاي خوَين نة, دوو موالحةزةت دةدةمَي

بةسةر , وجةنابت لَيرة نةبووي غائيب بووي, ئةوة تةوزيع كراوة و خوَين راوةتةوة 12/3/0226
هةمووان تةوزيع كراوة و ليذنةي دانوني ئةمرزؤ تةواوي كردووة و ئَيستاكة دةخيةينة مونادةشة و 

ئةوةي ين ودي بةري ي , يب بووة يان خؤي موتابةعةي نةكردووةئةوةي غائ, دةخيوَينَيتةوة برزطة بة برزطة
 .ؤةرموو كاك عوني, ئةوا خةتا لةخؤيةتي, نةكردؤتةوة يان غائيب بووة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حرئطس حبجمللسحبلو  حبلوورهستط ي/حبىل
ح ق ا حبلل و حبلقط و ي /حم

سش  عحقط و ح زبراحبلتخطيطحالقليمحكورهستط حةحبلا بقحبحملطلحبليبطح ااحبلق ب احبال ىلححقطس حجلوتوطحح اربس 
ح ح تأرار حبلدملط  حيف حبملوطقش ح 4/9/0226له ح  اا حبملرتحاث  حبلوزبرا ححبقيب  حبملولف حبلوزا  حسع  إجتما 

-ح: ح كمطحالي بملاب ل ح قامحبلل و ح ق ا هطح  وصيط بطح إقرتبقط بطح شأ حبملش  عح إمجطعحبآلرب
إ حبلل و حبلقط و ي ح ؤااحسش  عحبلقط و ح ظ ًبحإلستحابثحبلوزبراحيفحبالقليم،ح  صحيالحبالخطط حبللغوا حح:أ اًل

ح. بلوحوا حبلوبرهاحفيهحسخحخاللحق ب  بطحهل بحبلتق ا 
ح. قرتجحبلل و حصيطغ حبلاابطج حللمش  ع:حثط يًط
ح:رتجحبلل و حسطالي طلورب حللمطهاحبال ىلحسخحبملش  عح قح:ثطلاًط
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ح(اقصاح طملصطلحطتحبلتطلي حبملاط يحبملبيو حإزب هط)ةحصيطغ حبلرط حبال لحسخحبملطهاح طلشو حبلتطليح1
ةح باا حبلترلرالتحبل قمي ح طلرلرالتحبلوتط ي حلتور محسعحبلصيغ حبملتبا حيفحس هحبلتاطرافحبملرتامل حيفح0

ح.بلقوب نيحبلصطهراحعخح  ملط حكورهستط 
ح. طملطهاحبلاط ي حسخحبملش  عحفالح وجاحلاىحبلل و حبا حسالقظطتحعليبطحبسطحفيمطحاتاليح:رب اًط

ح: طملطه نيحبلاطلا ح حبل ب ا ح قرتجحبلل و حسطاليحبسطحفيمطحاتالي:حخطسرًط
ح1 ح  وو ححت ح رلر حبملطها ح وواوطتحبلوزبرا ح تالقط ح تشويالتح  حلوو بمط ح بقاا حمبطها حهجمبمط (حبلاطلا )ة

ح. رلرالتحبملوبهح باًطحل ل ح    ب
 حاتقاسهحسوتبح(حخطسرًط)ةحبعطهاح   يبحسوبقعحفق ب بطح  رلرال بطححبيثح وو حثطلاًطحبملرتشطر  ح ترلر ح0

ح.بلوزا حثمحسوتبح كي حبلوزبرا
ح.يفحبخ حبلرط حسخح صفحبملرتشطر  (ح هلم)ح ة(ح له)حةحجا ح7
ح.بلوزا ح سوتبح كي حبلوزبرا ااحكلم حسوظفحيفحسوتبح(ح ارج حساا )حةحبضطف ح4

سخحسقرتجححبلل و حبلقط و ي ح(حبل ب ا )سخحبملش  عح بل ح صبالح  قمحبملطهاح(حبخلطسر )حبسطح شأ حبملطهاحح:سطهسًط
ح.الح وجاحبا حسالقظطتحعليبط

حسط اطًً ح: حللمطها ح طلورب  حبلرطهس )بسط ح( حبملطها حبملش  عح بل ح صبالح  قم حبخلطسر )سخ حبلل و ( ح قرتج بعطهاح:
حثط يط)صيطغ ح للوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطمحب حبلشابح)حسوبطح  وو حكطأل ي(ً

ح(.حضمخح شويالتحبلوزبراح فقًطحملتطلبطتحعملبطحعواحبالقتضط 
ح(و للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط )ح بضطف حفق احثطلاطحبليبطح كطال ي

حثطسوًط ح طلورب حللمطهاحبلرط ا حسخحبملش  عح بل حبصبح ح  قمحبملطهاح: سخحسقرتجحبلل و ح قرتجح(بلرطهس )بسط
ح(الحاام ح ط ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و :ح)حبلل و حصيطغتبطحكطال ي

ح طساًط ح: حبلاطسو حسخحبملش  عح بل حبصبح ح  قمحبملطها ح طلورب حللمطها حبسط حبلرط ا ) جحبلل و حصيطغتبطح قرت(
ح(.علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :ح)حكطال ي
اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح(ح)حبلاطسو )  قرتجحبلل و حبضطف حسطهاح طلصيغ حبلتطلي ح حت حرقمحبملطهاح:حعطش ًب

ح(. طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي ح قطئعحكورهستط 
ح. بخريًبح قرتجحبلل و حصيطغ حبالسبطبحبملوجب حبلتطلي حللمش  ع:حعش حقطه 

ح
ح

حةحبالسبطبحبملوجب حة
ح  طوا هحح حبالقليم ح ومي  حخطط حبعابه حسبطم حلتتوىل حكورهستط  حبقليم حقووس  حيف ح زبرا حالستحابث  طلوظ 

حبلوورهستط يحبلقطئ حقطجطتحبجملتمع حيفحضو  ح ثقطفيًط ح ش اًط ح  ح بجتمطعيًط ح بلتاط  حسعحبقتصطهاًط م ح بملتوقا 
حبالقتصطها ح حبلتومي  حبسرتب ي ي  ح بهبرا ح حتااابط حلتطوا هط حبلالزس  حبلاربسطت حبعابه حيف حبحلووسي  بملؤسرطت
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حبلبش ا حفقاحبصبالحسخحبلض  ر ح ش اعح حبملختلف ح  أهي حبلقوا حبملشطك حبالجتمطعي   بالجتمطعي ح ساطجل 
ملاا اطتحبمل  بط ح بطح  وظيمحسبطمحك حسوبطح لتحقييحسطح قامحفقاحقط و ححياهحسبطمح بهابفحه هحبلوزبراح ب

ح.حش عحه بحبلقط و 
حبل أ ح ح ب اب  ح حللموطقش  حبجمللس حعلى ح صاهه حبلقط و ي  حبلل و  ح رأ  حبملش  ع حبص  ح ا   حبلتفض  ربجني

 .بملوطسبح شأ ه
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

راستة , من تَينةطةيشتة, بةرنامةي كار. هةردووكي بوويان , كاك ئارَيد تؤ مةدصةدت بةرنامةي كار بوو
ئةطةر بةثَيي بةرنامةي كار برزؤين , بةآلم بة حةديقةت واديعي نيية, بةرنامةي كار دةبَي دوو رؤذ ثَيش 

هةن َي جار شك تازة دَيتة , دوَييَن حازر بووينة, كاكة ئةمرزؤ حازر بووينة, زؤر جار لَيمان ه  دةبَيت
, بيخةينة هةؤتةي داهاتوو كؤمةَلَيك ثرؤذةي ترمان هةية, وتومانة ثَينج شةموان جةلسة ناكةين, ثَيشةوة

هةن َي جار ثةيرزةوي ناوخؤ لةو ناوةوة , داماناية رؤذي دووشةممة دانونةكاني تر مونادةشة بكةين
لةوةش زؤر جار  بَيجطة, موهية ئةوةية هةدةؤةكةية, واديعيةتي ئةوةية بةحةديقةت, دةيشكَين  ناضارية

ياني حةق واية لة , موالحةزة دةكةين ثرؤذةي ياسا و شك كة لَيرة ئةن ام لةبريي دةكات لةسةر مَيدةكةي
بةحةديقةت ئَيمة , دوايي ط ةيي نةكةن ثَيمان نةطةيشتووة, ذوورةكةي خؤيان تةندميي بكةن و شك بكةن

بةآلم كة ثَيمان , ثابةن  ب  بة نيدامي داخ ي زؤر جار باسيشمان كردووة هةوَل دةدةين, هةوَليش دةدةين
رةنطة تةحةمولي , نةكرَيت هةن َي جار كارةكة نابَي رابطرين لةبةر ئةوةي زؤرجار عةردةلة دةبَيت

ئَيستا داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي ماددةي يةك خبوَينَيتةوة لة نوسخة , مةس وليةتةكة بكةين
, نجا دوايي طوَي لة بةرزَيد كاك عومسان وةزيري ث ن انان دةطرينئي, دوايي مودتةرةحةكة, ئةيَ يةكةي

 .ؤةرموو, دةرطا دةكرَيتةوة بؤ مونادةشة, ئةطةر ثَيويسك بة مونادةشة كرد
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
موالحةزةكةم ئةوةية , موالحةزةيةك و روونكردنةوةيةكة هةية, ثَيش ئةوةي ماددةي يةكةم خبوَينينةوة

نازامن ئةوةي , ئايا ئيحالةي ليذنةي تر كراوة, نازامن ئةطةر ئةو ثرؤذةية ئيحالةي تةنيا ليذنةي ياسا كراوة
 .بةراسك

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةخَير ئيحالةي هي  ليذنةيةك نةكراوة لة ليذنةي ياسايي زياتر

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .كي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ

ئةو , تةدريبةن دوو سةعات دانيشت , دوو ئَيمة لةطةَل جةنابي وةزيري ث ن انان دانيشت , ئةمة يةك
بؤية ئةم طؤرزانكاريية بة , جةنابي وةزير دةناعةتي بة هةمووي هَينا, رةئيانةي كةلةو راثؤرتةدا هاتووة
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هةيكةلي تةندمييةكة وةكو خؤي , اسي نةبووئيتيفادي هةردووال بووة و طؤرزانكاريةكانيش شتَيكي ئةس
دوا رةئييش , ماوةتةوة تةنها بةعدَي طؤرزانكارميان تَي ا كردووة كة جةنابي وةزير دةناعةتي ثَي هَيناوة

 .ئَيستاش ماددةي يةكةم دةخوَينينةوة, رةئيي جةنابي ئَيوةو ئةن اماني ثةرلةمانة
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئ
 :ماددةي يةكةم

ئةم دةستةواذانةي خوارةوة مةبةستمان ئةو مانايانةيانة كة بةرامبةريان نووسراوون بؤ مةبةسك ئةم 
 :ياساية بةكارهاتوون

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان :هةرَية-1
 .وةزارةتي ث ن اناني هةرَية:وةزارةت-0
 .وةزيري ث ن اناني هةرَية:وةزير-7
 .اري وةزارةت ث ن اناني هةرَيةبريك:بريكار-4
 .ناوةن ي هةرَيمي كارطَيرزيي:ناوةن -0

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:اقصاح طلتاط ريحبلتطلي حبملاط يحبملبيو حبزب هطحبه طهحالغ ب حه بحبلقط و ح:بملطهاحبال ىل
ح.بلا بقح–بقليمحكورهستط ح:حبالقليم:حب ال

ح. زبراحبلتخطيطحلالقليم:حلوزبراب:حثط يط
ح. زا حبلتخطيطحلالقليم:حبلوزا :حثطلاط
ح. كي ح زبراحبلتخطيطحلالقليم:حبلوكي :حرب اط

ح.س كزحبلتطوا حبالهبر :حبمل كز:حخطسرط
مان كردووة بة (تعابري)بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةين تةنها مويتةلةحي 

 .زؤر سوثاس, ةَل ماددةكةينئةطينا لةط (سصطلال)
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس موالحةزةي هةية لةسةر ماددةي يةكةم ؤةرموو كاك سردار
 

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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حس كز)ئةويش لة خاَلي ثَينجةم عةرةبيةكة دةَلَي , حةديقةت يةك تَيبينيمان هةية لةطةَل برادةرانبة
حبالهبر  دةبواية بوترَيت طةشة ثَي اني , (ناوةن ي هةرَيمي كارطَيرزيي)كةضي كورديةكة دةَلَي ( بلتطوا 

 .سوثاس, كارطَيرزي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .وثاسزؤر س, ئةو موشكي ةمان هَيشتا حةل نةبووة, من لة بي ايةت وتومة بةرثرسيار ن  لة تةرجومةكة

 :خمموري سعي   طه  غفور بةرزَيد
 .بةرزٍَِيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةكرَي بنووس  ناوةن ي هةرَية , بةآلم ييغةيةكة الية, منيش هةمان تَيبينية لةسةر خاَلي ثَينجةم هةية
 .سوثاس, ناوةن ي هةرَية بؤ ثةرةثَي اني كارطَيرزي, بؤ ثةرةثَي اني كارطَيرزي

 :نبةرزَيد سةرؤكي ئةجنومة
 .ؤةرموو. ئةطةر تَيبيين هةية, لةسةر ئةو ثَيشنيارة بةرزَيد وةزيري ث ن انان كاك عومسان شواني

 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 تاكو لةطةَل( بؤ ثةرةثَي اني كارطَيرزي)بوترَيت , ي لةطةَل بَيت( بؤ)بةَلَي منيش لةطةَل ئةوةم كة وشةي 
 .سوثاس, ئيق يمي كوردستان رَيك بكةوَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك شَيروان, مواؤيقن لةسةر ئةم ثَيشنيارة, ليذنةي دانوني هي  تَيبينيتان هةية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ئَيمة مواؤق  و تةئشريمان كرد لةالي خؤمان
 :د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي

, ناوةن ي ثةرةثَي اني كارطَيرزي, دةَلَي هةرَيمةكةي الب ةين باش ة, كاك عومسان كاك ؤرسةت رةئيةكي هةية
كةواتة ئةو موالحةزةيةي كاك غفور لةاليةن بةرزَيد وةزيري ث ن انان ثةسن ة و لةاليةن ليذنةي دانونيش 

بةنسبةت كوردي و عةرةبيةكةي تةبعةن , مةكةش الدةدرَيتهةرَي, ئيعتريازيشي لةسةر نيية, ثةسن  بوو
هةر , مويتةلةحاتي دانوني ئيشكالي لةسةر نيية, بةعةرةبي بؤمان هاتووة, ئَيمة عةرةبيةكةمان ال ئةساسة
ئةواني تر دوايي ضاكي . مةي ةرة ئةساسيةكة دانونة عةرةبيةكةية, ئيشكالَيكيش زمانةواني بَيت

ا دةكةم لة ليذنةي دانوني كاك شَيروان بةو تةع ي تة بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بؤية من داو, دةكةنةوة
 .ؤةرموو, بيخةينة دةنط ان

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 بةكوردي بيخوَينمةوة يان بة عةرةبيةكةي؟

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةعةرةبيةكةي خبوَينةوة

 :ح حي ريبةرزَيد شَيروان ناي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:اقصاح طملصطلحطتحبلتطلي حبملاط يحبملبيو حبزب هطحبه طهحالغ ب حه بحبلقط و ح:بملطهاحبال ىل
ح.بلا بقح–بقليمحكورهستط ح:حبالقليم:حب ال

ح. زبراحبلتخطيطحلالقليم:حبلوزبرا:حثط يط
ح. زا حبلتخطيطحلالقليم:حبلوزا :حثطلاط
ح. ح زبراحبلتخطيطحلالقليم كي:حبلوكي :حرب اط

ح.س كزحبلتطوا حبالهبر :حبمل كز:حخطسرط
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :كرا بة, تةنيا خاَلي ثَينجةم طؤرزانكاري تَي ا كرا
 .ناوةن ي ثةرةثَي اني كارطَيرزي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, يةتي دةسك بَ ن  بكات؟ كَي لةطةَلي نيية؟ بةتَيكرزاي دةنط وةرطرياكَي لةطةَل, دةخيةمة دةنط انةوة, باشة

 .ؤةرموو ماددةي دوو
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :وةزارةت هةوَل دةدا ئةم ئاماجنانةي خوارةوة بهَينَيتة دي :ماددةي دووةم
ةاَليةتي و مرؤيي و رؤشنبريييةوة لةبةر رؤشنايي ئامادة كردني ث ني هةرَية لة رووي ئابووري و كؤم-1

 .ثَيوةيستية هةنووكةيي و ثَيشبيين كراوةكاني كؤمةَلطا
ث نة درَيذ و كورت و مام ناوةن ييةكان بة روونكردنةوةي ( مؤشرات)ئامادة كردني نيشان ةري تَيكرزايي -0

 .كومي و تايبةتييةكانئامانج و سياسةتةكان بة بةش اربووني طشت وةزارةتةكان و كةرتة ح
ئامادة كردني ث ن بؤ ضارةسةر كردني طريوطرؤتة كؤمةاَليةتية هةمة جؤرةكان بة هاريكاريي لةطةَل -7

 .وةزارةت و دةزطا ثةيوةن ارةكان
ث ن انان بؤ بة طةرزخستين سةرمايةي حكومي و ثَيشنيار كردني تةرخان كردني بة طةرزخستين -4

ةوَلةت و دابةشكردني لةسةر كةرتةكان بة طوَيرةي  ثارَيدطاكان و ناوضة سةرماية لة بودجةي طشتيي د
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لة كاتي دةست ( اولوية)شارييةكان لةطةَل بة هةن  هةَلطرتين شَيوازي داناني كاركردني ثَيشينة , الدَييي
نيشان كردني ثرؤذةكاني ئاوةدانيي كة لة بودجةي وةبةرهَينان ثارةي بؤ تةرخان دةكرَي بة هاوكاري 
لةطةَل طشت ئةو وةزارةتانةي كة ثةيوةن ييان بةم ثرؤذانةوة هةية لةطةَل بة دواداضوون بؤ باش جَيبةجَي 

 .كردنيان
ئامادة كردني بةرنامةيةكي طشتطري درَيذخايةن و كورت خايةن لةطةَل بةرنامةي سااَلنةش بؤ شيان ني -0
 .ن و دةزطاكاني ؤَيركردنهَيدي مرؤيي ثَيويست بة هاوكاريي لةطةَل زانكؤكا( التأهيد)
هاوكاريكردن لةطةَل دةزطا حكومييةكان لة ئامادة كردني لَيكؤلَينةوةي ثَيويست بؤ ثةرةثَي ان و -6

تازةكردنةوةو ضاككردني رَيكخستين كارطَيريي و بةرزكردنةوةي ئاسك جَيبةجَي كردن تَيي او كار كردن لة 
ان و راهَينانيان لةسةر ئاستة جياجياكان لة رَيي ثراكتيدة ثَيناو تواناي سةركردة كارطَيريي و تةكنيكيةك

كردني ثرؤطرامةكاني كارطَيريي و ثرز كردني وةزارةت و دةزطاكاني هةرَية بة لَيكؤَلينةوةو راثؤرت و 
 .توَيذينةوةو خولي راهَينان

اراستةي طشتيي بؤ رَيكخسنت لة نَيوان سةرضاوةكان و ثَيويستيةكاني لة رَيي داناني ضةن  ثرةنسي  و ئ-3
 .بةرزَيوةبردني س اتيذيي ئابووري و كؤمةاَليةتي

بايةخ ان بة دامةزران ني حكومةتي ئةليك ؤني بؤ كؤكردنةوةو دامةزران ني بانكي زانياري و ثةيرزةو -2
 (.بملؤسرطت)بؤ دامةزران ني حكومةتي دامودةزطا ( شفطفي )كردني شَيوازي وااَليي 

و (رويد)حكومةتي عَيرادي ؤي رالي لة طةرزان بةدواي سةرضاوةي ثارة دابينكردن بةش اريكردن لةطةَل -9
داوا كردني يارمةتي تةكنيكي لة دةوَلةت و دةزطا دةولي ية بةخشةرةكان وبةش رايكردن لةو طفتوطؤيانةي 

لة ثَيناو بة  بؤ جَي بةجَي كردني بةلَينةكانيان( ثاردةرةكان)ئَيستا لة ئارادان لةطةَل اليةنة بةخشةركان 
دةستهَيناني يارمةتي و بةخش  و دةرز بؤ دابينكردني ثارة بؤ ثرؤذةكاني هةرَية بةهاوكاري لةطةَل 

 .وةزارةتي دارايي و ئابووري لة هةرَية
هان اني كةرتي تايبةت و وةبةرهَيناني سةرمايةي خؤماَلي و بياني بؤ بةش ار بوون لة ئابووري هةرَية -12

كردني ئةو شَيواز و رَيطايانةي كة ئةم كةرتة ضاالك دةكةن بة هاوكاريي لةطةَل دةزطا لةطةَل ثَيشنيار 
 .حكوميية ثةيوةن ارةكان

ثشت بةسنت بة سيستةمَيكي نيشتمانيي بؤ ثَيوانة و كؤن ؤلي ضؤنايةتي لة هةرَية بة هاوكاريي لةطةَل -11
تي ث ن انان و هاوكاريي عَيرادي ؤي راَل جيهازي ناوةن يي بؤ ثَيوانة و كؤن ؤلي ضؤنايةتي لة وةزارة

لةطةَل ثةيرزةو كردني مواسةؤاتي عَيرادي و ضاودَيريي كردني جَي بةجَي كردنيان و ئةجنام اني ثشكن  و 
شيكردنةوةو تاديكردنةوةي تايبةت بة ثَيوانة كردن و كؤن ؤلي ضؤنايةتي لةطةَل ثَيشكةش كردني راوَيذ 

موو ئةو اليةنة حكومي و ناحكومييانةي كة ئارةزوويان بؤ ئةم بابةتة هةية لة لةسةر ئةم بابةتانة بؤ هة
 .هةرَية
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هةستان بة ئةجنام اني كرداري ئاماريي لة هةرَية كة ثةيوةن ي هةية بة ئةجنام اني سةر ذمَيريي -10
لة هةرَية بة طشتيي بؤ دانيشتواني هةرَية لةطةَل رووثَيوو سةر ذمَيريي تايبةت بة كةرتة هةمة جؤرةكان 

 .هاوكاريي لةطةَل جيهازي ناوةن يي ئامار لة وةزارةتي ث ن انان و هاوكاريي عَيرادي ؤي رال
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح: توىلحبلوزبراححتقييحبالهابفحبلتطلي ح:بملطهاحبلاط ي 

حب ال ح ب: حبقتصطهاط ح  طوا ه حبالقليم ح ومي  حخطط حبجملتمعحبعابه حقطجطت حضو  حيف ح ثقطفيط ح  ش اط جتمطعيط
ح.بلقطئم ح بملتوقا 

حثط يَط حبهابفح: حسخ حعليه ح شتم  حمبط حبالج  ح بلقصريا ح بملتوسط  حبلطوال  حللخطط حبلولي  حبملؤش بت بعابه
ح. سيطسطتحمبشطرك حبلوزبربتح بلقططعطتحبحلووسي ح بلقططعحبخلطص

ح.عي حبملختلف ح لل ح طلتورييحسعحبلوزبربتح بملؤسرطتحلبتحبلاالق بعابهحخططحملاطجل حبملشطك حبالجتمط:حثطلاًط
حرب اًط حبحلووسي: حبلتخطيطحلالستامطر ح  وزاابطح, حللا ل  حبلاطس  حبمليزب ي  حيف حبلتخصيصطتحبالستامطرا   بقرتبج

ح بل افي  حبحلض ا  ح بملوط ي حبحملطفظطت ح قرب حبلقططعطت ح ني حبملشطراعح, ححتااا حعوا حبال لوا   س بعطا
ح ستط ا حبال حبملشطراع ح ب ه حبلوزبربتحبملاوي  ح طلتورييحسعحمجيع حبالستامطرا  حبمليزب ي  حبل حمتولحسخ عمطرا 

ح.قرخح وفي هط
حخطسرًط حسعح: ح طلتاط   حبلالزس  حبلبش ا  حبلقوى حلتأهي  ح سووا  حبملاى ح قصريا ح وال  حشطسل  ح  بسج بعابه

ح.بجلطساطتح بملؤسرطتحبلتاليمي 
حسطهسًط حبمل: حسع ح حترنيحبلتوظيمحبلتاط   ح حتااابط حلتطوا هط حبلالزس  حبلاربسطت حبعابه حيف حبحلووسي  ؤسرطت

ح.  ومي حبلقيطهبتحبالهبرا ح بلفوي ح  اراببطحيفحبملرتواطتحبملختلف ,حبالهبر ح رفعحسرتوىحكفط احبالهب حفيبط
حسط اًط حبملبطه: ح ضع حسخحخالل حبلتومي  ح بقتيطجطت ح نيحبملوبره حبلتوبز  حبلاطس حبلام حعلىحخلي ئح بالجتطهطت

ح.الهبراحبسرتب ي ي حبلتومي حبالقتصطها ح بالجتمطعي 
حثطسوًط حبلشفطفي ح: حبسلوب ح ب بطع حبملالوسطت ح و  ح ب شط  حبملالوسطت حجلمع حباللورت  ي  حبحلووس  ح ط شط  بالهتمطم

ح.ال شط حقووس حبملؤسرطت
ح طساًط حيفحبلبحثحعخحسص: حبالحتطها  حبلا بقي  حبلفوي حسخحبلا لحبملرطهم حسعحبحلووس  حبلتموا ح بملرطعاا طهر

 بملشطرك حيفحبملفط ضطتحبجلطرا حسعحبجلبطتحبملطحن حلتوفي ح اباب بطحسخحبج حبحلصولح,ح بملؤسرطتحبلا لي حبملطحن 
ح.علىحبملرطعابتح بملوالح بلق   حلتموا حبملشطراعحيفحبالقليمح طلتورييحسعح زبراحبملطلي ح بالقتصطهحيفحبالقليم

حلالقليمح:عطش بًَ حبالقتصطها  حبلتومي  حيف حبحملليح بالجويبحلالسبطم حبخلطصح بالستامطر حبلقططع ح ش يع  بقرتبجح,
ح.بلريطسطتح بلرب حبل ح ام حعلىح وشيطحه بحبلقططعح طلتاط  حسعحبملؤسرطتحبحلووسي حلبتحبلاالق 

حعش  حقطه  ح: ح طلتوريي حبالقليم حيف حبلووعي  ح بلريط ا حللتقييس ح    ح ظطم حبمل كز حبعتمطه حبجلبطز سع
حبالحتطها  حبلا بقي  حبالمنطئي ح بلتاط   حبلتخطيط ح زبرا حيف حبلووعي  ح بلريط ا حللتقييس حبملوبصفطتح,  بعتمطه
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ح طلتقييسح ح بالختبطربتح بلبحوثحبخلطص  حبلفحوصطتح بلتحطلي  ح بج ب  ح طبيقبط ح س بقب  ح بلاطملي  بلا بقي 
ح.ضطاطحلوطف حبجلبطتحبحلووسي ح بالهلي حبل بغب ح  ل حيفحبالقليم  قاامحبملشوراحيفحه هحبلق,ح بلريط احبلووعي 

حعش  حثط ي ح بملرطكخح: حبالقليم حلروط  حبلاطس  ح طلتاابهبت ح بملتالق  حبالقليمي  حبالقصطئي  ح طلامليطت بلقيطم
يفح بملروقطتحبالقصطئي حبخلطص ح طلقططعطتحبملختلف حيفحبالقليمح لل ح طلتورييحسعحبجلبطزحبمل كز حلالقصط ح

ح. زبراحبلتخطيطح بلتاط  حبالمنطئيحبلا بقي حبالحتطها 
ح.س بعطاحسالس حبلبيئ حيفحبالقليمحعواحبعابهحخططحبلوزبراح   بجمبط:حثطلثحعش 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بؤية , ارةتي ث ن انانةبة تةئكي  لة زميين ئيش وكارةكاني وةز, ئةو ئاماجنانةي لةماددةي دوو دا هاتووة
ئَيمة دوايي , تةنها مةسةلةي تةرديمةكة نةبَي, هي  موالحةزةيةكمان نيية, ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةين

 .سوثاس, تةرديمي دةكةين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةت  لةعةرةبيةكة واهاتووة دةبَي لة كورديةكة بَ َيي, ئَيستا برزطة برزطة مونادةشةي دةكةين, باشة
 .ؤةرموو, هةوَل ةدات وابدامن باش نيية, هةَل ةسَك بةم كارانةي خوارةوة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

راستة ئَيمة لة دانوني ناوضةكاني دةرةوة , ئَيمة ثَيمان واية هةموو ماددةكة ثَيكةوة مونادةشةي بكةين
, بةنيسبةت ئةوةوة وابدامن ئةوة هةموو ماددةكة ثَيكةوة مونادةشةي بكةين, برزطة برزطة مونادةشةمان كرد

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم لةسةر , بةآلم من ثَية واية ئاسان ة برزطة برزطة زووتر برزؤينة سةري, خؤي هةردوو رَيطة جائيدة
لة خاَلي يةكةوة بَيتة خاَلي حةوت و بؤ ئةوةية تاكو يةكَيك , ماددةكة هةموو تةيويت دةكةين ثَيكةوة

 .ؤةرموو كاك حمم  ؤرج, كَي لةسةر برزطة يةك تَيبيين هةية, ئاوا
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر واي لَي ( ث ن اناني هةرَية)بةآلم لة كورديةكة , (بعابهحخططحبلتومي )لة عةرةبيةكة هاتووة دةَلَي 

ياني ( ةكردني ث نَيكي زانسك بؤ بوارة ئابووري وكؤمةآليةتي و مرؤيي و رؤشنبرييةكانبكرَيت ئاماد
 .سوثاس, هةرَيمي ناوَي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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مةبةستت , وران ليذنة ثَي ا دةضنةوة, مةسةلةي زمانةواني زؤر زةق بوو, مةبةستت تةنيا زمانةوانيةكةية
 .باشة كاك ئارام ؤةرموو, حاَلبة هةر ( بعابهحخططحعلمي )ببَيتة 

 :ارام رسول مامن بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ث َيشنياري ئةوة دةكةم كة وشةي ئاوةدان كردنةوة لةدواي ئابووري و كؤمةآليةتي و مرؤيي و رؤشنبريي 
 .سوثاس, زياد بكرَيت

 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح ومي )ضونكة وتراوة , ناوَيت( ع مي)ةرةئيي من كةليمةي ب و من ثَيشنياري خؤم و ناوي ( خطط
حبلتخطيطح بلتومي )وةزارةتةكة  بةآلم وتيان لةبةر ئةوةي كة دانون لة ئةجنومةني , م نووسيبوو( زبرا

تةمنية تةختيت و, هةر بةناوي وةزارةتي تةختيت هاتووة, وةزيران دةرضووة كة ناوي وةزارةتةكة
واديار بوو برادةران رازي نةبوون بةم , ئَيمة موعالةجةيةكي دانونيشمان بؤ نووسيبوون, نةهاتووة

وتيان ئةبَي تةنها ثَيشنيارَيك بَيت لة ئةجنومةني وةزيران كة داواي طؤرزانكاري ناوي , موعالةجةية
فطيطح)ئةويش ئةوةية , شتة مةبةستةكةي من يةك, ئينجا ئةتوان  ناوةكة بطؤرزين, وةزارةتةكة بكةين

لة تةرجومة كورديةكة هةموومان رَيك بكةوين لةسةر يةك , وشةي تةمنية نابَي رةش بكرَيتةوة(  بلتومي 
بة وشةي , موهية كةليمةيةك بنووسرَيت, ئايا ثةرةثَي انة يان طةشةثَي انة, وشة كة مودابي ي تةمنية بَيت

, سةر ديراسات, زانسك ئةوةية ئيعتيماد بكاتة سةر ئامار, خؤي خوتة خؤي دةبَي زانسك بَيت ,زانسك
هةر لة تةرجومةكةي دا , وشةي زانسك بةرةئيي من حتصيد حاي ة, ئةوة ثَيي دةوترَيت زانسك

, كؤمةآليةتي, ئي  دةنووسرَيتةوة ئابووري( ئامادة كردني ثةرةثَي اني هةرَية لة بوارةكان)بنووسرَيت 
بؤية داعي نيية زياد , ةي ئاوةدانكردنةوة ئةوةش بةشَيكة لةمةسةلةي ئابووريلةسةر مةسةل, رؤشنبريي

 .زؤر سوثاس, بكرَيت بةرةئيي من
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .مةسةلةي زمانةواني وئةوانة بة ئَيمة ناكرَي وةكو ليذنةي ياسايي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مةدصةدم ئةوةية كة لةطةَل ئةو ليذنانةي كة , مةدصةدم ئَيوة نيية, ةزةكة بنووسنكةدةَلَية موالح

 .نوري.ؤةرموو د, بةآلم ئيشارةت بكةن كة ئيختي ؤَيك هةية كة ثَيي ا بضنةوة, شارةزان باسي بكةن
 
 

 :نوري مجيد تاَلةباني. بةرزَيد د
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنياز دةكةم كةوا , لةرووي زمانةوانيةوة, طَيرزاني برزطةي يةكةمةتَيبيين يةكةي من سةبارةت بة وةر

يةكةم , ئةمانة ئةركن لةسةري  ( وةزارةت ئةم ئةركانةي خوارةوة جَيبةجَي دةكات)بنووسرَيتةوة 
ئامادةكردني ث ني جؤراوجؤر بؤ طةشةثَي اني هةرَيمي كوردستان لةرووي ئابووري و كؤمةآليةتي و مرؤيي 

 .سوثاس( يةوة بة رةضاو كردني داواكارييةكاني هةنووكةيي و ثاشةرؤذي كؤمةَلطاي كوردستانو رؤشنبري
 :بةرزَيد شَيردل عب اه حويدي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم يةكَيك لة خاَلةكان تةمنية تةرجومة , تةمنية تَي ا طرنطة, خؤي وةكو جةنابي وةزيريش باسي كرد

 .زؤر سوثاس, نةكراوة
 :شكرية رسول ابراهية. َيد دبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوة ئةو , سبةت خاَلي يةكةمةوة من ئةوةي تَي ا بةدي ناكةم كة موراعاتي ذينطةيان كردبَيتيبةن

 .سوثاس, ثرسيارةم ئاراستةي بةرزَيد وةزيري ث ن انان دةكةم
 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  َيدرزبة

 .ي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤك
لةبةر ئةوةي لةكاتي خؤي من لة مسوةدةي دانونة , منيش تةئي ي ثَيشنيارةكةي دكتؤرة شوكرية دةكةم

لةؤةدةرةكاني , بةآلم لةم ؤةدةرةية نةبوون, سَي شتة ئيداؤة كردبوو, ئةيَ ةكةي خؤمان نووسيومة
, يةكيان حقودي ئينسان بوو, طةيةيةكيان مةسةلةي موراعاتي ذين, ئَيستا تَيي ا نةماوة, ناوةرزاست بوون

ئةم سَي ؤةدةرةيان نازامن لة الي ليذنة دانونيةكةي ئةجنومةني , يةكيان مةسةلةي دميوكراسيةت بوو
ؤيع ةن , منيش خؤم تةئيي ي ئةوة دةكةم مةرج نية لةو برزطةيةدا بَيت, وةزيرانةوة ئةمةي تَي ا نةماوة

بي ةو حقودي ئينسان بةرةئيي من ئةو دوو , ئيعتيباري بؤ بكةينلة دونياي تازةدا دةبَي , بي ة زؤر طرنطة
زؤر , دةبَي حسابي بؤ بكرَيت لة هةموو دانونةكاني كة لة ثةرلةمانةوة دةردةضَيت, مةسةلةية زؤر طرنطن

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

خةريكي مودتةرةحَيك بن , دكة خاَلةكامنان تةواو كر, مةهامةكة, خؤي ئةوة دةبَي لةيةكةم ئيداؤة بكرَيت
 .دلَير ؤةرموو. د, لةسةر ذينطةو ئةوانة دوايي تةد ميي بكةن

 
 
 

 :دلَير امساعيد حقي شاويس. بةرزَيد د
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
جطة لةوة , خاَلَيكة نةبيين باسي بكةن, بةراسك تَيبينيةكاني من جطة لةوة تَيبيين دةربارةي ذينطة

سةبارةت بة ثاش و ثَيش كردني برزطةكان و خاَلةكان ئةطةر رَيطةم ب ةي , يكية هةيةهةن َي خاَلي تةكن
ضونكة يةكَي لةو مةسةلة طرنطانةي كة , جطة لةوة خاَلَيكة هةية كة سةرةتا ئيداؤة بكرَي, باسي بكةم

َيكي وَيرامنان بؤ ضونكة وآلت, سةر لةنوَي بينا كردنةوةي وآلتي ئَيمةية, وةزارةتي ث ن انان ثَيي هةَل ةسَك
يةكَيك لةو مةسةلة طرنطانةي كة ئاماذةي ثَي بكرَي مةسةلةي ئاوةدانكردنةوةي ثردةكان و , ماوةتةوة

رةخسان ني هةلومةرجي طوجناو بؤطةرزانةوةي طون نشينةكان و سةر لةنوَي بينا كردنةوةي ئةو ثرؤذانة و 
, ةمة ئةبَيت بة خاَلَيكي تايبةت ئاماذةي ثَي بكرَيئ, ئةو دام ودةزطايانةي كة هةية بؤ كارطة و كارخانةكان

جطة لةوة من ثَية باش ة , ئَيمة ئةبَي ث ن دانَي  بؤ طةشةكردني و طةشةثَي اني ئابووري و كؤمةآليةتي
, ث ن ناتوان  دابنَي  ئةطةر بَيتو تؤ ئاماري تةواوت نةبَي, خاَلَيك لة ميكانيدمي ث ن انانة بةراسك

بؤ , ئةمة ثَيويستة خبرَيتة سةرةتا, ئةمة خراوةتة ئةخري( بلقيطمح طلامليطتحبالقصطئي ), زدةهةمخاَلي دوا
جطة لةوة , ئةوةي لةرووي ميكانيدم و لةرووي زانستيةوة لةوةوة دةست ثَيبكات نةخشةو ث نةكاني دابيَن

 .زؤر سوثاس, َيبينيةك بووئةمة كؤمةَلة ت, خاَلي سَيهةميش بكرَي بة يةكةم و يةكةميش بكرَي بة سَيهةم
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم بةحةديقةت تؤ جةنابت موالحةزةي ثَيشوو واي لَيت كرد كة ئيقترياحي , زؤر سوثاس كاك دلَير
با ثَيشنيارةكةي ليذنةي , لةبةر ئةوة با مونادةشةكان هةمووي ثَيكةوة بَيت, ليذنةي ياسايي سةربكةوَي

ضونكة ديارة , با مونادةشةي هةموو برزطةكان ثَيكةوة بَيت, ي ةش ئيعتيبار ناكةمياسايي الرجوع اىل ؤةز
يةكَيكي تر هةية دةيةوَي خاَلَيكي , يةكَيك هةَل ةسَك خاَلي يةكةم مونادةشة دةكات, ئي تيدامي ثَي ناكرَيت

دةكةمةوة بؤ  لةبةر ئةوة دةرطا, سَييةم بباتة دووةم, برزطة يةكةم بباتة سَييةم , تر ئيداؤة بكات
 .كَي دةيةوَي دسة بكات كاك سةردار ؤةرموو, مونادةشةي هةموو برزطةكان ثَيكةوة

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازامن ئَيوة ثرسيارتان كردووة و ئَيمة دسةمان كردووة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو, سةي تر بكةيئةطةر دةتةوَي د, بةَلَي دسةت كردووة

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
 .بةرَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبملؤش بتحبلولي ح), لة برزطةي دوو هاتووة دةَلَي, دوو تَيبينية هةية لةسةر برزطة دوو و برزطة ثَينج بعابه
ح بلقصريا ح بملتوسط  حبلطوال  ئةطةر , يادةبة رةئيي من ئةو موئةشرة كولية ز, من تَي ناطةم( للخطط

ح بلقصريا)ياني هةر بوترَيت , جةنابي وةزير ئاطادار بَيت ح بملتوسط  حبلطوال  حبخلطط تَيبيين , (بعابه
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حقصريا)دووةمة لةو برزطةية باسي ئةوة نةكراية كة  ح  حستوسط  ح  بؤضيية؟ باسي ئةه ايف ئةو (  وال 
يا هةر هي  , دةبَي تةوزيح بكرَيت( اتمبا تشتمد ع ية من اه او وسياس)تةنها طوتراوة , خوتةية نةكراوة
ثَية واية ئةمة ( لتأهي حبلقوىحبلبش ا )لة برزطةي ثَينجةم هاتووة دةَلَي , (لتنمية االد ية)نةبَيت بوترَيت 

 .سوثاس, و كفايةتة( للتومي حبلبش ا )باش ة ئةطةر بوترَيت , زيادة
 :ث ن انان وةزيري/ شواني عامط  بةرزَيد

 .ئةجنومةن بةرزَيد سةرؤكي
شتَيكي , منيش ثَية واية ئةو مةسةلةية كة مونادةشةتان كرد لةسةري كة هةموو برزطةكان ثَيكةوة بَيت

يةكيان جوابي يةكَيكي تريان , ضونكة نووسينةوةي ئةه اؤةكان هةموويان ثَيكةوة بةس اونةتةوة, باش بوو
رةش ( ك ية)و كةليمةي( مؤشرات الك ية)ئةوةي كة سةردار دةَلَي ئَيستا بَيتوو مةسةلةي , دةداتةوة

, موئةشةراتي كولية ئةوةية كة موئةشةراتي ئيقتيصادي هةية و كة هةموو ث نَيك دادةنَيت, بكرَيتةوة
تؤ لة هةموو ث نةكان كؤمةَلَيك , ث ني يةك ساَلي هةية و  ث ني وةسةت هةية و ث ني درَيذخايةن هةية

نةخوَين ةواري طةيشتؤتة ض ئاستَيك و , ي عومر ضةن ة لةو كؤمةَلةيمةرتةبة, موئةشةرات نيشان دةدةيت
بةآلم كةباسي ئةه او و سياسةتةكةي , (موئةشةراتي كولي)ضؤن موكاؤةحة كراوة؟ ئةوة ثَيي دةَلَين 

باسي كةليمةي , بؤية ثَيويست ناكات تؤ دووبارةي بكةيتةوة, ئةوة لة برزطةي يةكةم ا باس كراوة, دةكةي
دائريةي , خؤي راست دةكات يةكَيك لة دائريةكامن كة زؤر طرنطة بةالمةوة, قوي البشرية كراتةئهيد ال

ضونكة تةمنيةي بةشةري ئةمرزؤكة لة دونياي تازةدا لةثاش نةوةتةكاني ئةم سةدةي , تةمنيةي بةشةرية
لقوي تأهيد ا), بةآلم ئةوةي من لَيرة مةبةستمة, رابردوو بووةتة مةسةلةيةكي طرنطي كؤمةَلطا

كة وةزارةتي , يةكيان مةركةزي تةتويري ئي اري, مةبةستمان ثةيوةن ي ارة بة دوو مةركةز(البشرية
ميكن باسة كرد كة , كة لةوةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتيية, يةكيان مةركةزي تةدريل ميهةنية, ئَيمةية

تةنيا تةمنية , ري بةكار نةهَيناوةبؤية لَيرة كةليمةي تةمنيةي بةش, تةنسيقمان هةبَيت لةطةَل وةزاراتي تر
حبقتصطهاطحا))كة وتومانة , بةشةري لةيةكةم ئةه اؤ ا بةكارهاتووة ح  طوا ه حبالقليم ح ومي  حخطط عابه

حثقطفيط ح  ح  ش اط ثَيويست ناكات لَيرة دووبارةي , لَيرة كةليمةي تةمنيةي بةشةري هاتووة(  بجتمطعيًط
, ئةوة تةئهي ة و ئامادة كردني خةَلكة( القوي البشريةلتأهيد )بةرةئيي من بنووسرَي , بكةيتةوة

 .زؤر سوثاس, ثَيطةيان نة لة ناحيةي ئي اري و ناحيةي ؤةني و ناحيةي تةكنيكار و ئةوانة
 :ردار يباح بوزو هةركيبةرزَيد س

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كة (  ح حبملتوسط ح بلقصريابعابهحبخلططحبلطوال)هةر شةتب بكرَي و بوترَيت ( سؤش بتحبلولي)من طومت 

, نةك تةنيا موئةشةراتي كولي, خوتة دادةنَيي هةر خؤي موئةشةراتي تَي اية و مةمجوعةيةك شك تر
 .سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ئيشارةتي ثَي ا لةبةر ئةو ئةسبابانةي كة جةنابي وةزير, ئَيمة لةطةَل ئةوةين كة موئةشةراتةكة مبَييَن

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبملؤش بت), كاك عومسان من دةمةوَي ثرسيار بكةم ياني موئةشةر , موئةشر ضؤن اع اد دةكرَيت( بعابه
 ضيية؟

 :وةزيري ث ن انان/شواني عامط بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

موئةشر دؤناغي يةكةميةتي و ئينجا , ةختيت اموئةشةرات لة ت, خؤي موئةشر نةتيجةي ديراسةتةكةية
ناجتي , موئةشةراتي ئيقتيصادي مةسةلةن ناجتي مةحةلي ئيجمالية, دوايي خوتةكة دةنووسرَيتةوة

كؤمةَلَيك ئاست , نةخوَين ةوارية, مةسةلةن لة مةجالي تربية, دةخ ي ؤةردة, دةخ ي دةومية, دةومية
مةعةدةلي , مةعةدةلي مردني من اَلة لة تةمةني يةك ساَلي ا, ةلة تةن روسك مةعةدةلي عومر, دةطرَيتةوة

 .سوثاس, ئةوانة ثَيي دةوترَيت موئةشر, مردني ذنة لة كاتي لةدايك بووني من اَل
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عدال ين ؤةرموو, وابدامن ؤَير بووين, باشة موعةدةلَيكي ئيحصائية
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز
(حبعابهحخططحساطجل حبملشطك حبالجتمطعي ح بالسوط ي )لة برزطةي سَييةم دةمةوَي ئيداؤةيةك بكةن ئةويش 

حباللورت  ي )لةؤةدةرةي هةشتةم لةاليةني زمانةوة نووسراوة , بؤ دَيهاتةكان و ئاوةدانكردنةوة ( بحلووس 
 .ثاسسو, (بملوظوس حباللورت  ي )وابدامن بوترَيت 

 :وةزيري ث ن انان/ شواني عامط بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بؤية لة دانون ا عادةتةن باش  دةزانن و , خؤي مةشاكي ي ئيسكان بةشَيكة لة مةشاكي ي ئيجتيماعي
كة دانابةزَيتة ناو هةموو , دائيمةن كةليماتي تولي بةكاردَينن, برادةراني دانوني باش  دةزانن

واتة (ئي طؤظةر مينت)خؤي لة ئينط يديةكةي هاتووة ( الكومة االلك ونية)لة مةسةلةي ,  ةكانتةؤايي
ئي )ئةمة كةليمةيةكي تازة هاتؤتة كايةوة مويتةلةحةكة واية , ناوةكةي واية, (الكومة االلك ونية)

 .سوثاس, (طؤظةرمينت
 
 

 :دزةيي رؤذان عب القادر. بةرزَيد د
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 .ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم
ئةو ثارانةي كة داب  دةكرَيت لة بؤ ثرؤذةكان , سةبارةت بة برزطة نؤ تةنيا باسي تةمويد كردن دةكات

ئينجا لة ذَير ضاودَيري وةزارةتي دارايي و , حيسابَيكي تايبةتي خاص بكرَيتةوة بةناوي وةزارةتي تةختيت
ختصص ل مشاريع ل ر البنك يف الساب  ان يتة اي اع االموال الك رنح او)ياني بوترَيت , ئابووري بَيت

ئةطةر ضةن  معيارَيك , مرونةتَيكي تَي اية, ولةو برزطةيةي كة باسي ئةولةويةتي مةشاريع دةكرَيت( اخلاص
زياتر , ئةو ناوضانةي كة زؤر ثَيويستة, وةكو كولفةي مةشروع, دابنرَيت لة بؤ ئةولةويةتي مةشاريع

 .سوثاس, برزطةكة روون بكرَيتةوة
 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  رزَيدبة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بملرطهم حسعحبحلووس حبلا بقي ح)دةَلَي , ثَية واية ئةو مةسةلةية ثَيويست ناكات حساب و ئةوانةي بؤ بكرَيت

حبلتموا  حسصطهر حبلبحثحعخ حيف يةكَيك لة مةهامةكاني وةزارةتي , تؤ لَيرةدا باسي ئةوة دةكةي( بالحتطها 
ئَيمة خؤمان بةتةنها ناتوان  لةطةَل دوةلي , ث ن اناني ئَيمة ئةوةية لةطةَل حكومةتي عَيرادي بةيةكةوة

بؤية لَيرةدا موهية , بؤية ئةَلَية موشارك  لةطةَليان بؤ طةرزان بةدواي تةمويد, مانيحة مفاوةزات بكةين
, تر و ؤةدةرةكةي تر وةآلممان داوةتةوةضونكة لةالثةرةكةي , ئةوةية تؤ ضؤن ئةتواني سةهة ثةي ا بكةيت

, دوو ميدانية هةية, باسي ميدانيةي ئيستيسماري ئةكةين كة بةشَيكة سةر بةوةزارةتي ث ني عَيرادة
ميدانيةي يةكةم , يةكيان ميدانيةي ئيستيسمارية( ئؤثةرَيشن )يةكيان ميدانيةي ئيعتيادية كة ثَيي دةَلَين 

بةآلم ميدانيةي , كة بريك ية لة رةواتب, اكو ؤةيَ ي نؤيةم و نؤ ؤةيَ ةهةت, كة بريك ية لة شةش ؤةيَد
ئيستيسماري تةبعةن ئةوة لةاليةن وةزارةتي ماليةي عَيراق رَيك دةخرَيت و وةزارةتي ماليةي كوردستان 

برزطةي دووةميان كةميدانيةي ئيستيسمارية كة لةاليةن وةزارةتي تةختيك عَيرادي , ئيشي لةسةر دةكات
و تاكو  0226و لةناوةرزاسك  0226ئةوة لةاليةن حكومةتي خؤمانةوة ئةمساَل لة ساَلي , امادة دةكرَيتئ

ئةبَيتة , بةآلم ناحيةي تةمويد كة ئةبَيتة ثارة, ئةوة دةبَيتة ئةرك و مةهامي وةزارةتي ث ن انان 0223
ت و وةزارةتي مالية يةريف وةزارةتي تةختيت ثارةكة ثةي ا دةكا, يةرو كردن وةزارةتي تةختيت نيية

 .سوثاس, دةكات
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ث ن دانان ( طريوطرؤتة كؤمةآليةتي و ئابووري و ئي اريةكان)برزطةي سَي ثَية باشة ئةطةر بوترَيت 

, ةنيا كؤمةآليةتي بَيتياني طريوطرؤت ت, مةرج نيية, نةخشة زياتر بؤ مةسةلةي ئي اري و ئابوريةكانة
لة دَيرزي دواي , وشةيةكي زؤر ناجوانة, برزطةي ضوارةم لة برزي ناوضة الدَيييةكان بكرَيت بة طون نش 

برزطةي حةوتةم , ئةولةويةت ياني ريد بةن ي, ئةوة ثَيشينة ياني خةلفيةت ياني ئةولةويةت نيية
ئةطةر مومك  ئةبَيت دةسكةوت و , تيةكان ارَيكخسنت و هاوسةنطي لة نَيوان سةرضاوةكان و ثَي اويس
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وابدامن ئةوة يةكَيك لة كارة طرنطةكاني , (داهات و خةرج)ياني ئةوة مةسةلةيةكي زؤر طرنطة , خةرجيش ا
ضؤن ئةوة هاوسةنطي دةكرَيت؟ رَيكخسنت لة نَيوان سةرضاوةو , وةزارةتي ث ن انانة ضةن  داهات و خةرجة

لة برزطةي نؤ بةش اري كردن لةطةَل حكومةتي عَيرادي ؤي راَل لةطةَل , رجةثَي اويستيةكاني داهات و خة
جا ئةطةر واي , تةمويد ياني ثارة ثَي ان, وانازامن ياني تةمويد بَيت, طةرزان بةدواي سةرضاوة داب  كردن

ةتيةكان ئي  وشةي لة دةوَلةت و دةزطانَيودةوَل, لَيبكرَيت بة دواي كؤمةكي ماددي و تةكنيكي و ثسثؤري
, طةرزان بةدواي سةرضاوةي كؤمةكي ماددي وتةكنيكي و ثسثؤري ا, ياني بةشَيوةيةكي طشك بَيت, البضَيت
 .سوثاس

 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي , ئةَلَي ئابووري و ئي اري لةطةَل بَيت, مةسةلةي يةكةم كةباسي مةشاكي ي ئيجتيماعي دةكات
لةرووي , ضونكة لةرووي ئيجتيماعيةوة مةشاكي ت هةية, تؤ لَيرة باسي مةشاكي ي ئيقتيصادي ناكةيت

كة , كة ث نت دانا ث ني ثةرةثَي ان دادةنَيي, ئيقتيصاديةوة تؤ بةرنامةت هةية دةبَي تؤ ث ني بؤ دابنَيي
ئةمة لةسةر مةسةلةي , شة ئابووريةكانث ني ثةرةثَي انت دانا ياني حةل كردن و ضارةسةركردني كَي

حبملطحن )لةسةر مةسةلةي طؤرزانكاري لةسةر البردني , يةكةم حبلا لي  ح بملؤسرطت تةبعةن ئةوة ( ه ل
ه لح)بةرةئيي من كةليمةي , نازامن ئةوة ضؤن كراوة, لةتةرجومة كورديةكة منيش لةطةَل ئةوةمة

ئةطةر وانةبَيت ضؤن , ضونكة ئةوة بةشَيك لة مةهامةكةية, ةئةوة زؤر زؤر طرنط(  بملؤسرطتحبلا لي حبملطحن 
مةسةلةي , ئةتواني داوا لة وةزارةتي تةختيك عَيرادي بكةين لةطةَل تؤ شةريكة كة ضؤن ثارة ثةي ا بكةين

ئةوة حةدة ليذنةي ياسايي يا ليذنةي زمانةواني لَيرة هةية , كةليمةي تةمويد ضؤن تةرجومة دةكرَيت
بؤ منوونة من لَيرة موالحةزةم كردووة و يةكسةر دَيتة بةرضاويشتان , ت بة موةحةدي بَيتهةن َي كةليما

مةسةلةي , لَيرة بة نةوعَيك كراوة و لةماددةكةي دوايي بةنةوعَيكي تر كراوة( تةدييس و سةيتةرةي )
, ولة لة ماليةضونكة وةزارةتي مالية مةس , ئةو مةسةلةية ثةيوةن ي بة وةزارةتي ماليةية, داهات و خةرج

يةكَيك لة ئيشةكاني وةزارةتي مالية ئةوةية ضؤنيةتي , بؤية ئةو مةس ولة لة مةسةلةي خةرج و داهات
ئةو سَييانة هةرسَيكيان , ئيشي رةدابةي ماليةشة و ئيشي ثةرلةمانيشة, ئيشراو بكاتة سةر خةرج و داهات

 .سوثاس, مةس ولن لةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كرية ؤةرموو, لة برزطة شةشيش هاتووة( ضعحبالهبر حترنيحبلو)
 
 
 

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية ئةو كةم وكورزيانةي كةلة , بةراسك وةرطَيرزان ثةيوةن ي بة ئيش ومةهامي ليذنةي ياسايي نيية

ةودوا ئةجنومةني وةزيران كة ثرؤذةكان دةنَيرن ئَيمة لَيي خةتابار ن  و هيوادارين لةم, وةرطَيرزان هاتووة
داوا لةسةرؤكايةتي ثةرلةمانيش دةكةين , بة هةردوو زماني كوردي و عةرةبي بؤمان رزةوانة بكةن

داوا لة ئةن اماني بةرزَيديش دةكةم كة ئةطةر هي  , كةئاطاداري ئةجنومةني وةزيران بكاتةوة لةو رووةوة
ضونكة ئَيمةش دةزان  كةم وكورزي , نةخيةنة روو, تةلةحات و تةرجومةئيعتريازَيكيان هةية لةسةر موي

 .سوثاس, تَي اية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم كة خوَين رايةوة يةكةم هةر , راستة ئَيوة مةس ول نينة لة تةرجومةكةي, دسةكة دووبارة دةكةمةوة
ئةوة يةك دووةميش نةية , بكةنةوةبؤ ئةوةي ضاكي , الي خؤت ئيشارةت ب ة, موالحةزةيةك دةدرَيت

كورديةكةش , دةطةرزَيينةوة سةر نةية عةرةبيةكة, هةرخي ؤَيك بَيت, عةرةبيةكة ئةساسة
 .ؤةرموو كاك مجال يوسف, هةمواردةكةينةوة لةبةر رؤشنايي ئةو بَيت

 :بةرزَيد مجال يوسف بؤتاني
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بعابهح  بسجحشطسل ح وال حبملاىح قصرياحبملاىحح سووا حبملاىح)دةَلَي بةحةديقةت ئةو خاَلةي ثَينجةم كة 
   بسجحسووا ح)حدةمج بكرَيت(حبعابهح  بسجحشطسل ح وال ح قصرياحبملاى)حمن ثَية باشة بَ َين(حلتأهي حبلقوى

, بكرَيت ياني ئةو تةوزيفة زياد(حلتطهي حبلقو حبلبش ا حبلالزس ح طلتاط  حسعحبجلطساطتح بملؤسرطتحبلتاليمي 
ئةطةر بكرَيت نازامن جةنابي وةزير باش  ( بعابهحبملؤش بت)خاَلي دووةم , ئةو دوو مةدايةش حةزو بكرَيت

 .سوثاس( بعابهحبلدبسجحبلولي )بكرَيت بة (بعابهحبملؤش بت)دةزانَيت 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو, ئةوةي كؤتايي وةآلم دايةوة
 :ث ن انان يوةزير/شواني عامط  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبملؤش بت)من ثَية واية مةسةلةي  بةآلم مةسةلةيةك هةية , هي  ئيشكالي تَي ا نيية, ةكة تةواوة(بعابه

, ئةم ياسايةي كة نووسيومانةوة, دةمةوَي رووني بكةمةوة بؤ هةموو ئةو برادةرانةي كة لَيرة دانيشتوونة
وةؤ َيكي , كة ئةو كاتي دكتؤر بةرهةم وةزيري ث ن انان بوو, َيرادي كردداوامان لةوةزارةتي تةختيك ع

سةرؤكي جيهازي مةركةزي كوبراو سةرؤكي , طةورة كة سَي وةكيد وةزيريان هةية كة هةرسَيكيان هاتبوون
, جيهازي سةيتةرةي نةوعي و نوَينةري بانكي دةولي و هةموويان حازر بوون بؤ نووسينةوةي ئةو دانونة

موراعاتي كةليمة بة كةليمةمان كردووة , ةوة مونادةشةمان كرد و ئينجا ئةو دانونة نووسراوةتةوةثَيك
بةآلم هةن َي كةليمة هةية لةوانةية ئَيمة هةن َيكمان ثَيي ئاشنا نةب  و , لةكاتي نووسينةوةي دانونةكةدا



 021 

ةي كة لة بانكي دةولي بوو زؤر بةآلم بةتايبةتي ئةو برادةر, ثَيمان واية بة ييغةيةكي تر بنووسرَيتةوة
لةسةر ياساي وةزارةتةكان ياخود ياساي ئيستيسمار كة , لة كؤمةَلَيك وآلت ا ئيشي كردبوو, شارةزا بوو

لةدةتةر بةش اري , لةياساي ئيستيسماري سعودي بةش اري كردبوو, نووسرابؤوة خؤي بةش اري كردبوو
بؤية زؤر بةوردي وشةكان ئيختيار كراون و , لةدانوني تةختيك يةمةني ئيشي كردبوو, كردبوو

, بةآلم تةرجومة كورديةكةي ؤيع ةن موتابيق نيية لةطةَل ئةو عةرةبيةي كةوا هاتووة, نووسراونةتةوة
 .سوثاس

 :شوكرية رسول ابراهية. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةنسبةت ئةو خوتةيةي كة ئةَلَي درَيذ  ,لةطةَل كاك سةردار و كاك مجامل, سبةت برزطة دوو و ثَينجةوةيبةن
خوتةي سوالسي , من نازامن زؤر دانة جار كةث ني دةوَلةتان دةخوَينمةوة, خايةن و كورت و مام ناوةن 

ئي  من حةز دةكةم ياني تؤ سةير بكة مناَل لة دؤناغةكاني , هةية(  وا حبالسا)خوماسي هةية و , هةية
لة درَيذةكةوة هاتووينة بؤ , لَيرةدا ئَيمة بنربزمان كردووة, ن  بؤ درَيذخايةنمن اَليةوة لة بضكؤَلةوة بؤ ناوة

ئةو خوتانة لة بضكؤَلةوة دةست ثَي , ئينجا وا جوانة من زؤر شت ئةخوَينمةوة لةم الو ئةوال, كورت و ئةوة
حبالسا)ياني , بكرَيت بؤ مام ناوةن ي و بؤ درَيذخايةن تان ئةمة زياتر لة دةوَلة, يشمان هةية( وا 

بةراسك كة دةَلَي بؤ دامةزران ني حكومةتي دام و , بةنسبةت خاَلي هةشتةمةوة, ئةمة خاَلَيك, رؤيشتووة
بةنسبةت خاَلي , ياني دامةزران ني دام ودةزطاي حكومي ئةوة جوان ة, ياني ئةمة زؤر رةكيك دةبَيت, دةزطا

هان اني كةرتي تايبةت , ثيشةسازي و بازرطانيدةيةميشةوة نازامن ئةمة تةداخول نيية بةنسبةت وةزارةتي 
ئةوة حةزم , و بةرهةمهَيناني سةرمايةي خؤماَلي وبياني بؤ بةش اري بوون لة سةرمايةي ئابووري هةرَية

, من حةز دةكةم ثاش وثَيش لةم دةستةواذةية بكرَيت, بةنسبةت خاَلي دوازدة, دةكرد وةزير وةآلمة ب اتةوة
بةتايبةتي بةهاوكاري جيهازي ناوةن ي ئاماري وةزارةت لةطةَل ث ن اناني , ثَيشةوةئةو وةزارةتةكة خبرَيتة 

 .سوثاس, ئةم خبرَيتة ثَيشةوة و ئينجا بابةتةكة بَيت, عَيرادي ؤي راَل ا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

جيع تةش, لةجياتي كاك عومسان دسة دةكةم, بةآلم بةنسبةت تةشجيع, هةن َيكي ئيشي ليذنةي دانونية
لةبةر ئةوة تةداخول , ياني هةموو وةزارةتَيك ئةوة بكات و ث ن انان ثةيوةن ي هةية, ئَيمةش دةطرَيتةوة

 .ؤةرموو كاك عومسان, نيية
 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبملؤسرطت)وةَلآل تةرجومةي كةليمةي  من ثَية , كومي نةهاتووةلة تةرجومةي دام و دةزطاي ح( قووس 

حبسلوبح)ضونكة لَيرة با بَيينةوة سةر كةليمة عةرةبيةكة , وانيية ئةوة تةرجومةكةي تةواو بَيت  ب بطع
حبملؤسر  حقووس  حال شط  لَيرة كةليمةكة ئةوةية خؤي موئةسةسات ئَيستا بؤتة مويتةلةحَيكي ( بلشفطفي 
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كة ئةم شَيوة , دةوترَيت حكومةتي موئةسةسات شَيوةيةكة لة شَيوةكاني حوكمرزاني كة ثَيي, دةولي
, حوكمرزانية ئةو دةزطاي دانوني خؤي جياية و ثةرلةماني هةية ودةزطاي تةشريعي هةية و دةزائي هةية

ياني ثَية واية كةليمة كورديةكةي ئةوةي ئةو وتي ( قووس حبملؤسرطت)ئةوة ثَيي دةوترَيت , ئةوانةي هةية
حبملؤسرطت)نةخَير ئةوةي من ئةيَ َية , كاتباسي دام ودةزطاي حكومةت دة ياني موئةسةسات ( قووس 

مةسةلةي ئةمة ثَيش , راستة ئةوة تةواوة, مةسةلةي ئةوةي كة وةآلمت داوة, جياوازة لةطةَل دام ودةزطاكان
ئةمة باسي ئةوة دةكةين كة , مةسةلةي وةزارةتي تةختيت و تةعاون العرادية االحتادية, ئةمة خبرَيت

مةسةلةي تةدييس , بؤ ئةوةي ئةن اماني ثةرلةمان لَيي ئاطادار بن, من دوو شتة موراعات كردووة ,ئيحصا
هةتا نووسيومة مةدايسي عَيرادي , و سةيتةرةي نةوعي لةطةَل ئيحصادا لةدةستووري مةركةزي هاتووة

 .سوثاس, تووردالةبةر ئةوةي ئةو دانونةي كة دةردةضَيت موخاليف نةبَيت لةطةَل دةس, موراعامت كردووة
 :سكرتَيري ئةجنومةن/بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبلا بقي ), لة دَيري سَييةم هاتووة, من تَيبينية لةسةر برزطةي يازدة هةية حبملوبصفطت ئيعتريازم ( بعتمطه
, ة ئةساس بؤ ئةو شتةبةآلم ئَيمة لة دانوني ئيستيسمار موايةؤاتي عالةميمان كرد, لةسةر ئةوة نيية

ضونكة موايةؤاتي عالةمي هةية ئيداؤة بكرَيتة سةر بةشَيوةيةك لة شَيوةكان , بةرةئيي من زؤر زةروورية
زؤر , مةؤروزة عَيراديش اعتيماد بكاتة سةر عالةمي, ئيكتيفا بةوة نةكةين كة موزةو بةس عَيرادي بَيت

 .سوثاس
 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد

 .رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة
بةآلم من تةنها لةثَيناوي مةسةلةيةكي دانوني ئةوةم وا , بةراسك منيش ثَية واية ئةوة دةبَيت وابَيت

ئةطةر نا من برزوام بةوة نيية كة موايةؤاتي عَيرادي , بؤ ئةوةي تةعاروز نةكات لةطةَل دةستوور, لَيكردووة
يانيش نيدامَيكي ئينط يدي , ةريكي طؤر انكاري تةواون ئَيستاكةهةرضةن ة موايةؤاتي عَيرادي خ, ئةمرزؤكة

هةية ئةوا حاليةن ديراسةي دةكةن كة يةكَيك لة نيدامة ثَيشكةوتووةكان نيدامي ئينط يدية لة مةداييس و 
بةآلم نةمتوانيوة ئةو كةليمةية ئيداؤة , خةريكي ديراسةي ئةوةنة لة عَيراق بيكةن, سةيتةرة نةوعي

بةآلم يةك مةسةلة , ةلةكة تةنيا لة بؤ ئةوةي برزوام بةوةية كة مةداييسي عالةمي بةكاربهَين مةس, بكةين
هةبوو كة جةنابي سةرؤك لة سةر مةوزوعي ئةوة بيستة كة لةدةستووردا هاتووة كة دةزطاي تةدييس و 

شكي ةي بةآلم لة تة, من ثَية خؤش نيية موستةديد بَيت, سةيتةرةي نةوعي دةزطايةكي موستةدي ة
 .سوثاس, عَيراد ا سةر بة وةزارةتي تةختيتة

 
 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَية وانيية , دةوَلةمةن ي دةكات و باش ة, كة ئيداؤة بكرَيت(عاملية), بكرَيتة موايفات عاملية و العرادية
عتريازةكان كة ضونكة ئةوانةي ئي, هي  طؤرزانكاري نيية, موالحةزةيةكي وا طةورة هةبَيت لة هينةكان ا

, دوايي ثَيش خسنت و ثاش خستين مةوادةكانيش, جةنابي وةزير وةآلمي دايةوة و شةرحي كرد, كرابوون
وابدامن ضةن  طؤرزانكاريةكي , ليذنةي دانوني لةطةَل وةزيردا دابنيشن, ئةوة دةكرَيت لة يياغةي نيهائي

ةليمةيةي ئةطةر ئيداؤة كرابَيت و لةطةَل ئيداؤة ئةو ك, ثَية باشة ليذنةي دانوني بيخوَيننةوة, طةورة نابَيت
. ؤةرموو د, ثرسيارةكانتان حازر نةكردووة, كردني خاَلَيك كة ثةيوةن ي بة موراعاتي ذينطة هةية

 .شوكرية
 :شوكرية رسول ابراهية. بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر رؤشنايي , رؤيي و رؤشنبرييةوةئامادةكردني ث ني هةرَية لةرووي ئابووري و كؤمةآليةتي و م

 .سوثاس, ثَيويسك بة هةنووكةيي و ثَيشبيين كراوةكاني كؤمةَلطا و بةرةضاوكردني باري ذينطةش
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بَ َي هاوكاري كردن لةطةَل , وةزارةتي ث ن انان دةتوانَي جوم ةيةك بَ َيت, ئةوة ئيشي وةزارةتي ذينطةية
, دةزطاكاني حكومةتي هةرَية بؤ ئةوةي ئةو ث نةي بؤ هةرَية دادةنرَيت رةضاوي ذينطة بكات هةموو دام و

بةآلم ئةوةي دكتؤرة شوكرية وتي ئةوة يولل واجباتي وةزارةتي , جوم ةيةكي وا دةكرَيت دابنرَيت
بؤ ئةوةي ئةو , اتوةزارةتي ث ن انان و هةر وةزارةتَيكي ثةيوةن ي ار هاوكاري بك, ئيع ادي ث ن, ذينطةية

بةآلم ئةوان وةزارةتي ثيشةسازي , موراعات ياني هاوكاري, موراعات بكرَيت, ث ني ذينطةية سةركةوَيت
لةبةر ئةوة , بؤ حكومةت و ئةوانة, بةرنامة دادةنَين بؤ وةزارةتةكاني تر, هةَل ةسَك ياني خوتة دادةنَين

س بعطاحسالس ح) ةطةر ليذنةي ياسا ثَيي باش بَيت ئ, كاك ؤرست ييغةيةكي هةية, هاوكاري بكاتة ئيع اد
 .ؤةرموو كاك حمم , (بلبيئ حالعابهحخططحبلوزبراح   بجمبط

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ياني ئةم ث ن انانة بؤ طةشةثَي ان, نةك بة مايف مرؤظ, ئةوة ثةيوةن ي بة ذينطةشةوة نيية
 :ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 

كة دةضي لة رَيطايةك لةناو , ؤةرديش عي دةي ثَي هةية, ذينطة ياني هةموومان عي دةمان ثَي هةية
لةبةر ئةوة ئةميش كة ث ن دادةنَيت , ئةوة دذي ذينطةية, كة ؤرزي ةي دةي, سةيارة بيبسييةك دةخؤي

طةر بة دووكةَل بَيت ئةوة دذي هَيناني مةكينةيةك ئة, مةداييسي عَيرادي وعالةمي دةبَيت رةضاو بكات
ؤةرموو كاك , ماناي ئةوةية دذي ذينطةية, موةلي ةيةك دَيين بؤ كارةبا ئةطةر دةستةي دوو بَيت, ذينطةية

 .سةردار
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ب ح   طسجحجيبحس بعطاحمحطا ححعواحبعابهحبا حخط ), من ثَيشنياري ييغةيةك دةكةم لة بؤ ثاراستين ذينطة

 .سوثاس, (بلبيئ حسخحبلتلوث
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو, بيخوَيننةوة دووبارة, عةيين شتة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 (.س بعطاحسالس حبلبيئ حيفحبالقليمحعواحبعابهحخططحبلوزبراح ح  بجمبط)

 :جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة
كةواتة برزطةكان يةكةم و دووةم , لةوَي ئيداؤة كرا( عاملية)كةواتة ئةمة ئيداؤة كرا و كةليمةي , سوثاس

زمانةكة عةرةبي , دوايي ئةهميةتةكةي ليذنةي دانوني لةطةَل كاك عومسان وةزيري ث ن انان رَيك دةكةون
بؤية ئَيستا داوا دةكةم ليذنةي , يةكة ئةساسةعةرةب, كورديةكة دةبَيت وةكو عةرةبيةكة بَيت, دةخوَينينةوة

 .ؤةرموو كاك شَيروان, بؤ ئةوةي بيخةينة دةنط ان, دانوني بؤ ئةوةي بيخوَيننةوة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
دةَلَي , ةنازامن جةنابي وةزير رةئيي لةو موالحةزةية نيي, بة حةديقةت موالحةزةيةك ئَيستا بؤمان هات

تةنسيقةكة بةدةناعةتي ئَيمة زؤر ( التنسيق ب  املوارد وإحتياجات التنمية)سبةت ؤةدةرة حةؤت يبةن
 .سوثاس, ئةطةر تةوازن بَيت هي  لة ماناكة دةطؤرزَيت, مةعنا نادات

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ميدانية هةن َي جار دَيت ثةيوةن ي , بةآلم مةرج نيية تةنيا موارد بَيت, ئيعتيادية( موارد)من ثَية واية 

بةآلم ئةوةي , هةن َي جار تةزةخومَيك هةبَيت, مومكينة هةن َي جار عةجدت هةبَيت, بة مواردةوة نيية
ئةوة هةن َي طراني ناخاتة سةرتان؟ , بكرَيتة تةوازن, هي  موالحةزةت نيية كاك عومسان, هاتووة باش ة

العمد )ئةطةر هةر تةوازنيشتان ال طرنطة ثَيويستة بَ َيي , يةك بَيت تةوازن دةبَيت وةكو, تةنسيق شةرت نية
ئةوة ( احتياجات التنمية واملواردو العمد ع م خ ق التوازن)يان ( ع م خ ق التوازن ب  احتياجات االد ية

ئةوةتان ( العمد ع م خ ق التوازن ب  املوارد واحتياجات التنمية ), وانيية كاك عومسان, رةنطة حةلَيك بَيت
 .ؤةرموو كاك شَيروان, لةجياتي تةنسيقةكة( العمد ع م خ ق التوازن), ضاك كرد ليذنةي دانوني

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةي كة ثةيوةن ي بة ذينطةوة هةية لة ئاخريي ؤةدةرةكةي دابنَي  هي  مانع هةية؟
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ؤةرموو بيخوَينةوة, رييلةئاخ
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 يان هةموو ماددةكة خبوَينمةوة؟, ئايا تةنها طؤرزانكاريةكة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةمووي خبوَينةوة بة ئيداؤةكانةوة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح: توىلحبلوزبراححتقييحبالهابفحبلتطلي ح:اط ي بملطهاحبل
حب ال حبجملتمعح: حقطجطت حضو  حيف ح ثقطفيط ح  ش اط ح بجتمطعيط حبقتصطهاط ح  طوا ه حبالقليم ح ومي  حخطط بعابه

ح.بلقطئم ح بملتوقا 
حثط يَط حبهابفح: حسخ حعليه ح شتم  حمبط حبالج  ح بلقصريا ح بملتوسط  حبلطوال  حللخطط حبلولي  حبملؤش بت بعابه

ح.مبشطرك حبلوزبربتح بلقططعطتحبحلووسي ح بلقططعحبخلطصح سيطسطت
ح.بعابهحخططحملاطجل حبملشطك حبالجتمطعي حبملختلف ح لل ح طلتورييحسعحبلوزبربتح بملؤسرطتحلبتحبلاالق :حثطلاًط
حرب اًط حبحلووسي: حبلتخطيطحلالستامطر ح  وزاابطح, حللا ل  حبلاطس  حبمليزب ي  حيف حبلتخصيصطتحبالستامطرا   بقرتبج

ح بل افي  حبحلض ا  ح بملوط ي حبحملطفظطت ح قرب حبلقططعطت ح ني حبملشطراعح, ححتااا حعوا حبال لوا   س بعطا
ح ستط ا ح حبملشطراع ح ب ه حبلوزبربتحبملاوي  ح طلتورييحسعحمجيع حبالستامطرا  حبمليزب ي  حبل حمتولحسخ بالعمطرا 

ح.قرخح وفي هط
حخطسرًط ح سووا : حبملاى ح  وال  حقصريا حشطسل  ح  بسج حسعححبعابه ح طلتاط   حبلالزس  حبلبش ا  حبلقوى لتأهي 

ح.بجلطساطتح بملؤسرطتحبلتاليمي 
حسطهسًط ح حترنيحبلتوظيمح: ح حتااابط حلتطوا هط حبلالزس  حبلاربسطت حبعابه حيف حبحلووسي  حبملؤسرطت حسع بلتاط  

ح.واطتحبملختلف   ومي حبلقيطهبتحبالهبرا ح بلفوي ح  اراببطحيفحبملرت,حبالهبر ح رفعحسرتوىحكفط احبالهب حفيبط
حسط اًط حبلاطس ح: حبملبطهئح بالجتطهطت ح ضع حسخحخالل حبلتومي  ح بقتيطجطت ح نيحبملوبره حبلتوبز  بلام حعلىحخلي

ح.الهبراحبسرتب ي ي حبلتومي حبالقتصطها ح بالجتمطعي 
حثطسوًط ح: حبسلوب ح ب بطع حبملالوسطت ح و  ح ب شط  حبملالوسطت حجلمع حباللورت  ي  حبحلووس  ح ط شط  بلشفطفي حبالهتمطم

ح.ال شط حقووس حبملؤسرطت
ح طساًط حبلفوي حسخحبلا لح: حبلتموا ح بملرطعاا حيفحبلبحثحعخحسصطهر حبالحتطها  حبلا بقي  بملرطهم حسعحبحلووس 

 بملشطرك حيفحبملفط ضطتحبجلطرا حسعحبجلبطتحبملطحن حلتوفي ح اباب بطحسخحبج حبحلصولح,ح بملؤسرطتحبلا لي حبملطحن 
ح.الح بلق   حلتموا حبملشطراعحيفحبالقليمح طلتورييحسعح زبراحبملطلي ح بالقتصطهحيفحبالقليمعلىحبملرطعابتح بملو
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حعطش بًَ حلالقليم: حبالقتصطها  حبلتومي  حيف حبحملليح بالجويبحلالسبطم حبخلطصح بالستامطر حبلقططع ح ش يع  بقرتبجح,
ح.حلووسي حلبتحبلاالق بلريطسطتح بلرب حبل ح ام حعلىح وشيطحه بحبلقططعح طلتاط  حسعحبملؤسرطتحب

حعش  حقطه  حبمل كز ح: حبجلبطز حسع ح طلتوريي حبالقليم حيف حبلووعي  ح بلريط ا حللتقييس ح    ح ظطم بعتمطه
حبالحتطها  حبلا بقي  حبالمنطئي ح بلتاط   حبلتخطيط ح زبرا حيف حبلووعي  ح بلريط ا حللتقييس حبملوبصفطتح,  بعتمطه

حبلفحو ح بج ب  ح طبيقبط ح س بقب  ح بلاطملي  ح طلتقييسحبلا بقي  ح بالختبطربتح بلبحوثحبخلطص  صطتح بلتحطلي 
ح.  قاامحبملشوراحيفحه هحبلقضطاطحلوطف حبجلبطتحبحلووسي ح بالهلي حبل بغب ح  ل حيفحبالقليم,ح بلريط احبلووعي 

حعش  حثط ي ح بملرطكخح: حبالقليم حلروط  حبلاطس  ح طلتاابهبت ح بملتالق  حبالقليمي  حبالقصطئي  ح طلامليطت بلقيطم
روقطتحبالقصطئي حبخلطص ح طلقططعطتحبملختلف حيفحبالقليمح لل ح طلتورييحسعحبجلبطزحبمل كز حلالقصط حيفح بمل

ح. زبراحبلتخطيطح بلتاط  حبالمنطئيحبلا بقي حبالحتطها 
ح.س بعطاحسالس حبلبيئ حيفحبالقليمحعواحبعابهحخططحبلوزبراح   بجمبط:حثطلثحعش 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
نازامن دةمةوَي ثرسيار , دةطةرزَيمةوة سةر خاَلي حةوتةم, ماددةكة هةمووي بي ةمة دةنط ان ثَيش ئةوةي

ئةو ميدانية , ئايا موارد راست ة يان ايرادات؟ بؤ منوونة ميدانية لة بةغ اوة دَيت, بكةم لة ليذنةي دانوني
ئةوةية موارد كة  مةدصةدم, تمةواردي خؤمان يان شتَيك يا ئةو ميدانيةي كة بؤمان دَيت رةنطة زياتر بَي

 .لَيرةوة دةبَيت
 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة تؤ دةَلَيي , موارد باسي مواردي بةشةري دةكات, ضونكة ايرادات باسي ثارة دةكات, موارد باش ة

لةطةَل , ئةوةي كة لةذَير زةوي اية مواردة, دةلَيرة هَيدي كار موار( العمد ع م خ ق التوازن ب  املوارد)
 .سوثاس, احتياجاتي تةمنية لة هةرَيم ا

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كَي دذيةتي دةسك بَ ن  بكات؟ بةتَيكرزاي , وةكو خؤي كَي لةطةَليةتي دةسك بَ ن  بكات؟ سوثاس, باشة

 .ماددةي سَي خبوَينةوة, سوثاس, دةنط وةرطريا
 :حبري عب اه بةرزَيد كرية

 :ماددةي سَيهةم
هةموو برزيارو , بةرثرسي ئيش و كارو ئارزاستة كردني سياسةتي وةزارةتةكةيةو, سةرؤكي بااَلو:وةزير:يةكةم

ؤةرمان و رَينمايةكان ثَيوةن ييان بة ئةرك و ؤرمان و ثَيكهاتة و سةاَلحييات و كاروباري ديكةي هونةري و 
لة وةزيرةوة دةردةضن و بة سةرثةرشك وةزير جَي , ةزارةتةكةوة هةيةدارايي و ئي اري و رَيكخستين و

 .بةجَي دةكرَين
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ياري ةي وةزير دةدات لة , لة ضوارضَيوةي سةاَلحييات ا كة ثَيي دةسثَيردرَي: بريكاري وةزارةت:دووةم
زانكؤي  مةرجيشة برزوانامةي, ئاراستة كردني سياسةتي وةزارت و سةرثةرشتيكردني كاروباري وةزارةت ا

 .هةبَي
خاوةن , مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و, ذمارةيان لة ضوار كةس زياتر نيية: راوَيذكاران :سَييةم

 .ئةزموون و شارةزا بن
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح: تألفحبلوزبراحسخحبلتشوالتحبلتطلي ح:احبلاطلا املاد
حب ال حبلوزا : حبل: ح حهو حعليبط ح بالش بفح بل قط   ح  وجيهحسيطستبط ح بملرؤ لحعخحبعمطهلط  ئيسحبالعلىحللوزبرا

حلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح  صارحعوهح  وف ح طش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس حبلتاليمطتحيفحك حسط
ح.و  صالقيط بطح سطئ حشؤ  بطحبلفوي ح بملطلي ح بالهبرا ح بلتوظيمي ح فيحبقوطمحبلقط 

,حارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح وك حبليه:ح كي حبلوزبرا:حثط يط
ح.علىحب حاوو حقطصاَلحعلىحشبطهاحجطساي 

حثطلاط حبملرتشطر  : حل  حبخلداح: ح سخ حب لي  حجطساي  حشبطها حسخحمحل  حاوو وب ح ب  حبر ا  حعخ حعاههم الازاا
ح. بملمطرس 
 .رةئيي ليذنةي ياسا دةخوَينينةوة سةبارةت بةو ماددةية, ةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد س

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنة ئةم ثَيشنيازةي , ئةوة, بةاَلم ئةوةي ثةيوةن ي بة ماددةي سَييةم و ضوارةمةوة هةية :ثَينجةم
 :بؤيان هةية, خوارةوةي

. ضونكة ثَيوةن ييان بة ثَيكهاتةو ثَيكهَينةرةكاني وةزارةتةكةوة هةية, بة يةك ماددةـ هةردووكيان بكرَين 1
 دةبَي بة, زجنريةي ماددة يةكخراوةكةش

 .زجنريةكاني ديكةي دواي ئةويش ريد بةن يةكي رَيك دةخرَيتةوة, و(ماددةي سَييةم)  
زجنريةي ( راوَيذكاران: سَييةم), بةجؤرَي كة, دووبارة رَيك خبرَيتةوة, ـ جيطاي برزطةو زجنريةكاني0
, نووسينطةي بريكاري وةزارةتيش ثاش ئةو, بضَيتة سةرووترو, نووسينطةي وةزير, وةربطرَي و( ثَينجةم)

 .بَيت
 (.وهلة)بكرَيتة( ولة)وشةي, ـ لة دوا دَيري خةس ةتي راوَيذكارةكان ا7
) وشةي, كاري وةزارةتةكةش دادةنرَيكة بؤ هةردوو نووسينطةي وةزيرو بري( ؤرمانبةرَي) ـ دواي وشةي4

 .بؤ زياد بكرَي, يان( بةث ةي بةرزَيوةبةر
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 :رةئيي ليذنةي ياسايي بة عةرةبي
ح: طملطه نيحبلاطلا ح حبل ب ا ح قرتجحبلل و حسطاليحبسطحفيمطحاتالي:حخطسرًط

حلوو ب1 ح بقاا حمبطها حهجمبمط حة ح  وو ححت ح رلر حبملطها ح وواوطتحبلوزبرا ح تالقط ح تشويالتح  (حبلاطلا )مط
ح.    بح رلرالتحبملوبهح باًطحل ل 

 حاتقاسهحسوتبح(حخطسرًط)ةحبعطهاح   يبحسوبقعحفق ب بطح  رلرال بطححبيثح وو حثطلاًطحبملرتشطر  ح ترلر ح0
ح.بلوزا حثمحسوتبح كي حبلوزبرا

ح.حبخ حبلرط حسخح صفحبملرتشطر  يف(ح هلم)ح ة(ح له)حةحجا ح7
ح. ااحكلم حسوظفحيفحسوتبحبلوزا ح سوتبح كي حبلوزبرا(ح ارج حساا )حةحبضطف ح4

 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبسطمح)حةدة ئةو عيبارةية بنووسرَيت , سبةت ئةوةي يةكةم كة لةبؤ وةزير هاتووةيبةن حسرئوال  اوو 
حبملارب ح حب  حبلوزبرا ح كي  حبىل حصالقيط ه ح اضحسخ حفوا  ح له حفيه حستضطسوط حعضوب ح طعتبطره جملسحبلوزرب 

حبلوزبرا حسوظفي حسخ حسوطسبط حا به حسخ حب  لةبةر ئةوةي ئةمة ييغةيةكي دانونية و لة هةموو . بلاطسني
عيبارةيةكي دانوني  من ثَيشة واية ئةمة, ئةو عيبارةية هاتووة, دانونةكان كة ثةرلةمان دةري كردووة

 .سوثاس, لةوانةية كاك ؤرسةتيش شارةزايي باش  بَيت لةوبارةيةوة, راستة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرةش , ئةو يياغة هةية لة هةموو وةزارةتةكان, ئَيمة ئيشارةران بةو مةسةلةية داوة لة راثؤرتةكةمان

بةحةديقةت ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة ماددة سَي و ماددة , م من تةوزنَيكي ترم هةيةبةآل, بةكاري دةهَين 
وةكو ثَيش يش ومت , ضونكة تةعريفي وةزير لةطةَل وةكيد وةزير لة ماددة سَي هاتووة, ضوار دةمج بكرَيت

يريش لة زمين مةؤروزة وةز, بةينةما وةزير شتَيكي هةرَيمية لةو وةزارةتة, خارجي تةشكي تي وةزارةنة
بةنسبةت يةكةم هةتا ضوارةميش ئَيمة ثَيمان باشة نةد ي ماددة سَي , ئةمة يةك, تةشكي تي وةزارةت بَيت

دوا رةئييش رةئيي ئَيوةي , ئةطةر ئةوي ديكةش بة ماددةيةكي موستةدد دَيتةوة هةر مانع نيية, بكرَيت
ندمييةكة بةشَيوةيةكي رَيك وثَيك دةضينة دووي ثَيتان باشة دةجمي ماددةكة بكةين و هةيكةلي تة, بةرزَيدة

, من اع م اىل اسفد وةكو طوتةني لةوةزيرةوة دَيينة خوار تا ئاخري موةزةو, بةشَيوةيةكي مونةسق
 .سوثاس, لةوةزارةتةكاني تريش وامان كردووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .حمم  ؤرجؤةرموو كاك , وةكو وةزارةتةكاني تر ضؤن بووة واي لَي دةكةين

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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هةروةكو شتَيكي , لة كؤتاييةكةي ا و بةرثرسة لةبةردةم ئةجنومةني وةزيران ا, ماددةي سَي برزطةي يةكةم
دووةم لةوةزارةتي كارةبا , تةد ي ي دواي هةموو شتَيك دةَلَين وةزير بةرثرس بَيت لةبةردةم ئةو دةزطاية

بةم جؤرة , دةبووَل نةكرا, ياني ثَيكهاتةيةك بَيت, شنيارم كرد ماددةي سَي و ضوار بكرَي بةيةكمن ثَي
ئةوي تر وةزيري كارةبا و وةزارةتي ناوضةكاني دةرةوةي , ماددةيةك وةزير و بريكار و راوَيذكارةكان بَيت

 .سوثاس, هةرَية بةوة برزيارمان لةسةر داوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 شَيروان ئةمة عي دةي بة وةزارةتي كارةباوة هةية؟ كاك
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
و بةثَيي ئةو هةيك يةتةي وةخك خؤي لةثةرلةمان ثَيشنيار كرا , ئَيمة ئةو دوو ؤةدةرةيةمان دةمج كرد

, رزؤين ئةطةر ثَيتان باشة دةمج بكةينئَيستاش بةهةمان هةيكةليةت دة, ثةسن  كرا  لةاليةن ثةرلةمانةوة
ئةوة ماددةي سَي , ئةطةر ثَيشتان باش نيية, ئَيمة موالحةزةكاني ماددةي ضواريش هةر ثَيكةوة دةيكةين
 .سوثاس, تةواو دةكةين دوايي دَيينة سةر موالحةزةكاني ماددةي ضوارة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضؤن بووة ئةواني تر, و وةكو يةك بَيتبةآلم ئةو تةشكي تةي وةزارةتةكان هةمو

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

مةكتةبي , مةكتةبي وةزير, مودير, وةكيد وةزير, لةوةزيرةوة دَيتة خوارَي, هةمووي وةكو يةكة تةدريبةن
 .ثاشان موديرةكان, مستةشارةكان ثاشي مودير عامةكان, وةكيد وةزير

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد س
وةزارةتةكاني تر , مةؤروزة ئةطةر خي ؤَيك لةمة هةبَيت, ئةطةر خي ؤَيك هةبَيت تةع ي ي دةكةين

بةآلم ئَيستا كَي مواؤيقة لةسةر , ثرؤذةيةك تةد ية بكةن بةشَيوةيةكي ياسايي ئةوان تةع يد بكةين
ش خبوَينةوةو تةكمي ةي ماددةي سَي دةجمةكة با دةسك بَ ن  بكات؟ كةس دذي نيية؟ باشة ماددة ضواري

 .ثاش ئةوةي كة دةمج كرا, دةكةين
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم
ذمارةيَي ؤرمابنةريش , برزوانامةي زانكؤي هةبَي, ؤرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكا:نووسينطةي وةزير-4

 .ياري ةي دةدةن
ذمارةيَي , برزوانامةي زانكؤي هةبَي, ؤةرمانبةرَي بةرزَيوةي دةبا:ري وةزارةتنووسينطةي بريكا:-0

 .ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن
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, ؤةرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتيي دةكا: هةرَية( بالقصط )دةستةي ئاماري :-6
 .برزوانامةي زانكؤي هةبَي

ؤةرمانبةرَي بة ث ةي : كؤن ؤلي نةوعي لة هةرَيم او (التقييس)دةستةي بواردني خراث لة ضاك :-3
ئةركوؤرماني خؤيشي بةثَيي ئةو , برزوانامةي زانكؤ هةبَي, بةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتيي دةكا

بةرزَيوةبةرايةتي بواردني خراث لة ضاك و كؤن ؤلي , كة ثَيي سثَيررداوة. سةاَلحيياتة هةَل ةسوورزَييَن
 .واوةسك دةبن, اني هةرَيم الة ثارَيدطاك, نةوعييش

ؤرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك :بةرزَيوةبةرايةتيي طشتيي كاروباري ئي اري و دارايي:-2
ئةم دايةرةية ئةركوؤرماني رَيكخستين ثَي اويستةكاني ئيش , برزوانامةي زانكؤي هةبَي, سةرؤكايةتيي دةكا

 .و كار دةسةبةر دةكا
 :ي واوةسنتئةمانةي خوارةوةش ثَيوة

 .بةرزَيوةبةرايةتيي كاروباري ئي اري-ع
 .بةرزيَ وةبةرايةتيي كاروباري دارايي-ب
 .بةرزَيوةبةرايةتيي كاروباري ياسايي-ج
 .بةرزَيوةبةرايةتيي كاروباري تاكة تاكةي كارمةن ان-د
 .بةَلَين ةران( تصنيف)بةشي ثؤلينكردني -ه
ؤرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك :ني ؤراذوكاريدايةرةي ئامادة كردن و هاودةنطيي ث نةكا:-9

 :ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةشي تَي اية, ئةم دايةرةية, سةرؤكايةتيي دةكا
 .بةرزَيوةبةرايةتيي هاودةنطيي ث نةكاني طةشةثَي ان-ع

 .بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني ئابووري-ب
 .يبةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني ثيشةساز-ج
 .بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني طةشتوطوزار-د
 .بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني بينا دروستكردن و ئيسكان و خدمةتطوزاري-ه
 (.االتصاالت)بةرزَيوةبةرايةتيي ث ن اناني طواستنةوةو طةيان ن -و

ة ث ةي بةرزَيوةبةري ؤرمانبةرَي ب(:بالستامطر )دايةرةي ث ن اناني ثرؤذةكاني بودجةي  وةبةرهَينان :12
 :ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش لة خؤ دةطرَي, برزوانامةي زانكؤي هةبَي, طشك سةرؤكايةتي دةكا

 .بةرزَيوةبةرايةتيي  لَيكؤَلينةوةي ئةولةوياتي ثرؤذةكان-ع
 .بةرزَيوةبةرايةتيي دابةشكردني ثرؤذةكان -ب
 .اذوكارييةكانثرؤذة ؤر( ج ور)بةرزَيوةبةرايةتيي كةَلكي  -ج

برزوانامةي , ؤرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتي دةكا:دايةرةي طةشةثَي اني بةشةري:11
 .ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش لة خؤ دةطرَي, زانكؤي هةبَي
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 .مةركةزي هةرَيمايةتي بةرةو ضاك  طؤرزيين ئي اري-ع
 (.التشغيد)و كارثَيكردن (القور العام ة)كار  بةرزَيوةبةرايةتيي ديراساتي هَيدي -ب
 .بةرزَيوةبةرايةتيي سياساتي ثةروةردةو ؤَيركاري -ج
 .بةرزَيوةبةرايةتيي سياساتي طةشةثَي اني كؤمةاَليةتي -د
 .بةرزَيوةبةرايةتيي تةكنؤلؤذياي مةع وماتي -ه

ةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتيي ؤرمانبةرَي بة ث ةي ب:دايةرةي هاودةنطي و هاوكؤمةكيي طةشةثَي اني:10
 :ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش لة خؤ دةطرَي, برزوانامةي زانكؤي هةبَي, دةكا

التعاون )بةرزَيوةبةرايةتيي ثَيوةن يكاري و هاودةنطي لةطةَل وةزارةتي ث ن انان و هاوكاريي طةشةثَي ان -ع
 .ؤي راَل ا( االمنائي

 .داضووني كاروباري دةوَلةتة بةخشن ةكان و رَيكخراوة نَيو دةوَلةتيةكانبةرزَيوةبةرايةتيي بةدوا -ب
 .بةرزَيوةبةرايةتيي سياساتي هان اني كةرتي تايبةت و وةبةرهان  -ج

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ةموتوة بةنسبةت ئةوةي ن, بةنيسبةت ئةوانةوة حةز دةكةم هةن َي موالحةزةكةم دووبارة بكةمةوة
, ماددة سَي و ضوار دةمج دةكرَيت, مةوزوعةكة واي لَي دَيت, ماددةكانةوة بؤ ئَيوةي بةرزَيد تةوزني بكةم

ثاشان وةزير و جَيطري وةزير و , ثاشان دةنووسرَيت ماددةكة, لةسةرةوة دةنووسرَيت تةشكي تي وةزارةت
دوو بةنسبةت مةكتةبي وةزير و , داتةكان دةكةيندوايي خؤمان تةرتيل نو, مةكاتبةكان دَينة خوارةوة

ئةمة , مةكتةبي وةكيد وةزير كةدةرةجةي مودير نةنوسراوة ولةهةموو وةزارةتةكان دةرةجةكةي موديرة
خؤي م ير ( ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطم)سَي هةن َيك لة موديرياتي عام هاتووة دةَلَي , ئيداؤة دةكةين

ضوار , ئةوة سَي, خؤي مودير عامةكة تةرةئوسي دةكات, ام تةرةئوسي بكاتعامة ثَيويست ناكات مودير ع
لةطةَل , ضةن  دائريةيةك هاتووة( بعابهح  ورييحخططحبلتوموا ح بخل)دائرية , مويتةلةحي دائرية هاتووة

مي دائرية زؤر لةهةرَي, جةنابي وةزير ئَيمة دانيشتوين لةسةر ئةوة رَيك كةوت  كة ثَيويست ناكات دائرية
بملاا ا حبلاطس حالعابهح  ورييحخططح), بةحةديقةت ئةوانة موديريةي عامةن, كوردستان موتةداول نيية

, دائريةي تةختيت و مةشاريعي ميدانيةي ئيستيسماري, خؤي موديريةي عامةية, دائرية نووسراوة( وموا 
, عامة بة حةديقةتئةوانةتان تةيحيح كردووة و كردومانة بة موديريةي , خؤي موديريةي عامةية

بةنسبةت ثركردنةوةي مي كاتةكان ئَيمة لةطةَل , بةثَيي ئةو زةوابتةي كةلةسةرةوة ئيشارةران ثَي ا
ئَيمة لةطةَل , بةنسبةت ثرزكردنةوةي موديرياتةكان هي  ئيعتريازَيكمان نيية, جةنابي وةزير دانيشت 

مة كؤي موالحةزةكاني ئَيمة بوون كةدةبَيتة ماددة ئة, ثرزكردنةوةكةين بةشَيوةيةكي زؤر رَيك وثَيك هاتووة
 .سوثاس, ضوار و بةو نةيةي كة ومت دَيتة خوارةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوة , ئةطةر مواؤيقة لةسةر ئةوةي ليذنةي دانوني وتي, بةرزَيد كاك عومسان شواني وةزيري ث ن انان
 .ؤةرموو, ئيشمان ئاسان دةكات

 :ث ن انان وةزيري/نيشوا عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كةليمةي دائرية , بةآلم يةك ئيعتريازم هةية كة وةخك خؤي مونادةشةمان كرد, وةَلآل من مواؤقة لةسةري
هةمووي , ياني لةوةزارةتي تةختيك عَيرادي هيضي ناوي موديريةي عامة نةهاتووة, و موديريةي عامةية

, ةآلم لة هي كوردستان ا هيضي ناوي دائرية نةهاتووة هةمووي موديريةي عامةيةب, بةناوي دائرية هاتووة
و , ئةوة مةرتةبةيةكي تةبيعي ية, بؤية طوجناوة كةليمةي موديريةي عامة لةجياتي دائرية كة بةكاردَيت

ضونكة وةزيريش زميين تةشكي تي , تةشكي تةكانيش كة دةجمي كرد ثَية واية شتَيكي دانوني ية
بةآلم يةك ئيداؤةي تَي ا هةية كة , ئةويش تةبيعي ية كةيةك لةدواي يةك هاتوونةتة خوارةوة, رةتةوةزا

وجيوز ), ئَيمة وةخك خؤي وامان نووسيبوو( وهلة اخلربة واملمارسة وجيوز)لَيرة (املستشارون)مةسةلةي 
زؤر جار ئَيمة كة , لةثَيشمانةئايا ئةمة ئةبَي يان نابَي؟ ضونكة ئةمة ( رئاسة ال وائر وامل يريات العامة

لةو , ضونكة زياتر ئَيمة ئيعتيماد لةسةر موستةشارةكاني دةرةوة دةكةين, موستةشارَيك دَينينةوة لةدةرةوة
( يقوم مبهام م يرية العامة)تؤ تةك يفي دةكةي بؤ ماوةي ساَلَيك ياني , كةؤائةتة سوودي لَي وةردةطرين

بةنسبةت ( وجيوز رئاسة ال وائر وامل يريات العامة)مواؤقن كة بَ َي ياني ئةوةمان لةرووي دانونيةوة كة 
من , ئةطةر ئةوان ثَييان باش بوو, ئايا جائيدة يان جائيد نيية لةرووي دانونيةوة, (وجيوز( )مستشارون)

 .ثَية خؤشة ئةوة ئيداؤة بكرَيت
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مةرج نيية موديرَيكي عام تةرةئوسي ئةو , جةنابي وةزيريش باش دةزانَيت, ووسيمان دائريةئَيمة ئةطةر ن
يان خةبريَيك دَينن تةرةئوسي ئةو , رةنطة موستةشار دَينن تةرةئوسي ئةو دائريةية دةكات, دائريةية بكات

ثرز بةثَيستيةتي مودير , ةئَيمة نابَي جَيطا بؤ خةَلك ب ؤزينةو, ئَيمةش مةب ةئَيكمان هةية, دائريةية دةكات
با مودير عامةكة ثرز بةثَيستيةتي با ئةو دةزطاية , جةنابي وةزيريش مواؤق بوو, عام بة دةناعةتي ئَيمة

, سبةي خةبريَيك وةريبطرَيت, ئةمرزؤ موستةشارَيك وةريبطرَيت, بؤ يةكَيكي تر وةربطرَيت, وةربطرَيت
 .زؤر سوثاس, دووسبة دةرةجةيةكي تر وةريبطرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تاريق ؤةرموو, ئَيوة موحتاجي موستةشاري ئةجنةبيش دةبن, سبةت موستةشارةوةيبةن

 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 لة ئاخري, ضونكة ئيشَيكي ئي اري و ؤةنيية, وةكيد وةزارةت, من تَيبينية تةنيا لةسةر برزطةي دوو هةية
حبجملطل)برزطةدا ئةوة ئيداؤة بكرَيت  حه ب حيف حبختصطص ئةطةر بَيتوو نةنوسرَيت ئيختيصايةكةي (  ل  

ضونكة شتَيكي ؤةنيية و شتَيكي ئي ارية و , نابَي يةكَيكي تر ئيشةكة بكات, بةناحيةي تةختيت نةبَي
 .سوثاس, زؤريش ثَيويستة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة وةكيد وةزير عورؤَيكة و , دةبَي موختةص بَيت, شتَيكي تةبيعيية كاك عومسان وابدامن ئةمة

 .ئةطةر بنووسن بةدوةت ة بؤ ئةوةي ئي تيدامي ثَي بكةن, مةنتقَيكة دةبَيت موختةص بَيت
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةبي ايةتي ؤةدةرة ئيشارةران ثَي اوة

 :جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة
 .ؤةرموو دكتؤرة رؤذان, ئَيستا ئةوةي دسةي هةية, بةَلَي

 :رؤذان عب القادر دزةيي. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ثَية باشة ئةطةر برزطةيةك هةبَيت بةناوي ئةجنومةني ث ن انان, لةبةر طرنطي كارةكاني ئةو وةزارةتة
هةروةها بةرزَيوةبةري ذووري بازرطاني ئةويش , ةجنومةنةوةزيري دارايي و ئابووري ئةن ام بَيت لةو ئ

 .سوثاس, برزيار لةسةر كارةكان ب ةن, دةتوانَي سةرؤكي ئةجنومةنةكةشتان ئةن ام بَيت, ئةن ام بَيت
 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
نة , بةآلم ئَيستا لةعَيراديش ا نةماوة, هاتووةوةَلآل خؤي ئةوة لة وةزارةتي ث ن اناني عَيرادي ا 

ضونكة ئةوة دووبارة دةطةرزَيينةوة بؤ مةسةلةي تةختيك , و نةبانكي دةولي رازية, ئةمريكيةكان رازين
ئَيمة لة هةموو شوَينةكان نووسيومانة , ئةطةر موالحةزةتان كردبَيت هةر عيبارةيةكمان نووسي, مةركةزي

, ياني ئَيمة زياتر ئيشمان ئةوةية كة خوتةيةك لة زراعة هةية( بجلبطتحبملاوي بعابهحخططحللتورييحسعح)
, ياخود ث ني ئيسترياتيجي بنووس , دةبَيت تةنسيقي ئةو خوتانة بكةين, خوتةيةك لة يناعة هةية

خؤي مةشاريع دابةش كردن , ياخود مةشاريع ضؤن دابةش دةكةين, ياخود ث ني ثَينج ساآلنة بنووسينةوة
ئَيمة بة ثَيي , مةشاريعي خؤي ثَيشكةش بكات, ئَيمة داوا لةوةزارةت دةكةين, مة ن  دابةش دةكةينئَي

ئةوة , ئةولةويةتي حكومةت مةشاريع دابةش دةكةين بةثَيي مةواديعي جوطرايف لةنَيوان شارو دَيهاتةكان
, ة زؤربةي وآلتةكان نةماوةنة لةعَيراق ماوة و نةل, بؤية مةسةلةي مةج يسي تةختيت نةما, ئيشي ئَيمةية

دَي  بة دانونَيكي مولةق سبةي رؤذَيك بةرزي , بةو ثاية ئةطةر مبانةوَي مةسةلةكة دروست بكةين
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, بةآلم حكومةت زؤر موشةجيعي ئةوة نينة كة مةج يسي تةختيت هةبَيت, بكةينةوة بؤ ثةرلةمان
 .سوثاس

 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ئَيستاكة لة مةج يسي وةزةرا , عةمةليش بووة, سة وةخك خؤي هةبووةخؤي لةراستي ا ئةو مةج ي
لةطةَل وةزارةتي مالية , وةزارةتي تةختيت ثةيوةن ي لةطةَل زؤربةي وةزارةتةكان هةية, ئةو ئيشة دةكرَيت

, تئةو مةج يسة لةمةج يسي وةزةرا دةبَي, بؤية ئةو خوتةي كة دادةنَيت, و ئيسكان و بةلةدية و هةمووي
ؤةترةيةك مةج يسي وةزةراي عَيراق , يان لةعَيراق وةختَيكي زؤر هةبووة كة مةج يسي وةزةرا نةبووة

ئَيستاكة رةئيس , رةئيسي مجهور بة ئيشي رةئيس مةج س وةزةراش هةَل ةستا ئةو وةختة هةبوو, نةبوو
تر لة مةج يسي وةزةرا وةزيريش هةر ئيحتياجَيكي هةبَيت وةزارةتَيكي , وةزةرا رةئيسي تةختيك عالية

ئةطةر ثَيويسك كرد بةكؤبوونةوةي دوو دؤَليش و سَي دؤَليش دةتوانن ئةجنامي , رووبةرووي دةبَيتةوة
 .ؤةرموو, ب ةن

 :بةرزَيد طَي س حمي ال ين حمم  غريب
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بكرَي لةوةزيرةوة , ةوةزير لة برزطةكة دووبارة بؤتةو, تَيبيين من لة ماددة سَيية برزطة يةك
, ئةو كةليمةي وةزيري دووةم جار دووبارة نةبَيتةوة, دةردةضن و سةرثةرشك جَيبةجَي كردني دةكات

تَيبيين دووةمة كاك تاريق باسي كرد و ئاماذةي ثَيكرد بؤ وةكيد وةزير منيش هةمان تَيبينية هةية و 
عامةكانيش بةتايبةتي لةبةر ئةوةي ئةم وةزارةتة  ثَية باشة بؤ هةموو مودير, ثشتطريي رايةكةي دةكةم

ثَيش  هي  لةو وةزارةتة لة كوردستان ا نةبووة و ئةو كةسانةي كة لةو وةزارةتة كاردةكةن خيربةو , تازةية
 .زؤر سوثاس, ئةزموونَيكيان هةبَيت

 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

موستةشارين مةؤروزة خيربةيان لة دة ساَل كةم  , ين موالحةزةم هةيةسبةت موستةشاريمن تةنيا بةن
ضونكة موستةشار ئيستيشارة عومرة , بةآلم لة دة ساَل كةم  نةبَيت, شهادةي جاميعي و خيربة, نةبَيت

 .زؤر سوثاس, ياني دةبَي خيربةيةكي باشيان هةبَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةك هةية ديراسةتي ئةوة دةكات كة مودير عام موايةؤاتي ضيية و ليذنة, ئَيستا ثرؤذةيةك هةية
دوايي ئةو ثرؤذةية دةبَيتة ياساو هةموو اليةك دةبَيت ثابةن  ب  بةوةي كة , موستةشار وخوبةراو ئةوانة

 .ؤةرموو, يةكَيك دةبَيتة موستةشار ئةو سةدفةي كة بؤي دانراوة بةالي كةمي خيربةي هةبَيت
 :  جان حسنبةرزَيد حامت حمم

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوةي تريان لة ماددةي , يةكَيكيان ئةو دوو ماددةية بوو كة بوونة يةك ماددة, من دوو تَيبينية هةبوو
, خؤي لَيرة دةَلَي هةموو برزيار و ؤرمانةكان, سَييةمي برزطةي يةكةم هاتووة ئةَلَي هؤو برزيار و ؤرمان دان

 .سوثاس, هؤ ببَيتة هةموو
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةالحياتي وةزير وابدامن هي  رَيي نةداوة بة يةالحياتي مودير عام و , لة ماددةي سَييةم برزطةي يةكةم

  صارحعوهح  وف ح طش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق ح)ضونكة دةَلَيت , ئةوانة
دةبَيت بة , واتة ئةوة كة ئةطةر مودير عام بَيت ئةوامر ب ات يان تةع يمات ب ات( لوزبراح  شويال بطمببطمحب

, ئةطةر ئةو نةيةي تَي ا بَيت, ئةوة دانونة, نيدامي داخ ي دةكات قواضيياني ئةوة تة, ئيشرايف وةزير بَيت
ضونكة , بةثَيي ئةو نةية ,ياني هي  يةالحيةتي تر بة مودير عام وبة تةشكي تي وةزارةت نادات

 .سوثاس, نةيةكة تةح ي  كراوة و موتَ ةدة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ض بةنسبةت , لةهةموو وةزارةتةكانيش دةسةآلت دابةش كراوة, لة هةموو وةزارةتةكان ئةو نةية هاتووة

لة نيدام داخي يةكان ئةوانة , موزةؤةكاني تريش موديرياتي عامة و ض بةنسبةت وةكيد وةزير وض بةنسبةت
ئةجنومةني وةزيران مويادةدة لةسةر نيدامي , ثاشان دةنَيردرَيت لة بؤ ئةجنومةن, هةموو شي دةكرَينةوة

 .سوثاس, داخ ي وةزارةتةكان دةكات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر تةماشا , يشراو لةسةر دةكاتمةس ولي يةكةم دةسةآلتةكان دةدات و خؤشي ئ, خؤي ئةوة عورؤَيكة
ا أسبطحساا حعطمحقطص حعلىح:حبملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي :ح)دةَلَي , بكةيت ئةوةي موديرياتةكان

ياني بةيةراحةت ئةطةر لة , ئةوةي تر هةر هةمان شت دةَلَي(  شبطهاحجطساي حب لي ح  توىلحسبم ح أسني
رةئيسي , رةئيسي ثةرلةمان يةالحيةتي ثَي ب رَيت وؤق الص حيات التالية ثةرلةمان مودير عام بة ئيمداي

ئةوة عورؤَيكة لةهةموو , ثةرلةمان دةبَيت ئيشراو بكات بدانَي ئةو يةالحياتانة ضؤن جَيبةجَي دةكرَيت
 هةموو دةسةآلتةكان الي, مودير عامة, وةكيد موديرة, دةسةآلتةكان تةوزيع دةكرَيت, وةزارةتةكان هةية

, بةآلم وةزير مةس ولة لةسةر ئةوةي ئيشراو بكات لةضؤنيةتي تةنفيدي ئةو دةراراتة, وةزير نابَيت
 .ؤةرموو سؤزان خان

 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبعابهح خططحبلتوموا )من لَيرةدا  هةرضةن ة دةزامن لة هةموو , لة هةموو وةزارةتةكان دةبينة( هبئريا
, موديريةتي تةختيك تةربةوي, تةنها شت كة غائيبة لَيرة, ارةتَيك ا موديريةتي تةختيت هةيةوةز

ئينجا بةرةئيي من ئةطةر , (ساا ا حسيطسطتحبلرت ي ح بلتاليم)هةرضةن ة لة خاَلةكةي تردا ئةوةمان هةية 
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هةبَيت لة بَي تةختيتي ا  ضونكة باوةرزتان, (ساا ا حبلتخطيطح حبعابهحبلريطسطتحبلرت ي ح بلتاليم)بكرَيت 
 .سوثاس, تةربيةي ئَيمة وَيران بووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةيَ ةن تةربية هي  ثَيويسك بة موديريةتَيك ناكات لة , من لةجياتي كاك عومسان وةآلم دةدةمةوة

, يش دةكةنضونكة وةزارةتَيك هةية لةناو ئةو وةزارةتة سةدان ثسثؤر هةية كة ئ, وةزارةتي ث ن انان
لةمةج يسي وةزةرا خؤيان ئيشراو دةكةنة سةر تةربية و تةع ية , لةبةرلةمان ا ليذنةي ثةروةردة هةية

 .ؤةرموو طةالوَيذ خان, وةزارةتةكة ثرز بةثَيسك خؤيةتي, جارَي تةربية ثةروةردةيية, عالي وئةوانة
 :بةرزَيد طةالوَيذ شابا ججي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كةضي لة ( ا أسهحسوظف)نووسراوة لة مةكتةب وةزير , مةكتةب وةزير و مةكتةب وةكيد وةزيرسبةت يبةن

حسوظف)وةكيد وةزير نووسراوة  بةرةئيي من هةردووكي هةر بكرَيت بة , لَيرة تةح ي  بكرَيت( ااا ه
 .سوثاس, (ا أسهحساا )رَيكوثَيك ة لة  بهبراط(حااا ه)

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن 
 .كاك دلَير ؤةرموو, (ي يرة)ردووكي بكرَيتة راستة هة

 :دلَير امساعيد حقي شاويس.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانة  (بعابهح  ورييحبخلططحبلتوموا ), خاَلي شةشةم ئةبَيتة نؤيةم, لةدواي يةكبووني ئةو دوو ماددةية
حبل) ,لةكؤمةَلة موديريةتَيك ثَيك هاتووة حبخلطط ح وريي حتوموا ساا ا  حبالقتصطه , حبلتخطيط ,حساا ا 

تةختيك ئيقتيصادي عيبارةت نيية لة تةختيك زراعي ( صوطعيح حسيطقيحبخل,حساا ا حبلتخطيطحبلزربعي
بة ثَيضةوانةوة لة , لةبةر ئةوةي ئةو تةختيك ئيقتيصادية بةالي منةوة شتَيكي زيادة, و يناعي و تادوايي

و خبرَيتة , بةتةيةوري من ئةوة البربَيت, دائرة التنمية البشرية, مخاَلي هةشتةم ا كة ئةبَيتة يازدةهة
جطة لةوة لة ئةخريدا , (ساا ا حفطيطحبلقوىحبلبش ا )بوترَيت , هبئ احبلتخطيطحبالقتصطه ئَيرة لةجياتي 

حبالجتمطعي)موديريةتَيكي تر بؤ ئَيرة ئيداؤة بكرَيت  حبلتخطيط بةم شَيوةية هةم ئةو , (ساا ا 
, هةم ئةو تيكرارةي كة هةية بةراسك تيكرارَيكي وازحي تَي اية, ي كة لةئي ارة هةيةتةزةخومة

حبالقتصطه موديريةتَيك هةية بةناوي  حبلتخطيط ئَي باشة زراعة و يناعة وسياحة ئةمانة , ساا ا 
من واي تَي ةطةم واي بؤ دةضة , خؤي ئةوة ئيشي تةختيك ئيقتيصاديةكةية, دوتاعاتي ئيقتيصادي نية

بؤ ئةوةي دةزطاكة لة جؤرة  تةزةخوم , لةبةر ئةوة ضاو ثياخشان نةوةيةكي دةوَي, جؤرة تيكرارَيكي تَي اية
لةخاَلي يازدةهةم دائريةي تةمنيةي بةشةري بكرَيتة موديريةتَيك هةر , و هةَل اوسانَيك رزطاري بكةين

جطة لةوة ,  يرية القوي البشريةبوترَيت م, لةجَيطاي موديريةتي تةختيك ئيقتيصادي, لةخاَلي نؤيةم ا
 .سوثاس, (ساا ا حبلتخطيطحبالجتمطعي)موديريةتَيك ئيداؤة بكرَيت 
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 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

راستة مةسةلةي زراعة ويناعة وسياحة , ضونكة تةختيك ئيقتيصادية هةية, وةَلآل من تةئيي ي ناكةم
, بةآلم ئةوةي كة لَيرة هةية باسي ئةوة دةكةن كة موئةشةراتي ئيقتيصادين, ئيقتيصاد بةشَيكن لة

موئةشةراتي ئيقتيصادي لة وآلت ثةيوةن ي هةية بةوة وئيختيصايي خؤيةتي و ثةيوةن ي ارة 
, بةمةسةلةي سيعر و بة موئةشةراتي ئيقتيصادي وةكو دةخ ي ئيقتيصادي وناجتي مةحةل ي ئيقتيصادي

يا لةطةَل ث ني , ية ئةمة باسي ئةوة دةكات كة لةطةَل وةزارةتي زراعة بؤ دارشتين ث ني زراعةيةئةمة جيا
هةمووي داخ ي يةك ث ني مةركةزي دةكرَيت لة هةرَيمي , يان لةطةَل ث ني سياحةية, يناعةية

, َل رةئيةكةي نيةمةسةلةي دووةميان بةتاتةن من لةطة, بؤ ئةوةي هةموويان يةك  خبوَيننةوة, كوردستان ا
ئةطةر بَيتو ئَيمة هةموومان سةيري , مةسةلةي بةشةرية, مةسةلةي ئةو دوي بةشةري, ضونكة باسة كرد

ئةو وآلتانة بةتايبةتي بةديادةي يابان و شةش وآلتةكة كةثَييان , تةجروبةي وآلتاني شةردي ئاسيا بكةين
, ئينسان ضونكة هةدةؤة, ن و تةمنيةي ئينسانةئيعتيمادي ئةساسيان لةسةر ئينسا( منوري ئاسيا)دةلَََين 

, ئينسان ضؤن دةتوانَي ثَيش خبرَيت, ئينسان ثَيشخرا ئينجا توانيان ئةوة بكةن, هةموويةتي, وةسي ةية
داناني سياسةتي باش بؤ كَيشة , داناني سياسةتي باش بؤ ؤريي عةمةل, داناني سياسةتي باش بؤ تةمنية

مةسةلةي ئاي ئمثرؤش  كة مةسةلةي , ايبةت بة تةدريري ئي اري بةوانةمةركةزَيكي ت, كؤمةآليةتيةكان
ئةوانة بةرةئيي , لةرووي بةكارهَيناني تةكنةلوجيا, تواناي ئينسانة لةرووي زانستةوة, زانست و ثَيشكةوتن

و دائريةي , من ئةطةر دائريةي تةمنيةي بةشةري ئةطةر دوو موديريةي عامة ببَيتة سةر بةوانة باشة
ئةبَي هةميشة ضاومان بكةينةوة لة مةوزوعي تةمنيةي , يةي بةشةري طرنطييةكي زؤري هةيةتةمن

مةسةلةي ئَيستاي ئومةمي , ضونكة ثَيشكةوتين تازة لةدونيادا هاتووة لة دواي نةوةتةكانةوة, بةشةري
كي تةمنيةي بةشةري بؤتة مةسةلةية, نةك ئومةمي موتةحي ة, موتةحي ة ئَيستا خؤي تةبةناي دةكات

بؤ مةسةلةي دووبارة كة لَيرة كةليمةي , بؤية من لةطةَل ئةوة نية كة ئي غا بكرَيتةوة, عالةمي طةورة
بمل كزحللتطوا ح)ةكةي الببةين وبكرَيتة (اد ية)وران كةليمةي , هاتؤتةوة(بمل كزحبالقليميحللتطوا حبالهبر )

, بةرةئيي من وةك يةك يياغة بكرَيت, لةؤةدةرةي هةي ةي ئيحصا وهةي ةي تةدييس و سةيتةرة, (يبالهبر
لةوةي دووةميان هةي ةي ( ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حعليطلةوةي يةكةم

ح فيح)تةدييس و سةيتةرة  ح ومطرسحسبطسه حجطساي  حشبطها حعلى حقطص  حعطم حساا  حسوظفح ارج  ا أسبط
عةيين لةوةي ئيحصاش هةمان عيبارة (  بلريط احبلصالقيطتحبملخول حبليهح    بطح بطحساا اطتحبلتقييس

 .سوثاس, بؤ ئةوةي هةردووكيان بةيةك ييغة دا برزؤن, بَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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وةزير بؤي )خؤي لةماددةيةكي دواتر هاتووة ئةَلَيت , خؤي لَيرة تةنيا كةليمةي دائرية موديريةي عامةية
لةبةر ئةوةي ئةو وةزارةتةش تازةية بةتةئكي  ئةو , (بكاتةوةهةية ئيستيح اس و ئي غاي موديرياتي عام 

ض , خؤي دةتوانَي تةد ميي بكةن كة ض موديريةتَيك زيادة, دةسةآلتة ثاش ماوةيةك لةبةر رؤشنايي وةخت
رةنطة هةن َيكي , ئَيستا لةهةن َي شوَين موديريات نووسراوة, دةتوانَي ئي غاي بكات يا دةتوانَي دةجمي بكات

كاك , ئةطةر ئةو دةسةآلتةي دراوةتَي ثَيويست ناكات, ةش مانطي ئينتيباه بكات كة ثَيويست ناكاتثاشي ش
 .ؤةرموو, دلَير موالحةزةت هةبوو

 :دلَير امساعيد حقي شاويس.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, َيدي كارئةوة كةم كردنةوة نيية لة ه, لةرووي عي ميةوة بةراسك ئةو ثَيشنيارةي من دةيكةم
, بةثَيضةوانةوة ئةوة زةغتَيكة بةسةر ئةوةي كة هَيدي كار و دواي بةشةري ئةبَيت طرنطي ثَي ب رَيت

, ئةوة بةرهةم دروست دةكات, ضونكة لةهةموو كةرتَيكي ئابووري ا هَيدي كار طةورةترين بةرهةمهَينة
وو كةرتَيكي ئابووري ئةبَيت لة هةم, ئةوة كةم كردنةوة نيية لةمةسةلةي دواي بةشةري, لةبةر ئةوة

ئةطةر ئَيمة مةبةستمانة , ياني ئةمة كةم كردنةوة نيية, حسابي هَيدي كارو دواي بةشةري بكةيت
ث ن ئةطةر بةو شَيوةية بَيت وةكو زانست ث ن دانان خؤي لةخؤي ا , وةزارةتَيكي ث ن انان دابنَي 

بةراجمي , ةطةر مةبةستيشمان بةرنامةي تةمنةويةئ, ئةطةر وةكو ث ن دابنَي , زانستَيكي سةربةخؤية
ئَيمة ئةَلَي  موديريةتي تةختيك , بةآلم بؤ ث ن انان مةؤروزة وابَيت, تةربةوي دةكرَيت وا دابنرَي

باشة ئيقتيصادمان بؤ لةزراعة و يناعة وسياحة وخ ةمات وئيسكان و ئةمانةي تر جودا , ئيقتيصادي
لةرووي عي ميةوة ئةطةر مةسةلة , ةي تيكرارة لةرووي عي ميشةوة نابَيتئةمة ئةيَ ةن ناوةك, كردؤتةوة

دةكرَيت ئةمة تيكرار , ئةطةر مةسةلة بةراجمة, ث ن انانة و ئةطةر مةسائي ي عي مية ناكرَيت وابَيت
بدةبت ئةو دسانةي , بةآلم ئةمة كةم كردنةوة نيية لة نرخي ديواي بةشةري, زؤر ئيعتيادية, بَيتةوة

وةزير ؤةرمووي سةبارةت بةو تادي كردنةوانةي منوري ئاسيةوي و هَيدي كار و ئةمانة هةمووي جةنابي 
, خؤي ئةو موديريةتانةي هةية دةست كاري ناكرَيت, ئةبَيت ئَيمةش طرنطي تايبةتي ثَي ب ةين, هةية

, ار نةبَيتةوةبةآلم تةنها مةبةسك من ئةوة بوو كة تيكر, ئةمَينَيتةوة وةكو خؤي و كاري خؤشيان دةكةن
 .سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

موديرية , ئةطةر موالحةزة بكةن ثَينج موديريةي عامةية, ئةو دائريانةي كةبوونة موديرياتي عامة
 :ئةطةر هي  موالحةزةي لةسةر نةبَيت, عامةكان دةخوَينمةوة

ح.طلي بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بمل-1
 .بملاا ا حبلاطس حالعابهح ورييحبخلططحبلتوموا -0
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 .بملاا ا حبلاطس حلتخطيطحسشطراعحبمليزب ي حبالستامطرا -7

 .بملاا ا حبلاطس حللتومي حبلبش ا -4

 .بملاا ا حبلاطس حللتورييح بلتاط  حبالمنطئي -0

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي لة , تةنيا من ثرسيارَيكة هةية, مة و دائرية نامَييَنئينجا دائريةكان دةبَيتة موديرياتي عا, باشة

, ئايا ئةوة لة دةسةآلتي وةزارةت دةبَيت يان ئةجنومةني وةزيران, ئاخري م يرية العامة ل تنسيق والتعاون
حبملطحن  حبلا ل حشؤ   حستط ا  حساا ا  حسع ح بلتوريي حبلاالقطت , موتابةعةي ش وني دوةلي ماحنة, ساا ا 

 .ؤةرموو, يكات يان ئةجنومةني وةزيرانوةزارةت دة
 :ث ن انان وةزيري/شواني عامط  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةتان بةرةمسي بؤ هاتووة , وبرزياريشي ثَي دةرضووة لة ئةجنومةني وةزيران, ئةوة وةزارةت دةيكات

بةآلم رةش كراوةتةوة , مةوةجطة لةوةش ؤةدةرةي يةكةم وةخك خؤي نووسيبو, بةئيشي خؤمان هةَلست 
بةآلم هةر مونةزةمةيةك ثارةي هةبَيت , مونةزةماتي ئينساني نا, كة مةسةلةي ش وني مونةزةمات

, بةآلم يةك موالحةزةم هةية ئةوةي كة جةنابي كاك دكتؤر, ثةيوةن ي بة وةزارةتي تةختيتةوة هةية
بةآلم ئةطةر بَيتو سةيري , ستةمةسةلةي تةختيك ئيقتيصادي لةخؤمةوة ناَلَية شةرحة كرد را

ئةم م يرية عامانة , بيست وسَي موديريةي عامةي تَي اية, تةشكي ةكةي وةزارةتي تةختيك عَيرادي بكةين
( هبئ احبلتخطيطحبلصوطعي,حهبئ احبلتخطيطحبلزربعي,حهبئ احبلتخطيطحبالقتصطه ), لةشَيوةي دائرية هاتوونة

ومن دةجمي هةموو ئةو م يرية عامانةم كردووة و يةك , يداؤةم كردبؤية ئ, ئَيمة ئةو سَييةمان ال طرنطة
 .سوثاس, م ير عامةية

 :سكرتَيري ئةجنومةن/بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حصر كراوة لة دةستووري , يةالحيةتي حكومةتي ئيتيحادي مةحصورة, برادةران هةموويان دةزانن
حبلتخطيطح بلتاط  حبالمنطئيح)لة ماددة دوازدة ( ع)لةؤةدةرة , عَيرادي ساا ا حبلاالقطتح بلتورييحسعح زبرا
تةدةيود , ئةترس  دوايي واي لَي بَيت تةنسيق لة هةموو بوارةكان بكةن, لَيرة برزَيك ترس هةية(حبالحتطه 

ي راَليةت بةراسك ثاش ئةو وةختة مةؤهومي ؤ, بةوة نةكةن تةنسيقةكة زميين يةالحياتي حةيري بَيت
 ورييحسعحشةتري دووةم , ثَيشنيارةكةم ئةوةية با ناوةكة موديريةي عي دات موتَ ةق بَيت, الواز دةبَيت

 .سوثاس, تاكو ئةو وةختة كؤن ؤل بكرَيت, شةتب بكرَيت(  زبراحبلتخطيطح بلتاط  حبالمنطئيحبالحتطه 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةتوانن بيخوَيننةوة بة تةع ي تةكانةوة ئَيستا, باشة با ئةوة شةتب بكرَيت
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح: تألفحبلوزبراحسخحبلتشيوالتحبلتطلي ح:احبلاطلا املاد
حب ال حبلوزا : ح ح: حعليبط ح بالش بفح بل قط   ح  وجيهحسيطستبط ح بملرؤ لحعخحبعمطهلط حبل ئيسحبالعلىحللوزبرا هو

حلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح صارحعوهح   وف ح طش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس حبلتاليمطتحيفحك حسط
حبسطمح حسرئوال ح اوو  حبلقط و  حبقوطم ح في ح بلتوظيمي  ح بالهبرا  ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط ح سطئ   صالقيط بط

ح.جملسحبلوزرب ح طعتبطرهحعضوًبحستضطسوًطحفيه
بلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليهحارطعاح:ح كي حبلوزبرا:حثط يط

ح.علىحب حاوو حقطصاًلحعلىحشبطهاحجطساي حب لي حبختصطصي ,حسخحبلوزا 
حثطلاط حبلوزا : حسوتب حسخح: حعاه ح ااط  ه حب لي  حجطساي  حشبطها حعلى حقطص  حساا  ح ارج  حسوظف ااا ه

ح.بملوظفني
ااا هحسوظفح ارج حساا حقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح ااط  هحعاهحسخح:حسوتبح كي حبلوزبرا:حرب اًط

ح.بملوظفني
حبملرتشطر  :حخطسرًط حسخحمحل حشبطهاحجطساي حب لي ح سخحل  حبخلداح: الازااحعاههمحعخحبر ا ح ب حاوو وب

ح. بملمطرس 
 ومطرسح,حاحجطساي حب لي قطص حعلىحشبطه,حا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطم:حهيئ حبالقصط حيفحبالقليم:حسطهسط

ح.سبطسهح فيحبلصالقيطتحبملخول حبليه
حسط اط حبلووعي حيفحبالقليم: حبلتقييسح بلريط ا حهيئ  حسوظفح ارج حساا حعطم: حا أسبط قطص حعلىحشبطهاح,

ح بلريط اح حبلتقييس حساا اطت ح بط ح    بط حبليه حبملخول  حبلصالقيطت ح في حسبطسه ح ومطرس حب لي  جطساي 
ح.بالقليمحبلووعي حيفححمطفظطت

حثطسوَط ح بملطلي : حللشؤ  حبالهبرا  حبلاطس  حبملاا ا  ح  توىلح: حب لي  حجطساي  حساا حعطمحقطص حعلىحشبطها ا أسبط
ح:سبم ح أسنيح  وظيمحستطلبطتحبلام ح  تألفحسخحبملاا اطتحبال ي 

ح.ساا ا حبلشؤ  حبالهبرا -أ
ح.ساا ا حبلشؤ  حبملطلي -ب
ح.ساا ا حبلشؤ  حبلقط و ي -ج
ح. حبالف بهساا ا-ه
ح.قرمح صويفحبملقط لني-هة

,حاِ أسبطحساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي :حبملاا ا حبلاطس حالعابهح  ورييحبخلططحبلتوموا :ح طساَط
ح:  تألفحسخحبملاا اطتحبآل ي 

ح.ساا ا ح ورييحبخلططحبلتوموا -أ
ح.ساا ا حبلتخطيطحبالقتصطه -ب
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ح.ساا ا حبلتخطيطحبلزربعي-ج
ح.بلتخطيطحبلصوطعيحساا ا -ه
ح.ساا ا حبلتخطيطحبلريطقي-هة
ح.ساا ا حفطيطحبلتشيياح بالسوط ح بخلاسطت- 
ح.ساا ا حبلتخطيطحللوق ح بال صطالت-ز

حعطش َب حبملاا ا حبلاطس حلتخطيطحبملشطراعحبالستامطرا : حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي : ,حاِ أسبط
ح:  تألفحسخحبملاا اطتحبآل ي 

ح. حهربس حبال لواطتحللمشطراعساا ا-أ
ح.ساا ا ح وزاعحبملشطراع-ب
ح.ساا ا حجا ىحبملشطراعحبلتوموا -ج

ا أسبطحساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح  تألفحسخح:حبملاا ا حبلاطس حللتومي حبلبش ا :حقطه حعش 
ح:بملاا اطتحبآل ي 

ح.بمل كزحبالقليميحللتطوا حبالهبر -أ
ح.ىحبلاطسل ح بلتشغي ساا ا حسيطسطتحبلقو-ب
ح.ساا ا حسيطسطتحبلرت ي ح بلتاليم-ج
ح.ساا ا حسيطسطتحبلتومي حبالجتمطعي -ه
ح.ساا ا ح ووولوجيطحبملالوسط ي -هة

حثط يحعش  حبملاا ا حبلاطس حللتورييح بلتاط  حبالمنطئي: حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي : ,حا أسبط
ح:  تألفحسخحبملاا اطتحبآل ي 

ح. حبلاالقطتساا ا-أ
ح.ساا ا حستط ا حشؤ  حبلا لحبملطحن ح بملوظمطتحبلا لي -ب
ح.ساا ا حسيطسطتح ش يعحبلقططعحبخلطصح بالستامطرح-ج

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي كاك ؤرست (يرعسها م ير عام)ناكرَي بَ َي  , (يرعسها)بكرَيتة ( يرعسة)ئةو , جارَي لةناحيةي زمانةوة

 (.ي يرها م ير عام), ناكات( سوظف)كةليمةي دةَلَي ثَيويست بة 
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي , ةوة وامان نووسيوة تاكو ئَيستا1990لة ساَلي , ئةوة وةزارةتي يةكةم نيية وامان نووسيوة

 .مودير عام هةر موةزةؤة, دةرةجةكةشي هةر مودير عامة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 .تةبيعية( سوظفح ارج حساا حعطم), هةن َيك تيكراريشة
 

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةموو وةزارةتةكان بةو شَيوةية رؤيشتووة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, عاممان هةية بةدةرةجةي مودير عام مودير, ئةوةي بؤ ميسال دَينة, ئَيمة وةزيرمان هةية ب رجة وزير

دةي م , مودير عامي ئةيَ ي نيية, ياني مةدصةدم ئةوةية ئةوةي بةدةرةجةي مودير عام بنووس 
 .واتة ب رجة م ير عام, كة نووسيمان ب رجة ياني ئةوة مودير عام نيية, ئةوةية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو, (ساا حعطمحبملاا ا حبلاطس حااا هطحسوظفح ارج )كاكة 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

مودتةرةحي ئَيمة لة راثؤرتةكة تةماشا , ئَيمة وامان نةنووسيوة, ئَيمة لةطةَل ئةو رةئيية نينة بةراسك
 .بكة

 :سكرتَيري ئةجنومةن/بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة دةرةجاتي مي ك وةزير نةهاتووة , ة لةنَيوان دةرةجةي مودير عام و دةرةجةي وةزيرؤةردَيك هةي
, هةر مودير عام هاتووة, بةآلم وةكو موديريةي عام دةرةجةي مودير عام نيية, دةرةجةي وةزير هاتووة

, اسي يةوةزير شةخصَيكي سي, بةس بةنيسبةي وةزير دوو دةرةجةية, دوو دةرةجة نية, ياني دوو ث ة نيية
, وةزير نيية, دةرةجةي وةزير موةزةؤَيك لة زمين جةداولي مي ك مستةواي وةزيرة, ئةوة مةع ومة وةزيرة

نةهاتووة مودير عام , بةآلم لة موديرياتي عام هةر وةزيفةي مودير عام هاتووة, بةآلم مستةواي وةزيرة
ض بَ َي  , ويتةلةحَيك بةكاردَيتلةبةر ئةوة بةرةئيي من هةر ض م, ث ةي دووةم دةرةجةي مودير عام

, وةزيفةي مودير عامة, بةرةئيي من نةؤسي شتة, سوظفح ارج حساا حعطميان ي يرها , ي يرة م ير عام
عةيل تَي ا نيية ئةطةر ئينسان غةلةتي , بةآلم ئَيستا لة وةزاراتي تر بةو شَيوةية موعالةجةمان نةكردبَيت

نابَيت بةردةوام بَيت لةسةر , خؤي بكات و تةيحيحي بكاتبكات لة الحق تةراجوع لة غةلةتةكةي 
, لة ؤةراشةوة تاكو وةكيد وةزارةت, ضونكة مويتةلةحي موةزةو مويتةلةحَيكي موتَ ةدة, غةلةتةكة

 .سوثاس, بةآلم تاكو وةكيد وةزير موةزةؤة, وةزير ناكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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سَي ساَلة موةزةؤة , يةكَيك تازة دةرضووة, ةي تةؤسري نةكرَيتبؤ ئةو, من ثَية واية م ير عام وازح ة
 .ناتوانَي دةرةجةي مودير عامي ب رَيَك

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حاكمَيك دةتوانَي وةزير , ماناي واية موةزةؤَيك ئةطةر مودير عام نةبَيت دةتوانَي لَيرة ببَيتة مودير عام
 .سوثاس, لَيرة موةزةؤةكة هةر بة مودير عام دةمَييَن, ضونكة دةرةجةكةي مودير عامة, ودير عامبيكاتة م

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو, وةزير يةالحياتي تةخوي يشي هةية, (ي يرها م ير عام)باشة بنووسة 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ماددةكة بةو شَيوةيةية, ماددةيةكي ئيداؤيية, بؤمان هات لةاليةن جةنابي وةزيرةوةئةو ماددةية ئَيستا 
 .شتَيكي واية( للوزا حفوا ح اضحصالقيط هحبىلحبلوكي حب حبملارب حبلاطسينيحب حسخحا بهحسوطسبط)

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .اوةلةوةزارةتةكاني تر ئةوة ئيداؤة نةكر
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 كي ح زبراحارطعاحبلوزبراحلتوجيهحخؤي لة ؤةدةرة دوودا هاتووة دةَلَي , عفوم بكةن ئةطةر ئيجازة هةية
حبليه حضمخحبلصالقيطتحبل ح ابا ح بالش بفحعلىحشؤ  بط كاك رشاد , (توكد الية)بيكة بة ( تعه ( )بلوزبرا

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية

 .ةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةنب
 .سوثاس, (بعنوان م ير عام)با ببَيتة ( ب رجة م ير عام)لة جياتي 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة , بةدةناعةتي من ئةوة دةسةآلتي خؤي نيية, سبةت تةخوي ي مودةرائي عام  و ئةوانةي تريبةن
تةبيعي موديريةي عامة يةك ( حتاهحسبطمح  شويالتحبلوزبراح وظطم)دةَلَي  ,ماددةيةك هاتووينةتة خوارَي

 .سوثاس, جةنابي وةزير ضي بوَي دةتوانَي لة نيدامي داخي ي بي اتَي, لةتةشكي تي وةزارةية
 :سكرتَيري ئةجنومةن/بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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مةب ةئَيك , يةالحياتي وةزير يةالحياتي دانونية, اك شَيروانلةو بؤضوونةي من موتةؤةدة لةطةَل ك
تؤ الزمة لَيرة بة دانون تةؤويدي , فوا حسخحغريح فواضئةطةر كرا , داعي يةكي عام لة دانون هةية, هةية

ناتوانَي لةوَي , نيدام دةرةجةيةك لة ذَير دانونة, كة بتواني تةنازول لة يةالحياتي دانوني بكات, بكةيت
بةآلم تةؤويدةكة الزمة لةناو , ئةتوانَي تةؤصي ي ثَي بكات, لَيرة ئةتوانَي تةوزني بكات, زول بكاتتةنا

 .سوثاس, دانونةكة بَيت
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ةندميي بدانن لة زميين هةيكةلي ت, ةوة تاكو ئَيستا1990ئةوة هةيكةلي هةموو وةزارةتةكان مةوجودة لة 

ئَيمة بةو , يةالحياتيان هةموو لة نيدامي داخ ي هاتؤتة خوارَي, وةزارةت موديرعامةكان تةخويد كراون
 .نةية رؤيشتووينة بةراسك

 :سكرتَيري ئةجنومةن/بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

َيت ض لة ئَيمة وض لة غةيري ئَيمة بَيت ئةطةر غةلةتيةك هةب, ئَيمة هاتووينة ئَيرة تةتبيقي دانون بكةين
بةآلم ضونكة ثَيش ئَيستا وابدامن لة زؤر ثرؤذةكاني وةزارةتةكان و , دروسك بكةين و راسك بكةينةوة

, ضؤن وةزير حةدي هةية تةخوي ي يةالحياتي خؤي بكات, دةوانيين وةزارةتةكان ئةو نةية مةوجودة
نةوةكو ئةوة , من ئَيمة ثَيويستة داعي ةي دانوني بةجَي بَين بةرةئيي , ئةطةر هاتوو ئةو نةية نةبَيت

 .سوثاس, لةسةر غةلةتيةكة برزوات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 لهحفوا ح اضحصالقيط هحبىلح كي حبلوزبراحب حبىلحبملارب ح), بةآلم ئةوة موعارزة دةكات لة ئةوةلةن, بةَلَي
 لهحفوا ح اضحصالقيط هحبىلح كي حبلوزبراحب حبىلح)برزطةي يةكةم ئةطةر مانعتان نيية بؤ ئةوة لة , (بلاطسني

دةكرَي , ئةطةر مودتةنةعن دةتوان  دوايي بةشَيوةيةكي ئاسايي ب رَيتة هةموو وةزارةتةكان( بملارب حبلاطسني
بةآلم وةكو ييغةيةك , ئةوة با وابرزوات, بؤ ئةوةي ببَيتة خاَلَيك لة ئاخريدا, ئةوةش خبةينة ئةخريي

 .ؤةرموو, ؤةدةرةيةك بَيت ئةو يةالحيةتة ب ةينة هةموو وةزارةتَيك, حازري بكةن
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ض ئيشكاليةت , بةهةمان شَيوة رؤيشت, وةزارةتي كارةبامان لَيرة تةي يق كرد, ئَيمة سَي ضوار رؤذ نابَيت

, ةنسبةت نيدام داخ ي هةموو وةزارةتةكان بةو شَيوة رؤيشتووةدوو ب, نةبوو هةمووي بةباشي رؤيشت
ئينجا ئَيمة لةوَين ةريش ئةطةر نةي ةيَي با , وةزيريش دةسةآلتي خؤي بةكارهَيناوة بةنسبةت تةخوي ةوة

ئَيمة ئةوةي كة ثيادة دةكرَيت بةثَيي , بةآلم لةرووي دانونيةوة, هي  ئيشكالَيك ثةي ا ناكات, لَيرة بَيت
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كة بةنيدام , خؤ دانونيش ئةو ؤةدةرةيةي تةخوي ي وةزير دةكات, ي داخ ي ثيادة كراوة تاكو ئَيستانيدام
 .سوثاس, داخ ي تةشكي تي وةزارةت دابيَن مبا ؤيها مودير عاميش

 
 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
غري الختويد من )بةآلم ئةو نةيةي كة كاك ؤرست وتي , خؤي لةرووي عةمةليةوة دسةكةي راستة

كةواتة لةؤةدةرة يةك , دوايي ئةواني تريش دةتوان  موعالةجة بكةين, با لَيرة بينووس , باشة( نصوص
 .بيخوَينةوة بةو موالحةزةوة, ؤةدةرة يةك, دةكرَي ئيداؤة بكرَيت

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:بلتطلي  تألفحبلوزبراحسخحبلتشيوالتحح:احبلاطلا املاد
حب ال حبلوزا : ح ح: حعليبط ح بالش بفح بل قط   ح  وجيهحسيطستبط ح بملرؤ لحعخحبعمطهلط حبل ئيسحبالعلىحللوزبرا هو

 صارحعوهح  وف ح طش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح
ح بالهبر ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط ح سطئ  حبسطمح صالقيط بط حسرئوال ح اوو  حبلقط و  حبقوطم ح في ح بلتوظيمي  ا 

 لهحفوا ح اضحصالقيط هحبىلح كي حبلوزبراحب حبملارب حبلاطسينيح,حجملسحبلوزرب ح طعتبطرهحعضوًبحستضطسوًطحفيه
ح.ب حسخحا بهحسوطسبًطحسخحسوظفيحبلوزبرا

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كَي , كَي لةطةَليةتي دةسك بَ ن  بكات؟ سوثاس, ةنط انةوةباشة بةو ييغةيةي كة خوَين رايةوة دةخيةمة د

 .ماددةكةي تر, دذيةتي؟ بةتَيكرزاي دةنط دةبوول كرا
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة خاوةن ئةزموون و , وةزير بؤي هةية رَيككةوتن لةطةَل كةساني سروشك و مةعنةوي ا :ماددةي ضوارةم
بؤ ئةجنام اني ئةركوؤرمانَي كة ثَييان دةسثَيردرَي لة , ناوةوة يان دةرةوةي هةرَيم ا ببةسَك ثسثؤرزي

ماو و , ئاماجنةكاني وةزارةتي ثَي بَيتةدي, ماوةيةكي كة وةزير بة طوجناوي دانَي جَي بةجَي بكةن و
ةرؤكايةتيي ئةحنومةني دواي وةرطرتين مواؤةدةتي س, ئي تيداماتيشيان لة اليةن وةزيرةوة ديار دةكرَين

 .وةزيران
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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للوزا حبلتاطقاحسعحبالشخطصحبلطبياي ح بملاووا حسخحل  حبخلداح بالختصطصحهبخ حبالقليمحب حح:بملطهاحبل ب ا 
حسوطسب  حبل حا بهط ح للماا حبليبم ح بلوبجبطتحبل ح وك  ح طملبطم حللقيطم حبهابفحح,خطرجه  لل حلغ  ححتقيي

ح.بلوزبراح حتاهحققوقبمح بلتزبسط بمحسخحقب حبلوزا ح ااحبستحصطلحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزرب 
 .ئَيمة لةطةَل دةدي ماددةكةين, بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك عادل, كةس موالحةزةي هةية لةسةر ماددةكة

 :ام  بةرزَيد عادل حمم 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي كةسَيك دةكرَيتة وةزير لة , الب رَيت( مواؤقة جم س الوزرْا  )من ثَيشنياري ئةوة دةكةم 
ئةطةر كةسَيك بَيت , ياني بؤ منوونة ئةطةر خةبريَيك لةبواري ئيحصا, ثةرلةمانةوة سيقةي ثَي دةدرَيت

, بةراسك ئةوة رؤت  دروست كردنة, ةئاسةتي مةج يسي وةزةراوئةبَي بضَيتةوة ر, عةد ي لةطةَل بكات
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم بؤ ئةو ئةشخايانة , بؤية بَي دةنطة, وةزير مواؤقة, من لةجياتي ليذنةي دانونيش ئةو دسةية دةكةم

ئةوة لَيرة مةدصةدي  ,بةآلم ئةطةر خارجي بَيت, راستة ثَيويست بة جم س وةزةرا دةكات, داخ ي بَيت
حقوق و واجبات هةية , وةزارةتي داخ يةية, خارجي بَيت ثَيويست دةكات مةج يس وةزةرا, هةردووكَيك

بؤية , سَي داتي ئةوةي لةناوةوة هةية, ئيحتيمال هةية موزةؤَيك كةلةدةرةوة بَيت ئةو ثارةي دةدرَينت
كةواتة , كةسي تر ئيعتريازي نيية, ية ثَية وايةئةو بنووسرَيت تةبيع, دةسةآلتةكة لة جم يس وةزةراوةية

 .ؤةرموو, كَي لةطةَلي نيية؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَليةتي؟ سوثاس, دةخيةينة دةنط ان
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ةزارةت بة ثةيرزةوي ناوخؤ ديار ئةركوؤرمان و كارة تايبةتةكاني ثَيكهاتةكاني و:يةكةم: ماددةي ثَينجةم

 .دةكرَين
يان , يا ئي غايان بكات, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة لة كاتي ثَيويست ا بكاتةوة:دووةم

 .يةكيان خبات
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح.ويالتحبلوزبراحياهح وظطمحسبطمح بختصطصطتح ش:حب اًل:حبملطهاحبخلطسر 

ح.للوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطمحب حبلشابحعواحبالقتضط :حثط يًط
 (:زانا)خض بةرزَيد دادر سعي  
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَية واية ئي غا كردني يا دةمج كردن بة دةسةآلتَيكي , ئَيمة موديرياتةكامنان لَيرة بةدانون تةح ي  كرد

, بةآلم ئي غا كردن و دةمج كردن, لةوانةية ئيستيح اسي ثَي ب رَيت, تةشريعي دةبَيت لةثةرلةمانةوة دةبَيت
 .وابدامن دةبَيت بة دانون بَيت

 
 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بة عةكسةوة لةهةموو , موديرياتة, مةدصةدم م يرية عامة نيية, ئةوة ئةوةلةن تةخويد كراوة

, ضونكة هةر بؤ موديريةتَيك ئةو خؤي تةد ية دةكات, دةسةآلتة دةسةآلتي وةزيرة وةزارةتةكان ا ئةو
 .شةش مانطي تر لةبةر ئةوةي مودةكةي زيادة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 (. .بلقط و حللوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه ب:حثطلاًط)ؤةدةرةيةكمان ئيداؤة كردووة 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .با بيخةينة دةنط ان, باشة جارَيكي تر بيخوَينةوة, ئةوةش تةبيعي ية
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبخلطسر 

ح.حياهح وظطمحسبطمح بختصطصطتح شويالتحبلوزبرا:حب اًلح
حثط يًط حبلشابحللوزا حبستحابثحب حهسجحب : حب  حبالقرطم حب حسخحبملاا اطتحب  ح فقًطححبلغط  ضمخح شويالتحبلوزبرا

 .عواحبالقتضط حملتطلبطتحعملبط
 .للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :حثطلاًط

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كرزاي دةنط وةرطرياكَي لةطةَلي نيية؟ بة تَي. دةخيةمة دةنط ان كَي لةطةَليةتي؟ سوثاس

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةي شةشةم
 .كاري ثَي ناكرَي, هةر دةدَي لةطةَل ئةم ياسايةدا نةطوجنَي

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ح:حبملطهاحبلرطهس 
ح.الاام ح ط ح صحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كَي لةطةَل ئةو ماددةية؟ كَي لةطةَلي نيية؟ بةتَيكرزاي دةنط وةرطريا

 
 

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةي حةوتةم
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران ئةم ياساية خبةنة كار

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .ؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سةر

ح:بملطهاحبلرط ا 
ح.علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و ح

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كَي لةطةَلي نيية؟ بةتَيكرزاي دةنط , كَي لةطةَليةتي؟ سوثاس, كةس تَيبيين هةية؟ دةخيةينة دةنط ان

 .وةرطريا
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 
 :ئةطةر مةجاملان ب ةنَي ماددةيةكي ئيداؤيمان هةية ئةويش

 ((. قطئعحكورهستط )اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي ح) 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .رزاي دةنط وةرطرياكَي لةطةَل نيية؟ بةتَيك, كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسك بةرزبكاتةوة؟ سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر برادةران و جةنابي وةزير مواؤق بَيت بيخوَينَيتةوة, ئةسباب موجةبةكمان ثَيشنيار كردووة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 بالسبطبحبملوجب 
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حيف ح زبرا حالستحابث ح  طوا هح طلوظ  حبالقليم ح ومي  حخطط حبعابه حسبطم حلتتوىل حكورهستط  حبقليم حقووس 
حبملؤسرطتح حسع ح بلتاط   ح بملتوقا  حبلقطئم  حبلوورهستط ي حبجملتمع حقطجطت حضو  حيف ح ثقطفيًط ح  ش اًط بقتصطهاط

بالجتمطعي حبحلووسي حيفحبعابهحبلاربسطتحبلالزس حلتطوا هطح حتااابطح بهبراحبسرتب ي ي حبلتومي حبالقتصطها ح 
حبملختلف ح  أهي حبلقوىحبلبش ا حفقاحبصبالحسخحبلض  ر ح ش اعحقط و ححياهح حبملشطك حبالجتمطعي   ساطجل 
ح لتحقييحسطح قامحفقاحش عحه بح سبطمح بهابفحه هحبلوزبراح بملاا اطتحبمل  بط ح بطح  وظيمحسبطمحك حسوبط

ح.بلقط و 
 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كَي لةطةَليةتي دةسك , ئَيستا دانونةكة بةطشك دةخيةمة دةنطةوة, دةشةي بكاتكةس تادةتي ماية مونا

كؤتايي بةدانيشتنةكة , زؤر سوثاس, كَي لةطةَلي نيية؟ بةتَيكرزاي دةنط دةبووَل كرا, بَ ن  بكات؟ سوثاس
ؤذةكةمان بؤية خستمانة سَي شةممة بؤ ئةوةي دوو ر, دانيشتين داهاتوو رؤذي سَيشةممةي داهاتوو, دَين 

, رؤذي يةك شةممة بةرنامةي كار هةبَيت بؤ ئةوةي ضد وهةشت سةعاتةكة لةثَيشتان بَيت, لة ثَيش بَيت
 .سوثاس, ثَيشنيارةكةي كاك ئارَيد تةتبيق بكةين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن رشاد مفكع نا(                       كمال كركوكي.د)ؤرست اب  عب اه                      حمم  دادر عب اه
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كي ئةجنومةني نيشتمانيي         جَيطري سةرؤ ري ئةجنومةني نيشتمانيي      سكرتَي
 عَيراق -عَيراق                               كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان   
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 ( 6)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 60/9/6002 رَيكةوتي ضوار شةممة

نيشتمانيي  ئةجنومةني  02/9/0226رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممةي سةر لة بةياني (11,12)كاتذمَير   
ــراق   بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .بةستي خؤي ( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (6)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (6)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دانيشتين ذمارةي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ني دووةمي ثةرلةماني كوردستان خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذارد

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراوةكان-1

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :ةي كاربةرنام, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
وةرزؤي رؤذي ضوار شةممة ي ثَيش ني(11,12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(6)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت02/9/0226رَيكةوتي 
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراوةكان-1

سةرةتا داواي لَي بووردن دةكةم كة دوَييَن سوء ؤةهمَيك بوو كؤبوونةوةكةمان دوا كةوت و لة راسك دا 
دواخراوة ئةوان وا ( 0)من تةليفؤمن كرد بوو بؤمةوعي ةكةي  سةعات ( 0) مةوعي َيكمان هةبوو سةعات

تَي طةيشتبوون بةهةَلة ئاطاداري كاك ؤرسةتيان كردبوو، وتيان دانيشتنةكة دواخراوة، كة لة كؤبوونةوةي 
 تةليفؤمن كرد وتيان وامان زانيوة هةمووتانيان تةب يغ كردبوو لةبةر( 7372)مةسيف تةواو بووين دةوري

 .ئةوة مةسةلةكة ئةوة نةبووة دانيشتنةكة ئي غا بكرَينت،  ئةو سوو ؤةهمةبوو بؤية داواي لَيبووردن دةكةين
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 :بةرزَيدشَيروان نايح حي ري
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةمن دوو سَي موالحةزةم هةية ثَيش ئةوةي دةست بة مونادةشةكامنان بكةين ئةطةر مةجامل يَي ب ةن
ةئجي ةكةي دوَيين بة حةديقةت تةع يقةكة هةية لة سةري و ئةو موالحةزاتانةي كة سبةت تينبة -1

دةدةم تةنها بؤ رَيك خستين ئيش وكارةكاني خؤمانة، من وةكو ؤراكسيؤن ئاطام لَينةبووة لة تةئجي ةكة 
ؤني بؤ بةياني هاتومةتة ئَيرة لة ئيستع مات بة من وتراوة بةينةما ئةن اميكي ثةرلةمان بؤ شةو تةلةؤ

من كردووة كؤبونةوة تةئجيد كراية، ئةوة بة حةديقةت نةدسَيكة ئومَي  ئةكةين ئةوة تةالؤيي بكرَيت 
ئةمة يةك، دوو مةوزوعي بةرَيوة ضووني ئيش وكارةكاني ناو ثةرلةمان من سستيَيكي لَي دةبينة ئَيمة سَي 

ثرؤذة مونادةشة كراية مةعةلع ة ي مانطة تا ئَيستا دوو ( 02)مانط دةستمان بة دةوام كردية ئةمرؤ 
ثرؤذة ئامادة ية بؤ طفتوطؤ كردن لة سةري، مةوزوعي سَييةم دوَييَن سَي سةرؤكايةتي كبوونةوةيان ( 12)

هةبوو لة طةَل هةردوو الياني سةرةكي حةق نيية ئَيمة، وةكو ئةن اماني ثةرلةمان لة ميي ياكان طوَي 
كيش بة ئَيمةش ب رَي وةكو ئةن امي ثةرلةمان بؤ ئةوةي بيسك خالةكان بي  حةق واية موختةسةرَي

ئاطاداري ئةم رةوشة ب ، خالةكةي سَييةميش ئةوةية مةوزوعي ليذنةي ياسا، ليذنةي ياسا ئةركةكي زؤري 
لة سةرة ئةو ؤةترةية خاسةتةن لةم دؤناغة، ئةطةر لة كاتي مونادةشات بب  بة دوو طروث، طروثَيك 

لة ليذنةي ياسا، طروثَيكيش مشغولي نيقاشات بيت بؤ تاوتووكردني ثرؤذةكان مةشغولي مونادةشة بيت 
 .مةجاملان ثَي ب ةن بؤثَيرةوي نا خؤي ثةرلةمامنان لة ثَيشة وزؤر سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
سبةت ئةوةي رةخنةكةت، رةخنةكةت دبولة كة دةبواية ئاطادار بكرَين، تةئجي ةكةي بؤ ينجارَي ئةولةن بة

ئَيوارَي نةك الي ئَيوارَي شةرحة كرد لة بةيانيةوة بؤ ئَيوارَي، ثَيرَي شةو ئَيمةش ئاطادار كراين كة 
كؤبونةوةيةكي ئاوا هةية لة بةيين هةرسَي  سةرؤكايةتي بة ئامادةبووني جَيطرو سكرتَير وسكرتَيري 

سةران كرد ئةوةن ةي هةردوو حيدبة سةرةكيةكة و، لةبةر ئةوةش ئةمةش بة ناضاري تةب يغي كاك ؤر
 لَيرة بووين كة كؤبونةوةكة خبةينة ئَيواري هةر بؤيَيش خستمانة ئَيواري بؤ ئةوةي رؤذَيكمان لة دةست

نةضَي بؤ مونادةشةو ئةوانة ئَيوارةكةش بةم شَيوةية بووكة ئَيمة مةخسةدمان نةبوو تةئجيد بينت،  
طةَل مةترانَيكم ئاشوريةكان لَيرة بوون  مةخسةدمان ئةوةبووئةوكؤبوونةوةي كة ئَيستا كردمان لة

ئةمة مةخسةدمان ئةوثَينجة بوو بة هةَلة لة ئَيوةيان ( 12372)بووخراية ئةمرؤ( 0372)ومةوعي مان 
تَي طةيان بوو كة تةئجيد كراية، بة نسبةت  ئاطاداركردني ئَيوة و، ئَيمةش دوَبين كؤبونةوةمان كردووةو 

  تا كؤبونةوةيةك بكةين ئةوة باس بكةين بؤ ئَيوة، دووش هةر ثَيشنيارَيك ناكرَينت راطةيان ني  راوةستَين
هةية نيدامي داخ ي ئةو شتانةش كؤسثَيكي زؤريش هةية لة بةردةم مونادةشةكردني زؤر شت دةبَي 
خبرَيتة بةرنامةوباس بكرَيت ئةوضاك بكةن نيدامي داخ ي ضاك بكةن بؤ ئةوةي رَيطا ب اتن سةرةتاي 

وونةوةيةك ضي تازة هةية بؤر باس بكةين ض برادةرَيك نودتةيةكي موهيمي هةية، وةختَيكي هةموو كَوب
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بؤ دابنَينت دة دةديقةيةك يان ضارةكَيك باسي بكةين ئةوة باشة، بةآلم نيدامي داخ يةكة رزَيطةمان لَي 
بكةين، من دةطرَي مةطةر هةروا شتَيكي طرنط هةبَينت و طؤَي نةدةينة نيدامي داخ ي و بؤتان باس 

كاك ) وةزيري شةهي ان و ئةنفال و ( خاتوو ضنار) سةرةتا دةبوو بةخَيرهاتين . م حةزةكةم دةرنةبرزر
وةزيري هةرَية بؤ تةنسيق لةبةيين ثةرلةمان و حكومةت بكةم كة ئةمرزؤ لَيرةدا حازرن، (سع 

َيرهاتنتان دةكةم بةناوي بؤمونادةشةكردني ثرؤذةي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفال كراوةكان، ئَيستا بةخ
ئةوان، ئومَي ةوارم ثرؤذةكةمان بةرزَيك و ثَيكي بةرزَيوةبضَينت، سةرةتا داوا دةكةم لة ليذنةي دانوني ب  

 .لةشوَيين خؤيان دانيشن ؤةرموو نودتةي نيدامة بؤية
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
َيمة ذمارةيةكي ياسايي كة زؤرينةي ثَيكهاتةكةي ثةرلةماني تَي ابوو، سةبارةت بة جةدوةلي ئةعمال ئ

داواكاريةكمان ثَيشكةش كرد بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان دوو رؤذ ثَيش ئَيستا بةثَيي نيدامي داخ ي كة 
كة جؤرَيك لة (ثاثاي ظاتيكان)خبرَيتة ناو جةدوةلي ئةعمال سةبارةت بة مةحكوم كردني لَي وانةكاني 

لةناو كؤمةَلطاي مرؤظايةتي ئةنَيتةوة،و ثَيمان خؤش بوو لةناو جةدوةلي ئةعمال هةبووايةو ثشَيوي 
 .روونكردنةوةيةك بكرَيت كة لةبةرضي نةخراية ناو جةدوةلي ئةعمال

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بكاتن وةآل خؤي رزةئيةك وا ثةي ابوو كةلةجياتي ئةوةي خبرَيتة بةرنامةوة سةرؤكايةتي بةيانَيك دةر

بؤتةوزني مةوديفي ضونكة بةبَي ئةوةي خبرَيتة ناو بةرنامةوة مةوديفَيكي عام هةية ئةسةؤَيك دةنوَييَن 
لةو بةيانةي كةدةرضووة، لةبةرزترين ثايةي برامةسيحيةكان، حةزمان نةدةكرد وابَينت و رزةئيةكةوا بوو 

ارادا نةبوواية، دةكرا مونادةشةي بكةين و كة سةرؤكايةتي بةيانَيك دةربكاتن، بؤية ئةطةر ئةو بايةنة لةئ
 .خبرايةتة ناو بةرنامةي كارةوة

ئومَي يش دةكةم خؤي ثايا تا . بةآلم رزةئيةكي واهةبوو لةاليةن خؤمانةوة كة ئَيمة بةيانَيك دةربكةين
 ئَيستا دوو جاريش ئةسةيف نوان ووة هةموو اليةك خةريكن ئَيمةش هةر لةو رزووةوة وةك هةَلوَيستَيك

كة ئَيمةش نارزازين لةوة، و ئةسةو دةكةين لةو تةسرنةر كةداويةتم .دةنووس  تةسرنَيك دةدةين
ضونكة عي دةي بةيين مةسيحيةت و ئيس مة، عي دةيةك سةدان . ئومَي  دةكةين خؤيان ضارةي بكةن

بضةسثَينَينت بةتايبةتي ساَلة ثَيكةوة دةذين و ثَيويستيش دةكاتن ئةديان اليةنة ئيجابيةكاني لةثةيوةن ي ا 
مةسيحيةت دينَيكة رزَيدي هةية، وئيس م بؤماني رزوونكردؤتةوة كة مةسيحيةت دةبَي . بةنيسبةت ئَيمةوة

ودةبَي طفتوطؤيان لةطةَل ا بكةين و دبوَلة ئةوانيش خواثةرسنت مادام خواثةرسنت براي . رزَيدي لَي بطرين
موو المان بيثارَيدين،و هةموواليةكمان ثتةوي بكةين، رزَيطا ئَيمةن، وئومَي يش دةكةين ئةو عي دةية هة

, نةدةين خةَلكَيكي تون  رزةو لةناو ئيس م ا لةناو هةر ئةديانَيكي تردا ئةو عي دةيةمان لَي تَيك ب ات
 :ؤةرموو كاك عومسان
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 (:باني ماراني)عب اه دادر  عامط بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ة دسةكاني من براي بةرزَيدم كاك شَيروان كردي، منيش ثشتطريي لة دسةكاني ئةو دةكةم، ديارة بةشَيك ل
مةسةلةي دواخستين كؤبوونةوة، بةرزاسك حةدة بةؤراكسيؤنةكان بَ َين ضونكة ئةوانيش ط ةيي لة ئَيمة 

واية هةرشتَيك لةو دةكةن دةَلَين بؤ ثَيمان ناَلَين تةئجيد بووة تابرزؤينةوة تاوةكو بَي ، بؤية داوامان 
 .بابةتةوة بوو بة ؤراكسيؤنةكان بَ َين

مةسةلةي ثرؤذةي دةستورةكة نازامن لة هةن َي جَي خةَلك وةريان طرتية، خةَلك ثرسيار لة ئَيمة : دوو
بةرزاسك دةستورمان نةديتية دةبواية مةسةلةي دةستوريش لةباتي بضَيتة شوَيين تر عةلةل ةدةل . دةكات

مةعقولة . ةكي ب ةنَي يان نازامن لة هةن َي جَي بآلوكراوةتةوة لةسةر لق و مةَلبةن ةكانؤراكسيؤن دانةي
لة لق و مةَلبةن ةكان ديتة دةستور تائَيستا نةمان يتية، خاَلَيكي تريش . تائَيستا دةستورمان نةديتية

دةم كؤشكي ثةرلةمان ئةوةية كة دةمةوَي باسي بكةم ئةوةية كة ئَيمة ئيقرارمانكرد كة سةيارة نةيةتة بةر
دواي ئةوةش ئةمة بةرزاسك شتَيكي ناخؤشة، . ئَيستا سةيارة دَيتة ئةوَي بَي ئةوةي ئَيوة لَيي بثرسنةوة

ئَيمة لَيرة دةرارمان ا كةكةس سةيارة نةهَينَيتة بةردةم دةرطةي ثةرلةمان، ئَيستا هةن َي خةَلك دَيت 
 .هةمووي ئازاد بكةن يان هةمووي دةدةغةكةن لةوانةية سبةييَن كَيشة دروست بكةن، ئَيوة يان

 .ضونكة بةرزاسك ئةوة شتَيكة شك لَي دروست دةبَي، ئي  سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ازي يةكةمت جوابي درايةوة ثَيويست ناكات بطةرزَيمةوة سةري ئةوةي كاك شَيروان باسي كردو ريعتبؤ ئي
يارة دةرار دراية حةدة هةموومان إلتدامي ثَيوة بكةين ضؤن شةرحة كرد، لةسةر مةسةلةي سةياراتيش سة

دةرار دراية وا جَيبةجَيي بكةين، نودتةي سَييةم بةنيسبةت دةستورةوةية ئَيمة بآلومان نةكردؤتةوة تةنها 
دراوةتة سةرؤكي هةرَية و دراوةتة سةرؤك كؤمار ئةو دوو نوسخةية، و ئَيستا دةرارمان داوة كة ثَيتان 

ة رؤذي يةك شةم جةلسةيةك دةكةين بؤ خوَين نةوةي، ئةو خوَين نةوةية لةهةمان كاتيش اية بؤ بَ َي  ك
بآلوكردنةوةي رزةئي عام رؤذي يةك شةم دةخيوَينينةوةو بآلوي دةكةينةوة، هةم بؤ ئَيوةية هةم 

ةر سايت و نوسخةشتان دةدةييَن هةميش لةرزَيطاي ئةو بآلوكردنةوةية بؤ رزةئي عام و دوايش دةخيةينة س
داوا لة هةموو خةَلك دةكةين، لة حيدبةكانيش دةكةين كة هةريةكة بةشَيوةي رزةمسي بؤيان دةنَيرين كة 

خوَين نةوة . ئةوة ثرؤذةية ئةو خوَين نةوةش خوَين نةوةية بؤ بآلوكردنةوة نةوةكو خوَين نةوةي يةكةم
تةوة م حةزةي خؤي بنَيرَينت بةئيمَيد و بؤ بآلوكردنةوةي لة مي يا بؤ خةَلك  خةَلك بؤي هةية بيخوَينَي

بةش اري بكةن لة .ئَيوةش هةمووتان مولدةمن بة تايبةتي ئةن اماني ليذنةي نووسينةوةي دةستوور
شيكردنةوة، وشةرحكردني و نةدوات بةسنت لةسةري و لةشارةكاني تريش ئةطةر ثَيويست بَيت جةولة 

 1/10بَينت دَيتة ئةو ليذنةية وةخك بؤ دادةنرَيت تا بكرَينت و شةرح بكرَينت، و هةر موالحةزةيةك 
ئةو مونادةشةية كراوةدةبَينت وة هةض م حةزةيةك هةية دةدرَيتة ئةو ليذنةية، ئةو  1/10مقررة تا
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ليذنةية ضي بةثةسةن  زاني بؤ دةوَلةمةن  كردني ئةو ثرؤذةية دووبارة إعادةي دةكاتةوة، ئنجا 
كة تةواو دةبَينت دةخرَيتة بةردةمتان بؤ مونادةشةكردن  1/10ي تر ثاش بةهةمواركراوي ثرؤذةكة جارَيك

و ثاش ئةوة إدراركردني ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَيت دابنيشن وابدامن مايف مرؤظيش رزاثؤرتي 
 .هةية

 
 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
. ةر ياساي وةزارةتَيك دةكةين كة وا وةزارةتي شةهي  و ئةنفالةئةمرزؤ ئَيمة كؤبووينةتةوةدسة لةس

كة دادوةر هةن َي . كةوا دادطايي كردني سةراني رزذَيمة بةو دةزيةوة. ئَيستةش دةنطؤيةكي طةورة هةية
 .رزايةكمان هةبَي. شك وت لةطةَل بَي يةني مةحكةمةكةدا نةدةطوجنا، جا بة ثَيويسك دةزان 

 :ئةجنومةنبةرزَيد سةروكم 
دووةمينيش دوَييَن رزةئيس وزةرا داواي كرد دادوةرةكة البةرن . ئةوة لة نودتةي نيدام نية يةك

. مةحكةمةش دبوَلي كرد يةعين ئةو موشكي ةية هةر حةل بوو، ديارة موتابةعةي تةلةؤديؤنت نةكردووة
 .ببورة. ولة بةرنامةي كاريش انية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 

 :بةرزَيدان ئةن اماني ثةرلةمان
بؤ ئةوةي دةست بةكارب  وةدةست بةطفتوطؤكردن لةسةر برزطةكاني ياساكة بكةين ئَيستا، سةرةتا ليذنةي 

