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 ( 14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 01/4/7111 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     12/0/0442رَيكـةوتي   شـةممة سـَي  رؤذي ة بـةياني  ي سةر لـ (11)كاتذمَير   
 بــة ئامــادةبووني, بــة ســةرؤكايةتي بــةردَين عــدنان رشــاد مئــو ســةرؤكي ئةجنومــةن و  كوردســتاني عَيــراق 

بـةردَين ررسـت د ـد عبـدا  سـكرتَيري      , جَيطـري سـةرؤك و  ( كمـال كـةركووكي  .د)بةردَينحممد قـادر عبـدا   
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (14)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لة ثَيردؤي نـاوخؤي ذمـارة   ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةسـتةي سـةرؤكايةتي ئةجنومـةن برديـاردرا دانيشـتين ذمـارةي       , ئةجنومةني نيشـتمانيي كوردسـتاني عَيـراق   
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ثةرلةماني كوردستان سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (14)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 (.كاروباري شةهيدان و ئةنئالكراوان، وةزيري كارةبا) ميوانداري كردني بةردَينان وةزيري  -1

ي (12)ركردني دووةمي ياساي ثارَينةرايةتي ذمارةخستنةردوو وطئتوطؤكردني ثردؤذةي ياساي هةموا -0
 .1999ساَلي 

خستنةردوو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دووم هةمواركردني ياساي سندوقي خانةنشيين ثارَينةران  -3
 .1999ي ساَلي (11)ذمارة 

 .خستنةردوو طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشو بؤ كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان -0
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
ةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري دةست, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي (11)ذمَير ةمي هةَلبذاردن لة كاتي خولي دوو(14)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا12/0/0442رَيكةوتي 

 (.كارةباكاروباري شةهيدان و ئةنئالكراوان، وةزيري ) ميوانداري كردني بةردَينان وةزيري  -1

ي (12)خستنةردوو وطئتوطؤكردني ثردؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي ثارَينةرايةتي ذمارة -0
 .1999ساَلي 

خستنةردوو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دووم هةمواركردني ياساي سندوقي خانةنشيين ثارَينةران  -3
 .1999ي ساَلي (11)ذمارة 



 1 

 .ياساي دةزطاي طشو بؤ كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان خستنةردوو طئتوطؤكردني ثرؤذةي -0

وةزيري شةهيدان و ئةنئالكراوان، كاك وشيار سيوةيلي ( خاتوو ضنار) سةرةتا بةخَيرهاتين طةرمي بةردَينان 
وةزيري كارةبا، كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين، زؤر بةخَير بَين سةرضاو، داوا 

وو بةردَين خاتوو ضنار و كاك وشيار دةكةين يةكة يةكة، سةرةتا خاتوو ضنار، بةثَيي ئةوةي لةهةرد
 .لةجةدوةلةكةمان نووسراوة بابَيت بؤ ثَيشكةش كردني بابةتةكةي

 :وةزيري شةهيدان و ئةنئالكراوان/ بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رةتا زؤر سوثاسي، بةردَينان سةرؤكايةتي ثةرلةمان و هةموو ئةندامان دةكةين، بؤ ئةو دةررةتةي كة بؤ سة

وةزارةتةكةي ئَيمةيان رةخساند، بؤ ئةوةي بَيني لةطةَل ئَيوة باس لةو ضاالكيانة بكةين، كةلةماوةي كورتي 
َلكي خؤمان ئاطاداربكةينةوة، تا ضةند وةزارةتةكةمان ئةجناممان داوة، ئةمة زياتر لةثَيناوي ئةوةية كة خة

ئَيمة ضاالكيمان كردووةو، ضةنديش بةرنامةمان لةبةردةستداية، ئةوةي ئةمردؤ من دةمةوَيت لةبةردةم 
بةردَينتان باسي بكةم، هةوَل بدةم بةكورتي باسي بكةم، يةكَيكيان رداثؤرتي ضاالكييةكاني وةزارةتي كاروباري 

ي 0442هي دووةميان ثالني ساَلي  31/10تاكو  2/5/0441ة شةهيدان و ئةنئالكراوانة، ل
لةناو ثالنةكةدا زؤر وردةكاري تَيداية،  0442داردَيذراوة، واتة بؤ ساَلي  1/1/0442وةزارةتةكةمانة كةلة 

هةر بةرَينَيك ويسو بؤ ئةوةي ئيتالع بكات لةوردةكارييةكان، داوا لة ئَيمة بكات ض وةك وزارةت، يان 
تي ثةرلةمان، ئَيمة نوسخةمان هَيناوة، دةتان دةييَن بؤ طةردانةوة بؤ وردةكارييةكان، سةرةتا بة لةسةرؤكاية

رداثؤرتي ضاالكييةكاني وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنئالكراوةكان لة سةرةتاي دامةزراندني تا كؤتايي 
ةمشان كردووة بةسةر ئةو بةش ئَيمة كارةكامنان بؤ ئةوةي زياتر وازح ترو رونرت بَيت، داب 0441ساَلي 

 :وبةردَيوةبةرايةتيانةي كة لة هةيكةلي وةزارةتةكةمان ثَيكهاتووة
 .لةبواري ياسايي-1

 :ئةو كارانةي كةلةو ماوةيةدا ئةجناممان داوة
 .داردشتنةوةي ياساي وةزارةت -د

 .داناني هةيكةلي ئيداري وةزارةت -ب

ئةمةش دواي ( تيازاتي كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكانياساي ئيم) يةكخستين رَينمايي وبنةماكاني -ج
ئةمة لةسةر ئةو ثرؤذة ياساييةي كةلةسةر . سازداني كؤنئرانسَيك و وؤرك شؤثَيك لةسةر ئةم بابةتة

كةسوكاري شةهيدان وئةنئالكراوةكان دامةزراوة، ئَيستا لةثةرلةماني كوردستانة، ضةند بردطةيةكي 
كي ماوة، هةر ئةوةش بووة سةبةب لةبةردةم ئةوةي ئَيمة هةنطاو بهاوين، لةبةر موناقةشةكرا، بةآلم كةمَي

ئةوة بةداخةوة تاكو ئَيستا، ياساو بنةمايةكي دروست نةبووة، بؤ ئةوةي ثَيناسةي شةهيد بكات، تةصنيئي 
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بؤية ئةو  بكات، هةروةها مقياس ومةعايرَيك دابنَيت، بؤ دياري كردني كةسةكان، وارس و ئةو ئيمتيازاتانة،
 .ثرؤذةية، ضارةسةري ئةو كَيشةية دةكات، ثَيداضوونةوةش بةمووضةكاني ئةوان، لةو ثرؤذةيةدا دةكرَيت

داردشتين ياساي سندوقي هاريكاري ويارمةتي خانةوادةي شةهيدان و ئةنئالكراوةكان، ئةمةش  -د
هةرَيمي كوردستان  بةمةبةسو ئةوةي كة خةَلك تةشجيع بكةين، ئةو زةختة تةنها لةسةر حكومةتي

نةبَيت، لةرووي مالي ئَيمة دةبَي هاني دةوَلةمةندي كوردستان بدةين، هاني هةموو خةَلكي كوردستان 
بدةين، كةدةبَي بةشداربن، جا بةردَيذةيةكي كةم يان زؤر بةشداربن لة ئاوةدانكردنةوةي كوردستان، 

لكراوةكان و ئامادةكردني ياساي ثرؤذةكة بؤ بةتايبةتي بةشداربن لة يارمةتي كةسوكاري  شةهيدان و ئةنئا
ئةجنومةني وةزيران بةمةبةسو وةرطرتين ردةزامةندي و بردياردان، هيوادارين بَيتة ئَيرة بؤ ئةوةي 
سندوقَيك دابنَيني، سندوقَيكي خةيري ئةو كاتةي ئةوةي بتوانَيت، لة ئيمكانيةتيدا بَيت، هاوكاري بكات 

 .لةوبوارةدا
ئةو رؤذانة زؤر دةبيستني لةسةر ئةو مةسةلةية، ثرؤذة . ثرؤذةي ياساي قةرةبووكردنةوة ئامادةكردني -هـ

ياسايةكةمان ئامادةية، سوثاس بؤكاك كةريم حبري لة ليذنةي ياسايي، لة ثةرلةمان، كة هةوَلي داوة 
ةيةكي ننيك موالحةزاتي خؤي بدات، وة برادةراني دي لة ليذنةي ياسايي، ئةم ثرؤذةمان ئامادةية لة ئايند

هةوَلدةدةين سةرةري بةغدا بكةين، بؤ ئةوةي زامين قةرةبووكردنةوةكة بكةين لة بةغدا دواي دةرضووني 
قةراري مةحكةمة، لةسةر مةسةلةي تاواني ئةنئال، ئةمة سةبارةت بةو بوارة ياساييانة، خاَلَيكي تر، 

يذنانة، راثؤرتيان ئامادةكردبوو، تَييدا ئةمةوَيت ئينارة بكةم كة ئةورؤذة لة موقتةرةحاتي هةندَيك لةو ل
هاتبوو، مةسةلةي ياسايي كَيشةي كةسوكاري ئةنئالكراوةكان لة طةرميان لةبادينان، كة ئةوانة رؤذانة 
موراجةعةي ئَيمة دةكةن، ئَيمة لةطةَل ليذنةي ياسايي برادةران كاك شَيروان و كاك كةريم وهةموو 

شتني نوَينةري كةسوكاري طةرميان هاتنة المان ثَيمان طوتن هةر برادةراني تر لةليذنةي ياسايي، داني
تةكليئي خودي ئةوامنان كرد، ضونكة ئةوان لةناو واقيعةكةن، دةزانن كَيشةكان ضني، ومتان ثرؤذة ياسايةك 
ئامادة بكةن، بيدةنة ثةرلةماني كوردستان، ئَيمة ديراسةي دةكةين، دةريدةضوَينني بؤ ئةوةي كَيشة 

ني ئةوان ضارةسةر بكةين، بؤية ئةو رؤذة بةبرادةرامن رداطةياند كةزؤر لةو كارانة، لةو ياساييةكا
موقتةرةحاتانة ئَيمة كارمان لةسةري كردووة، ئةمة لة بواري ياسايي ئةم كارانةمان كردووة، لةبواري 

 .بةردَيوةبردن
 :بواري بةردَيوةبردن -0

ي دةزطا لة هةردوو دةزطاي شةهيدان لة ئيدارةي هةولَيرو طؤرديين سيستةمي بةردَيوةبردن، لة سةر بنةما-د
 .ئةو كارة هةوَلمانداوة بةآلم بةردةوامني لةسةري.سلَيماني بؤ سةر بنةماي وةزارةت

بةدواداضوونةوةي ضؤنيةتي بةردَيوةبردني كار لةبةردَيوةبةرايةتيةكان و بةشةكان لةوةزارةت بةمةبةسو -ب
 .نكاري بةردَيوةبردني كارةكان بةشَيوةيةكي ثَيشكةوتوو و هاوضةرخانةضارةسةركردني طررتةكان وةئاسا
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دةستثَيكردن بة هةَلسةنطاندني توانسو كارمةنداني وةزارةت و ضؤنيةتي ثةرةثَيداني تواناكانيان بةثَيي  -ج
 .ثَيويست لة بوارةكاني كاركردن

بةشةكاني وةزارةت و  كان ولة بةردَيوةبةرايةتية( داتا بَيست)ثالنداناني بؤ دروستكردني  -د
بة مةبةسو طةشةثَيكردني وةزارةت بةرةو سيستمَيكي  ،داهاتوويةكي ننيك بةردَيوةبةرايةتيية طشتيةكان لة

 .ئةلكرتؤني بؤ ئاسانكاري بةردَيوةبردني كارةكان
ني كؤمثيوتةر، كارطَيردي، ذمَيرياري، زما) ثالندانان بؤ كردنةوةي خولي تايبةت لة بوارةكاني  -ه

بةردةوام ئةبني، لةسةر بيناي  0442كؤمةَلَيك دةورامتان ئةجنام داوة، بةآلم لة ثالني ( هتد... ئينطليني
سَييةم بردطة كة . قابيلياتي رةرمانبةران كة وةزارةتي كاروباي شةهيدان و ئةنئالكراوةكان كاردةكةن

 :دَيمةسةري ئةوةي كة كارمان تَيدا كردووة

 :ؤمةآليةتيبواري خنمةتطوزاري ك -3
 :ئَيمة بةردَيوةبةرايةتييةكي طشتيمان هةية بؤ ئةو مةبةستة، دابةش دةبَيت بؤسةر سَي بردطة

 :اليةني تةندروسو ئَيمة ئةم كارانةمان كردووة لة :بةردَيوةبةرايةتي تةندروسو -د
طةَل طئتوطؤكردن لةطةَل وةزيري تةندروسو لةسةر باشكردني، رةوشي تةندروسو ودانيشنت لة-1

سةنديكاي ثنيشكاني دهؤك و دةستخؤشي كردنيان، جطة لةسةنديكاي هةولَيرو ئةوةي كة ئَيستاكة قةرارة 
بةيةكطرتوويي، دةستخؤشي لَيكردنيان لةو ماوةية بةتايبةتي لة شاري دهؤك كة هةندَيك لةثنيشكان 

ةكانيان كردووة، بؤية بةشَيوةيةكي خؤبةخش، موعالةجةي نةخؤشةكاني كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراو
دةستخؤشيمان لَيكردن بؤئةوةي ببَيتة هاندةرَيك بؤ ئةوةي زؤربةي ثنيشكاني كوردستان ثةيردةوي ئةو 

 .عوررة بكةن
طئتوطؤكردن لةطةَل نةخؤشخانة تايبةتةكان لة هةولَير بؤ داشكاندن لةنرخي ضارةسةري نةخؤشي لة  -0

 ئةوانةي كة نةخؤشخانةي تايبةتن، ئَيمة لة. نئالكراوةكاننةخؤشخانةكانيان بؤ كةسوكاري شةهيدان و ئة
دهؤكيش كاري لةسةر  هةولَير دةستمان ثَيكرد، بة تةئكيد ئةو ثالنة بةردةوام ئةبَيت، لة سلَيماني و

دةكةين، بؤ ئةوةي لة موعالةجة كردني نةخؤشةكامنان، داشكاندن بكةن لة نرخةكانيان، ئةوانيش 
 .دا، زؤر سوثاسيان ئةكةينئامادةيي خؤيانيان نيشان

رةمسي دةعوةتنامةمان بؤ  ئَيمة بة. بانطهَيشت كردني شاندي كؤمةَلةي ثنيشكاني كورد لة بةريتانيا -3
ناردن، لةبةر ئةوةي طةورةترين كَيشةي ئَيمة، موراجةعةكردني كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكانة، 

بؤ وآلتاني دةرةوة ردةوانة بكرَين،  انة داوا دةكةن كةاليةني تةندروستيان هةية، رؤذ كَيشةي نةخؤشي و
رةنطة ئةوة لة ئيمكانيةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان نةبَيت، ئةو هةموو خةَلكة بنَيرَيتة دةرةوة، ئَيمة 

 بة دةرةوةن، بهَينينة ناوةوة، كة لة بريمان لةوة كردةوة كة تيمَيكي طةردؤك لةو ثنيشكة ثسثؤردانةي كة
خةَلك ببينن و ضارةسةريان بؤ بكةن، سوثاسيان دةكةين شاندي ثنيشكاني كؤمةَلةي ثنيشكاني هةزاران 
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كؤمةَلةي ثنيشكاني كورد لة سويد، لةطةَل  ثةيوةنديدان بةريتانيا، رةزامةنديان داوةو، ئَيستا لة كورد لة
 . و بوارةدا كار بكةنهةوَل دةدةين ئةوة لة ئةوروثا رراوان بكةين، داوايان لَيدةكةين بَين لَيرة لة

سةردامندا بؤ  لة. ئامادةكردني ثرؤذةي بنياتناني نةخؤشخانةيةكي تايبةت و مؤدَيرن بؤ شةهيدان -0
بةغدا، لةطةَل جةنابي مام جةالل سةرؤك كؤمار، دانيشتني ئةو مةسةلةيةمان تةرح كرد، ئةطةر جةنابي 

كةسوكاري شةهيدان و  ئةو ديارية بدةن بةثَيشخةريية بكةن،  ياخود خودي سةرؤكي هةرَيم، ئةو دةست
ئةنئالكراوةكان،  كةسوكاري شةهيدان و تايبةت بؤ ئةنئالكراوةكان، خةستةخانةيةكي مؤدَيرن و

جياتي ئةوةي ئةو خةَلكة بنَيرينة دةرةوة، ستارَيكي كارامة لةوَي ثَيكبهَينني و  دامبةزرَينني و لةوَي، لة
لةسةر  سوثاسةوة رةزامةندي خؤي نيشاندا، بةآلم طوتي ئةمة با لةوَي ضارةسةر بكةن، مام جةالل بة

اليةنة ماددييةكةي هاوكارمب، لةو مةسةلةيةو  بة دةسو جةنابي سةرؤكي هةرَيم بَيت، منيش ئامادةم كة
سوثاسيان دةكةين، جةنابي سةرؤكي هةرَيميش ثشتطريي تةواوي خؤي نيشانداوة، ئَيستا لة قؤناغي 

 .نوةرطرتين زةوي داي
تةبعةن كؤمةَلَيك كَيشةمان . بانطهَيشت كردني شاندي تةندروسو ثنيشكاني جوانكاري لة ئَيرانةوة -5

ئةوانةي بةر ضةكي كيمياوي كةوتوون،  باليسان و و شَيخ وةسان و هةية، لة شارةكاني كيمياباراني هةَلةجبة
بَين بؤ ئةو  خؤيان نيشانداوة، كةزؤربةيان تةشويه بووينة، جا دوو ثنيشكي كورد لة ئَيران ئامادةيي 

مةسةلةية هاوكارميان بكةن، ئَيمةش بانطمان كردن، خةَلكانَيكي زؤريان ديت، ضاوةردوانني ثالنَيك دابنَيني 
ؤذانة كؤمةَلَيك ئاررةت سةرداني ئَيمة دةكةن، كَيشةيان هةية، دَيينة ربؤ ضارةسةركردني ئةو خةَلكانة، 

 .وةردةيية، هةر دةضَيتة نيتاقي بةردَيوةبةرايةتي خنمةتطوزاري كؤمةآليةتيبواري ثةر سةر خاَلي ديكة كة
 :لةم بوارةدا ئَيمة كؤمةَلَيك كارمان كردووة :بواري ثةروةردةيي -ب
طئتوطؤكردن لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بؤ وةرطرتين ضةند قوتابييةكي بةتوانا لة منداَلي  -1

ةيي وةديراسةت كردني داواكاريةكاني قوتابياني دةرضووي شةشةمي شةهيدان لةقوتاخبانةكاني منوون
ئَيمة لةطةَل . ئامادةيي لةمنداآلني شةهيد بؤ خوَيندي باآل و جَيبةجَيكردنيان بةثَيي تواناو رَينماييةكان

اني منداَلةك وةزارةتي ثةروةردة، دانيشتين لةطةَل وةزارةتي خوَيندني باآل، ثَيمان وتن ئةبَي ئةو مارة بة
 لة ،دةرةوة شةهيدان وئةنئالكراوةكان بدةن، لة ثَيداني زةمالة، لة ثَيداني مةقاعيدي ديراسي تايبةت، لة

مستةواياتي خوَيندن، بؤ ئةوةي ئَيمة  ناوةوة، ئةبَي ئةو دةررةتة بةوان بدةن، لة خوَيندني باآلو لة هةموو
دةدةين  وة رةزامةندي خؤيان نيشاندا، هةوَلخؤشحاَلية بكةينةوة، ئةوانيش بة ئاسو زانسو ئةوان بةرز

 .ئَيمة لةسةر ئةوكارة بةردةوام بني
كورسي بؤ منداآلني شةهيد لة ثةميانطاكاني كؤمثيوتةر لة وةزارةتي ثةروةردة بؤ ( 15)دابني كردني  -0

وةردة نيشانكرد، ثةميانطاي كومثيوتةر كراوةتةوة، وةزارةتي ثةر كورسيمان دةست (5)هةر ثارَينطايةك 
انطةوازمان كرد كورسي تايبةت بَيت بؤ وةزارةتي شةهيدان، ئَيمة ب( 15)سةرثةرشو دةكات، ثَيمان وتن كة 
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ئايندة ئةوة زياتر دةكةين،  ومتان لة كورسي بؤ ثارَينطايةك دامانناوة،(5)اطةياندن، هةر لة كةنالًََةكاني ر
 .ةدةنقوتابياني ئَيمة بةردةوامي بةخوَيندن د لة (15)ئَيستا 

كاتي كردنةوةي قوتاخبانةي شوَيئات،  ئَيمة لة. سةرثةرشو كردني قوتابياني قوتاخبانةي شوَيئات -3
سةرؤكي حكومةت لةوَيدا ئاماذةي بةوةكرد، كة بؤ منداَلي شةهيدان و منداَلي هةذار، ئَيمة وةكو حكومةتي 

ئَيمةش ئةو هةلةمان قؤزتةوة، ثاش هةرَيم، تةكليئة ماددييةكة بةنيسبةيةك لة ئةستؤي خؤمان دةطرين، 
تةشكيلةي وةزارةتةكة، لة دةرطاي ئةجنومةمنان داو ومتان، ئةو كورسييةي كة برديارتان داوة جةنابتان، لة 
ئيئتيتاحيةكةي باسي كرد، ئَيستا ئةطةر مبان دةنَي كةسوكاري شةهيدان داوا دةكةن، لةوَيشدا ذمارةيةك 

ئات ئَيمة وةرمانطرت، بةآلم بة تاقيكردنةوة بوو، كؤمةَلَيكي زؤر لةو مةقاعيدة ديراسيانة، لة شوَي
تةقدمييان كرد، بةآلم ئةوانةي كة تواناييان هةبوو، بةرداسو بةثَيي مةقايسةكاني قوتاخبانةي شوَيئات 

ة، ة كوردي شةهيدةكان(رؤمان)وةرطريان لةوَي، ئَيستاكة بةردةوامي بةخوَيندنيان دةدةن، يةكَيك لةوانة ناوي 
 .زيرةكةكاني قوتاخبانةي شوَيئات دةرضووة زؤر لة

سازداني خولَيكي هونةري هاوينة لة قوتاخبانةي سةروةران بة هةماهةنطي لةطةَل رَيكخراوي ئةستَيرةي  -0
ئةمةش لةوةرزي هاوين، بةهةملان زاني ئةطةرضي  رورسةتةكة كةمبوو، بةآلم خولَيكي هاوينةمان . منداآلن

مؤسيقاو هونةر، لةطةَل وةزارةتي رؤشنبرييش ئةو تةنسيقةمان كردووة، كةلةسةرتاسةري  كردةوة، لة بواري
 .كوردستان، ئةمة بكةينة عورف وبةردةوامبني ثالني بؤ دابنَيني، ئةوانيش ئامادةيي خؤيان نيشانداية

ي لةطةَل ئةجنام داني ئاماري قوتابيان لةكض و كوردو هاوسةري شةهيد وئةنئالكراوةكان بةهةماهةنط -5
ئَيمة لةطةَل وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني باآل . وةزارةتي ثةروةردةو خوَيندني باآل لةهةرَيمي كوردستان

دانيشتني، بةرداسو يةكَيك لةوكَيشانةي كة رؤذانة موراجةعةمان دةكةن، منداآلني شةهيد و 
دةكةن وةكو يارمةتي هاتوضؤ، وةكو ئةنئالكراوةكان، داواي ئيمتيازات دةكةن لةمنرة، يان داواي يارمةتي 

يارةمةتي بةجؤرةكاني تريةوة، يان بؤ زةمالةي خوَيندن، يان داواي كؤرسي تةقويية دةكةن، ئَيمة نةمان 
لةبةر ئةوةي ذمارةمان لةبةردةستدا نةبوو، زؤر سوثاسي وةزارةتي  ،دةتواني ئةو يارمةتيية بدةين

ان كردين لةوةي رؤردمَيكي رداثرسيمان ئامادةكرد، دامان ثةروةردةو خوَيندني باآل دةكةين، هاوكاريي
بةهةردوو وةزارةت، ومتان لةهةموو ئاستةكاني خوَيندن تةوزيعي بكةن، ئَيمة دةمانةوَيت، بنانني ضةند 
قوتابي، خوَيندكاري كوردو كضي شةهيد و خَيناني شةهيديش ئينارةمان كرد، ئةوانةي لةقؤناغةكاني 

ي ذمارةيةكمان لةبةردةستدا بَيت، بؤ ئةوةي هةر ئيمتيازاتَيك هةبوو مشولي خوَيندن هةن، بؤ ئةوة
هةموويان بكات، تا ذمارةمان نةبَيت ئَيمة ناتوانني قسة لةسةر ئةو مةسةلةية بكةين، ئةوةي لةبواري 

مة ضةند كوردو ثةروةردةدا تاردادةيةك كؤتايي ثَيهاتووة، لةدةررةتَيكي تر من ئامادةم بةذمارة ثَيتان بَلَيم، ئَي
كضي شةهيدمان هةية، لة قؤناغةكاني خوَيندن هةر لةباخضةي ساوايان تا دةطاتة شةشةمي ئامادةيي، بؤ 
ئةوةي لةوَيدا ثالنيان بؤ دابنَيني، لة ساآلني ئايندة ضؤن خنمةتيان بكةين، ئاسو زانستيان بةرزبكةينةوة، 

 .سةرخاَلي دي دَيينة. هي زانكؤو ثةميانطاكانيش ئَيستا بةردةوامني
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 :بواري نيشتةجَيكردن -ج

ئةجنامداني باسَيك بؤ وةرطرتين زانياري سةبارةت بة كَيشةي نيشتةجَي بوون بؤ كةسوكاري شةهيدان و 
بةرداسو طررو ئَيمة نةبووني داتاية، ئَيمة نازانني ئَيستا لة . ئةنئالكراوةكان لةسةرتاسةري كوردستان

ضةنديان زةوييان هةية، ضةنديان وةريان طرتووة، ضةنديان وةريان  هةموو كةسوكاري ئةنئالكراوةكان
نةطرتووة، ضةنديان خانوويان هةية، ضةنديان كرَيضني، ضةنديان باري دةرامةتيان لةض ئاستَيكة؟ بؤ 

مامناوةندو درَيذخايةن، بتوانني ضارةسةري كَيشةكاني ئةوان  ئةوةي ثالن دابنَيني، ثالنَيكي كورت و
كي بضووك ننيكةي ثَينج ةم مةبةستة ئَيمة وةكو هةنطاوي سةرةتايي، دةستمان كرد بةئامارَيبكةين، بؤ ئ

اثرسيمان ئامادةكردو دابةمشانكرد لةناوضةكاني طةرميان، بؤ دياريكردني كَيشةي نيشتةجَيبوون، رؤردمي ر
دستان نةتوانَيت لةو خراثرتين وةزع دةست ثَيدةكةين، ضونكة ردةنطة حكومةتي هةرَيمي كور ئَيمة ومتان لة

يان دووساَل هةموو كَيشةي نيشتةجَيبووني كةسوكاري ئةنئالكراوةكان  ،ماوةي ساَلَيك مةرحةلةية، لة
خراثرتين دةست ثَيدةكةين، ئينجا خراث، ئينجا  ضارةسةربكات، بةآلم خراث وخراثرت هةية، ئَيمة لة

بكةين، ئةمة مةسةلةي نيشتةجَيبوون، دوايي دةدةين ئةو كَيشةية ضارةسةر  مامناوةند، لة ئايندة هةوَل
 :بواري ثةيوةندييةكان. دَيينة سةر خاَلَيكي تر

ئَيمة بةردَيوةبةرايةتي ثةيوةندميان هةية، ثةيوةندييةكاني ناوخؤ و ثةيوةنديةكاني دةرةكي، بةرداسو 
مةَلَيك ثةيوةندميان سوثاسي ئةو ستارة دةكةم لةو بةردَيوةبةرايةتية كار دةكةن، ضونكة زؤر نةشينت، كؤ

دروست كردووة، كؤمةَلَيك رَيكخراوي ناوخؤو بيانيمان بانطهَيشتكردووة، بؤ ئةوةي يارمةتيمان بدةن، لة 
ضارةسةركردني كَيشةي كةسوكاري شةهيدان و ئةنئاكراوةكان، حماوةلة دةكةم زؤر بةكورتي وةختةكة زياتر 

 .نةطرين
كة رَيكخةري ضاالكيةكاني ئاذانسةكاني  (UNAMI)ئاذانس ةيوةنديةكي بةهَين لةطةَلدروستكردني ث -1

 :نةتةوةيةكطرتووةكانة لة عَيراق بةدوو شَيواز
 .ئاَلوطؤردكردني زانياري وهةماهةنطي بؤ دروستكردني ثةيوةندي و بةشداريكردن لةضااليكةكان -د

. كطرتووةكانية نَيوان وةزارةت و ئاذانسةكاني نةتةوة رَيكخستين كؤبوونةوةي هاوبةش لة -ب
ي بووين هةموو ئةو رَيكخراوانةيان بؤ ئَيمة كؤكردةوة كة (UNAMI)كؤبوونةوةيةكمان كرد لة بارةطاي 

 ,WFP, FAO, UNICEF, WHOدةتوانن خنمةتطوزاري ثَيشكةش بةئَيمة بكةن، رَيكخراوي 

(HABITAT) كةن، بوارَيك كة ضؤن دةتوانن هاوكارميان ب طةَليان كؤبووينةوة هةريةك لة لة
بةزةردةيةكيش بتوانن هاوكارميان بكةن، ئَيمة ثَيمان وتن مةمنوونتان دةبني، ئَيستا كؤمةَلَيك ثرؤذةمان 

بؤ ئةوةي ئةو زةختة لةسةر حكومةتي هةرَيم  ،بكةن ثةيدا داوة بةئةوان، ئةوانيش قةرارة رةندمان بؤ
 .كةم بَيتةوة، رَيكخراوةكانيش لةو بوارةدا هاوكاربن

 ةتي لةطةَل ئؤريسي مايف مرؤظ لة ثرؤذةكاني وةزارةت كة تائَيستا لة قؤناغة سةرةتاييةكاني ثاَلثشو -0
(UNAMI.) 
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ذمَيري،  مةسةلةي سةر سةبارةت بة. ئةجنامداني سةرذمَيري كةسوكاري ئةنئالكراوةكان ثرؤذةي يةكةم -3
 ذمَيري لة بتوانني سةر وةي، ثارةيةكي زؤري دةوَيت، بؤ ئةذمَيري بودجةيةكي زؤري دةوَيت تةبعةن سةر

ي بواري ئةنئال بكةين، لةسةرتاسةري كوردستان، ئَيمة لةبةراييدا ويستمان ئةو زةختة لةسةر حكومةت
دا، ثَيمان وتن وةرن ئَيوة رةندةكةمان بدةنَى، ئةوان منان(UN)لة دةرطاي  هةرَيمي كوردستان كةم بكةينةوة

كة بةرثرسي ئةوانةلة عةينكاوة لَيرة كؤبووينةوة، ئةو ( اهلدىنور )لةسةرةتادا رازي بوون، لَيرة لةطةَل 
موارةقةي مةبدةئي خؤي نيشاندا، دوايي كةضووة عةمان لةوَي طةرداوة، رةرنيان كردةوة وتيان ئةوة 
ثارةيةكي زؤرة، ئَيمة ناتوانني رةزامةندي بدةين، بةآلم بةخؤشحاَليةوة ئَيستا سةرؤكي حكومةت موارةقةي 

مسي، بةآلم تةئمينة مالييةكةي هَيشتاكة ماوة، بؤية ئةوةش دةبَي هةوَلي بؤ بدةين، لة كردووة بةرة
 ئايندةيةكي ننيك اليةنة مادديةكةشي دابني بكةين و دةست بةوهةنطاوة بكةين، بؤ ئةجنامداني سةر

مَيري بؤ ذ ذمَيري بؤ ئةنئال لةسةرتاسةري كوردستان، ئينجا دَيينة سةر قؤناغي دووةم، ئةجنامداني سةر
ثَيشرت كؤمةَلَيك طلةيي هةية، دةبَي  دةستة، بةآلم وةكو لة شةهيدان، ضونكة ذمارةي شةهيدامنان لةبةر

بةرداسو  ،(UNAMI)تةصئية بكرَيت، كؤمةَلَيك ثةيوةندميان لةطةَل كؤمةَلَي رَيكخراو بةستوة  كؤمةَلةي 
دستان ئَيمة، لةهةر بوارَيك كار بكات، ضونكة لة ثةيوةندين لةطةَل ئةوان، هةر رَيكخراوَيك كة دَيتة كور

 وةزارةتةكةي ئَيمة ئةوةندة رراوانة، هةمةاليةنةية، رةبو بةذياني كةسوكاري شةهيدان و
ئةنئالكراوةكانةوة هةية، ذياني ئةوانيش هةموو بوارَيك ئةطرَيتةوة، بؤية هةميشة ردايان دةكَيشينة ناو 

بؤ ئةوةي بَين يارمةتيمان بدةن، لةطةَل رَيكخراوة  ياريان دةدةييَن،مةسةلةكان بةهةر شَيوةيةك بَيت، زان
( ICSP)بةردةوامي، رَيكخراوةكاني وةكو  نَيودةوَلةتيةكانيش بةهةمان شَيوة، لة ثةيوةندي بوينة بة

 women for)رَيكخراوةكاني ( human right watch) رَيكخراوةكاني ( ESCWA)رَيكخراوةكاني 

women )اني رَيكخراوةك (us ) رَيكخراوي(IME ) كؤمةَلَي رَيكخراوي تريش ئةطةر دوايي ويستتان بضنة
ناو جنئيات نوسخةي راثؤرتةكةتان ثَيدةدةين، لةطةَل رَيكخراوة ناوخؤييةكانيش ئَيمة ثةيوةنديةكي زؤر 

 بامشان هةية، 
ي ضاك، كؤمةَلَيك لةوانةي هةماهةنطي لةطةَل سةنتةري ئةنئال، كؤمةَلةي قوربانياني هةَلةجبة، ناوةند -0

بواري ئةنئال وشةهيدان كاريان كردووة، دائيمةن بانطمان كردوون زانيارميان لَي وةرطرتوون، لة  كة لة
ظستيظالةكان بةشداريان ثَي دةكةين، لة ئةجنامداني ئاماريش داوامان لَيكردوون ئةوانيش يارمةتيمان بدةن، 

 .باشيان هةية لةبواري كاركردن لةو مةسةلةية لةبةر ئةوةي ئةوان ثَيشرت باطراوندَيكي
 :لةطةَل دامودةزطا حكومييةكان

هةوَلَيكي زؤرمان داوة، ثةيوةنديةكي زؤر ببةستني، بةرداسو سةرداني زؤربةي ئةو وةزارةتانةمان كردووة، 
هةية كة دةزانني كَيشةي وةزارةت، كَيشةي حكومةتَيكة نةك وةزارةتَيك، بؤية ثةيوةنديةكي ثتةومان 

لةطةَل وةزارةتي خوَيندني باآل و وةزارةتي ثةروةردة، لةطةَل وةزارةتي كارةبا كة جةنابي كاك وشيار لَيرة 
ئامادةية، سةردامنان كردووة كؤمةَلَيك مةشاكيلي كارةبامان كة هي هةموو كوردستانة، بةآلم ئةنئالكراوةكان 
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امان كردووة، هةروةها لةطةَل وةزارةتي ثالندانان دةظةري بارزان و طةرميان، ثَيشكةشي وةزارةتي كارةب لة
 دانيشتووين، هةوَلمانداوة لةمةسةلةي ثالندانان دةورَيكي ئةساسي بدةنة ئةنئالكراوان و شةهيدان، لة

ضونكة ستايف ثرؤريشنةَليان  ،ئةجنامداني ئامار لةسةرتاسةري كوردستان، ئَيمة لةطةَل وةزارةتي ثالندانان
هةيةو ثَيكةوة كارئةكةين، هةروةها لةطةَل وةزارةتي تةندروسو زؤر ثةيوةندميان  هةية، ثةيوةندميان

هةية زؤر سوثاسي دكتؤرزريان دةكةين، زؤر هاوكارمانة، ئامادةيي خؤي نيشانداوة هةموو نةخؤشخانةكاني 
كوردستان لةخنمةتي كةسوكاري شةهيدان وئةنئالكراوةكان بَيت، بةهةمان شَيوة لةطةَل هةموو 

زارةتةكاني تر، ردةنطة لَيرة مةجال نةبَيت هةموويان باس بكةم، بةآلم سةرداني هةموو اليةكمان كردووة، وة
تةنانةت وةزارةتي ذينطةش، سوثاسيان ئةكةين ثَيمان طوتن، لةمةسةلةي ديراسةتكردني ذينةطةي 

اري ئيمة بكةين، ئةوة كوردستان، بةتايبةتي هةَلةجبةو ئةو شوَينانةي كة بةرضةكي كيماوي كةوتوون هاوك
رداثؤرتي ئةو ماوةية بوو كة كارمان تَيداكردووة سةبارةت بةو ضاالكيانةي كة ئةجناممان داوة، ئةطةر ئَيستا 
جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، رةزامةندي بئةرمووَي، زؤر بةكورتي ثالني وةزارةتتان بؤ خبوَينمةوة، كة ئَيمة 

ةآلم ئةمةوَيت ثَيشي ئةوةي دةست ثَيبكةم، ئاماذة بةوة بكةم كة ضي بكةين، ب 0442دةمانةوَيت لة ساَلي 
، رةنطة ضاالكيةكان سنووردار بن،  بةس ئَيمة دةمانةوَيت بةقةدةر ئةوةي ثَيمان  0442ئةمة، بؤ ساَلي 

دةكرَيت، بيكةين، لةبةر ئةوةي تةوةقوعاتي خةَلكي خؤمان ئةوةندة طةورة نةكةين، كة ئَيمة دةتوانني 
بكةين، دوايش نةتوانني و طلةيي خةَلكمان بَيتة سةر، جالةبةر ئةوة ئةوةي دةمانةوَيت  هةموو شت

رةنطيشة نةتوانني، هةمووي تةواو بكةين، بةردةوامي ثَيبدةين لةساآلني دادَي،  0442بيكةين، لَيرة لة 
و ، لة مةسةلةي بةجيهاني كردني كَيشةي ئةنئال 0442بةآلم ئةوة ثالني ئَيمةية بؤ ساَلي 

 :جينؤسايدكردني خةَلكي كوردستان، ئَيمة كؤمةَلَيك ثرؤذةمان هةية
ثةيوةنديكردن بةو وآلتانةي كة جينؤسايد كراون، هةروةها كَيشةي شةردو ماَلوَيرانيان تَيدا رووي داوة، -1

( 5)بؤئةوةي سوود لة ئةزمووني ئةوان وةربطرين، بؤ ئةمةش تةبعةن جوزئياتي تَيداية، ثالني وةزارةت 
كةس بةشداربَيت، جوزئياتةكةي تكا ئةكةم دوايي خؤتان بؤي (1)طةشت ثَيويستة لة هةر طةشتَيك 

بطةردَينةوة، ئَيمة هةوَل دةدةين ثةيوةندي بةو وآلتانةوة بكةين كة جينؤسايدي تَيدا روويداوة، بؤ ئةوةي 
زةراني كةسوكاري ئَيمةش بنانني ضؤن سوود لة ئةزمووني ئةوان وةربطرين، بؤ باشكردني ذيان وطو

 . شةهيدان و ئةنئالكراوةكان

وةزارةت سةرقاَلي خؤئامادةكردنة بؤ بةستين كؤنئرانسَيك لة لةندةن لةسةر بابةتي شةهيدان -0
لةبةر  0441رةنطة بيخةينة  0442واتة لةكؤتايي . 0442وئةنئالكراوةكان بةتايبةتي جينؤسايد لةساَلي 

ني شاري هةَلةجبةو جينؤسايدة لة كوردستان، بؤية رةنطة ساَلةي كيمياباران كرد04ئةوةي يادي 
كؤنئرانسَيكي نَيودةوَلةتي ببةستني لةوَيدا، زؤرينةي خةَلك بةتايبةتي بياني بَينينة ناو مةسةلةكةوة، 
بةآلم ئةوةي كة عةرز دةكرَيت لةكؤنئرانسةكة، لةبةرنامةمانداية كةبةرنامةي زانسو ياسايي زؤر دةقيق 

 .اباتي سياسي، ضونكة زؤر لةسةر ئةو مةسةلةية قسةكراوةبَيت نةك خيت
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ئَيمة لةسةر ئةوة بةبةردةوامني، ثةيوةنديكردن . ثةيوةندي كردن بةوةزارةتة ثةيوةنديدارةكان-3
 ,UNAMI بةكؤمثانيا بازرطانيةكان، بؤ مةسةلةي دةستةي وةبةرهَينان، ثةيوةندي لةطةَل جيهاتي دةرةوة،

FAO,ؤذةمان هةية، لةطةَليان بةتايبةتي لةطةَل تةبعةن كؤمةَلَي ثر, FAO بةدواداضووني ثَيشنيارةكاني
ثرؤذةي داهاتي بضووك وجَيبةجَيكردني، لةو ناوضانةي كة كةسوكاري شةهيدان وئةنئالكراوةكاني لَيية، 

خةينة ئةو كارة كراية، بةآلم بةدواداضوون دةكةين تابنانني، ضون بي 0441ئَيمة بةدواداضوون دةكةين، لة 
 .مةيداني عةمةلي

 ( IRI)هَيناني ثسثؤردي شارةزا بؤ وةزارةت، بؤ ثرؤطرامي -0

5-(unhcr ) دياريكردني ذمارةي ئةنئالة بَيسةروشوَينكراوةكان بةتايبةت لة شاري كةركوك، وةعديان
ةي دةَلَين ثَيداوين، كة ئةوةمان لةطةَل بكةن بةآلم، وةكو ومت رةنطة خؤياني لَي بةدوور بطرن، لةبةر ئةو

 .تةكليئي ماددي زؤرة

1-(undp) دواداضووني ثَيشنيارةكاني ثرؤذةي ئامار، ثةرةثَيداني كؤمةآليةتي، ئابووري و بنيادنانةوةي  بة
 .تواناي وةزارةت

 .كاركردن لةسةرننيك كردنةوةي طةجنان و الوان لة سنوورة ئازادكراوةكان-2

 BEIJINGلةكوردستان سةبارةت بة كاركردن لةسةر  بةشداريكردن لةطةَل اليةنةثةيوةنديدارةكان-1

PLATFORM . ئةمة ثرؤذةيةكة ديارة لةطةَل ئَيمة دةيانةوَيت ئةجنامي بدةن، لة ناوضةكاني
 .ئةنئالكراوةكان

دةكرَيت، ثَيشكةشكردني  UNAMIدوو خولي رداهَينان لةسةر توندو تيذي دذي ئاررةت، ئةمة لةطةَل -9
 :ثَيشنيار بؤ

 .سةر ئةنئال وكيميابارانئامار لة-د
بةداخةوة ئَيمة لةو ماوةيةي . ثرؤذةي بةشداري كةسوكاري ئةنئالكراو و شةهيدان لةكؤمةَلطاي مةدةني-ب

كةلةدةرةوة بووين، لةطةَل هةندَيك رَيكخراو دانيشتني، زؤربةيان داواي ئةوةمان لَي دةكةن كةئايا كؤمةَلة 
رَيكخراوَيكي تايبةتي هةية، بَيوةذن كةئَيمة  UDOة لةوَي يان رَيكخراوتان هةية، مةسةلةن بؤ منوون

نيمانة، بؤية كة طةرداينةوة ومتان وةعدبَي ئَيمة ئةو كؤمةَلةية، ئةو رَيكخراوانة دروست بكةين، ضونكة 
ئةوان ئامادةيي خؤيان نيشاندا كةكاربكةن، هةروةها بؤ ذناني ئةنئالكراو، ئَيمة رَيكخراوَيكمان نية بؤ ئةو 

ةلةية، بؤ منداآلني كيمياباران كراو، يةعين تائَيستا رَيكخراوَيك كةزةرورة، دةتوانني رَيكخراوي مةس
NGOبةآلم ئَيستا خةريكني، ثرؤذةيةكيشم ئَيستا لةوةزارةت  ،ي بياني بانط بكةين، دروست نةكراوة

خراوَيك بؤ ئةم مةسةلةية لةبةردةستداية، كة هامتةوة بينيم، ذناني ئةنئالكراواني بارزان دةيانةوَيت رَيك
دامبةزرَينن، ئةمة دةستثَيكَيكي زؤر باشة، لةمةسةلةي هَينانةوةي تةرمي قوربانياني ئةنئالكراو، ئَيمة 
بةردَيوةبةرايةتيةكمان هةية بةناوي طؤردي بةكؤمةَل، ئةو بةردَيوةبةرايةتية كؤمةَلَيك ثردؤذةي هةية، ئةو 
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ةبةرايةتية ئةجناميان بدات ئةمساَل و لةئايندة، لةبةر ئةوةي ئةوة ثرؤذانةي كة برديار واية ئةو بةردَيو
 .دةوستَيتة سةر تةكليئةي ماددي، لةهةمان كات وةزعي ئةمين لة جنوبي عَيراق

( سد موصل) ثرؤذةي هَينانةوةي طؤردي بةكؤمةَلي نَيوان رَيطاي توز و تكريت، ننيك بةنداوي-1
 .وانن بؤخؤتان تةماشاي بكةنتةكليئةكةمشان دياري كردووة دوايي دةت

 .ثرؤذةي هَينانةوةي طؤردي بةكؤمةَلي كةربةالو نةجةف-0

 . ثرؤذةي هَينانةوةي طؤردي بةكؤمةَلي حةزةر-3

بؤ شةهيداني  ئةنئالكراو، ئةمة جارَي نيقاشي لةسةرة، . ثرؤذةي دروستكردني طؤردستاني نيشتماني-0
ةشي ئةجنومةني وةزيران كردبوو، بؤ دروستكردني بةآلم ئَيمة وةكو وةزارةت ثرؤذةيةكمان ثَيشك

طؤردستانَيكي هاوبةش، بؤ ئةوةي تةرمي ئةنئالكراوةكان هةموويان بَينينةوةو لةوَي بنَيذرَين، قودسيةتي 
ثَيبدرَي، زؤر طةورة بكرَيت وةكو هؤلؤكؤست، لةسةرتاسةري كوردستان ئةمة ثةرت نةكرَيت لةكوردستان، 

ضووك نةكرَيتةوة، لةيةك شوَين بنَيذرَين، بةآلم ئةمة دةبَي وةعي خةَلكةكة لةو طةورةيي ئةو مةسةلةية ب
مةسةلةية وشياريان بكةينةوة، ضونكة كةسوكاريان بةثلةي يةكةم بةرثرسن لةو مةسةلةيةو بردياردةرن، 

بووي، دةبَي رةزامةندي ئةوان وةربطرين، بةآلم ثَيمان واية لةرووي سياسي، لةرووي قانوني، لة رووي ئا
ئةطةر ئةو ثرؤذةية سةربطرَيت، زؤر كارَيكي باشة، لة ئايندة خنمةتي دؤزي كورد دةكات، دةتوانني ئَيمة 
سوودي لَي وةربطرين وةكو وةرةقةيةكي زةخت، ئةمة ثرؤذةيةكة تةقديم كراية، بةرَيوةبةرايةتيةكمان 

 .هةية بةناوي ثالندانان

 :بةردَيوةبةرايةتي ثالندانان
بةرايةتية كؤمةَلَيك ثالني لةبةردةستة، يةكَيك لةو ثالنانةي كة برديارة ئةجنامي بدات، ئةم بةردَيوة

باشكردني تواناو قابيليةتي كارمةندانة، هةروةها كردنةوةي ضةندين خولة بؤ كارمةندان، لةبوارةكاني 
ةوام دةبني، ئةمة زؤر كارطَيردي، ئينطليني، وةكو ئةوةي لة ثَيشرت ئةجناممانداية كؤمةَلَيك، بةآلم هةربةرد

 . بةكورتي، بةردَيوةبةرايةتي توَيذينةوةو ئامارمان هةية
 :بةردَيوةبةرايةتي توَيذينةوةو ئامار

 :لةم بةٍرَيوةبةرايةتية كؤمةَلَيك ثرؤذةمان لةبةردةستة
رَيطاي لة ( شةهيدان وئةنئال و كيمياباران) جَيبةجَي كردني رووثَيوَيكي طشو بؤ كةسوكارو قوربانياني -1

 .رؤردم
 (.شةهيدان وئةنئال و كيمياباران)رووثَيوكردني نةخؤشية درَيذخايةنةكاني كةسوكاري -0

 .رووثَيوكردني خَينانة كةم دةرامةتةكان و ئةوانةي كَيشةي نيشتةجَيبوونيان هةية-3

 .ةن وةزارةتبآلوكردنةوةو ضاثكردني كتَيب و توَيذينةوة لةسةر شةهيدان و ئةنئال و كيمياباران لةالي-0

بواري ئةنئال و كيمياباران و ( طؤظارو رؤذنامةو سيدي و كتَيب) كردنةوةي ثةرتوكخانةيةك بؤ وةزارةت-5
 .شةهيدان لةخؤ بطرَيت
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. ثةيوةنديكردن لةطةَل زانكؤكاني كوردستان و كؤلَيذةكان بةمةبةسو ئةجنامداني توَيذينةوةو ئامار-1
ن بطةيةمن، كة ئَيمة بةرلةضاالكيةكاني خؤمان، لة سةرةتاي لةسةر ئةوة با زانيارييةك بةجةنابتا

دةستثَيكردمنان، لةبةر ئةوةي دةزانني ئةساسي داناني هةر ثالنَيك، دةبَي زانياري هةبَيت، داتا هةبَيت، 
ثةيوةندميان لةطةَل زانكؤكاني سلَيماني، هةولَير، دهؤك كرد، هةروةها ثةيوةنديةكي ثتةومان ثةيداكردووة، 

وسراوي رةمسي داوامان لَيكردن بةتايبةتي لةبةشي كؤمةَلناسي، لة بةشي ئيدارةو ئيقتيصاد، لةبةشي بةنو
ثةروةردةو دةرونناسي، داوامان لَيكردن كؤمةَلَيك بابةمتان دانَي ومتان، بابةتةكاني بةكالؤريؤس، 

رةضاوي ئةو بابةتانة تةخةروجي بةكالؤريؤس، هةروةها خوَيندني باآل ماجستَير، دكتؤرا، داوا دةكةين 
بكةن، توَيذينةوةمان لةبؤ بكةن، ئَيستا ضةند بابةتَيك خةريكة ديراسةي لةسةر دةكرَيت، بةآلم لةئايندة 

 . ئَيمة بةردةوام دةبني لةسةر ئةو ثرؤذةية

 .كردنةوةي بةشي توَيذينةوةو ئامار لة بةردَيوةبةرايةتية طشتيةكاني شارةكان-2

 .سةر شةهيدان وئةنئال و كيميابارانئةجنامداني كؤنئرانس لة-1

ئَيمة هةوَلدةدةين ئةوانة . مايف ضاثكردني ضوار كتاب ساآلنة لةسةر شةهيدان و ئةنئال و جينؤسايد-9
كاري لةسةر بكةين، بةثَيي توانا جَيبةجَيي بكةين، بةآلم لةبري نةكةين تةكليئةي  0442ثالني ساَلي 

 .روست بكات، بةشي ياسايمادديةكة رةنطة زؤرجار ئيشكاملان بؤ د

 :بةشي ياسا
 . لةم بةشةدا كؤمةَلة ثرؤذةيةكمان ثَيشرت ئةجنامداوة، ئَيستاكةش لةبةردةستةو كاريشي لةسةر دةكةين

ثرؤذةي ياساي ماف وئيمتيازاتي كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكان كةئَيستا لةبةردةستداية و  -1
 .تةواوي ئةكةين

لةدواي تةواوبووني كةيسي ئةنئال،  (قمع االنتفاضة)ؤ كةيسي لةناوبردني رداثةرين ثرؤذةي ئامادةكاري ب -0
جياكاري لةسةر  بردني رداثةرين، كة روويدا، لةسةرتاسةري عَيراق، شيعة بة واتة لةناو (قمع االنتفاضة)

رووي كؤضرةو  لة دةكةين، لةوةي كة كةيسي خؤي كردية، ئَيمةش بةجيا، ئَيستا خةريكني كاري لةسةر
 .داوة، و ئةوةي لةشارةكاني كوردستان لةرداثةردين روويداوة

ثرؤذةي ئامادةكاري بؤ كةيسي قوربانياني ئةنئالي بارزانيةكان، ئةمةش تاردادةيةكي زؤر ئامادةكراوة،  -3
 .بةآلم كؤمةَلَيك كةموكورتي هةية، دةبَي تةواوبكرَيت

ئةمةش دةبَي ( ماني شاري هةَلةجبة بةضكي كيمياويبؤردو) ثرؤذةي ئامادةكاري بؤ كةيسي قوربانياني -0
 .كاري لةسةر بكةين، هةروةها قةآلدزةو زؤربةي ئةو تاوانانةي دي بةكؤمةَل و رةرديةكانيش

 :دامةزراندني بةشي ئةرشيف و دؤكيومَينت
 و ئةمة زؤر المان طرنطة، ئةو بةشة بكةينةوة، ض لةوةزارةت تا ئةوكاتةي كة مؤزةخانة دادةمةزرَينني

كؤكردنةوةي هةموو ئةو بةَلطةنامة وموستةمسةكانةي كة ئَيستا لةبةردةستدان، يانيش لةالي خةَلكانَيك 
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هةنة، بؤ ئةوةي وةكو ئةمانةت مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوةي توراسي يةك ميللةتة، ئةمة ثالني ئَيمةية، بةشي 
 .  رداطةياندن

ر رراوانة، ثرؤذةكاني بةم شَيوةية دةبَيت لة ساَلي ئةم بةشةمان هةية، كة ئةويش زؤ :بةشي رداطةياندن
 :دا0442

 .دروست كردني سايتَيكي ئةنتةرنَيت بؤ وةزارةت بة هةرسَي زماني كوردي و عةرةبي و ئينطليني -1
تةبعةن لةبري نةكةين هةمووي لةبوارةكاني . الثةردة، بةزمان كوردي(14)دةركردني طؤظارَيكي مانطانة -0

 .يدو شةهيدان و كيمياباران دةبَيتئةنئال و جينؤسا

 .الثةردة بةزماني كوردي و عةرةبي و ئينطليني 044طؤظارَيكي زانسو ئةكادميي ساآلنة  -3

 .رؤَلدةري وةزارةت بةزماني كوردي و عةرةبي وئينطليني -0

يؤنيشمان تةلةرن بَيجطة لةوةش بةرنامةي راديؤيي و. دةركردني ثؤستةر بؤ وةزارةت لة بؤنةو يادةكان -5
 . دةبَيت

 :بةردَيوةبةرايةتي طشو خنمةتطوزاري كؤمةآليةتي
تةبعةن لةبةردَيوةبةرايةتي كاروباري كؤمةآليةتي، ئَيمة رؤذانة كؤمةَلَيك كَيشةي كؤمةآليةتيمان يةتة ثَيش، 

 :يةكَيك لةو كَيشانةي كةئَيمة رووبةرووي دةبينةوة، ثالمنان بؤداناية تاضارةسةري بكةين
ةي مامةَلةكردني خراث لةطةَل ئاررةتان لةكاتي كاركردن، ئةوة بةشَيوةيةكي طشو بةآلم ئَيمة كَيش -1

 . شةهيدان و ئةنئالكراوان و كيمياباران كاري لةسةر دةكةين
كؤضكردني كةسوكاري شةهيدان بةتايبةتي كةسوكاري ئةنئالكراوةكان لةالدَي بؤ شار بةهؤي سووتان و  -0

 .ئةنئالكردني بةخَيوكةري خانةوادةي ئةنئالكراوةكان لةاليةن رذَيمي بةعسةوةتَيكداني طوندةكان و 

لةبةر ئةوةي تائَيستا مةسةلةي باوك ساالرييةكة، ئةو وةزن و قورساييةي . زاَلبووني كورد لةخَيناندا -3
زؤرجار خؤي لةدةست نةداوة، هةرماوة، بؤية كاتَيك باوك شةهيد دةبَيت، براطةورة جَيطاي دةطرَيتةوةو 

زؤر توندوتيذة لةطةَل ئةنداماني خَينان و دايك، كَيشةي وامان هةية، موراجةعةمان هةية، دايكي شةهيدة، 
 .طةشتؤتة ئةو حةدةي كة كوردةكةي لَيي دةدات، ئةمة كَيشةيةكي كؤمةآليةتية كة هةمانة

اني، خؤسووتاندن، داردماني باري دةرووني بةهؤي ترس و بَيبةش بوون، هةست بةكةم بوون، نيطةر -0
 .ئةمة هةموو ئةوكَيشانةية كةرؤذانة رووبةروومان دةبَيتةوة. نةبووني تئريغ نئسي، ثشتطوَي خسنت

. نةبووني بةخَيوكةر بؤ ثةككةوتةو كةم ئةندام و بةساآلضوواني كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكان -5
ي تَيداكراوة، زؤر لةكةسوكاري ئةنئالكراوةكان، بةتايبةتي لةناوضةكاني طةرميان و ئةو شوَينانةي كةئةنئال

بةتايبةتي ئةوانةي كة ثريو ثةككةوتةن، ئَيستا بةخَيوكةريان نية، زؤر لة حاَلَيكي شثرزةدا دةذين، ئَيمة 
لةثرؤذةي داهاتوومان تَييداية، دروستكردني كؤمةَلَيك ثرؤذةي خنمةتطوزاريية بؤ ضارةسةركردني ئةو 

 .ن ضني بؤ ضارةسةري ئةو مةسةلةيةثرؤذةكامنا. مةسةلةية

 :ثرؤذةي كؤمةَلطةي رؤشنبريي -1
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 .بؤ تةوعية لةو بوارانةي توندوتيذي كةبامسان كرد
ئامادةكردني كارمةندي هاوكار لةشوَيين نيشتةجَيي خانةوادةي شةهيد و ئةنئال وداناني نوَينةراني  -0

 .بؤ ئةم مةبةستة. كؤمةآليةتي و دةرووني
 .كَيشةي كؤمةآليةتي خَيناني شةهيدان ضارةسةركردني -3

ضةند ثرؤذةيةكمان تةقديم كردووة، داوا دةكةين، ئةجنومةني . دروستكردني خةَلوةتطةي ثريي -0
وبودجةي وةزارةت كة دةستنيشامنان كردية، بودجةكة  0442وةزيرانى حكومةتي هةرَيم، لة ثالني ساَلي 

 . ن، بؤ ئةوةي بتوانني ئةو ثرؤذانة جَيبةجَيبكةينزؤرة بةآلم تةمةنا دةكةين رةزامةندي بئةرموو

زيادكردن و بةردةوام بوون لة بةخشيين هاوكاري هاوسةرَيو كض و كوردي شةهيدي سةنطةرو  -5
يةعين ئةو ثارةيةي كة وةكو هاوكاري زةواج دةردرَيت بةكةسوكاري شةهيدان . ئةنئالكراوةكان

 .وئةنئالكراوةكان

 .طررو خانةوادةي سةربةرزي شةهيدان لةردَيطةي توَيذةري كؤمةآليةتيةوةضارةسةركردني كَيشةو  -1

 .بةشداري ثَيكردني توَيذةراني كؤمةآليةتي لة خولةكاني بةهَينكردن لةناوةوةو لةدةرةوةي وآلت -2

 :بةردَيوةبةرايةتي نيشتةجَيكردن
دم زؤر لةبرادةران كردةوة، من دةمةوَيت زؤر بةكورتي بَيمة سةر ئةوة كةضيمان، وةكو ثرؤذة من تةئكي

ئةوة لةبرييانة كة موشكيلةي نيشتةجَيكردنيان هةية، كةسوكاري ئةنئالكراوةكان و شةهيدان، ئَيمة بؤ 
ثرؤذةمان تةقدميي ئةجنومةني وةزيران كردووة، بؤ خانوو، تةبعةن ئةوة باسي ثارَينطا  0442ساَلي 

. خانوو( 944)شوقة، تةعمريكردنةوةي ( 544)ردووة، خانوومان ك( 544)دةكةم، ثارَينطاي هةولَير داواي 
ئةمة ئةو كؤمةَلة خانووانةية كةداوام كردووة، تةعمري، شوقة، خانوو، بؤ ثارَينطاي هةولَير، تةبعةن 
لةثارَينطاي هةولَير ئَيمة جةخت دةكةينة سةر ئةوناوضانةي كة كةسارةي سوكاني كةسوكاري شةهيدان 

( 054)خانوومان كردووة، داواي ( 544)َينطاي سلَيمانيش بةهةمان شَيوة داواي وئةنئالكراواني لَيية، ثار
خانووش بؤ تةعمري، كة دةَلَيني ثارَينطاي سلَيماني ناوضةكاني طةرميان مةمشولة بة ( 544)شوقة، داواي 

ابةشكردووة، ثارَينطاي سلَيماني، بةثَيي نيسبةي دانيشتواني ثارَينطاي هةولَير و سلَيماني ذمارةكامنان  د
خانووش بؤ ( 044)شوقة، (044)خانوو، ( 344)دةشكرَيت طؤرِانكاري لةذمارةكانيش بكةين، دهؤك 

تةعمري، رةنطة ئةو بردٍِة لةتواناي حكومةت نةبَيت لةم قؤناغةدا بيكات، بةآلم ئةوةي ئَيمة داوامانكردووة لة 
ةم قؤناغةدا، دةكرَي دواتر لةساآلني دادَي، ثَيوَيستيةكانة، بؤ ئةو كةسانةن كةزؤر ثَيويستيان ثَييةتي ل

ثالنةكامنان بةشَيوازَيك بَيت مشولي كةساني تريش بكات، كةئاسو بذَيوييان مامناوةندة، ئةمة سةبارةت 
 .بةنيشتةجَيكردن

 :راهَينان و ثةروةردة
َيمة كؤمةَلَيك دوادةكةم لَيم ببورن ئةطةر وةختةكةم درَيذةدايَو، لةمةسةلةي راهَينان و ثةروةردة، ئ

 .0442ثرؤذةمان لةبةردةستداية، بؤ ساَلي 
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 .دامةزراندني سةنتةرَيك بؤ رداهَينان و مةشقي ثيشةيي -1
 .ثاَلثشو كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكان بؤ دؤزينةوةي كار -0

 .كردنةوةي خولي كؤمثيوتةرو زماني ئينطليني بؤ دةرضواني كؤلَيذ و ثةميانطاكان -3

 .ةوةي خولي نةهَيشتين نةخوَيندةواري بةتايبةتي لة طوندةكانكردن -0

بؤ كورد وكض و هاوسةري شةهيدان و  0442 – 0441دابني كردني كرَيي ساآلنةي خوَيندن بؤ ساَلي  -5
 .ئةنئالكراوةكان لةزانكؤ حكوميةكاني كوردستان لةئَيواران

ندني باآل بؤ كوردو كض و هاوسةري شةهيدان و دابينكردني دةرماَلةي مانطانةي قوتابياني زانكؤو خوَي -1
 .ئةنئالكراوةكان

كردنةوةي خولي بةهَينكردن بؤ ثؤلي سَييةمي ناوةندي و شةشةمي ئامادةيي بةهةردوو بةشيةوة بؤ  -2
 .ثَينج وانة

بؤ قوتابياني سةرةتايي ودابينكردني ( هونةري و رؤشنبريي طشو) كردنةوةي خولي هاوينة -1
 .اني ئةم خوالنةثَيداويستييةك

 .بايةخدان بة كورد وكضي شةهيدان و ئةنئالكراوةكان كةبةهرةيةكي تايبةتيان هةية -9

بايةخدان بة قوتاخبانةي ئةو ناوضانةي كة شةهيد وئةنئالي زؤرة، بؤ بةرزكردنةوةي ئاسو زانسو  -14
 .قوتابيان

 .كة ثَيويستة بؤيان( هتد..... اوجل وبةرط وجانت) دابينكردني ثَيداويستيةكاني قوتاخبانة لة -11

 :بواري تةندروسو 
تةبعةن يةكَيك لةكَيشة هةرة طةورةكاني وةزارةتي شةهيدان وئةنئالكراوةكان، كَيشةي تةندروستية، ردؤذانة 
وةكو بامسكرد، موراجةعةمان دةكةن، داواي ضارةسةري كَيشة تةندروستيةكانيان دةكةن، بؤ ئةم مةبةستة 

، بؤ ئةوةي بتوانني كةمَيك لةئازارةكانيان يان كَيشة 0442ئامادةكردووة بؤ ساَلي ئَيمة ثرؤذةمان 
 :تةندروستيةكانيان ضارةسةر بكةين، كَيشةكان ئةمانةن

 .بووني نةخؤشي -1
 .بةرزكردنةوةي ئاسو هوشياري تةندروسو خانةوادةي ثلة يةكي شةهيدان وئةنئالكراوةكان -0

 . دةي شةهيدان وئةنئالكراوةكان لةبواري تةندروسوبةهَينكردني تواناي خانةوا -3

 :دَيني بؤ ئةو ثرؤذانةي كة ئامادةمان كردووة
كةسةنتةرة بؤ شاري . كردنةوةي نةخؤشخانةيةكي طشو، كة برديارمانداوة لةشاري هةولَير بيكةينةوة -1

 .بادينان، طةرميان و بؤ هةمووي ئاسانرت دةتوانرَيت لةشاري هةولَير
وةي بنكةي تةندروسو تايبةت بةخانةوادةي شةهيدان وئةنئالكراوةكان لة هةَلةجبة، طةرميان، كردنة -0

 .بارزان، ناحيةي رزطاري و ناوضةكاني دي
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دياري كردني ئةو ناوضانةي كة نةخؤشخانةيان تَيدانية بةتايبةتي . ثَيكهَيناني تيمي ثنيشكي طةردؤك -3
 .طوندةكان

 . ردةوانةكردني نةخؤش بؤ دةرةوة لةرَيطاي ليذنةي ثنيشكي داردشتنةوةي ميكاننمَيك بؤ -0

 .ناردني نةخؤش بؤ دةرةوةي وآلت -5

 .هَيناني ثنيشكي ثسثؤرد بؤ كوردستان، ض ئةوانةي كةكوردستانني ض ئةوانةي كة بيانني و دؤسو ئَيمةن -1
 .دروستكردني كَلَيشة بؤ ليذنةي ثنيشكي -2
ئةمةش . بؤ ثةككةوتةكاني خانةوادةي شةهيدان و ئةنئالكراوةكان دابينكردني عارةبانة و عةكازة -1

 . لةطةَل رَيكخراوةكان ئَيمة ئةم كارة دةكةين

ئةويش بة دروستكردني . بةرزكردنةوةي ئاسو وشياري تةندروسو كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكان
 . تيمي طةردؤك و سازداني وؤرك شؤث وكؤمةَلَي شو ترى لةم ضةشنة

 :ئةويش بة. ةرزكردنةوةي تواناي تةندروسو بؤ كةسوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكانب
 .كردنةوةي خولي ررياكةوتين سةرةتايي بؤ ئةو طوندانةي هيض سةرضاوةي تةندروسو نية -1
تةبعةن ئةمة تةدةخولة لةكاري وةزارةتي تةندروسو، بةآلم بَيطومان . كردنةوةي خولي ماماني -0

 . و ئاطاداري ئةوان ئَيمة ئةم كارةدةكةينبةهاوكاري 

 .دةستةي وةبةرهَينانيش
ئَيمة بةردَيوةبةرايةتي طشو وةبةرهَينامنان هةية، بؤ ئةوةي بتوانني ئيعتيماد لةسةر خؤمان بكةين، بؤ 
دابني كردني زؤر لةو ثرؤذانةي كة بامسانكرد، لة وةبةرهَينان هةوَلدةدةين ثةيوةندي بكةين، ئَيستا 

ةندميان كردووة لةطةَل وةزارةتي رؤشنبريي، هةموو ئةو كارخانانةي رسنت وضنني، كةلة هةرير هةية ثةيو
لةرواندز، هي مارور، زؤربةي تا ئَيستا لةسةر ميالكي وةزارةتي رؤشنبريي بووة، وابنامن بةداخةوة ئيشيش 

ئةوانة تةحويل بكرَينة سةر  ناكات، زؤربةي راوةستاية، ئَيمة لةطةَل وةزارةتي رؤشنبريي قسةمانكرد، كة
ميالكي وةزارةتي شةهيدان وئةنئالكراوةكان، بةَلكو بةئيشيان خبةينةوة، هةم ببَيتة بةشَيك لة 
ئيستيسماراتي وةزارةت، هةم كةسوكاري شةهيدان و خَيناني ئةنئالكراوةكان لةو شوَينانة بةكار خبةين، 

ندةش خنمةتي بنيادي ئيقتيصادي كوردستان بكةن، وةكو دةرامةت بؤخؤيان وراهَينانيان بؤئةوةي لةئاي
 . زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس بؤ خاتوو ضنار

 :شةهيدان وئةنئالكراوةكان وةزيري/ نار سعد عبدا بةردَين ض
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

غدا، بةرداسو ئةوان بري نةكةين، سوثاسي ئةو ثارَينةرانة دةكةين كةدةضن بؤ بة لة يةك شت با
 و ئةزمووني خؤبةخشانة ئةو كارانة دةكةن، ذياني خؤشيان خستؤتة خةتةرةوة، ئةطةر ضي كارةكانيان بَي
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كاَلوكورتي تَيدابَيت، بةآلم زؤر سوثاسيان دةكةين ضونكة ئيشَيكي ثريؤزة دةيكةن، هةروةها زؤر سوثاس بؤ 
ديةكي زؤربامشان هةية، لةماوةيةكي كورت، لةطةَل كؤيكا تيثي زةيتون، كؤرييةكان كةلَيرةن، ئَيمة ثةيوةن

مسيك بةشي كاروباري مةدةنيية، ئةوان ئَيستاكة ئامادةيي خؤيان نيشانداية، بؤ وةرطرتين ذمارةيةك، 
دانةمان ( 54)تةبعةن خةستةخانةي كؤرييةكان لَيرؤكانة، ئَيمة ثسولةمان دةدةنَي، ثَيشرت قةرار بوو 

ؤشةكاني خؤمان بنَيرينة ئةوَي موعالةجةيان بكةن، لة خةستةخانةي كؤرييةكان، بدةنَي، هةرتانة نةخ
بةآلم ئَيستا ذمارةكةيان كةمكردؤتةوة، بةآلم هةر سوثاسيان دةكةين، لةهةمان كاتدا كؤمةَلَيك هاوكاري 

ةينني، لة وثَيداويستيان ئَيستا داوينةتَي، لة كةلوثةل و كةرةستةي ناوماَل، ئةوانةي كةرؤذانة بةكاري د
داوايان كرد كة بيدةينة، كةسوكاري ئةنئالكراوةكان، ئةوان بةس لةسنووري هةولَير،  10/0رؤذي 

سنوورةن و كةسوكاري  لةو ئيشدةكةن لة ثارَينطاي هةولَير ئيش دةكةن، بؤية دةيدةنة ئةوكةسانة كة
اليةن  اندني سةنتةرَيكي هةمةئةنئالكراوةكانن، هةروةها ئامادةيي خؤيان نيشانداية، بؤ كردنةوةو دامةزر

كاري جؤراوجؤر، دروستكردني بنكةي تةندروسو و لة شاري هةولَير، قةزاي بنةصآلوة، ناحيةي هةرير  بؤ
 .ئَيستا موارةقةي مةبدةئيمان وةرطرتية، سوثاسيان ئةكةين كة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو بنامن نوقتةي نينامة. و ثرؤذةيةزؤر سوثاس بؤخاتوو ضنار بؤ ئةو روونكردنةوةيةو ئةو هةمو

 :شكرية رسول ابراهيم.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةستخؤشي لة وةزيري شةهيدان و ئةنئالكراوةكان دةكةين، ثرد بة دَل وةكو ليذنةي مايف مرؤظ، داوا 
نة ئةطةر نوسخةيةك ثَيشكةش خوَيندييةوة، دةربارةي ئةو كارا لةبةردَينيان دةكةين ئةوةي خاَلي يةكةم كة
 .بة ليذنةكةمان بكةن، زؤر سوثاسي ئةكةين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة نوقتةي نينام نية دكتؤرة خوا عةروت بكات، ئةوةلةن سوثاسي خاتوو ضنار ئةكةين، دوو موالحةزة 

ةئيش دةكةن ماوةيةكي هةية، يةكةم ئةو وةزارةتة تازةية، هَيشتا ياساكةشيان دةرنةضووة، ئةو ماوةية ك
بة ثرؤذةيةكي زؤر باشي ئةزامن، وةعدَيكي يةكجار  0442كورت بووة، بةآلم من ئةو ثرؤذةية بؤ ساَلي 

زؤري تَيداية، داوا لة ليذنةكاني ثةيوةنديدار دةكةم، ليذنةي تةندروسو و كؤمةآليةتي، ليذنةي مايف 
واي ئةو رداثؤرتةدا بضنةوة، بنانن لةو مانطانةدا ضي مرؤظـ، ليذنةي ثةروةردة، ليذنةي ئاوةدانكردنةوة، بةد

جَيبةجَي دةكرَيت، بؤ ئةوةي لةكؤتايي ساَل دانيشتنَيكي تر بكةين، ئةو ليذنانة رداثؤرتي خؤيان بنووسن، 
ئةو وةعدانةي كةدراوة، ضي جَيبةجَيكراوةو ضي جَيبةجَي نةكراوة، وة هؤي جَيبةجَي نةكردنةكةشي 

ةهةمووي جَيبةجَي بكرَيت، بةآلم ئةطةر جَيبةجَي نةكرَي ئةوة ئيلتينامَيكة، وةزارةت ضية، ئومَيد دةكةم ك
بةرامبةر بة ئَيوة دةيداتن، بةرامبةر بة كةسوكاري شةهيدان دةيداتن، ئَيوةش بةدوايدا بضنةوة، هاوكاريان 

ةو وةزارةتة بكةن، بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذانة جَيبةجَي بكرَين، ضونكوم ثرؤذةي خؤمانن هي خةَلكة، ئ
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وةزارةتي هةموو كةسَيكة، مادام وةزارةتي شةهيدان وئةنئالكراوةكانة، وةزارةتي رداي طشتية، ئةطةر ضي 
داوامان لَيكرد موختةسةر بَينت، بةآلم بؤية رَيطامان دايةن ضونكوم ئةم وةزارةتة تايبةمتةندي خؤي هةية، 

ردَينانةي كة بانط دةكةين، وةخت تةحديد دةكةين، زؤر سوثاسي ئةكةم، لةمةودوا رَيربووين ئةو وةزيرة بة
دةقةش بؤ موناقةشة، ئةطةر وانةبَينت ناتوانني، بؤ ماوةي ضارةكة سةعاتَيك  04نيو سةعات بؤ خؤيان، 

ئةوةي ثرسيارو ثَيشنياري هةية، ئةطةر وابَيت تةواو نابَينت بة سَي سةعاتيش يان دةبَيت ئيجازة بدةم بة 
ن تةنها قسة بكةن، بةآلم ثَيم باشة وا دةست ثَيبكةين، ئةطينا وةخت زؤر كةمةو سةرؤك ليذنةكان ئةوا

بةش ناكات، سةرؤك ليذنةكان كَي دةيةوَي قسة بكات، دةباشة دةيدةينة سةرؤك رراكسيؤنةكان ئةطةر 
دوايي كات هةبوو دةيدةينة سةرؤك ليذنةكانيش، سَي كةس ثَيكةوة نوقتةي نيناميان هةية هةرسَيك 

ئةوةي نوقتةي نينام نةبَي ثَيي ئةبردم داواي لَيبوردن . وة قسةي بكةن كاك تارق رةرموو بابناننيثَيكة
 .ئةكةم

 :جامباز سعيد حممد طارق بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم باشة سةرؤكايةتي دةستةآلتي هةية ئةوةي قسةي بكاتن لةدوو دةقيقة زياتر نةبَينت، بؤ ئةوةي بوار 
 .ئةواني ديش قسة بكةن، زؤر سوثاسهةبَيت 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نوقتةي نينام نةما، دوو دةقيقة ماوة هةية بؤ قسةكردن، دةيربدم ثاش دوو دةقيقةكة، كاك عومسان 

 رةرموو،
 (:مارانى بانى)قادر عبدا  عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بابةتي زؤر باشي وروذاند، بةآلم يةكجار شو زؤري باسكرد، دةست خؤشي لةضنار خان دةكةين، بةرداسو

لة تواناني جَيبةجَيكردني وةزارةتَيكدا نية، بؤية من ثَيشنيار دةكةم، ضةند خاَلَيك بكاتة ئةولةوياتي 
كارةكاني بؤ ئةوةي لةكؤبوونةوةي داهاتوو لَيرة شتَيك هةبَيت باسي بكةين، يان موذدةيةك هةبَيت بيدةين 

سوكاري شةهيدان و ئةنئالكراوةكان، خاَلي يةكةم بيخاتة ئةولةويياتي خؤي مةسةلةي ئامارَيكي كة بة
حةقيقي بؤ بارزانيةكان و ئةنئالكراوةكان بةطشو، تا شتَيكمان لةبةردةست بَي بةرداسو بنانني كةضةند 

تا ئةو ئامارة نةبَي  كةمسان بةحةقيقي ئةنئالكراوة، ئةوة بيخاتة ئةولةويياتي كارةكةي باشرتة، ضونكة
ناتوانني برديار لةسةر هيض مةسةلةيةك بدةين لة هةموو مةسةلةكاندا، خاَلَيكي تر ئةطةر بكرَيت ريعلةن 
ضاوخشاندنةوة، بة موضةي كةسوكاري ئةنئالكراوةكان، ئةطةر بيخاتة ئةولةوييات، بؤ ئةوةي تؤزَيك بذَيوي 

ك كث بكرَيتةوة، خاَلَيكي تر مةسةلةي نيشتةجَيكردن، ذيانيان و تؤزَيك ئةو هةموو ناردةزايية كةمَي
بةرداسو باسي ذمارةيةكي كرد لةبةرنامةكةي خؤي، نازامن لةسةر ض ئةساسَيك لة ثارَينطاكان نيسبةي 
ذمارةي خانووةكاني داناية، لةسةر ئةساسي شارة يان، لةسةر ئةساسي ذمارةية ئةنئال و خةسارةتةكانة، 
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َيكي تر مةسةلةي شةهيدان تةنسيق بكرَيت بةرداسو ئةوة زةرورةتَيكة، يةعين ئةوة وةكو ثرسيار؟ خاَل
يةكاليي بكرَيتةوة، رينبةندي شةهيدان بكرَيت، باسي ئةوةي كرد طؤردستانَيكي نيشتماني طشو دروست 

ؤردستانة بكرَيت، بةرداسو كارَيكي باشة، بةآلم ئةطةر بةرنامةي واتان هةبوو، دةبواية بارزانيةكانيش لةو ط
 .بووناية، ئةوان ئَيستا لةدةست ضووينة، هيوادارم شتَيكي وا بكةن هةمووي بطرَيتةوةو زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةرخي

 :بةردَين كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ومامتان لةسةر مةسةلةي ئةنئال و بةرداسو ئةطةر جةنابتان قبوَلي بكةن لةبةر ئةوةي، ئَيمة زؤر مةعل
 .ئةوانةوة نية، بةآلم لةمايف مرؤظ طوآلَلة خان خؤي، مةلةرَيكي طرتووة، من قسةكةي خؤم ئةدةم بةو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين

 (:بةَلَين)َين د عبدا  حممودبةرد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ان ئةكةم، بةرداسو لة ئةولةويياتي وةزارةتي شةهيدان من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك عومس
وئةنئالكراوةكان، مةرروزة مةسةلةي ئيحصا كردن، سةرذمَيري ثةلةي لَي بكرَيت، ضونكة خاتوو ضنار 
بةرداسو طوناحةكةش بةتةنها هي ئةو نية، تةئكيد لةرؤذي يادكردنةوةي ئةنئال وتي هيض ئامارَيكمان نية، 

مةسةلةي موضة معالةجة بكرَيت، يةك موالحةزةي ترم هةية لةسةر مةسةلةي اليةني ثةلة بكرَيت لةوة، 
ياسايي، ئايا وةزارةتي شةهيدو ئةنئال، بؤ مةسةلةي بةياساييكردن وناساندني جينؤسايدي ميللةتي كورد ض 

يا لةبةرنامةتاندا ئاليةتَيكي داناوة، بؤ ثةيوةندي كردن بةكؤردو كؤمةَلة نَيودةوَلةتيةكان، ئةطةر نةكراية، ئا
هةية، يان نا، بةتايبةتيش ئَيستا، مةحكةمةكردني تاوانباران لةسةر مةسةلةي ئةنئال ئةطةر ئيعدامي 
ئةوانة بكات، يان هةر سنايةكيان سةبارةت بةوانة بسةثَييَن، لةسةر جينؤسايد تةئكيد بكاتةوة، 

نَيودةوَلةتي وةكو مةسةلةي هؤليكؤسو وةرةقةيةكي بةقوةتة، بةنيسبةت ئَيمة، كة لةكؤردوو كؤمةَلطةي 
 .يةهوديةكانة، مةسةلةي ئةرمةنةكانة، ئيشي لةسةر بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رؤميؤ

 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ين، بؤ ئةم رداثؤرتة بةثَينةي، ثَيشةكي دةستخؤشي لةبةردَين جةنابي وةزيري شةهيدان وئةنئالكراوان دةكة
كة ئةتوامن بَلَيم شتَيكي زؤر شامل بوو، دةستخؤشي لَيدةكةين، بةخَيرهاتين برا وةزيرةكاني تريش 
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ئةكةين، من ثَيم واية هةرضةند بؤ شةهيدان بكرَيت هَيشتا هةر كةمة، ئةو بةرنامةيةي كةجةنابي وةزير 
كي كوردستانيش داواي دةكةين وباسي دةكةين بؤ ئةوةي بؤ باسي كرد، ئةو شتانةي كة ئَيمة مانان و خةَل

كةسوكاري شةهيدان وئةنئالكراوةكان بكرَيت، بةآلم وةكو ئةوةي كةمن ثَيم باشة، ئةولةوييات بدرَيتة ئةو 
شتة زةرورانةو ئةو شتة هةنووكةييانة، كة خؤيان بؤ منوونة لةخانوو، يان شوقة بؤكةسوكارييان ياخو 

لةي مووضة بةرداسو ئةو مووضةي كةئَيستا دةدرَيت بةكةسوكاري شةهيدان ئةبَي زيادكردني مةسة
يةكاليي بكرَيتةوة، هةمووي سةرتاسةري بَيت، يةك مووضة بَيت نةك لةشوَينَيك لة شوَينَيكي تر زياتر 

ئةوانةي بَيت، ياخو كةمرت بَيت، هةروةها بايةخَيكي زؤريش بدرَيت بة كةسوكاريان بةتايبةتي، منداآلنيان 
كة لةقوتاخبانةكاندان، بةتايبةتي لةقوتاخبانة سةرةتاييةكان، خاَلي دووةم شتَيكي طشو بكرَيت، جةنابي 
وةزيريش ئيشارةتي ثَيدان وةكو طؤردستاني طشو يان سةرتاسةري بكرَيت، ضونكة ئةمة ئيستيئادةيةكي 

ةو طةشتيارانة يان خةَلكي بياني زؤري هةية، هةم لةناوةوةو هةم لةدةرةوةي كوردستان، بؤ منوونة ئ
كةدَينة ناو كوردستان، دةتوانني لةردَيطةي ئةم طؤردستانة، دةتوانن زانياري تةواو بؤ حةجم وطةورةيي ئةم 

 . كارةساتانةيان دةست بكةوَيت،  سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد حكيم
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا سوثاسي جةنابي وةزير دةكةم، بؤ ئةوكارانةي كةئةجنامي داوة، من بةكورتي ضوار خاَلم هةية، 

 جياوازي كة لةوةي ،ضنار خان لة سياسةتي وةزارةتةكةي هةوَليداوة و تاردادةيةك سةركةوتوو بووة/ يةكةم

 سةد ضةند كةنوَينةري ئةوةي كووة ئَيمة لةموعاناتي يةكَيكة ئةوة نةكرَيت، شةهيدان كةسوكاري نَيوان لة

 بكات ئةوة باسي كة نةبووم، طوَيبيست من بةرنامةكاني كةباسيكرد، لةثرؤذةكاني /دووةم ئةكةين، شةهيدَيك

 لةيادكردنةوةي سياسةت بةكارنةهَيناني /سَييةم خَينان، ناني ثَيكةوة هانداني بؤ ضية، ثرؤذةي وةزارةتة ئةو

 هةَلوَيسو ئاطادارم ئةدةم، بؤخؤيشي شايةتي من بووة، طةلةكةمان كةتوشي كارةساتةكان و وشةهيدان ئةنئال

 حنبي مينبةرَيكي وةكو ئةكرَين، تةخصيص يادةكان جار هةندَي جَيطا، لةهةندَي بةآلم مةسةلةدا، لةو ضاكة،

 .ئةكةين سوثاسي ضاكة، زؤر شتَيكي بكات، بنربد ئةوةش هةوَلبدات ئةطةر بةكاردَين،
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .غئور كاك
 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةنيسبةت بةآلم دايناوة، تَيروتةسةلةي بةرنامة ئةو بؤ بكةم، خان ضنار لة دةستخؤشي دةمةوَيت من

 تاكو بةداخةوة ،هةية مةمخوريش بةردَيوةبةرايةتي هَيلكارييةكة، لة لةثرؤذةكة لَيرة هةولَيرةوة، ثارَينطاي
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 دةكرَيت كةدروست خانوانةي لةو نةكراوة، دابةش شةهيدان بنةماَلةي بؤ زةوييةك هيض لةمةمخور ئَيستاكة

 سَي بةهةر مةمخور ئةوة لةبةر دروستبكرَينت، ذمارةيةك مةمخوريش لة هةوَلبدرَينت شوقة، ياخود

 ئةوة نةكراوة، هيض شةهيدان، بنةماَلةي بؤ اكةئَيست تاكو بةداخةوة قةراج، كةنديناوةو طوَيردو ناحيةشيةوة،

 ئةوة كراون، شةهيد بوونة ثَيشمةرطة كة ناوضةية ئةو خةَلكي دةزانن، خؤتان خةَلك زؤيش ذمارةيةكي

 ئَيمة حةقة ناساندن، بةجينؤسايد وةكو ئةنئال، كردني بةجينؤسايد مةسةلةي تريش خاَلَيكي خاَلَيك،

 داوا ناتوانني وةرنةطرين، برديارة ئةو خؤمان ئَيمة ئةطةر وةربطرين، برديارة ةوئ لَيرة كوردستان، لةثةرلةماني

 كاروباري وةزارةتي هةوَلبدةين، ئَيمة دةبَي بؤية بناسَينن، جينؤسايد وةكو ئةنئال كة بكةين، تريش لةخةَلكي

 بؤ هةماهةنطنب لةمانثةر لةطةَل بكاتن، دةرس ئةوة نوَييدا ساَلي لةبةرنامةي وئةنئالكراوةكانيش شةهيدان

 .سوثاس زؤر بةرةمسي، وةربطريَي بردٍِيارة ئةو ئةوةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثارتي رراكسيؤني لةجياتي شَيرة خؤرشيد كاك
 :بةردَين خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 من بةآلم ورةسةليدا،م زؤر بةرنامةيةكي دةكةم، خان ضنار لة دةستخؤشي وبرايان خوشك وةكو منيش

 تةجروبةيةكي حوكمةتايةتي و قانوني ناحييةي تةجروبةي لةو ئَيمة /يةكةم هةية، ئيقرتاحم هةندَيك

 ذياوة شارةزاية، خؤشي كة بةزوويي دةكةم، ثَيشنياز شةهيدان، خانةوادةي و شةهيدان بةنيسبةت نوَيية

 ضؤن ببينن، انئَير شةهيدي موئةسةسةي ئةوةي بؤ ئَيران بنَيرَيتة كةسي ضةند كارةمةي وةردَيكي لةطةَلي،

عةيب نية ئيستيئادةيةكي   دةكةن، خؤيان هاوآلتياني و شةهيدان خانةوادةي لةطةَل  موعامةلة قانونيةن
زؤر زؤري لَيدةكرَيت لةو مةوزوعة، ئةوة زؤر موهيمة ئةوة بكرَيت، بةرنامةكةي زؤر شاميلة، مومكينة 

َيك ودوان وسيان، جَيبةجَي نةكرَيت هةمووي، بةآلم من سَي نوقتة ثَيشنيار وةكو خؤشي نيشاني دا بةساَل
دةكةم، بؤ ئةمساَل بيخاتة بةرنامةي كاري، هةمووي دوو دةقيقةكةية زياترم ناوَيت يةكةميان، تةئمني 
كردني بذَيوي ذياني خانةوادةي شةهيدان وةكو خوشك وبرايان باسيان لَيوةكرد، ئيهتيمامَيكي باشيان 
ثَيبدرَيت و رانةوةستَينرَيت لةسةر ئةوةي كة تا سةرذمَيري تةواو دةبَيت، ئةوةندةي لةبةردةستداية، 

وةوة ئيمة مةجاملان هةية، سةر 1990سةرذمَيري، جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان حكومةت مةسئولة لَيي لة 
ساَلة  15َي بكرَيت، ذمَيري شةهيدان و ئةنئالكراوةكاني خؤمان بكةين، شةرت نية بةساَلَيك و دوو س

نةمانتوانيةوة تةواوي بكةين، طوناحَيكي طةورةية لةسةرحكومةتي دوو ثارضةيةكةمان و ئَيستامشان، 
دةتوانني ئةوة بةرنامةي بؤ دابنَيني، بةآلم لةوة موهيم تر ئةوةية، وةزارةتي شةهيدان وئةنئالكراوةكان، 

ي دروستبكةن، بةخؤردايي نةك هاوكاري بكرَين، بيتاقةي تةئمني، بيمة بؤ خَيناني شةهيدان بؤ نةخؤش
نةك كةم بكرَيتةوة، هةموو منداآلني شةهيد، خانةوادةي شةهيد، هةرضي ثَيويسو نةخؤشي هةبَيت، 
بيمةي بؤبكرَيت وةرةقةي هةبَيت، بيتاقةي بؤ بكرَيت بةخؤردايي ضارةسةر بكرَيت، ئةوة طوناحة ثارة 
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وناحة، بيمةي بؤ بكرَيت، وةزارةتي شةهيدان وئةنئالكراوةكان ئةو لةخانةوادةي شةهيد بسةنرَيت، زؤر ط
بيمةيةي بؤ بكات، منداَلي شةهيديش بؤ خوَيندن مةرروزة لةهةموو قؤناغةكاني خوَيندن، بةبةالش 
خبوَينَيت، تةئميين سةيارةي بؤ بكرَيت، حيسابَيكي تايبةتي بؤبكرَيت، من لةطةَل ئةوة نيمة قوتاخبانةي 

بةآلم ئيمتيازاتي هةبَي من حةزدةكةم، . نداَلي شةهيد بكرَيتةوة، لة هةمان قوتاخبانة خبوَينَيتتايبةت بؤم
سوود لة موئةسةسةي شةهيداني ئَيران وةربطريَيت، كة زؤر موهيمة، رجاشي لَي ئةكةم وةردَيك بةزوويي 

 .بنَيرَيت و سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك باثري كامةال
 :مان كامال سليباثري بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش وةكو برادةرةكامن دةستخؤشي لةبةردَين جةنابي وةزيري شةهيدان وئةنئالكراوةكان دةكةم، دةربارةي 
راثؤرتةكةي راستة، ئةوةي ضاالكيةكاني ساَلي ردابردووي، من سةنرجَيكم هةية، ئةوةية كة زؤر ضرد 

دةبواية، ثانتايي زياتر بطرتباية، من نازامن هؤكارةكةي ضي بووة، باسي  بووةتةوة لة هةولَير ودةوروبةري
مجوجؤَل وضاالكيةكان كرا، كةواتة ئةو شةهيدانةي كةلةناو سنووري هةولَير وتوويةتي سنووري 
هةولَيريش هةر ناو شاري هةولَير دةطرَيتةوة، ئةطةر بطةردَيينةوة بؤ ثَيشينةي بنووتنةوةي رزطاري خوازي 

كوردستان، ض ئةو شةهيدانةي كةبوون، ض ئةنئالكراوةكان، زؤربةي طوند نشني بوون، لة سةدا طةلي 
حةرتاي دةتوامن بَلَيم زياتر، ئةوةي كة بةر تؤثباران كةوتووة، ئةوةي ئَيستاش بةر ئةَلغام دةكةوَيت، بةر 

انن زياتر، بؤية من ئاسةواري دواي رذَيميش دةكةوَيت، رؤذ بةرؤذ هةر ئةو شوَينانةن، دوور لةشارةك
ثَيشنيار دةكةم، بؤ بةرنامةي ئةمساَلي كة بةرنامةيةكي رداستة زؤر ضردو ثرد بوو، زؤر هةمةاليةنة بوو، 
بةآلم ئةوة بودجةيةكي زؤري دةوَيت، من تةسةور ئةكةم حكومةتي هةرَيم نةتوانَيت ئةو بودجةية دابني 

لةوييا ثَيم باشة، ضرد بكرَيتةوة لة ضةند خاَلَيكدا،  بكات، ئةولةوييات وةكو ئةو برادةرانة باسيان كرد،
كؤكردنةوةو / مووضةيان، ضوارةم/ نيشتةجَيكردنيان، سَييةم/ ئامارةكة زؤر طرنطة بكرَيت، دووةم/ يةكةم

هَينانةوةي تةرمي شةهيدةكان ئةوة بكرَيتةوة يةك، ئةو ضوار خاَلة ببنة ئةوةلييات، بةآلم 
نيار دةكةم، نةك لةشارةكاندا ئةوة بكرَيت، دوو ئامانج  دةثَيكني، خانوو بؤ لةنيشتةجَيكردندا، من ثَيش

بنةماَلةي شةهيدان وئةنئالكراوةكان، دابني دةكةين، لةاليةكي تريش طوندةكان ئاوةدان دةكةينةوة، 
ئةوانةي خةَلكي طوند نشينن، لة طوندةكاني خؤيان ئةو خنمةتطوزاريي وخانووانةيان بؤ بكرَيت، يان 

وانة بةثَيي شوَيين دانيشتنيان بكرَيت، ئةولةويياتيش بدرَيتة ئةوةي رَيذةي شةهيدان لةكوَي زؤرة، لةوَي ئة
ذمارةكة ئةوة بكرَيت، نةك ئةوةي كة بةثَيي شار بَيت، بةثَيي شوَينةكان بَيت، بةثَيي رَيذةي شةهيدان 

وة دوو ئامانج دةثَيكني، ئاماجنَيكيان لةكوَي زؤرة، ئةنئالكراوةكان لةكوَي زؤرة، زياتريش ئاوةدانكردنة
 .ديهات ئاوةدان دةكةينةوة، ئاماجنَيكيشيان ئةوةية بنةماَلةي شةهيدان شوَيين حةوانةوةيان بؤ دةكةين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن دوا كةس كاك ديلمان
 

 (:ديلمان ئاميدي)بةردَين حممد ا د صاحل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جَيبةجَي بكاتن، ثَيويستة ئةولةوييات %( 24)ني وةزارةت دةكةم، تةمةنا دةكةم بتوانَينت دةستخؤشي لة ثال
لة و كَيشانة بَيت كة رؤذانة تووشي ئةنئالكراوةكان دةبت، بةتايبةتي لةبةردةمي دادطا ودايةرةي نئوس 

ة، من دةربارةي زؤر زة ةتيان و بةئةزيةتيان دةبةن، ئةو ثرؤذة تةواوبَيت، ثرؤذةي ياساي وةزارةتةك
مةقبةرةي نيشتماني لةطةَل ئةوةمةو شتَيكي شارستانيةو ردةمنَيكة، مةرجيش نية هةموو ئةنئالكراوةكان 
لةوَي بن، مومكينة وةكو رةمن لةهةر ناوضةيةك هةندةكي لَي هةبت، سةكةن تةمةنا دةكةم بةثَيي 

ثرسيارَيكم هةية لةجةنابي وةزير، زؤر الئيحةيةك بنت، دةوري حنبايةتي ئةوانة كة ثَيشرت بةكاردةهاتن، 
ئيستيخبارات هةنة، بةتايبةتي لة دهؤك هةنة من دةزامن، بةناوي شةهيدانن، نازامن ئةوانة 
سةربةوةزارةتن، وةزارةت ئاطاي لَيية، ضي لة ئةجنام و ثارةو، ثرؤذةيةك هةية بةناوي ثرؤذةي شةهيدان، 

 .ية، ضؤن مامةَلة لةطةَل ئةو ثرؤذانة دةكةن ئيرت سوثاسئيرت تابعي وةزارةتن، وةزارةت ئاطاي لَيي هة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاستان دةكةم ئةزانن ضؤنة، ئاماري طشو هةموو كوردستانت الية، رةرموو بةآلم وانةبَي 
 .موقاتةعةت دةكةم
 :بةردَين طوَلناز عنين قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ارةي سلَيماني ئامارَيك كراوةو مووضة وةردةطرن، بةثَيي ئةو ئامارةئَيمة دةزانني كةلة ئيد

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 باسي ئَيمة دةكةي، سلَيماني ئيدارةي ئاماريموقاتةعةت دةكةم رةرموو دانيشة، ئَيمة ئةوة دةزانني تؤ باسي 

 شَيخ لة بادينان، لة هةولَير، لة هةية ئةنئال دةكةى، ئةنئال باسي تؤ نيمانة دةكةين، كوردستان هةموو

 هةموومان سةعات سَي بكةينةوة دةرطا ناكرَيت كرد، ئيتيئاقمان ئَيمة نةكراوة، داخيل بارزان، لة وةسانان،

 قسةي دةيةوَيت دةزانَيت، خؤي بةمةسةلةي مةسةلةية ئةو دةزامن ئَيوة لة هةريةك بكةين، قسة دةمانةوَيت

 رراكسيؤنةكان، سةرؤك كرد ئيختيارتان خؤتان نابَيت، تةواو اتيشضوارسةع بة ئةوة بةآلم بكات، خؤي

 حةقيان تةواو، كرد قسةيان رراكسيؤنةكان سةرؤك نةكةوتني، رَيك ليذنةكان دةكات، لةهةمووتان تةعبري

 خؤ دةكرَينت، ئامار دةَلَيني لَيرة ئَيمة وةريدةطرَينت، هةية مووضةي هةية، ئاماري ئةوةي ئةنئال ناخورَينت،

 كةهةيانة مارانةي ئةو كردووة، قسةيةي ئةو كَي ردابطريَينت، مووضةكان دةكرَينت، ئامار تا رداناوةستني

 زيادي داواي هةبَينت، ثالنَيكمان روونبَينت، بةرضاومان ئةوةية بؤ ئامار ناطؤردَيت، هيضي بةردةوامة هةمووي

 ئةوان بةآلم بكرَينت، ديراسةت داوة َلَينيشيبة لَيرة، دانيشتني حكومةت لةطةَل ثَيرَي  كردووة، مووضةمان
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 طشو ئامارَيكي رؤشنايي لةبةر دةبينت، زياد ضةن مينانيةكة هةبينت، عام تةختيتَيكي ئةوةي بَي ناتوانن

 هةتا بكرَيت وئةنئالكراوةكان شةهيدان مارةكاني رداطرتين نية ئةوة لةبةر ئامار باسكردني هةبَينت، دةبَي

 .هيوا كاك رةرموو دةيربدم، وانةبَي ئةطةر دةكةن قسة نينام نوقتةي بةناوي بينت،دة تةواو ئامارةكة
 :بةردَين صربية غئار امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ليذنةي وةك كردين مارتان ثَيشَيلي ثَيشووش جاري ئَيمة دةستثَيبكةم، بةوة ئةكةم حةز سةرةتا لةرداستيدا

 رداتان كةجةنابتان ليذنةيةش ئةو ئةبوو نةداييَن، مةجالتان هيض كة 10/0 رؤذي دانيشتين لة مرؤظ، مايف

 مايف ليذنةي ناو لة بردؤيشتاية، ئةنئال و كيمياباران مةلةيف بكات، شوَينانة ئةو سةرداني بضَيت سثاردبوو

 ثَيشَيلي ةوةئ بَلَي بابةتةوة لةو شتَيك سةرؤكايةتي دةبَي بةرداسو، نةبووين ئاطادار كةمسان ئَيمة كة مرؤظدا

 .كرد ئَيمةتان مايف
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةبَيت تر دانيشتنَيكي لة ئةوة بتداية، خؤي لةوةخو موالحةزةيةكة نية، نينام نوقتةي ئةوة ئةوةلةن

 كةموكورتيةكان بكةن وةزارةت سةرداني بضن دةتوانن لَيثرسينةوة، بؤ ليذنةيةدا، لةو ئةندامي جةنابت

 دةكةين وةزير بانطهَيشو حكومةت بؤ دةينَيرين، ئَيمة ثرسيارةكان بكةن، ثَيشكةش خؤتان رتيرداثؤ ببينن،

 خةَلكي بووة، وةزعَيك رؤشنايي لةبةر ئةوة كةدات، موالحةزةيةي دوو ئةو خؤتة، حةقي وةختة ئةو لَيرة

 ثةرلةمانييان ايةتيسةرؤك سةرداني داواي لةداواياندا ئةنئالكراوةكان، كةسوكاري بةتايبةتي ضةمضةماَل

 مةكَيشن، عةزييةت ئَيوة ئَيوة، بؤالي دةنَيرين وةردَيك ئَيمة ومتان ئَيمة بَين، ئَيمة بؤالي يةعين كردووة،

 يان مرؤظة مايف كة نةبووة ثةيوةنديش داواكاريية، ئةو رؤشنايي لةبةر كردووة تةشكيلم خؤم من وةردةكة

 داواكارييةكاني بؤئةوةي ديويانن، ئةوَيندةر ضونةتة كردووة، فتةكلي ذمارةيةكةم و ئارَين كاك شةهيدانة،

 بووة، من تةكليئي لةسةر ضونكة بووة، ثةرلةمان كةرداثؤرتي رداثؤرتة ئةو ئةوةشدا لةطةَل بطةيةنن، ئةوان

 تةعبري خوَيندرايةوة، مرؤظ مايف رداثؤرتي درا ردَيطة ئةوةشدا لةطةَل نةبووة، ثةيوةنديةكان رداثؤرتي

 ناكرَينت خؤ جا مةسةلةية، ئةو بؤ مرؤظ مايف ليذنةي تَيطةيشتين رؤشنايي لةبةر دةكاتن، ةمووتانلةه

  رةرموو، هيوا كاك لةسةرمان، بكرَيت رةرز تؤ بؤضونَيكي
 :بةردَين هيوا صابر ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بكةين، لةطةَل قسةي مةنةسةيةو ئةم سةر بَيتة وةزارةتَيك ئةكةين، ضاوةردَي زؤرة ماوةيةكي ئَيمة لةرداستيدا

 دةستةآلتَيك بةض جةنابت نازامن ئَيستا ئةكات، كارة ئةم كوردستان ثةرلةماني بَلَيم ئةتوامن جارة بؤيةكةم

 دا دةستةآلتةي ئةو ئَيستا وةكَي نةكات، قسة زياتر دةقيقةيةك ضةند لة ئةندام كة دةكةيت ئةوة تةحديدي

 وةزارةتي قسةكردن، بؤ بكةيتةوة مةجال واية داوام بؤية بكةن، قسة كوتلةكان هاتةن بثرسي كة بةجةنابت،

 .تر كاتَيكي بؤ مبَينَيتةوة كارةبا
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 هةندَيك خوَيندبَيتةوة، باش داخلي نينامي ئةبَي ثةرلةمان ئةندامي نةبوو، نينام نوقتةي ئةوةش هيوا كاك

 خوَيندؤتةوة داخليتان نينامي نة دانيشتوون، جلسةية ويةكةم هاتوون تازة وو،ئةنةه كة ئةدةن موالحةزة

 سةرؤكايةت لَيرة ئَيمة ئةي هيض، نة ئةضَينت بةردَيوة جلسة نة بكاتن، قسة ثةرلةمان ئةندامي هةموو نةهيض،

 بكةن، قسة دةيانةوَيت كةس 14 هةية مةسائيل زؤر بكاتن، قسة كَي ئةوةي بؤ دةكةين تةقديري ئَيمة ضني،

 تةقدير لَيرةين ئَيمة بؤية نابَينت، تةواو قةت دانيشتنةكامنان واية ماناي ؟كةس14 بدةمة رَيطا دةتوامن

مةسئوليةتي ئةو تةقديرةش هةَلدةطرين كَي قسةي بكاتن، يان دةبَي تةقديري ئةوة بكةين  ئةكةين،
، ئوسوَلي دونيا واية، يان ليذنةكان قسة قسةكان دووبارة نةبَيتةوة، يان سةرؤك رراكسيؤنةكانن قسة ئةكةن

ئةكةن، ئةطةر زؤر بَلينت، ئةطةريش كةم بَلينت، يان مةسةلةيةكي زؤر طرنط بَلينت، حةقي ئةوةي هةية 
ضوار دانيشتين لةسةر بكةين، تا تةواوي بكةين، قانوني وةبةرهَينان ضونكة قانونَيكي طرنط بوو بةضوار 

تريؤر كة زؤر طرنط بوو هةمووتان قسةتان تَيداكرد، بةآلم ئةمة رؤذ تةواومان كرد، قانوني دذة 
 14موالحةزات  0442دانيشتنَيكي طئتوطؤية، خؤمان ومتان هاتووة بةرنامةي خؤي شةرح دةكاتن، بؤ 

كةس سةرؤك رراكسيؤنةكان تةعبري لةهةمووتان ناكةن؟ هةركةسةو مةرروزة كوتلةكةي خؤي تةعبريي لَي 
كؤبوونةوةي دةكةن، سياسةتي خؤتان باس دةكةن، سةرؤكي رراكسيؤنةكةت كةقسةي بكاتن، خؤ دادةنيشن 

كرد، ماناي واية تةعبري لة هةموو ئةنداماني رراكسيؤنةكةي دةكات، كاك حممد حكيم قسةي كرد تةعبري 
ئةندامي كؤمةَل دةكاتن، كاك خؤرشيد قسةي كرد تةعبريلة ئةنداماني ثارتي دةكات، كاك عومسان  1لة

كرد تةعبري لةئةنداماني يةكَيو دةكات، ئيال ئةطةر شتَيكي زؤر هني هةبَيت بةنوقتةي نينام ثَيمان  قسةي
بَلَين بةسةرضاو، بةآلم ناكرَينت لةهةموو دانيشتنَيكدا، لة هةموو ثرسيارَيكدا، لةهةموو نوقتةيةكدا، 

ةرضاو رةرموو تؤش حةقي هةموومان قسة بكةين، خؤ من ئةزامن هةمووتان ئةتانةوَيت قسة بكةن، بةس
 .خؤتة بةآلم دةستت بَلند نةكرد

 :صاحل بةردَين نسرين حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَير هاتين ضنار خان ئةكةين، دوو ثرسيارمان هةية، جوامب بداتةوة داواي لَي ئةكةم، يةكةميان لةسةر 
ت، ئةَلَين هي شةهيدانةكةي ئةبردَيت، مووضةية، هةندَيك كةس هةية لةسلَيماني كة مةعاشةكةي وةرئةطرَي

لةبةر ئةوةي مووضةيةكي تري هةية، ئةمة خاَلَيكم خاَلَيكي تريشم لةسةر ئةو زةوييانةية كة ئَيستا  
لة سلَيماني زةوي دابةش كراوة بةسةر ماَلة شةهيد دا، بةآلم تا  95 – 90تةوزيع كراون، ئَيمة لة ساَلي 

ئةتوانَيت بيكات بةخانوو نة مونةزةماتيش يارمةتي ئةيات ضونكة لة ئَيستا وةكو خؤي ماوةتةوة، نة 
ناوةوةي شارة، ئةطةر لةدةرةوةي شار بَيت مونةزةمات هةندَي خانووي بؤ ماَلة شةهيد كردؤتةوة، بةس ئايا 

 .ئةمةش لةبةرنامةي كارتاناية كة ئيشَيك بؤ ئةوانيش بكةن، زؤر سوثاس
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ئةو هةموو قسانةش كةكردمان هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان، بؤي هةية بةرداثؤرت موالحةزاتي خؤي  لةطةَل
بنووسَيت بؤ وةزارةت، تةعليق بداتن لةسةر ئةو بةرنامةية، لةسةر ئةو قسةية، نيشاني بريوبؤضووني خؤى 

مايف مرؤظ، تةواو نابني بكات، موقتةرةحاتي خؤي تةقديم بكاتن، بؤ دةوَلةمةند كردني رٍِاثؤرتي وةزارةتي 
ئةطةر وابَيت، ئةوة شةهيدانة، مايف مرؤظة،  هةَلةجبةية، بارزانة، شَيخ وةسانانة، بادينانة، يةعين ناكرَيت 
نا، ئةو رداثؤرتة داومانةتة ضوار ليذنة، بؤ ديراسةتكردني، دةتوانن ئةو ليذنانة رداثؤرتي خؤيان، بةتَيرو 

ةطةر ئيجابي كرد جارَيكي تر ئةو وةزيرة بانط ئةكةينةوة ئَيرة، تةسةلي بنووسن، بؤ سةرؤكايةتي، ئ
ياخود بةنامةيةكي رةمسي ئاراستةي دةكةين دةَلَيني، رةضاوي راثؤرتةكة بكة، بؤ ئةم خاآلنةي خوارةوة، 
جطة لةو قسانةي كةكرا، ئةو ليذنانةي كةثةيوةنديدارن، ئاماذةم ثَيكرد، ديراسةتي بكةن، كة هةر 

شت، نؤ، دة، دواننة ئةندامي تَيداية، رةئي خؤيان بدةن رداثؤرتةكةيان حازر بكةن، بيدةنة ليذنةيةك  هة
ئيمة، ئَيمة ئةطةر لَيرة ئيجابي كرد، موناقةشةي ئةكةين يان رداثؤرتةكةى بؤي دةنَيرين، ئَيستا ريطة 

ت بكة خاتوو ضنار، دةدةمة خاتوو ضنار بؤ ئةوةى وةآلمي ئةو ثَيشنيارانة بداتةوة لةطةَل رةضاوي يةك ش
هةندَيك موالحةزةي ئةو برادةرانةي كة قسةيان كرد، ئةويش داناني نةخشةيةك بؤ زيادكردني مووضةي 
كةسوكاري ئةنئالكراو، ئةوة هةم ثةرلةمان داواي كرد، هةم حكومةت وةعدي داوة، دةبَي لةبةرنامةكةشدا، 

ةوة، ئينجا ئةتوانني باسي ئامار بكةين، بؤ دا هةوَلي ئةوة دةدةين بؤ ئ0442ئيشارةتي ثَيبدةي كة لة 
 .ئةوةي لةطةَل قسةكاني سةرؤكي حكومةت و داواكارييةكاني ثةرلةمان بطوجنَيت، رةرموو

 :شةهيدان وئةنئالكراوةكان وةزيري/ نار سعد عبدا ضبةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

انة،دةيانةوَيت بةشداربن، تةئكيدم ئةوة سوثاس بؤ ئةو هةموو حةماسةتةي كة ئةنداماني ثةرلةمان هةي
دَلسؤزي ئةوان دةطةيةنَي بؤ قةزييةكة، هةموويان دةيانةوَيت قسةبكةن، بةآلم داوايان لَي ئةكةم هةر 
ثَيشنيارَيكيان هةية، يان هةر موالحةزةو تَيبينييان هةية لةسةر بابةتةكان، دةرطاي وةزارةت كراوةية، 

نَي لَيرؤكانَي، يان لةدةرةوة، ئَيمة حةمتةن لةبةرضاوي دةطرين وكاري ئةطةر سةردامنان بكةن ومباندة
لةسةر دةكةين، با لةحةماسةتةكةي طوآلَلة خان دةست ثَيبكةم كةدةَلَيت ذمارةمان هةية، تةبعةن باش 

ن كردني يان ئامار يان ذمارةي مووضة، ئةوة برادةران دووبارة بوو ئَيمة بامسان كردية، ئَيمة ثرؤذة ياساما
لةبةر دةستةو لة ثةرلةماني كوردستانة، كة ئةو ياساية دةرضوو، لةوَيدا دةقَيك هةية كةثَيداضوونةوةية بة 
مووضةي كةسوكاري ئةنئالكراوةكان بةتايبةتي، هي شةهيدانيش حةمتةن طؤردانكاري تَيدا دةكرَيت، ئةو 

كومةتيش لَيرةدا ئةو برديارةي ثرؤذة ياساية كة دةرضوو، ئةو مةسةلةية حةسم دةبَيت، خودي سةرؤكي ح
داوة، بةآلم لةمةسةلةي ئامار، بةَلَي من موتةئةكيدم كة ئامار هةية، لة طةرميان، لةو شوَينانةي كةثَيشرت 
لةئيدارةي سلَيماني هةبوو، بةآلم ئةو ئامارة ضةندة، ذمارة كايف نية، ئَيمة دةمانةوَيت لةو ذنة ئةنئاالنةي 
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ضةنديان كار دةكةن، ضةنديان خوَيندةوارن، ضةنديان خانوويان هةية،  كة لةوَين ضةنديان نةخؤشن،
ضةنديان زةوييان وةرطرتووة؟ ئةو جوزئياتة نية، هةبووني ذمارة كايف نية، موتةئةكيدم ئةو وردةكارييانة 

 ئَيمة ضةند مةعاش خؤرمان هةية، لة هةزار دةكةين، طوآلَلة خان دةزانَي 110نية، جطة لةوة ئَيمة باسي 
هةزار، ئايا ثَيت  110هةزار لة خانةوادةي ئةنئالكراوةكان مةعاش وةرئةطرن، لة  13هةموو كوردستان 

واية ئةو ئامارة دروستة، خةَلكَيك هةية دَيتة الي ئَيمة طلةيي دةكةن، هةندَيك هةن لةدةرةوةي 
وم لةو قاميةيةدا نية، لةبةر كوردستانن، ئَيستا خةَلك هةية لة ئةمريكا هاتووة ئةَلَيت من كوردة ئةنئامل نا

ئةوة ثَيويستة، ئَيمة ئيعتيماد لةسةر ئةو ئةرقامانة دةكةين كة بةدةستةوة هةية، ئةوة خنمةمتان دةكات، 
بناغةية، بةآلم ئةبَي ئامارَيكي مشولي وردو دةقيق و زانسو بكرَيت لةسةرتاسةري كوردستان، زةرةري نية 

لةبةردةم ئةوةي ئَيمة مةعاشي ئةوان ضاك بكةين، يان ئَيستا  ئةطةر بيكةين، ئةوة قةت رَيطريش نية
خنمةتي ئةوان بكةين، بووةستني تا ئامار ئةكةين، هةندَيك ئةساسيات هةية مةسةلةي قانونة، مةسةلةي 
مةعايرية، ئَيمة دايدةردَيذين، ئينجا ئةو ئامارةش حةمتةن ئةجنامي دةدةين، لة ئايندةيةكي ننيك، دَيمة 

يةكي تر كاك عومسان باني ماراني باسيكرد، كارةكان زؤرن، بةَلَي كارةكان زؤرن ئةطةر كةمبا سةر مةسةلة
هةر خودي بةردَينتان وخةَلكَيك لةدةرةوة دةيطوت كةمن، لةبةر ئةوةي تؤ باسي ذيان ئةكةيت، ذياني 

وو بوارةكاني ذياندا، كؤمةَلة خةَلكَيكي زؤر مةحروم و رةشو رووت، كة ئَيستا ضاوةردواني هاوكاريية لة هةم
بؤية ئَيمة ئةَلَيني زؤرن و سةختة جَيبةجَيكردنيان، بةآلم هةوَلي بؤ ئةدةين، شةرتيش نية هةمووي 
جَيبةجَي بكةين، لةئايندةيةكي ننيك جَيبةجَي ناكرَيت، ئةوة هيض شتَيك موستةحيالت نية، يان موتَلةق 

ئةكرَين، ئةوة ئامار بةتةئكيد جَيبةجَيي ئةكةين، نية ئةطةر هةموومان هاوكار بني بةتةئكيد جَيبةجَي 
ذمارةي خانووةكان موالحةزةكانتان بةجَيية، ثَيداضوونةوة ئةكةين، قبوَلمانة، لةسةر مةسةلةي طؤردستاني 

هةزار بارزاني  1444هاوبةش و باسي بارزانيةكان كرا، بةَلَي بارزانييةكان هةموويان نةهاتوونةتةوة، 
رم هاتووةتةوة، ئَيستا، ئةواني تر جارَي ضارةنووسيان ديارنية، بؤية دةكرَي وةكو كاك تة 544بوون، تةنها 

ديلمان ئيشارةتي ثَيكرد، وتي مةرج نية هةمووشيان ئةسَلةن مةرج نية هةموويان بدؤزرَينةوة، لةو 
هةزار  110مةرحةلةية هةندَيك لةطؤردةكان دؤزراونةتةوة، رةنطة هةمووي تَيدا نةبَي، ضونكة باس لة 

دةكةين، هةندَيكيان مةسرييان بةنادياري دةمَينَيتةوة، بةآلم ئةوةي كة دةدؤزرَيتةوة هةوَلدةدين 
بيانطةردَينينةوة، ئةوةش لةبري نةكةن ئةوةش ثابةندة بة رةوشي ئةمين لة عَيراق، ضونكة كةس ناوَيرَيت 

تةئةكيد بن لةوَي تريؤريستان، بضَيتة بيابانةكاني جنوب، ستارَيك ئيش بكات لةسةر ئةوة، ضونكة مو
تريؤريان دةكةن، بؤية دةبَي ضاوةردوان بني، تا رةوشي ئةمين لةوَي ضاك بَيت، ئةوة قؤناغَيكة، تةئرخيَيكة، 
رةنطة ئَيمة دةردؤين و نةوةيةكيش دةردوات، ئةوة بةبناغةي كار كردن دادةنَيني و كاري لةسةر دةكةين، بؤ 

ن لةسةري، كاك بةَلَين باسي سةرذمَيري كرد كاك بةَلَين، هةر مةسةلة ئةوةي نةوةكاني دي بةردةوام ب
تةئكيد كردنةوة بوو لةسةر سةرذمَيري، مةسةلةي جينؤسايد كردن من نامةوَيت قسة لةسةر قانون بكةم، 
ضونكة ئةو رَيطةية بةخؤم نادةم من ثرؤريشناَل نيم لة مةجالي قانوني، لة حنوري برادةراني ياسايي، 
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بةجينؤسايد كردن، ئَيمة لةزانيارييةك بَي ئاطاين، من لةطةَل ئةو برادةرة ثارَينةرانةي كةدةضنة بةآلم 
مةحكةمة دانيشتم، باسي بةجينؤسايد كردمن كرد، ئةمة بةجينؤسايد ناسراوة، لةبةر ئةوةي تؤمةتةكة كة 

، لةبةر ئةوة، ئةوة تةقدميي مةحكةمة كراية، وةكو جينؤسايد تةقديم كراية، مةحكةمةش قبوَلي كردية
مةسةلةيةكي مونتةهيية، جينؤسايدة، مةحكةمة قبوَلي كردية، بةآلم ماوة حدوودةكان بشكَينني، بيبةينة 
دةرَي، لةسةر مستةواي نَيودةوَلةتي قسةي لةسةر بكةين، ئةوة بةرنامةي ئَيمةية، كة بامسان كرد 

ئةومةبةستةية، ئةوةش بةشَيكة لةخةباتي تؤ كؤنئرانسَيكي نَيودةوَلةتي دةبةستني، ئةوة هةنطاوةكة بؤ 
درَيذة دةكَيشَيت و بةردةوامة، كاك رؤميؤ تةئكيد بوو لةسةر ئةو قسانة، كاك حممد تةئسيس نةكردني، 
يادةوةرييةكان، كاك حممد حةتا ئةو دةمةي يادةوةرييةكان لةذَير سةرثةرشو  وةزارةت وحكومةت بَيت 

لةي كوردستانيةكة زياتر بردوات بةرةو اليةكي كة، بةآلم كةكةوتة دةست دَلنيابة لةوةي نايةَلني لة مةسة
هةر حنبَيك، هةستا بةيادةوةرييةكان، ئَيمة ناتوانني تةدةخول لة كارةكانيان بكةين، بة تةئكيد حنبَيك 
ئةيكات، بؤية بةالي حنبةكةدا دةشكَيتةوة، بةآلم ئةوةي كةلةسنوري ئَيمةية، ئَيمة كوردستانيانة ئيش 
دةكةين، نةك مةسةلة حنبايةتية تةسكةكة، ديسان كاك غئورمةمخوري باسي جينؤسايدي كرد، هةر 
عةيين وةآلم كاك خورشيد شَيرة هةموو موالحةزةكانت بةجَيية، ئَيمة ئةو هةنطاوة لةبةرنامةمانداية، 

َينان خوشكان، كة بذَيوي ذيانيان، بيتاقةي بيمة، هةموو ئةوانة ئيعتيماد دةكاتة برادةران لةبريمة بةرد
مةسةلةي ماددي زؤر موهيمة بؤ ئَيمة، تا بتوانني ئةو ثرؤذةية جَيبةجَي بكةين، بةس بودجةي كة 

مليارو شةش سةدو نازامن ضةند مليارة ئةوة بةس بؤ ئةو 220تةقدميمان كردية، رةقةمَيكتان بدةمَي 
ؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان، جا بؤ ئةو ثرؤذانة تةقدميمان كردية، لةطةَل مةعاشات ب 0442ثالنةي 

ئايا ثَيتان واية ئةو بودجةيية، تةئمني دةكرَي يان نا، مةسةلة مالييةكة زؤر طرنطة، كاك باثري زؤر 
لةهةولَير ضردبوويتةوة، وةَلآل نازامن داواي لَيبووردن ئةكةم، ئةوةلةن هةوَلمان داية، مشولي بَيت هةموو 

ونكة ئةو وةزارةتة تةنها هي هةولَير نية، وةزارةتي هةموو كوردستانة، سةرتاسةري كوردستان بطرَيتةوة، ض
دووةمني رةنطة سةبةبَيك هةبَيت لةوةي كة جةنابت ئةو موالحةزةيةت كردبَي، لةبةر ئةوةي كة وةزارةت 

ا، تةشكيل بوو، سةرةتا ديوان تةشكيل بوو، موةزةريين ديوان تارادةيةك تةواو بوون، بةآلم ئَيمة هةتا ئَيست
بةئاطاداري جةنابتان مودير عامي دهؤكمان ديار نية، مودير عامي هةولَيرمان نية، بةردةمسي هةتا ئَيستا، 
موةزةرمان نية لةزؤر لة بةردَيوةبةرايةتيةكان، هةتا ئَيستا لةبؤمان دياري نةكراية، يةعين زؤر 

يادي بارزانيةكان كراوة، لة بارزان  لةبةردَيوةبةرايةتيةكامنان تاكو ئَيستاكة نةيانتوانيوة ضاالكيةكانيش
هةوَلماندا يادةوةرييةكان زؤري لةسةرتاسةري كوردستان بَي شةرت نية، خؤمان راستةوخؤ لةوَي بووبني، 

بةرنامة بكةن، ئَيمة هاوكاريتان  10/0لةطةَل طةرميان ئيتصاَلمان هةية، ثَيمان طوتوون لة كةالر لةوَي لة 
وون بةرنامة بكةن ئَيمة هاوكاريتان ئةكةين، دةعمي ماددي ، مةعنةوي، دةكةين، هةَلةجبة ثَيمان طوت

يةعين بةو شَيوةية ئَيمة هةوَلمان داية، كارةكامنان زؤر رراوان بي، تيمي نةقال، طروثي نةقاملان دروست 
كردية، سةرداني ناوضةكاني تري كوردستاني كردية، لةوةي موتةئةكيد بة و لةبةرنامةمشاندا هةية، يةك 
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نوقتة ئَيمة لة كوردستان رةرامؤش نةكةين، كاك ديلمان بةداخةوة خؤزطة ئةو ئيستسماراتةي كةباسي 
دةكةي، لة هةردوو ئيدارة ئةوةي بةناوي شةهيدان كراية، هةردووال ثَيشكةشي ئَيمةي بكةن، ئةوة 

هيض ثرؤذةيةكي خنمةتَيكي زؤر طةورةية، بةآلم زؤربةيان حنبني، وةزارةتي شةهيدان وئةنئالكراوةكان 
ئيستيسماري نية، ئَيستاكة، ئامار، ديسان ئامار بةتةئكيد ئةوة جَيبةجَي ئةكةين، نةسرين خان باسي 
باشكردني مووضةي كرد، ئةوة باش دةكرَيت، ياساكة ضارةسةري دةكات، زةوييةكان بكرَينة خانوو، ئةوة 

مانيش هاوكارمان بن، بؤ ئةوةي ئةو ثرؤذةي ئَيمةية، تةئكيديشي لةسةر ئةكةين ئَيوةي ئةندام ثةرلة
 .ثرؤذةية سةربكةوَيت، سوثاس

 بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ روونكردنةوةكةت، قسةكاني ضنار خان و ئةورداثؤرتة بؤ ئةم ليذنانةي خوارةوة دةنَيردرَين، 

ةيةكي تريش كة بؤخؤي مايف مرؤظ، تةندروسو و كؤمةآليةتي، ثةروةردة، ذنان، ئاوةدانكردنةوة، هةر ليذن
كؤدةبَيتةوة، ثَيي وابَي كة ديراسةتي بكاتن، بؤي هةية، ديراسةتي بكاتن و رداثؤرتي خؤي بنووسَي، بةآلم 
ئةم ليذنانة بة تةكليف داواكراون كة رداثؤرتيان بنووسن، ئَيمة سوثاسيان ئةكةين،سوثاسي خاتوو ضناريش 

 .تةي نينام بنانني ضيةئةكةين، بةَلَي كاك عومسان باني ماراني  نوق
 :(باني ماراني)قادر عبدا  عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة من باسي ئةوةم نةكرد كة زؤرة ئةو ثرؤذة ، ومت ناتوانَيت جَيبةجَيي بكات، بةَلكو هةندَي شو 

 .مةئةوةلي جَيبةجَي بكاتن، نةك زؤرة، دة ئةوةندةش بكات بؤ شةهيدان هَيشتا هةر كة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، دوَييَن نوقتةيةكي نينامي تارخييت وت، ماناي وانية هةموو رؤذَي هةر تأرخيي بَلَييت، بةَلَي 
 .جوابي مةمخوريشت نةداوةتةوة دةبَي مةمخوريش داخَل بكةي

 :شةهيدان وئةنئالكراوةكان وةزيري/ نار سعد عبدا ضبةردَين
 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

 .تكا دةكةم بةبةردةوامي وةرةو بةبريمان خبةرةوة تا ئيش بؤ ئةوَيش بكةين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر نوقتةي نينام نةبَيت ئةيربدم
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةرؤكي رراكسيؤنةكان نوقتةي نينامة، ئةويش ئةوةية بؤ ئايندة ئةطةر هةر وةزيرَيك هات، يان س

 .رداثؤرتَيكيان هةبَيت، دواي موناقةشةي رراكيسؤن لَيرة تةرحي بكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوة ئيقرتاحة نوقتةي نينام نية، بةخوا ئةبَي دانيشتنَيك بكةين شةرحي نوقتةي نينام بكةين، ثَيم واية 
و ن بؤ وتي ردةئي، سوثاسي خاتوو ضنار ئةكةين بؤ ئةوةي ئيستيغاللي نةكةن، هةمووتان ئيستيغاللي ئةكة

سوثاسي ئَيوة دةكةين و رةرموو بؤ جَيطاي خؤت، داوا لةكاك وشيار ئةكةين وةزيري كارةبا بَيت بؤ 
 .ثَيشكةش كردني بابةتةكةي خؤي

 :وةزيري كارةبا/ سيوةيلي عبدالر ن شيارَين هؤبةرد
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثةرلةمان، خؤشحاَلم كة بؤ جاري دووةم لَيرة كؤئةمبةوة، لةطةَل ئَيوةي بةردَين، وةباسي ئةنداماني بةردَيني 

كَيشةو طررتةكاني كارةبا ئةكةين، هيوادارم تةحديدي وةقت كةجةنابي سةرؤكي ثةرلةمان باسي كرد، 
ي كارةباو ثالن لةكؤبوونةوةي داهاتوو دةسو ثَي بكات، ماوةمان بدات كة ئةمردؤ بةتَيروتةسةلي باسي كَيشة

و بةرنامةكاني وةزارةت بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةية لةداهاتوودا، من لةرداثؤرتةكةي خؤما باسي 
ضاالكيةكاني كارةبا ناكةم، ضونكة بةرداسو وةختَيكي يةكجار زؤري ئةوَيت، رةنطة تةنها ئاماذة بةو ثرؤذة 

لةداهاتوويةكي ننيكدا بةتةماية جَيبةجَييان  طرنطانة بدةم كة وةزارةت ئَيستا جَيبةجَيي ئةكات ياخود
 .بكات، باسةكةي ئةمرؤي من لةدةخاَل ثَيك هاتووة، حةزةكةم بؤتاني خبوَينمةوة

 .من باسي بارودؤخي ئَيستاي كارةبا ئةكةم  -1
باسي بةرهةمهَيناني كارةبا، زائيدةن ئاسو ئاوي بةنداوةكان كة ثةيوةنديةكي راستةوخؤي هةية   -0

 .ئةوة كارةباي كة لة هاويندا بةتايبةتي بةرهةمي دةهَينني بةبردي
 .باسي كارةباي تؤردي عَيراق ئةكةم  -3
 .كارةباي توركيا  -0
 .كارةباي ئَيران -5
 .سياسةت و سرتاتيذيةتي وةزارةتي كارةبا لة داهاتوودا -1
 .ثالن و بةرنامةكاني وةزارةتي كارةبا -2
 .َيبةجَيكردندانئةو ثرؤذة طرنطانةي لة ذَير ج -1
 .نرخي كارةبا -9

 .بنةماي جَيبةجَيكردني بةرنامةكامنان -14
بارودؤخي ئَيستاي كارةباي كوردستان، شتَيكي ئاشكراية كةبارودؤخي كارةبا، ئَيستا خراثة،  -:يةكةم 

ي ئةم ذَيرخاني كارةبا لةهةرسَي بوارةكةي بةرهةمهَينان، طواستنةوة، دابةشكردن، الوازو شثرزةية، هؤكار
بارودؤخةش زؤرن، بةآلم من ضةند خاَلَيك لَيرةدا ئةخةمة ردوو، هةموومان ئةزانني كةرذَيمةكاني ثَيشووي 
عَيراق، بةدةسو ئةنقةست كوردستانيان ثشتطوَي خستووة، ئةوةي ذَيرخاني طرنطي كوردستان بَيت، هةر 

ذي و طرنطةكان لةاليةن حكومةتي ثرؤذةيةك كةثةيوةندي بةذَيرخانةوة بَيت، بةتايبةتي ثرؤذة سرتاتي
عَيراقي ثَيشووةوة جَيبةجَي نةكراوة لةكوردستان، من تةنها منوونةيةك ئةخةمة روو، ئةوةي كةثةيوةندي 
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 15بة بةرهةمهَيناني كارةباوة هةية، لة سَي ثارَينطاي سةرووي عَيراق، كة موصل تكريت، كةركوكة، 
هةزار مَيطاوات كارةبا (0)وَيستطةية لةتواناياندا هةية  15وَيستطةي بةرهةمهَيناني كارةبا هةية، ئةم 

بةرهةمبهَينن، بةآلم لةسَي ثارَينطاكةي هةرَيمي كوردستان، تةنها دوو وَيستطة هةية، كة ئةوانيش وَيستطةي 
مَيطاوات كارةباية، هةموومشان  014دووكان ودةربةندخيانن، كة تواناي بةرهةمهَينانيان بةموعةدةل 

روستكردني ئةم دوو وَيستطةيةش ئةم دوو سةدةش لةبةرخاتري كوردو كوردستان نةكراوة، لةبةر دةزانني د
كان و وَيستطة كارةباييةكان وئةوانةي كةثةيوةندي بةكارةباوة  54مةبةست و مةرامي سياسي لةساآلني 

لةبةر خنمةتي كان دروست كراوة، بةآلم خودي سةدةكان لةبةر كؤنرتؤَلي الراو و 24كان و  14هةية، لة 
ناوضةكاني تري عَيراق دروستكراوة، واتة بؤ هةرَيمي كوردستان دروست نةكراوة، لةبواري طواستنةوة 
وةزعمان لةبواري بةرهةمهَينان خراثرتة، ئَيمة ثَيويستيمان بةضةندين وَيستطةي ناوةندي هةية بؤطؤرديين 

وَيستطةي دابةشكردن و طؤرديين ظؤَلتية  14ياترلة ظؤَلتية و دابةشكردني كارةبا، لة هةولَير ثَيويستيمان بةز
مان هةية، كة (11 -33 - 130)  وَيستطةي طةورةمان هةية، سَي وَيستطةي 3هةية، لة ثارَينطاي هةولَير 

يةكَيكيان وَيستطةي ئازادي ثَي ئةَلَين، ئةوي تر وَيستطةي سةرووي هةولَير، ئةوي تر وَيستطةيةكة لة صالح 
ن يةكةم سةر بةرنامةكان بؤ ضارةسةركردني ئةو كَيشةية، ئةوانةي لة بةردَينتان كةلة الدينة، بَيطوما

هةولَير ئةذين ئةزانن، ئَيمة طلةييةكي زؤرمان هاتة سةر، كة نةمانتواني لةمانطةكاني ردابردوودا لةكاتي 
دابةشكردني  خؤي كارةبا دابةش بكةين، ثرسيارَيكي زؤر لةو بارةيةوة كراوة، رداستة ضونكة سيستةمي

كارةباي ئَيمة، نةبووني وَيستطة ناوةنديةكان لةبةر هيالكي وثةرَيشاني تؤردةكاني دابةشكردن، لةبةر ئةو 
طوشارة زؤرةو لةبةر ئةو قورسايية زؤرةي كةخرابووية سةر سيستةمي كارةبا، لة مانطةكاني زستاندا، ئَيمة 

اي سةرةكي ئةو ضةند سةعاتة كةمةي كة هةية، ي شةو ئةكات، كارةب10نةمانتواني تاكاتي ثَيويست كة 
دابةش بكةين، ضونكة هةموو حماويلةكامنان ئؤظةرلؤ دةبوو، كةحماويلة ئؤظةرلؤ بوو بَيطومان ريدةركان 
ئؤظةرلؤ دةبن، كة ريدةر ئؤظةرلؤ بوو دةكوذَيتةوة،يةعين ئةمة مةسةلةيةكي تةكنيكية، تةنها بةزياد 

 11بَيت ض  33كان ضارةسةر دةكرَيت، بةرداكَيشاني ريدةري زياتر ض كردني ذمارةي وَيستطة ناوةندية
كةيظي بَيت، لةوَيستطة ناوةنديةكان ضارةسةر دةكرَيت، بةس كاتَيك وَيستطةي ناوةنديت نةبَيت، ذَيرخاني 
كارةبا كة وَيستطة ناوةندي بةشَيكة لةو ذَيرخانة، الوازو شثرزة بَيت، مةحدوديةت وسنوورداريةتي 

تي كارةباش ئةبَي ديار بَيت، تةنها منوونةيةك لة مانطةكاني زستاندا لة دهؤك كارةباش هةية، بةآلم وةزارة
حماويلة سوتاون لةوَي، يةعين هةر ررياي ئةوة 354لةبةر ئةوةي سيستةمي دابةشكردن الوازة، زياد لة 

كة بتوانني ئةو كارةبايةي بؤ ئةوةي  ،حماويلة ضاك بكةينةوة، ياخود حماويلةي نوَي بكردين ئةكةوتني كة
 1990كةهةية دابةشي بكةين، لةماوةي حوكمرداني حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كة لة ساَلي 

، ديسانةوة باري ئابووري كوردستان ئَيمة هةموومان 0440دةستثَيدةكات بةتايبةتي تا سةرةتاي ساَلي  
مينانيةي ئَيمة سنوردار بووة، ئةوة نةبووة لةبةرضاومانة بةتايبةتي ئةوانةي كة لة كوردستان ذياون، كة 

كة بتوانني وةبةرهَينانَيكي باش لة ذَيرخاني ئابووري كارةبا و ذَيرخاني ئابووري كوردستان بةطشو 
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بكةين، ديسانةوة نةبووني سووتةمةني تا ئةم كاتةش كةمن قسة ئةكةم، طررتَيكة لةطررتةكان، نةبووني 
ي بؤ وَيستطةكاني كارةبا، طررتَيك بووة لةو طررتانةي كةلةساآلني سووتةمةني، دابينكردني سووتةمةن

ردابردوو بوةتة هؤي ئةوةي كة نةتوانرَيت ضارةسةري طررو كارةبا بكرَيت، هؤكارَيكي تر كة ئَيمةو ئةم 
بارودؤخة كة واي كردووة كارةبا وةكو ثَيويست نةبَي و دابةش نةكرَيت، حةزةكةم ئاماذةي ثَي بكةم، 

ي نرخي كارةباية، كارةبا بةردادةيةك هةرزانة، كة هيض كةسَيك دةست بة بةكارهَيناني كارةباوة هةرزان
ناطرَيت، كارةبا بةخؤردايية، ئَيمة نرخَيكي رةمنميان لةسةر ررؤشتين كارةبا داناوة، بةآلم بةهيض شَيوةيةك 

كارةبا، خاَلَيكي تر ئةوةية كة  ئةو نرخة نابَيتة هؤي ئةوةي هاووآلتيان ئيقتيصاد بكةن لةبةكار هَيناني
داخوازييةكان يةكجار زياد بوون، بةتايبةتي لة ماوةي ضوار ساَلي ردابردوو، لةبةر بووذانةوةي ئابووري 
كوردستان، لةبةر بةرزبوونةوةي باري ئابووري خةَلكي كوردستان، خةَلك ثَيويسو زياتري بةكارةبا هةية، 

ن، بةتايبةتي ئةو ئامَيرانةي كة كارةبا زؤر بةكار ئةهَينن، ئةوانةي ئامَيرةكاني كارةبا طةلَيك زؤر بوو
كةثَييان ئةوترَيت سثليت، ئةوانةي كةثَييان ئةوترَيت ئامَيري تر، بةردادةيةكى بةرضاو ذمارةيان زيادي 
كردووة، كةئةمةش ئةبَيتة هؤي ئةوةي كارةبا زياد سةرف بكرَيت، يان زياد ثَيويست بَيت لةكاتَيكدا 

رضاوةكةت مةحدودةو ديارة، هيض زيادييةك لةبةرهةمهَيناني كارةبا نةكراوة، ديسانةوة نةبووني سة
مَيطاوات مةحةتاتي 044سووتةمةني بةتايبةتي طازوايل، لة ساَلي ردابردوو بووةتة هؤي ئةوةي كة ئَيمة 

ست ئيستيئادةيان لَي بكةين، طازوايلمان هةية، لة سلَيماني و لة هةولَير ولة دهؤك، نةمانتوانيوة وةكو ثَيوي
ضونكة طازوايل دةست ناكةوَيت وئةوةشي هةية كةطرانة، بةكةَلكي ئةوة نايةت كةلة  بةرهةمهَيناني كارةبا 
كةَلكي لَي وةربطريَيت، حةز ئةكةم هةندَيك زانياري لةبارةي ئةو بردة كارةباييةي كةلةمانطةكاني ردابردوو 

ردابردوو لةمانطي يةك ودوو و سَي، لة وَيستطةكاني دووكان و بةتايبةتي ئةمساَل، لة سَي مانطي 
مَيطاوات كارةبا لة مانطي  25دةربةندخيان، بةرهةمهَينراوة، بيخةمة بةردةم جةنابتان، لةمانطي يةك ئَيمة 

 39مَيطاوات كارةبا بةرهةمهَينراوة، ئةطةر موالحةزة بكةن  39مَيطاوات كارةبا لة مانطي سَي  11دوو 
ات كارةبا لةمانطي سَي زؤر كةمرتة لةمانطةكاني ثَيشووتر، هؤكارةكةشي ئةوةية كة كةمرتين يةكةي مَيطاو

بةرهةمهَينان لةو دوو وَيستطةية ئيش ثَي ئةكةين بؤ ئةوةي بتوانني ئاو خةزن بكةين بؤ وةرزي هاوين، 
ئَيوارة بؤ  34/2ة سةعات ئَيستا حاليةن دوو يةكة ئيش ئةكات يةكَي لةدووكان، يةكَي بة دةربةندخيان، ل

شةو، ديسانةوة مةبةستةكةمان ئةوةية كة ئاو خةزن بكةين بؤ سَي مانطي هاوين، كة بةبةراورد  34/1
ي مانط، ئاسو ئاوي دووكان 12لةطةَل ثار ئاسو ئاو، بردي ئاو لةو دوو بةنداوةدا كةمة، بؤ منوونة ئةمرؤ 

سانو  01مةترو  020ةيانية، ئةوةي دةربةندخيان ي ئةم ب1سانو مةتر بوو، سةعات  3مةتر و  093
سانو مةتر جياوازي هةية، واتة ئةمساَل  04مةتر و  5مةتر بووة، ئَيمة بؤ دووكان لةطةَل ثار ئةمكاتة، 

سانو مةتر كةمرتة، واتة بردي ئاو،  2مةتر و  0سانو مةتر كةمرتة لة ثار، لة دةربةندخيان  04مةتر و 5
ماذةم ثَيدا لة ثار كةمرتة، بةآلم ئَيمة طةشبينني بةوةي كة سوثاس بؤ خوا، بردَيكي باش ئاسو ئاو وةكو ئا

باران باريوة، لةمانطي ضوار بةتايبةتي ئاسو ئاو بةرز ئةبَيتةوة، تةنانةت لةدوَينَيوة، تا ئةمردؤ لة دووكان 
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، ضاوةردَي دةكةين كةئاسو سانو مةتر، بةتةماين 15سانو مةتر ئاو زيادي كردووة، لة دةربةندخيان 53
ئاو لةرؤذاني داهاتوودا بةرزتر بَيتةوة، ئةوةنةي لَي بَيت كةوةكو ثار بتوانني بؤ مانطةكاني هاوين كةَلكي 
لَي وةربطرين، حةزةكةم ضةند تَيبينيةكة بةكورتي دةربارةي كارةباي تؤردي عَيراق باس بكةم، ئَيمة 

مَيطاوات كارةبامان لةشةبةكةي وةتةني ياخود تؤردي  045ل لةسةرةتاي ئةمساَلةوة بةتَيكردا مةعةدة
كارةباي نيشتماني وةرطرتووة، بةتايبةتي بؤ هةولَير وسلَيماني، دهؤك لة توركياوة كارةبا وةردةطرَيت، 
تَيكةآلوي ئةو حيسابة نية، بةثَيي ئةو رَيكةوتننامةيةي كةلةطةَل وةزارةتي كارةباي حكومةتي عَيراق 

كارةبا لة وَيستطةكاني سةرووي عَيراق بةرهةم  3%51يستة ثارَينطاي هةولَير وسلَيماني هةمانة، ثَيو
وَيستطةن، بدرَي بةهةردوو ثارَينطا، بةآلم بةداخةوة هةميشة  15دةهَينرَي و ئَيستاش باسم كرد كة ئةوانة 

ة لةمانطةكاني ردابردوو، لةوة كةمرت بووة لةو بردةي كةدياري كراوة، دراوة بةهةولَير وسلَيماني، بؤ منوون
مَيطاوات كةمرت لة حسةي خؤمان لة تؤردي كارةباي عَيراق وةرطرتووة، كة  190مانطي ردابردوو ئَيمة 

ئةمةش ديسانةوة خؤي لةخؤيدا طررتَيكي بؤ دروست كردووين، بَيطومان لةضةند مانطةكاني ردابردوودا 
ام بووة، تا ئةتوامن بَلَيم رشارمان لةسةر وةزارةتي ثةيوةندميان لةطةَل وةزارةتي كارةباي عَيراق بةردةو

كارةباي عَيراق بةردةوام بووة، بؤ ئةوةي بردي ئةوكارةبايةي كة دياري كراوة بؤ هةولَيرو سلَيماني 
مباندةنَي، بةآلم لةبةر زؤر هؤكار كةئةوان بةئةمين لَيك ئةدةنةوة، بطرة تاردادةيةكيش هؤكاري سياسيشي 

ةو بردة كارةبايةي كةحةقي خؤمانة وةكو هةولَير وسلَيماني لةاليةن تؤردي كارةباي تَيكةآلو بووة، ئ
 134نيشتماني نةيانداوة بة ئَيمة، كارةباي توركيا حةزةكةم ديسان ئاماذةيةكي ثَيبدةم، ئَيمة بردي 

موصَل،  مَيطاواتيش ديسانةوة لةتوركياوة دَيت بؤ 14مَيطاوات كارةبا لة توركيا وةرئةطرين بؤ دهؤك، 
مَيطاوات وةرئةطرَيت، كة بَيطومان بةشي ثَيويستيةكاني خؤي ناكات، بةآلم  134يةعين دهؤك ئَيستا بردي 

دةتوانرَيت ضةند سةعاتَيكي باش كارةبا بؤ دهؤك دابني بكات، ئاكرَي حاَلةتَيكي تايبةتية، ضونكة كارةبا 
ةباي دهؤك و ئاكرَي بةيةكةوة لةدهؤك وةرناطرَيت، ضونكة هيض ثةيوةنديةك نية، ياخود كار

نةبةسرتاونةتةوة، ئةوةش يةكَيكة لةو ثرؤذانةي كة ئَيمة لةبةردةستمانداية جَيبةجَيي بكةين، ئاكرَي 
مَيطاوات كارةبا لة ثارَينطاي موصَل وةرئةطرَيت،  15لةموصَل كارةبا وةرئةطرَيت، ئَيستا حاليةن بردي 

اسي لةسةر دةكرَيت، ثَيويسو بةروون كردنةوة هةية، ئَيمة ثار كارةباي ئَيران كة ديسانةوة خاَلَيكة، ب
ضووينة ئَيران، لة تاران لةطةَل نوَينةراني وزةي ئَيراني كؤبوونةوةمان كرد، لةئةجنامدا دوو  2مانطي 

طرَيبةستمان ئيمنا كرد، طرَيبةستَيكيان بؤ هَيناني كارةبا بؤ ثارَينطاي سلَيماني، ئةوي تريان بؤ هَيناني 
ي ثارةوة لةطةَل وةزارةتي كارةباي عَيراق لةطئتوطؤداين بؤ 2كارةبا بؤ ثارَينطاي هةولَير، ئَيمة لةمانطي 

ئةوةي ئةوان ئةو طرَيبةستانةي ئَيمة ثةسةند بكةن، بةآلم بةداخةوة تا ضةند رؤذَيك لةمةوبةر رازي 
، ياخود تةنانةت كارةباش لة ئَيرانةوة نةبوون بةوةي كة ئَيمة طرَيبةست لةطةَل اليةني ئَيراني ئيمنا بكةين

ردابكَيشني، ضةند رؤذَيك لةمةوبةر نووسراوَيكمان لةوةزارةتي كارةباي عَيراقةوة بةدةست طةشتووة، كة 
ئةوان ردازين، كة ئَيمة طرَيبةست لةطةَل اليةني ئَيراني ئيمنا بكةين، بةآلم بةمةرجَيك كولئةي رداكَيشاني 
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ةنانةت كرديين كارةباكةش لةضوارضَيوةي مينانيةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةو خةتة، ئةو هَيآلنة ت
بَيت، كة ئةمةش خاَلَيكة بةتايبةتي رداكَيشاني هَيَلةكان لة سنوورةوة بؤ سؤران، لةسنوورةوة بؤ سيدصادق 

رَيت، بةآلم مليؤن دؤالري تَيئةضَيت، مةزةندة دةك 25لةثارَينطاي سلَيماني هةردوو ثرؤذةكة ننيكةي بردي 
اكَيشاني كارةبا لة ناوضةي هةورامانةوة بؤ سنوور بَيطومان اليةني ئَيراني خؤي جَيبةجَيي ئةكات، ر

لةمةهاباديشةوة بؤ سنوور ديسانةوة ئَيران خؤي جَيبةجَيي ئةكات، ئةمة يةكَيكة لةو ثرؤذانةي 
ة سةر ئةو بردة ثارةيةي كة دياري كةخستومانةتة ثرؤذةي بودجةي ئةمساَلةوة، كة بةرداسو ئةوة ئةضَيتةو

دةكرَيت بؤ وةزارةتي كارةبا، ئَيستا كةمن قسة ئةكةم نوَينةري وةزارةتي كارةبا لةطةَل نوَينةري وةزارةتي 
دارايي لة طئتوطؤدان بؤ باسكردني مينانيةي ئةمساَل، تا بنانني تا ض ردادةيةك ئَيمة ثارةمان بؤ تةرخان 

ان ئَيمة بايي زياد لةملياردَيك دؤالر ثرؤذةمان ثَيشكةش بةوةزارةتي دارايي ئةكرَيت، بةس وةكو زانياريت
كردووة، زؤربةي هةرة زؤريان يان ئةتوامن بَلَيم ئةو ثرؤذانةي كة ثَيشكةمشان كردوون، ثرؤذةي طرنطن، 

دارايي دةست بةجَيبةجَيكردنيان بكرَيت، بةآلم ئايا وةزارةتي  0442ثرؤذةي ثَيويسنت، بؤ ئةوةي لةساَل 
ياخود حكومةتي هةرَيمي كوردستان تواناي دارايي ئةوةندة ئةبَيت، كة ملياردَيك دؤالر ياخود زياد لة 
ملياردَيك دؤالر بؤ وةزارةتي كارةبا ياخود بؤ كةرتي كارةبا تةرخان بكات، ئةي كةرتةكاني تر، ئةي 

مينانييةي كةداوامان كردووة، تةرخان  وةزارةتةكاني تر، بَيطومان ئَيمة هةوَل ئةدةين كة بةشَيكي زؤر لةو
بكرَيت، ئةوةندةي كةثةيوةندي بةكارةباي ئَيرانةوة هةية، حةزةكةم، خاَلَيكي تر باس بكةم ئةويش 
ثرؤذةي كارةباي ثَينجوَينة، كة ئَيمة ثرؤذةيةكمان هةية بؤرداكَيشاني كارةبا لة مةريوانةوة بؤ ثَينجوَين، 

ي ئةم ديو و ديوي سنوور هةردووكيان تةواو بووة، لة مةريوانةوة بؤ سنوور، ئةَلبةتة بةبردَيكي كةم، هَيَل
كةيظي  33، 13هَيَلةكة ئامادةية، لةسنووريشةوة بؤ ثَينجوَين ئامادةية، طررو نةبووني حماويلةيةكي 

َي ثرؤذةكةي دواخست، كةبرديار بوو لةسةر مينانيةي حكومةتي عَيراقي بكرَيت، بةداخةوة ئةوةيان جَيبةج
 144444نةكرد، حكومةتي هةرَيم ناضار بوو كةلةسةر مينانيةي خؤي ئةو حماويلةية بكرَيت كةبايي 

هةزار دؤالرة، ئةم مانطة مانطي ضوار حماويلةكة تةواو ئةبَيت، ئةطاتة شوَيين ثرؤذةكة، ئةوكاتة ئةتوانني 
انةوة كارةباي حاجي ئؤمةران، زؤرجار كارةبا لةئَيرانةوة بؤ ثَينجوَين بةبردَيكي سنووردار ردابكَيشني، ديس

ئةويش باس ئةكرَيت، كة كارةبا لة ئَيرانةوة طةيةنراوةتة حاجي ئؤمةران، لةرداستيدا من لةمانطي سَيدا 
سةردانَيكي ئةم ناوضةيةم كرد، لةننيكةوة ئاطاداري ئةم ثرؤذةية بووم، ثرؤذةيةكي بضووكة، بَيطومان 

ؤمةران رداكَيشراوة، بةدةستةوةية كةكارةبا لة هةمان سةرضاوةوة بؤ كارةبا تةنها بؤ كؤمةَلطاي حاجي ئ
ضؤمان بةتايبةتي ردابكَيشرَيت، كة مةسارةكةي دوور نية، بةآلم ئةستووري ئةو كةيبَلةي كة كارةباكةي 

ة بؤ ثَيرداكَيشراوة، تةنها ئةتوانَي كارةبا بدات بةحاجي ئؤمةران، بةرطةي ئةوةناطرَيت، كة كارةبا بطوازَيتةو
ضؤمان، لةبةر ئةوة ئةطةر ثرؤذةي ضؤمان جَيبةجَي بكةين ناضارين، ئةو وايةرةي ياخود ئةو كةيبَلةي كة 
كارةباكةي ثَيرداكَيشراوة بؤ حاجي ئؤمةران بطؤردين، بةآلم زؤرجار باسي رداكَيشاني كارةبا لة رَيطةي هةمان 

نَيوان حاجي ئؤمةران ياخود سنوور و سؤران  ثرؤذةوة بؤ سؤران ئةكرَيت، كارَيكي زة ةتة ضونكة، ماوةي
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ياخود زياتر نةبَيت زؤر زة ةتة كة كارةبا بطوازرَيتةوة بؤ  130زؤرة، بةهَيَلَيكى ثاَلة ثةستؤ زؤري وةكو 
سؤران، كة ئةويش ئةو ثرؤذةية كةباسم كرد، هَيناني كارةباية لة مةهابادةوة بؤ سؤران، لة ضوارضَيوةى 

ثَيشكةش بةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران كراوة، ئَيمة هةموو وةزارةتَيك هةموو ئةو بةرنامانةية كة 
كةرتَيك ثَيويستة لةبةر رؤشنايي سرتاتيذيةتَيكي روون، بةرنامةكاني دابردَيذَيت، سياسةت وسرتاتيذيةتي 

َيك ئةدةين وزةي هةموو هةوَل/ ئَيمة وةكو وةزارةتي كارةبا بؤ ثةرةثَيداني كةرتي كارةبا، بريتية لةوة يةك
كارةبا وزةيةكي كوردستاني بَيت، واتة ئَيمة بةهيض شَيوةيةك ثشت نةبةستني بة كارةباي تؤردي ريدراَل 
نةكارةباي توركيا نة كارةباي ئَيران، هةموو ئيعتيمادَيكي سةرةكيمان بكةوَيتة سةر ئةو كارةباية 

ت كة لةناو خاكي كوردستان بةرهةم دةهَينرَين، كةلةكوردستان بةرهةم دةهَينرَيت، لةسةر ئةو وَيستطانة بَي
كوردستاني بووني سووتةمةني، ئَيمة ثَيويستة و هةموو هةوَلَيكيش دراوةو بةردةواميشة كة / خاَلي دووةم

ثشت بةو سووتةمةنية ببةستني كة لةناو خاكي خؤماندا دةردةهَينرَيت، جا ض نةوتي خاو بَيت ض طازوايل 
و بَيت، ثَيويستة لة بندةست خؤماندا بَيت، ئةطينا ئةوةي كة ثَيي ئةوترَيت بَيت، ياخود غازي سروش

ئةمين تاقة ياخود ئاسايشي وزة، ناتوانني دابيين بكةين كة لة خاَلي يةك ئاماذةم ثَيدا، ئَيمة هةوَل ئةدةين، 
ةتايبةتي لةرووي كةرتي كارةبا بكةينة كةرتَيكي خؤذَين، وةكو ئاماذةم ثَيدا طررو زؤر طةورةمان هةية ب

دابني كردني بودجة، مينانية، ئَيمة ئةزانني كةرتي كارةبا كةرتَيكي واية كة ثارةيةكي ئيجطار زؤري 
ئةوَيت، ضونكة لةوةو ثَيش ثارةي تَيدا خةرج نةكراوة، ضونكة ثةرةثَيدان وبووذانةوة بةشَيوةيةكي زؤر 

وشدا، ئةجنام ئةدرَيت لةهةرَيمي كوردستان، ثَيويستة لة ساآلني داهاتو إنشاءاهللبةرضاو لةساآلني ردابردوو، 
شانبةشاني ئةوة ئَيمة ثةرة بة كارةبا بدةين، ثةرة بةكةرتي كارةبا بدةين، لة هةرسَي بواري بةرهةمهَينان 
و طواستنةوةو دابةشكردن، ئةمةش بَيطومان ثَيويسو بة ثارة هةية، ثَيويسو بةئيمكانيةتي ماددي هةية، 

نني تاماوةيةكي دوورودرَيذ ئيعتيمادي سةرةكيمان لةسةر بودجةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئَيمة ناتوا
بَيت، وةكو ومت بودجةكة ضةند زؤريش بَيت، كة مةحدودة بودجةي حكومةتي هةرَيم، بةآلم هَيشتا بةشي 

ناكات، لةبةر  ثَيويستيةكاني وةزارةتةكاني تر ناكات، بةشي ثَيويستيةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان
ئةوة ئةبَي ئَيمة هةوَل بدةين، كةرتي كارةبا تا ردادةيةك بكةينة كةرتَيكي خؤذَين، لةردَيطةي ئةوةوة كة 
ثارةي كارةبا زياد بكةين، ئةمةش بةدةستمانةوةية لة داهاتوودا، ئةم كارة بةشَيوةيةكي رداستةوخؤ و 

قؤناغ بَيت، بةآلم يةكَيكة لةو بةرنامانةي كة  بةيكجار ئةجنام بدةين، ثَيويست ئةكات ئةمةش بةشَيوةي
ئيشي لةسةر ئةكةين و جَيبةجَيشي ئةكةين، زؤر طرنطة لةكةرتي كارةبا كة هةموو وآلتَيك لةسةري ئةردوات 
ولةبةرضاوي طرتووة، ررة سةرضاوةيي بةرهةمهَينان، ئَيمة ناتوانني تةنها ئيعتيمادمان لةسةر ئاو بَيت، بؤ 

ئيعتيمادمان لةسةر وَيستطةكاني دوكان ودةربةندخيان بَيت، حةتا ئةطةر ضةندين  منوونة  ناتوانني
وَيستطةي تري بةرهةمهَيناني هايدرؤثاوةر بكةينةوة، دةبَيت سةرضاوةي بةرهةمهَينان، ضةند شَيوةو ضةند 

 ئيش جؤرَيك بَيت، دةبَي ئَيمة ثشت بةهايدرؤثاوةر ببةستني، دةبَي حمةتةمان هةبَيت بةطازي سروشو
بكات، دةبَي ئَيمة مةحةتةمان هةبَيت بة نةوتي ردةش ئيش بكات، مةحةتةمان هةبَيت بةنةوتي خاو ئيش 
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بكات، لةهةمانكاتدا لةداهاتوويةكي ننيكدا، دةبَي سوود لةوزةي رؤذ و وةوزةي با وةربطرين، بَيطومان 
سةرضاوةكاني بةرهةمهَينامنان زؤرو كةلةهةندَي وآلتي جيهان كةَلكي لَي وةرطرياوة بؤ ئةوةي بتوانني كة 

جياواز بن، بؤ ئةوةي ئةطةر لةسةرضاوةيةك نةمانتواني، بؤ منوونة ئةطةر ضةند ساَلَيك تووشي وشكة 
ساَلي بووين، ئَيمة سةرضاوةي ترمان هةبَيت، كارةباي لَي بةرهةمبهَينني، بَيطومان طرنطة ئَيمة ضةندين 

طرنط ئةجنام بدةين، ثَيويستة ئةم ثرؤذانة بةردةوامييةتيان  وَيستطة دامبةزرَينني، ضةندين ثرؤذةي
هةبَيت، بةردةوام بن ئةويش لةرووي ئةوةي كة كاديري بةتوانا ثةروةردة بكةين، لةرووي ئةوةي كة هةوَل 
بدةين تةكنةلؤذياي نوَي و ثَيشكةوتوو، بهَينينة هةرَيمي كوردستان، ئةمةش بةشَيكة لة سياسةت و 

زارةمتان، من بةخؤشحاَليةوة ئةَلَيم ردةنطة يةكَيك بني لةو وةزارةتانةي كةثالني سرتاتيذيةتي وة
ساَلي هةية، ثالنَيكي زؤر ئاشكراو روون و شةرايف هةية،  14درَيذخايةمنان هةية، وةزارةتي كارةبا ثالني 

ا دابةش ئةبَيت، هةموو هةوَلَيكيش ئةدةين بؤ جَيبةجَي كردني ئةو ثالنة، ثالني ئَيمة بةسةر سَي قؤناغد
، قؤناغي مامناوةندي، لةطةَل قؤناغي درَيذخايةن، قؤناغي مامناوةند 0442قؤناغي هةنووكةيي كة ساَلي 

دةست  0411تا ساَلي  0411دةست ثَيئةكات، قؤناغي درَيذخايةن لةساَلي  0414تا ساَلي  0441لة ساَلي 
تي هاويين ئةمساَل، ئَيمة ضةندين سةرضاوةمان ـة بةتايبة0442ثَيئةكات، لةقؤناغي مامناوةندي كة ساَلي 

سَي مانطي هاوين دابني بكةين،  هةية كةهةوَل ئةدةين، كةَلكيان لَي وةربطرين تا بردَيكي باش كارةبا لة
بةتايبةتي هةموومشان ئةزانني رةمةزاني ئةمساَليش ئةكةوَيتة وةختَيكةوة كة رةنطة ماوةي طةرما هةر 

بَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة هةر لةئَيستاوة لةبريي ئةوةداين كة ضؤن بتوانني بردَيكي  مابَيت، رةرترةيةكي طةرم
دي لَي وباش كارةبا بؤ مانطي رةمةزاني ثريؤز دابني بكةين، ئةو سةرضاوانةي كةبؤ هاوين بةتايبةتي سو

م كرد، ئَيمة وةرئةطرين، بَيطومان دوكان و دةربةندخيانن، لةطةَل بةرزبوونةوةي ئاسو ئاو، كة وةكو باس
ئةتوانني لةهاويندا بةالني كةم ضوار وةحدةي دوكان ودةربةندخيان ئيش ثَي بكةين، بةبردي ننيكةي زياتر 

مَيطاوات كارةبا، ئَيمة وَيستطةيةكمان هةية لةهةولَير، وَيستطةي كارةباي هةولَير كة لةوةو ثَيشيش  054لة 
نيوةي تةواو ئةبَيت، ماناي واية  15/2، ئةم وَيستطةية باسكراوة، زؤرجاريش لةميدياكان ئاماذةي ثَيكراوة

تةواو ئةبَيت وكارةبا بةرهةم ئةهَينَيت، دوومانط  15/2مَيطاواتي  054مَيطاواتة،  544تواناي وَيستطةكة 
مَيطاواتةكةي تري تةواو ئةبَيت، تةبعةن ئةم وَيستطةية بةغاز ئيش ئةكات، غازةكةش  054 15/9دواتر 

خو خؤي ئةم وَيستطةية كةطرَيبةسو بؤ ئيمنا كراوة، واضاوةردَي ئةكرا كةلةو ناوضةية ئامادة نية، وة
غازو شو لَي هةبَيت، بةآلم دواتر دةركةوت كةغازي لَي نية، ئَيستا ئَيمة ثرؤذةيةكمان بةدةستةوةية بؤ 

ةطازوايل ئيشي ثَي هَيناني غاز لة ناوضةي قادركةرةم بؤ مةحةتةي هةولَير، لةبةر ئةوة ناضارين هاوين ب
بكةين، بَيطومان بردَيكي زؤريشي ئةوَيت، كةطرانيشة، بةآلم لة ئَيستةوة خةريكي ثاشةكةوت كردني 
طازوايلني، خةريكني خةزني ئةكةين بؤ مانطةكاني هاوين، تا ئَيستا بردَيكي باش طازوايل خةزن كراوة بؤ 

َيراق، كارةباي تؤردي ريدرالي، كة ئةويش وةكو ئةو وَيستطةية، سةرضاوةيةكي ترمان بريتية لة كارةباي ع
كارةباي حمةتاتي مشالي عَيراق  يان سةرووي عَيراق ثَيويستة  3,%51ئاماذةم ثَيدا حسةيةك دياري كراوة 
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بدرَيت بةهةولَير وسلَيماني، ضاوةردَي ئةكةين و هةوَليش ئةدةين، بردَيكي باش لةتؤردي كارةباي عَيراق 
مَيطاوات وَيستطةي طازوايلمان هةية لةهةر سَي  044نطاية، بَيطومان ئَيمة زياد لة بدرَيت بةو دووثارَي

ثارينطاكة، لة ئَيستةوة هةوَل ئةدةين كة طازوايل دابني بكةين، ثاشةكةوت بكةين بؤ ئةوةي هاوين كةَلك 
اواتي، بؤ نةوتي مَيط 09لةو وَيستطة طازوايالنة وةربطرين، بةرنامةيةكي ترمان هةية بؤ طؤرديين حمةتاتي 

ردةش، هَيشتا لةسةرةتاداية هَيشتا نةمانداوة بةهيض كةسَيك ياخود هيض بةَلَيندةرَيك، بةآلم وةكو بةرنامة، 
مَيطاواتةي كةلة هةرسَي ثارَيني  09لةبةرنامةمانداية كة ئةطةر بتوانني ررياي هاويين خبةين ئةو سَي 

ي طازوايل بةكار بهَينن، كة دةست ناكةوَيت وطران و سلَيماني و هةولَير و دهؤك هةية، لةجياتي ئةوة
زة ةتة، بيانطؤردين بؤ نةوتي ردةش كة دةست كةوتين ئاسانرت و ئيقتيصادي تريشة، وةكو ئاماذةم ثَيدا 
ثرؤذةي ثَينجوَين لةهاويندا تةواو دةبَيت كةئةويش بردَيكي كةم كارةبا لةو سةرضاوةوة وةرئةطرين، ئَيمة 

دةست ثَيدةكات، ضةندين وَيستطةمان هةيةو طرَيبةستمان بؤ  0441وةندي كةلةساَلي لةقؤناغي مامنا
و بةدواوة بكةونة ئيش، بَيجطة لة  0441ئيمنا كردووة، بةتةماين ئةو وَيستطانة لة سةرةتاي ساَلي 

هةية  مَيطاوات ئامادة ئةبَيت، وَيستطةيةكمان 544وَيستطةي هةولَير كةباسم كرد، كة تاكؤتايي ئةمساَل 
لةضةمضةماَل، كة لةطةَل هةمان كؤمثانياي كة وَيستطةي هةولَير دائةمةزرَييَن، طرَيبةستمان مؤركردووة بؤ 

مَيطاواتي تةواو  054مَيطاواتي، ئةم وَيستطةية لةسةرةتاي ساَلي داهاتوو  254داناني وَيستطةيةكي غازي 
 054واتي  تريشي تةواو ئةبَيت، بةآلم مَيطا054ئةبَيت، لةمانطةكاني سَي و ضواري ساَلي داهاتوو 

مَيطاواتةكةي تري رةترةيةكي تري ثَيئةضَيت ضونكة، سيستةمَيكي ترة، داناني ئةو جؤرة سيستةمة، 
كاتَيكي زياتري ئةوَيت، بَيجطة لةوَيستطةي ضةمضةماَل ئَيمة وَيستطةيةكي ترمان هةية لة تةقتةق، كة 

ةآلم ماوةيةكة ئيش لةو وَيستطةية وةستاوة، لةبةر ئةوةي هةندَيك لةسةرةتاداية و زؤرباش دةسو ثَيكرد، ب
مةشاكيلي دارايي كة جَيبةجَي نةكراوة، كة برديار بوو وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي هةندَيك ثارة 
تةرخان بكات، بةآلم دواتر نةكرا، ئَيستا ضاوةردَي ئةكةين كة وةزارةتي دارايي بَلَيني لةهةولَير ئةو 
ئيلتينامة جَيبةجَي بكات، بؤ ئةوةي وَيستطةكة دةست بةكارةكاني بكاتةوة، ئَيمة طرَيبةستَيكمان هةية بؤ 

مَيطاوات، ئةويش هَيشتا دةسو ثَينةكردووة لةسةر مةوقيع،  044داناني وَيستطةيةك لةدهؤك، بةبردي 
َيبةستَيكي ترمان هةية بؤ بةآلم بةتةماين لةماوةيةكي زؤرننيكدا دةست بةئيش ثَيكردني بكرَيت، طر

مَيطاواتي ئةمة لةسةر كلئةي حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، واتة لةردَيطةي  51داناني وَيستطةيةكي 
وةبةرهَينانةوة نية، لة تاسلوجة، كة ئةويش هَيشتا لةسةرةتاداية، بةتةماين لة نيهايةتي ئةمساَلدا ئةويش 

مانةي كةدامان ناوة بةثَيي ئةو طرَيبةستانةي كة ئَيمنامان بكةوَيتة كار، واتة ئَيمة بةثَيي ئةو بةرنا
كردووة، لة سةرةتاي ساَلي داهاتوو ياخود بةتايبةتي لةناوةرداسو ساَلي داهاتوو، ئةوةندة كارةبا 
بةرهةمبهَينني بتوانني بةشي هةر سَي ثارَينطاي هةولَير وسلَيماني و دهؤك بكات، ئةتوامن بَلَيم لةهاويين 

هاتوو ئَيمة كَيشةي كارةبامان تا ردادةيةكي زؤر نامَينَيت، ئَيمة ئةتوامن بَلَيم لةهاويين ساَلي داهاتوو ساَلي دا
لة هةر سَي ثارَينطا زياتر لة بيست سةعات كارةبا دةدرَيت بةهاووآلتيان، وةكو ئاماذة ثَيدانَيك وةكو ومت 
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ني وةزارةت، دةربارةي ضاالكيةكاني وةزارةت، ناتوامن بضمة ناو وردةكاري و تةراسيلةوة دةربارةي ثرؤذةكا
بةآلم تةنها ئاماذة ثَيدانَيك دةربارةي ئةو ثرؤذانةي كةئَيستا حاليةن لةذَير جَيبةجَي كردندان، ياخود 

مَيطاواتة،  544لةماوةيةكي كةمدا دةست بةجَيبةجَي كردنيان دةكرَيت، وَيستطةي هةولَير ئاماذةم ثَيدا كة 
 044مَيطاواتة، وَيستطةي دهؤك كة  014مَيطاواتة، وَيستطةي تةقتةق كة  254كة  وَيستطةي ضةمضةماَل

مليؤن دؤالر، يةكَيكة لةو  04مَيطاواتة، نؤذةنكردنةوةي هةردوو وَيستطةي دوكان و دةربةندخيان بةبردي 
ةتيةوة ثرؤذانةي كةلة ذَير جَيبةجَيكردنداية، كة ئةويش ثرؤذةيةكي طرنطة لةاليةن بانقي نَيودةوَل

مَيطاوات، رداكَيشاني كارةبا يةكَيكة لةو ثرؤذة  51جَيبةجَي ئةكرَيت، باسي وَيستطةي تاسَلوجةم كرد بةبردي 
طرنطانة كة ئةمساَل هةوَل ئةدةين، ئةطةر مينانيةي تةواو تةرخان كرا بؤ وةزارةتي كارةبا ئةو ثرؤذةية 

طازوايلةوة بؤ نةوتي ردةش، ثرؤذةيةكة  مَيطاواتي لة 09جَيبةجَي بكةين، طؤرديين وَيستطةكاني 
لةبةردةستمانداية، ثرؤذةيةكي بضووكي ترمان هةية، داناني وَيستطةيةكي هايدرؤثاوةري بضووك لة بَيخاَل، 
كة ئةويش ديسان لةسةر مينحةي كؤرييةكان جَيبةجَي ئةكرَيت، ديسانةوة لةو ثرؤذة طرنطانةي 

ر ثرؤذةكاني هايدرؤثاوةر، ئَيمة ئةزانني كة هةرَيمي كوردستان كةلةبةردةستمانداية لَيكؤَلينةوةية لةسة
سامانَيكي زؤري ئاوي هةية، كةتا ئَيستا ئةو سامانة وةكو ثَيويست كةَلكي لَي وةرنةطرياوة، جطة لةهةردوو 
بةنداوي دةربةندخيان و دوكان، جطة لةهةردوو ثرؤذةي هايدرؤثاوةري دوكان و دةربةندخيان، هيض 

ري هايدرؤثاوةر نية، لةكاتَيكدا كوردستان وآلتَيكي لةبارة لةرووي زؤري ئاوةوة، كة ئَيمة ثرؤذةيةكي ت
كةَلكَيكي زؤر لةسةرضاوةكاني ئاو وةربطرين، بةآلم ديراساتي وردمان نية، لَيكؤَلينةوةي وردمان نية تا 

ل ئةكرَيت، بريتية ئَيستا، لةبةر ئةوةي يةكَيك لةو ثرؤذانةي كة لةاليةن حكومةتي يابانةوة، تةموي
لةئةجنامداني ضةند ديراسةيةك بؤ ضةند شوَينَيك كةلةبارن بؤ داناني وَيستطةي هايدرؤثاوةر، ئةمانة 
تةبعةن لةرووي بةرهةمهَينان، بةآلم ئةوةندةي كةثةيوةندي بةطواستنةوةو دابةشكردن هةبَيت، ئةتوامن 

، ئَيستا حاليةن لةذَير جَيبةجَيكردندان، لة 11، 33 ،130بَلَيم رداكَيشاني سةدان كيلؤمةتر، لة هَيَلةكاني 
وةزارةتي داراييةوة، دةست بةجَيبةجَي كردنيان  مينانيةكةمان ثةسةند كرا لةاليةنداهاتوويةكي ننيكدا كة

وَيستطةي ناوةندي، باسي ئةوةم كرد كةيةكَيك لةطررتةكامنان نةبووني  34دةكةين، داناني ننيكةي 
َيستا ئَيمة دوو ثرؤذةي طرنطمان لةبةر دةستداية، كةثَيي ئةوترَيت قؤناغي سَيي وَيستطةي ناوةندية، ئ

وَيستطةي ناوةندي قةبارة  01مليؤن دؤالر، بؤ داناني ننيكةي  114وَيستطة ناوةنديةكان بةبردي ننيكةي 
، وةمامناوةندي وبضووك، لة هةر سَي ثارَينطاي هةولَير وسلَيماني ودهؤك 331111130طةورة واتة 

كَيشةي طواستنةوةو دابةشكردني كارةبامان ضارةسةر % 15بةتةواو بووني ئةم وَيستطانة ئةتوامن بَلَيم لة 
دةكرَيت، بةستنةوةي كارةباي ئاكرَي و دهؤك ئةتوامن بَلَيم يةكَيكة لةوانةي كةلةاليةن ئةمريكيةكانةوة 

يةن لةذَير جَيبةجَي كردنداية، قؤناغي مليؤن دؤالر، كة ئَيستا حال 35جَيبةجَي ئةكرَيت بةبردي ننيكةي 
دواي ئةوة ئةمَينَيتةوة، ئَيمة ئاكرَي بةهةولَيرةوة ببةسيتنةوة، كةئةويش ثرؤذةيةكي ترة، بةتةماين 
جَيبةجَيي بكةين، بَيطومان هةموو ئةو وَيستطانةي كة ئاماذةمان ثَيدا، ثَيويستة بةتؤردي كارةباي هةرَيمي 
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، ضونكة كارةباكان زؤرة لةو وَيستطانة كة ئةجنام ئةدرَين، 130بةهَيَلي  كوردستانةوة ببةسرتَينةوة،
ئةمانةش كؤمةَلَي ثرؤذةن كة ئةمساَل ثَيويستة جَيبةجَييان بكةين، بؤ ئةوةي بتوانني كاتَيك ئةو حمةتانة 
 كةوتنة ئيش كارةباكةيان بطوازينةوة بؤ ئةو شوَينانةي كةثَيويستة، يةكَيك لةثرؤذةكان لةبواري
 دابةشكردن، داناني ثَيوةري مؤدَيرن كة ثَيي دةوترَيت ثَيوةري دجييتاَل، بةداخةوة ئةو ثَيوةرانةي كة

تائَيستا لةكوردستان بةكاردَين، ثَيوةري كؤن وتةقليدين، كةئةمةش هاوكارميان ناكات بؤ ئةوةي بتوانني 
دةكةن، ثارةكةي وةكو ثَيويست كؤنرتؤَلي كارةبا بكةين، نةبردي ئةوكارةبايةي كةهاووآلتيان سةريف 

كؤبكرَيتةوة، ثردؤذةيةكمان ثَيشكةش بةسةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران كردووة، بؤ طؤرديين هةموو 
ثَيوةرةكان لةماوةي دووساَلدا، ومتان لةماوةي ساَلَيكدا ئةجنامداني كارَيكي ئاسان نية، بةآلم بتوانني وةكو 

رةكاني هةموو شوَينةكاني هةرَيم لةهةر سَي ثارَينطادا، ض ماآلن بَي ض بةرنامةيةك لةماوةي دووساَلدا، ثَيوة
بازرطاني بَيت ض ثيشةسازي بَيت، ثؤلةكاني تري شوَينان، ئَيمة لةم رووةوة ئةطةر سةركةوتني لةو ثرؤذةية 

ردي كؤنرتؤَلي ب/ ياخود ثارةي ثَيويسو بؤ دابني كرا، ئةتوانني دوو خاَلي طرنط جَيبةجَي بكةين، يةك
كارةبا بكةين، ئَيستا لةسلَيماني رةنطة لةردَيطةي سركَيت وريوزو شتةوة هةوَل بدرَيت جَيبةجَي بكرَيت، 

ئةمثَير بؤ هةر شوَينَيك دياريكراوة، بةآلم ئةو  0ياخود لةهةولَير لةرَيطةي ريوزو سركَيت ثَيكةرةوة بردي 
ي بردةكةي بةشَيوةيةكي ئؤتؤماتيكي دياري جؤرة ثَيوةرانة دةتوانن بةشَيوةيةكي ثرؤطرامي كؤمثيوتةر

بكةن وةكاتَي كة ئينتاجي كارةبا ياخود بردي كارةبا زياد بوو، وةزعمان باشرت بوو، دةتوانني بردي 
ئةو ثَيوةرانة كةئةمانةوَيت جَيبةجَيي بكةين و / ئةمثَيرةكان ياخود ذمارةي ئةمثَيرةكان زياتر بكةين، دوو

ؤكردنةوةي ثارة، رةنطة ئَيمة ئيقرتاحي سيستةمَيك بكةين كة ثَيي ئةوترَيت بيهَينينة دي، بريتية لة ك
سيستةمي ثريثةميةن ياخود ثَيش ئةوةي كةكارةباكة بةكاربهَينرَيت، هاووآلتي ثَيويستة ثارةي تَيبكات 

انرت ياخود كارتي تَيبكات ياخود شتَيك لةو بابةتة، واتة كؤكردنةوةي ثارة بةنيسبةت ئَيمةوة شتَيكي ئاس
ئةبَيت، هةتا رادةيةكيش بةنيسبةت هاووآلتيةوة شتَيكي زة ةت نابَي، ئَيمة تاكو ئَيستا لةكوردستان 
سةنتةري كؤنرتؤَلمان نية، تا ئَيستا سةنتةري كؤنرتؤَلي ئَيمة لة تازةية لةكةركوك، ئَيمة بةتةماين 

يشرايف شَيوازي دابةشكردني كارةبا لةداهاتوويةكي ننيكدا، سةنتةري كؤنرتؤَل و طةياندن كة موراقةبةو ئ
ئةكات لةهةر سَي ثارَينطا دايبنَيني، لةهةمان كاتدا لةهةريةكة لةثارَينطاكان، سةنتةري كؤنرتؤَل بؤ 
دابةشكردني كارةبا دابنَيني، بَيطومان طةياندني كارةبا بؤ طةردةكة نوَييةكان، بؤ طوندةكان، كة ذمارةيةكي 

ستا كارةبايان نةطةيشتؤتَي، بةشَيكن لةثالني ئةمساَلي وةزارةت، خاَلي نؤيةم زؤر طوندو شوَين هةية كةتائَي
نرخي كارةباية بةس بةحةقيقةت، تاردادةيةكي زؤر ئاماذةم ثَيدا، كةنامةوَيت جارَيكي تر بضمةوة سةري، 

هةية، هةموو ئةو ثالنانةي كةهةمانة، ثَيويستيان بةسَي عنصر ياخود سَي روكين سةرةكي / خاَلي دةيةم
يةكةميان بريتية لة بودجة، ئَيمة ضةند ثالني رَيكوثَيك دابنَيني، ضةند بةرنامةي رَيكوثَيكمان هةبَيت، 
ئةطةر ثارة نةبَيت، ئيمكانياتي ماددي نةبَيت جَيبةجَييان بكةين، تةنها مرةكةبَيكةو لةسةر كاغةز 

كي زؤر توندوتؤَلي بة ئيمكانيةتي ماددي ئةمَينَيتةوة، لةبةر ئةوة جَيبةجَيكردني كارةكامنان ثةيوةنديية



 01 

وةزارةتي دارايي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة هةية، ئَيمة بؤ جَيبةجَي كردني ياخود دابني كردني 
مينانيةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، كة هةوَل / بودجة، كةَلك لة ضوار سةرضاوةوة وةرئةطرين، يةك

ن بكرَيت، ضةند جارَيكيش لةكؤبوونةوةكاني ئةجنومةني وةزيران ئةدةين بةشَيكي زؤري بؤ كارةبا تةرخا
ئةمة دووبارة كراوةتةوة، بةردَين سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش خؤي ضةند جارَيك تةئكيدي 
كردؤتةوة، كة كارةبا ئةولةويياتي يةكةم، بةنيسبةت مينانيةي ئةمساَلةوة بةتايبةت، لةبةر ئةوة هةوَلمان 

ةولةويياتة ياخود ئةو طرنطية لة مينانيةشدا رةنط بداتةوة، واتة ثَيويستة بردَيكي باش داوة ئةو ئ
لةمينانيةي حكومةت بؤ كارةبا دياري بكرَيت، بؤ ئةوةي بتوانني ثرؤذة طرنطةكاني كارةبا ئةمساَل 

تايبةتة،  جَيبةجَي بكةين، ياخود دةست بةجَيبةجَيكردنيان بكةين، سةرضاوةي دووةممان بَيطومان كةرتي
ئَيمة بةتايبةتي لةبواري بةرهةمهَينان، دةستمان بةوة كردووةو ئةو وَيستطانةي كةئاماذةمان ثَيكردو باسم 
كرد هةموويان لةردَيطةي كةرتي تايبةتةوة جَيبةجَي ئةكرَيت، بردي ئةو ثارةيةي كةئَيستا كةرتي تايبةت لة 

ميليارَيك دؤالرة، يةعين حمةتةي كارةباي هةولَير، داناني حمةتاتي تةوليد، ئيستيسماري ئةكات، زياد لة
حمةتةي ضةمضةماَل، حمةتةي تةقتةق، زايدةن ئةو حمةتةي كةلة دهؤك دائةنرَيت، بةهةر ضواريان زياد لة 
ميلياردَيك دؤالريان تَيئةضَيت، ئةمة ئةطةر كةرتي تايبةت نةبَي رةنطة، بةنيسبةت حكومةتةوة كارَيكي 

ئةو مينانية دابةش بكات، بةردةواميش ئةبني بؤ ئةوةي كةرتي تايبةت وةكو  زة ةت بَي، نةتوانَي
سةرضاوةيةكي ماددي بةكاري بهَينني، كة هاوكارميان بكات بؤ جَيبةجَيكردني هةندَيك لةو ثرؤذانةي كة 

يةك لةبةرنامةي ئةمساَلداية، سةرضاوةي سَييةممان بريتية لةمينحة لةطةَل قةرزي نَيودةوَلةتي، تاردادة
توانيومانة لةماوةي ساَلي ردابردوو، لةطةَل كؤمةَلَيك لةوآلتان كة مينحةو قةرز ئةدةن بةعَيراق طئتوطؤ 
بكةين، هةندَيك ثرؤذةي طرنطيش لةردَيطةي ئةوانةوة جَيبةجَي بكةين، لةهةموويان طرنطرت مينحةي 

اري كرا بةس بةداخةوة، لةساآلني ئةمريكية، كة هةموومان ئةزانني ضةند سالََِيك لةمةوبةر بؤ عَيراق دي
ردابردوو بردَيكي كةم لةو منحةية دراوة بةهةرَيمي كوردستان، وابنامن ضةند جارَيكيش باسي ئةو خاَلةم 

مليار دؤالر  0مليار دؤالر بةس بؤ كةرتي كارةبا سةرف كراوة لة عَيراق، زياد لة  0كردووة، كة زياد لة 
مليؤن دؤالر بةر هةرَيمي  044كارةبا سةرف كراوة، كةمرت لة  لةاليةن ئةمريكةيةكانةوة بؤ كةرتي

كوردستان كةوتووة، كة ئةمة زؤر بةرداشكاوي بةئةمريكيةكان لة دوو ئاسو جياوازدا ثَييان وتراوة وثَييان 
 يابانرداطةيةنراوة، ئَيمة ثةيوةندميان زؤر بةهَينة لةطةَل يابانيةكان، لةطةَل حكومةتي يابان، بةتايبةتي 

لةطةَل َل وةزارةتي ثالنداناني عَيراق، عَيراق، ئَيمةش لةطة و نيوي بدات بةمليار 3بةتةماية قةرزَيكي 
بَيطومان ئةو قةرزة بؤ هةرَيمي % 12وةزارةتي داراييش طةيشتووينةتة ئةو رَيكةوتنةي كة ثَيويستة لة 

بكرَيت، ئَيستا ضةندين ثرؤذةي ية سةرف % 12كوردستان بَي و بةشي هةرة زؤري بؤ كةرتي كارةبا لةو لة
طرنطمان هةية كة لةردَيطةى مينحة ياخود قةرزي يابانيةوة جَيبةجَي ئةكرَيت، باسي كؤريةكامن كرد 
كةثةيوةندميان لةطةَليانا بةهَينة وبةردةوامة، بةتايبةتي خةريكي جَيبةجَيكردني ثرؤذةيةكي بضووكني، 

بَيخاَل جَيبةجَيي ئةكةين، لةطةَل سويد ثةيوةندميان  كة مومكينة يةك مَيطاوات يان زياتر بَيت لة
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بةردةوامة، لةطةَل سعودية كةبةتةماية قةرزَيك بدات بةعَيراق، لةطةَل كوَيت كةبةتةماية قةرزَيك بدات 
بةعَيراق، لةطةَل ئةم هةموو اليةنانة ئَيمة ثةيوةندميان ثتةوةو بةردةوامة بؤ ئةوةي بتوانني بةشَيك 

ثَيويستمانة بؤ جَيبةجَيكردني ثرؤذةكان، لةو رَيطةيةوة دةستمان بكةوَيت، خاَلي ضوارةم لةومينانيةي كة
ئاماذةم ثَيدا بريتية لةهاووآلتيان، بريتية لة خةَلك، لةردَيطةي كؤكردنةوةي ثارة، لةردَيطةي داني 

ضاوةي ثَيويست ئةوثارةيةي كة بؤ بةكارهَيناني كارةبا سةرف ئةكرَيت، ئيمة بةبَي ئةوة ناتوانني سةر
ياخود مينانيةي ثَيويست بؤ جَيبةجَيكردني ثرؤذةكان دابني بكةين، ئةو بردة ثارةيةيش كةئَيستا باسم 
كرد، لة هاووآلتيان دةسةنرَيت بةثؤلة جياوازةكانةوة، برٍَِيكي زؤر كةم و رةمنية، لةبةر ئةوة ثَيويستة ئةو 

كرَيت، بؤ ئةوةي وةكو سةرضاوةيةكي طرنطي ثةيداكردني بردة ثارةية لةداهاتوودا، بةشَيوةي قؤناغ زياد ب
داهات بؤ وةزارةتي كارةبا بؤ ثرؤذةكاني وةزارةتي كارةبا بةكاري بهَينني، نةتيجة ئةو ثارةيةي كةلة 
هاووآلتيان وةر ئةطريَيت، بؤ هاووآلتيان خةرج ئةكرَيتةوة، ئةو ثارةية لةثرؤذة طرنطةكاندا، لة ثرؤذةي 

كاني تري بةرهةمهَينان ودابةشكردن وطواستنةوة خةرج ئةكرَيت، لةبةر ئةوة زؤر طرنطة ذَيرخان لةثرؤذة
كةلةمةو دوا بةتايبةتي بايةخ بدرَيت،  بةواليةنة ولةبةرنامةي وةزارةتيشداية بةتايبةتي بايةخ بةشَيوازي 

ئامادةشني بؤ ثَيشكةش  كؤكردنةوةو شَيوازي ثارةي كارةبا بدرَيت، ئةوة بةكورتي رداثؤرتةكةم بوو، بَيطومان
كردني هةر روونكردنةوةيةك ووةآلمدانةوةي هةرثرسيارَيك، بَيطومامن كة ثرسيار زؤرةو روونكردنةوةش 
زؤرة، رةنطة يةكَيك لةو طلةييانةي كةلَيمان كرابَي، ئَيمة ئَيستا بامسان كرد، ضاالكيةكامنان لةرداطةياندن 

اري هةية هؤكاري يةكةم، من خؤم بةرداسو وةكو وةزيري وةكو ثَيويست رةنط ناداتةوة، ئةمة دوو هؤك
كارةبا، حةز ناكةم هةر ضاالكيةك بكةم، بيدةم بةرداطةياندن، ضونكة بةشَيكة لة واجيب خؤم، من حةز 
ناكةم كؤمثانيايةك يان رَيكخراوَيك، يان شتَيك دَيتةالم، بيدةم بةرداطةياندن ضونكة، بةشَيكة لةواجيب 

َيويست ناكات رداطةياندن لَيي ئاطادار بَيت، تةنها ئةو ثرؤذانةي كةخةَلك حةز ئةكات سروشو خؤم، كة ث
بينانَي، ئةو ثرؤذانةي كةزؤر طرنطن، ئةو ضاالكيانةي كةزؤر طرنطن، من هةوَل ئةدةم بيدةم بةرداطةياندن، 

رةتني، باسي ثارَينطاكان ئةطينا ئةطةر ضاالكي و ئيشةكاني وةزارةتي كارةبا، تةنانةت ئَيمة كةلة ديواني وةزا
ناكةم، كة ضةندين بةردَيوةبةرايةتيمان هةية، كة ضةندين كاري طرنطي تيا ئةجنام ئةدرَيت، خاَلي دووةميش 
ئةوةية كةرداطةياندنيش وةكو ثَيويست هاوكاري ئَيمة نةكات، كة هةندَي جار ماددةي وشياركردنةوةمان 

نَيرين بؤ رداطةياندنةكان بةداخةوة وةكو ثَيويست هةية، بابةتي وشياركردنةوةمان هةية، كة ئةي
بآلوناكرَينةوة، خاَلي دووةم حةزةكةم ئةمة وةكو طلةييةكة لة ئَيوةي بةردَين رةنطة وةكو رٍِةخنةيةكيش 
بَيت، من ئةزامن ئَيوة هةمووتان موهتةمن بةكَيشةي كارةبا، ضونكة ئَيوة نوَينةري ئةو خةَلكةن، ئةو 

ةباي هةية، بةآلم تائَيستا ئةندامَيكي ثةرلةمامن نةديووة بَيتة وةزارةتي كارةبا، بنانَي خةَلكةش كَيشةي كار
ئَيمة ضي ئةكةين، تا ئَيستا ئةندامَيكي ثةرلةماني بةردَينم نةديووة بَلَي رآلن ثرؤذة طةيشتؤتة كوَي، ضي 

ةديووة نووسراوَيك بؤ ئَيمة بةسةرهات بؤ جَيبةجَي نةكراوة؟ تا ئَيستا ئةندامَيكي ثةرلةماني بةردَينم ن
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بنووسَي، داواي روونكردنةوةيةك  بكات، لةبةر ئةوة زؤر بةداخةوة زؤربةي ئةو شتانةي كة تةنانةت ئَيوةي 
 .بةردَينيش ئةيبيسنت، رةنطة لةدةرةوة بيبيسنت، رةرموون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الي ئةوةش نادةن سوثاسَيكي بكةم، زؤر سوثاس زؤر سوثاس، بوةستةن ئَيوة ئةوةندة ثةلةتانة نايةَلن، مةج

بؤ بةردَين كاك وشيار وةزيري كارةبا، بؤ ئةو روونكردنةوانةي كةداي، هةمووتان دةزانن هةموو ميللةتي 
ئَيمةش ثةرؤشن بؤ ئةوةي بنانن بةرنامةي وةزارةتي كارةبا ضية بؤ ضارةسةري كَيشةي كارةبا، زؤرة 

، بةآلم لةهةمووش موهيم تر ئةوةية ميللةتي ئَيمة بنانَيت، بؤية ئَيمة هةريةكة بةتةئكيد ثرسياري هةية
لَيرة حةزمانكرد، بةخَيرهاتين وةزير بكةين، بؤ ئةوةي بةرنامةكةي باس بكاتن بةتَيروتةسةلي،خةَلك 
بنانَينت قودرةتي كارةبامان ضةندة، ثرؤذةكان ضني، ضي كراوة و ضي دةكرَي، سةرةرداي ئةوةش ئةوةي 

، دابةشكردنةكةي كةهةية، ئةو بردةي كةهةيةو دابةش دةكرَينت، عةدالةتي دابةشكردنةكةي كةهةية
ضةندة، ضي دةكرَينت لةوةي كةهةية، بةرنامةيةك بؤ ئةوةي باشرت تةوزيع بكرَينت، ئةوانة هةمووي خؤي 

ةي كة قسةكةي ئاماذةي ثَيكرد، ئَيوةش لةبةر رؤشنايي ئةوة يةك رجام هةية ثَيش ئةوةي ناو بنووسم، ئةو
 .دةكرَينت بةثةلة بَلَي قسةكةم كرا، بةَلَي كاك رةرعةت نوقتةي نينام

 :بةردَين حممد ررعت عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيشنيار ئةكةم، ليذنةي ثيشةسازي راثؤرتةكةي خؤي و ثَيشنيارةكاني خبوَينَيتةوة، رةنطة زؤربةي 
 .و رداثؤرتةدا هاتيَب، زؤر سوثاسزؤري ئةو بةردَينانة قسةكانيان لة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيشنيارة نيو نوقتةي نينامة، لةبةر ئةوةي لة ساَلحمانة، رةرموو

 :الدين سيف طلعت خضر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي بةردَين باسي تةلعةتت كرد نازامن منم ياخود سةيد تةلعةتة،  ضونكة من ثرسيارةكةم، بةنامة تةوجيه
 .وةزيري كارةبا كرد، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ثَيشنيارة زؤر باشة ثَيشرت ردَيطة ئةدةين، بة ليذنةي ثَيشةسازي و وزة، رةرموو كاك ئةندريؤس، 

 15- 14حةزةكةي وةرة ئَيرة، لَيرة قسةي بكة، دةي رةرموو ئيومَيد ئةكةين، موداخةلةي تؤ وا بكات 
 .ي خؤي بسردَيتةوةكةس ناو

 :رطيساوس يوخنا طوربةردَين اند
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيشةكي زؤر سوثاسي بةردَين جةنابي وةزيري كارةبا ئةكةين، بةرداسو ئَيمة ليذنةي ثيشةسازي و وزة، 
ضةند كؤبوونةوةيةكمان كردووة، سةبارة بةكَيشةي كارةبا، ئةمردؤش كؤبوونةوةيةكمان كرد ضةند 

يارَيكمان هةية، لة جةنابي وةزيري كارةبا، ئيتيئاقيشمان كردووة كة بةردَين كاك بارزان ثَيشكةشي ثرس
بكات، بةآلم جةنابي وةزير رةخنةي لة ئَيمة طرت، بةرداسو ئَيمة دانووساندمنان لةطةَل دائريةي كارةبا 

و ئيدارة ئَيمة حماوةلةيةكمان هةية، راثؤرتي هةموو دةوائري لةالي ئَيمة هةية، لةدواي يةكبووني هةردو
كرد، جةنابت ببينني، بةردَين جةنابي وةزير بةردَيطاي بةدالةي ثةرلةمان ئيتصاَلمان بةوةزيري ثَيشةسازي 

دةقيقة ئَيمة داواي جةنابتمان كرد، عةينةن وةزيري ثَيشةسازي تةلةرؤني هةَلطرت و وتي  14كرد، دواي 
عارف بوو، بةآلم ئَيمة دانووستامنان لةطةَل هةموو دةوائري هةولَير، جةنابي وةزير لَيرة نية، تةنها بؤ تة

سلَيماني، دهؤك، هةية، راثؤرتيشمان هةية، يةعين ئَيمة لةثةيوةندين لةطةَل دائريةي كارةبا، بابةتَيكي تر 
ة، مةسةلةي نرخي كارةبا هةي مسان نةكرد، ضونكة لةم راثؤرتةداهةية كةلةرداثؤرتي ثيشةسازي، ئَيمة با

ئَيمة ثَيشنيارَيكمان هةية ئَيستا نرخي كارةبا زؤر كةمة، دةتوانني بَلَيني خوردايية، بةآلم ثَيشنيار ئةكةين 
ئةو بابةتة دوا خبرَيت، تاكو وةزارةتي كارةبا، كارةباي وةتةني دابني بكرَيت بؤ هاووآلتيان، ضونكة بةرامبةر 

هةزارة،  14ةباي مؤليدةش زؤر طرانة، يةك ئةمثَير بة بةكارةباي وةتةني كارةباي مؤليدة هةية، نرخي كار
من داوا لة سةرؤكي ئةجنومةن ئةكةم مةجال بداتة كاك بارزان ثرسياري ليذنةي ثيشةسازي ثَيشكةش 

 .بكات، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو كاك بارزان

 :بةردَين بارزان عبدا  نصرا 
 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةرةتا بةخَيرهاتين جةنابي وةزيري كارةبا ئةكةين، سوثاسي ئةكةين بؤ ئةو روونكردنةوانة ئَيمة وةكو س
كاك ئةندريؤس ئيشارةتي ثَيدا، ضةند كؤبوونةوةيةكمان كرد ئةم بةيانية، كؤبوونةوةيةكمان كرد كؤمةَلَي 

مان الية، وةكو راثؤرت المانة، ثرسيارو تَيبيين وسةرنج و راي هةندَي ثسثؤردو شارةزاياني بواري كارةبا
كَيشة ئيدارييةكانةوة  ئومَيدي ئةوةي وةآلممان بداتةوة، سةرةتا لةراستةي جةنابي وةزيري ئةكةين، بة ئا

دةست ثَي ئةكةين، هةموو  ئةزانني كةئةزمةيةكي ئيداري زؤر طةورة هةية، بةتايبةتي لة ثارَينطاي 
سلَيماني بةهؤي نةبووني كةواديري ثسثؤردي بواري كارةبا سلَيماني و دهؤك دروست بووة، بةتايبةت لة

ودانةبةزاندني سةالحيةتةكاني وةزارةت بؤ خوارةوة، بؤ ئاسو موديريةتة عامةكان، كة بةرداسو كَيشةو 
طررتَيكي زؤري لة موديريةتة عامةكاندا دروست كردووة بؤ رداثةرداندني كارةكانيان، بؤ ئةو مةبةستة 

كة مةركةزَيكي تةئهيل ياخود ناوةندَيكي ثَيطةياندن ورداهَينان لةهةر سَي ثارَينطاكة  ثَيشنيار ئةكةين
بكرَيتةوة، بؤ ثَيطةياندني كةواديري ثسثؤرد وشارةزا لةبواري كارةبا، دووةم تؤردي دابةشكردني كارةبا لة 

 كَيشةيةكي زؤر طةورةي تةكان زؤري، بةرداسو14كان و  54هةرَيمي كوردستاندا دةطةردَيتةوة بؤ ساَلةكاني 
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دروستكردووة، كةلةوانةية لةم قؤناغةدا سيانةكردن وضاكردني ئةو تؤردانة لةتواناي ثسثؤردان وشارةزاياني 
بواري ناوخؤدا نةبَيت، ثَيشنيار ئةكةين كةوا شارةزاياني بياني لةو بوارةدا بهَينرَينة كوردستان بؤ 

ي شارة ثَيشكةوتووةكاني دونيادا، تةنانةت لةدةوَلةتاني دةرو ضاككردني ئةو كَيشةية، دووةم خاَل لةزؤربة
دراوسَيش، سيستةمَيك بؤ ئةندةرطراون، ذَير زةمني كردني كَيبآلتي ذَير زةوي بةتايبةتي لةمةركةزي هةر 
سَي شارة سةرةكيةكةدا، كة هةم بؤ جواني كةبةرداسو دميةنَيكي زؤر ناشرييين هةية، هةم بؤ سةالمةتيش، 

جةنابي وةزيري كارةبا ض ثَيشنيارَيكيان لة ئايندةدا هةية بؤ ئةو مةبةستة، شبكات نقل، تؤردي  بنانني
طواستنةوةي كارةبا لةنَيوان شارةكاني كوردستاندا، كة بةرداسو ئةو تؤردانة زؤر ثَيويستيان بةضاكردن 

، كة هةموو ئةزانني ئةو وسيانةكردن هةية، بةتايبةت لةنَيوان هةرَيمي كوردستان و ناوةرداسو عَيراق
 055قؤناغي ئَيستادا رداستة  بةغداوة وةرئةطريَيت، ثشو هةرَيمي كوردستانة، لة لة بردةكارةباييةي كة

ناكات، بةآلم وةك جةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيدا، لة هةر سَي ثارَينطاكةي شيمالي كة  مَيطاوات تَيثةرد
هةزار مَيطاواتيان هةية، دةكرَي لة ئايندةيةكي زؤر ننيكدا، 0ئيشارةتي ثَيدا، كة تواناي بةرهةمهَيناني 

مَيطاوات زياتر تَيثةرد بكات، 1444، حصةي هةرَيمي كوردستان لة ئةطةر وةزعي ئةمين باش بَيت لةوانةية
مَيطاواتيش بؤ ثارَينطايةك ئايا  314مَيطاوامتان هةية بؤ  044ئَيمة لةكاتَيكدا تواناي طواستنةوةي تةنها 

 رَيم وناوِةرداسو عَيراقدا ضية؟اي جةنابي وةزير بؤ رراوانكردني ئةو تؤردانةي نقَل لةبةيين هةتوان
مَيطاوات، لة شارؤضكةي ضةمضةماَل،  254وةزارةتي كارةباي عَيراق طرَيبةستَيكي مؤركردووة بةبردي 

و ثرؤذانة هةرضةندة مَيطاوات لةتةقتةق، ئايا ئة 044لةطةَل كؤمثانياي ماز ئوردندا هةروةها لةطةَل 
جةنابي تاردادةيةك لةروونكردنةوةكةيدا باسي كرد، بةآلم تةراصيلي زياتر بؤ ئةوةي بةرضاو روون بني تا 
بنانني هؤكاري دواخستين ئةو ثرؤذانة ضية؟ يةكَيك لةكَيشةكاني تر ديراسةي خوتةي سةنةوي دائريةكاني 

كةئةمة لةثارَينطاي سلَيماني و دهؤك يةكَيك لةكَيشةكانيان كارةبا لةثارَينطاكاندا بؤ وةزارةت رةرع بكرَيت، 
بوو، بؤ منوونة لةثارَينطاي دهؤك، ئةَلَين ئَيمة سَي ساَل بةردةوام خوتةي سةنةوي خؤمان ناردووة، 
وةزارةت نةك موارةقةتي لةسةر نةكردووة، ديراسةتي نةكردووة، تةنانةت لةسةر جنئياتيش موارةقةتيان 

ي ئةمة با جةنابي وةزير رووني بكاتةوة، ثَيشنياري بةرَيوةبةرايةيتية طشتيةكاني كارةبا نةكردووة، هؤكار
لةشارةكاندا،  130تةحويل بؤ  044بةتايبةتي لةسلَيماني ودهؤك ئةوةية كة حمةتاتي تةحويل هي 

ةبا، كةئةمة بؤ لةناوةندي هةر سَي ثارَينطاكةدا دابنرَيت، بةتايبةتي لةننيك وَيستطةكاني بةرهةمهَيناني كار
زياتر ضاككردنة وةكو جةنابي وةزير ئيشارةي ثَيدا، بؤ ضاكردن و كؤنرتؤَل كردني كارةبا، با بنانني 

برديار بوو هَيَلَيكي ئؤظةر هَي . ـةدية تةحويالنة ضية؟ 044ثرؤذةي جةنابي وةزير بؤداناني ئةو ثرؤذة 
كَيشرَيت بؤ سةيدصادق، بةرداسو ئةوة زؤر وةكو جةنابي وةزير ئيشارةي ثَيدا لة ئَيرانةوة راب 034

مَيطاوات كارةبا دابني ئةكات، ئةوةندةي كةئَيمة  114تا  154زةروورة بؤ دةظةرةكةو ناوضةكة، كة بةبردي 
شارةزا بني و ئاطادار كرابني كةوةزارةتي كارةباي عَيراق طررت بووة، لةبةردةم ئةوةدا ئايا رةزامةندي 

وةرطرياوة، بؤ جَيبةجَيكردني ئةو ثرؤذةية، موزةكةرةيةكي تةراهوم ئيمنا كراوة،  وةزارةتي كارةباي عَيراق
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لةاليةن ئةجنومةني وةزيران و وةزيرَيكي تايبةتةوة، كة رةبو بةدائريةي كارةباوة نية، لةطةَل 
مَيطاواتي، ئايا جةنابي وةزير ئاطاداري ئةو  344كؤمثانيايةكي ئةَلماني بؤ داناني وَيستطةيةكي 

جةنابي وةزير باسي لةداناني مةحةتاتي بةرهةمهَينان . وزةكةرةية كة ئيمنا كراوة، هؤكارةكةشي ضية؟م
كرد لة كوردستان، بةرداسو زؤربةي ئةو مةحةتانةي كةجةنابي ئيشارةي ثَيدان، بة دينَل كار ئةكةن، 

كوردستاندا كة هةم بةرنامةي وةزارةت ضية بؤ داناني مةحةتاتي حةراري ياخود بوخاري، لة هةرَيمي 
لةرووي سيانةوة هةم لةرووي دابني كردني طازو وقودةوة، هةم لةرووي ثاراستين ذينطةشةوة سةالمةت 

مليؤن  1ترن، بؤ بةرنامةي درَيذخايةني وةزارةت، كة ثسثؤرداني بواري كارةبا باس ئةكةن بؤ هةر مَيطايةك 
. وةزارةتدا، ئةوة ثةيردةو بكرَيت كلئةيةكي زؤر نيةدؤالري ئةوَيت من ثَيم واية ئةطةر لة خوتةي ساآلنةي 

جةنابي وةزير باسي لةوة كرد كة مةحةتاتي تةوليد ئَيمة هةوَل بدةين لةهةر سَي ثارَينطاكةي كوردستاندا 
بَيت، زياتر ئيعتيماد نةكرَيتة سةر بةغدا يان وآلتاني دةرو دراوسَي، ئَيمة حةقيقةتيك هةية ئةبَي بينانني 

لةزمين ئيختيصاصاتي موشتةرةكة لةبةيين ئةقاليم و مةركةزدا، زؤربةي ئةو كَيشةو  كة كارةبا
طريوطررتانةي بؤ داناني ثرؤذةكان، ثرؤذةكاني كارةبا كةكراون، هةندَيكيان ئةطَيردنةوة بؤ نةبووني تةنسيق 

استةر ثالني وةزارةتي يان نةبووني هاوكاري وةزارةتي كارةباي عَيراق، لةطةَل كارةباي هةرَيمدا، بةرداسو م
دةرضووة، ئةم  ماستةر ثالنة تةنانةت لةسةرى نووسراوة،  0414وة تا  0445كارةباي عَيراق بؤلة 

نازامن بةطوَيرةي قسةي شارةزاياني بواري كارةبا ئةَلَين كةمتةرخةمييةكي  زؤر بةحةقي  (حمدودة التداول)
ةردَيتةوة بؤكَي؟ ئةي لةكاتَيكدا ئَيمة كةوةكيل هةرَيمي كوردستان كراوة، ئايا ئةم كةمتةرخةميية ئةط

وةزيري كارةباي عَيراقى ريدرال كوردةو لةتةحالئي كوردستانيية بؤضي تا ئَيستا كةمتةرخةمييةكة ئةوة، 
يان حكومةتي هةرَيمي كوردستانة، يان ئةطةردَيتةوة بؤ كوَي؟ داواي روونكردنةوةي زياتري لَي ئةكةين، 

 .ةك بوو لةثَيشنيارةكان، زؤر سوثاستان ئةكةمئةمة تةقريبةن كورتةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئومَيد ئةكةم وةآلمي زؤر لةثرسيارةكانتان، بدرَيتةوة، ناوي دكتؤرة شوكرية شةتب ئةكةم، 
 ناوي كاك كةريم شةتب ئةكةم، كَي ئةيةوَي ناوي شةتب بكةم لةبةر رؤشنايي ئةو راثؤرتة كاك رةشاد ناوي

شةتب ئةكةم، كاك دلَير هةروةها خاتوو ظيان، كاك ديلمان، كاك كريم رةرموو، دةقةو نيوَيك لةبةر ئةوةي 
دةقةية، يةك دةقة ئةَلَين، باشة يةك دةقة موارقن،  04يةكي دةقةو نيوَيك قسة بكةن، ثَيويستيمان بة

كةم يان بَلَي نوقتةكةم ئةوةية، يةكي يةك دةقة تةواو، تكاية بَي موقةدمية يان بَلَي تةئيدي قسةكان ئة
 .ئةطينا قسةكان ثاش دةقةكة ئةبردم

 :بةردَين كريم حبري عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخَيرهاتين جةنابي وةزير ئةكةين،  بةرداسو لةدانيشتين ثَيشوو موذدةيةكي دا بةكؤمةآلني خةَلكي 
َينَيت، بةداخةوة ئَيستاكة وا ثَي ئةضَينت، كة هةمووي كوردستان، كة لةهاويين داهاتوودا هيض كَيشةيةك نام
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ئةطةرةو هةمووي هةوَلدانة و بريلَي كردنةوةية، ئيعتيمادةكةش زياتر لةسةر باريين باران بارين 
ساَلة حكومةتي هةرَيم هةر ضاوةردَيي باران بارين ئةكات، ثَيم واية ئةمةش لةبَي  11ئةوةستَيت، ئةوة 

ةيةكي تؤكمة تا ئَيستا دانةردَيذراية، بؤ ئةوةي ئةو مةسةالنة ضارةسةر بكرَيت، من بةرنامةيداية، بةرنام
ثرسيارَيكم هةية لة جةنابي وةزير، هةتا ئَيستا بؤ مةسةلةي دزيين كارةبا لة هَيَلة طشتيةكان و لة بريةكان 

 .سوثاسثَيمان باشة لَيرةدا بؤمان روون بكاتةوة، ئيرت . هةتا ئَيستا وةزارةت ضي كردووة؟
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك احسان رةرموو

 :بةردَين احسان عبدا  قاسم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي من ويستم باسي بكةم، هاتة كرنَي، دووسَي ثرسيار هةنة، ذ جةنابَي وةزيري، يةكةم شومَيش 
نطاها دهؤكَي، هةروةكي سةدَيكي سةر كةمَيكي مةزنا كارةبا دَيتة ثارَي/ بةحسَي رةشةبا دَيتة كرن، دووةم

خاثورَي، هةروا سةدا بَيخما، ئةظة سَي ثرؤذةي طةلةك طرنطن، كو كارةبا تةوليد بكةن، نوقتا ديكة هةرة 
طرنط، حةز دكةين نينامة وةرطرتين ثارة بةرامبةر كارةباي نيشتماني دةدرَيتة خةَلكَيك نينامةكا 

كاتن ثرت ثارةي لَي وةربطريَينت، يان مقياسَيك هةبَينت خةَلكَيك كةم تةصاعودي بَيت، كو ثرت كارةبا سةرف ب
 . سةرف دةكاتن، خةَلكَيكيش ثرت سةرف دةكاتن، ئيرت سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارام رةرموو
 :بةردَين ارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةنها ئةوةندة داوا لةجةنابي وةزير ئةكةم لةبةر رؤشنايي، بةشَيك لةقسةكاني من باسي لَيوة كرا، بةس من 

ئةم ثرؤذانةي كةباسي كرد بةتايبةتي لة ئايندةيةكي ننيكدا، نسبةتَيك لةبةرهةمي كارةبا زياد دةكات 
لةوَيستطةكان، داوا ئةكةين كة ئةمردؤ جةنابي وةزير بتوانَي لَيرةوة موذدةيةك بدات، بة هاووآلتياني 

ان، بةتايبةتي هةردوو ثارَينطاي هةولَير و سلَيماني، بؤ ئةوةي بتوانن لة ضةند مانطي خةَلكي كوردست
 .داهاتوودا، تا ض رادةيةك كارةبا زياد دةكات لةهةرَيمي كوردستان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موةقةتي كةضي بؤ ئاطاداري لةكؤتايي جةلسةدا غياب دةخوَينمةوة لةبةر ئةوةي ئيجازة وةر ئةطرن بة

 .ناطةردَينةوة، بةغيابي ئةدةين، كاك ئارَين رةرموو
 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من ئةمةوَيت لةدوو تةوةر قسة بكةم، يةكيان ئةوةي كة ثةيوةندي بةهَيناني كارةبا هةية لة ئَيرانةوة، من 
كي نية لةوةي كة هاوكاري ئَيمة بكات، بةَلكو تةنها ئةوةندةي كة هةست ئةكةم ئَيران هيض مةبةستَي

داضؤردين و دادؤشيين ئابووري كوردستانة، يةكَيك لةقسةكاني جةنابي وةزير كةباس دةكاتن، ئةَلَيت 
كيلؤمةتر لة ثريان شةهر دوورة، لةوَيوة راي ئةكَيشني كةواتة ثريان شةهر كةقةزايةكي  144لةمةهاباد 

ارةباي نية لةوَيوة راي دةكَيشن، نازامن راكَيشانةكةي لة مةهابادةوة تا سةرسنوورية، بةشي خؤي ك
كوردستان لةسةر ئَيمةية و لةسةر سنوور لَيي وةرئةطرين، ثَيويسو بةهةندَيك روونكردنةوة هةية، ئةوة 

ثَي يةك، دوو خؤي باس ئةكاتن ئَيمة هَيشتا كارةبامان وةرنةطرتووة، سيمةكة بةشي ئةوةناكات كارةباكةي 
نقَل بكرَيت، سَي، جانيب سياسي و جانيب ئابووري وسةخو ئةوانة ثَيويستة لةبةرضاوبن،  جانبَيكي تري 
هةية، زؤر بةثةلة قسة ئةكةم داواي لَيبووردمن هةية، لةبةر ئةوةي كاتةكة بةش ناكات، ئَيمة ئةزانني 

ةكة واية، بةشةكةي كةلةئةستؤيةتي بةشَيكي ئؤباَلي نةبووني كارةبا لة ئةستؤي حكومةت نية، زروورة عام
ئةوةية كةبةرنامةي رَيك وثَيكي نية، بةآلم هةلومةرجة بابةتيةكة نية، بةآلم هةندَيكي تر بردَيك كارةبا 
لةكوردستان هةية جةنابي وةزير ديقةت بدةيتة ئةو قسةية، كارةبا لةكوردستان هةية، ئةو بردةي كةهةية 

ماَلتان بؤ  54ت، من ئَيستا لةهةولَير ئةذيم، لة طةردةكةكةي خؤمان بؤضي بةداد ثةروةرانة دابةش ناكرَي
سةعات كارةبايان هةية، ئةوةندةش بةشي يةك طةردةكي وةكو باداوة و كوران دةكات، لة  00دَينم كة 

مةسئولني بطرة لةبارةطاي حنبةكان بطرة، لة ئةنداماني ثةرلةمان هةمووي تَيداية، حةز ئةكةم ئةو 
انن لةبةر ئةوةي ئةوة ئةركي حكومةتة، ئةو مةسةلةية جَيبةجَي بكات، ئةو كارةباية بربدَينت، حةقيقةتة بن

 .ئةوة يةك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، بؤ ئةنداماني ثةرلةمان هةية ئةطةر يةكَيك لةدةقيقةيةك زياتر قسةي كرد، قسةم ثَي نةبردي 
 .نوقتةي نينام بكات، كاك بارزان

 :بارزان حممد قادربةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةي بدة بةيةكَيكي تر، بةردَين جةنابي وةزير لة سةرةرةكةيان بؤ ئَيران،  04سانيةم ئةوَيت  04من 
سةنتة، ئةم جياوازيية بؤ  0سةنت بَيت بؤ كيلؤيةك لةعَيراق  2ئيتئاقيان كردووة، كة بردي كرديين كارةبا 

سةنت كرديوويةتي ئةم رةرقة بؤ واية،  0سةنت كرديووتانة، عَيراق بة  2كة ئَيوة بة  واية، ئيعالم وا ئةَلَيت
باسي ئيعالم ئةكةم، دوو ئَيوة هيض سةررَيك نةكةن بؤ دروستكردن وراكَيشاني هَيَلي كارةبا، 

ةزي سةرسنووريةكان هةتا كارةبا دَيت، كة دةستةآلتي هَيناني كارةبا لةدةرةوة، لة دةسو حكومةتي مةرك
 .بَيت، ئَيوة بؤ مةسرةف ئةكةن، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، تاظطة خان
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 :بةردَين تاظطة حممد علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةي من سةبارةت بةو مؤليدة ئةهليانةي شاري هةولَيرة، كةلة سلَيماني مؤليدةي ئةهلي دانراوة كة 
آلم لةهةولَير هةمووي تةرهيمن و مانطانة جاري وا هةية، بة هةرتة كارةبا لة كامتن، زؤر باشن، بة