 .ياسا رزاثؤرتي خؤي بةزماني كوردي لةاليةن كاك زاناوة دةخوَينَيتةوة با بفةرمووَي
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 :د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
 .رزاثؤرتي ليذنةي ياسايي بةزماني كوردي

ثرؤذةكة , لة ثةرلةمان, دا4/9/0226لة رؤذي , دواي خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي لةسةرةوة ناوبراو
لةطةَل وةزيري ثؤست ثَي سثَيردراوي ئةم وةزارةتة , ئَيمةش ديراسةمان كردو, حةواَلةي ليذنةكةمان كراو

, راثؤرت و راسثاردةو ثَيشنيازةكاني خؤي, ليذنة, دواي طفتوطؤو راطؤرينةوةش. كؤبووينةوة, اتازة دانراوةد
 :لةمانةي خوارةوةدا  ثَيشكةش دةكات, بةكؤي را, لةبارةي ئةو ثرؤذةيةوة

بةدةم ,  تازة لة هةرَيم ا دانراوة, ضونكة ئةم وةزارةتة, ليذنةي ياسا تةئيي ي ثرؤذةكة دةكا: يةكةم 
 .هةَلةي زمانةواني و رَيدمانيي ناو ثرؤذةكةتان راست كردووةتةوة, دني ئةم راثؤرتةوةئامادةكر

 :ليذنة ثَيشنياز دةكا ديباجةيةك بؤ ئةم ثرؤذةية دابرَيذرَي: دووةم
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بؤ ئةوةي لةطةَل , دَيري يةكةمي ماددةكة, ليذنة ثَيشنياز دةكا, لةبارةي ماددةي يةكةمي ثرؤذةكةوة: سَييةم
ي ثَيناسةكاني ياساكاني ديكةي ثةرلةماني كوردستان ا بطوجنَي بةم شَيوةيةي خوارةوة رشتةي ئاساي

 :دابرَيذرَي
 (ماناكاني بةرامبةريانة, مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة)

برزطةكاني بةثَيي , ليذنة ثَيشنيازي ئةوةية كة, ئةوة, هةرضي ماددةي دووةمي ثرؤذةكةية: ضوارةم
 .طرنطييان ريد بكرَينةوة

 :ئةم ثَيشنيازةي خوارةوةي هةية, ئةوة ليذنة, (ماددةي سَييةم و ضوارةمة)هةرضي : ثَينجةم
ضونكة هةردووكيان ثَيوةن ييان بة ثَيكهاتةو , (ماددةي سَييةم)ب  بة, ـ هةردووكيان يةك خبرَين و1

ريد بةن  , ةيةماددةكاني ثاش ئةم مادد, بةثَيي ئةوة, ثاشان. ثَيكهَينةرةكاني وةزارةتةكةوة هةية
 .دةكرَينةوة

بةثَيي طرنطي و ريدبةن ي ئاسايي ثَيكهاتةو ثَيكهَينةرةكاني وةزارةتةكة دووبارة ريد , ـ جَيطاي برزطةكاني0
ئةم رشتةو ريد بةن ةي خوارةوةي بؤ زياد , ثرؤذةكةش وةكو ثرؤذةي وةزارةتة تازةكاني ديكة, بكرَينةوةو

 .بكرَيت
 ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكة

 :ددةي سَييةمما
سةرثةرشك و , بةرثرسي ئيش و كارو ئارزاستةكاري سياسةتي وةزارةتةكةيةو, سةرؤكي بااَلو: وةزير: يةكةم

يان , بةرَيوةبةرة طشتييةكان, وبؤي هةية هةن َي لة دةسةاَلتةكاني بة بريكاري وةزارةت. ريقابةي دةكا
وو ئةو برزيارو ؤةرمان و رَينماييانةي كة بةوكةسةري لة وةزارةت ا بةشياوي دةزانَي بسثَيرَيت هةم

كاروباري ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و , ثَيوةن ييان بة ئةركوؤرمان و ثَيكهاتةو ودةسةاَلت و
خؤي , لة وةزيرةوة دةردةضن و, بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية, رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةبَي

ضونكة , ر بةرثرسيشة بةرامبةر بة ئةجنومةني وةزيرانوةزي, سةرثةرشتيي جَيبةجَيكردنيان دةكا
 .ئةن امَيكي هاوكاري ئةجنومةنةكةية

كة وةزير ثَيي دةسثَيرَي ياري ةي وةزير دةدات لة , لة ضوارضَيوةي سةاَلحييات ا: بريكاري وةزارةت: دووةم
ؤيي تايبةت بةم مةرجيشة برزوانامةي زانك, ئارزاستةكردن و سةرثةشتكردني كاروباري وةزارةتةكةدا

 .ئيشةوةي هةبَيت
برزوانامةي , بةرزَيوةي دةبا, بةث ةي بةرَيوةبةر سةرؤكايةتيي دةكاو, ؤرمانبةرَي: نووسينطةي وةزير: سَييةم

 .ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن. زانكؤي هةبَي
, يي دةكاو بةرَيوةي دةباسةرؤكايةت, ؤرمانبةرَي بةث ةي  بةرَيوةبةر: نووسينطةي بريكاري وةزارةت: ضوارةم

 .ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن. بروانامةي زانكؤي هةبَي
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خاوةن ئةزموون و , دةبَي برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و, لة ضواركةس زياتر نابن: راوَيذكاران: ثَينجةم
 .كةردةش بن

برزوانامةي , سةرؤكايةتيي دةكاوؤرمانبةرَي : كاروباري ئي اري و دارايي بةرزَيوةبةرايةتي طشك: شةشةم
 :ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش وابةسك دةبن. خاوةن ئةزموون و ثسثؤرزيش بَي, زانكؤي هةبَي و

 .ئي ارةو زاتيية اـ بةرَيوةبةرايةتي
 .حساب و حسابكاري ب ـ بةرَيوةبةرايةتي
 .لَيوردبوونةوةو ريقابةي ناوخؤ ج ـ بةرَيوةبةرايةتي

 .و لَيكؤَلينةوة(ئامار) هةمةذمَيري ةبةرايةتيد ـ بةرَيو
 .ث ن انان و بةدواداضوون ه ـ بةرَيوةبةرايةتي

 .ي كاروباري ياساييو ـ بةرَيوةبةرايةت
 .المان برد, بةثَيكهاتن لةطةَل وةزيردا, لةبةر ئةوةي كة زيادةية: ي خدمةتطوزاريح ـ بةرَيوةبةرايةت

, ؤرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكا برزوانامةي زانكؤي هةبَي و: ان وةبةره تي طشكبةرَيوةبةراية: حةوتةم
 :ثةيوةستم دةبن, ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش. خاوةن ئةزموون و ثسثؤرزيش بَي

 .اـ بةرَيوةبةرايةتيي ثرؤذةكان
 .كاروبار ب ـ بةرَيوةبةرايةتي

 .ي حساب و حسابكاريج ـ بةرَيوةبةرايةت
ئيشي بةرَيوةبةرايةتيي , ئيشةكةشي, ضونكة زيادةيةو, البرا, ئةمةيان: ثَيكهاتنةكاني بةرَيوةبةرايةت ـد

 .كاروباري ياسايية
ضونكة بة هةَلة كةوتووةتة , البرا, ئةمةش:كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراوان زـ بةرَيوةبةرايةتي

 . ثرؤذةكةوة
ؤرمانبةرَي :  ان و ئةنفالكراوانبةرزَيوةبةرايةتي طشتيي خدمةتطوزاريي كةس وكاري شةهي: هةشتةم

 .خاوةن ئةزموون و ثسثؤرزيش بَي, برزوانامةي زانكؤي هةبَي و, سةرؤكايةتيي دةكا
ؤرمانبةرَي : بةرزَيوةبةرزايةتي طشتيي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراوان لة ثارَيدطاكاني هةرَيم ا: نؤيةم

ئةم بةرزَيوبةرايةتييانةي . ئةزموون و ثسثؤرزيش بَي خاوةن, برزوانامةي زانكؤي هةبَي و, سةرؤكايةتيي دةكا
 :خوارةوةش وابةسك دةبن

 .كاروباري شةهي ان اـ بةرزَيوةبةرايةتي
 .ي كاروباري ئةنفالكراوانب ـ بةرزَيوةبةرايةت
 .ي ئي ارةو زاتييةج ـ بةرزَيوةبةرايةت
 ي حساب وحسابكاريد ـ بةرزَيوةبةرايةت

 .بوونةوةي لَيبوردبةرزَيوةبةرايةته ـ 
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 . ي راطةيان ن و ثَيوةن يكاريو ـ بةرزَيوةبةرايةت
 . ي كاروباري ياساييز ـ بةرزَيوةبةرايةت

بةثَيي ثَيشنيازةكاني ليذنةي ( ماددةي ضوارةم) كة دةبَيتة, هةرضي ماددةي ثَينجةمي ثرزؤذةكةية: شةشةم
وةزارةتي , ةجنومةني راوَيذكاري ا هاوثشكننوَينةراني ئةو وةةزارةتانةي لة ئ, ليذنة ثَيشنياز دةكا, ياسا ئةوة

ناووخؤو نوَينةري وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية و نوَينةري وةزارةتي ؤَيركردني 
 .بااَليشيان بؤ زيادة بكرَين

 .هةر لة سازداني كؤبوونةوةكان ا بةجَي هاتووة, ئةوة, ضونكة, الدةبرَي( دووةم) لة ( ا) هةروةها برزطة
ليذنة ئةم , ئةوة, كة دةبَيتة ماددةي ثَينجةم, لة ثرؤذةكة( شةشةم)بةش بةحاَلي ماددةي : ةوتةمح

 :ثَيشنيازةي خوارةوةي هةية
بوجةيةكي , لة ضوارضَيوةي بوجةي وةزارةتةكةدا, بةرَيوةبةرايةتي طشك وةبةرهَينان: ماددةي ثَينجةم

 : ار دةكرَيثارةد, لةم ضاوطانةي خوارةوة, تايبةت بة خؤي دةبَي
 .ي حكومةتي هةرَية(سوح ) ـ بةخشش 1
 .و بةخششي ديكةي ـ دواي مواؤةدةتي ئةوجنومةني وةزيران( بلتدعطت) ـ ثيتاك 0
 .كة وةزارةتةكة بةثَيي ياسا خرزي دةكاتةوة( بلوتتطب) ـ دةسنطة  7
 .ـ داهاتي وةبةرهَينانة تايبةتييةكاني وةزارةتةكة 4
 .ؤري وةزارةتةكةـ دازاجني بداظي جؤربةج 0
 . ـ بةخششي ديكة 6

 ئةو, ضونكة زيادةيةو, البربَي, ليذنة ثَيشنياز دةكا, ئةوة, ي ثرؤذةكةية(ماددةي حةوتةم)هةرضي : هةشتةم
 .بة دةدي ياسايي طشك ضارةسةر كراون دوو حاَلةتةش كة تَيي ا هاتوون،

لة يةك ماددةدا يةك , ليذنة ثَيشنياز دةكا, ئةوة, ية لة ثرؤذةكة(هةشتةم و يازدة)  هةرضي ماددةي: نؤيةم
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرَيذرَيت, و(ماددةي شةشةم) بكرَين بة , خبرَين و

 :{ماددةي شةشةم}
 .ئةركوؤرمان و كارةتايبةتةكاني وةزارةت و ثَيكهاتةكاني بة ثريزؤ دياردةكرَين: يةكةم
بةثَيي , لة ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكةدا, يان هؤبةبةرَيوةبةرايةتي يان بةش , وةزير بؤي هةية: دووةم

 .بكاتةوة يان يةكيانبخا يان ئي غايان بكات, ثَي اويسك كارو لة كاتي زةرووردا
كةلة ماددةي دووةمي ئةم ياسايةدا , وةزير بؤ بةجَي طةيان ني هةر ئةركوؤرمانَيكي وةزارةتةكة: سَييةم
 .كاتي ثَيك بهَييَن بؤي هةية ليذنةطةلي هةميشةيي يان, هاتووة

, بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ بة ئاساني جَيبةجَيكردني حوكمةكاني ئةم ياساية, وةزير: ضوارةم
 .دةربهَييَن
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بةثَيي ثَيشنيازي ليذنةي (حةؤتةم) لة ثرؤذةكة كة بووةتة زجنريةي( ماددةي نؤيةم) سةبارةت بة: دةيةم
 .ياسايي ئةوة هي  تَيبينييةكي لةسةر نيية

, بةثَيي ثَيشنيازي ليذنةي ياسا( ماددةي هةشتةم) كة بووةتة, هةرضي ماددةي دةيةمي ثرؤذةكةية: يازدةم
ئةجنومةني , 1993ي ساَلي (4) ياساي ذمارة : )) ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةي خوارةوة بَيت

لة  106و  19/6/1999لة  126و بريارةكاني ذمارة , ياساي دةزطاي شةهي , نيشتماني كوردستان
 ((.ي ئي ارةي س َيماني ثووضةل دةكرَيتةوة0220ي كانوني دووةمي 10لة  00و  13/12/0222

ليذنة هي  تَيبينةكي ( نؤيةم) كة لة  ثرؤذةكة بووةتة زجنريةي( دوازدةم) سةبارةت بة ماددةي : دوازدةم
 .لةسةر نيية

ليذنة ثَيشنياز دةكات , ئةوة( ماددةي دةيةم) ةتةكة بوو, ي ثرؤذةكةية(ماددةي سيازدةم) هةرضي : سيازدةم
دةبَي ئةجنومةني وةزيران واليةنة ثةيوةن ي ارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية : ))بةم جؤرة دابرَيذرَيتةوة

 ((.جَيبةجَي بكةن
, ليذنة ثَيشنيازدةكا, ئةوة, (ماددةي يازدة) كة بووةتة, ي ثرؤذةكة ية(ماددةي ضواردة) هةرضي : ضواردةم

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرَيذرَي
 (.لة وةدايعي كوردستان ا بَ و دةكرَيتةوة, لة رؤذي دةركردنييةوة دةخرَيتة كارو, ئةم ياساية) 

 .هي  تَيبينييةكمان لةسةري نيية, ئةوة, بةش بة خاَلي هؤكارةكاني داناني ياسايةكة, لة كؤتايي ا
راي ليذنةي ياساييش لة بارةي ثرؤذةكةوة خبةنة ثَيش , كةوئةسَ ي ثرؤذة, تكاية بفةرموون سةيري بكةن و

 .راي شياوي خؤي لةسةر دةربربزَي, طفتوطؤي لةسةر بكاو, تا, ضاوي ئةجنومةن
 لةطةَل رَيددا

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .وةعةرةبيةكة ثَيويست ناكات دوايي خاَل بةخاَل بةعةرةبي خبوَينرَيتة. رزاثؤرتي مايف مرؤظ. زؤر سوثاس
 :حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن
 :بةناوي خواي بةخشن ةو ميهرةبان

 –رزاثؤرتي مايف مرؤظ لةسةر رزٍِةشنووسي ياساي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراوةكاني هةرَيمي كوردستان 
 .عَيراق

 .ماددةي يةكةم ثةسةن ة وةكو خؤي
 :رةيةماددةي دووةم ثَيشنياري ليذنةي مايف مرؤظ بةم جؤ

 :وةزارةت ئةم ئةرك و ؤةرمانانةو، وةدةستهَيناني ئةم ئاماجنةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
بؤ ئةوةي . ؤةراهةمهَيناني ثَي اويستية ماددي و مةعنةويةكاني كةس وكاري شةهي ان وئةنفالكراوان-1

 .بةذيانَيكي سةربةرزو كامةران بذين
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ة ةو ناوضةكاني تري كوردستان وئةنفال و شةهي اني زين وو رزاطرتين يادةكاني كيمياباراني هةَل-0
 .كوردستان وةكو هَيمايةكي نةتةوةيي طةلي كوردستان

كاركردن بؤ ناسان ني ئةو دوو كارةساتة بةجيهان وةك جينؤساي ي نةتةوةيةكي زين ووي رزؤذهةآلت و، -7
 .داناني يادطاري شياووشايستة بؤيان

. رزةشنووسةكة لةثَيرزةوي ناوخؤدا جَيطاي دةبَيتةوة بةدارزشتنةوةيةكي تر خاَلي سَييةمي ناو: خاَلي سَييةم 
 .يةعين لَيرة زياد بَي بةبؤضووني ئَيمة

بؤية دةكرَي . خاَلي ضوارةمي رزةشنووسةكة لةطةَل ئةركةكاني ئةم وةزارةتة هاوسةنط نية: خاَلي ضوارةم
ياني خاَلي ضوارةمي ناو . وةية دابرزَيذرَيتةوةبةم شَي( 4)و بكرَيتة خاَلي ( 6)بطوَيدرَيتةوة بؤ خاَلي 

غةَلةتة .جا ئةو ئةبَيتة خاَلي ضوار.ئةكرَيتة خاَلي شةش كةلةناو رزةشنووسةكةدا هةية. رزةشنووسةكة
ةكةر البضَم و (0)بؤ خاَلي . هةَلةية( 0)ياني بؤ خاَلي . ةكة زيادة(0. )يةعين بؤية رزاستةكة ئةخوَينمةوة

 :و بةم جؤرة دابرزَيذرَيتةوة(4)بكرَيتة خاَلي 
 :كاركردن بؤ رزاستكردنةوةي واديعي ذياني كةس وكاري شةهي ان و ئةنفالكراوان بة

 .بةرزكردنةوةي ئاسك بذَيوي و طوزةرانيان-ع
خودكةؤاكردنيان لة رزَيطاي كردنةوةي بنكةو ؤَيرطةي ثيشةدةسك و دةست رزةنطيين لة ناوضانةي كة -ب

 .انيان تَي ايةزؤرترين شةهي و دورب

دروستكردني كارطةي طوجناو وثَيويست لةو ناوضانةدا بؤ سوود مةن بووني كةس وكاري شةهي و  -ج
 .ئةنفالكراوان

ةم هةر وةكو خؤيةتي بةرزكردنةوةي ئاسك ثةروةردةو خوَين ن و رزؤشنبريي (0)خاَلي : خاَلي ثَينجةم
ثةروةردةيي و تةن روسك بؤ دابينكردني ثَي اويسك  مناآلني شةهي  و ئةنفالكراوان بةدياريكردني رزابةري
 .تةن روسك و بةرنامةي طةيان نيان بة خوَين ني باآل

 ماددةي حةوت . وةكو خؤي. دةبَيتة ماددةي شةش: ماددةي حةوت

كاركردن بؤ ئاوةدانكردنةوةي ئةو شارو شارؤضكةو طون انةي بةر هَيرشي كيمياباران و شاآلوةكاني 7-
 .توون بة شَيوةيةكي هاوضةرخئةنفال كةو

دةرةبوو كردنةوةي كةس و كاري شةهي اني كيمياباران و ئةنفالةكان لةسةر هةر سَي دةسةآلتي  8-
 .حكومةتي هةرَية و عَيرادي ؤي راَل و كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي

 .ئَيمة لةو ثَيشنيارانة دوو خاَلمان زياد كردبوو
ي كةس و كاري كيمياباران و ئةنفالكراوان لة بؤنة نَيودةوَلةتية كاركردن بؤ بةش اري ثَيكردن( 2)خاَلي 

 .تايبةتيةكاني ئةو بوارة وةكو نوَينةري نةتةوةيةك كة جينؤساي  كراوة
ةميش ئةوة بوو كاركردن بؤ ناسان ني ئةو دوو كارةساتة بة جيهان وةك جينؤساي ي (7)خاَلي 

 .و ضوار ثشتطريي ليذنةي ياسايي دةكةين بكرَيتة يةك ياني ماددةي سَي. نةتةوةيةكي زين وي رزؤذهةآلت و
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وةزير بةرثرسيارة لةبةردةم ئةجنومةني وةزيران ا كة خؤي . لةكؤتاييةكةي ا ئةمةي بؤ زياد بكرَيت-1
 :ئةن امَيكي ئةو ئةجنومةنةية دوو بةرزَيوة بةرايةتيةكان بةم جؤرة بَيت

 .بةرزَيوةبةرايةتي شةهي انم كيمياباران
 .بةرايةتي شةهي اني ثَيشمةرطةي كوردستانبةرزَيوة

 . بةرزَيوةبةرايةتي ئةنفالكراوان
لة . شةهي ي كيمياباران جيابَيت لةطةَل شةهي ي ثَيشمةرطة جيابَيت. يةعين ئةو شةهي انة ببَيتة دوان

ديباجة ئَيمة ثَيش  وةكو .ليذنةكة ئَيمة ئةوةي كة ليذنةي ياسايي إد احي كردبوو بؤ ديباجةيةكي هةبَيت
 .نووسيمان بةآلم دوايي وتيان ديباجة نابَيت هةن َيك لةوانةي كة دانون زان بوون

 :لة هؤكاري داناني ئةم ياساية حيسامبان كرد ئةمةمان ثَيشنيار كردووة
طةلي كورد لة ناو طةالني رزؤذ هةآلتي ناوةرزاست ا طةورةترين و زؤرترين شةهي و دورباني داوة لة ثَيناو 

ناني ماؤة رزةواكاني ا، جطة لةوةي لةو ثَيناوةدا دووضاري طةورةترين كؤرزةوي بةردةوام و وةدةستهَي
دةركردني زؤرة م َي و ترسناك ين جينؤساي  بؤتةوةو، نيشتيماني وَيران كراوة دياري ترينيان كيمياباراني 

ؤَلةي ؤي اكارو شؤرزشطَيرز هةَلة ةو ناوضة طةلَيكي تري كوردستان و كارةساتي ئةنفالة، جطة لة هةزاران رز
كة طياني خؤيان كردوةتة دورباني و شةهي  بوون لةثَيناو رززطاري نيشتيمان و دةستةبةركردني مايف 
ضارةي خؤنووسي طةلةكةيان و هةر بؤية بةرز رزاطرتين يادي ئةو شةهي  ودوربانيانة و خدمةتكردني 

كة , ة بةتايبةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستانكةسوكاريان ئةركَيكي ئايين و نيشتيماني هةموو اليةك
 .ئي  زؤر سوثاس. دامةزران ني ئةم وةزارةتةيش بةو مةبةستةية

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ئةو . زؤر سوثاس مامؤستا هةرضةنة دوو موالحةزةم هةية يةكَيكيان ئةوةية كة رزةشنووس نية ثرؤذةية
دووةميش .  رايةوة دةبَيتة ثرؤذة، لة رزةشنووسي تةواو دةبَيتيةعين كة لَيرة خوَين. وشةية بةكار مةهَينن

. زياتر لةوةي عي دةي بةليذنةي مايف مرزؤظةوة هةبَيت.هةن َي خاَل عي دةي بةليذنةي ياساييةوة هةية
. ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم خاَل بةخاَل بيخوَينَيتةوة. يةعين ئةو تَيكةآلوية م حةزةي بكةن

ةكةي بةكوردي و عةرةبي ئينجا ئةطةر م حةزة هةبَينت لةسةري هي هةردوو ليذنةكة و ئةطةر ئةسَ 
 .ئيخت و هةبَي هي هةردوو ليذنةكة ئةو كات لة جةنابي وةزيري ئة ثرس 

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا دةدي ماددة يةك بةعةرةبي دةخوَينمةوة
حعريبقح– و ح زبراحشؤ  حبلشباب ح بملؤ فلنيحألقليمحكورهستط حسش  عحقط

ح:بملطهاحبال ىل
 .اقصاح طلتاط ريحبآل ي حبملاط يحبملؤش احإزب هطحالغ ب حه بحبلقط و 
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ح.بقليمحكورهستط حبلا بق:حبألقليم-1
 . زبراحشؤ  حبلشباب ح بملؤ فلنيحلالقليم:حبلوزبرا-0

 .فلنيحلالقليم زا حشؤ  حبلشباب ح بملؤ :حبلوزا -7

 . كي ح زبراحشؤ  حبلشباب ح بملؤ فلني:ح كي حبلوزبرا-4

 .بجمللسحبالستشطر حللوزبرا:حبجمللس-0

 .ئَيستا رزاي ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةية 
 
 

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةوةي لةطةَل رشتةي , دَيري يةكةمي ماددةكة, اليذنة ثَيشنياز دةك, لةبارةي ماددةي يةكةمي ثرؤذةكةوة

 :ئاسايي ثَيناسةكاني ياساكاني ديكةي ثةرلةماني كوردستان ا بطوجنَي بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرَيذرَي

 :ماناكاني بةرامبةريانة, مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة
 .هةرَيمم كوردستان عَيراق: هةرَية-1

 .اري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَيةوةزارةتم كاروب: وةزارةت-0
 .وةزيرر كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَية: وةزير-7
 .بريكارر وةزارةتم كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَية: بريكار-4
 .ئةجنومةنم راوَيذكارر وةزارةتةكة: ئةجنومةن-0

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز 
 .مةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنو

 .رزاي ليذنةي ياسايي بةزماني عةرةبي
حكطال ي حبملطها حسخ حبال ل حبلرط  حصيطغ  حبلل و  ح قرتج حبملش  ع حبال ىلحسخ حللمطها ح طملصطلحطتح:) طلورب  اقصا

لتور محسعحبلصيغ حبملتبا حيفحس هحبلتاطرافحبملرتامل حيفحبلقوب نيحبلصطهراحعخح(حبلتطلي حبملاط يحبملبيو حإزب هط
ح.تط   ملط حكورهس

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 وةزيري شةهي ان هي  م حةزةي هةية؟
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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من سوثاسي ليذنةي ياسايي دةكةم، بةرزاسك هةوَليان داوة بابةتةكة دةوَلةمةن  بكةن، لةسةر مةسائي ي 
شتين سياغةكة ئَيمة هي  ئَيشكاملان نييةو رزةئي خؤمان دةطةرزَينينةوة لة بؤ رزةئي ليذنةي لوغةوي ودارز

 .ياساي لة زؤر شوَين ئةطةر ثَيويست بوو لة ناوةرزؤك و مةهامةكان ئَيمة  لةوَي دسة ئةكةين، زؤر سوثاس
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

كاري ئةبَينت دةبَي بَ َييت مانعة نية بؤ ئةوةي بَ َي  ئَيمة هةر ماددةيةك كة مونادةشةي لةسةر كرا طؤرزان
ئةطةر خي يف نية جارَيكي تر بيخوَينةوةو بؤ . وةزارةت مانعي نية، ئينجا كةس لةسةر ئةوة خي يف هةية

 .بةكوردي هةردووكي بَ َين ؤةردي نية.بةمودتةرةحي تازةتةوة. ئةوةي بيخةمة  دةنط انةوة
 :دازبةرزَيد عوني كمال سعي  ب

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:اقصاح طملصطلحطتحبلتطلي حبملاط يحبملبيو حإزب هطحالغ ب حه بحبلقط و ح:بملطهاحبال ىل

ح.بقليمحكورهستط حبلا بق:حبألقليم:حب اًل
 . زبراحشؤ  حبلشباب ح بملؤ فلنيحلالقليم:حبلوزبرا:حثط يًط

 .ليم زا حشؤ  حبلشباب ح بملؤ فلنيحلالق:حبلوزا :حثطلاًط

 . كي ح زبراحشؤ  حبلشباب ح بملؤ فلني:ح كي حبلوزبرا:حرب اًط

ح.بجمللسحبالستشطر حللوزبرا:حبجمللس:حخطسرًط
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق -ياساي وةزارةتي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَيمي كوردستان 

 :ماددةي يةكةم
 :ماناكاني بةرامبةريانة بؤ مةبةسك ئةم ياساية, ةم زاراوانةي خوارةوةمةبةست ل

 .هةرَيمي كوردستان ـ عرياق:هةرَية:يةكةم
 .وةزارةتي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَية:وةزارةت:دووةم

 .وةزيري كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَية:وةزير:سَييةم
 .يكاري وةزارةتي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراواني هةرَيةبر:بريكاري وةزارةت:ضوارةم
 .ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةتةكة:ئةجنومةن:ثَينجةم

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ببورن موالحةزةيةك يةك يان يةكةم يان  يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم و ثَينجةم ئاوةها بَيت وةك 
 .ئةوانةي خوارةوة

 .بةتَيكرزاي دةنط وةرطريا. كَي لةطةَلي نية. دانةوة كَي لةطةَليةتي دةسك بَ ن  بكادةخيةمة دةنط 
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
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 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح: توىلحبلوزبراح أها حبملبطمح ححتقييحبالهابفحبلتطلي ح:بملطهاحبلاط ي 

ح.فلنيحلتمويوبمحسخحبلاي حقيطاحق احك وم  وفريحبل عطا حبملطها ح بملاووا حل   حبلشباب ح بملؤ -1
ح.بقيط حبملوطسبطتحبخلطص ح  ك ىحبلشباب ح بملؤ فلنيح مت يا بمح فلياهمح-0
ح.بقرتبجحبلقوب نيح  اااال بطحجمللسحبلوزرب حسخحبج ححتقييحسبطمح بهابفحبلوزبراح-7
زبسط بطحبلقوسي حح بلو وي ح حبهابفبطح ضعحبلريطس حبلاطس حلتومي حسوبرهحبلوزبراح بستامطرب بطحضمخحب طرحبلتح-4

ح.بالجتمطعي ح بالقتصطها ح  وفي هطح ااحبق برهطحمبوجبحبلقوب نيحبلوطف ا
ح بلصحيحح-0 ح بالجتمطعي ح بلاقطيف ح بلتاليمي حبلرت و  ح طجلط ب حبالختصطصحلالهتمطم حلبت حبجلبطت حسع بلام 

ح.سوطهجحلتطوا حلل  بالقتصطه ح بالعمطرحلاوبئ حبلشباب ح بملؤ فلنيح  ضعح  بسجح 
بلرايحللوبو ح وبقعحبملشمولنيح أقوطمحه بحبلقط و حسخحخاللح اط  ح  ورييحبلوزبراحسعحبملمولنيحبلا لينيحح-6

ح. بحمللينيح بملوظمطتحبحلووسي ح غريحبحلووسي ح فيحبلقوب نيحبلوطف ا
لب حبحلووس حبالحتطها ح بجلبطتح وثييحك حسطحاتاليح طلشباب ح بملؤ فلنيح ضحطاطحبالسلح حبلويميط ا حملططح-3ح

ح.بل حجبزتحبلا بقح تل حبالسلح حلتاواضحعوبئلبم
حخمططيحح-2 حالقطل  حبحلووسي  ح غري حبحلووسي  حبلا لي  ح بملوظمطت حبالحتطها  حبحلووس  حسع ح طلتوريي بلام 

ح. سوف  حعمليطتحبال طهاحبجلمطعي ححبيحب وط حشابوطحبىلحبحملطكمحبملختص حللقصطصحسوبم
ح.ط  حسعحبجلبطتحلبتحبلاالق ح تأسنيحبلروخحلاوبئ حبلشباب ح بملؤ فلنيح ضحطاطحبالسلح حبلويميط ا بلتاح-9

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
برزطةكاني بةثَيي طرنطييان ريد , ئةوة ليذنة ثَيشنيازي ئةوةية كة, هةرضي ماددةي دووةمي ثرؤذةكةية

 .بكرَينةوة
 :د حمم  ؤرج اب بةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ؤةراهةمهَيناني ثَي اويسك ماددي و مةعنةويةكاني . وا بدامن هةر تةعبريةكة ؤةردي هةية: خاَلي يةكةميان

 .بؤ ئةوةي بةذيانَيكي سةربةرزو كامةران بذين. كةس وكاري شةهي ان وئةنفالكراوان
 .و ب َبيت ئَيمة لَيرة تةح ي مان كردووةزين وو كردنةوةي بؤنة طةَلَيك وةك: دووةم

زين وو رزاطرتين يادةكاني كيمياباراني هةَلة ةو ناوضةكاني تري كوردستان وئةنفال و شةهي اني 
 .كوردستان وةكو هَيمايةكي نةتةوةيي طةلي كوردستان

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاط ي 
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ح. عطا حبملطها ح بملاووا حل   حبلشباب ح بملؤ فلنيحلتمويوبمحسخحبلاي حقيطاحق احك وم  وفريحبل-1
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل جةنابي وةزير دانيشت  بةنيسبةت ئةو ؤةدةراتةنة و ئةو ؤةدةراتانةمان مونادةشة كرد 

ارةتة هةر ثريؤزة بةآلم تةرتيل ؤةدةراتةكان دةشَي يةك طرنطي لةوي تر تةبيعي هةموو ئةه ايف ئةو وةز
زياتر بَيت بؤية ئَيمة لةطةَل جةنابي وةزير تةسةلسولةكةكةمان طؤرزي ئةو ؤةدةرةيةي ئةهةمَيك زياترة 
بةثَيشمان خست ئةوي تر ئةهةمَيك لةوي تر كةم ة بة بةدوامان خست ئةو تةسةلسولةمان وةرطرتية 

 .زؤر سوثاس.ةكو براي بةرزَيدم كاك عةوني ئيشارةتي ثَي اهةرو
 

 :بةرزَيد سةرؤكم ئةجنومةن

 .خاتوو ضنار ئةوئيق احةي مايف مرؤظ بؤ زين وو رزاطرتين يان زين ووكردنةوةي
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة نةؤسي ئةوةية كة ( وطسبطتحبخلطص ح  ك ىحبلشباب ح بملؤ فلنيح مت ياهمح فلياهمبقيط حبمل)ثَية واية

كاك حمم  باسي لَيكرد شتَيكي وا نية بةآلم ئةوان ورديان كرديتةوة و ناويان لَيهَيناية ئةوة توليةو هةموو 
 سوثاس. اليةنةكان دةطرَيتةوة

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم دوو مةسةلة طرنطة ئةبَي ئَيمة زؤر طرنطي ثَي ب ةين، يةعين ئةطةر ئَيستا ئَيمة ماؤةكامنان دةستةبةر 
بوون جَيطري كردن و طةورة كردني بةم دوو مةسةلةية بةكيمياباران وبة ئةنفال، ئةبَي هةميشة طرنطي ثَي 

زؤر طرنطي بةم مةسةلةية ئةدات ( اليعةدالةي ئينتق)ئَيستا مةب ةئَيك هةية لة دونيا مةب ةئي .ب ةين
يةعين ئةتوان  .ئةبَي تؤ هةميشة ئةمانة لةسةرةوة حسَيب بكةي وة شك شايستةشيان بؤ دروست بكةي

 .ئةو دوو مةبةستة. بَ َي  مةسةلةن ئَيمة ئةوةمان ثَيش خستووة، ئةوةمان بةطرنط تر سةير كردووة
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)ضنار سع  عب اه بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو رؤذة تةسبيت بووة ثَيويست .ثَية واية بةياسا دةرضووة يادي رؤذي هةَلة ة ياسا لةثةرلةمان دةرضووة 

 .سوثاس.يةئةو رؤذة بؤنةيةكي رةمسيةو ثةرلةمان إدراري كرد/ 16/7ناكات لَيرة دووبارة بكرَيتةوة 
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن
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 .كاك حمم  إد احةكةت سةحب دةكةيت يان بيخةمة دةنط دانةوة
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةآل هةر ديفاعي لَي ةكةم يةعين ئةطةر وابَي دانون بؤ هةموو شَك دةرضووة، يةعين ئةم وةزارةتة ئةبَي 

يةعنم ئةطةر ثَيش  ياسايةك .  راستةوخؤ تر لةطةَل ئةم ئيشانة مامةَلة ئةكاتلةمةوال وازح تر يةعين
دةرضووة، لةوانةية ياساكة دابةش بووبَي بةسةر جيهاتي ترا، ئَيستا ئةم وةزارةتةي بةرزَيدت راستةوخؤ 

بيناسَيين بة و ئةبَي ئةم شتانة هةميشة بة طةورةيي بَي، ضونكة ئةبَي تؤ .مامةَلة لةطةَل ئةم شتانة ئةكات
 .دنيا، ئةطةر تؤ لةناوخؤ ئيشي طةورةي بؤ نةكةي، بةدةرةوة ناناسرَي

 
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

راوةسنت ئَيستا دةينووسَينت، مونادةشةي هةموو .كَي دسةي هةية لةسةر ئةو مةسائي نة با ناويان بنووسة
 .مادةكانة

 :دلَير امساعيد حقي شاوةيش. بةرزَيد د
 .رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة

بةرزاسك من ضةن  جارَيك لَيرةوة خاَلَيكة باس كردووة كة ئةنفال كراوةكان شةهي  ن ، ئةمانة نابَي 
مامةَلةي شةهي يان لةطةآل بكرَي، ئةمانة كؤمةَلة كةسَيكن هةزاران كةسن، سةدان هةزار كةسن، كة 

ةرةر لة بةرذةوةن ي نةتةوةيي و ئاييين ئةم ضارةنووسيان ناديارة، شةهي  كردنيان و كوشتنيان كارَيكة، ز
وآلتة ئةدات، ئةمة لةاليةك، لةاليةكي ترةوة، بةَلطة نية كةئةمانة شةهي  كراون، ئةمة كؤمةَلة تاوانَيكة 

هةن َيك لةوانة بةَلطة هةية كة .بةرامبةر بة مؤرظايةتي كراوة، كؤمةَلة كةسَيك ضارةنووسيان ديار نية
كةئةمة يةكَيكة لةو تاوانانةي ئةم سةردةمة، كة .خانةي بةكؤي ة كردني مرؤظةوة بةكؤي ة كراون ئةضَيتة

بةآلم ئةمانة زؤربةي .رزةنطة هةن َيك لةوانة شةهي  كرابن. تاوانَيكي طةورةية بةرامبةر بة مرؤزظايةتي
لةثَيش  لةبةر ئةوة من.هةرة زؤريان ياخود بةشَيوةيةكي طشك كؤمةَلة كةسَيكن كةضارةنووسيان ناديارة

هةموو شتَيكا من داواي ئةوة ئةكةم كة ئةنفالكراوةكان جودا بكرَينةوة لة شةهي ان وخاَلَيكي بؤ زياد بكرَي 
( هةوَل ان بؤ ئاشكراكردن و زانيين ضارةنووسي هاوآلتياني ئةنفالكراو) بَل بةخاَلي دووةم لةم ماددةية 

ؤر زؤر طرنطة لةضةن  شوَينَيكي كةما نةبَي لةم ياساية لةبةر ئةوة ز. ئةبَي خاَلَيك بةم ماناية زياد بكرَي
 .زؤر زؤر سوثاس.ئةنفالكراوةكان لة شةهي ان ئةبَي جيا بن، ئةمة خاَلَيكي طرنطة

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

خؤي نابَي من م اخةلة بكةم لة هةموو شتَيكا بةآلم . داواكردني بَي دةنطي بؤ سةرؤكاييةتية دكتؤر عةؤوو
هةردووكي رزاستة شةهي ن وةكو عةدالةت . ل  هةم شةهي ن هةم ناشَل بةشةهي  بنووسرَينموئةنفة

ئةبَي دةرةبووي ذيانيان بكرَي مةعاشيان بؤ داب  بكرَي وةكو مةسةلةيةكي سياسي نابَي إعتبار بكرَي 
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ذةية ئةبَينت كة نةبة ئةو ثرؤ.بةآلم ئةوة نةبةدةراري ئَيمة ئةبَينت إعتبار كردنيان  بةشةهي . بةشةهي 
ئةوة دةرارَيكة مةحكةمة ئةبَي بدان  ضي لَي دَينت، ئةو مةحكةمةية كة ئَيستا . بؤ وةزارةت دةنووس 

بةردةوامة ئةو دةرارة ئةبَي لة بةغ اوة دةرضَينت،ضونكة زؤر شك بةدواوة دَينت بؤية من ثَية واية ئةو 
وةكو ئةنفال هةميش وةكو شةهي  بؤ  جانيبة باش معالةجة كراوة هةم تايبةرةن ي دراوةتَي

 .كاك ئارام ؤةرموو, دسةي خؤتت كرد كاك دكتؤر.مةزايةكانيان
 :ارام رسول مامن بةرزَيد 

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من تةئي ي بؤضووني ليذنةي ياسايي و بةرزَيد جةنابي وةزير دةكةم و ثَية واية ثَيشنيارةكةي ليذنةي مايف 

ية ئةطةر ئَيمة تةنها ئةنفال و شةهي اني كيمياباراني هةَلة ة جَي بكةينةوة، لةبةر مرؤظ لةجَيي خؤي ن
ئةوةي ئَيمة ضةن ين بابَ َي  بؤنةمان هةية شةهي ي يةكجار زؤريان تَي ا هةية بؤ منونة شةهي اني 

َيراق هةروةها شؤرزشي ئةي ولي مةزن بؤ منوونة شةهي اني شؤرزشي،طوآلن رزاثةرزين،ناوخؤ، ثرؤسةي ئازادي ع
بَيتةوة كارةساتة تريؤريستيةكان، و شةهي اني هاوواَلتم بؤية ثَيويستة هةموو بةيةكةوة بَيت وهةروةها 

بؤ خاَلي دووةم لةبةر بووني ئةم شةهي انة لة ضةن ين دؤناغي بداظي رززطاري . ثَيشنياري ئةوة دةكةم
بةناوي رؤذي .ؤتةيةك لةساَلَيك ا دياري بكرَيتخوازي كوردستان، داوا دةكةين رؤذَيك لةساَلَيك ا يان هة

شةهي  يان هةؤتةي شةهي ان كة لةو رؤذة ياخود لةبةيين ئةو رؤذة بؤ ئةو هةؤتةية كؤمةَلَيك بؤنةو 
 .زؤر سوثاس. موناسةبات ئةجنام ب رَيت بؤ ئةو يادةوةريانة

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن
 .كاك حاتةم

 :بةرزَيد حامت حمم  جان حسن
 .َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز

وةآل من سوثاسي هي كي ليذنةي ياسايي و ئةو بةرزَيدانة دةكةم كة زةبةتيان كَيشاوة بةآلم بةنيسبةتي  
رزاثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ من وا ئةزامن رزاثؤرتَيكي تَيرو تةسةَلة زؤريش باشة بةحةدةت خاَلةكانيشيان 

ةدا، يةك دوو خاَلَيك هةية كةمن عةرزي جةنابتاني بكةم، لةجَيطةي خؤيةتي كةدايان ناوة بةآلم لَير
يةكَيكيان ئةو خاَلةي بؤ زياد .ئةويش ئةوةتانَي كة دوو خاَلي تري ئةوَيت ئيداؤةتةن  كة بةبؤضوني من

 :بكرَيت
هةوَل ان بؤ ضارةسةري كَيشة ياساييةكاني ثاتاوةي ئةنفالكراوةكان بةدةركردني هةر دانونَيك كة ثَيي  

زؤر لةوانة بةحوكمي ئةوةي لةدةشت بوون لةشار . ئَيستا كَيشةي سورةت دةي  هةية: بؤ منوونة. تبكرَي
ئَيستا حةتا دوَييَن لة . نةبوون بةحوكمي ئةوةي كة لة جنسية لةنفووس ناوي ماَل و مناَليان نةنووسيوة
ي كة تيا ضوون ئةنفال دادطايي كردني سةدام ئيشارةتيان بةوة دا كة سورةت دةي ةكةي كوا ئةو كةسانة

بوون شةهي  بوون، و حةتا ئَيمة ئَيستا كَيشةي تريشمان هةية زؤر لةوانة ئةو ئاؤرةتانة لة مةحكةمة مارة 
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بؤية .تائَيستاش كورزن لة دانون و نفوس وئةمانة. نةبرزاون، يان ثياوةكان وةكو باوك حيسابيان بؤ نةكراوة
و خةخمؤرييةكة، خاَلَيكي تريش هةية كة زياد بكرَي، ثَيشنياري  ئةو خاَلةي بؤ زياد بكرَي جَيطاي خؤيةتي

ئةوة ئةكةم كة ئةو دام و دةزطاو بةرزَيوةبةرايةتي و ئةوانةي كاروباري شةهي ان و ئةنفالةكانيان ئةدرَيتة 
دةست، ئةوانة خةَلكَيكي ثاك و ثوختةي رزابردوو ثاك بن، خةَلكَيك بن كةحيسابيان بؤ بكرَيت ضونكة 

 .زؤر سوثاستان دةكةم. ة واجيهةي بنةماَلةي شةهي انئةبن
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .سؤزان خان
 
 

 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ماوةم ب ةيَك من وةكو كضة شةهي َيك حةزةكةم  ضونكة  باسي موعاناتي ئةم عي دةية بةسةر  
لةخاَلي يةكةما من حةزةكةم باسي لةوة بكةم لة .لكراوةكانةوةيةموعاناتي ماَلة شةهي  و ئةنفا

حبلشباب (. عةرةبيةكةيا هاتووة ح  ك ى حبخلطص  حبملوطسبطت ئَيمة شةهي ان هةردةم زين وون لةالي  )بقيط 
ح مت يا)لةبةر ئةوة .ئَيمة ضونكة ئَيمة لة دةدة كورديةكةدا نووسراوة  إقيط باش ة لة (  فليا

ئةوانة لةدَلي ئَيمةدا هَيشتا هةر . ئَيمة نامانةوةَيت زين ووكردنةوة نية زين وورزاطرتن زين ووكردنةوةي
. خاَلي دووةمة إد احي دوو خاَل ئةكةم. لةبةر ئةوة هيوادارم بةزين وو رزاطرتن باس بكرَيت. زين وون

لةو وةزارةتةيا . ئةطةر بةطوَية بكةن يةعين يةكَيك لةشتة موهيمةكان كة ئَيمة ثَيويستيمان ثَييةتي
هةبَيت و هةَلسَي بةكاركردن بؤي دؤكيمَينت كردني مَيذوو،ورزووداوةكان و كارةسات و  ئةنفال و شةهي  

نةكرَيت وون ئةبَيت و لةدواي ا نةوةكاني تر (  ضيي)بوون ضونكة ئةوة بةشَيكة لة مَيذووي ئَيمة بةرزاسك 
دووةم ئَيمة بَي لةوةي ئةو خاَلةي كة . ضؤن شةهي  كراون نازانن ضي رزووي داوة لةو كاتانةو لةو ساتانةيا

كاك حاتةم باسي كر كة ئةو عائي نة ثَيويستييان بة بَي ئةوانةي هي ئةنفال هةتا هي شةهي انيش هةتا 
ئَيستا كَيشةي دانونيان هةية زؤر جار هةية ئةبيين ماَلة شةهي ةكة كة هَيشتا باوك و دايكي ماون 

و مناَلةكاني هةن، ئي  كَيشة ئةكةوَيتة بةينيانةوة شةرع و مةحكةمةو خؤشي  خَيدانةكةي ذنةكةي
هةسَك . موضةكة بةو كةميةو، ئينجا خانووةكة بةو بضوكيةو، نازانن ضؤن دابةشي بكةن بةرزاسك ئةبَيت

سَيك و تةئسري ئةكاتة سةر نةؤ. ئةطةر نا ئةو كَيشانة بةردةوام ئةمَيننةوة. بةحةل كردني ئةو كَيشانة
بةآلم . من دةست خؤشي لةوةزارةتي ئةنفال و شةهي ان ئةكةم. مناَلةكانيش و هةروةها دايك وباوكةكةش

بةؤيعد بَي لةبةر ئةوةي ئَيمة ضينَيكي زؤرمان هةية لة ناو . هيوادارم ئةم شتانة تةنها بةدسة نةبَي
زؤر سوثاستان . م كاريان بؤ بكةينكؤمةَلطاي كورديا كة خاوةن شةهي ن وخاوةن ئةنفالن و ثَيويستة هةردة

 .ئةكةم
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 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

خت ي ةكةش هاتووة لة عةرةبيةكةيا ئةطةر سةيري . وا بدامن احياء لةطةَل  خت ي  ؤةردؤكةيةكيان  هةية
ح فلياهم)بكةي  ح بملؤ فلنيح مت ياهم حبلشباب  ح  ك ى حبملوطسبطتحبخلطص  نووسراوة ئاخر كةليمة ( بقيط 

لةبةر ئةوة . ؤةردي هةية احياء تةخ ي ي موناسةبة ناكرَيت تةخ ي ي يادةكة دةكرَيت. راوةنووس
ئازارة يادي /16( احياء املناسبات)يةعين بؤ شوهةدا ئةطةرزَيتةوة(  فلياهم)ئاخريةكةي جوان هاتووة 

 .شةهي  كردني و هي ئةن امة تةخ ي  بؤ شةهي ةكان هاتووة
 
 
 

 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري
 .بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

. كة ئَيمة ثَيويستيمان ثَيي نية( من مةبةستة لةكورديةكةيةتي كة زين ووكردنةوةي بؤنةطةلي تايبةتي 
بؤنة زين وو كةينةوة، ئَيمة لةسةرمانة ئةم بؤنانا بةرز رزاطرين و هةردةم بةبةرزي رزاي طرين يةعين من 

 .زؤر سوثاس. ةو كةسة نةمردووة لةدَلي ئَيمةيازين وو كردنةوة لةويا ئ. مةبةستة ئةوةية
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .ظيان خان, عةرةبيةكة باش هاتووة كورديةكةش والَي بكةن. كورديةكة وةكو عةرةبيةكة بطوجنَينن
 :ثاشا خض بةرزَيد ظيان اب  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةرزاي من يادكردنةوةكة ئةوةي كة كاك ئارام طوتي . مدووسَي خاَلة هةية ئةمةوَي مونادةشةي لةسةر بكة 

يادكردنةوةكة بةراي من رؤذَيك لةو ساَلة هةَلبذَيردرَي بةآلم لةمانطي شوبات بَيت تا مانطي ئةي ول 
تا ئةي ول بةهةشت دؤناغ كرا يةك رؤذ بَينت بةآلم هةؤتةيةك  1922كةشاآلوي ئةنفالةكة لةشوباتي 

و زةنط لةهةموو رؤذي ئةو هةؤتةيةك لَيب رَينت و لة هةموو ( رزةشي ئةنفال هةؤتةي) دابنرَيت بةناوي
بةآلم بةطوَيرةي زةنط لَي انةكة وةكو . بةآلم يةك رؤذ يادكردنةوة هةبَينت. شارو شارؤضكةو الدَييةكان

د وةكو ئاماذةشة ثَيكر. ئاطاداركردنةوةيةك بَينت لة هةؤتةيةك بكرَيت لةهةموو ناوضةكاني كوردستان
بةنيسبةت دةرةبووكردنةوةكةش دوو .لةشوباتةوة تا مانطي ئةي ول  بَي لةو دؤناغة، لةو ؤةترةية بَيت

بةياسا دةربضَيت شةريكات و . خاَلة هةية لة دةرةبووكردنةوةكة ئةوةلةن دةرةبووكردنةوةكة بكرَيتة ياسا
بةرثرسيار بن و بةش ار بن لةو ئةو دةولةتانةي كةبةش اريشيان كردية جيهانيةكان لةو ئةنفالة ئةوانيش 

وةكو تةداعوديةك .ولةاليةكي تر دةرةبووكردنةوةي ئةو ذنانةي كة من اَليان نية. دةرةبووكردنةوةية
ئةو خاَلةشة هةية لة دةرةبووكردنةوةي ئةو ذنانةي . دةربضي بؤ ئةوان نةك بؤ كةس و كاري ثياوةكة بَيت

نةك بؤ كةسوكاري ثياوةكة، خاَلَيكي تريشة هةية طرنطي دان بة كةمناَليان نية، مرياتةكةيان بؤ ئةوان بَي 
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كةس و كارةكان بةاليةني ثةروةردةي دةرووني وكؤمةآليةتي و دةروونيةكة لة هةموويان طرنط ترة تاوةكو 
. ئةو مناآلنة خبرَينةوة سةر رَيرزةوَيكم تةبيعي و شارستانَيك وبة ئاسايي ذياني خؤيان بةرزَيوة بضَينت

رة ياد كردنةوة بةطوَيرةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيويستة، طؤرزةكان كؤبكاتةوة بةشَيوةي دووبا
ئةو نةسبةش بةشَيوةيةكي وا بَينت كة ئةنفالة و بكرَيتة مةسةلةيةكي نَيودةوَلةتي و . نةسبَيكي بؤ بكاتن

اشا بكرَينت كة تا ئَيستا سةرذمَيريةكة واي تةم. خاَلَيكي تريشة  هةية بةنيسبةت سةر ذمَيري. جيهاني
ئَيمة سةرذمَيريةكي تةواومان نية لةسةر ئةنفال بةآلم ئةطةر سود لةثاتاوةي ئةنفالةكان وةربطريَي لةبؤ 
سةرذمَيري و لةطةَل ئةو سايةدانةي كة لة شؤؤَد و ئةوانةي كةبةش ار بوونة لة حةؤارةو شؤؤَد كة بةش ار 

َين سةرذمَيري لةطةَل ئةوان بكرَي تا بطةينة نةتيجةيةك و بوونة وابكرَيـنت كة ئةوانيش بانط بكر
 .ئي  سوثاس. سةرذمَيريةكي تةواو

 :بةرزَيد تاظطة حمم  ع ي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس. ثَيشنيارةكةي من سؤزان خان وتي بةرزرزاطرتنةكة بوو 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرية. ئَيمةش سوثاس
 :كرية حبري عب اه بةرزَيد

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارةكة ئةوة بوو كة برزطةكاني ماددةكة هةمووي ثَيكةوة . بةرزاسك من ثَيشنيارَيك و تَيبينيةكة هةبوو

سوثاس تَيبينيةكةم بةرزاسك ئةوةية ديارة ئةن اماني بةرزَيد دةضن باس لةمةسةلةي . بوو ديارة ثةيرزةو كرا
ي دةكةن كة تايبةتة بة حقوق و ئيمتيازاتي كةس و كاري شةهي ان وئةنفالكراوةكان كة ياسايةكي د

بةآلم ئةوةي كة ئَيستا مونادةشة دةكرَينت مونادةشةي . ئةوةش ثرؤذةيةكة هَيشتا نةدراوةتة ثةرلةمان
 .ةكةينتَيبيين ئةوة بكةن زؤر سوثاسيان ئ. وةزارةتة ثَيكهاتةو ئاماجنةكاني ئةو وةزارةتةية سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن 
 .كاك جةمال

 :بةرزَيد مجال حمم  داسة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةم خاآلنةدا . مةسةلةيةكي زؤر طرنط هةية كةمن موالحةزةي ئةكةم. وةَلَ  من ضةن  تَيبينيةكة هةية 
بةئينط يدي ثَيي ئةَلَين . نية، مةسةلةي رزاهَينان و طوجناني كةس و كاري  ئةنفال بؤ ناو كؤمةَلطا

. جياوازة لة ؤَيركردن و رزاهَينان لةهةموو كؤمةَلطاي مةدةني عادةتةن كةكارةساتَيك دةبَيت( ئؤرَينتةيشن)
كارَيك دةكةن لةطةَل ئةو كةسانةي كة كةسوكاريان لةدةست داوة بؤ ئةوةي بتوانن رزايان بهَينن جارَيكي كة 

ئةم تَيبينية ئيداؤةبكرَيت بؤ خاَلي هةشت وابدامن كارَيكي ضاكة، بطوجنَين لةطةَل  كؤمةَلطا، ئةطةر 
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خةَلكَيك . بةنيسبةت خاَلي حةوت لةتةسةلسولةكةدا تةبيعي عادةتةن ئَيمة كة بري لةوة ئةكةينةوة
ئةبَي دانوني ئةو تةرةؤة بدان  كة ضؤن يارمةتي ئةدةن تةبيعي مونةزةماتي حكومي، . يارمةتيمان بات

ةه ي، حةتا خةَلكي إعتيادي كة يارمةتي ئةدا يارمةتي بة حكومةت نادات بةهي  شَيوةيةك مونةزةماتي ئ
لةبةر ئةوة ئةطةر ئةم سيغةية تةع ي َيكي . يارمةتي حكومةت نادات، بةَلكو يارمةتي بةمونةزةمات ئةدا

زةماتي ئةه ي تَي ا بكرَيت وةزارةت دةست نيشاني مونةزةمات بكات لةدةرةوة مونةزةماتي حكومي  و مونة
بؤ ئةوةي  بتوانن لةرزَيطةي مونةزةمةكةوة يارمةتي وةربطرن ضونكة ( ئين يفيجيوةَل) و خةَلكي إعتيادي 

خاَلَيكي ترم هةية . حكومةت يان مونةزةمات بةهي  شَيوةيةك مامةَلةو يارمةتي لةطةَل وةزارةت ناكةن
يا زؤربةي شاهي ةكان وةسيقةي وةؤات لةسةرتاسةري ئةم موحاكةمة. بةنيسبةت ئةوةي موالحةزةم كرد

مؤرنةكراوة كة ئةنفالة ئةطةر موديريةتَيك دروست بكرَيت يان جيهازَيك دروست بكرَيت . نامةيان ثَيية
ضونكة موحاميةكان زؤر بةج ي طرنطيان بةو . ئةوانةي كة ئةنفالن لةوةؤات نامةكة بنووسرَي ئةنفال

َي بَي ئةطةر لَيي نةنووسرابَي ئةنفال مةعناي ئةوة نية خةَلكَيك كةوةؤات نامةي ث. نودتةية ئةدا
 .زؤر سوثاس. ئينجا رزَيطةيةكيش بؤ ئةوة ب ؤزرَيتةوة. إعتيبارئةكرَيـت بةئةنفال

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غةؤور ؤةرموو

 :سعي  مةمخوري  طه بةرزَيد غفور 
 .بةناوي خواي بةخشن ةو ميهرةبان

 .ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم
جةنابت طوتت كَي مونادةشةي هةية رزةئيةكي هةية لةسةر ئةو رزةئيةي ليذنةي مايف مرؤظ و ئةو نةسةي  

بةآلم تَيبيين دةكةين بووة مونادةشة لةسةر . نةك مونادةشةكردن لةسةر ماددةكة. كة لة ياساكةدا هاتووة
 .زؤر سوثاس. ماددةكة

 : بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلةكان بَ َي   يةك خاَل . ةموو ماددةكةية ضونكة تايبةرةن يةكي تايبةمت نيةنا من ومت لةسةر ه

خاَلي يةكةمة دووةمة . لةسةر هةموو مادةكانة مونادةشةكة دةكرَر. هةموو بةيةكةوة بةس اوة. موهيمة
 .كاك دي مان. سَييةمة ضوارةمة هةمووي ثَيكةوة

 (:دي مان ئامَي ي)بةرزَيد حمم  اب  ياحل 
 .رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة

من هةن َيك لةثَيشنيارةكةم بةرزَيد ئارام ثَيشكةشي كرد ئةوي ديش تةواو دةكةم منيش لةطةَل ئةو رزةئيةم  
و يادطارَيكي سةنتةري . ئةطةر ياسا دةست ب اتن رؤذَيك دةست نيشان بكرَينت بؤ رؤذي شةهي َين كوردستان

زارةت بينت كارَيك بكاتن بؤ ئةوة طةر ئيمكانة ئيداؤة بينت دوو يةكَيك لةئةركةكاني وة. هةبينت بؤ شةهي 
ئةطةر رؤذي ئةنفال بينت دةبي بؤ هةمي  16/7هةمان حاَلةت لةطةَل ئةنفالةكان بةتةسةوري من 
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كوردستان بينت تةنها ئةوةي حةلةبضة دةبيتة ئةنفال هةمووي يان نة وةلةطةل ئةوةمة يادطارَيكي 
ل لة ثايتةخت بينت وةكي دةزيةكي رةمسي حكومةت بينت بؤ هاتين وؤود بينت سةنتةري هةبينت بؤ ئةنفا

االعمار زيادة هاتية لةثاش إدتصادي ئابووري شتةكي زياد هاتية ( 0)كة دَين سةرةداني دةكةن لة برزطةي 
ي بةدةناعةتي من ماددةكة وةك(  بلتورييحسعحبحلووس حبالحتطها ()9)لةطةل يةك رةبت نية بضيتة برزطةي 

 .ئي  سوثاس( بحلووس حبالحتطها ) بينت باش ة رةنطة لة( بحملوم حبالحتطها )دادطايي كردنة لةطةل 
 :ثريوت خض بةرزَيد سارا 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةآلم خاَلي حةوتةمي تؤزَيك . خاَلةكاني ماددةي يةك باشة طشت . بةنيسبةت كؤي خاَلةكانةوة 

س تةنها لة ديكؤمَينت كردني هةر شتَيك ثةيوةن ي بة ئةنفالكراوو دوربانياني تايبةرةن ي ثَيوةديارة با
يةعين بةس ئةنفال و ضةكي كيمياوي باس كردووة ضونكة دوربانياني ضةكي كة . ضةكي كيمياوي هةبَم

ئايا ئةوانة نابَي ديكؤمَينت بكرَين بؤ منوونة دةآلدزة بةضةكي ناثاَلة ضةن ين شةهي ي هةية . هةية
 .سوثاس. لةبةر ئةوة حةدة تؤزَيك طشك تر بَيت ئةو خاَلة.ةم كارةساتي جينؤساي  لةوَي بووةيةك

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح طلشباب ح() 3)كاك شَيروان بةنيسبةت ئةم موالحةزة ئةطةر وةربطريَر لة برطةر حاتالي حسط حك   وثيي

 .الحةزةي بكاتئةطةر خاتوو ضنار مو. ئةوة ئةويش دةطرَيتةوة(   بملؤ فلني
 : معروو سصطفىبةرزَيد جعفر شَيخ 

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين . زياتر ئةو برزطةية لةشك رؤتيين دةضَيت. من ضةن  تَيبينيةكة هةية ماددةي دوو برزطةي يةك

طةي ئةو ؤةراهةم كردنة ضؤنة و كةي  بؤ ئةوةي دياري بكرَيت برز. ثَيويستة وردةكارييةكاني دياري بكرَيت
ئةو شوَينانة دياري بكرَين كة ئةو دؤكيمينتانةي تَي ا كؤدةكرَيتةوة بةتايبةتي هةولَيري ثايتةخت ( 3)

بَيتة شوَيين برزطةي دوو وئةم برزطةية ئةوةي بؤ زياد بكرَيت ئةو (  9)شوَينةكة دياري نةكراوة برزطةي 
اسيان كرد لةطةَل شَيوةي سةردةمي ئَيستاي سوكنا ضؤنة ئةبَي ئةو سوكناية  بةو شَيوةية بَي كةبرادةران ب

كة خوَين ني ( 12)برزطةيةكي تر زياد بكرَيت بؤ ئةم ماددةية بةناوي برزطةي . سوكناي خةَلك بشوبهَيت
ثاش تةواو كردني خوَين نةكةش ئةبَي .مناآلني شةهي ان لةسةر ئةركي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بَيت

 .سوثاسزؤر. لةشوَيين شياوا دامبةزرَين
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .كاك عب الربن امساعيد
 :س ية بةرزَيد عب الربن امساعيد

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ح بملؤ فلنيح)ئةمن لةماددةي دوو برزطةر حةؤت هاتووة دةلَينت بةعةرةبي  ح طلشباب  حاتالي حسط حك   وثيي
حبالحتطها حبحلووس  حملططلب  حبلويميط ا  حبالسلح  حلتاواضح ضحطاط ح بجلبطتحبل حجبزتحبلا بقح تل حبالسلح   

. خؤ تةعويد هةية يةك جار دةدرَينت و تةواو. لَيرة ديار نية ض نةوعة تةعويدَيك داوا دةكرَينت( عوبئلبم
بؤية من وا ثَيشنيار دةكةم كة دائيمةيةك دروست بكرينت تةندية بكرينت . تةعويد هةية موستةمرزة

ئةمة داوا بكرينت لةحكومةتي مةركةزي كة بوجةيةك يان ( ل و كيميابارانشوهةداو ئةنفا) بةناوي 
ميدانييةكي تايبةتي بؤ ئةم مةسةلة داب  بكرينت لةطةل بوجةي هةرَيمي كوردستان رَيكبخرينت بؤ 
ئةوةي هةموو مانطَيك مةعاش ب رينت ضونكة ئةطةر يةك جار مةعاش هةبينت ئةبي ئَيمة مةعاشي 

ة ئةبَي داوا بكرينت لةحكومةتي مةركةزي بؤ ئةوةي دائيمي موستةمرز ئةو مةعاشة ب ةييَن ئةو مةعاش
 . ئي  سوثاس. هةبينت بؤ ئةو عةوائي نة

 
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

زؤر سوثاس بةس ئةوة هةروابووة بةتةئكي  ئةوة هةيكةلي وةزارةتة ومةهامةكانيةتي مةبادي ي عام تَيي ا 
ئةوة وةزارةت دةتوانَي ثَيي هةَلبستَينت و دياري بكاتن . وةكو جةنابت ؤةرمووت دةكرَيت بةآلم تةؤسي ت

يةك،دوو، سَي، ضوار، ئةوة دةبينت ثاش دراسةت كردني وةكو دانونَيك دةربَينت ئةطةر طةيشتة ئةو 
دكتؤرة . مةرحةلةية بةآلم لَيرةدا تةنها هةيكةل و مةبادي ي عامي وةزارةتةكة ضية جَيبةجَيي بكةن

 .وكريةش
 :شكرية رسول ابراهية. بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي تَيكستة عةرةبيةكةية بةتايبةتي . خاَلي يةكةم. حةزةكةم بيخةمة بةرضاو من دوو خاَلة هةية، 

حاتاليح طلشباب .] خاَلي حةوتةم زاراوةي شوهةدا زياد بكرَيت بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن [  وثييحك حسط
حبلا لي ح. )خاَلي هةشتةم. وت و ضاك كرا ئةوةمان ح بملوظمطت حبالحتطها  حبحلووس  حسع ح طلتوريي بلام 

حالقطل  ح غريحبحلووسي  حإقطل ]بكرَي بة (   بحلووسي  ح سوف  حعمليطت[ على زياد [ بال فطل] خمططي
حبجلمطعي ]بكرَيت و َيد سةرؤكي و هةر دةربارةي تَيكستة كورديةكة بةرز. لةطةَل ئةو ووشةيةدا[ إال طها

كة ئةو كتَيبانةي لةسةر ئةنفالي بادينان دةردةضَي بةتايبةتي . ثةرلةمان حةزةكةم ئةوةتان بؤ باس بكةم
ضواردانة كتَيب هةبة هةمووي لةسةر ئةنفاىل بادينانة، لَيرةدا لةخاَلي هةشتةم ا كةدةَلَي دةرحةق بةطةلي 

كةنيسةكانيان هةمووي . ش دووضاري ئةنفال بوونئَيمةيان كرد لةناو ئةو كتَيبانةدا برا مةسيحيةكاني
جا بؤية بةرزاي من زيادكردني كة دةَلَيت . تَيك راوة كةواتة لَيرةدا ئةم خاَلة ئةوانة هي  ناطرَيتةوة

دةرحةق  لةخاَلي هةشتةم كاركردن بة هاودةنطي لةطةَل حكومةتي عَيرادي ؤي رال و رزَيكخراوة حكومي و 
. ي ن انةرانةو بةجَيهَينةراني ئةو جينؤساي ةي دةرحةق بةطةلي ئَيمةيان كردووةناحكوميةكان ا بؤ ئةو ث
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بؤ بَ َي  دةرحةق بةئَيمةيان كردووة دةرحةق بة طةلي كوردو يان بَ َي  كوردستان يان بَ َي  دَيياني 
 .سوثاستان دةكةم. جا ئةمة بةرزاسك غةدرة  ،كوردستانيان كردووة

 :نبةرزَيد سةروكم ئةجنومة

حشابوط)ديارة تؤ م حةزةت نةكردووة دةَلَيت  حب وط  ؤةرموو . هةموويان دةطرَيتةوة. وا نووسراية( حبي
 .نةسرين خان

 :بةرزَيد نةسرين حمم  ياحل
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 هاوكاري اليةنة ثةيوةن ي ارةكان بؤ باشكردني ذيانم خَيداني شةهي و) من لةماددةي دوودا لةخاَلي نؤيا 
ئةوة هةرضي بؤ ئةو شةهي انة بكرَي وابدامن هَيشتا كةمةو ( ئةنفال و دوربانياني ضةكي كيمياوي

بةآلم ئةوةي من ئةمةوَي . يةعين زياتر طرنطيان ثَي ب رَي لة هةموو بوارَيكا. برينةكانيان سارزَيذ نابَي
سةربة كةم . و ئةوانة ئةكاتلَيرةيا باسي بكةم، ئةو كةم ئةن امانة باس ئةكةم ولة ئةمة باسي ئةنفال 

وةكو ئةوانةي كةل مينا . كةم ئةن ام هةية كةلة شةرزا كةم ئةن ام بووة.بةآلم هةن َيك. ئةن امةكان نيية
هيضي ئةوتؤيان بؤ . ئَيستا ئةوانة, ضاويان لةدةست داوة. داضيان لةدةست ب اوة دةستيان لةدةست ب اوة

لةشةرزي ناوخؤوة يان لةهةن َي شةرزي ترا لة رزاثةرزينا زؤر كةس نةكراوة ئايا ئةوانة ضيان بؤ ئةكرَي يان 
وثَيشنيار دةكةين ئةوانيش لةوةدا دةست نيشان . ئَيستا كةم ئةن امة لَيرةدا هي  دةست نيشانة نةكراوة

 .زؤر سوثاس. بكرَين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي ثَيشمةرطةية . ن وونة الم  ه كارركةم ئةن ام لةوةزارةتي ش ووني ئيجتماعية وا بدامن مادام زي
 . و وةزارةتي ش وني ئيجتماعية

 :شكرية رسول ابراهية. بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وهةروةها وةكو بةرزَيديشتان ئاماذةتان . ئةو مةسةلةي كةم ئةن ام كة ثةيوةن ي بةمايف مرؤظةوة هةية 
ئَيمة لة ليذنةي مايف مرؤظي ثةرلةمانا ؤاي َيكي تايبةتيمان . وة هةيةثَي ا ثةيوةن ي بة ش وني ئيجتماعية

 .زؤر سوثاس. هةية بة كةم ئةن ام و ئةوانةي كةلة شةرزيشا كةم ئةن ام بوون
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هةركي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ي داميةن ثَيشنيارَيكيان هةية بؤ رزيدبةن ي تةرديمي ؤةدةرات دةبينة لَيرةدا تَيبيين يةكةمة ليذنةي ياساي

يان . من ثَية واية ئةوة بوترَيت[ إد اح القوان ]دوو لةؤةدةرةي سَييةم. ئةو ثَيشنيارةيان نةكردية
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َيتة حةشر بةآلم دةب. يةعين ئةطةر بشمَييَن ئيشكالَيكي تَي انية. نةوترَيت وةزارةت خؤي ئةو ماؤةي هةية
. لةؤةدةرةي ثَينجةم كاك دي مان باسم كرد كةليمةي إعمار زيادة. زياتر بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةوة الب رَيت

إعمار لةبؤ كؤآلنةك بةكاردَيت لة بؤ شارةك لةبؤ وآلتَيك بةآلم لةبؤ إسكاني عةوائد بةكار ناهَينرَيت ئةطةر 
بلرايح)لةخاَلي شةشةم باسي ئةوةي دةكات . اسي كرديةمةبةستيان لة ئيسكان بَينت ئةوة خاَلي نؤيةم ب

حبملشمولني ح وبقع ح بحملليني)دةَلَم ( للوبو  حبلا ليني حبملمولني حسع حبلوزبرا ح  وريي ح اط   حخالل واتة .,(سخ
. تةنها حةسري كردية بةو كةليمةي و من دةبينة ئةو ؤةدةرةية برزةك رةكيكة( للوبو ح وبقعحبملشمولني)

بلام حسخحأج حبحلصولحعلىحبهلبطتح بلتدعطتحسخح. )ةم من ثَيشنيار دةكةم بةو جؤرة بيلؤ ؤةدةرةي شةش
حبلوزبرا حأهابف حلتحقيي حبملطحن  حبلا لي  ح بملؤسرطت لةخاَلي حةؤتةم بةحةديقةت ئةو وةزارةتة . (بلا ل

وي نية، وةزارةتي ئةنفال و شةهي ةكانة تةنها وةزارةتي ئةنفال و زةحايةي بةكارهَيناني ضةكي كيميا
 طملؤ فلنيح)هةروةكو سارة خان باسي كرد دةبَي باسي شوَينةكاني تر بكات، بؤية ثَيشنياردةكةم بوترَي

حبلويميط ا  حبالسلح  ثَية واية يةكَيك لةئةركة .خاَلي ئةخريم ثَيشنياري ؤةدةرةيةكي تر دةكةم, ( ضحطاط
َييَن بةو كارةساتةي لة ئةنفال و بةو سةرةكيةكاني ئةو وةزارةتة، ئةوةية خةَلكي ناوخؤو دةرةوة بناس

بؤية ثَيشنيار دةكةم ؤةدةرةيةك ئيداؤة بكرَيت بةو جؤرة . كارةساتةي كةبةشةهي ةكان رووبةرزوو بويتةوة
حبل حقل ح.) دابرزَيذرَيت حبلوبريا حللتا افح طملأسطا ح ه ليًط  ضعحبخلططح بلدبسجحبلتوعوا ح بلتاقيفي ححمليًط

 .سوثاس(. بال فطلح شابوطحسخحخاللحعمليطت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان. حةدة تؤ بضيتة ليذنةي دانوني بؤ ئةوةي رززطارمان بَيت، لة م حةزاتت
 (:باني ماراني)عب اه دادر  عامط بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
(  ان وئةنفالكراوةكانؤةراهةمكردني ضاودَيري مادي ومةعنةوي كةس وكاري شةهي)لة خاَلي يةكةم  

بةآلم جياكردنةوةي شةهي اني ئةنفال لة شةهي اني . هةرضةن ة  لةدرَيذةي ثرؤذةكةي لَيك جياكرايتةوة
طرنطيةكةي لةوةداية وةكو دةَلَييت ؤاي ي ئةنفال دادةخةرَي وكؤتايي ثَيهات و تةواو . طةلي كوردستان

بةآلم ؤاي ي ثرزؤسةي شةهي اني طةلي كوردستان  دةبينت كاري لةسةر دةكرَيت بؤ دوا رزؤذي طةلةكةمان
بؤية جياكردنةوةي . يةعين لةوانةية لةمةودوا شةهي ي زياتريش بَيت. إستمراريةتي هةيةو بةردةوامة

بؤية برادةرانيش باسيان كرد جياكردنةوةي زؤر بةوازحي كارَيكي زؤر زةرورة . طرنطي زؤر تايبةتي هةية
خاَلَيكي تر كةليمةي ئةنفال بؤ ئةو كارةساتة طةورةية زؤر . دادةخرَين وةكو باسة كرد ضونكة ؤاي ةكة

هةزار كةسي كوردي زين ة بةضاَلكراو، ئةو كةليمة بويتة باو (120)طضكةية، كةليمةي ئةنفال بؤ . كةمة
حةدة ئةمةش مةسةلةن جينؤساي ي كةليمةي جينؤساي  حةدة بَ َي  لة . لةناو كؤمةَلي كوردةواري ا

هةزار كةسي كورد جينؤساي  كران مةسةلةن كةليمةي جينؤساي  شانبةشاني (120. )ئةنفال اثرؤسةي 
بةرزاسك رزاستة ئةنفال لة دورئان ا هاتية . بؤ ئةوةي خةَلك بةتَيكةَلي باسي بكاتن. ئةنفال جَيطري بكةين
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ان خبوَينن دةزانن بةآلم كةليمةيةكي عام نية لةسةر مستةواي جيهاني لة وآلتاني ئيس م ئةوانةي دورئ
خاَلَيكي تر داوابكرَيت لةثةرلةمان . بةآلم لةسةر ئاسك دونيا جينؤساي  زياتر جَيطري بووة. ئةنفال ضية

يان بةنةس ئةو خاَلة زيادبكرَيت كة دةرةبووي كةسوكاري كيمياباراني هةَلة ة بكرَيتةوة لةحكومةتي 
ويان بةعَيراق ؤرؤشتية، يةعين ئةوة بكةينة نةص و عَيراق و ئةو وآلت و كؤمثانيايةي كة مةوادي كيميا

ؤيع ةن ئَيمة بتوان  مايف ئةو خةَلكانة لةو كؤمثانيايانة . كاري لةسةر بكرَيت، نةك هةر بةوةي بَيت
خاَلَيكي تريشة هةية زؤر باسي رؤذَيك دابنرَي يان . وةربطرينةوة بة إستيمراري نةك هةر يةك جار

  ديارة ئةو وآلتانةي ئينتاجيان نية  موناسةبةو رزؤذاني عوت ة زؤر دادةنَين هةؤتةيةك دابنرَي بؤ شةهي
و ئةو رؤذةش بةسة ديارة ئةو .دانراية ثَية واية لة جَيطةي خؤيك 16/7ئَيمة ئةوةن ة رؤذة رؤذي 

. ئةو رؤذةية كيمياباراني هةَلة ة كراية 16/7ثَيويستة هةموومان بيدان   16/7رؤذةش بؤية دانرا 
لة هةموو شوَينَيك شةرز كرايةو تةزحيةو دورباني . يارة هةموو رؤذَيك لةكوردستان خةَلك شةهي  بووةد

. هةزار ئينساني كورد طيانيان لةدةست دا( 0)لة ضركة ساتَيك ا  16/7بةآلم . بةنيسبةت طةلي ئَيمة دراية
مردية بؤية ئةو رؤذة كراية بؤية لة هي  شوَينَيكي تري كوردستان لة ضركة ساتَيك ا ئةوةن ة كةس نة

شوَيين . لة خاَلي تر باسي ئةوة كرا.ثَية واية رؤذةكة زؤر باشة ولة جَيطةي خؤيةتي. بةرؤذي شةهي 
لة كوَين ةرَي بكرَيت من ثَيشنيار دةكةم دياري كردني شوَين بؤ دروست كردني . ديكؤمَينت بؤ ئةنفالةكان

هةم بؤ ئةوةي بةرزاسك زين وو رزاطرتن و ئاوةدان . َيتلة طةرميان بكر. ديكؤمَينك ئةنفالكراوةكان
بؤية لةبةر ضاومان بَيت زؤربةي ذمارةي ئةنفال ضؤن رؤذي شةهي  زؤرترين . كردنةوةي ئةو ناوضةية

بؤية ثَيشنيار دةكةم مةسةلةي شوَيين . و ئةنفاليش زؤرترين لة طةرميان بووة. ذمارة لةهةَلة ة بووة
 .ئي  سوثاس. بكرَيتديكؤمَينت لة طةرميان 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةس بةتةنها جينؤساي  يةعين ئيبادةكردني جنسَيك، مي ةتَيك بؤية بةتةنها ئةنفال  زؤر سوثاس،

جينؤساي  ناكرَيت هةموو سياسةتي حكومةتي بةعسي طؤرزبةطؤرز بةرامبةر بةمي ةتي كورد جينؤساي  بوو، 
اران و ئةنفال وبوردومانم دةآلدزةو وَيرانكردني ديهاتةكان هةمووي لة ؤةوتان ني طةلي كورد بوو، كيمياب

و ئةو ناوة ثاش دراسةتَيكي زؤر بوو ئَيستا .ين جينؤساي ةكةية ناكرَي بَ َي  ئةنفال و جينؤساي ميز
خؤي لةعام ا دةتوان  . ئةي ديهاتةكان وَيران كراون. طؤرزيين ئةو ناوة بةو هينة ئةي هةَلة ة ضية

. اري بهَين  بؤ ئةوةي كةئيسثاتي بكةين حكومةت جينؤساي ي بةرامبةر بة طةلي كوردستان هةبووةبةك
جدئَيك بووة . بةآلم بةتةنها بَ َيي ئةوة عةمةليةي جينؤساي ة ئةواني تر ضي بووة ئةوانيش جينؤساي ن

 .كاكة حةمة. لة عةمةلييةي جينؤساي 
 :حاجي حممود  بةرزَيد حمم 

 .ئةجنومةن بةرزَيد سةرؤكي
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يان دانونَيكي تايبةت ثَيويستة بؤ ئةوة دةربضَيت . ئَيمة ئةوانةي كة باسيةكةين بةتةئكي  وةزارةت خؤشي 
وخؤشيان كؤمةَلَيك هينيان هةية لةسةر ئةو مةوزوعانة بةآلم ئَيمة زياتر لةسةر مةسةلةي ئةنفالةكان 

ثَية واية ئةو رؤذة رؤذَيكي ئةوةية . كراوةبؤ رؤذي شةهي ان ئةوة دياري  16/7مةسةلةي رؤذي . ئةرزؤين
وةكو زؤر لةو بةرزَيدانة . ضونكة لةسةعاتَيك اية لة ضةن  ضركةيةك اية ئةو هةموو خةَلكة تيا ضوون

مةسةلةي شةهي اني كوردستان، يةعين هةموو خةَلكي كوردستان وا بكرَيت جيانةكرَيتةوة، . باسيان كرد
مةسةلةن كةسَيك ئةضَيت ئةَلَين . فال و سةنطةرو هاوآلتي هةية ئَيستاالي ئَيمة شةهي اني كيمياوي وئةن

خؤي ئةطةر كورد نةبوواية بؤ تؤثَيك لة ماَلةكةي ئةدات و . شةهي ةكةت هاوآلتية ؤآلن شت نايطرَيتةوة
بةرزاي . يةعين لةبةر ئةوةي كة كوردة. مةسةلةن ئةكةوَيت بةسةر ئةَلغاماو شةهي  ئةبَيت. شةهي  ئةبَيت

، ئةنفالة، )ن كارَيكي وا بكرَيت شةهي ان هةريةكَيك لة دؤناغةكة ضوار دؤناغي شةهي ةم
ئةم ضوارة وا لَيبكرَيت هةريةكَيك لةدؤناغي وابَي شةهي ة ئةو شةهي ة ئةو ئيمتيازة (. هاوآلتية.كيمياوية

تةوة يةكةش بيطرَي(ئةنفال وكيمياوي و هاوآلتي) شةهي ةكةي سةنطةر ئةيطرَيتةوة شةهي ةكةي
ماَلي ئةسوتَيت . هاوآلتيةكةش كورد نةبواية بؤضي لةو شاخة ئةكةوَيت بةسةر ئةَلغاما تؤث لَيي ئةدات

هةوَلب رَيت . هةمووكةسَيك كورد بووة اليةن بووة. كةسَيك بَي اليةن نةبووة لةكوردا يةعين من ثَية واية
وة ضونكة تا ئَيستا  بةرزاسك رزاستة ئَيمة لة مةسةلةي ئامارَيكي كام ي شةهي ان بكرَيت بةتأريخ و ئةوانة

بةآلم تا ئَيستا ئامارَيكي رزاسك تةواوي شةهي اني نة . ثَيويستة شتةكاني خؤمان زياد بكةين لةوةي كةهةية
ثَيويستة ئةوة بةتأريخ و . كيمياوي نةئةنفال نة شةهي اني تر نية رزاستة ئةوةي كةخؤمان بؤ خؤمان بووَي

هةوَلب رَيت ئةنفال و كيمياوي بةتايبةتي لةبةرنامةي خوَين ن . ت كاري بؤ بكرَيتئةوانة هةوَلب رَي
دابنرَين ضونكة ئةطةر لةبةرنامةي خوَين ن دانةنرَين نةوةكاني داهاتووي ئَيمة نازانن نةئةنفال ضية و 

دةرارَيكي بؤ دةربكرَيت لةبةرنامةي ثةروةردة . نةكيمياوي ضية ئةوانة ضنة ئةطةر بكرَيت
مةسةلةي تةعوَيدو ئةوة بةرزاي من هةَلة ة دةرار بوو . سةرةتاييةكانةوة دابنرَيت شتَيكي باشةلة

بةآلم مووضةي . تةعويدَيكيان بكرَي يان تةعويدَيكيان ب رَيَك ئةو تةعويدة خؤي تةعويد بؤ يةك جارة
ئي  زؤر . ة كؤتايي ثَي َيتو بةو تةعويد. كة ئةَلَيي تةعويد ئةوة بؤ يةك جارة. دائيمي ئةو جيابكرَيتةوة

 .سوثاس
 : بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غةؤور
 :سعي  مةمخووري  طه بةرزَيد غفور 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة . بةرزاسك باس لة كةسوكاري شةهي ان وئةنفالكراوان كراوة نيسبةت برزطةي يةكي ماددةي دووةم،بة 

 1922ي خؤتان دةزانن شاآلوي بةدناوي ئةنفال لة ساآلن ان نةكردووة،بَي سةروشوَينبامسان لةكةسوكاري 
دواتر ثَيش ئةوة ئَيمة بَيسةروشوَين  22و سةرةتاي  33يةعين لة كؤتايي  دةسك ثَيكردن، شاآلوةكان،
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ئةوانة . هةزار ؤةي ي دادةنَين( 3)هةزار ؤةي يمان هةية هةن َيك بة( 0)هةزار بارزانيمان هةية (2)كردني 
. موو بَم سةروشوَين كراون تا ئَيستاكةش مةسرييان ديار نية، بؤية بةرزاسك من ثَيشنياري ئةوة دةكةمهة

ؤةراهةم كردني ضاودَيري ماددي و ) ئةو برزطةيةي ماددةي دوو برزطةي يةكةم بةم شَيوةية دابرزَيذرَيتةوة
وربانياني ضةكي كيمياوي تابتوانن مةعنةوي كةسوكاري شةهي ان وبَي سةروشوَينكراوان و ئةنفالكراوان و د

. لةبةر ئةوةي لةو برزطةية برزطةي يةك. ئةو مادةية بةو شَيوةي لَيبَينت(. بةئازادي و سةربةرزانة بذين
كة هةبن با هةموو . بةآلم لةبرزطةكاني تر هةنة. دوربانياني ضةكي كيمياوي نةهاتووة لةثاش ئةنفالكراوان

لة . دواتر بةنيسبةت ئةو ماددةية. وةت تر دةبَينت سيغةكةي بةو شَيوةيةلَيرةش هةبَينت، بةد. موةحةد بن
) برزطةكاني تر تةماشادةكةين تةرجومةيةكي زؤر زؤر رةكيك كراية بةرزاسك بؤ منوونة لةو برزطةية ئةو 

ك يةعين هةر كةسَيك بيبينَينت بةرزاس. ئةو شتانة ئةوة كورد دةت وا دسةناكاتن( بؤنةطةل و رَينماييطةل
حةدة ليذنةي ياسايي كةساني زماندان . بؤ ثةرلةماني كوردستان و بؤ ليذنةي ياساييش هةم جوان نية

و ئةو بؤنةطةل و ئةو شتانةي كةلةطةَل . بَييَن بؤ ئةوةي تةرجومةيةكي جوان ورَيك وثَيك تريان بكاتن
طةيةكي تريش بؤ ئةو ماددةية ولةهةمان كات ا ثَية باشة بةرزاسك برز. زماني كوردي نايةنةوة اليانبباتن

. بةوةي جطة لةوةي بةشَيك لة خوشك و براياني بةرزَيدي ئةن اماني ثةرلةمان باسيان كرد. زيادبكرَينت
دةرةبوو كردنةوةي زيان لَيكةوتواني دوربانياني ضةكي كيمياوي لةاليةن كؤمثانيا نَيودةوَلةتيةكانةءةو 

هامةكاني وةزارةت ئةوة بَي كة كاركردن بَينت بؤ سداداني ئةو ئَيمة با برزطةيةك زياد بكةين يةك لة مة
برزطةكةش بةو . كؤمثانياو دامةزراوانةي كة هاوكاري رزذَيميان كردووة لة كيمياباران كردني كوردستان ا

كاركردن بؤ سداداني ئةو كؤمثانياو دامةزراوانةي كة هاوكاري رزذَيميان كردووة لة .) شَيوةية بنوسرَيت
لة برزطةي هةشت كاركردن . و ئةو مةسةلةي تر بةهاودةنطي نية وا بدامن(. اران كردني كوردستان اكيمياب

بة هاودةنطي نية كاركردن بة هةماهةنطي  يةعين بةتةنسيق، تةنسيق لةطةَل حكومةتي ؤي رالي عَيراق و 
 .من هةر ئةوةن ةم هةبوو زؤر سوثاس. رزكخراوة نَيودةوَلةتيةكان

 : ئةجنومةن بةرزَيد سةرؤكي
و ئةركي ئةوانيش . ليذنةي ياسايي مةسول نية لة تةرجومة. من دةمةوَي بةس نودتةيةك موالحةزة بكةم

بةكوردي و بةعةرةبي . نية مةؤروزة لة رزٍِاستي ا حكومةت ثرزؤذةكة كة دةنَيرَي بةكورديش بينَيرَي
، كةخةَلكَيكمان داناوة ثسثؤرز لة زمان و لةطةَل ئةوةش ا ئَيمة هةر باسي ئةوةمان كردووة. هةردووكي بنَيرَي

 .ؤةرموو كاك عومةر. كةسي تر مابوو ناوي خؤي بنووسَي. ئةو اليةنة ثرزةكةينةوة( ب حشط حبهلل) 
 :ع ي بةرزَيد عمر عب الربن

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر , رنط و زؤر ثريؤزي هةيةو ئةه اؤَيكي زؤر ط. لةرزاستي ا ئةم وةزارةتة وةزارةتَيكي تازة هاتؤتة كايةوة

زؤر تةواوة، و من هيوادارم جةنابي وةزير، زؤر ئاطار لة خدمةتي كةسوكاري شةهي ة سةربةرزةكان و 
وةكو كاك سةرداريش باسي لةسةر .ي ئيشوكارةكاني وةزارةت ا(4و7)ئةنفالكراوةكان ا بَيت بةآلم، لة برزطة 
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شوكاري ئةسَ ي وةزارةت اية كة ثرؤذةو مةشاريع تةد ية يةكة خؤي تةحسيد حاس ة لة ئي(7)كرد، ؤةدةرة 
بةنيسبةت ؤةدةرة ضواري باس لة إستسمارو تةمنية ئةكات، من ثَية واية ئةم وةزارةتة هةدةؤةكةي . بكات

ئةوةن ة ثريؤزة ئةوةن ة طرانة، زؤر بةرزترة لة ئيستيسماركردن و ثارة ثةياكردن، ضونكة لة ئةي ي 
وةزارةتة، وةزارةتَيكي خةدةمية، وةزارةتَيكة خدمةت بةكةسوكاري شةهي ان و نةشات و ئةه ايف ئةم 

ئةنفالكراوةكان دةكات، نةك ثارةيان بؤ ثةيا بكات، سةرة رزاي ئةوةي كة وةزارةت خؤي ميدانيةي تايبةتي 
اي من هةية مينةحيش وةرةطرَي، لةهةر اليةكةوة بَيت كةباسي بابةكاني ترا لَيكرايةوة، لةبةر ئةوةي بةرز

ئةوةنةي وةزارةت دامودةزطايةكي تايبةتي دائةنَيت بة ئيستيسماركردن ضةن  موديريةتَيكي عام و خؤشي 
زؤر ثَيوة مةشغوَل ئةكات، ئةو مةشغوَل بوونة زياترة ئةو وةختة زياتر ب ةن بةخدمةتكردن بةكةسوكاري 

ةبري ئةو برزطةية برزطةيةكي تر ئةمة لةاليةك لةاليةكي تريشةوة، جطة ل. شةهي ان و ئةنفالكراوةكان
كةهةيانة   دانَين كة ئَيستا كةسوكاري ئةنفالكراوةكان ثَيوةي ئةناَلَينن، بةنيسبةت ئةو بةَلطةنامة رزةمسيانةي

سيةي عَيرادي، لة عةد ي زةواج ئةمة رؤذانة لة دادطاكان ا، توشي ئةو كَيشةية لةدةؤتةري نفوس لة جن
ة حوجةي وةؤات دةربَينن، ناضارةبن حوجةي مةؤقود دةردةهَينن، بؤ ئةبن و بةرةنطاري ئةوة ئةبن ك

ئةوةي بتوانن مناَليان دَينة ثَيشَي مناَليان بووة، دةؤتةر نفوسيان نةماوة بةهؤي ئةنفالةوة، با وةزارةتي 
تةنسيق بكات لةطةَل . شةهي و ئةنفالكراوةكان جةنابي وةزير بةهةماهةنطي ؤةدةرةيةكي بؤ ئيداؤةبكرَي

بؤ حةل كردني ئةو كَيشةيان و ضارةسةركردني ئةو بةَلطةنامانةي كة . ةزيري دادو وةزيري ناوخؤو
 .نةيامناوةو زؤر سوثاس

 : بةرزَيدسةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو طوَلناز خان

 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةآلم ئةوةي من لَيرةدا . كرد سوثاسيةكةمهةرضةن  بةشَيك لةخاَلةكامن جةنابي كاك عومةر باسي  
دا هَينانةوةي روؤاتي شةهي ةكانة 14/4و يةكَيكة لةداواكاني كةسوكاري ئةنفالةكان، لة . ئةخيةمة رزوو

يةك  16/7و  14/4و لةطةَل داناني سَي رؤذمان ئةوَيت ئَيمة رؤذي . ببَيتة يةكَيك لةئةركةكاني وةزارةت
لةدةرةوةو ناوةوةي كوردستانيش، و رؤذَيكيش . ت وبووةتة شتَيكي ضةسثيووشتة ناكرَي نكؤلي لَي بكرَي

كةحكومةتي عَيراق دروست  1902تايبةت بؤ شةهي  دابنرَيت، ضونكة ئَيمة لة درَيذايي شؤرزشي كوردا لة 
ن بةآلم ئةم دووكارةساتة دوو كارةساتن، ثَيناسةيةكي نوَي. بووة طةلي كورد دورباني ئةدات و شةهي  ئةدات

بؤ طةلي كورد، ولةطةَل ئةو خاَلةي كاك دلَيرام بةرزاسك طةلي ئَيمة ذمارةيةكي زؤر بَي سةروشوَينمان هةية  
رزةنطة نةلة ئةنفال بن نةلة كيمياباران بن نة شةهي ي سةنطةر بن بؤية، ئةطةر بكرَي خاَلي 

 .زؤر سوثاس. بَيسةروشوَينةكان ئيداؤة بكرَي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ؤةرموو دكتؤرة
 :هالة سهيد وادي. بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بدامن هي  تةنيسقَيكيان هةية لةطةَل . تةنها من ثرسيارةكة هةية ئارزاستةي جةنابي وةزيري دةكةم

وةزارةتي ثةروةردة بؤ ئةوةي تاواني ئةنفال خبرَيتة ناو مةناهيجي ثةروةردةي ئيبتي ائي و متةوةستة 
ي من اَلةكامنان بةداخةوة دةزانن هؤالكؤ ضي كرديةوة زؤر تاوان ئةناسن بةس تاواني ئةنفال زؤربة

 .ناناسنةوةو نازانن ضية زؤر سوثاس
 : بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةَلعةت ؤةرموو
 
 
 

 :حمم  ياحل توؤيق  لا بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

و زؤر رؤذ ئَيمة لةجةري ةي . ن طؤرزستانَيكي تايبةتيان هةيةلةهةموو جَيهان ا مةع ومة شةهي ةكا 
كةس شةهي  بووة،  10، 12لَيرةدا كؤمةَلة دةبرةك دةرضووة، . دةخوَينينةوة يان لة تةلةؤديؤن دةردةضَي

لةوال رزةمي كراينة، ئةطةر ئةو وةزارةتة بةو ئةركة هةَلبستَينت يةعين جَيطايةكي تايبةت لةشاري هةولَير 
 .زؤر سوثاس, بؤ منوونة، ناوبنرَر دةبرستاني شةهي ان و ئةنفالكراوةكان دابيَن

 :بةرزَيد عب الربن اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ي دةستوري عَيرادي ؤي راَلي دةزطايةك هةية بةناوي دةزطاي شةهي  ئةو 121خاَلي يةكةمة لةماددةي  
ي ومةعنةوي وسياسي هةية، ئَيمة لةطةَل خاَلَيك دةزطاية كة بؤ هةموو عَيرادة ديارة دةستكةوتي ماد

كة ئةم وةزارةتةي خؤمان لة دةسكةوتي ئةو دةزطاي شةهي اني عَيراق بَيبةش نةب  . رةبك كةينةوة
دةستكةوتانة بؤ هةموو   دا دةزطايةكة ئَيمة لةبةر ئةوةي ئةو121لةدةستة سةربةخؤكان هاتووة لةماددةي 

ئةوة خاَلَيكة، خاَلي دووةم ئةوةي كاك دلَير باسي كرد بؤ بةدواداضوون بؤ  .هةر بؤ بةغ ا نية. عَيرادة
. هةموو ئةنفاملان بةشةهي  دانةناوة. ئَيمة تةحةؤوزَيكمان كردووة. ئةنفالةكان وكةسوكاريان و ثاتاوةيان

وو من اَل، ذنَيك و د. بؤ منوونة لة حةؤتةي ثَيشوودا لة مةنتقةي طةرميان عائي ةيةكي ئةنفال دؤزرايةوة
الي زابتَيكي عةسكةري بوون، ئةمة لةخاَلَيك ا نةهاتووة ئةركي ئةوة بَيت بةدواداضووني هةبَيت، ئةوة دوو، 
سَييةم ئةوةي كاك عومسان باسي كرد سةدام جينؤساي ي كرد بةرزاي منيش ئةنفالي نةكرد ضونكة ئةو 

د ئةو ناوة بؤ ئةوةي ئيس م ناشريين بكات ئةنفالي ئيستيغ ل كر. ئيبادةي جةماعي كرد، كؤمةَلكوذي كرد
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بةس كوشنت نية . طرتن و ئةسريو دةستكةوتة. و كورد تاوانبار بكات، ضونكة لة ئةنفال ا خةَلك كوشنت نية
زؤر . ئةو جينؤساي ي كرد ئيبادةي جةماعي كرد. لة ئةنفال ا لة تةؤسريي ئةو ئايةتةدا و ئةو وشةية

 .سوثاس
 :نبةرزَيد سةرؤكي ئةجنومة

 .كمال. كاك د
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

شةهي ان وشةيةكي زؤر بةرزو ثريؤزةو مودةدةسة كة . لة رزاسك م حةزةيةك لةسةر وشةي شةهي  
ةوانةي بةو كةسانة ئةوترَي كة يان ثَيشمةرطة بووة، لةسةنطةر شةهي  بووة، يان ئ. هةموومان ئةزان 

بؤية بةناحةق بةزوَلة، بردراون شةهي  كراون، . لةطةَل بريوبؤضووني ئةو ديكتاتؤرانة نةرزؤيشتوون
بدركراون، بؤية ئَيمة لَيرة لةثةرلةماني كوردستان كةنوَينةري خةَلكي كوردستان ، مايف ئَيمة نية ئةو 

ةوانةي ئةدؤزرَينةوة ئَيستا، لة سةربةرزانة لة وشةي ثريؤزي شةهي  بَيبةش بكةين ئةوانة شةهي ن، ئ
سةحراكاني جنوب، لة هةموو شوَينَيك وةجبة وةجبة ئةهَينرَينةوة، ئَيمة نابَي لةو وشة ثريؤزة بَيبةشيان 

ئَيمة ثَيويستة ناوي وةزارةتةكةش تةع يد كةين وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراواني شةهي ي . بكةين
من زؤر ثَية طرانة كة ئةو سةربةرزانة لةم ووشة ثريؤزة بَيبةش يةعين ئةمانة شةهي ن . كوردستان بكةين

بكةين ئةمة نةلة ماؤيان كةم ئةكات ئةطةر بةعةكسةوة ئَيمة ئةو وشةيان ثَينةَلَي ، ئةوة دَلي هةزاران 
كةسي جةرط سوتاوي ئةو مي  ةتة برين ار ئةبَي، ئةو رزذَيمة ديكتاتؤرة ئةو خةَلكةي بردووة لة هةموو 

كورد، مةسيحي، ئاشوري، ك  اني حةتا لةعةرةب لة هةن َيك شوَين و توركمان بةآلم . كاني كوردستاننةتةوة
بةنيسبةت ئَيمة لة ناو كوردستان، ئةو خةَلكةي ون بووة بةر شاآلوي ئةو ديكتاتؤرانة كةوتووة، ديارن  

 زؤر غةريبة بَ َي  ئةمانة ئَيستا لةسةحراي عةرعةرو شوَينةكاني تر ئةدؤزرَينةوة، ئةمانة شةهي ن يةعين
شةهي  ن ، ضؤن شةهي  ن ، بؤية من تكام لة ئَيوةي بةرزَيدي سةربةرزة ئةم وشةية نابَيت، لةو بةرزَيدانة 

بةآلم كَي هةية نةزانَينت، كة بةض شَيوةيةك ئةم .بدربكرَيت، ئةوانةي كةثةي ابوون شةهي  نيةو زين ووة
و شَيوةية دكتاتؤري وزوَلمة بدركران و، ئَيستا وا جوجمومة خةَلكة بردران بة لؤري عةسكةري بة

ثريؤزةكانيان ئةدؤزينةوة، يةعين ئةوة تكام لَيتانة موراعاتي ئةوة بكةن، و خةَلكي خؤماني كوردستان لةو 
 .و زؤر سوثاس. وشة ثريؤزة بَيبةش نةكةن

طي ئةزامن ئيداؤة بكرَيتة سةر من بةطرن( ب، ج)خاَلي ثَينج ؤةدةرةي . بةنيسبةت رزاثؤرتي مايف مرؤظ
 .وةكم تر لةطةَل ليذنةي ياسايية، لةطةَل تةع ي تةكاني، زؤر سوثاس. مةشروعةكة

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

بةخشان خان وةرةدةيةكي ناردووة، دةبواية سةرةتا بةنودتةي نيدام بيخوَين ايةتةوة، بةآلم بةداخةوة 
كةوتووة بؤ خؤمان سوودر هةية دةَلَيت، ثَية واية تَيكةَليةكة نةيكردووة، خراث نية هةرضةن ة دواش 
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لةناو مونادةشةدا هةية لةنَيوان سياسةتي طشك وةزارةت و نةخشةو ث ن و ووردةكاريةكان، ئةمةش 
زؤر جار بةئادارَيكي عاتفيانةدا ئةرزوات هةن َي جار، . سةرةرزاي ئةوةي كةمونادةشةكة. نيدامي نية

خودي دةدةكاني، ثرؤذةكة دةكرَيتةوة، لة حةديقةت ا ئةمة نودتةي نيدامة، ئةمة سودي دووبارةكردنةوةي 
دةبوو بؤ هةموومان بؤ ئةوةي تيكرار نةبَينت، تَيي ا بؤ ئةوةي لةتةوةري مونادةشةكةدا دةرنةض  بةآلم 

يشت، بةهةر بةداخةوة دةسك هةَلنةبرزي بَ َيت نودتةي نيدام بةوةرةدةيةكي نارد وةرةدةكةش درةنط طة
خؤي ئةو دسانةي كة كاك . حاَل سوثاست دةكةين لة مونادةشاتي ماددةكاني تردا ئاطامان لةيةك ي دةبَيت

لة مةسةلةي ئةنفال ا . بةآلم يةك موشكي ة هةية. كمال كردي رزاستة لة ناحيةي بريوباوةرزي خؤمان. د
بةآلم دانونيةكان رزايان وانية، دانونيةكان كمال واية، . تةبعةن زؤر مونادةشة كرا زؤر كةس رزةئي وةكو د

ئةطةر ثَييان بَ َي  شةهي  . دةَلَين ئةمة، باجي خؤي هةية لةرزووي دانوني ئةطةر ثَييان بَ َي  شةهي 
دوَييَن , حةدي ئةوةمان نابَيت بةدواي دةزيةكان ا بض ، ئةمانة لةكوَين بدركراون، شةهادةي وةؤاتيان نية

كرد دةيطوت شةهادةي وةؤاتيان نية بؤضي دةرنةضووة ، لةبةر ئةوة لةرووي  تةماشاي مةحاكةمةم
كمال وران ئةمانة . دانونيةوة، لة مةحاكة وا ثةسةن  كرا ثَيش  ئَيمة وةكو سياسي رزةئيمان وابوو، من و د

ان، شةهي  شةهي ن، بةآلم دانونيةكان وتيان نابَي بنووسن شةهي ، ئةطةر وتان شةهي  ناتوان  بَ َي  كو
دةبَي جَيطاي هةبَينت، تةرمي هةبَينت شةهادةي وةؤاتي بؤ دةرضوبَينت، حةسة كرابَيت مةسةلةكان ئةطةر 
نا وةكو، سياسي ئَيمة عةمةليةنيش وايان تةعامول لةطةَل ا دةكةين، لةبةر ئةوة من ثاش مونادةشةيةكي 

وابوو، كة ئةمانة شةهي ن بةآلم، دانوني  زؤر م كةضي رزةئي ليذنةي دانووني بووم ئةطةر نا خؤشة رزةئية
تةماشا ئةكةي، من باري ئةوةي ناتوامن هةَلبطرم زةرةرَيكي دانوني بَيت نازامن، رزةئي ليذنةي دانوني لةسةر 

 .ئةوة مةوزوعة ضية كاك شَيروان
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ة بةآلم لةرزووي دانونيةوة ناتوانرَي تةحامول بكرَيت و مةلةيف بدةبت ئَيمةش لةطةَل ئةو رزةئيةين 

ئةنفاليش هةر ئةبَي كراوةبَي بةحةديقةت ئةوةي كة دةدؤزرَيتةوة ؤيع ةن حيسابي شةهي ي بؤ دةكرَي 
, وئةو ث ة بةرزة وةردةطرَي بةآلم ئةوةي كة نادؤزرَيتةوة بةتةئكي  موعامةلةي ئةنفالي لةطةَل دةكرَي

نفةل  ئةوةي كة لةوةزارةتةكةدا هاتووة ئةو وشةيةي كةلةوةزارةت هاتووة و بؤ زياتر زان  يةعين موئة
لةو مةسةالنة . سَي ضوار رزؤذ ثَيش  ئَيمة لةكؤنفرانسَيك حازر بووين جةنابي وةزير كؤنفرانسَيكي كردبوو

ئةن اماني ثةرلةمان ئةو تةسنيفاتةي هةموو تَي اية و ئةبَيتة ثرؤذة ئةو م حةزاتانةي بةرزَيدان 
 .ئيشارةتيان ثَي ا زؤر بةوردي و زؤر بةتةؤسي ي لةو ياسايةدا هاتووة زؤر سوثاس

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ئَيستا داوا لة خاتوو ضناردةكةين رزةئي خؤي لةسةر ئةو رزةئي و ثَيشنيارانةي كة كران بةشَيوةيةكي طشك 
 .مان بَ َينت ئةطةر ثَيي واية زيادة ئةوة هينم بكاتنئةطةر مواؤةدة لةسةر هةن َيكيان ئةطةر بؤ
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 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن زؤر سوثاسي بةرزَيدان و خوشكان و برايان دةكةم كة تةداخوليان كرد، حةرةن بةرزؤحَيكي 

ياتر دةوَلةمةن  بكةن ثَية واية ئةوة ضوارضَيوةيةكي ياسايية لَيرةدا دَلسؤزانة دةيانةوَيت بابةتةكة ز
دانراية يةعين هةريةك لةتةوةرةكان ئةطةر شي بكةينةوة رزةنطة ئةطةر وابَي يةك دونيا ؤروعاتي لَي 
ئةبَيتةوة و ووردةكاري لَي دةبَيتةوة، و تةع يمات و نيدامي تايبةتي خؤي دةوَي، بؤية ئةوةي جةنابيان 

لةزؤر جَي مةسةلةن ئيشارةيان بةتةعويدات دةكرد، لَيرةدا بةن َيك تةسبيت بكةين بؤ . سيان كردبا
تةعويداتي ئةوانة من ئاطاداري بةرزَيدان دةكةمةوة ئةو رزؤذةي كة كوت ةي كوردي لة بةغ ا هاتبوونة ئَيرة، 

لَيرة ئَيمة . ساي تةعويدات ؤؤاد مةعسوم دسةمان كرد ئَيستا خةريكي ئامادةكردني ثرزؤذة يا. لةطةَل د
دةي ةينة كوت ةي كوردي لةوَي تةسبيك بكا وةكو ياسايةك، يةعين ئةمة ياسايةكي تايبةتي دةوَي مةسةلةن  
باسي رؤذي شةهي يان كرد، رزؤذي شةهي  هةية بةآلم ئةوةي كة ئةنفال بةجياو مةسةلةن دؤناغةكان 

حلك بهم)   ديارة كة دةَلَي  بةجيابَي ئَيمة تةدوميَيك لة وةزارةت دادةنَي حبقيط  ح  يان ( مت ياهم
و . تةدوميَيك دادةنَي  بؤ هةموو يادةكان ئةوة ئةركي وةزارةتة ضاالكي بكات و ئةو يادانة بةرز رزابطرَي

بةرزَيدَيك باسي كرد . ي باس كرد(بلام ح طلتورييحسعحبحلووس )لَيرةدا بةرزَيدَيك مةسةلةي. ياديان بكاتةوة
تةعامول لةطةَل مونةزةمات بكات لةبةر ئةوةي حكومةت ناتوانَي، ( ئَين، جي، ئؤ) اوي تايبةتي هةيةرَيكخر

من دةمةوَي بةجةنابي بَ َية هةن َيك لة رزَيكخراوةكان تةنها تةعامول لةطةَل حكومةت دةكةن لةطةَل 
مة وةكو حكومةت دةتوان  ي ناكةن  بةثَيضةوانةوة رَيكخراوي ديشمان هةية ئَي(ئ ، جي، ئؤ) رزَيكخراوي 

لَيرةدا مةسةلةي جانل تةربةوي و تةع يمي و . تةنسيق بكةين لةطةَل هةردووكيان، ئةو دةدة دروستة
سةدايف باس كرا، وةكو ظيان خان باسي كردو هةن َيك لةبةرزَيدان ثَية واية لَيرة بةوردي ئةو جانيبانة 

حبملطها ح)دةَلَي( 1)ان هةية لَيرة لة خاَلي لةمةسةلةي كَيشةي وةؤاتنامةي. هةموويان هاتينة  وفريحبل عطا 
اليةنة مةعنةوَيةكة ئَيمة ضاودَيريان دةكةين، كَيشةكانيان هةموو ئةو اليةنانة ئةركي وةزارةتة (  بملاووا 

ناكرَي بضينة ناو وردةكاريةكان و سياسةتي وةزارةت، بةَلكو نيدام داخ ي هةية تةع يماتي تايبةتيمان هةية 
برادةران ( شباب ) دوايي مةسةلةي . لةسةر ئةوة ئةوانة ورد دةكةينةوةو دةيكةينة ث ني وةزارةران

زياد بكرَيت بؤ ( بملفقوهاخ) دةكرَي لَيرة من لةطةَل ئةو رزةئيةمة كة( ل  حبلشباب ح بملؤ فلني) باسيان كرد 
هةن َيك لةبرادةران . وانيش بطرَيتةوةكوردة ؤةي يةكان و بارزانيةكان و رزةشةكوذي ئة.ئةوةي تولي بَيت

ديارة لَيرة حةسر بووة   ضحطاطحبألسلح توثيق كد ما يتع ق باملؤنف   . باسيان كرد لَيرة لةخاَلي حةؤتةم
حبالسلح ) حاتالي)دةكرَي لةطةَل رزةئي ئةوانا ئةوة ئيداؤة بكةين(  طملؤ فلنيح ضحطاط  طإل طهاح  وثييحك حسط

ئةطةر ليذنةي دانوني . ئةو جةرائيمانةي بةسةر كوردا هاتووة دةيانطرَيتةوة يةعين هةموو( بجلمطعي 
بةدروسك دةزانن، زؤر لةو خاآلنةي باسكران موتةئةكي  بن، ئةوة ث ني وةزارةتة بةآلم تةع يماتة ئَيمة 

 دواي ئةوة كاك شَيروان و كاك كةرمييش ئيشارةيان بة ياساي. بةتةع يمات ئةوانة ضارةسةر دةكةين
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. ئَيمة ثرؤذة ياساي تايبةران هةية. تةداعودي و ئيمتيازاتي كةسوكاري شةهي ان وئةنفالكراوةكان كرد
ئةنفال دةكةين تةسنيفي دةكةين، ئيمتيازاتةكان تةح ي  دةكةين، يةعين . لةوَي ثَيناسةي شةهي  دةكةين

ان كؤمةَلَيك ياساي دميان ئةوة هةموو سياسةتي وةزارةتة تايبةتة بة هةيكةلي وةزاري بةآلم، بَيطوم
 ثَيويستة، كة حةرةن 

دَيتةوة بةردةمي ئَيوةي بةرزَيدو لةوَي دسةي لةسةر دةكةن، ناكرَي هةموو كَيشةكان  لَيرة ضارةسةر بكةين 
بةَلكو ئةوة تةنها ئيتارة عامةكةي لؤ دادةرزَيذين، بؤ ياساكاني تر و تةع يماتي تر دةضينة ناو 

حبلرت و ح)لَيرة خاَلي ثَينجةم  ووردةكاريةكان، بةَلَي حلل ط ب حلالهتمطم حبالختصطص حلبت حبجلبطت حسع بلام 
حبلشباب  حلاوبئ  ح بالعمطر ح بالقتصطه  ح بلصحي ح بالجتمطعي ح بلاقطيف إعمار لَيرةدا مةبةستمان (   بلتاليمي

وَيران كراوةو  ئاوةدانكردنةوةي ئةو طون  و الدَييانةية كة خةَلكي موئةنفةل دواي ئةوةي كة الدَيكانيان
هاتنة ناو موجةمةعات، بؤية إعمار مةبةستمان ئاوةدانكردنةوةو هاوكاريكردنيانة بؤ طةرزانةوة بؤ شوَيين 
تايبةتي خؤيان، ئةطةر ليذنةي ياسايي و جةنابتان لةطةَل ئةوةنة كة ئةمة زيادة و ئةو ئةركة نابييَن مانع 

اسي تةنسيق لةطةَل وةزارةتي  ثةروةردةي كرد وةزارةتي هالة ب. د. نية دةكرَي طؤرزانكاري تَي ا بكرَيت
ثةروةردة خةريكي دارزشتين ؤةلسةؤةي خؤيةتي، لة ؤةلسةؤةكةي خؤي بَيطومان، اليةني نةتةوةيي 
لةبةرضاو بطرَيت، لةوَي ا ئةو جةرائيمانةش لةبةرضاو بطرَيت كة طةلي كورد هةموو موعاناتي تأرخيي 

وو جينؤساي  و ئةو تاوانانة بكرَيت لة مَيذوو رزةنط ب اتةوة لة جوطراؤيا بةضي ا رؤيشتية، باس لةو هةم
رزةنط ب اتةوة، لة كؤمةآليةتي رزةنط ب اتةوة، ئةوة شتَيكي ئاسايية و ؤةلسةؤةي ثةروةردة دةبَي 

و ئَيمة ثَيش  لةطةَل وةزارةتي مايف مرؤظ دسةمان كردووة، بؤ مةسةلةي طؤرزة . ضارةسةري بكات
ةكان وضارةنووسيان و طَيرزانةوةيان ئةركي وةزارةتي مايف مرؤظ بَيت، بةآلم دواتر دانيشت  و بةكؤمةَل

تةنسيقمان كرد  ئةوئةركةيان خستةوة سةر وةزارةتةكةي ئَيمة، تةبعةن ئةو ثرؤذةية دةرضوو بوو ئةو 
بؤية من لَيرة . كةيندةمةي طةيشتبووة ثةرلةمان  بؤية برزيارمان ا لةثةرلةمان لَيرة ئةو دةدة ئيداؤة ب

ثَية باشة لةبةر ئةوةي موديريةتَيكي تايبةت إستيح اس دةكةين، بة طةرزان بةدواي طؤرزة بةكؤمةَلةكان و 
هةَل انةوةي طؤرزة بةكؤمةَلةكان و طَيرزانةوةيان بؤ كوردستان، ثَية باشة لَيرةدا بةن َيك، ؤةدةرةيةك ئيداؤة 

ئةويش بةض شَيوةيةكي ياسايي رزَيكي دةخةن يةكَيك لة مةهامةكاني بكرَيت، بكرَيتة سياسةتي وةزارةران 
وةزارةت ئةوةيةكة طةرزان بةدواي ضارةنووسي طؤرزة بةكؤمةَلكان و طَيرزانةوةيان بؤ شوَيين خؤيان و 

 .سوثاس. مةسكةني خؤيان
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةك لةسةر ئةوةي وةؤاتنامة باسكرا بؤ، شةهي اني ئةنفالكراو، كَي وةؤاتنامةيان بؤ بكات كة يةك موالحةزة
ئةم خةَلكة بةسةدان هةزار بردران، بدركران كَي بووة لةكام دةزطايةك بنووسي وةَلَ  ئةمة ئةنفالكراوة، 

ستا كة نوَينةري ئةو عةوائد هةبوو هةر كؤمث يك رؤيم دةزطاي مةنتيقة نةما حكومةت نةما ئَيمة ئَي
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خةَلكةين هي ئةو شةهي انةين، ئةبَي رزَيطايةك ب ؤزينةوة بؤ تةوسيقي ئةو شتة، خاَلي دووش ئةوةر كة 
ضنار خان خؤي ئيداؤةي كرد، بؤ طةرزان بةدواي ضارةنووس وئةو شوَينانة كة ئةو رزَيددارانة لَيي 

 .زؤر سوثاس. ئةنفالكراون و بهَين رَينةوة
 :ناز عديد دادربةرزَيد طوَل

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كةوة، 1991ضةن  ئةنفاملان هةية كةسوكارةكةي بةناضاري ضون ئةنفالةكةيان كردووة بةمردوو، لة دواي 

ئةمة ئةطةر برزيارَيك دةرنةكةين بؤ هةَلوةشان نةوةي ئةو وةؤاتنامانة ئةوة كَيشةي طةورة لة مةسةلةي 
 .سوثاس. ئةنفال ئةدات

 :حمم  ؤرج اب بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
دوايي بة بةرزَيدت وتت  خاَلةكان هةمووي بةيةكةوة مونادةشة , يةعين من هةر خاَلي يةكةمة خوَين ةوة

 .ئةوةي كة ئَيمة زيادمان كردبوو. ئةكةين
شةهي اني زين وو رزاطرتين يادةكاني كيمياباراني هةَلة ةو ناوضةكاني تري كوردستان وئةنفال و  -1

 . ئةوةي كة دةَلَي باسي شةهي انت نةكرد.  كوردستان وةكو هَيمايةكي نةتةوةيي طةلي كوردستان

ناسان ني ئةو دوو كارةساتة بةجيهان وةك جينؤساي ي نةتةوةيةكي زين ووي رزؤذهةآلت و، داناني  -0
ئةم وةزارةتة نةك ئةوة كة  ئَيمة ئةو دوو خاَلةمان زياد كرد لة كارةكاني. يادطاري شياووشايستة بؤيان

بةس جيامان كردةوة و ثَيشنيارر ئةوةتان . يةعين شةهي ان هاتووة. بةهاي شةهي ان كةم بكةينةوة
كردووة كة بةرزَيوةبةرايةتيةكانيشي جيابن بؤ ئةوةي كة كةس مايف كةس نةخوات، يان كةس نةبَي 

كةركوك ناوضةكاني تريش ط ةيي دةكةن، ئةطةر بةذَيرةوة، مةسةلةن ئَيستا لةكةركوكا هةميشة كة دةَلَيي 
لة ئةوةَل جارةوة بةديقةتةوة ئةو كةليمةية بووتراية ئةو طرؤتة دروست نةئةبوو بؤ ئةوةي شةهي ي 
سةنطةر شةهي ي ثَيشمةرطة دياربَي شةهي ي كيمياباران دياربَي دوربانيةكاني ئةنفال دياربن، يةعين 

من وانازامن مةلةيف كيمياباران و ئةنفال داخرابَي، بةثَيضةوانةوة ئةمانة بؤ ئاين ة كاريطةريان هةية 
لةمةودوا ئةمةية، كة نةتةوةي كورد ئةباتة ثَيشةوة، بةتايبةتي لةو شوَينانةي كة برزياري نَيودةوَلةتي 

 .هةية، وةكو ئةو شتانةي كة هاوشَيوةي مةسةلةكةي ئَيمةن، سوثاس
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

- 10ة ب ةي كاك حمم  خؤي كة دةَلَيي سي حي كيمياوي خؤ تةنها لة هةَلة ة نةبووة، لة ئةطةر ئيجاز
ئةوة مةبادئي . يةعين ئةطةر يةك جَيطا ئاماذةر ثَي ب ةي دةبَي ئاماذة بةهةمووي ب ةي. جَيطابووة 02

ؤسي ت بةآلم كةوتت عامة، وةزارةت ثَيي هةَل ةسَك بؤنةكان دياري دةكات ئيهتيماميان ثَي ةدات ئةوة بةتة
طؤث تةثة دةطرَيتةوة، طةرميان دةطرَيتةوة، بادينان دةطرَيتةوة . ئةس يحةي كيمياوي هةمووي دةطرَيتةوة

شَيخ وةسانان دةطرَيتةوة، هةموويان دةطرَيتةوة هةَلة ة دةطرَيتةوة، تةبعةن لةثَيش هةموويانةوة، بةآلم 
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يش ئةوةية، لة واجيباتي وةزارةت ئةوة بَينت كة جيهاتي من يةك خاَلة ثَيباشة كة ئاماذةت ثَيكرد ئةو
 .دووةلي تةعريف بكاتن بةودةزَيية ئةوةي  تَيي ا نية وابدامن

 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
نةي طوتية لَيرة لةناو ح ودي [ فلياهمبقيط حبملوطسبطتحبخلطص ح  ك ىحبلشباب ح بملؤ فلنيح مت يا بمح ] 

ح  ك ى)كوردستان ئةو دةَلي ح  حسوطسبطت ح  كةواتة تؤ دةتواني بيبةيتة ئةو ثةرزي دونياش لةوَي ( بقيط 
ياديان بكةيتةوة لةوَي ئيحتيفاليان بؤ بكةي دةيناكا لةموناسةباتةكان دةكرَي، بؤنةيةك لةوَين ةرَي دسةي 

 .بكةي، حةتا ئةطةر بةو موناسةبةية ئةو ئيشة دةكةيلةسةر بكةي موئتةمةري لةسةر 
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

بةَلكو وا بكةي م حةزةي مايف مرؤظ سةحل . عةؤوو ئةطةر ئيداؤةي جوم ةيةك بكةي كاك شَيروان
حبقيط حبملوطسبطتحبخلطص ح  ك ىحبلشباب ح بملؤ فلنيح مت يا بمح فلياهمح بلام حعلىح ا افحه ه. بكاتةوة

 .لة نيهايةتي ؤةدةرةكةدا ئيداؤةبكرَينت.  ه ليًط بجل بئمحيفحبال سططححمليًط
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كاركردن بؤ رزاست . )كؤشش كردنةكة الي ئَيمة بووةتة. لة ثرزؤذةكةي وةزارةت. لةخاَلي شةشةم هاتووة 

 (.ئةنفالكراوانكردنةوةي، وادعي ذياني كةسوكاري شةهي ان و
 .بةرزكردنةوةي ئاسك بذَيوي و طوزةرانيان -ع

خودكةؤاكردنيان لة رزَيطاي كردنةوةي بنكةو ؤَيرطةي ثيشةدةسك و دةست رزةنطيين لة ناوضانةي كة 
 .زؤرترين شةهي و دوربانيان تَي اية

اري شةهي ان دروستكردني كارطةي طوجناو وثَيويست لةو ناوضانةدا بؤ سوود مةن بووني كةسوك -ج
 .وئةنفالكراوان

 . خاَلي شةشةم لَيرةدا ئةبَيتة خاَلي ضوارةم
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .خاتوو ضنار رزةئيت
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلريطس ح)َلي ضوارةم كةوا دةَلَيت ثَية واية ليذنةي مايف مرؤظ ئةوةي جةنابتان باسي دةكةن لةخا  ضع

حبلوزبرا حسوبره حلتومي  حبالختصطصح)ببورة لة شوَينَيكي كة خاَلي ثَينجةم (  بلاطس  حلبت حبجلبطت حسع بلام 
حبلرت و  ح طجلط ب ح بلصحي لالهتمطم ح بالجتمطعي ح بلاقطيف يةعين ئةوة هةمووي بوارةكان (  بلتاليمي

 . تةوة و وردتان كرديتةوةكةجةنابتان شيتان كردي. دةطرَيتةوة
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بة دةناعةتي من ئةوةي كاك حمم  باسي كرد، وةسائي ة بؤ تةحقيقي ئةه او، لة زمين ئيشوكاري  

 .زؤر سوثاس. وةزارةتة، لة زمين ئةه ايف رزةئيسي نية
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ئَيستا خؤت رزةئيت ثاش ئةو دوو رزةئية . ةئي خاتوو ضنارت بيست لةطةَل رزةئي دانونيكاك حمم  ئةوة رز
 ضية؟

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة . لةوَي ئيستسمار بؤ وةزارةتةكةية. برزطةكةم كردووة بةخاَلي تر هةرئةوةنةية بؤ ئةوةي ديار بَيت

 .ؤةردةكة تةنها لَيرةداية. بةدوةت بن لَيرة ئةمانةوَيت كةسوكارةكة
 

 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مةسةلةي إستسمار بؤ وةزارةت بؤ كةسةكاني وةزارةت و موزةو و وةكيد و وةزير ئةوانة نية، رجائةن 

ليةت بةدةست بهَين  بتوان  باش كاربكةين، بؤ ئةوةي ئيستسمارةكة كة دةكرَي، بؤ ئةوةية كة ئيستق 
كةسوكاري شةهي ان ئةوةن ة ضاويان لةحكومةت و منةزةمات و ميدانيةي حكومةت نةبَي، ئيستق ليةتي 
مادي هةبَينت بتوان  منونةمان هةية لة ئَيران منونةمان هةية لةو وآلتانةي، يابان ئةوانة، هةمووي 

ةو ئةو موئةسةساتانةي كة تايبةتن بة مةسائي ي ئينساني، بؤية ثَية واية ئةوة زؤر شةريكاتي تايبةتي هةي
 .زةروورة بؤ ئةوةي ئيستق ليةت ثةي ابكةين و بتوان  باش ين خةدةماتيان ثَيشكةش بكةين

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .كاك شَيروان
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مةسةلةي ئةحوالي مةدةني و ئةحوالي . كماليش ئيشارةتي ثَي ا. ةرةيةك زؤر مونادةشةي لةسةر كرا دؤةد

شةخصي موئةنفةل ، ئَيمة لةو ثةرلةمانة برزيارَيكمان دةرهَيناوة ئةوةمان بةموعةلةدي بةجَينةهَيشتية، 
مةسائي نةي ئةحوالي شةخصي بةآلم من موتةئةكي م ئةو . ئَيستا برزيارةكة لةبةردةستة نية بيخوَينمةوة

كة عي دةي بةكةسوكاري موئةنفةلينةوة هةية ئةوةي متةوةؤية ئةوةي كةماية، هةموومان لةو برزيارة 
عي ج كردووة، نازامن بدةبت تأرخيي برزيارةكة و هينةكة بةآلم ئةتوامن بيخةمة بةردةست بةرزَيدان 

 .زؤر سوثاس. ئةن اماني ثةرلةمان
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 :ةجنومةنبةرزَيد سةروكم ئ

كاك حمم  مودتةرةحَيكي هةية . كاك حمم  ئةطةر مودتةرةحةكةت سةحب ناكةي دةخيةمة دةنط دانةوة
ئيبداؤة بكرَينت دةخوَينَيتةوة ئةطةر رزازينة ئيداؤةي دةكةين، ئةطةر رزازي ن  ئةضينة سةر ئةي ي 

 .شتةكة
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو شتةي ضنار خاني ئةيَ َي من مونادةشةم نية، ئةوةنةي الي من طرنطة ئةم كةسانة، يةعين من بؤ 

 .خؤيان خود كةؤابن، يةعين طرنطي دانةكة لَيرةداية. هةميشة ضاوةرزَيي حكومةت نةب 
 :كاركردن بؤ رزاستكردنةوةي واديعي ذياني كةس وكاري شةهي ان و ئةنفالكراوان بة -4

 .َيوي و طوزةرانيانبةرزكردنةوةي ئاسك بذ
خودكةؤاكردنيان لة رزَيطاي كردنةوةي بنكةو ؤَيرطةي ثيشةدةسك و دةست رزةنطيين لة ناوضانةي كة 

 .زؤرترين شةهي و دوربانيان تَي اية

دروستكردني كارطةي طوجناو وثَيويست لةو ناوضانةدا بؤ سوود مةن بووني كةس وكاري شةهي و  -ج
 .ئةنفالكراوان

 :ي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤك
 .ئةي ي ثرؤذةكة ضية عةونيكاك 

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بلرايحللوبو ح وبقعحبملشمولنيح أقوطمحه بحبلقط و حسخحخاللح اط  ح  ورييحبلوزبراحسعحبملمولنيحبلا لينيح-1

ح. ا بحمللينيح بملوظمطتحبحلووسي ح غريحبحلووسي ح فيحبلقوب نيحبلوطف
ح بلصحيح-0 ح بالجتمطعي ح بلاقطيف ح بلتاليمي حبلرت و  ح طجلط ب حلالهتمطم حبالختصطص حلبت حبجلبطت حسع بلام 

 . بالقتصطه ح بالعمطرحلاوبئ حبلشباب ح بملؤ فلنيح  ضعح  بسجح سوطهجحلتطوا حلل 

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

لة جياتي ئةوا، كَي . بة سَي نودتةئةو مودتةرةحةي ثَينجةم ليذنةي مايف مرؤظ بةتةنها كردوويةتي 
 .مودتةرةحي ليذنةي مايف مرؤظي ثَيباشة بادةسك بَ ن  بكات

ئةكسةريةت، ئَيستا ماددةكة بةوةرطرتين .ئةوةي ئةي ي ثرؤذةكةي ثَي باشة بادةسك بَ ن  بكات
ةر ثَيتان ئةكرَي بةآلم بةتةئكي  الي خؤتان نوسيوتانة، بؤية ئةط. موالحةزات، ئةطةر هةمووتان وةرطرتَل

. لة دواي ا دةنط دةدةين بؤ ئةو ماددةية. ئَيستا حازرتان كردبَي باشة ئةطةرنا، دةضينة سةر ماددةي تر
 .حازرة ئةو ئيداؤاتانة

 (:وةزيري هةرَية)بةرزَيد سع  حمم  ام  
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 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من بؤ ئةوةي . م بةئيجازةي خاتوو ضناريشنازامن ئةطةر لةباري دانوني وارد بَي من ئةو ثَيشنيارة بكة

جةنابت ئيشارةت ثَي ا، و ليذنةي مايف مرؤظيش ئةو ثَيشنيارةيان كرد، بةجيهاني كردني ئةو دوو 
 .باشة سوثاس. كارةساتةية، ئةنفال و جينؤساي 

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

اتوو ضناريش مواؤةدةي لةسةر حةزةكةي ئةيَ ةكةي خبوَيننةوة، ئةو موالحةزاتانةي كة خ عةونيكاك 
 . كرد، دوايي بةئيتفاق لةطةَل وةزير دةخيةينة دةنط دانةوة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح: توىلحبلوزبراح أها حبملبطمح ححتقييحبالهابفحبلتطلي ح:بملطهاحبلاط ي 

ح.حؤ فلنيحلتمويوبمحسخحبلاي حقيطاحق احك وم  وفريحبل عطا حبملطها ح بملاووا حل   حبلشباب ح بمل-1
ح.بقيط حبملوطسبطتحبخلطص ح  ك ىحبلشباب ح بملؤ فلنيح مت يا بمح فلياهمح-0
ح.بقرتبجحبلقوب نيح  اااال بطحجمللسحبلوزرب حسخحبج ححتقييحسبطمح بهابفحبلوزبراح-7
بلتزبسط بطحبلقوسي حح بلو وي ح حبهابفبطح ضعحبلريطس حبلاطس حلتومي حسوبرهحبلوزبراح بستامطرب بطحضمخحب طرحح-4

ح.بالجتمطعي ح بالقتصطها ح  وفي هطح ااحبق برهطحمبوجبحبلقوب نيحبلوطف ا
ح بلصحيحح-0 ح بالجتمطعي ح بلاقطيف ح بلتاليمي حبلرت و  ح طجلط ب حبالختصطصحلالهتمطم حلبت حبجلبطت حسع بلام 

ح.جح سوطهجحلتطوا حلل  بالقتصطه ح بالعمطرحلاوبئ حبلشباب ح بملؤ فلنيح  ضعح  بس
بلرايحللوبو ح وبقعحبملشمولنيح أقوطمحه بحبلقط و حسخحخاللح اط  ح  ورييحبلوزبراحسعحبملمولنيحبلا لينيحح-6

ح. بحمللينيح بملوظمطتحبحلووسي ح غريحبحلووسي ح فيحبلقوب نيحبلوطف ا
ووس حبالحتطها ح بجلبطتحبل حجبزتح وثييحك حسطحاتاليح طملؤ فلنيح ضحطاطحبالسلح حبلويميط ا حملططلب حبحلح-3

ح.بلا بقح تل حبالسلح حلتاواضحعوبئلبم
حخمططيحح-2 حالقطل  حبحلووسي  ح غري حبحلووسي  حبلا لي  ح بملوظمطت حبالحتطها  حبحلووس  حسع ح طلتوريي بلام 

ح. سوف  حعمليطتحبال طهاحبجلمطعي ححبيحب وط حشابوطحبىلحبحملطكمحبملختص حللقصطصحسوبم
ح.بجلبطتحلبتحبلاالق ح تأسنيحبلروخحلاوبئ حبلشباب ح بملؤ فلنيح ضحطاطحبالسلح حبلويميط ا بلتاط  حسعحح-9

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ئةو ماددةية بةو طؤرزانكاريانةي كة ثَيويستة لةبةر رزؤشناي م حةزاتةكاني كة كراية و دبوَل كران، 
 .يش دةخيةمة دةنط دانةوة( مرؤظوةزيري شوهةداء ليذنةي دانوني و ليذنةي مايف ) لةاليةن

 .ؤةرموو.كَي لةطةَليةتي دةسك بَ ن  بكات
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وابدامن ماددةكاني تر هةمووي رزؤتينن، . بةتَيكرزاي دةنط دبوَل كرا.  كَي لةطةَلي نية با دةسك بَ ن  بكات
ةرموو ماددةي ؤ. إنشا ه ثَيش سةعات دوو تةواوي دةكةين، ئةزامن طةرماتانة. تةنها ئةو ماددةية نةبَيت

 .سَي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاط ي 

حب اًل حبلوزا : ح  صارحعوهح  وف ح أش بفهح: ح  وجي حسيطستبط هوحبل ئيسحبالعلىحللوزبراح بملرؤ لحعخحأعمطهلط
ح ح  حبلوزبرا حمببطم حعالق  حله حسط حك  حبلتاليمطتحيف ح  حبال بس  ح  حبلق بربت ح سطئ حمجيع ح صالقيط بط  شويال بط

ح.شؤ  بطحبلفوي ح بملطلي ح بالهبرا ح بلتوظيمي ح فيحبقوطمحبلقط و 
ارطعاحبلوزا حيفح وجي حبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليهح: كي حبلوزبرا:حثط يًط

 .علىحب حاوو حقطصاًلحعلىحشبطهاحجطساي حأ لي 

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .رزاي ليذنةي ياسا

  -:هةرضي ماددةي سَييةم و ضوارةمة ليذنة ئةو ثَيشنيازةي خوارةوةي هةية
هةردووكيان يةك خبرَين و ب  بةماددةي سَييةم ضونكة هةردووكيان ثةيوةن يان بة ثَيكهاتةو 

 . ماددةكاني ثاش ئةوةش رزيد بةن  دةكرَينةوةثَيكهَينةرةكاني وةزارةتةكةوة هةية، ثاشان بةثَيي ئةوة 
بةثَيي طرنطي و ريدبةن ي ئاسايي ثَيكهاتةو ثَيكهَينةرةكاني وةزارةتةكة دووبارة ريد , جَيطاي برزطةكاني 

ئةم رشتةو ريد بةن ةي خوارةوةي بؤ زياد , ثرؤذةكةش وةكو ثرؤذةي وةزارةتة تازةكاني ديكة, بكرَينةوةو
 ـ :بكرَيت

 ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكة :يةمماددةي سَي
سةرثةرشك و , بةرثرسي ئيش و كارو ئارزاستةكاري سياسةتي وةزارةتةكةيةو, سةرؤكي بااَلو: وةزير: يةكةم

يان , بةرَيوةبةرة طشتييةكان, وبؤي هةية هةن َي لة دةسةاَلتةكاني بة بريكاري وةزارةت. ريقابةي دةكا
نَي بسثَيرَيت هةموو ئةو برزيارو ؤةرمان و رَينماييانةي كة بةوكةسةري لة وةزارةت ا بةشياوي دةزا

كاروباري ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و , ثَيوةن ييان بة ئةركوؤرمان و ثَيكهاتةو ودةسةاَلت و
خؤي , لة وةزيرةوة دةردةضن و, بةثَيي حوكمةكاني ئةم ياساية, رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةبَي

ضونكة , وةزير بةرثرسيشة بةرامبةر بة ئةجنومةني وةزيران, ردنيان دةكاسةرثةرشتيي جَيبةجَيك
 .ئةن امَيكي هاوكاري ئةجنومةنةكةية
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كة وةزير ثَيي دةسثَيرَي ياري ةي وةزير دةدات لة , لة ضوارضَيوةي سةاَلحييات ا: بريكاري وةزارةت: دووةم
ة برزوانامةي زانكؤيي تايبةت بةم مةرجيش, ئارزاستةكردن و سةرثةشتكردني كاروباري وةزارةتةكةدا

 .ئيشةوةي هةبَيت
برزوانامةي , بةرزَيوةي دةبا, بةث ةي بةرَيوةبةر سةرؤكايةتيي دةكاو, ؤرمانبةرَي: نووسينطةي وةزير: سَييةم

 .ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن. زانكؤي هةبَي
, سةرؤكايةتيي دةكاو بةرَيوةي دةبا, وةبةرؤرمانبةرَي بةث ةي  بةرَي: نووسينطةي بريكاري وةزارةت: ضوارةم

 .ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن. بروانامةي زانكؤي هةبَي
خاوةن ئةزموون و , دةبَي برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و, لة ضواركةس زياتر نابن: راوَيذكاران: ثَينجةم

 .كةردةش بن
برزوانامةي , ؤرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكاو: اراييبةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئي اري و د: شةشةم

 :ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش وابةسك دةبن. خاوةن ئةزموون و ثسثؤرزيش بَي, زانكؤي هةبَي و
 .اـ بةرَيوةبةرايةتيي ئي ارةو زاتيية

 .ب ـ بةرَيوةبةرايةتيي حساب و حسابكاري
 .بةي ناوخؤج ـ بةرَيوةبةرايةتيي لَيوردبوونةوةو ريقا

 .و لَيكؤَلينةوة(ئامار) د ـ بةرَيوةبةرايةتيي هةمةذمَيري
 .ه ـ بةرَيوةبةرايةتيي ث ن انان و بةدواداضوون

 .و ـ بةرَيوةبةرايةتيي كاروباري ياسايي
 .المان برد, بةثَيكهاتن لةطةَل وةزيردا, لةبةر ئةوةي كة زيادةية: ح ـ بةرَيوةبةرايةتيي خدمةتطوزاري

, ؤرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكا برزوانامةي زانكؤي هةبَي و: رَيوةبةرايةتي طشتيي وةبةرهان بة: حةوتةم
 :وابةسك دةبن, ئةم بةرزَيوةبةرايةتيانةي خوارةوةش. خاوةن ئةزموون و ثسثؤرزيش بَي

 .اـ بةرَيوةبةرايةتيي ثرؤذةكان
 .ب ـ بةرَيوةبةرايةتيي كاروبار

 .ابكاريج ـ بةرَيوةبةرايةتيي حساب و حس
ئيشي بةرَيوةبةرايةتيي , ئيشةكةشي, ضونكة زيادةيةو, البرا, ئةمةيان: ـ بةرَيوةبةرايةتيي ثَيكهاتنةكاند

 .كاروباري ياسايية
ضونكة بة هةَلة كةوتووةتة , البرا, ئةمةش:ـ بةرَيوةبةرايةتيي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراوانز

 . ثرؤذةكةوة
ؤرمانبةرَي : ي خدمةتطوزاريي كةس وكاري شةهي ان و ئةنفالكراوانبةرزَيوةبةرايةتي طشتي: هةشتةم

 .خاوةن ئةزموون و ثسثؤريش بَي, برزوانامةي زانكؤي هةبَي و, سةرؤكايةتيي دةكا
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ؤرمانبةرَي : بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري شةهي ان و ئةنفالكراوان لة ثارَيدطاكاني هةرَيم ا: نؤيةم
ئةم بةرَيوبةرايةتييانةي . خاوةن ئةزموون و ثسثؤريش بَي, نامةي زانكؤي هةبَي وبرزوا, سةرؤكايةتيي دةكا

 :خوارةوةش وابةسك دةبن
 .ي كاروباري شةهي اناـ بةرَيوةبةرايةت

 .ي كاروباري ئةنفالكراوانب ـ بةرَيوةبةرايةت
 .ي ئي ارةو زاتييةج ـ بةرَيوةبةرايةت

 حساب وحسابكاري د ـ بةرَيوةبةرايةتي
 .ي لَيوردبوونةوةَيوةبةرايةته ـ بةر

 . ي راطةيان ن و ثَيوةن يكاريو ـ بةرَيوةبةرايةت
 . ي كاروباري ياساييز ـ بةرَيوةبةرايةت

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن
 .كاك شَيروان ؤةرموو

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةدةناعةتي ئَيمة ئةطةر دةمج . ست بة تةسويت دةكاتنماددة سَي و ماددة ضوار دةمج بَينت ئةوةش ثَيوي
بوو تةشكي ةكةمان بة تةنسيق لةطةَل جةنابي وةزير داناوة، ئةو وةختة هةيكةلي وةزارةتةكة، لة ئةلفي 

حماوةلةمان كردية . خاَلي دووةم. و طفتوطؤ لةسةرئةوة دةكةين، ئةمة خاَلي يةكةم. هةتا يائي دةخوَينينةوة
وةزير، بةعدة تةد يساتَيك بكةين لةموديريةتةكان رزةنطة موديريةتَيكي زؤرمان تةد يس لةطةَل جةنابي 

 .كردبَم، ضونكة تةزةغومَيكي زؤري تَي اية، زؤر سوثاس
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 . ئةو مودتةرةحةي ليذنةي ياسايي بؤ دةجمي ئةو دوو ماددةية دةخةمة دةنطةوة
 .ؤةرموو. اتكَي لةطةَليةتي دةسك بَ ن  بك

خوَين رايةوة ماددةكة، هةمووي بة . يةك كةس لةطةَلي نية باشة. كَي لةطةَلي نية دةسك بَ ن  بكات
. تةؤسي م خوَين رايةوة، دوو موالحةزة هةية، وا بدامن رزؤتينة لة هةموو وةزارةتةكاني تريش ا هةر وابووة

حعطس ح) ي هةموومان رزون بَينت، وا بدامن دوو موالحةزة هةبوو، موالحةزةكان رزوونن با ال ساا اطت
لةس َيماني موديريةي عامة لة ) نةوةكو هةروا تةسةور بكاتن لة س َيماني دةبتة موديرية ( للمحطفظطت

دةبَم سبةييَن ئةطةر كةركوكيش ثاش ( هةولَير موديريةي عامة لة دهؤكيش موديريةي عامة
. موديريةي عامةش دادةنَي  لة كةركوك. ي كوردستانبَيتةوة سةر هةرَيم( 142)جَيبةجَيكردني ماددةي 

دووش كاك ؤرست م حةزةي هةية حةزةكةم خؤي تةد ميي بكاتن ئَيستاكة لة دانونةكةيا . ئةوة يةك



 034 

ؤةرموو كاك . موديرية عامةي ئيستسمارات( سابعاً ) ئَيستا ئةبَيتة ( سادسًا) لة ثرؤذةكةش ( سابعاً ) ئةبَيتة 
 .ؤرست

 :ت عب  عب اهبةرزَيد ؤرس
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

داخةلةيةكي ساو دانونية بةرزاسك، ئةرك وواجيباتي موديريةي عامةي ئيستسمارات وداخةلةي من موم
ئةوي لَيرة هاتية نووس ، و ئةوةي ئَيمة ئةزان ، زؤر طةورةترة لةئةركو واجيباتي موديريةكي عام ئةطةر 

وديريةي عامة ميدانيةتي خؤي ئةبينت، وارداتي خؤيشي ئةبَيت، ئةو بكةين، ئةو م( 6)سةيري ماددة 
واري اتانة ناضنة خدينةي مةركةزي، ئيحتفازر ثَي ةكاتن، و موحاوةلة ئةكاتن ووردة ووردة، تةمنيةي ثَي 
بكاتن، ئةطةر بَي  تةماشاي ئةو سيماتانة بكةين، ئةوة سيماتي موديريةكي عام نية، سيماتي دةزطايةكي 

ركةزية، الزمة شةخصيةتي مةعنةوي هةبينت، ضونكو تةسةروؤاتي دانوني هةية، سبةي داخ ي عقود المة
دةبينت، سبةي دور نية شةريكات دروست بت، بةو شك ة نابيت موديريةتي عامة، ئةو ئيشانة بكات، دوو 

يان ميدانيةتةكة  ئةطةر بيت وبَ َي  ميدانيةي خايي ئةبينت، ئةبَي بةياني بكةين ض نةوعة ميدانيةتةكة،
وةك ميدانيةتي وةزارةت، دةجمة لةطةَل ميدانية هةرَية، يان ميدانيةكي موستةدي ة، سةربةخؤيةو 
مةؤروزة، وابَي ضوكو، واري اتي خؤي دةبينت، يان ميدانيةكي مولةق بينت، وةك ميدانيةي ثةرلةمان 

 تانة هةموو، ثَي ئةضَينت الزمة ئةو مولةق بينت، بة ميدانيةي عامي هةرَية، سيماو سيفاتي ئةو تةشكي
دةزطاية ببتة دةزطايةك، شةخصيةي مةعنةوي خؤي هةبينت، موديرياتي عام ئيعتيادي لة دانوني ئي اري، 
شةخصيةي مةعنةوي ثَينادةن، من لة هةموو تةشكي تي حكومةتي عَيرادي يةك جارم ديت شةخصيةي 

اي من خي يف دانوني ئي اري بوية، لةبةر ئةوة مةعنةوي، بةموديريةتي عامي دابوون ئةويش، بةرز
ئيقترياحة ئةوةية، ئةو دةزطاية ئةهةميةتي زياتر ثَيب ةين ضونكة موحتاجي ئةوةين، ناوةكة لة 
موديريةي عام ببتة هةي ةي عام، لة ذَير ئيشرايف وةزير بينت، ببتة هةي ةيةكي ئي اري المةركةزي، ئةو 

ةتي مةعنةوي ثَيب ةين، دوو ميدانيةي موستةدد حةدي هةبينت، وةختة نةسةكيش ضَيبكةين، شةخصي
ميدانيةي موستةدد هةبنت وةك ميدانيةي هةر بةلةديةك، ضونكو ميدانيةي موستةدد كةنطم ئةبينت ئةو 
وةختة ئةبينت كة دةزطا وارداتي موستةد ي خؤي هةبنت، وة ئيحتيفاز بةو واري اتانة بكاتن، الزمة 

سَي ضونكو مةجالي نية لَيرة، تةشكي تي ئةو دةزطاية بةياني بكةي، نةسةكي  ميدانيةي موستةدد بت،
 . تَيبكةين بَ َي  بةنيدام تةشكي تي ئةو هةي ةي عامة دروست دةكرَيت و زؤر سوثاس

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .خاتوو ضنار
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد س

 .من مانعيةمت نية لةطةَل رزةئيةكاني كاك ؤرست
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 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .ليذنةي دانوني ئةي ئَيوة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ندومي ئي اري عادةتةن ئةوةي شةخصية مةعنةوية موستةدي ةي . من لةطةَل كاك ؤرستة 
وةزيريش دةيبَينت  موديرية عامة شةخصية مةعنةوية موستةدي ةي نادرَيَك، بةآلم ئةطةر ببَيتة . هةبينت

ئةوة خاَلي .هةي ة رزةنطة ئيمكان هةبَي وةكو دةزطايةكي المةركةزي بابَ َي ، شةخصيةتي مةعنةوي ب رَيَك
ئةوةمان ديراسةت كرد، و ئةوة  يةكةم، خاَلي دووةم، بةنيسبةت ميدانية بةرزاسك، ئَيمة لة ليذنةي دانوني

زياتر ئيشوكاري ليذنةي ماليةية نةك ليذنةي دانوني، و لةسةر ئةوةش رزانةوةستاين ئيتساَلمان بة 
وةزارةتي مالية كرد، بدةبت ئةوةي كاك ؤرسةت دةيَ َي لةطةَل ئةوان بامسان كرد، وران ئةوة دةبَي ميدانية 

كة رزاستة ميدانية ئةبَيت موستةديد بَيت، بةآلم ميدانيةر  موستةديد بَيت، ئةوان سورن لةسةر ئةوةي
موستةدي ة دةبَي لة زمين ميدانيةي وةزارةت بَينت، نةك ميدانيةكي موستةدد بَيت سةر بة ئةجنومةني 
وةزيران بَيت، بؤية ئَيمة بةو شك ة جَيمان هَيشتؤتةوة، دوا رزةئيش رزةئي ئيََوةي بةرزَيدو ئةن اماني 

 . ثةرلةمانة
 :بةرزَيد ؤرست عب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة وران زمين ميدانيةي حكومةت بت، ثَيي ناَلَين ميدانيةي موستةدد، ئَيمة ناتوان  هةن ةك  
موستةلةحاتي دانوني وةكو دةوليةن و ؤقهي ئي اري، بةرزَيوة ضويةو دامةزراون بَي  بةكةيفي خؤمان 

ئان ) ميدانية سَي نةوعن كاكة، . ي نا دانونيش ئةو مودتةرةحةي كردبيبيطؤرزين دور نية يةكَيك
ميدانيةي هةرَيمة، يان ميدانيةي مولةدة وةك ميدانيةي ثةرلةمان بةخؤي تةس يقي ئةكات رزةدةمي 

هةكة وتت موستةدد الزمة كةليمةي ( نيهائي داخ ي ميدانيةي عامي هةرَيمة بت، يان ميدانيةي موستةد ة
اناي خؤو مةداي خؤ وةربطرةت، نابت بَ َيي ميدانيةي موستةدد، بةس بَيي بيكةي بةبةشَيك لة موستةدد م

ئةطةر بووة جدئةك لة ميدانيةي وزارة ثَيي ناَلَين ميدانيةي موستةدد، الزمة هةر زمين . ميدانيةي وزارة
، تةسةروؤاتي دانوني ميدانية وزارةية ض كةليمةي موستةدد نابت وابي، دوو حةدي نامَينيت ئةو دةزطاية

بةخؤ بكاتن، ئيستق ليةتي نامَينَينت، ضونكو زميمةي مالي نامَينَينت، سبة ئةو دةزطاية موعةرةزة دةعوا 
لةسةر خةَلكةك بكاتن، خةَلكيش دةعوا لةسةر بكاتن، ئةطةر شةخصيةي مةعنةوي نةبنت، ناتوانَينت ئةو 

وإدتصادي ببنت، الزمة هةموو شتةك وةزارةت تةبةنا  ئيشانة بكاتن، ناتوانَيت داخ ي موعامةالتي جتاري
بكاتن، ئةطةر وةزارةت تةبةنا بكاتن ميدانيةي هةر وةزارةتَيك نابَي موستةدد بنت، ميدانيةي وزارةت 
جدئةكة لةميدانيةي حكومةتي هةرَية، ئةو وةختة ثَيي ناَلَين موستةدد، ئةطةر نةتطوت موستةدد حةدي 

خؤي بكات الزمة ئةو وارداتانة بضنة ميدانيةي مةركةزي هةرَية كةضونة ناو  نابنت إحتيفاز بة مواردي
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ميدانيةي حكومةتي هةرَية، ئةو وةختة ئةو واري اتانة بةزرةبن ضوكة ئةبنة رزةواتب بؤ غةير وزارة بؤ 
ئيشوكاري تر سةرؤةبت ناتوانَي ئةو حةواؤيدةش نامينينت كو بينت تةمنيةي مةواردي خؤ بكةتن، زؤر 

بة رزةئي من رزةئي وزارةي ماليةش بؤ ئَيمة مولدةم نية ئةطةر بَيتوو رزةئيةكةيان لةطةَل مةبادئي . ثاسسو
 . ئةو بةديهياتي دانون نةطوجنةت

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك شَيروان
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 ؤمان نية ئةو ميدانية ئةو ئةنواعةي ئةو ئيشارةتي ثَي ا ئَيمةش ئَيمة لةطةَل كاك ؤرسةت هي  خي 
بةنيسبةت هةئيةش لةطةَل ، تةنها ئَيمة ئةوة دةَلَي ، ميدانيةكةي ئَيرة هاتية ناَلَيت . لةطةَلياين

بةآلم مومكنة كة . موستةد ة دةَلَيت، ميدانية خاية، ميدانية خاية مةعناي ئةوةية سةر بة وزارةتة
َيكي مةعنةوي ب رَيَك،رزةنطة تةسةروؤاتي دانونيش بكا، تةسةروؤاتي ؤيع يش بكا، تةعةدوديش شةخصيةت

 .ئةوةي ئَيمة لَيي حاَلي بووين، بةنيسبةت وةزارةتي مالية، سوثاس. بكاتن، مةدسةدةكة ئةوةية لَيرة
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ةي موستةد ي ئةبَيت هةبي كة وتت ئيستسمار بامنيش لةسةر ميدانية موستةديد برزةك دسة بكةم، ميداني
دةبي داخ ي ميدانيةي وزارةت بيت، سةرشَيوانيةكي لَي ثةي ادةبينت، ئيستسمار درَيذخايةني هةية، 
ناتوانرَي بة رزَيكي دياري خبةي لة ميدانيةدا، وةكو م حةزةيةك كاكة حةمةش م حةزةي لةسةر 

 .ئيستسمار هةية، ؤةرموو
 

 :جي حممودبةرزَيد حمم  حا
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من لةسة ناوةكةي هينَيكة نية، ئةوةي كة مودير عام بَيت، ئيستسمار بَيت بةآلم من ثَية واية  
وةزارةتي شةهي ان وئةنفال ئةبَي موئةسةسة بَيت ئةو موئةسةسة، خؤي بؤ خؤي كؤمةَلَي ثرؤذةي 

ةر جَيطةيةك، ئيحتيمالي لةسةر خؤي بَيت، حةتا ئةطةرمانطَيك إدتصادي هةبَيت، لة ناوةوة لة دةرةوة لة ه
لة ميدانيةي حكومةتيش نةبَيت، خؤي بتوانَي كيفايةي خؤي ب ات، دوو وةزارةت ئةبَي ئةو رزَيضكةية 
بطرَيت وةزارةتي كؤمةآليةتي وةزارةتي شةهي ان وئةنفالكراوان، ضونكة لةهةموو دونيادا ئةو دوو 

رزاري ئةوانة زؤر جار نةك ئةوان ضاوةرزَيي ئةوة بن حكومةت شتيان ب اتَي، بؤية وةزارةتة، حكومةت دة
 .من ثَية واية ب  بةدوو موئةسةسةي طةورة وة خؤيان بتوانن، كيفايةتي خؤيان ب ةن، زؤر سوثاس

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن
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ئةنفالكراوةكان، لة موئةسةسة  وةزارةت لة موئةسةسة طةورةترة، لةبةر ئةوة ئَيستاكة وةزارةتي شةهي ان و
طةورة ترة بةآلم، لة ناو وةزارةتة ئيستسمارةكة، مودتةرةحي كاك ؤرسةت ئةوةيةكة، ببَيتة هةي ةت، طةورة 
ترة لةموديريةت يةعين طةر ميدانيةي تايبةتي خؤي هةبينت إستق ليةت وشةخصيةتي دةبينت، بؤ ئةوةي 

ابكات بؤ رزؤذَيك كة مةشاريع بؤ من اآلني شةهي  شك تايبةت بتوانَي بةرنامةشي هةبينت، داهاتَيك ثةي 
لةو ئيستسمارةدا . خارجي ئةوةي بةثَيي دانون و بةثَيي نيدام بؤ خاوةن شةهي  و ئةنفال و ئةوانة دانراية

 .بةَلَي كاك خورشي .دةتوانَي كارَي بؤ ئةوان بكاتن و ئيشيان بؤ ثةي ابكاتن و ئي  ئاخري
 : ية شَيرةبةرزَيد خورشي  س

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةن ة من لةناحيةي دانوني نازامن بةس تةجروبةيةكي ئريان هةية، لة ئريان موئةسةسةي شةهي   

هةية وةزارةت نية، ئةو موئةسةسةي شةهي ة وةكو ثَيش  ئَيمة كة دةزطاي شةهي مان هةبوو، مةربوت بوو 
ئريان، موستةد ة وةكو وةزارةتَيكة ميدانيةشي تةد ية  ئةو موئةسةسةي شةهي ي. بة مةج سي وزةرا

دةكات بةوةزارةتي مالية ساآلنة، موةحةدة، ئيستسماراتيشي هةية دةوَلةمةن ترين وةزارةتيشة لة ئريان، ثَية 
واية ئةو هةي ةيةي كة ئَيستامودتةرةح دةكرَي ئيدديواجيةت دروست دةكا ئةطةر ئةو هةي ةتة تابعي 

ن و ئةنفال بَي، ئةبَي ئةوامر لةوةزارةت وةربطرَي ئةطةر نا ئةو هةي ةتة جيا بكرَيتةوة وةزارةتي شةهي ا
لة وةزارةت هةي ةي ئيستسمارةكةش دةبَي جيابكرَيتةوة لةوةزارةت ضونكة ئيدديواجية دروست دةكات، 

 . ئةطةر نا دةبَي زمين وةزارةت بَي، ئي  سوثاس
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ن ناتوان  منونةي ئةوَي يهَينينةوة، موئةسةسةيةكي موستةد ة بة داواكاريةك ني ايةك بة ئةوةلةن ئريا
مةالين ثارة كؤدةبَيتةوة موحتاجي حكومةت نابَيت، لةبةر ئةوة دةبَي وةزارةت بَي حكومةت ميدانيةكةي 

دد دةبَي، بة دةدات، دووش ئةو هةي ةتةي كةدامةزرا، مواؤةدةتان لةسةر كرد، هةي ةتَيك دةبَي موستة
تةئكي ، بةآلم لة زمين تةشكي تي وةزارةت دةبَي، و وةزيريش موشريف دةبَي لةسةريان، بةآلم ئةطةر 
موستةديد نةبي بؤضي ناوي دةنَي  هةي ة خؤي موستةدد دةبَي و هةموو تةشكي تي دةبي وثَية واية 

يي بةجَيي بَيَ   بؤ كاك ؤرسةت و ئةطةر خبرَيتة دةنط دانةوة ئةطةر ئةو جانيبة خبةينة تةيويت، دوا
ليذنةي دانوني و خاتوو ضنار سيغةيةك دابنَين لةبةر رزؤشنايي ئةوة ئةطةر كةستان ئيع ازتان نية، و 

 .ثَيتان باش بَيت بؤ ئةوةي وةدت نةكوذين، ؤةرموو
 :بةرزَيد كةرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

استة، ئةطةر ناوي لَيبنَي  هةي ةو ميدانيةي موستةدي ة وةكو كاك ؤرسةت بةرزاسك لةرزووي ئي اريةوة رز 
باسي كرد، دةبي بةو شَيوةية بينت ميدانيةكة موستةديد بينت، يان وةكو ميدانيةي ثةرلةمان وابَي،  بةآلم 
 لة ثرؤذةي ئةو ياسايةدا هاتية دةَلَي ميدانيةي تايبةت، ئةطةر ميدانيةي خاص بَينت ئةوة لةزمين
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ميدانيةي وةزارةت دةبَي، با هةي ةش بينت هةي ةيةكي موستةدد بَينت بةآلم ئةطةر ميدانيةكةي خاص 
 . بَينت لةزمين ميدانيةي طشك وةزارةت ا دةبَي وسوثاس

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

نت، كةوتت ميدانيةي وةزارةت ئةي ئةو ميدانيةتةي كةلة دةرةوةي وزارةتةوة لةدةرةوةي حكومةت بؤت دَي
لةكوَيي دابنَيي، و ئيستسماريشي دةكا بةو شَيوةية يةكَي م يؤنَيك دؤالر دةداتن بؤ ئةو هةي ةتة دةَلَي بؤ 

دةبَي .شةهي ان ئيستسماري بكةن ناكرَي داخ ي ميدانيةي حكومةتي بكةي، نابَي تَيكةآلوي بكةي
 .ئيستق ليةتي خؤي تةواوبَينت، ثَية باشة ئةوة ؤةرموو كاك ئارام

 :ارام رسول مامن رزَيد بة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي من تَيطةشتة ئةم موديريةتة بطؤرزدرَيت بؤ هةي ة، و مةعنةوَيتَيكي خايي ب رَيت و ميدانيةتَيكي  
خايي هةبَيت، باشة ئةمة جَيطاي دةستةي طشك وةبةرهَينان ناطرَيتةوة، كة ئَيمة لة ياساي ئيستسماردا 

 .سوثاس. يبةن ئةو شك ة بةخؤيةوة دةطرَيتدامان ناوة، تةدر
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ئةو جياوازة ئةمة تايبةتة بؤ شةهي ان وكةسوكاري شةهي ان وئةنفالكراوانة، تايبةتةو هةي ةتَيكي 
بضوكةو ثارةكةشي ؤةدةت بؤ ئةو مةوزوعةية، ئةوي تر ؤراوانةو بةثَيي دانون دةرضووة، بةهةرحاَل ئةو 

ةبَيت ماددةيةكي تايبةت بَيت و لةو ماددةية نةبَيت، دوايي ئيتفاق بكةن و بيخةنة دةنط ان، ماددةية د
يةعين ئةو خاَلة لَيرةدا هةَلبطرين، مةب ةئةكةتان ثَي باشبينت، ئةطةر دةَلَين دةخيةينة دةنط انةوة، ئةطةر 

 .مونادةشةتان لةسةر نةبينت، كاك نوري ؤةرموو
 
 

 :ةبانينوري مجيد تاَل.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دا لة هةولَيري ثايتةخت بةس ا سةبارةت بة ئةنفال، ثَيشنيازي 0220لةو كؤنفرانسةي لة نيساني ساَلي  
ئةوةكرا كة دةستةيةك بكرَيت بةناوي دةستةي ئةنفالةوة، ئةو سةردةمة باس لة دروستكردني وةزارةت 

طةورة بَيت، حكومةت هاوكاري تَي ابكات، لةطةَل كؤمةَلَيك لة  نةبوو، كةئةو دةستةية وةكو موئةسةسةيةكي
رزَيكخراواني، نَيوخؤي و نَيودةوَلةتي، ضونكة من لةو باوةرزةدام، لةسةر ئاسك نَيودةوَلةتي، كؤمةَلَيك 
رزَيكخراوي نَيودةوَلةتي هةن، دةتوانن هاوكاري دةزطايةك بكةن بةمةرجَيك كة بدانن ئةو لةذَير رزكَيفي 

كومةت ا نية، من بؤية وا ئةزامن ئةو شتةي كة ئَيستا باسي لَيكرد بيهَيَ نةوة بؤ ماوةيةكي تر، بؤ ئةوةي ح
كةوا دةستةيةكي لةو جؤرة دروست بكرَيت مةج سَيكي ئي اري تايبةتي هةبَيت نوَينةراني حكومةت و 
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ةنفالكراوان بةش اري تَي ابكةن، وةزارةت و لةطةَل كؤمةَلَيك لةرزَيكخراواني ثةيوةن ي ار بة شةهي ان و ئ
 .لةطةَل نوَينةراني ضةن  رزَيكخراوَيكي نَيودةوَلةتي، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ئةطةر بةو شَيوةي كة جةنابت دةيَ َييت كؤمةَلَي كؤسثي دَيتةثَيش، رزؤتيين زؤري تَي ا دةبينت، ئَيمةدةبَي 
ش سيغةكة دابنَي  بة سَي دؤَلي ثاشان دةسةآلت دةدرَيتة وةزارةت و مةب ةئةكة تةسبيت بكةين، دواي

وةزير مةب ةئةكةي هةبينت، خؤي بة تةؤسي ي دةزانَيت مةب ةئةكة ضؤن ثَيك بهَينَينت، ضي دةبينت و ضي 
دةكات، بؤ ئةوةي ؤروعي بؤ بكاتةوة، ئَيستا هةية  عةمةليةن، ثرؤذةي ئيستسمار هةية لةس َيماني لَيرة لة 

. هةموو شوَينَيك هةية بؤ كةسوكاري شةهي ان، من دةخيةمة دةنطةوة، ئةو ماددةية رزازينة ئةو موديريةتة
 .ؤةرموو كاك شَيروان

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ا لَيرة من يةك موالحةزةم هةية، ئةو ؤةدةرةية لة ئةجنومةني وةزيران بةتةئكي  مونادةشةكراية، ئَيست 
 .جياي كةينةوة ر ةبك بكةينةوة بة ئةجنومةني وةزيران، ئةويش بةدةناعةتي من

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

عةؤوو كاك شَيروان، ئةوةلةن ئَيمة لَيرة بؤمان هةية، هةموو شتةكان مواؤةدةت بكةين يان نةكةين لة 
ةميش ئَيمة بؤ رزةبك بكةين بةئةجنومةني ئةجنومةنةوة هاتية بةآلم، دوا دسة بؤ ئَيوةية، ئةوة يةك، دوو

بةَلَي كاك . وةزيرانةوة، ئةركي وةزارةتة، لة ذَير ئيشرايف وةزيرة عي دةي بةئةجنومةني وةزيرانةوة نية
 .سع 

 
 

 (:وةزير هةرَية)بةرزَيد سع  حمم  ام  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نوني ئيشكالي هةبوو، كة كاك ؤرسةت مةخرةجَيكي من ثَية واية ئةوةي لةثرؤذةكةدا هاتووة، لة باري دا
باشي بؤ دؤزييةوة، ئةطينا ئيشكال لةسةر شتةكاني تر نية، يةعين نابتةوة سةر بةئةجنومةن، 
سةربةوةزارةت دةبتةوة، بةآلم زياتر ئيشكالةكة، ؤع ةن لةسةر دانوني بوو كةكاك ؤرسةت ئةو شةرحةي 

و منيش هةر ثَية باشة، ب رَيتة دةنط ان و برزوا ناكةم بةجَيية َيكي دانوني زؤركةكردي بةرزاسك مةخرةج
ئةكسةرَيك ئةن ام ثةرلةمانةكان، موشكي ةيان لةسةر ئةوة هةبَيت، موشكي ة لةسةر جانيبة دانونيةكة 

 . هةبوو
 : بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين دةخيةمة دةنط انةوة، ؤةرموو كاك شَيروان
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 : ريبةرزَيد شَيروان نايح حي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نةتهَيشت من جانل دووةم تةواو بكةم، منيش لةبريم ضوو بةرزاسك، مةدسةدةكةي من ئةوة نية رزةبك 
وةزارةت مةدسةدةكةي من ئةوةبوو ببتة دوو ميدانية، مةدسةدةكةم ئةوةنةية ئَيستاكة، لة ئةجنومةني 

 .بوو مةدسةدةكةم وةزيران عةجةبةن ئةو مواؤةدةيةكراوة، من ئةوة
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

ئَيمة لَيرةدا كة كردمانة دانون، دةبَي ئةوان مواؤةدةي لةسةر بكةن، ئَيستا دةخيةمة دةنط انةوة، ئةو 
موديريةببَيتةماددةيةكي تايبةت دوايي ليذنةي دانوني لةطةَل وةزير سياغةكةي بؤمان حازر بكةن، بؤ 

 . بةزؤرينةي دةنط رزؤيشت.زيية، باشة سوثاس كَي دذيةتي باشة سوثاسكَي رزا وومان،جةلسةي داهات
ماددةكة ئةوةي كة خوَين رايةوة، هي  موشكي ةيةكي لةسةر نية هةمووي وةكو وةزارةتةكاني ترة، ئةواني 
تر بَي ئةو ماددةية كاك شَيروان، ئةطةر بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي تةيويك لةسةر ب ةن، بة ئيستسناي ئةو 

 . ةيةي كة طواس ايةوة بؤ ماددةيةكي بةتةنيامادد
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حفيمطحاتاليح طملطه نيحبلاطلا ح بل ب ا ح قرتجحبلل و ح توقياهمطح اصوتحبلدملط حعلىحلل ،ح  ق أحكطال ي
ح( شويالتحبلوزبرا)ح

ح:بملطهاحبلاطلا 
حبلوزا ح:ب اًل حبل ئيسحب: حعليبطحهو ح بالش بفح بل قط   حسيطستبط ح وجيه ح  حبعمطهلط حعخ ح بملرؤ ل حللوزبرا العلى

  صارحعوهح  وف ح إش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح
ح ا حبلقط و  حأقوطم ح في ح بلتوظيمي  ح بإلهبرا  ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط ح سطئ  حبسطمح صالقيط بط حسرؤ اًل وو 

حبملارب ح حب  حبلوزبرا ح كي  حبىل حصالقيط ه حسخ ح اٍض ححتوا  ح له حفيه حستضطسوًط حعضوًب ح أعتبطره جملسحبلوزرب 
حبلاطسنيحب حسخحا بهحسوطسبًطيفحبلوزبرا

ارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح وك حبليهح:ح كي حبلوزبراح:ثط يًط
ح. حبلوزا حعلىحب حاوو حقطصاًلحعلىحشبطهاحجطساي حب لي حبختصطصي سخحقب
حبلوزا ح:ثطلاًط حسوتب حسخح: حعاه ح ااط  ه حب لي  حجطساي  حشبطها حعلى حقطص  حساا  ح ارج  حسوظف ااا ه

ح.بملوظفني
ااا هحسوظفح ارج حساا حقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح ااط  هحعاهحسخح:حسوتبح كي حبلوزبراح:رب اًط

ح.بملوظفني
حبملرتشطر  ح:خطسرًط حسخحمحل حشبطهاحجطساي حب لي ح سخحل  حبخلداح: الازااحعاههمحعخحبر ا ح ب حاوو وب

ح. بملمطرس 
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ا أسبطحساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح سخحل  ح:حبملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي ح:سطهسًط
حح.بخلداح بالختصطصح  تألفحسخحبملاا اطتحبلتطلي 

ح.أةحساا ا حبالهبراح بل ب ي 
ح.بحةحساا ا حبحلرط طت

ح.جحةحساا ا حبلتاقييح بل قط  حبلابخلي
ح.هحةحساا ا حبالقصط ح بلبحوث

ح.هةحةحساا ا حبلتخطيطح بملتط ا 
ح. حةحساا ا حبلشؤ  حبلقط و ي 

ح.سعحبلوزا اساا ا حبخلاسطتحسخحضمخحبملاا اطتحبمل كوراحلوو بطحزبئااح لل ح طال فطقح(حج) متحق فح
ا أسبطحساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح:حبملاا ا حبلاطس حخلاسطتحل  حبلشباب ح بملؤ فلنيح:سطهسًط

ح: سخحل  حبخلداح حبالختصطصح  تألفحسخحبملاا اطتحبلتطلي 
ح.أحةحساا ا حبلشؤ  حبلرت وا ح بلتأهيلي 

ح.بحةحساا ا حبلشؤ  حبالجتمطعي ح بلصحي 
ح.بلوبره نيحيفحبملش  عحلوو بطحزبئا ني(حز)ح ح(حه)ق فحبملاا اتنيحح  قرتجحبلل و 

ا أسبطحساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاح:حبملاا اطتحبلاطس حلشؤ  حبلشباب ح حبملؤ فلنيحيفححمطفظطتحبالقليمح:سط اطًً
حة:جطساي حب لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطصح  تألفحسخحبملاا اطتحبلتطلي 

حب أحةحساا ا حشؤ  حبلشبا
حبحةحساا ا حشؤ  حبملؤ فلني
حجحةحساا ا حبالهبراح بل ب ي 

حهحةحساا ا حبحلرط طت
حهةحةحساا ا حبلتاقيي

ح حةحساا ا حبالعالمح بلاالقطت
حزحةحساا ا حبلشؤ  حبلقط و ي 

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك ئارام. تةبعةن ئةوة مودتةرةحي ليذنةي دانونية بة تةع ي تةوة
 :ارام رسول مامن رز بةرزَي

 .بةرزَيد سةؤركي ئةجنومةن
بيسك مودتةرةحاتي جةنابي وةزير بووين، باسي لةدامةزران ني بةرزَيوةبةرايةتيةكي طشك كرد  طوَي

بؤطةرزان و دؤزينةوةي طؤرزةبةكؤمةَلةكاني ئةنفال  و داواشي كرد كةوا لة مةهامةكانيش هينَيكي تَي ا بَي، 
 .يشارةتي ثَي ب رَي ئَيستا، سوثاسثَيويست ناكات ئةوة ئ
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 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة خاَلي يةكةم سياسات، كةؤةدةرةكةمان بة تةع ي ت ئيداؤةكرد، دامةزران ني موديرياتةكان يان  
 ي  كراوة، بؤية ئةطةر زكريش نةكرَي ئاسايية، ئي غاكردنةوةي سةالحياتي وةزيرة بةدانون لَيرة تةح

 .دوايي هةر سةالحياتي هةيةو دةتوانَي دايبمةزرَييَن
 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .ئةو ئةركانة دةكرَينت تةوجيه بكرَينت لةسةر ئةو وةزارةتانةي كةهةية، موشكي ة نية، ؤةرموو ياشَيخ
 :بارزاني عامط حبمحابةرزَيد عدهة 

 لربن الرحية بسة اه ا
 .رَيددار سةرؤكي ئةجنومةن

ثَية واية لةو سياغة ياساييةي ليذنا ياسايي، جارَيكي دي هةمي توشي هةَلة بووينةظة ئةويش ئةون 
موديريا عاممة  هاتية زكر كرن، موديرياتت عام  لة سةالحياتا جةنابي وةزير نينة كةبَينة ئي غا كرن، 

وةزيرنة، مادام موديرياتي تر لة سةالحياتة جةنابي وةزيرنة، بينة بةلَي موديرياتي تر لة سةالحياتة 
ئي غاكرن، هي  ثَيويست نينة لَيرة دا لة ثةرلةمان بَيتة دةنط ان، و دةنطي لةسةر ب ةين، غةيري 

 .موديرياتي عامة ثَيويست نينة بةبَي سياغةي ياسايي دوو بارة بَينة زكر كرن سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

مةبةست لة تةؤاسي ي موديريات عامة خورد كردنةوةي موديرياتةكانة، خؤ ئةطةر بشَل هي  زةرةري نية 
وران ئةطةر هةموو وزارةتةكة خورد كرايةوة، ئةو كاتة زؤر بة مونةسةدي . ئَيمة يةك نةسةدمان وةرطرت

ياتي هةية، حةزيف كات دةجمي كات، موديرياتي تازة دانَي، رزَيك و ثَيكي دَيت، ئيعتيادية وةزيريش سةالح
ئةوة لة دةسةآلتي وةزيرة، هةن ةك وةزارةتيشمان ثةسةن  كرد هةرضةن  خوردي نةكردبووةوة، موديريات 
عامة، بةطوَيرةي ثَي اويسك وةزارةتةكة خوردي دةكاتةوة، ئةو كاتة تةبيعي دةبَيت و زؤر ئيعتيادية، زؤر 

 .سوثاس
 :بارزاني عامط حبمحاد عدهة بةرزَي

 .بةرَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ازةك هةية لةسةرليذنا ياسايي، ضونكة شتةت لة ثةرلةمانَي دَيتة تةيويت كرن، دةنط لةسةر ريعتمن ئي

دان، ثاشي حةؤتةيةك تةيويت كردن دةنط لةسة دان، ثاشي هةؤتةيةك جةنابي هةر وةزيرةكي نابينت كة 
 .سوثاس. دةبي مواؤةدةتي ثةرلةماني دووبارة لةسةر هةبي ،ايان دةمج بك ،ئي غا بكا

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة لةخودي دانونةكة بة برزياري ئةو ثةرلةمانة دةسةآلت دةدةينة وةزيري، ئةو برزطةية بةشَيكة لةو 
 .يعتيادية، زؤر سوثاسياساية كة ثةرلةمان دةنطي لةسةرداوة زؤر سروشك و زؤر ئ

 :بةرزَيد سةروكم ئةجنومةن

 .ئَيستا دةخيةمة دةنط انةوة كَي لةطةَليةتي با دةسك بَ ن  بكات، سوثاس
كَي لةطةَلي نية دةسك بَ ن  بكات، بةتيكرزاي دةنط ماددةكة وةرطريا، ئةزامن طةرماتانة بادي ماددةكة دوا 

و شةممة تةواو كردني ئةوةيةو لةطةَل ثرؤذةي ياساي دةخةين بؤ رؤذي دوو شةممة بةرنامةي كاري دو
يةك شةممة كؤبوونةوةيةكي تايبةتة . وةزارةتي طواستنةوة، ذينطةش دادةنَي  ئةطةر بؤمان بكرَينت

بةخوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي دةستوري هةرَيمي كوردستان هةم خوَين نةوةية بؤ ئَيوة هةم ئيع نيشة 
دوو شةممةش بؤ ئةمةيةو بؤ ثرؤذةكاني . تان، سةعات ياندة، يةك شةممةبؤ جةماوةري هةرَيمي كوردس

 . تر
 
 
 
 
 
 
 

 ع نان رشاد مفك(                      كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه     ست اب  عب اه                ؤر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     ؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     جَيطري سةر ري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرتَي
 عَيراق -كوردستان                 عَيراق             –كوردستان                               عَيراق –كوردستان   
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 ( 7)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6002\9\64رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 3)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 64/9/6002 رَيكةوتي يةك شةممة

ئةجنومةني نيشـتمانيي    04/9/0226رَيكةوتي  رؤذي يةك شةممةي سةر لة بةياني (11,10)كاتذمَير   
ــراق   مــادةبوونيبــة ئا, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي
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بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (3)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990اركراوي سـاَلي  ي هـةمو (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (3)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دانيشتين ذمارةي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .دةستووري هةرَيمي كوردستان بؤ راطةيان نييخوَين نةوةي ثرؤذةي  -1

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , جنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئة
ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي يةك شةممة (11,10)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(3)دانيشتين ذمارة 

 :                      دا بةم شَيوةية بَيت04/9/0226رَيكةوتي 
 .                           ي دةستووري هةرَيمي كوردستان بؤ راطةيان نييخوَين نةوةي ثرؤذة -1

 .                                                                                خوشك و براياني بةرزَيد
ونةوةي رةشنووسي بؤ ثَي اضو, ديارة ثَيش ساَلَيك زياتر لَيرة بة برزياري ئَيوة ليذنةيةكمان دامةزران 

 :ئةم ليذنةية ثَيك هاتبوو لةم بةرزَيدانة, رةشنووسي ثرؤذةكة ثَي ابضنةوة, دةستووري هةرَيمي كوردستان
 .سةرؤكي ليذنةكة/سكرتَيري ثةرلةماني كوردستان/ثارَيدةر ؤرست اب  عب اه-1
 .جَيطري سةرؤكي ليذنةكة/ئةن امي ثةرلةمان/جامباز  طرقثارَيدةر  -0
 .جَيطري سةرؤكي ليذنةكة/ئةن امي ثةرلةمان/ َيدةر شَيروان حةي ةريثار -7
 .برزياردةري ليذنة/ ئةن امي ثةرلةمان/ ثارَيدةر عب الكرية ابوبكر -4
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بؤ جةماوةري خةَلكي , رةشنووسةكةيان ئامادة كردووة, ديارة ثاش ئةوةي ضةن ين كؤبوونةوةيان كردووة
لَيرةوة من بةناوي ئَيوةوة زؤر سوثاسي سةرؤكي ليذنةو هةردوو جَيطروو برزياردةرو , كوردستان

ةدا لةطةَلمان ا حازرن بةو ئيعتيبارزةي لَير, كة زؤر مان وو بوونة لةم ماوةيةدا, ئةن امةكاني ليذنة دةكةم
كة بةو ئيشة هةَلسنت ئةن اماني ثةرلةمان و مامؤستاياني تر كة ئةن امي , ئَيمة تةك يفمان كردوون

بؤ ئةوةي ئةو , ئةمرزؤ لَيرة حازرن, لةبةر ئةوةي بة تةك يف لةبةر ئةو ئيشة هةَلساون, ثةرلةمان ن 
لة ماوةي ساَلي رابردوودا دةيان , مان بَ َين ضييان كردووةثَي, ئيشةي كة ثَيي تةك يف كرا بوون

بة وةرطرتين بري و راي اليةنةكاني تر و ثسثؤرزةكان و تةجاروبي هةرَيمة , كؤبوونةوةيان كردووة
تةنيا بؤ , بؤ ئةوةي ئةمرزؤ لَيرةدا عةرزي بكةين, ئةو رةشنووسةيان ئامادة كردووة, ؤي راَليةكان بة دنيادا

بةثَيي ئيتيفاق لةطةَل , بؤ حدبة سياسيةكانة, بؤ جةماوةري خةَلكي كوردستانة, بؤ راطةيان نة, ةئَيوة نيي
بؤ هةموو كؤمةَلطاي , بؤ هةموو حدبة سياسيةكان( 1/10/0226)ليذنةكة دةرطا كراوة دةبَينت تاكو 

لة ثَيش , َلكتاكةي خة, رَيكخراوة دميوكراتيةكان, رَيكخراوةكاني ناو كؤمةَلطاي مةدةني, مةدةني
ئَيمة ثَيش ئةوةي لَيرةدا عةرزي , مةكتةبي سياسي حدبة بةرزَيدةكان, هةموويانةوة بةرزَيد سةرؤكي هةرَية

هةروةها , وةكو سةرؤكايةتي ضووين بؤ الي بةرزَيد سةرؤكي هةرَية رةشنووسةكةمان ثَيشكةش كرد, بكةين
بةشَيوةيةكي , جةنابي مام جةالل تاَلةبانيدا  سةرداني بةرزَيد سةرؤكي كؤماريشمان كرد كؤثيةكةمان

ضونكة جطة لةوةي كة لة مي يا بَ و , رةمسي ئةم رةشنووسة دةدرَيتة مةكتةبي سياسي حدبةكان
 1/10بةتايبةتي ئةن اماني ليذنةكة ثَيويستة لةو ماوةيةدا تاكو , هةموو ئةن اماني ثةرلةمان, دةكرَيتةوة

لةساي ةكان ا لة عينواني ئيمَيد بَ و , ةشنووسة بؤ خةَلك وبةش اري بكةين لة شةرح كردني ئةم ر
يان رةئي هةبَيت ئاراستةي , هةر كةسَيك تَيبيين هةبَينت, كة ئاراستةي ليذنةكة بكرَينت, دةكةينةوة

كة زؤرينةي حدبةكان , هةر تَيبينيةك و سةرجنَيك و ثَيشنيارَيكي طوجناو 1/10ثَيشي , ليذنةكة بكرَيت
دووبارة ئيعادةي نةزةر , تةبيعي ليذنة بة تةئكي  لةبةر ضاوي خؤي دةطرَينت, بكةن خةَلكئاماذةي ثَي 

ئينجا ثَيشي كؤتايي ساَل وةكو ثرؤذة , دةكاتةوة لةو ؤةدةرةيةي كة طوجناوي دةكاتن لةطةَل ويسك خةَلك ا
 .دةخرَيتة بةردةم ئَيوة بؤ طفتوطؤ كردن لةسةري
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, دةَلَيت ريفران ؤم دةكرَيت, باس كراوةو لة رةشنووسةكةش ا هاتووة خاَلَيك هةية كة لةو ضةن  رؤذةدا
ئةوة , ئةوجا ريفران ؤم دةكرَيت, جَي بةجَي بكرَينت 142ياخود ضاوةرزوان دةكرَيت تاكو ماددةي 

ئةو برزيارةي ئَيوة دةي ةن ثَيويست بة , كاتَيك ثرؤذةكة دَيتة مونادةشة كردن, دةمَينَيتةوة سةر ئَيوة
ياخود ثاشي , جَيبةجَي دةكرَينت 142يان تا ماددةي , ئايا دواخبرَيت ريفران ؤمةكة, َيك دةكاتنبرزيار

ئَيمة هةوَل دةدةين بة هةردوو , ئةوةي كة لة اليةن ثةرلةمانةوة ثةسن  دةكرَينت ب رَيتة ريفران ؤم
ئةن اماني ليذنة دةكةم  داوا لة, لةبةر ئةوة بة زماني كوردي دةست ثَي دةكةين, زمانةوة خبوَين رَيتةوة

سةرةتا داوا لة ضواريان دةكةم دةست بكةن بة خوَين نةوة رةشنووسي , ئةوانةي بة كوردي دةخوَيننةوة
ثاش , يان ثَينجي تر دَين بؤ خوَين نةوة, ثاشان ضواري تر, دةستووري هةرَيمي كوردستان بة كوردي

كاك عب ولكةرية , كاك تارق جامباز, رية بةحريئَيستا داوا لة كاك كة, ئةوةش بة عةرةبي دةخوَينينةوة
ضونكة ئةوة تةنيا , خاَلي نيدام نيية, كاك كةرخي نةمجةدين دةكةم بفةرموون لَيرة دابنيشن, كاكة

 .ؤةرموو بدامن ضي دةَلَيي, خوَين نةوةي ثرؤذةكةية
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةر ئةوة بوو , كورديةكة بةسة, ست ناكات بة هةردوو زمانةكة خبوَين رَيتةوةثَيوي, هةردوو دةدةكة هةية

دةَلَية هةر , ماددة(702)ئةطةر بة هةردوو زمان خبوَين رَيتةوة دةبَيتة , ماددةية( 162)ضونكة , دسةكةم
 .بة كورديةكة خبوَين رَيتةوةو سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي دةستووريةكة دانيشت  ثَيش , ك رؤميؤ بابفةرمووَيتكا, ئةطةر كاك كةرخي نةهاتووة

رةنطة كورديةكة , بةاَلم ضونكة نةية عةرةبيةكة ئي تيدامي ثَي دةكرَينت, ئةوة رةئيةكي وا هةبوو
, زؤر لة تةلةؤديؤنةكاني دةرةوةش حةز دةكةن بة عةرةبيةكة بَيت, ئيختي يف لةسةر وشةيةك هةبَينت

ئةطةر ؤريا نةكةوت  و زؤري , ئةطينا دةزامن وةخك دةوَيت, ن باش بة عةرةبي خبوَين َيتةوةبؤيان ثَييا
داوا لة كاك كةرية بةحري دةكةم بؤ خوَين نةوةي , ئةوة دةتوان  دواي خبةين بؤ جةلةسةي ئَيوارة, كَيشا

 .ئَيوة هةمووتان نوسخةكةتان الية, ديباجةكة با بفةرمووَيت
 
 
 

 :ري عب اهبةرزَيد كرية حب
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سةرةتا , ئَيستاش ثرؤذةي دةستووري هةميشةيي هةرَيمي كوردستان بة زماني كوردي دةخوَينينةوة
 .ديباجةكةي
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 .بةناوي خواي بةخشن ةو ميهرةبان
 جةديبا

تاتؤريانـةي  طةلـةي بـة دةيـان سـاَل سـتةم وزؤرداريـي ئـةو رذَيمـة ديك        و ئـة ، راقعيَـ  -كوردسـتان  ليطـة ، ةئَيم
وةيةك ئازادييـان لَيـ اماَليبووين   َيةشـ بو، ضةشتووة كة زؤر بة خةسك دةسةآلتيان لةدةست خؤ ضرزكردبؤوة

ولــةو ماؤــة سروشــتيانةيان بَيبــةش كردبــووين كــة خــوا بــةئادةميدادي بةخشــيوون وئــةو ماؤــة شارســتاني   
راوة، يان ثَيـ ان اند  اة نَيودةوَلةتيةكانننامبةَلَيكة لة  مرؤظانةي يوسياسي وئابووري وكؤمةآليةتي ورؤشنبري

 .َيمةيان بةزؤر زانيئ بؤ
بَيبةشكراين لةوةي بة خواهيشك خؤمـان   تَيكا، رذةوةن ية نَيودةوَلةتيةكانبة نيوربابة دن بوويش يش ثَي

َيضـةوانةي  ث بـة ، ان بكةينيشبريار لةسةر ضارةي خؤنووس  ب ةين وثَيطةي سياسي وياسايي خؤمان دةستن
بة ضـواردة بنةماكـةي سـةرؤكي ئـةمريكي     ثشت مةن بوون ودسو، و طةالنةي دواي جةنطي جيهاني يةكةمئة

 .يمرباتؤريةتي عومساني داماآلنئ لة، "وي رؤ وَي سون" مةدئةو
يف كـورد  بـةما يـ ا دانـي نـا     64و67و60مادةكـاني   ر لـة ةوتنامةي سـيظة كرَي، 1902بوو كاتَي لة ساَلي ةئةو

كـاتَيكيش  . ئةو ماؤة سرزايةوة 1907َيكةوتنامةي لؤزان لة ساَلي ر بة، رةي خؤنووس ر ضاةلةبرياردان لةس
، نــةوةي كؤمكــاري نةتــةوةكان ـ عصــبة االمــة ـ بــؤي دةركــةوت كــةوا كوردســتاني باشــوور         يَلليذنــةي لَيكؤ

داوا ةبي ورادــي عــةعَيرنــةبووة لــة ك ك لــة رؤذان بةشــَيذَيــرؤ ،براكوردســتاني عَيــراق نــاوبــة اتردا دوكةلــة
كتَيـــب  وةتــة دراوســـَيكان هــي  بةَلطةنامةيـــةكي مَيــذوويي ثش زاســتيان ناكةنـــةوة وئــ     واَلوداواكاريــةكاني  

ــنةخو ــةكان  ش ــة كؤن ــذوونووس وجوطراؤيناس ــة يانةي مَي ــب ةرع ــازدةم   كَيش ــةدةي ش ــةكاني س اويانن ونةخش
كوورةوة لـة ضـياي   بالـة ، دةركـةوت سـنووري عـرياق   ن وبيستةمي ئةوروثاييةكان بةدرؤيان دةخةنـةوة وبؤيـا  

ــةبووة      ــةنادؤَل ن ــة ئ ــَيك ل ــةرطيد بةش ــتان ه ــةرناكات وكوردس ــةمرين تَيث ــةئة، ح ــاران رةت م ش داواي داواك
ــةتي    . دةكاتــةوة ــةر هةنــ َي بةرذةوةنــ ي نَيودةول ــَي راوةرطــرتن ورزاثرســي ئَيمــة ولةب ، ســةرةرزاي ئةمــةش ب

 .لكان ة ستانيان بة عَيرادي عةرةبيةوردكو
 ةكامنانماؤـ  ي كـةمي الن نا بة يدان ضَ ينيوةي ا بة 1970يسي ما72ي وانلَي اق لة تي عريةَيكيش حكومكات

دةيةمي دةدةغة دةكات بـةبَي ثةسـةن كردني   دةي دام كة، سروشك نَيو نةتةوةيي هةبوو يشةةن يةكابثو، 
ضــةن ة  ةروه، يــان اليبــةرَيت  ت زؤرينــةي ئةنــ اماني كؤمكــاري نةتــةوةكان ئــةو ثابةن يــة هــةموار بكــا       

 ةيـ ااي دامةزران نيـ ا كـارابوو ودةبو  دولـة ، بةن يةكةي حكومـةتي عَيـراق لـةرزووي نةتـةوة يـةكطرتووةكان     ثا
 .م وةك مةرةكةبي سةر كاغةز مايةوةآلبة، جَيبةجَي بكرَيت

و دةق وحوكمانةي لةادبوون دابوو وهي  يةك زيلة، بةساَل ألسا، ةتي داث ؤس اسسي، رَيذايي هةشتا ساألدبة 
دووني وبةَلَيننامة نَيونةتةوييةكان دا هاتبوون وبةشانوباَلي دادثةروةري ويةكسـاني وهاوبةشـم   ةرط رزيلةجا

دةستووري لة , زادي وهةلي يةكسانيان دا هةل ةدا ودةخرانة ناو دةستوورة يةك لة دواي يةكةكاني عرياقائو
ي دةســتووري ثــرؤذة ةوتــا دةطاتــ 1932و 1962و1964و1902ةوة بــةرةو دةســتوورةكاني  1900ســاَلي 
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يةكـةكان طشـت    يابـةَلكو حكومةتـة يـةك لـةدو    . وة ئةو سياسةتةيان رزا نةطرت ونة رادةشيان بؤ دانا1992
ي غشــتة دؤنــاطةي كوَلبــة، هَي َيكــي ســووريان بةزانــ  وبــةخؤطَي كردن لــة ماؤــة نةتةوةييــةكامنان نةوةســتان  

ــاوكردني رةطــــةزردامــــ اني لــــةناوبئةجننــــةكاني واات ســــةتةكةيان طةيانــــ ة ياوس، يني بةكؤمــــةأل وثاكتــ
، ريان لـة بةشـَيكي زؤري كوردسـتان   ثوبا طون  وطؤرزيين دميؤطرايف شوَيين باب 4022خاثووركردني نديكةي 

َيطةي راطوَيداني زؤرةم َيي هاوآلتياني كوردستان لةو شـارو دَييانـةي بـةثَيوة مـابوون وبـةرخاثووركردن      ر لة
ــةوت ــةو بونةك ــؤ ئ ــاركردنيان ب ــةذاةون وناض ــاوكردني   ي ن ــةتي ثاكت ــةيرةوكردني سياس ــؤرن وث ــان بط دي خؤي

 ناوضـةكاني باليسـان وبادينـان   ي  وي هةَلة ـةي شـةه  راشـ جةسـتةيي بـة بـةكارهَيناني ضـةكي كيميـاوي لـة       
اوي ميـ او طَي طـةكاني ئـةزمووني كي  نـ  بـؤ ، ين ديكة وهةزاران طةجني كوردي ؤةي ي، بةرةو مـةرط شوَيان يودة

ئاوارةكردني خاوخَيدانيان بؤ دةرةوةي عَيراق ولَيسةن نةوةي وآلتنامةي  ايدو، انوَيدرطوطؤرزي بة كؤمةأل را
فالكردن وزيــاتر لــة ئــةن مةتــةكانيهةَلدةســتكرا بــة هَيرشــي لــةناوبردني بارزانيــان و  ةوةعريادــي، وبةدوايــ

 . ا بوون بة دوربانيَيمةردمي سظي ي بَي ضةك لة الو وثري وئاؤرةت ومن اَلي ت 120222
مانرزةواياني رؤة يئةو داث ؤس  وزؤرداري ولةناوبردنةي كة زمانوة ورهاتوبةكارزةديةي بةرامبةرمان دَلئةو 

عَيراق بوو لةطةَلمان ا طياني شؤرزشطَيرزي ثَيبةخش  وطرزي سةرهةَل انة يةك لةدواي يةكـةكاني لـة دَلمانـ ا    
لةسـةر رزَيبـازي بـةرطري لـةخؤكردن      ؤتان خسـتيانة ئةسـ  رياثبو  وكاب ييةهةَلطريسان  وذي ةمؤي ئةوب َيسة

رَيـذايي هةشـتا   د بة، نةوة لةذيان اام كردةوة وبؤ وةآلم انةوةي غةريدةي طةش ،بوونوشةرزي ثارَيدطاري لة 
لــةو ماوةيةشــ ا هــةر كاتَيــك ترووســكةي . ســاأل شــؤرزش ورزاثــةرزين وســةرهةَل انةكامنان بــة دوايــةوةدا هــاتن 

بـةآلم ئـةو   . كامنان درَيغيـان نـةكردووة لـة دةسـت درَيـذكردن بـؤ ئاشـك       ردةركسـة ، هاتبَيتة ئـاراوة ك هيواية
شة ثيشـةيان جارَيـك سـتةم وجارَيـك     ميهة، نة سةر تةخك حوكمرزانيتاهؤةرمانرزةوا يةك لةدواي يةكانةي 

 .ثاشطةزبوونةوة بوو لة بةَلَينةكانيان
بوونةوةكةي رَيكــةوتن نامــةر ين بةَلطــةش ثاشــطةزك ضــا، بــوو كرؤكــي سياســةت ونــةريك رَيبازيــان  ةئةمــ

رَيكةوتنـة شـوومةكةي    يندومـؤركر  1932وخؤدزينةوة لة رَيكةوتنامـةي ئـاداري    1966حوزةيراني ساَلي 
بوو، كة رَيخؤشـكةر بـوو بـؤ زاَلبـوون بةسـةر بداظـي ئـازادخيوازي طةلةكـةمان، كـة           1930جةزائريي ئاداري 

ي تونـ  ضـةن  مانطَيـك بة   دواييي نـةبوو ضـونكة   اةتتـا هـ  م آلبـة ، ي ك  بؤوةايئةطةرضي بؤ ماوةيةك رؤشن
ــةهاري    هةَل ــةرزيين ب ــي راث ــة طوَلينةكةش ــايةوة وتاج ــو 1991طريس ــ وب ــة   ك ــؤ وآلت ــةي ب ــؤرزةوة م يؤنيةك ة ك

دا بريـاري  1991نيسـاني /0ذداني جيهـاني هةذانـ  ولةسـةروبةن يةوة لـة     ويـ و ، دراوسَيكاني بةدواوةدا هات
لـة ئةجناميـ ا وآلتـاني هاوثـةمياني جـةنطي دووةمـي كةنـ او         ةو، كدةرضو 622ئةجنومةني ئاسايشي ذمارة 

 .ة ثةتي دةربازبوون ولةدوارؤذَيكي نادياري رزطاركردينووبناوضةي ئاراميان لة كوردستان ا دامةزران  و
ــةم ــتهةلــة زَيرينــةمان   ئ ــةمامن  و يةةوة دؤس  ولــة اامــ جنئة، 19/0/1990لــة  انكــةم هةَلبــذاردني ثةرل

ري ثةرلـةماني  يـا بر، اجاردولـة   رادانـ  آلتي دادوةريةةسـ دو، ةكايـةوة هات َيتي لـ ةمحكو مكةية، 0/3/1990
اردانة بةناوبانطةكةي بؤ ؤي رالي وهةَلبذاردني ثةيوةنـ ي ؤيـ رالي بـؤ كوردسـتان     بة جوو دةرضيةك يةنة 
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ــي     ــرياق بــة وآلتَيك ــووني ع ــ ي عريادــي وب ــةر حكومــةتَيكي ناوةن ــ، مــاريكؤلةطــةأل ه ــيكودمي، الي رؤي ، راس
ت بةثشـ ، ش بـةثَيي مـايف رةوامـان لـة بريـاردان لةسـةر ضـارةي خؤنووسـ         مـة ئة .يةنـة ال ةرؤـ و، ةمانيرلثة

ــة ثــ   ــنت ب ــةكطرتووةكان وبةَلَينميةبةس ــةي نَياني نةتةوةي ــي   ام ــتاني وسياس ــة شارس ــؤ ماؤ ــةوةيي ب ةكان ونةت
ة لـــ 1966اَلي ســـ كـــة، رييـــةكانكبونةتـــةوةيي بـــؤ ماؤـــة ئـــابووري وكؤمةآليـــةتي وروونا    نَي انيميثـــةو

 .ضؤتة ثاَليانةوة 00/1/1931نةتةوةيةكطرتووةكان دةرضوونة وعرياديش لة 
رذَيمـي ديكتـاتؤري درزنـ ة وبريـاري ياسـاي بـةرزَيوةبردني عـرياق بـؤ دؤنـاخي           تسـ عرياق ئازادكرا لةدة َيكات

ي ربنـةما دةسـتوو  ر هـةمان  سـة ةل ،طواستنةوة دةرضوو، بةدامةزران ني دةولةتي عَيرادي ؤي رالي ولةدواجار
 .كي دي ئومَي مان نوَي بؤوةرَيجا، هةميشةيي عرياق دان را

ــ ــةن  ثةســ ــ رالي لةاليــ ــتووري ؤيــ ــةلي عَيرؤزةن كردني دةســ ــةي طــ ــةينــ ــيةكةي رؤذي رادــ ــة راثرســ وة لــ
تيي هةلبــــذادني طــــةلي كوردســــتان ودروســــك دةستنيشــــانكردني سيســــتةمي  وســــدر، دا10/12/0220

أل نةتـةوةكاني  طـة لة، كي ثَيكهاتوو لـة دوو نةتـةوي سـةرةكي كـورد وعـةرةب     بؤ عريادَي اوؤةرمانرةوايي طوجن
توركمــان وك ــ ان وئاشــووري وئةرمــةن وئايينــة هةمــةجؤرةكاني وةك ئيســ م ومةســيحي وئَيــددي ويــوبي  

َيروبَيــري لــة دامــةزراني دةولــةتَيكي ؤيــ رالي بــةدي دَيــت كــة توكمــةتر وشــياوتر بَيــت بــؤ خ كــة، مةنـ ايي 
ايش وهــَيمين وئــازادي ودميوكراســي ودادثرســي لــة نَيــوان ثَيكهاتــة نةتــةوةيي  ســثــةروةري وئاهَينانــةدي داد
 .وئايينيةكاني ا

ــ ــةة، بؤيـ ــهة لـ ــتوويانة   تسـ ــةوةكامنان ضةشـ ــتةمةي نـ ــةور وسـ ــة وجـ ــ  وجةزرةبـ ــةو داث ؤسـ كردمنانةوة بـ
اني وئةو كة ثَيشمةرطةي وخةباتطَيرانولةرَيدطرتنمانةوة بؤ سةركردةكاني هَيماي بداظي ئازادخيوازي كوردست

شةهي انةي طيانيان بةختكرد لة ثَيناو ئازادي طةلي كوردستان وماؤة رةواكاني بة مـايف ضـارةي خؤنووسـ     
دانثَي امنانـةوة بـة رةوايـي ئـةو ئاماجنانـةي لـة ثَيناويانـ ا خـةباتيان         ة ولـ ، ولة ثَيناو دميوكراسي بـؤ عـرياق  

وئـةو ثـةميان وبةَلَينامـة نَيونةتةوةييانـةي      ظني مـايف مـرؤ  جـاري طـةردوو   نيكردووة ولـة رؤشـنايي بنـةماكا   
ــةوةي كؤمةَلط    ــة كاي ــؤ هَينان ــةوة وب ــةو ئاماجنان ــنت ب ــاثةيوةس ــة   ةي ــتان ك ــةرَيمي كوردس ــة ه ــوكرات ل كي دمي

دامــةزراوبَيت لةســةر دادثــةروةريي كؤمةآليــةتي وماؤــة ســةرةكيةكاني مــرؤظ وكراوةبَيــت لــة ســةر ثَيكهاتــة  
ــانوئايينيــةكان يينةتــةوة ــةرَيمَيكي يــةكطرتوو     يي وتواناك ــرياق ه ــة كوردســتاني ع ــةرز ول هاوآلتيــاني خباتةط

ودميوكرات بَينَيتة كايةوة كة هاوكـار بَيـت لـة بنياتنـاني عريادَيـك كـة ويسـت وبـذاردةمان لـة طـةأل ويسـك            
 ،ســةرجةم ثَيكهاتــة نةتةوةييــةكاني طــةلي عــرياق وهَيــدة سياســية نيشــتمانثةروةكاني يةكــ ي بطرنــةوة         

 .ةنة وماؤةكاني مرؤظ هةبَيتيةالؤر رالي ودميوكرات وثةرلةماني بَيت وبرواي بة يرجَي ؤمةبة
 .دةستوورةمان هَينا كايةوةئةم , ةانركاةر طشت ئةم هؤبلة 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ويـ رؤ  )خـؤي  , (ويـ رؤ ني سـؤن  )تـةنيا لـة ديباجةكـة نووسـراوة     , ؤـةرموو كـاك تـارق جامبـاز    , زؤر سـوثاس 

 .ؤةرموو, لة عةرةبيةكة راستة, ة لة كورديةكة(وي سؤن
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 :رسضط غفور  نايح.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوة ثَيويستة وةكـو خـؤي خبوَين رَيتـةوة بـَي     , ئةم ثرؤذةية تةوسيق دةكرَيت, من مونادةشةي ناكةم
م خوَين يةوة ثرؤذةي دةستووري هةميشـةيي  بةاَل, لةطةَل رَيدم ا بؤ بةرزَيد كاك كةرية بةحري, زياد و كةم

ــتان  ــةرَيمي كوردس ــراوة  , ه ــرة نةنووس ــةيي لَي ــةَل      , هةميش ــاد لةط ــةي زي ــ َيك وش ــن و هةن ــادار ب ــة ئاط تكاي
 .زؤر سوثاس, خوَين نةوةي ثرؤذةكة وشةي واتاي بةكار هَينا كة لةناو دةق نووسةكةي نةهاتووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, هةرضـي لـة نووسـينةوةكة هةَلـةي بكـاتن شـةتل دةكةينـةوة       , ةبَيـت لـة خوَين نةوةكـةي   دواتر كة تـةواو د 

ضـونكة بـة ضـاث كـراويش     , بؤية من ني سـؤنةكةم كـردة وي سـؤن   , ئةساسةكة ئةوةية  ئةوةي كة ضاث كراوة
 .ؤةرموو كاك تارق, نووسرا بوو ني سون

 :جامباز سعي  حمم   طرقبةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 ةكـةمـوازةر يرةد
 ـانكــيةـكةةرســا ـمةبن

 1: ةرمادد
كؤمـاررء  كةر سـية سيا لة دةوَلةتم عَيرادم ؤي راَل ا، كة سيسـتمة ( ؤي رالة)مم كوردستان، هةرَيمَيكم َيهةر

يانةر دةســةآلتء شــتائ طؤرزكردنيئــالوثةرلــةمانمء دميوكراســيية ثشــت بــة بنــةمار ؤــرة اليــةنم سياســمء   
 .ةوةر دةسةآلتةكان دةبةستَيتبنةماي لَيك جياكردن

 0: ةرمادد
رزيي ثَيش ساَلم يي ئَيستارءسنوورر كارطَيرزنوورر كارطَيس بة، اق، لة ثارَيدطار دهؤكرعَي-كوردستان: ميةكة

ــةرو       1962 ــةنطارو تةلةعف ــَيخانء ش ــاكرَرء ش ــةزاكانم ئ ــةولَيرو د ــ َيمانمء ه ــةركوكء س ــانم ك ر ثارَيدطاك
ــا  ــةرةدؤشء ناحيــةر زوم ــفء د ــور ت كَي ــكئاو قةيباش ــ يس ــة، ةككةَل ــةزار  ث ل ــةردوو د ــار نةينــةواو ه ارَيدط

ةزار بةدرةو ناحيـةر جةسسـان لـة ثارَيدطـار واسـيت بةسـنووري       د ارَيدطار ديالةوث لة، خانةد ء مةن ةىل
 .، ثَيك َيت1962كارطَيرزيي ساَلي 

ر دةســتورر ؤيــ راَلم 142بــؤ ديــاركردنم ســنورر كــارطَيرزر هــةرَيمم كوردســتان، ثشــت بــة مــاددةر: مةدوو
 .دةبةس يََت

ة م حـوكمم مـادد  ن، هـةر كـاتَم بـةثيَ   راوونـ  َيدابرزرزؤَلةكانم ئـةو ناوضـانةي لـة هـةرَيمم كوردسـتان      : ةميسَي
دستان سـوودمةن   روكو كاتة وةكو هةموو رزؤَلةكانم طةىل ةبؤر، ئ  رانةوةرزاندةستورر ؤي راَلم طةر (142)

 .وئةو دةستةبةريانةي لةم دةستوورةدا دةدنووس كراوون سانيي لةو ماوء ئةركةكي بةدةبن 
 7: ةيمادد
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 .وست بكرَيت، در اداعري-هةرَيمَيكم نوَر لةناو سنووري هةرَيمم كوردستان نابَي
 4: ةرمادد
 ةوةيطةل سةرضاوةر دةسـةآلتةكانةو بنضـينةر رزةوايةتييانـةو لـة رزَيطـار دامـةزراوة دةسـتوورييةكان       : ميةكة

، ودةسـتوورر هـةرَيمم كوردسـتانء ياسـاكانم، سـةروةرتر وبـاآلترن لـةو ياسـايانةر لةاليـةن          ثيادةيان دةكات
حكومةتم عَيرادةوة دةردةضن، جطة لةو بوارانةر تايبةتن بة دةسةآلتم حكومـةتم عَيـراق كـة لـة مـاددةر      

 .وونتاهر دةستورر كؤمارر عَيرادم ؤي راَل ا، 112
ردســتان لةطــةَل ياســاكانم ديكــةدا نــاكؤك بــوون، دةبــَم دادطاكــانم هــةر كاتَيــك ياســاكانم هــةرَيمم كو: مةدوو

نـةوة  لةمائةطـةر ياسـاكة لةاليـةن ثةر    ،اكانم كوردسـتان ياسـ  تور وةسـ بةن بن بـة ثيـادةكردنم د  ن ثاكوردستا
 .ر دةستوورييةوة ثووضةَل نةكرابَيتةوةاطدلةاليةن دا يان, ار نةكرابَيتهةمو يان ,هةَلنةوةشَين رابَيتةوة

 0: رةمادد
لـة دةسـةآلتة دياركراوةكـانم    ، و  رالي ؤيـ رادـ عَي مـاري ي كؤستان بـؤر هةيـة هـةر ياسـايةك    كورد ةمانمثةرل

طـةر ئـةو ياسـاية لـة بةرذوةنـ ر طـةىل كوردسـتان ا        ، ئةةكارخباتـ ر ؤي رال ا نةبن، رر دةستوو 112ماددةر 
 . ةخرَيتكَيبَيت، ئةمةش بة ياسا ر

 6: ةرمادد
توركمـان، ك ـ ان، ئاشـورر، ئةرمـةنء     )وردو نةتـةوةكانم در  لة كهاتووة  ثَيكق اعري-طةىل كوردستان: ميةكة

 .تم هةرَيمنوآلها، م ياساَيلةوانةي بة ث( عةرةب
 .خبةن رَيكدةسةآلتةكانم هةرَية، بؤيان هةية ماؤم هاوآلتيبوون لة هةرَيم ا، بة ثَيم ياسا : مةدوو

 3: ةرمادد
ــةم  ــنامةر مو   ئ ــةر ناس ــةخت لةس ــتوورة ج ــَ مانَيدةس ــات   تم س ــتان دةك ــةىل كوردس ــةر ط ــو زؤرين اكاني مةبن

وةهــا تــةواور ماؤــة ئاينييــةكانم ر هــة، ياســادانان انيكةةكيســةر يســ م يــةكَيكن لــة سةرضــاوةئتي ةشــةريع
 .مةسيحمء ئَيددرء هم ديكة لة ئازاديي باوةرز وثيادةكردني ئاي  دةستةبةر دةكات

 2: ةرمادد
ة دة لـ بـةثَيم ئـةم ماؤـةش ئـازا    . اركردنء برزياردانم ضارةنووسم خؤر هةيةعَيراق ماؤم دي -كوردستان طةىل

ء كؤمةآليــةتمء رزؤشــنبرير خؤيــ ا ، يــةكطرتين  رهَينانم طةشــةر ئــابورديبــةو ثَيطــةر رزاميــاريدنم ديــاركر
ووة، ئةمـةش بةسـ اوة بـة ثابةنـ بوون بـة      درائازادانةر لةطةَل عَيراد ا بة طـةلء خـاك ءسـةروةري هةَلبـذ    

 ظمرؤ ةكانمماؤ دطرتن لةرَيء ةمم ؤي راَلمء ثةرلةمانمء دميوكراتمء ؤرة اليةنمتسيسءرر ؤي راَلم دةستو
ؤ ديـاركردنم ثاشـةرزؤذ ء ثَيطـةر    ، بـ رةدنـ اربذهةَلةيـة ضـاو بطَيرَيتـةوة بـةم     هؤر يـةوة، وبـ  كؤمةَل اكءبة تـ 

 : ةداوةرسياسي خؤي لةم بارانةي خوا
وةك ثاشطةزبوونةوةيةك دابن رَيت لة ثابةنـ بوون   ، كةر ؤي راَلمشكؤمةن يم دةستوردنم َي كرثَيش: ميةكة

 .َلم مرؤظمةكؤبةدميوكراسيء ماؤةكانم تاكء لة  نيةكانةيية دةستورضيبة سيستةمم ؤي راَلم يان بنةما بن
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ردن بـؤ  كـارك ةوكردنم سياسةتم جياوازر رزةطـةزرء طـؤرزينم بـارر دميـوطراؤم كوردسـتان، يـان       ثةيرز: مدووة
ــ ــةكانم  تنةهَيش ــوَينةوارو ئاكام ــوةر ش ــةم ووي ثَيش ــة    ئ ــةو ثابةن بوون ــطةزبوونةوة ل ــة ثاش ــة ب ــةتة، ك سياس

 .ؤي راَلي ا هاتوون، دابنرَيت ر دةستورر142لة ماددةر  ةردةستووريي
 9: ةرمادد
 : َيتدةب كي بنضينةيمء دةستوورر هةرَيةماؤَي

َيبةسـتء رزَيككـةوتنَيك لـةنَيوان حكومـةتم     طرهـةر  ردني مـؤرك لـة   بـةر , م بريو رزار هةرَيةنتروةرط: ميةكة
مم هـةريَ يـان ماؤـةكاني   , شرةو, وةست بَيت بة بـارو دؤخ ثةي وَلةتَيك يان اليةنَيكم بيانييدةهةر ء ؤي راَلم

 .لة داهاتوودا دةبن يان ,تا هةنسئَي كة كوردستان
ــة  : ةمدوو ــؤي هةيــة ل ــةرَية ب ــه ــايانةي  ونس ــم ئــةو ياس ــؤ دةركردن ــ، رر دةســةآلتي ا ب ــةآلتة دةةل رةوةي دةس

 .تان رَيكةوتنامة مؤر بكاةكَل حكومةتةكانم هةرَيمم دةوَلةتة بيانيطةلة، دياركراوةكانم حكومةتم ؤي راَلن
ــَي ــة دةرةوةي دةســةآلتة          : ةميس ــةو ياســايانةي ل ــةآلتي دةركردنــم ئ ــنوورر دةس ــة لــة س ــةرَية بــؤي هةي ه

م ؤي راَلم طرَيبةسك رَيكةوتنامة مؤر بكات، كة زامةن ر حكومةترةبة، انم حكومةتم ؤي راَل  كةودياركرا
 .مةن ر نةنوَينَيتزانابَي ئةويش بةبَم ثاساور ياسايم دَلنياكار رزة

 12: ةرمادد
 : ةستورر ءبنضينةيم هةرَيمة كةكي دَيماؤ

نء بةشَيكم دادثةروةرانةر لة داهاتةكانم ؤي راَلم هةبَيت، كـة بنـةماي هاوشـانمء رزَيـذةر دانيشـتوا     : ميةكة
ــة       ــةر ل ــبوونم طةلةك ــَم بةش ــ نء ب ــوتان نء رزووخان ــة س ــتان ل ــةرهاتةكانم كوردس ــم بةس ــاو طرتن ــةر ض لةب

 .ماؤةكاني بةدرَيذايم رزذَيمةكاني ؤرمانرةوايي ثَيشوو
 .هاوشانء رزَيذةيم مكةهاوبةشم كردني لة ثؤستء ؤةرمانبةرايةتييةكانم ؤي راَلم بةشَيوةي: ةمدوو
ةكانم ؤةرمانطــةكانم ؤيــ راَلم لــة هــةرَيمم كوردســتان ا بــة هاوآلتيــانم هــةرَية  ث ــة ؤةرمانبةرَيتيــ: يةمســَي

 .بسثَيردرَيت
 11: ماددةر

ــارر ــةولَير، ثايتــ  ش ــتانةه ــةعري-ختم كوردس ــةمان، ثةاد ــ يشرل ــة     ؤيب ــةرَية بكات ــةر ه ــارَيكم ديك ــة ش هةي
 .ثايتةخت

 

 

 
 10: ةرمادد

ــة ــ: ميةك ــة    كوردمي رَيةه ــةخؤي هةي ــةت ب ــةكي تايب ــتان ئاآلي ــةك ئــ س ــ ا    آلياولةت ــي ؤي رال ــاري عرياد كؤم
هةَلــ ةدرَيت ودروشـــة وســـروودي خـــؤي هةيـــة وجــةذني نةتةوايـــةتي نـــةورؤزة وئةمـــةش بـــة ياســـايةك   

 .َيك ةخرَيتر
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 ةلــ ز ثَيــك دَيــت وخــؤرَيكي زةردي بيســت ويــةك تيشــكي ةووســ ،يســث، ئــاآلي كوردســتان لــة ســوور  : ةمدوو
 .ناوةن يةتي

 .ووة ؤةرميةكان بةثَيم ياسا رزَيك دةخرَينثش ءمةداليةو نيشانةكان : ةميسَي
 17: ةرمادد

ــةرَي ــتان،ه ــةرطري هَيد مم كوردس ــي ب ــةرك    كاري ثَييََك ــة ءئ ــةرَية، وثَيكهات ــتنم ه ــؤ ثاراس ــة، ب ــمةرطةر هةي ش
 دا، ثَيـك ياسـا رةي كةمـة رةوةر دةلـة  ، ، ونـابَي مي يشـيار ضـةك ارر   نَيرخرَيكـ ة وكاروؤةرمانةكاني، بة ياسـا  

 .ن رَيتبهَي
 14: ةراددم

ةم دةســتورة مــاؤم هاواَلتيــانم هــةرَية لــة وئــ،  اكــوردرء عــةرةبم، دوو زمــانم ؤــةرم  لــة هةرَيمــ: ميةكــة
كانيان بة زمانم دايك، وةك توركمانمء سريانمء ئةرمةنم، لةدةزطا حكوميةكانم خوَين ن ا ةؤَيركردنم رزؤَل

 .م رزَيككارية ثةروةردةييةكانثَيبة، ، دةستةبةر دةكات
ــري     : مةدوو ــانمء س ــانم توركم ــ ا، زم ــوردرء عةرةبي ــانم ك ــاَل زم ــة ث ــة    انم،ل ــةو يةك ــةرم  ل ــانم ؤ دوو زم

 .يشتوانيان ثَيك َينن، ئةوةش بة ياسا رزَيك ةخرَيتدان نةي ثَيي دةئاخظن ضرزييئةوانةر كة ياَيرزيكارط
َيمـ ا لـة ئـارادابوو، ثشـت     ةطةر بواري ياسايم بؤ بةكارهَينانم لـة هةر ئ ،بؤ دياركردنم زمانم ؤةرمم: ةميسَي

 .ر دةستوورر ؤي رالي دةبةس َيت4بة ماددةر 
 10: ةرمادد

َيت نادرانةوة سوضة وَيطا بة دؤرخكردن ورز ستَيتدةبةئازاد  ةمم ئابووررسيستبة ن ثشت مم كوردستاهةرَي
 .تَيوكَيربكَيم ئازادو رزةواش، دةستةبةر دةكر

 16: ةرمادد
ثَينـاو  لـة   تؤئةسـ  ابووريةكاني سةردةم ضاكسازر ئابوورر هـةرَية دةطرَيتـة  ةتم هةرَية،لةسةر بنةما ئحكوم

ئةمـةش  . بووريم ءطةشةثَي ان وهان انم وةبةرهَينان لـة هـةموو كةرتـة جياكانـ ا    ئابوذان نةوةر ذَيرخانم 
 .بةثَيم ياسا رزَيك ةخرَيت

 13: ةرمادد
كاني تايبةت بة ثاراسـنت وبـةرَيوةبردني   ةحوكموةرَيم ا مولكي طةلي كوردستانة لة هسامانم طشتم : ميةكة

 رَيــكســنوورةي دةكـرَي دةســت لــة بةشــَيكيان هـةلبطريَيت، بــة ياســا   ءئةوومةرجـةكاني رةؤتــار لةســةركردن  
 .نرَيدةخ
انم ةكنـــكاســـةر زةورء ذَيـــر زةورء كـــاندا دةرنةهَينـــ راوةكان و مكـــانةســـامانة سروشـــتيةكانء ئاو: ةمدوو

َيوةبردن ومةرجـةكاني رةؤتـار   وبـةر ةوةي  بؤ هةرَيةء دةرهَينـان  نةت نَيكمدةرهَينانم بةردو كانداكان ساما
 .رذوةن ر نةوةكانم ئَيستاو داهاتوو بثارَيدَيتةك دةخرَين كة برزَي سايةكلةسةركردنيان بة يا

 وازةر دووةمرةد
 كـــانةـــاؤـــم

 بةشي يةكةم
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 ماؤة مةدةني و سياسيةكان
 12: ةرمادد
، و مـيَ رنيَـ ، ازر لـةنَيويان بـةهؤر رزةطـةز   جيـاو  َيبـةب , سا، لة مـاوء ئةركـ ا يةكسـانن   تيان لة بةردةم ياهاوآل

اسـمء  ر سييمـا ن ئينتيـا ، كؤمةآليـةتم  رربـا ، ئابوورر رربا، نداييئا، ي ئا، ؤمةآليةتمر كطةَيثان، زم، طةنرز
 .هدري

 19: ةرمادد
سـنوردار بكرَيـت،   ن يـا ، انـة بَيبـةش  و كةسَيك ماؤم ذيان وئاسايشء ئازادر هةية، ونابَي كةس لـةم ماؤ هةمو

 .تمةطةر بة ثَيم ياساو بة برزيارر اليةنَيكم دادوةرر تايبمةن  بَي
 02: ةرمادد
آلتةكاني ةدةســويةكســانيم بــؤ هــةموو هاوآلتيــانم هــةرَية مــاؤَيكم دةســتةبةركراوة، هــةلي بــة ســان نم رزةخ

 .بةرةطرنب نيانهَينابةدياري ثَيويست بؤ كَير دةبَيهةرَية 
 01: ةراددم

اؤـة مـةدةنمء   م ازي لة دذي بكرَيت وحكومةتم هةرَية هةموو ئـةو جياو ةت يةكسانة لةطةأل ثياو ونابَيئاؤر
سياســيانةر لــةم دةســتوورة ولــةو ثــةميان و رزَيككةوتنامــة نَيــو دةوَلةتيانــةدا هــاتوون كــة دةوَلــةتم عَيــراق    

 بة بةربةست دابن رَيت لةبةردةم يةكسانيان، دةستةبةر دةكات، هةروةها دةبَي هةر شتَيك نووثةسةن يكرد
 .رَيتبةال، يانم كؤمةآليةتمء رزؤشنبريرء ئابووررء سياسي اذلة 

 00: ةرمادد
َم جيــاوازر، بــةب ,ةبةري دةكــاتتدةســ, شــت هاوآلتيــةكبــؤ طؤَيركــردن ماؤَيكــة حكومــةتم هــةرَية، : ميةكــة

ن  دةبَيت بة نةهَيشـتنم  ثابةمي كوردستان ةتي هةرَيحكومودؤناغم خوَين نم سةرةتايم تةوزميي دةبَيتء 
 .مَيوة رونةخوَين ةوارر لةنَيو سةرجةم تةمةنة جياوازةكان ا، بةنَي

هـةرَية خوَينـ ن بـة خـؤرزايم لـة هـةموو دؤناغـةكانم سـةرةتايمء ناوةنـ رء ئامــادةيمء           حكومـةتم : مدووة
ــة   ــؤيمء خوَين ن ــيثزانك ــ ا، دش ــتةةيمء تةكنيكيةكان ــابةر ةس ــ دةك ــةثَي انء  تء ثابةن ــة طةش ــت ب يش دةبَي

ــانء داهَير ســةركةوتنء رَيدضــاووهانــ انم توَيذينــةوةر زانســتم، بــؤ مةبةســتم ئاشــتيانةو مةدةنييانــة،    ن
 .كاريمء هةموو دياردةيةكم ب يمةتم دةكاتنوَي
 .خوَين نم تايبةتمء ئةه م، بة ياسا رزَيك ةخرَيت: ةميسَي

 07: ةرمادد
ــة ــةرَية  : ميةك ــانم ه ــاؤمهاوآلتي ــ اريكردنيان ب م ــةةش ــان , هةي ــتةوخؤ ي ــة، رزاس ــذَير   رز ل ــةرة هةَلب ــم نوَين َي

ةيةكم ئازادانة، هةروةها مـاؤم بةشـ اريكردنيان لـة    ونم كاروبارر طشتم بةشَيرددراوةكانيانةوة، لة بةرزَيوةب
ن ا، رةوانمء دةستة ئةه يةكاء شان يةكاران ؤمء هةَلبذاردنم ئةجنومةنة خؤجَيرزيفن ءتيةكاطش ةهةَلبذاردن
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ةكـاتء  د هةية، لةطةَل وةرطرتنم ثؤستة طشتيةكان بة يةكسانم، بةثَيم ئةو مةرجانةر ياسـا دةستنيشـانيان  
 .سان نم هةىل يةكسانخلةسةر بنةمار رزة

 يةكانيةكان ا رزَيذةوةشارء يومةنم خؤجَيئةجنءاق عري-لة هةَلبذاردنم ثةرلةمانم هةرَيمم كوردسان: مةدوو
 .  نةبَيتكةم ي كورسيةكان% 00ة كة ل ذنان تةرخان دةكرَيتبؤ 

 04: ةرمادد
 .ان كةسيية، ئازادرء شكؤمةن ي مرؤظ ثارَيدراونسداد
 00: ةرمادد
م دةدَيكم ياسـايم نـةبَيت، هـي  كردةوةيـةكيش بـةر سـدادان ناكـةوَيت        بةثَير طةمة، ادسنة ء ةهةي واننةتا

َيت سـدايةكم تونـ تر لـةو سـدايةر لـةكاتم      رناكوت، ئةطةر لةكاتم ئةجنام اني ا لة ياسادا بةتاوان دانةنرابَي
 جَيبةجَي بكرَيت داتؤمةتبار سةرة، بةاركبةرئةجنام انم تاوانةكةدا 

 06: رةمادد
 .تةبةركراوة بؤ هةموو هاوآلتيانودةسةري لةبةردةم دادطايةكي تايبةرةن ا، ماؤَيكم ثارَيدراو دادو
 03: ةرمادد
 .لة دادطايكردنَيكم دادثةروةري ياسايي ا، تاوانةكةر دةسةملَينرَيت تاوانة تا ئةو كاتةر، بَيتبارةتؤم

 02: ةرمادد
داكؤكيكردن لةخؤ، ثريؤزةو لة هةموو دؤناغةكانم لَيكؤَلينـةوةو دادطاييكردنـ ا، بـة ثَيـي حوكمـةكاني       ماؤم
 .ياسا

 09: ةرمادد
ثةروةرر رزةؤتارر لةطةَل ا بكرَيـتء  دوةري وكارطَيري ا، ماؤم ئةوةر هةية بة داداد و كةسَيك لةرَيكاريهةمو

امرؤظانـةي  نونـم، يـان هـةَلسء كـةوتم     رونابَي رزةؤتارر خراث يان بةكارهَينانم ئةشكةجنةر جةسـتةيم، دة 
لةطةَل ا بةكاربَيت، ودانثَي انانم بة زؤر يان بة هةرةشـة يـان بـةهؤر ئةشـكةجنةدانةوة يـان بـةَلَين ثَيـ انء        

زيان َيكةوتووش دةتوانَيت داوار دةرةبووكردنةوةر ئةو زيانـة جةسـتةيمء    ترسان ن، بة هةن  وةرناطريَيت،
 .ةبووكردنةوةية بة ثَيم ياسا دياردةكرَيترووة، ءرزادةر ئةو دةوتةك لَيي ت كةبكا دةروونيية

 72: ةرمادد
ياسايانةر  ة، ئةطةر دةدَيكم ياسايم ثَيضةوانة نةبَيت، بةآلم ئةم بةدةرية ئةونيي ردووراب كاريطةرر بؤ ياسا

 .، ناطرَيتةوة(رةسة)تايبةتن بة باجء 
 71: ةرمادد
 .َيت، تةنيا مةطةر ث  لة بةرذوةن ر طومان َيكراودا بَيتوو نابدرابر ؤم بير سدادان كاريطةرياسا

 70: ةرمادد
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ةيةكـ ا  ماولـة  , وةرر تايبةرةن داد بةردةم ةاتتايم خبةرةنم لَيكؤَلينةوة دةبَم دؤسيةر لَيكؤَلينةوةر سالية
و ماوةيـةش لـة   ، ئـة َيتدةكرطريسـت دةر تبامـة ؤتكة ةتةيـةو كا وكة لةبيستء ضـوار كاتـذمَير تَيثةرزنـةكات، لـة    

 .ةمان ماوةش بَيتبؤ هت دةبَيرَيذ ناكرَيتةوة وديةكجار زياتر 
 77: ةرمادد
يان بةن  يان انم اليةنَيكم دادوةريم تايبةرةن ، دةستطري مرةطد نادرَيتةوةء كةسيش بةبَم ؤ ةسك: مةيةك

 .َيتدةب زين انم ناكرَيت، ئةويش بة طوَيرةر ياسا
دةرةوةر ئـةو جَيطايانـةر كـة بـةثَيم ياسـا بـؤ ئـةو         زينـ انيكردن لـة  ن كردن، يان بة، تطريكردنةسد: دووةم

مةبةستة دياركراون، دةدةغةية، ودةبَيت ئةو جَيطايانةش بةر ضـاودَيري تةن روسـك وكؤمةآليـةتي بكـةون     
 .ولةذيََر دةسةآلتي دةزطا حكوميةكان ابن

 74: ةرمادد
َيدةرَيـك دادةنَيـت بـؤ    ر ا، ثاةوةو دادطاييكردنـ ينـ ا لةسةر خةرجم حكومـةت لـة هـةردوو دؤنـاغم لَيكؤلَ    دادط

 .داكؤكم لَيبكات بَمةن كيداكؤكم كردن لة تؤمةتبار بة ئةجنام انم تاوان يان كةتن، ئةطةر ثارَيدةرَي
 70: ةرمادد

، َي كردن يــان ضــوونة ناويــانشــثَيوشــوَينانةر هاوشــَيوةر ئــةون رزَيديــان لَيــ ةطريَيت،  ووئــة ةشــينطن: ميةكــة
 .تةنيا لةو حاَلةتانةدا نةبَيت كة ياسا دةستنيشانيكردوونية، ان دروست نضاودَيريكردنين يا،  كنثش

 .شتوومةكةكةر ناثشكَين رَيت يان كةسهي  بة ثَيي ياسا نةبَيت : ةمدوو
 76: ةرمادد
ةها هـةرو كةسةر دةستطري دةكرَيت دةستبةجَم دةبَم لة هؤكارر دةستطري كردنةكـةر ئاطاداربكرَيتـةوة،   ئةو 

 .دةكرَيت، ئاطاداربكرَيتةوة ستةيتؤمةتةر ئارا لةو سةريةك, دةبَيت
 73: ةرمادد

ــ انم بــةهؤر  نــابَي ــمةنرز، يتــومخزين ــرز، ط ــري، نمييئــا، ةزرةط ــوونم سياســم وب ــبن، بؤض ، ةر نةتــةوةيمةض
ا هـةر هؤيـةكم ديكــة، هـةَلسء كـةوتم جيـاوازر لةطةَلــ      ن يـا ، دايكبــوونم م لـة نَيشـو ، نمماسـا ، آليـةتم مةكؤ

 .بكرَيت
 72: ةرمادد

 .د لة باوةرزر ئايينمء بنةمار رزةوشتم ئةو ثَيكهاتةر زين انم لَيوةر هاتووة، دةطريَيترزَي
 
 

 79: ةرمادد
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كةشكردنم داواكاررء سكاآل بة دةزطاكانم هةرَية ماؤَيكم رزةوار هاوآلتيانـةو ثَيويسـتة دةسـةآلت اران لـة     ثَيش
ن يا، نةطرتنيان لةبةر هةر هؤيةك بَيتةروو، سةر ب ةنماوةيةك ا كة لة ثاندة رزؤذ تَيثةرز نةكات، برزيارر لة

 .ةوةي ياساييان دةكاتنيسبريار لةسةر نةدانيان بةبَي ثاساوَيكي رزةوا تووشي لَيثر
 42: ةرمادد
 .بةرر سياسم بة زؤر نادرَيتةوة بةو وآلتةر لَيوةر هةآلتووةثةنا
 41: ةرمادد

ةهي اني بدووتنـةوةي رزطـارخيوازي طـةلي كوردسـتان     ةوادةي شـ خانـ  تينراق رَيدطـر عَي-ةتي كوردستانحكوم
ــي       ــةوة تووشـ ــةي بةهؤيانـ ــايي وئةوانـ ــاني كيميـ ــةنفال وبؤردومـ ــاني ئـ ــةوادةي دوربانيـ ــمةرطة وخانـ وثَيشـ

 .ةستؤ دةطرَيتلةئ, كةم ةن اميي بةردةوام بووينة
 40: ةرمادد

، دانـان اؤرك بـة ، ريسـتم ؤري، تةرسـتم ةز ثةطـ رزشـم،  ؤا ،ميان رزَيبازَيك نادرَيت برير شـؤظين , طة بةهي  كيانرزَي
ا خؤشـكةرييان بـؤ بكـات، يـان     طَياور نةذادر يان تايفةطةرر بطرَيتةبةر، هةروةها هان ةريان بَيت، يان رزكتاث

-دةزطاكــانم كوردســتان. بـة شــكؤمةن ييةوة تةماشــايان بكــات، يــان ثرزوثاطنــ ة يـان ثاســاويان بــؤ بهَينَيتــةوة  
اربوونةوةر تريؤر بة هةموو شَيوةكانيةوةو كاردةكةن بـؤ ثاراسـتين خـاكم    دةبن بة بةرةنط ن ديش ثابةعريا

 .سوثاس. ر ثةرزَينةوةيان يان طؤرزةثانم ضاآلكيةكانيانةطهةرَية لةوةي ببَيتة بارةطايان يان رزَي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

رزَيبازَيـك نادرَيـت بـرير     يان, طة بةهي  كيانرزَي( 40)جا وشةيةك طرنطة لة ماددةي , زؤر سوثاس كاك تارق
, طــومت ئــةوة ئةساســة   , ثَيشــ يش عــةرزم كــردن  , بؤيــة طورــةوة , نادرَيتةكــةي لــة بــري ضــوو   , مشــؤظين

ئةمـةش  , ئةمـة حيسـاب دةكـرَينت   , ئةمـة وةردةطريَيـت  , خوَين نةوةكة غةَلةت و شك واش بَيت وةرناطريَيـت 
 .ؤةرموو مامؤستا كاكة, دةدرَيتة ئيع م

 :سصطفىية ابوبكر بةرزَيد عب الكر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي دووةم
 ماؤة ئابووري و كؤمةاَليةتي و رؤشنبريييةكان

 47: ةرمادد
ــارك ــتة    ك ــةو ثَيويس ــةموو هاوآلتييةك ــاؤم ه ــةلي ردن م ــتهَينانم ه ــذَيبةدةس ــؤ ب ــت ؤةراور ب ــةم بكرَي ــة  ه ب
 .َيتي ةبذَيرَيت وبة ئازادي خؤي دةيةوهةَلةر خؤر كار ام اني ئةوئةجن
 44: ةرمادد

ةتم هــةرَية بةرنامــةر ئاراســتةكردنء رزاهَينــانم هونــةررء ثيشــةيم بــؤ ثةيــ اكردنم دةرؤــةتم كــار  حكومــ
 .دةستةبةر دةكات

 54: ةرمادد
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كار ماؤم كرَيم يةكسانم بةرامبةر بة كارر يةكسان هةية، بة ياساش ثَيوةن ر كرَيكارو خاوةنكار لةسةر كرَي
ــ ة  ــةكان رزَيك ــةما ئابووري ــار   بن ــتنم كرَيك ــةتم و ثاراس ــةوةريم كؤمةآلي ــار دادث ــتة رزَيس ــ انخرَيت ءثَيويس ة ل

 .ضةوسان نةوة رةضاو بكرَيت
 46: ةرمادد
 ةرؤةتم بةرزبوونةوة بؤ ث ةر باآلترو طوجناو هةية، بَيدكاران ماؤم يةكسانيان لة بةدةستهَينانم هةلء كرَي

 .كةسةكة ايمناوشتَيك جطة لة ساآلنم خدمةتء ت هي  اوكردنيرةض
 43: ةرمادد

ةتم هــةرَية مــاؤم دامةزرانــ نم ســةن يكاو يةكَيتييــة ثيشــةييةكان، بةشــَيوةيةكم ئازادانــة وضــوونة  حكومــ
 .ةخرَيت ثاَليانةوة مسؤطةر دةكات، ئةمةش بة ياسا رزَيك

 42: ةرمادد
ةستم سوودر طشـتمء  ةبم ؤتايبةت ثارَيدراوة، نابَي لةكةس بسةن رَيت تةنيا ب( موَلك اريةتم)ن ارَيك خاوة

، كـة بـةر لــة دةسـتبةرداربوونم لةموَلكةكـةر، يــان     َيتبنـة  بـة دةرةبووكردنةوةيـةكم دادثةروةرانـةر خَيــرا   
 .ا ثَيي دةدرَيت، ئةمةش بة ياسا رزَيك ةخرَيتنيلةكاتم دةست بةسةر طرت

 49: ةرمادد
ي حكومــةتء كؤمةَلطــة ةتيــؤخؤمةَلطــةدا، ومــايف كلــة  ان يةكــةر كؤمةآليــةتم سروشــتمء بنضــينةيية خَيــد

 : ثارَيدطارر لَيبكةن بؤية
 ةكةتينــابَي طرَيبةســك هاوســةرَيتم مؤربكرَيــت بةرزةزامةنــ يم تــةواور هــةردوو اليــةني هاوســةريَ  : ميةكــة

 .كردنزؤرلَيت وبةبَي َينةب
كارر بؤ ذَيوحكومةت ثاراستنم دايكايةتمء من اَلَيتمء ثرييةتم لة ئةستؤ دةطرَيتء ئةجنومةنَيكم رزا: مةدوو

 .كاروبارر خَيدان دادةمةزرَينَيت
 من االَن ماؤم ثةروةردةو سةرثةرشتيكردنء ؤَيركردنيـان بةسـةر بـاوكء دايكيانـةوة هةيـة، بـاوكء      : يةمسَي

انء ضاودَيريان بةسةر من اَلةكانيانةوة هةيـة، بةتايبـةتم لـة حاَلـةتم دةسـتكورتمء      ايكيش ماؤم رزَيدَلَيطريد
 .ا ثةككةوتةيمء ثريبوون

ضةوسان نةوةر من اَل لـة رزوور ئابوورييـةوة دةدةغةيـة، حكومـةتم هـةرَية رَيكـاري ثَيويسـت بـؤ         : ةمرضوا
 .رَيتةبةردةط ثارَيدطاريكردنيان

ناحـةدي لـةناو كؤمـةَلء دوتاخبانـةو خَيدانـ ا      ( تعسف)تون وتيذي ء  ءةموو شَيوةيةكم جياوازره :جةمنثَي
 .دةدةغةية

ــ ــةرَية دامةز : مةشةش ــةتي ه ــة     حكوم ــةو ئاؤرةتان ــتنم ئ ــاودَيريكردنء ثاراس ــة ض ــةت ب ــةر تايب ــ نم خان ران
 .دانيان لةدةست اوةَيم خيكارر كؤمةآليةتيةوة ئارامةهؤبكة ت ادةك ةبةردةست
 02: ةرمادد
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 نيكردةتم هـةرَية شـَيوازر ثارَيدطـار   حكومـ  دةبـيَ و هاوآلتييةك ماؤم ضاودَيريم تةن روستم هةيـة، و هةمو
ــؤر   ئــة مــاؤم, بــة طــوَيرةر تواناشــم  كاتءبربةةتســســةركردنم دةضارةو و كةســانة دابــ  دةكــات كــة بــة ه

حاَلـةتم نةخؤشـمء   لـة  و  اوة اوةر بـذَيوييان لـة دةسـت   ضـ سةر بارودؤخَيكةوة كـة لـة دةسـتخؤيان ا نـةبووة،    
 .ةككةوتةيمء ثرييةتمء بَيوةذنم، يان بَيوةمَيردي اث

 01: ةرمادد
تم، بــة دروســتكردنم نةخؤشــخانةو شــط  روســتمتةن  ان بــةخــبايةحكومــةتم هــةرَية ثابةنــ ة بــة : ميةكـة 

ــةزراوة تةن روســتي  ــةر ضــاودَيرر كؤمةآليــةتم  ةكاندام ــؤ بةسا ء خان ــَيوازر خــؤ ثاراســنتء   ان، آلضــوب وش
 .بةر دةكاتتةضارةسةركردنيش دةس

تاكة كـةسء دةزطـا ئةه ييـةكان دةتـوانن نةخؤشـخانةو خانـةر ضارةسـةريم تايبـةت دروسـت بكـةن           : مةدوو
 .ايبةرةن ةكانم حكومةتم هةرَية، ئةوةش بة ياسا رزَيك ةخرَيتت ار ضاودَيرر دةزطلةذَي
 00: ةرمادد
هـؤر   كمرؤظايـةتيي بطريَيـت، هـةروةها هـةر ضـيية      ةد لكةم ةن ام ماؤَيكي رةسةني خؤيةتم كة رزَي: ميةكة

ؤي خـ  مآلتيـانم هاوتةمـةن  كةم ةن امبوونم بَيتء لةهةر ئاستَيك ا بَيت، هةمان ئةو ماؤة بنةرزةتيانـةر هاو 
 .ر بةرَيتسةبة، هةية، وماؤم خؤيةتم ذيانَيكم شايستة كة بةثَيي توانا سروشك بَيت

وود وةرطـرتن لـة   سـ ؤَيربـوونء دامةزرانـ نء   ء سةركردنم ثديشكمء دةروونـم ارةض كةم ئةن ام مايَف: مةدوو
 طةشـة بـة توانـاو لَيهـاتوويي     كـة يـة،  ئةن امم دروستكراو وئـامَيرر توانـا بـةخشء هـةموو ئـةو شـتانةر هة      

 .ةَل بة كؤمةَلطةر بكاتةوةتَيكةرزي توانا بؤ ئةوةي ئةوثةن تادةد
ررء كؤمةآليةتيـ ا، ثَي اويسـتية   بوكةم ةن ام مايف خؤيـةتي لةسـةرجةم دؤناغـةكانم ث نـ انانم ئـا     : ةميسَي

 .تايبةتيةكانم لةبةر ضاو بطريَيت
ن ا، يــكَيةمســتسيلــة هــةر ن يــا، ســانةوةيةكوةر ضةلــة هــت َيدرَيــبثاركــةم ئةنــ ام مــايف خؤيــةتي : ةمرضــوا

 .ن لة شكؤدارَيتم كةمبكاتةوة، يا ابَيتتَي كاري يان ناحةديجيا كيشتَيسرو كة مامةلةيةك
بؤ ئةو كةسانةر بـةهؤر  " براَيد"ئاماذةو نوس  بة رزَيطةر  رَية بايةخ ان بة زمانمهةحكومةتي : جةمنثَي

 .َيويستيان ثَييةتم، لة ئةستؤ دةطرَيتكةم ةن امَيتيم لةشيانةوة ث
 07: ةرمادد

ةتي هــةرَية ضــاودَيرر زانكؤكــانم كوردســتانء ثارَيدطــارر حــةرةمء ثَيطــةر كةســايةتيي مةعنــةويان، حكومــ
 .لةضوار ضَيوةر ياسادا، لة ئةستؤ دةطرَيت

 04: ةرمادد
لـة   ةناَيذينـةوةر زانسـتي  حكومـةتي هـةرَية ضـاودَيريكردنم زانسـتء ئـةدةبء هونـةرء هانـ انم تو       : ميةكة

 .ئةستؤ دةطرَيت
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ــكةوتنة         : ةمدوو ــة ثَيش ــوود ل ــاتء س ــنبريي ا بك ــانم رزؤش ــة ذي ــ ارر ل ــةتم بةش ــاؤم خؤي ــَيك م ــةموو كةس ه
زانستييةكانء ثيادةكردنيان ببينَمء سـوود لـة ثارَيدطـاريي ياسـايي لـة بةرذوةن يـة مـاددرء مةعنةويانـةي         

 .ر، وةربطرَيتؤخ ونةرر يان ئةدةبمبةديهاتوون لة هةر كارَيكي زانستم يان ه
 .هةموو كةسَيك ماؤم خؤيةتم لة لَيكؤَلينةوةر زانسك وضاآلكم داهَينةرانة ئازاد بَيت: يةمسَي
تم داهَينـانء رزةنطرزَيـذرء منوونـةو نيشـانةر     َييكردن لـة مـاؤم موَلكـ ار   ارحكومةتم هةرَية ثارَيدطـ : رةماوض

 .كان،لة ئةستؤ دةطرَيتةيتبمء هونةري ءزانستؤماركراو و ناور بازرطانمء كارة ئةدة
 00: ةرمادد
 : ةتم هةرَيمم كوردستان ضاودَيرر تازة ثَيطةيشتوانء الوان لة ئةستؤ دةطرَيت، ئةويش بةوةر كةمحكو
 .ارَيدَيتثنبيا دانةوسان نةوة والض لة: ميةكة

 شـتومالَ ان مةكانيبـةهر ن بـ ات و لة طشت بوارةكان ا طةشـة بـة توانايـان بـ ات وثـةرة بـة لَيهاتووييـا       : مةدوو
 . اتان بيةكانكيضاآلي وهان تبكا
بكات ةولة رووي ثةروةردةكاريةوة ئامادةيان بكات وبةها رزةوشتمء نيشتمانية رزةسةنةكانيان تَي ا ثت: ةميسَي

ــخة  ــانم دةستثَيش ــادا     روطي ــةيان تي ــةر نةتةوةك ــانء مرؤيان ــذوويمء تَيكؤش ــةلتورر مَي ــة ك ــيارييان ب رء وش
 .نَيتبضةسثَي

ــوا ــوا: ةمرض ــةهر  ةبلر ب ــاكو ب ــَينَيت ت ــ ا برزةخس ــ انم   ةكانةردةميان ــرؤذةر ثةرةثَي ــ اريكردنم ث ــة بةش يان ل
 .نئابووررء كؤمةآليةتمء رزؤشنبريي ا بةطةرز خبرَي

 .ن تا بةرثرسياريةتم بطرنة دةستء رزؤىل خؤشيان لة كؤمةَلطةدا بطَيرزنث و مةانانم بةرناد: جةمنثَي
ت ءبايـةخ بـة داهَينانـةكانيان بـ ات ءبنكـةر      بـ ا  ء بةكؤمةَلـةكان مسةة تاكة كخةريستثَيشهاني دة: ةمشةش

 .ثَيويست دامبةزرَينَيت بؤ ضاودَيررء ثشتطرييكردنم ماددرء مةعنةوييان
م ةكـان مء ثيادةكردني دميوكراسـييانة لةنَيويانـ ا هـان بـ ات و هؤكار    يطيانم هاريكاريمء هةرةوةز: تةمحةو

ت بةشــَيوةيةك كــة بةرهةمهَينــةربَيتء توانــاو بكــا ةربةتكاتم دةســت بــةتاَليان بــؤ دةســســوود وةرطــرتن لــة
 .شارةزاييان مشتوماَل بكات

 06: ةرمادد
ييةكان بــ اتء شــَية هــانم ضــاآلكيية وةرزةرزشــكردن مــاؤم هــةموو هاوآلتييةكــةو دةبــَم حكومــةتم هــ  وةر

 .ثَي اويستييةكانم داب  بكات
 03: ةرمادد
بةرثرسـياريةتم هـةموو كةسـة    ( وا، رزووةكء زينـ ةوةران ةهـ  زةور، ئـاو، )يكردن لـة ذينطـة   ثارَيدطار: ميةكة

ــ ــة      يةكاك ومةعنةوسروشـ ــت لـ ــيار دةبَيـ ــةنَيت، بةرثرسـ ــة بطةيـ ــة لةوانـ ــةر يةكـ ــان بةهـ ــةوةر زيـ ــة، وئـ نـ
 .م ياساثَيبة، ارَيتم سدايييكردنةوةر، جطة لةبةرثرساكض
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َيكم شـ وكة َيكم بـذَيور طوجنـاو  خؤدزادرء يةكساني ا ولة بارودوهاوآلتم ماؤَيكي بنةرزةتم هةية لة ئا: مةدوو
ــةركي         ــات، وئ ــ  بك ــؤ داب ــطوزةرانم ب ــةرؤمةن انة وخؤش ــانَيكم ش ــة ذي ــةوتؤدا ك ــابووريم ئ ــةتمء ئ كؤمةآلي

 .بؤ بةرذوةن ر نةوةكانم ئَيستاو ئاين ةش ارَيدَيَت ءباش ي بكاتبثسةرشانيةتي ذينطة 
يان لة ئةسـتؤر حكومـةتم هةرَيمـة،    ةوةنم ثيسكردنم ذينطةو كةمكردنضارةسةركردنم سةرضاوةكا: يةمسَي

لة ثَيناو ئةوةش ا تَي ةكؤشَيت بؤ ثةرةثَيـ انم دارسـتانء ثاراسـتين ءبـةرؤراوانكردني ثانتاييـان وثاراسـتين       
نةر سةوزر ناو شارو دةوروبـةرر شـارةكان ءثةرةثَيـ ان وؤراوانكردنـي دروسـتكردني باخضـة       َيثشت وضةناو

ــتيةك ــؤ ث طش ــتيةكان، ب ــة سروش ــاراان وثاوان ــتين   طين تس ــك ونةهَيش ــةروبوومي سروش ــاو ب ــةوةرةكان وطي يان
 .ان اةكبنياتناني ساختمان ودامةزراوةكان وبةكارهَيناني ئامَير ومةكينةكان لة ثاوانة سرووشتي

 02: ةرمادد
وهـاني بةكاربـةران   (  كمسـته )حكومةتم هةرَية رَيكاري ثَيويست بطرَيتةبـةر بـؤ ثاراسـتنم بةكاربـةر      دةبَي

بــ ات بــؤ ئــةوةر بتــوانن بــةرطرر لــة خؤيــان بكــةن بةهَينانــة كايــةوةي رزَيطــا ياســاييةكان بــؤ دامةزرانــ نم  
 .يةكَيتمء كؤمةَلةكانم تايبةرةن  بةم مةبةستة

 بةشي سَييةم
 ئازادييةكان

 09: ةرمادد
 .ةهةي رزادةربرزيينرا وديم ازائلة و كةسَيك ماؤم وهةم
 62: ةرمادد
ةتم هةرَية ئازادر بآلوكردنةوةو ضاثء رزؤذنامةطةررء ماؤم كؤبوونةوةو خـؤ ثيشـان انء مـانطرتنم    محكو

 .ئاشتييانة دةستةبةر دةكات، ئةمةش بة ياسا رَيك ةخرَيت
 61: ماددةي

در طةيان نء نامةطؤرزينةوة بة ثؤستء بروسكةو تةلةؤؤنء نامةر ئةليك ؤنمء ئةوانم تـر ثـارَيدراوةو   ائاز
طريَيـت يـان ئاشـكرا بكـرَين، تـةنيا لةبـةر ثَيويسـتييةكم ياسـايم يـان          بَيَيت ضاودَيرر بكرَين يان طوَييان لناب

 .ئاسايشي ا نةبَيت، ئةويش بة برزيارَيكم دادوةرر
 60: ةرمادد

 .يان نيشتةجَيبوون لةدةرةوةر هةرَيةء طةرزانةوةيان ا، ئازادن نستان لةسةؤةركردكوردمي َيهةرآلتيانم هاو
 67: ةراددم

ت مـاؤم هـاتو ضـؤكردنم بةشـَيوةيةكم ئازادانـة هةيـةو لـة        َيب  ايم لة هةرَيماساكةسَيك بةشَيوةيةكم ي هةر
ثَيويستم  ردابن رَيت، تةنيا لةبة بؤدياركردنم شوَينم نيشتةجَيبووني ا ئازادةو ناشبَيت ئةو ماؤة سنووري 

ديكـة   منةن روستم طشتم يان ماوء ئـازادر كةسـا  ثاراستنم ئاسايشم نةتةوةيم يان دابونةريك طشتم يان ت
 .نةبَم، بة ثَيي ياسا
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 64: ةرمادد
ة بــة ثتــةوكردنم رزؤَلــم دامــةزراوةكانم كؤمــةَلطار مــةدةنمء ثشــتطرييكردنيانء   بةنــ ةتم هــةرَية ثاحكومــ
 .ك ةخرَيتؤييان لةثَيناو بةديهَينانم ئاماجنةكانيان، ئةويش بة ياسا رزَيخ انيانء ثاراستنم سةربةَيثةرةث

 60: يةمادد
ةموو كةسَيك ئازادر هدرو ئاي ء باوةرزر هةيـةو حكومـةتم هـةرَية ئـازادر هاوآلتيـانم      ة، ه بةزؤر ني ئاي

ات، بـؤ ثيـادةكردني ثةرسـنت    دةكـ  بةرةسـتة كوردستان بة موسَ مانء مةسيحمء ئَيديـ رء ئـةوانم ديكـةوة د   
 . انيانَيثةطةوتء كةنيسة وثةرستطاكانم ديكة وثةرءئةركء رزَيورزةمسة ئاينييةكانيانء رزَيدطرتن لة مد

 66: ةرمادد
رَيـتء  ناد (تعسـفي )ق ناحـة طة بةهي  شَيوة بَيطارييةك يـان كـارثَيكردنم زؤرةم َييانـة يـان دةركردنـم بة     رزَي

 : بؤ بربَيتن نابَيت ثةنايا
ك لةســةر بــريورزار َيوةيةك بــؤ ناضــاركردن، يــان ئاراســتةكردنَيكم سياســم، يــان وةك ســداية شــوةك : ميةكــة

ةك لة رزوور مةزهةبيةوة ثَيضةوانةر سيستةمم سياسم يان ئابووريم يان كؤمةآليـةتيم  ياسياسم، يان بريورز
 .تبَي باو بَيت، يان لةبةر دةربرزينم ئةو جؤرة بريورزايانة

 . اني ئابوورركارهَينانيان بؤ ئاماجنةكاني ثةرةثَيوبة طةركؤكردنةوةر هَيدر كار وةك شَيوازَيك بؤ: مةدوو
 .ةر بةش اريكردن لة ثارتة سياسيةكان اسةلوةك سدايةك : ةميسَي

 .ن سياسمم ياندايييئا، نمييئا، وةيمتةنة، آليةتيممةكؤ، وةك شَيوازَيك بؤ جياكارري رزةطةزيم: ةمرضوا
 63: ةرمادد
كراوةو بـة ياسـايةك   ئازادر دامةزران نم كؤمةَلةو ثـارتم سياسـم يـان ضـوونة رزيديانـةوة دةسـتةبةر      : ميةكة

 .رزَيك ةخرَيت
كةس ناضار ناكرَيت بضـَيتة نـاو ثارتَيـك يـان كؤمةَلةيةكـةوة وناضـار ناكرَيـت لـة ئةن اميةتييةكـةر          : مةدوو

 .بةردةوام بَيت يان دةستةبةردارر بَيت
ا ثابةنـ   ؤمةَلةو ثارتة سياسـييةكان لـة بـةرزَيوةبردنم ثَيكهاتـةو رزَيكخسـنتء مـاؤم ئةن امةكانيانـ        ك: يةمسَي

 .ةتيسادةبن بة ثرةنسيثةكانم دميوكر
 .سةر بة بةرذوةن رء اليةنَيكم بيانم بَيتن يا، نابَيت ثارتم سياسم لقم ثارتَيكم بيانم: رةمضوا

 ئــةو ماؤــة كانمامبنــة ةنــ  دةبــن بــةبا ا ثؤطــرامء ثيادةكردنــثرزثــارتء كؤمةَلــةكان لــة ثــةيرزةوو : جــةمنثَي
ــينةيي ــة بنضـ ــتووردا هاانةي لـ ــتوودةسـ ــةهَينانم   دةو نـ ــةنمء بةكارنـ ــرة اليـ ــةرو ؤـ ــووَلكردنم رزار بةرامبـ بـ

 .تيذيتون و
ــكةوتم      : ةمشةشــ ــةديهَينانم دةس ــة ثَينــاو ب ــت ل ــيش نادرَي ــةو تاكــة كةس ــارتء رزَيكخــراو وكؤمةَل رزَيطــة بــة ث

رزَيــو  يــان, ديكــة، ئــاي  يــان بةشــَيك لــةناوةرزؤكم كتَيبــة ثريؤزةكــاني  مثارتايــةتم يــان هةَلبــذاردن يــان شــت
 .طةر سياسم يان كؤمةآليةتم كةسانم در بةكاربهَيننَيث لة ردنةوةكةمك ؤب رزةمسَيكم ئايينم وةك شَيوازَيك
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دذ  من نـاكؤكنء هةَلوَيسـتَيك  كائةو كؤمةآلنةر ئامانجء كردةوةكانيان لةطةَل حوكمم ياسـا سـدايية  : ةمتحةو
 ة ثَيكهاتـةكانم نةتـةوةيمء ئـايينم طـةىل    بة سيستةمم سياسم هـةرَيةء ذيـانم ئاشـتيانةو نديـك بوونـةوة لـ      

 .ردستان ثةيرزةو دةكةن، دةدةغة دةكرَينوك
 62: ةرمادد
ةر ئـةم  سـ لة تو كةسَيك ماؤم بةش اريكردنم لة كؤبوونةوةو كؤمةَلة ئاشتييةكان ا هةيـةو ناشـَيت كـؤ   وهةم

 .بة ثَيي ياسا نةبَيت ماؤة دابنرَيت،
 69: ةرمادد

ماؤم مرؤظ كة ثَيشـ  لةاليـةن عَيرادـةوة     ةباداريية نَيو دةوَلةتييةكانم تايبةت َيننامةو ثةمياننامةو ئاطبةَل
 .ثةسن  كراون، يان دواتر دةضَيتة رزَيديانةوة، تةواوكةرر ئةم دةستورةن

 32: ةرمادد
ــا بيان ــةو م ــةكان ل ــو       وءي ــة نَي ــةو رزَيككةوتننام ــة وثةمياننام ــة بةَلَيننام ــة ل ــن، ك ــوودمةن  دةب ــة س ئازاديان

رر عَيرادم ؤي رال ثةسةن ر كردوون، لة بةرامبةريش ا ئةو امؤتييةكان، كة برزياريان لةسةر دراوة وكدةوَلة
 .اتوون لة ئةستؤيان دةبنه  اانئةركانةر تَيي

 31: ةرمادد
ئازادييـةك كـة لـةم دةسـتوورةدا هـاتووة بـة ياسـا         ةر مـاوء نم هـ ةكردثيـاد ةم د سنووردانان لةبةرن يا كؤت،

كــار نةكاتــة ســةر كرؤكــي مــاو يــان   ةنا، ئــةويش بــة مــةرجَيك ئــةو كــؤتء ســنووردان نــةبَيت دروســت نيــة
ئازاديةكة تةنها بةو رادةية كة كؤمةَلطايةكم بنياتنراو لةسةر بنةمار دميوكراسيء شكؤمةن رء يةكسـانمء  

 .ادثةرةرانة دبوَلم بكاتودئازادر 
 بةشي ضوارةم

 ئةركةكان
 30: ةمادد

مةتي خاكةكــةر ءثاراســتين دةزطــا دةســتووريةكانمء ثارَيدطــارر لــة  رر كــردن لةنيشــتمان ءســةالبــةرط
يــةكَيتم نيشــتمانمء ثابةنــ بوون بــة شــكؤمةن ية منوونةييــةكاني خــةباتم طــةىل كوردســتان لــة ثَينــاو  

 .ئازادرء دميوكراسم، ئةركَيكم ثريؤزة لةسةر شانم هةموو هاوآلتيةك ا

 37: ةرمادد
اوكردني سيستةمم طشتم ئةركَيكة لةسةر شانم هـةموو هاوآلتيـانم   ن  بوون بة دةستوورو ياساكان رةضةابث

 .هةرَيم اية
 34: ةرمادد

دطرتنء بةرز رزاطرتنـم سـيمبولةكانم بداظـم ئـازادر خـوازر كـوردرء شـؤرزشء شـةهي ةكانمء ثاراسـتنم          رزَي
ثــريؤزة  شـكؤمةن ر كــةسء كاريــانء ثَيشــمةرطة دَيرينــةكانء خـةباتطَيرانء بةشــ اربووان تيايــ ا ئــةركَيكم  

 .دستانروكلةسةر حكومةتء هاوآلتيانم 
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 30: ةرمادد
م بثارَيديََت، رزَيد لة مـاؤم موَلكايـةتيي كةسـانم    طشت نيامساء ويستة لةسةر هةر هاوآلتيةك موَلكم طشتمثَي

 .ديكةش بطريََت
 36: ةردادم
لةسـةريةتم بـةثَيم   ت لة رَيطةر ئةو بـاجء رةمسانـةر   بكا كةسَيك هاوكاري لة خةرجم طشتي اموو هة َيةبد

 .ياسا
 33: ةرمادد

ةكانم جَيبـةجَي بكـات   ركـ ئة، ئةوةر ثؤستَيكم ؤةرمم يان ؤةرمانبةرايةتيةكم طشتم دةطرَيتـة ئةسـتؤ   َيةبد
 .كاري ودةستثاكمء شةرؤةمةن يةوةةؤتزبةربة 

 وازةر سَييةمرةد
 راقعَي –آلتةكانم هةرَيمم كوردستان ةسةد

 32: ةرمادد
 : عرياق ثَيكهاتوون لة-كوردستانآلتةكاني هةرَيمم ةدةس

 (ثةرلةمانم كوردستان)دةسةآلتم ياسادانان : ميةكة
 دةسةآلتم جَيبةجَيكردن: ةمدوو
 .دةسةآلتم دادوةرر: يةمسَي

 (.ثةرلةماني كوردستان)دةسةاَلتي ياسادانان :يةكةم
 39: ةردماد
ــثةر ــتاةمانم كورل ــادانان دس ــةآلتم ياس ــةن دةس ــ ةرر   ة ل ــ او ذَي ــةر)هةرَيم ــة  ( جعمم ــةر كَيش ــة لةس برزياردان

نوَينةرانم طةلنء بة دةنط انَيكم طشـتمء ئـازاد   م انةكضارةنووسسازةكانم طةىل هةرَيمم كوردستان، وئةن ام
 .نونهَينم ورزاستةوخؤ هةَل ةبذَيردرَي

 22: ةرمادد
ديـاركردنم   عَيـراقء ضـؤنيةتم ئةجنامـ انمء    -وةر هةَلبذاردنم ئةن امانم ثةرلـةمانم كوردسـتان  َيش: ميةكة

 .ذةر نوَينةرايةتم لة ثةرلةمانء مةرجةكانم دةنط ةرو ئةن ام بةثَيم ياسا ديار دةكرَينَيكاتةكةرء رز
مم كوردســتان، رزةضــاو انــة بــؤ نةتــةوةكانم هــةريَ ةرلــة ثَيكهاتــةر ثةرلةمانــ ا نوَينةرايــةتم دادثةرو : مةدوو

 .دةكرَيت
كهاتـة نةتةوايـةتمء سياسـمء    َيث ةمووهـ  بـة ، عَيرادـة  -انئةن امم ثةرلةمان نوَينةرر طـةىل كوردسـت  : ةميسَي

 .يما يان ناوضةر هةَلبذاردنئينتةبَم رزةضاوكردنم كانةوة بئايينية
 21: ةرمادد
 .م  كؤبوونةوةيةوة دةست ثَي ةكاتةار ساَلةو لة رزؤذر يةكضوخوىل هةَلبذاردنم ثةرلةمان : ميةكة
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ــ ن  : مةدوو ــاندة رزؤذ دوار رزاطةيان ــةماوةر ث ــةرَية    ل ــةرؤكم ه ــةداوار س ــ ا، ب ــةكانم هةَلبذاردن , م دوا ئةجنام
دةبَيتةوة، ئةطةر داوار كؤبوونةوةر لَينةكرا، ئةوا لة كاتذمَيرر دواندةر نيـوةرزؤر رزؤذر دواي  كؤ  ةمانلثةر

 .تايي ماوةكة، خؤر كؤ دةبَيتةوةكؤ
 20: ةرمادد
، نم نهَينــما طــامم دةبةســتَيتء بــة دةنةمان يةكــةم دانيشــتنم بــة ســةرؤكايةتم بــة تةمــةن ين ئةنــ  لــثةر
 .كء جَيطرر سةرؤكء سكرتَيرر طشتم هةَل ةبذَيردرَينرؤسة

 27: ةرمادد
 : سوَين ةر خوارةوة دةخواتم ئة، امم ثةرلةمان بةر لة دةست بةكاربوونم ئةن

يةكانم ر طةورة دةخؤم كة بةرذوةن ر طةىل كوردستانء يةكَيتمء شكؤمةن يمء ماوء ئازادياَين  بةخوسو"
 "دمء ئةركم ئةن امَيتم بة رزاستطؤيمء دَلسؤزيم بة جَي بطةيَينةَيرهاوآلتييانم بثا

 24: ةرمادد
ر م خؤتبةرَيؤةرمانلة  ار كَيشايةوةلةك بة دةستةوة ؤذر سوَين خواردنم دةستووريلة رزامم ثةرلةمان  ئةن

سـةركارر   ؤبـ مـاؤم طةرزانـةوةر هةيـة     ار كؤتايم هاتين مـاوةي ئةنـ امَيتيم لـة ثةرلـةمان،    دوو ، دادةن رَيت
خؤر يان كارَيكم نديك لة كارر جارانم وماوةر ئةن امَيتم لة ثةرلةمان ا بؤ مةبةستم زيادبوونم مووضةو 

 .تَيدرذمَيردة، نةنشينمء خاةثَيشبردنث ةداررء 
 20: ةرمادد

, نالـة ئةجنومةنـة خؤجَييـةك    امَيك لة ثةرلةماني ؤيـ رال يـان  ئةن ردستان ءي كوئةن امَيتم ثةرلةمان َيناب
 .ؤةرمانبةرَيك طشتم كؤبكرَينةوة يان, شارةوانيةكان يان

 26: ةرمادد
 رضـؤنيةتم بةسـتنةكةر ديـا   ر ةمان لة ساَلَيك ا دوو خـوىل ضـوار مـانطم دةبةسـتَيتء ثـةيرزةور نـاوخؤ      لثةر

 .يم نايةتتاكؤ، دةكاتء ئةو خولةر كة بودجةر طشتم تيادا دةخرَيتة بةرضاو، تا ثةسةن ي نةكات
 23: ةرمادد
ر ســةرؤكم هــةرَية، يــان ســةرؤكم ئةجنومــةنم وةزيــران يــان  داوار لةســةَر خــوىل بةســتنم ثةرلــةمان ردةكــ

بــؤ رزؤذ زيــاتر نــةبَيت، درَيــذ بكرَيتــةوة، ( 72)بيســتء ثَيــنج ئةنــ امم ثةرلــةمان بــؤ ماوةيــةك كــة لةســم  
 .ر ثَيويستيان بة ماوةكة هةيةكانةئةر ئةو ةجنام انيئ

 22: ةرمادد
لة ثةرلةمان ا بـة ئامـادةبوونم زؤرينـةر رزةهـار ئةنـ امانم ثةرلـةمان       ( ابنيس) دةبوونم ياسايياماذةر ئرزَي

دةردةضن، ئةطةردةدَيكي ثَيضـةوانة لـة ياسـادا نـةبَيت،     ن دَيتة دي وبرزيارةكانم بة زؤرينةر دةنطي ئامادةبوا
 .مان دةنطم ثَي اوةةلركَيتةوة كة سةرؤكم ثةوئةطةر دةنطةكان يةكسان بوون ئةوا بةو اليةدا دةش
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 29: ةرمادد
 .بكةنشكةش ثَي، يان ث  لة ئةن اماني ثةرلةمان هةية ثَيشنيازر ثرؤذةر ياسا يان برزيارَيك (12)ة بؤ د
 92: ةرمادد
ار لة سةرؤك وةزيـران يـان لـة جَيطرةكـةر بكـات سـةبارةت بـةو        ثرسي يةهة بؤَيمان ةئةن امم ثةرل: ميةكة

 نم وةزيران يان يةكَيك لة وةزارةتةكان، وياسار ثةرلةمانء ثـةيرزةور نـاوخؤي  ةمورانةر تايبةتن بة ئةجنكا
 .رَيكحستنةي دةطرنة ئةستؤ ئةو

ن لـة ئةنـ امانم ئةجنومـةنم وةزيـران     اةرؤك يـ لةسـ  ن هةيـة بؤيـا  انرلـةم ثةم انامةن ئلة ، (12)دة : مووةد
تنم داواكــة بــؤ ســةرؤكايةتم شــيةهةشــت رزؤذ، لــة رزؤذر ط بثرســنةوة، طفتوطــؤ لةســةر لَيثرســينةوةكة ثــاش

ئةجنومةنم وةزيران ئةجنام دةدرَيت وئةطةر لَيثرسينةوةكة داوار متمانة كَيشانةوة لة سةرؤكم ئةجنومةنم 
 مةنـ يي رةزازيرَيكي لَيكةوتةوة، ئةوا متمانة كَيشانةوة لة سةرؤكم ئةجنومةنم وةزيران بة وةوةزيران، يان 

ــةر  دوو ــَي لةس ــ امانم ثة(7\0)س ــرر ئةن ــ امانم    ةل ــار ئةن ــةر رزةه ــة زؤرين ــريش ب ــؤ وةزي ــت، وب مان دةبَي
 .ثةرلةمان دةبَيت

 91: ةرمادد
ــاوء ــكرتَيرر طشــ    م ــررء س ــةمانء جَيط ــةرؤكم ثةرل ــانم س ــةمان، تمئيمتيازةك ــ امانم ثةرل ــا   ء ئةن ــة ياس ب

 .دياردةكرَين
 90: ةرمادد
انء بةستنم دانيشـتنة ئاسـاييء   مةلضؤنيةتم كاركردن لة ثةر ر ثةرلةمانء ثةيرزةور ناوخؤر، درَيذةيياسا

 .نا ئاساييةكانء حاَلةتم كؤتايهَينانم ئةن اميةتمء ضؤنيةتم ثرزكردنةوةر كورسية ضؤَلةكان ديار دةكات
 97: ةرمادد
 : ر خوارةوة ثيادة دةكاتةةمان ئةم دةسةآلتانثةرل

 .عَيراق -ىل كوردستانبرزياردان لةسةر كَيشة ضارةنووسسازةكانم طة: ميةكة
ر (7\0)ثةســن كردنم ثَيشــنيازر هــةمواركردنم دةســتورر هــةرَية، بــة زؤرينــةر دوو لةســةر ســَي   : ةمدوو

 .َيي ا هاتوونتيانة كةم نةكاتةوة كة ادذمارةر ئةن امانم، بة مةرجَيك لة ماؤة سةرةكمء ئةو ئاز
 : يةمسَي

 .ثوضةَلكردنةوةيان اركردنيانءومهةو انم ياسار تايبةت بة هةرَيةندا( ع
ــ( ب ــانم     راومةه ــةآلتة دياركراوةك ــة دةرةوةر دةس ــةر ل ــا ؤي راَليان ــةو ياس ــةجَيكردنم ئ ــَيوةر جَيب كردنم ش

 .حكومةتم ؤي راَل 
ةكانم نيََـوان دةسـةآلتم ؤيـ راىلء هةرَيمـةوة     شـ يان بـة دةسـةآلتة هاوبة  نـ  انم ئةو ياسايانةر كة ثَيوةناد( ج

 .هةية
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ينةر رزةهـار دةنطـم ئةنـ امانم ثةرلـةمان، ئـةويش      رؤزهةرَية يان جَيطرةكةر، بة الدانم سةرؤكم : ةمضوار
 : دوار خةتاباركردنم لةاليةن دادطار دةستوورر كوردستانةوة، لة يةكَيك لةم حاَلةتانةر خوارةوة

 .ردن بة ثَيضةوانةر سوَين ر دةستوورركارك. ع

 .ثَيشَي كردني دةستوور. ب
 .طةورة( خيانةتم)كم ناثا. ج

 .بة حكومةت ء ئةن امانمء لَيسةن نةوةيان بة زؤرينةر رزةهار ئةن امانم ثةرلةماندان نةمتما: جةمثَين
 .برزياردان لةسةر سياسةتة هاوبةشةكانم نَيوان حكومةتم هةرَيةء حكومةتم ؤي رال: مةشةش
ء يرانةجنومةني وةزضاودَيريكردنم كارةكانم دةسةآلتم جَيبةجَيكردن ولَيثَيضينةوة لة سةرؤكم ئ: تةمحةو
 .ةرء وةزيرةكان بةثَيي ياساو ثةيرةوي ناوةخؤكةرجَيط

ثةســن كردنم بودجــةر طشــتم هــةرَيمم كوردســتانء ذمَيركاريــة كؤتاييــةكانمء رزاطــوَيدان لــةنَيو  : تةمهةشــ
 .دنم هةر خةرجيةك تَيي ا باس نةكرابَمرشةكانم بودجةو ثةسةن كبة

 .رةثَي انثةسن كردنم ث نة طشتيةكاني ثة: ةمنؤي
 .اجء رةسةء هةمواركردني ء ثووضةَلكردنةوةيانب مدانان: ةمدةي
 .يةك كردنةوةر دروستيم ئةن امييةتم لة ثةرلةمان ا: دةمياز
ء خةم نـ نم بودجةكـةرء دامةزرانـ نم    مدانانم ثةيرزةور ناوخؤر ثةرلةمانء دياركردنم مي كـ : زدةمدوا

 .ؤةرمانبةرانمء دياركردنم مووضةكانيان
 .هةميشةيمء كاتيمء لَيكؤَلينةوةييةكان لةو كَيشانةر بة ثَيويست دةزانَيت رةنثَيكهَينانم ليذ: زدةماسي

 94: ةرمادد
ر ماددةر (حةوتةم)ت جطة لةوةر كة لة برطةر َيثةرلةمان دةستبةردارر دةسةآلتم ياساداناني خؤي ب َيناب

 .سةدو ضوارةمي ئةم دةستوورةدا هاتووة
 90: ةرمادد
ر ثةرلةمانم هةيةو لة دسةكردنيشيا ئازادة لةو سنوورةر لـة ثـةيرزةور   (حةسانة)ئةن ام ثةرلةمان : ميةكة

 .ناوخؤر ثةرلةمان ا دياركراوة
نابَيت سنوور بؤ ئـازادر ئةنـ امم ثةرلـةمان دابنرَيـت يـان ضـاودَيرر خبرَيتـة سـةر، بـة رزةزامةنـ ي           : ةمدوو

 .ثةرلةمان نةبَيت
كؤَلينـةوةر  لَي ,تَي رنـ باوةدوو رز،  اةكانم ثةرلةمانـ وةنـ مان لـة كـاتم خـوىل كؤبوو   ام ثةرلةئةن  نابَي: ةميسَي

يةنَيكـةوة  ال دةسـتطري بكرَيـت لةاليـةن هـي     ن يـا ، نووسـينطةي بثشـكنرَيت  ن ا، ييَلما ،يخؤ، لةطةَل ا بكرَيت
 .مةن يي ثةرلةمان، مةطةر لة حاَلةتم تاوانم بينراودا بَيتابةبَم رزةز

بوونـةوةكانم، بـةبَم رزةزامةنـ ر سـةرؤكم ثةرلـةمان، نابَيـت       ؤك رلةمان لة دةرةوةر خوىلئةن ام ثة: ةمرضوا
نرَيت يـان دةسـطري   كبثش ينووسينطةن يا، يَلما ،خؤي, نيا، َيتبكر رزاوةدوو بنرَيت يان لَيكؤَلينةوةر لةطةَل ا
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، رةسكية, ي اةر كؤبوونةوةكانكرَيت، مةطةر لة حاَلةتم تاوانم بينراودا بَيت، ودةبَي لةطةَل دةستثَيكردنةوب
 .ةمان ئاطاداربكرَيتةوة لةو رَيكارانةي دةرهةدم كراونرلثة

 96: ةرمادد
 .ن امانم، خؤر هةَلوةشَينَيتةوةئةثةرلةمان بؤر هةية بة زؤرينةر دوو لةسةر سَيم دةنطم ذمارةر : ميةكة

 : ةشَيتةوةثةرلةمان بة ؤةرمانم سةرؤكم هةرَية لةم حاَلةتانةدا هةَل ةو: مةدوو
 .َيشانةوةر زياتر لة نيوةر ئةن امةكانمك رلةكا تةسد. ع

هةَلبـذاردنم تـا مـاوةر ضـدء      خـوىل  ر لة رزؤذر بانطَيهَيشتكردنم بؤ كؤبوونةوةر بـؤ دةسـتثَيكردنم  ئةطة. ب
 .ر بةدي نةهات(نيساب)مثَينج رزؤذ، ذمارةر ياساي

 .ثَيشنيازكراور جياوازر يةك لةدوايةك نةبةخشَيتسَم ثَيكهاتةر وةزاريم بة  نةيمتمار ثةرلةمان ئةطة. ج
ثـازدة  ( 10)ؤةرمانيك دةردةضَيت بؤ ئةجنام اني هةَلبذاردنةكاني ثةرلةماني كوردستان لـة مـاوةي   : ةمسَيي

 .مانطي ثَيش كؤتايي خولي هةلبذاردني و نيةوةي ا ولةماوةي دوانرؤذ لة رؤذي هةَلوةش
 93: ةرمادد

 خـوىل هةَلبذاردنةكـةر، هةَلبـذاردنَيكم نـوَر سـاز      ينتاةر ثةرلـةمان، يـان كؤتاييهـ   اَلـةتم هةَلوةشـان نةو  لة ح
ةر دوو اودةكرَيت، ئةويش لة ماوةر ئةو ثةرزةكةر شةسـت رزؤذدا، لـة رزؤذر هةَلوةشـان نةوةيةوة، يـان لـة مـ      

 .تاييهاتنم خوىل هةَلبذاردنمؤمانط ا بةسةر ك
 92: ةرمادد

يـان كارةسـاتم سروشـتم نــةتوانرا     رزةلـةمان كؤتـايي هــاتء بـةهؤر شـ    ر مـاوةر خـوىل هةَلبـذاردنم ثةر   ئةطـة 
هةَلبذاردنَيكم نوَر ساز بكرَيت، ثةرلةمان لة ئةركةكانم خؤر بةردةوام دةبَيت تا هةَلبذاردنم ثةرلةمانَيكم 

 .ء بةستنم يةكةم  كؤبوونةوةر خؤرَرنو
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, كــاك دلَيــر حمةمــةد شــةريف, كــاك زانــا ســةعي , ؤرش حةســنكــاك شــ, كــاك رؤميــؤ ؤــةرموو, زؤر ســوثاس
 .ؤةرموون دانيشن

 :بةرزَيد رؤميؤ حديران نيسان
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 دةسةاَلتي جَيبةجَي كردن:دووةم
 سةرؤكي هةرَيمي كوردستان: يةكةم

 99: ةرمادد
ةرؤكم باآلر دةسةآلتم س كة "سةرؤكم هةرَيمم كوردستان" ة سةرؤكَيكم هةية بةناور َيرةه: ميةكة

ة لة وهةرَيم ء نوَينةرر طةىل(ثاسةوانم هةرَية)جَيبةجَيكردنةو ؤةرمان ةر طشتم هَيدر ثَيشمةرطةية 
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  راَلؤي نمازطاكؤنةر نيشتمانمء نةتةوةييةكان ا نوَينةرايةتم هةرَية دةكاتء هةماهةنطم لةنَيوان دب
 .اتةكد  اَيمهةر اكانيطزدةء

 ا ةكاتء لة كاتم ئامادةنةبوونيرر دئةركةكاني ا هاريكالة  تدةبَية جَيطرَيكم سةرؤكم هةرَي: ةمدوو
 .ةطرَيتةوةو جَيطرر ؤةرمان ةر طشتم هَيدر ثَيشمةرطةشةد َيطةرج

 122: ةرمادد
كم هةرَيمم كوردستان، بة دةنط انم نهَينم طشترـ رزاستةوخؤ، لةاليةن هاوآلتيانم هةرَيمةوة ؤسةر

 .هةَل ةبذَيردرَيت
 121: ةددما

ةر هةَلبذاردنم سةرؤكم هةرَيمم كوردستانء مةرجةكاني ثاآلوتنمء ضؤنيةتم تؤمةتباركردنء وشَي
 .دادطاييكردنمء حاَلةتةكانم كؤتاييهاتنم ماوةر سةرؤكايةتم بة ياسايةك دياردةكرَيت

 120: ماددةر
تووريةر خوارةوة لةبةردةم ة دةستةبةكاربوونم ئةركو ؤةرمانةكانم ئةم سوَين ة دةسل ركم هةرَية بةؤسةر

 : عَيراق دةخوات -ثةرلةمانم كوردستان
دةسكةوتةكانء يةكَيتم طةىل هةرَيمم كوردستان ء  رة ثارَيدطاري لة ماوءةون  دةخؤم بة خوار طَيسو"

-جَيبةجَي بكةمء ثابةن ر دةستوورر كوردستان منابةروذةن ييةكانم بكةمء رزاستطؤيانةو دَلسؤزانة ئةركةك
 ".عرياق مب

 127: ةيدماد
 .َيردرَيتةوةبذتي سةرؤكي هةرَية ضوار ساَلة ودةكرَيت بؤ وي يةَتَيكي دووةم هةَلةي يو

 124: ماددةي
 : كي هةرَية ئةم دةسةآلتانةي خوارةوة ثيادة دةكاتسةرؤ
 .عرياق-تانسن بؤ ثةرلةماني كورداكةثَيشنياركردني ثرؤذةي ياسا وبريار: ميةكة

 وةي دة مالة، ياساو بريارانةي ثةرلةماني كوردستان دايان دةنَيت دةركردني ئةو: مةدوو
ةمووي يان هلة  هةية توانجي سةرؤك بؤ، رؤذ لة رؤذي وةرطرتنيان لة اليةن ديواني سةرؤكايةتيةوة( 12)

كاتة برياري و ئة، .يانوةنةن ضاوثَيخشا ةروانةي ثةرلةمانيان بكاتةوة بؤ دووباورة تب ا لة هةن َيكي
 .ةسن كراو دادةن رَيتث بة، ان بنرب دةبَيت لةبارةيةوةو ئةطةر لةماوةي دياركراو دةرنةكراثةرلةم

عرياق لة كاتي -جنام اني هةَلبذاردني طشتيي ثةرلةماني كوردستانةركردني ؤةرمانَيك بؤ ئدة: ةميسَي
ئةم  ي96ةي دش بةثَيي مادمةئة، يي هاتين ماوةي خولي هةَلبذاردنيتاكؤن بة، يا اهةَلوةشان نةوةي

 .دياركراوون ي دا93و 96ي نةكادلة مادماوانةي دةستوورة لةطةأل رةضاوكردني ئةو
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شتكردنم ثةرلةمانم كوردستان بؤ بةستنم يةكةم دانيشتنم خوىل َيةركردنم ؤةرماني بانطهد: ةمرضوا
َيشتنة نةكرَيت، ئةوا ذر رزاطةيان نم ئةجنامةكان، ئةطةر ئةو بانطهؤرزهةَلبذاردنم لةماوةر ثازدة رزؤذدا، لة 

 .ثةرلةمان خؤر رزؤذَيك دوار تةواوبوونم ئةو ماوة دياركراوة، كؤ دةبَيتةوة
ةتانةر حاَللةو , (مةرسوم)ردنم ؤةرمان ةركدبة عَيراق  -ر ثةرلةمانم كوردستانةهةَلوةشان نةو: جةمنثَي

 .سار ثةرلةمانم كوردستان ا، دياركراونيا لةكة لةم دةستوورة يان 
 .َيشانةوةر وةزير لةسةر ثَيشنيارر سةرؤكم وةزيرانرككالةدةست ثَم  :مةشةش
دةركردنم هةن َي ؤةرمان كة هَيدر ياساييان هةية، دوار رزاطؤرزَينةوةو رزَيككةوتن لةطةَل سةرؤكم : ةمتحةو

هةرَيمم كوردستانء سيستةمم سياسم يان  رةطثةرلةمانء سةرؤكم ئةجنومةنم وةزيرانم هةرَية، ئة
ر مةترسم تَيك ةرانةر ئةوتؤ هاتن كة وورزبةروو شة طشتييةكةر يان دامةزراوة دةستوورييةكانم ئاسايي

ةمان كؤ ببَيتةوة، بة مةرجَيك ئةو ؤةرمانانة لة يةكةم ثةرلةتوانرا نةش  شة لة دةوارةكةر بكاتءةهةرز
لةمان ثةسةن ر بةردةمم، ئةطةر نةخرانة بةردةمم يان خرانء ثةر ةنكؤبوونةوةر ثةرلةمان ا خبرَي

 .نةكردن، ئةوا ئاكاري ياسايم لةدةست دةدةن
 .استاوانباران، بةثَيي ياة دةركردنم لَيبوردنم تايبةت ب: ةمتهةش

 .ثةسن كردنم برزيارر لة سَي ارةدان، يان كةمكردنةوةر بؤ زين انكردنم تا هةتايم: ةمنؤي
ساتم رةكا، ورَيثش، بوونخييا، كردنطرياد، طجةن يةكانيان نم بارر نا ئاسايم لة حاَلةتةطارز: مةدةي

ر يةكةميان لة ةديكة، بةو مةرجةر ماو يموبوونةوةر ثةتا يان هةر حاَلةتَيكم نا ئاسابَ ، سروشتم
ةك بن، كة هةر يةومانطَيك تَيثةرز نةكاتء درَيذكردنةوةكانم دواتر بة داي بوونم ثةرلةمان بكرَينء بؤ ما

ء بة زؤرينةر رزةهار دةنطي ئةن امانم ثةرلةمان بَيت، و بة ياسايةك جارة لة سَم مانط تَيثةرز نةكات
 .ئاسايي رزَيك ةخرَينا حوكمةكاني تايبةت بة باري ن

 بانطهَيشتكردنم ئةجنومةنم وةزيران بؤ كؤبوونةوةر نا ئاسايم لة كاتم ثَيويست او دسةكردن لة: ةهةمدياز
 .بةس اوةو سةرؤكايةتم كردنم ئةو كؤبوونةوةيةرةر ئةو بابةتة دياركراوانةر كؤبوونةوةكةر بؤ اب

َية لةكاتم ثَيويست ا، بة دايد رارر ؤي راَل بؤ ناو هةك رزَيطةدان بة هاتنة ناوةوةر هَيدر ضة: دةهةمزدوا
 .ةيان ديار بكرَيتوةنعَيراق، بة مةرجَيك ئةركء شوَينء ماوةر ما -بوونم ثةرلةمانم كوردستان

بة رةزامةن يي ثةرلةمانم كوردستان ـ عَيراق، بؤر هةية هَيدر ثَيشمةرطة  سةرؤكم هةرَية،: ددةهةمسَي
 .دةرةوةر هةرَية بنَيرَيت در ئاسايشم ناوةخؤ بؤهَييان ( ثاسةوانم هةرَية)

 : رةدةهةمضوا
لَيوراوي طةورةترين ؤراكسيؤني ثةرلةماني رابسثَيرَيت بؤ ثَيكهَيناني ئةجنومةني وةزيران لة ماوةي سي ثا( ع

 .رؤذ لة رؤذي راسثاردنيةوة( 72)
ر ةئةط رؤكي هةرَية ثالَيوراويكي ديكةي هةمان ؤراكسيؤن رادةسثَيرَيت كة وةزارةت ثَيك بهَينَيتةس( ب

 .تواني وةزارةت ثَيك بَينَيتنةي ي سةرةوةدا دياركراوة( 1)برطة  لة يماوةلةو ثالَيوراوي يةكةم 
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كي هةرَية بؤي هةية كةسَيكي رؤسة، ني وةزارةت ثَيك بَينَيتَيوراوي دووةميش نةي تواالث كَيتحالة ةل( ج
 .ديكة كة ثةسةن ي دةكات رابسثَيرَيت وةزارةت ثَيك بَينيََت

 .تهي ديكة بَين يا، كرَي ئةوةي رادةسثَيردرَيت بة ثَيكهَيناني وةزارةت لة نَيوان ئةن اماني ثةرلةماندة( د
نم دةست لةكار كَيشانةوةر ئةجنومةنم وةزيران يان بؤ ثةسةن كردَيك دةركردنم ؤةرمان: ةهةمثازد

 .كيان دةستَينَيتةوةكَيهةريةلة  انةمتم وةزيرَيك، دوار ئةوةر ثةرلةمان
َيك بؤ ثةسةن كردنم دةست لةكاركَيشانةوةر ئةجنومةنم وةزيران (مةرسوم)دةركردنم ؤةرمان : ةهةمدشاز

 .ثَيكهاتنم وةزارةتَيكم نوَر تا،  اكةكانيانيرَيكء رزاسثاردنيان بؤ بةردةوامبوون لة ئةرزةويان 
بؤ كاروبارر  ةوسينطةر تايبةتم هةرَين بؤ دامةزران نم( مةرسوم)دةركردنم ؤةرمان :  ةهةمحةظ

 .ةرةوةداد مرزؤشنبريرء كؤمةآليةتمء ثةرةثَي ان لة باَلوَيدخانةو نَيردراوة ديث ؤماتة عَيراديةكان
ايبةتةكان، ثاش كان ي كردنيان لةاليةن وةزيرر تايبةرةن ةوةو دامةزران نم خاوةن ث ة ت: دةهةمهةذ

 .رزةزامةن يم ئةجنومةنم وةزيران
ةرانء سةرؤكء ئةن امانم داواكارر طشتم، دوار كان ي كردنيان لةاليةن ودامةزران نم داد: ةهةمدزنؤ

 .ئةجنومةنم دادوةرر هةرَيمةوة
ء هَيدةكانم ئاسايشم (ثاسةوانم هةرَية)شمةرطة بةخشينم ث ةر سةربازيم بة ئةؤسةرانم ثَي: ةمتبيس

 .كراوةكاناونشينكردنيان، بةثَيم ياسا رةضنةخاء ناوخؤو دةركردن
 .بةخشينم نيشانةو مةداليار تايبةت، بةثَيم ياسا: ء يةكتبيس

 120: ةرمادد
 .بة ياسا ديار دةكرَيت يةكةو دةرماَلةر سةرؤكم هةرَية وجَيطرةضموو

 126: ةرمادد
 .ر دةكرَينياسا دياةتم هةرَية ديوانَيكم دةبَيت، كة ثَيكهاتةو ئةركةكانم بة كايسةرؤ

 123: ةرمادد
لةكار كَيشايةوة يان كؤضم دوايم كرد يان تووشم ثةككةوتةيم  مةر سةرؤكم هةرَية دةستةطئ: ميةكة

 .ردرَيتةر كة لةم دةستورةدا دياركراوة هةَل ةبذَيطَيهةميشةيم هات، سةرؤكَيكم تر بة هةمان رز
ينَم ةبئةطةر ثايةر سةرؤكم هةرَيمم كوردستان ضؤأل بوو، سةرؤكم ثةرلةمان ئةركوؤةرمانةكاني د: ةمدوو

 .بة هةمان شَيوةي لةم دةستورةدا هاتووة، هةَل ةبذَيردرَيت تا سةرؤكَيكم نوَر
ةر ئةركةكانم وونم سةرؤكم هةرَيمم كوردستان يان وةرطرتنم ثشوو، جَيطرةكبةنةدلةكاتم ئاماد: يةمسَي

 .بةجَم دةطةيةنَيت
 ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان: دووةم

 122: ةرمادد
ومةنم وةزيرانم هةرَيمم كوردستان دةسةآلتم جَيبةجَيكردن وكارطَيرية لة هةرَيم او لةذَير ئةجن

 .ضاودَيررء ئاراستة كردنم سةرؤكم هةرَيمم كوردستان ا ئةركةكانم جَيبةجَم دةكات
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 129: ةرمادد
ر ايدي كةثَيكهاتة اسايبة ئةجنومةنم وةزيران لة سةرؤكء جَيطرةكةرء وةزيرةكان ثَيك َرء : ميةكة

 .رَيتدةك
ةي اددم لة دةهةمضوارراسثاردني ثاَلَيوراو بؤ ثَيكهَيناني وةزارةت بةثَيي حوكمةكاني برطةي : مةدوو

 .ة دةبَيتروودةست مةئ ي(124)
ثَيردراو لة ئةن امانم ثةرلةمانم كوردستان يان لة كةسانم در لةوانةر سةرؤك وةزيرانم رزاس: ةميسَي

 .ان ديار دةكاتكاية، جَيطرةكةرء وةزيرة مةرجم ئةن امَيتم ثةرلةمانيان تَي
سةرؤكم هةرَية  ةبسةرؤك وةزيرانم رزاسثَي راو ليستَيك بةناور ئةن امانم وةزارةتةكةر ثَيشكةش : رةمضوا

 .دةكات بؤ ثةسن كردنم
دوار ثةسن كردنم سةرؤكم هةرَية، سةرؤكم وةزيرانم رزاسثَيرداو ئةن امانم وةزارةتةكةر : نجةمَيث

 .برزوا ثَي انيان بؤ دةكات ثةرلةمان دةكاتء داوارة ثَيشكةش ب
تةنيا لةو دانيشتنانةدا  ،تسةرؤكم ئةجنومةنم وةزيران سةرؤكايةتم دانيشتنةكانم ئةجنومةن دةكا: ةمشةش

 .ةبَيتدةي دكم هةرَية ئامانةبَم كة سةرؤ
 112: ةرمادد
ربوونيان لة اامانم ئةجنومةنم وةزيران دوار ئةوةر متمانةيان ثَم دةدرَرء بةر لةدةست بةكن ئةء كؤسةر

 : ئةركو ؤةرمانةكانيان ئةم سوَين ة دةستوورية لةبةردةم ثةرلةمان دةخؤن
اق بثارَيدمء رزَيدر رعَي-ةلء خاكم كوردستانزن دةخؤم، كة بة دَلسؤزيةوة يةكَيتم طةم ن  بة خودارَيسو)

 (.ةرضاو بطرملةب واويتةوةن يةكانم طةل بة بةرذم ءبطر وكراوةكانرةضادةستوورو ياسا 
 111: ةرمادد
اور نوَينةرايةتيةكم دادثةروةرانةر ةضرز، َيكهَينانم ئةجنومةني وةزيرانم هةرَيمم كوردستان اثلة 

 .نةتةوةكانم هةرَية دةكرَيت
 110: ةرمادد

رسَيتيان لةو بةرثارةت بة بسة نتةبةردةس اريهاوكرةكان لةبةردةم ثةرلةمانم كوردستان ا يوةز
ر وةزيرَيكيش بة تةنيا بةرثرسة لة كارر وهة ةوةومةنم وةزيرانئةجن بة وةسنتثةي انةيروباكار

 .رزاستةوخؤية لَيي ءمةوةزارةتةكةر ءهةر ئةويش بةرثرسيارر يةك
 117: ةرمادد
 : ة دةكاتثيادمةنم وةزيران ئةم دةسةآلتء تايبةرةن يانةر خوارةوةر وئةجن
 .ارَيدطاريكردنم ئاساييشم هةرَيةء ساماني طشتمثرزَينماييةكان لةطةَل و جَيبةجَيكردنم ياساو برزيار: ميةكة

 يخشةر سياسةتم طشتم دادةنَم وجَيبةجَيةن لةطةَل سةرؤكم هةرَيمم كوردستان ا،بةش ارر بة : مةدوو
 .ر رةزامةن يي ثةرلةمان لةسةر نةخشةكةدوا, اتكدة
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نم ثرؤذةكاني ث نم ثةرةثَي ان ءجَيبةجَيكردنيان، ئةويش دوار برزياردانم ثةرلةمان دةكردئاماد: ةميسَي
 .لةسةر ثرؤذةكان

ة ل طةكانم نةوتء طازر دةرهَينراو كَي ،ي امةتم ؤي رالحكو ةأللةط, حكومةتم هةرَيمم كوردستان: ةمرضوا
َيوةدةبةن، بة بةرز 10/2/0220لة بةر د لَيورطرياو لةرووي بازرطانيةوة وسووعرياق -اكي كوردستانخ

ر  110ةكم دادثةروةرانةو بةثَيم ئةو بنةما دياركراوانةر لة ماددة يدةرامةتةكةيان بةشَيوةك مةرجَي
ثَيوةري بةرهةمي بازرطاني بؤ . ش بة ياسايةك رَيك ةخرَيتمةئة، َينركبدةستوورر ؤي راَل ا هاتوون، دابةش

بةرمي ة لة رؤذَيك ا  ارثَينج هةز( 0222)هَينانيردة شمةبةستةكاني جَيبةجَيكردني حوكمي ئةم برطةية
 .وةـة10/2/0220دوازدة مانطي ثَيش  10ةماوةي ل

شةر رزاميارية س اتيذيةكانم ةخن  امةتم ؤي راَلحكو أللةطةحكومةتم هةرَيمم كوردستان، : نجةمثَي
ثَيويست بؤ ثَيشخستين سامانم نةوتء طاز دةكَيشَيت، بة مةرجَيك رةزامةن يي ثةرلةمانم كوردستاني 

 .تَيلةسةر ب
ن يا، حكومةتم هةرَيمم كوردستان ضي ثَيويست بكات بؤ ئةو كَي طة نةوتانةي لَييان دةرنةهاتوون: مةشةش

ةستؤ ئ لة، 10/2/0220ش ثَي طرياوةلَييان دةرهاتوون ولة رووي بازرطانيةوة بةروبووميان لَيوةرنة
دةطرَيت، وةك كردارةكاني ثرؤسةر ديتنةوةو دةرهَينانء بةرزَيوةبردءن دروستكردنء ؤرؤشنتء بازارز 

ثَيوةري . ئةمةش بة ياسايةك رَيك ةخرَيت. ديتنةوةو ناردنةدةرةوة ء شتةكانم در لة ئةستؤ دةطرَيت
بةرمي ة لة رؤذيك ا ( 0222)دني حوكمي ئةم برطةية بازرطاني بؤ مةبةستةكاني جَيبةجَيكر يمةبةره

 .10/2/0220مانطي ثَيش رؤذي ( 10)لةماوةي دوازدة 
بةجَم دةكات كة لة تايبةرةن ية دياركراوةكانم دةسةآلتم ؤي راَل ا هةموو ئةو ئةركانة جَي: متةحةو

ر دةستورر 112ماددةر َيم ث بة، ايبةت بة هةرَية دادةنرَينت منةهاتوونء بة ئةركم جَيبةجَيكردن
 .ؤي رال

ي رال ودةسةآلتةكاني ؤ ئةو دةسةآلتة هاوبةشانة جَيبةجَم دةكات كة لة نَيوان دةسةآلتةكاني: ةمتهةش
 .َيم حوكمةكانم دةستوورر ؤي راليث بة، رَيم انةه

 .ئامادةكردنم ثرؤذةر بودجةر طشتم هةرَية: ةمنؤي
 .عَيراق-ستانكوردياسا وبريارةكان بؤ ثةرلةمانم  امادةكردن و ثَيشكةشكردنم ثرؤذةكانمئ: ةمدةي
 .م ياساو رزَينماييةكانَيدةركردنم برزيارر جَيبةجَيكردنء كارطَيري بةث: دةمديان
 سةرثةرشتيكردنم كارر وةزارةتء دةزطاو شوَينة طشتييةكانم هةرَيمم كوردستانء ئاراستةكردن و: دةمزدوا

 .ة نَيوانيان اطيكردن لهةناهةمدوا ضوونء ضاودَيررء ةب
دامةزران نم ؤةرمانبةرانء بةرزكردنةوةي مووضةكانيان ودةركردنء البردن وخانةنشينكردنيان، : زدةمسيا

 .ارستاني لة هةرَيم ا نةبَيتشةي ذشَيوةيةك ثَيضةوانةي ياساي ئةجنومةني را ةبةثَيم ياسا ب
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خؤكان و ؤةرمانبةرية ؤي راَلييةكان ا نم هةرَية لة دةستة ؤي راَليية سةربةارةثاآلوتين نوَين: دةمرضوا
 .قعَيرا -ةمانم كوردستانرللةوانةر لة ث ةر بةرزَيوةبةرر طشتمء بةرةو ذوورن، بة رةزامةن ي ثة

خؤر هةرَية وةك ثؤليسء ئاساييشء ثاسةوانم ناو يشيئاساروستكردنء رزَيكخستنم هَيدر د: ةمددثان
 .ةهةرَي
 114: ةرمادد
 : ةنرَيتداد ةكَيشايةوارلةك ن لة يةكَيك لةم حاَلةتانةر خوارةوةدا بة دةستئةجنومةنم وةزيرا: ميةكة

 .ركَيشانةوةر سةرؤكةكةةستد( ع
 .سةرؤكةكةر وةربطرَيتةوةلة  نةمتماةمانم كوردستان ةرلث( ب
 .اقعري-َيكردنم وي يةتَيكم نوَيم ثةرلةمانم كوردستانسثدة( ج
 .ردستاني كوهةرَيم ثَيكردنم وي يةتَيكم نوَيم سةرؤكمةستد( د

 .دوايم سةرؤكم ئةجنومةن كؤضم( هـ
 .وةربطرَيتةوةلَي نةيمتمار ثةرلةمانم كوردستان طةةنرَيت ئةداد ةايةووةزير بةدةستكَيش: مدووة

( تصريف اعمال)كان ارةك ييكردنراي بة ئةجنومةنَيكمة ةوايئةجنومةنم وةزيراني دةست لةكاركَيش: يةمسَي
 .ةر ئةجنومةنم نوَر دادةمةزرَيتدادةن رَيت تا ئةو كات

 110: ةرمادد
كردنم سةرؤكم ئةجنومةنم وةزيرانء جَيطرةكةرء وةزيرةكانء دادطاييكردنيان رتباةضؤنيةتم تؤم: ميةكة

 .بة ياسايةك ديار دةكرَيت
 .سوثاس, مووضةو دةرماَلةر سةرؤكم وةزيرانء جَيطرةكةرء وةزيرةكان بة ياسا ديار دةكرَيت: مةدوو

 :د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
 .ؤةرموو خاَلي نيدامي هةية, زؤر سوثاس

 :ثريوت خض بةرزَيد سارا 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي بةو , ذنانيش بةش ار بن لةوة, ثَيشنيار دةكةين لة خوَين نةوةي دةستووري هةرَيمي كوردستان ا
 .سوثاس, كؤرزة هةَلبسنت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ئَيمة تةك يفمان كردن بة كارَيك هاتوون لَيرة عةرزي ئةو كارة دةكةن, ن اماني ليذنة دةخيوَيننةوةئةمة ئة

ؤةرموو مامؤستا , بةاَلم ئاؤرةتيشي تَي اية تاكو دةوري دَيت, ئةوانة تةنها ئةن اماني ليذنة دةخوَيننةوة
 .شؤرش

 :بةرزَيد شؤرش حسن عمر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 سةاَلتي دادوةرييدة: سَييةم
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 بنةما طشتيةكان: ميةكة
 116: ةرمادد

 .ا سةربةخؤيةو جطة لة ياسا هي  دةسةآلتَيكم ترر بةسةرةوة نيةطداد
 113: ةرمادد

 .ا وي يةر طشتم هةية لةسةر هةموو كةسة سروشتمء مةعنةوييةكانم هةرَيمم كوردستانطداد
 112: ةرمادد
 .دةردةضَيتء جَيبةجَم دةكرَيت طا بةناور طةلةوةدادي ةكاناررزيوبة حوك
 119: ةرمادد

 . ةداتَييا لةو حاَلةتانةدا نةبَيت كة ياسا رزَيم ثنتة توةر النابرَيداد
 102: ةرمادد

 : ةر وئةن امم داواكارر طشتم ئةم كارانةر خوارةوةيان ىَل دةدةغةيةوداد
اسادانانء جَيبةجَيكردنء هةر انبةرَيك يرمؤةء كؤكردنةوة لةنَيوان ؤةرمانبةرَيتم دادوةرر: ميةكة

 .ئيشَيكم ديكة
 .م رزامياريانةكضوونة رزيدر ثارتم سياسم يان رزَيكخراوَيكم رزاميارر يان كاركردن لة هةر ضاآلكيية: مةدوو

 101: ةرمادد
ر ن نةريت يان رزَيدر خَيدان برزياراي ر دادطا لةبةر رزَيسار طشتمطةمة، ادطاكان بة ئاشكرا دةبَيتين دشتيدان

 .نهَينَيتم ب ات، ئةويش بةمةرجَيك خوَين نةوةي برزيارةكة لة دانيشتنَيكم ئاشكرادا بَيت
 100: ةرمادد

 .يان نا ئاسايم لة هةرَيم ا دةدةغةية زران نم دادطار تايبةتةدام
 107: ةرمادد

ينَيت سةر بةهَيدر ئةو دادطا تايبةرةن انة رزَيك ةخات كة تاوانةكاني شَيوة سةربازيانةر كةسانَيك دةب اياس
ثَيشمةرطةو ئاسايشم ناوخؤن، لةطةَل ئةو تاوانانةش كة لةنَيوان تاكةكاني هَيدر ثَيشمةرطة يان ئاسايشم 

 .ناوخؤدا رزوو دةدةن
 104: ةرمادد
 .بسةثَين رَيت ادواني ئايينَيكي ديكةكةوتنشوَينابَم حوكمة كةسينةكاني ئايينَيك بةسةر : ميةكة

 كةديي وانم ئايينةكان و ئاييندا ناموسَ مانةكانم هةرَية، وةك مةسيحمء ئَيددرء هكةوتنشوَيبؤ : ةمدوو
انيان ثَيك بَينن وحوكمةكاني تايبةت بة باري كةسيي خؤيان ثيادةبكةن ةكهةية كة ئةجنومةنة رووحاني

 .ين رَينبةدكةبةياسايةك دياردةكرَين ولةاليةن دادطاي مةوادي شةخصي 
انةر موسَ مان ينةي ئةورةت بة بارر كةسسةباة دةكرَر ثيادهةرَيم ا كان لة ةاركبةرا سيا يحوكم: ةميسَي

 .خؤيان رزَيك ةخرَر ةن  ، تا ئةو كاتةر حوكمةكانم بارر كةسايةتم تايبةت ب
 100: ةرمادد
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بؤ بينينم ئةو داوايانةر لَييانةوة  رَيت رَيت كة رزَيطا لة دادطا بطدابنا اساكان يلة ت دةدَيك َيناب
 .َينةكايةوةد

 106: ةرمادد
 .َيتبطر رَيكي كارطَيريابريلة نج لَي ان لةكارَيك يان توا ةيرَيطدةدَيك لة ياساكان ا هةبَيت  َيناب

 103: ةرمادد
ة ل تدةكا( فتعس)دي ناحةبَم اليةنيم كارطَيرزر دةستةبةردةكات وسدار ئةو كةسةش دةدات كة  ياسا

 .بةكارهَينانم دةسةآلت ا

 102: ةيمادد
كةسَيك زياني لَي بكةوَيت لة ئةجنامم رزةؤتاري يان كاري يان طؤَيثَينةدانم كةسانَيكم سةر بة  هةر

ي دةرةبووكردنةوة اداو كوميةكان لة كاتم ثيادةكردني كارةكانيان ا، بؤي هةيةحدةزطاكانم هةرَية ودةستة 
 .نبكات لةو اليةنانةي باسكرا

 109: ةرمادد
َيبةجَم بكرَين، وجَيبةجَم نةكردنم، يان ثةكخستين جَيبةجَم كردنم بة ةكانم دادوةرر دةبَم جمحوك

ثَيردراو بَيت رزاسيان , تباريش ؤةرمانبةرر طشتمةتؤمطةر ئة. دا دةدرَيتس تاوان دادةن رَيت وبةثَيم ياسا
 ارر سدادانم وئةوةر حوكمم بؤ دةدرَر ماؤمربسة، لةسةر كار الدةبرَيت وائة، بةكار طوزاريةكم طشتم

 ا لةسةر دادطار تايبةرةن  بةرز كاتةوةو لة حاَلةتَيك ا زةرةرمةن  بَم حكومةتداو تةوخؤراس ئةوةر هةية
 .ةرةبوور تةواور بؤ دةستةبةر دةكاتد

 ئةجنومةنم دادوةرر -مدووة
 172: ةرمادد
 مةنم دادوةررء دادطار دةستووررء دادطاروجنآلتم دادوةرر لة هةرَيم ا سةربةخؤيةو لة ئةةدةس

ثَي اضوونةوةو ئةجنومةنم شوراو دةستةر سةرثةرشتيارر دادي ودةزطار داواكارر طشتمء دادطاكان بة 
رجء رزَيكارةكانم دامةزران نم ء مةهَينانثَيكطشت ث ة وجؤرو دةستةكانيانةوة ثَيك دَيت، وشَيوازر 

 .سا رزَيك دةخرَيناي ئةن امانمء لَيثرسينةوة يان بةثَيم
 171: ةرمادد
ئةجنومةنم دادوةرر لةسةرؤكم دادطار دةستووررء يةكَيك لةجَيطرةكانمء سةرؤكم دادطار : ميةكة

م دةستةر سةرثةرشتيارر دادي وسةرؤكم داواكارر طشتمء كك لة جَيطرةكانيء سةرؤَيثَي اضوونةوةو يةك
 .سةرؤكم دادطار ناوضةكانم تَيهةَلضوونةوة لة هةرَيم ا ثَيك دَيت

بةرزَيوةبردنم كاروبارر دادوةررء سةرثةرشتيكردنم دةستةكانم دادوةررء  ئةجنومةنم دادوةرر: ةمدوو
 .م ياسا دةطرَيتة ئةستؤثَيدةستبةركردنم سةربةخؤييةكةر بة

 170: ةرمادد
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 .دةسةآلتم دادوةرر بودجةيةكم تايبةتم هةية بةبودجةر هةرَيمةوة دةلكَين رَر: ميةكة
نةر دةسةآلتم دادوةرر ئامادة دةكاتء دةخياتة بةردةمم ساآلةي بودجةجنومةنم دادوةرر ثرؤذةر ئ: ةمدوو

َيك ذمارةر كؤتايم ئةو جاق بؤ ئةوةر رزةزامةن ر لةسةر بنوَينَم، بة مةررعَي-ثةرلةمانم كوردستان
 .ةوةبوودجةية خبرَيتة ناو بودجةي ساآلنةر هةرَيم

 دادطار دةستوورر: ةمسَيي
 177: ردةدما

 .م ياسا دادةمةزرَيتثَيبةو (دادطار دةستورر كوردستان)ر هةية بةناور ستانم عَيراق دادطايةكم باآلدكور
 174: ةرمادد
ن ام ثَيك دَيت بةسةرؤكةكةيةوة، و هةَل ةبذَيردرَين ةرر كوردستان لة حةوت ئتودادطار دةس: مةيةك

ةرس وتنةوة ة مةي انم دادوةررء ياسا دانانء دل يلةنَيوان دادوةرانء مامؤستاياني ياساو ئةو ثارَيدةرانة
 .يان ثارَيدةرايةتم كة بةكؤر بيست ساَل راذةيان هةبَيت

م دادوةريةوة بة راوَيذكردن لةطةَل نستورر لةاليةن ئةجنومةدةهةَلبذاردنم ئةن امانم دادطار : ةمدوو
 .سةرؤكم هةرَيمم كوردستانةوة ئةجنام دةدرَيت

كم هةرَية بة رؤسة، ر ثاَلَيوراوةكان دةنوَينمرلةمانم كوردستان رزةزامةن ر لةسةةث ئةوةر اردو، : يةمسَي
 ؤةرمانَيك ئةن امانم دادطا دادةمةزرَينَيت

 170: ةرمادد
 .تَيدرَيوان ئةن امةكانيةوة هةَل ةبذَيرلةن دطاكي داسةرؤ

 176: ةيمادد
كء ئةن امانم دادطار دةستورر ودادطاي ثَي اضوونةوة سوَين ر ياسايم لةبةردةم سةرؤكم هةرَيمم ؤسةر

عَيراق دةخؤن بةر لةدةست بةكاربوونيان لة ؤةرمانةكانيان ا، ودادوةرانم دادطاكانم ديكة  -كوردستان
 .م سةرؤكم ئةجنومةنم دادوةرر دةخؤنةسوَين ر ياسار لةبةرد  الةهةرَيم

 173: ةرمادد
 : ةيةار دةستوورر ئةم دةسةآلتة تايبةتيانةي خوارةوةر هطادد

 .عَيراق -ستوورر هةرَيمم كوردستانةكانم دةدةد دنيكرظةرا: ميةكة
 : مةدوو

ومةنم ودَيريكردنم بةدةستوورر بوونم ياساكان لةسةر داوار سةرؤكم هةرَيمم كوردستان يان ئةجنضا -ع
 .وةزيران يان زةرةرمةن ر رزاستةوخؤ

 .وتوو َيكةانزيي تةوخؤورزاسر داوار ةسة كردنةوةر رزةوايم ثَيرةو ءبرزيارو رزَينماييةكان لكية –ب 
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و داوايةر خراوةتة بةردةم دادطا لةبةر دةستووري نةبوونم ياساو، يان م لةؤكداك يةك كردنةوة لة: ةمسَيي
دةبَي دادطار بابةتةكة داوايةكة دوا خبات بؤ ئةو كاتةر ئةجنامم . رزَينماييةكانن يا، ةورثَي، نارزةوايم برزيار

 .ةك دةكرَيتةوةية ياكؤكةو دئ
سةرؤكم هةرَيمم كوردستانء ثةرلةمانم بؤ  نيةكابذاردنة طشتهةَل اميم ئةجنثةسن كردن: رةمضوا

 .راقعَي –كوردستان 
 172: ةرمادد
َيوةبردنم كارةكانء ضؤنيةتم وةرطرتين داواو داواكاريةكان بةثَيم ياسا رزَيك ةكانم ئةن امَيتمء بةرزجمةر

 .دةخرَين
 179: ةرمادد
 اتم يةك كردنةوةرلةك, ةن  دةكات، ئةطةر دادطاشثاب وو اليةكستورر بنربزة وهةمر دةةكانم دادطامحوك

َيك لةوانة ةككة ي ،ي اارةكانيبرز يان رزةوايم ثَيرةو ورزَينمايمء,دةستوورر بوونم ياساكانبة  ارييبرز
بؤ ادار بكاتةوة، طاي ئليََ  اتانسدرياسا بوو، ثَيويستة دةسةآلتم ثةيوةن ي ار لة كو يان, ثَيضةوانةر دةستوور

 .البردنم ئةو سةر ثَيضية دةستوورية يان بؤ رزاستكردنةوةربؤ  ةبةربطرنئةوةر رَيكاري ثَيويست 
 كارر طشتموادا -ةمضوار

 142: ةرمادد
كارر طشتم نوَينةرايةتم كؤمةَل دةكات، وداوار طشتم بةناور خؤيةوة دةطرَيتة ئةستؤ بؤ بةرطرر اداو

ر، وهةوَلم تةواور دةخاتة كار بؤ ثيادةكردنم ياساكانم اؤم طشتمء هَينانةدر دادثةروةرم ةكردن ل
م ياسايي نضاودَيرر ثَيش كاريةكاء سدايمء، سةرثةرشتيكردني كاروبارر بةرزةؤتكارر دادوةرر

 .ءجَيبةجَيكردني برزيارو حوكةء سداكان دةكات
 ومةنم شوراجنئة –جةم ثَين

 141: ةرمادد
 : وتابةرةن ة بةشورا بةثَيم ياسا دادةمةزرَرء،  منومةئةجن
ةكانم راذةي شزةؤتكاررء كَيءبةرردن مَيكيةك كردنةوةر ئةو تانوتانةر تايبةتن بة رزَيكارةكانم، تة: ميةكة

 .نيةكاتيي ثةيوةست بةكارمةن انم ؤةرمانطة حكومَيؤةرمانبةر
زراو ر لةنَيوان وةزارةتةكان ء دامة نةيةك كردنةوةر كَيشةكانم ناكؤكم لةسةر تايبةر: مةدوو

 .وؤةرمانطةكانم حكومةت لة هةرَيم ا، لةسةر داواكارر سةرؤكم ئةجنومةنم وةزيران
تنم ثرؤذةر ياساكانم هةرَية لةسةر داوار سةرؤكم هةرَية يان ئةجنومةنم شئامادةكردنء دارز: يةمسَي

 .ةيوةن يان بة وةزارةتةوة نيةث يوةزيران يان وةزارةتة تايبةرةن ةكان يان ئةو اليةنانة
اليةن وةزرارةتء اليةنةكانم ثةيوةن يان بة لة رانةة ياساييسو ثرلة ذثَي انَيورارادةربرزين ء: ةمرضوا

م، هةروةها يةك كردنةوةر جؤرةها كَيشة لة نَيوانيان ا، ئةطةر موةزارةتةوة نية، دةخرَينة بةردة
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يان لةسةر دةسةثَمء دةبَم اليةنةكانم كَيشةكة ئةجنومةنيان كردة ناوبذيوان، ئةو كاتة رزار ئةجنومةن
 .سوثاس, ثابةن بن ثَييةوة

 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا ؤةرموو, زؤر سوثاس
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 وازةر ضوارةمرةد

 انَيرية خؤجَييةكان ءئةجنومةنة شارةوانيةكارطك
 140: ةرمادد

وهَينانةكايةوة وطؤرزيين ( ةحينازا، دة، ثارَيدطا)ييةكان لة هةرَيمم كوردستان ا نم يةكة كارطَيرزدشكرةداب
ودياركردنء هةمواركردنم سنوريان ءلَيك ازانء لكان نيان بة يةكةيةكي كارطَيريي  نايمةَلبةن ةكان

 .ديكةوة، بةثَيم ياسا دةبَيت
 147: ةرمادد
ثشت بة بنةماي ( َيدطا، دةزا، ناحيةارث)  امم كوردستانلة بةرزَيوةبردنم يةكةكارطَيريةكاني هةرَي: ميةكة

طَيريةوة دةبةس َيت، وبؤ هةر يةكَيكيان ئةجنومةنَيكي خؤجَييم هةَلبذَيردراوي لة كار ةزيمةركنا
و ؤةرمانةكاني ركازر هةَلبذاردنمء دةسةآلتء ئةوشَيو ت،ةبَيدوة هةَلبذاردنَيكم طشتمء نهَينمء رزاستةوخؤ

 .دةكرَينبة ياسايةك ديار
ر رَيَيت وسةرؤكم يةكةر كارطدةب ةجَيكردنيجَيبهةر يةكةيةكم كارطَيرر ئةجنومةنَيكم : مةدوو

آلت وئةركوؤةرمانةكانمء دةسةكردني دياران ءنهَيكة ياسايةك ضؤنيةتم ثَي، وبكايةتي دةكاتسةرؤ
نم ناوةن ر لة زراوةكاةثةيوةن ر بة ئةجنومةنم خؤجَييم خودي يةكة كارطَيرزيةكة ووةزارةتء دام

 .كوردستان دياردةكرَيت
 144: ةرمادد
 هةزار سَي (7222)ةرر هةر ثارَيدطايةك ءدةزاو ناحيةك ءهةر طون َيك كة ذمارةر دانيشتوانم لة تسةن

، ث  بَيت، شارةوانييةكم دةبَيت، ئةجنومةنَيكي شارةوانم هةَلبذَيرداو بةرزَيوةر دةبات كةس
 .م ياساثَيبة، ش بة هاوآلتيانم دةكاتثَيشكة موخدمةتطوزاريةكانم طشت

 140: ةمادد
 .مةعنةويان دةبَم متةئةجنومةنةكانم خؤجَييء شارةوانم كةساي: ميةكة

 .هةر يةكةيةكم كارطَيرر يان شارةوانم بودجةي سةربةخؤي دةبَم: ةمدوو
 146: ةرمادد
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رانةي نةتةوةكاني نَيو يةكة رةوانم، نوَينةرايةتم دادثةروةشازران نم ئةجنومةنةكانم خؤجَيمء امةلة د
 .يةك رزَيك دةخرَيتاساشارةوانيةكة لةبةر ضاو دةطريَر، ئةوةش بةثَيم ين يا، كارطَيرزيةكة

 

 
 وازةر ثَينجةمرةد

 تةو كؤميسيؤنة سةربةخؤكاندةس
 143: ةرمادد
 : بة ياسايةك ئةمانةي خوارةوة دادةمةزرَين: مةيةك

 .رزاثرسم لة هةرَيمم كوردستاناردنء ذباآلر سةربةخؤر هةَلب ستةيدة( ع
 .ومةنم راذةي شارستانمجنةئ( ب
 .نم ضاودَيريم دارايموايد( ج
 .ر طشتم دةستثاكمتةةسد( د

 (.ئةمبةدمسان)سيؤنم ثاراستنم ماؤم طةل ؤميك( هـ
 .سيؤنم تايبةت بة ماؤم كوردة ؤةي يةكانميؤك( و
 .ةكانهاورد ءةر طشتم بؤ سةالمةتء ضاكم بةرهةمة خؤجَييمستةد( ز
 .ن نطةياةر سةربةخؤي كوردستان بؤ رزاطةيان نء ستةد( ح

 : مدووة
 .اسايةك ئةجنومةنم رزاوَيذكارر بؤ كاروبارر ئابووري ءكؤمةآليةتم دادةمةزرَيتي بة( ع

م ئةجنومةن ثَيشكةش كردني رزاوَيذة لة كاروبارة ئابووري ءكؤمةآليةتييةكان بؤ سةرؤكايةتم ركةئ( ب
 .عَيراق وئةجنومةني وةزيران -هةرَيمم كوردستان هةرَيةء ثةرلةمانم

 142: ةرمادد
هاتوون، لةذَير ضاودَيرر ثةرلةمانم  143مم ماددةر ةكةدةستةو كؤميسيؤنانةر لة برزطةر ي ئةو

 .كوردستان دةبن، بةثَيم ياسا
 وازةر شةشةمرةد

 مة داراييةكانحوك
 149: ةرمادد
ي ةأل بكرَيتةوة يان كةسَيكوضثو، ار بكرَيتموهة،  رَيتسةثَينبت باجَيك يان رةمسَيك َيناب: ميةكة

 .ي شتَيكي ديكةي لةوةي سةثَين راوة لَيناكرَيتوادا، اسا نةبَيتي بة، يشةسوك، ببووردرَيتلَي
ةي انخاوةن دةرامةتة ندمةكان لة باج ان دةبووردَين بة شَيوةيةك ندم ين رادةي دادثةروةر: ةمدوو
 .ت، ئةويش بة ياسايةك رزَيك ةخرَيتبؤ دةستةبةر دةكايان وبذَي

 102: ةرمادد
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 : تم هةرَيمم كوردستان ثَيك َيت لةاداه
ةوتم باجء رةسة ءكرَيم خدمةتطوزاريم شوَينة طشتيةكانء داهاتم دةزطاو كؤمثانياو كسةد: ميةكة

ي باج دنةوةررجيي بةرَيوةضوون وكؤكخةبةروةذن يية طشتييةكان لة هةرَيم ا وئةوةي وةردةطريَيت لة 
 .داهاتة ؤي راليةكان لة هةرَيم اديكة لة ورةمسة طومرطيةكان وشك 

 .ني دةرامةتة سروشتيةكان لة هةرَيم ااندةسكةوتم وةبةرهَي: مةدوو
 .بةخشينةكان وهيبةكان: يةمسَي

 .دةرزة ناوخؤيمء دةرةكيةكانم تايبةت بة هةرَيمم كوردستان: رةمضوا
مانة نةوتي وغازي ورةمسةكاني طومرط ودةرامةتةكاني ديكةي ثشكي هةرَية لة داهاتي سا: نجةمثَي

 .ؤي رالي
 101: ةرمادد

 .م دارايم بة ياسايةك ديار دةكرَيتساَل
 100: ةرمادد
لة هةموو ساَلَيكم دارايي ا ياسار بودجةر هةرَيمم كوردستان دادةنرَيت كة داهاتء خةرجية : ميةكة

 .نم لة خؤ دةطرَيتكاخةم َينةرة
سَم مانط بةر لة كؤتاييهاتنم ساَلم دارايم ثَيشكةش بة  شثَي، ذةر بودجةر ساَلم دارايمثرؤ: مدووة

 .عَيراق دةكرَيت -ردستانوك ثةرلةمانم
ر بةلة، لة باري دواكةتنم ئامادةكردن يان ثَيشكةشكردنم بودجةر هةرَية لة سةرةتار ساَلم دارايي ا: يةمسَي

ي ئةو ثشتةوانةي 10/1مانطَيك ثشت بة خةرجكردني رزَيذةر بَيت، حكومةتم هةرَية بؤ هةر ك هةر هؤية
 .زؤر سوثاس, رايم ثَيشوو برياري لةسةر دراوةاد ثةسن كراو دةبةستَيت كة لة بودجةي ساَلم

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دلَير ؤةرموو, زؤر سوثاس

 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 وازةر حةوتةمرةد
 مة كؤتاييةكانحوك

 107: ةمادد
كم ئةجنومةنم ؤن ام ثةرلةمان يان سةرئةسةرؤكم هةرَية يان سةرؤكم ثةرلةمانم هةرَية يان  َيناب

تةكانء ةبيوةزيران يان جَيطرةكةر يان وةزيرو دادوةرو داواكارانم طشتمء جَيطرةكانيانء خاوةن ث ة تا
، شتَيك لة ساماني طشك لةهةرَيم ا بكرزن  هي، يان هةيةبةرزَيوةبةرة طشتييةكانء ئةوانةر ث ةر ئةوانيش

ن يا، ك لة ساماني خؤيان ثَييان بفرؤشنَيشت، ن بة دةزطاكاني هةرَية ةبةكرَي بطرن يان بةكرَي بن يا
 .بةَلَين ةرن يا، ةرنهَي، ثابةن  كةرزَيككةوتنَيكم رزاستةوخؤ يان ناراستةوخؤ طرَيبةست بكةن و
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 104: ةرمادد

 -رَيمم كوردستانةكانم هةةآلتسدة ة  دةدَيكم دةستوورر يا ياسايةكم ؤي راَلم ناكرَيت كة لهيبة كار
م بكاتةوة، تةنيا بة رةزامةن يم ، كةاني دةسةآلتة ؤي راليةكان ان يةكعَيراق ولة دةرةوةي تايبةرةن

  ةراندةنطنةر يزؤرومةن يم طةىل هةرَيمي كوردستان لة رزاثرسييةكم طشتي ا رةزام كوردستان ءةمانثةرل
 .ي بؤب ةنطدةن

 100: ةرمادد
تةواو نةبووة يان ئةوانةي كة يان ( ويةتس) ردنةوةكك ةستان ا يردئةو زةويانةي لة هةرَيمم كو: ميةكة

ددةر حوكمم ماكوردستان ا،  يمبرزيارر يةك كردنةوةيان ث ةي كؤتايي بةدةست نةهَيناوة لة هةرَي
دةيانطرَيتةوة، وجَيبةجَيكردنم برزيارر  1932ر ساَلم 113وكاَلم ذمارة دةواندةر ياسار ضاككردنم كشت

 .رزادةطريَيت 1930م ر ساَل92ة ياسار ذمارة ل ماددةر هةشت
ةر ثَيش  نايدادطاكان تايبةرةن  دةبن بة سةيركردنم داوار دةرةبووكردنةوةر ماؤم ئةو زةو: مةدوو

ر (يةكةم)ستيان بةسةرداطرياوةو برزيارةكانم برزطةر لةاليةن حكومةتةوة بة مةبةستم سوودر طشتم دة
نةي هَيشتا ئةو ماؤانةر بةسةريانةوة هةن لةاليةن لَيذنة تايبةرةن ةكانةوة وائة، سةرةوة دةيان طرَيتةوة

 .نةضةسثَين راون
 106: ةرمادد

خؤر، دةدةكانم ر هةرَيمم كوردستان جطة لة تايبةرةن يية ئاساييةكانم "ديتةمي"ار ثَي اضوونةوة طداد
نماييةكان لةو داوايانةر خراونةتة َيئةم دةستورة لَيك ةداتةوةو بريار دةدات لةسةر نادةستووريم ياساو رز

 .بةردةم دادوةري، تا ئةوكاتةي دادطار دةستورر لة كوردستان ا دادةمةزرَيت
 103: ةرمادد

بآلودةكرَينةوةو لة رزؤذر " كوردستانوةدائعم "عَيراق  -كان لة رزؤذنامةر ؤةرمم هةرَيمم كوردستاناياس
 .وة بَيتةبآلوكردنةوةيان كاريان ثَي ةكرَيت، مةطةر دةدَيك هةبَيت ثَيضةوانةر ئ

 102: ةردماد
اثرسييةكم رز لة، عَيراق لةسةري -دةستوورة دوار رةزامةن يم زؤرينةر دةنط ةرانم طةىل كوردستان ئةو

 .طشتي ا بة ثةسةن كراو دادةن رَيت
 109 :ةرمادد
 ن هةيةبؤيام ثةرلةمان انسةرؤكم هةرَيةء ئةجنومةنم وةزيران ثَيكةوة يان نيوةر ذمارةر ئةن ام: ميةكة

, ييةمم كؤمارسيستلة  دةستشنيازر هةمواركردن لةم دةستوورةدا بكةن، بة مةرجَيك هةمواركردنةكة ثَي
 .داتدميوكراتم هةرَيةء يةكَيتم خاكم هةرَية نة مينلةماثةر
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امانم ن ذمارةر ئة( 0/7)راق بؤي هةية بةرزَيذةر دوو لةسةر سَيم عَي –ةرلةمانم كوردستان ث: مةدوو
 .شنيازةكة ب اتبرزيار لةسةر ثَي

ةو كةسانةر ماؤم دةنط انيان ر ئ% 00رزاثرسم ماؤَيكم رزةوار هاوآلتيانم كوردستانة و لة : ةميسَي
دياركراو بكةن، بة مةرجَيك بة ياسا رزَيكبخرَيت  لةهةرَيم ا هةية دةتوانن داوار رزاثرسم بؤ بابةتَيكم

 .وئةجنام ب رَيت
ةسةر رةزامةن ييم طةىل هةرَيمم كوردستان لةسةر هةمواركردنةكة بثةرزبوونم شةست رزؤذ تَيدوار : ةمرضوا

 . ةران، هةمواركردنةكة كارا دةبَيتطنةلة رزاثرسييةكم طشتي ا وبةزؤرينةي دةنطي د
 162: ةرمادد
ةوة لة  كردنيرؤذ لة رؤذي ثةسةن( 62)ورة بة كارا دادةن رَيت لة دواي تَيثةرزبووني شةست دةست ئةم

رزؤذ لة دواي ثةسةن  كردنيةوة لة راثرسينةكة ( 12)ةرؤكم هةرَية لة ماوةر دة ، وسرزاثرسية طشتيةكةدا
 .سوثاس, دةكاتةوةوبآل (وةدائعم كوردستان)مةر ؤةرمم انذئةم دةستوورة لة رزؤ

 :د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
, لَيرةدا كؤتايي بة خوَين نةوةي دةستووري هةرَيمي كوردستان دةهَين  بة زماني كوردي, زؤر سوثاس

ئةن اماني ليذنةكة , دةمةوَيت سوثاسي تةرجومةكةي بكةم لةاليةن دكتؤر نوري تاَلةبانييةوة كراوةو
دةستيان خؤش بن رةشنووسَيكي رةوا و , ق وكةرية بةحري و مامؤستا كاكة و كاك تاري, ثَي اضوونةتةوة

ئومَي  دةكةم هةروا هةموو ياسامنان لةمةودوا كورديةكةي وا جوان , جوان بوو هي  ط ةيي و شت نةبوو
خاتوو , كاك شَيرزاد, كاك خ ر, كاك شَيروان, ياخود بؤ خوَين نةوةي بة زماني عةرةبي كاك ؤةرسةت, بَيت

 .ةت ديباجةكة بة عةرةبي دةخوَينَيتةوةت كاك ؤةرس,ثةخشان با بفةرموون
 :بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 العراق -مشروع دستور اد ية كوردستان 
حابطج الب

حيفححخحن حبلغلو ح طلغ  حهكتط ورا  حأ ظم  حسخحقوم حلاقوه ح ظلم حبلا بقحبل  حعط ىحسخحجور شابحكورهستط 
لب حبلبش ح أستوا تحعليوطحسطحأق تح هححسخحققوقوطحبلطبياي ،حهب حبهللس كزاتبط،حسلبتوطحق اتوطح ج ه وطح

حضحي ح حقبلبط ح كوط حلإل رط ، ح ثقطفي  ح بجتمطعي  ح بقتصطها  ح سيطسي  حسا ي  حققوق حسخ حبلا لي  بملوبثيي
ح إربه وطححللمصطحل ح بلقط و ي حبلريطسي حس كز ط ح حتااا حبملصري ح ق ا  حيف حققوط حسخ حق ستوط حأ  ح اا بلا لي 

حبىلحسإحفحسطحمتتا ح هحبلشاوبحبل حب رلخ حعخحبالسدب ورا حبلاامط ي ح اياحبحل بحبلاطملي حبأل ىلخبال توطهًب
حبيحبلوورهحح1902سو ححســيظري حقيومطحأق تحب فطحفحسبطهى حبل ئيسحبألس اويح اار ح الرخحبألر ا حعش ا

ح حسوبههط حسصريهمحضمخ ح ق ا  ح64 67 60)يف حسو ( حلوزب  حلل و حح1907ح رخ ح ط فطقي  ح أكا  قيومط
ييحلاصب حبألسمح أ حكورهستط حبجلوو ي حبملرمطاحفيمطح ااح وورهستط حبلا بقحملح وخحجزً بحسخحبلا بقححقبلت
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طئعحبلتطرارح  فواهحبلوتبح بخل بئطحهح قلا لحبجملط راح بطحالح اعمببلا  يحاوسًطحسخحبألاطمح إ حسططلب ح بهعط ح
أل ر ينيحيفحبلق  نيحبلرطهسحعش ح بلاش اخحبح بفينيحبلا بحبلقاسط ح خ بئطبملاااحسخحقب حبملؤرخنيح بجلغ

لحو  أكاحهلطحأ حقا هحبلا بقحالمتتاحمشطاًلحأ ااحسخحسوطق حجب حمح اخحكمطح أ بطحملح وخحجزً بحسخحبأل طض
تحسصطحلح رّهتح  ل حُق جحبملططلبنيح ضمبطحإالحأ هح رغمحلل حمتحإحلطقحكورهستط ح طلا بقحبلا  يحملقتضيط

ه لي حه منطحبستطالعحل بُاوطحأ حأستفتط حإلربه وط،ح قيومطحأق تحقووس حبلا بقحجزئيًطححباحأه ىحلباضحققوقوطح
 كط حإلتزبسبطحه بحلبح بيا حه لي حقيثحسوا حبملطهاحبلاطش احح1970/سطاس/72يفح ص حيبطحبلصطهرح تطرارح

بألسمح رغمحأ حبلتزبمحبحلووس حبلا بقي حه بح قيح طف ًبحسوهح ااالهحأ حإلغط هحإالحمبوبفق حغطلبي حأعضط حعصب ح
 إ حسيطس حبلقمعح صطعاتحسو ح ااحأخ ىحعلىح.حجتطهحبألسمحبملتحااح ااح أسيربطحإالحأ هح قيحقدًبحعلىح رق

ساىحأكا حسخحمثط ي حعقوهحملح وقفبطحأ ححتاحسوبطحسطحسط حيفحهسط ريحبلا بقحبملتاطقب حسخح صوصح أقوطمح
حسخ ح بلش بك ححُأقتبر  ح بملرط با ح طلاال ح تغوى ح بل  حبإل رط  ححبقوق حبخلطص  حبلا لي  ح بملوبثيي بإلعال طت

ح حسو  حهستور حسخ ح اً ب حبلف ص ح  وطفؤ ح1900 بحل ا  ح اسط ري ح1902 س  رًب ح1964، ح1962، ح1932،
عواحقاحح  حأ حبحلووسطتحبملتاطقب ح ااتحك حبخلطوطحبحلم ب ح ملح توقفح1992 ب تبطً بحمبش  عحهستورح

حفتوج ح حبلا قي ح بلتطبري حبجلمطعي  حبإل طها حج بئم حبر وطب حس قل  حإىل ح اا بط ح   حبلقوسي  حققوقوط جتطه 
حبلاومغ بيفحألجزب ح حبلوبقع ح  غيري حأ يبط ح و ا حعخ حق ا  حآالفح مخرمطئ  حأر ا  حعلى حسطا  و ح إزبل  سيطسط بط

ح بقىحس حعمط حقر ًب ح تب ريحسوب  حكورهستط  حكورهستط  حسخ ح غيريح بسا  ح ق بهمح محلبمحعلى حسا بم خ
قوسيتبمح ب تبطجحسيطس حبلتصفي حبجلراا ح طستخابمحبألسلح حبلويميط ا حيفحسااو حقلب  حبلشبيااح سوط يح
حيفحققولح حبلفيلينيحإىلحقتفبم حبلووره حشبط  ح سطق حبآلالفحسخ حبألخ ى حبملوبقع ح عش بت ح  بااوط   طليرط 

حبجلمطع ح بملقط   حبلويميطئي  حبجلوري حبلت طرب حعوبم ح بسقط  حبلا بق حخطرج حإىل حعوبئلبم حهّ  ت حأ  ح اا ي 
ألفحإ رط حح120بلا بقي ح  باتبطححبمالتحبإل طهاححبيحبلبطرزب ينيح محالتحبأل فطلحبل حربجحضحيتبطحأكا حسخح

ح..سا يحأعزلحسخحشبطبح شيوخح  رط ح أ فطل
ح بالضطبطهح بلقمعح بلظلمح بإل طإ ح حأهلمتوطحر جحقحهاحبل حكط  حلغ حقوطمحبلا ببلقرواحبل حعوسلوطح بط ساوط

 خع بلاوراح أج  حفيوطحلظىحبال تفطضطتحبملتاطقب حبل حمح حسشطعلبطحبألجابهح بآل ط حعلىحهربحسررياحبلافطع
علىحبلوجوهح بست ط  حلوزع حبلبقط حفوط  حثورب وطح  ثبط وطح ب تفطضط وطحبل حبستاتححظبتح ساطر حبحلفط لب

ساحااهمحللرالمحكلمطحالجحيفحبألفيح صيصحأس حلهحإالحأ حشيم حطح  حبلاش اخح ملحاتوبَ حقطه بعلىحساىحبلق
أخ ىح هو بحكط حجوه ححبحلوطمحبل اخح وبلوبحعلىحسااحقومحبلا بقحكط حبلغارح طراح بلووولحعخح اباب بمح طرا

حأهلحعلىحلل ح ووهلمحعخحب فطقي ح وصلبمحسخحب فطقي ح  ح1966/قزا ب /09سيطستبمح هاا ح ب بمح سط
بل حسباتحبلربي حلال قضط حعلىحق ك حح1930/آلبر/ حإ  بسبمحب فطقي حبجلزبئ حبملشؤ س حيفح1932آلبرح

حأشب ح ح اا حفلقاحجتاهتح قوا حبأل ا حإىل حملحفما حأ بط حإىلحقنيحإال ح بل ح إ حخب حأ وبرهط حبلتح را  شابوط
سررياحسليو ي حإىلحه لحبجلوبرحهزتحسآسيبطحبلضمريحح سطحأعقببطحسخح1991  وج حأخريًبح ط تفطض حر يعحعطمح

 سطح تجحعوهحيفحإقطس حبملوطق حبآلسو حيفحح1991/ يرط /0يفحح622بلاطمليحصارحعلىحأث هطحق برحجملسحبألسخح
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حسصريح حسخ حأ ق  وط حللو طا حقباًل ح بل حجط ت حبلاط ي  حبخلليج حق ب حيف حبملتحطلف  حبلا ل حقب  حسخ كورهستط 
  أسيسحأ لحقووس حح19/0/1990م  طحلتل حبلف ص حبل هبي ح ط تخط وطحال لح  ملط حيفحاحبسةةتاقجمبول،ح 

اربلي حسخحي إقطس حبلرلط حبلقضطئي ح سخحثمحق برحبلدملط ح إعال هحبملشبورحللفح0/3/1990ب باق حسوهحيفح
حبل حاوو  ح أ  حس كزا  حع بقي  حقووس  حأا  حسع حلوورهستط  حبلفياربلي  حبلاالق  ح بختيطره حه ل حجط به ا بق

مجبورا حفياربلي حهومق ب ي ح  ملط ي ح ااها حسرتواًبحيفحلل حإىلحققوطحبملش  عحيفح ق ا حسصري طحبستوطهًبحإىلح
حبالقتصطها ح حللحقوق حبلا لي ح بلابا ح بلريطسي  حبملا ي  حللحقوق حبلا لي حبلابا ح إىل حبملتحاا حبألسم سياطق

حبملتحاا حبألسم حعخ حبلصطهراخ ح بلاقطفي  حح بالجتمطعي  ح تطرارحح1966عطم حبلا بق حإليبمط حب ضم قيث
حقيومطحمتححت ا حبلا بقحسخحبلوظطمحبلاكتط ور حبلوقشيح إق برحقط و ح00/1/1931 ح لقاحجتاهتحآسطلوط ،

إهبراحبلا ل حبلا بقي حللم قل حبال تقطلي ح تأسيسحه ل حبلا بقحبلفياربلي ح سخحثمحإقطس حهستورحبلا بقحبلابئمح
ااب حح10/12/0220غطلبي حشابحبلا بقح طلاستورحبلفياربليحيفحبالستفتط حبلاطمحيفححعلىح فسحبألسسح إق بر

صح حبختيطرحشابحكورهستط ح صح ح شخيصهحلوظطمحبحلومحبلصطحلحلا بقحاتوو حسخحقوسيتنيحرئيريتنيح
حستووع ح أهاط  ح بألرسخ ح بآلشورا  ح بلولاب ي  حبلرتكمط ي  حبلقوسيطت حإىل حإضطف  ح بلوورها  حبلا  ي  حهيحهمط  

اومخحخريهحيفحإقطس حه ل حبحتطها ح وو حأكا حكمطاًلح  أهياًلح.حبإلسالمح بملريحي ح بألزااا ح بلصطئب حبملوابئيني
ح.إلقطس حبلاالح حتقييحبألسخح بالستق برح بحل ا ح حبلاومق ب ي ح إ صطفحسوو ط بطحبلقوسي ح بلااوي 

ح إف ح ظلم ح قمع حبضطبطه حسخ حأجيطلوط حعط   حملط حسوط حبحلهربكًط ح رسوز حلقطها حسوط حبلتح را ح  قاا ًب ك 
ح ح سوطضليبط ح ققوقهحش حَيشم ر  الببلوورهستط ي  حكورهستط  حشاب حق ا  حأج  حسخ حضحوب حممخ باب هط

ح اابل حبألهابفحبل ح طضلوبحسخحأجلبطح بملش  ع حمبطحفيبطحققهحيفح ق ا حبملصريح بلاومق ب ي حللا بقح إق برًب
بملوبثييحبلا لي حلبتحبلصل ح إلقطس حجمتمعحهومق ب يح حطمليححلقوقحبإل رط ح بلابوه بهتابً بحمببطهئحبإلعال حبلا