طةردةكةكان دةبردن، لةبةر ئةوةي تةرهيمن وبة ئةصَل مؤليدة نني، ئايا وةزارةتي كارةبا، لة ثالنيدا هةية، 
 .لة هةولَيريش هةمان مؤليدة دابني بكات، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةريم سوثاس، كاك

 :بةردَين كريم جميد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي وةزير تا ضةند خةَلك دَلنيا ئةكات، لةساَلي ئايندةدا كارةبا ئةبَيت وةكو خؤي باسي كرد، ضونكة لة 
ئةوة بوارةكاني رداطةياندندا زؤر ئاماذة بةوة درا، لةكؤتايي ئةمساَلدا كارةبا لة كوردستاندا دابني دةكرَيت، 

يةك، دووةم، طررو كارةبا يةكَيكة لةطررتة طةورةكان، بؤ وةزير طوماني هةية لةوةي كة ثارةي ثَيويسو 
بؤ دابني ناكةن، كارةبا لة ثَينجوَين تا ضةند دَلنيا بني، لةوةي ئةو كارةباي ثَينجوَينة بةردةوام ئةبَيت، 

 .نابردَيت وكَيشةو مةشاكيلي بؤ دروست نابَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، دكتؤر رةمةزان
 :رضا حممد عبدالر ن رمضان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤربةي ثرسيارةكامن وةآلم درانةوة، بةآلم ئةوةي من ثشتطريي لَي ئةكةم، هي كاك ئارَينة، دةربارةي داد 

دابني دةكرَي، بنانة مريشكي دةواجنَيك لةمنداَلي  ثةروةري لة دابني كردني كارةبا، بؤ  كةرتة تايبةتيةكان
سةعات دابني  3رةقريَيك طرنطرتة كة ضةند سةعاتَيكي بؤ ئةو دابني كراوة، بةآلم بؤ خةَلك، هاووآلتي 

كراوة، كةرتي تايبةت ئةتوانَيت دابيين كارةباي خؤي بكات، ئةطةر طرَيبةستيش هةبَيت، ئَيمة طرَيبةستمان 
ثَي زياترة، حكومةت بةرامبةر بة هاووآلتي بةرثرسيار ترة، لةوةي بةرامبةر بة ثرؤذةي لةطةَل هاووآلتي 

 .كةرتي تايبةت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، دكتؤر دلَير شاوةيس
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةم، ضونكة دةزطايةكي وَيراني لةبةردةستداية، ناتوانَيت ئةو بةرداسو من حةسادةت بةجةنابي وةزير نا
كَيشانة ضارةسةر بكات، وةكو خؤشي ئاماذةي ثَيدا، كَيشةكان ثَيشينةيةكي مَيذوويي كؤني هةية، بةآلم 
لةرداستيدا كارةبا ئةمردؤ بووةتة ثَيداويستيةكي رؤذانةي خةَلكي، نةك تةنها لةذياني رؤذانةي خةَلكي، بةَلكو 

ةطةر ئَيمة مبانةوَيت طةشةكردنَيكي ئابووري وكؤمةآليةتي بةخؤمانةوة ئةبينني، بؤية ئةبَي كارةبايةكي ئ
زؤر دابني بكةين، بؤ دابني كردني ئةم كارةبايةش لةراستيدا نابَي ثشت بة هَينة دةرةكيةكان و سةرضاوة 

كارةباي ياخود هَيني دينَل بؤ  دةرةكيةكان ببةستني، وةكو خؤي ئاماذةي ثَيكرد، جطة لةوةش سةرضاوةي 
بةرهةمهَيناني كارةبا سةرضاوةيةكي مسؤطةر نية، سةبارةت بةهةرَيمي كوردستان، لة ئايندةيةكي نةك 
ئَيستا بةَلكو لةئايندةيةكي ضاوةردوانكراويشدا، ئةوةي ئةمَينَيتةوة سةرضاوةي ئاوة، سةرضاوة ئاوييةكانيش 

لةو كليالنةي كة ئةو كَيشانة ضارةسةر ئةكات، كة ئاخؤ وةزارةتي  بةرداسو ثرؤذةي سةدي بَيخمة يةكَيكة
 . كارةبا، ضي كردووة لةو رووةوة، ئيرت سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خةمان خان

 :اسعدبةردَين خةمان زرار 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اي ئةكَيشن، لة ئَيرانةوة من بةس بةردَين وةزيري كارةبا ثرسيارةكةي من ئةوة بوو، لةو كارةبايانةي كة رد
ضةندي لةو كارةباية خةسار ئةبَيت، ئةوةي لة ئَيرانةوة دَيت، % ثرسيارةكةم لةجةنابي وةزير ئةوةبوو، لة 

ضونكة لةطةَل ئرياندا ناوي هةندَي وآلتي هَينا، طرنط نية لةطةَل هةر وآلتَيك ئَيمة هةماهةنطي بكةين، يان 
ية ئةو وآلتانة كامةيان لةو بوارانة ثَيشكةوتوون، بؤ منوونة لة ووآلتَيكي وةكو هاوكاري بكةين، طرنط ئةوة

خةسار % 0ي ئةو كارةباية خةسار ئةبَيت، لة كبَيكةوة كة ئةردوات بؤ نيؤيؤرك، تةنها لة %0كةنةدا، لة 
وانايةكي واي ئةبَى، لةبةر ئةوة تةنها طرنط نية، ض وآلتَيك هاوكارميان ئةكات، طرنط ئةوةية ئةو وآلتة ت

هةبَيت، كة خةسارةت كةم بَيت، بؤ ئةوةى ئَيمة لةبواري ئابووريةوة ئيستيئادة بكةين، خاَلي دووةميش 
ثشتيواني ئةو هةموو ئةندام ثةرلةمان و هاوكارانةي خؤم ئةكةم، كة تةئكيديان كردةوة لةسةر نا دادوةري 

ةسئولياتيةتي، كةنابي خؤي لَي بدزَيتةوة، ئةبَي دابةشكردني كارةبا، كة بةرداسو وةزارةتي كارةبا ئةمة م
بةرنامةيةكي باشرتي هةبَيت بؤ دابةشكردني كارةبا، شةرمةزاريشة بؤ ئَيمة كة ماَلَيك كارةباي هةبَيت و 

 .ماَلَيك نةيبَيت، يان كةرتَيك كارةباي هةبَيت و كةرتَيك نةيبَيت، ئيرت سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرمووكاك بةَلَين ر
 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من ثرسيارةكةم تةنها ئةوة بوو، كةكاك دلَير باسي كرد، ئةوةي سةدي بَيخمة، كة ثرؤذةيةكي سرتاتيذية، 
ووني لةحكومةتي ناوةندي تا ئَيستا ضي كراية، بةرداسو طررتَيكي طةورة لةكوردستان تائَيستا كةهةية، نةب

وشياريةتية لة بةكارهَيناني كارةبا، ديارة جةنابي وةزير، مةسةلةي نرخي باسكرد بؤ كؤنرتؤَل كردني ئةو 
مةسةلةية، ثَيم واية، سيستةمي تريش هةية، ئةطةر بريي لَي بكرَيتةوة، ئةوي ترشي ثشيتواني لةبرادةراني 

بةرداسو ئةبَي ئةو مةسةلةية كؤنرتؤَل  ثَيشووم ئةكةم لةمةسةلةي نادادثةروةري لةدابةشكردني كارةبا،
بكرَينت، مةسةلةي شةراريةت لةئينتاج و هةم لة تةوزيعي كارةبا، ئةبَي لةردٍِاطةياندن كةجةنابت باس 
ئةكةيت، بةرداسو خةَلك زؤر ثَيويستة وشيار بكرَيتةوة بةشةراريةت وشيار بكرَيتةوة، كة ضةندمان كارةبا 

بكةين، زؤر طرنطة بؤ ئةوةي ضيرت خةَلك طلةيي نةكاتن، ضيرت بنانَيت هةية، ضةند دةتوانني تةوزيع 
 .تاقةي ئينتاجيمان ضةندةو زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تةلعةت. زؤر سوثاس

 : توريق صاحل حممد طلعت بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كارةبا ئةكةم، رؤذانة كارةبا ئةبةنة طوندةكان،  بةخَيرهاتين وةزيرى كارةبا ئةكةم، دةستخؤشي لة وةزارةتي
شاروشارؤضكةكاني كوردستان روناك بَيت، بؤية حةز ئةكةم بةسيستةمي ئةمثَير بَيت، تاكو زياتر سوودي 

 .لَي وةربطرين، ئيرت سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك شَيروان رةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .رؤكي ئةجنومةنبةرديََن سة
ئةوةي جةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيدا سةبارةت بة كةمتةرخةمي ئةنداماني ثةرلةمان كة تاكو ئَيستا هيض 
ئةندامَيكي ثةرلةمان نةضوويتة وةزارةت، بةرداسو ئةوة كةمتةرخةميية لةاليةن ئَيمةوة، ئةمة يةك، دوو، 

ة نيطةرانة لةكَيشةي كارةبا، دوو ئةوةندة نيطةرانن ئةو ناعةدالةتيةي كة هةية، بةرداست ئةوةندة ميللةتةك
ن داوةتَي، سةعات كارةباي هةية، بؤ كارةباي هةبَينت، ياخود كارةباي روليا 00لةناعةدالةتيةكة، مةسئولة 

سبةت سةدي بَيخمة، يجةنابي وةزير تةوزحيَيكمان بداتَي بةن حةزةكةم/ئةمة دوو، نوقتةي سَي
بارةي دابةشكردني كارةبا، ضونكة لة دانيشتين ثَيشوو ئيشارةي ثَيدا، ئةطةر تةوزحيَيكيشمان بداتَي دةر

ئيمكان هةبَيت ئةيكةينة ئةمثَير، ئايا ئيمكان هةية ببَيتة ئةمثَير، يان بةكارت سةريف كارةبا بكرَيت، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كامال رةرموو
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 :مانبةردَين باثري كامال سلي
 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة

ديارة برادةرةكامن زؤربةري زؤري ثرسيارةكامن و سةرجنةكانيان وت، تةنها سةرجنَيك كةهةمة زَيي بضووك 
كة سةرضاوةي دابينكردني ئاوي بةنداوي دوكانة، ئَيستا لةوديو بةنداوَيكي تري لةسةر دروستكراوة، سةدي 

كي تريش هةر لةسةر سريوان دروست ئةكرَيت، ئايا طرذاَلي لَي دروست دةكرَيت، لةديوي ئَيرانةوة، سةدَي
ئةو سةرضاوة ئاوييانة كة كةم بوون، بة جَيطرةوةي ئةو بةنداوانة ض ثالنَيكي هةية وةزارةت بؤ داهاتوو، 
لةدوو ساَلي داهاتوودا، ضاوةردَي ئةكرَيت سةدي طرذاَل تةواو بكرَيت، وةكو باس ئةكرَيت نةك دوو ساَل، ساَل 

ئةضَيت، ئةوة ض ثالنَيك هةية بؤ ئةوةي جَيطرةوةي هةبَيت، ئةوكارةبايةي كة ئَيستا  و نيوَيكي ثَي
سةرضاوةي هةموو كارةباي كوردستانة، ئةو دوو بةنداوةية، رَيذةكةي كةم دةبَيت و بةرةو نةمانيش 

كةم بؤ ئةضَيت، ض بةديلَيك هةية بؤ ئةوة لةكاتَيكي مامناوةنديدا، ئةوي تريش ثشتطريي لةبرادةران دة
 .دابةشكردني كارةبا، بةشَيوةيةكي داد ثةروةرانة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو شريين رةرموو

 :بةردَين شريين عبدالر ن دينؤ
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةتي كارةبا، هةمي ئاريشةمان هةية، كَيشةيةكي طرنطة لةهةمي كوردستان، هةروةسا ئةز دةبينم 
مَيطاوات بؤ حمارنة دهؤكيية، لةطةَل  044ةدةظةرا زاخؤ، ثرؤذةيةك ئيشارة ثَيدا جةنابي وةزير طؤتي ل

هةندةش نايةتة دابةشكرن، بةرةنطةكي باش نةبةنيسبةت دهؤكي دةورووبةرَيش حمارةزةية دهؤكيش 
هةندةش دةبينني كةسا، ئةم دطةل  04وةكي قةزايا زاخؤ هةمي دزانن، قةزايةكي بةررةرة هةم وةكي ثرتذ 

ئاريشةيا وي زياترةو طةلةكة، خةَلكا طازندة دكةت، ئةو ذي هةر زظةراتة هةتا هةنوكة، دائريةك نينة، ذ 
زاخؤ جمرد وةكي بةشَيكة يان قسمةكة، جياية بةس ثارة وةرطرَينت، نةرريا وي كةوي ذ ثارَينطارا دهؤكي، 

تةآلت نينة، بضن ئاريشة خؤ، حل بكةن، طةل مليؤن وةرطرت، بةس مليؤن و نيوَيك بؤ زاخؤ، دةس 154
حماويلة هاتينة، سوتَي  مة ثَينانني  344هةندةش جةنابي تة ئيشارة ثَيدا، تةقريبةن زستاني ضووي، 

دي واش هي زاخؤنة، ذ بلي ئاريشة جؤراوجؤر لة زاخؤ هاتنة كرن،  344حماويلة هاتينة سوتَي،  244
بةشة نةمينيت ذ زاخؤ، وةكي رَيظةبةريةكا، وةكي دائرةك، ئةوذي هيظيدارين ئةظ دةنطة خؤ بطةينن، ئةظ 

 .زؤر سوثاس. دابةشي سةالحية هةبن، بضن ثرت خنمةتي بكرَينت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ ا 
 :بةردَين شَيخ ا  ابراهيم شَيخ ا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دةربارةي ضؤنيةتي دابةشكردني كارةبا، بةآلم موالحةزةيةكم  وةَلآل من ثشطريي لة راي برادةران دةكةم،
هةية دةربارةي مؤليدة ئةهليةكان، باوةرد بكةن زؤربةي زؤري ئةو مؤليدانة ظؤَلتَييان تةواو نية، بةشةوان 
هةر هةَلثةردو داثةرديةتي كارةباييةكة، بةوانةشة زؤر كةرةستةي كارةبايي وةكو سةالجة موجةميدة، 

دةسووتَي، لةنةتيجةي ئةو ضاودَيري نةكردنةي، كة دةبَي ضاودَيري بكرَيت، كة ظؤَلتَيكانيان تةلةرنيؤن 
تةواو بَينت، لةطةَل ئةوةش كةقيمةتي ئةمثَيرةكةشيان طران كرد، سةعاتَيكيشي كةم كردؤتةوة، دةبوو 

 .سةعاتَيك زياد بكات، نةك كةمي بكاتةوة، زؤر ئةزيةتي ثَيوة ئةبينني، زؤر سوثاس
 
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

 .كاك شوكري رةرموو
 :بةردَين شوكري صاحل متر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاسي جةنابي وةزير ئةكةين، بؤ روونكردنةوةكاني، هةموومان ئةزانني كةطوماني تَيدا نية، كةكارةبا 

خةوة وةكو ثَيويست طرنطيةكي خؤي هةية لةسةر ذياني هاووآلتيان، لةهةموو روويةكةوة، بةآلم بةدا
 لةاليةن ئةوانةي كةبةرثرسن، لة ثةيداكردن و دابني كردني كارةبا، بؤ هةرَيمي كوردستان لةو رةترةي كة

قةيراني كارةبا هةبووة، وةكو ثَيويست هةوَليان نةداوة، بؤ دابينكردني كارةبا، بة تةسةوري من ئةمةش 
منةتيان بةكارةبا نية، لة دةردي خةَلكي تر نازانن، دةطةردَيتةوة، بؤ ئةوةي كة ئةوانةي بةرثرسن لةوة 

 12ضونكة منوونةمشان زؤرة، لة جةرائيدو شتيشمان خوَيندووة، كة بؤ وةزيرَيك مؤليدةيةك كرداوة بة 
مليؤن دينار، تةبعةن ئةم وةزيرة، منةتي ثَيي نية، دةورووبةري كارةبايان هةبَي يان نا، دابينكردني 

ة، ئةمة شتَيكي ناردةواية ناعةدالةتية، حةقة ئةمة ضارةسةر بكرَيت، باش دةزانني كارةباش منةتي ثَيي ني
كةكوردستان دةوَلةمةندة، بة ئاوو رووبار هةتا ئَيستا هيض هةوَلنةدراوة، كةبةنداوَيكي تر دروست بكرَيت 

كردني كارةبا،  وَيستطةيةكي تر دروست بكةن، لةطةَل ئةو دوو وَيستطةيةي كة لة كوردستان هةية، بؤ دابني
دائيمةن هةموو وةختةك ئيعتماديان كردووةتة سةر ئةو دوو وَيستطةيةي كةلةكوردستان هةية، لةطةَل 
دةورووبةري كوردستان دةوَلةتاني تر كة كارةبا بةبَي زة ةت و بةبَي هةموو شتَيك كارةبا لة دةوَلةتةكاني 

 .ميةن ئةم قةيرانة هةر دةمَييَنتر بَينن، ئةمةش موقةتةو بة تةسةوري من ناجيح نية، دا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةخت تةواو بوو، ثَييكة مادام واية، كاك زرار رةرموو
 :امني طاهر زرار بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .قسةكاني من كران زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .منيش سوثاس، كاك رؤميؤ
 :انبةردَين رؤميؤ حنيران نيس
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من هةندَيك لةقسةكامن كرا، بةآلم تةئكيد دةكةمة سةر ناعةدالةتي دابةشكردني كارةبا، كاك شوكري باسي 
وةزيرةكاني كرد، من باسي مودير عامةكان و باسي لةخوارتري ئةوانيش ئةكةم، هةروةها بةناردَيكي 

ةتة طررتَيكي زؤر طةورة، من يةك دوو ثرسياري تريشم دابةشكردني برية ئاوةكان، بةرداسو ئةمةش بوو
هةية، زؤربةثةلة من وام زاني دوو دةقةو نيوم ثَيدراوة، بةآلم ديارة وانيية، من تةئكيد ئةكةمة سةر 
ئينتاجي مةحةلي، جةنابي وةزير ئيشارةتي بؤكرد، بةرداسو ئةمة شتَيكي باشة، ضونكة ئةو بردة كةمة 

و توركياو شوَينةكاني تر دةدرَي، بةشَيوةيةكي ميناجي بةئَيمة ئةدرَيت،  كارةبايةي كةلة ئَيران
بةشَيوةيةكي سياسيانة تةعاموملان لةطةَل ئةكةن، خاَلَيكي تر من لةجةنابي وةزير ئةثرسيم ئايا هةندَي 

ى  0طةردةك هةية سَي هةرتة، ضوار هةرتة، ياخود بؤ مانط و نيوَيك ئةردوات، برٍِة كارةباكةيان سةعات 
ي بةياني ثَييان دةدرَي، طةردةكةكاني تر لةهةمان كاتدا بةردؤذ ثَييان دةدرَيت، 0شةو، يان  3شةو ياخود 

اي ئةطةر كارةبا شةو و رؤذ هةبَيت، ئةم ثرسيارةي دةكةم، جةنابي وةزير باسي هةندَي مةحةتاتي كارةب
اندني وَيستطةيةكي كارةباي طةورة كرا، باسي دامةزرساَل، ثارساَل 3اَل، س0كرد، خةَلك باس ئةكات كة ثاش 

لةدةووروبةري شاري هةولَير، ئايا ئةمة بؤ دةست ثَينةكرا، دةبواية تةواو بووبا، جةنابتان باسي رَيطة 
ضارةي وا دةكةن كةدةبَي، وابَي وابَي، بؤضي ئةم رَيطة ضارةية ناطرنة بةروو دةسو ثَيبكةن، ئَيوة باسي 

 .ن كردقؤناغَيكي تري رَيطةضارةتا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام نوقتةي نينامي هةية، كاك ئارام و كاك شَيخ ا  ئةَلَين وختت تةواو بوو، زؤر سوثاس، كاك زانا
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تايبةت كةلَينَيكي باشي من باس لة مؤليدة ئةهليةكان دةكةم، لةطةَل ثَينانينمان بةوةي كة كةرتي  

ثردكردؤتةوة، لة دابني كردني كارةبا، بةآلم لة ضؤنيةتي داناني نرخةكةي تَيبينيةكم هةية، يةك دوو مانط 
ثَيش ئَيستا نرخي مؤليدة ئةهليةكان لةهةولَير، شةش هةزارو ثَينج سةد دينار بوو، لة ناكاو رداطةياندنَيك 

بَي لة هةشت هةزار زياتر وةربطرن لةهاووآلتيان، بؤ شةوي داهاتوو بآلوكرايةوة، كة مؤليدة ئةهليةكان نا
يةكسةر نرخةكةي بةرزبوويةوة بؤ هةشت هةزار، ئةو جؤرة نرخ زيادكردنة، ديارة داهَينانَيكة لة ئيدارةي 

 .خؤمان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، ظيان خان
 :ثاشا خضر ا د ظيان بةردَين
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 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
سوثاس بؤ ئامادة بووني جةنابي وةزير، من يةك روونكردنةوةو ثرسيارَيكم هةية، كاتَيك كةجةنابي وةزير 
ئةَلَيت ئَيمة تواناي داراييمان كةمة، ئةمانةوَيت بةكار هَيناني ناوخؤييش بةكار بهَينني، جا لَيرة من ئةو 

راوة، لةسةر خَيرايي هةوا، لة دةورووبةري روونكردنةوةم هةية، توَيذينةوةيةك لة زانكؤي صالح الدين ك
هةولَير، زؤر لةبارة بؤ دابني كردني كةمَيك كارةبا بؤ هةولَير، ئةويش خؤي دةزانَيت كةئةوة شتَيكة 
تةكليئي زؤركةمة، زؤركةمي تَيدةضَيت لةرووي زانستيةوة، كةمي تَيضوون ناسراوة لؤ تةكنؤلؤجي، لة 

هةواي ثَيويستة، لةرووي تةندروسو و ثاراستين ذينطةش زؤر لةبارة عةيين وةختيش تةنها تؤردبينَيكي 
ئةو دابينكردنة، خاَلَيكي تريشم هةية، ثشت ببةستني بةو سةرضاوانةي كةلةناوخؤ هةيتمان، ئةمن 

مليؤنة 22دةثرسم كةلة توركيا، كارةباي دهؤك ثشت بةتوركيا دةبةستَيت، توركيا لةو وآلتانةية كة 
لة ماددةيةكي لني دروست % 32ردَيكي زؤر كارةبا دابني دةكات، دةيدات بةئَيمةش لة دانيشتوانةكةي، ب

م ماية ئايا بةرنامةي ةيشي لة سةرضاوة ئاوييةكانة، يةك خاَلي ديك%04دةكات كةماددةيةكي تةنةكةية، لة 
َينةدا، زؤر بةكار هَيناني سةدي بَيخمة كة يةك و دوو برادةري تريش باسي كرد، باسي نةكردو ئاماذةي ث

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، دكتؤر روئاد
 :ا د حممد بابان فؤادبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةس دوو خاَل ماوة كةباسي بكةم، ، ناقسةكامن كر سوثاسي جةنابي وةزير ئةكةم، بةراسو زؤر لة

ةكاني طواستنةوة لةكوردستاندا كَيشةيةكي طةورةية، يةكةميان ئةوةي كةجةنابي باسي كرد، كَيشةي هَيَل
تةكاليئي ضاكردنيشيان زؤر زؤرة، من ثَيشنيار ئةكةم لةسةر ئةو قسةي جةنابي كة سةرضاوةي 
بةرهةمهَينان زياد بكرَيت، من وا ثَيشنيار ئةكةم كةوا لةشارةكاندا مةحةتاتي تةوليد، سةرضاوةكاني 

، ثشت بةوة نةبسرتَيت كةوا كارةبا بطوازرَيتةوة لةشارَيكةوة بؤ شارَيكي بةرهةمهَينان لةخودي شارةكاندا بن
تر، بةثَيي ئةو سةرضاوةي وزانةي كةلةناوضةيةكدا هةية، حةتا بؤ قةزاكان بؤ ناحيةكان وانةبَي، كارةبا 

ةي لةدووكانةوة بةريت بؤ هةولَيرو لةدةربةندخيانةوة بيبةي بؤ ناوضةيةكي دوور كة تةكاليئي طواستنةو
زؤر بَيت، خاَلَيكي تريش ئةوةية كةباسي سةدي بَيخمةية، حةز ئةكةم روونكردنةوةيةكمان بؤ بدات، 

 .هةرضةند كَيشةكاني طةورةية  ثَيئةضَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، مامؤستا رتاح
 :نديبةردَين رتاح عبدا  نقشب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابي وةزير ئةكةم، بؤ ئةو روونكردنةوةي كة هةموو نوقاتةكاني بةتةرصيلي  من زؤر سوثاسي
روونكردةوة، ضؤني ئَيمةي تَيطةياند كةوةزعي كارةبا ضؤنة لةكوردستاندا، كةزؤريشمان ئةزانني، لة كؤتايي 

بةخاوةني روونكردنةوةي بةردَينيان وادةرئةكةوَيت، نيهايةتي ساَلي دادَي يان لةدواي شةش مانط، ئةبني 
كارةبا، هيض  طشو بةرامبةر بة حكومةت ئةبينم بة تةرخةمييةكي زؤر لة كارةبا، لة حةقيقةتدا من كةم

 تةرخةمي جةنابي وةزير نية، ضونكة وةزير تازةيةو ساَلَيكة هاتووة، بؤ ئةو وةزارةتة، كةم كةم
َيت، بريي لَي بكاتةوة بؤ قسةكةي من ب حكومةتة بةطشو، حةزةكةم حكومةت طوَيي لة تةرخةمييةكة لة

ساَل كارةباي  15ساَلة حكومةتني، حكومةتَيكي دواي  15ئةوةي بةشكو ضارةيةك لةو وةزعة بكرَيت، ئَيمة 
ساَل حكومةت بَيت و كارةباشي نةبَيت، ئةو  15ساَل،  10نةبَيت، من نازامن تةعبريي ضية بؤ حكومةتَيك 

لَي بكوذَينيةوة، تاريكاييةكةو دَيينة ناوي دائةنيشني، مةعةل  ذوورة ئةطةر هةمووي بكرَيت بةزَيرد كارةباي
ئةسةف حكومةتي ئَيمة بري لةوة ناكاتةوة رَيطاي كارةبا ضؤنة، رَيطاي كارةبا هةزاران مؤليدة، لةو 

 .كوردستانةي هةية، هةر يةكي هةزار كةيظية، حةزةكةم طوَيم لَي بطرن رجاتان لَي ئةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةزامن مامؤستا قسةكانت جوانة، بةس ئةوة نوقتةي نينامة، قسةكانت رَيكن بةس كرا، دةي رةرموو
 :نديبةردَين رتاح عبدا  نقشب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةزار  14هةزاران مؤليدةي هةزار كةيظي هةية بةس ئَيمة دةضني لة مؤليدةي ئةهلي كارةبا ئةكردين بة 

ف، ياخود من لةطةردةكَيك دانيشتووم ناويان ناوة دؤالر ئاوا، دؤالر ئاوايةو كارةباي تيا دينار، مةعةل ئةسة
بةآلم كارةبا  ،نية، مةعناي واية رلوس ئاواية، مةنتيقةيةك بَيت بةدؤالر دروسو بكةي وناوي دؤالر بَيت

ضمة دةرةوةو ذوورةوة، خوا نةبَيت، جرياني منة من تابةياني لةبةر رؤناكايي طَلؤثي دةرةوةي ماَلي ئةوان ئة
شاهيدة، من كارةبام نية ئةوةيش كارةباي لة ئامسان، راكَيشاوة، ميوانيشة خوا موةرةقي نةكات، ميوانيشة 
ئينجا خةَلكي ئَيمةش تف ونةعلةت لةمن ئةكةن، كة ئةندامي ثةرلةمامن داخةوة جةنابي سةرؤكي 

وناهت نية ئةشهةدو، طوناح لةحكومةتةكةمانة ثةرلةمان، كاك وشيار سوثاسي تؤ ئةكةم، جةنابت هيض ط
 .بةطشو، ضونكة حيساب بؤ ئةو مةسةلةية ناكرَيت، رجاتان لَي ئةكةم ضارةيةك لةو مةوزوعةي بكةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةسة مامؤستا، ضواركةس نوقتةي نينامي هةية، كاك غئور

 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين
 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة

قسةكاني من كرا، بةآلم من تةئكيد ئةكةمةوة، بؤ ئةو مةسةلةية جطة لةماَلة  بةرداسو بةشَيك لة
بةرثرسةكان، كة كارةباي بةردةواميان هةية، كؤمةَلَيك ثرؤذةي ئةهليش مةسةلةن رندقة، بازاردَيكة، 

بَيت بؤ برديين ئةو كارةبايةش، كارةباي بةردةوامي هةية، بةرداسو جةنابي وةزير ئةبَيت بةرنامةيةكي هة
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لةبةر ئةوةي ئةطةر ماَلة بةرثرسةكان من حةز ئةكةم بةوردي طوَي بدةنة ئةو قسانةم جةنابي وةزير، 
ئةطةر كارةباكانيان بةبَي ثرسي وةزارةت بردية، ئةوة جؤرَيكة لةطةندةَلي و دزية لةموَلكي طشو، ئةوة 

يو، ئةوة ناعةدالةتيةك لةكارةكاني وةزارةت هةية، بؤية دةبَي خاَلَيك، ئةطةر بةموارةقةي وةزارةتيش برد
سةعات  00وردي لةو كَيشةية بكؤَلَيتةوةو نابَي لَيي بوةسَو، بؤ منوونة ئوتَيل هةية بة جةنابي وةزير 

 00كارةباي هةية، ئةو ئوتَيلة دةتوانَي بؤخؤي مؤليدةيةك دابيَن، ئةطةر روخسةمت بدةي، بازارد هةية 
كارةباتان دايَو، ئةكرَي ئةو بازاردة، كة دوكان بةكرَي ئةداو، ئيستيسمار ئةكات مؤليدة دابنَينت، بؤ سةعات 

لةموَلكي طشو بباتن بةرداسو، ئةو ناعةدالةتيةي كةئَيستا هةية، ئَيمة دةَلَيني طةندةَلي لةكوَي هةية، ئةوة 
كةكارةبا ئةبةن، ئةمة خاَلَيك، خاَلَيكي تر،  جؤرَيكة لةطةندةَلي، ئةو بةرثرسانةي كة هةيتيان، طةندةَلن

انةت كارةباي نةبَيت، ئةو مةسةلةن مةعقول نية بةرثرس بيت ونوَينةرايةتي خةَلك بكةي، ئةو جري
شت نةييَب تؤ لةناوةرداست كارةبات هةبَيت، باشة ضؤن زةمريي ئاسوودة دةبَيت، ئةوةية كة دةَلَين جرياني

ك و دةستةآلتداية، بةرداسو دةستةآلت هةمووي بةرثرسة، لةم طةندةَلية ديواري ئةستوور لةنَيوان خةَل
ن، ضارةسةري بكةين، ثشتطريي راي برادةران ئةكةم لةو خاَلةي، دواتر يدةبَي، هةموو اليةكمان هةوَل بدة

 .مةسةلةي تاقةي هةوايي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ة، كاك عومسان باني مارانييةك دةقةكةت تةواو بوو، زؤر سوثاس، رةرموو دانيش
 :(باني ماراني)قادر عبدا  عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي جَيبةجَي %54دةست خؤشي لةثرؤذةي جةنابي وةزير دةكةم، ئةوةندة ثرؤذانةي كةباسي كرد، لة 

وةكو يةكن، طلةيي  بكرَيت، لة ساَلي داهاتوو كَيشةي كارةبامان ضارةسةر دةكرَيت، ديارة زؤربةي قسةكان
نية لةكةمي بةرهةمهَينان، لةسةر ئاسو كوردستان، طلةيي هةية لةضؤنيةتي دابةشكردن، من هيوادارم كة 
جةنابي وةزير بةوردي، بةدووي ئةو دوو ناعةدالةتيةدا بضن، كة ئةو بردة كارةبا كةمةي كة بةرهةم دَيت 

تة ئةمثَيرات، ضةندي بةشيكرد و ضةندي بةشي لةكوردستان و هةية، بةو سيستةمةي كةدابةشكراية بكرَي
نةكرد، خةَلك هيض طلةيي نابَيت، بةآلم طلةيي هةية لةسةرجريانةكةي كة كارةباي هةية، ئةو نيةتي، 
خاَلَيكي تر من ثَيم واية وآلتاني دةوروبةر ئيعتيمادي كوليان لةسةر ناكرَيت، بؤ ضاكسازي وةزعي ئَيمة، 

ةداهاتوو تةنها مةسرةرةكامنان بةبةالش ئةردوات، ئةو خةتةي كةرداي ئةكَيشن كارةباشيان لَي وةربطرين ل
هيض نةتيجةيةكي نابَيت، هيوادارم هةموو ثالنةكاني خؤتان لةسةر رداكَيشاني كارةباي دةرورووبةر 
 مةبةسنت، بةَلكو لة ئينتاجاتي مةحةلي بكةن، خاَلَيكي تر مةسةلةي مؤليدة ئةهليةكانة، ديارة مؤليداتي

حكومةت زؤر كرداية لةساآلني رابردوو، بةرداسو بةرهةمي باشيان نةبووة، زؤريش تيا سةرف كراوة، ئةو 
مؤليدة ئةهليانة، دةعم بكةن، طازيان بدةنَي سيعرةكاني مةعقول بكةن، بةآلم جؤرةكانيان تؤزَيك تازة بن، 

 .بؤ ئةوةي ريعلةن سةالجةو شو خةَلكي نةسووتَينن، سوثاس
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 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
 .سوثاس كاتت تةواو، باسكرا كاك عومسان زؤر سوثاس، كاك عومساني تر وابنامن تةنازولي كرد

 :امني  د ا د عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة سَي خاَلدا قسةكامن كورت ئةكةمةوة، بةردَين وةزيري كارةبا، لة طوندةكاني كوردستان كةخاوةني ئاوَيكي 
ن، زؤريان بؤ خؤيان شةاللةيان هةية هي ئاو، ئةمن لة هةندَيك لةطوندةكان بةضاوي خؤم بينيومة، زؤر

هةروا شتَيكي زؤر سادةيان دروستكردووة، كارةباي طوندةكةي تةواو دروست كردووة، ئايا لةبةرنامةي 
ارةبا دابني بكةن، دووةم وةزارةتي كارةبا شتَيكي وا هةية، ئةو شوَينانةي كةئيمكانيةتيان هةية بؤ خؤيان ك

مؤليدة ئةهليةكان لةناو شاردا، ئةو وايةرةي كةثَيي ئةطوازنةوة بؤماَلةكان، جاري وا هةية ئةوةندة ننمة 
سةيارة وايةرةكةي ئةثضردَي، جاري وا هةية كارةباي هةر لةسةرة، منداَل وشو وا تووشي زة ةت ئةبن، 

 .طةردةك و ئةو شتانةئةوة كَي مةسئولة لة ثاراستين ئةو خةَلك و
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تكام واية تكرار نةبَي قسةكانتان، لةبةر ئةوةي زؤر تكرارة، ئَيستا ديارة ناعةدالةتيةكةية، سةدي بَيخمةية، 
ئريانة، زؤر شو تريش هةية تكرارة، تكام واية ئةوةي شتَيكي تازةي هةية، با بيَلَيت، كاك تةلعةت قسةت 

 .هالةكرد، دكتؤرة 
 :هالة سهيل وادي.دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من تةئكيد لةسةر كةرتي تايبةت ئةكةم، بةتايبةتي سؤثةرماركَيت ومؤلةكان، ذمارةيان يةكجار زؤرة، رؤذ 
بةرؤذ ذمارةيان زياد دةبَي، مؤل هةية بةقةد طةردةكَيك كارةبا سةرف ئةكات، ثَيويست ناكرَيت كارةباي 

ةر حيسابي هاووآلتيان بَيت، دةتوانن مؤليداتي تايبةت بؤ خؤيان، دابني بكةن لةبةشي هاووآلتي ئةوان لةس
نةبةن، زؤر سوثةرماركَيتمان ديتية، شةو تابةياني هةموو طَلؤثةكاني ثَيية، مةعةل عيلم هةموو طةردةكةكة 

ت تةئميين كارةباي خؤي بكات، تاريكة، لةوةش ناعةدالةتي هةية، بةرداسو سةنتةرَيكي بازرطانية، دةتوانَي
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عادل

 :بةردَين عادل حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةوة 90من ثشتطريي ئةو برادةرانة ئةكةم لةناعةدالةتي ولة كةمتةرخةمي و ناعةدالةتي حكومةت لة 
مؤليدة كردا، هةر  11كم هةية لةجةنابي وةزير كاتي خؤي تاوةكو ئَيستا، نةك لةسةردةمي تر، من ثرسيارَي

مَيطا كارةبا بوو لة شارةكاني كئري، ضةمضةماَل، كؤية، ضةند شارَيكي تر، ئَيستا  1مؤليدةيةك ئينتاجي 
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هاووآلتي هاتووة، ئةتوانَي مؤليدةي خؤي خباتة ئيشةوةو كارةبا بداتة خةَلكي، ئايا حكومةت بؤ خؤي 
ليدانة خباتة ئيشةوةو ئةو ثارةي كة ئةهلي كؤي دةكاتةوة باحكومةت وةري بطرَيت، ناتوانَيت ئةو مؤ

مونةزةم ترةو ئةوةش وا ناكات ئَيمة ضاوةردواني ئامسان و ئريادةي خوا بني كة هةردوو سةدةكة ثرد ئةبَيت 
 54، مؤليدةمان هةية 11ياخود نا، بةرداسو ئةوة حةقة حكومةت خؤي مؤليدةكانى خؤي خباتة طةرد 

مليؤن دؤالري  كاتي خؤي بؤ سةرف كراوة، ئةوة ثرسياري يةكةم، ثرسياري دووةم، كاتي خؤي ثرؤذةيةكي 
راكَيشاني هَيَلي كارةبا هةبوو، خانةقني، جةلةوال، بؤ كةالر، يةعين بؤ مةنتقةي طةرميان، كةشئةكةي وابوو 

و، ئايا حكومةت تا ئَيستا بؤ هةزار دؤالر بو 144تاوةر هةية، كةتةكليئةكةي زؤر كةم بوو،  01
 بةدواداضووني بؤ ئةو ثرؤذة نةكردووةو نةتيجةكاني ضية؟

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عبدالر ن رةرموو

 :رضا ا د عبدالر ن بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، كة موتابةعةي كة ليذنةيةكي تايبةت هةبَيت 0442ثَيشنيار دةكةم بؤ ثالني سةريع و ننيك لةساَلي 
بكات لةبةر ئةوةي كةئاماذةكان ئةوةن كة ئةمساَل طةرمةو ئةطةر موتابةعةش نةكرَيت ئةزمة دروست 
ئةبَيت، دووةم، مؤليدة ئةهليةكان وةعدَيك هةية لةطةَل حكومةت، كةنيوةي طازةكةيان بدةنَي، يان 

باي رةئيسي طرتؤتةوة مؤليدةي سوتةمةنيان بدةنَي، ئةطةر ئةوةش جَيبةجَي نةكرَيت كة جَيطاي كارة
ئةهلي، ئةوةش هةر ئةزمة دروست ئةكات، ثَيشنياري سَييةمم، لةباتي ثالني درَيذخايةن، لةباتي تاقةي طاز 

 .ئيعتيماد بكاتة سةر وزةي خؤر، لةبةر ئةوةي كَيشةي سياسيشي كةمة زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةيدا عبدالر ن
 :امساعيل سليم بةردَين عبدالر ن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمن بةنيسبةت قسةكاني كةئةمةوَيت بيكةم، برادةران باسيان كرد، تةنها يةك مةوزوع هةية مةوزوعي 
كارةباي ئاكرَي، تةبعةن ئاكرَي زؤر مةغدوورة، تةئميين كارةباي ئاكرَي، هةروةكو جةنابي وةزير باسيكرد، 

خؤي موصَل لةئةساسدا دوذمين كوردة، ضؤن شتَيكي وا باش دةكات كة كورد  لة موصَلةوة تةئمني ئةكرَيت،
ئيستيئادةي لَي بكات، لةبةر ئةوة دوو ، سَي رؤذ جارَيك ئةبينني، يةك سةعات كارةباي هةية، كارةباي 

اكرَي توركيا دَينت تا دهؤك ولةَي را دةوةستَيت، هي هةولَير دَيت تاسةر زَيي طةورةو لةوَي رائةوةستَيت، ئ
لةو بةينة ئاوها مايتةوة، داوا لةجةنابي وةزير ئةكةم بنامن ض ثرؤذةيةك هةية، ض ثالني هةية، بؤ ئةوةي 
ئةو موشكيلة حةل ببَيت، خةَلك رؤذانة داوا لةئَيمة دةكاتن، ئَيمة شةرمةزارين بةرامبةر بةخةَلك، لةبةر 

 .مةنتقةو سوثاسئةوة داواكارم بنامن ضي دةكرَينت، بةماوةيةكي زوو بؤ ئةو 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو نةسرين

 :بةردَين نسرين  حممد صاحل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةم كرا لةثَيشةوة، بةس من حةزةكةم زياتر تةوزحيي بدةمَي، لةبارةي مؤليدة ئةهليةكانةوة، 
نة، ضةندةها ماَل قسةم لةطةَل كردوون، ئَيستا لة سلَيماني مؤليدةي ئةهلي هةية، سيعرةكةي زؤر زؤر طرا

كة ئةم رداسثاردةية بطةيةمنة جةنابي وةزير كةنرخةكانيان بؤكةم بكرَيتةوة، ضونكة كرَيضني وباري 
بازارديش زؤر طرانة، ناتوانن ئةو خةتانة رابكَيشن بؤ ماَلةكانيان، مةحروومن لةو كارةباية، ئةطةر 

 .نرخةكةي بَيتة خوارةوة ئةوة زؤر سوودي لَي ئةبينن، زؤر سوثاس كارئاسانيةك بؤ مؤليدةكان بكرَيت، لة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك مجال
 :بةردَين مجال حممد قاسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةعامتان هةية  1ئَيمة بةحةقيقةت لةسلَيماني سوثاس بؤخوا وةزعي كارةباكةمان باش بووة، رؤذي 

مؤليدة ئةهليانةوة، بةآلم لةوةو ثَيش تةبيعي نةكارةبامان هةبووة، ئةطةر بووبَيتيش بةبؤنةي ئةم 
بةراسو ناعةدالةتيةكي زؤر زؤرو ئاشكراي ثَيوة ديار بووة، يةك شو تريش زؤر طرنطة، تةبيعي خةَلكي 

اني كارةبا كةباوةردي تاحةدَيك بةحكومةت نةماوة، لة رؤذي موناسةباتي حنبةكاندا، بةتايبةتي لةسلَيم
سةعات كارةبا هةية، تةبيعي ئةمة شتَيكي ناردةواية، داوام لةجةنابي  00سةعات، يةعين  00ئةبَيت بة 

 .وةزير هةية، كة رَيطة بطرَيت بةو شَيوةية ئيستغالل بكرَيت بؤ حنبةكان، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ووننيدوا كةس كاك حممد حكيم، ئةطةر تةنازوليش بكةي مةمن
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاسي جةنابي وةزير ئةكةم، من بةخَيرايي هةندَيك ثَيشنيار ئةكةم، يةكةم، لةبةر ئةوةي ئةو ثرؤذانة 
زؤربةيان ثشت بةدينَل ئةبةسنت، دينَليش نيةو طرانةو كَيشةي سياسي لةسةرةو زؤريشي ئةوَيت، بؤية ئةو 

مَيطاوات ردابطرَيت، دووةم ئةو ثرؤذةي ئةزمةرد كة ثشت بةبا ئةبةستَيت و جةنابي مام  54وار ثرؤذانةي خ
جةالليش وةعدي داوة بةشاري سلَيماني، ضي لَيهاتووة، نةهَيشتين سثليت لة دةوائريةكان، لةيةك واجيهةي 

و مةعمةالنةي سثليتم ذمارد، برديين كارةبا لةمةعمةل وثرؤذة ئةهليةكان، ئة 11دائريةيةك من 
ئةمثَيري بةسةر هةموو خةَلكدا، ئةوةي لة سلَيماني دةستيا ثَيكردووة 14كةئةكرَينةوة، تةنئين كردني 

شتَيكي ضاكة، بةآلم لةطةورةكانةوة دةست ثَيبكةن، رَيطة نةدان بةدةست تَيوةرداني حنبي، كؤمثانيايةكي 
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ت بةنرخي مؤليدةي تازة، ئةويش بؤ ئةو حنبي ضؤن رَيي ثَي ئةدرَيت، مؤليدة كؤنةكاني خؤي بئرؤشَي
طةردةكانة دابيين بكات، كة كارةبايان نية، ئةو مؤليدانةي كةئَيستا لةسلَيماني دائةنرَين بؤ ئةدرَيتة 
مةسئولةكان، بؤ كوردي مةسئول و مةسئولةكان دوايي كَيشةيةك هةبَيت، خةلةلَيك هةبَيت ئةو هاووآلتية 

ةك طلةييشم لة ئيعالم هةية، ئيعالم دائيمةن لةسةر وةزيرو وةزارةت و رةقرية ضي بةرامبةر بَلَيت، ي
ثةرلةمان ئةنووسن، كة طرنطي بةكَيشةي هاووآلتيان نادةن، بةآلم من ئةمردؤ ئيعالم نابينم، هةر 
لةئيعالمةكةي خؤمشانةوة يةعين كةناَلةكةي خؤمان ئةويش نابينم، ئةبوو ئةمردؤ ئَيرة ثردبَيت، جطة لة 

يةك دوو كةناَل نةبَيت، ئةطةر نا لةدةرةوةش نني، بةتايبةتي رؤذنامة ئازادةكان كةهاني خةَلك  ئيعالمي
ئةدةن، كةثةرلةمان طوَي بةكَيشةي خةَلك نادةن، وةزير بانط ناكات، وةزير نايةتة ثةرلةمان، ئةوة ئةمردؤ 

وةزير سوثاسي خوا ئةكات يةك طلةيي تريشم لةمةسئولَيك هةية، جةنابي . هاتووة كةسي لَي نية، سوثاس
باران ئةبارَينَيت، بةآلم مةسئولَيك لةو طةورة تر لةكردنةوةي ثرؤذةيةكدا، وتوويةتي لةمةودوا ثَيويستيمان 

 .بةباران نابَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئيجازةت بدةم زؤر سوثاس، وةَلآل كاك وشيار جةنابي وةزيري كارةبا، حاَلم بةحاَلت نةبَي، ثَيش ئةوة
موالحةزةيةك ئةدةم، ناوم نةنووسيووي كاك جعئر، حةقت نية، ئةو موالحةزةييةي كاك حممد حكيم، كة 
وتي مؤليدةي كؤن ررؤشراوة بة حكومةت، نوقتةيةكي طرنطة، بةآلم ئةو جةلسةية جَيي ئةو نية، ئةو 

من ئةو ثَيشنيارةي جةنابت، ئةخةمة  جلسةية جَيي ئةو ثرسيارةية كة ثَيي ئةَلَين موسائةلة، لةبةر ئةوة
بةرةورووي ليذنة، ئةبَي بةرداثؤرتي تةواوو بةتةرسيالتي تةواو بَي، بةرةقةم، بةتةرسيالت كام كؤمثانياية، 
بةضةندي ررؤشتووة، وةكو ثرسيار بنَيرَيت بؤ حكومةت، ئةو وةخو وةزير لَيرة بانطهَيشت ئةكةين، 

سلبياتة ياخود طةندةَلَي ئةطةر هةبينت، ئةويش ثَيش ئةوةي كةبَيت رووبةردووي خوانةخواستة ئةو جؤرة 
 .خؤي حاز ئةكات، كاك عادل ضية نوقتةي نينامت هةية بابنانني

 :بةردَين عادل حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةن ئاراستةكردني ثرسيار ئةكرَي راستةوخؤ و بةزارةكي بَيت و يةكسةر جوابي  ئَيمةش بدرَيتةوة لةال
 .وةزيرةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نوقتةي نينام نةبوو حةقيشت نةبوو موقاتةعةم بكةي، لةبةر ئةوةي من شةرح ئةكةم، ئةَلَيم، جةلسةي 
موسائةلة ضؤن ئةبَينت، تكام واية بةناوي نوقتةي نينامي موقاتةعةي شو وا طرنط مةكةن، ئةو دانيشتنة 

خؤمان وةزير دَيت بةرنامةي خؤي شةرح دةكاتن، جوابيشي ئةدةينةوة،  دانيشتين طئتوطؤية، لةسةر داواي
بةآلم ئةو ثرسيارة ثرسيارَيكي طرنط بوو، كةكاك حممد حكيم كردي، بؤية ئيشي ليذنةكان ئةوةي بضَيتة 
ناو تةراسيل، طةندةَلي لةكوَي هةية طةندةَليةكة، بة تةرسيالتةوة بيكاتة رداثؤرت بؤ ئَيمة، ئَيمةش وةكو 
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رسيار بينَيرين بؤ حكومةت تاكو بَيت لَيرة موناقةشةي بكةين، دوو، ثرسيارَيك ضاوةردوامن ئةكرد ث
كةهةمووتان دةست نيشاني كةموو كورديةكانتان كرد، خاَلَيك هةية كة زؤر طرنطة، باستان نةكرد، ئةويش 

لةم شارانة، بةدزي  ئةوةية وةكو هاووآلتي تاضةند تةحةمولي ئةم مةسئوليةتة ئةكات، ضةند كةس هةية
كارةباي دزيووة، عاميلَيكي كارةبا دَينَينت بةشةو كارةباكة دةدزَينت، دةيباتة ماَلي خؤي، ئةمةش خؤ هةر 
بةتةنها حكومةت مةسئول نية، هاووآلتي مةسئوليةتي ئةمة ثَيشنيارَيكة بؤ حكومةت، كة ئةو جانيبةش 

كة كارةباي دزيووة، نةك مةسةلةن بةطرتين و  موعالةجة بكاتن، بةوةي غةرامةي زياد بكات، يةكَيك
ئةوانة، رةنطة، زؤر كةس كةسايةتي بَينت شتَيكي تةبيعي نةبَينت، لةوآلتي ئَيمةدا، بةآلم غةرامة زياد 
بكرَينت لةسةر يةكَيك كارةباي دزيووة، ثارةيةكي باش دابنَيت، دووةم جاري دووقاتي بكاتن، سَييةم جار 

َيوةية هاووآلتيش بةشدار دةكاتن لة ضاككردني وةزعي كارةبا، لة دابةشكردني ثَينج قاتي بكات، بةو ش
دةقة دةدةمة جةنابي وةزير ضونكوم هةمووتان هيالكن و خؤشي هيالكة، بؤ ئةوةي يةكة  14عةدالةت، 

 .يةكة نا، بةآلم ئةو تةوةرانةي كة ضوار ثَينج تةوةرة، جوابتان بداتةوة، زؤر سوثاس
 :وةزيري كارةبا/ دالر ن سيوةيليشيار عببةردَين هؤ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، من نازامن داميةن رراكسيؤنةكان وا يةكطرتوون، يان هةر بةرامبةر بةكارةبا وا يةكطرتوون، 
هةموو طلةيتان لةكارةبا هةية، تةبعةن لةطةَل رَينم بؤ هةمووتان، هةست و شعوري هةمووشتان تَيئةطةم، 

وةكو شخص خؤتان لة موعاناتان، ئةوانةي دةنطيان بؤداون لة موعاناتان، ئَيوة زؤربةتان  ضونكة نةك
ئةزامن تةعبري لةويذدان وتةعبري لة داخوازي ئةو خةَلكة ئةكةن، لةبةر ئةوة من رَينَيكي زؤرم هةية بؤ 

دةقيقةدا  14ئةو خاآلنةي كةباسكرا، بةس ئةطةر بةردَين جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان ئيجازةم بدات لة
ناتوامن بةرداسو ئةوةي كة ئةمةوَيت، دةربارةي روونكردنةوة بؤ ئةو ثرسيارانةو ئةو خاآلنة بيخةمة روو، 
من ثَيويستيم بةكاتَيكي زؤرتر هةية، بةرداسو زؤر خاَل هةية زؤر شت باسكرا، زؤر كَيشة هةية، كة رةنطة 

امةكاني وةزارةتي كارةبا وةكو ثَيويست هؤكارةكةي تَينةطةيشنت بَيت، يةعين لةوانةي لةبةرن
تَينةطةشتبَينت، رةنطة كةمي ثةيوةندي و كةمي هاتووضؤ، كةمي يةكرتبينيين، وةزارةتي كارةبا، ياخود 
وةزيري كارةبا يان ئةوانةي لةطةَل وةزارةتي كارةبا كاربةدةسنت لةطةَل ئَيوةي بةردَين،بةرداسو دوورةثةرَيني 

وةزارةتي كارةبا، رةنطة يةكَيك بَيت لةو هؤكارانةي كة ئةم كؤمةَلة ثرسيارانة  ئَيوةي بةردَينيش لةطةَل
ئةورووذَينرَيت، كةلةكاتَيكدا زؤربةي هةرة زؤري بةالي منةوة روون وئاشكراية، وةآلمي هةية، بةرنامة 

ئيمان  هةية، من وةكو ومت رةنطة يةكَيك بني لةو وةزارةتانةي كة بةرنامةي درَيذخايةمنان هةية، وة
وقةناعةتيشمان بةخؤمان هةية، كة ئةتوانني ئةو بةرنامةية جَيبةجَي بكةين، تةبعةن يةكةم ثرسيار كاك 
تةلعةت بوو، وابنامن دةربارةي مةوزوعي كةَلك وةرطرتن، ضونكة بة نووسني ناردبووي كة هةَلساش 

ةي با، زؤر تةرح ئةكرَيت زؤر ثرسيارةكةي نةكرد، وتي بةنووسني ناردوومة، مةوزوعي كةَلك وةرطرتن لةوز
باس ئةكرَيت، زؤر راستيشة لةهةندَيك وآلتدا كةَلكي لَي وةرطرياوة، ئَيمةش وةكو وةزارةتي كارةبا ديراسةي 
ئةو مةوزوعةمان كردووة، بةس رةنطة وةكو ثَيويست تاكو ئَيستا ديراسةي ئةو مةوزوعةمان نةكردبَي، 
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ك لَيكؤَلينةوةي لةسةر كرا، لةسةر شَيوازي كةَلك وةرطرتن لة وزةي بةآلم لةدهؤك ثرؤذةيةك بؤ ماوةي ساَلَي
با، بؤضي تا ئَيستا هيض ثرؤذةيةك لةو رووةوة ئةجنام نةدراوة، يةكةم كلئةي ثرؤذةي كةَلك وةرطرتن لة با 

وة، مليؤن دؤالري ويستو 0كلئةيةكي زؤرة، يةعين ساَلَيك لةمةو ثَيش تةقريبةن بؤ هةر مَيطاواتَيك كارةبا 
، رةنطة نازامن هةندَي شوَين هةية، لةوانةي مليؤنَيك، بةآلم ةئَيستا حاليةن لة مليؤن ونيوَيك كةمرت

موعةدةل يةك مَيطاوات كارةبا، بة وزةي با، مليؤن ونيوَيك دؤالري ئةوَيت، ئَيمة وةكو وةزارةتي كارةبا وةكو 
دؤالرم خبرَيتة بةردةم، بةردَينان ئةمة مليؤن  144حكومةتي هةرَيم مينانيةمان مةحدوودة، من ئةطةر 

زؤر طرنطة يةعين مينانيةكة مةرتوح نية، ئيمكانيةتةكةت رةها نية، تا بتواني ئةوةي تؤ ئةتةوَيت، ئةوةي 
تؤ ئةتةوَي وخةَلك ثَيويستيةتي لةماوةي ساَلَيكدا، دووساَلدا جَيبةجَيي بكةي، دائيمةن لةهةموو وآلتَيكدا 

ة لةكوردستان، ئيمكانيةتي دارايي دائيمةن هؤكارَيك بووة، راكتةرَيك بووة، وتوومة بةتايبةتي وآلتي ئَيم
مليؤن دؤالر خباتة بةردةمي من، ئةمردؤ بؤ  144ئةطةر سةرؤكايةتي ئةجنومةن، وةزارةتي دارايي، 

ات مَيطاو 04مَيطاوات يان  34مةشروعَيكي بةرهةمهَيناني كارةبا، كارةباي ثَي دروست بكةم، من ئةضم 
مَيطاواتي ثَي ئينتاج ئةكةم لةردَيطةي وقودي  054كارةباي ثَي ئينتاج ئةكةم لةردَيطةي باوة، يان ئةضم 

 054مَيطاوات كارةبا ئينتاج ئةكةم، ضونكة ئَيستا ثَيويستيم بة 054ترةوة،  من لةردَيطةي وقودي ترةوة 
مَيطاواتة، لةبةر ئةوة مةسةلةي  1044مَيطاوات هةية، ثَيويستيم بة 1444مَيطاوات نية، ثَيويستيم بة 

مينانية يةكَيكة لةوانةي كة ثرؤذةي لةو بابةتة، تا ئَيستاجَيبةجَي نةكراوة، خاَلي دووةم هةموو شتَيك 
تةبعةن ثَيويسو خؤي هةية، داناني ثرؤذةيةك كةبة وزةي با ئيش بكات، بةاليةني كةمةوة ثَيويستة 

زي و ثَيويستيةكاني نَيودةوَلةتي بةاليةني كةمةوة هيض مةشروعَيك ساَلَيك ديراسةي هةبَيت، يةعين داخوا
نابَيت، تةنئين بكرَيت كةكةَلك لة وزةي باوةربطرَيت ئةطةر ساَلَيك لَيكؤَلينةوةي بؤ نةكرابَيت، ئاسانة 

ج ضونةكة سورعةتي با ئةمردؤ لَيرة نةوعَيكة، يان ئةم سةعاتة نةوعَيكة سةعاتَيكي تر نةوعَيكي ترة، مةر
نية بةو شَيوةية بَيت، ئةم مانطة بةجؤرَيكة، مانطَيكي تر بةو جؤرة نابَيت، لةبةر ئةوة موعةدةلي خَيرايي 
با لة رؤذَيكدا، لةمانطَيكدا، لةساَلَيكدا، كة وةر ئةطريَيت، باشرتيش واية تؤ ثَينج ساَل لَيكؤَلينةوةت هةبَيت 

يت، كة بة وزةي با كاردةكات، من ئَيستا خةمي لةسةر ئةو شوَينةي كةبةتةماي ثرؤذةيةكي لَي دابنَي
هاوينمة، من خةمي ساَلي داهاتوومة، ماوةو كاتي ئةوةم نية،  ئَيستا ضاوةردَيي ئةوة بكةم ثرؤذةيةكي با سَي 

ساتي بؤ بكةم، دوايي بنامن ئيحتيمالة شوَينةكة موالئيم اريساَل يان ضوار ساَل يان تةنانةت ساَلَيكيش د
لة موالئيم نةبَيت، رةنطة سةركةوتوو بَيت، رةنطة سةركةوتوونةبَيت، بارودؤخي ئَيمة ئةوة بَيت، ئيحتيما

نية كةئَيستا حاليةن دةست بكةين بةو جؤرة ثرؤذانة، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا لةوةزارةتي كارةبا، ئَيمة 
كانيةتي دارايي مَيطاوات، ئةطةر ئيم 04مَيطاوات،  14بةتةماين وةكو ثرؤذةيةكي منوونةيي، مومكينة 

هةبوو، مينانيةمان هةبوو، ثرؤذةيةكي وا دةست ثَيبكةين لة شوَينَيكي طوجناو لة هةرَيمي كوردستان، 
 يةعين كرد، طؤيذةي باي ثرؤذةي باسي بةردَينَيك ئةكةين، سلَيماني باي زؤرجار باسي ثرؤذةي بَلَيني

 2 تا مةتر 3 لة ئةسوردَييَن، ثةروانةكان كة بايةي ئةو خَيرايي بؤ هةية، دياريكراو مةحدوودو مةدايةكي
 زؤر من بةقةناعةتي سلَيماني رةشةباي بَيت، زياتر مةتر 2 لة وةنابَي بَيت كةمرت مةتر 3 لة نابَي مةتر،

 بةالني بةآلم نةبَيت، طوجناو رةنطة ئةوة لةبةر ثةروانانة، ئةو سوردانةوةي بؤ كةدانراوة، مةدايةي لةو زياترة،
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 بؤ بكةي سةرف زؤر ثارةيةكي تؤ نيت ئامادة بكةيت، لةسةر لَيكؤَلينةوةي بكةيت، ديراسةي تؤ ئةبَي كةمةوة
 ثرؤذةية ئةو لةسةر عيلمي لَيكؤَلينةوةي ثَيويست، لَيكؤَلينةوةي كةوا ئةوةي بةبَي طرنط، وا ثرؤذةيةكي

 لةبةردَينان طلةييم كةمن رزيات بوو ئةوة وةآلمةكة وابنامن ئةوةكرا، باسي ئةندريؤس كاك درابَي، ئةجنام
 وةزيري لةطةَل ثةيوةندي ئةو بكةن، ثةيوةندي حماوةلةكراوة كة كرد ئةوةى باسي كرد، ثةرلةمان ئةنداماني

 صناعة وةزارةتي جياوازة، ئَيستا صناعة وةزيري كردووة، صناعة وةزيري لةطةَل ثةيوةندي نةكردووة، كارةبا
 بةهيض ناتوانَيت تةبعةن، نية كارةبا لةوةزعي ئاطاي كةرؤشتووم، ةيةكبؤماو بووة، من لةجَيطةي بةوةكالةتةن

 بةمنةوة ثةيوةندي جةنابت ئةطةر ئةوةي لةبةر كارةبا، كَيشةي دةربارةي بداتةوة، تؤ وةآلمي شَيوةيةك
 كردبَي، منةوة بةمةكتةبي كردبَي، بةمنةوة ثةيوةندي ثةرلةمان، ئةندامَيكي رؤذان لة رؤذَيك بكةي،
 لةو من نةدرابَي، رَيطةي و دانرابَي بؤ بةرنامةي خوانةخواستة بكات، وةزارةت سةرداني بَيت َيوويستب

 دةوائري هةندَيك لةطةَل راستة بةرداسو، راثؤرتةكة مةسةلةي باسي نةبوومب، لةوَي مةطةر نيم، بردوايةدا
 كارةبا وةزارةتي دةوائريي ضونكة ،كارةبا وةزارةتي ديواني بَينة تةبعةن، وابوو، باشرت بةس كراوة، ثرسيار

 بكرداية، سةرداني ليذنةية، ئةو كة بوو، طرنط كارةباش وةزارةتي ديواني  بةآلم كارةبا، وةزارةتي لة بةشَيكن
 كؤمةَلَيك تةبعةن بةرزان كاك بكةمةوة، باسي نامةوَيت لةسةركرا، باسي بةرداسو كارةبا نرخي مةسةلةي

 هةيكةلي ئَيمة ئةدةمةوة، وةآلمي بةخاَل خاَل من هةبَيت ماوة ئةطةر اسو،بةرد ورووذاندوة طرنطي خاَلي
 وابنامن كوردستان ثةرلةماني كةلة بووة، ياسا يةكةم وةزارةت ياساي تةبعةن داناوة، كارةبامان وةزارةتي

 داناوة، رَيكوثَيك زؤر بةشَيوةيةكي وةزارةمتان هةيكةلي ئَيمة ئةوة دوابةدواي دراوة، لةسةر رةزامةندي
 بَيطومان هةيكةلةكة هَيشتا سلَيمانية، ثارَينطاي لةوانة يةكَيك كة ثارَينطاكان، بةردَيوةبةرةطشتيةكاني تةنانةت
 هيض طشتيةكان، بةردَيوةبةرة بة داوة دةسةآلمتان دةسةآلت، هةندَيك مةسةلةي لةسةر نةكراوة، تةسديق

 ئةوةي بةآلم نةكردبَي، دياري بؤ خؤم لةدةسةآلتي ةشَيكب منةوة لةاليةن ئَيستا نية طشو بةردَيوةبةرَيكي
 بابَلَيني باشي دةسةآلتَيكي ثَيش لةوةو ئةوةي لةبةر سلَيمانيةوة، طشو بةردَيوةبةري بةنيسبةت موشكيلةية

 ئيدارةي وةزيراني ئةجنومةني بة سةر بووة، سةربةخؤ تاردادةيةك دةزطايةكي ضونكة هةبووة، داراييان
 ساَلي مينانيةي بؤ تائَيستا وةزير وةكو ضةندة، داراييم سةالحياتي خؤم نازامن من ئَيستا ن،بوو سلَيماني
 سةالحيةتي من ئةطةر ضةندة، سةالحيةمتان داراييةوة رووي لة نةكراوةتةوة، روون ئَيمة سةالحياتي 0442

 ئةوة لةبةر طشتيةكة، ةرةبةردَيوةب بة بدةم خؤم لةسةالحياتي بةشَيك ناتوامن من نةكرابَيتةوة، روون خؤم
 طشتيةكان، بةبةردَيوةبةرة بدةم دةستةآلتة لةو بةشَيك من ئينجا بَيت، روون ثَيشرت من دةسةآلتي ثَيويستة

 ئَيمة بةآلم رووانةوة، لةو ضةندة سةالحيةتي بكات، سةرف ئةتوانَي ضةند تا داراييةوة، لةرووي بةتايبةتي
 تؤردي بةردةمتان، ئةخيةينة بتانةوَي بةردَينتان ئةطةر كاتيش بةزووترين حازرة، وةزارةمتان هةيكةلي

 دابةشكردن، تا طواستنةوة تا لةبةرهةمهَينانةوة كارةبا ذَيرخاني بةوةدا، ئيشارةمت خؤم من كؤنة دابةشكردن
 تؤردة ئةو نوَيكردنةوةي بؤ بارودؤخة، ئةو ضاكردني بؤ بةردةوامني كرد، كةباسم ثرؤذانةي ئةو كؤنة،

 لةثرؤذة يةكَيكة بةراسو كَيبآلت كردني زةمني ذَير ئةبةين، ناوي كؤن دابةشكردني بةتؤردي كة بايةكارة
 0442 ساَلي لة ناوة كةدامان ثرؤذانةي لةو يةكَيكة ئَيمةداية، لةبةرنامةي ئةويش بَيطومان طرنطةكان،

 ئةطةر من كردووة، ئيمكانيامت مةسةلةي باسي حةديش لة زياد رةنطة ومت وةكو ديسانةوة بكةين، ثَي دةسو
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 لة بةتايبةتي و كَيبآلنةية ئةو زةميين ذَير خستنة ثرؤذانة لةو يةكَيك كة كردبَي، دؤالرم مليار يةك داواي
 بَيطومان بكرَي، تةرخان بؤ دؤالرم مليؤن 344 من ئةطةر بةس هةية، شارةكاندا كةلةناو شوَينةطرنطةكان

 ناوةندي وَيستطةيةكي داناني هةية، طرنطرت لةو ثرؤذةيةكي بَيطومان يةمن،بطة بةئةجنام ثرؤذةية ئةو ناتوامن
 سَي لة زياد هةوايي، كةيبَلي لةطةَل كةيبَل، زةوي ذَير خستنة لة مةترَيك كيلؤ ئَيمة كارةبا، دابةشكردني بؤ

 و ئيقتصادي يعامل زؤرجار هةية، بةمينانية ثَيويسو ئةوة لةبةر  ترة، طران يةعين هةية، رةرقي ئةوةندة
 زةوي، ذَير كةيبَلي بؤ نةضني كة بهَينني، بةكار هةوايي كةيبَلي ئَيمة كة ئةوةي هؤي بووةتة دارايي، عاملي

 ئةبَيت، تةواو مَيطاواتة 254 ئةو داهاتوو، ساَلي لةسةرةتاي ومت كرد، ضةمضةماَلم مَيطاواتةكةي 254 باسي
 ضةمضةماَل، مةحةتةي سيستةمةي ئةم ئةوة لةبةر يتر كةي 054 ئةبَيت، تةواو تري ي054 ئةوة دواي

 زؤري وةختَيكي داناني يةكةمي وةحدةي 0 وةحدةية، شةش بَلَيني مَيطاوات، 054 كة سيستةمَيك يةعين
 لةبةر ئةوَيت، زياتري ماوةيةكي تري وةحدةي دوو بةس دةوَي، مانطي ضوار و ساَلَيك ننيكةي يةعين ناوَي
 زمين لة كرد، تةقتةقيشم باسي ،0449 ساَلي ئةكةوَيتة باقيةكةي ئةبَيت، حازر مَيطاواتي 544 تةنها ئةوة

 باسكراوة، دانراوة يةعين هةية، طرنطي ئةزامن منيش كةيظي، 044 مةحةتةي كرد، باسم كة ثرؤذانةي ئةو
 ئةوان وبو برديار كردووة، بامسان كة خاآلنةي لةو كردووة، باسم عَيراقيش كارةباي وةزارةتي لةطةَل حةتا

 سنووري لة ديسانةوة زؤربةي بةآلم كةيظي، 044 هَيَلي و كةيظي 044 ثرؤذةي بكةن، جَيبةجَيي لةثَيشدا
 كوردستان، ثارَينطاي سَي تةنها عَيراقدا لة طرنطة، كة ناكةم لةوة نكوَلي قةت بةآلم ئةوَي، ئيمكانيةتي دارايي

 044ثارَينطاكان لةردَيطةي وَيستطةي ناوةندي زؤربةي   نية، كةيظي 044 خةتي و كةيظي 044 وَيستطةي
كةيظي بةيةكةوة بةسرتاونةتةوة، تةنانةت لةم رووةشةوة كة باسم كرد، كوردستان  044كةيظي و هَيَلي 

ثشتطوَي خراوة، ثرؤذةي ئَيران بؤ سةيدصادق باسم كرد وابنامن، بةدوورو دريذي وابنامن ثَيويست ناكات 
مَيطاوات لةاليةن بةرثرسَيكةوة، ئةوة راستة، لة سلَيماني بةردَين  344طةي باسي بكةمةوة، داناني وَيست

وةزيري ئاوةدانكردنةوة، نةك بةرداسو طرَيبةست، بةس ياداشتَيكي لَيك تَيطةيشنت، موزةكةرةيةكي 
مَيطاواتي كةئةويش من لةو بردوايةدام زياتر لة  344تةرهومي ئيمنا كردووة، بؤ داناني وَيستطةيةكي 

س ولةهةوَلداني بووة، بؤ هاوكاري كردمنان بؤ ضارةسةري كَيشةي كارةبا، بةآلم ئةمةشي بةئاشكرا ثَي حر
وتراوة، كة ئةمة ئيشي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة نية، طرَيبةست بؤ وةزارةتي كارةبا مؤر بكات، بةهةمان 

بؤ دروست كردني ثردَيك بكات،  شَيوة ئيشي وةزارةتي كارةبا نية، طرَيبةست بؤ كردنةوةي رَيطايةك ياخود
وَيستطةي حةراري تةبعةن، زؤر طرنطة، ئةتوامن بَلَيم هيض وآلتَيك نية، مةحةتةيةكي تةوليدي حةراري 
نةبيََ، ياخود بةشَيوةيةكي سةرةكي ثشت بة تةوليدي حةراري نةبةستَيت، ضونكة بَيجطة لةبوارةكاني تر، 

كةي هةرزانة زؤر، ضونكة بةهةَلم ئيش ئةكات، رةنطة بردَيكي لةبواري ئابووريةوة هةرزانة، يةعين وقودة
زؤر كارةبا ئينتاج بكات، بةبردَيكي كةم سووتةمةني، وةكو باسم كرد ئَيمة لةردَيطةي قةرزو منحةوة هةوَل 
ئةدةين هةندَيك لةثرؤذةكامنان جَيبةجَي بكةين، موارةقةتي وةزارةتي كارةباي عَيراقيمان وةرطرتووة، بؤ 

مَيطاواتيمان لة كوردستان بؤ جَيبةجَي  544لةضوارضَيوةي قةرزي ياباني ثرؤذةيةكي حةراري  ئةوةي
بكةن، بةآلم ئةوة هَيشتا لةسةرةتاداية بَيطومان، مةبدةئيةن حكومةتي ياباني موارةقةتي كردووة، كةوةكو 

تر ئةوَيت ثَيويستة ئَيمة ثرؤذة جَيبةجَيي بكات، بةآلم بةردةمسي  هَيشتا هيض رةزامةنديةك نية، كاري زيا
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دراسةيةكي جةدوا بكةين، بؤ مةشروعَيكي وا، بيدةينة يابانيةكان بؤ ئةوةي بنامن شوَينَيكي كوردستان 
طوجناوة بؤ جَيبةجَي كردني ثرؤذةيةكي وا، ماستةرثالني عَيراق راستة زؤر بةكةمي باسي باروودؤخي 

سةرداني  0441ي ساَلي 1دةكات، من لةنيهايةتي مانطي  كارةباو ثَيويستيةكاني كارةباي هةرَيمي كوردستان
بةغدامان كرد، لةوَي زانيمان بةغدا ماستةرثالني داناوة بؤ كارةبا، تةبعةن طلةييةكي زؤرمان لَي كردن، 
رةخنةيةكي زؤرمان لَي طرتن، دواي ئةوة ئةوةبوو ئَيمة ماستةرثالني خؤمان بؤناردن، هةندَيك لةوانةي 

كردبوو، خراوةتة ناو شَيوازي تازةي ماستةرثالنةكةوة، بةس هَيشتا دوورة لةو شتةي  كةئَيمة داوامان
كةئَيمة ئةمانةوَيت، بةهيض شَيوةيةك رةنطدانةوة نية، لة ثَيويستيةكاني ئَيمة، من بةهيض شَيوةيةكيش 

ان هةية، وةكو ئيعتيماد لةسةر ماستةرثالني عَيراق ناكةم، ئَيمة وةكو وةزارةتي كارةبا ماستةرثالني خؤم
وةزارةتي كارةبا خؤمان هةوَل ئةدةين، ماستةرثالني كارةباي كوردستان جَيبةجَي بكةين، تاكو بتوانني 

وةكو ومت كةمرتين ئيعتيماد لةسةر وةزارةتي كارةباي عَيراق بكةين، كاك كةريم من قةت نةم وتووة،  
تم ئةم هاوينة كَيشةي كارةبا نامَينَيت، تةنانةت لةهاويين داهاتوو كَيشةي كارةبا نامَييَن، لةوةو ثَيش وتبَي

زانيوومة بةرنامةمان  0441يةك رؤذنامة يةك قسةي من بؤم بَينن كةمن قسةي وام كردبَي، من ساَلي 
زانيوومة هاويين ئةمساَل تاردادةيةك ضةند كارةبا بةرهةم ئةهَينني، كام وَيستطانة  0441ضية،   ساَلي 

كَيشةي كارةبا ضارةسةر ئةكرَيت، ئَيستاش نةم  0442قةت نةم ووتووة، هاويين حازر ئةبن، لةبةر ئةوة 
كَيشةي كارةبا ضارةسةر ئةكرَيت، ووتوومة بةشَيكي زؤر لةو كَيشانة ضارةسةر  0441وتووة سةرةتاي ساَلي 

ؤر سةعات كارةبا بدةين، من قسةكامن ز 04ومت ئةتوانني بةالني كةمةوة  0441ئةكرَيت، هاويين ساَلي 
لة هيض موراسةلة يةكيش ئةو قسةيةم  0442ضاك لةبرية كةضيم وتووة، نةم وتووة هاويين ساَلي 

نةكردووة، ضونكة ئةزامن وةزعي كارةبا ضؤنة، يةكَيك لةسياسةتةكاني وةزارةتي كارةبا، كة رةنطة زؤرجار 
ة، ئَيمة نامانةوَيت قسةيةك لة هةظاآلن وبرادةران، ئَيوةي بةردَينيش تووشي يةئس بن شةراريةتة، راستطؤيي

بكةين كةنةتوانني جَيبةجَيي بكةين، ئةمانةوَيت مسداقيةت بؤ وةزارةتي كارةبا دروست بكةين، ئةوةي 
ي جَيبةجَي بكةين، بةآلم هيض نةبَي %144كة ئاواتي من ئةوةية، لة % 15لة % 14كةومتان هيض نةبَي، لة 

لةقسةكانا، لة كؤبوونةوةكانا، بةَلَيين زل نادةين كة بنانني  ي جَيبةجَي بكةين، لةبةر ئةوة دائيمةن%15لة 
ئةو بةَلَينانة قابيلي جَيبةجَيكردن نني، خاَلَيكي زؤر طرنط باسي زيادة ردةوي كرد، يان ناعةدالةتي، 
نايةكساني لةدابةشكردني كارةبا، ئةمة خاَلَيكي طرنطة، ئةتوامن بةدوو شَيوة باسي بكةم، شَيوةيةكيان 

كة زؤربةي ئةو كارةبايةي كة ئةيبيين، خةَلك كارةباي هةية و تؤ نيتة، ئةم دراوسَي ماَلة هةيةتي  ئةوةية
ي قاضاغة، يةعين كارةبا بةشَيوةيةكي نايةكساني %99دراوسَيكةي تري نيةتي، زؤربةي هةرة زؤري لة 

رةتي كارةبا كردووة، رداكَيشراوة، بةواتايةكي تر ئةوكابراية، ئةو شةخصة، يان ئةو ماَلة دزي لةوةزا
تيمةكاني نةهَيشتين سةرثَيضي وةزارةتي كارةبا لة هةر سَي ثارَينطاكة، بةتايبةتي لةهةولَيريش بةردةوامن 
لةبرديين كارةبا، بةردةوامن لةئيجرائات وةرطرتن بةرامبةر بةو كةسانة، لةسةرةتاي ئةمساَلةوة، لة هةولَير 

شوَين كةكارةباي برداوةو كَيشةكةي دراوة بةدادطاو  191ةدادطا، شوَين دراوة ب 191قائيمة بةناو المانة 
كةكارةباكةي برداوة، رةنطة كَيشةكةي نةدرابَيت  -خراوةتة بةردةم دادطا، تةبعةن خةَلكَيكي تري زؤر هةية

دووجار زياتر، ئةوانةي بةشَيوةيةكي  ،بةدادطا، كة رةنطة زؤر طرنط نةبووبَي، بةس ئةوانةي كةلةجارَيك
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روون و ئاشكرا، كارةبايان راكَيشاوةو دزييان كردووة، كَيشةكةيان دراوةتة دادطا، ناوةكان مةوجودن،  زؤر
ناتوانني ناوةكان بآلوبكةينةوة لةبةر هةندَي مةسائيلي ياسايي، بةآلم كةدادطا ئيجرائات نةكات، يان وةكو 

مةسئوليةمتان ئةوةنةية كارةباكة ئةبردين، ثَيويست ئيجرائات نةكات، بةرداسو ئةوة كَيشةي ئَيمة نية، ئَيمة 
كةيبَلةكة ئةهَينينةوة بؤ وةزارةت، ثؤليسي كارةبا دةعواي لةسةر تةسجيل ئةكات، تةسليم بةدادطاي ئةكات، 
زؤربةي هةرة زؤريشيان سنا دراون، بةتايبةت بةثارة، كَيشةي كةرتي تايبةت، كَيشةيةكي ئاَلؤزة، من 

كةهةرجةنابتان، بةردَينتان لةم ماوةي ثَيشوودا ياساي ئيستسمارتان ئيمنا كرد،  ئةطةردَيمةوة بؤ ئةو خاَلةي
يةعين خؤتان برديارتان لةسةر ياسايةك داوة، بةثَيي ئةو ياساية ئيلتينامَيكتان بؤ من دروستكردووة، كة 

بكةم، باسي هةموو ئةو مةشروعانةي، ئةو ثرؤذانةي كةكةرتي تايبةت ئةيكات، ئةبَي من كارةباي بؤ دابني 
ئةولةويةمت نةكردووة، ئةوة لةوَي شتَيكي ترة، بةس بةثَيي ئةو ياساية، ئَيمة وةكو وةزارةتي كارةبا، 
وةزارةتي شارةواني، ئاو، وةزارةتةكاني تر هةركةسةو بةثَيي بوارو ثسثؤردي خؤي، موستةلنةماتي ثَيويسو 

ر، بووذانةوةي كةرتي تايبةت بةشَيكة ئةو ثرؤذانة ئةبَي دابني بكات، ئةمة لةاليةك لةاليةكي ت
لةبووذانةوةي وآلتةكةت، طرنطي دان بةكةرتي تايبةت طرنطي دانة بةبةشَيك لةذَيرخاني ئابووري 
وآلتةكةت، ئةطةرمن هةوَل نةدةم كارةبا بؤ ثرؤذةيةكي كةرتي تايبةت راكَيشم، رةنطة هيض وةبةرهَينةرَيك 

نان بكات، شةو رؤذيش ئَيمة ئةَلَيني كوردستان كراوةية، بؤ تةشجيع نةبَي بَيت لةكوردستان وةبةرهَي
وةبةرهَينان، بؤ ئةوةي سةرمايةطوزاري بياني بَيتة كوردستان، لَيرة ثارةكةي خؤي خباتة طةرد، باشة ئةطةر 
ئَيمة كارةباي نةدةييَن وئَيمة هاوكاري نةكةين، نةك سةرمايةداري دةرةوة ياخود وةبةرهَينةري دةرةوة، 

هَينةري خؤماَليش تةشجيع نابَي، ئامادة نية ثارةكةي خؤي خباتة ثرؤذةيةكةوة، لةبةر ئةوة تؤ تةنها وةبةر
لةو روانطةوة سةيري مةكة، كة سوثةرماركَيتَيك ياخود ثرؤذةيةك كارةباي هةية، بةرداسو ئةمة بةشَيكة 

بؤ ئةوةي بَيت لَيرة ثرؤذة  لة طةشةثَيدان وثةرةثَيداني ئابووري وآلتةكةت، تةشجيعَيكة بؤ خةَلكي تر
بكاتةوة، كة ثرؤذةي كردةوة خةَلك ئيشي دةست ئةكةوَيت، كة خةَلك ئيشي دةست كةوت، خةَلك بةرةو 
ثَيش ئةضَيت و وآلتةكةمان ئةبووذَيتةوة، زؤر طلةييمان هاتووةتة سةر بةرداسو ئَيمة بريارمان نةداوة، كة 

 ،ةكاني كةرتي تايبةت لة سوثةرماركَيتةوة، لةكارطةوة، لة بازاردةوةكارةباي ئةو شوَينانة بربدين، ضونكة شوَين
لةشوَيين ترةوة، بةآلم هيض ماَلَيك، هيض كةسَيك، ئةطةر وةزيري كارةبا كارةباي دابَيَو، ئةتوانن سبةييَن يان 

دراوة بةم  لةكؤبوونةوةيةكي تر، بةنووسراو بؤم بنَيرن، بَلَين ئةم كارةباية لةسةر ئةمري وةزيري كارةبا
ماَلة، تةنانةت ئةطةر وةزيريش بَيت، ئةوة سياسةتي وةزارةتي كارةبا نية، سياسةتي وةزارةتي كارةبا ئةوةية 
هةموو كةسَيك، هةموو ماَلَيك، هةركةسَيك لةهةر ئاستَيكي بةرثرسيارَيو بَيت، ئةبَيت وةكو يةك 

ة يان ئةطةر هاووآلتيةك، ئةطةر بةيةكسان سةيري بكرَيت، بةآلم ئةطةر بةرثرسَيك خوانةخواست
خوانةخواستة ئةندامَيكي ثةرلةمان، بةشَيوةيةكي ناياسايي كارةباي رداكَيشا، من نةمداوةتَي خؤي ردايكَيشاوة، 
بةآلم بةثَيي ياسا وةكو ومتان ليذنةكان ئيجرائاتي لةطةَل ئةكةن، كارةباكةي ئةبردن و ناوةكةي ئةدةنة 

ي ياسايي و ئوسوَلي خؤي بةرامبةر بةو شةخصة بكات، حةز ئةكةم ئةطةر دادطا، دادطا ئةبَي ئيجرائات
مةجال هةبَيت طوَيم لَي بطرن، سةدي بَيخمة كةلةخاَلةكاني تردا باسكراوة، سةدي بَيخمة ثرؤذةيةكي طرنط 

ة و سرتاتيذية بؤ هةرَيمي كوردستان، سةدي بَيخمة بةثَيي ئةو تةمسيمانةي كراوة، ئةو لَيكؤَلينةوانةي ك
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مَيطاوات كارةبا دابني ئةكات، ئةمة بَيجطة لةسوودي سةدةكة، يان ئةو ثرؤذةية بؤ  1544كراوة، ننيكي 
ئاودَيري، بؤ ئاوخواردنةوة، بؤ مةسةلةي طةشتوطوزار، بؤ زؤر مةسةلةي وةكو ساماني ماسي و شو تر، 

، بةتايبةتي سدود، لةبةر بةآلم سةدي بَيخمة ثَيويسو بةبرديارَيكي سياسي هةية، هيض ثرؤذةيةك نية
ئةوةي كاريطةريةتي بؤ سةر ذينطة، بةتايبةتي ئةوةي ثةيوةندي بةطواستنةوةو نةهَيشتين ديهاتةكانةوة 
هةبَيت، ثَيويستة برديارَيكي سياسي لةبةرزترين ئاستةوة بدرَيت، باسي خاَلَيكي تر كرا، مةسةلةي 

سةت وةكو بةرنامة، دامان ناوة بةتايبةتي لةقؤناغي هايدرؤثاوةر وابنامن هةظاَلَيك باسي كرد، وةكو سيا
مَيطاوات لة هايدرؤثاوةر ئينتاج بكةين، ئَيستا دةستمان 044جَيبةجَي كردني ثالنةكان، بةالني كةمةوة 

كردووة بةلَيكؤَلينةوة وةكو ومتان، لةردَيطةي حكومةتي يابانةوة منحةيةكمان وةرطرتووة، تا لةو شوَينانةي 
وة دَين، سةدي لَي بكرَيتةوة، وَيستطةي هايدرؤثاوةري لَي دابنرَيت، بةآلم ديسانةوة وَيستطةي كةبةكةَلكي ئة

هايدرؤثاوةر، لةرووي كلئةوة ثارةيةكي يةكجار زؤري ئةوَيت، لةرووي وةختةوة، وةختَيكي يةكجار زؤري 
، كة ضارةسةري كَيشةي ئةوَيت، لةرووي دابني كردني كارةباشةوة، ئةو بردة كارةباية بؤ تؤ دابني ناكات

 154و قسورة  144مَيطاواتة،  244ئَيستات بكات، بؤ منوونة دوكان ودةربةندخيان، بَلَيني تاقةيان 
مَيطاواتة، بةآلم من وةكو موعةدةل، كةبتوامن كارةبا لةو دوو ثرؤذةيةو لةو دوو وَيستطةية وةربطرم، بريتية 

ةمة لةحاَلةتَيكداية، ئاسو ئاو لةبةرزترين ئاستا بَيت، مَيطاوات ئ 154و  244مَيطاوات،  014 – 054لة 
بَلَين بوحةيرةكةي يان دةرياضةكةي، زؤرترين بردي ئاوي تَيدا بَيت،  بةس تؤ تا تؤردباينةكان بكةيتةوة 
ئاسو ئاوةكة دائةبةزَيت، بردي ئاوةكة كةم ئةبَيتةوة، هةتا ئاو بكةيتةوة بردي ئاوةكة دائةبةزَيت، ئةبَي بردي 
ئاوةكة زياد بَيت، تؤ تا تؤردباينةكان بكةيتةوة، بري ئاوةكة دائةبةزَيت بري ئاوةكة كةم ئةبَيتةوة، بؤية تؤ 
ناتوانيت هةموو كات بردي ئةو ئاوة ئينتاج بكةي، لةبةر ئةوة دوكان ودةربةندخيان، بة موعةدةل ئةطةر 

مَيطاوات موعةدةل لةو  054ني، رؤذ ئَيمة ئةتوان 34مانط، مانطي  10سةعات بكرَينةوة ساَلي  00
مةحةتةية وةربطرين، بةس لةكاتَيكدا مةحةتةيةكي كارةباي وةكو ئةوةي هةولَير كةباسم كرد، هاوين 

مَيطاواتي  044مانطي دواتر ئةوةكةي تري تةواو ئةبَيت، موعةدةل من ئةتوامن  0نيوةي تةواو ئةبَيت و 
روست كردني دوو سةدي وةكو دوكان ودةربةندخيان، بؤ لَي ئينتاج بكةم، بةس ضةندم ثارة ئةوَيت بؤ د

دروست كردني دوو وَيستطةي بةرهةمهَيناني هايدرؤثاوةري وةكو دوكان و دةربةندخيان، زياد لةملياردَيك 
مَيطاوات،  014دؤالر، من نازامن تةبعةن وةكو رةقةمَيكي خؤم، زياد لةملياردَيك دؤالرم ئةوَيت، بؤ ئينتاجي 

مليارد دؤالري تيا  314ةحةتةي هةولَير لةاليةن كؤمثانياي ماس ئةردةنةوة دانراوة ئةو لةكاتَيكدا م
سةرف كراوة، لةبةر ئةوةي ئةمانة هةمووي حساباتن، كة ئَيمة دائةنيشني ثالن دائةنَيني، ئيمكانيةتي 

ةوقيتةكةش داراييمان ضةندة، بةرامبةر بةو ثارةيةي كةهةمان ئةتوانني ضةند كارةبا ئينتاج بكةين، ت
بةآلم وةكو سرتاتيذي ئةبَي ئَيمة ئةوثةردي كةَلك لةسةرضاوة ئاويةكان وةربطرين، ئةبَي ئةوثةردي طرنطي بة 
هايدرؤثاوةر بدةين، ئةويش يةكَيكة لةو خاآلنةي كة بؤ يةكةجمار لةوةزارةتي كارةبا، بةردَيوةبةرايةتيةكي 

َي بووةكان، واتة هايدرؤثاوةر، رؤذ، وزةي با، كةديراسات تازة دروستكراوة، بةناوي بةردَيوةبةرايةتي وزة نو
ئةكةين، لةداهاتوودا هةوَل ئةدةين ثرؤذةي ثَيويست لةو بارةيةوة ئةجنام بدةين، كارةباي ئَيران باسكرا، 
حةتا موقاردةنةي لةطةَل كةنةدا كرا، مةسةلةي ئَيمة ئةوة نية كةضةند ون ئةبَيت لةو مةرحةلةية لةو 
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تة كارةباكة لةمةهابادةوة بطوازيتةوة بؤ سؤران، ضةند كارةبا وون ئةبَيت، بردٍَِيكي زؤر كةم، ثرؤسةية، وا
بةس بؤ زانياري ئَيوة بردَيكي زؤر كةم كارةبا وون ئةبَيت، ضونكة ئةو هَيَلةي كةكارةباي ثَي ئةهَيين ديارة 

كةيظيية، ئةوة سيستةمي  034كي لةمةهابادةوة بؤ سؤران، لة مةنتيقةي هةورامانةوة بؤ سةيدصادق، هَيَلَي
كةيظي دَيت، لةبةر  034ئَيرانة، تا ناو مةحةتةي ناوةند لة سؤران، مةحةتةي ناوةندي لةسةيدصادق، بة 

ئةوة بردَيكي كةمي كارةبا ون ئةبَيت، بةآلم موشكيلةكةمان لةطةَل ووآلتاني دراوسَي، ئةوةية كة رةنطة 
سي دةوري خؤيان ببينن، لةهؤي ئةوةي كةئةو سةرضاوةية راكتةري سياسي زؤرجار، هةَلوَيسو سيا

بةبةردةوامي كارةبا نةدات بةكوردستان، بةآلم لةطةَل ئةوةشا ئَيمة وةكو بةديلَيك لةكاتي ثَيويست هةوَل 
ئةدةين ئةو ثرؤذانة جَيبةجَي بكةين، ئةطةر مينانيةي ثَيويستمان بؤ تةرخانكرا، وابنامن بةردَينَيك بوو 

ئَيستا وابنامن ئةوةم بينيووة، بةس قةت  ، كاك ئارَين بوو وتي، لة ئاسؤ هينَيكم بآلوكردؤتةوةوتي وابنامن
تةسةورم نةئةكرد ئةندامَيكي بةردَيني ثةرلةمان ئةوة بنووسَيت، بةرداسو كاك ئارَين ئةندامي ثةرلةمانة 

ارةبا، لةننيكةوة طوَيمان لَي لةجياتي ئةوةي ثَيش ئةوة ئةوشتة لةسةر ئَيمة بنووسَيت بَيتة وةزارةتي ك
بطرَي، طوَيي لَي بطرين، بنانني رةخنةكاني ضية، ثَيشنيارةكاني ضية، ئةطةر قةناعةتي نةكرد ئةو وةختة 
ئةتوانَيت، تةبعةن لةسةر رؤذنامةش بنووسَيت، وآلتَيكي دميوكرات و ئازادة، هةركةسَيك ضي ئةوَيت 

م، بةتايبةتي ئةنداماني بةردَيني ثةرلةمان، ئةطةر بينووسَي، بةآلم من وةكو رةئَيكي شةخصي خؤ
روونكردنةوةيةكيان ئةوَيت لةوةزارةتي كارةبا، ئةطةر ديعايةيةك هةية لةبازارد، زؤرجار شت ئةبيستني 
هةموومان لةبازارد، تةلةرؤنَيك هةَلبطرَيت بؤ وةزيري كارةبا، با داواي روونكردنةوة بكات، بؤ ئةوةي ئةويش 

ا نةكةوَيتة هةَلةوة، مؤليدةي هةولَير ضاكرتة، هةولَير خراثةو خودي سلَيماني تا دوومانط لةزؤر حاَلةتد
لةمةو ثَيش ئاواتي بةهةولَير ئةخواست، كة مؤليدةي ئةهليان هةية، سلَيماني مؤليدةي ئةهلي نية، ئَيستا 

و، ضونكة لةسلَيماني مانطةي ثَيشوو هةوَلمانداوة، كارَيكي ئاسانيش نةبو 1-5خؤشبةختانة تةبعةن ئةم 
لةوةو ثَيش مؤليدةي ئةهلي دانرابوو، شارةواني سلَيماني بةزؤر مؤليدةكاني ثَي البردوون، لةبةر ئةوة كةم 
كةس ئامادةيي هةبوو، جارَيكي تر مؤليدة دابنَيتةوة، ئةمة يةك، دوو ثارَينطاي سلَيماني نةيئةتواني بةو 

بكات بؤ خاوةن مؤليدةكان، ئةوان نةيان ئةتواني ئةو بردة دابني رَيذةي ثارَينطاي هةولَير طازوايل دابني 
بكةن، تاقةناعةمتان بةحكومةت كرد مانطانة مليؤنَيك دؤالر تةرخان بكات، بؤ مؤليدة ئةهليةكان، بؤ 

ي ئةو طازوايلةي كةمؤليدة ئةهليةكان بةكاري ئةهَينن، %54كرديين سوتةمةني، يةعين ئَيستا لةسلَيماني لة
 9حكومي ئةياندرَيَو، باقيةكةي خؤيان ئةيكردن، هةرلةبةر ئةوةشة كةسعري ئةمثَير لة هةولَير  بةسيعري

طازوايليان دةدةنَي % 25بوو تاماوةيةك، ئَيستا زيادكراوة، ضونكة لَيرة 1544هةزارة، لةهةولَير وابنامن 
َيرةكان زيادي كردووة، بةآلم بةسعري حكومي، رةنطة ئَيستا ئةو بردةشيان كةمكردبَيتةوة، بؤية سعري ئةمث

مؤليدة لةهةولَير بؤ زانياريتان لةاليةن ثارَينطاري هةولَيرةوة سةرثةرشو ئةكرَي، لةاليةن ثارَينطاري 
هةولَيرةوة نرخةكةي دياري دةكرَي، لةاليةن ثارَينطاريشةوة طازوايلةكةي بؤ دياري دةكرَي، وةك وةزارةتي 

ثةرشو ئيشةكان ئةكةين، رَينمايشمان بؤ داناون، سةرثةرشو مةيداني كارةبا لةرووي رةنيةوة، ئَيمة سةر
ودابينكردني طازوايل و داناني سعري ئةمثَيريش لةاليةن ثارَينطاوة ئةكرَيت، بةردَين قاميقامي مةركةزى 
 هةولَير خؤي، سةرؤكي ئةو ليذنةيةية، بةآلم لةسلَيماني بَيطومان عايدي وةزارةتي دابةشكردني كارةباية
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ئةوان، سةرثةرشو ئةكةن تاردادةيةك جياوازي هةية، ديسانةوة خاَلي دابةشكردن، دادثةروةري لة 
دابةشكردني كارةبا باسكرا، ئةوةم جواب دايةوة، طرنط نية ض وآلتَيك هاوكارميان ئةكات، رداستة بةالي ئَيمة 

 ت ئَيمة ثَيشوازي لَي ئةكةين،بكاطرنط نية ض وآلتَيك هاوكارميان ئةكات، بةنيةتَيكي ثاك هاوكارميان 
بةنيسبةت زاخؤ خاَلَيك باسكرا، زاخؤ يةكَيك بوو لةو شوَينانةي تةبعةن من سةردامن كردووة، سةرداني 
زؤربةي قةزاكامن كردووة، سةرداني زؤربةي دائريةكاني كارةبام كردووة، يةكَيك لةوانة زاخؤ بووة، 

بةرثرسي كارةباي زاخؤ قسةم كردووة، لة زمين ئةو هةيكةلةي ضوومةتة الي بةردَين قاميقامي زاخؤ، لةطةَل 
كةدامان ناوة، زاخؤ ئةبَيتة موديريةت، ئَيستا بةشَيكة لة بةردَيوةبةرايةتي كارةباي دهؤك، بةآلم زاخؤ 
ئةبَيتة بةردَيوةبةرايةتيةكي سةربةخؤ بؤ دابةشكردن، مةسةلةي بةرثرس ورداكَيشاني كارةبا لةاليةن 

رداسو هةموو باسكراون، خاَلَيكي طرنطي تر هةية، باسي كةمتةرخةمي حكومةت كرا، وابنامن بةرثرسةوة بة
مامؤستا باسي كرد، سوثاسي ئةكةم تةنها ئةو بوو طلةيي لةوةزارةتي كارةبا نةكرد، بةس ئةو بةشَيوةيةكي 

ارةتي غري مباشر طلةيي لة حكومةت كرد، وةزارةتي كارةباش حكومةتة، بةحةقيقةت حكومةت وةز
كارةباية، ئَيمة بةشَيكني لةحكومةت، بةآلم وةزارةتي كارةبا وةزارةتَيكي نوَيية، جةنابتان هةمووتان ئةزانن، 
كةمرتة لةساَلَيك تةشكيل بووة، وةخو خؤي كارةبا بةشَيك بوو لةوةزارةتَيكي طةورةتر كةوةزارةتي 

دةيةك ئيمكانيةت نةبووة، كَيشةي كارةبا ساَلي ردابردوو، تاض ردا 15ثيشةسازيي بووة، ئينجا لةماوةي 
ضارةسةر بكرَيت، تا ض رادةيةك كةمتةرخةمي كراوة لةو بارةيةوة، ئةو بارة قورسة مةخةنة ئةستؤي من، 
من وةكو وةزيري كارةبا، وةزارةتي كارةبا، دَلنياتان ئةكةمةوة كة ئةوثةردي هةوَل ئةدةين، ئةوثةردي حماوةلة 

ا لةكةمرتين ماوةدا ضارةسةر بكةين، بةآلم جَيبةجَي كردني ثرؤذةكاني كارةبا، ئةكةين، كة كَيشةي كارةب
مانطي ئةوَيت، داناني مةحةتةيةكي  11وةكو ثرؤذةي تر نية، داناني مةحةتةيةكي تةوليد بةالني كةمةوة 

ني مانطي ئةوَيت، بةس بؤ دروستكرد 10ناوةندي بؤ طؤرديين ظؤَلتية، وةكو باسم كرد، بةالني كةمةوة 
مةحةتةكة، ئينجا طواستنةوةو داناني، يةكَيك لةو تؤردباينانةي بؤ هةولَير دَيت، ئَيستا لةردَيطةية، 

تةنة، هةرضي 191طةورةترين طررتمان هةية لةطواستنةوةي ئةو تؤربايينة، قورسايي تؤردباينةكة 
و دةعم بكرَي، يةعين هيض جسرَيك، هةرضي ثردَيك ئةو تؤردباينانةي تيا بهَينني ئةبَي بةشَيوةيةكي تةوا

ثردَيك نية لة كوردستان بتوانَيت ئةو قورسايية طةورةي خبرَيتة سةر، ئةي تةنها مةوزوعي لؤجَيستيك 
بابَلَيني، كَيشةي طواستنةوة، كةئةمة كَيشةيةكي زؤر سادةو ساكارة، ئَيستا بؤ ئَيمة بووةتة طررتَيكي طةورة، 

ثَيكم نية، ضونكة رَيطاو باني رَيكوثَيكم نية، لةهةر روويةكةوة ضونكة ذَيرخامن نية، ضونكة ثردي رَيكو
سةير ئةكةي كَيشةكان طةورةن بةسانايي و ئاسايي لَيي تَيمةطةن، موهيم ئةوةية دَلنياتان ئةكةينةوة، ض 
لةمستةواي سةرؤكايةتي ئةجنومةن، ض لةمستةواي وةزارةتي كارةبا، طرنطيةكي زؤر باش دراوة 

  بةهاوكاري ئَيوةش وبةهاوكاري هاووآلتيان، لةماوةيةكي كةمدا ضارةسةري ئةو كَيشةية بةكارةبا،ئينشا ا
 .ئةكةين، ئيرت زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، نوقتةي نينام نية، كاكة ئةوةنة ناهَينَينت، رةخنةيةكي طرتو خالص، زؤر سوثاسي جةنابي 

مووتان ئةكةين كة سةبرتان هةبوو، ئومَيد دةكةم ليذنةي وةزير دةكةين كاك وشيار، سوثاسي هة
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تايبةمتةند، ليذنةي ثيشةسازي ووزة، لةئايندةشدا رةنطة ليذنةي تايبةمتةندمان هةبَيت بؤ كارةبا، بةدواي 
ئةو بةرنامةيةي كةوةزير خوَينديةوة، بةدواي ئةو كةمووكورديانة بضَيتةوة، راثؤرتي تَيروتةسةل 

ي تر كةوةزيرمان بانط كرد، بةمةعلوماتي زياتر بَيت، يةك موالحةزةم هةية، ئةويش حازربكاتن، جارَيك
ئةوةية ئةوردؤ، تازة بوو لةمةودوا، ئيمكان نية بةو شَيوةية بردوات موناقةشامتان بةرداسو، بؤية كة دوو 

ن كَي قسة ئةكات، وةزير تةحديد ئةكةين، ليذنةكان ثَيشي كؤبوونةوةكة، لةنَيو خؤيان كؤببنةوة، قةرار بدة
كَي لةجياتي ليذنةكان هةمووتان ئةطرَيتةوة، بؤ ئةوةي تيكراري قسةكان نةبَيتةوة، يةكَيك لة ليذنةكان 
قسةكاني هةمووي كؤبكاتةوة، ئةطةر شتَيكي زؤر تايبةت هةبوو ئةوة قةيناكة قسةي لَي بكرَيت، ئةطينا بةو 

سةر لةخؤمشان ولةوةزارةتيش تَيك ئةدةين، بةَلَي كاك  شَيوةية بردؤن ئَيمة بةرنامةكامنان تَيك ئةضَيت،
 .وشيار

 :وةزيري كارةبا/ شيار عبدالر ن سيوةيليؤهبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ئةو شتانةي كةلَيرة باسم كرد، هةمووي لةرداثؤرتَيكدا نووسراوة، زياد لةوةش راثؤرتَيكيش هاوثَيضي 
ؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرامنان رةوانة كردبوو، ئَيستا ئةخيةمة ئةو راثؤرتةية، كةوةخو خؤي ب

بةردةمي سةرؤكي ثةرلةمان بةتايبةتي بؤ ليذنةي ثيشةسازي، هةركةسَيكيش ويسو ئةتوانَي كؤثي بكات، 
 .ةبا بةسةر ضاو، ئَيمة ئةيدةييَنئازادةو هةركةسَيكيش ويسو كؤثي لةئَيمة وةربطرَيت لةوةزارةتي كار

 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
ئةو راثؤرتة دةخةينة بةردةم ليذنةكان، ئةوانةي كةثةيوةنديدارن، ثَيش ئةوةي كؤتايي بةدانيشتنةكة 

لةبةر تةواو نةكردني دانيشتنةكة  ييَن بةرنامةكامنان تةواو ئةكةين،بَينم، سوثاسي كاك وشيار ئةكةم، سبة
يةتي بادةسو بَلند بكات، سوثاس، كَي لةطةَلي نية ئةخيةمة دةنطةوة كةسبةي بةردةوام بني، كَي لةطةَل

 .بادةسو بَلند بكات، سوثاس، بةتَيكرداي دةنط تةئجيل بوو بؤ سبةي، زؤر سوثاس
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 7111\4\01ي رَيكةوت ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 01/4/7111 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     11/0/0442رَيكـةوتي   شـةممة ضـوار  رؤذي ي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةرؤكايةتي  كوردس ــة س ــةن و   ب ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين ررســت د ــد عبــدا  ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد قــادر عبــدا 
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     ةمطرَيداني يةكةمي ساَلي سَييي خولي (11)

 :رنامةي كار بةم شَيوةية بَيتبة
ي (12)خستنةروو و طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي ثارَينةرايةتي ذمارة-1

 .1999ساَلي 
خستنةروو و طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي سندوقي خانةنشيين ثارَينةران -0

 .1999ي ساَلي (11)ذمارة

 .طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشو بؤ كاروباري مني لةهةرَيمي كوردستانخستنةروو و -3
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
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ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي (11)ذمَير ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا11/0/0442رَيكةوتي 

ي (12)ةروو و طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي ثارَينةرايةتي ذمارةخستن-1
 .1999ساَلي 

خستنةروو و طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي سندوقي خانةنشيين ثارَينةران -0
 .1999ي ساَلي (11)ذمارة

 . بؤ كاروباري مني لةهةرَيمي كوردستانخستنةروو و طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشو-3

بةخَير هاتين مامؤستا سةعد دةكةين، وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثةرلةمان، هةروةها بةخَير هاتين 
ياوةري ئةكةين راوَيذكار بؤ كاروباري مني،  بةخَير بَييت سةرضاو، داوا لةليذنةي ياسايي ئةكةين بَين 

اسي ئةوةمان كرد، كةثَيش وثاشي خبةين، بةآلم لةبةر ئةوةي خاَلي يةكةم لةشوَيين خؤيان دانيشن، دوَييَن ب
ودووةم ئاسانن و زؤر طئتوطؤ هةَلناطرن، وةختَيكي كورتي ئةوَينت، بؤية بةرنامةكةمان وا ئيقترياح ئةكةين، 

 خستنةروو و/ كة بيطؤردين، تةواوي ئةكةين ئينجا ئةضينة سةر خاَلي سَييةم،  ئَيستا خاَلي يةكةم
داوا . 1999ي ساَلي (12)طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي ثارَينةرايةتي ذمارة 

 .لة ليذنةي ياسايي ئةكةم راثؤرتي خؤيان ثَيشكةش بكةن
 :عبدالكريم ابوبكر مصطفىبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ؤذةي ياساي هةمواركردني دووةمي ياساي ئَيستا راثؤرتي ليذنةي ياسايي ئةخوَينمةوة سةبارةت بة ثر

 . 1999ي ساَلي (12)ثارَينةرايةتي ذمارة
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان/ بؤ

 راثؤرتى ليذنةى ياسايى/ بابةت
دا بة سةرؤكايةتى سةرؤكى ليذنة شَيروان حةيدةرى وبة ئامادةبوونى 1/0/0442ليذنةكةمان لة ردؤذى 

 طارقجَيطرى سةرؤك و دادوةر عةبدولكةريم هةمةوةند بردياردةرى ليذنة وئةندامان دادوةر عةونى بةزاز 
كةريم بةحرى وحمةمةد صاحل امساعيل وقادر سعيد خدر ودلَير حمةمةد شةريف وخةليل  و جامباز

ابراهيم حمةمةد ودواكةوتنى ئةندام دوكتؤر نورى تاَلةبانى لة كؤبونةوةكة ثردؤذةى ياساى هةموواركردنى 
كة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة  1999ى ساَلى (12)ووةمى ياسايى ثارَينةريى ذمارة د

بؤمان هاتووةو نوَينةرانى سةنديكاى ثارَينةرانى كوردستانيش ئامادةبوون ودواى  02/3/0442ردؤذى 
ذنة راثؤرتى خؤى و لي. ووتوَيذ وتاوتووكردن وطوآطرتن لة راى نوَينةرانى سةنديكا لة بارةى ثرؤذةكةوة

 : راسثاردةو ثَيشنيارةكانى لة بارةيةوة بة تَيكرداى دةنط ثَيشكةش دةكات وبةم جؤرةى خوارةوة
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ئةوةى ثةيوةنديى بة ماددةى يةكةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنةى ياسايى ثشتطرييى دةكات وهيض : يةكةم
 .تَيبينيةكى لةسةر نيية

مى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات ثَيشةكيةكةى بةم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دووة: دووةم
 :جؤرة دابردَيذرآ

، زياد كردنى (ماددةى ثازدةمى هةمواركراو هةَلدةوةشَيتةوة لة ياساكةو ئةمةى خوارةوة جَيي دةطريتةوة)
نى لةطةَل رَيذةكانى رةمسى تؤماركردن لة خشتةكةدا، كة لة ثرؤذةكة بةم جؤرة هاتووة دواى هاوكَيشة كرد

ثارةى نوَيي عَيراقى و رةضاوكردنى بةرزكرنةوةى ئاستى ثارةى خانةنشينى ثارَينةران لة ضاو ئةوةى 
 .ثَيشوودا ثةيردةو دةكرا

 .دينار كة لة ثردؤذةدا هاتووة 12544حةرتاو ثَينج هةزار دينار لة جياتى  25444 -1
 .ثردؤذةكةدا هاتووة دينار كة لة 32544ثةجنا هةزار دينار لة جياتى  54444 -0
 .دينار كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة34444ضل وثَينج هةزار دينار لة جياتى  05444 -3
 .دينار كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة 14444هةشتا هةزار دينار لة جياتى  14444 -0
 .دينار كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة 25444نةوةد هةزار دينار لة جياتى  94444 -5

كة لة دوو بردطةى دووةمدا بةم جؤرة ( ردةمسى ثلةدارى)نى ردةمسى رراوانكردنى دةسةاَلت لةطةَل زيادكرد
 :هاتووة

 .دينار 15444سى هةزار دينار لة جياتى  34444 -1
 .دينار34444ثةجنا هةزار لة جياتى  54444 -0

 :ؤرة هاتووةدا بةم ج(سَييةم)لةطةَل زيادكردنى ئابوونةى بةشداربوونى سااَلنة كة لة بردطةكانى 
 .دينار 15444سى هةزار  دينار لة جياتى  34444 -1
 .دينار 00544ضل هةزار دينار لة جياتى  04444 -0
 .دينار 34444ثةجنا هةزار دينار لة جياتى  54444 -3

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى سَييةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات ثَيشةكى دوو : سَييةم
 :كةم ودووةم بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوةبردطةكةى ية

 :لة ماددةى شازدةمى ياساكة بةم جؤرة هةموواردةكرآ ودةخوَينرَيتةوة ( يةكةم)لة ( 1)بردطةى : يةكةم
 (.ضةمكى برِدطةكة وةك خؤى دةمَينيتةوة تةنيا ثارة سويسريةكة دةطؤرددرآ بة ثارةى نوآ)
 :دةمى ياساكة بةم جؤرة هةمواردةكرآ ودةخوَيندرَيـتةوةلة ماددةى شاز( دووةم)لة ( 3)بردطةى : دووةم 
 (.ضةمكى برِدطةكة وةك خؤى دةمَينيتةوة تةنيا ثارةكة لة سويسريةوة دةطؤرددرآ بة ثارةى نوآ)

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ضوارةوة هةية لة ثردؤذةكةدا، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى : ضوارةم
 :خوارةوة دابردَيذرَيتةوة
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ى ماددةى (يةكةم)لة ( 0)لة ( د)ضةمكى بردطةكة وةكو خؤى لة ثردؤذةكةدا هاتووة دةمَينَيتةوة وبردطةى )
 :نؤزدةمى هةمواركراو لة ياساكة بةم جؤرة هةموواردةكرآ ودةخوَينرَيتةوة

 (.لةطةَل ئاماذةكردن بة طؤردينى ثارةكة لة ثارةى سويسرى بؤ ثارةى نوآ) 
 :بة ماددةى ثَينجةمى ثردؤذةكةوة هةية ئةوةى ثةيوةندى: ثَينجةم

 .دا هاتووة دةكات دواى طؤردينى ثارةكة لة سويسرى بؤ ثارةى نوآ( يةكةم)ليذنة ثشتطريى لةوةى لة  -1
دا هاتووة دةكات دواى طؤردينى ثارة سويسريةكة بة ثارةى (دووةم) هةروةها ليذنة ثشتطريى ئةوةى لة -0

 .كرنى نوآ وزياد
 :دا هاتووة دةكات، دواى دووبارة داردشتنةوةى بةم شَيوةيةى خوارةوة(سَييةم)ى ئةوةى لة ليذنة ثشتطري -3
نابآ ثارَينةرى خانةنشني لةطةَل  زياتر لة ضوار كؤمثانياى نيشتيمانى يا بيانى بؤ   مةبةستى : سَييةم 

 .دا كار بكات(يةكةم)باسكراو لة بردطةى 
اتووة دةكات دواى طؤردينى ثارةى سويسرى بؤ ثارةى نوآ لةطةَل دا ه(ضوارةم)ليذنة ثشتطريى ئةوةى لة  -0

 .سةد هةزار دينار 144444زيادكردنى ثارةكة بؤ 
 .دا هاتووة دةكات(ثَينجةم)يذنة ثشتطريى ئةوةى لة ل -5

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شةشةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية : شةشةم
 :وةدابردَيذرَيتة

بردطةكانى دووةم و سَييةم لة ماددةى بيست و شةشةم هةَلدةوةشَيتةوة و بردطةى يةكةم دةبَيتة ئةسَلى )
 (.ماددةكة
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى  حةوتةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى : حةوتةم

 :خوارةوة دابردَيذريتةوة
 :بةم جؤرة هةموار دةكرآ و دةخوَيندرَيـتةوة بردطةى يةكةم لة ماددةى سى و شةشةم

دادطا حوكم بؤ ثارَينةرى مونتةدةب دةدات بؤ ثارَينطارى كردن لةو تؤمةتبارةى كة هيض ثارَينةرَيكى ) 
و منداآلن بة ثَيدانى هةقى ( تاوان)و (كةتن)نةكردؤتة وةكيلى خؤى بةامبةر دادطاي لَيكؤَلينةوة و دادطاى 

سةدو بيست  104444شةست هةزار دينار كةمرت نةبآ و لة   14444ى كردن لة ماندوبوونى ثارَينةر
طؤردين و بةرزكردنةوةى ردادةى )لةبارةى ( هةزار ديناريش ثرت نةبآ و طةجنينة ئةو ثارةية دةطرَيتة ئةستؤ

 (.ثارةكة
ات بةم جؤرة ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة  ثَيشنياز دةك: هةشتةم

 :دابردَيذرَيتةوة
لة ماددةى سي و نؤيةمى هةموار كراوى ياساكة بةم جؤرة هةمواردةكرآ ( يةكةم)بردطةى : ماددةى هةشتةم

 :و دةخوَينرَيتةوة
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ثارَينةر بؤى هةية لةطةأل موةكيلةكةى خؤى بة طرَيبةستَيكى نووسراوى ثةسندكراو لةطةَل : يةكةم
 .ثَينج هةزار دينار بَيت 5444ثَيدانى ردةمسَيكى برداوة كة بردةكةى  سةنديكا رَيك بكةوآ بةرامبةر

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية ليذنةى ياسايى لةطةَليدا نية، ضونكة لةطةأل : نؤيةم
 .ثرةنسيثةكانى  هةَلبذاردندا ناطوجنآ و ثَيشنياز دةكات لة ثردؤذةكةدا ال بربآ

ثةيوةندى بة ماددةى دةيةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم  بةآلم ئةوةى: دةيةم
كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت طةر لةطةأل حوكمةكانى }:جؤرةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوة

 .{ئةم ياساية ناكؤك بَيت
ا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى بةآلم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يازدةمةوة هةية، ئةو: يازدةم

 :خوارةوة دابردَيذرَيتةوة
   (.جَيبةجآ دةكرآ( قائيعى كوردستانوة)ئةم ياساية لة ردؤذى بآلوكردنةوةى لة ردؤذنامةى رةرمى )

تكاية سةيري ثَيشنيازةكةمان بئةرموون و ئةسَلي ثرؤذةكةو، رداي ليذنةكةمشان خبةنة بةردةمي ئةجنومةن 
 .ة سةربكةن و راي لة باري خؤياني لةسةر بدةنتا طئتوطؤي ل

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باشة سوثاس، بةخَيرهاتين مامؤستاياني بةردَين وقوتابيان و خوَيندكاران دةكةم كةلةسةرةوة تةماشان 

ام دةكةن، ئومَيد دةكةم لةئايندةدا، هةندَيكيان دةبنة مةسئول، لَيثرسراو، بةَلكو هةندَيكيان ببنة ئةند
ثةرلةمان، ئةو دانيشتنةي لة ياد بَيت، بةردةوام بَيت لةسةر خنمةتكردني طةلةكةي ونيشتمانةكةمان، كاك 

 .شَيروان ض موالحةزةيةكت هةية بئةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، لَيرة داوامان لةسةنديكا كرد، بةنيسبةت ثرؤذةكة، لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة، بؤمان بةعةرةبي هات

كة ثرؤذةكة لؤمان تةرجومة بكات، بةآلم تةرجومةكةيان كردية، بةثَيي ئةو ثرؤذةيةي كةخؤيان ئاراستةي 
ئةجنومةني وةزيرانيان كردية، نةك بةثَيي ئةو طؤردانكارييةي كة لةئةجنومةني وةزيران بةسةر ثرؤذةكةدا 

اسو ئَيمة راثؤرتةكةمان، بة كوردي و بةعةربيش ئامادة كردية، لةسةر هاتية، بةآلم كة هاتة الي ئَيمة بةرد
ئةو ثرؤذةيةي كةلة ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتية، بؤية رةنطة هةندَيك ئيلتيباساتي تَيدا بَيت، 
بةنيسبةت ئةو تةرجومةي كة سةنديكا كرديو، ئَيمة لَيرة رةقةرة رةقةرة ئةطةر طؤردانكاري هاتة سةري، 

َيمة تةوزحيات ئةدةين لةسةري، يةعين عةرةبيةكة ئَيمة زؤرتر ئيعتيمادمان لةسةر كردية، بؤ ئ
 .رداثؤرتةكةي خؤمان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر ضاكة، ئةوة تةبيعية، تةرجومةي ئَيوة بةجَيطةي ئيعتيبار وةر ئةطريَيت، ئَيستا ئةصَلي ثرؤذةكة، ماددة 

 .عةرةبي بيخوَيننةوة، دوايي رةئي ليذنةي قانوني بؤ ئةوةي بردياري لةسةر بدرَيت ماددة بة كوردي و
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 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :تلغى املادة السادسة من القانون وحيل حملها مايلي: املادة االوىل
 .ةالجيوز اجلمع بني عضوية النقابة والوظائف العام: املادة السادسة

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .موقتةرةح هةية، يان موارقن

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةنديى بة ماددةى يةكةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنةى ياسايى ثشتطرييى دةكات وهيض تَيبينيةكى 
 .لةسةر نيية

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثةرلةمان ئةمة ماددةيةكي تةبيعية، كة دةَلَينت ناكرَينت، ئةندامَيو نقابة، وةزائيئي طشو ئةنداماني 

هةبَينت، موقتةرةحي نقابةيةو ليذنةي ياساييشة، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةو ماددةيةداية، تكاية 
 .دةسو بَلند بكات، كَيي لةطةَل نية، بةتَيكردا ثةسةند كرا

 :سعيد بناز بةردَين عوني كمال
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :تلغى املادة اخلامسة عشر من القانون وحيل حملها مايلى: املادة الثانية
 :املادة اخلامسة عشرة

 ـ:يكون رسم التسجيل يف اجلدول كاآلتي : أواًل
لى سبعة وستون الفا ومخسمائة دينار ملن جتاوز عمره االربعني سنة ومضى على حصوله ع( 12544)-1

 .شهادة البكالوريوس يف القانون او ما يعادهلا اكثر من ثالث سنوات
سبعة وثالثون الفا ومخسمائة دينار ملن سبق ان مارس القضاء او تدريس العلوم القانونية او ( 32544)-0

ث شغل وظيفة رئيس االدعاء العام او املدعي العام او مستشار قانوني يف دوائر االقليم مدة ال تقل عن ثال
 .سنوات مستمرة وملن سبق وان شغل وظيفة نائب املدعي العام مدة ال تقل عن مخس سنوات مستمرة

ثالثون الف دينار ملن مل يتجاوز االربعني من العمر ومل متض على نيله شهادة البكالوريوس يف ( 34444)-3
 .دة ال تزيد على ثالث سنواتالقانون او ما يعادهلا مدة ثالث سنوات وكذلك ملن له ممارسة يف احملاماة م

ستون الف دينار ملن جتاوز عمره االربعني سنة ومل متض على نيله شهادة البكالوريوس يف ( 14444)-0
 .القانون او ما يعادهلا مدة ثالث سنوات

 .مخسة وسبعون الف دينار ملن سبق استبعاد امسه حكمًا من اجلدول(25444)-5
 :كاآلتي( رسم التدرج) يكون رسم توسيع الصالحية: ثانيًا
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 .مخسة عشر الف دينار من متمرن اىل ممارس(15444)-1
 .ثالثون الف دينار من ممارس اىل مستشار(  34444)-0

 :يكون بدل االشرتاك السنوي كاآلتي: ثالثًا
 .مخسة عشر الف دينار للمحامي املتمرن(15444)-1
 .ملمارساثنان وعشرون الف ومخسمائة دينار للمحامي ا( 00544)-0

 .ثالثون الف دينار للمحامي املستشار(  34444)-3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو كاك شَيروان

 
 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر لةبةر ئةوةي بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان سورةتَيكي وازحيان هةبَي لةو مةسةلةية، لة 
اي ثارَينةراني كوردستان، كؤنطرةيةكي بةست، ئةو كؤنطرةية ضةند موقةرةراتَيكي سةنديك 03/5/0440

دا، سةنديكاي ثارَينةراني كوردستانيش هةستا، ئةو موقةرةراتانةي كردة ثرؤذة ياسايةك، ئةطةر سةيري 
ئةوة ـة، 0445بكةن ئةو ثرؤذة ياساية دةمَيكة تةقديم كراية، ئةطةر سةيري سةرةوة بكةن دةبينن ساَلي 

يةك، دوو ئةو طؤردانكارييةي بةسةر ئةو ماددةيةدا هاتووة، بةرداسو ئةوةلةن ثارةكةي كةبة رسوماتي 
ئيشرتاك وةرطرياية، يان رسوماتي ئينتيما وةردةطريَي، بةسويسري هاتبوو، ئَيستا كردوويانة بة ثارةي 

دانيشتني، لةطةَل نوَينةراني سةنديكاي عَيراقي ئَيستا، رةرقةكة لَيرةدا هاتية، بةآلم دواي ئةوةي كةئَيمة 
بةآلم  0445ثارَينةراني كوردستان، دووبارة زيادةيةكي هاتة سةرَي، وتيان ئَيمة ئةو ثارةمان دانابوو بؤ 

تني، لةبةر ئةوةي هةندَي بردطةمان داناية، كة عيالقةي هةية بة بذَيوي ذياني ثارَينةران،  0442ئَيستا لة 
ةينة، كة ئةو سةقئة بَلند تر بكرَيت، لةطةَل رةضاوكردني تةحويلي عوملةي سويسري بؤية ئَيمة لةطةَل ئةو

بؤ عوملةي ئَيستا، بؤية ئةو طؤردانكاريية لةسةر ئةو ئةساسة كراية، ئةوة يةك، دوو، حةز ئةكةم ئةو 
بات، ض تةوزحيةش بدةم، سةنديكاي ثارَينةراني كوردستان، لةسةر ئةساسي تةمويلي زاتي خؤي بةردَيوة ئة

بةنيسبةت سةنديكاي ثارَينةران، ض بةنيسبةتي سندوقي تةقاعدي ثارَينةران، بةآلم منحةيةكي متةوازع 
هةية، كة حكومةت دةيانداتَي، زائيدةن بةدةالتي ئيشرتاك، زائيدةن بةدةالتي ئينتيما، ئةوةي كةوةردةطرَيت 

ةو سةنديكايةو ئةو سندوقة بةردَيوة ئةبةن، بةراسو، ئةوة دةبَيتة واريدات، لةسةر ئةساسي ئةم واريداتة ئ
ئَيستا حالي حازر سندوقي تةقاعدي ثارَينةرانيش هةر هةمان طؤردانكاري لةسةرة، لةسةر ئةساسي ئةوةي 
كة كؤنطرةي ثَيشوو بردياري لةسةر دراوة، بؤية حةزم كرد ئةو تةوزحياتة بؤ بةردَينتان بدةم، بؤ ئةوةي 

 .لةو ثرؤذةية و زؤر سوثاسسورةتَيكي وازحيان هةبَيت، 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .راثؤرتي ليذنةي ياسايي يان رةئيان

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دووةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات ثَيشةكيةكةى بةم : دووةم
 :جؤرة دابردَيذرآ

، زيادكردنى (ةى ثازدةمى هةمواركراو هةَلدةوةشَيتةوة لة ياساكة وئةمةى خوارةوة جَيي دةطريتةوةمادد)
رَيذةكانى رةمسى تؤماركردن لة خشتةكةدا، كة لة ثرؤذةكة بةم جؤرة هاتووة دواى هاوكَيشة كردنى لةطةَل 

َينةران لة ضاو ئةوةى ثارةى نوَيي عَيراقى و رةضاوكردنى بةرزكرنةوةى ئاستى ثارةى خانةنشينى ثار
 .ثَيشوودا ثةيردةو دةكرا

 .دينار كة لة ثردؤذةدا هاتووة 12544حةرتاو ثَينج هةزار دينار لة جياتى  25444 -1
 .دينار كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة 32544ثةجا هةزار دينار لة جياتى  54444 -0
 .ذةكةدا هاتووةدينار كة لة ثردؤ34444ضل وثَينج هةزار دينار لة جياتى  05444 -3
 .دينار كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة 14444هةشتا هةزار دينار لة جياتى  14444 -0
 .دينار كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة 25444نةوةد هةزار دينار لة جياتى  94444 -5

كة لة دوو بردطةى دووةمدا بةم جؤرة ( رةمسى ثلةدراى)لةطةَل زيادكردنى رةمسى رراوانكردنى دةسةاَلت 
 :اتووةه
 .دينار 15444سى هةزار دينار لة جياتى  34444 -1
 .دينار34444ثةجنا هةزار لة جياتى  54444 -0

 :دا بةم جؤرة هاتووة(سَييةم)لةطةَل زيادكردنى ئابوونةى بةشداربوونى سااَلنةكة لة بردطةكانى 
 .دينار 15444سى هةزار  دينار لة جياتى  34444 -1
 .دينار 00544ة جياتى ضل هةزار دينار ل 04444 -0
 .دينار 34444ثةجنا هةزار دينار لة جياتى  54444 -3

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موقتةرةحي ليذنةي ياسايي كة بة ئيتيئاق لةطةَل نةقابة كردوويانة، ئةو بردة ثارةية كةزياد بووة، ئةو 

ةتكردني سةنديكاية، ثَيم وانية مةنتقةش كة كاك شَيروان ئاماذةي ثَيكرد، مةنتقَيكي مةقبولة، بؤ بةقو
 .كةس ئيعرتازي هةبَينت، كاك سةردار ئيعتريازت هةية رةرموو

 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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طؤردانكاري لةياساي ثارَينةرايةتي، ض تةوسيات بَيت، ض موقةرةرات بَي، لة سةالحياتي كؤنطرةية، وةكو كاك 
، ئةو ثرؤذةية لةتةوسياتي كؤنطرةي ثارَينةران هاتية، بةآلم ئةو طؤردانكاريانة لةسةر شَيروان باسي كرد

ئةوةي هاتية، كة دةَلَي بة ئيتيئاق بووة، لةطةَل نقابة، من ثَيم واية نقابة ئةو سةالحياتةي نية، ئةو 
ئة، ثارَينةران هةموويان ئةرقامانة بطؤردَي، دوايي ثَيم واية ئةو ئةرقامانةي كةطؤرداية، بةرداسو زؤر جمحي

ئيشيان باش نية، بةتايبةتي ثارَينةري طةنج، زؤربةيان ئةو ئيمكانيةتةيان نية، كة ئةو رسومانة بدةن، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك ئارَين

 
 
 

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةزار دينار بكةين، ئةوردؤ نرخةكةي لة بازار، شتَيكي ثَي ئةكردَيت، ( 34444)سي رةنطة ئَيمة ئَيستا با
ساَلَيكي تر دوو ئةوةندةي ثَيدةكردَيت، يان هةر رةنطة ئةوساَل نيو هَيندةي ثَي بكردَيت، يةعين خؤتان 

انة تةسبيت دةكةين، ئةزانن بازارد، لة هةستان و داشكانداية، باشة ئَيمة ياسا دةردةكةين، كاتَيك ئةو ئةرقام
قابيلي طؤردان نية؟ خؤ ئَيمة ناتوانني هةموو رؤذَيكي دانيشني، باشرت نةبوو، ئةوة بؤ سةنديكا لَيبطةردَيني، 

 .ض رسومات و ض مةسةلةي خانةنشيين ئةوان تةننميي بكةن، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم
 :بةردَين كريم حبري عبدا 

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
بةرداسو من تةعليقي ياساييم نية، لةسةر ثرؤذةكة، بةآلم هةَلةيةك بةكار دَينن ئةَلَين، عوملةي سويسري، 

 .عوملةي سويسري نية، ضاثي سويسريية، تةبعي سويسري، دووسَي جاريش وا بةكارهاتووة
 :بةرديََن سةرؤكي ئةجنومةن

ملةكة راستة، دةبَي بَلَيني ضاثي سويسري، ضاثي سويسريش ثَيش ئةوةي كاك شَيروان جواب بداتةوة، بؤ عو
نية بؤ مةعلوماتتان، ضاثي ئينطلينية، بةآلم ئةوة غةَلةتَيكي سةحيحة، من جوابي كاك سةردار ئةدةمةوة، 
ئةوةلةن كؤنئرانس قةرار نادات، كؤنئرانس تةوسيات دةكات يةك، نةقابة قةرار دةداتن دوو، سَي، ئةطةر 

ي سائيب بوو، كؤنئرانسي داهاتوو دةستخؤشي لَي دةكرَيت، ضةثَلةيةكي بؤ لَيدةدرَيت، ئةطةر نقابةكة قةرار
قةراري سائيب نةبوو، سةرؤكايةتي نقابة، حماسةبة ئةكرَينت، دةنطي ثَينادرَينت، لةبةر ئةوةي ئةو شتةي 



 11 

ي ليذنةي ياسايي كة لَيرةدا هاتووة، زؤر راستة، موالحةزةي كاك ئارَينيش هةر بؤ شةرح بوو، موقتةرةح
بةئيتيئاق لةطةَل نقابة ئيتيئاقيان كردووة، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليةتي دةسو بَلند بكات تكاية، 

 .كَيي لةطةَلدا نية، يةك كةسي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةرِدَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الثالثة

 :من املادة السادسة عشرة وحيل حملها ما يلي( اواًل)من ( 1)تلغى الفقرة : واًلا
مائة ( 154444)التوكل عن الغري يف الدعاوى املدنية واملنازعات القضائية اذا كانت قيمتها ال تزيد على  -1

 .ومخسون الف دينار
 :لقانون وحيل حملها مايليمن املادة السادسة عشرة من ا( ثانيًا)من ( 3)تلغى الفقرة : ثانيًا

التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع اخلاص او اي مشروع صناعي او زراعي او مكاتب املقاوالت -1
مخسة وسبعني مليون (25444444)والتعهدات العلمية والفنية والتجارية واليت ال تزيد رأمساهلا على 

 .دينار
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يذنةي ياساييسوثاس، راي ل
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى سَييةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات ثَيشةكى دوو : سَييةم

 :بردطةكةى يةكةم ودووةم بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة
 :ياساكة بةم جؤرة هةموواردةكرآ ودةخوَينرَيتةوة  لة ماددةى شازدةمى( يةكةم)لة ( 1)بردطةى : يةكةم

 (.ضةمكى برِدطةكة وةك خؤى دةمَينيتةوة تةنيا ثارة سويسريةكة دةطؤرددرآ بة ثارةى نوآ)
 :لة ماددةى شازدةمى ياساكة بةم جؤرة هةمواردةكرآ ودةخوَيندرَيـتةوة( دووةم)لة ( 3)بردطةى : دووةم 
 (.تةوة تةنيا ثارةكة لة سويسريةوة دةطؤرددرآ بة ثارةى نوآضةمكى برِدطةكة وةك خؤى دةمَيني)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةكسةر ئيلغا تلغىالفقرة، ثارةكة بطؤردن بة ثارةي نوَي، ئةوةي لةنقابة هاتووة، راسترتة يةكسةر ئةَلَيت، 

ثَيويست ناكات ئةو  هةزار دينار، مةعلومة كةثارةي تازةية، يةعين( 154444)ئةكرَيت، ثارةكة ئةبَيتة 
 .شةرحة بكةي بَلَييت، ثارةي تازةية، يةكسةر ثَيم واية،  وةكو ئةوةي نقابة باشرتة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر بؤ رداثؤرتةكةية، خؤ ئةوة داخلي صياغةي مةشروعةكة ناكةين، تةنيا لؤ تةوزحية
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ام واية، باشة، موارقم، ئةطةر كةس موالحةزةي نية، ماددةي سَييةم ئةخةمة دةنطةوة، وةكو لة ماد

موقتةرةحي نةقابة هاتووة، كة ليذنةي ياسايي تةنها شةرحي كرد، موقتةرةحي نةقابةي تةبةننا كردووة، 
 .َيكرداي دةنط وةرطرياكَي لةطةَليةتي تكاية دةسو بَلند بكات، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلي نية، سوثاس، بةت

 .رةرموو ماددةي ضوار
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ـ:من املادة التاسعة عشرة من القانون وحيل حملها ما يلي( اواًل)من ( 0)من ( أ)تلغى الفقرة : املادة الرابعة

ثالثة ماليني ( 3254444)يد قيمتها على الدعاوى اليت تكون احدى دوائر الدولة طرفًا فيها وال تز -أ
 .وسبعمائة ومخسون الف دينار

      
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو مامؤستا كاكة راثؤرتي ليذنةي ياسايي
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةريَِن سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي لةطةَل دةقي موقتةرةحةكةية

 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
ئةطةر كةس قسةي نةبَينت، موقتةرةحي سةنديكا، كةلةاليةن ليذنةي ياسايي ثشتطريي كرا، دةخيةمة 
دةنطةوة، كَي لةطةَليةتي دةسو بَلند بكاتن تكاية، كَي لةطةَلي نية دةسو بَلند بكاتن تكاية، بةتَيكرداي 

               .                                                 دةنط وةرطريا
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ـ:تلغى املادة اخلامسة والعشرون من القانون وحيل حملها ما يلي: املادة اخلامسة

على الشركات الوطنية التجارية والصناعية والزراعية واخلدمية او االستشارية مساهمة كانت او ذات : أواًل
سبعة وثالثون مليون ومخسمائة الف ( 32544444)ة واليت ال يقل رأمساهلا عن مسؤولية حمدود

ديناروالشركات االجنبية اليت تعمل يف االقليم او هلا فرع فيه ان تتعاقد مع حمامي او اكثر لتقديم املشورة 
                              .                                                                           القانونية

مخسة عشر الف دينار عن كل يوم تأخري يف حالة ختلف ( 15444)تفرض غرامة تأخريية قدرها: ثانيًا
 .                                                 من هذه املادة عن تنفيذ احكامها( اواًل)اجلهات املذكورة يف الفقرة 
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التعاقد مع اكثر من شركتني وطنيتني وشركتني اجنبيتني لألغراض املذكورة يف  ال جيوز للمحامي: ثالثًا
 .                                                                                                    اعاله( اواًل)الفقرة 

من بدل املشورة القانونية للمحامي %( 14)بة اعاله استقطاع نس( اواًل)على اجلهات املذكورة يف الفقرة : رابعًا
لسنة كاملة ويعترب كسر السنة سنة كاملة ألجل الرسم وارسال املبلغ اىل النقابة لقيده ايرادًا هلا على ان ال يقل 

 .                                                           مائة الف دينار( 144444)عن 
اعاله من تأريخ تصديق العقد من قبل ( أواًل)ي متعاقدًا مع اجلهات املبينة يف الفقرة يعترب احملام: خامسًا
 .النقابة

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دا (سَييةم)ليذنة ثشتطريي لة هةموو ماددةكة دةكات، تةنها بردطة سَي نةبَيت، ليذنة ثشتطريى ئةوةى لة 
 :دواى دووبارة داردشتنةوةى بةم شَيوةيةى خوارةوة هاتووة دةكات،

نابآ ثارَينةرى خانةنشني لةطةَل زياتر لة ضوار كؤمثانياى نيشتمانيى، يان بيانى بؤ مةبةستى : سَييةم 
 .دا كار بكات(يةكةم)باسكراو لة بردطةى 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، نةك تةقاعد، تةعاقدة لةطةَل شةريكات، طرَيبةستة مةسةلةكة، لَيرة بة (قدجيوز للمحامي التعاال)
حةقيقةت، سةنديكا داواي كردووة، كة حمامي حةقي هةبَيت كة مةشورةت، تةقدميي شةش شةريكة بكات، 
ثَيشرت سَي شةريكة بوو، ئَيمةش كة تةماشامان كرد لة ليذنةي قانوني بة حةقيقةت، شةش شةريكة، جؤرة 

يكارَيكي تَيداية بةرداسو، بةنيسبةت حمامي، حمامي هةية شةشي هةية، حمامي هةية هيضيشي نية، ئيحت
بة ضوار شةريكة، بؤ ئةوةي ئةو حمامية تازانةي كة  ةبؤية بةرداسو سةقئةكةمان هَيناية خوارَي، كردمان

ة طةورةكان هةر شةش تازة ثَيردادةطةن، بَيبةش نةبن لةو شةريكاتانة بةرداسو، نةك هةر شةش حمامي
شةريكةكة وةربطرن، بضووكةكانيش هيضيان بةرنةكةوَيت، بؤية ئَيمة لَيرة سةقئةكةمان بةضواردانا، لةبةر 
ئةوةي عةدالةتَيك هةبَيت، لة مةوزوعي ئيستيشارةي قانوني، لة بؤ شةريكات، ئةوةي هينمان بة نةزةري 

مي، عةجةبا ئةو ضوار شةريكةية، بؤ خؤي ئيعتيبار وةرنةطرت، جطة لةوةش ئيختيارمان داية حما
 .شةريكةي ئةجنةبي ئيختيار ئةكات، يان شةريكةي كوردستان، عَيراقي ئيختيار ئةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تؤ تةواو بوويت، كاك رةشاد رةرموو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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دينار غةرامة لةو شةريكاتةي وةردةطريَيت، ئةطةر ( 15444)ةر رؤذ بةنيسبةت ئةو رةقةرةي كةدةَلَيت ه
تةنئيني ئةو ماددةي نةكات، من واي بةباش ئةزامن ئيلنامي دةوائريي تةسجيلي شةريكات بكرَيت، يةك لة 
موستةمسةكاتةكان ئةوة بَيت كةعةقدي موةقةع، بةيين ويي و بةيين حمامي، مسةدةقيش بَيت، لة قيبةلي 

امني، يةعين مةسائيلي ئيستسماري، بةغةرامات نابَيت ئَيمة راستةوخؤ غةرامةي رووبةروو نةقابةي حم
بكةين، بةقةناعةتي من ئةو خةتوةية زؤر باشرتة، ببَيتة شةرتَيك لةشروتي تةسجيلي شةريكةكان، زؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو كاك سةردار
 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي

 .ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
تَيبينيم هةية لةسةر بردطةي سَي، ئةوةي ذمارةي شةريكةكان، بةرداسو ئةو مةنتقةي كاك شَيروان باسي 
كرد مةنتقَيكي زؤر راستة، هةر ئةصَلةن لة ثرؤذةكةي كةهاتية، لة ياساي ثَيشرتيش تةحديدي ذمارةي 

ع كردني ئةو شةريكاتانة لةسةر ثارَينةرةكان، بةآلم شةريكاتي كردية، بؤ ئةوةي عةدالةت هةبَيت لة تةوزي
ئةوةي من تَيبيين دةكةم، ذمارةكة شةش هةر زؤرةو ضوارةكةش كة ليذنة ثَيشنيار ئةكةن هةر زؤرة، من 

 .ثَيشنيار ئةكةم، تةنها سَي بَيت بؤ ئةوةي زياتر عةدالةتي تَيدا بَيت لةدابةشكردنةكة، زؤر سوثاس
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .كاك عومةر رةرموو
 :بةردَين عمر عبدالر ن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
الوطين التجاري والصناعي والزراعي )من ثَيم واية ئةوةلةن لة بةشي يةكةميدا كة باسي شةريكاتي 

ئةكات ئَيستاش جؤرَيكي تريش شةريكات هةية، شةريكاتي تري تازة هةية، شةريكاتي سةحارةو ، (واخلدمي
عالن نشر و بةسي ئيناعي وةكو شةريكات ئَيستا تةئسيس ئةبَيت لةكوردستان، ئةوةشي تَيدابَيت، ئي

شةريكةي رةرديشي تَيدا بَيت، نةك هةر شةريكةي مساهمة و شةريكةي مسئولية حمدودة، بةنيسبةت 
ئةطةر موقتةرةحي حمامي، ئةو ضوار شةريكةية كة كاك شَيروان و ليذنةي ياسايي باسيان كرد، ئةوة 

تةوزيع بكرَيت ، بكرَيتة دواني مةحةلي و دواني ئةجنةبي، عةدالةتَيكي تياية، تةوزيع ئةكرَيت بةسةر 
هةموو حماميةكاندا، وةكو يةك ئةتوانن، زؤرترين ذمارةي حمامي ئيستيئادة لةشةريكات بكات، ئيرت 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر دلَير
 :يل حقي شاوةيسدلَير امساع. بةردَين د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش بةرداسو لةبةر ئةوةي ذمارةي ثارَينةرةكان زؤرن، راستة ذمارةي كؤمثانياكانيش زؤر بوون، 
بةتايبةتي خؤماَليةكان، بةآلم ئةو كؤمثانيا بَيطانانةي كةلةوآلتدا كار دةكةن، ذمارةيان زؤر زؤر حمدوودة، 

كؤمثانياي خؤماَلي لةطةَل كؤمثانيايةكي بياني بَيت، بؤ ئةوةي بتوانرَيت، بؤية من بةضاكي ئةزامن سَي 
 .باآلنسَيك دروست بكرَيت، لة نَيوان حماميةكان خؤيانا،زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان رةئيتان ضية لةسةر ئةو خاَلة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةت غةرامةكة ئَيمة ئيلنامي شةريكة بكةين، باشرتة نةوةك ئيلنامي حمامي بكةين، ضونكة عادةتةن بةنيس
شةريكات ئيلنام بكةين بةغةرامةكة، رةنطة زؤر شةريكة مةجبور ئةبَيت مشاور قانوني بؤ خؤي دابنَيت، 

كة حمامي تةحةمولي جا ئةوةش لة ساَلحي نةقابةية بةرداسو، نةك ئةمة ئةوي دي بهاوينة سةر حمامي، 
بكات، بةنيسبةت شةريكاتي ئيعالمي، ئَيمة مانعمان نية ئةطةر ئةوةي كاك عومةر طوتي، شةريكاتي 
ئيعالمي داخَل بكرَيت، بةآلم شةريكاتي مةسئولية حمدوودة، ثَيم واية ئةرراديش مشول ئةكات، بةنيسبةت 

ئَيمة وازحة، ئَيمة ومتان با حمامي بؤ ئةوةي دووةم، بةنيسبةت ئةوةي سَييةميش ئةوة موقتةرةحةكةي 
خؤي ئازاد بَيت، نةقابةش رةئي لةطةَل ئةوة بوو، كة شةش بَيت بةس بةرداسو، ئةطةر ضوار شةريكة بَيت 

 .بةو شَيوةية كة ئَيمة ومتان، دوا رةئيش رةئي ئَيوةو ئةنداماني بةردَيني ثةرلةمانة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة نةبوو كاك شَيروان، كاك رةشاد ئةَلَيت ئيلنامي شةريكات تةسجيل بكرَينت، كاتي ئةوةي كاك رةشاد ئةو
 .تةسجيلي شةريكة، وةسيقةيةك تةقديم بكةن، كة ئةو حماميةي هةية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو عةقدانة نةقابةي حمامي خؤي تةصديقي ئةكاتن، رسوميش وةر ئةطرَينت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد رةرةج هةرضةندة ناويشت نةنووسيبوو، بةآلم ضونكة كةم قسة كراية، رةرموو
 :بةردَين حممد ررج ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي من سةيري ئةكةم، ئيلنام كردن بةو غةرامةية، لة ريئةيةك بؤ ريئةيةكي تر، ئةو ريئةش وةكو 

ةيةكي مةدةنية، يةعين حكومي نية، من وائةزامن ئيلنام كردن، تةنها كاتَيك ئةبَيت، ريئةكةي تر، ريئ
كةئةو ثارةية بطةردَيتةوة، بؤ سندوقي عام، تؤ ئةتواني خةَلك ئيلنام بكةي، ئةطينا ناكرَيت، تؤ مةسةلةن 
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كةغةرامات ئةكات، مقاولني ئيلنام ئةكةي، ثارةكةي بدةن بةسةنديكايةك، سةير بكة وةزارةتي مالية كاتَيك 
هةموو غةراماتةكان ئةطةردَيتةوة بؤ وةزارةتي مالية، بؤ سندوقي عام، ناطةردَيتةوة بؤ ريئةيةكي موعةيةن، 
حةتا لة دةوائرييشا وا نية، وةكو ئةوةي بَلَيني مةسةلةن ناطةردَيتةوة بؤ دائريةي طومرط، كة دائريةي 

ني حكومةت ئةكات، ئةم سةنديكاية كار بؤ خؤي ئةكات، طومرط دائريةيةكي حكومي رةمسية، كار بؤ كارةكا
يةعين شتَيكي زاتية، نةك شتَيكي عامة، وةكو بَلَييت مةنئةعةي عامي هةبَيت، قانونيش ئةبَيت هةميشة 

 .تةئيد و ثشتطريي لة مةنئةعةي عام بكات، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة، رسومات كة وةردةطريَينت، لة وةزارةتي مالية تةسجيل مةجامل بدةنَى بةس يةك تةوزيح بدةم لةسةر ئةو
ئةكرَينت، بةآلم لؤ ساَلحي ئةو جيهةتةي كة قةرارةكةي بؤ دةرضووة، بؤ منوونة ئةطةر بةلةدية بَيت هةر 
ئةضَيتةوة وةزارةتي ماليية، بةآلم لة حسابي مينانيةي وةزارةتي مالية تةسجيل ئةكرَينت، ئةوةش واية 

الية بؤ ساَلحي نقابة تةسجيل ئةكرَينت، ضونكة نةقابة زةرةرمةندة، حمامي زةرةرمةندة كة ئةطةر بضَيتة م
دوا كةوتووة، رةمسةكة حكومةت وةريدةطرَيت دةضَيتة وةزارةتي مالية قةيد دةكرَيت، لةذَير حسابي 

َينت، نةقابةي حمامني، ئةوة بؤ هةموو شتةكاني تريش واية، مةسةلةن غةرامةي طومرطي، كة وةدةطري
ثؤليسي طومرك سةندوويةتي، خؤ نايدةنة ثؤليسةكة، دةضَيتة وةزارةتي مالية، دواتر تةوزيع ئةكرَينت 
لةسةر ثؤليسةكان، ئةمةش دةضَيتة نةقابة، نةقابةش سندوقي حماميين هةية، تةقاعدي هةية، شو هةية، 

 .َي رةرموولةوَيدا ئيستيئادةي لَي دةكات، كاك رةشاد لةجياتي تؤ تةوزحيم دا، بةَل
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةقانون تةسجيلي شةريكاتي ئةخري كة تةعديل كرا، ئةمن لةو موئتةمةرة حازر بووم، لة عةمان، دةَلَينت 
كة تةخويلي حمامي لة بؤ شةريكةي، شةريكة حوردة، تةخويل ئةكات يان نا، بةآلم كاتَي نيناعات لةبةينيان 
ئةبَيت، لؤي هةية هةر حماميةكي تةخويل بكاتن، ئةوة ئاخر شت بوو، ئةوجا حةز ئةكةم ثَيش ئةوةي 
برديار تةعارز نةكات لةطةَل ليذنةي قانوني و ئةوان، ئةطةر بكرَيت نيو سةعات مةجال بدرَينت بة تةلةرؤن 

 .اسمةوقيئةكةي وةرطرين، لؤ ئةوةي تةعارز نةكاتن لةطةَل ئةم قانونة، زؤر سوث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من لة جياتي كاك شَيروان جوابت ئةدةمةوة، ئةوةي لةعةمان كرا، ئةوة قانون نية، ئةوة شةريكاتة، 
مةساَلحي شةريكاتة تةوسياتي كردووة، ئَيمة باسي قانون ئةكةين، ئةوةي رةغبةتي ئةكاتن هةر بةكةيئي 

استة دوَييَن زؤر باسم كرد، قةرارَيك وةربطرَين كةبةرداسو خؤي بَينت، بةآلم ئَيمة باسي ئةوة دةكةين ضي رد
بنانني، ئةمة مةساَلحي شةريكاتة، ئةطةر حةز ئةكات هيض حماميةكي نةبَيت، بةكةيئي خؤي بكاتن، بةآلم 

 .ئايا ئةوة لة ناحيةي قانوني لةمةساَلحي كؤمةَلطاداية، كاك عومةر داواي كرد دوايي كاك كةريم
 :الر ن عليبةردَين عمر عبد
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كة ئَيستا بةكار ئةهَينرَيت،  131من لةسةر قسةكةي كاك شَيروان، لةبةر ئةوةي لةقانوني شةريكات ذمارة 

شةريكات تةصنيف كراوة، كة ئَيستا شةريكةي رةردي هةية، شةريكةي زات مةسئولية حمدوودة هةية، 
شةريكةي رةردي نةيةتة ئَيرةوة، بةواتا مشاوري قانوني نابَيت، شةريكةي مساهمة هةية، خؤ ئةطةر ئاوها 

لةبةر ئةوةي شةريكةي زات مةسئولية حمدوودة، دروست بووني لةدوو كةس دةست ثَيئةكات، بؤ ثَينج 
كةس، بةآلم شةريكة رةردييةكة جائينة بةيةك كةس دروست ببَيت، شةريكة رةردييةكة زةماني شةريكة 

ني شةريكة، ئةموالي خاوةنةكةي كة رةرديية زةمانة بؤ دةيين شةريكة، بةآلم مةسئوليةتي هةموو ديو
لةزات مةسئولية حمدوودة، رةقةت مومتةلةكاتي شةريكة، زةمانةت هةَلئةطرَيت نةك ماتةبةقاي 
مومتةلةكاتي شةريكةكان، لةبةر ئةوة شةريكةي رةردي جياوازة لةطةَل لةزات مةسئولية حمدوودة، زؤر 

 . سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

تةوزحيي بؤ بدةم، يان كاك شَيروان تؤ خؤت تةوزيح ئةدةيت، ئةوة واية، بةآلم بةرةئي من رةئس مالةكة 
زؤر موهيم ترة، رةردي بَيت، حمدوود بَيت، مساهمة بَينت، لةسةر ئةساسي رةئس مال تةحديد بكرَينت، 

لنام بكرَينت، رةنطة ئةمة هةبَيت هةندَي شةريكة رةئس مالةكة زؤر بَيت، كة زؤر بوو رةئس مالةكةي ئي
هةية خاوةنةكةي يةكَيكة، بةآلم رةئس مالةكةي بةمةالينة، زؤريشة موحتاجي مشاور قانونية، رةنطة 
شةريكةي مساهمة بَينت، بةآلم رةئس مالةكةي هيض نةبَينت، موحتاج نةبَينت، جا لةبةر ئةوة لةسةر 

 .ثَيم راسترتة، لةئاسو ثرؤذةكةشداية، كاك كةريم ئةساسي رةئس مالةكة، من شةخصيةن
 :بةردَين كريم حبري عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة قسةكاني كاك رةشاد، بةرداسو هةموو شةريكةيةك مولنةمة، مشاور قانوني هةبَينت، ئةوة لة 
مشاور مولنةمة دةبَيت لة هةموو  قانوني ثَيشانيش لةبةغدايةش هةر وابووة، لةهةموو وآلتان هةرواية،

شةريكةيةك هةبَيت، بةآلم ئةطةر كَيشةش هاتة ثَيش ئةو شةريكةية موخةيةرة، خؤي ئازادة هةر 
 .ثارَينةرَيك ئةطرَيت، يان نايطرَيت، خؤي ئازادة، بةآلم مشاور ئةبَيت هةبَينت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاك سةردار وتي لة سَي شةريكة زياتر نةبَيت، ئةوةي موقتةرةحي  ئَيستا يةك شت رةرق ماوة ئةوةي

ليذنةي قانوني دةَلَيت ضوار شةريكة زياتر نةبَيت، هةردووكي مةنتقة، زؤر رةرقيان نية، ئةطةر كاك 
 .سةردار ثشتطريي موقتةرةحي ليذنةي ياسايي بكاتن، رةرقَيكي واي نية، رةرموو كاك سةردار

 :زو هركيبةردَين سردار صباح بو
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةردَين جةنابي سةرؤك من سورم لةسةر ثَيشنيارةكةي خؤم، لةبةر ئةوةي رَيذةي ثارَينةران ئَيستا لة 
تَيثةرديوة، وابنامن رَيذةي كؤمثانياكان زؤرن، دابةش نابَينت، بؤية ئةطةر ئةو رَيذةية ضةند كةم  3544

 .سوثاسبكةينةوة، عةدالةتي تَيداية، زؤر 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ضةند كةس هةية، ئةو موقتةرةحةي كاك سةردار ثشتطريي لَي دةكات، كَي لةطةَل ئةوةية كة هةر حماميةك 
لةسَي شةريكة زياتر نةطرَيتة دةست، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية با دةست بَلند بكات تكاية، كَي لةطةَل 

اربع شركات وطنية وشركتني )يةكةية، لةئةصَلي مةشروعةكة ئةَلَيت ئةو موقتةرةحة نية، ئةغلةبية بؤ سَي
ئَيستا ئَيمة تةسويتمان كرد بؤ سَي شةريكة وةتةنيةكة، دوو شةريكة بيانيةكة قسةمان لَي ، (أجنبيتني

نةكردية، كاك عومةريش ئيقرتاحَيكي كرد وتي بابَيتة يةك، يةك ئةجنةبي بَينت، كةسَيك هةية، رةرموو 
 .ةركاك عوم

 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر عةرووم بكةي، من ومت ببَيتة ضوار لةسةر مةشروعةكة، دواني حمةلي دواني بياني، نيسبةتي 
شةريكاتي ئةجنةبي كة زؤر زيادي كردووة، بةشةريكاتي ئوم كةهاتوون، ياخود بة رروع كةلَيرة 

ت يان لةهةولَير بَي، يان لةهةر شوَينَيك بَيت، شةريكات زؤر بووة، شةريكاتي كردوويانةتةوة لةسلَيماني بَي
مةحةلي خؤمشان زؤرة، بةتةئكيد واية لةسةر جةدوةلي حمامني لةالي ئَيمة لة سلَيماني، حمامي نةبوو 
 ببَيتة مشاوري شةريكة، يةعين حةتا لَيرةش لة نقابةش حمامي هةبووة، ثَينج شةريكةو شةش شةريكةشي

هةية، بةآلم ئةطةر بَيتوو دوواني حمةلي و دوواني ئةجنةبي بةيَو، عةدالةتَيك لةتةوزيعةكةدا 
ئةبَيت،ضونكة ئةجنةبيةكان ئجور زياتر ئةدةن، مةحةلييةكان ئجوريان كةمرتة، هةندَي جار هةر ناشيدةن، 

 .بة حماميةكة دوو بة دوو بَيت ئينساف و عةدالةتي زياتر تياية، زؤر سوثاس
 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .كاك شَيروان، رةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من تةوزحيةكةم لةسةر ئةو ئةساسةية بةحةقيقةت، ئَيمة كة موقتةرةحَيكمان داية لة ليذنةي قانوني، 

ةلةي عةدالةت ئةوةي كاك ضوار شةريكةمان داية بةموتَلةقي، حماميةكةمشان ئازاد كردية، رداستة مةس
عومةر باسي كرد، بةآلم شةريكاتي ئةجنةبيش بةرداسو، عادةتةن ئةضنة كن ئةو حماميانةي كة دةساَل 
خنمةتي هةيةو ثاننة ساَل خنمةتي هةية، حماميةكاني تر مةغدور ئةبن، لؤية بةرداسو ئَيمة ومتان ئةطةر 

ة زياتر تةحقيق بَيت، هةر ئةوةية مةبةستةكة دوا ئةو ئازادية بدةينة حماميةكة، رةنطة ئةو عةدالةت
 .رةئيش رةئي ئَيوةي بةردَينة، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت، سَي بَينت، نةك سَيي مةحةلي بةرداسو ثَيشنياري ئَيمة ئاوا نةبوو، ثَيشنياري ئَيمة ئةوة بوو كؤي شةريكا
 .و هيضي ئةجنةبي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةواتة رةنطة من وزؤريشمان غةَلةت تَيطةيشتبني، من و زؤريشيان كة دةستيان بَلند كردووة، لةبةر ئةوة 
 داوا دةكةم دةرطا بكةينةوة، دةنط بدةن بؤ ئةوةى ئيعادةي موناقةشةي ئةو مةشروعة بكةينةوة، كَي

لةطةَليةتي با دةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، سةبةبةكةي ئةو غةَلةتةية، بةس 
سابيقة نابَينت، كة دةنطماندا جارَيكي تر ناطةردَيينةوة، لةبةر ئةوة غةَلةتةكة لة تَيطةيشتين موقتةرةحةكة 

ةوة سةري، لةسةرمان تةسجيل مةكةن، بَلَين بوو، ئةطةر نا تَيطةيشتنةكة غةَلةت نةبوواية، نابَي بطةردَيين
لةرآلن رؤذدا، دةنطمان بؤدا، بةآلم دوايي دةنطمان بؤدا بطةردَيينةوة، ئةوة لةبةر ئةوةي غةَلةت 

 .تَيطةيشتبووين، كاك شَيروان رةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نابتم، تةبريرةكةش ئةوةية بةحةقيقةت، ئةطةر هاتوو ئَيمة من سةد لةسةر سةد لةطةَل بؤضوونةكةي جة

ئةو تةسويتة بةنةزةري ئيعتيبار وةر بطرين، ماناي ئةوةية ئةوةي نةقابة داواي كردية، ئةوةي ئَيمةش 
داوامان كردية، هيض يةك تةحقيق نابَيت، ضونكة وةخو خؤي سَي شةريكة بووة، حماميةك حةقي 

دةمانةوَيت زياد بَيت، ذمارةي حمامي زيادي كردية، ذمارةي شةريكاتيش زيادي هةبووة، سَي بووة، ئَيستا 
 .ابطرَيت بؤ ئةم قؤناغة، زؤر سوثاسكردية، بؤية دةبَي ئَيمة نيسبةتَيكي وا زياد بكةين، كة تةوازنةكة ٍر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 موقتةرةحَيكي موحةدةد ةرداسوكَي قسةي هةية بةنووسني بينووسَيت، بؤ ئةوةي وةختمان نةطرَيت، ب

 .ئةطةر هةية، كاك كةمال رةرموو
 (:كمال كةركووكي.د)بةردَينحممد قادر عبدا  

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة حةقيقةت ثَيويستة موناقةشةكة لةو روانطةوة بَيت، كة ضؤن ئَيشةكة بةباشي ئةجنام بدرَيت، نةك كَي 

يكة ئيستيئادة بكات، لةو روانطةوة بَيت، كةئيشةكة، كارةكة بة زؤر حمامي ئيستيئادة بكات، يان شةر
 .دةقيقي، بةثاكي، بةدروسو ئةجنام بدرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كاك شَيروان لةسةر داواي ئةندامي ثةرلةمان  كاك باثري كامال دةَلَيت، جارَيكي تر بؤمان روون بكاتةوة 
 .تكاية

 :اصح حيدريبةردَين شَيروان ن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ثرؤذةي ئةصَلي دةَلَيت، ضوار شةريكةي وةتةني، دوو شةريكةي ئةجنةبي، بةنيسبةت رةئي 
ليذنةي قانوني دةَلَيت، ضوار شةريكة بَيت ض ئةجنةبي ض وةتةني بَيت، حماميةكة موخةيةر بَيت بؤ خؤي، 

 .شةريكة بَيت، ئةوةية كؤي ئةوقسانة، زؤر سوثاس بةنيسبةت ئةوةي كاك سةردار، دةَلَيت سَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الجيوز للمحامي التعاقد مع اكثر من : ئةصَلي قانونةكة كة نقابة داواي كردووة تةعديلي تَيدا بكات، دةَلَيت
و هةموو بؤضي داوايان كردية زياد بكرَيت، لةبةر ئةوةي ئةشركتني وطنيتني او شركة أجنبية واحدة، 

شةريكاتةي لَيرةدا هةية، حماميةكان يةعين بةرداسو بةش ناكةن، بؤية حمامي زياد بووة، لةطةَل ئةوةشدا 
حمامي زياد بووة، شةريكاتيش لةنيسبةتي زياد بووني حمامي، بةنيسبةت زياد بووني شةريكات، يةك لةسةر 

، ئةو موقتةرةحةي نقابة لةبةر رؤشنايي دووة، يةعين ئةطةر دوو شةريكة زياد بووة، حماميةك زياد بووة
ئةوةية، ئةَلَيت ئةو اليةجوزة، بكرَيتة ضوار، لةيةك شةريكةي ئةجنةبيش بكرَيتة دوو، كاك كةريم 

 .رةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةترةي كة ئةو قانونة  بةرداسو لةنةتيجةي تةجروبة، لةو ماوةيةي كة ئَيمة لة حمامات بووين، لةو
دةرضوو، بةو شَيوةية كةسَي شةريكة بَينت، دوو وةتةني يةكي ئةجنةبي، بةرداسو وةزعةكة واي لَيهات، 
ثَيشي كؤنطرة، حمامي بةدةست نةدةكةوت، هةموو شةريكةيةك قةثات بوو، بؤية بةزيادة بةحةقيقى 

ة بؤ ئةوةي معالةجةي ئةوة بكةين، لة قانونةكة، سَي شةريكةو ضوار شةريكة حمامي ئةيانطرت، ئَيم
كؤنطرةدا، وا رَيكةوتني، كة زياد بكرَيت بةو شَيوةي كةلةموقتةرةحي سةنديكادا هاتووة، دووي ئةجنةبي 
ضواري وةتةني، بؤية بةو شَيوةية هاتووة، ئَيمةش لة ليذنةي ياسايي بةثةسةندمان زاني كة حمامي ئازاد 

كة لةوانةية شةريكةي ئةجنةبي سبةي رؤذَي زياتر بَينت لةشةريكةي بكةين شةريكةيةك زياد بكةين، ضون
 .، زؤر سوثاسةوةتةني، بؤية ئَيمة تةحديدي نةكةين باشرتة، لةسةر ئةو ئةساسة وامان لَيكردوو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارام، رةرموو

 :بةردَين ارام رسول مامند
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ريي لةقسةكاني جةنابي كاك دكتؤر ئةكةم، لةسةر ئةو ئةساسةي كةنابَي ئَيمة تةنها بري سةرةتا من ثشتط
بكةينةوة، كة ئايا ثارَينةر ئيستيئادة دةكات، ياخود كؤمثانياكان، خاَلَيكي تر ئةوةية كة ئةو طؤردانكاريانةي 

ة ثَيويسو دةكات كة ئةكرَيت، لةسةر ئةساسي ثَيويسو رؤذة، ديارة نةقابةش هةست بةوة دةكات، ك
ذمارةي شةريكات بؤ حمامات زياد بكات، بؤية ئةوةي كةثَيشنيار كراوة لة جَيطاي خؤيةتي، ثَيويستة 
طؤردانَيك هةبَيت، ناكرَيت ئَيمة هةر لةسَييةكةي ثَيشوو بيهَيَلينةوة، ضونكة بة تةئكيد ئةمساَل لةثار رَيذةي 

 .سوثاسزؤر اهاتوو زياتر ئةبَيت، كؤمثانياكان زياتر بووةو، بةدَلنيايشةوة لة د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَين، رةرموو
 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةنطمانداو بردايةوة، زؤريش روون بوو، دوو ثَيشنيار هةبوو، جةنابت خؤت، يةكةمت خستة 

ةية، ديارة ئةنداماني ليذنةي ياسايي ماندوون، يةعين ئةركي دةنطدانةوة ئةوة يةك، دوو من دوو قسةم ه
زؤر ئةكَيشن ماندوو ئةبن، سوثاسيشيان ئةكةين، بةآلم دوو شت هةية حةقيان لةدةنطدان، لة رةئي 
وةرطرتن، وةكو هةر يةكَيك لةئَيمة لةئةنداماني ثةرلةمان هةية، يان ئةندامَيكي ليذنةيةكي ترة، ئةوة 

بة دواوة ثَيشنيار ئةكةم، ئةو مةسةلةية رةنطة زؤر تايبةمتةند بَيت بةليذنةي  يةك، دوو من لَيرة
ياساييةوة، لةبةر ئةوةي مةسةلةي حمامية و ئةوانة، بةآلم بؤ ليذنةكاني تريش هةميشة تايبةمتةندي 

نيش، ليذنةكان بةقةدةر تايبةمتةندي ليذنةي ياسايي لةبةرضاو ناطريَين، بؤ منوونة لة ياساي وةزارةتةكا
وةزارةتي رؤشنبريي رةنطة ئةوةندة ثةيوةندي بة ليذنةي رؤشنبرييةوة هةية، بةليذنةي ياساييةوة نةبَيت، 
لة دانيشنت لةوَيندةر، ئَيمة لةليذنةكان كة دَيني وةكو ميوان سةير دةكرَيني، لةكاتَيكدا ئَيمة لةليذنةكاني 

يةكة لةبةرضاو بطرن، دووش مةسةلةي سَي تر تايبةمتةندميان هةية، ئةوان رَيكخستين اليةنة ياساي
ثارَينةرةكة، هةم بؤ ثارَينةران باشرتة، هةم بؤ كؤمثانياكان، دوايي كؤمثانيا هةية زؤر طةورةية، هةندَيكيش 
زؤر بضووكة، بةراي خؤم ئةو مةسةلةية درابوواية دةنطدان، ثَيويسو نةدةكرد كةدووبارة بكرَيتةوة، زؤر 

 .سوثاس
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي

با تةوزحيَيك بدةم لةسةر قسةكاني جةنابت، يةكةم خؤمان شةر ان كرد ومتان دةنطماندا، بةآلم بؤمان 
نةطةيشتوومة، وام  تَي دةركةوت لة دةنطدانةكة تَينطةيشتووين، كة دةنطدراية، خؤم يةكَيكم لةوانةي كة

بووة، ئةو برادةرة،  سوء فهمئةوة ئيعتيادية، دةركةوت، زانيان لةبةر  زاني سَييةكة بؤ هةمووانة، دوايي كة
ئةو ئةندامي ثةرلةمانةي دةسو بلًَند كردووة، وةكو خؤشم هةموو وتيان تَينةطةشتووين، ئةطينا ناكرَينت 
كة دةنطماندا بطةردَيينةوة، بةآلم لةبةر ئةوةي لةدةنطدانةكةي تَينةطةشتبووين، دةبوواية ئيعادةي 

جةنابت راست نية، عةمووم دةكةي، ليذنةي قانوني مةسئولةتَيكي تايبةتي  بكةينةوة، دوو ئةو رةئيةي
هةية، مةسئوليةتة قانونيةكة ئةوان هةَلي دةطرن، هةريةكةو ليذنةي خؤي لةبواري ثةروةردة، ليذنةكة 
تايبةتي خؤي هةية، ناكرَينت ئةوةي ليذنةي ثَيشةسازية وةكو تايبةمتةندي لة ليذنةي ثةروةردةدا كة رةئي 
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وةردةطريَينت، وةكو يةك وةربطريَينت، ئةو مةسئوليةتةكةي هةَلدةطرَينت، ئَيمة ئيشمان دةرهَيناني قانونة، 
صمامي ئةماني قانومنان ئةو ليذنةيةية، لةبةر ئةوة ئيعتيادية هةموومان، طوَيردايةَلي بؤضوونةكانيان بني، 

يراسةتيان كردووة، هةر هةَلةيةك هةبَينت ضونكة نصوصةكان الي ئةوانة، ديقةتيان كردووة، دانيشتوون، د
هةموومان تةحامولي ئةكةين، بةآلم ئةوان زياتر تةحةمولي ئةكةن، من شتَيك ئيمنا ئةكةم هةتا كاك 
ررسةت لةبنةوة ئيمناي نةكردبَي نايكةم، ضونكة مةسئوليةتةكة وةكو سكرتَيري ئةجنومةن ئةو 

ليذنةي قانوني، كة صياغةكان ئةكةن و شت ئةكةن،  تةحةمولي ئةكاتن، ئةويش ئيستسنا ئةكاتن لةسةر
هةمووتان لة صياغةكة تةحةمول ناكةن، لةبةر ئةوةية كة ئةو تايبةمتةندييةي ليذنةي قانوني هةيةتي 

 . تةبيعيشة، هةموو دونيا واية، كاك خورشيد، رةرموو
 :بةرديََن خورشيد سليم شَيرة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة برادةران نيشانياندا، كة ساآلنة شةريكات زياد دةبَيت، ضةند ساآلنة شةريكات زياد  ثَيم واية هةندَيك

دةبَيـت ئةوةندةش ساآلنة حماميةكان زياد دةبن و تةخةروج دةكةن، وةكو ئةوان بةو رَيذةية زياد دةبن، 
ن مستةشار حماميمان هةية، هةريةكةي ئةطةر سَي شةريكة وةربطرن، يا 3544دووةمني وةكو باس دةكةن 

بن، دة هةزار شةريكةمان ئةوَيت، ئايا ئَيستا دة هةزار شةريكةي خؤماَلي وئةجنةبي لة كوردستان هةية؟ 
بردوا ناكةم، سَييةمني من ثشتطريي رةئةكةى كاك سةردار ئةكةم سَييةكة بَيت يةكي ئةجنةبي دووي 

 .خؤماَلي، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حَيك ئةكةم، داواي لَيبوردن ئةكةم لةوانةيشي كة ناوم نووسيوون، ئةطةر ليذنةي قانوني وةَلآل من موقتةرة
هني بكاتن بؤ ئةوةي ئةو مةوزوعة هني نةبَيت، واتة وةتةنيةكةش كةم بكرَيتةوة بكرَيتة دوو، ئةطةر 

ئةوانةي  موارقن ئةو موقتةرةحة ثَيم واية باشة دوو بةدوو، موقتةرةحي كاك عومةريش وابوو، باشة با
 .داواي قسةيان كردووة، ماوةى قسةيان بدةمَى، كاك دكتؤر دلَير

 :يسةدلَير امساعيل حقي شاو. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو جةنابي سةرؤك ئَيستا ذمارةي كؤمثانياكان زيادي كردووة، كؤمثانيا خؤماَليةكان زيادي كردووة، 
ذمارةي ثارَينةران زياد دةكات، بةآلم كؤمثانيا بيانيةكان ئةوةندة زياد نية بةآلم وةكو باسكرا وةكو ئةوةش 

ذمارةكةي، من ثَيشنيازَيكم كرد ومت، سَي كؤمثانياي خؤماَلي لةطةَل كؤمثانيايةكي بياني، يةعين ئةبَيت 
كؤمثانيا بةضوار، ئةمة ننيك ئةكةوَيتةوة لةثَيشنيازةكةي ليذنةي ياسايي، يةك، دوو رةضاوي ئةوة ئةكات 

بيانيةكان، طةورةن، طةورةترن، ذمارةشيان كةمرتة، بؤية ئةمة لةراستيدا ثَيشنياري ليذنةي دارايي 
وئابووريشة بؤ ئةو ياساية، ئةمة ثَيشنيازي ئةوانة من ئةخيةمة روو، ئَيمة بةرداسو ئةو ياسايةمان 
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ت بةضوار كؤمثانيا، سَيي ديراسةكردو تةنها ئةو موالحةزةيةمشان هةبوو لةسةري كةذمارةكة بكرَي
 .خؤماَلي، يةكي بياني، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار ئةطةر قسةي تازةت هةية رةرموو، بةآلم ئةطةر عةيين قسةت هةية ئةوة ببورة

 :بةردَين سردار صباح بورو هركي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ست ناكةم هيض شتَيكي تَيدابَيت، من ومت نة شةش شةريكةو نة بةرداسو ثَيشنيارةكةي من زؤر وازحةو هة
ضوار شةريكةي ليذنةي ياسايي، سَي، واتة كؤيةكةى، لة قسةي جةنابيشت وا تَيطةشتم كة جةنابت 
بةتةواوي تَيطةشتبووي لة ثَيشنيارةكةي من، من نةم ديتية مادةية تةجنيئة بكرَيت، يةعين ئةوة ضةند 

شةريكات وتةنية بَيت وئةوي تريان شةريكات ئةجنةبي بَيت، خودي ماددةكةية،  مادةيةك نية، يةكةميان
يةك صياغةية كو تةجنيئة ئةكرَيت، ثَيشنيارةكةي ئَيمة وازح بوو دةنطي لةسةر درا، لةطةَل ئةو مةنتقةي 

بةآلم  كة دكتؤر كةمال باسي كرد، سةد لة سةد لةطةَليمة، دةبَي ضاومان لةوةي بَيت كةبةباشي ئيش بكةن،
ثرسيارةكة ئةوةية، ئةطةر حمامي، حمامي شةش شةريكة بَيت، باشرت ئيش ئةكات يان هي سَي و دووان باشرت 
ئيش ئةكات كةكةمرت بَيت، منيش لةكؤنطرة بةشدار بوومية، كؤنطرةي ثارَينةران ئةنداميش بوومة، لة 

تةوسياتَيكمان لؤ نةهاتية ليذنةي تةوسيات، تةوسياتةكةش هةمووي بةخؤمان نووسيومانةتةوة، هيض 
رَيذةي حماميان كةمة وبةش ناكات، ئةو ثَيشنيارةي كة زؤر بكرَيت تةنها لة  ة،كةرَيذةي كؤمثانيا زؤر

بةرذةوةندي حمامية دةوَلةمةندةكانة، بؤية ثشتطريي لةثَيشنياري كاك خورشيد دةكةم، دوو مةحةلي و 
 .يةكي ئةجنةبي و سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ئيختالرةكةمان لةوةداية، كة ضةند ئةجنةبي و ضةند خؤماَلي بَيت، بؤية تةرسري ناكرَينت، دةبَي 
تةرسري بكرَينت، موختةليئني لةوةي كةضةند خؤماَلي و ضةند ئةجنةبي بَينت، قسةكاني تر تةوزحيةكةي 

خؤماَلي، ناكرَينت بَلَيني ضوار،  باشة، بةآلم مادام موختةليئني دةبَي بَلَيني، ئةوةندةي ئةجنةبي وئةوةندةي
 .ئةوةي موقتةرةحةكة وتي سَي، لةبةر ئةوة دةبَي تةرسري بكرَيت، كاك عومةر، رةرموو

 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .من قسةكاني خؤمم كرد ثَيشرت، هةر ئةوةي ثَيشوو بوو، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مجال
 :ةردَين مجال حممد قاسمب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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لةبةر ئةوةي تةقامسَيكي موشتةرةك هةية لةبةيين حماميةكان، لَيرة ئةتوانن، نوَينةرايةتي خةَلكي ناوخؤ 
بكةن، بةآلم بةنيسبةت دةرةوة، هةموو حماميةك ناتوانَيت نوَينةرايةتي شةريكةيةك بكات، ئةوان عادةتةن 

ميةك ئةكةن، بؤ ئةوةي كة نوَينةرايةتيان بكات، يان ناحيةي ياسايي، ئةبَي شارةزاي كة ئيختياري حما
ياساي ئَيرةي هةبَيت، شارةزاي ياساي دةرةوةي هةبَيت، لةطةَل ئةوةشدا ئيختيصاصي هةبَيت، لةو وةزعةي 

ةزايي هةبَيت، لة كة ئيشي تيا ئةكات، تؤ مةوزوعَيك بينا بَيت، جياوازة لةنةوت، ئةبَي حماميةك بَيت كةشار
ئوموري نةوت و ئةو ثَيويستيانةي كة ئةكرَي، لةبةر ئةوة بةردةئي من سيانةكة بؤ مةحةلي زؤر زؤر واردة، 
بؤ ئةوةي هةموو حماميةكان بةريان بكةوَيت، بةس بةنيسبةت دةرةوة تةحديد نةكرَيت، هةموو حماميةك 

 .، زؤر سوثاستواناي ئةوةي نية، نوَينةرايةتي شةريكاتي دةرةوة بكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو ئَيستا سَي ثَيشنياز هاتة ئاراوة، يةكَيكي شةشة، يةكَيي سَيية، يةكَيكي تريان دوو بةدووة، من رةئم 

 .دةنطدانةوة، ئةوا ضاكرتة، زؤر سوثاس لةطةَل دوو بةدووة، ئةطةر بةردَينيشت بيخةيتة
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةس ئاماري ئةوةي هةية كة ضةند شةريكةي ئةجنةبي لَيرة هةية، مقابلي ضةند شةريكةي وةتةني

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

م من ئةمةوَيت ئةوة تةوزيح بدةم، مةسةلةي مومكينة، ئامارَيكي رَيك وثَيك نةبَيت لةالي ئَيمة، بةآل
شةريكات، حةز ئةكةم بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان بنانن، هةموو مةعاملي كوردستان ئَيستا شةريكاتن، 
هةمووش ملنةمن كة حمامي دابنَين، مةسةلة ئةوة نية ئَيمة بَلَيني ئةوة شةريكةي بيانية، ئةوة هي 

بويتة شةريكات، هي كاشي هةمووي بويتة شةريكات، هةموو معاملةكان خؤماَلية، مةعاملي بلؤك هةمووي 
سيئةتي شةريكةيان وةرطرتية، لةبةر ئةوةي ئيمتيازات لةشةريكةكة وةردةطرن، بؤية مةرهومةكة بةو 

 .شكلةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شيخ ا ، رةرموو
 :بةردَين شيخ ا  ابراهيم شَيخ ا 

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
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من ثشتطريي لةرةئي ليذنةي ياسايي ئةكةم، لةبةر ئةوةي ئَيستا ثارَينةر زؤر بوونة، ثارَينةرَيك ئةمساَل 
 – 15دةرضووة، ياخود ثار دةرضووة، خربةو تةجروبةي لةكوَي بوو، ئةو ئيشةي بتوانَي وةكو ثارَينةرَيكي 

كة بةوة رازي ئةبَينت، دوايي شةرت نية ئةوانةي ساَل خربةو تةجروبةي هةية بةردَيوةي ببات، كام شةري 04
كة دةرضوونة هةمووي حمامات بكةن، زؤريان هةر هةويةكةيان لةبةركية، ئةصَلةن من وائةزامن زؤري 
ئةبينم، ئيشي حماماتيش ناكات، لةبةر ئةوة زؤر ثَيويستة تةئكيد لةسةر ئةوة بكرَيتةوة، ئةوانةي كة ئةو 

خاوةن خربةو تةجروبة بن، بؤ ئةوةي بتوانن ئيشةكة بةردَيوة ببةن، ض شةريكاتي  كارةيان ثَي ئةسثَيردرَيت،
 .ئةجنةبي ض شةريكاتي ناوخؤيي، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة رؤذان

 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةردٍَِين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اناية، يةكةميان سةرمايةى كؤمثانياكةية، واتة ئةطةر لة ثرؤذةي ياسايةكة ئَيمة ضةند ثَيوةرَيكمان د
سةرماية لةوة كةمرت بوو ثَيويسو بة ثارَينةر نية، دوايي يةك، دوو برادةر لَيرة باسي ئةوةيان كرد، 
حماميةكة ثَيرداناطات ئةوةندة كارةي بكات، ئةو ذمارةي كةلة ثرؤذةكةدا هاتية، ئةوة حةدي ئةعالية واتة، 

ر نةبَيت، لَيرة ئازادة حماميةكة لةطةَل يةك شةريكة عةقد دةكات، يان لةطةَل دوو، بةس لةوةندةي زيات
لةوةندةي زياتر لؤي نية، يةعين ذمارة كةمةكةمان دياري نةكردية، بةس بةرزترين ئاست كةتاضةند لؤي 

 .هةية، لةطةَل ضةند كؤمثانيا عةقد ببةستَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جيوز للمحامي  ال)ضةند موقتةرةحَيكمان هةية، خؤي ئةصَلي قانونةكة كة خوَينرايةوة،  نن ئَيستائةزا
ئةوةى كة خوَينرايةوة غةَلةتَيكي مةتبةعية كاك عةوني هيين  ،(التعاقد مع اكثر من شريكتني اجنبيتني

نةقابة زيادي كردووة، كردووة، خؤي وةية بةس نووسراية ئةو، وشريكة اجنبية، واتة لةئةصَلةكة سَيية، 
ليذنةي ياسايي زيادي كردووة، ئَيمة لَيرة هةندَيك ئةندامي ثةرلةمان كاك عومةر دوايش، يةكَيكي تريش 
تةئيدي كرد، دوو بةدوو ليذنةي ياسايي موارةقةتي كرد، ئةو موقتةرةحة تازةية، لةاليةن ئةنداماني 

عةدةدة، ئةوة دةخةمة دةنطةوة، واتة دوو بياني دوو ثةرلةمانةوة، بةموارةقةتي ليذنةي ياسايي و كةمرتين 
خؤماَلي، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية با دةسو بَلند بكات تكاية، زؤر سوثاس كَيي لةطةَلدا نية، 
بةزؤرينةي دةنط دوو بةدوو، ئةوانة هةموو شةريكات ئةطرَيتةوة بؤ شةرحة، كاك زانا نوقتةي نينامي 

 .هةية، رةرموو
 (:زانا)خضر ر سعيدبةردَين قاد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةو دةنطدانةي كة كرا تةنها بؤ ئةو ثَيشنيارة بوو، بؤ تةواو ماددةكة نةكراوة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موقتةرةحةكةت شتَيكي ضاك بوو، بةآلم موقتةرةحةكة هةمووي ماددةكةي دةكرد بةوةي كةلة نقابة 

يي بةو تةخريةي كة كرا، موارةقةتيشمان بؤ كرد، كَي لةطةَليةتي با دةسو هاتووة، ثشتطريي ليذنةي ياسا
 .ماددةيةكي تر تكاية. بَلند بكات تكاية، كَيي لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط ئةم ماددةيةش وةرطريا

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :لعشرون من القانون وحيل حملها ما يليتلغى املادة السادسة وا -:املادة السادسة
ال جيوز تسجيل اية شركة صناعية او جتارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت : املادة السادسة والعشرون

 .   او اجنبية اال بعد تنظيم عقد تأسيسها او تسجيل فرعها من قبل حمام ممارس على االقل
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اساييراي ليذنةي ي

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شةشةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة
ى بردطةكانى دووةم و سَييةم لة ماددةى بيست و شةشةم هةَلدةوةشَيتةوة و بردطةى يةكةم دةبَيتة ئةسَل)

 (.ماددةكة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد رةرموو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةسجيلي شةريكات دوو بةشة، بةشَيكيان شةريكة بةكاملى، ئةما ئةوانةي كة موتةعةليقن، بةشةريكاتي 
رة واي بةباش ئةزامن باسي ئةجنةبي، موستةمسةكاتي خؤيان دَينن، بةرةرع تةسجيل ئةكةن، لَي

رةرعةكةش بكةن، لة زمين تةسجيل، ضونكة ئةويش تةسجيلة، ئةطةر باس نةكرَيت رةرعةكة لةبؤي 
 .هةية، ئةوةي جَيبةجَي نةكاتن، ئةوةي حكومةت دةيَلَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر

 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

من ثَيم واية عقد تأسيسي يان من قبل حمامي ممارس على اقل، حمامات تةصنيف كراوة، دةرةجاتة كاراية، 
 .راوَيذكارة، موستةشارة، ثَيويستة لَيرةدا دةرةجةي حماميةكة، باسي لةسةر بكةين، ممارس ضية، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو كاك شَيروان

 :صح حيدريبةردَين شَيروان نا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حمامي سَي ثلةية، ثلةي يةكةم، تازة خترج دةكات موتةمةردينة، ثلةي دووم كةسَي ساَلي بةسةر تَيدةثةردَيت، 
ثَيي دةَلَين حمامي ممارس، ثلةي سَييةم، موستةشارة كة ثَينج ساَلي بةسةردا تَيئةثةردَيت، كة بووة 

وي موتَلةق دةبَيت، ئةواني تر بةنيسبةت قانوني حمامات سالحياتيان موستةشار سةآلحياتةكاني هةمو
 .موحةدةدة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نوقتةيةك هةية كاك شَيروان ئةوةي كاك رةشاد ئيستئساري كرد، نوقتةي جانبة، شةريكاتي ئةجنةبي لَيرة 

ةبةر ئةوة ئةبَي ئيشارةت بةوة بدرَينت، عةقدي تأسيسي، حةتا هي عَيراقيش رةرع دةكةنةوة لَيرة، ل
 .بةنيسبةت ئةوانة كردنةوةي رةرعة ئةصَل نية، عقدي تأسيسي لةوَي تةقديم كردووة

 
 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةي ئَيمة ئةوةي ئَيمة مةعلومامتان هةية، دووبارة ئةو شةريكاتانة دَينةوة لَيرة تةسجيل ئةكرَينةوة، ئة
 .مةعلومامتان هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .قانون تازة بؤي هةية رةرع بكاتةوة، ئةوةندةي من لةسلَيماني لة بريم بَينت، كاك عومةر رةرموو

 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةي خيتامي لةطةَل ئةعمالي بةنيسبةت رةرعي شةريكة ئةجنةبيةكان، نينامي ئةساسي لةطةَل مينان
موجنةزي ئةو شةريكةية، شةريكةي ئوم، لة شوَيين خؤي ئةيهَينَيت بةتةسديق كراوي، ئيرت دائريةي كاتب 
عدل ئةيكات، جاري وا هةية مةحكةمةي بيدائةي ئةو وآلتة ئةيكات، دَيتةوة لةالي خؤمان تةرجومة 

 .نةرسي ئةو نينامةي كة هةيةتي، سوثاس ئةكرَيت، لة كاتب عدل موسادةقةي لةسةر ئةكرَيت، بة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةبَيت سيغةيةك بدؤزرَيتةوة بةنيسبةت ئةو شةريكاتي ئةجنةبيةي كةرروع ئةكةنةوة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .هةية، نةك بةقانوني حماماتمن تةسةور ئةكةم ئةو رةقةرةية زيادة، ثةيوةندي بةقانوني شةريكاتةوة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد رةرموو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر بَيتوو جَيطاي نةكرَيتةوة، بةهيض ئيمكان نية ئَيمة بتوانني عيالجي ئةوةي بكةين، ئةوكاتة ثابةند 
شةريكةكان ئةوةي هاتية بيانيةكان لَيرة ئيشَي دةكةن، زؤربةي  نابَيت بةو قانونةي ئةو رروعة، زؤربةي

 .زؤريان رةرعيان كرديتةوة، نةك تةسجيلي عام لَيرة بكةن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تاريق رةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارقبةردٍَِين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يش دةكاتةوة، شةريكة هةية، لَيرة خؤي دةيهَييَن و تأسيسي هةردووكي هةية، تأسيسيش هةيةو رروع

 .دةكات ولَيرة بؤيةكةجمار شةريكة دةكاتةوة، هةشة رةرعة لةئةوروثا دَينَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك شَيروان، من نازامن ثَيم واية ئةو ماددةية هةر زياديشة، لةبةر ئةوةي ئةوةي خوَيندتانةوة، قانوني 
 .هةية، ئةو تةحديدي كردووة، نازامنشةريكات 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ساَليش دةبَيت، كةتةسجيلي شةريكات  دةبَي  04 – 15ئةوة ئةو نةصة زؤر متةداولة نةك ئَيستا مومكينة 
لؤية ئَيمة ئةو  حمامي بيكاتن بةرداسو ئةوةش مةوردَيكة بؤ حمامي، تعنينَيكة بؤ مةركةزي حمامي،

نةسةمان ثةسةند كردية، دوو رةقةرةكةميان الداية، ضونكة تةعارز دةكاتن لةسةر ئةو ماددانةي كة ئَيمة 
ثَيشرت تةصويتمان بؤ كرد، يةكَيكيان عيالقةي بةشةريكاتي وةتةني هةية، ئةوي تريان عيالقةي بةذمارةي 

 .َي شةريكة زياتر تةسجيل بكاتتةسجيل كردني شةريكات هةية، كةنابَي هيض حماميةك لةس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 باشة ئةطةر جوملةيةك ئينارة بكرَيت، با لةتسجيل عقد تأسيسها او رتح رروعها، ئةمة رةرقي هةية، 
 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لصناعية ئةوجا تةواو بكرَيتثَيشنياري صيغةيةكي تر ئةكةم، الجيوز تسجيل شريكة او ررع ا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك عومةر رةرموو
 :بةردَين عمر عبدالر ن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو صيغةي كة هاتووة زؤر بةشامل هاتووة، كةباس لةتةسجيلي شةريكةكة ئةكات، تةسجيلي شةريكة لةالي 

ةلَيرة تأسيس ئةكرَيت، يان وةكو بامسان كرد، بةنينامي مسجيلي شةريكات بةنينامي داخليةكةي بَيت، ك
شةريكةي ئوم بَيت كةدَيت لَيرة رةرعَيك ئةكاتةوة، لَيرة كةباس لة عةقدي تأسيسةكةي ئةكات كاك شَيروان 
من تةئيدي رةئةكةي ئةكةم، قانوني تسجيلي شةريكات باسي لةسةر كردووة، ئةبَيت حمامي نينامة 

بكات، ناوي حماميةكةشي لةسةر بَيت، جاران لةوةزارةتي جتارة ئةو حمامية داخلييةكةي بؤ تةننيم 
روخسةتَيكي تايبةتيشي ثَيئةدرا، كة ئةبَيتة مسجلي شةريكة، شهادةي تسجيلي شةريكاتي ئةبوو، ئَيمة لةم 
قانونة بامسان كردووة، ئةو حماميةي كة ضةند شةريكةي هةية، لةسةر ئةو شةريكاتانةي خؤي رةسم 

ةوة بة نيقابة، بةواتا بَيت ئةو عقدة تأسيسية لةناو ئةو قانونةي نيقابةي حمامني ئةبَيت، زؤر ئةدات
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد رةرموو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( أ)تطبق ماجاء من الفقرة بَلَيني، ( ب)وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ( د) دةكرَي ئةو ماددةية بكةينة دوو بردطة، 
 .زؤر سوثاسمن املشروع اعلى فروع الشركات االجنبية يف االقليم، 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 وةَلآل ئةطةر ليذنةي قانوني ثَيتان باشبَيت، ئةوةي من ئةوةل جار ومت ثَيم واية وازح ترة، ئةخيوَينمةوة،

جتارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت او اجنبية اال بعد تنظيم ال جيوز تسجيل اية شركة صناعية او 
ئةوجا رتحي رروع شروتةكةي ضؤنة . عقد تأسيسها او فتح فرعها من قبل حمام ممارس على االقل

حمامييةكة حازر ئةبَيت، عقدي شةريكةي ئةصَليةكة ضؤنة، ئةطةر ليذنةي ياسايي موارقة، نوقتةي نينامن 
 .د رةرمووهةية، كاك حمم

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي من بةكةمي ئةينامن، وةزارةتي جتارة ئةمة كةمَيك دواخبةين ئةم خاَلة، ضونكة ئةوان ياسايةكيان 
هةية ئَيستا، ياساي تسجيلة، هةر شةريكةيةك لةكوردستان تسجيل ئةبَيت، لةدةرةوةش بَيت تسجيل ببَيت، 

ري عَيراقدا ئةتوانَي لة هةر جَيطايةك بيةوَي رةرع بكاتةوة، بةبَي ئينن وةرطرتن، لةبةر ئةوة لةسةرانسة
 .ثَيم باشة ئةمة دواخبةين، ثرسيارَيك لةوان بكةين ئةو نينامةي ئةوان ضي ئةَلَيت، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةندةية كة ليذنةي قانونيش  خؤي ئةوة تةعديلي قانونةكةية، جا من ئةو موقتةرةحةي خؤم،

 .موارةقةي لةسةر كردووة، او ررعها ئينارة بكرَينت، شةريكةية، رةرموو كاك عومةر
 :بةردَين عمر عبدالر ن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رتحي ررعةكةي شةريكةي ئةجنةبي حماميةكة نينامي ئةساسي بؤ دانانَي، نينامي شةريكةي ئوم دَيت، 

 .يق ئةكرَيتةوة، نةرسي نينامةكةي خؤي ئةبرَيت بؤ شةريكات، زؤر سوثاسلَيرة تةصد
 :بةردٍَِين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي كاك عومةر كة رةرعَيك لَيرة رةرع ئةكاتةوة، دةضَيتة موديريةي شةريكات، ناوي ضية مديرية عامة 
سيسي رةرعةكةية، وةكو للتجارة تسجيلي ئةكات، كة رةرع بوو كةكرديةوة حماميةكة حازربوو بؤ عقدي تأ

ئةو شةريكةيةي كة تازة تسجيل ئةكاتن، دةضَيت تسجيل دةكاتن، بةآلم كة تقدميي ئةكاتن شروت هةية، 
لةاليةن مديرية عامة للتجارةوة، دةبَيت عقدة ئةصَليةكةي بَينَينت، دةبَي تةصديق كرابَينت، دةبَي ناسراو 

 .وي لَيرة نانووسرَينت، بةَلي كاك نوريبَينت، خؤ شتةكان معرورن، ئةو تئصيالتانة هةمو
 
 

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اال بعد تنظيم عقد تأسيسها او تسجيل وابنامن ئةو هةويرة ئةو هةموو ئاوةي نةدةويست، تةنها ئةوة بَلَيني، 
او ةهةرَيمي كوردستاندا تؤمار بكرَيت، ضونكة ئةوة تسجيلة، ئةويش ئةبَي ل فرع هلا من قبل حمام ممارس،

 .ئةوة تةواو، زؤر سوثاس تسجيل فرع هلا من قبل حمام ممارس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عةيين شةرحة، عةيين مةبدةئة، بةآلم ئةو صيغةي منيش كة دةَلَيم، او ررعها، يةعين تسجيلةكةية، بؤ 
اال بعد تنظيم عقد تأسيسها او تسجيل فرعها ل ررعها، ، تسجيلةكة ئةطةردَيتةوة، حةز ئةكةي بَلَين او تسجي

بؤ ئةوةى لةطةَل قسةكةي كاك نوري بطوجنَينت، بؤ ئةوةي ئةو رةرقة هةبَيت لةبةيين عقدي تازةو كؤن، 
 .ئةو صيغةية خبوَينةوة تابيخةمة دةنطةوة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :غى املادة السادسة والعشرون من القانون وحيل حملها ما يليتل: املادة السادسة
ال جيوز تسجيل اية شركة صناعية او جتارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت : املادة السادسة والعشرون

 .او اجنبية اال بعد تنظيم عقد تأسيسها او تسجيل فرعها من قبل حمام ممارس على االقل
 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
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 .                    نانا من خؤم ئةخيوَينمةوة ضاوةكةم

 :تلغى املادة السادسة والعشرون من القانون وحيل حملها ما يلي: املادة السادسة
ال جيوز تسجيل اية شركة صناعية او جتارية او زراعية او استثمارية وطنية كانت : املادة السادسة والعشرون

كَي لةطةَل ئةو . عقد تأسيسها او تسجيل فرعها من قبل حمام ممارس على االقل او اجنبية اال بعد تنظيم
ماددةيةداية با دةسو بَلند بكات تكاية، كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، سوثاس، بؤ ماددةيةكي 

 .  تر
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :من املادة السادسة والثالثون من القانون وتقرأ كاآلتي( أواًل)الفقرةتعدل : املادة السابعة

حتكم احملكمة للمحامي املنتدب للدفاع عن املتهم الذي مل يوكل حماميًا للدفاع عنه امام حمكمة التحقيق : اواًل
مائةدينار سبع وثالثون الفا ومخس( 32544)وحماكم اجلنح واجلنايات واالحداث بأتعاب حماماة ال تقل عن 

    .مخسةو سبعون الف دينار تتحملها اخلزينة( 25444)وال تزيد على 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي قانوني رةرموون
 

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
                                             .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةى  حةوتةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى ئةوةى ثةيوةندى بة ماد: حةوتةم
 :خوارةوة دابردَيذريتةوة

- :بردطةى يةكةم لة ماددةى سى و شةشةم بةم جؤرة هةموار دةكرآ و دةخوَيندرَيـتةوة 
 دادطا حوكم بؤ ثارَينةرى مونتةدةب دةدات بؤ ثارَينطارى كردن لةو تؤمةتبارةى كة هيض ثارَينةرَيكى)

و منداآلن بة ثَيدانى هةقى ( تاوان)و (كةتن)نةكردؤتة وةكيلى خؤى بةرامبةر دادطاي لَيكؤَلينةوة و دادطاى 
سةدو بيست  104444شةست هةزار دينار كةمرت نةبآ و لة   14444ماندوبوونى ثارَينةرى كردن لة 

 ( هةزار ديناريش ثرت نةبآ و طةجنينة ئةو ثارةية دةطرَيتة ئةستؤ
 :عوني كمال سعيد بنازبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 : فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي : سابعًا

 :من املادة السادسة و الثالثون و تقرأ كاآلتي ( أواًل)تعدل الفقرة 
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حماميًا عنه امام حمكمة التحقيق و حتكم احملكمة للمحامي املنتدب للدفاع عن املتهم الذي مل يوكل : أواًل }
ستون الف دينار و ال تزيد على  14444حماكم اجلنح و اجلنايات و األحداث باتعاب حماماة ال تقل عن 

 .{مائة و عشرون الف دينار و تتحملها اخلزينة 104444
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بووة، ئةتعابي ( 32544) كةي سةنديكا ئةوةش وةكو ئةو بردة ثارانةية كة زيادمان كرد، يةعين ثرؤذة
هةزار وةكو حةدي ئةعال دوايي لة دانيشتنيان لةطةَل ليذنةي ( 25444)حمامات، وةكو حةدي ئةدنا، 

شةست هةزار بَينت (14444)ياسايي، رَيك كةوتوون كةئةوةش وةكو بردطةكاني تر زياد بكةن، كةمرتينيشي 
بيست هةزار بَينت، ئةو قةزايانةي كة حمامي ديئاع لة  سةد و(104444)ئةتعابي حمامات، زياترينيش 

 .موتةهةم دةكات، كة حمامي بؤ نةطرياوة، رةرموو كاك رةشاد
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةم تةوجيهي ليذنةي ياسايي ئةكةم، ض حماميةك هةية، ئةو هةموو دةورة تةحقيقية موتابةعة 
شةست هةزار دينار، ثارةى تةكسيةكةي ناكات، ئةمن (14444)تةحقيق و حمكةمةي موقابيل  بكات، لة

( 344444)سةد و ثةجنا هةزار دينار بَيت، حةدي ئةعال ( 154444) ئيقرتاح ئةكةم حةدي ئةدنا
 .سَىسةد هةزار دينار بَيت، بةالني كةمةوة، زؤر سوثاس

 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةلةن ئةو حاَلةتانة، ثارةكة حكومةت دةيداتن، ئةعبايةك ئةبَيت لةسةر حكومةت، جا ئةزاني ضؤنة ئةو

لةبةر ئةوة ئَيمة دوذمين حكومةت نني، ئةوة نقابة خؤي داواي كردووة، خؤي كةمرتيشى داوا كردووة، 
كرد، ئةو لةطةَل ليذنةي ياسايي بردَيكمان زياد كردووة، ئةطةر خؤيان زياديان نةكرداية موناقةشةمان نةدة

حةدةي كةهاتووة، ثَيم واية مةعقولة، ئةو موقتةرةحةي ليذنةي قانوني كة بةردَيكةوتن لةطةَل نقابة 
كردوويةتي، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَليةتي با دةسو بَلند بكات تكاية، كَي لةطةَلدا نية بادةسو بَلند 

 .دواتر بكات تكاية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس،  ماددةي
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
- :من املادة التاسعة والثالثون من القانون وحيل حملها مايلى( اواًل)تلغى الفقرة : ملادة الثامنة

( 5444)للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد حتريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره : اواًل
 .                                                                                             دينار مخسة االف

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر



 114 

    .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي ثةيوةندي بةماددةي هةشتةمي ثرؤذةكةوة هةية ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة : ماددةى هةشتةم

 :ردذَيتةوةداب
لة ماددةى سي و نؤيةمى هةموار كراوى ياساكة بةم جؤرة هةموار ( يةكةم)بردطةى  :ماددةى هةشتةم

 :دةكرآ و دةخوَينرَيتةوة
ثارَينةر بؤى  هةية لةطةأل موةكيلةكةى خؤى بة طرَيبةستَيكى نووسراوى ثةسندكراو لةطةَل : يةكةم

 .ثَينج هةزار دينار بَيت 5444كى برداوة كة بردةكةى سةنديكا رديك بكةوآ بةرامبةر ثَيدانى ردةمسَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية ثةسةند كراوة لةاليةن ليذنةي قانوني رةقةت كةليمةيةكيان طؤرديوة، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي 
 .بؤ ماددةيةكي ترلةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموو، كَي لةطةَليدا نية، بةكؤي دةنط وةرطريا، 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

- :تلغى املادة التاسعة واخلمسون من القانون وحيل حملها مايلي :املادة التاسعة
اذا فقد النقيب أحد شروط العضوية أو شغر منصبه ألي سبب كان حيل حمله وكيل  :املادة التاسعة واخلمسون

 .لدورة االنتخابيةلغاية انتهاء ا
 
 

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
    .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية ليذنةى ياسايى لةطةَليدا نية، ضونكة لةطةأل : نؤيةم
 .ثرةنسيثةكانى  هةَلبذاردندا ناطوجنآ و ثَيشنياز دةكات لة ثردؤذةكةدا ال بربآ

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
 .ئةصَلي ماددةكة ضية، رةرموو كاك شَيروان

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اذا فقد النقيب أحد شروط العضوية أو شغر منصبه ألي سبب كان حيل حمله وكيل : ئةصَلي ماددةكة دةَلَيت
بؤية ئَيمة لةطةَل ئةو . ة لةطةَل مانةوةي دةقي ئةو نةسةينئَيم. النقابة للمدة املتبقية اذا كان اقل من سنة

 .مةبدةئةينة، لةطةَل ئةصَلي نةصةكةين، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين ئَيوة لةطةَل ئةصَلةكةنة، لةطةَل موقتةرةحي نقابة نني، كاك رةشاد رةرموو
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 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مانط مابَيت، يان كةمرت ئةوة وةكيلةكة ئيستمرار دةكات، ئةطةر  1ئةوة دةبَي دوو بةش بَيت، ئةطةر مودة 
ماوة زؤر مابَيت لةو رةرةزنا، ئينتخابات تازة كراية، دوومانطة، سَي مانطة، مةعقول نية ئةو هةموو ماوةية 

يَب ئينتخاب دةكرَيت و جَيي خؤي وةكيل بَيت، مةرروزة لةئةوةل جلسة ئينتخابات بكرَيتةوة، نةقي
 .دةطرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي قانوني حمامات بة تةرصيل هاتووة، زؤر 59ئةوةي كاك رةشاد ئيشارةتي ثَيدا لةرةقةراتي ماددةي 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اذا فقد النقيب أحد شروط العضوية أو شغر : دةنطةوة، كة ئةَلَيتموقتةرةحي ليذنةي قانوني ئةخةمة 

ئةو موقتةرةحةي ليذنة  .منصبه ألي سبب كان حيل حمله وكيل النقابة للمدة املتبقية اذا كان اقل من سنة
ئةَلَيت تا هةموو مودةكة، ليذنةي قانوني زؤر رداستة موقتةرةحةكةيان، ئةَلَين ئةصَلةكة باشرتة، لةطةَل 

وةي كاك رةشاديش ئةطوجنَيت، عةمةليةن كاك رةشاد موداخةلةي كرد، ثشتطريي قسةكاني ليذنةي ئة
قانوني دةكاتن، بؤية موقتةرةحي ليذنةي قانوني ئةخةمة دةنطةوة  كة ئةَلَيت با لةئةصَلةكةدا ماددة نؤ 

دا نية، قبوَل كرا بةتَيكرداي ئيلغا بكرَينت كَي لةطةَليداية با دةسو بَلند بكاتن تكاية، رةرموون كَيي لةطةَل
 .ماددةي دواتر. دةنط، زؤر سوثاس

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ال يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون: املادة العاشرة
   :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

  .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة ماددةى دةيةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى بةآلم ئةوةى ثةيوةندى ب

 :خوارةوة دابردَيذرَيتةوة
 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت طةر لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو كاك كةريم
 :بةردَين كريم حبري عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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على جملس النقابة اصدار النظام او )ئَيمة لةكؤبوونةوةدا بامسان لةوة كرد، ماددةيةك ئينارة بكرَينت، 
 .زاني لةياساكة دا هاتووة، يةعين وجوبي بَيت، وامان (تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ هذا القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضية ليذنةي قانوني رةئيان
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
قةناعةتي من لةئةصَلي قانونةكة، ئةو مةسةلةي نينامة نةهاتووة، بةآلم من وةكو ئيشم كردية، وةكو  بة

نةقيب بةرداسو نينامَيك زةروورية، لة زمين ئةو قانونةدا هةبَيت، بؤ ئةوةي بتوانيت ئيشوكارةكاني 
ضونكة هةندَيك تَيكةَلي  ك خبات، لة هةمان كاتدا بتوانَيت ئيشوكاري رروعةكانيش رَيك خبات،نةقابة رَي

وثَيكةَلي تَيداية، لة مةسةلةي رروع ونةقابة، رةنطة ئيمكان هةية بةطوَيرةي ئةو نينامة، بةمة ئيش وكاري 
 .خؤيان رَيك خبةن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .اددةية زياد بكةينصيغةيةك بَلَين بؤ ئةوةي ئةو م

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 . جمللس النقابة اصدار نظام داخلي لتنظيم امور النقابة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ماددة دة دةبَينت، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايىداية بادةسو بَلند بكاتن تكاية، 
ي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةيةكي تر تكاية، ماددةي دة كةئَيستا دةبَيتة ماددةي رةرموون كَي

 .يازدة كة ثَيشرت خوَيندتةوة، جارَيكي تر موقتةرةحةكةتان خبوَينةوة تكاية
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .قرار يتعارض مع احكام هذا القانونال يعمل باي نص قانوني او : املادة العاشرة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو موقتةرةحةي ليذنةي قانوني بةنيسبةت ئةو ماددةية، ئينارةي وشةي قانون وقةراري كردووة، لة 
هةمووشتةكاندا هاتووة، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون، كَيي لةطةَلدا 

 .ةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر تكايةنية ب
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .علىالوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانون: املادة احلادية عشرة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .موقتةرةحي ليذنةي قانوني بةعةرةبي بيخوَينةوة تكاية

 :سعيد بناز بةردَين عوني كمال
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون: املادة احلادية عشرة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موقتةرةحي ليذنةي قانوني تةنها صياغةكةيان باش كردووة، وةكو هةموو قةوانيةكاني تر واية، كَي لةطةَل 

ي قانونية تكاية با دةسو بَلند بكات، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط موقتةرةحي ليذنة
 .وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة  :املادة الثانية عشرة

 :مصطفى يم ابوبكربةردَين عبدالكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جؤرةى  بةآلم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دوانندةمةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم: يازدةم
 :خوارةوة دابردَيذرَيتةوة

 . جَيبةجآ دةكرآ( وةقائيعى كوردستان)ئةم ياساية لة ردؤذى بآلوكردنةوةى لة ردؤذنامةى رةرمى 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .موقتةرةحي ليذنةي ياسايي وةكو هةموو ياساكاني ترة، رةرموو كاك تارق
 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةك لةرؤذي بآلوكردنةوةي. لةرؤذي دةرضووني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رةرقَيكي نية، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية موقتةرةحي ليذنةي ياسايي لة رؤذي بآلوكردنةوةي، هيض 

خاَلي دووةم لةبةرنامةمان، . تكاية، بادةسو بَلند بكات، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكردٍِاي دةنط وةرطريا
دةتانةوَي دواي خبةين تا سةعات يةك، باشة جلسةكةمان دوا دةخرَيت تا سةعات يةك، دوايي دَيينةوة، بؤ 

 .ني، بةآلم سةعات يةك تكاية، دةست ثَيدةكةينتةواوكرد
 .دانيشتين دووةم ثاش نيوةردؤ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
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دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، خاَلي دووةم لة بةرنامةي كار، خستنةروو طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةموار 
داوا لةليذنةي ياسايي .1999ي ساَلي (11)ثارَينةران ذمارةكردني دووةمي ياساي سندوقي خانةنشيين 

 .دةكةم راثؤرتةكةيان خبوَيننةوة
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ـ عرياق/ بؤ

 رداثؤرتي ليذنةي ياسايي/ ب
ةرؤكايةتى سةرؤكى ليذنة شَيروان حةيدةرى و ئامادةبوونى دا بة س 1/0/0442ليذنةكةمان لة ردؤذى 

بةردَينان تاريق : جَيطرى سةرؤك دادوةر عةونى بةزاز و بردياردةر دادوةر عبدالكريم ئةبوبةكر و ئةندامان 
جامباز و كريم حبرى و حممد صاحل امساعيل و قادر سعيد خدر و دلَير حممد شريف و خليل ابراهيم حممد 

ثردؤذةى ياساى هةمواركردنى دووةمى ياساى . نورى تاَلةبانى لة كؤبوونةوةكة.ئةندامى ليذنة د و دواكةوتنى
ى تاوتوآ كرد دواى خويندنةوةى يةكةمى 1999ى ساَلى (11)سةندوقى خانةنشينى ثارَينةران ى ذمارة 

كوردستان ئامادة  دا بؤمان هاتبوو و نوَينةرانى سةنديكاى ثارَينةرانى 02/3/0442لة ثةرلةمان لة ردؤذى 
بوون و دواى وتووَيذ و طوَيطرتن لة رداى نوَينةراني سةنديكا لة بارةى ثردؤذةكةوة، ليذنة رداثؤرت و رداسثاردة 

 :و ثَيشنيازةكانى خؤى لة بارةيةوة بة تَيكرِداى دةنطى ئامادةبووان ثَيشكةش دةكات و بةم جؤرةى خوارةوة
ثشتطريى لة ثردؤذةكة دةكات، ضونكة لةطةَل طؤردانكارييةكانى كة ليذنةى ياسايى بة شَيوةيةكى بنةردةتى 

بةسةر بارى ثارَينةران لة كوردستاندا هاتووة دةطوجنَى، ثَيويست دةكات هةمواركردنى ثَيويستى بؤ بكرآ، 
 :دواى ئةوةى كة ئةمانةى خوارةوة ردةضاو دةكرَين

ة، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات وشةى ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يةكةمى ثردؤذةكةوة هةي: يةكةم
كة لة دَيردى يةكةمدا هاتووة، ضونكة لة ( ئةمانةى خوارةوة جَيى دةطرنةوة)خبرَيتة ثَيش ( هةمواركراو )

بؤ بردطةكانى ماددةكة ( ئابوونة)بنةردةتدا ياساكة هةمواركراوة و ثَيشنياز دةكات بردى بةشداربوونى ساآلنة 
 :بةم جؤرة بَيت

 .دينار00544سى هةزار دينار لةجياتى  34444 -1
 .دينار 34444ضل هةزار دينار لةجياتى  04444 -0
 .دينار  32544ثةجنا هةزار دينار لةجياتى  54444 -3
 .دينار 05444شةست هةزار دينار لة جياتى  14444 -0
 .دينار  50544حةرتا هةزار دينار لة جياتى  24444 -5
 .هةزار دينار  14444ينار لة جياتى حةرتاو ثَينج هةزار د 25444 -1
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( هةمواركراو)ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دووةمى ثردؤذةكةوة هةية ليذنة ثَيشنياز دةكات وشةى : دووةم
لة دَيردى يةكةم لة ماددةكة هةَلةوةشَيتةوة و بردة ثارةكةى بكرَيتة  {(15)ماددةى }: خبرَيتة ثاش ردستةى

 (.1544)تى دوو هةزار دينار لة جيا( 0444)
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى سَييةمةوة هةية، كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة، ليذنة ثَيشنياز دةكات ئةو : سَييةم

 .دينار 054444حةوت سةد و ثةجنا هةزار دينار لة جياتى  254444ثارةيةى كة تَييدا هاتووة بكرَيتة 
 .ليذنة ثشتطريى لة ماددةى ضوارةم دةكات: ضوارةم
خبرَيتة ( هةمواركراو)وشةى : ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثَينجةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات:ثَينجةم

كة لةدَيردى يةكةمى ماددةكةدا هاتووة هةَلدةوةشَيتةوة و ئةو ثارةييةى كة  {(01)ماددةى}: دواى ردستةى
حةرتاو ثَينج هةزار  25444سآ سةد هةزار دينار لة جياتى  344444دا هاتووة دةكرَيتة ( 1)لة بردطةى 

سَى سةد هةزار دينار لة جياتى  344444شدا هاتووة بكرَيتة (0)دينار، و ئةو ثارةيةى لة بردطةى 
 .سى و حةرت هةزار و ثَينج سةد 32544

لة ) ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شةشةمى ثردؤذةكةوة  هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات دةربردينى : شةشةم
 (.ئةطةر تَييدا خانةنشني كرابوون )ة ثاأل خبرَيت(هةرَيمدا 

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةوتةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة : حةوتةم
 :دابردَيذرَيتةوة

 (كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت، طةر لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت)
 :يوةندى بة ماددةى هةشتةمةوة هةية ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوةئةوةى ثة: هةشتةم

 (.ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةن)
ات بةم شَيوةية ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةك: نؤيةم

 :دابردَيذرَيتةوة
 دا جَيبةجآ دةكرآ (وةقائيعى كوردستان ) ئةم ياساية لة ردؤذى بآلوكرؤدنةوةى لة ردؤذنامةى رةرمى 

هةندآ لة ئةندامانى ليذنة ثَيشنياز دةكةن كة سندوقةكة بة وةزارةتى دارايى و ئابوورى : دةيةم
 :ذرآ وةكو ئةمةى خوارةوةببةسرتَيتةوة و ماددةيةكى سةربةخؤى بؤ دابردَي

بودجةى سندوقى خانةنشينى ثارَينةران بة بودجةى هةرَيم دةبةسرتَيتةوة و لَييةوة ثارةى بؤ تةرخان )
 (.دةكرَيت

تكاية سةيري ثَيشنيازةكةمان بئةرموون و ئةسَلي ثرؤذةكةو، رداي ليذنةكةمشان خبةنة بةردةمي ئةجنومةن 
 لةطةأل رَيندا. ي خؤياني لةسةر بدةنتا طئتوطؤي لة سةربكةن و راي لة بار

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تكاية ئةصَلي ثرؤذةكة ماددة بةماددة خبوَيننةوة، دوايي رةئي ليذنةي قانونيش

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 -:القانون وحيل حملها مايليمن املادة السادسة من ( ثانيًا)من ( اواًل)تلغى الفقرة : املادة االوىل

 :يستوفى بدل االشرتاك السنوي من احملامني حسب مدة التسجيل على الوجه اآلتي: أواًل
 .اثنان وعشرون الف ومخسمائة دينارًا إذا مل متض على تسجيله مدة ثالث سنوات(00544) -أ

 .ثالثون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثالث سنوات( 34444) -ب
 .سبعة وثالثون الف ومخسمائة دينارًا إذا مضت على تسجيله مدة مخس سنوات( 32544) -ج
 .مخسة واربعون الف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات( 05444) -د
 .اثنان ومخسون الف ومخسمائة دينارًا إذا مضت على تسجيله مخس عشرة سنة(50544) -ه
 . تسجيله مدة عشرون سنة ستون الف دينار إذا مضت على( 14444) -و

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( هةمواركراو )ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يةكةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات وشةى 
ة بنةردةتدا ياساكة كة لة دَيردى يةكةمدا هاتووة، ضونكة ل( ئةمانةى خوارةوة جَيى دةطرنةوة)خبرَيتة ثَيش 

 :بؤ بردطةكانى ماددةكة بةم جؤرة بَيت( ئابوونة)هةمواركراوة و ثَيشنياز دةكات بردى بةشداربوونى ساآلنة 
 .دينار00544سى هةزار دينار لةجياتى  34444 -1
 .دينار 34444ضل هةزار دينار لةجياتى  04444 -0
 .دينار  32544ثةجنا هةزار دينار لةجياتى  54444 -3
 .دينار 05444شةست هةزار دينار لة جياتى  14444 -0
 .دينار  50544حةرتا هةزار دينار لة جياتى  24444 -5
 .هةزار دينار 14444حةرتاو ثَينج هةزار دينار لة جياتى  25444 -1

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي بةدانيشتنيان لةطةَل وابنامن ئةو ماددةية وةكو لة ئةصَلي ثرؤذةي سةنديكا هاتووة، ليذنةي قانون

سةنديكا، ئةوةلةن ئيلغا نية تةعديلة، هةمواركردنة، دووةمينيش بردي ثارةكان، هةمووي تةعديل كراوة، 
بةو ثَييةي كة ليذنةي ياسايي خوَينديةوة، ئةطةر كةس قسةتان نية، ئةخيةمة دةنطةوة، رةرموو كاك 

 .سةردار
 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
من لةطةَل ئةو بردة ثارانةم كةلة ئةصَلي ثرؤذةكةدا هاتووة، لةبةر ئةوةي واقعي ترة يةك، دوويش لةبةر 
ئةوةي زياد كردني ئةو بردة ثارةية تةنها لةصاَلحي دةستةي طشتية، واتة كؤنطرة نةك لةصاَلحي نيقابة، 

حتديد رسوم واإلشرتاكات والغرامات )و هةر وةكو لة خودي قانونةكة هاتووة، صالحياتي دةستةي طش
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باسي ئةوةيان كرد، كةدانيشتنيان كردية لةطةَل  لة رداثؤرتي ليذنةي ياسايي، (للنقابة وصندوق التقاعد
 .نقابة، ئةوان تةحديدي ئةوةيان كردية، ثَيم واية نيقابة جتاوزي صالحياتي خؤي كردية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ا جارَيكي تر تةوزيح بدةم، ئةوة موقتةرةحة، خاوةن قةراريش ئَيمةين، لَيرة قةرارةكة كاك سةردار ب

دةدرَينت، حةتا بؤ منوونة هةر سَي سةرؤكايةتي  سةرؤكايةتي هةرَيم، سةرؤكايةتي ثةرلةمان، سةرؤكايةتي 
تةوصية  حكومةتيش، كؤبوونةوةي دةكةن، قةراراتي ئةوانيش بؤ خؤيان قةرارة، هي ئَيمة تةوصياتة،

لَيرةدا صياغةي قانون دةكةن، قةرار دةردةضَيت، تةوصيةيةك بؤ حكومةت ئةكةين، حكومةت بنانَي ثارةي 
هةية جَيبةجَيي ئةكات، بةآلم بؤخؤيان لةمةحنةري خؤيان، برديار لةسةر ئةو تةوصياتةنة دةدةن، 

بةآلم وةكو تةوصية دَيتة الي ئَيمة،  كؤنئرانسي ثارَينةرانيش ضةند برديارَيكيان دا، ئةوة برديارة بؤ خؤيان،
 .لَيرة وةكو قانون ئَيمة جَيبةجَيي ئةكةين، كاك عومةر

 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت ئةو مةبلةغانةوة من ثَيم واية، لةبةر ئةوةي نيسبةتي تةقاعدةكةش لة قانونةكةدا زياد كراوة، 
َيكي زؤر باشن، ئةوةي لة ليذنةي ياسايي باسي لةسةر كرا، دةستيان خؤش بَيت، ئةو نيسبةتانة نيسبةت

لَيرة لة عشرونةكة تةنها . مدة عشرون سنة فأكثربةآلم بةنيسبةت رةقةرةي واو يةك شت، ئينارةيةكي 
 .وةستاوة، سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةشاد ئةوة مالحةزةيةكي بةجَيية، ئينارةي بكةن ئاسايية، كاك
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةر 25444من هيض مالحةزةم نية بةس شةشةم، سئرَيكي زيادة لة جياتي حةرتاو ثَينج بةرةقةم هاتية، 
 .ئةوةندةيةو زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ارة نةك ئيلغاية،  دووةميش ثارةكان نا ئةوةش حةرتاو ثَينجة، موقتةرةحي ليذنةي قانوني يةكةم هةمو

بةو شَيوةية كة ئاماذةي ثَيكرا، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون، كَيي 
 .لةطةَلدا نية بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :من القانون وحيل حملها مايلي( 15)تلغى املادة : يةاملادة الثان 
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الف ومخسمائة دينار عن كل شهر من املدة ( 1500)خيصص الراتب التقاعدي وحيسب على اساس  
 ".كاماًل"التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويعترب هلذا الغرض جزء الشهر االخري شهرًا 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .يراي ليذنةي ياساي

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( هةمواركراو)ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دووةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات وشةى : دووةم
لة دَيردى يةكةم لة ماددةكة هةَلدةوةشَيتةوة و بردة ثارةكةى بكرَيتة  {(15)ماددةى }: خبرَيتة ثاش ردستةى

 (.1544)دوو هةزار دينار لة جياتى ( 0444)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دينار، ئيلغا نية تةعديلة، موقتةرةحي ( 0444)دينارةكة بكرَيتة ( 1544)ئةوة موقتةرةحةش تةبيعية، 
ليذنةي ياسايي دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، 

 .ةتَيكراي دةنط وةرطريا، ماددةي سَييةم تكايةب
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :من القانون وحيل حملها مايلي( 11) تلغى املادة : املادة الثالثة

 جيوز اجلمع بني احلقوق التقاعدية للمحاماة والوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر على
 .اربعمائة ومخسون الف دينار( 054444)ان ال يزيد جمموعها على 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكات ئةو  ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى سَييةمةوة هةية، كة لة ثردؤذةكةدا هاتووة، ليذنة ثَيشنياز: سَييةم
 .دينار 054444حةوت سةد و ثةجنا هةزار دينار لة جياتى  254444ثارةيةى كة تييدا هاتووة بكرَيتة 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو موقتةرةحةش وابنامن، بةجَيية، حةرت سةدو ثةجنا هةزار دينار ئةطوجنَيت لةطةَل طراني و ئةوشتانة، 

َيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، موقتةرةحي ليذنة دةخةمة دةنطةوة، ك
 .بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي تر

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 :من القانون وحيل حملها مايلي( 04)تلغى الفقرة ثانيًا من املادة : املادة الرابعة
مخسة (15444)ى من احملامي او املتقاعد عند اعرتاضه لدى جملس التدقيق تأمينات قدرهايستوف: ثانيًا

 .عشر الف دينار، تعاد اليه اذا ظهر حمقًا يف اعرتاضه
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنة ثشتطريى لة ماددةى ضوارةم دةكات: ضوارةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةواتة هةم ثرؤذةكة واهاتووة، هةم ليذنةي ياساييش ثشتطريي لَي دةكاتن، بؤية دةخيةمة دةنطةوة، كَيي 

 .لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، ماددةي تر
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :من القانون وحيل حملها مايلي( 01)تلغى املادة : ة اخلامسةاملاد

 ـ:استثناءًا من احكام املواد السابقة متنح اهليئة 
( 25444)عوائل احملامني الذين استشهدوا من جراء احلركة التحررية الكردية، راتبًا تقاعديًا ال يقل عن  -1

 .وسبعون الف دينار شهريًا مخسة
لغاية صدور  03/14/1991توفني بعد ختلي السلطة املركزية عن ادارة كوردستان يف عوائل احملامني امل -0

سبعة وثالثون ( 32544)راتبًا تقاعديًا ال يقل عن  1999لسنة  11قانون صندوق تقاعد احملامني رقم 
 .  الف ومخسمائة الف دينارًا شهريًا

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( هةمواركراو)وشةى : ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثَينجةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات :ثَينجةم
كة لةدَيردى يةكةمى ماددةكةدا هاتووة هةَلدةوةشَيتةوة و ئةو  {(01)ماددةى}: خبرَيتة دواى ردستةى

حةرتاو  25444ة جياتى سآ سةد هةزار دينار ل 344444دا هاتووة دةكرَيتة ( 1)ثارةيةى كة لة بردطةى 
سَى سةد هةزار دينار لة  344444شدا هاتووة بكرَيتة (0)ثَينج هةزار دينار، ئةو ثارةيةى لة بردطةى 

 .سى و حةرت هةزار و ثَينج سةد دينار 32544جياتى 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكةي تازةية هةرضةندة كةواتة ئةوةش هةمواركردنة نةك ئيلغاية، دووةمينيش ليذنةي ياسايي موقتةرةح
بة ئيقرتاحي سةنديكاي كردووة، لة ئةصَلي ثرؤذةكةش كةلةاليةن سةنديكاوة هاتووة، غةَلةتَيكي 

 .مةتبةعية، بةآلم لة موقتةرةحةكة ضاك كراوة، كاك دلَير قسةت هةية، رةرموو
 :يسةدلَير امساعيل حقي شاو. بةردَين د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رداسو ئةو ثارةيةي كةدانراوة، بؤ ئةو حماميانةي كة بةشداريان كردووة لةبنووتنةوةي من ثَيم واية بة

رزطارخيوازي نيشتمانيي كوردستان و شةهيد كراون، مةرروز واية رةرقَيك هةبَيت، لةطةَل ئةو كةسةي 
و ئابووريش كةئيعتيادي وةراتي كردووة، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة، ئةمة لةرداستيدا راي ليذنةي دارايي 

بوو، كة ئةبَيت ئةو ثارَينةرةي كة بةشداري كردووةو ماَل ومناَلي بردووةو بةشداري كردووة،  لةبنوتنةوةي 
رزطارخيوازي نيشتمانيي كوردستان و شةهيدكراوة، ئةمانة ذمارةشيان زؤر زؤر كةمة، يةكةم، زؤر زؤر 

قَيك هةبَيت، مةسةلةن ببَيت بة رةر ة زياد بَيت، جا لةبةر ئةوة حةقةزة ةتيشة ئةم ذمارةي
 .مبَينَيتةوة، زؤر سوثاس( 344444)ئةوي تر بة(044444)ياخود ببَيت بة (354444)

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان رةئيت

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماوةي من لةوَي ئيشم كردووة، حماميمان  لةنوقتةيةك من تةئيد لةوةي كاك دلَير ئةكةم، ئَيمة تا ئةو
نةبوو، كةمةمشول بَيت بةو تةقاعدة، بةآلم لةقانون ثَيشرت بؤمان دانان، ئَيستاش ئةطةر هةندَيك دةستكاري 

 .بكرَيت هيض ئةشكالي تَيدا نية بةتةسةوري من
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان رةرموو
 :مان حاجي بشاربةردَين ظيان سلي

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
ئةو حمامية هاتية شةهيد كرن، ئايا ثارةي شةهيدايةتي ناوةرطرت، كوظي راتبا كي ذ ضةندَي بؤ وي دانني، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةَلَي ثارةي شةهيدان وةر ئةطرَي بةآلم حةقي خؤيةتي لةوَيش وةرطرَيت ولةوَيش وةري بطرَيت، كاك 
 .عومةر

 :َين عمر عبدالر ن عليبةرد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية ئةو حماميةي كةلةردَيطةي بنووتنةوةي رزطارخيوازي كوردستاندا خؤي داوة بةكوشت و شةهيد 
حماميةي كةبةدةردي خواو بة عومري خؤي مردووة،  وبووة، ثَيويستة مكارةئةكةي ئةو زؤر زياتر بَيت لة

 .زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةردَين س
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 .دكتؤر ناصح رةرموو
 :رمضان ناصح غئور.بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتطريي ثَيشنيارةكةي كاك دكتؤر دلَير ئةكةم، ئةمة ثةيوةندي بةشةهيدانةوة نية ضونكة وةكو 

ة بة ئةمري خوا شةهيدانة نية، وةكو جياوازييةكة لةبةيين حماميةكي شةهيد لةطةَل كةسَيكي ديكةدا، ك
 .مردووة، رةرقةكةي ئةوةية، لةطةَل رَينو سوثامسدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عوائل احملامني الذين استشهدوا من جراء احلركة التحررية بةآلم كاك شَيروان خؤي لةخؤيدا هاتووة، 

عوائل احملامني َيت، ئةوي تر ئةَل مخسة وسبعون الف دينار( 25444)الكردية، راتبًا تقاعديًا اليقل عن 
 .، لة قانونةكةدا هاتووة، ئةو رةرقة هةية كاك دلَير(32544)ئةو  املتوفني

 :يسةدلَير امساعيل حقي شاو. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةطةَل ليذنةي ياسايي وةكو يةكي لَيكردووة، يةعين ئَيمة ثَيمان واية زياد بكرَيت، لةطةَل زياد كردنةكةي 
ةي ياسايي، بةآلم رةرقَيك مبَينَيت لةبةيين شةهيد وئةوةي كة وةراتي كردووة، مةسةلةيةكي زؤر ليذن

جةوهةري هةية، ئةمة شةهيدانة نية، ئةمة راتب و مةعاشي شةهيدانة نية، جطة لةوةش بةراسو باوةرد 
 .بَيت، سوثاسكةس هةبَيت ئةو ئيمتيازة وةربطرَيت، باوةرد ناكةم هة 1ناكةم لةهةموو كوردستاندا 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل وةكو شتَيكي مةعنةوي هةبَينت باشة، ئةطةر نيسبةكة لةثرؤذةكةتان داخَل بكةن، ئةوةي حمامية 

ضوار سةد هةزار دينار، ئةوي تر ئةبَيتة ( 044444)ئةبَيتة  احلركة التحرريةشةهيدة بووة، لة 
 .وسَي سةد هةزار، كاك شكري رةرمو( 344444)

 :بةردَين شكري صاحل متر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو بردة ثارةيةي كةلةاليةن ليذنةي ياساييةوة زياد دةكرَيت، يان كةم دةكرَيت حةقة هؤيةكانيش بوترَيت 
 .كةلةبةر ئةوة زياد دةكرَيت يان كةم دةكرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نة، يةعين ثارةكة لةوان دةسةنرَيت، بؤ سندوقي نيقابةكةية، بؤ ئةوةلةن ئةوة ثارةي حماميةكان خؤيا

خؤشيانة لةثرؤذةكة وا هاتووة، ليذنةي ياسايي قسةيان نةكرد بةئيتئاق لةطةَل سةنديكا بووة ئةو شتانة، 
بةآلم ئةوة شةرحيش كراية كة ثارة بؤضي زياد كراية، بةآلم ئةو موالحةزةيةي كة كاك دلَير داي، وةكو 

ة كةسَيكي وا نية، بةآلم با لةناحييةي مةعنةوييةكة رةرقَيكيان هةبَينت، بؤية موقتةرةحةكة باسكراي
 .رةرموو طةالوَيذ خان( 344444)بة ( 044444)بةجَيية، بكرَيـتة 
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 :بةردَين طالوَيذ شابا ججي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مشول تر ئةبَيت، زؤر سوثاس الكوردستانية، احلركة التحرريةمن ثَيم واية ئةطةر بكرَيت بة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

قانونيةن راسرتة، موالحةزةكةت زؤر راستة، زؤر سوثاست دةكةين، . العراق –لكوردستان  احلركة التحررية
 .كاك بةَلَين رةرموو

 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو لة ياساي تقاعدي نازامن عوائل حمامني كَينة، دةرةجةي قةرابةي  لةرةقةرةي دووةم عوائل حمامني
 .نازامن كَينة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ماددةية بةو تةعديالتةي كة ثةسةند كرا، لةطةَل موقتةرةحاتي ليذنةي ياسايي كةلةطةَل نيقابةش 

 و(  044444)بكرَيتة ( 344444) ئةو رَيك كةوتوون كةلة راثؤرتةكةياندا هاتووة، بةئينارة كردني 
دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية العراق  –لكوردستان  احلركة التحررية بكرَيتةلكردية ا احلركة التحررية

 .بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكراي دةنط وةرطريا، ماددةي تر
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
تسرى احكام هذا القانون على احملامني الذين سبق وان احيلوا على التقاعد يف اقليم كوردستان : املادة السادسة

 .      قبل نفاذ هذا القانون وتعدل رواتبهم تبعًا لذلك
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة )ة ماددةى شةشةمى ثردؤذةكةوة  هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات دةربردينى ئةوةى ثةيوةندى ب: شةشةم

 (.ئةطةر تَييدا خانةنشني كرابوون)خبرَيتة ثاأل ( هةرَيمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة تةنها صياغةية، ئةو موقتةرةحةي كة ئيقليمةكة زياد بكرَيت، لةطةَل ثرؤذةكة، دةخيةمة دةنطةوة 
 .ية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكراي دةنط وةرطريا، ماددةي تركَيي لةطةَلدا

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ال يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون: املادة السابعة
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
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 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةوتةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة : حةوتةم

كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت، طةر لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك  :دابردَيذرَيتةوة
 .بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
قتةرةحةو لة هةمووان هةروا هاتووة، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية ئةم تةعديلةي ليذنةي ياسايش مو

 .بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، ماددةي تر
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .    م هذا القانونعلى الوزراء املختصني تنفيذ احكا: املادة الثامنة

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمةوة هةية ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة :هةشتةم
 .بةجآ بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن 
ئةو موقتةرةحةش وةكو هةموو قةوانينةكان واية،  دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات 

 .تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، ماددةي تر
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف اجلريدة: املادة التاسعة

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية : نؤيةم
 :دابردَيذرَيتةوة

 .دا جَيبةجآ دةكرآ(وةقائيعى كوردستان ) لة ردؤذى بآلوكرؤدنةوةى لة ردؤذنامةى رةرمى ئةم ياساية 
ئةو موقتةرةحةي ليذنةي قانونيش وةكو هةموو قانونةكاني ترة، صيغةكةية، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي 

، ضي تازة هةية لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكراي دةنط وةرطريا
 .شةرحي بكةن تكاية

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةرداسو ئةوة لة ئةصَلي ثرؤذةكة نية، بةآلم بةردَينان ئةنداماني ليذنةي ياسايي هةندَي بؤضوون هةبوو، 
بةحةقيقةت بة  كة على اساس، سندوقي تقاعدي حمامات ئيلحاق بكرَيـت بةوةزارةتي مالية، ئةوةش

قةناعةتي شةخصي خؤم ثَيويست بة موارةقةي وةزارةتي مالية دةكات، نابَي بةغيابيان ئةو مةسةلةية 
بكرَيت، ضونكة مةسةلةيةكي طرنطة، نةك هةر بةنيسبةت نيقابةي حمامني بةَلكو بةنيسبةت نيقابةكاني 

ةزيري مالية لَيرة حازر بوو، وتي تريش، ئَيمة لةكاتي خؤي ئةو مةوزعةمان لة ثةرلةمان ئيسارةكرد، و
ئَيمة عيالقةمان بةسندوقي تقاعدي هي مونةزةمةيةك نية، نةك نيقابةي حمامني، بؤية ئةو ماددةية 
دةنطي وةرنةطرت لةم ثةرلةمانة، ئَيستاش بةحةقيقةت هةر عةيين شت قامية ئةطةر مةسةلةن ئةوردؤ 

وسانيش ئيلحاق دةكرَيت، يةعين وةكو مةسةلةي نقابةي حمامني ئيلحاق بكرَيت، سبةييَن رؤذنامة نو
موةزةرني ودةوائريي دةولةي لَيدَيت، بؤية بةحةقيقةت لةناو ليذنةي قانوني دوو رةئي هةية، رةئَيك بةو 
شكلةية رةئيةكةي تريش لةبةر ئةوةي رسومات زياد كرا، لةسةر رؤذشنايي زياد كردني رسوماتةكة، 

اناي واية ئةو ثرؤذةية، ثةسةند كراية، بةآلم ئةو موقتةرةحة لةاليةن حقوقي تقاعديش زياد كرا، يةعين م
هةندَيك لة ئةنداماني ليذنةي ياساييةوة، ثَيشنيار كراوة، دوا رةئيش رةئي ئَيوةي بةردَينو ئةنداماني 

 .ثةرلةمانة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

قانوني ئةوة حةقي ئَيوة نية، لةبةر ئةوةي  با من تةوزيح بدةم، ئةوةلةن ئةطةر ئيجازةم بدةن ليذنةي
نةلةثرؤذةكةدا هاتووة، نة لةئةجنومةنةوة هاتووة، نةلة دة ئةندامي ثةرلةمانيشةوة ئةو موقتةرةحة 
هاتووة، لةبةر ئةوة من بة هيين وةرناطرم، بةزياديشى ئةزامن، ئةو تةقليدةش نابَينت، دةبواية لةطةَل 

رةرموو كاك ان بكةن، يانيش دة ئةندامةكة ثَيشكةشي سةرؤكايةتي بكةن، نيقابة باسي بكةن، يان ئيقناعي
 .كةريم

 :بةردَين كريم حبري عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ثَيش ئةوة جارَيكي تر لةاليةن سةنديكا خؤيةوة ثَيشنيار كراوة، لة ثرؤذةي ثَيش ئَيستا بةس 
كراية لةاليةن سةنديكاوة لةكؤنطرةي ثارَينةرانيشدا داكؤكي لةسةر نةخرايتة كار بةهةمان شَيوة، ثَيشنيار 

ئةوة كرا، كة سندوقي خانةنشيين ثارَينةران، ببةسرَيتةوة بةئةوانةوة، لةبةر ضةند هؤيةك، يةكةم، 
سندوقي خانةنشيين ئةو ئيعانةي كةلةحكومةتةوة وةري ئةطرن، بةو شَيوةية نية، كةثَيويستة هةبَينت، 

بةغدا سندوقي تقاعدي حمامني هةبووة، حكومةتي عَيراقي يةك مليؤن ديناري دةدا بةو كاتي خؤي لة
سندوقة، ئةو مليؤنة ئيستسمار دةكرا، سندوقي تقاعدي حمامني دةيتواني ثارةي متةقاعدةكان بدات، ئةمة 

كَي ، سندوقةكة سبةي عةجني بؤ ثةيدا بوو، 254لةاليةك، باري سندوقي حمامينمان طران كرد، بووة 
ئيعانةي دةكاتن، كَي ئةوةي بؤ راست ئةكاتةوة، نةيتواني ثارةي كةسوكاري حماميةكان بداتن، ضي دةكرَينت، 
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لَيرةدا ئةطةر بةو شَيوةيةش نةبَينت، ماددةيةك ئينارة بكرَينت، بوترَي ئةطةر لةحاَلةتي عةجني سندوقي 
 .ت، بةو شَيوةية بةَلَي، سوثاستقاعدي حمامني لةسةر خةزَينةي حكومةتة، كة ئةوة تةعوين بكرَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تةلعةت نوقتةي نينامي هةية، رةرموو

 :سيف الدين طلعت خضر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مونةزةماتي موجتةمةعي مةدةني نابَيت رةبت بكرَيت، بة وةزارةتي ماليةو تةقاعديان لةوَي دةربضَيت، 
 .زؤر سوثاس

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
 .ثةخشان خان

 :بةردَين ثةخشان عبدا  زةنطةنة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثرسيارَيكم هةية، ئةمة تةعارز ناكات لةطةَل ماددةي سَي، كة رَيطا ئةدات بةمجع لةبةيين حقوقي 
مالية، يةعين تةعارز تقاعدي و وةزيئة، كة ئينسان ضووة وةزيئة، خاسةتةن ئةطةر بضَيتة سةر وةزارةتي 

 .ئةبَيت، لةطةَل ئةم نةصةي ماددةي سَي، واي تَيئةطةم، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان شةرحي بكة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةوةي من مةعلومامت ئةوةلةن بةنيسبةت ئةوةي كاك كةريم ئةيَلَيت، بةرداسو رةنطة نيقابة داواي كردبَي

هةية، لة ثرؤذةي ئةصَلي خؤي كة ثَيشكةش بة ئةجنومةني وةزيران كراية، ئةجنومةني وةزيران لةطةَل 
ئةو ثَيشنيارةي نيقابة نةبوو، لةو مةشروعةي كةلة ئةجنومةني وةزيران بؤ ثةرلةمان هاتووة، ئةو 

مووَيت، ئةوة ئَيمة ئةَلَيني جائنة مجع رةقةرةي تَيدا نية، ئةوة يةك، دوو ئةوةي ثةخشان خان ئةرةر
حةرت سةدو ثةجنا هةزار  254444لةبةيين حقوقي تقاعدي و هةر حةقَيكي كة، سةقئة زةمةنيةكةش 

هةزار دينار واتة مجع جائنة، هيض (254444)كردمان بة ( 054444)دينار تةجاوز نةكاتن، لة 
ةرة تةقاعد دةبَيت، دَيت حمامات ئيش دةكات، لَيرة تةعارزَيكي تَيدا نية، ئةو جةمعة، ضونكة يةكَيك موةز

هةزار دينار زياتر نابَيت وةربطرَينت، هةريةكي (254444)تةقاعدةو لَيرةش هةيةتي هةردووكيان لة 
لةمةسدةرَيكةوةية، خؤي رةنطة لةاليةكةوة تةعارز بكاتن، ئةطةر ئَيمة وةكو سندوق تةقاعد رسومات 

تؤ تةقاعديةكة بدة، ئةوة وارد نية، لةو رووةوة تعارز دةكات من  وةربطرين وبَلَيني بةحكومةتيش
لةطةَليمة، ئَيمة هةندَيك لةئةندامان وةكو ئيشارةمت ثَيدا، ثَيمان وةردةطرت، بةرداسو ئةو نوقتانةمان 
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رةضاو كرد، ئةو وةختة ئةو رسوماتة كة ئَيمة وةري دةطرين تةحويلي ماليةي بكةين، رةواتبيش دةضَيتة 
 .رةتي مالية، يةعين جؤرة تةعارزَيكي تَيدا دةبَيتوةزا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد رةرموو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةك نوقتة ئيقرتاح دةكةم، ئةو ثارةي خرد دةكرَيتةوة لة سندوقي تةقاعدي مةحامني، ئيستسمار بكرَيت 
نةك تةمجيدي ردس مال بكرَينت، ئةوةش واريدة لةهةموو موئةسةسات من خؤم لة بةردَيطةيةكي قانوني 

 .غوررة جتارة ئيستسمارم كردووة، سةركةوتوو بوومية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ئيشى نقابةية، خؤيان دةتوانن ثَيي هةَلبسنت، قانوني خؤيان هةية، ئةو قانونة رَيطايان دةداتن، بة 
 .وشتانة، كاك شَيروانسمارات و ئةئيست

 
 
  

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من دةمويست يةك تةوزيح بدةم، ئةويش ئةوةية حةزدةكةم ئةنداماني ثةرلةمان، كة عةدةدي موتةقاعدي 
طوَيرةي مةعلوماتي حمامي تةقاعد كراية، بة 03حمامني زؤر نية، لة هةموو هةرَيمي كوردستان تا ئَيستا 

ئَيمة، لةطةَل نقابةش كؤبووينةوة، ماليةكةيان ماليةيةكي متةوازيعة، مينحةيةكي باشيش وةردةطرن، لة 
حكومةت، زائيدةن رسومي ئةوةي عةقدي شةريكات، بةرداسو وةزعيان وةزعَيكي متةوازيعة، بؤية ئةو 

 .ثرؤذةيان تةقديم كردووة، زؤر سوثاس
 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 .كاك سةردار رةرموو
 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي لةراي كاك شَيروان ئةكةين، بةرداسو ثَيمان خؤشة سندوقي تةقاعدي حمامني سةربةخؤ بَيت، 

م واية سةر بةوةزارةتي مالية نةبَيت، ئةو شتةي كاك كةريم باسي كرد حقوقي تةقاعدي زيادي كردية، ثَي
 .ئةو رسوم وبةدةلي ئيشرتاكةي كة زياد كراية، رةضاوي ئةو خاَلةيان كردية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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تةوزحيةكان باشة، ثرؤذةكة بةهةموويةوة دةخةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةو ثرؤذةية با دةسو بَلند بكات 
ط وةرطريا، دةستان خؤش بَينت، خاَلي سَييةم دوا تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةن

دةخرَينت، تكاية ئةوةي موارقة بؤ دواخستين لةبةر ئةوةي رريا ناكةوين، با دةسو بَلند بكات تكاية، 
                                                                     .                      رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط دواخرا، دانيشتين داهاتوو ئيعالني دةكةين، زؤر سوثاس

 
 
 

 

 

                                 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدا    ست ا د عبدا                 رر

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةجنومةني نيشتمانيي      ةرؤكي ئجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
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 ( 07)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7111\4\74رَيكةوتي  شةممة سَي

 نخولي دووةمي هةَلبذارد
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 74/4/7111 رَيكةوتي شةممة سَي

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   00/0/0442رَيكــةوتي  شــةممة ســَيرؤذي ي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , ومـةن و كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشاد مئو سـةرؤكي ئةجن 
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, بةردَين ررست د د عبدا  سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)قادر عبدا   حممد
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (10)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ي ذمـارة  لـة ثَيـردؤي نـاوخؤ   ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (10)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثرؤذةى ياساى مارى كةسوكارى شةهيدان و  -1

 .ئةنئالكراوانى هةرَيمى كوردستان
 .خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثرؤذةى ياساى دةزطاي طشتى بؤ كاروبارى مني لةهةرَيمى كوردستان -0

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, ةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوةب
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  سَيي ثَيش نيوةردؤي رؤذي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(10)ذمارة دانيشتين 

 :دا بةم شَيوةية بَيت00/0/0442
بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثرؤذةى ياساى مارى كةسوكارى شةهيدان و  -1

 .ئةنئالكراوانى هةرَيمى كوردستان
 .ى ثرؤذةى ياساى دةزطاي طشتى بؤ كاروبارى مني لةهةرَيمى كوردستانخستنةردوو و طئتوطؤكردن -0

يادى بؤردومان كردنى شارى  00/0ئةمردؤ , ئةندامانى بةرِدَين ثيش ئةوةى دةست بة بةرنامةى كار بكةين
دوذمنانى لةناو ضووى طةلةكةمان لة قةصئَيكى وةحشيانة ئةم شارة قةصف , 1920قةاَلدزةية لة ساَلى 

لةبةر ئةمة قوتابيان و خوَيندكارانى زانكؤى سلَيمانى برديارياندا ثشتطريى لة شؤردشى طةلةكةمان  هةر, كرا
برديار وابوو قةاَلدزَى ببَيتة مةَلبةندى زانكؤى , لةو شؤردشةدا بةشداريان كردو زانكؤيان بة جَيهَيشت, بكةن

بةو برديارة بةشداريان كرد لة , مؤستايانشؤردشطَيردى قوتابيان و خوَيندكاران لةطةَل ذمارةيةكى زؤر لة ما
بة سياسةتَيكى داردَيذراو دذى , رذَيم لةو وةختةدا دةركةوت كة برديارى داوة بة هَيرشَيكى رراوان, شؤردشدا

بة ضةند , دةستى ثَيكرد لة رؤذَيكى وةكو ئةمردؤدا, دذى شؤردشةكةى لة قةاَلدزَيوة, طةلةكةمان و
قوتابى و خوَيندكار شةهيد  114بووة هؤى ئةوةى , مانى ئةو شارةى كردتةيارةيةكى جؤراو جؤر بوردو

ئةم تاوانة ئةو وةختة هةموو , دةيان خانوو و ماَل و دوكان وَيران بن, ى تريش بريندار بن و354, بن
ان بةاَلم تا حةدةكى باش توانيم, راستة وةكو ئةمردؤ ئاسان نةبوو ئةم تاوانة بطاتة دنيا, طةلةكةمانى هةذاند
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خةَلك بنانَى ض نةوعة دوذمنَيكى دردندةيةى طةىل كوردستان لة بةغدا حكوم , ئةم تاوانة بطةينة دنيا و
بادينان هةر شوَينك , ضؤمان, طةاَللة, ئةوةندةشى ثَينةضوو شوَينةكانى تريشى قةسف كرد, دةكات

بةهؤى ئةوةى دةيان يان سةدان كةس  بوردومانى دةكرد, خةَلكى بَى تاوان, خةَلكى تَيدابا, قةَلةباَلغى تَيدابا
بةاَلم راستةيةك , لة تَيكؤشةرانى طةلةكةمان لةنةوةى طةلةكةمان ببنة قوربانى ئةم سياسةتة ضةثةَلة

ئةو راستةيةش ئةوةبوو كة ضةند , ئةم رذَيمة هيض كات ئةم راستةيةى لةبةر ضاوى خؤى دانةنابوو, هةبوو
بةردةوامى ئةم طةلة لةخةبات دذى ئةم , ةندة ئيسرارى ئةم طةلةئةو, جةرمية بةرامبةر طةلةكةمان دةكرا

ى  1توانى رذَيم ثاش رَيكةوتنى نامةشروعى جةزائري لة  1925ئةطةر ضى لة , رذَيمة زياترى دةكرد
زؤرى , بةاَلم قةت نةيتوانى ئريادةى ئةم طةلة لةناو ببات, ئازاردا توانى كؤتايى بة شؤردشى ئةيلول بَينَى

, بةاَلم بةئريادةيةكى بةقوةتةوة, لةزرورَيكى زؤر زة ةتدا, شؤرشى نوآ دةستى ثَيكردةوةثَينةضوو 
هةرئةوةندةشى ثَينةضوو ضةند ساَلَيكى تر لةسةر بؤردومانى قةاَلدزَى , رووبةردووى ئةم رذَيمة بووينةوة

, ين دذى سياسةتى بةعس وخوَيندكاران و خةَلكى قةاَلدزَى راثةرد, لةيادى قةسئى قةاَلدزَيدا 1910لةساَلى 
, بووة هؤى شةهيد بوونى دوو خوَيندكارى تريش و, دذى ئةو رةرتارانةى كة بةرامبةر طةلةكةمان دةكرا و

بووة هؤى ئةوةى دةنطى راثةردينى , بووة هؤى دةستطريكردنى دةيان كةس و كارى ئةو خؤثَيشاندةرانة و
ضؤن  1910هةموومان لةبريمانة ساَلى , تةوةخةَلكى قةاَلدزى و شارةكانى ترى كوردستان يةكبطرَي

, ئريادةى خؤى ثَيشانى ئةم رذَيمةى دا, طةلةكةمان لة راثةرينَيكى بَى وَينةدا كة لةزانكؤكان دةستى ثَيكرد
داواى ئازادى و داواى مارى طةلةكةمان , ثشتطريى لة شؤرشةكةى دةكات دذى سياسةتى بةعسى لةناوضوو

وةكو عةرزم كردن سياسةتَيكى رراوان  1920ى بة بوردومانى قةاَلدزَى لة ساَلى رذَيم ئةو سياسةتة, دةكات
ئةوةندةى ثَينةضوو ئةو سياسةتة لة هةشتاكاندا سيماو تةرصيالتى زؤرتر , بوو بؤ لةناو بردنى طةلةكةمان

دَيهامتان  0544بةاَلم طواستنةوة و تَيكدان و وَيرانكردنى دَيهاتةكامنان طةيشتة ئةو رادةيةى , ديار بوو
تاطةيشتة ئةوةى ضةكى كيميايى لة دذى , خةَلكةكامنان بطوازَيتةوة بؤ خوارووى عَيراق, وَيرانكرا

هةر بةرامبةر  ئةو , عةملياتى بةناوى ئةنئال دذى دةيان هةزار كةس ئةجنام بدات, طةلةكةمان بةكاربهَينَى
بةندى شؤردش و مةَلبةندى خةباتة رذَيم لةساَلى لةبةرئةوةى دةينانى مةَل, شارى قةاَلدزَى و,  شارة قارمانة

ضةند شارى تر و شارؤضكةى ترى , برديارى تَيكدانى ئةم شارةى دا و دةستيشى ثَيكرد و تَيكيشيدا 1919
بةاَلم لةطةَل , كة داينةمؤى شؤردشى طةلةكةمان بوو, هةر لة ردَيطاي ئةوةى الدَى لة كوردستان نةهَيَلآ, تَيكدا

ضةندئةوةندة رق و , ضةند ئةو تاوانانةى طةورة دةكرد, انَى ئةو ئريادةية ديسان خةلق بكاتئةوةشدا نةيتو
دوَينَى , ئةمردؤ يادى قةاَلدزَى دةكةينةوة, كينى طةلةكةمان دذى ئةو رذَيمة طؤردبةطؤردضووة زيادى دةكرد

ئةمانة , طةىل كوردستانن ئةمانة هةمووى ناسنامةى, ثَيشرت يادى كيميابارامنان كرد, يادى ئةنئاملان كرد
تا , كؤتايى نايةت, هَينة لة بن نايةت, هةمووى هَين و تواناى طةلةكةمانن كة بؤ هةموو دونيا سةملاندمان

ئةم يادة دةكةينةوة هَيشتا هةردةشةى دوذمنان بةرامبةربة , سةركةوتنى تةواو بة دةست نةهَينَى
خةَلكَيكى تر دذ بة ئازادى و دذ , م رذَيمة لةناو ضووةئة, جؤرَيكى ترى وةرطرتووة, طةلةكةمان بةردةوامة
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عَيراق كة ئةمردؤ عَيراقَيكى , رَيطاي ئازادى بشَيوَينن, بة طةىل كوردستان ئةيانةوَى ئةم ئةزموونة تَيك بدةن
لةسةر بنةماى , طةىل عَيراق ئةمردؤ بة طشتى هةوَل دةدات دةوَلةتَيكى تازة دروست بكات, تازةية

, بيشَيوَينن, دوذمنانى طةلةكةمان دةيانةوَى ئةم رَيبازة تَيك بدةن, و مارى مرؤظ و ريدراَليةت دميوكراسيةت
دذ بة طةىل عَيراق , هةر بؤية تةماشا بكةن تاوان بةدواى تاوان دذ بة طةلةكةمان, تاريخ بطةردَينةوة دواوة

بةشَيكة لةو ثيالنةى كة , جنامدراتاوانة طةورةيةكةى دذ بة برا يةزيديةكان لة موصَل ئة, ئةجنام ئةدرَى
ئةو ئارامييةى لة كوردستان هةية , كوردستان تَيك بدةن و, دةيانةوَى طةالنى عَيراق دوذمن بةيةكرت بن

دذ بةو يةزيديانة كة هيض تاوانَيكيان نةبوو تةنيا , تريؤرستان توانيان ئةم تاوانة ئةجنام بدةن, نةهَيَلن و
دواتريش تاوانةكةى بةرامبةر بارطاي ثارتى دميوكراتى كوردستان هةر , يدينيةز, ئةوةندة نةبَى كة كوردن

هةميشة خةَلكى مةدةنى , ثَيش ئةوةش لة كةركووك ضةندين كارى تريؤرستى ئةجنامدراوة, لةو ناوضةية
ضةند رؤذَيك ثَيش ئَيستا لة بةغدا ديسان كورد هةدةف بوو لةو ثيالنانةى , بوونة قوربانى ئةم سياسةتة

حقيقةتَيك هةية هةم دوذمنان دةبَى , لة شارى ئةلكيئاح دةيان كورد بوونة قوربانى ئةو كارة تريؤرستة كة
ئةم كارة دوذمنانةى كة , هةم طةلةكةمان دةبَى بةباوةردةوة ئةم حةقيقةتة لةبةردةم خؤى دابنَى, بنانن و

ر تةماشاي مَيذوو بكةين ضةند ئةطة, ئةبد ئريادةمان ثَيى زةعيف نابَى, بةرامبةر طةلةكةمان دةكرَى
ئةوةندة , ضةند دوذمنان بةهَين بووينة, ئةوةندة ميللةتةكةمان بةقوةترت بووة, قوربانيمان داوة

بؤية من دَلنيام لةوةى كة طةلةكةمان لةوةشدا سةركةوتوو دةبَيت , ميللةتةكةى ئَيمةش بةهَين تر بووة
, ئةمردؤ يادى قةسةرةكةية, ى ثاكى شةهيدانى قةاَلدزَىبؤ طيان, بةسةر تريؤرستان و دوذمنانى دميوكراسى

بؤ طيانى , بؤ طيانى ثاكى شةهيدانى برايةزيديةكان, بؤ طيانى ثاكى شةهيدانى ئازادى, يادى بؤردومانةكةية
بؤ طيانى ثاكى هةموو ئةندامانى هَينة , بؤ طيانى ثاكى ئةندامانى يةكَيتى, ثاكى ئةندامانى ثارتى

, بؤ طيانى ثاكى شةهيدانى رَيطاى ئازادى كة بةدةست تريؤرستان شةهيد بووينة, ستانسياسةيةكانى كورد
هةر بةم موناسةبةيةوة لة دوو سَى رؤذى رابردوودا دوو وةردى  ,رةرموون, دةقيقةيةك بووةستني تكاية

لةطةَل ئَيمة  ,دةيان كةسى هاوواَلتى و قوتابى و خوَيندكار بوون, شارى قةاَلدزَى سةردانى ثةرلةمانيان كرد
ئَيمةش بةَلَينمان ثَيدان , داواكاريةكانيان ثَيشكةش بة ئَيمة كرد و, دانيشنت باس لة وةزعى شارةكةيان كرا

ثشتطرييان لَيبكةين لةطةَل ثشتطريى خؤمان ئاراستةى , كة زؤربةى زؤرى داواكاريةكانيان جَيبةجآ بكةين و
خبرَيتة , ةثَيى ئيمكان داواكاريةكانيان جَيبةجَى بكرَىبؤ ئةوةى ب, حكومةتى هةرَيمى كوردستانى دةكةين

خاَلى يةكةمى , داوا لة ليذنةى ياسايى و ليذنةكانى ثةيوةنديدار دةكةم, بةرنامةى كارى حكومةت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثرؤذةى ياساى مارى كةسوكارى )بةرنامةكةمان 

لَيذنةى مارى مرؤظ و ليذنةى قانونى و , بَين لَيرة دابنيشن, (ى كوردستانشةهيدان و ئةنئالكراوانى هةرَيم
لة دانيشتنةكةى , ئةوة بةردةوابوونة لةسةر دانيشتنةكة, ليذنةى مالية و دارايى يان ئَيوة راثؤرتان نيية

ليذنةى ثَيش ئةوة داوا لة , وابنامن يةك دوو ماددةمشان ئيقرار كرد, رابردوو راثؤرتةكان خوَيندرايةوة
وةزير شةهيدان و )بةخَيرهاتنى خاتوو ضنار , ياسايى بكةم كة لةو شوَينةى دةست ثَيكةن كة راوستابووين
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داوا لة خاتوو ضنار دةكةم ضةند , دةكةم( وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ئةجنومةن)و كاك سعد ( ئةنئال
 .رةرموو, كةينئينجا دةست بة موناقةشة دة, روون كردنةوةيةكى هةية ثَيشكةشى بكات

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جارَيكى تر دادةنيشينةوة بةثةلةش ئةو , سةرةتا سوثاس بؤ دَلسؤزى برادةرانى ثةرلةمان و سةرؤكايةتى
دةزامن روونكردنةوةك بدةم بة من لَيرة بة ثَيويستى , بؤ ئةوةى ياسايةكة دةربضَيت, دانيشتنةمان كرد

هةروةها لة ريََطاي كةناَلةكانى راطةياندن ئةو روونكردنةوةية بدةين بة خةَلكى , برادةرانى ثةرلةمانتار
ماوةيةكة بةداخةوة ضةند , كوردستان بة تايبةتى كةس و كارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان

هةروةها تازة برادةرَيك باسى , ةَلكى ئةنئالكراوثردوثاطةندةيةك دةبيستني لةدةظةرى طةرميان لةاليةن خ
, طواية ئةو ياسايةى كة دةردةضَيت دذى بةرذةوةنديةكانى ئةوانة, كرد كة لةسلَيمانى دةنطؤيةك هةية

ياسايةك دةربكةن دذى , باوةردناكةم برادةرانى ثةرلةمان جةنابيشتنان لَيرة ئامادةبن, بةراستى سةيرم ثَيدَى
ضؤن , دوايى ئاماجنى ئةو وةزارةتة تةشكيل بوونة لة ثَيناو خنمةت كردنى ئةوان, كانةمةساَلحى ئةو خةَل

ئةو ياساية ئةوان وا تةوقوع دةكةن مووضةى ئةوان كةم , ئَيمة كارَيك دةكةين دذى بةرذةوةندى ئةوان
ودمةندن بةتايبةتى كةس و كارى شةهيدان زؤر سو, نةخَير بةثَيضةوانة مووضةيان زياد دةكات, دةكاتةوة

لَيرةدا ئَيمة بة قانون , ئيمتيازاتى زؤرى تَيداية كة ئَيمة خاَل خاَل دَيني تا ئَيستا لَيى مةحروم بوون, لةوة
يةعنى من دةمةوَى ئةم روون كردنةوةية بدةم تكا دةكةم خةَلكانَيك هةنة رةنطة , تةسبيتمان كردية

رةنطة بةرذةوةنديان دةكةوَيتة , سوودمةند بووينة بةتايبةتى ئةوانةى بةنا عةدالةتى هاتوونة ناو ياساكة و
لةبةر ئةوةية , ئةوانةى واقيعني, كة كةس و كارى شةهيدان ناردازينة, خةتةر و ئةو دةنطؤية باَلودةكةنةوة

موتةئةكيد بن ئَيمةش وةكو , تكايان لَيدةكةين كة جَيطاى متمانة بني, ديعايةى زؤر خةتةر باَلودةكةنةوة
زؤر , دواتر قسةى لَيدةكةين, هةر ئةو روونكردنةوةية دةم ويست بدةم, مةسةلةكةينئةوان دَلسؤزى 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيم واية , وةزيرى وةزارةتى شةهيدان و ئةنئالكراوةكانى, جارَيك خؤت كضة شةهيدى, ئَيمة لةوة دَلنياين
لة بةرذةوةندى كةس و كارى شةهيد و  ئةو ياساية, دةبَى و هةر واشة لةهةموومان بةثةرؤشرتبيت

, بةاَلم تةقييم لةكؤتايى دةكرَيت, هةموو ئةندامانى ثةرلةمانيش هةمان شتيان هةية, ئةنئالةكان بَيت
كاك , ياسايةكة تةواو دةبَيت وةكو ثرؤذة دةرئةضَيت ئةو وةختى تةقييم دةكرَيت تةقييم ثاش ئةوةى كة

 .رةرموو, دةيربدم ئةطةر نوقتةى نينام نةبَى, عمر رةرموو
 :بةردَين عمر عبدالر ن على

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, بانطت نةكردن, ئةم ياساية ثَيويستى بةليذنةى ثَيشمةرطة و ليذنةى دارايى و ماليةش هةية
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةتوانن لة شوَينى خؤشتان , ةرنئةطةر شتَيكتان هةية و, ديارة هيضيان نيية, ئَيمة بانطمان كرد كة نةهاتن

ماددةى ضوارةم , ماددةى سَييةم دةنطى لةسةر درا, وةكو ليذنة ثَيويستيةكان رةئي خؤتان بَلَين, كة دانيشنت
, ئينجا راى ليذنى ياسايى و ئةوانى تر و  ئةندامانى ثةرلةمان بَلَين, بة كوردى و عةرةبى خبوَينةوة

 .رةرموو
 :امبازحممد سعيد ج طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى ضوارةم

بةثَيى حكومةكانى ئةم ياساية ليذنةيةكى تايبةت بة سةرؤكايةتى بةردَيوةبةرى طشتى ديوان و : يةكةم
دادةمةزرَيت بؤ , ئةندامةتى ضةند رةرمانبةرَيكى وةزارةت كة ذمارةيان لة ضوار ئةندام كةمرت نةبَيت

سةبارةت بةو , انةى كة لةاليةن شةهيدان و ئةنئالكراوةكان ثَيشكةش دةكرَينتةماشاكردنى ئةو ناردةزاي
 .برديارانةى لةاليةن بةردَيوبةرايةتيةطشتيةكانى ثارَينطاكان دةرضوون

 :ليذنةى تايبةت ئةم كارانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ: دووةم
ةهيدان و ئةنئالكراوةكانةوة دةست كردن بة سةير كردنى ئةو نارةزاييانةى لةاليةن كةس و كارى ش-1

 .بةمةبةستى ئةوةى حوكمةكانى ئةم ياسايية بيانطرَيتةوة, ثَيشةكةش دةكرَين
هةر كةسَيك بةرذوةندييةكانى هةبَى بؤى هةية تةزةلوم لةاليةن ليذنةى تايبةتةوة بكات دذ بةو -0

, ئاطاداركردنةوة دانرابَيت رؤذدا لةرؤذى ئاطاداركردنةوةى يان بة( 14)برديارةى دةريكردووة و لةماوةى 
 .برديارةكةى لةاليةنى كارطَيرديةوة بة برديارى كؤتايى دادةنرَيت

 .ليذنة برديارةكةى بة زؤرينةى دةنط دةردةكات و وةزير ثةسندى دةكات-3
هةركةسَيك بةرذةوةنديةكى هةبَى مارى ئةوةى هةية روو لة دادطاكان بكات بؤ سةملاندنى ئةوةى كة -0

دادطاكانى بةرايى , دواى ئةوةى ليذنة برديارى بة رةتكردنةوةى دةركرد, ئةم ياساية دةيطرَيتةوةحوكمةكانى 
اليةنى تايبةمتةندن بةدادطايى كردنى ئةو كَيشانةى لةئةجنامى ثيادةكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية و 

 .ثَيشكةشكةرى داواكارى لة رةمسةكانى داد دةبوردرَيـت
رؤذدا تانةى ( 34)ايى لةبةردةم تَيهةَلضوونةوة بةسيئةتى ثَيداضوونةوة لة ماوةى برديارةكانى دادطاى بةر-5

 .لَيدةدرَى لةردؤذى ئاطاداركردنةوة بة برديارةكة يان بة ئاطاداركراوة دادةنرَيت
مانطدا ( 1)هةر كةسَيك بةرذةوةندييةكى هةبَيت بؤى هةية لةماوةى , لةكاتى ثيادة كردنى ئةم ياساية-1

ة بكات كة شةهيدةكانى ردابردووى لة قوربانيان لةهاوواَلتيان بكةونة بةر ئةو ئيميتيازانةى لةم داواى ئةو
 . ياسايةدا هاتووة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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 .ئَيستا ماددةى ضوار بةعةرةبى دةخوَينينةوة لةئةصَلى ثرؤذةكة
 (:زانا)خضر سعيد بةرَين قادر

 . َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد
 :املادة الرابعة 

تشكل جلنة خاصة مبوجب احكام هذا القانون برئاسة مدير عام الديوان و عضوية عدد من موظفى : اوال
اعضاء للنظر يف االعرتاضات املقدمة من قبل ذوي الشهداء و املؤنفلني على ( 0)الوزارة اليقل عددهم عن 

 .لعامة يف احملفاظاتالقرارات الصادرة من املديريات ا
 :تتوىل اللجنة اخلاصة املهام التالية: ثانيا

 .البت يف االعرتاضات املقدمة من قبل ذوي الشهداء و املؤنفلني لغرض مشوهلم باحكام هذا القانون-1
عشرة ايام ( 14)حيق الي شخص ذي مصلحة التظلم لدى اللجنة اخلاصة ضد القرار الذي اصدرته خالل -0

 .تبليغ او اعتبار مبلغا ويعترب قرارها نهائيا من الناحية االداريةمن تاريخ ال
 .تصدر اللجنة قراراها باالغلبية و يصادق عليه الوزير-3
حيق الى شخص ذى مصلحة اللجوء اىل احملاكم الثبات مشوله باحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها -0

يف النظر يف النزاعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون بالرفض وتكون حماكم البداءة اجلهة املختصة 
 .ويعفى مقدم الطلب من الرسومات العدلية

يكون قرار حماكم البداءة قابال للطعن امام حمكمة االستئناف بصفتها التمييزية خالل مدة ثالثني يوما -5
 .اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقرار و اعتباره مبلغا

القانون حيق لكل ذي مصلحة و خالل مدة ستة اشهر ان يطلب اعتبار شهداءه السابقني من عند نفاذ هذا -1
 .ضحايا املواطنني و مشوهلم بامتيازات الواردة يف هذا القانون

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى ليذنةى قانونى
لة ثرؤذةكةدا ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات كاتى سةبارةت بة بةندى دووةم لةماددةى ضوارةم  --

 .رؤدذ( 34)رؤذ بكرَيتة ( 14)لة ( التظلم)بةسةرضوونى بؤ ردةتكردنةوةى شكايةتةكة 
دووةم لةهةمان ماددة ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات دادطاكانى بارى كةسى ( 5, 0)سةبارةت بة بردطةكانى  --

ئةجنامى جَيبةجَى كردنى ئةم ياساية دروست دةبن لةجياتى تايبةمتةند بن بة ديتنى ئةو كَيشانةى لة
 (.بداءه)دادطاكانى 

ضونكة هةر بةم جؤرة , دووةم لةهةمان ماددة ليذنة ثَيشنيار دةكات البدرَيت( 1)سةبارةت بة بردطةى  --
 .دةبَيت و زيادة

 :راى ليذنة بةعةرةبى
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شروع تقرتح اللجنة زيادة السقف الزمنى لرفع التظلم من املادة الرابعة من امل( ثانيا)فيما يتعلق بالفقرة  --
 .ثالثني يوما( 34)عشرة أيام اىل ( 14)من 

من املادة نفسها تقرتح اللجنة اعتبار حماكم األحوال الشخصية هي املختصة ( 5, 0)أما فيما يتعلق بالفقرة  --
 .كم البدأءةللنظر يف النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بدال من حما

 .من املادة نفسها تقرتح اللجنة إلغاءها ألنها من قبيل حتصيل احلاصل( 1)أما بالنسبة للفقرة  --
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .ليذنةى مارى مرؤظ راتان ضيية لةسةر ئةو ماددةية
 :بةردَين حممد ررج ا د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو ليذنةى ياسايى ثَيشنيارى زيادكردنى ( 0)بةاَلم لة بردطةى , ةكةينئَيمة ثشتطريى لة ثرؤذة ئةصَلةكة د

 .سوثاس, رؤذ( 34)رؤذة بكرَى بة ( 14)كة ماوةى , ماوةكة دةكةين
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
نها مابوو خوشك و برايان تة, ئةم ماددةية جارَيكى تر هةمووى خوَيندرايةوة و رةئيةكانيش خوَيندرايةوة

, ئينجا داوا لةبةردَينتان دةكةين ئةوةى راوبؤضوونى هةية ثَيشكةشى بكات, موناقةشةى لةسةر بكةن
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, خؤى ماددةكة خوَيندرايةوة راى ليذنةى ياسايش خوَيندرايةوة و هةروةها ليذنةى مارى مرؤظيش

لةبةر ئةوةى مةوزوعةكة هةندَيك خيالف , م موناقةشةكةى تةواو نةبووبةاَل, موناقةشةى لةسةر كرا
وابنامن ئةو دوو شتة جةوهةرى بوون , هةبوو لةسةر مةحكةمةى بةدائة و مةحكةمةى ئةحواىل شةخصى

رؤذة ليذنةى مارى  14ئةطةر نا ئةو , ئةطةر كةسَى ئينارةتان هةية قسةتان هةية, لة موداخةالتى ئَيوةش
وةزيرش موارق بووة كة لةطةَل , رؤذ 34رؤذ و ليذنةى ياسايش رازية بيكاتة  34يكاتة مرؤظيش دة

وةك مودير عامى ديوان كة داواكراوة ببيََـتة مودير , تةنيا هةندَيك ئةختائيش هةية, ليذنةكة دانيشتبوو
الرسومات ) وابزامن( العدليةالرسوم ), ئةطةر وةزير مواريقة ئةويش هني دةبَى, عامى ئيدارةو زاتيية

هةندَيك , باشرتة( الرسوم العدلية)( الرسومات العدلية), كاك كاكة, (الرسوم العدلية) دةبَى ببَيتة( العدلية
كاك . ناوةكان دةنووسم, ئةطةر كةس قسةى هةية, دواى ئينتيباهى بؤ بكةن, غةَلةتى مةتبةعى هةية

كاك شَيخ , خاتوو ثةخشان, كاك سردار, رشادكاك , سوزان خان, كاك عمر, كاك عومسان, كاك شريوان, جعئر
 .كاك جعئر رةرموو, ا 

 :معروف مصطفى بةردَين جعئر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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كاتى يةك موشكيلة هةبوو لةدةزطاي شةهيدان ئَيستا ئةو موشكيلةية دووبارة , بردطة يةك 0ماددةى 
ثَيويستة ئةو , ليذنةكة دروست بكرَى, بكرَى بؤية من ثَيشنياردةكةم لةكؤتايى برطةكة زياد, دةبَيتةوة

بؤ زياتر , كةسانَيك بن كة هةريةكةيان خةَلكى ثارَينطايةك بَيت, ليذنةية رةضاوى هةموو ثارَينطاكان بكات
لةوانةية , ضونكة ئةو كةسانة ئةطةر خةَلكى هةولَير بن, شارةزابوون و ناسينى كةس و كارى شةهيدان

 .زؤر سوثاس, ست بكاتئيشكال لةالي شارةكان درو
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كاك , هةروةها ليذنةى قانونى و ليذنةى مارى مرؤظيش, ضنار خان مواَلحةزةتةكان لةالى خؤت بنووسة
 .شريوان

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدرى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةَلكو موديرية عامةى ئيدارى و , ييةئةوةى مامؤستا كاكة خوَينديةوة موديرية عامةى ئيدارى و زاتية ن
 .زؤر سوثاس, لةجياتى موديرى ديوانى عام, ماليية

 : دامنيعثمان امحد بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى , بةاَلم هى دووةم لةسةر بردطةى دووةم بوو, كاك جعئر هى يةكةمى تةواو كرد, دوو قسةم هةبوو
هةم خةَلكى خؤمان دةناسني و هةم واقيعى , رؤذةكة كةمة 14كة , دمارى مرؤظ و وةزارةت باسيان كر

 .سوثاس, رؤذ بَيت 04ثَيم واية , رؤذيش كةمة 34من وابنامن , ئيعالميش
 :بةردَين عمر عبدالر ان على

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ةطةر تةزةَلوم وةكو ئ, رؤذة كة باس لة مودةى تةزةَلومةكة دةكات لةقرارى ليذنةكة 14من ثَيم واية ئةم 

شةهيدان خؤيان تةئخري , مودةى تةزةَلومةكة زؤر كةمة و, قانونى مورارةعاتى مةدةنى حيسابى بؤ بكةين
ثَي ئةضَى ئةوةندةى تر تةئخري , ئةطةر مودةى تةزةَلومةكةشى بؤ زياد بكةين, بووينة لةحقوقى خؤيان

هةرضى رةقةرةى , رؤذةكة زؤر زؤر كارية14لةوةرطرتنى حةقى خؤيان بؤية من ثَيم واية مودةى , بَيت
ضونكة حةقى خؤيةتى بضَيتةوة مةحكةمةى بةدائة يان هةر مةحكةمةيةكى تر بؤ , شتَيكى ئينارية( 0)

ئةمة مةسةلةيةكة لة كةس و كارى شةهيدان دوور , قى خؤى و مشول كردنى بةم قانونةةئيسثات كردنى ح
ئةطةر تيايدا بَى تةزةَلومةكة هيض موشكيلة , بة حقى خؤى لةبةرئةوةى بؤ ئةوةى زوو بطات, خبرَيتةوة

مةحكةمةى ئةحواىل , (0)بةنسبةت رةقةرةى , نابَى لة قةرارى ليجنةكة تةزةَلوم بكات لةقةرارى ئةوانةوة
 .زؤر سوثاس, شةخصى زياتر موختةص ترة بة كاروبارى شةهيدانةوة

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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كة باس ( 0)لةسةر خاَلى , من لةطةَل كاك عمر هةمان رةئيم هةية لة بارةى مةحكةمةى ئةحواىل شةخصى
يان , ئَيمة هةر ئةصَلن سيستةمى ثؤستيشمان نيية هةتا تةبليغ بكرَى, (من ديام تبليغ)رؤذ  14لةوةدةكات 

بةر ئةوة ثَيويستة ضارةسةرَيك بؤ لة, ئةوةتة بة تةلئنيؤن يان لةردَيطاي راديؤيةكان و رؤذنامةكان دةبَيت
 .زؤر سوثاس, ضونكة ئةبَى كاتيان بدةينَى, زياد كردنى مودةكةش, ئةو تةبليغة بدؤزينةوة و

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, رؤذ 34خؤى مودةكة هةم ليذنةى ياسايى و هةم ليذنةى مارى مرؤظيش باسيان كردية كة ببَيـتة 

 .كاك رشاد, باشة ئةطةر موقتةرةحتان هةية بيَلَين, مواريقن ئةطةر, وةزيرش موارةقةتى كردية
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ثَيشنيار دةكةم ثَيكهاتةى ليذنةى ئيعتريازات بةم شَيوةية بَيت
وةزارةتى , وةزارةتى مارى مرؤظ, نوَينةرى وةزارةتى شةهيدان, نوَينةرى وةزارةتى داد بة دةرجةى قازى)

بةسةليمى قةرارى , بؤ ئةوةى تةماشا بكةن, ضونكة ئةوانة اليةنى ثةيوةنديدارن بةراستى, (ثَيشمةرطة
 .زؤر سوثاس, لةسةر بدةن

 :بةردَين سردار صباح بوزو هركى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم , َيكى باشةبةحقيقةت دامةزراندنى ئةو ليجنةية شت, ثشتطريى لةو ليجنةية و لةو ماددةية دةكةين
ئةوةيش لةرةقةرة يةك , هيض صالًََحياتى ترى نيية, ئةوةى تَيبينم كردووة تةنيا يةك صاَلحياتى هةية

ئةوةيش ئةوةية بؤ زياتر زةمانةت كردنى مارى , من ثَيم واية صاَلحيةتَيكى ترى بدةينَى, تةننيم كراية
انَيك هةن لةوانةية ئيديعا بكةن كة ئةنئاليان خةَلك, ئةوانةى شةهيديان هةية يان ئةنئالكراويان هةية

بؤية , ئةطةر رَيطا بطريَى ثَيم واية ئةوة زياتر زةمانةت دةداتة مارةكانى ئةوان, يان شةهيدان هةية, هةية
 .زؤر سوثاس, (حتقق يف توفر شروط يف الذين مشلهم احكام هذا القانون)ئةطةر بردطةيةك زياد بكرَى 

 

 

 

 
 :دا  زةنطةنةبةردَين ثةخشان عب

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى , بؤ زياد كردنى رةترةى تةزةَلوم, من ثشتطريى لة راى ليذنى مارى مرؤظ و ليذنةى ياسايى دةكةم

لةكورديةكة , نازامن ثَيويستة كةليمةى تةزةَلوم بَيت يان كةليمةيةكى تر موناسب لةجَيطاى دابنرَى باشرتة
ئةو ئةَلَى دةست ثَيكردن بة ضاو , (البت)ئةو ئةَلَى , ناطوجنَى لةطةَل يةكرةقةرةى يةك تةرجومةكةى 

بةنيسبةت مةحكةمةى بةدائة و , مانايةكى ترى هةية ئةوةيش حةمسى دةكات( البت), طَيردان يان شتَيكى وا
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منيش لةطةَل مةحكةمةى ئةحواىل , لة كؤبوونةوةى ثَيشوو باسى ئةمة كرا, مةحكةمةى ئةحواىل شةخسى
وةكو , بةاَلم هةندآ جار بةعنَى ناكؤكى تر كة عيالقةى بة ئةحواىل شةخسى نيية دَيـتة ئاراوة, ةخسىش

يان ئَيستا , ئةوا ثَيويستة ليذنةى قانونى لةطةَل وةزارةت, يةعنى لةم جؤرة شتانة, مةسةلةى موَلكايةتية
منيش ( 1)سةبارةت بةبردطةى , تانةيةعنى اليانةك هةبَيت بؤ ئةم جؤرة ئيعتريازا, برديارَيكى لةسةر بدات

, لةهةمان كاتدا من تووشى دَلةرداوةكى هامت, لةطةَل راثؤرتى ليذنةى ياسايم كة ئةو بردطةية ثَيويست نيية و
بةاَلم وةكو ئَيستا هةندَى جار , يةعنى خةَلكانَيك هةن ئةم سيئةتانةى شةهيديان لةسةريان جَيبةجَى نابَى

, ة البربدرَيت(1)بؤية بةباشى ئةزامن ئةو بردطة , لةوةشا زيادة رؤيى بكرَى, ئةبينى زيادة رؤيى ئةكرَى
 .سوثاس

 :بةردَين شيخ ا  ابراهيم شيخ ا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كةس و , ضونكة ماوةكة زؤر بةكورتى دةزامن, رؤذ 34رؤذةكة بكرَيتة  14منيش بةهةمان شَيوة لةسةر 
, ى خاَلى دووةم(1)دةربارى بردطةى , ةرهةمةكانى خؤَينيان بهَيننةجَىكارى شةهيد زة ةت بتوانن ب

 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة  ثَيويست ناكا هةبَيـنت, ثَيم واية زيادة, ثشتطريى لةو رةئية دةكةم
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, وو نوقتة هةيةتةنيا د, قسةكان بةعام لةطةَل راثؤرتى ليذنةى مارى مرؤظ و ليذنةى قانونى موتةريقن
نوَينةرى وةزارةتى داد و ئةو بردطةيةى , ئةو نوَينةرةى داوايان كردووة,  ئةطةر ضنار خان راي لةسةر دا

 .رةرموو, كاك سرداريش داواى كرد
 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, لةو طؤردانكاريانةى كة كردوويانة, لةطةَل موقتةرةحى هةردوو ليذنةكة موارقنيئَيمة وةكو وةزارةت 

هةندَى طؤردانكارى ياسايى كة بةرداستى , مةسةلةى زياد كردنى مودةكة لةطةَل حةزف كردنى ئةو رةقةرةية
, كةكاك شَيخ جعئر باسى ئةوةي كرد مةسةلةى تةحقيقة, مارى ئةوانة ليذنةى ياسايى قسةى لةسةر بكات

كاك شَيخ جعئر ئَيمة , ترسى لةوة هةبوو كة دةبَى خةَلكى ناوضةكة ئةندام بن لةوآ لة ليذنةكة
كاتَيك كةس و كارى شةهيد مةعامةالتى , ئةو ليذنةية جياوازة, ليذنةيةكى تايبةتيمان هةية بؤ تةحقيق

مةعلوماتى تةواو  ليذنةى تةحقيقى, يان كةس و كارى ئةنئال يان كيمياباران, خؤيان تةقديم دةكةن
ئينجا ئيحالة دةكرَى بؤ ليذنةى , دةبَى زانياريان هةبَى, ئةندامةكانيشى سةربةهةمان ناوضةن و, وةردةطرَى

, باسى زيادكردنى عةزوةكانيان كرد, ئةوةى ديكة كة كاك سردار باسى كرد, دى و ئةوان موناقةشةى دةكةن
ةزارةتى ثَيشمةرطة يان لةوةزارتى داخلى خةَلكى ئةوامنان ئَيمة لةوةختى ثَيويست ئةطةر زَيردةظانى يان لةو

نوَينةرى ئةوان بانط دةكةين لةوةختى , ئةطةر ئيعتريازاتيان هةبوو, كةوادرى ئةوان شةهيد بوون, بؤ هات
ضونكة جارى وا هةية ئةصَلةن نة ثَيشمةرطةنة , بةاَلم مةرج نيية هةموو كات ئةوان لةناو دابن, ثَيويست
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بؤية ثَيمان باشة , وةزارةتى داديش لةوةختى ثَيويست ئيستيعانةيان ثَيدةكةين, و نةئاسايشننة ثؤليسن 
رةنطة مةعلوماتيان نةبَى , وةزارةتى مارى مرؤظـ, هةر وةزارةت و ئيشى خؤى بكات, تةوزيعى ئةعمال هةبَى

ئةوة بدرَيتة ليذنةكةى  بؤية ثَيمان باشة, رةنطة نةتوانن ئةصَلن بردياريش لةسةرى بدةن, لةسةر ياسايةكة
ئةطةر زانى ناعةدالةتى كرد هةر دةتوانَى ديسان , ئَيمة ئةو مارةمان داوة بة كةس و كارى شةهيد, ئَيمة

ئةوةى كاك سردار , لةوَى ديسان وةزارةتى داد دةتوانَى ثشتيوانى بكات لةمةسةلةكة, بضَيـتةوة مةحاكم و
كاك سردار ئةطةر , ئةطةر دووبارةى  بكاتةوة, ى كةباسى كردلةئينارةكة, بةرداستى ئةمن زؤر حاىل نةبووم

 .سوثاس, زة ةت نيية
 :بةردَين سردار صباح بوزو هركى

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو صاَلحيةتةش لةرةقةرةى يةك , من تَيبينى ئةوةم كردية ئةو ليذنةية تةنها يةك صاَلحياتى هةية

ثَيم واية كةسانَيك , نةتى حقوقى كةس و كارى شةهيدان و ئةنئالثَيم واية زياتر بؤ زةما, ديارى كراية
بةض رَيطايان لَيدةطريآ؟ , دةبَى رَيطايان لَيبطريَى, ئةنئاليان هةية, هةنة ئيديعا بكةن كة شةهيديان هةية

رةقةرةيةك ئينارة بكةين ئةوة ليذنة صاَلحيةتى ئةوةى هةبَى ثَيدابضَيتةوة لة ئةوراقى ئةو كةسانةى كة 
 .سوثاس, طومانيان لَي هةية

 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ليذنةيةكى تةحقيقى هةية, با ئةوةى بة جةماعةت رابطةينم, ليذنةى ئيعتريازامتان هةية, ببورة
ليذنةى , امةالتى نوَى دَى و برديارى لةسةر دةداتليذنةيةكى ديكة كة موع, ليذنةيةكى ئيعتريازات هةية

, ئةوا دَيتة ليذنةى ئيعتريازات و دووبارة ثَيداضوونةوة دةكةين, ئيعتريازات ثاشى كة ئةو ئيعترياز دةكات
 .سوثاس, ئةوان حةقى بردياردانيان هةية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
رؤذ  34رؤذةكة بكرَيتة  14بردطة دوو , يةك, ئَيستا ئةو طؤردانكاريانة دةخةمة دةنطةوة, سوثاس

كَى لةطةَل ئةوة رةقةرةية تكاية دةستى , موقتةرةحى ليذنةى ياسايى و مارى مرؤظ ئَيوةش تةئيدتان كرد
, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون يةك كةس لةطةَل دانيية, كَى لةطةَل دا نيية, بةرز بكاتةوة؟ رةرموون

مودير عام نووسراوة , غةَلةتَيكة هةر دةبَى ضاكى بكرَيـتةوة, رةحى دووةمموقتة, دةبَيـتة زؤرينةى دةنط
وةزير , بردطة شةش موقتةرةحة كة ئيلغا بكرَى ئةطةر وةزير مواريقة, ئةمة هةر بؤ تةصحيح كردنة, ديوان

ةَل كَى لةط, هةم ليذنةكان هةم ضةند ئةندامَيكى ثةرلةمان ثَييان واية زيادة, مواريق بووة لةطةَليانة
دةستى بةرز بكاتةوة؟ , كَى لةطةَل دا نيية, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, ئةوةية كة شةتب بكرَى و زيادة

لةماددةى ضوار تةنها ئةوة ماوةتةوة كة مةحكةمةكة , بة كؤى دةنط ئةوةش شةتب كرا, رةرموون
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نةى ياسايى رةئيةكى بدةن ئةوةش وابنامن ئةطةر ليذ, مةحكةمةى ئةحواىل شةخسى بَيت يان بةدائة بَيـت
 .رةرموو, دواتر هينى بكةين, لةطةَل جةنابى وةزير

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة خؤى ثرت ثسثؤردة , كةوا دادطاي بارى كةسايةتى بَى, ئَيمة كة ليذنةى ياساين وامان ئيقترياح كردية
ثَيويستى بة , ووى ثَيويستى بة قةسام هةية ثَيويستى بة وةالية هةيةئةمانةش هةم, لةكاروبارى خَينان

, ثَيويستى بةوة هةية ئايا تةرريق بووة يان تةرريق نةبووة؟ زواجى حةقيقى ية يان نيية, وةصاية هةية
هةمان لةكاتيشدا ئةو حاكمةى , ئةوةش لةمةحكةمى ئةحواىل شةخصى دةكرَى نةك لةمةحكةمةى بةدائة

هةمان , لةطةَل ئةو حاكمةى كة لةمةحكةمةى بدائةية, شةخصيية جياوازى نييةلة ئةحواىل 
 .سوثاس, بؤية ئةوةمان بة ثةسةند زانى, هةمان قانونيية, ئيختيصاصيان هةية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سَوزان خان نوقةى نينامت هةية, رةرموو

 :بةردَين سؤزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, بؤ تةزةَلومةكةية, ةمةكة بؤ ئيسثات و حةىل مةشاكيلةكة نييةمةحك
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .ضنار خان ئَيوة راتان ضيية؟ رةرموو
 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة بؤ ليذنةى ياسايى و سةرؤكايةتى , ني قسةبكةينبةردٍِاستى لةسةر مةسائيلة ياسايةكة رةنطة نةتوان

 .سوثاس, ثةرلةمان بةجَيدةهَيَلم
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةرموو, كاك عونى رةئَيكى قانونيمان بدَى
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
قانونى , ارةزةى كردية جَيطاي تةبليغاتقانون موع, ئَيمة لةقانون, سةبارةت بة ثرسيارةكةى سؤزان خان

, لةماددةى سَييةم, دووةم, مورارةعاتى مةدةنى لةماددةى يةكةم مةرجةعى عامة بؤ هةموو قةوانني
بةاَلم ثَيشنيارى ليذنةى قانونى , ئةوة مةوزوعى تةبليغات حةل بوو, تةوزحيى كردية تةبليغات ضؤن دةكرَى

, لةماددةكة طؤردانكارى لةسةر بكرَى( 5)دةبَى رةقةرة , ىئةطةر ببَيتة مةحكةمةى ئةحواىل شةخص
ضونكة قةراراتى مةحاكمى شةرعى تةميين دةكرَى , مةحكةمةى ئيستيئناف بكرَيـتة مةحكةمةى تةميين

 .سوثاس, نا لة مةحكةمة ئيستيئناف بةصيئةى تةميين, لةمةحكةمةى تةميين
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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لةبةر , رعلةن مةحكةمةى ئةحواىل شةخصى لة مةحكةمةى تةميين دةبَى, يةبؤ ئةو مواَلحةزة, سوثاس
ئةوة موقتةرةحى ليذنى ياسايى دةَلَى قةرارى مةحكةمةى بةدائة ببَيتة قةراراى مةحكةمةى ئةحواىل 

جةنابى وةزيرش , مةحكةمة ئيستيئناف ببَيتة مةحكةمةى تةميين وةكو كاك عونى هينى كرد, شةخصى و
لةجياتى ئيستيئناف , ةمة دةنطةوة ئةو طؤردانكارية مةحكةمةى ئةحواىل شةخصى بَيت ودةخي, مواريقة

دةستى , كَى لةطةَل دا نيية, كَى لةطةَل ئةو طؤردانكاريةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, تةميين بَيـت
يةوة دةخةمة ئَيستا ماددةكة بةهةموو طؤردانكاريةكاني, بةكؤى دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة؟ رةرموون

دةستى بةرز , كَى لةطةَل دا نيية, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ماددةى ضوارة, دةنطةوة
 .رةرموو, بردؤ سةر ماددةى ثَينجةم, ماددةى ضوار قبوَل كرا, بةكؤى دةنط وةرطريا, بكاتةوة؟ رةرموون

 :سعيد جامباز طارق حممد بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشى سَييةم
 ثؤلينكردنى شةهيدان و دياريكردنى مووضة بؤ كةس و كاريان

- :شةهيداكان بةم شَيوةية ثؤلني دةكرَين: ماددةى ثَينجةم
 .شةهيدى خةباتكار-1
 .قوربانيانى جينؤسايد-0
 .قوربانيان لة هاوواَلتيان-3

 (:زانا) خضر بةردَين قادر سعيد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 ثالفصل الثال
 تصنيف الشهداء و حتديد وراتب ذويهم

 :يصنف الشهداء كما يلي: املادة اخلامسة
 :الشهيد املناضل-1
 .ضحايا االبادة اجلماعية-0
 .ضحايا املواطنني-3
 
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

- :رة ثؤَلني بكرَينليذنة ثَيي واية شةهيدةكان بةم جؤ( ثَينجةم)سةبارةت بة ماددةى 
 .شةهيدى خةباتطَيرد: يةكةم
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 .شةهيد كؤمةَلكوذى: دووةم
 .شةهيدى هاوواَلتى: سَييةم

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .يةعنى موتةريقن لةطةَل ئةصَلى ثردؤذةكة

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, شةهيدى كيمياباران لةطةَل قوربانيانى ئةنئال, ارشةهيدى خةباتك, ئَيمة ئةو ثؤلَينةمان جودا كردبؤوة
 .سوثاس, لةطةَل قوربانيانى هاوواَلتيان, يةعنى لةم ياساية ئةم ناوانة بنر نةبن, يةعنى ناوةكانى بَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو, جةنابى وةزير ض رةئيةكت هةبوو بيَلَيى

 (:و ئةنئالكراوةكانوةزير شةهيدان /)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

براى بةردَين كاك حممد ليذنةى مارى مرؤظ كة دةَلَى  ببَيتة شةهيدى , راى ئَيمة لةطةَل راى ليذنةى ياساية
لةوَى ئاماذة بة مةسةلةى , لةبري نةكةين لةتةعريئةكة لةماددةى يةكةم, كيميايى و شةهيدى ئةنئال

بةاَلم بؤ دووبارة نةبوونةوة بة بةردةوامى درَيذ نةبوونى جينؤسايد , ةنئال كرايةكيمياباران و مةسةلةى ئ
لةهةموو ئةوانةى كة بوونة قوربانى كارةساتى جينؤسايد بة ئةنئال و بة كيمياباران ئَيمة خستومانةتة 

ن و ئةنئال و بةاَلم لة بيدايةتى كة تةعريئى جينؤسايد دةَلَى ئةمة مةمشوىل كيميابارا, ناو ئةو ئيتاردة
, ئةوان دةتوانن حةمسى بكةن, ئةوةى تريش دةطةردَيينةوة بؤ دةنطدانى برادةران, هةموو ئةوانة دةطرَيتةوة

 .سوثاس
 :بةردَين حممد ررج ا د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, يةعنى ناو مةزمونةكةى, تةعريف هةميشة رةنطدانةوةى ئةو حةقيقةتةية كة لةناوةوة باسى دةكةين

مةرج نيية تةعريئةكة ئةمة , وةكو ئةَلَى جامع و مانيعة, تةعريئةكة كؤى طشتيية, بَى لَيرة بنووسرَىئة
 .سوثاس, يةعنى لَيرة ئةمة جيا بكرَيتةوة, ماددةكةية لَيرة ئةبَى باس بكرَى, ئةمة بةندةكةية, بطرَيتةوة

 
 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كاك , مةال ئةنوةر, كاك كاك عومسان, سَوزان خان, كاك ئارَين, سمباشة ناوةكان دةنوو, موناقةشةى لةسةرة

ناوةكان دةخوَينمةوة , كاك عومسان عبدا , شكرية 4د, كاك غئور, كاك دلَير, كاك جعئر, كاك عادل, حامت
 .كاك ئارَين رةرموو, ئةطةر كةسَيكم لةبري كردبوو ئيشارةت بدات
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 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .ةرؤكى ئةجنومةنبةردَين س

ضونكة خؤيان , سةرةتا يةكةم نووسراية شةهيدةكان لةرووى رَينمانيةوة شةهيدان بَيت, لةماددةى ثَينجةم
ئةمة ضاك , نةك شةهيدةكان, دوو وةزارةتةكة خؤى ناوى شةهيدانة, شةهيدان ناسراون ئةمة يةك

بةاَلم لةمةسةلةى , كارهَينانى باشرت بَيتشةهيدى خةباتطَير يان شؤردشطَيرد رةنطة شؤردشطَير بة, بكرَيتةوة
رةنطة كةسَيك , جينؤسايد واتة هةموو ئةوانةى بة كيمياباران و بة ئةنئال بَيت و, قوربانيانى جينؤسايد
, جينؤسايد هةمووى ئةطرَيتةوة و, بةاَلم ئاماجنى جينؤسايدكردنى ميللةتةكةمان بَى, حوكمى ئيعدام كرابَى

جا ئةطةر بة , بةاَلم ئاماجنى جينؤسايد بووة, كةوانة شتةكانى تر جيابكرَيتةوة ئةطةر بشنووسرَيت لةناو
ئَيمة , قوربانيانى جينؤ سايد هةمووى ئةطةرَيتةوة, يان بةراطواسنت بَى, ئيعدام بَى يان بة لةناو بردن بَى

شةى ئةنئال و دةمانةوَى كَي, خؤمشان ئةمانةوَى مةسةلةى جينؤسايد بكةين بة مةسةلةيةكى نَيودةوَلةتى
لةبةر , ئيعدام كردن و راطواسنت و هةموو ئةوانة وةكو جينؤسايدى طةلةكةمان بناسَينني, كيمياباران و

بةراى , ئةوةى خاَلى سَييةميش قوربانيان لةهاوواَلتيان,  ئةوةى بةكارهَينانى ثرد بة ثيستى خؤيةتى
ضونكة ئَيمة جةنطَيكمان بةسةردا , ةنط راسرتةقوربانيانى ج, خؤمةوة قوربانيان لة هاوواَلتيان ئةوة نيية

لةبةر ئةوة وام , سةدان خةَلك بؤتة قوربانى, لةنةتيجةى ئةو جةنطة كة بةسةرماندا سةثَينراوة, سثَينراوة
, جا ئةو قوربانيةى جةنط سيظل بَى يان هةر هاوواَلتيةكى تر بَيت, ثَي باشة قوربانيانى جةنط بَيـت

 .سوثاس
 :شهاب نورىبةردَين سَوزان 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كةضى لةناو هينى , ئَيمة لةهةوَلى ئةوة داين كة كوشنت و بردينى خةَلكى كورد بة جينؤسايد بناسني

ئَيمة لةبةر , (ضحايا االبادة العرقية)جينؤسايد يةعنى , (ضحايا االبادة اجلماعية)وةزارةتةكةدا هاتووة ئةَلَى 
, عةرةبة, ئيرت طويَى نةدايتَى كوردة, ئيبادةى جةماعى يةعنى كؤمةَلكوذى, نئةوة كورد بووين قردكراوي

ض , لةبةرئةوة هيوادارم هةمووى تةوحيد بكرَى, هةرضيةكة بيخاتة ناو طؤردةكةوة, ئةرمةنة, توركمانة
يةعنى بكرَيت بةجينؤسايد , ئيبادةى عةرقى بَيت لةجياتى ئيبادةى جةماعى, لةكورديةكة ض لةعةرةبيةكة

ومتان ئةمانة هةمووى , قوربانيامنان البردووة, لةرةقةرةى يةك لةماددةى يةك: دووةم, وةكو هينةكة
 .سوثاس, لةبةرئةوة ئةبَى بطؤرددرَى ئةو قوربانيانةش بةشةهيد, شةهيدن

 
 (:بانى مارانى)عبدا  قادر عثمان بةردَين

 .بةرِدَين سةرؤكى ئةجنومةن
مةسةلةى شةهيدى خةباتطَيرد رروان , هةندَيك قسةم هةية, يدةكانمن ثَيم واية لة ثؤلني كردنى شةه

بةاَلم حةزدةكةم جارَيكى تر , جاري ديكة زؤر موناقةشة لةسةر ئةمة كرا, زؤر خةَلك دةطرَيتةوة و, بووة
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شةهيدى , دووبارةى بكةمةوة كة ناوَيكى تر بؤ هةندَيك كةسانى تر دابنرَين بكرَين بة شةهيدى تايبةت
خةَلكيش دةكةوَيتة ناو ئةو رستةية كة بةشدار بووة , رد دةبَى ئيال شةهيدى سةنطةر بَيت وخةباتطَي
ناكرَى لةدةزطايةك مووضة وةربطرى لةطةَل كةس و كارى , لة جينؤسايدكردنى ميللةتةكةمان, لةئةنئال

ت هةية لةناو بؤية من ثَيشنيار دةكةم هةندَيك حاَلةتى تايبة, يان كةس وكارى شةهيد بَى, ئةنئال بَى
تةنيا ئةو كةسانة شةهيدى خةباتطَيرد بن كة , بكرَين بة شةهيدى تايبةت و دةربَين, شةهيدى خةباتطَيرد

بةشدارى ئةنئال و جينؤسايدى ميللةتةكةمانيان , لة خنمةتى رذَيمى لةناو ضوو, شةهيدى سةنطةرن و
دةربارةى , لةهةموو شوَينك هةية, وابووةواقيعةتى كوردستان , حاَلةتى وةها بةدةست ئَيمة نيية, نةكردية

ئَيمة دةتوانني ئةو حةقةى , قوربانيانى جينؤسايد نازامن ئَيمة تةبعةن ئةوة ثرسيارة لة ئَيوةى دةكةم
ئةنئال بكةين بة جينؤسايد ئةطةر بكرَى شتَيكى , يان ئةو برديارة بدةين لة ثةرلةمانى كوردستان, بدةين

قوربانيان لةهاوواَلتيان هةموو كةسَى , واَلتى ئةوةيش زياتر ورد بكرَيتةوةدةربارةى شةهيدى هاو, باشة و
بةرداستى ئةوة زياتر , بؤية من ثَيم باشة شةهيدى كؤردة و بَي يان شةهيدانى راثةرين بَيت, دةطرَيـتةوة

 .  سوثاس, ثرسيار لةجةنابى وةزيرش دةكةم ئةوة زياتر تةوزيع بكات, خورد بكرَيتةوة و
 :انور حممد غئورمال بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
الشهداء من )ثَيم خؤشة لةدووةم و سَييةميش بةناوى , ضؤن لةخاَلآ يةكةم وشةى شةهيدى مونازةَل هاتووة

, يةعنى كةليمةى شوهةدا بؤيان بةكار بَينت, (الشهداء من ضحايا املواطنني, الضحايا االبادة اجلماعية
ئةوجا ئةطةر قةوسَيك بكرَيتةوة لةزةحايةى ئيبادةى جةماعى , ازةَل هاتووةهةروةك ضؤن شةهيدى مون

ضونكة ئةوة قانونة تا مشول تر بَيت باشرتة بؤ ناساندن , ضونكة زياتر مشول تر دةبَى, بةناوى جينؤسايد
 . سوثاس, لةو بابةتةى كة باسى كرد, ثشتطريى لةرةئيةكانى سَوزان خان دةكةم, و

 :جان حسن بةردَين حامت حممد
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئَيمة ئيشارةمتان بة شةهيد دا, بةاَلم ثَيشرت ئَيمة لةثَيناسةى شةهيد, زؤربةى قسةكامن برادةران كرديان
بةاَلم ئةوة نةهاتووة لةردووى , و ضؤن ثَيناسة دةكرَى و ضؤن ناونراوة بةشةهيد, كة شةهيد كَى ية

بةاَلم يةك , تى كة جينؤسايد لةبري نةضَيت و هةر لةو بوارة مبَينَيتةوةئةوا جَيطاى خؤية, سياسيةكةيةوة
, حاَلةت هةية شةهيدى سةنطةر و شةهيدى ئةنئال هةروةك شةهيد لةبوارى ئيمتيازت حيسابى بؤ بكرَى

 .سوثاس
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةماددةى يةكةم ئَيمة زؤر بةجوانى , ضونكة زيادة, َيتمن ثَيشنيارى ئةوة دةكةم ئةو ماددةية البربدر

 .زؤر سوثاس, نة كةم دةكا ئةطةر ئةوة الببةين, هيض شتَيك نة زياد دةكا, ثَيناسةى هةموومان كرد
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 :بةردَين حممد حاجى حممود
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جينؤسايد خؤى ئةطةر , ةوة نييةهةموو خةَلك شةهيدة يةعنى هيض طومانَيك ل, هةَلبةتة دةربارةى شةهيد
كؤمةَل , جا يةك كةس بَيت, دوذمن هةوَلى داوة ئةو ميللةتة لةناو ببات, يةك كةسيش بَيت نةك كؤمةَل

ئةوة ثَيم واية جينؤسايد , ئةو قةناعةتى واية وةكو ئةوةى كوردة و لةناوى ببات, دووان بَيـت, بَيـت
بةاَلم وةكو خانةى , ئَيمة كارى بؤ بكةين باشة, مةَل بَيتكؤ, ئةطةر كةسَيك بَيت, هةمووى ئةطرَيتةوة

يان شةهيدى , يان شةهيدى كيميايى, شةهيدى ئةنئال, شةهيدةكان شةهيدى خةباتطَير و شؤردشطَير
 .  زؤر سوثاس, بةاَلم بةعام هةمووى شةهيدة, لةالى خؤمان, هاوواَلتى ئةوانة هةريةكة خانةى خؤى هةبَيت

 :معروف رىمصط جعئر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى كاك عومسان , شةهيد ئةشكاالتى زؤرى لَي دروست بووة لةئةوةل تا ئاخري, من ثَيشنيارَيكم هةية
خةباتكار , (شةهيدى سةنطةرو خةباتكار)ئةطةر لةبردطةى يةكةم بنووسرَى , بانى مارانى باسى كرد

كَى لةذَير , كَى ئيعدام كرا, زؤرماندا بة رَيكخستنةكان ضونكة شوَينكى, مةبةستمان رَيكخستنةكان دَيت
ئةطةر بكرَى بةشةهيدى , يان كَى حكومةت لةسةر اليةنَيكى سياسى طرتنى و كوشتنى, تةعنيبا مردن

شةهيدى خةباتكار ئةوانةى كة , ئةوكات شةهيدى سةنطةر ئةوانةى كة ثَيشمةرطةن, سةنطةر و خةباتكار
بةنيسبةت برطةى دووةم ئةوةى كاك , م هةموويان بةيةك جؤر مشوول بكرَينبةاَل, لةطةَل رَيكخستنةكةن

لَيرة , حممد ررج طوتى بكرَيت بةقوربانيانى كيمياباران و ئةنئال و جينؤسايدى طةىل كوردستان
ضونكة جينؤسايد هةموو , جينؤسايدى طةىل كوردستان, لةطةَل ئةنئال و, كيميابارانةكة زياد بكرَى

بَلَى بةهةر وةسيلةيةك بَى كة دوذمن شةهيدى , خاَلى سَييةم قوربانيانى هاوواَلتى, رَيتةوةبةشةكان ئةطة
بةعنَى خةَلك رةئيان واية كة تةنها , سَى رةئيى هةية لةسةر قوربانيانى هاوواَلتى, ضونكة دوو, كردبَى

, ئى تةيارة شةهيد بووةهةية بة قةس, بةاَلم هةية بة ئةَلغام شةهيد بووة, شةهيدى راثةردين دةطرَيتةوة
بؤية ئةطةر خاَلى سَييةم بكرَيتة قوربانيانى هاوواَلتى بةهةر , وةكو ئةوانةى قةاَلدزَى و هةَلةجبة

 . سوثاس, وةسيلةيةكى دوذمن شةهيد بووبن
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, َلني كردنة بضَيتة ماددةى يةك باشرتةكة ئةم ثؤ, راستى من ثشتطريى ئةو رايةى كاك عادل دةكةم

لَيرةش هةروةها لةعةرةبيةكة تةرجوومة كراوةتةوة , بةرداستى شةهيدى شؤردشطَيرد طوجناو ترة, دووةميان
لةدووميان , ئينجا تةرجوومةى بكةين بؤ عةرةبيةكة, ئينجا ئَيمة بة شؤردشطَير دايبنَيني, بةمونازَل

ئَيمة ئةطةر وا سةيرى , كورديةكةشى بةرامبةر بة كؤمةَلكوذى دَيتجينؤسايد ثَيم واية زؤر طوجناوة 
طشتى , هةم ئيبادةى بةشةريش دةطرَيتةوة, هةم ئيبادةى عةرقيش دةطةرَيتةوة, كؤمةَلكوذى بكةين

لةبةر ئةوة جينؤسايد هةم بؤ مةسةلةيةكى , ضونكة عةمةلةكة خؤى عةمةليةى كؤمةَلكوذية, دةطرَيتةوة
ئةشكرَى ئَيمة تةرجومةكةى لةتةنيشتى لة قةوسا كؤمةَلكوذى , مةيةكى طوجناوترة ونَيودةوَلةتى كةلي
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ئَيمةش , هاوواَلتى مةدةنى دةطرَيتةوة, هاوواَلتى بكرَيت بة سيظل طوجناو ترة, سَييةميان, بنووسني
 .سوثاستان دةكةم, تةرجومةيةكى راستةوخؤمان نيية بؤ مةدةنى لةسيظل زياتر نةبَى

 :سعيد مةمخورى طاهر غئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةئيةكةى من طوترا, ببورة
 :شكرية رسول ابراهيم1بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةطةر ئةوةش نةكرا, كة لةوَيش باس كراوة, منيش ثيًََشنياز دةكةم ئةم ماددةية خبرَيتة ماددةي يةكةم

مادام زاراوةى شةهيدةكان , هيدةكان بةم شَيوةية ثؤلني دةكرَينماددةى ثَينجةم لةخوارةوة نووسراوة شة
ضونكة لَيرة مورةرةدة , هةر ببَيت بة شةهيدان, ثَيشنيار دةكةم خاَلى يةكةم و دووةم و سَييةم, هاتووة

قوربانيانى هاوواَلتى بكرَي بة شةهيدانى , قوربانيانيش بكرَي بة شةهيدان, شةهيدى خةباتكار و قوربانيان
شةهيدى , رائيةكةم ئةخةمة ثاَل راى كاك جعئر, خاَلى دووةمم كة هةية, ئةمة خاَلى يةكةم, واَلتىهاو

كةوا لةناو سيجنةكان , بيلئيعل ئَيمة شةهيدى خةباتكارى ذَيرزةمينيشمان هةية, سةنطةر بطرَيتةوة
رام لةطةَل , دوو كةوانةلةناو , خاَلَيكى ترم هةية دةربارةى شةهيدانى جينؤسايد, تةعنيب دراون و كوذراون

 . لةطةَل رَين و سوثاس, ئةنئال و كيميابارانيش دووبارة ببَيتةوة, ليذنةى مارى مرؤظ هةية
 :ا د  د امني عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ى بةاَلم زةحايةى ئيبادة, ئةوة رةقةرةى يةكةم شةهيدى مونازَل ديارة, ئةو ماددةية زؤر بةزةرور دةزامن

بؤية , جةماعى تةبعةن بةرداستى موستةَلةح و زاراوةى شةهيد لةناو خةَلكى كوردستاندا ناوَيكى زؤر ثريؤزة
يةعنى خةَلكَيك لةردووى , زةحايةى ئيبادةى جةماعى موستةَلةح و زاراوةى شةهيدى لةطةَل نيية

بؤية بةرداستى , ى بؤ نةكراوةئيعتيبارى رَين لَينانى شةهيد, دةروونيةوة وا تةصةورد دةكا ننم كراوةتةوة
, بَيت( شهداء االبادة اجلماعية), (ضحايا االبادة اجلماعية)ئايا لةجياتى , ثرسيارَيك لة ليذنةى ياسايى دةكةم

 .سوثاس, لةردووى قانونيةوة طررتَيكى قانونى بؤ دروست دةبَى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرداستى , ثةرلةمان ئيشارةتى ئةوةيان كرد كة ئةمة زيادةضةند ئةندامَيكى , وةَلال موناقةشةى زؤر كرا
دةَلآ شةهيد , يةك, هةرسَى شتةكان لةوَى هةية, ئةطةر بطةردَينةوة سةر ماددةى يةك كة دةنطتان بؤ داوة

لةشةهيدى مونازةَل ئةو كةسةية كة طيانى خؤى لة خةندةقى , ئةو كةسةية طيانى خؤى لة دةستداوة
ئةوة بردطةى يةك , رطايةتى يان خةندةقى كيئاح طيانى خؤى لةدةست داوةموسةلةح واتة ثَيشمة

ئةوة ( فقد حياته), (كل من استشهد او فقد حياته)وةصئى كردية ( ضحايا االبادة اجلماعية) ,دةطرَيتةوة
ئةوةشى لةوَى شةرح ( كل من استشهد نتيجة جرائم االبادة اجلماعية اثناء جرائم االنفال), زيادة لةوَى

يةعنى , (كل من استشهد نتيجة االعمال احلربية او االعمال االرهابية: ضحايا من املواطنني), ردووةك
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نازامن , بةاَلم يةك شت هةية, ئةوانةى كة ئةو مواَلحةزةيان دا راستة, هةمووى لةوَى هاتووة بةرداستى
كاك حممد ررج تؤ ئةَلَيى مبَينآ , من دةمةوَى بؤم شةرح بكةن, ماوة يان نْا ( أو فقد حياته)لةماددةى يةك 

 .رةرموو, بؤ؟ بؤم شةرح بكة
 :بةردَين حممد ررج ا د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةم , كابرا زيندان بووة, يةعنى كؤمةَلةك خةَلكامنان هةية, هى دةزطاى شةهيد هى عَيراقى ريدراَل

لةدةرةوة , هةندَيكى تر هاتؤتة دةرةوة, هةندَيكى لةناو زيندانيةكة مردووة بةهؤى تةعنيبةوة, زيندانية
ئةوةى سةرؤكى , مةبةستم ئةوةية, يةعنى ئةمانة لةكوَى حيسابيان بؤ ئةكةى ئةبَى ناويان هةبَى, مردووة

 .سوثاس, ئةوةية( فقد حياتهدو )ئةجنومةن دةَلآ 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كرد بةثَيى ئيتيئاقى ليذنةى قانونى  وامان ئيتيئاق, ئةو ماددةية ماددةى يةكة تةصويتمان بؤ كرد
طومتان ئاخر صياغة جةنابى , كة تةصويتمان كرد, لةسةر ئةو كةليماتة راوةستاين, صياغةكة هني بكرَى

ئَيستا ئةو ئيقترياحةى ثَيشوو , وةزير لةطةَل ليذنةى قانونى و ليذنةى مارى مرؤظ صياغةكةى هني بكةن
ان واية ئةطةر جةنابى وةزير مواريق بَينت ئةو ماددةي ثَيى زياد هةندَيك ئةندام ثَيي, دةخةمة دةنطةوة

ئةوةى لةسةر , جةنابى وةزير رات ضيية؟ ئةو ماددة زيادة, و ليذنةى قانونيش ثَيى زياد بَيت, بَيت
 .رةرموو, تةصنيئةكة لةماددةى يةك هاتووة

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي

ضونكة رَي دةطرَى لةوةى كؤمةَلك بَيتة ناو , من ثَيم واية هةبوونى ثَيداطرتنة لةسةر تةصنيئةكة
بةاَلم ئيسرار كردنة لةسةر , راستة لةبيدايةت نيية, ضوارضَيوةيةكمان بؤ دةست نيشان دةكات, مةسةلةكة

دةكرَى حةزف , سةندى دةزانن و بةزيادى دةزاننئةطةر ليذنةى ياسايى و برادةران بة ثة, ئةو تةصنيئة و
, بةاَلم زياتر ثَيداطرتنة بؤ ئةوةى بةراستى سنوورةكة ئةبَى ئَيمة بنانني ضؤن تةصنيئى بكةين, بكرَى

 .سوثاس, بةثَيى  ئةو تةصنيئةى كة ئَيستا هةية
 : بةرَين سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى قانونى لةسةر ئةو موقتةرةحةى , راوةزؤر جوانرت تةصنيف ك, خؤى لةماددة يةك تةصنيف كراوة
 رةئيتان ضيية؟, دةَلَين ئةو ماددةية لة ماددة يةك هاتووة, كة هةندَى برادةرانى ثةرلةمان كردوويانة

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 
 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرداستى شتَيكى , ةطةر سةحبى بكةينةوةئ, ئةطةر ثَيشنيارى ئةو برادةرانة ئةوها بَى ئَيمة مانعمان نيية
 .سوثاس, ضونكة تيكرارَيكى تَيدا هةية, ثةسةندة

 :بةردَين حممد ررج ا د 
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 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن 
ئةوةية , بةاَلم ئةوةى قوةى قانونةكةى هةية, ئةم دةستةواذانة ئةناسَينن, ماددةى يةك بريتية لة ناساندن

ئةمة مةسةلةيةكى ئةساسية ئةبَى , وةزارةت ئةم شةهيدانة ئةوها ثؤَلَين ئةكات يةعنى, ئةو ثؤلني كردنةية
 .سوثاس, بةاَلم بةم جؤرةى كة ئةنئال و كيميابارانى تَيدابَى, لَيرةدا هةبَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو, كاك شريوان و كاك كريم, با رةئيى دوو كةسى ليذنةى قانونيش وةربطرين

 :روان ناصح حيدرىبةردَين شَي
 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يةكسةر , ناوةكة هات ئيرت دةطةردَييةوة قانونةكة, عادةتن تةعاريف دَى بؤ ئةوةى لةقانونةكة تيكرار نةبينت
ئةوةى كة كراية لةماددةى يةك , عادةتن تةعاريف لؤ ئةو غايةتةية سةرف دةكرَيـنت, ناوةكة ثَيناسةكراوة
منيش ثَيم واية , هةردووكيشى رةئيى لةسةر دراية, تيية هةم تةصنيئةكةش هاتييةهةم تةعريئةكة ها

 .زؤر سوثاس, ئةوة لَيرة زيادة
 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم لةماددةى ثَينج ئةوة , ضونكة ئةوةى يةكةم ثَيناسةية, من تةئيدى رةئيى كاك حممد ررج دةكةم
لةوَى كة , تةصنيئيش بؤ تةحديدى حقوق و ئيمتيازاتة نةك بؤ مةسةلةيةكى ديكة ,تةصنيئة

, بةاَلم هى دووةم تةصنيئة, ئةوة تةعريئة هى يةكةم, تةصنيئةكةت كرد دةطةردَييةوة سةر ثَيناسةكة
 .سوثاس

 :بةرٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن
هةندَيك ئةندامانى , ئةو ماددةية زيادة دةَلآ, رةئيةك موقتةرةحى تازةية, ئَيستا دوو رةئيى جياواز هةية

و ئةوةى , يةكَيك لةطةَلة, دوايش دوو كةس قسةى كرد, ليذنةى ياسايش رةئي دا, ثةرلةمان ئاماذةيان ثَيكرد
دةَلَين ئةو ماددة زيادة لةبةر ئةوةى لةماددةى يةك لةتةعريئةكة هاتووة زياتر بة , تريش لةطةَلدا نيية

لةبةر ئةوةى لة ماددةي يةك , كَى لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيلغا بكرَى, دةخيةمة دةنطةوة, تةرصيل
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, لةتةعريف هاتووة

 .رةرموو سؤزان خان, الدةبردرَيت, ئةقةليةتة
 :بةردَين سؤزان شهاب نورى

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, ةبواية مبذماردبوايةئ

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن



 154 

, كآ لةطةَل ئةوةية كة مبَينَيتةوة, دةنط 53دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَل ئةو ماددةية ئيلغا بكرَى
 .رةرموو كاك كريم, 30بة  53, دةنط 30دةستى بةرزبكاتةوة؟ 

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
   .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ , سةرؤكايةتى ثَيش وةخت رةئيى خؤى نةدات, بةرداستى من جارَيكى تر ئةو داواية دووبارة دةكةمةوة
 .سوثاس, ئةوةى كاريطةرى خؤى نةخاتة سةر ئةندامانى ثةرلةمان

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هةموو كةس ئةطةر نا ئةتوو لة, بةسةريعى خوا رة ى كرد ئةتو رةئيس نى, ئةوجا با رةدت بدةمةوة

ئةو رةخنةيةى , ئةوة دوو جارة موقتةرةحةكةت سةرى ناطرَى, زياتر دةتةوَى رةئيى خؤت رةرز بكةى
خؤ بةتةنيا , منيش رةئيم هةية وةكو ئَيوة, سةرؤك نابَى دةنط بدات, دةدةى لةقانون شتى وةها نيية

ةوةية ئةطةر مةنتقى بةقوةت رةئيةكةم قابلى ئ, رةئيم هةية, ئةندامم وةكو ئَيوة, مودير جةلسةك نيمة
بةَلَى رةرموو كاك , ئَيستا دةضينة سةر ماددةى تر, مةنتقى بةقوةت نةبوو وةرناطريَى, بوو وةردةطريَى

 مجال بنامن نوقتةى نينامت ضيية؟
 :بةردَين مجال حممد قاسم

 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى شةرحةكة , ى جةماعى بكةنة جينؤسايدئةيانةوَى ئيبادة, ئةوةى تَيبينى دةكةم لةرةئي برادةران

 .لةهةموو ئةو شوَينانة كة جينؤ سايد روويداوة لة زؤر بةى واَلتةكان كةجينؤسايدى لَي كراوة, وازح نيية
 :بةرٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن

 .بردؤ ماددةى تر, تةواو, ماددةكة تةصويتى لةسةر كراوة, ئةوة نوقتةى نينام نيية
 :جامباز سعيد حممد طارق بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 , ماددةكة بةتةسةلسول ماددةى شةش دةبَيتة ماددةى ثَينج

 :ماددةى ثَينجةم
كةس و كارى شةهيدى خةباتكار و ئةنئالكراو و هاوواَلتى بةثَيى ردَينماييةكانى تايبةت كة وةزارةت : يةكةم

 .ى خانةنشينكردنى هةيةبة هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى دارايى دةريدةكات مار
 :ئةوانةى دةكةونة بةر سَيبةرى حوكمةكانى بردطةى يةكةم لةماددةى شةشةم ئةمانةن: دووةم

 .مَيردو و ذنان-1
 .تةواو دةكات ئةطةر لةسةر خوَيندن بةردةوام نةبَيت( 01)كورد تاوةكو تةمةنى -0
 .تاوةكو دادةمةزرَيت: كض-3
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بةثَيى , ك كةوتةكان بةدةرن لةمةرجةكانى كة لةم ماددةيةدا هاتووةمنداَلة ثة: منداَلة ثةك كةوتةكان-0
 .ردَينماييةكانى كة وةزارةت دةرى دةكات

 .دايك و باوك-5
 .براو خوشكان ئةوانةى شةهيد بةبرديارى دادوةرى بةخَيوى دةكردن-1

 .تا لةذياندا مابن سةرف دةكرَيت, بةشى باوك و دايك و ذن: سَييةم
ئةوا بةشى ئةوانة دةدرَى بةوانى , ى ئةوانةى دةكةونة ذَير حوكمةكانى ئةم ياساية بردائةطةر بةش: ضوارةم

 . ديكة كة موستةحةقن
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةرٍَِين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 ,املادة السادسة تتحول اىل املادة اخلامسة

 :املادة اخلامسة
وقا تقاعدية مبوجب تعليمات خاصة تصدرها الوزارة يستحق ذوى الشهيد املناضل و املؤنفل حق: اوال

 .بالتنسيق مع وزارة املالية
 :اوال من املادة السادسة هم/ املشمولون باحكام الفقرة: ثانيا

 .الزوج او الزوجات-1
 .االبن اىل حني اكمال احلادية و العشرين من العمر اذا مل يكن مستمرا على الدراسة-0
 .حلني التعيني: البنت-3
يستثنى االوالد العاجزين من الشروط الواردة يف هذة املادة وفقا لتعليمات تصدرها : األوالد العاجزين-0

 .الوزارة
 .الوالدين-5
 .االخوة و االخوات او من كان الشهيد يعيلهم بقرار قضائى-1

 .تصرف مستحقات الوالد و الوالدة و الزوجة مدى احلياة: ثالثا
 .شمولني باحكم هذا القانون تضاف استحقاقهم اىل استحقاق بقية املستحقنيعند قطع مستحقات امل: رابعا

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى ليذنةى ياسايى بةكوردى
ى لةماددةى شةشةم ليذنة ثَيشنيار دةكات دووبارة دابردَيذرَيتةوة و بةم جؤرة (1)سةبارةت بةبردطةى 

 :ـتةوةخبوَيندرَي
كةس و كارى شةهيدانى خةباتطَيرى و كؤمةَلكوذى و هاوواَلتيان مارى خانة نشينيان دةبَيت بة ثَيى : يةكةم

 . ثةيردةوَيكى تايبةت كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةردةضَيت
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 .زياد بكرَيتى بؤ (يان مَيرد)لةهةمان ماددة ليذنة ثَيشنيار دةكات وشةى ( دووةم) -3-سةبارةت بة بردطةى--
 .ى بؤ زياد بكرَيت(مَيرد)لةهةمان ماددة ليذنة رداى واية وشةى ( سَييةم)-3-سةبارةت بة بردطةى--

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .راى لَيذنة خبوَينةوة بةعةرةبى

 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :راى ليذنةى ياسايى بة عةرةبى
 :من املادة السادسة تقرتح اللجنة اعادة صياغتها و تقرأ كاآلتي( أواًل)بالفقرة  فيما يتعلق

يستحق ذووا الشهيد املناضل و شهيد أإلبادة اجلماعية و الشهيد املواطن حقوقا تقاعدية مبوجب نظام : أواًل
 .خاص يصدره جملس الوزراء

 (.أو الزوج)اللجنة اضافة كلمة  من املادة نفسها تقرتح( ثانيا) 3أما فيما يتعلق بالفقرة * 
 (.والزوج)من املادة نفسها ترى اللجنة اضافة كلمة ( ثالثا)و فيما يتعلق بالفقرة * 

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ئَيمة لةطةَل ثَيشنيارةكةى ليذنةى ياساين تةنيا ئةمة نةبَيت
 ,سةبارةت بة ماددةى شةش

كةس و كارى شةهيدى خةبات كارى كيمياباران و ئةنئالكراو و : )دابردَيذرَيتةوة بةم جؤرة: يةكةم 
 .ى بؤ زياد بكرَى(كيمياباران)يةعنى كةليمةى ( هاوواَلتى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةئيتيئاقة لةطةَل وةزير دانيشتوونة , ثَيم واية ئةو هينة داردَيذرَيتةوة, لةسةر موقتةرةحى ليذنةى ياسايى

يستحق ذووا الشهيد املناضل و شهيد أإلبادة اجلماعية و الشهيد املواطن حقوقا )دةَلآ , و هينةيان كردووةئة
يةعنى ئةو تةرصيالتة مةجليسى وةزةرا دابنَينت ( تقاعدية مبوجب نظام خاص يصدره جملس الوزراء

تى جَيبةجَى كردنى وةزيرى ماليةى الية ئيمكانية, لةبةر رؤشنايى ئةوةى ضةند تةرصيالتَيكى الية
رةنطة زؤر دةقيق نةبني ئةطةر بضينة ناو , تةرصيالتَيكى زؤر هةية, برديارةكانى باشرت تةقديم دةكات

, يةك نوقتة هةية ئةويش لةهيندا هاتووة, و ليذنةى مارى مرؤظيش مواريقة, وةزير موارقة, تةراصيلةوة
ثَيم , (دو النواج)موقتةرةحى ليذنةى ياسايى , (حلني التعيني)ئةو كضانةى كة شةهيدانة وةردةطرن دةَلَى 

بؤية ئةطةر كةسَيك رةئيى هةية بةعام ناو , واية ئةوة هةَلدةطرَى، هةندَيك موناقةشة بكرَى لةسةرى
خاتوو , خاتوو طوَلناز, خاتوو طياَلس, كاك ديلمان, خاتوو نازناز, ناصح. د, خاتوو نةسرين, دةنووسم

خاتوو , شكرية4د, كاك شَيخ ا , كاك عادل, كاك عومسان, ظيان خان, كاك كريم, خاتوو كوَيستان, طةالوَيذ
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كاك , كاك ئارَين, كاك مةال ئةنوةر, ثةخشان خان, خاتوو تاظطة, كاك حامت, كاك  د, كاك دلَير, سَوزان
 .ضنار خان رةرموو, ثَيشةكى رَيطا بة جةنابى وةزير ئةدةم قسة بكات, كاك بارزان, ئاخر

 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان ئةنئالكراوةكان/)ضنار سعد عبد  بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

خاَلَيك هةية ئَيمة دوَينَى لةطةَل برادةرانى ليذنةى قانونى , بةرلةوة برادةران موناقةشة بكةن لةسةر ئةوة
ووكردنةكة ئَيمة وةكو ش, يان شوو دةكات, ئةوةيش مةسةلةى كض تاوةكو دادةمةزرَيت, موناقةشةمان كرد

بؤية دةمانةوَى ئاررةت ئيستقالىل و سةربةخؤيى , وةزارةت لةسةر ئةوة نني كة شووكردنةكةى تَيدا مبَينَيت
لةبةر ئةوة مةسةلةى شوو دةكات الدةبةين وةكو كورد , ضاوى لةدةست ثياو نةبَيت, ئابوورى خؤى هةبَيت

, سةر ئةوانى تريش موناقةشة دةكةين و تةعديلى دةكةينلة, ئَيمة لةطةَل ئةوةينة, تاوةكو دادةمةزرَيت
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين نسرين حممد صاحل
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كضى وارس مةرج نةبَى ( 3)ماددةى شةش بردطةى دوو خاَلى , بةنيسبةت ماددةى شةشةوة دوو هينم هةية
: دوو, ةم ئةندامانى خَينانةكانيان ئةنئالةتةنها خؤيان ماونةتةوة سةرج: لةبةر يةك, بة مووضة وةرطرتن

هةر , ئةمةش مارَيكة لةو كةسة زةوت دةكرَى, هانى دامةزراندنى كضانى وارس و ئةنئال دةدا, ئةم بردطةية
هةمان ئيمتيازى كض و كوردى شةهيد و ئةنئاىل , خوشك و برا, (1)لةماددةى شةشةمى بردطةى دووى خاَلى 

 .زؤر سوثاس, يان جينؤسايد, ةهيدى خةبات بَيتبةمةرجَى شةهيدةكة ش, هةبَى
 :رمضان غئورناصح 1دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لَيرة لة كورديةكةش ( يستحق ذوى الشهيد املناضل و املؤنفل و املواطن)دةَلآ , من ثَيم واية لة بيدايةت

, بة شَيوةيةكى تر ثَيناسةمان كردئَيمة لةثَيناسةكة نةمان وت شةهيدى مواتةن , ئةشكالَيك دروست دةبَى
كةس و كارى شةهيدى خةباتكار و ئةنئالكراو و )لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةطةر بةكورديةكة بوترَى 

شةهيدى خةباتكارو )يان ئةبَى بَلَيني , ةكة لةطةَل بةكار بَى(شةهيد)ضونكة يان ئةبَى , (قوربانى هاوواَلتى
ضونكة ئَيمة شةهيدى هاوواَلتى ئةو , ان باشرتة بَلَيني قوربانى هاوواَلتىي( ئةنئالكراو و شةهيدى هاوواَلتى

ئةمة , ئينجا ثَيم واية ئةوة تةعديل بكرَى, تةعريئةمان نيية لةثَيشةكى باس لة قوربانى هاوواَلتى ئةكةين
 .يةك
شةرت نيية  جا, بةنسبةت ئةو شةهيدانةى يان ئةو ئةنئاالنةى كة تةنها يةك كةسيان ئةمَينَيتةوة: دوو

يان , يةعنى برايةكى ئةمَينَيتةوة بةتةنها تةمسيلى ئةو شةهيدة ئةكات, باوك و دايك و كوردو كضى بَيت
ضونكة مادةم لةم بنةماَلةية يةك كةس , من ثَيم واية ئةمةش جيابكرَيتة, تةمسيلى ئةو ئةنئالة ئةكات

يةعنى , يان ئةو شةهيدة, مبَينَيتةوةثَيويستة ئةو كةسة وةكو وارسى شةرعى ئةو ئةنئالة , ماوةتةوة
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جا , بَلَيني ئةوة بنةماَلةى رالن شةهيد بوو, بؤ ئةوةى ئةو رةمنة بنر نةبَى, تايبةمتةنديةكى بؤ دابنرَى
 .لةطةَل رَينمدا, بةبَى ئةو شةرت و شوروتةى كة بؤ وارس دانراوة

 :بةردَين نازناز حممد القادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

تا , تةئكيد و تةئيدى راى وةزارةتى كاروبارى شةهيدان ئةكةم لةثرؤذةى ياساكة, رةقةرةى سَى من لةسةر
ضونكة زةواج ماناى سةربةخؤى مادى ناطةيةنَيت , دامةزراندن حةقوحقوقةكةى موسةلةم بَيت ئةو كضة

نةك بؤ , دةندةنط بؤ ئةوة ب, بؤية داواكارم لةسةرجةم ئةعناى ئاررةتانى ثةرلةمان, بةنيسبةت ئاررةت
ثرؤذة ياساكةى وةزارةتى كاروبارى شةهيدان رايةكةى زؤر ثَيشكةوتووترة و , ئةوةى ليذنةى ياسايى

ئةوة لة صاَلحى ئةو كضة هةذارة و منداَلة شةهيدانةية كة , لةوةى كة ليذنةى ياسايى دايناوة, عةصرى ترة
ةو كاتة دةتوانني ئَيمة ثَييان بَلَيني ئَيوة ئ, مةطةر دامةزرَين لة حكومةت مةعاش وةربطرن, تا دادةمةزرَين

 .زؤر سوثاس, نةوةك شووكردن بةماناى سةربةخؤى ذيانى يةك ئاررةت ناطةيةنَى, سةربةخؤن
 (:ديلمان ئامَيدى)بةردَين حممد ا د صاحل 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بَى زؤر مةرج و ئةوانة بؤ بَلَيني ئيمتيازات دة, ئةو ياساية جةوهةرى خؤى داوة ئيمتيازاتة زؤرتر

, لةبةر ئةوة من لةطةَل ئةوةم زؤربةى ئةو مةرجانة هاتينة لةو ماددةية نةمينَينت, ئيمتيازات نةدانَين
دةَلآ شوو دةكات ماناى ئيستيقالىل ئيقتيصادى , بةتايبةتى كضةكة رةعلةن من تةئيدى ئةو رةئية دةكةم

ئةوة ضؤن , ئةطةر هاتوو عاتَل بَى و ئيش نةكات, ةخوَينَىئةطةر هاتوو ن, ساَلة 01هةتا كورةكةش , نيية
ضونكة ئةوة ئيمتيازاتة و ئةو مةمةرجانة , دةبَى؟ لةبةرئةوة بة قةناعةتى من ئةو مةرجانة هةندَى قاسني

 .زؤر سوثاس, زةواجيش نةبَيتة شةرتَيكى ئةساس بؤ ئةم مةسةلةية, نةمَينَى و
 :بةردَين طيالس حمى الدين حممد

 .ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
ساَلة ئةنئال كراوة ئَيستا ئةوانةى يةك ساَل  19ضونكة , تةمةن نةمَينَى, منيش هةمان ثَيشنيارم هةية

بؤية ئةوة هةر وةكو , كةواتة ئةو ئيمتيازاتة زؤر كةمرت مشوليان دةكات, ساَلة 11بووينة تةمةنيان 
, ئةو سااَلنةى ثَيشوو, ة كة مووضة بؤ ئةنئال برداوةتةوةساَل 5خاَلَيكى ترم هةية ثَيش , ئيمتيازَيك مبَينَى

 .سوثاس, ضى ىَل ئةكرَى؟ ثَيشنيار دةكةم كة بردطةيةك بؤ قةرةبووى ئةو سااَلنةى ثَيشوو ديار بكرَين
 :بةردَين طوَلناز عنين قادر

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةم سَى , بارزانى و كيمياباران و ئةنئالقوربانيانى , راستةيةك هةية لةسَى رووداوى طةورةى كوردستان

ضونكة زؤربةى خَينانةكان لة شةهيدَيك , جؤرةو لة ثَيناسةى شةهيد جيان لةردووى زيانةكانيانةوة
, بنةماي ئابوورى و دَيهات و ماَليان لةدةست داوة, لةطةَل شةهيدبوونى قوربانيةكانيانةوة, وزياتريان هةية
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ضونكة ئةطةر هاتوو , لةطةَل ئةوان ناطوجنَى( خانةنشني)وة بطةردَينةوة وشةى بؤية دةكرَى لةم بةندة  بؤ ئة
, لةطةَل مووضةيةكى تر لَيكى ئةدةن و نابَيتة ثاداشت بؤيان, باسى خانةنشينمان كرد لةردووى ياساييةوة

رةنطة , ةبن وساَلة مناَلةكانيان حمروم ئ 00قوربانيانى بارزانى , ئةطةر بةساَل بذمَيرين: دووةم, ئةمة يةك
بؤية دةكرَى , ساَلن 19قوربانيانى كيمياباران و ئةنئال , ضونكة تةمةنَيكة و, ذن و منداَليان هةر نةمابَى

ثشتطريى , لةهةندَى رووةوة ئةوان بةدةركرَين لةو بةندانةى كة لةسةر خَينانى شةهيد جَيبةجَى دةكرَى و
لةو تةمةنةش شوو دةكةن و نابنة خاوةن ئيقتيصادى ضونكة زؤربةى كضان , لةو خاَلةى نازناز خان دةكةم

يةكَيك لةياداشتةكانى كةس وكارى ئةنئال طةيشتؤتة دةستى , ماَلة باوانى خؤيان لةدةست داوة و, خؤيان و
لةردووى ياساى و , ئةو خااَلنة قابيلى جَيبةجَى كردنن, ئَيمة كة بةوردى باسى ئةو خااَلنةى تَيدا كراوة

مةسةلةن ئةطةر كوردَيك كةس وكارى , ة هةر يةكَيك لةو خااَلنة بةجؤرَيك لة جؤرةكانضونك, ثراكتيكةوة
يان باوكى نةماوة ئةكرَى ئةو ثاداشتة بؤ خؤى , لةدةست داوة و دايكى نةماوة مووضة وةرئةطرَى

كورد و هةمان ئيمتيازى , باسى خوشك و برا ئةكا, هةر لةماددةى شةشةمدا هاتووة خاَلى شةشةم, بطةردَيتةوة
رةنطة , لةزؤربةياندا شةهيدةكة سةَلتة, بةتايبةتى ئةو سَى جؤرةى كة باسم كرد و, كضى شةهيدانى هةبَى

هةر لةماددةى , بؤية ئةكرَى ئةو ئيمتيازاتانة بؤ ئةوان بطةردَيتةوة, ئَيستا دايك و باوكيشى نةمابَى
كة ئَيمة لَيرة دووضارى طررتَيك ضون, شةشةمدا بردطةيةك هةية كة بةشى دايك و باوك جيابكرَيتةوة

بؤ منوونة خَينانَيك بووك و كوردى ثَيكةوة ئةنئال , بووينة لة قوربانيانى شةهيد و كيمياباران و ئةنئال
حةقى خؤشيانة باوكَيك ئةطةر كضةكةى , لَيرة باوكى هةردوو قوربانيةكة داواى ئيمتيازات ئةكةن, كراوة

 .سوثاس, لَيرة ئاماذة بةوة بدرَى, ى خةزوورانى بطةردَيتةوةناكرَى تةنها بؤ ماَل, ئةنئال بووة
 :بةردَين طةالويذ شابا ججى

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثشتطريى كاك ( االبن)لةطةَل ئةو خاَلةى , هةمان رةئيم هةبوو, من ثشتطريى لةرةئيى نازناز خان دةكةم

 .سوثاس, ديلمان دةكةم
 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 

 .ردَين سةرؤكى ئةجنومةنبة
ئةو خةباتطَيرد و ئةنئال و , من ثَيم واية بنووسرَى كةس و كارى شةهيد, ماددةى شةشةم لة يةكةم

منيش لةطةَل رةئيى طوَلناز , ضونكة ثَيشرت وةكو بامسان كرد تةعريئى شةهيد كراوة, هاوواَلتيية جياية
مووضةيةكى كةمَيك , ةهيدَيك دوو مووضةى هةيةخانةنشني نةبَيـتة هؤكارى ئةوةى كة خَينانى ش, خامن

يةعنى ئةطةر خانةنشني بَيت هةر دوو , يةعنى ئةوة ببَيتة رَين لَينان, يان مامؤستايةتي بَى, كارطوزارية
لةطةَل ئةوةشم هيض , (ذن و مَيرد)بكرَيتة ( مَيرد و ذنة)خاَلى يةكةم ئةو , مووضةكةى بةردةوام بَيت

بكرَيتة ( 5)ئةو دايك و باوكة خاَلى , ساَلى 01مةرجى , دامةزراندن, ى شووكردنمةرج, مةرجَيك نةمَينَى
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ئةوةى سَييةم بةشى دايك و باوك و ذن تا لةذيان مابن سةرف , (5)بكرَيتة خاَلى ( 0)خاَلى , (0)خاَلى 
 .زؤر سوثاس, بكرَى

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى قوربانى كيميابارانة ئةوانةى ثَيشمةرطةى , َيم واية ئةوةى ئةنئال كرايةبةرٍِاستى منيش ث 
, بؤية ئةوانة قانونى خانةنشينى نايانطرَيتةوة, ئةوانة خازعي قانونى خدمةى مةدةنى نةبووينة, سةنطةرة

ان رَين لَينان يان ي, دةتوانني بَلَيني حقوقى ئيمتيازين, دةبَى لةردووى ياساييةوة ناوَيكى ديكةيان بؤ دانَين
 .سوثاس, بةهةمان شَيوة من ثشتطريى لة قسةكانى طواَلَلة خان دةكةم, هةر شتَيكى تر

 :بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ذبةرَى , من هةمان بؤضوونا نازناز خانآ و ضنار خانَى هةبوو سةبارةت خاال كضَى حةتا دادةمةزرَيت
 .سوثاس, انا دكةمثشتطريَى ئةو

 (:مارانى بانى)قادر عبدا  عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثشتطريى دةكةم هةتا , كةس و كارى ئةنئالةكان زؤرى تَيداية يةك كةس ماوة, من ثشتطريى ئةو راية دةكةم
اَلةكةيان يةك كةس ئةطةر لة بنةم, رةنطة ذمارةيان زؤر نةبَى, مووضةكةيان بةردةوام بَى, لةحةيات ماية

بةشى ئةوانةى كة دةكةونة ذَير حوكمةكانى ئةم )دةَلآ ئةطةر , هةر لةو ماددةية لة بردطةى ضوارةم, مابَى
ئينجا ئةو موستةحقة نازامن كَيية؟ حةقة , (ئةوا بةشى ئةوانة دةدرَى بةوانى كة موستةحةقن, ياساية بردا

 .سوثاس, يةكَى دابنَى بَلَى ئةوة موستةحةقة ضونكة لةوانةية هةر كةسَى, ئةوة روون بكرَيتةوة
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةشَيوةيةكى قانونى ئَيمة بتوانني , ئةوة يةكةم ماف و ئيمتيازة, وابنامن لةدانانى حكومةتى هةرَيمةوة

بةرداستى من ئةم ياساية بؤ , نلَيرة ئةمردؤ مارةكانى كةس و كارى ئةنئال و شةهيدان لَيرة تةسبيت بكةي
ثَيويستة هةموو ئةندامان هةوَلى ئةوة بدةين كة تا ئةو رادةيةى , خؤم بة دةستكةوتَيكى طةورة ئةزامن

بةتايبةتى ئةطةر , ثَيمان ئةكرَى عةدالةتى تيابَى و مارى راستةقينةى هةموو اليةك دةستة بةر بكرَيت
لةبةر ئةوةى شةهيد رةنطة لةشاخيش , وازيةكى زؤرى هةيةئَيمة بردوانينة شةهيد لةطةَل ئةنئال جيا

و ئةو  0440بةاَلم ئةنئال ئَيمة هةموومان دةزانني هةر لةساَلى , بووبَيت يارمةتيةكى كةمى ثَيدرابَى
بةاَلم بة , بؤية من باس لة ئةنئال و شةهيد ناكةم, دةوروبةرةوة يارمةتيةكيان داوة ناويان ناوة مووضة

لةبةرئةوةى كةس و كارى ئةنئال هةموومان , باس لة مارى كةس و كارى ئةنئال بكةمزةرورى ئةزامن 
بةاَلم هةندَى حةقايق و وردةكارى ثامشاوةى ذيانى ئةنئالكراوةكان هةية , دةزانني ئةنئال ض كارةساتَيكة
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َيك ماوة تاكة ثريةمَيرد, كةسى ئةنئالة 03و  00خةَلكى وا هةية , زؤرمان ئاطامان لَي نيية بةرداستى
خنمةت كراوة , تاكو ئَيستا وةكو ثَيويست نةتوانراوة خنمةت بكرَى, يان لةكةالوةيةك ئةذَى, لةدَييةكة

ثريةمَيردةك , كةسَيك ماوةتةوة, سةدان حاَلةتى وامان هةية, بةاَلم وةكو ئةو رادةية نيية ذيانى طؤردى بَيت
من بةراى خؤم , َلوَيستةى زؤرى ئةوَى بةرداستى وبؤية هة, ذنَيك و ضةند منداَلَيك ماونةتةوة, ماوةتةوة

ئةطةر بَيتو ئَيمة ئةو , ئَيمة لَيرة هاتووين باس لة مارى خانةنشني دةكةين, جةوهةرى ماددةكة لَيرةية
يةعنى مارى ئةوان بينينة ناو قانونى , مةوزوعة حةسم نةكةين قانونَيكمان هةية بةناوى قانونى تةقاعود

قانونى تةقاعوديش بة , رةنطة هةندَيكيان بَي بةش بن لةو مارة و, جرائاتى تيايةكؤمةَلة ئي, تةقاعود
رةنطة نةتوانني , ئةطةر ئَيمة نةتوانني لَيرة بة دةقَيكى قانونى نةتوانني دةريبكةين, نينامى عام دةذمَيرين

كةس )تةنيا بنووسن بؤية من لةبردطةى يةكةم ئةَلَيم , لة جَيبةجآ كردنى ئةو قانونة مارةكاني بثارَينين
ئةوة كارى , (و كارى شةهيدان مارى مووضيان بؤ ديارى دةكرَى بةثَيى رَينماييةكانى ئةجنومةنى وةزيران

لةبةر ئةوةى وةك ومت , باسى خانةنشينى و ئةوة ئةكةين, ئةبَى بؤ ئةوةى ئَيمة لةوة رزطارمان ببَى
, ساَل 01تاوةكو تةمةنى , لة كورد ئةكات جا سةبارةت بة بردطةى دووةم باس, خانةنيشني زؤرى ئةوَى

يةعنى ئةنئالَيك ئةطةر سَى ساَلة , ثَيشرت قسةيان كرد, يةعنى بةرداستى ثشتطريى لةو بةردَينانة ئةكةم
ةوة تا ئَيستا لةنازى دايكايةتى و  11لة , سَى ساَليةوة, ئايا لة تةمةنى دوو, يارةمةتيةكي ثَيدرابَى

ئةو رةترة زؤرة ثَيويستة  بةرداستى ئَيمة ضارةسةرَيكى بؤ , بَي بةش بووةباوكايةتى و لةهةموو شَو 
هةق واية ئَيمة بردطةيةك زياد بكةين بنووسني , ثشتطريى لة رايةكةى كاك عومسان ئةكةم, بدؤزينةوة

 .زؤر سوثاس, (كةس و كارى ئةنئال ئةو مووضةية هةتا لةذيان ماوة بؤى سةرف بكرَى)
 :اهيم شيخ ا بةردَين شيخ ا  ابر

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس, كة لةسةرى رَيك كةوتونة, من ثشتطريى لة راى ليذنةى ياسايى و وةزارةت دةكةم

 :شكرية رسول ابراهيم1بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, م زؤر بة دَلسؤزييةمن دَلنيا, بةرداستى ئةو روونكردنانةوة كة وةزيرى شةهيدان و ئةنئال ثَيشكةشى كرد
ئينجا بؤية من ثَيشنيارَيكم , ضونكة كضة شةهيدة لةطةَل هةموو داخوازيةكانى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان

من , دةَلآ هةماهةنطَى لةطةَل وةزارةتى دارايى دةريدةكات مارى خانةنشينيان هةية, هةية لةخاَلى يةكةم
 .ئةمة خاَلآ يةكةم, يان مارى واريسان, يدانةثَيشنيازةكةم مارى خانةنشني بكرَى بة مارى شةه

من ثَيشنياز دةكةم ئةم , (ساَل 01كورد تاوةكو تةمةنى ), ثةيوةندى بة بردطةى دوو هةية: خاَلآ دووةم
باشة ئةطةر خوَيندنى , دةَلآ لةسةر خوَيندن بةردةوام بَي تاوةكو خوَيندنى تةواو بَى, تةمةنة نةمَينَى

بةاَلم ئةطةر هى وارس , هةزارة 154444مةعاشةكةى زؤر كةمة لة كوليةش  لةثةميانطةش, تةواو كرد
, ئينجا بؤية من ثَيشنيار دةكةم تةمةنةكة نةمَينآ, لةو كاتة ئَيمة ضى بكةين, 344444وةربطرَى 
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حكومةتى مةركةزى , ضونكة ئةمة حةقَيكى شةرعية, با هةر وةريبطرَى, بةردةوام بوون لةسةر خوَيندن
بؤ قةرةبووةكردنةوةى ئةنئالةكان , ئةطةر زياد بكرَى, ثَيشنيازَيكى تر ئةكةم لةخاَلى كؤتاية, ئةبَى بيدات

يان , يان شةهيد كراون, لةو كاتة حيساب بكرَى كة ئةنئال كراوة,  كة حكومةتى مةركةزى دةيدات
( ذن و مَيرد)ر ئةوةى لةبة( بةشى دايك و باوك و ذن)دةَلآ ( 3)خاَلَيكى ترم هةية بردطة , كيمياباران كراون

ضونكة ذن و مَيرد لةخاَلى , يان ذنةكة البربدرَيت, يان لَيرة دووبارة بكرَيتةوة, لة خاَلى يةكةم هاتوون
, خاَلى كؤتاييم, (ذن و مَيرد)بؤية بكرَى بة , لةردووى كورديةوة زؤر ناشرينة( مَيرد و ذن), يةكةم نووسراوة

ثَيويستة روون بكٍرَيتةوة كَى , لةطةَل كاك عومسان هاوردام بةرداستى, (مستحق)لة ضوارةم هاتووة 
 .موستةحةقة؟ زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سَوزان خان, تؤ نةبووى باش, جةنابت ثشتطريى ليذنةى ياسايى و وةزيرت كرد بيدايةتةكةى

 :بةردَين سَوزان شهاب نورى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, و ئةضوونة بةردةمى ثةتى سَيدارة, مان بةرةو مةرطةوة رؤيشنت و شةهيد بوونكاتَيك كة كةس و كار

دَليان خؤش بوو ئةيان وت رؤذَى لة رؤذان حكومةتَيكمان بؤ , ياخود بة لؤرى ئةبران و ئةنئال ئةكران
من نازا, لَيرة كة تؤ باس لة حقوقى تةقاعودى ئةكةى, دروست ئةبَى ئاطاى لة ماَل و مناَلةكةمان ئةبَى
هى , ئةى ئةطةر ئةو كابراية لة حياتي تةعيني نةبووبَى, لةسةر سااَلنى ثَيشمةرطايةتى بؤي حيساب ئةكةى

ئةى ئةمانة ضؤن , واهامان هةية لةشةشى سةرةتايى ضووة بؤتة ثَيشمةرطة و ثامشاوةيةك شةهيد بووة
, نةمَينَى بكرَيتة رَين لَينانحقوقى تةقاعودى : يةكةم, من لَيرة داوا ئةكةم, ئةكرَيـتة حقوقى تةقاعود

, ئةو ئيكرامةية هيض شةرت و شروتَيكى لةسةر نةبَى, بةَلآ ثَيشنيارةكةم داواكارية, ثَيشنيار دةكةم
مناَلَيكى ئةنئال كة دايك و باوكى ئةنئال , هينى طَياَلس خان دةكةم, ثشتطريى قسةكانى طوَلناز خان دةكةم

هةمووى , ساَل حكومردانى 11حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثاش , بَىخؤى بةجَيماوة و ساَلَيك بوو, كراوة
لةم كاتى , بَلَى بردؤ بةخؤت خؤت بةخَيو بكة, ساَلة 01ئَيستاش , سَى ضوار ساَلة مةعاشى ئةنئال ئةدات

ئةطةر ماش ئةوا , بةرداستى ئةمانة هيضى نةمَينَى, بودجةى خؤمان هةية, دةوَلةمةنديةى حكومةتيش
بةاَلم هيوادارم , ئةو مةرجة با نةمَينَى, ئةوةى ئةبَى كض شووبكات, كى ترى لَيئةكةينئةوسا قسةية

زؤر , تؤزَى بري لةوةش بكةنةوة ئةبَى عةدالةت و ئينسانيةتيشى تَيدابَى, بةضاوَيكى نةك تةنها ياساييةوة
 .سوثاس

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر , ئةبَى ئةنئال بكةين بة جينؤسايد, يةكةميان لةبردطةى يةكةمة, مت هةيةمن هةندَيك مواَلحةزا

بةرداستى : دووةم, ئةبَى موتابق بَى لةطةَل تةعريئةكةى, ئةوةى لةماددةى يةكةم وا تةعريف كراوة



 159 

 ضونكة ئَيمة تةعامول ناكةين لةطةَل, بَى ماناية لَيرة, من نامةوآ زياتر قسةى لةسةر بكةم, خانةنشني
مةسةلةى شةهيد و ئةنئال و , ئةمة خؤى قانونَيكى ئيستسناية بؤ حاَلةتَيكى تايبةت, قانونى تةقاعودى

ئةمةش ئيحتيمالة تةنها , شؤرش كة بنووتنةوةيةكى رزطارخيوازى هةبووة لة قوناغَيكى دياري كراودا
لةبةر ئةوة بةباشى نازامن  وةكو ئيمتيازَيكة, لةواَلتى ئَيمة و هةندَيك واَلت ئةم حاَلةتانةيان هةبَى

ساَل تةمةن بؤ  01مةرجى دانان بة , هةر لةبردطة دووةم خاَلى دووةم, رَين لَينان بَى باشرتة, خانةنيشن بَى
, ئَيمة با سةيرى ئةوة بكةين, شتَيكى راست نابينم هةتا بؤ كضيش ئةو مةرجانة بةطوجناو نابينم, كورد

, شةهيد بوون 94تا ساَلى , 21, 22, 21, 25ئةو شةهيدانة لة هةموو , يةعنى ئةطةر بةو مةرجانة بَى
و , هةيانة لةتةك من شةهيد بووة, لةساَلانى ثَيشمةرطايةتى بةشى زؤريان لةطةَل مندا بوون و شةهيد بوون

ئةمانة , ساَلة 01ضونكة هةمووى لةسةرووى , ئَيستا هيض شتَيك شوملى ناكات, يةك مناَلى هةبووة يان دوو
موستةحةقات , كاتَيك كة ئةوة رةرن دةبَيتةوة ئةوة شةهيدانة, تَيكى قانونى تريش دروست دةكاتلةحاَلة

ئةضَيت بؤ براو , لةكاتَيك كة ئةوان ماون و كورد و كضةكةى خؤى ماوة, دةطةردَيتةوة بؤ براو خوشكى شةهيد
من ثَيم واية ئةو , ئَيمة لةم حاَلةتة كَيشةيةكى خَينانى دروست ئةكةين, خوشكى شةهيد بةثَيى ئيستحقاق

, تا زرورَيكى سياسى تر دَيتة ثَيشةوة, كورد و كضةى شةهيد كةماون بةدرَيذايى ماوةى ذيانى بدرَى ثَييان
خاَلى , خاَلَيكى تر, ئيرت ثَيويست نةكات, ساَلى تر قؤناغَيكى تر بَيت 15تا  14يان ئيحتيمالة لةماوةى 

كة ئةَلَيم , من واى ئةبينم لةكاتَيك كة شةهيد يان ئةنئال كراوةبةردٍِاستى , براو خوشكى شةهيد, شةشةم
بةراستى , و دايك و باوكيشى نةماوة, مناَليشى نيية, كاتَيك ذنى نةهَيناوة, شةهيد مةبةستم هةموويةتى

تةعاموىل وارسى حةقيقى , زةرورةت واية تةعامول لةطةَل براو خوشكةكةى بكرَى بةبَى مةرج و شةرت
, حاَلةتَيكى تر لة خاَلى سَييةم, ضونكة تاكة رةبت بةشةهيد ئةو كةسانةية ئةمَينَينةوة, لةطةَل بكرَى

ضونكة ئةو كاتة حةقى ئةوةى هةبَيـت , زةرورةت ئةوةية البربدرَيت, بةرداستى ئةو ذنةى كة شوو ئةكاتةوة
كؤمةَلَيك , و ئةكاتةوةضونكة كاتَيك كة شو, كة بةردةوامة لةو خَينانة, شةهيدانةى مَيردةكةى وةربطرَيت

ئةو ذنة , ناتوانن ببنة وارس, لةكاتَيك براو خوشكةكةى مشوليان ناكات, ئةشكاىل عائيلى دروست ئةبَى
شووى كردؤتةوة كؤمةَلَيك كَيشةو مةشاكيلى عائيلى دروست , ئَيستا حاَلةتى وةها هةية, ديسان وارسة

 .زؤر سوثاس, ئةمةش بةرداستى نازامن, كردووة
 (:بةَلَين) د عبدا  حممود  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بكرَيتة مارى , بةرداستى ثشتطريى لةو ثَيشنيارانةى ثَيشوو دةكةم, منيش هةر لةسةر مةسةلةى خانةنشني

ئَيستا ناو موجتةمةعى ئَيمة هةموو دةَلَين مووضةى شةهيدانة و مارى , شةهيدان نةك رَين لَينان
مناَلةثةككةوتووةكان , باس لةمناَلة ثةككةوتووةكان دةكات, خاَلى ضوارةم, رتة بةرداستئةوة باش, شةهيدانة

خوشك و , من ثَيشنيارى ئةوة دةكةم, دةبَى ئةوة روون بكرَيتةوة, خوشكيةتى, برايةتى, كَين؟ كورديةتى
, كةوتووةشةهيد هةية خوشكى ثةك, شةهيد هةية براى ثةككةوتووة, براو و مناَلة ثةككةوتووةكان بَى
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ئةوةى تر , لةبةر ئةوة ثَيويستة ئةو خاَلة زياتر روون بكرَيتةوة, شةرت نيية بةس مناَلى ثةككةوتوو بَيـت
, بةرداستى ئةوة كَيشةى ياسايى زؤر طةورة دروست دةكات, ثشتطريى لة رايةكانى كاك دلَير دةكةم

 .ر سوثاسزؤ, ثَيشنيارةكانى كاك دلَير دووبارة دةكةمةوة و بةباشى دةزامن
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةوة ضةند جةلسةيةكة بة ئامادةبوونى وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان, ديارة ئةوة جةلسةيةك نيية

لةبةر ئةوةى ئةم حكومةت , خؤى زياتريش هةَلئةطرَى, موناقةشة بكةين و قسة لةسةر ئةم بابةتة ئةكةين
و خوَينى ئةوانة  طةيشتؤتة ئةو , ة و حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةمووى خوَينى شةهيدانةو ثةرلةمان

ئةوةى كة زياتر , بةاَلم لَيرة يةك حاَلةت هةية, لةسةر بكةين, جا حةقى خؤيةتى ضةند قسة, كاتة
, بردؤينزياتر ديراستى مةسةلةكة بكةين و بةشوَينيان , ئةوةى زياتر واى لَيكردوون, قةناعةتى خؤمة

 1444, ئةنئال 11044. ئَيمة راستة ئةَلَيني, تاكو لةكوردستانى ئَيمة, نةبوونى ئةحصايةكى تةواوة
بةاَلم تاكو ئَيستا بةقةناعةتى من , شةهيدى هةَلبجة 5444, شةهيدى رةيلى 2444, شةهيدى بارزانى

نَيني و بةطوَيرةى ئةو تةعامول بتوانني ثةجنةى لةثاَل دا, لةكوردستان هيض ئامارَيكى جدى و وردمان نيية
ئةو : دوو, ئةمة يةك, لةطةَل بةخَيوكردن و خنمةت كردنى بنةماَلةى شةهيد طةشت بوارةكانى بكةين

مووضةش وةكو , كَى وارسى ئةو شةهيدانةية كة ئَيستا حةقى ئيمتيازيان هةية و, بةردَينانة زؤر باسيان كرد
ئةو مووضة كةمةي لةشوَينكى , مةجال هةبَى لةرووى قانونيةوة من زياتر لةطةَل ئةوةم ئةطةر, شتَيكى عام

ئةمة , نةخرَيتة قالبى مووضةى شةهيدانةكةى, مؤزةرَيكة, وةك دائريةيةك لة شوَينةكة, تر وةردةطرَى
, كةمسان نةبَى 154يان  144رةنطة , ئَيمة لةهةموو مةنتيقةى كوردستان: دووةميش, وةكو ثَيشنيارَيك
, ئةطةر لةرووى قانونيةوة بردطةيةكى بؤ زياد بكرَى, يةك كةسى ماوة لة خَينانَيك, نةن وئةوانةى كة تاقا

ئةو مووضةي ثَييان ئةدرَى خنمةت كردنة بة كةس و كارى , ئةوانة ئيستسنا بكرَين لةم حاَلةتانة
لة , 20لة , 20لة , طوناهى ضيية؟ من منوونةم زؤرة بؤ ئةمة, يان ئةوةى عةرزى جةنابتامن كرد, شةهيدان

, تاكو ئَيستا بؤ خؤى هيض ئيمتيازَيكى نيية, ثاشان بةخؤى شةهيد بووة, لة هةشتاكان يةك كوردى بووة 19
جا لَيرة دةررةت هةبَى سةير بكرَى لةردووى , هيضى نيية, بةهيض شَيوةيةك هيض ئيميتازاتى زةوى و خانوو

ئةم رؤذةش طرنطة بةنيسبةت بنةماَلةى , ذةئَيمةش ئينشاا  ئةمردؤ ئاخر رؤ, قانونيةوة شتَيكى باشة
, وةكو ثةرلةمانيش ئةمردؤ بتوانني تاقة ياسايةك دةربكةين, وابنامن طوَيشمان لَي رائةطرن, شةهيدو ئةنئال

 .زؤر سوثاس, و تاكو ئَيستا 1990لةدواى ساَلى 
 :بةردَين تاظطة حممد على

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, سةبارةت بة كورد عومرى تةحديد نةكرَى, بةاَلم تةئكيدى ىَل ئةكةمةوة, وتراوةثَيشنيارةكامنان زؤربةيان 

ئةو قسةى كاك دلَيريش ئيشارةتى , سةبارةت بة كض سةبةرخؤى ئابوورى لةوة نيية شووى كرد لَيى بربدن
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ئةوةش هةر , بةرداستى ئَيمة ناتوانني حوكم بدةين, ئةطةر ئاررةت شووى كرد لَي بربدن, ثَي كرد
بةاَلم لةبةرئةوةى ئةطةر مةجالَيك يان , ساَلة دانيشتووة 10, 14ئاررةتَيك , ستقالليةتَيكى مادديةئي

ئةو مةجالةشى لةبةردةم , يان تةقاعوديةكةى دةبردن, رردصةتَيكى شووكردن هاتة ثَيشةوة مةعاشةكةى
 .سوثاس, قاعوديةى هةيةتىبؤية تةئكيد دةكةينةوة شووكردنى ئاررةت نةبَيتة هؤى بردينى ئةو تة, نامَينَى

 :بةردَين ثةخشان عبدا  زةنطةنة
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةكو ئةوةى , لةطةَل ئةوةم مصتةَلةحاتةكان يةك خبرَيتةوة, من عةرةبيةكةم لةالية, لةبردطةى يةكةم
, ديلمامنمن لةطةَل رةئيةكةى كاك , سةبارةت بةو شةرت و شروتانةى كة دانراوة, لةتةعريئةكة هاتووة

ئةطةر , لَيرة تةعليماتى تايبةتى لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةرئةضَى, دةَلَيم لةجياتى ئةو شةرت و شروتة
ببَيتة ( الزوجات)ثَيشنيار ئةكةم كة ( الزوج و الزوجات: )دوو, خصوصيةتَيكى هةبَى ئةوا رةضاوى بكة

ضونكة ئةوة , ئةوة هينة, َيكى هةبووئةطةر زياتر لةذن, ضونكة لةماددةى دواى ئةو ئةَلآ( الزوجة)
ئةوة , سةبارةت بة كضان منيش لةطةَل ئةوةم شووكردن نةبَيتة مايةى ئةوةى, دياريدةيةكى طشتى نيية

 .زؤر سوثاس, ئينارة بكرَى( الزوج)سَييةم , لةطةَل رايةكةى لَيذنةى قانونيم, بربدن
 :بةردَين انور حممد غئور

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
حكومةتى ئَيمة بةرهةمى خوَينى , بةاَلم بةكورتى تةبيعى ثةرلةمانى ئَيمة, لةثَيشنيارةكان طوتران زؤر

ئةوةى , جا ئةوةى كة ثلةى شةهادةتى بةدةست كةوتووة و, شةهيدان و خةباتَيكى دوورودرَيذى طةىل كوردة
وةكو ثةرلةمان و , ارى كراوةئةوة هةموومان لةو خةباتة ئةطةر بةشَيوازَيك لة شَيوازةكان بةشد, كة ماوة

رؤذانى , بؤية ئةمردؤ بةرداستى و, بة ئينقيالبة يان بة شَيوازَيك هاتبَى, حكومةت و واَلتانى تر نيية
جَيى دَل خؤشيية هةم بؤ ئةندامانى , رابردووش كة باس لة حقوق و مارةكانى ئةنئالكراوةكان كراوة

ئةمة حاَلةتَيكة بةرداستى ئةبَى زياتر , د ساَلة وابووةضةن, ثةرلةمان و هةم بؤ طةىل كوردى ستةم ديدة
بؤ بةدةست كةوتنى حقوقى كةس و كارى شةهيد و , ئةو ياساية كة ئَيستا دةردةضَيت, بةدةنطيةوة بني

, ئةوة لة قؤناغَيك و لة حاَلةتَيك داية كة هةموومان هةست بة زةرورةتى ئةوة دةكةين, ئةنئالكراوةكان
بةاَلم بةداخةوة لةبةر ضةند , ةوة ئةوة كرابا 90ؤذى دروست بوونى ثةرلةمان لة دةبواية لة يةكةم ر

خؤناكرَى طةىل , ئةكرَى رؤذانة بةرةو ثَيش بضَيت, ئةمردؤ لةم قؤناغة ئةكرَى, زروف و هؤكارَيك نةكراوة
ثةردى رةراهيةت ئةو خةَلكانة لةو , ئةكرَى قؤناغَيكى تر بَيتة ثَيش, كورد هةر لة رةقريى و هةذارى دابَيت

بؤية من ثَيم ضاكة لةخاَلى دووةم لةماددةى , ئةو كات ئةكرَى ئةو قانونة ثَيداضوونةى تيادا بكرَى, دا بذين
هةروةها , مةرتوح بَيـت, ساَلةكة نةمَينَى 01مةسةلةى , ئةو عومرة نةمَينَى, شةشةم كة باسى لَيوة ئةكةين

يةعنى ديار  نيية كة هةموو كضَيك دةرئةضَيت يان , ةعنى ضلة سَييةم كة باس لة كض دةكات تةعني بوون ي
مةسةلةى , تا ئةو قوناغةى كة هةيةتى, لَيرةش ئةو مةرجة نةمَينآ بة مةرتوحى مبَينَيتةوة, شوو ئةكات
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هةرضةند لةطةَل , ئةمن ثرسيارم هةية, وةكو دايك و باوك حيساب كراوة, زوجة كة باس ئةكرَى لةسَييةم
بةاَلم بةمةرجَيك بةربةست بطريَى لةو , ئةطةر شووش بكاتةوة, وجة مبَينَيتةوةئةو رةئيةم كة ز

, حةقيقةتةن ئَيمة زؤرجار بةهؤى مووضةوة كَيشة دروست دةكةين, ثَيشنيارانةى كة  كاك دلَير كردى
وةكو , ئةطةر بكرَى هةر كةسَى بضَيت, لةنَيوان باوك و كةس و كارى دا, لةناو خانةوادةى شةهيداندا

يان ئةو خوشكة , يان ئةو باوكى, نةك وةك مارَيكى ئةو دايكة بَى, يمتيازاتَيك كة حكومةت بؤى كردووةئ
, يةعنى هةر كةسَيك هةويةى خؤى هةبَيت, بكرَيتة كَيشةيةك, درابَيتة ئةو كضةى كة شووكردبَيـتةوة, بَى

 .زؤر سوثاس, َيكى ترنةك بةئيجازةى يةك, بةم شَيوازة بضَيت, خؤى سةرثةرشتى مةوزوعةكة بكات
 :بةردَين بارزان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ خةَلكى كةس و , ثَيم واية تةقاعودى بطؤردَى بؤ تةكريم كردن, من تَيبينم هةبوو لةسةر ئةو خااَلنة 

كةوتة  ئةطةر ئيًََستا تةعني بوون لةذيانياندا هةر مةكسةبَيكى مادديان بةدةست, كارى ئةنئال بةتايبةتى
دةبَى تةرريق , حةقى خوَينى شةهيدةكانيةتى, بةاَلم بةرامبةر ئةوةى لة ئةنئالة, بةرةنج كَيشانى خؤيانة

بةرامبةر بةوةى كة دةست كةوتى , ناكرَى كةس و كارى ئةنئال واز لة حةقى خؤيان بهَينن, هةبَى لةوانة
قى خوَينةكانيان كة رؤيشتووة لة ئةوة تةكرمية جؤرَيكة لة قةرةبووكردنةوة بؤ حة, شةخصى خؤيانة

ئةو تةصنيئة جياوازى , ئيقترياحيش دةكةم شةهيدى سةنطةر و ئةنئال, من ثَيم واية و, كوردايةتى
يةك , ثَيم واية شةهيدى ئةنئال و سةنطةر يةك ئيمتيازيان هةبَى, دروست دةكا لة مةعاش و رةواتب

,  ئَيمة بةثانايى نيشتيمان ثةالمار دراوين, ر نةدراونضونكة تةنها سةنطةرةكامنان ثةالما, مةعاشيان هةبَى
بؤية دةبَى , لة جينؤسايدش ثةالمار دراوين, لةهةموو بوارةكان تةنها شةهيدى سةنطةر نةبووة

خةَلك لةثشتةوةى , ضونكة سةنطةرى مقاوةمة هةية, قةرةبووكردنةوةى كامل و شامل و متوازن بَيـت
مةرروز واية بةثَيى تةزحيةكان قةرةبوو , ر بووة خةَلكى تيابووةشؤردش لَيى بةرثرسيا, جةبهة بووة

 .زؤر سوثاس, لة حاَلةتى متةوازن و عاديالنة, بدرَيـتةوة
 :بةردَين ئارين عبدا  ا د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وون ئَيمة لةكوردستان ر, كة ئةوة تةنها شةهيدانة بَى شتى تر نةبَى, سةرةتا تةئيدى برادةران دةكةم

, سةدان خةَلك رؤذانة بةناوى هونةرمةند رَينلَينان وةرئةطرَى, كردنةوةيةك هةية ئَيستا ئةمةوَى بيدةم
, سةدان كةس بةناوى نووسةر رَينلَينان وةرئةطرَى, سةدان خةَلك بةناوى رؤذنامةنووس رَينلَينان وةرئةطرَى

نة , ربةى هةرة زؤريان نة نووسةرنبةاَلم زؤ, لةكاتَيكدا زؤربةى هةرة زؤريان ناَلَيم هةموويان
, لة ئةنئال بووبَى, لة سةنطةر بووبَى, بةاَلم ئةوانة هةمووى شةهيدن, نة هونةرمةندن, رؤذنامةنووسن

 .لةبةر ئةوة لةطةَل ئةوةين كة ئةوة شةهيدانة بَيت, لةبارزان بووبى
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, ئَيمة ثَيناسةمان كردووة, كاتكةس و كارى شةهيدان ثَيويست نا, لة يةكةم هاتووة كةس و كارى شةهيدان 
هاوواَلتيان هةمووى ئةطرَيتةوة ثَيويست بةوة ناكات كةس و كارى , كة دةَلَيني كةس و كارى شةهيدان

 .يةكسةر هةمووى ئةطرَيتةوة, يةكسةر كةس و كارى شةهيدان, شةهيدان و ئةنئال كراوان
بةرداستى زؤر , رديةكة ئةصَل بوايةحةقة كو, لة دووةم لةثرؤذةى ياساى مارى كةس و كارى شةهيدان

( هاوسةر)لةجياتى ذن و مَيرد , يةعنى ديسان ئيعتيماد دةكةينة سةر عةرةبيةكةى, بةداخةوةم
, سةبارةت بة كورد و كض, ئةطةر ئةوةى بةكار بهَينني, هةردووكى دةطرَيتةوة, لةكورديةكةى بةكاردةهَينرَيت

ئةوةيش , بةاَلم لةيةك شت دةترسم, ةو مووضةيان هةبَينتمن لةطةَل ئةوةم هةتا ذيانيان بةردةوامة ئ
, ساَل 34بؤية ثَيم واية ئةوة بكرَيتة , مةسةلةكة واية, ....تةمبةَلى دورست دةكات, لةئاستى بةرهةم هَينان

ماوةيةكى زؤريان لةدةست ضووة لةرابردوودا كة : لةبةرئةوةى يةك, ساَل 34لةبةر يةك شتيش بكرَيتة 
ذن , مَيرد ئةكةن, ساَل  34با ئةو ماوةية جؤرَيك دةست طرتن بَيت تا ئةطةنة : دوو, ووةمووضةيان نةب

بةجؤرَيك تةعوين , بؤ ئةوةى باشرت بتوانن بنياتنانى خؤيان بكةن, جؤرَيك دةست طرتن بَيت, دةهَينن
رى شةهيدان و تةئيدى جةنابى وةزي, كض تا شوو ئةكات, من بةهيض شَيوةيةك لةطةَل ئةوة نيمة, بكرَينةوة

, من دةَلَيم با بةو مةرجة بَيت, براو خوشكان, سةبارةت بة خاَلى شةشةم, ئةنئال كراوان دةكةم
بةو مةرجةى سةرضاوةيةكى ترى داهاتيان , سةرضاوةيةكى ترى داهاتى هةموو خوشكان و برايان بطرَيتةوة

يةعنى شتَيكى تايبةتيان , ةكاتةوةبرٍِة ثارةيةش لة مووضةى مناَلةكان و دايك و باوك كةم ن, نةبَيت و
 .زؤر سوثاس, لةطةَل رَينمدا, هةبَى

 :بةردَين اخر شيخ مجال انور
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة , كؤمةَلكوذى جينؤسايد, ثَيويستة ئَيمة هةموو كؤمةَلكوذيةكان ناوَيكيان لَيبنَيني, ئةوةى راستى بَي
, تةيارةكان لة ئؤردطاى زَيوةيان دا 15بؤ منوونة ساَلى , كرد زؤرشتمان هةية بامسان نةكرد و اليةكمان

هةر لة , ئةوردؤ يادى قةاَلدزَيمان كردةوة, هةزار كةس بريندار بوون, كةس شةهيد بوون 344زياتر لة 
بؤية ئةطةر ئَيمة هةمووى بةناوى جينؤسايد , بةدةيان قوتابى شةهيد بوو, لة هةَلةجبةي دا 20ساَلى 

, ئيدانةى ديكتاتؤرةكانى ثَيدةكرَى, جينؤسايديش وشةيةكى نَيودةوَلةتية, ةمووى ئةطرَيتةوةه, ناوبنَيني
ضونكة , يةعنى حدودَيك دابنرَى, ساَل 34كة تةمةنى كورد و كض بكرَيتة , لةطةَل قسةى كاك ئارَين دامة

 .سوثاس, ينضونكة ئةبَى زرورةكة بطؤرد, ساَل بَيت هةر ئةو يارمةتية وةربطرَى 54مةعقول نيية 
 :بةردَين حممد حاجى حممود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةطةَل تةمةنةكة , بةرداستى منيش هةر لةطةَل جةنابى وةزير و ئةوانةى كة هينيان كرد, دةربارةى تةمةن
لة , شتَيكى جياوازة, يان ئةو وةزعةى كة لةكوردستان هةبووة, ئَيمة ئةوةى ئَيستا لة كوردستان هةية, نيم
مةسةلةن ئَيمة , ئَيستا تةمةنى ضةندة, ةوة شةهيدى هةية 11لة , ةوة شةهيد هةية تاوةكو ئَيستا 11



 110 

ضونكة ئَيمة جارَيكى تر شؤرش , يةعنى غةيرى قانونى خانةنشني, ئةطةر شَو بكةين غةيرى قانونى بَى
, ئاليش دووبارة ئةبَيتةوةنةئةن, نة كيميايى دووبارة ئةبَيتةوة, يةعنى بةو جؤرةى بدةينة شاخ, ناكةينةوة

ئيرت هةرض ناوَيكى لَيئةنرَى هةتا ماون با , ئةمانة شتَيكى تايبةتني, شتَيكة شازة لةكوردستان روويداوة
كوردةكة ئَيستا تةمةنى , كان باوكى شةهيد بووة 24كان  14مةسةلةن ئَيستا كوردةكةى لةساَلى , هةيانبَى

يةعنى بةرةئيى من , ساَلى تر بيدةينَى هةتا تةواو ئةبَى 04ساَلة يةعنى  54باشة تةمةنى , ساَلة 54
لةئةنئال ثَيش , ض ئةنئالة, ض كيمياية, هاتؤتة سةر ئةو ميللةتة, ئةمة شتَيكة تايبةتية, ئةوةى لَينةبردَى

ئةوانة بةرةئيى من , ساَلة 04تةمةنى  11لة , ساَلة 04ئَيستا تةمةنى , ساَل بووة 0ساَل تةمةنى  04
بةاَلم يةك موشكيلة هةية , مةسةلةى رةرقى كض و كورد نةبَيت, تا ئةو جيلة ئةمَينآ, ةبةردةوامىبكرَى ب

ذنةكة شووى , ئَيستا ئَيمة خؤمان رؤيشتووين, ياخود خوشكةكةى, لةنَيوان ئةوةى كة ذنةكة شوو ئةكاتةوة
وة لةنَيوان كوردةكاندا ثارةكةمان بةش كردو, كردؤتةوة هاتووين ثارةكةمان بةش كردووة لةنَيوان خؤمان

يةعنى موشكيلةكة , هةر ضواريان داوا ئةكةن, يان هةية ئَيستا ضوار خوشكى هةية, يان لةنَيوان ذنةكاندا
ئَيستا هةندَيكمان هةر راطرتووة الى خؤمان بؤ ئةوةى , يةعنى خؤمان طريؤدةى ئةوة بووين, لةوةية

من لةطةَل ئةوةم كة ئةوة , كيان بؤ بدؤزنةوةجا ئةوان ئةطةر حةلَي, ضارةسةرى كَيشةكانيان بكةين
ساَلة  11يان  04ئةكرَى وةكو باس كرا لة خَينانَيك , ضونكة ئةوة شتَيكى تايبةتية بؤيان, بةردةوام بَيت

باشة مناَلةكةى ئَيستا , شةهيد بووة 11ياخود شةهيدةكة لة ساَلى , ئةنئال كراوة تةنها كةسَيكيان ماوة
 .سوثاس, ن دةبَىضؤ, ساَلة 54تةمةنى 

 (:كمال كةركووكى1د)بةردَين حممد قادر عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئيمرؤ ئَيمة لَيرةين , سةروةرى هةموومانة, زؤر وشةيةكى ثريؤزة, لةرداستى شةهيد زؤر وشةيةكى بةرزة
ئةوة , ن دايةلةسةروةتى ئةوةى لةبةر دةستما, هةرضى بؤيان بكةين, بةرهةمى خوَينى ئةو شةهيدانةية

ئةوة , يان ثَيشمةرطةيةك لةسةنطةر شةهيد كرابَى, ناطةردَينَيتةوة كة مناَلَيكى كورد ئةنئال كرابَى
مةسةلةن لةدةرةوة خةَلكَيك , بةس واش نةكةين حاَلةتَيك ثةيدا بكةين كة زياتر بيمرَينَى, حةقيقةتة

نةثَيش ئةكةون , (بذَين و نةمرن)ية بةس بؤ ئةوة, ئةضن شتَيكى بةسيت وةرئةطرن بؤ ذيانيان, هةية
مةسةلةن , بةردَينان باسى رَينلَينان لة جَيطاى خؤى نيية, ئةوة خؤى مردنَيكى بةتيئة, نة ئةمرن, لةذيان

ئةمة ثَيى , ثارةى ثَيئةدةن بؤ ئةوةى ديوةخانى هةبَى, لةبةر ئةوةى ديوةخانى هةية, كوَيخاي طوندَيك
شتَيكى بةرز و ثريؤزة بؤ بدؤزينةوة كة لةطةَل , شتَيكى ترى بؤ بدؤزينةوة ئةمة ئةبَى, ئةَلَين رَين لَينان

كة مارى وةرطرتنى , بةس باشرتة ئَيوةش بريى لَيبكةنةوة, من وةكو ثَيشنيارَيك, ئةم بةردَينانة بَيت
ئةوانةى بةر , مارةكةى لةطةَل بَى هي جينؤسايد, يةعنى شتَيكى وابَى, مووضةى شةهيدانى جينؤسايد

بةثَيى ئةو ياساييةى كة , ئينجا وةزارةت لةطةَل ئةوانى تر دةست نيشانى ئةكةن, ينؤسايد كةوتوونةج
مةسةلةى خاَلى , بةنيسبةت دامةزراندن لةعةرةبيةكة و كورديةكة دوو شتى موخالف هاتووة, ئةوانة كَين
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يةعنى كض , رى دامةزراندنبةاَلم لةكوردةوا, لَيرة تةعني بةدامةزراندن لة ئيش دَيت, (حلني التعيني) 3
 .بؤية ئةمةش ئةبَى روون بَيت, يةعنى ماَلى خؤى دروست بكات, لةماَلى خؤى دامبةزرَى

يةعنى ئاررةت , (االسرة)بَلَيني ( الزوج و الزوجة), بةالى من ئةوةى كة لةخاَلى يةكةم باسى ئةكات 
, ثَيويستة ئةمة ضاك بكةين, نةتة دواوةلَيرة ئَيمة خستوما, لةهةموو دنيا لةرين بردوا ئةخيةنة ثَيشةوة

ضونكة ئةم ئةنئال و ئةم , منيش لةطةَل ئةوةم ئةو عومرة البربدرَيت, بةنيسبةت خاَلَيكى تر كة حقوق
ئةوةى , ئةوةى لةزَيوة روويدا ضةند ساَل ثَيشرت بووة, و ئةوةى كة ئَيستا كاك ئاخر باسى كرد, جينؤسايدة

ئَيستا ثياوَيكى , مناَلَيكى ناو بَيشكة بووبَى, لة هةموو شوَينَيكى كوردستان ,ئةوةى لةطةرميان, لة قوشتةثة
لة هيض جَيطايةك رةرق لة كورد و كض , بؤية ئةو عومرةش البدةين و, ثرية و هةموو ريش و مسَيَلى سثيية

بؤ , ثَيئةدةىيةعنى تؤ حارنَيكى , يةعنى هةتاكو دائةمةزرَى, (حلني التعيني)ئةمةى لَيرة ئةَلَى , نةكةين
لةاليةكى تريش بةناوى , بؤضى دانةمةزرَيـت, يةعنى حقوقَيكى هةية موناسيبة, ئةوةى دانةمةزرَيت

, بؤية كورد و كض بةيةك ضاو تةماشا بكرَى, يةعنى وةزعةكةى لَيي تَيكدةدين, شووكردن لةوَى شوو نةكات
من رَينم , شةهيدانى جينؤسايد بَيتهى خاَلى يةكةميش مارى وةرطرتنى مووضةى , يةك حقوقيان هةبَى و

ئةو موناقةشةيةى كردتان هةمووى لةدَلسؤزى و حريسة بؤ ئةوةى شتَيكى , بؤ هةموو ئةو بةردَينانة هةية
رةرقة لةطةَل , بةم شَيوةية ضؤن ثاداشتيان بدةينةوة, باشرت بكرَيت بؤ ئةو عةزينامنان كة رؤيشتوونة

لةطةَل قةهرةمانَيك لةسةر ضيا , مانطانة حقوقَيكى ثَي ئةدةى, ةطريَىرَينى لَيد, يةكَيك ديوةخانَيكى هةية
يان لة طةرميان ئةنئال , يان بة كيمياباران لة هةَلةجبة, بةرامبةر هاوةن و تؤثى ئةو رذَيمانة, شةهيد بووة

 .زؤر سوثاس, كراوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةمووى , ئةو هةموو موداخةالتانةى كة كرا, تةنها شةرحة, بةحقيقةت ئةوةى دةيَلَيم رةئيى نيية
داواى لَيبوردن , بَى ئةوةى دةقةكةتان باش خوَيندبَيتةوة, بةاَلم هةندَيكيان عاتيئةتى تَيداية, لةحريسةوةية

تةبعةن مووضةكة , خاَلى ضوارةم كةستان ئينتيباهتان بؤ نةكرد لة قسةكانتان, خاَلَيكى تَيداية, دةكةين
, مةسةلةن مووضةكة هةزار دينار بَيت, ئةوها نيية هةموويان هةمان مووضةيان هةبَى خؤ, دابةش دةكرَى

ئةطةر يةكَى لةوانة , كض, منداَل, ذن, برا, خوشك, باوك, ئةوا ئةو هةزارة دابةش دةكرَى بةسةر دايك
ة يةعنى كةوات, ئةطةردَيتةوة بؤ ئةوانى تر بةهةمان نيسبة, مووضةكةى بردا حصةكةى ناردوا بؤ دةوَلةت

 .ئةمة يةك, ئةمة زؤر طرنطة, تا كؤتايى ذيانى دايك و باوك و خَينان, خانةوادةكة مووضةكةيان بةردةوامة
من تةئيدى ئةوةم كة مَيرد كردنةكة , يان مَيرد دةكات, مةسةلةى ئةوةى كة ذن تا دادةمةزرَيت/ دوو

زؤر , ى قانونى ئينسيحاب بكةنداوا دةكةم ليذنة, وةك ئةصَلى مةشروعة وةها هاتووة, البربدرَيت
لةبةر ئةوةى ذن هةروةها ثياويش كة دادةمةزرَيت بؤ دابني كردنى , لةئةندامانيش ئاماذةيان بةوة كرد

, تؤ ئةو مةعاشةت لَيربدى بةهؤى مَيرد كردنيةوة, هةروةها ذيانَيك دةست ثَي بكات, موستةقبةليةتى
بةو مووضةيةوة خَينانةكة دامبةزرَينى لةطةَل كةضى بةقوةت ترة , بةزةعيئى دةبَى ئةو خَينانة
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ذيانيشيان باشرت , بة رَين تر دةبَيت, كةواتة بةرامبةر هاوسةرةكةى بةقوةت تر دةبَيت, هاوسةرةكةى
نابَى ئةو مووضةية قةتع بكرَى بةهؤى , لةبةر ئةوة بةردةئيى منيش وةكو ئةندامانى ثةرلةمان, دةبَيت

, دامةزراندن هةتا ئةطةر شةهيديش نةبووبَى لةذياندا مابوو, ةزرَينتبةاَلم كة دامب, مَيردكردنيةوة
لةبةر ئةوةى تؤ , ئةو بردطةية دةبَى هةبَيت, كوردةكةى دامةزرا ئؤتؤماتيكيةن ئيعتيماد لةسةر خؤى دةكات

خَينانى شةهيد , دةبَى باش لةثَيش ضاوت بَي, مووضة بدةيتة خَينانى شةهيد, تةنها هةدةرت ئةوة نيية
كض و كوردةكة دةبَى , تا لة ذيان ماون ماريان لَيرة ثارَينراوة, باوك و دايك خَينانة, ةرجة يةك و دوود

لة , ئةو مووضةية تا لةذياندا ماوة, نةك ئيحساسَيكى بدةيتَى, يارمةتيان بدةين تاوةكو خؤيان ثَيبطةيةنن
ئةو , َلكو دةبَى ئيحساسَيكى هةبَينتبة, سةرى ثَينجى ئيبتيدائى ثاَلبداتةوة بَلَى من مووضةيةكم هةية

لةبةر ئةوةى ئةو , بؤ ئةوةى بَيتة ذيان بة قوةت بَيتة ذيان, مووضةية بؤ ئةوةية خوَيندن تةواو بكا
, لةهةمان كاتدا تةئكيد لةسةر ئةو خاَلة دةكةمةوة كة ئينتيباهتان بؤ نةكرد, تةمةنة مانةوةى زةرورية

مووضةكة , يةعنى تةعني بوونى, ة دةبردَى كاتى دامةزراندنئةو مووضة كة لةو كوردة يان لةو كض
, بةثَيى ئةو قانونةى كة موستةحةقن, دةطةردَيتةوة بؤ ئةندامةكانى خَينانةكة و دابةش دةكرَى بةسةريان

يةعنى بةقةرارى تَيطةيشتنى من , من ئيستيسنائى دةكةم, حاَلةتى وةها زؤر كةمة, ئةطةر كةسيشى نةبوو
, ضونكة حاَلةتى وةها زؤر كةمة, بةاَلم حالةتى وةها ئيستسنا بكرَى, دة ئةوة نةهاتووةهةرضةن, بَيـت

زؤر , هةبَينت( جينؤسايد)ئيشارةتان بةوة كرد / دوو, ئةمة يةك, لةوانةية وةزير خؤى هينى بكات ثاشان
ئَيمة , يةخةَلكى تر دةَلَى ئيبادة جةماعةية و بةكؤمةَلكوذ, ئةوة قةرارى خؤمانة, جَيطاي خؤيةتى

( خانةنشني)خانةنشني هةمووتان ئاماذةتان كرد , بةجينؤسايدى تَيدةطةين لةناو قانون هةبَى زؤر تةبيعية
كةمال و 4موقتةرةحى د, لةجياتى ئةوة موقتةرةحةكة بةتةعديلةوة دةخوَينمةوة, نةمَينَى

حقوق )بَلَين , ى دةزامنموقتةرةحَيكيش لة ليذنةى قانون هاتووة بةتةعديلةوة ئةو موقتةرةحة بةباشرت
حقوق )لةجياتى خانةنشني ( وامتيازت ذوى الشهداء يتقاضون بنظام أو بقانون بقرار جملس الوزراء

, تؤزَى هينة( راتب الشهداء)بةاَلم بةعةرةبيةكةى , ضونكة مووضةى شةهيدان بةكورديةكةى دَى, (وامتيازات
 .رةرموو, ك رشاد نوقتةى نينامى هةيةكا, (حقوق و امتيازات الشهيد)لةبةر ئةوةى بَلَيني 

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, بةناوى حقوق و ئيمتيازات هاتيية, حقوق و ئيمتياز لةماددةى هةشت هاتيية بةتةراصيل
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

نفل و املواطن حقوق و امتيازات الشهيد يستحق ذوى الشهيد املناظل و املؤ)لةماددةى شةش لةيةكةمة 
بةَلَى جةنابى وةزير من ئةو قسانةم كرد بؤ , هةمووى شةهيدن, (مبوجب نظام يصدره جملس الوزراء

, كاك عومسان رةرموو, ئَيستا دةورى وةزيرة, ئةطةر نوقتةى نينامتان نيية, ئةوةى كاري ئاسان بكةم
 . نوقتةى نينامت هةية
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 (:بانى مارانى)قادر عبدا  عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئيمتيازةكة لةسةرووى , راستة ناوةكة بةدةرجة يةك تةئسريى خؤى هةية, ئةصَلى مةسةلةكة
ئةطةر , ئةطةر مووضةكى تريان هةبَى لَينةطةردَى, ضونكة ئةوان دةيانةوَى بةناوى خانةنشني, ناوةكةية

, بةردةواميان هةبَى هةتا ئةوانة لة ذيانيان ماون, ض ئيمتيازات بَيت مووضةكةيان ض نا خانةنشني بَى
 .سوثاس, ئةصَلى مةسةلةكة ئةوةية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو ثارةية تةنها , يان خؤم باشم تةعبري نةكردووة, كاك عومسان ديارة لةقسةكانى من باش تَينةطةيشتووى

كة , بؤ كض و كورد تا ثَيدةطةن, اوك و خَينان تا لةذيان ماوةبؤ دايك و ب, حاَلةتى ئيستسنائيان نةبَى
حةقى ئةوان تةوزيع دةبَيتةوة بؤ دايك و باوك و , ثَيطةيشنت حةقى ئةوان كة دةبردن ناردوا بؤ حكومةت

كة ئةو مووضةية , سةدا نةوةت و ثَينجى حاَلةتةكان ئةوهاية, يةعنى ئةو ثارةية لةحاَلةتى تةبيعى, خَينان
بؤ مناَلةكان كورد و كض بةو مةرجةى تاكو خوَيندن تةواو , َى بؤ دايك و باوك و خَينان تا لةذيان ماونئةمَين
, قةتع كردنةكةش ناطةردَيتةوة بؤ حكومةت, كة داش دةمةزرَين قةتعى دةكةن, تاوةكو دائةمةزرَين, ئةكةن

هةر كةسَى مووضةى لَيربدا )دةَلآ , ىخاَلَيك هةية لَيرة باسى كردووة بةوازح, دةطةردَيـتةوة بؤ ئةوانى تر
ئةو قانونة قانونَيكى , (بةشةكةى تةوزيع دةكرَيتة سةر ئةو كةسانةى كة موستةحةقن, بةثَيى ئةو قانونة

ئةطةرداوة , جاران لَييان ئةبرداوة, لَييان نابردَيـتةوة, زؤر باشة بؤ خنمةت كردنى كةس و كارى شةهيدان
جارَيكى تر ئةضَيتة سةر ئةو كةسانةى كة موستةحةقن , َيتةوة وةزارةتى ماليةئَيستا ناطةرد, وةزارةتى مالية

 .رةرموو, ئةوا دةورى وةزيرة, نوقتةى نينام نةما, بةثَيى ئةو قانونة
 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كةئَيستا , رةنطة جوابى كؤمةَلةك ثرسيارى ئةوان ئةداتةوة, ك شةرح هةيةهةندَي, ئةطةر ئيجازةم بدةن

هى , جةنابى سةرؤكى ثةرلةمان سوثاس بؤ مواَلحةزاتةكانتان, بةنوقتةى نينام بة مواَلحةزة دةريدةبردن
تةئكيدم لةوةى كة دَلسؤزان دةيانةوَى قانونةكة , دةستةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و هى هةموو برادةران

, با جوابى ئةو ثرسيارة بدةينةوة, هةدةف لةو مةعاشة ضيية, بةاَلم يةك ثرسيارم هةية, ةوَلةمةند بكةند
, جانبى مةعنةوى و ماددى, ئةوةلن ئةو قانونة دوو جانبى تَيداية, ئةو مووضةية بؤ دائةنرَى

ست دادةطرن لةسةر بةاَلم برادةران بةس دة, مةعنةوةيةكة مووضةية و كؤمةَلَيك شتى ترة و ئيمتيازاتة
, يان ئةنئالكراية, لةبةرئةوةى كةسَيك شةهيد دةبَى لةبنةماَلةيةك, ئةو مووضةية, مووضةكة بةتةنها

حكومةتى هةرَيمى , براية ئةوة سةرضاوةى ئابووريةكةى لةدةست داية, باوكة, مةصدةرى مةعيشى نةماية
ئةوة , تا ئةو دةمةى كةموحتاج نةبن كوردستان مولنةمة ئةو سةرضاوة ئابوورية جَيبةجآ بكات بؤيان

, عوررَيكة لةهةموو دنيا لة رعايةى ئيجتيماعى و لة وةزارات و لةموئةسةساتى تايبةتى ثةيردةو دةكرَى
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تةبعةن ئةوة بةديلى , ئةوة ئيمتيازَيكى تايبةتة, بةاَلم تا ئةو كاتةى ئةو كةسة مةصدةرى مةعيشى نيية
نةخَير ئةوة بةديلى , برادةران زؤرجار قةرةبوو يان مارى ئةوانة, ةخوَينى شةهيدةكان و ئةنئالةكان نيي

تا ئةو دةمةى , بؤ ئةوةى بتوانن بةردةوام بن لةذيان, ئةوة تةنها بؤ ئةوةى بذين, خوَينى ئةوان نيية
و دايك , دةَلَى داك و باوك وةكو جةنابتان ئيشارةتان ثَيكرد, لَيرة مةسةلةك تةرح كراية, خؤيان ثَيدةطةينن

لةبةر ئةوةى موعاناتَيكى , كة تاماون لةذيان ئةياندرَيتآ, باوك خَينانةكةى ئيمتيازَيكى تايبةتيان ثَيدراية
مةرجى تةمةن بؤ كورد و كضى , مةسةلةى ئةوةى كة تةمةن دانراية, زؤريان كَيشايةبةدةرةجةى يةكن

لةبةر ئةوةى كض و , ةكةينموجتةمةعةكةى خؤمان تةمبةَل ن, بةرداستى هةدةرةكة ئةوة بووة, شةهيد
نةك ضاوى لةوة بَى بة صةدةقة بةخَيو , دةبَى ئيش بكات, كوردى شةهيد طةجنة ثَيدةطا بتوانَى ئيش بكات

, يةعنى برادةران لَيرة زؤر باسيان كرد, ئةوةى تر من دةمةوَى ئةوة بَلَيم, واز لةئيش بهَينآ, بكرَيت
ساَلى  01لة , تةعديلى بكةن, توانن ئةوان باسى لَيوةبكةندة, مةسةلةى تةمةن ئةوة قابيلى طؤردانكارية

يةعنى ئةطةر , بةاَلم لةوَى لةبري مةكةن دةَلآ تا ئةو دةمةى بةردةوام بَى لةخوَيندن, بيكةنة هةرضةندَيك
دةبَى تةشجيعى بكةين , ئيدى دامةزرا, بةاَلم كة شةهادةى هةبوو, دكتؤراش خبوَينى مةعاشةكةى ئةدرَيتَى

ئةو قانونة لةسةر ئةساسَيكى لة , يةعنى ئةوة هةدةرة بؤ زياتر نةشيت كردنى خةَلكى ئَيمة, بكاتكة كار 
, كؤمةَلَيك بنةما هةبوو لةهةردوو دةزطا, ئَيمة دوو دةزطامان هةبوو ثَيشرت, سئرةوة دانةمةزراوة

دانى طةىل كوردستان لةدةزطاي شةهي, لةسةر ئةو ئةساسة دامةزراوة ئةو قانونة, هةردووكيان رةضاو كراية
 01ساَل نةك  11كة كورد و كضى شةهيد تةمةنى طةيشتة , لةئيدارةى سلَيمانى ئةو قانونة موتةبةع بووة

ئةوة , تةنها ئةطةر وةزيئةشى نةبووة, لةبةرئةوةى تةمةنةكةى وةزيئةكى هةبووة, ساَل مووضةكةى برداية
من دةزامن ئةو قانونة بةداخةوة لةوانةية لة ئيدارةى , بةس نازامن ئَيستا بؤ هاوار هاوارة, ثةيردةو كراوة

بةاَلم ئةوةى دةوَلةمةند و كةروئة تةتبيق , سلَيمانى تةنها لةسةر خةَلكى رةقريو هةذار تةتبيق كرابَى
ئةو قانونة بةس بةسةر هةذار , لةبةر ئةوةية خةَلكانَيك هةن مةصَلةحةتيان دةكةوَيتة خةتةر, نةكراية

 .مة دةمانةوَى ئةو حةقة بطةردَينينةوة بؤيانئَي, تةتبيق كراية
هةموومان دَلسؤزى , موتةئكيدم ئةوانيش دَلسؤزن, رَينم هةية لةسةر رةئيى هةردوو خوشكة بةردَينانة

بةاَلم سؤزان خان من لةدةزطاي شةهيدانى طةىل , ضونكة بةشَيكني لةو موجتةمةعة, مةسةلةكةينة
, ئةو تةعليماتة لةخؤمةوة نةمهَيناوة, ةى لةطةَل برادةران دابنيشةحةزدةك, كوردستان كؤبوونةوةم كردووة

طوتيان ئةو تةعليماتة هةبووة لةالي , لةطةَل برادةرانى ئةوَى قسةم كرد, هةتا ئاخر لةحنةى كة هامتة ئَيرة
َى يةعنى من دةمةوَى بَلَيم ئةوة هةبووة شتَيكى نو, موتةبةعيش بووة ئَيمة جَيبةجَيمان كردووة, ئَيمة
لَيرة , ئيدارةى سلَيمانى هةردووال كؤمةَلةك تةعليمات هةبووة, لةدةزطاى شةهيدانى ئيدارةى ثارتى, نيية

جا برديارى نيهائى بةرداستى مةسةلةى قةرةبووكردنةوة , هةوَلدراوة بؤ بةرذةوةندى ئةوان, جَيى كراوةتةوة
ئةوة لةحكومةتى بةعس داوا , وةيةكى ترئَيمة هةوَلدةدين قةرةبووى ئةوان بكةينةوة بةشَي, شتَيكى ترة
مةسةلةى جينؤسايد , دةوَلةتى عرياق مولنةمة ئةو قةرةبووة بداتةوة, ئةو جةرميةكةى كردووة, دةكةينةوة
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ومت بةشَيوةيةكى , من لةراثؤرت كة بؤ وةزارةت تةقدميم كرد, كاك عومسان جينؤسايدى تةرح كرد ,باسكرا
لةبةرئةوةى كة , بةشَيوةيةكى ياسايى لة حمكمةى عَيراقى, د ناسراوةياسايى تاوانى ئةنئال بة جينؤساي

كةواتة ئةمة جينؤسايدة هيض شكى , و قبول كراية, ئيحالةى مةحكمة كراية وةكو جينؤسايد ئيحالة كراية
ة ئةم, بةاَلم تكا دةكةم لَيرة يةك تؤز ورد ببنةوة, حةقيشمان هةية لَيرة بةو شَيوةية زيكر بكرَى, تيانية و

قابيلى ئةوةية زؤر خةلةىل , لة سئرةوة ئَيمة هاتووينة قانون دادةردَيذين, ئةوةلن مةرحةلةى بيدائية
لةبةرئةوة تكا دةكةم وامةزانن ئةوة , قابلي ئةوةشى هةية لة موستةقبةل تةعديلى بكةين, تَيدابَى

داواى لَيبوردن , ى طؤردانة ولةبةرئةوة قابيل, يان هةر بةندَيكى موقةدةسى قورئانة, ئايةتَيكى قورئانية
بةاَلم من دةزامن هاوار هاوار لة , تةبعةن من مةبةستم ئةندامانى ثةرلةمان نةبوو, دةكةم لةو برادةرانة

نةك , لةبةرئةوة خةَلكانَيك هةية لةدةرةوة هاوار دةكةن كة ئَيمة مارى ئةوامنان خواردووة, دةرةوة هةية
, جوابى نيهائيش بؤ خودى ئَيوةية, ئاليش دةكرَى تايبةمتةندى هةبَىمةسةلةى ئةن, ماريان بؤ دابني بكةين

 . زؤر سوثاس, بةو شَيوةية كة بؤ بةرذةوةندى عامة, ئَيوة دةتوانن حةمسى بكةن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةرموو كاك حممد ررج, هاوار هاوار لةدةرةوة هةية, تةرسريةكةت مةقبولة, سوثاس
 :دبةردَين حممد ررج ا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, هةر لةدروست بوونى تارخيةوة, ئَيمة شةردَيكى زاراوةمان هةية/ خاَلى يةكةميان, من دوو خاَلم هةية

ئَيمة لَيرة , لةئةوروثا بةطشتى زةحاية بةكاردَيت, يةعنى كةليماتةكان لة شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى تر جياية
ئةم / دووةم, نى كةليمةكة الى ئَيمة هةر قودسيبيةتَيكى هةيةيةع, كةليمةى شةهيد بةكاردةهَينن

ئةطينا لة , ياساية بؤ حكومةتى هةرَيمى كوردستان, ئةم ياساية كة لَيرة دةرضووة, بةشانةى كةبامسان كرد
ئةمة بة جينؤسايد , لةوانةية من موخالف مب لةطةَل ضنار خان, ئةصَلة ئةم مةسةلةى جينؤسايدة

مةحكةمةيةكى عَيراقى , ك بة جينؤسايد ئةناسرَيت، كة لة ئومةم موتةحيدة ئيقرار بكرَىكاتَي, نةناسراوة
ئةطةر ئَيمة , ئةوة ئةبَى لة ئومةم موتةحيدة وةكو ئةرمةن ئيقرار بكرَى, ناتوانَيت ئةمة بكات, عقوبات

ئةم , بناسرَينآ توانيمان ئةو وةزارةتةى ئَيوة يةكَى لةئيشةكانى لة داهاتوو ئةوة بآ ئةمة بةجينؤسايد
كَى , ساَل ثَيش ئَيستا كراوة 90لة ئةرمةن : من دوو منوونة ئةخةمة بةرضاوتان, مةسةلةية ئةمَينَيتةوة

كةسيان , هةر ئةو رؤذةش لةداك بووبَى يان ثَينج مانط دواى ئةوة لةدايك بووبَى, لة كوردى, ماوة ئَيستا
ساَل ثَيش ئَيستا  13يةهود , ةاَلم قةزيةكةيان باقيةب, يةعنى منداَلى ئةو جيلة نةماوة, نةماوة ئَيستا

ئةمة ثةيوةندى نيية بةوة بَلَيى , مليار دؤالريان وةرطرتووة 04هةتا ئَيستا , ئةخايةنَي 0404هةتا , كراوة
ئةمانة هةمووى ئةبَى , ئةمة مةسةلةيةكى خةتارناكة كة دروست بووة, كضةكةى ماوة يان كوردةكةى ماوة

, لةبةر ئةوةى من ثَيشنيار دةكةم, ئةوانةى كة شةهيد بووينة, ئةوةى كة تيا ضووة, ةوةقةرةبوو بكرَين
ئةى بؤ هاوواَلتى , (شةهيدةكانى سةنطةر و كيمياباران و ئةنئال و هاوواَلتى)كةليمةى شةهيد بةكاربهَينني 
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بةيانى دوو , نني ئةى ئةوانة شةهيد, هةر ئةمردؤ قةاَلدزَيمان باس كرد, ئةو هةموو خةَلكة تيا ئةضَى
لةبةر ئةوة ئةم كةليماتانة لةالى ئَيمة بةم صياغةية , ئةوانة شةهيد نني, بةيانى باسى هةَلةجبة دةكةين

بؤ ئةوةى , ئَيمة ئةوة ئيقرار بكةين, ئةو وةزارةتة كار بكا بؤ ئةمة لةنةتةوةيةكطرتووةكان, دابردَيذين و
 :بتوانني ئةم حاَلةتانة دروست بكةين

 .ئةوانة قةرةبوو بكرَينةوةدةبَى -1
رَينلَينان شتَيكى موئةقةت , هةر شَو ئةبَى بةقانون بَى, ئةمانة هةر نينامى تةقاعودى ئةوانة بطرَيتةوة-0

بةاَلم , حاَلةتَيكى ئيستسنائيى بؤ دروست دةبَى و ئةتوانَى بيربدَى, بةيانى وةزارةت ئةتوانَى بيربدَى, و كاتيية
دةبَى / دووةم, بةاَلم بَلَيني شةهيدانة قسةسةيةكةى جوانة, ؤردماَلة لةهةموو دنياتةقاعودى سيسةتةمَيكى ن

ئةبَى هةموو , نابَى نةوةكان ئةمة لةبري بكةن, بةثَيى ئةو ثرنسيثة نَيودةوَلةتية, ئةم يادانة رايبطريَيت
ةموو جَيطايةك ئةوانة مةسةلةى يادوةرى ئةبَى لةه, ساَلَى ئةم يادانة زؤر بةزيندوو بةطةورةيى رابطريَى و

, يةك خاَلى ترم ماوة, نةوةكان ئةوانةيان لةبري نةضَيت, هةموو جارَى خةَلك سةيرى بكات, نةصبَيك بكرَى
ئةو ئيمتيازاتانةى كة هةية مشوىل كةس و , ئاوةدان كردنةوةى طوندةكانيان, بؤ كةس و كارةكانيان

 .زؤر سوثاس, َىسَى نةوةش ب, ئةطةر دوو نةوةش بَى, كارةكانيان بكات
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةوةى كة ذن , موقتةرةحى خؤيان سةحب بكةنةوة, داوا لة ليذنةى قانونى دةكةم, بةسة موناقةشة زؤر كرا
 .رةرموو, ئةطةر سةحبى ناكةن دةخيةمة دةنطةوة, لةكاتى شووكردنى مووضةكةى دةبردَى

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .مادةم بة ثةسةندى دةزانن, ئَيمة ئةو موقتةرةحةى سةحب دةكةين
 :ناصح غفور رمضان1دبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةطةَل رَينمدا بؤ ئةو وشة , رَين لَينان بؤ جارَيكة, ئةوةلةن رَين لَينان باش بوو كاك حممد باسى كرد

و , يةكةم من دةست نيشامن كرد, خاَلَيكمان باس كرد/ دوو, ئةمة يةك, ةبةاَلم رَين لَينان بؤ جارَيك, ثريؤزة
يان , ئةطةر بنةماَلةيةكى شةهيد, لةياساكةدا نةهاتووة, برادةرانيش زؤر تةئكيديان لةسةر كردةوة

وةكو دايك و , ئةبَى تا ماوة لةذيان مةعاشةكةى هةر هةبَى, بنةماَلةيةكى ئةنئال يةك كةسيان مابَيتةوة
 .زؤر سوثاس, و خَينان باوك

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيستا لةبةر رؤشنايى ليذنةى قانونى و ليذنةى مارى , نوقتةى نينام نةبوو, ئةوة رةئيى بوو, زؤر سوثاس

 :لةماددةى شةشةم بةو شَيوةية دةطؤردَيت, مرؤظ و وةزير و راى زؤربةى ئةندامةكان
 .نفل حقوق و امتيازات الشهيد مبوجب نظام يصدره جملس الوزارةيستحق ذوى الشهيد املناضل و املؤ: اوال
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دةستى , كَى لةطةَل نيية. دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةم طؤردانكاريةية, بةم شَيوةية طؤرداوة
 .بةتَيكرداى دةنط وةرطريا, بةرز بكاتةوة؟ رةرموون

 :السادسة هم اوال من املادة/ املشمولون باحكام الفقرة: ثانيا 
 .الزوجة أو الزوج-1

ماناى , لةقانوندا موزةكةر و موئةنس ئةطةر بةتاكيش بوو, با هينةك بكةين, رةئيةكةى كوَيستان خان
 .يةك شتة, ئةطةر سَى زوجةيش بَيـت( النوجة)كةوتت , جةمع بطرَيتةوة

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

حةقى يةك زوجة تةقسيم دةكرَى بةسةر , لةبةرئةوةى ئةطةر يةك زوجة بَيـت, ةزوجات بَيـت باشرت
 .هةموويان

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 ,بةم شَيوةية خاَلآ يةكةم دةطؤردَى, (النوجة دو النوج)بؤية , نةخَير وانية

 .االبن اىل حني اكمال احلادية و العشرين من العمر اذا مل يكن مستمرا على الدراسة-0
ئةطةر , من ئيقترياحةك دةكةم, لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمانةوة, ئةم خاَلة زؤر موناقةشةى لةسةر كرا

لةبةر ئةوةى ئيمكان هةية درنط ضووتة , ساَل 00تةمةنةكةى بكةينة , جةنابى وةزير موارةقةت بكات
 .ى ضيية؟ رةرمووجةنابى وةزير رةئي, ليذنةى ياسايى و ليذنةى مارى مرؤظ, ئةطةر موارقن, مةكتةب

 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرداستى دةبَى مينانييةى , نوَينةرى وةزارةتى دارايى ئامادة بوو, ئَيمة بةر لةوةى ئةم ياساية دابنَيني
كارى ئةنئال و شةهيد موستةحةقى ئةوةن زؤر  راستة كةس و, حكومةت لةبةرضاو بطرين لةو مةسةلةية

بةاَلم دواتر لةسةر ثَيى خؤيان , ئةوة بؤ ئةوةية ثَيى بذين, بةاَلم ديسان تةئكيد دةكةمةوة, زؤريان ثَيبدرَى
, ئةطةر مةعاشى خؤشيان هةبَى, تةبعةن مشوىل دايك و باوك و خَينانى شةهيد ناكات, بوةسنت و كار بكةن

كض و كوردى شةهيد يان , بةس تةنها كوردو كض لَيرة بوويتة ئيشكال, ر وةرئةطرنئةوا ئةو مةعاشة هة
رةنطة هةندَيكيان بةغةدر حيساب دةبَى ئةطةر , ئةوانيش هةدةرةكة دوو جانبى هةية, ئةنئالكراوةكان

كة  لةهةمان كاتدا جانبة ئيجابيةكةش ئةوةية دةمانةوَى تةشجيعيان بكةين, لَييان بربدين لةو مةرحةلةية
ضونكة حكومةتى هةرَيمى كوردستان رةنطة , دةكرَى تةمةنةكة زياد بكةين, ضاويان لةوة نةبَى, ئيش بكةن

, هةر خؤى دذى تةعليماتى وةزارةتى دارايى كة تةعليماتى دةردةكات, نةتوانَى دوو مووضة بدا بةيةك كةس
, بةهةر حاَل ئَيوة حةمسى دةكةن, ئةوة مووضةية, ئةوة حةقة, دةَلآ دوو مووضة نابَيت بدرَيتة يةك كةس

بؤ دارايى دوو مووضة , رةنطة تؤزَيك سةخت بووة, لةبةرئةوةى ئيمكانيةتى داراميان لةبةر ضاو طرتووة
, يان موقتةرةحَيكى ترمان هةية, ئَيمة ثَيمان باشة وةكو موقتةرةح ئةطةر تةمةنةكة زياد بكرىََ, بدات
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تا ئةو كاتة قةرةبوو دةكرَيـتةوة ئةو , ينؤسايد ئيستسنا بكرَىئةوة بؤ ئةنئال و ج, وةكو راى وةزارةت
 .حقوقة مبَينَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ساَل  00ساَل يان 01ئةطةر , ئَيستا لة زدتان بةكار دةهَينم, ضنار خان ئةوة مةنتيقة ديئاعم بؤ ئَيوة كرد

ساَل  00يان  01ئةطةر , تةوة سةر وةرةسةكاندةضَي, ئةطةر قةتع بوو ناطةردَيتةوة بؤ وةزارةتى مالية, بَيت
ئةطةر قةتع بكرَى بةثَيى خاَلى ضوارةم , بةنيسبةت وةزارةتى مالية هةمان شتة, ثارةكة هةمان ثارةية, بَيت

ئةطةر , ساَل 00زياد بكرَى بؤ  01لةبةر رؤشنايى موداخةالتى ئَيوة ئةوا , دةطةردَيتةوة بؤ وةرةسةكان
واتة كورد تا , ئةوا تا خوَيندنى تةواو دةكات مةعاشةكةى بةردةوام ثَيئةدرَى, بوولةخوَيندنيش بةردةوام 

لةبةر رؤشنايى , ئةطةر لة خوَيندن بةردةوام نةبوو, ساَل لةئةصَلى مةشروعةكة هاتووة 01دةطاتة 
ساَليش  00ئةطةر لة , ساَل و 00بؤية كردمانة , ساَلة كةمة ئةم تةمةنة 01دةَلَين ئةو , موداخةالتى ئَيوة

ئةطةر ثارةكةشى قةتع كرا ناطةردَيتةوة بؤ , ئةوا مةعاشةكة هةر بةردةوامة و, هةر لة جامعة بةردةوام بوو
ثَيم واية وازحة , (خوشكةكانيةتى, خَينانة, باوكة, دايكة)دةضَيتةوة سةر بةقيةى وةرةسة , وةزارةتى مالية

 .رةرموو ضنار خان, دةخيةمة دةنطةوة, ِئَيستا
 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)ضنار سعد عبدا  بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةحاَلةتَيك كةتةمةنى , كة دايك و باوكةكةى نةماوة, برادةران زياتر تةئكيد لةسةر ئةو كةسانة دةكةن

يان , شووى نةكردبوو ئيدى ناضَيـتة سةر كةس تةنها لة حاَلةتَيك ئةطةر خوشكةكةى, ياساييان تةواو كرد
ئةوان مووضةكة , لَيرة دةضَيـتة سةر زميةى ئةوان, يان ثةككةوتوو بوون, خوشك و براي عاجن بوون

بؤ ئةنئال و , من دةَلَيم وةك رةئيى وةزارةت, لَيرة ئةو كَيشةية ضؤن ضارةسةر ئةكةين, وةرئةطرن
, مةعاشةكة هةر بةردةوام بَيـت, طرنةوةقوربانيان و شةهيدان و جينؤسايد تا ئةو دةمةى قةرةبوو وةرئة

ضونكة ثَيشرت لةهى شةهيدان ئةو رَينماية , نةك بؤ شةهيدان, بةاَلم ئيستسنا بكرَى تةنها بؤ جينؤسايد
 .سوثاس, ثةيردةو كراوة, موتةبةع بووة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك دلَير رةرموو نوقتةى نينامة, بؤ ئةو حاَلةتانة ئيستسنا كة باسيان دةكةين, با صيغةيةك بدؤزينةوة

 :بةردَين دلَير امساعيل حقى شاوةيس
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة ئةم ياساية , دائيمةن باس لةشتَيكى رابردوو ئةكةين, ئةوة مةنتيقة كة ئَيمة موناقةشةى ثَيئةكةين
ةكان تاكو  14ان شةهيدةكان لة بؤ ئةوة ناكةين كة ئةنئال كراوة ي, بؤ ئةوة ناكةين كة رابردووة تةنها

ئةمة ئةكةوَيتة , ئَيمة دوَينَى خَينانَيك لةكةركووك قةتلى عام كران, ضةند ساَل لةمةوثَيش شةهيد كراون
بنووتنةوةى رزطارخيوازى كوردستان كؤتايى , ثَيرَى كرَيكارةكانى يةزيدى قةتلى عام كران, ئةم ياساية
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لةبةر , ية دةرئةكةين بؤ ئةو كةسانةى كة لةئايندةش ئةيانطرَيتةوةلةبةرةئةوة ئَيمة ئةم ياسا, نةهاتووة
 .يان بة مةنتيقَيكى تر ئةوة موناقةشة بكةين, ئةوة هيوام واية بؤ ئةو كؤمةَلة كةسة وارس نةمَينَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةكرَى ئةو , سسوثا, ركرةكةت طةيشت, ئةوة رةئيية, هةرضةندة رَيطاشم ثَيداى, نوقتةى نينام نيية

دةكرَى بة ثردؤذةيةكى تايبةت , ئةطةر كورد وكض بةتةنها وارس بَيت, حاَلةتة تايبةتية كة بامسان لَيوة كرد
دةكرَى لَيرة رةقةرةيةك , يان دةكرَى لَيرة ئينارةيةك بكةين, هةموار كردن بيكةينة قرارَيكى تايبةت

, ئةطةر تةنيا وارس كورد و كضةكة بن, لة كوردو كضئةو كةس و كارى شةهيدان كة بريتني ), ئينارة بكةين
, من موقتةرةحَيك بؤتان دةخوَينمةوة, ئةوةتان ثَي باشة, (بةردةوام بَيت وةكو دايك و باوك و خَينان

لة ثاشى , ضونكة داواكاريةكة بؤ شةهيدانة, هةرضةندة ثَيم باشة, ئةطةر وةزير موارةقةت بكات
ئةو ئيستحقاقة ئةو حقوق و ئيمتيازة بؤ كورد يان بؤ كض تا ذيانى ماوة )ني بَلَي, رةقةرةيةك ئينارة بكةين

 .كاك عومسان رةرموو, نوقتةى نينام نيية, باشة ئةوة, (ئةطةر تةنيا وارس بوو, بؤى دةمَينَى
 (:بانى مارانى)قادر عثمان عبداهلل بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لَيرة دايك و باوكيان , يةعنى يةك منداَل, بةتةنيا يةك كةس بوو ضونكة ئةطةر, بةتةنيا يةك كةس نيية

 .سوثاس, نةماوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, يان كوردةكة يان كضةكة, يةكَيكيان دةطرَيتةوة, مةبةستت كوردٍِ و كضةكةية, كة وتت موستةحةق بوون
ئةوى تر , ةضَينت بؤ سَى كةسةكةى ترئةطةر كوردةكة تةعني بوو ثارةكة د, ثارةكة ئةطةر ضوار كوردو كض بن

ئةطةر , ئةوةى تر تةعيني بوو ثارةكة دةضَيت بؤ ئةوةى تر, تةعيني بوو ثارةكة دةضَيت بؤ دووةكةى تر
بةعةرةبى دةخوَينمةوة و لةطةَل , صيغةكة بةتةعديلَيكى بةسيتةوة, ئةويش دامةزرا ثارةكة نامَينآ

ئةو مووضةية يان ئةو مارانة دةطةردَيتةوة بؤ )يةعنى , (البنتيوؤل االستحقاق اىل االبن أو )كورديةكةش 
يوؤل )بةعةرةبيةكةى , (كضةكة يان كوردةكة تا ذيانى ماوة ئةطةر هةر يةكَى لةوان تةنيا كةس بوون

, كاك عونى, وازحة كاك شَيروان, (االستحقاق اىل االبن إو البنت طيلة احلياة اذا كان اى منهم املستحق الوحيد
دةستى , دةخيةمة دةنطةوة كَى لةطةَل ئةو رةقةرةية, جةنابى وةزير, كاك حممد ررج, اكةكاك ك

بةكؤى دةنط ئةم رةقةرةيةش , دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, بةرزبكاتةوة؟رةرموون
 .تةسبيت كرا

كَى لةطةَل ئةوةية , وةئةوةش دةخةمة دةنطة, موارقن, هةمان شتة رةرقى نيية, ساَل 00ساَلةكة ببَيتة 
كَى لةطةَل ئةوةية تةمةنةكة وةكو خؤى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, ساَل 00تةمةنةكة بكرَيـتة 

 .تةواو, بةكؤى دةنط ئةوةش تةسبيت كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, مبَينَيتةوة



 120 

وفقا لتعليمات تصدرها )من ثَيم واية  ,(يستثنى االوالد العاجزين من الشروط الواردة يف هذة املادة/ )ضوارةم
دةبَى ئةو تةعليماتة بةثَيى قانون , ضونكة لَيرة كردوومانة قانون, دةبَى شةتبى بكةين, زيادة( الوزارة

( هةموو منداَلةكان كة كةم ئةندامن تا ذيانيان ماوة مارةكةيان بةردةوام دةبَيـت)كةواتة ضوارةم , دةربضَيت
ساَلى نةبةتعيني بوون  00ساَلى يان  01يةعنى نة بة , د كورد و كض دةطرَيـتةوةتةبعةن ئةطةر وتت ئةوال

دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَل ئةو رةقةرةيةية, دةخيةمة دةنطةوة, يان بة شووكردن مارةكةيان نابردَى
, ةر نةهاتووةئةوانى تر طؤردانكارى بةس, تةواو, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, رةرموون

 .رةرموو, ماددةكة هةمووى دةخةمة دةنطةوة بةو طؤردانكاريانةى كة دةنطتان بؤدا
 :بةردَين ثةخشان عبدا  زةنطةنة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةنطي دةرنةضووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ريَي، رةرمووئةوة لة ليذنةي قانوني هةية، موقتةرةحي ليذنةي قانونيية، موالحةزة وةردةط

 :بةردَين طولناز عنين قادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةبَى , ئةو ساَلة يةكال بكرَيـتةوة, بةكةمى ئةويش زؤرينة نةبوو, مةسةلةى ساَلةكة دةنطى بؤدرا
 .زؤر كةم بوو, بذمَيردرَى

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لة رةقةرةى , دواى ئةوةى كة ئيعادةى نةزةرمان كردةوة, جةنابى وةزير دانيشتبووين ئَيمة دوَينَى لةطةَل
شةرتيان بؤ ( االبن والبنت)تةبعةن ئةوة ئيمكان نيية , بة موتَلةقى هاتووة( االخوة واالخوات)شةشةم 

مع مراعات  االخوة و االخوات)بؤية وامان دانا , شةرتيان بؤ دانةنَيني( االخوة واالخوات), دابنَيني و
, ساَلةكة يان تةعيينةكة لةسةريان رةرز بكرَى 00بؤ ئةوةى هةمان شةرتى , (االعلى( 3, 0)الفقرتني 

 .سوثاس
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, دةنطمان بؤدا, تةواو بوو( 3)شوكرية رةقةرةى 4د, يان شةرحى بكةين, وازحة التان( 1)ئَيستا رةقةرةى 
, بةاَلم كة دة ئةندام رازى نةبوو لةسةر ئةوة, احت ئةوة بوو البربدرَيتتؤ ئيقتري, ساَل 00كردمانة 

لة ثرؤتؤكؤل قسةت , قسةكانيشت هةمووى تةسجيل كراوة, ئةوة رةئيى خؤتة, موقتةرةحةكةت وةرناطريَى
حةوت كةس ئةو , شةش كةس, ئةندامانى تر وتيان ئةبَى زياد بكرَى, برادةرى تر, كردووة كة البربدرَيت

, وةزير موارةقةتى كرد, بؤية من كردمة موقتةرةحَيك سَى ساَلم بؤ زياد, كة زياد بكرَى, يةيان كردداوا
زةرةر لة , بةاَلم من ثَيم واية ئةوة باشة و, زؤربةيان بةدَليان بوو, زؤربةى ئةندامانيش موارةقةتيان كرد
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موقتةرةحى ( حلني التعيني)َييةمةكة س, و دةنطيان لةسةردا, بؤية خستمانة دةنطدان, وةزارةتى مالية نادات
كةواتة , ليذنةى ياسايى خؤى موقتةرةحةكةى سةحب كردةوة( دو النواج)دةَلآ , ليذنة ياسايية سةحبى كرد

 (.حلني التعيني)
( الوالدين), ئةوةش دةنطمان بؤدا, الدراوة( وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة), دةنطمان بؤدا( األوالد العاجزين)

, ((3, 0)االخوة و االخوات مع مراعات الفقرتني ), وةك خؤيةتى طؤردانكارى بةسةر نةهاتووةئةوة هةر
, بةاَلم بة موراعاتى تةمةنةكة, يةعنى خوشك و براى شةهيدان وةكو كورد و كضى شةهيد مشوليان دةكات

ةرزبكاتةوة؟ دةستى ب, كَى لةطةَل ئةو تةعديلةية, ئةو موراعاتة تةعديل كراوة, موراعاتى تةعيينةكة
تكاية قسة , باشة بة ئةكسةريةت وةرطريا, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, رةرموون

ماددة تازةكة كة , ثَيى واية نةخراوتة دةنطدانةوة, ثاشان يةكَى دةَلَى من ئاطام لَينةبوو, مةكةن
 .رةرموو, جةنابى وةزير مواَلحةزيةكى هةية, خوَيندمانةوة دةنطمان لةسةردا

 (:وةزير كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كورد و كضى )ئةطةر بكرَى ئةو خاَلة زياد بكرَى , من تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئيقترياحةكةى خؤم
وةم تةحديدى عومرةكة تا ئةو واتة لةخاَلى دو, (قوربانيان يان شةهيدانى جينؤسايد موستةسنا بكرَين

بؤ كةس و كارى , ئةطةر ئةو خاَلة ئينارة بكرَى من ثَيم واية شتَيكى باشرتة, دةمة قةرةبوو دةكرَينةوة
, و موتةبةعيش بووة, ئةوة ثَيشرت ئةو تةعليماتة هةبووة, نةك شةهيدانى تر, جينؤسايد ئةوة زياد بكرَى

 .سةبارةت بة شةهيدان
 :ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن

 .ليذنةى ياسايى ئَيوة رةئيتان ضيية؟ رةرموو
 :مصطفى ابوبكر الكريمدعب بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .و شتَيكى باشة  بؤيان, ئَيمة وةكو ليذنةى ياسايى ئيعتريازمان لةو موقتةرةحة نيية

 :بةردَين عادل حممد امني
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
باسي لَيوة , ثَيويست بة موناقةشة ناكات و, تا لةذياندا ماية, ةوةى كة تاقانةيةئَيمة دةنطمان دا بؤ ئ

 .سوثاس, بكةينةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك شَيروان رةرموو, باسى ئةوة نيية كاك عادل
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 :بةردَين شَيروان ناصح عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة نابَيتة , ئةوة حةقةكة كة دائيمة بةرداستى, مةسةلةى تةعوينةئةوا , ئةوةى ضنار خان ئيشارةتى ثَيدا
 .ئةمة يةك, بؤية كة نةصةكة هاتووة لةجَيطايى خؤيةتى, بةديل

لةماددةى شةش باس لة شةهيدى مونازل و موئةنئةل و مواتن , من حةزدةكةم ئيشارةت بةوة بدةم/ دوو
دةبَى لَيرةش تةصحيح , بادةى جةماعي حيساب كراوةمونازَل لة زمينى ئي, بةاَلم لةماددةى يةك, هاتووة

 .زؤر سوثاس, هةروةك ضؤن لة تةصنيئةكة هاتووة, لةبةرئةوةى شةهيدى ئيبادةى جةماعية, بكرَى
 (:بانى مارانى)عبدا  قادر  عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
حةقى , و كراوة مارى هةر ئةمَينآيةعنى كاتَيك قةرةبو, قةرةبوو مارى كةس و كارى شةهيد نابردَي

 . ئةمة يةك, خؤيةتى
 .ساَلةكة 00لةوة تَينةطةيشتم خوشك و براى شةهيد تةمةن ضؤن تةعاروز ناكا لةطةَل / دوو

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةمة يةك, يةكةم قةرةبوو لةسةر داواى وةزير بوو, بةاَلم بؤت روون دةكةمةوة, ئةوة نوقتةى نينام نةبوو

وةكو , ية(0,3)و طومتان بة موراعاتى رةقةرةى , لةوَى شةر ان كرد, بةنسبةت خوشك و برايةكة/ وود
, ئةو موقتةرةحةى وةزير موقتةرةحَيكى تازةية, كورد و كضى شةهيدة و ئيشارةمتان كردو دةنطمان بؤ دا

رةبوو رةنطة تةعوين بدرَى قة, قةرةبوو ماناى ئةوة نيية مووضةى لَيبربدَى, بةاَلم كاك شَيروان شةرحى كر
 .ضنار خان رةرموو, بةاَلم مووضةكة شتَيكى ترة, بة خانوو بة ئةرز

 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ساَل 00مةنى دةطاتة ئةوكاتةى كة تة, من دةَلَيم ئةو مووضةية كة قةرارة هى كورد و كضى شةهيد بربدَى
موقتةرةحى من بؤ جينؤسايد , يان شةهيدانى سةنطةرو هاوواَلتى, جا شةهيدانى جينؤسايد بآ

يةعنى ئةوان موعاناتَيكى , برادةران هةموو تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةنةوة, تايبةمتةنديةكى بكةين
ساَلةكة مشوىل كورد و كضى شةهيدانى  00ئةو قانونةى )بؤية من تةئكيد دةكةمةوة دةَلَيم , تايبةتيان هةية

واتة كة قةرةبووةكةيان وةرطرت ئةوكات مةمشول بن , جينؤسايد نةكات تا ئةو دةمةى قةرةبوو دةكرَينةوة
و ئةو , جا ئةطةر بكرَى ئةو رةقةرةية زياد بكرَى ئةوة ثاَلثشتيةكة بؤيان, (ساَلةكة 00بةو قانونةى 

ساَلى دى  0رةنطة بةماوةى , ئَيمة هةوَل دةدين بة قةرةبوو, ساَلى دى 0ساَلى دى يان  0حةقةيان ثَيبدرَى 
يةعنى سةقئَيكى زةمةنى دادةنَيني , ئَيمة داواى قةرةبوو دةكةين, قانونةكة دةرضوو بة برديارى مةحكةمة

 .سوثاس, بةس كورد وكضيان, هةرئةوةندة 0ئةوان مةمشول نابن بة رةقةرةى , تا قةرةبوو دةكرَينةوة
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 :َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد
مةبةستى جةنابى وةزير ئةوةية ئةوانةى موئةنئةلن يان بة كيمياباران شةهيد , من خؤم ئَيستا تَيطةيشتم