حسوو  حعلىحمجيع حسوفتال حبألسطسي  حبإل رط  ح ققوق حبالجتمطعي حبلاال حسؤسسحعلى حكورهستط  حبقليم  هحطيف
حارطهح-بلقوسي ح بلااوي ححي رح طقطتحسوب ويهح اب حكورهستط  حهومق ب يًط حسوقاًب محيفح وط حبلا بقحأقليمًط

حبلريطسي حبلو وي ح حسعحإربهاح قي حسوو طتحشابحبلا بقحبلقوسي ح قوبهط ح خيطرب وط ح القْ حفيهحإربه وط ع بقٍٍٍ
حه بح حأقموط حفلقا حلل  ح لو  حبإل رط  ح ققوق ح طلتااها  حاؤسخ ح  ملط يًط حهومق ب يًط حفياربليًط حاوو  حأ  على

ح.بلاستور
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيروان ؤةرمووكاك ش, زؤر سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلبطبحبال ل

حبةةطهئحبألسةةطسي ملب
حح1:حطهاملب
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حإقليم حكورهستط  حهومق ب يححإقليم ح  ملط ي حمجبور  حبلريطسي ح ظطسه حبالحتطها  حبلا بق حه ل  حضمخ بحتطه 
ح.لفص ح نيحبلرلططتااتماحبلتااها حبلريطسي ح  اب لحبلرلط حسلميًطح سباأحب

ح0:حطهاملب
بلا بقحسخححمطفظ حههو ححبا ههطحبإلهبرا حبحلطلي ح حمطفظطتحك كو ح بلرليمط ي حح- توو حكورهستط ح:حاًل أ

 أقضي حعق اح بلشيخط ح سو طرح  لاف ح  لويفح ق قوشح  وبقيحزسطرح  اشيق ح أسويحكل حسخححي  أر 
ط ح اراح  طقي حجصط حسخححمطفظ ح بسطحضظ حهاطىلح قحمطفظ ح يووىح قضطئيحخط قنيح سواليحسخححمطف

ح.1962حبا ههطحبإلهبرا حقب حعطمح
ح.ا هحبالهبرا حالقليمحكورهستط بحلسخحبلاستورحبالحتطه حل سمح(ح142) اتماحبملطهاح:حيًط ثط
حاًطلثط ح: حبملطها ححبوم حبليبط حإعطه بط حقطل حكورهسةةتط  حسخ حبملةقتطا  حبملوط ي حأ وط  ح142)اتمتع حبل( استورحسخ

ح.بالحتطه ح طملرط باحيفحبحلقوقح بلوبجبطتح بلضمط طتحبملوصوصحعليبطحال وط حشابحكورهستط حيفحه بحبلاستور
حح7:حطهابمل
ح.بلا بقح-قليمحجاااحهبخ حقا هحأقليمحكورهستط حأحجيوزح أسيسالح
حح4:حطهاملب
حاًل أ حعدحسؤسرط هحبلاستورا: ح ومطرسبط بقليمحكورهستط حح ح لاستوربلشابحسصارحبلرلططتح أسطسحش عيتبط

حبالختصطصطتحبحلص ا ح حخطرج حبلا بقي  حبحلووس  حسخ حبلقوب نيحبلصطهرا حكطف  حعلى ح بلرمو حبلريطها  قوب يوه
ح.سخحهستورحمجبورا حبلا بقحبالحتطها (ح112)حتطها حبملوصوصحعليبطحيفحبملطهاحالللحووس حب

وو ححمطكمحكورهستط حسلزس ح تطبييح  نيحأخ ىحقطل ح وطزعحقوب نيحبقليمحكورهستط حسعحبا حقوبحيف :يًط ثط
حبلقط و حب ح ااالهحسخحقب حبلدملط حأ حب ططلهحس حملحاتمحإلغط  حسط قب حبحملوم حخحهستورحكورهستط ح قوب يوبط

ح.بلاستورا 
ح0:حطهابمل
حبالختصطصطدل حعخ حخطرج حكورهستط  حبقليم حيف حبالحتطها  حبلا بق حجلمبورا  حقط و  حب  حإ فطل حكورهستط  تحملط 

سخحبلاستورحبالحتطه حب حبقتض حسصلح حشابح(ح112)بحلص ا حللحووس حبالحتطها حبملوصوصحعليبطحيفحبملطهاح
ح.كورهستط ح لل ح قط و 

ح6:حطهاملب
حاًل أ ح: ح بلقوسيطتحأالخ ى حبلووره حبلا بقحسخ حشابحكورهستط  ح بآلشورانيح بألرسخح)اتوو  ح بلولاب  بلرتكمط 

ح.بلقط و حليمح فيممخحهمحسخحسوب  حبالق(ح بلا ب
ح.لرلططتحبالقليمح وظيمحققوقحبملوب وهحيفحبالقليمح قط و :حيًط ثط
ح3:حطهاملب
بي حشابحكورهستط ح إ حسبطهئحبلش اا حبالسالسي حهيحبقاحبملصطهرحطلاحه بحبلاستورحبهلوا حبالسالسي حلغكؤا

ح غري ح بالازاااخ حللمريحني حبلااوي  حبحلقوق حكطس  حاضمخ حللتش اع،كمط حيفبالسطسي  حبلاقيااححهم ق ا 
ح. بملمطرس حبلااوي 
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ح2:حطهاملب
 ا حس كزهحبلريطسيح قبحكورهستط حبلا بقحبحليحيفح ق ا حسصريهح وفرهح هوحمبقتضىحه بحبحليحق حيفحلشا

ح سيطهًاح ح أرضًط  ق حيفححتقييحمنطئهحبالقتصطه ح بالجتمطعيح بلاقطيفح قاحبختطرحبالحتطهحبحل ح طلا بقحشابًط
ستورحبالحتطه ح بلوظطمحبلفاربليحبلدملط يحبلاومق ب يحبلتااه ح حيرتمحققوقحبإل رط حبلف ها حا طل طملطحُالتزمح
ح-: لهحإعطهاحبلوظ حيفحإختيطرهحلتحاااحسرتقبلهح حس كزهحبلريطسيحيفحبحلطالتحبلتطلي .ح بجلمطعي 

حبال-الًً أ ح طلوظطم حباللتزبم حعخ ح  بجاًط حااا حمبط حبالحتطه  حبلاستور حق س  حبالسطسي حطحتأ تبط  حبملبطه   حأ  ه 
ح.بلاستورا حللاوموق ب ي ح حققوقحبال رط حبلف ها ح بجلمطعي 

ريحبلوبقعحبلاوموغ بيفحيفحكورهستط حأ حبلام حعلىحإ قط حعلىحبثطرهطح غإ تبطجحسيطس حبلتمييزحبلا قىح ح-يًط ثط
ح.خحبلاستورحبالحتطه سح142  تطئ بطحبلرط ق ح  بجاًطحعخحباللتزبسطتحبلاستورا حبلوبرهاحيفحبملطهاح

ح:9طهاحبمل
ح:و حققًطحأسطسيُطح هستوراًطحلإلقليماو
حلووس حبالحتطها ح أا حه ل حأ حجب حأجوبي حسخحشأ بطحبحبستطالعحرأ حبالقليمحقب حعقاحبا حإ فطقي ح ني:حاًل أ

ح.بملرطسح ظ  فحأ حأ ضطعحأ حققوقحأقليمحكورهستط حبلقطئم حقطليًطحأ حسرتقباًل
قليمح يفحبحلا هحبل حخيتصح رخحبلقوب نيحضموبطح بل حف جحعخحبلصالقيطتحبحلص ا حللحووس حلأل:حيًط طث

ح.تحبقطليمحبلا لحبالجوبي سطبالحتطها حبحليح اقاحإ فطقيطتحسعحقوو
لالقليمح يفحبحلا هحببل حخيتصح رخحبلقوب نيحضموبطح بل حف جحعخحبلصالقيطتحبحلص ا حللحووس ح:حاًطلثط

حليح اقاحإ فطقيطتحسعحبلا لحبالجوبي حمبوبفق حبحلووس حبالحتطها ح بل حليسحهلطحق بحسوبفقتبطحبالحتطها حب
ح.ه منطحسدربتحقط و ي حسقوا 

ح12:حاطهملب
ح:و حققًطحأسطسيُطح هستوراًطحلإلقليماو
حاًل أ ح ب: ح بلتوطسبحبلروط ي حبلتوطفؤ حسباأ ححتقي حبالحتطها  حبملوبره حسخ حعطهل  حلالقليمحقص  حاوو  حيفحالب  خ 

حسخحبستحقطقط هح يل حققبطتحب ظم حبحلومح حبصطبحكورهستط حسخحق قح  اسريح ق سط حشاببط بالعتبطرحسط
ح.بلرط ق 

ح.بالقليمحيفحبملوطصبح بلوظطئفحبالحتطها ح شو حستوطفئح ستوطسب حسشطرك:حيًط ثط
ح.إ ط  حبلارجطتحبلوظيفي حللا بئ حبالحتطها حيفحأقليمحكورهستط حمبوب ويه:حاًطلطث
ح11:حطهاملب

ح.بلا بقح للدملط حبفطلحغريهطحسخحسا حبالقليمحعطصم حلهح-و حأر ي حعطصم حكورهستط حساا
ح10:حطهابمل
كورهستط حعلمحخطصح هحا فعحإىلحجط بحعلمحمجبورا حبلا بقحبالحتطها ،ح لهحشاطرح  شياح عياهحمحالقلي:حاًل أ

ح. اوظمحلل ح قط و (ح ور ز)بلقوسيح



 772 

حيًط ثط حلبتح بقاححاتوو حعلم: حأصف  ح اتوسطهحمشسح لو  حفطال يضحفطالخض  حبللو حبالمح  كورهستط حسخ
ح. عش اخحشاطعًط

ح.وبطح بلاط حبل مسي   وظمح قط و حبال مس ح بال:حاًطلثط
ح17:حطهابمل

حالق حقوبت حكورهستط  حجيوزحفهح(شمةرطةَيث)ليم ح ال ح قط و  ح سبطسبط ح شويال بط ح وظم حبالقليم ححل بس  طعي 
ح.تحسرلح حخطرجح ططقحبلقط و طشي شوي حسيلي

ح14:حطهابمل
 حبالقليمحيفح اليمحب بللغتط حبلوورها ح بلا  ي حلغتط حرمسيتط حيفحبالقليمح اضمخحه بحبلاستورحقيحسو-اًل أ

ح.أ وطئبمح لغتبمحبألمحكطلرتكمط ي ح بلر اط ي ح بألرسوي حيفحبملؤسرطتحبلتاليمي حبحلووسي ح فيحبلضوب طحبلرت وا 
غ حبلرتكمط ي ح بلر اط ي حلغتط حرمسيتط حأخ اط حيفحبلوقابتحبإلهبرا حبل حاشو حبلوط قو ح بطحكاطف حلبل-يًط ثط

ح.لوورها ح بلا  ي ح حاوظمحلل ح قط و بحسوط ي حبىلحجط بحبللغتني
ح-اًطلثط حبملطها ح4) اتما حلتطبييح( حبلقط و ي حبجملطل ح جا حأاومط حبل مسي  حبللغ  حخبصوص حبالحتطه  حبلاستور سخ

ح.أقوطسبطحيفحبالقليم
ح10:حملطهاب
ح. ع ش ماحأقليمحكورهستط ح ظطمحبالقتصطهحبحل ح حيظ حبالقتوطر بالستغاللح اضمخحبملوطفر حبحل احبملتاا
ح16:حطهابمل
 حقووس حبالقليمحإصالجحبقتصطهحبالقليمحعلىحأسسحبقتصطها حقااا حإل بط حبلبوىحبلتحتي ح بإلمنطئي حفو 

ح.ططعطتحبملختلف ح اوظمحلل ح قط و قل  ش يعحبالستامطربتحيفحب
ح13:حطهاملب
ص ححبفظبطح إهبر بطح ش  طحطبالسوبلحبلاطس حيفحبالقليمحسل حشابحكورهستط ح  وظمح قط و حبالقوطمحبخل:حاًل أ

ح.بلتص فح بطح بحلا هحبل حجيوزحفيبطحبلتوطزلحعخحشي حسخحه هحبألسوبل
حيًط ثط ح بجل: حبلرطحي  ح بمليطه حقوسي حبلا  بتحبلطبياي  ح بملوطجمحث  ا ح بملقطلع ح بملاطه حغريحبملرتخ ج  وفي 

ح.لح حبالجيطلحبحلطلي ح بملرتقبلي سصلالقليمح اوظمحبستخ بجبطح إهبر بطح ش  طحبلتص فح بطح قط و ححيفظح
حبلبطبحبلاط ي
حبلفص حبال ل

حقوقحبملا ي ح بلريطسي حلب
ح12:حطهابمل
 بلوبجبطتحه  حمتييزح رببحبجلوسحأ حبلا قحأ حبللو حأ حبللغ حأ حوب وو حسترط   حأسطمحبلقط و حيفحبحلقوقحملب

ح.أ حبالجتمطعيحأ حبال تمط حبلريطسيح بلفو   حبملوشأحبالجتمطعيحأ حبلااخحأ حبمل هبحأ حبلوضعحبالقتصطه
ح19:حطهاملب
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للقط و ح  وطً بحح فقًطحف هحبحليحيفحبحليطاح بألسخح بحل ا ح الجيوزحق سط هحسخحه هحبحلقوقحأ ح قيياهطحإالح ول
ح.علىحق برحصطهرحسخحجب حقضطئي حخمتص 

ح02:حطهاملب
ح.تحبالقليمحبفطلحبإلج ب بتحبلالزس حلتحقييحلل ططفؤحبلف صحقيحسوفولحجلميعحسوب  حبالقليمح علىحسلطو 

 

 

 

ح01:حطهاملب
ح  وف حقووس حبالقليمحمتتابطحجبميمت  عحبحلقوقحبملا ي حتعحبمل أاح طملرط باحسعحبل ج ح وموعحبلتمييزحضاهط

حبلاستورح يفحبلابوهح بملوبثييحبلا لي حبملصطهقحعليبطحسخحقب حه ل حبل بقحا  بلريطسي حبملوصوصحعليبطحيفحه ب
ح. عليبطحإزبل حك حسطحااتدحعقب ححتولحه  حبملرط باحيفحبحليطاحبالجتمطعي ح بلاقطفي ح بالقتصطها ح بلريطسي 

ح00:حطهابمل
ووس حبالقليمحلو حسوب خحه منطحمتييزح اوو حإلزبسيًطحيفحبمل قل حبال تابئي ح  لتزمحفلهحقوبلتاليمحقيح :حاًل أ

ح. نيحكطف حبلفئطتحبلام ا حلكورًب إ طثًط حقووس حبقليمحكورهستط حمبوطفح حبألسي
حيًط ثط حبملب ح: ح بلتاليم ح بجلطساي  ح بلاط وا  حبال تابئي  حس بقله حيف حبلتاليم حجمط ي  حبالقليم حقووس   وف 
ح بإل ابعح بل حبلتفوق ح رعطا  ح بملا ي ، حلألغ ب حبلرلمي  حبلالمي حبلبحث ح  ش يع ح تطوا هط ح  لتزم توويوي

ح.بلوبوغ ح بال توطرح خمتلفحسظطه
ح.اوظمحبلتاليمحبخلطصح بألهليح قط و :حاًطلثط
ح07:حطهابمل
يبمحبملوتخبنيححب ا حكمطحط حممالسملوب  حبالقليمحقيحبملشطرك حيفحإهبراحبلشؤ  حبلاطس حسبطش احأ ح وب:حاًل أ

ح بهليئ ح بلبلاا  ح ب تخطبحبجملطلسحبحمللي  ح بالستفتط  حيفحبال تخط طتحبلاطس  ح  قلاححطتهلمحقيحبملشطرك  بألهلي 
ح.بلوظطئفحبلاطس حعلىحقامحبملرط باح فيحبلش  طحبملبيو حيفحبلقط و ح سباأح وطفؤحبلف ص

بلا بقح بجملطلسحح- حبمل أاحيفحأ تخط طتح  ملط حكورهستط حملشطركحاسخحبملقطع%ح00اضمخح رب حال ق حعخح:يًط ثط
ح.بحمللي ح بلبلاا 

ح04:حطهابمل
ح.ك بستهحسصط تط  حقو  حشخصي ح ق ا حبإل رط الب

ح00:حطهابمل
حبلقط و ح ق حبر وط هحج وم ،حجال حإالحعلىحبلفا حبل  حاااه ح الحعقو   حإالح وصحيفحقط و ، ح العقو    وم 

ح.أشاحسخحبلاقو  حبلوطف اح ق حبر وطبحبجل وم عقو  ححي الجيوزح طبي
ح06:حطهابمل
ح.قطضيحأسطمححموم حخمتص حقيحسصط ح سوفولحلل ميعتلب
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ح03:حطهابمل
ح.تبمح  ئحقتىح اب حإهب تهحيفححمطكم حقط و ي حعطهل ملب
ح02:حملطهاب

ح. بلافطعحسقاسح سوفولحيفحمجيعحس بق حبلتحقييح بحملطكم ح فيحأقوطمحبلقط وحيق
ح09ح:طهابمل
ف هحبحليحيفحأ حااطس حساطسل حعطهل حيفحبإلج ب بتحبلقضطئي ح بإلهبرا ح الجيوزأسط احساطسلتهحأ حبستامطلحح ول

حأ ححئ  سط ح طإلك به حبملوتزع ح طالعرتبف ح الااتا ححبقه، حبإل رط ي  حغري حأ بملاطسل  حبلوفري حأ  حبجلرا  بلتا اب
لب ح طلتاواضحعخحبلض رحبملطه ح بملاوو حبل  حأصط هحض رحبملططتبلتباااحأ حبلتا ابحأ حبلوعاح بلوعياح للم

ح. فيحبلقط و 
ح72:حطهابمل
ح.لىحخالفحلل ح الاشم حه بحبالستاوط حقوب نيحبلض بئبح بل سومعحللقوب نيحأث حرجايحسطحملحاوصحفيبطحسيل
ح71:حطهابمل
ح.للقط و حبجلزبئيحأث حرجايحإالحإلبحكط حأصلالحللمتبمحسيل
ح70:حطهابمل
حقييحع  حأ ربقحبلتحقييحبال تابئيحعلىحبلقطضيحبملختصحخاللحسااحال ت ط زحأر اًطح عش اخحجب حبلتحىلع

ح. الجيوزحمتاااهطحإالحس اح بقااح للمااحلب بطحبمسطع حسخحقنيحبلقبضحعلىحبملت
ح77:حطهاملب
 حجب حقضطئيحخحيظ حق زحبالشخطص،حكمطحالجيوزح وقيفحشخصحأ حقبرهحأ حس وهحإالح ق برحصطهرحع:حاًل أ

ح.خمتص ح بقًطحللقط و 
 وو حسشمول ححأ الجيوزحبلتوقيفحأ حبحلبسحأ حبلر خحيفحغريحبألسطكخحبملخصص حل ل ح فيحبلقط و حعلىح:حيًط ثط

ح. طل عطا حبلصحي ح بالجتمطعي ح خطضا حلرلططتحبحلووس 
ح74:حطهابمل
حعلىح فق حبحلووس حللافطعحعخحبملتبمح طر تو   حجوح حيفحس قل حبلتحقييحطبحجوطا حأوابحبحملوم ححمطسيًط

ح. بحملطكم حملخحليسحلهححمطِمحاابفعحعوه
ح70:حطهابمل
حاًل أ حق ست: حقومبط حيف حسط حأ  حبألقوبلححبطللمرطكخ حيف حإال حس بقبتبط حأ  ح فتيشبط حأ  حهخوهلط حأ  حب تبطكبط  الجيوز

ح.  طلط قحبل ح صحعليبطحبلقط و 
ح.جبحبلقط و بمحإالحمبو الجيوزح فتي حبألشخطصحأ حسقتويط:حيًط ثط
ح76:حطهابمل
ح أا ح بوتا  وجهححم جبحإ الغحأ حشةةةخصحاتمح وقيفهح أسبطبح وقيفهحلاىح قوعهحكمطحجيبحإ الغهحفورًب

ح.بليه
ح73:حطهابمل
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وزحبلتمييزحيفحساطسل حبلر نيح رببحبلاوص حأ حبللو حب حبجلوسحأ حبلااخحأ حبل أ حبلريطسيحأ حبملوشأحبلقوسيحجيال
ح.ا  احأ حبملولاحأ حأ ح ضعحآخ مطعيحأ حبلتأ حبالج

ح72:حطهابمل
 . نيلرمحبملاتقابتحبلااوي ح بملبطهئحبألخالقي حللفئ حبل حاوتميحإليبطحبرتحت

 

 

ح
ح79:حطهابمل
امحبلشوط ىح بلا بئضحإىلحسلططتحبالقليمحقيحسوفولحملوب  حبالقليمح علىحبلرلططتحبلب حفيبطحخاللحسااحاق 

حاوس حعش  حرحطال ت ط زحمخر  ح ا رحً إ  حبحملاها حبملاا حضمخ حبلب حفيبط حعام حأ  حأل حسببحكط  فضحبستالسبط
ح.سش  عحارتوجبحبملرؤ لي حبلقط و ي 

ح42:حطهابمل
ح.وزح رليمحبلالجئحبلريطسيحقر ًبحإىلحبلبلاحبل  حف حسوهجيال
ح41:حطهابمل
حبلا بقض  حة حكورهستط  حقووس  حعرحمخ حكورهستط  حلشاب حبلتح را  حبحل ك  حشباب  حعوبئ  حثَيشمةرطةلاوطا 
ح.عوبئ حضحطاطحبأل فطلح بلقصفحبلويميطئيح بملصط نيح طلاطهطتحبملرتاوم حج بئبط 
ح40:حطهابمل
حأظحي حك حكيط  ح  حبلتطبريح  حبلتوفري حأ  حأ  حبالرهط ي حبلاوص  حأ  حأ  حبلفطشي حبلشوفي حأ  حبلفو   بجحاتبوى

 لتزمحسلططتحكورهستط حةحبلا بقحمبحطر  حرله،ح دبلا قيحأ حبلططئفيحأ ححي  حأ حومباحأ حوم احأ حا  جحأ حا
حشو ًب,حبألرهطبحجبميعحأشوطلهح بلام حعلىحمحطا حأربضيحبألقليمحسخحأ ح وو حسق ًبحأ حسادًبحأ حسطق حلوشط ه

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو ثةخشان ؤةرموو, زؤر سوثاس

 :بةرزَيد ثخشان عب اه زنطنة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبلاط يبلفص ح
حقوقحبالقتصطها ح بالجتمطعي ح بلاقطفي حلب

ح47:حطهابمل
ح.م حقيحلو حسوب خح جيبحأ ح تطجحأسطسهحإسوط ي حكربحرزقهح ام حخيتطرهح اقبلهححب اتهالب

ح44:حطهابمل
ح.م لا حقووس حبالقليمح وفريح  بسجحبلتوجيهح بلتارابحبلف ح بملب حلتوفريحف صحبفو 
ح40:حطهابمل
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ح اوظمح قط و حبلاالق ح نيحبلامطلح أصحطبحبلام حعلىححطس حبحليحيفالل أج حسترط  حعلىحبلام حبملترط  ،
ح.عاحبلاابل حبالجتمطعي ح محطا حبلامطلحسخحبالستغاللبأسسحبقتصطها حسعحس بعطاحقو

ح46:حطهابمل
لل حأل حس  ب حبعلىحسالئم حه  حإخضطعححىلطسلنيحبحليحيفح رط  حبجلميعحيفحف صحبلرتقي حهبخ حعملبمحإالل

ح.بعتبطرحسوىحبألقاسي ح بلوفط ا
ح43:حطهاملب

ح.بال ضمطمحبحل حإليبطح اوظمحلل ح قط و   حقووس حبالقليمحقيح أسيسحبلوقط طتح بالحتطهبتحبملبوي ح وف
ح42:حطهابمل
ضحعطهلح س اعحاافعحقب حرفعحوالوي حبخلطص حسصو  ح الجيوزح زعبطحإالحألغ ب حبملوفا حبلاطس حسقط  ح ابمل

ح.ملطل حعوبطحأ حقطلحأستمالكبطح اوظمحلل ح قط و ااحب
ح49:حطهابمل
بجملتمعح هلطحبحليحيفحبلتمتعححبمطا حبجملتمعح بحلووس ححس احهيحبلوقااحبالجتمطعي حبلطبياي ح بألسطسي حيفبأل

ح-: ل ل 
ح.طً بحكطساًلحالحإك بهحفيهرضالجيوزحعقاحبلز بجحإالح  ضىحبلط فنيحبملزسعحز بجبمطح:حاًل أ

ح. وف حبحلووس حمحطا حبألسوس ح بلطفول ح بلشيخوخ ح  أسيسحجملسحبستشطر حلشؤ  حبالس ا:حًطي ثط
حاًطلثط حبالقرتبمح: حيف حأ الههم حعلى حبحلي ح للوبلااخ ح بلتاليم ح بل عطا  حبلرت ي  حيف ح بلاابم حعلى حبحلي لأل اله

ح.شيخوخ بل بل عطا حالسيمطحيفحقطالتحبلاوزح بلا زح 
ح.بالقتصطه حلأل فطلح  تخ حقووس حبالقليمحبإلج ب بتحبلوفيل ححبمطاتبمححيظ حبالستغالل:حاًط رب
ح.متوعحكطف حأشوطلحبلتمييزح بلاوفح بلتارفحيفحبجملتمعح بملارس ح بألس ا:حرًطسخط
 حبلاطئليحالسبطبحسط وف حقووس حبألقليمح أسيسحه رحخطص حل عطا ح محطا حبلورط حبللوب يحأفتقا حبال:حسًطهسط

ح.أجتمطعي 
ح02:حطهاملب

حقربححلو  ح عليبط ح بلاالج حبلوقطا  ح سطئ  ح وفري حبالقليم حقووس  ح على حبلصحي  حبل عطا  حيف حبحلي سوب خ
تبطحضمط حقيحسخحافقاحسصارحسايشتهحلظ  فحخطرج حعخحإربه هحيفحقطل حبمل  ح حبلا زح حبلرتس حيإسوط 

ح. بلشيخوخ 
ح01:حطهابمل
حاًل أ ح لتز: حبلاطم ح طلصح  ح  اوى حبالقليم حبل عطا حقووس  ح ه ر حبلصحي  ح بملؤسرطت حبملرتشفيطت ح إ شط  س 

ح.بالجتمطعي حللمرونيح  وف ح سطئ حبلوقطا ح بلاالج
حيًط ثط حبملرتشفيطتح ه رحبلاالجحبخلطص ح إش بفحبلرلططتحبملختص حيفحقووس ح: لألف بهح بهليئطتحبألهلي حإ شط 

ح. بالقليمح اوظمحلل ح قط و
ح00:حطهابمل
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حاًل أ حأص: حقي حبحلقوقحللماوق ح فس حعوقه ح خطورا ح  بيا  حسوشأ حكط  حأاًط ح له حإ رط يته ححترتم حأ  حيف ي 
ح.همحيفحسوهح لهحبحليحيفحبلتمتعححبيطاحالئق ح وو ح بياي حقارحبملرتططعحخبألسطسي حبل ح وو حملوب ويهحبل ا

 حبلصوطعي ح أجبزاحمح بلوظيف ح بالستفطهاحسخحبألعضطليللماوقحبحليحيفحبلاالجحبلطبةيح بلوفريح بلتا:حيًط ثط
ح.تمعبلتقوامح ك حسطحومووهحسخحإمنط حقارب هح سبطرب هحإىلحأقصىحبحلا هحلتأهيلهح غي حهجمهحيفحبجمل

حاًطلثط حبالقتصطه ح: حبلتخطيط حس بق  حكطف  حيف حبالعتبطر ح وظ  حبخلطص  حقطجط ه ح ؤخ  حأ  حيف حبحلي للماوق
ح. بالجتمطعي

حاًط رب حأ حستارف حأ حوقحبحليحيفحبحلمطا حسخحأ حبستغالمالل: لح يفحأا حأ ظم حأ حساطسل حلبتح بيا حمميزا
ح.قط  ح طلو بس 

حرًطسخط حبالقليمح طالهت: حلاطه حيفحم توف حقووس  ح بط حبلدبا حملخحلهحقطج  ح بلوتط  ح ط اق  حبالشطرا ح لغ  طم
ح.جرمه

ح07:حطهابمل
شخصيتبطحبملاووا حيفحب طرحستط ح صيط  حق سبطح ضمط حسقوسطتحرهف حقووس حبالقليمح  عطا حجطساطتحكووت 

ح.بلقط و 
ح04:حطهابمل
ح. يعحبلبحثحبلالميش توف حقووس حبالقليمح  عطا حبلالومح بالهببح بلفوو ح  :حاًل أ

سخحاحلو حف هحبحليحيفحبملشطرك حيفحبحليطاحبلاقطفي ح بلتمتعح فوبئاحبلتقامحبلالميح  طبيقط هح بالستفطه:حيًط ثط
ح.اووا ح بملطها حبلوطمج حعخحأ حأث حعلميحأ حف حأ حأه يحسخحصواهبحلمطا حبلقط و ي حللمصطحلحبمل

ح. بلوشططحبإل ابعيحلو حف هحبحليحيفحق ا حبلبحثحبلالمي:حاًطلثط
ح توف حقووس حبالقليمححبمطا حققوقحسلوي حبالخرتبعح بلتصطسيمح بلومطلجح بلاالسطتحبملر ل ح بألمسط :حاًط رب
ح.بلفوي ح بلالمي لت طرا ح ققوقحبألعمطلحبأله ي ح ب

ح00:حطهابمل
ح-:ف حقووس حكورهستط ح  عطا حبلوشئح بلشبطبح لل ح ةوت 
ح.محطاتبمحسخحبألستغاللح  قطاتبمحسخحبجلووج:حاًل أ

ح. ومي حسلوط بمحيفحشتىحبجملطالتح ح طوا حقط ليط بمح صق حسوبهببمح ح ش يعح شط ط بم:حيًط ثط
حبلقيمحبالخإح:اًطلثط ح   سير ح   واًط ح رتبثحعابههم ح وعيتبم ح  حبملبطهرا ح غ سحر ج حبألصيل  ح بلو وي  القي 

ح.أستبمحبلتطرخييح بلوضطليح بال رط ي
ح.بجملطالتحأسطسبمحألستامطرحسوبهببمحيفحبملرطهم حمبشطراعحبلتومي حبالقتصطها ح بألجتمطعي ح بلاقطفي حفتال:حاَط رب
ح.ب حه رهمحيفحبجملتمعجحلتمويوبمحسخح وىلحسرؤليط بمح أهبس ضعحبخلططح بلد:حرًطسخط
س حل عطاتبطح هعمبطحز ش يعحسبطهرب بمحبلف ها ح بجلمطعي ح بالهتمطمحمببتو ب بمح  أسيسحبمل بكزحبلال:حسًطهسط

ح.سطهاًطح ساوواًط
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حاًط سط حبلوسطئ : ح  بيئ  حبلاوموق ب ي  ح بملمطرس  حبجلمطعي ح بلام  حبلتاط  ي  حبل  ج حب قطتحالح ش يع ستامطر
ح.وت ًطحاصق حقط ليط بمح ازااحخدب بمف بغبمحبستامطرًبحس

ح06:حطهابمل
ح.طتبطح  وفريحسرتلزسط بطشرس حبل اطض حقيحلو حسوب خح حعلىحقووس حبالقليمح ش يعحأ طمم
ح03:حطهابمل
حبهلوب ,بملط ,حبالر )محطا حبلبيئ ح:حاًل أ  ح بملاووا ح اتحم حايسخحسرؤ لي حبالشخطصحبلطبي(حبلوبطتح بالقيط ,

ح. حسوبطحسرؤ لي حبصالقهحبضطف حملرؤ ليتهحبجلزبئي ح فيحبلقط و حماثحبلض رح أ
حيًط ثط ح بملرط ب: ح إقتصطها ححاللموب خحقيحأسطسيحيفحبحل ا  حإجتمطعي  حيفح يئ   يفحظ  فحسايشي حس ضي 

حلصط ح حتريوبط حبلبيئ  حمحطا  حيف ح بجب ح عليه ح رفطهي  ح و بس  حبلاي  حله حبحلطض احححل تيال بألجيطل
ح. بملرتقبلي 

 توف حقووس حبالقليمحساطجل حسصطهرح لوثحبلبيئ ح بحلاسوبطح الج حلل حعليبطحبلراىحلتطوا حبلغط طتح:حاًطلثط
بطح  وسيعحسرطقط بطح بحلفطظحعلىحبملوط يح بالقزس بخلض ب حهبخ حبملا ح قوهلطح  طوا هطح  وسيعحت محطا

ح بحملميط حبلاطس  حبحلابئي حب شط  حبلدات حبحليطا حعلى حللحفطظ ح بال تطجحبلطبياي  ح بلوبط طت حلالقيط  حبلطبياي   
ح حيف ح بملوطئخ حبآلليطت ح بستخابم ح بملوشآت حبأل وي  حإقطس  ح قظ  حلل حببلطبياي حك  ح اوظم حبلطبياي  حملميطت

ح. قط و 
ح02:حطهابمل
حبملرتحىلع حبملرتبل ح  ش يع ححلمطا  حبلتاب ريحبلالزس  حبفطل حبالقليم حعخحبلقووس  حبلافطع حسخ ونيح متويوبم

ح. شو ًب.ح إجيطهحبلوسطئ حبلقط و ي حلتأسيسحبالحتطهبتح بجلمايطتحبملختص ح  ل حققوقبم
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر شَيرزاد ؤةرموو, زؤر سوثاس
 :شَيرزاد اب  النجار.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلفص حبلاطلث

ح اطتحلب
ح09:حطهابمل

ح.بلتابريف هحقيحبلتمتعححب ا حبل أ ح حلو 
ح62:حطهابمل
ح بلتظطهفو  حبالجتمطع ح قي ح بلصحطف  ح بلطبطع  حبلوش  حبالقليمحق ا  ح  وظمح ح حقووس   بإلض ببحسلميًط

ح.لل ح قط و 
ح61:حطهاملب

حسا ق ح الجيوز حسوفول  ح غريهط ح باللورت  ي  ح بهلط في  ح بلدقي  حبلدااا  حبال صطالتح بمل بسالت حأ ح   بقبتبط
ح.فحعوبطحإالحلض  راحقط و ي حأ حأسوي ح  ق برحقضطئيبلتوص حعليبطحأ حبلوش
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ح60:حطهاملب
ح.بلرف حأ حبلروخحخطرجحبالقليمحأ حبلاوهاحإليهحيف ووحبقليمحكورهستط حأق برحبوس
ح67:حطهاملب
يياحزح قالحجيو ف هحاتوبجاح شو حقط و يحهبخ حبإلقليمحقيحبلتوق حفيهح ق ا حبختيطرحسوط حإقطستهحح ول

حلض  حإال حبحلي حققوقح ق اطتحبآلخ اخحه ب حأ  حبلاطس  حبلصح  حأ  حبلاطم حبلوظطم حأ  حبلقوسي حبألسخ  ربتحمحطا 
ح.و ط مبوجبحبلق

ح64:حطهابمل
حلتحقييحتل  ح ضمط حبستقالليتبط ح  طوا هط زمحقووس حبإلقليمح تازازحه رحسؤسرطتحبجملتمعحبملا يح هعمبط

ح. بهابفبطح اوظمحلل ح قط و
ح60:حطهاملب
ح حال حيفحبلااخ، ح  توف حقووس حبإلقليمح ضمط حق ا حسوب  حإك به حبلفو ح بلااخح بلاقياا لو حف هحق ا 

حسخ ح بقرتبمحسحكورهستط  ح  قوسبم ح شاطئ هم حعبطهب بم حملمطرس  حغريهم ح  ح أازاااني ح سريحيني رلمني
ح.بجلوبسعح بملرطجاح بلووطئسح أسطكخحبلابطهاحبألخ ىح  طوا هط

ح66:حطهاملب
كوسيل ح:حاًل أ:حبلرخ احأ حبلام حبلقر  حأ حبلط هحبلتارفيح الحجيوزحبلل و حإليه حأ حشو حسخحأشوطلحعم حظحي

 حبلتوجيهحبلريطسيحأ حكاقطبحعلىحبعتوطقحآرب حسيطسي حأ حآرب ح تاطر حس هبيًطحسعحبلوظطمحبلريطسيحأ حأحلإلك به
ح.ب هحبآلرب  بالقتصطه حأ حبالجتمطعيحبلقطئمحأ حبلتص االح

ح.احبلاطسل ح بستخابسبطحألغ ب حبلتومي حبالقتصطها كأسلوبححلشاحبلي:حيًط ثط
ح.ببكاقطبحعلىحبملشطرك حيفحبألقز:حاًطلثط
ح.كوسيل حللتمييزحبلاوص  حأ حبالجتمطعيحأ حبلقوسيحأ حبلاا حأ حبمل هبىحأ حبلريطسي:اًط رب
ح63:حطهاملب
ح.وظمح قط و ق ا ح أسيسحبجلمايطتح بألقزببحبلريطسي حأ حبال ضمطمحإليبطحسوفول ح  :حاًل أ

حيًط ثط حبال: حعلى حإجبطره حأ  حإىلحقزبحأ حمجاي  حبال ضمطم حعلى حأقا حإجبطر حأ حسالجيوز حفيبط حبلاضوا  حيف تم بر
ح.بلتخليحعوبط

حاًطلثط ح وظيمط بط: ح  ح شويال بط حبهبرا حيف حبلاومق ب ي  حبملبطهئ حممطرس  حبلريطسي  ح بالقزبب حبجلمايطت ح ضمخ
ح. ققوقحسوتربيبط

ح.وو حبحلزبحف عًطححلزبحأجوبةيحأ  ط اًطحللمصطحلح بجلبطتحبالجوبي الجيوزحأ حا:حاًط رب
حرًطسخط ح طملبطهئح بحلقوقحبالسطسي حبلوبرهاحيفحه بحبح لتزمحبالقزب: ح ممطرستبط ح  ظطسبط  بجلمايطتحيفحسوب بط

ح.بلاستورح قبولحبل أ حبألخ ح بلتااها ح  ب حبلاوف
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حسًطهسط ح بجلمايطت: ح بملوظمطت حبالقزبب حعلى حأ حححيظ  حبملقاس  حكتبه حسقتبرطت حأ  حبلااخ حإستخابم  بألف به
سوطسبحقز ي حأ حأ تخط ي حأ حح  حبلغريحسيطسيًطحأ حإجتمطعيًطحلتحقييوطشاطئ هحأ ح قوسهحكوسيل حللحطحسخحس

ح.هطغري
حاًط سط حب: حسعحأقوطم حأفاطهلط حأ  حسضطهًبلحتظ حبجلمايطتحبل ح تاطر حبهابفبط حقوب نيحبجلزبئي حأ ح تخ حسوقفًط

ح.ي حلشابحكورهستط اوللوظطمحبلريطسيحيفحبالقليمحأ حبلتاطا حبلرلميح بلتقطربح نيحبملوو طتحبلقوسي حأ حبلا
ح62:حطهاملب
ف هحبحليحيفحق ا حبالشرتب حيفحبالجتمطعطتح بجلمايطتحبلرلمي ح ال ف  حقيوهحعلىحه بحبحليحإالح بقًطحح ول

ح.للقط و 
ح69:حطهاملب
ح بملوبثييح بتا  حبملوضمحدحبلابوه حسخحقب حبلا بقحأ  العال طتحبلا لي حبخلطص ححبقوقحبال رط حبملصطهقحعليبط

ح.مل حالقوطمحه بحبلاستورسوبليبطح
ح32:حطهاملب
ح وو حمتا حبل  ح بأل فطقيطت ح بملاطهابت حبمل عي  حبلا لي  حبملوبثيي حيف حبملق را ح بحل اطت ح طحلقوق حبالجط ب تع

ح.عليبمحبلوبجبطتحبملقط ل حهلطحبورا حبلا بقحبالحتطها ح  فَطحفيبطح مج
ح31:حطهاملب
لوبرهاحيفحه بحبلاستورحأ ححتاااهطحإال قط و حعلىحأ حالومسحبحاوو ح قياحممطرس حب حسخحبحلقوقح بحل اطتحال

ىحعلىحبلاومق ب ي حولل حبلتحاااح بلتقيياحجوه حبحليحأ حبحل ا حإال طلقارحبملاقولح بملدرحلاىحجمتمعحسب
ح. بحل ا ح بلاابل ح بلو بس ح بملرط با

حبلفص حبل ب ع
حبجبطتولب

ح30:حطهاملب
محطا حسؤسرط هحبلاستورا ح بحلفطظحعلىحبلوقااحبلو وي ح باللتزبمح طملا ح حفطعحعخحبلو خح سالس حأربضيهالب

ح.بلوبيل حلوضطلحشابحكورهستط حسخحبج حبحل ا ح بلاومق ب ي ح بجبحسقاسحعلىحك حسوب خ
ح37:حهابملط
ح.رح بلقوب نيح س بعطاحبلوظطمحبلاطمح بجبحعلىحسوب  حبالقليملتزبمح طلاستوالب

ح34:حهابملط
ح فليبقرت حبم حل ابمحا حك بس  حعلى ح بحلفطظ ح شبابئبط ح ثورب بط حبلوورها  حبلتح را  حبحل ك  ح رسوز قطها

ح.لىحقووس ح سوب  حكورهستط عقابسىح بملوطضلنيحبملشطركنيحفيبطح بجبحسقاسحلبحثَيشمةرطةلاو
ح30:حهابملط
ح.ريىحك حسوب خحمحطا حبمللوي حبلاطس ح بحلفطظحعلىحبملطلحبلاطمح بقرتبمحققوقحسلوي حبلغعل
ح36:حهابملط
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ح.ىحك حشخصحبملرطهم حيفحبال فطقحبلاطمحمبطحارتحيحعليهحسخحض بئبح حرسومح فيحبلقط و عل
ح33:حهابملط
ح. ش فىحسخحاتوىلحسوصبًطحرمسيًطحأ ح ظيف حعطس حأهب حسبطسبطح ط ضبططح  زبه حعل

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل كاك خ ر بؤ , كاك عةوني بةزاز و كاك خةليد و كاك دكتؤر حمةمةد عومةر مولود, زؤر سوثاس
 .كاك عةوني ؤةرموو, كاك حمةمةد ئةبةد ئيسماعيد ؤةرموو دانيشن, تةواوكردني

ح
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حطلثبلبطبحبلا

حبلا بقح-طتحبقليمحكورهستط حطلس
ح32:حطهاملب
ح:ا بقحسخبلح–رهستط حكوو حسلططتحأقليمحوت 
ح(.  ملط حكورهستط )لط حبلتش ااي حرلب:حآل أ
ح.لط حبلتوفي ا رلب:حيًط طث
ح.رلط حبلقضطئي لبح:لاًططث

حبلفص حبال ل
ح(  ملط حكورهستط )لط حبلتش ااي حرلب

ح39:حهابملط
ابحبقليمحكورهستط حلشلرلط حبلتش ااي حيفحبالقليمح بمل جعحللب حيفحبلقضطاطحبملصريا حط حكورهستط حهوحب  مل

ح. اوو حأعضطؤهحممالنيحللشابح جي  حب تخط بمح طالقرتبعحبلاطمحبحل حبلر  حبملبطش 
ح22:حهاملطب
بلتماي ححا بقح كيفي حإج بئهح حتاااحسوعاهح  رب بلح– انيح  اق حب تخطبحأعضط ح  ملط حكورهستط ح:حاًل أ

ح. ش  طحبلوطخبح بلاضوحمبوجبحبلقط و 
ح. وواخحبلدملط حبلتماي حبلاطهلحللقوسيطتحيفحبقليمحكورهستط حا بعىحيف:حيًط ثط
 ح بلااوي ح ص فحبلوظ حيعضوحبلدملط حوما حشابحكورهستط حةحبلا بقحجبميعحسوو ط هحبلقوسي ح بلريطس:حاًطلثط

ح.عخحب تمط ب هحأ حسوطقتهحبال تخط ي 
ح21:حطهاملب
ح. طرارحب لحبجتمطعحلهحسخبلا راحبال تخط ي حللدملط حأر عحسووبتح باأح:حاًل أ
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حيًط ثط حبلوبطئي ح: حبلوتطئج حإعال  ح طرار حسخ حاوسًط حعش  حرئيسحبالقليمحخاللحمخر  حسخ ح اعوا حبلدملط  جيتمع
حيفحبلرطع حبلاط ي حعقلال تخط طت،ح يفح حسخحبليومحبلتطليحطل حعامحصا رحبلاعواحإليهحجيتمعح لقطئيًط ش احظب ًب

ح.ال تبط حبملااحبمل كورا
ح20:حطهاملب
احبلدملط حجلرتهحبأل ىلح  ئطس حأكدحأعضطئهحسوًطح اوتخبح طالقرتبعحبلر  حرئيرًطح  طئبًطحلل ئيسح سو  ريًبحقاا

ح.عطسًط
ح27:حهابملط

ح:ملط حقب حبملبطش احمببطسهحبليمنيحبآل ي د حعضوحبلاؤه
حبلاظيقأ)ح ح طهلل ح ققورم ح ك بسته ح  قا ه حكورهستط  حبقليم حشاب حسصلح  حعلى حأقطفظ حأ  حم  ق اطتحق

ح(.سوب ويهح أ حأقومحمببطمحبلاضوا ح صاقح إخالص
ح24:حطهاملب
حقتاا ح له حبليمنيحبلاستورا  حأهبئه ح تأرار ح ظيفته حسرتقيآلحسخ حبلدملط  حأ لوظيف ححيدحعضو حإليبط بلاوها

حسااحعضواتهحيفح ح ااحأ تبط   حقيبلدملط ح حتتربحسااحعضواتهحيفحبلدملط حالغ ب حبلرتفيعح بلرتممطثل حهلط
ح. بلقامح بلتقطعا

ح20:حهابملط
حأ حالجي حبلبلاا  حأ  حبجملطلسحبحمللي  حيفحبلدملط حبالحتطه حأ  ح  ملط حكورهستط ح بلاضوا  حبجلمعح نيحعضوا  وز

ح.بلوظيف حبلاطس 
ح26:حهابملط
يحبلا راحتب حسوبطحأر ا حأشب ححياهحبلوظطمحبلابخليحكيفي حإ اقطههمطح ال وملط حه ر طحإ اقطهحيفحبلرو حأساحكدلل

ح.بل ح ا  حفيبطحبملوبز  حبلاطس حإالح ااحبملوبفق حعليبط
ح23:حهابملط
بطمحبل ح رتاعيحلل ح وط حعلىح لبحرئيسحملزحمتاااحه راحبال اقطهحمبطحالازااحعخحثالثنيحاوسًطحإلجنطزحبوجي

ح.بلوزرب حأ حمخر ح عش اخحسخحأعضط حبلدملط حبالقليمحأ حرئيسحجملس
ح22:حطهاملب
صطبحبلقط و يحيفحبلدملط ححبضورحأالغلبي حبملطلق حالعضطئهح ح صارحق برب هح أغلبي حأصوبتحبحلطض اخحلوبحمتا

ح.بالصوبتحفل ئيسحبلدملط حصوتحبلرتجيالحسطحملحاوصحبلقط و حعلىحخالفحلل ح إلبح رط ت
ح29:حطهاملب
ح.ا سخحأعضط حبلدملط ح قاامحسقرتجحقط و حأ حق بر احأ حبكشال

ح92:حهابملط
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حأ اًل حأ ح: حبلتىحفصحجملسحبلوزرب  حقولحبالسور ح بلوزرب  ح  طئبه حل ئيسحبلوزرب  حأسئل  حبلدملط ح وجيه لاضو
ح.بقاىحبلوزبربتح اتوىلحقط و حبلدملط ح  ظطسهحبلابخليح وظيمحلل 

حيًط ثط ح وجيه: حبلدملط  حأعضط  حسخ حيفححلاش ا حبملوطقش  حجت   ح ال حبلوزرب  حجملس حأعضط  حأ  حل ئيس إست وبب
حبالست وببح لبحالب حمتخضحعخ ح إلب حبىلحرئطس حجملسحبلوزرب  ح أرارح صوله حسخ حأاطم ست وببحبال ااحمثط ي 

ب ،حاوو حق بحبلاق حعخحرئيسحجملسحبلوزرب حمبوبفق حرق بحبلاق حعخحرئيسحجملسحبلوزرب حب عخحأقاحبلوز
ح.بلدملط ،ح عخحبلوزا حمبوبفق حبألغلبي حبملطلق حألعضط حبلدملط ثلاىحأعضط ح

ح91:حهابملط
ح.هحققوقح أستيطزبتحرئيسحبلدملط ح  طئبهح بلرو  ريحبلاطمح أعضط حبلدملط ح قط و احت
ح

ح90:حهابملط
حبلدملاحت حيف حبلام  حسري ح فطصي  حبله حب تبط  ح قطالت ح بالستاوطئي  حبلاطها  حجلرط ه حعقا ح كيفي  اضوا حط 

ح. كيفي حس  حبملقطعاحبلشطغ اح قط و حبلدملط ح  ظطسه
ح97:حاطهملب

ح:رسحبلدملط حبالختصطصطتحبآل ي ومط
ح.بلب حيفحبلقضطاطحبملصريا حلشابحبقليمحكورهستط حةحبلا بق:حاًل أ

حيًط ثط حسقرتجح: حالاوتقص حأ  حش ط حأعضطئه حعاه حثلاي ح أغلبي  حبالقليم حهستور ح ااا  حسقرتج حعلى بملوبفق 
ح.بلتااا حسخحبحلقوقحبالسطسي ح بحل اطتحبملوصوصحعليبطحفيه

ح:اًطلثط
ح.ش اعحبلقوب نيحلالقليمح  ااالبطح إلغطئبط ح-أ

ح.ااا ح طبييحبلقوب نيحبالحتطها حبخلطرج حعخحبالختصطصطتحبحلص ا حللرلططتحبالحتطها  ح-ب
ح.حتطها ح سلططتحبالقليمعحبلقوب نيحلبتحبلاالق ح طالختصطصطتحبملشرتك ح نيحبلرلططتحبالاش  ح-ج
حاًط بر ح: ح طئبه حأ  حبالقليم حرئيس حبلاستورا ح طإعفط  حبحملوم  حسخ حإهب ته ح اا حبلدملط  حالعضط  حبملطلق  الغلبي 

ح:لوورهستط حيفحبقاىحبحلطالتحبأل ي 
حبلاستورحح ب تبطح-وثحيفحبليمنيحبلاستورا حبحلبح-أ

ح.يط  حبلاظمىخلبح-ج
ح.عضطئبطح ق ببطحعوبمح أالغلبي حبملطلق حألعضط حبلدملط سوالحبلاق ح طلوزبراح أ:حرًطسطخ
ح.ق برحبلريطسطتحبملشرتك ح نيحقووس حبالقليمح بحلووس حبالحتطها إ:حسًطهسط
حاًط طس ح  طئ: حرئيسحجملسحبلوزرب  ح سرط ل  حبلتوفي ا  حبلرلط  حأعمطل حعلى حبلقط و حببل قط   ح في ح بلوزرب ، ه

ح.  ظطسهحبلابخلي
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ح بملصطهق حعلىححل بز  حبلاطس حالقليمحكورهستط ح بحلرط طتحبخلتطسي ح إج ب حبملوطقإق برحبملو:حوًطسثط  نيحأ وب بط
ح.ك حإ فطقحملحا هحلك هحفيبط

ح.إق برحبخلططحبلاطس حللتومي :حاًطسط 
ح.طبإ شط حبلض بئبح بل سومح  ااالبطح إلغطئ:ح ًبشعط
ح.بلفص حيفحصح حبلاضوا حيفحبلدملط :ح حعش هقط
ح.حتاااحر ب ببم حضعح ظطسهحبلابخليح حتاااحسالكط هح  قاا حسوبز تهح  اينيحسوظفيه :حيحعش  ثط
ح. شوي حبلل ط حبلابئمي ح بملؤقت ح بلتحقيقي حيفحبملرطئ حبل حا  أابط:حثحعش لثط
ح94:حهابملط
حب هحسخ(ح124)سخحبملطهاح(حسط اط)وزحللدملط حبلتوطزلحعخحسلطط هحبلتش ااي ح أستاوط حسط رهحيفحبلفق احجيال

ح.بلاستور
ح90:حهابملط
ح. ا حبلوالمحضمخحبحلا هحبملبيو حيفحبلوظطمحبلابخليحللدملط قحللاضوحقصط  ح  ملط ي ح له:حاًل أ

ح.الجيوزح قيياحق ا حعضوحبلدملط حأ حس بقبتهحإالحمبوبفق حبلدملط :حيًط ثط
فتي حسرووهحأ حسوتبهحأ حبلقبضحعليهحالجيوزحسالقق حعضوحبلدملط حأ حبلتحقييحساهحأ ح فتيشهحأ ح :حاًطلثط

ح.ا حجب حكط  حه  حأل حسخحبلدملط حإالحيفحقطل حبلتلبسحجبوطا حسشبوهاأحأثوط حه راحبال اقطهحسخحقب 
رووهحأ حسوتبهحأ حإلقط حبلقبضحسالجيوزحسالقق حعضوحبلدملط حأ حبلتحقييحساهحأ ح فتيشهحأ ح فتي ح:حاًط رب

ملط حفورحلدط حه  حبل حسخحرئيرهحإالحيفحقطل حبلتلبسحجبوطا حسشبوهاح خيط حبعليهحخطرجحه ربتحب اقطهحبلدمل
ح.ب اقطههحمبطحبف حسخحإج ب بتححبقه

ح96:حهابملط
ح.للدملط حق ح فرهحمبوبفق حأغلبي حثلايحعاهحأعضطئه:حاًل أ

ح:ومحسخحرئيسحبالقليمحيفحبحلطالتحبآل ي سحي حبلدملط حمب :حيًط ثط
ح.صفحعاهحأعضطئهتقطل حأكا حسخح سبح-أ

 ح أر انيحاوسًطحسخح طرارحهعو هحلال اقطهلبا حه ر هحرمحبكتمطلحبلوصطبحبلقط و يحال اقطههحخاللحمخاعح-ب
ح.بال تخط ي 

ح.محسوحهحبلاق حلاالثح شويالتح زبرا حسقرتق حخمتلف ح ستتطلي اعح-ج
سخح طرارحقلهح خاللحسااححرحس سومح إج ب حب تخط طتح  ملط حكورهستط حخاللحمخر حعش حاوسًطااص:حاًطلطث

ح. تخط ي البلشب اخحبلرط قنيحعلىحب تبط حه ر هحب
ح93:حهابملط
حال تخطبح  ملط حجاااحخاللحسااحيفح حب تخط طتحجاااا حبال تخط ي حجت ى حه ر ه حب تبط  حأ  حبلدملط  حق  قطل 

ح.بال تخط ي  طرارحبحل حأ خاللحسااحبلشب اخحبلرط قنيحعلىحب تبط حبلا راححخأقصطهطحستو حاوسًطحس
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ح92:حهاطملب
حبال تخط ي حللدحبلإ حبلا را حب تخط طتحجااااح رببحبحل بحأ حبلووبرثحبلطبياي حملب تب حساا ط ح  ّا رحإج ب 

ح. شو ًب.حفيرتم حبلدملط حيفحسبطسهححلنيحب تخطبح  ملط حجاااح ب اقطهحجلرتهحبأل ىل
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليد ؤةرموو, زؤر سوثاس

 

 

 

 

 

 

 
 :بةرزَيد خ يد ابراهية حمم 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبلفص حبلاط ي
حلط حبلتوفي ا رلب

حرئيسحبقليمحكورهستط :حاًل أ
ح99:حهاطملب
حاًل ب ح: حرئيسحارمى حكورهستط )لالقليم حرئيسحبقليم ح( حبلاطمحبل هو ح بلقطئا حبلتوفي ا  حللرلط   ئيسحبألعلى

وما حشابحبالقليمح اووبحعوهحيفحبملوطسبطتحبلو وي ح بلقوسي ح اتوىلح (حسحبألقليم ق)حلثَيشمةرطةالقوبتح
ح.بلتورييح نيحبلرلططتحبالحتطها ح سلططتحبالقليم

حللقطئاحبلاطمحلقوبتحط اوو حل ئيسحبالقليمح طئبحااط  هحيفحأهب حسبطسهح حي ححملهحيفحغي:ح يًططث هح اوو ح طئبًط
ح.َيشمةرطةثلا

ح122:حهابملط
ح.مكورهستط ح طالقرتبعحبلاطمحبلر  حبملبطش حسخحقب حسوب  حبالقليخبحرئيسحبقليمحتوا

ح121:حهابملط
حب تبط حاحت ح قطالت ح حمطكمته حب بطسه ح كيفي  حبلرتشيال ح ش  ط حكورهستط  حبقليم حرئيس حب تخطب ح  اق  ه

ح.  و الاتهحمبوجبحقط
ح120:حهابملط
ح-:بلا بقح-أسطمح  ملط حكورهستط ح حرئيسحبالقليمحقب حسبطش  هحملبطسهحبليمنيحبلاستورا حبآل ي حهؤا
حأقطفقأ)ح حأ  حبلاظيم ح طهلل حأؤه ححظرم ح أ  حكورهستط  حبقليم حشاب ح سصطحل ح  قاا ح سوتربطت حققوق على

ح(ح.سبطسيح صاقح إخالصح بلتزمح استورحكورهستط حةحبلا بق
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ح127:حاهبملط
ح. ي  ح الا حرئيسحبقليمحكورهستط حأر عحسووبتح جيوزحإعطهاحب تخط هحلوالا حثط وو
ح124:حهابملط
ح:رسحرئيسحبالقليمحبلصالقيطتحبلتطلي ومط

حبلا بقح-بقرتبجحسش  عطتحبلقوب نيح بلق بربتحلدملط حكورهستط ح:حالًَ أ
بلا بقحخاللحعش احأاطمحسخح طرارحبستالسبطحح-ط حستإصابرحبلقوب نيح بلق بربتحبل حاروبطح  ملط حكوره:حيًط ثط

ظ حفيبطح اوو حوعرتب حعليبطحكليًطحأ حجزئيًطح إعطه بطحإىلحبلدملط حإلعطهاحبلسخحقب حهاوب حبل ئطس ح لهحقيحبال
ح.يفحقطل حعامحبصابرهطحضمخحبملااحبمل كورا.حق برحبلدملط ح شأ بطحقطايًطح  ااحسصطهقًطحعليبط

حاًطلطث حس : حسوإصابر حكورهستط  حلدملط  حبلاطس  حبال تخط طت ح إج ب  حهح-م حساا حأ تبط  حأ  حقله حعوا  ر هحبلا بق
ح.سوه(ح93 ,ح96)احبملاهحبحملاهاحيفحبملطه نيحطسخحه بحبلاستورحسعحس بع(ح96)بال تخط ي ح لل ح فيحبملطهاح

 تخط ي حخاللحمخر حعش حاوسًطحالإصابرحس سومحهعواح  ملط حكورهستط حإىلحه راحبال اقطهحبأل ىلحللا راحب:حاطًً بر
 هحجيتمعحبلدملط ح لقطئيًطحيفحبليومحبلتطليحسخحب تبط حبملااحسخح طرارحإعال حبلوتطئجحبلوبطئي ح يفحقطل حعامحهعو

ح.مل كوراب
حرًطسخط ح  ملط ح: حقط و  حأ  حبلاستور حه ب حبحلطالتحبل حاوصحعليبط حيف حبلا بقحمب سوم حة حكورهستط  ح  ملط  ق 

ح.كورهستط 
ح.إقطل حبلوزا ح وط ًبحعلىحإقرتبجحرئيسحبلوزبر :حًطسسطه
بالقليمح لل حح احبلقط و ح ااحبلتشط رح حبال فطقحسعحرئيسحبلدملط ح جملسح زربإصابرحس بسيمحهلطحقو:حاًط سط

عواح ا  حبقليمحكورهستط ح  ظطسهحبلريطسيحأ حبألسخحبلاطمحفيهحأ حسؤسرط هحبلاستورا حملخط  حهبهم ح باهح
إ حملح ا  ح رحبجتمطعحبلدملط حعلىحأ ح ا  ح ل حبمل بسيمحعلىحبلدملط حعواحأ لحبجتمطعحلهحف اكيط هح 

ح.لقط و ي بعليهحأ حع ض ح ملحاق هطحبلدملط حزبل حعوبطحبلصف ح
ح.بلافوحبخلطصحعخحبحملووسنيحمبوجبحبلقط و :حوًطسثط
ح. ابملصطهق حعلىحأقوطمحبإلعابمحأ حففيفبطحبىلحبلر خحبملؤ:حاًطسط 

ح ًبشعط حبلفوضى: حأ  حبلاصيط  حأ  حبالقتالل حبلطوبرئحيفحقطالتحبحل بحأ  حأ ححإعال حقطل  حبلووبرثحبلطبياي  أ 
أ تشطرحبال  ئ حأ حأا حقطالتح طرئ حأخ ىحعلىحب حال زااحبملااحبال ىلحعخحشب ح بقاح  وو حبلتمااابتحبلالقق ح

حبلدملط ح ملااحالح ز عخحثالث حأشب حلو حمتاااح  وظمحبالقوطمحبخلطص ححاامبوبفق حبالغلبي حبملطلق حالعضط 
ح.حبطل حبلطوبرئح قط و 

ح حعش هطق حإىلحبالجتمطعح شو حبستاوطئيحعواحبالقتضط : حبل ححهعواحجملسحبلوزرب   سوطقش حبملرطئ حبحملاها
ح.ااقاحبالجتمطعحسخحأجلبطح   ؤسهحلل حبالجتمطع

حيحعش  ثط حأ: حبلرمطجح اخولحقوبتحسرةةلح حبحتطها  أا ح قابتحعرو ا حأخ ىحبىلحبالقليمحعواحبالقتضط ح 
ح. بقحعلىحب ححتاهحسبطسبطح سوط ح سااح وبجاهطمبوبفق ح  ملط حكورهستط حةحبلا
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أ حقوىحبالسخحبلابخليحإىلحخطرجحبالقليمح(حسحبالقليم ق)حَيشم ر  البالقليمحإرسطلحقوبتحبل ئيسح:حثحعش لطث
ح.بلا بقح-مبوبفق ح  ملط حكورهستط 

ح:عش  عحبر
حسلو ح-أ حخالل حجملسحبلوزرب  ح تشوي  حعاهًب حبألكا  حبلدملط ي  حبلوتل  حس شال ح طرارحيف حسخ حثالثنيحاوسًط اا

ح. وليفه
حاوح-ب شوي حبلوزبراحعواحإخفطقحبمل شالحبأل لح تشويلبطحضمخحتلحلوفسحبلوتل ح خبلفحرئيسحبالقليمحس شحًط

ح.أعاله(حأ)بملااحبحملاهاحيفحبلفق اح
بًطح  وليفهحيطرحسخحا بهحسوطستخب شالحبلاط يحيفح شوي حبلوزبراحبملولفح بطحفل ئيسحبالقليمحبملقطل حإخفطقححيفح-ج

ح. تشوي حبلوزبرا
ح.راحسخح نيحأعضط حبلدملط حأ حغريهمبوزحأ حاوو حبملولفح تشوي حبلوزجيح-ه
ح.طإصابرحس سومح قبولحبستقطل حجملسحبلوزرب حأ حبلوزا حعواحق بحبلاق حعخحأ حسوبم:حسحعش سطخ
بالستم برحمببطسبمححلنيحإصابرحس سومح قبولحبستقطل حجملسحبلوزرب حأ حبلوزا ح  وليفبمحعلىح:حسحعش هسط

ح. شوي حبلوزبراحبجلاااا
حعش  سط حع ح: حيفحسإصابر ح بالمنطئي  ح بالجتمطعي  حبلاقطفي  حللشؤ   ح طالقليم حبخلطص  حبملوط ب ح تأسيس  سوم

ح.بخلطرجحبلرفطربتح بلبااطتحبلا لوسطسي حبلا بقي حيف
ح.تصح سوبفق حجملسحبلوزرب  اينيحأصحطبحبلارجطتحبخلطص ح وطَ بحعلىح  شيالحبلوزا حبملخ:حخحعش سثط
ح.هعط حبلاطمح ااح  شيحبمحسخحقب حجملسحقضط حبالقليمال اينيحبلقضطاح رئيسح أعضط حب:حعحعش س ط
ابخليح   ههمح إقطلتبمحبل قوىحبألسخح(حسحبالقليم ق)حيشمةرطةثلاسوالحبل  بحبلارو ا حلضبططح:ح   شع

ح.علىحبلتقطعاح فيحبلقوب نيحبمل عي 
ح.بأل مس ح بأل وبطحمبوجبحبلقط و سوالح:ح ح عش   هطق
ح120:حهابملط
ح.ط و ق حطئبه  حهحرب بح خمصصطتحرئيسحبالقليماحي
ح126:حهابملط
ح. حل ئطس حبالقليمحهاوب ح انيح شويال هح  بجبط هح قط و ووا
ح123:حهاملطب
بلط اق حبملبيو حبحبستقطلحرئيسحبقليمحكورهستط حأ ح ويفحأ حأصيبح ا زحهبئميحاوتخبحلهحخلفًطح وفسحإل:حاًل أ

ح.يفحه بحبلاستور
حيًط ثط عواحخلوحسوصبحرئيسحبقليمحكورهستط حاتوىلحرئيسح  ملط حكورهستط حبلقيطمحمببطسهححلنيحب تخطبح:

ح.رئيسحجااا
ح.قليمحأ حمتتاهح إجطزاحاتوليح طئبهحسبطسهالعواحغيطبحرئيسحبقليمحكورهستط حعخحب:حاًطلثط



 746 

حجملسح زرب حإقليمحكورهستط :حيًط طث
ح122:حهاطبمل

هبرا حيفحبالقليمح اؤه حسبطسهححت حإش بفح  وجيهحإلسح زرب حبقليمحكورهستط حهوحبلرلط حبلتوفي ا ح بلجم
ح.رئيسحبقليمحكورهستط 

ح129:حهابملط
ح.بلوزرب ح  طئبهح حبلوزرب ح حياهح شويلهح قط و سحاتألفحجملسحبلوزرب حسخحرئيسحجمل:حالًَ أ

حيًط ثط ح تشة: حبمل شةال ح وليف حاوو  حبلفق ا حبقوطم ح في حبلوزبرا حعش )وي  حرب ع ح( حبملطها ح124)سخ حه بح( سخ
ح.بلاستور

حاًطلثط حغريهمحممخح: حأ  حكورهستط  ح  ملط  ح نيحأعضط  حسخ ح بلوزرب  ح طئبه حبملولفح طختيطر حرئيسحبلوزرب  اقوم
ح.محش  طحعضوا ح  ملط حكورهستط يب توف حف

ح.زبر هحإىلحرئيسحبالقليمحللمصطهق حعليبطاقامحرئيسحبلوزرب حبملولفحقطئم ح أعضط ح :حاًط رب
حرًطسخط حرئيسحب: حإىلح  ملط حكورهستط ح طلبًطحلاقام ح زبر ه حأعضط  حرئيسحبالقليم، حبملولفح ااحسصطهق  وزرب 

ح.سوحبمحبلاق 
ح. شو ًب.حب حجلرطتحبجمللسح طستاوط حبجللرطتحبل ححيض هطحرئيسحبالقليمزرارتأسحرئيسحجملسحبلو:حسًطهسط

 :رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة
 .كاك دكتؤر حمةمةد عومةر مةولود ؤةرموو, زؤر سوثاس

 :حمم  عمر مولود.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح112:حهابملط
ط ح ااح يلبمحثقتهح قب حسبطش  بمح حرئيسح بعضط حجملسحبلوزرب حبليمنيحبلاستورا حبال ي حبسطمحبلدملهؤا

ح حبل مسي  حبلاظ)ملبطسبم ح طهلل ح بقرم حبلا بق حشابح أر حكورهستط  ح قاا حعلى حبقطفظحخملصًط حب  رتمحبقيم
ح(ح.بلاستورح بلقوب نيحبمل عي ح أرعىحسصطحلحبلشابحرعطا حكطسل 

ح111:حهاملطب
ح.تط سعىحبلتماي حبلاطهلحللقوسيطتحيفح شوي حجملسح زرب حبقليمحكورهب ا

ح110:حهابملط
لي حعخحبلشؤ  حبملتالق حمب لسحبلوزرب ح ك ح زا حسرؤ لحزرب حستضطسوو حأسطمح  ملط حكورهستط حيفحبملرؤ ولب

ح.احسوف هاحعخحأعمطلح زبر هح هوحبملرؤ لحبأل لح بملبطش حعوبطور ص
ح117:حهاطملب

ح:رسحجملسحبلوزرب حبلصالقيطتح بالختصطصطتحبآل ي طوم
ح.س  وفي حبلقوب نيح بلق بربتح بأل ظم ح بحملطفظ حعلىحأسخحبالقليمح بألسوبلحبلاط:حالًَ أ
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ح.يسحبقليمحكورهستط ح  وفي هطح ااحسوبفق حبلدملط حعليبطرئرسمحبلريطس حبلاطس حلالقليمح طالشرتب حسعح:حيًط ثط
ح.إعابهحسشطراعحخططحبلتومي ح  وفي هطح ااحإق برهطحسخحبلدملط :حاًطلثط
حاًط رب حق: حبملرتخ و قوم ح بلغطز حبلوفط حققول ح طهبرا حبالحتطها  حبحلووس  حسع حكورهستط  حأربضيحوس  حسخ ج

لىحب حاتمح وزاعحبملوبرهحبملتأ ي حسوبطح شةو حعطهلحعح2/0220ح/10كورهستط حبلا بقح بملرتغل حجتطراًطحقب ح
ح حبملطها حيف حبحملاها حبالسةةس ح110) في ح( ح اوو  ح قط و  حلل  ح اوظم حبالحتطه  حبلاستور حبال تطجحسسخ قيطس

فح  سي حاوسيًطحخاللحبالثوطحعش حشب ًبحبلرط ق حبلت طر حالغ ب ح طبييحقومحه هحبلفق احهوحإ تطجحمخر حأال
ح.10/2/0220علىح أرارح

 قومحقووس حكورهستط حسعحبحلووس حبالحتطها ح  سمحبلريطسطتحبالسرتب ي ي حبلالزس حلتطوا حث  اح:حرًطسخط
ح.وبفق ح  ملط حكورهستط حةحبلا بقبلوفطح بلغطزحعلىحأ ح قرت حمب

حسًطهسط حبقليمحكورهستط : حبملرح توىلحقووس  ح تطلبهحققولحبلوفطح بلغطزحغريحبملرتخ جحأ   جحغريحتخك حسط
ح حقب  حجتطراًط ح بلتروايح10/2/0220بملوتج ح بلبيع ح بلتصويع ح بالهبرا ح بالستخ بج حبالستوشطف حعمليطت سخ

و حسقيطسحبال تطجحبلت طر حالغ ب ح طبييحقومحه هحبلفق احهوحو بلتصاا ح غريهطح اوظمحلل ح قط و ح ا
ح.10/2/0220أالفح  سي حاوسيًطحخاللحبالثوطحعش حشب ًبحبلرط ق حعلىح أرارححإ تطجحمخر 

حاًط سط حسخحصالقيطتح وفي ا ح: حللرلططتحبالحتطها  حيفحبالختصطصطتحبحلص ا  حك حسطملحاوصحعليه ممطرس 
ح.سخحبلاستورحبالحتطه ح112خطص ح طالقليمح فيحبملطهاح

حور نيحبلرلططتحبالحتطها ح سلططتحبالقليمح فيحبقوطمحبلاستممطرس حسطفولهحلهحبلصالقيطتحبملشرتك ح:حوًطسثط
ح.بالحتطه 

ح.إعابهحسش  عحبملوبز  حبلاطس حلالقليم:حاًطس ط
ح.ا بقبلح–إعابهح  قاامحسشطراعحبلقوب نيح بلق بربتحلدملط حكورهستط ح:ح ًبشعط
ح. ظم  بألحإصةابرحبلقةة بربتحبلتوفي ا ح بإلهبرا ح فقًطحللقوب ني:ح شعح هطق
فيحبلاةطس حيفحبقليمحكةورهستط ح  وجيببطح ستط اتبطح ببإلش بفحعلىحأعمطلحبلوزبربتح بملؤسرطتح بمل:ح شعحي ثط

ح. س بقبتبطح بلتورييح يوبط
حللقط و حمبطحالحاتاطر حح اينيحبملوظفنيح   فيابمح فصلبمح عزهلمح إقطلتبمحعلى:ح شعحثلطث بلتقطعاح فقًط

ح.حبالقليمسعحقط و حجملسحبخلاس حبملا ي حيف
حتطها حبملرتقل ح بلوظطئفحبالحتطها حملخحاوو ح ارج حساا حبال  شيالحمماليحبالقليمحيفحبهليئطتح:حعحعش  رب

ح.بلا بقح-عطمحفمطحفوقحمبوبفق ح  ملط حكورهستط ح
ح.لابخليحلالقليمحكطلش   ح بالسخح حق سحبالقليمبإ شط ح  وظيمحقوىحبالسخح:حسحعش سخط

ح114:حطهاملب
حة:اتدحجملسحبلوزرب حسرتقياًلحيفحبحلطالتحبلتطلي ا:حالًَ أ
ح.قطل حرئيرهستبح-أ
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ح.سحبح  ملط حكورهستط حبلاق حسخحرئيرهح-ب
ح.بلا بقح-عواح ا ح الا حجااااحلدملط حكورهستط حح-ج
ح.كورهستط حعواح ا ح الا حجااااحل ئيسحبقليمح-ه
ح.احرئيسحبجمللسطف ح-ةه
ح.سحبح  ملط حكورهستط حبلاق حسوهااتدحبلوزا حسرتقياًلحإلبح:حيًط طث
ح.ب حبملرتقي حجملرًطحلتص افحبالعمطلححلنيح شوي حبجمللسحبجلااازرااتدحجملسحبلو:حاًطلثط
ح110:حهابملط
ح.حتاهح قط و حكيفي حإ بطمحرئيسحجملسحبلوزرب ح  طئبهح بلوزرب ح حمطكمتبم:حالًَ أ

 .لوزرب ح خمصصط بمح إستيطزب بمحتاهح قط و حرب بحرئيسحجملسحبلوزرب ح  طئبهح ب:حيًط ثط

 

 

ح
حبلفص حبلاطلث

حقضطئي بللط حرلب
ححةحبملبطهئحبلاطس اًل أ

ح116:حهاطملب
ح.ضط حسرتق حالحسلطط حعليهحلغريحبلقط و قلب

ح113:حهابملط
ح.ضط حبلوالا حبلاطس حعلىحمجيعحبألشخطصحبلطبياي ح بملاووا حيفحأقليمحكورهستط قلل
ح112:حطهاملب
ح. بربتحبلقضطئي ح  وف ح طسمحبلشابرحبألقوطمح بلقاص 
ح119:حطهاملب
ح.حقط لنيحللازلحإالحيفحبألقوبلحبل حجييزهطحبلقط و غريضطاحقلب
ح102:حطهاملب

ح:طضيح حعضوحبالهعط حبلاطمحسطحاليقلبح حعلىظحي
ح.بجلمعح نيحبلوظيف حبلقضطئي ح حبلوظيفتنيحبلتش ااي ح بلتوفي ا ح أ حعم حآخ :حاًل أ

ح. حإىلحقزبحأ حسوظم حسيطسي حأ حبلام حيفحأ ح شططحسيطسيبال تمط:حيًط ثط
ح101:حطهابمل
طتحبحملطكمحعلوي حإالحإلبحق رتحبحملوم حجالبطحس ا حس بعطاحللوظطمحبلاطمحأ حبآلهببحأ ححل س حبألس احعلىحأ حرلج

ح.اتمحبلوطيح طحلومحيفحجلر حعلوي 
ح100:حطهاملب
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ح.ليم حإ شط ححمطكمحخطص حأ حبستاوطئي حيفحبالقظحي
ح107:حطهاملب
ح طلوظظو  حبملختص  حبحملطكم ح قط و  حم حسخ  ح قع حبل  حبلارو   حبلطط ع حلبت حبجل بئم حوسحيف تحبوقتربةي
حقوبتحق حَيشمةرطةثلا ح نيحبف به حفيمط حبلوبقا  ح ك ل حبجل بئم حبلابخلي حبألسخ حبألسخحح بحَيشمةرطةثلاوى قوى

ح. شو ًبح.بلابخلي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك  خ ر س يمان ؤةرموو, زؤر سوثاس
 :س يمان خ يد خض بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح104:حطهاملب
ح.الحجيوزحف  حبالقوطمحبلشخصي حلااط  حعلىحب بطعحهاط  حبخ ى:حاًل أ

حبل  قط ي ح ب بطعحااال بطعحبل:يًط ثط ط طتح بلطوبئفحغريحبملرلم حكطملريحنيح بالازاااخح غريهمحب شط حجمطلربط
ح.  وظ حسخحقب ححموم حبملوبهحبلشخصي حالقوةطمحبخلطص ح طقوبهلمحبلشخصي ح بل ححتاهح قط و ب
حسخحقط و حاوظمحني طبيحبقوطمحبلقوب نيحبلوطف احيفحبالقليمح شأ حبالقوبلحبلشخصي حلغريحبملرلمنيححل:حاًطلطث

ح.أقوطمحبالقوبلحبلشخصي حبخلطص ح بط
ح100:حطهابمل
ح.ىحسوعحبحملطكمحسخحمسطعحبلاعط ىحبلوطشئ حعوبط حبلوصحيفحبلقوب نيحعلظحي
ح106:حهابملط
ح. حبلوصحيفحبلقوب نيحعلىححتصنيحأ حعم حأ حق برحإهبر حسخحبلطاخظحي
ح103:حهابملط
ح.بملتارفحيفحبستامطلحبلرلط حب خحبلقط و حعامححتيزحبالهبراح ساطقمضا

ح102:حهابملط
حبهمطلحسخح ح ول ط ايحبلا بئ ح بهليئطتحبحلووسي حلالقليمحبثوط حسخحاصيبهحض رح تي  ح ص فحب حعم حب 

ح. لتبمحالعمطهلمحقيحبملططلب ح طلتاواضحسخحبجلبطتحبمل كورابسز
ح109:حهابملط
هطحب ح اطي ح وفي هطحاااحج وم حااطقبحعليبطح فيحي قوطمحبلقضطئي ح بجب حبلتوفي ح ب حبالستوطعحعخح وفألب

حسو حب  حعطسًط حكط حبملتبمحسوظفًط حبىلحبلاقوبلقط و ح بلب حبضطف  حاازلحسخحبلوظيف  حخباس حعطس  حبجلزبئي ح لفًط  
حكطساًلحلهحيفحقطل ح  للمحوومحلهحبحليحيفحرفعحبلاعوىحسبطش احبىلحبحملوم حبملختص ح  ضمخحبحلووس ح اواضًط

ح.بلض ر
حةحجملسحبلقضط يًط طث
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ح172:حطهاملب
وم حبلاستورا ح حموم حبلتمييزح حجملسحلط حبلقضطئي حيفحبالقليمحسرتقل ح  توو حسخحجملسحبلقضط ح بحملرلب

ح  وظمح ح هيئط بط ح أ وبعبط حهرجط بط حمبختلف ح بحملطكم حبلاطم حبألهعط  ح جبطز حبلاالي حبألش بف حهيئ  ح  بلشورى
ح.ينيحأعضطئبطح سرط لتبمح قط و  ا  اق ح شويلبطح ش  طح إج ب بتح

ح171:حهابملط
حالًَ أ حبلاستور: حسخحرئيسحبحملوم  ح وب هاتوو حجملسحبلقضط  ح أقا حبلتمييز ح رئيسححموم  ح وب ه ح أقا حا 

ح. رئيسحهيئ حبإلش بفحبلااليح رئيسحبالهعط حبلاطمح رؤسط ححمطكمحبملوط يحبالستئوطفي حيفحبالقليم
حيًط ثط حإ: حجملسحبلقضط  ح فقًطحهباتوىل حبستقالليته ح ضمط  حبلقضطئي  حبهليئطت حعلى ح بإلش بف حبلقضط  حشؤ   را

ح.للقط و 
ح170:حهابملط
ح.يزب ي حبالقليمللرلط حبلقضطئي حسيزب ي حخطص ح بطح لحيحمب:حاًل أ

اااحجملسحبلقضط حسش  عحسيزب ي حبلرلط حبلقضطئي حبلرووا ح اا ضهحعلىح  ملط حكورهستط حةحبلا بقح:حيًط ثط
ح.ق حعليبطحعلىحأ حاتمحإهربجحبل قمحبلوبطئيحهلطحضمخحبملوبز  حبلرووا حلألقليمبفللمو

حبلاستورا اًطحةحبحملوم حلطث
ح:ح177حهابملط
ح.  ؤسسح قط و (حبحملوم حبلاستورا حلوورهستط ) حعليطح أسمحمرهستط حبلا بقححمووول

ح174:حهابملط
ضط حمبطحفيبمحبل ئيسحاتمحإختيطرهمحسخح نيحبلقضطاحأع شو حبحملوم حبلاستورا حلوورهستط حسخحسبا ح:حاًل أ

يفحجمطلحبلقضط حأ حبلتش اعحأ حبلتاراسحأ حبحملطسطاحمجاًطحعخح أسط  احبلقط و ح بحملطسنيحبل اخحال ق حممطرستبمح
ح.عش اخحسو 

ح. تطاوو حإختيطرحأعضط حبحملوم حبلاستورا حسخحقب حجملسحبلقضط ح طلتشط رحسعحرئيسحأقليمحكورهس:حيًط ثط
حاًطلثط حعلىح: حكورهستط  ح  ملط  حسصطهق  ح اا حمب سوم حبالقليم حرئيس حقب  حسخ حبحملوم  حأعضط  ح ايني اتم
ح.مل شحنيب

ح170:حهابملط
ح.سخح نيحأعضطئبطحخبحبحملوم حرئيربطتو 

ح176:حهابملط
حكورهستطهؤا حرئيسحبقليم حأسطم حبليمنيحبلقط و ي  حبلتمييز ح حموم  حبلاستورا  حبحملوم  حرئيسح أعضط  ح  ةح 

حبلا بقحقب حسبطش  بمحملبطسبم جملسحح اؤه حقضطاحبحملطكمحبالخ ىحيفحبالقليمحبليمنيحبلقط و ي حبسطمحرئيس.
ح.بلقضط 

ح173:حهابملط
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ح:صحبحملوم حبلاستورا ح طالسورحبلتطلي تف
ح. فرريح صوصحهستورحبقليمحكورهستط حةحبلا بق:حاًل أ

ح:يًط ثط
ح.علىح لبحرئيسحأقليمحكورهستط حأ حجملسحبلوزرب حأ حبملتض رحبملبطش  حبل قط  حعلىحهستورا حبلقوب نيح وطح-أح
ح.بطش  بربتح بلتاليمطتح وط حعلىح لبحبملتض رحبمللب حيفحسش  عي حبال ظم ح بلقبح-ب
بلب حيفحبلافعحبملقامحيفحهعوىحسقطس حأسطمحبحملوم ح اامحهستورا حبلقط و حأ حسش  عي حق برأ ح ظطمحأ ح:حاًطلطث

ح.ىححموم حبملوضوعحبستئخطرحبلاعوىححلنيحبلب حيفح تي  حبلافععل اليمطتح 
ح. بقال ئيسحبقليمحكورهستط ح   ملط حكورهستط حبل صاايح تطئجحبال تخط طتحبلاطس ح:حاًط رب
ح172:حهابملط
ح. قط و حش  طحبلاضوا حيفحبحملوم ح حسريحبلام حفيبطح كيفي حقبولحبلاعط ىح بلطلبطتحمظو 

 

 

ح179:حطهاملب
حوقب حبلقوب نيحأ حبحملطم حهستورا  حيف ح تبط حعوا حبحملوم  حق رت حسط حإلب ح  حللوطف  ح سلزس  ح ط   حبلاستورا  وم 

عي حبال ظم ح بلتاليمطتح بلق بربتحإ حأاطحسوبطحجط حخمطلفًطحللاستورحأ حبلقط و حاتانيحعليبطحأشاطرحبلرلط حسش  
ح.بملاوي حيفحكورهستط حالفطلحسطالزمحسخحإج ب بتحالزبل حبملخطلف حبلاستورا حأ حلتصحيحبط

حاًطحةحبإلهعط حبلاطم بر
ح142:حهابملط
حتقيقًطحللاابل ح ارب حعلىح بلاعوىحبلاطس ح طمسهحهفطعًطحعخحبحليحبلاطمححبحبالهعط حبلاطمحعخحبجملتمعح اتوىلووا

ح  وفي ح حبلقط و ي  حبخل  قطت ح س بقب  حبلقضطئي حبلضبط حشؤ   حعلى ح بالش بف حبجلزبئي  حبلقوب ني  طبيي
ح.بربتح بالقوطمح بلاقو طتق بل
حرًطحةحجملسحبلشورىسطخ
ح141:حهابملط
ح-:مبطحاليسح قط و حجملسحشورىحلالقليمحخيتصحسؤا
حاًل أ حبلاالق ح: حلبت حبلوظيفي  حبخلاس  ح قضطاط ح بال ضبط ي  حبلتأهابي  ح طالج ب بت حبخلطص  حبلطاو  حيف بلفص 

ح. طلاطسلنيحيفحبلا بئ حبحلووسي 
طزعحبالختصطصح نيحبلوزبربتح بملؤسرطتح بلا بئ حبحلووسي حيفحبالقليمح وط ًبحعلىح لبح وبلب حيفحقضطاطح:حيًط ثط

ح.زرب رئيسحجملسحبلو
حاًطلثط ح صيطغ حسش  عطتحبلقوب ني: حبلوزبربتححإعابه حأ  يفحبالقليمح طلبحسخحرئيسحبألقليمحأ حجملسحبلوزرب 

ح.بملختص حأ حبجلبطتحغريحبمل  بط ح وزبرا
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حاًط رب حبل أ: حب اب  حبلوزبربتح بجلبطتحغريحبمل  بط ح  حسخحقب  حبل ح ا  حعليه حبلقط و ي  حيفحبملرطئ   بملشورا
ح وزبراح ك ل حبلب قتومحب  بفحبلقضي حبىلحبجمللسح اوو حرأ حبجمللسحب حبلب حيفحبملرطئ حبملختلفحعليبطح يوبط

ح. شو ًب.حسلزسًطحهلط
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد ؤةرموو, زؤر سوثاس
 :بةرزَيد حمم  ياحل امساعيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلبطبحبل ب ع

حلبلاا هبربتحبحمللي ح بجملطلسحبإلب
ح140:حهابملط
 بستحابثبطح  اّيخح  غّي حس بكزهطح(حبحملطفظ ،حبلقضط ،حبلوطقي ) حبلتقريمطتحبالهبرا حيفحبقليمحكورهستط حوو 

ح. حتاااح  ااا حقا ههطح ف حإر بط بطح بحلطقبطح وقابتحإهبرا حبخ ىحمبوجبحبلقط و 
ح147:حهابملط
حبلقضط)ح طتةقليمحكورهسحأيفحقابتحبالهبرا بهبراحبلوحيفحهبرا إلبحماحبلالس كزا تا ح:اًل أ (حلوطقي بح، بحملطفظ ح،
ح طالقرتبعحبلاطمحبلر  حبملبطش ح بنيح  اق حب تخط هح حتاهوا  حسوتخبًط ححمليًط صالقيط هححو حلو حسوبطحجملرًط

ح. سبطسهح قط و 
حبالهبرا ح بنيحكيفيوواح:يًط طث حإهبرا حجملسح وفي  حارتأسهحرئيسحبلوقاا  ح شويلهح حتاااح حلو ح قاا

حيفحصال حبمل كزا  ح بملؤسرطت ح بلوزبربت ح  حلب بط حبالهبرا  حللوقاا حبحمللي ح طجمللس ح عالقته ح سبطسه قيط ه
ح.كورهستط ح قط و 

ح144:حهاملطب
حووا حمل كز حأ ك  حبالفح رم  حثالثه حسوط بط حعاه حق ا  ح ك  ح  طقي  ح قضط  حااا هطحاكأح ححمطفظ  ح لاا   

ح. حملوب ويبطحمبوجبحبلقط و طسامحبخلاسطتحبلاجملسح لا حسوتخبحاتوىلح قا
ح140:حهابملط
ح. متعحبجملطلسحبحمللي ح بلبلاا ح طلشخصي حبملاووات ح:اًل أ
ح. حلو ح قااحإهبرا حأ ح لاا حسيزب يتبطحبملرتقل وواح:يًط طث
ح146:حطهاملب
حب ا حبملتوبجاا حللقوسيطت حبلاطهل حبلتماي  ح بلبلاا  حبحمللي  حبجملطلس ح شوي  حيف حبالعى حبلوقاا حأ حهبضمخ را 

ح.ظمحلل ح قط و وا ح.بلبلاا 
حبلبطبحبخلطسس

حيئطتح بملفوضيطتحبملرتقل هلب
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ح143:حهابملط
حة: ؤسسح قط و :حاًل أ
ح.هليئ حبلاليطحبملرتقل حلال تخط طتح بالستفتط حيفحبقليمحكورهستط ب.حأ

ح.لسحبخلاس حبملا ي جم.حب
ح.اوب حبل قط  حبملطلي ه.حج
ح. حللوزبه هليئ حبلاطسب.حه
ح(حإسبو رمط .ح)سفوضي حمحطا حققوقحبلشاب.حهة
ح.ملفوضي حبخلطص ححبقوقحبلوورهحبلفيلينيب.ح 
ح.هارهليئ حبلاطس حلرالس ح جوهاحبملوت طتحبحمللي ح بملرتوب.حز
ح.يئ حكورهستط حبملرتقل حلالعالمح بال صطالته.حج
حة:اؤسسح قط و :حيًط طث
ح.ي طعها ح حبالجتمجمللسحبالستشطر حللشؤ  حبالقتصطبح-أ

ح-وو حسبم حبجمللسح قاامحبملشوراحيفحبلشؤ  حبالقتصطها ح بالجتمطعي حل ئطس حبالقليمح   ملط حكورهستط ح ح-ب
ح.بلا بقح جملسحبلوزرب 

ح142:حهابملط
ح.قط  ح  ملط حكورهستط ح فيحبلقط و  ل(ح143)حشمول ح طلفق احأ آلحسخحبملطهاملبحيئطتح بملفوضيطتهلبعحضف

حبلرطهسحبلبطب
حقوطمحبملطلي ألب

ح149:حهابملط
الحجيوزحب شط حض اب حب حرسمحب ح ااالبطحب حإلغطئبطحب حإعفط حبقاحسوبطح الحجيوزح وليفحأقاح أهب حغريحلل ح:حاًل ب

ح.سخحبلتوطليفحإالح قط و 
حيَط ثط حل: ح اوظم حللمايش  حبلاطهل حباله ى حبحلا حاضمخ حبلض بئبحمبط حسخ حبملوخفض  حبلاخول حأصحطب ل حاافى

ح.و  قط 
ح102:حهابملط
ح:و ح برهبتحبقليمحكورهستط حسخوت 
حلحبلاطس حيفحطعطئابتحبلض بئبح بل سومح أجورحخاسطتحبمل بفيحبلاطس ح إا بهبتحبملؤسرطتح بلش كطتح بملص:حاًل أ

ا حبالقليمح سطحاتمحبستيفطؤهحسخح فقطتحإهبراح جبطا حبلض بئبح بل سومحبلوم كي ح غريهطحسخحبلوبرهبتحبالحتطه
ح.قليماليفحب
ح.عطئابتحبستامطرحبملوبرهحبلطبياي حيفحبالقليم:حيًط ثط
ح.بملوالح بهلبطت:حاًطلثط
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ح.بلق   حبلابخلي ح بخلطرجي حبخلطص ح طقليمحكورهستط :حاًط رب
ح.قص حبالقليمحسخحعوبئاحبلا  احبلوفطي ح بلغطزا ح رسومحبلومطر ح بلوبرهبتحبالحتطها حبألخ ى:حرًطسخط
ح101:حهابملط
ح.بملطلي ح قط و حو هحبلراحت
ح100:حهابملط
ح.اش عحيفحك حسو حسطلي حقط و حبملوبز  حالقليمحكورهستط ح  تضمخحبلوبرهبتح بلوفقطتحبلتخميوي :حاًل أ

ح.بلا بقحقب حثالث حأشب حسخحب تبط حبلرو حبملطلي ح-اقامحسش  عحبملوبز  حللرو حبملطلي حلدملط حكورهستط :حيًط ثط
حاًطلثط ح: حإعيفحقطل  حبالقليمحاب أخ  ح توىلحقووس  حأل حسببحكط  حبملطلي  حبلرو  ح ابا  حعخ حبملوبز   ح قاام حأ  ه

بملطلي حبلرط ق حلو حشب ح أخ تحعوهحح سخحبالعتمطهبتحبملق راحيفحسيزب ي حبلرو(ح10/1)إعتمطهحص فح رب ح
ح.بمليزب ي 

حبلبطبحبلرط ع
حقوطمحبخلتطسي ألب

ح107:حهابملط
ح حبلح–  ملط حكورهستط حسحرئيح حعلىحرئيسحبالقليمح ظحي حرئيسحجملسحبلوزرب  حبلدملط ح  حأعضط  ا بقح 

ح ب ح بلوزرب  حهمحب حطاضقل طئبه ح سخ حبلاطسني ح بملارب  حبخلطص  حبلارجطت ح أصحطب ح وب بم ح  حبلاطسني ملاعني
حلرل حأسوبهلم حسخ حشي  ح يع حأ  ح أجري حأ  حبالقليم حيف حبلاطس  حبالسوبل حسخ حشي  حبستئ طر حأ  حش ب  ططتح ارجتبم

ح.قليمحأ حإ  بمحعقاحسبطش احأ ح طلوبسط ح وصفبمحسلتزسنيحأ حسورهاخحأ حسقط لنيبال
ح104:حهابملط
حاوتقصحسخحصالاال حبحتطه  حقط و  حأ  ح صحهستور  ح أ  حبل حال وو حام  حبلا بق حة حكورهستط  حبقليم قيطت

ح  ملط حكورهستط حإالحمبوبفق  حللرلططتحبالحتطها  حبالختصطصطتحبحلص ا  حشابحبقليمحوب ح سهبخل حضمخ فق 
ح.كورهستط حعليهحيفحبستفتط ح أغلبي حبملصو ني

ح100:حهابملط
 رواتبطحبلارج حبلوبطئي حيفحبقليمححت ر ىحعلىحبالربضيحبل حملح تمح رواتبطحأ حبل حملح وتربحق برب:حاًل ب

ح حبلاط ي حعش ا)كورهستط حقومحبملطها ح113)سخحقط و حبالصالجحبلزربعيحرقمح(  فطلحفح اوقح1932لرو ح(
ح.1930لرو حح92سخحبلقط و حرقمح(حبلاطسو )أقوطمحبملطهاح

عحبلياحعليبطحسخحضفتصحبحملطكمح طلوظ حيفحهعط ىحأستحقطقحبلتاواضحعخحققوقحبالربضيحبل حمتح :حيًط ثط
ح حبلفق ا ح طقوطم حبملشمول  حبلاطس  حأ ال)قب حبحلووس حالغ ب حبملوفا  ح بل حملحاتروىح ابي حبحلقوقح( أعاله

ح.ق ح بطحسخحقب حبلل ط حبملختص البملت
ح106:حهابملط
صححموم حمتييزحبقليمحكورهستط حإضطفً حالختصطصط بطحبالعتيطها ح تفرريح صوصحه بحبلاستورح بلب حيفحتف

بلافعح اامحهستورا حبلقوب نيح بلق بربتح بال ظم ح بلتاليمطتحيفحبلاعط ىحبملقطس حأسطمحبلقضط ححلنيح شوي ح
ح.حكورهستط يفحورا بحملوم حبلاست

ح103:حهابملط
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حشو  حكورهستط  حألقليم حبل مسي  حبجل ااا حبلقوب نيحيف حبلح–  حكورهستط )ا بق ح قطئع ح أرارح( حسخ ح بط  ُاام 
ح.فيبطحعلىحخالفحلل حص ش هطحإاّلحإلبح 

ح102:حهابملط
يفحأستفتط حهحعليحه بحبلاستورحسصطهقًطحعليهح ااحسوبفق حأغلبي حبملصو نيحلشابحأقليمحكورهستط حبلا بقحااا

ح.عطم
ح109:حهابملط
ل ئيسحبالقليمح جملسحبلوزرب حجمتماًطحأ ح صفحعاهحأعضط حبلدملط حبقرتبجح ااا حه بحبلاستورحعلىحأ ح:حاًل أ

ح.لتااا حسالس حبلوظطمحبجلمبور حبلدملط يحبلاوموق ب يحلالقليمح  قااح  ب هبالومسح
ح.القرتبجح أغلبي حثلايحعاهحأعضطئهبحعلىحلدملط حكورهستط حةحبلا بقحبملوبفق :حيًط ثط
حاًطلثط حلة: حكورهستط ح حيي حقيحملوب  حبقليم ح00بالستفتط  حبال تخطبحيفحبالقليمح لبحبج ب ح% ممخحهلمحقي

ح.ط حملوضوعحسانيحعلىحب حاوظمح جي ىح فيحبلقط و تبالستف
ح.ستفتط حعطمح طغلبي حبملصو نيبحهحيفاوو حبلتااا ح طف ًبح ااحستنيحاوسًطحسخحسوبفق حشابحبالقليمحعلي:حاًط رب

 

 

ح162:حهابملط
ه بحبلاستورح طف ًبح ااحسضيحستنيحاوسًطحسخح أرارحبملوبفق حعليهحيفحبالستفتط حبلاطمح اتوىلحرئيسحبالقليمححااا

ح حبل مسي  حبجل ااا حيف حبلاستور حه ب حكورهستط ) ش  ح قطئع حيفح( حعليه حبملوبفق  ح أرار حسخ حباطم حعش ا خالل
ح. شو ًب.حبلاطمبالستفتط ح

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يان , بؤ ئةوةش بوو ئةو رةشنووسة, ئةو ضةثَ ةية بؤ ليذنةي ثَي اضوونةوةي دةستوور بوو, زؤر سوثاس

ئةو ثرؤذةية لة ماوةي ضةن  مانطي داهاتوودا بؤتة دةستوور ثاش ئةوةي ثَيي ا دةضينةوةو هةمواري 
من بة حةديقةت ا لةبةر ئةوةي كاتةكة , زؤر سوثاستان دةكةم, ةكةندةكةين لةسةر ئةو ثَيشنيارانةي كة د

كة ئاماذة , ئةويش تةوزنات و تةؤسي تي ترة, لةبةر ئةوة زؤر شك تر هةبوو نةماخنوَين نةوة, كةم بوو
لةوانةشة ثةرلةمان دةورةي ثَيشووي ئةن اماني , بةوة دةكاتن ئةو ثرؤذةية ضؤن ئَيستا حازر بووة

دواتر حدبة سياسيةكان , مونادةشةيةكي زؤريان كردووة, ؤبوونةوةيان لةسةر كردووةثةرلةمان ك
ثَيش يش لة ساَلي , وةكو ثرؤذةيةك جارَيكي تر بؤ ثةرلةمانيان ناردؤتةوة, كؤنفرانسيان لةسةر بةستووة

يد لة دواي يةعين ئةمة جوه َيكي دةتوامن بَ َية ج, حةؤتاكان ا مونادةشةي كراوةو ثرؤذةي تةد ية كراوة
ئةمرزؤ طةيشتؤتة ئةم رادةيةي كة دةتوان  سةربَ ن ي ثَي , تَيكؤشةراني طةلةكةمانة, جي ي طةلةكةمانة

ئومَي  , ئةمة مان وو بووني هةموو ئةن امان و مان وو بووني هةموو تَيكؤشةراني كوردستانة, بكةين
ة مونادةشة كردن و دةوَلةمةن  كردني دةكةم لةم ماوةيةدا هةموومان وةكو عةرزم كردن بةش اري بكةين ل

بَيجطة لةوةش , عينواني بةري ي دةستووري لة تةلةؤديؤن و لة جري ةكان بَ و دةكرَيتةوة, 1/10تا 
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بةتايبةتي حدبة , خةَلك بؤي هةية راستةوخؤ ثةيوةن ي بة ليذنةكة بكاتةوةو داواي كؤبوونةوة بكات
, ئينشائةَلَ  لة مانطي دوازدةدا تةواوي دةكةين, نيةعين موالحةزاتيان تةد ية بكة, سياسيةكان

وةختةكة كةس , ئومَي ةواريشة كة ئةمرزؤ سةرةتاي مانطي رةمةزاني ثريؤزة لة هةمووتان ثريؤز بَيت و
ئنيشائةَلَ  هةموو ساَلَيك , نة درةنطة, لةبةر ئةوةي بةرؤذين كةس نةيوت نة بريسمة, هةسك ثَي نةكرد

, كَيشةكاني ضارةسةر كردووةو تريؤر نةماوة, َيتةوةو طةلةكةمان ثَيشكةوتوتر بووةرةمةزان دووبارة دةب
ئةوانةي كة موسَ مانيش ن  هاوبرين و هادةنطن و هاوهةسنت لةطةَل , ذيان و بذَيوي خةَلك باش  بووة

ئيعتيبارز  لةبةر ئةوة, رَيديان هةية لةطةَل ئةوانةي كة بة رؤذين, ئةوانةي بة رؤذيش نينة, موسَ مانان
كؤتايي بة دانيشتنةكةي ئةمرزؤمان , زؤر بةخَير بَين و سةرضاوان, دةكرَيت هةر هةمووي بة رؤذين

 .زؤر سوثاس, كؤبوونةوةمان هةية( 11)دةهَين  تا بةياني سةعات 
 

 ن رشاد مفكع نا(                     كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه ب  عب اه                    ؤرست ا
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي     سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي   جَيطري   َيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت

 عَيراق -عَيراق                               كوردستان  –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان   
 

   
 

 
 
 
 



 703 

 
 ( 8) ذمارة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين

 6002\9\65رَيكةوتي  شةممةدوو 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 702 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ( 2)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 65/9/6002 رَيكةوتي دوو شةممة

 ئةجنومـةني نيشـتمانيي    00/9/0226رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممةي سةر لة بةياني (11,02)كاتذمَير   
ــراق   بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (2)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :امةي كاربةرن
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (2)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دانيشتين ذمارةي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –ثةرلةماني كوردستان خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .بةردةوامبوون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراوةكان -1
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواستنةوة -0
 .وةزارةتي ذينطة خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي -7

 دانيشتين يةكةم
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , شتمانيي كوردستاني عَيراقئةجنومةني ني
ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي دوو شةممة (11,02)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(2)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت00/9/0226رَيكةوتي 
 .ي ياساي وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراوةكانبةردةوامبوون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذة -1
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواستنةوة -0
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطة -7

كاك , وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان( ضنار)ئَيستا بةخَيرهاتين وةزيرة بةرزَيدةكان دةكةم خاتوو 
وابدامن وةزيري ذينطة , وةزيري هةرَية بؤ كاروباري ثةرلةمان( سةع )كاك , وةزيري طواستنةوة( بورهان)

زؤر بةخَير بَين ئومَي ةوارم بة ئاساني و بة ثةلة ئيشةكان جَي بةجَي , وابدامن ؤريا نةكةوتووة, نةهاتووة
ئَيستاش هةن َيك , ي ياسايي بووداواي لَيبووردن دةكةين ئةوةن ةي كة تاخري بووين لةسةر ليذنة, بن

من دةمةوَيت تؤزَيك بة , ليذنةي ياسايي ؤةرموو بؤ سةر مةنةيةكة, وردةكاري مابوو تةواو نةببوو
كة , ئيجازةي ئَيوة يةك دوو دسةي بكةين دةربارةي ضؤنيةتي بةرزَيوةضووني كؤبوونةوةكةي دوَينَيمان

كة دوَييَن كؤبوونةوةيةكي زؤر , لة ئيع م بةطشك/ كية, بةرزاسك من خؤم رازي نةبووم لة دوو مةسةلة
بةاَلم نةيانكرد و , مي  ةت ضاوةرزواني دةكرد كة راستةوخؤ دانيشتنةكة ببينن و ثةخش بكرَيت, طرنط بوو

ئومَي ةوارم لة ئاين ةدا ئةطةر مةسةلةي وا طرنط هةبَيت , هي  طرنطيةكيان ثَي نةداوةو تَي نةطةيشتوونة
بؤ , خةَلك دةبَيت ئاشنا بَينت لةو دةستوورة, َيت و تةلةؤديؤنةكان بة ئةهميةتي وةريبطرنطرنطي ثَي ب ر

كة بَ وي , ئةطةر ضي ئَيمة هةوَل دةدةين تةوزيعي ئةوة بكةينةوة, ئةوةي بتوانَينت موشارةكةي بكاتن
 .بكةينةوة لة رؤذنامةكان و سايتةكان و بيخةينة بةردةم خةَلكةوة

هاتوضؤي ناو , بةثَيي ثرةنسيثي ثةرلةمان و ئةوانة نةدةجواَلنةوة, لةؤديؤنةكانديسان هةر تة/ دوو
هةن َي , ئةوة رةخنةيان لَي دةطريَينت, كة ئةمةش نابَينت لةطةَل نيدامي داخي ي نابَيت, داعةيان دةكرد

انةكةش ئةن ام ثةرلةم, جاريش بة ئةن ام ثةرلةمانيان دةطوت زةبةت نةبَيت وةرة دوو دسةمان بؤ بكة
ئةمةش لةطةَل ئةن امي , زؤر بة ئيعتيادي دةضووة دةرةوةو دسةي خؤشي بؤيان دةكردو دةهاتةوة

ئينجا رةخنة لة ئَيمة و رةخنةية , جَيطاي رةخنةية, ثةرلةمان و مةس ووليةتي ئةن ام ثةرلةمان ناطوجنَيت
َيَ َيت بةبَي ئيجازةي كة نابَيت بة هي  شَيوةيةك كؤبوونةوة بةجَي به, لة ئةن امي ثةرلةمانيش

ضونكة ئيجازة وةرطرتن , كة ضووة دةرةوةش ئيجازةي وةرطرت, ( طرئ)ئةويش بة كارَيكي , سةرؤكايةتي
ئيجازةكة بؤ ثَينج , ياخود سَي ضارَيكي دي بطةرزَيتةوة, نيية بؤ ئةوةي نةطةرزَيتةوة بؤ هؤَلي ثةرلةمان

يان بؤ دةست , ثَيويسك بةوة هةية بؤ تةلةؤؤنَيكدة دةديقةية تا كارةكةي ئةجنام دةدات , دةديقةية
يان لة , بؤ ئةوةي نيية بضَيت لة ذوورةكةي خؤي دانيشَيت, تةنيا بؤ ئةوةية ضوونة دةرةوة, شووشتَينَيك
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ئةن ام ثةرلةمان يةكةم واجيل ئةوةية كة لة كؤبوونةوة , ؤراكسيؤن دانيشَيت طوَي نةداتة كؤبوونةوةو
ئومَي ةوارم ئةمة دووبارة , ةي بدانَيت ضي رووي اوةو دواتر دسةي لةسةر بكاتنبؤ ئةو, بةش ار بَينت

 .نةبَيتةوة
زؤر جار ثةيرزةوي , رةنطة رةخنة لة خؤمان بطرين, خاَلَيكي تريش ئةمرزؤ لة سةرؤكايةتي بامسان كرد

جَي بةجَيي  لةبةر ئةوةي لةمةودوا هةوَل دةدةين زياتر, ناوخؤمان بة تةواوةتي جَي بةجَي نةكردووة
بةتايبةتي لةسةر ئةو خاَلةي هةن َيك لة ئةن ام ثةرلةمان زياتر غائيب دةبَينت بَي ئاطاداري , بكةين

بةثَيي ثةيرزةوي , ئَيمة لةمةودوا برزيارمان وا داوة, بةبَي ئةوةي سةبةبَيكي مةشروعي هةبَينت, سةرؤكايةتي
بةبي مةشروع ثةيرزةوي ناوخؤي لةسةر تةتبيق ناوخؤ يةكَيك غايب بَينت بةبَي ئاطاداري و بةبَي سة

ئةطةر ئةو غيابةي دووبارة كردةوةو بةردةوام بوو لة غيابي , ئاطاداري خؤشي دةكةينةوة, دةكةين
لةبةر ئةوة ئةطةر , ئَيمة دةزان  هةَلبذاردمنان بةثَيي ليسك حدبي بووة, حدبةكةشي ئاطادار دةكةينةوة

بؤية ئومَي  دةكةم ئةوانةي , مةؤروزة حدبةكةشي ثَيي بدانَينت, نةكاتةوةغائيب بَيت حدبةكةي ئاطادارمان 
داوا , بؤ ئةوةي تةسجيد نةكرَين لة غياب ا, ئاطاداري سةرؤك بكةنةوة, غائيب دةبن بةبَي هؤ غائيب نةبن و

 .كاك شَيروان, لة ليذنةي ياسايي دةكةم ئامادة بن
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 
 .ئَيستا دةطةنة جَي, كة تازة دارزَيذراوة, بةس ئةو ماددةية ئيستنساخ دةكةن, ليذنةي دانوني هاتوون

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي كاك شَيروان

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئةوةية لة مونادةشة كردني , كةمدةمةوَيت تةزونَيك ب, ثَيش ئةوة دةست بةو ماددةية بكةين

حلالستامطر)ئَيمة لة زمين ئةو ماددةية , دانيشتين ثَيش  حبلاطس  بؤ ئةوةي بيكةينة , المان برد( بملاا ا 
لة هةمان كات ا ئةو , ئةو دةزطايةش شةخسيةتَيكي مةعنةوي موستةدي ي هةبَيت و, دةزطايةكي تايبةت و

بؤية ئَيمة لةطةَل براي بةرزَيدم سكرتَيري ثةرلةمان كاك ؤةرسةت , ةبَينتدةزطاية ميدانيةكي موستةدي ي ه
ئةو ماددةية بة , رةنطة جةنابي وةزير ئاطاي لَي نةبَيت, ئةو ماددةيةمان بة هةموو اليةك دارزشت, دانيشت 

ةمان دياري لة هةمان كات ا ئَيمة مةهامي ئةو هةي ةت, كوردي و بة عةرةبي ئَيستا ئامادةية دةخيوَينينةوة
ئةمةش هةمووي بة ماددةي , ضؤنيةتي دانيشتين و بةرزَيوةبردني ئيشوكارةكانيان, كردووة بة خاَل و

بؤ ئةوةي , ئَيستاش ئةطةر ئةو برادةرانة بَين ئةو ماددةية دةخيةينة بةردةم بةرزَيدتان, تايبةت دارزَيذراوة
بؤ ئةوةي مةساري خؤي , كة بدان  ضؤنةمونادةشةي لةسةر بكرَيت و رةئي جةنابي وةزيريش لة ماددة

 .زؤر سوثاس, وةرطرَيت لة مونادةشة
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك ئةدهةم, ئةطةر نةيي ماددةكةت لةالية بيخوَينةوة
 :اب  بارزاني عامط بةرزَيد ادهة 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةتَي ثَيش , ةي لةسةر ثرؤذَي ئةظَي وةزارةتَي وئةطةر ئيجازة ب ةي من روونكردنةوةيةكا ياسايي  ه

 .ئةطةر ئيجازة ب ةي دوو دةديقة تةوزنَيك ب ةم, ئةظَي داتهَينيش, ئةظَي و
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .تؤ حةدت هةية دوو دةديقة دسةي بكةيت, ئَيمة خؤمان نودسانيمان هةية تاخري بووين
 :اب  بارزاني عامط بةرزَيد ادهة 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ظَي مانطَي ثرؤذا وةزارةتَي كةهربا لةبةر دةست بوو هاتة ( 4/9)ئةطةر لة بريا جةنابَي تة ما بَي رؤذا 

هةن َي موديريةتي خوار تر لة موديريةتي , لة ظَي ثرؤذةدا هةن ةك موديريةت هاتة دانان, تةيويت كرن
دةبَيت جةنابي وةزيرَي حةدَي طؤرزينا ظَي , تةيويت بكات لة ظَيرَيش ا من طو ئةظ شتةي ثةرلةمان, عام

ثاش جةنابَيتة كو وةكي سةرؤكي ثةرلةمان جةوابا من داوة كو ئةو موديريةتت كة تو , تةيويتا نةبي
يةعين مةبةست ضةن  موديريةتَيك بوون لة ماددة سَيي ثرؤذا , بةحس لَي تكةيت هاتنة حةزو كرن

, رؤذاش كة ئةمة ثروسا ثرؤذةي وةزارةتا شةهي  و ئةنفالة خستية روو بةري ضةن , ياسايَي كةهرةبا
داوا دكةم لة ليذنا ياسايي , ديسان من باس كريةوة كة لة هةن َيك موديريةتا تظَي وةزارةتا تيكرار دةبَيتةوة

ة مةيَي ليذنا ياسايي جةوابا من داية ظة حةد, بةلكي روون كردنةظَيكة, ظة نةك دذَي موديفا ليذنا ياسايي
لَيرةدا رَيددار , يان كةم بكات, يان وةزيرَيك ثَيي هةَلستينت هةن ةك موديريتة زَي ة بكاتن, داية وةزارةتَيك

كة دوَييَن لة ثةرلةمانا هاتية , يان ثرؤذَي دةستوورا كوردستانَيش دةركةظت, دةستوورا, سةرؤكَي ثةرلةمانَي
كة نابَيت ثةرلةمان تةنازول لة حةدي , ةنازولَي دكةتدا بةحسَي حةدَي ت(94)بةر خوَين ن لة ماددةي 

دةبَيت ئةظ ماددةي تَي ا نةبَيت , دكات لة دةستووردا( 124)كو الي َي ض بةحسي ماددة , خؤي بكاتن
منيش ئةز كو طومت هةر موديريةتَيك لة هةر وةزارةتَيك ثةرلةمان , ثةرلةمان جةنابي دةر حةدي بكات

ئةو موديريةتةي , يان هةر وةزيرَي حةق نةبَيت كة هةَلوةشَينَيتةوة, بَي وةزيردةبَيت جةنا, تةيويت دكات
زؤر , ئةو با لة ثرؤذةدا نةهَينَيت و, يان ئيداؤة بكات, يان زَي ة بكات, كة حةدي وةزيرة هةَليوةشَينَيتةوة

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةاَلمي ب ةمةوة يان من, كاك شَيروان وةاَلمي دةدةيتةوة, زؤر سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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تةخوي ي جةنابي , ئةو مةسةالنةي كة ئَيمة دةست نيشامنان كردووةو, من ثَيش يش تةوزنة كرد
بة وةزيرمان نةطووتووة , مةسةلةي تةشريعي دةوان  نيية, مةسةلةي ئي اريية, وةزيرمان كردووة

 .ئةمة لة اليةك, بكاتدانونَيك دةر
راستة ؤةسَ ي سوَلتات هةية بةنيسبةت دانوني ؤيقهي , مةب ةئي ؤةسَ ي سوَلتات هةية, لة اليةكي ترةوة

, زؤريش هةية سوَلتةي تةنفيدي دةيكاتن, ؤةسَ ي مةرينيش هةية و, دةستووريية ؤةسَ َيكي موتَ ةق هةيةو
َي ئيشي تةنفيدي هةية ئَيمة رادةسثَيرين كة سوَلتةي لة هةمان كاتيش ا هةن , بةاَلم ئيشةكة تةشريعيية

تةنسيقَيك هةية لةو بابةتة لةنَيوان سوَلتةي تةنفيدي , واتا تةعاونَيك و هاوكاريةك هةية, تةنفيدي بيكات
 .ئةمة لة اليةكةوة, يةعين عي دةكة لةسةر مرونة دروست كراوة, و تةشريعي

لة هةيك ي , نةيَيك هةية ئَيمة دةسةاَلران داية بة وةزير, يةوةئةطةر نةيةكة خبوَين, لة اليةكي تريشةوة
دةسةاَلران نةداوة , يةعين دةسةاَلتَيكمان نةداوة دانونَيك دروست بكات, ئي اري وةزارةتةكة دةستكاري بكات

 .زؤر سوثاس, تةشريعَيك دةربكات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئةوة لة , زنةكةش ئةو دسةي كاك شَيخ ئةدهةم راستةكاك ؤةرسةت تةوزنَيكي دا تةو, زؤر سوثاس
بةاَلم ئَيستا دةستوور , ئةو وةخك ئَيمة مولدةم دةب , ئةطةر ئةو دةستوورة ئيقرار كرا, دةستووردا هاتووة

ثاش ئةوةي كة دةستوور دةنطي بؤ دةدرَيت دةبَيتة , ئةو دةسةاَلتة دراوةتة وةزير, ئيقرار نةكراوة بة دانون
لة ئةساسةوة , ئةو وةخك دةبَيت دانوني وا ئةو موديرياتانةي هةر نابَيت خبرَيتة ثرؤذةكةوة, ندانو

ئَيمة ئيقراري دةكةين لة دانون ا , بةاَلم كة ئَيستا هاتؤتة ثرؤذةكة وةكو هةيكةليةت, دةسةاَلتي وةزيرة
ثَيويستة ئةو جؤرة , رَينتثاش ئةوةي كة دةستوور تةيويت دةك, دةسةاَلت دةدةينة وةزير كة بيطؤرزَينت

بةنيسبةت ماددةي , ؤةرموون ئَيوة, زؤر سوثاس, موديرياتانة لة دةسةاَلتي وةزيرن نةخرَيتة تةشكي تةوة
 .ضوارةوة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ماددانةي كة , ةينئَيستا لة ماددة ضوارةوة دةست ثَي دةك, ئَيمة ماددةي سَي و ضوارمان دةمج كرد

تاوةكو ,لة ح ودي شةش ماددةن بةنيسبةت ئةو هةي ةية بة تةؤسيد ضووينة ناوي, ئامادةمان كردوون
كة دةبَيتة , ئَيستاش براي بةرزَيدم كاك زانا ماددةكة دةخوَينَيتةوة, كؤتايي تةشكي تي هةي ةكة دَيت

 .ماددةي ضوار لة ئةسَ ي ثرؤذةكة
 (:زانا)  خضبةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيازي تازةية لة دانيشتين ثَيش  تةك يف كرا بووين , ماددةي ضوار ئةوة لةبةردةست جةنابتان دا نيية

 .كة يياغةي بكةين
 :ماددةي ضوارةم
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خاوةن كةسايةتي مةعنةوي و سةربةخؤيي و , دةستةي طشك بؤ بةرزَيوةبردن و وةبةرهَيناني داهاتةكان
كة , ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتي دةكات و بةرزَيوةي دةبات, دارايي و كارطَيريية

 .خاوةن برزوانامةي بةرايي زانكؤي بةدةست هَينا بَيت و خاوةن لَيدان  و ثسثؤرزي بَيت
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ار كة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان و لة كؤبوونةوةي ثةرلةماني رابردوو راسثَيردراين ئَيستا دةدي ماددةي ضو

 .بؤ دارزشتين يياغةيةكي نوَي بؤ ئةو ماددانةي كة باسي لَي كران
ح:بملطهاحبل ب ا 

ح بالهبر  حبملطلي ح طالستقالل حبملاووا  ح طلشخصي  ح تمتع ح بالربهبت ح بالستامطر حلالهبرا حبلاطس  حبهليئ  ا أسبطح,
ح.ااا هطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطص 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تةك يفي ليذنةي دانوني كرا كة يياغةي وا بكاتن موديريةت , وابدامن ئةوة لة ئةجنامي مونادةشات بوو
كَي لةطةَليةتي دةسك بةرز , ي ئَيوة بووئةو يياغةية لةسةر رؤشنايي موداخةالت, نةبَينت هةي ةت بَينت
بةكؤي , كَي لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, وةزيريش مواؤيقة, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية ماددةي تر, دةستتان خؤش بَيت, دةنط وةرطريا
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ثَينجةم

 :كة ضاوطةكاني ئامانةي خوارةوةن, بودجةيةكي سةربةخؤي دةبَيتدةستة 
 .بةخشيين سااَلنةي حكومةتي هةرَية -1
 .ثَي ان و بةخش  و بارةبووةكان -0
 .داهاتة داراييةكاني ئَيستا -7
 .دةستكةوتي ضاالكيةكاني وةزارةت و دةستة -4
 .ئةوةي لة ثرؤذة وةبةرهَينةكان دةست دةكةوَيت -0
 .ثسوولةي يانةسيب بة مةرجَيك بة ياسا رَيك خبرَيت داهاتي -6
بةركةوتي وةزارةت بة دةرةبووةكاني حكومةتي ؤي راَلي لةو زيانانةي بةر كوردستان و هاوواَلتياني  -3

 .كةوتووة لة ئةجنامي هةَلمةتةكاني ئةنفال و بةكار هَيناني ضةكي كيمياوي
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 
ح:بملطهاحبخلطسر 
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ح: وو حللبيئ حسيزب ي حسرتقل حمتولحسخحبملصطهرحبال ي 
ح.بملوح حبلرووا ححلووس حبالقليمح-1
ح.بهلبطتح بلتدعطتح بملوالح-0
ح.عطئابتحبسوبلحبهليئ ح-7
ح.ر الح شط طتحبلوزبراح بهليئ ح-4
ح.سطح ا رحعليبطحسشطراعحبالستامطرا ح-0
ح.علىحب ح صارح  وظمح قط و حعطئابتح ططقطتحبليط صيبح-6
بستحقطقحبلوزبراحسخحبلتاواضطتحبحلووس حبالحتطها حسخحبالض برحبل حبصط  حكورهستط ح سوب ويبطحج ب حح-3

ح.محالتحبالخفط حبال فطلح بستامطلحبالسلح حلويميط ا 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ناكرَيت , ارَيكة هةية لة ليذنةي دانونيبةاَلم من ثرسي, ئةمةش هةر لةسةر داواي مونادةشاتي ئَيوة بوو
بؤ ئةوةي هةمان مةوزوعة تَيكةاَلوي , (ع و ب)ماددةي ضوار و ثَينج بكرَيتة يةك ماددة ببَيتة 

نازامن وةزير رةئي ضيية لةسةري؟ ئةوة باسي , يةعين تَيطةيشنت هةبَينت, موديرياتةكان و وةزارةت نةبَينت
 .بةَلَي, اتبودجةي سةربةخؤيي ئةو دةستةية دةك

 
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي ئةوةي ضوارةم باس لةو كةسة دةكات كة , ثَية واية ئةو دوو ماددةية دةبَيت جياواز بَيت

, نة باس دةكات كة بةدةسك دَيننئةوةي ديكة ئةو مةوري ا, بةرزَيوةبةرةو ئيشرزاو دةكات دةبَيتة سةرؤك
 .سوثاس, بؤ ئةوةي هةي ةكة بةكار خبرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كاك حمةمةد , باشة سَي كةس دسة دةكةن, دةخيةمة دةنط انةوة, ئةطةر كةس مونادةشةي لةسةر نيية
 .ؤةرموو كاك حمةمةد, كاك سةردار و سؤزان خان, ؤةرةج

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة

, ئةوة حقوودي هاوواَلتي نيية, ئةوةي ئيستيحقاداتي تةعويد, من وةكو ثرسيار واية بؤ تةوزيح يةعين
 .ئايا ئةوة دةبَيتة سةرماية؟ يةعين مايف خةَلكة, يةعين ئةو خةَلكةي زةرةرمةن ة

 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
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بةياني ئةطةر ب رَيت و دوايي , ثَية واية دةبَيت جيهةتَيك هةبَيت سةرثةرشك وةرطرتين ئةو ثارةية بكات
 .ئةوة يةك, تةوزيع بكرَيتةوة

 .زؤر سوثاس, ئةو كاتة دةبَيت هةي ةي ئيستيسماري ببَيتة واريس, لة حااَلت هةية واريس نةماوة/ دوو
 :ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن

 .كاك سةردار ؤةرموو
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بة حةديقةت لة ثَيش  باسي ئةوةي , من تَيبينة هةية لةسةر ئةو خاَلةي كة باسي يانةسيب دةكات

نةسيب كة باسي يا, ثَية واية ئةوة زيادةية, ئةوةي تر رحبي و, كة مةيادري نةشاتاتي هةي ةو, كردووة
زؤر , تةنها نةشاتاتةكة بةس بوو, لة دانون باسي تةؤاسيد ناكرَيت نةشاتات ضؤنةو ضي دةبَيت, دةكرَيت
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيت ئيجرائاتَيكي كاميد , ناتوانَيت دوايَي يانةسيب بكات, ئةطةر لَيرة ئيجازةي نةدةييَن بة دانون
لةبةر ئةوة ئةو دةسةاَلتة لة , ؤ يانةسيب و بَيتة ئَيرة تاكو بيكةينة دانونبكاتةوةو ثرؤذة تةد ية بكات ب

 .كاك كةرية ؤةرموو, ئَيستا ثَي ب رَيت باشة

 
 :بةرزَيد كرية عب اه حبري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةرزاسك ياسايةكي تايبةت هةية بة دةركردني , منيش لة ناو ليذنةي ياسايي هةمان بؤضوومن هةبوو
ضونكة , ثَيويست ناكات لَيرة باس بكرَينت, تةندميي دةركردني يانةسيل كردووة, ثَيويست ناكات, يانةسيب

 .سوثاس, شتَيكي زيادة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوة ئةوةي , تايبةتة بة وةزارةتي ئامار, وةزارةتي ئامار هةية, ياساي يانةسيب نيية ئةوةي من بدامن
, ناتوان  هي  وةزارةتَيك يانةسيب بةكار بَينَيت, و دانونةي بؤ وةزارةتي ئامار دةرضووةناطرَيتةوة بة

 .سؤزان خان ؤةرموو
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, من سوثاستان دةكةم كاك حمةمةد ثرسيارةكةي مين كرد

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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كَي لةطةَلي نيية , كَي لةطةَل ماددةكةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, وةماددةكة دةخةمة دةنط انة
تكاية , زؤر سوثاس, يةك كةس لةطةَلي نيية بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ماددةي شةش
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كة سةرثةرشك سةرجةم ضاالكيةكاني كارطَيري و , جنومةنَيكي كارطَيري دةبَيتدةستة ئة: ماددةي شةشةم

 :بةتايبةتيش ئةم كارانةي خوارةوة, دارايي و هونةري دةكات
 .كار كردن بؤ بةرةو ثَيش بردني كاري دةستةو ثَيرزةوا كارطَيرييةكاني دارايي و هونةرييةكاني -1
و وةبةرهَيناني موَلك و سامان و داهاتةكاني دةستة بةثَيي داناني سياسةتي طشك بؤ بةرزَيوةبردن  -0

 .ئاماجنةكاني وةزارةت
 .ئةوةي دةخيوَينمةوة لة الي جةنابتان نيية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر رؤشنايي , ئةو رؤذةي كة مونادةشة كرا لةسةر ئةو دةستةية دةستةي ئيستيسمارز و ئةوانة
, لةطةَل جةنابي وةزير ثَي ا بضنةوةو ييغةيةكي بؤ دابنَين, انوني كرامونادةشةكان تةك يفي ليذنةي د
ئةمة , ئةو دةستةية بةو شَيوةية بَينت تةعريفي داهاتي مةس وولياتي و, لةبةر رؤشنايي مونادةشةي ئَيوة

 .بيخوَينةوة كاك زانا, مةس وولياتيةتي و تةؤسي تي ئةو ماددةية

 
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة
كة سةرثةرشك سةرجةم ضاالكيةكاني كارطَيري و , دةستة ئةجنومةنَيكي كارطَيري دةبَيت: ماددةي شةشةم

 :بةتايبةتيش ئةم كارانةي خوارةوة, دارايي و هونةري دةكات
 .انيكاركردن بؤ بةرةو ثَيش بردني كاري دةستةو ثَيرزةوة كارطَيرييةكاني دارايي و هونةرييةك -1
داناني سياسةتي طشك بؤ بةرزَيوةبردن و وةبةرهَيناني موَلك و سامان و داهاتةكاني دةستة بةثَيي  -0

 .ئاماجنةكاني وةزارةت
 .داننان بة بودجةي سااَلنةي دةستة و حيسابة كؤتاييةكان و هةموار كردني لةسةري -7
ني لة ضوارضَيوةي بودجةي ثةسن  كراوي رةزامةن ي لةسةر طرَيبةست و ثةميان و ثابةن يية داراييةكا -4

 .دةستة
 .ثةسن  كردني مي كي دةستة -0
 .لَيكؤَلينةوة لةو بابةتانةي وةزير دةخياتة روو -6
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ئامادة كردني راثؤرزتي سااَلنةي طشتطري سةبارةت بة كاري دةستة و ضاالكيةكاني بؤ بةردةم وةزير و  -3
 .ثاشان رةوانة كردني بؤ ئةجنومةني وةزيران

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 اتوىلح وجهح,ح وو حللبيئ حجملسحإهبراحاش فحعلىحمجيعحبلوشط طتحبالهبرا ح بملطلي ح بلفوي :حبملطهاحبلرطهس 
ح:خطصحسطالي

ح.بلام حعلىح طوا حعم حهيئ ح ب ظمتبطحبالهبرا ح بملطلي ح بلفوي ح-1
ح.بستامطرحبسال ح بسوبلح با بهبتحبهليئ ح فيحبهابفحبلوزبرا ضعحسيطس حعطس حالهبراحح-0
ح.بق برحبمليزب ي حبلرووا حللبيئ ح بحلرط طتحبخلتطسي ح بج ب حبلتاااالتحعليبطح-7
ح.بملوبفق حعلىحبلاقوهح بلتاطهابتح باللتزبسطتحبملطلي حضمخحبمليزب ي حبملصاق حللبيئ ح-4
ح. صاايحسالكطتحبهليئ ح-0
ح.يعحبل حاا ضبطحعليبطحبلوزا هربس حبملوبضح-6
ح.بعابهح قطرا حسووا حشطسل حعخحعم حبهليئ ح  شط ط بطحال العحبلوزا حعليبطح بقطلتبطحبىلحجملسحبلوزرب ح-3

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةويش سؤزان خان و كاك كةرية , دوو كةس دسةي لةسةر دةكات, وابدامن ئةوةش زؤر مونادةشة كراوة
 .ؤةرموون

 

 

 
 :َيد سؤزان شهاب نوريبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر , ئةمة هةئيةتَيكة لةناو وةزارةتَيك ا, بةرزاسك من يةك ثرسيار و روونكردنةوةم دةوَيت

ئايا ئةوة لة , ئةو هةموو دةسةاَلتةي دراوةتة دةست, شةخسيةتَيكي مةعنةوي و موستةدي ي هةبَيت
 .ئةمة يةك, وةزارةتَيكي ديكة لة ناو وةزارةتةكةي ا بَيت ,دةسةاَلتةكاني وةزير كةم ناكاتةوة

موَلك سامان هي , ئاخري موَلك و سامان كةي هي دةستةية, دةَلَيت موَلك و سامان هي دةستةية/ دوو
ئةي ئةطةر سبةي رؤذَي ئةو دةستةية جيا بؤوة لةو وةزارةتة بة , ضؤن دةبَيت هي دةستة بَيت, وةزارةتة

 .سوثاس, ئةي موَلك ساماني ئةو وةزارةتة لة دةسك دةضَيت, بؤوة دةرارَيك لَيي جيا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حكومةتيش بةشَيكة , وةزارةتيش بةشَيكة لة حكومةت, يان موديريةت بةشَيكة لة وةزارةت, دةستة/ يةكةم
ةزارةتيش موَلكي لةبةر ئةوة موَلك و سامانةكة موَلكي وةزارةتة و هي و, لة سةروةت و ساماني مي  ةت

دوايَيش تةبعةن لة ذَير ضاودَيري وةزيرةو وةزير مةس وولي , حكومةتيش موَلكي مي  ةتة, حكومةتة
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هةر , ئةي ئةطةر دةسةاَلتي نةبَينت, وةزيريش مةس وولة بةرامبةر ئةجنومةني وةزيران, موباشرييةتي
, نةك هةي ةش, موديريةت بؤ خؤي دابنَيتمي ك دانان دةبَيت , موديريةتَيك بَينت ئةو دةسةاَلتةي نابَيت

ؤةرموو , موديريةش بَيت دةبَيت موديري عامةكةي ئيقراري مي كي خؤي بكاتن و بةرنامةي خؤي بكاتن
 .كاك كةرية

 :بةرزَيد كرية عب اه حبري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, بةو شَيوةية روون بكرَيتةوة بةرزاسك من لة كؤبوونةوةكاني ليذنةي دانونيش ا لةطةَل ئةوةدا نةبووم
من ثَية باش بوو بة كورتي وةكو ئةوةي لة وةزارةتةكاني ديكة دانراوة بكرَينت , ئامانج و ئةركةكاني هةي ة

ح وظطم)واتا , (ئةرك و ئاماجنةكاني دةستة بة ريسا رَيك دةخرَيت) ححتاه حبهليئ  ح بهابف يةعين , (سبطم
 .سوثاس, ش دةبَيت بةو شَيوةية بَينتهةروةكو بؤ وةزارةت جائيدةو بؤ هةي ة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, لةبةر ئةوة بة ئةد يةت رةئيت وا بووة, ئةوة ئةو تةؤسي تانة دةوَلةمةن ي دةكات زةرةريشي تَي ا نيية
بةاَلم بة , يان يةكَيكي تر لةطةَل رةئيةكةت بواية ئيقناعت دةكرد, بؤية ئةطةر رةئيةكةت دازاجني هةبواية

 .ؤةرموو كاك شَيروان, تةنيا جياواز بووي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي سؤزان خان ئَيمة ماددةيةكي موستةدي مان هةية لة , سةرةرزاي ئةوةي جةنابت تةوزنت ا
لسحبالهبراح طف احبملفاولح ااح اتدحق بربتحجم)دةَلَيت , ئَيستا دةخيوَينينةوة ثاش ماوةيةكي ديكة, ثرؤذةكة

حبلوزا  حقب  حسخ حعليبط زؤر , يةعين ئاخري شت هةر دةبَيت وةزير مويادةدةي لةسةر بكات, (بملصطهق 
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَلي , كَي لةطةَل ماددةكةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة, زؤر سوثاس
تكاية , بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, دوو كةس لةطةَلي ا نيية, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسنيية دةسك 
 .ماددةي دواتر

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي حةوتةم

 :ئةجنومةني كارطَيري دةستة ثَيك دَيت لة
 .داهاتةكان بة سةرؤك سةرؤكي دةستةي طشك بؤ بةرزةَيوةبردن و وةبةرهَيناني -ع

 .بةرزةَيوةبةرة طشتييةكاني وةزارةت بة ئةن ام -ب
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 . بةرزةَيوةبةري كاروباري ياسايي بة ئةن ام و برزيار نووسي ئةجنومةن -ج
 .كة خاوةن شارةزاو ثسثؤرزن لة كاروباري دارايي و ئابووريي ا, دوو شارةزا لةاليةن وةزيرةوة ثاَلَيوراون -د

 :سعي  بداز بةرزَيد عوني كمال

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلرط ا 

ح:اتألفحجملسحبالهبراحبهليئ حسخ
ح.رئيسحبهليئ حبلاطس حالهبراح بستامطرحبا بهبتحرئيرًطح-أ

ح.بملارب حبلاطسنيحيفحبلوزبراحعضوًبح-ب
ح.ساا حبلشؤ  حبلقط و ي حعضوح سق رحبجمللسح-ج
ح. بالختصطصحيفحبالسورحبملطلي ح بالقتصطها حخبرياخحا شحبمطحبلوزا ح سخحل  حبخلداح-ه

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل ماددةكةية دةسك بةرز , دةخيةمة دةنط انةوة, ئةوةش وابدامن تةؤسي تة كةس خي يف نيية
 ,ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية برزؤ بؤ ماددة ئةسَ ييةكة, زؤر سوثاس
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يان سةرؤكي , وةزير, ئةجنومةن بةاليةني كةم يةك كؤبوونةوةي مانطانة ئةجنام دةدات و :ماددةي هةشتةم

 .دةستةي طشك بؤيان هةية بانطةشتةي بكةن بؤ كؤبوونةوةيةكي نائاسايي
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاطسو 

حشب اًط ح بقا حبجتمطع حعخ حسطالاق  حبجمللس حااقا حالجتمطعح, حهعو ه حبلاطس  حهيئ  حرئيس حب  حللوزا   جيوز
ح.بالستاوطئي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كَي , داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَلي , دةخيةمة دةنط انةوة, ئةوةش خي يف لةسةر نيية

 .تكاية ماددةي دواتر, بة كؤي دةنط وةرطريا, لةطةَلي ا نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي نؤيةم

 كردني لةاليةن وةزيرةوةبرزيارةكاني ئةجنومةني كارطَيري كاريان ثَي دةكرَيت ثاش ثةسن  
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلتطسا 

ح. اتدحق بربتحجملسحبالهبراح طف احبملفاولح ااحبملصطهق حعليبطحسخحقب حبلوزا 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر كَي لةطةَل , ئةوةش خاَلَيكي ترة كة تةسبيك كؤن ؤلي وةزير دةكاتن
, زؤر سوثاس, بة تَيكرزاي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ت زؤر سوثاس, سوثاس

 .ؤةرموو كاك شَيروان
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ماددة ثَينجةكةش , دةست ثَي دةكةين لة ماددة ثَينجةوة, ئَيستا دةطةرزَيينةوة سةر ئةسَ ي مةشروعةكة 

, واتا دةبَيتة ماددة دة لة ئةسَ ي دانونةكة, ثاش ئةو تةع ي تةو ئةو طؤرزانكاريانة ذمارة دة هةَل ةطري
 .كة دةبَيتة ماددة دة, ئَيستا لة ئةسَ ي ثرؤذةكة دةخوَين رَيتةوة

ح:بملطهاحبلاطش ا
ح:اوو حللوزبراحجملسحبستشطر ح اتألفحسخ:حب اًل

ح.رئيرًط/حبلوزا ح-أ
ح.عضوًبحا أسحبجمللسحيفحقطل حغيطبحبلوزا /ح كي حبلوزبراح-ب
ح.بعضط /حبملارب حبلاطسو ح-ت
ح.عضو/حسرتشطرحخيتطرهحبلوزا ح-ث
حبلصح )حمما حعخحبلوزبربتحبلتطلي حعلىحب حالحاق حهرجتهحعخحساا حعطمحح-ج حبلرت ي , ,حبلشؤ  حبالجتمطعي ,

ح(.بلاقطف ,حبالعمطر,حبملطلي ,حبلبيشم ك 
ح:ثط يط

ح.ااقاحبجمللسحبجتمطعط بطح اعواحسخحبلوزا حكلمطحهع حبحلطج حل ل ح-أ
ح.خيتصحبجمللسح تقاامحبلتوصيطتحبىلحبلوزا ح  وتربحبلتوصي حصف حبلق برحبلوزبر حبلبح طلح صااقهح-ب

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي دانوني

بـةثَيي ثَيشـنيازةكاني ليذنـةي    ( مـاددةي دةيـةم  ) كة دةبَيتة, هةرضي ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكةية: شةشةم
وةزارةتـي  , نوَينةراني ئةو وةزارةتانةي لة ئةجنومةني راوَيذكاري ا هاوثشـكن , ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكا, ياسا
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ةري وةزارةتي ؤَيركردني بااَليشـيان  ناوخؤو نوَينةري وةزارةتي كاروباري ناوضةكاني دةرةوةي هةرَية و نوَين
 .بؤ زيادة بكرَين

 .ئةوة هةر لة سازداني كؤبوونةوةكان ا بةجَي هاتووة, ضونكة, الدةبرَي( دووةم) لة ( ا) هةروةها برزطة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

حح.بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح.راي ليذنةي دانوني بة زماني عةرةبي

حح:سطهسًط حاتالي حفيمط حبملطها ح  قم ح صبال ح بل  حبملش  ع حسخ حبخلطسر  ح طملطها حبلاطش ا) حبلل و ح( حسقرتج  في
حبلقط و ي  حبىلحمماليح: حبلاطلي ح بلتاليم حبالقليم حخطرج ح سوط ي حبلابخلي  ح زبربت حممالي حبضطف  حبلل و   قرتج

ح.بلوزبربتحبملشطرك حيفحبجمللسحبالستشطر 
ح.هححتصي حقطص حيفحعقاحبالجتمطعطتسخحثط يًطحسوبطحلوو (حأ)ح ك ل حق فحبلفق اح

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هــؤي زيــاد كردنــي ئــةو , مــن ثرســيارم هةيـة لــة جــةنابي وةزيــر و ليذنــةي دـانوني  , كـةس تــةع يقي هةيــة 
 وةزارةتانة ضيية؟

 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتةكـةي ئَيمـة تـةعامول لةطـةَل كؤمةَلـة كةسـانَيك       , سةلةي زياد كردني وةزارةتـي مـةعين  بَيطومان مة
كَيشةي , كَيشةي ثةروةردةييان هةية, كة كَيشةي تةن روستيان هةية, كةسوكاري شةهي ان و ئةنفال, دةكات

كـةي ئَيمـة ناتوانَيـت    بؤية وةزارةتة, هةموو ئةو بوارانة, كَيشةي نيشتةجَي كردنيان هةية, دةروونيان هةية
حـوزوري ئـةوان لةطـةَل    , بؤية دةبَيـت تةنيسـق بكـةين لةطـةَل وةزاراتـي تـر      , بة هةموو ئةركاني هةَلبستَيت

لـة  , ئَيمة لةو ليذنانة كارةكـان دابـةش دةكـةين و بـة تةنسـيق ئـةوة ئَيمـة دةتـوان  زيـاتر خدمـةت بكـةين           
 .زؤر سوثاس, هةموو بوارةكان

 :نبةرزَيد سةرؤكي ئةجنومة

 .وةزارةتي تةع يمي عالي ض رةبتَيكي هةية, مةبةستة وةزارةتة تازة ثَيشنيار كراوةكانة
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ــ ني بااَلمــان هةيــة      ــان ئَيمــة دوتــابي خوَين ــ اَلي ئــةنفالن لــة زان     , بَيطوم ــة منــ اَلي شــةهي  و من كــؤ و ك
بؤيــة زؤر زةروورة ثةيوةنــ ميان هــةبَينت لــة مةداعيــ ي ديراســي بــؤ وةرطــرتين كرســي لــة    , ثــةميانطاكانن

لة مةسةلةي كاروباري دةرةوةي هةرَية تةبعـةن زؤربـةي   . لة مةسائي ي خوَين ني بااَل  ئيمتيازات دان بةوان
ــةرَية    ــووينة دةرةوةي ه ــة ض ــانةي ك ــةو ناوض ــةركووك و  , زؤري ئ ــة ك ــؤ منوون ــة  ب ــةد  و ئةوان ــةو , خان ئ

ئــةو , هــةروةها ثرؤســةي ئــةنفال و ئــةو شوَينانةشــي طردؤتــةوة , مةنتيقانــةن كةســوكاري شــةهي اني لَييــة
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بؤيـة لةطـةَل ئـةوانيش دةبَيـت     , خةَلكانةي كـة دةبَيـت بطةرزَينـةوة ناوضـةكاني خؤيـان و ئـاوةدان بكرَينـةوة       
ــةين  ــةعامول بك ــَيوة , ت ــةمان ش ــاوةخؤش بةه ــان ئ, ن ــةَل    بَيطوم ــةعاموملان لةط ــة ت ــؤليس و ئَيم ــةت و ث ةمني

, لةطةَل ئةوةي كة ئَيمة كةسوكاري شـةهي امنان هةيـة لـةو وةزارةتـة مـةعن  ؤةرمانبـةرن      , ئةوانيش هةية
يـةعين زةروورة ثةيوةنـ ميان هـةبَيت لةطـةَل هـةموو دامودةزطاكـاني حكومـةتي        , كار دةكـةن لـة ناوضـةكان   

 .سوثاس, هةرَية
 :ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئ

كــَي لةطـةَل ئــةو ماددةيــة دةسـك بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر   , دةخيةمــة دةنط انـةوة , ئةطـةر كــةس تـةع يقي نييــة  
 .ؤةرموو ماددةيةكي تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيسـتا دةضـينة مـاددة حـةوت لـة      , ئاطادارن مـاددة شـةش ئَيمـة بةشـَيوةي هةي ـة عي مجـان كـرد        هةروةكو
 :ماددةكة بةم شَيوةية, ثاشان ئَيمة تةسةلسولةكان تةندية دةكةين, ئةسَ ي ثرؤذةكة

ح:بملطهاحبلرط ا 
تصة فح بةطحلغةريحأغة ب ححححح اتدحمجيعحبالسوبلحبخلطص ح طملاا ا حبلاطس حلالستامطربتحبسوبالحعطس حالحجيوزحبلح-1

ح.ه بحبلقط و 
 .فضعحقرط طتحبلوزبراحح بستامطر بطحلل قط  حبملطلي ح-0

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ضـونكة زيادةيـةو  , البـربيَ , ليذنـة ثَيشـنياز دةكـا   , ئةوة, ي ثرؤذةكةية(ماددةي حةوتةم) هةرضي : هةشتةم
 .بة دةدي ياسايي طشك ضارةسةر كراون, تَيي ا هاتوون ئةو دوو حاَلةتةش كة 
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 . بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سخحبملش  عح قرتجحبلل و حق فبطحلوو بطحزبئااح بحلطلتنيحبلوبره نيحفيبطح(حبلرط ا )بسطحفيمطحاتاليح طملطها:حثطسوًط
ح.ساطجلتط ح وصوصح ش ااي حعطس 

 :ي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤك
كَي رةئي هةية كة ثَيي واية ئةو , ئةو ماددةية هةمووي حةزو بكرَيت, ثَيشنياري ليذنةي دانوني ئةوةية

دةخيةمة , يةعين رةئيةكةي ليذنةي دانوني ثةسن  بووة بؤ حةزو كردنةكةي, ماددةية مبَينَيت
كَي لةطةَلي , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس كَي لةطةَلي ئةوةية ئةو ماددةية حةزو بكرَيت دةسك بةرز, دةنط انةوة

بة زؤرينةي دةنط وةرطرياو , زؤر سوثاس, يةك كةس لةطةَل ا نيية, نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ؤةرموو بؤ ماددةي تر, ماددةكة حةزو دةكرَيت

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري



 737 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, بةرزاسك برزَيك تةداخوالت لة ماددةكان هةية, ةشروعةكة دةخوَينينةوةئَيستا ماددةي هةشتةم لة ئةسَ ي م

ماددة , بؤ ئةوةي ئةن امان سورزةتَيكي وازنيان هةبَيت لة مةسةلةكة, بؤية دةضمةوة سةر ماددة ئةسَ يةكان
ئَيستا ئَيمة ماددة هةشتةكة , هةشت لة هةمان كات ا ئَيمة لةطةَل ماددةي يازدةمان دةمج كردووة

 .ثاشان دةراري دةجمةكة دةطةرزَيتةوة بؤ جةنابتان, ةخوَينينةوةد
ح:بملطهاحبلاطسو 

ح.حياهح وظطمحبهليو حبلتوظيميحلتشويالتحبلوزبراح بختصطصط بط:حب اًل
ح.للوزا حبستحابثحساا اطتح بقرطمحب حبلغطئبطحعواحبحلطج :حثط يط
سخحسبطمحبلوزبراحبلوبرهاحيفحبملطهاحبلاط ي حسخحه بحللوزا ح شوي حجلط حهبئمي حب حسؤقت حلغ  ححتقييحباطح:حثطلاط

ح.بلقط و 
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسا
لة يةك ماددةدا يةك , ليذنة ثَيشنياز دةكا, ئةوة, ية لة ثرؤذةكة(هةشتةم و يازدة) هةرضي ماددةي :نؤيةم

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرَيذرَيت, و(بنرَيتتةسةلسولةكةي بؤ دا), خبرَين و
 .ئةركوؤرمان و كارةتايبةتةكاني وةزارةت و ثَيكهاتةكاني بة ثَيرزؤ دياردةكرَين :يةكةم
بــةثَيي , لــة ثَيكهاتــةكاني وةزارةتةكــةدا, بةرَيوةبةرايــةتي يــان بــةش يــان هؤبــة , وةزيــر بــؤي هةيــة :دووةم

 .اتةوة يان يةكيانبخا يان ئي غايان بكاتبك, ثَي اويسك كارو لة كاتي زةرووردا
كةلـة مـاددةي دووةمـي ئـةم ياسـايةدا      , وةزير بؤ بةجَي طةيان ني هةر ئـةركوؤرمانَيكي وةزارةتةكـة   :سَييةم
 .بؤي هةية ليذنةطةلي هةميشةيي يان كاتي ثَيك بهَييَن, هاتووة

, ردني حوكمــةكاني ئــةم ياســايةبــؤي هةيــة رَينمــايي ثَيويســت بــؤ بــة ئاســاني جَيبــةجَيك  , وةزيــر :ضــوارةم
 .دةربهَييَن

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح.رب حبلل و حبلقط و ي ح طللغ حبلا  ي 

سخحبملش  عح قرتجحبلل و ح وقياهمطحضمخحسطهاح بقااح حت ح(حبلاطسو ح حبحلطها حعش ا)حفيمطحاتاليح طملطه ني
ح: صيطغتبطحكطال ي(حبحلطها حعش ا)ح رلر حبملطهاح

ح:بملطهاحبحلطها حعش ا
ح.حياهح وظطمحسبطمح  شويالتحبلوزبراح بختصطصط بط:حب اًل



 734 

للوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطمحب حبلشابحضمخح شويالتحبلوزبراح قربح:حثط يًط
ح.ستطلبطتحعملبطحعواحبالقتضط 

سؤقت حلغ  ححتقييحب حسخحسبطمحبلوزبراحبلوبرهاحيفحبملطهاحبلاط ي حسخحه بححللوزا ح شوي حجلط حهبئمي حب :حثطلاًط
ح.بلقط و 

ح.للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :حرب اًط
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ةيـةي كـة   كةس تةع يقي هةية لةسةر ئـةوةي ئـةو دوو ماددةيـة دةمـج دةكرَيـت لـة مـاددة يـازدة لـةو ثرؤذ         
 .ؤةرموو كاك حمةمةد ؤةرةج, خوَين رايةوة

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

مةطةر هةر , بةاَلم ماددةي يازدة ئيص اري تةع يماتة دوو شك جياوازن, وابدامن ماددةي هةشت تةشكي ةية
يـةعين  , ئـةوة تةشـكي تة  ,  يماتـة ئةمـة ئيصـ اري تةع  , ئـةطينا دوو شـك زؤر جيـاوازن   , بَ َيي كورت بَيتةوة

 .سوثاس, تةع يمات و تةشكي ت وا نازانرَيت تَيكةَل بكرَيت بة يةك
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تةشـكيد هـةر دةسـةاَلتة وةزيـر     , دةسـةاَلتة ( بسةتحابثح), من ثَية واية هةر سَي خاَل سةاَلحياتةو هي وةزيـر 
بة , لةبةر ئةوةي هةرسَيكي باسي دةسةاَلتي وةزير دةكات, تةئةوي برزطةي سَي ئةويش هةر دةسةاَل, دةيكاتن

كـَي لةطـةَل رةئـي دانونييـة بـة دةجمـةوة دةسـك        , دةخيةمة دةنط انـةوة , ثَيضةوانةوة ئةو دةجمة زةرووريية
يـةك كـةس لةطةَلـ ا نييـة     , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس  , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ؤةرموو, ةنط وةرطريابةزؤرينةي د
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستا ماددةي نؤ دةخوَينينةوة لة ئةسَ ي مةشروع

ح:بملطهاحبلتطسا 
للوزا حبلتاطقاحسعحبالشخطصحبلطبياي ح بملاووا حسخحل  حبخلةداح بالختصةطصحهبخة ح حخةطرجحبالقلةيمحللقيةطمححححححح

 وك حبليهحللمااحبل ح  بهطحسوطسبطح لل حلغ  ححتقييحبهابفحبلوزبراح حتاهحققوقبمحح طملبطمح بلوبجبطتحبل 
ح. بلتزبسط بمحسخحقب حبلوزا ح  ااحبستحصطلحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزرب 

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسا
 .يةكي لةسةر نييةثَيشنيازي ليذنةي ياسايي ئةوة هي  تَيبيني
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

فةأ حبلل وة حبلقط و ية حالحححح(حبلاط ي حعش ا)بسطحفيمطحاتاليح طملطهاحبلتطسا حسخحبملش  عح بل حستصبالح  قمحبملطهاح
ح. وجاحلاابطحبا حسالقظطتحعليبط

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كـي لةطـةَل ئـةو    , كـةس موالحـةزةي لةسـةر نييـة    , دةخيةمـة دةنط انـةوة  , ينيـة وابدامن ئةوةش شتَيكي رؤتي
بـة كـؤي   , كَي لةطةَلي نيية دةسـك بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس    , ماددةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ؤةرموو, دةنط وةرطريا
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤذةكة دةخوَينمةوةماددة دة لة ئةسَ ي ثر

ح:بملطهاحبلاطش ا
قةط و حبملاا اة حححح1999/لرةو حح126/قةط و حسؤسرة حبلشةبياح قةط و حرقةمحححححح1993/لرو ح4/الغىحقط و حرقم

  وقة حمجيةعحسوجةوهبتحححح,ح0220/لرةو حح00 قةط و حرقةمحححح0222/لرةو حح106بلاطس حلال فةطلح قةط و حرقةمحححح
سةةعحكطفةة حبلتزبسط بمةةطحبملطليةة ح بملاوواةة ح هاو بمةةطحبىلحح بلاةةطسلنيحيفحسؤسرةة حبلشةةبياح بملاا اةة حبلاطسةة حلال فةةطلحح

ح.بلوزبرا
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

ئةوة ليذنة , بةثَيي ثَيشنيازي ليذنةي ياسا) ( كة بووةتة ماددةي , هةرضي ماددةي دةيةمي ثرؤذةكةية
ئةجنومةني نيشتماني , 1993ي ساَلي (4)ياساي ذمارة : ))ةوة بَيتثَيشنياز دةكات بةم جؤرةي خوار

 13/12/0222لة  106و  19/6/1999لة  126و بريارةكاني ذمارة , ياساي دةزطاي شةهي , كوردستان
 ((.ي ئي ارةي س َيماني ثووضةل دةكرَيتةوة0220ي كانوني دووةمي 10لة  00و

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .كي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ

ح حاتالي حبلاطش ا)فيمط ح طملطها حبملطها( ح  قم حستصبال ح بل  حبملش  ع حسخ حعش ا) حبلاطلا  حبلل و ح( حسقرتج  في
قط و حسؤسر حبلشباحبلصطهرحعخحح1993لرو ح(ح4)الغىحقط و حرقمح:حبلقط و ي ح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطال ي

ح00 حح13/12/0222يفحح106 حح19/6/1999حيفح126بجمللسحبلو  حبلوورهستط يح بلق بربتحبمل قمطتح
ح.بلصطهربتحعخحبهبراحبلرلمط ي ح0220/كط و حثط ي/10يفح

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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دةراراتَيك لَيرة تةوحي ي ئةو دةراراتانةية زياتر , شةرحَيك بؤ ئةوةي تَيبطةن ئةوة بؤ ئي غا كراوة
مةج يس وةزارةتةكة وةكو خؤي بنووسن  بةس من لَيرة موالحةزةيةكة هةية, تةوزني تةوحي يةتي

 .ؤةرموو, وةكو ناوةكةي خؤي بنووسة, (بجمللسحبلو  حلوورهستط حبلا بق)
 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو , ئَيمة لة دةدي ئةسَ ي ثرؤذةكة لة ماددة ضوارةوة بة تةؤسي ي باسي بةرزَيوةبةرايةتيةكامنان دةكرد

بةاَلم بؤ حاَلةتي ئةو , ني هةر وةزارةتَيك باس لة ثارَيدطاكان دةكات كة بةرزَيوةبةرايةتي تيا بَيتدانو
بؤ منوونة ناكرَيت لة , دةمانويست دسةي لةسةر بكةين بةسةري ا تَيثةرزي, وةزارةتة تايبةرةن ي هةية

, كيميا لَي راو و ئةنفالي تيا نةبَيترةنطة ثةجنا خَيداني , شارَيكي وةكو س َيماني بةرزَيوةبةرايةتي هةبَيت
كة زؤرينةي , دةكرَيت بةرزَيوةبةراتي لةو شوَينانة بكرَيتةوة, بةاَلم لة ناوضةكاني تردا كة ئاشكران

 .دوربانيةكاني تَي اية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ةنا بؤ ئةوةي سبةي ناويشمان ن, دوايَي ئةوة زؤر مونادةشة كرا و, ئَيمة طوران جارَي وةزير حةدي هةية
, ئةطينا ثَيش  بةرزَيوةبةرايةتي طشك س َيماني و, جَي بةجَي دةكرَيت بطةرزَيتةوة 142ماددةي 

ثَيشنياري ئَيوة بوو كة ناوةكان , بةرزَيوةبةرايةتي طشك دهؤك بوو, بةرزَيوةبةرايةتي طشك هةولَير و
نووسراوةو دةسةاَلت , ي كةركووكيش دامبةزرَيتبؤ ئةوةي لة دوارؤذ بتوانن بةرزَيوةبةرايةت, نةطوترَيت

كةواتة دةخيةمة , كة هةية ئَيستا, دراوةتة وةزير كة بةرزَيوةبةرايةتي طشك لة ثارَيدطاكان بكرَيتةوة
كَي لةطةَلي , كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةنط انةوة بةو تةؤسي تةي هةية

 .ؤةرموو بدامن ضي دةطوت, بة كؤي دةنط وةرطريا, تةوة؟ زؤر سوثاسنيية دةسك بةرز بكا

 

 

 
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
موجودات و بةزم و نةزمةكةيان حةزو كردووة جةنابي , تَي نةطةيش  بةنيسبةت ئةو ضاك كردنة

نابَيت ئَيمة ئاطادار ب  و , نةرزؤيشت ,رؤيشت, نةمايةوة, ئَيمة نازان  ئةمة مايةوة, ليذنةي دانوني
 .تةوزنَيكمان لةسةر هةبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موديرياتانة هةمووي موَلكي , كة موديرياتت دةمج كردو ئي غات كردةوة, ئةوة تةحصيد حاي ة
سةروةتةكةي  موديريةت هةمووي لةوَي دةسةاَلتي, ئةطةر نةنووسرَيت ئةي بؤ كوَي دةضَينت, وةزارةتة
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, ديسان دةَلَيمة وةزارةتيش عاي ي ئةجنومةني وةزيرانة, يان موديريةت عاي ي وةزارةتة, عاي ي موديريةتة
 .هةمووش موَلكي كوردين

 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ان عاي ي حدبةكان ئةو, بؤية من لَيرة مةبةستة ئةوةية, دةزطاي شةهي ان هةمووي عاي ي حدبةكان بوون
 .زؤر سوثاس, ئةوانةي كة هي دةزطاي شةهي ان بوون بدان  ضي بةسةر دَيت, بوون

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دوو دانونةي كة باسي دةكاتن لةوَي عاي ي ئي ارةي س َيماني , تؤ لَيرة سةهوي عاي ي حدبةكان نةبوون
بؤتة موئةسةسة , داوة عاي ي حكومةت بوولَيرةش مةج يسي وةتةني ثةرلةمان دةراري , بوون

بةاَلم كة ئةو دوو دانونة دةرضوو , وا بوو 1990و  1991لة ساَلةكاني , هةردووكيان دوو ئي ارة بوون
 .بةَلَي كاك شَيروان, لَيرةش عاي ي ئي ارةي هةولَير بوو, لةوَي عاي ي ئي ارةي س َيماني بوو

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة
كة دةَلَيت نةد ي موجوداتي شةهي ان و , ئةو ؤةدةرزةي ئةخري رةنطة دسةي سؤزان خان بَيت كة ثةرزيوة

بةاَلم ئةوةي ديكة , بةاَلم لة ئةسَ ي مةشروعةكةدا ماوة, دةوائريي ئةنفال بؤ وةزارةت رةنطة ثةرزي بَيت
دانونةكان لة مةشروعي وةزارةت بة , نانةيةبؤ تةوزني ئةو دانو, هةروةكو جةنابت ئيشارةتت ثَي ا

ئةوانةي , ئةو ياسايانةي كة تايبةتن بة ئي ارةي س َيماني و, ئَيمة تةوزنيمان كردووة, تةوزيح نةهاتبَيت
 .تةنها بؤ تةوزيح و زؤر سوثاس, تايبةتن بة ئي ارةي هةولَير كة لة ثةرلةمانةوة دةرضوون

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 وةزيرة رةئيت ضية؟, بةاَلم با بؤ تةئكي  بنووسرَيت, نووسرَيت هةر موَلكةئةطةر نةش

 

 

 
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي مةبةستة ئي غا كردنةوةي ئةو دوو , منيش لةطةَل رةئي ليذنةي ياسايي و رةئي بةرزَيدتامن
, ئَيستا ئةطةر ضي بةشَيوةيةكي رةمسي وةزارةتةكة دامةزراوة, سةسةي كة ثَيش  ياساي ثَي دةرضووةموئة

بؤية ئي تيدام لةنَيوان , بةاَلم لةبةر ئةوةي ياسايةكة هةيةو ئي غا نةكراوةتةوة دوو موئةسةسةكةش هةنة
 .ت ئةو ياسايانة ئي غا ببَيتةوةبؤية لة ثةرلةمان دةبَي, كارةكاني وةزارةت و موئةسةسةت دةبَيت مبَيننةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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نيوةي ثَيشنياري سؤزان , كة نيوةي ثَيشنياري سؤزان خان و نيوةكةي تر تةوزنة, يةعين ئةو ثَيشنيارةي
, خان و تةوزني ليذنةي ياسايي كة دةَلَيت بة هةَلة لة ضاث دةرضووة بؤ تةدويةي ماددةكة ئيداؤة بكرَينت

بةاَلم , دةنطي بؤ درا, هةر ضةن ة ئيداؤة كردني ئةو هينة, ة جارَيكي تر خبوَيننةوة بةو ئيداؤةوةماددةك
لة , (عو ب)يان باش  واية بيكةينة , مواؤةدة دةكةين ئةو ئيداؤةية بؤ ماددةيةكي تر, ئيداؤةكة خبوَينةوة

ئَيستا ثَيشنيار واية ئةو , ايبةتثَيشي ئةخري ؤةدةرةيةكي ت, بيكةنة ؤةدةرة يةك, دوايي ا ئيداؤةي بكةن
ئةوة بَينت كة ئةو مومتةلةكاتة ( ب), بَينت ماددةي دةيةمة( اوال), بَينت( ع)ماددةيةي كة دةنطمان بؤ دا 

بةاَلم , ئةطةر ضي من ئَيستاش دةيَ َيمةوة نةشي نووس  تةحصيد حاي ة, تةحويد بكرَيتة سةر وةزارةت
يان مودير عامةي , وير بكات بَ َيت ئةوة مودير عامةي س َيمانييةبؤ ئةوةي نةوةك تةز, با بنووسرَيت

 .ؤةدةرةي دووةم خبوَينةوة, هينة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 وق حمجيعحسوجوهبتح بلاطسلنيحيفحسؤسر حبلشبياح بملاا ا حبلاطس حلال فطلحسعحكطف حبلتزبسط بمطحبملطلي ح:حثط يط
ح.وا ح هاو بمطحبىلحبلوزبرا بملاو

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :كةواتة ئَيستا داوا دةكةم دةنط لةسةر دوو شت بكرَيت
 .ة(ع)ئةوةي كة دةنطمان بؤ دا ؤةدةرة / يةك
ح ثط يًط)بكرَينت ( ب)دةنط ان لةسةر ؤةدةرة / دوو , كاك سةردار ئةطةر رةئيةكت هةية ئَيستا بيَ َي, (ب اَل

 .ؤةرموو, ةؤديؤن ا بَ َيي من مواؤيق نةبوومدوايَي لة تةل
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ة بة (ب)يان , ة(ع)واتا دةنطمان لةسةر داوة نةمان طوتووة ؤةدةرة , ئَيمة دةنطمان لةسةر ئةو ؤةدةرةية دا

 .سوثاس, ي بؤ ب ةينةوةمادام دةنطمان بؤ داوة بؤمان نيية جارَيكي دةنط, كام ي ماددةكة
 

 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنياري تر , بوو( ب اًل)ئةوة يةكةم , دةَلَي ئةو ثَيشنيارة تازةية, ئةوة بةثَيي رةئي كاك ؤةرسةتيش واية
, بوو كة دةنطي بؤ درا لة هةمان ماددة( ب اًل)ئةوة , (ثط يًط)دةبَيتة , هاتة ثَيشةوة كة مواؤةدةت كرا

, لةبةر ئةوةي لة ضاث سةهو كراوة, ي هةبَيت(ثط يًط)ي تازة هاتة ثَيش هَيشتا نةضووينة سةري كة ثَيشنيار
هةبَيت دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر ( ثط يًط)كَي لةطةَل ئةوةية , ئَيستا ئةو ثَيشنيارة دةخةمة دةنط انةوة

 .ؤةرموو, ينةي دةنط وةرطريادوو كةس بة زؤر, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
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 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا دةضينة ماددة دوازدة لة ئةسَ ي مةشروعةكة بةو , ماددة يازدة دةمج كرا هةروةكو بةرزَيدتان ئاطادارن

 .شَيوةية
ح.الحاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و :حبملطهاحبلاط ي حعش ا

 (:زانا) خض ةرزَيد دادر سعي  ب

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي هي  تَيبينيةكي نيية
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.الح وجاحلاىحبلل و حبلقط و ي حبا حسالقظطتحعليبط
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز ,  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَل داية دةسك, دةخيةمة دةنط انةوة
 .تكاية ماددةي دواتر, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح.علىحبلوزرب حبملختصنيح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :حبملطهاحبلاطلا حعش ا

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنة ثَيشـنياز دةكـات بـةم جـؤرة     , ئةوة( ماددةي    ) كة بووةتة, ي ثرؤذةكةية(ماددةي سيازدةم) هةرضي 
دةبَي ئةجنومةني وةزيـران و اليةنـة ثةيوةن يـ ارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية جَيبـةجَي        : ))دابرَيذرَيتةوة

 ((.بكةن

 :بداز بةرزَيد عوني كمال سعي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 قرتجحبلل و ح(حبخلطسر حعش ا)سخحبملش  عح بل حستصبالح  قمحبملطهاح(حبلاطلا حعش ا)بسطحفيمطحاتاليح طملطهاح
ح(.علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :ح)صيطغتبطحكطال ي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة لةطةَل هةموو دانونةكاني وةزارةتةكاني ديكة بةو شَيوةية , نةي دانوني ئةوةيةئةو ثَيشنيارةي ليذ
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , لةبةر ئةوة دةخيةمة دةنط انةوة, طوجناو ترة ثَيش  بامسان كردووة, نووسراوة

تكاية , وةرطريابة كؤي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ماددةي دواتر

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ح.اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارح ش هحيفحج اااح قطئعحكورهستط :حبملطهاحبل ب ا حعش ا
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةم شَيوةيةي , ليذنة ثَيشنيازدةكا, ئةوة, (ماددةي     ) كة بووةتة, ي ثرؤذةكة ية(ماددةي ضواردة)هةرضي 
 :خوارةوة دابرَيذرَي

 (.لة وةدايعي كوردستان ا بَ و دةكرَيتةوة, لة رؤذي دةركردنييةوة دةخرَيتة كارو, ئةم ياساية) 
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 قرتجحبلل و ح(حبلرطهس حعش ا)سخحبملش  عح بل حستصبالح  قمحبملطهاح(حبل ب ا حعش ا)حبسطحفيمطحاتاليح طملطهاح
ح:صيطغتبطحكطال ي

ح(. قطئعحكورهستط )حاوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي ح
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , ةخيةمة دةنط انةوةد, ئةوةش هةروةكو ماددةي ثَيشوو وةكو وةزارةتةكاني ترة
 .ؤةرموو, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبالسبطبحبملوجب 

 وظطسهحبلريطسيحبلقطئمح سؤسرط هحبلاسةتورا حفطمنةطحبلفخة حححححبلا بقحب حااتدحبليومح–بلبحكط حلشابحكورهستط ح
ب لئ حهمحشةباب حح,ح ب طر بحهربحسرتقبله,حااوهحملخحضحوبححبيط بمحسخحبج حقيطسبطح صواوبح طرارحشابوطحبجمليا

ح.بحل ك حبلتح ا حبلوورهستط ي 
ص ح توىلحسطحاتالةيححبقةوقبمحححكط حال احسخحبجيطهحجب حستخص,حفوفط حهلمح بك بسًطحلتضحيط بمح  قاا ًبحملوط تبم

عليةهحفقةاحشة عححححح– وظيمطتح ستط ا ح  وفي بح   عىحشؤ  حسخحبصيبح اوقحج ب ح ضطلهحيفحققوقحبحل ك ح
ح.ه بحبلقط و 
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي هي  تَيبينيةكي نيية
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد س

ح.الح وجاحلاىحبلل و حبلقط و ي حبا حسالقظطتحعليبط
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ة (ااتزحبليوم),حنابَيت(حااتد),ح(بلا بقحب حااتدح–بلبحكط حشابحكورهستط ح)حتةنيا موالحةزةي ئةوةي هةية
 .ؤةرموو كاك ئةدهةم, غةَلةت كراوة, دةبَيت
 :زانياب  بار عامط بةرزَيد ادهة 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ححبقوقبم)لَيرة ئةظةية نووس   حاتالي حسط ح توىل حستخصص  حجب  حبجيطه ح يي حهي  ؤاريدة(  وظيمطتح),

 (. وظيمطتح ستط ا )يةعين لَيرة دةبَيتة ضي و ماناي ضيية؟ لَيرة نووسراوة , ( ستط ا 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو, ( وظميًطح ستط اًط)بَيتة راست دةؤةرمووَيت ئةوةش دةبَيت ب
 :بةرزَيد ثخشان عب اه زنطنة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لة كاتَيك ا كة , تةنها اليةني عاتيفي موالحةزة كراوة, لة ئةسبابي موجيبة ئةوةي من موالحةزةم كرد

ؤمةاَليةتي و كَيشةيةكي ك, يةعين لة دةست ضووني ئةو هةموو شةهي  و ئةنفاالنة, ثرؤسةي ئةنفال
بؤ , لةبةر ئةوةي دةبَيت لة ئةسبابي موجيبة ئةوةي تيا بَيت, يةعين دروست كردووة, دانوني تا دوايي

يةعين ئيشارةتَيك , ئةو دةزايانة و هةتا دوايي, ضارةسةر كردني ئةو وةزعة ئيجتيماعيةي رووي اوةو
 .سوثاس, بدةبت ئَيستا من شتَيكي حازر كراو نيية

 :ي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤك

بةاَلم ئيعادةي يياغة بكرَيتةوة , يةعين ثَية مةب ةئةكة باشة, من ثَية واية دسةكاني ثةخشان خان راستة
كة ئةو وةزارةتة بؤ , كة بةشَيوةيةك بَيت تةعبري لة ئةسباب موجيبة بكاتن, موالحةزات وةربطريَيت

ؤةرموو , خدمةت كردن و خوَين نيانة, ةضاك كردني وةزعيان, ثَي اويسك كةسوكاري شةهي انة, دانراوة
 .كاك دلَير

 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةداخةوة جاري ثَيشووش كة باسي ئةوةمان كرد دؤسيةي ئةنفال , جارَيكي تريش, من جاري ثَيشووش