, ساَل 00تةمةنى , ئةو شةرتانةى كة دامان نا بؤ وةرطرتنى مووضة بؤ كورد و كضى شةهيدان, بووينة
, ئةو شةرتانة بيانطرَيتةوة, كة قةرةبوو كران, وةئةوان نةطرَيتةوة تاكو قةرةبوو دةكرَينة, تةعني بوون

 .رةرموو, نوقتةى نينامة, مةنتقَيكى تياية صيغةيةك بنووسن بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان
 :باشا خضر بةردَين ظيان ا د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة قةرةبووى , وة بكرَىلَيرة دةبَى دةست نيشانى ئة, مادةم مةسةلةى قةرةبوو هاتة طؤردَى, لةسةر قةرةبوو

قةرةبووى تايبةتى خاص بةكةسَيكة , بةطوَيرةى قانونى مةدةنى عَيراقى, طشتى و قةرةبوو تايبةتى هةية
 .بةاَلم قةرةبووى عام ئةوةية طشتيية و عام دةطرَيتةوة, كة زةرةرى كردووة يان شتَيكى لةدةست داوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, باوازح بَى المان, مةبةست لةقةرةبوو كردنةوةكة, كة جةنابى وةزير باسى كردخؤى مةبةست لَيرة ئةوةى 

يةك لة , موحاكةمةكردنى ئةو تاوانبارانة, مةبةست لةوةية قةرارى بةغدا كة تةشكيل كراوة
تا ئةو , داواكاريةكامنان ئةوةية مةحكةمةية قةرار بدا بة قةرةبوو كردنةوةى زيانى كيمياباران و ئةنئال

داواى وةزير ئةوةية منداَلانى , لةاليةن حكومةتى عَيراق قةرةبوو دةكرَينةوة, ة جَيبةجآ دةكرَىقةرار
 كاك سردار تؤ موقتةرةحت ضيية؟, ئةنئال و كيمياباران مةمشول نةبن بة تةمةن و تةعيني

 :بةردَين سردار صباح بوزو هركى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجومةن

تطبيق الشروط الواردة يف الفقرات السابقة على والية ضحايا االنفال و اليتم )نةصةكة بةم شَيوةية دةبَى 
 .زؤر سوثاس, (االسلحة الكيمياوية حلني تعويضهم

 (:كمال كةركووكى1د)بةردَين حممد قادر عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةم عومرة بةردةوام , ثَيشنيارى ضنار خان ئةوهاية ديارة من لةطةَل كاك ررست باش لَيك حاَلى نةبووين
, كة قةرةبوو كران ئينجا ئةم قانونة جَيبةجَى دةكرَى لةسةريان, دةبَيت هةتا هةمووى ئةطةنة تةعوين

 .سوثاس, بؤية بةم شَيوةية بَيت باشة, ئينقاز كردنى ئةو مةوقيئةية, يةعنى رةئيةكى باشة و
 :بةردَين ررست ا د عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

تةعوينى ئةو زةرةرة قانونيةن وةك مةبدةئو , ئةطةر مةوزوع زةرةر بَيت, ن تَيطةيشتوومئةوةى م
نةتيجةى , هةريةك ئيسثات بوو كة زةرةرى ثَيكةوتووة, قةواعيدى عام هيض عيالقةى بة عومر نيية

موستةحةقى , يان موتةهيمَيك كردبينت ئةوةى كة حوكمى مةحكةمةى وةرطرتبَى, ئيشَيكى ناقانونى
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يان ئيسثات بَيت كة براى , ساَلى 00ساَل و  01ئَيمة لَيرة بؤ باسى , وينة و عيالقةى دطةل عومر نييةتةع
ننامن حةز , موستةحةقى تةعوينة ئةطةر هاتوو وةرطريا, يان خَينانى شةهيدة, يان كوردى شةهيدة, شةهيدة

ئيستسنائى بكةي , ان نةكةىيةعنى باسى عومر بكةى ي, دةكةم برادةران ئةو شتة روون بكةنةوة باشرتة
 .سوثاس, يان نةيكةى مةمشوىل بة تةعوينة

 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى جةنابت دةيَليَي كاك ررست , مةسةلةى ئةوةى من دةَلَيم بةَلآ تةعوينةكة رةبتى بة تةمةن نيية
بؤ ئةوانةى كة , ئَيمة دةمانةوَى حةلَيكى وةسةت دابنَيني, بةاَلم مةبةستمة لَيرة, راستة هةمووى

بةتايبةتى كورد و كضى كيمياباران و ئةنئال دةَلَيني با ئةو قانونةى , زةرةرمةند بووينة لة تاوانى جينؤسايد
يةعنى كورد , تةعوين وةردةطرنتا ئةو دةمةى , ساَلة دامان ناوة مةمشوىل ئةوان نةبَى 00كة ( 0)رةقةرةى 

تا ئةو دةمةى تةعوين , با جارَى ئةو مةعاشة و ئةو حقوقة وةربطرن, و كضةكة ئةو ضانسةيان بدةينَى
يةعنى ئةوة , ئةو كات ئةو قانونة لةسةر ئةوان و لةسةر شةهيدان وةكو يةك جَيبةجآ دةكرَى, وةردةطرن

 .سوثاس, نازامن تا ضةند وازحة, ةطرَىشتَيكة منداَلةكةش وةريدةطرَى و ثريةكةش وةريد
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
سةرةتا من دَلنيام لةوةى كة سةرجةم ئةندامانى ثةرلةمان ثَييان خؤشة هةرضى لة ئيمكان هةبَى لةدةستى 

ام بدرَيت و بؤيان بؤ كةس و كارى شةهيدان و ئةنئال و كيمياباران بؤيان ئةجن, حكومةتى هةرَيم بَيت
بؤ كوردو كضى ئةنئال و جينؤسايد رةرقَيك دروست , بةاَلم ئةطةر ئَيمة باس لة قةرةبوو بكةين, بكرَيت

, لةبةر ئةوةى ئةطةر ئةوان ضاوةريَى قةرةبوو بكةن لةحكومةت, دةكةين لةنَيوان كةس و كارى ثَيشمةرطة
ئةطةر خنمةت طوزاريش بَيت لة , قةرةبوو دةكةنمن دَلنيام لةوةى كة كةس و كارى تر ضاوةردَيى جؤرة 

ئةطةر هةشبَى با مشوىل , بؤضى ئةو جياوازةية بكةين, بؤية من تؤزَيك لةو مةسةلةية ئةوةبووم, هةرَيم
 .سوثاس, هةموويان بكات

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو تةعوينةى ضنار خان دةيَلَى , وة واجبى حكومةتةئة, ثَيشمةرطة و هاوواَلتى, ئةوةى كاك ئارام دةيَلآ

يةعنى داواى , يةعنى قةواعيدى خؤى هةية, ئةو مةسةلةية جينؤسايدة, مةسةلةيةكى نَيودةوَلةتيية
ئةوانة واجبى , ثَيشمةرطة و هاوواَلتى و ئةوانةى كة لةزيندان بووينة و مةسائيلى سياسى, لَيبوردن دةكةم

, ئةم قةرةبووكردنةوةية, مةعاشةكةيان بةردةوام بكات, تةوةحكومةتن قةرةبوويان بكا
هيض , نَيودةوَلةتية و نؤرماَلة, يةعنى قةواعيد و ردَيساي تايبةتى خؤى هةية, قةرةبووكردنةوةيةكى جياوازة
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ئةطةر ئةم قانونة ئيقرار كرا , يةعنى هيض واَلتَيك ئةو قانونة ثيادة ناكات, ثةيوةندى  بة وةتةنى نيية
 .سوثاس, ئةوة ئةو قانونة ثيادة دةكرَى, ى قانونى نةتةوةيةكطرتووةكان دايناوةبةثَي

 : بةردَين امساعيل حممود عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى حكومةت ثَيى دةكرَى حةقة بؤ هةمووان , حةق نيية ئةو رةرقة بكرَى, من تةئيدى كاك ارام دةكةم
, حكومةتى خؤمان ضى بؤ شةهيدان كردووة تاكو ئَيستا, ةوانى تر نةكاتنةك بؤ ئةنئال بكات و بؤ ئ, بكات

, ئةويش ناعادالةتييةكى زؤرى تياية, ثارضة زةويةك ضيية, هةر شةهيدَيك ثارضة زةويةكى وةرطرتية
شةهيديش هةية ثارضة زةويةكى , شةهيد هةية ثارضة زةويةكى وةرطرتيية بة مليؤن دينار ررؤشتيةتى

 .سوثاس, شةهيد هةمووى وةكو يةك بَيت, هةقة عةدالةت هةبَيت, هةزار ناكات 14ستا وةرطرتية تا ئَي
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كة زؤر شت كراوة , هةرضةنديش بكرَى هةر كةمة, زؤر شتيش بؤ شةهيد كرا, ئةوة قسة زؤر كرا بةرداستى
, ةد قةرةبوو ناكرَيـتةوةضونكة ئةو زيانة ق, مةبةستمان نيية كةس و كارى شةهيدان رازى بكةين

, ئينجا بَلَيى هيض نةكراوة, ضونكة تؤ ناتوانى ئةوانة زيندوو بكةيةوة, و نةبةدنيا, نةبةحكومةتى هةرَيم
, ئةرزيان وةرطرتية 14من دةتوامن بَلَيم بةدَلنياوة لة سةدا , حكومةتى هةرَيم بةثَيآ تواناى خؤى

مةعاشى , ئةرزيان وةرطرتية% 14ئةوانة , هاوواَلتىشةهيدانى سةنطةر و , كيمياباران و ئةنئال نا
, بَيجطة لةوةى لة كولية و لة شوَينى تريش ئيستسنائَيكى ئيجطار زؤريان بؤ كراوة, مانطانةشيان هةية

, بةاَلم بَلَيني هيضمان نةكردووة, هةرضش بكةين بؤيان هةر كةمة, حةقى خؤشيانة منةت نيية لةسةريان
ساَل  3, من يةكَيكم لةوانةى بة تةرصيل دةزامن, قةرارةكان خؤمان دامان ناوة, طوناح بةخؤمان دةكةين

ئيمنام نةكردووة بؤ يةك نةرةر تةنيا , ساَلَيك و نيو جَيطريى سةرؤكى وةزيران بووم, وةزيرى مالية بووم
ةم تةوقيع سةدان قائيم, بؤ وةرطرتنى ئةرز, يان ئةنئال و كيمياباران نةبَيـت, كةس وكارى شةهيدان نةبَى

بةاَلم تةبعةن , لَيرة لة سلَيمانى لةشوَينى تر, كردووة بؤ وةرطرتنى ئةرز بؤ كةس و كارى شةهيدان
, بةداخةوة تؤزَى خةياَلية, ئةو عةدالةتى ئَيمة دةمانةوَى, يةعنى ئةو رؤذة باسم كرد, عةدالةتى تةواو نيية

كةواتة , نيية قةرةبووى زيانيان بكةيتةوة تؤ جارَى ئةو ئيمكانيةت, ضونكة لةطةَل جيهاندا ناطوجنَى
, كوردةكةى نةهاتووة, ساَلة لة راثةرين شةهيد بووة 11يان  15هةية شةهيدة , ناتوانى عةدالةت بيت

, هةرتةيةك ثَيشرت خةَلك موراجةعاتي منيان كرد, كةواتة لَيرة تؤ ناتوانى عةدالةتةكة بطةينيتة جَى
تا ئَيستا نةئةرزيان وةرطرتية نةمووضةيان , ردنى سةر هةولَير شةهيدكورديان شةهيد بووة لةكاتى هجوم ك

رةنطة , لَيرة خؤى مةسئولة لةسةر تةبيق نةكردنى عةدالةت, لَيى دةثرسى بؤ خؤى نةهاتووة, وةرطرتية
ئةوة ماناى ئةوة نيية تؤ هيضت , يةكَى هاتبَى بةهؤى ئةو ثةيوةنديانة توانيبَى دوو مةعاش وةربطرَى

هةندَى جاريش مةسئولَيك هةية وةجهةى نةزةرى نةوعَيكة اليةك بة موستةحةق تر دةزانَى لة , ةنةكردوو
بةهةر حاَل , ئَيمةش خؤ لةئامسان نةهاتووينة, ئةمانة هةمووى بةشَيكن لةذيان, اليةكةى تر
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َى موقتةرةحة تازةكةى دةَل, ئةطةر موسردن لةسةرى دةخيةمة دةنطةوة, موقتةرةحةكةى جةنابى وةزير
تاكو , هاتووة( 3, 0)ئيستسنا دةكرَى كةس و كارى زةحاياى جينؤسايد لةو مةرجانةى كة لة رةقةرةى )

 .رةرموو كاك عومسان, (زيانةكانيان قةرةبوو دةكرَينةوة
 (:بانى مارانى)عبدا  قادر عثمانبةردَين 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة ئةوة مةعاشى دايك و , سةلةكة ناطؤردَىساَل هيض لة مة 00ساَل يان  01مةسةلةى تةمةن 

ئةصَلةن هيض , ئةطةر منداَلةكة طةورةبوو ئةو مةعاشة دةطةردَيتةوة بؤ دايك و باوكةكة, باوكةكةية
مةسةلةى / دوو, ئةمة يةك, حةز دةكةم ئةمة بؤ ئةندامانى ثةرلةمان بةرضاو خبةم, مةسةلةيةك نيية

ئةطةر , نازامن جةنابى وةزير باش لَيم تَينةطةيشت, رت باسم كردمن ثَيش, قةرةبوو كردنةوةى جينؤسايد
ئيًَمة توانيمان كؤمةَلكوذى ميللةتةكةمان بة جينؤسايد دابنَيني لة كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتى ئةوا قةرةبوو 

ض كؤمثانيايةكة رةنطة والتَيكى تر , لةوانةية ئةوةى بةشى كيمياباران بَيت, وةكو نةتةوةش وةردةطرين
ئَيمة وةكو نةتةوة قةرةبووةكة , رةنطة ئةو شةهيدة كةس وكارى نةمابوو, رةنطة ئةَلمان بَيـت, تبَي

 .سوثاس, وةردةطرينةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةرموو كاك شَيروان, شةرح بوو, نوقتةى نينام نةبوو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدرى

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مةسةلةى تةقاعود نابَى , كاك عومسان دةكةم سةد لةسةد لةسةر مةسةلةى تةعوين من تةئيدى قسةكانى

دوو سَى جارة مةسةلةى جينؤسايد , بةس براى بةردَينم كاك حممد ررج, ئةمة يةك, رةبتى تةعوين بَيت
ةين ئينتينار بك, ئَيمة ئةطةر وشةى جينؤسايد لةياساكانى خؤمان رةنطدانةوةى ثَينةكةين, دةينَيتة طؤردآ

ئينجا حماوةلة دةكةين , ئَيمة با لةياساكانى خؤمان ثيادةى بكةين, هةتا نَيودةوَلةتى ئيعتريارى ثَي دةكات
 .زؤر سوثاس, لةردووى نَيودةوَلةتيةوة ثةسند بكرَيت

 :مصطفى حممد على بةردَين رخرية
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

راستة من موحتاج . وومان طةورة بووينة  دوللةئَيمة هةم, بةنسبةت من كة باوك و برام شةهيد بووة
 .ئايا ئةوان ضيان بؤ دةكرَى؟ سوثاس, ئةو موحتاجة, بةاَلم برايةكةم تةقاعود بووة و, نييم

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم وتوومانة لة ئةجنومةنى , باسى كردووة قانونةكة لة حاَلةتى تايبةت لَيرة ناتوانني موناقةشة بكةين

ئَيستا تةبعةن لة موداخةالتى ئةندامانى ثةرلةمان , ئةو تةرصيالتةى تَيداية, يران قانونَيك هةيةوةز
, ئينجا جةنابى لةبةر ئةوةى ئةطةر سةحبى دةكةي, هةردوو سةرؤك رةراكيسؤن ثَييان ئةو رةرقة زيادة
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, حى كردووةئةو رةقةرةية كة ضنار خان ئيقتريا, ئةطةر سةحبى ناكةى مةجبورم بيخةمة دةنطةوة
( 3, 0)زةحاياى ئيبادةى جةماعى لة شةرتى رةقةرةى )وةزيرى وةزارةتى شةهيدان و ئةنئال كة دةَلآ 

 32, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحةية, (بةدةر بن تاكو تةعوين وةردةطرن
كةواتة وةرطريا بة هؤى , دةنط 31 ,دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحة نيية, كةس

 .رةرموو, ماددةكة دةخةمة دةنطةوة بةهةمووى, يةك دةنط
 (:زانا)خضربةردَين قادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وشةى شةهيدى ئيبادةى , كاك شريوان شتَيكى باس كرد من تةئيدى دةكةم, ثَيش ئةوةى ماددةكة خبوَينيةوة

هةندَى , ة ئةطةر تةحديدى بكةين بة ئةنئال يان شةهيدانى كيميابارانضونك, جةماعى بةكاربهَينني
وةك لةماددةى , ئةو ئيستحقاقاتة يان شةهيد بةطشتى بَيت, حاَلةت هةية ئيبادةى جةماعى نايطرَيتةوة

 .بؤ ئةوةى هةموو ئةو ئيمتيازاتانة بيانطرَيتةوة, يان هةر سَى جؤر بنووسرَى, يةك لةتةصنيئةكة
 :ؤكى ئةجنومةنبةردَين سةر

كَى لةطةَل , كَى لةطةَل ئةو ماددةية دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, ماددةكة هةمووى دةخةمة دةنطةوة
, 14:34باش بةيانى كؤبوونةوةية  سةعات , بةكؤى دةنط وةرطريا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, نيية

 .سوثاس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو(                كمال كةركووكي.د)قادر عبدا  ررست ا د عبدا                   حممد 
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 ( 13)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 72/4/7111 رَيكةوتي شةممة

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     05/0/0442رَيكـةوتي   ةشـةمم  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشاد مئو سـةرؤكي ئةجنومـةن و  كوردستاني عَيراق 

, بةردَين ررست د د عبدا  سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)قادر عبدا   حممد
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (13)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييةمي ساَلي يةكي خولي طرَيداني (13)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردنى ياساي مارةكانى كةس وكارى شةهيدان و  -1

 .ئةنئالكراوانى هةرَيمى كوردستان
 .اى دةزطاى طشتى بؤ كاروبارى مني لةهةرَيمى كوردستانياسخستنةردٍِوو و طئتوطؤ كردنى ثرؤذةى  -0

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار ان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة،بةناوي طةلي كوردست
ي 1990َلي ي هةموار كراوي سا(1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11) ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(13)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا05/0/0442رَيكةوتي 
وو و طئتوطؤ كردنى ياساي مارةكانى كةس وكارى شةهيدان و بةردةوام بوون لةسةر خستنةرد -1

 .ئةنئالكراوانى هةرَيمى كوردستان
 .لةهةرَيمى كوردستان اى دةزطاى طشتى بؤ كاروبارى منيخستنةردٍِوو و طئتوطؤ كردنى ثرؤذةى ياس -0

ةتا بةخَير هاتنى سةر, داوا لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى مارى مرؤظ  دةكةم بَين لة شوَينى خؤيان دابنيشن
وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى )و بةردَين كاك سعد ( ةكانوةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراو)بةردَين خاتوو ضنار 

ضونكة , ثَيشرت شةش بوو, دوَينى ماددةى ثَينجمان تةواو كرد, بةخَير بَين سةرضاو, دةكةم( ثةرلةمان
, ؤذةكةليذنةى قانونى بؤ خوَيندنةوةى ثرد, وة حةوتئَيستا لة ثردؤذةكة نووسرا, ماددةيةكمان ئيلغا كرد

 .رةرموو
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 :طارق حممد سعيد جامبازبةردَين 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ضونكة ماددةيةكى ئيلغا كرا, ماددةى حةوتةم لةئةصَلى ثرؤذةكة بةثَيى تةسةلسولةكةى ماددةى شةشة
 ,بؤية دةبَيتة ماددةى حةوت

 .ينى بةسةر مارطريةكان بةيةكسانى دابةش دةكرَيـتمارى خانةنش :ماددةى حةوتةم
 (:زانا)خضربةردَين قادر سعيد 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .توزع احلقوق التقاعدية على املستحقني بالتساوى :املادة السابعة

 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .م ماددةية نييةليذنةى ياساي هيض تَيبينيةكى لةسةر ئة
 :بةردَين حممد ررج ا د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .ليذنةى مارى مرؤظ ثَيشنيارى هةمان ئةصَلى ثرؤذةكة دةكات

 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 . هيددةبَيتة حقوقى شة, حقوقى تةقاعوديةكة, تةنيا ئةطةر ئةو ماددةية مبَينَى ثةسند بكرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
شةرحى بكات لةنَيوان دايك و باوك و خَينان و  جةنابى وةزير تؤزَى, ئةو تةساوية تؤزى شةرح بكةن

 .منداَل، رةرموو
 (:وةزيرى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بَى طومان ئةوة لةسةر ئةساسى كؤمةَلةك , كةدةلَََى بةيةكسانى دابةش بكرَى ردطةية ياساسةبارةت بةو ب

ثَيشرت بةثَيى , ئةو رةقةرةيةمان ئينارة كردية, مةشاكيل كة رؤذانة رووبةردووى وةزارةت دةبَيـتةوة
كةدةكاتة , حصةكى زؤر كةم ذنةكة بةبةرى دةكةوت, قةسامى شةرعى مووضةكة دابةش دةكرا بةسةريان

تى طةورة لة ئاررةتةكة بةرداستى غةدرَيكى كؤمةاَلية, نةبَىبةتايبةتى ئةطةر منداَلى , ى شةهيدخَينان
خَينانةكة لةماَلى بابى دةكةوَيـت و حصةكى زؤر , جارى وا هةبووة منداَلةكةشيان لَيستانديتةوة, دةكرَى

ن باش بوو حصةكةى ئةو لةبةر ئةوةى ثَيما, لةطةَل ئةوةش ماَلى بابى زؤر هةذارن, كةمي بةردةكةوَى
لةبةر , باش دةبَى هاوكارى كردنة بؤ ئةو ئاررةتة ئةو كاتة تؤزَى, ئةطةر بةقةد باوك ودايكى شةهيد بَى

ئينجا دايك و , ئاررةتةكةى شةهيد موتةزةردٍِيردة لَيرة, ئةوة من ثَيم واية بةدةرجةى يةك خَينانى شةهيد
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بؤ ئةوةى ئاررةتةكة كة , و مةسةلةى تةساوية مبَينَى باشةلةبةر ئةوةى ثَيمان باش بوو ئة, باوكى شةهيد
 .زؤر سوثاس, ئةوةية مةسةلةكة, دةكاتة هاوسةرى شةهيد لَيرة موستةريد بَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دايك و باوك و منداَل و , يةعنى ئةو تةساوية كَى و كآ ئةطرَيـتةوة, من ثرسيارم لةليذنةى ياسايى هةية

 .نى هةموويان وةكو يةك بنيةع, خَينان
 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردٍَِين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوانة هةموويان , خوشك و برا, منداَلى عاجن, كورد و كض, ذن و مَيرد, ئةطةر بةثَيى ئةو ماددةية بَيـت

, مى قانونيشةموخاليئى قةسا, ئةوةش لةحقيقةتدا موخاليئى قةسامى شةرعيية و, وةكو يةك وةردةطرن
 .زؤر سوثاس, نةك قةسامى شةرعى بةتةنيا

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كض و ,  كة دةكاتة دايك و باوك, ئةولةويات بؤ وارسى دةرجة يةكة, بَيطومان تا وارسى دةرجة يةك هةبَى
ئةطةر وارسى دةرجة , ئةوة ئةطةر وارسى دةرجة يةك هةبوو, ةت بؤ ئةوانةئةولةوي, كورد و خَينانةكةى

تةبعةن لة قانونةكة يةكسانى باس , لةوَيدا دَيينة سةر ئةو مةسةلة, دةكاتة خوشك و برا هةبوو, دوو
 بةاَلم دةكرَى, شروتة قانونيةكانيان تَيدابوو دةيانطرَيتةوة, ئةطةر, خوشك و برا ئةطةر قاسر بوون, كراية

بةاَلم بةثَيى قةسام , تةبعةن رَينم هةيةبؤ برادةران لةوانةية طلةيان هةبَى, لَيرة بةثَيى قةسامى شةرعى
ئةوة حقيقةتَيكة رووبةردووى , ذنى شةهيد كراية واتة غةدر لة, در لة ئاررةتةكة كرايةزؤربةى كات غة

بؤ ئةوةى , بردطةيةك ئيستسنا بكرَى, ةيةكبؤية ئَيمة دةمانةوَى خارجى قةسام لَيرة رةقةر, ئَيمة دةبَيـتةوة
ةوة بؤ نجا برادةرانى ياسايى ضؤن دةتوانن دةقَيك ببين, لةو مةسةلةية, ذنى شةهيد مةغدور نةكرَى

 .زؤر سوثاس, ئةوة دةطةردَيـتةوة بؤ ئةوان, ئةوةى عةدالةتةكة رةضاو بكةن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ ئةوةى موداخةلةتةكةتان , با مةوزوعةكة روون ببَيـتةوة بؤتان جارَى, جارَى ثةلة مةكةن لةقسةكردن
بةض , ئةو دابةش كردنى مووضةى خانةنشينى, من خؤم هَيشتا ئيستيعامب نةكردووة, سوودى هةبَى

مووضةكةى ضؤن تةوزيع , بةاَلم يةكَى خانةنشني دةكرَى, ناومان لَينةناية خانةنشينى, تةريقةيةك دةبىََ
ليذنةى , ئةوةم بؤ روون بكةنةوة, يان بةثَيى قةسامى شةرعى, ة تةساوى تةوزيع دةكرَىئايا ب, دةكرَى

 .رةرموو, ى تكايةيياسا
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 :بةردَين شَيروان ناصح حيدرى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

قةسامى شةرعى تةنيا بؤ ئيسثاتى , ض لة ئةحكامى قانونى تةقاعودى ض لة ئةحكامى ئةم قانونةش
بة ئةساسى حصةصى , ئةوةى لةئةحكامى قانونى تةقاعودى مةدةنى هاتية/ دوو. يةك ئةمة, وةراسةتة

ثَيم واية ئةو نيسةبةية , لةو قانونةش لةسةر ئةساسى حصةصى شةرعى نةهاتيية و, شةرعى نةهاتية و
 .زؤر سوثاس, عةدالةتَيكى تَيداية بةنيسبةت هةموو كةس وكارى شةهيدان, بةتةساوى تةوزيع بكرَى

 :ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
 ى ئةوانةى دةرجةى يةكن؟بةاَلم ثَيويست ناكات بَلَي, ئةزامن عةدالةتة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدرى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كة دةَلَيى بةتةساوى يةعنى هةموويان , ضونكة هةمووى بةتةساوى كراينة بةرداستى, ثَيويست ناكات
وةكو , بةاَلم مومكينة حصةى تةقاعودى وةربطرَى, ة هةية وارس نييةيةعنى لَير, بةتةساوى وةردةطرن

 .سوثاس, (االخوة و االخوات)
 :بةرٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن

ةهيدان تةريكة مةعاشى تةقاعودى و مووضةى ش, ةوةى هاوكارى هةندَيك برادةر بكةنخؤى ئةوة بؤ ئ
لةبةر ئةوةى تةريكة بةثَيى شةرع بة قةسام , رَىبؤ ئةوةى بَلَيني بة قةسام تةوزيع دةك تةريكة نيية, نيية

ئينتيباهى ئةوة بكةن رةبتى نةكةن و تَيكةاَلوى , بةاَلم ئةوة لةبةر ئةوةى تةريكة نيية, تةوزيع دةكرَى
جةنابى وةزيرش ئيعيرتازى , ي و ليذنةى مارى مرؤظ ئيعتريازيان نيية ويئَيستا كةواتة ليذنةى ياسا, نةكةن

بةتةنيا حقوقى تةقاعوديةكة وةك ئةوةى ئيتيئاقمان , ة ئةو ماددةية بةو شَيوةية هةبَينتثَييان واي, نيية
ئينجا كَى , كرد بطوترَينت  حقوقى ئيمتيازاتى شةهيدان لةسةر موستةحةقني بةتةساوى تةوزيع بكرَى

كاك , اك بةَلَينك, كاك بارزان, مةال ئةنوةر, كاك ئارَين, كاك ئارام, قسةى لةسةر ئةوة هةية ناوى دةنووسم
, كاك عبدالر ن, كاك عادل, سوزان خان, مةال سةعدةدين, كاك زرار, كاك دلَير, خةمان خان, خورشيد

ئةو حةلةى بؤ , هالة. د, طوَلناز خان, كوَيستان خان, كاك عمر, كاك عومسان, كاك عومسان بانى مارانى
هةم , نةى ياسايش ثشتطريى لَيكردووةهةم ليذ, دابني كردنى عةدالةت هةم وةزارةت تةقدميى كردووة

ئةطةر بةديلةكتان هةية , لةبةر ئةوة شةرحى مةكةن تكاية, ليذنةى مارى مرؤظيش ئيعتريازى لةسةر نيية
 .لةناحيةى شةرحا, ئةطةر شةرحى بكةن تا سةعاتَيكى تر ماددةيةكى ئةوها بةسيت لَينابينةوة, بيَلَين

 :بةردَين ئارام رسول مامند
 .رؤكى ئةجنومةنبةردَين سة

بةاَلم , ثَيشنيارَيكى باشة, بةدَلنيايةوة هةموومان ثَيمان خؤشة ئةو مووضةية بةيةكسانى دابةش بكرَى و
لة بردطةكانى ثَيشوودا , تةهةوَل بدةين كة ئةوةش بةشَيوةيةك جيابكةينةوة لةو عةدالة, ةتَيك هةيةحاَل
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, هةتا ئةطةر شووش بكاتةوة, ى شةهيد بةردةوام بَيتمةن برديارى لةسةر ئةوةدا كة مووضة بؤ خَينانئةجنو
يان سَى , بةاَلم مناَلةكاني دووانيان يان سيانيان, ةتَيكمان هةية خَينانى شةهيد شووى كردؤتةوةضةند حاَل

بَى وارس ماونةتةوة يان لةالى نةنك و يان لةالى , ئةو مناَلأنةى لةطةَل خؤى نةبردووة, مناَلى هةبووة
مووضةى ئةوانيش بةشَيوةيةك , نازانني ئةوة ئةطةر بكرَى عةدالةتَيك لةوَى هةبَى, وَينى ترماميان يان ش

 .زؤر سوثاس, جَيبكرَيتةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنوومةن

, بةاَلم بةثَيى خيربةى من هةرضةندة قانونيش نيم, نازامن هةرضةندة ئةوة ليذنةى ياسايى هني دةكات
مناَلةكة حةقى دايك وباوكى شةهيدة , مَيردى كردةوة مناَلى هةبوو ذن ئةطةر, بةاَلم خيربةم هةية

ذنةكة كة مَيردى كرد ئةو حةقةى , حقوقى ئةو مندااَلنة باوك و دايكى شةهيد وةريدةطرن, وةريطرنةوة
 .كاك ئارَين, نامَينآ

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يةكةى بةشَيوةيةكى كورد/ يةك, بةاَلم دوو تَيبينيم هةية لةسةرى, ةكةممن ثشتيوانى لةدةقى ياساكة د
 ىلةجياتى مار, ضونكة بةرداستى كورديةكةى غةَلةتة, بةو شكلة بَيت داردشتنةكةى, باش دابردَيذرَيتةوة

شةهيدانة بةيةكسانى لةسةر ), شةهيدان خؤى يةعنى مارى شةهيدان, خانةنشني هةر بنووسرَى شةهيدانة
ئةوة , يةعنى لةردووى زمانةوانيةوة شةهيدانةكة لةجياتى مارى شةهيدانة, (ةكان دابةش بكرَىمارطر

 .سوثاس, ضونكة مارطر راسرتة, نةك مارطري, مارطر, بكرَيت و ثشتيوانيشى دةكةم
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كاك مةال , ئيمنا بكرَىبنووسن و بيدةنة ليذنةى ياسايى ثَيش ئةوةى , هةرض مواَلحةزةى زمانةوانى هةية
 .ئةنوةر

 :بةردَين انور حممد غئور
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى رةرق هةية , عةدالةت نيية ,يةكهةمووى تةساو, بينيم هةيةمن لةسةر تةساوى و عةدالةت تَي
, وةلةبةر ئةوة باس لةوانةية كة حقوقيان هةية لةماددةى شةش ديارى كرا, لةنَيوان تةساوى و عةدالةت

لةحةقى كورد و كضَيك كة لةوانةية تواناي ئيش كردنى , دةبَى ئةوانة حةقى دايك و باوك زياترة لةثَيشرتة
بؤية لَيرة وا بةضاكى ئةزامن ئةطةر باس لة تةحقيقى , لةوانةية تةمةنى موساعيد تر بَيـت, هةبَيـت

يةعنى ئةوانةى , لةسةر ئةو ماددةية يةعنى شتَيك لةوانة زياد بكرَى, (وللعاجنين استنادة)عةدالةت بَيـت 
ئيستنادة بَى لةوةى كة تاقةت و توانايى , يان كوردَيكيان هةية عةجنة, عةجنيان هةية لةدايكة لةباوكة

 .سوثاس, هةية
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 :بةردَين بارزان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

نى ناعةدالةتى تيا نيية؟ من ثَيم ئةو تةساوية حةقى وارسى دةرجة يةك ناخوا؟ يةع, من ثرسيارم هةبوو
داوا لة  ,واية ئةو موناقةشة كردنة هةموو ئيشةكان و وردةكاريةكانى  شةهيدان و ئةنئال جَيبةجَى ناكات

 .زؤر سوثاس, بكاتدةروةزير دةكةم ئةننمية و تةعليمات و وردةكارى زياتر 
 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, مارى خَينانة, مةسةلةى تةوزيع كردنى مارى شةهيدانة لة خَينان, زؤرترين كَيشة لةهةرَيمى كوردستان
يان مارةكانى , زؤرترين كَيشة لةكوردستان لةسةر تةوزيع كردنى مووضة, كَيشةكة هةموو لَيرة كؤدةبَيتةوة

بةاَلم , هيض موشكيلةى نييةخَينانى شةهيد لةوانةية سةرثةرشتى مناَلةكان بكات و , ئةو شةهيدةية
 يان, دايكى يان باوكى شةهيد, دوو مناَلى جَيهَيشتووة, خَينانَيكى تر ثَيك دةهَينَى, وةختَى كة شوو دةكاتن

زؤريش قسةكرا , بةداخةوة مواَلحةزةشم نووسى و دوَينَى, باثريى يان داثريى ئةو مناَلة بةخَيو دةكاتن
يةعنى ئةو خَينانة كة شووى كردؤتةوة و كة حةقى شةرعى , ىلةسةر ئةو مةسةلةية بةاَلم تَيثةرد

هةتايةش حصةى لةطةَل مناَلةكانى كة جَيى هَيشتووة لةالى اوى تابةاَلم ضؤن دةتوانى بةتةس, خؤيةتى
زؤرترين كَيشة لةكوردستان لةسةر ئةو , ئةو مواَلحةزةيةم نووسى يةعنى من دوَينَى, دايك و باوكى شةهيد

زؤرترين كَيشة لةتةوزيعى مارى , نةدايك و باوك نةمناَلةكان كَيشةيان نيية, شةى تر نييةنوقتةيةية و كَي
, مناَلةكانى لةالى ماَلى باوكى شةهيد بةجَيهشتووة, جا بةتايبةتى كة شووى كردية, شةهيدة لةسةر خَينان

 .سوثاس, ج بكرَىدةبَى عيال, بةرداستى كَيشةكى طةورةية, جا لَيرةدا بةرداستى ئةو تةساوية هاتووة
 :بةردَين خورشيد سليم شرية
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مناَلةكانيان , دةَلَى ئةو ذنانةى كة مَيردى دةكةنةوة, من مواَلحةزةم لةسةر قسةكانى ضنار خان هةية
ن دةكةم من سةد لة سةد تةئيدى قسةكانى كاك بةَلَي, ئةوة نسبية, يان مناَليان لَيستاندؤتةوة, بةجَيدةمَينَى

هيض حةقَيكى شةرعى و قانونيشى , ئاررةتَيك كةمَيردى كردةوة لةدنيا شتى وانيية, قسةكانى جةنابيشت, و
كةمَيردى , هةم لةناحيةى قانونيش, ضونكة ئةو مَيردةى موكةلةرة هةم لةناو موجتةمةعى ئَيمة, نابَى

لةبةر ئةوةى زؤر , َلةكانى تر هةيةحقوقى تةقاعودى بؤ منا, كردةوة عيالقةى بةعائيلةكةى تر نامَينَى
زؤر , هيض حةقَيكى شةرعى نامَينَى, نى ترناحةقة ئةطةر مَيردى كردةوة ئيمتيازى بدرَيتَى وةكو ئةوا

 .سوثاس
 :بةردَين خةمان زرار اسعد

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو بةردَينانةى ثَيشرت  هةر لةسةر قسةى, من ثَيشةكى ثشتطريى تةواوى وةزارةتى شةهيدان و ئةنئال دةكةم

خؤمشان , جارَى زؤر زؤر كةمن, رةنطة هةندَى ذن شووبكةنةوة, دةَلَين ئةمة شتَيكى نسبية, قسةيان كرد
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, ئةوة عةقَليةتَيكى زؤر كؤنة, دووش, ئةوانةى شوو دةكةنةوة, دةزانني لةموجتةمةعى ئَيمة زؤر كةمن
وةك وةرايةك بؤ مَيردى , مبَينَيتةوة ام بةردةش ثؤشىرةجعةيةتى خؤمانة كةثَيمان واية ذن ئةبَى بةردةو

توة ئةطةر ثياوةكة يةعنى نةمان و, مة بَي بةش نةكردش لةا ئَيستا ثياوهةت, شةهيدى يان مَيردى ئةنئاىل
لةبةر ئةوة بةرداستى زؤر كةمن ئةو , ئةوكاتة ئيمتيازاتى نابَى يان مارةكانى لَيئةسَينرَيتةوة, ذن بَينَيتةوة

ى يةعن ,ية؟ يةعنى ئةطةر ذنَيك مَيردةكةى ئةنئال كراوةَى ئةساسى ئةو قانونة بنانني بؤضيدةب, انةحاَلةت
يةعنى , زةرةرةى كة ثيًََى طةيشتووة نى هيض مارَيكى نابَى لةثاش ئةويةع هيض زةرةرَيكى ثَينةطةياندراوة؟

يةعنى جارَيكى تر , بؤ بكةينةوة جارَيكى تر ئَيمة هةم لةالى مةعنةوى و هةم لةالى مادديةوة تةعوينَيكى
لةبةر ئةوة تكاية با ئةوندة بةتةسكى بري , حكومةت بةس ثَيى بَلآ تؤ رؤذَى لةرؤذان زةرةرت ثَيطةيشتووة

ئةو خةَلكانة يان ئةو , ى ئةوةى شووى ئةكاتةوة يان شوو ناكاتةوةويةعنى خةَلكيش بة بيانو, نةكةينةوة
 .زؤر سوثاس ,لةم مارة بَي بةش نةكةين, خامنانة
 :ر حممد شريفبةردَين دلَي

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة كاتَيك باس لةو , شتَيك هةية ئةبَى روون بكرَيـتةوة, من ثشتطريى لةثَيشنيارةكةى وةزارةت دةكةم

ية؟ شةهيد كَي كةس وكارى, جارَيك تَيكةَل نةكرَيت لةطةَل يةكرتى, يةكسانية ئةكةين بةتةبيعةتى حال
ئيحتيمالة , مناَلةكانيةتى, ئةطةر مناَلى هةبَى, ذنيةتى ,ئينجا ئةطةر ذنى هَينابَى, دايك و باوكى شةهيد

نةك لةو , ئينجا ئةبَيتة خوشك وبرا , ذنى نةهَينابَى و دايك و باوكيشى مردبَى, لةمانة هيضى نةمَينَى
ا ئَيستا يةكسانى لةمناَلى ت, هةمووى وانيية, ية يةكسةر دايك وباوك و خَينان و خوشك وبراويةكسان

 َىضئةطةر دايكةكة ب, ئةضَى وةريئةطرَى, يةك كةس وارسى طشتيانة, شةهيد ناضَى شةهيدانة وةربطرَى
لةبةر ئةوة ئةو يةكسانية بةرداستى , ناضَى بةجياجيا طريرانى وةريبطرَيتةوة, ئةكات ىخنم سةرر

خَينانةكةش , و باوكةكة يةكسانى ئةوآ لةوانةية و ضونكة دايك, زةروريةتة لَيرة هةبَى بؤ كؤمةَلآ حاَلةت
منيش تةئيدى قسةكانى كاك بةَلَين تةئكيد دةكةمةوة دوَينَيش من ومت , لةبةر ئةوة ئيشكاليةت هةية

لةماَلةكةى خؤيةتى و باوك و , كاتَى خَينان هةندَى جار شووشى نةكردووة و, ئةلَيرة كَيشة دروست ئةبَى
ئينجا هةندَى جار ئةينَيرنةوة بؤ ماَلى باوكى , ةَلايةتى ئيًََمة زوَلمى لَيئةكاتدايك بةحكومى عوررى كؤم

هةموومان ئةزانني كؤمةَلَيك شةهيد هةية لةناو ئةحنابةكان , ئةوة بةجارَى كَيشةى بؤ دروست ئةبَى, خؤى
هيضى , ةوةئةوة ئةطةر شووى كردبَى هةر قوردى بؤ ئةطريَيـت, ئةو حاَلةتانةمان بينيوة بةضاوى خؤمان

ئةطةر ئةوانة نةمان ئينجا , باوك و دايك و ذن و مناَل, لةبةر ئةوة بةرداستى دةرجةكة واى لَيدَيت, ثَينادرَى
زؤر , ئةطينا نةدراوة بةخوشك و برا لةتةك دايك وباوك و لةتةك مناَلةوة, خوشك وبرا دَينة ناوةوة

 .سوثاس
 :امنيزرار طاهر بةردَين 

 .ةنبةردَين سةرؤكى ئةجنوم
رزا و كوردةزاو وخؤى نادرَى بةثو, بةرداستى هةتا خَينان هةبَى, منيش ثشتيوانى لةقسةكانى كاك دلَير دةكةم

ماف و ئيمتيازاتى )بؤية ثَيم باشة نةصى ماددةكة بةم شَيوةية بنووسرَيتةوة , بة خنمةكانى كةدوورن
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شنيار دةكةم ماددةى شةشةم بةم ثَي, (شةهيد بةسةر مارطرةكان بةثَيى ثلةى خنمايةتى دابةش بكرَى
 .سوثاس, شَيوةية بنووسرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, يةعنى لةوانةية خؤشم هةمان هةَلةم كردبَى, جارَى خؤى ئيمتيازات ضؤن بةتةساوى دابةش دةكرَى

ئةو , ئةوة ضؤن تةوزيع دةكرَى, لةكولية بةئيستسنا وةربطريَى, ئيمتيازاتَيكت داوةتة مناَلَيكى شةهيد
 .رةرموو, مةاَل سةعدالدين, بةهةر حاَل بردَيكى تر موناقةشة بكةن تا زياتر روون دةبَيتةوة, ئيمتيازاتة

 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة خانةنيشن , بنووسرَى مارى شةهيدانة, ئةم خانةنشينة هةر البربدرَيت, جارَى لةماددةى شةشةم
بةاَلم لة , لةحقوق وةكو ثارة موشكيلة نيية, جانبى دووةم, ئةوة جانبى يةكةم, قانونى خاصى خؤى هةية

ذنة شةهيدةكة , عاردَيكة دةبينى دووسةد مةتر دراوةتة ماَلة شةهيدةكةى, موَلك مةشاكيل دروست دةبَى
ئةوة زؤر كَيشة , ر بؤ وىسةد مةت, يةعنى سةهةم سةهةم تةوزيع كراية, توزيع دةكرَى, مناَلَيكى هةية

, يةعنى ئيلتيناماتى دايك و باوك ديارى بكرَى, زياتر ئةوةية ئيلتينامات ديارى بكرَى, دروست دةبَيـت
هةتا ئةو مناَلة لةطةَل ئةو , ئيلتيناماتى مناَلةكة ئةطةر لةحاَلةتى لةدايك بوونى لةطةَل ذنةكة ديارى بكرَى

 .زؤر سوثاس, ذنةداية و طةورة دةبَى
 :بةردٍَِين سؤزان شهاب نورى

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةدانيشتنَيك لةطةَل ثارَينةرى دةزطاي , من ثشتطريى لةداواكةى وةزارةتى ئةنئال و شةهيدان ئةكةم و

, بةيةكسانى بَيت, لةوَى برديارَيك دةرضووة, باسى لةو كَيشانة كرد ى ثَيشوو لةئيدارةى سلَيمانى زؤرشةهيدان
هةر بؤ ئةوةى , ئةوة برديارة, بةذنةكة و مناَلةكانيش بةشَيك ئةدةيت, وكةكة بةشَيك ئةدةيتبةدايك وبا

بةشى  دايك و باوكةكةش ئةضَى, وةرئةطرآ بَلَيني ذنةكة ئةضَى بةشى خؤى و مناَلةكان, مةشاكيل زؤر بووة
ةطةَل ئةوةم بةتةساوى يةعنى من لَيرة سةد لةسةد ل, بةاَلم من لَيرة ثرسيارَيكم هةية, خؤيان وةرئةطرن

تةبعةن كة ذنةكةى , ضووة ذنَيكى ترى هَيناوة, بةاَلم زؤرجار هةية ثياوةكة ذنةكةى شةهيد بووة, بَيـت
يان الى دايك و , مناَلةكانيشى ناردؤتةوة بؤ الى يان دايك وباوكى خؤى, شةهيدانة وةرئةطرَى, شةهيد بووة

لةوةرطرتنى , ئايا ثياوةكة هةر مارى ئةمَينَى, ةبَىحاَلةتة ضؤن ئ وئةوة لة, باوكى ذنة شةهيدةكة
 .زؤر سوثاس, شةهيدانةكة؟ ياخود ئةدرَى بةمناَلةكان و دايك وباوكةكة؟ ئةطةر وةَلامان بدرَيتةوة

 :بةردَين عادل حممد امني
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لة , ماف زؤرة لةمووضةوة, كاتيةعنى بةشَيوةيةكى عام قسة دة, ئةَلآ ماف, دةقةكة بكةين ىئةطةر تةماشا
ئايا , مةرروزة لَيرة ئَيمة شتةكان ديارى بكةين, يةعنى شتةكان زؤرة ,لة مارى مةعنةويات, خوَيندنةوة
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يةعنى نةصَيك بة موتَلةقى , موتَلةقةئةطةر واى لَينةكةين بةرداستى  مةبةستمان لَيرة ئةو مووضةيةية؟
تةقريبةن , راستة ئَيمة لةماددةى شةش, ئةَلآ ماف طرةكانى ئينجا لَيرة, ئةبَى بةئيتَلاق وةريبطرين
راستة  ذَير قةسامى شةرعى و نينامى عامةئَيمة لةمةوزوعى مريات ئةكةوَيتة , مارطرةكامنان ديارى كردووة

ئةَلآ هةر نينامَيكى عام بؤت هةية بةنةصَيكى خاص تؤ لةو نينامة عامة , نةصَيكى قانونى مةدةنى
يةعنى مةرروزة ئةو دةقةى كة ئَيمة , لَيرة دَيني قانونَيك دائةنَيني مارةكان ديارى دةكةينئَيمة , دةربضيت

ئةو مارة بةيةكسانى , ئينجا بةرداستى من بةناعةدالةتى ئةبينم, لَيرة دايئةنَيني زؤر روون و ئاشكرا بَيت
كى شةهيد ئةبَى وةكو يةكة لةبةر ئةوةى ئايا ئازارى دايكَيك كةكوردَي, دابةش بكرَيت بةتايبةتى مووضةكة

يةعنى , كة وةكو يةك نييةتةئسرية بذَيوية, يةعنى تةئسرية مةعنةويةكة, لةطةَل ذنةكة لةطةَل كوردةكة
من ثَيشنيارى ئةوة ئةكةم , ئَيمة ئةو شتانة يةعنى بَلَيني مارةكة وةكو يةك دابةش دةكرَى ,عةدالةت نيية

وى بةثَيى قةسامى شةرعى تا ئَيستا زة, ئايا مةبةست مووضةية, يةعنى مارةكة ديارى بكرَى, رَيذة دابنرَى
يةعنى حةق واية , بةاَلم لةئَيستاو بةدواوة ئةمانة ئةبردَيتةوة, تا ئةو دةقةية, كةس وكارى شةهيد دراوةتة

نةصة  لةبةر ئةوة نابَى ئةو, ذن ئةوة وةرئةطرَى, باوك ئةوة, بَلَيني دايك ئةوة, ئَيمة رَيذةيةك ديارى بكةين
, ديارى دةكةين و قانونة مارى ثَيةئ, من ئةَلَيم مادةم هاتووين قانونَيك دائةنَيني, بةئيتاَلقى مبَينَيتةوة

, نةبةقةسامى قانونى, عى ئةيكةينضونكة ئةوة نةبةقةسامى شةر, كةينمةرروزة ئَيمة رَيذةكان ديارى ب
 .زؤر سوثاس, هةريكة رَيذةي خؤى هةية, ئةوة دوو بابةتة حةق ديارى دةكات

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى دوو , ليذنةى ياسايى و ليذنةى مارى مرؤظ, ئةوة خؤى ئيقترياحى وةزارةتة و ثشتطريى ليذنةكانة

يةعنى هةر ئةوةندة , يان موقتةرةحَيك تةقديم بكةن, يان بطةردَيينةوة سةر قةسامى شةرعى, ردَيطا هةية
خؤ ئةوة , يان رَيذةيةك هةبَيـن, يان دةبآ بَلَيى قةسامةكة باشرتة, نى نابَيتتؤ دةَلَيى ئةوة بةيةكسا, نابَى

 .رةرموو, قسةت كرد دةبَى بةديلت هةبَى, دةبَى بةديلت هةبَى, بةهةوا ناكرَيـنت بَلَيني نابَى
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
باثري و داثري حةقى , قانونةن حةقى هةية, ةركردووةلةماددةى شةش هةندَيكمان د, ئةطةر بةقةسام بَى

من لَيرة ثَيم , ئَيمة لَيرة بؤ خؤمان قانونَيك دةرئةكةين, بةاَلم لةماددةى شةش ناومان نةهَيناوة, هةية
, خَينان ئةوةندة, كورد ئةوةندة, باوك لةسةدا ئةوندة, باشة بَلَين دايك لة سةدا ئةوندة مووضة وةرئةطرَى

 , ئَيمة دةرضووين لةقةسامى شةرعى بةرداستى, ةكان ديارى بكةينيةعنى رَيذ
 :امحد رضا عبدالر نبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ونة دايكَيك و دوو مناَل وبؤ من, من ثَيم باشة ضةند بنةمايةك هةبَى بؤ تةحقيق كردنى عةدالةت

دةكرَى ئةوة لةطةَل مناَلةكة , ى دةكَيشَيتئةوانة هةموو ىدايكةكة مةسرورى ماَل و جل و بةرط, ثَيكةوةن
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مةسةلةن , خانةوادةى وا هةية/ دوو, ئةوة يةك, مةسروف لةسةر دايكةكةية لةخانةوادةكة, يةكسان بَيت
دةكرَى ئةوة , يةك كةسى بةجَيماوة, ضل كةس لةخانةوادةكةى شةهيد بووة و بووة بةزةحية

, نة هةية لةو بابةتانةومنو, يا ضووة و تةنيا خؤى ماوة وكة ضل كةسى ت, تايبةمتةنديةكى نةبَى ئةو كةسة
 .زؤر سوثاس, لةبةر ئةوة ضةند بنةمايةك هةبَيت بؤ تةحقيقى عةدالةت لةو بابةتانة ثَيم باشة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
و دة قانونى تر دةربكةين لةسةر ئة, هةموومان باسى عةدالةت دةكةين, يةعنى خؤى ئَيمة كة قسة دةكةين

ئَيستا من هةر ئةوا بكةم ضةند شةهيد هةية , هةر ناكرَى, عةدالةتى موتَلةق ناتوانني دةربكةين, مةوزوعة
باوكى هاتووة , ترشةش مانطى تر يان ساَلَيكى , ثارضة زةويةكى وةرطرتووة بةناوى خؤى, كوردةكةى هاتووة

لةبةر ئةوة , يشوى بيدةيتة ئةور بومةجبو, من حةقى خؤم هةية, يةك رلسى نةداوة بةمن ئةَلىََ كورةكةم
نيسبةتَيكى زؤر لةعةدالةت , بةاَلم ئينسان هةوَل بدات, عةدالةتى موتَلةق نيية ,باسى عةدالةت دةكةين

, هةر موناقةشة دةكةين, وةلاَل هيضمان ثَيناكرَى, ئةطةر مبانةوَى عةدالةتَيكى موتَلةق, جَيبةجَى بكات
لةبةر ئةوة كة قسة ئةكةين , ديسان دةمانطةردَينَيتةوة سةر سئر, حاَلةتَيك لةوَى هةر ثةيدا دةبَى

ئةطةر , بةقةرارَيكى تايبةت موعالةجة بكرَى, تى تايبةتى ئةبَى مبَينَيتةوةحااَل, بةئةكسةريةت قسة ئةكةين
ى ثياوةكة ضوو ذنَيك, ئةى ئةطةر ذنى شةهيد بووبَى, ئاماذة ثَيكرا, نا مبانةوَى هةمووى موعالةجة بكةين

ئةوةى , ناو تةراصيلَيكى زؤر ماخناتةدة ئةو حاَلةتانة, ةتى زؤر تايبةت بَىئةمة رةنطة حاَل, ترى هَينا
ئةوةى تر  ,ئةوة قاعيدةية, ئةوةى كة مَيردى شةهيد دةبَى ذنةكة دوا رؤذ ض دةكا, عةكسةكةى زؤر هةية

 , لةبةر ئيستسنائةكة قاعيدةكةمان لَي تَيك نةضَى, ئيستسناية
 (:بانى مارانى)قادرعثمان عبداهلل ن بةردَي

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ةبلةبةر دوو سةب, بةرداستى عةدالةت نيية, ديارة يةكسانى دابةش كردنى مارى كةس و كارى شةهيدان

من ثيََم واية مناَلى شةهيد , علةن حةقة خَينان و ماَل و مناَل بكةينة دةرجةئةوةية كة ري/ يةكةميان
رةنطة هةندَى برادةر بة ثَيضةوانة , دايك وباوك دةرجة سَيية, خَينانى شةهيد دةرجة دووة, ةدةرجة يةك
يةعنى , بةاَلم ئيلتينامى دواى ئةوة ثةروةردةكردن و بةخَيوكردنى مناَلةكان لةسةر دايكةكةية, باسى بكةن

خوشكانة ئةم رَينم بؤ , ةبةاَلم لةكاتَيكدا ئةطةر خَينانى شةهيد شووى كردةو, الى خَينانى شةهيدةكةية
خَينانى شةهيد ئةو مارةى كة وةريدةطرَيت خوَينى ئةو , وشةية بندذى ئةو رةنطة ئةوان زؤر , هةية

كاتَى شووى , بؤية حةق نيية, شووى كردةوة عايدى ئةوان نامَينآ, كة ئةو الى ئةو مناَلانة نةما, شةهيدةية
يان , يان دةرجة دوو ,ةقة بطةردَيتةوة بؤ دةرجة يةكبةرداستى ح, كردةوة ئةو مووضةية بةردةوام بَى

 .سوثاس, يان دايك و باوكةكة ,مناَلةكة
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 : د امني عثمان امحدبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يان تةريكة و مرياسة؟ ضونكة ئةوة , شةهيدانةية, ئايا ئةو شةهيدانة, ثرسيارم لة ليذنةى ياسايى هةية
كة بةعةمةىل كةس وكارَيكي ننيكيان , شتى عةمةىل و نةزةردى جياية, وست دةكاتئيشكالَيكى عةمةىل در

يةعنى من , ئةوان ضاكرت ئةو موعاناتة دةزانن, طررتَيكى رعليان بؤ دروست ببَى دوايى, بووبَىشةهيد 
ةخَيو الى باثري و نةنكى ب, بةرداستى مناَلةكةى بةتةنيا ماوةتةوة, مموعاناتة دةكةئيحساس بةو  ملةننيك
 ةعنى مناَلةكة سةرةتايي, ية زوَلم كردنة لةمناَلى شةهيدئةو تةساو, ايكيشى شووى كردؤتةوةد, دةكرَى

ئينجا لةبةشةكةى خؤم وا دةزامن ئةوةى كة شةريعةتى ئيسالم , ذيانيةتى لة ناردةحةتَيكى جديدا دةذَى
, بةثَيى بةشةكةى خؤم قسة دةكةممن , وا دةزامن بةرداستى عةدالةتى تةواو لةوَى داية, ديارى كردووة

خَينانى شةهيد بَى , جارَى ئةطةر ئاررةتةكة شووى كردةوة, ضونكة طررتى عةمةليمان بؤ دروست دةبَى
طررتى لةطةَل كةس وكارى ثياوةكة بؤ دروست , ئيحتيمالة لةبةر مةعاشةكةى شوو نةكاتةوة, حةق دةرضَى

ئةو حةقى , كة ثياوةكةى شةهيد بووة, ئينجا شةهيد بووة ة بةوةوئينجا ئاررةت لةسةرةتا شووى كردو, بَى
يةعنى , ةى  بؤ ديارى دةكرَىيكة شوو دةكاتةوة جارَيكى تر ئةو حةقة مارةي دوايى, مارةيى وةردةطرَى

ئاررةتى  ةكاتن، وانةكارِدَينم هةية بؤ جةنابى وةزيرى شةهيدان و ئةنئال كراو, ئةوانة هةمووى حةقن
نةك , لةوسةرى مناَلى شةهيد و دايك و باوكى شةهيد بةزوَلم دةرئةضن, ضَىشةهيد بة زوَلم دةر

 .زؤر سوثاس, خَينانةكةى
 :بةردَين عمر عبدالر ن على

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, لةبةرئةوةى من ثَيم واية ئةو ماددةى شةشة, هةرضةندة برادةران زؤر تةوزحييان لةسةر ئةو ماددةية كرد

لة ئةصَلا ثَي ئةضَى ئةو , زاتانة بةنينامَيك لةمةجليسى وزةراوة تةحديد دةكرَىئةو حقوق و ئيمتيا
تةوزحيي ئةو حقوق و ئيمتيازاتانة ديارى , مادةم لةوَى نينامَيك هةبَى, ماددةية زياد بَى ئةو ماددة حةوتة

, اش مبَينَيتةوةبةاَلم ئةطةر هاتوو برديار بوو هةرو, ثَيئةضَى باس كردنى ئةو ماددةية زياد بَى, بكات
ضونكة ئةوة , بَلآ ئيستسنا بَى لةهةموو قةواعيدى نارين, مةرروزة ئينارةيةكى ترى بؤ زياد بكةين

هةرضةند كاك شريوان باسى لةقةواعيدى تةقاعود و , تةعاروز لةطةَل قانونى ئةحواَلى شةخصى دةكات
سةرةوة كة  ىاَلم ئةى ئيمتيازاتةكانبة, راستة ئةمة تةريكة نيية, ئةَلَى ئةمة تةريكة نيية, خدمة كرد

زةوى ئةبَى , هةروةك ثارضة زةويةك ئةدرَى بةكةس و كارى شةهيدةكة, ئةدرَى بةكةس وكارى شةهيد
لةطةَل راى كاك , تةقاعوديةكة راستة تةريةكة نيية, ئةضَيتة تةريكة, بةضى بؤ كةس وكارى شةهيدةكة

من لةطةَل رايةكةى كاك عومسامن كة ئَيستا تةوزحيى , َىية تةوزيع بكرئةطةر هاتوو بةو تةساو, روامنشَي
تةوةقوعى ض دةكا حةقَيكى خؤيةتى و موكتةسيبة , با ذنةكة شووش بكاتةوة, بؤ ضوونَيكى باشة, كرد

بةاَلم ئةطةر بَيتو , با ئةو حقوقةى هةر بةردةوام بَى, تاوانى نيية مَيردةكةى شةهيد بووة, وةريطرتووة
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ئةى هةندَى جار شةهيد , ساوى لةطةَل براو خوشك و باوك و دايك تةوزيع بكةينحةقى شةهيدةكة بةتة
بؤضى برايةكةى دةوَلةمةندى يان بةئيمكانى ببَيتة شةريك , هيض مةواردى ذيانى نيية, مناَلى قاصرى هةية

اخود ي, بةنةرسى كةميةو مةبلغ لةطةَل ئةو مناَلةى كةهَيشتا سةرةتاي ذيانيةتى و ئةيةوَى ثَيى بذى و
, نةقةسامى شةرعى بةسةريدا جَيبةجَى دةبَى, ئةمة لَيرة تةعاروزَيك دروست دةبَى, باوك و دايكةكةى

واتة تةقاعوديةكةمشان , وتوة حقوق و ئيمتيازاتةكةثَيمان لةسةرةوةش ئَيمة , نةئةضَيتة بابى تةريكةوة
, رَى ئيستسناية لةسةر قانونى نارينةسويان بنو, لةبةر ئةوة من ثَيم باشة يان ئيلغا بكرَى, ديارى كردووة

 .زؤر سوثاس, يان تةنيا بةو ماددةي شةشة ئيشى ثَيبكرَى, يان ئيستسناية لةسةر قانونى ئةحواىل شةخصى
 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ك لةنَيوان دةرجة يةكةكان يةكسانى بَيت بةمةرجَي, من ثشتطريى رايةكى وةزارةت دةكةم بة يةكسانى بَيـت

من رةئيم واية ئةطةر شةهيدَيك خَينان و مناَلى , يةعنى مناَل و خَينان و دايك و باوك, يةكسانى بَيت
بؤية ثَيم واية ماددةكة يةك شتى , دارى نةكةنة هيض ئيمتيازَيكى ئةو شةهيدة بةشخوشك و برا ل, هةبَى

ضونكة , ةكان بةيةكسانى دابةش بكرَى بةثَيى ماددةى شةشماف و ئيمتياز بةسةر مارطر, بؤ ئينارة بكرَى
لةو ترسة , يةعنى بةثَيى بردٍِطة ضوارى ماددةى شةش رَيكى ئةخات, لةماددةى شةش دةستنيشانى كردووة

ئةو ماف و ئيمتيازانة نايان , خوشك و برا لةحاَلةتَيكا ئةطةر شةهيد خَينان و مناَلى هةبَى, نةجامتان ئةبَى
 .سوثاس, يةكسانىطرَيتةوة بة

 :بةردَين طولناز عنين قادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ةش ئةوةى خةمان خان ئاماذةى يئةو ردَينماي, بةاَلم بةردَينمايةوة, من ثشتطريى لةرايةكةى وةزارةت دةكةم
, ةكان ذنن وجبة ئةتوانني بَلَيني لةنيوة زياتر قوربانيةبةرداستى ئَيمة لةئةنئال و لة كارةساتى هةَل, ثَيدا

لةكاتَيكدا , هةمان مووضةى ذنةكة وةرئةطرن, ثياوةكان زؤريان لةدواى مانطى يةكةم و دووةم ذنيان هَيناوة
بؤية ئةم ياساية , نابَى بَى بةش بَى لةو مارة, كردنى داية برديارى شوو ذنى وا هةية لةدواى ثاننة ساَل

 ,لةطةَل ئةمة, لةطةَل قانونى قةسامى شةرعى و, هةبَىدةكرَى طوجناندنَيك , ةك هةيةيثَيويستى بةردَينماي
 .ثلة يةك بطةردَيتةوة بؤ خَينانى شةهيدةكة سوثاس, رَينمايةكى ئةوَى بؤ ئةوةى هةردووال سوودمةند بن و

 :هالة سهيل وادى. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, ثشتطريى لةوةزارةت و قسةكانى طوَلناز خان دةكةم
 :بةردَين حممد ررج ا د

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةطةَل , حقوق و ئيمتيازَيكى قانونى هةية, ئاطامان لَيبَيت, من ثَيم واية دوو شتمان تَيكةَل كردووة بةيةكا

, ئةدا ىبة كةس و كارى شةهيدةكة, ئةوةى كة قةوانني و حكومةت ئةيدا, حقوقَيكى شةرعى كة ئريسة
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, ئريس جةعلَيكى شةرعية, ئةوة تَيكةَل نةكةين لةطةَل ئريسئَيمة , ئةوة بؤ ئةوة يةعنى ديارى كردية
ئةوةى كة لةدواى مردنى بة , لة شةهيدةكة ثَيش مردنى واتة, يةعنى ئةوةى كة لةمردووةكة جَيئةمَينَى

ةيى لةبةر رَين و طةور, راستة تةقديرة, شةهيدةكة نيية, هى كةس وكارةكةية, ئةدرَى ىكةس و كارةكة
هةرشتَى , يةعنى ئةبَى بة ئيمتيازاتى ئةوان, بةاَلم ئةدرَى بةكةس و كارةكة, ئةَلَيى ئةوة شةهيدانةية

, مادى بَى يان مةعنوى وةكو ئةرز و ئةو شتانةى كةباستان كرد, لةثَيش وةراتى ئةو كةسة موَلكى بووبَى
نابَى ئةم , شوو بكاتةوة رى خؤيةتىئيرت ئةم ذنة ما, دابةش ئةكرَى ئةوانة بةثَيى قةواعيدَيكى شةرعى

ئةو ذنةى لةسةر مناَلةكانى , ئةتوانى شوو نةكات, مادةم ئةمة مارة ئةتوانَى شوو بكا, مارة بسردَيتةوة
ئةطينا مارةكةى ئةتوانَى شوو , ى ئةنوَينَىيطةورة, ئةوة طةورةيى بؤ خؤى ئةمَينَيتةوة, ئةمَينَيتةوة

, نةخَير ئةوة مارى خؤيةتى, با ثارةكةى ىَل وةربطرمةوة وة تؤ بَلَيىو شووكردنة نابَيتة ئةئة, بكاتةوة
لةردووى شةرعيةوة ئةو , نة لةردووى عةقَليةوة, لةردووى شةرعيةوة من ئةو قسةية ئةكةم, مارَيكى شةرعية

مناَلى , هةرسَى مانط دواى مردنى مَيردةكةى ئةتوانَى شوو بكاتةوة, ذنة مارى خؤيةتى شوو بكاتةوة
توانى وةكو ذنَيكى طةورة توانى بةسةر ئةو  ,بةس ئةطةر طةورة بوو, تى يان نيةتى ئةوة باسَيكى ترةهةية

ئةمة مارَيك , هةم قيامةتيش بةدةست دةهَينَى, بةرداستى هةم لةدنياش سةركةوتوو ئةبَى, مناَلانة دابنيشَى
بةاَلم مةسةلةى شووكردنةكة نابَيت , ئةوة طةورةيةكة خؤى ئيختيارى كردووة, نيية بَلَيى بةثارة ئةيدةمَى

 .سوثاس, ئةوة هةَلةيةكى طةورةى ئيجتيماعية, ببَيتة مانع بؤ وةرطرتنى ثارةكة
 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, رةنطة نةتوانني لةو ياساية, ثةروةرىثَيم واية جةنابت تةوزحيَيكى زؤر باشتدا لةسةر هَينانةكايةوةى داد  

ئةمة باس كردنة لةسةر , بةاَلم ضةند تةوزحيَيك هةية لَيرة, ئَيمة دادثةروةرى موتَلةق بهَينينةكايةوة
ئةو ياساية , برادةران ضوونة ناو زةوى و خانوو, واتة مووضةكة ,يةعنى حقوقى شةهيدانةكة, مارةكة

جا , هيد ئةوةى مةسةلةى تةقاعوديةكة واتة مووضةكة دةطرَيتةوةدةَلآ حقوقى شة, ئةطةر تةماشا بكةين
من تةوزحيَيكم هةية بؤ هةندَيك لةبرادةران كةدةَلَين ئةو ذنةى كة شووى , مووضةكة بةتةساوى بَي يان نا

, ئَيمة كؤمةَلطايةكى تةقليدية اشة من دةمةوَى بَلَيم كؤمةَلطايب, كردةوة ئةو حةقةى لَيبسةنني
ى هةموومان دةزانني يدوا, ن ذمارةيان كةمةةئةو ذنانةى شوو دةكةنةوة ئةوةل, ى عةشائرييةكؤمةَلطايةك

ئةو ذنةى كة شوو دةكاتةوة بة ض نةزردةيةك تةماشا , نابَى وابَى بةاَلم لةموجتةمةعى تؤ واية, ئةوة واقيعة
سةيرى ئةو ئاررةتة بةوةى كة كؤمةَل بةضاوى نادروست , باجةكة دةداتة ئةو ذنة هةتا هةتاي, دةكرَى
ئايا ئةو ثارةية برينى ئةو , لةوةى كةمَيردةكةى مردووة, يةعنى ئةو ئاررةتة دووجار بريندار دةبَى, دةكات

ئايا , ئةو زةرةرة طةورةى كة بةئاررةتةكة كةوتووة, واتا شوو كردنةوةى برينى ئةو ساردَيذ ئةكا, سارَيذ دةكا
 وى كةمَيردى دووةم دةكاتةوة ديسان بةرامبةر بةيدوا, تةوةبةوةى كة شوو دةكا, برينى سارَيذ دةبَى

سَى هةزارة هيض , لةبةر ئةوة ثَيم واية ئةو حقوقة دوو هةزارة, موجتةمةعة قاسيةكة تووشى غةدةر دةبَى
ى ئةو يتى طةورةم هةية بؤ برادةرانى مارى مرؤظ ورَين, تةنيا تةشجيعَيكة, شت لةوةزعى ئةو ناطؤردى

طةورةتر دةبَيت ئةطةر , بنانة موجتةمةع داواى لَيئةكات شوو نةكاتةوة, ر شوو نةكاتةوةئاررةتةية ئةطة
ى تةشجيعى موجتةمةعة بؤ يطةورة, نةخَير غةدرَيكة لةخؤى ئةكات ئةطةر شوو نةكاتةوة, شوو نةكاتةوة



 192 

اَلم غةدر بة, ئةتؤ طةورة دةبى ئةطةر شووت نةكردةوة, يةعنى شوو مةكةوة, ئةوةى ئاررةت شوو نةكاتةوة
يةكة تا ردادةيةك َلَيم تةساوبةاَلم من دة, مةنتيقة ,ئةوة واقيعة, نةكردةوة ىلةخؤى دةكات ئةطةر شوو

بةاَلم يةك شت هةية من , لةو مةردحةلةية زؤر كَيشة هةية ضارةسةرى ئةكات, عةدالةت دَينَيتة جَي
باوارسى دةرجة يةك , ئةوةيان تةرح كرد هةندَى لةبرادةران, با بةدةرجة يةك موستةريد بن, دةمةوَى بَلَيم

ئةو رةقةرةية زياد , تةرح بكةن ةبا برادةرانى ليذنةى ياسايى ئةو, ئينجا خوشك و برا, موستةريد بن
 .زؤر سوثاس, بكةن

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
راى , ح نةكراةربةديلَيكى موحةدةد ت, زؤر موناقةشة كرا لةسةر ئةو ماددةية, موناقةشة تةواو, زانيم ضؤنة

, بةاَلم بةديلَيكى موحةدةد نةهاتة بةرضاوم, بةعةكةس شةرحى كرد هةركةسةو, موختةليف هةبوو
راستة , لةنتيجةى موناقةشة من ثَيم واية ئةو موقتةرةحةى وةزارةت كةثشتطريى كراوة لةاليةن ليذنةوة

تةنيا ئةو مووضةية , زيع دةكرَىبؤ ئةوةى ئةو حقوقة كة بةتةساوى تةو, بةئينارة كردنى ماددةيةكى تازة
 .كاك عونى رةرموو, ئةرز تةوزيع بكرَى لةسةر ئةساسى قةسامى شةرعى, بطرَيـتةوة

 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو ماددةية عيالقةى بة ماددةى شةش , جةنابت ئيشارةت بةوة دا كة ئةو ماددةية باسى زةويش دةكا
, (ام يصدره جملس الوزراءمبوجب نظ)دةى شةش حقوق و ئيمتيازاتى شةهيدى تةحديدى كردووة ماد, نيية

 ثناءًا من احكام واست)لَيرة تةبيعى ئةوة , نييةةوة ماددةى حةوت ماددةيةكى سةربةخؤية عيالقةى بةو
َى ئةمة دةمانةوبةاَلم , ئةوة موعالةجة كراية (د املدنية بالنسبة لألرثقواعد االحوال الشخصية والقواع

توزع )بةم صيغةية هاتيية , ئةطةر بةم شَيوةية, لَيرة لةو ماددةية عةدالةت نابَى, لَيرة عةدالةت هةبَى
يف توزيع احلقوق  تراع)من ثَيشنيار دةكةم وابنووسرَى , (احلقوق التقاعدية على املتستحقني بالتساوى

املادة السادسة من يف  النظام املشار اليه الوالدة وفقوالد و االولية اىل الزوجة و االوالد ثم ال التقاعدية اعطاء
 .سوثاس, (هذا القانون

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةقانوندا ( تراع), بةاَلم ئةمة نصَيكى عامة و مةقبول نيية, كاك عونى تؤ قانونى لةمن باشرت دةزانى

, نازناز خان نوقتةى نينامت هةية, رقسة كرا زؤ, ئةوة نةصَيكى صةرحيى دةوآ, بةصيغةيةكى عام دَيت
 .رةرموو

 :بةردَين نازناز حممد عبدالقادر
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةهيض , بؤية ثَيم واية ئةصَلةن نابَى باس لة زةوى و مومتةلةكات بكةين, ئةوة بؤ مةسةلةى مرياس نيية
 .سوثاس, رَيـتة خانةوادةى شةهيدئةوة بةس بؤ مةسةلةى مةعاشة لةطةَل ئةو ئيمتيازاتانةى دةد, شَيوةك
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو, كاك سردار نوقتةى نينامى هةية

 :بةردَين سردار صباح بوزو هركى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى قسةى جةنابت , بةحقيقةت ماددةى حةوةت ئةوةيش دةطرَيتةوة, رةقةرةى يةك لةماددةى هةشت
واتة , عةردةكةش دةبَيتة يةكَيك لةوانة, كاريانةى بووة حقوق و ئيمتيازاتى شةهيدثاش ئةو طؤردان, راستة

 .سوثاس, ئةوةيش دةبَيتة تةساوى
 (:كمال كةركووكى. د)بةردَين حممد قادر عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةسةر , ت دةكةممن سةد لةسةد ثرؤذةى وةزارة, بةاَلم ديارة زؤرترى دةوَى, بةرداستى زؤر موناقةشة كرا

يان شوو بكاتةوة , ئاررةت شووى نةكاتةوة, ضونكة هةندَى لة برادةران تةئيدى ئةوةيان كرد, ئةو تةساوية
, ئَيمة دةخيةينة سةر ئةو ئاررةتة جارَيكى تر, بةرداستى ئةوة زوَلمَيكى ترة, بةاَلم ئةو مةعاشةى لَيبربدن

ئةو ئيمتيازةى با ثَيمَينَى , خؤى ئةنئاىل نةكردووة, سووتاضونكة ئةو ئاررةتةى ماَلى وَيران بوو و جةرطى 
 13ئةم جةلسةية جةلسةى , يةعنى ئةمة شتَيكى ئيستسناشة بؤ ئةمة ئةكرَى, هةتاكو لةماَلَيكى تريش بَى

من ثَيم باشة زياتر تاوتؤ بكرَى بؤ ئةوةى , ئةنئالةش رؤذَيكى شووئن بوو بةسةر ئَيمة هات, ية و
 .زؤر سوثاس, يى ثَيبَيتكؤتا 10لةجةلسةى 

 :بةردٍَِين رتاح عبدا  نقشبندى
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر عائيلةى شةهيد هةية لةبةر ئةوةى حقوقةكةى , من ثَيم واية شتَيكى باس بكةين زؤر بةزةقى
ةعنايةك كة بةهةموو م, لة وةزارةتى شةهيدانيش, جا من داوا ئةكةم لةجةنابتان, لَيئةبردَى مَيرد ناكاتةوة

خَينانى شةهيد با مَيرد بكاتةوة و مةنعى نةكرَى لةو حقوقةى كة , عائيلةى شةهيد تةقوية بكرَى
بؤية شوو ناكاتةوة , لةبةر ئةوةى ئةزانآ مةعاشةكةى لَيئةبردن, ضونكة زؤر خَينانى شةهيد هةية, هةيةتى

بؤية حةقة راتبى ئةو , عةمةنع كردنى ئاررةت لةشووكردن خيالرى شةر, لةماَلى خؤى دائةنيشَى, و
بؤ ئةوةى رَيطا خؤش كةر بَيت كة جارَيكى تر عائيلة , ئاررةتة لةماَلى مَيردى دووةميشى با هةر مبَينآ

 .زؤر سوثاس, دروست بكاتةوة ئاررةتةكة
 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, واية لَيرةش دروست نيية بَلَيني حقوقى تةقاعودى ثَيم, ئَيمة لةماددةى شةش حقوقى تةقاعودميان البرد
 .سوثاس, يان ئيستحقاقى شةهيد, واباشرتة بَلَيى حقوقى شةهيد
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
توزع احلقوق الشهيد املادية ), رةنطة زؤريش دةقيق تر بَيت, موقتةرةحَيك هةية بؤم هاتووة, بامسان كرد

توزع احلقوق الشهيد املالية املشمولة بهذا ), (املالية)يان ( ستحقيق بالتساوىاملشمولة بهذا القانون على امل
 .رةرموو, ئةو صيغةيةتان ثَي باش نيية؟ كوَيستان خان نوقتةى نينامة( القانون على املستحقيق بالتساوى

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, رةئيمان واية خوشك و برا نةطرَيتةوة, انئَيمة كؤمةَلَيك ئةندامى ثةرلةم
 :مةمخورى سعيدغفور طاهر بةردَين 

 .بةردٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةناوى خواى طةورةو ميهربان
ئةوة رةقةت تايبةتة بةحقوقى , ئةو ماددةية جياكراوةتةوة لةماددةى ثَيشوو, ئةطةر ئَيمة تَيبينى بكةين

يةعنى بةنينامَيك لةئةجنومةنى , ئةَلَى بةنينامى ئةجنومةنى وةزيرانيةعنى ئةوةى تريش , تةقاعودى
بؤية ئةوةى كةدانراوة لة ليذنةى قانونيةكة , ئةوة بةس تةقاعوديةكة دةطرَيتةوة, وةزيران دةرئةضَيت
ر دةكةم وةكو خؤى مبَينَيتةوة و بؤية من ثَيشنيا ,شتةكةى زؤر بةدةقيقى دانراوة, ئةجنومةنى وةزيران

 .سوثاس, بؤ بدرَينت دةنطى
 :بةردَين مجال حممد قاسم

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يان ئةبَى , يان ئةبَى باوةردمان بةيةكسانى ئاررةت هةبَى, لَيرة ئَيمة مواجةهةى شتَيك دةكةينةوة

ئاررةت لةهةموو كةسَيك موستةحةق , مةعاشى بدرَيتى يان ئةرزى نةدرَيتَى, كةتةحديدى شوَين ئةكةين
هةموو كارةكان ئةو , مةئسات بةسةر ئةو دَى, ضونكة ئةو لَيي ئةقومَى, كة يارةمةتى بدرَىترة 

تةحديديش , خؤيةتى و جَيطاي لةبةر ئةوة بة رةئيى من ئةو موقتةرةحةى وةزارةتى ئةنئال, ئةيطرَيـتةوة
 .سوثاس, رَىكة حيصةى خؤى وةربط, لةهةموو شتَيك ئاررةت حةقى ئةوةى هةبَى, نةكرَى هةر مةعاش بَى

 :بةردَين حامت حممد جان حسن
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كة بةشَيوةى قةسامى , وابنامن هةر لةداواى هةموو كةس و كارى شةهيدةكان و ئةنئالةكانيش هاتووة
 .سوثاس, شةرعى دابةش بكرَى

 (:بانى مارانى)قادر عبدا عثمان بةردٍَِين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دوو  خانووةكى هةية بايى كابرا شةهيد دةبَى , هيض عيالقةى بةمريات نيية, وضة مريات نييةمةسةلةى مو
ئةدى مناَلى شةهيد كَى , هةموو دوو مليؤن دينارةكة بةشى مارةيةكةيةو دةيباو شوو دةكاتةوة, مليؤن دينار
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من نؤ مناَلى شةهيد , امنئةمن داخى شةهيد ئةز, ئَيمةية كاكة طيان ئةوة واقعى كؤمةَلطاي ,بةخَيوى دةكات
, ذن هةية سةد مسقاَل قسةى بكةم؟ ضؤن ناهَيَلى, من ئةزامن موعاناتى شةهيد ضيية, بةخَيو ئةكةم

مناَلةكانيش , شوو دةكاتةوة, هةموو مةوادى شةهيدةكة دةبا مارةيةكة وةردةطرَى, دووسةد مسقاَل مارةيةتى
حةقة ئةوة رةئيمان , لةحةقى مناَلى شةهيد ئةمة كةى ديئاعة, لةسةر جادة قؤندرةى صبوغ دةكةن

 .سوثاس, وةربطريَى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, هةموومشان خؤمان بةخاوةن شةهيد دةزانني, هةموومان خاوةن شةهيدين, ن تؤ خاوةن شةهيدىةئةوةل
هةموومان دةزانني ئَيمة كة , مةسةلةى شةهيد ثةيوةندى بة كةس وكارى شةهيد بةتةنيا نيية

منيش صاحب , لةبةرئةوة ئةطةر تؤ صاحب شةهيدى, ة ئةو رؤذة بةخوَينى ئةو شةهيدانةيةشتووينةتطةي
بؤ هةموو , تةقديريشم هةية, رَينشم هةية, لةبةر ئةوة كةس ئيمناى نةكرد, خؤشم شةهيدم, شةهيدم

ةبةرذةوةندى ئَيمة دانشتووين لَيرة قانونَيك دةربكةين ل, هةموو ميللةتةكة قةرزارى ئةوانن, شةهيدان
بةاَلم هةر كةسَى لةدَلى , ض باشة, قانونَيك دةربكاتن لةزةرةرى ئةوان بَيت, كةسَيك ثَيم وانيية, ئةوان بَى

, ناتوانني قانونَيك بةمقياسَيك وةربطرين, ئةو حةقايةتة قياسةكةى وةردةطرَى, خؤى حقايةتَيكى هةية
ةتَيك بؤ ئةوةى قانونَيك دةربَينني لةسةر ئةساسى ئةو نابَيتة حاَل, دوو حاَلةت دةزانني, مقياسى حاَلةتَيك

, ساَلة باس لةقةوانني دةكةن 12لةهةولَير , دةزطايى شةهيد لةسلَيمانى, دةيان مةقايس هةية, دوو مقياسة
تا ئَيستا , ئةجنومةنى وةزيران دةيان جار كؤبوونةوةى كردية, ان دةركردووةيدةيان جار رَينماي

, بةتَيبينيةك لةاليةن برادةرَيكةوة, بةدانيشتنَيكى ئةوها, َيك يةكسانى تةواو دةربكةننةطةيشتوونةتة قانون
ئةو هةموو , ئةو هةموو موناقةشةية, ناكرَينت ئَيمة بةنةزةردى ئيعتيبار وةربطرين ئةو هةموو قانونة

, صيغةية باشةئةو , ئَيستا لةبةر رؤشنايى ئةو هةموو موداخالتانةى كة كرا, تةجروبةية يةكالبكةينةوة
نابَى بة وجودى دايك و باوك و مناَل و خَينانى شةهيد نابَى , هةندَى مواَلحةزات درا, يةكسانى تياية

ماددةية بة ماددةيةكى تر دةبَى موعالةجة  ئةو, يةعنى دةرجة يةك بطرَيـتةوة, خوشك و برا بطرَيتةوة
يةكى تر دةبَى بَلى خوشك و ماددة, ك بطرَيتةوةدةَلَين دةبَى دةرجة ية, يةعنى ئةو رةئيانة كة درا, بكرَى

جا لةبةر ئةوة دةبَى ماددةيةك بكرَيتة , طرَيتةوة لة حاَلةتى وجودى دايك و باوك و خَينان و مناَلبرا نة
حتجب املستحقات عن االخوة و االخوات يف حال )رةقةرةى دووةم , رةقةرةى يةكةم بةتةساوى, دوو رةقةرة

, ئةوةتان ثَي باشة؟ موقتةرةحت هةية كاك كريم, (الذين ذكرهم املادة السادسةوجود بقية املستحقني 
 .رةرموو

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

توزع االستحقاق املاىل للشهيد على )بَلَى ( 2)هةر لةهةمان ماددةى , موقتةرةحةكةم بةيةك ماددة بَيت 
 .سوثاس, (رثة الشهيدلوالدرجة االوىل املستحقني من 
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةوانةى كة مةمشولن بة شةهيدانة, تؤ لةماددةى ثَيشوو شةرحت كردووة, دةرجةى تيا نيية لةقانونةكة

لةقانونةكةت , بةاَلم دةرجات تةخصيص نةكراوة, كاك كريم مواَلحةزةكةت بةجَيية, برا و خوشكت داناوة
ئةو نةصةى  ئةطةر لَيرة بَيتو, دايك و باوك و خَينان و مناَل و خوشك و براية, خاوةن شةهيد كَيية, داناوة

دةبَى دةرجةى يةك , ئةندام ئاماذةيان ثَيكرد 2, 1ئةو موقتةرةحةى كةزياتر لة , مت كة ئةمن ودابنَيني
, َل هةبندايك و باوك و خَينان و منا, دةرجة يةكةكانة, ئةو نةصة ئةوة دةطرَيتةوة, رةقةت مشوىل بكات

, دةَلَيني لةحاَلةتى وجودى دايك و باوك و خَينان و مناَل, ناَلَيني دةرجة يةك, خوشك و برا نايانطرَيتةوة
كاك مةال ئةنوةر , بةاَلم تكاية رةئيى نةبَى, ئةطةر موقتةرةحى ترتان هةبَى, خوشك و برا نايانطرَيتةوة

 .رةرموو, نوقتةى نينامة, قسةت زؤر كرد
 :ن شهاب نورىبةردَين سؤزا

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, نادرَيتة خوشك و برا و, لةكاتى هةبوونى ذن و مناَل و دايك و باوك, لة سلَيمانيش واية, هةر خؤى واية

 .سوثاس, قةسام شةرعيةكةش تةنيا بؤ تةحديدى ناوةكان بةكارى ئةهَينن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كاك مةال , ئةوة دةبَيتة ئةساسى هةموو شتَيك, ئةوانة نامَينَين, يةئةوةى ئةَلَى خؤى وا, ئةزانى ضيية
 .ئةنوةر رةرموو

 :بةردَين انور حممد غئور
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بؤية لةشةريعةتى ئيسالميشدا, بيدايةت جةنابت ئيشارةتت بةعةدالةتدا وةكو, باسَيكى ماددية, باسةكة
, مةوزوعةكة مةوزوعَيكى ماددية, هَيشتوووة ثَيغةمبةريش بيكاتهةتا نةي, خواى طةورة خؤى كردوويةتى
ئةو مةوزوعة هةرضةندى , ضونكة وةكو خؤت طوتت, ئةمن ثَيشنيار دةكةم, بؤية عةدالةت تيايدا زة ةتة

ئةوةى كة , هةتا لة شووكردنةوةى ئاررةت ئةوةى كة بةموقةرةبني شوو ئةكاتةوة, وةكو خؤى دةرناضَى
مارةى  ,كابرا هةية براى شةهيد بووة, ئةوانة هةمووى رةرق و جياوازيةكى هةية, كاتةوةبةبَيطانة شوو ئة

من , هةية بؤتة ذنى ثياوَيكى بَيطانة و مناَلةكاني بةجَيهَيشتووة, مناَلةكانيش بةخَيو ئةكات و كردؤتةوة
ئةو ثَيشنيارةم , يطرينيةعنى هةَل, ماددةى حةوت هةر نةمَينَى, ثَيم باشة بةماددةى شةش كؤتايى ثَيبَينني

 .لةطةَل رَينمدا, هةية
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةو ئينارةية كة , ليذنةى مارى مرؤظ هاتووة, ضونكة لةاليةن ليذنةى قانونى, من موقتةرةحى وةزارةت
 .بيخوَينةوة, ئةو كاتة تةئجيلى دةكةين, ئةطةر دةنطى نةهَينا, دةخيةمة دةنطةوة, كردوومانة يةك و دوو
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 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 
 . بةردٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة السادسة
 .توزع احلقوق املالية للشهيد املشمولة بهذا القانون على املستحقيق بالتساوى-1 
 . حيجب املستحقات عن االخوة و االخوات يف حال وجود بقية املستحقني-0

 :بةردٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن
, بةكوردى بيخوَينةوة, خوشك و برا دةيانطرَيـتةوة, ئةطةر دايك و باوك و خَينان و مناَل نةبَى, قانون دةَلآ

 .ونىةرةرموو كاك ع, نوقتةى نينامت هةية, هةموومان تَيي بطةين
 :بةردَين عونى سعيد كمال بناز

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مةعناى , نقول و عةقار دةطرَيتةوةم( مالية), (ملاليةا احلقوق)غةَلةتة ئةطةر بَلَيني , تةصَليحَيكى قانونية

لَيرة , تةناقوز دةكات لةطةَل ماددةى شةش بةتةواوى/ دووةمني, ئةوة يةك, تووشى ئةشكاالمتان دةكات واية
بةرةئيى من يان / سَييةمني, (ئقرة االوىل من املادة السادسةالاملشمولني باحكام )كَينة , تةحديدى دةكات

ئةو تةوزحيى , ئةجنومةنى وةزيران دةريدةكات, دةكات ىكةئيحالةى نينام, ئيلغا بكرَى ماددةى حةوت
مةوزوعةكة , صيغةكى موعةين دابنَيني, يان لَيرة ئيتيئاق بكةين, كَيشةكة لَيرة حةل دةبَيتةوة, دةكات

 .سوثاس, يةكال بكرَيتةوة
 :(وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو موشكيلةية دةتانةوَى بيخةنة سةر , بةاَلم من ثَيم واية خؤ دةركردنة لةمةسئوليةت, ئةو رةئية باشة

يةعنى ئةوة تةهةروبة , رجا دةكةم حةمسى بكةن, لةوَيش هةمان موشكيلة دةخولقَى, ئةجنومةنى وةزيران
 .سوثاس, وليةت بكةنناتانةوَى خؤتان تةحةموىل مةسئ, لةمسئوليةت

 :بةردَين عمر عبدالر ن على
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, مةجاىل بدةية ليذنةى ياسايى, ضارَيطَيك, دةى دة دةقةيةكئةطةر جةنابت بئةرمووى بؤ مو ,من ثَيم واية
 .سوثاس, صياغةيةكى باش دابنآ, ئةوةندة تةناقوزةمان نةبَى, با ئةو هةموو رةئية كؤبكاتةوة

 :َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد
 .رةرموو, نوقتةى نينامت هةية, تةواو, ئةو هةموو رةئيةيان ثَي كؤناكرَيـتةوة

 :بةردَين مالسعد الدين مال عبدا  مولود
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, بَلَيني حقوقى عينى, لةجياتى ئةو حقوق مالية
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, نوقتةى نيناميش نيية, مواَلحةزةكةى كاك عونى راستة, حقوق بةتةنيا, ةماليةكةش البد, نةخَير

 .رةرموو , بةكوردى و بةعةرةبى بيخوَينةوة, ماليةكةى البدة
 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 

 . بةردٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى شةشةم

 .دابةش دةكرَى دامارى شةهيدانة بةيةكسانى بةسةر شةهيدان -1
 .خوشك و برا بةشيان لةشةهيدانة نابَى ئةطةر موستةحةقةكانى ديكة هةبوون -0

 :خممورى سعيدغفور طاهر بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .ضؤن دةخرَيتة دةنطدان؟ سوثاس, هَيشتا ماددةكة يةكال نةبؤتةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جارَى , ناطةينة رايةكى باش, موناقةشة زؤر كرا, َيـتةوةخؤى دةنطدان بؤ ئةوةية تاكو يةكال ب, يةكالبؤتةوة
, دايكة, ئةوةش شى كراوةتةوة, شةهيدان دةكات ىئيستيئادة لة حقوق و ئيمتيازات, ماددةى ثَيشرت كَيية

يةعنى ئةطةر ئةوانى تر , شيدةكاتةوة, بةاَلم كة دةَلآ بةتةساوى, خوشك وبراية, باوكة, خَينانة, مناَلة
جارَيكى تر با , ماددةى ثَيشوو غةَلةتة, زؤر وازحة يةعنى ماناى ئةوة نيية, برا نايطرَيتةوة خوشك و, هةبن

كَيية ئةو كةسةى كة حقوق و ئيمتيازاتى شةهيد حةقة , ماددةى ثَيشوو ديارى كردووة, روونى بكةينةوة
, يك و مناَل و خَينان هةبَىبةاَلم ئةطةر باوك و دا, خوشك وبراية, مناَلة, خَينانة, باوك و دايكة, وةربطرَى

لةبةر , يانطرَيتةوةخوشك وبرا ئا, ونتاكو ئةطةر ئةوان نةبو, بؤ ناويان هاتووة, خوشك و برا نايطرَيتةوة
ئةو تةساوية ئةطةر موستةحةقينى , دةبَى ئةو رةقةرةية ئينارة بكةين, ئةوة كة دةَلَيني بةتةساوى

, ئةطةر دايك و باوك هةبوو, نطرَيتةوةالةتةساويةكة ناي, وةخوشك و برا ئينجا دةيطرَيتة, ئةساسى نةبوون
جارَيكى , دةخيةمة دةنطةوة, وزاحة, ئنجا خوشك و برا ئةطرَيتةوة, ئةطةر ئةوانة نةمان, ئةطةر مناَل هةبوو

 .رةرموو, تكاية بيخوَينةوة, تر
 :معروفجعفر مصطفى بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, خَينان كة شوو ئةكاتةوة, منيش هةمان مةعانامت هةية, اك امساعيل ئةكةممن تةئيدى رةئيةكةى ك

دايك و باوكيش تةماعى لةمناَلةكانيان نيية , سَى مناَلى بةجَيهَيشتووة, دوو مناَل, تةماعى لةمناَلةكان نيية
نى بةسةر ذ, تؤ تةوزيعى بكةي, نةك دايك و باوك, ئةو حصة حصةى مناَلة بةس, كةهى شةهيدةكةيانة

هةزار دينارى  و بةسةر باوك و بةسةر مناَل يةكىبةسةر دايك , بةسةر ذنى لةماَل دانيشتوو, شووكراو
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, نةشوو كراو, نة خوشك و نةبرا, نة خَينان, نة دايك و باوك, تةنيا مناَل موكةلةرة بؤ ثارة, بةرئةكةوَى
 .سوثاس

 :بةردَين امساعيل حممود عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يان ئيلغاكردنى , وتتئةو ثَيشنيارةى كةجةنابت , نطةوةةية دةهةردوو حاَلةت خب, ثَيشنيار ئةكةممن 
 .سوثاس, ئيدى كؤتايى ثَيدَى, ماددةكة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم تؤ ئةو , ئةو خيالرةى, ئةطةر نا بؤمن ئاسانرتة ئيلغاى بكةم, وتى تةهروبة, وةزيرة هينى كرد

, قانونيشيان كةمرت بَينت, رةنطة ذمارةشيان كةمرت بَيت و, هةمان شتة, ةبةيتة مةجلسى وزةراموشكيلةى د
يةعنى موشكيلة بؤ ئةوان دروست , وةكو ئَيوة رةئيى لةسةر بدةن, نةتوانن وةكو ئَيوة موناقةشة بكةن و

, مة ئيشمان ياسايةلةبةر ئةوةى ئَي, ئةو موشكيلة يةكال بكةينةوة, كةضى ئَيمة ئيشمان ئةوةية, دةكةيت
مةمنونى , هةمووشتان رازى دةبن, ئةو ماددةية لة كؤَلبكةينةوة, ئةطةر نا بؤ ئَيمة زؤر ئاسانة

 .رةرموو, كاك حامت نوقتةى نينامت هةية, بةاَلم ئةوة تةهةروبة وةكو وةزير وتى, سةرؤكايةتيش دةبن
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, بةقةسامى شةرعى بَيت, ئيدى ئةوةى دةكةممن تة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك خورشيد رةرموو, ئةوة نوقتةى نينام نيية
 :بةردَين خورشيد سليم شرية
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

رجا دةكةم ئةو رةئيةى كةتازة جةنابت , ناطةينة نةتيجة, بةرةئيى من دة سةعاتى تر موناقةشة بكةين
 .سوثاس, بيخةرة تةصويت و با كؤتايى ثَيبَيت, ئاماذةت ثَيكرد

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى شةشةم
 .مارى شةهيدانة بةيةكسانى بةسةر شةهيدان دابةش دةكرَى-1
 .خوشك و برا بةشيان لةشةهيدانة نابَى ئةطةر موستةحةقةكانى ديكة هةبوون-0

 :َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد
دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَلدا نيية, كةس 05, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةية

 .بردؤ سةر ماددةى تر, سوثاس, دةنط قبوَل كرا 05كةواتة ماددةكة بة , كةس 01, رةرموون
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 :حممد سعيد جامباز طارق بةردَين
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 ,ى حةوتةمى هةشتةم دةبَيتة ماددةكة ماددة
 بةشى ضوارةم

 ماف و تايبةتكارى كةس و كارى شةهيدان
 :ماددةى حةوتةم

كةس و كارى شةهيدى خةباتكار و شةهيدى جينؤسايد ئةم ماف و تايبةتكاريانةى خوارةوةيان : يةكةم
 :هةية

َي كردني لةشوَينى لةدايك بوونى خؤى خانةوادةى شةهيدى خةباتكار و ئةنئالكراو يةكةيةكى نيشتةج -1
 .بةناو دةكرَيت

هةريةك لةذنةكان هةمان ماف و تايبةتكاري بةثَيى حكومةكانى , ئةطةر شةهيد لة ذنَيك ثرتى هةبَيت -0
 .ئةم ياساية بؤ ذنَيك دانراوة

توون لةسةر لةحاَلةتَيكدا ثرت لة كةسَيك لة خَينانَيكدا شةهيد بووبَى ئةم رَيذانةى لةخوارةوة ها -3
 :مووضةكةيان بؤ زياد دةكرَيت و بةثَيى رَينمايى تايبةت

 .بؤ شةهيدى يةكةم% 144 -د
 .بؤ شةهيدى دووةم% 25 -ب
 .شةهيدى سَييةم% 54 -ت
 .بؤ شةهيدةكانى ديكة% 05 -ث

 : دووةم
خشرَيت بؤ ةةبثارةى ذنهَينانيان ثَي د, كوردى شةهيد لةبرِدطةكانى يةكةم و دووةمى ئةم ماددةية هاتووة -1

 .يةك جار لةماوةى ساَلَيكدا لة رؤذى تؤماركردنى طرَيبةستى ذنهَينانةكةيان
حكومةتى هةرَيم كرَيى خوَيندنى , بةثَيى برديارةكانى لةاليةن وةزارةتى خوَيندنى بااَل و ثةروةردةدا -0

 .دةطرَيت منداَلى شةهيدان لة قوتاخبانة و زانكؤكانى ئةهلى لةناوةوةى هةرَيمدا لة ئةستؤ
 .خةرجى طةردانةوةى ئَيسك و ثروسكى شةهيد لةدةرةوةى هةرَيم لةئةستؤ دةطرَيت حكومةت -3
 .لة ياساى تةريكةدا هاتووة دةبووردرَيت ريكةكانمرياتى جَيماوةى شةهيد لةباجى تة -0
ى هةرَيم بؤ بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى خوَيندنى بااَلى هةرَيم ضةند كورسيةكى خوَيندن لةدةرةوة -5

 .منداَلى شةهيدان تةرخان دةكرَيت
كةس و كارى شةهيدان لة كرَيى ثشكنني و ضارةسةركردن لة نةخؤشخانةكان و سةنتةرةكانى  -1

 .تةندروستى حكومةت لةناوةوةى هةرَيم دةبووردرَين
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بةثَيى حكومةت كرَيى ضارةسةكردنى كةس و كارى شةهيدان بةرداثؤرتى ليذنةى ثنيشكى تايبةمتةند  -2
 .ياساو رَينماييةكان لة ئةستؤ دةطرَيت

 (:زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل الرابع
 حقوق و امتيازات ذوى الشهداء

 :املادة الثامنة
 :يتمتع ذوى الشهيد املناضل و شهيد االبادة اجلماعية باحلقوق و االمتيازات التالية: اوال
 .شهيد املناضل و املؤنفل وحدة سكنية يف مسقط راسهمتلك عائلة ال-1
اذا كان الشهيد متزوجا باكثر من زوجة فتتمتع كل منهن بنفس احلقوق و االمتيازات املقررة للزوجة  -0

 .الواحدة مبوجب احكام هذا القانون
راتب احملدد فى حالة استشهاد اكثر من شخص واحد ضمن العائلة الواحدة تضاف النسب التالية على ال -3

 : مبوجب التعليمات اخلاصة
 .للشهيد االول% 144 -أ

 .للشهيد الثانى% 25 -ب
 .للشهيد الثالث% 54 -ت
 .لباقى الشهداء% 05 -ث

 :ثانيا
مينح اوالد الشهداء املذكورين يف الفقرتني اوال و ثانيا من هذة املادة منحة الزواج ملرة واحدة خالل سنة  -1

 .زواجمن تاريخ ابرام عقد ال
تتحمل احلكومة اجور دراسة اوالد الشهداء يف املدارس و اجلامعات االهلية داخل االقليم حسب الشروط  -0

 .تعليم العالي و الرتبيةالاملقررة من قبل وزارة 
 .ليف اعادة رفات الشهيد من خارج االقليماكمة تتتحمل احلكو -3
 .قانون الرتكاتد من ضريبة الرتكات املقررة يف تعفى تركة الشهي -0
خيصص عدد من املقاعد الدراسية الوالد الشهداء يف خارج االقليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العاىل  -5

 .لالقليم
ات و املعاجلة يف املستشفيات و املراكز الصحية احلكومية داخل يعفى ذوي الشهداء من اجور الفحوص -1

 .االقليم
 .مةية املختصة وفق القوانني و االنظلشهداء بتقرير من اللجنة الطبتتحمل احلكومة اجور معاجلة ذوي ا -2
 

 



 042 

 :مصطفى ابوبكربةردَين عبدالكريم 
 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

حال يف )من املادة السابعة فتقرتح اللجنة اعادة صياغتها وتقرا كاآلتى ( اوال)فيما يتعلق بالفقرة الثالثة 
  (.خاصمبوجب نظام  االرواتب واحدة تتحدالئلة عاالاستشهاد اكثر من شخص واحد ضمن 

 :بةردَين حممد ررج ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, ثشتطريى لة ثردؤذةكة دةكةين
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جةنابى وةزير تؤ رةئيت , نينامَيكى تايبةتى بؤ دابنرَى, يةعنى ليذنةى ياسايى ئةَلَي ئةو نيسبةية نةمَينَى
 ية؟ضي

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو برديارةماندا كة ئةوة بةنينام لةئةجنومةنى وةزيران , ئَيمة لة دانيشتنمان لةطةَل ليذنةى ياسايى
, بةنينام ضارةسةر بكرَى, لةبةرئةوةى رةنطة ئَيستا كَيشة و موناقةشةيةكى زؤر هةَلبطرَى, موعالةجة بكرَى
 .سوثاس, ئةوة موقتةرةحى ئَيمةشة, ثَيم واية باشرتة

 :بةردَين حممد ررج ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةمة قانونة ئةبَى تةحديد بكرَى, بةئةوامري ,من وانازامن موستةحةقات بة ئةننمية ضارةسةر بكرَيت
, لةكوردستانة زؤر تيكرارة, تة و دَيت و لةحاَلةتيش تَيئةثةردَيـتمادةم حاَلة, بةقانون ئةبَى تةحديد بكرَى

 .سوثاس, ئةبَى لَيرة تةحديد بكرَى, ئةوة بة ئةننمية و تةعليمات ضارةسةر ناكرَى ,لةبةرئةوة
 :هالة سهيل وادى 1بةردَين د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
( 6)ثَيشنيار دةكةم رةقةرةى , ان دةكاتقسةى دةكةم كة باسى نةخؤشخانةك( 7, 6)من لةسةر رةقةرةى 

نةخؤش لة نةخؤشخانةكانى حكومى بؤ هةموو كةس  ىلةبةرئةوةى ثشكنني و ضارةسةركردن, البربدرَيت
 .ئةمة يةك, ثَيويست ناكات لَيرة وةكو ئيمتياز حيسابى بكةين بؤ كةس وكارى شةهيدان, ةيبةخؤرداي

, دةكرَى ئةوة بكرَيتة ئيمتياز, خاَلى زؤر طرنط هاتووة ,كيةكانى وةزارةتثَيشنيار دةكةم لةضاال/ دوو
ةتى بؤ داشكاندن لةنرخى ضارةسةكردنى بؤ يبهةماهةنطى نةخؤشخانةكانى تا, يةكَيكيان باس لةوة ئةكات

يان حكومةت لةئةستؤى خؤى , ئةوة خاَلَيكى زؤر طرنطة دةكرَى ئةوة بكرَيتة ئيمتياز بؤيان, نةخؤش
 كة, خاَلَيكى تر هةية, ركردنى لةنةخؤشخانةكانى تايبةت نةك لةهى حكومىمةصاريئى ضارةسة, بطرى

شوَينى  بؤ ئةوةى لة, بكرَى هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى تةندروستى بؤ رَيكخستنى تيمى ثنيشكى طةردؤك
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ئةوةش دةكرَى بكرَيتة ئيمتياز , كى خؤيانة وضاالئةوةش هةر , خؤيان خنمةتى تةندروستيان ثَيبطات
 .زؤر سوثاس, بؤيان

 :بةردَين نسرين حممد صاَلح
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةى ئةطةر هاتوو , تةبعةن ضوار ثلةى شةهيدى ديارى كردووة, (3)سبةت ماددةى حةوت لةخاَلى يبةن
, ئةمة خاَلَيك, ئةوة ضؤن حيسابى بؤ ئةكرَى, يان شةش ثلة شةهيدى هةبوو, خَينانَيك دة شةهيدى هةبوو

ئةوة ثاداشتَيك , كوردى شةهيد كاتَيك كة خَينان ثَيك دةهَينَى, ةميشم لةسةر بةشى دووةمخاَلى دوو
لةهةمان , بائةويش ئةو ثاداشتةى هةبَى بةهةمان شَيوة, ئةى ئةطةر هاتوو كضةكة شووبكات, وةرئةطرَى

باوةكة ئةمَينَيتةوة بؤ ضونكة ئةوة دياريَيكة لة, ية بؤ قوتابيان بطةردَيتةوةةخاَل داوا ئةكةم ئةو ثَينج منر
 .زؤر سوثاس, لةكاتي خوَيندنياندا, مناَلةكانى

 : رمضان غئور ناصح1د بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةمة كَيشةيةكى , ئةطةر ناوى تيا نةبَى ئةوكاتة مةحروم ئةبَى, اَلتى تيا نييةولَيرة باسى شةهيدى هاو
, لةاليةن حكومةتةوة هاتووة كة, طريى ئةو رَيذةية ئةكةممن ثشت/دوو, ئةمة يةك, طةورة دروست ئةكات

لةنةخؤشخانة , ضونكة بةرداستى ئةوةيان زةروورى ترة, ثشتطريى لةرايةكةى هالة خان ئةكةم/سَى
 .زؤر سوثاس, نةك لةنةخؤشخانةى حكومى, ئةهليةكان حكومةت هاوكاريان بكات

 : بةردَين نازناز حممد عبدالقادر
 . جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة

ببَيتة يةك و رَيك خبرَى ( 7, 6)كة خاَلى , هالة ئةكةم 0ثشتطريى لةرايةكةى د, منيش بةهةمان شَيوة
, بؤ كضةكةش بكرَى, هةروةها ئةوةى بؤ منداَلى كورد دةكرَى لةكاتى منحةى زةواج, بةشَيوةيةكى تر و

 .زؤر سوثاس, يةعنى كضى شةهيد
 :بةردَين حممد ررعت عبدالر ن

 . ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
نابَى رةرق و جياوازى , ضونكة شةهيد هةر شةهيدة, ماددةية نيسبة هةر نةمَينَىم لة, من ثَيشنيار دةكةم

بؤ هةر شةهيد حصةيةكى زياد دابنرَى بؤ , ئةو نيسبةية البربدرَيت, هةبَى لةنَيوانيان بةرداستى
 .سوثاس, هيدَيك و شةهيدَيكى ترنةوةك رةرق بكةين لةنَيوان شة, بنةماَلةكةيان باشرتة

 :بةردَين حممد حكيم جبار
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

تَيبينيم هةية ئةوةى لةسةر يةكةيةكى نيشتةجَيبوون لةشوَينى لةدايك , من لةيةكةم لةسةر خاَلى يةكةم
ةنى طةردةك ى شةهيد بة تةئيدَيكى ئةجنومخانةوادة, نى نيشتةجَيبوون بَيتثَيشنيارةكةم لةشوَي, بوون
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شوَينَيكيان  د دة ساَلة خَينانى شةهي, ضونكة مةعقول نيية, لةض شوَينَيك ئَيستا دانيشتووة, بَيت
بؤ ديارى  خانةوادةي خؤى لةسلَيمانية بضى لةناحيةيةك, لة شوَينى لةدايك بوونى شةهيد, بةجَيهَيشتووة

ى دوو شةهيد و سَى ةان ئةو خانةوادةيمةسةلةى رَيذةك, ئةوةش ثَيئةضَى بؤ مةبةستَى نووسرابَى, بكةى
ضونكة هةر شةهيدَيك يةكى خؤى , ئةو رَيذانة هةَلبطريَى, زؤر كةمن ,ثَيم واية كةمينةن, شةهيديان هةية

دانانى ئةو رَيذةية ثَيم واية , لةخانةوادةكةية, دووةم شةهيديش بةقةدةر ئةو يةكى خؤى هةية, هةية
 .سوثاس, وة و بؤ ئةم مةبةستة نووسراوةزياتر دارايى حكومةت لةبةرضاو طريا

 (:ديلمان ئامَيدى)بةردَين حممد ا د صاَلح 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
منيش دةطةل , ة هةر مايةبةيسئةو ني مبةعنا( تاليةالنسب الرواتب ورق الحتدد )ليذنةى ياسايى دةلَينت 

, نةمَينَى تةئيدى ئةوة دةكةم نيسةب من, ووسرايةئةو  رةئيةم ئةوانةى سَى ضوارَيك بن بةغةَلةت ن
لةيةك جَيطا , لةيةك عةمةلية, كة دوو برا ثَيكةوة لةيةك لةحنة, ونكة خؤم شاهيًََد بووم لةعةمةلييكض

, ةت و لةيةك جَيطايةئةوة هةردووكيان لةيةك حاَل, ئيرت ئةطةر دةرجات دابنَيني, شةهيد بوون
من حةز , وةمدا ئةوةى كةدَينت لةمةقاعد دراسية بؤ دةرةوةلةخاَلى دو, بةتةصةوردى من غةدرى لَيدةكةين

يةعنى نا هةر يةكة كوردة شةهيدة بينَيرن بؤ , (وفق الكفاءة العلمية)ش ئةوي, شتَيك ئينارة بكرَىدةكةم 
 .زؤر سوثاس, ةتى وةها زؤرة و تةئسرييش دةكاتنضونكة حاَل, كةرائةى علميشى نةبينت, دةرةوة و

 : الدين حممد غريب بةردَين طياَلس حمى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةكورديةكةش نووسراوة ( والد الشهيدد)لةعةرةبيةكة نووسراوة / دوو, منيش لةطةَل البردنى رَيذةكةم يةك
ئَيسك و )يش ئةو لةخاَلى سَييةم, (كورد و كض)بؤية كورديةكةش بكرَيتة , عةرةبيةكة تةواوة, (كورد)

 .سوثاس, جوانرتة( متةر)بة  بكرَيـت( ثروسكة
 :بةردَين طوَلناز عنين قادر

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
شوَينى دانيشتووى ئَيستايان , بةاَلم بؤ شوَينى نيشتةجَيبوون, منيش لةطةَل رايةكامن كة طياَلس خان وتى

دووةم شت , ويىضونكة بةرداستى ئينسان زؤر لَيرداهاتووة لةشوَينى دانشتو, بَيت نةك شوَينى لةدايك بوونيان
, بؤ شةهيدانى كيمياباران و ئةنئالكراوان, بؤ شةهيدى سةنطةر بَيت و% 000لةردَيذةكة ئةطةر بكرَيـت لة 

بةيةكسانى نةك ئةو % 00ئَيمة قسة لةمةعيشةت ئةكةين لة , لةبةر ئةوةى ذمارةى قوربانيةكان زؤرة و
من , كورد و كض لَيى سوودمةند دةبَى, بكرَيتةوةبؤ خاَلى دووةم وةك عةرةبيةكة راست , رَيذة ثلة ثلة بَيت

ئَيمة زؤر داكؤكيمان لةسةر ئةوة كرد كة رَيطا , لةمةسةلةى شووكردنةوة, داواكارم خاَلَيك ئينارة بكرَى
يان ئةو ثياوانةى كة ذنيان , بؤ ئةوةى ئةو ذنانةى كة مَيرديان لةدةست داوة شووبكةن, هاندةرَيك هةبَى

, ئةوانةش وةكو كورد و كضى شةهيد ئةو دووانةش هاوكاريةكى ماددى بكرَين, ةوةننذن بهَي, شةهيد بووة
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ئيدارةى ثَيشوو , يةكان ئَيمة منوونةيةكمان هةيةيسبةت خنمةت طوزاربةن, وةكو بةخشينى شووكردنةوة
ئةو خةستةخانةية ثَيشوو بةثشتطرييةكى شةهيدان نةخؤش ئةتوانَى بضَى , لةخستةخانةى شؤردش هةية

بايةخَيكى زؤر , ئةطةر ثَيويست بكرَى هاوكاريشى بكرَى بؤ دةرةوة و, شتةرطةريةكى طةورةشى بؤ بكرَى ونة
ئةوة خنمةتَيكى طةورة بة كةس و , ثَيشكةوتووانة بدرَى و دةزطابة بايةخ بكرَى, بدرَى بةو نةخؤشخانانة
 .سوثاس, كارى شةهيدان ئةطةينَى

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 . َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد

يةكةمى ثشتطريى , خاَلى دووةم, سةبارةت بة خاَلى يةكةم سَييةمى ثشتطريى رايةكةى طوَلناز خان ئةكةم
ئةوةى كة , بةاَلم من نازامن مةسةلةكة غةَلةتى تةرجةمةية, ئةو راية ئةكةم كة كضانيش بطرَيتةوة

بؤ خاَلى ثَينج ثشتطريى , ساَلآ ذن ئةهَينآ ئةخيوَينَيـتةوة وا هةست ئةكات كة كوردى شةهيد هةموو
بؤ خاَلى شةش من سةبارةت بةو رايةى , كة كةرائةى علمى لةبةرضاو بطريَى, رايةكةى كاك ديلمان ئةكةم

هةموو , لةنةخؤشخانةى حكومى ضارةسةر بةخؤردايى نيية, هالة يةك روون كردنةوةم هةية 0د
ئةوةى يةك قةستةردة بكات لةنةخؤشخانة حكوميةكانى , هةموو نةشتةرطةريةك بة ثارةية, ضارةسةرَيك

, لةنةخؤشخانة ئةهليةكانيش يارمةتي بدرَين, بؤية حةقة ئةوةش مبَينَى و, هةرَيم ثاننة وةرقةى تَيئةضَى
 .سوثاس

 :بةردَين كوردستان ثريداود قادر
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

با , كرَى هيض ماناى نيية, نووسراوة كرَى, و حةوتسبةت خاَلى دوو و شةش يمن يةك تَيبينيم هةية بةن
, يةعنى وشةكة جوان نيية, ضونكة ئةوانة كرَيضى نيينة, لةجياتى كرَى بنووسرَى خةرجى باشرتة

, نيسبةكة باشة, سبةت نيسبةكةيبةن, سبةت ئةوةى كة كوردى شةهيد با كضى شةهيديش بطرَيتةوةيبةن
, بةاَلم شةهيد هةية تاكو ئَيستا حوكمى ئيعدامى كراوة و كوذراوة, هةرضةندة رةرق لةنَيوان شةهيدان نيية

لةبةر ئةوةى نيسبةكة , دةبَى رةرقةك هةبَى لةنَيوان ئةو شةهيدانة, تاكو ئَيستا جةنازةى نةهاتؤتةوة
 .سوثاس, هةبَى باشرتة

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بة اقرب قص)بكرَيتة , (سكنية فى مسقط راسهوحدة )ثَيم باشة لةدواى ( 0) بةرداستى من لةيةكةم بردطة
لةاليةكى ديكة لةوانةية موستةحيل , لةبةرئةوةى هةم عةدالةتى تَيداية لةاليةك ,(من مدينة مسقط راسه

/ مخاَلى دووةم, ئةوة خاَلى يةكةمم, لةمةسقةت راسةكان ئاوةدان بكرَيتةوة لةبةر هةر هؤيةك بَينت, بَيت
الصحية و احلكومية و االهلية  املراكز)من ثَيم باشة ئةوةش ئينارة بكرَيتة سةر دواى , (6)لة دووةم بردطة 
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يةعنى موستةشئاى ئةهليش ثةجنا لةسةداى ئيلنام بكرَين كة ئيعئا بكرَين كةس و , (نسبة مخسني باملئةب
 .سوثاس, كارى شةهيدان لة موعالةجة كردن

 :باشا خضر محدابةردَين ظيان 
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

, كة كةرائةى علمى ديار بكرَى, بةاَلم من دووبارة داكؤكى دةكةم لة خاَلى ثَينج, تَيبينيةكامن هةمووى طوترا
لةم قانونة با هةموو , كة ئةوة مناَلة شةهيدة يان ئةنئالة, ضونكة لة رةوشى ئَيمة ئيستغالل دةكرَى

, لةطةَل ئةو ثَينج دةرجةش نيمة بطةردَيتةوة, بةس لة ناحيةى علمى نةخَير ,يارمةتيةكيان بؤ دابني بكرَى
 .شةهيدةكانى تر كَينة؟ سوثاس, بؤ شةهيدةكانى ترة% 50لةخاَلى سَييةم دةَلى , يةك خاَلى ترم هةية

 :بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

شةهيدةكانى تر كَين؟ , هةر ئةو ثرسيارةم هةبوو, سة ناكةملةبةر ئةوة ق, كامن طوتراهةموو بؤضوونة
 .سوثاس, كة كورد و كضى شةهيد بطرَيـتةوة هالة و نازناز خامن 0لةطةَل هةموو رةئيةكانى د

 :حممد بابان ا دفؤاد .بةردَين د
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

ش بؤ ضارةسةركردنى نةخؤش بردطةى شة, بؤ ضارةسةركردن هاتووة, بةرداستى بردطةى شةش و حةوت
, رَيمبردطةى حةوتيش بؤ ضارةسةركردنى كةس و كارى شةهيد لة دةرةوةى هة, هاتووة لةناوةوةى هةرَيم
لةهةر دوو بردطةكة بكرَى ( كرَى)لةبةرئةوة من ثَيشنيار ئةكةم وشةى , ثَيبكرَى بةاَلم بةبَى ئةوةى هَيماي

لةثاش كةس و كارى شةهيد دةرةوةى بؤ زياد , و( اليفكل تك)عةرةبيةكةشى بكرَى بة , (تَيضوون)بة 
ع مةبةستى ئةوة بووة كةوا ضارةسةركردن لةدةرةوةى هةرَيم لةسةر يضونكة بةرداستى موشةر, بكرَى

 .سوثاس, حكومةتى هةرَيم بَيت
 :بةردَين رتاح عبدا  نقشبندى

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, كريم باسى كردكاك كة ( 0)طةي برد, سةر خاَلَيك دةكةمةوةبةاَلم تةئكيد لة, نيوةى قسةكامن كران

 .سوثاس, عائيلةى شةهيد تةخويل بكرَى لة مةسقةت راسةكةى يان لةو شوَينةى كة تيايدا ساكينة
 :مةمخورى سعيدغفور طاهر بةردَين 

 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 
لةبردطةى يةكةم , تة ماددةى حةوتةمةبوو تَيبينيةكانى من لةسةر ئةو ماددةية ئةوةية كة ماددةى هةشتةم

ى خانةوادةبيكةينة , ئةطةر ئَيمة ئةوانة هةَلبطرين, (خةباتكار و ئةنئالكراو خانةوادةي)خاَلى يةكةم 
بةاَلم , اَلتى بؤ زياد بكةينوئةطةر نا ئةبَى  شةهيدى هاو, اَلتيش دةطرَيتةوةوئةوكاتة شةهيدى هاو, شةهيد

خاَلى , لةبردطةى يةكةم/ دوو, ئةمة خاَلَيك, ئةوة هةموو شةهيدَيك دةطرَيتةوة ى شةهيدكةومتان خانةوادة
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جا ئةطةر لة , من بةرداستى لةطةَل ئةوةم شةهيد هةمووى شةهيدة, باس لةو رَيذانة كراوة, سَييةم
يةعنى لةطةَل ئةوةم كة ئةو رَيذانة , شةهيد هةمووى هةر شةهيدة, ضوار بوو, عائيلةيةك ثَينج بوو

مةسةلةى ئةوةى , من تةئكيد لةسةر قسةى ئةو برادةرانة ئةكةمةوة, لةبردطةى دووةم خاَلى يةكةم, َينَىنةم
يش مارَيكى ئاسايى ئةوكة شوو دةكات , بةس كضى هةية, ضونكة شةهيد هةية كوردى نيية, كة كضى تَيدابَى

سبةت خوَيندن كة باس لة يبةن, يةعنى ثارةى شووكردنى ثَيببخشرَى, خؤيةتى كةئةو ثارةية وةربطرَيت
بةاَلم مةرجى , ثَيم باشة دةرةوةشى بؤ ئينارة بكرَى, قوتاخبانة و زانكؤكانى ئةهلى و ناوةوةى هةرَيم دةكات

دةكرَى خاَلى ثَينج لةطةَل خاَلى دوو برطةى , خاَلَيكى تر لة برطةى دوو, كةرائةى علمى لةبةرضاو بطريَى
لةطةَل لةبةرضاو طرتنى , لةدةرةوةى واَلتيشى بؤ زياد بكرَى بة ئةوةى كة خوَيندن, دوو يةك خبرَى

نةخؤشخانةيةكى تايبةت بؤ ضارةسةركردن و , لةهى شةشةم من ثَيشنيارى ئةوةى دةكةم, كةرائةى علمى
بةناوى نةخؤشخانةى تايبةتى شةهيدان لةشارة سةركيةكان , ثشكنينى بنةماَلةى شةهيد دروست بكرَى

حكومةت كرَيى ضارةسةركردنى كةس و كارى )دةَلَى , وتةمى بردطةى دووةملةخاَلى حة, لةكوردستان
بكرَى بة , (شةهيدان بةرداثؤرتى ليذنةى ثنيشكى تايبةمتةند بةثَيى ياساو رَينماييةكانى لةئةستؤ دةطرَيت

 .سوثاس, يةعنى هةردوو دوو حااَلت, بةناوةوة و دةرةوةى واَلت
 :بةردَين عونى كمال سعيد بناز

 . ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
ذو املشمولون باحكام هذا  يتمتع)دايةتى ماددةى هةشت بةم شَيوةية صياغة بكرَى يمن ثَيشنيار دةكةم ب

, ضونكة حقوق و ئيمتيازاتةكان لةماددةى شةش ديارى كراوة, (القانون باحلقوق و االمتيازات التالية
هةر / دوو, ئةمة يةك, تى قانونيمان بؤ دروست بكاتلةبةرئةوة ثَيويست ناكات لَيرة ناوى بَينني و ئيشكاال

, ى مانط 53ئَيمة كاتَيك لةطةَل جةنابى وةزير كؤبوونةوةمان كرد لةبةروارى , سبةت رةقةرةى سَىيبةن
طةرداندمانةوة سةر , ضونكة ئَيمة تةعليمامتان ماددةى شةش, ئيتيئاقمان كرد كة ئةو رةقةرةية البربدرَيت

ثَيشنيار ئةكةم سةبارةت بة , هةتا تةنسيقى هةبَى لةطةَل ئةو و, وةزيران دةري ئةكات نينام كة ئةجنومةنى
يش ئةوةية ئةو, ان كرديان بؤ ليذنةى ياسايىبردطةى دووةم ماددةى دوو ئيقترياح هةية كة هةندَى برادةر

 ,دةكات كة وةزارةت صةندوقَيك بةناوى صةندوقى هاوكارى كةس و كارى شةهيدان و ئةنئالكراو دروست
, يان زةرةر لَيكةوتن لةكاتى رووداوى سروشتى و, ؤذة و ثَيداويستيةكانهاوكاريان دةكات لةكاتى ثر

كيمياباران و ئيقترياحى دووةميش ئةوةية كة وةزارةت ناسنامةى سةروةرى بؤ شةهيدان و ئةنئالكراو 
, دام و دةزطاكانى حكومةتى هةرَيملةرةرمانطةكان و , بؤ رداثةرداندن و ئاسانكارى كارةكانيان, دروست بكات

 .سوثاس
 :بةردَين عمر عبدالر ن على

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, بةاَلم برادةران تةوزحييان كرد بةشَيوةيةكى باش, ويستم لةسةر رةقةرةى سَي تةوزيح بدةم
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 :امني  د د عثمان ابةردَين 
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

كابرا بيست ساَل ثَيش ئَيستا , ضية لة مةسقةت راسةكةى تحيكمة, بردطةى يةكةم, كهةر لةسةر خاَلى ية
ئَيستا تؤ , هةر دواى شةهيد بوونى كوردةكةى ضووة لة سلَيمانى دانيشتووة, كوردَيكى شةهيد بووة

سبةت يبةن/ دوو, ئةمة يةك, لةو شوَينةى كةنيشتةجَيبووة, بيطةردَينيةوة بؤ مةسةلةن قةاَلدزَى
 .زؤر سوثاس, ةكانةوة عةدالةتى تَيدا نابينم بةرداستىنيسب
 :رضا ا دعبدالرمحن بةردَين 

 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 
من , زياتر اليةنى مادى باس كردووة نةك مةعنةوى, ديارة ئةو ماددةية باسى ماف و ئيمتيازات دةكات و

يدان ماف و هَيماى رَينطرتنيان ثارَينراو كةس و كارى شةه)ثَيشنيار دةكةم بردطةيةك زياد بكرَى بووترَى 
بةس ناكاتة , ديارة وةكو عوررى سياسى و كؤمةاَليةتى ئَيمة رَين لةكةس و كارى شةهيدان دةطرين, (دةبَيـت

بؤ ئةوةى ئيحراج نةبن , ئةوةى كة لةياساكة نةصَيك هةية كة رَين و ئيعتيباراتى مةعنةوى بؤ دابنرَى
 .زؤر سوثاس, ئيعتيباراتى مةعنةويشيان هةبَى با, بةس بة ئيعتيباراتى مادى

 :بةردَين عادل حممد امني
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر بكرَى تةنها , اَلتى نةهاتووةولَيرة شةهيدى هاو, ناصح و كاك عةونيم هةية 0من هةمان راى د
ى طةى يةك ئةَلَى خانةوادةت بة بردجا سةبارة, بيانطرَيتةوة كة لةم ياساية هاتووة ئةم مارانةئةوانةى 

كة  , لَيرة ئةَلآ لةشوَينى لةدايك بوون, كاميان؟ ضةند كةسيان؟ لةكوَى؟ ئةوةى بؤ دابني ئةكرَى و, شةهيد
سةبارةت بة , من ثَيم باشة لةسنوورى ئةو قةزاية بَى كة لَيى نيشتةجَيية و, ئةو ئةندامانة زؤر باسيان كرد

سةبارةت بةخةرجى طةرداندنةوةى تةرمى شةهيد , هاتووة باسيان كردكوردو كض ئةوة لةكورديةكة ئةوها 
شةهيد هةية لةشةردَيك دوور لةشار لةشاخَيك يان لةوال شةهيد , لةدةرةوةى هةرَيم بؤ لةناوةوةش نةبَى

بابَلَيني بةشَيكى , با وةكو رَينطرتنَيك بؤ شةهيدةكة با حكومةت ئةم مةصرورة لةئةستؤ بطرَيت و, بووة
ئةوانة , شَيوةيةك ئازاردران ووشةش مانط بةهةم ئةوانةى كة لة تؤبناوة, نط هةبوو لةئةنئالزؤر طر

با وةكو , حةق واية بةالى كةمةوة ئةطةر مووضةش نةبَى, بةهيض شَيوةيةك لةم ياساية باس نةكراينة
 .سوثاس, شوَينى نيشتةجَيبوون بؤيان دابني بكرَى و لَيرة ئاماذةيان ثَيبكرَى

 :توريق صاحلحممد  طلعت بةردَين
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

مةسةلةن كةسَيك كوردى لة , ئةو جَيطايةى كة خؤيان داواى دةكةن, سبةت خانى كردن بؤ عائيلةكانيبةن
با ئةو جَيطايةى كة خؤيان داوايان دةكةن بؤيان , بةغدا شةهيد بووة ناكرَى لة بةغدا يان لة موصَل بكرَى

, دوَينى لة رؤذنامةى خةبات خوَيندمةوة كابرايةك هةشت منداَلى شةهيد بووة, كةمخاَلةكةى دي, بكرَى
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ئَيسك , ئةوى دى كة ئةو خوشكة باسى كرد, يةعنى ئةو نيسبةتة هةَلبستى  ثَيم باشة, لةطةَل خَينانةكةى
 .زؤر سوياس, و ثروسك بكرَيتة تةرم

 :بةردَين صربية غئار امني
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 نبةس مةسةلةى نيشتةجَيبوون و كوردو كض و خوَيند, منيش تةئيدى ئةو رةئيانة ئةكةم, ئيةكامن وترارة
بةثَيى ئةو خاَلانة , خاَلَيكى تر كة جةخت لةسةر ئةوة ئةكةمةوة, بة ثَيى زةوابت و دادثةروةرانة بَيت

ةية رةرامؤشيان كردووة بؤية هةندَى اليةن ه, ئَيستا طررتى مادديان هةية, بوعدى مادى دةطرَيتةوة
ثَيشنيار دةكةم سةنتةرى تايبةتى هةبَيت بؤ لَيكؤَلينةوةو ضارةسةرى , وةك بوعدة مةعنةويةكةى, لةخؤيان

 .سوثاس, كؤمةاَليةتى و دةروونى
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدرى

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةحقيقةت ديارة ثاش , كرا لةسةر رؤشنايى ئةو تةعديالتةى كةلةسةر ماددةى شةش و حةوت

, (شهيداليتمتع ذوى : اوال)دوو موصتةَلةح ئيستيعمال كراية , تةعديالتةكة هةندَى رةئيى دَيتة ثَيشةوة
اغ بكرَيتةوة بةحقيقةت ماددةية سئةو دوو موصتةَلةحة ئةبَى لةو , (شهيداللة متلك عائ)لةيةكةميش دةَلَى 

بؤ , يةعنى لَيرة وةرةسةكة تةحديد بكرَى, وةرةسةى شةهيدة, ةبةقةناعةتى من لَيرة مةقصود وةرةسةي, و
لةئةصَلى , شةهيدى موئةنئةل هاتووة/  دووةم, ئةمة يةك, ئةوةى لةطةَل ماددة شةش جيابكرَيتةوة

 .زؤر سوثاس, قانونةكة كردمانة شةهيدى ئيبادةى جةماعى
 :بةردَين شيخ ا  ابراهيم شيخ ا 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر ئةويش وةكو خاَلى سَييةم بكرَيتة , كةى زؤر بةكةم دةزامن% 50من , دةربارةى نيسبة بؤ شةهيدان

مةسقةت رئس  تةجَيبوون باشرتة لةوةى لةجَيطايى نيشدةربارةى خانوو لةجَيطا, كى باشةثَيم شتَي% 00
تؤ ئَيستا ثارضة زةوى , موصَلة دةبينى كابرا تةوةليدى بةغداية يان, هةروةك برادةران تةوزحييان دا, بَيت

لَيرة ناتوانى لةبةغدا زةوى يان خانووى ثَيبدةى لةو شوَينانةى كةداخلى هةرَيم نينة , يان خانووى ثَيبدةى
ثَيم باشة لةهةر شارَيك لة شارة طةورةكانى , من بردطةى شةش بةزياد دةزامن/ سَى, نيشتةجَييان بكةى

ضارةسةركردنى عائيلةى شةهيدان دروست بكرَى لةجياتى ئةو كوردستان نةخؤشخانةيةكى تايبةت بة 
 .زؤر سوثاس, ئيرت رةئيةكانى ترم برادةران هةموويان باس كرد, بردطةية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيش ئةوةى ئةوةى ماوة قسة , ئَيستا تةقريبةن نيوةى ئةوانةى كةناومان نووسيوة قسةيان كرد, سوثاس

بؤ ئةوةى بريتان , بة جةنابى وةزيرة و ليذنةى ياسايى مواَلحةزةتةكان كة كران من ررسةت ئةدةم, بكات
ليذنةى ياسايى هةر , لةرةقةرةى سَيية, اَلتى نةهاتووة دةبَى ئةوة موعالةجة بكةنوهاو/ يةكةم, خبةمةوة
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ش تةرح رةئيةكي, رةئيةك تةرح كرا كة هةر هةمووى وةك يةك بن و, هةمووى داواى كردووة ئيلغا بكرَى و
ضونكة , ليذنةى ياساش ئةَلَى هةر هةمووى ئيلغا بكرَى مبَينَينت بؤ نينام, %00كرا ئةَلَى هى ضوارةم ببَيتة 

كة حكومةت تةبةناى تةكاليف , مواَلحةزات درا لةسةر مةسةلةى تةكاليف, تةرصيالتى زؤرى تَيداية
مواَلحةزاتى , لةداخليش بَى, نةبَىهةرَيم هَينانةوةى رورات تةنيا لةخارجى مواَلحةزة درا لةسةر , دةكاتن

جةنابى وةزيرة , جةنابى وةزير نووسيويةتى لةطةَل ليذنةى ياسايى, تريش درا رةنطة من هينم نةكردبَى
 .رةرموو, ئَيستا داوات لَيدةكةم جوابيان بدةيةوة

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 . ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن

ئةو ياساية لةسةر ئةساسى تةعليماتى , بكةمةوة ىدةمةوَى دووبارة, واَلتى بؤ نةهاتووة لَيرةومةسةلةى ها
واَلتى وها, شةهيدى سةنطةر يةزاتةكان دةدراالةهةردوو دةزطا زؤربةى ئيمتي, ثَيشوو دانراوة دةزطايدوو 

, كومةتى هةرَيمى كوردستان و مينانيةكةىئةوةش ئيعتيماد كرايتة سةر تواناى ح, بةس مووضةى ثَيئةدرا
ئايا دةتوانَى ئةو ئيمتيازاتانةى بداتة شةهيدى , اَلتيمان هةيةوضونكة ذمارةيةكى زؤر لة شةهيدانى هاو

اَلتيش؟ لَيرةدا وئايا دةتوانَى بيداتة شةهيدى هاو, ئَيستا كة ئةنئال و جينؤسايديش ئينارة كراية, سةنطةر
, بؤية تايبةت كراية ثَيشرت بةس دةدرا بة شةهيدى سةنطةر, ية لةو مةرحةلةحكومةت ئةو توانايةى ني

اَلتى  وبةاَلم هاو, شةهيدى ئةنئال و جينؤسايد و كيميابارانيش ةين كة بدرَيتةبةاَلم ئَيمة لةو ياساية وا دةك
ازاتةكة ئيمتي, ئةطةر هةوَل بدةين لةاليةن حكومةتى هةرَيم و مينانيةكةى كة مووضةكةى زياد بكرَى

/ خاَلى دووةم, بؤية بةم شكلة هاتووة, رةنطة بارَيكى زؤر قورس لةسةر بارى حكومةت دروست دةكةين
ئةوة , من دةمةوَى بؤ برادةران ئةو تةوزحية بدةم كة نيسبةكة بؤ ضيية, سبةت ئةو نيسبةيةيبةن

مةسةلةن دة كةس لة , يدواَلتى و جينؤساوضونكة ناديرةن لة شةهيدى ها, بةتايبةتى بؤ ئةنئال دانراوة
يان , ئةوة بؤ ئةوةية ئةطةر ضوار كورد, بةاَلم لةئةنئال و كيمياباران ئةمة دروستة, خَينانَيك شةهيد بووة

واتة سةَلنت ئةوا سةد لةسةد , ئةوانةى كة خَينانى خؤى هةية, دة كورد لةخَينانةكة شةهيد بووبَى
ئةوا ئةوكات تؤ ثَينج , واتة بةس دايك و باوكى وارسن, بةاَلم ئةوانةى كة سةَلت نني, مووضةكة وةرئةطرآ

بؤ ئةوةى حةقى ئةوان , بةَلكو لةوَى بةنيسبة موعالةجة كراية, يان دة مةعاش نادةيتة باوكةكة, مةعاش
ئةوة ئةطةر سةَلت , هى دووةم لةسةدا ثةجنا و بةم شَيوةية, هى يةكةم لة سةدا سةد وةرئةطرَى, نةخورَى

بةاَلم ئَيمة بؤية , ةر سةَلت نةبوون ئةوا هةريةكة و بةجيا مةعاشةكة سةد لة سةد وةرئةطرَىبةاَلم ئةط, بن
بؤ ئةوةى بةنينام لةئةجنومةنى وةزيران , وا لةطةَل ليذنةي ياسايى رَيكةوتني كة ئةو نيسبةية لَيبةطةردَيني

, ضونكة ئةوان نةك ضوار, طلةيى زؤر هةية لةاليةن خةَلكى ئَيمة/ لةبةرئةوةى يةك, موعالةجة بكرَى
ئايا تا ضةند , ئةمةش دةوستَيتة سةر تواناى حكومةت و مينانيةكةى, داواى دوازدة دةكةن, داواى دة دةكةن

نيسبةكة با لةوَى , بؤية بؤ مينانةى حكومةتى هةرَيم لَيبةطةردَيني, دةتوانى تةقةبوىل ئةو مةسةلةية بكات
, بةاَلم ئَيمة وامان ثَي باشة, دةكرَى ئةوة تةسبيت بَى, كرَىبة حنورى وةزيرى مالية نيسبةكة تةحديد ب
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تةبعةن هةموو ثرسياريان كرد , ئةسةمةسةلةى مةسقةت ر, ئةوة موقتةرةحى وةزارةتة و ليذنةى ياساشة
لةبةر ئةوةى ئةوة , يان ئةو خانووةى كة ثَيى ئةدرَى لةشوَينى ويالدةى خؤيةتى, بؤضى خانووةكة

ئَيمة دةزانني لةنةتيجةى ثردؤسةى جةرميةى ئةنئال زؤربةى , ةلةى ئةنئالةبةدةرجةى يةك بؤ مةس
, ئةوانةى بةر شااَلوى ئةنئال كةوتن زؤربةى خةَلكى الدَييةكانى كوردستان بوون, طوندةكان وَيران كران

دةبَى بةاَلم , ئةوة عةدالةتى نيشتيمانى لةسةدا سةد تةتبيق ناكات, هةدةف لةوة تةبعةن دووبارة دةكةمةوة
ئَيمة ئةمانةوَى , ئاوةدان كردنةوةى طوندةكانى كوردستان, لةثشت ئةمة ئاماجنَيكى زؤر طةورةتر هةبَى

طوندةكان , بؤ ئةوةى تةشجيعى بكةي كة بطةردَيتةوة و, لةشوَينى نيشتةجَيبوونى خؤى خانووى بؤ بكرَى
خةَلكةكة هاندةدةين بؤ ئةوةى  ئةوة هةموو, ئةطةر ئَيمة بةمة تةشجيعيان بكةين, ئاوةدان بكرَيتةوة

ئةس ةبؤية تةئكيدم لةسةر مةسقةت ر, طوندةكانيش ئاوةدان نةبنةوة, لةشارة طةورةكان نيشتةجَينب و
بةاَلم ئةوةش , خَينانى شةهيدةكان لة شارة طةورةكاننموتةئةكيدم زؤربةى هةرة زؤرى  من, كردةوة

بةاَلم خؤزطة هةموويان , و مةسةلةيةكى ماددىدةستكةوتَيكة دةتوانَى بيئرؤشى و موستةريد بَى وةك
بؤ ئةوةى خنمةت , ئةطةر وةزارةتى تر هاوثةميان بن, اندةدران بؤ ئةوةى بطةردَينةوة شوَينى خؤيانه

ئةوةش , مةسةلةى هَينانةوةى تةرمةكان, بؤ ئةوةى طوندةكان ئاوةدان بكرَيتةوة, طوزاريان ثَيبدرَى
 ئَيسك و ثروسك ئةبَى بكرَيتة بة ,تةبعةن راست دةكةن و, ن باسيان كردمواَلحةزةك بوو كة زؤر لةبرادةرا

ئةمة تةنها بؤ ئةوانةية , بةاَلم يةك شت هةية مواَلحةزة, تةرمةكان لةبةر ناوة ثريؤزةكةى ئةوان
, يان لةناوضةيةكى كوردستان, كةلةردؤذانى ئاوارة و لةدةرةوةى واَلت شةهيد بوونة و نَيذراون ئَيستا دَينةوة

بةاَلم بؤ , نَيذراوة و كةس و كارى ئةيةوَى ببياتةوة شوَينى لةدايك بوونىنةلةشوَينى خؤى و شارى خؤى 
لةقانونى حيمايةى مةقابرى , كة دةوَلةتى ريدرداَل دةبَى بيكات, ئةنئال قانونى مةقابرى جةماعى هةية

ةى هَينانةوةى تةرمى حكومةتى مةركةزى موكةلةرة و ئيلنام دةكات كة تةكليئ)جةماعى دةَلَى 
بؤية بؤ , (ئةنئالكراوةكان لةئةستؤى خؤى بطرَيت و بيانهَينَيتةوة كوردستان و شوَينى ئةصَلى خؤيان

ثاشان كاك عادل باسى واريسةكانى , تةعوينةكةش ئةو بيدات, ةزى موكةلةرة وئةنئال حكومةتى مةرك
, نةوادة دووبارة كاك شَيروان مواَلحةزةيةكى داكةدةَلَيي خا, تةبعةن لة ماددةى ثَيشوو تةحديد كراية, كرد

, لةو رؤذانة دياريدةك روويداوة, كة ئَيمة كؤمةَلة مةقايسَيكمان دانا دةيان طرَيتةوة, هةر ئةو واريسانةية
رَينطرتن لة كةس و كارى شةهيدان لةكاتى )ثَيم واية ئةطةر ئةو رةقةردةية لة ئيمتيازاتةكة زيادة بكرَى 

ضونكة حاَلةتَيك , (ى بكات بةرثرس بَىئةوةى ثَيشَيل, َينَيك كة ثَيويست بووهةر شوموعامةلة و لة
روويداوة ثَيم واية لةبةردَيوةبةرايةتى هاتووضؤ لة سلَيمانى كوردة شةهيدَيك نازامن خَينانى شةهيدك 

اية ئةطةر كةسَيك ثَيم و, بةردةوام مةقالة لةسةر ئةوان دةنووسرَى, سةردانى ئةوانى كردووة و ئيهانة كراوة
خوانةخواستة جورئةت بكات رَين لةكةس و كارى شةهيد و ئةنئالكراوةكان نةطرَى دةبَى موحاسةبة بكرَى 

ئةوة , بؤية ئةطةر ئةو خاَلة هةبَى مةسةلةى رَين طرتن هةروةك صربية خان وتى, بانطى دادطا بكرَى, و
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تةئيدى رايةكةى كاك كريم حبريش , هةبَي ولةطةَل هةموو خاَلةكانى ديكةى ئيمتيازات , شتَيكى باشة
 .زؤر سوثاس, بةاَلم ئةطةر بكرَى لة صياغةيةكى قانونى دابردَيذرَى, دةكةم

 (:زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

ذنيان تةنها ئةو شةهيدانة بطرَيتةوة كةئةعنةبن و , سبةت بردطةى سَى كة جةنابى وةزير ئاماذةى ثَيدايبةن
يف حالة استشهاد اكثر ), يدةى لةسةر دابنرَى باشةةلَيرة بردطةكة موتَلةقة بةرداستى ئةطةر ئةو ق, نةهَيناوة

يةعنى , (شهيد اعزبالرواتب مبوجب نظام خاص ان كان الواحدة حتدد العائلة المن شخص واحد ضمن 
هةَلبطريَى ( من خارج االقليم)ةرت ئةطيسبةت هَينانةوةى رورابةن, ديد بكرَىدةبَى بةم شَيوةية تةح

سبةت خاَلى حةوتةم يبةن, بةموتَلةقى عيالجى موشكيلةكة دةكات( تتحمل احلكومة اعادة روفات الشهيد)
, خاَلةكة بةموتَلةقى و بةعام هاتووة, كة برادةران باسيان كرد كرَيى موعالةجة لةدةرةوة و لةناوةوة

 .زؤرسوثاس, ة بَلَيني لةدةرةوة و لة ناوةوةثَيويست ناكات لَير ,هةردووكى دةطرَيتةوة
 (:كمال كةركووكى1د)بةردَين حممد قادر عبدا 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, كى نيشتةجَيكردن كة هاتووة ديارى نةكراوة ضؤن بَىةيةيةك, خاَلى يةك, بردطةى يةك, لةمادةى هةشت

لةبةرئةوة ئةبَى , ة كةمة و هةية زؤرترةضونكة عائيلة هةي, موناسب يان طوجناوى بؤ ئينارة بكةين
, لةبردطةى دوو كةباس لة ئَيسك و ثروسك دةكات, ئةو يةكةى  نيشتةجَيية ديار بَى, لةياساكة ديار بَى

, ئةوة بكرَيـتة تةرمى ثريؤزى شةهيدان جوانرتة, بةرداستى ئَيمة شةهيدامنان سةروةرترين شتة الى ئَيمة
ئةو خانةوادانةى كة لة سَى شةهيد زياتريان هةية ميدالَيكيان , زياد بكةينثَيشنيار ئةوةية خاَلَيكى تر 

وةكو , دةربكرَىوةزارةتى شةهيدان و ئةنئالكراوان لةطةَل ئةجنومةنى وةزيران نينامَيكى ثَي, ثَيبدرَى
دالة لة ئةو مي, عنى ئَيمة كة ئَيستا ثارةكانيان كةم ئةكةينةوة با ميدالَيكيان ثَيبدرَىية, ئيعتيبارَيك

ئةطةر ئةمة ئينارة بكرَى بةرةئيى , ئةجنومةنى وةزيران بةثَيى ئيمكانيةتى حكومةت بنانَى موقابلى ضيية
راوان هةرضى بَينت لةاليةن حكومةتى هةرَيم و وةزارةتى شةهيدان و ئةنئالك, من زؤر طرنطة بؤيان دابنرَى

 .زؤر سوثاس, داوا بكةن ئةوة ئينارة بكرَىئَيوةى بةردَين دةكةم كةلة  من داوا, بة نينام رَيك خبرَى
 :بةردَين ررست ا د عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةحدة سةكةنيية بةزمانى  ,(شهيد املناضل و املؤنفل وحدة سكنيةالمتلك عائلة )لة رةقةرةى يةك هاتووة 
 .سوثاس ,بكرَى( او قطعة ارض سكنية) ىمةرروزة ئينارة, شوقةية يان خانووة, قانون

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/ )بةردَين ضنار سعد عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم بةعةمدى نووسيمان , ئَيمة بَيطومان دةزانني ثَيشرت زةوى زياتر دراوة بةكةس و كارى شةهيدان
زؤربةيان , نيان نةكاتضونكة زةوى رةنطة ضارةسةرى كَيشةكا, زةوميان نةخستة ناوى, وةحدة سةكةنيية
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بةاَلم ئةطةر وةحدةى سةكةنى بَيت ثَيم واية ئةوة , زةويان وةرطرتووة نةيان توانيوة بيكةنة خانوو
 .سوثاس, هاوكارى زياترة بؤيان

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 . رةرموو, دياريان كردووة و ثارةيان بؤداناوة, ديارة ئةوة موقتةرةحى حكومةتة

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/)عد عبدا بةردَين ضنار س
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

حكومةت , كةقانونةكة دةرضوو ضةند هةزار شةهيد و ئةنئاملان هةية لةكوردستان, ئةوة بةو ماناية نيية
تةبعةن ئةوة نة لةتواناى حكومةتى كوردستانة و نة , مولنةمة بةردؤذَيك بؤ هةموويان خانوو بكات

النَيكى درَيذخايةن و ث, سرتاتيذيةتَيك دابنَيني, المنان هةبَىبةاَلم ئَيمة دةتوانني ث, ةتى مةركةزيشةحكوم
لةوان , هةية يانوةزعَيكى زؤر خراث, ئةوانةى كةئَيستا زؤر ثَيويستيان ثَييةتى و, كورت خايةن دابنَيني

, مةحاَلة حكومةت ئةوة بكات, َلية ولةبةرئةوةى ئةوة بةرداستى شتَيكى خةيا ,بةمةرحةلة دةست ثَيبكةين
 .سوثاس

 :شكرية رسول ابراهيم1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةندَى لةخوشكان و برادةران ئاماذةيان ثَيكرد , بةرداستى ئةو خااَلنةى كة الى خؤم تةسجيلم كردبوو
لةسةر قانونةكة ئةطةر ثَييان باش بؤ ئةوةى ئينارة بكرَى , هةندَى تَيبينى و هةندَى خاَلى تايبةمت هةية

منيش هاوردام , كة باسى شوَينى نيشتةجَيبوون دةكرَى, خاَلى يةكةم, سبةت ماددةى هةشتةميبةن, بوو
بؤيان بكرَيتة يةكةى , بةاَلم خاَلَيكم هةية ئةوانةى لةردابردوو زةويان وةرطرتيية, لةطةَل هةموويان

خاَلى سَييةم كةدةَلى لة خَينانَيك ثرت لة , خاَلَيكى ترم هةية, ترة ىئةمةش وةكو ئيمتيازاتَيك, نيشتةجَي
لةخَينانَيكدا ضةند شةهيدى سةنطةر يان )جوانرتة ئةطةر وا بنووسرَى , كةسَيك لةخَينانَيك شةهيد بووبَى

سبةت يبةن, لةطةَل ئةوةشم ئةو رَيذةية نةمَينَى, (مووضةيان وةك يةك بَي, شةهيدى جينؤسايديان  هةبَى
كة حكومةت خةرجى طةردانةوةى ئَيسك و ثرؤسكى شةهيد لة دةرةوةى هةرَيم لة , خاَلى سَييةم, وةمدو

لةواَلتانى جريانةكامنان بةتايبةتى ئَيران كؤمةَلَيك طؤردى , بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن, ئةستؤ دةطرَى
ضةند , ن نووسيومةمن لةموزةكةرةيةك بؤ وةزيرى شةهيدا, بةكؤمةَل هةية ناويشيان لةسةر نووسراوة

ئايا ئةوانيش دةطرَيتةوة بةثَيى ئةو قانونةى كة بؤ حيمايةى , طؤردَيكى بةكؤمةَليشمان هةية بؤ ئةنئال
يان ئةوة , حكومةت ئةمة دةطرَيتة ئةستؤ, حةز دةكةم ئةمةشم وةاَلم بداتةوة, مةقابرى جةماعى دانراوة

, مرياتى جَيماوةى شةهيد لةباجى تةريكةكانى, سبةت خاَلى ضوارةميبةن, ثةيوةندى بة مةركةزةوة هةية
هةروةها ثَيشنياز , ئةوة لةجَيى خؤى دةبَيت, ئةطةر باجى دةرامةت و خانوو و زةويشى بؤ زياد بكرَى

بؤ هاوكارى , وةزارةت صندوقَيك بةناوى صندوقى هاوكارى بؤ كةس و كارى شةهيدان دروست بكات, دةكةم
داوا دةكةم وةزارةت , يان زةرةر لَيكةوتوو بةهؤى رووداوى سروشتى, نيانلةكاتى ثردؤذة و ثَيداويستييةكا

هةروةها لةطةَل , بؤ كار ئاسانيان, مةى سةروةرى بؤ كةس وكارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكانيش بكاتاناسن
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طةيةك بؤ كة خةَلوةت, من ئةوةش ئينارة دةكةم, ئةو خاَلةى خوشكة صربيةم كة تةكميلةى كرد
نةى كة ئَيستا طةرداونةتةوة لة ئةوا, بةرداستى ئَيستا زؤربةى زؤريان لةطةرميانة ان بكرَيتةوة،ثةككةوتووةك

لةثاَل ئةوةى كة سةنتةريان بؤ , ئةطةر خةَلوةتطايةكيان بؤ بكرَيتةوة, زؤربةيان ثةككةوتةن, سةملاننوطرة
كة دكتؤرا و ماجستَيريان , َيداوا لةوةزيرى شةهيدان دةكةم خةاَلتى ئةوانة ناو بةناو بدر, بكرَيـتةوة

كة تائَيستا خؤشبختانة شةش نامةى ماجستَير و دكتؤرا لةسةر ئةنئال و , لةسةر شةهيدان وةرطرتووة
طرنطى بة , بااَل بكرَىخوَيندنى هةروةها داوا لة بةردَينى دةكةم كة داوا لةوةزارةتى , شةهيدان وةرطرياوة

هةروةها داواكاريشم كة ئينسؤكلؤثى تيابَى , ر طرنطى ثَيبدرَىبؤ ئةوةى زيات, مةسةلةى شةهيدانيش بدرَى
داواش لة وةزارةت دةكةم ئةو , شةهيدان ضؤن ئينسؤكلؤئةوان , وةكو حنبى دميوكراسى كوردستانى ئَيران

 .زؤر سوثاس, داخوازيانةم جَيبةجَى بكةن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كةهاوكارى كوردة شةهيد لةكاتى ,  كوَيستان خان بوو داىمواَلحةزةيةك وابنامن , تكاية ئيختيصار بكةن

زان خان سَو, صيغةكةى رَيكبخرَيت, يةعنى صيغةكةى تةواو نيية, تةحديد بكرَى بؤ يةك جار, ذنهَينانى
 .رةرموو

 :بةردَين سَوزان شهاب نورى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

الدَييةكان , راوةكان لة شوَينى نيشتةجَيبوونى خؤىسةبارةت بةوةى كة بَلَيني بؤ عائيلةى شةهيد و ئةنئالك
خؤ ئَيستا ضاوةردَي ناكةن حكومةت بَى بَلَى رةرموو ئةوة  ثارضة زةويَيكة بؤت , موَلكى خؤيان بووة

الدَييةكان موَلكى خؤيان بووة بة دةيان و سةدان دؤمنيان , جياكةمةوة و خانوو لةسةرى دروست ئةكةم بؤت
 ئةبيين, ى رزطارى و ناحيةى شؤردشناحيةلة ئَيستا هاتوون خراون بَلَيني , ل كراونبةجَيهشتووة كةئةنئا

لةناو ئةو شوَينانةش موجةمةعى كؤن لةو شوَينانةشة ئَيستاش خةَلك هةية كة بَى زةوية و بَى شوَينى 
دَى موَلكى ضونكة ال, هيض دةاللةتَيكى نيية( فى مسقط راسه)يةعنى لةبةر ئةوة بةرداستى , نيشتةجَيبوونة

لةبةر ئةوة , ك بؤ خؤى بة قورد دروست ئةكاتةوة سةر موَلك و ئةرزى خؤى خانوويةئةضَيت, خؤى بووة
سةبارةت بة نيسبةكان بؤ ئةو كةسانةى كة ماَلَيك ضةند شةهيدَيكيان هةية , مةسقةت راسةكةى البربدرَيت

, سةبارةت بةخاَلى يةكةم, زؤر كةمةهةر % 50بةرداستى , بَيت% 00هةتا كةمرتينيان با لة , و ئةعنابن
كة ( تتحمل احلكومة: )لةخاَلى دوو, ئةبَى بةكضيش بدرَى, منيش هاورِدام ضؤن بةكورد ئةدرَى سولئةى زةواج

ضونكة مناَلى ئةنئالةكانيش حةقى , تةبعةن ئةبَى موئةنئةلينيشى بؤ ئينارة بكرَى, ئةوالدى شوهةدا
دةزطاى  هةموو ساَلَى, ئَيمة لةسلَيمانى هينَيكمان هةية, عةكانئةوةيان هةية لة خوَيندطا و لة جامي

جا هيوادارم ئةمةش لَيرة لةاليةن , هةموو ساَلَى, نى شةهيدانى سةركةوتوو خةاَلت دةكرَينشةهيدان مندااَل
والعقار و )حةز دةكةم ئةوةشى بؤ ئينارة بكرَى , سةبارةت بة زةريبةى تةريكة, وةزارةت بةردةوام بَى

( يعفى ذوى شهداء)سةبارةت بة , يةعنى لةياساكان كة تايبةتة بةوان, (ل املقرره يف القانون اخلاصة بهمدخال
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بةاَلم هةندَى رةحص , كة ئةضيتة ذوورةوة بؤ رةحص, خةستةخانةى ئَيستا ثَينج هةزارت لَيوةرئةطرَى
ئةضيتة الى , ج ئةكرَىيان زؤر كةم خةَلك لةناو خةستةخانةكان عيال, هةية ئَيستا لةخةستةخانةكان

يان ئةوةتة  خةستةخانةى تايبةتيان بؤ , دكتؤر ئةَلآ ئَيوارة وةرة بؤ عيادة و ثارةكةى ثَي صاف ئةكات
كردنةوةى سةنتةر بؤ اليةنى كؤمةاَليةتى و , يان ئةوة هيض مانايةك ناطرَى, دروست بكرَى لة شارةكان

بؤ ناسنامةكةش سةد , يان بةو سةنتةرانة هةيةضونكة ئةوان لة هةموو كةس زياتر ثَيويست, دةروونى
بؤ ئةوةى ئةو كةسة كة ضووة شوَينَيك , يةك ناسنامة بَى ,بةاَلم ناسنامةكة موةحةد بَى, لةسةد لةطةَلدام

موعامةلةيةكى , تةعليماتيش دةربكرَى كة هةَلطرى ئةو ناسنامانة لة كاتى موعامةلة, موعامةلةى بؤ كرا و
ان لةناو وةزارةت بةردَينان ئَيمة خؤم, سةبارةت بة دروست كردنى صندوقى هاوكارى, تايبةتيان بؤ بكرَى

ئةوانة , بَى ئةوةى لة ناو وةزارةت كؤمةَلَيك موَلك هةية, بؤ دروست كردوون دةزطايةكى بةرهةمهَينامنان
بؤ , ى تيايةرجا ئةكةم تةبروعات جؤرة ئيهانةيةك, لةبةر ئةوة جةمع تةبروعات, هةمووى دةخَل رائةكَيشَى

كاتَيك ئةو صندوقة , تؤ ئةو صندوقة ئةكةيتةوة بؤ ئةوةى هاوكارى ئةوان بكةيت, خانةوادةى شةهيدان
نةخَير , وةك ئةوةى لَيبكةيت بةصندوقى زةكات و صةدةقة, ئةكةيتةوة با دةوَلةمةندةكان ثارةى لَيبكةن

ةمةند هةية لةم واَلتة سةد عائيلةى دةوَل, ئةوةى هةوةسى لَييةتى و دةوَلةمةنديشة خؤى يارمةتى بدات
دةوَلةمةند ئةطةر هةوةسى بَى ثَيويست ناكات بَيتة , شةهيد بة مةعاشةكةى وةزارةتيشةوة بة خَيو ئةكات

لةبةرئةوة جةمعى تةبروعات نةبَى با ئةو جؤرة ئيهانةى ثَيوة ديار , ناو صندوقى وةزارةت و ثارة دابنَى
 .سوثاستان دةكةم, زطاى وةبةرهَينان بؤ يارةمةتى دانيانموَلكةكانى وةزارةت و دة, نةبَى

 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئيقترياحيش دةكةم لةسةر ليذنةى ياسايى , باشرتة و( ختصص)ك نابَى لَيرة ةتومةل, ك كراةباس لة تومةل
باس لةخوَيندن ئةوة هةريةك شتة ,  (0)ةَل بردطةى لةط( 5)لة بردطةى , ئةو مةسةقةت راسةى هةَلبطريَى

دواى وةزارةتى  شةهيدان و ئةنئالكراوةكان بة , يةك بردطة هةر باس لةخوَيندن دةكاتنبكرَيتة , دةكاتن
ضونكة , مورداعاتى منداَلة شةهيدانةكان بكاتن, هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى عةمل و شةئوون ئيجتيماعى

بَى , شةهيدانةكان دةبينى لةسةر جادةكان شت دةررؤشن لةخوَيندن دوور دةكةونةوةئَيستا زؤر لةمناَلة 
 ىجا لَيرة تةَلب لة جةنابى وةزير دةكةين كة ضاوَيك, ئةوةى كة هيض حيمايةك يان ريعايةكيان هةبَى

ئايا ئةو ليذنة ثنيشكية سةر بة وةزارةتى شةهيدان و , لة ليذنةى ثنيشكى, ثَيداخبشَينَيتةوة و
 .سوثاس, يان لةئةجنومةنى وةزيران ليذنةيةكى ثنيشكى خاص دائةنرَى, نئالكراوةكانةئة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 كاك روئاد رةرموو نوقتةى نينامت ضيية؟
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 : بابان حممدفؤاد امحد 0دبةردَين 
 .  ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

, لةبةشى دووةم هاتووة( 6)بةرداستى بردطةى , من روونكردنةوةيةكم هةية لةسةر ئةو ثَيشنيارةى كة كردم
بؤ ضارةسةركردنة ( 7)بردطةى , (داخل االقليم)بةئاشكرا ديارة ئةَلَى , لةناوةوةى هةرَيم و بؤ ضارةسةركردن

ليذنةى ثنيشكى بؤ ضارةسةركردنة لةدةرةوةى , ضونكة باسى ليذنةى ثنيشكى تياية, لةدةرةوةى هةرَيم
لةبةرة , ضارةسةركردنى نةخؤش لةناوةوةى هةرَيم ليذنةى ثنيشكى ناوَى, رَيمنةك بؤ ناوةوةى هة, هةرَيم

ج االقليم لذوى شهداء بتقرير من عاجلة خارامل تتحمل احلكومة مصاريف)ئةوة ئةبَى ئةوةى بؤ زياد بكرَى 
 .سوثاس, (جلنة طبية خمتصة وفق القانونني و االنظمة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو مامؤستا كاكة, بةاَلم مواَلحةزةيةكى باش بوو, نوقتةى نينامى نةبووهةرضةندة , سوثاس

 :عبدالكريم ابوبكر مصطفىبةردَين 
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

ختصيص , ثَيم خؤشة ئةوةى بؤ روون بكةمةوة, ك و تةخصوصةتومةل, عدالدين باسى كردثَيشةكى مال س
ى لَيي يدوا, ايةك تةخصيص دةكات بؤ مؤزةرَيك هةتا لةناوةزؤر جار حكومةت جَيط, تةمةلوكى تيا نيية

سبةت ماددةى هةشتةم كة يبةن, لةبةر ئةوة وامان نووسيوة, بةاَلم تةمليك ماناى مولكيةية, دةسَينَيتةوة
ئةوة ئريتيباتَيك ثةيدا دةكات هةروةك كاك , (شهيدالمتلك عائلة / اوال)لةئةصَلى مةشروعةكة هاتووة 

تةنيا لةوَى بوويتة عائيلةى , ةويةضونكة لةهةموويان ز, (شهيدالمتلك ذوى )دةبَى بَلَيى , كردشَيروان باسى 
ى شةهيدى يدوا, ئةوة ناطرَيتةوة, عائيلةى شةهيد هةندَى جار وةكو خَينان حيساب دةكرَى, شةهيد

ئةنئةل و بؤ ئةوةى مو, شةهيدى ئيبادةى جةماعية, موئةنئةل نيية, مونازةَل و موئةنئةل نووسراوة
كوردى شةهيد ئَيمة , ثاشان زؤر لة خوشك و برايان باسيان  كرد, كيمياباران و هةموو ئةوانى تر بطرَيتةوة

, ضونكة ئةوالد كورد و كضة, ماناى واية كضيش دةطرَيتةوة, (شهداءالمينح اوالد )لةعةرةبيةكةى نووسيومانة 
ئةصَلةن زةريبةى تةريكة نةماوة , (رتكةالبة شهيد من ضريالتعفى تركة )هاتووة , تةرجةمةكة غةَلةتة

هةروةها ئَيمة لةطةَل جةنابى وةزير , هيض كةسَيك زةريبةى تةريكات نادات, هةتا تؤ عةروى بكةى
تفتح الوزارة / ثامنا), مةوةوةك ئَيستا دةخيوَين, ةى ترمان بؤ ئةو ماددةية زياد كردوين دوو رةقةردانيشتو

شاريع و دعمهم او عند املقامة الشهداء و املؤنفلني ملساعدتهم فى إوى صندوقا باسم صندوق مساعدة ذ
شهداء و املؤنفلني و ضحايا الوزارة هوية فخرية لذوى التنظم / تاسعا)و ( طبيعى دثتكبلهم خسارة عند حا

 .سوثاس ,(دوائر و املؤسسات احلكوميةالكيمياوى لتنفيذ و تسهيل امورهم فى القصف ال
 :اح بوزو هركىبةردَين سردار صب

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشنيار دةكةم ( شهيد االبادة اجلماعيةاملناضل و شهيد ذوى يتمتع /اوال)يةكةى كاك شَيروامن تَيبينلةطةَل 

شهيد قانون لعائلة الشهيد املناضل و يتمتع املستحقون طبقا الحكام هذا ال)بطؤرددرَى بةو صيغةيةى بَيت 
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ئةوة , (عائيلةى شةهيدى مونازَل)لة رةقةرةى يةك , (احلقوق و االمتيازات التاليةاالبادة اجلماعية ب
ئةوة , ضونكة لةسةرةوة باس كراية, (سكنية فى مسقط راسهلك وحدة مت)هةر يةكسةر بووترَى , البربدرَيت

ص عدد من خيص)ئينارة بكرَى بطوترَى , لةدووةم( 0)لةطةَل ثَيشنيارةكةى كاك ديلمان بردطةى / دوو, يةك
لةبؤ ئةو ثَيشنيارةى كة / شةشةم, تةواو بكرَى, و( ذوي كفائة علمية والد الشهداءقاعد الدراسية نسبة الامل

ئةوة موستةشئاى ئةهلية حكومةت ناتوانَى , ئةهلى ىياتى موستةشئئجور% 00دةَلآ , برادةرَيك كردى
 .سوثاس, ةكةملَيد% 00دةتوانَى بَلآ تةحةموىل نةرةقاتى , رةرزبكاتة سةريان

 :بةردَين سامل حممد على
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

رةرقَى بكرَى , خاَلآ سآ, (يف مكان مناسب)مةسقةت راسى ببَيتة , هةية ينيميةكَى تَيب من بةس خاَلى
, بلة سةدا سةد وةربطريَى, ضونكة شةهيدى سةنطةر هةرضةند بآ, بةينَى شةهيدى سةنطةر و شةهيدى تر

 .سوثاس, هيدى دى رَيذة بَى باشةشة, ئةوى دى
 :طاهر امني زراربةردَين 
 . ئةجنومةن سةرؤكىبةردَين 

بةردٍِاستى ئةركى سةرشانى وةزارةتى , بةس يةك شت نةوتراوة, زؤربةى تَيبينى و ثَيشنيارةكانى من وتران
ضةى بنةردةتى ووثَيم باشة م, منيش دةمةوَى تؤزَى قورسرتى بكةم, ئةنئال و ثَيشمةرطة زؤر قوردس كراوة

كة ئَيستا ةضونكة بةرداستى مووض, ضةى بنةردةتى خةباتكارى لَيبكرَىوشةهيدانى جينؤسايد وةك مو
بةاَلم ئةو هةموو ئيمتيازات و ئةو هةموو شتةى كة باس كرا خواى طةورة واى بكات , راستةوخؤ وةردطريَى

 بةاَلم بةرداستى ثَيم باشة مووضة, من لةجياتى هةموو شةهيدان مةمنوومن, جَيبةجَى بكرَى% 50لة 
مووضةى بنةردةتى شةهيدانى جينؤسايدش بكرَى , هةزارة هى شةهيدى خةباتكار 300بنةردةتيةكةيان كة 

 .زؤر سوثاس, هةزار دينار 300بة 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ديراسةتى بكات  اردرا كة ئةوقةر, سةرؤكى حكومةت بامسان كرد ئَيمة لةطةَل, تؤش باسى عةدالةت دةكةى
نةئامارمان , ار بدةين قةرلَيرة ناتوانني, مووضةيان زياد بكرَى, ثاش ئةوةى كة ئامارةكة تةواو دةبَى, و

ماناى واية هةر , ى بكةىئةطةر قورسيش, خؤت دةَلَيى قورمسان كردووة, نة رةئيى حكومةت, لةثَيشة
 .رمةزان 0د, ناكرَى جَيبةجَي

 :حممد رضا عبدالر انرمضان .دبةردَين 
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

بةاَلم من تةئكيد لةوة دةكةمةوة كة , ئةم بةردَينانةى ثَيشى من دةريان بردى, زؤربةى رايةكانى من
شةهيد بوونى ضونكة ئةو خانةوادةى , رَينلَينانة زياتر جَيطاي, هى دووةم و سَييةم, شةهيدانى سةنطةر

بةَلآ ئَيمة مامةَلة لةطةَل ئةو كةسانة دةكةين , َيمة زياتر رَينى لَيبطرينيانى ئةوةية ئكةسَيكى شا, كوردَيكى
ضونكة لةوانةية لة خانةوادةيةك دة كةس , كة لةدواى شةهيدةكة ماونةتةوة بؤ ئةنئال و جينؤسايد راستة
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بؤ شةهيدانى سةنطةر من , ئةطةر ئةو نيسبةتة بؤ ئةوان راست بَيت, شةهيد بووة و يةك كةس ماوة
 .زؤر سوثاس, ثَيويستة ئةطةر تةصاعودى نةبَى كةمى نةكةينةوة, استى نازامنبةرد

 :رؤذان عبدالقادر دزةيى1بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كةمرتين , كةوا ئةو ئيمتيازاتانةى لةو ماددةية هاتووة, يش بردطةيةك زياد بكرَىئةو, يةك ثَيشنيارم هةية
دنى ملا يتمتع احلد االمتيازات الواردة يف هذا القانون متثل اال)يةعنى , نشتة بدرَيتة كةس و كارى شةهيدا

 .سوثاس, (حكام هذا القانونبأاملشمولني 
 (:جوتيار)بةردَين كريم جميد شريف

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ستى بةردا, بةاَلم تةئكيد لةو رَيذةيةى مووضةى شةهيدان ئةكةمةوة, زؤربةى تَيبينيةكانى من طةيشنت 

, ى كراوةبةرداستى زياتر باسى اليةنى ماد, جياوازى بكرَى لةطةَل شةهيدانى سةنطةر و شةهيدانى ئةنئال
بةدةل لةوانةش , بردطةيةك بؤ ئيعتيباراتى مةعنةويش زياد بكرَى, يش حيساب بكرَىئيعتيباراتى مةعنةو

يان ئةنئالةكان , ثريى شةهيد بةتايبةتى دايك و باوكى, طررتَيك ئَيستا لةناو كةس و كارى شةهيدانة
يان هةندَى هاوكارى , كةسَيكيان نةماوة بضَى لةبازار ئَيشيان بؤبكات, هةندَيكيان ثةككةوتن لةماَل كةوتوون

, من ثَيشنيار ئةكةم حكومةت مووضة بدات بةكةسَيك بتوانَى هاوكارى ذيانيان بكات, ذيانيان بكات
ئةوة , ئةكةون جَيطاشى جةَلتة و ئةوانة ئةبَى لة وخةَلك زؤر تو, ةبةتايبةتى لةم واَلتةى ئَيمة حاديسة زؤر

, هةندَى كةسى ثري هةية تا ئَيستا كةسيان نةماوة هاوكاريان بكات ,يةكَى لةطررتةكانة لةناو ئةنئالةكان و
 .سوثاس

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, قسةكانى من كران
 :ن خةمان زرار اسعدبةردَي

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةو ثري و ثةككةوتووانةى, كاتَى باسى كرد, من سةد لةسةد تةئيدى ئةو ثَيشنيارةى كاك جوتيار دةكةم

, هةروةها ئةوانةى كيميابارانيش, يان ئةو ذنانةى بةتايبةتى ئةوانةى ئةنئال بةداخةوة ذمارةيان زؤر زؤرة
ئيدى ثَيم واية بردطةيةك بؤ ئةمة , ئَيستا كةس و كارى ئةوان حكومةتة, كةس و كارن بةرداستى ئةوانة بَى

ثريى  َلنةم بكرَى كة دةبَى خةَلوةتطةىوةزارةتى شةهيد و ئةنئال مو, يةعنى بكرَى بةئةركَيك, زياد بكرَى
كاريان  كةس و, ضونكة بةرداستى بَى كةس و كارن, هى ثةككةوتووةكان بؤ ئةم كةسانة دابني بكرَى

 . سوثاس, حكومةتة, ةوةزارةتى شةهيدان و ئةنئال
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 : بةردَين خورشيد سليم شرية
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة ئةمة خةياَلة , لةشوَينى مةسقت راسيان نةبَى, منيش تةئيدى برادةران دةكةم, رةقةرةى يةكةم
هةر , يان عةرزيان وةرنةطرتيية, ستا خانووبةاَلم كَيشةكى تر هةية ئةو كةسانةى كة تائَي, مومكينة نةكرَى

ئةوة شتَيكى باشة و , ض شووقة بَى, مةقصد خانووة ئينجا ض خانوو بَى, تةنها ئةوة نيية شووقةيةكيان
بطرة بة هةزاران خَينانى , بةاَلم هةندَيكيان عةرزيان وةرطرتووة ئَيستا ئيشارةى ثَي نةدراوة, تةئيدى دةكةم

ى ئايا مةصري, ررؤشتوويانة, ةخانوونةكردوويانة ب, ووة ئَيستا لةدةستيان نةماوةشةهيد عةرزيان وةرطرت
كة , بةاَلم ئةم حاَلةتة هةية, من نازامن ئيقترياحم نيية بؤى, جَيى نابَيتةوة لةو قانونة, ئةوانة ضيية

ى صندوقةكة من تةئيد/ نوقتةى دووةم, ئةمة نوقتةى يةكةم, بةاَلم عةردةكة نةماوة, عةرديان وةرطرتووة
, ئَيران هةزار جار هةندى ئَيمة دةوَلةمةندة, تةجروبةمشان هةية, ضونكة ئَيمة لة ئَيران بووينة و, دةكةم

ةموو هةية لة ه صندوقيشني, ئَيمةش شةهيدى هةيةهةر بةقةدةر , دوو هةزار ساَليشة دةوَلةتة
جطةلة , لةسةر ميللةتة ىوهةدا زؤرنةرةقاتى عةوائيلى ش, ئيشى بؤ دةكةن و بةاَلم كارانة, منطةوتةكان

نوقتةيةكى , يان كَى نايدا, ئةوة مةسةلةيةكى ترة كَى ئةيدا, شتَيكى ضاكة ئةطةر تةشجيع بكرَى, حكومةت
لة سةرةر و لة مةدرةسة , يان ئيمتيازيان بدرَيتَى لةمةدا, باسى عةرووكردنى خانةوادةى شةهيد, تر هةية

هةموو ساَلآ طةورةترين , مةسةلةى حةج, نوقتةيةكى موهيم هةية ,و لة كوليةكان و لة نةخؤشخانةكان
ئةمساَل وابنامن , يان بة قوردعة, ئةطةر بةيانةصيب بَى, هيض حصةيةكيان نادرَيتَى, مووشكيلةيان هةية

لةبةر ئةوة وةكو , كةسى خانةوادةى شةهيد ضووة 30هةمووى , ةَلكى كوردستانضوار هةزار كةس خ
ى كة يةبةثَيى نةسبة, شةهيد ديارى بكرَى ةسةرةرى حةج حصةيةك بؤ خانةوادةيل كة, قةرارَيك بدرَى

ئَيمة هةموو شتَيكمان , نوقتةيةكى تر, وةزارةتى ئةوقاف لةطةَل وةزارةتى شةهيدان و ئةنئال ئامادة بكرَى
ئةو ة هةموو ل, يان قانونَيكى ئيستيسنا دابنَيني, يةعنى نازامن دةمانةوَى شاز بني لة دنيا, تَيكةاَلوة

لةهةموو دنيا شةهيدى , شةهيدى حةربى ئةصَليش هةية, زةحاية هةية و, عالةم دةبَىلةحةربانةى كة 
بة قونبلة بَى يان بةهةر شتَيكى , جا بةهةر جؤرَيك مردنَيك بآ, اَلتىولةطةَل شةهيدى هاو, سةنطةر جياية

 . سوثاس, طوناحيشة ئَيمة تَيكةَليان بكةين, تر بَيت
 : سةرؤكى ئةجنومةن بةردَين

, بةاَلم لةقانون جَيبةجآ ناكرَى, مةسةلةى حةج حةقة, تةنيا يةك شت هةية, سوثاس بؤ قسةكانت
 .رةرموو كاك بةَلَين, َىريوةزيران حةقة وةكو تةوصيةيةك وةربط ىلةئةجنومةن

 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, بةردَينان قسةيان لةسةر كرد, مويست قسةى لةسةر بكةمئةو بردطانةى من دة
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 :بةردَين حامت حممد جان حسن
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يش تةنيا تةئكيدة ئةو, ية كة بةردَينان باسيان كردبةاَلم دوو خاَلم هة, من هةندَى خاَل و تَيبينيةكامن وترا
لةو , ئةو بةردَينانة باسيان كرد, منيش لةطةَل ئةوةم, ىسبةت وةحدةى سةكةنيبةن/ يةكيان, لةسةرى

لة , سبةت خاَلؤةختانةيبةن/ دوو, نةك لةشوَينى لةدايك بوونى, شوَينةى لَيى نيشتةجَيية بؤى بكرَى
من قةناعةتى , ثرية ثياوة, ثريَيذنة ,موجتةمةعى ئَيمة خؤشةويستيةك بؤ كةس و كارى شةهيدان هةية

 .زؤر سوثاس, هةتا بةخَيوى بكةن, ةبؤ ئةو ثرية بربدَيتةوخؤم واية كة مووضةيةك 
 :بةردَين مجال يوسف بوتانى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

تةركين , بةاَلم تةنيا جانيبة مةعنةويةكة الى من موهيمة, حةقيقةت نوقتةكان كة باس دةكةم باس كرا
لة ئةنئال و كيمياباران و , ةنطةر بكاتكردن لةسةر هَيمايةك لة مةركةزى عاصيمة تةعبري لة شةهيدانى س

, ننشةهيدانى كوردستا ضونكة , هةموويان لةردووى مةعنةويةوة بَى بةش نةبن, هةموويان بكات
ئةطةر بكرَى ئةم تةجروبةى نةخؤشخانةكانى بةناوى نةخؤشخانةكانى / خاَلى دوو, ئةمة خاَلى يةكةم

, ؤ كةس و كارى شةهيدان و ئةنئال و كيميابارانب, لةهةر ثارَينطايةك نةخؤشخانةيةك بكرَى, شؤردش
ئةو , حةقة ئةمة تة عميم بكرَى لةطشت موحارةزةكان, هَيناوة ى بةدةستبةرةئيى من سةركةوتنَيك

, خاَلى شةشةم و حةوتةم, ئيهتيمام دانَيكى تايبةتة بؤ كةس وكارى شةهيدان, حاَلةتة هةبَى خصوصيةتَيكة
هةر لةرةقةرةى حةوت دةمج , هةردووكيان تةقريبةن ننيكى يةكن ضونكة, ئةطةر بكرَى دةمج بكرَى

هةر هةمووى يةك دةطرَيتةوة , (بتقرير من اللجنة الطبية املختصة وفق القوانني و االنظمة)بكرَيتة , بكرَى
تتحمل احلكومة تكاليف اعادة رفات )ئةوةى , هةردووكيان يةك حاَلةتة بةردةئيى من ئةوةش خراث نيية, و

, وكيان البدةينئةطةر هةردو, خارجيش دةطرَيتةوة, داخليش دةطرَيتةوة, كئايةتة (من خارج االقليم الشهيد
 .زؤر سوثاس, لةئَيرانيش, ضونكة لةتوركياش شةهيدمان ماوة, هةردووكيان دةطرَيتةوة

 :بةردَين مجال حممد قاسم
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, يةكةمى من ثردواوثرد ثشتيوانى لةشَيوةى هاتنةكة دةكةمقسمى , بةحقيقةت من لةسةر ماددةى هةشتةم
لةقةبى شةهيد بة , حةزيش ئةكةم بةجورئةتةوة قسة بكةم بةحقيقةت, كة لةاليةن وةزارةتةوة هاتووة و

يان لة سةنطةرا , يان ئةوانةى لة ئيبادةى جةماعى, جطة لةوانةى كة بةرعلى شةهيد بووينة, خةَلكَيكى تر
حةقة ضارةسةر , ئةطةر تا ئَيستا ئةوة ثيادة كرابَى, َلكَيكى تر ئةو لةقةبةيان نةدرَيتَى وخة, شةهيد بووينة

, ؤرى هةموو خةَلكى كوردستان حةقة  ئةو كةسةى كة كةسى نةبَىكى خةخمكة ئَيمة وةكو خةَلكَي, بكرَى
ةزطايةكى تر هةبَى حةقة دام و د, مناَلةكانى ئَيستا بَى كةس بن, ئةو كةسةى كة دةورى هةبَى لة ئةنئال

م وورلةبةر ئةوة من زؤر س, بةاَلم لةقةبى شةهيديان ثَينةدرَى, ئةوانة ئيهمال نةكرَى, ئةوانة بةخَيو بكات
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لةبةرئةوة لة واقيعدا و بردطةى شةشى ماددةى يةكيش , وةكو خؤى مبَينَى و شتَيكى ترى بؤ ئينارة نةكرَى
ثشتيوانى لة شةرحةكةى خاتوو , سبةت خاَلى سَييةميبةن, ئةطةر هةر شتَيك ئينارة بكةين, ناطوجنآ

من لةطةَل ئةوةم لة , خاَلى دووةم, سبةت خاَلى شةشةميبةن, بؤ مةسةلةى ئةو نيسبةتانة, ضنارةوة ئةكةم
ثَينج هةزارة لة , ضوار هةزارة, ضونكة ئَيستا حاليةن ثارة لةهةموو كةس ئةستَينن, شوَينى خؤى مبَينَى
بيست ساَلى , ئَيستا كةنةبَى ماناى ئةوة نيية ثاش ثاننة ساَل, ض شوَينَيك نيية بةبةالشكؤمَلطاى مةدةنى هي

واى لَيبكرَى ئةو شوَينانةى كة , ئيحتيمالة طؤردانكارى بكرَى تؤزَى, تر خةستةخانة هةر بةبةالش ئةبَى
لةم , نةكاجياوازَيكى ئةوتؤى نةبَى لةنَيوان خةستةخانة شةعبيةكان و خةستةخانة ئةهليي ئةضَى

حةقة مبَينَى بؤ ئةوةى لة , وةى ئةم خاَلة بةواجبى ئةزامنبؤية مانة, ةبَى ثارة ديارى بكرَىحاَلةتةش ئ
 .               زؤر سوثاس, موستةقبةل ئيستيئادةى لَيبكرَى

 :معروف جعفر مصطفىبةردَين 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, دروست كردنى سةكةن موهيم نيية بةرداستى, ةكى خاَلى يةكبةاَلم ثَيش, من تةئيدى ئةو خاَلانة ئةكةم
مةبةستم , جبة هةشتا خانوو هةر با بردىةلةهةَل, دروستمان كرد و رةشةملان هَينا و زةرةريشمان كرد

ئةمانةى ئَيرةش كة , ئةبَى تةنئين موباشر بَيت, ئةوةية شةريكة دروست كردنى سةكةن وةربطرَى راشيلة
خانووى شةهيدةكان كة ئةوكاتة باش , جةنابتان بضن سةردانَيكى شةهيدةكان بكةنئةطةر , كردوومانة

و شووقةى  عيمارة, ةئَيستا بةرامبةر خانووى شةهيدةكان خانووى ثَينج قات دروست كراو, دروستكراوة
 ئةمة, خؤى بةمةحروم ئةزانَى ,دَيتة دةرَى ئةمة ئةبينَى هةر مناَلَيكى شةهيد كة, ست كراوةبةرز درو

, سةقئةكانيان ئاو ئةدات, ئاويان سةقةتة, كارةباى سةقةتة, خانووةكان سةقةتة هةموو/ الى دووةم, اليةك
, لةبةر ئةوة داوا ئةكةم دروست كردنى ئةم خانووانة نةدرَيتة شةريكات, يةعنى زستانان هةمووى راشيلة

, اَلَيكى تر ثَيشنيار دةكةمخ, ئةكات بؤى جَيبةجآ بَيت ىئةو كةسة خؤى دروست, تةنئين موباشر بَيت
ى بةردةوامى هةمةجؤرى زانستى رؤشنبريى بؤ مناَلى شةهيدان ةلةسةر ئةم ثردؤذةية كردنةوةى دةور

هةر اليةكى حيساب , بؤ ئةوةى مناَلى شةهيدان مةحروم نةبَى, ئةطةر ئةم خاَلة ئينارة بكرَى, بكرَيتةوة
هَينانةوةى , كورد و كض وةكو يةك حيسابيان بؤ بكرَى وتةئيدى ئةو خوشك و برايانة دةكةم كة , نةكرَى و

 .زؤر سوثاس, ئةو تةرمانة ئيمكانيةتةكة لةناوةوةو دةرةوةى هةرَيم وةكو يةك بَيت
 :بةردَين بارزان حممد قادر

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيم واية هيض  ئَيمة لةو قانونة, تةئكيد لةسةر قسةكةى كاك خورشيد دةكةمةوة, قسةكامن زؤريان كرا

, رةرقَيكمان نةهَيشتووة لةنَيوان ئةو كةسانةى كةشةهيد بووينة بة ئريادةى خؤيان كة ضووينة سةنطةر
, يةعنى حةقة جةنابى وةزير ئةمة بةهةند وةربطرَى, لةطةَل ئةوانةى كة ئةضنة بةغدا بؤ كةسابةت
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بؤ كةسابةت ئةضَيتة ناوضة  كة, ئيمتيازات و حقوقى شةهيدى حةقيقى جياوازة لة شةهيدةكانى تر
 .زؤر سوثاس, ئارامةكان بؤ مةعيشةتى خؤىنا

 : بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ةر شةهيد ئةطةر ه, خةباتكار كة نووسراية كةس وكارى شةهيدى, نلةخاَلى يةكةم دةست ثَيدةكةي
لةجياتى ئةوةى , هةر تةنيا شةهيد بنووسرَى, مة ثؤَلينى شةهيدمان كرديةبنووسرَى لةخوارةوة ئَي

بةهيض شَيوةيةك / دوو, ئةمة يةك, شةهيدى خةباتكار و شةهيدى جينؤسايد و بةثَيآ رَينمايةكان بكرَى
مةسةلةى يةكةيةكى , هةندَى لة برادةرانيش تةئكيديان كردةوة, مة ئةو رَيذةية هةبَى ولةطةَل ني

بةس ئَيمة واقعى بني بةرداستى دَلنيام , ن ئةوة خةبةرَيكى خؤشةبَيطوما, نيشتةجَيبوونى بةناو دةكرَى
لةبةر ئةوة باشرت واية ئَيمة شتَيك بَلَيني , حكومةت ناتوانَى ئةو يةكة نيشتةجَيبوونة بةناوى خةَلك بكات

 ,من ثَيم واية لةجياتى ئةوة بةم شكةلة بنووسرَى و, كة لةتواناى حكومةت دابآ بؤ ئةوةى جَيبةجَيى بكات
هةندَى خةَلكمان هةية وةكو برادةران , شتَيكى تريشى خبرَيتة سةر نيشتةجَيبوونى كةس و كارى شةهيدان

ثَيويستيان بة ئةوةية  ئةوانةش, نة شوَينى حةوانةوة و شوَينى ذيانيان نييةةثري و ثةككةوت, باسيان كرد
دةخيةمة سةر ئةو , ئينارة دةكةم ةلةبةرئةوة ئةو خاَل, بؤ بكرَىطايةك و شوَينى حةوانةوةيان كة خةَلوةت

حكومةت ضارةسةرى )يش بةم شَيوةية دابردَيذرَى ئةو, هيوادارم بةهةند وةربطريَى خاَلةى نيشتةجَيبوون
ى نيشتةجَيبوون و حةوانةى ثري و ونى كةس و كارى شةهيدان و خةَلوةتطةكَيشةى نيشتةجَيبو

هةم , سةرى نيشتةجَي بكاتنيةعنى هةم ضارة, (كاتنككةوتووةكان و ثَيداويستيةكانى ذيانيان دابني بةث
, ئةمة يةك, بكرَيتة يةك خاَل, ككةوتووةكان طررتةكانى دابني بكاتنةطةي حةوانةى ثري و ثخةَلوةت

رةنطة بةثَيدانى , بةيةك رَيطا ضارةسةرى نيشتةجَيبوون نابَى, باشرتين ضارةسةرى كَيشةى نيشتةجَيبوون
كؤمثانيايةك بؤى ئةكردآ لةسةر رةنطة , رةنطة بةقةرز, َىدةكة ئةيكردنيوةى ئةو خانووةى كة شةهي

لةبةرئةوة زؤر كارَيكى باشرتة لةجياتى ئةوةى  , بةئةنواع شت, ى ثارةكةى بؤ بطَيردَيتةوةيدوا, مةعاشةكةى
ت ئةو يةعنى ئةو ئيمكانيةتة نيية تا دة ساَلى تر حكومة, دَلنيامة بةناوى ناكرَى, بَلَيني بةناوى دةكرَى

ردشتووة و دامة ليذنةى من دام, رةت بة مةسةلةى كوردو كضسةبا, ئيمكانيةتةى نيية كة لةبةر ضاومانة
بةمةبةستى هاوسةرطريى وام داردشتووة هاوكارى منداَلى شةهيد ,لةخاَلى دووةم, هةر لةهةشتةم, ياسايش

, َىريباس دةكرَى دةستى خوَيندكار بطلَيرة , ئةوة بةم شَيوةية دابردَيشرتَيتةوة ضارةسةر دةبَيـت, دةكرَى
بةاَلم بةثَيى رَينمايى , ثشتيوانى لة ثَيشنيارةكةى كاك ديلمان دةكةم لة لةبةرضاو طرتنى كةرائةى علمى

ئةَلَى مناَلى , ئةوكات جةنابى وةزيرة ثَينج كةس ئةنَيرَى, ضونكة ئةطةر بةثَيى رَينمايى نةبَينت, بَيت
ئةوكات هةموو , بةاَلم ئةطةر بةثَيى رَينمايةكى روون بَيت, مناَلى شةهيدة لَيرة هاتووة ئةَلآ, شةهيدن

يةعنى بةرداستى , بؤى نيية دةستكارى بكرَى, خةَلك ثَيى روونة بةثَيى ض رَينمايةك دةضَيتة جامعة و
يان ئةركى ثاداشت دانةوة, ئةركى رَينطرتنيان, ئةوانةى طيانى خؤيان بةخشيية, ان داوةيئةوانةى قورباني
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, ئةركى ثةرلةمانة, ئةركى هةموو اليةكمانة, هةر لة ئةستؤى حكومةت نيية وةكو دةزطايةكى نيشتيمانى
, بطريآلةثَيناوى ئةوةى كة رَينَيكى تايبةت لة كةس و كارى شةهيدان و قوربانيان , واَلتيانةوئةركى ها

ئَيمة ياسا , ةمان بةردةوام بَيتيان لةناو ميللةتةكيى لةخؤ بردوو و قوربانلةثَيناوى ئةوةى ئةو طيان
كرَيى خوَيندنى , ثَيم باشة بةندَيك زياد بكةين, ضؤن حكومةت بؤ كةسانى تر جَيبةجَى دةكات, دةردةكةين

بؤ كةس و كارى % 05لة , تايبةت و ئؤتؤمبيل و تةيارة و هةموو ئةو شتانةى كة لةم شَيوةية دةطرَيـتةوة
, كارى شةهيد و قوردبانى هةست بكات تايبةمتةنديةكى هةية بؤ ئةوةى كةس و, شةهيدان كةمرت بَيت

حةز بكةم ئةو شتةش , كى هةية كة قوربانى داوةيةميللةتةكةش هةست بكات كة ئةوة تايبةمتةندي
توركيا واَلتَيكة ئةوةندة لةطةَل مارى , نةيةكى ننيكتان ثَيشان بدةمودَلنياتان دةكةمةوة منو, جَيبةجَى بكرَى

, كرَييةكةى لَيوةردةطريَى و% 54خوَيندكار كة دةضَيـتة ناو ثاص لة , اَلم شتَيكى كردووةبة, مرؤظ نيية
 .سوثاس, بردوا دةكةم ئةو شتة جَيبةجَى دةكرَى, ئةوةى ئَيمة بؤ قوربانيانة, كراية جَيبةجَيش

 : بةردَين ئارام رسول مامند
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر )باس لةوة دةكات ( 0)بةشى يةكةم بردطةى , لةماددةى هةشت, ةمسةرةتا لة ثرسيارَيك دةست ثَيدةك
بةتايبةتى مةسةلةى , (شةهيدَيك زياتر لة ذنَيكى هةبوو ئةو ماف و ئيمتيازانة مشوىل هةردووكيان دةكات

يان هةر خَينان و , يةك مووضة لةسةر هةردووكيان دابةش بكرَى, مووضة و يةكةى نيشتةجَيبوون
وةكةى جةنابى سةبارةت بة رَيذةكان لةسةر روونكردنة/ دوو, ئةمة يةك, دةبردَيـتةوة مووضةى خؤى بؤ

بؤى ئينارة , من ثَيشنيار دةكةم ئةو ئينارةى كة كاك زانا باسى كرد, لَيرة مبَينَيتةوة ئةطةر بَيتو, وةزير
, بةاَلم بةشَيوةيةك بَيت, ئةطةر نا لة سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران بةثَيى تةعليماتَيك دةربضَيت, بكرَى

خاَلى تريشم بةردَين جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان , شةهيدى سةنطةر هةر سةنطةرة و حيسابى خؤى بؤ بكرَى
منيش زياتر تةئكيد , ئيشارةى بة رَينلَينان دا بؤ ئةو بنةمااَلنةى كة زياتر لة دوو يان سَى شةهيديان هةية

بؤية , نيشانةى خةبات و تَيكؤشانى ئةو بنةمااَلنة ثَيشان دةداتلةبةرئةوة ئةوة بةرداستى , لةوة دةكةمةوة
من ثَيم واية , سةبارةت بة يةكةى نيشتةجَيبوون, ثَيم خؤشة وةزارةت ئةمةى لة بةرنامةى هةبَيت

بةاَلم هةوَلى ئةوةى , ثارضة زةويةك بدات بة شةهيدان, وةزارةت ئةيتوانى زؤر بةئاسانى خؤى دةرباز بكات
باس لة يةكةى , ى هةست بة مسئوليةت كردن رووبةرووى ئةو مةسةلةية ببَيتةوةداوة لةئاست

هيوادارين بتوانني بةثَيى قؤناغ هةرضى زووتر , بؤية ئَيمة دةست خؤشى دةكةين, نيشتةجَيبوون دةكات
 .زؤر سوثاس, بةشى زؤرى شةهيدان لةيةكةى نيشتةجَيبوون دابنَين

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هةرضةندة زؤربةى , ش ئةوةى رَيطا بدةم بة جةنابى وةزير و ليذنةى ياسايى قسة بكةنثَي, سوثاس

من , يةك شت هةية, هةندَيكيشى بةهةند وةرطريا و طؤردانكارى كرا, مواَلحةزاتةكانيان جواب داوة
 دووبارةى دةكةمةوة تؤزَى لةسةرى راوةستني بنانني, ثاشان قسةى لةسةر كرا, بدايةتةكةى قسةم كرد
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بةرداستى دوو جانبى هةية ئةو جوملةى , جةنابى وةزير و ليذنةى قانونى ض دةَلَين وةحدة سةكةنيةكةية
ئةطةر جانبى عاتئى وةربطرى وةكو ثَيشرت دةستخؤشيمان لَيكرد و ثشتطرييش دةكةين كة , كة لَيرة هاتووة

مةترسى هةية كة بةو صيغة , يةبةاَلم لةهةمان كاتيشدا مةترسيةك هة, بةرداستى شتَيكى باشة بؤ شةهيدان
من , لةهةمان كاتيشدا ثارضة زةويشى نةدةيتَى كة ئيمكان هةية, قانونية ناتوانني جَيبةجَيى بكةين
بؤ , يةعنى تؤ بةرنامةجت هةبَيت, (ىرضوحدة سكنية او قطعة أ)ئيقرتاحم واية بةم شَيوةية بَيت 

, بيان دَى, ثارضة زةويةك بدةى ئةطةر توانيت, تاوةكو بؤت دةكرَى بةاَلم, دامةزراندنى خانوو بؤيان
بةثَيى , تةختيتى وةزارةت ,ئةوةش شةتب بكرَى, زؤر لةبرادةران ئاماذةيان ثَيكرد ,مةسقةت راسةكة

كينة خبرَيـتة ممومةسةلةن لة طوندَيكة , ى بدرَينتلة شوَينى خؤ, ئيمكانيةتى وةزارةت ئةجريان ثَيبدرَى
بةاَلم يةكَى لة شارةكةى خؤى , كة دادةمةزرَيت لة ننيكرتين قةزا و ئةوانةبةرنامةى وةحدة سةكةنيةكة 

كةضى  , لة سلَيمانى بيدةيتَى ثارةكةى زياتر دةكاتنيلةشارةكةى خؤى بابَلَي, بيةوَى وةربطرَى رةرقى هةية
ةر عةدالةتى مبَينَيـتة س, لةبةر ئةوة مةسقةت راسةكة البربدرَيت, هيض ناكات ,بيدةيتَى ئةطةر لة قةزايةك

هةميش , هةم مةسقةت راسةكة شةتب بكرَى, ئةو جومةلةية موارةقةت بكات ليذنةى قانونى, وةزارةت
بةرنامةى دابةش كردنى زةوى , تاوةكو وةحدة سةكةنيةكة دةبَيـت, ةيان قتعة ئةرزةك, وةحدة سةكةنيةكة

مةحروم نةبَي % 04ئةو , وةرينةطرتووةتا ئَيستا , ماوة بةردةئى من% 04بةاَلم , كة زؤربةيان وةريانطرتووة
بةاَلم تا , ئةطةر سةركةوتوو بوو هةموويان دةطرَيتةوة, بةمةهانةى  ئةو صيغة قانونيية كة دانراوة

رةرموو , ئةطةر تةعديالتةكان خبوَينةوة تاكو بيخةينة دةنطدان, سةركةوتوو دةبَيت ئةوانةى كةماويانة
 .رةرموو, زةت هةيةةكاك كمال مواَلح

 (:كمال كةركووكى1د)ةردَين حممد قادر عبدا ب
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ضونكة ئيحتيمالة بةيانى حكومةت موجةمةعَيك دةكاتةوة, ئةوةى مةسقةت راس البربدرَيت زؤر زةرورة 
عيمارةيةكى طةورة بكات و مناَلى شةهيدى تَيدا , ئةتوانَى ئةو خةَلكة بهَينَيـت, وةك شارى خةونةكان

يان باس لة يسبةت ئةوةى زؤربةبةن, سةد لةسةد لةطةَل ئةوةينة ئةو مةسقةت راسة البضَيت, كاتنب
ناتوانَى لةيةك نةخؤشخانة هةموو  ,ئينسان خؤى ئةنواع نةخؤشى دةطرَى, موستةشئايان كرد بؤ شةهيدان

ك بؤ ئةم خةَلكة نيسبةتَي, بؤية لةطةَل وةزارةتى تةندروستى لةطةَل حكومةت, يةكان عيالج بكرَىنةخؤش
دار عةجةزة زؤر زةرورية , ئةوةى كاك ئارَين ئيشارةى ثَيكرد, نوقتةيةكى تر, وةزارةت لة نةزةردى بطرَى

ئيستيئادة لةهيض شوَينَيك , دارعةجةزة شوَينى حةوانةوةية بؤ ئةوانةى كة ثري بووينة, ئينارة بكرَى
ئةوةى , ئةطةر ئةوة ئينارة بكرَى باشة, َيتئةو ئينسانانةى لَيب, بةردَيطايةكى علمى جوان, ناكةن

بةاَلم بؤ هي دةرةوة , بؤئةوةى وةزارةت و ئةجنومةن بيكةن بؤ شةهيد, رَينلَينانةكة زةرورة رةرزبكرَى
 .سوثاس, ميدالَيكيان هةبَى
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 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يان خانوو بةرداست من برديارى نيهائى بؤ ئةندامانى ثةرلةمان و ليذنةى , ة مةسقةت راسسةبارةت ب
بؤ ئةوةى , ئَية هةوَلمان دا حكومةت ئيلنام بكةين بؤ ئةوةى خانوو دروست بكات, َينمةوةردةى دةطيياسا
كاك ئارَين دةكةم بةاَلم تةئيدى قسةكةى , تةشجيعيش بَيت بؤ ئاوةدان كردنةوةى كوردستانو ـة ئةمر تببَي

دةكرَى ئةو دةمةى بةس ئةطةر تؤ تةحديدت كرد , ئةوة مشولية, كة ضارةسةرى كَيشةى نيشتةجَيبوون
بؤية حكومةت رةنطة ئةطةر ئيمكانيةتى ئةوةى نةبَى يةكسةر , بووترَى ثَيم واية زةوى دان زؤر ئاسانرتة

ى ضارةسةرى كَيشةى نيشتةجَيبوون رةنطة ئةو بةاَلم ئةطةر بَلَي, زةويةكةى ثَيئةدات و خانوو دروست ناكات
ئةوة ثَيم واية زؤر مشوىل , نةوةك زةوى ثَيبدرَى, بؤية دةبَى خانووى بؤ بكرَى, دةمةى دةكرَى تةرسري بكرَى

هةندَى , مةسةلةى لَيرة هةندَيك لةبرادةران مةهامى وةزارةت و ئةو ئيمتيازاتانةيان تَيكةَل كردووة, ترة
مةسةلةى موعالةجةى ثري و , هامى وةزارةت لةقانونى وةزارةت باس كرايةَيمة لة مةشت باس دةكرَى ئ

َيرةش راثؤرمتان ل, ئةوانة هةمووى لة مةهام ئيشارةى ثَيكراوة, ثةككةوتة و دار عةجةزة و ضارةسةر كردن
زة لة رالن و عةجة كردنةوى دار, رةت ئاماذةمان ثَيكرد كةئةو لة ثالنى ئَيمةيةالنى وةزاخوَيندنةوة لة ث

صندوقى هاوكارى تةبعةن , يةعنى ثَيم واية لَيرة ثَيويست ناكات بةياسا قسةى لةسةر بكةين, رالن شوَين
كؤمةَلَيك , جؤيانةى كة سةردانى ئَيرةيان كردبووةسةر ثَيشنيارى ئةو رَيكخراوة ئينئَيمة ل, دوو خاَل

بينيمان ئةوة , بة موارةقةى ليذنةى ياسايى ضونكة, دوو خاَل لةوة ئينارةمان كرد, ثَيشنياريان دابوو
ئةوة , و دامةزراندنى صندوقَيك بؤ هاوكارى مةسةلةى كردنةوة, ةنَىدةوَلةمةند كردنى ياسايةكة دةطةي

زياتر تةئكيدى , بةاَلم ئةوان ثَيشنياريان كردبوو, بؤ ئامادة كردووة انثردؤذةمان بؤ داناوة ياسامش
باسى , رَينم هةية بؤ سؤزان خان, بؤ صندوقةكة سةر بطرَى, تى دةكةينكردنةوةية بةياسا لَيرة تةسبي

تةبةروعات يةكَيك , ذياوة سؤزان خان لة ئةوروثا, ئةوةى كرد طوتى با نةبَيتة رةقريانة و تةبةرع و ئةوانة
م بةاَل, ة دةوَلةتة طةورةكانبةرديتانيا يةكَيكة لةهةر, تانى ئةوروثييةةويات و ئةساسياتى واَلللة ئةو

من ثَيشنيار دةكةم ثةرلةمانى كوردستان ئةم ياساية  ,قانونَيكيان هةية, مةسةلةى تةبةروعات زؤر موهيمة
هةر , هةر دةوَلةمةندَيك, لة دةوَلةتى بةرديتانى ياسايةك هةية, ئةطةر بيكاتة ياسا ,بطرَىر بة هةند وةرزؤ

ةسةر ئةو ئةساسة لَيدةستَينن كة ئةم ساَل زةريبةكةى ل, موستةمسريَيك سااَلنة كة زةريبةى لَيدةستَينن
ضةندى ثارةى زياتر بدات بة تةبةروعات نيسبةى زةريبةكة لةسةرى كةم , ضةنى داوة بة تةبةروع

بةاَلم ئةوان لةوَى بؤ تةبةروعات تةشجيعَيةكة بؤ ئةوةى , يةعنى ئَيمة لَيرة بؤ منطةوت دةكةين, دةبَيتةوة
هةموو , رة قورسة نابَى بةس بيخةينة سةر حكومةتى هةرَيمى كوردستانئَيمة ئةو با, خةَلك هاوكار بَيت

هةر , و هاوكارى شةهيدان بةشدارن لة ئاوةدان كردنةوةاَلتى كوردستان وهةم هاو, دةوَلةمةندى كوردستان
بةخوَينى ئةوان ئةمردؤ كوردستان , ئةوة رةقريانة نيية, لَيرة زؤربةى برادةران تةئكيديان كردةوة

ئَيمة , كةواتة حةقى ئةوةية موساعةدةيان بكات, مومتةلةكات رؤذانة زياد دةكاتو ثارة , ةندةدةوَلةم
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بةاَلم بةشَيك لةم سةروةتة وةكو واجبَيكى نةتةوةيى ثَيشكةشى , نامانةوَى هةموو سةروةتى خؤيان دابنَين
هيوادارين , نئيشى لةسةر دةكةي, بؤية تةئكيد دةكةين لةسةر ئةوة, شةهيدان و ئةنئاالنى بكات

ئةطةر ئةوة بةياساش , بَين بةشدار بن لةم مةسةلةية, ئةوانةى كة توانايان هةية, دةوَلةمةندى كوردستان
 .سوثاس, تةسبيت بَيت باشرت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وةحدةى , زؤربةشيان تةئكيديان لةسةر كردةوة, ئةطةر موارقى مةسقةت راسةكة البربدرَيت, سوثاس

سةدان , ية منيش دةزامنئةمة اليةنى حةقيقةتةكة, ئةوةى من بنامن تا سَي ساَليش بيكةن سةكةنيةكة
وةعديان ثَيدراوة ضاوةردوانى ئةو قانونةيان , ةكة تائَيستا ئةرزيان وةرنةطرتوو, شةهيد هةن خانةوادةي

زؤريشيان , ضووةئةمريشيان بؤ دةر زؤريان, مان كرد ئيتئا بكرَىدةكرد كة ضةند رؤذ ثَيش ئَيستا ئيمنا
ار دراوة خانووت بؤ بكةين بَلَيى تازة قةر, حةقةى لَينةخؤىئةطةر بةم قانونة ئةو , هةية ضاوةردوان دةكةن

خةَلكَيكى , من مةترسيى ئةوةم هةية خةَلكى زؤر مةحروم بَيت, راوةستة ضوار ساَل يان ثَينج ساَل, و
, ثَيم واية وةختى ئةوة هاتووة بيخةينة تةصويتةوة, لةبةر ئةوة بةهني مورداعات بكةن, تريش وةريطرتووة

ئةو ليذنة قانونى مواَلحةزاتانةيان بةهةند وةرطرت لةماددةى , ئةطةر ئيجازة هةبَى, زؤر موناقةشةمان كرد
املشمولون بهذا  و يتمتع ذوى الشهداء)وتتان ادة نوَى بكةنةوة بةم شَيوةية كةصياغةكة ئيع/ يةكةم, يةك

 .رةرموو, ريم ضيت هةيةكاك ك, (القانون
 : بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةرداستى من لةطةَل ئةوةدام كة وةحدةى سةكةنيةكة وةكو خؤى مبَينَيتةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثةرلةمان  ئةندامانى, وةزير موارةقةتى كرد و, دةرطاى موناقةشة نيية, رةرموو, ئةوة نوقتةى نينام نيية
خةَلكَيك , ئَيمةش مواَلحةزةمان دا كة ئةوة ئيمكان هةية ناعةدالةتى دروست بكات, رةئي خؤيان بةخشى

بةو نةصة ثَيى بَلَيى قانونة و لةثةرلةمان , خةَلكَيك هةية ضاوةردوان دةكات, هةية ئةرزى وةرطرتووة
مادةم جةنابى وةزيرش , طوناحة ,وةستةبةاَلم ضوار ثَينج ساَل را, وةحدةى سةكةنيت دةدرَيتى, دةرضووة

رةنطة شةش ساَلى تر بتوانَى جَيبةجَيي  ,دادةنَى حكومةت بةرنامة, وةحدة سةكةنيية موارةقةتى كرد
من خؤم ضةندين , لةو شةش ساَلة رةنطة ئةوانة بَي بةش بوونة لة زةوى ثَييان بَلَين ضاوةردوان بكة, بكات

ئَيستا , عةرز هةبَيت و بياندرَيـتَى, ضاوةردوانى ئيتئا دةكةن, دةرضووةعائيلةى شةهيد هةية ئةمريشيان بؤ 
, دةبَى وةحدةى سةكةنيتان بؤ دروست بكةين و راوةسنت, بةو نةصة حكومةت دةتوانَى هاوكاريان بكات

 .رةرموو, بة حاَلى خؤم دةنطى بؤ نادةم بةش بةاَلم من, تةحةموىل ئةوة دةكةن
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 : بةردَين حممد ررج ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جَيطايةك كة لَيى , بؤ ئةوةى عائيلةى هةر خَينانَيك ثارضة زةويةكى هةبَى, منيش لةطةَل رةئيى جةنابتامن
يش بةهؤى ئةو ئةو ,(ئاوةدان كردنةوةى خانوو و طوندةكان)خاَلَيكى ترى بؤ زياد بكةين , دانيشَى

 .ئةو صندوقة, صندوقةى كة ئَيمة دايئةنَيني
 :ردَين سةرؤكى ئةجنومةنبة

بةاَلم , هةندَيك بؤضوون هةية زؤر باشة و رَيك و ثَيكة و راستة, ئةوة ئيشى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوةية
, ى وةزارةتة بةرنامةبة تةعليمات و ب, هةندَيك داواكارى هةية بة تةعليمات دةكرَى, تَيكةاَلوى هةية

ئةوةى , يان ئاوةدان كردنةوةية, و كارى وةزارةتى شارةوانيية هةندَيك داواكاريش هةية ئيش, بةقانون نابَى
 .رةرموو, كمال 4د, كاك حممد ئيشى وةزارةتى ئاوةدان كردنةوةية

 (:كمال كةركوكى1د)بةردَين حممد قادر عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة وةحدةى سةكةنى , َيتوةحدةى سةكةنيةكةى ئةبَى هةر لةطةَلى ب, (رضقطعة أ)ئةطةر ئَيمة بَليَ ني 
, ئةبَى بيئرؤشَى, ئةطةر بَلَيني بةس ئةرز ئينجا ئةو رةقرية ض لة ئةرزةكة بكات, هةم ئةرزة و هةم خانووة

 . زؤر سوثاس
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 ,من تةحةدايان دةكةم, دةَلَين هةموو كةس و كارى شةهيدان زةويان وةرطرتووة, كاك تةَلعةت و كاك عادل
هةر بةدةليلةوة يةك زةويان , حةوت كةس مورداجةعةى منيان كردووة, هةر لةو حةرتةدا شةش

بةاَلم رةقةرةكة ضاك بكرَى بةو صيغةية , دةخيةمة دةنطةوة, كةواتة ئةو موقتةرةحة تازةية, وةرنةطرتووة
رض او وحدة عة أقط)تةغريةكة بةم شَيوةية , مةسقةت راسةكة البربدرَيت, اَلتيش بكات ووكة مشوىل هاو

دةستى , كَى لةطةَل دا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, ةيةكَى لةطةَل ئةو تةغيري, (سكنية
سَييةمةكة ليذنةى ياسايى بة , خاَلى دووةم لةهينةكة, سَى كةس موعارينة, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

تةرصيالت لةالى , بضَيتكى داخلى دةربؤ ئةوةى بة نينامَي, ئيتيئاق لةطةَل وةزير رَيذةكانيان هةَلطرتووة
بةنةصَيك لَيرة , ئةو عةدالةتةى كة دةمانةوَى لَيرة دابينى بكةين, علةن تةرصيالتَيكى زؤر هةيةري, ئةوانة

بؤية موقتةرةحةكة , ئَيمةش ناتوانني بضينة ناو تةرصيل, بة تةرصيالت دابني دةكرَى, دابني ناكرَى
بةجَييبهَيَلن بؤ , دةَلآ ئةو تةرصيالتة لَيرة مةدةن, واى كردووةئةوةى ليذنةى قانونى دا, بةجَيية

هةر ضواريان سةد , ضوار شةهيديش هةبَينت, هةندَيك حاَلةت هةية ئيجاب دةكاتن, حالةتةكةى خؤيان
, لةهينَيك شةهيد بووة, مناَلَيكة ثَينج ساَلة عومرى شةهيد بووة, هةندَى حالةتيش هةية, لةسةدى بدرَيتَى

بؤية ئةو موقتةرةحةى ليذنةى قانونى كة , دةكاتن وةزارةت نينامَيكى داخلى تةحديد دةكاتنرةرقى 
, كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحةية, يةعنى بةنينام دةربضَيت, يماتةوة دةربضَيتَى بة تةعلمةكة كة دةَلةسَيي
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ش بةكؤى دةنط قبوَل ئةوة, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموو
لةبةرئةوةى دةَلآ , هةر شةتب بكرَى, ثَيويست ناكات بيخةينة دةنطةوة, رةقةرةيةك هةية قانونى نيية, كرا

, شةتبى دةوَى, تةصويتى ناوَى, هةر خؤى زةريبةى تةريكة نةماوة ,(رتكاتالتعفى تركة الشهيد من ضريبة )
 . كاك عونى رةرموو

 : زبةردَين عونى كمال سعيد بنا
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 . سوثاس, ئيحتيمالة ئيعادةى بكةنةوة, بةاَلم راطرياية وةرناطريَى, زةريبةى تةريكات ماية

 : بةردَين عمر عبدالر ن على
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 . سوثاس, وةريشدةطريَى, زةريبةى تةريكات اليةزال لة ئيدارةى سلَيمانى بةردةوامة و
 : سةرؤكى ئةجنومةنبةردَين 

 . يان نا رةرموو مامؤستا كاكة, زةريبةى تةريكات ماوة, دةبَى قانونيةكان جوامبان بدةنةوة
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 . سوثاس, نةك لَيرة لة بةغداش نةماوة, ئةوة ثاننة ساَلة ئةو قانونة نةماوة, زةريبةى تةريكات نةماوة

 : بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لة ئيدارةى سلَيمانى كارى , بةاَلم لة ئيدارةى هةولَير كارى ثَيناكرَى, زةريبةى تةريكات بةقانون ماوة
 . سوثاس, بؤية ئةو رةقةرةية لة جَيى خؤى مبَينَيتةوة, ثَيدةكرَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
نةوةك , مادةم قانونيةن حةزف نةكراوة بامبَينَى, بؤ ئةوةى زةرةر نةكات هينةكة, َينَىئةطةر وابَيت با مب

ئةوةش بةنةزةردى ئيعتيبار وةرطريا , (هةرَيم ناوةوة و دةرةوةى)َيك وشة هةبوو هةند, تةئسريى هةبَيت
كورديةكةش يةعنى بة, ى ناوَينت(خالل سنة)سبةت منحةى زةواج بؤ يةك جار بَيت يبةن, لةتةعديالتةكة

خالل سنة من )لةجياتى , باشرتة( خالل مدة معينة)يةعنى , منااَلنى بؤ ئةوةى هني بَيـنت, ضاك دةكرَى
, دةبَى دةنطى بؤ بدةين, لةبةر رؤشنايى موداخةالتى ئَيوة دوو رةقةرة ئينارة كراوة ,(عقدالتاريخ ابرام 

املؤنفلني فى اقامة مشارع او ياسس الوزارة شهداء و التفتح صندوق باسم صندوق مساعدة ذوى )يةكَيكيان 
, كَى لةطةَل ئةو بردطةية ئينارة بكرَى, (شهداء و املؤنفلني يف املشاريعالصندوقا باسم صندوق مساعدة ذوى 

, كسةريةت قبوَلكراةبةئ, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كآ لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
زةحايةى ئيبادةى , بؤئةوةى هةموويان مشول بكات, دواى صياغةكة هني دةكةين, يةموقتةرةحَيكى تر هة

, بؤ ئةوةى شةهيدى مونازةَل مشول بكات, ئةمة لةصياغة هينى دةكةين, زةحايةى جينؤسايد, جةماعى
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صيغةكة بةم , اَلتى بكاتومشوىل شةهيدى هاو, مشوىل ئةنئاالن بكات, مشوىل شةهيدى كيمياباران بكات
 .رةرموو دكتؤر, ةية بَيتشَيو

  :رمضانناصح غئور 1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةرئةوة , ة(اطفال)منداَل , كورد و كضة( اوالد), منداَل ناطرَيتةوة( اوالد), لةطةَل رَينم بؤ تةرجومةكان
, كورد و كض جياية و ,شةرت نيية ئَيمة تةرجومةيةكى حةررى بكةين, باشرتة لة كورديةكة كورد و كض بَيـت

 . زؤر سوثاس, مناَليش جياية
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كورديةكة ليذنةى قانونى ضؤن , ئةوالد هةمووى دةطرَيتةوة, ئَيمة بؤ ئةمة لةعةرةبيةكة دةنطمان دا
ة تنظم الوزار)لةبةر رؤشنايى قسةكانتان , موقتةرةحى تر كة ئينارة كرا, بةباشيان زانى واى لَيدةكةن

هةرضةندة كاك , (دوائراليف  همقصف كيمياوى لتنفيذ و تسهيل امورو ال هوية لذوى الشهداء و املؤنفلني
, لةبةر ئةوة, ثَيويست ناكات بةقانون بَيت, يمات دةبَىدةَلآ ئةوة بةتةعل, مةعقوىل هةيةررست رةئيةكى 

 . كوَيستان خان, رةرموو, ئةوة ناخةمة دةنطةوة
 :د عبدا بةردَين كوَيستان حمم

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
خاَلى , حةقة ئةوةش خبرَيتة دةنطةوة, كةرائةى علمى زياد بكرَى, ضةند رةئيةك هةبوو لةسةر خاَلى ثَينج

ئةوةش , ضةند رةئيةك هةبوو, ناردنة دةرةوةى مناَلى شةهيد بةلةبةرضاوطرتنى كةرائةى علمى, ثَينج
 .سوثاس, كةرائةتى علمى خوَيندكارةكان, كرَى يان نابؤئةوةى ئينارة ب, خبرَيتة دةنطةوة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو, ئةوة ناطرَيتةوة, (بالتنسيق مع الوزارة)كة وتت 

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, كة ننيكن لة بةرثرسَيك بةاَلم ئةو كةسانةى, كةس و كارى ئةنئال ورسيانة دابةش دةكرَى بةسةرئةو ك
 . سوثاس, هيض كةرائةى علمى تا ئَيستا لةبةرضاو نةطرياوة, يان خنمَيكى بةرثرسة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
تةشجيعى , بؤ ئةوةى واستة و واستةكارى نةمَينَى, ئةوة زؤر راستة, ئةطةر جةنابى وةزير مواريق بَى

بة وةرطرتنى , ئةو ماددةية بةو شكلة دةبَينت,  وَيننبؤ ئةوةى زؤر خب, مندااَلنى شةهيديش بكةين
بؤ ئةوةى , بؤتان دةخوَينةمةوة لةبةرئةوةى طؤردانكارى بةسةرداهاتووة, مواَلحةزةى وةرطرتنى ثَينجةم

ليذنةى , وةزيريش موارةقةتى كرد, طؤردانكاريةك هةية, لة ثَينجةم داواكاريةك هةية, دةنطى بؤ بدةن
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تنسيق بال املقاعد الوالد الشهداء يف خارج االقليمخيصص عدد من )ةم شَيوةية دةبَينت ب, ياسايش ثَيى باشة
 . رةرموو شوكرية خان, (شروطالة العلمية وفق العالي مع مراعاة الكفاءتعليم المع وزارة 

 : شكرية رسول ابراهيم1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, بكرَى بة نيسبة جوانرتة( عدد)لةجياتى 
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى دةخيوَينةمةوة , د هةموو مةقاعدةكان هني دةكةىةضونكة عةد, د باشرتةةعةد, نيسبة باش نيية
 شهداءالقاعد الدراسية الوالد املخيصص عدد من )دةخيوَينمةوة بؤ ئةوةى دةنطى بؤ بدةن , صيغةى تازةية

, كَى لةطةَل ئةو طؤردانكاريةية, (عاىلالتعليم الليم بالتنيسق مع وزارة ة العلمية اىل خارج االقالكفاءمن ذوى 
كؤى دةنط  ئةوةش بة, ى بةرزبكاتةوة؟ رةرمووندةست, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

كى بة برديارَي, ئةوة ثَيويست بة قانون ناكات, هةرضةندة من قةناعةمت واية, موقتةرةحةك هةية, قبوَل كرا
يش بةخشينى مةدالية بؤ ئةو عائيلةى كة زياتر لة سَي شةهيديان ئةو, وةزارةت دةبَى مةجليسى وزارة يان

 .كاك ئارَين رةرموو, ثَيم واية ئةوة ئيشى وةزارةتة, هةية
 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ , بةاَلم هةندَى خةَلك هةية بريندارة, دةكةين انئَيمة باسى مارى كةس و كارى شةهيدان و ئةنئالكراو

يةعنى , ثَيويستة ئةو مةسةلةية روون بكرَيتةوة, يان نايطرَيتةوة, نة كيميايى ئةوة دةيطرَيـتةوةومنو
ئَيمة باسى , يةعنى بةخؤيان بريندارن, بؤ مةسةلةى ناردنة دةرةوة, ئةوانةى بريندارن بؤ ضارةسةركردن

 . سوثاس, يةعنى دةبَى ئةو مةسةلةش لَيرة روون بكرَيتةوة, اَلم ئةوانة بريندارنبة, شةهيدان دةكةين
 (: وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/ )بةردَين ضنار سعد عبدا 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة لةياساى , مةسةلةى ميداليةكة, بؤ ئةوةى جةنابى جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمان ئيقترياحى كرد

مةسةلةى ئةوةى كةوةزارةت موكةلةرة ميداليةك ببخشآ بةوانةى , ت رةقةرةيةك ئينارة كرا لةوَىوةزارة
طوتيان ئةوة , بةاَلم ثاش ئةوةى لةطةَل ليذنةى قانونى موناقةشة كرا, كةس وكارى شةهيدان و ئةنئالكراوان

جا , اى وةزارةت دةرهاتلةبةرئةوة لةياس, دةبَى ياساى ثَيدةربضَى, لة صاَلحياتى سةرؤكى حكومةت دةبآ
مةسةلةى / خاَلى دووم, تةرسريَيك  هةبَى بؤ ئةم مةسةلةية, ئةوة داوا دةكةم  لةبرادةرانى ليذنةى ياسايى

ئةو وةزارةتة وةزارةتى شةهيدان و , ئةوةى كاك ئارَين تةئكيدى لةسةردةكات, ئةوانةى كة بريندارن
ئةوانةى كة زيندوون ئةطةر , ئةوانةى بووينة قوربانىيةعنى , ئةنئالكراوةكان و جينؤسايد و كيمياباران

بةاَلم , نةخؤشن ئةوة ئةركى وةزارةتة ضارةسةريان بكات, منداَلى شةهيدن يان كةس و كارى شةهيدانن
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وةكو , ئةوا ئةركى وةزارةتى ديكةية, ئةطةر كةس و كارى قوردبانيان و شةهيد و ئةنئالكراوةكان نني
 . سوثاس, ةزارةتى كاروبارى كؤمةاَليةتىيان و, وةزارةتى تةندروستى

 (: كىوكمال كةركو1د)بةردَين حممد قادر عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئَيمة ئةَلَيني لَيرة لة , ئةوانة لةدةسةاَلتى سةرؤكة بؤ هةندَيك موناسةبات, راستة ئةو سيمة و
الث شهداء او اكثر و ينظم ذلك للعوائل التى هلا ث اومسة تقديرية اعطاء)دابنَيني  ىلة ياساكة, ثةرلةمان

 . سوثاس, (قانونب
 (: وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ار بَى ئةوة ئةطةر قةر, من رةئيةكى ديم هةية بةاَلم, ئةو ئيقترياحةى جةنابى كاك دكتؤر زؤر راستة

قيمةتى , شةهيدةك يان دوو شةهيد, با بدرَى بةهةر كةسَيك كة يةك شةهديشى هةية, ثَيشنيار بكةين
 . لةبةرئةوة دةبَى بدرَيتة هةموويان, لةخودى شةهيدة, شةهيد لةوةدا نيية بةذمارة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
انَى بؤ رَينلَينان ضى بةباش دةز, ئةو موقتةرةحة بةجَي دةهَيَلني بؤ وةزارةت ديراسةتى بكات لةالى خؤى

وةكو ثردؤذةيةك بؤ وةزارت , يان سَى شةهيدى هةية, ئةوةى يةك شةهيدى هةية, لةكةس و كارى شةهيدان
كَى لةطةَل ئةو , ئَيستا ماددةكة بةهةموويةوة دةخيةمة دةنطةوة, ئةوة دةخيةينة دةنطةوة, هني بكات

ثريؤزة دةستان , ةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرمووند, كَى لةطةَل نيية, ماددةية دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
 . رةرموو بردؤ سةر ئةحكامى عامة, بة كؤى دةنط قبوَل كرا, خؤش بَيت

 : جامباز سعيدطارق حممد بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشي ثَينجةم
 حوكمة طشتيةكان

 : ماددةى هةشتةم
 .جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية ىيى ثَيويست دةربكات بؤ ئاسنكاروةزير بؤى هةية رَينما

 (: زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل اخلامس
 احكام عامة

 املادة الثامنة
 . للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
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 :ابوبكر مصطفىبةردَين عبدالكريم 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .ليذنةى ياسايى ثشتطريى لةماددةكة دةكات
 : بةردَين سردار صباح بوزو هركى

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ضونكة لة ئةحكامى ختامية دةبَى لة يةكةم ماددة بَيت, من ثَيشنيارَيكم هةية دةبَى لَيرة ثَيشنيارى بكةين

يةك لة مةترسيةكان , كة دةبَى لَيرة دابنرَىبةاَلم ثَيشنيارة, لةسةر خودى ماددةكة هيض مواَلحةزةكةم نيية
, شةهيديان هةية, ئةوةية كة ئةو خةَلكانةى كة ئيديعا دةكةن, لةسةر ماف و ئيمتيازاتى خَينانى شةهيد

ئةندامانى ليذنةى  بؤية من لةطةَل هةندَيك لة, ئةوةش زؤر كراية هةموومان دةزانني, ئةنئاليان هةية
ثَيشنيار دةكةم ماددةى نؤ كة بوويتة ماددةى هةشتةم , ان زؤر باش بووقانونى موناقةشةمان كرد ثَيي

بس مدة التزيد على ثالث سنوات و بغرامة التزيد باحل الشهداءباطال بانه من ذوى  كل من ادعى يعاقب)
 (. عقوبتني و ينتزعالاو يعاقب باحد هاتني )من مليؤنيةك و نيو دينارم داناوة , ......على

 : ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
هةموو كةسَيك , بةاَلم لةقانونى عقوبات وابنامن ئةوة هاتووة, موقتةرةحةكةت بةجَيية, رةرموو دانيشة

ماددةى نؤيةم , موهيم لةقانونى عقوبات ئةمة هاتووة, نةك هةر لةسةر ئةوة, مةعلوماتى غةَلةت بدات
كَى لةطةَل ئةو , دةخيةمة دةنطةوة, هةروةها ليذنةى مارى مرؤظيش, ليذنةى قانونى ثشتيطرى لَيكرد

بةكؤى دةنط , كَى لةطةَلدا نيية؟ دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, ماددةية دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
 . ماددةى دة كة بوويتة ماددةى نؤيةم, بردؤ سةر ماددةى تر, قبوَلكرا

 : سعيد جامباز حممدطارق بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 , كة بوويتة ماددةى نؤيةم, ةيةمماددةى د
 : ماددةى نؤيةم

 . كار بةهيض دةقَيكى ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت
 (: زانا)خضربةردَين قادر سعيد 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 : املادة التاسعة

 . ال يعمل باى نص يتعارض مع احكام هذا القانون
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 : مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ال يعمل بأى نص قانونى أو قرار )هةروةك وةزارةتةكانى تر تةنيا دوو وشةى لةطةَل زياد بكرَى ئةوةيش 
 (.يتعارض مع هذا القانون
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل ئةو , دةخيةمة دةنطةوة, ئةوة موقتةرةحى ليذنةى قانونى كة هةموو قانونةكانى تريش واية
بةكؤى دةنط , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, ماددةيةية

 .رةرموو, بردؤ سةر ماددةى دواتر, قبوَل كرا
 : جامباز سعيدطارق حممد بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 , ماددةى يازدةم كة دةبَيتة ماددةى دةيةم

 : ى دةيةمماددة
 . ثَيويستة وةزارةتة تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن

 (: زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 . على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانون: املادة عاشرة
 : مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 (.هات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانوناجلعلى جملس الوزارء و )

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةخيةمة , موقتةرةحى ليذنةى ياساية بؤ هةموو قانونةكان وا هاتووة, ئةمةش وةكو قةوانينةكانى ترة

دةستى بةرزبكاتةوة؟ , ا نييةكَى لةطةَلد, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية, دةنطةوة
 .رةرموو, بردؤ سةر ماددةى دواتر, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, رةرموون

 : جامباز سعيدطارق حممد بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 ,دةبَيتة ماددةى يازدة, ماددةى دوازدةم دوا ماددةية
 :ماددةى يازدةم

 . جَيبةجَى دةكرَيت( وةقايعى كوردستان)رةمسى ئةم ياساية لة رؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى 
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 (: زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة احلادية عشرة
 . هذا القانون من تاريخ نشره يف قائع كوردستان ينفذ

 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 (.كوردستانوقائع )اجلريدة الرمسية اصداره و ينشر يف  ينفذ هذا القانون من تاريخ
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل , خةمة دةنطةوةموقتةرةحى ليذنةى قانونى دة, اوةئةمةش وةكو هةموو قانونةكانى تر نووسر
بةكؤى , وندةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرمو, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, ئةو ماددةيةية

 .رةرموو, بردؤ سةر ماددةى دواتر, دةنط قبوَل كرا
 : جامباز سعيدطارق حممد بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 هؤكارةكانى دةركردنى ئةم ياساية

كة ردؤَلةكانى هةرَيم لةاليةن , ةمَيذوو وَينةى واى كةم ديو, دستان بةماوةى سةختدا تيًََثةرديوةهةرَيمى كور
, بةضةكى كيمياوى و سةربازى تؤث باران دةكران, ك لةدوا يةكةكاندا كوشت و برددةكرا ن ورذَيمة ية

بةشى زؤرى دانيشتوانةكةى بوونة  ةنئالة بةدناوةكان خاثوور كراوطوندةكانى لة ميانةى ثرؤسةى ئ
اليةنةوة ضونكة لة دوو , بةجؤرَيك طةورةترين زيان بةرخانةوادةى شةهيدان كةوت, قوربانى ئةو ثردؤسانة

ازى كوردستانيان وةك وةراداريةك بؤ بةشَيكى بضووكى ئةو ريداكاريةى لة ردَيطاى سةررر, زة ةتيان كَيشا
 . ئةم ياساية داندرا, َيطاى ثرةنسيثةكانى بااَلى مرؤظايةتى داويانةبةخشى و ئةو قوربانيةى لة ر

 (: زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 سباب املوجبةاال
لقد مر اقليم كوردستان العراق بفرتات عصيبة قلما شهد التاريخ هلا مثيال حيث شهد االقليم تقتيال و 
تنكيال بابنائه من قبل االنظمة املتعاقبة و تعرض للقصف باالسلحة الكيمياوية و العسكرية دمرت قراها 

مما احلق ابلغ الضرر , لقرى ضحية تلك العملياتا السيئة الصيت و راح اغلب سكان هذهخالل عمليات االنفال 
زء بسيط مما قدموا فداء لكوردستان و و من اجل االيفاء جب, ا مصاعب مركبةبعوائل الشهداء الذين حتملو

 . تضحية يف سبيل املبادئ االنسانية السامية شرع هذا القانون
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 : بةردَين سؤزان شهاب نورى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مة جة, مةصاعب جةمة, تى وا نييةمةصاعب مورةكةبة ش, ب مورةكةبة قةت نةبووة لةدنيادامةصاع
 .موتةراكيمةش ئةبَى, يةعنى مةصاعبَيكى زؤر, ئةبَى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو كاك زرار, ضاكى بكةنةوة, تةرجومةكةية

 : امني طاهرزرار بةردَين 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

من ئةسبابَيكى , (بةقؤناغى سةختدا تَيثةرديوة)بَلَيني ( لةماوةى سةختدا تَيثةرٍَِيوة)رديةكةى منيش لةكو
 .رَيطام بدة خبوَينمةوة, موجيبةم نووسيوة

  :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ةى موقتةرةحةكةت بياندَى ئيستيئاد, لةتوانا هةية تةعديلى بكةن, ئةسبابى موجيبة نةصى قانونى نيية

دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَل هةموو ثردؤذةكةية, خةمة دةنطةوةثردؤذةكة هةمووى دة, لَيدةكةن
, زؤر سوثاس, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, رةرموون

ئةوةى ذيان و  ئومَيد دةكةم ئةم قانونة بَيتة هؤى, لةسةبرو تةحةموىل خؤمان دةكةم, ثريؤزبايتان لَيدةكةم
هةموو ئةوانةى بووينة قوربانى سياسةتى يةك , طوزةرانى كةس و كارى شةهيدان و ئةنئال و كيمياباران و

بتوانني زياتر , ذيانيان باش بَيت, طوزةرانيان باش بَيت, لةدواى يةكى رذَيمى رةطةز ثةرستى عَيراق
 .رةرموو, وةزير قسةش ئةدةم بةجةنابى, زؤر سوثاسيان دةكةم, خنمةتيان بكةين

 (:وةزيرى شةهيدان و ئةنئالكراوان/)بةردَين ضنار سعد عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر سوثاسى سةرؤكايةتى ثةرلةمان و هةموو , بةناوى وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنئالكراوةكان
لةثَيناوى ئةوةى , ماوةية كَيشايانبؤ ئةو سةبر و تةحةمولةى كة لةم , ئةندامانى ثةرلةمانى بةردَين دةكةم

, ةينكة بتوانني دةست كةوتَيكى باش ثَيشكةش بة كةس و كارى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد بك
زؤر سوثاس بؤ هةموو ئةو برادةرانة كة بةدَلسؤزانة هةوَلياندا ثردؤذة , بةشَيوةيةكى طشتى كوردستان 

, ش لة كةس و كارى شةهيدان و قوربانيانى جينؤسايد دةكةمبةتةئكيد ثريؤزباي, ياساكة دةوَلةمةند بكةن
, بةاَلم ئةمة نيهايةتى كارةكان نيية, شةهيدانى جينؤسايد كة ئةمة دةستكةوتَيكى باشة بؤ ئةم قؤناغة

هةر بةردةوام دةبني بؤ ئةوةى ثردؤذةى تر تةقدميى ئةوان , حةمتةن متوحى ئَيمة زؤر لةوة طةورةترة و
كةسَيكم , ئةطةر لَيرة من هةر قسةيةكم كردبَى و, بوردنيش دةكةم لةهةر برادةرَيكداواى لَي, بكةين

ثَيداطرتن بووة لةسةر ئةوةى بتوانني كةمَيك لة ئازارى , هةمووى حرسةكة دَلسؤزى بووة, بريندار كردبَى
 .زؤر سوثاس, دووبارة سوثاس بؤ ئَيوة, لةردَيطاى ئةو ثردؤذة ياساية, ئةوان كةم بكةينةوة
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 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة موناقةشةكردنى , لةبةر ئةوةى وةخت نةماوة بردطةى دووةم, ئَيستا داواتان لَيدةكةم, زؤر سوثاس
كَى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةوةية دواخبرَى, داوا دةكةم دواخبرَى, ى هينةثردؤذةى ياسا
, كؤبوونةوةكة كؤتايى ثَيدةهَينني, بةكؤى دةنط دواخرا كرا, ووندةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرم, لةطةَلدا نيية

 .رةرموون, زؤر سوثاس, بؤ كؤبوونةوةى داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة
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 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 10)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/2/7111 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممة دوو رؤذيي س ــةوتي  ش ــة  2/5/0442رَيك ني نيشــتمانيي ئةجنوم
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين ررســت د ــد عبــدا  ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد قــادر عبــدا 
 .بةست ي خؤي( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (10)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –اردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    خولي هةَلبـذ  سَييةميي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (10)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .عَيراق –خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشو كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان  -1

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, ردؤمان دةكةينةوةبةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةم
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  دوو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11) دن لة كاتي خولي دووةمي هةَلبذار(10)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا2/5/0442رَيكةوتي 
 .عَيراق -خستنةروو و طئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي طشو كاروباري مني لة هةرَيمي كوردستان  -1

بةردَينان حاجي سةرةتا بةخَيرهاتين بةردَين كاك سةعد وةزيرى هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين، 
مصيئي و كاك سيداد بارزاني وةكو مستةشار لةبارةي مينةوة، لةطةَل جةنابي وةزير ئامادةن زؤر بةخَير 
بَين سةرضاو، داوا لةليذنةي ياسايي و هةر ليذنةيةكي تر دةكةين كة رداثؤرتي هةبَينت بَين لة شوَيين 

 .َيشمةرطة ئةطةر رداثؤرتي هةبَيت، رةرموونخؤيان دانيشن، بؤ ئةوةي دةست بكةين بةكاربني، ليذنةي ث
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراق/ بؤ

 رداثؤرتى ليذنةى ياسايى/ ب
اقى كؤَلييةوة كة لة ليذنةكةمان لة ثردؤذةى ياساى دةزطاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى كوردستان ـ عَير

دا بؤمان ردةوانةكرابوو، دواى كؤبوونةوة لةطةأل  2/1/0442دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة 
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ئةوانةى خةريكى ثردؤذةكةن لة خاوةن شارةزايى و ثسثؤردى و ئةوانةى كار لةم بوارةدا دةكةن و دواى 
ة و ثَيشنيازةكانى لة بارةى ثردؤذةكةوة بة تَيكرداى دةنط  وتووَيذ و رداطؤردينةوة، رداثؤرتةكةى خؤى و رداسثارد

- :بةم جؤرةى خوارةوة ثَيشكةش دةكات 
ليذنةى ياسايى ثشتطريى ثردؤذةى ياساكة دةكات، ضونكة كَيَلطةكانى مني و تةقةمةنى بةشَيوةيةكى ضرد -1

ان و جةنطى عَيراق ـ  لة هةموو اليةكى هةرَيم لة ئةجنامى كارةسات و جةنط كة لة دذى طةىل كوردست
بؤية ئامانج لة . ئَيران بآلوبوونةتةوة و طةلَيك مةترسى ترسناك و كارةساتى بؤ هاووآلتيان خوَلقاندووة

ياساكة، دامةزراندنى دةزطايةكة ثاككردنةوةى هةرَيم لةو ماددة ترسناكة بطرَيتة ئةستؤ و لة دوايشدا 
ةبةردةم كردارى طةشةكردن و ثةرةثَيدانى ذَيرخانى هاووآلتيان لةو مةترسيانة دوورخاتةوة و ماوة ل

 .هةرَيم خؤش بكرَيت
ليذنة ثَيشنياز دةكات دةروازة بؤ ماددةكانى ثردؤذةكة دابنرَيت و بردطةكانى ردَيك خبرَين و زجنرية  -0

ردةنووسةكانى بردطةكانى ماددة بكرَينة زجنريةيى بة نووسني و هةندآ هةمواركردن و طؤردانكارى لة 
ردشتنى هةندآ لة بةندةكانى بكرَيت و هةَلة زمانةوانيةكانيش رداست بكرَينةوة وةك لةمةودوا لةم دا

 .رداثؤرتةدا دةردةكةوآ
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يةكةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات وشةى دةستةواذة  -3
 .ى ثرَوذةكة( 1)  خبرَيتة دواى بردطة( دةوىل)وشةى  (زاراوة)ى ماددةكةدا بكرَيت بة لةسةرةتا( التعابري)
 لة بارةى ماددةى دووةمةوة هيض تَيبينيةكى لة سةر نية  -0
 .لة بارةى ماددةى سَييةميشةوة هيض تَيبينيةك نية  -5
ضاودِيرى كردنيان بة )ية جطة لة خستنة سةرى ردستةى لة بارةى ماددةى ضوارةمةوة هيض تَيبينيةك ن -1

 .ى(3)تاكو كؤتايى بردطة( ةأل اليةنة ثةيوةنديدارةكاندالةطهاوئاهةنطى 
لةبارةى ماددةى ثَينجةمى ثردؤذةكةشةوة، ليذنة ثَيشنياز دةكات ناوى بةردَيوة بةرايةتى طشتى ديوان كة  -2

و بةم جؤرة (تى كاروبارى كارطَيردى و دارايىبةردَيوةبةرايةتى طش)دا هاتووة بطؤرددرآ بة (سَييةم)لة 
- :َيتةوةدابردَيذر
بةردَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن بردوانامةى : بةردَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيردى و دارايى : )سَييةم 

 .(ثسثؤردى بَيت سةرؤكايةتى دةكات بةرايى زانكؤ بَيت و خاوةن شارةزايى و
 .لة بردطةى ضوارةمى دا ( رةرمانبةرَيك بة ثلةى)هةروةها الدانى 

 :بةم شَيوةى خوارةوة ( شةشةم)ةى سةرةتايى بردطةى هةروةها داردشتنةو
لة هةر ثارَينطايةك لة ثارَينطاكانى هةرَيم و ( مني)دةزطاكة بةرَيوةبةرايةتيةكى طشتى دةبآ بؤ كاروبارى  

هةريةكةيان بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات و هةريةك لةو بةرَيوةبةرايةتية طشتيانة لةم 
 :ة ثَيكدآثَيكهاتانةى خوارةو
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ضونكة لة ثَيكهاتةكانى ناو بردطةى ( حةوتةم)كو خؤيان دةمَيننةوة لةطةأل البردنى برطةى ثَيكهاتةكانى وة
 .ى ماددةى ثردؤذةكةدا هاتووة(شةشةم)
 .بةآلم ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى شةشةمةوة هةية، ليذنة ئةمةى خوارةوة ثَيشنياز دةكات -1

ى (0)خبرَيتة دواى بردطةى ( ن دةكات لة كاتى ئامادةنةبوونى سةرؤكسةرؤكايةتى ئةجنومة)ردستةى  -د
 .ثردؤذةكة

 .البربَين( 5، 0)هةردوو بردطةى  -ب
هةر شارةزايةك يا رداوَيذكارَيك كة سةرؤكى ئةجنومةن لة ناو دةزطا يا }بةم شَيوةية بَيت ( 0)بردطةى  -ج

 .{لةدةرةوةى دةستنيشانى دةكات
 .كان بة ثَيى ئةم طؤردانكارييةرداستكردنةوةى زجنرية -د
بة رةزامةندى }ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةوتةم لة ثردؤذةكةدا هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات رستةى  -9

ى البدرَيت و لةناو (5،1)ى دوو بردطةكةى (3،0)خبرَيتة دواى دوو بردطةكةى  {ئةجنومةنى وةزيران
يان }ى البدرآ و هةروةها رستةى (14)َين و بردطةى تايبةمتةنديةكانى ئةجنومةنى كارطَيرى بنوسر

 .ى البدرآ و بةو ثَييةش زجنريةكانيان رداست بكرَينةوة(10)يش لة بردطةى {بةردَيوةبةرةجَيبةجَيكارةكان
ةآلم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةم لة ثردؤذةكةدا هةية، ليذنة وا ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية ب -14

- :ةدابردَيذرَيتةو
نةخشةكَيشانى سياسةت وسرتاتيجيةتى دةزطا لة مةيدانى كاروبارى مني بة ثآى حوكمةكانى ئةم ( 1

 .ياساية
 .ئامادةكردنى بودجةى طشتى دةزطاوبةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيران بؤ ثةسندكردنى( 0
 .ئامادةكردنى ثالنى سااَلنة وثَينج ساَلى وبؤ ماوةى دوورودرَيذ بؤ دةزطاكة( 3
ئامادةكردنى رداثؤرتى سااَلنة وبةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيران كة هةموو ضاالكى وكارة كراوةكان (0

 .وكَيشة وثَيشنيازةكانى دةزطاى طرتبَيتة خؤ
بانطهَيشت كردنى نوَينةرى رةرمانطة ودةزطاكانى حكومةت كة طرنطى دةدةن بة كاروبارى مني لة (5

كاروبارى كؤمةاَليةتى، ذينطة، طةشتءطوزار،  ودروستى، كارة، تةنثةروةرد}حكومةتى هةرَيم 
سازى، كارةباء سامانة كردن، طواستنةوة، طةياندن، كشتوكاَل، ئاودَيرى، ثيشة ئاوةدانكردنةوة، نيشتةجآ

 .داثَيويست ء كاتى زةروورةتى ثَيشينةكانى كارى دةزطاكةية لةئةمةش بؤ دةستنيشان كردن، {سروشتيةكان
وةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات ئةو ماوةيةى بةاَلم ئة -11

 (. شةش مانط)لة جياتى ( سآمانط)دا هاتووة بكرَيتة (0)لة بردطةى }كة
 ء ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دةيةم لة ثردؤذةكةدا هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات البربَيت -10

 .هةَلوةشَيتةوة
- :بةاَلم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يازدةمينى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ئةمانة ثَيشنياز دةكات -13
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 .ى(دووةمى)الدانى بردطةى  -د 
- :بةم جؤرةى خوارةوة( سَييةم)داردشتنةوةى بردطةى  -ب
 .{بةخشني ءيارمةتى ءثيتاكى خؤجَيتىءبيانى، ئةمةش بةردةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران دةبَى}

 .ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دوازدةمى ثردؤذةكةوة هةية، هيض تَيبينيةكى لةسةر نية -10
 .ة هةية، هيض تَيبينيةكى لةسةرنيةئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى سَيندةمى ثردؤذةكةو -15
 .ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ضوارةمى ثردؤذةكةوة هةية، هيض تَيبينيةكى لةسةر نية -11
يوةندى بة ماددةى ثازدةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات البربآ، ضونكة لة ناو ئةوةى ثة -12

 .ماددةى ضواردةمى ثردؤذةكةدا هاتووة
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شازدةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات البربَى، ضونكة لةطةَل  -11

 .ناكؤكة حوكمةكانى دةستورءياسا كار ثَيكراوةكان لة هةرَيمدا
 .ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةظدةمى ثردؤذةكةوة هةية، هيض تَيبينيةكى لةسةر نية -19
- :ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةذدةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنيازى ئةمانةى خوارةوة دةكات -04

 (. كارمةندان)ى يدا بطؤردرَى بة وشة( يةكةم)لة بردطةى (رةرمانبةرانءطرَيبةستةكان)ردستةى  -د
 (.كارمةندةكانى)يدا بطؤردرَى بة وشةى ( دووةم)لة بردطةى ( رةرمانبةران)وشةى -ب

لة ) ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات لة دواى( نؤزدةمى)بةاَلم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى  -01
 .خبرَيتة سةر( دالة هةرَيم)كة بةر لة ردستةى دوايى ماددةكة هاتووة ( بوارى كاروبارى مني

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى بيستةمةوة هةية لة ثردؤذةكةدا، ليذنة ثَيشنياز دةكات هةَلوةشَيتةوةء  -00
- :ئةم دةقةى خوارةوةى لة شوَين دابنرَى

هؤبةيةك لة ضوارضَيوةى  نيا ،بةشَيك نيا ،سةرؤكى دةزطا بؤى هةية، هةر بةردَيوةبةرايةتَيك: يةكةم
 .ياخود هةَليان وةشَينَيتةوة ،لَيكيان بدات نيا ،ةزطاكة بة ثآي ثَيويستى كار دامبةزرَينَىثَيكهاتةكانى د

 .دةرضواندنى ردَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةجآكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية: دووةم
ارةوة ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى بيستءيةكةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةى خو -03

 :دابردَيذرَيتةوة
 .كار بةهيض دةقى ياسايةك يا برديارَيكى كة ناكؤك بَيت لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكرَيت}

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى بيستءدووةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةى خوارةوة  -00
- :دابردَيذرَيت

 .{ةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران والي}
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى بيستءسَييةمةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةى خوارةوة  -05

- :دابردَيذرَيت
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دا (وةقائعى كوردستان)ئةم ياساية لة ردؤذى دةرضوونيةوة كارى ثآدةكرَيت ءلة ردؤذنامةى رةرمى }
 .ودةكرَيتةوةباَل
هةروةك لةسةرةتاى رداثؤرتةكةدا دةرمان خست، كاتَيك كة ثَيشنيازةكامنان ثةسندكران، بةثآى ئةو  -01

 .دةسكارى وهةَلوةشاندنةوةى كة ثَيشنياز كراون زجنريةى ماددةكان رداست بكرَينةوة
ى بة هةموو ئةوةى ثةيوةندى بة هؤيةكانى دانانى ثردؤذةى ياساكةوة هةية، ليذنةى ياساي -02

 .وردةكارييةكيةوة ثشتطريى دةكات، ضونكة مةبةستى دانانى ثردؤذةى ياساكةى دةربرديوة
تكاية ئاطاداريى بئةرموون ودةقى ثردؤذةكة ء رداى ليذنةى ياسايى خبةنة بةردةم ئةجنومةن بؤ وتوءَيذ 

 .لةطةأل ردَينماندا.لةسةركردنى ودةربردينى رداى طوجناو لة بارةيةوة
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

ئَيستا با بضينة سةر ئةصَلي ثرؤذةكة، ماددة ماددة دواتر رةئي ليذنةتان، بة هةردوو زمان، موناقةشةي 
 .ئةكةين

 (:زانا) خضر بةردَين قادر سعيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةقي ثرؤذةكة بة كوردي ئةخوَينمةوة
 ى ساَلى( ) ياساى ذمارة 

 وبارى مني لة هةرَيمى كوردستانى عَيراقياساى دةزطاى طشتى كار
 بةشى يةكةم

 ثَيناسةكان
 :ماددةى يةكةم

 :ئةو دةستةواذانةى لة خوارةوة هاتوون ئةو واتايانةى بةرامبةريان دةطةيةنن
 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم -1
 .ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق: ئةجنومةنى وةزيران -0
 .دةزطاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق: ادةزط -3
 .سةرؤكى دةزطاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق: سةرؤكى دةزطا -0
 .ئةجنومةنى بةرَيوةبردنى دةزطا: ئةجنومةن -5
 .سةرؤكى ئةجنومةنى بةرَيوةبردنى دةزطا: سةرؤكى ئةجنومةن -1
دنةوة بة شَيوةيةكى ئاسايى لة قوتو ثَيك دَيت ئاماجنى كوشتنى كةسان كةرستةى تةقان: مني -2

وبرينداركردنيان وتَيكدانى ئوتومبَيل وموَلك وماَلى ديكة، ودةتةقَيندرَيتةوة بة هؤى ئةو كةسة وئةو 
 .ئوتومبَيلةى كراوة بة ئامانج، يان بة هؤى بةسةر ضوونى كات
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و كةمكردنةوةى كاريطةرى ئابوورى ودةوروبةرو كؤمةاَليةتى مني ئةو كردةوانةى لة ثَينا: كاروبارى مني -1
و ئةو مينانةى نةتةقيوون ئةجنام دةدرَى، وئةو ضااَلكيانةى ثةيوةسنت بة نةهَيشتنى مني دةطرَيتةوة، وةكو 
هؤشيار كردنةوة لة مةترسيةكانى ويارمةتيدانى قوربانيانى مني وتَيكو ثَيكدانى يةدةطى عةمبار كراو لة 

 .ى نةتةقيو وبانطَيشة كردن بؤ بةكارنةهَينانى مينى دذة تاكمين
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيستاش كاك خةليل ماددةي يةكةمى ثرؤذةكة بة عةرةبي دةخوَينَيتةوة

  :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ـ:عابري اآلتية املعاني املبينة ازائها الغراض هذا القانونيقصد بالت: املادة االوىل
 .العراق - اقليم كوردستان: االقليم -1
 .جملس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق: ـ جملس الوزراء 0

 .املؤسسة العامة لشؤون االلغام يف اقليم كوردستان ـ العراق: ـ املؤسسة 3

 .شؤون االلغام يف اقليم كوردستان ـ العراقرئيس املؤسسة العامة ل: ـ رئيس املؤسسة0

 .جملس ادارة املؤسسة: ـ اجمللس5

 .رئيس جملس ادارة املؤسسة: ـ رئيس اجمللس16

مواد متفجرة تكون عادة يف علب وتهدف اىل قتل االشخاص او اصابتهم او تدمري املركبات : ـ االلغام26
 .هدف او العجلة املستهدفة او مبرور الوقتواملمتلكات االخرى ويتم تفجريها بواسطة الشخص املست

الفعاليات اليت تهدف اىل تقليل التأثري االقتصادي والبيئي واالجتماعي لاللغام والعينات غري : ـ شؤون االلغام1
املنفلقة واليت تشمل االنشطة املتعلقة بازالة االلغام والتوعية مبخاطرها ومساعدة الضحايا النامجة اصابتهم 

م وتدمري املخزون االحتياطي للذخائر غري املنفجرة والدعوة الىحضر استخدام االلغام املضادة عن االلغا
 .لالفراد

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مصطلحات، يقصد مان كردووة بة تعابريئَيمة لة ليذنةي ياسايي، تةنها ئةوةي كة تَيبينيمان هةبَيت، 
اوالًًَ، ثانيًا،  جطة لةوةش زجنريةكانيشمان كردووة بةيقصد باملصطلحات اآلتية،  كردوومانة بةآلتية بالتعابري ا

وشةي . الىحضر استخدام االلغام املضادة لالفراد وةكو ئةواني تر، وة بردطةي هةشتةم لةكؤتاييثالثًا، رابعًا 
 .ا لة هةرَيممنع بكرَيت نةك تةنهدوليًا  دةوليمان بؤ زياد كردووة، بؤ ئةوةي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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خؤي ئةَلغام مةنعي دةولي كراوة، لةبةر ئةوة تؤ داوا بكةي مةنع بكرَيت، يةعين خؤي لة موعاهداتدا 
 كةواتة هةية، كة شتَيك بؤ بكةي داوا تؤ ئةوةي هةية،لةبةر قةراري دةوليةن قانون ،هةية، دةوليةن مةمنوعة

 .رةرموو سةردار كاك باشرتة، بكات سةحب خؤي موقتةرةحةي ئةو ياسايي ليذنةي واية ثَيم
 :بةردَين سردار صباح بَوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  .حضر استخدام االلغام املضادة لالفراد دوليًا يف واملساهمة بطوترَيت واية ثَيم من

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ليذنةي كةموقتةرةحة، كةليمةيةية ئةو تةنها رةئيةكان، سةر تةنةهاتووينة هَيشتا ئَيمة ئةكةين عةرو داواي

 بؤ دةكةينةوة دةرطا كات ئةو شتةكة، لةسةر هةبَيت موالحةزةيةكتان ئةطةر دوايي بكات، سةحيب قانوني

 .رةرموو سةعد كاك قسةكانتان،
 :وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
 وآلت مةمجوعةيةك بةآلم كردووة، لةسةر ئيمنايان وآلت154 ئَيستا كةتاكو ئؤتاوة ئيتئاقيةي بةثَيي ديارة

 مةبةست صني، ئةمريكا، روسيا، وآلتي وةكو بابَلَيني، ئينيشن ووآلتي وةكو ئيتئاقيةن، ئةو لةدةرةوةي هةن

 ئةو لةدةرةوةي طةورة وآلتي جمموعةيةك ئَيستا وتاك كة ئةوةية بؤ دةوليةن، وشةية ئةو لةبةكارهَيناني

 .ئيتئاقيةن ئةو لةدةرةوةي دةوَلةت 04 ئَيستا تا ئيتئاقيةن،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ثَيدا، ئيشارةتي سةردار كاك وةكو هةية بةدائيل دوايي قانوني، ليذنةي بكةن سحب كةليمةية، ئةو ئةطةر

 .بنووسني ةكانبةدائيل دةعوةية ئةو لةجياتي دةكرَي
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بكةين سةحيب نية مانعمان ئَيمة برادةران، ئةزانن، ثةسةندي بة ئةطةر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 تر، نيوةزارةتةكا قانوني وةكو تر ئةوي ،مصطلحات بكرَيتة، التعابري لةهةمووياندا، واية ثَيم ماددةية، ئةو

 شةتيب يان بابنانني، موقتةرةحَيك ئةوة لةجياتي كرا، سحب كة هينةي ئةو اواًل كراوةتة، سَييةكة ودوو، يةك

 ثَي رستةيةم ئةو من. والتعاون واملساهمة مع مجيع االطراف ملنع استخدام االلغام املضادة بَلَيني، يانيش بكةين

 دكتؤر ئةنووسم، ناوي شارةزاية، هةيةو بةديلي ئةوةي ة،تكاي رستةية، ئةو لةسةر هةية قسةي كَي باشرتة،

 .رةرموو رواد
 :بابان حممد ا د فؤاد .د بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 طةلَي تووشي ئةبن، مني تةقينةوةي كارةساتي تووشي ئةوانةي كةوا ئةوةية يةكَيكيان هةية، تَيبينيم دوو من

 داني يارمةتي ئةَلَيت، ئةدات، يارمةتيةكيان نةوعة ضي دةزطاية ئةم وة،نةكردو دياري لَيرةدا ئةبن، كارةسات

 ئةكاتةوة قةرةبوويةكيان نةوعة ض بكرَيت دياري ئةبَي بةجارَيك، ئةبن كةوتة ثةك هةندَيكيان قوربانيان،

 بَلَيني ئةزامن بةباشي من ثابةنديةكة، تريش تَيبينيةكةي تر، شتَيكي يان ئةكات ثَيشكةش ثنيشكيان يارمةتي

 زؤر بكرَيت، لَي واي مني، نةهَيناني بةكار بؤ نَيودةوَلةتيةكان، ثةميانة بة بوون، ثابةند بؤ بانطةشةكردن

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هاتووة، تردا لةماددةي ئةهدارة ئةرةرموويت جةنابت ئةوةي تةعريئاتة، يةكةم ماددةي ئةمة دكتؤر كاك

 .غئور كاك
 :مةمخوري سعيد طاهر عئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 مني كاروباري مني، كاروباري طشو دةزطاي دةزطاكة، ناوي يةك ماددةية، ئةو لةسةر هةية تَيبينيم دوو من

 مينة نةهَيشتين ئامانج دةكاتن، باس لةماددةكةدا راستة ئةطرَيتةوة، ئةوة كاروبار وشةي ئةبَيت، رراوان زؤر

 ضونكة ناطوجنَيت، ناوةرؤكةكة لةطةَل ناوة ئةو مني، كاروباري طشو دةزطاي دةَلني، كة ةآلمب لةكوردستان،

 هةَلوةشاندنةوةش دةطرَيتةوة، ضاندني دانانةوةو لةوةش جطة دةطرَيتةوة، كردن دروست مني، كاروباري

 خاَلَيك، ئةوة ردستان،كو هةرَيمي لة مني نةهَيشتين طشو دةزطاي بكرَيتة، بكرَيت ئةطةر بؤية دةطرَيتةوة،

 واي من بن، رازي ئةجنومةن ئةنداماني بةردَينان و بةردَينتان بكرَيت ئةطةر ئةوةية، دووةم ثَيشنياري

 دادةمةزرَيت، كةلةكوردستان زيادةية شتَيكي دةزطاية ئةو زيادةية، شتَيكي ياساية، ئةو بةرداسو دةبينمةوة

 لةطةَل دةكرَي وةزيران ئةجنومةني نية، درَيذ هَيندة شتَيكي كاتية، شتَيكي مني نةهَيشتين ئةوةي لةبةر

 ساَلَيكدا لةماوةي بةستَينت،ب ستَيكبب طرَي بكةوَيت، رَيك كؤمثانيايةك ضةند يان نَيودةوَلةتي كؤمثانيايةكي

 ئةم بؤ كار دةكرَي شَيوةية بةو بكرَينةوة، ثاك مني ماوةكاني لةثاش كوردستان هةرَيمي بكات لَي وايان

 .سوثاس زؤر بكرَيت، مةبةستة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 دووةمت، موالحةزةي بةنيسبةت ناوةكة، تَيداية نةزةري وجهةي يةكةمت، موالحةزةي بةنيسبةت غئور كاك

 لةبةر ناهَينم ترتان ئةواني ناوي دةكةم، قسة مينيش مستةشاري دوو وةزيرو لةجياتي هةية تَيبينيم من

 مني ئةوةية ئةويش دةبَينت، موستةشار وةكو هةر دادةمةزرَيت دةزطاكة تا نةهاتووة، اوتانن لةقانوندا ئةوةي

 ئَيستاش نةكرَيت، موعالةجة ساَل 15 – 14 بة رةنطة ناكرَيت، موعالةجة لةكوردستاندا دووساَل و بةساَلَيك

 دةيدؤزنةوة، نابةبني بةين اشئَيست بينيوة، دووةميان جيهاني جةنطي كة وآلتانةي لةو ررنسا، لة ئةَلمانيا لة

 ي %04 لة بَلَيني، ناتوانني ئَيستا تاكو زياترة، ساَل يازدة هةية، دةزطاية ئةو ساَلة 10 – 14 ئةوة ئَيمة بؤية

 لةطةَل موناقةشةم رؤذةش ئةو وةكو هةية، ميين ئيحتيمالي كة ي%14 لة كراوةتةوة، ثاك مةساحةية ئةو
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 مني مليؤن بة هةية، مني ضةند دةَلَين، كةئَيستاكة نية، بةوةي كةيمةسةلة كرد، مني ثسثؤردي هةردوو

 دؤمنة، دة ئةوة مةسةلةن لةمني، دةكرَيتةوة ثاك ئةرز ضةند بَيتةوة، روون المان زؤر ئةوةي بؤ دانراوة،

 تؤ َينت،ب تَيدا ميين ثَينج رةنطة تَيداية،  ميين ئةوةي لةبةر ناكرَيت تَيدا سياحةتي تَيداناكرَيت، رةالحةتي

 بةبست بست بةمةنتقة مةنتقة بكةي، كةشف هةمووي دؤمنة 14 ئةو دةبَي ناطةردَييت، مينةكةدا 5 بةدواي

 مني كة قةناعةتةي ئةو طةيشتنة ئةوان وةختَيكيش هةر زؤرةو كارَيكي ئةوة لةبةر بكةيتةوة، ثاكي بطةردَييت

 .ديلمان كاك دةبَيت، حةل دةزطاكة تر رؤذةيةكيبةث دةبَيت، حةل دةزطاية ئةو كاتة ئةو لةكوردستان، نةماوة
 (:ديلمان ئامَيدي) بةردَين حممد ا د صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 لةو ثردة كوردستان نية، ئةرراد هي تةنها. استخدام االلغام املضادة لالفراد دةَلَيت، كة هةشتةم لةماددةي

 ئةمة ديكة، لةجَيطةكاني زاخؤو مةنتقةي لة دةيبينن ةترةر رةترة ئَيستاش ئالياتة، دذي ضونكة ئةَلغامانة،

 كاروبار كةدةَلَيني، بَينت، مني كاروباري بؤ كة موئةسةسةكة، سَييةم لةسةر هةر ئةمة دووةم بَينت، ئينارة

 ثاككردنةوةي دةَلَيت هاتية، ياساكةدا مةتين لة وةكو ياساكة هةدةيف ضونكة ثاككردنةوة، بَلَيني واية باشرت

 ئةو ئةطرَيتةوة، مينيش زةرعي مني، تةوزيعي يان مني ئينتاجي ئةبَيتة كاروبارةكة لةمني، ردستانكو

 عامة موديرية نةبَينت، دةزطاكة ناوي ئةوةمة لةطةَل من دووةم لةكوردستان، مني بةنةهَيآلني خاصة دةزطاية

 بوجةي دوو دةكةين، وةزيئي جاتيدةرة هَيندة ئةو تةجاوزي ضونكة بَينت، وةزيران ئةجنومةني بة سةر بَينت

 زؤر بكاتن، زياتر خةَلك خنمةتي كة ديكةي بوارةكاني بؤ ثَيوةطرتنة دةست بة ثَيويسو خؤي هةرَيم

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو عبدالر ن كاك
 :بةردَين عبدالر ن امساعيل سليم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 و تةرتيب و وةصف لةسةر باس ئةمة حةرت، لةرةقةرةي يةكةم يةك، ماددةي ةرلةس هةية تَيبينيم دوو من

 تةبع ئةَلغام لةكوراساتي ئةمة بكرَينت، حةزف زيادة لَيرة ئةوة من بةردةئي دةكاتن، ئةَلغام تةقاندني شَيوةي

 هةشت، رةقةرةي لة زيادة، ئةمة لَيرة دةكرَينت، باس دةورات موحازةراتي لة يان دةنووسرَيت، ولةوَي دةكرَينت

 باسي ترة موهيم خؤي ئةرراد، دذي ميين بؤ دةكةين، داوا ئَيمة دةَلَينت كة كرد، باسي ديلمان كاك هةروةكو

 سةيارةيةك لةبن ئةطةر بةآلم كةس، دوو يان دةكوذَينت شةخصَيك ئةرراد ضونكة بَينت، لةطةَلدا ئالياتيشي

 زؤر بَيت، لةطةَلدا ئالياتي زةروورية، زؤر ئةوة لةبةر بكات، ربريندا و بكوذَينت كةسي 04 مومكينة بتةقَينت،

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كةرستةى تةقاندنةوة بة : مني دةَلَينت، خبوَيننةوة لةحةوتةم ئةطةر بةآلم دا، موالحةزةتان دوو ئَيوة
ان وتَيكدانى ئوتومبَيل وموَلك شَيوةيةكى ئاسايى لة قوتو ثَيك دَيت ئاماجنى كوشتنى كةسان وبرينداركردني

 .وماَلى ديكة، يةعين تَييداية، دوايي ئةوة تةرسري دةكاتن
 

 :بةردَين عبدالر ن امساعيل سليم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نية تةقاندنةوة هةر هةية، تريش شَيوةي سةد خؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئارَين كاك ماوة تر كةسي دوو
 :عبدا  ا د بةردَين ئارَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ئةَلَييت كاتَيك واية لةرداسو بَيت، ناوةردؤك رةنطدانةوةي ناو ثَيويستة كرد، باسي غئور كاك هةروةك

 لةبةر ئةطرَيتةوة، هةمووي ئةوانة يةعين مني، ثةرةثَيداني ضاندن، مني دروستكردن، مني مني، كاروباري

 لةبةر ناوةكةش دةزطاكة، لةطةَل بطوجنَيت بَيت ناوَيك دةزطاية ئةو ناوي واية، مثَي منيش بةكورتيةكةي ئةوة

 هةروةها قةدةغةكردنيةتي، زةويية، ثاككردنةوةي نية، مني هةَلطرتنةوةي تةنها دةكات، باس لَيرة ئةوةي

 كرَيتةب باشة ثَيم من ئةوة لةبةر دةكةون، مني كةبةر ئةوانةشة كردني هاوكاري هؤشياركردنةوةيةتي،

 بة ض بةهةَلطرتنةوة، ض كردنةوة، هؤشيار لةردَيطاي ض مني، مةترسيةكاني نةهَيشتين طشو دةزطاي

 نةهَيشتين طشو دةزطاي بكرَيتة، بطؤردَيت، ناوة ئةو دةكةم ثَيشنيار شَيوةيةك، بةهةموو قةدةغةكردني

 نووسراية عةرةبي بة يان عَيراق كوردستاني ناوةكان لةنووسيين دوو يةك، ئةوة مني مةترسيةكاني

 وةكو بكرَيتةوة، راست كؤتايي لة لَيدةكةم، داوايان كردؤتةوة، راست ئةوةيان ياسايي ليذنةي العراق، كوردستان

 .سوثاس بكرَيتةوة، راست وا هةية ياساكة ضؤن وةكو هةية، ثةرلةمان ناوي وةكو خؤي، ناوي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .الدين سعد مةال كاك
 :َين مال سعد الدين عبدا  مولودبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 هةية، ئيحتمالي ضونكة ثَيويستة، زؤر دةزطاية ئةو نةبَيت، دةزطاية ئةو كة غئور كاك قسةكةي لةسةر

 حدوودانة، ئةو لةسةر دابنَيت مني شرعي غري هجرةي ترسي لة هةبَينت، جيوار دةوَلةتةي ئةو ئَيستاش

 نووسراية يةكةم، لةماددةي هةر حةرتةم رةقةرةي لةسةر ثَيويستة، بةشَيوةيةكي هةبووني يةعين

 وةكو دادةنرَينت، قوتو لةناو نايةت، ثَيك لةقوتو مني دَينت، ثَيك قوتو لة ئاسايي بةشَيوةيةكي
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 قوقولة تةكوين يةعين دَيت ثَيك لةقوتو نةك زةررية، شتَيكي يةعين يف علب، يف تَييداية لةعةرةبيةكةشيدا

 .رَينمدا لةطةَل نية،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةركووكي كةمال دكتؤر كاك ماوة، كةس
 

 (:كةمال كةركووكي. د) حممد قادر عبدا. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ئةوة مواد متفجرة تكون عادة يف علب ضونكة نية، خؤي لةشوَين تةعريئةكة حةوت، خاَلي بةنيسبةت بةس

 بؤية بَيت، لةقوقودا ئيال  دايم نية شةرت هةية، شكلي زؤر هةية، تايبةتي ئةشكالي ئةَلغام مةحدوودة، رزؤ

 زؤر نةدرَيت، ثَي تةحديدةي ئةو يةعينمواد متفجرة تكون بشكل خاص بهدف قتل االشخاص،  من بةردةئي

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مجال كاك رةرموو
 :ايليابةردَين مجال مشعون 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 تَيدا عةسكةري سيماي هيض وساكارة، بيدائي تةعريئَيكي بةرداسو ئةَلغام، تةعريئي حةوت بةبردطة سةبارةت

 كراية تةرجري خالص بووة، ثايةر ئَيكس مةعنايتكون عادة، مواد متفجرة  مواد متفجرة دةَلَيت كة نية،

 تةعريئَيكم من بؤية، ئيسابةية تةنها ناكاتتهدف اىل قتل االشخاص،  ت،دةَلَي دوايي نةماية،  رايدةي وهيض

اعتداء مهيئة للتفجري تزرع خمفية تستهدف االفراد واملركبات العاقة مرورها عن طريق  شَيوةية، بةو هةية،
 .سوثاس كةهةية، لةوةي ترة، علمي تةعريئة ئةوإصابتها وشل حركتها، 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سعد مامؤستا قسةناكةن، بؤ لةبيدايةتةوة بكات، قسةي تر كةسَيكي ناكرَيت دوايي نووسي كةناوم رَيتناك

 :وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 كردنةوة، رداست بؤ هاتووة، خراث تةرجومةكةي كورديةكة تةبيعي ثرؤذةكة تةرجومةي بةنيسبةت سةرةتا

 كةرةستةي دةَلَيت لَيرة ئةوةي نةك تةقةمةنية كةرةستةي :مني دةَلَيت، حةوتةم خاَلي يةكةم لةماددةي

 ئةوة كرد، باسي دكتؤريش كاك ئةوةي تةعريئة ئةو ئةبَي خراوة، لةقوتو ئاسايي بةشَيوةيةكي تةقاندنةوةية،

 شتَيكي يةعين نةيانكردووة، خؤيان تةعريئة ئةو كةشتَي ئةوة يةعين نَيودةوَلةتية، تةعريئَيكي تةبيعي

 كراية، خراث تةرجومةكةي تةبيعي ديسان مني، كاروباري هةشت، بةخاَلي سةبارةت عالةمية، ستانداري

ئةو ضاالكيانةن ئاماجنيان كةمكردنةوةى كاريطةرى مني و : كاروبارى مني ئةَلَيت هاتووة، وا تةرجوومةكةي
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وة لةسةر ئابوورى وذينطةو كاري كؤمةاَليةتى مينانةى كة ضااَلكيةكاني ثارضة تةقةمةني نةتةقيو
ثةيوةسنت بة مني البردن و هؤشياركردنةوة لة مةترسيةكانى مني و تَيكشكاندني عةمباركراوي يةدةط لة 

تةبيعي ئةوة . نةتةقةمةني نةتةقيوو  وبانطَيشة كردن بؤ قةدةغةكردني بةكارهَيين مينى دذة كةسي
و ئةكةم بةو ثَيشنيارةي كاك غئور، ئةوةي كة بؤ ناوي دةزطاكة كاروباري مني، تةبيعي ثَينج منيش رةب

خاَل دةطرَيتةوة، ئةوةي كةلة خاَلي هةشتةم هاتية، ثاككردنةوةي كَيَلطةي مينة، هؤشياركردنةوةي خةَلكة 
جةميش قةدةغةكردني لة مني، يارمةتي داني قوربانياني مينة، لةناو بردني مةخنوني ئةحتياتية، ثَين

بةكارهَيناني ميين دذة كةسي دةطرَيتةوة، يةعين ئةوةي ئيشارةمتان ثَيدا، مةهامي ئةو دةزطاية دةبَيت كة 
حكومةتي عَيراق كردوويةتي دةستةي سةرؤكايةتي  11بةشَيكة لةو ئيتئاقيةي كة ثَيم واية لةمانطي 

ئؤتاوةيان تةوقيع كردووة، كة ئَيرةش بةشَيكة لة بابَلَيني سةرؤك كؤمار و هةردوو جَيطرةكةي ئيتئاقيةي 
جَيبةجَي كردني ئةو ئيتئاقيةو مةهامي ئةو ئيتئاقيةش بنةبت ئةو ثَينج خاَلةية، كةلةخاَلي هةشتةمي 
ثرؤذةكةشدا هاتووة، كةبابَلَيني كاروباري مينة، كاروباري مينيش ئةو تةعريئةي كةكراوة لةثرؤذةكة 

نَيودةوَلةتية، بؤ كاروباري مني، شتَيك نية دةزطاي مني خؤيان هاتبَينت ئةو  وةرطَيرددراوي ثَيناسةيةكي
تةعريئةيان دانابَي، يةعين ئةو تةعريئة شتَيكي ستانداري نَيودةوَلةتية، وةكو بامسان كرد لةوثَينج خاَلة 

 .وني ئةَلغامة، زؤر سوثاسشؤثَيك دَيت، بةَلَي بةعةرةبي كة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي كاك سعدشؤون االلغام، ةياساي عَيراقدا كةئيمنا كراوة، ناوي بةضي هاتووة، ل
 :وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ية سةبارةت بةثَيشنياري يةكَيك لةو برادةرانةي كة ثَيشنياري كرد، تةبيعي ئةو دةزطاية زةرورةتي ن

بكرَينت بة موديريةتي عام، ديارة خؤيان برادةران لةثرؤذةكةش باسيان لةوة كردية، كةئةوان بةردٍِاسو 
ئةسباب موجيبةيان هةية، بؤ ئةوةي دةزطا بَيت، رَيكخراوَيكي نا حكومي ئةمريكي ثَيش ثرؤسةي ئازادي 

تةئسريي كؤمةَلطاي مني هةية  34عَيراق، مةسحَيكي كردية لةهةموو عَيراق، لة ثاننة ثارَينطاي عَيراق 
 1144لةسةر ئةو ثاننة ثارَينطاية تةنها لة سَي ثارَينطاي كوردستان كة لة خةتي تةماسن، ئةوانة 

كؤمةَلطاي هةية كة تةئسريي ميين لةسةرة لةكوردستان، بؤية ئةوة يةكَيك لةشتةكانة، جةنابيشتان هةر 
سةر حةوت يان يةك لةسةر شةش مني ثاككراوةتةوة، لة ئيشارةتتان ثَيدا، كة تائَيستا حدوودي يةك لة

موديريةتي عامي هةية،  5كوردستان كة ضةندين ساَلي تري دةوَيت، جطة لةوةش ئةو دةزطاية تائَيستا، 
موديريةتي عامي هةية، بةسةدان  5هةر بؤ مةعلوماتي برادةران، يةعين دةزطاكة تا ئَيستا هةر خؤي 

هامي ئةو دةزطاية ئَيستا رةرقي كردية، يةعين جاران لةنةوةدةكان، كار موةزةيف هةية، جطة لةوةش مة
بةسةرةوة ئةو دةزطاية، دةورَيكي ئةساسي  0443دةكرا بؤ رزطاركردني ذياني هاووآلتي لة مني، بةآلم لة 

هةية لة بيناي تةحو لةكوردستان، بة منوونة مةسةلةن لةشوَينَيك شةريكةيةكي نةوت ئةضَيت ئيشي تَيدا 
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دةكات، ثَيش ئةو ئةبَي ئةو دةزطاية بضَيت، شوَينةكة ثاك بكاتةوة، لةتاوةرةكاني مؤبايل لةكؤمةَلَيك 
مةسائيلي تر كة عيالقةي بة ثرؤذة ئيستسماريةوة هةية، لة كوردستان ئةبَي ئةوة شان بةشاني دةزطاكاني 

كومةت لةو قؤناغة بةرداسو تر دةوري تَيدا هةبَيت بؤ ثاككردنةوة، بؤية ئةو دةزطاية بةقةناعةتي ح
ئةهةميةتي يةكجار طرنطي هةية وةكو بامسان كرد، نةك هةر لة رزطار كردني ذياني هاووآلتي بةَلكو 

 0441ي  11لةبوذاندنةوةي بينائي تةحتيش لةكوردستان، ئةوةي كةئيشارةتيشمان ثَيدا، لة مانطي 
ساَل يةعين سةقئَيكي  14ديارة لةماوةي دةستةي سةرؤكايةتي عَيراق ئةو ئيتئاقيةي ئيمنا كردووة، 

ساَل دةبَي عَيراق هةوَل بدات، بةثَيي ئةو ئيتئاقية، كوردستان خاَلي بكرَيتةوة  14زةمةني هةية، لة ماوةي 
لةمني، بؤية ئةو دةزطاية ثَيويستة لةمةودوا مينانيةي هةبَيت، دةزطاكة موتةكامل بَيت، هةيكةلي هةبَيت 

و شتانةي كةبامسان كرد، ئةوانة هةمووي موبةرديرداتي ئةوةن كة ئةو دةزطاية وةكو ستايف هةبَيت، بؤية ئة
 .دةزطا مبَينَيتةوةو ئيشي خؤي بكات، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ناوةكة وةكو هةندَيك برادةر ئيشارةي بؤ كرد، بطؤرددرَيت، رةنطة باشرت بَيت، بةآلم مادام لةقانوني عَيراقدا 

وة، نةصَيكي قانونيش هةية، عيربةت لة عينواني قانونةكة نية، عيربةت لةناوةرؤكةكةيةتي، يةعين وا هاتو
ناوةرؤكةكةي تةعبري لة ناوةكةي دةكات، نةك ناوةكة تةعبري بكاتن، بؤية ناوي قانوني لَي دةنَييت، قانوني 

لةبةر رؤشنايي ناوةرؤكةكةوة تؤ ارهاب، ئةطةر ناوةرؤكي نةبَينت، ناوةكةي عينوانةكةي هيض مانايةكي نية، 
هةم تةتبيق دةكةي هةم تةرسري دةكةي، بةعةرةبيةكةي باش هاتووة، بةكورديةكةي بردَيك لةنطة 

لةبةر شؤون االلغام بةحةقيقةت، لةبةر ئةوةي عةرةبيةكة ئةساس دةبَيت، دةبَي كورديةكة باش بكرَينت، 
َلغامي تَيدا نية، كةواتة رةئي عَيراقيش هةرواية، رؤشنايي ماددةكة كةشةرحي كردووة، هيض صيناعةتي ئة

ناكرَينت شتَيكي نةطوجناو بَينت، بةآلم ئةو موالحةزةيةي كةدرا، ضاك بكرَيتةوة بةكوردييةكةي بةتايبةتي  
عَيراق، وةكو لةياساكاني تريشدا هةر واية، ئةوانةش  –نةوترَيت، كوردستاني عَيراق، بكرَيتة كوردستان 

، كةسيشتان ئةو مةسةلةيةتان باس نةكرد، كةثَيشرت ئاماذةمان ثَيكرد، جومةلةي ئةخريي ضاك بكرَيتةوة
ئةوة ئةبَيت جومةلةيةك . والدعوة اىل حضر استخدام االلغام املضادة لالفراد: شؤون االلغامماددةي هةشت، 

واملساهمة يف حضر  التعاونلةجياتي دةعوةكة وةكو وابنامن كاك سةردار بوو، ئيشارةتي ثَيكرد، ، هةبَينت
هةمووي ئةطرَيتةوة، ئةوةي كةوترا مةوادةكة راسرتة، كة التعاون واملساهمة . استخدام االلغام املضادة لالفراد

زؤر شو تر ئةطرَيتةوة، بؤية من ثَيم واية، موالحةزةكانتان ئةوانةي كة بةجَينة، هةم بؤ ثرؤذةكة وةزير 
ةر عةرةبيةكة ببَيتة ئةساس، كورديةكة ضاك بكرَيتةوة، لةبةر موارقة هةم ليذنةي قانونيش موارقة، ئةط

رؤشنايي ئةوة، تةعابريةكة ئةبَيـتة موستةَلةحات، ئةوةلةن سانيةن ئةنووسرَينت، كوردستاني عَيراقةكة 
التعاون ضاك ئةكرَيت، خةت عَيراق، ئةوةي ئةخرييش دةعوةتةكة، دوةليةن خؤيان سةحبيان كرد، دةكرَيتة 

ئةمة دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية،  واملساهمة
 . بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر
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 (:زانا) خضر بةردَين قادر سعيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى دووةم
 دامةزراندن وئاماجنةكان

 :ماددةى دووةم
 -دةزطاى طشتى كاروبارى مني لة هةرَيمى كوردستان )دةزطايةك دادةمةزرَى بة ناوى  بة ثَيى ئةم ياساية

بارةطاكةى لة هةولَير دةبَى ورةرمانبةرَيك بة ثلةى وةزير سةرؤكايةتى دةكات بة ئةجنومةنى ( عَيراق
 .وةزيرانةوة دةلكَيندرَى

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 نيالفصل الثا
 التأسيس واألهداف

 : املادة الثانية
ويكون ( العراق ليم كوردستاناملؤسسة العامة لشؤون االلغام يف اق)تؤسس مبوجب هذا القانون مؤسسة تسمى

 .  مقرها يف اربيل ويرأسها موظف بدرجة وزير وترتبط مبجلس الوزراء
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نيةليذن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية ئةو ماددةية ثَيشرت دوو دةزطا بووة، بةآلم كاك ديلمان ثَيي وابوو، كة موديريةتَيك بةسة، 

ية، كاريشي بةآلم من ثَيم واية دةزطايةكة لةبةر ئةوةي رةرمانبةري زؤري هةية، هةزارو قسور موةزةيف هة
زؤر طةورةية، لة ثاش ئةم قانونة ئيشةكةي زياتريش ئةبَيت، دوو دةزطا تةوحيد ئةبَينت، تؤ دوو دةزطا 
تةوحيد ئةبَيت تؤ دةيكةيتة يةك دةزطا ئةمة ضؤن ئةبَيت، بيكةيتة موديريةتَيك، ئةوة ئيمكان نية، 

نابَيت، ئةبَيت تابعي وةزارةتَيك بَينت،  دةزطاش نةبَينت، موباشةرةتةن لةذَير ئيشرايف ئةجنومةني وةزيران
ئةمةش لةدةستةآلتي كةم دةكاتةوة، لة ئيمكانيةتي كةم دةكاتةوة، لة ضاالكيشي كةم دةكاتةوة، بؤية ثَيم 
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واية دةزطاكة زؤر بةجَي هاتووة، ليذنةي قانونيش هةرواية، دةخيةمة دةنطةوة، راوةسنت بنامن نوقتةي 
 .ببورن نينامي هةية كاك رةشاد عةروو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو دةزطاية دوو جانب دةطرَيتةوة، ئيختصاصي و مالي، ئيختصاصيةكة زياتر ثةيوةندي بةعةسكةرييةوة 
هةية، ئةطةر بَيت وسةر بةوةزارةتي ثَيشمةرطة بَيت، بودجةي ئةو دةزطاية لةزميين وةزارةتي بةرطري 

دةكرَيت، لة ئامَيري تةكنةلؤذي بَيبةش نابَيت، لةعقودي خارجيش لةطةَل شةريكات  عَيراقي دابني
 .دةكرَينت، وةزارةتي بةرطري دةيكات بَيبةش نابَيت، نوقتةكةم هةر ئةوةندةيةو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةَلَي كوَيستان خان نوقتةي نينامت هةية، رةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نوقتةي نينام نية، بةس جةنابت نةتووت، كةس ئيعرتازَيك شتَيكي هةية لةسةر ئةو ماددةية، من ئيعرتازم 
لةسةر ئةوة هةية، ثلةي وةزير، دةبَي دةرةجة خاصة بَيت نةك ثلةي وةزير، ئَيستا موستةَلةحَيك هاتووةتة 

وةزيريشمان هةبَيت، كومةَلَي دةزطامشان  00تان، ناكرَيت ئَيمة ناو خةَلك، بة هةرَيم ئةوترَيت وةزيرس
هةبَيت بةثلةي وةزير، يةعين ماوةيةكي تر واي لَييةت نيوةي كورد يان وةزيرة، يان بةثلةي وةزير 
موتةقاعيد ئةكرَين، يةعين ئةكرَيت دةرةجة خاصة بَيت، بةآلم ثلةي وةزير نةبَيت، ئةوة موالحةزةكةمةو 

 .سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ثلةي وةزيريش دةرةجةي خاصةية، بةآلم وةزير نية، ئةوةندةية جوابي كاك رةشاد ئةدةمةوة، ناكرَيت سةر 
بةوةزارةتي ثَيشمةرطة بَيت، ضونكة ئَيمة لةماددةي يةكةمدا روومنان كردؤتةوة، كة ئةمة دةزطايةكة، دةبَي 

ة ثَيشمةرطة ئيمكانة وا تةرسري بكرَينت، مينيش دروست نيشان بدرَينت كة بؤ موحارةبةي مينة، بيدةيت
دةكات، لةبةر ئةوة بةهيض شَيوةيةك نابَيت سةر بة وةزارةتي ديئاع يان  وةزارةتي ثَيشمةرطة بَيت، دةبَي 
دةزطايةكي تايبةت بَيت، دةزطايةكي ئينساني بَينت، لةبةر ئةوةي بؤ خنمةتي ئينسانة، دةخيةمة دةنطةوة 

ةو ماددةيةداية، تكاية دةسو بَلند بكات، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، كَي لةطةَل ئ
 .حةوت كةسي لةطةَلدا نية بةزؤرينة وةرطريا، ماددةي سَييةم، نوقتةي نينامي هةية كاك شَيروان

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ماددةية دووجار جةنابت، خستة دةنطدانةوة، زؤر سوثاسئةوةي من موالحةزةم كرد، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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نةم خستة دةنطةوة، لةبةر ئةوةي ومت نوقتةي نيناميان هةية، دةستيان بَلند كرد، يةكسةر ردام طرت، ومت 
 .نةوةك ئيعرتازَيك هةبَيت، دةست بَلند كرا بةس نةمووت تةواو

 (:زانا )خضر سعيد قادر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى سَييةم
 .دةزطا كةسايةتيةكى مةعنةوى هةية لة اليةنى دارايى وكارطَيريةوة سةربةخؤية

 
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .للمؤسسة شخصية معنوية واستقالل مالي واداري: املادة الثالثة
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نية، ضونكة لةواني تريش دةزطا دائيمةن، ئيستقاللي 

 . مالي و شةخصيةي مالي ثَيدةدرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك بَلَين رةرموونكاك جعئر و كاك مجال لةتةنيشت يةكةوةن ئيتئاقيان كردووة، هةريةكةيان شتَي
 :معروف مصطفى بةردَين جعئر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاتي خؤي يةك موشكيلةي زؤر طةورة هةبوو لةكةمثةكاني ئيم، ئةي، جي لة ثَينجوَين و لة ئامَيديش، 
دامةزراندني كارمةندةكاني بوو بةرداسو، هةمووي تةزكييةى حنبي ئةويست، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم لةم 

و كارطَيردي و  ياددةدا ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، دةزطا كةسايةتيةكي مةعنةوي هةية، لةاليةن دارايم
 .دامةزراندنةوة سةربةخؤية، ئةو كارمةندانةي لةوَي دادةمةزرَين با سةربةخؤ بن، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال رةرموو

 :بةردَين مجال مشعون ايليا
 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

، لةجياتي للمؤسسة شخصية معنوية مستقلةثَيشنيار ئةكةم ئةم ماددةية بةو شَيوةية دابردَيذرَيت، 
 .ئيستقاللي مادي و ئيداري تةحديد بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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نونية، دووةمينش زؤر موستةقل نية بؤية نووسراوة ئيستقالل مالي وة ئيداري، ئةوةلةن موستةَلةحَيكي قا
ئةوة لةبةر رؤشنايي بةرنامةيةكي كامل بةتةعاون لةطةَل رَيكخراوةكان، ناتوانني ثَيي بَلَيني موستةقلة، 
بةرنامةي حكومةت مينانيةكةي كةبؤي دادةنرَيت، ئةوة تةحديدي ئيستقالليةتي دةكات، بَلَييت موستةقلة 

 .ت، كَي بؤي دادةنَيت، رةرموو كاك ئاخر و كاك سةردارئةي ثارةكةي لةكوَي دَينيت، بةرنامةي لةكوَي دَيني
 :بةردَين ئاخر شَيخ مجال انور

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةو دةزطايةوة، ئةوةي موالحةزة بكرَيت، دةبينني زياتر لة هةزار كارمةنديش وةخو خؤي 

هةبوو، مونةزةمةي ئَيم، ئةي، جي،  لةمونةزةمات ئيشيان كردية، مونةزةمةي ئةَلغام، مونةزةمةي يؤنؤثس
هةبوو، مونةزةمةيةكي نةروجيي هةبوو، لةو مونةزةماتانة ئيشيان ئةكرد، ئَيستا هاتوونةتةوة لةو دةزطاية 
ئيش ئةكةن، تةعني نةكراون، بة دةيان ساَلة ئيشيان كردووةو خنمةتيان كردووة، ئايا ئةو خنمةتة نقَلي 

 .زؤر سوثاس ئةو دةزطاية ئةبَيت، يان نابَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةطةَل ئةو ماددةية عيالقةي نية قسةكاني جةنابت، دةكرَيت لةدوايدا، كاك سةردار
 :بةردَين سردار صباح بَوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةيكةل و من لةوةي تَيدةطةم، ئةوة دةزطايةو دةزطا دروست ئةكرَيت، بةثَيي ئةو قانونة ئةو دةزطاية ه

هةيئاتي خؤي دةبَيت، بةآلم لةيةك خاَل تَيناطةم حةز ئةكةم جةنابي وةزير رووني بكاتةوة، يةعين 
ضؤن . و له استقالل مالي واداري :لَيرة جارَيكي تر دةَلَيت. وترتبط مبجلس الوزراء: ماددةي دووةم دةَلَيت

 .ةيةلةاليةك ئريتيباتي ثَيدةكات، لةاليةكي تر ئيستقاللي دارايي ه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةموو دةزطايةك ئيستقاللي مالي وئيداري هةية، مورتةبيتيشة بة ئةجنومةني وةزيران، ئةوةش دةزطايةكة 
ئيستقاللي مالي و ئيداري هةية، مورتةبيتيشة بة ئةجنومةني وةزيران، دةخيةمة دةنطةوة وةكو خؤي كة 

كَي لةطةَل ئةو ماددةية با دةسو بَلند بكات  .لي واداريللمؤسسة شخصية معنوية واستقالل ماهاتووة، 
تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةس سَي كةسي لةطةَل نية، ئةمرؤ قةرارت داوة موعارز بيت، 

 . ماددةيةكي تر تكاية
 :(زانا)خضر بةردَين قادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى ضوارةم

 :ى ئةمانةى خوارةوةيةئاماجنى دةزطا هَينانة د
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كاركردن لة ثَيناو ثاكردنةوةو البردنى هةموو ناوضةكانى هةرَيم لة مينى ضَيندراو وتةقةمةنيةكانى  -1
 .نةتةقيون لة ثامشاوةى شةردةكانى ردابووردوو

ى كاركردن لة ثَيناو وشياركردنةوةو ردؤشنبريكردنى هاوواَلتيانى هةرَيم لة مةترسيةكانى مني، لة رديطا -0
هؤية هةمةجؤرةكانى رداطةياندن وبةستنى كؤردو كؤبوونةوة لةطةَل توَيذة جياجياكانى كؤمةاَليةتيدا لةو 

 .ناوضانةى كة طومانى بوونى مينى ىَل دةكرَى
 .يارمةتيدانى ثَيويست بة قوربانيانى مني -3
ن لة كؤنئرانس وكؤردة بانطَيشةكردن بؤ قةدةغةكردنى بةكارهَينانى مينى دذ بة تاكةكان وبةشداريكرد -0

 .نَيودةوَلةتيةكانى تايبةت بة كاروبارى مني

 

 

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ـ:تهدف املؤسسة اىل حتقيق مايلي: املادة الرابعة
ها من جراء العمل على تطهري واخالء كافة مناطق االقليم من االلغام املزروعة واملتفجرات غري املنفلقة في  -1

 .احلروب السابقة
ـ العمل على توعية وتثقيف املواطنني يف االقليم من اخطار االلغام عن طريق وسائل االعالم املختلفة  -0

 .واملناهج الدراسية

 .ـ إبداء املساعدة الالزمة لضحايا االلغام -3

كة يف املؤمترات والندوات الدولية ـ التعاون واملساهمة يف حضر استخدام االلغام املضادة لالفراد واملشار -0
 .املعنية بشؤون االلغام

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

إبداء  املساعدة  ئَيمة لةماددةي ضوارةم تةنها لةبردطةي سَييةم شتَيكمان زياد كردووة، لة كؤتاييةكةي 
تةنها ئةوةندةية، بؤ ئةوةي لةهةموو . هات ذات العالقةضحايا االلغام ورعايتهم بالتنسيق مع اجللزمة الأل

 .اليةكةوة تةعاونيان هةبَيت لةطةَليان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو دكتؤرة هالة
 :هالة سهيل وادي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بالتنسيق مع املؤسسات املختصة كةم ثَيشنيار دة. إبداء املساعدة الالزمة لضحايا االلغام)لة رةقةرةي سَييةم، 

لةبةر ئةوةي سةنتةر هةية، لة هةرَيمي كوردستان . (طراف والعالج الطبيعي وتأهيلالبصناعة ا
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هةَلدةستَيت، بةدروست كردني دةست والق بؤ ئةو كةسانةي كة دةست والقيان لةدةست داية، بةتةقينةوةي 
بؤ دةكات، ثرؤذةي بضووكيان بؤ دةدؤزَيتةوة، ئةو مني، دوايش تأهيليان بؤ دةكات، عيالج تةبيعيان 

سةنتةرة سةر بةوةزارةتي تةندروستية، ثَيم باشة ئةطةر ثةيوةنديةكي راستةوخؤيان هةبَيت، بةو دةزطاية 
لةبةر ئةوةي ئيتصالَيكي مباشر هةية، ثَيويستة تةنسيقيشيان هةبَيت، سةرثةرشو ئةو دةزطاية بكةن، 

 .اية لةو سةنتةرةية، زؤر سوثاسلةبةر ئةوةي مساعدةي زةح
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان

 

 

 
 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من سَي موالحةزةم هةية، يةكةم ثَيم واية خاَلَيك زياد بكرَيت، ئةم دةزطاية سةرثةرشو ئةو رَيكخراوة 

ئةطرنةوة، هةر لةم ماددةيةدا تَييداية كة ئةم دةزطاية مؤَلةت ئةدات  ئةهلي وبيانيانة بكات، كةمني هةَل
بةو رَيكخراوانة، بةآلم كَي سةرثةرشتيان ئةكات، ضونكة ئَيستا طومانَيك الي خةَلك هةية، هةندَيك لةو 

ة ساَلة ئيشَيكي وايان نةكردووة، لةثاَل ئيشةكةي خؤيان هةندَي كاري تر ئةكةن، مةرروز 15رَيكخراوانة 
لةاليةن ئةو دةزطايةوة سةرثةرشو بكرَين، بردطةيةكي تر ئينارة بكرَيت، ئةم دةزطاية هاوكاري دةزطاكاني 
هاوشَيوةي خؤي بكات لةدةرةوةي هةرَيمي كوردستان، ضونكة ئةم دةزطايةي لةهةرَيم هةية، تةجروبةي 

ت هاوكارييان بكات، بؤ وري عَيراق بتوانَيوساَلي هةية، ئةطةر داواي لَيكرا مةسةلةن لة باش 15
هةَلطرتنةوةي مني، موالحةزةيةكيشم هةية ئةوةي ئةم زمانةي ئةمةي ثَي نووسراوة، بةس كوردي نيةو 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل رةرموو
 :بةردَين عادل حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي ثَيويست بة قوربانياني مني، يةعين ئةبردَيتةوة هيض من تَيبينيم لةسةر بردطةي سَي هةية، يارمةتيدان

تةقةمةني تر ناطرَيتةوة، زؤر كةس هةية القي لةدةست داوة بةهؤي طولة تؤث وطولة هاوةنةوة، باش واية 
 .بوترَيت مني و تةقةمةني، ئةوة زياد بكةين تةقةمةني، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عبدالر ن

 :دالر ن امساعيل سليمبةردَين عب
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمن تَيبينيةكم هةية، لةسةر رةقةرةي ضوار، كة دةَلَينت داوا دةكاتن، قةدةغةكردني مني و مني دذي 
ئةرراد، تةبعةن ئةبَي ئالياتيش زياد بكرَيت باشرتة، تاكو ئَيستا زياد لة دة موئتةمةرو نةدةوات كراية، 

بووة، بةرةئي من باشرت واية، داوا بكرَينت، مورةرقةعات قةدةغةبكرَينت، ضونكة ئَيستاش نةتيجةي نة
مورةرقةعات ئةساسي ئةو شتانة هةموويانة، نةك هةر ئةَلغام، طولة تؤث، سةواريخ، هةرشتَيكي بلَيي 

 .ئةساسةكة لة مورةرقةعاتة، ئةطةر ئةوة داوابكرَينت رةنطة زؤر باش بَينت، زؤر سوثاس
 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر

 .خان فضيلة

 

 

 
 :فضيلة رمضان سعداهللبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سَي شنت، سَي جؤرة  ضحاياات نةديار كرنة، ضكي مواتن ضية، إبداء املساعدمن دوو خاَل هةنة، خاَلي يةكةم 

طةية، ئةظة خاَلي هةية موةزةف لة دةزطا ئيش ئةكات، هةية ثَيشمةر هةية خةلكَيكي عامضحايا مةسةلةن 
ئَيكي بوو، خالَي دووَي، مةهةية يةعين توزيع تقديم مساعدات بةض ثيظةرة، يةعين بةض معيارة، هةية 
مةسةلةن ثَيشمةرطةية، ثاشي ئيتجاهي سياسي طؤرية، ض تقاعد وض مساعدات بؤ ئةوة نينة، يةعين مةد 

دةبي يةكساني هةبينت، لة تةوزيعي ئةو ظَينت، داخوازية بكةين، ضونكي مواتن مراجةعةي ئَيمة كردية، 
 .مساعداتانة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان
 :ثاشا خضر ا د ظيان بةردَين

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيازي ئةوة دةكةم لةو دةزطاية، بةياسا قوربانيةكاني مني بكةنة كةيسةك، دارو دةستةي ئةوةي ئةو 

، بكرَيتة كةيسةك و قةرةبوو بكرَينةوة بةياسا، ضونكة ئةوة لةشوَيين نيشتةجَي بوونيش ئةو شتةي داناية
مينانة ضَيندراون، كةئةوة دذي هةموو ياسايةكاني نَيودةوَلةتية، ئةوة يةك، دوو لَيرة ئةو قةزية بكرَيتة 

ثَيشنيازي دووةميشم قةزيةيةكي طشو و جيهاني كةوا خةَلكةكة بَيبةش نةكرَين لة قةرةبووكردنةوة، 
 .ئةوةية، مني خبرَيتة بةرنامةي مةنهةج و ثرؤطرامي خوَيندن، ئيرت سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زرار رةرموو

 :زرار طاهر امنيبةردَين 



 010 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وشةيةكي مني وشةي من هةمان تَيبينيةكةي كاك عادمل هةية، بةرداسو من ثَيشنيار ئةكةم، لةدواي هةموو 

يارمةتيدانى ثَيويست بة قوربانيانى : تةقةمةني بةكار بَيت، ضونكة مةسةلةن لَيرة لةبردطةي سَي ئةَلَيت
 .ئةي قوربانياني تةقةمةني، زؤر سوثاس. مني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان رةرموو

 :بةردَين سؤزان شهاب نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

شدا ثشتطريي هةموو خاَلةكاني كوَيستان خان دةكةم، ضونكة زياد كردني ئةو خاآلنة زؤر زؤر من لةثَي
هةر تةنها ئةو شوَينانة نةبَيت كة ئةَلغامةكاني توعية وتثقيفة ثَيويستة، لة خاَلي دووةمدا ئةبَي ئةو 

شَيوةية، نية، ئةبينني هةتا تَيداية، خؤ ئةبَيت لةناو مةنهةجي ديراسيشدا هةبَيت، ئةَلَين هةية، بةآلم بةو 
إبداء املساعدة الالزمة : ئَيستاش مناآلن زؤر ترين قوربانني هي مينةكان، لة خاَلي سَييةمدا كة ئةَلَيت

 .لضحايا االلغام

 ،تؤ ئةبَيت جؤري مساعةدةكة روون بكةيتةوة، ضونكة من خةَلك ئةناسم كة بةمني كةمئةندام بووة
هةزار دينارة ئايا موساعةدةكةية، دووةم تؤ ناتوانيت ئةم  34طرَيت، ئةو هةزار دينار وةرئة 34مانطانة 

دةزطاية  جؤري مساعةدةكة و بردةكةي دياري بكات، ئةبَي موساعةدةكاني ئةو شَيوازَيكي تر بَيت، لَيرةدا 
د، ئةمة ديار بَيت، ضونكة وةزارةت مساعةدة دياري ئةكات، لة خاَلي ضوارةمدا، ئَيمة لة ثَيشةوة بامسان كر

ئَيمة ومتان عَيراق . حضر استخدام االلغام املضادة لالفرادالدعوة اىل: هةمديس تكرار بووةتةوة، ئةَلَيت
 .ئيمناي كردووة لة ئيتئاقيةي ئؤتاوة، ئةبَي بيَب بة املساهمة والتعاون، بؤي ئينارة بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيخ ا 

 :ا  ابراهيم شَيخ ا  بةردَين شَيخ
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، من ثَيم باشة استخدام االلغام املضادة لالفراد: من تةنها موالحةزةم لةسةر رةقةرةي ضوار هةية، كة دةَلَيت
، ضونكة مني هةر دذي ارراد نية، جؤرةها مني هةية، لةبةر ئةوة مشولي ترة جبميع انواعها استخدام االلغام

 .، زؤر سوثاسجبميع انواعهابَلَين ئةطةر 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك سةعد نؤ ئةندامي بةٍرَين قسةيان كرد، ئةطةر وةآلمييان بدةيتةوة، دواتر رووخسةت دةدةينة ئةوانةي 
 .كة تا ئَيستا قسةيان نةكردووة، رةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سةبارةت بة قوربانياني مني و تةقةمةني ئةوة لة بةشي ثَينجةم حوكمة كؤتاييةكان بةتةرصيل هاتووة، 
حةتا كة ئَيمة طةيشتينة ئةوَي ثَيشنيارَيكي خؤمشان هةية سةبارةت بةو رةرمانبةرانةي كة شةهيد ئةبن 

قسةي لةسةر دةكةين، سةبارةت بةوةي كة مةَلبةندَيك  لة ئةسناي هةَلطرتنةوةي مني، كة طةيشتينة ئةوَي
، لةبؤ دروستكردني قاض و ثةلي دةستكرد، تةبيعي ئةوة كؤمةَلَي سةنتةري (ئؤرتؤ ثيد)هةية مةَلبةندي 

لةسؤران، لة دهؤك، لة سلَيماني، بةردَيطةي دةزطا لةاليةن وآلتاني مانيحة دةعم دةكرَين،  ،هةية، لة هةَلةجبة
دةدات لةرَيطةي وآلتاني كؤمةك بةخش ئةو سةنتةرانة دةعم ئةكات، سةبارةت بةثَيشنيارةكةي دةزطا هةوَل

ظيان خان، لةو مةنتقانةي كة بابَلَين ننيكي مينن، يان ناوضة مني رَيذكراوةكانن، مةكتةبة سةرةتاييةكان 
َلدةستَيت، لة بةو كارة هة( ئَيم، ئةي، جي) لةردَيطةي ثؤستةر و ناميلكة، موحازةرات مونةزةمةي

مةكتةبةكاني ناوةندي ودواناوةنديش رَيكخراوةكة خؤي يان بابَلَيني مني لةسةر تةَلةبي ئةو شوَينانة يان 
 .مةكتةبةكان خؤيان دةضن كاري هؤشيار كردنةوة دةبينن، سوثاس

 (:زانا)سعيد خضر  بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نيان كرد، ئَيمة لةثَيناسةكاني مني طوتوومانة تةقةمةنيةكانيش دوو، سَي ئةندامي بةردَين باسي مي
ئةطرَيتةوة، دووةم، قوربانياني مني ئَيمة لةياساي ماف وتايبةمتةنديةكاني كةسوكاري شةهيدان و 
ئةنئاكراوةكان، قوربانياني مني بةشةهيدي هاووآلتي لةقةَلةم دراوة، ئةوةش جَيطةيةكي باش دةطرَيت، زؤر 

 .سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .كاك جعئر رةرموو
 :مصطفى معروف بةردَين جعئر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاركردن لة ثَيناو ثاكردنةوةو البردنى هةموو ناوضةكانى هةرَيم لة : بردطةي يةكي ماددةي ضوار ئةَلَيت

شةردةكانى ردابووردوو تةنها . مينى ضَيندراو تةقةمةنيةكانى نةتةقيون لة ثامشاوةى شةردةكانى ردابووردوو
ناوضة جةبهةكان دةطرَيتةوة بةتايبةتي مةعةسكةراتي حكومةت كة ئةَلغامي لَي بةجَي ماوة، بؤية من 
ثَيشنيار ئةكةم، لةكؤتايي بردطةكة ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، ئَيستا لةهةر شوَينَيك بَيت، لةبةر ئةوةي ئاو و 

ي ئةو ئةَلغامانةيان طواستووةتةوة بؤ ئةو شوَينانةي كة حةيوانات و تريؤريستةكانيش، زؤربةي زؤر
بةشَيوةي خةزن كردن يان بةشَيوةي بةكارهَينان، لةبةر ئةوة ئةطةر ئةوةي بؤ زياد بكرَيت لةكؤتايي 

 .بردطةكة، ئَيستا لة هةرشوَينَيك بَيت نةك تةنها جةبهةكان، يان ئةو رةبايانة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .اك جةمال قةيناكة بةس ئةبواية ثَيشرت قسةت بكرداية رةرمووك
 :بةردَين مجال حممد قاسم
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لة كؤبوونةوةيةك  11/9/1992ئةوةي من تَيبيين ئةكةم، ئاماجنةكان هةموويان وةرطرياوة، بةآلم لة 

رَيك خستووة، كةلةبنةماوة لةسةر ئةساسي كةزؤربةي دةوَلةتاني تَيدا بةشدارة، ئاماجنةكانيان بةشَيوةيةك 
ئينسان، يةعين ضي بكرَيت بؤ ئينسان، ئينجا وردة وردة هاتووةتة خوارةوة، بةقةناعةتي من ئةطةر ئةو 
ئاماجنانة ئيستيئادةي لَي بكرَيت، خاَلي يةكةميشي لةسةر بنةماي ئَيش و ئازاري ئينسان و كوشتين ئينسان 

 .ئةطةر برادةران بيانةوَيت من هينةكةيان ئةدةمَي، زؤر سوثاس يةعين لةوةوة دةست ثَي بكات،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :كاك حامت

 

 

 
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت بردطةي يةكي ماددةي ضوارةم منيش تةقريبةن وةكو ثرسيارَيكيشة بةرامبةر بة ليذنةي ياسايي، 

ةبةر ئةوةي ئةم دةزطاية، دةزطايةكة درَيذ مةداية، ئةوة نية بؤ ساَلَيك بَيت و بؤ دوو بَيت ئةو تةعبرية ل
وبؤ دة بَيت، تاكؤتايي، جا ئةم شتة ئةبَي حساب بؤ زرويف خؤمان و وآلتي خؤمان، بؤ كوردستاني خؤمشان 

ن لة ثَيناو ثاكردنةوةو كاركرد: بكةين، من وا ئةزامن، ئةيةوَيت بةهَين تري بكةي ئةو تةعبرية، ئةَلَيت
البردنى هةموو ناوضةكانى هةرَيم لة مني، بةآلم حساب بؤ ئةو ناوضانةش بكرَيت كة لة ئايندةدا 
دةطةردَيتةوة سةر كوردستان، بؤية سنووري جوطرارياي هةرَيمي كوردستاني بؤ دياري بكرَيت، رةنطة باشرت 

 .بَيت لة تةعبريةكةدا، سوثاس
 :ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم

 .دكتؤرة شوكرية
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من بةنيسبةت خاَلي دووةوة، ئينارةيةكم هةية، كةلةثاَل بةستين كؤرد و كؤبوونةوة، كردني خولي تايبةت 
 ئةوة هي وةرزي كة بةسَي مانط جارَيك دةتوانن ئةو خوالنة بكةنةوانَي و خةَلك رابَينن لةسةر

ي مني، من ثرسيارَيكم هةية لةبةردَين وةزير، ئايا ئةوانةي كة لوغم هةَلئةطرنةوة، تةوعيةكردني مةسةلة
خؤشيان لةهةمان دةزطان بةشةهيدي هاووآلتي حساب ئةكرَين، يان وةكو شةهيدي سةنطةرة يان جؤرة 

ازامن تَيبينيةكي تايبةتيم ناوَيكي تري بؤ دائةنَين، ضونكة بةرداسو قوربانيان ئةوة لةجَيطاي خؤي من ن
 .هةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .دكتؤرة رؤذان
 :دزةييرؤذان عبدالقادر . بةردَين د

 .بةرديََن سةرؤكي ئةجنومةن
لةخاَلي يةكةم هاتية كةوا ثاككردنةوة لةمني، ئةوة ئةركي سةرةكي دةزطايةكةيةو شتَيكي باشة، بةآلم وا 

ئةو شوَينانةي كةبة مني ضَينراون دةبَي دياري بكرَين، نيشانة و عةالماتي وا دابنرَيت  ئةزامن سةرةتا ئةبَي
كةوا خةَلك لَيي ننيك نةكةوَيتةوة، هةروةكو لة ئامارَيكي دةزطايةكةدا بآلويان كردؤتةوة، كةلة ساَلي 

كارةساتي وا  هةزار كةس كةمئةندام بووينة، تا ضي دي رووبةرووي 14تا ئَيستاكة، زياتر لة  1991
نةبينةوة، مةسحَيكي مةيداني بكرَيت، ببتة خاَلي يةكةم، كة ئةو شوَينانة دياري بكرَيت و نيشانة 
وعةالمات لةدياري دابنرَيت تا ضي دي رووبةرووي كارةستان نةبينةوة، ضونكة لة ئامارةكةدا ذمارةكة 

ي مينةوة، باس لةهةماهةنطيش لةطةَل يةكجار زؤرة، ئةو كةسانةي كةوا كةمئةندام بووينة بةهؤي كارةسات
رَيكخراوةكان نةكراية، لة ئاماجنةكاني دةزطايةكة هةماهةنطي لةطةَل رَيكخراوةكان بكرَيت، تاكو هاوكاري 
يةكرتي بكةن، ئةو ئاماجنةي كة هةيتيان بةجَيي بطةيةنن، خاَلي سَييةم يارمةتي زؤر بةرراواني هاتية، 

ئةوانةي كة كَيشةيان هةية، ياخود رووبةرووي ئةو كارةساتة بووينة، ئةطةر هاوكاري قوربانيان بكةن 
هاوكاريان بكةن كةداوا بةرز بكةنةوة، دوايي قةرةبوو بكرَينةوة، ضونكة ئةوةي حكومةت دةيكات، 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان، تةنها يارمةتي ئةوانة دةدات، ئةو مةسئوول نية لةو ئةَلغامانة ياخود لةو 

ا بةرزبكرَيتةوة لةو كةسانةي كةوا بةرثرسن، تاكو قةرةبووي ئةو كةسانة بكرَيتةوة، زؤر شتانة، داو
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو  كاك ئارام

 :ندبةردَين ارام رسول مام
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يقةت ئةم دةزطاية، لة رداستيدا من دووسَي تَيبينيم هةية، لةسةر ئاماجنةكاني ئةم دةزطاية، بةحةق
دةزطايةكي زؤر طةورةية، بةرثرسةكةشي لةئاسو وةزيرة، من ثَيم واية ئاماجنةكان كةمن لَيرةدا، بؤية 
ثَيشنيار ئةكةم دووسَي بردطةي ثَيويست زياد بكرَيت، ئةطةر جةنابتان ئيجازة بئةرموون، هةر لةماددةي 

لة تةكنةلؤذياي نوَي، ئينارة بكرَيتة سةر ئةم ضوارةم لةبردطةي يةكةم، ثَيم باشة بةكةَلك وةرطرتن 
بردطةية، لةبةر ئةوةي ثاككردنةوةي مني ئةمردؤ كؤمةَلَيك شَيوازو وةسيلةي نوَي هاتؤتة كايةوة، دةتوانني 
ئيستيئادةي لَي بكةين، بؤ ئةوةي قورباني لةو رَيطةية كةم ببَيتةوة، ئةمة يةكةم، دووةم تةئيدي ئةو 

ان ئةكةم، كة ثَيويستة دراسات و لَيكؤَلينةوة لةبارةي ناوضةكاني مني رَيذكراو بؤضوونةي دكتؤرة رؤذ
لةهةرَيمدا ببَيتة بةشَيك لةئاماجنةكاني وةزارةت، كة بتوانَيت بةبةرنامةيةكي ديراسةكراو كاروبارةكاني 

اوة نَيودةوَلةتي خؤي ئاراستة بكات، هةروةها ثَيشنياري خاَلَيكي تر ئةكةم، هاوكاري وكارئاساني بؤ رَيكخر
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بكرَيت كةلة هةرَيمدا، بؤ كاروباري مني كار دةكةن، خاَلي تر رداهَيناني كارمةندي ثسثؤرد ( ئَين، جي، ئؤ) و
بؤ كاركردن لةكاروباري مني وكَيَلطةكان، بةتايبةتي بؤ ئةوةي هةتا ثسثؤرديةت زياتر ببَيت، قوربانى و 

و رَيككةوتننامة نَيودةوَلةتيةكان، نةك وةكو عَيراق، بةَلكو زةحاية كةمرت ئةبَيتةوة، خاَلي تر ضوونة نا
، ئاخر شتيش ثرسيارم 1992وةكو هةرَيمي كوردستان، بةتايبةتيش رَيككةوتننامةي نَيودةوَلةتي ساَلي 

لةسةر بردطةي سَي، يارمةتي ثَيويست بؤ قوربانياني مني ئةو كارمةندانةن، كة لة حاَلةتي مني هةَلطرتنةوة 
ارةسات ئةبن، يان هاووآلتيان وخةَلكي ترن، كة بةهؤي ئةم مينة ضَينراوانة تووشي بريندار بوون تووشي ك

ياخود طيان لةدةستدان دةدةن، ضيان بؤ دةكرَيت، بؤية ثَيم خؤش بوو لةو بارةشدا روونكردنةوة هةبَيت، 
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مي كوردستان، كة دوو ئيدارةش بوون، من وةكو جَيطري سةرؤك وةَلآل ئةوةي بةبريم دَينت وةكو هةرَي

ئيمنام كردووة، لةطةَل مونةزةماتي نَيودةوَلةتي، ئيلنامي هةرَيميشمان كردووة، كة بةكارهَيناني لوغم 
لةكوردستاندا قةدةغة بكرَيت وبةكاري نةهَينني، ئةحنابيش بؤيان دةكرَينت، لةهةموو شوَينَيك ئةو 

 .َينت، كارَيكي ئاسانة ئةوة، كاك عومةر رةرمووتةرحةي ثَيدةكر
 :بةردَين عمر عبدالر ن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من يةك تَيبينيم بةتةنها لةسةر بردطةي ضواري ئةو ماددةية هةية، وةكو برادةرانيش باسيان كرد، دذ 

دةغةكردني بةكارهَيناني مني، بةتاكةكان هةر ئةو تاكانةي لةسةر البربَيت، بكرَيتة بانطةشةكردن بؤ قة
ضونكة لةماددةي يةكةم كةئَيمة لةرةقةرة حةوتةكةدا، موصادةقةمان لةسةر كرد، بامسان لةوة كرد 

تناقض كةتةنها خةَلك ناطرَيتةوة، ئةرراد، ئاليات و ماَل وموَلكيش ئةطرَيتةوة، وا باشرتة بؤ ئةوةي 
 .ر سوثاسروونةدات، ئةو تاكانةي لَيبكرَيتةوة لةوَيدا، زؤ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان

 :بةردَين بارزان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جارَي من ئةمةوَيت موذدةي ئةوة بدةم ئَيشي ئةم دةزطاية، لةسةر ثشو كيسةَل ئةردوات، ضونكة ئةوان 
ة طولة تؤثَيكي كؤنة دةربضَيت، من زؤر رؤذَيك تاكو ئَيوارة ئةطةردَين لةوانةية بنمارَيك دةربضَيت، يان ثارض

خةَلكي رةريق و برادةرم ئيشيان تيا كردووة، زؤر زة ةتة، بةآلم بؤ ئةوةي ئَيشةكةيان بة رةمن و ثارةو 
العمل على تطهري ئيمكانيات بةهةدةر نةٍروات، ئةمة بؤ بردطةي يةكةم لةماددةي ضوارةم زياد بكرَيت، 

االلغام املزروعة واملتفجرات غري املنفلقة فيها من جراء احلروب السابقة واخالء كافة مناطق االقليم من 
يةعين ئةوان نةرؤن بؤ زةوقي مةسئولَيك طردَيك . اىل اخ.... حسب ضرورة االولوية االقتصادية واالجتماعية
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 اعيةحسب ضرورة االولوية االقتصادية واالجتملةشاخَيك ثاك بكةنةوة بيكةن بة سةيرانطايةك بؤ خؤيان، 
باراناوة،  و ئةوانة بةكار بَين، دوايي بؤ حةقلي ئةَلغامةكان، ئَيستا لةمةنتقةي ئَيمة واية، زؤري بةهؤي الراو

هاتووةتة خوارةوة، ئاو هَيناوَيو ضووةتة ناوضةيةكي تر، جاري وا هةية ئةو حةقلة ئةَلغامانة حكومةتي 
ووةو هةَليطرتؤتةوةو طؤردانكاري زؤري تَيدا كراوة، عَيراقي داطريي كردووة، ئةَلغامةكاني ئَيراني دةركرد

حسب ئةولةوية ئةم شتانة بكرَيت، نةك بةميناجي موئةسةسةكة خؤي، يةعين لةبةر زةروورةتي بنياد 
نانةوةي ذَيرخاني ئابووري ئةم وآلتة بَيت، لة بردطةي ضوارةمدا ئةو تةرسريةي كاك سةعد داي  كايف نية، 

طرَيت، ئةمانةوَيت ئةدةواتي معوةقي لةرَيطةي ئؤتؤوة بدرَيتة خةَلكي، ئةمة وازحة ئةمة زؤر تةرسري هةَلئة
ئةبَي تةحديد بكرَيت، ئةطينا موساعةدةو كةَلك كةم ئةندام هةية، شةهيد، هةية موعةوةق هةية، يةعين 

ؤو ئةمان زؤر دةستكراوةبن،  رةنطة بوجةي هةرَيم بةشيان نةكات، ئةطينا ئةبنة دةزطايةكي سةربةخ
 .تةجاوز ئةكةنة سةر سةآلحياتي وةزارةتي صحةو خةَلك واليةني تريش، زؤر سوثاس

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس وابنامن كةس نةماوة، دكتؤر رواد رةرموو
 :بابان حممد ا دفؤاد . بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
. إبداء املساعدة الالزمة لضحايا االلغام: ةي سَي كةئةَلَيتلةرداستيدا من تةنها تَيبينيةكم هةية، لةسةر بردط

تةبيعي لةماددةي هةذدةهةمدا، ضارةسةري ئةو رةرمانبةرانةي كردووة، كةلةم دةزطايةدا ئيش ئةكةن، 
ختصيص خمصصات خطورة وتأمني  تةئيمنيان ئةكات دذي هةموو كَيشةيةك كة تووشي ئةبن، ئةَلَيت 

ة بؤ هاووآلتيانة، بةآلم ئةم موساعةدةيةي كةباسكراوة، لةرداستيدا زؤر رراوانة بةآلم ئةم بردطةي. موظفني
ضونكة . املادية واملعنوية وتعويض ضحايا االلغام إبداء املساعدةوديار نية، من ثَيشنيار ئةكةم كة بكرَيت بة 

دا تووشي كارةساتي بةرداسو بةسةدان كةس لةثاش راثةردينةوة تاكو ئَيستا لة هةموو جَيطايةكي كوردستان
طةورة بوون، ثَيويستيان بةيارمةتييةكي زؤر زؤر تايبةتي هةية، بؤية ثَيويسو بةيارمةتيةكي باش هةية 

 .لةو رووةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من ثَيش ئةوةي قسة بدةمة جةنابي وةزير وليذنةي ياسايي وئةوانة، تةبعةن ئةم قسانةي كةكران، 
سةي بةجَين بةآلم لةحةقيقةتدا ئةو هةمووانة نووسيين تةرصيالتَيكي زؤرة، خؤي لةخؤيدا زياديشة، ق

، ئةوة املساعدة الالزمةبةآلم واجبيانة، خؤ شةرت نية، لَيرة نةت نووسيوة ثَيي هةَلنةسَيت، كة وتت 
ا، يةكَيك كة كةمئةندام تةحديد دةكاتن، بةآلم هةندَيك جار لةبريمان دةضَينت، هةندَيك  موالحةزات در

بَيت، ياخود شةهيد بَيت بةهؤي مينةوة، كاري موساعةدةكةي هةر ئةوةندةية، ئةو رةترةية هاوكاري 
بكرَيت، بةآلم ئةطةر كةمئةندامي بةمووضة دياري كردن بَيت، بؤ ضارةسةركردني كَيشة بَينت، وةزارةتي 
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يد بَيت، شةهيدانةي دةدرَيَو، بةردَيطاي ئةوانةوة شةهيدان وئةنئالة كة ئةوان مووضةي بؤ دةبردنةوة، شةه
دةبَيت، ئةو يارمةتييةي كة ئةم دةزطاية دةيدات، يارمةتيةكي كاتي و وةختية، مادي ومةعنةوي تةقدير 
دةكرَيت، لة حاَلةتَيك بؤ حاَلةتَيكي تر رةرق دةكاتن، رةنطة يةكَيك ببَيتة كةمئةندام بةهؤي مينةوة، هةر 

بي دةبَيت بة كةمئةندام، وبينَيت، يةكسةر بضَيتة خةستةخانةو دواتر بة تةقريري تئةو دةزطاية نة
دةضَيتة وةزارةتةكةوة، هةر بة دةزطاكةدا نايةت، بةآلم ئةوة لةحاَلةتَيكدا كة ئةو كةسانة، راستةوخؤ 

بداتن، ئةوةي كة  رووبةروويان ئةبنةوة، ئةبَي يارمةتيان بداتن، ياخود لةطةَليان كاردةكةن، دةبَي يارمةتيان
زؤر موالحةزة كرا، لة مةناهجي ديراسيدا بَينت، ثَيم واية ئةطةر ئينتباه بكةن، ليذنةي قانوني و بةردَين 

ئينارة . وسائل االعالم املختلفة واملناهج الدراسية: وةزير و برادةران لة بردطةي دوودا ثاش ئةوةي دةَلَيت
على توعية وتثقيف املواطنني يف االقليم من اخطار االلغام عن  العمل :كة دةَلَيت بكةن ئةوة دةطرَيتةوة،

ئةوي تر رةنطة هةر زياد بَينت، بةرداسو عقدي نةدةوات و  طريق وسائل االعالم املختلفة واملناهج الدراسية
ئةو شتانة، حتصيل حاصلة ئةوانة، هةمووي هةر زيادة، بةنيسبةت موالحةزةيةك درا ئيشراف لةسةر 

كخراوةكان، كة كاردةكةن، ناكرَيت ئيشراف بكةن، ضونكة ئةو سةنتةرانةي كة دروست دةكرَين سةنتةرو رَي
سةنتةري موستةقلن، سةربةخؤن، رةنطة مونةزةمةيةكي دةولي هني بكات، دةبَي جومةلةيةكي تر بَيت، 

و بوارةدا حةقي ئةوةي نية بَلَين ئيشراف بكرَين، تةنسيق بكات لةطةَل سةنتةر و رَيكخراوةكاني كةلة
ئيختيصاصني، يان لةو بوارةدا كار دةكةن، ئةو مةركةزة كة هةية، ئةبَي بنانَينت،  ذَير ئيشرايف ئةو 
مونةزةمةية دةكةوَيت، دةزطايةكي حكومية نايةت، بةآلم تةنسيق لةبةر رؤشنايي بةرنامةية، ئةوان لةبةر 

ئةوةي ئةو سةنتةرةش لةخؤيةوة نةضَيت رؤشنايي خةريتةكة، ناكرَينت ئةو جوملةيةي تَيدابَينت لةبةر 
رةمشاَلَيك هةَلبدات يان ضادرَيك هةَلبداتن و بَلَيت من لَيرة كاردةكةم، ئةو تةنسيق وتةعاونة ئةطةر 
جوملةيةك زياد بكةن، خاَلَيك ئينارة بكةن، من ئةو روونكردنةوةيةم داوة بؤ ئةوةي جوابةكةت بؤ ئاسان 

 .بكةم، رةرموو جةنابي وةزير
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ َين سعد خالد حممد امنيبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي بةردَينتان باستان كرد، تةبيعي لةماددةي حةوتةم بةهةندَي شو جياوازةوة هاتووة، سةبارةت 

دكتؤرة باسي بةثةسةند كردني مؤَلةت تةنسيق و شت بؤ ئةو رَيكخراوانةي تر، بةنيسبةتي مةسح ئةوةي 
رَيكخراوَيكي تر كرديو، خؤشيان ديارة  0445مةسحَيكي كردية، لة  U.Nديارة  0440كرد، تةبيعي لة 

وةكو رَيكخراوةكة ثَييان واية ئةو ئةركة ئةبَي كارَيكي بةردةوام بَيت، ساآلنة بَيت، بؤية لةو ثاينة 
ةن لةكوردستان، سةبارةت بةو ثرسيارةي بةرنامةيةكيان لةبةر دةستداية، بؤ ئةوةي جارَيكي تر مةسح بك

ي ئةو ئيشانةي كة دةيكةن، بةميناج و هيين %94كةكرديان ديارة دةزطاكة خؤيان ثَييان واية كة ئَيستا لة 
خؤيان حةتا دةزطاكةش نية، لةسةر داواو تةَلةبي وةزارةتةكانة، مةسةلةن بةمنوونة وةزارةتي كارةبا، بؤ 

طاواتة ثَييان طوتوون ضوون ئيشيان لةسةر كردووة، مةسحَيكي جيؤلؤجي مَي 054وَيستطةي ثريداود كة 
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لةسةر سنووري توركيايان كردووة، بؤ ثاككردنةوةي ناوضةكة، بؤ مةسةلةي دؤزينةوةي نةوت، جا 
لةدةوروبةري سلَيماني، تةقتةق، دووكان بؤ نةوت، ديسان لة ثَينجوين بؤ كارةبا، يةعين مةبةستمان لةو 

وويان لةوةية، دةزطاكة دةَلَين ئيشي ئَيستاي ئَيمة يان ئةو ئيشانةي كة ئَيستا ئَيمة ئةيكةين، منوونانة هةم
ي لةسةر ثَيشنياري ئةو وةزارةتانةية كة داوامان لَي ئةكةن، ئةوة بؤ مةعلوماتي كاك بارزان، %94لة 

ئةو ضوار خاَلةي  سةبارةت بةئاخر موالحةزةي ئَيمة لةسةر ثَيشنياري برادةران بةشَيوةيةكي طشو،
كةهاتووة مهامة، يةعين ئةو مهامانة بابَلَيني، حةتا لةخاَلي هةشتةمي بةشي هةشتةميش وةكو تةعريف 
باسي لَيوة كراوة، يةعين دةزطاكة وةكو دةزطاي كاروباري مني لةثَيناو ئةو مهامانة دروست بووة، بؤية 

ان كرد، كة وةكو تةعريئيش تةعريئَيكي هةموو مهامةكان ضردكرايتةوة، تا لةو ضوار خاَلةي كةبامس
 .نَيودةوَلةتية، ئةوة هةر بؤ مةعلوماتي برادةران، زؤر سوثاس

 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
التعاون ببتة الدعوة حلضر استخدام االلغام ضوارةم كةلةبةر رؤشنايي ماددةي ثَيشرت تةعديلمان كرد، 

كو ئةوي ضاك بكةن، بةنيسبةت خاَلي تازة لةجياتي ئيشراف،  لةوَي وةواملساهمة يف حضر استخدام االلغام 
ئةوة ئينارة التنسيق والتعاون مع املنظمات واملراكز ذات االختصاص املماثل للمؤسسة داخل االقليم وخارجه، 

بكةن، ئةطةر مانعتان نية، ئاخر لَيرة مةهامة، لةم مةهامةدا ئةبَي هةبَينت، بةو شَيوةية ماددةكان ئةو 
كة لة رةقةرةي سَي، لة رةقةرة دوو ئينارة مناهج الدراسيه انكاريانةيان بةسةردا هاتية، يةكةم ومتانطؤرد

 التعاون واملساهمةدةكرَينت، جوملةكةي ثاشي وي هةمووي شةتب ئةكرَينت، لة ضوارةم دةعوةكة دةبَيتة 
وةو ئةوانة موالحةزة كران لةعةيين هيندا ئةطةر شتَيك ئينارة بكةن، بةكردنةوةي خول وبةستين كؤبوونة

 .و داوا كران، هةرضةندة كؤمةَلَيكيان حتصيل حاصلة، بةَلَي كاك سةعد
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تيانى هةرَيم لة ئةوة لةخاَلي دووةم، يةعين كاركردن لة ثَيناو وشياركردنةوةو ردؤشنبريكردنى هاوواَل

مةترسيةكانى مني، لة رديطاى هؤية هةمةجؤرةكانى رداطةياندن وبةستنى كؤردو كؤبونةوة لةطةَل توَيذة 
يةعين ئةوة زؤر وازحة، بؤ . جياجياكانى كؤمةاَليةتيدا لةو ناوضانةى كة طومانى بوونى مينى ىَل دةكرَى

 .ئةوةي كة جةنابتان ئيشارةتتان ثَيدا
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .كاك ررسةت قسةيةكي هةية، رةرموو
 :بةردَين ررست ا د عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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باس كردني ئةمسيلة لةناو قانون شتَيكي مةرغوب نية، بةرداسو نابَي ئةمسيلة لةناو قانون هةبَيت ئيال 
بكةين، زؤر باسي نةدةوات و ئةوي  ئةطةر زؤر زةروور بَيت، لةبةر ئةوة من ئةَلَيم با ئيستغنا بةو نةصة

دي، باسي تةوعيةمان كرد، تةوعية بةرداديؤ بت، بة تةلةرنيؤن بت، بةنةدةوات بت، بةنةشرات بت، بةشو 
 .تر بت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اخطار العمل على توعية وتثقيف املواطنني يف االقليم من موالحةزةيةكي بةجَيية كةواتة ئةوي دووةم، 

زياد بكرَيت، بردطةي ثَينج ومناهج الدراسية  ئةو .االلغام عن طريق وسائل االعالم املختلفة واملناهج الدراسية
التنسيق والتعاون مع املنظمات واملراكز ذات االختصاص املماثل للمؤسسة داخل االقليم زياد بكرَيت، 

 .رةئي ئةنداماني ثةرلةمانة ئةطةر وةزارةت جةنابي وةزير ئيعرتازي نية، ئةمة. وخارجه
 
 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئيشراريش وةكو برادةرانيش باسي لَيوة دةكةن، هةموو ئةو رَيكخراوانةي كة تاكو التنسيق والتعاون  لةطةَل
 .ر ئيشرايف دةزطاكة ئيشيان كردووةئَيستاش لةكوردستان ئيشيان كردووة، لة ذَي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةزاني ضي خؤ ئةطةر ئيشراف بنووسي تؤزَيك قورسة بؤ ئةوان، رةنطة رَيكخراوي بياني نةيةتن، تؤ 

 . نووسيوتة خارج وداخل، تةنسيق ئيشراريش ئةطرَيتةوة
 :مانوةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلة/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةزطاكة ثَييان واية، لة ماوةي رابردووش ئةو كَيَلطانةي كة مونةزةمةكان هاتوون ئيشيان لةسةر كردووة، 
هةَلبذاردني كَيَلطةكانيش بة موارةقةي ئةوان بووة، بؤية ئةوانيش تةرةهومي ئةوة ئةكةن، حةتا ئةطةر 

َين لةكوردستان لةو بوارة كاردةكةن، بةتةبيعي دةزانن، ضونكة بةو هينةش بَيت، ئيشراريش بَيت، كة د
خؤيان لةذَير ٍِئيشرايف ئةو دةزطاية ئيش ئةكةن، رؤذانةش ئةبَي ريعلةن لةاليةن دةزطاوة موتابةعةي ئيش 

 .وكارةكانيان بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

التنسيق والتعاون ، عةيين ماناش بطرَيتةوة، ئةطةر ئيجازة هةبَينت بؤ ئيشكال با ئيشرارةكةي تَيدا نةبَينت
ئةوة مع املنظمات واملراكز ذات االختصاص املماثل للمؤسسة داخل االقليم وخارجه مبا حيقق اهداف املؤسسة 

 باشة، 
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كةواتة ماددةكة بةو طؤردانكاريانةوة دةخةمة دةنطةوة كَي لةطةَليداية با دةسو بَلند بكات تكاية رةرموون، 
 .طةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تركَيي لة

 :(زانا)قادر سعيد خضربةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :دةزطا لة مانة ثَيك دَيت :ماددةى ثَينجةم
سةرؤكى كارطَيرى دةزطاية، مةرجيشة خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤ بَيت، لةو : سةرؤكى دةزطا :يةكةم

 .ئةزموونى هةبَيت وبة برديارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزرَيتمةيدانةدا 
مةرجة خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤ بَيت ولةو مةيدانةدا ئةزمونى : جَيطرى سةرؤكى دةزطا :دووةم

هةبَيت، لة كاتى ئامادةنةبوونى سةرؤكى دةزطا شوَينى دةطرَيتةوةو بةبرديارى ئةجنومةنى وةزيران 
 .دادةمةزرَيت

رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات، : بةرَيوةبةرايةتى طشتى ديوان :يةمسَي
ساَل كةمرت نةبَيت ( 10)مةرجة خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤ بَيت ورداذةى رةرمانبةرايةتى لة 

 :ثَيوة ثةيوةسنتوبةبرديارى ئةجنومةنى وةزيران دادةمةزرَيت، ئةو بةردَيوةبةرايةتيانةى خوارةوةى 
 .لة بةشى بةردَيوةبردن وبةشى كارمةندان ثَيك دَيت: بةردَيوةبةرايةتى كاروبارى كارطَيرى -1
 .لة بةشى ذمَيريارى و وردبينى ثَيك دَيت: بةردَيوةبةرايةتى كاروبارى دارايى -0
 .ثَيك دَيت لة بةشى كؤطاكان وبةشى طواستنةوة: بةردَيوةبةرايةتى خنمةتطوزاريةكانى لؤجيستى -3

رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةردَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى : بةردَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى هونةرى :ضوارةم
دةكات ودةبَى خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤ بَيت و خاوةن توانا وئةزموون بَيت لة مةيدانى كاروبارى مني 

ومةنى وةزيران دادةمةزرَى ولة ميانةى ئةوةوة ئاراستةو بؤ ماوةى ثَينج ساَل كةمرت نةبَيت وبةبرديارى ئةجن
سةرثةرشتى ثرؤسةكانى نةهَيشتنى مني و وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى مني وهاوكارى قوربانيانى مني 
دةكرَى وهةماهةنطى كردنى كؤمثانياو رَيكخراوة حكومى وبيانيةكانى لة مةيدانةكانى تايبةت بة مني 

 :وةبةرايةتيانةى خوارةوةى ثَييةوة ثةيوةسنتكاردةكةن، وئةم بةردَي
 .بةرَيوةبةرايةتى ثرؤسةكان لةم بةشانةى خوارةوة ثَيك دَيت -1

 .بةشى ثرؤسةكان -د
 .بةشى رداهَينان -ب
 .بةشى ساغلةمى وثَيوانة نَيودةوَلةتيةكان -ج
 .بةشى كؤنرتؤَلى ضؤنايةتى -د
 .بةشى ئامَيرة ميكانينمةكان وئاشكراكردنى مني -ه
 .بةشى سةطةكانى تايبةت بة ئاشكراكردنى مني -و
 .بةشى ثةيوةنديةكانى بَى تةل وئامَيرةكانى ثةيوةنديكردن -ز
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 .بةشى تةقةمةنيةكان -ح
 :بةردَيوةبةرايةتى ثالندانان لةمانة ثَيك دَيت -0
 .بةشى ثالن دانان -1
 .بةشى كَيوماَلكردن -0
 .بةشى بةردَيوةبردنى زانياريةكان -3
 .َيوةبةرايةتى وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى منيبةرد -0
 .بةشى هاوكاريكردنى قوربانيانى مني -5

 :ئةم بةردَيوةبةرايةتيانةى خوارةوة كة رداستةوخؤ بةسةرؤكى دةزطاوة بةسرتاونةتةوة :ثَينجةم
 .بةردَيوةبةرايةتى وردبينى -1
 .بةردَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى -0
 .طشتى ثشكنينى طشتىبةردَيوةبةرايةتى  -3
 .بةردَيوةبةرايةتى ثةيوةنديةكانى طشتى ورداطةياندن -0

ئةم دةزطاية بةردَيوةبةرايةتيةكى طشتى جَيبةجَى كردنى هةية، لةهةر يةك لةثارَينطاى هةولَيرو  :شةشةم
بةرايةتيةكى ثارَينطاى سلَيمانى، رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةردَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات، هةر بةردَيوة

 :طشتى لةو دامةزراوانةى خوارةوة ثَيك دَين
 (.تاكةكان)بةردَيوةبةرايةتى كارطَيرى كارمةندان -1
 .بةردَيوةبةرايةتى ذمَيريارى -0
 .بةردَيوةبةرايةتى وردبينى -3
 .بةردَيوةبةرايةتى ثةيوةنديية طشتيةكان ورداطةياندن -0
 .بةردَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى -5
 .ةردَيوةبةرايةتى ثرؤسةكانب -1
 .وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى منيبةردَيوةبةرايةتى  -2
 .بةردَيوةبةرايةتى  هاوكاريكردنى قوربانيانى مني -1

ئةو دةزطاية بةردَيوةبةرايةتيةكى جَيبةجَى كردنى بؤ كاروبارى مني هةية لة هةر يةك لة  :حةوتةم
 :وهةر بةردَيوةبةرايةتيةك لةم دامةزراوانةى خوارةوة ثَيك دَيت ثارَينطاكانى دهؤك وثارَينطاى كةركووك،

 (.تاكةكان) بةشى كارطَيرى كارمةندان  -1
 .بةشى ذمَيريارى -0
 .بةشى ثرؤسةكان -3
 .بةشى وشياركردنةوة لة مةترسيةكانى مني -0
 .بةشى هاوكاريكردنى قوربانيانى مني -5



 025 

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
 ـ:من تشكل املؤسسة: املادة اخلامسة

هو الرئيس االداري للمؤسسة ويشرتط فيه ان يكون حاصاًل على شهادة جامعية أولية : رئيس املؤسسة: أواًل
 .وله خربة يف هذا اجملال ويعني بقرار من جملس الوزراء

جامعية اولية وله خربة يف هذا اجملال، ويشرتط فيه ان يكون حاصاًل على شهادة : نائب رئيس املؤسسة: ثانيًا
 .وحيل حمل رئيس املؤسسة عند غيابه، ويعني بقرار من جملس الوزراء

ويرأسها موظف بدرجة مدير عام ويشرتط فيه ان يكون : املديرية العامة للشؤون االدارية واملالية: ثالثًا
عشر سنة، ويعني بقرار من جملس  حاصاًل على شهادة جامعية اولية وله خدمة وظيفية التقل عن اثنتا

- :الوزراء، وترتبط بها املديريات التالية
 .وتتكون من قسم االدارة وقسم االفراد: مديرية الشؤون االدارية -1
 .وتتكون من قسم احلسابات والتدقيق: مديرية الشؤون املالية -0
 .وتتكون من قسم املخازن وقسم النقل( اللوجستية) مديرية اخلدمات -3

ويرأسها موظف بدرجة مدير عام ويشرتط فيه ان يكون حاصاًل على : املديرية العامة للشؤون الفنية: رابعًا
شهادة جامعية اولية وله كفاءة وخربة التقل عن مخس سنوات يف جمال شؤون االلغام ويعني بقرار من جملس 

ة من خماطر االلغام ومساعدة ضحايا الوزراء، ويتم من خالله توجيه واشراف عمليات ازالة االلغام والتوعي
العاملة يف اجملاالت املعنية بشؤون االلغام، ( احلكومية واالجنبية) االلغام وتنسيق عمل الشركات واملنظمات 

 :وترتبط بها املديريات التالية
- :مديرية العمليات وتتكون من االقسام التالية -1
 .قسم العمليات -أ

 .قسم التدريب -ب

 .مة واملعايري الدوليةقسم السال -ج
 .قسم السيطرة النوعية -د
 .قسم االجهزة امليكانيكية وكاشفات االلغام -هـ
 .قسم الكالب املختصة بكشف االلغام -و
 .قسم االتصاالت الالسلكية واجهزة االتصاالت -ز
 .قسم املتفجرات -ح
 :مديرية التخطيط، وتتكون من -0
 .قسم التخطيط -أ

 .قسم املسح -ب
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 .يرية ادارة املعلوماتمد -3
 .مديرية التوعية عن خماطر االلغام -0
 .مديرية مساعدة ضحايا االلغام -5

- :املديريات التالية وترتبط برئيس املؤسسة مباشرة: خامسًا
 .مديرية التدقيق -1
 .مديرية الشؤون القانونية -0
 .مديرية التفتيش العام -3
 .مديرية العالقات العامة واالعالم -0

يكون للمؤسسة مديرية عامة تنفيذية لشؤون االلغام يف كل من حمافظة اربيل وحمافظة السليمانية : دسًاسا
- :يرأسه موظف بدرجة مدير عام وتتكون كل مديرية عامة من التشكيالت التالية

 .مديرية االدارة واالفراد -1
 .مديرية احلسابات -0
 .مديرية التدقيق -3
 .ة واالعالممديرية العالقات العام -0
 .مديرية الشؤون القانونية -5
 .مديرية العمليات -1
 .مديرية التوعية عن خماطر االلغام -2
 .مديرية مساعدة ضحايا االلغام -1

يكون للمؤسسة مديرية تنفيذية لشؤون االلغام يف كل من حمافظة دهوك وحمافظة كركوك وتتكون : سابعًا
 :كل مديرية من التشكيالت التالية

 .م االدارة واالفرادقس-1
 .قسم احلسابات -0
 .قسم العمليات -3
 .قسم التوعية عن خماطر االلغام -0
 .قسم مساعدة ضحايا االلغام -5

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو ليذنةي ياسايي رةئيتان ضية

 :عبدالكريم ابوبكر مصطفىبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثسثؤردان و شارةزاياني ئةو بوارة قسةمان كرد، لةليذنةي ياسايي ئةو كاتي ئةو ئَيمة كاتي خؤي كةلةطةَل 
ستايلةمان نةبوو، كة بةردَيوةبةرايةتيةكان كورت بكرَينةوة، يةعين ئةوكاتةي كورت دةكرانةوة، بةآلم 

ردَيوة بةرة ئَيستاكة ئَيمة ستايلَيكي ترمان طرتية، ئاماجنمان ئاوها بووة، كة وةكو وةزارةتةكاني ديكة، بة
طشتيةكان و سةرؤكي دةزطاو جَيطري سةرؤك بهَيَلنةوةو ئةواني تر بةجَي بهَيَلني، بؤ سةرؤكي دةزطا، بؤ 
ئةوةي كةوا لةماددةيةكي تر لة دوايدا بؤمان داناوة كةوا سةآلحياتي هةية ئيستحداسي مديريات بكات، 

رة ئيكتيئا بكةين بةوانة، ئةو كورت كردنةوانة شوعةب بكات، اقسام بكات، ئَيستا ئَيمة رةئيمان ئةوةية، لَي
نةهَيَلني، ئةوة يةك، دووةم لةهةر ماددةيةكي موديريات عامة ئةوةش هةندَي طؤردانكارميان تَيدا كردووة، 

 .ئةطةر ئةمر بكةن ئةوانيش باس دةكةين، بةس ثَيم خؤشة ئةوة يةكالكةنةوة ئةوجا بيخوَينمةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رموو كاك سةعدرة
 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي قانونني، بؤ ئةوةي بةرداسو ئةو تةراصيل وخوردكردنةوةية زيادة، 
بؤي هةية، هةر قسمَيك، موديريةتَيك، هةر  ضونكة بةرةقةرةيةك وةكو برادةران ئاماذةيان ثَيكرد، دةزطا

شوعبةيةك، بكاتةوة يان كةم بكاتةوة، بؤية ئةو ثَيشنيارة سةد دةر سةد بةطوجناوي دةزانني وتةئيدي 
 .دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةلة ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايي صياغةي رةقةرةكة بكرَيتةوة، وةكو موديريات و ئةوانة ك

وةزارةتةكاني تردا هاتووة، دةخيةمة دةنطةوة لةبةر ئةوةي حتصيل حاصلة ثَيشرت موناقةشةكرا، وةكو 
مةباديئةكان يةعين موديريةتةكان ئةو تةقصيالتةي ناوَينت، بةس تةنها ئيشارةت بةموديرياتي عام 

قتةرةحةي ليذنةي ياسايية بكرَينت، وةكو لةثرؤذةي ياساي وةزارةتةكاني تردا هاتووة، كَي لةطةَل ئةو مو
رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية، باشة ئةوة موقتةرةحي ليذنةي ياسايي قبوَل كرا، دةمَينَيتةوة موالحةزات 

 .ئةطةر هةبَينت لةسةر مةسائيلي تر، كَي هةيو بابيخوَينَيتةوة
 :ابوبكر مصطفى بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يرأسها : املديرية العامة للشؤون اإلدارية و املالية كرديتمانة  املديرية العامة للديوان)ةم ئَيمة لةبردطةي سَيي

وةكو وةزارةتةكاني ترة، لة . مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية و من ذوي اخلربة و اإلختصاص
كل حمافظة من تنفيذية لشؤون االلغام يف  نةك يكون للمؤسسة مديرية عامة لشؤون االلغام شةشةم، 
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حمافظات االقليم ويرأس كاًل منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي اخلربة 
 .(واالختصاص

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين  نايةتن،حمافظات ئةمةش لةطةَل وةزارةتةكاني تر هةمان شتة بةهةمان شَيوة هاتووة، واتة ناوي 

حمافظات  ة ناويان نايةتن، وةكو ئةواني تر موديرية عامةيةك دةبَينت لة هةروةكو هةولَير و سلَيماني ئةوان
مورتةبيت دةبَينت، كَيي تر موالحةزةي هةية، وابنامن ئةوة حتصيل حاصلة تةشكيالتةكة وةكو هةموو 

 .وةزارةتةكاني تر، كاك سةردار رةرموو
 :بةردَين سردار صباح بَوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مة سةرؤكي ئةو دةزطاية ومتان بةثلةي وةزيرة، هةروةها لة ضةندين بةردَيوةبةري طشو ثَيك هاتووة، ئَي

وحيل حمل رئيس املؤسسة جَيطري سةرؤكي دةزطا هيض ثلةيةكمان نةدايَو بةتايبةتي لَيرة كة دةوتريت 
 .واتة ثَيم واية بوترَيت بةدةرةجةي وةكيل وةزير، زؤر سوثاسعند غيابه 

 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
ئةوة دةرةجة خاصةية، جَيطرةكةي دةرةجة خاصة دةبَيت، وةكيل وةزير نابَيت، ضونكوم ئةويش 

، جَيطري سةرؤكي دةزطا بةدةرةجةي بدرجة خاصةدةرةجةية ئةبَي دةرةجة خاصة بَيت، ئةبَي بنووسرَيت 
 .خاصة، كاك شَيخ ا 

 :بةردَين شَيخ ا  ابراهيم شَيخ ا 
 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

ساَل 10من تَيبينيم لةسةر خاَلي سَييةم لةماددةكة هةية، كةدةَلَيت بةرَيوةبةري طشو ديوان خنمةتي لة 
 .كةمرت نةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس موالحةزةكةي ئيقرتاحي ليذنةي ياسايي زؤر شو البرد، ئةوةش لةزمين ئةوانة بوو، كاك 

 .عبدالر ن
 :ردَين عبدالر ن امساعيل سليمبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 من دوو، سَي موالحةزةم هةية، دوو، سَي تَيبينيم هةية لةسةر ئةو مةسةلةية، لة خاَلي ضوارةم، كةدةَلَيت،

كالب مدربة  بَلَينكالب خمتصة  سنوات، هةر لة هةمان خاَل كة دةَلَيتالتقل عن مخسة  وله كفاءة وخربة
، رةقةرةيةكي ترم هةية ئةو تةشكيالتانة هةمووي دةطرَيتةوة، كة لَيرة باسكراوة، ثَيويست جوانرتة

معاجلة القنابل والصواريخ غري منفلقة، بةشوعبةيةك دةكات ئةم دةزطاية، نةيانووسيوة، ئةويش شوعبةي 
ضونكة ئةو  ،يةدا بَيتئةمة ئيختصاصَيكي تايبةتية لةطةَل ئةَلغام ثَيويستة ئةوة بكرَيت، لةطةَل ئةو دةزطا
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دةزطا بةحةقيقةت زؤر ماندوو ئةبَيت، زؤر ئيستئادةشي دةبَيت بؤ خاك وميللةت، لةبةر ئةوة ثَيوسو بةو 
شوعبةية هةية، ئةطةر ئةو شوعبةية نةبَيت كاريان لةنط دةبَينت، تَيبينيةكي ترم هةية، ثَيويستة 

 .ةشكيالتةدا بَينت، هةروةها هي تةندروستيشنوَينةري وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة لةطةَل ئةو ت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عبدالر ن ئةوة ضوار موالحةزةت وت لةو ضوارة سَييان البراوة، دوانيان ئيلغا كرا وةكو خؤت داوات 
 كرد،  بةآلم ئةوي تريشيان لةماددةيةكي تر هةية، ئةطةر ليذنةي قانوني هيضي نية، ئةو شوعبةية وابنامن

 .كاك سعد لة شوَينَيكي تر هاتووة، ئةوةي كاك عبدالر ن باسي كرد
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةثَيي ئاخر موقتةرةحي ليذنةي قانوني كة موديريةت و ئةقسام و شوعبة لة سةالحياتي سةرؤكي 

زطا بؤخؤي ئةتوانَيت ئةوي تر مامؤستاش تةبيعي برادةران دةَلَين لةريشةكةوة تا دةزطاية، سةرؤكي دة
 .صاروخيش ئةوة هةر بةتةقةمةني حساب ئةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة ئَيستا موقتةرةحةكة وةكو ليذنةي قانوني باسيكرد بةئينارةكردني رةقةت ئةو موالحةزةيةي 

زطا بدرجة خاصة ئةوة ئينارة بكرَينت، دةخيةمة دةنطةوة هةميشة ئةَلَيم نةصة جَيطري سةرؤكي دة
عةرةبيةكة ئةساسة، ئةطةر ئيشكالَيك هةبَيت لة كورديةكة ئةوة ضاك ئةكرَيتةوة، دةخيةمة دةنطةوة كَي 

َلدا نية، لةطةَلداية با دةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، تةنها دكتؤرة شوكريةي لةطة
 .بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر

 (:زانا)خضر بةردَين قادر سعيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى شةشةم
 :دةزطا ئةجنومةنَيكى كارطَيرى دةبَى ولةمانة ثَيك دَيت

 .سةرؤك: سةرؤى دةزطا-1
 ئةندام –جَيطرى سةرؤكى دةزطا  -0
 .ئةندام -دةزطاكة  بةردَيوةبةرة طشتيةكان لة -3
 .ئةندام –بةردَيوةبةرانى جَيبةجَى كار لة دةزطادا  -0
ثةروةردة، تةندروستى، كاروبارى كؤمةاَليةتى، ذينطة، طةشت وطوزار، : نوَينةرى هةريةك لةم وةزارةتانة -5

، دةستةى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى كردن، طواستنةوة، طةياندن، كشتوكاَل وئاودَيرى، ثيشةسازى، كارةبا
 .ئةندام، بة مةرجَيك ثلةى بةردَيوةبةرى طشتى هةبَى –نةوت وبرتَوكيمياويةكان 

 .ليذنة بردياردةرَيكى دةبآ سةرؤكى دةزطا هةَليدةبذَيرَى -1
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 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :يكون للمؤسسة جملس ادارة ويتألف من -:املادة السادسة
 .رئيسًا: سرئيس املؤس-1
 .عضوًا: نائب رئيس املؤسسة -0
 اعضاء: املدراء العامون يف املؤسسة -3
 .عضوا: املديرين التنفيذيني يف املؤسسة -0
الرتبية، الصحة، الشؤون االجتماعية، البيئة، السياحة، االعمار واالسكان، النقل، : ممثل عن كل من وزارات -5

عضوا على ان يكون بدرجة : لكهرباء، هيئة النفط والبرتوكيمياوياتاملواصالت، الزراعة والري، الصناعة، ا
 .مدير عام

 .يكون للجنة مقرر خيتاره رئيس املؤسسة -1
 

 

 :عبدالكريم ابوبكر مصطفى بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئيسو يرأس اجمللس عند غياب الر، ئيقرتا ان كردووة، نائب رئيس املؤسسةئَيمة لة بردطةي دووةم 
ضونكة مادام جَيطرَيو دةتوانَي سةرؤكايةتي ئةجنومةنةكة بكات دواي ئةو، ئةوة يةك لةبردطةي ضوارةميش 

 عضوا: املديرين التنفيذيني يف املؤسسةثَيمان زيادة ضونكة كاتي خؤي موديريةي تةنئينمان هةرالدا، 
أي خبري أو مستشار خيتاره ةو دانا، ئةوانة هةر نية، هةر حةزرمان كرد، بردطةيةكي ضوارةممان لةجياتي ئ

يكون للجنة مقرر ئةوةش يةكَيكي تر بردطة شةشي عضوًا، : رئيس املؤسسة من داخل املؤسسة أو خارجها
ئةوة ئيقرتا ان كردووة، كةوا حةزف بكرَيت ضونكة ئةوة شتَيكي تةبيعية . خيتاره رئيس املؤسسة

 .ايدةنَينبؤخؤيان، لةمابةيين خؤيان لة كوَي دادةنَين د
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَلآل منيش قسةم هةية بةس وابنامن كاك ررسةت، رةنطة قانونيةن باشرت ئةو قسانة بكات، رةرموو
 :بةردَين ررست ا د عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بكرَيت، ئةطةر بةردةئي من هةر دةزطايةك مةرروزة ئيدارةي ئةو دةزطاية، لة مونتةسيبيين خؤي تةشكيل 
نوَينةري وةزارةتةكاني تَيداية، كة ئةندامن لة ئةجنومةني  10تةماشاي ئةو ماددةية بكةين، زياتر لة 

ئيدارةي ئةو دةزطاية، يف حني مونتةسيبيين دةزطا دور نية شةش تا حةوت كةس بن، يةعين برديارةكان 
مبادىء و موئةكةدم كو ئةوة خياليف  شبهدةكةونة دةسو نوَينةري وةزارةتةكاني تر، من نةزامن بةس 
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وةحداتي المةركةزي رقي يان مةصَلةحي بةردةي من تاكو بتوانني  كو ثَيي ئةَلَين قواعدي مؤسساتة
تةنسيقَيك بكةين مابةيين ئةو دةزطايةو وةزاراتي تر ئةوي كة ثةيوةنديان بت، لةطةَل ئةو ئيشة، نوَينةري 

اوَيذكاري وةكو هي وةزارةتةكاني تر، بةآلم ئةجنومةني ئيدارةي ئةو ئةو وةزارةتانة، ببنة ئةجنومةنَيكي ر
دةزطاية، هةر لة مونتةسيب دةزطا بةكاربَينت، نةكو خةَلكي تر بت، ضونكوم ئيشةكة بةتصويت بةردَي 

ئةندامن، ماناي واية مونتةسيب دةزطا مبا ريهم سةرؤكي دةزطا  2ئةندامن ئةوي تر  13ئةضَيت، ئةوان 
كيان نابت، لةبةردَيوةبردني ئةو دةزطاية، ثَيشنيارم ئةوةية ئةجنومةني ئيدارة، لة رةقةرةي يةك هيض دةورَي

 .و دوو وسَي بنت، رةقةرة ضواريش ببتة جملسَيكي ئيستيشاري، بؤ دةزطاو زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موو كاك شَيروانليذنةي قانوني موالحةزةي ئةوة دةكات كة ئةوة بكرَيتة دوو ماددة، رةر
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت دةزطا، كة ناوي دةزطا دَيت جملسي ئيدارة لةطةَليةتي، واتة جملسي ئيدارة لة نينامي دةزطادا، 
جملسَيكي ئيستشاري نية ئةوة يةك، دوو ئيختصاصاتي جملسي ئيدارة، راستة ئيختصاصاتةكان لةسةر 

لسي ئيدارة نية، بةآلم ئيختصاصاتةكان لةماددةيةكي تايبةتي هاتية، نوقتةي سَيش ئةو دةزطاية نابَيت جم
وةكو وةزارةتَيك سةير بكرَيت، ئةبَي جملسي ئيدارة دةستةآلتةكاني هةبَيت، ضونكة وةزيريش بةشدارة 

ئةندامةي كة كاك  10 -13تَييدا، نايبةكةشي بةشدارة، دةزطاكاني تريشي بةشدارة، منيش ثيم واية ئةو 
ررسةتيش ئيشارةتي ثَيدا، رعلةن ئةوة زيادة، ئةطةر هاتوو تةننميي ئيش وكاري جملسي ئيدارةي ئةو 
دةزطاية كرا، بةرداسو لةناحيةي تةصويت و ئةو شتانة مومكينة تووشي خةلةل بَيت، بؤية مومكنة ئةوانة 

ئةطةر ثَيويسو كرد وةزارةتي ثةيوةنديدار القتضاء ممثل الوزارات عند اتةقليص بكرَين بةو شَيوةي نا، 
 .بانط بكات، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةخؤي هةر قةراراتَيك كة لةليذنةكان دةردةضَيت، ئةطةر سةرؤكي دةزطا يان وةزيري تايبةمتةند، 
كةن كاري ثَيناكرَيت، جا وابنامن ئةو ليذنةيةي ئةطةر رراوان بَي يان رراوان نةبَي هيض لة تةصديقي نة

 .مةوقيع ناطؤردَينت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة ليذنة نية، ئةوة ئةجنومةنة، جملسة، كاك سةردار
 :بةردَين سردار صباح بَوزؤ هةركي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ممثل  بيكةينة شَيوازَيكي مئتوح يةعين بَلَيني،ممثل عن كل وزارات، نيار دةكةم رةقةرةي ضوارةم من ثَيش

ياخود نةوعَيكي تري لَي بكةين، كاملي ئةو دةزطاية بكةينة عن اي وزارة يقرتحه اجمللس وتقتضي الوزارة، 
 .جملسَيكي ئيستشاري، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن لَي نةبات، ئةو صيغةيةي ليذنةي قانوني نووسيويةتي، ثَيم واية ئةو رةقةرةية بؤئةوةي زؤر وةختما
أي خبري أو مستشار خيتاره رئيس املؤسسة من داخل املؤسسة أو خارجها دون أن يكون ئينارة بكرَيت باشة، 

كاكة، بؤ  ئةوة ئينارة بكةين دون أن يكون له حق التصويتئةوة زياد بكرَيت ثَيم باشة،  .له حق التصويت
أي خبري أو مستشار خيتاره ئةوةي حةقي نةبَيت لة جملسي ئيدارةكة، ليذنةش نية جملسة، نووسراوة ليذنة، 
ئَيستا ئةو ماددةية بةو  .رئيس املؤسسة من داخل املؤسسة أو خارجها دون أن يكون له حق التصويت

ي ياسايي ئينارة ئةكرَيت، رةقةرةي موالحةزةي كة درا، رةقةرةي ضوارةكة نامَينَينت، موقتةرةحي ليذنة
رةرموو كاك ، وحيل حمل رئيس املؤسسة عند غيابه، ئينارةي ئةوة دةكرَيتنائب رئيس مؤسسة، دووةميش 

 . مجال
 :بةردَين مجال مشعون ايليا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لجنة مقرر خيتاره رئيس يكون ل: لة بردطة ثَينج غةَلةتَيكي مةتبةعي زؤر طةورة هةية، بةرداسو دةَلَيت

يةعين ئةطةر ئةو ليذنةية نةبَيت بردياردةرةكة، زؤر طةورة دةبَيت دةبَي بَلَيت يكون للمجلس، واتة . املؤسسة
 .با ئةو للجنة ببَيتة جملس، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان

 :رييدبةردَين شَيروان ناصح ح
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي جةنابت ئيشارةتت ثَي كرد، بةنيسبةت خبري ومستشار، حةقي تصويتيان نية، بةقةناعةتي من ئةوة
جَيطاي ئَيرة نية، جَيطاي لة ماددةي نؤ هةية، لة ماددة نؤش ضؤنيةتي ئيش وكاري جملسي ئيدارةي باس 

نةكرَيت ئةوة شتَيكي  كردية، لةوَيندةرَي جَيطاي دةبَيتةوة، ئينجا ئةو ماددةية ئيحالةي نينام بكرَيت، يان
ترة، بةقةناعةتي من ئَيرة جَيطاي نية كة بَلَيني لة حق التصويت، بةَلكو لة ماددةي نؤ جَيطاي دةبَيتةوة، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةنطمان بؤداوة كاك شَيروان، كاك حممد ررج
 :بةردَين حممد ررج ا د
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
امن ئةم دةزطايانة بكةين بة دوو بةش، بةشَيكي هةموو دةستةيةك هةموو دةزطايةك خؤي من وا ئةز

جملسي ئيدارةي هةية، خؤشي وتوويةتي لةمانة ثَيك دَيت، لة ماددةي ثَينجدا ئةم دةزطاية لةمانة ثَيك 
وةزارةتانةدا،  دَيت، ئةمانة ئةساسياتي ئةم دةزطايةن، ئةمةية جملسي ئيدارةكةي، دووةم بةآلم  لةطةَل ئةم

هةماهةنطي دةوَيت، يةعين ئةكرَيت مةسةلةن ناوي بنَيم ئيستشاري، ئةوةي كةجةنابت ئيشارةتت ثَيكرد، 
يةعين ئةجنومةنَيكي رداوَيذكاري هةبَيت لةطةَل ئةم وةزارةتانةدا، ضونكة ئيشةكاني تَيكةآلوةو ثةيوةندي 

ئيدارةكة هي خؤيةتي، تايبةتة بةدةزطاكةوة،  بةمانةوة هةية، بيكةين بةدوو بةش بةشَيكي ئةوة جملسي
 .دووةم ئيستشارييةكي هةر ئةوَيت، يةعين راوَيذكاريةكي ئةوَيت لةطةَل ئةم وةزارةتانةدا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان، رةرموو

 
 
 

 :بةردَين سؤزان شهاب نوري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

الرتبية، ، وةزارةتةكان نووسراوة ممثل عن كل وزاراتضوارةم هةية، كة ئةَلَيت  من تَيبينيم لةسةر خاَلي
عمل و الشؤون االجتماعية البيئة، السياحة، االعمار واالسكان،  ضونكة ئَيستاالصحة، الشؤون االجتماعية، 

 .هةر ئاوةدانكردنةوةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، من ئةو موالحةزةي كاك شَيروان مادام دةنطمان ثَي نةداوة، هةر باش بوو لة نوقتةي نينامةكة نةت وت
هةرضةندة من لَيرة دةيبينم زؤر ئاسايية، ئةطةر هةبَينت، ليذنةي قانوني خؤتان رةئيتان ضية، جةنابي 

 .وةزير رةئي ضية
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي هيض جياوازيةكي نية، ئةوةي كاك شَيروان باسي كرد، ريعلةن لة سةالحياتةكاني دةزطاكة، باس لةوة 
دةكات، كاتي ثَيويست بانطهَيشو نوَينةري ئةو وةزارةتانة دةكات، وةكو ليذنةي ئيستشاريةكةي لَي دَيت، جا 

 .كةي بَيت هيض رةرقي نيةض جَيي بكرَيتةوة لةويا يان لةزمين سةالحياتةكاني جملسة ئيدارية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك ررسةت رةئييةكي هةية، ئةَلَيت ئةطةر ناوي بَيين خبري ئةوة ئةندامة، ئةندامي ليذنةكةية، ئةطةر لة 
ماددةي شةش شةتيب بكةن بيبةنة وَيندةر، دةكرَي لةوَيش ئينارةي بكةين و بَلَيني حةقي تصويتيشي نية، 
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رة شةتيب دةكةين، لةوَي داي دةنَيني، ليذنةي ياسايي رةئَيكي هةية، موخالئي ئةو ئةطةر موارقن لَي
 .رةئييانةي كة درا

 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ار أي خبري أو مستشبةردةئي ئَيمة لَيرة مبَينَينت، لةو ماددةية ئةو بردطةية، كة بردطةي ضوارةمي ثَي دةَلَيني،  
وةحةقي تصويتيشي هةبَيت، بةرةئي من ضونكة يةك خبري دادةنرَيت، ئةوة يةك،  خيتاره رئيس املؤسسة

ضونكة ماددةي نؤ، ئَيمة لةهةموو وةزارةتةكاني تر، دائيمةن ئيجرائاتي ئيجتماعات و ئةوشتانة بة نينام 
ئةو كاتي ئيقرتاحي ئةوةي بكةين، تةننميي ئةكةين، نةك بةقانون بيهَينينة خوارَي، مومكينة ئَيمة بطةينة 

 .ئةصَلةن نةمَينَيت لةغو بكرَيتةوة، ئةو ماددة نوَيية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر وابَينت ئةبَيت تةحديد بكرَينت، ضةند خبري، ضةند موستةشار، كاك شَيروان رةرموو
 
 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكؤبوونةوةكان يةك خبري بانط بكرَيت، وةكو مامؤستا كاكة وتي، رةنطة ضوار خبري بانط شةرت نية ل
بكرَيت هي ضوار وةزارةت، يان ثَينج خبري بانط بكرَيت، بةثَيي ثَيويست، ئةطةر يةك بَيت راست دةكات 

 .واية، بؤية يةك خبري نابَينت لَيرةدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةوة ئينارة بكرَينت، أي خبري أو مستشار دون أن يكون له حق التصويتباشة،  صيغةكةي ئةوةَلمان ثَي
ماددةكة بةو تةغرياتانة دةخةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا 

 .نية تكاية، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر
 (:زانا)خضر بةردَين قادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :سةرؤكى دةزطا ئةم دةسةاَلتانةى خوارةوةى دةبَى :ماددةى حةوتةم

 .بةردَيوةبردنى كاروبارى دةزطا-1
يانةى لة مةيدانى كاروبارى مني (ناوخؤى وبيانى)ثةسندكردنى مؤَلةتى كارى ئةو رَيكخراو و كؤمثانيا  -0

 .حكومةتى هةرَيم تؤمار كراوونكاردةكةن، كة لة وةزارةتة تايبةمتةندةكانى 
كة لة مةيدانى ( ناوخؤيى وبيانى)طرَيبةستى مؤركردن لةطةَل كةسان ورَيكخراوو كؤمثانياكانى  -3

 .كاروبارى مني كار دةكةن
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كاركردن لة ثَيناو طؤردينةوةى ئةزموون وزانياريةكان لةطةَل دةوَلةت ورَيكخراوى ثةيوةنديدار لة  -0
 .مةيدانى كاروبارى مني

 .ئامادةكردنى بودجةى طشتى دةزطا وبةرزكردنةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيران بؤ ثةسندكردنى -5
 .ثَيشنياركردنى ثالنةكانى دةزطاى سااَلنة وبؤ ثَينج ساَل ودرَيذخايةن -1
 .ثَيشنياركردنى دامةزراندنى رةرمانبةران لة دةزطادا -2
ئةوانةى بريندار دةبن يان دةمرن لة ميانةى ثةسندكردنى قةرةبووكردنةوةى كارمةندانى دةزطا،  -1

 .جَيبةجَى كردنى ئةركةكانيان يان بة هؤيةوة
 .نوَينةرايةتى كردنى دةزطا لةبةردةم دادطاكان ورةرمانطةكانى ثةيوةنديدار -9

ثَيشنياركردنى ردَينماييةكانى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية  -14
 .ةوةى بؤ ئةجنومةنى وةزيرانوبةرزكردن

سةرؤك بؤى هةية هةندَى لة دةسةاَلتةكانى خؤى بدا بة جَيطرةكةى وبةردَيوةبةرةطشتيةكان  -11
 .وبةردَيوةبةرةجَيبةجَى كارةكانى دةزطا

 
 

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ـ:يةـ ميارس رئيس املؤسسة الصالحيات التال:املادة السابعة
 .ـ ادارة شؤون املؤسسة1
العاملة يف جمال شؤون االلغام واملسجلة يف ( احمللية واالجنبية)ـ املصادقة على اجازة عمل املنظمات والشركات 06

 .الوزارات املعنية يف حكومة االقليم

 االلغام العاملة يف جمال شؤون ( احمللية واالجنبية)ـ ابرام العقود مع االفراد واملنظمات والشركات 3

 .ـ العمل على تبادل اخلربات واملعلومات مع الدول واملنظمات ذات العالقة يف جمال شؤون االلغام0
 .ـ إعداد امليزانية العامة للمؤسسة ورفعها اىل جملس الوزراء للمصادقة عليها5
 .اقرتاح اخلطط السنوية واخلمسية وبعيدة املدى للمؤسسة -1
 . املؤسسةاقرتاح تعيني املوظفني يف -2 

 .املصادقة على التعويضات ملنتسيب املؤسسة الذين يتعرضون لالصابة او الوفاة من جراء الواجب او بسببه  -1

 .ايفاد املوظفني اىل داخل او خارج االقليم لتحقيق اهداف هذا القانون -9
 .متثيل املؤسسة امام احملاكم والدوائر ذات العالقة -14
 .زمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ورفعها اىل جملس الوزراءإقرتاح التعليمات الال-11
 .للرئيس ختويل بعض صالحياته اىل نائبه واملدراء العامون واملديرين التنفيذيني يف املؤسسة  -10

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .رةئي ليذنةي ياسايي
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ابرام العقود مع االفراد  مان داناوة، يةعينمبوافقة جملس الوزراء مة لة بردطةي سَييةم لةكؤتاييةكةي ئَي

بردٍِطةي  وةلة. العاملة يف جمال شؤون االلغام مبوافقة جملس الوزراء( احمللية واالجنبية)واملنظمات والشركات 
نظمات ذات العالقة يف جمال شؤون االلغام مبوافقة العمل على تبادل اخلربات واملعلومات مع الدول وامل ضوارةم،

ئيقرتاح دةكةين كةوا ( 1و5)ئةوةمان بؤ زياد كردووة ئةوة لةاليةك، لةيةكي تر بردطةي . جملس الوزراء
ايفاد املوظفني اىل  9بطوازرَيتةوة، بؤ ئيختصاصاتي جملسي ئيدارة، كةلة ماددةي هةشت هاتية، بردطةي 

هةر ئةصَلةن خةمتان لَي داوة لةئةوةَلةوة، كة . لتحقيق اهداف هذا القانونداخل او خارج االقليم 
ئةوة ثَيويست ناكات، . متثيل املؤسسة امام احملاكم والدوائر ذات العالقةئيعتيبارةن ثَيويست ناكات، دةيةم، 

للرئيس  ئةوة حتصيل حاصلة، ضونكة دةزطايةو بةخؤمان ثَيمان طوتية، شخصيةي معنوي هةية، لة دوازدةم
 واملديرين التنفيذيني. ختويل بعض صالحياته اىل نائبه واملدراء العامون واملديرين التنفيذيني يف املؤسسة

 .مان رةش كرديتةوة، ضونكة هةر نةماية، ئةوةندةية ئيقرتاحةكةمان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو كاك سةعد
 :كاروباري ثةرلةمانوةزيري هةرَيم بؤ / بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لةطةَل هةموو موقتةرةحةكاني ليذنةي قانونني، تةنها ئةوة نةبَيت، لة خاَلي سَييةم، طرَيبةست 
مؤركردن لةطةَل كؤمثانياكاني ناوخؤيي، ئةوة لةزمين سةالحياتي دةزطا خؤي بَيت، ئةوانةي كةبيانيشن، 

 .جملس وزةرا بَيت، وةكو ئةوانةي كةلةوةزارةتةكاني تردا هاتووة، زؤر سوثاسدواي وةرطرتين موارةقةتي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

موقتةرةحاتي ليذنةي قانوني هةمووي دروستة، لةطةَل قانوني وةزارةتةكاني تريشدا دةطوجنَينت، ئةو 
ئةوة  فراد واملنظمات احملليةابرام العقود مع االموالحةزةي وةزيري هةرَيم كاك سعد داي، ئةويش راستة، 

بَيت، ئةوة دةبَيت بةموارةقةي جملس  منظماتئيختصاصي خؤيةتي، بةآلم هي االجنيب ارراد بَيت يان 
وزةرا بَيت، لة صياغةكةدا بيطؤردن، من ثَيم واية موقتةرةحةكاني ليذنةي قانوني هةمووي بةجَيية، بةو 

دةكرَينت بةثَيي موقتةرةحي ئةوان، حتصيل حاصلة، ئةي شةتب  14و 9موالحةزةي كة ئاماذةمان ثيََكرد، 
هةشتةم ضيتان وتووة، ئَيستا كَي رةئي هةية لةسةر ئةو موقتةرةحةي ليذنةي قانوني و وةزيري هةرَيم 

 .كاك سعد، رةرموو كاك مجال
 :بةردَين مجال مشعون ايليا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ممان كردية، كة لة سةالحياتي سةرؤكي دةزطا بَيت، ئَيستا لةناو ئَيمة لةماددةي ثَينج موديريات ئيلتينا
سةالحياتي سةرؤكي دةزطا هيض بردطةيةك نية، ئاماذة بةوة بكاتن، ثَيويستة بردطةيةك زياد بكرَينت، 

 .سوثاس، (مديريات حبسب مقتضيات املصلحة العامة ءاملؤسسة استحداث او إلغالرئيس )
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةيةكي تر هةية ئةوة حازرة، كاك سةردار رةرموو لة
 :بةردَين سردار صباح بَوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي وضع بطوازرَيتةوة، بةآلم ئيقرتاح بكرَيتة  ( 1-5)لةطةَل ثَيشنيارةكةي ليذنةي قانونيمة، بردطة 

دوو، بردطة وضع اخلطط اخلمسية،  بكرَيتة سيةوضع اخلطط السنوية واخلم بكرَيتة اقرتاح اخلطط السنوية،
ئيقرتاح بكرَيتة اصدار، ضونكة  إقرتاح التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانونيازدة دةَلَيت، 

 .ئيقرتاح دةكات بؤ كَي سةرؤكي دةزطا، دةبَي حةقي ئيصداري هةبَيت، سوثاس
 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا ئيقرتاحةكة دةبَي بكرَيتة اصدار، ، ئةوةي يازدة راستة 

إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل ئةوةش زيادة، بردطةي يازدة يةكةم دةبَيتة القانون، ورفعها اىل جملس الوزراء 
 .زيادة، طةالوَيذ خان رةرموو، ئةوة ثَيويست ناكات و ورفعها اىل جملس الوزراء، تنفيذ احكام هذا القانون

 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

العمل على تبادل اخلربات واملعلومات مع من لةطةَل ثَيشنيارةكاني ليذنةي قانونيم بةس تةنها بردطةي ضوار، 
طاكةية نةك لةسةالحياتي وابنامن ئةوة ئةركةكاني دةز. الدول واملنظمات ذات العالقة يف جمال شؤون االلغام

ورفعها سةرؤكي دةزطا بَيت، بةنيسبةت موتقةرةحةكةي كاك سةردار، من لةطةَليمة بةس بةشةرتَيك بةس، 
 .مبَينَيتةوة، سوثاس اىل جملس الوزراء

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
واجبة كَي  ئةوة هةم ئةركة هةم تةنئينة هةردووكيانة، دةبي لةوَيش هةبَي و لةوَيش هةبَيت، لةوَي

جَيبةجَيي ئةكات، دةبَي دياري بكرَينت، دةبَي لَيرةشدا ئاماذةي ثَيبكرَينت، ئةطةر ئةو موقتةرةحة رةقةت، 
ورفعها اىل كةسَيك دةيةوَيت تةعليقي لةسةر بدات ومتان، إقرتاح التعليمات، بكرَيت بةإصدار التعليمات، 

 .ريم رةرمووكة تازةية ثَيم واية دروستة، كاك كة جملس الوزراء
 :بةردَين كريم حبري عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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كة ئيقرتاح دةكرَيت ئيقرتاح لؤ ئةجنومةني وةزيران دةكرَي ئةوان إصداري دةكةن ئةجنومةني وةزيران، 
، راسرتة، وضع اخلطط السنوية، ثَيم واية إقرتاح اخلطط السنويةلؤية نووسراية ئيقرتاح، بةس ئةوي ديكة 

 .و كاك سةردار ئاماذةي ثَيدا زؤر سوثاسوةك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

راستة، بةآلم ئةو إقرتاحة راست نية، دةسةآلت، دةسةآلتي خؤيةتي، إصدار التعليمات،  ةزعةكةوئةوةي دووةم 
هةندَي شت البرا، ئَيوة موالحةزةي ناكةن ررعها اىل مستشار الدةبرَينت، ئَيستا ئةو ماددةية دةخةمة 

ةنطةوة بةو ئيقرتاحانةي كةوةرطريا كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية د
 .بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر

 (:زانا)خضر سعيدقادر بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ارةوة لة ئةستؤ دةطرَىئةجنومةنى كارطَيرى ئةو تايبةمتةنديانةى خو :ماددةى هةشتةم
ئامادةكردنى هةموو زانياريةكانى هةمة اليةنةى ثةيوةست بة كاروبارى مني ودةستنيشانكردنى  -1

 .طرينطرتينيان لة مةيدانى نةهَيشتنى ميندا
كاركردن بؤ هةماهةنطى كردنى ثرؤسةكانى نةهَيشتنى مني لةطةَل هةموو رةرمانطةو دةزطاكانى  -0

 .لة حكومةتى هةرَيمداحكومى ثةيوةنديدار 
بةشداريكردن لة نةخشةكَيشانى سياسةتى طشتى دةزطا لة مةيدانى كاروبارى مني لة ذَير سَيبةرى  -3

 .حوكمةكانى ئةم ياسايةدا
بةشداريكردن لة ئامادةكردنى رداثؤرتى سااَلنة بؤ ئةجنومةنى وةزيران، هةموو ضاالكى ودةستكةوت  -0

 .اى تَيدا ديارى دةكرَيتوطريوطررت وثَيشنيارةكانى دةزط
 .بةشداريكردن لة ئامادةكردنى ثالنى سااَلنةو بؤ ثَينج ساَل ودرَيذخايةن لة دةزطادا -5

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ـ:ميارس جملس االدارة االختصاصات التالية: املادة الثامنة
 .بشؤون االلغام وحتديد االولويات يف جمال ازالة االلغام ـ توفري مجيع املعلومات القطاعية واملعنية1
 .ـ العمل على تنسيق عمليات ازالة االلغام مع كافة الدوائر واملؤسسات احلكومية املعنية يف حكومة االقليم06

 .ـ املساهمة يف رسم السياسة العامة للمؤسسة يف ميدان شؤون االلغام ضمن احكام هذا القانون36

 .مة يف اعداد تقرير سنوي اىل جملس الوزراء يتضمن نشاطات واجنازات ومشاكل واقرتاحات املؤسسةـ  املساه06

 .ـ املساهمة يف اعداد اخلطط السنوية واخلمسية وبعيدة املدى للمؤسسة5
 :ابوبكر مصطفى عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ةي هةشتةم، هةمووي ثشتطريي لَي دةكةين تةنها ئةوة ئَيمة بةنيسبةت ئةو خاآلنةي كة هاتووة، لة مادد
نةبَيت لةماددةي حةظدة، حةرتةم دوو بردطةمان نقل كرد بؤ ماددةي هةشت، ئةويش ثَينجةم و شةشةم 

املساهمة يف اعداد اخلطط السنوية : بوو، كة تةماشا دةكةين لة هةشتةم، بردطةي شةشةم هاتووة، كة دةَلَيت
اعداد امليزانية العامة للمؤسسة  ، تةنها بردطةيةكي ماوة ئينارةي بكةين،للمؤسسة واخلمسية وبعيدة املدى

 .سوثاس .ورفعها اىل جملس الوزراء للمصادقة عليها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اعداد امليزانية العامة كةواتة ئةو ضوار وثَينجةي لةوَيندةرة طومتان بَيتة ئَيرة، لَيرة ثَينجةم هةية، تكرارة، 
وضع اخلطط ئةوة دَيتة ئَيرة، إقرتاحةكة دةبَيـتة  .للمؤسسة ورفعها اىل جملس الوزراء للمصادقة عليها

، ئةطةر كةس قسةي لةسةر نةبَينت ئةخيةمة دةنطةوة، سؤزان خان السنوية واخلمسية وبعيدة املدى للمؤسسة
 .قسةي لةسةر هةية، رةرموو

 
 
 

 :بةردَين سؤزان شهاب نوري
 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

بَيت، بةشداري كردن ضونكة ئةوة  املساهمةئةوة كاك خليل هةمان قسةي كرد، ثَيويست ناكات هةمووي 
لةخاَلي ضوارةم دا،  رسم السياسة العامةبَيت، ياخود هةر لةخاَلي سَيهةم دا،  وضعكاري ئةو جملسةية، ئةبَي 

 .وضع واعداد تقرير سنوي اىل جملس الوزراء
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

ئةوة هةر مساهمةكةية الدةبرَيت دةبَيتة الرسم، لة سَييةم الدةبرَيـت املساهمة يف لة ضوارةم الدةبرَيت، 
دةبَيتة إعداد التقرير، ئةوي تريش وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، بةو طؤردانكاريانةوة دةخيةمة دةنطةوة كَيي 

ي لةطةَلدانية بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَي
 .تر

 (:زانا)خضر قادر سعيدبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى نؤيةم
 .كؤبونةوةكانى ئةجنومةن بة سةرؤكايةتى سةرؤكى دةزطا يان جَيطرةكةى لة كاتى ئامادةنةبوونى دةبَى-1
سةر بانطَيشةى سةرؤكى دةزطا هةر شةش مانط جارَيك كؤدةبَيتةوة ئةجنومةن بة شَيوةيةكى ئاسايى ولة -0

ى ئةندامانى لة 1/3وبةشَيوةيةكى ردادةبةدةريش لةسةر بانطَيشةى سةرؤكى ئةجنومةن يان لةسةر داواى 
 .كاتى ثَيويستدا كؤدةبَيتةوة
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كان بة زؤرينةى ى ئةندامانى تةواو دةبَيت، بريكارة0/3ذمارةى ياسايى ئةجنومةن بة ئامادةبوونى  -3
دةنطى ئامادةبووان ديارى دةكرَيت ولةكاتى يةكسانيبوونى دةنطةكان، ئةو اليةنة دةيباتةوة كة دةنطى 

 .سةرؤكى تَيداية

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة التاسعة

 .تكون اجتماعات اجمللس برئاسة رئيس املؤسسة او نائبه عند غيابه -1
جيتمع اجمللس بصورة اعتيادية بدعوة من رئيس املؤسسة مرة واحدة كل ستة اشهر ، وجيتمع بصورة   -0

 .استثنائية بناء على طلب رئيس اجمللس او بناء على طلب ثلث اعضائه كلما دعت احلاجة اىل ذلك

رين وعند تساوي يتم النصاب القانوني للمجلس حبضور ثلثي االعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية احلاض  -3
 .االصوات يرجح اجلانب الذي صوت فيه الرئيس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي ياسايي

 :عبدالكريم ابوبكر مصطفى بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كل كردوومانةتة  كل ستة اشهروةكو ثَيشان عةرزم كردن، وةلةو ئَيمة لة راثؤرتةكةمان هَيشتوومانةتةوة، 
، بةآلم لةبةر ئةوةي ئةوة ئيجرايةكي ياسايية، ثَيويست بةوةي ناكات، ضونكة سةرؤكي دةزطا ث اشهرثال

دةتوانَي حةتا بةتةعليماتيش ئةوةي دابنَينت، بؤية ئَيمة ئيقرتاح دةكةين ئةو ماددةية هةر لةغو بكرَيت 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و جانيب سلبيشي هةية، اليةني ئيجابيةكةي موقتةرةحة،  خؤي ئةوة وجهة نةزةرَيكة، جانيب ئيجابي

ئةوةية كةماددةيةك كةم دةبَيتةوة، موختةسةر دةبَيتةوة بةثَيي نينامي داخلي، بةآلم خاَلَيك هةية لَيرة 
هةر دةبَي بشطؤردَينت، لَيرة شةش مانطة، سَي مانطةكة ئيلنامي بَينت، يةعين شةش مانط زؤرة، حةدي ئةدنا 

يةتي اكثربَينت، ثلث بَينت، يةعين ئةوانة هيض زةرةرَيكي نية تَييدا بَينت، قانوني نيصابيش زؤرة سَي مانط 
بَينت من ثَيم واية مبَينَيت باشة، من نازامن ليذنةي ياسايي ئةطةر سةنةدةكةي بةقوةت نةبَينت بؤ  مطلق

ليسةكة الي كةمي سَي مانط البردني، بةتايبةتي ئةو ئيلتنام كردنة قانونيةن كة دةبَي كؤبوونةوةي جم
 3مكينة ولةوانةية رَيك نةكةوَيت، م ثلثيةت بَينت، ضونكة كثرجارَيك هةبَيت،  دووش نيصابةكة بةثَيي ا

يةكيان سةرةريان كردبَينت، ئةطةر موالحةزةتان لةسةر ئةوة هةبَينت، بؤ ئةوةي ليذنةي قانوني  0-
بيخةمة موناقةشة، كاك سةعد قسةتان هةية لةسةر بةشكوم موقتةرةحةكةيان سةحب بكةن، ثَيش ئةوةي 

 .ئةوة رةرموو
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 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةش ثَيمان واية ئةطةر ليذنةي قانوني ئةو ثَيشنيارةي خؤيان سةحب بكةن، ئةوا ماني ئةو ماددةية 
َيشنياري خؤمشان ئةوةية شةش مانطةكة بكرَيت بةسَي مانط، تةئيدةن بؤ رةئيةكةي بةباش دةزانني، ث

 .جةنابيشت، زؤر سوثاس
 :ابوبكر مصطفى عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة لة راثؤرتةكةمان تةبعةن ئةوة موقتةرةحي ئَيمة نةبووة، ئَيمة ئَيستا حاليةن ئةو ئيقرتاحةمان 

طةر ثَيتان باشة مانع نني با مبَينَينت، بةآلم شةش مانطةكة ببَيتة سَي مانط وةكو لة كردووة، ئة
 .رداثؤرتةكةماندا هاتووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دةبَيتة موقتةرةحي هةر سَيكتان، كةواتة ئةو خاَلة دةمَينَيتةوة بةو ئيقرتاحةي كة كراو ليذنةي 

يةعين سَي مانط جارَيك الي كةمي، نيصابةكةش على االقل مانط،  ياساييش شةش مانطةكة دةبَيتة سَي
 .ية، كَي قسةي هةية ئينارةتةن لةسةر ئةوانة، ئةوانة تكرار مةكةنةوة، رةرموو كاك ئاراماكثرئةبَيتة 

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشوو دةرمانكردووة، بةرداسو هةر يةكَي لةو  ئةطةر ئَيمة بةثَيي ئةو ياسايانةي كة بؤ وةزارةتةكاني
وةزارةتانة بؤ ليذنةكاني ئيستشاري بةو شَيوةية نةضووينةتة ناو ووردةكاريةكانةوة، هةرضةندة 
جةنابيشتان ئيشارةتتان ثَيدا بؤ ئةوةي كة مبَينَيتةوةو ليذنةي ياسايي ثَيشنيارةكةيان هني كردةوة، بةآلم 

ماددةي نؤيةم و دةيةم، يةك خبرَيت و لةوَيدا بةبردطةيةك ئيشارةتي ثَي بدرَيت، من ثَيشنياري ئةوة دةكةم 
كة كؤبوونةوةكان ماوةي سَي مانط بَيت نةك شةش مانط، لة هةمان كاتيشدا دانيشنت وكؤبوونةوةكاني 

موو ئةجنومةن بةثَيي نينام داخلي رَيك خبرَيت، نةك بةوةي كة ئَيمة بة دوو لةسةر سَي و ياخود ئةو هة
 .وردةكارية ئيشارةتي ثَي بدرَيت زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رةرقي هةية هةروةكو موالحةزةيةك شةرت نية دةزطا عةيين شت بَينت، ئةو دةزطايةو ئةو المةركةزية، 

 .لةطةَل وةزارةتةكان، كاك رةشاد رةرموو
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

قرتاح دةكةم، ئةو دةزطاية نوَيية ئيشوكاريان زؤر دةبَيت، بكرَيـتة هةموو مانط، لةبؤ ماوةي ساَلَيك من ئي
دوايي بكرَيتةوة بة سَي مانط جارَيك، يان تةحديد نةكرَيت، ضونكة زؤر زؤرثَيويستة هةموو مانطَيك بَيت 

 .ئةو كؤبوونةوةية، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
صارةن بؤ وةقت، زؤر شت جواب ئةدةمةوة، ئةوةلةن كة دةَلَين سَي مانط، بةالي كةمي بؤيان من بؤ ئيختي

هةية دوو هةرتة جارَيك كؤببنةوة، ئَيمة ئةَلَيني ئيلناميةكة سَي مانطة، قةتعية، لةبةر ثَيويستيان رةنطة 
قةراري لَي دةدةن، كؤَيستان  دوو هةرتة جارَيك كؤببنةوة، تا ساَلَيكيش مانطانة بَيت، حةرتانة بَيت، خؤيان

 .خان
 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بردطةي دووةم ئةجنومةن بةشَيوةيةكي ئاسايي سَي مانط جارَيك كؤبوونةوة ئةكات، من ثَيم واية ئةم 

ارَيك بَيت، ثَيويست بانطهَيشتةي سةرؤكي دةزطا زيادة، ضونكة كة كؤبوونةوةي ئاسايي بَيت و سَي مانط ج
 .ناكات سةرؤكي دةزطا هةموو جارَيك بانطهَيشت بكات، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كوَيستان خان من باش تَينةطةشتم بةآلم با جوابت بدةمةوة ئةطةر ئةوة بَيت مةقصةدت باشة، بةآلم هةر 

ةبَيت ئةو بيكات كَي بيكات باشة، دةبَيت سةرؤكي دةزطا حتديدي مواعيدي دانيشنت بكاتن، داواكة هةر ئ
بةو طؤردانكاريانةي كة بامسان كرد، ماددةكة دةخةمة دةنطةوة بة وةرطرتين ئةو موالحةزاتانةي كة 
وةزيريش وةري طرت، كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية بادةسو بَلند 

 .دةيةكي تربكات، بةكؤي دةنط وةرطريا تكاية ماد
 (:زانا)خضر سعيدقادر بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى دةيةم

هةموو برديارةكانى دةزطاو ئةجنومةنى كارطَيرى بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ردةوانة دةكرَيت بؤ 
ارةكان ثلةى ردؤذ لة دواى طةيشتنى ودةرنةبردينى ناردةزايى، بردي( 15)ثةسندكردنى، دواى بةسةرضوونى 

 .بنةبرد وةردةطرن، بةثَيضةوانةوة، برديارى ئةجنومةنى وةزيران بة برديارى كؤتايى دادةندرَيت
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ترسل مجيع قرارات املؤسسة وجملس االدارة اىل رئاسة جملس الوزراء للمصادقة عليها وعند  :املادة عاشرة
مخسة عشر يومًا من تأريخ ورودها اليه تعترب باتًا وخبالف ذلك يكون (15)رتاض عليها بعد مضي عدم االع

 .قرار جملس الوزراء نهائيًا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من حةزةكةم ئةوةم بؤ شةرح بكةن بةرداسو، يةعين ناردني ئةو قةراراتانة بؤ ئةجنومةني وةزيران 
 .لةبةر ضية؟ رةرموو
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 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ ردَين سعد خالد حممد امنيبة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوا ثَيشنياري ئَيمة ئةوةية، ئةو ماددةية هةر هةَلبطريَيت، واتة البدرَيت، ئةوة موقتةرةحي ليذنةي 
 .قانونيشة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .حي نية، رةرموونببورة، من وام زاني ليذنةي قانوني موقتةرة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لة ليذنةي ياساي ئيقرتاحي البردني ئةو ماددةيةمان كردووة، ضونكة ثَيويست ناكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةية البدرَيت، تكاية بادةسو وةَلآل موقتةرةحَيكي بةجَيية، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَل ئةوةداية ئةو مادد
 .بَلند بكات، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا تكاية بؤ رةصَلي ضوارةم ئةحكامي مالي

 
 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى ضوارةم

 حوكمةكانى دارايى
 :ماددةى يازدةم

 :دَيتداهاتةكانى دةزطا لةمانة ثَيك 
 .ئةو بردةثارانةى لة اليةن حكومةتى هةرَيمةوة لة ذَير بودجةى طشتييةوة بؤى دادةندرَيت: يةكةم
ئةوةى بؤ هةرَيم ديارى دةكرَيت لة بةخشش وبةخشني كة لة اليةن دةوَلةتان ورَيكخراوةكانى سةر : دووةم

 .ش دةكرَينبةنةتةوة يةكطرتووةكان ورَيكخراوة نَيودةوَلةتى وناحكوميةكان ثَيشكة
 .بةخشش ويارمةتيةكانى ناوخؤيى وبيانى: سَييةم

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الرابع
 االحكام املالية

 ـ:تتكون ايرادات املؤسسة من : املادة احلادية عشرة
 .املبالغ املرصدة هلا من قبل حكومة االقليم ضمن امليزانية العامة: أواًل
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ما خيصص لالقليم من املنح والتربعات املقدمة من الدول كافة واملنظمات التابعة لالمم املتحدة : انيًاث
 .واملنظمات الدولية وغري احلكومية

 .اهلبات واملساعدات احمللية واالجنبية: ثالثًا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي رةئيتان ضية
 :عبدالكريم ابوبكر مصطفى بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اهلبات واملساعدات ليذنةي ياساي ئيقرتاح دةكات، بردطةي دووةم البدرَيت، هةروةها بردطةي سَييةميش 

اهلبات واملساعدات  ئةوةشي بؤ زياد بكرَيتمبوافقة جملس الوزراء  بردطةي وة .والتربعات احمللية واالجنبية
 نةك لةخؤيةوة وةري بطرَيت،. وافقة جملس الوزراءمب بردطةي والتربعات احمللية واالجنبية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو دوو رةقةرةية وةكو يةكن، بةآلم لَيرةدا حملي بةس ئاطاداركردنةوةي دةوَيت، موارةقةتي ناوَيت ثَيم 

سَييةميش واية، ئةجنةبي موارةقةتي دةوَينت، رةقةرةي دووةم ئيلغا بكرَينت ئةطةر حكومةت مانعتان نية، 
 .اهلبات واملساعدات والتربعات احمللية واالجنبية

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثَيشنيارَيكي ديشمان  هةية داهاتي ضاالكيةكاني دةزطا وخودي دةزطاكةش ئينارة بكرَيت، كة هةندَيك 
 .بؤ خؤيان داهاتيان هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .لة ئةصَلي ثرؤذةكة نةهاتووة، ناوتان نةهَيناوة، كَي قسةي هةية، رةرموو كاك ئارَين

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةودوا هةوَل ئةوةي بةرثرسيارة لة دانانةوةي مني لة كوردستان حكومةتي عَيراقية، لَيرة ئَيمة دةبَيت لةم
بدةين، يةعين ئؤباَلي هةَلطرتنةوةو ثاككردنةوةي كوردستان بةشَيكي بةالني كةمي بيخةينة ئةستؤي 
حكومةتي عَيراقي لةبةر ئةوةي لة خاَلي يةكةمدا ئةو ثارةيةي كةلةاليةن حكومةتي ئيتحادي و حكومةتي 

 .ي ئيتحادي زياد بكرَيت، سوثاسهةرَيم تةرخان دةكرَيت بؤ ئةو دةزطاية، لة خاَلي يةكةمدا حكومةت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .املبالغ املرصدة هلا من قبل حكومة االقليم واحلكومة االحتادية: موالحةزةيةكي بةجَيية، ئينارةي بكةن، 
 .كاك ئارام

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ؤر لةجَيطاي خؤي بوو، من ثشتيواني لَي دةكةم ئةمة يةك، دووةم ئةو ثَيشنيارةي براي بةردَين كاك ئارَين ز

لة هةمان كاتدا ثَيم واية ماددةي دووم، بةموتَلةقي هاتووة، بةآلم لَيرةدا زؤر رراوانة، وآلتاني يارمةتي 
بةخش بؤ كؤمةَلَيك شو جؤراو جؤر هاوكاري دةبةخشن بؤية من ثَيشنيار دةكةم ئةوة البربَيت، لة هةمان 

تيشدا ئةو داهاتةي كة بةردَينان باسيان كرد، ثَيمان باشة كة روونكردنةوةيةكي لةسةر بكرَيت، بؤ ئةوةي كا
 .بنانني ضيةو ضؤن دةكرَيت، بؤ ئةوةي لَيرةدا جَيي بكرَيتةوة زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال

 :بةردَين مجال حممد قاسم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن تَيبيين ئةكةم، لةسةرتاسةري ئةو دةوَلةتانةي كة مةشاكيلي ئةَلغاميان هةبووة، دام ودةزطا ئةوةي م
مةصاريف ناكات لةخةَلكدا يارمةتي خةَلك نادات، كارةكةي خؤي ئةكات و دةستنيشاني خةَلك ئةكات، ئةو 

ية ئةو مةوزوعة خةَلكة تةوجيهي وةزارةتةكاني تر ئةكات، وةزارةتةكاني تر بةكارةكة هةَلئةسنت، بؤ
 .بةنةزةري ئيعتيبار وةربطريَي، لة داناني مينانيةو ئةوشتانةي كةثةيوةندي ثَيوة هةية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو موقتةرةحةي كاك ئارَين كة كاك ئاراميش ثشتطريي خؤي لَيكرد، ئينارة كردني حكومةتي ئيتحادي 

دةسو بَلند بكات تكاية، كَيي لةطةَلدا نية،  بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية با 
اهلبات واملساعدات والتربعات احمللية  بةموقتةرةحي ليذنةي قانوني كة بردطةي دووي البردية، بردطةي سَيي

ة بَلَييت ماناي واية ئةجنةبيةكة دةطرَيتةوة، ضونكوكذلك . وكذلك االجنبية مبوافقة جملس الوزراء
اهلبات واملساعدات والتربعات احملليةعلى ان حمليةكة موارةقةتي ناوَيت بةس ئةجنةبيةكة موارةقةي دةوَيت، 

االرادات اخلاصة من ئةو موقتةرةحة تازةي حكومةت كة دةَلَيت  .تكون االجنبية مبوافقة جملس الوزراء
 .تكاية ضيتان هةية بؤمان شةرح بكةناملشاريع املؤسسة، 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ د خالد حممد امنيبةردَين سع
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ئةوان لةردَيطةي تيمةكانيان، عةقد دةكةن لةطةَل ئةو شةريكاتانةي كة دَين لةكوردستان ئيستسمار 
اككردنةوةي دةكةن، مةسةلةن بةمنوونة شةريكةيةك دَيت، لة مةجالَيك ئيستسمار دةكات، ثَيويسو بة ث

ناوضةكة هةية، ئةوان تةبيعي كاسيحةيان دةدةنَي، يان بابَلَيني سةطي تايبةتيان هةية، جا موقابيلي ئةوة 
جيهازي دةستيان هةية، مقابلي ئةوة ئةوان عةقد دةكةن لةطةَل ئةو شةريكانة، ثارة وةر ئةطرن ئةو ثارة 

 .دةبَيتة بةشَيك لةداهاتي ئةو دةزطاية
 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
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ئةوة ئرياداتي مةشاريع نية، ئةوة لة زمين يةكةم حساب دةكرَينت، يان حمةلي يان ئةجنةبي، ئةوة من ثَيم 
واية يةكةم ناكرَي داخلي قانوني بكةين، لةنطيشة لةقانوندا باسي شو وا، بةآلم ئةطةر هاتة ثَيش خؤي 

ومةني وةزيران وةربطرَينت، ئرياد تةقديم دةزطا تةقدير دةكاتن، ئةوة ثَيويست دةكات موارةقةتي ئةجن
دةكاتن، ئيعتباري دةكات بةهيبات بة مساعدات، ئةو موقتةرةحة وةرنةطرياوة، سةحيب بكةن، كاك رةشاد 

 .رةرموو
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اء االجور من الشركات لقاء تقدميها فيللمؤسسة حق استدةكرَي ئةوة لةنينام داخلي جَيي بكرَيتةوة، بَلَين 
 .اخلدمات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةرطرتين ثارة بة نينام مومكن نية، قانونةن نةبَينت ناتوانن بةنينام قةرار بدات، دةبَي ئيستناد بكاتة 
 سةر ئةو قانونة، ئَيستا ماددةكة دةخةمة دةنطةوة بةموقتةرةحي ليذنةي قانوني و بةو ئينارةيةي كة

دةنطتان بؤدا،  كَيي لةطةَلداية تكاية بادةسو بَلند بكات، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية بةتَيكرداي دةنط 
 .وةرطريا، تكاية بضؤ بؤ ماددةيةكي تر

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى دوازدةم
 .دةزطا لة باج وردةمسةكان دةبوردرَى

 :راهيم حممدبةردَين خليل اب
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثانية عشرة
 . تعفى املؤسسة من الضرائب والرسوم

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنة هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا ئةوة تةحصيل حاصلة دةخيةمة دةنطةوة، كَي
 .نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةيةكي تر

 (:زانا)خضر بةردَين قادر سعيد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 :ماددةى سَيندةم
 .ة دةكرَىلة وةرطرتنى قةرزةكانى دةزطا ياساى بةدةستهَينانى قةرزةكانى حكومةت ثياد -د

 .ذمَيريارى دةزطا دةكةوَيتة ذَيرضاودَيرى داراييةوة -ب
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 : املادة الثالثة عشرة
 .يطبق يف جباية ديون املؤسسة قانون جباية الديون احلكومية -أ

 .ختضع حسابات املؤسسة للرقابة املالية  -ب
 :مصطفى بوبكرعبدالكريم ا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنة هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو ماددةية قسة بكات رةرموو كاك سةردار

 
 :بةردَين سردار صباح بَوزؤ هةركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية ترتبط مبجلس الوزراء، ، لة دامةزراندني ئةو دةزطاية دةَلَيت ثَيمان واية كة ئةو ماددةية زيادة

ئةوةي لةسةر تةتبيق دةبَيت، بةتةحصيل . قانون جباية الديون احلكوميةدةزطايةكي حكومية، بؤية 
 .سوثاس ثَيمان واية زيادةو البدرَيت، .املالية رقابة دةبَيت بؤخاضع  تيشيحساباحاصل، دووةم 

 :جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
ئةطةر مبَينَيت بةقوةت ترة، بؤ ئةوةي دايم لةبرييان بَيت كةلةذَير ضاودَيري ماليدان، شَيخ رتاح 

 .نةقشبةندي
 :بةردَين رتاح عبدا  نقشبندي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .وةَلآل كاك سةردار قسةكةي مين كرد، منيش لةطةَل ئةوة بووم كة ئةو ماددةية البربَيت، سوثاس

 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
 .كوَيستان خان رةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةمان رةئم هةيةو ئةم برادةرانةش هةمووي هةمان رةئيان هةية، سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي وةزير خؤتان رةئيتان ضية دةخيةينة دةنطةوة، موقتةرةحَيك هةية دةَلَيت ئةو ماددةية البربَينت، 

 .لةسةر ئةو ماددةية، يان ئةو موقتةرةحة، ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطةوة
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، بةعةكسةوة بةقوةترتي ئَيمةش هةر تةئيدةن بؤ قسةكاني جةنابت ثَيمان واية ماني هيض زةرةرَيكي نية

 . دةكات، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موقتةرةحةي كة دةَلَيت ئةو ماددةية البدرَينت كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون 
باشة كَي ئةوموقتةرةحةي كةليذنةي قانوني و وةزيريش ثةسةندي كرد كة مبَينَيت لةطةَليداية با دةسو 

 .ند بكات تكاية، رةرموون ثةسةند كرا ضونكة ئةواني تر ثَيشرت رةئي خؤيان دا، تكاية ماددةي ضواردةبَل
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةجنومةنى وةزيران بؤ هةية بةبَى بةرامبةر هةر خانووبةرةو زةويةكى دةزطا ثَيى بوَى  :ماددةى ضواردةم

 .ى ضاالكيةكانى بةناوى بكاتبؤ ئةجنامدان
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .جمللس الوزراء متليك املؤسسة بدون بدل ماحتتاجها من العقارات احلكومية الداء نشاطاتها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي قانوني
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

 .ليذنةي قانوني هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نيةو تةئيدي دةكات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةمن ئةو ماددةيةو ماددةي دواتر تَيكةآلون، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيلغا بكرَينت تكاية دةسو 
املؤسسة بدون بدل ماحتتاجها من العقارات  جمللس الوزراء متليكبَلند بكاتن، ماددةي ضواردة كة دةَلَيت، 

 .قسةتان هةية، كاك رةشاد. احلكومية الداء نشاطاتها
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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خؤي هةموو دامودةزطايةكي حكومي بؤي عةرزو بينا تةخصيص دةكرَيت، شةرت نية تةمليك بَيت، ئةوة 
ةزارةتي مالية مبَينَيت، نابَي هةر وةزارةتَيك هةر جَيطةيةكي بؤ دياري كرا موَلكي عامة ئةبَيت بةناوي و

 .بةناوي خؤي بكات، داوا دةكةم تةخصيص بَيت، تةمليك نةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَين رةرموو
 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةحكومةتة، رةمسية هيض ثَيويست ناكات ئَيمة بَلَيني ئةي وةزارةتةكاني تر،  مادام دةزطايةكي سةر

دةزطاكاني تر حكومةت جَيطايان بؤ تةخصيص ناكات، بؤية ثَيويست ناكات لَيرة ئةو بةندة بَيت، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .طَيالس خان

 :بةردَين طَيالس حمي الدين حممد غريب
 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .ثشتيواني لة ثَيشنيارةكةي مام رةشاد ئةكةم با ختصيص بَيت نةك متليك، زؤر سوثاس
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نازناز خان رةرموو

 :بةردَين نازناز حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةقةراتانةي تيانةبووة، ئةو هةموو ثرؤذة ياساييانةي كة ئَيمة لَيرة تاوتوَيمان كردوون، ئةو جؤرة ر
تةصةور ئةكةم ئةو جؤرة شتانة بةشَيكة لة اليةني ئيداري، ض ثَيويست ئةكات ئَيمة لَيرة خؤمان بةو 
ووردةكاريانةوة مةشغوَل بكةين، بَيطومان هةر وةزارةتَيك يان هةر دةزطايةك كة سةر بةحكومةت بَيت 

ي دابني دةكات، ئةم وردةكاريانةي بؤ ضية، زؤر خؤي ملك و ئةمالك و ئةو شوَينانةي كة ثَيويستيةتي بؤ
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر ناصح

 :رمضان غئور ناصح. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .قسةكاني من كران سوثاس، هةمان رةئيم هةبوو
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةر بةحكومةتة، وةكو وةزارةتةكاني تر، ماددةي من ثَيم واية هةردووكيان زيادة، ضونكة دةزطايةكة س

ضواردة دواتريش ماددةي ثازدة حتصيل حاصلة، حكومةت مولنةمة بة ختصيص كردني، دام ودةزطا بؤيان، 
يارمةتي دانيان، مينانية دانان بؤيان، بة هةموو شتَيك لةبةر ئةوةي بينووسني يان نةينووسني، حكومةت 

 .ةبي نية، كاك سةعد رةرمووهي خؤيةتي، خؤ جَيطايةكي ئةجن
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة هاتين ئةو يةك، دوو رةقةرةية لَيرةدا، بَي سةبةب نية، برادةران هةموويان وا باس ئةكةن تا ئَيستا لة 

خؤتان دةزانن ئةو دةزطاية ئةهةميةتي ضةند طةورةي هةبووة، ساَلي رابردوو، لةطةَل ئةوةي كة  15 - 14
بامسان كرد تةبيعي لةثَيش ثرؤسةي ئازاد كردني عَيراق، دواي ثرؤسةش، كةضي تا ئَيستا لةخانووي 
بةكرَين، بؤية ئةوان ثَييان واية، بةآلم ئةوان ثَييان باشة ئةوة هةبَيت بةس بةئينارةي ثَيشنياري مام 

 .علةن ختصيص بَيت، يةعين شةرت نية مولك بَيت زؤر سوثاسرةشاد و ئةوان ر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازناز خان ئةطةر نوقتةي نينام نةبوو قةتعت ئةكةم عةرووم بكة، رةرموو
 
 

 :قادرعبدالبةردَين نازناز حممد 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نةبووة، بؤية بةكرَي بووة، يان بةو شَيوةية بووة  وةآلمَيك بؤ كاك سةعد، لةبةر ئةوةي تاكو ئَيستا قانون 
 بؤي تةرخان نةكراوة، كة ئةو ثرؤذة ياساية دةربضَيت ئةو كاتة هةموو شتةكان بةشَيوةي قانوني ئةكرَيت، 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةية، ئةوة نوقتةي نينام نةبوو، موالحةزةي كة كاك سعد داي وةجاهةتي هةية هةردووكيان وةجاهةتيان 

بةآلم ئةطةر ئيلغا بكرَينت، وةكو وةزارةتةكاني ترة، ئةطةر بشمَينَيتةوة متليكةكة بكرَيتة ختصيص، 
مامناوةندي دةبَينت، ماددةكةي تريش ئةويش دواتر ئيلغا دةكةينةوة، لةبةر ئةوةي موالحةزةي ضةند 

ليكةكة بكرَيتة ختصيص، ماددةي ئةندامَيكي ثةرلةمان درا، كاك رةشاد وبرادةراني تريش تةئيديان كرد، مت
 .جمللس الوزراء ختصيص املؤسسة بدون بدل ماحتتاجها من العقارات احلكومية الداء نشاطاتهاضواردة، 

 .بةدةلةكةي ناوَيت كة ختصيص بَيت، يةعين بدون بدل شةتب دةكرَيت، كاك بارزان رةرموو
 :بةردَين بازان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نطدانةكة لةسةر ختصيص يان ئيلغا بَيت، سوثاسبا دة
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نيو نينامة ضونكة ئةوة هةر وا دةبَينت، كاك كةمال قسةي هةية رةرموو

 (:كةمال كةركوكي. د) بةردَين حممد قادر عبدا  
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكرَيت، ئةمة دةزطايةكة بؤ خؤي كوردستانة، با بةنيسبةت شةريكاتي ئةجنةبي دَين بؤ ئيستسمار متليك 
ئةوةي هةبَينت تةمليك بَينت بؤضي متليك نةبَيت، كة دةزطايةكة لةبةرذةوةندي خةَلكي كوردستانة، بة 

 .دائيمي كار دةكات بؤ ثاككردنةوة، بةرةئي من متليك بَيت باشرتة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةرموو دكتؤر ناصحئةتؤ خؤت قسةت نةكرد مدحم كردي، ر
 :رمضان غئور ناصح. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم وايةو ديسان تةئكيد دةكةمةوة نةبَيت باشرتة، نةك بيكةنة ختصيص، ضونكة ئةطةر بيكةنة 
ختصيص دوايي تةمليك قةت بؤيان ناكرَيت، واتة تةمليك ناكرَيت بةآلم ئةطةر لةياساكةدا نةبَيت 

 .ت تةمليكيش بكرَيت، وختصيصيش بكرَيت لةطةَل رَينمدائةتوانرَي
 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةزانن ضي خؤ ئةطةر ئيلغاي بكةين حكومةت موةجةهة بؤ ئَيوة، ئةطةر ئيلغاي بكةين حكومةت دةتوانَيت 

، ئةطةر هةم تةمليك و هةم ختصيصي بكات بؤتان، ديارة رةئي برادةران لةطةَل ئةوة نية متليك بكرَينت
ختصيص بَيت رَيطاتان دةطريَيت بؤ متليك، ئةطةر ئيلغاي بكةين ئةو دةرطاية كراوةتةوة، بؤ حكومةت كة 
ختصيص يان متليكي بكات بؤتان، ئيلغاي ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات 

كرا، ماددةي ثازدةش خبوَينةوة تا بيخةمة دةنطةوة  تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط ئيلغا
 .بؤ ئيلغاكةي

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةى ثازدةم
ئةجنومةنى وةزيران بيناو زةوى وزارو ثَيداويستيةكانى ديكةى دةزطا بةثَيى ثَيشنيارَيك بؤ ئةم مةبةستة 

 .بةناوى تؤمار دةكاتديارى دةكات وبةبَى بةرامبةر 
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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خيصص جملس الوزراء االبنية والعرصات واملرافق الالزمة للمؤسسة بناء على مقرتح بهذا الشأن وتسجيلها 
 .بامسها بدون عوض

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ياسايي ئيقرتا ان كردووة كة ئةوةش ئيلغا بكرَيت ئَيمة لة ليذنةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موقتةرةحةش دةخةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية كة ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت بادةسو بَلند بكات 
 .تاميتكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط ئةو ماددةية ئيلغا كرايةوة، برؤ بؤ ئةحكامي خ

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى ثَينجةم
 حوكمة كؤتاييةكان

دةزطا بةرثرسياريةتى مةدةنى لة ئةجنامى كارةكانى لة ئةستؤ ناطرَيت ئةطةر كارةكانى : ماددةى شازدةم
 .بةثَيى ثَيوانةى نيشتمانى ونَيودةوَلةتيةكان ئةجنام دا ثَيكى و بةرَيك و

 
 

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

التتحمل املؤسسة املسؤليةاملدنية النامجة عن اعماهلا اذا بذلت العناية الالزمة وفق : املادة السادسة عشر
 .املعايري الوطنية والدولية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

احي كردووة، كة ئةوماددةية نةمَينَينت، ئةوة خمالئي مبادئي عامةية، دائيمةن ليذنةي ياسايي ئيقرت
حكومةت دةبَيت مةسئول بَيت لةسةر ئةو هةموو ئةختارو موختارَيك كة لة نشاتات و ضاالكيةكاني خؤي 

 .ئةجنامي دةدات
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ترتان هةية حكومةت، رةرموو كاك سةعد 
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ د خالد حممد امنيبةردَين سع

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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سانتيم نابَي زياتر بَيت، بةمنوونة  13ديارة بةثَيي ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان، قوَلي ئةَلغام و شت كة لة 
ية، يةعين ئةوان زياتر لوغمَيك لة قوَلي مةترونيوَيك، دوو مةتر دةتةقَيتةوة، ئةوان هيض مةسئوليةتيان ن

ئةو رةقةرةية كة بةكوردي هاتووة، لةبةر ئةو مةوزوعةية، يةعين ئةوةي كة هةية بابَلَيني ستاندارة 
نَيودةوَلةتةيةكان، ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكة جَيبةجَي دةكةن، بةآلم لةوة زياتر بؤ ئةوةي مةسئول نةبن 

 .ا، بؤية ئةو رةقةرةيان داناوةبةرامبةر بةوة، وة زؤرجار بانط دةكرَين بؤ دادط
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .حةز دةكةم ليذنةي قانوني بؤمان روون بكةنةوة، كة نةصة دةستووريةكةي كة ناطوجنَيت لةطةَلي
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةندَيك مةسئوليات رزطاري بَيت، ضونكة تةبعةن حكومةت كة ئةو ماددةي هَينايتة ثَيش بؤ ئةوةيو كةلة

نةشاتاتي البود تووشي مةشاكيلي وا دَينت، توشي مةخاتري مردن وكوشنت وبردين وزةرةرلَيدانى 
مومتةلةكاتي هاووآلتي، لةبةر ئةوانة ئةو ماددةي هَيناية، تا هةندَيك حاَلةت دةتوانرَينت دوور بكةوَيتةوة 

تمان سناي جينائي نية، بةس خؤي مةسئوليةي مةدةني هةر لةسناو شو تر، ئَيمة لَيرة مةبةس
 . دةمَينَيتةوة لةسةريان، حةتا ئةطةر مةسئوليةي جينائيشيان لةسةر نةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو كاك دكتؤر كةمال

 
 (:كةمال كةركوكي. د) بةردَين حممد قادر عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ني بةحةقيقةت كةس مةسئول نية لَيي، يةعين ئةم رَيكخراوة دانراوة بؤ ئةوةي ئةوانةي لة تةقينةوةي م

هةية ثاكي بكاتةوة، خةَلك تةوعية بكات كة توشي ئةو كَيشانة نةبَيت، ئَيمة توشي دووذمناني دردندة 
ت حتصيل بووينة، كوردستانيان كَيآلوة بةمني، لةبةر ئةوة ئةمة هةر زياديشة لَيرةدا، ئةطةر نةشبَي

حاصلة، ئةطةر هةشبَيت هةمان شكلة، ئةو لوغمانةي كة دانراوة ئةمان لةدواي دةطةردَين تا خؤيان بكوذَين، 
ئةو خةَلكةي كة لة رَيكخراوةك ئيش ئةكاتن، هةر كةسَيك بةمني شةهيد بَيت لةكوردستان بةشةهيدي 

وةي كةوةكو شةهيدَيك سةيري كوردستان حساب ئةكرَيت، حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش مةسئولة، لة
 .بكات، ضونكة ئيحيتمالة ئاساري زؤري مابَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد رةرموو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئميين حةياتة معايري دوةلي كة دانراية، لة دةوَلةتان، دةزطاي وا مونتةسييب هةمووي تةئمني كراية، تة
تةئميين ترة، لة حاَلةتي توشبووني بةختورةت، شةريكاتي تةئمني تةعوين دةكات، لةكنةمة ئةو تةئمينة 
نية، كة نية واتة دةبي ئةو دةزطاية ثابةند بَيت بةحقوقي مةدةني لة بؤ خةَلكي حساب بكرَينت، نةك 

 .نةدرَينت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تَيطةشتم ئةطةر غةَلةتيش بووم بؤم ضاك بكةنةوة، ئةو بردطة بؤ ئةو حاَلةتانةية، لةكاتي ئةوةندةي من 
ضاالكي ئةو دةزطاية دةبَيت، مةسةلةن بةدواي ميندا دةطةردَيت، لة نةتيجةي حةرريات و ئةوانة خانوويةك 

، مةقسةدي ئةوةية نةك ئةرووخَيت، ئةطةر بةثَيي ئسوَلي رؤيشتبَينت، ئيلتيناماتي مةدةني ناكةوَيتة ئةستؤ
 .مةقسةدي شو تر بَيت، كاك بارزان

 :بةردٍَِين بازان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَلآل من لةطةَل ئةوةدام كة ئةم ماددةية نةمَينَيت، ضونكة حكومةت مةسئولي ذياني خةَلكة، زؤر سوثاس
 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

 .كاك مجال
 
 
 

 :د قاسمبةردَين مجال حمم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةردةئي من ئةو مةسئوليةتة ئةطةر لة ئةستؤي دةوَلةت نةبَيت، ئةمة غةدرَيكي يةكجار طةورةية، بة 
نيسبةت هاووآلتي يان بةنيسبةت هةركةسَيك كة زةرةري لَي ئةكةوَيت، لة ئةجنامي ئةو كارانةي كة ئةم دام 

 .بةقةرةبوو كردنةوةي ئةو كةسانةي كة تووشي زةرةر ئةبن سوثاس ودةزطاية ئةيكات، ثَيويستة مولنةم بن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مانةوةي ئةو ماددةية غةَلةتَيكي زؤر طةورةية، موخالةرةي ئةحكامي دةستووري عَيراقية، هةروةها ئةو 

كوردستان نارينة، ضونكة دةزطايةك كة بَيت ئيشَيكي بكات، ئةطةر هاتوو يةكَيك  قانونانةش كةلة
زةرةرمةند بوو، هاووآلتي بوو يان شةخص بوو، بة مردن بوو يان بةبريندار بوون بوو، يان ماَلي رؤيشت 

ت تهرب بؤي هةية داواي تةعوين بكةن و مةراجعةي حماكم بكةن، ئةوة لَيرة بةثَيي ئةو ماددةية، دةيةوَي
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بكات لة مةسئولياتي مةدةني، ئةوةش جائين نية، لؤية ئَيمة لةطةَل ئةو ماددةيةدا نني، زيادة ونةمَينَيتةوة 
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةعد رةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

م خؤشة ئَيمة تةوزحيَيك بدةين، ديارة برادةران بةهةَلة تَيطةيشتنَيك هةية، لة مةوزوعةكة يةعين من ثَي
دةزطا بةرثرسياريةتى مةدةنى لة ئةجنامى كارةكانى لة ئةستؤ : لةو رةقةرةية زؤر بةوازحي هاتووة، دةَلَيت

ئةوة لةو . ودةوَلةتيةكان ئةجنام داناطرَيت ئةطةر كارةكانى بةرَيك وثَيكى وبةثَيى ثَيوانةى نيشتمانى ونَي
حاَلةتةدا كَيَلطةيةك با بَلَيني ثاك دةكرَيتةوة لةمني، بةثَيي ثَيوانةي دةولي يةعين برادةران باسيان كرد 

سانتيمة مةسةلةن بةمنوونة، دةَلَين طواية ثار يان ثَيرار نازامن حاديسةيةك بووة لة قووَلي مةتر  13
امي باران بارين وهاتين طَل و خؤَل وشت، جوتيارَيك لة زةوييةكةي طولةيةك ونيوَيك قازيئةيةك لة ئةجن

تةقيتةوة، ئةوا لةو حاَلةتانة لَيي بةرثرس نني، مةبةستيان رةقةت ئةوةية، ضونكة هيض كاشيئةيةك 
ناتوانَيت لةقوَلي مةتر زياتر ئةوانة كةشف بكات، ئةوةي ئةوان بؤ ئةوةية نةك ئةوةي كة جةنابي كاك 

ني باسي كرد، كة حكومةت لةو مةسئوليةتة تهرب بكات، ئةطةر كةسَيك بووة قورباني مني، تةعويني عةو
ئةوة نةكاتةوة، ئةوة تةنها بؤ ئةو كَيَلطانةية كة ثاك دةكرَينةوة، دةزطاش مةسئول نية، ئةو حاَلةتانةش 

 .حاَلةتي وا نةبَيت 14يةكجار كةمن، ئيحتيمالة لة هةموو كوردستان 
 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 .كاك عومةر رةرموو
 :بةردَين عمر عبدالر ن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةطوَيرةي ياسا حكومةت وياليةي عامةي هةية، وةكو جةنابي وةزيريش باسي كرد ئةو كَيَلطانةي كة 

ي تيا ئةبَيت، جاري حكومةت تةصةرويف ثَيوة دةكات، ئةو ئةَلغامانةي لَي دةرئةهَينَيت، حةمتةن هةَلكةندن
وا هةية باخ و باخاتي تيا ئةبَيت، حةقي موَلكيةش حةقَيكي موقةدةسة، ئينتيناعيش ناكرَيت بةهيض 
شَيوةيةك، ئيال بة تةعوين نةبَيت، لةبةر ئةوة من ثَيم واية، بةطوَيرةي ياساي قانوني مةدةني كةباس 

لةوَيدا البربَيت بؤ ئةوةي حكومةت تةحةمولي لةحةقي مولكيةت و قودسيةتي موَلكية دةكات، ئةو ماددةية 
ئةو مةسئوليةتة بكات، هةر كاتَيك حةتا ئةطةر جوهدَيكي زؤر كاريشي سةرف كردبَيت، بؤ كَيَلطة 

 .ثاككردنةوةكة، مةرروزة تةعويني خاوةنةكاني بكاتةوة وحةقي خؤيان بداتَي زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري رةرموو
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 :نوري مجيل تاَلةباني. َين دبةرد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثشتطريي لةقسةكاني جةنابي كاك عومةر ئةكةم، ئةو بؤضونةش كة جةنابي وةزير رووني كردةوة، ئةوة 
 .لةدادطا يةكاليي ئةكرَيتةوة نةك بةثَيي قانون، ثَيشةكي بَلَيني كةوا بةرثرس نية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تةلعةت نوقتةي نيناميت هةية رةرموو

 :الدين طلعت خضر سيف بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةية لة بةيين ئةوةي كة حكومةت دةيَلَيت و لةبةيين ئةوةي كة برا سوء التفاهم من ثَيم واية 
ان ئةررادي دةزطاكة، لة ثةرلةمانتارةكان دةيَلَين، ئةوة ثاش خاوَين كردنةوةي شوَينةكةية، ئةو دةزطاية ي

 .رووي قانونيةوة موعاقةبة نةكرَين، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر مةجال هةبَيت ئةوانةي قانوني قسةيان كرد، هةر هةموويان داواي ئيلغاي ئةو ماددةية دةكةن، كاك 
 .شَيروان رةرموو

 
 
 

 :ريحيدبةردَين شَيروان ناصح 
 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

ئةحكامي مةسئوليةي مةدةني ئةحكامَيكي رراوانة، لةسةر هةموو دةزطاكان تةتبيق ئةكرَيت، دةزطاي مني 
بَيت يان وةزارةت بَيت، يان دائريةيةكي تر بَيت، لؤية هاتين ئةو رةقةرةية لَيرةدا بةقةناعةتي من زيادة، 

اتانة دةدات، كة حماكميش قةرارةكة ئةوة هةر وةكو كاك دكتؤر نوري ئيشارةتي ثَيدا، حماكم ئةو قةرار
 ،دةدات، بةرداسو مةعايرةكة ديارة لةقةوانني تةوزيح كراية، ئةطةر هاتوو مةسئوليةتي نةبوو ئةوا هيض

 .ئةطةر مةسئوليةتيشي هةبوو ئةوا ئيعتيادي تةعوين وةر ئةطرَيت زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم رةرموو
 :ي عبدا بةردَين كريم حبر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةرداسو ئَيمة لة ليذنةي ياسايي سورين لةسةر ئةوةي كة ئةو ماددةية نةمَينَينت، لةبةر ئةوةي مةسةلةكة 
دةطةردَيتةوة بؤ مةسئوليةي تةقصريي، مةسئوليةتي مةدةني نية، تةقصريية، ئةطةر موقةصري بوو 

 .دةيطرَيتةوة، ئةطةر نا ئةوا لةدادطا دياري دةكرَيت، سوثاس لةكارةكاني ئةوا ئةو دةمي بةثَيي ياسا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو كاك سةعد ديئاع لة وجهةت نةزةري خؤت بكة ئاخر جار، دوايي دةخيةمة دةنطةوة
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ ئةوةي بطةينة ريعلةن شتَيكي باش من ثَيم واية تةوزحيةكةي كاك شَيروان ئَيمةشي طةياندة ئةوةي هةر ب

كة ريعلةن حماكم دةتوانَي برادةران دةَلَين، ستانداردو ثَيوةري جيهاني ئةو كاتة، لة حاَلةتَيكي ئاوا ديئاع 
ةن دوو مةترة، مةحكةمة با ئةوة ساغ لةخؤيان بكةن، بَلَين بةثَيي مةقايسي جيهاني ئةوة لة قوَلي مةسةل

بكاتةوة، ريعلةن ئَيمةش سةد دةر سةد لةطةَل ئةو ثَيشنيارةين دواي موناقةشةو ساغ بوونةوةي، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باشة كةواتة دةخيةمة دةنطةوة كة ئةو ماددةية ئيلغا بكرَيت كَيي لةطةَلداية با دةسو بَلند بكات تكاية، 
رةرموون كَيي لةطةَلدا نية زؤر سوثاس، بةتَيكردا وةرطريا كة ئيلغا بكرَيت، برؤن بؤ ماددةي دواتر كة دةبَيتة 

 .ماددةي ثازدة وا بنامن
 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :كة دةبَيتة ماددةي ضواردة: ماددةى حةظدةم

ةنانةى بةبَى مؤَلةت وردةزامةندى رةرمى دةضنة ناو كَيَلطةكانى مني دةزطا مارى ئةوةى هةية ئةو كةس والي
داوايان لة دذدا لة دادطا بةرزبكاتةوة، هةروةها لة دذى ئةو اليةنانةى ئةو نيشانانةى كة ناوضةكانى بةمني 

 .ضَيندراون ديارى دةكات، دةطؤردَى وئةو نيشانانة بة سامانى هةرَيم دادةندرَيت
 :هيم حممدبةردَين خليل ابرا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
للمؤسسة احلق يف مقاضاة االشخاص واجلهات اليت تقوم بدخول حقول االلغام بدون اجازة  املادة السابعة عشر،

او موافقة رمسية وكذلك اجلهات اليت تقوم بتغيري العالمات احملددة لتأشري املناطق امللوثة بااللغام وإعتبار 
 .لكات االقليمتلك العالمات من ممت

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةية هيض تَيبينيةكي نيةو ثشتطريي لَي دةكات
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيم واية ئةو ماددةية زؤر لةجَيطاي خؤيةتي، ئةطةر كةسَيك قسةي لةسةر نية، كاك بارزان رةرموو

 :بةردَين بارزان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حقولي ئةَلغام ئةوةي كة دياري كراوة، حةقل هةية ديار نية، كابراش تَيي ئةكةوَيت بؤضي غةرامة بكرَيت، 
 .ئةو حةقلة ئةَلغامانةي كة دياري كراون، كاك كريم

 (:جوتيار)بةردَين كريم جميد شريف
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةو ماددةية قسة لةسةر ئةوة ئةكات ئةَلَيت، دةزطا مارى ئةوةى هةية ئةو كةس واليةنانةى بةبَى مؤَلةت ئ
وردةزامةندى رةرمى دةضنة ناو كَيَلطةكان ئةوةي بؤ زياد بكرَيت بةمةبةسو تَيكدان و هةَلطرتنةوةي مني، 

انة، هةندَيك جار كةس شةخص داوايان لة دادطا لةدذ بةرز دةكاتةوة، هةروةها دذي ئةو كةس واليةن
ئةضَيتة ناو ئةو كَيَلطانة وتَيكي ئةدات، لةشوَينَيكيشدا نووسراوة ئةو نيشانانة ساماني هةرَيمن، بةرداسو 

 .من ثَيم باشة بطؤردَيت بؤ ئةو نيشانانة بؤ ثارَينطاري لةذياني خةَلكة زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئاخر
 :خ مجال انوربةردَين ئاخر شَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر شوَين هةية لةكوردستان كةوا نيشان نةكراوة، لةسةر حدودةكان يان لة شوَينةكانة، خةَلكَيك ئةضَيتة 
ناوي دوايي ثَيي ئةزانن، كة ئةو خةَلكة ضوون يان رآلن كةس ضووة، داواي لةسةر تةسجيل بكرَيت، حةق 