وايداني من لة ث ةي , من طةيشتبراي بةرزَيدم دكتؤر كةمال خراث لة , جياوازة لة دؤسيةي شةهي ان
هي  طومان لةو , كةوتة باس كردني دةرةجاتي شةهادةو بةرزي شةهي ان, ئةنفالكراوةكان كةم بكةمةوةو

, بةالي منةوة وةزعي ئةنفال كراوةكان كةم  نيية لة شةهي ان ئةطةر زياتر نةبَيت, مةسةلةيةوة نيية
هةن َيك لةوانة شةهي ي , نة هةموو رؤذ شةهي  كراونئةوا, ئةطةر شةهي ان بة جارَيك شةهي  دةكرَين

وةكو , ئَيمة وةكو بدووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستان, جطة لةوة بةشَيك لةوانة بَي سةرو شوَينن, زين وون
ئةوانة , ئَيمة بةرثرس  بةرامبةر بة ضارةنووسي ئةو ئةنفالكراوانة, نوَينةري خةَلكي كوردستان

يةكَيك لة واجيباتةكان و ئةركةكاني ئةو , ن تاكو ئةمرزؤكة و ئةم ساتةش ديار نييةهةن َيكيان ضارةنووسيا
وةزارةتة طةرزانة بةدواي ضارةنووسي ئةو كةسانة سةدان هةزار كةسي خةَلكي بَي سةر و شوَين كردني 
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 نة موديريةتَيكي تايبةتي بؤ, ناوي وةزارةتةكة وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراوةكانة, كوردستان
من لَيرة ضاوةرزوامن دةكرد لة , كة بةداخةوة وةزير خؤي لَيرة دانيشتووة, ئةنفالكراوةكان دانراوة

نة , ئَيستاش داواي لَي دةكةم راي خؤي ثيشان ب ات, بةداخةوة راي نةبوو, كؤبوونةوةي ثَيشوو راي هةبَينت
ي ئةوة نةكراوةو كةموكورزييةكي نة لة وةزارةتةكة باس, لة ئةسبابي موجيبة باسي ئةنفالكراوةكان كراوة

ضونكة ئةو داخستين مةلةؤةو حيساب , بؤية ثَيويستة شتَيكي واي هةبَيت, زؤرة بةسةرمان ا تَيثةري
ضونكة كة خةَلك كوذراو شةهي  كرا مةلةؤةكةو , كردنيان بة شةهي  لة زةرةري خةَلكي كوردستانة

ئةمة لة , كان دةبَيت بة كراوةيي مبَينَيتةوةوبةاَلم مةلةو و دؤسيةي ئةنفالة, دؤسيةكةي دادةخرَيت
جَيطةيةكي بؤ , بؤية هيوادارم بة ج دي بري لةو مةسةلةية بكرَيتةوةو, بةرذةوةن ي خةَلكي كوردستان داية

بؤ ئةوةي ياساكة لةطةَل ناوي وةزارةتةكة , بكرَيتةوة لة ئةسبابي موجيبةي دةرضووني ئةو ياسايةو
 .زؤر سوثاس, بطوجنَيت

 :َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز

 .ؤةرموو
 (:وةزيري شةهي ان و ئةنفالكراوةكان)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بَيطومان ئةو وةزارةتة دابةش كراوة بةسةر دوو اليةني , زانياري بؤ بةرزَيد مامؤستاي بةرزَيدم دكتؤر دلَير

ئةنفاليش هةر لةبةر مةسةلة سياسيةكة هةوَلمان داوة  ,ئةساسي شةهي ان و هةموو شةهي اني كوردستان
موديريةتي , موديريةران هةية تايبةت بة ئةنفال و, لةبةر ئةوةش زياد كرا, ناوي ئةنفال مبَينَيت

كة دةَلَيي , يةعين بةشَيوةيةكي تايبةتي مامةلة لةطةَل ئةنفال كراوة, تايبةتيشمان هةية بة شةهي ان
ئةو موديرياتة عامانة هةمووي دةبَيتة دوو , ن و ئةنفال لة ثارَيدطاكانموديريةي عامةي شةهي ا

تةنانةت ئَيمة لة هةَلة ة نووسينطةيةك , شةهي انيش بة جيا, واتا ئةنفال بة جيا, موديريةتي جيا
يةعين لة هةر شوَينَيك سود ي ئةو خةَلكة , دةكةينةوة تايبةت بة شةهي اني كيمياباراني هةَلة ة

وةكو لَيرة , بؤية ئةوة لة سةاَلحياتي منة, ان بة ض شَيوةيةكة موديريةتةكة ئةو ناوة وةردةطرَيتشةهي اني
تةئكي  دةكةمةوة كة ئةو موديريةتة هةيةو كاريشي لةسةر , ئاماذةي ثَي كراوةو ياسا رَيطةي ثَي اوة

هةم بؤ ئةنفال  هةموو ئةو كارانةي كة ئَيمة دةيكةين دابةشي دةكةين هةم بؤ شةهي ان و, دةكةين
 .سوثاس, ثَيكةوةيي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبلشباب ح)يةكَيكيان , دوو جار باس هاتووة, خؤي شةرحةكة زؤر باش بوو حل   حخلاسطت حبلاطس  بملاا ا 
 (. بملؤ فلني
و ( ساا ا حشؤ  حبلشباب )لة هةر موحاؤةزةيةك موديريةكي تايبةتي هةية , لة موحاؤةزات/ دووةميش

 .ؤةرموو كاك دكتؤر كةمال, لةوَيش ا موديريةتي تايبةتي خؤي هةية, (ا حشؤ  حبملؤ فلنيساا )
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ض لة , وةكو جاري ثَيشوو ئاماذةمان ثَي كرد, لة حةديقةت ا ئَيمة لة كوردستان زؤر شةهي مان هةية
ئَيستا ئَيمة , ض بة ئةنفال بردران شةهي  بوون, ض ون بوون,  انةكان لة سَي ارة درانض لة زين, سةنطةر

ئةوانةي لة ثرؤسةي ئةنفال , ماناي ئةوة نيية مةلةؤيان دادةخةين, دةطةرزَي  بة دواي ئةم شةهي انة
مسي حةق و حقووديان بة رة, ئةوانة ئَيستا حمكةمةو دادطاييان لةسةرةو, شةهي  كران و ون كران

ئةو , ئةوةي زين ووش ماوة شةهي  حيسابة, من شكة لةوة نيية شةهي  كران, دةمانةوَيت وةربطرين
بؤ , ضونكة كة ئةو حاَلةتةي بةسةر هات و بةو حاَلةتةي رؤيشت, ئةنفالكراوةي كة ئَيستا ونة شةهي ة

بةنيسبةت ئةو , ةئةوةي ئةم وشةيان لَي جيا بكةينةوة لة بةرذوةن ي ئةو خةَلكة سةر بةرزانة نيي
كة موديريةتَيك هةبَيت بطةرزَيت بة دواي , موديريةتةش لة دانيشتين ثَيش يش ئيشارةتي ثَي كرا

 .زؤر سوثاس, ئةويش وابدامن جَيطاي خؤي طرتووةو هةشة, ئةنفالكراوةكان
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئيشارةت بةوة , اساييةوة ضاك دةكرَيتةوةبةاَلم ئةسبابي موجيبةكة لةاليةن ليذنةي ي, دةخيةمة دةنط انةوة
يةعين ئةه اؤةكاني ئةوةية بة , ئةو موالحةزاتانةي درا ئيشارةت بةوة دةكرَينت بة خدمةتكردني, دةكرَيت

دانونةكة هةمووي بة , خدمةتكردني كةسوكاري شةهي ان و ئةنفالةكان و بةدوا داضووني كَيشةكانيان
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , ت دةخةمة دةنط انةوةئةسباب موجيبةكةوة كة تةع يد دةكرَي

ؤةرموو كاك , دانونكة بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس
 .جةمال

 :بةرزَيد مجال حمم  داسة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ديار بوو لة دواي دانيشتنةكةش ثرسيارم كرد لة , يدئةو رؤذةي من مةسةلةيةكة باس كرد مةسةلةي تةئه
كاك شَيروان ثَيشنياري وا بوو كة مةسةلةي تةئهيد باس كراوة لةو , جةنابت و لة كاك شَيروانيش

لةبةر , بةاَلم من زؤر بة وردي ديراسةم كرد تةئهي ي تيا نيية, خدمةتانةي كة وةزارةت ثَيي هةَل ةستَيت
مةسةلةي تةئهيد ئيداؤة , طوزاريانة موتةكاميد بَيت و دةوَلةمةن  بكرَيتئةوة بؤ ئةوةي ئةو خدمةت

 .سوثاس, بكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ثريؤزبايي لة خاتوو ضنار دةكةين بة تةواو بووني و ثةسن  كردني دانوني , زؤر سوثاس بؤ تةوزنت
ةوةي زياتر رَيكخستين كاروباري بؤ ئ, بة ئومَي ةوارين هةنطاوي باش  بهاوَيذَيت, وةزارةتةكةي

 .هةر بذين, وةزارةتةكةيان و ثَيشكةوتنيان و سةركةوتنيان
 .ؤةرموو
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 :ثاشا خض بةرزَيد ظيان اب  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, لة هةموو دانيشتنةكان كة دةطوترَيت وةدائيعي كوردستان لة رؤذنامةكان, من يةك تَيبيين بضووكة هةية
ئةطةر تةماشاي كةناَلي ميدوميتيا بكةين , (بويرن)ان هةية بة كوردي بؤ ئةوة ئَيمة زاراوةيةكم

لة اليةني زمانةوانيةوة ئةو تَيبينيةم , يةعين وةدائعي بويرني كوردستان, (بويرني ئريؤ)دةنووسرَيت 
 .سوثاس, هةبوو

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو, زؤر سوثاس
 (:شةهي ان و ئةنفالكراوةكان وةزيري)بةرزَيد ضنار سع  عب اه 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لة كؤتايي دةرضووني ياسايةكةو دةنط اني هةموو بةرزَيدةكان سوثاسي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي 

, ياسايي كة ئةزيةتيان كَيشا لة ئامادة كردن و دةستكاري كردني ياساي وةزارةتةكة و دةوَلةمةن  كردني
كة لَيرة بةرزاسك بة روحَيكي دَلسؤزيانة هةوَليان ا , َيداني ئةن اماني ثةرلةمان دةكةمسوثاسي هةموو بةرز

مةتةئكي يشيان دةكةينةوة كة ياساي تر لةبةردةمةو , ياسايةكة دةوَلةمةن  بكةن و دةنطيان لةسةردا و
 لةو نديكانة دةدةينة ئينشائةَلَ , بةتايبةتي ئَيستا ثرؤذة ياسايةكةمان لةبةر دةستة, ئي يشمان لة ثَيشة

ئةويش ثرؤذةي ياساي ئيمتيازاتي كةسوكاري شةهي ان و , ليذنةي ياسايي بة رَيطةي ئةجنومةني وةزيران
ثَية واية لةوَي ضارةسةري دةكةين و باسي , زؤر لةو بابةتانةي كة بةرزَيدان تةرحيان كرد, ئةنفالكراوةكانة

 .ان لَي دةكةمدووبارة سوثاس و دةست خؤشيت, لَيوة دةكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئومَي ةوارين ثرؤذةكاني تر كة ثَيشكةش دةكرَين بة كورديش , ئَيمةش سوثاست دةكةين, زؤر سوثاس
ئَيمة نووسراوَيكمان كردووة بؤ ئةجنومةني وةزيران دةَلَيت ئةو , تةنيا بة عةرةبي نا, ثَيشكةش بكرَيت

بةَلَي , تكامان واية بة هةردوو زمان بؤمان رةوانة بكرَيت, دةكرَيت ثرؤذانةي كة لةمةودوا بؤمان رةوانة
 .كاك بورهان

 (:وةزير طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دوو كةسي دانوني زمانةواني با , ئَيمة لةطةَل ليذنةي ياساييش دسةمان كرد, ئةو مةسةلةية ضارةسةر كرا
و شارةزان لةمةودوا هةموو ثرؤذة ياساييةكان ثَيش ئةوةي بَيتة ثةرلةمان بؤ مونادةشة  بَ َي  موختةس 

 .زؤر سوثاس, كردن با بة كورديش بَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةطةر دةَلَين ثَينج دةديقة ئيسراحةتتان , دادةنيش ( 1و72)جا ئَيمة سةعاتَيكمان لة ثَيشة تا كاتذمَير 
 .اش حةوت دةديقةي تر دةطةرزَيينةوةي بؤ دانيشتنةكةمانث, باشة, ب ةييَن

 دانيشتين دووةم
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
رةئي ليذنةي , با ليذنةي دانوني بفةرموون, بةناوي طةلي كوردستان بةردةوام دةب  لة كؤبوونةوةكةمان

 .نوابدامن ليذنةي تريش هة, دانوني خبوَيننةوة
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق –سةرؤكايةتيي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان /بؤ

 راثؤرتي ليذنةي ياسا دةربارةي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواستنةوة لة هةرَيم ا/ ب
لة رؤذي ( عَيراق –وردستان ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواستنةوة لة هةرَيمي ك)دواي خوَين نةوةي يةكةمي 

ليذنة ديراسةي ثرؤذةكةي كرد و لةطةَل , كة هةواَلةي ليذنةكةمان كرا, دا لة ثةرلةمان(12/3/0226)
ثاش طفتوطؤو راطؤرزينةوةش وا ئةم راثؤرتة , كؤبؤةوة, وةزيري ثؤست ثَي سثَيردراوي ئةم وةزارةتة نوَييةدا

ثرؤذةي ياساكة بة كؤي را وةك ئةمةي خوارةوة ثَيشكةش  بة راسثاردةو ثَيشنيازةكاني ليذنةوة لةسةر
 :دةكةين

, ضونكة ئةم وةزارةتة تازة لة هةرَيم ا دانراوة, ليذنةي ياسا تةئيي ي ثرؤذةي ياساكة دةكات: يةكةم
ماددةكاني تةبويب بكرَين و برزطةكانيشي رَيك خبرَين و , ثَيشنيازيش دةكات ديباجةيةكي بؤ دابرزَيذرَي و

, هةموار و طؤرزينيش لة رشتةي هةن َي لة بةن ةكاني ا وةكو لةم راثؤرتةدا بةرضاو دةكةون هةن َي
 .ئةجنامب رَين

 :ليذنة ثَيشنياز دةكات ديباجةيةك بؤ ياساكة وةك ئةمةي خوارةوة دابرزَيذرَي: دووةم
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 بةناوي طةلةوة
 قعَيرا –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

لةسةر , ي هةموار كراو و(1990)ي ساَلي (1)لة ياساي ذمارة ( 06)ي ماددةي (1)ثشت بة حوكمي برزطة 
عَيراق لة  –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان , عَيراق –داواي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان 

 :رةوةي دابرزياري داناني ئةم ياسايةي خوا, ي ا(0226) / /ي رؤذي ) (دانيشتين ذمارة 
 

 6002/ي ساَلي) (ياساي ذمارة 
 عَيراد ا –ياساي وةزارةتي طواستنةوة لة هةرَيمي كوردستان 

 :ئةوة ليذنة ئةمانةي خوارةوة ثَيشنياز دةكات, لة بارةي ماددةي يةكةمي ئةسَ ي ثرؤذةكةوة: سَييةم
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بؤ ئةوةي لةطةَل , (زاراوة) بؤ وشةي, كة لة دَيرزي يةكةمي ماددةكةدا هاتووة, (دةستةواذة)طؤرزيين  -1
كة لة ياساكاني ثةرلةماني كوردستان ا هاتووة بطوجنَي و زياتريش ماناو , رشتةي ئةو ثَيناسانةدا

 .مةبةستةكان دةربربزَي
 .زجنريةي برزطةكاني ماددةكة بة نووس  بنووسرَين -0

 :خوارةوةي بؤي هةيةئةوة ليذنة ئةم ثَيشنيارانةي , هةرضي ماددةي دووةمي ثرؤذةكةية: ضوارةم
 ئاماجنةكاني ئةم وةزارةتة

 .بة نووس  بنووسرَين( التس س ت الردمية)زجنريةي رةنووسةكان -1
 .دا زياد بكرَيت(7)لة كؤتايي برزطةي ( بيناكردن و بةكرَي اني طةراجةكان)رستةي  -0
( 14)بؤ برزطةي ( ةشهةروةها هةموو جؤرة نووسينطةكاني سةرب)وةزير خؤي ثَيشنيار دةكات رستةي  -7

 .ئةوةش دةكةوَيتة سةر راي ثةرلةمان, زياد بكرَيت
 :وةك ئةمةي خوارةوةي بؤ زياد بكرَيت( 13)برزطة يةكيش بة زجنريةي  -4
سةرثةرشتيكردني نووسينطةكاني طواستنةوة لة هةموو خاَلةكاني ثةرزينةوةي سنوورةكاني هةرَيم او )

ئةمة ثَيشنيازي وةزيرةو دةكةوَيتة ( بةثَيي ياساكان, ني مةنةؤَيستو بةكارهَينا(رسوم)وةرطرتين كرَي و 
 .سةر راي ثةرلةمان

 ثَيكهاتةكاني وةزارةت
 :ئةوة ليذنة ئةم ثَيشنيازانةي خوارةوةي لةسةري هةية, هةرضي ماددةي سَييةمي ثرؤذةكةية: ثَينجةم

 (.دووةم)و ( يةكةم)دووبارة دارزشتنةوةي هةردوو برزطةي -1
سَييةم و )ي ماددةي حةوتةوة بطوازرَيتةوة بؤ ئةم ماددةيةو زجنريةي (يةكةم)لة ( 0و1)و برزطةي هةردو -0

ئامانج لةمةش هاودةنطبووني ثَيكهاتةكاني , ضونكة لة بابةتةكةوة نديكن, يان ثَي ب رَي(ضوارةم
 .وةزارةتةكةية

ماددةكةش وةكو ئةمةي خوارةوةي لَي  و( ثَينجةم)بكرَي بة زجنريةي ( راوَيذكارةكان) –( سَييةم)زجنرية  -7
 :بكرَي

سةرؤكي بااَلو بةرثرسي ئيش و كارو ئاراستة كردني سياسةت و سةرثةرشتيكردن و ريقابة : وةزير: يةكةم
هةموو برزيار و ؤةرمان و رَينماييطةلَيكيش ثَيوةن ييان بة ئةركو ؤرمان و ثَيكهاتة , كردني وةزارةتةكةيةو

بةثَيي , ي ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةيةو سةاَلحييات و كاروبار
ضونكة , وةزير بةرثرسة لةبةردةمي ئةجنومةني وةزيران ا, حوكمةكاني ياسا لة وةزيرةوة دةردةضَي

 .خؤيشي ئةن امَيكي هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا
ةزير ثَيي دةسثَيرَي ياري ةي وةزير دةدات لة لة ضوارضَيوةي سةاَلحييات ا كة و: بريكاري وةزارةت: دووةم

 .ئاراستة كردن و سةرثةرشتيكردني كاروباري وةزارةتةكةدا
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ؤةرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكات و برزوانامةي زانكؤي : نووسينطةي وةزير: سَييةم
 .ذمارةيَي ؤةرمانبةريش ياري ةي دةدةن, هةبَي

ؤةرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكات و برزوانامةي : ري وةزارةتنووسينطةي بريكا: ضوارةم
 .ذمارةيَي ؤةرمانبةريش ياري ةي دةدةن, زانكؤي هةبَي

لة ضوار كةس زياتر نابن مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و خاوةن ئةزموون و , راوَيذكارةكان: ثَينجةم
 .كةردةش بن

 .ئةوة ليذنة هي  تَيبينيةكمان لةسةري نيية, ارةمي ثرؤذةكةيةهةرضي ماددةي ضو: شةشةم
تةنيا ئةوةن ة نةبَي كة برزطة , تَيبينيةكي ئةوتؤمان لةسةري نيية, دةبارةي ماددةي ثَينجةم: حةوتةم

كة ثاش  , ئةو بابةتةي ضارةسةر كردووة, ضونكة ماددةيةكي سةربةخؤ لة ياساكةدا هةية, ي لَي البربَي(6)
 .ؤرتةدا دةكةوَيتة بةرضاولةم راث

ضونكة دةكرَي لة , ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات ئي غا بكرَي و البربَي, هةرضي ماددةي شةشةمة: هةشتةم
 .ثَيرزؤي ناوخؤدا ضارةسةر بكرَي

 :كة, ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات, هةرضي ماددةي حةوتةمة: نؤيةم
 .ضونكة ثَيش  طوازراونةتةوة بؤ ماددةي سَييةم ,لة ماددةكة ئي غا بكرَين( 0و1)هةردوو برزطةي -1
 :رشتةي ماددةكة وةك ئةمةي خوارةوةي لَي بكرَي -0

 :وةزارةت لةم بةرزَيوةبةرايةتية طشتيانةي خوارةوة ثَيك دَيت
ؤةرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتي : بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئي اري و دارايي:يةكةم

 .برزوانامةي زانكؤي هةبَي و خاوةن ئةزموون و ثسثؤريش بَيت, بةرزَيوةي دةبات دةكات و
ؤةرمانبةرَي بة : و هَي ةكاني ئاسن(الربي)بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري طواستنةوةي سةربةذ : دووةم

ئةزموون و برزوانامةي زانكؤي هةبَي و خاوةن , ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكات و بةرزَيوةي دةبات
 .ثسثؤريش بَيت

ؤةرمانبةرَي بة ث ةي : كةشوهةواو طومةلةزرة( بال وب )بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي ثَيشبينيي : سَييةم
برزوانامةي زانكؤي هةبَي و خاوةن ئةزموون و ثسثؤريش , بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكات و بةرزَيوةي دةبات

 .بَيت
, ؤةرمانبةرَي بة ث ةي تايبةت سةرؤكايةتي دةكات و: تيي هةولَيردةزطاي ؤرزؤكةخانةي نَيودةوَلة:ضوارةم

 .يةكسةر بة وةزيرةوة وابةستة, برزوانامةي زانكؤي هةبَي
, ؤةرمانبةرَي بة ث ةي تايبةت سةرؤكايةتي دةكات و: دةزطاي ؤرزؤكةخانةي نَيودةوَلةتيي س َيماني:ثَينجةم

 .ابةستةيةكسةر بة وةزيرةوة و, برزوانامةي زانكؤي هةبَي
ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بكرَين بة يةك ماددةي سيََربزطةيي , (هةشتةم و نؤيةمة)هةرضي ماددةي : دةيةم

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, و



 722 

 .ئةركوؤرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَيكهاتةي وةزارةتةكة بةثَيرؤ ديار دةكرَين: يةكةم
ي ثَيويست بؤ بة سانايي جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية وةزير بؤي هةية رَينماييطةل: دووةم

 .دةربهَييَن
وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة لة ثَيكهاتةي وةزارةتةكةدا بةثَيي ثَي اويسك : سَييةم

 .يان ئي غايان بكات, يان بةكيان خبات, ئيشةكانيان بكاتةوة
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي ئةوة, هةرضي ماددةي دةيةمة: يازدة

 (.هةر دةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي كاري ثَي ناكرَي)
 :ئةوة ليذنةكةمان ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, هةرضي ماددةي يازدةية: دوازدة

 (.يةنة ثَيوةن ي ارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كارثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و ال)
 :ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, هةرضي ماددةي دوازدةية: سيازدة

ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي ؤةرمي وةدايعي كوردستان دا بَ و )
 (.دةكرَيتةوة

وةك ئةمةي خوارةوة ( هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية: لة كؤتاييش ا ليذنة ثَيشنياز دةكات: ردةضوا
 :دابرزَيذرَي

 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية
بؤ ئةمةش كة , لةبةر ئةوةي وةزارةتي طواستنةوة لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ا تازة دانراوة

, بةرةو ضاك  بطؤرزدرَي و, ي رةوشي ياسايي هةرَيمي كوردستانبةثَي, دامودةزطاكاني ئةم وةزارةتة نوَيية
ئاماجنة دةستنيشان كراوةكاني لة , ضاالكي و توانسك ث  بكرَي و ئةركوؤرماني خؤي بة ئاساني ثيادة بكاو

ؤةراهةم كردن و دامةزران ني تؤرزةكاني هَيَ ي ئاسن ا بَيتةدي و كاروباري رَيطاي ئامساني و ؤرزؤكةخانة 
سةرثةرشك بكرَين , لة جَيبةجَيكردني ا, ةدةنيةكان رَيك خبرَين و سياسةتي طشتيي طواستنةوة دانربَي وم

رَيطاكاني ئامساني رَيك خبرَين و طواستنةوةي سةؤةركاران و ( الربي)و كةرتةكاني طواستنةوةي سةربةذ و 
نَيوان شارةكاني هةرَية و دةرةوةي ا بة هةموو جؤرةكانيةوة لة ناو شارةكاني هةرَية و لة ( بلبضطئع)تةك 

لةبةر ئةوانة , بةرَيكوثَيكي بةرزَيوة بضَي و هةموو كاروباري طواستنةوة بةم وةزارةتة تازةية بسثَيردرَي
, ياسايةك دابنرَي كة ئةركوؤرماني ئةم وةزارةتة نوَييةو بةرزَيوةبةرايةتيةكانيشي ديار بكات, بةزةروور زانرا

 .ئةم ياساية دانرا, موو ئةو ئاماجنانةبؤ وةدةستهَيناني هة
تكاية سةيري بفةرموون و ئةسَ ي ثرؤذةكةو راي ليذنةي ياساييش خبةنة ثَيش ضاوي ئةجنومةن تا -

 .طفتوطؤي لةسةر بكات و راي لةباري خؤيشي لةسةر دةربربزَي
 .لةطةَل رَيددا

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ةي ياسايي بة زماني عةرةبيراي ليذن
حرئطس حبجمللسحبلو  حبلوورهستط ي/حبىل

ح ق ا حبلل و حبلقط و ي /حم
قطس حجلوتوطحح اربس حسش  عحقط و ح زبراحبلوق حالقليمحكورهستط ححةحبلا بقحبحملطلحبليبطح ااحبلق ب احبال ىلحلهح

لوزبراحبملرتحاث ح  ااحبملوطقش ح بملاب ل ح إجتما حسعحبلوزا حبملولفححبقيب حب12/3/0226يفحبلدملط ح تطرارح
حة: قامحبلل و ح ق ا هطح  وصيط بطح إقرتبقط بطح شأ حبملش  عح إمجطعحبآلرب ح كمطحالي

إ حبلل و حبلقط و ي ح ؤااحسش  عحبلقط و ح ظ ًبحإلستحابثحبلوزبراحيفحبالقليم،ح  قرتجحصيطغ حهابطج حلهحةح:أ اًل
ح إج حفق ب ه ح  وظيم ح بل حستظب ح  بوابحسوبهه ح اضح ووهه ح اضحبلتاااالتح بلتغيريبتحيفحصيطغ   ب 

ح.الققًطحسخحخاللحه بحبلتق ا 
حة:ةح قرتجحبلل و حصيطغ حبلاابطج حللقط و ح كطآل ي:ثط يًط

ح رمحبهللحبل محخحبل قيم
ح أسمحبلشاب

حبجمللسحبلو  حلوورهستط حةحبلا بق
بملاالح  وطً حعلىحسطع ضهحجملسحح1990لرو ح(ح1) و حرقمحسخحبلقط(06)سخحبملطهاح(ح1)إستوطهًبححلومحبلفق اح

حبلا بقحجبلرتهحبمل قم حح– زرب حإقليمحكورهستط ح حح(حبلا بقحق رحبجمللسحبلو  حلوورهستط حة ح  بملواقااح)ح
-ح: ش اعحبلقط و حبآل يح0226/ححح/ح تأرارحححح

ح6002لرو ح)حححححح(حقط و حرقمح
حةحبلا بقحقط و ح زبراحبلوق حالقليمحكورهستط 

-ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبأل ىلحسخحأص حبملش  عح قرتجحبلل و ح  وصيحمبطحاليح-:ثطلاًط
لتور محسعحبلصيغ حبملتبا ح(حبملصطلحطت)بلوبرهاحيفحبلرط حبال لحسخحبملطهاحبال ىلحبىلحكلم حح)بلتاط ري(ةح باا ح1

تط ح حبضطف حبىلحكو بطحأحكا هق حيفحبلتابريحيفحس هحبلتاطرافحبملرتامل حيفحبلقوب نيحبلصطهراحعخح  ملط حكورهس
ح.عخحبملاوىحبمل بهحبلتابريحعوه

ح.ةح ابي حبلترلرالتحبلوتط ي حلفق بتحبملطها0
ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبلاط ي حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حمبطاليح-:رب اًط

ح(بهابفحبلوزبرا)ح
 .ةح باا حبلترلرالتحبل قمي حبىلحبلترلرالتحبلوتط ي 1

 (7)بىلحآخ حبلفق اح(ح ب شط ح  أجريحبلو بجطت)حطف حةحإض0

ح7 حإضطف  ح ط وبعبط(ة حبلدى حبلوق  حسوط ب حح) ك ل  حبلفق ا ح14)بىل حسرت  ح( ح بألس  حبلوزا  حإقرتبج حعلى  وط 
ح.للدملط 

حةح: ح طلصيغ حبلتطلي (ح13)ةح إضطف حفق اح  قمح4
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يمح بستيفط حبالجورح بل سومح حبستخابمحبملوفير حبالش بفحعلىحسوط بحبلوق حيفحكطف حبملاط  حبحلا ها حلالقل)
  لل ح وط حعلىحبقرتبجحبلوزا ح بالس حسرت  حللدملط (.ح فيحبلقوب ني

ح( شويالتحبلوزبرا)ح
حة:أسطحفيمطحاتاليح طملطهاحبلاطلا حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حسطالي-:خطسرًط

ح.إعطهاحصيطغ حبلفق  نيحأ اًلح ثط يًط-1
سخحأ اًلحسخحبملطهاحبلرط ا حبىلحه هحبملطهاحلوو بمطحق ابتنيحسخحبملوضوعحبملاطجلح  بافح(0 1) ق حبلفق  نيح-0

 . ورييح شويالتحبلوزبراح حت ح رلرالتحثطلاًطح رب اًط

ح:  وو حبملطهاحكطآل ي (خطسرط) ترلر (حبملرتشطر  ) باا حبلترلر حثطلاًط-7
حبلوزا -:أ اًل ح بملرؤ لح: حبل ئيسحبالعلىحللوزبرا ح ممطرس حبالش بفح بل قط  حهو ح ح وجيهحسيطستبط عخحبعمطهلط

  صارحعوهح  وف ح إش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح
حبسطمح حسرؤ اًل ح اوو  حبلقط و  حأقوطم ح في ح بلتوظيمي  ح بإلهبرا  ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط ح سطئ   صالقيط بط

ح.بلوزرب ح أعتبطرهحعضوًبحستضطسوًطحفيهجملسح
ارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل حااباهطح:ح كي حبلوزبراح-:ثط يًط

ح.بليهحسخحقب حبلوزا 
ح.عاهحسخحبملوظفني ا أسهحسوظفح ارج حساا حقطص حعلىحشبطهاحجطسا حب لي ح ااط  ه:حسوتبحبلوزا :حثطلاًط
حسوتبح كي حبلوزبرا:رب اًط ح ااط  ه: حب لي  حجطسا  حسخح ا أسهحسوظفح ارج حساا حقطص حعلىحشبطها عاه

ح.بملوظفني
ح.الازااحعاههمحعخحبر ا ح ب حاوو وبحسخحمحل حشبطهاحجطسا حب لي ح هلمحخداح حممطرس :حبملرتشطر  -:خطسرًط
ح.قظطتحعليبطفيمطحاتاليح طملطهاحبل ب ا حسخحبملش  عحفالح وجاحبا حسالح-:سطهسًط
سوبطحلوجوهحسطهاحسرتقل ح(ح6)فيمطحاتاليح طملطهاحبخلطسر حالح وجاحبا حسالقظطتحسوىحق فحبلفق اح-:سط اًط

ح.يفحبلقط و ح اطجلحبملوضوعحستظب حالققًطحسخحخاللحه بحبلتق ا 
ح:بسطح طلورب حللمطهاحبلرطهس ح-:ثطسوًط

ح.لوظطمحبلابخلي قرتجحبلل و حبلغطئبطح ق فبطحالسوط ي حساطجلتبطحيفحب
ح:بسطح طلورب حللمطهاحبلرط ا ح قرتجحبلل و حسطاليح-: طساًط

ح.سخحبملطهاحلربيح قلبمطحبىلحبملطهاحبلاطلا ح0 1ةحبلغط حبلفق  نيح1
حة:ةحجا حصيطغ حبملطهاحكطال ي0

ح: تألفحبلوزبراحسخحبملاا اطتحبلاطس حبلتطلي 
ا أسبطح ااا هطحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطسا حب لي ح سخحح:بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبإلهبرا ح بملطلي ح-:أ اًل

ح.ل  حبخلداح بالختصطصح
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حبلرو حبحلاااا ح-:ثط يًط حلشؤ  حبلوق حبلد ح  حبلاطس  حبملاا ا  حسوظفحقطص حعلىحشبطهاح: ح ااا هط ا أسبط
ح.جطسا حب لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطصح

ح بل صاح-:ثطلاًط حبجلوا  حلال وب  حبلاطس  حبلزلزليحبملاا ا  حجطسا ح: حسوظفحقطص حعلىحشبطها ح ااا هط ا أسبط
ح.ب لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطص

ا أسبطحسوظفح ارج حخطص حقطص حعلىحشبطهاحجطسا حب لي ح ا  بطح:حسؤسر حبملططرحبلا ليحيفحبر ي :رب اًط
ح. طلوزا حسبطش ا

حبلا ليحيفحبلرليمط ي :خطسرًط حبملططر حسؤسر  حسوظفح ارج حخطص: حب لي حا أسبط  حقطص حعلىحشبطهاحجطسا 
ح. ا  بطح طلوزا حسبطش ا

حمبطهاح بقااح  االثحفق بتح صيطغتبطح-:عطش ًب ح طلورب حللمطه نيحبلاطسو ح بلتطسا ح قرتجحبلل و حهجمبمط بسط
ح:كطآل ي

ح.حياهح وظطمحسبطمح بختصطصطتح شويالتحبلوزبرا:حب اًل
ح. وفي حبقوطمحه بحبلقط و للوزا حإصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح:حثط يًط
للوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط حب حسخحبملاا اطتح بالقرطمح بلشابحضمخح شويالتحبلوزبراح فقًطحملتطلبطتح:ثطلاًط

ح.حعملبط
الحاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمح:)بسطح طلورب حللمطهاحبلاطش اح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطال ي-:قطه حعش 
ح(ه بحبلقط و 
ح:بسطح طلورب حللمطهاحبحلطها حعش اح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطال يح-:ثط يحعش 

ح(.علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و )
ح:حبسطح طلورب حللمطهاحبلاط ي حعش اح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطال يح-:ثطلثحعش 

ح(. قطئعحكورهستط ) اااحبل مسي اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل)
ح: بخريًبح قرتجحبلل و حصيطغ حبالسبطبحبملوجب حلتش اعحبلقط و حكمطحاأ يحح-:رب عحعش 

حبالسبطبحبملوجب 
الستحابثح زبراحبلوق حيفحقووس حبقليمحكورهستط ح  غي ح طوا حبجبزاحبلوزبراح فيحبلوبجحبلتش اايحالقليمح

ح  حفاطليتبط حيفح وفريحكورهستط ح سخحبج حزاطها حهلط حبمل سوس  حمب    ح حتقييحبهابفبط حسبطسبط حيفحبهب  كفطئتبط
حللوق ح حبلاطس  حبلريطس  ح  ضع حبملا ي  حبملططربت ح  حبالجوب  ح بهبرا ح وظيم ح  حبلرو حبحلاااا  حشبوطتح  ب شط 

وبعبطح بالش بفحعلىح وفي هطح  وظيمحقططعطتحبلوق حبلدىح بجلو ح  وظيمح ق حبملرطف اخح بلبضطئعح وطف حب 
حفقاحبصبالحسخح حبملرتحاثه ح ب ط  حسرؤ لي حشؤ  حبلوق ح طلوزبرا هبخ حبملا ح  نيحسا حبالقليمح خطرجبط
حفقاحش عحه بح ح قام ح لتحقييحسط ح بط ح بملاا اطتحبمل  بط  حبلوزبرا حه ه حسبطم حقط و ححياه بلض  ر ح ش اع

ح.بلقط و 
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لقط و ي ح شأ هحعلىحبجمللسحللموطقش ح إ اب حربجنيحبلتفض ح طال العح حع  حبص حبملش  عح حرأ حبلل و حب
 .بل أ حبملوطسبح صاهه

حسعحبلتقاا 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي طواستنةوة ئةطةر تةدريري هةبَيت
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاستان , ني ضارةسةريان كردووةئةويش بةرزَيدان ليذنةي دانو, دوو خاَل بوو, ض موالحةزةي وامان نةبوو
 .دةكةين

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ؤةرموو كاك , ديارة موالحةزةيان نيية, ئةطةر موالحةزة, وابدامن ليذنةي تةن روستيش تةدريريان هةبوو
 .شَيروان

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 دانون وزارة النقد الد ية كوردستان

ح:طهاحبال ىلبمل
ح:اقصاح طلتاط ريحبملاط يحبملبيو حبزبئبط

ح.بقليمحكورهستط حبلا بق:بالقليم
ح.جملسح زرب حبالقليم:جملسحبلوزرب 

ح زبراحبلوق :حبلوزبرا
ح. زا حبلوق :بلوزا 
ح كي حبلوزبرا:حبلوكي 

ح.بلوزبراحهيحبملرؤ ل حعخحمجيعحشؤ  حبلوق ح ط وبعبطحيفحبالقليم:سلططتحبلوزبرا
ح ك ل حخطرجحبلا بقح:بلد حبلوق   ق حبملرطف اخح بل كطبح بلبضطئعحهبخ حبملا ح  نيحسا حبالقليمح خطرجبط

ح. وبسط حبلريطربتح بلقططربت
ح. ق حبملرطف اخح بلبضطئعح نيحسططربتحبالقليمح بلا بقح خطرجبط:بلوق حبجلو 

ح:بلو بج حلغ  ح ربي  ح سرقفطت حسشيابت حعليبط حبالر حسشياا حسخ ححماها حبملرطف اخحسوطق  ح ق  عمليطت
ح.هبخ ح  نيحبملا ح خطرجبط

سططرح ايوهحقووس حبالقليمحيفحبقليمبطحللح ك حبجلوا حهخوالح خ  جطح  تخ حبالج ب بتحبملتالق ح:بملططرحبلا لي
ح. طلومطر ح بهل  اح بلصح ح بحل  حبلصحيحللحيوب طتح بلوبط طتح غريهطحسخحبالج ب بتحبملتشط ب 
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لىحسطالحبالر حب حبملط حمبطحفيبطحسخحسبط يح سوشطتح ساابتحخمصص حكليطحب حجزئيطحسرطق ححماهاحع:بملططر
ح.لوصولح سغطهراح حت  حبلططئ بت

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسا
 :اتئةوة ليذنة ئةمانةي خوارةوة ثَيشنياز دةك, لة بارةي ماددةي يةكةمي ئةسَ ي ثرؤذةكةوة

بؤ ئةوةي لةطةَل , (زاراوة)بؤ وشةي , كة لة دَيرزي يةكةمي ماددةكةدا هاتووة, (دةستةواذة)طؤرزيين  -1
كة لة ياساكاني ثةرلةماني كوردستان ا هاتووة بطوجنَي و زياتريش ماناو , رشتةي ئةو ثَيناسانةدا

 .مةبةستةكان دةربربزَي
 .رَينزجنريةي برزطةكاني ماددةكة بة نووس  بنووس -0

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

-ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبأل ىلحسخحأص حبملش  عح قرتجحبلل و ح  وصيحمبطحالي
لتور محسعحبلصيغ حبملتبا ح(حبملصطلحطت)بلوبرهاحيفحبلرط حبال لحسخحبملطهاحبال ىلحبىلحكلم حح)بلتاط ري(ةح باا ح1

تامل حيفحبلقوب نيحبلصطهراحعخح  ملط حكورهستط ح حبضطف حبىلحكو بطحأحكا هق حيفحبلتابريحيفحس هحبلتاطرافحبملر
ح.عخحبملاوىحبمل بهحبلتابريحعوه

ح.ةح ابي حبلترلرالتحبلوتط ي حلفق بتحبملطها0
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ينة ليذنةي ياسايي لةبةر ئةوةي دةسةاَلت دةدة, وابدامن ئةوة لة هةموو وةزارةتةكان هةمان شت كراوة
كةس , يةعين بةو طؤرزين و ثَيشنيارانةي ليذنةي ياسايي, تةسةلسولةكة وةكو وةزارةتةكاني تر بَيت

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , دةخةمة دةنط انةوة بةو ثَيشنيارانةوة, مونادةشةي نيية
 .تكاية ماددةي دووةم, ة كؤي دةنط وةرطرياب, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاط ي 

ح:بهابفحبلوزبرا
ح.ب شط حشبوطتحبلرو حبحلاااا ح ر طبطحسعحسا حبلا بقح خطرجبطح  أسنيحكطف حسرتلزسط بطحسخحبال وي -1
ح. وظيمحقططعطتحبلوق حبلد ح بجلو -0
ح.ش بفحعلىحك بجطتح ق حبملرطف اخح بلبضطئعبال-7
ح. وظيمح بهبراحبالجوب ح بملططربتحبملا ي -4
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ح. وفريحستطلبطتحبهبراحبحل ك حبجلوا حمبطحاؤسخحسخحسالستبطح باريط بطح شو حس اعح سوظم-0
ح(.ICAO)ب شط حبملططربتح بالش بفحعليبطح فيحبلريطقطتحبلا لي حبملاتمااحسخحسوظم ح-6
ح.س حبلاطس حللوق ح بالش بفحعلىح وفي هطح بلتاط  حسعحبجلبطتحلبتحبلاالق  ضعحبلريط-3
ح.حترنيحسرتوىحبهب حبلوق ح سوالحبلرتبخيصح طستاوط حبلوق حبلريطقيح فقطحلضوب طح صارهطحبلوزبرا-2
ح.ب شط ح  وسيعح بش بفححمططتحبال وبعحبجلوا حيفحعمومحبالقليم-9

ح.لبتحبلاالق حبملرطهم حيفحمحطا حبلبيئ حسعحبجلبطت-12
ح. ش يعحبملوطفر ح  قاا حقار هحبلتوطفري حعخح  ايحبلش كطتح بلقططعحبخلطصحمبطحخيامحبملصلح حبلاطس -11
ح. ضعحمجيعحبلتاليمطتحبلالزس حلضمط ح  شغي حبملططربتح فيحبلريطقطتحبملتبا ح بملامولح بطحه ليط-10
ح.بلرب حهل بحبلغ  حترنيحسرتوىحبهب حبلوق حبجلو ح بجيطهحبفض حبلبابئ ح -17
ح.سوالح  بخيصحلش كطتحبخلطوطحبجلوا حللام حيفحبالقليمحهل بحبلغ  -14
ح.بقرتبمح طبييحمجيعحبال فطقيطتحبلا لي حلبتحبلصل ح طلوق حبجلو ح بلد -10
ح بملاابتح-16 حبالجبزا ح  وفري حبلا لي  حبلريطقطت ح في حبلزلزبلي ح بل صا حبجلوا  حبال وب  ححمططت ح شطط زاطها

ح.بلالزس 
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسا
 :ئةوة ليذنة ئةم ثَيشنيازانةي خوارةوةي بؤي هةية, هةرضي ماددةي دووةمي ثرؤذةكةية

 ئاماجنةكاني ئةم وةزارةتة
 .بة نووس  بنووسرَين( التس س ت الردمية)زجنريةي رةنووسةكان -1
 .دا زياد بكرَيت(7)لة كؤتايي برزطةي ( ن و بةكرَي اني طةراجةكانبيناكرد)رستةي  -0
( 14)بؤ برزطةي ( هةروةها هةموو جؤرة نووسينطةكاني سةربةش)وةزير خؤي ثَيشنيار دةكات رستةي  -7

 .ئةوةش دةكةوَيتة سةر راي ثةرلةمان, زياد بكرَيت
 :بكرَيت وةك ئةمةي خوارةوةي بؤ زياد( 13)برزطة يةكيش بة زجنريةي  -4
سةرثةرشتيكردني نووسينطةكاني طواستنةوة لة هةموو خاَلةكاني ثةرزينةوةي سنوورةكاني هةرَيم او )

ئةمة ثَيشنيازي وةزيرةو دةكةوَيتة ( بةثَيي ياساكان, و بةكارهَيناني مةنةؤَيست(رسوم)وةرطرتين كرَي و 
 .سةر راي ثةرلةمان

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .ي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤك

 .راي ليذنةي ياسا بة زماني عةرةبي
ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبلاط ي حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حمبطالي 
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ح(بهابفحبلوزبرا)ح
 .ةح باا حبلترلرالتحبل قمي حبىلحبلترلرالتحبلوتط ي 1

 (7)بىلحأخ حبلفق اح(ح ب شط ح  أجريحبلو بجطت)حةحإضطف ح0

ح7 حإضطف  حب(ة حبلوق  حسوط ب ح ط وبعبط ك ل  حح)لدى حبلفق ا ح14)بىل حسرت  ح( ح بألس  حبلوزا  حإقرتبج حعلى  وط 
ح.للدملط 

حةح: ح طلصيغ حبلتطلي (ح13)ةح إضطف حفق اح  قمح4
بالش بفحعلىحسوط بحبلوق حيفحكطف حبملاط  حبحلا ها حلالقليمح بستيفط حبالجورح بل سومح حبستخابمحبملوفير ح)

 بجحبلوزا ح بالس حسرت  حللدملط  لل ح وط حعلىحبقرت(.ح فيحبلقوب ني

ح(. شويالتحبلوزبرا)ح
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي ليذنةي دانوني ثَيشنياري كردووة تةسةلسولةكة , مةهامة( 16)خؤي مةهامي وةزارةت , زؤر سوثاس
كاك , ير ضؤنةبدان  رةئي جةنابي وةز, ئةو ثَيشنيارةي كة لة برزطةي سَي ا هاتووة, ئةوة شتَيكي تةبيعيية

 .شَيروان ثَيكةوة ئةوانةتان كردووة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةش لة راثؤرتةكة داخي مان كرد, ئةوة ثَيشنياري جةنابي وةزير بوو

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كَي دةيةوَي لةسةر ئةو خااَلنة دسة بكاتن؟ ؤةرموو
 :حمم  دادربةرزَيد بارزان 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 ش يعحبملوطفر حيفحجمطالتحبلوق حكطف ح)بةاَلم لة , لة دةراغي يياغة دةخوَينيتةوة تةواوة( 11)لة برزطةي 

 .سوثاس, رستةكة تَير تر دةكات, ئةوة ئيداؤة بكرَيت(   قاا حبلقاراحبلتوطفري 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بن امساعيد س يةبةرزَيد عب الر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن , كة دةَلَينت هَي ي شةمةن ةؤةر دروست بكةن, من تَيبينيةكة هةية لةسةر خاَلي يةك لة ماددة دوو

ثَيويستة لة شارة طةورةكان , تةبعةن ئةوة ئريشادة يةعين دروست دةكةن, لة كوردستان نيمانة تاكو ئَيستا
بؤ ئةوةي ئيستيفادةي لَي , َير شةبةكةي داخي ي هَي ي شةمةن ةؤةري ئاسين هةبَينتبؤ منوونة وةكو هةول

زؤر زةروريية ئةمة , بؤ كةم كردني ئيددنامي هاتوضؤي سةيارات, بؤ ثاك و خاوَيين هةوا, بكرَينت
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ةتةكي خ, هةية تا ذَير زةميين دةضَينت( مَي ؤ)تةبعةن شةمةن ةؤةري ناو شار سَي نةوعي هةية , بكرَينت
خةتي سةر جادة هةية هةمووشيان تةبعةن بة كارةبا , كة لة دةورةي شار دةسورَينت و, سةريع تر هةية

هةروةها , تا حةددَيك, ئةمة ئةطةر بكرَينت ئَيمة لة ئالودةي هةوا رزطارمان دةبَينت, ئيش دةكةن
 .ئيددنامي سةياراتيش و زؤر سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .طواستةوة كاك بورهان ؤةرموو رةئي وةزيري
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرزَيدان ليذنةي ياسايي
 ق حبملرطف اخح بل كطبح بلبضطئعحبلوطف حب وبعح)لة نةد ي بةرزي , ديارة لة ئةه ايف وةزارةت ئةوةمان كردووة

لةناو جا ضي ثَي دةَلَين , ئةه ايف خؤمان سكةي حةدي ي لةناو شار يةعين ئَيمة, (هبخ حبملا ح خطرجبط
يةعين شار و , طرنط ئةوةية بَيتةوة ناو شار بؤ شارةكانيش و بؤ دةرةوةي هةرَيميش, مي ؤي ثَي دةَلَين

زؤر , ئةوة ئةه ايف ئَيوةية بةرزاسك, يةعين كة ئَيمة مةس وول  لة سكةي حةدي ي, شارؤضكةو ناو شاريش
 .ثاسسو

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر بةرزَيد جةنابي وةزير دياري بكات, من خاَلي هةشتة لةال تؤزَيك وازيح نيية

كَي  مةبةسك, من دةمةوَيت بدامن تةرخيص دةدرَيت بة كَي,ح(حترنيحسرتوىحبهب حبلوق ح سوالحبلرتبخيص-2)
 .ئةوةيان لة الي من ديار نيية, (ال اخيص)دةدات 

نةد ي , كة بةرزَيد وةزير ثَيشنياري كردووة, كة من ثشتطريي لةو زيادةية دةكةم, خاَلَيكي تريشة ئةوةية
 .زؤر سوثاس, بةرزي بةرزاسك دةبَيت لة ذَير ضاودَيري وةزارةتةكة دابَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووؤة, زؤر سوثاس
 (:وةزير طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةو وةزارةتة ئيحتيكار , يةعين روخسةت دانة بؤ شةريكاتي ئةه ي, (منح ال اخيص)خاَلي هةشتةم 

 .اسسوث, هةمووي خبرَيتة سةر دةسك ئةه ي, با ئةو نووسينطانة لة دةست وةزارةتةكة نةبَيت, نةكةين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ؤةرموو كاك دكتؤر كةمال
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سةرثةرشتيكردني نووسينطةكاني طواستنةوة لة )كة برزطةي يةك زياد بكرَيت , بةنيسبةت راثؤرتي ياسايي
, بةالي منةوة ئةمة زيادة(( الرسوم)م او وةرطرتين كرَي و هةموو خاَلةكاني ثةرزينةوةي سنوورةكاني هةرَي

سنوور وةرطرتين باج ئيتيحادي و وةزارةي , ضونكة ئةمة تةداخول دةبَيت لةطةَل ئيشوكاري وةزارةتي مالي
بة رةئي من ئةو برزطة ئيداؤة , ضونكة ث ةيةكي حةساسة, ماليةي هةرَية هةردووكيان تةنيسيق دةكةن

 .ؤر سوثاسز, نةكرَيت باشة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم ؤةرموو
 :بةرزَيد حامت حمم  جان حسن

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر دةمج , من وا تةوةدوع دةكةم خاَلي هةشت و خاَلي دوازدة لة ماددةي دوو زؤر هاوشَيوةي يةكن

داناني هةموو رَينمايية )دةَلَيت ئةطةر بيخوَيننةوة بة دةجمةكةوة ثَيتان باشة ضؤن , بكرَيت باشة
بةثَيي سياداتي كارثَيكراوي نَيودةوَلةتي و ضاك , زةروورةكان بؤ زامنكردن و وةطةرخستين ؤرزؤكةخانةكان

بةثَيي ئةو , كردني ئاسك بةجَيطةيان ني طواستنةوةو داني مؤَلةتان جطة لة طواستنةوةي طةشت و طوزار
 .دةكات بةن  و بةستانةي كة وةزارةت دةريان

 .زؤر سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك بورهان
 (:وةزير طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, باسي ئةوةي كرد كة دةَلَي نودتة ح وديةكان بؤ مالية بَيت, تَيبينية لةسةر دسةكةي كاك كةمال هةية

, بةغ ا بَيت لة نودتة ح وديةكاني ئَيمة ئيشرزايف طةراجةكامنان بكاتباشة بؤضي يةعين وةزارةتي نةد ي 
موشكي ةمان , ئَيمة موشكي ةمان نيية, وةزارةتي خؤمان نةبَيت با رسومةكان بضَيتةوة بؤ وةزارةتي مالية

تي بةاَلم بة ض حةدَيك وةزارة, ثارةكة با وةزارةتي مالية وةربطرَيت, ئةوة نيية كَي ثارةكةي وةردةطرَيت
بةشَيكيش بة , نةد ي بةغ اي عَيرادي بَيت مةنةؤَيست بكات و رسومات وةربطرَينت بةشَيك ب اتة ئَيرةو

 .سوثاس, ئةوال
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي دانوني ض رةئيةكتان هةية لةسةر ئةو دسانةي كة كران, بة حةديقةت راستة
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 

جةنابي وةزير ئةو ثرؤذةيةش لة ئةجنومةني وةزيرانةوة , ئةوة رةئي وةزير بوو, ثَيش يش ئيشارةمت ثَي ا
راستة , حةق واية لةو ثرؤذانة ئَيمة تةدي  بة رةئي ئةجنومةني وةزيران بكةين, هاتووة بة حةديقةت

تةداخولَيك هةبَيت لة نَيوان وةزارةتي دارايي  بةاَلم ئيمكان هةية لَيرة, جةنابي وةزير لَيرة ئيشارةتي ثَي ا
 .سوثاس, و وةزارةتي نةدد لة وةرطرتين رسوم و لة ئيشراو كردن لةسةر نوداتي تر

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :سيف ال ين  لا حخض بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يان خودي طةراجةكان لةطةَل ئةو , جةكان بةخؤيشتةكة ئةسَ ي طةرا, من لةو خاَلة دةبينية دوو شت هةية

, ئةوةش جياوازة, ئةو جياوازة, دووشت لَيك جيا ناكةنةوة, ثارةي كة وةري ةطريت لة وةزارةتي مالية
ئةوي  وةزارةتي مالية باج و رسومات و هةموو شتَيك , وةزارةتةكة نووسيوويةتي طةراجةكة بةخؤيةتي

 .زؤر سوثاس, لَيك جياوازة بؤية من ثَية واية, وةردةطرَينت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين دوو شك جياية تَيكةَل نابن , ئةمة رسوماتة, من ئةوةي دةزامن وةزارةتي مالية زةرزائيب وةردةطرَيت

ئةمة , هةر دةبَيت عاي ي ئةو بَيت, ةطرَيتوةزارةتي مالية ئيشةكةي زةرزائيبة هةر وةري , بة يةك
 .سوثاس, با بَيت بؤ وةزارةت, ئَيستاش هةر هةية بةس بةلةديات وةري ةطرَيت, مدةوةرطرتنة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيردَل ؤةرموو
 :بةرزَيد شَيردَل عب اه حويدي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح بش بفح-9)خاَلي , ؤ و خاَلي شازادة بكرَيتةوة يةكثَيشنيارةكةي من ئةوةي كة خاَلي ن ح  وسيع ب شط 
زاطهاح شططححمططتحبال وب حبجلوا ح بل صاحبلزلزبليح فيحح-16)خاَلي , (حمططتحبال وب حبجلوا حيفحعمومحبالقليم

 .سوثاس, يةعين ئةو دوو خاَلة بكرَيتةوة يةك, (بلريطقطتحبلا لي ح  وفريحبالجبزاح بملاابتحبلالزس 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.ؤةرموو كاك ئيحسان
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 :بةرزَيد احسان عب اه داسة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح بلبضطئع)ؤةدةرةي سَي هةية لة ماددةكة دةَلَيت  حبملرطف اخ لةبةر ئةوة بة , (بالش بفحعلىحك بجطتح ق 
كة تةدةخول لة ئيشي , بكرَينتهةن َيكيش تريش بؤ زياد , ثَيويست نازان  ماددةيةك ئيداؤة بَينت و

نةك بَ َي , ضونكة لة خاَلي سَي موعاجلة كراوة, لةبةر ئةوة دةَلَي خاَلي يةك زيادة, وةزارةتي مالية دةكاتن
 .سوثاس, لة هةر جَيطايةك بَينت طةراج هةية دةتوانَيت ئيشراو لةسةر بكاتن, لة كوَي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :شهاب نوريبةرزَيد سؤزان 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
طةراجةكان بةتايبةتي هي سنوورةكان , هةتا نةضيتة سةر ح ود و نة ثةرزيتةوة موعاناتي ئةو خاَلة نازاني

ئةطةر هاتوو وةزارةت خؤي كؤن ؤلي ئةو , هةر رؤذةي سعرَيك دادةنَين و ئةنواع شوروتيشي بؤ دادةنَين
يةعين , ($022)و ( $102)و ( $122)ةوة بيكات بة ($30)انة لة ناتوانَيت ئةو رؤذ, وةزعة بكاتن

جا من زؤر ثشتطريي , زةريبةكة هةموو دةكةوَيتةوة سةر شاني ئةو خةَلكةي كة سةؤر دةكات لةو نودتانةوة
 .زؤر سوثاس, لة زياد كردني ئةو خاَلة دةكةم

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :معروو سصطفىبةرزَيد جعفر 

 .َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز
نة عي دةي بة وةزارةتي نةد ةوة , خؤي مةسةلةي طةرةجةكان نة عي دةي بة وةزارةتي ماليةوة هةية

طةراجاتي داخي ي هي ح ودةكان بةثَيي سنووري , بةلةديات دةيكات, ئةوة موساتةحةي بةلةدياتة, هةية
نةك وةزارةتي مالية , ةطةرَيتةوة سةر وةزارةتئةو كرَيية ثاشان د, سااَلنة دةبَيتة موساتةحة, بةلةدية

 .زؤر سوثاس, نة وةزارةتي نةد يش, رةبك ثَييةوة بة طومرط
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نةد ي داخي ي بووة / يةكةم, با منيش دوو دسة بكةم لةو مةوزوعة برزَيك يارمةتي كاك بورهاني ب ةم
 .ئةوة يةك, ئةوة نةد ي خارجية, عاي ي بةلةدية

يةعين ئةوة طومرطةو نازامن , ماناي ئةوة نيية يةكسةر دَيتة سةر مَيشكي زؤربةي, كة دةَلَي ح ودي/ دوو
طةراجَيك هةية لة ح ود بة تةئكي  , نةد ي طومرطي ئيشراو لةسةر نةد ي طةراجاتي ح ود دةكات, ض

 .وةزارةتَيك ئيشرايف لةسةر دةكات
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بةاَلم ثارةكة دةضَيتة بانك تةسجيد , تة وةزارةت وةري ةطرَينتتةئكي  ئةوة رسوما, مةسةلةي واري ات/سَي
ئينجا لة زمين ميدانيةكة داخيد دةكرَينت و , دةكرَيت و تؤمار دةكرَينت لةسةر ئرياداتي وةزارةت

خؤم وةزيري مالية بوومة هةر وةزارةتَيك داهاتَيكي لة , وةزارةتي مالية دةزانَيت, حيسابيشي بؤ دةكرَيت
بةاَلم ئةو خاَلة زةرووريية , هي  ئيشكالَيك نيية, ؤمار دةكرَيت لةسةر حيسابي ئةو ئرياداتةبانكةكان ت

ئةو دوو , ئيشراو كردن لةسةر مةكاتل نةدد لة هةموو مةعابري ح ودي)ئيداؤة بكرَينت لة كؤتايي ا 
ليذنةي دانوني ثَيي ئةوة , ضونكة دووبارةية, خاَلةش كة كاك شَيردَل ئاماذةي ثَي كرد بكرَيتة يةك خاَل

 .ؤةرموو كاك رةشاد, وابدامن نوداتةكانتان هةمووي تةركيد لةسةر ئةوانة بوو, هةَلبستَينت
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

شةريكاتي نةدد هةية عالةمي لة نَيوان دةوَلةتانيش ئيش , يةك خاَلي طرنط هةية بَيجطة لة مةكاتيب
, ئةو شةريكاتة ئيجازة وةردةطرَيت, ئةو شةريكاتة مةوجودة, ةلةن لةنَيوان توركيا و عَيراقمةس, دةكات

ئيجازةي تةئسيسي ئةو شةريكةية زائي ةن مواؤةدةي وةزارةتي نةدد لة ذَير ئيشرايف وةزارةتي نةدد 
َيكي نةدد بكةن لة هةر بار, ئةوانة كة مةنةؤَيست بةكار دةهَينن لةطةَل وةزارةتي مالية تةنسيقن, دةبَينت

ئةوي يان ثارةي , يةكَيكيان كرَيي نةد ة, ئيجرائاتةكة دوو بةشة, ح ود ئةو ئيجرائاتة دةكرَيت
دووبارة , كة تةواو بوو, ئةو شةريكاتانة ثرزي دةكةنةوة, ضةن  دةؤتةرَيكة, مةنةؤَيستةكة موحةدةدة

, يةك هي خاوةن شتةكانة, تةندية دةكرَيتبؤ هةر يةك لة ئَيمة ضوار ثَينج نوسخة , دةؤتةريان دةدةييَن
حةز دةكةم ئةوةي , ئةوانة دابةش دةكرَينت, يةك هي زةريبةية, يةك هي طومرطة, يةك هي شةريكةية

 .سوثاس, لةبةر ئةوةي تةداخوالت هةية لةنَيوان دوو وةزارةت, برزَيك بة ؤراواني ديراسةت بكةن
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 (:وةزير طواستنةوة)رهان سعي  يؤيف بةرزَيد ب

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين بةلةدية بَينت وةزارةتي نةدد ماناي ضيية؟ , ئةطةر طةراجةكان عاي ي بةلةدية بن ئيشراو بكات

 .لةبةر ئةوةي ئيستيع اس كراوة, يةعين خؤي بةلةديةو طواستنةوةكان هةموو عاي ي وةزارةتةكة بَينت
ثارةكة نيوةي وةزارةتي نةد ي , ؤَيستانةي كة لة نودتةي ح وديةكان دَين لة هةر شوَينَيكئةو مةنة/دووةم

بؤ بةناوي , ئةو مةنةؤَيستة بؤ بةناوي وةزارةتي نةد ي شةريكةي عامي بةرزي بَيت, بةغ ا وةري ةطرَيت
 .شةكةمان لةوةيةخؤي كَي, با ثارةكة وةزارةتي مالية وةريبطرَينت هي  موشكي ةمان نيية, ئَيمة نةبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نازامن كاك ؤةرسةت و برادةران هةموويان لة دةسةاَلتي , داهاتي وةزارةتي نةدد بةثَيي تَيطةيشتين منيش
ئةو , لةبةر ئةوة لة جَيطةي خؤيةتي ئةوة عاي ي وةزارةتي نةدد بَينت, ئةوة طومرط نيية, هةرَيمة
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كة وتت ئيشراو لةسةر , ئةوةي ئةو كؤمثانيا ئةجنبةيانةش بطرَيتةوةبؤ , ؤةدةرةيةش ئيداؤة بكرَينت
دةبَيت لة ذَير ئيشرايف , ض ناحكومي بَينت, يةعين مةكاتيل نةدد ض حكومي بَينت, مةكاتيل نةدد

 .ؤةرموو كاك دلَير, وةزارةتي طواستنةوة بَينت
 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ضونكة مةكاتيب جياية, (مكاتب وشركات النقد)دةبَيت لَيرة وشةي شةريكات ئيداؤة بكرَيت ثَية واية 

وشةي , يةعين عةد ي شةريكة جياوازة لةطةَل مةكتةب لَيرة, شةريكات بة دانوني شةريكات تةندية دةبَيت
 .سوثاس, شةريكة ثَية واية لَيرة زةروورةتة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

شةريكةي نةد َيك هةية رةنطة مةكتةبَيكي هةية لة , نةدد جوم ةكة مةتاتي دةبَينت طوتت شةريكاتي
مةكاتيبةكة ئةوةية لةسةر ئةرز , جةنابت لة كَي دةطةية ئةوَي, رةنطة مةكتةبَيكي هةية لة مةرسية, دهؤك
اتب مك)كة وتت , ؤروعي شةريكة مةكاتيل هةية, كة وتت شةريكة مومكينة لة كوَيت هةيبَيت, هةية
 .ئةوان دةطرَيتةوة( النقد

 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هةتا ئةطةر ؤةرعيشي هةبَيت لةسةر ئةرزي ئةم واَلتة ئي تيداماتي , ئةو ئي تيداماتانةي هةر شةريكةيةك
, لة هيين خؤي نةك, ئي تيدامات مةربوتة بة دانوني تةندميي دةوان  لةم واَلتةية, لةسةر دروست دةبَيت

بةثَيي دانوني ئةو واَلتةي كة , ؤةرعي شةريكةكة لة هةر شوَينَيك بَيت ئي تيدامي دانوني دةكةوَيتة سةري
 .سوثاس, نةك ئةسَ ي شةريكةكة, ئةو ؤةرعة لَييةتي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, من نازامن مةنةؤَيست موستةخ ةمة خؤي, ئةو موالحةزةيةم هةية( استخ ام املنفيست)ةي من لةسةر وش
ئةطةر جةنابي , ئةو ئيستخ امةي لَيرة هاتووة, مةنةؤَيست لة هةرَيمي كوردستان ئَيستا ئيستيخ ام كراوة

 .سوثاس, وةزير تةوزنَيكمان ب اتَي خراث نيية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 (:وةزير طواستنةوة)َيد برهان سعي  يؤيف بةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةَلَي  ئةو , يةعين لة وةزارةتي نةد ي بةغ ا, دَيتة وةزارةتي مالية, ئةو مةنةؤَيستة لة بةغ اوة دَينت

ي ئةو بؤ ئةوةي ئةو سةهمة, مةنةؤَيستة لة وةزارةتي طواستنةوةي ئَيمةوة بضَينت بؤ وةزارةتي مالية
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هةر دةبَيت ثارةكة , با ئَيمة وةريبطرين, ئةو ثارةيةي وةزارةتي نةد ي بةغ ا وةري دةطرَي, وةري ةطرَينت
 .سوثاس, بضَيتةوة وةزارةتي مالية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وابدامن ئةو سةيارةيةي لة , لةسةر ضيية؟ لةسةر سةيارةكةية, كاك بورهان مةنةؤَيست لةسةر بةزائيع

ئةويش مةنةؤَيسك , لة بةغ اوة مةنةؤَيسك دةوَيت, جا ئةوة لة خارجيةوة دَيت, وةي هةرَية دَيتدةرة
ئةو خاَلة تؤزَيك لة المان روون , من ثَية واية ئةمرزؤ تةواوي ناكةين, ئةوةش لة خارجيةوة هاتووة, دةوَيت

اتوو لةطةَل وةزارةتي مالية و لةبةر ئةوة لة دانيشتين داه, بؤ برادةران روون نيية, نيية بة حةديقةت
بدان  دةسةاَلتي , بدان  مةسةلةي ئةوان لةطةَل خؤتان تةماشاي دةستوور بكةين, ئةوانة دسة بكةين

جارَيكي تر , هي ئَيمة ضية؟ ئَيستا ئةو ماددةية مونادةشة كراوةو لةسةر ئةو خاَلةي ماوة, ئيتيحادي ضيةو
خؤي دةرنطيش داهاتووة مونادةشةكة دةخةينة دانيشتين , دةنط انكة هاتينةوة تةنها ئةو خاَلة دةخةينة 

 .ؤةرموو, تر
 :بةرزَيد كرية عب اه حبري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةسةاَلت ب رَيتة وةزارةتي , ثَية واية خي و لة دةسةاَلتةكانة, بةرزاسك ئةو مةوزوعةي ئَيستا ئيسارة كرا
ئَيمة , كاميان ئةو دةسةاَلتة بةكار بَينن, وةزارةتي طواستنةوةي عَيراقيان , طواستنةوةي هةرَيمي كوردستان

ثَيمان واية لةو ياسايةي خؤمان ا ئةو دةسةاَلتة ب ةينة وةزارةتي طواستنةوةي هةرَيمي كوردستان باش ة لة 
هةموو وةزارةتَيكيش بؤي هةية لةو نةشاتةي كة ئةجنامي , مةسةلةي مةنةؤَيست و رسومات وةرطرتن

 .سوثاس, زؤر ئاسايية, ةداتن رسومات وةربطرَينتد
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر , بؤ ئةوةي حةمسي بكةين, كَي نةية دةستووريةكةي عَيرادي الية, نةية دةستووريةكةم ال نيية
زؤر  ,يان لة دةسةاَلتي ئيتيحادية, نةيي دةستووري عَيراديتان الية بدانن ئةو خاَلة لة دةسةاَلتي ئَيمةية

( 1و72)ئَيمة هةر طوران سةعات , بةاَلم بؤ ثةلةي لَي بكةين, دةتوان  خؤمان بيكةين, وازيح نيية
با , هةن َيك دةَلَي بةياني بَيت, كؤ دةبينةوة( 11)ئةو ماددةية دوو سبةي سةعات , كؤتايي ثَي دةهَين 

كؤتايي , كؤ دةبينةوة( 11)سةعات دوو سبةي , ضونكة دوَينَيش كؤبوونةوة بوو, سبةي ئيسراحةت بَينت و
 .سوثاس, زؤر بةخَير بَين, بة دانيشتنةكة دةين 

 
 

 ع نان رشاد مفك(                       كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه ب  عب اه                    ؤرست ا
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي          يجَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتماني  َيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت

 عَيراق - كوردستان      عَيراق                         – كوردستان                        عَيراق      – كوردستان  
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 ( 9)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 67/9/6002 رَيكةوتي ضوار شةممة

ئةجنومةني نيشتمانيي   03/9/0226رَيكةوتي  رؤذي ضوار شةممةي سةر لة بةياني (11,10)كاتذمَير   
ــراق   بــة ئامــادةبووني, وبــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن     كوردســتاني عَي

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (9)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

ي (9)دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياردرا دانيشتين ذمارةي , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
بةرنامـةي  , عَيراق –خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان 

 :كار بةم شَيوةية بَيت
 .ون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواستنةوةبةردةوام بو -1
 .ني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطةخستنةرزوو و طفتوطؤ كرد -0

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)اني برزطة بةثَيي حوكمةك

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ة ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي ضوار شةمم(11,10)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(9)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت03/9/0226رَيكةوتي 
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواستنةوة -1
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطة -0

بةرزَيد كاك بورهان  دووبارة بةخَيرهاتين, داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة جَيطاي خؤيان دابنيشن
, كة لةطةَلمان بةش ارن لةم كؤبوونةوةيةدا, وةزيري طواستنةوةو كاك سةع  وةزيري هةرَية دةكةين

بةَلَي ؤةرموو كاك , كاك عةوني ئَيمة ئةو رؤذة لةسةر ماددة ضةن  بوو, ضاوةرزوان دةكرَيت كاك داراش بَيت
 .عةوني

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .كي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ

 .بةرزَيدان ئةن اماني ثةرلةمان
ئةوةي زياتر تاوتؤ بكرَيت لةبارةي  كؤبوونةوةكة دواخرا بة مةبةسك, لة كؤبوونةوةي رؤذي دوو شةممة

كة ئيداؤة بكرَيت لةسةر ماددةي دووةم لة ثرؤذةي , ئةو ؤةدةرةيةي كة جةنابي وةزير داواي كرد بوو
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مة لة ليذنةي ياسايي طةيشتينة ئةو دةناعةتةي كة ثاش ديراسةت كردني ئَي, ياساي وةزارةتي طواستنةوة
موالحةزةي ئةوة بكةين كة تةنادوز نةكات لةطةَل دةستووري ئيتحادي , ماددةكة بةشَيوةيةكي تةواو و

زحبالش بفحعلىحسوط بحبلوق حيفحكطف حبمل بك: )ليذنة برزياري دا كة برزطةكة بةو شَيوةية تةسبيت بَيت, عَيرادي
 بملاط  حبحلا ها حيفحبالقليمح بستيفط حبالجورح بل سومح بستخابمحبملوفر ح فيحبلقوب نيح طلتورييحسعحبلوزبربتح

 .زؤر سوثاس, سةبارةت ئةو خاَلة, واتا ثشتطريي داواكاري جةنابي وةزير دةكةين, (بملاوي 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك بورهان
 (:وةزيري طواستنةوة) بةرزَيد برهان سعي  يؤيف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة شةريكات , شةريكاتي مةكاتيب, بةس ئيشرزايف مةكاتب نا, من تَيبينيةكة هةية لةسةر ئةوة

 .سوثاس, طةورةترة لة مةكاتيب
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك عةوني
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي , لةبةر ئةوةي ئيشرزاو دةكاتن لةسةر مةكاتيب, جائيدة ئةطةر شةريكاتيش ئيداؤة بكرَينت

, ئةويش ثةيوةن ي بة دوو وةزارةت دةبَينت, شةريكاتيش لة هةمان شوَين بة واجيباتي خؤي هةَل ةستَيت
 .زؤر سوثاس, يداؤة بكرَينتواتا ئيمكان هةية شةريكاتيش ئ, وةزارةتي بازرطاني و وةزارةتي طواستنةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة شةريكة ناتوانَيت ئيشرزاو لةسةر هةموو شةريكات , كاك بورهان لةبةر ئةوةي مةكاتيبةكة باش ة
, بةاَلم مةكتةبي دةبَيت لةو شوَينة, ئةطةر شةريكةكة توركي بَيت مةدةرةكة رةنطة لة مةرس  بَيت, بكات

مةكاتيب واتا مةكاتيل شةريكاتيش , ت مةدةرةكةي لة بةغ ا بَيت مةكتةبي دةبَيتيان عَيرادي بَي
 .بةَلَي, هةموو مةكاتيب دةطرَيتةوة, بطرَيتةوة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَيت , بَيتهةتا ئةطةر شةريكاتي بيانيش , بةثَيي دانون هةر شةريكاتَيك كة لة كوردستان دادةمةزرَيت

واتا لة وةزارةتي بارزطاني مواؤةدةتي بؤ , ؤةرعي هةبَيت لة كوردستان بة ئيجازةي وةزارةتي تايبةرةن 
بالش بفحعلىحسوط بح)لةبةر ئةو هؤيةي وابدامن بَ َي  , كة تةئسيس دةكرَيت لة كوردستان, دةردةهَينَيت
 .سوثاس, طؤرزَيتهي  لة وةزعةكةي نا, زؤر شتَيكي تةبيعيية(  ش كطتح ق 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هةر مةكاتيبةكة بَيت و , مةكاتيبةكة هةمووي دةطرَيتةوة, ئةطةر كاك بورهان واز لة ثَيشنيارةكةي بَينَيت
 .ؤةرعَيكة لة شةريكةكة
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 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين با شةريكةشي لةطةَل , ئةو ؤةرعي دةضَيتة ئةوَي, كي ناوةخؤ بووباشة ئةو شةريكةية شةريكةية
بةناوي شةريكة دةدرَيت , ئةمة ئيجازةي نةد ي دةدرَينت لةطةَل تيجارة, بَيت خؤ هةر مةكاتيب نيية

 .ؤةرعَيكي دةضَيتة ئةوَي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم , شةريكاتانةي لة مةعابري ح ودن ئةو, دوو شك جياوازن لَيرة باسي مةعابري ح ود دةكةين
ئةو دسانةي ئَيستا لَيرة كاك ؤةرسةت لةطةَلم اية , تةعاون لةطةَل شةريكاتي نةدد ئيجازة لة تؤ وةردةطرَيت

نةك , كة ثةيوةن ي بةخؤتةوة هةية, ئيشرزاو لةسةر ئيشةكان دةكةيت, و دةوَلةمةن ي دةكات مةمنونيشة
 .كاك سةردار ؤةرموو, ي تر هةبَيتمومكينة ئةوة, هةموو شةريكة

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو كاك , ياخود لةناو عَيراق, بةثَيي دانوني شةريكات هةر شةريكةيةكي بياني كار بكات لةناو هةرَية
نةك وةكو , دةكات واتا ئي ارة تةعامولي لةطةَل, ( لبح أسيس)دةبَيت تةَلةب بكات , عةوني باسي كرد

بؤية كة بطوترَيت شةريكةو مةكاتيب شتَيكي , بةَلكو وةكو شةريكةيةك كار دةكات, ؤةرعَيك بؤ شةريكةي
 .زؤر سوثاس, زؤر ئاسايية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك كةرية
 :بةرزَيد كرية عب اه حبري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيت مواؤةدةتي , ئيجازة وةردةطرَينت لة بةشي تةسجي تي شةريكاتهةر شةريكةيةكي نةدد ئةطةر 
بؤية ئةطةر شةريكات لةطةَل مةكاتيب , ضونكة مةعنية بة وةزارةتي نةدد, وةزارةتي نةد يشي لةطةَل ا بَينت

 .سوثاس, شتَيكي ئاسايية, ثَيكةوة بَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك ؤةرسةت
 :ب  عب اهبةرزَيد ؤرست ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
شةريكة وةزارةتَيكي تر ئيجازةي ثَي ةداو مةرجي خؤي هةية , بة رةئي من ئيشرزاو لةسةر شةريكة ناكرَيت

ئيشي خؤي , بةس ئةو شةريكةية وةكو كاري خؤي بةكار بَينَينت, بة موجيل دانونَيكي تر دروست دةكرَيت
ئينجا ض مةدةرزي شةريكة هةر لة , َيك بؤ خؤي لة نودتةي ح ودي دادةنَينتدةضَيت مةكتةب, بةكار بَينَينت
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ئةوة خازعي ئيشرزايف , بةس ئةو ؤةرمانبةرانة ئةوةي ئيش و كاري نةدد دةكاتن, نودتةي ح ودي بَينت
بةشَيك لة , شةريكة بة خؤي بة رةئي من خازعي ئيشرزايف وةزارةتي نةدد نابَيت, وةزارةتي نةد ن

يان دوو ؤةرمانبةر لَيي , ئةو ئؤؤيسةش ؤةرمانبةرَيك, بةشةكةش ئةوةية ئؤؤيسةكةية ,شةريكةكة
يان , عقود لةطةَل خةَلك دروست دةكةن, تةعامول لةطةَل خةَلك دةكةن, دادةنيشن وةيد بؤ خةَلك دةبرزن

ةوة وةزارةتي نةدد بة رةئي من ئيشةكة مةحصورة ب, يان وةك بار نةد ي جَيطايةك بكةن, وةك نةؤةر
, لة خارجي دانون ئيش نةكاتن, لة دةرةوةي دانون ئيش نةكاتن, ئيشرزاو لةسةر ئةو ئؤؤيسانة بكاتن

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك سةع 
 :بةرزَيد سع  حمم  ام 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةر تةئي ةن بؤ دسةي كاك ئةوانيش , تةبيعي بؤ ئةو مةسةلةية لةطةَل وةزارةتي مالية دسةمان كرد

, دواي ثرؤسةي ئازادي عَيراق شةريكةي نةد ي بةرزي با بَ َين لةوَي ئؤؤيسةكةي ئيشي كردؤتةوة, ؤةرسةت
 .سوثاس, ؤع ةن ئيشرزايف وةزارةتي نةدد بؤ ئؤؤيسي شةريكة دةبَينت لة مةعاميد

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال داسة ؤةرموو
 :  داسةبةرزَيد مجال حمم

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, مةسةلةي مةنةؤَيست و مةسةلةي ئةمة دوو شك جياوازن, ئةوةي من لة بريم بَيت دوو مةوزوع بوو

تةبيعي لةسةر مةعابريي ح ودي دةكرَيت نوَينةري وةزارةتي دارايي لةوَي و مةسةلةي طومرط كة 
نوَينةري , ي وةزارةتي داراييش لةوَي بووة تاكو ئَيستاهةروةها نوَينةر, عي دةي بة وةزارةتي نةد ةوة نيية

 .سوثاس, وةزارةتي نةد يش هةية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

روسوماتة حكومةتي , طومرطيش شتَيكي ترة, من دةَلَية ئةمة دوو شك جياوازة مامؤستا مةنةؤَيست شتَيكة
دةبَيت حكومةتي ئيتيحادي بَيت بة , بَينت بةاَلم ح ود و ئةوانة طومرط, هةرَية دةتوانَيت وةريبطرَيت

 .من ثَية واية ئةو ييغةيةي كة ثَيشنيار كراوة كاك بورهان باشة, ئيتيفاق و هاوكاري
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, ئَيمةش ثشتيواني لة رةئيةكةتان دةكةين
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 :ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم

مةنةؤَيستة لةاليةن وةزارةتي , ثَية واية ئةوةي ئَيستا هةية با وا برزوات, مةسةلةي مةنةؤَيست دةمَينَيت
ئي اع بكرَيت لة , ب رَيتة وةزارةتي مالية, بةاَلم ثارةكةي لة اليةن خؤمانةوة وةربطريَيت, بةغ اوة دةكرَيت

, ةؤس تةكةي و ئةرباحةكةي ضؤن دابةش دةكرَينتدوايَي ت, وةزارةتي مالية لة بةرذوةن ي وةزارةتي نةدد
ئةطةر , تاوةكو تةؤسي تي بؤمان بةديار دةكةوَينت, بةاَلم وةكو ئَيستا هةية ضؤن هةية با وا برزواتن

بة , بةاَلم ئَيستا ئَيمة شتَيك بَ َي  و خي يف ئةو شتةي كة ئَيستا هةية, ثَيويسك كرد تةع ي ي دةكةين
كة , ئةوةي ثَية باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة, المان ئةو مةوزوعة زؤر وازيح نيية حةديقةت خؤتان لة

بةاَلم داهاتةكةي لة وةزارةتي مالية ئي اع بكرَينت بؤ , مةنةؤَيست لة بةغ اوة بَيت بؤ وةزارةتي نةد ةوة
 .كاك عةوني, حيسابي وةزارةتي نةدد

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن
داوا دةكةم لة سةرؤكايةتي , لة كؤبوونةوةي ثَيشوو داوا كرا برزطةي نؤ و شانددة كؤ بكرَيتةوة لة ماددةكة

 .سوثاس, ثةرلةمان ئةوةي ب اتة دةنط ان سةبارةت بة ثةسن  كردني ئةو داواكارية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ي ةكةي خبوَينةوةييغة تةوح, هةردووكيان وةكو يةكن, هةمووي هةروةكو يةكة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستا بةرزَيد مامؤستا زانا بة زماني كوردي بؤتان دةخوَينَيتةوة

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

م او بةثَيي رةوش و رةؤتاري دامةزران ن و بةرؤراوانكردني بنكةكاني كةشناسي لة هةموواليةكي هةرَي
نَيودةوَلةتي بداظي وَيستطةكاني كةشناسي و بوومةلةزرة ث  دةكات و جيهازو ئامرازو ئامَيري ثَيويسك بؤ 

 .ؤةراهةم دةكات
 :حمم  سعي  جامباز  طرقبةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثاش ئةوي دَيتضونكة , ئةو ماددةيةي كة خوَين رايةوة دةبَيت ب رَيتة دةنط ان
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

طومت وابدامن ثَيش  ئةو ماددةيةي كة ئيداؤة كرا , خةريكي ئةوة بووين تؤ موداتةعةت كردن
لةبةر ئةوةي عةرةبيةكةي واية كاك , ئينجا بضينة سةر ئةو مةوزوعة, خبوَين رَيتةوة ب رَيتة دةنط ان

 . ة دواتر كة دةبَيتة شازادة موشكي ة نييةعةوني بيخوَينةوة كورديةكةشي ؤةدةرةي حةظ
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح ح بل سومح) (13)بلفق ا حبالجور ح بستفط  حبالقليم حيف حبحلا ها  حبملاط   حكطف  حيف حبلوق  حسوط ب حعلى بالش بف

 (. بستخابمحبملوفر ح فيحبلقوب نيح طلتورييحسعحبلوزبربتحبملاوي 
 :َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز

 .ؤةرموو كاك زانا
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, سةرثةرشك نووسينطةكاني طواستنةوة لة هةموو خاَلةكاني ثةرينةوةي سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان ا

ةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي بةكار هَيناني مةنةؤَيست بةثَيي ياساكان و بة ه( الرسوم)وةرطرتين كرَي و 
 .ثةيوةن ي ارةكان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , ئةو برزطةي كة ئيداؤة كراوةو ئيتفادمان لةسةر كرد دةخيةمة دةنط انةوة
ئينجا , باشة ثةسن  كرا, كَي لةطةَل دا نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .طةي نؤ و شازادة دةبَيتة يةك حةزم دةكةم بيخوَيننةوةبرز
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةثَيي رةوش و رةؤتاري نَيو دةوَلةتي دامةزران ن و ؤراوان كردني وَيستطةكاني : دةبَيتة خاَلي نؤيةم

 .ثَيويسك بؤ ؤةراهةم دةكات كةشناسي و رةدابةي بومةلةرزةو جيهاز و ئامراز و ئامَيري
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةرزَيد مامؤستا كاكة عةرةبيةكة دةخوَينَيتةوة

 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حمططتحبال وب حبجلوا ح بل صاححب شط ح  وسيعح بش بفححمططتحبال وب حبجلوا حيفحعمومحبالقليمح حزاطهاح شطط-9
 .بلزلزبليح فيحبلريطقطتحبلا لي ح  وفريحبالجبزاح بملاابتحبلالزس 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوةي دةخةمة دةنط انةوة, ئةوةي ئيداؤة كرا بؤوة برزطة حةظ ة, كةواتة برزطةي نؤ و شازادة دةبنة يةك
, كَي لةطةَل دا نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ثاسكَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سو

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , هةموو ماددةي دوو دةخةمة دةنط انةوة, بةكؤي دةنط وةرطريا
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ثَيشةكي . بةكؤي دةنط ثةسن  كرا سوثاس, كَي لةطةَل دا نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس
كاك دارا وةزيري ذينطة دةكةين ثَيش ضةن  دةديقةيةك بةش اري كردين بةخَير بَيت بةخَيرهاتين 

 .ماددةي سَي تكاية, ئينشائةَلَ  دةطةينة سةر ئةواني تةواو دةكةين, سةرضاومان
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 كة دةخوَينمةوةئَيستا ماددةي سَييةم بة زماني عةرةبي لة ئةسَ ي ثرؤذة

ح:بملطهاحبلاطلا 
حب ال ح  صارحعوهح  وف ح طش بفهح:بلوزا : ح  وجيهحسيطستبط ح بملرؤ لحعخحبعمطهلط حبل ئيسحبالعلىحللوزبرا هو

مجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح صالقيط بطح سطئ حلشؤ  بطح
ح. بلتوظيمي ح فيحبقوطمحبلقط و بلفوي ح بملطلي ح بالهبرا ح

,حارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليه: كي حبلوزبرا:حثط يط
ح.علىحب حاوو حقطصالحعلىحشبطهاحجطساي حأ لي 

حثطلاط حبال لي :بملرتشطر  : حبجلطساي  حبلشبطها حمحل  حسخ حاوو وب ح ب  حبر ا  حعخ حعاههم حازاا حخداححال  له
 . ممطرس 

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي دانوني
 :ئةوة ليذنة ئةم ثَيشنيازانةي خوارةوةي لة سةري هةية, هةرضي ماددةي سَييةمي ثرؤذةكةية

 (.دووةم)و ( يةكةم)دووبارة دارزشتنةوةي هةردوو برزطةي -1
لةمةش هاو , بطوازرَيتةوة بؤ ئةم ئامانج, ي ماددةي حةوتةوة(يةكةم) لة( 0و1)هةردوو برزطةي  -0

 .دةنطبووني ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكةية
ماددةكةش وةك ئةمةي خوارةوةي , و(ثَينجةم)بكرَي بة زجنريةي ( راوَيذكارةكان) –( سَييةم)زجنريةي  -7

 :لَي بكرَي
سةرثةرشتيكردن و , ارزاستة كردني سياسةت وبةرثرسي ئيش و كارو ئ, سةرؤكي بااَلو: وةزير: يةكةم

, كاروباري ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و رَيكخستين ئةجنومةني وةزيران ا, ثَيكهاتةو سةاَلحييات و
 .ضونكة خؤيشي ئةن امَيكي هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا

ثاري ةي وةزير دةدات لة , َيرَيكة وةزير ثَيي دةسث, لة ضوار ضَيوةي سةاَلحييات ا: بريكاري وةزارةت: دووةم
 .ئاراستة كردن و سةرثةرشتيكردني كاروباري وةزارةتةكةدا

, برزوانامةي زانكؤي هةبَي, ؤةرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتيي دةكا: نووسينطةي وةزير: سَييةم
 .ذمارةيَي ؤةرمانبةريش ياري ةي دةدةن
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برزوانامةي , رمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةر سةرؤكايةتي دةكاؤة: نووسينطةي بريكاري وةزارةت: ضوارةم
 .ذمارةيَي ؤةرمانبةريش ياري ةي دةدةن, زانكؤي هةبَي

مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و خاوةن ئةزموون , لة ضوار كةس زياتر نابن: راوَيذكارةكان: ثَينجةم
 .سوثاس, و كةردةش بن

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دواتر , بة عةرةبيش بيخوَيننةوة, ئةوة وابدامن ماددةيةكة لة هةموو وةزارةتةكان ا تةواوة, وثاسزؤر س
 .دةخيةينة دةنط انةوة

 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حة:أسطحفيمطحاتاليح طملطهاحبلاطلا حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حسطالي -:خطسرًط
ح.لفق  نيحأ اًلح ثط يًطإعطهاحصيطغ حب1- 
سخحأ اًلحسخحبملطهاحبلرط ا حبىلحه هحبملطهاحلوو بمطحق ابتنيحسخحبملوضوعحبملاطجلح  بافح (0 1) ق حبلفق  نيح2- 

 . ورييح شويالتحبلوزبراح حت ح رلرالتحثطلاًطح رب اًط

ح:  وو حبملطهاحكطآل ي (خطسرط) ترلر (بملرتشطر  ) باا حبلترلر حثطلاًط3-
حلوزا بح:أ اًل ح ممطرس حبالش بفح بل قط  ح: ح ح وجيهحسيطستبط هوحبل ئيسحبالعلىحللوزبراح بملرؤ لحعخحبعمطهلط

  صارحعوهح  وف ح إش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح
ح  ح بلتوظيمي  ح بإلهبرا  ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط ح سطئ  حبسطمح صالقيط بط حسرؤ اًل ح اوو  حبلقط و  حأقوطم في

ح.جملسحبلوزرب ح أعتبطرهحعضوًبحستضطسوًطحفيه
ح كي حبلوزبراح:ثط يًط حضمخحبلصالقيطتحبل حااباهطح: ارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بط

ح.بليهحسخحقب حبلوزا 
ح.عاهحسخحبملوظفني سا حب لي ح ااط  ها أسهحسوظفح ارج حساا حقطص حعلىحشبطهاحجط:حسوتبحبلوزا ح:ثطلاًط
عاهحسخح ا أسهحسوظفح ارج حساا حقطص حعلىحشبطهاحجطسا حب لي ح ااط  ه:حسوتبح كي حبلوزبراح:رب اًط

ح.بملوظفني
حبملرتشطر  ح:خطسرًط ح ح: حخدا ح هلم حب لي  حجطسا  حشبطها حمحل  حسخ حاوو وب ح ب  حبر ا  حعخ حعاههم الازاا

 .ممطرس 
 :ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم

 .ؤةرموو كاك عةوني, ئةطةر كةس موالحةزةي نيية دةخةمة دةنط انةوة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ليذنةي ياسايي برزيارمان ا ييغةي هةيكةلي , ثَيش ئةوةي بيخةية دةنط ان تَيبينيةكةمان هةية

با ئةن اماني ثةرلةمان ئاطاداريان لةو , تةكاني ثَيشوو بكةينئةو وةزارةتة وةكو وةزارة, ئي ارةي وةزارةت
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, واتا هةيكةلي وةزارةت لةطةَل موديرياتي عامةكة هةموو دةبَيتة ماددةك تَيكةَل دةبَيتةوة, بابةتة هةبَيت
 .زؤر سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .برزيارتان دا ثَيشنيار بؤ ئَيمة بكةن

 :ازبةرزَيد عوني كمال سعي  بد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .طوران رةئي ئةن اماني ثةرلةمان وةربطرين لةسةر ئةو بابةتة, لة كؤبوونةوةي ثَيشوو بامسان لَي كرد

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك شَيروان, باشة, ثَيشنيارةكةتان خوَين ؤتةوة, ضي تر هةية ئيداؤة بكرَيت

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بة دةناعةتي من ئَيمة ئةطةر لة مونادةشةكة ماددة بة ماددة , لَيرة داواي دةجمي ئةو سَي ماددةية كرا
, ئةوةي وةزير و تةشكي تي وةزارةت, ثاشان ئةو سَي ماددةية هةر سَيكي دةمج بكرَينت, برزؤين بؤ تةيويت

 اسسوث, ضونكة زؤر بة ثةرت و بَ وي هاتووة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا  ماددةي سَييةم بةثَيي ثَيشنياري ليذنةي دانوني دةخةمة دةنط انةوة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ئَيمة بؤ رَيكوثَيكي مونادةشةكة , دةبَيت دةمج بكرَين, منيش مةدسةدم ماددةي سَي و ضوار و ثَينجة

زؤر , دوايَي ئةو سَي ماددةية داواي دةجممان كردووة, ماددة بة ماددة لةسةري تةيويت دةكةين, اتبرزو
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا كَي لةطةَل ماددةي سَيية بةثَيي ثَيشنياري ليذنةي , ئَيمةش كة هاتنية سةري وران دةمج بَيت
ماددةكة , لةطةَلي نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس كَي, دانوني دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية ماددةي ضوارةم, بةكؤي دةنط وةرطريا
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبل ب ا 

حبجمللسحبالستشطر 
ح:اتألفحبجمللسحبالستشطر حللوزبراحسخ

حرئيرط:بلوزا -1
ح.يس طئبحبل ئ: كي حبلوزبرا-0
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ح.عضوب:رئيسحسؤسر حبملططرحبلا ليحيفحبر ي -7
ح.عضوب:رئيسحسؤسر حبملططرحبلا ليحيفحبلرليمط ي -4
ح.عضوب:بملارب حبلاطسو حيفحبلوزبرا-0
ح.عضوب:سرتشطر  ح خدب حيفحجمطلحبلوق حبعضط حعلىحب حالحازااحعاههمحعخحبر ا -6
ح.عضوب:ساا حشؤ  حبلقط و ي -3
 .بعضط :بلوزبراحبل حا بهحبجمللسحقضورهمحض  ر ح ليسحهلمحقيحبلتصوا خدب ح سرتشطراخحسخحخطرجح-2

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةرضي ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكةية  هي  تبَيبينمان لةسةري نيية, راي ليذنةي ياسايي
 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح.فيمطحاتاليح طملطهاحبل ب ا حسخحبملش  عحفالح وجاحبا حسالقظطتحعليبطح-:سطهسًط

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين موئةسةسةي , بؤ موئةسةسةيةك لة هةولَيرو موئةسةسةيةكيش لة س َيماني, من ثرسيارَيكة هةية
موئةسةسةي تةيرزان لة , موئةسةسةي تةيرزان لة هةولَير, تةيرزان لة دنيادا يةك موئةسةسةي هةية

كاك بورهان تؤ رةئيت , بةرزاسك ئنيتباهتان نةكردووة, موجيل نابينة يةك موئةسةسة بَينت, س َيماني
 ضيية؟

 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين لة , نابَيت دوو موئةسةسة بَيت, لةبةر ئةوةي ئي ارة تَيكةَل بؤوةتةوة, ئَيمةش رةئيمان واية دةبَيت
يةك , لة شوَينَيكي تر دةبَيتة ضوار, دةبَيتة سَي موئةسةسة, شارَيكي تريش مةتارَيكي تر ببَيتةوة

 .س َيماني و هةولَير موديريةتي عامة بن, موئةسةسةي تةيرزاني مةدةني هةبَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

برزطة , عوزوون هةر ئةوةن ة, رةئيسي موئةسةسةي تةيرزان, اتئةطةر ليذنةي دانوني يياغةيةكي بك
حبالقليمح)لة برزطة سَيش ا هةولَيرةكة البربَيت , ضوارةكة شةتب بكرَينت حيف حبملا ي حبلطريب  رئيسحسؤسر 

 .بةَلَي ؤةرموو, (عضوًب
 :بةرزَيد ط وَيذ شابا ججي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

برزطةي شةش دةَلَي , بةنيسبةت برزطةي شةش و هةشت, ذنةي دانونيمن تةنيا ثرسيارَيكة هةية لة لي
حبر ا ) حعخ حعاههم حازاا حال حب  حعلى حبعضط  حبلوق  حيفحجمطل ح خدب  يةعين لَيرة ذمارةكةيان , (سرتشطر  

 .يةعين تةح ي  نةكراوة, كةضي لة برزطةي هةشت هي  ذمارةيةك نةهاتووة, تةح ي  كراوة
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سرتشطر  ح خدب حيفح)برزطةي شةش , وةَلَ هي موالحةزةيةكي باشة, ةوةي برزطة هةشت هي ناو وةزارةتئ
ئةوةي برزطة هةشتةكة , ئةطةر موستةشاري وةزارةت ببَينت ثَيويست ناكاتن وةزير هيين دةكاتن( جمطلحبلوق 

 .عةوني بةَلَي كاك, وابدامن ؤةدةرةي شةش هةر زيادة, وةزير خؤي تةد يري دةكاتن
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوانة خارجي وةزارةتن عي دةيان , ؤةرمانبةرن تةع  بووينة, خوبةرزائي ثَيشوو موستةشارن لة وةزارةت

حبجمللسح)يةعين , برزطةكة جياوازة لة يةك ي, بةوانة نيية حا به حبل  حبلوزبرا حخطرج ح سرتشطر   خدب 
 (.محض  ر ح ليسحهلمحقيحبلتصوا قضوره

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دووةمينيش من ثَية باشة ئةطةر وةزيريش رةئي هةبَيت واي لَي بَينت , ئةوةلةن ضوار زؤرة, يةعين ضي
حعلىحب حالحازااحعاههمحعخحبر ا ) يةعين مةج سةكة لة , (خدب ح سرتشطر  حسخحهبخ حبلوزبراح خطرجبط

 .مواؤيقي, ر كةس بَيتدةرةوةو ناوةوة ضوا
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .مواؤيقة لةسةر ئةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك دكتؤر نايح
 :رسضط نايح غفور .بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو ئةواني تر بَيت , ت حةدي تةيويتيان دةسوتَيتموستةشارةكاني ناو وةزارة, ئةطةر واي لَي بكرَيت
, تةنيا ئيستيشاريية, بةاَلم لَيرة حةدي دةنط انيان نيية, ضونكة لةوَي حةدي دةنط انيان هةية, هةمان شت

 .لةطةَل رَيدم ا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ستةشارة دَيتة مان وو دةبَيتمو, دةوَلةمةن ي دةكاتن, با حةدي دةنط انيان هةبَيت, ئةو برزطةية الببةين
كاك عةوني ييغةكةي بةو شَيوةية , واتا حةدي دةنط انيان هةبَينت, با وشةية الببةين, خؤ موراديب نيية

بةَلَي , (خدب ح سرتشطر  حهبخ ح خطرجحبلوزبراحبل حا بهحبجمللسحقضورهمحض  راًط), بَينت شةشةم ال بربَيت
 .كاك بارزان ؤةرموو
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 :رزان حمم  دادربةرزَيد با
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح بملرتشطراخ)برزطةي هةشت واي لَي بَيت  حبخلدب  حبستاعط  حللوزبرا وا جوان  و باش يش دةبَيت ( حيي
 .سوثاس, (اط حبستاط  حيفحقطل حض  را,حبستاطرا)

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو, وشةيةكي دورسة( بستاعط )نةخَير 
 (:كمال كركوكي.د)  دادر عب اه بةرزَيد حمم

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوة بة رةئي من , مةرج نيية بة دسةي بكةيت, بةحقيقةت موستةشار ئيستيشارةي ثَي دةكةيت
 .زؤر سوثاس, حةدي دةنط اني نةبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو مام رةشاد
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 

, دةبَيت هةر ثارَيدطارَيك موديريةكي عامةي هةبَيت, وا دةبينة نةدوستانيةك هةية لة تةشيك تي وةزارةت
 .سوثاس, تةمسي ي ئةو وةزارةتة بكاتن بؤ ئيشوكاري وةزارةت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة
لةبةر ئةوةي ئةو وةزارةتة , موديريةي عامةي نةد مان هةية هي هةمووي, ئَيمة موديرياتي عامةمان هةية

دوايي كة موديريةتةكة , ئَيمة ناتوان  يةكسةر بة حةمجَيك موديريةران داناوة, ئيستيح اس كراوة تازة
ت لة ئَيستاوة هةيكةلَيكي تةندميي طةورة دابنَي  ضونكة ناكرَي, ئينجا دةكةينة موديريةي عامة, ئةوة بوو

 .سوثاس, و وةزارةتةكةتان نوَيية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حةمة دسةت هةبوو, دةتوانن تةع ي ي بكةن, زؤر سوثاس دروستة تازةية لة ئايين ةدا هينيان كرد
 :بةرزَيد حمم  حاجي حممود
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةسةي , موئةسةسات تةنيا موئةسةساتي هةرَية دةبَيت, ئةو مةسةلةي موئةساسةكانمن لةسةر 
, مةرج نيية هةموو برزيارةكاني وةربطريَيت, خؤ دةنطي نابَيت, موستةشار شت تةرح دةكات, موستةشاريش

 .سوثاس
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ماناي , (ليس هلة راي)ئةطةر نةتنووسي , ركة وتت موستةشا, ئةطةر لَية دةبول بكةن تةؤسريَيكي دةكةم
مةينووسة تةؤسريةكة ئةوةية , هةر لة رةئي موساعةدةت دةكاتن, واية مةرج نيية موستةشار رةئي هةبَيت

, دةمَينَيتةوة سةر وةزير و هينةكة, بة دسةي ناكةيت, موستةشارة دسةيةك دةكات, حةدي دةنط اني نيية
جا , ماناي ئةوةي كة رةئيةكي باش دةدات, ةكة نةينووس لةبةر ئةوةي ئةطةر وشةي موستةشار

, كاك بورهان وةزير ضي دةَلَيت حةدي دةنط انيان هةبَيت, يان نا, دةمَينَيتةوة سةر خؤت دةبولي دةكةيت
 .بة دسةي تؤ دةكةين, يان نا

 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي نةبَينتحةدي دةنط ان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو خاتوو ثةخشان
 :بةرزَيد ثخشان عب اه زنطنة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ماناي واية ئةوانةي دةرةوةي , ئةطةر بَيتو موستةشاري ناو وةزارةت و دةرةوةي وةزارةت هةمان شت بن
 .سوثاس, ةزارةت وا نييةوابدامن بؤضووني و, وةزارةت دةبنة بةشَيك لة وةزارةتةكة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, رةنطة مانطَي جارَيك كؤببَيتةوة, ئةمة مةج يسة, ئةطةر ئيجازة هةبَينت موستةشاري ناو وةزارةت رؤذانةية
بةاَلم , مومكينة رؤذَي جارَيك وةزير بانطيان بكات بؤ شك بضووك ئةوانة وةزير ئيستيفادةي لَي دةكات

 .ؤةرديان زؤرة, مانطَي جارَيكة, بؤ مةسائي ي دوورو درَيذة, مةج يسة بؤ ث ن انانةئةمة تةنيا بؤ 
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خدب ح سرتشطر  حسخحهبخ حبلوزبراح خطرجبطحبل اخحا ىحبجمللسحقضورهمحض  راًطحح-2)ئاخري ييغة ئةوةية 

ح(.بعضط 
 :ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم

, رةنطة عةرةبيةكة با مونادةشةي لةسةر نةكةين, مةب ةئةكة تَيطةيشت , يياغةكة دوايَي ضاكي دةكةين
 .كورديةكة خبوَينةوة كاك زانا, يياغةكةي دوايَي هيين دةكةين

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة لةناو وةزارةت و لة دةرةوةي وةزارةت ئامادة بوونيان بة راوَيذ ثَي كراوان و شارةزاياني بواري طواستن -2
 .زةروور دةزانَي بة مةرجَي لة ضوار ئةن ام تَينة ثةرزَيت
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :حمم  ؤرج اب  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة , و مايف دةنط اني نييةهةر كةسَيك تةوييةي بو, مةجاليسي ئيستيشاري دائيمةن تةويياتي هةية
 .سوثاس, ئي  ثَيويسك بة دةنط ان نيية, تةوييات بةرز دةكاتةوة بؤ ئةو جيهةتةي كة ئةمي داناوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

باشة با بَ َيت وةكو وةزير هيين , بةاَلم تةيويك لةسةر دةكرَيت, لَيرة حةدي دةنط اني نيية شتَيكة
بةس بة مةرجَي حةدي دةنط انيان نةبَيت ئةوةش ئيداؤة , ي موستةشاريش ئةوةيةوةكو مةؤهوم, كردووة

 .بةَلَي, ثَيتان باشة كةس ئيعتريازي لةسةر ئةوة نيية, بكةن
 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ةبةرةكاني ثارَيدطاكان بكرَيتبةاَلم ثَيويستة لة ئَيستاوة دسة لةسةر بةرزَيو, لةطةَل رَيدم بؤ رايةكةي وةزير
لة ئَيستاوة دةكرَيت بة , ضونكة ناكرَيت رؤذَيكي تر دانيش  تةواوي هةيكةلي وةزارةتةكة تةشكيد بكةيت

 .سوثاس, تةواوي بَيت و كاتي خؤي بكرَيت لة كردنةوةي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي شةهي ان و ئةنفالكراوةكان , زةيةئةمة وةزارةتَيكي تا, من لة جياتي وةزير وةاَلمت دةدةمةوة
يان لة دهؤك و , حاليةن دامودةزطايةكي طةورةي هةبَينت لة س َيماني, يةكجار ئيشَيكي زؤري هةبَينت

يةعين , بؤ طةورة تؤ موديريةتَيكي عاممةت دانا, وةزارةتَيكة تازةيةو بة موديريةتَيك بَيت, ئةوانة
مةتارزةكة , بَيجطة لة مةتارزيش هيضي تر نيية, ميدانيةي زياتري دةوَيت ,ؤةرمانبةري زياتري بؤ دادةنَييت

 .دةتوانَيت موئةسةسةيةكة لة نَيواني خؤيان دوايَي ه  دةكةن
 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ؤةيرؤز خانت , بؤ منوونة تؤ باتاخت هةية, مةسةلةن ئَيمة ئَيستا كوردستان ضةن  سنوورَيكي لةسةرة
خؤ ئةمانة هةمووي ناكرَيت راستةوخؤ , حاجي ئؤمةرانت هةية بَيتةوة بؤ سنووري دهؤكيش, هةية

 .سوثاس, دةكرَيت وةسي ةيةكي نديك  هةبَيت, ثةيوةن يان بة وةزارةتةوة بَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هةية طومرطة عاي ي , رةتي نةدد ن ئةوانةي لة ئةتاغَينة هةمووي وةزا, جارَي تؤ زؤر هةَلة رؤيشك
ئةطةر جَيطايةكة ؤةرعي هةبَينت , ثةسةثؤرزةت و شك وا هةية عاي ي وةزارةتي داخ يية, وةزارةتي ماليية

ئةطةر زاني , وةزير خؤي دةتوانَيت, بةاَلم مةرج نيية موديرية عامة بَيت, لة س َيماني موديريةي هةية
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يارَيك لة ئةجنومةني وةزيرانةوة دَيت بة مةشروعَيك جةلسةي بؤ برز, ثَيويسك كرد طةورةي بكاتةوة
 .بةَلَي, بةاَلم ئَيمة لة ئَيستاوة بؤ طةورةي بكةين و, دةكةين

 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين هةيكةل تةندمييةكةي , ةينئَيمة وةزارةتَيكي نوَيينة نامانةوَيت طةورةي بك, بؤ وةاَلمي ئةو خوشكة

 .زؤر طةورة بكةين
هةروةها هةوا , هي هةولَيرمان هةية, هي دهؤكمان هةية, ئَيمة موديريةتي نةد ي س َيمانيمان هةية/دوو

ئَيمة لة هةموو دةزاكان ؤةرمانطةمان , س َيمانيشمان هةية, دهؤكمان هةية, كةشناسي هةولَيرمان هةية
 .سوثاس, يان هةولَيرة, يان دهؤكة, رمانطةكة سةر بة موديريةتي س َيمانييةئينجا ؤة, داناوة بؤيان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك ئارام
 :ارام رسول مامن بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة برزطةي , ئةطةر وةزارةت بةرزَيوةبةرايةتي طشك نةبَيت, منيش هةر تةئي ي ئةو بؤضوونة دةكةم
 .سوثاس, كةسَيك نابَيت بةش اري لة كؤبوونةوةي ئةو ئةجنومةن بكات, ثَينجةم لةو ماددةية زيادة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :ع ي بةرزَيد عمر عب الربن

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

َيستا بوو بة ئ, موئةسةسةي مةتارزي س َيماني و هةولَير, ئَيمة سةرةتا بامسان لةسةر موئةسةسةكان كرد
جا من ثَية باشة بة , دوايي بوو بة موستةشار شتةكامنان لَي شَيوا بةسةر يةك ا, بةرزَيوةبةرايةتي

وةكو بادي , لةسةر ئةمةي موستةشارةكة, جا هةر بة تةسةلسول بَيينة خوارَي, تةسةلسول وةكو باسة كرد
ؤةدةرةي هَيناني , ةية مبَينَيتةوةبا ئةو ؤةدةر, وةزارةتةكاني ديكة كة هةر ضوار موستةشاري هةية

يان وةرنةطريَيت زؤر طرنط , يان دةنطي وةربطريَيت, جا حةدي دةنط اني هةبَيت, موستةشاري دةرةوةي شار
لةبةر ئةوةي رةئيسي ئةع ية بؤي هةية ئةوامر و , لةبةر ئةوةي لة ماددةي سَي جةنابي وةزير,  نيية

با بة , خيربزةي ئيدايف بوو خارجي دةنطي ئةو ضوار موستةشارة ئةطةر ثَيويسك بة, تةع يمات دةر بكات
 .سوثاس, ئةوامرَيك بة تةع يماتَيك خةبريَيك بانط بكات و رةئيان لَي وةربطرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةتوانَيت ئةو موئةسةسةية مةتارزي س َيماني بيكاتة , يةكةم موئةسةسةي تةيرزان لة موديرية طةورةترة
من ثَية باشة , دةتوانَيت بيكاتة موديرية, ئةوة خؤيان دوايَي وةزير ثَيشنيار دةكاتن, رية عامةمودي
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, طرنطة, موئةسةسةي تةيرزامنان هةية بةناو نيية خؤي, ناوي طةورةي نةدةنَي بةرزاسك, موديرية بَيت
 .ئةهميةتي لةوة داية ضي طةورة بَيت, طةورة بَيت, موهيمة ناوي بضووك بَيت

يان , ئةوة مةهامي مةج يسي ئيستيشاري ناَلَينت موستةشار هةبَينت, برزطةي شةش كة ئيداؤة دةكرَيت/ دوو
مةج يسي ئيستيشاري لة كَي ثَيك دَيت؟ لةو ضوار موستةشارةي كة ثَيش  ئاماذةي ثَي اوة لة , نةبَينت

اوة دروسنت هةنة دةجمي بكةن ئَيمة كة وران ئةو ضوار موستةشارةي كة ئاماذةي ثَي , تةشكي تي وةزارةت
يةعين لة ناوةوة خؤت , ض لة دةرةوة, لةطةَل ئةوةي تر بَ َين مةج يسةكة موستةشاري دةبَينت ض لة ناوةوة

سياني تر , لة دةرةوةش دواني تر دةهَيين, لةو ضوارة دواني دةهَيين بؤ ئةو مةج يسة, ضوارت داناوة
 .ؤةرموو كاك بورهان, مةج يسةكةيةئةوة مةهامي , دةهَيين تةح ي مان نةكردووة

 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ئَيمة سَي موديريةتي عامةمان هةية, دةَلَيت موديريةتي عامة, لةسةر ثَيشنياري ئةو برادةرة كاك ئارام

, يةعين ئةمة ثَينج كةس هةية, ئةسةسةجطة لة دوو مو, لةطةَل نةدد, كةشناسي, موديريةتي عامةي ديوان
 .سوثاس, جطة لة موستةشارةكة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة تةشكي تي , لة برزطةكةي دَيينة سةري, كاك ؤةرسةت و ثَيش يش كاك رةشاديش ثَيشنيارَيكيان ناردووة
ضةن  , امةي دةبَينتئةويش دوو موديريةتي ع, وةزارةت ا موئةسةساتي تةيرزاني مةدةني تةح ي  دةكةين

حسليمط ي )موديريةتان هةية؟  حيف ح ريب  حعطس  حساا ا  حبر ي , حيف ح ريب  حعطس  ئةطةر لة , (ساا ا 
واتا , باشة ئَيستاكة ماددةكة, دَيينة سةر وي, (ساا ا حعطس ح ريب حيفحههو )موستةدبةل ا دهؤكيش كراوة 

 .كاك كةرية برزطةي شةشةم نامَينَيت
 :ح حي ريبةرزَيد شَيروان ناي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ؤةدةرةي دةَلَي  رةئيسي , مومكينة دابي ي نياداشيش بَيت, ئةوة وةكو موالحةزةية بةرزاسك نازامن

لة , بةاَلم مةتارزي س َيماني و مةتارزي هةولَير دةوليةن مةعروؤةو, ئةوة دةي ي ناكات, موئةسةسةي مةتارز
مةدسةدم ئةو , ئةوة هي  تةئسري ناكاتة سةر ئيشوكارةكانيان, يش مةعروؤةئةوساتي مةتارزاتي دةول

 .زؤر سوثاس, خاَلةية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سؤسر ح)يان , (سؤسر حبلطريب حبلرورا )يان , (سؤسر حبلطريب حبملص ا )مةسةلةن لة هةن َي دةوَلةت دةَلَيت 
حبللبوط ي  هةية دةَلَينت , (داميش يية, حةلةبة), ةتارزيان هةيةهةشت نؤ م, يةك موئةسةسةية, (بلطريب 

حقطسيشلو) حسططر حساا ا  , ناكرَيت دوو موئةسةسة بَيت لة واَلتَيك ا, بةاَلم يةك موئةسةيةية( قلب,
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بةاَلم ئةوة , ئةطةر بوو بة مةتارزي ئةه يش ئةوة كةيفي خؤتة, بةتايبةتي موئةسةسةكة هي حكومةت بَيت
 .ؤةرموو, بَيت يةك موئةسةسةي هةبَيت تةدسيماتحكومةت دة, هي حكومةتة

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم دوو مةتارزة بةثَيي دانون لة ذَير سةرثةرشك , ئةم موئةسةسةية كة ئَيستا نيية, من تةوزنَيكة هةية
وئةسةسةيةكمان دروست كرد م, ئَيستا ئَيمة بةبي ئةوة ئةو ئةمرة لةغو بكةين, ئةجنومةني وةزيرانة

ئايا ئةمة لة رووي دانونييةوة دةبَيت؟ موئةسةسةيةك بؤ تةيرزان دروست , موئةسةسةكة وجودي نيية
 .ئَيستا ئةم دوو مةتارزة لة سةاَلحيةتي ئةجنومةني وةزيرانة, دةكةين نيية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئةو داخي ي كردووة , ي وةزيرانةوة هاتووةكاك حمةمةد ئةوةلةن ئةو ثرؤذةية لة اليةن ئةجنومةن
ئةوة , ئةجنومةني وةزيران مواؤيقة موئةسةسةتي تةيرزان عاي ي وةزارةتي نةدد بَيت, موئةسةسةي تةيرزان

, ئَيمة لة رووي دانونييةوة ثَيمان باشة ئةو دوو موئةسةسةية دوو موئةسةسة نةبَينت, ثرؤذةي ئةوانة
بةاَلم خؤي ثَيشنيارةكة , بؤ تةشكي تي وةزارةت و ئةوان ثةيرزةوي دةكةنتةسبيك دةكةين لة دانون ا 

كة ئةو , كةواتة ئةوان مواؤيقن, نةوةك نا بة رةئي ئةوامنان دةكرد, بة تةنيا خؤمان ن , لةوانةوة هاتووة
يك ئةو دانونةش تةسب, موئةسةسةية ببَيتة موئةسةسةيةكي مةج يس وزةرزا لة رَيطاي وةزارةتي نةد ةوة

بةثَيي مةنتيق و , ديارة ئةوة مواؤةدةتان كرد يةك بَينت, يان نا, بةاَلم ئايا دوو موئةسةسة بَيت, دةكاتن
ئةوة ديسان كاك ؤةرسةت موالحةزةيةكي دا دةَلَيت وةزارةت بة زووترين كات , بةثَيي عوريف هةموو دنيا

تةشكي تي و مةهامي دةبَيت بة , يرزانثرؤذةيةكمان ب اتَي لة رَيطاي مةج يس وزةرزا بؤ موئةسةسةي تة
 .دانون بَيت

 :بةرزَيد كرية عب اه حبري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هةر لَيرةش , هةر لَيرة, ثَيشنيار دةكةم ضؤن موئةسةسةمان بؤ وةزارةتي شةهي ان و ئةنفاملان دروست كرد
 .سوثاس, َيتليذنةي ياسايي لةطةَل دةستةي سةرؤكايةتي ئةو موئةسةسةية ثَيك ب

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ماناي واية , ئةطةر وا برزوان نازان , بةنيسبةت كارةباوة خةبةرَيكي ناخؤش دةَلَين لة س َيمانيةوة برزاوة
 .ؤةرموو كاك بورهان, ئةطةر وا بَيت دةبَيت دانيشتنةكةمان دوا خبةين, عامة لة هةولَيريش كارةبا نةماوة

 (:وةزيري طواستنةوة)ؤيف بةرزَيد برهان سعي  ي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ وةاَلمةكةي كاك كةرية بةحري لةسةر ئةوة بوو ئَيمة ثرؤذةيةكمان هةية لة ئةجنومةني وةزيران بؤ 

لةبةر , لةبةر ئةوةي هةر يةكة بة شَيوةيةك كار دةكات, يةكخستنةوةي موئةسةسةي س َيماني و هةولَير
 .سوثاس, لة ئةجنومةني وةزيرانةو تةد ية بة ثةرلةمان دةكرَيت ئةوةي ئةو ثرؤذةية حازرة
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي كة كاك كةرية طوتي يةعين زؤر بة ئاساني دةتوان  , ثَيش ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكة بهَين 
ةسةر وةزارةتَيكي تر ماناي ئةوة نيية ل, خؤ ئةطةر ئَيمة شتَيكمان بؤ وةزارةتَيك كرد, وةاَلمي ب ةينةوة

ئةمة , دوايَي مةسةلةي شةهي ان شتَيكي ئي اريية, هةر وةزارةتَيك تةتبيقاتي خؤي هةية, تةتبيق دةبَينت
, ليذنةي دانونيش ئينتيباهي ئةوةي كردووة, دوو شك جياوازة مامؤستا كةرية بةحري, شتَيكي ؤةنيية

 .بةَلَي ؤةرموو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
, دةمةوَيت ئةوةش لَيرة روون بكةمةوة, بيدةبت تةئي ي وةجهةي نةزةري جةنابتان دةكةين لةو رةئية

مومكينة , رةنطة لة ئي ارةي س َيمانيش دةرضوو بَيت, ئَيمة لَيرة ياسايةكمان دةركردووة بؤ مةتارزي هةولَير
, يةعين ئةوة مةوزوعَيكي وا سةهد نيية, كئةو دوو موئةسةسةية لةوَي خؤيان ببيننةوة بةرزاس

زؤر , نةك وةكو وةزارةتي شةهي ان و ئةنفال, مةوزوعَيكي ؤراوان و دةزطايةكي ؤراواني دةوَيت بةرزاسك
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ةكة دوا ئةطةر كارةبا نةهات جةلس, ئةطةر كارةبا هاتةوة دَيينةوة, من جةلسةكة رةؤع دةكةم بؤ نيو سةعات
ئةطةر كارةباش هاتةوة نيو سةعاتي تر , كؤ دةبينةوة( 11)دةخةين بؤ رؤذي دوو شةممة سةعات 

و ( 402و  702)بةاَلم نيو سةعاتةكة وةكو دوَييَن عةرزم كردن سانيةكان , دةطةرزَيينةوة بؤ كؤبوونةوةكة
 .زؤر سوثاس, ئةوانة نةبَينت

 
 
 
 
 
 
 

 ع نان رشاد مفك     (                 كمال كركوكي)حمم  دادر عب اه        ؤرست اب  عب اه             
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  كي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سةرؤ  ري ئةجنومةني نيشتمانيي      سكرتَي
 عَيراق - كوردستان                         عَيراق    – كوردستان            عَيراق                  – كوردستان  
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6002\10\6رَيكةوتي  شةممةدوو 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 6/10/6002 رَيكةوتي دوو شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     0/12/0226رَيكةوتي  رؤذي دوو شةممةر لة بةياني ي سة(11,10)كاتذمَير   
ــراق   بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (12)دانيشتين ذمارة , مةنئةجنو

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

رةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برزيــاردرا دانيشــتين ذمــا , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ي خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      (12)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .بةردةوامبوون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواستنةوة -1
 .ي ذينطةخستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةت -0

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , قئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيرا
ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي دوو شةممة (11,10)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(12)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت0/12/0226رَيكةوتي 
 .نةوةبةردةوامبوون لةسةر خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي طواست -1
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطة -0

, وةزيري ذينطة كاك دارا, سةرةتا بةخَيرهاتين هةردوو وةزيري بةرزَيد وةزيري طواستنةوة كاك بورهان
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم كة , كة بةش ارن لةم كؤبوونةوةية, وةزيري هةرَية بةرزَيد كاك سةع  دةكةم

, هةر بؤ موالحةزةيةك بؤ خوشك و براياني بةرزَيد و ئةن اماني ثةرلةمان, لة شوَيين خؤيان دابنيشن  نبَي
ئةو , بؤ ئةوةي وةكو ياسا ثةسن ي بكةين, خؤتان دةزانن ثرؤذةيةكي زؤرمان لةبةر دةستةو لة ثَيشمانة

وةي ماويشة ئةو ضةن  ياسايةي ئة, ياسايةكمان دةركردووةو, ياسايانةي ثةيوةن يان بة وةزارةتةكةوة هةية
ئَيستاكة تةدريبةن ئةواني تر بؤنةتة , لة وةزارةتي ثَيشوو هةن َيك هةَلةي تَي ا بوو ثَيي مان وو بووين

لةبةر ئةوة تؤزَيك هاوكاري سةرؤكايةتي و ليذنةي , رؤت  تةشكي تي وةزارةتةو يةعين شتَيكي ئةوتؤ نيية
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ئينشائةَلَ  ثَيشي جةذن هةمووي تةواو , ةكان جَي بةجَي بكةينبؤ ئةوةي بة ثةلة ئيش, ياسايي بكةن
 .ؤةرموو كاك شَيروان, دةكةين

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةطةر ثَيتان باش بَيت ماددةي ثَينج دةخوَينينةوة, ئَيمة لة دانيشتين ثَيش  طةيشتينة ماددةي ثَينج
 .زؤر سوثاس, ثاشان دةست بة مونادةشة دةكةين, دانوني طوَي دةطرينلةطةَل رةئي ليذنةي 

ح:بملطهاحبخلطسر 
ح:صالقيطتحبجمللس

ح.رسمح بق برحبلريطس حبلاطس حبلرووا ح بمل قلي ح  اياحبملاىحللوزبرا-1
ح.بعابهحبمليزب ي حبلرووا ح بحلرط طتحبخلتطسي حللوزبراح رفابطحبىلحبجلبطتحبملختص -0
حبال فطق-7 حبستحصطلحسوبفق حب  بم ح اا حبالجوبي  ح ك ل حسع حبلش كطتحبحمللي  حبلوق حسع حيفحجمطل طتح بلاقوه

ح.بجلبطتحبملاوي 
ح.بق برحخط ح طوا حعم حبلوزبرا-4
ح. وفي حسشطراعحبلوق حسعحبلش كطتحبحمللي ح فيحبملاطاريحبملاتماا-0
ح.بستحابثح هسجح بلغط حساا اطتح بقرطمحعواحبالقتضط -6

, تةكة ئيشارةران بةوة داوة لة ليذنةي دانوني كة ؤةدةرة شةش لة ماددةكة حةزو بكرَيتئَيمة لة راثؤر
, ئةم دةسةاَلتانة هي مةج يسَيكي ئيستيشاري نيية, بةاَلم دوايَي كة ورد بووينةوة لة ماددةكة بة حةديقةت

د ميي تة, تةد ميي مودتةرةحات دةكات, ئةو مةج يسة خؤي لة خؤي ا تةد ميي تةوييات دةكات
جطة لة , ئةوانةي تر هةمووي عي دةي بة وةزيرةوة هةية, تةوييات دةكات خيتة دادةنَي بؤ وةزارةت

ئَيمة ثَيمان باشة تةندميي ئةو ئيشوكارةو ضؤنيةتي بةرزَيوةبردني ئةو ئيشوكارة بة , ؤةدةرةي شةش نةبَيت
 .اسزؤر سوث, ئةطةر جةنابي وةزير مواؤيق بَيت, نيدام موعالةجة بكرَيت

 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كاتي , لةبةر ئةوةي هةمووي لة سةاَلحياتي خؤمانة, من ثشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي دانوني دةكةم
, لةبةر ئةوة واي لَيهات, موئةسةسةي هةولَير, موئةسةسةي س َيماني و, خؤشي دوو موئةسةسة بوون

 .سسوثا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, كة ماددةي ثَينج, يةعين ئَيستا ثَيشنيارتان ئةوةية, دةنطمان لةسةر داوة, ماددةي ضوار ضي لَيهات كاكة
 .ؤةرموو
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مةج يسي ئيستيشاري بةشَيكة , وئَيستا ماددةيةكمان داناوة بؤ دياري كردني مةهام و تةشكي تي وةزارةت 

 .ئيمكان هةية لةوَي ئةو مةسةالنة ضارةسةر بكرَيت, لة تةشكي تي وةزارةت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كاك شَيروان ئةطةر زةبةت نةبَيت ماددةي ضوار كاك ؤةرسةت ثَيي واية ئَيمة دةنطمان لةسةر ئةوة دا كة 
بؤ , بؤية ماددةكة هةمووي خبوَينةوة, ماددةكة دةنطمان نةداوةرةئيسي موئةسةسةي تةيرزان لةسةر هةموو 

 .ئةوةي خبةينة دةنط ان
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبل ب ا 

حبجمللسحبالستشطر 
ح:اتألفحبجمللسحبالستشطر حللوزبراحسخ

حرئيرط:بلوزا -1
ح. طئبحبل ئيس: كي حبلوزبرا-0
ح.عضوب: حبلطريب حبملا يحيفحبالقليمرئيسحسؤسر-7
ح.بعضط :بملارب حبلاطسنيحيفحبلوزبرا-4
ح.عضوب:ساا حشؤ  حبلقط و ي ح-0
حبجمللسحقضورهمحض  راًطحح-6 حا بهم حبل اخ حبلوق  حيفحجمطل ح خطرجبط حبلوزبرا حهبخ  حسخ ح سرتشطراخ خدب 

ح.علىحب حالحازااحعاههمحعخحبر ا ح ليسحهلمحقيح صوا ,حبعضط 
 (:زانا) خض در سعي  بةرزَيد دا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ضوارةم

 :ئةجنومةني راوَيذكاري
 :ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت

 .بة سةرؤك: وةزير-1
 .بة جَيطري سةرؤك: بريكاري وةزارةت -0
 .بة ئةن ام: سةرؤكي دامةزراوةي ؤرزؤكةخانةي مةدةني لة هةرَية -7
 .بة ئةن ام: وةبةرة طشتييةكاني وةزارةتبةرزَي -4
 .بة ئةن ام: بةرزَيوةبةري كاروباري ياسايي -0
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لة ناوةوةي وةزارةت و دةرةوةي ئةوانية كة ئامادة : راوَيذثَيكراوان و شارةزاياني بواري طواستنةوة -6
 .انيان نييةبوونيان بة زةروور دةزانرَيت بة مةرجَي لة ضوار ئةن ام تَي نةثةرزَي و مايف دةنط 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
هي  موالحةزةتان نيية , ماددةي ثَينج كة خوَينتةوة, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

كاك , ي بؤ ئةوةي جارَيكي تر خبوَين رَيتةوة بيخةينة دةنط انئةطةر موالحةزةتان نيية لةسةر, لةسةري
 .شَيروان كةس موالحةزةي نيية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, جةنابي وةزيريش مواؤةدةتي كرد, بةنيسبةت ئةو ماددةي ئَيمة ثَيشنيارمان كرد ئيحالةي نيدام بكرَيت

 .ةبَيت ئةو ثَيشنيارة ب رَيتة دةنط ان كة ئيحالةي نيدام بكرَيتئينجا بةو حيسابة بَيت د
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ضي لَي بكةين, يةعين كاك شَيروان بضينة ماددةي ضي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةوييات , د ية دةكاتمةسةلةي مةج يسي ئيستيشاري خؤي لةخؤي ا ناوةكة بة خؤيةوة ئيستيشارات تة

حةدي , حةدي ميدانية, حةدي ئيع ادي ميدانيةي نيية, مودتةرات تةد ية دةكات, تةد ية دةكات
رةمسي دةرارو سياسةي عاميش , ئيربامي ئيتيفاديات ئةوة حةدي وةزارةتة, ئةوة يةك, وةزارةتة

تةنفيدي مةشاريع , ي وةرناطرَيتيان ثَي, رةزامةن يي وةزارةتي ثَي وةردةطرَيت, مودتةراحات تةد ية دةكات
تةنها , ئَيمة مةشورزةتَيكي ثَي بكةين, ئةطةر تةويياتَيك هةبَيت, عي دةي بة مةج يسي ئيستيشارة نيية

ضونكة ئيشوكاري , بة دةناعةتي ئَيمة ئةوانة هةمووي خارجي سةاَلحياتي مةج يسة, ؤةدةرة شةش نةبَي
 .سوثاس, اتةوةو بة مودتةرةحاتةوةمةج يسةكة ئيشَيكي ئيستيشاريية بة تةويي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة , بةس ؤةدةرةي شةش ببَيتة ماددةيةك, ماناي واية هةموو ئةو ؤةدةرانة حةزو بكةين
ؤةدةرة شةشيش لة شوَينَيكي ترة ئيداؤة , مودتةرةحةكة ئةوةية ئةو ماددةية هةمووي ئي غا بكرَيت

كَي لةطةَل نيية دةسك , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة, بكرَيت
 .ماددةي شةش ؤةرموون, بة كؤي دةنط ماددةي ثَينجةم ئي غا كرا, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبخلطسر 

لىحبالق ح كلمطحهع حبحلطج ح  اعواحسخحبلوزا ح اتمحبلوصطبححبضورحجيتمعحبجمللسحس اح بقااحك حشب حع
ح.بكا ا حبالعضط ح  تخ حبلق بربتح طكا حبالصوبتح عواحبلترط  حا جالحبجلط بحبل  حفيهحبلوزا 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيشنيارات بَ َي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةوة عي دةي بة ضؤنيةتي , اسا لةطةَل ئةوةين كة ئةو ماددةيةش بضَيتة نيداموةكو ليذنةي ي

عي دةي بة , عي دةي بة كؤبوونةوةكان هةية, بةرزَيوةبردني ئيشوكاري مةج يسي ئيستيشاري هةية
ت و ئةوة لة نيدام ئيمكانيةت هةية وةزارةت دةتوانَيت نيدامَيك دابنَي, ضؤنيةتي دةرار وةرطرتن هةية

 .بؤية ئَيمة لةطةَل ئةوةداين ئةو ماددةيةش ئيحالةي نيدام بكرَيت, ضارةسةري ئةو مةسةلةيةش بكات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزيري طواستنةوة مواؤيقي
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, دةكةممن ثشتيواني رةئيةكةي ليذنةي دانوني 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, بةاَلم دوايَي نةيَيك دةبَيت هةبَيت باسي ئةوة بكات, باشة ئةو ماددةيةش ئيقترياح كرا ئي غا بكرَيت
 .دسةت هةية كاك كةرية

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, جَيي ئةوة بطرَيتةوة, بَيت ماددةيةكي ديكة دابنَي دة, كة ئةو ماددانةمان ئي غا كردةوةو نةمان هَيشنت
 .سوثاس, شتَيكي وا دابنَي , (حتاهحسبطمح بجتمطعطتحبجمللسح وظطمحخطصح صارهطحبلوزبرا)بَ َي  

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, كةواتة ئةو ماددةيةش ئي غا دةكةين, بةاَلم لة ضوارضَيوةي وةزارةتةكة خؤي, ئةوة داخي ي دةكرَيت
كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة

ئةطةر بتوانن لَيرة ئيداؤة بكةن كاك ؤةرسةت وا , بة كؤي دةنط ماددةكة ئي غا كرا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ئةطةر ييغةكة لة التان حارز بَيت باشة, ئيقترياح دةكات
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 :روان نايح حي ريبةرزَيد شَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر , بةاَلم ثاشي ئةوةي ئَيمة دةضينة تةشكي تي وةزارةت, ئيمكان هةية ئةوة لَيرة ضارةسةر بكةين

 .ؤةدةرةي مةهام و ئةوانة خبةينة ثاش تةشكي تةكة شام ي هةمووي دةبَيت لة ضوارضَيوةي وةزارةت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .وؤةرمو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبخلطسر 

ح: شويالتحبلوزبرا
ح: تألفحبلوزبراحسخ:ب ال
ح.ا بسهحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح ااط  هحعاهحسخحبملوظفني:سوتبحبلوزا -1
ح.عاهحسخحبملوظفنيحااا هحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح ااط  ه:سوتبح كي حبلوزبرا-0
ا بسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحل حبخلداح بالختصطصحقطص حعلىحبلشبطهاح:هبئ احبلشؤ  حبالهبرا ح بملطلي -7

ح.بجلطساي حبال لي 
 ا بسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحل حبخلداح بالختصطصح لهح:هبئ احشؤ  حبلوق حبلد ح بلرو حبحلاااا -4

ح.شبطهاحجطساي حب لي 
ح.ا بسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي :ح وب حبجلوا ح بمل صاحبلزلزبليهبئ احبال-0
حبر ي -6 حيف حبلا لي حبملططر حب لي ح:سؤسر  حجطساي  حشبطها حعلى حقطص  ح زبرا ح كي  ح ارج  حسوظف  ا بسبط

ح. ا  بطح طلوزا حسبطش ا
ي ح زبراحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي ح ا بسبطحسوظفح ارج ح ك:سؤسر حبملططرحبلا ليحيفحبلرليمط ي -3

 . ا  بطح طلوزا حسبطش ا
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ثَينجةم

 :ثَيكهاتةكاني وةزارةت
 :وةزارةت ثَيك دَيت لة: يةكةم

و ضةن   برزوانامةي زانكؤيي هةبَي, ؤةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات: نووسينطةي وةزير-1
 .ؤةرمانبةرَيكيش ياري ةي دةدةن
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برزوانامةي زانكؤيي هةبَي و ذمارةيةك , ؤةرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكات: نووسينطةي بريكاري وةزارةت -0
 .ؤةرمانبةريش ياري ةي دةدةن

كة , ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتي دةكات: دايةرةي كاروباري كارطَيري و دارايي -7
 .برزوانامةي زانكؤيشي هةبَي, شارةزايي هةبَي و ثسثؤرز بَي و

ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك : دايةرةي كاروباري طواستنةوةي زةميين و هَيَ ي ئامساني -4
 .برزوانامةي زانكؤيشي هةبَي, كة شارةزايي هةبَي و ثسثؤر بَي و, سةرؤكايةتي دةكات

, ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتي دةكات: رةس ي بومةلةرزة دايةرةي كةشناسي و -0
 .برزوانامةي زانكؤيي هةبَي

, ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بريكاري وةزارةت سةرؤكايةتي دةكات: دةزطاي ؤرزؤكةخانةي نَيودةوَلةتي هةولَير -6
 .وةيةكسةر بة وةزيرةوة دةبةس َيتة, برزوانامةي زانكؤيي هةبَي

ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بريكاري وةزارةت سةرؤكايةتي : دةزطاي ؤرزؤكةخانةي نَيودةوَلةتي س َيماني -3
 .يةكسةر بة وةزيرةوة دةبةس َيتةوة, برزوانامةي زانكؤيي هةبَي, دةكات

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :راي ال جنة القانونية بال غة العربية

ح:سطح طلورب حللمطهاحبلرط ا ح قرتجحبلل و حسطاليب
ح.سخحبملطهاحلربيح قلبمطحبىلحبملطهاحبلاطلا ح0 1ةحبلغط حبلفق  نيح1
حة:ةحجا حصيطغ حبملطهاحكطال ي0

ح: تألفحبلوزبراحسخحبملاا اطتحبلاطس حبلتطلي 
علىحشبطهاحجطسا حب لي ح سخحا أسبطح ااا هطحسوظفحقطص ح:حبملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبإلهبرا ح بملطلي ح:أ اًل

ح.ل  حبخلداح بالختصطصح
حبلرو حبحلاااا ح:ثط يًط حبلد ح  حبلوق  حلشؤ   حبلاطس  حبملاا ا  حعلىحشبطهاح: حسوظفحقطص  ح ااا هط ا أسبط

ح.جطسا حب لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطصح
فحقطص حعلىحشبطهاحجطسا حب لي حا أسبطح ااا هطحسوظ:حبملاا ا حبلاطس حلال وب حبجلوا ح بل صاحبلزلزليح:ثطلاًط

ح. سخحل  حبخلداح بالختصطص
ا أسبطحسوظفح ارج حخطص حقطص حعلىحشبطهاحجطسا حب لي ح ا  بطح:حسؤسر حبملططرحبلا ليحيفحبر ي ح:رب اًط

ح. طلوزا حسبطش ا
ي حا أسبطحسوظفح ارج حخطص حقطص حعلىحشبطهاحجطسا حب ل:حسؤسر حبملططرحبلا ليحيفحبلرليمط ي ح:خطسرًط

 . ا  بطح طلوزا حسبطش ا
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة بةغ اش واية , (ه لي)يان , ( يطربتحسا ي)يان , (بملؤسر حبلاطس حللطريب حبملا يحيفحبالقليم)كة بوو بة 
دواتريش , (بملؤسر ح ريب حه ليحيفحبالقليم)كةواتة , ئةخريةكةي ئةوة ئيداؤة بكةن, ( ريب حه ليحيفحبالقليم)
حكورهستط بمل) حبقليم حيف حبلاطس  حبلرليمط ي ), (اا ا  حيف حبلا لي حللطريب  حبلاطس  ح(بملاا ا  حبلاطس ح), بملاا ا 

حبر ي  حيف حبلا لي حبملا ي), (للطريب  حللطريب  حبلاطس  موالحةزةي كاك حمةمةدي راستة , راست ة( بملاا ا 
 .ؤةرموو, (بملاا ا حبلاطس حللطريب حبملا ي)

 :ب اهبةرزَيد كرية حبري ع
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حكورهستط  بملؤسر )ثَيشنيار دةكةم  حبالقليم حيف حبملا ي حللطريب  دةبَيت لة ئاخريةكةشي بؤ , (بلاطس 
 .سوثاس, (  وظمح شويال بطح قط و )تةشكي تةكةي بنووسرَيت 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح شويالتح)ةبَيت ماددةيةك ئيداؤة بكةن ئاخريةكةي د, ئةوة طوران لة ئاخري ماددةيةك دةبَينت  وظم
 (.بملؤسر حبلاطس حللطريب حبملا يح قط و 

 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يان دةزطاي تةيرزان لة , ببَيتة بةرزَيوةبةرايةتي, من ثَية باشة ناوي هةولَير و س َيماني هةر نةبَيت
بةس دسةيةكي ترم هةية جةنابت باسي ئةوة دةكةي كة كات لةبةر , ة يةكئةو, ثارَيدطاكاني كوردستان

ئةوة ساَلَيكيشة ئَيمة داوا , جارَيك بة عةرةبي دةخوَين رَيتةوة, كةضي لَيرة جارَيك بة كوردي, ضاو بطرين
لة كاتَيك ا لة , وا كورديةكةش ثَيش عةرةبيةكة دةخرَيت, دةكةين كة هةر بة كوردي خبوَين رَيتةوة

هةم , ئَيمة هةم لةبةر كاتةكة, وردستان بةثَيي ياساش بَيت كوردي زماني يةكةمة ثَيشي زماني عةرةبيك
كورديةكةش لةبةر دةستمانة هي  ئةشكالَيك , برادةراني ليذنةي ياسايي زؤر جوان تةرجومةيان كردووة

, ياخ و طرنطي ثَي دةدرَيتهةميش كورديةكة زياتريش بة, نيية بةرزاسك هةم كاتةكةتان بؤ دةطةرزَيتةوةو
 .سوثاس, لةبةر ئةوة داوا كارين لةمةودوا هةر بة كورديةكة خبوَين رَيتةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هةتا ئَيستا موستةاَلحاتي , بةاَلم بةنيسبةت ئَيمةوة موشكي ةية, رةنطة بةنيسبةت تؤ موشكي ة نةبَينت
ك دَينت هةموو موستةاَلحاران وةكو عةرةبي دةبَينت لة هةموو ئينشائةَلَ  رؤذَي, عةرةبيية نةبؤتة كوردي

, بةاَلم ئَيستاكة بة تةنيا كوردي خةلةلي هةية, رووَيكةوة لة رووي دانوني و هةموو شتَيكةوة دةكرَينت
بة هةموو طرنطيةي كة بة تةرجومة دراوة دةيان جار , ئَيستا ئةو دةستوورة دانراوة بة هةموو تةرجومةية

, ئينجا موالحةزاتَيكي زؤر هاتووة لةسةر ناحيةي دانوني و ناحيةي زمانةواني, نةزةر كراوةتةوة ئيعادةي
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(   وظمح شويال بطح قط و )رةئي ليذنةي دانوني دةكرَيت هةر لةوَي ئةو ئيقترياحةي كاك كةرية باسي كرد 
 .ارانةي كة باس كرابةرزَيد وةزيري طواستنةوة موالحةزةت نيية لةسةر ئةو ثَيشني, ئيداؤة بكرَيت

 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .يةعين تةيرزان مةدةني لة هةرَية, خؤي دةبَيت بة مةتاري مةدةني بنووسرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ووسرَيت مةتار دةبَيت ئةطةر بن, طوران ئةطةر بنووسرَيت تةيرزان دةبَيت بنووسرَيت تةيرزان مةدةني
ئةطةر ئيجازة هةبَيت وشةي , بةاَلم مادام تةيرزانة دةبَيت تةيرزان مةدةني بَيت, بنووسرَيت مةتاري دةولي

ئةو وشةية بة ئيجازةي ئَيوة , يان مةدةنيية, هةرضةن ة دةنطمان بؤ دا دوةليية, ياخود مةتار, تةيرزان
ي بكاتةوة بةو ييغةيةي كة موالئيمة لة رووي ئةطةر دةنطي بؤ ب ةن ليذنةي دانوني خؤي ساغ

ضونكة ئةو وشةية دةنطمان بؤ دا , ئةطةر ئيجازة ب ةن دةستتان بةرز بكةنةوة, دانونييةوة بنووسَينت
ح) ريب حسا ي), سةاَلحيةتي ب ةينة ليذنةي دانوني ضاكي بكاتةوة حه لي( زؤر ساغ نيية لة المان ( سططر

كَي , ئةوةية ئةو دةسةاَلتةيان ب ةييَن دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس كَي لةطةَل, دواتر ضاكي بكةنةوة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط برزياري لةسةر درا, لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حللطريب حبلا ليحيفحبر  -4 حبلاطس  ح ا  بطح: ي بملاا ا  حبال لي  حبجلطساي  حساا حقطص حعلىحبلشبطها  ا بسبط
ح. طلوزا حسبطش ا

حللطريب حبلا ليحيفحبلرليمط ي  -0 حبلاطس  حبال لي ح: بملاا ا  حبجلطساي  حساا حعطمحقطص حعلىحبلشبطها  ا بسبط
ح. ا  بطح طلوزا حسبطش ا

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبالقليم)ةن بؤ خي ؤات كاك شَيروان بةاَلم حةمس, وابدامن تةخوي مان كردن حيف حبملا ي ح ريب  , (سؤسر 
ئةوة , ( بملاا ا حبلاطس حللمططرحبلا ليحيفحبلرليمط ي )و ( بملاا ا حبلاطس حللمططرحبلا ليحيفحبر ي )ئةوي يش 

وي ئةطةر بيخوَيننةوة بؤ ئةوةي ماددةكة هةمو, ئةوة حةسة بوو ئينشائةَلَ , ئةوة باشة, حةمسي دةكات
 .نودتةي نيدامة ؤةرموو, خبةينة دةنط ان

 :بةرزَيد شَيردَل عب اه حوَيدي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دائريةي , ئةوانة كرديانة بة موديريةي عامة, لة ئةوةكةي وةزارةت خؤي هاتووة دائريةي ئةنوائي جةوي
بكةن ثَيي ناوَيت موديريةي كة خؤيان ئيشي لةسةر , ئةنوائي جةوي ضةن  ؤةرمانبةرَيكي ؤةني دةوَيت

 .سوثاس, وةكو خؤي لة وةزارةت هاتووة دائريةي ئةنوائي جةوي كاؤيية, عامة بَيت



 474 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاكة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
نابَيت لة دةرةجةي مودير عام كةم  عادةتةن كة ناوي دائرية دَيت ؤةرمانبةرَيكي لةوَي دادةنَين دةرةجةي 

بؤية ئةوةي موتةداوةلة , لة بةغ ا دةوائري موتةبةعة, مةسةلةي دةوائري لة الي ئَيمة موتةبع نيية, بَيت و
 .سوثاس, بؤية بةو نةسةدة رؤيشتووين, لَيرة موديريات عامةية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةنوائي , ضونكة هةر هةولَير و س َيماني نيية, رية عامةبؤضي هةر مودي, ئةمة ئيداؤةيةك كاك شَيردَل
شةرت نيية ئي  مةتار هةبَيت ئينجا ئةنوائي , جةوي لة دةزاو ناحية و شارةكان دةبَيت هةموو هةبَينت

 .جةنابي وةزيري طوستنةوة رةئي لةسةر ئةوة, جةويت هةبَينت
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة
ئَيمة هةر خؤمان سَي موديريةران هةية , ديارة ثَيشنيارةكةي كاك شَيردَل ئةوةية كة هةر موديريةت بَيت

ضةن  ؤةرمانبةرَيكي زؤرمان , هي س َيمانيشمان هةية, هي دهؤكمان هةية, موديريةتي هةولَيرمان هةية
 .لةوَيية
ئَيستا ماؤمان بةوة ثَي دةدرَيت لة هةموو , ئةوانةحةظ ة مةحةتةمان هةية هي بومةلةرزة و / دووةم

لةبةر ئةوة , شوَينةكاني تر ئةوةي ثَيويسك بَيت نودتة ح وديةكان مةحةتةي لَي دابنرَيت هي زلدالي
 .ئَيمة بة ثَيويسك دةزان  ببَيتة بةرزَيوةبةرايةتي طشك

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد خورشي  س ية شَيرة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةرسَيكيان رةبنت بة وةزير , دةربارةي موئةسةسةي تةيرزان و ئةو موديرياتةي كة رةبنت بة وةزير

, ئةو دوو موديريةتةش رةبنت بة وةزير, ضونكة موئةسةسة رةبتة بة وةزير, ئيدديواجية دروست ناكات
ضيية؟ ئيدديواجيةت دروست ناكات؟  ئةي مةوديعي موئةسةسةكة ضيية؟ مةس ووليةتي موئةسةسةكة

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيش  دوو , ئةوة ييغةي كؤنة, ئةوة غةَلةتة, رةبك وةزير ن , دوو موديريةتةكة رةبك موئةسةسةكةن
موئةسةسةكة بة تةنيا دانران موديرياتةكان تابعي , موئةسةسة بوو هةر موئةسةسةيةك رةبك وةزير بوو

 .كاك رةشاد ؤةرموو, ئةوة تةيحيحي دةكةن, سةنموئةسة
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 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيت هةيك ي ئةو موئةسةسةية , وةكو تَيبيين دةكرَيت ثَيكهاتةي موئةسةسةكة تةئشري نةكراوة لة دانون
 .سوثاس, ين دانون بَينتميلة ز

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين كةوامان طوت تةشكي تةكة هةر لةوَي ئيداؤة دةكرَينت, بامسان كرد, (محلل ح قط و  وظ)طوران 
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة سةرةتاي مونادةشةش طوران ماددةي سَي و ضوار و حةوت هةمووي , ئةطةر مةجاملان ب ةَيي

ئَيمة هةموو بةشَيوةيةكي مونةسةق , ئةو ثاش و ثَيشةي كة كراوة, عي دةي بة هةيك ي تةندميي هةية
بؤ ئةوةي ئةو ماددانةي كة عي دةي بة , دوايَي بة بريتان دةهَينينةوة, دةينينة خوارَي لة ماددةي يةك

 .زؤر سوثاس, هةيكةليةتي وةزارةتةكةوة هةية  ب رَيتة دةنط ان بة ماددةيةكي موةحةد بَينينة خوارَي
 :د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي

 .يةعين ئَيستا حارزتان نةكردووة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مةسةلةي مةتار هاتة طؤرزَي تةداخوالت , ئَيستا مةسةلةي موئةسةسة هاتة طؤرزَي, طؤرزانكاري هاتة سةري

 .بةس ئَيمة دةتوان  عي دةي بكةين, بوو
 :ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن

دوايَي ييغةكةي ب ةينة ليذنةي دانوني بؤ , بةس من ثَية واية زؤر وازنة دةنط انيشي لةسةر بكةين
ئَيستا طؤرزانكاريةكة وا بوو دوو موئةسةسةكة بوو بة يةك موئةسةسة لة , ئةوة باش ة, ئةوةي بيكاتن

ثاشانيش , بة موئةسةسةكة دةبنمةتاري هةولَير و مةتاري س َيماني بوو بة موديريةي عامة سةر , هةرَية
جا كَي لةطةَل ئةو ماددةيةي , ئةو طؤرزانكايية بووة, تةشكي تي موئةسةسةكة بة ياسايةك دياري دةكرَينت

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ , كة خوَين رايةوة كة ئيداؤةم كرد دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
دواتر ليذنةي دانوني ئةو سَي ماددةية كة , ة زؤرينةي دةنط وةرطريادوو كةس لةطةَل دان  ب, زؤر سوثاس

 .ؤةرموو, هةمووي عي دةي بة تةشكي تي موئةسةسةوة هةية بةو تةع ي تةي كة ئيداؤةتان ثَي كرد
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ت دةدةين بة ليذنةي دانوني هةموو شتَيك بكاتدوايي سةاَلحيا, بةرزاسك ئَيمة كة دةنط دةدةين بة شتَيك

, يان ئةوةتة بة راست و رةواني دةنطي لةسةر ب ةين, يةعين عادةتَيكي خراثيشة, ئةوة هي  دانوني نيية
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كَي دةَلَي , ضونكة ليذنةي دانوني سةاَلحيات نةدةنة ئَيمة, حةسة بكرَيت, يان ئةوةتة تةئجيد بكرَيت
 .سوثاس, مانةشتَيك دةكةن ئَيمة بة دَل

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .حةسة بوو و تةواو بوو, ئةوة خاَلي نيدام نيية/ يةكةم
دةسةاَلتةمان داوةتة ليذنةي دانوني , دةسةاَلران نةداوةتة ليذنةي دانوني ماددةكة بطؤرزَيت/ دووةميش

ددةيةش طؤرزانكاريية طوران لةو ما, دوو ماددةكة خوَين راوةتةوةو دةنطيشمان بؤ دا, يياغةكةي بطؤرزَيت
بةاَلم بؤ ئةوةي , هةرضةن ة دةنطيشمان بؤ دا, دوو موئةسةسةكة دةبَيتة يةك موئةسةسة شةربان كرد

ماناي واية , بة زؤرينةي دةنط هةموو مواؤيقن, تةنيا دوو كةس موعتةريدة, خاَلي نيدامةكة وازيح بَينت
بةاَلم ؤةردةكةي ئةوةن ةية دوو , دم بؤ رةئيتاندوو كةسةكةتان وجهةي نةزةري راستة لةطةَل رَي

حبالقليم)موئةسةسةكة بوو بة موئةسةسةيةك  حيف حبلا لي ح ريب  مةتاري هةولَير هةية بوو بة , (سؤسر 
, تةشكي تيان بة دانونَيك دةردةضَيت, مةتاري س َيماني هةية بوو بة موديريةي عامة, موديريةي عامة

يياغةكةي بةو ئيتيفادةي كة كرا دةدةينة ليذنةي دانوني , ئةوانة ئةوة بؤ ئةوةي كاتي نةكوذين و
 .ؤةرموو كاك شَيروان, دةتوانن لة رؤذنامة بنووسن, ئةطةر خي ؤَيكي هةبوو لة دوارؤذ, يياغةي بكات

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, تةبعةن يياغةكةي بة رَيك و ثَيكي نةهاتووة, ةئَيستا ماددة هةشت دةخوَينينةوة لة ئةسَ ي مةشروعةك

 .ئَيمة يياغةيةكي ترمان بؤ داناوة
ح:بملطهاحبلاطسو 

ح.حتاااح شويالتح سبطمحبلوزبراح وظطم
 .ئةوةي ئَيمة دامان رشتووة لة ليذنةي دانوني بةو شَيوةية كاك عةوني دةخوَينَيتةوة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن
سةبارةت بة ماددةي هةشت و نؤ لة , ئَيستا رةئي ليذنةي دانوني بة زماني عةرةبي دةخوَينمةوة

 :ثرؤذةكةدا
ح:بسطح طلورب حللمطه نيحبلاطسو ح بلتطسا ح قرتجحبلل و حهجمبمطحمبطهاح بقااح  االثحفق بتح صيطغتبطحكطآل ي

ح.حياهح وظطمحسبطمح بختصطصطتح شويالتحبلوزبراح:ب اًل
ح.للوزا حإصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و ح:يًطثط 

حثطلاًط ح فقًطح: حبلوزبرا ح شويالت حضمخ ح بلشاب ح بالقرطم حبملاا اطت حسخ حب  حبلغط  حب  حهسج حب  حبستحابث للوزا 
ح.ملتطلبطتحعملبطحعواحبالقتضط 
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 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ذنةي ياسايي بة زماني كورديراي لي

بةم , ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بكرَين بة يةك ماددةي سيََربزطةيي و, (هةشتةم نؤيةمة)هةرضي ماددةي 
 :شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي

 .ئةركوؤرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَيكهاتةي وةزارةتةكة بةثَيرؤ ديار دةكرَين: يةكةم
رَينمايي ثَيويست بؤ بة سانايي جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية وةزير بؤي هةية : دووةم

 .دةربهَييَن
وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة لة ثَيكهاتةي وةزارةتةكةدا بةثَيي ثَي اويسك : سَييةم

 .يان ئي غايان بكات, يان بةكيان خبات, ئيشةكانيان بكاتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي جةنابي وةزيري طواستنةوة لةسةر ئةو ثَيشنيارانة
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي دانوني دةكةم

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يري طواستنةوةش مواؤيقة ئةو دوو ماددةيةي كة خوَين رايةوةو ثَيشنياري ليذنةي دانوني و جةنابي وةز
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , دةخيةمة دةنط انةوة, ئَيوةش كةس ئيعتريازي نيية لةسةري, لةسةري

 .بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة ماددة ثَينج لة سةاَلحياتي مةج يس ؤةدةرةيةك , ش ئةوةي بَيينة سةر ماددةكاني كؤتاييثَي

, بة ثَيضةوانةوة, بةاَلم ماناي ئةوة نيية ئةو ؤةدةرةية ثةيوةن ي بة وةزيرةوة نيية, هةبوو بةر ئي غا كةوت
رةية زين وو بكةينةوةو ئَيستاش لَيرة شوَينةكةي خؤيةتي ئةو ؤةدة, ثةيوةن ي بة وةزيرةوة هةية

ئةويش ئةوةية وةزير بؤي هةية ئيربامي ئيتفاق و عقود بكاتن لة مةجالي , طفتوطؤي لةسةر بكةين
ئةوة , ثاش وةرطرتين مواؤةدةتي جيهاتي موختةس, طواستنةوة لةطةَل شةريكاتي مةح  ي و ئةجنةبي

مةؤتوحة بؤ ئَيوةي بةرزَيد و ئةن اماني ئةوةش , ثَيويستة لَيرة لة ماددة يةك ا عي ج بكرَيت, لةغو كرا
 .ثةرلةمان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ييغةيةكتان هةية
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبالف بهح)با بَ َي  , ئةو ييغةيةي كة لة وةزارةتةوة هاتووة حسع حبلوق  حجمطل حيف ح بلاقوه حب فطقيطت ب  بم

حبجلبطتحبملاوي ح بلش كطتحبحمللي  حبستحصطلحسوبفق  ح اا حبالجوبي  مواؤةدةتي جيهةي مةعين , ( ك ل حسع
للوزا حقيح)جا ئةطةر بةو ييغةية بَيينة خوارَي , بةنيسبةت وةزارةتةكاني ديكة ئةجنومةني وةزيرانة

ح ح اا حبالجوبي  حسع ح ك ل  حبحمللي  ح بلش كطت حبالف به حسع حبلوق  حجمطل حيف ح بلاقوه حب فطقيطت بستحصطلحب  بم
 .زؤر سوثاس, ئةوة خراث نيية, (سوبفق حبجمللسحبلوزرب 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .هي  موالحةزةت هةية
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
جنةبي بؤ شةريكاتي ئة, ثشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي دانوني دةكةم, نةخَير هي  موالحةزةم نيية

 .دةبَيت مواؤةدةي ئةجنومةني وةزيران وةربطرين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 بةاَلم مةحةلي بؤ ضيية؟, بؤ ئةجنةبي مواؤةدةتي ئةجنومةني وةزيران باشة
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هي ئةجنةبيةكة , دةَلَيت بؤ مةحةلي و ئةجنةبي, ئاخري دوو ماددةكة تَيكةَلة, هي مةحةلي نازامن
 .ئةجنومةني وةزيرانة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ضونكة مةسةلةي مةب ةغي عقودةكة دةور دةبينَيت, بة دةناعةتي ئَيمة هي مةحةليش ثَيي دةوَيت

ئةطةر , هةن َيكيش هةبَيت هي وةزارةت بَيت رةنطة, هةن َيك سةاَلحيات هةية هي ئةجنومةني وةزيرانة
 .زؤر سوثاس, ئةطةرنا ثَية باشة مةحةليش داخيد بكرَيت, لةبةر ئةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بورهان ؤةرموو
 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئةو موئةسةسةية موئةسةسةي , تار هةية نةوت دةكرزينتةبعةن نازامن ئةوة مةسةلةن ئَيستا لة مة

بةاَلم لةطةَل , هةولَيريش خؤي دةسةاَلتيان هةية ئَيستا بؤ خؤيان دةكرزن, س َيماني مةتاري س َيماني خؤي
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بةس لةطةَل ئةجنةبي ئةوة , يةعين ئةوان خؤيان ئَيستا دةسةاَلتيان هةية, شةريكاتي ئةجنةبي لة مةحةلي
 .وةزيران خؤيان ئةو دةسةاَلتةيان هةيةئةجنومةني 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, تؤزَيك ال مةركةزيةت هةبَينت, هي داخي ي دةسةاَلتي خؤيان بَيت, منيش لةطةَل رةئي وةزيرم بةرزاسك
بةاَلم , ئةطةر ثارةي تَي ا بَيت و ئةوانة, ثارةكة دةضَيتة بانك بة حيسابي وةزارةت خؤي تةح ي  كراوة

 .بةَلَي كاك رةشاد, وو شتَيكي بضووك و طةورة بضَيتة ئةجنومةني وةزيرانهةم
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

واتا بكرَيتة دوو ؤةدةرة ئةجنةبيةكة , ئةجنةبيةكةو مةحةلةيةكة جيا بكرَيتةوة( ع و ب)دةكرَيت بكرَيتة 
 .مةحةلي لة سةاَلحيةتي وةزير بَيتئةوةي , مواؤةدةي ئةجنومةني وةزيران بَيت

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بة حةديقةت ئةطةر سةاَلحيةتي ئةوةي نةبَيت ئيتيفاديات , ثشتطريي لة رةئي جةنابي وةزير دةكةين
 .ئةوة يةك, ئةي سةاَلحياتي ضي هةية, لةطةَل شةريكةي مةحةلي بكات

جملسح)دةبَيت بكرَيتة , لة برزطةي ئاخري دةبَيت بة مواؤةدةتي جيهاتي مةعنية بطؤرزَيتثَية واية / دووةم
 .سوثاس, (بلوزرب 

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بةوةي كة ئةوةي مةحةلي ثَيويسك بة ئيستحصالي , من ثشتطريي لة بؤضوونةكةي وةزير دةكةم
بةاَلم ئةوةي ئةجنةبي دةتوان  لَيرةدا لة يياغةكةدا بَ َي  , ني وةزيران نةبَينتمواؤةدةي ئةجنومة

حبملوبفق ) حبستحصطل ح اا ح لوخ حبالجوبي  حسع ثَية واية , ةكةمان ئيداؤة كرد(ولكن)ئةطةر , ( ك ل 
 .سوثاس, ئيستحصالةكة بةس بؤ ئةجنةبيةكة دةطةرزَيتةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةبةت نةبَيت ناخوَينيةوة جارَيكي تركاك شَيروان ز
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح ااح) حبالجوبي  حسع ح ك ل  حبحمللي  ح بلش كطت حبالف به حسع حبلوق  حجمطل حيف ح بلاقوه حبال فطقيطت حب  بم للوزا 

 .ئةوة ئةسَ ي مةشروعةكةية, (بستحصطلحسوبفق حبجلبطتحبملاوي 
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 :رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة

ئةوةي تر مةؤهومي بةديهيية كة دةسةاَلتي , جا ئةطةر ئَيمة بةس يةعين بة تةنيا باسي ئةجنةبي بكةين
حبالجوبي ح)وةزيرة بَ َييت  ح ك ل حسع ح بلش كطتحبحمللي  حبالف به حبلوق حسع حيفحجمطل حبال فطقيطتح بلاقوه ب  بم

 (.مبوبفق حبجمللسحبلوزرب 
 :و هركيبةرزَيد سردار يباح بوز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حسعح)من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة ييغةكة بةو شَيوةية بَينت  حبلوق  حجمطل حيف ح بلاقوه حبال فطقيطت ب  بم

ح. بلش كطتحبحمللي (ح ااحبستحصطلحسوبفق حبجلبطتحبحمللي )بلش كطتحبالجوبي ح
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :دازبةرزَيد عوني كمال سعي  ب

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح(.للوزا حب  بمحبال فطقيطتح بلاقوهحيفحجمطلحبلوق حسعحبلش كطتح بجلبطتحبالجوبي ح ااحسوبفق حجملسحبلوزرب )

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
دواي وةرطرتين , ةوةدا مؤر بكاتوةزير بؤي هةية رَيككةوتننامة لةطةَل كؤمثانيا بيانيةكان لة بواري طواستن

 .رةزامةن ي ئةجنومةني وةزيران
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تةئي ي رةئي وةزيري , ئةو ثَيشنيارةي ئَيستا موداخةلةكان وا بوو لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي دانوني نةبوو
لةطةَل داية دةسك بةرز دةخيةمة دةنط انةوة كَي , خوَين رايةوة, كة عقودي خارجي تةنيا دةبَينت, دةكرد

كاك , بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .بؤ ئةوةي جارَيكي تر تةسبيت بكات, عةوني جارَيكي تر خبوَينةوة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 (.طتح بلاقوهحيفحجمطلحبلوق حسعحبلش كطتح بجلبطتحبالجوبي ح ااحسوبفق حجملسحبلوزرب للوزا حب  بمحبال فطقي)

ح:بملطهاحبلاطش ا
ح.الحاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و ح علىحجملسحبلوزرب ح وفي حبقوطسه

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ياسايةدا نةطوجنَي كاري ثَي ناكرَيهةر دةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم 
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيشنياري ليذنةي دانوني بة زماني عةرةبي

 :بملطهاحبلاطش ا
ح.الحاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ثَيشنيارةي كة كاك عةوني خوَين يةوة لة ليذنةي , اتووةخؤي ئةوة رؤتينية لة هةموو وةزارةتةكان ا ه
كَي لةطةَل نيية دةسك , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دانوني دةخيةمة دةنط انةوة

 .ئةوي يان تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .كي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ
ح:بملطهاحبحلطها حعش ا

 .علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و 
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثَيوةن ي ارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية خبةنة كار

 :ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .ئةوي يان تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاط ي حعش ا

ح. طرارح ش هحيفح قطئعحكورهستط حاوف حه بحبلقط و حسخ
ح:ح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطال ي:حرب حبلل و حبلقط و ي 

ح(. قطئعحكورهستط )اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي )
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي

ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي ؤةرمي وةدايعي كوردستان دا بَ و 
 .دةكرَيتةوة
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةبَيتة ماددة يازدة و ئَيستا دةخيةمة دةنط انةوة 
 .ؤةرموو, بة كؤي دةنط وةرطريا, كاتةوة؟ زؤر سوثاسلةطةَل نيية دةسك بةرز ب

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر ثَيتان باش بَيت, ئَيمة ئةسبابي موجيبةمان بؤ دانا, دانوني وةزارةتةكة ئةسبابي موجيبةي نةبوو

حبالسبطبحبملوجب 
ط ح  غي ح طوا حبجبزاحبلوزبراح فيحبلوبجحبلتش اايحالقليمحالستحابثح زبراحبلوق حيفحقووس حبقليمحكورهست

حيفح وفريح حهلط حبمل سوس  حمب    ح حتقييحبهابفبط حسبطسبط حيفحبهب  ح كفط  بط حفاطليتبط كورهستط ح سخحبج حزاطها
حللوق ح حبلاطس  حبلريطس  ح  ضع حبملا ي  حبملططربت ح  حبالجوب  ح بهبرا ح وظيم ح  حبلرو حبحلاااا  حشبوطتح  ب شط 

ش بفحعلىح وفي هطح  وظيمحقططعطتحبلوق حبلدىح بجلو ح  وظيمح ق حبملرطف اخح بلبضطئعح وطف حب وبعبطح بال
حفقاحبصبالحسخح حبملرتحاثه ح ب ط  حسرؤ لي حشؤ  حبلوق ح طلوزبرا هبخ حبملا ح  نيحسا حبالقليمح خطرجبط

ح لت ح بط ح بملاا اطتحبمل  بط  حبلوزبرا حه ه حسبطم حقط و ححياه حفقاحش عحه بحبلض  ر ح ش اع ح قام حقييحسط
ح.بلقط و 

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية

بؤ ئةمةش كة , لةبةر ئةوةي وةزارةتي طواستنةوة لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ا تازة دانراوة
, بةرةو ضاك  بطؤرزدرَي و, ايي هةرَيمي كوردستانبةثَيي رةوشي ياس, دامودةزطاكاني ئةم وةزارةتة نوَيية

ئاماجنة دةستنيشان كراوةكاني لة , ضاالكي و توانسك ث  بكرَي و ئةركوؤرماني خؤي بة ئاساني ثيادة بكاو
ؤةراهةم كردن و دامةزران ني تؤرزةكاني هَيَ ي ئاسن ا بَيتةدي و كاروباري رَيطاي ئامساني و ؤرزؤكةخانة 

سةرثةرشك بكرَين , لة جَيبةجَيكردني ا, ك خبرَين و سياسةتي طشتيي طواستنةوة دانربَي ومةدةنيةكان رَي
رَيطاكاني ئامساني رَيك خبرَين و طواستنةوةي سةؤةركاران و ( بلد )و كةرتةكاني طواستنةوةي سةربةذ و 

اني هةرَية و دةرةوةي ا بة هةموو جؤرةكانيةوة لة ناو شارةكاني هةرَية و لة نَيوان شارةك( بلبضطئع)تةك 
لةبةر ئةوانة , بةرَيكوثَيكي بةرزَيوة بضَي و هةموو كاروباري طواستنةوة بةم وةزارةتة تازةية بسثَيردرَي

, ياسايةك دابنرَي كة ئةركوؤرماني ئةم وةزارةتة نوَييةو بةرزَيوةبةرايةتيةكانيشي ديار بكات, بةزةروور زانرا
ح.ئةم ياساية دانرا, جنانةبؤ وةدةستهَيناني هةموو ئةو ئاما

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي , بؤية هةموو دانونةكة دةخةمة دةنط انةوة, كةس لةسةر ئةسبابي موجيبة باوةرز ناكةم خي يف هةبَيت
بة كؤي , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .سةركةوتووي ئينشائةَلَ , ثريؤزة ,دةنط وةرطريا
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 (:وةزيري طواستنةوة)بةرزَيد برهان سعي  يؤيف 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاسي دةستةي يياغة كردني ليذنةي ياسايي , زؤر سوثاسي دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم

كي زؤريان كَيشا بؤ ضاك كردنةوةي ضونكة ئةركو مان وو بوونَي, زؤر سوثاسي ثةرلةمانتاران دةكةم, دةكةم
ئَيمةش هةر لةسةر , ضونكة تؤزَيك بة نةدصمان كرد بوو, داواي لَيبووردنيان لَي دةكةين, دانونةكةمان

 .زؤر سوثاس, دانونةكة خدمةتي طةل و نيشتمانةكةمان دةكةين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةتايبةتي , هةموو ئةدةواتي طواستنةوة بؤ ضاك كردني, ئَيمةش هيواي سةركةوتنتان بؤ دةخوازين
 .تةيارةكامنان بؤ زةبت بكةن

لةبةر ئةوة , خوَين راوةتةوةش, ئَيوة خؤتان دانونةكةتان الية, كاك شَيروان ئَيستا دةست بة ياساي ذينطة
دانونةكة بة كوردي ماددة بة ماددةكة دةخوَين رَيتةوةو ليذنةي ياسايي بة عةرةبي و كوردي راي خؤي 

ئينجا ئةطةر ثَيويست بوو رةئي وةزير و بؤ ضاك كردنةوةكان , هةموومان ماشائةَلَ  باش دةزان , داتدة
 .ؤةرموو, رةئيةك هةبَينت

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق –ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطةي هةرَيمي كوردستان 

 :ماددةي يةكةم
 :تةواذانةي خوارةوة واتاكاني بةرامبةريةتيمةبةست لةم دةس

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَية-1
 .وةزارةتي ذينطة: وةزارةت -0
 .وةزيري ذينطة: وةزير -7
 .بريكاري وةزارةتي ذينطة: بريكاري وةزارةت -4
 .ئةجنومةني ثاراستين ذينطة: ئةجنومةن -0

 .ة لة ثارَيدطادائةجنومةني ثاراستين ذينط: ئةجنومةني ثارَيدطا
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلا بقح–سش  عحقط و ح زبراحبلبيئ حالقليمحكورهستط ح

 :بال ىلحبملطها

ح:هط بملاط يحبملبيو حبزبحبلتطلي ح طلتاط ريحاقصا
ح.بلا بقحكورهستط بقليمح:بالقليم-1
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ح.بلبيئ  زبراح:بلوزبرا-0
ح.بيئ بل زا ح:بلوزا -7
ح.بلبيئ ح كي ح زبرا: كي حبلوزبرا-4
ح.جملسحمحطا حبلبيئ :بجمللس-0
 .بجمللسحمحطا حبلبيئ حللمحطفظ :حجملسحبحملطفظ ح-6