 .و شوَينانةو تةحديد بكرَيت، سوثاسواية سنورَيك دابنرَيت بؤ ئة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية ئةو ماددةية باش هاتووة بردَيك شةرح كردني دةوَينت، كة وتت حقولي ئةَلغام ماناي واية، 
تةشخيص كراوة، ئةوة خةريتةي هةية دانراوة، ئةوةي كَيَلطةي هةية، ئيشاراتي هةية ئةوةية حقولي 

يي كة ئةَلَين ئةشخاص خؤ مةقسةد مةعلومة، خؤ ئةشخاص ئةوانة نني كة بةغةَلةت تَيدةكةوَي ئةَلغام، دوا
و تووشي لوغمَيك دةبَيت، بؤ ئةو خةَلكانةي كة بةتةماحي ئةوةي بيكاتة زراعي كَيَلطةكان دةطؤردَيت يان 

 .شو تر، رةرموو كاك سعد
 :ري ثةرلةمانوةزيري هةرَيم بؤ كاروبا/ بةردَين سعد خالد حممد امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ساَلي رابردوو خةَلكَيك هةن،  15 - 14ديارة لةناو هَيناني ئةشخاص هةندَي حاَلةتي وا بووة لة 

بةمةبةسو قاضاغضي كردن بةو ماددانة دةضن، بؤ خؤيان دةريدةهَينن وتةقةمةنيةكان دةردةهَينن، 
 .ئةوةية زؤر سوثاسدةيئرؤشنةوةو تيجارةتي ثَيدةكةن، زياتر بؤ 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر هيض قسة نةبَينت دةخيةمة دةنطةوة، زؤر قسة كرا، كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، 

 .رةرموون كَيي لةطةَلدا نية سوثاس بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةيةكي تر
 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
 :ماددةى هةذدةم كةدةبَيتة ماددةي ثازدةم

 :لةبةر ترسناكى كاركردن لة مةيدانى كاروبارى ميندا ثَيويستة ئةمانة بكرَيت
دياريكردنى دةردماَلةى ترسناكى بؤ رةرمانبةران وخانةنشني كراوانى دةزطا بة ثَيى سروشتى كارى : يةكةم

استةوخؤو نارداستةوخؤى لةسةريانةوة هةية، ئةو دةرماَلةيةش بة هةر يةكَيكيان وتا ض ردادةيةك كاريطةرى رد
 .ثَيى رَينمايى دارايى بةركارةوة دةبَى

كردنى رةرمانبةران وخانةنشينانى دةزطا دذ بة مةترسى ردووداوةكانى مني لة ( تةئمني) دَلنيا: دووةم
 .ميانةى ثردؤسةى كاروبارى ميندا

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

 :نظرًا خلطورة العمل يف جمال شؤون االلغام، يتوجب مايأتي :املادة الثامنة عشر
ختصيص خمصصات خطورة للموظفني واملتعاقدين يف املؤسسة وفق طبيعة عمل كل منهم ومدى تأثره : اواًل

 .املباشر وغري املباشر وذلك وفق التعليمات املالية النافذة
 .ملوظفني واملتعاقدين يف املؤسسة ضد خماطر حوادث االلغام وذلك جراء عمليات شؤون االلغامتأمني ا: ثانيًا

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي قانوني
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ملنتسيب املؤسسة،  يتمانةكردللموظفني واملتعاقدين بةنيسبةت ليذنةي قانوني تةنها يةك تةعبري هةية 

بؤ ئةو كةسانةن كة بَيطانةن يان شتَيكي ترن، بةخؤي هةموو نةوعة تةئمينات و  متعاقدينضونكة 
زةمانَيكي بةخؤي لةطةَلة، ئَيمة موكةلةف نينة بةوةي كة لة بؤ ئةوان ض دابنَيني، دووةميش عةيين شت،  

 .ؤسسة ضد خماطر حوادث االلغاماملكرديتمانة ملنتسييب  تأمني املوظفني واملتعاقدين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دوو للمؤسسة، ئةوة زيادة،  نظرًا خلطورة العملوةَلآل من موالحةزةيةكم هةية، ئةوةلةن لةو ماددةيةدا، 
ثَيويست ناكات تؤ لَيرة لة قانونةكةدا داي بنَييت، مادام  .وفق التعليمات املالية النافذة: كةووتت دواتر
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ات هةية، تؤ دةستةآلتي خؤت هةية دةَلَيت بةثَيي ئةو تةعليماتة ئاماذة بة تةعليماتةكةي مالية تةعليم
دةكةيت، موخصصاتةكة بؤ موةزةرةكة سةرف دةكةيت، ئةطةر بتةوَيت خمصصاتَيكي تايبةتي بَيت، لةطةَل 

ن دةطةردَيمةوة دةَلَيم  من نابَينت، ديسا .وفق التعليمات املالية النافذةختورةتةكة، ئةبَي ئةوة شةتب بكةي 
، شةتب بكةن، وفق التعليمات املالية النافذةوةزيري مالية، بووم، من دةبَي ئةو شتانة ئينتباه بكةم، يان 

ضونكة ثَيم واية شةتيب بكةن باشرتة، لةبةر ئةوةي ئَيوة هةندَي خمصصاتتان هةية تايبةتة، ختورةتةو 
ةبَيت لةوةزارةتي مالية، ئةوة بةثَيي ئةوة دةردؤين، ئةطةر شتة رةنطة نةبَينت، ئةو وةختةي ئةطةر ه

ئةوة حتصيل حاصلة، لة  نظرًا خلطورة العملنةبَينت تؤ دةستةآلتَيكت هةية، ثَيويست بةموارةقةت ناكات،  
 :للمؤسسةديباجة دَينت، دةَلَين 

خؤي خمصصات و ئةوةش شةتب بكةن ضونكة وةزارةت ختصيص خمصصات خطورة ملوظفي املتعاقد : أواًل
بةآلم ، تأميناتةكة زؤر زؤر زةرووريةوفق طبيعة عمل كل منهم، دةرماَلةي دةداتَي ئةوةش شةتب بكةن، 

ئةطةر ضد خماطر حوادث  تأمني منتسيب املؤسسةدةبَيتة املتعاقد موظف، تةئمينةكة هةمووي شامل دةكات، 
 .ئةمة موارقن بةَلَي كاك سةعد

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان /بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موالحةزانةي جةنابت دات زؤر بةجَيية، ئَيمة تةئيدي دةكةين، بةآلم ثَيشنيارَيكمان هةية لَيرة، كةوا 
لة نةصي ثرؤذةكةش نةهاتووة، ثَيشنيارةكةش ئةوةية ئةو بوارة بةرداسو خؤتان ئةزانن، مةترسي زؤري 

داية، لةسةر طياني ئةو كارمةندانةي كةلةوَيدا كار دةكةن، بؤية دةزطاكة ثَيشنيار دةكات هةر تَي
رةرمانبةرَيك ياخود هةر كارمةندَيكي كةلةو مةجالةدا شةهيد دةبَيت، داوا دةكةن حقوقي شةهيدي بؤ 

 .حساب بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بَلَيت رةنطة مودير عامَيك شةهيد بَيت لةئَيوة دوور بَيت رةرموو كاك سةعد ئةوة حتصيل حاصلة، ئةطةر 
لةوان، مةعاشةكةي زياترة لةمةعاشي شةهيدان، موةزةرَيكيش رةنطة زياتر بَيت لة وةي شةهيدان، 
تقاعديةكةي زياتر بَيت لةهي ئةوان، بةآلم تؤ ئةطةر يةكَيك شةهيد بَيت، بةعةقد لةطةَليت كردووةو 

ة، بةتةئكيد، مشولي دةكاتن، ضونكة ئةوة لةكاري وةزيئةدا شةهيد بووة، بَيجطة مةعاشي نية، تةقاعدي ني
لةوةش هةر شةهيدي ئةَلغامة، شةهيدة، ئةوةي بةئةَلغام بضَيت ئةو ئةَلغامةي كة دانراوة، بةهةدةيف 
كوشتين هاووآلتيان و كوشتين تَيكؤشةرانة، كةواتة كَي بةوةش شةهيد بَيت هةر شةهيدة، بةآلم لةبؤ 
مةسَلةحةتي ئةو نةنووسني لَيرة بؤ ئةوةي ئةطةر مودير عام بَيت يان دةرةجةي بةرز بَينت، خانة 
نشينةكة  هينةكة كة زياترة ئةوة بيطرَيتةوة، ئةطةر كةم بوو موعامةلةي شةهيدي بؤ ئةكرَينت، لةبةر 

ية بةس تيكراري ئةو رؤشنايي ئةو قانونةي كة هةية لةكوردستاندا، ئةم ماددةية ثَيم واية، قسةتان هة
: أواًل:للمؤسسة موالحةزاتانة مةكةنةوة كة تةعديلمان كرد، تكاية، يةعين ومتان موقةدميةكةي ناوَيت، 
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ختصيص خمصصات خطورة ملوظفي املؤسسة وفق طبيعة عمل كل منهم ومدى تأثره املباشر وغري املباشر  
تأمني منتسيب  نامَينَيت ضونكة نابَي بنووسرَيت، دوو ئةوة . وفق التعليمات املالية النافذة ئةوة دةسردَيتةوة

ئَيستا كَي قسةي هةية دةتوانَي بيكات . املؤسسة ضد خماطر حوادث االلغام وذلك جراء عمليات شؤون االلغام
 .رةرموون، كاك ئارام رةرموو

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تيوانيةكي مةعنةوي بؤ ئةو كارمةندانةو ئةو كةسانةي كة دةضنة ناو لةبةر ترسناكي ئةم كارةو بؤ ثش
كَيَلطة بةمني ضَينراوةكان، ثَيشنيار دةكةم بردطةيةك زياد بكرَيت، كة ئةمة هةم وةكو ئيلتنامَيك وابَيت بؤ 

ة ئةو دةزطاية كة سةرجةم ثَيداويستية ئةمنيةكانيان بؤ دابني بكات، بؤ ئةو كارمةندانة ثَيش ئةوةي ك
 .بضنة ناو كَيَلطةكانةوة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارَين رةرموو

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

موتةعاقيد كرايتة خانةنشني، لةكورديةكةي يةعين زؤر جَيطاي داخة، خؤي ئَيمة ئَيستا دةزطايةك 
، ئةو هةموو مينةش لةكوردستان دانرابوون لةبؤ هؤي ئةوةي كة دادةمةزرَينني، لؤ هةَلطرتنةوةي مني

بةكوردي قسة دةكات يان بةزمانَيكي تر لةكوردستان قسةدةكات نةمَينَيت، يةعين لؤ ئيبادةكردني ئَيمة 
بوو، كةضي بةداخةوةش تا ئَيستا ئَيمة طرنطي بةو زمانة نادةين كة لةسةري ئيبادة دةبووين، يةعين ئةوة 

اخة بةرداسو ئةوة يةك، دوو تةرجومة دةكرَيت يان ئةوة طاَلتة كردنة، يةعين كةسَيك ضؤن جَيطاي د
تةرجومة دةكات كة نةتوانَيت موتةعاقد يةعين موتةقاعد ئةو دوانة لةيةكرت جيا بكاتةوة، لةبةر ئةوة 

نمان يةعين ئةوانة ثَيشنيار دةكةم برادةرينة، ئَيمة قانوني شةهيدامنان، قانوني دةزطاي هةَلطرتنةوةي مي
بةرداسو هةمووي قانوني ذياندنةوةو بووذاندنةوةي ئينسانن، بؤية ئةو قانونانة دةكةين بؤ ئةوةي جارَيكي 
تر ئومَيدمان بةخؤمان بةئايندةي خؤمان دةبَي، ئةوانةي ثَيشرتيش ئَيمة هةمووي لةسةر ئةوة 

ةكاني مانةوةمان، لةبةر ئةوة حةز دةكةين وة لةناوبرابووين، لةبةر ئةوة زمان يةكَيكة لةكؤَلةطة ئةساسي
من دووبارة داوا دةكةم، دةجاريش لةثةرلةمان داوام كردووة، بةهةند وةربطريَين، يةعين ئةو مةسةلةية 
برادةرينة كارَيكي ئةوةنة زة ةت نية، بةرداسو ئةتوانني ضارةسةري ئةو كَيشةية بكةين، داوا لةحكومةت 

 .بةزماني عةرةبي بؤمان نةنَيرَيت دةكةين ضي تر ثرؤذة ياسا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

قةيناكة بامن جوابت بدةمةوة ثَيش ئةوةي ئيتهامي ئةو كةسانة بكةي، ئيتهامي ئةو كةسانة مةكة 
قةمشةري بةزمان دةكةن، تَينةطةيشتنة، نةصي تةرجومةي كردووة، موتةعاقد و موتةقاعد هينَيكة 
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ةآلم ئَيمة جوملةيةكت لةبري نةضَينت لة بيدايةتةوة ضوار جار، ثَينج جار نةصةكةي تةرجومة كردووة، ب
تيكرارم كردةوة ومت نةصة عةرةبيةكة ئةساسة، لة رووي زمانيةوة، ض ئةشكالَيك لةرووي زمانيةوة هةبَيت 
دةرناضَيت، ضونكة دوايي ئيال طةردانةوة بؤ نةصة عةرةبيةكة دةبَيت، لةبةر ئةوة تةحصيل حاصلة ئةو 

ةرةبيةكة قسانةي جةنابت دةيكةيت رةرموو، يةعين ثَيشنيار دةكةين كورديةكة ئةساس بَيت، بؤضي  ع
ي ئةم مةجلسة عةرةبي نازانني كاكة، سَي خاَلي يةكةم %14ئةساس بَيت، ئَيمة عةرةبي نازانني كاكة، لة 

يةعين ئةو دةزطاية بودجةيةكي مالي هةية، بودجةيةكي هةية، نينام داخليشي هةية، ئةكرَي ئةو 
يةكةمي هةبَيت، لةماددةي  مةسةلةية بةثَيي نينام داخلي حةل بكات يةعين ثَيويست ناكات  كة خاَلي

هةذدةم لَيرة وابنامن بووة ضواردةم، خاَلي يةكةمي هةبَينت لةبةر ئةوةي بودجةي هةيةو نينامي داخليشي 
كاك ئارَين هةيةتي بةوانة حسابي بكات سوثاس،  هةية، بةثَيي نينام داخليةكة ئةو موخةصةصاتةي كة

ئةوة ثَيي ناوَينت، وفق التعليمات املالية النافذة ترَيت، ئَيمة شةر ان كرد ئةو نوقتةية، ومتان ئةطةر بو
بةآلم ئةطةر نةوترَينت، دةسةآلت دةدةيت تةعليمات لةبةر رؤشنايي ئةو قانونة دةربكاتن، لةبةر ئةوةي ئةو 
موخةصةصاتي ختورةي هةية، تايبةتة، رةرقي هةية لةطةَل وةزارةتةكاني تر ئةطةر بوترَينت، ئةطةر 

وورن بةثَيي تةعليماتي مالي موخةصةصات بداتن، رةنطة ئةو تةعليماتي مالية كايف نةوترَيت مةجب
نةبَينت، ئةو وةخو مةجبور دةبَيت بنووسَيت بؤ ئةجنومةني وةزيراني وشةرح بكات، بَينةو بيبةو تا 
تةعديلي ئةوة بكاتن، بؤية ئةو ماددةية وةكو خؤي مايةوة، لةطةَل شةتب كردني بةثَيي تةعليماتي 

 .وةزارةتي مالية، ئةو دةستةآلتة بدرَيتة دةزطا، زؤر جَيي خؤيةتي، كاك حممد ررج رةرموو
 
 
 

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل بةعنَيك لة قسةكاني منت جواب دايةوة، بةآلم من ثَيم واية ئةمة مادةم وةكو وةزارةت واية، ئيرت 
نبةرن، تةعليماتي وةزارةتي مالية بيانطرَيتةوة هةم لةدامةزراندنيان، هةم لة هةموو مونتةسيبةكاني رةرما

موخةصةصاتيان، هةم لة خانةنشني كردنيان، وةزارةتي مالية تةعليماتَيكي زؤر جدي هةية بؤ ختورة، 
بةهةموو شَيوازةكاني مةسةلةن ئَيستا وةزارةتي تةندروسو ئةو حاَلةتانةي خؤي بةضي ثارة دةدات 

َلك، خؤ لةسةر رَينمايي خؤي نية، لةسةر رَينماييةكي نؤرماَلة كةلة هةموو وةزارةتةكان ثيادة بةخة
دةكرَيت، ئةويش وةزارةتي مالية دايناوة، ئةميش يةكَيكة لةو وةزارةتانةي كة ئةمة ئةيطرَيتةوة، لةبةر 

ئةم دةزطاية مشوري كةسةكاني ئةوة ثَيم واية ئةمة هةر زيادة لة ئةصَلدا، بةآلم ئةوة شتَيكي باشة، يةعين 
 .خؤي ئةخوات، وةكو مشور خواردن شتَيكي باشة، بةآلم وةكو ياسا ثَيم زيادة زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك شَيخ ا  رةرموو
 :بةردَين شَيخ ا  ابراهيم شَيخ ا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش خؤم ئةكةم، كة هةر بةزيادي ئةزامن ئةو ماددةية،  زؤر سوثاس منيش هةر تةئيدي رةئي برادةراني

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مجال رةرموو
 :بةردَين مجال حممد قاسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت موةزةرةكانةوة ئةوة شتَيكي زةروورية كة دام ودةزطاكة خؤي بيكات، بةس بةنيسبةت عةقد، 

قابيلي قسةكردنة، سَي ضوار مةباديئي ئةساسي هةية، كة عةقد ئةكرَيت، مةعاشةكةي،  عةقد عادةتةن
ختورةتةكةي، تةئميين، زؤر جاري واهةية شةريكات خؤي تةئميين ئةكات، ئةتواني تؤ لةطةَليا رَيك 

ئةطةر  بكةويت، تةئمينةكة لةسةر تؤ نةبَيت، يةعين قابيلي قسةكردنة ئةوة، قابيلي ئيتيئاقة، لةبةر ئةوة
لَيرة دامان نا، ئؤتؤماتيكيةن تةئميناتةكةمان خستؤتة سةر خؤمان، بةآلم ئةطةر نةبَيت، ئةبيتة نةتائيجي 

 .ئةو ئيتيئاقةي كةئةيكةين، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة، عَيراقدا هةية، ئيشي ثَيدةكرَيت بةآلم ئَيستا نةقسَيك مةرروزة دةزطاي تةئميين ذيان ، قانونةكةي لة
مةقسةدي ئةوةية لةو دةزطايانةي تةئمني، تةئمني بكرَين، ئةوة مةقسةدي ئةوة نية، كة ئَيستاكة شتَيكمان 
نةبَيت ماناي وانية ئيهمالي بكةين لة ناحيةي قانوني، ئَيستا شةريكةي تةئميين سةيارات لةسلَيماني ئةوة 

 ئَيرة ئيعادةي ئيدارةي خؤي دةكاتةوة، قانونةكةي هةبوو، لَيرةش دةبَينت لةو ننيكانة، دةزطاي تةئميين
قةوانينةكةي هةمووي لة عَيراقدا هةية، ئةطةر نةشبَينت ئةوا نةصَيكي قانوني زؤر ثَيويستة، دواتر 

 . دةبَينت
 :بةردَين مجال حممد قاسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ريكةي نةوت كة ئيتيئاق ئَيستا ئةو ئيتيئاقانةي كة هةية، حةتا شةريكاتةكاني خؤمان، مةسةلةن شة

دةكات لةطةل شةريكةيةكي تردا، ئةَلَيت بؤم بَينة كة تةئميين ئةو كةسانةت كردووة، كة لة عَيراق 
ئةيانهَينيت و لةعَيراق ئيشيان ثَيئةكةيت، ئةبَي لةبانقَيكدا تةئميين كردبَي، يةعين ئةوة عيالقةي 

تةئميين حةيات نية، ئةمة تةئمينة عيالقةي بة  بةئيتيئاقةكةوة هةية، مةبةستم ئةوةية كةئةمة شتَيكي
عةقدةكةوة هةية، قابيلي قسةكردنةو قابيلي ئيتيئاقة، لةبةر ئةوةي ئةطةر نةبَيت مةجالَيك بةخؤمان 

 .ئةدةين لةموستةقبةلدا بؤ ئةوةي تووشي مةشاكيلي زياتر نةبني، زؤر سوثاس
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةخيةمة دةنطةوة بةو طؤردانكاريانةي كة كردمان، يةعين واتة ختورةكة بؤ هةردوو بةرطةكة ثَيويسنت، د

وة تأمني منتسيب املؤسسة ضد خماطر موةزةيف موتةعاقدين نية، بؤ رةرمانبةرة يةكةمةكةي، دووةميش 
يةك، دوو، كَي لةطةَل ئةو . للمؤسسة يةكسةر دةَلَيتخطورة العمل البردني ئةو بردطةيةي يةكةم كة دةَلَيت 

دوو بردطةيةداية تكاية بادةسو بَلند بكات، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي نؤزدة 
 .كة دةبَيتة ماددةي شازدةم، تكاية

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةى نؤزدةم
يةن كارمةندانى رَيكخراوةكانى لةبةر ئةو كارو ثرؤسانةى سةبارةت بة كاروبارى مني لةال

نةتةوةيةكطرتووةكان ورَيكخراوةكانى ديكة ئةجنام دراوة، بةر لة سثاردنيان بة حكومةتى هةرَيم، ثَيويستة 
 :ئةمانةى خوارةوة بكرَيت

خنمةتكردن لة رَيكخراوةكانى سةر بةنةتةوةيةكطرتووةكان ورَيكخراوةكانى ناوخؤوبيانى كة لة مةيدانى 
ندا كاريان كردووة بة رداذةى رةرمانبةرايةتى رةرمانبةران وخانةنشينان لة دةزطادا حيساب كاروبارى مي

 .بكرَيت
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نضرًا ملا مت اداءه من عمليات شؤون االلغام من قبل العاملني يف منظمات االمم املتحدة  :املادة التاسعة العشر
 :ت االخرى قبل حتويل املسؤولية اىل حكومة االقليم، يتوجب ماياتيواملنظما

احتساب اخلدمة يف املنظمات التابعة لالمم املتحدة واملنظمات احمللية واالجنبية العاملة يف جمال شؤون االلغام 
 .اىل اخلدمة الوظيفية للموظفني واملتعاقدين يف املؤسسة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .قانونيراي ليذنةي 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

احتساب اخلدمة يف املنظمات التابعة لالمم املتحدة واملنظمات احمللية دةَلَيت  يتوجب ماياتي ئَيمة تةنها لة
يف االقليم، نةك  شؤون االلغامااللغام ئَيمة كردوومانة بة يف االقليم، يةعين   واالجنبية العاملة يف جمال شؤون

لةدةرةوة بؤ خؤي كاري كردبَي ئَيمة حةقمان نية، تةنها ئةوانةي كةلةناو هةرَيمي كوردستان خنمةتيان 
ملنتسيب كردوومانة بة  .للموظفني واملتعاقدين يف املؤسسةكردووة، ئةوانة داخل بن، لةدوايش عةينةن 

 .سوثاساملؤسسة، 
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، ضونكة منيش ئةوةم ثَي زيادة، رًا ملا مت اداءهظنش ئةوةتان ثَي زيادة موقةدميةكةي، ئةوةي يةعين ئَيوة

حتتسب اخلدمة يف املنظمات التابعة لالمم املتحدة واملنظمات احمللية واالجنبية العاملة يف جمال يةكسةر بَلَيت 
ةَل ئةو تةعديالتةداية تكاية با دةسو كَي لةط. شؤون االلغام يف االقليم للخدمة الوظيفية ملنتسيب املؤسسة

 .بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي دوايي. بَلند بكات، رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية
 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى بيستةم كة دةبَيتة حةظدةم

دة هةرهةمواركردنَيك سةبارةت بةم ياساية ثَيشنيار سةرؤكى دةزطا بؤى هةية وبة ثَيى بارودؤخةكانى ئاين
 .بكات، بة جؤرَيك لةطةَل ثَيداويستيةكانى كارةكاندا كؤك بَيت

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة السابعة عشر
تناسب ومتطلبات لرئيس املؤسسة اقرتاح اي تعديالت على هذا القانون تقتضيها الظروف مستقباًل مبا ي

 .العمل

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي قانوني

 
 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنة ثَيشنيار دةكات كة ئةو ماددةية، البضَيت و ئيلغا بكرَيت ضونكة ئةو ماددةية، شتَيكي ئيعتيادية و 
َيت ئيقرتاح بكات و بينَيرَيت بؤ حكومةت، بةآلم ئَيمة لةجياتي تةحصيل حاصلة، هةموو كةسَيك دةتوان

 :ئةو دوو بردطةمان لؤ داناية
لرئيس املؤسسة أستحداث أو دمج أو إلغاء أى من املديريات أو األقسام أو الشعب ضمن تشكيالت املؤسسة : أواًل 

 .وفقًا ملتطلبات عملها
 .أحكام هذا القانون إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ: ثانيًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيش هةموو شتَيك ئةو موقتةرةحةي ليذنةي قانوني دةخةمة دةنطةوة بؤ ئيلغا كردني ئةو ماددةية، 
ضونكة تةعديالتي قانون ئةبَي بةردَيطةي ئةجنومةني وةزيران بَيت، بؤيان هةية ئيقرتاح بكةن، بؤية ئةو 
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كَي لةطةَل ئةو ئيلغايةية با دةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، ماددةية هةر ئيلغا بكرَيت، 
بةكؤي دةنط ئةو ماددةية ئيلغا كرا، موقتةرةحي ماددةيةكي تازةي هةية ليذنةي قانوني، بيخوَيننةوة 

 .ئةجمارة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة أستحداث أو دمج أو إلغاء أى من املديريات أو األقسام أو الشعب ضمن تشكيالت املؤسسة لرئيس املؤسس: أواًل

 .وفقًا ملتطلبات عملها
بةس ئةوة لة هةموو وةزارةتةكاني تريش . إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون: ثانيًا

 .هةمانة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كي تريش نيمانة من هاتؤتة بةرطوَيم كة هةمانبووة، كاك شَيروان رةرمووبةس ئةوة لة شوَينَي
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانونلةماددةي حةرت هاتية، لة رةقةرةي يازدة، إقرتاح 

 .لةزمين ئيختصاصاتي سةرؤكي دةزطاية
 :مصطفى ابوبكر ن عبدالكريمبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لرئيس املؤسسة أستحداث أو دمج أو إلغاء أى من املديريات أو األقسام أو الشعب ضمن تشكيالت املؤسسة وفقًا 

 .ملتطلبات عملها
 :ريحيد بةردَين شَيروان ناصح

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ايةتي قانونةكة دَيت، بةآلم ئةمة لة زمين سةالحياتي سةرؤكي ئةوةي موتةبةعة اصداري تعليمات لة نيه

 .دةزطا هاتووة، بةس خؤي شوَينةكةي ئَيرةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةرموون كَيي لةطةَلدا ر ييداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحة تازةي ليذنةي ياسا
 .رةقةرةية وةرطريا، تكاية ماددةي دواتربةكؤي دةنط ئةو موقتةرةحة كةيةك  نية؟

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :يةكةم كة دةبَيتة هةذدةم ماددةى بيست و
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت 
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 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ال يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون: امنة وعشراملادة الث

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .راي ليذنةي قانوني

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةروةكو وةزارةتةكاني ترة .(ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون)
 :ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ

سايية، بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون وةكو وةزارةتةكاني ترة، كَي لةطةَل ئةو تةعديلةي ليذنةي يا
 .بةتَيكرداي دةنط وةرطريا كَيي لةطةَلدا نية؟

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هَيشت و تةراصيلمان حةزف كرد، لة هةموو لة قانوني هةموو وةزارات دواي ئةوةي خورد كردنةوةمان نة
، لَيرة وابنامن بؤ ئةم حتدد تشكيالت و مهام الوزارة بنظامموديرياتي عامة، ماددةيةكمان هةبوو لةوةزارات 

 .دةزطاية ماددةيةكي واي دةوَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةحة دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية ئةوةش وةكو وةزارةتةكاني تر ئةو ماددةية دةبَيت، ئةو موقتة
 .بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا بؤ ماددةيةكي تر تكاية

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى بيست ودووةم كة دةبَيتة نؤزدة
 .ى حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةندةبَى وةزارةتة تايبةمتةندةكان

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القانون :املادة تاسعة عشر
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام  وة،راي ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية تةعديلمان كردو

 .هذا القانون
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو تةعديلةش رؤتينة، وةكو ياساي وةزارةتةكاني ترة، كَي لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي قانونية بادةسو 

 .ربَلند بكات تكاية، كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط ئةوةش وةرطريا، ماددةي ت
 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دوا ماددة، ئةم ياساية لة ردؤذى باَلوكردنةوةى لة ردؤذنامةى وةقائعى كوردستان جَيبةجَى دةكرَيت

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وقائع كوردستانينفذ هذا القانون من تأريخ نشره يف جريدة  :املادة عشرون
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ينفذ هذا القانون أعتبارًا من تاريخ إصداره وينشر يف اجلريدة ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية دايرشتؤتةوة، 

 (.وقائع كوردستان)الرمسية 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .تكاية ئةسباب موجبة خبوَيننةوة
 
 
 
 

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤيةكانى دةركردنى ياساكة
لةبةر ئةو بارودؤخة نائاساييةى كة عَيراق بة شَيوةيةكى طشتى وهةرَيمى كوردستان بة شَيوةيةكى تايبةتى 

تايبةتى رذَيمى  ثَييدا تَيثةردين كة خؤى لة حكومةتة ديكتاتؤريةكانى يةك لةدواى يةكدا دةنوَينَى بة
 –بةعسى بةسةرضوو وبةرثاكردنى ضةند شةردَيك دذ بة طةىل كوردستان، سةربارى ئةوةش شةردى عَيراق 

ئَيران كة لة ئةجنامدا كَيَلطةكانى مني وتةقةمةنى لة زؤر شوَينةكانى هةرَيمدا باَلوبووة، كة بوووة هؤى 
يان، ولة ثَيناوى ئةوةى حكومةتى هةرَيم بتوانَى ثةيدابوونى مةترسى طةورةو تراذيدى لةبةر دةم هاوواَلت

طرينطيةكانى لة ئةستؤداية بةرامبةر ئةو مةترسيانة جَيبةجَى بكات، وئاسانكردنى كارى رَيكخراوة 
نَيودةوَلةتيةكان وغةيرة حكومةتيةكان لة بةشداريكردنيان لةو مةيدانة ثربايةخ وزيندووة، ولة ثَيناو 

رةستة ترسناكانة، لة دواييشدا دورخستنةوةى هاوواَلتيان لة مةترسيةكانى، ثاككردنةوةى هةرَيم لةو كة
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ئةوةش مةيدانةكة رراوانرت دةكات لةبةردةم ثرؤسةى ئاوةدانكردنةوةو ثةرةسةندنى ذَيرخانى هةرَيم، بؤية 
 .ئةم ياساية داندرا

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 االسباب املوجبة
ظر للظروف الغري الطبيعية اليت مر بها العراق عامة واقليم كوردستان خاصة واليت متثلت يف قيام بالن

احلكومات الدكتاتورية املتعاقبة وخاصة النظام البعثي البائد بشن حروب عديدة ضد شعب كوردستان 
حقول االلغام  ومحالت اجلينوسايد اضافة اىل احلرب العراقية االيرانية وما جنم عن ذلك من انتشار

واملتفجرات بصورة كثيفة يف احناء خمتلفة من االقليم وما يرتتب على ذلك من خماطر مروعة ومأساوية 
للمواطنني ، ولغرض متكني حكومة اقليم كوردستان من ممارسة املهام امللقاة على عاتقها ازاء تلك املخاطر 

مة يف هذا امليدان احليوي بغية اخالء االقليم من وتسهيل مهمة املنظمات الدولية وغري احلكومية من املساه
هذه املواد اخلطرة وبالتالي جتنيب املواطنني من التعرض الخطارها مما يفسح اجملال امام عملية تنمية 

 .وتطوير البنية التحتية لالقليم، فقد شرع هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سةتري سَييةم، عةرةبيةكة ئةساسة، بةس طلةيي  جنم عنها ومابيكة  وما جنم عن ذلكلة عةرةبيةكةي 
 .زمان نةبَيت كاك ئارَين رةرموو

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة رذَيمة يةك لةدواي يةكةكاني عَيراق، زؤر جةنطيان لةكوردستان هةَلطريساندية، شةردي طةلي 
تةن شةرد يان جةنط لة دوواليةني بةرامبةرة، بةآلم ئةوة ئينارةتةن لؤ كوردستانيان كردية، بةآلم عادة

ئةوةي كةلوغمي ضاندية، ئةوة تةنها بؤ شةرد نةبووة بةَلكو مةبةسو جينؤسايد كردن بووة لةبةر ئةوة 
ثَيم باشة وشةي جينؤسايديش خبرَيتة ثَيش وشةي جةنط دذي طةلي كوردستان، بكرَيتة جينؤسايد و 

دذي طةلي كوردستان، ضونكة ئةو حةملةي جينؤسايدي هةبووة، كة لوغمَيكي ضاندية جةنطةكاني 
مةبةسو بووة هةركةسَيك بةبةربكةوَينت، هةركةسَيك لةم كوردستانة دةذَينت بةربكةوَيت و مبرَينت و 

 .لةناوي بةرَينت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اني موماسيلدا بامسان كردووة، لة قانوني شةهيدان لةهةر ئةو جوملةية ئينارة بكرَينت لةهةموو قانونةك
بوارَيك ثةيوةندي بةوةوة هةبووبَي بامسان كردية، هةردةم ئاماذةمان بةجينؤسايد كردووة، لة ديباجةكةدا 
جَيطاي بؤ بدؤزنةوة، قانونةكة بةديباجةوة دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية، 

كَيي لةطةَلدا نية، بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، ثريؤزبايتان لَي دةكةم سوثاس بؤ رةرموون 
 .هةمووتان، كاك سةعد ئَيستا قسة دةكات رةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اسي بةردَينتان لةسةرؤكايةتي و ليذنةي قانوني و تةواوي برادةران من بةناوي برادةران لة دةزطاكة زؤر سوث

ئةنداماني ثةرلةمان دةكةين، كة زؤر دَلسؤزانة ثرؤذةكةيان دةوَلةمةند كرد، وةهيوادارين لةكؤتايش 
 .برادةرانيش لةئاسو ئةو مةهامة بن كةلةئةستؤيانة زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةين كة دةرضووني ئةو ياساية هاندةرَيك بَينت، بؤ ئةوةي جارَي بةثةلة ئةو دوو زؤر سوثاس، ئومَيد د

دةزطاية تةوحيد بكرَين، دةست بةكار بن، ئةو ئةهدارانةي ئاماذةي ثَيكراوة جَيبةجَي بكةن، هةموومشان 
وناقةشةي بؤ م 11ثشتطرييتان لَي دةكةين، بؤية دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَيدَينني، بؤ دوو سبةي سةعات 

 .ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوقاف، زؤر سوثاس
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدا    ست ا د عبدا                 رر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 7111\2\9رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 15)دانيشتين ذمارة  ثرؤتؤكؤلي

 9/2/7111 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   9/5/0442رَيكــةوتي  شــةممة ضــوار رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب
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بــةردَين ررســت د ــد عبــدا  ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( ل كــةركووكيكمــا.د)بةردَينحممــد قــادر عبــدا 
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (15)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , كوردســتاني عَيــراق ئةجنومــةني نيشــتمانيي
, عَيـراق  –خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      سَييةميي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (15)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .كاروباري ئايين لة هةرَيمي كوردستانخستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوقاف و  -1

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ي نيشتمانيي كوردستاني عَيراقئةجنومةن
شةممة رَيكةوتي  ضوار ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي)(ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(15)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا9/5/0442
 .اف و كاروباري ئاينيي لة هةرَيمي كوردستانطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوق خستنةروو و -1

بةردَين كاك سةعد وةزيري  سةرةتا زؤر بةخَيرهاتين بةردَين مامؤستا حممد شاكةلي وةزيري ئةوقاف و
هةرَيم بؤكاروباري ثةرلةمان و بةردَين مامؤستا مجال بةردَيوةبةري طشو وةزارةتي ئةوقاف كةبةياوةري 

َين سةرضاو، ثَيش ئةوةي دةست بةبةرنامةي كارمان بكةين، دةمةوَى جةنابي وةزير هاتوون، بةخَيرب
بةناوي سةرؤكايةتي و بةناوي هةموو ئَيوةي بةردَينةوة، بةتوندي ئيدانةو ريسواي ئةو كارة تريؤريستية 
بكةم كة سةرلةبةياني ئةمردؤ لةبةردةم وةزارةتي ناوخؤ بةتةقاندنةوةي لؤرييةكي مني رَيذكراو، لةطةَل 

كةس، بريندار بووني دةيان كةسي تر، زيانَيكي  14بارةكة خؤي، كة بووة هؤ شةهيد بووني زياتر لةتاوان
مةتري بوو، لةو دةمةدا خةَلك بةرةو دةوامي  14زؤري بةخشي بةهاووآلتيان، ضونكة لةسةر جادةكةي 

اوة ض بةوةي خؤي دةردؤي، بؤية زياني سةرةكي بةهاووآلتيان طةيشتووة، ض بةوةي سةيارةكانيان سووت
شةهيد بوون، هةزاران سآلو بؤ طياني ثاكي شةهيدان، ئومَيد دةكةين كةوا بريندارةكانيش زوو ضاك 
ببنةوة، تةئكيديش دةكةينةوة كةوا ئةم جؤرة تاوانانة، لة كوردستان يان لة عَيراق ئةجنام دةدرَين، قةت 

ان، لة رووبةروو بوونةوةي تريؤرو تريؤرستان ناتوانن رَيطا بطرن لة ئريادةي ميللةتي عَيراق و طةلي كوردست
و ثيالنة بؤطةنةكانيان، ئةم ميللةتةش هةر سةركةوتوو ئةبَيت وةكو لة مَيذوودا ضؤن سةركةوتوو بووة، 
كة دذي طةلةكةمان تاوانباران و رذَيمة يةك لةدواي يةكةكاني بةغدا و رذَيمةكاني تر دذي طةلةكةمان 

ريؤرستان ريسوا دةبن، مَيذوو ريسوايان دةكات، ميللةت زاَل دةبَيت ئةجناميان داوة، هةر ئةوةش ت
بةسةرياندا، بةرنامةكةيان ثوضةَل دةبَيت بةئريادةي طةلةكةمان، لَيرةشدا وةك هةميشة، ضاوةردوان دةكرَيت 
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وانن، طةلي كوردستان، هاوكار بن لةطةَل حكومةتي هةرَيم، بؤ ئةوةي ئةو تريؤريستانة و ئةو تاوانبارانة نةت
كارةكانيان ئةجنام بدةن، بؤ طياني ثاكي ئةو شةهيدانة، بؤ طياني ثاكي هةموو شةهيداني كوردستان وطةلي 
عَيراق، بؤ طياني ثاكي شةهيداني رَيطاي ئازادي، داوا دةكةم ساتَيك بوةسنت، رةرموون، داوا لةليذنةي 

يان، راثؤرتي ليذنةي ياسايي بةزماني ياسايي وسةرؤكي ليذنةي ئةوقاف دةكةم بَين دابنيشن لةجَيطاي خؤ
كوردي خبوَينرَيتةوة، دواتر راثؤرتي ليذنةي ئةوقاف بةزماني كوردي خبوَينرَيتةوة، دواتر ماددة بةماددة، 

 .ئةصَلي ثرؤذةكة دةخوَينرَيتةوة، ئينجا موناقةشةي لةسةر دةكةين، رةرموو كاك عوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
بة سةرؤكايةتى سةرؤكى لَيذنة شَيروان حةيدةرى و ئةنداميةتى  09/0/0442لَيذنةكةمان لة رؤذى  

جَيطرى سةرؤك دادوةر عةونى بةزاز و بردياردةرى لَيذنة دادوةر عبدولكةريم دبوبةكر هةمةوةند و 
قادر سةعيد خدر و دلَير ئةندامان بةردَينان تارق جامباز و كةريم بةحرى و حمةمةد صاحل امساعيل و 

حمةمةد شةريف و خةليل ابراهيم حمةمةد و ئةندامى لَيذنة دكتؤر نورى تاَلةبانى دواكةوت ضونكة 
مؤَلةتى هةبوو، ثرؤذةى ياسايى وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى خراية بةر لَيكؤَلينةوة و تاوتووكردن 

ى ثةرلةمان  02/3/0442ى رؤذى (0)يى ذمار ةكة لة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ئاسا
بؤمان هاتووة و وةزيرى ثةيوةنديدار لة كؤبوونةوةكة ئامادةبووة لة طةَل شاندة ياوةرةكةى و، دواى وتووَيذ 
و تاوتووكردن، لَيذنة رداثؤرت و راسثاردة و ثَيشنيارةكانى بة تَيكرداى رداى  ئامادةبووان ثَيشكةش دةكات و 

 : ةوة بةم جؤرةى خوار
لَيذنةى ياسايى بةطشتى ثشتطريى ثردؤذةكة دةكات، سةبارةت بةو طؤردانكارييانةى بةبةراوردكردنى لة طةَل 
ياسا كؤنةكةدا هاتوون و لة طةَل ئةو ثةرةسةندن و طؤرانكارييةى بةسةر بارى كوردستاندا هاتوون رَيك 

ةتةواوى وةربطريَى، لَيذنة ثَيشنياز دةكات دةكةون كة ثَيويست دةكات ئةوةى لة ثرؤذة نوَييةكةدا هاتووة ب
ديباضةيةكى بؤ دابردَيذرَي و ماددةكانى دةروازةيان بؤ دابنرَى و بردطةكانى رَيك خبرَين و زجنرية 
رةنووسةكانى بكرَين بة زجنريةى بة نووسني و هةندَيك هةمواركردن و طؤردانكاريى لة داردشتنى هةندَيك لة 

ةزارةتةكانى ديكة بكرَى، كة لةمةو بةر دةرضوون و لةمةو دوا لةم رداثؤرتةدا بةندةكانى وةك ياساكانى و
 : دةردةكةون

( تعبري)يةكةم ـ ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يةكةمةوة هةية، لَيذنة ثَيشنياز دةكات وشةى طوزارة 
 . كة لة سةرةتاى ماددةكةدا هاتووة( زاراوة)بطؤردرَيت بة 

 : ةمى ثرؤذةكة، لَيذنة ثَيشنياز دةكات و رادةسثَيرَىدووةم ـ لة بارةى ماددةى دوو
 : و داردشتنى بةم جؤرةى خوارةوة( 510)لَيكدانى هةردوو بردطةى   -0
رَيكخستنى كاروبارى ئةوقاف و سةرثةرشتى كردن بة جؤرَيكى وا ضاودَيرى بكرَيت كة مةرجةكانى }

 ى وةقف و هةر داهاتَيكى تر بَينَيتة دى و وةقئكارةكان و سوودى هةرة زؤرى وةبةرهَينان و سثاردنى داهات
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لة حيسابى تايبةتى بةناوى وةزارةت دايبنَى بة جؤرَيكى وا خةرجيان بكات كة مةرجةكانى وةقئكار و 
 .   {قازاجنى وةزارةت خنمةت بكات

 . ى و وشةى هةرَيمى لة شوَين دابنرَى(2)لة كؤتايى بردطة ( كوردستان)البردنى وشةى   -7
 : بةم جؤرةى خوارةوة دابردَيشرتَيتةوةى (1)بردطة   -1

دروست كردن و نؤذةنكردنةوةى منطةوت و شوَينةكانى ترى خواثةرستى و دابينكردنى ثَيويستيةكانى لة }
 . {شوَينى ثَيويست و دابينكردنى خانوو بؤ ثَيش نوَيذ و وتاربَيذ لةو منطةوتانةى كة دروست دةكرَين

و دةورى لة ثارَينطارى لة ئيسالم و باَلوكردنةوةى و ( ) 9) ئةمةى خوارةوة خبرَيتة دواى بردطة  -4
 (. دةوَلةمةند كردنى كةلة ثوورى رؤشنبريى و شارستانى

  -:و بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة( 12114)لَيكدانى بردطةكانى   -2

ة كارر بةدوا داضوونى ثةرةثَيدانى بةرنامةى خوَيندن بؤ خوَيندنة ئيسالميةكان بة شَيوةيةكى وا بريى ب}
ةوى ئايينى و تريؤر لة قؤناغة جياجياكانى بةالوة بنَى،  لة طةَل دابني كردنى قوتاخبانةى كردن و توندرد

شياو بؤيان لة رووى بيناو بةرَيوةبردن و مامؤستا و، هةروةها دابينكردنى هةموو ثَيداويستيةكانى 
ة ثةميانطا و كؤلَيج و خوَيندنى بااَل بة خوَيندن و نوَيكردنةوى ئاستى خوَيندنى ئايينى و لَيكؤَلينةوة ل

 . {شَيوةيةكى وا بتوانَى زاناى بة توانا لة وتاربَيذى و رابةرى ئايينى و رتواى شةرعى دةربضوَينَى
 : وةك ئةمةى خوارةوة( 11)داردشتنةوةى بردطة   -6
لَيبوردةيى لة نَيوان ضاودَيريكردنى كاروبارى ئاينةكان و ئاينناكان لة هةرَيم بة جؤرَيكى وا كة طيانى }

ئايينةكاندا بَينَيتةدى و بةردةوامى لة ثةيوةنديى كردنى نَيوانيان وطرينطى دان بة مةَلبةندةكانى 
 . {خواثةرستيان

 (. طةىل كوردستان)بة دةستةواذةى ( 10)لة كؤتايى بردطة ( طةىل كورد)طؤردينى دةستةواذةى   -1
تاكو داردشتنةكة ( هتد.....بةكارهَينان )ثَيدةكات بة كة دةست ( 10)الدانى رستةى كؤتايى لة بردطة  -1

 . جوان بَيت

( بة كةسايةتى) و وشةى ( 15)لة بردطة ( و كؤلَيجة ئيسالميةكان)خبرَيتة دواى ( لة هةرَيمدا) وشةى   -9
 . ى البربَى(وشةى ثَيويست)لة ثاش 

ئاماجنةكانى وةزارةتدا نةهاتووة و  لة ماددةكةدا، ضونكة لة نَيو( 11)هةَلوةشاندنةوة و الدانى بردطة  -14
بة ثَيى ئةو ردَينماييانة ضارةسةر دةكرَى كة لة وةزارةتةوة لة كاتى يةكاليكردنةوةى بابةتى وةكو ئةمة 

 : دةردةضَيت و بةم جؤرة دادةرشرَيتةوة
َيشنيار سَييةم ـ ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةكانى سَييةم و ضوارةم و شةشةم لة ثردؤذةكةدا هةية، ليذنة ث

بنووسرآ و بةم جؤرة ( ثَيكهاتةكانى وةزارةت)دةكات خبرَيتة ناو ماددةى سَييةم  لة ذَير ناونيشانى 
- :دابردَيذرآ

 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
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 . وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيك دَى: ماددةى سَييةم
كارةكانى و سةرثةرشتى و ضاودَيرى سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة بةرَيوةبردنى : وةزير: يةكةم

ضاالكييةكانى و لةوةوة ئةو برديار و رةرمان و رَينماييانة دةردةضَيت كة ثةيوةنديان بة ئةركةكانى 
وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و دةسةاَلت و هةموو كاروبارة هونةرى و دارايى و كارطَيردى و رَيكخسنت بة ثَيى 

ةجنومةنى وةزيران بةرثرسة بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو حوكمةكانى ياسا هةية و لة بةردةم ئ
ئةجنومةنةدا و بؤى هةية هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى بدات بة برَيكارى وةزارةت و بةردَيوةبةرة طشتييةكان 

 . يان هةر كةسَيكى بة شياو دةزانَى لة وةزارةتةكةدا
ئاراستةكردنى كار و بارى وةزارةت و سةرثةرشتى يارمةتى وةزير دةدات لة : بريكارى وةزارةت: دووةم

كارةكانى لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتانةى كة وةزير ثَيى دةدات و دةبَى بردوانامةى بةرايى ثسثؤرى زانكؤى 
 . هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت لة كارةكةيدا

سةرؤكايةتى دةكات و بةرديوةى دةبات كة رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرديوةبةر : نووسينطةى وةزير: سَييةم
 . بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و ضةند رةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن

رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةردَيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات و بةردَيوةى : نووسينطةى بريكارى وةزارةت: ضوارةم
 .بةرَيك ياريدةى دةدةندةبات كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و ضةند رةرمان

 و ذمارةيان لة ضوار رداوَيذكار زياتر نابآ و دةبآ بردوانامةى بةرايى زانكؤيان هةبَيت: راوَيذكاران: ثَينجةم
 .خاوةن شارةزايى  و كارامةيى بن لة كارةكانياندا

و دةبآ  بة ثلةى بةردَيوةبةرى طشتى دةبآ و وةزير دةيثاَلَيوآ: ثشكنَيرى طشتى لة وةزارةت: شةشةم
 .بردوانامةى بةرايى زانكؤ و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت لة كارةكانيدا

بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة : شتى كاروبارى كارطَيردى و دارايىبةردَيوةبةرايةتى ط: حةوتةم
 .بردوانامةى بةرايى زانكؤ و خاوةن شارةزايى و كارامةيى و  ثسثؤرد بَيت

بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى : ردَيوةبةرايةتى طشتى حةج و عومرةبة: هةشتةم
 .بةرايى زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و ثسثؤرى بَيت

بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى : نى مةسيحىبةردَيوةيةرايةتى طشتى ئاي: يةمنؤ
 .شارةزايى و ثسثؤردى بَيت  لة كارةكةيدابةرايى زانكؤ و خاوةنى 

بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى : ئايينى ئَيندىبةرَيوةبةرايةتى طشتى : دةيةم
 .بةرايى زانكؤ و خاوةن شارةزايى و ثسثؤردى بَيت  لة كارةكةيدا

هةر يةك لةوانة : لة ثارَينطاكانى هةرَيمدائايينى بةردَيوةبةرايةتيية طشتيةكانى ئةوقاف و كاروبارى : يازدةم
 بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت وخاوةن شارةزايى و

 .ثسثؤردى بَيت
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ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثَينجةمى ثردؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ماددةى ضوارةم بة ثَيى  :ضوارةم
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوة. نثَيشنيازى ليذنةكةما

 .{ئةجنومةنى بااَلى ئةوقافءكاروبارى ئاينى}: ماددةى ضوارةم
دادةمةزرَيت  {ئةجنومةنى بااَلى ئةوقافءكاروبارى ئاينى}ئةجنومةنَيك لة ديوانى وةزارةت بةناوى : يةكةم

- :كة لةمانة ثَيك دَيت
 .سةرؤكة :وةزير -1
 .ئةندامة ولة كاتى ئامادةنةبوونى وةزير سةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكات :بريكارى وةزارةت -0
 .ئةندامن:  بةردَيوةبةرة طشتيةكانى وةزارةت -3
نوَينةرى وةزارةتةكانى دادو خوَيندنى بااَلو توَيذينةوةى زانستى وثةروةردةو دارايى وئابوورى  -0

 .ئةندامن:    ةردَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيتوشارةوانيةكان وكشتوكاَل بة ثلةيةك لة ب
 .ئةندامن:  َيتَيرضوار لة زانا طةورةكانى ئاينى ئيسالمى وةزير بؤ ماوةى سآ ساَل هةَليان دةبذ -5

 .ئةجنومةن بؤى هةية لة كاتى ثَيويستدا بة داواكارى وةزير ثةنا بؤ شارةزا وثسثؤردان ببات: دووةم
اددةى حةوتةمى ثردؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ماددةى ثَينجةم بة ثَيى ئةوةى ثةيوةندى بة م :ثَينجةم

 :ثَيشنيازى ليذنةكةمان، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة
ئةجنومةنَيكى زانستى لة وةزارةت دادةمةزرَيت ورداستةوخؤ بة بريكارى وةزارةتةوة : ماددةى ثَينجةم}

 .{ة وتايبةمتةندييةكانى بة ثَيردةوَيكى تايبةتى دةستنيشان دةكرَيندةبةسرتَيتةوة وثَيكهات
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمى ثردؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ماددةى شةشةم، ليذنة  :شةشةم

- :ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة
 :ماددةى شةشةم

 .ةزارةت بة ثَيردةو دةستنيشان دةكرَيتكاروئةرك وتايبةمتةنديةكانى ثَيكهاتةكانى و: يةكةم}
وةزير بؤى هةية بةردَيوةبةرايةتى يان بةش يان هؤبة ياخود هةر يةكةيةكى كارطَيردى ديكة لةناو : دووةم

ثَيكهاتةكانى وةزارةت لة نوآ دابنآ يان لَيكيان بدات يان هةَليان وةشَينَيتةوة بة ثآى ثَيويستى كار لةكاتى 
 .ثَيويستى دا

وةزير بؤى هةية ليذنةى هةميشةيى يان كاتى لة وةزارةت ثَيك بَينآ وكارى تايبةتيان ثآ بسثَيرآ  :سَييةم
كة ثةيوةنديان بة ضااَلكى وخيتابى وةزارةت بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان وثَيردةوو ردَينماييةكانى كة بةثَيى 

 .{نَيو هةرَيم ودةرةوةى دا ببةستآ ئةو ياسايانة دةرضوون هةبآ وبؤيشى هةية ثشت بة شارةزاى ثسثؤرد لة
ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةيةكى تر خبرَيتة ثاَل ثردؤذةكة وبكرَيت بة ماددةى حةوتةم وبةم  :حةوتةم

 :شَيوةيةى خوارةوة
وةزير بؤى هةية ردَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم }: ماددةى حةوتةم

      . {ياساية دةربضوَينآ
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ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية دةبَيتة ماددةى هةشتةم، ئةوا ليذنة  :هةشتةم
 :ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة دابردَيذرَيت

 .{ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنى ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةن}
يةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات هةَلبوةشَيتةوة و ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دة :نؤيةم

 :البربَى و ئةم ماددةيةى خوارةوة لة شوَينى و بة ذمارةى ماددةى نؤيةم دابنرآ
و هةمواركردنةكةى  1990ى ساَلى (2)ياساى وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينى ذمارة  }:ماددةى نؤيةم

 .{هةَلدةوةشَيتةوة
ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةيةكى ديكة خبرَيتة ثاَل ثردؤذةكة بة زجنرية ماددةى دةيةم و بةم جؤرةى  :دةيةم

 :خوارةوة
كار بةهيض دةقَيكى ياسايى بان برديارَيك ناكرآ طةر لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك }:ماددةى دةيةم

 .{بَيت
ةوة هةية ئةوا ذمارةكةى خؤى دةمَينآ و ليذنة ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يازدةمى ثردؤذةك :يازدةم

 :ثَيشنيار دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة 
وةقائعى )ئةم ياساية لة ردؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجآ دةكرَيت و لة ردؤذنامةى رةرمى }:ماددةى يازدةم

 .بآلودةكرَيتةوة( كوردستان
ليذنةى ياسايى . اساكة كة لة ثردؤذةكةدا هاتووةلة كؤتاييدا ئةوةى ثةيوةستة بة هؤيةكانى دةرضوونى ي

 .ثشتطريى هةمووى دةكات، ضونكة مةبةستى ثَيويست لة دةرضوواندنى ياساكة دةردةبردآ
تكاية ئاطادارى بئةرموون ودةقى ئةصلى ثردؤذةكة ورداى ليذنةى ياسايى لة بارةيةوة خبةنة بةردةم 

 . ا ولةسةرى لةطةَل رَينماندائةجنومةن بؤ وتووَيذكردنى ودةربردينى رداى طوجن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، ئَيستا مامؤستا سعد الدين راثؤرتي ليذنةي ئةوقاف دةخوَينَيتةوة
 
 

 :بةردَين مال سعدالدين مال عبدا  مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حسب الكتاب املوجه الينا من قبل رئاسة قامت جلنتنا بدراسة مشروع قانون وزارة االوقاف والشؤون الدينية 
وبعد القراءة واملناقشة حبضورمجيع اعضائها تقدم  09/3/0442اجمللس الوطنى الكوردستانى بتاريخ 

اللجنة تقريرها و توصياتها واقرتاحاتها بامجاع االراء واجراء بعض التعديالت والتغريات يف صياغة بعض 
- :ذا التقرير كما يلي بنوده واليت ستظهر الحقًا من خالل ه

 (. املصطلحات ) بكلمة ( التعابري) تقرتح اللجنة تبديل كلمة: فيما يتعلق باملادة االوىل :اواًل
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  -:وما يتعلق باملادة الثانية تقرتح اللجنة وتوصى مبا يلي: ثانيًا
 . لفقرة االوىل ضمن املادة الثانيةمن ا( املبادء) بكلمة ( جوهر)تبديل كلمة 

 (.الالزم ) بكلمة( االحسن ) الفقرة الثانية ترى اللجنة تبديل كلمة  وخبصوص

وتقرتح اللجنة الغاء الفقرة اخلامسة ضمن املادة الثانية الن ذلك يتعارض مع االنظمة املالية املختصة مبيزانية 
 . الوزارات 

 . وخبصوص الفقرة السادسة والسابعة والثامنة فتؤيدها اللجنة كما هي

 ( االتصال و التنسيق ) بـ ( حتقيق التماس ) فقرة التاسعة من املادة الثانية تبديل وخبصوص ال

 (. وضبط ممتلكاتها)بعد عبارة ( مبوجب القانون) اما خبصوص الفقرة احلادية عشرة اضافة العبارة 

 (. العناصر ذات مستوى علمي عالي و وعي كاف ) أما الفقرة اخلامسة عشرة حذف العبارة 

بفتح دورات تاهيلية هلذا الغرض بشرط ان ) صوص الفقرة السابعة عشرة فتقرتح اللجنة أضافة عبارة أما خب
 . يف اخر الفقرة( التقل عن ستة اشهر

شئوون احلجاج  تشكيل وزارة هيئة بأسم بعثة احلج و العمرة لالشراف على) وترى اللجنة زيادة فقرة وهو 
 ( واملعتمرين سنويًا

ص املادة الثالثة املتعلق بصالحية الوزير فتوصي اللجنة اعادة صياغة الفقرة االوىل بزيادة أما خبصو: ثالثًا
عقد وابرام العقود واجراء مجيع التصرفات القانونية وعقد االتفاقيات مع اجلهات ذات العالقة من )عبارة

تأيد ماتبقى من الفقرة اىل  ثم( مبهام الوزارة ) بعد كلمة ( الداخل واخلارج مبا يؤمن حتقيق اهداف الوزارة
 . اخره بعد التعديل 

  -:وفيما يتعلق باملادة الرابعة توصي اللجنة مبا يلي : رابعًا
عدم ذكر املديريات واالكتفاء باملديريات العامة و ذلك لتنسجم مع القوانني االخرى الصادرة يف برملان 

 . للمدارس واملعاهد ومديرية عامة للحج والعمرة ثم استحداث مديرية عامة بأسم املديرية العامة, كوردستان

وترى جلنتا ايضًا ضرورة جعل كل من دوائر االوقاف التابعة للمحافظات مديريات عامة و يكون لكل 
حمافظات االقليم مديرية عامة يرأسها موظف  حاصل على شهادة البكالوريوس ودمج الفقرتني اخلامسة 

 .والسادسة معهما

 :ت العامة التابعة لوزارة االوقاف كما يليويكون املديريا 

املديرية العامة للديانة املسيحية يرتأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة البكالوريوس وما  -أ
 . يعادهلا

 يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة البكالوريوس : املديرية العامة للديانة اليزيدية  -ب 

 . امة للمدارس واملعاهد االسالمية يرأسها موظف حاصل على شهادة البكالوريوساملديرية الع -د 

املديرية العامة للحج و العمرة يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة البكالوريوس وله  -هـ 
 .  خربة و ممارسة 
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عدد املستشارين الواردة يف املادة وخبصوص الفقرة الرابعة من املادة الرابعة تقرتح اللجنة الغائها  لتعارضه مع 
 . الثالثة ويفضل أن يكون هيئة أو مديرية للتفتيش ويكون ضمن صالحيات الوزارة

فيما يتعلق باملادة اخلامسة من املشروع املتعلق باجمللس االعلى لالوقاف والشئوون الدينية اضافة : خامسَا
 . ر وكيل الوزير عضوًا ضمن اجمللس و يرأس عند غياب الوزي

 . وتقرتح اللجنة أيضًا أضافة رئيس أحتاد علماءالدين ضمن االعضاء
الن ذلك يكون ضمن صالحيات املديرية العامة للحج . وخبصوص املادة السادسة ترى اللجنة الغاءها: سادسًا

 . والعمرة ويدرج ضمن مهام الوزارة
على ان ال يزيد )ادسة ترى اللجنة زيادة عبارةاما خبصوص املادة السابعة والذي ستصبح برقم املادة الس: سابعًا

 . يف اخر املادة( عددهم عن سبعة أشخاص
 . اما خبصوص املادة الثامنة والتاسعة فليس للجنتنا أي مالحظات عليها: ثامنًا
اليعمل بأي نص )اما خبصوص املادة العاشرة حذف مجيع العبارة و تبديلها كالقوانني االخرى بــ : تاسعًا

 ( مع هذا القانون  يتعارض
 (. وقائع كوردستان ) بــ ( اجلريدة الرمسية ) وخبصوص املادة احلادية عشر تبديل كلمة : عاشراًًَ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئَيستاش داوا لةليذنةي ياسايي دةكةم ماددة بةماددة كوردي و عةرةبيةكة خبوَيننةوة و راي 

 .موناقةشةوة دةربربدن، رةرموونخؤشيان ثَيش ئةوةي بيخةينة 
 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةرَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ياساى ثَيشنياركراوى وةزارةتى ئةوقاف وكاروبارى ئايينى

- :مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة لةم ياسايةدا: ماددةى يةكةم
 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم( 1
 .وةزارةتى ئةوقافءكاروبارى ئايينى هةرَيم: وةزارةت( 0
 .وةزيرى ئةوقافءكاروبارى ئايينى: وةزير( 3
 .بريكارى وةزارةتى ئةوقافءكاروبارى ئايينى: بريكارى وةزير( 0
 .ئةجنومةنى بااَلى ئةوقافءكاروبارى ئايينى: ئةجنومةن( 5

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 قانون وزارة االوقاف و الشؤون الدينية املقرتح
 :يقصد بالتعابري التالية املعاني املبينة ازاءها الغراض هذا القانون: املادة االوىل

 .اقليم كوردستان ـ العراق: االقليم-1
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 .وزارة االوقاف والشؤون الدينية لالقليم: الوزارة -0
 .وزير االوقاف والشؤون الدينية: الوزير -3
 .وكيل وزارة االوقاف والشؤون الدينية: وكيل الوزارة -0
 .اجمللس االعلى لالوقاف والشؤون الدينية: اجمللس -5

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تاكو مصطلحات، بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان ليذنةي ياسايي بةس كةليمةي تعابريي طؤرديوة، كرديتية 
جام بكات لةطةَل ياساي وةزارةتةكاني تر، كة لةثةرلةماني كوردستان دةرضووة هيض موالحةزاتي ئينسي

 .ترمان لةسةري نية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية وةكو هةموو ثرؤذة ياساكاني تر ئةو دوو طؤردانكارييةي بةسةردا دَيت، تعابري دةبَيتة 
، تةشكيلةكة وةكو هينة، ثَيم واية قابيلي موناقةشةو و ثانيًاو ثالثًااواًل يةكة دةبَيتة، (31011) مصطلحات

 .شو وا نية، رةرموو طةالوَيذ خان
 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ناوي وةزارةتةوة، ئةطةر بةشَيوةي ئةو ناوةرؤكةي كةلةناو قانونةكةدا هاتووة، من ثَيشنيار 

 .سوثاس وزارة االوقاف والشؤون االسالمية،وةزارةتةكة بكرَيتة ئةكةم ناوي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةناوةردؤكةكةدا موديريةي عامة هةية بؤ كاروباري مةسيحي و بؤ كاروباري ئَينيدي، جطة لةوةش لة زؤر 
ارةتةكةدا بطوجنَينت، جَيطادا ليذنةي قانوني بةثَيشنيارةكاني دةوَلةمةنديان كردووة، كة لةطةَل ناوي وةز

 .ئةطةر كةس موالحةزةي تري هةية، رةرموون، كاك عبدالر ن
 
 

 :رضا ا د بةردَين عبدالر ن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة دةَلَييت ئيسالم بةعام بةمشولي  وزارة االوقاف والشؤون االسالمية،ديارة بؤ ئةوةي طةالوَيذ خان كة 
ني ئةم ياساية باسي ئيسالم ئةكات، جاران ئةجنومةني وةزيران هاتووة، زؤربةي ماددةو بردطةكا

موديريةتَيكي عامي هةبووة، بؤ كاروباري ئاييين مةسيحي، ئةطةر ئةو موديريةتة عامانة بةو شَيوةية 
بَيت، بكرَيتة وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئيسالمي، ئةوةش دةطوجنَيت كةجارانيش هةر وا بووة، زؤر 

 .سوثاس
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 :سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
هةموار كراوة، 0440خؤي لة ئةساسدا ناوي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئيسالمي بووة، بةآلم لة 

مةسةلةي دين لةو وةختةوة، ديارة ئةسبابي موجيبةي هةبووة، ئَيستاكةش ئةو ئةسبابي موجيبةيةش هةر 
 .ة كاك خؤرشيد، رةرموومةوجودة، ئةجنومةني وةزيران ئيقراري كردووة، كَيي تر قسةي هةي

 :بةردَين خؤرشيد سليم شَيرة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بووة، ضةند ساَلَيك،  وزارة االوقاف والشؤون االسالميةتةئيدةن بؤ قسةي جةنابت، ثَيشرت ناوي ئةو وةزارةتة 
، كة وةزارةتي بةآلم ثاش لَيكدانةوةو كؤمةَلَيك موالحةزات، بؤ وةزارةتي ئةوقاف و ئةجنومةني وةزيران

ئةوقاف ئيقرتاح كرا كة ناوي وةزارةت وةكو زؤربةي وةزارةتةكاني ترى وآلتاني ئيسالميش ئةوكاتة 
بوو، ثَيشي رووخاني رذَيم، بؤية  وزارة االوقاف و الشؤون الدينيةوةزارةتي ئةوقايف حكومةتي عَيراقي 

ي وةزارةتةكة بطؤردن، برادةرَيك ئيشارةتي وةزارةتي ئةوقاف ثَيشنياري كرد بؤ ئةجنومةني وةزيران، كة ناو
لة وةزارةتي  0445بةوة دا كة موديرييةي عامةي مةسيحي هةبوو ثَيشرت لةوةزارةت، نةخَير نةبووة لة 

ئةوقاف دوو ثَيشنيار تةقديم كرا بؤ ئةجنومةني وةزيران كة دوو هةيئةت نةك موديريةت بكرَيتةوة 
ي كاروباري ئَينيدي، لَيرة كؤنئرانسَيك طريا، لة زمين قةراراتي يةكَيكي بؤ كاروباري مةسيحي و يةكَيك

كؤنئرانسةكة بوو، بةآلم ئةجنومةني وةزيران جوابي نةدانةوة، هةرماية ئَيستاش ئةوراقةكة لة ئةجنومةني 
احداث  ئَيستاش وزارة االوقاف و الشؤون الدينية،وةزيرانة، لةبةر ئةوة ئةو ناوة ثرد بةثَيستَيو كة مبَينَيت،  

ي ئةو دوو موديريةتة كةكراوة ثرد بةثَيستَيو، لةجَيي خؤيةتى، تةمسيلي هةموو اليةكي دةكات، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئيحسان ئامَيدي

 
 
 

 : بةردَين احسان عبدا  قاسم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةستةواذة زاراوة نةهاتية، لةكؤنبوينة دي بووينة سةبارةت ئةوان زاراوة، وةكي لة هةمي ياسايا ديت، د
زاراوة، هةميشة بووبيتة دةستةواذة، بةردةئي من ئةمةش ببيتة دةستةواذة باشرت دةبينت، لة قانونةكاني 
ديكة هةمووي دةستةواذة هاتية، ئةوة يةكةم، ئةطةر ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئايينية دةبَي 

ةآلتي موديرياتي شئوني ئَينيدي و مةسيحيةكان بكرَينت، ضونكة لة دةستنيشاني ئةرك ودةست
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تةراسيلةكةدا نةهاتية، هةمووي طرَيداية بةكاروباري ئيسالمي و تةرتيباتي ئةوانة، يةعين شتَيكي طرنط 
 .بؤكاروباري ئَينيدي و ئاييين مةسيحيةكان، تَيدا نةهاتية تةراصيلي ئيش كردن، سوثاس

 :مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةردَين سردار صباح بَوزؤ هةركي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم واية ئةو خوشكةي كة ثَيشنيارى كرد كةناوي وةزارةتةكة بطؤرددرَيت بؤ وةزارةتي ئةوقاف وكاروباري 
ماددةكة، ئةوة يةك لة بةَلكو مةبةسو ثَيشنيار بووة بؤ طؤرديين ئيسالمي، مةبةسو ئةو ثَيشنيارة نةبووة، 

ئةمة كارَيكي خراثة،  وزارة االوقاف والشؤون االسالميةناوةرؤكةكةي ثَيم واية ئةطةر ناوةكةي بطؤردين بؤ 
زيان دةطةيةنَيت بة ئايين ثريؤزي ئيسالم و ئاينةكاني تر، لةبةر ئةوةي هةم ئاينةكامنان لَيك دةترازَين 

م واية دةعميشة بؤ صراعي ئةديان، ئَيمة نامانةوَيت ئةو شتة وةكو مةسيحي و ئيسالم و ئةواني تر، ثَيش
االوقاف والشؤون ببَيت، خاَلَيكي تر ناوي ئةو وةزارةتة لةهةموو دوةلي ئيقليميش هةر بةو ناوى هاتووة، 

 .ثشتطريي لة ثرؤذةي حكومةت دةكةين بةو ناوة، سوثاسالدينية، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان رةرموو
 :ةردَين سؤزان شهاب نوريب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل بةشَيك لة قسةكاني من كاك سةردار كردي، سةبارةت بة ثَيشنيارةكةي خاتوو طةالوَيذ، ضونكة ئةو 
مةبةسو ناوةرؤكةكةية كة ئةبَيت بطؤردَيت، بؤ ئةوةي لةطةَل ناوةكةدا بطوجنَيت، خاَلي ثَينجةميش 

، خؤي عادةتي واية هيئةي ئةديان و ئينجا تةوائف، تةوائف ثَيش الطوائف واالديان اهليئة هيئةنووسراوة 
، ضونكة تةوائف بضوكرتة، هيئة االديان والطوائفديانةت نابَيت، ئةديان رراوانرتة، ئةبَيت ضاك بكرَيت 

 .ئةديانةكان طةورةترن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةيئةي تَيدانية جملسة، ئةوة  0442تووة، ئةوي تريان لة ها 0441دوو ثرؤذة هاتووة، يةكَيكيان لة 
خةلةلَيكة دةبواية حكومةت ئةوةي ثَيشووي سةحب بكات ئينجا ئةوي تر بنَيرَيت، بةآلم ئَيمة لةبةر 
ئةوةي ئةوةي دواوة خوَينراوةتةوة، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ئةوقاف لةبةر رؤشنايي ئةو ثرؤذةية 

 .هيئة نية جملسة، ئةطةرنا موالحةزةكةت بةجَيية، دكتؤر ناصح رةرمووراثؤرتةكانيان نووسيوة، 
 :رمضان غئور ناصح. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي ناوي ياساكة، ثَيويستة ناوةكةي بةو شَيوةية بَيت، ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئاييين 

ترَيت، ضونكة ئةمة هي هةرَيمي كوردستانة، ئةمة يةك، هةرَيمي كوردستان، ئةوةي نوقسانة ثَيويستة بو
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ئةو تَيبينيةي كة خوشكة طةالوَيذ نيشاني دا، تةبعةن ثَيش ئةوةي كة دانيشتنةكة دةست ثَيبكات، ئةو 
تَيبينيةيان بةهةندَيك لة ئَيمة طةياند، ئةوان مةبةستيان ئةوةية لة ناوةرؤكةكةدا وةكو ثَيويست باسي 

رابَيت، باسي مةسيحيةت و يان بايةخدان بةمةسيحيةت و بةئَينيدي و ئايينةكاني تر ئايينةكاني تر نةك
نةدرابَيت لةم ياسايةدا، لةبةر ئةوةية ئةطينا ناوي ياساكة من ثَيم واية زؤر دروستة، لةطةَل ئينارةكردني 

وقاف والشؤون الدينية وزارة اال: هةرَيمي كوردستان خبرَيتة سةري، خاَلي سَييةم الوزير يان دووةمي الوزارة
لةكورديةكةي و عةرةبيةكةي بكرَيتة هةرَيمي كوردستان، ضونكة ئيقليم مةعلوم نية، ئةمة . لالقليم

يةكةجمارة ناوةكةي دَيت، بؤية ناوي وةزارةتةكة وةكو خؤي بَيت، بة كاملي بَيت، ئينجا دوايي لةوةكاني تر 
 .لةطةَل رَينمدا ئةَلَيني وةزير يان ئيقليم، ئةبَي وةكو خؤي بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عةوني رةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باسي لَي دةكات، ثَيي . اقليم كوردستان العراق: االقليمسةبارةت بةقسةكاني دكتؤر ناصح رةقةرةي يةكةم 
 .ر سوثاسناوَيت دووبارة تكرار بَيت لة بردطةكاني ديكة زؤ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مةوزوعة جارَيكي ثَيشرتيش موناقةشة كراوة، مادام قانونةكة قانوني ئيقليمي كوردستانة، لة كوَيندةر 

 .ئيقليم بَينت مةبةسو ئيقليمي كوردستانة، رةرموو كاك ناصح
 :رمضان غئور ناصح. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةيَلَيت لةطةَل رَينمدا، ئةو تةعريئي ئيقليم ئةكات نةك تةعريئي وةزارةتةكة، لةبةر  ئةوةي كاك عوني

ئةوة ثَيويستة تةعريئي وةزارةتةكة بكرَيت، ئيقليم جوداية، كة تةعريئي ئيقليم كرا ئةبَيت تةعريئي 
 .وةزارةتةكةش بكرَيت، لةطةَل رَينو سوثامسدا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، لةو قانونةدا اقليم كوردستان العراقتةعبريةكةي دةَلَيت  :االقليمةمةوة، يةكةم نووسراية ئةمن جوابي دةد

لةكوَيندةر ناوي ئيقليم هاتبوو يةعين ئيقليمي كوردستاني عَيراق، ئةوة تةحصيل حاصلة لة قانونةكاني 
ة، لةبةر ئةوةي تريشدا هةروابووة، من داواي لَيبووردن ئةكةم لةواني تر كةداواي قسةكردنيان كردي

ئةوةلةن ئةم قانونة لة ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤمان هاتية، دواييش ئَيمة متمانةمان داوةتة ئةو 
يةعين لَيرة  وزارة االوقاف و الشؤون الدينيةحكومةتة، ئةو وةزارةتة بةو ناوةية، يةعين ناوةكةي ئةوةية، 

دةنطيشمان بؤداوة، لةبةر ئةوة ئَيستا  ي موناقةشة بكةن حةقي خؤيةتي،كةمةترةح نية، نةناوةرؤكة
دةخيةمة دةنطةوة ماددةي يةكةم، بةو تةعديالتةي ليذنةي قانوني داويةتي كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند 
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بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، يةك دوو، سَي، ضوار، ثَينج كةسي لةطةَلدا نية بةزؤرينةي دةنط 
 .تروةرطريا تكاية ماددةيةكي 

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

- :وةزارةت بؤ ئةم ئاماجنانةى خوارةوة كار دةكات: ماددةى دووةم
طةشةثَيدانى وشيارى موسوَلمانيةتى وباَلوكردنةوةى ردؤشنبريى موسوَلمانيةتى وطةوهةرى ثةيامة  -0

 .شكؤمةنديةكةى
 .ؤزةكان ءردَيكخستنى بةردَيوةبردن ءثاراستنيانضاودَيرى كردنى كاروبارى شوَينة ثري -7

ردَيكخستنى كاروبارى حةجكردنءعةمرة بؤ موسوَلمانان، بة شَيوةيةك دادثةروةرى لة دةستنيشانكردنى  -3
ئةوانةى حةجكردن دةيانطرَيتةوة دابني بكرَى، وثَيداويستيةكانى سةرةركردن ومانةوةو خنمةتطوزارية 

حاجيان دابني بكرآ، بة جؤرَيك ئاسايش دابني بكرآ وكارةكان بة باشرتين شَيوة  كارطَيرديةكانى طوجناو بة
 .اليةنة ثةيوةنديدارةكان ء بثةردَيندرآ بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةت

َيكخستنى كاروبارى بةردَيوةبردنى ئةوقافء سةرثةرشتيكردنءضاودَيريكردنى بة جؤرَيك مةرجةكانى ر-0
 .ؤ وةزارةت دابني بكاتوةقئةكان بة باشرتين سوود ب

كردنةوةى حيسابَيكى تايبةتى بؤ وةزارةتى ئةوقاف لة بانكةكانى ثشت ثآبةسرتاو، بؤ سثاردنى  -5
داهاتةكانى وةقفءخةرجكردنى بة شَيوةيةك خنمةت بة مةرجةكانى خاوةن وةقفءسوودى وةزارةت 

 .ءلةطةَل ثالنى طةشةثَيدانى هةردَيمدا كؤك بَيت
بةتى ثاكى ئيسالم وكةلتورةكةى ءردَينطرتنى زانايانى ئايينى ئيسالم ءثاراستنى ثايةى بايةخدان بة تاي -1

كؤمةاَليةتيان ءضاككردنى بارى طوزةرانيان ءدابني كردنى ثَيداويستيةكانى ضاالكى ئايينى ءنيشتيمانى 
 .ءنةتةوةيى ءكؤمةاَليةتى

 .تايةرةكانى هةرَيمى كوردستانبة هَينكردنى ثةيوةندى لة نَيوان جؤرةها ئايني ءردَيبازو  -2
نؤذةنكردنةوةى منطةوت ءشوَينة ئايينةكانى ديكة ءدابينكردنى ثَيداويستيةكانيان ءبيناكردنيان لةو  -1

 .شوَينانةى كة ثَيويسنت ءدابينكردنى خانوو بؤ ئيمام ء وتاربَيذةكان لةو منطةوتانةى كة بينا دةكرَين

المى لة جيهاندا، وهةماهةنطى كردن لةطةَل زانا ءدةزطا ردؤشنبريى ئاطاداربوون لة ردَيردةوى بريى ئيس -9
 .ءزانستيةكاندا، بؤ سوود وةرطرتن لة زانيارى ئيسالمى ءناساندنى جيهان بة طةىل كورد

بة دواداضوونى ثةرةسةندنى ثردؤطرامةكانى خوَيندنى ئيسالمى بة جؤرَيك ببَيتة هؤى وةالنانى بريى -14
ايينى ءتريؤر لة هةموو قؤناغةكانيدا ءدابينكردنى قوتاخبانةى طوجناء لة اليةنى تةكئريى ءتوندوتيذى ئ

 .بيناو وكارطَيرى ومامؤستاء دابينكردنى ثَيداويستيةكانى خوَيندن
لة نَيوان ضاودَيريكردنى كاروبارى ئايني وتايةرة وردَيبازةكان لة هةرَيمدا،بة جؤرَيك طيانى لَيبوردةيى  -11

طةَلياندا دابني بكات، وبايةخدان بة شوَينةكانى خواثةرستى لة كلَيسا ودَيرةكان دى لةئايينةكان ثةيوةن
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وهاوشَيوةيان ودةستنيشانكردنى موَلكةكانيان وبة دواداضوونى ثَيداويستيةكانيان وكاركردن بؤ 
 .كةمكردنةوةى كؤسثةكانى بةردةميان

، خاوةن ئاستَيكى زانستى وئايينى بةرزبن لة كاركردن بؤ ئامادةكرنى نةوةيةك لة زانايانى موسوَلمان -10
ضوارضَيوةى بريوباوةردى موسوَلمانيةتى دوور لة توندوتيذى وزَيدةردؤيى وبريى تةكئريى وبة ردؤشنبرييةكى 

 .رراوان و بة طيانَيكى نةتةوةيى بةرطرى لة دةستكةوتةكانى طةىل كورد بكات
لة هؤَل  وثَيداويستيةكانى بؤنة ئايينى ئامادةكردنى هةموو ئامرازةكانى خنمةتطوزارى  -13

 .وكؤمةاَليةتيةكان، بة جؤرَيك لةكاتى ثَيويستيدا باشرت ين خنمةتطوزارى ثَيشكةش بة كؤمةَلطا بكات
بةردةوامبوون لة كردنةوةى خولةكانى ثَيويست بؤ بةهَينكردنى ئيمام و وتاربَيذةكان لة هةرَيمدا،  -10

انى بضووك بؤ رَيركردنى قورئانى ثَيرؤز لة ثشووى هاويندا، بؤ سوود هةروةها كردنةوةى خول بؤ قوتابي
 .وةرطرتن لة كاتى بَيكارياندا ورَيكردنى قورئانى ثَيرؤز هةر لة منداَلياندا

وةرطرتنى دةرضووانى ئامادةيى وثةميانطا وكؤليذة ئيسالميةكان لة رةرمانطةكانى وةزارةتى ئةوقاف،  -15
نة ثَيويستةكان لَيوةرطرن، بةهؤى كةسانَيك خاوةنى ئاستى زانستى بةرزو بؤ ئةوةى سووديان لة شوَي

 .وشيارى نةتةوةيى تةواوةوة
ثةسند نةكردنى بردوانامةى دةرضووانى قوتاخبانة ئيسالمية ئةهليةكان بة هةموو ئاستةكانيانةوة كة  -11

يان هةر اليةنَيكى سةرثشك كراو لة لة اليةن وةزارةتى ئةوقارةوة يان لة اليةن وةزارةتى رَيركردنى بااَلوة 
اليةن حكومةتى هةرَيمى كوردستان دانيان ثَيدانةنراوة، بةجؤرَيك نابَى لةطةَل برديارةكانى ئةجنومةنى 

 .يان ثَيضةوانة بَيت( كؤك نةبَيت)نيشتيمانى كوردستان 
اَلوة، بةجؤرَيك ثةرةسةندن وداهَينانى ئاستةكانى خوَيندنى ئايينى لة ثةميانطاو خوَيندنى با -12

 .دةرضووانى زانايانى خاوةن توانا لة وتاربَيذى وردَينمايى ئايينى ورةتواى شةرعى دابني بكات
 :بةردين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :تعمل الوزارة على حتقيق االهداف االتية :املادة الثانية
 .وجوهر رسالتها السامية تنمية الوعي االسالمي ونشر الثقافة االسالمية -1
 .رعاية شؤون االماكن املقدسة وتنظيم ادارتها وصيانتها -0
تنظيم امور احلج والعمرة للمسلمني بشكل يؤمن العدالة يف اختيار املشمولني باحلج وتأمني متطلبات  -3

بالتنسيق مع الوزارات السفر واالقامة واخلدمات االدارية الالئقة باحلجاج ومبا حيقق االمان واالداء االحسن و
 .واجلهات ذات العالقة

تنظيم شؤون ادارة االوقاف واالشراف عليها ومراقبتها ومبا يؤمن حتقيق شروط الواقفني والفائدة  -0
 .القصوى للوزارة
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فتح حساب خاص لوزارة االوقاف يف البنوك املعتمدة اليداع ايرادات الوقف وصرفها على وجه خيدم  -5
 .فعة الوزارة وباالنسجام مع خطة التنمية يف االقليمشروط الواقف ومن

االهتمام بالدين االسالمي احلنيف وتراثه واحرتام علماء الدين االسالمي واحلفاظ على مكانتهم  -1
االجتماعية وحتسني اوضاعهم املعاشية وتوفري ما يلزم ملمارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والقومية 

 .واالجتماعية
 .الروابط بني خمتلف الديانات واملذاهب والطوائف يف اقليم كوردستانتوثيق  -2
تعمري املساجد واجلوامع ودور العبادة االخرى وتأمني متطلباتها وانشائها يف االماكن الالزمة وتأمني دور  -1

 .لالئمة واخلطباء يف اجلوامع اليت ستتم انشاؤها
 وحتقيق التماس مع علمائها ومؤسساتها الثقافية والعلمية مواكبة مايستجد يف الفكر االسالمي يف العامل -9

 .الستزادة املعرفة االسالمية وتعريف العامل بالشعب الكوردي
متابعة تطوير املناهج الدراسية للدراسات االسالمية ومبا يؤدي نبذ الفكر التكفريي والتطرف الديين  -14

بها من حيث البناء واالدارة واالساتذة وتأمني مستلزمات واالرهاب مبختلف مراحلها وتأمني املدارس الالئقة 
 .الدراسة

رعاية شؤون االديان والطوائف واملذاهب يف االقليم ومبا حيقق روح التسامح بني االديان وتأمني االتصال  -11
ل على معها واالعتناء بدور العبادة من كنائس و اديرة وما شابه وضبط ممتلكاتها ومتابعة احتياجاتها والعم

 .تذليل الصعوبات اليت تواجهها
العمل على تهيئة جيل من العلماء املسلمني يتميزون مبستوى علمي ديين عال ضمن اطار العقائد  -10

االسالمية السمحاء وبعيدين عن التطرف والغلو والفكر التكفريي، وبثقافة واسعة ومتحلني بالروح القومية 
 .ومدافعني عن مكاسب الشعب الكوردي

تهيئة كافة وسائل اخلدمات من القاعات واملتطلبات الالزمة للمناسبات الدينية واالجتماعية بشكل يؤمن  -13
 .تقديم افضل اخلدمات للمجتمع عند احلاجة

ادامة الدورات الالزمة لتقوية االئمة واخلطباء يف االقليم وكذلك فتح دورات للتالميذ الصغار لتعليم  -10
 .طل الصيفية الستغالل اوقات فراغهم وتعليمهم القران الكريم منذ الصغرالقران الكريم يف الع

ضمن دوائر وزارة االوقاف لالستفادة منهم يف ات واملعاهد والكليات االسالمية استيعاب خرجيي الثانوي -15
 .االماكن الالزمة بعناصر ذات مستوى علمي عالي ووعي قومي كاف

ن املدارس االسالمية االهلية وبكافة مستوياتها الغري معرتف بها يف وزارة عدم االعتبار لشهادات التخرج م -11
االوقاف او من وزارة التعليم العالي او من اية جهة خمولة ضمن حكومة اقليم كوردستان على ان التتعارض 

 .ذلك مع القرارات الصادرة من اجمللس الوطين
عاهد وكليات والدراسات العليا ومبا يؤمن ختريج تطوير واستحداث مستويات للدراسات الدينية من م -12

 .علماء مقتدرين يف اخلطابة واالرشاد الديين والفتاوي الشرعية
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاك عوني ثَيم باشة رةقةرة رةقةرة، خبوَينرَيتةوة ئةطةر رةقةرةيةك . راي ليذنةي ياسايي تكاية

ويت هةبوو، تةصويت دةكةين ئةطةر ناثَيويست بةتةصويو طؤردانكاري بةسةردا كرا، ثَيويسو بةتةص
نةكرد، دوايي تةصويت لةسةر هةموو ماددةكة دةكةين، ئةويش مشول دةكاتن بةآلم ئةو رةقةرةيةي كة 

 .طؤرداني بةسةردا دَينت، تةصويو لةسةر دةكةين رةرموو بيخوَينةوة

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 (.310، 1) بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان ليذنةي ياسايي هيض موالحةزةيةكي نية بةنيسبةت رةقةرةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مال سعدالدين رةرموو
 :بةردَين مالسعدالدين مال عبدا  مولود

 .بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن
ببتة . وجوهر رسالتها الساميةكةليمةي بةخصوصي رةقةرةي يةكةم، ليذنةي ئةوقاف ثَيي واية كة 

 .بةنيسبةت رةقةرةي دووةم هيض موالحةزةمان لةسةر نية. ومبادىء رسالتها السامية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر جةنابي وةزير رةئي هةية مباديء رةقةرةي يةكةم ليذنةي ئةوقاف جوهةرةكة دةيةوَيت بيكاتة 
موارقن، كةس قسةي هةية لةسةر رةقةرةي يةك، جةنابي وةزير ثَيي  مباديءلةسةري جةوهةرةكة بكرَيتة 

ليذنةي ياسايي ثَيي واية ئةو رةقةرةية باش هاتووة، كاك ئارام نوقتةي  مباديء،باشة جةوهةرةكة بكرَيتة 
 .ينامي ضيت هةية رةرموون

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ناقةشة ئةكةين يان هةموو ماددةكة بةطشوئَيمة رةقةرة بةرةقةرة مو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةقةرة بةرةقةرة، لةبةر ئةوةي جياوازي هةية، ئةطةر رةقةرة بةرةقةرة نةكةين، تؤزَيك ئاَلؤزي ثةيدا 
لةموناقةشةكةدا لةبةر ئةوة رةقةرةي يةكةم ئَيستاكة ناو دةنووسم، رةرموو كاك عومسان نوقتةي دةبَيت، 

 .نامت هةيةني
 (:باني ماراني)عبدا  قادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رةقةرة بةرةقةرة زؤر زؤري ثَيدةضَيت، ماددة بةماددة بَيت باشرتة، وا بنامن ئةنداماني ثةرلةمانيش 

 .هةموويان رايان واية، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ةوَيت قسة بكاتن، ئةوة ئةو قسةية زؤر راستة، يةعين ئةو رةقةرةية كةس بي 54ئةطةر هةر رةقةرةيةك 
ناوي بؤ بنووسم باشة دةيكةينة، هةموو ماددةكة موناقةشةي دةكةين، كاك  54ئةوةندة هةَلناطرَينت، من 

 .عوني رةرموو
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اوخؤي ثةرلةماني كوردستان، دةبَي ماددة بةماددة بكرَيت نةك رةقةرة موناقةشةي ماددة بةثَيي بةيردةوي ن

بةرةقةرة، بةآلم ئَيمة طومتان خؤمان سكوت كرد، با بردوات بةئاساني بةآلم برادةران زؤريان دةيانةوَيت 
ت مانطي تر تةواو نابَيت، ماددة بةماددة بَي 3، 0لةسةر ئةو رةقةرةية قسة بكةن، ماناي واية ثرؤذةكة بة 

 .و ناحيةي قانونيش تةواوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة رةئي ليذنةي قانوني لةسةر ماددةكة خبوَينةرةوة رةئي ليذنةي ياسايي دوايي رةئي ليذنةي ئةوقاف، 
تكاية موالحةزةي رةئي ليذنةي قانوني بكةن، كة رةئي دةدةن رةئَيك مةدةن كة ليذنةي قانوني 

كردبَي، يان ثةسةندي كردبَي يان طؤردانكاري كردبَيت، موالحةزةي بكةن ئَيستاكة، بؤ ئةوةي موالحةزةي 
 .ئةطةر خياليف ئةوةش بوو ئينجا قسةي بكةن، رةرموون

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

  -:ا يلي ثانيًا ـ فيما يتعلق باملادة الثانية من املشروع تقرتح اللجنة و توصى مب
 :و صياغتها كاآلتي ( 5و0)دمج الفقرتني  -1
تنظيم شؤون ادارة األوقاف و االشراف عليها و مراقبتها مبا يؤمن حتقيق شروط الواقفني و الفائدة }

القصوى لالستثمار و ايداع ايرادات الوقف أو اية ايرادات أخرى يف حساب خاص باسم الوزارة و صرفها على 
 .{واقفني و منفعة الوزارةوجه خيدم شروط ال

 .اىل اقليم( االلف و الالم )منها واضافة ( 2)من اخري الفقرة ( كوردستان)حذف كلمة  -0
 :منها كاآلتي ( 1)صياغة الفقرة  -3
انشاء و تعمري املساجد و اجلوامع و دور العبادة األخرى و تأمني متطلباتها يف االماكن الالزمة و تأمني دور }

 .{طباء يف اجلوامع اليت ستتم انشاوءهالالئمة و اخل
و دوره يف الدفاع عن االسالم و نشره و اغناء تراثه الثقايف و )منها ( 9)اضافة ما يلي اىل اخري الفقرة  -0

 (.احلضاري
 :و صياغتها كاآلتي ( 12و  14)دمج الفقرتني  -5
نبذ الفكر التكفريي و االحلادي و التطرف  متابعة تطوير املناهج الدراسية للدراسات االسالمية مبا يؤدي اىل }

الديين و االرهاب يف خمتلف مراحلها و تأمني املدارس الالئقة بها من حيث البناء و االدارة و االساتذة و تأمني 
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مستلزمات الدراسة و استحداث مستويات للدراسات الدينية من معاهد و كليات و الدراسات العليا مبا يؤمن 
 .{درين يف اخلطابة و االرشاد الديين و الفتاوى الشرعيةختريج علماء مقت

 :كاآلتي ( 11)صياغة الفقرة  -1
رعاية شؤون األديان و الطوائف و املذاهب يف االقليم مبا حيقق روح التسامح بني األديان و تأمني التواصل  }

 .{معها و االعتناء بدور عباداتهم
 (.شعب كوردستان)اىل كلمة ( 10)فقرة من اخري ال( الشعب الكوردي)تبديل كلمة  -2
 .جلمالية الصياغة( اخل...استغالل )املبتدأة من ( 10)حذف اجلملة االخرية من الفقرة  -1
من بعد ( بعناصر)و حذف كلمة ( 15)اىل ما بعد و الكليات االسالمية يف الفقرة ( يف االقليم)اضافة كلمة  -9

 .منها( الالزمة)كلمة 
منها لعدم ورود ادراجها ضمن اهداف الوزارة و تعاجل ضمن التعليمات اليت ( 11)لفقرة الغاء و حذف ا -14

 .تصدر من الوزارة عند البت يف مثل هذه القضايا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس بةكورديةكةي خوَيندتانةوة ثَيشرت، بةعةرةبيةكةش ليذنةي ئةوقاف خوَيندوَيتيةوة، ئةطةر 
جارَيكي تر بيخوَينَيتةوة، ئةطةر نا ئةو ماددةية، دةخيةمة موناقةشةوة، كَي دةيةوَيت  ثَيويستيتان ثَييةتي

 .قسةي بكاتن، بةخوا وابنامن هةموو ئةندامان داوا دةكةن قسةي بكةن، ناو دةنووسم رةرموو كاك احسان
 :بةردَين احسان عبدا  قاسم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ية، ثرت دةربردييَن ياساي وةزارةتةكا ئةوقارا وآلتةكي ئيسالمي دكةت وةكو ئةظ ياساية لةبةندي دوويا هات
وآلتةكي دميوقراتي من دةبينم تةجروبةي دميوقراتينة، هةمي مةراهيم وبةندا تَيدا هاتينة خوارَي، ثرت بؤ 

سي ئاظاكرنا شةخصيةتةكا ئيسالمية كوردستانَي، نةك شةخصيةتةكا تةساموحية، راستة لة هاميشيدا بةح
تةساموحي و ثيكظة ذياني كري، بةس خؤ خبؤ ركري ئيسالمي ديتو بآلوظكةيةوة، بةر هةندَيك بريكردنةكا 
دي بكةينةظة كو بطوجنيت لةطةل بنةمايا دميوقراتيةتَي دة باشرت بينت، ئةظة يةك، دوو ئةز دةبَيذم هةميا 

كةن، حةقَيكي سروشو هةبت بؤ ئايين ى لة جظاكي كوردستانا بآلظ بماف و ئازاديا كو بؤموسوملانا هةئةو 
 .ديرت، ئيشارةت تَيدا هةبت بؤ ئايين ديرت، ذ ئةو ماف هةبنت، ئةوان بريو باظةردَيت خؤ بآلظ بكةنةوة

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ثَيش ئةوةي قسة بكةن شةرت نية بةتةسةسول بيخوَينمةوة، لةبةر ئةوةي لةدةرةوة بَينت 
 .دبَيتةوة، لةدةرةوة بَينت دةسووتَيت ناوي باشة، رةرموو كاك ئارامناويم خوَين

 :ارام رسول مامندئبةردَين 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من سةرةتاي قسةكامن لة ثَيشنيارَيكةوة دةست ثَيدةكةم بؤ بةردَين جةنابي وةزير، ثَيمان باش بوو هةوَل 
لة ناوي عةرةبيةوة بطؤردن بؤ ناوي كوردي، بةتايبةتي بدةن، بؤ ئةوةي ئةطةر بكرَيت ناوي منطةوتةكان 

ثَيم واية بؤ جيلي ئايندة، ئةوة تةئسريَيكي زؤري دةبَيت لةهةمان كاتدا، ثَيشنياري ئةوة دةكةم كة وةزارةت 
هةوَل بدات، كتَيبخانةيةكي ئاييين بة زماني كوردي دامبةزرَينَيت، بؤ دةوَلةمةند كردني ئاييين ئيسالم و 

ئايينةكاني تريش، لةطةَل كةلتورو زماني كوردةواري، لة بردطةي شةشةم ثَيشنياري ئةوة دةكةم، لة  سةرجةم
جَيطاي وشةي ئيسالم، ئايني دابنرَيت بؤ ئةوةي ئةو ئيمتيازاتانةي كة بؤ زاناياني ئاييين ئيسالمي 

 .تةوة، زؤر سوثاسدةستةبةر دةكرَين، بؤ كةسايةتية ئايينية كاني تريش بةهةمان شَيوة جَيي بكرَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَين رةرموو
 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي تةئيدي قسةكاني كاك ئيحسان و ئينجا مةسةلةي طؤرديين ناوي منطةوتةكانيش هي كاك ئارام 

كةم و هيوادارم برادةران بةهةَلة لَيم تَينةطةن،  ئةكةم، دةستيان خؤش، بةرداسو من لة بردطةي يةكةم حةزة
ي زياتر موسوَلمانة، كةواتة وةعي %94لة وآلتةكةي ئَيمة هةموو جارَيك ئةَلَيني لة  تنمية الوعي االسالمي

ئيسالمي هةية لةناو ئَيمةدا، تةمنية يةعين ضي، رةنطة لَيكدانةوةكة، تةرسريةكة، خراث لَيك بدرَيتةوة، لؤ 
كةمن عةرةبيةكةم لةالية، ديقةت  نشر الثقافة االسالميةمةسةلةي بةكار هَيناني ئةوة يةك، دوو  ئايندة لؤ

بدرَيت بآلوكردنةوةي رؤشنبريي ئيسالمي رةنطة وةكو ئةو بآلوكردنةوةية ئةو رؤشنبريية نةبَيت 
دا، ئةم مةسةلةية كةبراياني يةكطرتوو، يان كؤمةَل لَيرة بآلوي ئةكةنةوة رةنطة بةجؤرَيكي تر لةدوا رؤذ

بآلوبكرَيتةوة، لةبةر ئةوة حةزةكةم ديقةت بدةين، من ئةو خاَلة بةزيادة دةزامن، بةتةوةقوعاتي ئَيمة 
موسوَلمانةو ئةوةي هةية، يةك، دوو لَيرة لة خاَلي هةشتةم، باسي ئةوة دةكات خانوو بؤ ئيمام و خةتيب 

بكةين لةطةَل وةزارةتةكاني تر، ئايا وتيتمان  وئةوانة دروست بكرَيت، ديارة حةق نية ئَيمة جياوازي
بؤ ئةوة دروست بكات، ئةمة  ،وةزارةتي تةندروسو بؤ دكتؤر ،ثَيويستة وةزارةتةكان خانوو بؤ رةرمانبةر

لةاليةك يةعين نابَي جياوازي دروست بكرَيت، بةردٍِاي من ئةوة بةكارَيكي باش نازامن، دوو بةدَلنياييةوة 
ةربضَيت، رؤذي كةبآلوكرايةوة هةموو مةاليةكان دةضنة سةري مامؤستا شَيخ حممد سبةيين ئةو قانونة د

دةَلَين كوا خانوو ئةوة قانون دةرضووة كة خانوومان بؤ بكةن، ئةويش تووشي بةآلو ئةو شتانة دةبَيت، 
 .خؤمشان ئيمكانيةتي وآلتي خؤمان دةزانني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةجَيية، بةآلم من ئةطةر جةنابي وةزير، ئيجازة بدةي لة يةكةم رةقةرةدا،  زؤر سوثاس، ئةو موالحةزةية

بؤ ئةوةي تةرسريات نةبَينت، نةيوروذَينَيتةوة، من ثَيم واية  مبادىءكة جةوهةرةكة موارةقةتت كرد ببَيتة 
تةوة، بؤ ئةوةي ساميةكة هةندَيك مةعناي تريش دةطرَيرسالتها مسحاء  لةجياتيمباديء رسالتها السمحاء 
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ةكة دابنَين، ديين ئيسالم مةباديئي سةحماية بؤ ئةوةي مسحاءرةنطة ئةطةر رازي بَيت، ضونكة  ئةطةر 
ئيشارةت بَينت كة ثَيكةوة ذيانة لةطةَل ئةديانةكاني تردا، ئةو موالحةزةية جةنابي وةزيريش موارقة بؤ 

 .ئةوةي تيكراري نةكةنةوة لة قسةكانتانا، كاك ئةندريؤس
 :ندراوس يوخنا طورطيسبةردَين ا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئاماجنَي وةزارةتَي ئةوقاف لةم ياسا بةشَيوةي تايبةمتةندي بة ئايين ثريؤزي ئيسالم هاتووة، لؤية ئَيمة داوا 

تنمية باببَيـتة  تنمية الوعي االسالميدةكةين كة بةشَيوةيةكي طشو بَين، بؤ منوونة لة خاَلي يةكةم دةَلَيت 
االهتمام بالدين االسالمي احلنيف لة خاَلي شةشةم، ، نةك تةنها ئيسالميي الديين ونشر الثقافة الدينية الوع

، نةك تةنها ئيهتيمام بةديين ئيسالمي يان وتراثه واحرتام علماء الدين االسالمي واحلفاظ على مكانتهم
بةطشو مايستجد يف الفكر الديين اببتة ب مواكبة مايستجد يف الفكر االسالمي: عولةما لةخاَلي نؤيةم دةَلَيت

ببتة ديين، ضونكة مةدارسي ديين  متابعة تطوير املناهج الدراسية للدراسات االسالميةلة خاَلي دةهةم، 
الدين،   علماءالعمل على تهيئة جيل من )مةسيحيش هةنة، وا بنامن ئينيديش هةنة، خاَلي دوازدةم 

، وةئاخري خاَل كوردي باببَيتة كوردستاني (الديينية ار العقائديتميزون مبستوى علمي ديين عال ضمن اط
  جطة لةادامة الدورات الالزمة لتقوية رجال الدين  ليذنةي ياسايش ئاماذةي ثَيكرد، لة خاَلي ضواردةم،

 االئمة واخلطباء وكذلك فتح دورات للتالميذ الصغار لتعليم الكتب الدينية يف العطل الصيفية الستغالل اوقات
، لَيرةش كولياتي مةسيحي هةنة، نةك خرجيي الثانويات واملعاهد والكليات الدينيةلةخاَلي ثازدةم،  فراغهم

عدم االعتبار لشهادات تةنها ئيسالمي كوليةي بابل لَيرة هةنة لة دهؤك هةنة، ئاخر شت لة خاَلي شازدةم، 
 .نةك االسالمية، سوثاس التخرج من املدارس الدينية،

 :ؤكي ئةجنومةنبةردَين سةر
 .كاك شَيخ جعئر رةرموو

 :معروف مصطفى بةردَين جعئر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من دوو ثَيشنيارم هةية، ئةطةر بةخوا طوَيبطرن باشة، بةس طوَي ناطرن، يةكَيكيان نةهاتووة لة ياساكةدا، 
انةكاني كة، يةعين ئةوي لةماددةي دوو بردطةي شةش خاَلَيكي وةكو بردطةي شةش بنووسرَيت بؤ ئةدي

بردطةيةكي كة زياد بكرَيت وةكو بردطةي شةش، ئةمة يةك دوو يةك موشكيلة هةية، لة كوردستان 
تةكيةيةكي زؤر هةية جةنابي وةزير ئةزانَيت، ئةو تةكيانة تا ئَيستا هةموو رةبنت بةموديريةتَيكي عام لة 

كرَيتةوة، كة رةبت بن بةوةزارةتي ئةوقاف بةغدا، ئةبَي ئةو تةكيانة لةخاَلَيكدا لَيرةدا جَيطةيان ب
وكاروباري ئاييين، ئةطةر ئةو تةكيانة رةبت نةكرَيت، ئيلتينامات بةوةزارةتي ئةوقارةوة ناكةن، زؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سؤزان خان رةرموو
 :بةردَين سؤزان شهاب نوري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاك ئةندريؤس ئةكةم، بة رداسو بؤ ئةوةي كة هةموو ئَيمة سيستةمَيكي  من ثشتطريي ثَيشنيارةكاني

دميوكراسي لةكوردستان ثةيردةوي بكةين ودايبمةزرَينني، ثَيويستة اليةنَيك زةق نةكةينةوة بةسةر 
اليةنةكاني ترا، ئَيمة لَيرة كؤمةَلَيك ئايني و ئاييننا لةكوردستاندا هةن، با هةر هةموومان بةثَيكةوة 

انَيكي دميوكراسيانةو بةطيانَيكي لَيبووردةييةوة لةطةَل يةكدا بني، ئةو زةقكردنةوانة لة صاَلحي ئَيمةدا ذي
نية، هةرضةندة كاك خؤرشيد كؤمةَلَيك مةعلوماتي داييَن منيش سةبارةت بةشئوني كةنيسةي مةسيحي 

اَلةتدا، ئةتوانني ئَيمة ضارةسةري كةلةاليةن ثاثاي ظاتيكانةوة ئةو شتانة جَيبةجَي ئةكرَيت، بةآلم لةزؤر ح
باالديان بَيت  االهتمامبَيت، لة خاَلي شةشةمدا، ، تنمية الوعي الديين بكةين، بؤ منوونة لةخاَلي يةكدا، 

سةبارةت بةخاَلي هةشتةم من رةئَيكي كةم هةية، راستة دروست كردني كةنيسةو مةعابيدةكان كة ظاتيكان 
و قةشةكاني كةلَيرةن، سةرثةرشو كةنيسةكان ئةكةن، رةرقيان نية، سةرثةرشو ئةكات، بةآلم مةتران 

لةطةَل هي ئَينيدييةكانيش بةهةمان شَيوة، كاتَي كةتؤ ئةو شوَيين عيبادانة دروست ئةكةيت، جَيطا بؤ 
 .ئةوانيش بكرَيت

 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةقةكةت تةواو سوثاس كاك باثري رةرموو

 :َيمانبةردَين باثريكامال سل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة برادةران زؤربةي قسةكاني منيان كرد، تةنها من دةمةوَيت تةئكيد لةيةك شت بكةمةوة، مةسةلةي 
جطة لةديين ئيسالم ئةو ئايينانةي كةلةكوردستان هةن، بؤ مةبةسو ثاراستين تةبايي بؤ مةبةسو ئةو 

ي كوردستان دةبَيتةوة بةتايبةتي لة ناوةندي جيهانيدا، كة زؤر كَيشةو طررتانةي كةئَيستا رووبةرووي خةَلك
موزايدات دةكرَيت، زؤر مةشاكيل دةكرَيت بةناوي ئةوةي كة طرنطي بةبراياني مةسيحي يان ئَينيدي وةكو 
ئةو طررتانةي كةئةو ضةند رؤذةي رابردوو ديتمان، بةمةبةسو ئةوة كةتةماشاي ناوةرؤكي ياساكة 

يةكي بةدينةكاني تر نةداوة، تةنها تةركيني كردؤتة سةر ديين ئيسالم، بؤية من دةكةين، هيض طرنط
ثَيشنيار دةكةم هةموو ئةو وشانةي كة باسي موسوَلمانَيو و ئاييين ئيسالمي تَيداية، ئةوة بكرَيتة ثياواني 

بةشَيوةيةكي  كةلةمانةدا هاتووة، من( 10-1-0-1)ئاييين زائيدةن بكرَيتة ئاييين، ئةوةي كةلة رةقةرةي 
طشو ثشتيواني لةٍراي برادةراني ثَيشوو دةكةم، زياتر بةمةبةسو ثاراستين ئةو تةباييةو يةكخسنت و يةك 
هةَلوَيسو سياسي، بةتايبةتي لةورؤردا كة رووبةروو بووينةوة، من ثَيم باشة ردةضاوي ئةوة بكةينةوة، تةنها 

شو لة ئاماجنةكاني وةزارةت دةَلَيم، بؤية جارَيكي تر تةركين نةكرَيتة سةر ديين ئيسالم بةشَيوةيةكي ط
 .تةئكيد دةكةمةوة، مةسةلةي موسوَلمانَيو و ئيسالمي بةتةنها نةبَيت، ببَيتة ئاييين و ثياواني ئاييين
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال رةرموو

 :بةردَين مجال مشعون ايليا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ارةتةكة هةر وةكو خؤي مايةوة، مةنتقيةن ئةبَيت ناوةردؤكةكةشي بطوجنَيت لةطةَل ناوةكةي، مادام ناوي وةز
فيما يتعلق بؤ ئةم مةبةستة من ثَيشنيار ئةكةم، ئيقرتاحَيكم هةية، ئةهدارةكان بكرَيتةوة بةسَي بةش، 

 علق بالديانة ئيزيديةفيما يت( 0-3-0-1)فيما يتعلق بالديانة املسيحية، ( 0-3-0-1)بالديانة االسالمية، 
ئةويش ئاوها، بؤ ئةم مةبةستة ئةم ماددةيةي ئَيستا دواخبرَيت، نوَينةرَيك لة براياني مةسيحي و 
يةكَيكيش لة براياني ئَينيدي، لةطةَل ليذنةي ياسايي وجةنابي وةزير دابنيشن، ئةو ماددةية بةو شَيوةية 

بردطةكان بةشَيوةيةكي عام هةروةكو برادةران باسيان رَيك خبرَيت، ئةطةر هةر وةك خؤي مايةوة، ثَيويستة 
 وضبط ممتلكاتهاكرد، ئةوة مةنتقيةن واية دةبَي وابَي، بةنيسبةت بردطةي يازدة، موستةلةحَيك نووسراية 

بةرداسو ووشةيةكي زؤر قورسة، ئةوة ناكرَيت سيستةمَيكي ديانةتي مةسيحي، وةقئي كةنيسي سيستةمَيكي 
ئريتيباتي هةية بة بةتريقيةي بةغدا، لةوَيشةوة ثةيوةندي هةية بة ظاتيكانةوة، ئةمة تايبةتي خؤي هةية، 

 .سوثاس، ضؤن دةكرَيت بة ممتلكاتي وةقئي كةنةسي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجالي تر رةرموو
 :بةردَين مجال حممد قاسم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كرد، تةنها يةك تَيبيين ئةَلَيم، لة ئةهدارةكاندا بري لةوة ئةوةي من لةركرما بوو برادةران باسيان 

 .بكرَيتةوة، كة لةطةَل ناوةرؤكي ياساكةدا بطوجنَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، مامؤستا حةسةن رةرموو
 
 

 :بةردَين حسن بابكر ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةندَيك شتم هةية كة بؤ برادةران دةمانةوَيت زياتر رووني بكةينةوة، بةرداسو دةقةيةك زؤر كةمة من ه
ي %91ئَيمة كة باسي ئيسالم ئةكةين، شتَيكي تازة نية، ئَيمة لةكوردستاندا باسي ئيسالم بكةين، لة 

خةَلكةكة موسوَلمان بَيت، يةعين ئةو ياساية كة دةردةضَيت باطرنطي بةهةموو دينةكان بدرَيت، بةآلم هةر 
ةي بةثَيي ئةندازةي خؤي، مةسةلةي ناوي عةرةبي و ئةوشتانة، لة كوردستاندا ناوي ئينطليني زؤريش دين
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هةية، بؤ منوونة بازارد، دوكان، مةسةلةن زؤر شو تريش، ئةطةر ئةو ناوة ئةجنةبيانة البربَين وبكرَينة 
وَلمانَيو بكرَيتة وشياري كوردي ئةوة شتَيكي زؤر باشة، لة بردطةي يةكدا طةشةثَيداني وشيارَيو موس

ئيسالمي باشرتة، بآلوكردنةوةي رؤشنبريي موسوَلمانَيو بكرَيتة رؤشنبريي ئيسالمةتي، وةكو تةرجومة 
كردن، رةقةرة سَي رَيكخستين كاروباري حةجكردن و عةمرة، بكرَيتة حةج وعةمرة كردن، لة رةقةرةي 

و نؤذةنكردنةوةي منطةوت و شوَينة  هةشت، دروست كردني منطةوت زياد بكرَيت، دروست كردن
ئايينيةكان، ضونكة بةرداسو ئَيستا لةهةولَيردا، شتَيك بآلوة دةَلَين كةوةزارةتي ئةوقاف لة هةندَي طةردةكي 
هةولَير دروستكردني منطةوتي قةدةغة كردووة، بؤ منوونة طةردةكي شادي، سةروةران، هةظاآلن، هةولَيري 

هةزار ماَل دةبَيت، يةك منطةوتي لَي دروست نةكراوة، بةبيانووي ئةوةي  15ة تازة، نؤي وةزيران، زياتر ل
كةلةطوندةكان منطةوت نية، با دةوَلةمةندةكان بضن لةطوندةكان منطةوت دروست بكةن، لة رةقةرةي نؤدا، 

ةي ناساندني جيهان بةطةلي كورد، كورد جيهان دةناسَيت بكرَيت ناساندني طةلي كورد بةجيهان، لة رةقةر
دة بةدواداضووني ثةرةسةندني ثرؤطرامةكاني خوَيندن، بكرَيتة بةرةو ثَيش ضووني ثرؤطرامةكاني 

ياسايي ئاماذةي ثَيدا، خوَيندن، رةقةرة شازدةش، وةكو سةالحيةتَيكي وةزارةت ئةوة البربَيت وةكو ليذنةي 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خضرمامؤستا زؤر سوثاس، كاك ثري 

 :خليل سليمان خضر َينبةرد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةك ديدا من هةبوونا دوو بةردَيوةبةريا طشتيا بؤ كاروباريا ئينيديا ئةز باسي ئَينيديا دكم، يان كريستينا 
عايدي وانة، سةربة وةزاريا بودجةيا وةزاريا، نةوةكي ثَيكتيظيا، وةكو بةرَيوةبةريا طشتيا ئَينيديا، سودَي 

وةربطرَي، تو كةرمكة مة دةرد هةنة، وةزارةتا ئةوقاف و كاروباري ديين، بةس ئَيكساني لةناو هةر وَي ذَي 
سَي ديانةتدا نينة، لة هةظاَلَي خؤ ئةندامي ثةرلةماني دبيستم، دةَلَين موسوَلمان ئةكسةرييةتةو، ئةمة 

 .دميوقراتيةتة، كة دميوقراتيةتة و ئةوان ئةكسةرَينت، ئَيمة ضوو ناظَيت
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

 .سوثاس دةقةكةت تةواو بوو، ئَيستا كاك دكتؤر كةمال ناوي نووسيوة رةرموو
 (:كةمال كةركوكي. د) بةردَين حممد قادر عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
َيت لة حةقيقةت هةموو دينَيك موقةدةسة بؤ ئةوانةي كة ئيعتيقاديان ثَيي هةية، ئيرت ئةو دينة ئيسالم ب

يان مةسيحي يان ئَينيدي بَيت، بؤية من ثَيشنيارَيكم هةية، بؤ ثةرلةمانتاراني بةردَين ئةطةر موارةقةت 
خاَلةدا هاتووة هةمووي طرنط و ثريؤزو باشن بكرَي، بةآلم مشولي هةر سَي دينةكة  12بكةن، ئةوةي كةلةم 
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لة موناقةشةكة بَينني و دةنطي بؤ بدةين بكات، بؤ ئيسالم، بؤ مةسيحي، بؤ ئَينيدي، ئةطةر ئةمة بنب واز 
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عوني رةرموو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بردطة بةتةواوي  2ئةطةر بةوردي موالحةزةي ئةهدارةكاني ماددةي دوو لة ثرؤذةكةدا بكةين، دةبينني 
بَيجطة لةوةش هةندَيك لةبرادةران دةَلَين (12-13-11-1-2-0)دةكات، لةوانة بردطةيباسي ئةديانةكاني تر 

بةعةدالةت تةوزيع نةكراية، موديرياتة عامةكان، ئةطةر موالحةزةي ئةويش بكةين، يةك موديريةي عامة 
ا هةية بؤ شئوني ئيداري ومالي ئةويش تةمسيلي هةموو ئةديان دةكات، يةك موديريةي عامة هةية تةنه

 .بؤ حةج وعمرة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كاك عةوني تةنها لةسةر ماددةي دوو موالحةزة بدة، تكاية دوايي دَيينة سةر مباديئةكان كةي هاتينة 
وَيندةر باسي دةكةين، ئةطةر ئيجازة هةبَينت من داوا دةكةم جةنابي وةزير رةئي لةسةر ئةو بؤضوونانة 

 .ل بكاتن، رةرموو جةنابي وةزيربداتن، رةئَيك كة حكومةت تةمسي
 :وةزيري ئةوقاف وكاروباري ئاييين/ بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ئةمةوَيت عةرزتان بكةم، ئةو مةسةلةيةي كة باسي ئةكةن ئَيستا، ئةو دةزطايةي كةباس لةياساكةي 
وميةكان، وةزارةتي ئةوقاف وكاروباري ئاييين ئةكةين ئَيستا، بةرداسو جياوازة لةطةل هةموو دةزطا حك

جياوازة لة هةموو وةزارةتةكاني تر، لةطةَل مةسةلةيةكي  زؤر حةساس و هةستيار وطرنطدا تةعامول 
دةكةين، ئَيمة رؤذانة تةعامول دةكةين لةطةَل خةَلكَيكدا كة ثيوةنديان بة ذيان وثاش ذيانيشةوة هةية، بة 

هةية، ئةمةي ئةمردؤ ئةم بةيانية روويدا زؤر ثةيوةندي بة وةزارةتي مةسائيلي ذيان و مادييشةوة 
ئةوقارةوة هةية، لةبةر ئةوة تكا ئةكةم لة براياني بةردَيني ئةنداماني ثةرلةمان زؤر بة وردةكاري تةعامول 

بةحةقيقةت سةرجةم كةنيسةو قةشةو ثياوي / بكةن لةطةَل ئةم مةوزووعةدا، دَيمة سةر باسي دووةم
هةروا مةسيحيةكان ئَينيديةكان كاكةييةكان، بؤ خؤيان دةزطاي دينييان هةية، ئَيمة هيض  ئاييين

ثةيوةنديةكمان نية لة شئوني ماليان، لة داردشتين بةرنامةكانيان، بةآلم بةنيسبةت ثياواني ئاييين 
داية، يةعين لةذَير كؤنرتؤَلي وةزارةت% 144موسوَلمانةوة، منطةوت، ئيمام جومعةو جةماعةت هةمووي لة 

ئَيمة ناو بةناو هةرتةي ثَيشوو بة ئيمامةكاني هةموو كوردستامنان رداطةياندووة كة مةسةلةي ئةو 
كارةساتةي كة رووي داوة قسةي لةسةر مةكةن، بؤ رداطرتين ختورةتي وةزعةكة بؤ رداطرتين ئةمن و ئاسايش 

 ،ومتان تةتةروف مةدةن بةو مةوزوعةلةكوردستان، هةموويان بةقسةيان كردين، بة سوثاس و تةقديرةوة، 
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ضونكة لةوانةية ئيسارةي خةَلك بكرَيت، مةشاكيل دروست ببَيت، ئةطةر دامةزراندني مامؤستاي ئاييين 
ئيمام وخةتيب تةرريعيان، خانوويان مةنهةجي ديراسيي منطةوت، بانطدانيان، هةمووي ئَيمة كؤنرتؤَلمان 

ةت جَيطةي ئاييين براياني مةسيحي و ئَينيديةوة، ئَيمة بة هيض كردووة، بةآلم بةنيسبةت كةنيسةو بةنيسب
شَيوةيةك ئاطامان لَييان نية، نة تةدةخول ئةكةين مينانيةي تايبةتي خؤيان هةية، لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة 
وةكو وةزارةتي ئةوقاف، وةكو حكومةتي هةرَيم كراوةين، بةنيسبةت ئايينةكاني ترةوة، ئامادةين هاوكاريان 

ين وة ئامادةش بووينة، دوو موديريةت دامةزراوة، تا ئَيستا بارةطاكانيان لة سلَيمانية، لة ديواني بكة
وةزارةت نية، ئةو موديريةتانةش كةلة قانونةكةدا هاتووة، ئةوةية كة موقتةرةحة، دةستةآلتيان بؤ دياري 

ر كردني ئةو قانونة ئةو بكرَيت، كاروباريان بؤ دياري بكرَيت ضي بكةن ضؤن كار بكةن، دواي ئيقرا
موديرياتانة ئةكةونة سةر سكةي كار كردني خؤيان، ئةوة نوقتةي دوو من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك 
دكتؤر كةمال ئةكةم، لة هةرشوَينَيكدا كة هةية مةسائيلي ئاييين وةكو ئايني سةير بكرَي، يةعين كة باسي 

ي زؤر موسوَلمان هةية لةكوردستاندا، بةآلم خةَلكي تريش ثياواني ئاييين ئةكةين، ئَيمة زمنةن ذمارةيةك
ةسائيلةكامنان هةية ريعايةتيان بكةين، لةبةر ئةوة باس كردني ثياواني ئاييين مومكينة هةندَيك لة م

بةنيسبةت منطةوت قةدةغةكردنةوة مامؤستايةكي بةردَين باسي كرد، بيناي منطةوت  :ضارةسةر بكات، سَي
ةكسةوة رَيكخراوة بة قانونَيك منطةوت دروست كردن رَيكخراوة لة شاري هةولَيردا قةدةغةنةكراوة، بةع

 ئةم بانطي دوورةمنطةوت هةية،  هةندَي طةردةك هةية منطةوتَيك لة منطةوتَيكي ترةوة دةمةتر  311

 ةتيضؤني بؤ ثرؤذةيةك بة كراوة دةست وة 1/1 لة كراوة، تةننيم ئةوة لةبةر ئةبَيت، تر ئةوي تَيكةآلوي

 ئَيمة ناوةوة، طؤردييين بةنيسبةت لةقةزاكاندا، و شارةطةورةكان لة كوردستاندا، هةموو لة منطةوت بيناكردني

 ئةمردؤماندا، كوردايةتي واقيعي لةطةَل ناطوجنَيت هةية ناو هةندَيك بةرداسو هةية بةرنامةيةكمان ئَيستا

 شَيخ ئة ةدي كاك هةية، مسةنيف ابوبكري هةية، جحا ابن هةية، كورد عاملي ناوي هةية، ئاييين ثياوي ناوي

 كورديدا موجتةمةعي لةطةَل نةشازة ناوي هةندَيك لةطةَل ناوانة ئةم هةية، بارزاني عبدالسالمي هةية،

 جَيبةجَيي خةريكن و ثَيئةكرَي كاري ئةوة ناطوجنَين، كة ناو هةندَيك طؤرديين بؤ داناوة ثسثؤردمان ليذنةيةكي

 ئةو خؤيان كرد، باسيان لةبرادةران هةندَيك تر ئايينةكاني بؤ دةورات كردنةوةي ةتبةنيسب ئةكةن،

 ئَيمة تر، ئةديانةكاني و جةواميع ئةديرةو و كةنائيس خصوصياتي كرد، باسم وةكو ئةكةنةوة دةوراتانة

 دةورةيان ناتوانني ئةكةنةوة دةورة بؤخؤيان نية، ثَييانةوة كاريشمان نةبووة، ثَييانةوة ثةيوةندميان تائَيستا

 بةدييين ثةيوةنديان ئةوانةي ديين وةكو ئةوقارةوة وةزارةتي كؤنرتؤَلي ذَير بَينة ئةوان ئةطةر بكةينةوة، بؤ

 .سوثاس زؤر ئةكةين، بؤ شتَيكيان هةموو ئَيمة هةية، ئيسالمةوة ثريؤزي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خؤرشيد كاك سوثاس زؤر
 :رةبةردَين خورشيد سليم شَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 وبرايان خوشك يارمةتي زؤر بدةية ئيجازةم ئةطةر كرد، وةزير جةنابي و لةمن غةدرت سةرؤك جةنابي وةَلآل

 ئةطةرنا دةدةم، يارمةتيشتان و هةية باشم مةعلوماتي من ضونكة ناكةم، قسة دةقةيةكي ضةند بؤ دةدةم،

 .نامب تةواو دةقةيةك بة ئةكةم، لَيبووردن داواي وةَلآلهي ئةكةم، لَيبووردن داواي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو خان خةمان
 :مان زرار اسعدةبةردَين خ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةرداسو وةزير جةنابي تةوزحياتي لة دووش ئةكةم، كةمال دكتؤر و ئةندريؤس كاك لةقسةكاني ثشتطريي من

 بؤ نةك بَيت ئيسالمي شئوني بؤ وةزارةتي ئةو ثَيدةضَيت، لةقسةكان ئةوةية ئةويش بووم، نيطةران زؤرتر من

 رؤحاني مةجلسي منوونة بؤ ئةكةم، وةزيري ئاراستةي ثرسيارَيكيشة من ئةوة بؤ بةَلطةشم دييين، شئوني

 لةطةَل يةعين كاروباري لةطةَل دةخرَيت رَيك ضؤن بةياني هاتووة، دةستووريش ثرؤذةي كةلة ئَينيديةكان

 ضؤن ئاييين كاروباري وةزارةتي لةطةَل و رؤحاني مةجلسي نَيوان ثةيوةندي يةعين وةزارةتةدا، ئةو كاروباري

 تريشةوة، لةاليةكي لةاليةك ئةمة تَيبطةين ئةوةي بؤ بكةن، باس بؤمان درَيذي بة ئةطةر دةخرَيت رَيك

 نةبَيت، ئيسالم ديين، شئوني كاروباري ريوةزي بَيت رؤذَيك وةزير دةكرَي وةزير، لة هةية تريشم ثرسيارَيكي

 بكرَينت، ماددةيةك ئينارةي دةكةم، ثَيشنيار ضوارةميش بةوةزير، بكرَيت ئَينيدييةك يان مةسيحيةك دةكرَي

 ئةو رَيك ئةمة كة كوردستان لة بريوباروةرد و دين ئازادي كردني بةدابني بكرَيت ماددةكة كة ئةوةية ئةويش

 .مرؤظيشة مارةكاني و موعاهةدات هةموو لةطةَل واية ثَيم كة هاتووة، عَيراقيش كةلةدةستووري ماددةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو رةشاد كاك سوثاس
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 املعتمدة البنوك يف خاص حسابَيكي بكرَيتةوة حساب دةَلَيت كة هةية، ثَينج رةقةرةي لةسةر موالحةزةم ئةمن

 نةكات خوا موعتةمةدة، ،هةية ئةهلي شةريكاتي هي املعتمدة البنوك ئةوةي لةبةر ،احلكومية املصارف بكرَيتة،

 زياد بردطةيةكيش دَيت، شتَيك بةهةموو كؤتايي مةحكةمة بةقةرارَيكي دةبَيت، ئيئالس تةعةرووزي كة

 ئةو ئةوةي لةبةر الوزراء جملس مصادقة و قبلها من دةمع برنامج وفق امواهلا إستثمار للوزارة  بكرَينت،

 لة ساَلي دايبنَيت، سابتة بةوةدائيع بانقةكةي لةخودي دةتوانيت زيادة، لةخؤي لةبانق هةيةتي كة ثارةيةي

 .سوثاس زؤر و بَيت بةقوةت ئرياداتي ئةوةي بؤ وةربطريت، رةوائيد 1%
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةقشةبةندي رتاح شَيخ مامؤستا سوثاس
 :بةردَين رتاح عبدا  نقشبندي
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 جا هةية، نيطةرانيان ثرؤذةكة ناو وشةي لةهةندَي ئَينيدي، و مةسيحي برادةراني ثَيئةكةم هةسو من ئةوةي

 دةَلَيت كة يوت كرد باسي لةبرادةران يةكَيك رعاية شؤون االماكن املقدسة ئةَلَيت كة ئةكةم داوا من بؤية

 ديكة شوَيين زؤر لة ،تأمني خدمات شؤون االماكن املقدسة بيكةينة باشة ثَيم من ثَيناكةن، خَيرمان خؤ رعاية

 باسي وابنامن بوو ئارَين كاك /دووم ئةكات، موشكيلة حةلي البضَيت، رعايةتةكة ئةطةر هاتية، رعاية ئةو

 ئَيمة نية، ديكة لةوةزارةتةكاني ئةوة وخةتيبةكان، ئيمام بؤ بكرَيت خانوو ئةَلَيت كة كرد، هةشو رةقةرةي

 لة خوتةبا ئَيمةي ضونكة ئةوة، ئيقرتاحي ئةوة كة ئةكةين، وةزير جةنابي سوثاسي زؤر زؤر ثَيشةكي

 حةقي ئةوقاف وةزارةتي بةشَيوةي بكرَين، ديكة وةزارةتةكاني هةموو ئةطةر كةمة، عةدةدَيكي كوردستان

 و ئيمام تةقديريشة جَيي كةمة، وخةتيبى ئيمام وةكو مونتةسييب ئةوقاف وةزارةتي ضونكة بةآلم خؤيانة،

 بةخانووي ثَيويستيشم نية، منطةومت نية، ئيشم نيم، مةال خؤم من هةرضةندة بكرَين، تةقدير خةتيب

 رعايةي خؤيةتي جَيي باشة، باس نةخرَيتة ئيقرتاحة ئةو واية ثَيم لَيرةية، حةقيقةتةكة بةآلم نية، منطةوت

 .رَينمدا لةطةَل منطةوتةكةدا، لة بكرَيت وخةتيب ئيمام
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو رؤذان دكتؤرة
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بابئةس لة هةروةكو بكةين، زياد ،اخرى االديان كراية، لةئيسالم باس شوَينَيك بردطةيةك،لةهةر هةر لة

 ياساية، ئةو لةثرؤذةي بردطةيةك لةهةر ،االديان بني حمبة ياساية، ئةو لةداردشتين مةبةست هاتية، موجيبةدا

 بةموتَلةقي العبادة، دور كةنيسةو و جامع وةك بهَينينةوة، منوونة ناكات ثَيويست كراية، العبادة دور لة باس

 كة هاتية، ثَيكةوة واجلوامع املساجد ،واجلوامع املساجد تعمري هاتية، هةشت لةبردطة ضونكة دةطرَيتةوة، هةموو

 حةظدةش بردطة دةكات، علما لة باس ضونكة باشة، ثَيم بدرَيت، لَيك دوازدة و شةش بردطة دةيطرَيتةوة، عيبادة

 دةش بردطة بةنيسبةت ماددةية، ئةو كؤتايي بردطةي لة بكرَيت، زياد العالي والتعليم الرتبية وزارتى مع تنسيق

 تةنها هةبَيت، ئايينةكان هةموو لةسةر زانياريان نوَي نةوةي قوتابيان، با ،متابعة تطوير املناهج الدراسية

 .سوثاس زؤر ثريؤز، ئيسالمي ئاييين لةسةر ديراسي لةمةنهةجي نةكرَيت تةركين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو رؤميؤ كاك
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
 دوو ناطوجنَيت، يةك لةطةَل ياساييةكة ناوةردؤكي ناوو كة ئةوةي لةسةر دةكةمةوة، تةئكيد بةخَيرايي زؤر من

 لة ذيان، ثَيكةوة و كوردستان لةبنيادناني موشاركني ئَيمة ضؤن موشارةكة، بةمةبدةئي كة دةكةين، داوا ئَيمة
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 من كرد، باسي شَيرة خؤرشيد كاك لةدةمي خان سؤزانكة قسةيةي ئةو سَي هةروابَي، ئايينيشةوة رووي

 خاَلدا لةهةمان هاتووة، يازدةدا لةخاَلي كة نني، بةرؤما سةر كةنيسةكان، كةهةموو بنانن ئَيوة كة حةزةكةم

 ئةنووسرَيت، لةمَيذوودا، و لةياسا و دةستوور كةلة رعايةم، كةليمةي دذي زؤر من بةرداسو رعاية، كةليمةي

 بةآلم كرد، خَيرم كةباسي بووم من كرد، كةباسي رةتاحيش، شَيخ قسةكةي لةسةر نية، تَيدا نَيكيزةما ضونكة

 بطؤردَيت، دةكةم داوا من بؤية بةخةَلك، كرابَيت كةخَير واية ئةوة وةكو لَيرةدا، رعاية ومت نةبوو، شَيوةية بةو

 لة ئَينيدي و مةسيحي ينئايي بؤ كراوة شتَيك هةموو كة راستة، زؤر وةزيريش جةنابي قسةكاني

 دةر ياساية كةئةم لةحنةيةي ئةو تا بةآلم تر، شتةكاني كةنيسةو كردني ودروست بنيادنان ئاوةدانكردنةوةو

 .ياساييةوة رووي لة بطؤردَيت ئةبَي شتانة ئةم هةموو ئةكرَيت،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو زرار كاك رؤميؤ، كاك وةختت تةواو
 :امني طاهر بةردَين زرار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 كوردي بةزماني ياسايي ليذنةي وةكو دةخوَيننةوة، رداثؤرت كة ليذنةكان سةرؤكي هةموو دةكةم ثَيشنيار من

 سةرؤكي ئةطةر عَيراقي ثةرلةماني لة ليذنةيةك سةرؤك هيض ضونكة بَيت، هةيان عةرةبي وبةزماني

 ماددةي لةسةر دووةم ناكةن، قبوَل لَيشي ناخوَينَيتةوة، رداثؤرتةكةي كوردي بةزماني بَيت، كورديش ليذنةكة

 ثرسةي شوَيين كة شوَينانةي لةو ئاييين، وكاروباري ئةوقاف وةزيري بةردَين لة هةية داواكاريم سَي بردطةي دوو

 زؤر ةكةخةَلك و منطةوتةكان ثاراستين هؤي دةبَيتة ئةمة بةرداسو بكةن، دروست بؤ شوَينيان نية، تَيدا

 لة دةكةم، ثَيشنيار دووةم لةماددةي دووةم لةخاَلي وةربطري، بةهةند ئةوة هيوادارم دةبينَيت، لَي سوودي

 تريوثشك بة خوا ماَلي بؤ ناردنيان ثَيويستة موسوَلمانان، بؤ وعةمرة حةج كاروباري رَيكخستين دوو ماددةي

 ناردني لةمساَلةوة هةر ئةكةم ثَيشنيار كراوة، ةويثةيرد ئَيستا تاوةكو كة تريوثشكةي ئةو نةك بةآلم بَيت،

 .بَيت خوارةوة شَيوةي بةم وعةمرة، حةج بؤ حاجيان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو خان سارا سوثاس، زؤر بينَيريت، نووسراو بة ئةوة ئةتواني وةختةكةت بوو تةواو زرار كاك
 

 :ثريؤت خضر سارا بةردَين
 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 (2-11) خاَلي لة طشتية، كة شوَينانةي لةو بةطشو، ئايينم وشةي بةكارهَيناني لةطةَل برادةران هةروةكو

 كةباسي هةشت خاَلي لة تايئة، نية دين ضونكة البربَيت، تايئة وشةي جَيطا هةردوو لة كراوة، تايئة لة باس

 دةكرَين، بينا كة ئايينيانةي وشوَينة منطةوت لةو دةكرَى بَيذةكان وتار و ئيمام بؤ خانوو  كردني  دابني

ئامادةكردنى هةموو ئامرازةكانى خنمةتطوزارى لة هؤَل  وثَيداويستيةكانى  لة باس 13 خاَلي بةنيسبةت
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بؤنة ئايينى وكؤمةاَليةتيةكان، ديارة ئةوة مةبةسو ثرسةش دةطرَيتةوة، كة كَيشةي ثرسةكان ضارةسةر 
بَيت، لةهةمان كاتدا ثَيشنيار دةكةم، تايبةمتةندي بارودؤخي ذنان لةدروست دةكات بؤ ئةوةي لةمنطةوت نة

كردني هؤَلةكاندا لةبةرضاو بطريَيت، ضونكة هؤَلي ثرسةي ذنان زؤر كةمة لة كوردستان، ثشتطريي خةمان 
 .خان دةكةم، لةزياد كردني بردطةيةك بؤ ئازادي ئايني و بريوردا لةكوردستان، زؤر سوثاس

 :رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةردَين سردار صباح بَوزو هةركي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة وةكو خؤشةويستيمان بؤ ئاييين ثريؤزي ئيسالم، ئاينةكاني تريش وةكو حرصمان لةسةر ثاراستين 
دةستةآلت، لةبةر ئةوةي  ئةو ئايينانة، داوا دةكةين كةوا هةتا بكرَينت ئةو ئايينانة دوور خبرَينةوة لة

تَيكةَلكردنيان بةدةستةآلت وبةسياسةت وا دةكات، كة ئةو ئايينانة تةحةمولي غةَلةتةكاني سياسةت بكةن، 
 بدةين هةولَيش دةبَيكة بَيطومان لةكاتي مومارةسة كردني سياسةت غةَلةت ئةجنام دةدرَيت، ئةوة يةك، 

 كارَيكي غوبن بكات، بةغوبن هةست ئايينَيك هيض تائيئةيةك، ضهي نابَي بَيت تَيدا يةكساني ياساكان لةهةموو

ونشر  تنمية الوعي الديينو بكرَيت ئةوة ئينارةي دةكةم، ثَيشنيار يةك لةرةقةرةي بةكورتي خةتةرة، زؤر
 ، لَيرة شتَيكي زؤر باشة كةدةَلَيتاالديان كافة واحرتام علماء الدينلةرةقةرة شةش يان بكرَيتة الثقافتها، 

 .، ئةدي قةشةكان، ثياواني ئَينيدي و ئةوانةوحتسني اوضاعهم املعاشية  حرتام علماء الدينوا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةقيقةكةت تةواو كاك سةردار، كاك حممد حكيم
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ر تَيكةَل بوون، دميوكراتيةت و ئيسالم و وةَلآلهي بةداخةوة بووة بةصرياعي ئةركار، يةعين شتةكان زؤ

مةسيحيةت و ئَينيديةت، ثياو نازانَيت لةكوَيوة دةست ثَيبكات، من جارَيك لةسةر قانونةكة هةندَيك شت 
نةوترَيت، ضونكة جوان نية بؤ مامؤستايان،  حتسني اوضاعهم املعاشية ئةَلَيم، خاَلي شةشةم ثَيم باشة ئةو

موستةلنةماتي مةسائيلي ئةنتةرنَيت، با تةنها بؤ وةزارةتةكاني تر نةبَيـت بؤ  وة العلمية، زياد بكرَيت،
ئةوقاريش هةبَيت، مامؤستايان ئيستيئادةي لَي بكةن، لة خاَلي دةيةم، تنمية اجلانب العلمي، واتة مةبةستم 

لومي غةير لة مةدارسةكان تنمية اجلانب العلميش بكرَيت، بةس قةزايةي شةرعي نةكرَيت، هةندَي ع
تريش بوترَيت، هةندَيك خاَل ئينارةم هةية، يةكةم، داوا دةكةم وةزارةت نةخشةيةي نوَيي هةبَيت، بؤ ئةو 

العلماء الكورد السابقني توثيق دور كارة هاوكاري مامؤستايان تةقليدي نةبن، دووةم خاَلَيك ئينارة بكرَيت، 
لى الفتاوى من العلماء املعتربين، على الصعيد السعي للحصول عسَييةم،  يف خلدمة االسالم على مر العصور

وة خاَلَيكيش بنووسرَيت ئةم وةزارةتة هةموو حماوةلةتَيك بكات بؤ العاملي مبا خيدم القضايانا القومية، 
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ئةوةي  كة تةرريقة نةخرَيتة بةيين ئةديانةوة، من يةك ثَيشنيارم هةية جةنابي سةرؤك ئةويش ئةوةية 
ةم وةزارةتة هةرنةبَيت ئيعتيادية، كة ئةم وةزارةتة هةر نةبَي، كة ئةم هةموو طةرضي من الم ئاسايية ئ

كَيشةيةي هةر لَي دروست ئةبَيت، ئةطةر هةيشة ئيحرتامةن بؤ رةئي براياني مةسيحي ثَيم باشة هي ئةوان 
كان جيا بكرَيتةوة، با هةيئةتَيك بؤ مةسيحيةكان هةبَيت، بة شئوني خؤيان هةَلبستَيت، با ئَينيدية

 .هةيئةتَيكيان هةبَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة وةخت تةواو بوو، ئةو موقتةرةحةشت طةيشت زؤر سوثاس، رةرموو دكتؤرة شوكرية
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي ئةوقاف و  من ثرسيارَيكم هةية بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن لةبةردَينت، ئايا دةبَيت  سةرؤكي

كاروباري دييين بةتةنها راثؤرتَيك بنووسَيت، بةناوي خؤيةوة يان دةبَيت بنووسَيت ليذنةي ئةوقاف و 
ئةوشتانة، ئةمة ثرسياري يةكةم، ثرسيارةكاني ترم بةرداسو من هةست بةجياوازييةك و ناعةدالةتيةكي 

من قسةكةي دكتؤر كةمال دووبارة دةكةمةوة، زؤر دةكةم، لةم ياسايةدا كة ثَيشنياز كراوة، لةبةر ئةوة 
ليذنةيةكيش ثَيك بَيت لةبرا مةسيحي و ئَينيديةكان و هةروةها كلدو ئاشور بؤ ئةوةي لةطةَل ليذنةي 
قانوني سةرلةنوَي ثَييدا بضنةوة، ئةمة خاَلَيكم، دووش هاوردام لةطةَل خةمان خان و ئةو خوشكةي تر بؤ 

كوردستاندا، هةروةها داوا لةوةزيري ئةوقاريش ئةكةم، دياري ئةو ذنانة دابني كردني ئازادي ئايني لة 
بكرَيت كةلة ثرسةكاندا قورئان دةخوَينن و وةزعي خةَلكةكان دائةدةن، ضونكة خؤم ضةندين وتارم 
نووسيوة لةوبارةيةوة، بةرداسو دوورة لةئاييين ئيسالمةوة، زؤر خورارات ئةخةنة ناو قسةكانيانةوة، كة 

 .ت ناكات من لَيرةدا باسي بكةمثَيويس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةقةكةت تةواو بوو دكتؤرة شوكرية، ركرةكةشت طةيشت زؤر سوثاس، كاك هيوا رةرموو
 :بةردَين هيوا صابر ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كةي خؤم لةطةَل ئازادي لة رداستيدا ئةم بابةتة بابةتَيكي ئاو كَيشة، زؤر قةزية تةداخول ئةكات، من بةشة

بريورداو ئايني ئةوة حةقَيكي ئينسانة كةخواي طةورة ثَيي داوة، بةآلم زؤرجار ثيادةكردني يةكساني، 
عةدالةت زايع ئةكات، ئَيمة لةطةَل ئةوثةردي ردَينداين بؤ برا مةسيحيةكان و ئَينيديةكان، بةآلم مبانةوَيت 

ف وكاروباري ئيسالمي بووة، ئَيستا ئةمة هةندَي موالبةساتة واي ونةمانةوَيت، ئةم وةزارةتة وةزارةتي ئةوقا
لَيكراوة، حةتاوةكو ئةو برا وتي ئَيمة ئةطةر وةزارةتي ئةوقاريش نةبَيت، ئاسايية، عةدالةت بةو شَيوةية 
ثيادة دةبَيت حةتا لةسةر ئاسو عَيراق، ئَيستا وةقئَيك هةية، وةقئي سونية، وةقئَيك هةية، وةقئي 

، لةبةر ئةوة ئةم ماددة ليذنةيةك دابنيشن سةرلةنوَي دايربدَيذنةوة، خالَََيكي تريش لةرةقةرةي يةةشيع
هةشت، باسي قةزيةي وةقف ئةكات، ئةبَي ئةوة دياري بكات وةزارةتي ئةوقاف، سةرضاوةكاني داهاتي 
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ستكاري تَيدا وةزارةتي ئةوقاف بةشَيكي وةقئة و بةشَيكي لة بودجةي هةرَيمة، بةشي وةقف نابَيت دة
 .بكرَيت، ئيال بؤ ئةو اليةنةي كة دياري كراوة دةبَي، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، نازناز خان رةرموو

 :بةردَين نازناز حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي بةوبارو زرورةي بةرداي من رةلسةرةي دروست بووني ئةو وةزارةتة، زؤر وازح نية لة ئةهدارةكانيدا، 
كة كوردستان تَييدا تَيثةرديوة ئَيمة زؤر داكؤكيمان كردووة لةسةر ئةوةي كة ئايني لةخنمةتي نةتةوايةتي 
ونيشتيماني بَيت، وةزعي كوردستانيش وةزعَيكي تايبةتة، بؤية ثَيم واية خاَلَيك ئةبَيت ئينارة بكرَيت زؤر 

اندن كردني ئايني بَيت، ئايني لةخنمةتي نةتةوةو نيشتيمان بةرووني لة خاَلة يةكةمةكاني بَيت بةكورد
بَيت، ئةوة دةبَيتة هؤي هةم طةشةكردني ئايني بةشَيوةيةكي نوَي و مؤدَيرن، هةم ثَيشكةوتووكردني 

كة هةردووكي ثةيوةستة بةمةسةلةي ( 12-14)تاكةكاني كؤمةَلطةي ئَيمةش، دووةميشيان خاَلي 
عاهد و دراساتي ئيسالمي و ئاييين لة زانكؤكانيش بةهةمان شَيوة، ثَيم واية ثةروةردةو خوَيندني باآل، مة

ئةم دوو خاَلة نابَي لة ذَير ضاودَيري وةزارةتي ئةوقاف بَيت، با يةك سةرضاوة هةبَيت بؤ داردشتين 
 .مةنهةجي خوَيندن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ان خان رةرمووبةَلَي زؤر سوثاس، كات تةواو بوو نازناز خان، كوَيست

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشتطريي رةئيةكةي كاك ئةندريؤس و دكتؤركةمال ئةكةم، ئةم ثَيشنيارانةشم هةية، ضوارو ثَينج دةمج 
دة بكرَيت، ثشتطريي ئةو رةئييةي ليذنةي قانوني ئةكةم، حةوت و ياننة دةمج بكرَيت، دةو دواننة و حةظ

دةمج بكرَيت، بةثَيي ئةو تَيردوانينانةي كاك ئةندريؤس و ئةو هةظاآلنة، ثاننةو شاننة البربَين، ضواردة 
تةنها ريني يةكةمي مبَينَيت، دووةم و سَييةم نةمَينَيت، ضونكة خوَيندكار لةخوَيندنطاكةي لة يةكي 

ات لةهاويندا قورئان خبوَينَيت، دوو سةرةتاييةوة تا ئةضَيتة جاميعة قورئان ئةخوَيين، هيض ثَيويست ناك
بردطة زياد بكرَيت يةكَيكيان ئةوةى خةمان خان دابني كردني ئازادي بريوردا، خاَلَيكي تر وةزارةت رَيطر بَيت 

 .لةبةردةمي ئةوةي كة شوَينة ثريؤزةكان بةكار بهَينرَين بؤ كاروبار و ئاماجني سياسي سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .َين رةرمووكاك بةَل
 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 350 

لَيرة بةشَيك لةقسةكاني من كرا، بةس تةنها يةك موالحةزةم هةية، ديارة ئةو وةزارةتة بؤ كاروباري ديينة، 
لةو شوَينانةي  بة تةئكيد ئةوةي لَيرة بؤ دينيي ئيسالم نووسراوة، ثرد بةثَيسو خؤيةتي، بةآلم بةرداسو

مةرروزة بؤدين، بؤ ديانةتةكاني تريش بنووسرَيت، ئةو حقوق وطرنطي دانةي بؤ ديين ئيسالمي هاتووة بؤ 
االهتمام بالدين االسالمي احلنيف وتراثه ئةوانيش وابَيت، بؤ منوونة لةرةقةرةي شةشةم، كاتَيك دةَلَيت 

بؤ علماي دينةكاني تريش بوواية، مةسةلةن لة خاَلي يةعين ض دةبوو ئةطةر  واحرتام علماء الدين االسالمي،
ئةمةش ضي دةبوو ئةطةر بؤ خةرجيي  استيعاب خرجيي الثانويات واملعاهد والكليات االسالمية ثازدةم

ديانةتةكاني تريش هةمان حقوق بوواية، لةبةر ئةوة بةرداسو من تةئيدي ئةو برادةرانة دةكةم كة هةرسَي 
كة كاك دكتؤر كةمال ثَيشنياري كرد، ثشتطريي لةو رةئية دةكةم كة حقوقي ديانةتةكة بةجيا لةوةي 

 .هةموويان يةكاليي بكرَيتةوة، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري رةرموو
 :نوري مجيل تاَلةبانى. بةردَين د

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةي دةقيقةيةكدا، هةر تةنها ئةتوامن يةك، دوو من كؤمةَلَيك تَيبينيم هةبوو، بةآلم لةبةر ئةوةي لةماو

من ثشتطريي لة بؤضووني جةنابي وةزير دةكةم لة / تَيبيين خبةمة بةردةم جةنابتان، يةكةم
روونكردنةوةكةيدا، لةكوردستاندا دامةزراوةي تايبةتي هةية بة هةموو ئايينةكان، بةَلطةشم ئةوةية كةوا 

تي بؤ موسوَلمانان، بؤ مةسيحيةكان و بؤ ئَينيديةكان، ئةوة بةَلطةي قانوني تايبةتي هةية، بؤ باري كةساية
لةبارةي بردطةي / ئةوةية كةوا ثَيويستة بةضاوَيكي تايبةتيةوة تةماشاي هةموويان بكرَيت، تَيبيين دووم

 ثَينجةمي راثؤرتي ليذنةي قانونية، ثشتطريي لة بؤضوونةكةيان دةكةم، بةآلم ثَيشنياز دةكةم بةشَيوةيةكي
كورت تر دابردَيذرَيتةوة، بةم شَيوةية، بةرةو ثَيشخستين بةرنامةي خوَيندن، لة هةموو قؤناغةكاني 
خوَيندندا لة ثَيناو ريسواكردني بريورداي توند رةويي و بةكارركردن لةطةَل دابني كردني قوتاخبانةي شياو 

وانا دةربضووَينن لة هةموو بوارةكاندا، زؤر بؤ ثةميانطاو كؤلَيذو خوَيندني باآل، تابتوانن زاناياني ئاييين بةت
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس موقتةرةحةكةت بةنووسني تةقدميي ليذنةي ياسايي بكة دوايي، كاك حامت

 
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي ئةو بةردَينانة باسيان كرد، تةنها يةك دوو خاَلَيك بةرداسو منيش زؤر خاَلم ال كاكَلة بوو، بةآلم ديارة زؤر

هةية رةنطة ئةويش لة تةعليماتي وةزارةتدا هةبَيت، بةآلم من لَيرة حةزةكةم ئيشارةتي ثَي بدةم، يةكَيك 
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لةوانة بةحةقيقةت بةنيسبةت وتارةكانةوة، يةكَيك لةو بةردَينانة ئيشارةتيان ثَيدا، حةقة لة بؤنة 
مةي ميللةتي كورد، وةكو ئةنئال و جينؤسايدو كؤردةو ئةوانة، ئيشارةت بدرَي ثَييي و برية مةئساويةكاني ئَي

نةتةوايةتيةكةشي تَيكةَل بكرَيت، يةعين ئةوة شتَيكي زؤر زةروورية لةو كاتانةدا خةَلكيش طوَيي لَي 
طةي سيازدة، لة ئةطرَيت، بةحةقيقةت ضاوةردَيشي ئةكات، ئةوة يةك، دووش، خاَلي تر ئةطةر لةطةَل برد

هةمان ماددة دةمج بكرَيت، رَيكبخرَيت، ئةويش رَيكخستنةوةي ثرسةكاني ئَيمةية لة هةرَيمي كوردستاندا، 
بةحةقيقةت تةعنييةكان بةتايبةتي لة سلَيماني شَيوةيةكة لة دهؤك شَيوةيةكة لة طةرميان شَيوةيةكة، 

ؤذة، بةحةقيقةت ئةطةر ئةوةش لةطةَل بردطةي ئةم دوو سةعاتة ئةو سةعاتَيكة ئةو دوو رؤذة ئةو ضوار ر
 .سيازدة رَيكبخراية زؤر ضاك بوو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك تةلعةت رةرموو

 :توريق حممد صاحل طلعت بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةية يةكَيكي تر من داوا دةكةم يةكةم دابني كردني كارةبا بؤ هةموو منطةوتةكان، منطةوتَيك كارةباي ه
بايةخدان بةمةزارةكان، يةك لةوانة مةزاري مةالرةندي لة هةولَير، ثَيشان باخ و باخضة بوو / نيةتي، دووم

زياد كردني قةبرستان لة هةولَير قةبرستانةكان ثرد بووة، حةز دةكةم / ئَيستا بينيتان ضي لَيهاتية، سَييةم
ئةوي دي تةوحيد كردني كاتي بانطدان لة منطةوتةكان، لة رَيطاي كةسنةزان بَيت وة بةحركةو قةتةوي، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة بةس هةر موالحةزةية،  وةزارةتي ئةوقاف تةنها هةر هي هةولَير نية، هي هةموو كوردستانة، رَيطاي 
 .كةسنةزان دةبَي مشولياتي هةبَي بةهةر حاَل كاك عبدالر ن

 :رضا دا  بةردَين عبدالر ن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت بردطةي سَي كاروباري حةج، ثَيشنيار دةكةم كةوا خول بؤ مورشيدةكان بكرَيتةوة، كة هةندَيك 
خاَلي جياواز هةية لة سةرةري حةجدا نةمَينَيت، هةروةها مةناسيكي حةج بةكوردي دةربضَيت، لةبةر 

َيت، لة بردطةي ثازدة بؤ تةوزيف كردن لة وتار بَيذو قورئان ئةوةي كةمةركةزَيتَيك بؤ حاجيان ثةيدا بب
خوَين سونةتة لة ئيسالمدا كابرا دةنطي خؤش بَيت بلةرَيتةوة، رةساحةتي هةبَيت، بةآلم ئَيستا هةندَي 
خةَلكي بةتةمةن وثريو كةم توانا هةن، جةنابي وةزير و وةزارةت ثَيداضوونةوة لةو مةسةالنة بكات، 

بؤ حمتةواي بردطةكاني ئةم ماددةية، من عةرزي بةردَينان ئةكةم، كة ثَيكهاتةكاني وةكو شتَيكي باشة، 
ثَيكهاتةي كوردستان هاتووة، لة رووي ئايينةوة، من هيض خيالرَيك لة بةيين ئايينةكان نابينم لةكوردستان، 

يةك مةوقيئي دةبَيت بةتايبةت هةندَيك حاَلةتي نائاساييش روودةدةن، زؤر بةشَيوةيةكي ئاسايي هةموو ال
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و ضارةسةر دةبن، جةنابي وةزيريش تةوزحياتي باشي دا، ئةطةر بةهةند وةربطريَيت، كة ناوي ئاييين 
ئيسالم لةهةندَيك بردطة لة خوارةوة هاتووة، ئايينةكة ئاييين ئيسالمة، تؤ ناكرَيت بَلَييت ئاييين 

 .، ماددةكة بةنوقسان دةردةضَيت زؤر سوثاسموسوَلمانان، تةرسريي جياوازيش بؤ بردطةكاني ئةم ماددةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان ا د رةرموو
 :امني ا د  د عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تا ئَيستا لة كوردستاندا طررو ئاييين / دووةممبادىء، جوهر بطؤردَيت بة / لة ماددةي دووةم رةقةرةي يةك

ئةطةر دروست نةكرَيت، تا ئَيستا طررو ئاييين لةبةيين موسوَلمانان و مةسيحيةكان،  نةبووة بةرداسو
ئَينيديةكان و هيضي ديكة نةبووة، ئةطةر عةمدةن دروست بكرَيت ئةوة باسَيكي ديكةية، باشرتين دةليليش 

اون و براياني مةسيحي كة ماونةو كاتي خؤشي كة جولةكةش و ئَينيديش هةبووة، بةرداسو نةهارددر
زؤريش رَينيان لَيطرياوة، لةمةو دوا كة بةمةبةستَيك دروست بكرَيت ئةوة شتَيكي ديكةية، ثَيشنيار دةكةم 
لة ئاماجنةكاني وةزارةت، ئاماجنَيكي تر زياد بكرَيت، وةكو ضؤن وةزارةتي ذينطة هةر كارخانةو شةريكةيةك 

، بؤ ئةوةي ذينطة ثيس نةكات و نةيشَيوَييَن، دروست بكرَيت، ثَيويستة بة موارةقةي وةزارةتي ذينطة بَيت
ثَيشنيار دةكةم ئاماجنَيكي ديكة زياد بكرَيت، ئةويش ئةوةية وةزارةت يةك لة ئاماجنةكاني ئةوة بَيت، 
ئاراستة كردني دام و دةزطاكاني راطةياندني هةرَيم بةشَيوةيةك لةطةَل ثةيامي ثريؤزي ئيسالم و نةريتة 

 .وردستاندا بطوجنَيت، زؤر سوثاسرةسةنةكاني كؤمةَلطاي ك
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :كاك عومسان باني ماراني
 (:باني ماراني)قادر عبدا  عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
مادام لةكورستان ثَيكهاتةي كوردستان وا هةَلكةوتووة، ضةندين ئةديان و ئةقوامي جياجياي تَيداية، هةموو 

ثَييان واية، بةتايبةتي ئةوانةي موسوَلمانةكانيش يان بَلَيني حنبة ئيسالميةكانيش لةطةَل  ئةديانةكانيش
ئةوةنة ئازادي دين هةبَيت، حةقي خؤيتيان ئةديانةكاني تريش كة ئةو ياساية دةردةضَيت، تةعبري 

ن دةكات، بؤ لةوانيش بكات رةنطَيك لةوانيش بداتةوة، بؤ منوونة لة بردطةي دة باسي ثةروةردةي خوَيند
ئيسالمةكان، حةقة بؤ مةسيحيةكان و بؤ ئَينيديةكانيش ئةو ثةروةردةية، ئةو مةسرورة و ئةو تَيضوونة 
عةيين ئةوانيش بطرَيتةوة، ئةوانيش ريعلةن خؤمان لةكوردستان ناَلَيني، كورد نشني ئةَلَيني كوردستان 

ةوةي هةية، دينةكانيش ئةوةي جةنابي ضونكة خةَلكي تريشي تَيداية، لة دينيش ديارة هةمان رةنطدان
وةزير باسي كرد، زؤر راست دةكات حةقة تةننيم بكرَيت، ليذنةيةك دابنرَيت كة دينةكاني كة نايانةوَيت 
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بَينة ناو ئةو وةزارةتة، حةقيش نية طلةييان هةبَيت، بةآلم ئةطةر دَينة ناو ئةو وةزارةتة دةبَي هةموو 
 .، ئةبَي ئةوانيش هةيان بَيت لةوَي و سوثاسمارةكاني ضؤن ديين ئيسالم هةيو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عنةدين رةرموو

 :بةردَين عنالدين سليم خديدا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وا بنامن هةموو برادةر موتةرقن لةسةر مةبدةئي ئةساسي بؤ ثَيكةظة ذيان و يةكسانيا هةموو ئةديانا 
، صياغة رةقةرة رةقةرة، ئةز داخوازيا دكةم كو دةنط نةيةتة دانان هةتاكو لكوردستانَي، ئةمة ض دظَينت

صياغا هةر رةقةرةيةكي بَيتة دروسو و ثشتطرييا رةئي دكتؤر كةمال و دكتؤرة شوكرياش دكةم، ئةظ شتة 
بَيتة صياغة كرن، هةتا دروست بت، ضوكوم هةمي بَيتة داردشنت، صياغةي رةقةرة دةهةمووي بَيتة كرن و 

نةزةري دةئاخاظن، بةآلم عةمةليةن بَيـتة صياغة كرن، هةريةكةو جارَيكي دي حةقي وي لة 
هةَلسةنطاندنَي، ئةطةر وبت بؤ هةر رةقةرا، ئةوا هةروا باشة كو هةررةقةرةية دةنطي لةسةر نةدةين تاكو 

 .صياغة نةيةتة كرن، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس كاك زانا
 (:زانا) خضر ادر سعيدبةردَين ق

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من زؤر سوثاسي ئةو ئةندام ثةرلةمانة موسوَلمانانة دةكةم، كة ديئاعي باش دةكةن لة ئايينةكاني تر، 
ضاوةردَيي ئةوةم كةبراياني ديكةش ديئاعي وا لة ئيسالم بكةن، من لةطةَل هيض مةغدوريةك نيمة كة 

َي بكةن، هةر غوبنَيك، مةغدوريةكة هةسو ثَي بكةن، عةرزي بكةن تا خاوةن ئايينةكاني تر هةسو ث
بؤيان ضارةسةر بكرَيت باشة، بةآلم لةطةَل رَينم، من لةطةَل ئةوة نيمة ئايينةكان هةموويان يةكسان بكرَين، 

ة يةكساني هةندَي جار عةدالةتي تَيدا نيةو زوَلمة، جةوهةري دميوكراسيةتيش ئةقةليةو ئةكسةرية، ئَيم
لةو ثةرلةمانةي كة شتَيك يةكال ئةكةينةوة، بة ئةقةليةو ئةكسةرية يةكال دةكرَيتةوة، ثَيكهاتةي 
كوردستانيش ئةوردؤ ئةقةليةو ئةكسةريةي تَيداية، دةبَي موراعاتي هةمووان بكرَيت، بة حةمجي خؤي 

و شَيوةية، دةبَي روونكردنةوةكةي جةنابي وةزير، زؤر زؤر ضاك بوو، ئةطةر ئةو قانونة دةربضَيت بة
بةرداسو تةعني كردن و نقَل كردن ورةصَل كردن و راتب و ئةوقاف ومةناهيجي ديراسي هةموو ئايينةكان 
بكةوَيتة ذَير كؤنرتؤَلي ئةو ياسايةوة، بؤ ئةو ياساية تةنها لةسةري مةال رةقريةكان و منطةوتةكان و 

 .ر تةواوي حوردياتيان هةبَيتمةناهيجي ديراسي ئيسالمي تةتبيق بكرَيت، بةس ئةواني ت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، خاتوو نةسرين
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 :بةردَين نسرين حممد صاحل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر كاروباري حةج / من خاَلةكةم باسكرا، بةس حةز ئةكةم تةوزحيَي بدةم، ماددةي دوو خاَلي سَييةم
ئةكرَيتةوة، زؤر دادثةروةري تَيدا نية، هةندَيك كةس ناوي كردنةكة، كة هةموو ساَلَيك ئةو حةجة 

ئةنووسرَيت، رؤردميش ثرد ئةكاتةوة، كةضي دوايي ناوي نايةتةوة، ئةبينني ضةند كةسَيك، ضةند جارَيك، 
حةجةكةي دووبارة بووةتةوة، يان ئةوانةي كاتَيك كة حةج ئةكةن، طلةييةكي زؤريان هةية لةكاتي 

 .ثاسطةردانةوةيان، زؤر سو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان رةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي) بةردَين حممد ا د صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشةكي ثرسيارَيك لة جةنابي وةزير دةكةم، ثَيي دةَلَيم ئةطةر مةسيحيةكان و ئَينيديةكان هيض 

ي طشو بؤ ضينة، يةك بؤ مةسيحي و يةك بؤ ئَينيدي ثةيوةنديان بةوةزارةتةوة نةبَينت، ئايا دوو موديرية
ئةو دوو موديريانة هةَلبةت وةعي و سةقارةتي ديين مةسيحي و وةعي و سةقارةتي ئَينيدي بآلو 
دةكةنةوة، موتابةعةي ئموري مةسيحي و ئَينيدي دةكةن، راستة زؤرينةي كوردستان موسَلمانن، بةآلم 

سةر ئةساسي هاووآلتي بوون دروست بوويةو، ئةبَي مامةَلة بةثَيي وةزارةت دامةزراوَيكي دةستوورية، لة
هاووآلتي بوون تةعامل لةطةل هةموو ئةتباعي ئةدياني ديكة بكةتن، لةبةر ئةوة دةتوانَينت وةزارةت لة 
بودجةكةي زياتر بؤ منطةوتةكان و ئةماكين عيبادةت سةرف بكةت، ضونكة لة هةموو ديهاتةكان و شارةكان 

ن ئَينيدي نني، بةآلم لةهةموو ديهات و شارةكان منطةوت هةنة، دوو سَي موالحةزةي دي هةنة، مةسيحي يا
دروست ترة، حةتا  ثقافة الديينببَيتة الديين ريعلةن، ضونكة ئةوة دروستة،  تنمية الوعي االسالميلَيرةدا  

 .خؤي دةرخستيةضونكة سةقارةتي ئيسالمي جةوهةري  الرسالة االنسانية،ببتة  الرسالة السامية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا دةقةكةي خوتت تةواو كرد، زؤر سوثاس ركرةكةت طةيشت، دكتؤرة هالة
 :هالة سهيل وادي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمن ثرسيارم هةية لةجةنابي وةزير، كة تةنسيقيان هةية لةطةَل وةزارةتي كؤمةآليةتي بؤ سةرداني 

نةكان، بةتايبةتي زينداني ذنان وئةحداس بؤ وشياري كردنةوةيان، لة خاَلي دووم تةئكيد لةوة زيندا
دةكةمةوة، كة منطةوت بةكار بَيت بؤ وشيار كردنةوةي خةَلك وتار بَيذةكان هاني خةَلك بدةن بؤ 

اب و كوشتين دووركةوتنةوة لة دياردة كؤمةآليةتيةكان، كة دذي ثرةنسيثي هةموو ئايينةكانة، وةكو ئريه
 .ذنان بةدارعي شةرةف و تةعةسوب ورَين طرتن لةياسا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس خاتوو مريةم رةرموو
 :ابراهيمم حسن بةردَين مري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةم كاك عنةدين ئةز ثشتطريي راسو بؤ دكتؤر كةمال و جةنابي هةمي خوشك وبرايةدي دكةم، ئةز باوةرد ك

و كاك عومسان ئةو هةموو ديار كرن، ضي من هةبي بةس هةندةك تةوزيح و ئينارةن من هةبوو بؤ سةر 
ديين هيض بةس مة حماوةلة نةكةين تةغري كةينة بةينى  تنمية الوعي االسالميهةندةك بردطةكان، يا يةكَي 

هةية، بردطةي يازدة،  سيحية والسابئةوكذلك نشر ثقافة االديان االئزيدية و املديين و ئةوي دي، بةس 
واستحداث معاهد خاصة باالديان االخرى تائةويا، بردطةي حةظدة . االهتمام بالرجال و علماء هذه االديان

 .سوثاسباالتفاق مع مراجعها الدينية، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس دكتؤر ناصح
 :رمضان غئور ناصح. بةردَين د

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
بةرداسو يةك دةقيقة بةش ناكات، بةآلم ديارة جةنابت هةر سوري لةسةر ئةوةي ئةو  دةقيقةية بَيت، 

ئةم ماددةية، زؤر ئةكَيشتَيت، ديارة وتوو وَيذي زؤري لةسةر كراوة، كؤمةَلَيك  ،بةنيسبةت ئةم ماددةية
ةر لةئيسالمةكة تؤزَيك خةلةل هةية، تَيبيين لةسةرة، جارَي بةنيسبةت ئةوانةي كةباسي ئيسالم ئةكةن، ه

مةسةلةن ئةَلَيني املساجد واجلوامع، بةآلم باسي حوسينيات ناكةين ئَيمة وا ئةزانني تةنها باسي هةولَير 
ئةكةين، نةخَير ئَيمة باسي هةموو كوردستان ئةكةين، مةرروزة حوسينيةكةشي تَيدا بَيت، باسي  عولةماي 

ةكةين بنانني لة ديانةتةكاني تر ثَييان ناوترَيت عولةماي دين، ثَييان ديين ئيسالمي ئةكةين بةآلم حةز
ئةَلَين رجال الدين املسيحية، يان ثياواني ئاييين ئَينيدين، مةرروزة ناوةكان بةو شَيوةية بَين، بؤية من ثَيم 

ؤ ئةوةي واية ضؤن لَيرةدا كة بايةخَيكي باش دراوة بة ئايين ثريؤزي ئيسالم بة هةمان شَيوة بَيت ب
ئةوانيش مةغدور نةكةين، بايةخَيكي تايبةتيان ثَي بدرَيت، بةثَيي ئةو رَيذةيةي كةوا لَيرةدا هةن، بةآلم 
لةهةمان كاتدا من داوا لة جةنابتان ئةكةم ئةم ماددةية تةئجيل بكرَيت، بةرداسو ئةمردؤ ئَيمة ناتوانني 

ةئجيلي بكةي بؤ ئةوةي زياتر ديراسةت بكرَيت و موناقةشةي ئةم ماددةية بكةين، لةطةَل رَينمدا ئةطةر ت
 .بةوةعيةكي باش ئةم ماددةية تَيثةرد ببَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .طةالوَيذ خان رةرموو

 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ي ضةند برادةرَيك ئيشارةتي ثَيدا، من ثَيشةكي دةمةوَيت ئةوةي لَيرة دةيَلَيينةوة، رةنطدانةوةي ئةوة
دذايةتي نةبَينت، بةعةكسةوة ئةوة ئَيمة ضةندةها ساَلة بةيةكةوة لَيرة دةذين، بةيةكةوة هيض طريوطررو 
وامان نةبووة، بؤ زياتر روونكردنةوة جةنابي وةزير ئةوة ئيشارةتي ثَيدا، كة رجالي ديين مةسيحي تا 

ئةوقاردا نني، ئايا بؤ ناكرَيت ئَيمة لَيرةدا ئَيمة برديارَيك دةربهَينني  ئَيستا لة ذَير دةستةآلتي وةزارةتي
موديريةي عامةي تايبةتيمان هةبَيت سةر بة ئةجنومةني وةزيرانةوة بَيت، ئيستنادةن لةسةر ئةو قسانةي 

ارةتة كة برادةران كرديان، كة تايبةمتةندي خؤي هةبَيت، ضونكة ئَيمة مبانةوَيت و نةمانةوَيت، ئةو وةز
 .تةنها كاروباري زياتر ثةيوةستة بةديين ئيسالميةوة، ئةطةر بشكرَيت ئةوةش نةبَيت موديرية عامة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تةواو بوو كاتةكةت، دةقةكةت تةواو بوو، طةالوَيذ خان، كاك حممد ررج  رةرموو

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

َيم ئةم ئيشة لةئةصَلدا مةعالةجة بووة، بةمةبدةئي ئيسالمي، يةعين بةحةديسَيكي صةحيح وةَلآلمن ئةَل
يةعين ئةوةي كة بؤ ( هلم مالنا، وعليهم ما علينا: )ئةرةرمووَيت( ثَيغةمبةر سةالمي خواي لَيبَيت)كة 

ة وازحة ئةوان هةية بؤ ئَيمةش هةية ئةوةشي لةسةر ئَيمة هةية لةسةر ئةوانيش هةية، مةعناي واي
هةر / مساواتةكة نةك بة عةدالةتيش بووةتة مساوات، واتة مساواتةكة بةقوةت ترة، لة عةدالةت دووةم

مةبادئي دميوكراتي ئةوانة لةئةوروثاش وةكو ئَيستاش لة دميوكراسي ولةئازادي ئةكوتني، وازحة ئةبَي 
يةكَيك لةثرةنسيثة ئةساسيةكاني هةميشة رَين لةزؤرينة بطرَيت، مايف كةمينةش ثارَينراو بَيت، يةعين 

دميوكراسي ئةمةية، بةزؤري خؤت ضؤن ئةكرَيت ئةم هةمووة بكةيت بةيةك، ئةبَي ئةو زؤرينة رَين لَي 
بطرين، دووةم من ثَيم واية ئةمة موعالةجةتي باش ئةكرَيت، ئةوةي كة كاك مجال وتي لة ثَيشةوة، يةعين 

لةمي دةعميان ئةكات، خؤيان و موئةسةسةيان و هةموو ئَيستا براياني مةسيحي، جملسي كةنائيسي عا
كةسيان، يةعين ئايا ئامادةن بكةونة ذَير كاري وةزارةتي ئةوقاف، من ئةَلَيم ئةطةر وةزارةتي ئةوقاف ببَيتة 
برديارَيك، هةم ئَينيديةكان هةم مةسيحيةكان هةموو شتةكانيان، بة مومتةلةكاتةوة، بة مةعاشةوة بة 

ووي بَيتة ئةوقاف، وةكو ئَيستا ضؤن ديين ئيسالمي واية، ئةبَيتة شتَيك، دوو لةسةر يارمةتيةوة، هةم
 .ثرؤذةكة يةك خاَلم هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بؤت هةية بؤمان بنووسيت مامؤستا، ضونكة كاتت نةماوة دوايش ئةَلَين جياوازي دةكاتن، خاتوو طَيالس

 
 

 :ببةردَين طَيالس حمي الدين حممد غري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةنيسبةت خاَلي يةكةوة، من ثَيشنيار ئةكةم يان هةر نةمَينَيت لةبةر ئةوةي خؤي هةية، يان لةطةَل خاَلي 
شةشدا دةمج بكرَيت، ضونكة لةيةكةوة ننيكن، هةروةها خاَلي دوو لةطةَل خاَلي هةشت، دةمج بكرَيت ئةو 

لة ثَيشنيارةكةي خاتوو ساراش ئةكةم بؤ كردنةوةي هؤَلي ثرسةي دوانةش زؤر لةيةكةوة ننيكن، ثشتيواني 
 .ذنان، وةزارةتي ئةوقاف بيطرَيتة ئةستؤي خؤي، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو كاك ئارَين با بنانني نوقتةي نينامي ضيت هةية

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ناوي مين هَينا من نةم وتووة با خانوو بؤ مةالكان دروست نةكرَيت كاك شَيخ رتاح
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة نوقتةي نينام نية كاكة، كاك رؤميؤ رةرموو
 :ةردَين رؤميؤ حنيران نيسانب

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .باسي كةنائيسي عالةمي كرا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي نينامي نية، ئةوة من خؤم قةرار دةدةم، لةبةر ئةوةي تاكة دةستةآلمت هةية من ببورة ئةوةش نوقتة

لَيرةمة بةكاري دَينم، قسة زؤر كرا دوو سةعات وضارةكَيك دةبَيت لةسةر ئةو ماددةية دةرؤين، قسةش زؤر 
ةباديئي هةَلئةطرَيت، هةندَيك مةبادئي عام هةية، كةهةندَيك لة موداخةالتةكاندا لةبريمان ئةضَيت، م

عامةكة ئةوةية ئَيمة لة وآلتَيكي موسوَلمانني، زؤرينةي خةَلكيش موسَلمانة، عةرووم دةكةن نةك بةو 
حةقي نية، دةنط بدات لةجياتي كةمينة،  ،مانايةي كة كاك زانا وتي، بةماناي دةنط نةدان، زؤرينة

بةآلم حةقمان نيية لةجياتي هةمووجار تةئكيد لةوة دةكةينةوة، ئَيمة لةكوردستاندا كورد زؤرينةية، 
توركمان قةرار بدةين، لةعَيراقيشدا عةرةب زؤرينةية حةقي نية لةجياتي كورد قةرار بدات، تائيئة شيعة 
زؤرينةية حةقي نية لة جياتي سونة قةرار بدات، زؤرينةو كةمينة دةستوور مارةكانياني دياري كردووة، 

يان هةبَيت، بة حقوقةكانيانةوة هةبَيت، ئةبَيت رةضاوي دةلَيت لة مةسةلةيةك كة ثةيوةندي بة مارةكان
زؤرينةش نابَيت ئيستغاللي زؤرينةياتي / ئةم راستيانة بكرَينت، رةرز نةكرَيت بةقةرار ئةوة يةك، دوو

خؤي بكات، بؤ رةرزي ئريادةي خؤي لةسةر كةمينة، لة عةيين كاتيشدا بةواقيعيةت بَلَيني، يةكساني كامل 
دا نية، هةندَيك زةواهري عام هةية، زؤرينةو تاريخ و ئةوانة دياري دةكات، وةزارةتي لة هيض شوَينَيك

ئةوقاف تازة دوو ساَلة، سَي ساَلة وشةي ئاييين دياري كردووة، ثَيشرت هةر كاروباري ئيسالمي بووة، رةنطة 
هةندَيك موداخةالت لةو لة ئايندةدا بطؤردَيت، ئةو موداخةالتانةي كةكران، دوورن لةيةكرت بةرداسو، يةعين 

ثةردي بابَلَيني بؤضوونَيكي تايبةتة، موداخةالتةكةشي عةكسةكةي وةرطرتووة، بؤية لَيرةدا من ثَيم وانية 
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بتوانني بةموناقةشات حةمسي بكةين، دةبَي جارَيكي تر لَيرة رةئي ئَيمة موناقةشةي بكةين، هةندَيك 
قاف لةطةَل جةنابي وةزير، دابنيشنةوة، ئةو رةئيش وادرا، ليذنةي ياسايي لةطةَل ليذنةي ئةو

موالحةزاتانةي لَيرةدا، بيستيان كة زؤرينة تةئكيديان لَي كردةوة، خاَلةكان دابردَيذن جارَيكي تر بةو 
شَيوةيةي كة هةم بطوجنَيت لةطةَل دةستووري عَيراقي كة دةنطمان بؤ داوة، هةم بطوجنَيت لةطةَل ئةو 

وَيت بؤ كوردستان دايبنَيني، هةم بطوجنَيت لةطةَل عةدالةت، لةطةَل ثرؤذة دةستووريةي كةدةمانة
سةماحةت، لةطةَل يةكساني، لةطةَل ئةوةي ئةو قانونة دةبَيت ببَيتة هؤي ئةوةي ئةديان لةيةكرت ننيك 
ببنةوة، ببَيتة هؤي ئةوةي موسوَلمانان و مةسيحيان و ئَينيديان وةك برابن، من تةئكيد لةو قسةيةي كاك 

هلم مالنا، وعليهم ما )د ررج دةكةمةوة، ئةو حةديسة شةريئة حةلَيكة بؤ هةمووان و هةموو شتَيك حمم
ئةوة لةبةردةم ئةو ليذنةيةدا دائةنَيني، ثَيمان واية دواي خبةين، بؤ دانيشتنَيكي تر تا دووشةمة (علينا

ةوة، نوقتةي نينامي ضية ئةو ليذنةية بتوانن، ئةوةيةكال بكةن 11ئومَيد دةكةين تا ئةوكاتة، سةعات 
 .رةرموو كاك عنةدين

 :بةردَين عنالدين سليم خديدا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةبَي مومةسيلي ئَينيديةكان و مةسيحيةكانيش لةو ليذنةيةدا بن لةطةَليان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حي بَيت، موسوَلمان بَيت، بؤي ئةزاني ضي ئةمة ليذنةي تازة نية ئةندامي ثةرلةمان ئَينيدي بَيت، مةسي
هةية لةو ليذنةيةدا ئامادة بَيت، بةآلم خؤ لَيرة ليذنةيةكي تازةمان دانةناوة، ليذنةي ياسايي هةية، ليذنةي 
ئةوقاف هةية لةطةَل جةنابي وةزير دادةنيشن، هةر ئةندامَيكي ثةرلةمان، بؤي هةية لةو كؤبوونةوةية 

، تكاية 11ئةوةداية كةوا دوا خبرَيت، بؤ رؤذي دووشةممة سةعات  حازر بَيت، دةنط دةدةين كَي لةطةَل
 .دةسو بَلند بكات رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط دواخرا

 

 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدا    ست ا د عبدا                 رر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري ستمانيي    َيري ئةجنومةني نيشسكرت
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 04/2/7111 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   10/5/0442رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــدن  كوردس ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــةن و  ب ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــادةبووني , ان رش ــة ئام  ب

بــةردَين ررســت د ــد عبــدا  ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد قــادر عبــدا 
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      سَييةميي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (11)

 :بةم شَيوةية بَيتبةرنامةي كار 
بةردةوام بوون لةسةر خستنةردوو و طئتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئـايين لـة    -1

 .هةرَيمي كوردستان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة

ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)ي حوكمةكاني بردطة بةثَي
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  ودو ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا10/5/0442رَيكةوتي 

بةردةوام بوون لة سةر خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئاييين  -1
 .لة هةرَيمي كوردستان

سةرةتا بةخَيرهاتين بةردَين كاك حممد شاكةلي وةزيري ئةوقاف و بةردَين كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ 
روباري ثةرلةمان، بةردَين كاك مجال راوَيذكاري وةزارةتي ئةوقاف، كة هاوردَيي وةزيرة بةخَيرهاتنيان كا

ئةكةين، هةروةها بةخَيرهاتين براياني بةردَين كاك كةنداَل نةزان سةرؤكي ئةنستوَيو كوردي لةثاريس، 
ي لة سةدةي بيست ويةك بةرةوكوَي، براياني هاوردَيي كة لةطةَلي هاتوون بؤ كؤنئرانسَيك لةسةر زماني كورد

ضةند رؤذَيك ميوامنان دةبن لة كوردستان، ئةمةش ضوارةمني كؤنئرانسة كةئةيبةسنت، بؤ ئةوةي كة باس 
بكةن لةسةر زماني كوردي ئومَيد دةكةين سةركةوتوو بن لة جهودةكانيان، بؤ ئةوةي زماني كوردي 

نة زمانَيك لة هةموو ثارضةكاني كوردستاندا وةكو يةك بةرةوثَيشةوة بردوات، لةوةي كة لةكؤتاييدا بطةي
لَيي تَيبطةين وئيتيئاقمان لةسةر هةبَينت، لة خنمةتي زماندا بني، ئومَيد دةكةين سةركةوتوو بن، هةروةها 
بةخَيرهاتين كاك بةهرؤز طةآلَلي دةكةين، نوَينةري يةكَيو نيشتمانيي كوردستان لةئةنقةرة، كة بةسةردان 
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ندا بوو ئةويش حةزي كرد بةشدار بَيت، بةخَير بَين سةرضاو، سةرةتا ثَيش ئةوةي دةست لةثةرلةما
بةكؤبوونةوة بكةين، ديارة دوَييَن هةمووتان بيستتان لةو تةقينةوة تريؤريستيةي كة لةمةمخور روويدا، 

بارة تةئكيدي ثَيش ضةند رؤذَيكيش لةهةولَير تةقينةوةيةك روويدا، بةهةمان كاري تريؤريسو، ئَيمة دوو
هةَلوَيسو ثةرلةمان دةكةينةوة، لة ئيدانة كردن و ريسوا كردني ئةم كارة تريؤريستيانة، كة ئاماجنيان 
تَيكداني ذيانة، ئاماجنيان مرؤظة، ئاماجنيان دذايةتي دميوكراتيةتة، دذايةتي ئينسانيةتة، دذايةتي ئاييين 

ةكاني طةلة، لةبةر ئةوة بةتوندي ئيدانةي دةكةين و ثريؤزي ئيسالمة، شَيواندني ئةخالقة، تَيكداني رين
ثَيمان واية ئةوانةي ئةو كارة تريؤريستيانة دةكةن، ئةوانةي ثشتطرييان دةكةن، ئةوانةشي كة ثَييان خؤشة 
ئةو كارة تريؤريستيانة، دةضنة دورد جةهةنةم، خواي طةورة رَيطايان نادات سةركةوتوو بن، طةلةكةمشان 

دةبَيت، رينةكاني بةقوةترت دةبَيت، هاوكار دةبَيت لةطةَل دامو دةزطاكاني حكومةت، بؤ رينةكاني ثتةوتر 
ئةوةي بةزووترين كات كؤتايي بةو دياردةية بَينَينت كة بةآليةكة بةسةر طةل و ميللةت ونيشتمان و 

ودا ئايينيش، سةرةخؤشي لةكةسوكاري شةهيدان دةكةين، كة بوونة قورباني ئةو كارة تريؤريستية، خ
لةبةهةشو بةريين خؤي جَيطايان بكاتةوة، ريسواي تريؤريستان و بكوذيان بكات، ئومَيد دةخوازين 
بريندارةكان بةزووترين كات ضاك ببنةوة، طةلةكةمشان بطاتة ئةو رؤذةي كة ذيانَيكي باش بَينت بَي تريؤر 

خؤيان، داوا دةكةم بؤ طياني ثاكي  و تريؤريستان،  وةكو هةميشة ثَيش ئةوةي ليذنةكان ئامادة بن لة شوَيين
شةهيداني مةمخور و بؤ شةهيداني هةولَير و هةموو شةهيداني قوربانياني تريؤريسو و شةهيداني 
طةلةكةمان، دةقيقةيةك بوةسنت، رةرموون، داوا لة ليذنةي ياسايي و ليذنةي ئةوقاف دةكةم، بَين لةشوَيين 

ليذنةي ئةوقاف داوامان كرد لة ليذنةي ياسايي وكةراوةستاين،  خؤيان دابنيشن، ئَيمة ثَيشرت لةو شوَينةي
لةطةَل جةنابي وةزير و هةر ئةندامَيكي تريش كة حةز بكاتن، لةو كؤبوونةوةية ئامادة بَينت دابنيشن، بؤ 
ئةوةي بتوانن بطةنة ضةند شتَيكي هاوبةش، ئةطةر طةيشتنة ضةند شتَيكي هاوبةش لَيرةدا، لةبةر ئةوةي 

ةشةكان، جياوازي تَيدا بوو بؤضووني جياجياي تَيدابوو، ثَيويسو بةوة دةكرد زياتر بةدواي كة موناق
مةسائيلي هاوبةش بطةردَين، داوايان لَي دةكةم طةيشتوونةتة ض ئةجنامَيك ئاطاداري ئَيوةي بةردَين بكةنةوة، 

 .رةرموو كاك عةوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رَينداران ئةنداماني ثةرلةماني بةردَين، ئَيمة راثؤرتَيكي هاوبةمشان ئامادة كرد، سةبارةت بةو تةكليئةي كة 

لة هةردوو ليذنةي ياسايي و ئةوقاف كرا، ئَيستا راثؤرتةكةتان بؤ  9/5/0442لةدانيشتين رؤذي 
 .دةخوَينمةوة
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 راقسةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان ـ عَي/ بؤ

 رداثؤرتى هاوبةش/ ب
ى ثةرلةمان وردووذَينران بؤ دووبارة 9/5/0442سةبارةت بةو ثَيشنيازانةى كة لة دانيشتنى ردؤذى 

ينةوة لة ماددةى دووةمى ثردؤذةى ياساى وةزارةتى ئةوقاف ءكاروبارى ئايينى و لةبةر ردؤشنايى ئةو َلَيكؤَل
دانى ثةرلةمان بةدواخستنى دانيشتنةكة، سةبارةت بةو هؤية وتووَيذانةى لة بارةيةوة وردووذَينران و برديار

و ردوولَينانى هةردوو ليذنةى ياسايى و ئةوقاف ءكاروبارى ئايينى بةم ئةركة بةمةبةستى ئاسانكردنى 
، 01، 04، 39/1وتووَيذو دةنطدان لة ثةرلةمان و ئاَلؤز نةكردنى و ثشت بة حوكمةكانى ماددةكانى 

 .وخؤى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان ـ عَيراقدالة ثَيردةوى نا 21/013
لةطةأل وةزيرى ردوولَينراو بة وةرطرتنى هةطبةى وةزارةتةكة و  14/5/0442هةردوو ليذنةكة لة ردؤذى 

ئةو شاندةى لة طةَليدابوون بؤ رداطؤردينةوة و تاوتووكردن لة بارةى بابةتةكةوة وطوآ لة رداى ئامادةبوانى 
لةناوياندا ئةندامى ثةرلةمان خاتوو طةالوَيذ شابا جةجى وبةردَين عنةدين باقةسرَى وةك  بةردَين رداطريا و

نوَينةرى برا مةسيحيةكان وئَينيدييةكان يةك لةدواى يةك، ئينجا كؤبوونةوةى دووةم لة ردؤذى 
 .بؤ لَيكؤَلينةوةى ئةو رداو هنرانةى ثَيشكةش كرابوون بةسرتا 13/5/0442

حكومةتى هةرَيمى كوردستان جةخت كردنة لةسةر طيانى لَيبوردةيى وبةيةكةوة  لةبةر ئةوةى سياسةتى
ذيانى ئاشتيانة لة نَيوان ئايني وئاييننا جياوازةكان لة هةرَيمدا بةردةوام بوون لةطةَلى داء كاركردن لةسةر 

دةزطاكانى بؤ  طةشةثَيدانى ئةو طيانة و بةرجةستةكردنى لة ثَيناو رراوانكردنى بوار لةبةردةم وةزارةت و
ثَيشكةش كردنى خنمةتطوزاريةكانى بؤ هةموو ئايني وئايينناكان لة كوردستاندا و،لةدواى لَيكؤَلينةوة لة 
ماددةكة و ئةو ثَيشنيازانةى كة لة بارةيةوة لة نوآ ثَيشكةش كراون و دوابةدواى دوو رداثؤرتةكةى هةردوو 

بارةيةوة ثَيشكةش كران، ئةمانةى خوارةوة دا لة1/5/0442و  34/0/0442ليذنةكةمان لة ردؤذانى 
- :ردادةسثَيرين وثَيشنياز دةكةين

( 1)جةخت كردن لةسةر ئةوةى كة لة هةردوو رداثؤرتة ئاماذةثَيكراوةكامناندا هاتبوو داردشتنةوةى بردطة  -0
 :بةم شَيوةيةى خوارةوة بآ

وثرنسيثةكانى ثةيامة  طةشةثَيدانى هؤشيارى ئيسالمى وباَلوكردنةوةى ردؤشنبريى ئيسالمى}
 .{لَيبوردةييةكةى

 :بةم شَيوةيةى خوارةوة بآ( 0)داردشتنةوةى بردطة  -7
 .{ضاودَيرى كردنى كاروبارى شوَينة ثريؤزةكانى هةموو ئايينةكان و رَيكخستنى بةردَيوةبردنيان}
- :بةم شَيوةيةى خوارةوة( 1)داردشتنةوةى بردطة  -1
م و ئايينةكانى ديكة وبة كةلةثور و ردَينطرتنى زانايان و ثياوانى ئايينى طرنطى دان بة ئايينى ثاكى ئيسال}

وثاراستنى ثايةى كؤمةاَليةتى و باشكردنى بارى ذيانيان، تاكو بتوانن ضااَلكى ئايينى ونيشتيمانى 
 .{ونةتةوةيى و كؤمةآليةتى بة جؤرَيكى وا ببينن كة خنمةتى كؤمةَلطاى كوردستان بكات
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 : بةم شَيوةيةى خوارةوة ( 2)رطة داردشتنةوةى ب -4
 .{ثتةوكردنى ثةيوةندييةكان لة نَيوان ئايني و ئاييننا و تايئة جياجياكان لة كوردستانى عَيراقدا }
 :بةم شَيوةيةى خوارةوة ( 11)دارشتنةوةى برطة  -2
ى لَيبووردةيى لة طرنطيدان بة كاروبارى ئايني و تايئة و ئايينناكان لة هةرَيمدا بة جؤرَيكى وا كة طيان }

 .{نَيوان ئايينةكان و بةردةوامى بة يةك طةيشتنى نَيوانيان دابني بكات
 ( :13)ئةو ردستةيةى خوارةوة خبرَيتة سةر بردطةى  -6
 .{و كردنةوةى هؤَلى تايبةت بة بؤنةى كؤمةآليةتى ئايينى بؤ ئاررةتان  }
 :بةم شَيوةيةى خوارةوة ( 10)داردشتنةوةى بردطة  -1
نةوةى خوىل ثَيويست بةجؤرَيكى بةردةوام بؤ بةهَين كردنى ثَيش نوَيذ و وتاربَيذ و ثياوانى ئايينى كرد }

 .{لة هةرَيمدا
ثَيشنياز دةكةين بردطةيةكى ديكة خبرَيتة سةر ماددةكة و زجنريةكانى بةم ثَيية هةموار بكرَين و بةم  -1

- :جؤرةى خوارةوة
ردؤشنبريى دايةلؤط و بةيةكةوة ذيانى ئاشتيانة لة نَيوان  هاندانى بةستنى كؤنطرة بؤ ثتةوكردنى} 

 .{ئايينةكاندا
تكاية ئاطادارى بئةرموون وثَيشنياز و رداسثاردة ثَيشكةش كراوةكان لة اليةنيانةوة لةبارةى ماددةى دووةم 

ا وتوَيذكردن خبرَينة بةردةم ئةجنومةن بؤ وتووَيذ لةسةركردن و دةربردينى رداى طوجناو لة بارةيانةوة، ئينج
لةسةرماددةكانى ديكةى ثردؤذةكة بةردةوام بَي بة ثَيى ئةوةى كة لة هةردوو رداثؤرتةكانى ثَيشوودا 

 .لةطةَل رَين و سوثامساندا. هاتبوون
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن 

 .بة زماني عةرةبيش بيخوَيننةوة
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 العراق-اسة اجمللس الوطين لكوردستانرئ/ اىل 
 تقرير مشرتك/ م

بإعادة دراسة املادة الثانية من مشروع  9/5/0442بناء على املقرتحات املثارة يف جلسة الربملان املؤرخة يف 
قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية على ضوء املناقشات املثارة بشأنها وموافقة الربملان على تأجيل اجللسة 

ذا السبب وتكليف اللجنتني القانونية واألوقاف والشؤون الدينية لذلك بهدف تسهيل املناقشة والتصويت يف هل
 .الربملان وعدم تعقيدها
 .العراق-من النظام الداخلي للمجلس الوطنى لكوردستان 21/013، 01، 04، 39/1وأستنادًا ألحكام املواد 
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الوزير املكلف حبقيبة الوزارة والوفد املرافق له للتشاور  مع السيد 14/5/0442أجتمعت اللجنتان بتاريخ 
شابا  طةالوَيذواملداولة حول املوضوع ومت األستماع اىل آراء السادة احلضور ومن ضمنهم  عضوا الربملان السيدة 

ًا ججي والسيد عزالدين باقسرى ممثلني عن األخوة املسيحني واليزيدين على التوالي ثم عقدتا أجتماعًا ثاني
 .لدراسة مامت تقدميه من أراء وأفكار 13/5/0442بتاريخ 

العراق هي التأكيد على روح التسامح والتعايش السلمي بني األديان -ومبا أن سياسة حكومة أقليم كوردستان
والطوائف املختلفة يف األقليم والتواصل معها والعمل على تنمية هذه الروحية وجتسيدها ألفساح اجملال للوزارة 

مؤسساتها لتقديم خدماتها جلميع األديان والطوائف يف كوردستان وبعد دراسة املادة واملقرتحات املقدمة و
املقدمتني بشأنها  0442/ 5/ 1و  34/0/0442بشأنها جمددًا واحلاقًا بتقريري جلنتينا  املؤرخني يف 

- :نوصي ونقرتح مايلي
تنمية الوعى االسالمي  -:كاآلتي( 1)وجعل صياغة الفقرة التأكيد على ما ورد يف تقريرينا املشار إليهما  -0

 .  ونشر الثقافة االسالمية ومبادئ رسالتها السمحاء
- :كاآلتي( 0)إعادة صياغة الفقرة  -7
 .{رعاية شؤون األماكن املقدسة لكافة األديان وتنظيم ادارتها}
- :كاآلتي( 1)إعادة صياغة الفقرة  -1
احلنيف واألديان األخرى وتراثها وأحرتام علماء و رجال الدين واحلفاظ على األهتمام بالدين األسالمي }

مكانتهم األجتماعية وحتسني أوضاعهم املعاشية ملمارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والقومية واألجتماعية 
 .{مبا خيدم اجملتمع الكوردستاني

- :كاآلتي( 2)إعادة صياغة الفقرة  -4
 .{العراق-لف الديانات واملذاهب والطوائف يف كوردستانتوثيق الروابط بني خمت}
- :كاآلتي( 11)إعادة صياغة الفقرة  -2
األهتمام بشؤون األديان والطوائف واملذاهب يف األقليم مبا حيقق روح التسامح بني األديان وتأمني التواصل }

 .{فيما بينها
 .{(13)ينية للنساء اىل نهاية الفقرة وفتح قاعات خاصة للمناسبات األجتماعية الد}أضافة مجلة  -6
- :كاآلتي( 10)إعادة صياغة الفقرة  -1
 .{إقامة الدورات الالزمة وأدامتها لتقوية األئمة واخلطباء ورجال الدين يف األقليم}
- :نقرتح اضافة فقرة اخرى اىل املادة وتعديل التسلسالت تبعًا لذلك وكاآلتي -1
 .{افة احلوار والتعايش السلمي بني األديانتشجيع عقد املؤمترات لتكريس ثق}

راجني التفضل باألطالع وعرض املقرتحات والتوصيات املقدمة من قبلنا بشأن املادة الثانية على اجمللس 
للمناقشة وأبداء الرأى املناسب بصدده ثم األستمرار يف مناقشة بقية مواد املشروع وفقًا ملا ورد يف تقريرينا 
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شابا ججي عضو لديها حتفظ و اطلب تشكيل هيئة لشؤون املسيحني مرتبطة طالوَيذ سيدة لدى  ال. السابقني
 .مبجلس وزارء أقليم كوردستان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ليذنةي هاوبةش، ماندووبونَيكي باشيان كردووة، سوثاس بؤ جةنابي وةزيريش كة لةطةَل 

يان كرد، لة طةيشنت بةو خاَلة هاوبةشانة، ثَيم واية زؤر شو ثَيكاوة ثسثؤرداني وةزارةتي ئةوقاف كة بةشدار
ئةو ئيتئاقيةي كة كراوة، ئينجا ثَيم باشة خاَل بةخاَل ضي بةسةر هاتووة بيخوَيننةوة، ئةطةر رةئيةكاني 

ثَيي ئَيوة وةرطريابَينت بؤ ئةوةي بةردةوام بني لة موناقةشةكان، بطةردَينةوة سةر ئةصَلي مةشروعةكة، بة
موقتةرةحتان ضي لَيهاتووة، ئةصَلي مةشروعي وةزارةتي ئةوقاف، ئةصَلةكة ضؤنة و ئَيستا بةثَيي قةراري 

 .دوَينَيتان هي ليذنةكة ضي لَيهاتووة
 :مصطفى بةردَين عبدالكريم ابوبكر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
- :وةزارةت بؤ ئةم ئاماجنانةى خوارةوة كار دةكات: ماددةى دووةم

طةشةثَيدانى وشيارى موسوَلمانيةتى وباَلوكردنةوةى ردؤشنبريى موسوَلمانيةتى وطةوهةرى ثةيامة  -1
 .شكؤمةنديةكةى

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر نينامي نةبَيت قةتعت ئةكةم، رةرموو دةي

 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ستا خليل ئيشارةتي ثَيدا، تةحةروزمان هةبووة لةسةر ماددةي دوو، من هةر لةتةقريرةكةش هةروةكو مامؤ
داواي تةشكيلي هةيئةتَيكمان كرد، برادةرانيش لةطةَلم هةنة، واتة تةنها رةئي خؤم نية، حةزةكةم ئةطةر 
ئةوة خبرَيتة دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطمان نةهَينا بؤ ئةوةي شَيوازي موناقةشةو دةنطدانةكة دياري بكرَيت، 

 .سوثاستان ئةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة تؤ تةحةروزي خؤتت نيشان داوة ئةتواني كاتَي هاتينة سةري ديسان باسي بكةيتةوة، ئةوة نوقتةي 
نينام نةبوو، ضونكوم خؤيان باسيان كرد، ئةطةر نةيان وتبا وات وتووة ئةوا ئةوكات نوقتةي نينام ئةبوو، 

ا نووسيويانة، كة تؤ ضيت وتووة، بؤية زياد بوو ئةو قسةية، جارَي ئةوة بةآلم خؤيان لة رداثؤرتةكةد
 .رةئيةكي خؤتة، خؤ ناتوانني تةصويو لةسةر بدةين

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

- :وةزارةت بؤ ئةم ئاماجنانةى خوارةوة كار دةكات: ماددةى دووةم
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وَلمانيةتى وباَلوكردنةوةى ردؤشنبريى موسوَلمانيةتى وطةوهةرى ثةيامة طةشةثَيدانى وشيارى موس -1
بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن، ئةو بردطةية ليذنة هاوبةشةكة طةيشتة ئةو صيغةيةي كة واي . شكؤمةنديةكةى

لَيبكرَيت، طةشةثَيدانى هؤشيارى ئيسالمى وباَلوكردنةوةى ردؤشنبريى ئيسالمى وثرةنسيثةكانى ثةيامة 
 .{وردةييةكةىلَيب

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .عةرةبيةكةي خبوَيننةوة
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :تعمل الوزارة على حتقيق االهداف االتية :املادة الثانية
 ة، اصبحتراي اللجنة املشرتك. تنمية الوعي االسالمي ونشر الثقافة االسالمية وجوهر رسالتها السامية -1

 .  تنمية الوعى االسالمي ونشر الثقافة االسالمية ومبادئ رسالتها السمحاء
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دووةم تكايةالسمحاء  ئةوة لةبةر رؤشنايي موالحةزاتي دوَينَيتان ساميةكة طؤرداوة كراوة بة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ليذنةي هاوبةش . كردنى كاروبارى شوَينة ثريؤزةكان ءردَيكخستنى بةردَيوةبردن ءثاراستنيان ضاودَيرى

ضاودَيرى كردنى كاروبارى شوَينة ثريؤزةكانى هةموو ئايينةكان و }دايردشتؤتةوة بةو شَيوةي خوارةوة، 
 .{رَيكخستنى بةردَيوةبردنيان

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

( 0)راي اللجنة املشرتكة إعادة صياغة الفقرة . رعاية شؤون االماكن املقدسة وتنظيم ادارتها وصيانتها
- :كاآلتي

 .{رعاية شؤون األماكن املقدسة لكافة األديان وتنظيم ادارتها}
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اتر تةوزيح بكرَينت، مةقسةد زي شؤون االماكن املقدسةئةمةش ديسان موالحةزةي ئَيوة وةرطرياوة، كة 
بةتةنيا منطةوت و شوَينةكاني ئيسالمي نية، بةَلكو بؤ شوَينةكاني ئاييين مةسيحي و ئَينيديةكانيشة، 

 .بؤ تةوزحية، سَييةم لكافة األدياننووسراية 
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ة بؤ موسوَلمانان، بة شَيوةيةك دادثةروةرى لة دةستنيشانكردنى ردَيكخستنى كاروبارى حةجكردنءعةمر -3
ئةوانةى حةجكردن دةيانطرَيتةوة دابني بكرَى، وثَيداويستيةكانى سةرةركردن ومانةوةو خنمةتطوزارية 
كارطَيرديةكانى طوجناو بة حاجيان دابني بكرآ، بة جؤرَيك ئاسايش دابني بكرآ وكارةكان بة باشرتين شَيوة 

بةنيسبةت ليذنة دةسو لةو برَِطةية . ندرآ بةهةماهةنطى لةطةَل وةزارةتءاليةنة ثةيوةنديدارةكانبثةردَي
 .نةداوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مادام طؤردانكاري تَيدا نةكراوة عةرةبي ثَيويست ناكات بيخوَيننةوة بردؤن بؤ ضوارةم

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

ردَيكخستنى كاروبارى بةردَيوةبردنى ئةوقافء سةرثةرشتيكردنءضاودَيريكردنى بة جؤرَيك مةرجةكانى  -0
ئةمةش ديسان دةسو لَي نةدراوةو وةكو خؤي  .وةقئةكان بة باشرتين سوود بؤ وةزارةت دابني بكات

 .ماوةتةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةسةر نةكرا، بؤية ئةويش شو تازةي تَيدا نية، بردؤن بؤ ثَينجةم ئةو رةقةرةيةش دوَييَن زؤر موناقةشةي
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كردنةوةى حيسابَيكى تايبةتى بؤ وةزارةتى ئةوقاف لة بانكةكانى ثشت ثآبةسرتاو، بؤ سثاردنى  -5

 سوودى وةزارةت ء ء بة مةرجةكانى خاوةن وةقفكردنى بة شَيوةيةك خنمةت  خةرج ء داهاتةكانى وةقف
ئةوةشيان هيض خيالرمان لَيي نةبووة، لةبةر ئةوة هةر وةكو . لةطةَل ثالنى طةشةثَيدانى هةرَيمدا كؤك بَيت

 .شةشةمان طؤرداني تَيداية. خؤي مايتةوة
سالم ءثاراستنى ثايةى بايةخدان بة تايبةتى ثاكى ئيسالم وكةلتورةكةى ءردَينطرتنى زانايانى ئايينى ئي -1

كؤمةاَليةتيان ءضاككردنى بارى طوزةرانيان ءدابني كردنى ثَيداويستيةكانى ضاالكى ئايينى ءنيشتيمانى 
بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن ئةوة ليذنةي هاوبةش بةو جؤرةي . ءنةتةوةيى ءكؤمةاَليةتى

بة كةلةثور و ردَينطرتنى زانايان و طرنطى دان بة ئايينى ثاكى ئيسالم و ئايينةكانى ديكة و}:داردشتيتةوة
ثياوانى ئايينى وثاراستنى ثايةى كؤمةاَليةتى و باشكردنى بارى ذيانيان، تاكو بتوانن ضاالكى ئايينى 

 .{ونيشتيمانى ونةتةوةيى كؤمةآليةتى بة جؤرَيكى وا ببينن كة خنمةتى كؤمةَلطاى كوردستان بكات
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد

 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
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االهتمام بالدين االسالمي احلنيف وتراثه واحرتام علماء الدين االسالمي واحلفاظ على مكانتهم  -1
االجتماعية وحتسني اوضاعهم املعاشية وتوفري ما يلزم ملمارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والقومية 

- :كاآلتي( 1)راي اللجنة املشرتكة للفقرة . واالجتماعية
ام بالدين األسالمي احلنيف واألديان األخرى وتراثها وأحرتام علماء و رجال الدين واحلفاظ على األهتم}

مكانتهم األجتماعية وحتسني أوضاعهم املعاشية ملمارسة نشاطاتهم الدينية والوطنية والقومية واألجتماعية 
 .{مبا خيدم اجملتمع الكوردستاني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 األهتمام بالدين األسالمي احلنيفطؤردانكاري بةسةردا هاتووة، بةتةنها ثَيشرت نووسرابوو،  ئةو رةقةرةيةش

وتراثها وأحرتام علماء و رجال كراوة بة  وتراثه واحرتام علماء الدين االسالميئينارةكراوة، األديان األخرى و
 .بؤ ماددةي تر ، عام هةموويان دةطرَيتةوة، يةعين ئةو طؤردانكاريةي تَيدا كراية،الدين

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي . بة هَينكردنى ثةيوةندى لة نَيوان جؤرةها ئايني ءردَيبازو تايةرةكانى هةرَيمى كوردستان-2
و  ثتةوكردنى ثةيوةندييةكان لة نَيوان ئايني و ئاييننا }هاوبةش بةو جؤرة ئةو بردطةي داردشتؤتةوة، 

 .{تايئة جياجياكان لة كوردستانى عَيراقدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةش ديسان عَيراقةكةي ئينارةكراوة، ئةويش لةسةر موالحةزاتي ئَيوة بووة، ماددةي تر تكاية
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .{العراق-طوائف يف كوردستانتوثيق الروابط بني خمتلف الديانات واملذاهب وال}-2
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةشت و نؤ ودة وةكو خؤي مايتةوة، برؤن بؤ رةقةرة يازدة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة نَيوان ضاودَيريكردنى كاروبارى ئايني وتايةرة وردَيبازةكان لة هةرَيمدا،بة جؤرَيك طيانى لَيبوردةيى - 11
ئايينةكان و ثةيوةندى لة طةَلياندا دابني بكات، وبايةخدان بة شوَينةكانى خواثةرستى لة كلَيسا ودَيرةكان 
وهاوشَيوةيان ودةستنيشانكردنى موَلكةكانيان وبة دواداضوونى ثَيداويستيةكانيان وكاركردن بؤ 

طرنطيدان بة كاروبارى ئايني و  }ة، ليذنة بةو جؤرةي داردشتؤتةو. كةمكردنةوةى كؤسثةكانى بةردةميان
تايئة و ئايينناكان لة هةرَيمدا بة جؤرَيكى وا كة طيانى لَيبووردةيى لة نَيوان ئايينةكان و بةردةوامى بة 

 .{يةك طةيشتنى نَيوانيان دابني بكات



 320 

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ذاهب يف االقليم ومبا حيقق روح التسامح بني االديان وتأمني االتصال رعاية شؤون االديان والطوائف وامل-11
معها واالعتناء بدور العبادة من كنائس و اديرة وما شابه وضبط ممتلكاتها ومتابعة احتياجاتها والعمل على 

والطوائف  األهتمام بشؤون األديان} -:راى اللجنة إعادة صياغة الفقرة كاآلتي. تذليل الصعوبات اليت تواجهها
 .{واملذاهب يف األقليم مبا حيقق روح التسامح بني األديان وتأمني التواصل فيما بينها

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ماددةية طؤردانكاري بةسةردا هاتووة، لةبةر رؤشنايي موداخةلةي هةندَيك لة بةردَينان بةتايبةتي ئةو 

بةو ئيعتيبارةي كة هةندَيك  وضبط ممتلكاتهاان لةسةر طرت، برا مةسيحيانة، ئةو شتة الدراوة كة ئيعرتازي
مومتةلةكات هةية رةنطة عائيدي ظاتيكان بَينت، لة دةستةآلتي ئةوان نةبَينت، البراية، ئيختيصار كراوة، 

األهتمام بشؤون األديان والطوائف واملذاهب مبا بةصيغةيةكي زؤر باش، لةبةر رؤشنايي ئيعتريازاتتان، واتة 
موختةسةر موريدة، ناضَيتة ناو ئةو  روح التسامح بني األديان وتأمني التواصل فيما بينهاحيقق 

 .تةرصيالتةي كة ئيعتريازتان لةسةر طرت، رةرموو بؤ ماددةي تر
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ة طؤرداني بةسةردا هاتووة ئَيستا دةخيوَينمةوة، بردطةي دواننة طؤرداني بةسةردا نةهاتووة، تةنها بردطةي سيازد
ئامادةكردنى هةموو ئامرازةكانى خنمةتطوزارى لة هؤَل  وثَيداويستيةكانى بؤنة ئايينى -13

لَيرة . وكؤمةاَليةتيةكان، بة جؤرَيك لةكاتى ثَيويستيدا باشرتين خنمةتطوزارى ثَيشكةش بة كؤمةَلطا بكات
شتؤتة سةري، و كردنةوةى هؤَلى تايبةت بة بؤنةى كؤمةآليةتى ئايينى بؤ ليذنةي هاوبةش بردطةيةكي هاوي

 .ئاررةتان
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تهيئة كافة وسائل اخلدمات من القاعات واملتطلبات الالزمة للمناسبات الدينية واالجتماعية بشكل يؤمن  -13
وفتح قاعات خاصة }راي اللجنة املشرتكة، أضافة مجلة  .د احلاجةتقديم افضل اخلدمات للمجتمع عن

 .{(13)للمناسبات األجتماعية الدينية للنساء اىل نهاية الفقرة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش داواكاري ضةند ئةندامَيكي ثةرلةمان بوو كة قاعاتي تايبةتيش بؤ ذنان هةبَينت، بؤ موناسةباتي 
 . وا، ئةوةش ئينارة كراوة، ماددةي ترديين و تةعنَي و شو

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةردةوامبوون لة كردنةوةى خولةكانى ثَيويست بؤ بةهَينكردنى ئيمام و وتاربَيذةكان لة هةرَيمدا، -10
لة ثشووى هاويندا، بؤ سوود هةروةها كردنةوةى خول بؤ قوتابيانى بضووك بؤ رَيركردنى قورئانى ثَيرؤز 

ليذنةي هاوبةش بةو جؤرة ئةم . وةرطرتن لة كاتى بَيكارياندا ورَيكردنى قورئانى ثَيرؤز هةر لة منداَلياندا
كردنةوةى خوىل ثَيويست بةجؤرَيكى بةردةوام بؤ بةهَين كردنى ثَيش نوَيذ و وتاربَيذ  }بردطةي داردشتؤتةوة،

 .{و ثياوانى ئايينى لة هةرَيمدا
 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ادامة الدورات الالزمة لتقوية االئمة واخلطباء يف االقليم وكذلك فتح دورات للتالميذ الصغار لتعليم  -10
راي اللجنة . القران الكريم يف العطل الصيفية الستغالل اوقات فراغهم وتعليمهم القران الكريم منذ الصغر

إقامة الدورات الالزمة وأدامتها لتقوية األئمة واخلطباء ورجال }:كاآلتي( 10)كة، إعادة صياغة الفقرة املشرت
 .{الدين يف األقليم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةش ئيختيصار كراوة بؤ ئةوةي لة تةرصيالتةكاندا  ئيختيالف هةبوو، شتَيكي عموميات نووسراوة، بؤ 

وأدامتها زياد نية كاك عوني، ئةطةر ئينتيباهي بكةن، لتقوية ةو كةليمةيةي هةموو رجال الدين، بةس ئ
 .نازامن، بةَلَي كاك خليلاألئمة واخلطباء ورجال الدين، لتقوية 

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اد بووة، رتح دورات بؤ زي ورجال الدينراي ليذنةي موشتةرةك، وةكو بريا من جةماعةتيش ظَيرةية، رةقةت 
ئةوة  فتح دورات للتالميذ الصغار لتعليم القران الكريمئةوان يةعين بؤ وان ذي ئيقامةتي دةورات، ئةمان 

 .وةكي خؤيو، ذَي نةضووية، سوثاس
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ردية، ئيتيئاقمان كرد ئةو مجلة لة ئةخريي ئَيمة لة ليذنة ديارة بةردَين كاك خليل موالحةزةي نةك

 .رةقةرةكة نةمَينَيـتةوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين مالسعدالدين عبدا  مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئالَيرةدا لةمابةين ليذنةي هاوبةش كةمَيك تَينةطةيشتنَيك هةية، رةقةت رجال الدين ئَيمة لَيرةدا 

 .ت، ئةوي تر رةقةرةكة وةكو خؤي مبَينَيتةوةموارةقةمان كردية كة زياد بكرَي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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يةعين كةئةنةهوو ئةو  (10)إعادة صياغة الفقرة ئةزاني ضي عةروو، لَيرة لة رداثؤرتةكةدا نووسراوة، 
إقامة الدورات الالزمة وأدامتها لتقوية األئمة صياغةي كة نووسيوتانة ئةوة بةديلي هةموو جوملةكةية، 

يةعين ئةوة جَيطاي هةمووي طرتيتةوة، ئةوة شامل ترة، ضونكة تؤ . واخلطباء ورجال الدين يف األقليم
مةسيحيةكة دةَلَيت ئةي ئينجيل، ئَينيديةكة دةَلَيت مةصحةيف رةش، لةبةر  تعليم القران الكريمبَلَييت 

 .مة بةرنامةي ئةوقاف ضيةئةوة ئةو جومةلةيةي كة هاتية، شامل ترة و باشرتة، ئةوة بؤ ئةوقاف مةعلو
 

 :بةردَين مالسعدالدين عبدا  مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَينجا ئةو بدرَيتة بةر رةئي ئةنداماني ثةرلةمان، ضونكة ئَيمة وةكو ليذنةي ئةوقاف رةئيمان وانية، 
كة وةكو خؤي رةئيمان ئةوةية تةنها رجال الدين زياد بكرَيت، ئةطينا ئةوي تر بابدرَيتة تصويت، 

 .مبَينَيتةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا خاَلةكةي تريش خبوَينةوة
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هيض دةستكارميان لة بردطةكاني تر نةكردية، بةآلم ثَيشنيارَيكي تر كراية، كة بردطةيةك بؤ ئةو ماددةي زياد 

هاندانى بةستنى كؤنطرة بؤ ثتةوكردنى ردؤشنبريى دايةلؤط و بةيةكةوة }ةي خوارةوة، بكرَيت، وةكو ئةو
 .{ذيانى ئاشتيانة لة نَيوان ئايينةكاندا

 :بةردَين خليل ابراهيم حممد
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تشجيع }-:آلتيراي اللجنة املشرتكة، لالقرتاح اضافة فقرة اخرى اىل املادة وتعديل التسلسالت تبعًا لذلك وكا
 .{عقد املؤمترات لتكريس ثقافة احلوار والتعايش السلمي بني األديان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس وةَلآل من ثَيم واية، ليذنةكة كاري زؤر باشيان كردووة، دةست خؤشيان لَي دةكةم، زؤريش ديارة 

ئةكيدم كة زؤر موناقةشةيان كردووة، كة ماندوو بووينة، بة حازري بؤيان هَيناوين، بةآلم من موتة
ئيختيالرةكةش وازحة ئةوةي ئيختياليف هةية يان رةئَيكي هةية، رَيني لَي دةطريَينت، بةآلم ئَيمة لةبريمان 
نةضَينت، ئةم وةزارةتة ناوةكةشي تازةية، ناوةرؤكةكةشي تازة دةبَيت، جاران وةزارةتي ئةوقاف بوو، تةنها 