حبىلحرئطس حبجمللسحبلو  حبلوورهستط ي
ح ق ا حبلل و حبلقط و ي /حم

ليبطح ااحبلق ب احبال ىلحلهحبلا بقحبحملطلحبح–قطس حجلوتوطحح اربس حسش  عحقط و ح زبراحبلبيئ حالقليمحكورهستط ح
ح ح تطرار حبلدملط  حح12/3يف حبملوطقش ح2006/ ح  اا حبملرتحاث  حبلوزبرا ححبقيب  حبملولف حبلوزا  حسع  إجتما 

-ح: بملاب ل ح قامحبلل و ح ق ا هطح  وصيط بطح إقرتبقط بطح شأ حبملش  عح إمجطعحبآلرب ح كمطحالي
 ح ظ ًبحإلستحابثحبلوزبراحيفحبالقليم،ح  قرتجحصيطغ حهابطج حلهحإ حبلل و حبلقط و ي ح ؤااحسش  عحبلقط وح-:أ اًل

  وظيمحفق ب هح إج ب ح اضحبلتاااالتح بلتغريبتحيفحصيطغ ح اضح ووههح بل حستظب حالققًطحسخحخاللحه بح
ح.بلتق ا 

ح-: قرتجحبلل و حصيطغ حبلاابطج حللقط و ح كطآل يح-:ثط يًط
ح رمحبهللحبل محخحبل قيم

ح أسمحبلشاب
حبلا بقح–لسحبلو  حلوورهستط حبجمل

بملاالح  وطً حعلىحسطع ضهحجملسحح1990لرو ح(ح1)سخحبلقط و حرقمح(06)سخحبملطهاح(ح1)إستوطهًبححلومحبلفق اح
 بملواقااح)حححح(حبلا بقحجبلرتهحبمل قم حح–بلا بقحق رحبجمللسحبلو  حلوورهستط حح– زرب حإقليمحكورهستط ح

-ح:قط و حبآل ي ش اعحبلح0226/ححح/ح تأرارحححح
ح6002لرو ح)حححححح(حقط و حرقمح

حبلا بقح-قط و ح زرباحبلبيئ حالقليمحكورهستط ح
-ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبأل ىلحسخحأص حبملش  عح قرتجحبلل و ح  وصيحمبطحالي-:ثطلاًط

محسعحبلصيغ ح ور (حبملصطلحطت)حبلوبرهاحيفحبلرط حبال لحسخحبملطهاحبال ىلحبىلحكلم ح(حبلتاط ري)ح باا حكلم ح-1
حأهقحيفحبلتابيريحعخح حكو بط حعخح  ملط حكورهستط ح  حيفحبلقوب نيحبلصطهرا حبلتاطرافحبملرتامل  بملتبا حيفحس ه

ح.بملاوىحبمل بهحبلتابيريحعوه
حبملطهاحيفحقطل حقبولحسطسقرتجحبعالهح-0  باا حبلترلرالتحبل قمي حبىلحبلترلرالتحبلوتط ي حلفق بتحبملطهاح  ق أ

 -:كطآل ي
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حبىل....حجملسحبحملطفظ ح)حفحفق احق -7 حلوظ حلوجوهحسش  عححلمطا حبلبيئ حيفحبحملطفظطتحيفح( ح ة سخحبملطها
حبحملطفظح حعضوا ح ح  ئطس  حبالقتضط  حبالس ح تشوي حجلط حيفحبحملطفظ حعوا حبلوزا  ح أسوط  ح  حبلوزبرا  شويل 

ح.بجلبطتحلبتحبلاالق 
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئ
 .راي ليذنةي دانوني بة زماني كوردي

ئةوة ليذنة ئةم ثَيشنياز و راسثاردانةي خوارةوة ثَيشكةش , دةربارةي ماددةي يةكةمي ئةسَ ي ثرؤذةكة
 :دةكات

بؤ ئةوةي لةطةَل , (بملصطلحطت)بكرَي بة , كة لة دَيري يةكةمي ماددةكةدا هاتووة( التعابري)وشةي  -1
ماناكةش بةشَيوةيةكي روون  و , ثَيناسةكاني ديكةي ياساكاني ثةرلةمان ا بطوجنَي ورشتةي ثَيرزؤ كراوي 

 .وردتر دةربربزَي
 .برزطةكاني ماددةكة بة نووس  بنووسرَين( بلترلرالتحبل قمي )زجنرية رةنووسةكاني  -0
ح)ال بردني برزطةي  -7 حبحملطفظ  اني وةزارةتةكةدا ضونكة لة ثَيكهاتةك, لة ماددةكة( بخل...........جملس

وةزيريش دةتوانَي لة كاتي ثَيويست ا ؤةرمان ب ا ليذنة لة , لقةكاني ثاراستين ذينطةي ثارَيدطاكان هةنةو
 .ثارَيدطادا بةسةرؤكايةتيي ثارَيدطار و ئةن امَيك اليةنة ثَيوةن ي ارةكان ثَيك بهَينرَي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .؟ لةسةر ثَيشنيارةكاني ليذنةي دانونيجةنابي وةزيري ذينطة رةئيت ضيية
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويستة ئةو , ثَيش يش مونادةشةمان كرد, من ثيشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي دانوني دةكةم

 .طؤرزانكاريانة بكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ؤةرسةت ثَيشنيارَيكي هةية, ئيداؤة بكرَيت( بلبيئ حيفحبالقليمحكورهستط حجملسحبحلمطا :بجمللس-0) 
 :بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بة رةئي من هي موحاؤةزة , ناحية و دةزاو موحاؤةزة, ضونكة وةح اتي ئي اري لة الي ئَيمة سَي دةرةجةية
بةاَلم موحاؤةزة ليذنة بَيت لة , زاو ناحية ئةو وةختة ببَيتة ليذنةدة, ئةجنومةن بَيت وةكو خؤي مبَينَيت

بة رةئي من ئي تيباس و تةداخولَيك , لة ناحيةش زةرووريية ليذنة هةبَيت, دةزا زةرووريية ليذنة هةبَيت
 لة ناحية و, لة موحاؤةزة ئةجنومةن بَيت, من لةطةَل ئةوةمة ثرؤذةكة ضؤن هاتووة وا بَيت, ثةي ا دةكاتن
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, يان موحاؤد دةتوانَيت ليذنة لة دةزاو ناحية دروست بكات, دةزا وةزير دةتوانَيت ليذنة تةشكيد بكات
 .سوثاس

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاَلي نيدامت هةبوو ؤةرموو
 :بةرزَيد يربية غفار ام 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
راثؤرتي ليذنةي تةن روسك , وستييةوة هةيةوةزارةتي ذينطة جةنابتان دةزانن رةبك بة ليذنةي تةن ر

 .سوثاس, ليذنةي شارةوانيش بة هةمان شَيوة, سةبارةت بة ياساكة مةؤروز نيية لةوَي خبوَين رَيتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ؤوئاد ؤةرموو, ؤريا نةكةوت  بَ ويشي بكةينةوة, ليذنةي تةن روسك درةنط هاتووة
 :م  دادربةرزَيد بارزان حم

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةس هةرَية و ئةجنومةن , من ثَية واية لةو ثَينج خاَلةي كة هاتووة, ئةو طؤرزيين تةعابرية بة موستةلةح

بةَلكو مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة , ئةواني تر هةر بة تةعابري مبَينَيتةوة باش ة, موستةلةحن
بةاَلم ئةواني تر , ئةجنومةنيش با موستةلةح بَيت, كي جوطراؤييةبةرامبةريةتي هةرَية موستةلةحَي

 .سوثاس, يةعين موستةلةح ن  بة ماناي وشة, تةعابرين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةواني ترمان هةموو , بةاَلم زؤر جياوازي نيية, ئَيمة لة وةزارةتةكاني ديكة هةموو وامان كردووةو رؤيشت
 .مةؤهوميشة زؤر سوثاس, هةبَينتنابَيت دوو , وا لَي كرد

 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةرزَيدان ئةن اماني ثةرلةمان
 .راثؤرتي ليذنةي تةن روسك و كؤمةاَليةتي

ليذنةي تةن روسك و كاروباري كؤمةاَليةتي ثَيشنيار دةكات ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطةي هةرَيمي 
 :عَيراق بةم شَيوةيةي خوارةوة هةموار بكرَيت –ني كوردستا

 .ثَيشنيار دةكةين ئةم زاراوانةي خوارةوة بؤ ماددةكة زياد بكرَين: ماددةي يةكةم
 .هةموو رةطةزةكاني ئةو دةروبةرةية كة بوونةوةراني زين ووي تَي ا دةذين/ ذينطة -1

يان , يان هةذان ن, يان تيشكي طةرمي, ذاو يان ذاوة, يان غاز, ثيسكةرةكاني ذينطة هةر ماددةيةكي رةق
يان بةشَيوةيةكي ال بةال ببَيتة هؤي ثيس , يان شك وةك بنةماي ديكةي زين ةوةري ثَيكةوة راست, لةران ن

 .بووني ذينطة
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بريك ية لة بووني ئةركي سكةرةي بة رَيذةو بةيين خةس ةتي و ئاسايي و نائاسايي كة : ثيس بووني ذينطة
يان زياني بؤ , يان بةشَيوةيةكي البةال زيان بة مرؤظ و بوونةوةراني زين ووي تر بطةيةنَيت ,يةكةو راست

 .ذينطةكة هةبَيت
كرؤكي كاروباري ئةم وةزارةتة لة ئةم خااَلنة , ضونكة ئةم وةزارةتة تازةية, بةرزاسك ئةم زاراوانة ثَيويستة

 .سوثاس, بكرَين و ئاشكرا بن لةبةر ئةوة ثَيويستة ئةم زاراوانة دياري, دةسوورَيتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, دانوني مةهامي ذينطة, خؤي ئَيمة مونادةشةي تةشكي تي وةزارةت دةكةين, ئةطةر ئيجازة هةبَيت دكتؤر
ئةوةي كة جةنابت دةؤةرمووي ئةو دانونةي كة بؤ ذينطة , يةعين با بَ َي  ذينطة خؤي دانونَيكي دةوَينت

موديريةي , جَيطرة, ض موديريةتَيكي دةوَينت وةزيرة, ةاَلم ئَيستا كاتي تةشكي تي وةزارةتةب, دةري بكةين
جا من حةز دةكةم جةنابيشت ئةو ماددانةي كة ليذنةكةتان تَيبيين لةسةر ئةو ماددةية هةية , ؤ نة

ثَية واية بؤ , طةيشت ضونكة تازة ثَيمان, ئةطةرنا ئةو موالحةزاتانة ثَية واية نةخموَين ؤتةوة, بيخوَينةوة
وةزير و جَيطر و , مةسةلةن ماددةي يةكةممان خوَين ةوة لةسةر تةشكي تة, دانوني ذينطة سوودي هةية

بةرزَيوةبةري طشك و ئةوانة ئةوة تةشكي تة ئةطةر بضينة سةر مونادةشةي خودي دانونةكان لَيمان تَيك 
 .بةَلَي كاك دارا, دةضَينت

 (:وةزيري ذينطة) بةرزَيد دارا حمم  ام 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, سةبارةت بة راي ليذنةي تةن روسك ئَيمة ئَيستا خةريكي نووسينةوةي ثرؤذةي ياساي ثاراستين ذينطةين

لة ثرؤذةكة ثَيناسةي ذينطةو تةلةوس و هةموو ئةو موستةالحاتانةمان , كؤمةَلَيك دانيشتين لةسةر كراوة
سةبارةت بة ثَيشنياري , ثَيويسك نةكردووة لة دانوني وةزارةت بيهَين لةبةر ئةوة لَيرة , كردووة

ئَيمة ئةو ئةجنومةنةمان لةسةر ئاسك وةزارةت هةية بة بةش اري دوازدة , ئةجنومةني ثاراستين ذينطة
 ,ئَيمة طوران ئةجنومةمنان هةية لةسةر ئاسك وةزارةتةكان لةسةر ئاسك ثارَيدطا, وةزارةتي ثةيوةن ي ار

لة كاتي ثَيويستيش ا دةتوان  داوا بكةين لة , ئةوة بةرزَيوةبةرايةتيمان هةية هي ذينطة, ئةطةر نةشي بَيت
ئةوة ثَيويست , بةنيسبةت دروست كردني ليذنة لة دةزاو ناحيةكان, هةر ثارَيدطايةك ا دروست بكرَيت

ت و داواش بكات لة هةر دةزاو هةر كاتَيك وةزارةت ثَيويسك ثَي بَيت دةتوانَيت دروسك بكا, ناكات
بةاَلم بة ثَيويستمان نةزانيووة لةناو ياساكة دةرج , ناحيةيةك كة ليذنةيةك دروست بكات لة كاتي ثَيويست ا

 .بكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

رةئي ليذنةي دانوني هةم مودةدميةكةي بؤ زياد , ج ئَيستا بَيينة سةر خودي ماددةكة كة خوَين رايةوة
 .رَيت بةناوي خواي طةورةو ئةوانةو شتَيكي رؤتيين لة هةموو ياساكان هاتووةبك
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لَيرةش ا وا بَينت و , ماددةي يةكةم تةعابري بكرَيتة موستةَلةحات لة هةموو دانونةكان وةكو خؤي هاتووة
ةرةي ؤةد, دةديق تريشة تةسةلسوالتةكان بطؤرزدرَينت لة يةك و دوو و سَي بؤ يةكةم و دووةم و ئةوانة

لةبةر ئةوةي ؤروعي حيمايةي بي ة هةية لة , مةج يسي موحاؤةزة ثَيشنيازيان كردووة حةزو بكرَيت
ئةطةر ثَيويسك كرد بة , دةَلَيت وةزير بؤي هةبَينت تةشكي ي ليجان بكاتن لة ثارَيدطاكان, موحاؤةزات

ي ليذنةي بي ة بؤ موحاؤد ئةو سةرؤك, ئةن امَييةتي ئةو اليةنانةي كة ثَيويسنت, سةرؤكايةتي موحاؤد
لة دةزاو , لة موحاؤةزةكان مةج يس بَينت, نةك ليذنة, كاك ؤةرسةت رةئي واية مةج يس بَينت, بَينت

 .ؤةرموو كاك كةرية, ناحيةكانيش ليذنة بَينت
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة ثارَيدطاش , اكرَيت لة وةزارةت هةر ئةجنومةن بَينت ون, ئَيمة ثَيمان واية ليذنة لة ئةجنومةن بضووك ة
 .ئةوة يةك, هةر ئةجنومةن بَينت

دوو موستةَلةحة ناكرَينت لَيرةدا , ئةجنومةني ثارَيدطا لةطةَل ئةجنومةني ثارَيدطاي تر تَيكةاَلو دةبَينت/ دوو
 .زيكر بكرَينت

نةك , باس لة ياساي ثاراستين ذينطة دةكات سةبارةت بة راثؤرتي ليذنةي تةن روسك من ثَية واية زياتر
ئةوةي لة راثؤرتي ليذنةي , نازامن لةطةَل ئةوةدانيمة ئةوة لَيرةدا باس بكرَيت, ياساي وةزارةتي ذينطة

 .سوثاس, تةن روستي ا هاتووة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .يان ؤروع بَيت, رةئي وةزارةت ضيية ئةطةر ؤروع لة هينةكان ا مةج يس بَيت
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لة ياساكةش , لة ثارَيدطا با هةر نةمَينَيت, ئَيمة دةَلَي  ئةجنومةن تةنها لةسةر ئاسك وةزارةت دةبَيت

ئَيمة , ئةو كاتة دةتوان  ئةجنومةني ناوبنَي   دروسك دةكةين, هةر كاتَيكيش ثَيويسك كرد, نةنووسرَيت
 .هةر لةسةر ئاسك وةزارةت ئةجنومةنَيك هةبَيت بؤ ثاراستين ذينطة, موديريةران دةبَيت لة ثارَيدطاكان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة دةَلَيت وةزير بؤي هةية ليذان دابنَيت بؤ موحاؤةزةكان بة سةرؤكايةتي , لَيرة نةينووسيووة تةشكي ت

يةعين وةكو دسةكةي , يةعين دةسةاَلتي داوةتة وةزير بؤ داناني ئةو ليذنانة, نةيطوتووة دةبَيت, موحاؤد
 ئةي لة دةزاو ناحيةكان ض بَيت؟, ئةطةر لة موحاؤةزة ليذنة بَيت, بةاَلم ثرسيارةكة لةوة داية, تؤية

مةسةلةن , خؤي سةر بة هةموو وةزارةتةكانةوة هةية, لةبةر ئةوة ئةو ثَيشنيارةي كاك ؤةرسةت مةعقولة
بةاَلم , موحاؤد سةرؤكي دةبَينت, يان لة دهؤك, ئَيستا ئةطةر ئةو ليذنةيةي دانا بؤ ذينطة لة س َيماني
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بةَلَي كاك , هةمووي تَي ا دةبَينت, مودير عامي كارةباية, وةزارةتةكاني تر مودير عامي تةن روستيية
 .حمةمةد

 :بةرزَيد حمم  حاجي حممود
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم , ليذنة لة ثارَيدطا بة راي من موحاؤد ناتوانَيت ليذنةيةك بَيت لة وةزارةتَيكي تر بَيت دةربارةي
 .لةبةر ئةوة جياوازييةك هةية لة نَيوانيان, دةتوانَيت ئةمر بكات بؤ موحاؤد

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئي ارةيان عاي ي  راستة, لةبةر ئةوةي موحاؤد مومةسي ي هةموو وةزارةتةكانة, موحاؤد دةتوانَيت
 .بةَلَي كاك حمةمةد داواي كرد بوو, وةزارةتي داخي يية

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, من وا دةزامن وةزارةتي ذينطة ئةو وةزارةتةية كة لة هةموو وةزارةتةكاني ديكةش دةضَيتة خوارترةوة
, ئةمة كة دةَلَي  ليذنة, كان ا دةبَيت موديريةتي هةبَيتلة ثارَيدطا, يةعين كة طوران بؤ دةزاو ناحيةكان

كاتَيك حاَلةتَيكي ناخؤش روو دةدات شتَيكي سرووشتيية كة ثارَيدطار دةبَيتة , من وا دةزامن لةناكاوة
ئةطينا لة حاَلةتة , يان هةر شتَيك كة ناوي لَي دةنَي , يان ئةو دةستةية, سةرؤكي ئةو ليذنةية

ضونكة لة دةزاو ناحيةكان بة الي كةمةوة ثارَيدطاي ضوار ثَينج , ت موديريةت هةبَيتسرووشتييةكة دةبَي
يةعين وةح ةيةكي , مادام دةمانةوَيت طرنطي ب ةين بةوة, حةوت هةشت نؤ ناحيةي هةية, دةزاي هةية

تةكاني دةتوان  بَ َي  لة يةكةي هةموو موديرية, يةكةيةكي زؤر طةورةية لةو موديريةتة, زؤر طةورةية
 .لة وةزارةتةكاني تر زؤرتر دةبَيت, تر

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك ئارام
 :ارام رسول مامن بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, مةج يسي ذينطة, ئةو ليذنةية وجودي هةية ليذنةي ذينطة, ئَيستا حاَلي حازر لة ثارَيدطاكاني كوردستان

ئةن امَيكي تري ثةرلةمان بةر لة ئَيستا لة يةكَيك لة كؤبوونةوةكان مةج يسي هةتا ئَيمة لةطةَل ضةن  
بينيمان لةوَي سةرجةم بةرزَيوبةرايةتية , ذينطةي موحاؤةزةي هةولَير لة ثارَيدطاي هةولَير بةش ارميان كرد

ثارَيدطاريش , دائميقامةكانيش لة سنووري ئةو ثارَيدطايةو, طشتييةكان لة وةزارةتةكاني تر ئةن ام بوون و
 .زؤر سوثاس, بةرثرسي ئةو مةج يسة بوو

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك خورشي 
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 :بةرزَيد خورشي  س ية شَيرة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ئةمين هةية حماؤد , حماؤد رةئيسي ليذنةية, مةسةلةي ليذنة و مةج يس لة موحاؤدة ليذنة زؤرة
ليذنةي الؤاو و شك وا هةية بة ناوي , نةي تةوارئ هةية حماؤد رةئيس ليذنةيةليذ, رةئيس ليذنةية

, هةمووش حماؤد رةئيس ليذنةية, كؤمةَلَيك تةندميات و ئةو شتانة هةية بة ناوي ليذنةية, ليذنةشة
, كة كؤمةَلَيك ليذنة هةية حماؤد رةئيس ليذنةية, يةعين زؤر تةبيعيية كة حماؤد رةئيس ليذنة بَيت

 .سوثاس, اوي ليذنةشةبةن
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك رةشاد
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هؤي , ضونكة دائيمقام و مودير ناحيةكان هةموو ئةن امن تياي ا, ئةو ليذنةية لةبةر ئةوة طرنطي هةية
ةبةر ئةوةي هةر سةر ثَيضييةك بَينت برزياري ل, هةرة سةرةكييةكةش ضونكة موحاؤد جيهةي تةنفيديية

, ئةوةي ثَيي هةَل ةستَيت بؤ البردني موحاؤدة, ب ات ئةو ليذنةية بؤ البردني كة ناطوجنَيت لةطةَل ذينطة
 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة زةرووريية موحاؤد رةئيسي ئةو ليذنةية بَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :معروو سصطفىبةرزَيد جعفر 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حماؤد رةئيسي ليذنةي , ئةو ليذنةية لة ثارَيدطا بَيت دةبَيت ليذنةي بااَل بَيت, مةسةلةي وةح اتي ئي ارة

ضونكة ئةطةر موديريةت بَيت , نابَيت موديريةت بَيت, لة دةزاو ناحيةكان ا دةبَيت ؤةرع بَيت, بااَل دةبَيت
ئةطةر , دةبَيت بةشَيوةيةك نيشاني ب ةين, وةكو دةبَيتة موديريةتةكاني ديكة, رةبك بة حماؤةزةوة نابَيت

, هةر تةنها مةسةلة بةلةدية و يحة نيية, يان مودير ناحية رةئيسي ليذنةكان نةبن, يان دائيمقام, موحاؤد
ن ي ثؤليسي غابات ثةيوة, هةتا شورتةش عي دةي بةو مةسةلةيةوة هةية, بةلةديةية, يحةية, سياحةية

يةعين ئةطةر رةئيسي وةح ةي ئي اري رةئيسي ليذنةكة بكرَيت بة ليذنةي بااَل لة , بةو مةسةلةوة هةية
 .سوثاس, لة دةزا و ناحيةكان دةكرَيت بة ليذنةي ؤةرعي, حماؤةزة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
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 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

واية ئةو ليذنة بااَلية كة راستةوخؤ لةطةَل وةزارةت ا ثةيوةن ي هةبَيت ناو بنرَيت ئةجنومةني ثَيمان 
بةرزاسك , لة ثارَيدطاكان ئةجنومةني ثاراستين ذينطة, ثاراسنت و ضاك كردني ذينطةي هةرَيمي كوردستان و

رزؤكة ئَيستا لة هةموو دنيا ئةم, تةئكي يشي دةكةمةوة ئةركي وةزارةتي ذينطة تةنها ثاراستين ذينطة نيية
لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم ناوي ئةجنومةنةكةي , ضاك كردني ذينطة بةشَيكة لة ئةركةكاني ئةم وةزارةتة

 :سةرةوة كة ثةيوةن ي بة وةزارةتةوة هةية بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزذَيتةوة
لة هةموو ثارَيدطاكان ا , رَيت وئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطةي هةرَيمي كوردستان دادةمةز

 .سوثاس, ئةجنومةنَيك دامبةزرَيت بةناوي ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضاك , ضونكة هةر بة تةنيا باية نيية, ثَية واية ثَيشنيارةكةي دكتؤر ؤوئاد ثَيشنيارَيكي ضاكة
ئايا موحاؤةزةكان مةج يسي موحاؤةزة , دةمَينَيتةوة سةر ئةوة ئَيستا, ئةو وشةية تةبيعيية, كردنيشيك

 .ؤةرموو, يان ليذنةي موحاؤةزة بَيت, بَينت
 :معروو سصطفىبةرزَيد جعفر 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو دائيمقامةكان و موير , ضونكة ليذنةي ئةمين هةية ليذنةي بااَلية, دةبَيت ليذنةي بااَل بَيت

ئةطةر بوترَيت ليذنةي بااَل لة موحاؤةزة , من لة ليذنةي بااَل لةطةَل اليةنة ثةيوةن ي ارةكانناحيةكان ئةن ا
ضونكة رةئيسي وةح ةي ئي اريةكان رةئيسي ليذنةكة , تؤماتيكيةن و, ليذنةكاني تر خؤيان بة ؤةرعيية

 .زؤر سوثاس, دةبَينت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :نوربةرزَيد اخر شَيخ مجال ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو ليذنةي يةك  كردنةوةي , ضونكة ليذنةي تريشمان هةية لةو بابةتةي, ئيعتياديية ليذنة بَيت

( بلفص حيفحبملوطزعطتحبلزربعي جلنة )لة موحاؤةزةش هةية , لة دةزا هةية, كشتوكاَل ليذنة لة ناحية هةية
ذنةي موحاؤةزة ليذنةي موحاؤةزة طةورةترة لة ليذنةي كة طوتت لي, هةمووشيان ليذنةية ئيعتياديشة

 .زؤر سوثاس, ناوي خؤي لة خؤي اية, كة طوتت ليذنةي دةزا طةورةترة لة ليذنةي ناحية, دةزا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي, يةعين بة ماناي موةدةت نايَيت, كة طوتت ليذنة كاك ؤةرسةتيش ئةو موالحةزةي دا
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 :كية جباربةرزَيد حمم  ح
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دانيشتين مانطانةي , ئةو ئةجنومةنة ئيشي بةردةوامي هةية, ضونكة ليذنةيةكي كاتييةو, نابَيت ليذنة بَيت
كة نديكةي دوازدة وةزارةت , بة بةش اري بةرزَيوةبةري طشك زؤربةي دائريةي ثةيوةن ي ارةكان, دةبَيت

 .ناوي ليذنة بؤ ئةوة نابَيت, ناوي ئةجنومةن مبَينَيتةوةبؤية هةر دةبَيت بة, دةطرَيتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :ام   طه بةرزَيد زرار 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئينجا لة , ليذنةي وا هةية دائيميية, مةرج نيية ئةو هةموو ليذنانةي كة دادةنرَين ليذنةي كاتي بن

ئةجنومةني ثارَيدطاكان , ئةجنومةن ثارَيدطاكانيش هةَلبذَيردران, راينكاتَيك ا كة ئَيمة هةَلبذَيرد
 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة ئةطةر ليذنة بَيت زؤر ئيعتياديية, سةرثةرشك هةموو ليذنةكان دةكةن

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

طة دةزييةكي زؤر ذين, كة وةك ثَيشنياري ئةسَ ي كاك ؤةرسةتيش بوو, من تةئي ي ثَيشنياري وةزير دةكةم
باوةرزتان هةبَيت رةنطة دة ساَلي ديكة لة هةموو مةسةلةيةكي تر , بةنيسبةت ئَيمةوة راستة تازةية, طرنطة

ثَيويسك بة هاوكاري هةموو , طرنط تر بَيت لة الي خةَلك ثةيوةن يشي بة هةموو وةزارةتةكانةوة هةية
, ج يس دروست كردن و ثارَيدطار خؤي سةرؤكي بَينتلةبةر ئةوة طرنطي ثَي ان و مة, وةزارةتةكانة دةبَيت

مودير عامي بةلةدية لة , موديري عامن لة س َيماني, موديري عام بن زةرووريية, ئةواني تر ئةن ام دةبن
مودير عامي وةزارةتي ناوخؤ كة , هةموويان ئةوانة ثةيوةن يان ثَيوة هةية, مودير عامي كارةبا, س َيماني

بؤية ثَية باشة مةج يسي موحاؤةزة , ر طةورةترينة كة ثةيوةن ي بة ذينطةوة هةيةمرو, لة س َيمانيية
, ئةطةر كاك شَيروان ئةو يياغةية بكةنةوة, يان ؤروع بَينت, دةزاو ناحيةكان ليذنة بَينت, بَينت

يةعين مودتةرةحةكة بةو شَيوةية , موداخةلةكانيش زؤربةيان بةو شَيوةية رؤيشنت كة مةج يس بَينت
بةس , وةكو مودتةرةحي وةزير, يةعين ئَيستاكة ماددةكة وةكو خؤي دةمَينَيت وةكو ئةسَ ةكة, تبَي

يةعين ئةطةر ليذنةي دانوني مانعي نيية , ئةوةن ةية ئةو مودتةرةحةي كة حيماية و تةحس 
ئةو , ئةو ماددةي كة خوَين رايةوة ئةسَ ةكةي, مةج يسةكة مبَينَيت تةحسينةكةش ئيداؤة بكرَيت

يةعين ليذنةي دانوني , يان مةج يس, ةع ي تانةي ليذنةي دانوني ماعةدا ئةو ؤةدةرةية ليذنة بَينتت
موداخةلةكان و , تةنيا ئةوة نةبيضنت كة ئةو مةج يسةي كردؤتة ليذنة, ثَيشنيارةكاني هةمووي دةبولة
ليذنةي , وازنة يةعين كةواتة شتةكان, كة ليذنةكة ببَيتة مةج يس , وةزيريش ثيشطرييان لةو كرد

دانوني مودتةرةحةكاني بة مودةدميةكةموة كة ك َيشةيةكي دائيمي هةية بة تةسةلسولةكةوة كة دةطؤرزَيت 
دةبَيتة يةكةم و دووةم و سَييةم بة رةؤد كردني ئةوةي كة مةج يسي كردؤتة , دةبَيتة يةك دوو سَي ضوار
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يان , ئَيستا وازنة, ي تةن روسك كة تةحسينيشبة ئيداؤة كردني وشةكةي كاك دكتؤر ؤوئاد ليذنة, ليذنة
 .ؤةرموو بة كورديةكةي خبوَيننةوة, حةز دةكةن بيخوَيننةوة كاك شَيروان, بةس الي تؤ وازيح نيية

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي يةكةم

 :مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة واتاكاني بةرامبةريةتي
 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَية-1
 .وةزارةتي ذينطة: وةزارةت -0
 .وةزيري ذينطة: وةزير -7
 .بريكاري وةزارةتي ذينطة: بريكاري وةزارةت -4
 .ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة: ئةجنومةن -0
 .ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة لة ثارَيدطادا: ئةجنومةني ثارَيدطا -6

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .تكاية ماددةي دووةم, بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دووةم

اجني وةزارةت ثارَيدةرية لة ذينطة بة رَيطاي ثاراستين تةن روسك طشك و دةرامةتي سرووشك و جؤراو ئام
جؤر كردني زين نةوةر بة جؤرَيك طةشة كردني بةردةوام زامن بكات و لةو بوارةش ا هاوكاريي نَيو 

 .دةوَلةتي و هةرَيمايةتي بة دةست بَييَن
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
ح:بملطهاحبلاط ي 

حاضمخح حبلاطس ح بملوبرهحبلطبياي ح بلتووعحبالقيطئيحمبط حبلبيئ ح طحلفطظحعلىحبلصح  حبىلحمحطا   بافحبلوزبرا
ح.بلتومي حبملرتابس ح حتقييحبلتاط  حبلا ليح بالقليميحيفحه بحبجملطل

 .ر سوثاسزؤ, ئَيمة وةكو سةرؤكي ليذنةي ياسايي لةطةَل دةدي ماددةكةين
 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, ئَيمة طؤرزانَيكمان ثَيشكةش كردووة
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ئاماجني وةزارةت ئةوةية ذينطة ضاك  بكات و لة ثيس بوون بيثارَيدَيت و سنوورَيك بؤ بة تةن روسك و 
نةطاتة ماددة سروشتييةكان و جؤراو جؤري زين ةوةرةكان بة جؤرَيك  زةرةر, زيان ثَي طةيان ني دابيَن و

 .كة ؤراذوةكاري بةردةوام زامن بكرَيت هاوكاريي نَيو دةوَلةتي و هةرَيمايةتي وةديبَينَيت
 بافح)ئةمة ئةركي وةزارةتي يحةية دةَلَيت , لةرزاستي ا ئةو باس كردنةي كة لة ثرؤذةي وةزارةت ا هاتووة

 بافحبلوزبراحبىلحمحطا ح)ئَيمة بة عةرةبيةكة دةَلَي  , (محطا حبلبيئ ح طحلفطظحعلىحبلصح حبلاطس بلوزبراحبىلح
ئةي , ضونكة ئةمة ئةركي وةزارةتي ذينطةية, (بلبيئ حسخحبلتلوثح بحلاحسخح أثريبتحبشاحعلىحبلصح حبلاطس 

 .سوثاس, ئةوة ئةركي يحةي عامةية بةرزاسك, ئةطةر بةو شك ة مبَينَيتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرةش ئيداؤة بكةين هةر ئةوةن ةية , من دةَلَية كاك دكتؤر ؤوئاد ئةو وشةيةي لةوَي زيادتت كردووة
ي ( لوث)ئةوة مةؤهومي , ( بافحبلوزبراحبىلحبحلمطا ح حترنيحبلبيئ ح طحلفطظحعلىحبلصح حبلاطس حسخحبلتلوث)

حب)بؤ ئةوةي تَيك نةضَيت , ناوَيت حاضمخحبلتومي حبملرتابس ح حتقييح بملوبره لطبياي ح بلتووعحبالقيطئيحمبط
وابدامن غةرةزةكة , ةكة ئيداؤة بكرَيت(وحتس )يةعين ئةو وشةية , (بلتاط  حبلا ليح بالقليميحيفحه بحبجملطل

 .كاك حمةمةد, تةواو دةبَيت
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين , هةميشة ماددةي دووةم ئامانج بوو, بؤ وةزارةتةكاني ديكة لةبةرمان طرت بةثَيي ئةو شَيوازةي كة

ئةوانةي كة لة خوارةوة دايرزذاوة هةموو , دةبَيت ماددةي سَي و دووي بكةين بة يةك ئاماجنةكاني وةزارةت
بةو شَيوةية , يةعين كارو ئةركي ئةم وةزارةتة بة ثَيي ئةو شَيوازةي كة ثَيش  لةبةرمان طرتووة, ئاماجنن

 .بوون
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كاك ؤةرسةت ثَيشنيارَيكي , ئةركةكانة, ماددةي سَييةم واجيباتة, نازامن ثَية واية ماددةي دووةم ئاماجنة
حبجملطل)ئةطةر تةماشا بكةن كاك شَيروان , بةجَيي هةية حبلا ليح بالقليميحيفحه ب ئةوة , ( حتقييحبلتاط  

حبجملطل)ئةوةي بكات  زةبةتة بتوانَيت حه ب حيف ح بالقليمي حبلا لي حبلتاط   حسخ ح بالستفطها , ( بملرطهم 
, ضونكة ئَيمة وا دادةنَي  خةَلكي تر لة دةوَلةتي تر ثَيشكةوتوون لةو وةزارةتةدا, باش ة(  بالستفطها)

 .كاك جةمال, هاوكار بن لةطةَل وةزارةت بؤ ضاك كردني ذينطة لة كوردستان
 :ل يوسف بؤتانيبةرزَيد مجا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ياخود وةكو تةوزنَيك, ئةطةر ئيداؤةيةك بكرَيت بة رةئي من خراث نيية, بةنيسبةت ئاماجني وةزارةت

ضونكة مةسةلةي هةرَيمايةتي ئاو , (زةوي و ئاو و هةوا)ئاماجني وةزارةت ثاراسنت و ضاك كردني ذينطةية 
 .كَيشةيةكة بؤ تةلةوس
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 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرزَيد

بي ة يةعين ئاو و هةواو زةوي و ئامسان و هةمووي , يةعين ئاو و هةوا هةمووي دةطرَيتةوة, كة وتت ذينطة
 .بةَلَي, وشةكة زؤر شام ة, دةطرَيتةوة

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة كة ئَيمة ثاراستين , ئةو تةلةوسة بة زياد دةزامن ,من سةبارةت بة زياد كردني حيمايةتي تةلةوس

ثاراستين , دةبَيت بثارَيدرَيت, جاري وا هةية ذينطةكة خؤي ثاكة, ذينطة دةكةين لة تةلةوس نيية
لةبةر ئةوة , ئةوة مةرج نيية ثيس بووني ذينطة بَيت, زين ةوةران و حةيوانات و باَلن ةو دارو درةخت و

بةنيسبةت تةحقيقي تةعاوني دةوليةكةش لة , ةي دووةم هةر وةكو خؤي مبَينَيتةوةتةلةوسي ناوَيت مادد
يةعين مةبةستمان ئةوةي بةطشك , (دةستةبةر كردني هاوكاريي نَيودةوَلةتي)كورديةكةش وا هاتووة 

ضي بؤ بؤ ئةوةي , ثَيويسك بة هاوكاري واَلتاني دةرةوةي هةية, بتوان  ذينطة شتَيكي عالةميية بةرزاسك و
 .بةو مةبةستة نووسيمانة, بؤ ئَيمةش بكرَيت, خؤيان كردووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 بافحبلوزبراحبىلح)يةعين ئَيستا ماددةي دووةم بة هي رةئي جةنابي وةزيرةوة بة عةرةبيةكةي واي لَي دَينت 
ح بلتووعح حبلطبياي  ح بملوبره حبلاطس  ح طحلفطظحعلىحبلصح  حبلتومي حمحطا ح حترنيحبلبيئ  حاضمخ بالقيطئيحمبط

حبجملطل حه ب حيف ح بالقليمي حبلا لي حبلتاط   حسخ ح بالستفطها ئةطةر ليذنةي دانوني و ليذنةي , (بملرتابس 
كاك دكتؤر ؤوئاد , ئةطةر موالحةزةتان نيية, دةخيةمة دةنط انةوة, تةن روستيش ئيكتيفا بةوة دةكةن

 .ؤةرموو
 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د

 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
,ح( بافحبلوزبراحبىلحمحطا حبلبيئ ح حتريوبطح طحلفطظحعلىحبلصح حبلاطس )ئةطةر بةو شَيوة تةعبرية مبَينَيتةوة 

 بافحبلوزبراح)حبةاَلم ئَيستا ئَيمة وا بيطؤرزين بةم شَيوةية, ئا ئةم ؤةدةرةية تا ئَيرة ئةركي وةزارةتي يحةية
حسخ ح حتريوبط حبلبيئ  حمحطا  حبلاطس حبىل حبلصح  حعلى ح ح أثريبت حسخ ح بحلا ح(بلتلوث ئةمة ئةركي وةزارةتي ,

لَيرة ليذنةي تةن روسك طشك بة حيمايةي بي ة و بة , ذينطةية بؤ ثارَيدطاري كردني تةن روسك طشك
بةاَلم بةو شَيوةيةي كة طوتراوة بةرزاسك ئةوة , ئةوة ئةركي ذينطةية لَيرة, ضاك كردني تةئم  دةكةين

 .ركي وةزارةتي تةن روستييةئة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبلرلبي )بةالي من ئةو جوم ةية خراث نيية , ئةطةر ئيجازة هةبَينت ئةطةر ئةوةي , ( بحلاحسخح أثريب بط
حبلرلبي حعلىحبلصح حبلاطس )جانل ئيجابي ئؤكسجينيشي تَي اية , نةنووس  وا نيية , ( بحلاحسخح طثريب بط

 .بةَلَي
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 :د سردار يباح بوزو هركيبةرزَي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلكو ئةوة يةكَيكة لة ئاماجنة , ثاراستين تةن روسك طشك تةنها ئةركي وةزارةتي تةن روسك نيية
لة , سةرةكيةكاني وةزارةتي ذينطة لة زؤربةي دةوانيين دنيا ئةو ئاماجنةي تَي اية هي وةزارةتي ذينطة

 .نةك هةر تةن روسك طشك و سوثاس, وشةي رةؤاهيش دةكات هةن َيكيشيان ئيداؤةي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :ام   طه بةرزَيد زرار 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كة حةددَيك دانَيت بؤ بةكار هَيناني , من ثَية واية يةكَيك لة ئةركةكاني وةزارةتي ذينطة ئةوةية

يةعين , منوونة لة رؤذي نةورؤز بة هةزاران تاية دةسووتَين رَينبؤ , مولةوةسيش و سةرضاوةكانيشي
 .حةددَيكي بؤ مةوادة مولةوسةكان و سةرضاوةكانيش دابنرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو, دوايَي لة ثرؤتؤكؤلةكان ناوي دةرناضَيت, ئةطةر ناوي نةَلَيت, ئةو بةرزَيدانةي كة دسة دةكةن
 :ن ع يبةرزَيد عمر عب الرب

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئامانج يةكَيكة لةو , من ثَية واية ئاماجني وةزارةت ئةمة شتَيكي تازةية لة وةزارةت ا هاتؤتة ثَيش

ئةم ياسايةش , ثةيرزةوانةي كة لة نيدامي رَيكخراو و شةريكات ا باس لة ئامانج و ئةه اؤةكاني دةكرَيت
ة ماددة سَي باسي ئةرك و ؤةرمانةكاني باس لة ئيشو كارةكاني لةبةر ئةوةي ل, ئةسبابي موجيبةي نيية

من ثَية واية ئةو ئاماجنة , ئةوة يةكَيكة لة ئةه اؤةكاني وةزارةت كة ئيشي بؤ دةكات, وةزارةت هاتووة
 .زؤر سوثاس, خبرَيتة ئةسبابي موجيبةكةوةو باسي لةسةر بكرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :حمم  ع ي سصطفى بةرزَيد ؤخرية

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
داوا دةكةم بة هةماهةنطي لةطةَل وةزيري ؤَير كردن و خوَين ني بااَل , ثرسيارةكةم ئاراستةي وةزيرة

 .سوثاس, ئةطةر ثَيي باش بَيت بكرَيتةوة, (هواس حبلبيئ )بةشَيك لة كؤليذي هةن ةسة بةناوي 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بدانن من بؤتان , من ثَية واية ئةطةر ئةو ييغةية خبوَيننةوة, ايي و ليذنةي تةن روسكليذنةي ياس
مونادةشةيةكي زؤريان كرد بة حةديقةت دةتوان  ئيجماعةكةي , دةخوَيمةوةو كاك ؤوئاد و كاك شَيروان
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علىحبلصح حبلاطس ح بافحبلوزبراحبىلحمحطا ح حترنيحبلبيئ ح طحلفطظحعليبطح بحلاحسخح أثريب بطح)لةسةر بكةين 
 بملوبرهحبلطبياي ح بلتووعحبالقيطئيحمبطحاضمخحبلتومي حبملرتابس ح بالستفطهاحسخحبلتاط  حبلا ليح بالقليميحيفح

 .كاك دارا مواؤيقي لةسةر ئةو ييغةيةي باسة كرد, (ه بحبجملطل
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةئسرياتي س ل لة مجوجؤلي نةشاتي مرؤظةوة دروست , طة خؤي تةئسرياتي س ل نييةثَية واية ذين

نةك ذينطة خؤي ثيس , مرؤظ خؤي ثيس كةري ذينطةية, كار و كارخانةي هةموو ئةوانةي كة هةنة, دةبَيت
دوايَي تةن روسك طشك ئةركي هةموو , بَيت و تةئسرياتي س ل هةبَيت وشتَيكي ع ميشة تةبعةن

ئةطةر ئةركي ئَيمة ثاراستين , بةَلكو بةتايبةتي وةزارةتي ئَيمة, نةك هةر وةزارةتي تةن روسك, رةتَيكةوةزا
لةبةر ئةوة دةبَيت لة جَيطاي خؤي , ئي  تةن روسك طشك ضية لةوة زياتر, ئاو و هةواو خاك بَيت

باشة باش ي دةكات و , يةشتَيكي خراث ني, بةاَلم تةنها وشةي تةحسيين بؤ زياد بكرَيت, مبَينَيتةوة
 .سوثاس, جطة لةوة ئةطةر وةكو خؤي مبَينَيتةوة هي  ئشكالَيكي نيية, دةوَلةمةن ي دةكات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةحسيين حيمايةي بيي ةي لةطةَل  ئةطةر, لةطةَل راي وةزير دام, ئةسَ ي ماددةكة خؤي هي  عةيبَيكي نيية

 .سوثاس, ئةوةن ة درَيذ كردنةوةي ناوَيت و ماددةيةكي كورتة, زياد بكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئيتيفاديات كردن لةطةَل , ضونكة ئاسار و موحماؤةزة كردني ئاسار و, لَيرةدا هي  باس لة ئاسار نةكراوة

 .سوثاس, يونيسكؤ بؤ ضاك كردني ئاسار و وةكو مةبيات لة ئيشي وةزارةتي بي ةية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم شوَينةكةي , هةبَيتئةو ماددةية لة جَيي خؤي هاتووة بةرزاسك لةرزووي ناوةرزؤكي ماددةكةوة زةروورة 

كة ثَيش من وتي بةرزاسك , من ثَية واية ثشتطريي رةئيةكةي ئةو بةرزَيدة دةكةم, ثَية واية طوجناو نيية
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ئةوة ضارةسةري ئةو هةموو , ئةطةر بكرَيت تةؤسي تَيكي ب رَيَك, ئةوة لة جَيي ئةسباب موجةبةية
 .سوثاس, ئيشكاالتانةش بكرَيت باشة

 :ؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سةر

, باشة ثَيشنيارَيك جةنابي وةزير ئةو ماددةية هةمووي ئي غا بكرَيت و خبرَيتة ناو ئةسبابي موجةبةكةوة
كَي لةطةَل نيية , كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئي غا بكرَيت؟ زؤر سوثاس, باشة دةخيةمة دةنط انةوة

 .تكاية ماددةكةي تر, غا كرابة زؤرينةي دةنط ئي , دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دووةم

 :وةزارةت ئةم ئةرك و ؤةرمانانةي  خوارةوة ثيادة دةكات
ثَيشنياز كردني سياسةتي طشك بؤ ثاراستين ذينطة لة ثيس بوون و كاري ضاك  كردني ضؤنايةتيي -1

 .بةردةم ئةجنومةني وةزيران بؤ ثةسن  كردنذينطة و خستنةرزووي 
ثيسكةرةكاني ذينطةو (  ضوب ط)دةرضوان ني رَينماية تايبةتيةكان بة ديار كةرو بةن  و بةستة  -0

 .ضاودَيري كردني دروسك جَيبةجَي كردنيان
 .ث ن اناني سااَلنة و مام ناوةن  دوور خايةن بؤ ثاراسنت و ضاك  كردني ذينطة -7
 .ي و هاوئاهةنطي لة نَيوان وةزارةتةكان و ئةو اليةنانةش ا كة خةخمؤري ثاراستين ذينطةنهاوكار -4
ثَيشنياز كردني ضوونة ثاَلي هةرَية بؤ رَيكةوتننامةو ثةمياننامة ثرؤتؤكؤلة هةرَيمايةتي و  -0

َل اليةنة وَيراي بةدواداضووني و جَيبةجَي كردنيان لةطة, نَيودةوَلةتيةكان كة ثةيوةسنت بة ذينطةوة
 .ثةيوةن ي ارةكانةوة

بةدواداضووني ساغَ ةمي ذينطة لة رَيطاي ئةجنام اني ثشكن  و نورزين سةبارةت بة ثيسكةرةكاني  -6
ذينطةو ئةو هؤكارانةي كاريطةرن بةسةر ساغَ ةمي ذينطةدا بة هاوئاهةنطي لةطةَل وةزراةتةكان و اليةنة 

 .ثةيوةن ي ارةكانةوة
 .ية ذينطةييةكان بة هاوئاهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةن ي ارةكانةوةئةجنام اني روثَيو -3
بةهاوكاري لةطةَل اليةنة ثةيوةن ي ارةكانةوة بؤ , البردن و ضارةسةر كردني ئاسةواري ضةكي كيميايي و -2

 .كة بوونةتة هؤي ثيس بووني ذينطة, ثاككردنةوةي كَي طةكاني م  و ثاتاوةي ضةك و جبةخانة
ردن و بَ و كردنةوةو هان اني توَيذينةوةو لَيكؤلينةوةي تايبةت بة ثاراسنت و ضاك  كردني ئامادة ك -9

 .ذينطة
هةماهةنطي و هاوكاري لةطةَل دةزطاكاني وةزارةتي ؤَير كردني بااَلو توَيذينةوةي زانسك و لةطةَل  -12

ي و داهَيناني ناوةن ي بؤ توَيذينةوةي بؤ داناني توَيذينةوةو لَيكؤَلينةوة طةلي ذينطةي, وةزارةتةكاني ديكةدا
 .ذينطةيي لة وةزارةتةكةدا
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كار بؤ بَ و كردنةوةي وشياري و ؤةرهةنطي ذينطةيي و وةطةرخستين رؤَلي كؤمةَلطاي مةدةني بكات  -11
 وَيراي بؤنيادناني توانستةكاني مرؤظ لة رَيطةي بةرثا كردني كؤرز و خولي راهَيناني تايبةت بة, لةم بوارةدا

 .ثاراستين ذينطةو هان انيان
كة اليةنة بةرثرسةكان ثَيشكةشيان , لَيكؤَلينةوةي راثؤرتةكان بؤ هةَلسةنطان ني ئاسةواري ذينطةيي -10

يان , دةكةن لةمةر ئةو ثرؤذانةي كة دادةمةزرَين و ئةوانةي ئَيستا دامةزراون بؤ ئيقرار كردنيان
 .ي كة ثَيشكةش بة وةزارةت دةكرَينرةتكردنةوةيان لة ماوةي سي رؤذدا لةو رؤذةوة

كار كردن بؤ ثاراستين سروشت و دروست كردني ثاوانطةي سروشك بة هاوئاهةنطي لةطةَل  -17
 .وةزارةتةكان و اليةنة ثةيوةن ي ارةكانةوة

طرتنة بةري شَيوازي ثَيويست بؤ مرؤظ و ثاراستين ذينطة لة تيشكاوةري زيان بةخش و ئالودةطي  -14
 .ذينطةيي

ثشت بةسنت بة نووسينطةو تاديطةو اليةنة راوَيذكاريةكان بؤ ئامادة كردني راثؤرتةكاني خةمَ ن ني  -10
كاريطةري ذينطةيي و ئةجنام اني لَيكؤَلينةوةو شيكاري و ثَيوانةكان لة بوارةكاني ثاراستين ذينطة بةثَيي 

 .تئةو مةرجانةي وةزارةت دياريان دةكات و ئةمةش بة رَينمايي دةردةضَي
داناني بنةماطةلي ساغَ ةم بؤ ضارةسةر كردني ثاتاوةو زبَد و خاشاك و كةرةستةي زيانبةخش و  -16

 .ترسناك
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .مودتةرةحةكةتان بة عةرةبي خبوَينةوة, بة رةئي من بة كورديةكة بةسة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 : طملطهاححبلاطلا حسخحبملش  عح قرتجحبلل و ح  وصيحمبطحاليحفيمطحاتالي

ح. باا حبلترلرالتحبل قمي حبىلحبلترلرالتحبلوتط ي ح-1
 (.ع ضبط)ح ةحكلم (ح1)سخحبلفق ا(ح ا  )ح باا حكلم ح-0

(حيًطثط )أل بمطحق ابتط حسخحبألهابفحبلوبرهاحفيبمطح  ق أحبلفق  ط ححت ح رلر حبلفق اح6 حح0هسجحبلفق  نيحح-7
ستط ا حسالس حبلبيئ حسخحخاللحإج ب حبلفحوصطتحبملتالق ح طمللوثطتحبلبيئي ح بلاوبس حبملؤث احيفحسالس ح:)كطآل ي

بلبيئ ح طلتورييحسعحبلوزبربتح بجلبطتحبملاوي ح إصابرحبلتاليمطتحبخلطص ح طحملاهبتح بلضوب طحللملوثطتحبلبيئي ح
ح(. س بقب حسالس ح وفي هط

 .حملبط(حبلام حعلى) إقاللحمجل ح(0)جحسخحبلفق احق فحكلم حبالقرتبح-4

 .سوبط(2)يفحبلفق ا(حسخحبألسلح ح بلاتطه)إىلحسطح ااحكلم ح( بملوبه)إضطف حكلم حح-0

 (. ش يعحإعابهح  ش حبلاربسطتح بلبحوثحبخلطص ححبمطا ح حترنيحبلبيئ )كطآل ي(ح9)صيطغ حبلفق احح-6
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حبلفق اح-3 ح)كطآل ي(12)جا حصيطغ  ح : ح بلبحثحبلالميحبلتوريي حبلاطلي حبلتاليم حسؤسرطتح زبرا حسع بلتاط  
 (.خبصوصحبلاربسطتح بلبحوثحبلبيئي ح بستحابثحس كزحبلبحوثحبلبيئي 

 .حملبط(حسااحسوطسب ) إقاللح(10)سخحبلفق ا(ق فحمجل حثالثنيحاوسًطح-2

ح.سوبط(17)سخحبلفق ا(حمحطا حبلطبيا )إىلحسطح ااحكلم ح(ح مجطليتبط)إضطف حكلم حح-9
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ؤوئاد ؤةرموو

 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:كطال ي(ح13) قرتجحبضطف حفق احبخ ىحبليبطح طلترلر ح:حبملطهاحبلاطلا 

مبطححيقيحعامححستط ا حبالستخابسطتحبلقطئم ح بملقرتجحبملوبرهحبلطبياي ح   شياهطحضمخحسيطس حبالقليمح-13
ح.بالض برح طلبيئ ح طلتورييحسعحبجلبطتحبملاوي 

ح(.خصوصطحيفحبملوط يحبل ح ا  حللقصفح طملوبهحبلوميط ا )  قرتجحبضطف حسطاليحبىلحبلفق احبلاطش اح
حبلاطلا ح حبلاطلا حعش احسخحبملطها حبلا بئ حبلتخطيطي )  قرتجحبضطف حسطاليحبىلحبلفق ا ح  ورييحسع ب ح زبراح,

ح(.طح االحسخحبلوزبربتح بجلبطتحبملاوي بلتخطي
بمل بقب ح بالش بفحعلىحبملؤسرطتح بملشطراعحبحلووسي ح بلقططعحبخلطصحللتأكاح)  قرتجحبضطف حبلفق  نيحبآل يتنيح

محطا ح حترنيحبلبيئي حيفحح  بهربجحبملطها,حسخح قياهطح طملوبصفطتحبلقيطسي ح بملاطاريح بلقوبعاحبلفوي حبملاتماا
ح.بمل بق حبلاربسي مجيعحسوطهجح

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر جةنابي وةزير لةسةر ئةو مودتةرةحةي ليذنةي دانوني ئيعتريازي , خاَلةكان زؤرن, يةعين ماددةكان
 .بؤ ئةوةي بة ئاساني بضينة سةر هينةكة, من مودتةرةحَيكة هةية, نيية

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .ئةجنومةن بةرزَيد سةرؤكي
ثَية واية دةبَيت , بةاَلم لة خاَلي دةيةم ا شتَيك ال بردراوة, من ثشتطريي لة رةئيةي ليذنةي ياسايي دةكةم

حبالخ ىح)ئيداؤة بكرَيتةوة  ح بلوزبربت حبلالمي ح بلبحث حبلاطلي حبلتاليم ح زبرا حسؤسرطت حسع ح بلتاط   بلتوريي
ئةمةيان البردووة , (ثحس كزحبلبحوثحبلبيئي حيفحبلوزبراخبصوصحبلاربسطتح بلتاط  ح بلبحوثحبلبيئي ح بستحاب

بةاَلم من ثَية , لةسةر ئةساسي ئةوةي حبوسي بي ي تةنها وةزارةتي خوَين ني بااَل هةية( الوزارات االخرر)
لةبةر ئةوةي وةزارةتي تر , وةكو خؤي يةعين ضؤن هاتووة, ئيداؤة بكرَيتةوة( الوزارات االخرر)واية دةبَيت 

, وةزارةتي دةرامةتي ئاو و ساماني سروشتيية, وةزارةتي تةن روسك هةية, وسي بي ي هةيةهةية حب
ئيداؤة بكرَيتةوة وةكو ( الوزارات االخرر)بؤية ئةطةر , وةزارةتي كشتوكاَلة كة ئَيمة سوودي لَي وةردةطرين

 .ثاسسو, بادي تري لة خاَلةكان هةمووي ثشتيواني لَي دةكةم, خؤي لَي بَيتةوة باش ة
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ؤوئاد, ئةو ثَيشنيارةي وةزارةتي تةن روسك دةبولة
 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةرزاستي ا بة ديقةت , بةاَلم ئةم ؤةدةرانةي كة ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة, لةو ؤةدةرانة راستة باس كراون
دةَلَيت ئةو ؤةدةرةي كةوا , يان بة عةرةبيةكةي, حةز دةكةي بة كورديةكة بؤت خبوَينمةوة, نباس نةكراو

ستط ا حبالستخابسطتحبلقطئم ح بملقرتق حللموبرهحبلطبياي ح   شياهطح)ئَيمة ثَيشنيار دةكةين ئيداؤة بكرَيت 
يةعين ئةو ثرؤذانةي كة , (ي ضمخحسيطس حبالقليمحمبطححيقيحعامحبالض برح طلبيئ ح طلتورييحسعحبجلبطتحبملاو

من , كراون و ئَيستا ثَيشنيار دةكرَين سةرثةرشك بكرَين بةشَيوةيةك كةوا زةرةر بة بي ة نةطةيةنَيت
 .بؤ ئةوةي ئةم ئةركةي وةزارةت دياري بكات, تةماشاي ؤةدةرةكامن كردووة بة نةص شتَيكي وا نةهاتووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو شةشةم و حةوتةمة ئةوة ناطرَيتةوة, ئادباشة كاك دكتؤر ؤو
 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .من باسي ثرؤذةكان دةكةم
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سبطحبجلبطتحبملرؤ ل حعخحبملشطراعحهربس ح قطرا ح قاا حبالث حبلبيئيحبل ح قا)خاَلي دوازدة باسي ثرؤذةكانة 
حللوزبرا حسخح طرارح قاومبط حب حرفضبطحخاللحثالثنيحاوسط ح بق برهط ئةوة ئةوانةي , (بل ح قطمح بلقطئم حقطليط

ئةوة لَيرة , ئةركةكاني سةرؤك و وةزيرة ثرؤذةيةكة دةتوان  ضارةسةر بكرَيت, موديريةتةكاني وةزارةتة
كة يةكَيك لة , ية هةموو ئةو ثرؤذانةي كة هةن و لةمةودوا دةبَيتمةبةستمان لة ديراسة كردن ئةوة

ئَيمة لة خاَلي دوازدة , كارةكاني وةزارةتة كة ئيشي بؤ دةكات تةد يري ئةسةري بي ي بؤ دةكرَيت
دوايي لةسةر داواي ليذنةي ياسايي ثَيمان باش بوو , هةتا مودةتان دياري كردووة, ئيشارةران ثَي اوة

 .ربَيتمودةكة ال ب
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاكة
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَية واية خاَلي نؤيةم و دةيةم دةتوان  بكةين , هةر لةسةر ئةو ثَيشنيازةي ئَيوة كردتان خاَلةكان زؤرن

ي بااَلو توَيذينةوةي زانسك بؤ ئامادة كردن و بَ و كردنةوةو هان ان بة هاوكاري خوَين ن)بة يةك 
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يةعين ئةوة لة خاَلي دةيةم تةنها وةزارةتي ؤَيركردن و خوَين ني , (اخل.......... توَيذينةوةو لَيكؤلينةوةي 
ئامادة كردن و )ئةطينا دةتوان  , نةوةكو هةر هةمان شتة توَيذينةوةو لَيكؤَلينةوةية, بااَلي بؤ زياد كردووة
ان بة هاوكاري خوَين ني بااَلو توَيذينةوةي زانسك بؤ توَيذينةوةو لَيكؤلينةوةي بَ و كردنةوةو هان 

 .هةردووكيان بكةين بة يةك( اخل.......... 
, ئةوة راثؤرتَيكة, يةعين لةوناو نيدامي وةزارةت ا هةية, دةناعةتي من خاَلي دوازدة زيادة -0

 .يان بة وةرنةطرتين, بة وةرطرتين, كرَيتئةوة هةموو لة ناو جةلسات مونادةشة دة, مونادةشةيةكة
طرتنة بةري شَيوازي ثَيويست بؤ مرؤظ و )خاَلي ضواردةو ثانددةش هةر دةتوان  بيانكةين بة يةك  -7

ثاراستين ذينطة لة تيشكاوةري زيان بةخش و ئالودةطي ذينطةيي و بة ثشت بةسنت بة نووسينطةو تاديطةو 
, بةاَلم سَي خاَلي ترم هةية, ئةوة ماددةي ضواردةش زيادة, زياد بكرَيتئةوة وشةيةكي تري بؤ ( تةكنةلؤذيا

 :يةعين وةكو ثَيشنيارَيك لَيرة دةكةم زؤر طرنطيشة
كة كاتي تؤ عي داتت لةطةَل دةوَلةت دةبَيت نيفايات و شت روون , لة دنيا تةسروو بي و نيفايات/ يةكةم

زة طةشة دةكةن دةوَلةتاني طةورةن و نيفاياتي زةري و بةتايبةتي ئةو واَلتانةي كة تا, دةكةنةوة واَلت
ئةوانة دةبَيت ئةم وةزارةتة لة ئاماجني خؤي دابنَيت دذ بَيت بة دروست بووني هَيناني هةر جؤرَيك لة 

ح(. ص فحبملوبهح بلوفطاطتحبخلطريا), (بلوفطاطتحبخلط ا)نيفايات كة ئةو واَلتانة لة دةروبةري شار هةنة 
هةن َي جار تةجاريل , دةبَيت ئاطاداري تةجاريب ب , وةتةي كة لةم واَلتةدا هةيةئةو سةر/ دووةم

يان , دةبَيت هةم وةزارةتي ذينطة ضاودَيريةكي هةبَيت بةسةر ئةو ئةزموونانة, ناوخؤيي دةبَيتة شَيوان ن
 .ئةو تاديطانةي كة لة باري مةواد دا هةية

مةسةلةن لة واَلتي ئَيمة , مةوادي كيمياوي, ةي كة دةكرَينئاَلوطؤرز كردني ئةو ماددة ترسناكان/ سَييةم
هَيناني , دوايَي دةردةضَيت خةَلكي ثَي دةكوذن, دةبين  لة عَيراد ا هةية مةواد هةية بؤ مَيشك و شنت

يان مةسةلةن , بةاَلم ئةمانة دةستكارييةكي دةكةن, يةعين دانونيية, مةوادةكة لة ئةسَ  ا خؤي دروستة
دةبَيت , دةبَيت ئةو ماددة ترسناكانة كة لة واَلت ا هةية لة رووي دانونييةوة مةمسوحة, نشتَيكي دةكة

ئةوة يان بةكارهَيناني غةَلةتي لَي , وةزارةت زؤر وردكاري لةسةر ئةم مةوزوعة بكات و ئاطاي لَي بَيت
وةكو ومت ماددةي بؤ لةناو هةر, يان وةكو بَ َيي جارَيكي ديكة يياغةيةكي نوَي نةكرَيتةوة لةناوي ا, نةكرَيت

يان موتوربةي دةكةن لة شتَيكي تر و شك طةورةتري ثَي , دوايي دةستكارييةكي دةكةن, بردني مَيش
 .سوثاس, بة دةناعةتي من ئةو سَي خاَلة طرنطة وةزارةت لة ئاماجنةكاني خؤي ابرزَيذَيت, دةكةن

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :يدس يمان خ  خض بةرزَيد 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هَيشتا ثيسيا ذينطَي نةطةيشتا مةترسي و كيضا دةوَلةتا , ئيش بةلكو ئةظ وةزارةتة لة كوردستانَي و

يةعين , (بلوقطا حخريحسخحبلاالج)لبةر دروتا هةي بة عةرةبي دةخوَينمةوة , ئةجنةبي و ثيشةسازي هةي و
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خاَلة يازدةدا راسثاردةيةك لةالي وةزارةتا ذينطةَي بؤ وةزارةتا بينية , خؤثاراسنت ضاك ة لة ضارةسةر كردن
هةن ةك بابةت هةبن بؤ ث  هشيار كردنة , ثةروةردَي هةبت كو دؤناغة سةرةتايي دابنَيت بةالي كةم

ئةطةر , دوو دوتابي نةبَيت, ضونكة ماَلَيك نيية دوتابيةك, دوتابيان و خوَين كاران بؤ ثاراستنا ذينطةهَي
بَيطومان ئةو دَي ماَلَي خؤشي , َلَيك يةك دووةك لة كضكاتي بَينة راسثاردن و ذينطة بثارَيدنهةر ما

 .سوثاس, رادةسثرَي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :رؤذان عب القادر دزةيي.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :سَي خاَلة هةية

ثَية باشة دةسةاَلت ب رَيتة , ين ذينطة ماناي ثاراستين ذيانةلةبةر ئةوةي وةزارةتي ذينطة ثاراست: يةكةميان
, وةزير سدا ؤةرز بكات لةسةر ئةو كةسانةي هةر كارَيك ئةجنام دةدةن دةبَيتة هؤي ثيس بووني ذينطة

 .يةعين غةرامةيةك لةسةريان ؤةرز بكرَيت
وي ةكةي لة تةبةروعات بَيت ئةو سن ودة تةم, داناني سن وودَيك بةناوي سن وودي ثاراستين ذينطة: دووةم

 .بؤ ئةوةي زياتر وةزارةتةكة بة كارةكاني خؤي هةَلبستَيت, لةطةَل ئةو غةرامانة
ياخود كةسي مةدةني يةعين , كةسي ئاسايي, وةزارةت تةعةهودَيك لةو كةسانة وةربطرَيت: سَييةم

ثابةن  بن بةو ثَيوةرة ياخود هةر ثرؤذةيةك دةكةن , مةعنةوي لة كاتي بةكارهَيناني هةر ئامَيرَيك
زةمانَيك بؤ ئةوةي كة كارةكةيان كةوا , ياخود تةعةهودَيكيان لَي وةربطرَيت, دةوريانة بؤ ثاراستين ذينطة

 .سوثاس, كاريطةري س ل نابَيت بؤ سةر ذينطة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :ثاشا خض بةرزَيد ظيان اب  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ر ثَيشنيارم هةية بؤ جةنابي وةزيرسَي ضوا

تاكو بضَيتة ناو , يةكَيكيان ئةوةية كةوا ذينطة بضَيتة هةموو شار و طون  و ئةوانة بةشَيوةي رَيكخراوةكان
 .ئةمة يةك, هةموو توَيذو ضينةكان

ئةمةي كةوا مامؤستا ثري خ ر طوتي دانيشنت لةنَيوان وةزارةتي ذينطة و وةزارةتي ثةروةردة / دووش
تاكو هةستةكة دروست , بؤ ئةوةي خبرَيتة بةرنامة و مةنهةجي خوَين ن هةر لة سةرةتاييةوة, بكرَيت

هةست كردن , ضونكة من يةك شتة هةية لةبارةي هةستكردن ثاراستين ذينطة ثةيوةستة بة هةست, ببَيت
داني بؤ خؤمان ضونكة هةر تاكَيك لة ئَيمة ردابةيةكي ويذ, بة مةس ووليةتةكةت ئينجا دةبَيتة ئةرك

 .ثاشان ببَيتة ئةرك, تاوةكو ثاراستين ذينطة بة ئةركي خؤمان بدان , دروست بكةين
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بةنيسبةت لَيكؤَلينةوةي مةي اني , ثَيشنيارَيكي تريشة هةية هةر بةنيسبةت ئةو خااَلنةي لَيرة هةنة
بةاَلم دووبارة , ئةوةش سةنتةري توَيذينةوة دروست بكرَيت, بكرَيت بةشَيوةي زانسك و ئةكادميي

 .هةماهةنطي بكرَيت لةنَيوان وةزارةتي ذينطةو وةزارةتي خوَين ني بااَل لةطةَل زانكؤ
كةوا ئَيستا ئَيمة هةموومان دةبين  لة ماَل و , خاَلَيكي تريشة هةية بةنيسبةت ثيس بووني ذينطة
ترةيةي كة دةبين  سةيارةكاني بةتايبةتي ئةو ؤة, كؤاَلنةكاني خؤمان واتا زبَد بووتة كَيشةيةكي سةرةكي

دةبَيتة سةرضاوةيةكي ثيس بووني ذينطةو , بةاَلم زبَ يش كة كؤ دةكرَيتةوة, زبَد زؤر كةم دَيت
, كةوا دووبارة هةماهةنطي بكرَيت لةنَيوان وةزارةتي ذينطةو وةزارةتي تةن روسك, سةرضاوةيةكي نةخؤشي

هةم , هةم لة مةترسيةكة رزطارمان بَيت, واي لَي بكرَيتئةوةش بؤ ئةوةي يةعين وةكو واَلتي جيهان زبَد 
 .يان ثةيين لَي دروست بكرَيت, ئيستيفادةي لَي بكرَيت بكرَيتة بةشَيوةي وزة

خاَلَيكي تريش ثيس بووني ذينطة سةرضاوةكةشي كةوا ئَيستا ئَيمة لة هةولَير هةموومان دةناَلَين  بووني 
ديسان تةنسيقَيك لةنَيوان وةزارةتي ذينطة , ان هةموو لَي ثيس كردينةكةوا ئاو و هةواكاني, ئةو مؤلي ةكان

بؤ , كةواتة دةبَيت وةزارةتي ذينطة تةنسيق بكاتن لةطةَل هةموو وةزارةتةكاني تر, و وةزارةتي كارةبا بكرَيت
 .سوثاس, ئةوةي شتَيكي باش بينة كايةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :ن ع يبةرزَيد عمر عب الرب

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من , دةكات( بلام حعلىحمحطا حبلطبيا ح ب شط حبحملميطتحبلطبياي )بةنيسبةت ؤةدةرةي سيازدة كة باس لة 

باس لة راوكردني بة ثةلةوةر و , بؤ ئةوةي تةكمي ة بَيت زياتر, ثَية واية لةطةَل ئةو ؤةدةرةي بَيت
 .سوثاس, ضونكة ئةوانيش بةشَيكن لة ذينطة, تطيان ةبةرة تةبيعييةكانيش لةطةَل بكرَي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك رةشاد
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

تةنيا دوو سَي ؤةدةرةي طرنط , بةاَلم زؤري ضارةسةر كراوة, ئَيمة راثؤرران هةبوو هي ليذنةي شارةواني
كة ئَيستا ماددة دووة لة ؤةدةرةي ثازدة , يةك لةوانة لة ماددةي سَي, ان دةبَيتلةوانة موداخةلةم, ماون

( عخح  ايح سطئ حبالعالمح بلتوجيهحبملارسي)ثَيشنيار دةكةين ئةو عيبارةية ئيداؤة بكرَيت لة كؤتاييةكةي 
بلزبمح زبراحح-13)ئيداؤة بكرَيت ( 13)دوايَي تةسةلسولي , ئةوة ئيداؤة بكرَيت, لةسةر رستةكةي كة هاتووة

حبلرووي ح حلالقيط  حبالربضي حف ز حقيطسبط حعوا حبالسطسي حبلتصميم حضمخ حخض ب  حلتخصيصحسرطقطت بلبلااطت
 .سوثاس, ( بلت طرا ح طالضطف حبىلحبخلاسطتحبلصحي حبالخ ى
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كو راثؤرتةكةي يةعين وة, ئةوة ضوارةم بوو, سَي موداخةلةت كردووة, تؤ بتطوتباية راثؤرمت هةية
 .ؤةرموو, خبوَينيةوة وا بوو

 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة ئةوة لة ثةيرزةوي ناوخؤي وةزارةتةوة جَيي , منيش ثيشتيواني دةكةم كة خاَلي دوازدة نةمَينَيت

ثَية باشة لة دواي ئةوة زياد ( تةكانهاوكاري و هاوئاهةنطي لة نَيوان وةزارة)لة خاَلي ضوارةميش , بكرَيتةوة
يةعين اليةني ناوخؤيي و , (ئةو اليةنة دةرةكي و ناوخؤيانةي كة خةخمؤي ثاراستين ذينطةن) بكرَيت 

 .هةن َيك جاريش لةطةَل دةرةوة زياد بكرَيت, ضونكة هةن َي جار لةطةَل ناوخؤ و, دةرةكي بؤ زياد بكرَينت
بةاَلم , وةكو خؤيان باس دةكةن, تةرجومةيان نةكردووة كورديةكةش هةرضةن ة ليذنةي دانوني

ثَيويسك بة , بؤ ئةوةي جارَيكي تر بة عةرةبي رازي ب  و, توركيان بؤ خستينة ناوَي( ساغَ ةمي)
 .لةطةَل رَيدم ا, دةستكاري كردنةوة هةية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد حامت حمم  جان حسن

 .ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئ
ضونكة ماددةي سَييةم بوو بة ماددةي دووةم هاوشَيوةيةكي , هةردوو برزطةي سَي و دوو لة ماددةي دووةم

 .سوثاس, من ثَية واية بكرَيتة يةك برزطة, تةواوي يةكن و يةك ماناش دةدةن
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .وري ؤةرموودكتؤر ن, ئةؤدليةتي دسة كردن بؤ كةسانةية كة دسةيان نةكردووة
 :نوري مجيد تاَلةباني. بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةكَيك لة سةرضاوة طرنطةكاني , لة بةشي زؤري شارو شارؤضكة و دَيهاتةكاني كوردستان ا ئاوةرزؤمان نيية

  لة ثيس بووني ذينطة بةداخةوة ئةو وشةية بةكار دةهَينة ئةو ض كاوانةي كةوا لة هةموو شوَينَيك دةبين
ثَيويستة يةكَيك لة ئةركة سةرةكييةكاني ئةو وةزارةتة ئةوة بَيت بة , ثَيش شارؤضكة و دَيهات, شارةكان

كة , بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيشة طةورةية, هاوكاري كردن لةطةَل وةزارةتةكاني ديكةي ثةيوةن ي ارة
 .زؤر سوثاس, اسةرضاوةي ثيس بووني ذينطةية لة هةموو شارو شارؤضكةكاني كوردستان 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
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 :بةرزَيد مجال حمم  داسة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم حةز , لةناو ييغةكان و باسةكان ا باسي ثاك و خاوَيين دةكرَيت, من بة حةديقةت تَيبينيةكة هةية

ارة ئةمرزؤ لة كؤمةَلطاي مةدةني لة سةي, دةكةم ئةطةر ئيمكان بَيت بة ديتَيد بضينة سةر مةوزوعي سةيارة
بؤ , دةبَيت راثؤرتَيكي تايبةتي هةبَيت, هةموو شوَينَيك بؤ ثاراستين ذينطة دامودةزطايةكي تايبةتي هةية

ض لة ئةوروثا , ض لة وي يةتة يةكطرتووةكان, هةموو دوو ساَل جارَيك, تازة كردنةوةي سةنةوي سةيارة
دةبَيت سةيارة بضَيت ضةك بكات بة ئس وبَيكي تايبةتي , هةيةهةريةكيان سيستةمَيكي تايبةتيان 

كة ئةم سةيارةية مةكينةكةي هةمووي ئيش دةكات و هي  , يةعين بتوانَيت ئةوة بسةملَينَيت, كؤمثيوتةري
ئينجا دةتوانَيت ئةو سةيارة لَي , بؤ دروست كردني دووكةَل و هةن َي غازي تر, موشكي ةيةكي نيية

بؤ ئةوةي لة داهاتوودا لة , ارَيكي وا بكرَيت لةنَيوان وةزارةتي ذينطةو وةزارةتي داخي يئةطةر ك, خبورَيت
كة ئةمرزؤ كوردستانيشي , ضونكة ئةمة يةكَيكة لة هةرة موشكي ة طةورةكان, شوَينَيكةوة دةست ثَي بكةين

 .سوثاس, ضونكة سةيارة يةكجار ؤراوان بووة, طرتؤتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووؤة
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
نةك , ضونكة سيستةمي ئَيمة سيستةمَيكي ؤي راَلية, ثَيشنياري ئةوة دةكةم خاَلي ثَينجةم الب رَيت

 .ئةوة يةك, ئَيمة مايف ئةوةمان نيية داخي ي موعاهةدات و ئيتيفادياتي نَيو دةوَلةتي ب , كؤنفي راَلي
دةَلَيت , يياغةكةي موةؤةق نيية, َلي ضوارةم ثَية واية هةم يياغة و هةم ماددةكةش زيادةخا/ دوو

 .ئةوة يةك(  نيحبلوزبربت)نةك , (سعحبلوزبربت)دةبَيت بطوترَيت , (بلتاط  ح بلتورييح نيحبلوزبربت)
بلتورييح بلتاط  حسعح) كة دةَلَيت, ثَية واية لة خاَلي دةيةم باسي ئةوةي كردووة, ئةطةر ئةو خاَلة الب رَيت

ئةطةر لَيرة , نةكراوة( بجلبطت)تةنها باسي , (سؤسرطتح زبراحبلتاليمحبلاطليح بلبحثحبلالميح بلوزبربتحبالخ ى
 .سوثاس, لة خاَلي ضوارةم زياد بكرَيت( بلوزبربتح بجلبطتحبالخ ى)تةنيا وشةي 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دارا جةنابي وةزير

 (:وةزيري ذينطة)ا حمم  ام  بةرزَيد دار
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ذينطةشيان دةوَلةمةن  , كة بابةتةكةي ئَيمةيان دةوَلةمةن  كرد, من سوثاسي هةموو ئةو بةرزَيدانة دةكةم
ثَية واية بةشي زؤري لة دانوني حيمايةي بي ة , ئةو ثَيشنيازانةي بةرزَيديان كرديان, كرد بة تَيبينيةكانيان

عقوبات و غةرامات , يةعين بةشي هةرة زؤري لة دانونةكة باس كراوة, كة دَيتة بةردةسك جةنابتان, هةية
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ئةو مةسائي نة لةوَي , و دةزيةي سةيارات و سااَلنة سةنةوي تازة ناكرَيتةوة تا ؤةحصي بي ي بؤ نةكرَيت
ئَيمة مهاممان باس , ان كردووةدةطةرزَيتةوة ئةو بابةتانةي ئَيمة لَيرة بامس, باس دةكرَيت ثَيتان دةطات

, كاري ئَيمة هوشيار كردنةوةي خةَلكة بةشَيوةي جؤراو جؤر, هاتووين ثوختةيةكمان باس كردووة, كردووة
ئي  دوايي تةندية كردني ئةركي سةر شاني ئَيمةية لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةو خبرَيتة ناو مةنهةجي 

 .خوَين ن و هةموو ئةوانة
لةبةر ئةوةي , ئَيمة هةَل ةست  بة ثاراستين ذينطة, دووة لةطةَل وةزارةتي ثةيوةن ي ارباسي ئةوةمان كر

ئَيمة شتَيكي طشتيمان نووسيووة لةناويشي ئةوةش دةطرَيتةوة كَيشةي , ئةوةمان نووسيووة وةكو مةهام
دواي , ا نووسيووةبؤية ئَيمة ئةو خااَلنةمان و, ضي هةية لةطةَل وةزارةتي ثةيوةن ي ار باسي بكةين, زيراب

ئينجا , ديراسةتَيكي زؤر و سوود وةرطرتنيش لة مةهامي وةزارةتي بي ة لة زؤربةي واَلتاني دنيا هَيناومانة
ئةوةي بةرزَيديان , ئةطةر ئيداؤةيةكيش هةبَيت, ثَيشة واية شتَيكي زيادي تَي ا نيية, هاتينة ئةو ئةجنامةو

بؤية , ضونكة ئَيمة زؤر بة طشك خاَلةكامنان نووسيووة, تةوةوتيان لةناو خاَلةكاني ئَيمة جَييان دةبَي
كة لة داهاتوودا بَيتة , جارَيكي تر دةَلَية داواكانيان زؤربةي لةناو دانوني حيمايةي بي ة جَيي دةبَيتةوة

 .سوثاس, بةردةستتان و ئةو كاتة مونادةشةي بكةين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :عي  مةمخووريس  طه بةرزَيد غفور 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من زياتر لة بيست جار دةسك خؤم , بةرزاسك من ط ةيية هةية لةو شَيوازة ئي ارة كردنةي كؤبوونةوة

 .ئةوة خاَلَيك, يةعين بةرزاسك بة هي  شَيوةيةك ضاوت هةَلنةبرزيية الي ئَيمة, بةرز كردةوة بؤ طفتوطؤ
دةطوترا كَي مونادةشةي هةية؟ , كة ماددةيةك دةخوَين رايةوة, ثَيش دواتر لة هةموو دانيشتنةكاني 

ئَيستا بةرزاسك هةر ئةو شَيوازة , ثاشان دادةخرا, ناوةكان دةنووسرا بةطوَيرةي ناوةكان مونادةشةكان دةكرا
خةَلك هةية دة جار دسة , هةر يةكة لة الي خؤي دسة دةكات و عةدالةتيش نيية لة دسة كردن, نةماوة

, منوونة خؤم بيست جار داوام كرد دسة بكةم, خةَلكيش هةية يةك جار مةجالي نةدراوة دسة بكات, ةكاتند
 .زؤر سوثاسيتش دةكةم بؤ ئةو عةدالةتة, مةجالت نةدا دسة بكةم

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ,  بَيتئةويش رةخنةية لةوةي كةوا شَيوةي مونادةشة كردنةكة نووس , بةشَيكي ط ةييةكةت دةبولة

يان ثَينج , وةكو ماددةكاني تر ضوار كةس, من تةسةورم نةدةكرد ئةو هةموو كةسة داواي دسة كردن بكةن
لةبةر ئةوةي ئةوة يةكةم  , بةشةكةي تر مةرؤوزة, ثَيويست بة نووسيين نةدةكرد, كةس دسةي دةكرد

نيهائيةن بة موتَ ةديش , ةس مةدصود نييةدةيةم  جارة دةَلَية ئةطةر ضاوم لة يةكَيك نةبوو ك, جار نيية
تةنيا ئةوانةي دوو , ؤ ن كةس دسة مةكة, هي  مةبةستَيكة نيية بَ َية ؤ ن كةس دسة بكةو, دةيَ َية و
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ئَيستا , سةردار دوو سَي جار موداخةلةي كردووة, رةنطة داوا بكةن, يان سَي جار موداخةلةي دةكةن, جار
دانونةكةش دانونَيكي وا , ئةطةرنا هي  موبةريرَيك نيية رَيطة نةدةم, بووةضاوم لَيت نة, خستومةتة ئاخري

من , ئةو دانونة ثابةن ة بة هةموومانةوة, ياخود بة ئيتيجاهَيك بريزوَينة, نيية بَ َية مةبةستَيكة هةبَينت
ةطةر ئ, من ثَية واية خاَلةكان زؤر دووبارةي تياية, تةسةورم نةدةكرد ئةوةن ة موداخةلة هةبَينت

رستةيةك لةوَي , ي لةو خااَلنةدا هاتووة%(22)ئةو موداخةالنةي كة كراوة لة , بطةرزَيينةوة بؤ تةجروبة
, ي%(22)ثَيشنيارَيك دةضَيتة ئةوَي و ثَيشنيارَيكي تازة دَينت دةَلَية لة , هاتووةو رستةيةك دةضَيتة ئةوَي

, كة مونادةشةكة كةم خبايةنَينت, ةورم دةكردلةبةر ئةوة من تةس, ضونكة هةن َيكي شك نوَيي تَي ا بوو
 .كاك سةع  ؤةرموو, بةس لةمةودوا وا دةكةين, يان ثَينج كةس دسة بكاتن, ضوار كةس

 (:وةزيري هةرَية)حمم  ام  خال  بةرزَيد سع  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو , جةنابيشت ئيشارةتت ثَي اوةكو , بؤ ئةوةي ئيستيفادة لة كات بكةين, من ثَيشنيار دةكةم بؤ لةمةودوا
موالحةزةكانيان زووتر , ليذنانةي كة ثةيوةن ي ارن بةو وةزارةتانةي كة ثرؤذةكانيان مونادةشة دةكرَيت

هةم با بَ َي  ئةو تةنسيقةي لةنَيوان ليذنةي , بؤ ئةوةي هةم خؤي ئامادة بكات, ب ةنة جةنابي وةزير
مةسةلةكانيان هةموو برزان ؤتةوة دَين لَيرة عةرزي دةكةن لة با بَ َي  ئةوان , دانوني و وةزير هةية

برزوا دةكةم هةن َيك , ئةوةش يةك لة كَيشةكانة, يان مونادةشة دةكرَيت, ثةرلةمان و ئي  ثةسن  دةكرَيت
جارَيكي تريش , يةعين ئةوةي من موالحةزة بكةم, مةوزوع و ميحوةر و شت دَيتة ثَيش زياتر ليذنةكان

 .زؤر سوثاس, بةرزَيدتان بامسان كردهةر لةطةَل 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هةرضةن ة دَلنيام ليذنةي دانوني لةطةَل , خؤي دةبواية ليذنةكان, ئةوةي ئيشةكاني ئَيمة ه  كردووة
بةاَلم ليذنةي تةن روسك و ليذنةي شارةواني ثَيش  راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةن و , وةزير دانيشتوون

لةطةَل ئةوةش ا , لةطةَل يةك ي دانيشن و ئيشةكانيشمان ئاسان دةبوو, ير يةك ي بكةنةوةولةطةَل وةز
 .كاك رةشاد ؤةرموو, ئينشائةَلَ  بؤ ثرؤذةكاني تر

 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم وةكو , انة دةنووسرَيتكاتي ئةو راثؤرت, كة ليذنةي ئَيمة موشتةرةك دانيش , من ئةوةم ثَيشنيار كرد
ثَية خؤشة لة ئاين ة ئةو مةشروعانةي حةوالةي ئةو ليذنانةي تايبةت دةكرَيت لةطةَل , ثَيويست نةكرا

 .زؤر سوثاس, ليذنةي ياسا دانيشن بةيةكةوة كؤتايي ثَي بَينن باش ة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي ليذنةي , ضوار جار رَيطةم دا بة تؤئَيستا ئةوة من , جا ئةوة مةس ووليةتي هةمووتانة
دةبواية بَييت لَيرة دانيشت و راثؤرتةكةش حازر بَيت و تةوجيهي سةر ئةن امةكانيش كرا , شارةوانيية

 .وةزيريش رةئي لةسةر دابَيت بة هةماهةنطي ثَيكةوة بن, بَيت
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ئةطةر ئةو , ئيجابي تَي ا هةية بةرزاسكثَية واية زؤر ثَيشنياري , ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي
رةئيتان بَ َين لةسةري , هةن َيكيان شك باشي تياية, ضيتان ثَي باشة, موالحةزةتانةي كة دران كاك شَيروان

 .تكاية
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةنيا لة ؤةدةرة دة , َيكي وامان نييةئَيمة بةنيسبةت راثؤرتي خؤمان لةطةَل جةنابي وةزير هي  خي ؤ

ئةو طؤرزانكاريةي بةسةردا نةيةت و , كة وةكو خؤي مبَينَيتةوة, ؤةدةرة دةش مانعيمان نيية, نةبَيت
 .سوثاس, ئةواني تر هةمووي لةطةَل بؤضوونةكاني جةنابي وةزيرين, وةزارةتي ئوخرا مبَينَيتةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بقرتبجح)ؤةدةرة ثَينج , طوتيان دةسةاَلتي هةرَية نيية, يةي كة ثَيشنيار كرا ئي غا بكرَينتلةسةر ئةو ؤةدةرة

ب ضمطمحبالقليمحبىلحبال فطفيطتح بملاطهابتح بلد  وكوالتحبالقليمي ح بلا لي حبملتالق ح طلبيئ ح ستط ا ح وفي هطح
 .رةئيت ضية جةنابي وةزير ,طوتيان لةطةَل ه  ناطوجنَيت و ئي غا بكرَيت, (سعحبجلبطتحبملاوي 

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة راستة ئَيستا لةطةَل ثةرلةماني عَيرادي كَيشةيةك هةبَيت , ئَيمة ئةو ؤةدةرةية بة ثَيويست دةزان 
هانيش ئةوةمان نووسي لة سَي وةزارةتةكاني ديكةش هةر ثَيش  بووة لةطةَل كاك بور, لةسةر ئةوة

كة , ئَيمة ئَيستا كار لةسةر ئةوة دةكةين, عودود لةطةَل دةوَلةتاني تر بة هةمان شَيوة, ئيتيفادياتي دةولي
خؤمان راستةوخؤ هةرَيمي كوردستان داخي ي ئةو ئيتيفاديانة ب  كة تايبةتة بة ذينطة لة رَيطاي 

ئةمةش ياساكة خؤ بؤ , خؤتان هةوَلمان بؤ داوة ,لة هةرَيمي كوردستان ا( un)رَيكخرةري كاروباري 
بؤ , هيوادارين لة ئاين ةدا راستةخؤ وةكو هةرَيمي كوردستان داخي ي ئةو ئيتيفادياتانة ب , ئةمرزؤ نيية

 .ئةوةي مبَينَيت باش ة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

مةسائيد هةنة ثَيويست بةوة  يةكَيكيان ئةوةية هةن َي, خؤي يةعين دوو شك جياواز هةية لةرزاستي ا
مةسةلةن دذي ئيع ام حةرةكةيةكة سنووري , دةتواني بةناوي حدبيش ئيمدا بكةيت, ناكةن دةوَلةت بَيت
, وةكو حدبيش ثابةن  بووين لَيرة ئيمدا بكةين, ئَيمة ثَيشي هةشت نؤ ساَل ثَيش ئَيستا, دةوَلةتي بةزان ووة

مات دَينت لةطةَل ئةحدابي موعارةزة ئيتيفاق دةكاتن كة ئةلغام مونةزة, دذي ئةلغام, كة دذي ئيع ام ب 
بؤية دةبَيت , كة طوتت ئيتيفادياتي دوةلي يةعين لة نَيوان دةوَلةتانة, بةاَلم ئيتيفادياتي دوةلي, دةضَينن

ئيتيفاداتي دوةلي يةعين لة نَيوان , ئةو وشةية بة شَيوةيةك بَينت ئيحرامجان نةكات و واديعيش بَيت
حبل ح)بةاَلم ئةطةر بَ َيي , َلةتي عَيراق و ئَيمة دةوَلةتَيكي ؤي راَل دةو حبلا لي  ح بلابوه ح طملوبثيي باللتزبم

يان ئةطةر ييغةكة مبَينَيتةوة بةشَيوةيةكي تر , ئةوة دةكرَينت ئةوها, (ب  س حسخحبج حبحلفطظحعلىحبلبيئ 
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مي ح بلا لي حبملتالق ح طلبيئ ح ستط ا ح وفي هطح بملصطهق حباللتزبمح طال فطفيطتح بملاطهابتح بلد  وكوالتحبالقلي)
 (.عليبطحسخحقب حبحلووس حبالحتطها 

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةطةر وةكو ئةن امَيك , موعاهةدات و ثرؤتؤكؤل, ئَيمة مةبةستمان ئةوةية ئيتيفادياتي دةولي هةية
بؤية ئةو ئيتيفادياتانة هي  مانعمان , ئيتيفادياتةكان زياتر تايبةتن بة ثاراستين ذينطة, ن تياي اوةربطري

سةبارةت بة , ئةو ئيتيفاديةية سةبارةت بة مةنعي نةؤاياتي نةوةويية, وةكو ئيق يمَيك داخيد بب , نيية
وةكو هةرَيميش , الةممان ببَيتبؤية ئةطةر ئَيمة ئةم مةج, سةبارةت بة ثاراستين ئاوة, ثاراستين هةواية

ئيتيفادية , نة خؤمان ئيتيفاديةكة بكةين, ئَيمة وامان باس كردووة, بتوان  داخي ي ئةو ئيتيفاديانة بب 
 .نَيودةوَلةتيةكة بؤ ئَيمةش بب  بة ئةن ام تياي ا

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
خوا دةكات دةبينة , م يؤنيش لةطةَل لة سةدا , لةطةَلت %( 122)ئةطةر بة رةغبةت بَينت ئَيمة 

ئةو دةستوورة ثَيمان دةَلَينت , بةاَلم ئَيستا دةبَيت ثابةن  ب  بةو دةستوورة, دةوَلةتيش لة موستةدبةل
لةبةر , دةستوور حةسري كردووة بة حكومةتي ئيتيحادي, ئيتيفادياتي دةولي لةاليةن حكومةت حةسرة

شتَيك , كةسيش ئيعترياؤمان ثَي ناكاتن, ةن نةتوان  جَيبةجَيي بكةينئةوة بؤ شتَيك بَ َي  تةنيا عاتيفي
كةسيش نةَلَينت ئةوةتان , واديعي بَينت, بَ َين كة بطوجنَينت لةطةَل دةستووري عَيرادي دةنطمان بؤ داوة

, منسةغرةيةك دةبَينت بة رةئي , نووسيووةو لةطةَل دةستووري عَيرادي ناطوجنَينت خؤتان دةنطتان بؤ داوة
لةبةر ئةوة ئةطةر وشةي ئيتيفادياتي دوةلي كة حمصولة لةنَيوان دوةل دابنرَينت ئي تيدام بةو ئيتيفاديانة 

 .شتَيكي ضاكة
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبالقليم)لة ياساكةدا هاتووة  حب ضمطم َيشنيازي ئةوة بكةين يةعين ئَيمة ث, ئَيمة نةمان طوتووة,(بقرتبج

 .يةعين ئةطةر ثَيشنياريش هةر رَيطة ثَي نةدراوة, ئيق يميش بضَيتة ناو ئةوانة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةكسةر دةَلَي من , لة عَيرادةدا لةطةَل كَي دسة بكةيت دةَلَيت ئةوةم بؤضيية من نوَينةري تؤم دةوَيت
, يةعين ئةوة وةزارةت ئيحراج دةكاتن, هاتووي ئيمدا بكةيت تؤ بؤضي, نوَينةري تؤم لةوَي ئيمدام كردووة

ئَيستا هةن َيك مةهامي موشتةرةك , ئةوة ئةركي منة, ناطوجنَيت لةطةَل واديعَيك, دةَلَيت شتَيكت نووسيووة
كة هاوبةشة ض هةاَليةك دروست دةكات بة ناحةدة , ضؤنيةتي دةرهَيناني نةوتي تازة, هةية كَيشةمان هةية

رةئي ليذنةي دانوني , جا شتَيكة بة حةق نووسراوة حةسرة بةوة موهيمةي دةوَلةتي ئيتيحاديية ,تةبعةن
 .ضيية؟ كاك شَيروان
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

زانيارَيكي وامان نيية لةسةر واَلتاني ؤي راَل , بة حةديقةت ئَيمة ضةن  جاريش دووبارةمان كردؤتةوة
عةجةبة ضؤن تةعامول لةطةَل , يةعين ئةوة شتَيكي واديعي و شتَيكي وازنةيشة, ر ئةو مةسةالنةلةسة

ئَيمة موجةرد دةَلَي  دةوليية عي دةي بة سوَلتةي ئيتيحادي , ئَيمة ئةو مةع وماتةمان نيية, بي ة دةكةن
بلام ح)َيرة ئةطةر بنووسرَيت بةاَلم ل, ئةوة حةديقةتةكة بةو شَيوةية, ناتوان  ئيتيفاديات بكةين, هةية

 .سوثاس, وابدامن هي  زةرةرَيكي نيية, يان نةكرَيت, مةسةلةن ئةوة بكرَيت( علىحبال ضطم
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئي تيدام باش ة, (باللتزبمح طال فطقيطتحبلا لي )بةاَلم ئةطةر بَ َي  , ئةطةر بةو شك ة بَيت دةنا زةرةري هةية
حبلبيئ ح)م خؤ ئيندميام نيية يةعين ئي تيدا ححلمطا  ح بالقليمي  ح حبلا لي  ح بلوبثيي ح طال فطفيطت باللتزبم

 .ؤةرموو كاك نوري, (بخل........
 :نوري مجيد تاَلةباني.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, وة دراوسَيماننئة, بةشَيك لةو كَيشانةي كةوا ثةيوةن يان بة ذينطةوة هةية لةطةَل دةوَلةتاني ناوضةكةوةية

ئَيستا ثَيش تؤزَيك ثرسياري هةن َيك كَيشةي ئاوةرزؤم كرد لة نَيو ئَيران و كوردستاني ئةم ديوة لة الي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةبَيت ئةو حةدةي بَيت ثةيوةن ي بكات بةو , ناوضةي تةوَيَ ةو ئةو ناوانة

انةي كةوا ثةيوةن يان بة ذينطةوة هةية لةطةَل بؤ ضارةسةر كردني ئةو كَيش, دةوَلةتانةي ناوضةكةوة
يان شك دي دةكةن دةبَيتة هؤي كَيشة , ضونكة جاروباري وا هةية هةن َيك ئاو, لةطةَل توركيا, ئَيران

حكومةتي هةرَية ثَيويستة ثةيوةن ي راستةوخؤ بكات لةطةَل ئةو , كَيشةي طةورة بؤ ئَيمة, دروست كردن
 .سوثاس, دني ئةو كَيشانةبؤ ضارةسةر كر, دةوَلةتانة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تؤ , ئَيمة دةَلَي  ئيتيفادياتي دةولي, بةاَلم ئةم ثةيوةن يانة شتَيكن زةرووريينة, سوثاس كاك دكتؤر

مومكينة , وةكو هةرَية ئيتيفادَيكي دةولي ئيمدات لةطةَل دةكات, ئيتيفادي دةولي يةعين لةطةَل ئَيران
دوو شاري سنوورين موحاؤةزة لةطةَل يةك ي دادةنيش  و , وان كرماشان و س َيماني بكرَيتئيتيفادَيك لةنَي

ئةوانة , ضؤن ئاو دابةش بكةن؟ ضؤن يناعات تةبادول بكةن, ئيتيفاق دةكةن ضؤن ح ود بثارَيدن
من , ئوستازيبةاَلم كة ناوت لَي نا ئيتيفاديةي دةولي تؤ دةزاني لةو شتانة لة دانوني دوةلي تؤ , تةبيعيية

هةر , بةاَلم كةليمةي ئيتيفادياتي دوةلي لةنَيوان دوةلة, بةاَلم تةعاون دةكرَيت, كاك ؤةرسةت ؤَيرم دةكات
 .لة ناوةكةشي واية ئيتيفادياتي دوةلي

 
 



 430 

 :رضطبةرزَيد عب الربن اب  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, دارايية, كاروباري دةرةوةية, مةركةزييةمةهامي حكومةتي , ئةوةي كة لة دةستووري ؤي راَلي هاتووة
كةواتة دةتوان  ئيشي بؤ , ديفاعة نةهاتووة ذينطةش راستةوخؤ كة حكومةتي ؤي راَلي سةرثةرشك بكات

 .سوثاس, بكةين لةو بوارةدا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوجا ئةو ئيتيفادياتة , (ةاالتفاديات والعقود ال ولي)ئَيمة دةَلَي  , ئَيمة باسي ذينطة ناكةين مامؤستا
يةكةم جار ليذنةكان , كة طوتت ئيتيفاديات وةزاراتي خارجية, ئاوة, ضةكة, يحةية, تةؤس تةكةي ذينطةية

يان وةزيري تايبةت دةضَيت واتا وةزيري , دوايَي وةزارةتي خارجية دةضَيت ئيمداي دةكاتن, دةضن
من ئةوةم , ئةطةر دةبوليان كرد وةرن دة جار دةطؤرزين ,خوا بكات لَيمان دةبول بكةن, دةوَلةتةكة دةضَينت

دانونةكة , بؤ ئةوةي كة دةَلَين ثةرلةمان دانونَيكي دةركرد, بؤ ئةوةي وةزارةتةكة ئيحراز نةبَيت, ثَي باش ة
 .دةبَيت واديعيةتي هةبَيت

 :بةرزَيد ثخشان عب اه زنطنة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوانةن كة لة اليةن نةتةوة يةكطرتووةكان و هةي اتي , يات و ثرؤتؤكؤاَلتي دةوليمن واي تَي ةطةم ئيتيفاد
ئينجا بؤية من , يان ئيندميامي بؤ كردووة, كة عَيراق مويادةدةي لةسةر كردووة, نَيودةوَلةتي ترةوة هةية

حقب )بةاَلم نةك , ئةو ييغةيةي كة ئَيستا باستان كرد بةباش دةزامن حسخ بحلووس ححبل حصوهق حعليبط
حبلا بقي  حبلا ل  ح بمنط , مويادةدةي كردووة, ضونكة عَيراق كاتي خؤي ئيندميامي كردووة, (بالحتطها 

تةوديعي كردووة لةسةر ضةن  ئيتيفادياتَيك وةكو موعاهةداتَيك كة عي دةي بة بة زؤر ذياني 
بؤية , ئيثتاَلي ئةو تةوديعة ةوة دةرنةضووة بة0227هي  دانونَيكيش لة دواي ساَلي , كؤمةاَليةتيةوة هةية

كة , (بلا ل حبلا بقي )بةَلكو , (بحلووس حبالحتطها )بةاَلم نةك , ثَيشنيار دةكةم ئةو ييغةيةي كة ئَيستا طوترا
 .سوثاس, مؤري كردووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
عَيراد ا دةَلَيت يةعين عائي يش دةطرَيتةوة بؤ؟ لة دةستووري , يةك شت هةية كة طوتت دةولةي ئيتيحادي

ئةو دةوَلةتي عَيرادي ؤي راَلة مولدةمة بة هةموو دةوان  و ئيتيفاديات و موعاهةداتي دوةلي كة لةاليةن 
 .دةوَلةتي عَيراق ئيمدا كراوة

 :بةرزَيد ثخشان عب اه زنطنة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بة ئيتيفاديات و , تيدامي عَيراقلة دةستووري عَيرادي ئةو ؤةدةرةيةي كة عي دةي هةبووة بة ئي 
 .نةماوة, موعاهةداتي دوةلي البردراوة
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةن ة , لة ماددةكانيش تةداخوالتَيكي زؤري تَي ا بوو, ئَيستا ئةو ماددةية زؤر مونادةشةي لةسةر كرا

دوو سَي شت لة ثَيشة , ا بووني واري  بوون لةو خااَلنةي كة ئيداؤة كر%(22)من دووبارةي دةكةمةوة لة 
رةئيةك وابدامن كاك سةردار بوو , يةك ثَيشنيارَيكي ليذنةي تةن روستيية كة ؤةدةرةيةك ئيداؤة بكرَينت

من , هةروةها رةئي ليذنةي دانوني ئةوانة, ئةو بةن ةي كة بامسان كرد ثَينجةم ئي غا بكرَيت, تةرحي كرد
سبةينَيش , و هةمووشتان مان وو بووينة دواي خبةين بؤ بةيانيئَيستاش كاتةكة تاخرية, ثَيشنيار دةكةم

جةنابي وةزير لةطةَل ليذنةي دانوني ثَيش دةست ثَي كردني كؤبوونةوة رَيك بكةون لةطةَل ليذنةي 
 .ؤةرموو, تةن روسك لةسةر ثَيشنيارةكان

 :حمم  سعي  جامباز  طرقبةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة , درةنطة( 11)بةرزاسك كاتذمَير , بَيت( 12)يان , (9و72)ةوةي سبةييَن كاتذمَير ثَية باشة كؤبوون
 .ضونكة مومكينة ئةن امان دايد بن, ثَيشنيارَيكة ثَية باشة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, تربةاَلم سبةييَن دةبَيت ؤرسةتَيك ب ةينة ليذنةي ياسايي و وةزير و ئةواني , دةزاني ضؤنة دةي ي ناكات

بؤ ئاطاداريتان رةنطة وةزارةتي دةرامةتة , سبةييَن ئةطةر تةواويشمان كرد, بؤ رؤذاني تر دةي ي ناكات
, كؤتايي دةين  بة دانيشتنةكةمان, كؤبوونةوةية( 11)سبةييَن سةعات , ئاويةكانيش دةست ثَي بكةين

 .سوثاس, بةخَير بَين
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 3/10/6002 رَيكةوتي سَي شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     7/12/0226رَيكـةوتي   رؤذي سَي شةممةبةياني  ي سةر لة(11,12)كاتذمَير   
ــراق   بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةرزَيد عــ نان رشــاد مفــك ســةرؤكي ئةجنومــةن و    كوردســتاني عَي

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة  ,ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برزيــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ي خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      (11)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطة-1
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي دةرامةتة ئاوييةكان -0

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

ةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري دةست, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي سَي شةممة (11,12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت7/12/0226رَيكةوتي 
 .بةردةوام بوون لةسةر طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ذينطة-1
 .توطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي دةرامةتة ئاوييةكانخستنةرزوو و طف -0

وةزيري , وةزيري دةرامة ئاوييةكاك كاك تةحس , سةرةتا زؤر بةخَير هاتين وةزيري ذينطة كاك دارا
داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم , بةخَير بَين سةرضاوان, هةرَية بؤ كاروباري ثةرلةمان كاك سةع  دةكةين

ئةوةي راسك بَيت ثَيرَي بة دةستة , داواكارييةك بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان, ان دانيشنبَين لة شوَيين خؤي
بؤ ئةوةي جةلسةيةك تةرخان بكةين بؤ طفتوطؤ كردن , ئةن امي بةرزَيد ئيمدايان كردووة( 06)طةيشت 

م ثَيرَي من بةاَل, ناوة زؤريشة( 06)لةبةر ئةوةي , لةسةر ئةو ناوانةي كة لة رؤذنامةدا بَ و كرانةتةوة
ئةن امة داواكاريان ( 06)كة ئةو , لة رؤذنامة خوَين ومةتةوة تةسرنامت خوَين ؤتةوة, بةدةستة طةيشتووة

لة كاك , بؤية داوامان لة سكرتياريةت كرد, بةاَلم ثَيرَي بةدةسك سةرؤكايةتي طةيشتووة, داوا كردووة
ؤتةي دادَي لة يةكةم جةلسةي ثةرلةمان هة, ؤةرسةت سكرتَيري ثةرلةمان كرد بيخاتة بةرنامةي كار

تةسرنَيكي تر نةخوَيننةوة بَ َين , هةر بؤ ئاطاداريتان نةَلَين ثشت طوَي خراوة, طفتوطؤي لةسةر دةكةين
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, هةر ئةوةن ةية ئيع منان كرد, مونادةشةي لةسةر نيية, ثَيرَي طةيشتؤتة دةستمان, ئَيمة ئةوة دة رؤذة
, طوران وةكو خةبةرَيك رؤذي دوو شةممة باسي دةكةين, يذنةي دانوني دَيتتةنيا بة ؤرستمان زاني تا ل

طوران ئَيوة لةطةَل بةرزَيد وةزيري , دوَيين كاك شَيروان ئَيمة لةو شوَينةي جةلسةكةمان كؤتايي ثَي هَينا
 .ؤةرموو, ذينطة بطةنة ئةجنامَيك و لةطةَل ليذنةي تةن روسك شتَيكمان ثَيشكةش بكةن

 :شَيروان نايح حي ريبةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي تةن روستيش ئامادة , ئَيمة ئةم بةيانيية كؤبوونةوةيةكمان ئةجنام ا لةطةَل بةرزَيد وةزيري ذينطةو
, كة ئةه او و مةهامي وةزارةتة, دواي ئاَلوطؤرز كردني بريو را سةبارةت بة ماددة سَي, بوو لةو كؤبوونةوةية

كة بريتيية لة ئيداؤةكاني ليذنةي دانوني , جنامَيك كة ييغةيةك بؤ ئةو ماددةية دابنَينطةيشتينة ئة
ئَيستا ئَيمة نةيةكةمان دارزَيشتووة , زائي ةن ئيداؤةكاني ليذنةي تةن روسك زائي ةن تَيبينيةكاني وةزير

 .وثاسس, بؤ ئةوةي رةئي كؤتايي لةسةر ب رَيت, براي بةرزَيدم كاك عةوني دةخوَينَيتةوة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :بملطهاحبلاط ي 

 بافحبلوزبراحبىلحمحطا ح حترنيحبلبيئ ح طحلفطظحعلىحبلصح حبلاطس ح بملوبرهحبلطبياي ح بلتووعحبالقيطئيحمبطح
ح:بطمحبلتطلي  متطرسحبمل,حاضمخحبلتومي حبملرتابس ح حتقييحبلتاط  حبلا ليح بالقليميحيفحه بحبجملطل

بقرتبجحبلريطس حبلاطس ححلمطا حبلبيئ حسخحبلتلوثح بلام حعلىححترنيح وعيتبطح  ا  حعلىحجملسحبلوزرب حح-1
ح.للمصطهق حعليبط

ح ستط ا حسالس حبلبيئ حسخحخاللحبج ب حبلفحوصطتحبملتالق ح طمللوثطتحبلبيئي ح بلاوبس حبملؤث احيفحسالس ح-0
بجلبطتحبملاوي ح بصابرحبلتاليمطتحبخلطص ح طحملاهبتح بلضوب طحمللوثطتحبلبيئي حبلبيئ ح طلتورييحسعحبلوزبربتح 

ح. س بقب حسالس ح وفي هط
ح. ضعحبخلططحبلرووا ح بملتوسط ح  ايااحبملاىححلمطا حبلبيئ ح حتريوبط-7
ح.بلتاط  ح بلتورييح نيحبلوزبربتح بجلبطتحبملاوي ححبمطا حبلبيئ ح-4
حح-0 حبالقليم حإ ضمطم حعلى ح طلبيئ حبلام  حبملتالق  ح بلا لي  حبال فطفيطتح بملاطهابتح بلد  وكوالتحبالقليمي  بىل

ح. ستط ا ح وفي هطحسعحبجلبطتحبملاوي ح طلتورييحسعحبلرلططتحبالحتطها 
ح.بج ب حبملروقطتحبلبيئي ح طلتورييحسعحبجلبطتحبملاوي ح-6
بتحبلاالق حلتوظيفحققولحباللغطمح بملخلفطتحبزبل ح ساطجل حبثطرحبالسلح حبلويميط ا ح بلتاط  حسعحبجلبطتحلح-3

ح.سخحبالسلح ح بلاتطهح بملوبهحبملربب حللتلوثحبلبيئي
ح. ش ح بعابهح  ش يعحبلاربسطتح بلبحوثحبخلطص ححبمطا ح حترنيحبلبيئ ح-2
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بلتورييح بلتاط  حسعحسؤسرطتح زبراحبلتاليمحبلاطليح بلبحثحبلالميح بلوزبربتحبالخ ىحخبصوصحبلاربسطتح-9
  طخلطص حبلبحوثحبملتالق ح طستخابمح,حلتاط  ح بلبحوثحبلبيئي ح بستحابثحس كزحبلبحوثحبلبيئي حيفحبلوزبرا ب

ح.بالسلح حبلويميط ا حيفحكورهستط 
بلام حعلىح ش حبلوعيح بلاقطف حبلبيئي ح  فاي حه رحبجملتمعحبملا يحيفحه بحبجملطلح  وط حبلقاربتحبلبش ا ح-12

ح.لا ربتحبلتارابي حبخلطص ححبمطا حبلبيئ ح  ش يابطعخح  ايحبقطس حبلوا بتح ب
حقطليطح-11 ح بلقطئم  حبل ح قطم حبملشطراع حعخ حبجلبطتحبملرؤ ل  حبل ح قاسبط حبلبيئي ح قيمحبالث  ح ستط ا  هربس 

ح. بق برهطحب حرفضبطحخاللحسااحساقول حسخح طرارح قاومبطحللوزبراح  طلتورييحسعحبجلبطتحبملاوي 
ح.لطبيا ح ب شط حبحملميطتحبلطبياي ح طلتورييحسعحبلوزبربتح بجلبطتحبملاوي بلام حعلىحمحطا حب-10
ح.بفطلحبلوسطئ حبلالزس ححلمطا حبال رط ح بلبيئ حسخحخمط  حبالشاطعحبملؤاخح بلتلوثحبلبيئي-17
حبلاربسطت---14 ح بج ب  حبلبيئي حبالث  ح قاا  ح قطرا  حالعابه حبالستشطرا  ح بجلبطت ح بملختدبت حبملوط ب حبعتمطه

ح. بلتحطلي ح بلقيطسطتحيفحجمطالتحمحطا حبلبيئ ح فيحش  طححتاههطحبلوزبراح  صارح تاليمطت
ح. ضعحبالسسحبلرليم حملاطجل حبملخلفطتح بلوفطاطتح بملوبهحبلضطراح بخلط ا-10

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو راي ليذنةي ياسايي

 (:زانا) خض سعي   دادر بةرزَيد
 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن
 :ماددةي دووةم

بة رَيطةي ثاراستين تةن روسك طشك و دةرامةتي , ثاراسنت و ضاك كردني ذينطةية: ئاماجني وةزارةت
لةو بوارةش ا , بةجؤرَيك طةشة كردني بةردةوام زامن بكات, سروشك و جؤراو جؤر كردني زين ةوةر

 :ركو ؤةرمانانة جَي بةجَي دةكاتئةو ئة, هاوكاري نَيودةوَلةتي و هةرَيمايةتي بةدةست بَينَيت
ثَيشنياز كردني سياسةتي طشك بؤ ثاراستين ذينطة لة ثيس بوون و كاري ضاك  كردني ضؤنايةتيي  -1

 .ذينطة و خستنةرزووي بةردةم ئةجنومةني وةزيران بؤ ثةسن  كردن
بة ثيسكةرةكاني بةدواداضووني سةالمةتي ذينطة لة رَيطاي ئةجنام اني ثشكنيين ثةيوةست سةبارةت  -0

ذينطةو ئةو ؤاكتةرانةي كاريطةرن لةسةر سةالمةتي ذينطةدا بة هةماهةنطي لةطةَل وةزراةتةكان و اليةنة 
(  ضوب ط)ثةيوةن ي ارةكانةوة بة دةركردني رَينماية تايبةتيةكان بة ديار كةرو بةن  و بةستة 

 .ثيسكةرةكاني ذينطةو ضاودَيري كردني سةالمةتي جَيبةجَي كردنيان
 .و درَيذ خايةن بؤ ثاراسنت و ضاك  كردني ذينطة ث ن اناني سااَلنة و مام ناوةن ي -7
 . هاوكاري و هاوئاهةنطي لة نَيوان وةزارةتةكان و ئةو اليةنانةش ا كة ثةيوةسنت بة ثاراستين ذينطة -4



 439 

مايةتي و كار كردن بؤ ضوونة ثاَلي هةرَية بؤ رَيكةوتننامةو ثةمياننامة ثرؤتؤكؤلة هةرَي -0
وَيراي بةدواداضووني و جَيبةجَي كردنيان لةطةَل اليةنة , نَيودةوَلةتيةكان كة ثةيوةسنت بة ذينطةوة

 .ثةيوةن ي ارةكانةوة بة هةماهةنطي لةطةَل دةسةاَلتة ؤي راَليةكان ا
 .ئةجنام اني روثَيوية ذينطةييةكان بة هاوئاهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةن ي ارةكانةوة-6
بةهاوكاري لةطةَل اليةنة ثةيوةن ي ارةكانةوة بؤ , ردن و ضارةسةر كردني ئاسةواري ضةكي كيمياييالب-3

 .كة بوونةتة هؤي ثيس بووني ذينطة, ثاككردنةوةي كَي طةكاني م  و ثاتاوةي ضةك و جبةخانة
و ضاك  كردني ئامادة كردن و بَ و كردنةوةو هان اني توَيذينةوةو لَيكؤلينةوةي تايبةت بة ثاراسنت -2

 .ذينطة
هةماهةنطي و هاوكاري لةطةَل دةزطاكاني وةزارةتي ؤَير كردني بااَلو توَيذينةوةي زانسك و لةطةَل -9

بؤ داناني توَيذينةوةو لَيكؤَلينةوةكاني ذينطةيي و داهَيناني ناوةن ي بؤ توَيذينةوةي , وةزارةتةكاني ديكةدا
كؤَلينةوةي تايبةت بة بةكارهَيناني ضةكة كيمياويةكان لة بةتايبةتيش لَي, ذينطةيي لة وةزارةتةكةدا

 . كوردستان
كار بؤ بَ و كردنةوةي وشياري و ؤةرهةنطي ذينطةيي و وةطةرخستين رؤَلي كؤمةَلطاي مةدةني بكات  -12

ت بة وَيراي بؤنيادناني توانستةكاني مرؤظ لة رَيطةي بةرثا كردني كؤرز و خولي راهَيناني تايبة, لةم بوارةدا
 . ثاراستين ذينطةو هان انيان

كة اليةنة , لَيكؤَلينةوةي و بةدواداضووني راثؤرتةكان بؤ هةَلسةنطان ني ئاسةواري ذينطةيي-11
بةرثرسةكان ثَيشكةشيان دةكةن لةمةر ئةو ثرؤذانةي كة دادةمةزرَين و ئةوانةي ئَيستا دامةزراون بؤ 

ةيةكي طوجناودا لةو رؤذةوةي كة ثَيشكةش بة وةزارةت يان رةتكردنةوةيان لة لة ماو, ئيقرار كردنيان
 .بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنة ثةيوةن ي ارةكان, دةكرَين

كار كردن بؤ ثاراستين سروشت و دروست كردني ثاوانطةي سروشك بة هاوئاهةنطي لةطةَل وةزارةتةكان -10
 .و اليةنة ثةيوةن ي ارةكانةوة

مرؤظ و ثاراستين ذينطة لة تيشكاوةري زيان بةخش و ئالودةطي  طرتنة بةري شَيوازي ثَيويست بؤ-17
 .ذينطةيي

ثشت بةسنت بة نووسينطةو تاديطةو اليةنة راوَيذكاريةكان بؤ ئامادة كردني راثؤرتةكاني خةمَ ن ني -14
َيي كاريطةري ذينطةيي و ئةجنام اني لَيكؤَلينةوةو شيكاري و ثَيوانةكان لة بوارةكاني ثاراستين ذينطة بةث

 .ئةو مةرجانةي وةزارةت دياريان دةكات و ئةمةش بة رَينمايي دةردةضَيت
داناني بنةماطةلي ساغَ ةم بؤ ضارةسةر كردني ثاتاوةو زبَد و خاشاك و كةرةستةي زيانبةخش و -10

 .ترسناك
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير , يذنةي ثةروةردةئةطةر ئيجازة هةبَينت سوثاستان دةكةم بةرزاسك ليذنةي ياسايي و ل
يةعين , ئةوة لةبةر رؤشنايي مونادةشةكاني دوَييَن بوو, وابدامن ئيتيفادتان كردووة لةسةر ئةو ييغةية

ئةطةر خاَلي , بةَلَي كاك زرار, خاَلةكاني تر هةن َيك ئيداؤات و شك تيا كراوة, كةواتة خاَلي شةش البراوة
ئَيستا ماددةي , ماددةي دووةم دوَييَن ئي غامان كرد, ادةشةم نةكردؤتةوةضونكة دةرطاي مون, نيدامة ؤةرموو

جارَيكي تر تةئكي  بكةمةوة , من تةنيا يةك خاَل حةز دةكةم مونادةشة بكةم, سَييةمة بؤتة ماددةي دووةم
بلام ح)َيت ئَيستا دةَل, (بقرتبجحب ضمطم)ثَيش  نووسرا بوو , ئةوة دوَييَن زؤر مونادةشةمان كرد, خاَلي ثَينج

حبالقليم حب ضمطم خةَلكةكة , يةعين برادةران من دةمةوَيت شتَيك نةنووس  دوايَي بَ َيي نووسراوة, (على
رَيككةوتين , ثَيمان بَ َي ئاخر مةعقولة نةيدانن هةرَية بؤي نيية ئيندميامي ئيتيفادياتي ئيق ية بكاتن

وَييَن كاك شَيروان دةَلَي ئَيمة نازان  ئةوة د, ئةوةش بة حةديقةت لَيمان دةبول ناكةن, دوةلي بكاتن
ضونكة حةسب ئيتيفادية لة دةستووري عَيراق دةسةاَلتي , من ثَية واية ئَيمة دةزان , يان نا, حةدمانة

ئيتيفادياتي دوةلي لة زمين , دةوَلةتي ئيتيحادي ؤي راَلي تةح ي  كراوةو دةسةاَلتي ئَيمةش تةح ي  كراوة
, ثَية واية باش ة ثابةن  ب  بةو ئيتيفادة, من ديسان دووبارةي دةكةمةوة, ؤي راَليية دةسةاَلتي دةوَلةتي

ئةوة ثَية , ئَيمة ثابةن  ب  لةسةري, ئةو ئيتيفادةي دةوَلةتي عَيرادي ؤي راَل مويادةدةي لةسةر كردووة
 .روانؤةرموو كاك شَي, ئةطةر دةَلَين مونادةشةي لةسةر دةكةين, واية باش  و طوجناوترة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يان ثرؤتؤكؤالتي دةولي هةمووي لة , يان موعاهةداتي دةولي, كة ئيتيفاداتي دةولي, ئَيمة الرميان لةوة نيية

بكةيت لة ( 112)ضونكة ئةطةر تةماشاي ماددة , ئةوة دابي ي مونادةشة نيية, زمين سةاَلحيياتي ئيتيحادة
لَيرة , بةاَلم لَيرةدا يةك خاَل هةية, ةستووري عَيرادي كة ثةسن  كراوة بةتةواوي ئيشارةت بةوة دةداتد

ئينجا دةَلَي , مةسةلةكة دةَلَي كاركردنة, نةمان طوتووة داخي ي ئيتيفادياتي دوةلي, كاركردن( العمد)دةَلَين 
 .دةناعةتي منمةسةلةكة ناطؤرزَينت بة , يان نا, كار كردن ثابةن  بوو بَيت

وا نيية بَ َيي ئَيمة راستةوخؤ لةطةَل سوَلتةي ئيتيفاق , تةنسيقة لةطةَل سوَلتاتي ئيتيحادي/ دووةميش
 .بكةين

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم شتَيك بطوترَيت بَيتة دةبول , ضي دةَلَين مانيعمان نيية( العمد)كاك شَيروان خؤي حةز دةكةن بَ َين 
ئةو حةدة بة ئَيمة دةداتن ئَيمة , َلةتي عَيرادي ؤي راَل حمكةمةي دةستووري كة دادةمةزرَيتئايا دةو, كردن

من هةر ئةوةم ثَي باش ة , ئةو دةوَلةتانةش دةبولي دةكةن يان نا, بض  ئيتيفادياتي دوةلي بكةين و
مةتي عَيرادي ئةو ئيتيفادياتةي لة اليةن حكو, بنووسرَيت ثَي ثابةن  بوون بة ئيتيفادياتي دوةلي
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كاك كةرية , دوَييَن زؤر دسةمان لةسةر كرد, دوو سَي كةس دسةي لةسةر بكاتن, ؤي راَلةوة ثةسن  كراون
 .ؤةرموو

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ت ئةو بؤية دةبَي, لةبةر ئةوةي ذينطة لة زمين سةاَلحيات موشتةرةكة ئيق ية لةطةَل سوَلتاتي ئيتيحادي

دةبَيت بة , ئيتيفاديات و موعاهةداتةي دةوَلةتي ئيتيحادي ثَيي هةَل ةستَيت رةمسي ئةو سياسةتةي دةكاتن
, بؤية بةو شَيوةيةي كة ئَيستا ليذنةي ياسايي هَينايةتي, تةنسيق بَينت لةطةَل سوَلتاتي ئيق ية لةو بوارةدا

بؤ , بؤ ئةوةي بة تةنسيق لةطةَل سوَلتةي ئيتيحادي, شَيوةكةي دروستة كة كار دةكاتن لةطةَل ئةو وةزارةتة
هةن َيك ثرؤتؤكؤالت هةية , ضونكة هةن َيك ئيتيفاديات هةية, ئةوةي بضَيتة ناو ئيتيفادياتي دوةلي

بؤية ئةوةي بة ثةسن  , وةك ئةوةي لة ثرؤتؤكؤالتةكان ا هاتووة, تايبةتة بة وي يات و ئيق ية و ئةوانة
 .سوثاس, َينَيتةوةدةزان  هةر وةكو خؤي مب

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةسةاَلت دابةش كردن نيية لةسةر مةسةلةي ذينطة بَ َيي , ئةوة كار كردن نيية, هةر بةس بؤ تةع يق
كاك , كاك ؤةرسةت دةَلَي دةبوليشي ناكات, ئةوة تؤ دةَلَيي كار دةكةن بؤ ئيندميامي هةرَية, موشتةرةكة

 .دكتؤر نايح ؤةرموو
 :رسضط غفور  نايح.د دبةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ئيتيفاديةي كةوا عادةتةن نَيودةوَلةت  ثةيوةن يان بة حكومةتي , تَيبينيةكةي جةنابت دروستة

ئَيمة باش ة بَ َي  ثابةن  بووني , كةواتة ئَيمة وةكو جةنابيشت ئاماذةت ثَي كرد, ؤي راَلي عَيرادةوة هةية
ثابةن  بووني هةرَية بةو رَيككةوتننامةو )ةوتننامةو يةعين تؤزَيك يياغةكةي دةطؤرزَيت هةرَية بةو رَيكك

كة ثةيوةسنت بة ذينطة وَيرزاي بة دواداضوون نةك , ثرؤتؤكؤَلة هةرَيمايةتيةو نَيودةوَلةتيةكان
 .رَيدم الةطةَل , بةدواداضوون و جَيبةجَي كردنيان لةطةَل اليةنة ثةيوةن ي ارةكان ا, بةدواداضووني

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد مجال حمم  داسة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةنها لة يةك , حةديقةت هةموو ئيتيفادياتي دوةلي بة هي  شَيوةيةك ناتوانَيت دةوري تيا ببينَيتبة

مةسةلةن ئَيستا لة , ييةئةو بارة ئابووريانةي كة ؤةسَ , كة ئيتيفاداتي دوةلي بكات, شوَين رَيطة دراوة
هةن َيك شوَين وي يةت ثَيويسك بةوة هةية لةطةَل دةوَلةتَيك ئيتيفادَيكي ؤةسَ ي بكات بؤ سَي مانط بؤ 

, ئةو ئيق يمة زةرةري لَي نةكةوَيت, ؤرؤشتين حاي تي زراعي و ئةو ثَيويستيانةي بؤ ئةوةي تاخري نةبَيت
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ئةمة ديراسةيةكي دوور و , مةسةلةي بي ة شَيتكي كتوثرز نييةئةطينا , تةنها لةو مةجاالنة دةتوانَيت
, لةبةر ئةوة دةبَيت ئَيمة ثابةن  ب  لة رَيطةي ئيتيفادياتي حكومةتي ئيتيحادييةوة, درَيذةو بةردةوامةو

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد حمم  حاجي حممود

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حاَلةتَيكي تايبةتي , حاَلةتَيكيان ئةوةية لة ضوارضَيوةي حكومةتي ؤي راَلييةوة, وو حاَلةت هةيةالي ئَيمة د

ياخود دةستووري , ئَيمة ئَيستا باس لة ضوارضَيوةي دةستووري كوردستان, بؤ حكومةتي هةرَية هةية
ئَيستا ئَيمة دانونَيك بؤ بةاَلم , داواكاني خؤمان بكةين%( 00)مومكينة لةسةر دةستووري عَيراق لة , عَيراق

بؤية من ثَية واية جطة , ياخود داوامان لَي بكةن, با سبةييَن ئةوان بَين رةخنةمان لَي بطرن, خؤمان دانَي 
جطة لة ئيتيفادياتي عةسكةري و , لة ئيتيفادياتي عةسكةري و هةموو ؤي راَليةكاني دنيادا خوَين راوةتةوة

ي تيجاري و ئةوةي سيمار و كاري موشتةرةك و ئةوانة لةطةَل سياسي هةرَية بؤي هةية ئيتيفاديات
 .سوثاس, شوَينةكاني تردا بكات

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ؤةرسةت
 :بةرزَيد ؤرست اب  عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يختيصايي يان ئ, ئةوة ئيختيصايي حكومةتي ئيتيحادية, ئةو مةوزوعة بيدات عي دةي لةطةَل ئةوة نيية

ئةطةر طوتت ئيتيفادياتي دةولي يةعين ئةو ئيتيفاديةية لةنَيوان مةجومةعةيةكي دةوَلةتةكان , ئَيمةية
ضونكة بة خؤت دةَلَيي , ئةو دةوَلةتانة دةبولت ناكةن, تؤ هةوَل دةدةيت ئيندميامي بؤ بكةيت, كراوة

ة بةو شَيوةية خةَلكةكة سبةي لةبةر ئةوة بة رةئي من ييغةك, تؤ دةولي نيي, ئيتيفادياتي دةولي
دانونةن تؤ ناتوانيت ئيندميان بؤ , ئيستيحالةيةكي دانوني هةية, ئيتهاممان دةكات بة جةهالةت

, ئيتيفادي دةولي موسبةدةن ئةو ئيتيفادية كراوة لةنَيوان سَي ضوار دةوَلةت, ئيتيفاديةكي دةولي بكةيت
تؤ وةك هةرَية بضيت , ؤةردة لةطةَل حاَلةتَيكي تر ئةوة, ضؤن هةوَلي بؤ دةدةيت ئيندميامي بؤ بكةيت

ئةطةر مواؤةدةي حكومةتي ئيتيحادي , ئةوة دةتوانيت ئةوة بكةيت, ئيتيفاق لةطةَل دةوَلةتَيكي تر بكةيت
, لة ثرؤذةي دةستووريش هةية, لة ثرؤذةي ئَيمةش هةية, لة زؤر دةساتريي ؤي راَلي ئةو حاَلةتة هةية

بةاَلم , يتيفادَيك لةطةَل دةوَلةتَيك بكاتن بة مواؤةدةي حكومةتي ئيتيحاديهةرَية حةدي هةبَينت ئ
ئةوة , حكومةتي ئيتيحادي نابَيت ئةو ئيتيفادة حةجب بكات بَي سةبةب و بَي موبةريرَيكي دانوني

كيان ضةن  دةوَلةتَيك رَيك كةوتوونة لةنَيوان خؤيان ئيتيفاديةتَي, حاَلةتَيكي جياوازة لة هةردوو حاَلةتي تر
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كاكة , تؤ دةَلَيي من هةوَل دةدةم ئيندميامي بكةم, يان لةسةر مةوزوعَيكي تر, دروست كردووة لةسةر بي ة
لةبةر ئةوة مةوزوعةكة بة رةئي من ئةوي , ئةو ئيتيفادية خاية بة دةوَلةتةكان, ضؤن ئيندميام دةكةيت

خايةتةن ئةطةر بَ َي  ئةوةي عَيراق ئي تيدام بةو ئيتيفادياتانة , جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان باسي كرد
با خةَلكَيك ئيتيهاممان نةكات ثةرلةماني , ئةو ييغةية باش ة, تةوديعي كرد و ئيندميامي بؤ كرد بَينت

 .سوثاس, كوردستان داواي شتَيك دةكات دانونةن موستةحي ة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

سَييان تةئي ي ئةو , ةو ضوار كةسةي دسةيان كردئ, ئةطةر ئيعتريازَيك لةسةر ئةو ثَيشنيارانة نيية
بؤ ئةوةي , (االلتدام)بدامن ئةطةر ليذنةي دانوني مواؤةدةت دةكات كة بطوترَيت , دسةكاني ئَيمةيان كرد

, ئةو خاَلة ضي دةَلَيت, ئةطةر نا بؤ ئةو خاَلة رةئي وةزير وةردةطرين, هةموو ماددةكة خبرَيتة دةنط انةوة
 .ؤةرموو

 (:وةزيري ذينطة)دارا حمم  ام  بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ناتوان  ئي تيدامي ثَييةوة , ئَيمة ثَيمان واية ئةطةر ئيتيفادياتي نَيودةوَلةتي نةتوان  ئيندميامي بؤ بكةين
هةتا , ئيتيفاديةي دةولي كة دةكرَيتةوة, ئَيمة ئةطةر طوتومانة داخي ي ئيتيفادياتي دوةلي ب , بكةين

نةتةوة يةكطرتووةكان دةوَلةتَيك دةتوانَيت ئَيستا دروست دةبَيت بة مةرجي خؤي ئيندميامي دةكات بؤ 
هةموو واَلتَيك بؤي هةية بةو , بةتايبةتي ئيتيفادياتي بي ي, يةعين رَيطة نةطرياوة بةبَي ئةوة, ئةوة

, اري ئيتيفادياتي دةولي بَيتبؤي هةية بةش , عَيراديش يةكَيكة لةو دةوَلةتانة, مةرجانة بةش اري بَيت
حبلفياربلي )ئَيمةش طوتومانة  حبلرلططت حسع ح طلتوريي حبلا لي  حبال فطقيطت حبىل ئَيمة بة هاوكاري , (بإل ضمطم

ئيق يمةكة ئَيمةش تاكو , ئةطةر ئةوا نةبَيت عَيراق ئيندميام دةكات, ئةوان داخي ي ئةو ئيتيفادية دةب 
مةحروم دةب  لة هةموو ئةو ئيتيفادية , نا ثرسَيتةوة بةرزاسكئَيستا حكومةتي مةركةزي لة ئَيمة 

ئةو كاتة ئَيمة تةنها لة واجيبات ا , ئةطةر تةنها ئي تيدام بَيت, نَيودةوَلةتيانةي لة بةرذةوةن ي ئَيمة دان
 ضونكة ئَيمة هةر خؤمان لَيرة, بةاَلم لة حقوود ا هي  بةشَيكمان ثَي نادةن, ئي تيدامي ثَيوةي بكةين

ضونكة ئةو , ئةوان لة تةريف مودابيد بؤ ئَيمة بكرَيت, بةبَي ئةوةي ئةوان, رامانطةيان ووة ثابةن ين ثَيوةي
بؤية ئةطةر بكرَيت لة رَيطةي , ئَيمة لَيي بَي بةش دةب , ثابةن  بوونة كؤمةَلَيك حقووديش هةية

نسيقةكة بطؤرزين بؤ ييغةيةكي تر ئةطةر تة, نووسيمانة بة تةنسيق, حكومةتي عَيراديشةوة هةر مبَينَيت
, تا ئَيمةش مةحروم نةب , يان بةشَيك ب  لةوة, كة ئَيمة داخيد بب , لة رَيطةي سوَلتاتي ئيتيحادييةوة

, يةعين حكومةتي مةركةزي ئيق يمي بَي بةش نةبَيت, ئةطةر حكومةتي عَيرادي خؤشي داخيد بوو
 .سوثاس
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم ئةطةر عَيراق شتَيكي ئيمدا كرد ئؤتؤماتيكيةن تؤ , ةزير ئةوة زؤر مونادةشةي لةسةر كراجةنابي و
هةموو ئةو ئيتيفادياتانةي كة ئيمدا دةكرَين لةاليةن حكومةتي عَيرادةوة ئيمدا كراوةو , مولدةمي ثَيي
دةستووري خؤمان ا ئيعترياز ئةطةر خي يف شتَيكي هةبَينت لةطةَل , هةرَية مولتةزمية ثَيي, ئيمدا دةكرَيت

 .ئةوة جياوازة, ئةو كاتي ئيعتريازي لَي دةطرين, هةبَينت
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
دةوَلةت , ئةطةر موعاهةداتي دةولي بؤيان نةبَيت, عةؤو هةرَيمةكانيش بؤيان هةية داخي ي ثرؤتؤكؤالت بن

با ئَيمة بةاليةني كةم , هةموو هةرَيمة ؤي راَليةكان بؤيان هةية داخي ي ثرؤتؤكؤاَلت بنبةس , بؤي هةبَيت
 .سوثاس, بؤضي دةرطا لة خؤمان داخبةين, رَيطةي ئةوةمان هةبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ود بكاتعق, ئَيمة ثَيمان واية و هةرَية بؤي هةية ئيتيفاديات ئيمدا بكات و لة ثرؤتؤكؤاَلت داخيد بَيت
تؤ ئَيستا دةضيت لةطةَل واليةتَيكي ئةمريكي ئيتيفادي لةطةَل , وةكو دوةلي ناكرَينت, بةاَلم نةك دوةلي

لَيمان , يةعين لةنَيوان دوةل, بةاَلم كة وتت دوةلي, دةبَيتة دةستة خوشكي شارَيكي تر, دةكةيت دوو دؤليية
 .ؤةرموو, نةثرسن ئايا ئَيوة دةوَلةتن ئةوةتان نوسييوة

 :ارام رسول مامن بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةس تةنها وةكو زانياري كة من , ديارة حةديقةتن ئةو مةوزوعة مونادةشةيةكي زؤري لةسةر كراوة

هةتا ئَيستا زياتر لة هةزار رَيككةوتن هةية , ئةمشةو هةوَلة دا كؤمةَلَيك مةع وماتي تر بةدةست بَينة
ئةم , (ئين ناشنال ئينظايرمنت لؤ)ضةن  ياسايةكي دةرضووة بةناوي , ر بي ة ولةنَيوان واَلتان لةسة

ئةواني تر , تةنها سَييان نَيودةوَلةتيية, ثرؤتؤكؤاَلت و رَيككةوتنانة شةرت نيية هةموويان نَيودةوَلةتي بَيت
ئةوةي تر كة , بةس اونيان هةتا هةن َي جار لةنَيوان دوو واَلت ا ئةجنام دراون و , لةنَيوان ضةن  واَلتَيك

لة , لَيرةدا كة خاَلي طرنط ئةوة بَيت لة رَيككةوتننامة نَيودةوَلةتيةكان بةشَيك هةية بةناوي ثرؤتؤكؤاَلت
دةدي مةسةلةي ثرؤتؤكؤاَلت ئاماذة بةوة نادات كة بَ َيت وي يةتة ؤي راَليةكان بؤيان هةية ئةو 

لة اليةكي تر , ئةوةي كة ثابةن  بوون ثَيي, ية كة رَيطر بَيتبةاَلم دةدَيكيش ني, ثرؤتؤكؤاَلنة ئيمدا بكةن
ئةو , (ئين ناشنال ئينظايرمنت لؤ طروثس)كؤمةَلَيك مونةزةماتي نَيودةوَلةتي هةنة بؤ منوونة 

مونةندةمانة كار دةكةن بؤ راكَيشاني وي يةتةكان و واَلتةكان بؤ ثابةن  بوون و موشارةكة كردن بةو 
ئَيمة دةتوان  بة اليةني كةم لة رَيطةي ئةو مونةزةمانة كة ئةن ام , ودةوَلةتيانةرَيككةوتننامة نَي

يان , دةتوانَيت ثارتَيكي سياسيش بَيت, نةك تةنها وي يةتَيكي ؤي راَلي, وةردةطرن هةتا لةسةر ئاسك
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, ردة بكرَيت ودةتوان  هةوَل ب ةين لة رَيطةي ئةو طروثانة ثارَيدةر ثةروة, بَيت( Ngo)مونةزةمةيةكي 
 .سوثاس, خؤشة وةكو هةرَيمَيكي ؤي راَلي بتوان  موشارةكة بكةين

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين ؤةرموو
 :(بةَلَين) عب اه بةرزَيد ب  حممود

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ةو ؤةدةرةيةمان لةو يةعين ئةطةر سبةينَيكة ئَيمة ئ, من ثرسيارَيكة لة جةنابي وةزير هةية بةرزاسك

ئايا هةرَية بؤي هةية مولتةزية , عَيراق ئيمداي كرد لةسةر ئيتيفادَيكي نَيودةوَلةتي, ياساية هةَلطرت
 نةبَيت بةو تةوديعة؟ 

هةرَية ضؤن دةتوانَيت , لة حاَلةتي دووةم ئةطةر هاتوو عَيراق تةديعي نةكرد لةسةر ئيتيفاديةتةكة
هةتا ئةطةر ئةو ؤةدةرةية , يةعين ئةوة تةنادوزة, ةو ئيتيفادية مؤر بكاتخارجي دةوَلةتي عَيراق بضَيت ئ

هي  تةئسري لةو ثرؤذةية ناكات لة دةستوور هاتووة ئيتيفادياتي , ئَيستا ئَيمة لة ماددةكةش هةَلطرين
 .سوثاس, نَيودةوَلةتي حةسرة لة دةسةاَلتي مةركةز

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .رمووكاك زانا ؤة, زؤر سوثاس

 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةو كاتةي ضوونة ثاَل هةرَية بؤ )من ثَيشنيار دةكةم وشةي هةرَيمايةتي و نَيودةوَلةتي هةَلطرين 

ئةوة هي  ئيشكالَيكمان بؤ دروست , (رَيكةوتنامةو ثةمياننامةو ثرؤتؤكؤلةكاني ثةيوةسنت بة ذينطةوة
 .ناكات

 :د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
بةاَلم بؤ زياتر تةوزيح كردن هةرَية دةتوانَيت بضَيت لة جنَيف لة كؤبوونةوةيةك ا , ثَيشنيارةكة باشة

ناوةكةي , با بَ َينت كؤنفرانسةكة دوةلي بَينت بةس, كؤنفرانسَيك بؤ ذينطة كراوة, بةش ار بَيت بؤ ذينطة
رَيطة نةدانة تؤ , بةاَلم ئيتيفادياتي دوةلي لةنَيوان دوةلة, اتنمونةزةماتي تَي ا بَينت دةتوانَيت ئيمداش بك

وةاَلمي كاك , جا كة رَيطةت نةدةن بؤ شتَيك بنووسن بَ َين كاكة خؤي تةسروو دةكات وةكو دةوَلةت, بيكةي
بةَلَين ئةطةر بَيتو دةوَلةتي ئيتيحادي ئيتيفادي بكاتن لة بةرذةوةن ميان ا نةبَيت بؤمان هةية شكايةت 

مةسةلةن سبةييَن خوانةخواستة دةوَلةتي عَيرادي ؤي راَل لةطةَل يةك لةو , بكةين و ئي تيداميشي نةكةين
وةكو زةماني سةددام كة رَيطةي دةدا , دراوسَييانةي ئَيمة ئيتيفادَيكيان كرد لة بةرذةوةن ي ئَيمةدا نةبوو

رَيطاش , ن هةر لةبةر رؤشنايي دةستوورئَيمة دةتوان  شةكايةت بكةي, هَيدي دراوسَي بَينت داخيد بَينت
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, ئةو ثَيشنيارةي كاك زاناش باشة, بةاَلم ئةمة مةوزوعَيكي ترة, ئةوة تةبيعيية, نادةين و حةدي خؤتانة
 .بةَلَي كاك دكتؤر نايح

 :رسضط  غفور نايح.د بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ئيتيفاديةكي , دوو دةوَلةتيش ببةس َيتةياننامةيةك لةنَيوان هةر ب, هةر رَيككةوتننامةيةك
لةبةر ئةوة تكام واية لَيرة , يان هةرَيمايةتي نيية, نَيودةوَلةتيية عي دةي بةوة نيية هةرَيمايةتي هةية

, لةوانةية طومان لةسةر ئةوة هةبَيت عَيراق بةش ارة, بؤية ئةطةر بكرَيت, نةك شتَيكي تر, ثابةن  بوونة
مةسةلةن من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر ئةو طومانة , دةتوان  ئةوة ئيداؤة بكةين, يان بةش ار نيية

ثابةن  بووني هةرَية بةو رَيكةوتننامة و ثةمياننامةو ثرؤتؤكؤلة نَيودةوَلةتيانةي كة )بةرزةوَيتةوة بَ َي  
بااَلي طةلي  بةمةرجَيك دذي بةرذةوةن ي, ثةيوةسنت بة ذينطةو كؤماري ؤي راَلي عَيراق بةشَيكة تَي او

وَيرزاي بةدواداضوون و جَي بةجَي كردنيان لةطةَل اليةنة , يان كوردستان نةبَيت, كوردستان نةبَيت
ئةو رَيككةوتننامانةي كة , يةعين كة دةَلَي  عَيراق ئَيمة ثابةن ين بة ض رَينماييةك, (ثةيوةن ي ارةكانةوة

بة مةرجَيك دذي , هينة دةدؤزينةوة بؤ خؤتان ئةو, عَيراق بةشَيكة لةو رَيككةوتننامانة
 .لةطةَل رَيدم ا, ئةوةشي تَي ا ئيداؤة بكةين, بةرذةوةن ييةكاني طةلي كوردستان نةبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو

 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :دةدةكة بةو شَيوةيةي لَي دَيت

ي هةرَية بؤ رَيكةوتننامةو ثةمياننامةو  ئةو ثرؤتؤكؤالنةي كة ثةيوةسنت بة كار كردن بؤ ضوونة ثاَل)
 .ذينطةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثابةن  بوون بة ), مادام ئيختي و هةية ئةو برزطةي دةخةمة دةنط انةوة بةرزاسك, كاكة ئةوها نابَيت

 (.ةسةر كرا بَيتئيتيفادياتي دوةلي كة لةاليةن حكومةتي ؤي راَلةوة تةي يقي ل
كار كردن بؤ ضوونة ثاَلي هةرَية بؤ رَيكةوتننامةو :)ثَيشنيارةكةي تر هي ليذنةي دانونيية دةَلَيت

كَي لةطةَل ثابةن  بوونة دةسك بةرز , ثَيشنياري يةكةم دةخةمة دةنط انةوة, (ثةمياننامة ثرؤتؤكؤلة
ئةوةي لةطةَل ثابةن  بوونة , زؤر سوثاس كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

ئَيستا هي  خي ؤَيكي , كةواتة ثابةن  بوون بنووسرَيت, دةنطة( 04)ئةوةي لةطةَل نيية , دةنطة( 63)
كَي , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ماددةكة هةمووي دةخةمة دةنط انةوة, لةسةر نيية

 .تكاية ماددةي سَييةم, زؤر سوثاس, بة كؤي دةنط وةرطريا, وة؟ زؤر سوثاسلةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتة
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 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةي ضوارةم لة ئةسَ ي ثرؤذةكة

بةرثرسيشة لة كارةكاني و ئاراستة كردني سياسةتةكةي و هةموو , وةزير سةرؤكي بااَلي وةزارةتة: يةكةم
و ؤرمان و رَينماييةكان لة بارةي هةر شَك ثَيوةن يي بة ئةركو ؤرماني وةزارةت و ثَيكهاتة و  برزيار

بةثَيي حوكمة , دةس ؤييةكاني و كاروباري ديكةي هونةري و دارايي و كارطَيري و رَيخستنةوة هةبَي
 .ياساييةكان دةردةضَي و سةرثةرشك خؤشي جَي بةجَي دةكرَيت

, لة ضوارضَيوةي ئةو دةس ؤييانةي كة ثَيي دة سثَيردرَي ياري ةي وةزير دةدات: ةتبريكاري وةزار: دووةم
مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيي , لة ئاراستة كردني وةزارةت و سةرثةرشك كردني كاروباري وةزارةتةكةدا

 .هةبَي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة
ح:أسطح طلورب حللمطه نيحبل ب ا ح بخلطسر حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حسطالي

ح.هجمبطحمبطهاح بقاا-1
ح:كطآل ي(حأ اًل)إعطهاحصيطغ حبلفق ا-0
ح( شويالتحبلوزبرا)

ح ممطرس حبالش بفح بل قط  ح:بلوزا ح-:أ اًل ح ح وجيهحسيطستبط ح بملرؤ لحعخحبعمطهلط حبل ئيسحبالعلىحللوزبرا هو
ارحعوهح  وف ح إش بفهحمجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح  ص

حبسطمح حسرؤ اًل ح اوو  حبلقط و  حأقوطم ح في ح بلتوظيمي  ح بإلهبرا  ح بملطلي  حبلفوي  حشؤ  بط ح سطئ   صالقيط بط
ح.جملسحبلوزرب ح أعتبطرهحعضوًبحستضطسوًطحفيه

ال حلل حساطجلح وصح(حثط يًط)حسخحبلفق ا(ح حاوو حقطصاًلحعلىحشبطهاحجطساي حأ لي علىحأ)ق فحمجل حح-7
ح: ش اايح إعطهاحصيطغتبطحكطآل ي

ارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل حاابا بطح:ح كي حبلوزبراح-:ثط يًط
ح.بليهحسخحقب حبلوزا 

بملاجم حسعحبملطهاح(بخلطسر )سخحبملطهاح(ح0 ح1)كلم حسوظفحيفحبلفق  نيح ااح(ح ارج حساا )إضطف حعبطراح-4
ح(.ثطلاًطح رب اًط)حبل ب ا ح  وو ط ححت ح رلر 

ح(.خطسرًط) ترلر ح(حبملرتشطر  (ح)7) باا ح رلر ح-0
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ةديهيية لة هةموو ئةمةش شتَيكي ب, دةمج كراوة بؤتة ماددةي سَي, ئةو دوو ماددةية ضوار و ثَينج

, ئةوة مةهامي وةزيرةو وةكيد وةزيرةو مودير عامةكانة, وةزارةتةكانيش بة هةمان شَيوة تةندية كراوة
يةعين , ئةطةر كةس ئيعتريازي لَي نيية دةخيةمة دةنط انةوة, لةبةر ئةوة باوةرز ناكةم ئيعتريازي لَي هةبَيت

كةواتة ماددةي سَي بةو , كاني ترو دةسةاَلتةكاني تر كراوةدوو ماددةكة دةبَيتة ماددةيةك وةكو بؤ وةزارةتة
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , دةخيةمة دةنط انةوة, شَيوةية ثَيشنياري ليذنةي ياسايي تةرحي كردووة

تكاية , بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ماددةكةي تر

 (:زانا) خض  سعي  دادر ةرزَيدب

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي شةش لة ئةسَ ي ثرؤذةكة

 .ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة
 :دوَييَن وشةي ضاك كردمنان زياد كرد بةعام بؤ هةموو برزطةكان دادةنَي 

 :ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة
 :ت لةئةم ئةجنومةنة ثَيك دَي: يةكةم

 .سةرؤك: وةزير-ع
 .بة جَيطري سةرؤك: بريكاري وةزارةت -ب
 .بة ئةن ام و برزياردةريشة: بةرزَيوةبةري طشك ديوان -ج
 :بة مةرجَي ئاستيان بةرزَيوةبةري طشك بن بة ئةن ام, نوَينةري هةريةكة لةم وةزارةتانةي خوارةوة -د
 .وةزارةتي شارةواني-1
 .وةزارةتي ث ن انان -0
 .ةزارةتي دةرامةتةكاني ئاوو -7
 .وةزارةتي ناوخؤ -4
 .وةزارةتي كشتوكاَل -0
 .وةزارةتي تةن روسك -6
 .وةزارةتي ثيشةسازي -3
 .وةزارةتي ساماني سروشك -2
 .وةزارةتي طةشتوطوزار -9

كؤيي ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بةرزَيوبةري طشك سةرؤكايةتي دةكات و بةرزَيوةي دةبات خاوةن برزوانامةي زان
 :لةم بةشانةي خوارةوةش ثَيك دَيت, لة راطةيان ن ا شارةزا بَي, بَي
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 .بةشي راطةيان ن-ع
 .بةشي وشيار كردنةوة -ب
 .بةشي هةماهةنطي كردن -ج
ؤةرمانبةرَيك بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك : دايةرةي كاروباري هونةري و خؤثاراسنت لة تيشكاوةري -7

 .خاوةن برزوانامةي زانكؤيي و ثسثؤرزيش بَي, ةباتسةرؤكايةتي دةكات و بةرزَيوةي د
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :راي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي

ح: قرتجحبلل و حسطحالي(جملسحمحطا حبلبيئ )أسطح طلورب حللمطهاحبلرطهس ح
ح. باا حبلترلرالتحبل قمي حإىلحكتط ي -1
(حجملسحمحطا ح حترنيحبلبيئ )اشو حيفحس كزحبلوزبراحجملسحارمىح:ح اًلح صيطغتبطحكطآل يق فحبلترلر حأ-0

ح: ا  بطح طلوزا ح اتألفحممطحالي
حرئيرًط:حبلوزا ح-:أ اًل

ح. طئبًطحلل ئيس:ح كي حبلوزبراح-:ثط يًط
ح(عضوًبح سق رًب:ح)بملاا حبلاطمحللشؤ  حبإلهبرا ح بملطلي ح-:ثطلاًط
حس-:رب اًط ح ارج  حبآل ي مما  حبلوزبربت حعطم ح-:اا  حبلفق احح حإىل ح بلبحثحبلالمي حبلاطلي حبلتاليم ح زبرا حإضطف   

ح(.0)سوبطح إعطهاح   يبح رلرال بطحعلىحأ حاوو ح رلر ح زبراحبلتاليمحبلاطليح بلبحثحبلالمي(رب اًط)
ح.عضوحسخحبخلدب حبملختصنيحيفحمحطا حبلبيئ حارميهحبلوزا ح-:خطسرًط

حسخحبلقوبعاحبلاطس ح اورهحيفحصلبحبلقوب نيحبلاطس ح لير حهوط حقطج حلبقطئبطح(حثط يًط)ق فحبلفق ا-3 أل بط
ح.ضمخحبملطها

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك شَيروان

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ي وةزير داواي كرد وةزارةتي جةناب, جطة لة وةزارةتانةي كة مومةسي ةكانيان دياري كراوة لةو ماددةية

ليذنةي دانونيش , ليذنةي تةن روستيش داواي كرد وةزارةتي تيجارة ئيداؤة بكرَيت, نةدد ئيداؤة بكرَيت
ضونكة هةموويان ثةيوةن يان بة وةزارةتي بي ةوة , داواي كرد وةزارةتي ؤَير كردني بااَل ئيداؤة بكرَيت

 .زؤر سوثاس, هةية
 :نبةرزَيد سةرؤكي ئةجنومة

 .ؤةرموو كاك رةشاد
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 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي تةع ية عالي و )وامان ثَي باشة ئةو سَي وةزارةتةش ئيداؤة بكرَيتة سةر ئةو مةج يسةي 
زؤر زؤر , ضونكة ئةو وةزارةتانة هةر هةموويان ثةيوةن يان بة ذينطةوة هةية, (ثةروةردةو موايةالتيش

 .وثاسس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيد ؤةرموو
 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَية باشة هةر ئةو ماددةية واي لَي بَيت هةموو وةزارةتة , لةبةر ئةوة ذينطة بةر ؤراوانة

, رةتي ثَيشمةرطةش دةطرَيتةوةمةسةلةن وةزا, بؤ منوونة هةموو وةزارةت دةطرَيتةوة, ثةيوةن ي ارةكان
ئةوة هةم بؤ رَيطة , ئةمرزؤ هَيدَيك لَيرة بناري شاخَيك لة ماوةي دة رؤذ دةبيين دارستانَيكة تةخك كردووة

ثَيويستة , وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة, هةم بؤ بَ و كردنةوةي هوشياري كردنةوةي ذينطة, طرتن لةوةي
, هةموو وةزارةتةكاني تايبةرةن , هةموو بة يةكةوة بنووسرَيت لةبةر ئةوة ئةطةر, ئةويشي تَي ا بَيت

 .سوثاس, هةموو اليةنةكان دةطرَيتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .تاوةكو لةسةرت ئاسان  بَيت, كاك دارا وةاَلمي ئةو دوو موالحةزةية ب ةيةوة
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, طوران بؤ ئةوةي ئةجنومةنةكة با بَ َي  زؤر بةرؤراوان نةبَيت, من ثشتيواني رةئي ليذنةي ياسايي دةكةم

ديارة ئةو بةرزَيدةش , ئَيمة خؤمان وةزارةتي نةد مان داناوة, بؤية زياتر ئةو وةزارةتانة ثةيوةن ي ارن
خؤتان , طةيان نيش جياية, جيايةو ثؤستة, ضونكة ئَيستا جيا كراوةتةوة, مةبةسك لة موايةالت نةد ة

وةزارةتةكاني تريش ئةطةر ثَيويست بكات بؤ ئةو ئةجنومةنة دةعوةتيان , وةزارةتي خوَين ني بااَلمان دانا
ئةو رايةي , لةبةر ئةوة طوران لةوة زياتر ثَيويست ناكات, بكةين و بةش ار بن و رةئي خؤشيان بَ َين و

 .وثاسس, ليذنةي ياساييمان ثَي ثةسن ة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار ؤةرموو
 
 
 



 491 

 :ام   طه  زرار بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةس بةرزاسك ليذنةي ئاوةدانكردنةوة هةَل ةستَيت بة ضاك كردني ئاو و , رَيدم هةية بؤ ليذنةي ياسا
ي  وةزارةتَيك سةرثةرشك ئةو ئيشانة ه, ئةوانةي لة دةرةوةي شارةوانييةكان ان, ئاوةرزؤي هةموو طون ةكان

يةعين وةزارةتي , باشة بؤضي لَيرة نةيانووسيووة, تةنها وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو ئةشغال نةبَيت, ناكات
هةرضي ئةو , ضونكة هةرضي طون ة, ئاوةدانكردنةوةو ئةشغال لة سةرةوةي هةموو وةزارةتةكان بنووسرَيت

 .زؤر سوثاس, بةرزاسك وةزارةتي ئةشغال و ئاوةدانكردنةوة دةيكات, ناوضةيانةي دةرةوةي شارةوانيية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار هةرةكي ؤةرموو
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ي نةك ناوةوة, من دةبينية لة مةج يسي ثاراستين ذينطة زياتر تةركيد كراوةتة سةر دةرةوةي وةزارةت

, خؤي لةو وةزارةتةي سَي مودير عام هةية, تةنها( م ير عام ديوان)بؤ منوونة لة برزطة سَي دةَلَي , وةزارةت
 .يةكَيكيان هي ديوانة

 .محطا حبلبيئ ح بلتوعي ح بالعالم/ دوو
 .هبئ احبلشؤ  حبلفوي ح بلوقطا حسخحبالشاطع/ سَي

نةك , ئةوانةش زياتر موختةسن, لةسةر ئةوانة بكرَيتزياتر تةركيد , ثَيويستة ئةوانة ئةن ام لةو ليذنةية
 .ئةوة يةك, مودير عامي ديوان

لةو ئةجنومةنة هةمووش بة , ئةطةر لةو وةزارةتة ئةن ام بن, لة خاَلي ضوارةم من ثرسيار دةكةم/ دووةم
بكات بة  ئايا ئةجنومةن ضؤن دةتوانَيت كؤبوونةوةي خؤي, من زؤر بة عةمةلي نازامن, ث ةي مودير عام بن

ضونكة لة برزطةيةك هاتووة , من ثَية واية ئةطةر ئةوة ال ب رَيت, كؤ كردنةوةي ئةو هةموو مودير عامة
 .سوثاس( هةموو جيهاتَيكي موختةس و وةزارةت ئةم بنودانة جَي بةجَي دةكةن)لةو ياساية دةَلَيت 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دارا ؤةرموو

 (:وةزيري ذينطة) بةرزَيد دارا حمم  ام 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة ئيداؤة كردني , وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة ئاو و ئاوةرزؤي ال بَيت, لة بةرنامةي ئَيمةدا نةبووة

, مانعيش نيية هةن َي مجوجؤل و ضاالكي ئةوانيش ثةيوةن ي بة ذينطةوة هةية, وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة
بةس وةزارةتةكةي ئَيمة , وةكو طوران لة كاتي ثَيويست ا بانطيان دةكةين, يةوة هةيةثَيويسك بة ضاودَيري

ضاودَيري مجوجؤلي زؤربةي زؤري ئةو , خةدةمي نيية, بة عينواني ئةوةي وةزارةتَيكي ئيشرايف رةدابيية
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مودير عامي , بؤية بووني ئةم ئةجنومةنة ثَيويستةو, كة كاريطةريان هةية لةسةر ذينطة, وةزارةتانة دةكات
ئَيمة خاَلَيكيشمان ئيداؤة كرد بوو , لةبةر ئةوة ئيداؤة كراوةو, ديوانيش دانراوة وةكو برزيادةري ليذنةكة

بةَلَي , (عضوحسخحبخلدب حبملختصنيحيفحبحلمطا حبلبيئ حارميهحبلوزا )نازامن لة خوَين نةوةكة نةما بوو , ثَيش 
لة زانكؤكان دةعوةتيان , يان لة بوارَيكي تردا بَيت, لة زانكؤ هةر جارَي كةسَيكي ثسثؤرز, ئةوةتان هةية

 .سوثاس, كة لةو بوارة بة زانياريي دةوَلةمةن مان بكةن و سوودمان ثَي بطةيةنن, دةكةين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان
 :بةرزَيد كوَيستان حمم  عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كة , بةاَلم تةئكي  دةكةمةوة, ةشاد ثَيشنيارةكةي من و كاك وةزيريش وةاَلمي دايةوةلةطةَل ئةوةي كاك ر

ضونكة بة راي من بؤ دروست كردني رؤشنبريَيكي ذينطة , وةزارةتي ثةروةردة طرنطة لةو وةزارةتةدا هةبَيت
و مةسةلةية ئيشي كة دةتوانَيت باخضةي ساوايان و ئة, ثارَيدي وةزارةتي ثةروةردة دةورَيكي ئةساسي دةبَيت

 .زؤر سوثاس, لةسةر بكات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام ؤةرموو
 :ارام رسول مامن بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةر لة ئةساسيش ا يةكَيك لة , من ثَية واية وةزارةتَيك كة زؤر طرنطة لةو ئةجنومةن ا بةش اري بكات و

ثَية واية وةزارةتي رؤشنبريي لة رَيطةيةوة , طة بَ وكردنةوةي هوشيارييةئةركو مةهامةكاني وةزارةتي ذين
لة هةمان كاتيش ا , ثَيويتستة بةش ار بَيت, دةتوانيت بَ و كردنةوةو راطةيان ن دةورَيكي كاريطةر ببينَيت و

 .وةزارةتي بارزطاني زؤر سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نايح ؤةرموو
ح:رسضط يح غفور نا.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَية واية هةر سَي , بَيطومان ماددةي شةشةم باسي ئةجنومةني ثاراسنت و ضاك كردني ذينطة دةكات

بةَلكو , نةك هةر تةنها بةرزَيوبةري طشك ديواني تَي ا بَيت, بةرزَيوبةرايةتية طشك ديوان دةبَيت تَي ا بَيت
جطة لةوة بةرزاسك منيش لةطةَل , بةتايبةتي ئةمة ئةجنومةنَيكي زياتر راوَيذكاريية, هةرسَيكي تَي ا بَيت

هةن َيكيش تَي ا , يةعين نابَيت هةن َيك وةزارةتي تَي ا بَيت و, ئةو رةئيةم هةموو وةزارةتةكاني تَي ا بَيت
زؤري ذمارةكةي خؤ , كة ؤع ةن هةموويان طرنطن تَي ا هةبن, هةن َي وةزارةت ئاماذةيان ثَي كرد, نةبَيت
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, بةس مةؤروزة ماوةشي بؤ دياري بكرَيت, لَيرة دياري نةكراوة, ئةم ئةجنومةنة هةموو رؤذ كؤ نابَيتةوة
من ثَية واية بةرزاسك نوَينةري هةموو , سَي مانط جارَيكة, دوو مانط جارَيكة, كةي كؤ ببنةوة

لة نووسينة كورديةكةشي دةَلَيت بة , انيش وبةتايبةتي بةرزَيوةبةرة طشتيةك, وةزارةتةكاني تَي ا بَيت
( -)ضونكة ئةو , ية ال ب رَيت(بة)ئةو , تكاية ثَيشي سةرؤك و جَيطري سةرؤك, ية زيادة(بة)ئةو , سةرؤك

لةطةَل , ية زيادة(بة)لة زماني كوردي ا ئةو , ثَيويست ناكات, بؤ خؤي ماناي دةدات كة وةزير سةرؤكة
 .رَيدم ا

 :ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن
 .ؤةرموو كاك دارا
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر برزطةيةكةشي بؤ زياد بكرَيت ئةطةر , ئةطةر وةزارةتي تريشي بؤ ئيداؤة بكرَيت و, ئَيمة الرميان نيية

يةعين لة , ةش هةر دةبَيتئةو, ثَيويسك كرد وةزارةت بؤي هةبَيت دةعوةران بكات و بةش اري هةبَيت
بةس ئَيمة تةنها لةبةر زؤري مةج يسةكة و ئةو وةزارةتانةي زؤرتر , بابةتةكةي ئَيمة ناطؤرزَيت

كة هةر وةزارةتَيك ثَيويسك كرد وةزارةتي ذينطة بؤي , يان برزطةيةكي وا ئيداؤة بكةين, ثةيوةن ي ارن
 .سوثاس, هةبَيت دةعوةتيان بكات و بةش ار بن

 :سةرؤكي ئةجنومةن بةرزَيد
 .ليذنةي ياسايي

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياساش هةروةكو , ئةو مةشروعة لة ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووة/ يةكةم, زؤر ثَيشنيار هاتة ثَيش

كو لة ئةجنومةني وةزيران بةَل, ئةو وةزارةتانةي دانةناوة, هةر ئةن ام ثةرلةمانَيكي تر ئيداؤةكي هةبووة
 .ئةو وةزارةتانة تاوتؤ كراوةو هاتؤتة ثةرلةمان

, هي وةزارةت مانيع نيية, بة دةناعةتي ئَيمة مودير عامةكان ئةطةر لة وةزارةتةكان داخيد بَيت/ دووةم
اخيد ئةطةر هةرسَيكيان د, دوو مودير عام دةمَينَيتةوة, يةكيان مودير عامي ديوانة, خؤي سَي مودير عامة

دوو سَي وةزارةت ئةمة ئةطةر , بةنيسبةت ئةو وةزارةتانة كة هاتووةو ئيداؤة كراوة, هي  موشكي ة نيية
ئةو برزطةي كة جةنابي وةزير ئيشارةتي ثَي ا وةزارةتي ثةيوةن ي ار هةر , داخيد بكرَيت شتَيكي باشة

ك لةو بابةتة دابرزَيذرَيت تةكامول جةنابي وةزير دةتوانَيت ئةطةر نةيَي, كاتَيك مةوزوعَيك هاتة ثَيشةوة
ماناي ئةوةية ئةجنومةنَيكي ترمان لةوَي , ضونكة ئَيمة ئةطةر ثَينج شةش وةزيري تر ئيداؤة بكةين, دةكات

 .زؤر سوثاس, نوَينةري وةزير, دروست كرد
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 : بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ؤةرسةت ؤةرموو

 :بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .ي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤك

بة رةئي من , بةس ئةطةر بَيتو يةكَيك داخيد بَيت, تةبعةن ئةطةر هةر سَي مودير عام داخيد بن باش ة
, مودير عامي ديوان دوورترين ئيختيصاية لة بي ة, الزمة يةكَيكي وا بَيت ئيختيصايي بي ة بَيت

و تةوعية و ئيع مي بي ي ئةوة مةؤروزة منيش لةطةَل رةئي كاك سةردارم مودير عامي ثاراستين بي ة 
 .سوثاس, نةكو مودير عامي ديوان, باش ة ببَيتة مةدةريري مةج يسي ئةجنومةن

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئيعتريازت هةية, كة مودةريرةكة ئةو مودير عامة بَينت, كاك دارا لةو ثَيشنيارةي كة هةية

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرزَيد
بةاَلم الريشمان , دوايَي بةرزَيوةبةري ديوان باش ة, من ثَية باشة مودةريري ليذنةكةمان سةرؤكي ديوان بَيت

ئةوة ئةطةر بطؤرزين هي  كَيشةيةكمان بؤ دروست , مادام بةرزَيوةبةري طشتيية لة وةزارةتةكةي خؤمان, نيية
َيوةبةري ديوان دةتوانَيت موتابةعةي ئيشةكان بكات و بةدوا بةس وةكو مودةريري ليذنةكان بةرز, ناكات

 .ئةوانيش وةكو ئةن ام دةبن لة وةزارةت, داضووني هةبَينت لةطةَل وةزارةتةكاني ديكةدا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, برزطة هةية دةتوانَيت ئيداؤةي بكات, كؤبوونةوةكة تةح ي ي دةكات, هةموو وةزارةتَيك زةرووري نيية
مةسةلةن هةن َي جار ثةيوةن ي بة وةزارةتي ئةشغال و , وَينةري هةر وةزارةتَيك كة ثَيويست بَيتن

يان موختةس  , ضاوت بة وةزير دةكةوَيت مةسةلةن دةَلَي مودير عامةكةت بنَيرة, ئاوةدانكردنةوة هةية
ئةو , خوَين ن ا بكاتن وةزارةتي ثةروةردة عي دةي ئةطةر ثَيويسك بةوة بوو كة تةوعيةيةك لة, بنَيرة

مودةريريش , يةعين هةموويان ه  بكةنةوة دةبَيتة ئةجنومةنَيكي وةزيراني بضووك, كاتة داواي دةكةين
بةس , بةس مودةرير نديكة لة وةزير باش ة, كاك ؤةرسةت واي طوت ئةو نوَينةري تةوعيةي تَي ا بَيت

لةبةر ئةوة كاك شَيروان ئةطةر ييغةيةك , ةواو بووبؤ مونادةشة ناوةكان ت, ئةوي تريش دةبَيت لةوَي بَيت
 .بَ َين

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 (.مما حعخحبلوزبربتحبملاوي حبالخ ىحعواحبالقتضط )ئةطةر ثَيتان باش بَيت لة ؤةدةرة شةش بَ َي  

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .باشة, با هةموويان بةش ار بكةن, (بملارب حبلاطسو حيفحبلوزرب )ير عام جةنابي وةزير ئةطةر لة جياتي مود
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةَلَي , بةاَلم ؤةدةرة شةش كردمانة ئةو وةزارةتانةي كة ثةيوةن ي ارة, ناوي وةزارةتةكاني لةطةَل دةبَيت

 .بدةبت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو وةزارةتانةي كة ثَيويست دةكاتن , وةزير خؤشي لَيرةية, ثرؤذةية لة ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووةئةو 
ئةو وةزارةتانةي لةبةر رؤشنايي , بة ديقةت بة ناوةوة بةش اري بكةن لةو ئةجنومةنة دياري كراوة

يسةكة ثَيي وا بوو يةعين سبةييَن مةج , بةاَلم بةثَيي ثَيويست, ئةوانيش زةروورن, دسةكاني ئَيوة
دةبَيت ضةن  , بؤ ئةوةي مةسةلةي بي ة خبرَيتة ناو مةنهةجي نيدامي ثةروةردة, كؤبوونةوةيةك بكاتن

ئةطةر بةرنامةكة باسي ذينطة ضؤن لة , كؤبوونةوةيةك بكاتن و نوَينةري وةزارةتي ثةروةردةي تَي ا بَيت
هةروةها , ةتي ئةشغال و ئاوةدانكردنةوةي تَي ا بَيتئةوة دةبَيت وةزار, دةرةوةي شارةكان بكةينةوة و ئةوانة

, مواي ت طوتيان تَي اية, تةع يمي عاليية, ثةروةردةي ئةشغال و ئيسكانة, ئةو وةزارةتانةي كة باس كران
كاكة لة وةزارةتةكاني تردا يةك , بةَلَي, لةبةر ئةوة با بطوترَيت نوَينةري ئةو وةزارةتانةي بةثَيي ثَيويست

 .دائيمةن دوو خةبرية, يةخةبري ني
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
جاري وا هةية , نازامن الي ئَيوة نةهاتووة, دةبَيت هةشبَيت, ئَيمة لة ثرؤذةي ياساكةمان خةبريمان هةية

 .سيانيش ثَيويست دةكات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك ؤةرسةت
 :د ؤرست اب  عب اهبةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر وا ئيستيشارةي , مةؤروزة موسةمما بَيت لة ليذنةكة ناوةكةي بَينت, ئةطةر بة سيفةت ئةن ام بَيت