ديين مةسيحي و ديين ئَينيديشي تَيدايةو تَيكةَل بووة، وشؤون الدينية، ئَيستاكة ديين ئيسالمي ثريؤز بوو، 
لةبةر ئةوة دةبَي قانوني وةزارةتيش رةضاوي ئةوة بكات، راستة ئةكسةرَيو كوردستان موسوَلمانة، ئةوة 

وَيك دابنَيني، حةقيقةتَيكة، وةزارةتيش بةتةئكيد ئةولةوَيو بة تةسةلسول دَينت، بةآلم ناكرَينت ئَيمة نا
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وةزارةتَيك دابنَيني، كاروباري ئاييين ديانةتةكاني تريش تَيكةَل بكةين، رةضاوي ئةو تةرصيالتانة بكةين، 
بؤية ئةو صياغاتانةي كة ئيعادةي كراوة، لة ليذنةي هاوبةشدا، زؤري مةسائيلي هاوبةشن، قامسي 

، ئةوةي كة دةَلَين ئيختصار كراوة، موشتةرةكي ثةيدا كردووة، رةقةت ئةو رةقةرةي حةوتةم نةبَينت
ليذنةي ئةوقاف دةَلَينت دةمانةوَيت وةكو خؤي مبَينَيتةوة، ئةوةش قابيلي باسة، قابيلي موناقةشةية، رةئي 
طةالوَيذ خانيش هةر جَيي ئيحرتامة، بةآلم ئَيمة ومتان وةكو قامسي موشتةرةك دةبن، ئةطةر رةئي تةنها 

 نووسرَيت ئةطةر رةئي برا مةسيحيةكان وةربطرين نةوعَيكي تر دةنووسرَيت، ديين ئيسالمي وةربطرين،وا دة
هةروةها برا ئَينيدةكانيش بةهةمان شَيوة، بؤية دةبَيت هةموومان بري بكةينةوة، كة ئةوة بةتةواروقة، بؤ 

ينة بةرذةوةندي هةموو اليةكة، لة ثَيش هةموويانةوة ئةو خاَلةي كة ئيقرتاحيان كردووة، دوايش دةخية
تشجيع عقد املؤمترات لتكريس ثقافة احلوار تصويت كة خاَلَيكي زؤر ضاكة، لة دوايدا ئينارةيان كردووة، 

من ثَيم واية مباديئي ثريؤزي ئاييين ئيسالم و مةباديئي مةسيحي و ئَينيدي . والتعايش السلمي بني األديان
ئةطةر كةسَيك هةية دةيةوَيت موناقةشةي  هةمووي داواكاري ئةوةية، ثَيكةوة ذيانة، رَينطرتنة لةيةكرت،

بكاتن، من ناويان دةنووسم، ضوار كةس نوقتةي نينامي نووسيوة ئةطةر نينام نةبَيت ئةَلَيم نينام نيةو 
 .قسةكةي ثَي دةبردم، رةرموو كاك زانا

 (:زانا)خضر سعيد بةردَين قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ر كرا، ئَيستا ناكرَيت دووبارة موناقةشة بكرَيتةوة، زؤر سوثاسئةو ماددةية موناقةشةي تةواوي لةسة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ئَيمة موناقةشةي تةواومان كرد بةآلم لةكؤتاييدا داوامان كرد، كةئةو ليذنةيةمان ثَيك هَينا ئَيستاكة 
 .تةبيعية رةئي ليذنةكةش موناقةشة بكرَيت، كاك كريم

 :دا بةردَين كريم حبري عب
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو منيش هةمان بؤضووني كاك زانام هةية، ناكرَيت ئةو ماددةية دووبارة موناقةشة بكرَيتةوة، 
 .ضونكة ئةوة لة ليذنةي موشتةرةك موناقةشة كراوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةنطمان نةداية بؤ ئةوةي  ئةطةر هةمان رةئيت هةبوو دةبواية بتوتاية هةمان رةئيم هةية، بةس

كةحسم بَيت، بةس كؤتايي ثَينةهات، بؤيةداوامان لَيكردن ئةو ليذنةية تةشكيل بكرَيت، ضونكة ئيختالف 
 .هةية، لةسةر ئةو ماددةيةي كة ليذنةي ئةوقاف ئةندام بووة، ئَيستا موعتةرينة، كوَيستان خان رةرموو

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
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ئَيمة ثَيش ئةوةي دةست بكةين بةموناقةشة، ئةبَيت ئةوةمان ال روون بَيت، كة رداثؤرتي ثَيشووي ليذنةي 
ياسايي كة لَيرةش تةئكيد ئةكةنةوة، كة سوورن لةسةر راثؤرتةكةي ثَيشوويان، كة ضةند خاَلَيكي طرنطيان 

ئايا ئةوة وةك ثَيشوو ( 11)والبردني بردطةي( 12- 14)بردطةي ( 5-0)تَيداية، دةمج كردني بردطةي 
 .ئةمَينَيتةوة، وةكو هي راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي، يان ئَيستا موناقةشة ئةكرَيتةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي نةيان طؤرديووة وةكو ثَيشوو ئةمَينَيتةوة، كة موناقةشةشي لةسةر كرا، موالحةزاتي ئةوتؤي لةسةر 

 .وو، ماناي واية هةر ثَييان واية، موناقةشةي ناكةن و هةر وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، كاك حممد حكيمنةب
 :بةردَين حممد حكيم جبار

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيارم واية، ضونكة شتةكة وترا لةاليةن كاك زاناوة، ئةطةر ئةغلةبيةمان ثَيمان باشة كة ئةوة بردوات 

، ئةوة بيخةيتة دةنطةوة، ضونكة قسة زؤر هةَلئةطرَيت بةحةقيقةت، ئةوةي نة نووسراية بةبَي موناقةشة
جَيي رةزامةندي هةموو اليةكمان نية، ئةوة حةقيقةتَيكة، ئةطةر دةرطاي موناقةشةش ئةكةنةوة ئةوة 
قةيناكة، هةموومان موناقةشةي تَيدا ئةكةين، بةآلم من ثَيم واية بؤ شتَيكي موشتةرةكة، هةر 

 .ةرَيذةيةكةوة بيخةيتة دةنطةوة بناني كَي لةطةَليداية، ئةطةر ئةغلةبيةية ئيرت بؤ قسةي لةسةر بكةينب
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو موقتةرةحةي كاك حممد حكيم، رةرموو كاك دكتؤر ناصح
 :رمضان غئور ناصح. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةي كةباسيان كرد، كة طواية ئَيمة ثَيويست ناكات موناقةشةي بكةين، ئَيمة لةطةَل رَينمدا بؤ ئةو بؤضوونان

 .دةنطمان لةسةر نةداوة لةبةر ئةوة بةعةكسةوة ثَيويسو بةموناقةشة كردن هةية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئةو ئَيمة دةنطمان بؤ نةداوة، كة سَي كةس، ضوار كةس ثَيي واية كة موناقةشةي ناوَيت، ئَيمة تةكليئ
ليذنةيةمان كردووة، دةنط بدةين بؤ ئةو موقتةرةحاتانةيان يان دةنط نةدةين، ئةوة لةبةر ئةوةي سَي 
كةس، ضوار كةس، داوا دةكةن كة ثَييان واية موناقةشةكة داخبرَينت، ئةو موقتةرةحةي ليذنةي هاوبةش 

ةر ماددةكة بدةين، دةسو بَلند كة خوَينرايةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية كةموناقةشةكة داخبةين، دةنط لةس
 .بكات تكاية، رةرموون نوقتةي نينام كاك بةَلَين رةرموو

 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةرداسو ئةوة نينامي نية ئةو دةنطدانة، لةبةر ئةوة لة نينام داخلي سةرؤكايةتي تةخويلة لؤ ئةوةي كة 
وة يان نةكرَيتةوة، ضونكة ئةو ماددةية دةنطي بؤ نةدراوة، كة دةنطي بؤ نةدراوة ئةندام موناقةشة بكرَيتة
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ثةرلةمان حةقي موناقةشةي هةية، يةعين حةق نية هةر ثَيشنيارَيك بَيت لَيرةدا خبرَيتة دةنطدان، 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر عةيين شتة كاك ئارَين بَلَي عةيين شتة، رةرموو

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .عةيين شتة، بةآلم تؤ رةئي ئَيمةشت وةربطرتاية، تا بناني ئَيمة قايلني بةوة يةكسةر دةخرَيتة دةنطدان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو، مال سعدالدين

 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود
 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

رةقةرةي حةرتةم ئةوة نةكراية ئةو خيالرةي مابةيين رةقةرةي حةرتةم حةسم نةبووة، يةعين وةكو 
ليذنةي ئةوقاف رجاشم لةئةنداماني ثةرلةمانة، بةرةو عةقارَيكي ترى نةبةن، يةعين عةقاري صرياعي 

 .ش قسة مةكة تكايةئةديان و صرياعي قةومي، نةخَير وانية، كاك ئارَين بةبَي روخسةت لةجةنابي سةرؤكي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة كة موناقةشةي ئةو خاَلةمان كرد، ئةو رةئيةي كاك مال سعدالدين، ئةويش بةنةزةري ئيعتيبار 
وةرنةطريا، يةعين كة دةَلَيني موناقةشة نةكرَيت، يةعين رةئي ئةويش وةرناطريَيت، ضونكة ليذنةي قانوني، 

يةي نووسيوةو ئةو موعتةرينة لةسةري، يةعين ماناي وانية كة ئَيمة ليذنة هاوبةشةكة، ئةو صيغة
دةنطماندا بؤ رةئي ئةو، يةعين ئةوةي ئةويش موناقةشة ناكرَينت، كة موقتةرةحي ئةوة، بةَلكو ئةوة 

 إقامة الدورات الالزمة وأدامتها لتقوية األئمة واخلطباء ورجال الدين يف: موارةقةت كراوة لةسةري، كة دةَلَيت
يةعين صيغةكةي ثَيشوو نةماوة، كَي لةطةَل ئةوةية كةوا موناقةشة بكرَيت، دةباشة دةي موناقةشة . األقليم

ناكرَينت، ضية قسةمان كرد خؤ قسةكامنان بةزماني رةرةنسي نةكردووة، سَي كةس نوقتةي نينامي داوة، 
غةيةكي موشتةرةكمان بؤ ثةيدا وتي ئَيمة موناقةشةي زؤرمان كرد، داوامان كرد لةو ليذنة هاوبةشة، صي

بكات، يةك كةس نةبوو تا سةرؤكايةتي بةنةزةري وةرنةطرَيت، سَي كةس هةمان نوقتةي نيناميان هةبوو، 
بؤية ئةو بؤضوونة، كة دةَلَيت ئَيمة موناقةشةمان كردووة، وةداومانةتة ئةو ليذنةية تا صياغةي ئةو 

ةتية ئَيرة بة موارةقةتي خؤمان بووة، كَي لةطةَل ئةوةية كة موناقةشاتانةمان بؤ بكات، ئةوةي بووة هَيناوي
ومتان موناقةشة نةكرَينت، بةو ئيعتيبارةي كة موناقةشة كراوةو تةكليئي ئةو ليذنةية كراوة، ئةو ليذنةية 
هاتوون خوالسةي ئةو موناقةشةية، وتيشمان لَيرةدا هةموو ئةندامَيكي ثةرلةمان بؤي هةي بضَيت بةشدار 

وَيندةر، رةئيتاندا بةئةكسةريةت كةموناقةشة نةكرَيت، ئةقةليةتةكة وتي باموناقةشة بكرَينت، بَيت لة
لةبةر ئةوة تةواو بوو ئةو مةوزوعة، ئةو ليذنةيةش لةبةر رؤشنايي قةراري ئَيوة دانراوة، لةبةر رؤشنايي 
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ةية ليذنةي قانونية، موناقةشةكان تةكليف كران، بضن صياغةي نيهائيمان بؤ بكةن، طوتيشمان ئةو ليذن
ليذنةي ئةوقارة، جةنابي وةزيرة، وة هةرئةندامَيكي تريش دةتوانَيت حازر بَيت لةوَيندةر، لةبةر ئةوةية 

 .كة كؤتايي ثَيهات، ماددةكة بةهةموويةوة، دةخيةمة دةنطةوة، رةرموو كاك عنةدين
 :بةردَين عنالدين سليم خديدا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اقةشة ناكةين لةسةر ناوةرؤكي ثرؤذةي ماددةي دوية، بةآلم موناقةشة لةسةر ئةو ليذنة وابنامن مون

( 11)إعادة صياغة الفقرة  -دةكةين كةهاتية تةشكيل كرن، موشتةرةك ضونكة ئةوان رةقةرا ثَينج 
 .ئةو رةقةرا يةعين شةترا دوية هةمووي راكريا لة راثؤرتا ليذنا قانونيشا هاتيةاألهتمام بشؤون }

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو كاك عةوني

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو صيغةيةي كةلةالي كاك عنةدين باقةسرية، ئيتيئاقي لةسةر نةكرا، طؤردميان تةبعي نوَي كرا، ئةوة 
 .لَييانئاخر تةبعةية كةثَيشكةشي سةرؤكايةتي ثةرلةمان كرا، دةتوانن وةربطرن 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة مةوزوعي ئةوةي موناقةشةي بةتصويو خؤتان داتان خست، تةواو بردايةوة، ئةوة موناقةشة ناكرَينت 

/ تةواو، ثَيشم واية ئةو صيغةيةي كة ليذنةي هاوبةش ثَيي طةيشتووة، صيغةيةكي موشتةرةكة،ئةوة يةك
ردووة، بةآلم ئةوة كؤتايي دونيا نية خؤ، ئةطةر لة رووي وةصيغةيةكة رةضاوي بنةما ئةساسيةكاني ك

عةمةليةوة، سبةييَن صيغةكةتان ثَي عةمةلي نةبوو، ض برا مةسيحيةكانة ض برا ئَينيديةكانة، رَيطاي 
ئصوَلي و قانوني هةية، ثرؤذةي ياسايي تةقديم بكةن بؤ تةعديلي ئةو ثرؤذةية، هةر موقتةرةحَيكي 

ةية ئةطةر دةربضَيت بةياني نةنيهايةي دَينت بة ثرؤذةي ئةوقاف و بةردةوام تريش بَيت، بؤ ئةم ثرؤذ
بووني ديالؤط لة مابةيين مةسيحي و ئَينيدي و موسوَلماندا، نة شتَيكيشة لةطريراني خؤمامنان دةرهَيناية، 

يان ثَييان ئةمة هةموو مةباديئي ثريؤزي ئاييين ئيسالم و ئاييين مةسيحي و ئاييين ئَينيدية، كة هةر سَيك
واية دةبَي ثَيكةوة بذين، ثَيكةوة بةردةوام بني، ثَيكةوة خنمةتي طةلةكةمان بكةين، ثَيكةوة عيبادةتي 
خواي ثةروةردطار بكةين، رَيطامان ئةوةية ئةو كؤمةَلطامان كؤمةَلطايةكي مةدةني بَينت، رَين لةئايني 

َيكي هاوبةش بَينت ئةوةية، ئةطةر بشمانةوَينت بطرَينت رَين لة مايف مرؤظ بطرَينت، ئةطةر مبانةوَيت، شت
بريورداي بةتةنها ئيسالمي بَينت، ئَيستاكة برادةراني كؤمةَلي ئيسالمي  و يةكطرتووي ئيسالمي و وةزارةتي 
ئةوقاف، رةئَيكي تايبةتيان هةية، بةآلم ئايا دةكرَيت رةرزي بكةين لةسةر برا مةسيحيةكان، ناكرَينت 

نة لة دةستووريشدا هاتووة، هةندَي مةسائيل كةثةيوةندي هةية، بة نةتةوةكاني تر، ضونكوم ئَيمة طوتوما
بة ئايينةكاني تر ئةبَي بةتةواروق بَيت، بؤية ئةو مةسائيالنة بةتةواروق ئةو ليذنةية رةضاوي ئةوةي 

را كردووة، من دووثاتيشي دةكةمةوة، ئةوة كؤتايي هني نية، برا مةسيحيةكان، برا ئَينيديةكان، ب
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موسوَلمانةكان، هةموومان يان موسوَلمانني يان مةسيحني يان ئَينيدين، لة ئايندةدا ض ركرةيةكي باشرت 
هةبَيت، ض لةاليةن ثياواني ئاييين ئيسالمي ثريؤز، ض لةاليةن ثياواني ئاييين مةسيحي ثريؤز ض لةاليةن برا 

، قانون رَيطا بداتن، ئةم قانونة هةموار ئَينيديةكان رؤحانيةكانيان، ثَيشكةشي بكةن، مةنتقي تَيدابَيت
ثَيكةوة  و دةكرَيتةوة، قانوني تر دةردةضَيت، بةآلم لة ثَيناوي ئةوةي كة ئةو ئةديانانة ثَيكةوة بذين

 .خنمةتي طةل ونيشتيمان بكةن، خنمةتي ئينسان بكةن، باشة رةرموو دةي
 
 

 :خليل سليمانخضر  بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

د بؤ حةجيةت موسوَلمانا، ( ب-د)ك باش هاتية داردشنت، وة من طةلني بةس ثَيشنيارةكا بردطة سَي ببتة، طةلَي
ئةمن طةلني، ب حةجيةت ئينيديا جوقَيت ئَينيديش لة دةرةظةي كوردستانَي دَينة اللش و جةنابت ئاطادار 

ةمتةندياو دال وان خؤش بت، ئةطةر بويت دوو تةيارة هاتن، با ئةم خاَلةش زياد كةين، بؤ رةضاظ كردنا تايب
لَي زياد بكةين، رَيكخستنا كاروبارَي حةجَين ( د وب)دةستوور دةويًَت ظان رزا وةركا بابةتا سَي بكةينة 

 .ئَيندي ئةظيش دةرةظةي كوردستانَي تَينة اللشَي و ئاسانكرنا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يد ئةطةر سبةييَن، قودسيش بكرَيتةوة بؤ برا زؤر سوثاس، يةعين حةج شتَيكي تايبةتة، بةتةئك
مةسيحيةكان ئةو وةختة، دةتوانن شتَيك بكةن، بةآلم كة دةَلَيني حةج ئةشكاالتي حةج نيسبةتي حةج، 
بةتةيارةو ظينةي حةج، ئةنواع و ئةشكال كَيشةي لةثَيشة، لةبةر ئةوة ئةو تايبةمتةنديةي دةدرَيَو، بةآلم 

داخليةو هةرضي وةزيرو وةزارةت بؤتان دةكاتن، حةزةكةي ثرؤذةيةكي بؤ  بؤ ضوونة سةر اللش شتَيكي
تةقديم بكةن، بؤ وةزارةت بؤ ضؤنيةتي تةننيم كردني سةرداني اللش و جَيطا ثريؤزةكاني ئاييين تر، 
وةزارةت دةتوانَينت بةقةرارَيك دةري بكاتن، بةآلم لَيرة تايبةمتةندية ريعلةن تايبةمتةنديةكي خؤي هةية، 

ةرةوزايةك هةية من بةموناسيب ئةزامن داوا لةوةزارةتي ئةوقاف بكةم، بؤ حةجي ئةمساَل نينامَيكي باشرت و
دابنَين، كة زياتر عةدالةتي تَيدا بَينت، زياتر رةضاوي بنةماكاني يةكساني بكةنةوة، رةرق وجياوازي 

رنم كرد، كة ثةرلةمانيش نيسبةيةك نةبَينت، واسيتةي تَيدا نةبَينت، يةكَيك لةوانة خؤمم ئةوةدووساَلة رة
وةربطرَينت بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمانيش بضنة حةج، ثَيشيان ناخؤش بوو، ئةوة هةر لةثَيناوي ئةوةي 
كة وةزارةت رؤذَيك لة رؤذان، بةعةدالةتي بكاتن، ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوة، لةبةر رؤشنايي ئةوة كَي 

كات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بة زؤرينةي دةنط قبوَلكرا، زؤر لةطةَل ئةو ماددةية دةسو بَلند ب
 .سوثاس، برؤ بؤ ماددةي تر

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 :ماددةى سَييةم
ة سةرؤكى بااَلى وةزارةتة وبةرثرسيارة لة كارةكانيدا وئارداستةكردنى سياسةتةكةى ءل: وةزير: يةكةم

خؤيةوة دةردةضَى وبة ضاودَيرى ئةوةوة هةموو برديار ورةرمان وردَينمايى ولة هةموو ئةو كارانةى 
ثةيوةنديان بة ئةركةكانى وةزارةت ودامةزراو و دةسةاَلتةكان وطشت كاروبارةكانى هونةرى ودارايى 

 .وكارطَيرى وردَيكخستنةوة بة ثآى حوكمةكانى ياسا جَيبةجآ دةكرآ
لة ئاراستةكردنى وةزارةت وضاودَيرَيكردنى كاروبارةكانى بة ثآى ئةو دةسةاَلتةى : رى وةزارةتبرَيكا: دووةم

 .ثَيى دراوة يارمةتى وةزير دةدات ودةبآ خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤ بَيت
دةبَى ذمارةيان لة ضوار كةس تَيناثةرَيت، دةبَى خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤ بن و: رداوَيذكاران: سَييةم

راي ليذنة سَييةم ـ ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةكانى سَييةم و ضوارةم و شةشةم . شارةزاو خاوةن ئةزموون بن
ثَيكهاتةكانى )لة ثردؤذةكةدا هةية، ليذنة ثَيشنيار دةكات خبرَيتة ناو ماددةى سَييةم  لة ذَير ناونيشانى 

- :بنووسرآ و بةم جؤرة دابردَيذرآ ( وةزارةت
 ى وةزارةتثَيكهاتةكان

 . وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيك دَى: ماددةى سَييةم
سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة بةرَيوةبردنى كارةكانى و سةرثةرشتى و ضاودَيرى : وةزير :يةكةم

 ضااَلكييةكانى و لةوةوة ئةو برديار و رةرمان و رَينماييانة دةردةضَيت كة ثةيوةنديان بة ئةركةكانى
وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و دةسةاَلت و هةموو كاروبارة هونةرى و دارايى و كارطَيردى و رَيكخسنت بة ثَيى 
حوكمةكانى ياسا هةية و لة بةردةم ئةجنومةنى وةزيران بةرثرسة و بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو 

ارى وةزارةت و بةردَيوةبةرة طشتييةكان ئةجنومةنةدا و بؤى هةية هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى بدات بة برَيك
 . يان هةر كةسَيكى بة شياو دةزانَى لة وةزارةتةكةدا

يارمةتى وةزير دةدات لة ئاراستةكردنى كار و بارى وةزارةت و سةرثةرشتى : بريكارى وةزارةت: دووةم
بةرايى ثسثؤرى زانكؤى  كارةكانى لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتانةى كة وةزير ثَيى دةدات و دةبَى بردوانامةى

 . هةبَيت و خاوةن شارةزاى و كارامةيى بَيت لة كارةكةيدا
رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرديوةبةر سةرؤكايةتى دةكات و بةرديوةى دةبات كة : نووسينطةى وةزير: سَييةم

 . بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت وضةند رةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةردَيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات و بةردَيوةى : ريكارى وةزارةتنووسينطةى ب: ضوارةم

 .دةبات كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و ضةند رةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
ذمارةيان لة ضوار رداوَيذكار زياتر نابآ و دةبآ بردوانامةى بةرايى زانكؤيان هةبَيت : راوَيذكاران: ثَينجةم

 .خاوةن شارةزايى  و كارامةيى بن لة كارةكانيانداو
بة ثلةى بةردَيوةبةرى طشتى دةبآ و وةزير دةيثاَلَيوآ و دةبآ : ثشكنَيرى طشتى لة وةزارةت: شةشةم

 .بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت لة كارةكانيدا
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كات كة بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دة: ى كارطَيردى و دارايىشتى كاروباربةردَيوةبةرايةتى ط: حةوتةم
 .خاوةن شارةزايى و كارامةيى و  ثسثؤرد بَيت بردوانامةى بةرايى زانكؤي هةبَيت و

بةرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى : مرةبةردَيوةبةرايةتى طشتى حةج و عة: هةشتةم
 .خاوةن شارةزايى ثسثؤرى بَيتبةرايى زانكؤى هةبَيت و 

بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى : ةسيحىبةردَيوةيةرايةتى طشتى ئايينى م: نؤيةم
 .بةرايى زانكؤى هةبَيت و خاوةنى شارةزايى و ثسثؤردى بَيت  لة كارةكةيدا

سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى  بةردَيوةبةرَيكى طشتى: َيوةبةرايةتى طشتى ئايينى ئَيندىبةر: دةيةم
 .بةرايى زانكؤى هةبَيت و خاوةنى شارةزايى و ثسثؤردى بَيت  لة كارةكةيدا

هةر يةك لةوانة : ئايينى لة ثارَينطاكانى هةرَيمدابةردَيوةبةرايةتيية طشتيةكانى ئةوقاف و كاروبارى : يازدةم
بةرايى زانكؤى هةبَيت وخاوةن شارةزايى وثسثؤردى بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة بردوانامةى 

 .بَيت
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
أما فيما يتعلق باملواد الثالثة و الرابعة و السادسة من املشروع تقرتح اللجنة دمج مجيعها ضمن املادة : ثالثًا

 :آلتي الثالثة و بعنوان تشكيالت الوزارة و صياغتها كا
 (تشكيالت الوزارة ) 

- :تتألف الوزارة من التشكيالت التالية : املادةالثالثة
هو الرئيس األعلى للوزارة و املسؤول عن أعماهلا و توجيه سياستها و االشراف و الرقابة عليها و / الوزير: أواًل

عالقة مبهام الوزراة و تصدر عنه و تنفذ باشرافه مجيع القرارات و األوامر و التعليمات يف كل ماله 
تشكيالتها و صالحياتها وسائر شؤونها الفنية و املالية و االدارية و التنظيمية وفق احكام القانون و يكون 
مسؤواًل أمام جملس الوزراء باعتباره عضوًا متضامنًا فيه و له ختويل بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة و 

 .يف الوزارة املدراء العامني أو من يراه مناسبًا
يساعد الوزير يف توجيه الوزارة واالشراف على شؤونها ضمن الصالحيات اليت توكل اليه / وكيل الوزارة: ثانيًا

 . من قبل الوزير على ان يكون حاصاًل على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي اخلربة واملمارسة 
حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من  يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير/ مكتب الوزير: ثالثًا

 .املوظفني
يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه / ارةمكتب وكيل الوز: ابعًار

 .عدد من املوظفني
ي ال يزيد عددهم عن اربعة و على ان يكونوا من محلة شهادة جامعية أولية و من ذو/ املستشارون: خامسًا

 .اخلربة و املمارسة
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حاصاًل يكون بدرجة مدير عام يتم ترشيحه من قبل الوزير على أن يكون و/ رةاملفتش العام يف الوزا: سادسًا
 .االختصاصعلى شهادة جامعية أولية ومن ذوي اخلربة و

أولية ومن ذوي م حاصل على شهادة جامعية يرأسها مدير عا/ لعامة للشؤون االدارية واملاليةاملديرية ا :سابعًا
 .االختصاصاخلربة واملمارسة و

من ذوي اخلربة و م حاصل على شهادة جامعية أولية ويرأسها مدير عا/ املديرية العامة للحج و العمرة: ثامنًا
 .االختصاص

م حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي اخلربة يراسها مدير عا/ ملديرية العامة للديانة املسيحيةا: تاسعًا 
 .الختصاصاو

م حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي اخلربة يراسها مدير عا/ للديانة األيزدية املديرية العامة: عاشرًا
 .االختصاصو

يرأس كا منها مديرعام حاصل / شؤون الدينية يف حمافظات االقليمالاملديريات العامة لألوقاف و: حادي عشر
 .االختصاصوجامعية أولية ومن ذوي اخلربة  على شهادة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بة موقتةرةحي ليذنةي قانوني دةبَيتة يةك ماددة، باشرتيش داردَيذراوة، (1-0-3)زؤر سوثاس، ديارة ماددةي

جا كَي لةطةَل ئةو سَي ماددةية ببَيت بةيةك با دةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، زؤر 
ليذنةي ئةوقاريش موارقة بؤ ئةم دةجمة، بةآلم كةهةموو موارق بوون وام زاني سوثاس، ببورن ثَيم واية 

 .تؤش موارقي رةرموو
 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
قةزيةي حةج و عةمرة لةدةست ئةجنومةني وةزيران بوو، ئَيستا ئَيمة موديريةتَيكي عاممان خاص بؤ 

 وةزارةتي ئةوقاف و كاروباري ئاييين، جا لةماددةي شةش باسي ئةوة نةهاتية كةوا من كردؤتةوة، لة زمين
صالحيات الوزير عقد و ئيربامي عقود لةطةَل شةريكات بكات، بةنيسبةت هاتووضؤي حةجَي موتةعةليق 

ونية عقد وابرام العقود واجراء مجيع التصرفات القانبةصالحياتي وةزير، ئةو رةقةرةمان زياد كردية، 
 (وعقد االتفاقيات مع اجلهات ذات العالقة من الداخل واخلارج مبا يؤمن حتقيق اهداف الوزارة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نانا ئةوة تةحصيل حاصلة، ئةوة موشكيلة نية، كَي دةيةوَيت قسة بكات لةسةر ئةم ماددةية ناوي دةنووسم 

 .تكاية، كاك ئيسماعيل رةرموو
 :مودعبدا بةردَين امساعيل حم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ضوار راوَيذكار دةبَيت، ثَيشنيار دةكةم ئةو ضوارة ببَيت : لة ماددةي سَييةمدا لة خاَلي سَييةمدا، دةَلَيت
 .بةثَينج، يةكيان هي برا ئَينيديةكان بَيت يةكَيكيان هي برا مةسيحيةكان بَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و وةزارةتةكان راوَيذكار ضوارن، بةآلم لَيرةدا دةكرَينت لةو ضوارة يةكَيكيان مةسيحي ويةكَيكيان لة هةمو

ئَينيدي بَينت، دووش موسوَلمان بَينت، بةآلم موالحةزةكةت بةجَيية، بةآلم بؤ ئةوةي جةنابي وةزير ئاطادار 
 .رةضاو بكاتن، كاك ئةندريؤسبَينت لةو ضوارة يةكَيكيان مةسيحي ويةكَيكيان ئَينيدي بَينت، ئةوة 

 
 :بةردَين اندراوس يوخنا طؤرطيس

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثشتطريي بؤضووني كاك ئيسماعيل دةكةم، ضونكة بةرداسو قةناعةمتان واية، وةزيري ئةوقاف لةسةدا سةد 

 .بت ئيسالمة، قةت تةوةقوع ناكةين رؤذَيك لة رؤذان وةزيري ئةوقاف مةسيحي بت، يان ئَينيدي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مادام دووكةس قسةي كرد، داوا لة جةنابي وةزير ئةكةم قسة بكاتن، موستةشارةكان ئاماذة ثَيبكاتن، 
يةكَيكيان مةسيحي بَيت، يةكَيكيشيان ئَينيدي بَيت، ئةطةر جةنابي وةزير موارقة ليذنةي ياسايي ئةوة 

 .رةضاو بكات
 :يري ئةوقاف وكاروباري ئاييينوةز/ بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيمان باشة ئةو ثَيشنيارةي بةردَينتان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة جةنابي وةزير ئةو ثَيشنيارةي قبوَل كرد، ئةو برادةرةي كة ئةو موالحةزةي هةية، بانةيَلَيتةوة، كاك 
 .جعئر

 :معروف مصطفى بةردَين جعئر
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين

منيش هةمان ثَيشنيارم هةبوو، بةآلم بةنوعَيكي كة، من ئةَلَيم ثَينج كةس كةمة ببَيت بة هةشت كةس، 
هةر ثارَينطايةك راوَيذكارَيكي هةبَيت وةكو ئيسالم، راوَيذكارَيك لة برا ئَينيدي ومةسيحيةكانيش زياد 

 .بكةي بنب بةهةشت كةس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ك رؤميؤ رةرمووكا
 :بةردَين رؤميؤ حنيران نيسان

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةرداسو من زؤر نيطةرامن لةم ضةند رؤذةي دوايي، بةتايبةتي لة يةكةم دانيشتين ياساي وةزارةتى ئةوقاف 
َيكةوة ضونكة دةنطؤيةك ياخود قسةكردنَيكي وا هةية، كة دةبَيتة تَيكضووني شريازةي ث ،وكاروباري ئاييين

ذياني ئاييين لة كوردستاندا، من زؤر بةتوندي رةدي ئةمة دةدةمةوة، ئةوةي موالحةزات و تَيبينيةكي 
هةبَيت، يان شتَيك حةقي خؤيةتي، زؤريش حةقي خؤيةتي، ئةطةر موسوَلمان بَيت يان ئَينيدي بَيت يان 

خؤيانة بةتةواوي باسي شو  مةسيحي بَيت، يان ئةواني تريش كة ئَيمة باسيان ناكةين، ئةوانيش حةقي
خؤيان بكةن وبؤضووني خؤيان بطةيةنن، ئةمة لةالي منةوة ئةم ياساية وةكو دةستوور واية، وةكو 
مَيذووش واية، هةر شتَيك لةم ياساية نووسرا، وةكو دةستوور رؤذَيك دادَي، ئَيستا شةردي هةمواركردني 

ديل كرابا، بةس ناكرَيت، جا ئَيستا هةر شتَيك كة دةستووري عَيراقة، ئةبوواية ثَيش ضةند مانطَيك تةع
بنووسرَيت، ئةم ياساية دةبَيت بةردةزامةندي هةموو ئةنداماني ثةرلةمان و هةمووخةَلكي كوردستان 
بنووسرَيت، ئةبَي من ئاسوودةمب كة بةشَيك لةم ياساية بنووسرَيت، لة دوا رؤذدا من نيطةرانيم نابَيت، دذي 

ت، مةسةلةكة ئةكةوَيتة، نَيوان دوو ئايينةوة، بؤ منوونة مةسيحي و موسوَلمان، ئةم ئةوةشم كة باس بكرَي
شتة نةبووةو ئَيستاش نابَيت لةدوايشدا نابَيت، لة ننيك و داهاتوو دوريشدا نابَيت، جا من مةبةستم 

نيش تةئكيد ئةوةية، كة ئةم ياساية ياساي ئةوقاف وكاروباري ئايينية، بؤ هةموو ئايينةكانة، بةرداسو م
لةقسةكاني برادةراني ثَيش خؤم دةكةمةوة، كة بؤ وةزير زياتر لة وةكيل وةزيرَيكي نةبَيت، بؤ منوونة 

 .هةروةها موستةشارةكانيش ئةبَيت تةحديد بكرَيت، مةسيحي و ئَينيديشي تَيدا بَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومسان ا د
 :امني ا د  د عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من هةر لةسةر ماددةي سَي لةسةر باسي وةزير، لة تةرجومةي عةرةبيةكةي و كوردييةكةي، لة 

 .كوردييةكةي داردشتنةكةي زؤر الوازة، ثَيشنيار دةكةم، داردشتنةكةي بةم شَيوةية لَي بكرَيت
ارةكانيداو بة ضاودَيري ئةو هةموو برديارو وةزير، سةرؤكي باآلي وةزارةتةو بةرثرسيارة لة ك/ يةكةم

ةيوةنديان هةية بة ئةركةكاني دةكرَي و هةموو ئةو كارانةي كة ث ررمانَيك دةردةضَيت و جَيبةجَي
وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و دةسةاَلت و هةموو كاروبارة هونةرى و دارايى و كارطَيردى و رَيكخسنت بة ثَيى 

َين، ئةوة داردشتنةكةية جا ئةطةر داردشتنةكة بنَيرم بة نووسني بؤ ليذنةي حوكمةكانى ياسا جَيبةجَي دةكر
 .ياسايي، ئةوي تريش قسةي لةسةر كرا، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان رةرموو

 :بةردَين بارزان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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وة، بةآلم زؤربةي ئةهدارةكاني وةزارةت ثَيويستة، بةرداي من ثَيم واية تةشكيالتي ئيداري وةزارةت رَيك كرا
مديرية االندماج الوطين والتعايش الديين من لة موديرَيتَيكدا كؤ بكرَينةوة، ئةطةر هةر ناوَيك هةَلبطرن، 

بؤ تةشجيع كردني طياني حيوارو برايةتي و خستنة طةردي مةسةلة ئايينيةكان، بؤ مةسةلةي قةومي و 
اني بةهاووآلتي بوون و بؤ دةوَلةت، من ثَيم واية دةبَي هؤبةيةك يان موديريةتَيك بؤيان ثتةو كردني طي

كة هةَلسَيت  مديرية االندماج الوطين والتعايش الديينزياد بكرَيت، شئوني ئيداري وماليان بةناوي 
 .بةكارةكاني ئةو ئةهدارانةي كةوةزارةت ئةيةوَيت ئيهتيماميان ثَي بدات، زؤر سوثاس

 
 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .كاك ثري خدر رةرموو
 :خليل خضر سليمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس ثَيشنيارا من هاتة وتن، دةربارا راوَيذكارا بوو، ئةمن ديسان سوثاسا جةنابي وةزير دكةم، لة تةالرا 

ةرلةمانَي و دونيا كرن وتي بال، هيظيدارم ثةرلةمانَي بة ئامادة بوونَي ئةندامَي ثةرلةمانَي و سةرؤكايةتيا ث
 .سةرووى سؤزَي مبَييَن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار رةرموو

 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس قسةكامن دووبارةية بؤ قسةي برادةران
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس دكتؤرة شوكرية
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من يةكةم ثَيشنيازَيكم هةية، ئةوة لَيرةشدا سَي ئَينيدي دانيشتوون، هةر وشةيةكي يةزيدي كة بَيت 
بكرَيت بة ئَيندي، ئَيندي لةيةزدان ثةرستنةوة هاتووة، ئةمة خاَلي يةكةم، دووميش بةنيسبةت خاَلي 

بةردَيوةبةرايةتيانةي كة رينكراون، كةم بكرَيتةوانَي، من ثَيشنياز دةكةم بةردَيوةبةرايةتي ضوارةمةوة، ئةو 
 .منطةوتةكان، لةطةَل بةردَيوةبةرايةتي بنيادنان، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .طوآلَلة خان رةرموو

 :بةردَين طوَلناز عنين قادر
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ك عومسان ئةكةم بةرداسو ئةو شةرحة درَيذة بؤ كاروبارةكاني وةزير درَيذة، من دةَلَيم ثشتطريي لةرداكةي كا

وةزير سةرؤكي باآلي وةزارةتةو بةرثرسة لةبةردَيوةبردني كارةكاني و سةرثةرشو و ضاودَيري ئةو برديار و 
ثرسيارَيكم هةية رةنطة  رةرمانانة دةكات، كة لةوةوة دةردةضَيت، ئيرت ئةو هةموو درَيذييةي ناوَيت، دووةم

بيكةمة ثرؤذةيةكي بةدوادا ضوون، بؤ هةموو وةزارةتةكان، راوَيذكار رؤَلي ضية لةخنمةتي ئيش؟، هيض 
ئينتاجَيكي راوَيذكارمان نةبينيوة، لةم وةزارةتةدا شةشةم ثشكَينةري طشو، دةوري ضي ئةبَيت؟، ثرسياري 

ددةي ثَيشوو تَيثةرديوة، وةرطرتين زانياري ئيسالمي، ثشكَينةري طشو لة وةزير ئةكةم، هةرضةندة لةما
ناساندني جيهان بةطةلي كورد، بةرداسو ئةوانة هةندَي شنت، ئةبنة مَيذوو لةناو نووسينةكةدا، هيض 
ثةيوةنديةكي بةزماني كوردييةوة نيةو عةكسي مةوزوعة، ئةو ثرسيارةم بؤ جةنابي وةزير و ثشكَينةري 

شكرَيت ئةو شةرحةي وةزيريش كورت بكرَيتةوة، راوَيذكاريش ئةيكةمة طشو رؤَلي ضيةو ئةطةر ب
ثرؤذةيةكي بةدواداضوون لةمان باتَيثةردَيت، بةآلم نازامن راوَيذكار ئيشي ضية لةوةزارةتةكاندا؟، زؤر 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ت راوَيذكار ئيشي ضية، ئةطةر طوَييان وةَلآل عةلئةقةل كة تؤ نازاني، بةآلم ئَيمة ئةزانني، وةزيريش دةزانَي
لَي دةبَيت لةو رةئيةت، دوو، سَي موالحةزةي بةجَي درا تةبعةن، جاري يةكةم بؤ مةسةلةي ناوي يةزيدي 
ئةوة ئَينيديةو ئةبَي ئةوة لة نووسيندا رةضاو بكرَيت، بةس موشكيلةكةي تةلةروزة، دووةمينيش من 

َي بنووسرَيت بةردَيوةبةري دةكاتن، واتة بةردَيوةبةر موالحةزةيةكم هةية، ئةويش دةَلَيت دةب
بةردَيوةبةرايةتي دةزطاكة دةكات، نةك سةرؤكايةتي، ئةطةر دةزطا بَيت يان وةزارةت بَيت يان مةجلس بَيت، 
ئةوجا سةرؤكايةتي دةكاتن، بةردَيوةبةر كة خؤت وتت بةردَيوةبةر نابَي بَلَييت سةرؤكايةتي دةكاتن، بةَلكو 

 .ةبةراتي دةكاتن، ئةوة ضاك بكةنةوة تكاية، رةرموو كاك سعدالدينبةردَيو
 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمة رةئيمان لةطةَل ئةوةية كةوا موديريةتَيكي عام لةبؤ تةرتيش هةبَيت، ئيشي تةرتيش بةردةئي ليذنةي 

ئةوةش كة موديريةتي عام زؤر نةبَينت، ضونكة ئةوة تةئسري  ئةوقاف، بةموديريةتَيك ثَيك دَيت، لةبةر
دةكاتن ئةو هةموو موديريةي عامة هةبَي، ئيكتيئا بةموديريةتَيك بكرَيت باتةرتيش لةزمين صالحياتي 
وةزارةتدا بَينت، ضونكة موديريةتي عام زؤر دةكاتن، موديريةي عام لؤ مدارس ولؤ حةج وعومرة، ئةو 

وويان ثَيويستيان بة مةعاشَيكي باش دةبَينت، ثَيويسو بة جَيطاو ئةبنية دةبَينت يان موديرية عامانة هةم
ئةطةر دةشبَينت، با ئيكتيئا بدرَيتة ئةو موديريةتي عامة هةر لةناو بينايةي وةزارةتدا بَينت، لةطةَل 

 .رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .موقتةرةحاتي تازةش كةباسكرا جةنابي وةزير موالحةزاتت لةسةر ئةو تَيبينيانةو
 :وةزيري ئةوقاف و كاروباري ئاييين/ بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة سنووري هةرَيمي كوردستان ضوار هةزار منطةومتان هةية، ئةم منطةوتانة نيوةي يةعين دوو 
او سَي كةنيسةو ذمارةيةكي زؤر تةكيةو هةزارو قسوري نوَيذي جومعةي تَيدا دةكرَيت، جطة لة حةرت

خانةقاو شوَيين عيبادةتي برا ئَينيديةكان، مةدارسي دينيشمان هةية، كؤلَيذَيكيشمان هةية بةناوي كؤلَيذي 
كوردستان بؤ وتار بَيذي، لةطةَل ضةند مةعهةدَيكدا لة هةولَير و سلَيماني، لة ئاكرَيش، ئةمانة ثَيويستيان 

ي وةزارةتي ئةوقاف هةية، لةردَيطةي دةزطايةكةوة كة ئَيمة ناومان ناوة تةرتيشي بةسةرثةرشو راستةوخؤ
طشو، بةناوي موشريئَيكةوة سةرثةرشو ئةو دامودةزطايانة بكات، لةماوةي ئةو يةك ساَلةي رابردوودا، 

، يةكةم بةحوكمي تاقيكردنةوةمان، بؤمان دةركةوتووة كة موديريةتَيك ناتوانَيت، ئةو ئيشة ئةجنام بدات
لةبةر ئةوةية كةصالحياتي كةمة، دووةم لةبةر ئةوةي كةسَيكمان ئةوَيت شارةزاو بةتوانابَيت، بتوانَي رادةي 
جَيبةجَيكردني ئةو تةعليمات ورَينماييانةي كة وةزارةتي ئةوقاف ئةيدات، وطوجناني لةطةَل رؤحي 

لةبةر ئةوة ثَيشنياري ئةوةمان كرد، كة  تةعايوش و ثَيكةوة ذيان ضةندة، نةيتوانيوة جَيبةجَيي بكات، جا
كةسَيكي شياو لةاليةن وةزيري ئةوقارةوة دةستنيشان بكرَيت، بؤ سةرثةرشو كردني ئةو عةمةلية، 

عةمةليةي ئيشراف و ضاودَيري جَيبةجَيكردني برديارةكاني وةزارةتي ئةوقاف، ئةوة موديريةت نية، وةكو  
ةخصَيتَيكي هةية، ضةند ياريدةدةرَيك هاوكاري ئةكات، لة ديواني مامؤستا سعدالدين باسي كرد، بةَلكو ش

وةزارةتيشة، ئةبَي لةذَير ضاودَيري وةزيريشدا بَيت، مةبةست لةو ثشكَينةرة ئةوةية، ئةو دةزطاية كة ئةو 
ئاليةتة كةدامانناوة، بةنيسبةت ئةو ثرسيارةي طوآلَلة خان، راوَيذكار ئةهةميةتي ضية، هةموو وةزيرةكان 

ةزانن ئةهةميةتي زؤريان هةية، ئَيستا ئَيمة ثةسةندمان كردووة، دوو راوَيذكارمان هةبَيت يةكَيك لة برا ئ
ئَينيديةكان و يةكَيكي برا مةسيحيةكان، بةراسو من ثَيويستيم بةراوَيذكارَيكي مةسيحي هةية زؤر زؤر 

ةية، ضونكة هةندَيك مةسائيل هةية وةبةيةكَيكي ئَينيديش، ثَيويستيم بة دوو راوَيذكاري موسوَلمانيش ه
من شارةزا نيم، لَيي نازامن ئةو راوَيذكارة زياتر رووني ئةكاتةوة، زياتر ئةينَيريت بؤ شوَينَيك، نوَينةري 
خؤتة، وردةكاريت بؤ ئةكات، لةبةر ئةوة راوَيذكار بؤ وةزير زؤر طرنطة، دةوري خؤي هةية، ئيشوكاري 

اني حةل ئةكات، بةنيسبةت ئةو موديرياتانةي رةرعيشةوة، هةمووي وةزارةت، ئاسان ئةكات، موشكيلةك
الضوو، باستان كرد، موديريةتةكاني خوارةوة نةماووة الضووة، ئَيمة سَي موديريةتي عاممان هةية، يةكَيك 
لة دهؤك،  يةكَيك لةسلَيماني، يةكَيكيش لة هةولَير، ئةوة لةباتي موديريات ئةبَيت موديرياتي عام ئةبَيت 

 .كارةكان جَيبةجَي ئةكات، زؤر سوثاس و
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةو شةرحةش تةوازني خؤت نواند، منوونةت زؤر بَيت لةناو وةزيرةكان و بةرثرسان، كة دةَلَييت 
موحتاجي راوَيذكارم، جوابي طوآلَلة خانيشت دايةوة، دةمَييَن لةسةر ئةوةي كة ئيقرتاحةكة، كة لةوةسئي 
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ا ئةو صياغةية هةمان صياغةية لةهةموو وةزارةتةكاندا، وةآلمي ئةوةي سعدالدينت دايةوة، وةزيردا، ئاي
بةآلم لَيرةدا نووسراية، مورتشي عام، بدرجة مدير عام، باشة كة مورةتيش عامة بوو، ثرسيارةكةي ئةوةية 

 .بؤ موديريةي عامة نةبَيت، نازامن جةنابي وةزير رةئي ضية لةسةر ئةوة
 :وةزيري ئةوقاف و كاروباري ئاييين/ حممد شاكةلي بةردَين شَيخ

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةَلَي من مةبةستم ئةوة بوو، ئةو شةخصة ئةبَي، تواناي ئةوةي هةبَي بتوانَي، ضاوديري ئةو كارة بكات، 

مي بؤ موديرةتي عام وةكو مامؤستا سعدالدين باسيكرد، زؤر ئةكةوَيت لةسةرمان، يةعين موديريةتَيكي عا
دابنَيني، دةرةجةي مودير عام بَيت، صالحياتي هةبَيت، سيئاتي تايبةتي تَيدابَيت، كة بتوانَيت ئةوكارة 
جَيبةجَي بكات، نةك موديريةتي عام، ئةركَيك سووكرت ئةبَيت، ضةند كةسَيك يارمةتي ئةدةن و زياتر ئَيمة 

ان، سةرثةرشو ئةو ئيشانة بكات كة ثَيويستة مةبةستمان ئةوةية بينَيرين بؤ شوَينةكان، بؤ شوَينة دوورةك
 .جَيبةجَي بكرَين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .باشة ئةو ماددةية، دةخيةمة دةنطةوة رةرموو نوقتةي نينام

 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةزارةتة ثَيويسو بة شئوني قانوني لة مودير عامةكاندا باس لةموديريةتي شئوني قانوني نةكرا، ئايا ئةم و
 .نية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
موديريةي عامة نية، شئوني قانوني شوعبةية، شوعبةش دةستةآلتي وةزيرة، دةتوانَيت لةتةشكيالتي 
وةزارةت تابعي مةكتةبي خؤي بكات يان تابعي ديواني بكات، ئةو ماددةية، دةخيةمة دةنطةوة وةكو 

قانوني بةئينارةي ئةوةي كة لة موستةشارةكان ضوار موستةشار، كاك بارزان رةرموو موقتةرةحي ليذنةي 
 .نوقتةي نينامت هةية
 :بةردَين بارزان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية زؤربةي ئةهدارةكاني وةزارات من باسم لَيوةكرد، بةبَي سةرثةرشو ئةمَينَيتةوة، ئةي 

ئةكرَيت، تةشجيعي حيوار لةبةيين ئةدياندا بةضي ئةكرَيت غةير ئةبَيت  تةشجيعي حيوار بةضي
موديريةتَيك هةبَيت سةرثةرشو بكات، زؤربةي ئةهدارةكاني وةزارةت لةخاَلي شةشا، لةخاَلي حةوتا، لة 

 .خاَلي يازدةدا، لةو خاآلنةدا بةبَي سةرثةرشو ئةمَينَيتةوة
 : بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 391 

ةوة نوقتةي نينام نية، ئةي ئةو مةجلسةي وةزارةت ضية، جملسي وةزارةت كة وةزيرة كاك بارزان ئ
جَيطرةكةيةتي، ضوار موستةشارة، غةير ئةو بةرنامةية جَيبةجَي ئةكةن، دا ئةنيشن عةقدي نةدوةيةك 
ئةكةن، عةقدي موئتةمةرَيك ئةكةن، ئةوان ثَيي هةَلئةسن، موقتةرةحي ليذنةي قانوني بةو تةغريةي 

جةنابي وةزيريش موارةقةتي لةسةر كرد، ضوار راوَيذكارةكة يةكَيكيان برايةكي مةسيحي بَيت، ئةوي كة
تريان برايةكي ئَينيدي بَيت، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي 

 .لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط قبوَلكرا، تكاية بؤ ماددةيةكي تر
 
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةجنومةنى بااَلى ئةوقاف وكاروبارى ئايينى: ماددةى ثَينجةم
ئةجنومةنى بااَلى ئةوقاف وكاروبارى ئاينى دادةمةزرَيت )لة ديوانى وةزارةتدا ئةجنومةنَيك بة ناوى  -1

- :َيتثةيوةندى بة وةزيرةوة دةبَيت ولة مانةى خوارةوة ثَيك د
 .سةرؤك/ وةزير -د

 .ئةندام/ لة بةردَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت يةكنوَينةرَيك لة وةزارةتى شارةوانيةكان بة ثلة -ب
 .ئةندام/ لة بةردَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت يةكنوَينةرَيك لة وةزارةتى دارايى وئابوورى بة ثلة -ج
 .ئةندام/ ة بةردَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيتل يةكنوَينةرَيك لة وةزارةتى كشتوكاَل بة ثلة -د
 .ئةندام/ نوَينةرى وةزارةتى داد بة ثلةى بةردَيوةبةرى طشتى  -ه
 .ئةندام/ بةردَيوةبةرى طشتى ديوانى وةزارةت -م
 .ئةندام/ نوَينةرى وةزارةتى رَيركردنى بااَل  -و

 .ئةندام/ بةردَيوةبةرةطشتيةكانى ثارَينطاكانى هةرَيم -ى
 .ئةندام/ لة طةورة زانايانى ئايينى ئيسالمى وةزير بؤ ضوار ساَل هةَلياندةبذَيرَى ضوار -ز
بة ثآى داوا كردن لة وةزير، ئةجنومةن لة كاتى ثَيويستيدا بؤى هةية ثشت بة شارةزاو ثسثؤردان  -0

 .ببةستَى
 .تايبةمتةنديةكانى ئةجنومةن بة ثآى سيستةمَيكى تايبةت دةستنيشان دةكرَى -3
 .جنومةن بة سةرؤكايةتى وةزيرو جَيطرةكةى طرَيدةدرَىئة -0

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .حاصل على شهادة جامعية أولية و من ذوي اخلربة و االختصاص
 :أما فيما يتعلق باملادة اخلامسة من املشروع و اليت ستصبح برقم املادة الرابعة حسب مقرتح جلنتنا 
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 :رتح اللجنة صياغتها كاآلتي تق
 :{األعلى لألوقاف و الشؤون الدينيةاجمللس }ابعة املادة الر

 :و يتألف من ( اجمللس األعلى لألوقاف و الشؤون الدينية)يشكل يف ديوان الوزارة جملس يسمى بـ: أواًل 
 رئيسًا / الوزير -1
 .عضوًا و يرأس اجمللس يف حالة غياب الوزير/ وكيل الوزارة -0
 أعضاء / املدراء العامني للوزارة -3
الزراعة بدرجة ثلي وزارات العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والرتبية واملالية واالقتصاد والبلديات ومم -0

 أعضاء/ ال تقل عن مدير عام 
 أعضاء / خيتارهم الوزير ملدة ثالث سنوات اربعة من كبار علماء الدين االسالمي -5
 . بطلب من الوزيرصني عند احلاجة ولمجلس األستعانة باخلرباء واألختصال: ثانيًا 

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين ئةوانةي كة ئيشارةتان ثَي نةكردية دةمَينَيت، يان هةر ئةوةندةية، ئةوة لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا نية، 

تَيدا بَينت، بؤ ئةوةي بةس نازانني جةنابي وةزير رةئي ضية؟ ئةو مةجلسة دةبَيت موستةشارينيشي 
 .مةسيحي وئَينيديشي تَيدا بةشدار بن

 :وةزيري ئةوقاف و كاروباري ئاييين/ بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نوَينةري برا ئَينيدي ومةسيحيةكان وةكو موديريةي عام تَييدان، بةآلم من ثَيم باشة، دوو موستةشاريشي 
 .وة لَيطةردَين بؤ خؤمان دةستنيشاني بكةين، بؤ ئةوةي تةوازنَيك دروست بكةينتَيدا بَيت، ئيرت ئة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 املدراء العامنيحةقة ئةوة بنووسرَيت   املدراء العامني للوزارة: موقتةرةحي ليذنةي قانوني كة دةَلَين

ئاماذةمان ثَيكردووة، يةكَيكيان  واملستشارون، بؤ ئةوةي لة ماددةي ثَيشوودا، ضوار موستةشارةكة كة
املدراء مةسيحي، يةكَيكيان ئَينيدي بَينت، لَيرة بةشداري بكةن، سَييةم ئةطةر موارق بَيت جةنابي وةزير، 

 .جةنابي وةزير موارقة ئينارةي بكةن، رةرموو كاك سعدالدينواملستشارون للوزارة،  العامني
 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود

 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
لةسةر ئةوةي كة موختةسة بة ماددةي ثَينجةم، ليذنة ثَيي واية كة ئيقرتاح دةكات، لة وةزارةتةكان 

ئينارةي سةرؤكي / ي وةزارةتي ئيعالميشي تَيدا بَيت، دووةمعضووةزارةتي ئيعالميشي تَيدا بَيت، واتة 
 .اعضاءبيًَتئيتحادي عولةماي دين زمين 

 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
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ئةويش دةطرَيتةوة، يةكَيكيان ئةو  اربعة من كبار علماء الدينئةزاني ئةوة ضؤنة، كاكة ثَينجةم كة وتت 
دةبَينت، بةآلم تؤ تةحديدي مةكة بؤ ئةوةي هني نةبَيت، بة تةئكيد يةكَيكيان ئةو دةبَيت، ثَيم واية 

املدراء تةمشان كة ئينارة كرد، سَييةم ئيعادةي صياغةي باش كراوة لةاليةن ليذنةي قانونيةوة، ئةو ش
ئةوة وا دةكاتن لةو مةجليسةدا، نوَينةري برا مةسيحيةكان و ئَينيديةكاني تَيدا بَينت، واملستشارون،  العامني

 .ضوارةم كة ليذنةي قانوني ثَييان واية، نوَينةري وةزارةتي رؤشنرييشي تَيدا بَينت، بةَلَي كاك احسان
 : قاسمبةردَين احسان عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةراي من ئةطةر وةزارةتي داخليةي لةطةَل بَيت، ضونكة كؤمةَلَيك كَيشة هةية، مةسةلةن ئاسايشة، ثؤليسة 

 .تووشي كَيشة بنب ةئةوانةية لةطةَل نةبَي، لةوانةي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وكات وةزير دةتوانَي داوا بكاتن، تةحصيل حاصلة، وةزارةتي رؤشنبريي تَيدا بَينت ئةطةر ثَيويسو كرد، ئة
بةآلم با رؤشنبرييشي تَيدابَينت ثةيوةندي ثَيوة هةية، وةكو ليذنةي ياساييش داواي كردية، ئةطةر بَلَيني 
ناوخؤ ثَيشمةرطةش ئةبَي تَييدا بَينت، ئةطةر ئةوة بَيت ئةبَي هةموو وةزارةتةكاني تَيدا بَيت، ضونكة 

ان ثةيوةندي ثَيوة هةية، ئةو وةزارةتانةي كةنووسراية ثةيوةندي ثَييانةوة هةية، تربية هةموو وةزارةتةك
ثةيوةندي ثَيوة هةية، مالية ثةيوةندي ثَيوة هةية، بلدياتة ثةيوةندي ثَيوة هةية، رؤشنبرييش هةروةها 

لَيرةدا وةزارةتي  ثةيوةندي ثَيوة هةية، ئةطةر ثَيويسو كرد بةوةزارةتي تر ئةوة داواي دةكاتن، كةواتة
رؤشنبريي بؤ زياد بكةن، ئةطةر كةس قسةي لةسةر ئةو ماددةية نية، بةو تةعديلةي كة كرا، كاك 

 .عبدالر ن رةرموو
 :رضا ا د بةردَين عبدالر ن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ياري نةكراوة بةسةرؤكايةتي وةزير و جَيطرةكةي طرَي دةدرَيت، د:  ئةجنومةن: لة بردطةي ضوار دةَلَيت

 .كؤبوونةوةي مانطانةية، دةورية لةكاتي ثَيويستدا، ئةوةي بؤ زياد بكرَيت زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية رةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةلة وةزارةت وةري دةطرَي، ئايا ئةو ثلةية من ثرسيارَيكم لة جةنابي وةزير هةية، دةَلَيت ئةو نوَينةرانةي ك

خؤي لةوةزارةت هةيةتي، يان بةردَيني ثَيي دةبةخشَيت، ئةطةر بةردَيني ثَييان دةبةخشَيت بةرداسو ئةوةنة 
بةردَيوةبةري طشتيمان هةية، ئةوةنةمان هةية، ئةمة خةسارةتَيكي طةورةية لةوةزارةتي دارايي، ئةم هةموو 
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بةردَيوةبةري طشو، ئةمة يةكةم، دوو لة عةرةبيةكةدا نووسراوة بؤ سَي ساَل هةَليان ثارةية سةرف بكةي بؤ 
 .دةبذَيرن، لة كورديةكة نووسراوة بؤ ضوار ساَل ئةمة كاميان راسرتة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عنةدين رةرموو

 :بةردَين عنالدين سليم خديدا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اربعة من كبار علماء الدين االسالمي  أضافةئيما ئيلغا بكرَيت ثشو ئينارةي موستةشارين، يان ذ (ز)رةقةرة 
يان ذ رةقةرا زيادةية ثشو موستةشارين ئينارة كرن ئةو ذي هةر وممثلي من كل الديانات االخرى، 

 .تَيدا بيت دطةل وان، زؤر سوثاس ممثليديانةتَيك 
 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زاني ضي كاك عنةدين ئةوةلةن ئةو مةجلسية هةر بؤ كؤبوونةوة كؤ دةبَيتةوة، بةآلم موستةشارةكة كة ئة

يةكَيكي مةسيحية، يةكَيكي ئَينيدية، لةو مةجليسةشدا ئةندامة، يةعين موديري عامةكانيش لةو 
 وةزارةتي مةجليسةدا ئةندامن، يةعين لَيرةدا مةوزوعةكة بؤ ئةوةية، هةماهةنطي هةبَينت لة بةيين

ئةوقاف و بةيين ئيتيحادي علماي دييين ئيسالمي و منطةوتةكان و ئةوانة، بةنيسبةت برا مةسيحيةكان و 
برا ئَينيديةكان، هةر موستةشارةكة حةَلةقةي وةصَلة، دةشكرَيت ئةطةر وةزير لة موستةقبةلدا زاني 

ن و تةعديل دةكرَي يان هةمواري ثَيويست دةكاتن، تَيكةَليان بكات موقتةرةح بكاتن، ئينارةي دةكةي
 .دةكةين، كاك امساعيل رةرموو

 :بةردَين امساعيل حممود عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةية، لة كوردستان طةورة زاناي زؤر هةية، لة دييين ثريؤزي ( ز)منيش هةمان موالحةزةم لةسةر خاَلي
ةوة مةرج بَيت با بيكةينة يةك ساَل، لةيةك ساَلدا ئيسالم، دةست نيشانيش كراوة بؤ ضوار ساَل، حةق نية ئ

بتوانني دةست نيشاني ئةو ضوار كةسة بكةين، لةبةر ئةوةي شةرت نية ئةو ضواركةسة كة دابنرَين هةتا 
 .ئةو ضوار ساَلة هةر ئةوان ئةو طةورة زانايانة بن، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةبَيت باشرت نية، بؤ ئةوةي حوريةتي خؤت بَيت لةئيختيارةكة جةنابي وةزير ئةطةر مودةكةي تَيدا

 :وةزيري ئةوقاف وكاروباري ئاييين/ بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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من ثَيشنيارةكةي كاك امساعيلم ثَي خراث نية بةرداسو، يةعين ئةو ضوار ساَلة زؤرة، سَي ساَليش زؤرة، لة 
 .نةبَيتدوو ساَل زياتر 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر جةنابت موارق بيت، خيتارهم الوزير كارية، بؤية ئةطةر ساَلَيكيش بَيت جةنابت بةدَلت 
نةبوودةيطؤرين، ثَيويست ناكات بؤ سَي ساَلةكة، ئةطةر شةتيب بكةن، كةواتة ئةوةش بوو بة خيتارهم الوزير 

، سووديان نةبوو بتوانَي بيان طؤرَينت، ياخود ثَيويسو كرد، ئةو بةبَي ساَلةكة، بؤ ئةوةي ئةطةر خراث بوون
ماددةية دةخةمة دةنطةوة بةو دوو موالحةزةيةي كة وةرطريا، لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي قانوني كَي 
لةطةَل ئةو ماددةيةداية با دةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر 

 .ثاس، بردؤن بؤ ماددةي تر تكايةسو
 
 

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةجنومةنَيكي زانسو لة وةزارةت دادةمةزرَي و بةتةمةنرتين زانا دةبَيتة سةرؤكي  :ماددةي حةوتةم
ني بةثَيي سيستةمَيكي ئةجنومةن وثةيوةندي رداستةوخؤي بة بريكارةوة دةبَي، دامةزراو و تايبةمتةنديةكا

راي ليذنة ئةوةي ثةيوةندي بةماددةي حةوتةمي ثرؤذةكةوة هةية، كة دةبَيتة .تايبةت دةستنيشان دةكرَي
 :ماددةي ثَينجةم بة ثَيي ثَيشنيازي ليذنةكةمان، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة

زارةت دادةمةزرَيت و رداستةوخؤ بة بريكاري وةزارةتةوة ئةجنومةنَيكي زانسو لة وة -:ماددةي ثَينجةم
 .دةبةسرتَيتةوة وثَيكهاتةو تايبةمتةندييةكاني بة ثَيردةوَيكي تايبةتي دةستنيشان دةكرَين

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
  .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

قم املادة اخلامسة حسب مقرتح جلنتنا، أما فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع والتى ستصبح بر :خامسًا
 :تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي

يشكل جملس علمى يف الوزارة ويرتبط بوكيل الوزارة مباشرة وحيدد تشكيالته وأختصاصاته : املادة اخلامسة}
 .{بنظام خاص

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةزارةتة، ئةطةر وةكيل وةزير ئَيستا نيتانة و جةنابي وةزير من ثرسيارَيكم هةية، بؤ ئريتيباتي بة وةكيلي و

 .نةبوو
 :وةزيري ئةوقاف وكاروباري ئاييين/ بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ئريتيباتي بةوةزيرو وةكيل وةزيرةوة ئةبَيت، ضونكة ئَيستا وةكيلي وةزيرمان نية حاليةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يشكل جملس علمى يف الوزارة وحيدد تشكيالته وأختصاصاته م بكةي، ئةطةر واي لَي بَينت، خؤي ئةطةر عةروو
 .ثَيويست ناكات بيَلَييت تةحصيل حاصلة. بنظام خاص

 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 اليزيد عددهم عن سبعة َينت، ليذنة ثَيي واية كة ذمارةيان دياري بكرَيت، كة لة حةرت كةس زياتر نةب
 . أشخاص

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة لة نينامداية بةهني وةري بطرين ئةو موالحةزةية لةوةندة زياتر نةبَينت، كةس موالحةزةي نية، كاك 

 .بةَلَين رةرموو
 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مة مةهامةكاني نازانني، ئةطةر جةنابي وةزير بؤمان روون بكاتةوة خراث نية، بةرداسو ئةو مةجلسة ئَي
 .يةعين مةهامي ئةو جملسة ضية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةرموو مامؤستا  شَيخ رتاحي نةقشةبةندي

 :بةردَين رتاح عبدا  نقشبندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية بة ة ويكون اكرب العلماء سنًا رئيسًا ويرتبط بالوزير يشكل جملس علمى يف الوزاروةَلآلهي ئةو 
 .وةكيل نةبَي، يةعين يةكسةر مورتةبيت بَيت بةوةزير

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .حةملان كردووة ئةوة، رةرموو كاك شَيخ جوابي ئةو ثرسيارةي كاك بةَلَين

 :ئاييينوةزيري ئةوقاف وكاروباري / بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ستاياني ئاييين كة شهادةي عيلميانئةو مةجليسة علمية تةنها بؤ تاقي كردنةوةية، تاقي كردنةوةي مامؤ
يان ثَيويستة ثَيش خبرَيت بؤ دةرةجةيةكي عيلمي تر، لة قاريئةوة بؤ وتار خوَين، لةوتار خوَينةوة  ،هةية

 .قةراري لةسةر دةدات، ضونكة خةَلكي ثسثؤردو شارةزانبؤ ئيمام، ئةو شتة مةجلسي عيلمي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤر سوثاس ماددةكة هةمووي ئةخةمة دةنطةوة بةو موقتةرةحةي ليذنةي قانونيةوة، كَي لةطةَل ئةو 
بؤ ماددةداية با دةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط قبوَلكرا، رةرموون 

 .ماددةيةكي تر
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى هةشتةم

 .دامةزراوةكانى وةزارةت بة ثآى سيستةمَيك دةستنيشان دةكرَيت -1
وةزير بؤى هةية لة كاتى ثَيويستدا بةردَيوةبرايةتى و بةشةكان سةر لة نوآ دامبةزرَينآ، يان يةكيان  -0

 .هةَليانوةشَينَيتةوةخبات يان 

 .وةزير بؤى هةية بة ثآى ردَينماييةكانى لة وةزارةتى داراييةوة دةرماَلة وثاداشت سةرف بكات -3

وةزير بؤى هةية ليذنةكانى هةميشةيى يان كاتى لة وةزارةت دامبةزرَينآ، وئةركةكانى تايبةتى ثةيوةست -0
حوكمى ياساكانى ثةيردةو كراو وثَيردةو وردَينماييةكانى بة ضاالكى ومجوجؤَلةكانى ثَييان دةسثَيرَى، بة ثآى 

 .دةركراون دةتوانآ ثشت بة شارةزاو ثسثؤردانى ناوةوةى هةرَيم ودةرةوةى ببةستَيت
 :راي ليذنةي ياسايي

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمى ثردؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ماددةى شةشةم، ليذنة  :شةشةم
- :رة دابردَيذرَيتةوةثَيشنياز دةكات بةم جؤ

كاروئةرك وتايبةمتةنديةكانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثَيردةو دةستنيشان : يةكةم} :ماددةى شةشةم
 .دةكرَيت

وةزير بؤى هةية بةردَيوةبةرايةتى يان بةش يان هؤبة ياخود هةر يةكةيةكى كارطَيردى ديكة لةناو : دووةم
َيكيان بدات يان هةَليان وةشَينَيتةوة بة ثآى ثَيويستى كار لةكاتى ثَيكهاتةكانى وةزارةت لة نوآ دابنآ يان ل

 .ثَيويستى دا
وةزير بؤى هةية ليذنةى هةميشةيى يان كاتى لة وةزارةت ثَيك بَينآ وكارى تايبةتيان ثآ بسثَيرآ : سَييةم

نماييةكانى كة بةثَيى كة ثةيوةنديان بة ضااَلكى وخيتابى وةزارةت بة ثَيى ياسا كارثَيكراوةكان وثَيردةوو ردَي
ئةو ياسايانة دةرضوون هةبآ و، بؤيشى هةية ثشت بة شارةزاى ثسثؤرد لة نَيو هةرَيم ودةرةوةى دا 

 .{ببةستآ
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :صياغتها كاآلتي فيما يتعلق باملادة الثامنة من املشروع والتى ستصبح برقم املادة السادسة تقرتح اللجنة

 :املادة السادسة
 .حيدد بنظام مهام وأختصاصات تشكيالت الوزارة: أواًل}
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تشكيالت اية وحدات إدارية أخرى ضمن للوزير أستحداث أو دمج أو إلغاء مديريات أو أقسام أو شعب أو : ثانيًا 
 .الوزارة وفق متطلبات عملها عند األقتضاء

ائمية أو الوقتية يف الوزارة يعهد إليها مهام خاصة تتعلق بأنشطة وفعاليات للوزير تشكيل اللجان الد: ثالثًا
الوزارة وفقًا ألحكام القوانني املرعية واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه وله األستعانة باخلرباء 

 .{األختصاصني داخل األقليم وخارجه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

للوزير استحداث او دمج او إلغاء مديريات او . )) ةيةكيدا زؤر باشةزؤر سوثاس بةس كاك ررسةت موالحةز
ئةو زيادة لةبةر ئةوةي بؤ تةرسري نةكرَينت ئةوة ناحيةو قةزاو شو ( أو اية وحدات إدارية)اقسام او شعب 

ةتب ش أو اية وحدات إداريةواية، ئةوة موالحةزةيةكي باشة، ثَيم واية شتب بكرَيت باشرتة، ئةطةر موارقن،  
ئةم ماددةية وةكو ماددةكاني ترة، رةقةت ئينارةي هينَيكي . او شعب اخرى ضمن تشكيالت الوزارةبكرَيت، 

 .كردووة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وحداتي ئيداري لَيرةدا هاتية، يةعين هةيئاتي تر لةزمين وزارة شةرت نية، شوعبة بَيت، ئةقسام بَيت، 

 .ديريةت بَيت، يةعين وةحداتي ئيداري نةك قةزاو ناحيةو ئةو شتانةمو
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

إلغاء مديريات أو أقسام أو ))  وةكو موستةَلةح وا دةطرَيتةوة، ناحيةو قةزا دةطرَيتةوة، بةس ئَيمة وتوومانة
ة، ثَيم واية ئةمةش وةكو يةعين اقسامي وزارةت دةطرَيتةوة، يةعين ئةويش هةر عايدي وةزارةت(( شعب

 .وةزارةتةكاني ترة، ئةطةر كةس موالحةزةي نية دةخيةمة دةنطةوة، موالحةزةتان هةية، كاك بةَلَين رةرموو
 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةجنومةني وةزيران دةرةوةي ئيقليم لة هةموو وةزارةتةكاني تر بة موارةقةتي ئ خوبةراو ئيختصاصي لة
 .بووة، بةس لَيرةدا نةهاتووة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ليذنةي قانوني لةوةزارةتةكاني تردا ضؤنة؟ دةباشة با صياغةكةي وةكو وةزارةتةكاني تري لَي بكرَينت،

 .كاك شوقي 
 :بةردَين شوقي حسني ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .نةرسي موالحةزةم هةبوو، سوثاس

 :بةرَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ماددةكة دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية با دةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي 
 .دةنط قبوَلكرا، سوثاس بؤ ماددةي تر

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يذنة ئيقرتاحي ماددةيةكي تر دةكات، ليذنة ثَيشنياز دةكات ثَيش ئةوةي ماددةي نؤيةم دةست ثَيبكةين ل
 :ماددةيةكى تر خبرَيتة ثاَل ثردؤذةكة وبكرَيت بة ماددةى حةوتةم وبةم شَيوةيةى خوارةوة

وةزير بؤى هةية ردَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم }: ماددةى حةوتةم
 . {ياساية دةربضوَينآ

  
 :َين عوني كمال سعيد بنازبةرد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
- :تقرتح اللجنة اضافة مادة اخرى اىل املشروع وبتسلسل املادة السابعة و بالصيغة التالية 
 .{للوزير إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون}املادة السابعة  

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
صلة، كَي لةطةَل ئةو ماددةيةية كة ئينارة بكرَيت با دةسو بَلند بكات تكاية؟ ئةوةش تةحصيل حا

 .رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ ئةويش بةكؤي دةنط وةرطريا رةرموون بؤ ماددةيةكي تر
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
راي ليذنة . مةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةنثَيويستة وةزيرة تايبةمتةندةكان حوك: ماددةى نؤيةم

هةشتةم ـ ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية دةبَيتة ماددةى هةشتةم، ئةوا ليذنة 
 :ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة دابردَيذرَيت

 .{ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنى ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ بكةن}
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :أما فيما يتعلق باملادة التاسعة من املشروع والتى ستصبح برقم املادة الثامنة تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي

 .{العالقة تنفيذ أحكام هذا القانونعلى جملس الوزراء واجلهات ذات }
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رةرموون كَيي لةطةَلدا  ةداية با دةسو بَلند بكات تكاية؟ةكو ماددةكاني ترة، كَي لةطةَل ئةو ماددئةوةش و
 .نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤماددةيةكي تر

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كارن وتايبةتن بة ئةوقاف ولةطةَل حوكمةكانى هةموو ياسا وثَيردةو وبرديارةكانى ئَيستا بةر: ماددةى دةيةم  

ئةم ياساية ناكؤك نني، كاريان ثَي دةكرَي، تاوةكو ياسايةك دةردةضآ شوَينيان دةطرَيتةوة يان 
راي ليذنة ئةوةي ثةيوةندي بة ماددةي دةيةمي ثرؤذةكةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز . هةَلدةوةشَينرَيتةوة

 :َي و ئةم ماددةيةي خوارةوة لة شوَيين وبة ذمارةي ماددةي نؤيةم دابنرَيدةكات هةَلبوةشَيتةوةو البرب
و هةمواركردنةكةي 1990ي ساَلي (2)ياساي وةزارةتي ئةوقاف وكاروباري ئاييين ذمارة:) ماددةي نؤيةم

 (.هةَلدةوةشَيتةوة
 
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

باملادة العاشرة من املشروع تقرتح اللجنة الغائها وحذفها واحالل املادة املبينة أدناه حملها  أما فيما يتعلق :تاسعًا
 .وبرقم املادة التاسعة

 .{وتعديله 1990لسنة 2يلغى قانون وزارة األوقاف والشؤون الدينية رقم }املادة التاسعة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةتي وةزيرة، شتَيكي تةبيعية، كة ئةو قانونة تازةية ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايش بةموارةق
قانونةكةي ثَيشوو ئيلغا بكاتةوة، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون 

 .كَيي لةطةَلدا نية؟ بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .رؤكي ئةجنومةنبةردَين سة
ثَيش ئةوةي بضينة ماددةي دةيةم، ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةيةكى ديكة خبرَيتة ثاَل ثردؤذةكة بة زجنرية 

 :ماددةى دةيةم و بةم جؤرةى خوارةوة
كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرآ طةر لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك }:ماددةى دةيةم 

 .{بَيت
 :َين عوني كمال سعيد بنازبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 -:تقرتح اللجنة اضافة مادة اخرى اىل املشروع وبتسلسل املادة العاشرة وكاآلتي

 .{ال يعمل بأى نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون}املادة العاشرة 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةتَيكرداي ئةمةش دةخةمة دةنطةوة، كَيي لةط
 .دةنط وةرطريا، بؤ ماددةيةكي تر تكاية

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنة راي . ئةم ياساية لة ردؤذى باَلوكردنةوةى لة ردؤذنامةى رةرميةوة جَيبةجآ دةكرآ: ماددةى يازدةم
يازدةم ـ ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يازدةمى ثردؤذةكةوة هةية ئةوا ذمارةكةى خؤى دةمَينآ و ليذنة 

 :ثَيشنيار دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة 
وةقائعى )ئةم ياساية لة ردؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجآ دةكرَيت و لة ردؤذنامةى رةرمى }:ماددةى يازدةم

 .تةوةبآلودةكرَي( كوردستان
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 -:فيما يتعلق باملادة احلادية عشرة من املشروع ستحتفظ برقمها تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي
وقائع )ينفذ هذا القانون أعتبارًا من تاريخ إصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية : املادة احلادية عشرة

 (.كوردستان
 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة

ئةو قةوسة زيادة ئةوةي يةكةم، ثَيويست ناكات، ئةوةش وةكو ياساي وةزارةتةكاني تر دةخيةمة دةنطةوة، 
كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةتَيكرداي دةنط وةرطريا، بؤ 

 .ماددةيةكي تر تكاية
 :مصطفى كرابوب بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 هؤكارةكانى دةركردنى ئةم ياساية

ئةم ياساية دةركراوة بؤ هةماهةنطى كردن لةطةَل ئةو بارودؤخة ثةرةسندووة وطشتطريةى طةىل كودرستانى 
عَيراق، دواى بة دةستهَينانى ئةو دةسكةوتة نةتةوةيى ونيشتيمانية وبوونى ئةجنومةنى نيشتيمانى 

ردراو وحكومةتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق كة هةموو ثارت واليةنةكانى نيشتيمانى ونةتةوةيى هةَلبذَي
 .وئايينةكانى لة خؤ طرتووة

لة ثَيناو هَينانةدى ثةيامى ثريؤزى ئيسالم وقولكردنةوةى ثةيوةندى رداست ودروست ويةكرت ويسنت 
نةوةيةك لة زاناي بة توانا وهؤشيار وضةكدار بة  وخؤشةويستى لة نَيوان ئايينناو ردَيبازةكان وئامادةكردنى

وشيارى ئايينى ونةتةوةيى ونيشتيمانى دذ بة بريى تةكئريى وتوندوتيذى، وخاوةن ردؤشنبرييةكى طشتى 
رراوان، ولة ثَيناو ثَيشكةش كردنى باشرتين خنمةتطوزارى بؤ شوَينةكانى خوا ثةرستى وبةردَيوةبردنى 
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ثةيوةندييةكانى نَيوان ئايينناو ردَيبازةكان وثاراستنى كةلتورى زانستى  كاروبارى وةقف ءبةهَينكردنى
زانايانى كورد كة بة بةشَيكى طرنطى كةلتورى ئيسالمى جيهانى بة درَيذايى مَيذوو دادةنرَيت، هةروةها 

ستى تَيكةاَلوكردنى هؤكارةكانى رَيركردنى نوَى وسوود ىَل وةرطرتنى وبةكارهَينانى بؤ بةرزكردنةوةى ئا
 . زانستى، وثَيشكةشكردنى باشرتين خنمةتطوزارى بؤ طةىل هةرَيمى كوردستان لة جؤرةها بؤنة ئايينةكاندا

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .سةبارةت بة هؤيةكاني دةركردني ياساكة بةردَين مامؤستا خليل بةعةرةبي بؤمان دةخوَينَيتةوة
 
 
 

 :ابراهيم حممد بةردَين خليل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 االسباب املوجبة
مت اصدار هذا القانون انسجامًا مع حالة النهوض الشاملة لشعب كوردستان العراق بعد اجناز مكاسبه القومية 
والوطنية ووجود اجمللس الوطين املنتخب وحكومة اقليم كوردستان العراق اليت ضمت مجيع االحزاب 

 .نية والقومية والدينيةواالطياف الوط
ولغرض حتقيق اداء الرسالة االسالمية السمحاء وترسيخ الروابط الصحيحة والتالف واحملبة بني االديان 
واملذاهب وتهيئة جيل من العلماء مقتدر وواع ومتسلح بالوعي الديين والقومي والوطين والنابذ للفكر 

ولتقديم أفضل اخلدمات لدور العبادة وادارة شؤون الوقف . التكفريى والتطرف وممتلك للثقافة العامة الواسعة
وللحفاظ على الرتاث العلمي لعلماء الكورد والذي يعترب جزاءًا مهما من . وتقوية الروابط بني االديان واملذاهب
 وكذلك مزج وسائل التعليم احلديثة واالستفادة منها وتسخريها لرفع. الرتاث االسالمي العاملي عرب التاريخ

 .املستوى العلمي، وتقديم افضل اخلدمات لشعب اقليم كوردستان يف خمتلف املناسبات الدينية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نازامن وةآل من ثَيم واية ئةو سَي دَيردةي ئةوةلي وةكو ئينشاية يا شَيخ، دوو دَيردو نيوةكةي ئةوةلي 
موارقن نازامن، ، ئةوي تر باشةافة العامة الواسعة للفكر التكفريى ارهابي والتطرف وممتلك للثقئةويرتيش 

جةنابي وةزير موارقة ليذنةي ياسايي نازامن ئَيوة ضي دةَلَين، ضونكة دوو دَيري ئةوةلي هةمووي ئينشاية 
ئةوةش ساميةكة نةماوة،  لغرض حتقيق اداء الرسالة االسالمية السمحاء بةحةقيقةت، واوةكةش البةن

لة االسالمية السمحاء وترسيخ الروابط الصحيحة والتالف واحملبة بني االديان ولغرض حتقيق اداء الرسا
واملذاهب وتهيئة جيل من العلماء مقتدر وواع ومتسلح بالوعي الديين والقومي والوطين والنابذ للفكر 

وةش ئةطةر ئَي ولتقديم أفضل اخلدمات لدور العبادة. التكفريى والتطرف وممتلك للثقافة العامة الواسعة
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موارقن ليذنةي ياسايي و كاك سعدالدين، ئَيستا ياساكة بةو طؤردانكارييةش كةلة ئةسباب موجبة كرا 
دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو ثرؤذةية كة ببَيتة ياسا؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ يةك كةسي لةطةَلدا نية، بة 

 .زؤرينةي دةنط وةرطريا، سوثاس
بةردَينانةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ئةوقاف و جةنابي وةزير ئومَيد زؤر سوثاس بؤ هةموو ئةو ئةندامة 

دةكةين كةوا ئةو ياساية ببَيتة هاندةرَيك بؤ ئةوةي بةرنامةي وةزارةتي ئةوقاف وكاروباري ئاييين 
بةرنامةيةك بَينت، بؤ ئةوةي ئاييين ثريؤزي ئيسالم، ئاييين ثريؤزي مةسيحي، ئاييين ثريؤزي برا 

لة خنمةتي مرؤظدا بن، لة خنمةتي ثَيكةوة ذياندا بن، رَين لةيةكرت بطرن، ثَيكةوة بتوانني  ئَينيديةكان،
 .خنمةتي طةلةكةمان بكةين، رةرموو جةنابي وةزير ئةطةر قسةت هةية

 
 

 :وةزيري ئةوقاف وكاروباري ئاييين/ بةردَين شَيخ حممد شاكةلي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 لة وةزارةتي ئةوقاف وكاروباري ئاييين و بةناوي خؤمةوة، زؤر سوثاسم هةية من بةناوي هةموو هاوكارامن
بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان وليذنةي ياسايي و بؤ هةموو ئةو خوشك و برايانةي كة ياساكةيان وا لَيكرد 
 بةشَيوةيةكي وا كؤتايي ثَي بهَينرَيت، كة خنمةت بةثرؤسةي ثَيكةوة ذيان بكات لةكوردستاندا، ئومَيد

دةكةم هةموو اليةك سةركةوتوو بن، بةدَلنياييةوة وةزارةتي ئةوقاف لةو ياساية كةلةرؤذَيكي وةكو 
ؤدا، بردياري لةسةر درا لةاليةن بةردَينتانةوة، باشرتين سودي لَي وةرئةطرَيت بؤ ئةوةي خنمةتي ئاييين ئةمرد

كةوة ذيان لةكوردستاندا ببَيتة ثريؤزي ئيسالم و  ئايينةكاني تر لةكوردستاندا بكرَيت و رَيبازي ثَي
رَيبازَيكي بنةردةتي و بيسةملَينني كة كورد وةكو نةتةوة لةكؤنةوة تاوةكو ئيمردؤ خةَلكَيكي موتةساميح 
بوونة، ئامادةبوونة ثَيكةوة لةطةَل خةَلكي ترو مكةوناتي تردا ثَيكةوة بذين، سوثاستان ئةكةم سةركةوتوو 

 .بن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ؤر سوثاس دوو دةقيقة ئيجازةمان بدةن بؤ ئةوةي رَيك بكةوين لةسةر دانيشتين داهاتوومان و بةرنامةي ز
 .كاري داهاتوومان، كاك شَيروان رةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةتي ئيش كردني بةرداسو تووشي هةَلةيةكي ياسايي دةبني بةقةناعةتي خؤم، هةَلةكةش ئةوةية ضؤن
) بةطوَيرةي ماددةي /لة نينام داخلي، دوو(39)ماددةي  بةطوَيرةي /نةكان، بةطوَيرةي ئيش كردنة، يةكليذ
ليذنة هاوبةشةكان  عادةتةن، ( 39)لة نينام داخلي ثةرلةمان، كة دياري كراية، بةنيسبةت ماددةي ( 01

كاتن، بؤيان هةية دوو ليذنة كؤببنةوةو ميكانينمةكةي دياري كراية، ثَيش ئةوةي راثؤرت تةننيم ب
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ئةطةر هاتوو ليذنةي هاوبةش بوو، ( 01)راثؤرتةكة ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكةن، بةآلم بةنيسبةت ماددةي 
مةرروز واية يان سةرؤكي ثةرلةمان سةرؤكايةتي ليذنةكة بكات، يان جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان 

ةقيقةت لةوانةية ئَيمةش بةهةَلة ضووبني، رجا دةكةين لة سةرؤكايةتي ليذنةكة بكات، لةو حاَلةتةش بةح
 .ئاييندةدا ئةوة راست بكرَيتةوةو سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وا دةَلَيت راستة، بةآلم كة قةرارَيك ثةرلةمان داي ئةو ( 01)وةَلآل من خؤم جوابي دةدةمةوة، ماددةي

ي بؤ درا كة ليذنةيةكي هاوبةمشان دانا، ثةرلةمان دةنطي قةرارة طرنطة، ئةو قةرارةي ئةو رؤذة دامان، دةنط
 .بؤدا ئةوةش دةطوجنَيت لةطةَل ماددةكةدا، بؤية من ثَيم واية تةواوة

 
 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي هاوبةش ئةو ليذنةيةية كة سةرؤكي ثةرلةمان يان جَيطرةكةي سةرؤكايةتي دةكات
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

 .شةرت نية ئةوة، بةآلم مادام دةنطي بؤدرا، ئةوةش دةكرَيت وةكو ليذنةكاني تر رةرموو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دةنط بؤ ئةوة دراية كةئيحالةي ليذنةي هاوبةشي بكرَيت، بةآلم ضؤنيةتي ميكانينمي بةردَيوةبردني كاري 

 .هاتية( 01)بةو شَيوةية كةلة ماددةي هاوبةش 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو كاك عوني
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي (01)بةرداي من بؤضووني بةردَين كاك شَيروان حةيدةري هةَلةيةكي ياسايي تةواوة، ضونكة ماددةي 

ي كوردستان، بة وازحي موعالةجةي كَيشةكةي كردية، من ئَيستا بؤ ثةيردةوي ناوخؤي ئةجنومةني نيشتماني
 :مةوةبةردَينتاني دةخوَين

اذا كان املشروع او االقرتاح مدخل يف اختصاص اكثر من جلنة فلرئيس اجمللس ان يدعو اللجان  (:01)املادة
رير واحد بشأنه اما اذا ذات العالقة اىل اجتماع مشرتك بينها برئاسته او برئاسة نائبه لدراسته ووضع تق

كانت كل جلنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينًا يف النصوص املقرتحة قد تؤدي اىل تعقيد يف املناقشة 
والتصويت يف اجمللس وجب اجتماع اللجان املختصة كلجنة واحدة برئاسة رئيس او نائبه إلعادة دراسته 
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اي موضوع على اللجان املشرتكة حسب قناعته او بناءًا  ووضع تقرير موحد عنه ولرئيس اجمللس ان يعرض
 .للجان وضع االقرتاحات او إصدار التوصيات الالزمة. قلالعلى طلب مخسة اعضاء على ا

جيوز عقد اجتماع مشرتك بني : دةَلَيت 1بردطةي ( 39)ئةمة ماددةي ضل و شةش بوو، بةآلم ماددةي 
ستوجب ذلك وعندها يكون اكرب رؤساء اللجان واكرب نوابهم واكرب جلنتني او اكثر للنظر يف املواضيع اليت ت

دةكات، دَيردةكاني ( 01)واتة ئةو ماددةي ثشتطريي ماددةي . مقرر هلم سنُا رئيسُا ونائبًا و مقررًا هلا
ئةخرييشي ئةو صالحيةتةي دايَو بةتايبةتيش لَيرة لةثةرلةمان تةصويت لةسةر ئةو رةقةرةية كرا، 

ةرلةمان ئةو قةرارة درا كة ئيحالةى دوو ليذنة بكرَيت لةطةَل وةزير و هةر ئةندامَيك كة بةبردياري ث
دةيةوَيت ئامادة بَيت، لة نةتيجةي كؤبوونةوةكةمان ئةو راثؤرتةمان نووسي كة راثؤرتَيكي قانونية، زؤر 

 .سوثاس
 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تي وةكو نةصَيك راستة، ئةوةي كاك عةونيش وتي ئةطةر ئيجازة هةبَيت خؤي ئةوةي كاك شَيروان و

تةرسريي ئاخر رةقةرة زؤر راستة، بةآلم كةلَيرة قةرار درا دةنطي بؤ درا، ئةطةر ئةو موالحةزةية 
لةيةكةمي دانيشتنةكةدا بووتراية، ئةوا ئةبوو بةهةرحاَل موهيم ئةوةية ليذنةكان بةبَي موشكيلة 

َيكي مةوةحةديان تةقديم كردووة، سةرؤكايةتيش ثَيش ئةوةي بَيينة ئيشةكانيان بةردَيوة بردووة، راثؤرت
كؤبوونةوةكة، ئاطادار كراو رازي بووين بةو شتانةي كةلة راثؤرتةكةدا هاتووة، بؤية هاتة ئَيرةو 
خوَينرايةوة، يةعين عةمةليةن وا دةكاتن كة من سةرؤكايةتيم كردووة، ضونكة ئاطادار كرام كة طةيشؤتة 

يش بووم كةرداثؤرتةكةيان لَيرةدا خبوَيننةوة، لةبةر ئةوةي نةتيجةكةي ئيجابي بوو، بةآلم لة نةتيجة، راز
ئاييندةدا ئةطةر خةلةلَيك هةبَينت، بةدواداضوون يان هةمواركردني ثرؤذةي ناوخؤي خؤمان زياتر 

ك شَيروان من دةوَلةمةندي دةكةين، بؤ ئةوةي زياتر وازح بَينت كؤبوونةوةكةمان كؤتايي هات، عةروو كا
 .لةجياتي تؤ تةوزحيم داية موهيم نةتيجةكةية ئيختيالريش با هةبَيت ئةوة شتَيكي باشة،  دةي رةرموو

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةَلةكة لة ئَيمة ضووة هةموومان، نةم طوتية كةكةس هةَلةي كردية يان نةيكردية، من هةَلةيةكي طةورةم 
لعةكس من دةمةوَيت تةوزحيي ئومورةكة بكةم، لؤ ئةوةي لةسةر يكردية وةكو كاك عوني دةلَََيت، بنة

مةساري سةليمي خؤي بردوات، عةرزي ليذنةي موشتةرةك كَيية سةرؤكايةتي ئةو ليذنة موشتةرةكة دةكات، 
رةكةي سةرؤكايةتي ئةوةي كة كاك عوني دةيَلَيت، ئةو ليذنة موشتةرةكةية كةسةرؤكي ثةرلةمان يان جَيط

 .هاتية( 01)دةكات، كَيية ئةو ليذنة موشتةرةكةي كةلة ماددةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 .با كاك ررسةت رةئَيكي قانونيمان بداتَي
 :بةردَين ررست ا د عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كة لةمابةيين هةردوو ليذنةكة من ئيحتيمال هةية لةطةَل رةئي كاك شَيروان مب، ئةطةر ئةصَلي موشكيلة
اما بَيت، ليذنةي ئةوقاف و ليذنةي قانوني، بةس موشكيلةيان نةبوو هةردوو ليذنة، ضونكة لَيرةدا ئةَلَيت 

النصوص املقرتحة  واتةاذا كانت كل جلنة قد درسته على حدة ورأت الرئاسة تباينًا يف النصوص املقرتحة، 
نةبوو ئةصَلي موشكيلةكة برادةران ئةنداماني ثةرلةمان، زؤر  تةباينةكة لَيرةدامن قبل اللجنتني، 

ثَيشنياريان هةبوو، بؤئةوة بوو هةردوو ليذنة رةئيةكة طةآلَلة بكةن، ئيستيناد بدةنة سةر رةئي ئةندامان، 
من لَيرة خيالرم لةطةَل كاك شَيروان ئةوةية، ضونكة ئةصَلي موشكيلةكة لةمابةيين ئةوقاف و قانوني 

ة مابةيين هةردوو ليذنةو ئةندامان بوو، موشكيلةش نةبوو بةرداسو، هةندَي رةئي وبؤضوون نةبوو، ل
هةبوو لةمةسَلةحةت ئةو رداو بؤضوونة، ديراسةت بكرَين، صياغةتةكة لةسةر ئةساسي ئةوانة، لةبةر ئةوة 

 .ئيحتيمال هةية من زؤر مةيلي رةئي كاك شَيروان نةمب، زؤر سوثاس
 :ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

ئَيستا ئةوة هةموو ئةيانةوَيت قسة بكةن بةنوقتةي نيناميش من ئةطةر ئيجازةم هةبَينت، ثَيم باشة 
ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسو دَيتة باسكردن  11كؤتايي بةدانيشتنةكة بَينم، سبةييَن سةعات 

ي نةكةين، دووسبةي ئةو وموناقةشة كردن، تكاية ئامادةبن لَيرة، بؤ ئةوةي ئةطةر سبةييَن تةواويش
قانونةش تةواو بكةين، بةزووترين كات قانوني وةزارةتةكان يةكاليي ببَيتةوة، بؤ ئةوةي بَيينةوة  سةر 
بةرنامةي رةمسي خؤمان، هةمواركردني ثةيردةوي ناوخؤ و دةستوور، كة دةبَي لةو ضةند مانطي داهاتوودا 

 .نني زؤر سوثاس بةخَير بَين سةرضاوكؤتايي ثَي بَينني، كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدا    ست ا د عبدا                 رر 
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 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – تانكوردس  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
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 7111\2\02رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 12)نيشتين ذمارة ثرؤتؤكؤلي دا
 02/2/7111 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   15/5/0442رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشاد مئو سـةرؤكي ئةجنومـةن و  كوردستاني عَيراق 

, بةردَين ررست د د عبدا  سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤك و( كةركووكي كمال.د)قادر عبدا   حممد
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (12)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , كوردســتاني عَيــراقئةجنومــةني نيشــتمانيي 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    سَييةمي ساَلي سَييي خولي طرَيداني (12)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .هةرَيمي كوردستان خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسو لة -1
 .خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي لة هةرَيمي كوردستان -0

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(12)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا15/5/0442
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 .خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسو لة هةرَيمي كوردستان -1
 .خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي لة هةرَيمي كوردستان -0

كاروباري كؤمةآليةتي و بةردَين كاك سعد  سةرةتا بةخَيرهاتين بةردَين كاك عدناني  ةي مينا وةزيري كارو
وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، هةظاآلني بةردَين راوَيذكارةكان لة وةزارةتي كارو كاروباري 
كؤمةآليةتي دةكةين  كة لةطةَل جةنابي وةزير هاتوون، بةخَير بَين سةرضاو، ئةنداماني بةردَين دوَييَن كة 

رد، برديار بوو ياساي وةزارةتي تةندروسو لةهةرَيمي كوردستاندا موناقةشة ئيعالني ئةم دانيشتنةمان ك
بكةين، بةآلم وةزير عوزرَيكي تايبةتي هةبوو داواي لَي كردين كةناتوانَيت حاز بَيت، وة داواي لَيكردين، 

ن كَيشابوو دواي خبةين بؤ ضةند رؤذَيكي تر، بؤية ئَيمةش دانيشتنةكةمان ئيعالن كردبوو، ئَيوةش عةزَيتتا
مابوونةوة لةهةولَير و سةرةرتان نةكردبوو، نةمان ويست دانيشتنةكة هةر بؤ ئةو ثرؤذةية بَيت، دوايش 
ئيعالني بكةين، ومتان با ثرؤذةي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتيش خبةينة بةرنامةوة بؤية من 

زارةتي تةندروسو لة هةرَيمي خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وة -1ئيقرتاح دةكةم خاَلي 
كوردستان دوا خبةين، لةم دانيشتنةدا موناقةشة نةكرَيت، داوا دةكةم دةنطي بؤ بدةن كَي لةطةَل ئةو 
ئيقرتاحةية كةدواي خبةين بادةسو بَلند بكات تكاية، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية، سوثاس ئةوة بة 

، بةهةرحاَل بة  ئةكةسةريةتي دةنط دواخرا، خاَلي ئةكسةريةتي دةنط وةرطريا شةش كةس موعتةرين بوو
كؤمةآليةتي لة هةرَيمي  خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كارو كاروباري/دووةم

 .رةرموو كاك غئوركوردستان، 
 :مةمخوري غفور طاهر سعيدبةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رؤدا، كةس نةثرؤذة ياساكةي الية، نة رداثؤرتةكانيشي الية، نة بةت بردطةي دوو لةبةرنامةي كاري ئةميسبةن

سةعات الني كةمي ثَيش ئةو دانيشتنة ئةنداماني ثةرلةمان  00لةبةرنامةي كاريشدا بووة، حةق وابوو 
اية كةئةوة لة كارنامةي ئةمرؤداية، ئةطةر نا ئَيستا طئتوطؤ لةسةر ضي بكةين، كة ياساكةمان انئاطادار بكر

 .ستدا نةبَيت و راثؤرمتان نةبَيت، بؤية من ثَيشنيار دةكةم دانيشتنةكة دوا خبرَينت ، زؤر سوثاسلةبةردة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي وةخو خؤي ئةوةلةن بةرنامةي كارة، نووسراوة بةرنامةي كار، راستة دوَييَن كة ئيعالمنان كرد، 
راوة، وا نةبَيت نةنووسرابَيت، دووش كة خوَيندنةوةي ئيعالني ئةوةمان نةكرد، بةآلم لةبةرنامةي كار نووس

راثؤرتةكةي خؤي البَيت، يةعين هةر  ريةكة لةئَيوة موتابةعةي هةبَينت ويةكةمي كراوة، مةرروزة هة
رؤذَيك بَيت موعةرةزن، خؤ ئَيمة دوَييَن ومتان ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسو موناقةشة ئةكةين 

 .رةرموو
 :غئار امنيبةردَين صربية 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئَيمة وةكو ليذنةي مةعين كةليذنةي تةندروسو و كؤمةآليةتني ئامادةي خؤمان بؤ موناقةشةي وةزارةتي 
تةندروسو كردبوو لةرداستيدا، دوَينَيش جةنابت ئاماذةت بةو خاَلةدا كة خاَلي دووم ئينارةي خؤتانة بؤ 

 .سوثاس زؤر ،موناقةشة بؤ نية ئيستعدادي ليذنةش و ،مادةيي نيةئةمرؤ، ئةندامان وابنامن كةس ئا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 واية ماناي كردبَيت، ئامادة خؤيان ئةوجا كرد، ئيعالمنان كة دوَييَن رةقةت ليذنةية ئةو ئةطةر جا

 قريائةي ئةمة ةكات،ن حازر خؤي بةرؤذَيكا يان بكات، حازر خؤي ليذنةيةك بةرؤذَيكا بةرداسو كارةساتَيكة،

 راثؤرتي مةرروزة ليذنة دراوةتَي، زؤري ماوةيةكي كرا، ليذنةكان ئيحالةي ئةوةي دواي مةرروزة كراوة، يةكةم

 دةكةم ياسايي لةليذنةي داوا هةية، كؤبوونةوة سبةييَن دةَلَين كة لةحنةيةي ئةو نةك كردبَيت، حازر خؤي

 موناقةشةي ليذنةكة و ثةرلةمان ئةندامَيكي هةر رروزةمة بكةن، موناقةشةي دابنيشن، بَين رةرموون

 هةر رؤشتووة، بةسةردا باشي وةختَيكي ضونكة حازركردبَينت راثؤرتيشي كردبَينت، حازر رةئيشي كردبَي،

 كؤبوونةوةكةي تةحديدي كة لةحنةيةي ئةو نةك بَيت، حازر راثؤرتةكةيان هةية، كؤبوونةوة سبةييَن ومتان

 باجوابَيكي خان صةبرية خؤتان، شوَيين بؤ رةرموون ياسايي ليذنةي كؤببَيتةوة، تبضَي ئينجا دةكةين،

 ياسايي ليذنةي راثؤرتةي ئةو باشرتة، بدةمةوة جوابت با بكة ضاوةردَي نيت ئاطادار ديارة بدةمةوة، باشرتت

 ضؤنة راثؤرتة ئةو ئةوةتة ئةي طرت، ئيعرتازةت ئةو كة نية، راثؤرتةش لةو ئاطات ديارة هاوبةشة راثؤرتَيكي

 تةندروسو ليذنةي و ياسايي ليذنةي نَيوان لة هاوبةشة راثؤرتَيكي ئَيستا نني، حازر دةَلَييت كةتؤ

 دةكةم داوا ئَيستا ئامادةية، راثؤرتةكة موةحةدي بة حازرة، راثؤرتيان ليذنةكة هةردوو كةواتة وكؤمةآليةتي

 جَيطري كَي كَيية ليذنةكة نوَينةري رةرموو رواديش دكتؤر كاك تكاية، خبوَيننةوة هاوبةشةكة راثؤرتة

 .دةكةم موقاتةعةت نةبَيت نينام نوقتةي دانيشة، رةرموو تةندروستية، ليذنةي
 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بكات ضي سةيري نةبَيت ثَي راثؤرتةكةي يةكَيك ئةطةر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 خؤي جانتاي هةريةكةو هةبَيت؟، نوسخةي خؤي مةكتةبي لة هةريةكةو نية مةرروز نية، ثَي راثؤرتةتان ئةو

 بتةوَي لَيرة بهَيَليت بةجَي لةماَل ثرؤذةكة ئةطةر ئةما ،دةستَيو لةبن ثرؤذةكان هةية، خؤي ئؤريسي و هةية

 .عومسان كاك رةرموو خبوَيننةوة، راثؤرتةكة شَيروان، كاك رةرموو نابَيت، ئةوة بدةمَي نوسخةت من
 (:باني ماراني)عبدا  قادر عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 خبرَيت، دوا دانيشتنة ئةو واية باشرت بكرَيت ئةطةر جا هةية، ثةرلةمان ئةنداماني لةنَيوان دةنطؤيةك ديارة

 .اسسوث زؤر هةبَيت، ئيستمراريةتي ئةوةي بؤ دةنطةوة بيخةيتة يان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 موناقةشة لةبارةي هةية خربةيان ثةرلةمان ئةنداماني هةموو وةزارةتَيكة ياساي ياساية ئةو واية ثَيم من
 ثَيويست ماونةتةوة، كَيشاوة ئةركتان ئَيوةش كراوة، بؤ يةكةميشي خوَيندنةوةي ياساية، جؤرة ئةو كردني
 ضةندين نةكردووة، تةواو هَيشتا وةزارةتةكامنان ياساي ثرؤة كةمة، وةختمان بدةين، بةهةدةر وةخت ناكاتن

 دةكةن، هني مادام ئةوةشدا لةطةَل بكةين، تةواوي تا بكرَينت، ثةلة دةكاتن ثَيويست هةية، تريش ثرؤذةي
 نية؟، دالةطةَل كَيي تكاية؟، بكات بَلند دةسو با دواخبرَينت، ثرؤذةية ئةو ئةوةية لةطةَل كَي دةنطةوة، دةخيةمة

 .شَيروان كاك رةرموو دةبني، بةردةوام دةنط بةزؤرينةي
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان 
 .بةرِدَين سةرؤكي ئةجنومةن

 و عوني كاك بةردَينان لةاليةن تةندروسو ليذنة و ياسايي ليذنةي نيوان هاوبةشي راثؤرتي دةقي ئَيستا
 .بابئةرموون دةخوَينرَيتةوة عةرةبي و كورديبة كاكة مامؤستا

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان ـ عَيراق/ بؤ

 رداثؤرتى هاوبةش/ ب
لة ثَيردةوى ناوخؤى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان ـ  21/013و39/1ثشت بة حوكمى ماددةكانى  

عَيراق، ليذنةى ياسايى بة هةموو ئةندامةكانيةوة لةطةَل ليذنةى تةندروستى وكاروبارى كؤمةاَليةتى 
كؤبووة ولة ليذنةى تةندروستى دكتؤر روئاد د د بابان ودكتؤرة هالة سهيل وادى و دكتؤرة ردؤذان دزةيى 

ةاَليةتى لة هةرَيمى كوردستان ـ ئامادةبوون بؤ لَيكؤلينةوة لة ثردؤذةى ياساى وةزارةتى كاروكاروبارى كؤم
ى 1/1/0442ى ردؤذى (01)عَيراق كة لة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة 

ثةرلةمان بؤمان هاتووة و وةزيرى ردوو لَينراو بة وةرطرتنى هةطبةى وةزارةتةكة ئامادةبوو و دواى وتووَيذ 
اردة وثَيشنيارةكامنان لة بارةى ثردؤذةكةوة بة تَيكرداى دةنطى وتاوتووكردن رداثؤرتة هاوبةشةكةمان بة رداسث

- :ئامادةبووان بةم جؤرةى خوارةوة ثَيشكةش دةكةين
بة شَيوةيةكى مةبدةئى ثشتطريى ثردؤذةكة دةكةين وثَيشنيار دةكةين ماددةكان دةروازةيان بؤ دابنرَيت 

نووسني وهةندآ هةمواركردن وطؤردانكاريى لة  وبردطةكانيان رَيك خبرَين و زجنرية ردةنوسيةكان بكرَين بة
هةندآ لة ماددةكانى بكرآ وةك ردَيبازى ياساكارى ثةيردةوكراو لة دةرضوواندنى ياساكانى ثَيشرت 
دةرضوَينراون بؤ وةزارةتةكان وهةندآ ضةمك ورداو ماددةى ترى خبرَيـتة سةر، كة لةمةودوا لةم رداثؤرتةدا 

- :تَيدةردةكةو
( تعبري)ثةيوةندى بة ماددةى يةكةمى ثردؤذةكةوة هةية، ثَيشنيار دةكةين وشةى طوزارة ئةوةى / يةكةم

 .يةى خبرَيتة سةر ردستةى يةكةمى(بؤ مةبةستى ئةم ياسا)و( زاراوة)بطؤرددرآ بة وشةى 
 :ئةوةى ثةيوةنديى بة ماددةى دووةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ثَيشنيار دةكةين/ دووةم

- :شَيوةيةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوة بردطةى دووةم بةم -1
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رةراهةم كردنى دةررةتى يةكسان بؤ كاركردن بؤ هةر كةسَيكى تواناى كاركردنى هةبآ بةو ناوةى كار }
مافء ئةركَيكة ثَيويست دةكات بةشدارى لة بنياتنانى كؤمةَلطا و ثةرةثَيدانى بكات لة ثَيناوى نةهَيشتنى 

 .{بآ ئيشى دا
 :ى بةم شَيوةيةى خوارةوة(2)طة داردشتنةوةى برد -0

شياندنى منداَل وخاوةن ثَيويستى تايبةتى لة بوارى ثةروةردةيى و ثيشةيى وكؤمةاَليةتى بة جؤرَيكى وا }
بةشداريكردنيان لة ثردؤسةى طةشةثَيدان و ئاوةدانكردنةوة و الدانى كاريطةريية سايكؤلؤجى 

 .{وكؤمةاَليةتيةكان دابني بكات
 :ى بةم شَيوةيةى خوارةوة(1)ردطة داردشتنةوةى ب -3
طرينطيدان بة خَينانى قوربانيةكانى ثردؤسةكانى ئةنئال و بوردومانى كيميايى ودابني كردنى ضاودَيرى }

و هاتووة بوةشَيتةوة كؤمةاَليةتى و سايكؤلؤجى ثَيويست بؤيان كة لةطةَل ئةو كارةساتانةى بةسةرياندا
 .ةنة ثةيوةنديدارةكان دةبَيتئةمةش بة هاوئاهةنطى كردن لةطةَل الي

 :ثَينج بردطة خبرَيتة سةر ماددةكة و زجنريةكانى بةم شَيوةية تةواو بكرَين -0
ثَيدانى مؤَلةتى تايبةتى بة كردنةوةى دايةنطة ودةزطاى ضاكةخوازيى بة هةموو كةرتةكانيةوة لةطةَل  -11

 .سةرثةرشتى كردنيان بة ثآى مةرجى تايبةت بةوانةوة
دانى ثَيويست بة منداَلى تازة ثَيطةيشتوو وهةموو وزةيةكيان دابني بكرآ بؤ خنمةتى  طرينطى -10

 .كؤمةَلطا بة هاوئاهةنطى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكانةوة
هاوئاهةنطى كردن لةطةَل رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى شارستانى كة كؤشش دةكةن لة ثَيناوى بةديهَينانى  -13

 .وةزارةت و بةدواداضوونى ضااَلكى وكارةكانىهةمان ئاماجنةكانى 
طرنطيدان بة دةزطاكانى ضاكسازى كؤمةاَليةتى بة جؤرَيكى وا ببنة دةزطاى رداستكردن وضاكسازيى  -10

ى كؤمةاَليةتى بة جؤرَيكى وا تووشى انى طرياوةكانى ناو خانةى ضاكسازوكاركردن لة ثَيناوى ضاودَيرى خَين
 .خراثةكارى نةبن

 .و باسى تايبةت بة جؤرةها دياردةى كؤمةاَليةتى لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكانداانى لَيكؤلينةوةهاند -15
ى ثردؤذةكةوة هةية، ثَيشنيار (101131101111141911 013)ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةكانى / سَييةم

و بةم جؤرة ( انى وةزارةتثَيكهاتةك)دةكةين هةموويان لةناو ماددةى سَييةم لَيك بدرَين لة ذَير ناونيشانى 
- :دابردَيذآ

 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
- :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيك دَيت: ماددةى سَييةم

سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة بةردَيوةبردنى كارةكانيدا وسةرثةرشتى وضاودَيرى : وةزير: يةكةم
رمان و ردَينماييانة دةردةضن كة ثةيوةندييان بة ئةركةكانى كردنى ضااَلكييةكانى و، لةوةوة ئةو برديارو رة

وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و دةسةاَلت وهةموو كاروبارى هونةريى و دارايى وكارطَيردى وردَيكخسنت بة ثآى 
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حوكمةكانى ياسا هةية وبةرثرسة لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو 
بؤى هةية هةندآ لة دةسةاَلتةكانى بدات بة برديكارى وةزارةت يا بةردَيوةبةرة طشتيةكان  ئةجنومةنةداو

 .، لة وةزارةتداياخود هةر يةكَيكى بة شياوى دةزانَى
يارمةتى وةزير دةدات لة ئارداستةكردنى كاروبارى وةزارةت و سةرثةرشتى كردنى : بريكارى وةزارةت: دووةم

 .دةسةاَلتةى كة وةزير ثَيى دةدات ودةبآ بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيتكارةكانى لة ضوارضَيوةى ئةو 
رةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات وبةردَيوةى دةبات بة ثلةى بةردَيوةبةر كة : نووسينطةى وةزير : سَييةم

 .بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت وضةند رةرمانةبةريك ياريدةى دةدةن
رةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات وبةردَيوةى دةبات بة ثلةى : وةزارةت نوسينطةى بريكارى: ضوارةم

 .بةردَيوةبةر كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت وضةند رةرمانةبةريك ياريدةى دةدةن
ذمارةيان لة ضوار زياتر نابآ و دةبآ خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤبن وشارةزايى : رداوَيذكارةكان : ثَينجةم
 .ييان لة كارةكةدا هةبَيتوكارامة
بةثلةى بةردَيوةبةرى طشتى دةبآ وضةند رةرمانبةرَيكى خاوةن شارةزايى : ثشكَينةرى طشتيى: شةشةم

وثسثؤردى ياريدةى دةدةن و رداستةوخؤ ثةيوةستة بة وةزيرةوة و ثشكنينى رةرمانطةكانى ضاودَيرى 
 .ةوَلةت وضاكسازى كؤمةاَليةتى دةطرَيتة ئةستؤكؤمةاَليةتى وتؤردى ثاراستنى كؤمةاَليةتى و ثةناطةكانى د

بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة : بةردَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيردى ودارايى: حةوتةم
 .بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت وخاوةن شارةزايى وكارامةيى بآ لة كارةكةيدا

بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة : كؤمةاَليةتى بةردَيوةبةرايةتى طشتى كاروبيمى: هةشتةم
 .بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت وخاوةن شارةزايى وكارامةيى بآ لة كارةكةيدا

هةريةكةيان : بةردَيوةبةرة طشتييةكانى ضاودَيرى وطةشةثَيدانى كؤمةاَليةتى لة ثارَينطاكانى هةرَيمدا: نؤيةم
ؤكايةتى دةكات و بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت وخاوةن بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةر

 .شارةزايى وكارامةيى بَيت
بةردَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات، و : بةردَيوةبةرايةتى طشتى ضاكسازيى كؤمةاَليةتى: دةيةم

 .ثامشاوةى ناوةردؤكى ثردؤذةكة  وةكوخؤى دومَينَيتةوة
ةية، هيض تَيبينيةكمان ثةيوةندى بةماددةى ثَينجةم و شةشةم و حةوتةمى ثردؤذةكةوة هئةوةى / ضوارةم

 . زجنريةيان دةبَيتة ماددةكانى ضوارةم و ثَينجةم و شةشةم بة ثَيى ثَيشنيارى هةردوو ليذنةكة لةسةر نيةو
هةردوو ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثازدةمى ثردؤذةكةوة هةية، كة بة ثَيى ثيشنيارى / ثَينجةم

ليذنةكةمان دةبَيتة ذمارةى ماددةى حةوتةم، ئةوا ثَيشنيار دةكةين شوَينى زجنريةكانى دووةم و سَييةم 
- :بطؤرددرَى و سَييةم ثَيش دووةم خبرَيت و بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة

َيى ثَيويستى ثنوآ و مةبةَلبةندى لَيكؤَلينةوةو باس و بةش و هؤبة بة وةزير بؤى هةية بةردَيوةبةرايةتى}
 .{وةشَينَيتةوةآ يان لَيكيان بدات، يان هةَليانكارى وةزارةت لةكاتى ثَيويستدا دامبةزرَين
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ةيان ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شازدةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ثَيشنيار دةكةين ناوةرؤكةك/ شةشةم
لةذَير زجنريةى ماددةكانى هةشتةم و و بةم شَيوةيةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوة خبرَيتة دوو ماددةى سةربةخؤ

- :نؤيةمدا بنووسرَين
كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت طةر لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية }: ماددةى هةشتةم

 .{ناكؤك بآ
ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ }: ماددةى نؤيةم

 .{بكةن
- :ثَيشنيار دةكةين ماددةيةك دابردَيذرَى بة ذمارةى ماددةى دةيةم و بةم شَيوةيةى خوارةوة / حةوتةم

ى (30)ياساى وةزارةتى كار و كاروبارى كؤمةاَليةتى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق ذمارة }: ماددةى دةيةم 
 .{هةَلدةوةشَيتةوة 0440ساَلى 

ةى حةظدةمى ثردؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ماددةى ذمارة يازدة، ثَيشنيار ئةوةى ثةيوةندى بة مادد/ هةشتةم
- :دةكةين بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة

وةقائعى )ئةم ياساية لة رؤذى دةركردنيةوة جَيبةجآ دةكرآ و لة ردؤذنامةى رةرمى }: ماددةى يازدةم
 .{بآلو دةكرَيتةوة( كوردستان

 يةكانى دةرضوواندنى ياساكة بةم شَيوةيةى خوارةوة  بنووسرَيتةوة لة كؤتايدا ثَيشنيار دةكةين هؤ/ نؤيةم
 هؤيةكانى دةركردنى ئةم ياساية

لة ثَيناو بةديهَينانى ئةو ثةرةثَيدان و طؤردانكاريية كؤمةآليةتيانةى كة لةكوردستانى عَيراقدا لة سايةى 
كة لةم ردووةوة دروست بووة و بؤ  سيستةمى ريدرداَلى ردوويان داوة و بؤ ئةوةى لةطةأل ئةو ثةرةثَيدانةى

ئةوةى لةطةأل ئةو طؤردانكاريانةى كة لة بازاردى كار و بةرزبوونةوةى ئاستى تةكنةلؤجيا و ردؤشنبريى و 
ئابوورى ضينى كرَيكار لة هةرَيمدا بطوجنآ و هةروةها لة ثَيناوى ثَيويستى رراوان كردن و ثةرةثَيدانى 

ردنى ضاآلكية ثةيوةنديدارةكان بة سياسةتة كؤمةآليةتيةكان و خنمةتطوزارى كؤمةآليةتى و بةهَينك
ثتةوكردنى ضةمك و ناوةردؤكى دميوكراتى و مارى مرظ و دانانى سنوورَيك بؤدياردةى هةذارى و بآ كارى و 
بؤ طةشة ثَيكردنى دةرامةت و داهاتى مرؤظ و بؤ دابني كردنى مارةكانى خاوةن ثَيويستيةكان، ئةم ياساية 

 .نرادةرضووَي
تكاية ئاطادارى بئةرموون ودةقى ئةصلى ثردؤذةكة و رداى هةردوو ليذنةكةمان لة بارةيةوة خبةنة بةردةم 

 .لةطةَل ردَينماندا.ئةجنومةن بؤ وتووَيذ لةسةركردنى ودةربردينى رداى طوجنا ولةبارةيةوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةوة، لةكاتي موناقةشةدا ماددة بةماددة بيخوَيننةوة، لةبةر كةمي وةخت ثَيويست ناكات عةرةبيةكة خبوَينن
ئيستا بضنة سةر ئةصَلي ثرؤذةكة، ماددة بةماددة ئةصَلي ثرؤذةكة خبوَيننةوة، دوايي بةكوردي وعةرةبيش 

 .خبوَينرَيتةوة، ئةوجا موناقةشةي ئةكةين
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق –كاروكاروباري كؤمةآليةتي هةرَيمي كوردستان ياساي وةزارةتي 
 :ئةم دةستةواذانةي لة خوارةوة هاتوون ئةم واتايانةي بةرامبةريان دةطةيةنن :ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم -1
 .وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي: وةزارةت -2
 .يةتيوةزيري كاروكاروباري كؤمةآل: وةزير -3
 .بريكاري وةزيري كاروكاروباري كؤمةآليةتي: بريكاري وةزارةت -4
.ئةجنومةني وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي: ئةجنومةن -5

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ازاءها املبينة املعاني االتية بالتعابري يقصد :االوىل املادة
 .العراق – وردستانك اقليم :االقليم-1
 .االجتماعية والشؤون العمل وزارة :الوزارة -0
 .االجتماعية والشؤون العمل وزير :الوزير -3
 .االجتماعية والشؤون العمل وزارة وكيل :الوزارة وكيل -0
 .االجتماعية والشؤون العمل وزارة جملس :اجمللس -5

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة

بةنيسبةت  هيض طؤردانكاريةكي وا نةكراوة، لةسةر ماددةي يةكةم، تةنها وةكو وةزارةتةكاني تري لَيهاتية،
كة ئينارة كراية، ئَيمة دةقي ماددةكة  القانون هذا الغرض و وةكو مصطلحاتوةك  طؤرديين هةندَيك وشة

 .ثةسةند دةكةين وةكو هةردوو ليذنةكة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ازاءها املبينة املعانيوة ثاشان  مصطلحاتماددةية وةكو مادةكاني هةموو وةزارةتةكاني تر تعابري بووةتة  ئةو

وةكو  وثالثًا، وثانيًا اواًل بؤ ئةو قانونة زياد دةبكرَى، يةك ودوو سَييةكة دةبَيتة .القانون هذا الغراض
دةداية با دةسو بَلند بكات تكاية؟، رةرموون قانونةكاني تر ئَيستا دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو ماد

 .كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط قبوَل كرا، رةرموو نوقتةي نيناميت ضية
 :بةردَين شوقي حسني ابراهيم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 من زوو دةستم بَلند كرد، بةآلم تؤ ئاطات لَي نةبوو داتة تةصويتيش خاَلي ضوارةم، بريكاري وةزارةت
 .بريكاري وةزير نا بريكاري وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عةرةبيةكة وةكيل وةزارة نووسراية، ئةو ئةساسة كورديةكة ئةبَيت ضاك بكرَيتةوة، دائيمةن ئةطةر خياليف 

 .تكاية نةوة سةر عةرةبيةكة، ماددةي دووةمنةص هةبوو قانونيةن دةطةردَيي
 :مصطفى ابوبكر ن عبدالكريمبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :وةزارةت ئةم ئةركوررمانانةي خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَي: ماددةي دووةم

بةرجةستةكردني نرخي مرؤيانةي كاركردن و ثشتيواني لَيكردن وسةرثةرشو كردني بةو باوةردةي -1
 .كة لةهةموو بوارةكاني هةرَيمدا دةبيندرَيكؤمةَلطةيةكي بنضينةيية لة هَينانةدي ئةو ثةرةسةندنةي 

كاركردن لةثَيناوي ئةوةي بيمةي كؤمةآليةتي هةموو كرَيكاران بطرَيتةوة، وضاودَيري كؤمةآليةتي  -0
 .ثَيويست خؤيان و خَينانةكانيان بطرَيتةوة

ي كة كاركردن ماوةي كاركردني يةكسان بؤ هةموو خاوةن توانايةكي كاركردن دابني بكرَي، بةو باوةردة -3
 .ماف وئةركة و ثَيويستة بؤ بةشداريكردن لةبنياتناني كؤمةَلطةو ثةرةسةندني

بآلوكردنةوةي هؤشياري ثيشةيي، بةجؤرَيك شوَيين كاركردن ومرؤظ وكةرةستةكان بثارَينَي بؤ ئةوةي  -0
داري كردن لة سنوور بؤ كارةسات وبرينداربوون بةهؤي كاركردن و نةخؤشيةكاني ثيشةيي دابندرَي، وبةش

 .ئامادةكردني كادري ثيشةيي بةثَيي ثَيداويستيةكاني بازاردي كار
ئةو ثةردي بايةخدان بة ثرؤسةي خؤثاراسنت لةالساري، وضاودَيريكردني ئةو خَينانانةي كة طريوطررو  -5

نياتناني كؤمةآليةتيان هةيةو دةست طرتنيان تاوةكو بارودؤخةكةيان ردَيك دةخرَي، بةجؤرَيك بتوانن لة ب
 .كؤمةَلطة بةشداري بكةن بةهؤشياري و دَلسؤزيةوة

ثةرةثَيداني كؤمةَلطة بةجؤرَيك بةشداري كاريطةرانة لة ثرؤسةي طواستنةوة بةرةوقؤناغي دميوكراسي  -1
دابني بكات، وردَين لة مارةكاني مرؤظ بطرَيت لةردَيطةي طؤرديين ئةو دياردة كؤمةآليةتيانةي ردَيطا 

 .كؤمةآليةتيةوة دةطرنلةثةرةسةندني 
بايةخدان بةضاودَيريكردن وئامادةكردني نةوجةوانان وثةككةوتةكان لةاليةني ثةروةردةيي وثيشةيي  -2

وردةوشتةوة بةجؤرَيك لة ثرؤسةي بووذاندنةوةو بنياتناني هةرَيمدا هاوبةشكردنيان مسؤطةر بكات 
 .ارة دةطرنوالبردني هؤكارةكاني دةرووني وكومةآليةتي كة ردَيطا لةو ك

دابينكردني ضاودَيري كؤمةآليةتي و دةرووني بؤ خَينانةكاني قورباني ثرؤسةكاني ئةنئال و ضةكي  -1
كيمياوي ودابينكرني ضاودَيري كؤمةآليةتي ودةرووني وئابووري ثَيويست بةجؤرَيك هاوسةنط بَيت لةطةَل 

 .هةموو ئةو كارةساتانةي كة ردووبةروويان بووةتةوة



 011 

ني هاووآلتيان لة اليةني ثيشةيي وكؤمةآليةتيةوة لةميانةي يارمةتيدانيان بؤ دامةزراندني ئامادةكرد -9
 .ثرؤذةكاني بةرهةمهَيناني خَيناني

كاركردن بةهاوكاري هؤيةكاني رداطةياندني هةمة جؤرةوة لةثَيناو وشياركردنةوةي كؤمةَلطاو  -14
 .وةي خول وسةرداني خَينانةكانبآلوكردنةوةي ثرَينسيثةكاني مرؤييانة لةردَيطاي كردنة

كاركردن لة ثَيناو نةهَيشتين دياردةي هةذاري ونةداري لةهةرَيمدا لةردَيطاي ثَيشكةش كرني هاوكاري  -11
 .دارايي ثَيويست بؤ ئةو نةدارانةي كةتواناي كاركردنيان نية

وةست بة بةشداريكردن لةسةر ئاسو عَيراقي و نَيودةوَلةتيةوة لة مجوجوَلةكاني ثةي -10
 .تايبةمتةنديةكاني وةزارةتةوة

 
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :تتوىل الوزارة املهام التالية: املادة الثانية
جتسيد القيمة اإلنسانية للعمل ودعمه ورعايته باعتباره ركنًا أساسيا يف حتقيق النهضة اليت يشهدها -1

 .يناإلقليم يف كافة املياد
 .العمل على مشول مجيع العمال بالضمان االجتماعي وتأمني الرعاية االجتماعية الالزمة هلم وألسرهم -0

توفري فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه باعتبار العمل حق وواجب تستلزمه ضرورة املساهمة يف بناء  -3
 .اجملتمع وتطوره

العمل وصيانة اآللة للحد من حوادث وإصابات العمل،  نشر الوعي املهين، مبا يكفل محاية اإلنسان وحمل -0
 .واألمراض املهنية واملساهمة يف اعداد الكوادر املهنية وفق متطلبات سوق العمل

ايالء االهمية القصوى لعملية الوقاية من اجلنوح ورعاية االسر اليت تعاني من املشاكل االجتماعية واالخذ  -5
 .اسب حبيث تستطيع االسهام يف بناء اجملتمع بوعي واخالصبيدها مبا يكفل جعلها يف وضع من

تنمية اجملتمع مبا يكفل املساهمة الفعالة يف عملية التحوالت الدميقراطية واحرتام حقوق االنسان عن  -1
 .طريق تغيري الظواهر االجتماعية اليت حتول دون تطور اجملتمع

يًا ومهنيًا وسلوكيًا مبا يضمن مساهمتهم يف عملية االهتمام برعاية وتأهيل االحداث واملعوقني تربو -2
 .التنمية واعمار االقليم وازالة املؤثرات النفسية واالجتماعية اليت حتول دون ذلك

تأمني الرعاية االجتماعية والنفسية لعوائل ضحايا عمليات االنفال والقصف الكيمياوي وتأمني الرعاية  -1
 .لالزمة هلم مبا يتناسب مع ما تعرضوا له من ويالتاالجتماعية والنفسية واالقتصادية ا

 .تأهيل املواطنني مهنيًا واجتماعيًا من خالل مساعدتهم القامة مشاريع انتاجية اسرية -9
العمل على توعية اجملتمع ونشر املبادىء والقيم النبيلة عن طريق اقامة الدورات والزيارات امليدانية  -14

 .عالم املختلفةللعوائل ومبساهمة وسائل اال
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العمل على القضاء على ظاهرة الفقر والعوز يف االقليم عن طريق تقديم املساعدات املالية الالزمة  -11
 .للمحتاجني من غري القادرين على العمل

 .املشاركة على املستويني العراقي والدولي يف نشاطات ذات العالقة باختصاصات الوزارة -10
 :يبةردَين شَيروان ناصح حيدر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةندروسو لةطةَل جةنابي وةزير دانيشتني، لةبةر ئةوةي ئةوة 
ماددةيةكي طرنطة بةتةرصيل ئَيمة موناقةشةمان كرد، هاتينة ئةو قةناعةتةي كة ئةو طؤردانكارية لةسةر 

 .ئةو ماددةية بةم شَيوةية بَيت
لةو ماددةية بةو شَيوةيةي كةلة راثؤرتي ليذنةي ياساييدا ( 1-2-3)صياغةي رةقةرةي ئيعادةي / يةك

رةقةرة  10زياد كردني ثَينج رةقةرة لةو ماددةية، واتة ئةصَلي رةقةرةكان / هاتووة، و خوَيندرايةوة، دوو
سيق لةطةَل وةزيرو رةقةرة ئةو ماددةية، ئةو ئيناراتانةش بة تةن 12بوو، ثَينج رةقةرة ئينارة بووة، بووة 

مةسةلةي سجون / ليذنةي تةندروسو ئينارة كران، ئَيمةش هيض مانعَيكمان نةبوو لة ئينارةكردني، سَييةم
زؤر باسي لَيوة كرا، ئَيمة ض وةكو ليذنةي ياسايي كؤبوونةوةيةكمان لةطةَل ليذنةي قانوني ئةجنومةني 

شتني، ثَييان باش بوو كة سجون وةكو دةزطايةكي وةزيراندا ئةجنام داوة، لةطةَل جةنابي وةزيريش داني
ضاكسازي ض كبار بَيت ض احداس بَيت ض هي ئاررةتان بَيت، حالي حازر هةر وةكو خؤي مبَينَيتةوة، وة 
مةربووت بَيت بةوةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي، ئةمة بةحةقيقةت موالحةزةكاني هةردوو ليذنة بوو 

ةكاني تر هةمووي ثةسةند دةكةين، جطة لةو  رةقةرانةي كةوا لةسةر ئةم ماددةية، ئَيمة رةقةر
 .دةستكارميان كردووة، دوا رةئيش رةئي ئَيوةي بةردَين و ئةنداماني ثةرلةمانة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي هاوبةش لةسةر ماددةي دوو خبوَيننةوة تكاية

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .مةنبةردَين سةرؤكي ئةجنو

 :فيما يتعلق باملادة الثانية من املشروع تقرتح اللجنتني مايلي
 :منها بالشكل اآلتي ( 3)اعادة صياغة الفقرة  -1
توفري فرص عمل متكافئة لكل شخص قادر عليه باعتبار العمل حق و واجب تستلزمه ضرورة املساهمة يف  }

 {بناء اجملتمع و تطوره بغية القضاء على البطالة
 :منها بالشكل اآلتي ( 2)ة صياغة الفقرة اعاد -0
تأهيل األحداث و ذوي االحتياجات اخلاصة تربويًا و مهنيًا و اجتماعيًا مبا يضمن مساهمتهم يف عملية }

 .{التنمية و االعمار و ازاله املؤثرات النفسية و االجتماعية اليت حتول دون ذلك 
 :منها بالشكل اآلتي ( 1)اعادة صياغة الفقرة  -3
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االهتمام بعوائل ضحايا عمليات االنفال و القصف الكيمياوي و تأمني الرعاية االجتماعية و النفسية  }
 .{الالزمة هلم مبا يتناسب مع ما تعرضوا له من الويالت بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقة 

 :اضافة مخس فقرات اىل املادة و تكملة تسلسالتها وفق املنوال املبني أدناه  -0
منح الرتاخيص اخلاصة بفتح دور احلضانة و املؤسسات اخلريية بقطاعاتها املختلفة و االشرا ف عليها  -13

 .وفق ضوابط خاصة بها
ايالء األهمية الالزمة بالناشئة و تسخري كامل طاقاتها خلدمة و تنمية اجملتمع بالتنسيق مع اجلهات ذات  -10

 .العالقة
دني اليت تسعى لتحقيق نفس أهداف الوزارة و متابعة نشاطاتها و التنسيق مع منظمات اجملتمع امل -15

 .فعالياتها
االهتمام مبؤسسات االصالح االجتماعي مبا جيعلها مؤسسات تقوميية اصالحية تأهيلية و العمل على  -11

 .رعاية اسر نزالء االصالح االجتماعي مبا يضمن عدم جنوحها
 .ختلف الظواهر االجتماعية مع اجلهات ذات العالقةتشجيع البحوث و الدراسات اخلاصة مب -12

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلي ماددةكة كةلةئةصَلةكةوة هاتووة،  10لةبةر ئةوةي بةكوردي خوَينرايةوة ثَيشرت، ئَيمة ئَيستا 

 ئةخيةينة موناقةشةوة، دواتر كةتةواومان كرد ئةو خاآلنةي كةوا ئيقرتاح كراوة، خاَل بةخاَل دةنطي
خاَلةي ماددةكة قسة بكات، نوقتةي نينام  10بؤدةدةين و دةخيةينة ماددةكةوة، كَي دةيةوَيت لةسةر ئةو 

 .رةرموو
 :بةردَين مجال مشعون ايليا

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةمةبةسو ئاسانكردني موناقةشةي ئةم ثرؤذةية، دووةم لةبةر ئةوةي تةقريري موشتةرةك تةقريرَيكي 

 .داوالة بةردَينتان دةكةم بيخةنة دةنطةوة، تا ببَيتة ئةساسي موناقةشة، سوثاسموتةكاملة، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة نوقتةي نينام نية، ئةوة رةئيةكة، رةرموو كَي دةيةوَيت قسة بكات، رةرموو تاظطة خان تؤ ئةوةل 
 .كةسي

 :بةردَين تاظطة حممد علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جوان هاتوون بةآلم من لةسةر خاَلي هةشتةم دابني كردني ضاودَيري كؤمةآليةتي ودةرووني، بؤ خاَلةكان 
خَينانةكاني ثرؤسةي ئةنئال، ئةوة شتَيكي زؤر جوانة، بةآلم ئَيمة بريمان نةضَيت ضينَيكي تريشمان هةية، 

ةون، ئةو ئاررةتانةي بةدةر لةئةنئال و ضةكي كيمياوي، ئاررةتن كةزؤر جار بةر هةردةشةي خَيناني دةك
كةبةر هةردةشةي خَيناني دةكةون هةميشة روو لةماَلَيك دةكةن، كة بَيكةسن، مةسةلةن ئةو ئاررةتانةي 
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ةن، بؤية من دةَلَيم كةكةسيان نيةو روو لةماَلَيك دةكةن كة ناتوانن بةرداسو ئةمن وئاساييشيان بؤ دابني بك
كي كة بَي، دابني كردني بنكةي ضاودَيري كؤمةآليةتي بؤ ئةو ، هةر بةهةمان خالَ، يان خاَلَيئةطةر بَيتو

/ ئاررةتانةي كةتووشي هةردةشةي خَيناني دةبن و النةي خَينانيان نية، ئةوة خاَلَيك خاَلَيكي تريشم
هةندَيك هةية كة ذيري لةدةستداوة، لةبوارةكاني وةزارةتي تةندروسو جَيطاي بووةتةوة، ئةوانةي ذيريان 

بةآلم هةندَيك هةن كةدةروونيان شَيواوة، ئةطةر بَيتو ئةو وةزارةتة ئةوةش بطرَيتة خؤي،  لةدةستداوة،
ئةويش بةدابني كردني بنكةي ضاودَيري كؤمةآليةتي بؤ ئةوانةي كة تووشي دةروون شَيواوي بوون بةعام، 

زؤر سوثاستان  ئةو دوو خاَلة ثَيشنيار دةكةم ئةطةر بةخاَلَيك يان بةئينارةيةك لةخاَلي هةشت، ئةوة
 .دةكةين

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس ئةطةر جةنابي وةزير موالحةزةكان بنووسَيت دوايي جوابيان بداتةوة، دكتؤرة ئاريان

 
 :ئاريان خالص شَيخ جواد. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةكي تايةبةتي نةهاتية بؤ كار، جا من وةزارةتةكة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتية، بةآلم هيض ثَيناسةي

ثَيم باشة كار ثَيناسة بكرَيت، ئةطةر لةماددةي يةكةم بَيت يان لةماددةي دووةم باسي بكةين، هةروةها 
تةشريعاتي تايبةتي بكرَيت بؤ تةننميي عيالقة لةمابةيين كارو كرَيكار، العمل والعمال، تةشريعاتي تايبةتي 

بةتي كةنابَي ئاررةتي دووطيان بيكات، ضونكة ترسناكة لةسةر ئاررةتي بكرَيت بؤ هةندَيك كاري تاي
دووطيان، دةبَي دياري بكرَيت لةيةكَيك لةمةهامةكاني وةزارةت، هةروةها تةبةني خوتةتَيك كةثَيي دةَلَين 

ر تنميةت موارد بةشةرية، ئةويش زؤر بآلوة لةعالةمدا وبةكاريشي دةهَينن، ثَيم باشة ئةطةر وةزارةتي كا
 .ئةوةش رةضاو بكات، املوارد البشرية لةطةَل جيهاتي تر، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .تا ئَيستا دوو موالحةزةي قةيم درا لةاليةن دوو كةسةوة، كاك مجال

 :بةردَين مجال يوسف بؤتاني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منح سلف مالية )) بكرَيت، لةسةر ئةوة لَيرة ئينارةيةك ئةطةر توفري فرص عمل متكافئة 3رةقةرة 
ئَيستا ئةوان هةيانة ئةو ، ((شؤون االجتماعية يف بغدادرية بالتنسيق مع وزارة العمل والللمشاريع الصغ

مةشاريعة بضووكانة سولئةيان دةدةنَي، ئةطةر ئةوةش ئينارة بكرَيت سولئةي مالي حمدد دياري بكرَيت، 
تنمية اجملتمع مبا يكفل  -1ةرداسو عملي باشرت دابني دةكات، رةقةرةي وك، ئةوة بوبدرَيت بةمةشاريعي بض

املساهمة الفعالة يف عملية التحوالت الدميقراطية واحرتام حقوق االنسان عن طريق تغيري الظواهر 
، اليت حتول دون تطور اجملتمعخراث هةية، ئةطةر موحارةبة بكرَيت،  الظواهر االجتماعية االجتماعية، 
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العمل على القضاء على ظاهرة الفقر والعوز يف االقليم عن طريق  -11يةكي تر، بةنيسبةت رةقةرةي رةقةرة
دةكرَي ئةمردؤ لةكوردستان بريي لَي . تقديم املساعدات املالية الالزمة للمحتاجني من غري القادرين على العمل

بادئَيك بؤ ئةوة دابنرَيت، سؤسيال بكةينةوة، كةئةوةي بَيكارة ئةمردؤ، ضؤن لةدةرةوة هةية لة ئةوروثا م
هةبَيت لةكوردستان، ئةو هةموو موةزةرةمان هةية كةبَي ئَيشةو بةتاَلةي موقةنةعةية، ضاودَيري 
كؤمةآليةتي هةبَيت بةقانون، تةننيم بكرَيت ئةو حاَلةتة، سةرووي مليؤنَيك موةزةرمان هةية، بةناوي 

تةننيم بكرَيت بة رةئي من زياتر ئيستيئادة دةكةين، موةزةف بةرداسو بةتاَلةي موقةنةعةية، ئةوة 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حامت رةرموو

 
 :بةردَين حامت حممد جان حسن

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة هةموو وةزارةتَيك بةقةدةر ئةرك وكارةكاني خؤي ثَيويسو بةوة هةية، كةئامارَيكي هةبَيت بؤ 

 11خؤي، بؤية من ثَيشنياري ئةوة ئةكةم خاَلَيكي تر زياد بكرَيت، بؤ ماددةي دوو كة بةرضاو رووني 
بردطةية، ئةويش ئةوةية بووني ئامارَيكي ثَيويست بؤ سةرجةم ئةو خَينان وكةسانةي كةثَيويستة وةزارةتي 

 .ر سوثاسكاروكاروباري كؤمةآليةتي لة ذَير ضاودَيري خؤي دايانبنَيت وكاريان بؤ بدؤزَيتةوة، زؤ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد رةرموو
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اعداد دراسة جدوى االقتصادية لالستثمار اموال الوزارة داخل االقليم داوا دةكةم بردطةيةك زياد بكرَينت، 
ئيستسماري عقاراتيش ئةتوانَيت ، يةت هةيةضونكة بةنيسبةت وةزارةت دوو جؤرة ئيمكانوفق التعليمات، 

 .وة نقوديش دةتوانَي بيكات،  زؤر سوثاس بيكات،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كريم رةرموو
 (:جوتيار)بةردَين كريم جميد شريف

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ني بؤ كةم ئةندامان و دابني كردني ضاودَيري كؤمةآليةتي و دةروو -1ثَيشنياري ئةم سَي خاَلة ئةكةم، 

بةهاوكاري كردني دةزطاكاني  -0ثةككةوتةو بةساآل ضووان و ئةوانةي تووشي نةخؤشي دةرووني بوون، 
ثةيوةنديدار كار بكرَيت بؤ بنةبردكردني كاري منداآلن و كار بكرَيت بؤ دابني كردني ثَيويستيةكانيان، 

ت بؤ كاركردن، ثشتطريي ئةوةي كاك مجاليش دياري كردني تةمةني كار كردن، كةتاضةند تةمةني هةبَي
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ئةكةم، بةرداسو بؤ بووني سؤسيال بؤ ئةوةي ئةو كَيشانة ضارةسةر بكرَيت، كة ذمارةي زؤري كرَيكارو 
 .موةزةيف بَيكار هةن، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دلَير رةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس. بةردَين د
 .ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

ديارة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي، يةكَيكة لةوةزارةتة زؤر طرنطةكان، كاتي خؤي ئَيمة هةر لةطةَل 
وةزارةتي تةندروستيدا، يةك وةزارةت بووة، هةندَيك لةو تَيبينيانةي كة من ويستم بيخةمة روو برايان 

اليةنة كةزؤر طرنطةو لَيرة لةبةر كارو ثَيش من باسيان كرد، من ئةمةوَي جةخت بكةمة سةر ئةو 
ررمانةكاني وةزارةتدا جةخو كراوةتة سةر، كةخاَلي يةكةمة، بةرجةستةكردني كارة وةكو ثَيداويستيةكي 
مرؤظ، بةرداسو لةكؤمةَلطاي ئَيمةدا، يةكَيك لةو مةترسيانةي كةهةردةشة لة كؤمةَلطاكةمان دةكات، ئَيمة 

ة كؤمةَلطايةكني نرخي كار نازانني وكار نةبووة بةثَيداويستيةكي رؤذانةي كؤمةَلطايةكي مشةخؤرين، ئَيم
مرؤظ لةالي ئَيمة، ئةمة اليةنَيكي زؤر زؤر طرنطة، جطة لةوة ثَيم خؤش بوو باسي بكةم ودةست خؤشيان 

ةثَيناو لَي بكةم، جطة لةوة  لةخاَلي دووةم و لةطةَل خاَلي هةشتةمدا، ثَيم ضاكة كاتَيك نووسراوة كاركردن ل
تةندروستيش ئينارة بكرَيت، بةهةمان كؤمةآليةتي، ئةوةي بيمةي كؤمةآليةتي هةموو كرَيكاران، لةدواي 

شَيوة لة خاَلي هةشتةم دابني كردني ضاودَيري كؤمةآليةتي و دةروونيةكة ئةتوانرَيت البربَيت وبكرَيت بة 
كة لةو شتة طرنطانةي كةثَيويستة لةوآلتي تةندروسو، يةعين زةماني صحي يةكَيكة لةو ثَيداويسو ويةكَي

 ئَيمةيا هةبَيت، ئَيمة هةموومان ئةزانني كاروباري نةخؤشخانةكان زؤر شثرزةية، يةكَيك لةو كَيشانةي كة
خةَلك بكات، ئةوةية  نةخؤشخانةكاني ئَيمة ناتوانَيت ثَيداويستيةكان وكارطوزاري تةندروسو ثَيشكةش بة

ئايندةدا دَيينة سةري  لة وةزارةتي تةندروسو كة ماو ض لة لة بؤية ض ئَيستاو، بيمةي تةندروسو نية كة
 .دابني كردني تةندروسو كارَيكي زؤر زؤر ثَيوستةو زؤر سوثاس مةسةلةي بيمةي تةندروسو و

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
م، رةئي بدات لةسةري، بؤ ئةوةي سَي، ضوار موالحةزةو ثَيشنياري طرنط دران، داوا لةجةنابي وةزير دةكة

بؤ ئةوةي ئةطةر ئيتئاقمان لةسةر هةبَيت، تيكرار نةبَيتةوة موالحةزاتةكان، ئةطةر تَيبينيةكت هةبَيت 
 .ئةطةر تةسجيلت كردبَي موقتةرةحةكان، جواب بدةرةوة رةرموو ،لةسةري

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر
 .ومةنبةردَين سةرؤكي ئةجن

بةنيسبةت ئةوةي تاظطة خان باسي كرد، ئاررةتي بَيكةس روو لةكوَي بكةن، ئَيمة بنكةمان هةية، بنكةي 
دهؤك هةمانة، لة هةولَيريش هةمانة، ئةو ئاررةتانةي كةكَيشةيةكيان هةبَيت، ئةطةر  لة ،نةوامان هةية
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نمان هةية بؤيان تا ئةوكاتةش كة كَيشةكةيان بةردةوام بَيت ئةوا هةر لةوَي ئةمَيننةوة، ئَيمة شوَي
 .كَيشةكةيان ضارةسةر دةبَي شوَينمان هةر هةية، لةبةر ئةوة ئةوة لةنينامةكةماندا هةية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةبَي ئةو شتانة تةسبيت بكرَيت، لةبةر ئةوةي موقتةرةحَيكي باشة ئةوة، ئةطةر مانعت نةبَي با لةقانون 

 .بكرَيت تةسبيت بكرَيت و بةقوةت
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دكتؤرة باسي ئةوةي كرد، كة تةشريعي قانونَيك بكرَيت لةبةيين عامل وعمل دا، ئةوة لةقانوني عةمةلدا 

مة دائريةيةكمان هةية، هةية خؤي، دياري كراوة ئةوانة، باسي تةمنيةي مواردي بةشةري كرد، ئةوةش ئَي
طةشةثَيداني كؤمةآليةتي، هةمانة لةوَي بةشي مناَلي هةية بةشي ذناني هةية، ئةوةي كاك مجال باسي كرد، 
قةرزي بضووك وئةوانة، ئَيمة قةرزي بضووك بةريعلي هةمانة، لةرةقةرةي نؤش نووسراوة، ئةو ماددةية 

ئةوة هةردووكيان يةكن  ،شةبةكة ري كؤمةآليةتي وباسي كرد، دواي ئةوة لةرةقةرةي هةشت ئَيمة ضاودَي
ئةو دياري كراوة ئةوانةي  1910ي ضاودَيري كؤمةآليةتي ساَلي 101ئةوة جَيبةجَي ئةكرَين، لة قانوني 

هةزارة، رةنطة بؤ  34كة ثَيويستيان بةيارمةتي و هاوكاري هةية ئةطةر ضي مةبلةغةكةي كةمة تةبعةن، 
ئةوة بةنينام لةئةجنومةني وةزيران زياد بكرَيت، ئةوة دةضَيتة زمين ئةوةوة، ئةمردؤش كةم بَيت، ئةكرَي 

شةبةكةي حيمايةي ئيجتماعي لةعَيراق هةية، ئةطةر ضي لةطةَل عَيراقيش تا ئَيستا موشكيلةمان هةية، 
لةوة، ثارةكةيان نةداوة بةئَيمة، قةرارة من ودكتؤر ئيدريس هادي بضينة بةغدا بؤ ئةوة، ناضمة ناو تةراصي

كاك حامت باسي ئاماري كرد، ديارة ئَيمة بؤ خؤمان لةوةزارةت موديريةتَيكمان هةية موديريةتي ئامار 
ئيشي ئةوانة ئةكات، لةوةزارةتي ثالنيش ثالنَيكي سةرجةم هةية بؤ كوردستان، ئاماري هةموو هينةكاني 

ئةوانة ئَيمة جملسي ئيدارةمان كردووة، كاك رةشاد باسي ئةوةي كرد اعداد دراسة اجلدوى االقتصادي و 
توانني ري ذووري بازرطانيشي تَيداية، ئةهةية، جملسي ئيدارةي عةمةل نوَينةري كرَيكاراني تيايةو نوَينة

ئةو ثارةي كةهةمانة ئيستسماري بكةينةوة لةمةجلسي ئيدارة قةراري لةسةر ئةدرَيت، كاك جوتيار باسي 
ةوانة، لة مونةزةمةي عةمةلي دةولي تةحديدي سين نةوجةواني تةمةني نةوجةواني كرد ومناَلي بَيكارو ئ

ساَل، لةالي ئَيمةش هةمان شتة، وةخو خؤي قةرارَيك درا لةعَيراق، تةمةني مناَلي  11بؤ  15كردووة، لة 
ساَل، ئَيمة ثَيشنيارمان كرد لةئةجنومةني وةزيران و هاتةالي ئَيوة، بةردَينتان خؤتان  10دياري كردبوو بة 

ان نية، كاك ساَل، لةبةر ئةوة لةوة كَيشةيةكم 15كرا بة  ةري دا، ئيلغاي ئةو قانونةكرايةوارتان لةسقةر
حي كرد، ئَيمة لةقانونةكة ئيشارةمتان ثَيداوة، بة زةماني ئيجتيماعي بةرداي ئَيمة دلَير باسي زةماني ص

ةناو لةزةماني ئيجتماعيدا زةماني صحيش بةشَيكة لةزةماني ئيجتماعي، ضونكة شاملة، زةماني صحيش ل
 .جَيطاي ئةبَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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خؤي موالحةزاتةكان تةئيدي ئةو شتانة دةكةن، هةندَي شت هةية كة ئةمة قانوني تازةية دةردةضَيت 
دةبَي هةبَيت، هةندَيك مةسائيل باسكرا، لةثرؤذةي دةستووري هةرَيميشدا موقتةرةحة، لةبةر ئةوةي 

قانونةكاني وةزارةتةكاندا ئةو ئةهدارانةي كة لة دةستووردا هةية دةبَي لةوَيش تةئكيد  تةئكيد لة
 .بكرَيتةوة، ثاش موناقةشة دوايي ئةو موقتةرةحاتانة كؤدةكةينةوةو دةخيةينة دواتر، كاك سعدالدين

 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لَيرؤكانا  تأمني الرعاية االجتماعية والنفسية لعوائل ضحايا عمليات االنفال،: َيتلة رةقةرةي هةشتةم دةلََ
زياد بكرَيت، لؤ بةس عةمةليات و قةسئي كيمياوي، شهدا لةطةَل وي زياد بكرَيت، يةك لةو  لعوائل الشهداء

ظاهرة الفقر  دا زيادة،ئةو عةالية لَيرةالعمل على القضاء على  : موالحةزانةي تر، لة رةقةرةي يازدة، دةلَيت
يةعين .للمحتاجني من غري القادرين على العمل لؤ كَيشوالعوز يف االقليم عن طريق تقديم املساعدات املالية، 

ةي رقر ناكرَينت بةتةقدميي مساعداتي مالي، ئةوة لة رةقةرةيةكي سةربةخؤ بَينت كة ر ظاهرلةسةقضاء 
نية، نوقتةيةكي تر ئةوةية، ئَيستاكة ئَيمة موضةخؤرَيكي موساعةداتي ئةوانةي كة تواناي كار كردنيان 

يةكجار زؤرمان هةية، زؤريش بَي ئيشن لةوةزارةتةكان، ئةوة لةسةر وةزيري ثةيوةنديدار ئةوةية ئةو 
موةزةرانةي كةوا بَيكارن لةوةزارةتةكان بةطةرديان خباتن، لةوةزارةتةكاني تر كةزؤر وةزارةت هةية، ئَيستاكة 

ة، سايةقي نية، بةطةرديان خبات لةوَيدا، لة منطةوتةكان مينبةري هةر منطةوتَيك ئيعالمة موةزةيف ني
يةعين بآلوكردنةوةي وشياري كؤمةَلطا دةتوانرَيت بةمينبةري منطةوتةكان بَيت كةوا بةهةماهةنط كردن 

ةطةَل وةزارةتي لةطةَل وةزارةتي ئةوقاف، يةعين وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي هةماهةنطي بكات ل
ئةوقاف، دةتوانَي لةوَيندةرَي وشياري كؤمةآليةتي بةوَيندةر دةكرَيت، نوقتةيةكي تر ئةوةية كةئَيستاكة 
دياردةيةكي زؤر ناشريين هةية لةشاري هةولَير، لة رَيي كوران و بن قةآلت كؤمةَلة عةمةلةيةك هةية، كة 

و بنكةيةك نية، وةكو ئةو بنكانةي كةوا لةدةوَلةتان  هةموويان خرد دةبنةوة سبةينان لةوَي، هيض جَيطايةك
هةية، كةوا كؤيان بكاتةوةو بيانَيرَيت بؤ ئيش، دةبيين كةهةموو غار دةدةن لة بؤ ئيش، زؤر زؤر 
دياردةيةكي ناشريينة، ئةويش لةسةر وةزيري ثةيوةنديدارة كةوا ضارةسةري ئةو دياردة ناشريينة بكات، 

 .زؤر سوثاس
 :ي ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

 .تكاية ئيختيصار بكةن، سارا خان رةرموو
 ثريؤت خضر سارا بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةبردطةي سَي باس لةماوةي كاركردني يةكسان بؤ هةموو خةَلكي خاوةن توانايةكي كاركردن بَيجياوازي 

َي جياوازي رةطةز، لة بردطةي رةطةز ئةطةر تةئكيدي لَي بكرَيتةوة باشرتة، يةعين ئةوة زياد بكرَيت ب
 ،شةقام حةوت، باس لةبايةخدان بةضاودَيري وئامادةكردني نةوجةوانان وثةككةوتةكان و منداآلني سةر
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مةبةست منداآلني سةرشةقام دةكات، ئةوانةن كةلةبةر نةداري خَينانةكانيان ناضاردةبن بةكاركردن، وةك 
زبَل، ئةوانةي كةلة زبَلدا دةطةردَين وشت كؤدةكةنةوة، ئةطةر بؤياخضي وكاري دةست طَيردي يان منداآلني ناو 

ئةوانة ضاودَيري بكرَين ضونكة بةثَيي ياسا منداَل نابَيت كار بكات، لةبردطةي هةشت، دابني كردني 
دةرووني بؤ خَينانةكاني قوربانياني ثرؤسةكاني ئةنئال وشةهيداني ضةكي  و ضاودَيري كؤمةآليةتي

كةتؤ  ، ضونكة لَيرةداناسةي شةهيديشدا كاتي خؤي باسم كرد لةبةرضاو نةطرياكيمياوي ئةوة لةثَي
تةحديدي دةكةيت دةَلَييت ثرؤسةي ئةنئال و ضةكي كيمياوي ئيرت قوربانياني حاَلةتةكاني تر وةكو 
تؤثباران يان حاَلةتةكاني دي بةضةكي تر كةدةكوذرَين، ئةطةر بنووسرَيت ضةكي كيمياوي، كؤمةَلكوذي و 

ةساتةكاني جةنط، يةعين كؤمةَلكوذي و كارةساتةكاني جةنطي بؤ زياد بكرَيت، بؤ ئةوةي مشولي هةموو كار
قوربانيةكان بكات، لة بردطةي نؤيةم، باس لةدامةزراندني ثرؤذةي بةرهةمهَيناني خَيناني دةكات، ئةوة 

ايبةت بن بةخَينانَيك، ئةطةر بكرَيت بةثرؤذةي بضووكي بةرهةمهَينان شةرت نية، ضونكة ئةو ثرؤذانة ت
جاري وا هةية ثرؤذةي بضووك بؤ كؤمةَلَيك ذن، بؤ كؤمةَلَيك خةَلك لةطوندَيك دةكةيةوة، كة ئيشي دةست 

كي بةرهةمهَينان، بةنيسبةت ثَيشنيارةكاني ودةزانن، شةرت نية خَيناني بَيت، ئةطةر بطوترَيت ثرؤذةي بضو
يان زياد كردووة كة دةَلَيت طرنطي داني ثَيويست بةمنداَلي تازة ليذنةي هاوبةش، لةطةَلياندام كة ئةو بردطانة

ثَيطةيشتوو يةعين ئةو موستةَلةحة وةكو ثَيويست نية، منداَلي تازة ثَيطةيشتوو مةبةسو ضية، منداَل هةر 
 .منداَلة ئةطةر تازة ثَيطةيشتووش بَيت، ئةبَي بَلَين نةوجةوان، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وثاس لة قسةكردندا موالحةزةي ئةوة بكةن، كة ثرؤذةكة هةيةو موقتةرةحي ليذنةي هاوبةشيش هةية، س

يةعين هةندَي موقتةرةحات دةكةن لة ليذنةي هاوبةش موعالةجة كراوة، يةعين لةسةر ئةساسي ثرؤذةكة 
َلَي ثشتطريي تيكراري هةندَي شت مةكةنةوة، كة موعالةجة كراوة و موقتةرةحي تازة تةقديم كراوة، ب

موقتةرةحي ليذنةي ياسايي دةكةم، جوملةيةك بدؤزَيتةوة لةخاَلي هةشتةم سَي جار تكرار دةبَيتةوة، كة 
زةحايةي هةموو ئةوانةي جينؤسايد بطرَيتةوة، لةجياتي ئةنئال وقةصئي كيمياوي زةحايةي جينؤسايد 

دؤزيةوة، كاك شَيروان ئينتيباه بكةن هةمووي دةطرَيتةوة، وةكو لةقانوني وةزارةتي شةهيداندا ئةوةمان 
ئةوة باسيشيان كرد، هةر يةكسةر بكرَينت بة العمل على القضاء ئةو جوملةية بدؤزنةوة، لةخاَلي يازدة، 

 ئةوة كارية بةبَي ئةوةي، ضونكةتقديم املساعدات املالية الالزمة للمحتاجني من غري القادرين على العمل، 
تقديم املساعدات املالية الالزمة للمحتاجني من غري ي قورسة، ناشكرَينت، ئةوة شتَيكالقضاء على ظاهرة 
خاَلَيكي كةش باس لةوةي دةكات بةبَي جياوازي رةطةزي نةشنووسرَيت عةيين مةرهوم  القادرين على العمل،

ا، دةطةيةنَيت، زؤر بةوازحي هاتووة، دةَلَي ئةوانةي كةموحتاجن، رةرق و جياوازي ناكرَينت لة موحتاجد
 .ئةوانةي كةثَيويستيان بةئيش وكار هةية، كاك سةردار

 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةشَيكي زؤري قسةكاني من دووبارةية بؤ قسةي برادةران بؤية دووبارةي ناكةمةوة، تةنها دوو تَيبينيم 
عادةي صياغة بكرَيتةوة، بطوترَيت العمل على ثَيم واية ئةطةر ئي 5هةية، ئةوةي يةكةميان لةسةر بردطةي 

عن طريق اقامة : دةَلَيت 14ئةوة يةك، دوو بردطة  ايالء االهمية القصوىنةك  وقاية اجملتمع من اجلنوح
ثَيم واية زؤر وةسائيلي ديكة هةية . الدورات والزيارات امليدانية للعوائل ومبساهمة وسائل االعالم املختلفة

يان ئةطةر ئةوة مباديء وقيم نبيله  انَي ئةو هةدةرة جَيبةجَي بكات، بؤ بآلوكردنةوةيزؤر بةقوةتة، دةتو
 .والندوات بوترَيت بكارة الوسائل املتاحة وسوثاس عن طريق اقامة الدوراتهةمووي حةزف بكرَيت، 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بوترَيت العمل على  ايالء االهميةاتي ئةو موقتةرةحةي كاك سةردار بةجَيية ثَيم واية جةنابي وةزير، لةجي

 .تمع من اجلنوح، تةكميلةي صياغةكةي بكرَيتةوة، دكتؤرة شوكريةاجملوقاية 
 
 

 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ضةند تَيبينيةكم هةية، با سةرةتا لةخاَلي ثَينجةوة دةسو ثَيبكةم، لَيرةدا ئةوثةردي بايةخدان 
بةثرؤسةي خؤثاراسنت لةالساري، لةزماني كورديدا يةعين هاروهاج يةعين عةجول، جا لةبةر ئةوة وا 
ثَيشنياز ئةكةم، ئةطةر الدان بَيت زؤر جوانرتة، ئةم وشةية دابنرَيت، خاَلَيكي تريشم هةروةكو جةنابتان 

ياوي وةكو بةردَينتان ئاماذةتان ئاماذةتان ثَيكرد، لةخاَلي هةشتدا لةجياتي قوربانياني ئةنئال و ضةكي كيم
ثَيكرد، خاَلي دوازدة بةشداري كردن لةسةر ئاسو عَيراقي و نَيودةوَلةتي، هةروةها ناوضةيش بطرَيتةوة، 
ضونكة زؤرجار ئَيمة ئةو بةشداري كردنة لةدوةلي وةكو ئوردن، وةكو توركيا، وةكو ئَيران ئةو شوَينانةش 

اسو بَيمة سةر ناوةرؤك وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي ئةركَيكي ئةبَيت، بؤية باناوضةيش بَيت، بةرد
كؤمةآليةتي طةورةي لةسةر شانة، ئينجا بؤ ئةوةي من ثشتطرييي خوشكة تاظطة ئةكةم، كةئةو ثَيشنيازةي 
كرد بؤدابني كردني خانةي تايبةت بةو خَينانانةي بةتايبةتي ذنان كةكَيشةيةكي كؤمةآليةتيان هةية، 

ردةكانيان هةَلدَين، ياخود زؤر رؤذ نية ئَيمة لةجةريدةو رؤذنامةكاندا، نةخيوَينينةوة ئةم ذنانة لةدةست مَي
ضؤن دووضاري ليدان و كوشنت وئةتك كردن دةبن، بةدةست ثياوةكانيانةوة، من ثَيشنيازَيك ئةكةم، شان 

ان هةية، زؤر ثياو هةية بةشاني ئةمةش خانةيةكيش بكرَيتةوة بؤ ئةو ثياوانةي كةوا كَيشةي كؤمةآليةتي
شةرم ئةكات بضيتة ماَلَيكةوة كةخَينانةكةي دةري كردووة، من ئَيستا دةيان منوونةشم الية، ئةمة يةك، 
دووش بةرداسو ثَيويستة ئَيمة خاَلَيكي دياري كراو دابنَيني، بؤضي ثَيتان شةرمة، كاك عبدالر ن 

وةكةي كردووة، ثَيويستة خاَلَيك زياد بكرَيت جةنابي لَيرةبوواية دوَييَن باسي ضي كرد ذنةكة ضي لةثيا
سةرؤك ئَيمة ئَيستا كَيشةيةكي طةورة هةية، بؤ كوشتين ذنان، بؤ ئةتك كردني كضان، بؤ ررؤشتين كضان، 
ثَيويستة ئَيمة ئاوردَيكي تايبةتي بدةينةوة، سنا بؤ ئةو بكوذانة دياري بكرَيت كةئةو كضانة والَي ئةكات، يان 
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ة دةكوذَيت، لةهةمان كاتيشدا، وةكو ئاماذةم ثَيكرد، جةخت بكرَيت لةسةر ئةوةي كةشوَينَيكي ئةو ذنان
تايبةتيش بؤ ئةو ذنانة دابنرَيت، خاَلَيكي ترم ثَيويستة هةماهةنطي بكرَيت لةبةيين وةزارةتي كؤمةآليةتي 

ةوبةشة وةربطرن، وزانكؤي سةالحةدين بةشي كؤمةَلناسي و هةموو زانكؤكاني تر، كة زياتر سوود ل
كةبةرداسو طرنطيةكي تايبةتي هةية، هةروةها ثَيويستيشة ئةم وةزارةتة شوَيين نيشتةجَي بوون بؤ خةَلك 
دابني بكات، ئةوانةي كةنةدارن، ئةوانةي كةوا ئيمكانيةتيان كةمة، هةروةها ئاسانكاري بؤ ثرؤسةي 

ةوةي كَيشةي قةيرةيي، بةرداسو ئةطةر ئَيمة هاوسةرطريي، ئةمة لَيرةدا بةتايبةتي دةبَيتة هؤي كةمكردن
 .ئةم وةزارةتة ئاسانكاري تايبةت دابنَيت وزؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
تةبعةن ئَيمة لةبةر رؤشنايي موداخةلةكان ثَيشنياري تازة دَيتة ثَيشةوة، ئةوةندةي بؤمان بكرَينت 

نت، دةخيةينة دةنطةوة ثاش رةئي جةنابي وةزيرو موالحةزةكان ئةنووسني، وةنةبَينت ئيهماملان كردبَي
 .ليذنةي قانوني دةخيةينة دةنطةوة دواتر، كاك تةلعةت

 :الدين سيف طلعت خضر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي راسو بَيت تَيبينيةكةي من تاظطة خان باسي كرد بةدوورو درَيذي ثَيويسو بةدووبارة كردنةوة 
 .يواني لَيدةكةم وزؤر سوثاسناكات، منيش ثشت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .منيش سوثاست دةكةم، هةمووجاريش دةيَلَيمةوة ئةمسالت زياد بَيت، كاك عومسان ا د

 :امني د  ا د عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةكةم لعملية العالج من اجلنوح، بةرداسو من داوا  ايالء االهمية القصوى لعملية الوقايةلةسةر بردطةي ثَينج 
 االهتمام برعايةبَيت ضونكة ضارةسةركردني الساري بؤخؤي شتَيكي ترة، برطةي حةوتةم، نووسراوة 

 .واتة بايةخدان و ضاودَيري كردن االهتمام ورعايةوائةزامن ئةوة مةنتق نةبَيت 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

طةي حةوت صياغةيةكي تري تةقديم كردووة، تازة ومت ئةو ئةطةر ئيجازةم بدةي ليذنةي قانوني بؤ برد
صياغةية ئةطةر رةئيت لةسةري هةية، ضونكة جةنابت دةَلَييت لةموقتةرةحي ليذنةي قانوني موعالةجة 

 .كراوة

 :امني د  ا د عثمان بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مؤستا مجال بوو ثَيشنياري ئةوة كرا، كة راثؤرتة ثَيشنياري ئةوة كرا لةاليةن يةكَيك لةبرايان وابنامن ما
موشتةرةكةكة بكرَيتة ئةساس، بةآلم نةكرا منيش لةسةر ئةو ئةساسة قسةم كردووة، دةنا ئةوةي ليذنةي 
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موشتةرةك جَيطاي خؤيةتي، كاك حامت باسي ئاماري كرد، جةنابي وةزيريش ئيشارةي ثَيدا كةوا لةوةزارةت 
ة، بةآلم من ثَيم واية لةو ماددةي دووةدا دةبواية، وةكو ئيهتيمام زياتر دان، خؤي دائريةيةكي ئامار هةي

ضونكة بةرداسو لةسةر ئةساسي ئامارَيكي راست دةتوانرَيت وةزارةت ثالنةكاني سةركةوتوو بَيت، بؤ ئةو 
ةروةزة هةية ئيشةي كةهةيةتي، خاَلَيكي ديكةم مةبةستة، دةروةزة بابَلَيني شتَيكي قةديم وجةديدة، بةآلم د

كةسَيك رةقةيرة، بؤية دةروةزة دةكات، ئَيستة دةروةزة كردن بووةتة دةروةزةكاري، واتة كاري 
دةروةزةكردن، رةنطة ئةو كةسةي كةدةروةزة دةكات هةذار نةبَيت، بؤتة ثيشةيةكي ناشرييين كؤمةآليةتي 

جَيي خؤيةتي وةزارةت  لةكوردستاندا، كَيشةو طررو كؤمةآليةتيش دروست دةكات، بةرداسو ئةوة
بةهاوكاري لةطةَل وةزارةتي تةندروسو و وةزارةتي ئةوقاف زؤر جَيي خؤيةتي مامؤستا سعدالدين باسي 

 .كرد، هةماهةنطيةك هةبَيت لةنَيوان ئةو سَي وةزارةتةدا بؤ ضارةسةري ئةوباسانة، زؤر سوثاس
 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةوةي كةكاك مجال ئيقرتاحي كرد، خؤي ثرؤذةكة هةيةو راثؤرتي سوثاس، هةربؤ تةعليقدان لةسةر ئ

ليذنةي هاوبةشيش هةية، بةآلم ثرؤذةي هاوبةش ناتوانني بيكةينة هةمووي، ضونكة هةندَي خاَلي وةكو 
خؤي هَيشتوةتةوة، تةئيدي هةندَي خاَلي كردووةو دةسو لَينةداوة، هةندَي خاَليشي تةعديل كردووة، 

تازةشي هَيناوة، لةبةر ئةوةي كةموناقةشة ئةكةينةوة، ئةو خاآلنةي كةرةئي لةسةر هةندَي موقتةرةحي 
نية، دَيينةوة سةر ئةصَلي ثرؤذةكة رةئي لةسةر ئةدةين، ئةو خاآلنةي هةمواركراوة، لةسةر 
هةمواركردنةكة رةئي ئةدةين، ئةو خاآلنةي ثَيشنياريش كراوة، دواتر موناقةشةي لةسةر ئةكةين، لةبةر 

 .دةبَي تؤزَيك ديقةمتان هةبَيت، لةوخاآلنةي كةرةئي لةسةر ئةدةين، كاك عومسان باني مارانيئةوة 
 (:باني ماراني)قادر عبدا  عثمان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل ديارة زؤربةي قسةكاني من كرا، قسةكاني كةكرديان دةستيان خؤش بَيت برادةران بةآلم لة بردطةي 

هاتية، نةهَيشتين  11ةيةكم هةية، باسي نةهَيشتين هةذاري دةكات، ئايا ئةو كةسانةي لةبردطةي يازدة، قس
هةذاري ئةو كةسانةي كةناتوانن كار بكةن، مةقسةد لةوانة كةم ئةندامة يان بةتةمةنة، ئةطةر كةم 

ةو كةسانةي ئةندامة ئةوة لة شوَيين خؤي مووضة وةردةطرن، ئةطةر بةتةمةنة بكرَيت بةياسايةك، كة ئ
يان ضةندة، بةياسا دةربضَيت، هةموو كةسَيك لةو تةمةنة  15ساَلة يان  14كةتةمةنيان لةسةرووي 

مووضةي بدرَيَو، من ثَيم واية ئَيستا نازامن رةنطة جةنابي وةزير خؤي بنانَيت، ذمارةيةكي يةكجار زؤر 
ةقة جةنابي وةزير ذمارةكةي ئيعالن خةَلك مووضة وةردةطرن وكار ناكةن لةسةر وةزارةتي كؤمةآليةتي، ح

بكات لَيرةدا، تا بنانني ضةندة، من بؤ ئةو مةسةلةية ثَيشنيار دةكةم، كار بدؤزرَيتةوة بؤ ئةو كةسانةي 
كةوا مووضة وةردةطرن وكار ناكةن، لة حكومةت يان ئةو كؤمثانيانة كةئَيستا ذمارةي كؤمثانيا لة 
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ار زؤرة هةر لةبةر ئةوةي كارةبايان بةالشة، هةركةس كوردستان زؤر زيادي كردووة، يةعين يةكج
ئوتَيلةكةي خؤي يان خانووةكةي خؤي دةكاتة كؤمثانيا، لؤ ئةوةي كارةباي رولي بدرَيَو، بؤية حةقة ئةو 
كةسانة، هةموو كاريان بؤ بدؤزرَيتةوة بةياسايةك لةبةيين كؤمثانياو حكومةت، كارمةندةكان رَيك خبرَين 

 .خةَلك حةرةكةي بكةوَيتة ناو بازارو خةَلك مشةخؤر نةبَيت، سوثاس وتةننيم بكرَين،
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غئور رةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر غئور بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بؤخؤتان ئاطادارن زؤربةي بةردَينانيش ئاطادارن، مةسةلةي كاركردن ئَيستاكة زؤر كؤمثانيا ثةيدابوونة

كرَيكار لةدةرةوةي وآلت دَينن و لَيرة كاريان ثَيدةكةن، هةر لةماوةي رابردووشدا، لةهةولَير شارةواني 
بةشَيكي زؤري كرَيكارةكاني الداو داية كؤمثانيايةك بؤ ثاككردنةوةي هةولَير، بةداخةوة خةَلكةكة بَيكار 

َينت، لةو ماددةية هةلي كاركردن زياتر بوو، لةو رووةوة، بؤية ثَيشنياري ئةوة دةكةم بردطةيةك زياد بكر
بدرَيت بةكرَيكاري ناوخؤ، نةك كرَيكاري بياني ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكي تر مةسةلةي كاركردن بةمنداآلن، 
بةشَيوةيةكي وابَيت هةر قةدةغةبكرَينت، يةعين بنووسرَيت لةبردطةكة كاركردن بةمنداآلن قةدةغةية، يان 

ثَيم باشة ئينارةي ئةوة بكرَينت، لة كؤتايي بردطةكة ئةو 14آلن، لة بردطةي قةدةغةكردني كاركردن بةمندا
ئينارةية بكرَينت، دابينكردني ضاودَيري كؤمةآليةتي بؤ طوند نشينةكان، بةتايبةت طوند نشينةكان 
 بةرداسو لة زؤرخنمةتطوزاري بَيبةشن، حةقة ئةوانيش ضاودَيري كؤمةآليةتيان بؤدابني بكرَيت، ئةوة يان

ئينارة بكرَينت، يان برطةيةكي تايبةتي بؤدابنرَينت، مةسةلةي سواَلكردنيش كةكاك  14لةكؤتايي بردطةي 
عومسانيش باسي كرد، من لةثَيشنيارةكاني خؤم نووسيومة باسي بكةم، ئةمردؤ لةكوردستان كةباس لةوة 

ذارونةداراني كوردستان، يان دةكةين ئَيمة بةطوَيرةي ئةو ياساية بيمةي كؤمةآليةتي تةئمني بكةين بؤ هة
بؤ ئةوانةي كةكاريان نية، حةقة لَيرةدا يةكَيك لةئاماجنةكاني وةزارةت نةهَيشنت وبنربدكردني دياردةي 
سواَلكردن بَيت لةكوردستاندا، لةبةر ئةوةي بةرداسو دياردةيةكي زؤر ناشارستانية، لة زؤربةي 

 .خةريكي سواَلكردنن، زؤر سوثاس شاروشارؤضكةكاني كوردستان خةَلك دةبينني رؤذانة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان دزةيي
 :باشا خضر ا د ظيان بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خاَلةكامن زؤر باسكرا، بةآلم ئةوةي كةمن دةمةوَيت تةئكيدي لةسةر بكةم، خاَلي ضوارةمة هؤشياري 

وكاري هؤيةكاني راطةياندن، ئةو دووخاَلة يةكرتي دةطرنةوة، ثيشةيي لةطةَل خاَلي دةيةم، كاركردن بةها
ضونكة ئةطةر بَيتوو سياسةتي هؤشياريةكي ثَيويست بةبةرنامةيةكي درَيذخايةندا دابردَيذين، ئةمةش 
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لةردَيطاي رؤذنامةو راديؤو تيظي، ئةم سياسةتة وةها رَيك خبرَيت، كةوا ئةجنامَيكي وةها بةسوود بداتة 
وةيةك هؤشيارييةكة لةردَيطاي رداطةياندن بَيت، كةرؤَلَيكي ثؤزةتيظي هةبَيت دةستةوة بةشَي

كةبةرثرسياريةتي خةَلكةكة ثيشان بدات، بةردةئي من ئةو هؤشياري ثيشةيية لةطةَل خاَلي دةيةم 
راطةياندنةكة بةو شَيوةية كةمن ئاماذةم ثَيكرد، بةرنامةيةكي درَيذخايةني بؤ دابردَيذرَيت، لةردَيطاي 
رؤذنامةو راديؤو تيظي، ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكي تريشم لَيرة باسكرا لةثَيناو بيمةي كؤمةآليةتي، لَيرة من 

زياد بكرَيت لة بؤ خمصصات خطورة ثَيشنياز دةكةم، ئةوةشي بؤ زياد بكرَيت كةوا دةرماَلةي ترسناكي، 
ةَل هةماهةنطي كردن لةطةَل ئةوانةي كة ئيش دةكةن، ئايا نةخؤشن يان منداَلن يان دووطيانن، لةط

وةزارةتي دارايي، لةخاَلي شةشةميش ثةرةثَيدان بةكؤمةَلطا بةجؤرَيك بةشداري كاريطةرييانة بكرَيت 
لةثرؤسةي طواستنةوة، ئةوةش دانيشنت بكرَيت بةرَيك وثَيكي لةنَيوان  وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي 

رةو ثَيش بردني قؤناغي دميوكراسي و رَين لةمارةكاني ووةزارةتي ثةروةردة، لؤ ئةوةي شتَيكي وا لؤ بة
مرؤظ بطريَي، خاَلَيكي تريش كةلَيرة هةمانبوو، ئةوةي كةئاماذةيان ثَيكرد، من لةطةَل كوَيستان خان ضووين،  
سةرداني وةزيرمان كرد بؤ كردنةوةي ئةو خانةية بؤ ئةو ئاررةتانةي كةوا لة بةندينخانة هيضيان لةسةر 

وَينَيكيشيان نية كةوا لَيي حبةوَينةوة، ماَلة بابة يان ماَلي هاوسةريتيان، بؤ شتَيكي وا ضووينة نية، هيض ش
 .الي وةزير، ئيرت نازامن بةضي ئةجنام طةيشتية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو ظيان سلَيمان

 :بةردَين ظيان سلَيمان حاجي بشار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةك ثَيشنيارم هةية، ثَيشنيارةكةشم ئةوةية كردنةوةي خولي شياندن و راهَيناني ثيشةيي سةرةتا من 
لةبوارة جياوازةكاندا، بةهاوئاهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة، ضونكة بةرداسو ئَيمة ثَيويستيةكي زؤر 

ي تةمةني زؤرمان هةية، كة خةَلكي خؤمان رَيري ثيشة بكةين، ئةوة يةك دووةميش دةستنيشانكردن
كاركردن، كة ثَيش منيش كاك كريم ئيشارةتي ثَيدا، وطرنطيةكةي ديسان ئاماذةي دةدةمَي، كة ثشتيواني 
رةئيةكةي بكةم، هةروةها طرنطيدان بةشياندن وراهَيناني ذنان لةبوارة جياوازةكاندا ودؤزينةوةي هةلي كار 

، ذني ئَيمةش هةر ئةزانني رادةي بؤيان، ضونكة بةرداسو دوو لةسةر سَيي كؤمةَلطةي ئَيمة ذنة
نةخوَيندةواري لةنَيوان ذناندا زؤرة، ذمارةيةكي زؤر كةم ذن هةية، كارمةندة يان مامؤستاية ئيش دةكات، 
ئةواني دي هةمووي خانةنشينن، دةبَي طرنطيةكي زؤري بدرَيَو، ئةوان رَيري ئيش بكرَين و هةلي كاركردن 

ثَيش بكةوَيت كؤمةَلطاكةمان، خاَلَيكي ديكةشم هةية ئةوة نازامن لَيرة  بؤيان بدؤزينةوة، بؤ ئةوةي بتوانَي
ضؤن باسي بكةم، بةآلم بةنيسبةت ئةو ثَيشنيارةي تاظطة خان ئيشارةتي ثَيدا، خانةي حةواندنةوةي 
ذنةكان، وابنامن ئةوةي كةمن ئاطادارم شوَيين حةوانةوةي ذنةكان هةية ئةوانةي كَيشةي كؤمةآليةتيان، 
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بةآلم ئةطةر بةياسا خبرَيتةوة سةر وةزارةتي كاروباريي كؤمةآليةتي، لة دهؤك هةية وابنامن لة  هةية
 .باشرتة، زؤر سوثاس هةولَيريش هةية، ئةطةر بةياسا خبرَيتةوة سةر وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو شريين رةرموو

 :بةردَين شريين عبدالر ن دينؤ
 .ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

بةنيسبةتا من ثرسيارا بةنيسبةت سجين ئةحداسا، بةس لةمةركةز حمارةزة هةية، ئةز ثرسيارا ذ جةنابي 
وةزيرا دكةم، لة مةركةز حمارةزة بتةنَي، سجين ئةحداس هةية، هاتن وضون طةلةك زةحةمةتة، هةنوكة بؤ 

زاخؤ ئةوة هةبنت، مةرروزة نة تةنها لةمةركةزَي حةَلكَي مة هاتووضون بكةن، لة دةظةرَي دي هةبت لة
حمارةزة هةبنت، بةلكي مةرروزة لةدةظةري برت هةبنت وةكي باذَيرَي زاخؤش ذ هةبنت، لةبةر هاتوو ضون 
طةلَيك زةحةمةتة، هةروةسا ئةحداسا لة مةركةزا طةلةك جارا، دةبَي لةوَي بةصمة بسةنن، بةس بؤ 

نت، طةلةك جارا ئةو مقابةلة نابنت، ئاريشة طةلةك زؤرة، موشكيلة مقابةلة دطةل باحسي اجتماعي هةب
طةلةك زَيدة زَيدةنة، من حةز دكةم بنطةهَين تايبةت هةبنت، لةدةظةرة ديرت وةكي قةزاكَي زاخؤ، قةزاي دي 

 .ذي بؤ ضارةسةريا ظان موشكيلة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رؤميؤ رةرموو
 :حنيران نيسانبةردَين رؤميؤ 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشةكي تةئكيد دةكةمةوة سةر ئةو خاَلةي كة كاك غئور مةمخوري لةسةري وةستا، زؤر بووني 

هَيناني كرَيكاري بياني، بةرداسو داوا دةكةين كةمكردنةوةي كؤمثانيا ياخود يان نةهَيشتين ئةو  وكؤمثانيا
ئةهَينن، بةَلكو ئيهتيمام دان ياخود طرنطي دان بةكرَيكاري خؤمان، دوو  كؤمثانيايانةي كة كرَيكاري بياني

ي ثَيشنيار كراو، ياخود زياد كراو، لةاليةن هةردوو ليذنةكانةوة، باسي دةزطاكاني ضاكسازي 10من لةخاَلي 
وة، من ياخود كؤمةآليةتي دةكرَي، خَيناني ئةو خةَلكانة كةضاكسازي دةكرَي، كةضي باسي ئةو خةَلكة نةكرا

ثَيم باشة باسي ئةوان بكرَيت، باسي ثَيداويستيةكاني ئةوان بكرَي، باسي اليةني مايف مرؤظي ئةوانةي كةلةو 
 .ضاكسازييةدان بكرَيت، جامن سيغةيةكم نووسيوة، ئةطةر ماوة بدرَيت بؤتاني خبوَينمةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ر قسةيان كرد لةسةر هَيناني كرَيكاري بياني، لةبةر ئةوة وةَلآل بؤماني بنَيرة باشرتة، ئةوة دوو برادة

ناكرَيت ببَيتة موقتةرةحَيك، هَيناني كرَيكار ناكرَي خبرَيتة قانون، ئةوة ئيتقراحَيكي موةقةتة، بةقةرارَيك 
ئينن دراون، بةقةرارَيكيش ئيننةكة الدةبرَينت، نابَينت داخلي ئةوةي بَيت، ئةوة تةننمية بةتةعليماتَيك 

 .ةبَينت، بةتةعليماتَيكيش الدةضَينت، خاتوو كوَيستان رةرموود
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 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةرمةسةلةي كةم ئةندامي شؤردشي طةلةكةمان، ديارة كاك جوتيار شتَيكي باس كرد، لةسةر كةم ئةندام، 
ئةنئال، ومتان كةم ئةندام خراوةتة سةر وةزارةتي بةآلم ئَيمة لةكاتي موناقةشةكردني ياساي شةهيدان و

كارو كاروباري كؤمةآليةتي، بةآلم لَيرة ئيشارةتي ثَينةدراوة، ئةمانةي كةوا لةمةودوا لَيرة مووضة 
وةرئةطرن، داواكاري وثَيويستيةكانيان لةسةر ئةم وةزارةتةية، ثَيويستة بةتةنها بردطةيةك هةبَيت، ئيشارةت 

اني هةموو كةم ئةندامةكاني شؤردشةكاني ميللةتةكةمان بدات، مةسةلةيةكي تر كةمن بةماف وداواكاريةك
ثَيشنيار ئةكةم لَيرة جَيطاي بكرَيتةوة، مةسةلةي زيندانةكانة كة كاك شَيروان باسي كرد، كة ئةجنومةني 

رة بردطةيةك وةزيران زيندانيةكاني داوةتةوة بةوةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي، بؤية ثَيويستة لَي
هةبَيت، كة باسي زيندانيةكان بكات، ضؤن ئةو زيندانانة هاوضةرخ بكةين، ئةو زيندانانة شوَيين ضاككردني 
اليةني كؤمةآليةتي زيندانيةكان بَيت، لةسةر ئةو ثَيشنيارةي تاظطةخان باسي كرد، كة ئَيمة ثَيشرت وةكو 

اسي كرد، ثَيشنيارمان دابوو بة كاك عدنان، ئةوةي ليذنةي داكؤكيكردن لةمارةكاني ذنان، وةكو ظيان خان ب
ئَيمة ئاطادارين، حكومةتي هةرَيم تةنها سةنتةرَيكي هةية سةنتةري نةوا كةوا بؤ هةموو هةرَيمة وةضةند 
سةنتةرَيكي ناحكوميش هةية، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم خاَلي ثَينج لةئةخريةوة، ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، 

ةوةي سةنتةري تايبةتي بدات بؤ داَلدةداني ئةو ذنانةي كةوا رووبةرووي توندوتيذي حكومةت هةوَلي كردن
ئةبنةوة وهاوكاري سةنتةرة ناحكوميةكانيش بكات، مةسةلةيةكي تري طرنط هةية، هةرضةندة لةراثؤرتي 

ي كارو هاوبةشدا باسي لَيوة كراوة، بةآلم من ثَيشنيارةكة ئاوا ئةكةمةوة، ئةو دايةنطانةي كةوا وةزارةت
كاروباري كؤمةآليةتي سةرثةرشتيان ئةكات، ديارة دايةنطايةكي زؤر هةية لةهةرَيمي كوردستان، بةآلم ئةو 
دايةنطايانة، تا ئَيستا بةرداسو دايةنطاي هاوضةرخ وثَيويست نني، ثَيويستة ثَيش خبرَين ئةم دايةنطايانة، بؤ 

 .ية، سوثاسهاوكاري كردني ذناني رةرمانبةر، زياد كردني دايةنطا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازامن جةنابي وةزير بةنيسبةت كةمئةندام، كةم ئةنداميش عايدي وةزارةتي ئَيوةية
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
م مووضة وةردةطرَيت، بةآلم ئةوانة هي هةزار كةم ئةندا(51)الي ئَيمة لة وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي

سةنطةر نني، هي ئةوانةن كةلةكارةسات و تؤثباراندا كةم ئةندام بوون، يان بةهؤي لوغمةوة ئةوانة 
 .هاووآلتني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، خاتوو نازناز رةرموو

 :بةردَين نازناز حممد قادر
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
قةرةي سَي ماوةي كاركردني يةكسان ثَيم باشة ئةم عيبارةتةش زياد بكرَيت، وة رةخساندني بةنيسبةت رة

هةلي يةكسان، بؤ دؤزينةوةي كار، بؤ هةموو خاوةن توانايةكي كاركردن، دابني بكرَيت و تةئكيد بكرَيتةوة 
وطؤكاني كاك غئور و لةسةر يةكساني رةطةزي لَيرةدا، هةروةها خاَلَيكي تر زياد بكرَيت، لة نةتيجةي طئت

كاك عومسان، هةر بةم شَيوةية بَيت، كاركردن بؤ نةهَيشتين كلتوري تةمبةَلي و سواَلكةر ثةروةري، ضونكة 
ئَيمة لةناو كلتورماندا هةية، دائيمةن بةزةميان بة سواَلكةر دَيتةوة بةمةش ئةوان تةشجيع دةكةين كة 

، ضاودَيري كردني ئاررةتي كرَيكار بةمةبةسو ثَيش طرتن لة سواَلكةر ثةيدا ببَيت، خاَلَيكي كة زياد بكرَيت
ئيستغاللي ئةوان لةماوةي كاركردنيان، ئةمة دياردةيةكي جيهانية لة زؤر شوَين ئيستغاللي ئاررةت دةكرَيت 
بةهؤي حاَلةتة جنسيةكةيةوة، بؤ ئةمةش دةبَي موراقةبة هةبَيت لةاليةن وةزارةتَيكي هةرَيم بؤ ئةوةي 

نانةي كةئاررةت كاردةكةن بةتايبةت ئاررةتي كرَيكار، ثَيويستة رَيطة بطريَيت لة ئيستغاللي ئةوان، لةو شوَي
هةروةها رةقةرةيةكي تر زياد بكرَيت، ضاودَيري كردني جَيبةجَيكردني ياساي رَيطة طرتن لةكاركردني 

مانةي نَيودةوَلةتي نابَي منداَل منداآلن، ضونكة ئةمة لةدةستووري عَيراقيشدا هاتووة، بةثَيي ئةو رَيكةوتننا
 ،كردني منداآلن كار كار بكات، ئةمة ئةركي وةزارةتة كةوا ئاليةت ببينَيتةوة بؤ ئةوةي رَيطة بطرَيت لة

بؤية لَيرةدا منيش ئةَلَيم خاَلي دواننة كةوا ليذنةي هاوبةش داويةتي بةنيسبةت منداآلني تازة ثَيطةيشتوو، 
ازانني ئَيمة لَيرة مةبةستيان كاريان بؤ بدؤزرَيتةوة يان رَيطة بطريَي زؤر ناوازحة، مةرهةم نية، ن

لةكاركردنيان و وزةكانيان بةشَيوةيةكي تر سوودي لَيوةربطريَيت، خاَلي دوازدةهةمي موقتةرةحي 
وةزارةتيش كةدةلَََيت بةشداريكردن لةسةر ئاسو عَيراقي ونَيودةوَلةتي لة مجوجوَلةكاني ثةيوةست 

ةنديةكاني وةزارةت، بةرداي من ئةمة زؤر زيادةية، ضونكة ئَيمة هةرَيمني بةشَيكني لة عَيراق ، بةتايبةمت
ثَيويستة بةشدار بني لةهةندَي شو هاوبةشى نَيودةوَلةتيش، ئةمة تةحصيل حاصَلة، بةثَيي ئةو 

انةبردَيني، زؤر رَيكةوتننامانةي كةلةدةستوريش ئيقراركراوة، ئَيمة دةبَي لةمةسةلةي ئةنتةرناشوناَل د
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد ررج رةرموو

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل زؤرَيك لةقسةكامن كرا، خاَلي سَييةم ثَيم واية لةبةيين ثرؤذةكةو لةبةيين ئةو رداثؤرتة هاوبةشةدا 
بةتاَلةوة يةعين  وا بنامن ئةوة ثاَل ئةنَيتكل قادرين على العمل، لئةم تةورريي عةمةلة رؤية البطالة تةنها 

تةحصيل حاصَل ئةبَيت، بةآلم من تةمةنا ئةكةم، وةزارةت درومشَيك بؤ خؤي دروست بكات، كار بؤ كارطةر، 
 كار بؤ ئةو كةسةي كة ئةيةوَيت كار بكات، كة ئَيستا بةثَيي ئةو ئامارةي كةوا لةالي ئةو هةية، خةَلكَيكي

، بةآلم لة االهتمام برعايةزؤر مةعاش وةردةطرَيت، بةآلم كار ناكات، خاَلي حةوتةم لة ثرؤذةكةدا وا هاتووة، 
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واعمار االقليم مبا اليتعارض و قانون  رةقةرةيةكي بؤ زياد بكرَيت،تأهيل احداث راثؤرتة هاوبةشةكةدا، 
ة ئةبواية تؤزَيك موراعامتان بكرداية، يةعين ئَيمة ثَيشرت قانونَيكمان دةركردوة بةداخةوحتديد سن العمل، 

ساَل كةمرت بةهيض جؤرَيك منداَل كار بكات، لةبةر ئةوة لَيرةدا ثَيويست بةوة  15ساَلمان داناوة، نابَي لة 15
تأمني الرعاية االجتماعية والنفسية لعوائل ضحايا ئةكات، ئاماذةيةك بةو خاَلة بكةين، لةخاَلي هةشتةم 

، وا ئةزامن ئةم ئيهتيمامة كاري وةزارةتي شةهيدانة، بةآلم ئةطةر ئةم والقصف الكيمياوي عمليات االنفال
ئةيةوَيت بيكات بةكاري خؤي، تةنها ئةوةي بؤ زياد بكات، تأمني االهتيمام بؤ ئةو عةوائيالنة، واتة تةنها 

يةم، ثَيم باشة رةقةرةكة ئيهتيمامةكةي لةدابني كردني بيمةي كؤمةآليةتي و ريعايةتةوة بَيت، لة خاَلي نؤ
، بةرداسو لةكوردستاندا ئةمة هةية ثَيشرت تشجيع االستثمار واالنتاج االسريبةم جؤرةي لَي بَي، 

تشجيع االستثمار واالنتاج بطؤردَيت بؤ  تأهيل املواطنني مهنيًا واجتماعيًالةطوندةكاندا ئةم حاَلةتة زؤر بوو،  
تةئيدي ئةو خوشك وبرايانةش ئةكةم، . مشاريع انتاجية اسرية سري وذلك من خالل مساعدتهم القامةألا

كةباسي زيندانةكانيان كرد، جَيطةي خؤيةتي ئةم وةزارةتة لةم ياسايةدا جَيطةي ضاكسازي و زيندانةكان 
بكاتة ضاكسازي، يةعين خاَلَيك لةم ياسايةدا زياد بكات ثةيوةندي بةزيندانةكانةوة هةبَيت، بةرامبةر بة 

مةكان من ثَيم واية ئةبَي ئَيمة لةمةودوا بري لةوة بكةينةوة، قسة لةطةَل هاووآلتيدا بكةين، ئيرت كةم ئةندا
ئةو هاووآلتية ثَيشرت ثَيشمةرطة بووة، هةر كةسَيك بووة، يةعين ئةضَيتة ذَير هةر شَيوازَيك، ئةضَيتة ذَير 

مة لةمةودوا، كار لةسةر ئةوة بكةين موةزةف ئةضَيتة ذَير كةم ئةندام، ئةضَيتة ذَير شةهيدان، ئةبَي ئَي
جياوازي ضينايةتي دروست نةكةين، يةعين وابنانني ئةم شؤردشة هةر بؤ ئةو بووة، ضونكة لةوانةية ئةو 
هاووآلتيةش كوردي شةهيد بَيت، كوردي ثَيشمةرطةية، كةم ئةندامي ثَيشمةرطةية، لةبةر ئةوةي لةمةودوا 

 .َي وةكو يةك بطرَيتةوة زؤر سوثاسكةئةَلَيني كةم ئةندام هةمووي بةجار
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري رةرموو
 :نوري مجيل تاَلةبانى. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشةكي ثشتطريي لةرداثؤرتي ليذنةي هاوبةش ئةكةم، دوو تَيبينيم هةية، يةكَيكيان الوةكيةو ئةوي تريان 

ةكييةكة تايبةتة بةبةكارهَيناني وشةي بيمة، وشةي بيمة وشةيةكي رارسية، ثَيم سةرةكية، تَيبينية الو
خؤش نية بكةوَيتة ناو زماني كوردييةوة، وشةي ئينشورةنس ئةمردؤ كة بووة بةوشةيةكي نَيودةوَلةتي 

َيت دةتوانني ئةوة لةجياتي بةكار بهَينني، تَيبيين سةرةكيم سةبارةت بةزيندانيةكاني كوردستانة، دةمةو
هةندَيك خاَلي طرنط هةية، رووني بكةمةوة بؤ بةردَينان ئةنداماني ثةرلةمان، لة عَيراقدا تاكو حوكمي 
برَيمةر زيندانيةكاني لةذَير دةسةآلتي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي بوون، برَيمةر برديارَيكي 

قدا لةذَير ضاودَيري وةزارةتي دادداية، دةرهَينا، زيندانيةكاني خستة سةر وةزارةتي داد، ئَيستاش لةعَيرا
ئةوة سيستةمي ئةمريكية، ئةو سيستةمة لةعَيراقدا ناردوات، سيستةمي عَيراقي سيستةمي رةرةنسية 
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لةسةرةتاوة وةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي ئةو بةرثرسة لةسةرثةرشو كردني زيندانيةكان، ئَيمة ئةم 
لةطةَل ئةنداماني دةستةي  زير ولةطةَل جةنابي وةزيري دادووةخاَلة بةدوورو درَيذي لةطةَل جةنابي 

سةرؤكايةتي ئةجنومةن كؤ بووينةوة، باسي ئةو خاَلةمان كرد، وةزيري داد رازية كةوا ئةو دةستةآلتة 
بدرَيتة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي، جةنابي وةزيري كؤمةآليةتيش رازي بوو بةآلم بةمةرجَيك 

بةتي ثَي بدرَيت، من لةطةَل ئةوةدام كةوا سةرثةرشو كردنة سةر زيندانيةكاني كةوا بودجةي تاي
كوردستان بدرَيتة وةزارةتي كؤمةآليةتي، من هةندَيك شارةزاييم هةية لةو بابةتةدا، ضونكة تَيني 
 ماستةرةكةم لةسةر رؤَلي دادطاي ضاودَيري كردني سناية لةناو زيندانيةكان لة قانوني رةرةنسيدا، بةو

شَيوةية ئَيمة دةتوانني هاوكارييةك دروست بكةين لة نَيواَن و وةزارةتي داد و وةزارةتي كارو كاروباري 
كؤمةآليةتيدا، دادوةرَيك بةتايبةتي دابنرَيت بؤ ئةوةي كةوا دةسةآلتي زؤري ثَيدةدرَي لةناو زيندانيةكاندا، 

تَيكي قانوني هةية، ئامادةيي خؤشم هاوكاري وةزارةتي كؤمةآليةتي دةكات، لةهةمان كاتيشدا دةسةآل
ثيشانداوة بؤهاوكاري كردني هةردوو وةزارةتةكة، هةركاتَي ئةطةر هاتو ئةو زيندانيانة كةوتنة ذَير 
دةسةآلتي وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتيةوة، بؤ ئةوةي كةوا ئةو سيستةمة نوَيية لةكوردستاني 

 .اسئازاددا ثةيردةوي ثَيوة بكرَيت، زؤر سوث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو نةسرين رةرموو
 :بةردَين نسرين حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةخاَلي حةوتةمدا بايةخدان بةضاودَيري كردن وئامادةكردني نةوجةوانان، ثَيشنياري من بؤ وةزارةتةكة 

ةي كةهةيانة شياو نية بؤ ئةو ئةوةية، مةبةستم زيندانيةكاني ئةحداسة، يةكةميان مةرجي ئةو بيناي
زيندانيانةي كةوا تَييدا بن، دووةم، ئةو منداآلنةي كةوا ئةطريَين لةزيندانةكاندان، ثاش ئةوةي كةبةر ئةبن 
هةمان كَيشة ئةكةنةوةو دةطةردَينةوة بؤ زيندانةكان، ثَيويستة ضاكسازيةكي ضاك بكرَيت لةو زيندانانةدا، وا 

 .رؤظَيك كةوا سووديان بؤ خؤيان وبؤ كؤمةَلطاش هةبَيت، زؤر سوثاسثةروةردة بكرَين بكرَين بةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو صربية قسةت هةبوو رةرموو
 :بةردَين صربية غئار امني

 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر سوثاس بؤ ئةو بةردَينانة بةرداسو زياتر ياساكة دةوَلةمةند كرا، بةس منيش سَي خاَلم هةية، 

جةنابتان بةهةند سةيري بكةن، يةكَيك لةوانة مةسةلةي توَيذةري كؤمةآليةتية، تةبعةن كؤمةَلطاي ئَيمة 
هةتاكو ئَيستا ئيش كردن لةسةر بواري كؤمةآليةتي ئةتوانني بَلَيني لةهةنطاوة بةراييةكانة، يةكَيك لةوانةي 

ةري كؤمةآليةتيةو جؤري رةعال كردنيةتي كةوا مةحرومة وتا ئَيستا حةقي ثَينةدراوة، مةسةلةي توَيذ
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ودابةزاندني بؤناو كؤمةَلطا، خاَلَيكي تر كة ئَيستا خاَلَيكي هةرة زةقة لةناو كؤمةَلطادا، ثَيويستة وةزارةتي 
كارو كاروباري كؤمةآليةتي بةهةند بيطرَي و خاَلَيكي سةربةخؤش بَيت، بووني كؤمةَلَي نةريو نادورسو 

ري ضةوساندنةوةي ذنانة، مةسةلةي ذن بةذن، طةورة بة بضووك، شريبايي ئةمانة كؤمةآليةتي كة هؤكا
ئةبَي بةخاَلَيكي سةربةخؤ ئيشارة ثَي بدرَيت، خاَلَيكي تريشم بونيادي كؤمةآليةتي كؤمةَلطا ئَيستا ثَيويستة 

و بنكةي لةكؤمةَلَي كةناَلي جياجيا ئيشي لةسةر بكرَيت، ئةمةش بةضي ئةكرَيت، بةكردنةوةي سةنتةر
كؤمةآليةتي رراوان، لةبواري ضاكسازي خَينان و ضؤنيةتي دروست كردن ياخود بنياد ناني ذياني 
هاوسةرَيو لةوة ئةضَي ئَيستا جةنابي وةزير و ئةو بةردَينانةش بنانن، رَيذةي تةآلق رؤذ لةرؤذ لةناو 

ؤ ئةوة ئةطةردَيتةوة طةجني ئَيمة كؤمةَلطاي ئَيمة زياد دةكات، هؤكاري زياد بووني ئةم رَيذةي تةآلقةش ب
تةنها ذيان دروست ئةكات وهيض بنكةو سةنتةرَيكي تايبةت نية، سةقارةي بؤ دروست بكات، كةئيدامةي 
ذياني ضؤن ئةبَيت وةضؤن بةسةر لةمثةرةكاني ذياني هاوسةرَيو تَيثةرد بكات وطوزةر بكات وضارةسةري 

 .َلةش زياد بكرَيتة سةر ئاماجنةكان و سوثاسطررتةكاني بكات، بؤية ثَيم باشة ئةو سَي خا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس خاتوو مشسة بةس بةشةرتَيك قسةي شوكرية نةبَيت رةرموو
 :بةردَين مشسة سعيد حممود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ئةمةوَي قسة خاَلي حةوتةم بايةخدان بة ضاودَيري كردن و ئامادةكردني نةوجةوان و ثةككةوتةكان، 
لةسةر ثةككةوتةكان بكةم، كةلَيرةدا بايةخدانةكة ياخود تأهيلةكة تةنها لةرووي ثةروةردةيي وثيشةيي و 
رةوشتيةوةية، ئَيمة ئةمردؤ ئةزانني، بةهؤي ثةرةسةندني كؤمةَلطاوة بةرداسو ئَيمة يةعين خَيناني كوردي 

ثياوةكة، ئةمردؤ ئةطةر من خؤم موةزةرة مب،  بةرةو خَيناني نةوةوي ئةوضَيت، يةعين تةنها ذنةكةو
مَيردةكةم موةزةف بَيت، دايكمان يان باوكمان كةسَيك نية ئةركي دايك يان نةنك يان باوك بةردَيوةبةرَيت، 
يان ئةركي بةخَيوكردنيان بطرَيتة ئةست،ؤ رداستة ئَيمة خةَلوةتطةمان هةية، لة سلَيمانيش هةمانة، 

ارةكاني ذنان و ئاررةتان ضوون سةردانيان كردووة، سةرداني خةَلوةتطةي ئةندامي داكؤكي كردن لةم
ثريميان كرد، بةرداسو خَينان مادام بةرةو ئةو رراوانية ئةضَيت، ئةو خةَلوةتطةية زؤر طرنطة لةرووي 

ئةو بنكةوة بةررراوان بكرَيت، بنكةي زياتريان بؤ بكرَيتةوة، من حةز ئةكةم كةوا لةخاَلةكاندا  كردنةوةي 
بنكةية زياد بكرَيت ، لَيرةدا بةقانون، بةياسا تةسبيت بكرَيت، لةرووي ثَيداويستيةكانيشةوة تةنها ثيشةيي 

 .وثةروةردةيي نةبَيت، زياتر طرنطيان ثَي بدرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان نوقتةي نينامي هةية، رةرموو
 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةردَينتان ثرسيارَيكتان لةجةنابي وةزير كرد، سةبارةت بةكةم ئةندامي شؤردش، ئةطةر سةر بةوةزارةتي 
كاروباري كؤمةآليةتي نيةو سةر بةوةزارةتي شةهيد وئةنئال نية، ئةي ضيان لَييةت ئةو كةم ئةندامانة، 

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ان رةرمووكاك شَيرو
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
برديارَيكي ئةجنومةن هةية سةبارةت بة موعالةجة كردني كةم ئةندامان، بةنيسبةت ثَيشمةرطةكان، كة 
وةزارةتي ثَيشمةرطة سةرثةرشو ئةكات، بةآلم ئةوةي كةجةنابي وةزير ئيشارةتي ثَيدا، ئةوة ريعايةي 

 .ة، عيالقةي بةو مةسةلةية نية، زؤر سوثاسئيجتيماعي
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية رةرموو

 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل نينامة و نيناميش نية سةرؤكي ئةجنومةن، يةعين بةرداسو ئَيمة لَيرة سَي سةعات و نيو دائةنيشني، 
كان،لة  ثؤلَيكي سةرةتايي نني، لة كولية نني، لة كوليةش قونابي ئازاد دائةنيشَيت، ئَيوة جؤري دانيشتنة

لَيرةدا رَيطاتان داوة بةو رؤذنامة نووسانة، سةيري خوارةوةمان ئةكةن، كة رةسم ئةطرن زؤر بةشَيوةيةكي 
ئازاديةكي تريشة، لةبةر ئةوة ناشريين، ئةمة هيض ئازادي نية، نة ئازادي بريورداية، نةئازادي دةربردينة، نة 

من داوا لةبةردَينت ئةكةم، ئةطةر ئةوان ئةيانةوَيت ضاوثَيكةوتن لةطةَلماندا بكةن لةدةرةوة بيكةن، نةك 
بَيت لةقتة بةلةقتة لةسةر زاويةكة سةيري تؤ ئةكات، بنانَي تؤ سةيري ئةكةيت يان نا، ئَيمة لَيرةوة 

ناشريين رةسم ئةطرَيت، تكات لَي ئةكةم وةكو سةرؤك، رَيطة  تةماشاي ئةكةين ئةو بةهةموو شَيوةيةكي
 .مةدةن بةو جؤرة دياردانة كةبآلو ببَيتةوة، لةجريدةي شةقام، لة جةريدةي كة، جوان نية بةرداسو

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةمينيش ئةوة نوقتةي نينامةكةت بةجَيية، بةآلم دةبواية لةبيدايةتي دانيشتنةكة بيَلَييت، ئةوة يةك، دو

موعالةجة ئةكةين، ئينشا ا  ئاليةتَيك دائةنَيني، بةآلم ئةطةر خؤمشان هةندَيك شت موراعات بكةين، 
 .ئةوانيش ئةو ررسةتةيان نابَيت لةجةريدةكاندا بامسان بكةن، نةك تةعليق بدةن، كاك مجال رةرموو

 :بةردَين مجال حممد قاسم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثشتيواني لة ئيقرتاحةكاني ليذنةي هاوبةش ئةكةم، بةآلم لةسياقي قسةكاندا بةعنَي شتم هاتة تةبيعي من 
ثَيش ضاو كة لةطةَل وةزعي كؤمةَلطاي مةدةني ناطوجنَيت، كة باسي كةم ئةندام ئةكةين يةكسةر بري لةوة 

نة هةركاتَيك تؤ ئةو كةم ئةكةينةوة، ئةبَي مةعاشي بؤ بربدينةوةو لة ماَلةوة دايبنَيني، كةم ئةندام ئينسا
ئةندامة هةست بكات كةتؤ عةتئي بةرامبةر بةكار ئةهَينيت، لة شةخصيةتي دائةبةزَينيت، كةم ئةندام 
ئةبَي طرنطي ثَيدةيت، بيكةي بةمينبةرَيكي ئةكتيظ، يةعين بةكةسَيكي رةعال لة كؤمةَلطاي مةدةنيدا، 

ين ئةوانيش خبةينة ئيشةوة، ضونكة خةَلكيان هةية لةبةر ئةوة حةقة ئةو بريةمان بطؤردين، حماوةلة بكة
زؤر بةتوانان، قةيناكة قاضي نية، بةآلم ئةتوانَيت زؤر شو تر بكات، مَيشكي بةقوةتة بةهةزاران حمامي 
زؤر زؤر شارةزاو بةتوانا هةية كةم ئةندامن، لةبةر ئةوة ئَيمة ريكرةكةمان بطؤردين، بةنيسبةت سواَلكةر 

يان بؤ بدؤزرَيتةوة، مومكني نية بتوانيت بةئيش سواَلكةر لةسةر جادة دوور خبةيتةوة، داوا كرا كةوا ئيش
ضونكة هيض ئيشَيك دةخلةكةي بةقةدةر ئةوة نابَيت كة رؤذانة ثةيداي ئةكات، لةبةر ئةوة ئةبَيت ئَيمة بري 

سواَلكةر ئةضَيت ئيش ئةوسا  ،رةركاتَيك كةثارة نةدرا بةسواَلكةبكةينةوة كةوا ثارة نةدةين بةسواَلكةر ه
 .ثةيدا ئةكات

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عةروو كاك مجال دانيشة، كاتت تةواو بوو، ئةوةلةن تؤ جةنابت لةجياتي ئَيمة قسة ئةكةيت، تؤ ثَيشرت 
داواي قسةت بكرداية، تةعليق لةسةر قسةي ئةنداماني ثةرلةمان ئيشي ئَيمةية، يةعين تةقيم كردني و 

تةعليق كردني، خؤت داواي قسة بكةو تةعليق بدة، تةبيعي زؤر موناقةشاتي تَيرو تةسةل قبوَل كردني و 
كرا، هةندَي موالحةزات و موقتةرةحي بةجَيش درا، تيكراريش بووةوة، بؤية ئةطةر ليذنةي ياسايي و 

رؤشنايي ليذنةي هاوبةش ليذنةي تةندروسو ئةوانة ئينتيباه بكةن، ئةو موقتةرةحاتانةي كةئَيستا لةبةر 
قسةكان هاتة ثَيشةوة، هةندَيك كةليمات و شو وا زياد كرا، ئاطاتان لَي بَي ثَيويست ناكات ئيعادةي 

، ئينارة كرا، بغية القضاء على البطالةلةكؤتاييةكةيدا  شخص قادروبكةينةوة، مةسةلةن لةماددةي سَيدا 
ماددةي ثَينجدا اهتمامةكة الدرا، بووة العمل  ئينارةكرا، لة بالتنسيق مع الوزارات املختصةلةماددةي ضواردا، 

وةكو كاك سةردار داواي كرد، ماددةي حةوت خؤي ليذنةي ياسايي موقتةرةحي كردبوو، تةعديلي كردووة 
وباش هاتووة، داوامان كرد كةكةليمةي جينؤسايد بؤ ماددةي هةشت ئينارةبكرَينت، بؤ ئةوةي زةحايةي 

ئةوة لةبةر رؤشنايي موناقةشاتي ئَيوة  ظاهرةالعمل على القضاء جينؤسايد دةبَيت، ماددةي يازدة، 
زمة للمحتاجني واملعوزين لغري القادرين على العمل التقديم املساعدات ال داوامانكرد، كة بيطؤردين بيكةن بة

ئةوة ئينارة بكرَيت، لةبةر رؤشنايي موناقةشةكانتان، موقتةرةحاتي ممن ليس هلم وسائل اخرى للعيش، 
هاتة ثَيشةوة، كة زؤربةتان داتانة ئَيمة تركينمان كردووة لةسةر ضةند خاَلَيك دةخيوَينينةوة بؤتان،  تازة

تأمني مأوى ملن بؤ موناقةشة نية، بؤ ئةوةية ئةطةر جةنابي وةزير موارق بوو، دةخيةينة دةنطدانةوة، يةك، 
تنظيم العالقة بني العمال وارباب د، دوو، ، بؤ ذنان كةداواتان كراالجتماعية واالسرية من النساء فقد االمان

 هةروةها هي كار، سَيوتعريف العمل  ئةوةي دكتؤرة ئاريانالعمل،  والعمل االقرتاح التشريعات الالزمة لذلك، 
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ئةوةش العمل على تبين املشاريع االستثمارية لتنمية موارد الوزارة وإجياد املصادر لتمويل هذه املشاريع، 
العمل على  ثَينجالتنسيق مع اجلامعات واملراكز االجتماعية مبا حيقق أهداف الوزارة، ار، صياغة بكرَيت، ضو

، توفري فرص شةش لةرةقةرةي سَيدا كةهاتووة ئةوةش كةداواتان كرد،مكافحة ومعاجلة ظاهرة التسول، 
 .تمع وتطورهعمل متكافئة لكل قادر عليه باعتبار العمل حق وواجب تستلزمه ضرورة املساهمة يف بناء اجمل

بةتاَلةش ئاماذةتان ثَيكرد، زؤر قسةكرا، بؤ ئيهتيمام دان بة ، ومعاجلة ظاهرة البطالة لةوَيدا ئينارة بكرَيت
نوزةال لة مةئةسةساتي ضاكسازي كؤمةآليةتي موقتةرةحَيكي ليذنةي هاوبةش هةية، كة ئينارةي كردووة 

تان ئةو رةقةرةي كةوا ئةوان ئيقرتاحيان كردووة، دوايي ئةخيوَينمةوة، لةبةر رؤشنايي ئةو موداخةالنة
دةبَي دةوَلةمةند بكرَيت، بؤية كةهاتينة سةري ئةويش باس دةكةين، دكتؤرة ئاريان موالحةزةيةكي هةبوو 

قانون عمل هاتووة لةبةر ئةوة  ئةوة هاتووة لة رةقةرةيةكدا، لة (ومت تنظيم العالقة)رةنطة ئةوةي كةمن 
 .ات، بةس شتَيكت داوا كردبوو جيية تةحديدةنلَيرةدا ثَيويست ناك

 
 

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة لةقانوني عمل بةندَيكي خاص هةية بؤ  ايةى ئاررةتي حاميلة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

قانوني موارقن ئينارة بكرَيت، تكاية دةنطي بؤ بدةن، كَي  ئةو موقتةرةحاتانةي كة صياغةمان كرد، ليذنةي
موارقة بةو موقتةرةحاتانةي كةوا بة موداخةلةي خؤتان من موقتةرةحاتةكامن خوَيندةوة، ئةطةر جةنابي 

 .وةزير موالحةزةي لةسةر نةبَيت، رةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر

 .كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ
بؤ ئيستسماري ثارةي وةزارةت، وةزارةت ثارةي لةكوَي بوو، رةقةت دائريةي عةمةل ثارةي هةية، ئةويش 
لةجملسي ئيدارة خؤيان ئةتوانن دياري بكةن، لةبةر ئةوة ئةوة ئينارةية، زاهريةي سواَلكردن، بةرداسو ئَيمة 