ئةوة وةزير دةتوانَيت ئةوانة بَينَيتة ناو , بةَلكو ئةن امةتي هةبَينت و حةدي دةنط اني هةبَيت, ثَي بكرَيت
 .ثاسسو, ئةجنومةن

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم , وةكو ئةوةي حةدي دةنط اني هةبَيت يةك خةبرية موختةس لةو بوارة, ئةوةي ئَيمة بامسان كردووة

 .بؤمان هةية ضةن  خةبريَيك دةعوةت بكةين, وةكو ئةوةي ئيستيشاري بَيت و بةش ارمان بكات
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 :سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 
حبلبيئ ح)ئةو ؤةدةرةية كة دةَلَيت , ئةطةر مواؤيق بن كاك شَيروان حبملختصنيحيفحمحطا  حبخلدب  حسخ عضو

حبحلطج  حعوا حبخ اخ حخدب  حبش بف ح له حبلوزا  بةاَلم دةتوان  دةعوةتيان , يةعين ئةن ام نيية, (ارميه
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , ةباشة ئَيستا دةخيةمة دةنط انةوة بةو تةع ي تةو, بكةين

 .تكاية ماددةكةي تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس
 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ماددةي حةوتةم لة ئةسَ ي ثرؤذةكة

, (ئةجنومةني ثاراستين ذينطةي ثارَيدطا)مةنَيك دادةمةزرَي ثَيي دةَلَين لة هةر ثارَيدطايةك ئةجنو: يةكةم
 .ثارَيدطار يان نوَينةرةكةي سةرؤكايةتي دةكات

ئةجنومةني ثاراستين ذينطة لة ثارَيدطا لةو اليةنانةي ثارَيدطا كة ثَيك دةهَينرَي كة ثةيوةسنت بة : دووةم
 .ئةجنومةن دةري ةكاتبةثَيي ئةو رَينماييانةي كة , ثاراستين ذينطة

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 ااحبج ب حبلتصحيحطتحبللغوا ح بضطف حكلم ح,حبلل و حبلقط و ي ح ؤااحإ قط هطحكمطحهي,حبملطهاحبلرط ا حسخحبملش  ع

ح:حترنيحبىلحسطح ااحجملسحبحلمطا ح  قِ أحكطال ي
ا بسهح(حجملسحمحطا ح حترنيحبلبيئ حيفحبحملطفظ )ظطتحجملسحارمىحاؤسسحيفحك ححمطفظ حسخحبحملطف:ب ال

ح.بحملطفظحب حسخحاووبحعوهحا  بطح طجمللس
اتوىلحبجمللسح شوي حجملسحبحملطفظ حسخحبجلبطتحبملاوي ححبمطا ح حترنيحبلبيئ حيفحبحملطفظ ح  تاليمطتح:حثط يط

ح.اصارهطحبجمللس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 (:وةزيري ذينطة)را حمم  ام  بةرزَيد دا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةنها ئةو يةك دوو طؤرزانةي كة , وةكو خؤي مبَينَيتةوة, من ثشتيواني لة رةئيةكةي ليذنةي دانوني دةكةم

 .سوثاس, هةر يةك دوو وشةية ئيداؤة دةكرَيت, وةكو خؤي بَيت, ثَيويستة بكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ا بةنيسبةت دةرةوةي موحاؤةزة ضؤنةكاك دار
 
 



 493 

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة , بةس ثَيويست نةكردووة, ديارة ليذنةيةك دروست دةكةين لة ناحيةكان ا, كة ئَيمة دةَلَي  موحاؤةزة

 .هةر لة سةاَلحيةتي موحاؤد و وةزيرةكةية دروست بكرَيت, لَيرة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

جملسح), تةنيا وشةيةكي ئيداؤة كردووة, ليذنةي دانوني ثَيي واية ئةو ماددةية وةكو خؤي مبَينَيتةوة
 .ؤةرموو طوَلناز خان, سَي كةس دسة دةكات, طوران لة هةموو ماددةكان ئيداؤةمان كرد, (محطا ح حترني

 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر
 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 

ئَيمة مادام ثارَيدطامان هةَلبذاردووة بؤ دةرةوةي ثارَيدطاش دائيمقامةكان و بةرزَيوةبةري ناحيةكان ببنة 
 .سوثاس, سةرؤكي ليذنةكةو هةيكةلي ئي اري ناوضةكان ثَيكهاتةيةك هةبَيت بؤ ئةو شوَينانةي طوجناوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو كاك حمةمةد

 :م  ؤرج اب بةرزَيد حم
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

باش  واية بنووسرَيت وةزارةت , من تةنها لةو برزطةي ئةخري ئةو رَينماييانةي كة ئةجنومةن دةريان دةكات
 .ثةيوةن ي بة بي ةوة نيية, ضونكة دةبَيت ثةيوةن ييةكي بةو وةزارةتةوة هةبَيت, دةري دةكات

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ك زاناؤةرموو كا

 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي رَينماييةكان بؤ تةشكي ي , منيش هةر ثشتيواني رةئي مامؤستا حمةمةد دةكةم
ئةو رَينماييانة بؤ , كة ثةيوةستة بة ذينطة, ئةجنومةنةكةية لةو اليةنانةي كة ثارَيدطا ثَيك دةهَينرَي

بؤ , دةبَيت وةزير رَينماييةكان دةر بكات, نابَيت ئةجنومةني بااَلتر دةري بكات, نةكةيةتةشكي ي ئةجنومة
 ثَيكهَيناني ئةجنومةني موحاؤةزةيةز

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يةك دوةكيان بةنيسبةت , لة جياتي جةنابي وةزير و ليذنةي ياسايي ئةو سَي تَيبينية وةاَلم دةدةمةوة

لةبةر ئةوة , ليذنة دادةنَين, و تَيطةيشتة ثَيويست ناكات لة دانون ئيشارةت بكرَيتوةك, ليذنةكاني دةرةوة
بؤي هةية موحاؤد بَ َيت برزيارمان ا , يان نةهاتبَيت, دةسةاَلتي ئيعتيادية دةتوانَيت لة دانون هاتبَيت
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نيسبةت ئةوة بة, ليذنةيةك دروست بكةين لة ثَينجوين بة سةرؤكايةتي دائيمقام بؤ ئةو مةسةالنة
 .ليذنةوة

, لةوَي رةئيسي ئةجنومةنة, هةردووكي هةر وةزيرة, بةنيسبةت ثَيشنياري كاك حمةمةد ؤةرةج و كاك زانا
تةع يماتي بي ةية بةناوي رةئيس , ئةوةي كة بؤ بي ةية عام, ئةوةي كة شك ئي اري شتَيكة, لَيرة وةزيرة

بؤية ماددةكة وةكو ثَيشنياري ليذنةي , هةمان شت وةزيرة تةع يماتةكة دةخواتن, مةج يس دةيكاتن
كَي , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخةمة دةنط انةوة( وحتس )دانوني بة ئيداؤةي 

 .تكاية ماددةكة تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة
 .ماددةي هةشتةم لة ئةسَ ي ثرؤذةكة

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةوَي , ئةوةش عي دةي بة تةشيك تي وةزارةتةوة هةية, ثَيش ئةوةي ماددةي هةشت خبوَين رَيتةوة

دةبَيت ئةوةش دةمج بكةينةوة , ريقدةبَيت تةشكي تةكة لَيرةو لةوَي نةبَيتة ماددةي موتةؤة, دةجممان كرد
 .لةطةَل زمين تةشكي تي وةزارةت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ؤةرسةت تةوزنَيكي هةية

 :بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 ضونكة ئةن اماني, تةبعةن وةخك ئةوة نةهاتووة, ئةو رؤذة كاك ئةدهةميش مةوزوعَيكي ئيسارة كرد
نةيَيكمان لة ثرؤذةي دةستووري هةية ثةرلةمان نابَيت , ليذنةي دانوني ئةن اماني ليذنةي دةستووريينة

لة وةزارةتةكاني , لَيرة بة رةئي من لة ئَيستاوة ئةو ئيحتياتة وةربطرين, تةنازول لة سةاَلحياتي خؤي بكاتن
بةش و شوعبةكان بَ َي  وةزير , بكةين بةس باسي موديرياتي عام, ثرؤذةكان ئيقرار نةبووينة تاكو ئَيستا

ثاشان سبةي ثاش ئيقرار كردني دةستوور با تووشي , يان بَ َي  بة نيدام دروست دةكرَين, بؤي هةية
مادام وةزير , بةس ئةوي تازة دَين, ئةوةي رؤيشتووة تاكو ئَيستا رؤيشت, ئيحراج نةب  لةو مةوزوعة

بؤ ئَيمة وةك لَيرة , ئيستح اسي بكاتن و ئي غاي بكات حةدي هةبَينت لةسةر ئةو بةش و شوعبانة
ثاش ئيقرار كردني دةستوور حةق , ضونكة ئةطةر ئَيرة ئةمرزؤ ئةو سةالحياتةمان ثَي ان, سةاَلحيات ب ةين

لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر ليذنةي دانوني تةئي م بكةن هةر باسي , نيية ئةو طؤرزانكاييانة بكات
يان وةزير دروسك , عام بكةين و نةيَيك دابَين  بؤ تةشكي تي بةش و شوعبة بة نيدامموديرياتي 

 .سوثاس, كا رةئيان لةطةَل ض ئيتيجاهَيكة, دةكات
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان ؤةرموو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل رةئيةكةي كاك , ةلةي تةنازول رةئي جيامان هةية بةرزاسكئَيمة لةسةر مةسةلةي تةشريع و مةس

بةنيسبةت تةشكي تي دوو مودير عام تةح ي ي سةاَلحياتي , بةاَلم مانعيشمان نيية, ؤةرسةت نينة
 .زؤر سوثاس, مةهامي بة نيدام بكرَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دارا ؤةرموو
 (:ذينطةوةزيري )بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةس لةوانةية , ئَيمة كَيشةيةكمان نيية, ديارة لة وةزارةتةكاني ثَيش  ناوي موديرياتةكان نووسراوة

, بؤ منوونة دائريةي كةشناسي ئةنوائي جةوي بَيتة سةر وةزارةتي بي ة, رووبةرزووي هةن َي كَيشة ببينةوة
كاري ئةوان ئاو و هةواو بة دواداضوون و , نيا سةر بة وةزارةتي ذينطةيةلةبةر ئةوةي لة زؤربةي واَلتاني د

ئةطةر مبانةوَيت بةرزَيوةبةرايةتيةكي ئةوا , ئةو تاديطايانةش كة لة وةزارةتي ذينطة هةية كةم  لةوَي هةية
ةم ئ, يةعين ئةطةر بةس لة ثةرلةمان ئيقرار كرا, كَي ئةوةمان بؤ حةسة بكات, بَينينةوة الي خؤمان

ئةوةي كة مايةوة ثَيويستة لة , لةوة دةضَيت ئةم كَيشانةمان بؤ حةل بكات, موديريةتانة لةم وةزارةتة بَيت
بةس كة لَيرة ئقرار كرا ئَيمة ئةوة لَيرة يةك  , ئاين ةدا ئيستح اسي بكةين لة سةاَلحيةتي وةزير بَيت

ئةو بة منوونة باسي , موديريةتَيكي تريان لةطةَل , ئةو كَيشةية لةطةَل وةزارةتَيكي تر, دةكةينةوة
ئةو كاتة ئَيمة لةطةَل , بةاَلم مانعيشمان نيية ئةطةر ئةو سةاَلحياتة ب ةنة وةزيرةكان, كةشناسية كرد

 .سوثاس, ئَيمة مانعةران نيية ئةوةش ال بربَيت, ئةجنومةني وةزيران ئةو كَيشانة يةك  دةكةينةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل دةستووري تازةش , روان مادام جةنابي كاك وةزير مواؤيقة و ئَيوةش الريتان نييةكاك شَي
بؤ ئةوةي , ئةطةر ييغةكة خبوَيننةوة, دةطوجنَينت بةو ييغةية بَينت كة كاك ؤةرسةت ثَيشنياري كرد

 .بةس مونادةشة باوةرز ناكةم لةسةري هةبَينت, بيخةينة دةنط انةوة
 :ي ريبةرزَيد شَيروان نايح ح

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة يةك, جارَي ماددة هةشت هةروةكو ئيشارةران ثَي ا دةمج بكرَيت لةطةَل ماددة سَي

ئةواني تر نابَيت خورد , بةس مودير عامةكان خبوَينينةوة, ئَيمة دةبَيت بةو شك ةي كة هةية/ دووةم
 .بكةينةوة
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كةي هاتينة , ئةوة لة ماددة نؤ هاتووة, ةزارةت بة نيدامئةوةية تةح ي ي تةشكي تي مةهامي و/ سَييةم
 .ئةو كاتة عةرزي ئَيوةي بةرزَيد دةكةين, سةر ماددة نؤ

ئَيستا مةب ةئةكة بةو شك ة بَيت موديريات و ئةدسامةكان لة موديريةي عامة جيا دةبنةوة بة نيدام 
ئةو دائريانشمان لة , ةدةرة دائرية هاتووةلة دوو ؤ, تةنها موديرياتي عام دةمَينَيتةوةو, تةشكيد دةكرَينت

هةر ئةوةية موالحةزاتي ليذنةي دانوني لةسةر ئةم , ثَيشنياري ليذنةي دانوني كردووة بة موديريةي عامة
 .سوثاس, برزطةية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

اطس حيفحبلااوب حبملاا اطتحبل)ماددةي هةشت ثَيش ئةوةي دةجمي بكةين دةبَيت , يةعين بةو شَيوةية بَينت
 (:بخل.......... ااا هطحسوظفح ارج حساا حعطم

 .بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي  -1
 .طوران دائريةكان دةبَيتة موديرية

ح.بملاا ا حبلاطس ححلمطا حبلبيئ ح بلتوعي ح بالعالمحبلبيئيح-0
ح.بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبلفوي ح بلوقطا حسخحبالشاطعح-7

يةعين ئاماذة بةس بة , يةكةم جار ئةو تةع ي ة, ئةو ماددةية دةبَيتة ئةو سَي موديرية عامة يةعين
 .ؤةرموو كاك خورشي , لةبةر ئةوةي موديريات لة دةسةاَلتي وةزيرة, مودير عامةكة بكرَينت

 :بةرزَيد خورشي  س ية شَيرة
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو , ستا دةمانةوَيت مواؤةدةي لةسةر بكةين بؤ وةزارةتة تازةكانةئةو دةرارةي كة ئَي, ئةو وةزارةتانةي
, كة سةاَلحيةتي لة مي كات دانراوة, ئةو نيدامة تةتبيق دةكةن, كاك ؤةرسةتيش وتي وةزارةتةكاني ثَيشوو

ئةوان  لةوَي, ئَيستا لَيرة ئةوةي الببةين, ضونكة ئَيستا تةنادوز دروست دةكات, ئايا ئةوانة ئي غا ناكرَينةوة
دةبَيت ئةواني تر ئي غا , لةبةر ئةوةي ئةطةر مبانةوَيت تةسبيك بكةين, ئةوة دوو نيدامة, مبَيننةوة
 .سوثاس, بكةينةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةو شَيوةية دةبَيت كة ئَيستا بامسان , ئَيمة طوران دةستوور كة ئيقرار بكرَيت, موالحةزةي كاك خورشي 
بةاَلم كة , لةرزاستي ا موشكي ةيةك دروست ناكات بؤ ئةوان, انةي كة ئيقرار كراوةو رؤيشتووةبةاَلم ئةو, كرد

كة , جا لةبةر ئةوةي مادام واية, دةبَيت هي ئةوان هةموار بكةينةوة, دةستوورةكة ئيقرار كرا دةنطي بؤ درا
ئةوة كة , دوارؤذي نةكةن كة هةمووي, دةزان  ئةوةمان لة ثَيشة لة ئَيستاوة با كارَيك بؤ ئةوة بكةين

بةاَلم لة ئَيستاوة كة دةزان  واي لَي دَينت و , كراوة دواتر ئيعادةي ه  دةكةينةوةو هةموار دةكةينةوة
 .كاك شَيروان ؤةرموو, بؤية ئةو ثرؤذانةي كة لة ثَيشمانة واي لَي دةكةين, ئيشكالَيكيش نيية
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة
حبلوزبرا)ئَيمة ئةو ؤةدةرةيةمان داناوة , هةتا ئةو وةزارةتانةي ثَيش يش ح  شويالت حسبطم ح وظطم , (حياه

بةبَي , يةعين هةتا ئَيمة ئةوةش زيكر نةكةين دةَلَي وةزير دةتوانَيت لة نيدام داخي يةكة طؤرزانكاري بكات
 .ئةوةي بطةرزَيتةوة ثةرلةمانيش

 :نبةرزَيد سةرؤكي ئةجنومة

 (.حياهح وظطمح شويالت)ئامانج ييغةي بؤ دةنووس  
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة مةسةلةن يةعين ئةوة ثةسن ةو نةتان , ضونكة بة حةديقةت هةروةكو طومت رةئي جيامان هةية

, انكاريي شوعبةية بَيتة ثةرلةمانئةو طؤرز, ديتووة بة حةديقةت وةزير ئةطةر بيةوَيت شوعبةيةك بطؤرزَيت
ئةوة بة حةديقةت , لة ثةرلةمان كَي لةطةَل ئةوةية وةزيري تةن روسك ؤ ن شوعبة دروست بكات

دةتوانَيت طؤرزانكاريةكان بةو , بؤية ئةوةي كة لة نيدام ا هةية زمين دةسةاَلتي وةزير دةبَيت, زةرووريية
 .سوثاس ,شَيوةيةي كة خؤي ثَيويسك ثَي هةية بكات

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو دكتؤر نايح
 :رسضط  غفور نايح.د بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَية واية ئةو وةزارةتانة كة ثَيشووتر لة ياساكانيان ا ناوي , ئةو ثَيشنيارةي كة كرا شتَيكي باشة

ئةو وةزارةتانةش بةم , بةثَيضةوانةوة, وست نابَيتهي  ئيشكالَيك لَيرة در, بةرزَيوةبةرايةتيةكانيشان هاتبَيت
لةطةَل , يةعين هي  تةنادوزَيك دروست نابَيت بؤي, رَينماييانةوة ئيستيفادة لةم رَينمايية تازانة وةربطرن

 .رَيدم ا
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد طوَلناز عديد دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر , دووةم و سَييةم بكرَيت بة يةكَيك, َيوةبةرايةتية طشتية هاتووة لة ماددةي هةشتةم الة ئةو سَي بةرز

كةشناسي دةكرَيت وةكو ئةجنومةنةكةي ئةوان , سَييةميش بكرَيت بة كةشناسي, ئةوةي نديكن لة يةكةوةو
 .سوثاس, ئةن امَيك بَيت لة ئةجنومةني وةزارةتي نةدد
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل ؤةرموو, س دسةي هةيةكة
 :بةرزَيد عادل حمم  ام 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويستة ئةو وةزارةتة ئةو وةسي ةي هةبَيت , وةزارةتي ذينطة لة سةرةتاوة هاتووة كؤمةَلَيك واجيل هةية

, ة نةكراوةيةعين موديريةتَيكي زؤر طرنط هةية لَيرة باسي لَيو, ئةو واجيباتانة جَي بةجَي بكات
كة , ئةو موديريةتانة رةنطة ئةو ئيشانة نةكات, يةعين ئةوة لَيرة باس نةكراوة, موديريةتي رةسة و تةدية

موديريةتَيكي وامان نيية لة وةزعي ذينطة نيسبةي تةلةوس لة , كاتَيك ئَيمة مبانةوَيت وةزعي ذينطة ضؤنة
بؤ ئةوةي ئةو , مان هةبَيت لة ذينطةيةعين مةؤروزة موديريةتي رةسة و تةدي, بي ة ئةوة بكات

بتوانَيت جَي بةجَيي , وةسي ةيةك بَيت لة وةزارةتةوة بتوانَيت ئةو ئةركانةي كة لة ماددةي دووةم ا هاتووة
 .سوثاس, بكات

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كامة , ةروورييةكامة موديريةت زؤر ز, بةرزاسك ثَي اويسك خؤشي نازانَينت, خؤي ئةوة وةزارةتَيكي تازةشة
هةن َيكي ئي غا , لةبةر ئةوة ثاش ماوةيةكي تر ئيعادةي نةزةر دةكاتةوة, موديريةت زؤر زةرووري نيية

 .بةَلَي كاك دارا, ئةو ييغةية زةرووريية هةبَيت, هةن َيكي تري تازة دروست دةكات, دةكات
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة بةرزَيوةبةرة طشتييةكان تةنيا دوو , ئَيمة هةر لةبةر ئةوةي هةيك ي وةزارةت زؤر طةورة نةبَيت
ئَيمة موديرياتَيكي , لة بةرزَيوةبةرايةتي طشك كاروباري هونةري, جطة لة ديوان, موديريةي عاممان داناوة

بةاَلم ديارة ثَيويسك بةوة  ,ئةو دسمةشي تياية كة بةرزَيد باسي كرد, ئةدسامَيكي زؤر, زؤرمان هةية
ئةطةرنا بؤ هةر يةكَيك لةم كارانة , نةكردووة ئَيمة لَيرة بينووس  لة سةاَلحيةتي وةزيرة دسمةكان

بؤية لَيرة دةرج , بةس موديرية عامة نيية, موديريةتَيكي خؤي دةبَيت, دسمَيكمان دروست كردووةو
ئةو بةرزَيوةبةرة , ا نةمان كردووة بة موديريةي عامةوتةني, لةبةر طةورة نةبووني هةيك ةيةكةش, نةكراوة

, ضونكة يةكَيكيان بؤ وشياري و راطةيان نة, ئةو بةرزَيدةي ئيشارةي ثَي ا, طشتيانة ئةو دووانة دةمج ناكرَيت
كةش ناسي ئَيستا لةسةر , بةشَيكي تريان بؤ كاروباري ئةكادميي و ؤةني وةزارةتةكةية, كاري جياوازة

ئةطةر ئَيستاش نةكرَيت , لة ئاين ةش دةكرَيت نةدد بكرَيتة سةر وةزارةتي ذينطة, استنةوةيةوةزارةتي طو
 .سوثاس, هي  كَيشةيةكمان نيية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد ؤةرةج ؤةرموو
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 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

شتَيك هةية ثَيشنيار دةكةم ئةطةر باسي بكةن , ي ذينطةلةو شتانةي كة من سةيرم كردووة لةسةر وةزارةت
ئةم وةزارةتة غةرامات دروست دةكات لةسةر ئةو دامودةزطاو شةريكاتانةي كة سةرثَيضي , خراث نيية

ئةم وةزارةتة سن ودَيكي , هةروةها دوةلي مانيحةش يةعين يارمةتيةكي باشي ئةم وةزارةتة دةدات, دةكةن
بةس سةر بة وةزارةتةكة , راستة بةرزَيوةبةرايةتي ذمَيرياري, ضَيتة ذمَيرياري ودةوَيت لة ئةم شتانة نة

خؤ ناكرَيت , بؤ ئةو سةرثَيضيانةي غةرةمةيان دةكات, بةاَلم ئةمة سن ودَيكي تايبةتي دةوَيت, خؤيةتي
ةتَيكي تر لةو بةاَلم دةبَيت جَيطايةكي هةبَيت ئةو منحةو ئةو شتانةي كة لة دةوَل, ب ات بة وةزارةتَيكي تر

 .سوثاس, هةروةها ئةو شتانةي كة خؤي دةيكات لةوة كؤ دةبَيتةوة, بوارة دةي ةن و
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ة دانوني حيمايةي بي ةية بةس ل, ئَيمة هةردووكمان هةية, بؤ ثشتطريي ئةوةي مامؤستا حمةمةد باسي كرد
 .سوثاس, كة دَيتة الي جةنابتان

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو دكتؤر دلَير
 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, يلَيرة بةرزَيوةبةرايةتي طشك هةية بةناوي دائريةي ثاراستين ذينطةو وشيار كردنةوةو راطةيان ني ذينطةي

بة بريو بؤضووني , بةاَلم بةرزَيوبةرايةتي ث ن انان و بةدوا داضوون كراوة بة بةرزَيوةبةرايةتيةكي ئيعتيادي
من يةكَيك لة ئةركة سةرةكيةكاني وةزارةتي ذينطة داناني كؤمةَلة ثرؤذةيةكة بؤ خاوَين كردن و ضاك 

جطة لةوة ثرؤسةي , ي زؤري دةوَيتئةمةش بةدواداضوون و ث ن انانَيك, كردنةوةي ذينطةو ثاراستين
بؤية من ثَية ضاك ة بةرزَيوةبةرايةتي , ث ن انان و بةدواداضوون اليةنَيكي طرنطة لة مةسةلةي ذينطة

بةدواداضوون و بةرزَيوةبةرايةتي ث ن انان بكرَيت بة بةرزَيوبةرايةتيةكي طشك بة ثَيش ئةوانةوة دائريةي 
ئةسَ ةن هةر جطة لة راطةيان ن و هوشيار كردنةوة , ثاراستين ذينطةضونكة لة ئةركةكاني , ثاراستنيش

بؤية من ثَية ضاكة ئةوةيان بكرَيتة بةرزَيوةبةرايةتيةكي طشك , بؤ ثاراستين ذينطة, مةسةلةيةكي تيا نيية
 .زؤر سوثاس, و ئةوي يان بكرَيتة بةرزَيوبةرايةتيةكي ئيعتيادي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
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 (:وةزيري ذينطة)رزَيد دارا حمم  ام  بة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة خاَلَيكي زؤر طرنط بوو , لةبةر ئةوةي هةيكةلي وةزارةت زؤر طةورة نةبَيت, ئَيمة وةكو دؤناغي يةكةم
 .كة ويستمان هةيكةلي وةزارةتةكة زؤر طةورة نةكةين و موديرياتي عامة زؤر نةبَيت

ئةويش , ئةطةر ئةو موديريات عامانة هةبَيت, ي تر رووبةرزوومان دةبَيتةوةكَيشةيةك/ دووةميشيان
بةرزاسك دةبَيتة بةرزَيوةبةري طشك , لةوة دةضَيت نائةهد بَيت, ئَيستا كةواديرَيك هةية, نةبووني كةواديرة

, دةوَيت( ثرؤثشنةلي)خؤشتان دةزانن هةموو يةكَيك لة بةشةكاني ذينطةي كةساني , لة يةكَيك لةو بةشانة
كة بَيت ئةو , ئَيمة لةبةر ئةوةي نةبووني كةواديري ثَيويست, هةموو كةس ناتوانَيت ئيشي تيا بكات
تا لة داهاتوو , يةكةم وران با هةر ئةوانة بةرزَيوةبةرتيةيةك بن, بةرزَيوةبةرايةتية طشتيانة بةرزَيوة ببات

ئةوة , وا بكةين بكرَينة بةرزَيوةبةرايةتي طشكبةثَيي ثَيويست و لةطةَل طةشة كردن و طةورة بوونيان دا
 .سوثاس, هةروا هَيشتومانةتةوة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة بؤ ئةو ثَيشنيارانة جةنابي وةزيريش هةن َيكي , كاك شَيروان وابدامن دةبَيت ييغةيةكمان ب ةيَك
, ئي وةزارةران ال موهيمة بة حةديقةترة, ئةطةر شتَيكي زؤر طرنط نةبَينت, روونكردةوةو وةاَلمي دايةوة

سبةي ئةطةر ثَيويستيةكي هاتة ثَيش و زةروور , ئةو خؤي دةتوانَينت زياتر تةح ي ي ثَيويسك خؤي بكاتن
 .كاك دكتؤر دلَير, بؤية مواؤةدةت دةكةين, ئةو وةختة بؤمان دةنووسن و هةمواري دةكةين, بوو

 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د
 .َيد سةرؤكي ئةجنومةنبةرز

بةس تةنها بةرزَيوةبةرَيكي ئيعتيادي , ئةو ثَيشنيازةي من كردم جارَي بةرزَيوةبةري طشتيةكان زياد ناكات
 .ئةمة يةك, دةكاتة طشك و بةرزَيوةبةرَيكي طشتيش دةكاتةوة ئيعتيادي

مةَلَيكي زؤرمان هةية كة كؤ, جطة لةوة بةرزاسك ئَيمة ذمارةيةكي زؤر ثسثؤرزمان هةية لة بواري ذينطة
هةن َيكَي كةس لة بواري هةن ةسة , بةشي باي ؤذييان تةواو كردووةو شارةزاييةكي ضاكيان هةية لة ذينطة

كؤمةَلة ثسثؤرزَيك هةية لة بواري كيميا بة هةمان شَيوة دةتوانن لة بواري , شارةزاييةكي ضاكيان هةية
ن بدامن بةرزاسك ثسثؤرزَيك هةية هةر ئيختيصايي ورديان زانكؤكاني ئَيرة ئةوةن ةي م, ذينطة كار بكةن

 .زؤر سوثاس, وةزارةت دةتوانَيت سوودَيكي باشيان لَي وةربطرَيت, ذينطةية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةاَلم , رةئيةكةت مةنتيقي تَي اية, وابدامن مةوزوعةكة زؤر وا نيية مونادةشةي زؤر لةسةر بكرَيت
بةتايبةتي ليذنةي دانوني , ئَيمة رةئي وةزارةران ثَي لةال ثةسن ترة, جةوهةري نييةرةئيةكة مادام زؤر 

ئةطةر لة دوارؤذ رةئي تؤ راست دةرضوو و داوايان كرد بة برييان , ديراسةتي كردووةو ئيقراريان كردووة
 .ئاخري ييغة بؤ دةنط ان, دةهَينينةوة
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة

 .بؤ ئةوةي تةرتيب دةكرَيت, تةسةلسولةكان ناخوَينمةوة
ا أسبطح ااا هطحساا حعطمحقطص حعلىحبلشبطهاحبجلطساي حبال لي ح سخح:بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي ح-

ح.ل  حبخلداح بالختصطص
 حعطمحقطص حعلىحبلشبطهاحبجلطساي حا أسبطح ااا هطحساا:حبملاا ا حبلاطس حللحمطا ح بلتوعي ح بالعالمحبلبيئيح-

ح.بال لي ح ل حبخلداحبالعالسي 
ا أسبطح ااا هطحساا حعطمحقطص حعلىحبلشبطهاحبجلطساي ح:حبملاا ا حبلاطس حلشؤ  حبلفوي ح بلوقطا حسخحبالشاطعح-

ح.ب لي ح سخحل  حبخلداح بالختصطص
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي , بةو شَيوةيةي خوَين رايةوة, ةمان كاتيش ا دةضَيتة ماددة سَيئةو ماددةية دةخةمة دةنط انةوةو لة ه
بة كؤي , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية ماددةكةي تر, دةنط وةرطريا
 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤيةم لة ئةسَ ي ثرؤذةكةماددةي ن
 :ماددةي نؤيةم

 .ئةرك و ؤرمان و تايبةتكارييةكان و ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة رَيسا ديار دةكرَيت-1
, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتيةكان و بةشةكان و هؤبةكان و يةكةكان لة كاتي ثَيويست دامبةزرَييَن -0

 .يان يةكيان خبات
 :بدازبةرزَيد عوني كمال سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي
حمبطهاح بقااح إضطف حفق احأخ ىح ح طلورب حللمطه نيحبلتطسا ح بلاطش احسخحبملش  عح قرتجحبلل و حهجمبمط بسط

ح:إليبطح صيطغتبطحكطآل ي
ح.حياهح وظطمحسبطمح إختصطصطتح شويالتحبلوزبراح-:أ اًل

ح.ابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و للوزا حإصح-:ثط يًط
حب حبلشابحضمخح شويالتحبلوزبراح فقًطح)-:ثطلاًط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطم للوزا حبستحابثحب حهسجحب حبلغط 

ح(.ملتطلبطتحعملبط
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كران و دةنطمان بؤ دا تةئكي ي بؤ ئةوة  يةعين مونادةشةكان, ئةوة ليذنةي دانوني ثَيشنيارةكةي تةواوة
كَي لةطةَل نيية , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بؤية دةخيةمة دةنط انةوة, دةكاتةوة

 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن

 .ماددةي يازدة لة ئةسَ ي ثرؤذةكة
 .جَي بةجَي ناكرَيت, هةر دةدَيك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

:حأحكطال ي  قِ ,بىلحسطح ااحكلم حاتاطر حفيبط(حسع) قرتجحبلل و حبضطف حكلم /حبسطح طلورب حللمطهاحبحلطها حعش ا
ح(.الاام ح أ ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و )

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيويستة لةسةر وةزيرةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن: ماددةي دوازدة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:بسطح طلورب حللمطهاحبلاط ي حعش اح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطال ي
ح.االق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبل

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل , وةكو ثَيشنياري ليذنةي ياسايي, دةخيةمة دةنط انةوة, ئةمةش وةكو هةموو وةزارةتةكاني ترة
بة كؤي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ماددةكةي تر تكاية, وةرطريا
 (:زانا) خض  سعي  دادر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي سيازدة ئةسَ ي ثرؤذة
 .دا كاري ثَي دةكرَيت(وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بَ وكردنةوةي لة 
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح:ح قرتجحبلل و حصيطغتبطحكطال ي(حا حعش ابلاطل)حبسطح طلورب حللمطها
ح(. قطئعحكورهستط ) اوش حيفحبجل اااحبل مسي 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .ؤةرموو, بة كؤي دةنط وةرطريا, ثاسبكاتةوة؟ زؤر سو

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ليذنةي دانوني يياغةي ئةسباب موجيبةمان كردووة, ئةسَ ي مةشروعةكة ئةسبابي موجيبةي نةبوو

 .ئَيستاش دةخيوَينمةوة
حبالسبطبحبملوجب 

ح ب حبلاطس  حبلصح  حعلى ح بحلفطظ حبلبيئ  حمحطا  حبلتومي ح باف حاضمخ حمبط حبالقيطئي ح بلتووع حبلطبياي  ملوبره
بملرتابس ح حتقييحبلتاط  حبلا ليح بالقليميحيفحجمطلحبلبيئ ح ستط ا حبلاوبس حبملؤث احيفحسالس حبلبيئ ح بزبل ح
حبقتضىح حل ل  حبلبيئي حللتلوث حبملربب  ح بملوبه ح بالعتاا حبالسلح  ح خملفطت حبلويميطئي  حبالسلح  حبثطر  ساطجل 

ابثح زبراح أسمح زبراحبلبيئ حيفحبالقليمحلتوليح ل حبملبطمحفقاحأصبالحسخحبلض  ر ح ش اعحقط و ححياهحبستح
ح قامحفقاحش عحه بح ح لتحقييحسط ح  وظيمحسبطمحك حسوبط سبطمح أهابفحه هحبلوزبراح بملاا اطتحبمل  بط ح بط

ح.بلقط و 
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 ارةكاني داناني ئةم ياسايةهؤك
بة ئاماجني ثاراستين ذينطةو ضاك راطرتين تةن روسك طشك و دةرامةتي سروشك و جؤراو جؤري 

لة بواري ذينطةش ا هاوكاري نَيودةوَلةتي ئيق يمي , بةجؤرَيك كة ؤراذووكار بةدةوام زامن بكات, زين ةوةر
تي ذينطة دةطةيةنن ريقابة بكرَين و ئاسةواري ضةكي ئةو بنةمايانةش كة زيان بة سةالمة, بَينَيتة دي و

بةو ئاماجنانة بة , كيمياوي ثاتاوةي ضةك و تفاق و ماددةي ثيسكةري ذينطة ضارةسةر بكرَين و راماَل رَين
ئةو ئةركو ؤرمانة بطرَيتة ئةستؤ , وةزارةتَيك لة هةرَيم ا بة ناوي وةزارةتي ذينطة دابن رَي, زةروور زانران

بة ثَيويست زانرا كة ياسايةك دابنرَيت ئةرك و ؤرمان و ئاماجنةكاني ئةم وةزارةتة نوَييةو  بةو جؤرة
 .ئيشوكاري بةرزَيوةبةرايةتيةكانيشي ديار بكات و ئةركو ؤرماني هةر يةكَيكيان رَيك خبات

 .جا بة ئاواتي دةستةبةر كردني بةديهَيناني ئةو ئاماجنة ئةم ياساية دانرا
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 :ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئ

دةبَيت وةاَلمةكة , (به و)لة سةرةتاكةدا دةَلَيت , كاك عةوني, تةنيا من لة ناحية لوغةوي كاك شَيروان
 .بةَلَي, (ل ل حبقتضى)نةك , بَيت(  ق ر)لةوَي 

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئي  ئةم بةرزَيدانة بة زين ةوريان تةرجومة كردووة, (التنوع االحيائي)ئةوة تةرجومةيةكة بؤ وشةي 
 .موشكي ة نيية

 :اب  حمم  بابان فؤبه.بةرزَيد د
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةرزاسك هةموو طيان ةبةرَيك , وةكو بةرزَيد جةنابي وةزير باسي كرد( التنوع االحيائي)ثَية واية 
ضونكة ئةو تةناسوبةي لة تةبيعةت ا هةية , رةريشي نييةزة, لةبةر ئةوةي زةرةريشي هةية, دةطرَيتةوة

 .بة هةموو طيان ةبةرةكان دةثارَيدرَيت, ثاراستوويةتي
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوة موشكي ة نيية, بةجَيي دةهَي   دوايَي, كامةي راست ة, كاك دكتؤر نوري ئةو وشةية بة عةرةبي
تةبعةن لةناحية , دةخيةمة دةنط انةوة, موجيبةي نووسيووةثَيشنياري ليذنةي دانوني كة ئةسبابي 

كَي , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة, زمانةواني ثَي ادةضينةوة
ئَيستا دانونةكة هةمووي دةخةمة , بة كؤي دةنط وةرطريا, لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

كَي لةطةَل ا نيية , َي لةطةَل ياساي وةزارةتي ذينطة داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسك, دةنط انةوة
ئينشائةَلَ  سةركةوتووي و , سوثاس و ثريؤزة, بة كؤي دةنط وةرطريا, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ؤةرموو, ئةركةكانت جَي بةجَي دةكةيت

 (:وةزيري ذينطة)بةرزَيد دارا حمم  ام  

 .رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة

سوثاس و ثَيدانيين خؤم بؤ بةرزَيد سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان و ئةن اماني بةرزَيد 
كة , ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةن روسك و ليذنةي ثةيوةن ي ارةكان و يةكة يةكة ئةن اماني ثةرلةمان

ئةزيةتيان كَيشا , ان و هؤَلةكةش كةمَيك طةرم بووزؤر مان وو بوون و ئةزيةتيان كَيشا لةمانطي رةمةز
ئَيمةش بةَلَين دةدةين , سوثاس بؤ ئةو هاوكاريية, ضةن  رؤذَيكة ياساكةي وةزارةتةكةي ئَيمة تاوتوو دةكةن

بةثَيي توانا و بة ثشتيواني خوا بتوان  ئيش بكةين بؤ خدمةت كردني ذينطة كوردستان و ثاك كردنةوةي 
 .تريش زؤر سوثاس هةرَية و جارَيكي
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة سةعات يةك , دةديقة رادةطرين و ئيسراحةت دةكةين( 02)ئَيمةش جةلسةكة بؤ ماوةي , زؤر سوثاس
 (.0)دادةنيش  تاكو سةعات 

 .دانيشتين دووةم
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
جطة لة ليذنةي ياسايي تةك يفي هي  , وةكةمان دةست ثَي دةكةينةوةبةناوي طةلي كوردستان كؤبوونة

ئَيمة داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةين ؤةدةرة بة ؤةدةرة راي ليذنةي , ليذنةي تر كرا بوو راثؤرت بنووسي
ليذنةي كشتوكاَل و , بؤ ئةوةي سوود لة كاتةكة وةربطرين, ياسايي بة كوردي و عةرةبي خبوَينَيتةوة

, لةبةر ئةوةي يةك الثةرةية, ئةطةر ئةوان بة خَيرايي بيخوَيننةوة, ش راثؤرتَيكي كورتيان هةيةئاودَيري
ئةطةر ئةن امة بةرزَيدةكانيش بة , بؤ ئةوةي بضينة سةر ماددةكان, ئةطةر ئيجازة ب ةن بيخوَينَيتةوة

 .خبوَينةوة ؤةرموو راثؤرتي ليذنةي كشتوكاَل, رَيكوثَيك و ثوخك رةئي خؤيان بَ َين و سوثاس
 :رضط اب  عب الربن بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, كؤبوونةوةي ئاسايي خؤمان طرَي ا 00/9ئَيمة ليذنةكةمان وةكو ليذنةي كشتوكاَل و ئاودَيري لة رؤذي 

ثاشان لةطةَل جةنابي وةزير , ثاش مونادةشة و وتووَيذ ضةن  ثَيشنياز و خاَلَيكمان دةست نيشان كردووة
 :ئَيمة ئةم خااَلنةمان ثَيشنياز كردووة, انشت  و طفتوطؤ و ئاَلوطؤرزي بريو بؤضوومنان كردووةد
 :سةبارةت بة ماددةي دووةم ثَيشنياز دةكةين ئةم خااَلنة زياد بكرَين -1
طرتنةبةري رَي و شوَيين هاوضةرخ بة ئاماجني كةم كردنةوةي بةؤريزؤ ضووني ئاو لة كاتي بةكارهَينان ا  -1

 .لة بوارة جياجياكان ا
بؤ هوشيار , يان بايةخ ان بة راطةيان ن لة وةزارةت و ؤةرمانطة ثةيوةن ي ارةكان, كردنةوةي بنكةيةك -0

كردنةوةي خةَلك و جوتيارةكان لة ثَيناو باش بةكارهَيناني ئاو و بةؤريؤ نةداني وةك سامانَيكي نةتةوةيي 
 .طرنطي ثَي ب رَيت

رؤليجي هةرَيمي كوردستان و دياري كردني ساماني ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي كَيوماَل كردني هاي  -7
 .تياي ا و داناني نةخشةي هاي رؤليجي بؤ هةر ناوضةيةك

ثَيشنيازمان كردووة لة جياتي بةكارهَيناني وشةي بريكاري , سةبارةت بة ماددةي ضوارةم خاَلي سَييةم -0
كة لة زؤربةي ثرؤذة ياساييةكاني وةزارةتةكان وا هاتووة , َينرَيتنوَينةري وةزارةت بةكار به, وةزارةتةكان

بؤ ئةجنومةني راوَيذكاري نوَينةر , جطة لة بريكاري وةزارةتي دةرامةتي ئاويةكان, (نوَينةري وةزارةتةكان)
ن ئَيمة ثَيشنيازما, دوايي لة تةشكي ةي وةزارةتةكةدا, نةك بريكاري هةموو وةزارةتةكان, بةكاربهَينرَيت

ئةويش بةرزَيوةبةرايةتي طشك , كة زياد بكرَيت, كة بةرزَيوةبةرايةتيةك طرنطة بؤ ئَيستاي ئَيمة, كردووة



 012 

كة ئةوةش جةنابي وةزير زؤري ثَي ضاكة بؤ س اتيجيةتي ئَيستاي ثاراسنت و ضاك , ئاوي ذَير زةوي
زؤر , ثؤرتي ليذنةي كشتوكاَل بووئةوة را, ئةو بةرزَيوةبةرايةتيةمان بة زةروور زانيووة, راطرتين ئاومان

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك شَيروان, ئةطةر لة خاَلةكان هاتينة سةري رةئيةكي خؤت ب ة, سوثاس بؤ ئةو راثؤرتة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ك دلَيرؤةرموو كا, ئَيستا ماددةي يةكةم بة كوردي دةخوَيننةوة

 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 ثرؤذةي ياساي وةزارةتي دةرامةتي ئاوي هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 :ماددةي يةكةم

 :لةم ياسايةدا ماناكاني بةرامبةريانة, مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: هةرَية -1
 .رةتي دةرامةتي ئاوي هةرَيةوةزا: وةزارةت -0
 .وةزيري دةرامةتي ئاوي هةرَية: وةزير -7
 .بريكاري وةزارةتي دةرامةتي ئاوي هةرَية: بريكار -4
 .ئةجنومةني راوَيذكاري دةرامةتي ئاو: ئةجنومةن -0

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح: ىلرب حبلل و حبلقط و يح طلورب حللمطهاحبال
 طلورب حللمطهاحبال ىلحسخحبملش  عحالح وجاحبا حسالقظطتحعليبطحسوىحبعطهاحصيطغ حبلرط حبال لحسوبطحكطال يح

ح(.اقصاح طملصطلحطتحبلتطلي حبملاط يحبملبيو حبزب هط)
حعخح  ملط حكورهستط ح  باا ح حيفحبلقوب نيحبلصطرها حبلتاطرافحبملرتامل  حبملتبا حيفحس ه حبلصيغ  لتور محسع

ح.بلوزبرا)سوبطحب(حخطسرط)بلوبرهحيفح(حبرهحبملطئي بملو)
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةربارةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي
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دَيري يةكةمي بةم  تةنها ئةوة نةبَي كة, دةبارةي ماددةي يةكةمي ثرؤذةكة هي  تَيبينيةكمان لةسةري نيية
 :شَيوةيةي خوارةوة دابرَيذرَيتةوة

بؤ ئةوةي لةطةَل رشتةي ئاسايي ثَيناسةكاني , (مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة)
يش كة لة (داهاتي ئاو)كة لة ثةرلةماني كوردستانةوة دةركراون بطوجنَين و وشةي , ديكةي ئةو ياسايانةدا

 (.وةزارةت)بكرَي بة , تووةدا ها(ثَينجةم)
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو كاك تةحس 
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و براياني بةرزَيدي ثةرلةمان

وةي كة ناو بران لةبارةي ئة, سوثاس بؤ بانطهَيشت كردمنان بؤ مونادةشة كردني ياساي وةزارةتةكةمان
بةاَلم لة بةغ ا , بة كوردي دةرامةت بةكارهَينراوة, (املوارد املائية) دةرامةتي ئاوي هةرَية بة عةرةبي 
جا ئةطةر مومك  , هةم دةرامةتة زياتر جانل مالي دياري دةخات, هةمان سةرضاوةكان بةكار دةهَينَيت

يةعين , ئةوة باش ة هةم لةطةَل عَيراديش دةطوجنَيت ,بَيت بة كورديش هةر سةرضاوةكاني ئاو بةكار بَين 
مةبةستة هةر ئةوةية وةكو وشة بةسةر زمان ا نايَيت لة يةكةم , دةرامةت وةكو وشة بَ َي , بَ َي  دةرامةت

ماناكةشي , ئةو وشةية بة غةَلةت دةخوَين رَيتةوة هةتاكو ئةمرزؤ لة ثةرلةمان و, 3/0رؤذيي كؤبوونةوة لة 
دةرامةت يةعين زياتر جانل مالي , وةك لة دةرامةت, دةدات( ريسؤز)سةرضاوةكان باش  ماناي بَ َي  

 .سوثاس, بةاَلم سةرضاوةكان زؤر سةرضاوة دةطرَيتةوة, دةطرَيتةوة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نونَيك هي لةبةر ئةوةي ئَيمة بة دا, دةسةاَلتي ئةم هينة مونادةشة نيية, بؤ ناو طؤرزيين وةزارةتةكان
دةبَيت ثرؤذةيةك لة ئةجنومةني وةزيران بَيت بؤمان و هةمواري ئةو , ئةجنومةني وةزيران لةوَي 

ئةجنومةني وةزيران بة نووسراوَيك ثرؤذةيةكمان بؤ بنَيرَيت , بؤ ئةوةي ناوةكةي بطؤرزين, دانونةي بكةين
كة ناوي دراوة هةمواري , بةو ياساية بكةينبؤ ئةوةي ئاماذة , بؤ ئةوةي ناوي بطؤرزَينت, و ثَيشنيار بكرَيت

بةاَلم ئةو ثَيشنيارةي , لَيرةدا ناتوان  ناوةكة بطؤرزين وةكو خؤي دةمَينَيتةوة, بكةين و ناوةكةي بطؤرزين
ثَينجةم ئةجنومةني , تةنيا يةك شت هةية, ليذنةي ياسايي وةكو هةموو وةزارةتةكاني تر تةبيعي كراوة

, كةس ئيعتريازي نيية دةخيةمة دةنط انةوة, ئيستيشاري بؤ وةزارةت, رد مائية وئيستيشاري نووسراوة موا
بة , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تكاية ماددةي دووةم, كؤي دةنط وةرطريا
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 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم

 :ماددةي دووةم
 :ئاماجني وةزارةت ئةوةية كة

و ( ومي )و ؤراذو كردن (  طوا )س اتيج و سياسةت و ث نطةلَيك بؤ بةرةو ضاك  طؤرزين : يةكةم
( جا ى)ديراسات لةسةر كةَلكي , ي هةرَية دابيَن و(سةر زةوي و ذَير زةوي)وةبةرهانيين دةرامةتي ئاوي 

بةسك ئاوو ثرؤذةطةلي ئاودَيري لة ضوارضَيوةي , دةرامةتي ئاو ئامادة بكاو هونةري و ئابووريي ثرؤذةكاني
سةالمةتيي , و وةطةرزيان خبات و(صيط  )ث نة طشتيةكاني هةرَيم ا دامبةزرَييَن و خدمةتيان بكَيشَي 

ار خستين شَيوازي بةك, لة ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي بة جؤرَي بةر خوردار بَي, بةستةكان هةَلسةنطَييَن و
 .ي ساماني ئاو وةدةست بَييَن و خاكي زةوي و زاريش بثارَيدَي(بالسا  بالستخابم)ثرز بة ثَيست 

داناني ث نطةلي تايبةت بة بنربز كردني مةترسييةكاني الؤاوو كؤن ؤَلكردني سَيَ وو نشَيواو : دووةم
تَيطةيان ني خةَلكي لة طرنطيي رَيكخستين دابةشكردني ئاوو ضاو كردنةوةو , ي رووبارةكان و(بقوب )

 .ثاراستين ساماني ئاو
, كشتوكاَل و ئاوي خواردنةوة)ئاوي ( بملرتبلو )زامنكردني ئاو بؤ كةرتة بةكار بةرةكاني : سَييةم

, (هت ..........بةكارهَيناني بؤ ثيشةسازي و ئةؤران ني وزةي كارةبا, بةكارهَيناني ناو ماَل و بؤ طةشتوطوزار
راي خؤيشي , بكات(  ومي )كة لة هةرَيم ا خدمةتي ؤراذوكاري , بةجؤرَي, ةلي ئيقرار كراوبةثَيي ث نط

 .لةسةر داواكاريةكاني دامةزران ني ثرؤذةطةلَي دةدات كة ثَيوةن ييان بة وةخدمةت خستين ئاوةوة هةبَي
, مةتي ئاوسةرثةرشتيكردن و بةدواداضووني هةنطاوةكاني جَي بةجَي كردني ثرؤذةكاني دةرا: ضوارةم

و ثرؤذةكاني ئاوداشنت (اخلدانات)ئةمةش بةستةكان و ئةستَيَ ةكان , بةثَيي ث نة ئيقرار كراوةكان
 .دةطرَيتةوة

بة , ثاراستين ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي لة ثيسي و ثَيش يش اليةنةكاني ذينطة بطرَيتةوة: ثَينجةم
 .جؤرَي كة لةطةَل مةعايريي نَيودةوَلةتي ا بطوجنَي

لةبةر ئةوةي هةن َي دةستةواذةي كوردي تَي اية بةرزاسك , ئةو وةرطَيرزانة وةرزطَيراني ليذنةي ياسايي نيية
 .لةوانةية لة جَيي خؤي ا نةبَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو راي ليذنة بة زماني عةرةبيةكةي خبوَينةوة
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .نبةرزَيد سةرؤكي ئةجنومة
بلوبره نيح(حبلرطحي ح بجلوفي )سوىحق فحبلولمتنيح,حفيمطحاتاليح طملطهاحبلاط ي حالح وجاحبا حسالقظطتحعليبط

ح.يفحبلرط حسطحقب حبالخريحسخحب الحسخحبملطهاحلوو بطحسو ر ني
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو راي ليذنةي ياسايي بة كوردي
 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .ؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سةر

تةنيا ئةوة نةبَي كة هةردوو وشةي , ئةوة هي  تَيبينيةكان دةربارةي نيية, هةرضي ماددةي دووةمة
 .لة ماددةكةدا هاتوون دووبارةن(يةكةم)كة لة دَيري ثَيش كؤتايي هاتين (بلرطحي ح بجلوفي )

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةي كشتوكاَل و ئاودَيريؤةرموو ليذ, وابدامن ئَيوةش ئيعتريازتان نيية
 :رضط اب  عب الربن بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي الي هةمووتان ديارة ئاو سةرضاوةيةكي ذيانةو سامانَيكي نةتةوةيي بة نرخة يةك دوو 

 :ثَيشنيازي كورران كرد ئةويش
 :َينسةبارةت بة ماددةي دووةم ثَيشنياز دةكةين ئةم خااَلنة زياد بكر

طرتنةبةري رَي و شوَيين هاوضةرخ بة ئاماجني كةم كردنةوةي و بةؤريزؤ ضووني ئاو لة كاتي -1
 .بةكارهَينان ا لة بوارة جياجياكان ا

بؤ هوشيار , يان بايةخ ان بة راطةيان ن لة وةزارةت و ؤةرمانطة ثةيوةن ي ارةكان, كردنةوةي بنكةيةك-0
او باش بةكارهَيناني ئاو و بةؤريؤ نةداني وةك سامانَيكي نةتةوةيي كردنةوةي خةَلك و جوتيارةكان لة ثَين

 .طرنطي ثَي ب رَيت
كَيوماَل كردني هاي رؤليجي هةرَيمي كوردستان و دياري كردني ساماني ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي -7

 .تياي ا و داناني نةخشةي هاي رؤليجي بؤ هةر ناوضةيةك
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي , وةسي ةيةكة وةزارةت ثَيي هةَل ةستَيت, ؤستا مةسةلةي راطةيان ن ئةه او نييةخؤي مام
داناني دةزطاي , نةك هةدةو خؤي, وةسي ةيةكة بؤ شةرح كردني ئةه ايف وةزارةت, ثَيويست ناكات

و شوَيين هاوضةرخ  كارَيكي مةعقولة رَي, بةاَلم يةكةميان ئةطةر تَي ا نيية, راطةيان ن لَيرة جَيي نابَيتةوة
 .ؤةرموو, بة ئاماجني كةم كردنةوةو بةؤريزؤ ضووني ئاو لة كاتي بةكارهَينان ا لة بوارة جياجياكان ا

 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ا هةموو سامانةكاني تري هةروةه, بةنيسبةت بايةخ ان بة وشيار كردنةوةي طشك بؤ بةكارهَيناني ئاو

كة ثةيوةن ي بة ئاوي ذَير , بةشَيكي دةكةوَيتة سةر وةزارةتةكةي ئَيمة, كوردستان كارَيكي باشة راستيةكةي
بةشَيكي , يان ثرؤذةكان ثَيويستة بَ َي  بةكار بَين, زةوي و كاتَيك كة بريةكان بة مةح ودي بةكار بَين
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بؤ منوونة ئاوي خواردنةوة ثةيوةن ي بة وةزارةتي , ة هةيةزؤريشي ثةيوةن ي بة وةزارةتةكاني ترةو
راستيةكةي ئةمة خاَلَيكي ثؤزَيتيفة هةم , كة ئةوانيش دةبَيت بانطةشةي بؤ بكةن, شارةوانييةوة هةية

 .سوثاس, بؤية ئَيمة ثةسن ي دةكةين, هةم الكاني تر تةئكي ي لةسةر بكةينةوة, ئَيمةو
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بة ئيداؤة , ليذنةي كشتوكاَليش هةمووي ثةسن  كردووة, من ليذنةي ياسايي هةمووي ثةسن  كردووةوابدا
كةسَيكتان ئةطةر , ثَية واية شك عمومياتة, كردني خاَلي يةكةم و جةنابي وةزيريش ثةسن ي كرد

 .ؤةرموو, ئيعتريازتان نةبَينت
 :ال ين سيف  لا حخض  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كَيوماَل : )ئَيمة لة كؤبوونةوةي خؤمان خاَلَيكي ترمان ئيداؤة كرد بوو لة ئاماجنةكاني وةزارةت ئةويش 

كردني هاي رؤليجي هةرَيمي كوردستان و دياري كردني ساماني ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي تياي ا و داناني 
 (.نةخشةي هاي رؤليجي بؤ هةر ناوضةيةك

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووؤ
 :رضط اب  عب الربن بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
واتا ديراسةي ئاوي ذَير زةوي و , كَيوماَل كردني هاي رؤليجي هةرَيمي كوردستان و)لة برزطةيةكي تر هاتووة 

 واتا دياري كردني ساماني ئاوي سةر زةوي و ذَير زةوي تياي ا و داناني نةخشةي هاي رؤليجي بؤ, سةر زةوي
لةطةَل وةزيريش , واتا ديراسةي هةموو ناوضةكان ئاوي ذَير زةوي و سةر زةوي, (هةر ناوضةيةك

 .سوثاس, مونادةشةمان كردووة

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤةرموو

 :بةرزَيد عمر عب الربن ع ي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئةو وةزارةتة حةدي , سةر ؤةدةرةي يةكئةطةر خبرَيتة , من ثَية واية ؤةدةرةي ضوار و ثَينج ئيداؤةية
ئينشائي س ودي هةبَيت تةحصيد حايد حةدي ئيشراو و موتابةعةشي هةر بة يةك ؤةدةرة بَيت بَ َيت 

بالستغاللح)دةكات ( سطحيح حجويف)لة ؤةدةرةي ئةخريي كة ناوي , و(ب شط ح بش بفح ستط ا حبلرا هح بخل)
ئةو دوو ؤةدةرةية بة رةئي من ئيداؤةية , بة يةك ؤةدةرة دَيت(   بحملطفظ حعلىحبمليطهحبلرطحي ح بجلوفي

 .سوثاس, بكرَيت بة يةك ؤةدةرة
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
( مسح), بةنوشةيةكي عةسكةريية تةدري, روو ثَيو مةسحةكةية ثَية واية, دةطةيةنَيت( متشيط)كَيوماَل 

 .رووثَيو باش ة لة كَيوماَل, نةك كَيوماَل كردن, رووثَيو كردنة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير رةئيت ضية لةسةر ئةو ثَيشنيارة دةَلَي دةمج بكرَيت
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
راستيةكةي ئةو , س ود, ثرؤذةكاني ئاودَيري, وةزارةتة بريتيية لة ئاوي ذَير زةويبوارةكاني كاري ئةو 

بةرزَيداني ليذنةي كشتوكاَليش خاَلَيكي تريشيان خستؤتة سةر , تةئكي انةي كة كراوةتةوة لة ثَينج خاَلة
ة هةمووي ئةطةر ئةطينا دةكرَيت بَ َي  ئةو ئاماجنان, ئةوةية كة هةر مةجالَيك بة جيا بايةخي ثَي ب ةين

دةكرَيت بة شةرحَيكي بؤ بكةيتةوة بةبَي ئةوةي خاَليشي بؤ زيكر بكةين بَ َي  ناوي , نةكرَينت بة خاَليش
كة لة , بةاَلم جيا كردنةوةي ئةوة بووة كة هةر مةجالة بؤ خؤي دورساييةكي خبةينة سةر, بَين 

ئةطينا ئةوةي كاك عومةر , اري وةزارةتةكةئاماجنةكاني وةزارةت ا بايةخ انة بة هةموو سةيتةرةكاني ك
, بةاَلم جيا كردنةوةكةي بؤ بايةخ اني زياترة بة هةر سةيتةرةيةك بة جيا, طوتي مومكينة دةمج بكرَيت

 .سوثاس, كة موديرياتي عامة و موديرياتي خؤي كاري لةسةر دةكات
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة دةَلَيي لة يةكةم ا ثَيش ئةخري دةَلَيي , ةكةم ا هاتووةمن ثَية واية ئةو ثَيشنيارةي ضوارةم لة ي
حلالقليم) حبلاطس  حبخلطط حضمخ حبلرت   ح صيط   حبملطئي  حللا  ا حبالسا  حبالستخابم بالش بفح)ئةوة , (لتحقيي

هةمووي , ( بملتط ا حلتوفي حسشطراعحبملوبرهحبملطئي ح فقطحللخططحبملق راح  شم حبلرا هحبخلزب طتح سشطراعحبل  
ثَينجةم , لةبةر ئةوة ثَية واية ضوارةم زيادةو ئي غا بكرَيتةوة, لة يةكةم و دووةم ا هةمووي هاتووة, تووةها

 .كاك شَيروان, ئةطةر ضوارةم ئي غا بكرَيتةوةو مواؤيق بيت لةسةري, جَيي خؤيةتي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي , نازامن ئةوانةي سةرةوة دةيطرَيتةوة, ي تَي اية(و خدانات س ود)مةسةلةي ؤةدةرةي ضوارةم 
 .خراث نيية, وةزير ئةطةر تةوزنَيكمان ب اتَي
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 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ي كراوة(شطراعحبالر بئي بلرا هح بمل)ببوورن بةنيسبةت س ودةوة لة خاَلي يةكةم ا باس لة دروست كردني 

هةن َي سنووري , بةاَلم لة خاَلي ضوارةم ا بةرزاسك تةئكي  لةسةر بَ َي  دواي ئةوةي كة ئينشا دةكرَيت
هةروةها , يةعين كاري زؤر هةية بؤ سةرثةرشك كردن و تةشغيد و ييانة و, سنووري تورابي, كؤنكريك نا

بؤ ئةوةي بدان  لة وةزعي تةبيعي خؤيةتي و , ن بَ َي موتابةعةي هةموو ثَيكهاتووةكاني سةددةكا
راستة لة , ئةوة زياتر تةئكي ة لةسةر ئةوة, ئةدائي سةدةكة تةدية بكةين, سةالمةتي سةددةكان بكةين و

ضونكة بة حةزو , بةاَلم ناكرَيت حةزو بكرَيت, دةكرَيت دةمج بكرَيت, خاَلي يةكةم ا باس لة ئينشا كراوة
 .سوثاس, ك دروست دةكاتكردني ؤةراغَي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بتةوَيت لة يةكةم ا بكةوية ناو , ئةطةرنا, خؤي لة راستي ا ئةطةر بنووسرَينت تؤزَيك دووبارةية
, من بة عةرةبيةكة دةَلَية هةموو ئةو شتانةي لة برزطةي ضوار هاتووة بة دةليد لة يةكةم ا هاتووة, زمان

ئةو دوو شتة هةموو ئةو , (  قييمحسالس حبلرا ه)ئةوة يةك ( لتحقييحبالستخابمحبالسا )كة وتت لة يةكةم 
هةم , يةعين هةم ييانةو تةشغي ةكة هاتووة, برزطة ضوارة دةطرَيتةوة ييانة و تةشغي ةكةشت نووسيووة

ئةطةر ئيشراو و , تةدية و سةالمةتي س ود كة ئيشراو و موتابةعة دةكات و ضؤن تةديمي دةكات
تةدية يةعين ئيشرايف لةسةر بكةيت و موتابةعةي بكةت و , ناتوانيت تةديمي بكةيت, وتابةعةي نةكةيتم

ئةطةر زؤر , تةدية شام  ة لة ئيشراو و موتابةعةش, بدان  ضؤن ئيش دةكات, ديراسةي لةسةر بكةيت
 .خاَلي نيدام, با مبَينَينت, ثَيت باشة مبَينَينت

 :يبةرزَيد سردار يباح بوزو هرك

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بالش بفح بملتط ا ح)الب رَيت ( لتويف )دةبَيت وشةي , ئةطةر ئةو ماددةية مبَينَينت بةثَيي جةنابي وةزير

 .سوثاس, تةنها ئةو وشةية ال ب رَيت, ئةطةر ؤةدةرةكة مبَينَيت, ضونكة لَيرة طوتراوة تةنفيد, (بملشطراع
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كو خؤي مبَينَيت دةخيةمة دةنط انةوة بةو موالحةزةو ئيداؤةي ليذنةي كشتوكاَل كردي ئيداؤة كاكة وة
 .يةعين ئةو خاَلةي كة ليذنةي كشتوكاَل ئيداؤةي كرد جارَيكي تر بيخوَينةوة, واتا دةبَيتة شةشةم, بكرَيت

 :رضط اب  عب الربن بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ين هاوضةرخ بة ئاماجني كةم كردنةوةو بةؤريزؤ ضووني ئاو لة كاتي بةكارهَينان ا لة طرتنةبةري رَي و شوَي

 .بوارة جياجياكان ا
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كَي لةطةَل نيية دةسك , كَي لةطةَل ئةو ماددةيةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة

 .ؤةرموو, ةنط وةرطريابة كؤي د, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كة رووثَيوةكة يةكَيكة لة ئةركة ئةساسيةكاني وةزارةتي سةرضاوةي , خاَلي سَييةميش مامؤستا باسي كرد

 .نازامن نةدرا دةنط ان دسةي لةسةر نةكرا, دةرامةتة ئاويةكان
 :رضطعب الربن اب   بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةويش ئاوي , ئَيمة برزطةيةكي ترمان زياد هةر ئةوةي بةرزَيدان ئاماذةيان ثَي كرد كَيوماَل بكرَيتة رووثَيو

ثَيشنيارَيكيشمان هةية ئةطةر بةرزَيوةبةرايةتيشي , ئةمةش ئاماجنةو, ذَير زةوي سةر زةوي ديراسة بكرَيت
ئاوي سةر زةوي , كة ئَيمة ئاومان كامةية؟ بريي ئيدتيوازيةكانة ئَيستا بةبَي سةرثةرشكضون, هةبَيت

كةواتة كؤكردنةوةي ئاوو ثرؤذةي , ئَيمة ئامانج نةبَيت و بةرزَيوةبةرايةتي نةبَيت, بَ وةو سةرثةرشك نيية
 .سوثاس, ورووثَي( مسح)ضاكسازي ئاو ضيية؟ بةس ئةو موالحةزة هةبوو كَيوماَلةكة بكرَيتة 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .تَيوماَل كردن يةعين ضي مامؤستا
 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي سَي لة ئةسَ ي ثرؤذةكة
 :ماددةي سَييةم

و  سةرؤكي بااَلو بةرثرسي ئيشوكار و ئاراستة كردني سياسيةتي وةزارةتةكةيةو هةموو برزيار/ وةزير:يةكةم
ؤرمان و رَينماييطةلَيكيش ثَيوةن ييان بة ئةركو ؤرمان و ثَيكهاتةو سةاَلحييات و كاروباري ديكةي هونةري 

بةثَيي ياسا لة وةزيرةوة دةرضَي و خؤي سةرثةرشتيي , و دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةوة هةبَي
 .جَي بةجَي كردنيان دةكات

وةي ئةو سةاَلحيياتةي كة ثَيي دةسثَيردرَي لة ئاراستة كردن و لة ضوارضَي/ بريكاري وةزارةت: دووةم
 .سةرثةرشك كردني كاروباري وةزارةتةكةدا ياري ةي وةزير دةدات مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي

مةرجيشة برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و خاوةن , ذمارةيان لة ضوار كةس زياتر نابَي/ راوَيذكاران: سَييةم
 .و كةردةش بنئةزموون 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:رب حبلل و حبلقط و ي ح طللغ حبلا  ي 

حبملطهاح حرقم ححت  ح بقاا حمبطها حهجمبط حبلل و  ح قرتج حبملش  ع حسخ ح بل ب ا  حبلاطلا  ح طملطه ني حاتالي حفيمط بسط
ح.فيمطحاتاليح طجمللسحبالستشطر ح قرتجحبلل و حصيطغ حسطهاحسرتقل حهلطح.بلوبقاا

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير رةئيت ضية لةسةر ئةو ثَيشنيارة
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيارةكة راستيةكةي راست كردنةوةي , وةكيد وةزير, ئَيمة لَيرةدا باسي تةشكي تي وةزارةت دةكةين

ديارة ليذنةي دانوني شارةزاييان لة رَيكخستنةوةي دانونةكاني , رَيكخستنةوةي يياغةي دةربرزينةكانة
 .سوثاس, بةالي منيشةوة ئةوة ثةسن ة, ئَيستا و ثَيش  و سااَلني تر هةية

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

هي  , لةسةر تةوحي ةكة لة وةزارةتةكاني ديكة هةمووي واي لَي هاتووة, ةكي هةيةليذنةي كشتوكاَل رةئي
 .با طوَيمان لَي بَينت, بةاَلم موالحةزةيةك لة ليذنةي كشتوكاَل هةية طرنطة, ئيشكالَيك نيية

 :رضطبةرزَيد عب الربن اب  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بريكاري وةزارةتي كشتوكاَل و شارةواني : بريكاري وةزارةتةكان كة دةَلَيت( ج)لة ماددةي ضوارةم لة برزطةي 

مةرج نيية بريكاري وةزارةت , ئَيمة كردوومانة نوَينةري وةزارةتةكان, ئةن ام بن لة ئةجنومةني شارةواني
 . سوثاس, نوَينةري وةزارةتةكان لة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك كةم  نةبَيت, لةو مةج يسة ئةن ام بَيت

 :د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي

 .ئةوة موالحةزةيةكي راستة, ؤةرموو
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوة لة وةزارةتةكان ا راستيةكةي وةكي ي وةزارةت دةتوانَي , بةنيسبةت ئةو ثَيشنيازة وا هاتووة
كة دَيتة , بةرزَيوةبةرايةتي طشك كة مةس وولي سةنتةرَيكة بَ َي , تةمسي ي وةزارةتةكةي زياتر بكات

وةكي ي وةزارةت هةم دةسةاَلتي زياترة لة بةرزَيوةبةرايةتية , وةزارةتَيك بؤ بةش اري لةو ئةجنومةنة
هةم تةمسي ي وةزارةتةكةي دةكات و ئةم برزيارانةي لةم ئةجنومةن دةدرَيت باش  دةتوانَيت , طشتيةكان

هةروةها لة ياساكاني , راستةيةكةي مةبةست لةوةية, ةوة بؤ وةزارةتةكةي بؤ جَي بةجَي كردنبيبات
كة وةكي ي , ةوة ديسان ئةو ئةجنومةني ئيستيشاريانة زؤربةي وا دارَيذرا بوون1990ثةرلةماني ساَلي 

 .سوثاس, وةزارةت ئةن ام بوون لة ئةجنومةني وةزارةتةكان
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووؤة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

راستة ئَيمة لة كاتي خؤي لة هةن َيك وةزارةت ا ؤع ةن وةكيد وةزيرَيكمان كردووة بة وةكيد وةزير لة 
واتا , بةاَلم لة وةزارةتةكاني ئةخريي ئَيستا دةَلَين دةرةجةكةي لة مودير عام كةم  نةبَيت, وةزارةتةكان

 .ئينجا رةئي كؤتاييش بؤ ئَيوةي بةرزَيدة, وةكيد وةزيريش دةبَيت, ير عاميش دةبَيتمود
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة دةبَيت , نوَينةري وةزارةت مةرجة لة دةرةجةي مودير عام كةم  نةبَيت, ئةوة حةلَيكي وةسةتة
بةاَلم من ئةو ,   دةكاتوةزير خؤي وةزارةتةكة تةح ي, وةكيد وةزيريش, موستةشار, مودير عام

 ثَيشنيارةي موستةشارةكان ماددةيةكي بة تةنيايان هةبَيت بؤضيية؟
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةتوان  لة هةمان ماددةش بَيينة خوارَي ض موشكي ةمان نيية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةمَينَينت لةسةر ئةوةي ئةو ثَيشنيارةي , تةشكي تةكةية با مبَينَيت, ئةوة رَيك خبةن موستةشارةكان مبَينن
بة ناوي بةرزَيوةبةرايةتي توَيذينةوةي , كة بةرزَيوةبةرايةتيةكي طشك زياد بكرَيت, ليذنةي كشتوكاَل

 .هاي رؤليجي ئةمة ضية حةز دةكةن شةرحي لةسةر هةبَيت
 :رضطبةرزَيد عب الربن اب  

 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن
بةس جةنابي وةزير ثَيي ضاكة , ئَيمة وامان ثَيشنيار كرد بوو بةرزَيوةبةرايةتي توَيذينةوةي هاي رؤلؤجي

زياتر موهتةمة بة دةزايةي , كة ئةمة زياتر ثةيوةن ي ارةو, بةرزَيوةبةرايةتي طشك ئاوي ذَير زةوي بَيت
بةس ئةمة كؤي دةكاتةوة ئةو , بَي بةرنامةيةك هةية, ئَيستاي كة بريي ئريتيوازي زؤر هةية

 .مةبةستةكةي ئَيمة ئةوة بوو, بةرزَيوةبةرايةتيية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير ؤةرموو
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مان دارزشت بوو ثاش راوَيذ كردن لةطةَل هةر وا, ئَيمة راستةيةكةي هةر لة دارزشتين مسوةدةي ياساكةمانة

شارةزاكاني وةزارةتي بةغ ا كة يةكَيك لة تةوجيهة طشتيةكاني ئةجنومةن ئةوة بوو تةشكي تةكامنان 
راستيةكةي لة كاتي ئةوةي دةوائريي رةي لة ساَلي , لةطةَل تةشكي تي بةغ ا كؤك بَيت تا رادةيةكي زؤر
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مةجاري جياوازة كة زياتر جيؤلؤجيةكان كاري , وي جياواز بووةئاوي ذَير زة, ةوة دروست بووة1912
, كة بة هةزاران هةزار ساَل كؤبؤتةوة, ئةوة موَلك و سامانَيكي نةتةوةيي و نيشتمانيية, لةسةر دةكةن و

بَ َي  كة ئاوي سةر زةوي تةحةكوم ثَي دةكات دةيهَينيتة , راستيةكةي جياوازة لةطةَل ثرؤذةكاني ئاودَيري
بؤية راستيةكةي , زةوييةكاني كشتوكاَل و تةحوي ي بؤ ئةرازي تري بؤ ئةم بةر و ئةو بةر و ئةوانةسةر 

كاتَيك لةطةَل ليذنةي ياساييش دانيشت  ئةو ثَيشنيارةمان تةد ية كرد و بةرزَيديشيان تا رادةيةكي زؤر لة 
وي ذَير زةوي لةطةَل بةرزَيوةبةرايةتي جا زؤر بة باشي دةزامن كة بةرزَيوةبةرايةتي طشك ئا, اليان ثةسن  بوو

دائريةكانيان لة , دةوائريةكانيشيان هةمووي جياوازن, دوو سةيتةري جياوازن, طشك ئاودَيري جياواز بَيت
يةعين كؤكردنةوةيان لةوَي كارَيكة كة ثَيش  كراوة بؤضي ئاو وةزارةتي , موحاؤةزةكان هةموويان جياوازن

, كة هةموو ئيشةكاني كردووة, كشتوكاَل و ئاودَيري موديريةتَيكي عام هةبوو ين وةزارةتيمينةبووة؟ لة ز
, كة دائريةكاني لة بةرزَيوةبةرايةتي طشك خؤي ا كؤ بكاتةوة, بةس ئَيستا وةزارةتي هةية زؤر تةبيعيية

 .سوثاس
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبملطئي )ةي عامة ئةويش كاك ؤةرسةت ئيشارةتي ثَي ا لة موديري, تَيبينيةك هةية ح بملوبره هةر ( لل  
 .مةواردي ذَير زةويش ناطرَيتةوة

 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
دةتوان  بَ َي  س وديش , ئَيمة ئةطةر بَيينة سةر ئةوة موديريةي عامةي رةي و مةواردي مائي

وةكو عةرزم كردن ثَيش  ئَيمة موديريةتَيكي عاممان , كتةري ئاو دةطرَيتةوةيةعين هةموو سة, دةطرَيتةوة
لةبةر ئةوةي لة وةزارةتي كشتوكاَل و ئاودَيري ئةو موديرية عامةية تةمسي ي هةموو سةكتةري , هةبووة

دةبَيت ئيشةكاني خؤي لةسةر ئةساسي , بةاَلم ئَيستا كة وةزارةتةكة تةشكيد دةبَيت, ئاوي كردووة
يةعين شتَيك كؤي ناكاتةوة لةطةَل ئاوي , ئاوي ذَير زةوي مةجالَيكي زؤر جياوازة, ةسوس دابةش بكاتتةخ

جا راستيةكةي وةزارةتةكةي ئَيمة تةشكيد بووني ئةوةية كة , (ري و س ودة)كة بَ َيت ئةمة , سةر زةوي
نة لة سةد م يار موكةعب كة سااَل, خاوةن اريةتي بؤ مةجالي ئاو دروست بَيت, بايةخ بة مةجالي ئاو ب ات

تا ئَيستا كؤن ؤل , لة ئاوي ذَير زةوي بة م يارات مةتر موكةعب ئاومان هةية, ئاومان هةية لةسةر زةوي
بووني ئةو موديريةتة عامةو كؤكردنةوةي دائريةكاني بَ َي  خؤي مةجالَيكي هةبَينت لة ئيهتيمام , نةكراوة

ةكة كردومانة موهيمةي هةر يةكة لةو بةرزَيوةبةرايةتية طشتيانة بؤ منوونة من بؤ هةر ي, ثَي اني ثَيوة
كة ئةوة ئيشةكاني خؤي لة رَيطاي , كة ح ودي دوازدة ؤةدةرةية, ئةمة هي ئاوي ذَير زةويية

راستيةكةي ئةوة لةطةَل , بةاَلم كة دوو شت كؤدةكةيتةوة, بةرزَيوةبةرايةتي طشتييةوة دةتوانَيت ئي ارة بكات
 .سوثاس, كة ئَيستا ئَيمة دروستمان كردووة,  ي وةزارةتةكة ناطوجنَيتمةهامي تةشكي

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة مةواردي مائي هةموو سةرضاوةكان , ئَيمة تةئي ي وجهةت نةزةرةكةي كاك ؤةرسةت دةكةين
 .ئةوة يةك, دةطرَيتةوة

ئةطةر , ئَيمة بةرةو ئةو ئيتجاهة دةرزؤين كة مةجالي ئةوة نةدةين تةزةخوم هةبَيت لة وةزارةتةكان/ ودو
ئَيمة بؤضي موديريةتَيكي عامةي تر , ئةو مةسةلةية ضارةسةر كرا بَيت لة مةواردي مائي كة دةيطرَيتةوة

يةعين , تر دروست بكةينئةطينا دةبَيت بؤ سةحتيةش موديريةتَيكي , تةنها بؤ جوؤية, دروست بكةين
بؤية بة حةديقةت ئةو مودير عامةي كة هاتووة لةسةر ئاسك , مةوزوعةكة وةكو بَ َي  بةر بَ و دةبَينت

 .زؤر سوثاس, وةزارةتةكةية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئاوي ذَير زةوي ئةو ئاوةية كة خؤت , دةوَلةمةن ن بة ئاوي ذَير زةوي كوردستان يةكَيكة لةو ناوضانةي كة

يةعين لة هةر شوَينَيك ئاوي سةر , ئاوي سةر زةوي خازيعة بؤ مةعايريي دةولي, موسةيتةري بةسةري ا
 ,دةرزوات بؤ خةَلكي تريش, زةوي هةبوو مةعايريَيكي نَيوةدةوَلةتي هةية ناهَيَ َيت تؤ هةمووي بةكار بَينيت
ئةم ئاوة هي  خازيع نيية , ئَيمة لة كوردستان يةكَيك  لةو ناوضانةي كة بة ئاوي ذَير زةوي دةوَلةمةن ين

نةمانتواني ئيستيفادةي لَي , بةاَلم وةكو وةزير طوتي ئَيمة نةمانتواني بةكاري بَين , بؤ مةعايريي دوةلي
بةاَلم , وةكو ثَيويست ئيستيفادةمان لَي نةكرد بةاَلم ئَيمة, كة دةوَلةمةن ين سةرضاوةية بؤ ئاويش, بكةين

, ئةطةر موديريةتَيك نةبَيت هةروا دةرزوات, طرنطي داني لةم مةرحةلةية ئَيمة دةتوان  طةشةي ثَي ب ةين
 .سوثاس, ناتوان  وةكو ثَيويست سةيري بكةين

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد عمر عب الربن ع ي

 .كي ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤ
وةكو , بة وازني هَيناويةتي, دةكات( مياهي سةحتي و جؤيف)لةبةر ئةوةي لة ئةه اؤةكاني وةزارةت باس لة 

زؤر ئاشكراية كة ئاو لة , كاك حمةمةديش باسي لةسةر كرد و جةنابي وةزيريش تةئكي ي لةسةر كرد
تةنيا ئةو ئاوةي كة لة , اومان زؤر كةمةضونكة ئَيمة مةياديري ئ, كوردستان ا دةبَيتة كَيشةيةكي سةرةكي

كة بة ضةن ها م يار مةتر موكةعب ئاو كؤبؤتةوة لة , وةكو وةزير شةرحي لةسةر كرد, ذَير زةوي كؤبؤتةوة
ئَيستاش خةَلك زؤر ئاوي ذَير زةوي بةكار دةهَينَيت زؤر سابيتة , حةدَيكي تةبيعي خؤمانةو, ذَير زةوي او
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ئةمة ثَيويسك بة , ن خةَلك خةريكي هةَلكةن ني بريي ئريتيوازي لة هةموو شارةكاني كوردستا
كة ضؤن بةكار دةهَينرَيت بةطوَيرةي , بةرزَيوةبةرايةتيةكي طشك هةية كة سةرثةرشك ئةو ئاوانة بكات

لةبةر ئةوةي داناني بةرزَيوةبةرايةتيةكي , كة  وةزارةت بؤي تةح ي  بكات, هةن َي تةع يمات و زةوابت
 .لةطةَل رَيدم ا, مياهي جؤيف من بة شتَيكي زةرووري دةزامن طشك بؤ

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد بارزان عب اه حمم 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةَلَيت لةبةر دةوَلةمةن ي هةرَيمي كوردستان لةبةر سةرضاوةكاني , لة هؤكاري داناني ئةم ياساية هاتووة
بةرزاسك سةرضاوةكاني ئاو , كة ئاويش رؤلَيكي طرنط دةبينَيت لة تةمنيةي واَلت ا, دانراوةئاو ئةم ياساية 

دةكرَيت , ي لة دةرةوةي هةرَيمي كوردستانة%(02)لة هةرَيمي كوردستان ا ئاوي سةحتي مةبةستةمة لة 
ة بةطوَيرةي راثؤرتة ئةوةي كة هةمان, ئةمة لة ئاين ةدا وةك ؤشارَيك بؤ هةرَيمي كوردستان بةكار بهَينرَيت

من بؤ خؤم جيؤلؤجية خةزين و ئيحتياتاتَيكي زؤر طةورةي ئاوي ذَير , زانستيةكان لة بواري جيؤلؤجي
بؤية من , كة تا ئَيستا بةداخةوة بةهؤي نةبووني تةكنةلؤجياوة دةسك لَي نةدراوة, زةوميان هةية

بةرزَيوةبةرايةتي طشك بةناوي ثَيشنياري ليذنةي كشتوكاَل و جةنابي وةزيريش بؤ كردنةوةي 
دةتوانيت لة ئاين ةدا لةو هةرةشةو , بةرزَيوةبةرايةتي طشك ئاوي ذَير زةمينةوة زؤر بة ثةسن  دةزامن

لة , مةترسيانةي كة دةكرَيت لةبواري ئاوةوة خبرَيتة سةر هةرَيمي كوردستان بة دوورمان بطرَيت و
تةندية كردني تةدةؤودي ئاو لة دةرةوة بؤ ناو هةرَيمي دةستووري ؤي راَليش ا هاتووة تةح ي  كردن و 
, ياساكاني هةرَية ناتوانن ئةو رؤَلةي خؤيان لةوة ببينن, كوردستان بةطوَيرةي ياساي نَيودةوَلةتي دةكرَيت

 .زؤر سوثاس, بؤية من ثشتيواني لة داناني بةرزَيوةبةرايةتي طشك ئاوي جؤيف دةكةم
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنيارةكة كراوة دسةكان , ناوةكامن نووسيووة, ئَيستا ناوةكان تةح ي  بووة, ية ئةوانةي دسة دةكةنتكا
 .كاك رةشاد ؤةرموو, دووبارة نةبَيتةوة

 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةي عامة هةبَيت لة لة هةر موحاؤةزةيةك دةبَيت يةك مودير, لة تةشكي ةي وةزارةت يةك نودساني هةية
لة , تةمسي ي وةزارةت دةكات لةو ثارَيدطايانة, لَيرة دةبَيت تةسبيت بكرَيت, زمين تةشكي ةي وةزارةت

 .زؤر سوثاس, س َيماني و هةولَير و دهؤك
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تاريق ؤةرموو
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 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو , ئةو ثَيشنيازةي كة كردمان لةناو داعةي ثةرلةمان, لة ليذنةي ياسايي دسةيةكمان كرد ئَيمة
 .ئةوة يةك, بةاَلم نازامن لَيرة بؤ ئةو شتة نةكرا, ئَيمة تةئي ي بكةين, ثَيشنيازةي ثَيشكةش كردةوة

ئةو شتةي , بري لَي دةدرَيتزؤر , ئاوي ذَير زةوي لة كوردستان بةشَيوةيةكي زؤر بةربةرزةَلَ  دةكرَيت/ دووةم
دةبَيت زياتر سةرو , ئةو ئاوة سةرو دةكرَيت دياسي لةسةرة, كة لة دةرةوة دةكرَيت ترؤمثايةك دانراوة

ئاوةكة دةرزوات و هةر , بؤ ئةوةي ضةن ي ثَيويستة ئةوةن ة, لة كوردستانيش دةبَيت ئةوة هةبَيت, نةكرَيت
رايةتية طشتيية زؤر ثَيويستة هةبَيت و جَي خؤي بكاتةوة لةو من ثَيشنيار دةكةم ئةو بةرزَيوةبة, ئةوها

 .زؤر سوثاس, ياساية
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا ؤةرموو
 (:زانا) خض بةرزَيد دادر سعي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلاطس حلل  ح ب)بؤ ثشتطريي ئةو رةئية من ثَيشنيار دةكةم خاَلي شةشةم بكرَيتة  حبلرطحي بملاا ا  ( مليطه

حبملطئي ) كة , ئةو موديريةش زياد بكرَيت, ضونكة ثةيوةن ي بة مياهي سةحتي هةية, البربَيت(  بملوبره
 . سوثاس, (بملاا ا حبلاطس حللميطهحبجلوفي )

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيد ؤةرموو
 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
يان , ئي  بةهؤي باران, َيمة دةزان  ئاوي سةر رووي زةم  ئةم ساَل كةمةو ساَلَيكي تر زؤرةئةوةي ئ

بة , بةاَلم ئاوي ذَير زةوي بة ئاساني كؤ نابَيتةوة, يان بةهؤي بةردانةوةي بةن اوة, بةهؤي طرتنةوةي
لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيمان , وةئاسانيش جارَيكي تر ئةطةر ئاوي ذَير زةوي بةتاَل بوو خةزانةكاني ثرز نابَيتة

يةعين بؤ نةوةكاني داهاتووش ثَيويستة , موَلكي ئَيستا نيية, واية ئاوي ذَير زةوي موَلكي نةوةكاني داهاتووة
بة كردنةوةي , تايبةرةن  كردني ئةو مةسةلةيةو طرنطي داني ئةو مةسةلةية, ثارَيدطاري لَي بكةين

جؤري ديراسةت كردن , كة جؤري طرنطي بايةخ ثَي ان, يسك دةزان بةرزَيوةبةرايةتيةكي طشك زؤر بة ثَيو
جؤري هةوَل ان بؤ ثاراستين و هةوَل دان بؤ باش  بةكارهَيناني دةكةوَيتة ئةستؤي ئةو بةرزَيوةبةرايةتية , و

, زةويبؤية بة ثةسن ي دةزان  كة ئةو بةرزَيوةبةرايةتية هةبَيت بؤ زياتر بايةخ ان بة ئاوي ذَير , طشتيية
 .زؤر سوثاس
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال ؤةرموو
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين بةكارهَيناني زؤريشي , ئاوي ذَير زةم  زؤر زؤر طرنطة, لةرزاسك وةكو بةرزَيدان ئيشارةيان ثَي كرد
كة كةميش بوو مستةواي دةضَيتة خوارةوةو جةؤاو ثةي ا , ضونكة كةم دةكات, كاتتةئسري لة كشتوكاَل دة

بةاَلم خاَلي شةش ضاك بكرَيت , بؤية من بة طرنطي دةزامن كة موديريةتَيكي عامي بؤ دابنرَيت, دةبَيت
 .سوثاس, ئةمة وا بكرَيت كة تَيكةاَلوي ثةي ا نةبَيت, (بملاا ا حبلاطس حلل  ح بملوبرهحبملطئي )

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ثَية واية وةكو حةلَيكي موناسيب , دةخيةينة دةنط انةوة دوايَي, ئَيستا تةدريبةن رةئيةكي عام هةية
, (بملاا ا حبلاطس حلل  ح بملوبرهحبملطئي )ئةطةر خاَلي شةشةم , هةم جةنابي وةزير, ليذنةي دانوني رةئي ب ات

 (. بمليطهحبلرطحي )يان ( بملاا ا حبلاطس حلل  )هةر بكرَيتة 
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبلرطحي )دةكرَيت ئةو موديرية عامة  حبلاطس حلل  ح بمليطه ياخود , دةكرَيت بةو ناونيشانة بَيت, (بملاا ا 
 .سوثاس, اهي سةحتي لةطةَل بَيت شام  ة بَ َي بةاَلم مي, ديسان هةدةؤةكة دةثَيكَيت( بملاا ا حبلاطس حلل  )

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بؤ ئةوةي ئيشكاملان نامَينَيت, ليذنةي ياسايي ئةطةر مواؤيقة لةسةر ئةوة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةمووي دةطرَيتةوة( بملاا ا حبلاطس حلل  )
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان) ي بةرزَيد حتس  دادر ع

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, هاتووة( بل  )لة بةغ اش ديسان هةر بةناوي 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبجلوفي )بةاَلم ئةو , ئةو ؤةدةرةية ضةن  بطؤرزن نازامن لةبةر ئةوةي , موديريةي زؤر ثَيويستة( بمليطه
 .ذنةي ياسايي ثَيي باش بَينتئةطةر لي, مةس ةرَيكي زؤر طرنطة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ماناشي , ئةوة سةحتي و جؤؤيش دةطرَيتةوة( بملاا ا حبلاطس حلل  )ئةوةي بةرزَيد جةنابي وةزير ؤةرمووي 
 .ئةوة يةك ,ئةطةر موديريةتَيكي عام بة ناوي سةحتي بوو مياهي جؤيف بة ؤريؤ دةرزوات, ئةوة نيية
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كة موديريةتَيكي عامة دادةنرَيت يةك  , حةق وا بوو ئةو مةوزوعة لة ئةجنومةني وةزيران/ دوو
دةبَيت لة دةسةاَلتي وةزير , ئَيستا ئَيمة خؤمان دةَلَي  لةسةر ئاسك موديرياتي عامة ؤةما دون, كرابوايةوة

ئةو ثرؤذةيةي كة هاتووة , رؤذةيةكمان بؤ بَيتدةبَيت ث, بةاَلم ئةطةر مودير عامَيك ئيداؤة بكرَيت, بَيت
ئيداؤة كردني موديريية عامةيةك بة دةناعةتي , تةح ي ي ئةو موديريية عامانةي كردووة بة حةديقةت

حلل  )بةاَلم ئةطةر بكرَيتة , ئَيوة تةزةخومة حبلاطس  بة دةناعةتي ئَيمة سةحتي و جؤيف , (بملاا ا 
 .زؤر سوثاس, دةطرَيتةوة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 

 .ؤةرموو
 :رضطبةرزَيد عب الربن اب  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةوةي من لة مةبةسك جةنابي وةزير تَيطةيشتة بةرزَيوةبةرايةتي طشك ئاودَيري مةبةسك ئاوي 

ئةوة , َيتئةو مةبةسك ئةوةية ئاوي ذَير زةمينيش مبَين, مةبةسك ئةوة نيية دةمج بكرَيت, سةر زةويية
 .يةك

ئَيمةش ثسثؤرزميان هةية كة , رةئي ئَيمةش وةكو ليذنةي كشتوكاَل بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَيت/ دووةم
 .لةطةَل رَيدمان ا, ثَيشنيارمان كردووة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

َيوةبةرايةتيةكي تازة ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي كشتوكاَل كة دةَلَيت بةرز, ثَيشنيار و دسة تةواو, سوثاس
حبجلوفي )هةبَيت  حللميطه حبلاطس  ئَيستا دةخيةمة , لة اليةن جةنابي وةزيرةوة ثشتطريي لَي كرا, (بملاا ا 

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ , كَي لةطةَل ئةوةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةنط انةوة
 .تكاية ماددةكةي تر, ة تازةية زياد بكرَيت وةرطريابة زؤرينةي دةنط ئةو موديريةت, زؤر سوثاس

 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثَينجةم
يان , وةزير بؤي هةية لةطةَل كةساني تةبيعي و مةعنةوي لة خاوةن ئةزموون و ثسثؤرزي ناو هةرَية

انَي كة ثَييان ةسثَيردرَي لة ماوةيةك ا كة وةزير دةرةوةي هةرَيم ا رَيك بكةوَي بؤ ئةجنام اني ئةركو ؤرم
ماو و ئةركيشيان لة اليةن , خؤي بة طوجناوي بدانَي دواي وةرطرتين مواؤةدةتي ئةجنومةني وةزيران

 .وةزيرةوة ديار دةكرَين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي
 



 006 

 :ارام رسول مامن بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ثَية وابَيت, بةاَلم ماددةكة هةمووي نةخرا دةنط انةوة, خراية دةنط انةوة ثَيشنيارةكة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, من بة كاك ؤةرسةمت طوت مةسةلةي مةج يسة ئيستيشارةكة حةسة نةبووة, راستة موالحةزةيةكي ضاكة
بةاَلم ئَيمة ثَيمان واية , ةت بَيتكة ثَيشنياري ليذنةي دانونيية كة مةج يسي ئيستيشاري ماددةيةكي تايب

ئةو مودتةرةحةي خؤي كة , ئةطةر ليذنةي دانوني سةحل ئةوةي بكات, ثَيويست بة ماددةي تايبةت ناكات
 .ؤةرموو كاك شَيروان, دةتوان  ماددةكة هةمووي خبةينة دةنط انةوة, ماددةيةكي تايبةت بَيت

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .ةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئ

 .مانعيمان نيية ئةو ثَيشنيارةي خؤمان سةحب بكةينةوةو ببَيتة يةك ماددة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةوةي كة مةج يسي , كةواتة ئَيستا ماددةكة بة هةموو طؤرزانكاريةكانيةوة و بةو خاَلةي كة ئيداؤة كرا
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ , ةئيستيشاري هةر لة زمين ماددةكة دةمَينَيت و دةخيةمة دةنط انةو

 .ماددةكةي تر, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, زؤر سوثاس
 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثَينجةم
يان , وون و ثسثؤري ناو هةرَيةوةزير بؤي هةية لةطةَل كةساني تةبيعي و مةعنةوي لة خاوةن ئةزم

دةرةوةي هةرَيم ا رَيك بكةوَي بؤ ئةجنام اني ئةركو ؤرمانَي كة ثَييان ةسثَيردرَي لة ماوةيةك ا كة وةزير 
ماو و ئةركيشيان لة اليةن , خؤي بة طوجناوي بدانَي دواي وةرطرتين مواؤةدةتي ئةجنومةني وةزيران

 .وةزيرةوة ديار دةكرَين
 :ن نايح حي ريبةرزَيد شَيروا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كة ئةوةي , لةبةر ئةوةي ئةوة نيية, بؤ ئةوةي وازيح بَيت, ماددة شةشةمةكة بة عةرةبي دةخوَينينةوة
 .براي بةرزَيدم كاك دلَير خوَين يةوة

  حبخلداحللوزا حبلتاطقاحسعحبالشخطصحبلطبياي ح بملاووا حسخحل: )ماددة شةش لة ئةسَ ي مةشروعةكة دةَلَيت
 بالختصطصحهبخ حبالقليمحب حخطرج حللقيطمح طملبطمحبل ح وك حبليبمح ملااحبل حا بهطحسوطسب ح ااحبستحصطلح

ئَيمة تةئي ي ئةو ماددةية دةكةين هي  (. سوبفق حجملسحبلوزرب ح حتاهحققوقبمح ح بجبط بمحسخحقب حبلوزا 
 .سوثاس, موالحةزةمان نيية
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة, ا ديارة كةس ئيعتريازي نييةو
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا , بؤية واي لَيهاتووة,  مانةوة لةطةَل عةرةبيةكة ؤةردي هةية لة ماددةكان ابةَلَي ديارة ئةوةي خوَين

 :ديسان ماددةي شةشةم دةكات
يان , يان يةكيان خبات, وةزير بؤي هةية كاتَي ثَيويست بكات بةرزَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبةي نوَي بكاتةوة

 .ئي غايان بكات
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَيد 

 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني عةرةبي
ح:فيمطحاتاليح طملطهاحبلرط ا حسخحبملش  عح قرتجحبلل و حهجمبطحسعحبملطه نيحبلتطسا ح بلاطش اح صيطغتبطحكطال ي

ح:حت حرقمحبملطهاحبلرطهس 
ح.حتاهح شويالتح سبطمحبلوزبراح وظطم:حب اًل

حثط يًط حللوزا : غط حب حسخحبملاا اطتحب حبالقرطمحب حبلشابحضمخح شويالتحبلوزبراح فقًطحبستحابثحب حهسجحب حبل:
ح.ملتطلبطتحعملبطحعواحبالقتضط 

 .للوزا حبصابرحبلتاليمطتحبلالزس حلتربي ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :حثطلاًط

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةمة دةنط انةوةدةخي, ئةطةر كةس مانعي نةبَينت, ئةم ثَيشنيارة وةكو وةزارةتةكاني ترة
 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, زؤر باشة كؤكرنةوةيةتي لة يةك ماددة
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

رز كَي لةطةَل نيية دةسك بة, كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:بملطهاحبلاطسو 
ح.حت حبلوزبراححم ح زبراحبلزربع ح بل  حباومطح رهتحيفحبلقوب نيح بال ظم حبلوطف اح بل حفصحبملوبرهحبملطئي 
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ح.لقط و ي حبا حسالقظطتحعليبطحغريحب حرقمبطح تغريح  صبالح  قمحبملطهاحبلرط ا الح وجاحلاىحبلل و حب
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :َيد عوني كمال سعي  بدازبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:بملطهاحبحلطها حعش ا
ح.علىح زرب حبالقليمح وفي حه بحبلقط و 

ح: قرتجحبلل و حبلقط و ي حصيطغ حبملطهاحكطال ي
ح.علىحجملسحبلوزرب ح بجلبطتحلبتحبلاالق ح وفي حبقوطمحه بحبلقط و 

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

مونادةشةش , هةموو وةزارةتةكاني تر ك َيشةيةكة لة هةموو وةزارةتةكان نووسراوة ئةو ماددةيةش وةكو
كَي لةطةَل نيية دةسك , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة, كراوة

 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ؤةرموو كاك زرار
 :ام   طه  زرار َيدبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
الحاام ح ط ح صح)تةبعةن لة دواي ماددةي يازدة ثَيويستة بَ َي  ماددةي دوازدة , لة هةموو ياساكان ا هاتووة

 .ئينجا ماددةي دوازدة ببَيتة ماددةي سَيددة, (اتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و 
 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرزَيد

 .ضونكة ئَيمة لة راثؤرتةكةمان ئيشارةران بةوة داوة, ديارة كاك زرار عةجةلةي كرد
ح: قرتجحبلل و حبلقط و ي حبضطف حسطهاحسرتقل حبىلحبلقط و ح كطال ي

 (.الحاام ح ط ح صحقط و يحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و )
ح:كطال ي(حبلاطش ا)سخحبملش  عح حت حرقمحبملطهاح(ح ي حعش ابملطهاححبلاط)ك ل ح قرتجحبلل و حبلقط و ي حصيطغ ح

ح.اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ , كاكة ماددةكة تازةكة خبوَينةوة, ئيداؤة دةكرَينت, ئةم ثَيشنيارة ئةويش لة هةموو وةزارةتةكان ا هاتووة
 .خبةمة دةنط انئةوةي 
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 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.الحاام ح ط ح صحقط و يحاتاطر ح بقوطمحه بحبلقط و 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد عوني كمال سعي  بداز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.اوف حه بحبلقط و حبعتبطرًبحسخح طرارحبصابرهح اوش حيفحبجل اااحبل مسي 
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخيةمة دةنط انةوة
 .ئةسبابي موجيبة خبوَينةوة, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد دلَير حمم  شريف

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤي داناني ئةم ياساية
ربةي ئاويش بؤ زؤ, هةرَيمَيكي دةوَلةمةن ة بة دةرامةتي ئاوو, لةبةر ئةوةي هةرَيمي كوردستاني عَيراق

ئابووري و رَيكخستين ثَيوةن ييةكان و سياسةتي (  ومي )بوارةكاني ذيان طرنطةو لة ؤراذوو كردن 
رؤلَيكي طةورةي هةية و بؤ , نَيودةوَلةتي و هةرَيمايةتي و مةحةل ي و طؤرزانكاريي رووداوةكاني ناو واَلت ا

بةكارخستين ثرز بة ثَيست , مةتي ئاووسامان و دةرا(  طوا )ئاماجني ؤراذوو كردن و بةرةو ضاك  طؤريين 
حبالسا ) ثَيويسك بةوةكرد وةزارةتَيكي سةربةخؤ و ثسثؤرز بؤ كاروباري , ي ساماني ئاودا(بالستخابم

 .لةبةر ئةوانة ئةم ياساية دانرا, دةرامةتي ئاو دامبةزرَي
 .راي ليذنةي ياسايي هي  تَيبينيةكمان نيية لةسةر هؤكاري داناني ئةم ياساية

 :رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .بةَلَي
 :بةرزَيد ثخشان عب اه زنطنة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح طملوبرهحبملطئي )من ثَية واية  حغويًط ثَيويستمان بة وةزارةتي مةواردي , ئةطةر غةنيش نةب , زيادة( بقليمًط

 .سوثاس, ثَي بكةنلةوَيوة دةست ( الهمي حبمليطه)لةبةر ئةوة ثَية واية يةكسةر , مائي هةية
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 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي بتوان  شةرز بكةين كةس , با خؤمان بة دةوَلةمةن  نيشان نةدةين, موالحةزةيةكي بةجَيية
يةعين ثَيشنيارةكة , ئةوة يياغةكةي بكاتن, (الهمي حبمليطهحيفحبقليمحكورهستط حبلا بق) ئاومان لَي نةبرزَينت 

كاك , يةكةم الب رَينت هةر لة ئةهميةتةكةوة دةست ثَي بكاتن و يياغةشي بكاتن ئةوةية نيوةي سةتري
 .وةزير

 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةرزاسك دوذمنةكامنان زياتر دةزانن كة ئَيمة , يان دةوَلةمةن  ن , ئَيمة ئةطةر بَ َي  دةوَلةمةن ين
بةاَلم ئَيستا لة ح ودي سةد , ضونكة راستة رووثَيوي ئاو بة تةواوي لة كوردستان نةكراوة, وَلةمةن يندة

ئةوةي كة بةكار , بَيجطة لة ئاوي ذَير زةوي ئةوةن ةمان هةية, م يار مةتر موكةعب ثةجناي لة دةرةوة دَيت
ةعين دة م يار مةتر موكةعب لة ي, ي ئاوي سةر زةويية%(12)ئةوةي كة كؤن ؤل كراوة تةنيا لة , دَيت

راستيةكةي وتين ئةوةي بَ َي  , ي بة خؤرزايي دةرزوات و%(92)لة , رَيطة ئةو دوو بةن اوةوة كؤن ؤل كراوة
بؤ بري هَينانةوةي ئةوةية كة هَيشتا ئيستغ ل نةكراوة بةبَي سوود , كوردستان واَلتَيكي دةوَلةمةن ة بة ئاو

كة , بؤ ئةوةي ئيستيفادة لةو دةوَلةمةن يةمان بكةين, تر هان اني هةموو اليةكةراستيةكةي بؤ زيا, دةرزوات
 .سوثاس, ئاو رةنطة زياتر بَيت, خؤتان دةزانن لة داهاتوودا نةوت بايةخي لة ئاو زياتر نابَيت

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئةسبابي موجيبة , َينَينتوةكو خؤي مب, مادام وةزير دةيةوَيت مبَينَيت با مبَينَيت موشكي ةمان نيية
كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةخةمة دةنط انةوة

كَي لةطةَل داية دةسك , هةموو دانونةكة دةخةمة دةنط انةوة, بة كؤي دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
زؤر , بة كؤي دةنط وةرطريا, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاسكَي لةطةَل نيية , بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

بةاَلم , جارَي كاك تةحس  وةزيري دةرامةت و سةرضاوةي ئاو دسةي ماوة دسة دةكاتن, ثريؤزة, سوثاس
ي بةياني كؤبوونةوةية بؤ ئةو ناوانةي لة (12)ثَيش ئةوةي دسةي بكات رؤذي دوو شةممة سةعات 

ثاشان , كة داوايان كردووة مونادةشة بكرَينت, ئةن ام( 06)لةسةر داواكاري رؤذنامة بَ و كراوةتةوة 
 .ؤةرموو, خوَين نةوةي ثرؤذةو ئةوانة و مونادةشةي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي و بازرطاني

 :بةرزَيد حمم  حكية جبار
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 با بدان  مةوزوعةكة ضؤنة؟ ,  ةكان بكرَيتباشة مونادةشةي هةموو ؤاي, ئةطةر مونادةشة دةكرَيت
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئؤتؤماتيكيةن كة لة نيوةي زياتر , ئةن امي ثةرلةمان ئيمدايان كردووةو تةح ي شيان كردووة( 06/ )يةكةم
ية بؤ, ئةطةر كةم  بوو دةستةي سةرؤكايةتي برزياري لَي دةداتن, دةبَيت خبرَيتة بةرنامةو دةنط ان, بوو
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بةس كة , هةر كةسَيكيش ئازادة بة دةنط ان, مونادةشةيةكة دةكرَينت, رؤذي دانيشنت ماناي ئةوة نيية
لةبةر ئةوةي دةخرَيتة بةر مونادةشة , ناوةكانيش دةخوَين رَيتةوة, ثرؤذةكة تةد ية كرا بةو هةموو ناوانة

ز دةكةن دةرار دةدةين كة نهَيين حة, ئةو وةخك بري و را جياوازة, هةر ئةوةن ة, و مونادةشةي دةكةين
 .ؤةرموو جةنابي وةزير, بة رةئي خؤتانة, بَينت

 (:وةزيري دةرامةتة ئاويةكان)بةرزَيد حتس  دادر ع ي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةتايبةتي , من زؤر سوثاسي جةنابي بةرزَيدت و هةموو خوشك و براياني ئةن اماني ثةرلةمان دةكةم
من , كة ئةركيان لةطةَل ا كَيشا بؤ باش كردني ياساكة, سايي و ليذنةي كشتوكاَل دةكةمسوثاسي ليذنةي يا

داوا دةكةم كة لةمةودوا ئةو وةزارةتةي ئَيمة لة ذَير ضاودَيري و سةرثةرشك و رةخنةي ليذنة 
ومَي  زؤر ئيعتيداز دةكةم بة يةكة يةكة ئةن اماني ثةرلةمان و ئ, ثةيوةن ارةكاني ئةم ثةرلةمانة بَيت

 .سوثاس, دةكةم لة ئاسك ئةو ئةركة داب  كة راسثاردراوين
 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتَيكي طرنطة , ئومَي ةوارين سةركةوتوو بيت لة ئيشوكارةكانت ا, ئَيمةش ثريؤزباييت لَي دةكةين
ور ناب  بانطت بكةين مةجب, دةرهَيناني ئةم ياساية دةبَيتة هؤي ئةوةي تةندية بكرَيت و باش  بكرَيت و

تا رؤذي , كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةين , بةخَير بَيت سةرضاوان, بؤ لَي ثرسينةوةو شك وا ئينشائةَلَ 
 .دوو شةممة سةعات دة

 
 
 

 

 
 
 
 

 ع نان رشاد مفك(                       كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه   ؤرست اب  عب اه                 
 جَيطري سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي           سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي َيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سكرت

 عَيراق - كوردستان                       عَيراق         – كوردستان      عَيراق                     – كوردستان  
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 ( 12)رة ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذما

 6002\10\9رَيكةوتي  شةممةدوو 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 9/10/6002 رَيكةوتي دوو شةممة

ــذمَير    ــةياني  (12)كات ــة ب ــةر ل ــتمانيي   9/12/0226رَيكــةوتي  رؤذي دوو شــةممةي س ــةني نيش ئةجنوم
ــت ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــك س ــاد مف ــ نان رش ــةرزَيد ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــراق ب ــادةبووني , اني عَي ــة ئام  ب

بــةرزَيد ؤرســت عبــ  عبــ اه ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةرزَيدحممــ  دــادر عبــ اه
 .ي خؤي بةست( 0226)ساَلي , دووةمي خولي (10)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برزيــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ني كوردسـتان  ي خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دووةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةما    (10)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
طفتوطؤكردن دةربارةي ئةو ناوانةي كة لة رؤذنامةكان ا بة تؤمةتي هاوكاري كردني رذَيمي لةناوضـوو بـَ و   -1

 .بؤتةوة
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطاني-0
 .اي وةزارةتي ثيشةسازيخستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياس-7

 :بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري , ردستاني عَيراقئةجنومةني نيشتمانيي كو
ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي دوو شةممة (12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(10)دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت9/12/0226رَيكةوتي 
اوكاري كردني رذَيمي لةناوضـوو بـَ و   طفتوطؤكردن دةربارةي ئةو ناوانةي كة لة رؤذنامةكان ا بة تؤمةتي ه-1

 .بؤتةوة
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطاني-0
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي-7

 .سوثاس, بةرزَيدان كؤبوونةوةكة بة نهَيين دةبَيت تكا لة راطةيان نةكان دةكةم بضنة دةرةوة
 
 

 ع نان رشاد مفك   (                 كمال كركوكي)  عب اه                     حمم  دادر عب اهؤرست اب
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانييرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي       جَيطري سةرتَيري ئةجنومةني نيشتمانيي     سك

 عَيراق -كوردستان                      َيراق        ع –عَيراق                            كوردستان  –كوردستان   
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6002\10\11رَيكةوتي  شةممةضوار 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 073 

 ( 17)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 11/10/6002 رَيكةوتي ضوار شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     11/12/0226رَيكـةوتي   رؤذي ضـوار شـةممة  ي سةر لة بةياني (12)اتذمَير ك  
بـةرزَيد  , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمال كـةركووكي .د)بة سةرؤكايةتي بةرزَيدحمم  دادر عب اه  كوردستاني عَيراق 

ي خـؤي  ( 0226)َلي سـا , دووةمي خـولي  (17)دانيشـتين ذمـارة   , ؤرست عبـ  عبـ اه سـكرتَيري ئةجنومـةن    
 .بةست

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـرزؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برزيــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      ي خولي طرَي اني يةكةمي ساَلي دوو(17)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطاني -1
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي-0

 :دانيشتين يةكةم
 (:كركوكي كمال.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمرزؤمان دةكةينةوة

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيرزؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 
جنومةن برزياري ا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئة, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي ضوار شةممة (12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(17)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/12/0226رَيكةوتي 

 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطاني -1
 .وةزارةتي ثيشةسازي خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي-0

بةخَيرهاتين , وةزيري بازرطاني و وةزيري ثيشةسازي دةكةين, لَيرة بةخَيرهاتين وةزيرة بةرزَيدةكان دةكةين
 .ؤةرموو. كاك سةع  وةزيري هةرَية بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين

 (:باني ماراني)عب اه دادر  عامط بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

نةضيتة , برزيار وا بوو ئةو خااَلنةي لة كؤبوونةوةكة باس بكرَين, ةكةي ثَيرَي كة داخراو بوولة دانيشتن
 .ئةوة ئةركي سةرؤكايةتي نيية, كةضي ئةمرزؤ رؤذنامةي ئاوَينة هةمووي بَ و كردؤتةوة, دةرةوة
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

داوا لة ليذنةي داراييش دةكةين بَيت , بَين بؤ شوَيين خؤيان دانيشنئَيستا داوا لة ليذنةي دانوني دةكةين 
داوا لة سةرؤكي ليذنةي دارايي دةكةين راثؤرتةكةيان بة زماني كوردي , لة شوَيين خؤي دانيشَيت

 .خبوَينَيتةوة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, سةرةتا دةست بة راثؤرتي ليذنةي ياسايي دةكةين, ةخوَين رَيتةوةئَيستا راثؤرتي ليذنةي ياسا و دارايي د
 .براي بةرزَيدم كاك كةرية دةخوَينَيتةوة

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان عَيراق/بؤ

 ةراثؤرتي ليذنةي ياسا دةربارةي وةزارةتي بازرطاني هةرَي/ ب
دواي خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطانيي هةرَيمي كوردستان عَيراق لة رؤذي 

لةطةَل , ليذنة ديراسةي ثرؤذةكةي كرد و, لة ثةرلةمان كة هةواَلةي ليذنةكةمان كرا, دا(12/3/0226)
وا ليذنة , ا طؤرزينةوةثاش طفتوطؤ و ر, كؤبوةوة, وةزيري ثؤست ثَي سثَيردراوي ئةم وةزارةتة نوَييةدا

راثؤرت و راسثاردةو ثَيشنيازةكاني خؤي لة بارةي ثرؤذكةوة بة كؤي را وةكو ئةمانةي خوارةوة ثَيشكةش 
 :دةكات
ضونكة وةزارةتةكة تازة لة هةرَيم ا دانراوةو , ليذنةي ياسا تةئي ي ثرؤذةي ياساكة دةكات: يةكةم

ماددةكاني تةبويب بكرَي و برزطةكاني رَيك خبرَين و هةن َي  ,ثَيشنيازيش دةكات ديباجةيةكي بؤ دابرزَيذرَي
 .كة ثاش  لة راثؤرتةكةدا بةرضاو دةكةون, هةموار و طؤرزينيش لة رشتةي هةن َي لة بةن ةكاني ا بكرَين

 :دارزشتين ديباجةي ياساكة بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت, ليذنة ثَيشنياز دةكات: دووةم
 هرةبانبةناوي خواي بةخشن ةو مي

 بةناوي طةلةوة
 عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

لةسةر , ي هةموار كراوو1990ي ساَلي (1)ي ياساي ذمارة (06)ي ماددة (1)ثشت بة حوكمةكاني برزطة 
لة , عَيراق –ئةجنومةن نيشتمانيي كوردستان , داواي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستاني عَيراق

 :ي ا برزياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا(0226) / /ي ر رؤذي() دانيشتين ذمارة
 6002ي ساَلي )(ياساي ذمارة 

 عَيراق –ياساي وةزارةتي بازرطانيي هةرَيمي كوردستان 
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 :ثَيشنياز و راسثاردةي ليذنة ئةمانةي خوارةوةن, دةربارةي ماددةي يةكةم لة ئةسَ ي ثرؤذةكة: سَييةم
كة لة ياساكاني , تا لةطةَل رشتةي ثَيرزؤ كراوي ثَيناسةكان ا, دَيري يةكةمي ماددةكة دووبارة دارزشتنةوةي-1

 .بطوجنَي, ثةرلةمان ا هاتوون
 .برزطةكاني ماددةكة بة نووس  بنووسرَين( بلترلرالتحبل قمي )زجنرية رةنووسةكاني  -0

 .ةسةر نييةئةوة ليذنة هي  تَيبينيةكي ل, هةرضي ماددةي دووةمي ثرؤذةكةية: ضوارةم
وةلَي . ئةوة زؤرينةي ئةن اماني ليذنة لةطةَل ماددةكةن, هةرضي ماددةي سَييةمي ثرؤذةكةية: ثَينجةم

دنةداني كؤمثانياكاني كةرتي )وةزير ثَيشنيازي كرد برزطةيةكي ديكةي بةم رشتةيةي بؤ زياد بكرَي 
و (حمةل ي و بياني)رة هَينانةوةي بيمةي دووبا, و(التأم )و كؤمثانياكاني بيمة كردن ( املصريف)بانكايةتي 

بة جؤرَي كة هاوبةشبووني كارا لة براظ و بةرةو ضاك  طؤرزيين بداظي ئابووريي هةرَيم ا , ضاالكيةكانيان
كةمينةيةكي , ليذنةي ياسايش تةئي ي ئةو ثَيشنيازة دةكات و راي كؤتاييش راي ثةرلةمانة( زامن بكات

, هةن ةران بؤ هةرَية( استرياد)ةكي ثَيشنياز كرد لة بارةي ئاوةردةي ئةن اماني ليذنةكةتان برزطةي
 .ئةوةتان بؤ ثةرلةمان بةجَي هَيشتووة

 :ئةوة ليذنة ئةمانةي خوارةوة ثَيشنياز دةكات, لةبارةي ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكةيةوة: شةشةم
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة, ي ماددةكة(يةكةم)دووبارة دارزشتنةوةي برزطةي -1
سةرؤكي بااَلو بةرثرسي ئيش و كار و ئاراستة كردني سياسةت و سةرثةرشك و ريقابة كردني : وةزير)

هةموو برزيار و ؤرمان و رَينماييطةلَيكيش ثَيوةن ييان بة ئةركو ؤرمان و ثَيكهاتةو , وةزارةتةكةية
بةثَيي , ةكةوة هةيةسةاَلحييات و كاروباري ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةت

, وةزير لة بةردةمي ئةجنومةني وةزيرانيش ا بةرثرس دةبَي, لة وةزيرةوة دةردةضَي, حوكمةكاني ياسا
 (.ضونكة خؤشي ئةن امَيكي هاوكاري ئةجنومةني وةزيرانة

ايي ضونكة ئةوة بة دةدَيكي ياس, البربَي( دووةم)لة برزطةي ( مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي)رستةي  -0
 .ضارةسةر كراوة

دا (ضوارةم, سَييةم)لة هةردوو برزطةي ( ؤرمانبةر)يةكسةر دواي وشةي ( بة ث ةي بةرزَيوةبةر)رستةي  -7
 .زياد بكرَيت

دانةي (. بةرزَيوبةرايةتي طشك كاروباري ئي اري و دارايي: )بةم شَيوةية دابرزَيذرَي( شةشةم)برزطةي  -4
 .ةكة ال ب رَينبةرزَيوةبةرايةتيةكانيشي لة برزط

ضونكة خؤي لة خؤي ا , ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات ال بربَي, هةرضي ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكةية: حةوتةم
 .ئاماجنةكاني وةزارةتةكة بَينَيتةدي, بةثَيي ياسا, سةاَلحيياتي وةزيرة, تةواو بووة

بكرَين بة دوو برزطة لة يةك  ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات, (شةشةم و حةوتةمة)هةرضي ماددةي : هةشتةم
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, برزطةيةكي تريشي بؤ زياد بكرَي, ماددةداو

 .ئةركو ؤرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَيكهاتةي وةزارةتةكة بةثَيرؤ ديار دةكرَين: يةكةم
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 .ني ئةم ياساية دةربهَييَنوةزير بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ ئاساني جَي بةجَي كردني حوكمةكا: دووةم
لة ثَيكهاتةي وةزارةتةكةدا بةثَيي , يان هؤبة, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي يان بةش: سَييةم

 .يان ئي غايان بكات, يان يةكيان خبات, ثَي اويسك ئيش و كار بكاتةوة
 .ئةوة ليذنة هي  تَيبينيةكي لةسةر نيية, هةرضي ماددةي هةشتةمة: نؤيةم
 :ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, هةرضي ماددةي نؤيةمة: دةيةم

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثَيوةن ي ارةكانيش حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي )
 (.بكةن
 :ةي خوارةوة دابرزَيذرَيئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةي, هةرضي ماددةي دةيةمي ثرؤذةكةية: يازدة

دا بَ و (وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي ؤةرمي )
 .دةكرَيتةوة

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, ثرؤذةي ياساكة( هؤكارةكاني داناني)ليذنة ثَيشنياز دةكات : دوازدة
 

 يةهؤكارةكاني داناني ئةم ياسا
لةبةر ئةوةي كة وةزارةتي بازرطاني تازة لة هةرَيمي كوردستان ا دانراوةو بؤ ئةوةش كة بةثَيي رةوشي 

ثَيكهاتةو ئامانج و ئةركو ؤرماني ئةم وةزارةتة ديار بكرَين و بداظ و ضاالكيي , ياسايي هةرَيمي كوردستان
ئابووري لة هةرَيم ا ( ومي )و كردني بة جؤرَي كة ؤراذ, بازرطانيش لة هةموو مستةوايةك ا رَيك خبرَين

ئةم , ج بؤ وةديهَيناني ئةو ئاماجنانة, وا بةزةروور زانرا كة ياسايةكي تايبةتي بؤ دابنرَي, وةدةست بَييَن
 .ياساية دانرا

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ؤةرموو ليذنةي دارايي

 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
سةبارةت بة ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطاني لة , ليذنةي دارايي و ئابووري كؤبوونةوةي خؤي سازدا

 .كؤمةَلة تَيبينيةكي هةية سةبارةت بة ياساكة, هةرَيمي كوردستان
ي بة عةرةبيةكةش, سةرةتا لة رووي زمانةوانييةوة ثَي اضوونةوةيةكي دةوَيت لة ناحيةي كورديةكةي

بةاَلم , ئةوة بةجَي دةهَي   بؤ خةَلكي شارةزا و ثسثؤرز لةو بوارانة, هةن َيك هةَلةي تَي اية, هةمان شَيوة
 .هةن َي تَيبيين تايبةتيمان هةبوو

بؤية ثرؤذةي , بةثَيي ئةوةي وةزارةتي بازرطاني يةكَيكة لةو وةزارةتة نوَييانةي كة تازة دامةزراوة: يةكةم
بؤ ئةوةش ثَيويستة ديباجةيةكي بؤ زياد بكرَيت , ةوة ضاكة سةرةتا ديباجةيةكي هةبَيتياساكةي بةالمان

 .ليذنةكةمان هي  تَيبينيةكي لةسةر ماددةكاني يةك و دوو نةبوو, بةالمانةوة شتَيكي ضاك ة
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 :سةبارةت بة ماددةي سَييةم ليذنةكةمان ثَيي باشة
لةبةر ئةوةي وةزارةتي , اوة بةثَيي ياسا بةركارةكانلة كؤتايي ا نووسر, سةبارةت بة خاَلي هةشتةم -ع

بؤية هةن َي جار بةن ةكاني دةستووري , بازرطاني ثةيوةن ي هةية زياتر بة دةسةاَلتة ثةيوةن ي ارةكان
بؤ ئةوةي ئةو , بؤية ضاك ة بكرَيت بة دةستوور و ياسا بةركارةكان, عَيرادي ؤي راَلي دةكةوَيتة ئاراوة

 .ةئوي ي نةبَيتكَيشةية دابي ي ت
لة كؤتايي ا ئَيمة ثَيمان باشة ئةم دةستةواذةي بؤ زياد , سةبارةت بة خاَلي دةيةم لة ماددةي سَييةم ا

 ضمط ح)يةعين بة عةرةبي دةبَيت , لةطةَل دةستةبةر كردني ثابةن  بوونيان بة ياسا بةركارةكان) بكرَيت 
 (.بلتزبسبمح طلقوب نيحبمل عي 

خاَلي , (طةشة كردني ئاين ةي مسؤطةر بكات)دة لة كؤتايي ا ئةوةي بؤ زياد بكرَيت سةبارةت بة خاَلي ياز
بال شط ح)ئارزاستةكردني سياسةتي بازرطاني بةرةو كاراكردني ضاالكية بةرهةمهَينةكان )يازدة دةَلَي 

, (طوجنَيتبة جؤرَيك هان ب رَي كة لةطةَل بارودؤخي طوجناوي خؤي ا ب( التص ير)تا ناردةنيش ( بإل تطجي 
لة راستي ا دةبَيت لةطةَل طةشة كردني , مةرج نيية تةنها لةطةَل بارودؤخي طوجناودا خؤي بطوجنَينَيت

 .ئاين ةش ا خؤي بطوجنَينَيت و مسؤطةري بكات
سةبارةت بة خاَلي دوازدة لة كؤتايي ا وشةي هةرَيمةكان زياد بكرَينت و ببَيت بة بةش ار بوون لة 

 .وَلةتي و هةرَيمةكان ا ئامادة دةبَيتثَيشانطاكاني نَيودة
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة, ي ب رَيَك(17)ثَيمان ضاكة خاَلَيكي تر زياد بكرَيت و ذمارةي 

بةهؤي رَيكخستين نرخ و هاتوضؤي , (املسته ك)كار كردن لة ثَيناوي ثارَيدطار كردن لة بةكاربةر  -17
ديارة يةكَيك لة ئةركة , (بلريط احبلووعي )كردني جؤر  شتومةك و خدمةتطوزاريةكان و ضاودَيري كؤن ؤل

بؤية دةبَيت لة رَيطةي , سةرةكييةكاني وةزارةتي بازرطاني ثارَيدطاري كردنة لة خةَلكي موستةه يك
رَيكخسنت و كؤن ؤل كردني هاتوضؤي شتومةكةوة بؤ ثارَيدطاري كردن لة بةرهةمهَيين ناوخؤ خةَلكي 

ثارَيدطاري كردن لةو جؤرة نةوعيةتة شتومةكانةي كة دةهَيننة هةرَيمي , ستان ودانيشتواني هةرَيمي كورد
بةداخةوة كة ئَيستا كةلوثةلَيكي زؤري ئَيكس ثايةر لة بازارزةكاني كوردستان ا ساغ دةكرَيتةوة , كوردستانةوة

ارَيدطاري لة بؤ ئةو مةسةالنة بةرزاسك ثَيويستة ئةو خاَلة ئيداؤة بكرَيت و ث, بة خةَلكي كوردستان
 .بةرذةوةن يةكاني خةَلك بكرَيت

كار كردن و ثارَيدطاري كردن لة بةرهةمهَينة ( 14)جطة لةوة خاَلَيكي تر زياد بكرَيت بة ذمارةي  
لةطةَل , لة كؤتايي ا هؤكاري دةرضووني ئةم ياساية روون بكرَيتة لة ئةسبابي موجيبة, نَيوخؤييةكان

 .زؤر سوثاس, رَيدمان ا
 (:كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه بةرزَيد 

ليذنةي ياسايي ئَيستا ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطاني بة زماني كوردي و عةرةبي ماددة بة ماددة 
 .خبوَين رَيتةوة
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 سش  عحقط و ح زبراحبلت طرا

ح:بملطهاحبال ىل
ح:اط يحبملبيو حبزب هطاقصاح طلتاط ريحبمل

ح.بقليمحكورهستط حبلا بق:بالقليم-1
ح. زبراحبلت طرا:بلوزبرا-0
ح. زا حبلت طرا:بلوزا -7
ح. كي ح زبراحبلت طرا: كي حبلوزبرا-4

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطانيي هةرَية

 :ماددةي يةكةم
 :تةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانةمةبةست لةم دةس

 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: هةرَية -1
 .وةزارةتي بازرطاني: وةزارةت -0
 .وةزيري بازرطاني: وةزير -7
 .بريكاري وةزارةتي بازرطاني: بريكاري وةزارةت -4

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
ئةوةش ماددةيةكة وةكو ماددةكاني ثَيشوو , نيية, زةتان لةسةر هةيةراي ليذنةي دانوني ئةطةر موالحة

 .ؤةرموو كاك شَيروان, رؤتينيية
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةنيا مةسائي ي تةبويب و تةسةلسوالت و يياغة , ئَيمة بةنيسبةت ماددة موالحةزةيةكي وامان نيية

 .َيمة تةئي ي دةكةيندةدي ماددةكة ئ, نةبَيت
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

ئةو , ثاشان جَي بةجَيي بكةن, ئةوانة مةتروكة بؤ ليذنةي ياسايي, مةسائي ي يياغة و ثاش و ثَيش خسنت
ئةطةر نيية خبةينة , تاكو ناويان بنووس , بةرزَيدانةي دةيانةوَيت دسة بكةن لةسةر ئةو ماددةية

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ , ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنط انةوة, موالحةزةيان نيية, ةدةنط انةو
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ماددةكةي , سوثاس, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, زؤر سوثاس
 .تر تكاية

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بلاط ي حبملطها

ابافحه بحبلقط و حبىلح وظيمحعم حبلوزبراحيفح ومي ح  ازازحبلوشططحبالقتصطه ح بلت طر حيفحقا هحبالصالجح
حبلشطس  حبالقتصطه  حبملتطق , ح بالسوط طت ح بلقاربت حللموبره حبالسا  حبالستغالل حعلى حاام  حمبط ح قاامح, حفيبط مبط

ح.طتحبلتومي ح بلتوبز حبالقتصطه ح بالجتمطعيحيفحبالقليمبملقرتقطتحبلريطسي ح بالقتصطها ح بلت طرا ح فيح وجب
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي دووةم

ئاماجني ئةم وةزارةتة رَيكخستين كاري وةزارةتة لة طةشةثَي ان و بةهَيد كردني ضاالكي ئابووري و بازرطاني 
ك كة بة ضاك ين شَيوة دةرامةت و تواناو توانسك بةردةست بة جؤرَي, لة سنووري ضاكسازي طشتطريداية

لةوانة ثَيشكةش كردني ثَيشنيازة سياسي و ئابووري و بازرطانييةكان بةثَيي رَينماييةكاني , بةكار بَييَن
 .طةشةسةن ن و هاوسةنطي ئابووري و كؤمةاَليةتي لة هةرَيم ا

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ليذنةي ياسا راي

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .هي  موالحةزةمان نيية, دةدي ماددةكة تةئي  دةكةين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي دارايي

 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .يذنةي ياسايي هي  تَيبينةكمان نييةئَيمةش وةكو راي ل
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنط انةوة, ئةن امة بةرزَيدةكان
ماددةكةي تر , سوثاس, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

 .تكاية
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاطلا 

ح: توىلحبلوزبراحبملبطمحبلتطلي 
ح. وظيمحبلوشططحبلت طر حبلابخليح بخلطرجيحللقططعطتحبلتط ا ححلووس حبقليمحكورهستط -1
ح.عوطص حبال تطجح نيحسا حبالقليمح خطرجه ش يعحبلقططعحبخلطصح بملختلطحمبطحخيامحسبول حق ك حب تقطلح-0
بملرطهم حيفح وظيمحعالقطتحبقليمحكورهستط حسعحبلا لح بملوظمطتح بلش كطتحبلت طرا حلبتحبلطط عحبلت طر ح-7

ح. بالقتصطه حمبطحخيامحشابحكورهستط 
حبلو وي -4 ح وظيفحرؤ سحبالسوبل ح ش يع حبالستامطربت, حلضمط ح ش يع حبالجوبي  يفحح ج بحرؤ سحبالسوبل

ح.  وفريحبملوطخحبملالئمحهلط,حبالقليمح  وميتبطحيفحبلقططعطتحبملختلف 
 طوا ح  ازازحبلوشططحبالقتصطه ح بلت طر حللقططعحبخلطصح شو حومووهحسخحبهب حه رهحيفححتقييح وجبطتح-0

ح.  طلتورييحسعحبلقططعطتحبالقتصطها ,حبلتومي حبالقتصطها ح بلت طرا 
ط و يح بالقتصطه حللش كطتحبلقطئم حبلتط ا حللوزبراحضمخحبختصطصحقووس حبلام حعلىحساطجل حبلوضعحبلق-6

 بجيطهحبليطتح وفي ح تالئمح ستطلبطتح طبييح ل ح,حبالقليمحيفحرسمحبلريطس حبالقتصطها ح بلت طرا حبلابخلي 
ح.بلريطسطت

ح بلت ط-3 حبالقتصطها  حبالقليم حسيطس  حلتوفي  حبلالزس  ح بلا لي  حبالقليمي  حبال فطقطت حبلابخلي حعقا را 
ح.مبطحخيامح ااززحبلوشط نيحبالقتصطه ح بلت طر حيفحبالقليم,ح بخلطرجي 

حبالقتصطه ح بلت طر ح-2 حلبتحبلطط ع حبلا لي  حبال فطقيطتح بلاقوه حبالقليمحيفحسفط ضطتح ب  بم ضمط حسرطهم 
ح.ضمخحسفط ضطتحبلرلط حبالحتطها حيفح ل حبال فطقيطتح بلاقوهح فقطحللقوب نيحبلوطف ا

ح.بلتورييحسعحكطف حبلوزبربتحيفحبالقليمحمبطحخيامح ازازحبلوشططحبالقتصطه ح بلت طر -9
ح. وليحسبم ح ر ي ح رقط  ح شططحبلش كطتحبحمللي ح بالجوبي ح ف  عبطح بلوكطالتحبلت طرا -12
حبالقتصطه-11 حاتالئمحبال ضطع حبلتصاا حمبط حلتش يع حبال تطجي  حبلت طرا حلتفاي حبال شط  حبلريطس  ا ح وجيه

ح.بلرطئاا
 ش يعح  وفريحبلاعمحللقططعحبخلطصح  ش ياهحالقطس ح  وظيمحبملاطر حهبخ حبالقليمح بلتبيئ حللمشطرك ح-10

ح.يفحبملاطر حبلا لي 
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 : ماددةر سَي يةم

 :وةزارةت ئةم ئةركوؤرمانانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
 .تين ضاالكي بازرطانيي ناوخؤو دةرةوةي كةرتةكاني سةر بة حكومةتي هةرَيمي كوردستانرَيكخس-1
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هان اني كةرتي تايبـةت و كـةرتي تَيكـةاَلو، بـةجؤرَيك كـة تومخـةكاني وةبـةرهَينان بـة ئاسـاني لـة نَيـو             -6
 .شارةكاني هةرَية ودةرةوةي ا ضاالك بكةن

مي كوردســتان لةطــةَل دةوَلــةتان و رزَيكخــراوةو كؤمثانيــا  هاوبةشــي لــة رَيكخســتين ثَيوةن ييــةكاني هــةريَ  -7
بازرطانييانةدا كة مـؤركي بازرطـاني و ئابوورييـان هةيـة، بـةجؤرَيك كـة سـوود بـة بةرذةوةن يـةكاني طـةلي           

 .كوردستاني ببةخشَي
 هان اني وةطةرخستين سةرمايةي نيشتماني و، راكَيشاني سةرمايةي بياني، ؤةراهـةمكردني كةشـوهةواي   -4

بــؤ زامــن كردنــي هانــ اني وةبــةرهان  لــة هــةرَية و طةشــة ثَيــ اني لــة كةرتــة   , لــةبار بــؤ ئــةم ســةرمايانة
 .جؤربةجؤرةكان ا

ثةرةثَيــ ان و بــةهَيدكردني ضــاالكي ئــابووري و بازرطــانيي كــةرتي تايبــةت، هةماهــةنطي لةطــةَل كةرتــة    -0
 .ناني ثةرةثَي اني ئابووري و بازرطاني ا بطَيرزَيئابووريةكان ا، بة جؤرَيك كة بتوانَي رؤَلي خؤي لة وةديهَي

كـة ئـةركَيكي    –كار دةكات بؤ ئـةوةي لـة ضوارضـَيوةي دانـاني سياسـةتي ئـابووري و بازرطـانيي نـاوخؤدا          -2
تايبةتة بة حكومةتي هةرَية ضارةسةري باري ياسـايي و ئـابووري ئـةو كؤمثانيايـة بكـات كـة ئَيسـتا هـةن و         

 .وةها ميكانيدمي لة باريش بؤ جَي بةجَي كردني ئةو سياسةتة ب ؤزَيتةوةهةر, سةر بةم وةزارةتةن
ــابووري و        -3 ــةتي ئ ــاني سياس ــةجَي هَين ــؤ ب ــت ب ــةتيي ثَيويس ــةرَيمي و نَيودةوَل ــةي ه ــتين رَيكةوتننام بةس

بازرطــانيي نــاوةكي و دةرةكــي حكومــةتي هــةرَية، بــةجؤرَيك كــة خدمــةت بــة هــةردوو بداظــي ئــابووري و     
 .َية بكات و بةهَيدي بكاتبازرطاني هةر

ــ ا     -2 ــةاَلتي ؤي راَلي ــة دةس ــةكان ل ــ اربووني هةرَيم ــي بةش ــتةبةر كردن ــي   , دةس ــؤر كردن ــتان و م ــة دانوس ل
 .بةثَيي ياسا بةركارةكان, رَيكةوتننامة و طرَيبةسك نَيودةوَلةتي ا، كة مؤركي ئابووري و بازرطانيان هةية

ةكاني هةرَيم ا بةجؤرزَيك كة بؤ بةهَيد كردني بداظي ئـابووري  بة هةماهةنطي كار لةطةَل هةموو وةزارةت -9
 .و بازرطانيي لة خدمةت ا بَيت

ئةركي تؤماركردن و ضاودَيري كردني ضـاالكي كؤمثانيـا خـؤجَييي و بيانيـةو  لقـةكانيان و بريكـاراني        -12
 .بازرطاني دةطرَيتة ئةستؤ

تـا  ( بال شةط حبإل تطجية حح)ضـاالكية بةرهةمهَينـةكان    ئارزاستةكردني سياسةتي بازرطاني بةرةو كاراكردني -11
 .بة جؤرَيك هان ب رَي كة لةطةَل بارودؤخي طوجناوي خؤي ا بطوجنَيت( التص ير)ناردةنيش 

ؤةراهةمكردني ثاَلثشك ثَيويست بؤ كةرتي تايبةت و هةنـ اني ئـةم كةرتـة تـا لـة هةرَيمـ ا ثَيشـانطا و         -10
 .ش لة ثَيشةنطا نَيودةوَلةتيةكان ا ئامادة بَيتبؤ بةش ار بووني, رَيكيان خبات و

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .رةئي ليذنةي دانوني
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 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

وةلَي وةزير . ماددةكةن ئةوة زؤرينةي ئةن اماني ليذنة لةطةَل, هةرضي ماددةي سَييةمي ثرؤذةكةية
دنةداني كؤمثانياكاني كةرتي بانكايةتي )ثَيشنيازي كرد برزطةيةكي ديكةي بةم رشتةيةي بؤ زياد بكرَي 

و (حمةل ي و بياني)دووبارة هَينانةوةي بيمةي , و(التأم )و كؤمثانياكاني بيمة كردن ( املصريف)
اظ و بةرةو ضاك  طؤرزيين بداظي ئابووريي هةرَيم ا بة جؤرَي كة هاوبةشبووني كارا لة بر, ضاالكيةكانيان

 (.زامن بكات
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .شنياري وةزيرة با خؤي كةرم بكاتئةطةر ثَي, تكاية ليذنةي ياساي با ئةو ثَيشنيارة وةزير خؤي بكات
 (:وةزيري بازرطاني)حمم   ر ؤفحمم   بةرزَيد

 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة
ئةوانيش , دوايش ثَيشنيارم كرد, داواي لَي بووردن دةكةين, ئةو ثَيشنيارة تةبعةن ثَيش  بريمان ضوو بوو

باسي بانك , ضونكة لة الي ئةوان نووسرا بوو, جا بؤية الي خؤم نةمنووسي, ئَيستا نووسيانة, دةبوليان كرد
ئةمة دةدةكةيةتي , ةر ئةوة ثَيشنيارم كردلةب, كة مةسةلةيةكي طرنطة, لة مةهامي وةزارةت نةهاتبوو

دووبارة , و(التأم )و كؤمثانياكاني بيمة كردن ( املصريف)دنةداني كؤمثانياكاني كةرتي بانكايةتي )
بة جؤرَيكي كة هاوبةشبووني كارا لة براظ و بةرةو , و ضاالكيةكانيان(حمةل ي و بياني)هَينانةوةي بيمةي 

 (.ي هةرَيم ا زامن بكاتضاك  طؤرزيين بداظي ئابووري
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كةمينةيةكي ئةن اماني , ليذنةي ياسايش تةئي ي ئةو ثَيشنيازة دةكات و راي كؤتاييش راي ثةرلةمانة

وةتان بؤ ئة, هةن ةران بؤ هةرَية( استرياد)ليذنةكةتان برزطةيةكي ثَيشنياز كرد لة بارةي ئاوةردةي 
 .ثةرلةمان بةجَي هَيشتووة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي دارايي
 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

جطة لةوة , ة(10و  11و  12و 2)سةبارةت بة خاَلةكاني , ليذنةي دارايي كؤمةَلة تَيبينيةكي هةية
ئةطةر جةنابت رَيطة ب ةيت , كة دوو خاَلي تر زياد بكرَيت بؤ ئةم ماددةية, كردووة ثَيشنيازي

 :بياخنوَينمةوة
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ضاك ة بكرَيت بة دةستوور و , لة كؤتايي ا نووسراوة بةثَيي ياسا بةركارةكان, سةبارةت بة خاَلي هةشتةم
 .بؤ ئةوةي ئةو كَيشةية دابي ي تةئوي ي نةبَيت, ياسا بةركارةكان

لة كؤتايي ا ئَيمة ثَيمان باشة ئةم دةستةواذةي بؤ زياد , ةت بة خاَلي دةيةم لة ماددةي سَييةم اسةبار
 ضمط ح)يةعين بة عةرةبي دةبَيت , لةطةَل دةستةبةر كردني ثابةن  بوونيان بة ياسا بةركارةكان) بكرَيت 

 (.بلتزبسبمح طلقوب نيحبمل عي 
خاَلي , (طةشة كردني ئاين ةي مسؤطةر بكات)بؤ زياد بكرَيت  سةبارةت بة خاَلي يازدة لة كؤتايي ا ئةوةي

بال شط ح)ئارزاستةكردني سياسةتي بازرطاني بةرةو كاراكردني ضاالكية بةرهةمهَينةكان )يازدة دةَلَي 
, (بة جؤرَيك هان ب رَي كة لةطةَل بارودؤخي طوجناوي خؤي ا بطوجنَيت( التص ير)تا ناردةنيش ( بإل تطجي 

لة راستي ا دةبَيت لةطةَل طةشة كردني , تةنها لةطةَل بارودؤخي طوجناودا خؤي بطوجنَينَيتمةرج نيية 
 .ئاين ةش ا خؤي بطوجنَينَيت و مسؤطةري بكات

سةبارةت بة خاَلي دوازدة لة كؤتايي ا وشةي هةرَيمةكان زياد بكرَينت و ببَيت بة بةش ار بوون لة 
 .ا ئامادة دةبَيتثَيشانطاكاني نَيودةوَلةتي و هةرَيمةكان 

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة, ي ب رَيَك(17)ثَيمان ضاكة خاَلَيكي تر زياد بكرَيت و ذمارةي 
بةهؤي رَيكخستين نرخ و هاتوضؤي , (املسته ك)كار كردن لة ثَيناوي ثارَيدطاري كردن لة بةكاربةر  -17

ديارة يةكَيك لة ئةركة , (بلووعي حبلريط ا)شتومةك و خدمةتطوزاريةكان و ضاودَيري كؤن ؤل كردني جؤر 
بؤية دةبَيت لة رَيطةي , سةرةكييةكاني وةزارةتي بازرطاني ثارَيدطاري كردنة لة خةَلكي موستةه يك

رَيكخسنت و كؤن ؤل كردني هاتوضؤي شتومةكةوة بؤ ثارَيدطاري كردن لة بةرهةمهَيين ناوخؤ خةَلكي 
كردن لةو جؤرة نةوعيةتة شتومةكانةي كة دةهَيننة هةرَيمي ثارَيدطاري , دانيشتواني هةرَيمي كوردستان و

بةداخةوة كة ئَيستا كةلوثةلَيكي زؤري ئَيكس ثايةر لة بازارزةكاني كوردستان ا ساغ دةكرَيتةوة , كوردستانةوة
بؤ ئةو مةسةالنة بةرزاسك ثَيويستة ئةو خاَلة ئيداؤة بكرَيت و ثارَيدطاري لة , بة خةَلكي كوردستان

كار كردن و ( 14)جطة لةوة خاَلَيكي تر زياد بكرَيت بة ذمارةي , ةن يةكاني خةَلك بكرَيتبةرذةو
زؤر , بة مةبةسك بةرهةمهَينةري نَيو خؤيي و نيشتماني, ثارَيدطاري كردن لة بةرهةمهَينة نَيوخؤييةكان

ئةوةي هةمان كةلوثةل بةاَلم لةبةر , ياخود بةرهةمَيك لة كوردستان ا بةرهةم دةهَينَيت, جار كةلوثةلَيك
بؤية ثَيويستة وةزارةتي بازرطاني , ئةطةر لة دةرةوةي كوردستان بهَين رَيت نرخةكةي هةرزان ة

ئةمةش يةكَيك دةبَيت لة , ميكانيدمَيك دابنَيت ثارَيدطاري بكات لةو بةرهةمهَينة هاونيشتمانيية
 .زؤر سوثاس, ئةركةكاني وةزارةتي بازرطاني

 (:كمال كركوكي.د)عب اه بةرزَيد حمم  دادر 

كاك , تكاية هةر كةس ناوي ب ة, ئَيستا ئةو ئةن امة بةرزَيدانةي دةيانةوَيت لةسةر ئةو ماددةي دسة بكةن
 .ئارام ؤةرموو
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 :ارام رسول مامن بةرزَيد 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ رَيكخستين , تَيكي طرنطي دةزان وةزارةتي بازرطاني ئَيمة بة وةزارة, لةرزاستي ا ياساي وةزارةتي بازرطاني
, لة ماددةي سَييةم زؤر خاَلي ئيجابي تَي اية, سيستةمي بازرطاني لة هةرَيمي كوردستان ا زؤر ثَيويستة

حةزمان كرد بيخةينة بةردةمي جةنابتان , تةنها خاَلَيك كة ئَيمة بة المانةوة طرنط بوو و تَيبينيمان كرد
كة ئةويش سيستةمي , ياخود سيستةمي بازارزي كوردستانة, ي بازرطانيئةويش سيستةم, و جةنابي وةزير

هةر بؤية ثَيشنيار دةكةين , هي  ماددةيةك و برزطةيةكمان نةديت كة ئيشارةت بةوة ب ات, بازارزي ئازادةو
ئةويش بةم شَيوةيةي خوارةوة ئةطةر دةرؤةت ب ةن عةرزي , برزطةيةك زياد بكرَيت بؤ ئةو ماددةية

 :بكةينجةنابتان 
وةزارةت هةَل ةستَيت بة هان ان و ضاودَيري كردني , لةبةر ضاو طرتين بازارزي كوردستان وةك بازارزي ئازاد)

زؤر , بةرزَيوة ضووني بازارزي كوردستان بةشَيوةيةك لةطةَل ئةو ثرَينسيثةكاني بازارزي ئازاد بطوجنَيت
 .سوثاس

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ئارَيد ؤةرموو كاك
 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
كة بة تةواوي دادةرزَيذرَينةوة , دواي ئةوةي هةر ئةو ياسا و ياساكاني تريش, دسةي من لةسةر زمانةوانيية

 .ةوة يةكئ, ثَيش ئةوةي بَ و بكرَينةوة بة تةواوي, لة رووي زمانيةوانيةوة ثَي اضوونةوةيان بؤ بكرَيت
من ثَية واية طوجناوترة هان ان , (تةشجيع)دوو وشة لَيرةدا بةكار هاتووة يةكَيكيان دنةدان بةماناي / دوو

 .بةكار بهَينرَيت لة جياتي دنةدان
ئةو , هةموومان نووسيووةو وا دةخوَين رَيتةوة, ة وا هاتووة(استرياد)لة جياتي ئاوردة هاوردة / دووةميشان

 .سوثاس, رزيان ثَي بكرَيتدوو وشةية ئالوطؤ
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك شَيخ جةعفةر ؤةرموو, سوثاس
 :معروو سصطفى جعفر بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئةويش برزطةيةك زياد بكرَيت بةم شَيوةية, من ثَيشنيارَيكة هةية لةسةر ئةو ماددةية

وةي بازارزَيكي هةمةضةشنةو هةمةيانة لةسةر حيسابي حكومةتي هةرَية بؤ ةزارةت مةس وولة لة كردنةو)
 (.موناؤةسة كردني بازارزي ئازادي كوردستان
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ئةو طراناية , ئةطةر بازارزَيك هةبَيت, كاتي خؤشي هةيبووة, يةعين ئةو وةزارةتة بازارزي خؤي هةبَيت
 .سوثاس, ناكةوَيتة بازارز و موناؤةسةي بازارزي ئازاد بكات

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك دي مان ئامَي ي
 (:دي مان ئامَي ي)بةرزَيد حمم  اب  ياحل 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة دةبَيت , هةروةها ليذنةي ياسايي, تةئي ي راي ليذنةي ئابووري دةكةم, دسةكةم لةسةر ئيستريادة

ئَيستا ؤيع ةن بازارزي كوردستان ثرزة لة شتومةكي كارةبا , (محبالستريبهس قط  ح  وظي)برزطةيةك هةبَينت بؤ 
, يان حكومةت تةدةخول لة ئيسترياد نةكاتن, ئةطةر ئةوة بَينت كة وةزارةت, تا دةكاتة مةوادي خواردن

ةطةَل ئةطةر رَيك نةبَينت ل, ئةمة لة يةكَيك ئةوروثي دةد تةداخولي بازارزي ناكاتن, ضونكة بازارزي ئازادة
لةبةر ئةوة مومكينة لة ؤةدةرةي يةكةم لة , عةرز و تةلةب تةئسريي لة ئابووري و ئةوانة بكات

حبلوشططحبلت طر حبلابخليح بخلطرجي)كؤتاييةكةي كة دةَلَينت  لة ثاش حكومةتي ئيق ية دَينت  و (  وظيم
( بال تطجي حلتش يعحبلتصاا )كة دةَلَينت , يانيش لة برزطةي يازدةم ئةطةر ؤةدةرة نةبَينت, غةير حكومية

 .سوثاس, (  وظيمحرقط  حبالستريبه)لةوَي ئيداؤة ببَينت 
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك دكتؤر نوري
 :نوري مجيد تاَلةباني.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, نووسراون بةشَيكيان لةرزاستي ا ئاماجنن يةكَيكيان ئةوانةي كةوا لة ماددةي سَييةم, من دوو تَيبينية هةية

 .بؤية ثَيويستة ئةم ماددةية جارَيكي تر دابرزَيذرَيتةوة, نةك ئةرك
كة كةرتي بانك و بيمة كة وشةيةكي , سةبارةت بة ثَيشنيازي جةنابي وةزيري بةرزَيدي بازرطاني/ دووةم

, دوو كةرتة تايبةتن بة وةزارةتي داراييةوةمن وا دةزامن ئةم , ببَيت بة ئةركي وةزارةتي بازرطاني, ؤارسية
بةاَلم ئَيستا وةزارةتي ئابووري ئةركي وةزارةتي داراييش دةبينَيت كاروباري , وةزارةتي ئابوورميان نيية

زؤر , بؤية ئةم دوو شتة كةرتي بانك و ئةنشورةنس دةبَيت لة ئةركي وةزارةتي دارايي ا بَيت, دارايي
 .سوثاس

 (:كمال كركوكي.د)عب اه بةرزَيد حمم  دادر 

 .كاك عةب ولربان ؤةرموو, سوثاس

 :بةرزَيد عب الربن امساعيد س ية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ؤةدةرةي حةوت دةَلَيت ئيتيفاق كردن , من تَيبينيةكة هةية لة ماددةي سَي ؤةدةرةي حةوت و هةشت
 .لةطةَل شةريكاتي دةرةوةو ناوةوة
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كةوا بوو , يةعين خؤي دةَلَينت هةموو شتَيك بة رَيطةي مةركةزي بَينت, كوذَينتلة ؤةدةرةي هةشت ئةمة دة
 .زؤر سوثاس, ؤةدةرة حةوت ضؤن دةتوانَيت ئةو ئيتيفادية بكاتن و لة ؤةدةرةي هةشت ئةم رَيطاية نةداتن

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك ؤةتاح نةدشبةن ي
 :شبن يبةرزَيد ؤتاح عب اه نق

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, لة ماددةي سَييةم من هةن َي لةنطي دةبينة لة عبيارةتةكاني لة مسودةي لة عةرةبيةكةي هاتووة

حبلوشططحبلت طر )ئةويشيان ئةوةية كة دةَلَينت  حبلت طر )من ثَية واية ببَيتة , ( وظيم حبلام  ح وظيم لة (
 ش يعح  فاي ح  طوا ح)ثَية باشة ببَيتة , (يعحبلقططعحبخلطص ش )لة ؤةدةرةي دوو دةَلَيت , ؤةدةرة يةك

 لتوظيف(. بلقططعحبخلطصح بملختلطحمبطحخيامحبملصلح ح سبول حق ك حبال تقطل
من ثَية باشة , ( ج بحرؤ سحبالسوبل,ح ش يعح وظيفحرؤ سحبالسوبلحبلو وي )لة ؤةدةرةي ضوارةم دةَلَيت 

 ج بحرؤ سحبالسوبلحبالجوبي ح بالقليمي حلضمط ح ش يعح,حلو وي لتوظيفحرؤ سحبالسوبلحبالعمد )بطوترَيت 
ح.لةطةَل رَيدم ا(ح  طوا ح  فاي حبالستامطربتحيفحبالقليم

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك بارزان ؤةرموو, سوثاس
 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حةز دةكةم جةنابي وةزيريش طوَي لة موالحةزةكةم بطرَيت , ة ئيداؤةي بؤ بكةمبةثَيي ئةوةي ئةم وةزارةت

بةثَيي ئةو وةزارةتةي ثةيوةن ي راستةوخؤ لةطةَل بازرطاني و سةرماية و وةبةرهَينان و كةرتي تايبةتي و )
ر طؤرزيين بؤية من ثَية واية ئةركي ئةو وةزارةتة ئةوةية ديراسات و لَيكؤَلينةوة بكات لةسة, طشك هةية

كة لة ئةركةكاني وةزارةت دةبَيتة هؤي ئةوةي , بة عةرةبيةكة ئةوةية, (كةرتي طشك بؤ كةرتي تايبةت
بعابهحهربسطتحخطص ح تحوا حبلش كطتحبلقططعحبلاطمحبىلحبلقططعحبخلطصحضمخحسيطس حبلاطس حلالقليمح  طمل بق ح)

 .سوثاس ,( توطسبحسعحبلتطورحبالقتصطه ح بلاقطيفح بالقليميحللم تمع
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

بةَلكو بؤ , بة تةنها بؤ سةرؤكايةتي دسة ناكةن, يةك موالحةزةي تكاية ئةو بةرزَيدانةي كة دسة دةكةن
ثاشان جةنابي وةزير رةئي خؤي , ثةرلةمان دسة دةكةن و ئةو ثةرلةمانتارانة بة وردي طوَيي لَي بطرن

 .ةشي ؤةرموو كاك ر, دةدات
 :بةرزَيد رشي  كرية رشي 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةكو دةشك , خؤتان دةزانن كة هةرَيمي كوردستان خاوةني كؤمةَلَيك دةشك ؤراوان و بة ثيت و بةرةكةتة

هةروةها دةشك سةن  لة زاخؤ مةسةلةي دةشك , كةن يناوةو دةراج, شارةزوور و دةشتةكاني هةولَير
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ساي ؤكانيش موديريةتَيكن سةر بة وةزارةتي , كيش لةو شوَينانة كؤمةَلَيك ساي ؤي تيايةهةر يةكَي, بتوَين
لةم برزطانةدا ئيشارةت بة ييانة و ثاراستين تةن روسك و ئةوانةي كة يةكَيكة لة ئةركةكاني , بازرطان 

, ةتايبةتي لة برزطة دةب, من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة يةكَيك لة برزطةكان ا, وةزارةت بايةخي ثَي نةدراوة
كة كرزيين طةمن و جؤية تةئسريي , كة ئيداؤةي طرنطي بة ساي ؤيةكان و ؤراوان كردني و مةسةلةي تةسويق

بةرزاستيةكةي , لة اليةكي تر مةوزوعي ئةمين غيدائي و تيجارةت, هةية لةسةر نةش و نوماي كشتوكاَل
بة تايبةتي دةرمان , هاوردةيةي كة لة دةرةوة دَيتتيجارةت ئةو , دكتؤريش ئيشارةتي ثَي ا شتَيكي طرنطة

 .لةطةَل رَيدم ا, بةشَيكي زؤري لة ئيشةكاني ئةركي تيجارةية بؤ ضاودَيري كردن و طرنط ثَي اني
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك رةشاد ؤةرموو
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت بانكةكان دةبَيت بة رَيطةي وةزارةتي , لة بؤضوونةكةي بةرزَيد كاك دكتؤر نوري دةكةم ثشتطريي
بانكةكةش هةر تيجاري , لةبةر ئةوةي ئي تيدامي مالي تَي اية سةر بة بانكي مةركةزيية, مالية ببوذَيتةوة

 .و ببوذَيتةوة ئةوانة دةبَيت هةر هةمووي لةسةر بكرَيت, سياحيية, رزاعيية, يناعيية, نيية
زؤر زؤر ثَيويستة , بةنيسبةت حيمايةي ئينتاجي مةحةلي هةروةكو كاك دكتؤر دلَير ئيشارةتي ثَي ا/ دووةم

بةرزاسك كةرتي كشتوكاَلي واتا ديتاعي زراعي كوردستان تةدريبةن بةرةو , ئةطةر بَيتو زوو ضارةي نةكةين
ئيسترياد دةكرَينت ديمةتي خؤيةتي كة ( $402)ةوة بة كة طةمن ئيسترياد دةكرَينت لة دةر, كؤتايي دةضَينت

, هةتا هي خؤمان ثَي رادةطات تةسنيف دةكرَيت بة سَي جؤر, كةضي بةرهةمي خؤمان, دةطاتة ئَيرة
زؤر , زؤر جار دةبَيتة هؤي ئةوةي كة زراعةتةكة نةمَينَينت, يانيش كةم ة, يش($122)لةوانةية نةطاتة 

ئةو مةوادانةي كة داخي ي كوردستان , ثاشان حيمايةي موستةه يك, رَينتزؤر ثريؤزة ئةوة حيماية بك
ئةو مةوادانةي كة موالئية نيية بؤ بةكارهَيناني هةر لة سنوور , دةبَينت ئيشي بؤ بكرَينت لة سنوورةوة

 .زؤر سوثاس, نةوةكو بَيتة ناو بازارز بطريَيت و ئيت و بكرَيت و ئيجرائاتي بؤ بكرَيت, مةنع بكرَيت
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .جةنابي وةزير رةئيت لةسةر ثَيشنيار و بؤضوونةكاني ئةن امة بةرزَيدةكان
 (:بازرطاني وةزيري) حمم  ر ؤف حمم  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ ئةوةي بةر ضاو روون ب, دةكرَيت وةاَلمي ئةو تَيبينيانة ب ةمةوةو ؤرسةتيشة ب ةن باسَيكي وةزارةت بكةم

 .ئَيستا ضي دةكات بة كورتي, ئةو وةزارةتة ضؤن دامةزراوةو ضي كردووةو, بن
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

ئةو موالحةزةتانةي هةتانة لةسةر مةشروعي , بةس تكاية موالحةزةكان بة كورتي زؤر تةؤسي ي نةبَينت
 .زؤر سوثاس, ةكان وةاَلميان ب ةيتةوةدانونةكة لةسةر موالحةزةي ئةن ام
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 (:بازرطاني وةزيري) حمم  ر ؤف حمم  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو سةرجنةكانيان , بةنيسبةت راو سةرجني هةر دوو ليذنةي ياسا و دارايي و ئابووري سوثاسيان دةكةم

 .بةاَلم لةسةر ياسايةك هي  دسةم نيية, باشة
, ئةوة وةزارةت ناتوانَيت دةستةبةر بكات( ضمط )ةوة لة خاَلي دةيةم دةستةبةر كردن بةنيسبةت ئابووريي

لة هةر بةرزَيوةبةرايةتي , لةبةر ئةوة موديريةتَيكمان بؤ رةدابة داناوة, بةس دةتوانَيت رةدابة بكات
 .كؤمثانياكان و بةرزَيوةبةرايةتي بازرطاني

بةنيسبةت , كة مسؤطةر موستةلةحَيكي دورسة, ؤطةر كردنييةعين مس, خاَلي يازدة كة دةَلَيت طةشة كردن
كة بطوجنَيت لةطةَل , دةتوانرَيت بطؤرزَيت بؤ دةستةواذةيةكي تر, ئَيمةوة زةماني مسؤطةر كردمنان نيية

 .بةاَلم بة مةرجَيك كةليمةي مسؤطةر بطؤرزَيت بؤ وشةيةكي تر, برزطةكة
تةبعةن ئةوة هةمانة موديريةتَيكي , عر و ضاودَيري كردنمةسةلةي كار كردن بؤ تةندميي س, خاَلي سيازدة

 .دةكرَيت لة ئاين ة ئيشي باش ي لةسةر بكةين, سةربةخؤمان هةية و
ئةوة باشة كاري لة ثَيناودا , خاَلي ضواردةش دةبَيت كار كردن بؤ ثارَيدطاري كردن لة بةرهةمة خؤييةكان

بةرهةمي نَيوخؤيي ضؤن , ئةوة دسةي زوو هةَل ةطرَيت بةاَلم ئةوة تةبعةن, ئةوة كارَيكي باشة, دةكةين
, ئةوة مةسةلةيةكي ئيقتيصادي موؤةسةَلة, زؤر لةو بةرزَيدانةي تريش ئاماذةيان ثَي كرد, حيماية دةكرَيت

وةكو مونادةشةي زؤر لةسةر , لةوة ناضَيت زوو بطةية نةتيجةيةك تيادا, ئَيستا دسةي لةسةر بكةين
لةطةَل ئيقتيصادي , كة ئيقتيصادي حور ثيادةي دةكةين, عي ئيقتيصادي سوقبةثَيي بةزاي, دةكرَيت

هةموو ئةم , مةركةزي ئةوة مةسةلةيةكي خي ؤية لةوَي من ئَيستا حةز دةكةم وةكو مةع ومةيةك بيدانن
وةزارةتي كشتوكاَليش , ئةو ضاوةرزوانيةيان هةية لة وةزارةتي ئَيمةو , بةرزَيدانةي ئَيرةو خةَلكي تريش

هةر من تةنها يةك رةدمتان ثَي , حيمايةي بكةين, كة بتوان  ئينتاجي مةحةلي بثارَيدين, بةتايبةتي
ئةمساَل طةمني مةحةلي وةرطرياوة , ($002)دةَلَية تةني طةمني ئةمريكي و ئوس الي دةطاتة عَيراق بة 

, وةكو طةمني ئةجنةبيهةتا, يةعين طةمني مةحةلي طران  دةكةوَيت, دينار لَيرة( 402222)تةني بة 
( 402222)تةبعةن ئةمساَل , لةطةَل ئةو رَيطة دوورةش كةوا دةكةوَيتة سةر مةسرةيف نةدد كردنةكةي

زةوي و زارةكان زياتر ئاوةدان , لةبةر ئةوةي جوتيار تةشجيع ببَيت, دينار لة حكومةتي مةركةزي درا
َيرة بةنيسبةت ئَيمةوة وةزارةتي جتارة و زراعة ل, بؤ ئيكتيفاي زاتي, خوتةيةك هةية بؤ دوارؤذ, بكرَيتةوة

بؤ ئةو مةسةلةية ئاماذةي ثَي كرا لة اليةن ضةن  بةرزَيدَيكةوة لَيرة , كؤبوونةوةي يةكةممان كردووة
بةنيسبةت بونيةي تةحك بؤ موستةدبةل كة خاَلي يةكةمي مةسةلةي , ئاماذةي ثَي بكةين خراث نيية

لة , سةلةي ئيستهي كي بةتايبةتي هةلومةرجيش سازة لة كوردستان ابؤ هةن َي مة, ئيكتيفاي زاتيية
ئَيمة ئةوةمان كردووة بة ئةركي , لة ناحيةي زةوي و زاري بة ثيت و بةرةكةتةوة, ناحيةي ئاو و هةواوة

وةكو س اتيجيةتي وةزارةتي جتاري لة بةرنامةي ئةمين غيدائي موستةدبةل بؤ كوردستان بؤ ضوار , خؤمان
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بؤ , اين ة ثرؤذةيةكمان تةد ية كردووة بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتي ث ن انانساَلي ئ
, كة بةنيسبةت ئَيمة تادةي تةخديين دةستةبةر بكةين, دروست كردني كؤمةَلة ساي ؤيةك لة كوردستان

 .وةاَلمي ئةو بةرزَيدانةشة
وةزارةتي زراعةش ئينتاجةكة , ةر بكةينبةنيسبةت ئَيمة تادةي تةخديين لة ضوار ساَلةوة دةستةب

كوردستان  0212ئةوةي كةوا ئَيمة ديراسةمان لةسةر كردووة تا ساَلي , بطةيةنَيتة ئاسك ئيكتيفاي زاتي
بةثَيي ئةوة ئَيمة ئَيستا بةو ساي ؤيةي كة لة , هةزار تةن ئينتاج هةية لة طةمن(922)ثَيويسك بة 

ئةو ساي ؤيانةي كةوا لة , هةزار تةن طةمنة لة كوردستان ا( 002)مة س َيمانيش هةية دودرةي تةخديين ئَي
 1909ئةم ساي ؤي لة هةولَير هةية هةروةكو مةع ومات بيدانن لة ساَلي , كوردستان هةية ثَينج ساي ؤن

, هةزار تةن دودرةي تةخديين هةية بةشي يةك مانطي ئَيستاي خةَلكي هةولَير دةكات( 16)دروست كراوة 
هةزار تةنة ئةو ساي ؤيانة وةكو ثرؤذة تةد ية ( 922)ئةو , و ديراسةيةي كة تةد ميان كردووةئَيمة ئة

هاوكاري دةكات بةنيسبةت مةسةلةي ئيكتيفاي زاتي , ئَيمة حيمايةي مةنتوجي نَيوخؤيي دةكات و, كراوة
 .دانةوَي ة بةتايبةتي

منيش ثَية , ي ئازاد ئةو ؤةدةرةية زياد بكرَيتسيستةمي بازارز, تَيبيين ئةو برا بةرزَيدانة كاك ئارام رةسول
 .باشة

ئةمةش مةسةلةيةكة بةرزاسك , كاك شَيخ جةعفةر وةزارةت مةس وولة لة كردنةوةي بازارزَي بؤ حكومةت
بؤ , ئَيستا وةزيري بةغ ا ديراسةيةكي تةد ية كردووة, جَيطةي ئةوةية دةبَيت زؤر ديراساتي لةسةر بكرَيت

ثَيش ئةوةش ديراسةيةك بؤ , ردنةوةي سةر لةنوَي ئةسواق مةركةزي لة عَيراد ابووذانةوةو دروست ك
, بؤ ضؤنيةتي ئاليةتي بووذانةوةي سوق مةركةزيةكان, ئَيمة ثَيشكةش كراوة لةاليةن برادةراني دهؤكةوة

, يةوةلَيرة حةز دةكةم ئةوةي بدانن سوق مةركةزي تةبعةن دةبَيت بةرنامةي بؤ دانَييت بؤ ئةوةي ببووذَين
ئَيمة دوو سوق مةركةزميان هةبووة , منوونةي عةمةليتان عةرز بكةم, ئةوة يةعين دةبَيت حكومي بكرَيت

هي , هي س َيماني ثَية واية هةر ؤرؤشراوة كاتي خؤي, يةكَيكيان لة س َيماني و ئةوي يان لة هةولَير
, ئَيستا لة سوق مةركةزي هةولَيردا ,هةولَيريش دراوة بة موساتةحة بؤ ثةجنا ساَل دواي تةعمري كردنةوةي

بؤ ئةوةي تةسةور بكرَيت ئةم جؤرة عةمةليانة لةطةَل بازارزي ئازاد و ئةو سيستةمة ئابووريةي كة 
طرؤك ئةو حكومةتانةية كة لة , ئةمة تةنها طرؤك ئَيمة نيية, حكومةت ثيادةي دةكات زؤر يةك ناطرنةوة

ئةمة طرؤتَيكة هةر حكومةتَيك , ةركةزي بؤ ئيقتيصادي سوقمةرحةلةي ئينتيقالي دان لة ئيقتيصادي م
لَيرة يةك , ئةم تةرحة هةموو رؤذَيك دةكرَيت, بةشَيوازَيك بريي لَي دةكاتةوة بة شَيوازي ضارةسةر كردني

سوق مةركةزي لة زةمانَيك ا حكومةتي ثَيشووي عَيراق لَيرة سوق مةركةزي , منوونة عةرزتان بكةم
ئَيستا ئةو سوق مةركةزية لة كوردستان ا , ثازدة ناطاتة بيست كةس ئي ارةي كردووة سيازدة تا, هةبووة

, ئةمة تةجروبةيةكة تةبعةن, كارمةن ي مةعاش خؤري هةية و رؤذَي يةك سةعاتيش ئيشي نيية( 119)
م بةاَل, حةرةن باوةرز ناكةم سةركةوتن بة دةست بَين , ئَيستا ئَيمة سةر لةنوَي دةسك ثَي بكةينةوة
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بة ئاليةتَيك , ضي بكةين بؤ ئةوةي موناؤةسةسةك لة بازارزدا دروست بكةين, خةريكي ديراساتي ترين
ئةطةر ثشتطريي لَي كردين بةشَيوازي تر , ثرؤذةيةكمان حازر كردووة دةخةينة بةر دةسك حكومةت

 .ئيستيفادةي لَي بكةين
, دةتوان  ئةوة ضاالك بكةين, ابةمان هةيةمورادةيةي ئيسترياد و تةي ير تةبعةن ئةوة موديريةتي رةد

تةبعةن ئةوة تةنها بة ئَيمة ناكرَيت كوالَيك كؤن ؤل جارَي دراوةتة وةزارةتي ث ن انان دةبَيت 
وةزارةتي زراعةو يناعة و , ئةوة وةزارةتي ث ن انان دةبَيت وةكو بةرنامة تةد ميي بكات, دايبمةزرَينَيت

ثَيويستة , ةت ثَيويستة بةش اري بكةن لة دامةزران ني ئةو موئةسةسةيةيحة و جتارة هةر ضوار وةزار
, لة هةرسَي ثارَيدطاكان ا هةبَيت و لة هةرسَي سنوورةكانيش ا هةبَيت, مةركةزيةن لة هةولَير هةمان بَيت

 .جا وةزارةتي جتارة بةشَيك دةبَينت لة هاوكاري كردن لة دامةزران ني ئةو سيستةمة
, لةوانةية وا بَيت دوايي دسةي لَي بكةن, ياري ئةوةي كرد هةدةو و مةهام تَيكةَل بووةدكتؤر نوري ثَيشن

ئَيمة نووسيمان تةشجيع , بانك ئةركي وةزارةتي دارايية ئةمة وةكو موالحةزة برايةكي تريش باسي كرد
ي واي جا ئةطةر تةشجيعيشي لَي بسةنَينةوة ئةوة هي  شتَيك, نةمان نووسيووة دامبةزرَيت, بكرَيت

يةكَيك , ئَيمة ئَيستا نوَينةري شةش حكومةت سةرداني مين كردووة, لةبةر ئةوة تةشجيع كردن, نامَينَيت
لةو شتة سةرةكييانةي كة باسي دةكةن لة دانوني ئيستيسمار بؤ ئالياتي جَي بةجَي كردني برزطةكان و 

ةتا بانك دانةمةزرَين  و سيستةمي ئَيمة ه, ماددةكاني دانوني ئيستيسمار بريتيية لة دامةزران ني بنوك
جا هةموو وةؤ ي , بانك لة كوردستان و لة عَيراديش ا دانوني ئيستيسمار هةرطيد جَي بةجَي ناكرَيت

, يةكةم شت لةطةَلمان باس دةكةن, حكومةت لةطةَل كؤمثانياكاني دةرةوة ئةجنةبيةكان و ناوخؤييةكان
ئةوانةي دةرةوةش داواي , وانةي ناوخؤ داواي دةرز دةكةنئة, باسي تةسهي تي بانكية ضيان بؤ دةكرَيت

دوو مانط سيستةمي , حةزيش دةكةم وةكو مةع ومات بيدانن هةموو مانطَي, طؤرزيين سيستةم دةكةن
كة ئةوة دؤناغَيكي باشة , تةعامولي لة بانكةكاني كوردستان طؤرزاوة لة ئاليةتي دةدية بؤ سؤؤت وَيري تازة

تةبعةن بةثَيي دانوني مةركةزي , بةاَلم هَيشتا طرؤك سةرمايةمان هةية لة كوردستان, هةنطاوَيكيان ناوة
ئةو , ي سةرمايةكة ب ات بة دةرز بؤ ئيستيسمار%(10)بانكي مةركةزي عَيراق هي  بانكَيك بؤي نيية لة 

ت حةوت دةتوانَي, م يؤن دؤالري هةية( 42)بانكةي كة ئَيستا زؤرترين سةرمايةي هةية لة كوردستان ا 
, لةبةر ئةوةي ئَيمة داوامان كردووة لة حكومةت, م يؤن دؤالر بكات بة ئيستيسمار بةشي يةك ثرؤذة دةكات

لة , لة هةن َي دةوَلةتي تري ئةوروثي, لة ئيتاليا, ئةوانةي هاتوون لة ئةمريكا و بةريتانياو لة بةلضيكا
 .وةي ئةو تةسهي ة بانكانة بكرَيتبؤ ئة, كة ؤةرعي بانكة طةورةكان بَينة كوردستان, ئيمارزات

تةبعةن ئَيمة دةتوان  بةس نةشاتي , كاك شَيخ ؤةتاح دةَلَيت تةندية نةشات بكرَيت بة عةمةلي جتاري
, نةشات و عةمةل وابدامن خي ؤَيكي لةؤديية, ئَيمة خؤمان ئيشةكةمان ثَي ناكرَيت, جتاري تةندية بكةين

هةروةها , ئَيمة هةَل ةست  بة تةندية كردني, كي جتاري هةيةبةثَيي ئةوةي ئةو باسي دةكات نةشاتَي
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بضينة ذَير ئةو بارة طرانةو , وابدامن بةنيسبةت ئَيمةوة عةمةلي نيية, موستةلةحةكةي تر هةر عةمةل بوو
 .بيكةينة ماَل بةسةر خؤمان ا

بعةن كةرتي طشك ئَيمة تة, واتا بة ديراسات, كاك بارزان دةَلَيت كةرتي طشك بطؤرزَيت بؤ كةرتي تايبةت
ثَينج , كؤمثانياكاني ئاردة, كة ساي ؤكانة, بريتيية لة كؤمثانياكاني سةر بة بةرزَيوةبةرايةتي طشك بازرطاني

ئةمانة , مةوادي ئينشائي, جتارةي سةيارات و مةكائ , شةشَيكي ترمان هةية بريتيية لة مةوادي غيدائي
مةسةلةي , تا لة كةرتي طشك بيكةين بة كةرتي تايبةت, ييةتةبعةن هةن َيكيان دوانيان جارَي هةر ن

هي  , ؤةرمانبةرمان لةوَي داناوة تةع  كراوةو مةعاشي مانطانة دةخوات, مةكائ  و سةيارات هةر ناوة
 .ئةوة ضةن  ساَلة سةيارةيةكي بؤ نةهاتووةو نةشي ؤرؤشتووة, ئيشَيكي نيية

ئةمانة لة , يةعين كةرتي عامة, كةسةكة ئةويش طشتيية( 119)بةنيسبةت ئةوي يش كة ئَيستا باسة كرد 
ئةوي يشيان لة , يةكَيكيان لة س َيماني, كوردستان ا هةن تةبعةن كاتي خؤي دوو موديريةتي عام هةبوو

ئةوانة هةمووي دةبنة موديريات تابعي ئةو موديريةتة عامة , ئَيستا كراوة بة يةك موديريةي عام, هةولَير
وةزارةتي بازرطاني لة بةرزَيوةبةرايةتي بازرطاني جطة لة , هي ئَيمة ن , ابعي هي بةغ انئةمة ت, دةبن

ئةواني , كة تةندميي مةعارز دةكات بةهاوكاري كةرتي تايبةت, رةدابةي جتاري كة رةدابةي بازارز دةكات
دَين لةسةرةوة بؤ  بة تةسويق كردني ئةو شتانةي كةوا لة بةغ اوة, تري ئَيمة هةَل ةسنت بة ساغ كردنةوة

ثرؤذةيةكمان ئامادة كردووة بيخةينة بةردةمي , يةعين هةموو دانةوَي ةو هةموو مةسائي ةكاني تر, خوار
خؤراك لة بةغ اوة بطوازرَيتةوة بؤ , كة ئَيمة ثَيشنياري ئةوةمان كردووة, سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران

ئةو خؤراكةي كة ثَيي دةَلَين بودجةي حاكمة  0220اَلي وةكو حةز دةكةم دوو شتان ثَي بَ َية س, كوردستان
شةش سةد و هةشت م يؤن دؤالر لة بودجةي حكومةتي هةرَيميان  0220ساَلي , لة بةغ ا لة ئَيمةي دةبرزن

يةعين ئةو خؤراكةي كة بة خؤرايي دةدرَيت بة خةَلك كة برجنة و رؤنة و , برزيووة بؤ خؤراكي كوردستان
ردةو ئةوانةي تريش بودوليياتة دةتان خوارد هةموو خةَلك بة خؤرايي وةري ةطرَيت شةكرة و تايتة و ئا

 0226ساَلي , لة بودجةي ئَيمة شةش سةد و هةشت م يؤن دؤالر برزاوة 0220ساَلي , بةبَي هي  مودابي َيك
دة م يؤنة ضوار  ئةوةي هةتاكو ئَيستا ثَيمان طةيشتووة لةو ثَينج سةد و, ثَينج سةد و دة م يؤن دؤالر برزاوة

تةدريبةن ضواردة م يؤن و نيو هَيشتا , سةد و ثَينج م يؤن و كةسرَيك دؤالر باي ئةوةن ة بؤ ئَيمة هاتووة
كة يةكَيك لة دةرزةكان بريتيية لة حةوت هةزار تةن شةكري هةولَير دةرزة , دةرزة الي ئةوان, نةهاتووة

ئَيمة ثَيشنياري ئةوة دةكةين ئةو , َيكيان اليةلةطةَل هةردوو موحاؤةزةكةي تريش شت, لة الي بةغ ا
بةاَلم بة مةرجَيك بودجةكةي تةرخان , خؤراكة بة موؤاوةزاتَيك بة بودجةكةيةوة بَيتةوة كوردستان

, ئةطةر تةرخان نةكرَيت خؤراكةكةش نامَينَيت طرؤتيش هةية, بكرَيت لة ميدانيةي حكومةت بؤ خؤراك
, ئةم خؤراكة نةمَينَيت 0212ةن مةركةزيية دةراري ئةوةي داوة تا لةطةَل ئةوةي حكومةتي بةغ ا تةبع

ئةو خؤراكة , ؤاي ي ئةوة كة لة بةغ ا دةرضووة, تةبعةن هةموو ئةو شتانةي باسي دةكةم ؤاي ةكةم هَيناوة
سيستةمَيكي تري كؤمةاَليةتي , لة دؤناغي كؤتاييش ثارةكة نامَينَيت, بطؤرزَيت لة دؤناغي يةكةم بؤ ثارة



 006 

يان خةَلكي زؤر لةذَير خةتي , بووري دادةنَين بؤ يارمةتي داني ئةو خَيدانانةي كة لة ذَير خةتي ؤةدرنئا
 .ؤةدر و داماون يارمةتي ئةوانة دةدرَيت

, ثَية وا بي وةاَلمة داوةتةوة, مامؤستا حةمة رةشي  باسي ساي ؤكان و تةسويق و ئةمين غيدائي كرد
 .ن كراوةثرؤذةية حازرمان كردووةو تةد ميا

ئَيمة تةنها تةشجيعي دةكةين و ئيشمان لةسةر ئةوة , كاك رةشاد ئةبةد تةئكي ي لةسةر بانكةكان كردةوة
كة ئةوة , حيمايةي موستةه يك ئةويش وابدامن لة كوالَيك كؤن ؤل وةاَلممان داوة, كردووةو بةردةواميش 

رد لةطةَل موختةبةراتي ساي ؤكان دوو ئَيستا ئَيمة لة موختةبةراتي ئا, ئةركي تةنها ئَيمة نيية
, ئةو طةمنةي كة دةضَيتة ئاش دوايَي دةكرَيتة ئارد, لة هةولَير و دهؤك و س َيماني, موختةبةرمان هةية

ئةطةر لة ؤةحس دةرضوو دةدرَيت بة , ئاردةكة ؤةحس دةكةين بةثَيي ئةو جيهازانةي لةبةر دةستمان داية
هةموو ئةو طةمنانة رةدمي سري لَي دةدرَيت هي , تَيك دَين بؤ ساي ؤئةو طةمنانةي كا, خةَلك بؤ خواردن

هةر جيهازَيك ئيختيصايَيكي , دوايي تةدريبةن شةش تا هةشت جيهازمان هةية, هةر جوتيارَيك بَيت
, ئينجا رةدمي لةسةر دادةنرَيت تةشخيص دةكرَيت, ئةو طةمنانة هةموو ؤةحس دةكات, تايبةتي خؤي هةية

 .تةبعةن سَي جؤر طةمني ئةساسيمان هةية, ؤ خواردنيشةئينجا ئةوةي ب
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .بؤ مةع وماتي جةنابت, نةك تةنها طةمن, ئةو بةرزَيدة مةبةسك هةموو مةواد غيدائيةك بوو
 (:بازرطاني وةزيري) حمم  ر ؤفحمم   بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيت ضاوةرَي بكةين تا وةزارةتي ث ن انان , ك كؤن ؤل بة شَيوة طشتيةكةي طومت بكةينئةطةر كوالَي
ئةوة , ض ئةركَيك بكةوَيتة ئةستؤي ئَيمة ئةجنامي دةدةين, سيستةمةكة و موئةسةسةكة دادةمةزرَينَيت

دوو شك , امي وةزارةتبةاَلم ئةطةر لَية وةربطرن دوو ثَيشنيارم هةية لةسةر مةه, وةاَلمي ثَيشنيارةكان بوو
, دةكرَيت مةهامي ئَيمة بَيت, ئةوة زؤر موشكي ة نيية, تةبعةن يةكَيكيان باسة كردووة, زؤر زةرووريية

مةشروعي دانوني , مةسةلةيةكي موهيمة تةبعةن, دةكرَيت ثةرلةمانيش ليذنةي دانوني بطرَيتة ئةستؤ
لة عَيراد ا , ةتة دةبواية لَيرة بنووسراية تةبعةنجتارةي ئةليك ؤني طةورةترين جتار, جتارةي ئةليك ؤني

ضونكة جتارةي ئةليك ؤني تةلةؤؤن و , ثَيويستة هةيبَيت, دانوني بؤ دانةنراوة لة كوردستانيش نيةتي
, ئةوة دةبَيت بة دانون زةبت بكرَيت, ئةنتةرنَيت و هةر شتَيك هةية موناؤةسةي نةوت دةكات لة عةلةم ا

لةوانةية لة ضةن  ساَلي ئاين ة ببَيتة , سَي دةزطاي مؤبايد لة كوردستان ا هةية ضونكة ئَيستا مةسةلةن
 .طةورةترين مةي ةرة بؤ كةرتي تايبةت و بؤ حكومةتيش لة رَيي رسومات, ضوار و ثَينج و شةش

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كة بة , مة ئةو مةشروعة تةماشا دةكةينئَي, بةنيسبةت شك تازة, كاك حمةمةد ئةطةر ئيجازة ب ةيت
ئةوة موالحةزاتي , ليذنةي دانونيش ديراسةتي كردووة, رةمسي لة ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان دَيت و
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يان لة اليةن ئةن اماني , ثَيويستة بطةرزَيتةوة بة مةشروع بؤمان بَيت, ئةطةر شتَيكي تازة هةبَينت, لةسةرة
موباشر , ئةويش دةبَيت ليذنةي ياسايي بيبينَيت, ن و بؤمان تةد ية بكةنثةرلةماني بةرزَيد ئيمدا بكة

تكاية , ئةوة نابَيت, ببَيتة مةشروع تةيويك لةسةر بكةين, شتَيكي تازة لةناو ثةرلةمان تةد ية بكرَيت
 ,زؤر سوثاس, ئةطةر شك تازةت هةية داوا بكة بة رَيطةي دانوني بؤمان بَيت هةمواري بكةين بؤ جةنابت

بيَ َيت , ئةطةر موالحةزةكةي نةطوتراوة, موالحةزةيةكي هةبوو, كاكة حةمة ناوي نووسرا بوو لةبريمان كرد
 .تكاية ؤةرموو, و ثاشان جةنابي وةزيريش وةاَلمي ب اتةوة لةسةر موالحةزةكة

 :بةرزَيد حمم  حاجي حممود
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزيريش زؤري , زؤربةي زؤري برادةران باسيان كرد ,ئةو موالحةزانةي من دةمويست باسي بكةم
, يان بةرهةمة تايبةتيةكاني, موالحةزةكةي من ئةوة بوو ضاودَيري ئةو شتانةي دَيتة كوردستان, باس كرد

نةك تةنها بانكي , من مةبةستة ؤةرعي بانكةكان بوو, مةسةلةي بانكةكان و سيستةمي بانكةكاني باس كرد
مومكينة عي دةي بة هةن َي , بانكي ؤ ن و ئةوانة هةوَل ب رَيت بؤي, زراعة و بانكي, جتارة و

, مةسةلةي بةرهةمي داخي يش, مةسةلةي ساي ؤكان باس كراوة موالحةزامت هةبوو, وةزارةتيشةوة بَيت
دوماشي هةورامي دروست دةكرَينت , ئَيستا ج ي كوردي لة ض  دةدورَيت هي ئَيرة هةرزان ة وةك لةوَي

يةعين ئةوانة كؤمةَلة شتَيك هةنة ئَيستا لة دةرةوة دَينة كوردستان لةوة , لَيرة هةرزان ة وةك لةوَي
تةدريبةن هي من هةر ئةو , يةعين مةسةلةن ئةوانةش حةدد و ح ودي بؤ دابنرَيت, هةرزان ة

 .سوثاس, موالحةزاتانة بوون باسيان بكةم
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنة ياسايي ئةو ثَيشنيارانةي كة كرا كامي بة ثةسن  دةزانن وةريبطرن و ئاطادارمان بكةنةوة, سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ليذنةي دانوني , دسة زؤر كرا و موالحةزاتيش زؤر درا و جةنابي وةزيريش دسةي زؤري كرد
كة جةنابي وةزير ثَيشنياري , ة راثؤرتةكةدا نووسراوة تةشجيعي ئةو ؤةدةرةية دةكةينئَيمة هةروةكو ل

راستة خؤي , كرد بةنيسبةت تةشجيعي شةريكاتي ديتاعي مةيرةيف و شةريكاتي تةئم  و هةتا دوايي
تي هةروةكو جةنابي وةزيريش ئيشارة, بةاَلم تةشجيعيةكة ناكة بةرزاسك, بنوك عاي ي وةزارةتي دارايية

بؤية لةوانةي وةزارةت نةتوانَيت , ثَي ا لة دانوني ئيستيسمار ثَيويسك بةو مةسةالنة دةبَيت بةرزاسك
 .ئةوة خاَلي يةك, بةنيسبةت تةشجيعي ئيستيسماري هي  بكات

دةَلَيت دةبَيت دةستووريشي تَي ا , بةنيسبةت خاَلي هةشتةم كة كاك دلَير ئيشارةتي ثَي ا/ خاَلي دووةم
دةبَيت لةطةَل , بة تةئكي  ئةو دةوانينانةي كة دةردةضَيت, ئيداؤة بكرَيت( القوان  وال ستور)ت بنووسرَي

وةئي  ناكات مةسةلةي , ئَيمة رةضاوي ئةو خاَلة دةكةين, نةوةكو نابَيت ئةو دةوانينة, دةستوور يةك بَيت
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ةري ةكةين دةبَيت دةستووري بَيت ئةو دانونةي كة د, دةستوور لة هةموو دانونَيك ئَيمة ئيعادةي بكةينةوة
 .وا بَيت و

بةنيسبةت ئيتيفادياتي , بةنيسبةت ئيتيفادي دةولي بةرزاسك ئَيمة لة وةزارةتَيكي تر ئةو مونادةشانة كرا
دةولي كة لة ماددة هةشت هاتووة بةرزاسك ئَيمة ثَيمان واية ئيتيفاداتي دةولي ديسان تةئكي  دةكةين لة 

 .لة زمين سةاَلحياتي هةرَية نيية, ري سوَلتةي ئيتيحادييةزمين سةاَلحياتي حةس
كة ئيقتيصادي حورز بَيتة ناو , ئَيمةش تةئي ي ئةوة دةكةين, سةبارةت بةوةي كاك ئارام باسي كرد

 .مةسةلةكان
لة هةمان كات ا تةئي ي حيمايةي موستةه يك , تةئي ي مورزادةبةي ئيسترياد دةكةين, مورزادةبةي ئيسترياد

ئَيمة بة موختةسةري , لة ماددةي ناوبراو( 17)كة ببَيتة ؤةدةرة , ن كة كاك دلَير ئيشارةتي ثَي ادةكةي
 .سوثاس, دواييش رةئي ئَيوةي بةرزَيد و ئةن اماني ثةرلةمانة, تةئي ي ئةو ؤةدةرانة دةكةين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كران و ليذنةي ياسايي ثةسن  كرد لةطةَل ماددةكة دةخةينة بةرزَيدان ئَيستا ئةو ثَيشنيارانةي كة 
كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةنط انةوة

 .تكاية ماددةكةي تر, سوثاس, بة كؤي دةنط وةرطريا, سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .ةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنوم

ح: تشو حبلوزبراحسخ :بملطهاحبل ب ا 
ح طش بفهح:بلوزا :ب ال ح  وف  حعوه ح  صار حسيطستبط ح  وجيه حبعمطهلط حعخ ح بملرؤ ل حللوزبرا حبل ئيسحبالعلى هو

مجيعحبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح صالقيط بطح سطئ حشؤ  بطح
ح.برا ح بلتوظيمي ح فيحبقوطمحبلقط و بلفوي ح بملطلي ح باله

,حارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليه: كي حبلوزبرا:ثط يط
ح.علىحب حاوو حقطصالحعلىحشبطهاحجطساي حأ لي 

ح.ا بسهحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح ااط  هحعاهحسخحبملوظفني:سوتبحبلوزا :ثطلاط
ح.ااا هحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح ااط  هحعاهحسخحبملوظفني:سوتبح كي حبلوزبرا:رب اط

حخداح:بملرتشطر  :خطسرط ح له حبال لي  حبجلطساي  حبلشبطها حمحل  حسخ حاوو وب ح ب  حبر ا  حعخ حعاههم حازاا ال
ح. ممطرس 

ح:بملاا ا حبلاطس حللشؤ  حبالهبرا ح بملطلي ح  تألفحسخ:سطهسط
ح.ا حبالف بهساا -أ

ح.ساا ا حبالهبرا-ب
ح.ساا ا حبلشؤ  حبملطلي -ج
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ح.ساا ا حبل قط  ح بلتاقييحبلابخلي-ه
ح.ساا ا حبلشؤ  حبلقط و ي -هة
ح.ساا ا حبلتخطيطح بملتط ا - 

ح.بملاا ا حبلاطس حلتر ي حبلش كطت:سط اط
ح.بملاا ا حبلاطس حللت طرا:ثطسوط

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .ئةجنومةن بةرزَيد سةرؤكي

 :وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت :ماددةر ضوارةم 
ــةم ــر: يةك ــةتي      :وةزي ــتةكردنم سياس ــان و ئارزاس ــة كاروبارةك ــة ل ــة، بةرثرسيش ــااَلي وةزارةتةكةي ــةرؤكم ب س

ــةو         ــان و ثَيكهات ــار و ؤرم ــة ك ــ ييان ب ــة ثَيوةن ــةلَيك ك ــةرمان ورَينماييط ــارو ؤ ــةموو برزي ــةي و، ه وةزارةتةك
ــ ؤييةكان و كار ــةثَيي     دةس ــةوة هةيــة، ب ــتين وةزارةتةك ــ اري ورَيكخس ــي وئي ــةري وداراي ــةي هون ــاري ديك وب

 . خؤشي سةرثةرشك دةكات. حوكمةكاني ياسا، ئةم ياساية لة وةزيرةوة دةردةضَي
لـة ضـوار ضـَيوةر دةسـةاَلتانةدا كـة ثَيـم دةسـثَيردرَر ياريـ ةر وةزيـر دةدات ، لـة           : بريكارر وةزارةت:دووةم

 . وةزارةتةكة و سةرثةرشتم كردنمرَينمايي كردنم 

ؤرمانبـــةرَيك ســـةرؤكايةتي دةكـــا، برزوانامـــةي زانكـــؤيي هـــةبَي، ذمارةيَيـــك : نووســـينطةر وةزيـــر: ســـَييةم
 .ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن

ؤرمانبةرَيك سةرؤكايةتي دةكا، برزوانامةي زانكؤي هةبَي، ذمارةيَيك  :نووسينطةر بريكارر وةزارةت: ضوارةم
 .ياري ةي دةدةن ؤرمانبةريش

ذمارةيان لة ضواركةس زياتر نابَي و، مةرجيشـة برزوانامـةي زانكؤيـان هـةبَي و،     : راوَيذثَيكراوةكان: ثَينجةم 
 .بن(ممارس)شارةزاو كاراش 

 :لةمانة ثَيك دَيت: بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئي اري ودارايي-شةشةم
 .بةرزَيوةبةرايةتي تاكةكان و كارمةن ان -ع

 .بةرزَيوةبةرايةتي كارطَيرزي -ب
 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري دارايي -ج
 .بةرزَيوةبةرايةتي ضاودَيري لَيوردبوونةوةي ناوخؤيي -د
 .بةرزَيوبةرايةتي كاروباري ياسايي -ه
 .بةرزَيوةبةرايةتي ث ن انان و بةدواداضوون -و

 .بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي تؤماركردني كؤمثانياكان: حةوتةم
 .بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي بازرطاني: هةشتةم
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي ياسايي
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةوة ليذنة ئةمانةي خوارةوة ثَيشنياز دةكات, لةبارةي ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكةيةوة
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة, ي ماددةكة(يةكةم)نةوةي برزطةي دووبارة دارزشت-1
سةرؤكي بااَلو بةرثرسي ئيش و كار و ئاراستة كردني سياسةت و سةرثةرشك و ريقابة كردني : وةزير)

هةموو برزيار و ؤةرمان و رَينماييطةلَيكيش ثَيوةن ييان بة ئةرك و ؤةرمان و ثَيكهاتةو , وةزارةتةكةية
بةثَيي , باري ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةيةسةاَلحييات و كارو

, وةزير لة بةردةمي ئةجنومةني وةزيرانيش ا بةرثرس دةبَي, لة وةزيرةوة دةردةضَي, حوكمةكاني ياسا
 (.ضونكة خؤشي ئةن امَيكي هاوكاري ئةجنومةني وةزيرانة

ضونكة ئةوة بة دةدَيكي ياسايي , البربَي( دووةم)لة برزطةي ( مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي)رستةي  -0
 .ضارةسةر كراوة

دا (ضوارةم, سَييةم)لة هةردوو برزطةي ( ؤةرمانبةر)يةكسةر دواي وشةي ( بة ث ةي بةرزَيوةبةر)رستةي  -7
 .زياد بكرَيت

دانةي (. ئي اري و دارايي بةرزَيوبةرايةتي طشك كاروباري: )بةم شَيوةية دابرزَيذرَي( شةشةم)برزطةي  -4
 .بةرزَيوةبةرايةتيةكانيشي لة برزطةكة ال ب رَين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي دارايي
 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .مليذنةي دارايي و ئابووري هي  تَيبينيةكي نيية لةسةر ماددةي ضوارة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو با ناويان بنووس , ئةو بةرزَيدانةي دةيانةوَيت دسة لةسةر ئةو ماددةية بكةن
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي دانوني دةسـت  ئةوةي كة , بؤ ئةوةي ئةن اماني ثةرلةمان سورةتَيكي وازنيان هةبَيت لة مةسةلةكة
وةكــو , ئيعــادةي يــياغة دةكاتــةوة بةنيســبةت تــةعريفي وةزيــر و دةســةاَلتةكاني وةزيــر  , نيشــاني كــردووة
 .وةزارةتةكاني تر

 .مودير ئيداؤة كراوة بةنيسبةت مةكتةبي وةزير دةرجةكةي دةبَيت مودير بَيت/ خاَلي دوو
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ئــةوة بــة نةيــَيكي , (شةةبطهاحجطسايةة حب ليةة حب حاوةةو حقطصةةالحعلةةى)بةنيســبةت وةكيــد وةزيــر / خــاَلي ســَي
 .ثَيويست ناكات لَيرة دووبارة بَيتةوة, تةشريعي ضارةسةري بؤ كراوة

بـة ئيتيفـاق لةطـةَل جـةنابي     , موؤرةداتي موديرية عامـة بـؤ كاروبـاري دارايـي و ئيـ اري     /خاَلي ثَينجةميش
ــدام و  ضــونكة دةســةاَلت دراوةتــة هــةيك ي تــةندميي بــ  , وةزيــر لــةغومان كــردووة  ةخؤي دامبــةزرَييَن بــة ني

بؤيـة ويسـتمان وةكـو وةزارةتـةكاني تـر نةسـق       , ئيستيح اسي موديريات و ئي غا و دةمج دةسـةاَلتي ثَيـ راوة  
 .سوثاس, وةربطرين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .شادؤةرموو كاك رة, كاك رةشاد و كاك عيدةدين, تةنها دوو كةس دةيانةوَيت دسة بكةن
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةويش موديريـةي   , ئةو وةزارةتة بةشَيكي زؤر طةورةي بةخؤيـةوة طرتـووة  , بةنيسبةت ثَيكهاتةي وةزارةت
لةبـةر ئـةوةي ضـةن     , ثَيشنيار دةكةم بكرَيتة دوو موديرية عامة جتارةي داخي ي و خـارجي , عامة جتارةية

ئةطةر ئةمرزؤش نةبَيت لة ئاين ةدا حةرةن بةكار دةكـةوَيت يـةك لةوانـةش شـةريكةي     , ةشةريكةيةك هةي
يـان وةكـو ثَيشـ     , يـان بودجـةي بـؤ دابنرَيـت    , كـة زؤر زؤر زةروورييـة ئَيسـتا ببوذَيتـةوة    , عامةي سـةيارات 

بــؤ  وةزارةتــي جتــاري بةغــ ا ســةيارةيان بــؤ شــةريكات دةؤرؤشــت بــة عمولةيــةكي موحــةدةد دةبــووة ئــرياد  
ــة         , وةزارةت ــت ل ــة بكرَي ــةو جتارةت ــت و ئ ــؤ دابنرَي ــةي ب ــت بودج ــت داوا بكرَي ــ ةدا دةكرَي ــة ئاين ــةوةش ل ئ

ئةوانة , ضةن  شةريكاتي تر هةية مةوادي ئينشائي بةخؤيةوة وةردةطرَيت ئةجهيدةي تر هةبوو, كوردستان
هـةر نـةبَيت كـةرتي    , سـتة بووذان نـةوةي ئةسـوادي مةركـةزي زؤر زؤر ثَيوي   , ديراسةتَيكي جواني بـؤ بكـةن  

دوايـيش دةبَيتـة موناؤةسـةيةك بةرامبـةر بـة بـازارز نةوعيـةتي ئـةو         , ؤةرمانبةران ئيسـتيفادةي لـَي دةكـةن   
كارانةي كة دَيت نةوعيةتي باش دَينت لة موناؤيسي خؤيان وةزارةت دةتوانَيت ئيتيفاق بكات لةطـةَليان ئـةو   

 .زؤر سوثاس, شتانة بَينَيت
 (:كمال كركوكي.د)عب اه  بةرزَيد حمم  دادر

 .كاك عيدةدين ؤةرموو
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ئةوة سةبارةت بة سةاَلحياتي وةزير, بةاَلم لَيرةدا نيية, لة وةزارةتةكاني تر ئَيمة دوو خاَلمان زياد كردووة

لـة  , ئةوة لَيرة نيية( ارب حبلاطسنيح سخحا بهحسوطسبًط لهحفوا ح اضحصالقيط هحلوكي حبلوزبراح بمل)لةدوايي ا 
 .ئةوة يةك, وةزارةتي تر ئيداؤةمان كردووة

ئـةوةش  , ش(ب حاوو حقطصةاًلحعلةىحشةبطهاحجطساية حب لية حفصوصةي حححححح)سةبارةت بة وةكي ي وةزارةت / دووةم
 .سوثاس, هةردووكيان لَيرةدا نيية, ئيداؤةمان كرد بوو لة وةزارةتةكاني تر
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 (:كمال كركوكي.د)د حمم  دادر عب اه بةرزَي

 .دكتؤرة هالة ؤةرموو
 :هالة سهيد وادي.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ــر      ــةنابي وةزي ــة ج ــة ل ــيارَيكة هةي ــةنها ثرس ــن ت ــة  , (هبئةة احبلرةةيط احبلووعيةة ح بلتقةةيسحح)م ــة ل ــةوة هةي ئ

ــةكان ــةش مةج    , موديريةت ــةو وةزارةت ــة؟ ئ ــام موديريةت ــبَيت ك ــةر هةش ــو   ئةط ــة وةك ــاري نيي ــي ئيستيش يس
 .ئةطةر وةاَلممان ب اتةوة, وةزارةتةكاني تر

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .بةرزَيد جةنابي وةزير
 (:بازرطاني وةزيري) حمم  ر ؤف حمم  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

انةي كؤمةَلَيك بةرزَيوةبةرايـةتي طشـك   بةنيسبةت ثَيشنياري ئةو, هي  دسةيةكة نيية دةستيان خؤشت بَيت
ئَيمـة ئـةم داخي ـي و    , بكرَيت بة دوو بةش كؤمةَلَي بةرزَيوةبةرايةتي طشك تر دامبـةزريَ , بازرطاني تر هةية

طوتيـان تةرشـيقي ئيـ اري    , سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران اليـان بـرد     , خارجييةمان ثَيشنيار كـرد بـوو  
ســةيتةرةي نــةوعي ئَيمــة رةدابــةي , تي هةنــ َي وةزارةت دـةرةباَلغ نــةكرَيت بةتايبــة, دةكـةين لــة وةزارةتــ ا 

 .جتارميان هةية هةردووك يةك شت دةكات لة هةردوو بةرزَيوةبةرايةتي طشك
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ياسايي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ــة  ــةش لةط ــ   ئَيم ــام ن ــاتي ع ــ ين موديري ــي    , َل دامةزران ــةرةو تةد يص ــةش ب ــراوةو ئَيم ــةد يص ك ــونكة ت ض
 .زؤر سوثاس, بؤية ئَيمةش تةئي ي جةنابي وةزير دةكةين لةو بابةتة, موديريات و دامودةزطاكان دةرزؤين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي دارايي
 :شاوةيسدلَير امساعيد حقي .بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة تَيبينيةكامنان ا هـةوَلمان  , ئَيمة بةرزاسك تَيبينيةكامنان زياتر اليةني ئي اري و دانوني نةطرتؤتةوة
جطة لةوةي بةرزاسك من تَيبين دةكـةم ئةطـةر رَيـة ثـَي     , داوة جةخت بكةينة سةر اليةني دارايي و ئابووري

لَيرةدا , ية ثةيوةن ي هةية بةسةر مةسةلةي نةزةري و تَيرزوانينةوة بؤ مةسةلةكانهةن َي بابةت هة, ب ةن
بؤ منوونة بـةرزَيد جـةنابي وةزيـر باسـي كـؤن ؤلي بـازارز و       , هةن َيك شت هةية زؤر بة هةَلة سةير دةكرَيت
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ةوة جطـة لـ  , ئةمـة دوو شـك زؤر زؤر جيـاوازة مامؤسـتا    , سةيتةرةي نـةوعي وةك يـةك شـت تةماشـا دةكـات     
كة ئَيمة لة سيستةمَيكي ئابووري سؤسياليسك هاتووين , تَيرزوانينَيكمان هةية, بةرزاسك تةماشايةكمان هةية

ئةمــة هــي  , ئةمــة هةَلةيــةكي زانســك زؤر زؤر طــةورةو دةبةيــة , بــؤ سيســتةمَيكي ئــابووري كةثيتاليســك 
رزوانينـةي هةَلـةي ئَيمـة كَيشـةيةكي بـؤ      ئـةم تيَ , زانستَيك و هي  بريو باوةرزَيكي زانسك ئةمةي دةبول نيية

كـة هـةموو ئـةو هةنطاوانـةي دةنـَي  بـةناوي زانسـك راسـت نييـةو لـة كؤتاييـ ا بـةرةو             , دروست كـردووين 
ئَيمة وا تةسةور دةكةين كة ئةو سيسـتةمةي كـة يـةددام حوسـَين ثيـادةي      , دةرئةجنامَيكي غةَلةران دةبات

دةوَلةت عيبارةت بـووة لـة   , لة راستي ا لة عَيراد ا دةوَلةت نةبووة ,سيستةمَيكي سؤسياليسك بووة, كردووة
لةبـةر ئـةوة هةرضـي شـت لـةو واَلتـة       , حدبي بةعسيش عيبارةت بووة لـة سـةددام حوسـَين   , حيدبي بةعس

ئةمة زؤر زؤر دوورة بة تَيرزوانيين تيؤريي ا , كراوة لة بةرذةوةن ي بةعس و سةددام و بنةماَلةكةيان ا بووة
لةبةر ئةوة بووني كؤمةَلَيك دامودةزطاي طشك  سةر بـة دةوَلـةت مانـاي ئـةوة     , ستييةوة بؤ سؤسياليدمو زان

هةر بؤ منوونـة مـن لَيـرة دةيهَينمـةوة واتـا سـةرماية ثَيشـكةوتووةكانة        , نيية ئةو سيستةمة سةرمايةداريية
دةوَلةت راسـتةوخؤ  , ي سةرمايةداريلةواَلتة يةكطرتوةكاني ئةمريكاوة تا دةطاتة ذاثؤن و سوي  و واَلتاني تر

ئةمـة مانـاي ئـةوة نييـة واَلتـة يـةكطرتووةكاني       , دةضَيتة نـاو بةرهـةمهَينان و بازرطـاني و دابـةش كردنـةوة     
بـؤ ئـةوةي   , واَلتة يةكطرتووةكان ئةمريكا سااَلنة بة هةزار تةن ؤرَي دةداتة دةريـاوة , ئةمريكا سؤسياليستية

ئةمـة بـؤ ئـةو ناكـات بـة      , ثارَيدطاري لة بةرهةمهَينـةرةكاني خـؤي بكـات   , وثارَيدطاري لة نرخي طةمن بكات 
بةاَلم ئةطةر حكومةتي هةرَيمي كوردستان ياسايةك دةربكات لـة وةزارةتـي بازرطـاني بةنـ َيك     , سؤسياليسك

بــؤ ئــةوةي ثارَيدطــاري لــة بةرهةمهَينــةري نــاوخؤيي و جوتيارةكــان و خــاوةن كارطةيــةكي   , ئيداؤــة بكرَيــت
بؤ ثارَيدطـار كردنـي كةلوثةلةكـةي ئـي  دةبَيـت بـة سؤسياليسـك و لـة ياسـاي نَيودةوَلـةتي           , خؤيي بكاتنَيو

ســةيتةرةي نــةوعي , ئَيمـة تَيبينيمــان هةيــة لةسـةر تَيبينيــةكان بةرزاسـك   , لةبــةر ئـةوة بةداخــةوة , اليـ اوة 
 .بةرزَيد, راستة دامودةزطايةكي دابنرَيت بؤ سةيتةرةي نةوعي, شتَيكي ترة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

بؤ ئـةوةي ليذنـةي ياسـايي رةئـي لةسـةر      , داوا لة ليذنةي دارايي دةكةين ثَيشنيارةكةي خؤي تةح ي  بكاتن
 .ب ات

 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ر وةاَلمةكةي بةرزَيد وةزير سةبارةت بةوةي سـةيتةرةي  ئَيمة تَيبينيمان هةية لةسة, ئَيمة ثَيشنيارَيمان نيية
 .نةوعي و

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .جةنابي وةزير كةرم بكة, تكاية ئةطةر ثَيشنيار نيية
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 (:بازرطاني وةزيري) حمم  ر ؤف حمم  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

منيش وةاَلمة داوة طـومت سـةيتةرةي نـةوعيمان    , يان نيية, هةتانةئةو خوشكة بةرزَيدة ثرسياري كرد طوتي 
ــة ــةت , نيي ــةوةكو موديري ــا , ن ــةوةكو دةزط ــة   , ن ــان هةي ــةي جتارمي ــو رةداب ــةنها وةك ــؤ  , ت ــنيارة ب ــةر ثَيش ئةط

 .دامةزران ن ئةوة مونادةشةي دةكةين
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ياسايي
 :نايح حي ري بةرزَيد شَيروان

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ هةموو هةرَية , بةنيسبةت دةزطاي تةديس و سةيتةرةي نةوعي ئَيمة دةتوان  دةزطايةكي عاممان داناوة
بؤيـة ئـةوة تـولي هـةموو     , بةرزاسك وابدامن ئةطةر غةَلةت نةمب لة وةزارةتي ث نـ انان ئـةو دةزطايـة هـات    

يـان موديريـةتَيك دانـَي  بةنيسـبةت     , ئَيمة دةزطايـةك , لة هةموو وةزارةتَيك ثَيويست ناكات, هةرَية دةكات
 .سوثاس, تةديس و سةيتةرةي نةوعي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , بةرزَيدان ئَيستا ماددةكة لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دةخةينة دةنط انةوة
, سـوثاس , بة كؤي دةنـط وةرطـريا  , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, زؤر سوثاس بكاتةوة؟

 .ماددةكةي تر تكاية
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

للوزا حبلتاطقاحسعحبالشخطصحبلطبياي ح بملاووا حسخحل  حبخلداح بالختصطصحهبخ ح حخطرجح :بملطهاحبخلطسر 
بالقليمحللقيطمح طملبطمح بلوبجبطتحبل ح وك حبليهحللمااحبل ح  بهطحسوطسبطح لل حلغ  ححتقييحبهابفحبلوزبراح

ح.حصطلحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزرب  حتاهحققوقبمح بلتزبسط بمحسخحقب حبلوزا ح  ااحبست
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ــةم   ــاددةر ثَينج ــر،: م ــران      وةزي ــةني وةزي ــةرؤكايةتي ئةجنوم ــ يي س ــرتين رةزامةن ــة، دواي وةرط ــؤي هةي ب
طرَيبةسك لةطةَل كةساني سروشك و كةساني مةعنةوي ا بؤ ماوةيةك كة خؤي بة لةباري بدانَي لة ناوةوةو 

كــة شــارةزايي و ثســثؤرزيان هــةبَي بــؤ راثةرزانــ ني ئــةرك و ؤرمانَيــك كــة ثَييــان    , دةرةوةي هةرَيمــ ا بكــات
 .ةسثَيردرَي بة مةبةسك وةديهَيناني ئاماجنةكاني وةزارةتد

 .ماو و ئي تداماتيشيان لة اليةن وةزيرةوة ديار دةكرَيت
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي دارايي
 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, رةت بة ماددةي ثَينجةم نييةئَيمة هي  شتَيكمان سةبا
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي ياسايي بةكوردي و عةرةبي
 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ة خؤي لة خؤي ا ضونك, ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات ال بربَي, هةرضي ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكةية: حةوتةم
 .ئاماجنةكاني وةزارةتةكة بَينَيتةدي, بةثَيي ياسا, سةاَلحيياتي وةزيرة, تةواو بووة

حبخلطسر  حللمطها ح طلورب  حأسط حقط و ًطح: حبلوزا  ح سخحصالقيطت حقطص  حلل ححتصي  حال  حإلغط هط حبلل و   قرتج
 .لتحقييحأهابفحبلوزبرا

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك رةشاد ؤةرموو, ناويان بنووسة, ةن امة بةرزَيدةكان دةيانةوَيت دسة بكةنئ
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ثَية واية جيا بكرَيتةوة باش ة, يةك تَيبينية هةية بةنيسبةت ئةو عقودةي كة دةكرَيت داخيد و خارج
هةموو شتةكان بة مواؤةدة بَيت تةعقي ات ثةي ا , راوة بَيتبؤ ئةوةي جةنابي وةزير برزَيك دةسك ك

ئةوةي , ئةوةي داخي ية زمين سةاَلحياتي خؤي بَيت( عوب), ئةو ؤةدةرةية بكرَيتة دوو بةش, دةكات
 .زؤر سوثاس, خارجيية لة مواؤةدةي مةج يسي وةزةرزا بَيت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .دكتؤر نايح
 :رسضط  غفور نايح.د َيدبةرز

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, لةطةَل رَيدم ا, لةوانةية بؤ تةئكي  كردن بَيت, من ثيشتطري بؤضوونةكةي ليذنةي ياسايي دةكةم

 .لةطةَل رَيدم ا, ئةطةرنا ثَيويست بةو ماددةية ناكات, لةوانةية ماددةكاني كةم بَيت
 (:يكمال كركوك.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك عومةر ؤةرموو
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 :بةرزَيد عمر عب الربن ع ي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة لة ماددةي دوو لة ئةه ايف وةزارةت ئةو باسة , من ثَية واية رةئي ليذنةي ياسايي زؤر يائيبة
راي  من ثَية واية لةطةَل, بةخؤي ئةوة تةحصيد حاي ة هةر لة ئيشةكاني وةزيري بةرزَيد خؤيةتي, هاتووة

 .سوثاس, ضونكة زيادة, ليذنةي ياسايي ئةو ماددةية ئي غا بكرَيت
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك ؤةرسةت
 :بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ةي ضونكة وةزارةتي شةخصي, منيش لةطةَل رةئي كاك رةشادم بةنيسبةت تةعادود لةطةَل خةبريةكان
وةزيريش , يةك لة مودةومياتي شةخصيةي مةعنةوي خؤي تةعادودي هةبَينت, مةعنةوي خؤي هةية

لةوانةية مةج يسي وةزيران سةاَلحياتي مةب ةغةكةي , ض دةمَينَينت, مةؤروزة هةن َيك سةاَلحياتي هةبَينت
وةي داخي ي با بة رةئي من ئة, نةك لةطةَل شةريكات, لَيرة لةطةَل خةبريةكانة, بؤ تةح ي  بكات

با , هةن َيك شك تر لةناو مةوزوع بَينت, ئةوةي خةبريي ئةجنةبي بَينت دوور نيية, سةاَلحياتي وةزير بَيت
 .سوثاس, بة مواؤةدةي مةج يسي وةزيران بَينت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ياسايي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .ئةجنومةنبةرزَيد سةرؤكي 

عةد َيك نيية لةطةَل , ئةوة عةد َيكي موداوةلة نيية, حةز دةكةم سورةتَيكي وازنيان هةبَينت
ض لة ناوةوةي , تةعادودَيكة بؤ ئيستيفادة لةو خةبريانة, ئةوة عةد َيكة بؤ هَيناني خةبريةكان, شةريكةيةك
, زير شةخصيةي مةعنةوي خؤي هةيةبة دةناعةتي ئَيمة مادام وة, ض لة دةرةوةي هةرَية, هةرَية بَيت

كة تةعادود بكات يةكَيك بَينَيت , ئةوة لة زمين سةاَلحياتي ئي اريية, سةاَلحياتي مالي و ئي اري هةية
ئةطةر لة دةرةوة , ض لة دةرةوة بَيت, ض لة ناوةوة بَيت, يان يةكَيكي بَينَيت بيكاتة موستةشار, بيكاتة خةبري

, لة ناوةوةش بَيت بةخؤي تةعادودي لةطةَل دةكات, ةجنومةني وةزيران بَيتبَيت ئيمكان هةية بةواستةي ئ
 .سوثاس

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .تكاية نةيةكة بةتةواوي خبوَيننةوة
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:بملطهاحبخلطسر 
 ح بملاووا حسخحل  حبخلداح بالختصطصحهبخ ح حخطرجحبالقليمحللقيطمحللوزا حبلتاطقاحسعحبالشخطصحبلطبياي

 طملبطمح بلوبجبطتحبل ح وك حبليهحللمااحبل ح  بهطحسوطسبطح لل حلغ  ححتقييحبهابفحبلوزبراح حتاهحققوقبمح
ح. بلتزبسط بمحسخحقب حبلوزا ح  ااحبستحصطلحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزرب 

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

واتا ئةو , لَيرةدا لةو ماددةية باسي شةخسي مةعنةوي و تةبيعي دةكات لة ناوةوةو لة دةرةوةي هةرَية
اتي بياني شةريك, ئةطةر لة ناوةوةي هةرَية لةوانةية بيانيش بَينت, شةخسةي كة تةعادودي لةطةَل دةكرَيت

باس , يان خؤماَلي بن, بياني بن, باس لة كةسةكان ناكاتن, كةساني بياني هةية لة ناوةوةي هةرَيمن, هةية
بؤية , بةاَلم بياني بَينت, لةوانةية لةناوةوةي هةرَية بَينت, لةوة دةكاتن لة ناوةوةو دةرةوةي هةرَية بن

 .سوثاس, نتثَيويستة رةزامةن ي ئةجنومةني وةزيراني لةطةَل ا بَي
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي ثَيشنياري تازةي, ئَيستا دوو رةئي هةنة
 :بةرزَيد ؤرست اب  عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ادودي لةطةَل ا كاك شَيروان وا دياري كرد ئةوةي لة ناوةوةي هةرَية بَينت حةدي جةنابي وةزير هةية تةع
من , بة رةئي من با ليذنةي دانوني تةوحي ي رةئي خؤي بكات, كاك كةرية رةئيةكي موناديدي ا, بكات

ثَيشنيارم ئةوةية ئةوةي ناو هةرَية بَينت دةي م هاوواَلتي بَينت وةزير بؤي هةية تةعادودي لةطةَل ا بكاتن 
دي هَيناني خةبريَيكيان هةبوو بؤ مةج يسي حة, تةبعةن وةزارةتةكاني تريش هةر وا بوو, وةك خةبري
ئةوةي ئةجنةبي بَيت من دةَلَية دةوري جةوانل ئةمين و ئي اري تَي ا , ئةوةش نةؤسي شتة, ئيستيشاري

با ليذنةي دانوني , بةس ثَيش ئةوةي ئةوة بكةين, با بة مواؤةدةتي ئةجنومةني وةزيران بَيت, بَينت
 .تةوحي ي رةئي خؤي بكاتن

 (:كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه بةرزَيد 

 .كاك شَيروان ؤةرموو
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, رةنطة كاك كةرية ئةوةي تةؤسري كرد بةشَيوةيةكي تر, لةناو راثؤرتةكة هةموومان رةئيمان موةحةدة
ئَيمة لةطةَل ئةوة داين ئةوة لة , ةبةس رةئي رةمسي رةئي راثؤرتةكةية هةموومان ثةسن مان كردوو

, شةخسيةتي مةعنةوي موستةديد هةية, ئيمكان هةية دةسةاَلتي خؤي بةكار بَينَينت, دةسةاَلتي وةزيرة
, ئَيمة لةطةَل ئي غاي ئةو ماددةينة, ثَيمان واية لة زمين دةسةاَلتي وةزيرة, ئيستيق لي مالي و ئي اري هةية

 .سوثاس,  اماني ثةرلةماني بةرزَيدةدوايي رةئيش رةئي ئَيوةو ئةن
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كاك ؤةرسةت باسي ئةوة دةكاتن هي , من تةنها روومن كردةوة, رةئي من لةطةَل رةئي ليذنةي دانوني داية
من دةَلَية مةرج نيية هي ناوةوة , دةكرَينت بةس لة سةاَلحياتي وةزير خؤيةتي ناوةوة كة تةعادودي لةطةَل

بؤية , لةوانةية خةبريةكة بيانيش بَينت, يان خةَلكي هةرَيمي كوردستان بَينت, خةبريي خؤماَلي بَينت
 .دةبَيت رةزامةن ي ئةجنومةني وةزيراني لةطةَل ا بَيت

 (:كيكمال كركو.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

بةاَلم ئةطةر هاوواَلتي , ئةوةي ئةجنةبي بَينت سةاَلحيةتةكةي جؤرة نةوعَيك دةبَينت, ئَيستا ئةمة وازنة
 .سوثاس, ئةطةر ثَيشنيارةكة بةو شَيوةية دابرزَيذَي, بَيت شَيوةيةكي تر دةبَينت

 .ليذنةي ياسايي ئاخري رةئيتان
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .ومةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجن

ئَيمة لةطةَل ئةوة داين لة زمين دةسةاَلتي وةزير , ئَيمة لةطةَل رةئيةكةي خؤمان , ئَيمة رةئيمان طوتوة
ئةطةر , ئةطةر دةنطي هَينا بةخَير بَين, دووبارة تةئكي  دةكةمةوة با رةئي ئَيمة ب رَيتة دةنط ان, بَيت

 .دةنطيشي نةهَينا هةر بةخَير بَين
 (:كمال كركوكي.د) اه بةرزَيد حمم  دادر عب

 .جةنابي وةزير
 (:وةزيري بازرطاني)حمم   ر ؤفبةرزَيد حمم  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة وةكو هةن َي ماددة نيية بة تةكمي ة , لةرزاستي ا من راي خؤم لةسةر ئةوةية ئةو ماددةية مبَينَيت
مانةوةي زةروورة ئةطةر بشكرَيت بةو , ي ترداموتةزةم  بكرَيت لة ماددةيةك, يان تةؤسري بكرَيت, بكرَيت
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ئةطةر ئةو سةاَلحياتة بة وةزير ب رَيت , ضونكة ئةمة مةسةلةيةكي دانونيية, دوو ؤةرعةوة شتَيكي باشة
يان بضووك , بةاَلم ئةطةر نةدرَيت دةبَيت بؤ هةموو عةد َيك طةورة بَيت, ئاسان  دةبَيت ئةو عةد انة بكات

 .سوثاس, بكرَيت بة دوو بةش داخي ي و خارجي خراث نيية, مةني وةزيران بكاتبَيت موراجةعةي ئةجنو
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

رةئي ثَيشنياري ليذنةي دانوني لةطةَل ئةو طؤرزانكارييةي دةست نيشاني , ئَيستا دةخةينة دةنط انةوة
بؤ ئةوةي بيخةينة , ة ليذنةي ياسايي خبوَينةوةكَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ دووبار, كردووة

 .دةنط انةوة
 (:بةَلَين)بةرزَيد ب  عب اه حممود 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةرزاسك تَيناطةم ئَيوة سَي ضوار رؤذ ثَيش ئَيستا هةمان ئةو ثَيشنيارةي كاك ؤةرسةت لة مونادةشةي 

دةكرَيت لة وةزارةتَيك بة نةوعَيك ئيقرار , ن تةبةني كردثرؤذة ياساي سةرضاوة ئاويةكان ئةو ثَيشنيارةما
يةعين ئَيمة لة وةزارةتي سةرضاوة ئاويةكان وامان ثَيشنيار , بكةين و لة وةزارةتَيكي تر بة نةوعَيكي تر

ئةوانةي بيان  لة سةاَلحياتي ئةجنومةني , كرد ئةوانةي ناوةخؤن و لة واَلتي ئَيرةن لة سةاَلحياتي وةزيرة
 .سوثاس, رانةوةزي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ليذنةي ياسايي ؤةرموو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, بؤ ئةوةي بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيك ب رَيتة دةنط ان, بة دةناعةتي من ئةو ثَيشنيارةي ئَيمة دامانناوة
وةكو ئَيوةي , مة لة خاَلي دووةم ثَيشنارَيك دابرزَيذين بكةين بة دوو ؤةدةرةئةطةر دةنطي نةهَينا ئةوة ئَي

 .ئةوة ب رَيتة دةنط ان, بةرزَيد عةرزتان كردووة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ثَيشنيارةكة جارَيكي تر خبوَيننةوة
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ضونكة خؤي لة خؤي ا تةواو , ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات ال بربَي, رضي ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكةيةهة
 .ئاماجنةكاني وةزارةتةكة بَينَيتةدي, بةثَيي ياسا, سةاَلحيياتي وةزيرة, بووة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

, كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, وةئَيستا ثَيشنياري ليذنةي ياسايي دةخةينة دةنط انة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة زؤرينةي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح:بملطهاحبلرطهس 
ح.حياهحسبطمحبعمطلح  شويالتحبلوزبراح وظطم

 :د كرية حبري عب اهبةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي شةشةم
 .ئةرك و ؤرمانةكاني ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة ثةيرزةوي ناوخؤ ديار دةكرَين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي ياسايي
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بكرَين بة دوو برزطة لة يةك ماددةداو, (شةشةم و حةوتةمة)ماددةي  هةرضي
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, برزطةيةكي تريشي بؤ زياد بكرَي

 .ئةركو ؤرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَيكهاتةي وةزارةتةكة بةثَيرؤ ديار دةكرَين: يةكةم
ة رَينماييطةلي ثَيويست بؤ ئاساني جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية وةزير بؤي هةي: دووةم

 .دةربهَييَن
لة ثَيكهاتةي وةزارةتةكةدا بةثَيي , يان هؤبة, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي يان بةش: سَييةم

 .يان ئي غايان بكات, يان يةكيان خبات, ثَي اويسك ئيش و كار بكاتةوة
 (:كمال كركوكي.د)ر عب اه بةرزَيد حمم  داد

 .راي ليذنةي دارايي
 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, هي  تَيبينيةكمان لةسةر ئةو ماددةية نيية
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .جةنابي وةزير
 (:بازرطاني وةزيري) حمم  ر ؤف حمم  بةرزَيد

 .رزَيد سةرؤكي ئةجنومةنبة
 .تَيبينية نيية
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو كاكة, ئةن امة بةرزَيدةكان ئةوانةي دةيانةوَيت دسةي لةسةر بكةن
 :بةرزَيد حمم  حاجي حممود
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, دةستةاَلتي وةزيرة, ر دةسةاَلتةكةي ئةوةيةوةزي, بة رةئي من ئةو ثرؤذةية زؤري لة نيدام داخي ةيةكةية
هةموو كةس دةزانَيت , يةعين هةن َيكي هةروةكو نيدام داخي ةيةكة هاتووة, جاري ثَيشوو بامسان كردووة

يان لة وةزارةتَيك , دةبواية ئةوةي ثَيش  باس كراوة, دةسةاَلتي وةزير زياتر لةسةر ئةوة تةئكي  دةكاتةوة
بؤية من , شتةكة لة نيدام داخي يةكة هاتووة, اكات هةموو كاتَيك دووبارة بكةينةوةثَيويست ن, باس كراوة

 .سوثاس, تةنها ئةو موالحةزةيةم هةبوو
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي دانوني جارَيكي تر ثَيشنيارةكة خبوَينةوة
 :سصطفى ابوبكر عب الكريةبةرزَيد 

 .مةنبةرزَيد سةرؤكي ئةجنو

, ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بكرَين بة دوو برزطة لة يةك ماددةداو, (شةشةم و حةوتةمة)هةرضي ماددةي  
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, برزطةيةكي تريشي بؤ زياد بكرَي

 .ئةركو ؤرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَيكهاتةي وةزارةتةكة بةثَيرزؤ ديار دةكرَين: يةكةم
ةزير بؤي هةية رَينماييطةلي ثَيويست بؤ ئاساني جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية و: دووةم

 .دةربهَييَن
لة ثَيكهاتةي وةزارةتةكةدا بةثَيي , يان هؤبة, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي يان بةش: سَييةم

 .يان ئي غايان بكات, يان يةكيان خبات, ثَي اويسك ئيش و كار بكاتةوة
 (:كمال كركوكي.د)َيد حمم  دادر عب اه بةرز

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر , ئَيستا ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي دانوني دةخةينة دةنط انةوة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.الحاام ح ط ح صحاتاطر حسعحبقوطمحه بحبلقط و :بملطهاحبلرط ا 
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر دةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي كاري ثَي ناكرَيت: ماددةي حةوتةم
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 (:كوكيكمال كر.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي دارايي
 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس, ئَيمة هي  تَيبينيةكمان لةسةر نيية
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

لةطةَل نيية  كَي, كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنط انةوة
 .ماددةكةي تر تكاية, بة كؤي دةنط وةرطريا, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.علىحبلوزبربتح وفي حبقوطمحه بحبلقط و :بملطهاحبلاطسو 
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيويستة لةسةر وةزيرةكان حكومةكاني ئةم ياساية خبةنة كار: ماددةي هةشتةم
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي دانوني
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :رَيئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذ, هةرضي ماددةي نؤيةمةوة
ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثَيوةن ي ارةكانيش حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي )

 (.بكةن
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي دارايي
 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .نييةئَيمة هي  تَيبينيةكمان لةسةر 
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , ئَيستا ثَيشنيارةكة دةخةينة دةنط انةوة, ئةن امة بةرزَيدةكان, جةنابي وةزير
ماددةكةي , بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .تر تكاية
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ح.اوف حه بحبلقط و حبعتبطربحسخح طرارح ش هحيفحج اااح قطئعحكورهستط :بملطهاحبلتطسا 
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ري ثَي دةكرَيتكا( وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي بَ وكردنةوةي لة : ماددةي نؤيةم

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ليذنةي دارايي

 :دلَير امساعيد حقي شاوةيس.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, هي  تَيبينيمان نيية لةسةر ئةو ماددةية
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك ئارَيد ؤةرموو, دةكانئةن امة بةرزَي, جةنابي وةزير
 :بةرزَيد ئارَيد عب اه اب 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةك لة رؤذي بَ وكردنةوةي, وةكو بدامن لة رؤذي دةركردنيةوة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, دةي دةيةمي ثرؤذةكةيةهةرضي ماد

دا بَ و (وةدايعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي ؤةرمي )
 .دةكرَيتةوة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو مامؤستا
 :انور حمم  خؤشناوبةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضونكة ماددةي ثَينجةم و حةوتيشمان البرد, نةبوو ماددةي نؤيةم, ئةوة بوو بة ماددةي هةشت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

ية دةسك بةرز كَي لةطةَل دا, ئَيستا رةئي ليذنةي ياسايي دةخةينة دةنط انةوة, خؤيان ئيشارةتيان ثَي كرد
 .سوثاس, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حبالسبطبحبملوجب 
ح به حبقليمحكورهستط ح  غي ححتاااح شويال بط حيفحقووس  حبلت طرا حالستحابثح زبرا ح فيح ظ ًب ح سبطسبط ابفبط

حبلتومي ح ححيقي حمبط حبالصااا حمجيع حعلى حبلت طر  ح شط بط ح لتوظيم حكورهستط  حالقليم حبلتش ااي بلوبج
ح قامحفقاحش عحه بح ح لتحقييحسط بالقتصطها حيفحبالقليمحفقاحبصبالحسخحبلض  ر ح ش اعحقط و حخطصح بط

ح.بلقط و 
 .طةر موالحةزة هةبَيتئة, ئةو ئةسبابي موجيبة لة ليذنةي دانوني يياغة كراوة

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, ثرؤذةي ياساكة( هؤكارةكاني داناني)ليذنة ثَيشنياز دةكات 

 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية
دانراوةو بؤ ئةوةش كة بةثَيي رةوشي  لةبةر ئةوةي كة وةزارةتي بازرطاني تازة لة هةرَيمي كوردستان ا

ثَيكهاتةو ئامانج و ئةركو ؤرماني ئةم وةزارةتة ديار بكرَين و بداظ و ضاالكيي , ياسايي هةرَيمي كوردستان
ئابووري لة هةرَيم ا ( ومي )بة جؤرَي كة ؤراذو كردني , بازرطانيش لة هةموو مستةوايةك ا رَيك خبرَين

ئةم , ج بؤ وةديهَيناني ئةو ئاماجنانة, زانرا كة ياسايةكي تايبةتي بؤ دابنرَيوا بةزةروور , وةدةست بَييَن
 .ياساية دانرا

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

, جةنابي وةزير موالحةزةت نيية, ئةن امة بةرزَيدةكان كَي موالحةزةي هةية لةسةر ئةوة دسة بكات؟ نيية
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , ئةسبابي موجيبة دةخةمة دةنط انةوةئَيستا هةموو دانونةكة و , نيية

, بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل ا نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
ئومَي ةوارين , ثريؤزبايي لة بةرزَيد وةزيري بازرطاني دةكةين, دانونةكة بة كؤي دةنط وةرطريا و سوثاس

دواي , ئَيستا بؤ ماوةي نيو سةعات ئيسراحةت دةدةين, بةجَي بكةن و كارةكانيان ئةجنام ب ةن ياساكة جَي
 .ؤةرموو, ئةوة جةنابي وةزير وتةيةكي هةية بؤ ئَيوةي بةرزَيد تكاية لة شوَيين خؤتان دابنيشن

 (:بازرطاني وةزيري) حمم  ر ؤف حمم  بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ ئةو ضةن  وةختةي زةبةتتان كَيشا بؤ , ثاسي ئَيوةو ئةن اماني ثةرلةمان دةكةيندةست خؤشي و سو

 .هةموار كردن و برزياردان لةسةر ئةو ياساية
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 بؤ ئةوةي لةطةَل رَيددار وةزيري, لَيرة حازر بن( 10و10)تكاية سةعات , سوثاس و سةركةوتوو بن لة كار
 .سةركةوتوو بن, ثيشةسازي و ثرؤذةكةي وةزارةتي ثيشةسازي دةست ثَي بكةين
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 :دانيشتين دووةم
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .                                                                       بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :        بةرنامةي كاري ئةمرزؤمان, ةكةمان دةست ثَي دةكةينبةناوي طةلي كوردستان دانيشتن

ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةيرزةوي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني برزطة 
دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن برزياري ا بةرنامةي , ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق1990

ي ثَيش نيوةرزؤي رؤذي ضوار شةممة (12)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات (17)كاري دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/12/0226رَيكةوتي 

 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي بازرطاني -1
 .خستنةرزوو و طفتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي -0

دانوني وةزارةتي , شةسازي با كةرم بكةن بفةرموون بؤ شوَيين خؤيانليذنةي ياسايي و ليذنةي ثي
, ئومَي ةوارين كارةكان بة رَيكوثَيكي برزوات, بةخَيرهاتين وةزيري ثشةسازي, ثيشةسازي دةست ثَي دةكةين

 .ليذنةي ياسايي ؤةرموو دةست ثَي بكةن
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .وةزارةتي ثيشةسازي دةخوَينينةوةتا دةدي راثؤرتي ليذنةي ياسايي سةبارةت بة ئَيس

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .خاَلي نيدام ؤةرموو

 (:بةَلَين)بةرزَيد ب  عب اه حممود 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

اثؤرتي خؤي بة درَيذي بة كوردي و عةرةبي ئَيستا ليذنةي ياسايي ر, بةرزاسك ئةوة ضةن  جارة داوا بكةين
ئَيمة راثؤرتي , وةختَيكي زؤر بةؤريؤ دةرزواتن, جارَيكي تر دَين ماددة بة ماددة دةخوَيننةوة, دةخوَينَيتةوة

 .ليذنةي ياسايي هةموو المانة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

ئةوةش ياسايةكة ثَيويستة ئةن امة بةرزَيدةكان بة , نينةوةئَيمة راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة كوردي دةخوَي
 .بؤ ئاطاداريتان, راثؤرتي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي دةخوَين رَيتةوة, وردي طوَييان لَي بَيت

 :بةرزَيد ب  عب اه حممود
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي ياسا ماددةي يةكةم خبوَينَينةوةو يةعين مةؤروزة ئَيستا , من مةبةستة كوردي و عةرةبيةكة نيية
 .خبرَيتة مونادةشة
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموون ليذنةي ياسايي
 :سصطفىبةرزَيد عب الكرية ابوبكر 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق –سةرؤكايةتيي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان /بؤ

 .لةسةر ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي هةرَيةراثؤرتي ليذنةي ياسا / ب
لة ثةرلةمان , عَيراق –دواي خوَين نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثشةسازيي هةرَيمي كوردستان 

ليذنةش ديراسةي كرد و لةطةَل وةزيري ثؤست , هةواَلةي ليذنةكةمان كرا, دا(12/3/0226)لة رؤذي 
دواي وتووَيذو راطؤرزينةوة وا راثؤرت و راسثاردةو ثَيشنيازي خؤمان , ثَيسثَيردراوي نوَي ا كؤبووةوة

 :دةربارةي ثرؤذةكة بة كؤي را وةك ئةمانةي خوارةوة ثَيشكةش دةكةين
, ضونكة ئةم وةزارةتة تازة لة هةرَيم ا دانراوة, ليذنةي ياسا تةئي ي ثرؤذةي ياساكة دةكات: يةكةم

هةن َي , ذَي و ماددةكاني تةبويب بكرَين و برزطةكاني رَيك خبرَين وثَيشنيازيش دةكات ديباجةي بؤ دابرزَي
 .هةموار و راستكردنةوةش لة هةن َي لة بةن ةكاني ا بكرَين كة ثاش  لةم راثؤرتةدا دةخرَينة بةرضاو

 :دارزشتين ديباجةي بةم جؤرةي خوارةوة بَيت, ليذنة ثَيشنياز دةكات: دووةم
 نبةناوي خواي بةخشن ةو ميهرةبا

 بةناوي طةلةوة
 عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

لةسةر , ي هةموار كراوو1990ي ساَلي (1)ي ياساي ذمارة (06)ي ماددة (1)ثشت بة حوكمةكاني برزطة 
لة , عَيراق –ئةجنومةن نيشتمانيي كوردستان , داواي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستاني عَيراق

 :ي ا برزياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا(0226) / /رؤذيي ر ) (دانيشتين ذمارة
 6002ي ساَلي )(ياساي ذمارة 

 عَيراق –ياساي وةزارةتي ثيشةسازيي هةرَيمي كوردستان 
 :ثَيشنياز و راسثاردةي ليذنة ئةمانةي خوارةوةن, دةربارةي ماددةي يةكةم لة ئةسَ ي ثرؤذةكة: سَييةم

ري يةكةمي ماددةكة بؤ ئةوةي لةطةَل رشتةي ثَيرزؤ كراوي ثَيناسةكاني ديكةدا دووبارة دارزشتنةوةي دَي -1
 .كة لة ياساكان ثةرلةماني كوردستان ا بةكار هاتوون بطوجنَي

 .برزطةكاني ماددةكة بة نووس  بنووسرَين( بلترلرالتحبل قمي )زجنرية رةنووسةكاني  -0
 :ةم ثَيشنيازو راسثاردانةي خوارةوةي هةيةليذنة ئ, هةرضي ماددةي دووةمي ثرؤذةكةية: ضوارةم

 .بةنووس  بنووسرَين( بلترلرالتحبل قمي )زجنرية رةنووسةكاني  -1
 (. باف)لة سةرةتاي ماددةكة بؤ وشةي (  توىل)طؤرزيين وشةي  -0
 .دا دابنرَي(بلصوطعي )زياد بكرَي و لة دواي (  وفري)دا وشةي (2)لة برزطةي  -7
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 :ي سَييةمي ثرؤذةكةية ليذنة ئةم ثَيشنياز و راسثاردانةي خوارةوةي هةيةهةرضي ماددة: ثَينجةم
 .بة نووس  بنووسرَين( بل قمي )زجنرية رةنووسةكان  -1
 :وةكو ئةمةي خوارةوة( 1)دووبارة دارشتنةوةي برزطة  -0
كردني سةرؤكي بااَلو بةرثرسي ئيش و كار و ئاراستة كردني سياسةت و سةرثةرشك و ريقابة : وةزير)

هةموو برزيار و ؤرمان و رَينماييطةلَيكيش ثَيوةن ييان بة ئةركو ؤرمان و ثَيكهاتةو , وةزارةتةكةية
بةثَيي , سةاَلحييات و كاروباري ديكةي هونةري و دارايي و ئي اري و رَيكخستين وةزارةتةكةوة هةية

, ةزيرانيش ا بةرثرس دةبَيوةزير لة بةردةمي ئةجنومةني و, لة وةزيرةوة دةردةضَي, حوكمةكاني ياسا
 (.ضونكة خؤشي ئةن امَيكي هاوكاري ئةجنومةني وةزيرانة

ضونكة ئةوة بة دةدَيكي ياسايي , البربَي( دووةم)لة برزطةي ( مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي)رستةي  -7
 .لة كؤتايي برزطةكةدا زياد بكرَي( لة اليةن وةزيرةوة)رستةي , ضارةسةر كراوة

ي ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكة بؤ ماددةي دووةم دواي ئةوةي كة (0و1)نةوةي هةردوو برزطةي طواست -4
لة ماددةي سَييةم ا ( سَييةم و ضوارةم)تا زجنريةي , ي بؤ زياد دةكرَي(بة ث ةي بةرزَيوةبةر)رستةي 
 .وةربطرن

 (.ثَينجةم)راوَيذكارةكان بَل بة زجنريةي ( 7)زجنريةي  -0
ي ضوارةمي ثرؤذةكةية ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة هةرضي ماددة: شةشةم

 :دابرزَيذرَي
 :وةزارةت لةم بةرزَيوةبةرايةتية طشتييانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةي ضوارةم"

ؤةرمانبةرَي سةرؤكايةتيي دةكات و برزوانامةي : بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئي اري و دارايي:يةكةم
, ئةو بةرزَيوةبةرايةتيانةش كة لة ثرؤذةكةدا هاتوون, كؤي هةبَي و خاوةن ئةزموون و ثسثؤريش بَيزان

ضونكة بةثَيي ناونيشانةكة , يشي لَي ال ب رَي(بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك)رستةي , ثَيوةي واوةست دةبن
 (.يةكةم)يش بكرَي بة (7)زجنريةي ذمارة  –خؤي بةرزَيوةبةري طشتيية 

رستةي , (بةرزَيوةبةرايةتي طشك ث ن انان و بة دواداضوون( )دووةم)بكرَي بة ( 4)زجنريةي ذمارة  :دووةم
, ضونكة بةثَيي ناونيشانةكة خؤي بةرزَيوةبةري طشتيية, يشي لَي ال ب رَي(بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك)

 .بةرزَيوةبةرايةتيةكانيش كة لة ثرؤذةكةدا هاتوون ثَيوةي واوةست دةبن
بة ث ةي )رستةي , (بةرزَيوةبةرايةتي طشك ثيشةسازي), (سَييةم)بكرَي بة ( 0)زجنريةي ذمارة : يةمسَي

, ضونكة بةثَيي ناونيشانةكة خؤي بةرزَيوةبةري طشتيية, يشي لَي ال ب رَي(بةرزَيوةبةري طشك
 .بةرزَيوةبةرايةتيةكانيش كة لة ثرؤذةكةدا هاتوون ثَيوةي واوةست دةبن

 :ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكةية ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات كة هةرضي: حةوتةم
 (.املستشارون)بكرَي بة , دا هاتووة(7)كة لة برزطةي ( املستشارين)لة سةرةتاوة ال ب رَي و وشةي ( يةكةم)-1
 .ضونكة ئةوة بة ثَيرزؤي ناوخؤ ضارةسةر دةكرَي, ال بربَي( دووةم)برزطةي  -0



 032 

وةك , ة برزطةيةكي سةربةخؤ لة ماددةي حةوتةم ا و بةشَيوازَيكي دي دابرزَيذرَيبكرَي ب( سَييةم)برزطةي  -7
 .دواتر لةم راثؤرتةدا دةردةكةوَي

ضونكة ئةوة سةاَلحيياتي , هةرضي ماددةي شةشةمي ثرؤذةكةية ليذنة ثَيشنياز دةكات ال بربَي: هةشتةم
 .وةزيرةو بةثَيرؤ ضارةسةر دةكرَي

 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَيتةوة, ي ثرؤذةكةية ليذنة ثَيشنياز دةكاتهةرضي ماددةي حةوتةم: نؤيةم
 .ئةرك و ؤةرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة ثَيرزؤي ديار دةكرَين:يةكةم
وةزير بؤي هةية رَينماييطةلي ثَيويست بؤ بة ئاساني جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية : دووةم

 .يَندةربهَي
يان , لة ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكةدا بكاتةوة, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي يان بةش يان هؤبة: سَييةم

 .يان ئي غايان بكات, يةكيان خبات
 .ضونكة زيادةية, هةرضي ماددةي دةيةمي ثرؤذةكةية ليذنة ثَيشنياز دةكات ئي غا بكرَي: دةيةم

 .ةكةية ليذنة هي  تَيبينيةكمان لةسةر نييةهةرضي ماددةي نؤيةمي ثرؤذ: يازدةم
 :هةرضي ماددةي دةيةمي ثرؤذةكةية ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي: دوازدةم

 (.حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن, ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثَيوةن ي ارةكان)
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, زدةمي ثرؤذةكةية ليذنة ثَيشنياز دةكاتهةرضي ماددةي يا: سيازدة

دا بَ و (وةدايعي كوردستان)لة رؤذي دةركردنيةوة كاري ثَي دةكرَي و لة رؤذنامةي ؤةرمي , ئةم ياساية)
 (.دةكرَيتةوة

 :وةيةي خوارةوة دابرزَيذرَيئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَي, دةربارةي هؤكاري داناني ياسايةكة: ضواردةم
 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية

لةبةر ئةوةي وةزارةتي ثيشةسازي لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ا تازة دانراوة دايةرةكاني كارةباشي لَي 
بةو ئاماجنةش كة كةر ثشةسازيةكاني هةرَية يةك خبرَين و سةرثةرشتيي ضاالكي و ئاراستة , دابرز كراوة
بؤ مسؤطةر كردني , ثيشةسازيةكان( املنتجات)ة باشي ثيادةكرَي و ريقابةي ضؤنَييك رةنَيوهاتة كردنيان ب

ئةوةي كة لةطةَل شةرتوشرووت و موايةؤاتي ثَيرؤ كراودا جووت يةك دةطرنةوةو بة ئاماجني ضاككردني 
لةبةر ئةوانة بة , جؤرةكانيان و رَيكخستين ئيش و كاري وةزارةتةكة و بةرزَيوةبةرايةتية طشتييةكاني

زةروور زانرا ياسايةك دابنرَي ئةرك و ؤرمان و ئاماجنةكاني وةزارةتةكةو بةرزَيوبةريةتيةكاني ديار بكات و 
 .جا بؤ وةديهَيناني ئةو ئاماجنانة ئةم ياساية دانرا, ئةركو ؤرماني هةريةكةيان رَيك خبات

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ازي ؤةرمووليذنةي ثيشةس
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ثيشةسازي هةن َي تَيبيين خؤي هةية لةسةر ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي هةرَيمي 

 .كوردستان



 039 

 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان/ بؤ
 راثؤرت/ ب

بؤ طفتوطؤ , ةسازي و وزة كؤبوونةوةيةكي ساز كردليذنةكةمان ليذنةي ثيش 7/2/0226لة رَيكةوتي 
كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بةثَيي نووسراوي سةرؤكايةتي 

دوا خوَين نةوة و طفتوطؤ كردني خاَلةكاني , 17/3/0226ئةجنومةني نيشتماني كوردستان لة رَيكةوتي 
 :انةي هةبوو لةسةر ثرؤذةكةليذنةكةمان ئةم تَيبيني, ثرؤذةكة

 :ماددةي دووةم: يةكةم
 :و بةم شَيوةية(12)ليذنةكةمان بة ثَيويست دةزاني ئةم دوو خاَلة زياد بكرَيت لة دواي خاَلي 

هان اني ثةرةثَي اني ثيشةسازي و ثيشةسازي دةست و ثيشةو ثَيشكةش كردني ئاسانكاري بؤ مةبةسك  -19
 .ثَيش را بردن و بةرؤراوة كردن

هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي دارايي بؤ ضاالك كردني بةنكةكاني ثيشةسازي بؤ ثَيشكةش كردني  -02
 .ثشتيواني ثَيويست بؤ ثرؤذة ثيشةسازةكاني كارتةكاني تايبةت و تَيكةاَل بة هةرَية

 ماددةي سَييةم –دووةم 
وةزارةت و بةرزَيوةبةرايةتية وةزير بؤي هةية هةن َي دةسةاَلتةكاني خؤي ب اتة بريكاري  :خاَلي يةكةم

 .طشتيةكاني و هةر كةسي تر
, زياد بكرَيت لة كؤتايي خاَلي دووةم( ثسثؤرزي)ليذنةكةمان بة ثَيويست دةزاني ئةم وشةي  :خاَلي دووةم

, ئةمةش وا دةطةيةنَي كةوا بريكاري وةزارةت ثَيويستة برزوانامةي ثسثؤرزي هةبَيت لة بواري ثيشةسازي
ؤستَيكي سياسية طرنط نيية كةو ثسثؤرزي هةبَيت لةم بوارةو رستةكةش بةم شَيوةية ضونكة وةزير ث

 :دةبَيت
( ؤيع ي و خدمةتيان لة دة ساَل كةم  نةبَيت)ليذنةكةمان بة ثَيويست دةزانَي ئةم رستةية  :خاَلي سَييةم

 .زياد بكرَيت لة كؤتايي خاَلي سَييةم
بة مةرجَي برزوانامةي زانكؤيان هةبَيت و شارةزاو ئةزموون اري  ,لة ضوار كةس زياتر نةبن: راوَيذكاران -7

 .ؤيع ي بن و خدمةتيان لة دة ساَل كةم  نةبَيت
لة ( ثرؤذةكاني ثيشةسازي)ليذنةكةمان بة ثَيويسك دةزانَي زياد كردني وشةي  :ماددةي ضوارةم –سَييةم 

 :بةم شَيوةية بَيت( عو ب)خاَلي 
 .و ثرؤذةكاني ثيشةسازيية حكوميةكان بةرزَيوةبةرايةتي كارطة -ع

 .بةرزَيوةبةرايةتي كارطةو ثرؤذةكاني ثيشةسازي ئةه يةكان -ب
 :بةم شَيوةية دةبَيت, ليذنةكةمان بة ثَيويسك دةزانَي ئةم رستةية بطؤرزَيت :ماددةي ثَينجةم –ضوارةم 

: وةي وةزارةتةكةوة دايبيَنيان لة دةرة, هةر شارةزايةكي ثسثؤرزَيكي دي كة وةزير لةناو وةزارةت -0
 .ئةن امة
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ضونكة لة دةسةاَلتي , البردني خاَلي سَييةم لة ماددةي ثَينجةم بؤ ماددةي شةشةم خاَلي سَي –ثَينجةم 
 .سوثاس, وةزيرة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .و عةرةبي خبوَيننةوةليذنةي ياسايي ماددةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثيشةسازي بة كوردي 
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيستا ماددةي يةكةم دةخوَينمةوة

ح:بملاط يحبملبيو حبزبئبطحبلتطلي ح طلتاط ريحاقصا :بال ىلحبملطها
ح.بلا بقحكورهستط بقليمح:بالقليم-1
ح.بلصوطع  زبراح:بلوزبرا-0
ح.بلصوطع  زا ح:بلوزا -7
ح.بلصوطع ح كي ح زبرا:بلوزبراح كي -4
ح.بجمللسحبالستشطر حللوزبرا:بجمللس-0

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي يةكةم بة زماني كوردي
 :مةبةست لةم دةستةواذانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة :ماددةي يةكةم

 .عَيراق -هةرَيمي كوردستان : هةرَية -1
 .وةزارةتي ثيشةسازي: ةزارةتو -0
 .وةزيري ثيشةسازي: وةزير -7
 .بريكاري وةزارةتي ثيشةسازي: بريكاري وةزارةت -4
 .ئةجنومةني راوَيذكاريي وةزارةت: ئةجنومةن -0

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .رؤكي ئةجنومةنبةرزَيد سة
, ضونكة ئةم وةزارةتة تازة لة هةرَيم ا دانراوة, ليذنةي ياسا تةئي ي ثرؤذةي ياساكة دةكات: يةكةم

هةن َي , ثَيشنيازيش دةكات ديباجةي بؤ دابرزَيذَي و ماددةكاني تةبويب بكرَين و برزطةكاني رَيك خبرَين و
 .َين كة ثاش  لةم راثؤرتةدا دةخرَينة بةرضاوهةموار و راستكردنةوةش لة هةن َي لة بةن ةكاني ا بكر

 :دارزشتين ديباجةي بةم جؤرةي خوارةوة بَيت, ليذنة ثَيشنياز دةكات: دووةم
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 بةناوي خواي بةخشن ةو ميهرةبان
 بةناوي طةلةوة

 عَيراق –ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
لةسةر , ي هةموار كراوو1990ي ي ساَل(1)ي ياساي ذمارة (06)ي ماددة (1)ثشت بة حوكمةكاني برزطة 

لة , عَيراق –ئةجنومةن نيشتمانيي كوردستان , داواي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستاني عَيراق
 :ي ا برزياري داناني ئةم ياسايةي خوارةوةي دا(0226) / /ي ر رؤذي) (دانيشتين ذمارة

 6002ي ساَلي )(ياساي ذمارة 
 عَيراق –مي كوردستان ياساي وةزارةتي ثيشةسازيي هةرَي

 :ثَيشنياز و راسثاردةي ليذنة ئةمانةي خوارةوةن, دةربارةي ماددةي يةكةم لة ئةسَ ي ثرؤذةكة: سَييةم
دووبارة دارزشتنةوةي دَيري يةكةمي ماددةكة بؤ ئةوةي لةطةَل رشتةي ثَيرزؤ كراوي ثَيناسةكاني ديكةدا  -1

 .اتوون بطوجنَيكة لة ياساكان ثةرلةماني كوردستان ا بةكار ه
 .برزطةكاني ماددةكة بة نووس  بنووسرَين( بلترلرالتحبل قمي )زجنرية رةنووسةكاني  -0

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

, نيية, ئةن اماني بةرزَيد كةس تَيبيين هةية لةسةر ماددةي يةك, ليذنةي ثيشةسازي موالحةزةيان نيية
كَي لةطةَل نيية دةسك , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, وةماددةكة دةخةينة دةنط انة

 .تكاية ماددةكةي تر, ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبلاط ي  حبال :بملطها حيف حبلصوطعي حبلوشطط ح وجيه حبلوزبرا حبلاطمح توىل حبلصوطعي حبلقططع ح  ومي  ح  طوا  قليم

ح: متطرسحلتحقييحبهابفبطحسطحاط ي,ح بملختلطح بخلطصحيفحجمطلحبلصوطعطتحبلتحوالي ح بلرتكيبي ح بملا في 
ح.بقرتبجحسيطس حبلتصويعح ح ضعحبالهابفح بملؤش بتحللقططعطتحبلصوطعي حيفحب طرحخططحبلتومي حيفحبالقليم-1
ح.بملتوسط ح  ايااحبملاىحللقططعطتحبلصوطعي بعابهحبخلططحبلرووا ح -0
ح.بعابهحهربسطتحبجلا ىحبلفوي ح بالقتصطها حللمشطراعحبلصوطعي ح بقرتبجحبهربجبطحيفحخططحبلتومي حيفحبالقليم-7
ح. وفي حبملشطراعحبلصوطعي ح بخلاسي حبملق را-4
بطحكمطح  وعطح بجيطهحبحللولحبالش بفحعلىحب شط حبلقططعطتحبلصوطعي ح  وجيببطح  قوامح تطئجح وفي حخطط-0

ح.بملوطسب حهلط
بجطزاح أسيسحبملشطراعحبلصوطعي حب ح وسيابطح  غيريحبغ بضبطح ااحبعابهحهربس حبجلا ىحبلفوي ح بالقتصطها ح-6

ح.للمش  ع
حبالرشطهبتح-3 ح  قاام حبملاتماا حللموبصفطت حسطط قتبط حاضمخ حمبط حبلصوطعي  حبملوت طت ح وعي  حعلى بل قط  

ح. ححترنيح وعي حه هحبملوت طت بلتوجيبطتح شأ
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ح. أسيسحبجملماطتحبلصوطعي ح بخلاسطتحبلالزس حهلطحيفحب طرحخططحبلتومي حبلصوطعي حيفحبالقليم-2
حبج ح-9 حسخ حبلتومي  حبهابفحخطط حخيام حمبط حبلصوطعي  حللقططعطت حبلصوطعي ح بلتطوا  حبلبحث حخطط  ضع

ح حبلامليطت ح  طوا  حبلصوطعي  ح بخلاسطت حبملوت طت ح قويطتححترنيح وعي  ح بهخطل ح ففيضحكلفبط بال تطجي 
ح.جاااا

بفطلحبالج ب بتحبخلطص ححبمطا حبلبيئ ح هربس حسشطك ح لوثبطح طلتورييحسعح زبراحبلبيئ حيفحبالقليمح بجيطهح-12
ح.بحللولحهلطح قارح اليحبالس ح أ شط حبلوزبرا

حبلتارابي -11 حبلا ربت حخالل حسخ حبلوزبرا حيف حبلاطسل  حبلقوى ح  طوا  ح بملاطهاحح ومي  حبجلطساطت حسع  بلتاط  
ح.بلفوي ح بمل بكزح بملؤسرطتحبملتخصص حلبتحبلاالق حهبخ ح خطرجحبالقليم

ح. طوا حب ظم حعم حبالهبربتحبلصوطعي ح أ شطتبطحبملختلف ح ستط ا ح طبيقبط-10
ح.ب شط حبلوزبرابهبراحقطعااحسالوسطتحللما ف حبلالمي ح بلتووولوجي ح بملوبصفطتحبلفوي حبملتالق حمبختلفح-17
ح.ستط ا ح وفي حبلضوب طح بلتاليمطتحبخلطص ح طلرالس حبلصوطعي حبملبوي حيفحبلاطس -14
ح. ش يعح صاا حبملوت طتحبلصوطعي حبلو وي -10
ح.للوزبراحبحليحيفحبملشطرك حيفحبملاطر حبلصوطعي حهبخ ح خطرجحبالقليم-16
وطعي ح بملتخصص حللام حيفحه بئ ح ساطس حبلوزبراحبلتاطقاحسعحبخلدب حبالجط بح بلش كطتح بملؤسرطتحبلص-13

ح. ااحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزرب 
حلتطوا حعم ح-12 ح بملوط بحبالستشطرا  حبلا لي  ح بلتووولوجي  حبلبحوثحبلالمي  حس بكز ح بلتورييحسع بلتاط  

ح.بلوزبراح ااحسوبفق حرئطس حجملسحبلوزرب 
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .جنومةنبةرزَيد سةرؤكي ئة
 .وَيرزاي تةرجومةكةي بة كوردي بةو شَيوةيةي خوارةوة دةخوَينمةوة

يان , ئةم وةزارةتة لة هةرَيم ا ئاراستةكردني ضاالكي ثيشةسازي و ثةرةثَي اني طةشةثَي اني :ماددةي دووةم
كةرتي ثيشةسازيي طشك و تَيكةاَلو و تايبةتيش لة بوارةكاني ثيشةسازي ( تنمية)بوذان نةوةي 

بؤ وةديهَيناني ئةم ئاماجنةشي ئةم كارانةي , و ثَيكهَينةكي و مةعريفي ا دةطرَيتة ئةستؤو(تةحوي ي)
 :خوارةوة ثيادة دةكات

لة هةرَيم ا ثَيشنيازي سياسةتي ثيشةدار كردن و دةست نيشان , لة ضوارضيَ وةي ث نطةلي طةشةثَي ان-1
 .دادةنَي كردني ئاماجنةكان و ثَيويست بؤ كةرتة ثيشةسازييةكان

ث نطةلي ماوةي مام ناوةن  و ث نطةلي ماوةي دوور بؤ كةرتةكاني ثيشةسازي ئامادة , ث ن انان سااَلنةو -0
 .دةكات

لَيكؤَلينةوةي بواري سوودي هونةري و ئابووري بؤ ثرؤذةطةلي ثيشةسازي ئامادة دةكات و ثَيشنيارزيش  -7
 .م ا تؤمار بكرَينهةرَي( تنمية)دةكات كة لة ث نطةلي طةشةثَي ان 
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 .ثرؤذةي ثيشةسازي و خدمةتطوزاريي برزياردراو جَي بةجَي دةكات -4
سةرثةرشك ضاالكي كةرتةكاني ثيشةسازي دةكات و رَينماييشيان دةكات و ئةجنام طةلي بةجَي هَيناني  -0

 .ن بؤ دةدؤزَيتةوةث نةكانيش لة رووي ضةن َيك و ضؤنَيتيةوة هةَل ةسةنطَييَن و رَيطا ضارةي لة باريشيا
ئةوجا مؤَلةتي , ثاش ئامادة كردني لَيكؤَلينةوةي باري سوودي هونةري و ئابووري بؤ هةر ثرؤذةيَي -6

 .يان طؤرزيين مةبةستةكانيان دةدات, يان بةرؤراوانكردنيان, دامةزران ي ثرؤذة طةلي ثيشةسازي
كة لةطةَل , َي دةخاتة ذَير ضاوةوةبة جؤر( املنتجات الصناعية)ضؤنَيك بةرهةمة ثيشةسازيةكان  -3

خةسَ ةتة دياركراوةكان ا ضونيةك زامن بَي و رابةرَيك و رَينماييطةلي خؤيشي بؤ ضاك  كردني ضؤنَيك 
 .ثَيشكةش دةكات( املنتجات)ئةو بةرهةمانة 

ساز دةداو  ثيشةسازي لة هةرَيم ا كؤمةَلطةي ثيشةسازي(( التنمية)لة ضوارضَيوةي ث نطةلي طةشةثَي ان  -2
 .خدمةتطوزاريي ثَيويستيان بؤ داب  دةكات

ث ن انان بؤ لَيكؤَلينةوةو ثةرةثَي ان بؤ كةرتةكاني ثيشةسازي بة جؤرَي دادةنَي كة سوود بة  -9
ئةمةش بؤ ئةوةية كة ضؤنَيك بةرهةمةكان و , ئاماجنةكاني ث نطةلي طةشةيَث ان ببةخشَي

بةرةو باشرتر بطؤرزدرَين و ( االنتاجية)ب  و ئيشوكاري بةرهةمةكان خدمةتطوزاريية ثيشةسازيةكان ضاك  
 .ئةركو خةرجيان كةم  بَل و تةكنيكي تازة بابةتيان بضَيتة ناو

بةهاودةنطي لةطةَل وةزارةتي ذينطةي هةرَيم ا، ئيجرائاتي تايبةت بة ثاراستين ذينطةو لَيكؤَلينةوةي  -12
بةرو، هةن ةي ثَيوةن يشي بة بداظي وةزارةتةكةوة هةبَي، رَيطا  كَيشةطةلي ثيسبووني ذينطة دةطرَيتة

 .ضارةيان بؤ دةدؤزَيتةوة
لةرزَيطاي خولي مةشق و، بةهاوكاريي زانكؤكان و ثةميانطة هونةرييةكان وناوةن و دةزطا ثسثؤرزةكاني  -11

ثَي دةكات و بةرةوضاك ي  ثَيوةن ي ار، لةناوةوةو دةرةوةي هةرَيم ا، هَيدي كار لةناو وةزارةتةكةدا، طةشة
 .دةطؤرزَي

سيستةمي كاري بةرزَيوةبةرايةتية ثيشةسازييةكان ضاالكيية جؤربةجؤركانيانةوة ثةرةثَي ةداو دةطؤرزَي  -10
 .و، بةدووي جَيبةجَيكردنيان ا خةخمؤردةبَي

بة ضاالكيية بنكةي زانياري، بؤ مةعريفةي زانسك و تةكنؤلؤجي و موايةؤاتي هونةريي ثَيوةن ي ار  -17
 .جؤربةجؤرةكاني وةزارةتةكةوة بةرزَيوة دةبات

بةدواداضووني جَيبةجَيكردني بةن و بةست و رَينماييطةلي تايبةت بة سةالمةتيي سةنعةتطةري و  -14
 .ثيشةطةريي ناو كارطةكان ا دةضَي

 .هان اني هةناردني بةرهةمةكاني ثيشةطةري نيشتماني دةدات -10
 .تي بةش اري لة ثَيشانطا ثيشةسازييةكاني ناوةوةو دةرةوةي هةرَيم ا بكاتوةزارةت مايف خؤية -16
دواي رةزامةن يي سةرؤكايةتيي ئةجنومةني وةزيران، وةزارةت لةطةَل شارةزاياني بياني و كؤمثانياو  -13

 .دةزطا ثيشةسازي و ثسثؤرزةكان ا، رَيك دةكةوَي كة لة دةزطاكان و كارطةكاني وةزارةتةكةدا كار بكةن
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دواي رةزامةن يي سةرؤكايةتيي ئةجنومةني وةزيران، وةزارةت لةطةَل ناوةن ةكاني لَيكؤَلينةوةي  -12
زانسك و تةكنؤلؤجية نَيودةوَلةتيةكان و، نووسينطة راوَيذكاريةكان ا بؤ بةرةوضاك  طؤرزيين ئيش و 

 .كاروباري وةزارةتةكة هاوكاري دةكات
 (:كركوكي كمال.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي ياسايي
 :سصطفى ابوبكر عب الكريةبةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ليذنة ئةم ثَيشنيازو راسثاردانةي خوارةوةي هةية, هةرضي ماددةي دووةمي ثرؤذةكةية

 .بةنووس  بنووسرَين( بلترلرالتحبل قمي )زجنرية رةنووسةكاني  -1
 (.ته و)ةتاي ماددةكة بؤ وشةي لة سةر(  توىل)طؤرزيين وشةي  -0
 .دا دابنرَي(بلصوطعي )زياد بكرَي و لة دواي (  وفري)دا وشةي (2)لة برزطةي  -7

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي ثيشةسازي
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةكةمان بة ثَيويست , ةسازي ا حريةيف و يةدةوي نةهاتووةلةبةر ئةوةي لة ئةه ايف وةزارةتي ثيش

 :و بةم شَيوةية(12)دةزانرَي ئةم دوو خاَلة زياد بكرَيت لة دواي خاَلي 
هان اني ثةرةثَي اني ثيشةسازي و ثيشةسازي دةست و ثيشةو ثَيشكةش كردني ئاسانكاري بؤ مةبةسك  -19

 .ثَيش را بردن و بةرؤراوة كردن
نطي لةطةَل وةزارةتي دارايي بؤ ضاالك كردني بانكةكاني ثيشةسازي بؤ ثَيشكةش كردني هةماهة -02

 .ني تايبةت و تَيكةاَل بة هةرَيةثشتيواني ثَيويست بؤ ثرؤذة ثشةسازةكاني كارتةكا

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .نةي ثيشةسازيجةنابي وةزير رةئيت لةسةر ثَيشنيارةكاني ليذنةي ياسايي و ليذ
 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ئةطةر لة , بة عام باسي ييناعات دةكات, بةنيسبةت يناعاتي يةدةوي لَيرة تةح ي ي نةكردووة

 .ةوة نييةئ, (يفحجمطلحبلصوطعطتحبلتحوالي ح بلرتكيبي ح بملا في ح بليا ا )بي ايةتي ماددةي دوو 
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ياسايي
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة مانعيمان نيية ئةوة ئيداؤة بكرَيت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .دكتؤرة رؤذان ؤةرموو, با ناويان بنووس , ئةن امة بةرزَيدةكان ئةوانةي دةيانةوَيت دسةي بكةين
 :رؤذان عب القادر دزةيي.بةرزَيد د

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية ثَيشنيارةكة بة عةرةبي , ثرؤذةكة وَينةي عةرةبيةكةم الية, سةبارةت بة برزطةي دووي ماددة دوو

حبل), دةَلَية حللقططعطت حبملاى ح  اياا ح بملتوسط  حبلرووا  حبخلطط ح  طوا ح)ئةطةر وشةي , (صوطعي بعابه
حبجلاااا حبلقططعطت ح ب شط  حبلقطئم  حبلصوطعي  ضونكة ث نةكان , وابدامن باش ة, زياد بكرَيت(  بلقططعطت

هةروةها برزطة شةش باسي , لةبةر ضي ئةو ث نانة وةزارةت داي ةنَيت, دةبَيت ئةو مةبةستة دياري بكرَيت
كة , كاتَي ئيجازة دةدةيَي مةرجةكاني تَي ا بَيت, ةوةي نةكردووةباسي ئي غا كردن, ئيجازةي تةئسيس دةكات

يان , ئايا مايف ئةوةي نيية ئي غاي ئيجازةكة بكات, هةن َيك لةو مةرجانة لة دةست دةدات, دةست بةكار بوو
ئةطةر برزطةيةك بة تةشجيعي ئيستيسماري يناعي زياد بكرَيت , تةرخيصةكة لةو مةشروعة وةرطرَيتةوة

سج ت هةبَيت لة , نازامن بةرزَيد وةزيري ثيشةسازي رةئي ضية بةرزائاتي ئيخترياع زياد بكرَيت, شةثَية با
سج تيش هةبَيت بةرزائاتي ئيخترياعي , تةراخيصي ئيجباري هةبَيت, وةزارةت مةحني تةراخيص بكرَيت

 .زؤر سوثاس, تَي ا بثارَيدن وةكو خاَلَيك زياد بكرَيت لة مةهامي وةزارةت
 (:كمال كركوكي.د)َيد حمم  دادر عب اه بةرز

 .نازناز خان ؤةرموو

 :بةرزَيد نازناز حمم  عب القادر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لة ثَيناوي بة ثيشةسازي كردني كؤمةَلطةي كوردستان و )من ثَيشنيار دةكةم ئةم ؤةدةرةية زياد بكرَيت 
ثَيويستة وةزارةت هةماهةنطي تةواوي هةبَيت لةطةَل , ثَيطةيان ني كاديري ثيشةسازي لة هةموو رووَيكةوة

كة تَيي ا دوتاخبانةي ثيشةسازي و كارطةي , وةزارةتي ثةروةردةو دروست كردني كؤمةَلةي ثيشةسازي
بؤ ئةوةي دوتابيان لةوَي ا بةشَيوةيةكي ثرزاكتيكي ؤَيري ثيشةو بةرهةمهَينةري , بةرهةمهَينان هةبَيت

 .سوثاس, يناعي بن
 (:كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه  بةرزَيد

 .سؤزان خان ؤةرموو
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, من ئةو يناعةت مةعريفةيةكةم نةزاني ضية؟ حةز دةكةم دوايي وةزير روونكردنةوةيةكمان ب اتَي

 .بدان  يناعةتي مةعريفي ضية كة لة يةكةمةوة هاتووة
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حبملق را) ا دةَلَيت لة خاَلي ضوارةم ح بخلاسي  حبلصوطعي  حبملشطراع خةدةمي باوةرز ناكةم عاي ي , ( وفي 
تةبعةن , لَيرةدا كؤمةَلة هاوواَلتيةك هةنة, خةدةمي عاي ي وةزارةتي شارةوانيية, وةزارةتي يناعة بَيت
, ةتة لة كاري دةستكارطةكانيان عيبار, ئةوانة هةمووي كارطةو ئيشي دةستيان هةية, ئةوانة كَيشةيان هةية

ئةوانة ئيشةكةيان واية كة بةدةست دةبَيت , وةزارةت تاكو ئَيستا هي  دةستَيك راناكَيشَيت بؤ ئةو خةَلكانة
ض , ئَيستا ئةو خةَلكانةي كة موراجةعةي وةزارةتي يناعة دةكةن, يةعين هي  مةكينةي تيا نيية, بكرَيت

لةبةر ئةوة , بة هي  شَيوةيةك تةعاموليان لةطةَل ا ناكةن, يان بؤ هةر شتَيك بَيت, بؤ ثارضة زةوييةك بَيت
ضونكة ئةوانة , كاتَيك كة باسي يناعات دةكرَيت يناعاتي دةسك ئيداؤة بكرَيت, من ثَيشنيار دةكةم لَيرةدا

لةبةر ئةوة دةبَيت , مةجبور دةبن دةضن لةناو شاردا شوَين دةطرن و تةلةوسيش بَ و دةبَيتةوة
 .ضونكة هةية و زؤريشة, بةتي دابنرَيت بؤ يناعاتي دةسكؤةدةرةيةكي تاي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ئةوة يناعاتي يةدةويية, ئةوة وةزير خؤي داواي كرد ئيداؤة بكرَيت
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم كاتَيك , يان نةنووسرَيت, َيت يةدةويضونكة طرنط نيية لَيرة بنووسر, هةموو شتَيك بؤيان

ثَيي دةَلَيت تؤ يناعاتي دةستيت هيضت لةالي من , كَي بوو كة مورزاجةعةتي وةزارةت دةكات, هاوواَلتيةك
 .كة ئةوة باس بكرَيت, كةسانيش هاتوون داواي ئةويان كردووة, ئةو كَيشةية روو بةرزوو بؤتةوةو, نيية

حبملتالق ح)لة خاَلي سيازدة دةَلَيت  حبلفوي  ح بملوبصفطت ح بلتووولوجي  حبلالمي  حللما ف  حسالوسطت حقطعاا بهبرا
حبلوزبرا ئةطةر مةركةزي , ياخود مةركةزَيكي مةع ومة, ئةطةر ئةوة مةبةسك وةبسايتة, (مبختلفحب شط 

ئَيمة , سرَيتبةاَلم ض ثَيويست دةكات لةناو ياسايةك بنوو, ئةوة دةي ي ناكات, بانكي زانياريية, مةع وماتة
بؤ طةشة كردني , ئةوة كاري وةزارةتة ئؤتؤماتيكي بؤ خؤي دروسك دةكات, وبسايتَيك دروست دةكةين

ح صاا ح)باسي تةي ير كراوة لة خاَلي ثازدة , لَيرةش ا باسي تةسويق كردن نةكراوة, خؤيةتي  ش يع
هَيشتا نةطةيشتوونةتة ئةو , شةمان نييةئَيمة كَي, بةاَلم باسي تةسويق نةكراوة, (بملوت طتحبلصوطعي حبلو وي 

بةاَلم ئةطةر , ئي  ئينشائةَلَ  دةتان بَيت, ئاستةي يناعاتَيكي موهيمان هةبَيت و تةي يري بكةين
ئينجا لة دوايَي بري لةوة , دةبَيت لة ناوةوة تةسويق بكرَيت خةَلكةكة ديمةتي بدانَيت, هةتان بَيت

كة ليذنةي , لة هةمان كاتيش ا من ثشتطريي لةو دوو خاَلة دةكةم, تكة ضؤن تةي ير دةكرَي, بكرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, ثيشةسازي داواي كردووةو

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك رةشاد ؤةرموو, سوثاس
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 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حب شط ح)ماددةي دووةم ؤةدةرة ثَينج هاتووة  بةنيسبةت, من بةس هةن َي ئيداؤةم هةية بالش بفحعلى
ح بجيطهحبحللولحبملوطسب حهلط ح  وعط حكمط ح  قوامح تطئجح وفي حخططبط ئيداؤة ( بلقططعطتحبلصوطعي ح  وجيببط

 .ئةوة يةك, ( محطا حب تطجبط)بكرَيت لةسةري 
ب ح وسيابطح  غيريحبغ بضبطح ااححبجطزاح أسيسحبملشطراعحبلصوطعي )لة ثاش ئةوةي , بةنيسبةت ؤةدةرة شةش

هةي ةتَيكي تايبةت , (بعابهحهربس حبجلا ىحبلفوي ح بالقتصطها حللمش  عحسخحقب حبهليئ حبخلطص حيفحبلوزبرا
 .سوثاس, دةبَيت لة وةزارةت ديراسةي ئةو جةدواية بكاتن

حيفحب طرحخططحبل)ؤةدةرةي هةشتةم  حهلط ح بخلاسطتحبلالزس  حبلصوطعي حيفح أسيسحبجملماطتحبلصوطعي  تومي 
وةزارةتي شارةواني و كارةباش , ضونكة هةر وةزارةتي يناعة نيية, (بالقليمح طلتورييحسعحبلوزبربتحبملاوي 

 .دةطرَيتةوةو دةوريان هةبَيت لة دروست كردني ئةو نةوعة موجةمةعةية
, ي كوبرا هةيةيناعات, يناعة دوو بةشة, خاَلَيكي تر بةنيسبةت مةشاريعي يناعي و خةدةمي باس كرا

, مكور, تؤرنة و تؤرنةضي( طراجات الغسد والتشحية)ي ثَيي دةَلَين (خ مات ما بع  البيع)يناعات هةية 
ئيعتيبار , (خ مات ما بع  البيع)بةاَلم ثَييان دةَلَين , ئةوانة لة زمين يناعية, موختةبةراتي تةسوير

 .دةكرَيت خةدةماتي يناعيية
بخلطص ححبمطا حبلبيئ ح هربس حسشطك ح لوثبطح طلتورييحسعح زبراحبلبيئ ح بلوزبراححبفطلحبالج ب بت)ؤةدةرة دة 

يفحبالقليمح بجيطهحبحللولحهلطح قارح اليحبالس ح)ح,حضونكة وةزارةتي شارةوانيش تةرةؤة لة مةوزوع,ح(بلبلااطت
 .زؤر سوثاس, ( أ شط حبلوزبرا

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .اك حمةمةد ؤةرةج ؤةرمووك, سوثاس

 :بةرزَيد حمم  ؤرج اب 
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو لة هةموو , وةزارةتي يناعة وابدامن هةر لة سةرةتاوة ئيشةكاني بة دوو جؤر دابرزَيذرَيت باشة
يةعين , يةعين وةزارةتَيكي تايبةتي هةية بة يناعةتي خةؤيفة, تةنانةت لة هةن َي واَلت, دنياداية

يةعين لةم دةوروبةرة , دوةلي نامية كة عَيراديش يةكَيكة لةوانة, ناعةتي دورس و يناعةتي سووكي
هةتا بؤ منوونة , يناعةتي دورس لةم ناوضةيةدا نيية, هةمووي دورساييةكةي لةسةر يناعةتي خةؤيفةية

انيا بة تةنها لة ئيسث, ة%(4)ئةم حةوزةي لة رؤذهةاَلتي ناوةرزاست ا بة هةموويةوة ئينتاجي دورس لة 
لةبةر ئةوة دةبواية ئةم وةزارةتةي ئَيمة هةر لة سةرةتاوة طرنطيةكي زؤر ئةساسي بة يناعةتي , ة%(3)

بةس لةمةودوا , بةشَيكي يناعاتي دورس كة ئَيمة نيمانة, يةعين بيكات بة دوو بةشةوة, خةؤيفة ب ا
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يشيةوة كة لة ثَيكهاتةكةي جَيطةي تةنانةت لة ئةخري, بةشي دووةم يناعاتي سووك, ئيشي بؤ دةكات
 .سوثاس, موديريةتَيك بؤ سووك, موديريةتَيك بؤ دورس, خؤيةتي دوو موديريةت هةبَيت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك بةَلَين ؤةرموو
 (:بةَلَين)بةرزَيد ب  عب اه حممود 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةاَلم ئيشارةت بةوة نةدراوة كام خاسيةت , سيةتة دياري كراوةكان دةكاتنلة ؤةدةرة حةوت باسي خا

 .مةؤروزة لَيرة مواسةؤاتي عالةمي لَيرة زياد بكرَينت, خؤماَلية, ئيق يميية, مواسةؤاتي عالةميية
 يةعين ساز دةدا نازامن سازدان بةرزاسك بؤ ئةوةية, لة ؤةدةرة هةشت باسي كؤمةَلطةي ثيشةسازي ساز دةدا

 .يان دروست دةكات, يان دادةمةزرَييَن, 
يةعين مةؤروزة ئةو خةخمؤريةش لَيرة , (بةدووي جَي بةجَي كردني خةخمؤر دةبَيت)ؤةدةرةي دوازدة لة 

 .يةعين ئةوة كوردي ة, يةعين بةدووي جَي بةجَي كردنيان ا دةضَيت, هةَلبستَيت
ةش اري لة ثَيشانطا ثيشةسازييةكاني ناوةوةو وةزارةت مايف خؤيةتي ب)ؤةدةرة شازدة بة راي من زيادة 

 .مايف خؤيةتي يةعين ئةو ؤةدةرةية زيادة, نازامن ئةو ؤةدةرةية بؤ لَيرة بَينت, (دةرةوةي هةرَيم ا بكات
يةعين ئةوة , دةضَيتةوة ؤةدةرةي تر, ؤةدةرةي حةظ ةو هةذدةش بة رةئي من لَيرة جَييان نابَيتةوة

زؤر , نةك ئةه او, نيدامي ئي اريية, نةك لَيرة لة ئةركةكانةوة هاتووة, دَيت هةردووكيان لة نيدام داخي ي
 .سوثاس

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك ديَ مان ئامَي ي ؤةرموو
 (:دي مان ئامَي ي)بةرزَيد حمم  اب  ياحل  
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

لةم دؤناغةدا ئَيمة زياتر , ئَيمة لة دؤناغَيكي ئينتيقاليينة ,تةئي ي رةئي كاك حمةمةد ؤةرةج دةكةمةوة
ئةم سياسةتي ئابووريةش كة هةموو ئةو واَلتانةي كة , ثَيويستيمان بة ثرؤذةكاني بضووك و مامناوةن ية

ي ئيعتيمادي لةسةر ثرؤذةكاني %(72)تا ئَيستا يابان لة , ضاكسازي ئابووري دةكات و تةبةني كردووة
تةموي ةكةش مومكينة بَينت لة دوةلي ماحنة و ين وق نةد ي دةولي و , اوةن ي كردووةبضووك و مامن

 ش يعحب شط ح)ثَيشنيارَيكي موح ةدم هةية وةكو ييغةيةك زياد ببَينت بةو شَيوةية بَيت , دوروزي حكومةت
 .زؤر سوثاس, (بملشطراعحبلصوطعي حبلصغرياح بملتوسط ح بجيطهحآليطتحبلتموا حهلط

 (:كمال كركوكي.د)م  دادر عب اه بةرزَيد حم

 .كاك عب الربان امساعيد ؤةرموو
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 :بةرزَيد عب الربن امساعيد س ية
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة دةبَيت موحاوةلة بكةين ثَيش هةموو شتَيك خؤمان لة , من تبَيبينيةكة هةية لةسة ئةو ماددةية
ي ئَيستا زؤر دةبيين طةَلَيك لة كارطةكان و مةعامد و ئةوانة كةض. بةستنةوة بة ئابووري دةرةوة رزطاركةين

, بؤ منوونة لة شاري ئاكرَي كارطةي زةيك خواردن هةية رووني زةيت, لة كوردستان راطرياون و ئيش ناكاتن
ئةمة بةخؤي دةبَيتة واوةستة , ئَيمة دةبَيت بض  ئةو زةيتة لة دةرةوة بَين , ئةوة دوو ساَلة راطرياوة

لةبةر ئةوة كة دةَلَين ئَيمة زةيك بَين  هةرزان ة لةطةَل ئةوةي , ني ئابووري لةطةَل جَيطةي دةرةوةبوو
سَي , ئَيمة دوو ئةه او, بةاَلم ئةطةر ئَيمة لَيرة دروسك بكةين, مومكينة وا بَينت, لَيرة دروسك بكةين

 :ئةه او ئيستيفادةي لَي دةكةين
ئةوة , بازارزيش بؤ بةرهةمةكان ثةي ا دةبَينت, ةين طوَلة بةرؤذة بضينندةتوان  ؤةالحةكان تةشجيع بك-1

لةبةر ئةوة ثَيويستة ئةو , زؤر ئيستيفادةي تَي اية, عةمةلةش ئيش دةكات, لةوَي ئيشي خؤيان دةبينن
ئةوة بة سياسةتي , ض لة ديتاعي تايبةتي بَينت, جا ض لة ديتاعي عامة بَينت, كارطانة بكةونة ئيش

 .زؤر سوثاس, بةاَلم كاركردنيان زؤر زةرووريية, مةربوتة حكومةتة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

ئةوة لة كوردستان , ئةوة بة نةوعَيك طوَلة بةرزؤذة كار دةكات, هةر بؤ مةع وماتت كارطةي زةيك ئاكرَي
 .ؤةرموو كاك سةردار هةركي, بؤية لة دةرةوة زةيت دةهَينن بؤ ئاطاداري, نيية

 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

حللموبصفطتح)لة برزطة حةوت هاتووة دةَلَيت  حسطط قتبط حاضمخ حمبط حبلصوطعي  حبملوت طت ح وعي  حعلى بل قط  
كام وةزارةتةو بة كام , من لَيرة ثرسيار دةكةم ئةو مواسةؤات موعتةمةدة كَي تةح ي ي دةكات, (بملاتماا

كة سةاَلحيةتي , ئَيمة هةتاكو ئَيستا ئةو سةاَلحييةتةمان نةداوةتة وةزارةتي ثيشةسازي, سا تةندية كراوةيا
كة رةدابةي لةسةر ئةو , ئينجا مايف ئةوةي ب ةييَن, خؤيةتي ثَيش  دةبَيت ئةو سةاَلحيةتةي ب ةييَن

ثَيشنيار دةكةم ييغةكةي , كةينبؤية من ثَية واية ئَيمة لة هةمان برزطة ضارةسةري ب, نةوعيةتةي بكات
حبملوت طتحبلصوطعي ح بل قط  -3)بةو نةوعة بَيت  ح  قاامحبالرشطهبتح حتاااحبملوبصفطتحلووعي حبجلوها عليبط

 (. بلتوجيبطتح شأ ححترنيح وعي حه هحبملوت طت
كردن لةو  دةعوةت لة موشارةكة, لة برزطةي شازدة ثشتطريي لة كاك بةَلَين دةكةم بة حةديقةت ئةوة زيادة

بةاَلم كة وةزارةت بةش ار , بؤ خؤيان مايف ئةوةيان هةية بةش ار بن, مةعرةزةي بةثَيي دةعوةت دةبَيت
لة رَيطاي ئةو موعاميد و ئةو ديتاعي خاص , دةبَيت لةو دةعوةتة لة رَيطةي خودي وةزارةت بةش ار نابَيت

حبلصوطعيحيف)ت بؤية ثَية واية ئةطةر ئةو برزطةية بطوترَي, بةش ار دةبَينت حبلقططع حبملشطرك   بالش بفحعلى
 .سوثاس( بملاطر حهبخ ح خطرجحبالقليم
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك بارزان ؤةرموو
 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حيفحب طرحخططح أسيسحبجملماطتحبلصوطعي ح بخلاسط)من تَيبينة لةسةر برزطةي هةشت هةية  تحبلالزس حهلط

حبالقليم حيف حبلصوطعي  , ئةطةر بةرزَيدان و ليذنةي دانوني رازي بن, من ثَية باشة واي لَي بَيت, (بلتومي 
ح  وبف ح) حبلصوطع  ح وعي  حقرب حجغ بفيًط ح  وزاابط حبجلا ى حلاربسطت ح فقط حبلصوطعي  حبجملماطت  أسيس

 .سسوثا, (بالسوط يطتح  قاامحبخلاسطتحبلالزس حهلط
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو كاك حاتةم
 :بةرزَيد حامت حمم  جان حسن

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةرزَيطاي خولي مةشق و، بةهاوكاريي زانكؤكان و ثةميانطة )لة برزطةي يازدة ماددةي دوودا هاتووة دةَلَيت 
َيوةن ي ار، لةناوةوةو دةرةوةي هةرَيم ا، هَيدي كار لةناو هونةرييةكان و ناوةن و دةزطا ثسثؤرزةكاني ث

لَيرة بة دةناعةتي من بطوترَيت لة رَيطاي خولي , (وةزارةتةكةدا، طةشة ثَي دةكات و بةرةوضاك ي دةطؤرزَي
ضونكة ثةميانطاي ثيشةسازي , مةشق و بة هاوكاري زانكؤكان و ثةميانطاكاني ثيشةسازي و هونةرييةكان

 .سوثاس, ن دةكاتة تةكنةلؤجيةكانهونةرييةكا
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .جةنابي وةزير ؤةرموو
 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة , ئَيستا دانوني ئيستيسمار هةية, دورس و سووك, تةبيعي يناعةت دةَلَين دوو بةش يناعةت هةية

 .مةشاريعي طةورةو مةعامي ي طةورة لةو ناحيةية عاي ي ئيستيسمارة, ئةو شتانة تةوزيع كراوة
ئَيمة ئةو , ئَيمة تةماشاي ئةوةي دةكةين لةسةر ض ئةساسَيك ئةوة رةدابة دةكرَيت, بةنيسبةت رةدابة

ئةو مةعمةلة  مةعامي نةي كة دَين ئيجازة لة ئَيمة تةلةب دةكةن مواسةؤاتي خؤيان دةَلَين مةسةلةن
ئَيمة ناض  لة بازارز شتةكان و يان شك دي , ئَيمة ئةوة تةعقيب دةكةين, بؤمان دةَلَين, ئينتاجي ضية

 .ئَيمة لةسةر ئةوانة رةدابة دةكةين, بةطوَيرةي ئةو ئةساسةي كة دةدةنة ئَيمة, هةية تةعقيب بكةين
حصيد حاي ة كة ئَيمة ئيجازة دةدةين ئةوة تة, يةكَيكيان باسي ئةوةي كرد كة مةعام ةكان داخراون

, يةعين دادةخرَيت, يةكةم جار جةزاي دةدةييَن, ئةو مةرجانة كة لةسةري تةنفيد كرا, مةرمجان هةية
 .ئةطةرنا دووبارةو سَي بارة هةر نةيكرد مةعمةلةكة دةثات دةكةين ئةوة شتَيكي واري ة
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ئَيمة بؤ تةتوير و , توير لة زؤر جَيطا باس هاتووةتة, دةَلَين تةتوير, تةتوير كة دةَلَين لَيرة تةئسيسي
لةوانة ئَيستا ئَيمة لة موديريةي مةركةز تةدريبمان هةية لةطةل , تةشجيع موحاوةلة دةكةين لةو دانونانة

هةتا ئَيستا هي , سَي مةركةزي تةدريب بؤ مةعامي ي ئةه ي و حكوميةكان, يوئَين ئيتيفادمان كردووة
ئَيمة بة يارمةتي تةدريل , لة سَي موحاؤةزة دروست بكةين بةيارمةتي يوئَينحكوميةكان راوةستاوة 

ئةوة مةبةست ئةوة , مةع ومات طوتيان ئي ارةي داعي ةي مةع ومات, ئةوانة دةكةين و تةتويريان دةكةين
, وَينتئَيمة مةركةز موديريةكمان هةية ئةو مةع وماتانةي كة تازة لة دنيا بة ديار دةكة, نيية ئةو داعي ة

يان ئةوةي كة داواي دروست كردني , ئةو مةشاريعانةي كةدَيت, ئَيمة ئةوانة كؤ دةكةينةوة لة الي خؤمان
 .ضةن  مةسرةؤيان دةضَيت, مةعاميد و ئةوانة دةكاتن ثَييان دةَلَي  جةدوايان بؤ دةردةين 

ة يةعين ئةوةي تةحويد تةحوي ي, تةبعةن ئَيمة لَيرة سَي جؤرمان طوتوة, طوتيان يناعةي مةعريفية
ومةعريفيية ئةوةية , تركيبية يةعين تةمجيع كردن, كردن كة ماددةي خام تةحويد دةكةين بؤ يناعة

يةعين , يةكةم جار ئةساسي ئةو مةعمةلةية ئةوة مةعريفيية, ئةساس تؤ كة شتَيك دروست دةكةيت
هةرضةن ة , رؤيشي لةطةَل بَينتئَيوةش تةرحتان كرد يةدةوي و حة, يةكةم جار مةعريفةتةكةي دادةنيت

ض نةوعة يناعةيةك بةشَيوةيةكي , ضونكة ئَيمة لَيرة تةح ي مان نةكردووة, ئةوة تةحصيد حاي ة
 .سوثاس, طشتيية

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ياسايي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي ئَيمة بؤي ضووينة لةو مونادةشاتانة ئةو , ر ئةو مةوزوعة مونادةشة و دسة كراتةبعةن زؤر لةسة

ئَيمةش تةئي ي جةنابي وةزير دةكةين كة , بةنيسبةت ئةوة حريةيف زياد بكرَيت, خااَلنةية بة حةديقةت
ئةطةر زيكريش بكرَيت هي  , ضونكة هةرضةن ة تةحصيد حاي يشة, داخيد بكرَيت يةدةوي و حريةيف

 .زةرةري نيية
حه ليًط)بةنيسبةت مواسةؤاتي موعتةمةدة ثَية باشة  ئةطةر ئيمكان بَيت ئةوة ئيداؤة ( بملوبصفطتحبملاتماا

 .بكرَينت
بعابهحبخلططحبلرووا ح بملتوسط ح  ايااحبملاىحللقططعطتحبلصوطعي حسعحس بعطاح)بةنيسبةت هي دووةميش 

 .بةنيسبةت ؤةدةرة دوو, اث نييةئةوة ئةطةر ئيداؤة بكرَيت خر( بلتوزاعحبجلغ بيف
بةنيسبةت خاَلةكاني تر ئةوةي ليذنةي ثيشةسازي ثَيشنياري كرد مةسةلةي تةوزيع و تةنسيق لةطةَل 

ئَيمةش هي  الرميان , ئةطةر بكرَيتة برزطةيةكي زيادة, وةزارةتي دارايي بؤ ضاالك كردني مةساريفي يناعي
 .نيية و تةئي ي دةكةين
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من ثَية واية ئةطةر بةرزائةي ئيخترياع داخيد بَيت , باسي بةرزائةي ئيخترياعي كرد بةنيسبةت رؤذان خان
بةرزائةي ئيخترياع لة يةك لة برزطةكان , بةنيسبةت ئةو وةزارةتة تايبةرةن ي خؤي هةية, شتَيكي باشة

 .زياد بكرَيت ثَية شتَيكي باشة
 .سوثاس, ن بؤمان دةست نيشان كرائةمة بةرزاسك ئةو موالحةزتانة بوو لة كاتي مونادةشة كرد

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

ليذنةي يناعة رةئي خؤت , ليذنةي يناعة رةئي خؤتان دةربربزن, ليذنةي ياسايي ئةطةر يياغة بكرَيت
 .باشة سوثاس, ئةطةر موالحةزةت هةبَيت, تا ليذنةي ياسايي يياغةي خؤيان تةواو دةكةن, بَ َي

 :د كرية حبري عب اهبةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي ثشتيواني لَي دةكاتن, هةردوو موالحةزةي ثيشةسازي بة نةزةر وةرطرياوة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك سةردار ؤةرموو
 :بةرزَيد سردار يباح بوزو هركي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةحةديقةت , (املوايفات املعتم ة عامليًا)َيروان باسي ئةوةي كرد ئةطةر ثَيشنيارةكة بطؤرزَيت جةنابي كاك ش

مواسةؤاتَيك هةبَينت , ئةوة وةكو ياساي ذينطة نيية, نةمدانيوة مواسةؤاتي موعتةمةدةي عالةمي هةبَينت
بةثَيي خوتةتي تةمنية ئةو مواسةؤاتة هةر واَلتَيك مواسةؤاتي خؤي هةية , هةموو واَلت بةكاري بَينن

 .سوثاس, ئةوةي لةو واَلتة هةية تؤ ئةو مواسةؤاتة دادةنَييت
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .سؤزان خان ؤةرموو
 :بةرزَيد سؤزان شهاب نوري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ان وةكو دانونةكاني تر بضَيتةوة طور, كة باسي تةعادود دةكرَيت( 12)كة خاَلي , لَيرةدا داواكاريةك كرا

 .ليذنةي ياسايي باسي نةكرد, لَيرة لة ئةه ايف وةزارةتةكةوة نووسراوة, شوَيين خؤي
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .كاك جةمال داسة, سوثاس
 :بةرزَيد مجال حمم  داسة

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةت رَيطر بَيت لة , هةبَيت ئيداؤة بكرَيت لة يةكَيك لة خاَلةكان امن تَيبينيةكة هةية ئةطةر ئيمكان 

مةسةلةن لَيرة هةن َي شةريكات هةية دَين , ؤرؤشتين مةعامي ي دوتاعي عام و خاص بؤ مةبةسك داخسنت
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َيك هي  كات, يةعين رَيطة بطريَيت لةو مةعام نة لةو ؤرؤشتنانة, بؤ ئةوةي دايبخةن, لَيرة مةعاميد دةكرزن
ئةمة , بؤ ئةوةي دايبخات, مةجالي ئةوة نةدةن شةريكةيةكي بياني بَيت يةكَي لة شةريكةكاني ئَيمة بكرزَيت

 .سوثاس, زؤر طرنطةو يةكَيكة لة واجيباتةكاني وةزارةتي يناعة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

لَيرة دةتوان  ماددةكة لةطةَل , ةنط انةوةبؤ ئةوةي بيخةينة د, ليذنةي ياسايي تكاية ئاخري ييغةتان
ثَيشنياري كاك جةمال دامسيش , ثَيشنياري ليذنةي ياسايي و رةئي وةزير و تةئي ي خبةينة دةنط انةوة

 ..ؤةرموو كاك رةشاد, ئةطةر بة نةزةري ئيعتيبار وةربطريَيت
 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مةعمةلَيك , بةاَلم زةوابك بؤ دابنرَيت, ناكرَيت مةنع بكرَينت, دةزائيةن دةؤرؤشرَيت ؤرؤشتين مةعاميد

دةبَيت , دابي ة بؤ تةنازول ئةوة دانونيةن موخاليفة ناكرَيت, دابي ة بؤ موساهمة كردن, دابي ة بؤ ؤرؤشنت
, واسةؤات باس كرا زؤربةنيسبةت م, دوو شت هةية ئةطةر رَيطة ب ةن, بة شتَيكي تر ضارةسةري لَي بكرَينت

ئَيستا لَيرة , هي ئةو دةوَلةتةش هةية, خؤي مواسةؤات دوو مواسةؤات هةية لة هةموو دنيا عالةمي هةية
ئةو دوو مواسةؤاتة ئيشي ثَي دةكرَيت بة رَيطةي وةزارةتي , مواسةؤاتي عَيرادي هةية و عالةميش هةية

 .زؤر سوثاس, ثابةن  دةبن ثَيي تةختيتةوة دابةش دةكرَيتة سةر هةموو وةزارةتةكان و
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .دةخيةينة دةنط انةوة, ئةطةر ليذنةي ياسايي ئاخري موالحةزةيان نيية
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 جطة لةو موالحةزةتانةي نيشامنان ا موالحةزةي ترماوة؟

 (:كمال كركوكي.د)ادر عب اه بةرزَيد حمم  د
كَي لةطةَل داية دةسك بةرز , ئَيستا ماددةكة لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي ياسايي و وةزير دةخةينة دةنط انةوة

, ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا, كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ماددةي تر ليذنةي ياسايي

 :د شَيروان نايح حي ريبةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلاطلا 

هوحبل ئيسحبالعلىحللوزبراح بملرؤ لحعخحبعمطهلطح  وجيهحسيطستبطح  صارحعوهح  وف ح طش بفهحمجيعح:بلوزا -1
طحبلفوي حبلق بربتح بال بس ح بلتاليمطتحيفحك حسطحلهحعالق حمببطمحبلوزبراح  شويال بطح صالقيط بطح سطئ حشؤ  ب

ح. بملطلي ح بالهبرا ح بلتوظيمي ح فيحبقوطمحبلقط و 
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علىح,حارطعاحبلوزا حيفح وجيهحبلوزبراح بالش بفحعلىحشؤ  بطحضمخحبلصالقيطتحبل ح اباحبليه: كي حبلوزبرا-0
ح.ب حاوو حقطصالحعلىحشبطهاحجطساي حبال لي 

ح.طساي حبال لي ح لهحخداح ممطرس طهاحبجلالحازااحعاههمحعخحبر ا ح ب حاوو وبحسخحمحل حبلشب:بملرتشطر  -7
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ــةم ــر: يةك ــة      : وةزي ــةتي وةزارةتةك ــتةكردنم سياس ــارو ئارزاس ــيش وك ــة ئ ــةو ، ل ــاآلي وةزارةتةكةي ــةرؤكم ب س

ثَيكهاتةكان و دةسـةآلتيان   هةموو برزيارو ؤةرمان ورَينماييطةلَي كة ثَيوةن ييان بة كارو ؤرمان و, بةرثرسةو
و كاروباري ديكةي هونةري ودارايي وكارطَيري و رَيكخستين وةزارةتةكـةوة هـةبَي، بـةثَيي حوكمـةكاني ئـةم      

 .ياساية، لةوةزيرةوة دةردةضن و خؤي سةرثةرشك دةكات
زير دةدات ، لة لة ضوار ضَيوةر ئةو دةسةآلتانةدا كة ثَيم دةسثَيردرَر ياري ةر وة: بريكارر وةزارةت:دووةم

 . مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي, رَينمايي كردني وةزارةتةكة و سةرثةرشتم كردنم كاروبارةكاني ا
لةضواركةس زياتر نابن، دةشَل برزوانامةي زانكؤيان هةبَي و، شارةزا و خاوةن ئةزموون و :راوَيذثَيكراوةكان

 .بن( ئةزمون ار)
 (:مال كركوكيك.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ياسايي

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي بة زماني كوردي
 :ئةوة ليذنة ئةم ثَيشنياز و راسثاردانةي خوارةوةي هةية, هةرضي ماددةي سَييةمي ثرؤذةكةية

 .نبة نووس  بنووسرَي( بل قمي )زجنرية رةنووسةكان  -1
 :وةكو ئةمةي خوارةوة( 1)دووبارة دارزشتنةوةي برزطةي  -0
سةرؤكم باآلو ، بةرثرسي ئيش وكارو ئارزاستةكردنم سياسةت و سةرثةرشتكردن و ريقابةكردني : وةزير)

وةزارةتةكةيةو، هةموو برزيارو ؤةرمان ورَينماييطةلَيكيش ثَيوةن ييان بة ئةركوؤرمان و ثَيكهاتةو 
وباري ديكةي هونةري ودارايي وئي اري ورَيكخستين وةزارةتةكةوة هةية، بةثَيي سةآلحييات و كار

وةزير لةبةردةمي ئةجنومةني وةزيرانيش ا بةرثرس دةبَي ، , حوكمةكاني ياساية لة وةزيرةوة دةردةضَي
 (.ضونكة خؤيشي ئةن اميََكي هاوكاري ئةجنومةني وةزيرانة

ضونكة ئةوة بة دةدَيكي ياسايي , البربَي( دووةم)لة برزطةي ( َيمةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةب)رستةي  -7
 .لة كؤتايي برزطةكةدا زياد بكرَي( لةاليةن وةزيرةوة)رستةي , ضارةسةر كراوة
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ي ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكة بؤ ماددةي دووةم دواي ئةوةي كة (0و1)طواستنةوةي هةردوو برزطةي  -4
لة ماددةي سَييةم ا ( سَييةم و ضوارةم)تا زجنريةي , دةكرَي ي بؤ زياد(بة ث ةي بةرزَيوةبةر)رستةي 
 .وةربطرن

 (.بَل بة زجنريةي ثَينجةم –راوَيذكارةكان  -7)زجنريةي  -0
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ئةو دوو ؤةدةرةيةي كة دةتةوَي زياد بكرَي خبوَينةوة تكاية
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .ةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةنب
 .البربَي( دووةم)لة برزطةي ( مةرجيشة برزوانامةي زانكؤي هةبَي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ئةوةتان بؤ خبوَينةوة, ئةو دوو ؤةدةرةيةي ويستت بَيتة ئةوَي

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ي ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكة بؤ ماددةي دووةم دواي ئةوةي كة رستةي (0و1)ةردوو برزطةي طواستنةوةي ه

 .لة ماددةي سَييةم ا وةربطرن( سَييةم و ضوارةم)تا زجنريةي , ي بؤ زياد دةكرَي(بة ث ةي بةرزَيوةبةر)
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ثيشةسازي ؤةرموو
 :ن س ية خ ي ابةرزَيد عدال ي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير )ئَيمة سَي خاَلمان هةية سةبارةت وةزير خاَلي يةكةم لة كؤتايي خاَلةكةدا ئةم رستة زياد بكرَيت 

بؤي هةية هةن َي لة دةسةاَلتةكاني خؤي ب اتة بريكاري وةزارةت و بةرزَيوةبةرةكاني طشك و هةر كةسي 
 .بةس لَيرة تةسبيت نةبووة, ان ا ئيسبات بووةئةوة لة طشت وةزارةتةك, (تر

نابَيت شةهادةي ثسثؤرزي , ميهةنيية, ضونكة وةزارةتَيكي تةخةيوييية, سةبارةت بة بريكاري وةزارةت
ئَيمة بة ثَيويستمان زاني بة ثسثؤرزي زياد بكرَيت , ئان ئيختيسار بَيت, زانكؤيي لة شةهادةي زانكؤي زراعة

 .لة بريكاردا
 .شَيوة لة راوَيذكارةكان خدمةتيان لة دة ساَل كةم  نةبَينت زياد بكرَيت لة ؤةدةرةي سَييةمبة هةمان 

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .رةئي ليذنةي دانوني تكاية
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
مانبةرةي كة خؤي دةيةوَيت هةن َيك لة دةسةاَلتةكاني خؤي يان ئةو ؤةر, يان مودرا عام  و, وةكيد وةزير

ثسثؤرزيةكةش ئَيمة هي  مةنيعةران , بةنيسبةت ئةطةر ئيداؤة بكرَيت, ئَيمة ثشتطرييي لَي دةكةين, ب اتَي
 .سوثاس, ئةم دوو ؤةدةرةية ئَيمة تةئي ي دةكةين, لة زؤربةي وةزارةتةكان ئةو ؤةدةرةية هاتووة, نيية

 (:كمال كركوكي.د)م  دادر عب اه بةرزَيد حم
ئَيستا ماددةكة لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي ياسايي و ليذنةي , جةنابي وةزير هي  موالحةزةتان نيية

كَي لةطةَل ا نيية , كَي لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ثيشةسازي دةخيةينة دةنط انةوة
 .ليذنةي ياسايي تكاية ماددةكةي تر, دةنط وةرطريابة كؤي , دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح: توو ح شويالتحبلوزبراحممطحاط ي :بملطهاحبل ب ا 

ح.ا أسهحسوظفحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح ااط  هحعاهحسخحبملوظفني:سوتبحبلوزا -1
ح.قطص حعلىحشبطهاحجطساي حأ لي ح ااط  هحعاهحسخحبملوظفنيحااا هحسوظف:سوتبح كي حبلوزبرا-0
ح بملطلي ح-7 حبالهبرا  حللشؤ   حبلاطس  حبملاا ا  حجطساي ح: حقطص حعلىحشبطها حعطم حساا  حسوظفح ارج  ا أسبط

ح:ب لي حسخحل  حبخلداح بالختصطصح    بطح بط
ح.ساا ا حبلشؤ  حبالهبرا -1
ح.ساا ا حبالف به-0
ح. ي ساا ا حبلشؤ  حبلقط و-7
ح.ساا ا حبملطلي -4
ح.ساا ا حبالعالمح بلاالقطت-0
ح.ساا ا حبل قط  ح  اقييحبلابخلي-6
ح:بملاا ا حبلاطس حللتخطيطح بملتط ا -4

 ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي حيفحبالق ح سخحل  حبخلداح بالختصطصح
ح:    بطح بط

ح.ساا ا حبلشؤ  حبلفوي -أ
ح.بملشطراعح بالستامطربتحساا ا ح-ب
ح.ساا ا حفصيصطتحبخلط ح بلولف -ج
ح.ساا ا حس كزحبملالوسطتح بملا ف حبلالمي -ه
ح:حبملاا ا حبلاطس حللصوطع ح-0
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ح:ا أسبطحسوظفح ارج حساا حعطمحقطص حعلىحشبطهاحجطساي حب لي حسخحل  حبخلداح بالختصطصح    بطح بط
ح.ساا ا حبملاطس حبحلووسي -أ

ح.اطس حبالهلي ساا ا حبمل-ب
ح.ساا ا حبلريط احبلووعي -ج
ح.ساا حبلشؤ  حبلت طرا -ه

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ثةيكةري وةزارةتةكة لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةي ضوارةم

ــر  -1 ــينطةر وةزي ــةي   : نووس ــا، برزوانام ــةرؤكايةتيي دةك ــةر س ــةي بةرزَيوةب ــةرَي بةث  ــةبَي،   ؤرمانب ــؤي ه زانك
 .ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن

ؤرمانبةرَي بةث ةي بةرزَيوةبـةر سـةرؤكايةتي دةكـات، برزوانامـةي زانكـؤي      : نووسينطةر بريكارر وةزارةت -0
 .هةبَي، ذمارةيَي ؤرمانبةريش ياري ةي دةدةن

ي بةرزَيوةبةري طشك سةرؤكايةتيي ؤرمانبةرَي بة ث ة: بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي كاروباري ئي اري ودارايي -7
 :دةكا، برزوانامةي زانكؤي هةبَي و، لةو ئيشةدا شارةزاو ثسثؤرز بَي ئةمانةي خوارةوةش داوةستةي دةبن

 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري كارطَيري -ع
 .تاكةكان( االؤراد)بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري  -ب
 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري ياسايي -ج
 .رزَيوبةرايةتي داراييبة -د
 .بةرزَيوةبةرايةتي راطةيان ن و ثَيوةن ييةكان -ه
 .ناوخؤيي( ت ديق)بةرزَيوةبةرايةتي ضاودَيري و وردبيين  -و
ؤرمانبةرَي بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشك سـةرؤكايةتي  : بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي ث ن انان و بةدواداضوون -4

انكــؤي هـةبَي و، لــةو ئيشـةدا شــارةزاو ثسـثؤرز بــَي ئةمانـةي خــوارةوةش     دةكـا، بــة اليـةني كــةم برزوانامـةي ز   
 : داوةستةي دةبن

 .بةرزَيوةبةرايةتي كاروباري هونةري -ع
 (.بالستامطربت)بةرزَيوةبةرايةتي ثرؤذةطةل و وةبةرهَينانةكان  -ب
 .بةرزَيوةبةرايةتي ثارةي تةرخانكراو و ئةركو خةرجي ث ن -ج
 .ةن ي زانياري و مةعريفةي زانسكبةرزَيوبةرايةتي ناو -د
ــازي  -0 ــتيي ثيشةس ــةتي طش ــا،     : بةرزَيوةبةراي ــةرؤكايةتيي دةك ــك س ــةري طش ــةي بةرزَيوةب ــة ث  ــةرَي ب ؤرمانب

 :ئةمانةي خوارةوةش داوةستةي دةبن, برزوانامةي زانكؤي هةبَي و ، شارةزا و ثسثؤرز بَي
 .بةرزَيوةبةرايةتي كارطة حكوميةكان -ع
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 .يةتي كارطة ئةه يةكانبةرزَيوةبةرا -ب
 .بةرزَيوةبةرايةتي زةمانةتي ضؤنَيك -ج
 .بةرزَيوبةرايةتي كاروباري بازرطاني -د

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ياسايي ؤةرموو

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات, هةرضي ماددةي ضوارةمي ثرؤذةكةية

 :وةزارةت لةم بةرزَيوةبةرايةتية طشتييانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةي ضوارةم
ؤرمانبــةرَي ســةرؤكايةتيي دةكــا، برزوانامــةي  : بةرزَيوةبةرايــةتي طشــتيي كاروبــاري ئيــ اري ودارايــي : يةكــةم

ثَيـوةي  , ئةو بةرزَيوةبةرايةتيانةش كة لة ثرؤذةكـةدا هـاتوون  , وون و ثسثؤرز بَيزانكؤي هةبَي و، خاوةن ئةزم
ضـونكة بـةثَيي ناونيشـانةكة خـؤي     , يـش لـَي ال بـ ريَ   (بة ث ةي بةرزَيوةبـةري طشـك  )رستةي , واوةست دةبن

 (.يةكةم)يش بكرَي بة (7)زجنرية ذمارة  –بةرزَيوةبةري طشتيية 
رسـتةي  , (بةرزَيوةبةرايةتي طشتيي ث نـ انان و بةدواداضـوون  ( )دووةم)بة بكرَي ( 4)زجنريةي ذمارة : دووةم

, ضـونكة بـةثَيي ناونيشـانةكة خـؤي بةرزَيوةبـةري طشـتيية      , يشـي لـَي ال بـ ريَ   (بة ث ةي بةرزَيوةبةري طشـك )
 .بةرزَيوةبةرايةتيةكانيش كة لة ثرؤذةكةدا هاتوون ثَيوةي داوةست دةبن

بـة ث ـةي   )رسـتةي  , (بةرزَيوةبةرايـةتي طشـتيي ثيشةسـازي   ( )سـَييةم )رَي بـة  بكـ ( 0)زجنريةي ذمارة : سَييةم
ــك  ــةري طشـ ــ ريَ  (بةرزَيوةبـ ــَي ال بـ ــي لـ ــتيية    , يشـ ــةري طشـ ــؤي بةرزَيوةبـ ــانةكة خـ ــةثَيي ناونيشـ ــونكة بـ , ضـ

 .بةرزَيوةبةرايةتيةكانيش كة لة ثرؤذةكةدا هاتوون ثَيوةي داوةست دةبن
 (:كيكمال كركو.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي ثيشةسازي ؤةرموو
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
( ثرؤذةكاني ثيشةسازي)ليذنةكةمان بة ثَيويست دةزانَي زياد كردني وشةي : سةبارةت بة ماددةي ضوارةم 

 :بةم شَيوةية بَيت( عو ب)لة خاَلي 
 .سازي حكوميةكانبةرزَيوةبةرايةتي كارطة و ثرؤذةكاني ثيشة -ع

 .بةرزَيوةبةرايةتي كارطةو ثرؤذةكاني ثيشةسازي ئةه يةكان -ب
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .جةنابي وةزير رةئيت لةسةر ئةو ثَيشنيارانة
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 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, ؤةردي نيية, هةمووي تول دةكات( ساا ا حعطس حللصوطع ), عةي عامةبةخؤي ئةساسةن موديريةتي ينا

يان هةر بـة  , ئةطةر ئةو مةعةمةلة مةشاريع بَيت, تةماشاي مةعام ةكان دةكات, ئةوة موديري مةعام ةكانة
 .ثَية واية زيادة, خؤي مةشروعة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ؤةرموو مام رةشاد, تةنها دوو كةس, يةوَي مونادةشة بكاتئةن اماني ثةرلةمان كَي دة

 :بةرزَيد رشاد اب  ابراهية

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وا باش ة ناوي ببَيتة , لةبةر ئةوةي مةشاريعي ديتاعي خاص بةخؤيةوة دةطري, بةنيسبةت ئةو موديريةتة

ك لــة ئةه اؤــةكاني وةزارةت تةمنيةيــة  ضــونكة يــة, (ساا اةة حبلتوميةة حبلصةةوطعي حملشةةطراعحبلقطةةطعحبخلةةطصحح)
 .تةمنيةي مةشاريعي ديتاعي خاية

, (ساا اة حبلتقيةيسح بلرةيط احبلووعية حححح)بكرَيتـة  ( ساا اة حبلرةيط احبلووعية ححح)يـش هـاتووة   (ج)بةنيسبةت 
 .سوثاس, ضونكة لة ئةسناي ؤةحس دوو شت ؤةحس دةكرَيت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ؤةرموو كاك بارزان, شنياري ياسايي ئةوانة دةرزواتة نيدامبةثَيي ثَي

 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة يةك, داوةستة نيية, خؤي وشةكة واوةستةية
نةسـيج و يـناعاتي   , غيدائي, مةسةلةن يناعاتي هةن ةسي و ثي ؤكيميايي, يناعاتي طةورة هةية/ دووةم

ئةطــةر  , ئةمــة ســةر بــة ض بةرزَيوةبةرايةتيــةكن ديــاري نــةكراوة      , ائ  و زؤرمــان هةيــة  ســةيارات و مــةك 
 .بةرزَيوةبةرايةتي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .بؤ ئةوةي ليذنةي ياسايي رةئيةكةت وةربطرن, تكاية رةئيةكةت بة وازني ب ة

 :بةرزَيد بارزان حمم  دادر
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةنطي دةرنةضووة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

, بؤ ئةوةي بيخةينة دةنط انةوة, ليذنةي ياسايي ئاخري تَيبينيتان هةبَيت, موديرياتي ؤةرعي دةضَيتة نيدام
ز كـَي لةطـةَل دايـة دةسـك بـةر     , ئَيستا ماددةكة لةطةَل ثَيشنيارةكاني ليذنـةي دـانوني دةخةينـة دةنط انـةوة    
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تكايـة  , بـة كـؤي دةنـط وةرطـريا    , كَي لةطةَل نيية دةسك بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس   , بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 . ليذنةي دانوني ماددةكةي تر

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبخلطسر 

 :سخ اتألفحبالستشطر حللوزبراححبجمللس/ب ال

حرئيرًط:بلوزا -1
ح. طئبًطحلل ئيس/بلوزبراح كي -0
 .بعضط /انيسرتشطر-7

ح.بعضط /نيبلاطسحبملارب ح-4
ح.عضوًب/ب حسوظفحبخ حا بهحبلوزا حسوطسبط-0

حهع حبحلطج :ثط يط حكلمط حب  حشب اط حبعيتطهاط حبجتمطعط حللوزبرا حبجمللسحبالستشطر  حااقا حبجمللسحبالح, حاواقا  ال
ح:اامحبالستشطراحيفحبالسورحبلتطلي  اتوىلح ق,ححبضورحرئيرهحب حسخحاووبحعوهحعواحغيط ه

ح.سرتب ي ي حبلتصويعح ح ضعحبخلططحهلطح فيحسيطس حبلتومي حبالقتصطها حيفحبالقليم-1
 ورييحبلام ح نيحبملاا اطتحبلاطس حللصوطع ح  وقياحبسطليبهحيفحبلقضطاطحبملشرتك ح يوبطح بقرتبجحبلتاليمطتح-0

ح.  قاامحبلتوصيطتح ب بحبلشأ 
ح. حبلغط حب حهسجحساا اطتحضمخحبملاا اطتحبلاطس بستحابثحب:حثطلاط

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :لةمانةي خوارةوة ثَيك دَيت: ئةجنومةني رزاوَيذكاريي وةزارةت: ماددةي ثَينجةم

 .سةرؤكة: وةزير -1
 .جَيطري سةرؤكة: بريكاري وةزارةت -0

 .ئةن امن: رزاوَيذكارةكان -7

 .ئةن امن: بةرَيوةبةرة طشتييةكان -4

 .ئةن امة: هةر ؤةمانبةرَيكي دي وةزير بةشياوي دةزانَي -0
كؤبوونةوةيـةكي ئاسـايي   , يـان هـةركاتي ثَيويسـت بكـات    , ئةجنومةني راوَيذثَيكراوي وةزارةت مانطانة: دووةم

يـار نـةبوو بـة ئامـادة     يـان ئةطـةر خـؤي د   , ئةم ئةجنومةنة بة ئامادة بـووني سـةرؤكةكةي نـةبيَ   , ساز دةدات
ــةبيَ  ــةي ن ــووني جَيطرةك ــةوة, ب ــوارةوة    , كؤنابَيت ــةي خ ــةم كاروباران ــةر ئ ــؤي لةس ــذكاريي خ ــةن راوَي ئةجنوم

 :ثَيشكةش دةكات



 621 

ئـابووري  ( سيطسة حبلتومية حح)بةثَيي سياسةتي طةشة ثَيـ اني  , س اتيجي ثيشةدار كردن و داناني ث نةكاني-1
 .هةرَية

وان بةرزَيوةبةرايةتيــةكاني بةرزَيوةبةرايــةتي طشــك ثيشةســازي او يةكخســتين كــاركردن بــةهاودةنطي لــةنَي -0
هةروةها ثَيشنياز كردني رَينمـايي و ثَيشـكةش كردنـي    , شَيوازةكاني كار لة مةسةلة هاوبةشةكاني نَيوانيان ا

 .راسثَيريي لةو بارةيةوة
كخسـتين ضـةن  بةرزَيوةبةرايةتيـةك لـة     يـان ية , يان ثوضةَل كـردن , كردنةوةي بةرزَيوةبةرايةتي نوَي: سَييةم

 .ضوارضَيوةي بةرزَيوةبةرايةتية طشتيةكان ا
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ياسايي

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات كة, هةرضي ماددةي ثَينجةمي ثرؤذةكةية

 (.املستشارون)داهاتووة بكرَي بة (7)كة لة برزطةي ( املستشارين)لة سةرةتاوة الب رَي و وشةي ( يةكةم) -1
 .ضونكة ئةوة بة ثَيرزؤي ناوخؤ ضارةسةر دةكرَي, البربَي( دووةم)برزطةي  -0
وةك , برزَيذرَيبكرَي بة برزطةيةكي سةربةخؤ لة ماددةي حةوتةم ا و بةشَيوازَيكي دي دا( سَييةم)برزطةي  -7

 .دواتر لةم راثؤرتةدا دةردةكةوَي
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ياسايي ؤةرموو
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ةويش ئـ , ؤةدةرةيةك هةية لةوانةية لةبريمان ضوو بَيت بةرزاسك لة وةزارةتـةكاني ديكـة بـةكارمان هَينـاوة    

ثَيمان باشـة  , لَيرة بة مةؤتوحي هاتووة, موستةشارةكان وةكو عةدةدَيكي ستان ةر نابَيت لة ضوار زياتر بَيت
 .سوثاس, لة ضوار زياتر نةبَيت

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ثيشةسازي

 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةية بَيت, ليذنةكةمان بة ثَيويسك دةزانَي ئةم رستةية بطؤرزَيت :ثَينجةمي ماددة

ــةناو وةزارةت    -0 ــر ل ــة وةزي ــثؤرزَيكي دي ك ــارةزايةكي ثس ــةر ش ــبينَ  , ه ــةوة داي ــة دةرةوةي وةزارةتةك ــان ل : ي
 .ئةن امة



 620 

ــراوة   ــرة نووس ــونكة لَي ــ ي, (عضةةوًب/ب حسوظةةفحبخةة حاةة بهحبلةةوزا حسوطسةةبطًحح)ض ــرة تةب ــرد لَي خةةبريح ب ) مان ك
 .ئةوة يةك, (ب حخطرجبط,حبختصطصيحخيتطرهحبلوزا حسخحهبخ حبلوزبرا

ضـونكة  , لة خاَلي سَييةم لة ماددةي ثَينجةم بؤ ماددةي شةشةم, البربَي( ثطلاًط)سةبارةت بة ؤةدةرةي سَييةم 
بستحابثحب حبلغةط حح)ي شةشةم بضَيتة ماددة, ئةوة لة ماددةي ثَينجةم خاَلي سَييةم زيادة, لة دةسةاَلتي وةزيرة

 .سوثاس, (ب حهسجحساا اطتحضمخحبملاا اطتحبلاطس 
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .جةنابي وةزير ؤةرموو
 (:وةزيري ثيشةسازي) عامط بةرزَيد وداد خورشي  

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
منـيش وا  , (عضةوبح/سوظفحبخ حا بهحبلةوزا حسوطسةبطحححب )بةس لَيرة , ئَيمة لةطةَل ليذنةي دانوني موتةؤيق 

مـةؤتوح بَيـت ئةطـةر لـة موئةسةسـةي      , دةبينة ئـةو وشـةي مـوةزةو دةاللـةت لـة مـوةزةيف وةزارةت دةكـات       
 .هةر شارةزا بَيت, يناعاتةكاني تر وةردةطرَيت باش ة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ليذنةي ياسايي

 :نايح حي ري بةرزَيد شَيروان

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
تةئي ي ثَيشنياري ليذنةي ثيشةسازي دةكةين لةو مةسةلة بـة نـةزةري ئيعتيبـار وةردةطـرين لـة ؤةدـةرةي       

 .ثَينجةكة
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ؤةرموو كاك ئارام, ئةن امة بةرزَيدةكان موالحةزةتان هةية
 :مامن ارام رسول بةرزَيد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةرزاستي ا جطـة لـة راوَيـذكاران    , ئةم ئةجنومةني راوَيذكاريية لة هةن َي وةزارةتةكاني ديكةش ا هةمان بووة

لة هةن َي حاَلـةتي  , يان ؤةرمانبةرَيكي تر كة وةزير ثَيي باش بووة, و وةزير و بريكاري وةزير كة ئةن امن
بةثَيي برزطة يـةكي مـاددةي   , دي نوَينةرايةتي هةبووة لةو ئةجنومةن راوَيذكاريية ئَيمة لة وةزارةتةكاني, تر

لة , تؤزَيك ثَيش ئَيستا ياسايةكةي دةرضوو, كة راستةوخؤ ثةيوةن ي بة وةزارةتي بازرطانيةوة هةية, دووةم
ان ثةيوةنـ ي  هةمان كاتيش ا ئةجنومةني راوَيذكاري لة وةزارةتي ثيشةسازي هةميشة بةشَيك لة طفتوطؤيةك

وةزارةتي بازرطاني و ذينطة لةو , بؤية من ثَيشنيار دةكةم نوَينةرايةتي هةردوو وةزارةت, بة ذينطةوة دةبَيت
 .سوثاس, ئةجنومةنةدا بةش ار بن
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ليذنةي ياسايي

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, هـةر كاتَيـك مـةوزوعَيك تـةرح كـرا     , خوبةراي ناوةوة و دةرةوةي وةزارةت جائيدة, َيمة كة دةَلَي  خوبةرائ

ئيمكان هةية خةبريي ئـةو وةزارةتـة ئيسـتي عا بكـات و جـةنابي وةزيـر و       , ثةيوةن ي بة وةزارةتَيك هةبوو
 .سوثاس, راي بثرسي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .كتؤر نايح ؤةرمووكاك د

 :رسضط  غفور نايح.د بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

كـة ذمارةيـان لـة    , بةس تةئكي يش بكرَيتةوة, كة راوَيذكارةكان ئةن امن, لَيرة هةرضةن ة ئاماذةشي ثَي كرا
ئةمـة   ,بةنيسبةت ثَينجةم هةر ؤةرمانبةرَيكي ثسثؤرزي دي كـة وةزيـر بـة شـياوي بدانـيَ     , ضوار كةم  نةبن

 .يان نةكراوة, ثةرزيوة
يان هـةركاتي  , ئةجنومةني راوَيذثَيكراوي وةزارةت مانطانة)من ثَية واية بةم شَيوةية مبَينَيتةوة , دووةميش

ئـةوي  نةيـَيكي ثَيويســت   , لَيـرةوة كؤتـايي ثــَي بَيـت   ( كؤبوونةوةيـةكي ئاســايي سـاز دةدات  , ثَيويسـت بكـات  
بةاَلم ثاش ئةوةوة بةنيسبةت منـةوة ثَيويسـك بـة    , رة دروستة مبَينَيتةوةهةتا ئَي, دةضَيتة نيدامةوة, ناكات

 .لةطةَل رَيد و سوثامس ا, شةرح نازامن
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .ليذنةي ياسايي
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, ةزةر ئيعتيبارمان وةرطرتووةو ثةيرزةويشي دةكةينئةوةي كاك دكتؤر نايح ئيشارةتي ثَي ا بة ن

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
كــَي لةطــةَل دايــة دةســك بــةرز  , ئَيســتا ماددةكــة لةطــةَل ثَيشــنيازي ليذنــةي دــانوني دةخةينــة دةنط انــةوة  

ليذنـةي  , بة كـؤي دةنـط وةرطـريا    ,كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .دانوني ماددةكةي تر

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلرطهس 

ح.للوزا ح شوي حجلط حهبئمي حب ح قتي حقربحبحلطج -1
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ب حبخلةداح ححللوزا حسوالحبملخصصطتحللاطسلنيح فقطحلطبيا حبلام حب حبملوقعحبجلغة بيفحب حبملرةؤ لي حبلوظيفية حححح-0
ح. فقطحللتاليمطت

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي شةشةم

 .بةثَيي ثَيويست ثَيك بهَييَن, يان ليذنةطةلي كاتي, وةزير بؤي هةية ليذنةطةلي هةميشةيي -1
يـان بـةثَيي   , كارةكـةي بـةثَيي سروشـك   , وةزير بؤي هةية بـةثَيي رَينمـايي دةرماَلـة بةكارمةنـ ان بـ ات      -0

 .يان بةثَيي شارةزايي لة كارةكةي ا, يان بةثَيي بةرثرسيارَيتيي وةزيفي, جَيطةي جوطرايف
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .راي ليذنةي ياسايي تكاية
 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

بة , ضونكة ئةوة سةاَلحيياتي وةزيرةو, ليذنة ثَيشنياز دةكات ال بربَي, ددةي شةشةمي ثرؤذةكةيةهةرضي ما
 .ثَيرزؤ ضارةسةر دةكرَي

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ثيشةسازي ؤةرموو

 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, بةس تةنها خاَلي سَييةمي ماددةي ثَينجةم بَيتة ماددةي شةشـةم , لةسةر ئةو ماددةيةهي  تَيبينيمان نيية 

 .سوثاس
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .جةنابي وةزير ؤةرموو
 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ايي دةكةينتَيبينيمان نيية تةئي ي راي ليذنةي ياس

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .ليذنةي ياسايي ئاخري ثَيشنيارتان
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 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
, تةيويتيشي لةسـةر كـرا  , بةرزاسك داواي نةد ة كردووة, ئةو خاَلي سَييةم هةر لة راثؤرتي خؤمان ا هاتووة

 .سوثاس
 (:كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه  بةرزَيد

ــةرزَيدةكان  ــة ب ــةن  , ئةن ام ــة بك ــةوَيت دس ــةي دةيان ــواؤيقن , ئةوان ــةموو م ــارة ه ــاخري  , دي ــايي ئ ــةي ياس ليذن
 .بؤ ئةوةي ب ةينة دةنط انةوة, ثَيشنيارتان خبوَيننةوة
 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثاسسو, هي  ثَيشنيارمان نيية

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
كــَي لةطــةَل دايــة دةســك بــةرز , ئَيســتا ماددةكــة لةطــةَل ثَيشــنيازي ليذنــةي دــانوني دةخةينــة دةنط انــةوة  

ليذنـةي  , بة كـؤي دةنـط وةرطـريا   , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .دانوني ماددةكةي تر

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح:بملطهاحبلرط ا 

 .حتاهحسبطمح  شويالتحبلوزبراح وظطم
 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةركو ؤرمان و ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكة لة ثةيرزةوي ناوخؤ ديار دةكرَي: ماددةي حةوتةم

 (:كمال كركوكي.د)ر عب اه بةرزَيد حمم  داد
 .راي ليذنةي ياسايي

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنة ثَيشنياز دةكات بكرَي بة سَي برزطة و بةم شـَيوةيةي خـوارةوة   , هةرضي ماددةي حةوتةمي ثرؤذةكةية

 :دابرزَيذرَيتةوة
 .كهاتةكاني وةزارةت بةثَيرزؤ ديار دةكرَينئةركو ؤرمان و ئيشة تايبةتةكاني ثَي: يةكةم
وةزير بؤي هةية رَينماييطـةلي ثَيويسـت بـؤ بـة ئاسـاني جَيبـةجَي كردنـي حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية           : دووةم

 .دةربهَييَن
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يـان  , لة ثَيكهاتةكاني وةزارةتةكـةدا بكاتـةوة  , يان هؤبة, يان بةش, وةزير بؤي هةية بةرزَيوةبةرايةتي: سَييةم
 .يان ئي غايان بكات, اتيةكيان خب

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ثيشةسازي

 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, هي  تَيبينيمان لةسةر ئةم ماددةية نيية

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .جةنابي وةزير رات ضية

 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد دبةرزَي

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةطةَل راي ليذنةي ياسايي داين

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .كاك تارق ؤةرموو, ئةن امة بةرزَيدةكان

 :جامباز سعي  حمم   طرق بةرزَيد
 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن

, ئةو تةرجومة كوردية ئَيمة بةرثرسـيار نـ  لَيـي   , ئةويش روون كردنةوةية, ةيةمن تةنيا يةك تَيبينية ه
, ئةطـةر بـرادةران ط ـةييان هـةبَيت    , ضونكة كورديةكة هي ئَيمة نييةو بةرثرس نـ  , ضونكة تؤمار دةكرَيت

 .زؤر سوثاس
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كــَي لةطــةَل دايــة دةســك بــةرز  , ةي دــانوني دةخةينــة دةنط انــةوةئَيســتا ماددةكــة لةطــةَل ثَيشــنيازي ليذنــ 
ليذنـةي  , بة كـؤي دةنـط وةرطـريا   , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 . دانوني ماددةكةي تر

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .يفحبحملطفظطتح طلوزبراحلصوطع    بطحساا ا حب :بملطهاحبلاطسو 

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةرزَيوةبةرايةتيةكاني ثيشةسازي لة ثارَيدطاكان ا دةبةس َين بةم وةزارةتةوة:ماددةي هةشتةم
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ياسايي

 :سصطفى بكرابو عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس, هي  تَيبينيمان نيية لةسةر ئةو ماددةية

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ثيشةسازي

 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .هي  تَيبينية لةسةر ئةو ماددةية نيية

 (:كمال كركوكي.د) اه بةرزَيد حمم  دادر عب
 .جةنابي وةزير

 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةئي ي راي ليذنةي ياسايي دةكةم

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .كاك رةشاد ؤةرموو, بةرزَيدان ئةن امان ئةطةر موالحةزةتان هةية

 :اب  ابراهيةبةرزَيد رشاد 

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي مةعمةلَيكي زؤر هةية لة س َيماني و لة , ئةو موديريانة زةرووريية لة موحاؤةزات مبَينن

 .دهؤك
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

كَي لةطةَل ئي غاي , نةوةئَيستا ماددةكة دةخةينة دةنط ا, سوثاس, نةك موديريةتةكة, ماددةكة لةغو بكرَيت
بة , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, ئةم ثَيشنيارةية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ليذنةي دانوني ماددةكةي تر, ريازؤرينةي دةنط وةرط

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح.اطر ح بقوطمحه بحبلقط و الحاام ح ط ح صحات :بملطهاحبلتطسا 

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةر دةدَي لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا نةطوجنَي كاري ثَي ناكرَي: ماددةي نؤيةم
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 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي دانوني

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .د سةرؤكي ئةجنومةنبةرزَي
 .هةرضي ماددةي نؤيةمي ثرؤذةكةية هي  تَيبينمان لةسةري نيية

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ثيشةسازي

 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .هي  تَيبينمان لةسةر نيية

 (:كوكيكمال كر.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .جةنابي وةزير

 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةطةَل راي ليذنةي ياساي 

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
َل داية كَي لةطة, ئَيستا ماددةكة لةطةَل ثَيشنيازي ليذنةي دانوني دةخةينة دةنط انةوة, ئةن امة بةرزَيدةكان

بة كؤي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ليذنةي دانوني ماددةكةي تر, وةرطريا

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ح.علىحبلوزرب حبملختصنيح وفي حبقوطمحه بحبلقط و  :بملطهاحبلاطش ا

 :كرية حبري عب اه بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويستة لةسةر وةزيرة ثَيوةن ي ارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية  :دة كة ئَيستا بووة ماددةي هةشت ماددة

 .بةجَي بهَينن
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ياسايي

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةرزَيد
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, ليذنة ثَيشياز دةكات, دةربارةي ماددةي دةيةمي ثرؤذةكة
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 (.ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و ثَيوةن ي ارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةن)
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 

 .يراي ليذنةي ثيشةساز
 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .هي  تَيبينمان لةسةر نيية

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .جةنابي وةزير

 (:ثيشةسازي وةزيري) عامط  خورشي  وداد بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةئي ي راي ليذنةي ياساي دةكةين

 (:كمال كركوكي.د)در عب اه بةرزَيد حمم  دا
كَي لةطةَل داية , ئَيستا ماددةكة لةطةَل ثَيشنيازي ليذنةي دانوني دةخةينة دةنط انةوة, ئةن امة بةرزَيدةكان

بة كؤي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .ليذنةي دانوني ماددةكةي تر, وةرطريا

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .خح طرارح ش هحيفح قطئعحكورهستط اوف حه بحبلقط و حبعتبطربحس :بملطهاحبحلطها حعش ا

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
وةدايعي )رؤذنامةي ئةم ياساية لة رؤذي بَ و كردنةوةي لة  :ددةي يازدة دةكاتة ماددةي نؤيةمما

 .كاري ثَي دةكرَيت, دا(كوردستان
 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ياسايي

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, ليذنة ثَيشياز دةكات, هةرضي ماددةي يازدةمي ثرؤذةكة

دا بَ و (وةدايعي كوردستان)لة رؤذنامةي ؤةرمي , م ياساية لة رؤذي دةركردنيةوة كاري ثَي دةكرَي وئة)
 .دةكرَيتةوة

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
 .راي ليذنةي ثيشةسازي
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 :بةرزَيد عدال ين س ية خ ي ا

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 .هي  تَيبينمان لةسةر نيية

 (:كمال كركوكي.د)حمم  دادر عب اه بةرزَيد 
كَي لةطةَل داية , ئَيستا ماددةكة لةطةَل ثَيشنيازي ليذنةي دانوني دةخةينة دةنط انةوة, ئةن امة بةرزَيدةكان

بة كؤي دةنط , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 .بي موجيبةليذنةي دانوني ئةسبا, وةرطريا

 :بةرزَيد شَيروان نايح حي ري

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
حبالسبطبحبملوجب 

حبلوب  ط  ح زبرا ح بستحابث ح بلوب  ط  حبلصوطع  ح زبرا حعخ حبلوب  ط  حبر بططحه بئ  حلف  ح ظ ب حقططعيح,  هسج
زبراح بملاا اطتحبلاطس ح  بافح وظيمحبعمطلحبلو,حيفحبلوزبراحبلوبقاا(حبر ي ح بلرليمط ي )بلصوطع حيفحبالهبر نيح

فقاحبصبالحسخحبلض  ر حبصابرحقط و ححياهحسبطمح بهابفحه هحبلوزبراح بملاا اطتحبلاطس حبمل  بط ح,حبلتط ا حهلط
ح.فقاحش عحه بحبلقط و ,ح بطح اوظمحسبطمحك حسوبطح لتحقييحسطح قام

 :بةرزَيد كرية حبري عب اه

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 ةم ياسايةهؤكارةكاني داناني ئ

وةزارةتي نوَيي كارةبا , لةبةر ئةوةي كة دةزطاكاني كارةبا لة وةزارةتي ثيشةسازي و كارةبا دابرز كراوة
لة يةك وةزارةت ا يةكيان ( هةولَير و س َيماني)لة هةردوو كةرتي ثيشةسازيش لة ئي ارةي ,دامةزراوة

رايةتية طشتيةكاني ثَيويسك بةوةكرد بؤ رَيكخستين ئيش و كاري ئةم وةزارةتةو  بةرزَيوةبة, طرتةوة
, ياسايةكي بؤ دةرضَي ئةرك و ؤةرمان و ئاماجنةكاني ئةم وةزارةتةو بةرزَيوةبةرايةتية طشتيةكاني ديار بكاو

ئةرك و ؤةرماني هةريةكةيان رَيك خبات و ئةم ئاماجنانةي سةرةوةش بهَينَيتةدي لةبةر ئةوة ئةم ثرؤذةية 
 .كرا بة ياسا

 (:كمال كركوكي.د)دادر عب اه  بةرزَيد حمم 
 .راي ليذنةي ياسايي

 :سصطفى ابوبكر عب الكرية بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
 :بةم شَيوةيةي خوارةوة دابرزَيذرَي, ئةوة ليذنة ثَيشنياز دةكات( هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية)دةربارةي 
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 هؤكارةكاني داناني ئةم ياساية

كومةتي هةرَيمي كوردستان ا، وةزارةتي ثيشةسازي تازة دانراوةو، دايةرةكاني كارةبايشي لةبةر ئةوةي لة ح
لَي دابرزكراوةو، بؤ ئةوةش كة كةرتة ثيشةسازييةكاني هةرَية يةكبخرَين و سةرثةرشتيي بداظ و 

( لصوطعي بملوت طتحب)ئارزاستةكردنيان بكرَي و مورادةبةكردني جؤرو ضؤنَيتيي رةنَيوهاتة ثيشةسازييةكان 
مةيسةرببـَي ولةطةَل مواسةؤاتي بةركاردا ضونيةك زامن بَي و، ضؤنَيتييان ضاك  بكرَي و، ئيش وكاري 
وةزارةتةكةو بةرزَيوةبةرايةتييةطشتييةكانيشي رَيك خبرَين، لةبةر ئةوة، زةروورةت وةهاي ثَيويست كرد كة 

ةكةو بةرزَيوةبةرايةتييةكاني دابنرَي و ئةرك ياسايةك بؤ دياركردني ئةرك وؤةرمان و ئاماجنةكاني وةزارةت
 .وؤةرماني يةكة بةيةكةيان رَيك خبات، جا، بؤ وةديهَيناني ئةوانة ئةم ياساية دانرا

 (:كمال كركوكي.د)بةرزَيد حمم  دادر عب اه 
, ئَيستا ئةسبابي موجيبة لةطةَل دانونةكة دةخةينة دةنط انةوة, ئةطةر كةس موالحةزةي نيية لةسةر

كَي , لةطةَل طشت ماددةكان دةخةينة دةنط انةوة, َيشنياري ديباجة كة لة اليةن ليذنةي ياساييةوة كراوةث
بة كؤي , كَي لةطةَل نيية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس, لةطةَل داية دةسك بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس

 .ؤةرموو, تةيةكي هةية بؤ ئَيوةو سوثاسي جةنابي وةزيريش كة, زؤر سوثاس بؤ هةمووتان, دةنط وةرطريا
 (:وةزيري ثيشةسازي) عامط وداد خورشي   بةرزَيد

 .بةرزَيد سةرؤكي ئةجنومةن
بةتايبةتي ليذنةي ياسايي لة كاتي ثشووشيان بةردةوام بوون لة , سوثاسي هةموو اليةكتان دةكةين

 .زؤر سوثاسي هةموو اليةكتان دةكةين, كارةكانيان
 (:كمال كركوكي.د)ه بةرزَيد حمم  دادر عب ا

ئومَي ةوارين ئيش , سوثاس و ثريؤزبايي لة جةنابي وةزير دةكةين, ئَيستا كؤتايي بةم دانيشتنة دةهَين  
رؤذي دوو شةممة سةعات دة , سةركةوتوو بَيت تَي اي, وكارةكانيان بةثَيي ئةو ياساية ببات بةرزَيوةو

, كة يةكَيكيان وةزارةتي طةشتوطوزار, لةبةر دةستمان داية بؤ دوو ياساي تر كة, دانيشتين ثةرلةمان دةبَينت
رؤذي دوو شةممة سةعات دةي بةياني لَيرة بن و سةركةوتوو , خؤتان بؤ ئامادة بكةن, وةزارةتي طةيان ن

 .بن و خوا حاؤيد
 
 

 

 
 (                       كمال كركوكي.د)هؤرست اب  عب اه                                                حمم  دادر عب ا         
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