هةر مامؤستا حمسن خؤشي لَيرةية وةزير بووة لةبةردةستمانة ئيشي لةسةر ئةكرَيت، وةزارةتي ئةوقاف 
كاتي خؤي ئةوة كراوة، وةزارةتي داخلية ئاطادار كراوةتةوة، ئةوة بةتةوعية ئةكرَيت بة قةرار سواَلكردن 
مةنع ناكرَيت، ئَيمة لَيرة نوقتةيةكمان باس كردووة، لةسةر ثةيداكردني ئيش بؤ هةموو كةسَيك كة 

بةشَيكة لةوة، بةآلم وةكو باسيشكرا ميهنةيةكي باشة خةَلك هةروا بتوانَيت ئيش بكات، ئةوة خؤي 
 .بةئاساني وازي لَي ناهَينَيت، ئيال بةتةوعية نةبَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةطةر هةتانة خبرَيتة ناو قانون دةبَي خبرَيتة ناو قانون ئةوة، هةتانة كايف نية، نةشتان بَيت دةبَي هةر 
ساَلي تر بتوانن، قانون هةية لةئةمريكا دةردةضَيت وةزارةت  5ئةمردؤ ناتوانن رةنطة خبرَيتة ناو قانون، 

ساَل  15ساَلي كة لةو رؤذانةدا مةقالةيةكم خوَيندةوة قانونَيك ثَيش  14يان  10ناتوانَي جَيبةجَيي بكات، 
لةرووي عةدالةت دةرضووة تازة بةتازة لةئةمريكا توانيويانة جَيبةجَيي بكةن، بةآلم كةتؤ موقتةنعي 

ولةرووي قانوني ئةبَي ئَيستا داي بنَييت، كةي توانيت جَيبةجَيي بكةيت، ئةهدارة خؤ ناَلَيت، سبةييَن بردؤ 
جَيبةجَيي بكة، وةكو ئةهدايف حنبَيك كةداي دةنَيت، ثاش سي ساَل تازة نينامي بةغدا توانيومانة ئيسقاتي 

ين ئَيستا نيتة، سبةييَن دةتبَيت، بةآلم قانونةن رَيطايةكت ثَي بكةين، مةوارديش مةواريدتان ئةبَيت، يةع
هةبَيت، ئةطةر مةواردت هةبوو رَيطات هةية قانونيةن ئيستسماري بكةي، يةعين دةَلَييت العمل بيكة 
بةمادةيةك كةرَيطا بؤخؤت خؤش دةكةيت ثارة ثةيدا بكةي، تةبةروعاتت بؤ دَينت، بؤ ئةوةي مةشاريعي 

ة، لة مةسَلةحةتي وةزارةتة ئةو ماددةي تَيدا بَيت، لة ئةغَلةبي وةزارةتةكانيشدا ئةوة ئيستسماري بكةيتةو
هةية قازاجني خؤتة، تةسةوليش بةهةمان شَيوة، بةقودرةتي قادر كةس ناتوانَيت وةكو موالحةزةش درا، كة 

كةكاني بَيت، بةتةنها قازاجنيان زياترة، بةآلم قانونةن ئةبَي مةنع بكرَيت، دةبَي وةزارةتيش يةكَيك لةئةر
ئةويش نية وةزارةتي داخليةشة، بةآلم ئَيوة لَيرة وةكو ئةهدارَيك قانوني عقوبات كةموعاقةبةي دةكات، 

 .ئَيوة وةكو هةدةرَيك دةتانةوَي جمتمع تةسةولي تَيدا نةبَيت، بةَلَي دكتؤرة هالة رةرموو
 :هالة سهيل وادي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةية، جنوح االخالقية هةية، ثَيم باشة  تعاطي مواد املخدراتتةنها تسول نية، ئَيستا  هر اجتماعيةظوا

تشجيع البحوث و  -12االجتماعية قةوسةك و ئةوانةشي تَيدابَيت، لةرةقةرة  للظواهرئاماذة بةوة بدةين، 
تسول، تعاطي ) وي دةطرَيتةوةهةمو. الدراسات اخلاصة مبختلف الظواهر االجتماعية مع اجلهات ذات العالقة

 .زؤر سوثاس( خمدرات، جنوح االخالقي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تةلعةت رةرموو
 :الدين سيف طلعت خضر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة اليةني ضاك وخراثيشي هةية، زؤر الظواهر االجتماعية، نةك الظواهر السلبية يف اجملتمع مةبةستم 

 .اسسوث
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

نا عةالكولني، ئَيمة ئةو موقتةرةحاتانةي كةخوَيندمانةوة، هَيشتا نةهاتووينةتة الظواهر املضرة، السلبية 
مبدء سةر موقتةرةحاتي ليذنةي هاوبةش، ئةويش تةعديل دةكرَيت، بةآلم ئةوةي كةخوَيندمانةوة وةكو 
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ير دوايي ئةوةي رَيكي خبات، وةكو ئةهداف تةننميي بكات، موارقن ليذنةي هاوبةش لةطةَل جةنابي وةز
 .ئةطةر لةخاَلَيكدا هاتووة ئينارةي بكات، يان خاَلي تازةي بؤ ثةيدا بكات، بةَلَي دكتؤر نوري رةرموو

 :نوري مجيل تاَلةبانى. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةزارةت رَيك كةوتوونمةسةلةي سةرثةرشو كردني زيندانيةكان، ضونكة هةردوو 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةوةمان وتووة، ئةوة خاَلَيكي ترة دَيينة سةر موناقةشةي، بةآلم ئةم موقتةرةحاتانة ئَيوة داتان و 
 .ئَيمةش خوَيندمانةوة، موارقن ببَيتة ئةهداف بةَلَي كاك عدنان رةرموو

 :ري كؤمةآليةتيوةزيري كارو كاروبا/ بةردَين عدنان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مادةم موقتةرةحات ئينارة بكرَيت، زؤر برادةرانيش باسيان كرد كرَيكاري بَيطانةو ئةوانة دَيتة كوردستان، 
فقًا منح تراخيص للشركات اليت ترغب بأستخدام العمال االجنبية وئةم رةقةرةية ئينارة بكرَيت بؤ سةري 

 .الصددللتعليمات اخلاصة بهذا 
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةية، ئةوة مايف ئةوانة ئةوة يةك، ئةطةر هةر مةبةستت سوقي عةمةل بَيت ئةوة استثماردا  ئةوة لةقانوني
تنظيم سوق العمل مبا يضمن ئةوة دةكرَيت، نةك تراخيص و ئةوانة، تنظيم سوق العمل، دةتوانني بَلَيني 

 .مةسةلةن كاك دكتؤر كةمال موالحةزةيةكي هةية، شتَيكي ئاوا حقوق العمال احملليني
 (:كةمال كةركووكى. د) بةردَين حممد قادر عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت دوو خاَل، يةكَيك ئةوةي بةردَين جةنابي وةزير رةرمووي بؤ كرَيكاري بياني كةدَين لَيرة ئيش 

خةَلكي وآلت بَيت، خةَلكي هةرَيمي كوردستان بَيت، نةك  ئةكةن، لةو كارانةدا الزمة نيسبةتَيك هةبَيت كة
هةمووي ئةجنةبي بَيت، ئةمة ئةطةر باش ديراسةت بكرَيت، تةحديد بكرَيت، بةنيسبةت ئةوةي تسول 
يةعين دياردةي سواَلكةري، ئةمة ئةم زاهريةية هةر بؤ ميسال ئةيَلَيم لة رةرةنسا ضةند ساَلة موناقةشة 

ثةرلةمان برديارَيك دةربكةن  ميوكراتي و ثَيشكةوتوون، ناتوانن لةزؤر دةوَلةتَيكي د ئةكرَيت، كةئةوان زؤر
مةنعي ئةو دياردةية بكةن، ضونكة ئةَلَين ئةمانة تةعةدا ناكةن، بةزؤر لةكةسي وةرناطرن، بةآلم ئَيمة 

يةكي باشرت بةآلم سةد ئةتوانني لَيرة بَلَيني كاري بؤ ئةكةين، يةعين كاري بؤ بكرَيت بؤ نةهَيشتين بةردَيطا
 .لةسةد مةنعي بكةيت، لةخاَلي دذي ئازادي تاك بةكار ئةهَينرَيت، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كاك عوني هيض موالحةزةيةكت هةية لةسةر ئةوةي سوق العمل، ئةوة ئةوة ناطةيةنَيت، ئةوة مةقسةدي 

تنظيم سوق العمل مبا يضمن حقوق العمال ني و ئةوةية حقوقي كرَيكاراني ناوخؤ نةسووتَي، دةتوانني بَلَي
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وتنظيم سوق العمل مبا يضمن  ئةوة بةنيسبةت ئةوةوةية كاك عدنان ئةطةر ثَيتان باش بَيت،احملليني، 
 .حقوق العمال احملليني وتقديم املقرتحات الالزمة لتنظيم ذلك

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر
 .ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

ئةوة رةرقي هةية، بؤ كرَيكاري ناوخؤ، ضونكة ئةمة شتَيكي تازةية لةوآلتي ئَيمةدا، هةركةسيََك هاتة ئةم 
وآلتة ئيشي كرد، ئةبَي قانوني عةمةلي لةسةر تةتبيق بكرَيت، جا ئيرت استسمار دةعوةتي ئةكات يان 

ديوةوة ئةبَي قانوني عةمةلي لةسةر تةتبيق  شةريكةيةك ئةي هَينَيت، كةلة برايم خةليل هاتة ئةم
بكرَيت، ئةوة قانونة ئةمة شتَيكي تازةية لةوآلتي ئَيمةيا، ئةبَي حسابَيكي بؤ بكةن، يةعين حةسري مةكةن 
بة كرَيكاري ناوخؤ، ضونكة ئَيستا ئَيمة ليذنةيةكي هاوبةمشان هةية، لة وةزارةتي ناوخؤ، استسمار، ئَيمة 

وة، بؤ تةننيم كردني ئةو ئيشة، لةطةَل وةزارةتي تةندروسو هةموومان بةيةكةوة، تةعليمامتان دةركردو
 .ئةبَي حسابَيكي ئةوةش بكةن

 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةزاني ضي بؤ ئةوةي تَيكةَلي نةبَيت لةو مةوزوعة رةرموو جةنابت ئةوةلةن قانوني عةمةل هةية، دوو 

وةزارةتي ئَيوة وةكو هةندَيك لةبرادةران ئاماذةيان ثَيكرد، مايف  قانوني ئيستسمار هةية، بةآلم ئةهدايف
كرَيكاراني ناوخؤي خؤمان نةرةوتَي بةوةي دةرطا بةو ئاسانية بكرَيتةوة كرَيكار لة هةر شوَينَيك دَيت و 

كةنة مونارةسة دةكات، لةرداستيدا ئةسبابي مونارةسةي ئةوان، زؤر زؤرة ئةطةر بَيتو ئَيوة وةكو وةزارةت نةي
هةدةرَيك بؤ حيمايةتي ئةو كرَيكارانة، ئةو كرَيكارانة حةقيان لةناحيةيةك دةخورَيت، بؤية وةكو 

وتنظيم هةدةرَيك بؤ ئةوةي بطوجنَيت لةطةَل ئةهدايف وةزارتةكاني تر، لةطةَل قانوني ئيستسمار  بَلَيني 
ئةم ئيقرتاحة  .لتنظيم ذلك سوق العمل مبا يضمن حقوق العمال احملليني وتقديم املقرتحات الالزمة

 .ئةطوجنَيت لةطةَل ئةوةدا
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة باسي ئةو شةريكاتانة ئةكةين كةوا كرَيكاري ئةجنةبي دَينن، بةآلم حقوقي كرَيكاري ناوخؤ لةقانوني 

عةمةل دياري كراوة، كرَيكاري ئةجنةبي كاتَي دَيتة ئةم وآلتة ئةطةر خؤمان عةمةل مةحئوزة، لةقانوني 
ئةو ميهنةيةمان نةبَيت، ئةويش مولنةمة لةرةترةي ئيشكردنةكةيدا دوو تاسَي كةس بؤ ئَيمة رَيري 

 .ميهنةكةي بكات تا ئةطةردَيتةوة، ئةوة لةقانون هةية، بةآلم ئَيمة باسي شةريكات ئةكةين
 :ئةجنومةن بةردَين سةرؤكي
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كاك عدنان، جةنابي وةزير ئةمة ئةهدايف وةزارةتة هةدةيف وةزارةت ئةوةية، تؤ تةننميي سوقي عةمةل 
بكةيت، ضونكة تؤ جانبة ئيجتماعيةكةت واجبت ئةوةية، ديئاع لةثَيكهاتةكاني كؤمةَلطا بكةيت، يةك 

ية بةو شكلة دةنووسني، وةكو ئةهدايف لةثَيكهاتةكاني كؤمةَلطا تؤ موهتةمي ثَيي كرَيكارة، بؤية ئةو جوملة
وةزارةت، نةك وةكو ئةوةي تؤ مستةمسري، بةآلم تؤ وةكو وةزارةت مئاتةحةي جيهاتي موختص بكةي، 
بَلَيي ئةوة حقوقي كرَيكاراني حمةلي دةرةوتَينَيت، مةقايسَيك دابنَين، بضيت قسة بكةي لةطةَل ئةو وةزارةت 

رَيك مايف كرَيكاراني ناوخؤ ون نةبَيت و نةرةوتَيت، ئَيمة ديئاعيان لَي و جملسي وزةرا بؤ ئةوةي وةكو ئةهدا
بكةين، واجب و هةدةيف ئَيوةية ديئاعيان لَي بكةن، جا من ئَيستا موقتةرةحَيكم بؤ هات ثَيش ئةوةي 
بضينة سةر موقتةرةحاتةكاني تري ليذنةي هاوبةش، ئةو قسانةي كةئَيوة كردتان، وة ئَيمة كردمان، دواتر 
كة تةواوي دةكةين لةسةر ئةو خاآلنةي كة ليذنةي هاوبةش ئيقرتاحي كردووة، ليذنةي هاوبةش لةطةَل 
جةنابي وةزير دابنيشنةوة، هةموو ثَيكةوة ئيتئاق بكةن و بردوات، ئةطةر موارقن لةسةر ئةو 

كةوا لةبةر موقتةرةحاتانةي كةوا ديارميان كرد، ئةوةي كة خوَينرايةوة، ئةو سَي و ضوار موقتةرةحةي 
رؤشنايي موداخةالتي ئَيوة خوَينرايةوة، بةس تةننيم كردنيان دةدةينة ئةوان، ئةطةر موارقن لةسةر 
ئةصَلةكةي كة خوَيندمانةوة، ركرةكان، ئةهدارةكان، سَي، ضوارَيكمان خوَيندةوة، تكاية دةسو بؤ بةرز 

اتانة التان بَيت، لةطةَل ئةوةي خؤتان بكةنةوة، كَي لةطةَل ئةوةدا نية، كاك شَيروان با ئةو موقتةرةح
كةئَيستا دةخيوَيننةوة، ئَيستا دَيينة سةر ئةو موقتةرةحاتانةي كةتازة ليذنةي هاوبةش ئيقرتاحيان كردووة، 
خاَل بةخاَل لةبةر ئةوةي تازةية دةنطي بؤ دةدةين، ئةطةر رةئَيكتان هةبوو لةسةري موناقةشةي ئةكةين، 

 .بيخوَيننةوة تكاية
 :ن عوني كمال سعيد بنازبةردَي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ثَينج بردطة خبرَيتة سةر ماددةكة و زجنريةكانى بةم شَيوةية تةواو بكرَين -0

ثَيدانى مؤَلةتى تايبةتى بة كردنةوةى دايةنطة ودةزطاى ضاكةخوازيى بة هةموو كةرتةكانيةوة لةطةَل  13
 .بةوانةوةسةرثةرشتى كردنيان بة ثآى مةرجى تايبةت 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منح الرتاخيص اخلاصة بفتح دور احلضانة و املؤسسات اخلريية بقطاعاتها املختلفة و االشرا ف عليها  -1
 .وفق ضوابط خاصة بها

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
شةو ئةطةر موناقةشةتان لةسةري نية دةخيةمة ئةمة هةندَيكي ئَيوة خؤشتان ئاماذةتان ثَيكرد، خاَلَيكي با

دةنطةوة كَي لةطةَل ئةم موقتةرةحة تازةي ليذنةي هاوبةشة، زؤر سوثاس كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط 
 .قبوَل كرا، خاَلي تر



 005 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يشتوو وهةموو وزةيةكيان دابني بكرآ بؤ خنمةتى طرينطى دانى ثَيويست بة منداَلى تازة ثَيطة -10
 .كؤمةَلطا بة هاوئاهةنطى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكانةوة

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ات ايالء األهمية الالزمة بالناشئة و تسخري كامل طاقاتها خلدمة و تنمية اجملتمع بالتنسيق مع اجلهات ذ -0
 .العالقة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآلهي نازامن ثَيم واية ئةو خاَلة زيادة، ئةوة وةزارةتي شةباب هةية، هةموو وةزارةتةكان ثةروةردة 

 .واجبيةتي هةموو وةزارةتةكان واجبيانة، جةنابي وةزير رةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةردَين
وآلتةي ئَيمة ة، لةبةر ئةوة خؤتان واقيعي ئةم ئةو خاَلة ئَيمة زؤر بةطرنطي ئةزانني بؤ ئَيستةي ووآلتي ئَيم

ئةزانن، مناَل لة نؤ ساَلةوة بؤ ثاننة ساَل كةس لَيي ناثرسَيتةوة، رةترةي مةكتةبيش سَي تا ضوار سةعاتة، 
حرارات ئةبن، ئَيمة هةدةرةكةمان لةوة ئةوةية مةراكينيان بؤ ئةوانة ئةضنة كؤآلني تووشي ئةنواع ئين

بكةينةوة، وةكو ئةوةي لةهةموو دونيا هةية، بؤ كاتي رةراغي مناَل، مةراكينيان بؤ ئةكرَيتةوةو لةوَي 
ثةروةردة دةكرَين، هةم دةرسةكاني مةكتةبيان لةوَي دووبارة ئةكرَيتةوة، هةم ئيهتيمام ئةدرَيت 

 .ن، لةبةر ئةوة من بةطرنطي ئةزامن بؤ ئةمردؤي وآلتي ئَيمةبةئارةزووةكانيا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل باشة خؤ ئةطةر بؤتان بكرَيت، بةآلم بةدةرةجة يةك كاري وةزارةتي ثةروةردةية، بةدةرةجة دوو كاري 
وةش باشة خؤ زةرةري وةزارةتي الوانة، طةجنانة ئينجا هي ئَيوةية، يةعين تةربية واجيب ئةساسي ئةوة، ئة

نية، با بَيتة هةدةرَيكي ئَيوة، زةرةري نية، قةيناكة موعتةرز نني، زةرةري نية، مادام ئَيوة ثَيتان باشة، 
ئةهدارَيكة تةمةنا ئةكةم بتوانن بيهَيننة دي، ئةطةر كةس ئيعرتازي نية، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل 

كَيي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةي دةنط قبوَل كرا، رةرموون بؤ  ئةوةداية تكاية دةسو بَلند بكات؟ رةرموون،
 .خاَلَيكي تر

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

هاوئاهةنطى كردن لةطةَل رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى شارستانى كة كؤشش دةكةن لة ثَيناوى بةديهَينانى  - 15
 .اضوونى ضاالكى وكارةكانىهةمان ئاماجنةكانى وةزارةت و بةدواد

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثَيش ئةوةي بيخةينة دةنطةوة كةس قسةي هةية، رةرموو كاك بارزان
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 :بةردَين بارزان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةم خاَلةي كة ئةوان ئينارةيان كردووة دةَلَيت التنسيق، ئةي كَي موتابةعةي ضاالكيان بؤ بكات
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد

، يةكسةر كار بكةن، يان العمل العمل مع منظمات اجملتمع املدنيخؤي راست ئةكات تةنيسقةكة بكرَيت بة 
 .والتعاون، بةَلَي صربية خان

 :بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةت ناتوانَيت، كؤنرتؤَليان بكات يان ئةم رَيكخراوانة رَيكخراوي ئازادن، رَيكخراوي كؤمةَلطةي مةدةنني، 
لَيثرسينةوةيان لةطةَلدا بكات، بةآلم ئَيستا كؤمةَلطا ثريةتي لةم رَيكخراوانةي كؤمةَلطةي مةدةني 
هةريةكةيان بةئاراستةيةك ئيش ئةكةن، ئةطةر بتوانن تةنسيق لةطةَل وةزارةتدا بكةن، ثَيكةوة 

نةوة بن، لةبواري تةنسيقدا نةك بة ئةمرو ئةوامرو سةرثةرشو بةهةماهةنطي دةتوانن زياتر بةدةم شتةكا
 .و رَيكخراوي كؤمةَلطةي مةدةني بةس تةنسيقة(ئَين، جي، ئؤ)كردن، ضونكة ئازادن رَيكخراوةي 

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .التعاون باشة، لةجياتي تةنسيقةكة رةرموو كاك دكتؤر كةمال قسةي هةية
 (:كمال كةركووكى. د) ا بةردَين حممد قادر عبد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةم خاَلة وةزارةت بؤي هةية لةطةَل هةراليةك تةنسيق بكات، بؤ ئيشي باش، بةآلم هةر 
نووسينةكةشي زيادة، لة رداستيدا ثَيويست ناكات خؤي دةتوانَي هةر وةزارةتَيك بؤ ئيشَيكي موعةيةن 

تمع بَيت، بةآلم ئةطةر بيكةيتة بةندو بينووسي بةرداي من ئةوة زيادة، بةآلم تةنسيق بكات لةبةذةوةندي جم
 .مانيشي زةرةر نية

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خؤي هةدةرَيكة ئةو تةعاونة بةَلَي كاك عدنان

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةنسيقة ئةوةية، ضونكة ئةو رَيكخراوانة زؤربةيان سولئة لةحكومةت وةردةطرن، كة ثارة مةبةستمان لةو 
لة حكومةت وةرئةطرن ئةبَي ئةهدارةكانيان لةزمين ئةهدارةكاني وةزارةت بَيت ئةوةي كة عيالقةي 

 .بةئيشي ئَيمةوة هةبَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ي كؤمةَلطةي مةدةني، دةبَي سةربةخؤ بَيت، ثارةش خؤي ئةطةر بَيينة سةر راسو  رَيكخراوةكان
التعاون مع منظمات وةرنةطرَيت ئةطةر ثارةشي وةرطرت، وة نابَي ئةو ثارةية تةئسريي لَي بكات، بةآلم 

 .وابنامن تةعاونةكة باشة، رةرموواجملتمع املدني 
 :بةردَين صربية غئار امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ن وئاطالَي بوونة زؤر ثَيويستة، ضونكة ئاقاري كؤمةَلطا وريا نةبَي ئةو رَيكخراوانة لةرداستيدا ئةو تعاو

هةريةكة بةميناجَيكي ئةبا، يةعين ئةرقام ئةخةنة سةر كؤمةَلطا، دياردة بةم شَيوازة، بةم حاَلةتة رووي 
لة نةكرَيت، لةرووي داوة، ئةطةر تةنسيقَيكي بةقوةتيان لةطةَل وةزارةتدا نةبَيت، كؤنرتؤَلَيكي ئةو مةجا

 .تةنسيق و هةماهةنطي ئةو كاتة لةسةر ميناجي ئةو رَيكخراوانة تةقيمي كؤمةَلطا ئةكرَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو رةئيةت عةمةلي نية بةرداسو، ضونكة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني يةكةم سةربةخؤن، 
ةزارةتَيك يان وةزيرَيك هةية، ناوي وةزيري هةرَيمة بؤ دووةمينيش ئةطةر تةنسيق هةبَيت لةطةَل و

كاروباري كؤمةَلطاي مةدةني، لةبةغدا وةزارةتَيك هةية ناوي وةزارةتي كؤمةَلطةي مةدةنية، ئةوة ئةركي 
وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي نية، لةبةر ئةوة بؤية تعاونةكة كاريةو ثرد بةثَيسو خؤيةتي، 

ةعاون، كَي لةطةَل ئةوةداية كة تنسيق بكرَيتة تعاون تكاية دةسو بَلند بكات، رةرموون تةنسيقةكة بكةنة ت
 .كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط قبوَل كرا

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ردن وضاكسازيى طرنطيدان بة دةزطاكانى ضاكسازيى كؤمةاَليةتى بة جؤرَيكى وا ببنة دةزطاى رداستك -06
وكاركردن لة ثَيناوى ضاودَيرى خَينانى طرياوةكانى ناو خانةى ضاكسازيى كؤمةاَليةتى بة جؤرَيكى وا تووشى 

 .خراثةكارى نةبن
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
أهيلية و العمل على االهتمام مبؤسسات االصالح االجتماعي مبا جيعلها مؤسسات تقوميية اصالحية ت -11

 .رعاية اسر نزالء االصالح االجتماعي مبا يضمن عدم جنوحها
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم خاَلة لةكاتي موناقةشةكانتان زؤر ئاماذةتان ثَيكرد، ثَيويست بةوة دةكات تؤزَيك صياغةكة دةوَلةمةند 
 .ةبكةين، صياغةيةكمان داوةتة ليذنةي قانوني ئةطةر بيخوَينَيتةو

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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االهتمام بالنزالء واملودعني يف مؤسسات االصالح االجتماعي وتأمني املستلزمات الضرورية هلم مبا يتوافق 
 .العادة إندماجهم للمجتمع بالتعاون مع املراكز ذات العالقةعمل على تأهيليهم الدولية وحقوق االنسان وال

 :ردَين سةرؤكي ئةجنومةنبة
ئةم خاَلة لةبةر رؤشنايي موداخةالتةكانتان بوو، معايري دوةلي و مايف مرؤظ وئةوانةي كةكرا، كَي لةطةَل 
ئةو موقتةرةحة تازةية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط قبوَل كرا، بؤ 

 .ببورة كاك عدنان قسةي هةية 12خاَلي 
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ببورة بؤ ئةوةي سجنةكان، دكتؤر نوري باسي مةوزوعَيكي كرد، الي ئَيمة قانوني عقوباتي عَيراقي، رةنطة 

ك هةية، من تةئيدي تا ئَيستا دةستكاري نةكراوة، ديارة دةستكاريش ناكرَيت بةم زوانة، بةآلم مةوزوعَي
ئةوةي دكتؤر نوري ئةكةم، وةزارةتي عةدل تةنسيقَيك بكات لةطةَل ئَيمة لةسجندا حاكمَيكيان هة بَيت، 
هةندَي قةزاية هةية، مةسةلةن منداَلَيك غةَلةتَيك ئةكات، من منوونةيةكتان بدةمَي حةزةكةم، منداَلَيك 

نازامن ضةند ساَل حوكم دراوة، ئةطةر ئةمة حاكمَيك لةدهؤك ضووةتة ماَلَيكةوة، ياثراخَيكي خواردووة، 
بَيت لةسجندا مةسةلةن موراقةبةي سلوكي بكات، بنانَي باش بووة دةستكاري حوكمةكةي بكات، يان 

 .منداَليك ضووة كؤترَيكي دزيوة، ثَينج ساَل حوكميان داوة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةين، ئيال بةثرؤذة نةبَيت، بةعةروو نةبَيت، دةكرَي ئَيوة دةستكاري قةزا، ئَيمةش ناتوانني دةستكاري ب
 .ثرؤذةي عةرويةك تةقديم بكةن، عةروي خاص، لة حاَلةتَيكي تايبةتي وادا

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةنة ثةيوةنديدارةكانداهاندانى لَيكؤَلينةوة و باسى تايبةت بة جؤرةها دياردةى كؤمةاَليةتى لةطةَل الي -01
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش خاَلَيكي تازةية جةنابي وةزير موارةقةتي بؤ كردووة، ئةطةر كةس قسةي لةسةر نية، دةخيةمة 
دةنطةوة كَي لةطةَليةتي؟ رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟ ئةو خاَلةش بةكؤي دةنط ئينارة كرا، ماددةكة 

 .رموو كاك سةردارهةمووي دةخةمة دةنطةوة رة
 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دوو،سَي ثَيشنيار  هةية لةسةر ئةم وةزارةتةي كاروباري كؤمةآليةتي كة زيندانية سياسيةكانيش بطرَيتة 

 .خؤي، هةندَيك رةقةرات ئينارة بكةين لةسةر زيندانية سياسيةكان كة طئتوطؤمان نةكرد، سوثاس
 :َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
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ئةوة شتَيكي تةبيعية، ئةو رةقةرةية ئيمكان نية داخَل بكرَيت، كاك سةردار ئَيمة مةرروزة زينداني 
سياسييشمان نةبَيت، بةثَيي قةوانني كةوا لةناوماندا هةية، زينداني سياسيمان نية، ئةوةشي كةطرياوة 

ةطةر غةَلةتيشي تيدا بَيت ناتوامن بَلَيم ئةغآلتي تَيدا بةتؤمةتي ئريهاب طرياون يان بةتؤمةتي تر طرياون، ئ
نية، بةآلم ناكرَيت ئةو رستةية خبرَيتة ئةوَي ئيقرارَيك كةوا تؤ زينداني سياسيت هةية، يةعين حريةي 
ركر نية، هةموو ماددةكة دةخةمة دةنطةوة تكاية كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات؟ رةرموون، كَيي 

بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس ماددةي سَييةم تكاية، ئةطةر ئيجازة هةبَيت ئةمانةي تر  لةطةَلدا نية؟
زؤربةيان وةكو وةزارةتةكاني ترة، لةبةر ئةوة موقتةرةحي ليذنةي قانوني خبوَينرَيتةوة، ئةطةر شتَيكي زؤر 

ةقريبةن، تايبةت نةبَيت، بؤ ئةوةي تةصويو لةسةر بكةين، هةموو وةزارةتةكان عةيين شتة ت
 .عةرةبيةكةي خبوَيننةوة، رةرموون

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةم كة دةجمةكةي تَيداية جةنابي سةرؤك، ثاشان تشكيالتي وةزارةت دةخوَينمةوة 3بابَيينة سةر 
نقرتح دمج مجيعها ضمن  من املشروع( 10، 13، 10، 11، 1419، 1، 0، 3)أما فيما يتعلق باملواد / ثالثًا

 -:وصياغتها كاآلتي( تشكيالت الوزارة)املادة الثالثة حتت عنوان 
 (تشكيالت الوزارة ) 

- :تتألف الوزارة من التشكيالت التالية: املادة الثالثة
هو الرئيس األعلى للوزارة واملسؤول عن أعماهلا وتوجيه سياساتها واإلشراف والرقابة عليها : الوزير: أواًل

وتصدر عنه و تنفذ باشرافه مجيع القرارات و األوامر و التعليمات يف كل ماله عالقة مبهام الوزارة 
وتشكيالتها وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واإلدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون 

من صالحياته اىل وكيل الوزارة أو  مسؤواًل أمام جملس الوزراء باعتباره عضوًا متضامنًا فيه وله ختويل  بعض
 .املدراء العامني أو من يراه مناسبًا يف الوزارة

يساعد الوزير يف توجيه الوزارة واإلشراف على شؤونها ضمن الصالحيات اليت توكل اليه : وكيل الوزارة: ثانيًا
 .من قبل الوزير على أن يكون حاصاًل على شهادة جامعية أولية

يرأسه و يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية و يعاونه عدد من : رمكتب الوزي: ثالثًا
 .املوظفني

يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه : مكتب وكيل الوزارة : رابعًا
 .عدد من املوظفني

محلة شهادة جامعية أولية ومن ذوي اخلربة اليزيد عددهم عن أربعة على أن يكونوا من : املستشارون: خامسًا
 .واملمارسة
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يكون بدرجة مدير عام و يعاونه عدد من املوظفني من ذوي اخلربة واإلختصاص : املفتش العام: سادسًا
يرتبط بالوزير مباشرًة ويتوىل تفتيش دوائر الرعاية اإلجتماعية وشبكة احلماية اإلجتماعية ودور الدولة 

 .واإلصالح اإلجتماعي
يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي : املديرية العامة للشؤون اإلدارية واملالية: سابعًا

 .اخلربة و املمارسة
يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن : املديرية العامة للعمل والضمان األجتماعى: ثامنًا

 .ذوي اخلربة واملمارسة
يرأس كل منها ويديرها مدير : يات العامة للرعاية والتنمية األجتماعية يف حمافظات االقليم املدير: تاسعًا

 .عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي اخلربة واملمارسة
 .وتبقى بقية مضمون املشروع كما هي... يرأسها مدير عام : املديرية العامة لألصالح األجتماعي : عاشرًا

 .ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
 .ئةوة بةنسيبةت ئةو ماددانة بوو كة لةبردطةي يةك داواي دةجممان كردبوو، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، من ثَيش ئةوةي هةر دةجمةكة خبةمة دةنطدانةوة لةجياتي يردسها بيكةنة يديرها 

كاني ترة تةشكيالتةكةي تةوحيد كورديةكةش تةبعةن، ضونكة موديريةتة، وةكو قانونةكاني وةزارةتة
كراوة، نوقتةي نينامت هةية، لةسةر دةجمةكة قسةت هةية، ئَيمة جارَي موقتةرةحي ليذنةي ياسايي و 

، 10، 11، 1419، 1، 0، 3)ليذنةي تةندروسو وكارو كاروباري كؤمةآليةتي رةئيان ئةوةية ئةو مةوادانة 
ة مادةي سَي وةكو خوَينديانةوة، كَي موارقة لةسةر لة ئةصَلي مةشروعةكة تةوحيد بكرَيت ب (10، 13

ئةوة دةجمة بادةسو بَلند بكات تكاية؟  رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ئةو ماددانة بوو 
 .بةماددةي سَي لةسةر تةشكيالتةكة كاك كريم قسةي هةية رةرموو

 :بةردَين كريم حبري عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

املديرية بةرداسو من ثَيم باشة  املديرية العامة لألصالح األجتماعي،سو من تةنها لةسةر عاشرًا ئةوةي بةردا
بَيت، اصالح كبار سةر بةوةزارةتي داد بَيت، لةبةر ئةوةي هةتا نةسةقَيك هةبَيت العامة ألصالح االحداث 

وآلتاني دونياي ثَيشكةوتوو،  لةبةيين ئَيمة ولةبةيين مةركةز حكومةتي ئيتحادي، هةروةها زؤربةي
ئيصالحي كيبار سةر بةوةزارةتي دادة، وةزارةتي داد لَيوةي ننيك ترة، بؤ ئةو مةسةلةية ثَيم باشة حةتا لة 

 .ثرؤذةي وةزارةتي داديش بةو شَيوةية هاتووة، كة سةربةوانة ،سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

كةوا دوو سيستةم هةية، جواب درايتةوة، بةآلم جةنابت لة وا بنامن دكتؤر نوري ئةو مةوزوعةي باسكرد، 
ليذنةي قانونيت، مادام نةت توانيوة ئةوان ئيقناع بكةي، جةنابي وةزير ئيقناع بكةي دةتةوَي ئَيمة ئيقناع 
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بكةي، ئةطةر كةسَيك تةئيدي دةكات و رةئي هةية لةسةري، نةشت نووسيوة تةحةروز دةكةم، بةهةرحاَل 
دةية، ماددةي سَي دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟  رةرموون، ئَيستا ئةو ماد

 .بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس ماددةي دواتر تكاية ،كَيي لةطةَلدا نية؟  يةك كةس لةطةَليدا نية
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
باملواد اخلامسة والسادسة والسابعة من املشروع فال توجد أية مالحظة عليها وتكون أما فيما يتعلق / رابعًا

 .تسلسالتها املواد الرابعة واخلامسة والسادسة حسب مقرتح اللجنتني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي ثَينج لةهينةكةدا تةحةروزيان لةسةري نية، ئةويش وةكو وةزارةتةكاني ترة، مةجلسي وةزارةت 
جملس وزارة العمل والشؤون االجتماعية  دةبواية بوترايةجملس العمل والشؤون االجتماعية، كةناويان ناوة 

جملس وةزارة العمل والشؤون  نةك مةجلسي عةمةل، مةجلسي وزارةتي عةمةل وةزارةتةكة زياد بكرَيت،
اواًل، ثانيًا، ثالثًا  دوو بيكةن بةبَلني يةك وجملس العمل والشؤون االجتماعية ويتكون اواًل  نةك االجتماعية،

، املدراء العامني يف الوزارة اعباء مؤثرة يف كل من وزارات العدل، تربية، تعليم عالي، حقوق وةكو ئةواني تر
االنسان، ممثل عن احتاد العمال وممثل عن احتاد الغرف الصناعيةو ممثل عن احتاد النساء يف اقليم 

كةس قسةي هةية لةسةر ئةوة، كاك رشاد وقني، ثالثة من ذوي االختصاص، كوردستان، ممثل عن احتاد املع
 .وكاك حامت، كةسي تر قسةي نية، باشة كاك رشاد رةرموو

 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ر ئيقرتاح دةكةم وةكيلي وةزارةت ئينارة بكرَيت لةو مةجليسة، ضونكة لةحاَلةتي غيابي جةنابي وةزي
وةكيل ئةبَيتة نائييب، ئةوةيةك، دووةم وةزارةتي صناعة ئينارة بكرَيت، لةسةر وةزارةتةكان كةئامادة دةبن 
لةو كؤبوونةوةية، لةو مةجليسة، بردطةي هةشتيش ئيلغا بكرَيت، ضونكة ئةو سَي كةسة زةرووري نية، 

ةكان هةموويان بةشدارن، لةبةر لةبةر ئةوةي ضوار موستةشار هةية ئةساسة، اليةني ثةيوةنديدار لة دائري
 .ئةوة برطة هةشت زيادة، ثَيم باشة ئةوة ئيلغا بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حامت رةرموو

 :بةردَين حامت حممد جان حسن
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

مان هاتووة، من ثَيم باشة لةبردطةي هةشو ماددةي دوودا، ناوي كارةساتي ئةنئال وجينؤسايدي ميللةتةكة
 .ثَيشنيار ئةكةم، كة نوَينةري وةزارةتي شةهيدان وئةنئاكراوةكانيشي تَيدا بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابي وةزير لةسةر ئةو دوو موقتةرةحة رةئيت ضية، يةكَيكيان ئةوة دةبَيت ببَيت وةكيل وةزير دةبَي 
ئةوة وةكيل وةزير ئينارة بكرَيت، داواش دةكات كةوا وةزارةتي  هةبَيت وةكو وةزارةتةكاني ترة تةبيعية،

 .صناعة بَيت، جطة لةوةش كاك حامت دةَلَيت نوَينةري وةزارةتي شةهيدان وئةنئاكراوةكانيشي تَيدا بَيت
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة، تا ليذنةكة دةوَلةمةند بكرَيت ئَيمة ئيشمان باشرت ئةردواتئَيمة مةناعةمتان ني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ثالثة من ذوي اخلربةئةو موقتةرةحةي تر كةدةَلَيت هةشتةم زيادة، 

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ بةردَين عدنان حممد قادر
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زانني، ضونكة رةنطة جارى وا ثَيويست بكات، مامؤستايةكي زانكؤ بَيت لةطةَلمان ئَيمة خؤمان بةثَيويسو ئة
 .هاوكار بَيت

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةواتة ئةو ماددةية دوو موالحةزةكةي، رةرموو كاك رشاد

 
 :بةردَين رشاد ا د ابراهيم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عة، لة وةزارةتةكان تَييداية لةو مةجليسة، لَيرة بؤ دووبارة نوَينةري خوَيندي باآلي تَيداية هي جامي
 .بكرَيتةوة، بردطةي هةشت زيادة، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نوَينةر شتَيكة كاك رشاد خبرييش شتَيكي ترة، نوَينةر تةمسيلي وةزارةت دةكات، خبري جةنابي وةزيرو 

اجة لةو وةزارةتانة، ئةوةش رةرقي هةية، من قسةت ئةدةمي وةزارةت تةقديري دةكةن ئةو خبريةيان موحت
بةس يةك رجام هةية بؤ ئَيستاو بؤ داهاتووش، كة ناومان نووسي ئةوانة هةَلدةسَينم نةك لةبةر رؤشنايي 
موناقةشةكان يةكَيك دَيتة بريي قسيةك بكات، جلسة بةو شكلة بةردَيوة ناضَيت، رةرموو طةالوَيذ خان، ئاخر 

 .جارة دةي
 :بةردَين طالوَيذ شابا ججي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ممثل يةكةم جار داواي لَيبووردن ئةكةم نةمناني ناوت نووسيوة، بةنيسبةت ماددةي ثَينجةوة، نووسراية 

بةآلم تا ، لة ئاسو هةرَيمة هةية،ممثل عن نقابات العمال  ئَيمة وةكو دةزاننيعن احتاد النساء يف االقليم، 
 .َيكخراوَيكي ئاررةتان لةسةر ئاسو هةرَيم نةبووة، كام نوَينةر دادةنرَيت لَيرةدا، سوثاسئَيستا ر

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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وةَلآل موالحةزةيةكي بةجَيية، سوثاست دةكةين، يةكَيو ئاررةتامنان هةية، ذنامنان هةية، خوشكامنان 
 .هةية، خامنامنان هةية، كامةيانة كاك عدنان

 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ دنان حممد قادربةردَين ع
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةش دةزانني ئةوان رَيكخراويان زؤرة، لة ليذنةي قانونيش موناقةمشان كرد، نابَي تيايدا نةبَي، 
نةرة ساَلي تر ئةو نوَي 14هيوادارين ئةوانيش لةموستةقبةلدا يةك بطرنةوة، ضونكة ئةمة قانونة، رةنطة 

 .ببةين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يةك دةطرنةوة، لةبةيين خؤيان  انشاء اهلل، دوايي ممثل عن االحتادات النسوية من ثَيم باشة بَلَيني 

 .يف االقليم، رةرموو دكتؤرة شوكرية ممثل عن االحتادات النسويةتةنسيقيان هةية، 
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .جنومةنبةردَين سةرؤكي ئة
ليذنةيةكي ناوةندي هاوبةش هةية ئَيستا لة هةولَير، كةتةمسيلي هةموو يةكَيو ئاررةتان و يةكَيو ذنان 

 .وخوشكان و هةموواليةكي تَيداية، زؤر سوثاس
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
انني ئَيستا بَلَيني  ئةو ئةوة دةطرَيتةوة، بةآلم لةقانوندا ناتو ممثل عن االحتادات النسويةئَي منيش وا ئةَلَيم 

ممثل عن احتاد ليذنةية هةية، ئةو موالحةزاتانةي كةوا  جةنابي وةزير قبوَلي كرد، لةطةَل ئةوةي لةجياتي 
ئةويش دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟  النساء

 .بؤ ماددةي تر ،بةكؤي دةنط وةرطريا
 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة السادسة

 .ينعقد اجمللس برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه وحبضور ثلثي االعضاء -1
يعقد اجمللس اجتماعًا اعتياديًا كل ثالث اشهر وللرئيس دعوته لالنعقاد بصورة استثنائية كلما دعت  -0

 .احلاجة اىل ذلك

 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
يةعين دةكرَيت مانطي ثالث اشهر على االقل، حد االعلى، اجتماعًا اعتياديًا كل ثالث اشهر كحد ادنى، ثاش 

جارَيكيش داوا بكات، بةآلم نابَيت سَي مانط تَيثةردَي، رئيسةكةش بكة بة وةزير، للوزير، كاك عومةر 
 .نوقتةي نينامت هةية، رةرموو

 :لر ن عليبةردَين عمر عبدا
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من ثَيم واية ئةوة تةعليماتي وةزير خؤي ئةتوانَي دةريبكات، بةنينام دةري بكات ئيرت بؤ لةو 

 .قانونةدا بَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي بيكات دةَلَيت  لةقانوندا نةبَي بةكةيئي ،ثَيي دا هةبَيت، بؤ ئةوةي مولنةم بَيتئةزاني ضية لةقانون
 .ثَيويست ناكات، خؤم هةموو شتَيكم، كاك غئور رةرموو

 :مةمخوري سعيدطاهر  غئور بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من واي دةبينمةوة كةوا ماددةي ثَينجةم وشةشةم وحةوتةم، كة هةمووي هةريةك ئيشة، ثَيكهاتةي 
بؤ اواًل، ثانيًا، ثالثًا، يةتي، هةمووي بكرَيت بةيةك ماددة، ئةجنومةنةكةية، كؤبوونةوةكانيةتي ودةسةآلتةكان

 .دياري بكرَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 وني ئَيوة وةكو ليذنةى قانوني وةزارةتةكاني تر ضؤنة؟ةكاك شَيروان كاك ع
 

 :بةردَين عوني كمال سعيد بناز
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةكةماندا هاتووة، تةئيدي دةكةين ماددةكان مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئةو حاَلةتانةي كةوا لَيرة لةرداثؤر
وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي، خصوصيةتَيكي تايبةتي هةية، بؤ ئةوةى زياتر وازح بَيت ئيشةكانيان، 

 .لةبةر ئةوةي راي ليذنةي هاوبةش وابوو ماددةكان هةروةكو خؤي مبَينَيتةوة زؤر سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةردَين سةرؤ

 .كةس قسةي نية، كاك زانا رةرموو
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآلهي من وةكو بةبريم بَيت، لة ليذنةي هاوبةش ماددةي شةش و حةوت بضَيتة نينام، لة موالحةزةش 

 .رتة بضَيتة نينام، سوثاس، وةك هةموو وةزارةتةكاني تر واباشنظامالحيال اىل الي خؤم نووسيومة، 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة وةزارةتةكاني تردا ئةهدايف جملس هاتووة، تةشكيالتي وةزارةت لةموديريات و شعةب، بةنينام دياري 
دةكات، صالحياتي جملس لةهةموو وةزارةتةكان، تةحديد كراوة بةقانون بؤ ئةوةي ملنةم بَيت ثَيي، 

كل مة دةنطةوة ماددةي حةوت كةبووة بةشةش، بةهةموو طؤرانكاريةكان،  بةهةرحاَل يةعين من دةخية
كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟، رةرموون، كَيي ، للوزير رةئيسةكةش دةبَيتة وةزيرثالث اشهر، 
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لةطةَلدا نية؟، بة زؤرينة وةرطريا يةك كةسي لةطةَلدا نية، ماددةي حةوت كةبووةتة شةش تكاية 
 .ننةوةبيخوَي

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ميارس اجمللس الصالحيات التالية: املادة السادسة
رسم السياسة العامة للوزارة وبيان اهدافها يف ضوء احكام هذا القانون وحتديد االسس االدارية والفنية -1

 .مبا خيدم حتقيق اهدافهاواالقتصادية واملالية اليت يرى اتباعها يف الوزارة 
مناقشة اخلطة االولية القصرية واملتوسطة والبعيدة املدى اليت تعدها دوائر الوزارة وابداء الرأي فيها  -0

 .وتقديم ما يراه بشأنها من توصيات
اقرتاح تنظيم استثمار الفائض من رؤوس اموال الدوائر التابعة للوزارة وبيان أوجه االستثمار وفق  -3

 .ات املصلحة العامة ووفق القوانني املرعية والتعليمات املاليةمقتضي
 .رقابة تنفيذ اخلطة دوريًا وابداء ما يراه يف هذا الشأن من مالحظات وتوصيات -0
 .دراسة مشاريع القوانني اليت تنوي الوزارة اقرتاحها -5
تخطيط واملتابعة وبيان ما يراه يف هذا مناقشة التقرير الدوري العام، عن اعمال الوزارة الذي تعده دائرة ال -1

 .الشأن من مالحظات وتوصيات
 .دراسة كل ما يعرض عليه الوزير وبيان الرأي فيه وتقديم ما يراه من مقرتحات وتوصيات -2

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نطةوة، ليذنةي ياسايي هيض موالحةزةي نية لةسةر ئةو ماددةية، ئةطةر كةس موالحةزةي نية دةخيةمة دة

كَي لةطةَل ئةو ماددةداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟، رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، 
 .رةرموو بؤ ماددةي تر تكاية

 :بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يشنيارى هةردوو ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ثازدةمى ثردؤذةكةوة هةية، كة بة ثَيى ث/ ثَينجةم
ليذنةكةمان دةبَيتة ذمارةى ماددةى حةوتةم، ئةوا ثَيشنيار دةكةين شوَينى زجنريةكانى دووةم و سَييةم 

- :بطؤرددرَى و سَييةم ثَيش دووةم خبرَيت و بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة
هؤبة بة ثَيى ثَيويستى  وةزير بؤى هةية بةردَيوةبةرايةتى نوآ و مةبةَلبةندى لَيكؤَلينةوة و باس و بةش و}

 .{كارى وةزارةت لةكاتى ثَيويستدا دامبةزرَينآ يان لَيكيان بدات، يان هةَليان وةشَينَيتةوة
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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رتح أما فيما يتعلق باملادة اخلامسة عشرة من املشروع والتى ستصبح برقم املادة السابعة وفق مق/ خامسًا
- :اعادة صياغتها كاآلتيلثًا بتقديم ثالثًا على ثانيًا وثاتبديل أماكن التسلسلني ثانيًا و اللجنتني، نقرتح

اقسام وشعب حسب متطلبات عمل يريات ومراكز للدراسات والبحوث وللوزير استحداث أو دمج أو الغاء مد}
 . {الوزارة عند االقتضاء

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اقةشةتان نةبَي ئةوةيش وةكو قانونةكاني تري وةزارةتةكانة، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةداية ئةطةر مون

بةكؤي دةنط قبوَلكرا، حةقة ئةو ماددةيةي كة  ة؟، رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟بادةسو بَلند بكات تكاي
 .ة ماددةيةكي ترئةهدارة بيخةينة ئةخريي كاتةكة، سةعات دوو، ئةو وةختة ئاسانرت ئةردوات،  تكاي

 :بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شازدةمى ثردؤذةكةوة هةية، ئةوا ثَيشنيار دةكةين ناوةرؤكةكةيان / شةشةم
و خبرَيتة دوو ماددةى سةربةخؤ و بةم شَيوةيةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوة لةذَير زجنريةى ماددةكانى هةشتةم 

 .نؤيةمدا بنووسرَين
 

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

أما فيما يتعلق باملادة السادسة عشرة من املشروع نقرتح جعل مضمونها يف مادتني مستقلتني / سادسًا
- :التاسعةي وحتت تسلسل املادتني الثامنة ووصياغتهما كاآلت

 .نونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانونال يعمل بأى نص قا: املادة الثامنة
 :بةردَين صربية غئار امني

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت طةر لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية }:ماددةى هةشتةم 

 .{ناكؤك بآ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة بادةسو  دةية ئيقرتاح كرا بكرَيتة دوو ماددة، كَي موارقة لةسةرسةرةتا دةخيةمة دةنطةوة كة ئةو ماد
ال : املادة الثامنةبةكؤي دةنط قبوَلكرا، ماددةي هةشتةم خوَينرايةوة،  بَلند بكات تكاية؟ كَي موارق نيية؟

ة تكاية ايوةكو قانونةكاني ترة، كَيي لةطةَلد .يعمل بأى نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون
 .بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تكاية دةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون، كَيي لةطةَلدا نيية؟

 :بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ }:ماددةى نؤيةم 
 .{بكةن

 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون: املادة التاسعة
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ن، ئةوةش وةكو ماددةكاني تري قانوني وةزارةتةكاني ترة، كَيي لةطةَلداية تكاية دةسو بَلند بكات؟  رةرموو
 .كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر تكاية

 :بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 -:ثَيشنيار دةكةين ماددةيةك دابردَيذرَى بة ذمارةى ماددةى دةيةم و بةم شَيوةيةى خوارةوة / حةوتةم
ى (30)ؤمةاَليةتى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق ذمارة ياساى وةزارةتى كار و كاروبارى ك}: ماددةى دةيةم

 .{هةَلدةوةشَيتةوة 0440ساَلى 
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
  -:نقرتح صياغة مادة برقم املادة العاشرة وبالشكل اآلتي / سابعًا

لسنة  30ليم كوردستان ـ العراق رقم يلغى قانون وزارة العمل والشؤون االجتماعية ألق} :املادة العاشرة
0440}. 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي موقتةرةحي تازة لةاليةن ليذنةي قانونيةوة كة دةبَيتة ماددةي دةيةم، ئيلغاي قانوني ثَيشوو 

بؤ دةكات، كَيي لةطةَلداية تكاية دةسو بَلند بكات؟، رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، 
 .ماددةي دواتر تكاية

 :بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةظدةمى ثردؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ماددةى ذمارة يازدة، ثَيشنيار / هةشتةم
جآ دةكرآ و ئةم ياساية لة رؤذى دةركردنيةوة جَيبة}: ماددةى يازدةم -:دةكةين بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة

 .{بآلو دةكرَيتةوة( وةقائعى كوردستان)لة ردؤذنامةى رةرمى 
 :بةردَين شَيروان ناصح حيدري

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
أما فيما يتعلق باملادة السابعة عشرة من املشروع و اليت ستصبح برقم املادة احلادية عشرة فنقرتح   / ثامنًا

وقائع )أعتبارًا من تأريخ إصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية ينفذ هذا القانون }-:صياغتها كاآلتي
 .{(كوردستان
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 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ماددةيةش وةكو ماددةي قانونةكاني ترة، وةكو وةزارةتةكاني ترة، كَيي لةطةَلداية تكاية دةسو بَلند 

 .ي موجيبة تكايةبكات؟ رةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ئةسباب
 :هالة سهيل وادي. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 (األسباب املوجبة) 

للتطور  التحوالت االجتماعية يف كوردستان العراق حتت ظل النظام الفدرالي ومواكبةحتقيقًا للتطورات و
ادي االقتصى التقين والثقايف ولتغيريات احلاصلة يف سوق العمل ورفع املستواستجابة  لاحلاصل يف هذا املضمار و

ات الصلة تعزيز األنشطة ذللطبقة العاملة يف االقليم وكذلك لضرورة توسيع وتطوير اخلدمات االجتماعية و
بطالة الالدميقراطية وحقوق االنسان واحلد من ظاهرة الفقر و ترسيخ مفاهيمبالسياسات االجتماعية و
 .الحتياجات فقد شرع هذا القانونتأمني حقوق ذوي اوتنمية املوارد البشرية و

 :بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤيةكانى دةركردنى ئةم ياساية
 لة ثَيناو بةديهَينانى ئةو ثةرةثَيدان و طؤردانكاريية كؤمةآليةتيانةى كة لةكوردستانى عَيراقدا لة سايةى

 ئةو ثةرةثَيدانةى كة لةم ردووةوة دروست بووة و بؤ و بؤ ئةوةى لةطةألسيستةمى ريدرداَلى ردوويان داوة
ئةوةى لةطةأل ئةو طؤردانكاريانةى كة لة بازاردى كار و بةرزبوونةوةى ئاستى تةكنةلؤجيا و ردؤشنبريى و 
ئابوورى ضينى كرَيكار لة هةرَيمدا بطوجنآ و هةروةها لة ثَيناوى ثَيويستى رراوان كردن و ثةرةثَيدانى 

مةآليةتى و بةهَينكردنى ضاالكية ثةيوةنديدارةكان بة سياسةتة كؤمةآليةتيةكان و خنمةتطوزارى كؤ
ثتةوكردنى ضةمك و ناوةردؤكى دميوكراتى و مارى مرؤظ و دانانى سنوورَيك بؤدياردةى هةذارى و بآ كارى 

ئةم ياساية و بؤ طةشة ثَيكردنى دةرامةت و داهاتى مرؤظ و بؤ دابني كردنى مارةكانى خاوةن ثَيويستيةكان، 
 .دةرضووَينرا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس ئةوةش بة ئيتئاقي هةردوو ليذنة بووة، ثاش ئةوةي جةنابي وةزير موارةقةتي بؤ كردووة، 

، ثرؤذةكة (ظل النظام الفدرالي حتتنةك  يف ظل النظام الفدرالي)حتتةكة بكةنة يف لة عةرةبيةكة، 
ةربضَيت تكاية دةسو بَلند بكات؟ رةرموون، ي لةطةَلداية كةوةكو قانون دهةمووي دةخيةمة دةنطةوة، كَي

بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس ئومَيد دةكةين دةرضووني ئةم قانونة ببَيتة هؤي  كَيي لةطةَلدا نيية؟
َيي ئةوةى كة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةآليةتي بةئاماجنةكاني بة ئةهدارةكاني خؤي هةَلبسَيت وجَيبةج

بكات ولةخنمةتي ئةو كةسانة دابَيت كة لةثَيناويدا ئةم وةزارةتة دامةزراوة، بؤ خنمةتكردنيان بةرةو 
ثَيشةوة بردوات، هةم وةكو وةزارةت ثَيداويسو تةشكيالتي خؤي تةواو بكات، هةم ئةركةكانيشي جَيبةجَي 

 .بكات، زؤر سوثاس كاك عدنان ئةطةر قسةت هةية رةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةآليةتي/ حممد قادر بةردَين عدنان
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاسي جةنابتان و دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذنةي ياسايي و ليذنةي تةندروسو 
وكاروباري كؤمةآليةتي و هةموو ئةنداماني بةردَيني ثةرلةمان دةكةم، كة ياساكةيان دةوَلةمةند كرد، كةم 

يةكانيان نةهَيآل، هيوادارم ئَيمةش بتوانني لةضوارضَيوةي ئةو ياساية ئةركةكامنان جَيبةجَي بكةين وكورت
 .وبتوانني خنمةتي ئةم وآلتة بكةين، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نني، زؤر زؤر سوثاس كؤبوونةوةي داهاتوو ئاطادارتان دةكةينةوة، لَيرةدا كؤتايي بةكؤبوونةوةكةمان دَي

 .سوثاس بةخَير بَين سةرضاوان
 
 
 
 عدنان رشاد مئو (              كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدا  ست ا د عبدا                  رر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – َيراق                         كوردستانع – كوردستان  
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 7111\2\71رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 11)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 71/2/7111 رَيكةوتي شةممةيةك 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   02/5/0442رَيكــةوتي  شــةممة يــةك رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةردَين  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةردَين عدنان رشاد مئو سـةرؤكي ئةجنومـةن و  كوردستاني عَيراق 
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, بةردَين ررست د د عبدا  سـكرتَيري ئةجنومـةن  , طري سةرؤك وجَي( كمال كةركووكي.د)قادر عبدا   حممد
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (11)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , راقئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عيـَـ 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  يةكةميي خولي طرَيداني (11)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
و لة هةرَيمي خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رَيكخستين خؤثيشاندان وكؤبوونةوةكاني طش -1

 .كوردستان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بردياري تايبةت بة خانةنشني كردني سةرثةرشتياري دادي لةهةرَيمي  -0

 .كوردستان
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي برديارَيك سةبارةت بة كةسوكاري ئةنئاكراوةكان لةهةرَيمي كوردستان -3
م هةمواركردني ياساي رَيكخستين موَلكيةتي كشتوكاَلي خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي يةكة -0

 .1925ي ساَلي (94)ذمارة
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي داواكاري طشو لةهةرَيمي كوردستان -5
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي جطةرةكَيشان لةهةرَيمي كوردستان -1
 .ي ياساي وةزارةتي داد لةهةرَيمي كوردستانخستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذة -2
 .خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسو لةهةرَيمي كوردستان -1

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)طة بةثَيي حوكمةكاني برد

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  يةك ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(11)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا02/5/0442ي رَيكةوت
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي رَيكخستين خؤثيشاندان وكؤبوونةوةكاني طشو لة هةرَيمي  -1

 .كوردستان
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بردياري تايبةت بة خانةنشني كردني سةرثةرشتياري دادي لةهةرَيمي  -0

 .كوردستان
 .ي برديارَيك سةبارةت بة كةسوكاري ئةنئاكراوةكان لةهةرَيمي كوردستانخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذة -3
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خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي يةكةم هةمواركردني ياساي رَيكخستين موَلكيةتي كشتوكاَلي  -0
 .1925ي ساَلي (94)ذمارة

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي داواكاري طشو لةهةرَيمي كوردستان -5
 .نةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي بةرةنطاربوونةوةي جطةرةكَيشان لةهةرَيمي كوردستانخوَيند -1
 .خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد لةهةرَيمي كوردستان -2
 .خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي تةندروسو لةهةرَيمي كوردستان -1

راروق مجيل وةزيري داد وكاك صالح يعقوبي سةرؤكي دادطاي تةميين سةرةتا بةخَيرهاتين بةردَينان كاك 
دةكةين، هةروةها ميواني هةميشةييمان كاك سعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، زؤر بةخَير بَين 

ة سةرضاوان، ديارة برديار بوو كاك ررست وبرادةراني تر لة سةرةرةكةيان بطةردَينةوة، كة لةئةَلمانيان، دةبواي
دوَييَن بهاتنايةتةوة، بؤية لَيرة نني، دةبَي بةثَيي ثةيردةوي ناوخؤ، سكرتَيرَيك هةَلبذَيرين وةكو جاراني 
ثَيشووش كة كاك ررست غايب ئةبوو برادةرَيكمان هةَلدةبذارد، من ئةطةر مانعتان نةبَيت كاك عوني بةزاز 

ان خؤي تةرشيح ناكات حةزةكةم ئةو تةرشيح دةكةم بؤ ئةو مةنسةبة ئةطةر كةسَيك ئيعرتازي نية، ي
 ؟رةرموون كَيي لةطةَلدا نية ت تكاية؟ئيقرتاحةي خؤم دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكا

دةكةم بَين  يبةكؤي دةنط قبوَلكرا، زؤر سوثاس كاك عوني رةرموو وةرة ئَيرة دابنيشة، داوا لةليذنةي ياساي
 .تةي نيناميت هةية رةرموو دكتؤرة شوكريةلةشوَيين خؤيان دابنيشن، نوق

 :شكرية رسول ابراهيم.بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

وةكو عادةتي هةميشةيي سةرؤكي ثةرلةمان، بةردَينت هةموو كاتَي كةشتَيكي هةآلوساو ياخود كارةساتَيكي 
ةلي ولةوطوندةي حةمي شةريت دَلتةزَين روودةدات، بةردَينت ئاماذةي ثَيئةكةيت ئةو كارةساتةي لةمةند

روويدا، حةزمان كرد هةروةكو ئةوانةي ثَيشوو بةشَيكن لةميللةتي كوردو دونياي خؤيان هةذاند كةئَيستا 
 .ئةمريكيةكان نايةَلن حةقي خؤيان بسةننةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ةر مةسةلةكان من بةناوي راستة ئةوة، بةآلم لةبةر ئةوةي ئيدانةمان كرد، بةتةسريح وبة قسةكردن لةس

ثةرلةمانةوة لةثاش رووداوةكة هةمان رؤذ يان رؤذي دواتر بوو لة ميدياكاندا بةناوي ثةرلةمانةوة ئيدانةم 
ؤ ثَيش ئةوةي هةَلوَيستَيك كرد، وةخو بةسةردا ضوو ئةطينا لةبريمة، ئةطةر دوَييَن رووي دابا ئةمرد

ئةكرد، بؤية باسم نةكرد، ئةطينا ئَيمة هةميشة ئيدانةي وةربطرين بةناوي هةمووتانةوة لَيرة بامسان 
هةموو كارَيكى تريؤريسو دةكةين، كة دذي طةلي عَيراق وطةلي كوردستان لةاليةن تريؤريستانةوة ئةجنام 
دةدرَين، بةتوندي ئيدانةي ئةكةين سةرةخؤشيش لةكةسوكاري شةهيدان،دةكةين ئومَيدي ضاكبوونةوة بؤ 

ن، دووثاتي دةكةينةوة كة ئةو كارة تريؤريستيانة قةت لةئريادةي طةل كةم ناكاتةوة، بريندارةكان دةخوازي
ميللةتي عَيراقيش هةر سةردةكةوَيت، بؤ دروستكردني دةوَلةتَيكي دميوكرات وريدراَل وئازاد، داوا لةليذنةي 
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اندان خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياسايى رَيكخستين خؤثيش: دةكةم كة بردطةي يةكةم يياساي
 .خبوَينَيتةوة. وكؤبوونةوةكاني طشو لة هةرَيمي كوردستان

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ثرؤذةي

 ياساي رَيكخستين خؤثيشاندان و كؤبوونةوة طشتييةكان
 :نة لةم ياسايةدامةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة لة هةرشوَينَيك هاتن ماناكاني بةرامبةريا :ماددةي يةكةم

 .وةزيري ناوخؤي هةرَيمي كوردستان: وةزير
 .بةردَيوةبةري ناحية –قاميقام  –ثارَينطار : سةرؤكي يةكةي كارطَيردي

ئةو كؤبوونةوةية كة بؤ مةبةستَيكي دياريكراو ساز دةدرَي كة شَيوةيةكي طشو : كؤبوونةوةي طشو
 .هةبَيت

يان نيمضة رَيكوثَيكي خةَلكة بة شَيوةيةكي ئاشتيانة لة مةيدان و كؤبوونةوةيةكي رَيكوثَيكة : خؤثيشاندان
ايةكي طشو يةكطرتوو بؤ بةديهَيناني مةبةستَيكي  خوَلقاندني رشةقام و شوَيين طشو دةردؤن بة مةبةسو

 .دياريكراو
ن ئةو اليةنةية كة ثةيوةنديي رداستةوخؤي بة داخوازييةكاني خؤثيشاندةر يا: اليةني ثةيوةنديدار

 .كؤبوونةوةكانةوة هةية
 :ماددةي دووةم

 .وةزير دةستةآلتي مؤَلةتداني كؤبوونةوةي طشو و خؤثيشانداني هةية -1
وةزير بؤي هةية هةموو يان هةندَيك لة دةستةآلتةكاني كة بةثَيي ئةم ياساية ثَييدراوة بدات بة  -0

 .ي خؤي بة رةرمانَيكي وةزاريسةرؤكةكاني يةكةي كارطَيرديي هةريةكةيان لةناو يةكةي كارطَيردي
ناشَي كؤبوونةوةي طشو يان خؤثيشاندان رَيك خبرَي بةر لة ثَيشكةش كردني داواكارييةك بؤ وةزير يان  -3

 .ئةوةي دةستةآلتي ثَيدةدات و وةرطرتين ردةزامةندي بةنووسني
ؤبوونةوة طشتييةكة يان وةزير يا ئةو كةسةي دةستةآلتي ثَيدةدات بؤي هةية داواكاريةكةي رَيكخستين ك -0

خؤثيشاندانةكة رةت كاتةوة، ئةطةر بةرداسو بؤي دةركةوت زيان بة سيستةم و ئادابي طشو دةطةيةنَي و 
 .رداطةياندني قةدةغةكردنةكةش بة نووسني دةبَيت

 ليذنةي رَيكخستين كؤبوونةوةي طشو ياخود خؤثيشاندانةكة بؤي هةية تانة لة بردياري وةزير يا ئةوةي -5
سَي رؤذ ( 3)دةستةآلتي ثَيدةدات لةالي دادطاي تَيهةَلضوونةوةي ناوضةي ثةيوةنديدار بدات لةماوةي 

 .لةرؤذي ثَيرداطةياندني و بردياري دادطاش يةكالكةرةوةية



 015 

دةرضووني خةَلكةكة بةشَيوةي تاك تاك ياخود بةكؤمةَل بؤ مةيدان و شةقام و شوَيين طشو لة بؤنةي  -1
ةوةيي و ئاييين بةثَيي داب و دةستوري خؤجَييةتي باو بةدةر دةبن لة وةرطرتين نيشتمانيي و نةت

 .رةزامةندي تةنيا بؤ مةبةستةكاني سةرةوة

 :ماددةي سَييةم
داواكاريي رَيكخستين كؤبوونةوةي طشو يان خؤثيشاندان لةاليةن ليذنةيةكةوة ثَيشكةش دةكرَي كة  -1

نةبن و لةردووي ياساييةوة شياوبن، ئةمةش بةر لةوادةي دياريكراو سَي كةس كةمرت  (3)نوَينةريان بن و لة 
 .ضل و هةشت كاتذمَير و دةبَي لةمةش رؤذاني ثشووي رةرمي رةضاوبكرَين(01)دةبَيت بة الني كةم بة 

واذؤي ليذنةي سةرثةرشتيكاري رَيكخستين كؤبوونةوة طشتييةكة واكارييةكة دةبَي ناو وناونيشان دا -0
نةكة بطرَيتة خؤ لةطةَل دةرخستين ئاماجنيان لةوكارةدا ودةبَي ردَيردةو وكات وشوَيين دياريكراو ياخؤ ثيشاندا

 .دةرخبرَين
ئةطةر وةآلمي ئةو داواكارييةي كةلةاليةن ليذنةي ناوبراو لةبردطةي يةكةمي ئةم ماددةية دواي  -3

كةوة نةدرايةوة، ئةمة ئةوة تَيثةردبووني ضل و هةشت كاتذمَير لة رؤذي ثَيشكةش كردني داواكاريية
 .دةطةيةنَي كة ردةزامةندي لةسةر رَيكخستين كؤبوونةوة طشتيةكة يا خؤثيشاندانةكة نيشاندراوة

 :ماددةي ضوارةم
هتد لة رَيكخراوة ... حنبة سياسيةكان و رَيكخراوة جةماوةرييةكان و سةنديكاو يةكَيو و كؤمةَلةكان  -1

يي و كةسةكان بؤيان هةية خؤثيشاندان و كؤبوونةوةي طشو بكةن دواي مؤَلةتدراوةكان بةشَيوةيةكي ياسا
 .وةرطرتين ردةزامةنديي بة نووسني

 .ثَيويستة لةسةر هَيني ئاسايشي ناوخؤ طرنطي بةثاراستين خؤثيشاندةران و كؤبوونةوةكان بدةن -0
ؤبوونةوةكان بطرن بؤ ثَيويستة لةسةر اليةني ثةيوةنديدار طوَي لة داخوازييةكاني خؤثيشاندةرو ك -3

 .دؤزينةوةى ضارةسةري شياو بؤيان

وةزير، يان ئةو كةسةي دةستةاَلتي ثَيدةدات دةبَي هةموو كارَيكي ثَيويست ئةجنام بدات بؤ  :ماددةي ثَينجةم
ثارَينطاري كردن لة سيستةم و ئادابي طشو و ثاراستين كةسةكان و ماَل و ساماني طشو و تايبةتي لة كاتي 

 .ين كؤبوونةوةي طشو يا خؤثيشاندان دارَيكخست
 :ماددةي شةشةم

ـ هةَلطرتن و هةبووني ضةك، يان ماددةي تةقينةوة و ذةهراوي، يان سووتَينةر لة الي بةشدار بووان لة 1
 .كاتي رَيكخستين كؤبوونةوة طشتيةكة يا خؤثيشاندانةكة بة تةواوي قةدةغة دةكرَيت

َيطة لة هةر كةسَيك بطرن كة ضةكيان بة ئاشكرا هةَلطرتبـَي  يا بة ـ هَينةكاني ئاسايشي ناوخؤ دةبَي ر0
نهَيين، يان هةر ئامَيرَيكي برينداركةر، ياخود ئةو ماددانةي كة لة بردطةي يةكةمي ئةم ماددةية داهاتوة 

وو هةَلبطرَيت و بضَيتة ناو رَيكخستين كؤبوونةوة طشتييةكة، يان خؤثيشاندانةكة و مايف ئةوةيان هةية هةم
 .كارَيكي ياساييان لةبارةيانةوة ئةجنام بدةن
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 :ماددةي حةوتةم
نابَي كؤبوونةوةي طشو، يان خؤثيشاندان تاكو دواي رؤذئاوابوون، يان ئةو كاتةي كة بؤي دةستنيشان  -1

 .كراوة بةردةوام بَيت
خؤثيشانةكة، ياخود وةزير، يان ئةوةي دةستةآلتي ثَيدةدات، بؤي هةية رةرمان بدات بة بآلوة لَيكردني  -0

كؤبوونةوة طشتيةكة، لةكاتَيكدا كة لةضوارضَيوةي طشو ئةو مةبةستةي بؤي سازدراوة، ياخود ئةو كاتةي 
 .كة بؤي دةستنيشان كراوة دةرضوو

ئةطةر هَينةكاني ئاسايشي ناوخؤ لة بآلوةثَيكردني كؤبوونةوةكان، يان خؤثيشاندةرةكان  :ماددةي هةشتةم
وايان لَيكراوة بآلوةي لَي بكةن وهةر مكوورد بوون لةسةري، بؤيان هةية ئةم كارانةي لةطةَل ئةوةي كة دا

- :خوارةوةيان لةبارةيةوة ئةجنام بدرَي
 .رشاندنيان بة سؤندةي ئاو -1
بةكارهَيناني ماددةي ررمَيسك ردذَين، ياخود هؤي تايبةتي ديكة كة شَيوةيةكي شارستاني هةبَيت بؤ  -0

 .يشاندةران و بةشداربوواني كؤبوونةوة طشتييةكانبآلوة ثَيكردني خؤث
طرتين ئةو كةسانةي ئاذاوة بةرثا دةكةن لةكاتي كؤبوونةوةي طشو، يان خؤثيشاندان، لةطةَل  -3

 .ئةجنامداني كاري ياسايي لةبارةيانةوة
ابي طشو ئةطةر لة كاتي كؤبوونةوةي طشو، يان خؤثيشاندان باري ئاسايش و سيستةم و ئاد :ماددةي نؤيةم

تَيكدرا، ياخود زيان بة خةَلكي تر و بة ماَل و ساماني طشو، يان تايبةتي طةيشت، يان خؤثيشاندان، ياخود 
كؤبوونةوة طشتييةكة  بةكاري ئةو كةسانةي ثَيي هةَلساون لة ئاماجني خؤيان الياندا ئةوا داواكاراني 

تي تةواوي ياساييان دةكةوَيتة ئةستؤ بة رَيكخستين كؤبوونةوة طشتيةكة يان خؤثيشاندانةكة بةرثرسية
هاوكاري و دةستةبةر كردن لةطةَل ئةو كةسانةي بوونةتة هؤي رووداني ئةو زيانانة، دةبَي قةرةبووي ئةو 

 .زيانانةي كة لَييان كةوتووة بكةنةوة و كاري ياسايي لة حةقيان بطرنةبةر بةثَيي ياسا كارثَيكراوةكان
 :ماددةي دةيةم

ي سةرثَيضي حوكمةكاني ئةم ياساية بكات سنا دةدرَيت بة بةند كردن بؤ ماوةيةك لة شةش ـ هةر كةسَيك1
مانط زياتر نةبَيت، يان بة غةرامةيةك لة ثةجنا هةزار دينار كةمرت نةبَي و لة ثَينج سةد هةزار ديناريش 

 .زياتر نةبَي، ياخود بة هةردوو سناكة
ن، يان زيان طةياندن بة كةس و موَلك و ماَلي طشو و تايبةتي ـ لة باري بةكارهَيناني توندوتيذي، يان هَي0

لةاليةن بةشداربوواني كؤبوونةوةي طشو، ياخود خؤثيشاندانةكة، ئةوا سةرثَيضي كةر بة ثَيي ياساي 
 .سناكاني كارثَيكراو و بة طوَيرةي بارةكة حوكم دةدرَيت

 :ماددةي يازدةم
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سنووري بةكارهَيناني دةستةاَلتيان بةزاند بة بةكارهَيناني  ـ لةو بارةي كة هَينةكاني ئاسايشي ناوخؤ1
هَيني لةردادة بةدةر لة دذي كؤبووةوةكان يان خؤثيشاندةران، ئةوا كاري ياساييان لة حةق دةكرَيت بة ثَيي 

 .ياسا كارثَيكراوةكان
ني هَينةكاني ئاسايشي ـ حكومةت دةبَي قةرةبووي ئةو زيان لَيكةوتووانة بكاتةوة كة لة ئةجنامي تَيثةرداند0

طشو لة سنووري ئةركي ثَي سثَيردراويان تووشيان بووة و بة ثَيي برديارَيك كة لة دادطاي تايبةت دةردةضَي 
 .جَيبةجَي دةكرَيت

حوكمةكاني ئةم ياساية لةسةر هةموو بارةكاني مانطرتن و ثةناطرييي ثيادة دةكرَيت  :ماددةي دوازدةم
 .ان و شةقامة طشتيةكاندالةكاتي دةرضوونيان بؤ مةيد

نابَي هيض كؤبوونةوةي طشو يا خؤثيشاندانَيك بة ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية  :ماددةي سَيندةم
 .رَيك خبرَيت

 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكات :ماددةي ضواردةم
ثَيويست بؤ ئاسانكاريي حوكمةكاني ئةم ياساية وةزيري ناوخؤ بؤي هةية رَينمايي  :ماددةي ثازدةم

 .دةربضوَييَن
جَيبةجَي ( وةقائعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةرمي :ماددةي شازدةم

 .دةكرَي
 هؤية ثَيويستةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية

اندان وكؤبوونةوةي طشو ومانطرتن سةبارةت بة نةبووني ياساكارييةكي تايبةت تاكو بارةكاني خؤثيش
وثةناطرييي رَيك خبات وبؤ دابني كردني هَينانةدي ذياني دميوكراتي ولةثَيناوي طؤردانكاريي بةرةو 
كؤمةَلطاي شارستاني ورَينطرتين ئازادي ومارةكاني مرؤظ  ولةثَيناو دةربرديين رداي جةماوةر ودةرخستين 

تييانة ورداستةوخؤي دوور لةهةَلطريساندني ئاذاوة وبؤ ثاراستين داواكاريية ردةواكاني بةشَيوةيةكي ئاش
بةرذةوةنديي طشو وتايبةتي لة هةموو زةرةرو زيانَيك و ردةضاوكردني ثرةنسيثة دةستووريةكان لة 
هةرَيمي كوردستان و ثرةنسيث و رَيسا دةوَلةتيةكاني ثةيوةنديدار بة مارةكاني مرؤظ، ئةم ياساية 

 .دةرضوَينرا
 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي

زؤر سوثاس ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياساي و ليذنةي مايف مرؤظ وليذنةي ناوخؤ دةكةين، بؤ ئةوةي 
ديراسةتي بكةن و راثؤرتي خؤيان ئامادة بكةن، هةموو ئةنداماني بةردَينيش ثَيويستة ثَيش ئةوةي 

وةي دةوَلةمةندي بكةن لةكاتي كؤبوونةوةدا، موناقةشة بكردَيت ديراسةتي بكةن، ثرؤذةيةكي طرنطة بؤ ئة
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي بردياري تايبةت بة خانةنشني كردني سةرثةرشتياري دادي : خاَلي دووةم

 .لةهةرَيمي كوردستان
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 ومةنى نيشتيمانيى كوردستان ـ عَيراقئةجن

 برديار
ى هةمواركراو وبةثآى 1990ى ساَلى (1)لة ياساى ذمارة ( 51)ى ماددةى (1)ثشت بة حوكمى بردطة 

عَيراق لة  -ثَيشنيارى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان
- :ئةم برديارةى خوارةوةى دا 0442//لة ردَيكةوتى ى ئاسايى خؤى )(دانيشتنى ذمارة 

سةرثةرشتيارى داديى كة تةمةنى شةست ء ثَينج ساَلى تةواوكرد خانةنشني دةكرآ : ماددةي يةكةم
ءمووضةى خانةنشني كردنةكةشى كؤى ئةو مووضة ء دةرماَلةية دةبآ كة وةريدةطرَيت، لة ردؤذى 

 .خانةنشني كردنيدا
ةرثةرشتيارى داديى لةكاتى خنمةت كردندا كؤضي دواييكرد يان بةهؤى باري ئةطةر س: ماددةي دووةم

ى سةبارةت بة بردى مووضةى ((يةكةم))تةندروستيةوة خانةنشني كرا، ئةوا حوكمةكانى بردطةى 
 .خانةنشينةكةى بؤ ثيادة دةكرَيت

 .ك بآكار بةهيض دةقَيك ناكرآ طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم برديارة ناكؤ: ماددةي سَييةم
جَيبةجآ ( وةقائعى كوردستان)ئةم برديارة لة رؤذي باَلوكردنةوةى لة ردؤذنامةى رةرمى : ماددةي ضوارةم

 .دةكرآ
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس ئةم ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي وئابووري دةكةين، بؤ ديراسةت 
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي برديارَيك سةبارةت : بةت، خاَلي سَييةمكردني و ثَيشكةش كردني راثؤرتي تاي

 .بة كةسوكاري ئةنئاكراوةكان لةهةرَيمي كوردستان
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 برديار

ولةسةر ي هةمواركراو 1990ي ساَلي (1)لة ياساي ذمارة(53)و(51)ي ماددة(1)ثشت بة حوكمةكاني بردطة
عَيراق، لة دانيشتين  –داواي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان، ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 

 :يدا بردياري دةرضوواندني ئةم برديارةي خوارةوةي دا0442/ / ي رؤذي )(ذمارة 
 .رَيتةوةهةموو بوارةكاني ئةنئال وكَيشةكاني ئةنئالكراوةكان دةط 1999ي ساَلي (3)ياساي ذمارة -1
كةسوكاري ئةنئالكراوةكان كة بةرذةوةندييةكيان هةبَي، بؤيان هةية لةالي دادطاو اليةنة تايبةمتةندةكان  -0

تانة لةو برديارانة بدةن، كة لةبارةيانةوة دةرضوون ولةطةَل ياساكةي سةرةوةدا ناطوجنَين وداواي 
 .راستكردنةوةي بارةكةيان بكةن
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كةمنداَلي ئةنئاكراوةكانيان بةناوي خؤيان تؤماركردووة لة لَيثرسينةوةي  هةموو ئةو كةس وخَينانانةي-1
ياسايي دةبووردرَين و سةر لةنوَي بةناوي دايك وباوكي شةرعييان بةثَيي داواكارييةك كة لةاليةن خاوةن 

 .بةرذةوةنديي ياخود داواكاري طشو ثَيشكةش كرابَي تؤماردةكرَين
 .زيران حوكمةكاني ئةم برديارة جَيبةجَي بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وة -0
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم برديارة ناكؤك بَيت -3
 .دا جَيبةجَي دةكرَيت(وةقائيعي كوردستان) ئةم برديارة لةرؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةرمي -0

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يذنةي ياسايي وليذنةي مايف مرؤظ وليذنةي ثَيشمةرطة دةكرَيت كةثةيوةندي هةية ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ل

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي : ثَيوةيةوة، بؤ هةمان مةبةست وةكو ثرؤذةكاني ثَيشوو، خاَلي ضوارةم
 .1925ي ساَلي (94)يةكةم هةمواركردني ياساي رَيكخستين موَلكيةتي كشتوكاَلي ذمارة

 (:زانا) خضر سعيد درقا بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 برديار
ي هةمواركراو، ولةسةرداواي (1990)ي ساَلي (1)لة ياساي ذمارة(51)لة ماددةي (1)ثشت بةحوكمي بردطة

 –وةزيري كشتوكاَل و ئاودَيري و رةزامةندي ئةجنومةني وةزيران، ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
 :يدا ئةم برديارةي خوارةوةي دةرضوواند0442//ي رؤذي )(ة عَيراق، لة دانيشتين ذمار

، ياساي رَيكخستين موَلكايةتي كشتوكاَلي لة 1925ي ساَلي (94)دةقي ماددةي هةشتةم لة ياساي ذمارة 
 :ناوضةي كوردستاني ئؤتؤنؤمي بةم شَيوةي خوارةوة هةموار دةكرَيت

ةوي ئةمرييي كشتوكاَلي دا هةية، كة تةسوية هةركةسَيكي طوتي مايف تةسةرورم لة ز :ماددةي هةشتةم
نةكراوة، يان برديارةكاني ضةسثاندني مايف تةسةرويف ثلةي يةكالكةرةوةي وةرنةطرتووة بةثَيي ياساي 
ضاكسازي كشتوكاَلي يان ئةوةي برديارةكاني تةسويةي هةَلوةشاوةتةوة ودةركةوتيش تةسةرويف كردووة، 

وةي ثَينج ساَلي ثَيش جَيبةجَيكردني ياساي سةرةوة، ئةوا ئةو ردووبةرةي بةثَيي مامةلَِةي كشتوكاَلي بؤ ما
كة لةذَير تةسةروريةتي بةناوي دةوَلةت تؤماردةكرَي و ئةو كةسة بؤ هةية تةسةرويف بكات بةمةرجَيك 

 :لةيةكةي دابةش كردني لةو ناوضةيةدا رةت نةكات وئةمانةي خوارةوة لةمة بةدةردةبن
َلي و ئةو باخانةي كةموَلكي دةوَلةتن بةثَيي بةَلطةنامةي تاثؤي باوةردثَيكراو، دةبنة زةوي وزاري كشتوكا-1

 .موَلكي سرف
ئةو زةوي وزار وباخانةي بةتةواوي وقف كراون، بةثَيي سةنةدي تاثؤ يان بةَلطةي وةقئي باوةردثَيكراوي  -0

 .ياسايي
ساَل كةمرت نةبَي وتَيكرداي ذمارةي ئةو (14)ئةو زةوييانةي ماوةيةكة درةختيان تَيدا روَينراوة كةلة -3

 .درةخت كةمرت نةبَي(04)درةختانةش لة دؤمنَيك دا لة
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دةيان 1923ي ساَلي (240)ئةو زةوي وباخانةي كة بردياري ئةجنومةني سةركردايةتي شؤردشي ذمارة -0
 .طرَيتةوة

 .رادةطريَي 1921ي ساَلي (1521)كاركردن بة بردياري: دووةم
زةويانةي كةوتوونةتة ناو نةخشةي بنةردةتي شارةوانيةكان كة تةسوية نةكراون يان ئةو : سَييةم

برديارةكاني رادةي يةكالكةرةوةيان وةرنةطرتووة وةك موَلكي سرف بةناوي شارةواني ثةيوةنديدار تؤمار 
 .دةكرَين
 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم برديارة جَيبةجَي بكات: ضوارةم
وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان بؤيان هةية رَينمايي ثَيويست بؤ جَيبةجَيكردني حوكمةكاني ئةم : مثَينجة

 .برديارة دةربكةن
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَي طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم برديارة ناكؤك بَي: شةشةم

دا جَيبةجَي (وةقائيعي كوردستان) ئةم برديارة لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةرمي: حةوتةم
 .دةكرَي

 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية                                          
سةبارةت بة ئةجنام نةداني تةسويةو ضةسثاندني مايف تةسةرويف و عةيين بة هؤي بنووتنةوةي 

ري ئيداريي رزطارخيوازيي كوردي، لة زؤربةي ناوضةكاني كوردستان و داناني ئةو ناوضانة بةمةحنوو
وئاسايشي وكردنيان بةزةوي ئةمريي سرف وبَي بةش كردني جوتياران لةوةبةرهَيناني زةوي وزارةكانيان و 
بؤ الداني زةرةرو زيان لةسةر ئةم توَيذةي كؤمةَلطا وثَيدانةوةي مارة زةوتكراوةكان بةخاوةنةكانيان وبؤ 

اني ئةو زةويانةي كةوتوونةتة نَيو سنوورةكاني بؤ رراوان كردني بوار لةبةردةم شارةوانيةكان بؤ بةكار هَين
 .ثرؤذةي وا كةبةثَيي نةخشةي بنةردةتي سوودي طشو هةبَي، بؤية ئةم برديارة دةرضوَينرا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي وليذنةي كشتوكاَل وليذنةي دارايي وئابووري و ليذنةي 

ي دةكةين، بؤ هةمان مةبةست ثَيم باشة ئةوةمان لةبري بَيت ئةطةر بكرَيت ليذنةكان ثاش ئةوةي شارةوان
راثؤرتي خؤيان بنووسن كؤبوونةوةيةك بكةن، بؤ يةكخستين راثؤرتةكةيان، كارةكةيان ئاسان دةبَيت، ئةطةر 

: تةوة، بردطةي ثَينجةمرَيك نةكةوتن ئةو وةختة هةريةكةو راثؤرتي خؤي ئيحتيئاز ثَيوة بكات وبيخوَينَي
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي داواكاري طشو لةهةرَيمي كوردستان

 
 : امساعيلبةردَين حممد صاحل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 1929ي ساَلي (59)ثرؤذةي ياسايي داواكاري طشو ذمارة
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وامن بة ثَيي ثلة و ثؤلني و كؤني ئةنداماني داواكاري طشو ئةوانةي لة خنمةتكردندا بةردة (:1)ماددةي 
ئةو ثؤستةي تَييداية، لة كاتي دةرضووني ئةم ياساية بة دادوةر دةذمَيردرَين، هةمان ئةو حوكمانةي بةسةر 
دادوةراندا ثيادة دةكرَي دةيانطرَيتةوة، كةَلك لة هةموو ماف و تايبةتكاريةكاني دادوةران بة هةمان شَيوة 

 .وةردةطريَي
ي ئةم (1)ني خنمةتكردني ئةنداماني داواكاري طشو كة دةكةونة ذَير حوكمي ماددةيساآل (:0)ماددةي

ياساية و ثؤلني و ثؤستةكانيان و كؤنييان، بؤ مةبةسو ثيادةكردني حوكمةكاني ياساي دةسةآلتي دادوةريي 
 .، كاري ثَي دةكرَي1990ي ساَلي (10)هةرَيمي كوردستان ذمارة

ري طشو ئةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة لة كارةكانيان ئةنداماني داواكا (:3)ماددةي
 .هاتووة 1929ي ساَلي 159بةردةوام دةبن كة لة دةقي ياساي داواكاري طشو ذمارة 

 :ي ئةم ياساية هةمواردةكرَي بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة(1)بردطةي يةكةمي ماددةي (:0)ماددةي
ردستان و ئاسايش و دةزطاكاني و ثَيداطرتن لةسةر دميوكراسيةت و ثاراستين سيستةمي هةرَيمي كو

 .بةرذةوةندية باآلكاني طةلي كوردستان، ثاراستين ساماني هةرَيم
 :ي ئةم ياساية هةمواردةكرَي و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة(1)بردطةي دووةم لة ماددة (:5)ماددةي

ستان و ثاراستين بنةما و ضةمكةكاني لة ضوارضَيوةي ثشتطريي كردني سيستةمي دميوكراتي هةرَيمي كورد
 .رَينطرتن لة مةشروعيةت و رَينطرتن لة ثيادةكردني ياسا

 :ي ئةم ياساية هةمواردةكرَي بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة(1)بردطةي سَييةم لة ماددة (:1)ماددةي
اشكرا كردني بة ثةلةي كارة بةشداركردن لة طةأل دةسةآلتي دادوةري و اليةنةكاني تايبةمتةند لة ئ

و دوركةوتنةوة لة ( كَيشةكان)تاوانكاريةكان و كاركردن لة سةري بة خَيرايي و دوايي ثَيهَيناني دؤزةكان 
داخستنى بةبَى هؤى دادطايى كردنةكلن، بة تايبةتي ئةو تاوانانةي كة ئاسايش و سيستةمي دميوكراتي 

 .هةرَيم دةطرَيتةوة
 :ي ئةم ياساية هةمواردةكرَي و بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة(00)م لة ماددةي بردطةي دووة (:2)ماددةي

 :ئةنداماني داواكاري طشو كاركانيان ئةجنام دةدةن دواي ئةوةي بةم شَيوةيةي خوارةوة سوَيند دةخؤن
نَيوان بة خواي طةورة سوَيند دةخؤم كارةكاني رةرمانبةرَيتيةكةم بة باشرتين شَيوة جَيبةجَي بكةم و لة 

خةَلكدا بة هةق و دادةورانة دادوةري بكةم و ياساكان بة ئةمانةت و دةستثاكي و بَياليةنةوة ثيادة بكةم و 
 .خودا لةوةي كة دةيَلم ئاطادارة

 .ي ئةم ياسايي هةَلدةوةشَيتةوة(09)بردطةي شةشةم لة ماددة (:1)ماددةي
 

 (:9)ماددةي
راوة كؤمةآليةتيةكان لة هةر كوَييةكي ئةم ياساية هاتبَيت زاراوةي ئةجنومةني ميللةتان و رَيكخ: يةكةم

 .دةكرَيت بة رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني
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ئةم دةستةواذانةي لة خوارةوة هاتوون لة هةر كوَييةكي ئةم ياساية دا هاتبَيت ال دةبردرَيت : دووةم
 (.ئاماجنةكاني شؤرش، كةرتي سؤشياليسو، ئةجنومةني داد، ئةبي غرَيب)

 .ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي وقائيعي كوردستان جَيبةجي دةكرَي (:14)ماددة
 هؤيةكاني دةركردن                                                 

لة ذَير سَيبةري رذَيمي بةسةر ضوو  1929ي ساَلي (159)لةبةر ئةوةي ياساي داواكاري طشو ذمارة 
ما و ضةمكةكاني رذَيمي ئاماذة بؤ كراو دةردةبردَي و لةطةأل بنةما و ضةمكةكاني سيستةمي دةركراوة، بنة

ريدرالي كوردستان ناطوجنَيت و لةثَيناو ئةوةي ئةنداماني داواكاري طشو رؤَلي طاريطةري خؤيان بةرَيكي و 
ةتي ياسا بنياتبنرَي، و ئةو يةكساني لةطةأل دادوةراندا لة ثرؤسةي دادوةريدا و ياساكان ثيادةبكرَي و دةوَل

ثرةنسيث و ئامانج و بنةماكاني ئةم ياساية لةطةأل بةرذةوةندي و ئاسايشي هةرَيم كؤك بَيت ، و لة ثَيناو 
ثاراستين سيستةمي ريدرالي و بؤ هَينانة دي لَيكضووني ئةنداماني داواكاري طشو و دادوةراندا وةكو لة 

و ياساي داواكاري طشو  1990ي ساَلي (10)كوردستاني ذمارة دةقي ياساي دةسةآلتي دادوةري هةرَيمي
دا هاتووة لةبةر ئةوةي توانا لة هةردوو اليةندا هةية بؤ ئةوةي كاري  1929ي ساَلي (159)ذمارة 

ئةويديكةي ئةجنام بدات لة ثَيناو رَيطةدان بة ئةنداماني داواكاري طشو بؤ ئةوةي ثؤستة دادوةريةكان 
لة دةقي ياساي دةسةآلتي دادوةريدا هاتووة، و لة ثَيناو ئامادةكردني زةمينةيةكي لةبار بطرنة ئةستؤ وةكو 

بؤ ئةوةي هةر يةكَيكيان لة كاتي ثَيويستدا بتوانن كاري ئةويديكة بطرنة ئةستؤ ، لةبةر ئةو ثرةنسيثةي 
 .ة ئةم ياساية دانراوةكة لة بةشي زؤري ياساكاني دةوَلةتان كاري ثَي دةكرَي ولة ثَيناو هَينانة دي ئةمان

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ئةم ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي وليذنةي ناوخؤو ليذنةي دارايي وئابووري دةكةين 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي : بؤ هةمان مةبةست كةلة ثرؤذةكاني تر ئيشارةمت ثَيداوة، خاَلي شةشةم
ئةنداماني  يكةلةاليةن ذمارةي ياساي. رةكَيشان لةهةرَيمي كوردستانياساي بةرةنطاربوونةوةي جطة

 .ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة رةرموون
 (:زانا) خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 ثرؤذةي ياسايي بةرةنطاربوونةوةي جطةرةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان ـ عرياق

دامين ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عرياق، ئةجنومةني نيشتمانيي لةسةر داواي ذمارةي ياسايي لة ئةن
 يدا بردياري دةرضوواندني ئةم ياسايةي دا  0442/ /لة دانيشتين رؤذي 

هَينان يا دروست كردن يا ررؤشتين هةر جؤرَيك لة جؤرةكاني بةروبوومي تووتن قةدةغة  :ماددةي يةكةم
اني ماددةي واي تَيدابوو زيان بة تةندروسو و ئةقَل بطةيةنَي و دةكرَي لة هةرَيم، ئةطةر لة ثَيكهاتةك

مةبةستيش لة ماددةي زيان بةخش بة تةندروسو و ئةقَل هةر ماددةيةكي كيميايي يا سروشو بَي و كار 
 .لة ئةقَل يا خود كؤئةندامي دةماري مرؤظ بكات
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ةرهةم بهَينرَي يا خود ثيشان بدرَي يان نابَي جطةرة يا تووتن لة دةرةوة بهَينرَي يان ب :ماددةي دووةم
ئةطةر لةطةَل مةرج و ثَيوةرةكاني كة وةزارةتي . بئرؤشرَي يان خةَلك هةييَب بة نيازي ررؤشتين 

تةندروسو بة هاوئاهةنطي  لةطةَل هةردوو وةزيري ثيشةسازي و ذينطة لة هةرَيمدا دايان دةنَين رَيك 
 .نةكةون

ذينطة و تةندروسو اليةني تايبةتن بة ضاودَيري كردن لةسةر رادةي رَيك وةزارةتةكاني  :ماددةي سَييةم
دةرضووني جطةرة و هةموو جؤرةكاني تووتين و ناوخؤ و هاوردة لةطةَل مةرجةكاني كة لةم ياسايةدا و لة 
رَينماييةكاني كة بؤي دةرضوون، بةمةرجَي هيض ناتةواوييةك بة حوكمةكاني ياسا كارثَيكراوةكان 

 .َينةطةيةن
بةربوومةكاني ياخود ررؤشتين و  و وتنوهةركةسَيكي كاري هَيناني جطةرة يان ت :ماددةي ضوارةم

دةبي مؤَلةتي ئؤسوولي لة  ،عةرزكردني بؤ ررؤشنت يان هةبووني بة نيازي ررؤشتين يان عةمبار كردني بَى
 .دا هاتوونوةزارةتي تةندروسو وةرطرَي، لةطةَل، رةضاو كردني مةرجةكاني كة لةم ياساية

هةر كةسَيكي تووتن يا بةروبوومةكاني ياخود جطةرة بة هةموو جؤرةكانيةوة لة دةرةوة  :ماددةي ثَينجةم
بَييَن، دةبَي نووسراوةكةي بةر لة طةيشتين بارةكةي بؤ هةرَيم بةر لة هةرتةيةك بةالني كةم بداتة 

و بؤ جةختكردن لةسةر مةواسةرات و  وةزارةتةكاني ذينطة و تةندروسو بؤ ثشكنيين لة كاتي طةيشتنيان
مةرجة ثَيوةرية ثشت ثَي بةسرتاوةكاني هَينان لة دةرةوة، ياخود بةرهةم هَيناني جطةرة يان تووتن و 
خستنةردووي بؤ ررؤشنت يان هةبوونيان بة مةبةسو ررؤشنت، قةدةغة دةكرَيت ئةطةر لةطةَل ثَيوةرةكاني 

 .ئاهةنطي لةطةَل وةزارةتي تةندروسو رَيك نةكةوَيكة وةزارةتي ذينطة دايان دةنَي بة هاو
برديارَيك لة ئةجنومةني وةزيران لةسةر ثَيشنيازي وةزيري ذينطة دةردةضَي بة دةسنيشان  :ماددةي شةشةم

كردني بردي قةتران و نيكؤتني كة ردَي دةدرَي لة جطةرةيةكدا هةبن، بةمةرجَيك لة مانةي خوارةوة ردةت 
 :نةكات

 .ترانملم قة14ـ 1
 .ملم نيكؤتني(4,1)ـ 0

كردني مواسةراتي ثَيوةري بةكار هَينراويشدا، ثَيويستة لةسةر هةر  لةطةَل رةضاو :ماددةي حةوتةم
 .يان جطةرة لة شوَينَيكي ديار ئةم زانيارييانةي خوارةوة بنووسرَين ،ثاكةتَيكي تووتن وبةروبووم

 .اَلـ مَيذووي بةرهةمهَينان و تةواوبووني بة مانط و س1
 ـ:ـ ئةم طوزارة ئاطاداركةرةوةي خوارةوة0

جطةرةكَيشان هؤيةكي سةرةكيية بؤ تووش بوون بة شَيرثةجنة و : ئاطادار كردنةوةي تةندروسو
 .نةخؤشيةكاني سي و دَل و بؤردييةكاني خوَين

 .ـ دةبَي رةنطي نووسيين ئاطادارييةكة هةمان رةنطي ناوي نيشانة بازرطانيةكة بَي3
 .نووسيين ئاطادارييةكة لةسةر رووي وَينةكة بَيتـ دةبَي 0
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 .ـ لة بارةي ثاكةتةكاني جطةرةكانةوة، ناواخين هةر جطةرةيةك لة رَيذةي قةتران و نيكؤتني دةرخبرَيت5
 :ماددةي هةشتةم

ـ ررؤشنت و خستنة رووي هةر ضةندييةكي تووتن و بةروبوومةكاني قةدةغة دةكرَين طةر ماوةي بة 1
 .بة تَيثةرووني ساَلَيك بةسةر بةرهةمهَينانيان بةسةر ضوو بووكارهَينانيان 

ـ ريكالم كردن بؤ جطةرة يا تووتن يان بةربوومةكاني بةمةبةسو برةوثَيدان و هاندان بؤ كَيشانيان لة 0
 .هةرَيم قةدةغة دةكرَيت و، ئةمةش لة هةموو جَيطايةك و لة هةموو هؤيةكي راطةياندن ثةيردةو دةكرَيت

لة   ثَيويستة لةسةر ئةو شوَينانةي كة جطةرة و تووتن يان بةروبوومةكاني دةررؤشن :نؤيةمماددةي 
شوَينَيكي ديار لة ناو دوكان و شوَينةكانيان و بة نووسينَيكي خوَينراوةي طةورة لة تابلؤيةكي ديكةي بة 

 .بنووسرَيتي ئةم ياسايةدا هاتووة (حةوتةم) دةرةوةدا طوزارةي ئاطادارييةكةي كة لة ماددةي 
 :ماددةي دةيةم

 :جطةرةكَيشان لة شوَينة طشتية داخراوةكاني خوارةوة قةدةغة دةكرَي: يةكةم 
 .ـ هؤيةكاني هاتوضؤي طشو1
ـ قوتاخبانة و مةَلبةندي رَيركردن و راهَينان و زانكؤ و نةخؤشخانة و مةَلبةندة تةندروستيةكاني ديكةي 0

 .روسووةك دةزطاي رَيركردن و دةزطاكاني تةند
ـ وةزارةتةكان و دةزطا حكومةتيةكاني ديكةو دةستةو دةزطا طشتييةكان و يانة وةرزشيةكان و بارةطاي 3

 .كؤمةَلةكان و شوَينة طشتيةكان و لة ناو ئةسانسَير و هؤَلةكاني سينةما و شانؤدا
 .ـ دةزطا ثيشةسازييةكان و مةَلبةندةكاني ناردني كةل و ثةلي بازرطاني0
 .و شوَيين ديكةي كة خواردن و خواردنةوة بة جةماوةر دةررؤشن ـ ضَيشتخانة5

دةشَي بةبردياري وةزيري ذينطة دواي وةرطرتين رةزامةندي ئةجنومةني وةزيران شوَيين ديكة : دووةم
 .خبرَيتة سةر ئةو شوَينانةي كة جطةرةكَيشاني لَي قةدةغةية

اخراو بؤ جطةرة كَيشان لةو شوَينانةي كة لة بةدةر لة قةدةغةكردني ناوبراو، دةشَي شوَيين د: سَييةم
بردطةي يةكةمدا لةم ماددةية داهاتوون تةرخان بكرَي، بةاَلم لة ضَيشتخانةكاندا، و ئةو شوَينانةي كة 
خواردن و خواردنةوة بة جةماوةر دةررؤشن دةشَي ئةو شوَينانةي كة بؤ جطةركيشان تةرخان دةكرَين بة 

 .تةواوي داخراوة نةبن
 
 
 :مصطفىَين عبدالكريم ابوبكر بةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةتةكاني ذينطة و تةندروسو كاري طوجناو بؤ هوشيار كردني تةندروسو و نةهَيشتين  :ماددةي يازدةم

 .جطةرةكَيشان بة هةموو هؤيةك ئةجنام دةدات
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لة ئةو  ةن رَيطةي دا جطةرهةر كةسَيكي جطةرة يان تووتن ياخود بةروبوومةكةي يا :ماددةي دووازدةم
) ( هةزار دينار كةمرت نةبَي و لة ) ( شوَينانة بكَيشرَي كة قةدةغةية بة  غةرامةيةك سنا دةدرَيت كة لة 

 3ئةطةر دووبارة شي كردةوة ئةوا سنايةكةي بةند كردن بؤ ماوةيةك كة لة . هةزار ديناريش زياتر نةبَي
 .هةزار دينار) ( بكاتة سَي مانط كةمرت نةبَي يان بة غةرامةيةك 

هةر كةسَيكي سةرثَيضي حوكمةكاني ئةم ياسايةي كرد، لةطةَل زيان نةطةياندن بة هةر  :ماددةي سَيندةم
) ( زياتر نةبَي و غةرامةيةك لة ( ساَلَيك ) سنايةكي توندتر، ئةو كةسة بة بةندكردن بؤ ماوةيةك كة لة 

ريش زياتر نةبَي سنا دةدرَي و لة كاتي دووبارة كردنةوةي هةزار دينا) ( هةزار دينار كةمرت نةبَي و لة 
 .سةرثَيضيةكةشي سناكةي بةند كردن و ئةو غةرامةية دةبَيت كة لةم ماددةيةدا هاتوون

ثَيويستة وةزيري ذينطة و تةندروسو رَينمايي ثَيويست دةربضوَينن بؤ ئاسانكاريي  :ماددةي ضواردةم
 .ايةجَيبةجَى كردنى حوكمةكاني ئةم ياس

ئةم ياساية دواي رةت بووني نةوةد رؤذ لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي رةرمي  :ماددةي ثازدةم
 .جَيبةجَي دةكرَي( وةقائيعي كوردستان)

 هؤية ثَيويستةكاني دةرضووني ئةم ياساية
ة ئةجنامي لة ثَيناو بةرذةوةنديي طشو و ثاراستين مرؤظي كوردستاني لة مةترسيةكاني كة تووشي دةبَي ل

جطةركَيشان و لة ثَيناوي كؤمةَلطايةكي كوردستاني تةندروسو بَي جطةركَيشان و ذينطةيةكي ثاك و 
دروست بؤ هاوواَلتيان و بؤ داناني مةرجي بةرزةرت بؤ نةهَيشتين جطةرةكَيشان و قةدةغةكردني لة شوَينة 

 .وبوومةكاني، ئةم ياساية دةرضووَينراطشتيية داخراوةكاندا و قةدةغة كردني ريكالمكردن بؤ تووتن و بةر
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس ئةم ثرؤذةية ثةيوةندي بة زؤر ليذنةوة هةية، ليذنةي ياسايي و ليذنةي ناوخؤ وليذنةي 
تةندروسو و ليذنةي ذينطةو ليذنةي مايف مرؤظ وليذنةي شارةوانيةكان وليذنةي ثةروةردة، ئومَيد دةكةم 

ئةوةي هةندَيك جطةرةكَيش وازي لَي بَينن، قازاجنيشي بؤ كؤبوونةوةكامنان هةية، لةمةو دوا ببَيتة هؤي 
ئيجازة نادةين بةوانةي كةوا بؤ جطةرةكَيشان دةضنة دةرةوة، ضونكة قةدةغة دةكرَيت، ئومَيد دةكةين 

ةتي داد خستنةروو وطئتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزار: خاَلي حةوتةم. سوودي هةبَيت، زؤر سوثاس
 .لةهةرَيمي كوردستاندا، ئَيستا ثرؤذةكة بةكوردي وعةرةبي خبوَيننةوة ثاشان راي ليذنةي ياسايي

 
 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 رةشنووسي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد
 ـ:مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم
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 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: هةرَيم -1
 .وةزارةتي دادي هةرَيم: وةزارةت -0
 .وةزيري دادي هةرَيم: وةزير -3
 .ئةجنومةني وةزارةتي داد: ئةجنومةن -0
 .بريكاري وةزارةتي داد: بريكاري وةزارةت -5

اوواَلتييانة لة رَيطةي ئاماجني وةزارةت هَينانةدي داد و ثاراستين مارةكاني هةرَيم و ه: ماددةي دووةم
ثةرةثَيدان و ئامادة كردني ياساكان و رَينلَينان لة ناوةرؤكيان بة جؤرَيكي وا ثارَينطاري لة مارةكاني مرؤظ 

 .بكات كة لةطةَل جاردي جيهاني مارةكاني مرؤظ و ثةميانة نَيو دةوَلةتية ثةيوةنديدارةكان ثَييانةوة بطوجنَي
باآلي وةزارةتة و بةرثرسة لة بةردَيوةبردني كارةكانيدا و هةموو برديارو وةزير سةرؤكي : ماددةي سَييةم

رةرمانَيك لة ضوارضَيوةي ئةركةكاني وةزارةت و ثَيكهاتة و دةستةآلتةكاني و هةموو كاروبارة كارطَيردي و 
بةردةم هونةرييةكان لةنَيو سنووري ئةم ياسايةو ياسا كار ثَيكراوةكان لةوةوة دةردةضَي و بةرثرسيشة لة

 .ئةجنومةني وةزيران بةو ناوةي كة ئةندامَيكي هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا
يارمةتي وةزير دةدات لة بةردَيوةبردني كاروباري وةزارةت و جَي , وةزارةت بريكارَيكي هةية: ماددةي ضوارةم

لةو دةستةاَلتانة  بةجَي كردني ئةركةكاني و بةرثرسة لةو ثَيكهاتانةي كة وةزير ثَيي دةسثَيردرَي و هةندَي
 .دةطرَيتة ئةستؤ كة وةزير ثَييدةدات

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةي خوارةوة ثَيكدَين :ماددةي ثَينجةم
                                        .                                                   كة خاوةني بردوانامةي بةرايي زانكؤبَيت, بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةي دةبات: نووسينطةي وةزير: يةكةم
 .                                                                                 كة خاوةني بردوانامةي زانكؤ بَيت, بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةي دةبات: نووسينطةي بريكاري وةزارةت: دووةم

بةردَيوةبةرَيكي طشو بةردَيوةي دةبات و لةم بةردَيوةبةراتييانةي : بةردَيوةبةرايةتي طشتيي داد: سَييةم
 :خوارةوة ثَيكدَي

 .كة خاوةني بردوانامةي زانكؤ بَيت, بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةي دةبات: بةردَيوةبةرايةتي تاكةكان-1
زانكؤ بَيت و خاوةن  كة خاوةني بردوانامةي, بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةي دةبات: بةردَيوةبةرايةتي ذمَيرياري -0

 :ثسثؤرديي بَيت و ئةمانةي ثَيوة دةلكَي
 .بةشي ذمَيرياري-د

 .بةشي ورد كاري -ب
كة خاوةني بردوانامةي زانكؤ بَيت و , بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةي دةبات: بةردَيوةبةرايةتي خنمةتطوزاري -3

 .بةشي كؤطاكاني ثَيوة دةلكَي
كة خاوةني بردوانامةي , بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةي دةبات: و ياساييةكانبةردَيوةبةرايةتي ثةيوةندية دادي  -0

 :يان هاوشاني بَي و لةم بةشانةي خوارةوة ثَيك دَيت, بةكالؤريوس بَي لة ياسا
 .بةشي ثةيوةنديية دادييةكان-د
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 .بةشي ثةيوةنديية ياساييةكان -ب
 .بةشي راطةياندن -ج
كة خاوةني بردوانامةي زانكؤ بَيت , بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةي دةبات: ونبةردَيوةبةرايةتي  ثالن و بةدواداضو -5

 :و لةم بةشانةي خوارةوة ثَيكدَيت
 .بةشي ثالندانان-د

 .بةشي بةدواداضوون -ب
 .بةشي ئامار كردن -ج
 .بةشي بيناكان -د

 :ماددةي شةشةم
 :دةزطاكاني داد لةمانةي خوارةوة ثَيكدَين: يةكةم

 .اريي بااَلئةجنومةني راوَيذك-1
 .داواكاري طشو -0
 .دةستةي سةرثةرشو دادي -3
 .بةردَيوةبةرايةتي طشو تؤمار كردني خانووبةرة -0
 :بةردَيوةبةرايةتي طشو رةرمانطة دادييةكان و ئةمانةي ثَيوة دةلكَي -5

 .بةردَيوةبةرايةتي جَي بةجَي كردن-د
 .رةرمانطةكاني دادنووسةكان -ب
 .ةكاني ضاودَيري ناكامةكانبةردَيوةبةرايةتيي -ج
 .بةردَيوةبةرايةتي طشو ضاكسازي طةورةو مندااَلن -1

دةزطاكاني داد بةثَيي ياساي تايبةت بةخؤي كارو ئةرك و تايبةمتةندييةكاني جَي بةجَي دةكات : دووةم
 .بةمةرجَيك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك نةبَيت

 :ماددةي حةوتةم
 :و لةمانة ثَيك دَيت(ئةجنومةني وةزارةتي داد)ة وةزارةت ثَيكدَيت ثَيي دةطوترَيت ئةجنومةنَيك ل: يةكةم

 .سةرؤكة: وةزير-1
 .جَيطري سةرؤكة: بريكاري وةزارةت -0
 .ئةندامة: سةرؤكي ئةجنومةني راوَيذكاري طشو -3
 .ئةندامة: سةرؤكي داواكاري طشو -0
 .ئةندامة: بةردَيوةبةري طشو داد -5
 .ئةندامة: بةري طشو تؤمار كردني خانووبةرةبةردَيوة -1
 .ئةندامة: بةردَيوةبةري طشو رةرمانطة دادييةكان -2
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 .ئةندامة: بةردَيوةبةري طشو ضاكسازي طةورةو مندااَلن -1
يان هاوشاني و خاوةن شارةزايي و , مةرجة بةردَيوةبةري طشو خاوةن بردوانامةي زانكؤ بَيت لة ياسا: دووةم

 .ساَل كةمرت نةبَيت( 15)َيت لة خنمةتَيك ب
ئةجنومةن مانطانة لةسةر بانطهَيشو سةرؤك جارَيك كؤ دةبَيتةوةو لة كاتي نةهاتنيشي جَيطرةكةي : سَييةم

 .جَيي دةطرَيتةوة
نيسابي بةستين ئةجنومةن بة ئامادة بووني دوو لةسةر سَيي ئةنداماني تةواو دةبَيت و برديارةكاني : ضوارةم

ةنطي ئةندامة ئامادة بووةكان دةدرَيت و لة كاتي يةكساني بووني دةنطةكانيش ئةو اليةنة بة زؤرينةي د
 .ثةسند دةكرَيت كة سةرؤكي لةطةَلداية

ئةجنومةن سكرتَيرَيكي دةبَيت كة خاوةني بردوانامةي بةرايي زانكؤ بَيت لة ياسا و كاروباري : ثَينجةم
 .ئةجنومةن رَيك دةخات

 :ن ئةم ئةركانة دةطرَيتة ئةستؤئةجنومة: ماددةي هةشتةم
 .دانان و وتووَيذ كردن لةسةر ئاماجني طشو ثالني سااَلنةي وةزارةت و بردياردان لةسةري-1
 .ئامادة كردني بودجةي وةزارةت و ميالكي -0
يان لَيكداني , يان هةَلوةشاندنةوة, لَيكؤَلينةوة لةو ثَيشنيازانةي كة تايبةتن بة دامةزراندن -3

 .كاني سةر بة وةزارةترةرمانطة
 .لَيكؤَلينةوة لةو بابةتانةي كة وةزير بؤي دةنَيرَي -0

وةزيري داد بؤي هةية روو لة ئةجنومةني دادوةري لة هةرَيم بكات بؤ رةزامةندي دةربردين : ماددةي نؤيةم
ة دةزطاكاني لةسةر ئينتيدابي دادوةر و دادوةري دادطاي تةميينيشي لةطةَلدا بَيت بؤ سةرؤكايةتي يةكَيك ل

 .وةزارةتي داد
 :ماددةي دةيةم

 .ئةرك و تايبةمتةندي و ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة ثَيردةو دةست نيشان دةكرَي-1
 .يان لَيكيان بدات, وةزير بؤي هةية لة كاتي ثَيويستدا بةردَيوةبةرايةتي و بةش و هؤبة لة نوَي دابيَن -0
 .َيبةجَي كردني ئةم ياساية دةربضوَييَنوةزير بؤي هةية رَينمايي بؤ ئاسانكاريي ج -3

لة هةرَيم بةسرتاونةتةوة بة وةزارةت ( ئيستئناف)كارمةنداني دادطاكاني ثَيداضوونةوة : ماددةي يازدةم
بة مةرجَيك لة رووي كارطَيردييةوة لة ذَير سةرثةرشو سةرؤكةكاني دادطا ناوبراوةكان , جطة لة دادوةرةكان

 .بن
ي وةزارةتي دادي هةرَيمي كوردستاني عَيراق 1990ي ساَلي (10)ي ذمارة ياسا: ماددةي دوازدةم

كة لةطةَل , هةَلدةوةشَيتةوةو ثَيردةو و رَينماييةكاني بةثَيي ئةو ياسايةي دةرضوون كاريان ثَيدةكرَي
 .تاكو ثَيردةو و رَينمايي تر جَييان دةطرنةوة, حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك نةبن

 .بَي وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةندة: ماددةي سَيندةم
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دا جَي بةجَي (وةقائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي : ماددةي ضواردةم
 .دةكرَيت

 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية
ربةخؤيي دادوةريي و رَين لَينان لة ماف لة ثَيناوي ضةسثاندني بنضينةي جياكردنةوةي دةستةاَلتةكان و سة

, و ئازادي و لة ثَيناو ثةرةثَيداني دةزطاكاني داد كة بةرثرسيةتيةكي زؤريان بؤ هَينانةدي دادوةري هةية
تاكو بتوانَي كارو , ثَيويست وا دةخوازَي هةيكةلي وةزارةتي داد لةسةر بنضينةيةكي زانسو دامبةزرَيتةوة

بةو ناوةي بةشَيكة لة , و جياكردنةوةي ئةركة دادوةرييةكان لَييانةوة ئةجنام بدات ئةركة ياسايي و دادوةري
دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن و لةبةر رؤشنايي و رابةري ئاماجنة ناوبراوةكان و بؤ دابني كردنيان ئةم 

 .ياساية دةرضوَينرا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويست ناكات بيخوَيننةوة، ئَيستا راثؤرتي ليذنةكةتان خاَل زؤر سوثاس وةَلآل من ثَيم واية عةرةبيةكة 
 .بةخاَل خبوَيننةوة بةكوردي وبةعةرةبي، ئينجا موناقةشةي لةسةر ئةكةين، رةرموون

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 ـ:مةبةست لةم زاراوانةي خوارةوة ماناكاني بةرامبةريانة: ماددةي يةكةم
 .هةرَيمي كوردستاني عَيراق: هةرَيم -1
 .وةزارةتي دادي هةرَيم: وةزارةت -0
 .وةزيري دادي هةرَيم: وةزير -3
 .ئةجنومةني وةزارةتي داد: ئةجنومةن -0
 .بريكاري وةزارةتي داد: بريكاري وةزارةت -5

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ي ئةوةي ثةيوةندي بةماددةي يةكةمي ثرؤذةكةوة هةية، ثَيشنياز دةكةين، وشةى راثؤرتي ليذنةي ياساي

بكرَيت بة هةرَيمى كوردستان ـ ( 1)و  بردطةى ( مصطلحات)بطؤرددرآ بة وشةى زاراوة( تعبري)طوزارة 
لة ( رةتبريكارى وةزا)بكرَيت بة ( 5)و لة داردشتنى دا بردطةى ( 5و0)عَيراق، لةطةأل جَيطؤردكَيى بردطةكانى 

يةعين ئةوة لَيرة هيض شتَيك نةطؤرداية تةنها ئةوة نةبَيت، هةرَيم هةرَيمي (. بريكارى وةزير)جياتى 
كوردستاني عَيراقة، ئَيمة طؤرديتمان داشَيكمان بؤ زياد كردووة، وةكو وةزارةتةكاني ديكة، هةروةها بريكاري 

يش خراوةتة خوارةوةو بردطةي ثَينج ضويتة وةزير نووسرابوو، كردمانة بريكاري وةزارةت، بردطةي ضوار
 .جَيطاي، تةنها ئةوةنةيةو بؤ صياغةية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .عةرةبيةكةش خبوَيننةوة كاك حممد صاحل

 :بةردَين حممد صاحل امساعيل
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
و جعل الفقرة ( املصطلحات)بكلمة ( التعابري) فيما يتعلق باملادة األوىل من املشروع نقرتح تبديل كلمة /أواًل

وكيل الوزارة ( 5)وجعل صياغة الفقرة ( 5و0( )اماكن الفقرتني)اقليم كوردستان ـ العراق و تبديل ( 1)
 (.    وكيل الوزير)بداًل من 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
لةكة ئةطؤردَيت، وةكيل وةزيريش ئةمةش هةروةكو مادةكاني ثرؤذة ياساي وةزارةتةكاني ترة، تةنها تةسةلسو

دةبَيتة وةكيل وزارة، لةطةَل جَيطؤردكَيي رةقةم ضوار وثَينج، كَي لةطةَل ئةو تةعديالتةي ليذنةي ياسايية با 
 .بةكؤي دةنط وةرطريا، رةرموون بؤ ماددةي دوو. دةسو بَلند بكات تكاية؟، رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟

 :(زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئاماجني وةزارةت هَينانةدي داد و ثاراستين مارةكاني هةرَيم و هاوواَلتييانة لة رَيطةي : ماددةي دووةم
ثةرةثَيدان و ئامادة كردني ياساكان و رَينلَينان لة ناوةرؤكيان بة جؤرَيكي وا ثارَينطاري لة مارةكاني مرؤظ 

 .ارةكاني مرؤظ و ثةميانة نَيو دةوَلةتية ثةيوةنديدارةكان ثَييانةوة بطوجنَيبكات كة لةطةَل جاردي جيهاني م
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دووةمى ثردؤذةكةوة هةية، ليذنة ثَيشنياز دةكات ئةوكارانةى كة وةزارةت 

- :اجنةكانى و بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوةدةيطرَيتة ئةستؤ بؤ بةديهَينانى ئام
 ئامانج و ئةركةكانى وةزارةت

 ماددةى دووةم 
ئاماجنى وةزارةت بةديهَينانى دادثةروةرى و ثاراستنى مارى هةرَيم و هاووآلتيانة لة ردَيطةى : يةكةم

كى وا بةرطرى لة ثةرةثَيدانى ثيادةكردن و ئامادةكردنى ياساكان و ردَينطرتن لة ناوةردؤكةكانيان بة جؤرَي
مارى مرؤظ بةديبَينَى و لةطةأل جاردى طةردوونى مارى مرؤظ و عةهد و ثةميانة نَيودةوَلةتيةكانى 

 .ثةيوةنديدارن ثَييةوة بطوجنآ
 :وةزارةت بؤ بةديهَينانى ئاماجنةكانى ئةم ئةركانة دةطرَيتة ئةستؤ: دووةم 

ادوةرى كارطَيردى و دةستةبةر كردنى يةكَيتى بة ياسا كردن و سةيركردنى ناكؤكيية كارطَيردى و د -1
 .ياساكاريى و دةربردينى بريوردا لةبارةى كاروبارى ياسايى بؤ كوردستانى عَيراق و دةزطاكانى

تؤماركردنى تةسةرورى خانووبةرة و حوكمةكانى دادوةريى لةبارةى مارى عةقارى و رديكخسنت و بةهَين  -0
ئةو مارانةى لَييةوة دروست دةبن و سيئةتى رةرميان خبرَيتة  كردنى تةسةرورى ياسايى و ضةسثاندنى

 .سةر
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ضاودَيرى كردنى كاروبارى ناكامان لة ردووى كؤمةآليةتى و ردؤشنبريى و ثةروةردةيى و مرؤظايةتيةوة بة  -3
 .هةماهةنطى كردن لةطةأل اليةنة ثةيوةنديدارةكاندا

هاووآلتيان و ئاسانكاريى كردنى كارى جَيبةجَى ثاراستنى دةسكةوتةكانى مارةكانى هةرَيم و مارى  -0
 .كردنى حوكمةكان و برديارةكان

 .ئامادةكردنى ثالنى تايبةت بة وةزارةت و بةدوا داضوونى جَيبةجَى كردنةكةى -5
بة هةردوو زمانى ( وةقائعى كوردستان)دةركردن و بالَََََََََوكردنةوة و دابةشكردنى رؤذنامةى رةرمى  -1

بى بؤ دابني كردنى ئاطادارى رةرمانطة و دةزطاكانى هةرَيم و هاوواَلتيان لة ياساكاريية كوردى و عةرة
 .دةرضووةكاندا

ئامادةكردن و شياندنى دادوةر و ئةندامانى داواكارى طشتى و شياندنى كاديرى ياسايى بؤ كارمةندانى  -2
 . وةزارةت و رةرمانطة و دةزطاكانى ديكةى هةرَيم

وردةكاريى و ثشكنينى تؤمارةكانى وةزارةت و هةموو رةرمانطةكانى بؤ دابني كردنى ثَيداضوونةوة و  -1
 .دادوةريى و دةستثاكى و شياويى لة جَيبةجَى كردنى كارو ضااَلكيةكانى دا

بةستنى كؤبوونةوة لة طةَل دادوةرةكان بة دادوةرةكانى دادطاى تةميين و كارمةندانى رةرمانطةكانى  -9
 .ستةبةركردنى بةديهَينانى ئاماجنةكانى وةزارةتديكةى دادةوة بؤ دة

هةماهةنطى كردن لة طةَل ئةجنومةنى دادوةريى و اليةنة ثةيوةندى دارةكان بة مةبةستى ثيادةكردنى  -14
 .ياساكان و بةديهَينانى دادثةروةريى و ئاماجنةكانى وةزارةت

ى طوجنانى لةطةَل واقعى ثةرةسةندوو و بةشداريكردن لة نرخاندنى ياساى كارثَيكراو بؤ زانينى ردادة -11
 .ثةيوةنديى بة مارى طشتى و بةرذةوةندى كؤمةَلطاى كوردستانييةوة

لَيكؤَلينةوة لة دياردة كؤمةاَليةتية جياوازةكان و بةشداريكردن لة ضاودَيرى كردنى دياردةى تاوانكردن  -10
َل رةرمانطةكانى ديكةى ثةيوةنديدار لة و ناكؤكيةكان و ضؤنيةتى ضارةسةركردنيان بة هاوكاريكردن لة طة

 .هةرَيمدا
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
اما فيما يتعلق باملادة الثانية من املشروع تقرتح اللجنة اضافة املهام اليت تتوالها الوزارة لتحقيق اهدافها و 

  -:صياغتها كاآلتي
 اهداف ومهام الوزارة

 :ةاملادة الثاني

تهدف الوزارة اىل حتقيق العدالة ومحاية حقوق االقليم واملواطنني عن طريق تطوير تطبيق واعداد : أواَل
القوانني واحرتام مضامينها مبا حيقق الدفاع عن حقوق االنسان و ينسجم مع االعالن العاملي حلقوق االنسان 

 . والعهود واملواثيق الدولية املتعلقة بها
  -:ارة لتحقيق اهدافها املهام اآلتيةتتوىل الوز: ثانيا
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التقنني و النظر يف املنازعات االدارية و القضاء االداري و ضمان وحدة التشريع وابداء الرأى يف االمور -1
 .القانونية لكوردستان ـ العراق واجهزتها

التصرفات تسجيل التصرفات العقارية و االحكام القضائية على احلقوق العقارية و تنظيم وتوثيق  -0
 .القانونية وتثبيت احلقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرمسية عليها

رعاية شؤون القاصرين من النواحي االجتماعية والثقافية والرتبوية واالنسانية بالتنسيق مع اجلهات ذات  -3
 .العالقة

 .ام و القراراتمحاية مكتسبات حقوق االقليم و حقوق املواطنني و تبسيط اجراءات تنفيذ االحك -0
 .اعداد اخلطط اخلاصة بالوزارة ومتابعة تنفيذها -5
باللغتني الكوردية و العربية لتأمني اطالع ( وقائع كوردستان)اصدار ونشر وتوزيع اجلريدة الرمسية  -1

 . اجهزة و مؤسسات االقليم واملواطنني على التشريعات الصادرة
عام وتأهيل الكوادر القانونية ملنتسبـي الوزارة و أجهزة و مؤسسات اعداد وتأهيل القضاة واعضاء االدعاء ال -2

 .االقليم األخرى
مراجعة وتدقيق و تفتيش سجالت الوزارة واجهزتها كافة لضمان العدالة و النزاهة والكفاءة يف اداء اعماهلا  -1

 .ونشاطاتها
اجهزة العدل األخرى مبا يكفل  عقد االجتماعات مع القضاة مبا فيهم قضاة حمكمة التمييز ومنتسبوا -9

 .حتقيق اهداف الوزارة
التنسيق مع جملس القضاء و اجلهات ذات العالقة بهدف تطبيق القوانني و حتقيق العدالة و اهداف  -14

 .الوزارة

االسهام يف تقييم القوانني النافذة ملعرفة مدى مطابقتها للواقع املتطور و مساسها باحلق العام و مصاحل  -11
 .تمع الكوردستانياجمل
دراسة الظواهر االجتماعية املختلفة و االسهام يف رصد ظاهرة االجرام و املنازعات و كيفية معاجلتها  -10

 .بالتعاون مع األجهزة األخرى ذات العالقة يف االقليم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، جةنابي وةزيري داد رَيككةوتن ةَلزؤر سوثاس موقتةرةحي ليذنةي ياسايي ثاش كؤبوونةوةو دانيشنت، لةط
ئةم موقتةرةحةيان ثَيشكةش كردووة، مهامةكةيان تةحديد كردووة، يةكةم وةكو باسي كردووة عةدالةت 
وحيمايةتي حقوقي مواتني، دووةمينيش هةدةيف ئةو دواننةيةي ذماردووة، كَي دةيةوَيت قسة بكات لةسةر 

 .وئةو ماددةية ناوتان دةنووسم، كاك ئارام رةرمو
 :بةردَين ئارام رسول مامند

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
سةرةتا من دةستخؤشي لةليذنةي ياسايي دةكةم بةوةي كةكؤمةَلَيك ئةرك وئاماجنيان بؤ وةزارةت 
دةستنيشان كردووة، كة كاري وةزارةتة، بةآلم لة ثرؤذة ئةصَليةكةدا نةهاتووة، من هةر بةكورتي سَي خاَلم 
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وة بكةم، ثَيم وابي ئَيمة ئَيستا لةهةرَيمي كوردستان طررتَيكي طةورةمان هةية، ئةوةية هةية كةوا باسي لَي
كةزؤرجار تاوانكاران ياخود ئةوانةي كةطوماني ئةجنامداني تاوانَيكيان لَي دةكرَيت، هةوَل دةدةن هةرَيم 

راق، بؤية بةثَيويسو بةجَيبهَيَلن، ئيرت لةناوضةيةكي تر لةناو عَيراق يان ناوضةيةكي تر لةدةرةوةي عَي
دةزامن ببَيت بةبةشَيك لة ئةركو ئاماجنةكاني وةزارةت ياخود رةرمانطةيةك ياخود حةتا دادطايةك هةبَيت، 
بؤ وةرطرتن وتةسليم كردني تاوانباران كةلةناوضةكاني تري عَيراقن ياخود لة دةرةوةي ووآلت، ئةمة 

بكرَيت لةئاماجنةكاندا باسي لَيوة بكةين، رةرمانطةكاني  يةكةم دووةم ئةوةي كةمن ثَيم باشة لَيرةدا ئةطةر
ضاكسازيية واتة سجنةكامنان ئَيمة ثَيشرتيش لةم ثةرلةمانةدا طوَيمان لة وةزيرة بةردَينةكان بووة 
كةوتوويانة ناوةندةكاني ضاكسازي ئَيمة بةرداسو بةو شَيوةية تةننيم نةكراون، كة ضاكسازي بَيت بؤ ئةو 

ئةو تاوانبارانةي كة دةضنة ئةوَي، ثَيمان باش بوو لَيرة ناوةندةكاني ضاكسازي وةكو ئةركَيك سجنانة ياخود 
وواجبَيكي وةزارةتي داد، لة ئةستؤطرياباية بؤ ئةوةي كةوا ناوةندي ضاكسازي دةوري خؤي ببينَيت، خاَلي 

جنام دةدرَين بةتايبةتي سَييةم، مةسةلةي هاوكاري ياسايي بؤ طرتين ثارَينةر بؤ ئةو تاوانانةي كةوا ئة
تاوانةكاني جينائي كةواتة، ثَيم وابَي ئةو بردةثارةي كةوا دةدرَيت بؤ ثارَينةران كة نوَينةرايةتي ياخود 
ثارَينةري تاوانبارَيك كةوا مةبلةغةكةي زؤر كةمة، بؤية زؤرجار دةبينني ثارَينةران وةكو ثَيويست ناتوانن 

ؤية داوا دةكةين ئةو بردة ثارةية لة ئايندةدا ئةطةر بكرَيت ضاوَيكي كاتي خؤيان يان حةقي خؤيان بدةن، ب
 .ثَيداخبشَينرَيتةوةو ضاكبكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال رةرموو

 :بةردَين مجال حممد قاسم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكي تايبةتيم هةية، لةسةر مستةواي ئةوةي من تَيبيين ئةكةم لة مةسةلةي داناني وةزير، من تَيبيني
داناني وةزيرَيك بؤ بةردَيوةبردني عةدالةت، لة سيستةمي سةردةم و لةكؤمةَلطاي مةدةني وةزير نية 
سةرثةرشو دادطا بكات، ليذنةيةكي ياسايي هةية كة قةزا ئةبات بةردَيوة، ئةمة عةدالةت ئةبات بةردَيوة، 

و ئَيمة ننيك ببينةوة لةكؤمةَلطاي مةدةني من ئةزامن كة تةبيعي حةزةكةم لةشوَينَيكةوة بةرداس
ثرؤذةيةكة لة وةزارةتةوة هاتووة، كة تَيبيين ئةكةم، هيض كارَيك لةم كارانة ئيشي وةزيرَيك يان شةخصَيك 
نية، ئةمة وةكو وةزارةتَيكي تر نية، لةبةر ئةوة من ثَيشنيازَيك ئةكةم كة ئةم مةوزوعة رراوانرت ديراسة 

، بؤ ئةوةي بتوانني سيستةمَيكي عةدالةت دابنَيني، عادةتةن مةسةلةن وةكو لة واليةتة بكرَيت
يةكطرتووةكان ئةمةريكا هةية، سيستةمَيك هةية جةستس ديثارمتَينت، ئةمانة كؤمةَلَيكن حةوت كةس 

مرن، هةَل ئةبذَيردرَيت لةناو ئةو خةبريانةي عةدالةت كةهةن، ئةمانة هةتا هةتايي ئةبن، هةتاكو ئة
ساآلنة تازة ناكرَينةوة، وةكو وةزارةتي تر نيية، ئةمانة ئيشرايف عةدالةت ئةكةن، ئيشرايف حماكم ئةكةن، 
قانون دائةنَين، شوَيين تريش هةية كةوا مدعي عام بةشداري تَيدا دةكات، ئةم مةوزوعة هةرضةند من 
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خؤزطة بري بكرايةتةوة بةشَيوةيةكي سةيري ئةكةم، ناطوجنَيت لةطةَل ياسا و ناطوجنَيت لةطةَل ئةمةدا، 
 .رراوانرت ئةم مةوزوعة ضارةسةربكراية، زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر رةرموو

 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ائريةي تايبةتي من ثَيشةكي بةخَيرهاتين جةنابي وةزير ئةكةم، ثَيشم واية وةزارةتي عةدل، لة هةندَيك د
ثَيكهاتووة، وةكو لةياساكةشدا باسي لَيوةكراوة، ثَيويستيشة زياتر تةرعيل بكرَيت، بةآلم لة بةشي مهامي ئةو 
وةزارةتةدا، من سَي خاَلي تَيدا ئةبينم ئةو سَي خاَلة، زيادن لة ئيشوكارةكاني وةزارةتدا وةكو خاَلي يةكةم 

ي ئيداري و ئيبدائي رةئي بكات، ئةطةر مونازةعاتي ئيداري وةزارةت سةيري مونازةعاتي ئيداري وقةزا
و دةوَلةتدان، ئةمة رةبو بةقةزاي  ةردريةعين ئةو نيناعاتانةي لةبةيين دةوائريي دةوَلةتدا ياخود 

ئيدارييةوةيةو قةزاي ئيداريش لة كاتي خؤيدا حمكمةي دةستووري ئيشرايف ئةكات وئةيبات بةردَيوة، 
ش ئةوة هةر لةناو وةزارةتدا دائريةيةكي بؤ دروست بووة، دائريةي مةجلسي شوراي ثَي ئيبدائي رةئي قانوني

ئةَلَين، ئةوة زياتر موتةخةسيسة بةوةوة، تةبيعةتي ئةم دائريانةي ناو وةزارةتي عةدل هةر دائريةيةك 
و قانوني خؤي و نينامي خؤي هةية، بةنيسبةت رةقةرةي سَي، رئيعايةي شئوني ئيجتيماعي وسقايف 

تةربةوي و ئينساني دةكات، هةر خؤي قانوني ريعايةي قاسرين هةية، بةآلم زياتر ئةو قانونةي كةهةية، 
ثارَينطاري ئةموالي قاسر ئةكات، نةك ريعايةي ئيجتيماعي ونةرسي وتةربةوي، ئةوة موتةخةسيسة 

ةوة، كة باس لة بةوةزارةتي كاروباري كؤمةآليةتي، نةك بةوةزارةتي عةدل، بةنيسبةت رةقةرةي حةوتي
دةكات من ثَيم واية، ئةوة شتَيكي زؤر باشة، بؤ وةزارةت، بةآلم ئةطةر بكرَيت  اعداد وتأهيل القضاة

لةٍرَيطةي معهدي قةزائيةوة بَيت، معهدَيكي قةزائي دروست بَيت و وةزارةت ئيشرايف ئةو معهدة بكات بؤ 
و قضاة دروست بكات، بة نيسبةت رةقةرةي  ئةوةي ئيعدادي كةواديري قةزائي ثَيشكةوتوو لة ادعاي عام

ثَيم وابَي ( االسهام يف تقييم القوانني النافذة ملعرفة مدى مطابقتها للواقع املتطور)يازدةشةوة، كة باس لة 
ئةوةش هةر لة زمين ئيختصاصةكاني جملسي شوراية، كة يةكَيكة لةدائريةكاني ناو وةزارةتي عةدل، زؤر 

 .سوثاس
 

 :ئةجنومةنبةردَين سةرؤكي 
 .كاك حممد ررج رةرموو

 :بةردَين حممد ررج ا د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن



 015 

لضمان حقوق االقليم )من سَي تَيبينيم هةية، خاَلي يةكةميان حتقيق العدالة، يةعين باشرت واية بَلَيني 
ك ناكرَيت، ئةوة ، هةرضةند لةطةَل ئيقليمةكة نيم، يةعين زةماني حقوقي ئيقليم بةوةزارةتَي(واملواطنني

ئيشي دةسةآلتي طشتية لة سةرؤكايةتي هةرَيم و ثةرلةمان ودةسةآلتي جَيبةجَيكردن، من ثَيم وا نية ئيشي 
، دوو كاراكردني دةزطاي (حتقيق العدالة لضمان حقوق املواطنني)وةزارةتي ئةوان بَيت، هةر بنووسرَيت 

ن، كة دةزطاي ئيدعاي عام دةوري خؤي نةبينيوة، ادعاي عام، يةعين ئَيمة هةموومان ئيقراري ئةوة ئةكةي
تةمةنا ئةكةم وةزارةت ئةمة بكاتة بةندَيك يان ماددةيةك لة قانونةكةي خؤيدا كة ئةم دةزطاية لةمةو 
بةدوا بةياسا كاربكات، نةك بةئةوامري وةزارةت، سَييةم، ئةبوو لةم وةزارةتةدا باسي زةماني حقوقي 

هاش هةية كة زيندانةكان خبرَينة سةر وةزارةتي داد، ئةطةر نةشخرَيت سوجةنا بكرَي، كة رةئيةكي وة
، مادةم زؤربةي برديارةكان (العمل على ضمان حقوق السجناء)يةعين باش وابوو، بردطةيةكي وا هةبَيت 

كةوةزارةتي داد سةرثةرشو دةكات هي دادطاكان، ثةيوةندن بةخةَلكَيكةوة كة حتقيق هةبَي ئةضَيتة 
 .طةر سةرثةرشو كار بكات بؤ سةرثةرشو ئةوة، وابنامن يةكَيكة لة ئيشةكاني وسوثاسزيندان، ئة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .مال سعدالدين رةرموو

 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم باشة لة  ات العقاريةتسجيل التصرفبةنيسبةت تةقريري ليذنةي ياسايي لة رةقةرةي دووةم كة دةَلَيت 
وضمان محاية املعامالت اليت تنضم وتوثق من قبلها واملصادقة على الوكاالت ئةخريي ئةوةي بؤ زياد بكرَيت، 

رعاية شؤون القاصرين من ، بةنيسبةت سَييةم هةر رةئيةكةي كاك عومةرم هةية، كة دةَلَيت والرتمجة
واالستثمار ة زؤر طرنط نية بةس ئةوةندةي بؤ زياد بكرَيت، ئةو النواحي االجتماعية والثقافية والرتبوية

، يةعين حيمايةي ئةموالي ئةو قاصرينانة بكرَيـت، لة اموال القاصرين يف ضوء التغيريات االقتصادية
وتنضم العالقات العدلية مع احلكومة االحتادية رةقةرةي نؤيةم، ثَيم باشة لة ئةخريي ئةوة زياد بكرَيت، 

، يةعين باسي عدلي نةكراية، لةمابةيين ض حكومةتي ئيتيحادي ض حكوماتي ية واالجنبيةوالدول العرب
دةكات، ئةم رةقةرةية ض  دراسة الظواهر االجتماعيةئةجنةبي لةثاشان لة خاَلي دوازدة كةباسي 

ضات واالشراف على كل مايتعلق مبلف التعويبةرةقةرةيةكي سةربةخؤ زيادبكرَيت ض ئةو رةقةرة ئاوها بَيت، 
، يةعين يةك، باسي تةعوينات بكرَيت كة ئةو كما تتوىل دراسة العقود اليت تكون وزارة العدل طرفًا فيها

تةعويناتةي كةئَيستا لةطةَل حكومةتي بةغدا دةكرَيت، دووةمينيان ئةو عةقدانةي كة وةزارةتي عةدل 
 .ةَل رَينمداتةرةرة تَييدا، ئةوةش ببَيتة يةكَيك لةمهامةكاني وةزارةتي عةدل، لةط

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةطةر جةنابي وةزير لةسةر ئةو رةئيانة هةندَيكيان ثَيشنيارة هةندَيكيان ثَيويسو بةتةوزحية ئةو 
بةردَينانة ئةو ثَينج ئةندامة قسةيان كرد، ئةطةر تةوزحيَيكت هةبَيت يان هةندَيك ئيقرتاحاتيان هةية 

 .انوني رةئيةك بدةن تا بضينة سةر رةئي ئةنداماني تررةئَيكت هةبَيت، لةطةَل ليذنةي ق
 :وةزيري داد/ بةردَين راروق مجيل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من بةنيسبةت تَيبيين بةعنَيك لة برادةران كة هةندَيكيان ثةيوةندي بة شكلي ولوغةوي وئةو شتانةوة 
رد كة عيالقةي بةطرتين خةَلك وئةو هةبوو، برادةري يةكةم باسي داناني دادطايةكي تايبةتي ك

مةسائيالنةوة هةبَيت كة عيالقةي بةدةرةوةي هةرَيم هةبَيت، ئةو مةسةلةية ثَيم واية زياتر ئيجرائاتي 
تةنئينية، يةعين ثَيويست بةمةحكةمةي تايبةت ناكات، هةر جةرميةيةك كة دةكرَيت، كةدَيت حاكمي 

نةي ئةطةر لة دةرةوةي هةرَيم بن رَيطاي تايبةتي بؤ تةحقيق هةية ئةو تةحقيق دةكات، ئةو خةَلكا
دانراوة، بةواسيتةي وةزارةتي داخليةوة يان وةزارةتي كة دةتوانن داوا بكةنةوةو تةسليم بكرَيت، لةدةرةوةي 
هةرَيميش ئةوة رَيطاي دبلؤماسي هةية، ئةنتةرثؤَل هةية، ئةوة بةو رَيطايانة دةبَيت ثَيويست ناكات، لةهيض 

كي ئةو دادطايةدا نية بؤ ئةو مةوزوعةي، بةنيسبةت مةسةلةي ضاكسازي، يةعين سجن وئةو شتانة، شوَينَي
يةك دوو برادةر باسي كرد، مةسةلة برداوةتةوة درايتة وةزارةتي كار، عيالقةي بةسةر وةزارةتي دادةوة 

ةري كرد، تةبيعي ئةوة نةماية، بؤية ثَيويست ناكات لَيرةدا باس بكرَيت، ئةو برادةرة باسي طرتين ثارَين
عيالقةي بة قانوني وةزارةتي عةدلةوة نية، ئةوة لةقانوني اصولي حماكمات جنائي و ئةوانة قانون رَيطاي 
بؤ داناوة، ضؤن ثارَينةر دةطريَيت، لةسةر حيسابي دةوَلةت، ئةو متهمانةي كةوا ثارَينةريان نةبَي، ئةويش 

مةسةلةي سةرثةرشو وةزارةتي دادي كرد لةسةر دادطاكان، لة بةٍرةئي من ثَيويست ناكات، كاك مجال باسي 
حةقيقةتدا ئةوة وةها نية بةو شَيوةي كةئةو برادةرة بؤي ضووة، مةسائيلَي عيالقةي بة دادوةران هةبَيت، 
بةدامةزراندنيان، بةنقَليان و بة سةرثةرشتيةوة، ئَيمة مةجلسي قةزامان هةية، تةبيعي جملسي قةزا 

ة دةكات، تةبيعي قانوني تةننميي سوَلتةي قةزائيش ئةوة مةشروعَيكة دانراية، دوايي سةرثةرشو ئةو
ثاشي قانوني وةزارةتي داد باسي لَيوة دةكرَيت و دَيتة ثةرلةمان و قسةي لةسةر دةكرَيت، وةزارةتي عةدل 

نها ئَيستا كة دادوةران هةموو ئيشوكارةكانيان لةردَيطاي ئةجنومةني قةزائيةوة دةبَيت و سةربةخؤن وتة
باسي ئةوة دةكةين هةندَي مةسائيلي ئيداري وةزارةتي داد بةتةعاون يان بة موارةقةتي سةرؤكي 
ئةجنومةني قةزا ئةوة بؤ تةسهيلي موهيمةتي ئةجنومةني قةزائية، بؤ ئةوة نية ئَيمة كة وةكو وةزارةتي 

وةتي سةربةخؤ بَيت، براي بةردَين كاك داد، بةعةكسةوة ئَيمة وةكو وةزارةتي داد ثَيمان باشة قةزا بةتةوا
عومةر بةعنَي حاَلي باسكرد يةك لةوانة مةسةلةي مونازةعاتي ئيداري بوو كة بةثَيي قانوني وةزارةت داد 
نية، راستة ئَيستا لةكوردستان حماكمي ئيداري نية، بةآلم ئةو مةجليسةي كة وةعد واية دامبةزرَيت، جملسي 

روعي بؤ دانراية وة ثَيم واية لةقانوني ئَيستاي وةزارةتي داديش موديريةتَيكي ئيستشاري ثَي دةَلَيني، مةش
سةربةخؤيية، يان دةزطايةكي سةربةخؤية، بةثَيي قانوني ئةو دةزطاية ئةو وةختة مةحكةمةي ئيداري بؤ 
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ي دادةنرَيت، ئةو مةحكةمةي ئيدارية ئيختيصاصي بةثَيي قانونَيك دياري دةكرَيت، كة ئةو مونازةعاتة
لةمابةيين دةوَلةت ولةمابةيين ئةشخاص هةية، تةبيعي ئةو مةحكةمةية دةكرَيتةوة ثاش ئةوةي كة ئةو 
قانونة ثةسةند كرا لةاليةن ثةرلةمانةوة، برادةرَيكي تر باسي اعدادي كةواديري قةزائي كرد، تةبيعي هةر 

دةكرَيتةوة موديريةتي عامةي كاك عمر باسي كرد، بةثَيي قانوني وةزارةتي عةدل موديريةتَيكي تايبةت 
معهدي قةزائي، ئةوة دوايي نينامَيكي بؤ دادةنرَيت، بةثَيي ئةو نينامة معهدي قةزائي دةوري خؤي 
دةبينَيت لةمةودوا ئةو معهدة خةَلكمان بؤ تةئهيل دةكات بؤ مةسةلةي هةم ادعاي عام، هةم بؤ مةسةلةي 

كردني ادعاي عام قسةي كرد، تةبيعي ادعاي عام لة حاكمايةتي، كاك حممد ررج لةسةر مةسةلةي تةرعيل 
جيهازة طرنطةكانة، ئةوة بةرداسو منيش لةطةَل ئةو رةئيةمة، ثَيويستة تةرعيل بكرَيت، ئةو تةعديلةي كة 
ئةمردؤ لةثةرلةمان خوَينرايةوة و قريائةي بؤ كرا و برديارة موناقةشةي لةسةر بكرَيت، ئةوة ئةطةر 

ةقبةلدا بةرداسو ئةوة دةوري ادعاي عام باشرت تةرعيل دةكات، ئةو تةصديق بكرَيت لة موست
 .موالحةزاتانةي كةوا ثَيويسو بة جوابة ئةوةبوو كة من دةيبينم، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو ظيان رةرموو

 :ثاشا خضربةردَين ظيان ا د 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكةم، لَيرة دووثاتي دةكةمةوة لةسةر وةزارةتي داد ئاطاداري من داواي زياد كردني بردطةيةك د
وبةدواداضوون بكات لةسةر دادطاكاني سةر بةوةزارةتي داد، بة جووآلندنةوةي ئةو داواكاريانةي كة لةاليةن 
وةزارةتي ثةروةردة دةكرَيت بؤ لَيكؤَلينةوةو دادطايي كردني ئةو شهادة تةزويرانةي كةوا دةكرَيت، داواي 

بردطةية دةكةم، دووةميش ئةو ثَيشنيازة دةكةم كةوا نوَينةري وةزارةتي داد هةبَيت لة ناو ليذنةي باآلي  ئةو
راطةياندني ثةروةردة، كة ئةنداماني هةبَيت لةثاَل نوَينةراني ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتةكاني 

وةزارةتي داديش نوَينةري  ثةروةردةو رؤشنبريي وكاورباري كؤمةآليةتي، ثَيشنياري ئةوة دةكةم كةوا
 .هةبَيت بؤ لَيكؤَلينةوةو توَيذينةوة، زؤرسوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة هالة رةرموو

 
 
 

 :هالة سهيل وادي. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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م يان لة رةقةرة سَي كةليمةي ناكام بةكارهاتووة، وةكو تةرجومةيةك بؤ قاصر لة بواري ثنيشكي ناكا
تةخلوف عقَلية، يان كةم ئةندامة نةماننانيوة قاصرة، ثَيم باشة هةروةكو خؤي هةر بةقاصري مبَينَيتةوة، 

 .يان وشةيةكي تري بؤ بةكار بَيت وسوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو ثةخشان رةرموو

 :بةردَين ثةخشان عبدا  زةنطةنة
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تهدف الوزارة اىل حتقيق العدالة ومحاية : أواَل تةقريرةكةي ليذنةي ياسايي ئةكةم، لة  من موناقةشةي
، هةر حتقيق العدالة يف االقليم وحيماية حقوق املواطنني، ثَيم باشة بووتري حقوق االقليم واملواطنني

لةدواي واملواثيق ينسجم مع االعالن العاملي حلقوق االنسان والعهود واملواثيق الدولية، لةهةمان خاَل 
، سةبارةت بةماددةي حةوت منيش العهود واملواثيق واالتفاقيات الدوليةئينارة بكرَيت، يةعين  واالتفاقيات

ئةو ثرسيارةم هةبوو سةبارةت بةمعهدي قةزائي واشي تَيطةيشتووم كة معهدي قةزائي سةر بةجملسي 
ية، بةآلم ئةمة تاض ردادةيةك طوجناوة ئايا وةزارةتي قةزاية، سةبارةت بةخاَلي نؤ و دة، نازامن من شارةزاييم ن

عةدل لةطةَل جملسي قةزاو ئةو نةوعة تةنسيقة، يان لةطةَل مةحكةمةي تةميين و كؤبوونةوة، باش تَيي 
ناطةم، يةعين ضةند ئةطوجنَيت لةطةَل جياكردنةوةي دةسةآلتةكان وهةتا دوايي ئةوة ثرسيارة، سةبارةت 

تا كؤتايي، بةرداسو هةموومان ئةزانني كة ئَيستا دياردةيةكي  الظواهر االجتماعية دراسةبةخاَلي دواننة، 
زؤر نامؤ لة كوردستاندا هةية، ئةويش دياردةي كوشتين ذنة بةبيانووي شةرةف ثارَيني، كة لةخودي ئةم 

سو ئةزامن، ثةرلةمانةوة ياسا دةرضووة كة ئةوة نابَيتة عوزري موخةرةف، لةبةر ئةوة لَيرةدا من بةثَيوي
كة لةم خاَلةدا ئينارةيةك بكرَيت بؤ تةشديد لةسةر ئةو حاَلةتانة، كة ئةو ياساية ثَيشَيل ئةكرَيت، يةعين 
ياساي وةزارةتي عةدل بةتايبةتي تةئكيد بكات لةسةر حاآلتي قةتل و بةتايبةتي ئةوةي ثةيوةستة بةغسل 

ثَيش من باسي كرد، ئةوانةي كةئةو تاوانانة ئةجنام العار هةتا كؤتايي، من دَلة رداوكَيم هةية كاك ئارام 
دةدةن، زؤرجار بؤ ماوةي ضةند مانطَيك ون ئةبن ويةعين دوايي هةست ناكةين ناَلَيم ناكرَيت، هةست 
ناكةي ئيجرائات كراوة بةرامبةريان، رةنطة كرابَي بةآلم هةسو ثَيناكةين، باشة ئيجرائات بةرامبةر بةو 

ةجة ئةنَينةوة لةناو كؤمةَلطادا، هةندَي جار وازح بَيت، ديار بَيت تا خةَلك بينانَيت، نةوعة تاوانانةي كة ز
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر كةمال رةرموو

 
 (:كمال كةركووكي. د) بةردَين حممد قادر عبدا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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وة لة وةزارةتةكةي كةم كردؤتةوة، ضونكة ئةركي وةزارةتةكة لةرداستيدا ئةهداف و مهامي وةزارةت كةدانرا
ئةوةية تةتبيقي قةوانني بكات، تةتبيقي ئةو قانونةي كةوا لة ثةرلةمانةوة دةردةضَيت، بؤ طشت ئيقليم، 
بؤ طشت كوردستان، بؤ طشت وةزارةتةكان دةبَي تةتبيقي بكات، بةشَيوةيةكي جوان، نةك هةندَي شت 

تهدف الوزارة اىل حتقيق : أواَل ةي تري لةبري بكات، مةسةلةن هةر لةرةقةرةي يةكةم بؤخؤي دابنَيت وئةو
العدالة ومحاية حقوق االقليم واملواطنني عن طريق تطوير،  تطوير نا عن طريق تطبيق القوانني والحرتام 

نةم بَيت ، لَيرةدا وةزارةتةكة لةخةتي قانوني خؤي دةرنةضَيت بةردةئي ئَيمة باشرتة، مولمضامينها
بةتةتبيقي ئةو قانونانةي كةوا لةم ثةرلةمانةوة بؤ طشت ئيقليم دةردةضَيت،  ئةو مةمجوعة ئةهدارانةي 
كةوا دانراوة بةردةئي من زيادة، يةعين لةمهامي وةزراةتةكة كةم دةكاتةوة، حةصري ئةكات بةهةندَيك شت، 

 .زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يي كةدرا جةنابي وةزير هيض رةئيةكت هةية لةسةري، دواييش رةئي ليذنةي ئةو موالحةزاتانةي دوا
 .قانوني وةردةطرين

 :وةزيري داد/ بةردَين راروق مجيل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو شتانةي كةوا باسكرا عيالقةي بةبةعنَي مةسائيلي تةننيم كردني اهدايف وةزارةتةكةوة هةية، بةآلم 
هةبَيت ثةخشان خان كة ئيسارةي كرد، دةَلَي من نازامن عيالقة لةمابةيين جملسي قةزا  ئةوةي كة عيالقةي

لةطةَل وةزارةتي عةدل ضية، تةبيعي ئةجنومةني قةزائي ئةجنومةنَيكي باآلية ثَيك دَيت لة سةرؤكي دادطاي 
نة هةر ئيشَيك ئةوانة ئيشوكاريا ،تةميين وهةردوو جَيطرةكةي وموديري عةدلي عام وسةرثةرشتياري دادي

عيالقةي بة مةسائيلي حماكمةوة هةبَيت كةلةوكاتةي كة دادةمةزرَيت، لة تةرريعي ولة صنئي ونقَل كردني 
وهةمووي مةجلسي قةزا دةيكات، عيالقةي بة وةزارةتي عةدلةوة نية، وةزارةتي عةدل تةنها لةسةر داوا 

بؤ ئةجنومةني قةزائي وئةجنومةني  كردني سةرؤكي حمكمةي استئناف ئيقرتاحاتةكان بةرزدةكاتةوة،
قةزائي ئةو مةجلسةي كةبامسان كرد، كؤبوونةوةي خؤي دةكات بةثَيي مةسَلةحةتي قةزا ضي بوو ئةوة 
برديار دةدات، ئةوةية مةوزوع، بؤية وةزارةتي عةدل عيالقةو تةداخول ناكات لةكاروباري حاكمةكان، ئةوة 

نانَيت، دووةمني باسي ئةوةي كرد، تشديدي عقوبة لةسةر ئيشوكاري مةجلسي قةزاية حةز ئةكةم ئةوة ب
مةسائيلي قةتل وغسل العار وئةوانة، ئةوة عيالقةي بةسةر قانوني وةزارةتي عةدلةوة نية، ئةوة عيالقةي 

 .بةقانوني عقوباتةوة هةية، ثَيويست ناكات لة قانوني وةزارةتي عةدل باس بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 الحةزةي ئةنداماني ثةرلةمان هةية؟ليذنةي قانوني ئَيوة موالحةزةتان لةسةر مو
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةرداسو جةنابي وةزير هةمووي وةآلم دايةوة و شتةكانيشي زؤر رَيك بوون، بةآلم بةنيسبةت ئةو كةسانةي 
ردؤن هةموو كةس ئاطاي لَيية، شورتةي ئةنتةرثؤلي دةولي دةوري هةية كةوا تاوانكارن، ئةوانةي كة دة

دائيمةن لةردَيطةي وةزارةتةوة، وةزارةت بؤ ئةجنومةني وةزيران، ئةجنومةنيش داوا لة شورتةي ئةنتةرثؤل 
 دةكات لةهةر جَيطايةك بَيت ئةو تاوانبارانة بطريَين وبنَيرَينةوة، ئةوة شتَيكي زؤر ئاسايية، بةنيسبةت

تةتبيقي قةوانني ئةويش لةاليةن حماكمةوة دةبَيت نةك لةاليةن وةزارةتي دادةوة، وةزارةت بةس 
تةنسيقةو ئيداريية لةو مةوزوعةو حةقي نية لةسةر تةتبيق، تةنئينيش لةاليةن سوَلتةي تةنئينييةوة 

 .دةبَيت، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةدي كاك ئارام تاوانباراني دةرةوةي عَيراق نةبوون، دةرةوةي يةكةم مةقس َيزؤر سوثاس، وةَلآل من جار
التعاون مع اجلهات العدلية يف )عَيراق ئةنتةرثؤلة بةس لةناوةوة ئةطةر خاَلَيك هةبَيت، لة زمين مهامةكان، 

، ئةوة ئةطةر ئينارة بكرَيت، ئةطةر بكرَيت ئةو موالحةزةية وةربطرن، (الدولة االحتادية لتسليم اجملرمني
ضونكة ئةوة هي ئةنتةرثؤل نية، دووةم ئةوةي وةآلم درايةوة ئةوة وازح بوو شتةكان، هةندَيك شت 
روونكرايةوة، بةآلم لةرةقةرة يةكي هةدةرةكةدا ئةوةلةنةكة هاتووة دوو، سَي ئةندامي ثةرلةمانيش 

ضي، ئةوة لة نةصي يةعين  تطوير تطبيقئاماذةيان ثَيكرد وكاك كماليش ئاماذةي ثَيكرد، من خؤشم نازامن 
عَيراقيش وةرطرياية بةآلم حةتا ئةطةر لةوَيندةريش بَيت، ئَيمة ئةطةر نةصَيك لَيي تَينةطةين حةقة 

 تطبيقةكة تطويرواعداديش هةية،  تطبيق، يةعين تطوير تطبيق تطوير اعدادموناقةشةي بكةين، 
داخةلةكان وة بؤ باشرت حةزةكةم ئةطةر شةرحي بكةن، ئةطةر موارةقةت بكةن لةبةر رؤشنايي مو

، املواطننيحق  وحيماية الالقليميف  العدالة حتقيقصياغةكردني بؤ ئةوةي بطوجنَيت وشةكان دياري دةكةم، 
ئةوة باشرت دةطوجنَيت لةوةي لةصيغة ئةصَليةكة هاتووة، تةتويرةكةش ئةطةرالي ببةن يةكسةر بَلَين 

بكةن، يةعين ضي لةقانونة عَيراقيةكةشدا هاتووة،  ةكةمان بؤ شةرحتطوير، يان القوانني واعداد تطبيق
بةس نابَي ئَيمةش تَيبطةين، تا لة قانون دايبنَيني، يان تَيمان بطةيةنن، يان شةتيب بكةن، ئةطةر موارقن 

تهدف الوزارة اىل حتقيق العدالة يف الالقليم وشةتيب دةكةن، تةتويرةكة شةتب بكةن وجومةلةي يةكةميش 
، ئةوةش املواثيق واالتفاقيات، ئةو وشةيةي كة ثةخشان خانيش ئيشارةتي ثَيدا طننيوحيماية حق املوا

ئينارة بكةن لةوَيندةر، ئةوة دةوَلةمةندي دةكات، ئاخر عهد هةية دةولية و ئيتيئاقيشيان نةكردووة بةآلم 
رةت بؤي موئةيدي ثَيي، معهدي قةزائيةكة مادةم لةتةشكيالتدا هةية، مهام وشت دوايي بةنينام وةزا

جَيبةجَي دةكات، يةعين ئةو هةدةرة دةثَيكَيت كة ئاماذةتان ثَيكرد وداواتان كردووة، يةعين لةبردطةي 
حةوتيش ئاماذةي ثَيكراوة، هةندَيكي كةنووسراوة زؤربةي زؤري خؤيان جَيبةجَييان كردووة، ثَيي 

واية ئةو رةقةرةية ئينارة بكرَيت  هةَلدةسنت، بةآلم بؤ ئةوةية بةقانوني مولنةم بن ثَيي هةَلبسنت، ثَيم
كةباسم كرد لةطةَل ئةو تةعديلةي رةقةرةي يةك، ئةو ماددةية دةوَلةمةند كرا بةو سَي خاَلةي كة 
ئيشارةمت ثَيدا، داوا لةجةنابي كاك صالحيش دةكةم ئةطةر تَيبينيةكي هةبَيت ثَيش ئةوةي بيخةمة 
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ؤكي دادطاي تةميين، من بؤم هةية داوات لَي بكةم دةنطةوة، ئةطةر قسةيةكت هةبَيت بيكةيت وةكو سةر
 .رةئي بدةيت

 :سةرؤكي دادطاي تةميين/ بةردَين صالح ا د يعقوبي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت دةزاني مةبدةئي رةصلي سوَلتات هةية، سوَلتةي تةشريعي و تةنئيني و قةزائي، دةستوور رةصَلي 
حيةي عةمةلي ئةو مةبدةئة تةتبيق بكرَيت، من بةس دوو موالحةزةم كردووة لةبةينيان، دةبَي رعلةن نا

 .هةية لةسةر قانوني وةزارةتي داد، يةك لةوانة دةَلَيت يرتبط
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لةوانةي ئةوة ثَيويست نةكات تةحصيل حاصلة، بةآلم هاتووة ئةوة تةئكيدة، كاك كمال موالحةزةيةكي 
 .ةهةية لةسةر رةقةرةي يازد

 (:كمال كةركووكي. د) بةردَين حممد قادر عبدا 
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، قةوانني كةلة ثةرلةمان دةردةضَيت هةركةسَيك، هةر االسهام يف تقييم القوانني النافذةلَيرةدا دةَلَيت 
ة دةستوورةوة جيهةتَيك بؤي هةية ئةطةر موالحةزةيةكي هةبَيت بؤمان بنووسَيت، بةآلم ئةطةر لَيرة خبرَيت

تةقيم ئةكرَيت، ئةطةر بةياني بَلَين خراثة ئةبَي بطةردَيتةوة، يةعين بةردةئي من ئةمة لَيرة نوقتةيةكة، من 
نازامن بةموناسيب نازامن، جةنابتان ياسا زانن باشرت ليذنةي قانوني ئةطةر رةئيةك لةو بارةوة بدةن من 

 .سوثاستان دةكةم
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .وو مامؤستا كاكةرةرم
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
عادةتةن لة هةندَي دةوَلةتي ثَيشكةوتوو حماكم خؤي تةتويري قوانني دةكات لةوةخو تةنئيني، كة 

ةي دةبينَيت مةسةلةن نةقسَيك هةية لة حاَلةتَيكي موعةيةن، لةو حاَلةتةدا تةعديلي قانون دةكات بؤ ئةو
تةتويري ثَيبكات، لَيرةش حماكمي ئَيمة دائيمةن كة تةنئيني قانونَيك دةكةن، كةتازة دةرضووة 
موالحةزاتي خؤي لةسةر دةدات و دةينَيرَيت بؤ وةزيري عةدل، وةزيري عةدل دةيداتة مةجلسي شورا، 

ي ثَي بكةن و لةوَي سةرلةنوَي ئيعادةي نةزةر دةكةنةوة لةو قانونةي كةدةرضووة، بؤ ئةوةي تةتوير
 .، سوثاسواقع الكوردستانيتةعديلةكة بهاوَينة سةري مع 

 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري رةرموو
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 :نوري مجيل تاَلةباني. بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يان ثَيدةكرَيت، من دوو تَيبينيم هةية يةكَيكيان سةبارةت بة هةَلسةنطاندني ئةو قانونانةي كةوا ئَيستا كار
لة وآلتاني ثَيشكةوتوودا بةتايبةتي لةرةرةنسادا، هةر قانونَيك، هةر برديارَيك دةربضَيت هةموو قانون 
ناسَيك بةتايبةتي مامؤستاياني قانون لة طؤظارة تايبةتيةكاندا هةَلسةنطاندني خؤيان سةبارةت بةو قانونانة 

ةزارةتي داد ئةطةر ئةو بؤضوونانةي الثةسةند بوو، وةكو بآلودةكةنةوة، ئةوةش دةبَيتة هؤي ئةوةي كةوا و
ثرؤذةيةك ئامادةي دةكات ودةينَيرَيت بؤ ثةرلةمان بؤ ئةوةي هةمواري ئةو قانونة بكرَيت، خاَلي دووةم 
سةبارةت بة سةرثةرشو كردني سةر زيندانةكان لة كوردستاندا، لةكاتي تاوتوَيكردني قانوني وةزارةتي كار 

وة كرا كةوا بةتايبةتي جةنابي هةردوو وةزير رَيك كةوتبوون لةسةر ئةوةي كةوا زيندانيةكان ثَيشنيازي ئة
لةذَير ضاودَيري وةزارةتي كاردا بَيت، ئَيستا موعةلةق ماوةتةوة لةثرؤذةي قانوني وةزارةتي داد ئةوة 

ةتي كارمان ثةسةند كرد، تائَيستا هيضي تَيدا نية، ئاماذةيةكي ثَينةكراوة لةو الشةوة ئَيمة قانوني وةزار
 .بةبَي ئةوةي كةوا باسي ئةو بارة بكةين ويةكاليي بكةينةوة، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وابنامن ئةو حةسم بووة كاك دكتؤر نوري، سجون عائيدي وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتية، حةسم كرا، 

 .لةقانوني ئةوان حةسم كرا، كاك حممد ررج رةرموو
 :َين حممد ررج ا دبةرد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زيندانيةكان لة عَيراقي ريدرداَلدا سةر بةوةزارةتي دادة، يةعين ئةبَيت لةهةرَيمي كوردستانيش ئةو 
تةنسيقة هةبَيت، يةعين مةعقول نية لةهةرَيمي كوردستاندا زيندانيةكان سةر بة وةزارةتي كاروباري 

ريدرداَليشدا سةر بةوةزارةتي داد بَيت، بؤية من لةثَيشةوة حةزم كرد بةردَين كؤمةآليةتي بَيت و لةعَيراقي 
 .جةنابي وةزير وةآلمي ئةوة بداتةوة لةسةر زيندانيةكان، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو مةوزوعة حةسم بوو، مامؤستا لةقانوني وةزارةتي كاروكاروباري كؤمةآليةتي ئةوة حةسم بوو، درا 

ةوة خيالرَيكة ئَيستاش هةر بةردةوامة، لةبةغداش هَيشتا بةتةواوةتي حةسم نةبووة وهةزار ردةئي بةوان، ئ
موختةليف دةدةن، ئةطةر بيشي طؤردين دةبَي ثرؤذةيةكمان بؤ بَيت لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة بؤ 

تهدف الوزارة اىل : اواًلدا هةمواركردني ياساكة، ئةو طؤردانكارييةي كة ئاماذةم ثَيكرد، واتة لةخاَلي يةكةم
، ئةوة تةعديل كرا بةوة، خاَليكي تريش ئينارة كرا، ئينجا حتقيق العدالة يف االقليم ومحاية حق املواطنني

، ئيًََستا ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية التعاون مع اجليهات العدلية يف تسليم اجملرمني
 .ي  سَييةمبةزؤرينةي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةكَيي لةطةَلدا نية؟  اية؟ رةرموونبادةسو بَلند بكات تك

 (:زانا)خضربةردَين قادر سعيد 
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةزير سةرؤكي باآلي وةزارةتة و بةرثرسة لة بةردَيوةبردني كارةكانيدا و هةموو برديارو  : ماددةي سَييةم

ني وةزارةت و ثَيكهاتة و دةستةآلتةكاني و هةموو كاروبارة رَينمايي ورةرمانَيك لة ضوارضَيوةي ئةركةكا
كارطَيردي و هونةرييةكان لةنَيو سنووري ئةم ياسايةو ياسا كار ثَيكراوةكان لةوةوة دةردةضَي و بةرثرسيشة 

 .لةبةردةم ئةجنومةني وةزيران بةو ناوةي كة ئةندامَيكي هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا
 :صطفىمبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةكانى سَييةم و ضوارةم و ثَينجةمى ثرؤذةكةوة هةية، لَيذنة ثَيشنياز / سَييةم

دةكات هةموويان لَيكبدرَين لة ناو ماددةى سَييةمدا و لة ذَير ناونيشانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت و بةم جؤرة 
 .دابردَيذرَيتةوة

 وةزارةت ثَيكهاتةكانى
- :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيكدَى: ماددةى سَييةم

سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة كارةكانى و ئاراستةكردنى سياسةتةكانى و : وةزير: يةكةم
سةرثةرشتى و ضاودَيرى كردنيان و بة سةرثةرشتى ئةويش هةموو برديار و رةرمان و رَينماييةكى بة 

ى بة ئةركى وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و دةسةاَلت و هةموو كاروبارة ياسايى و هونةريى و هةرضى ثةيوةند
دارايى و كارطَيرى و رَيكخستنةوة هةية جَيبةجَى دةكرَين بة ثَيى حوكمةكانى ياسا و، بةرثرسيشة 

ة هةندَى لة بةرامبةر ئةجنومةنى وةزيران بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا و، بؤى هةي
دةسةاَلتةكانى بداتة بريكارى وةزارةت يان بةرَيوةبةر طشتيةكان ياخود ئةوةى بة طوجناوى دةزانَى لة 

 .وةزارةتدا
يارمةتى وةزير دةدات لة ئاراستةكردنى وةزارةت و سةرثةرشتى كردنى كاروبارى : بريكارى وةزارةت: دووةم

كخسنت لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتةى كة لة اليةن وةزيرةوة ياسايى و هونةريى و دارايى و كارطَيريى  و رَي
 .ثَيى دةدرَى، بة مةرجَيك دةبَى دادوةر بَى و مارةكانى خؤى و سيئةتى دادوةريشى هةردةمَينَى

رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةر بةرَيوةى دةبات كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى : نووسينطةى وةزير: سَييةم
 .ت و ضةند رةرمانبةرَيكيش ياريدةى دةدةنلة ياسا هةبَي

رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةرَيوةبةر بةرَيوةى دةبات كة بردوانةمةى : نووسينطةى بريكارى وةزارةت: ضوارةم
 . بةرايى زانكؤى هةبَيت لة ياسا و ضةند رةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن

بةرَيوةى دةبات كة دةبَى دادوةر بَيت و  بةرَيوةبةرَيكى طشتى: بةرديوةبةرايةتى دادى طشتى: ثَينجةم
 .بةاليةنى كةم دةبَى لة سنئى دووةم بَيت

بةردَيوةبةرَيكى طشتى بةرَيوةى دةبات كة دةبَى : بةردَيوةبةرايةتى طشتى بؤ ثةميانطةى دادوةرى: شةشةم
 .دادوةر بَى لة سنئى يةكةم
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 :بةردَين حممد صاحل امساعيل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اما فيما يتعلق باملواد الثالثة والرابعة واخلامسة من املشروع فتقرتح اللجنة دمج مجيعها ضمن املادة / َاثالث
- :الثالثة وحتت عنوان تشكيالت الوزارة وصياغتها كاآلتي

 (تشكيالت الوزارة)
  -:تتألف الوزارة من التشكيالت التالية :املادة الثالثة

للوزارة واملسؤل عن اعماهلا وتوجيه سياساتها واالشراف والرقابة عليها  هو الرئيس االعلى: الوزبر: أواًل
وتصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة مبهام الوزارة وتشكيالتها 

ون ويكون مسؤواًل وصالحياتها وسائر شؤونها القانونية والفنية واملالية واالدارية والتنظيمية وفق احكام القان
امام جملس الوزراء باعتباره عضوا متضامنا فيه و له ختويل بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة او املدراء 

 .العامني أو من يراه مناسبًا يف الوزارة
دارية يساعد الوزير يف توجيه الوزارة واالشراف على شؤونها القانونية والفنية واملالية واال: وكيل الوزير: ثانيا

والتنظيمية ضمن الصالحيات اليت توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون قاضيا وحيتفط حبقوقه وصفته 
 .  القضائية

يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يف القانون ويعاونه عدد : مكتب الوزير: ثالثًا
 .من املوظفني

درجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يف القانون ويعاونه يديره موظف ب: مكتب وكيل الوزارة: رابعًا
 .عدد من املوظفني

 .يتوىل إدارتها مدير عام على أن يكون قاضيًا من الصنف الثاني على األقل: مديرية العدل العامة: خامسًا
 .الصنف األول يتوىل إدارتها مدير عام على أن يكون قاضيًا من: املديرية العامة للمعهد القضائي: سادسًا

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس موقتةرةحي ليذنةي قانوني ماددةي سَي وضوار وثَينج، كة تةشكيالتي وةزارةتة، 
موقتةرةحَيكيان هةية كة بكرَينة يةك ماددة، بةناوي تشكيالتي وزارة، كَي لةسةر ئةو موقتةرةحة موارقة 

رِازيية تكاية دةسو بَلند بكات؟ رةرموون، كَي رازي نية؟ بةكؤي كَي  ،ئةو سَي ماددةية بكرَيتة يةك ماددة
دةنط بوو بةيةك ماددة، ئةو تةشكيالتي وةزارةتة كة بةو شَيوةية هاتووة زؤربةي وةزارةتةكانيش 

 .هةروابووة، كةس موالحةزةي هةية لةسةري كاك كريم حبري رةرموو
 :بةردَين كريم حبري عبدا 

 .ةنبةردَين سةرؤكي ئةجنوم
وكيل الوزير من تةحةروزم : من تَيبينيم لةسةر خالَِي دووةم وشةشةم هةية، خالَِي دووةم كةدةَلَيت ثانيا 

 (ًَعلى ان يكون قاضيا)هةبوو لةليذنةي ياسايي لةسةر ئةو خاَلة، بؤية لَيرةدا باس دةكةم، لة ئاخري دةَلَيت 
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شةرعيةت دةدةين بةوةي كة دةبَي قازي سياسي  ماناي واية ئَيمة لةثةرلةمان خؤمان ،يةعين وةكيل وةزير
يةعين وةكيل وةزير، دائيمةن ثؤستَيكي سياسية، اليةنَيك دةست نيشاني  ،بَيت، واتة سةر بةاليةن بَيت

دةكات لةالي ئَيمة وةكيل وةزير سياسية سةربةحنبَيك نةبَيت حنبَيك بةوةكيل وةزيري دانانَيت، بؤية 
ساَلة موحامية 04ساَل،  15ساَل،  14يان ياسايي بَيت، كة ثسثؤرِدة، حماميةك  داواكارم بَلَين قانوني بَيت

تواناي هةية ئيختصاصي هةبَيـت بؤ ئةو كارة، رراوانرت بكرَيت لةوةي كة ببةسرتَيتةوة بةس قازي، ئةوة 
جيي يةك، دوو، ئةوةي معهدي قةزائي بةرداسو بؤ دةبَيت هةر قازي بَيت، شةخصَيكي قانوني، بَيت خةر

قانون بَيت، ممارةسةيةكي زؤري هةبَيت لة بواري قانوندا دةتوانَيت معهدي قةزائي بةردَيوة بةرَيت، بؤية 
 .من تَيبينيم لةسةر ئةو دوو خاَلة هةية، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نية، وةَلآل تَيبينيةكان من خؤم ئةوةي يةكةمت جواب دةدةمةوة، وةكيلي وةزير مةنصةبَيكي سياسي 

بةعةكسةوة رةنية جا حنب ئيختياري دةكات دةبَي بؤ وةزارةتي ئةشغال نابَيت كةسَيك ئيختيار نةكات 
وةكيل وةزير بؤ وةزارةتي دارايي نابَيت يةكَيك بَيت خةرجيي ئيدارةو ئيقتيصاد ئيختيار نةكات، رةنية 

كرَيت دةبَيتة هاوكاري، شةرت نية دةبَيت لةكارةكةي بنانَيت، بؤية وةكيلي وةزارةتي داد دةبَي ئاماذة ب
وةزير بيت، ئةطةر وةزير قانوني نةبَيت، دةبَي وةكيلةكةي قانونيةكي زؤر باش بَيت، دةرةجةيةكي زؤر 

 .باشي هةبَيت، كاك راروق تؤ ردةئيةكت هةية؟ ئةي ئَيوة ليذنةي ياسايي هيض رةئيتان هةية
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .ةجنومةنبةردَين سةرؤكي ئ
ئَيمة موسردين لةسةر ردةئي خؤمان كة موناقةشةمشان كردووة وةخو خؤي رةئي ئَيمة وةكو كاك راروق 

 .دةرةرمووَيت، مادام مودير عام قازي بَيت مةرروزة بةتةريقةي ئةو ال وةكيل وةزيريش قازي بَيت، سوثاس
 :بةرِدَين سةرؤكي ئةجنومةن

هةرحاَل يةعين تؤ رةئيت ئةوةية كةنووسراية لة رداثؤرتةكةدا،  ة، بقضاةمعهدةكةش هةر ناوةكةي معهدي 
كَيي لةطةَلداية بادةسو  ،دةخيةمة دةنطةوة ،ئةو ماددةية ثاش ئةوةي كةتةوحيد كرا تةشكيالتي وةزارةتة

 .بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط قبوَلكرا، بردؤن بؤ ماددةي دواتر
 (:زانا)خضر سعيد درقا بةردَين 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :دةزطاكاني داد لةمانةي خوارةوة ثَيكدَين: يةكةم

 .ئةجنومةني راوَيذكاريي بااَل-1
 .داواكاري طشو -0
 .دةستةي سةرثةرشو دادي -3
 .بةردَيوةبةرايةتي طشو تؤمار كردني خانووبةرة -0
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 :ن و ئةمانةي ثَيوة دةلكَيبةردَيوةبةرايةتي طشو رةرمانطة دادييةكا -5
 .بةردَيوةبةرايةتي جَي بةجَي كردن-د

 .رةرمانطةكاني دادنووسةكان -ب
 .بةردَيوةبةرايةتييةكاني ضاودَيري ناكامةكان -ج
 .بةردَيوةبةرايةتي طشو ضاكسازي طةورةو مندااَلن -1

يةكاني جَي بةجَي دةكات، دةزطاكاني داد بةثَيي ياساي تايبةت بةخؤي كارو ئةرك و تايبةمتةندي: دووةم
 .بةمةرجَيك لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك نةبَيت

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( ماددةى ضوارةم)بةاَلم ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى شةشةمى ثرؤذةكةوة هةية و دةبَيتة ذمارةى / ضوارةم
 .جؤرة دابردَيذرَيتةوة بةثَيى ثَيشنيارى لَيذنة، بةم

 :دةزطاكانى داد لة مانة ثَيكدَى: يةكةم
 .ئةجنومةنى شووراى هةرَيم -1
 .دةستةى سةرثةرشتى دادوةرى -0
 . داواكارى طشتى -3
 .بةردَيوةبةرايةتى طشتى تؤماركردنى خانووبةرة -0
وانامةى بةرايى زانكؤ و بةردَيوةبةرَيكى طشتى خاوةن برد: بةردَيوةبةرايةتى طشتى رةرمانطةكانى داد -5

 : خاوةن شارةزايى و كارامةيى بةرَيوةى دةبات و ئةمانةى خوارةوةى ثَيوة دةلكَين
 (.تنفيذ)بةرَيوةبةرايةتيةكانى جَيبةجَى كردن  -د

 .رةرمانطة دادنووسيةكان -ب
 .بةرَيوةبةرايةتييةكانى ضاودَيرى ناكامةكان -ج
 (.ائعى كوردستانوةق)بةرَيوةبةرايةتى رؤذنامةى رةرمى  -د

دةزطاكانى داد ئةرك و تايةبتمةنديةكانى خؤيان بةثَيى ياسا تايبةتيةكانيان جَيبةجَى دةكةن : دووةم
 .بةجؤرَيكى وا كة لة طةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك نةبن

 
 

 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل
 . بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

حسب مقرتح اللجنة ( املادة الرابعة)ادسة من املشروع والتى سُتصبح برقم أما فيما يتعلق باملادة الس/ رابعًا
- :نقرتح صياغتها كاآلتي
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 :املادة الرابعة
- :تتألف أجهزة العدل من: أواًل
 .جملس شورى االقليم -1
 .هيئة األشراف العدىل -0
 .األدعاء العام -3
 .مديرية التسجيل العقاري العامة -0
يتوىل ادارتها مديرعام حاصل على شهادة جامعية أولية و من ذوي اخلربة : دوائر العدليةاملديرية العامة لل -5

- :و املمارسة وترتبط بها
 .مديريات التنفيذ -أ

 .دوائر كتاب العدل -ب
 .مديريات رعاية القاصرين -ج
 (.وقائع كوردستان)مديرية اجلريدة الرمسية  -د

صاتها وفق القوانني اخلاصة بها مبا اليتعارض مع أحكام هذا متارس أجهزة العدل مهامها وأختصا: ثانيًا
 .القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ماددةيةش طؤردانكاري بةسةردا هاتووة، بةو شَيوةي كةليذنةي قانوني خوَينديةوة، كَي موالحةزةي 

 .هةية لةسةر ئةو ماددةية؟، رةرموو كاك دكتؤر دلَير
 :حقي شاوةيسدلَير امساعيل .بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثيَِم وابَي سةبارةت بة خاَلي يةكةم ئةجنومةني شوراي هةرَيم، بؤ ئَيمة لة هةموو وةزارةتَيكدا 
ئةجنومةنَيكي راوَيذكارميان هةية، بؤ ئةميش وةكو وةزارةتةكاني تر ئةجنومةنَيكي راوَيذكاري نةبَيت، 

وي وةزارةت نةبَي؟ ئةطةر هةرَيم بَيت بؤضي سةر بةسةرؤكايةتي هةرَيم دووةم بؤ ناوي هةرَيم بَيت بؤ نا
نةبَيت ئةو ئةجنومةنة، ئةمة يةك لةاليةكي ترةوة خاَلي ثَينجةم بةردَيوةبةرايةتي طشو رةرمانطةكاني داد، 

، لةسةر تةراصيلي دراوةتَي، بةردَيوةبةرة طشتيةكاني تر ئَيمة لة هيض وةزارةتَيكدا تةراصيلمان نةداوةتَي
ئةساسي ئةوةي كةوا وةزير خؤي صةالحياتي هةبَيت وطؤردانكاري تَيدا بكات، ئةطةر لةياساكةدا بينووسني 
رةنطة ئةوة تؤزَيك زة ةت بَيت، بؤية بةتةصةوري من ئةو تةراصيلةش نةمَينَيت ئاسانرت دةبَي 

 .ولةئايندةدا كاري جةنابي وةزيريش ئاسانرت دةكات، زؤر سوثاس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 

 .ثَيم باشة ليذنةي ياسايي جواب بدةنةوة ضونكة دوو خالَِي طرنطي تةرح كرد
 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةجنومةني شوراي هةرَيم كة باسي دةكةين رةرقي هةية، لةطةَل ئةجنومةني ئيستيشاري، ضونكة ئةطةر 

ئةو ئةجنومةنة هةر هةية وثَيكهاتووة لةماددةي ثَينجةم، ئةمة شتَيكي ترة كة  تةماشا بكةين لةدواوةوة
دةتوانني بَلَيني مهامي زؤري هةية، يةكةم تةدويين قانونة، دووةم ئيستيئتاية، سَييةم حمكةمةيةكي ئيداري 

ئةوةندة تَيداية ئةوة شتَيكةو ئةوي تريش شتَيكي ترة، رةرقيان زؤرة، ئةوة شبه حمكةمةشة، نةك هةر 
ئةوة يةكيان، ناوةكةمشان لةئيستيشاري كردة شورا، ضونكة ئيستيشاري ماناي ئةوةية مولنيم نية، وة 
بةئيعتيبار جملسي شورا ثرت مةرهومي دةطةيةنيَ، ئيستيشاري مولنيم نية ئةحكامةكاني، بةينةما ئةحكامي 

وي بؤ لةهةموويان عادةتةن خول ئةو مةجلسةي مولنمية ئةوة لةاليةك، ثاشان جةنابي كاك دكتؤر رةرمو
نةكراوةتةوة، بؤ لةموديريةي عامةي داديةكان، رةرمانطة داديةكان خول كراوةتةوة، ئةوة لةبةر ئةوةية 
ضونكة ئةو رةرمانطانة قابيلي تةغرينية، وةزير بتوانَي بيطؤردَي ودةجمي بكات وزةمي بكات ودةجمي بكات، 

بةتن هةريةكة نةك ئةوة قانوني خؤشي هةية، لةبةر ئةوة ئةمانة لةدةسو ئةو نية، شو خاص وتاي
 .ناتوانني ئةوة بطؤردين، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئارام رةرموو

 :بةردَين ئارام رسول مامند
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

زي طةورةو وةَلآل من تةنها ثرسيارَيكم هةية سةبارةت بةبردطةي شةش، بةردَيوةبةرايةتي طشو ضاكسا
كة لةثرؤذة ئةصَليةكةدا هاتووة، بةآلم لةثَيشنياري ليذنةي ياساييدا تَييدا نية، ديارة ئةمة الدراوة . مندااَلن

 .لةبةر ئةوةي ثةيوةندي بةو وةزارةتةوة نية، ياخود ئيشكالَيكي تر بَيت، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير رةرموو
 :شريفبةردَين دلَير حممد 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من بةرداسو لةسةر خاَلي يةكةم لة كةليمةي شوورا، من ثَيم واية ئةوةي مامؤستا كاكة وتي لةرووي 
حمتةواوة راستة، بةآلم ثَيم وابَي هيض تةئسري ناكات لةناوةكة وةكو مصتةلةحةكة، باشرتة هةر جملسي 

ةن لةكوردستاندا تاكو ئَيستا كةليمةي شوورامان بةكار استشاراتي عوليا بَيت نةك شورا، ئَيمة ئةصَل
نةهَيناوة بؤ هيض حاَلةتَيكي قانوني يان دةزطايةك كة ثةيوةندي بةو ناوةردؤكةوة هةية كةوا مامؤستا باسي 
كرد، لةبةر ئةوة من بةش بةحاَلي خؤم ثَيم واية لة ئةصَلي ثرؤذةكةدا كةلةوةزارةتةوة هاتووة، ئةوة 

اوترة ومةرهومَيكي واقعي ترو طوجناوترة لةرووي قانونيةوة، شوورا زؤرتر بؤ حاآلتي ديين باشرتةو طوجن
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ووةقئي ديين وئةوانة لةوآلتي ئَيمة بةكاردَيت زياتر بةتايبةتي لة ديين ئيسالميدا شوورا كةليمةيةكة بؤ 
 .سوثاس ،ئةو هةيئةتانة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زَيك ئةوةمان بؤ روون بكةيتةوة، ضونكة لةالي منيش زؤر روون نية، جةنابي وةزير ئةطةر بكرَيت تؤ

جملسي شووراي ئيقليم، جارَي ئةوةلةن جملسي شووراي وةزارةتة، نةك ئيقليم ئةوة يةك، دووةمينيش 
 .شووراكة ئةطةر بؤمان روون بكةيتةوة

 :وةزيري داد/ بةردَين راروق مجيل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

خو خؤي ثرؤذةكةمان كردة جملسي ئيستيشاري بةوئيعتيبارةي كةوا زياتر ئيشوكارةكاني زياتر ئَيمة وة
ئيستيشارية لةوةي كةوةكو شوورا بَيت وةكو ئةو برادةرة باسي كرد، شوورا زياتر كةليمةيةكة بؤ بةعنَي 

ي ليذنةي قانوني كة مةسائيل كة عيالقةي بةمةسائيلي دينيةوة هةبَيت دوترَيت، بةآلم دوايي لةكؤبوونةوة
ئَيمةش حازر بووين دياربوو برادةران زؤرينةيان رةئيان ئةوة بوو كة جملسي شوورا بَيت، ئةطةرنا ئَيمة 

 .ثرؤذةكةمان ئيستيشاريية، ئاوامشان بةباش زاني، سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئيقليمةكةشي لَي الببةن، ضونكة وةَلآل من ثَيم باشة وبرادةرانيش ئاماذةيان ثَيكرد، جملسي ئيستيشار
ئيقليمةكة ئةوة هي وةزارةتة، جملس ئيستشاري ئةطةر جةنابي وةزير موارقة ئةوة هةر وابَيت اجمللس 
االستشاري بَي ئيقليم،  ئةطةر جةنابي وةزير موارق بَيـت اجمللس االستشاري االقليم كوردستان عائيدي 

 .وةزارةتة ئةو جمليسة
 :وةزيري داد/ ل صادقبةردَين راروق مجي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يستشاري اعلى بَيت، ئَيمة ثرؤذةكةمان جملسي استشاري اعلى بوو بةآلم ثَيم وانية تةئسري بكات، جملسي ئ

ماناي واية دةبَيتة هةرَيمي كوردستان يةعين شتَيكي تايبةت  ،وتت جملسي ئيستشاري هةرَيمضونكة كة تؤ 
عةدلة، جملسي استشاري اعلى بَيت وناوةكةي ئيرت كيئايةتة ئةوة جملسَيكة سةر  بةآلم سةر بةوةزارةتي

 .بةوةزارةتي عةدل، خؤ ئةوة نية تاكةليمةي هةرَيمي ثَيوة بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد ررج
 :بةردَين حممد ررج ا د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
نية بةبةكارهَيناني دينيةوة، ضوةتة ناو قةوانينيشةوة ئةو  وائةزامن كةليمةي شوورا لةشةرقدا رةبو

وآلتانةي كةوا دوو غوررةيان هةية لةثةرلةماندا غوررةيةكيان ناوي شوراية، جملسي شورا لةمصر هةية، لة 



 544 

وةي كة ئَيمة هةر بَلَيني بؤ مةجالي ديين بةكار دَيت، بةجنائري هةية، لة مةغريب هةية، يةعين رةبو نية 
ةزارةتي عةدل خؤي بةرهةمهَينةري ياسايي نية، عةروو ئةحكام نية، بةَلكو كؤمةَلَيك جملسي هةية دوو و
وةكو مةسةلةن حمكةمةي تةميين ئةوانة مةجليسةكةن ئةوانة مةجليسةكة  (القضاء العلياجملس )وةكو 

ستيشاري لةدوواوة ثَيك ئةهَينن، لةبةر ئةوة دةبَي قةرارةكانيشيان مولنيم بَيت، يةعين غةيري ئةوة ئي
هاتووة، لةماددةي دواي ئةوة هاتووة، كةوا بوو كةليمةي شووراكة بؤ ئةوةية قةراراتةكاني مولنيم بَيت، 
جملسي ئةعالي قةزاي تياية، حمكةمةي تةمييني تَيداية، لةوانةية حمكةمةي ئيستيئنايف تَيدا بَيت، راستة 

لةرووي بةرهةمهَيناني ئةحكامةوة ئةوان ئةبَي سةر بةوةزارةتي عةدلن لةرووي ئيدارييةوة، بةآلم 
 .قةراراتيان مولنيم بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةوةي الي منيش هني نةبَيت ئَيستا تؤزَيك روونرتة، ئَيستا قسةتان ثَيدةدةم بةس با تةوزحيةكة بدةم، 
امةزراندني مةجلسَيكي ثرؤذةيةك هةية لةحكومةتةوة هاتووة ثَيشرت، ثرؤذةكة بؤ قانونَيكة بؤ د

ئيستيشاري باآل لةهةرَيمي كوردستان، ئةو مةجليسة سةر بةوةزارةتي عةدل دةبَيت، جا ئَيمة هَيشتا 
ثرؤذةكة لةاليةن ثةرلةمانةوة دةرنةضووة، خوَينراوةتةوة، واتة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، ئةم 

ية ببَيتة قانون و ئةو جملسةش دادةمةزرَيت، قانونةي وةزارةتي عةدل لةبةر ئةوةي ئةو ثرؤذةيةي كة هة
ئةو مةجلسة مةسئوليةتةكةي عائيدي وةزارةتي عةدل دةبَيت، بؤية ئةو ئيلتيباسة المان روون بَيت ئةو 
جمليسة هةر ئةو ئيستشارية نية، كة لةوةزارةتةكاني تردا دامان ناوة، هةيئةتَيكة بةقانون دادةنرَيت 

بَيت، جَيطري دةبَيت مةجلسي دةبَيت، ئةمة تةشكيالتَيكة سةر بةوةزارةتي تةشكيالتي دةبَيت، سةرؤكي دة
عةدلة، لةبةر ئةوة ئةو تةوزحية زؤر برادةر ليَي تَيكةَل بووة، الي منيش وابوو، بةآلم ئَيستاكة كةثرؤذةكةم 

كةهاتووة  ديت لة ئةساسةوة، بؤية وامان لَيكرد تةنها ئةوةندةية كةناوةكة دةمَينَينت، ثرؤذةكة ئةصَلي
دةَلَيت قانون اجمللس االستشاري االعلي القليم كوردستان، ثرؤذةكة ئاوا هاتووة، يةعين شوورا نية لةبةر 
ئةوة من ثَيم باشة لةباتي جملس شورى لالقليم هةروةكو ئةوةي حكومةت بَيت، قانون اجمللس االستشاري 

ةبَيت وجَيطاي دةكةينةوة، كاك كاكة زة ةت االعلي القليم كوردستان، ئاوا بردوات تةبيعيةو ثرؤذةكةش د
نةبَي ضونكة ئةو ثرؤذةية هَيشتا ئيقرار نةكراوة وتةشكيالتةكةش نةبووة، بةآلم ئيقرار دةكرَيت نازانني 
ضؤن ئيقرار دةكرَيت، ناوةكةي ضؤن دةبَيت، بةآلم الي كةمي ناوة ئةساسيةكة هةر دةمَييَن، اجمللس 

دستان ئةطةر ئاوا ئيقراري بكةين دةبَيتة عائيدي ئةجنومةني وةزيران، لةبةر االستشاري االعلي القليم كور
ئةوة بنووسرَيت اجمللس االستشاري ئةو قانونة دوايي ضؤن دةرضوو ئةوة مةرهومة كةمةقسةدمان ئةوةية، 

ونكة واتة لةباتي جملسي شوورا اجمللس االستشاري، بَيت، ئةوةية ئيرت بردايةوة هةمواركردني قانونةكة، ض
عائيدي ئةجنومةني وةزيران بَيت، ئةطةر اقليم  و ئةطةر بَلَيني القليم كوردستان، بة رِدةئي خؤم دةبَيت

 .كوردستانةكةت دانةنا ئةوة جياوازة، كاك سعدالدين رةرموو
 :بةردَين مال سعدالدين عبدا  مولود
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ة دةَلَيت با شوورا نةبَيت استشاري بَيت رةرق لةمابةيين من تةنها يةك ثرسيار دةكةم، ئةو كةسةي ك

شووراو استشاري ضية؟، استشارة يةعين تةَلةبي مةشورةت، يةعين بؤ ئةوةي لةو مةجلس ئيستيشارية 
مولنةم نةبَيت، بة شوورا، ئةوة يةعين مةشورةت، ئيحتيمالي ئةوةشي تَيداية لةكؤتاييدا بطةنة 

 .نةتيجةيةك، ئةوة رةرقةكةيةتي
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني ضي دوو رةرقي هةية، رةرقَيكي قانونية، ئَيمة قانوني هةموو وةزارةتةكامنان بة ئيستيشاري داناوة، 
ناكرَيت لةوةزارةتي ئةوقاف يان وةزارةتي عةدل رةقةت بيطؤردين، دوو ئيستيشاري ئةوةية بةئةكسةريةت 

نة كةليمةكة ئيستيشارة وةربطرَيت، بةآلم من مةسئومل دة وئةقةليةت لَيرة شةرت نية وابَي، مومكي
موستةشارم هةية، دةيةكة بَين ئةكسةريةت وةربطرن ورةرزي بكةن لةسةر من، كةليمةكة لَيرةدا هينة 
بةآلم شوورا بةمةرهومة دينيةكةي، بةمةرهومي مةنتقةكةش شوورا ئةوةية كَي بةئةكسةريةت رةئياندا 

 .ن ثَيوةي، كاك عومةر رةرموودةبَي هةموويان مولنةم ب
 :بةردَين عمر عبدالر ن علي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية وةكو مةشروعة ئةصَليةكةي خؤي مبَينَيتةوة ضونكة ئةمة وةخو خؤي لةقانوني ثَيشوودا 

راوة جَيطاي ئةو ديوانَيك هةبوو ثَيي ئةوترا ديواني تةدويين قانونى، ئةم جملسي ئيستيشارية كة ئَيستا دان
دةطرَيتةوة، رةتاوي قانوني دةردةكات، ئةو شتانةي كةوا غموزي هةية لة ناحيةي قانوني ئةو تةوزحيي 
لةسةر دةردةكات وةمولنةميشة بؤ هةموو اليةكاني كة، هةرضةنديشة ئةمة دائريةيةكي موستةقيلة ئةو 

من ثَيم واية مةجلسي ئيستيشاراتي عولياي دائرية موستةقيلة خاصة بةو ريعايانةي كة تيايدا دةردةكرَيت، 
 .ئيقليم مبَينَيتةوة، ناوَيكي موناسيبة بؤي، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .شَيخ رتاح نةقشةبةندي رةرموو

 :بةردَين رتاح عبدا  نقشبةندي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ني تري لَيدَيت زياتر، ئةطةر ئيستيشاري من ثَيم واية ئةو شووراية نةبَيت باشة، ضونكة بؤني برادةرةكا
مبَينَيتةوة ض موشكيلةي نية، ئةطةر نةمَينَيتةوة جملس االعلى لوزارة العدل ئيقليمةكةي الببةين 

 .العاليةكةي بؤ وةزارةتي عةدل ض موشكيلةي نية ئيال ئيستيشاري بَيت موشكيلةي نية، لةطةَل رَينمدا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ك راروق من رةئيةكت دةدةمَي، ئةمن ثَيم واية ناوةكة غةَلةتة، جملس استشاري هةر ناوةكة وةَلآل كا
غةَلةتة ضونكة جَيي تةدويين قانون ناطرَيتةوة، ئةو موهيماتةي كةثَيي سثَيراوة لةقانون ولةو شتانة 

 .بةحةقيقةت هيضي ئيستيشاري نابَيت، ناوَيكي ترتان لَي بناية
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 :وةزيري داد/ دقبةردَين راروق مجيل صا
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةشَيكي ئَيشةكاني ئةوةي ديواني تةدويين قانوني دةيكات وةكو ئَيستا كاك عومةر ئيشارةتي ثَيدا، بةشَيكي 
تريشي مةسائيلي مةحاكمي ئيداري وئةوانةية،كة دادةمةزرَيت، بؤية ئةو ئيشةي كةوا عيالقةي 

طاي تةدويين قانوني ثَيشان دةطرَيتةوة، ئةوة مةجلسي ئيستشارية ئةو بةمةسائيلي قانونيةوة هةية، كة جَي
مةجلسة، بؤية من ثَيم واية ناوةكةي ناوَيكي باشة جملسي ئيستشاري، بةآلم ئةعالشي لةطةَل بَيت، بةآلم 
هةرَيمي ناوَيت، ضونكة ئةو جملسة هي وةزارةتي عةدلة وةزارةتي عةدليش بؤخؤي عائيدي هةرَيمي 

 .ة، ثَيويست ناكات ناوي بَيتكوردستان
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك نوري رةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دا بةبردياري ئةم ثةرلةمانة دةستةيةك دروستكرا بةناوي دةستةي قانوني 1990سةبارةت بةو ناوة لةساَلي 

ة بوو كةوا ثرؤذةي قانونةكان بؤ ثةرلةمان ئامادة بكةن، لةهةمان باآل، ئةركي سةرةكي ئةو دةستةية ئةو
كاتيشدا وةكو رداوَيذكارَيك بَيت بؤ حكومةت وثةرلةمان، بةآلم ئَيستا ئةركي ئةم دةزطا نوَيية ئةوةية 
ثرؤذةي قانون بؤ وةزارةتي عةدل ئامادة بكات، كة لةهةمانكاتيشدا ئةركي قةزاي ئيداريش ئةبينَيت، 

ةبَي ناوَيكي بؤ بدؤزينةوة كة بطوجنَيت لةطةَل ئةو دوو ئةركة تازةية، ديواني تةدويين قانونية كةواتة ئ
لةهةمانكاتيشدا ئةركي قةزاي ئيداريش ئةبينَيت، ناكؤكي لةبةيين وةزارةتةكان روو دةدات، لةنَيو هةندَيك 

ويةكاليي ئةكاتةوة، بؤية وا  وةزارةت لةطةَل سةرؤكايةتي ئةجنومةندا ئةم دةستةية بردياري لةسةر ئةدات
ئةزامن ئةطةر ناوي دةستةي ياسايي بَيت، ئةوة وابنامن كارية ئةتوانني بَلَيني بةهةردوو ئةركةكة 
هةَلدةستَيت، راوَيذكاري وةزارةتة وثرؤذةي قانونةكان ئامادة دةكات، لةهةمان كاتيشدا ئةركي وةزارةت 

 .ئةركي قةزاي ئيداريش ئةبينَيت، زؤر سوثاس
 :ةردَين سةرؤكي ئةجنومةنب

وةَلآل حةلَيكي وةسةت ئةوةية ناوةكةي جملسي ئيستيشاري بَيت، دوايي كة قانونةكةمان موناقةشة كرد، ض 
ناوَيكي وةرطرت لةكؤتاييدا خاَلَيكي تَيدا دةبَيت، قانون وةزارةتي عةدل دةبَيت بردطةي ئةوةندة، ئةو ناوةي 

ةينة اجمللس االستشاري بَي ئيقليم وئةو شتانة بَي ئةعالش، دوايي دةخةينة ناو، لةبةر ئةوة ناوةكةي دةك
لةقانونةكة كةموناقةشةمانكرد صيغةي نيهائي ضي وةرطرت، ئةوةش هةمواردةكرَيتةوة، كاك سةردار 

 .رةرموو
 :بةردَين سردار صباح بوزو هركي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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جمللس القانوني االعلى، هةم ئيننيبات ئيداري لةخؤ من ثَيشنيار دةكةم ناوي ئةو هةيئةتة بكرَيتة ا
دةطرَيت، هةم ئةوةي كة دكتؤر نوري باسي كرد، يةعين كة هةيئةتَيكي راوَيذكاري بوو، ضؤن قةزاي ئيداري 

 .تَيداية، بةآلم جملس قانون االعلى ثَيم وابَي هةمووي لةخؤ دةطرَي، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثرؤذةيةكمان بؤ هاتووة لةاليةن حكومةتةوة كةي ئةو ثرؤذةيةمان موناقةشة كرد، ض ئةزاني ضؤنة 
ناوَيكمان لَينا ئةو ناوة تةسبيت، دةبَيت ئةو قانونةي ئَيستا هةمواردةكرَيت، كاك بارزان ضيت هةية 

 .رةرموو
 :بةردَين بارزان عبدا  نصرا 

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وابَي جملسي شووراي دةولةي ثَي ئةَلَين، ئةوةي كةبةو ئةرك ومهامة هةَلدةسَيت، ئةكرَي لةعَيراقدا ثَيم 

 .لةسةر هةمان ناو بَيت
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

بةهةرحاَل هةر شتَيكي عَيراق هةبَيت دةكرَي ئةوة، هةر ئةمردؤ دوو شتمان دؤزييةوة كة خةلةلي تَيدا 
و لَي دةنَيني هةتاكو قانونةكةي تر ئيقرار دةكةين ئةو كاتة هةية، بةهةرحاَل جملسي ئيستشاري نا

دةيطؤردين، بةو طؤردانكارييةي كةلةسةر ئةو ناوةي كردمان واتة جملس شووراكة دةبَيتة اجمللس االستشاري 
دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةي دةنط 

 .رطريا، تكاية بؤ ماددةيةكي تروة
 (:زانا)خضر بةردَين قادر سعيد

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي حةوتةم

 :و لةمانة ثَيك دَيت(ئةجنومةني وةزارةتي داد)ئةجنومةنَيك لة وةزارةت ثَيكدَيت ثَيي دةطوترَيت : يةكةم
 .سةرؤكة: وةزير-1
 .جَيطري سةرؤكة: بريكاري وةزارةت -0
 .ئةندامة: كي ئةجنومةني راوَيذكاري طشوسةرؤ -3
 .ئةندامة: سةرؤكي داواكاري طشو -0
 .ئةندامة: بةردَيوةبةري طشو داد -5
 .ئةندامة: بةردَيوةبةري طشو تؤمار كردني خانووبةرة -1
 .ئةندامة: بةردَيوةبةري طشو رةرمانطة دادييةكان -2
 .ئةندامة :بةردَيوةبةري طشو ضاكسازي طةورةو مندااَلن -1
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يان هاوشاني و خاوةن شارةزايي و , مةرجة بةردَيوةبةري طشو خاوةن بردوانامةي زانكؤ بَيت لة ياسا: دووةم
 .ساَل كةمرت نةبَيت( 15)خنمةتَيك بَيت لة 

ئةجنومةن مانطانة لةسةر بانطهَيشو سةرؤك جارَيك كؤ دةبَيتةوةو لة كاتي نةهاتنيشي جَيطرةكةي : سَييةم
 .َيتةوةجَيي دةطر

نيسابي بةستين ئةجنومةن بة ئامادة بووني دوو لةسةر سَيي ئةنداماني تةواو دةبَيت و برديارةكاني : ضوارةم
بة زؤرينةي دةنطي ئةندامة ئامادة بووةكان دةدرَيت و لة كاتي يةكساني بووني دةنطةكانيش ئةو اليةنة 

 .ثةسند دةكرَيت كة سةرؤكي لةطةَلداية
كرتَيرَيكي دةبَيت كة خاوةني بردوانامةي بةرايي زانكؤ بَيت لة ياسا و كاروباري ئةجنومةن س: ثَينجةم

 .ئةجنومةن رَيك دةخات
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةى )ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةوتةمةوة هةية لة ثرؤذةكةدا و كة دةبَيتة ذمارة / ثَينجةم
 :نة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوةلَيذ( ثَينجةم

 :ماددةى ثَينجةم
  -:و لة مانة ثَيكدَى( ئةجنومةنى وةزارةتى داد)ئةجنومةنَيك لة وازارةت ثَيكدَى ثَيى دةطوترَى : يةكةم

 .سةرؤك: وةزير -1
 . جنومةن دةكاتئةندامة و لة كاتى ئامادةنةبوونى وةزير سةرؤكايةتى ئة: بريكارى وةزارةت -0
 .ئةندامة: سةرؤكى ئةجنومةنى شووراى هةرَيم  -3
 .ئةندامة: سةرؤكى دةستةى سةرثةرشتى داد -0
 . ئةندامة: سةرؤكى داواكارى طشتى -5
 . ئةندامة: بةردَيوةبةرى دادى طشتى -1
 .ئةندامة: بةردَيوةبةرى طشتى رةرمانطةكانى داد -2
 . ئةندامة: ةرىبةردَيوةبةرى طشتى ثةميانطةى دادو -1
 . ئةندامة: بةردَيوةبةرى طشتى تؤماركردنى خانوو بةرة -9

ئةجنومةن لة مانطَيكدا جارَيك كؤبوونةوةيةكى ئاسايى دةبةستَى و سةرؤك بؤى هةية بة شَيوةيةكى : دووةم
 .نائاسايى داواى بةستنى بكات هةر كاتَيك ثَيويستى بةوة هةبوو

ةرؤك يان جَيطرةكةى لة كاتى ئامادةنةبوونى و بة ئامادةبوونى دوو ئةجنومةن بة سةرؤكايةتى س: سَييةم
لةسةر سَيى ئةندامان كؤدةبَيتةوة و بريارةكانى بة زؤرينةى دةنطى ئةندامة ئامادةبووةكان دةردةضَى و لة 

 . كاتى يةكسانى بوونى دةنطةكان ئةو اليةنة ثةسةند دةكرَى كة سةرؤكى لة طةَلداية
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رتَيرَيكى دةبَى كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى لة ياسادا هةبَى، كاروبارى ئةجنومةن ئةجنومةن سك: ضوارةم
رَيك دةخات و خشتةى كارةكانى ئامادة دةكات و بة ئةندامةكانى رادةطةيةنَى و ثوختةى ئةو قةزييانة 

 . دةدةندةكات كة خراونةتة بةردةمى لة طةَل طةياندنى برديارةكانى داو ضةند رةرمانبةرَيك ياريدةى 
 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
أما فيما يتعلق باملادة السابعة من املشروع والتى سُتصبح برقم املادة اخلامسة فتقرتح اللجنة / خامسًا

- :صياغتها كاآلتي
 : املادة اخلامسة

 : و يتكون من( جملس وزارة العدل)يشكل يف الوزارة جملس يسمى بـ: أواًل
 .رئيسًا/ الوزير -1
 .عضوًا و يرأس اجمللس يف حالة غياب الوزير: وكيل الوزارة -0
 . عضوًا -رئيس جملس شورى االقليم  -3
 .رئيس هيئة االشراف العدىل ـ عضوًا -0
 .عضوًا –رئيس األدعاء العام  -5
 .عضوًا –مدير العدل العام  -1
 .عضوًا –مدير عام الدوائر العدلية  -2
 .عضوًا –رعام املعهد القضائى مدي -1
 .عضوًا –مدير عام التسجيل العقارى  -9

يعقد اجمللس أجتماعًا أعتياديًا مرة واحدة يف الشهر وللرئيس دعوته لالنعقاد بصورة أستثنائية كلما : ثانيًا
 .دعت احلاجة اىل ذلك

ضائه ويتخذ قراراته بأغلبية ينعقد اجمللس برئاسة الرئيس أو نائبه عند غيابه وحبضور ثلثي أع: ثالثًا
 .األعضاء احلاضرين وعند تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس

يكون للمجلس سكرتري حاصل على شهادة جامعية أولية يف القانون، ويتوىل تنظيم أعمال اجمللس : رابعًا
تبليغ قراراته و يعاونه عدد وحتضري جدول أعماله و تبليغها اىل األعضاء وتلخيص القضايا املعروضة عليه و

 .من املوظفني
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةلةن سَييةم دةبَيتة رئيس جملس شورى االقليم بةثَيي ئةوةي تةعديلمان كرد، ئةمةش دةبَيتة رئيس 
 رئيس هيئة االشرافكراية،  مديرعام املعهد القضائىجملس االستشاري، ضاكي بكةن الي خؤتان ئينارةي 

 . ش ئةوةش ئينارة كراوة، ئةطةر كةس قسةي لةسةر نية دةخيةمة دةنطةوة، رةرموو جةنابي وةزيرالعدلي
 :وةزيري داد/ بةردَين راروق مجيل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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بةنيسبةت مديريةي عةدلي عام تةرجومةي حةريف كراوة بووبة مديري طشو ئيدارة بةآلم ثَيم واية 
تيية، خؤي مةرروزة بوترَيت بةردَيوةبةري طشو داد، ئةطةر ضاك بكرَيت ثاش وثَيشي بةردَيوةبةري دادي طش

 .تَيداية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو طةالوَيذ خان
 :بةردَين طةالوَيذ شابا ججي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ناوي هيض راوَيذكارَيك نةهاتووةو  ئَيمة لةهةموو وةزارةتةكان راوَيذكارمان داناوة تةنها لةوةزارةتي داد نةبَي

 .دياريش نةكراوة، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة بةو ئيعتيبارةي كةوا هةموويان قانونني، ئةطةر كةس قسةي نية موقتةرةحي ليذنةي قانوني 
ةنط وةرطريا دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي د

 .تكاية بؤ ماددةي دوايي
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئةجنومةن ئةم ئةركانة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي هةشتةم

 .دانان و وتووَيذ كردن لةسةر ئاماجني طشو ثالني سااَلنةي وةزارةت و بردياردان لةسةري-1
 .و ميالكي ئامادة كردني بودجةي وةزارةت -0
يان لَيكداني , يان هةَلوةشاندنةوة, لَيكؤَلينةوة لةو ثَيشنيازانةي كة تايبةتن بة دامةزراندن -3

 .رةرمانطةكاني سةر بة وةزارةت
 .لَيكؤَلينةوة لةو بابةتانةي كة وةزير بؤي دةنَيرَي -0

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

( ماددةى شةشةم)ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمى ثرؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ذمارةى ئةوةى / شةشةم 
 :بةثَيى ثَيشنيازى لَيذنةكةمان، ثَيشنياز دةكةين بةم شَيوةيةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوة

  -:ئةجنومةن ئةم كارانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ  :ماددةى شةشةم
رخستنى ئاماجنةكان و ثالنى سااَلنةى لةبةر رؤشنايى حوكمةكانى دانانى سياسةتى طشتى وةزارةت و دة -1

ئةم ياساية و دةستنيشانكردنى بنةما ياسايى و كارطَيرديى و دارايى و ئابوورى و هونةرى كة دةيةوَى لة 
وةزارةتدا ثةيردةو بكرَيت بة جؤرَيكى وا سياسةتى حكومةتى هةرَيم دةربربدَى و ئةوةى بة باشى دةزانَى لة 

 . سثاردةكان لة بارةيةوة ثَيشكةش بكاترا
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ئامادةكردنى بودجةى وةزارةت و ميالكةكانى و ثَيشكةش كردنى ئةو راسثاردانةى بة باشى دةزانَى لة  -0
 . بارةيانةوة

لَيكؤَلينةوة لة ثَيشنيازى تايبةت بة لة نوَى دانان يا هةَلوةشاندنةوةى ياخود لَيكدانى رةرمانطةكانى  -3
 .ةت بؤ باشكردنى تواناى كاركردنى وةزارةتسةر بة وةزار

ثَيكهَينانى لَيذنةى هةميشةيى يان كاتى لة ناو ئةندامانى ئةجنومةن بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثَيشنيازةكان و  -0
ئةو كَيشانةى كة رَيطة لةبةر دةم كارى دةزطاكانى وةزارةت و رةرمانطةكانى دةطرن ياخود بؤ ئةجنامدانى 

 .كة ثَيى سثَيردراوةهةندَى لةو كارانةى 
 .لَيكؤَلينةوة لةو كَيشانةى كة وةزير دةيان نَيرَى -5
 . لَيكؤَلينةوة لةو ثرؤذة ياسايانةى كة وةزارةت ثَيشنيازيان دةكات -1

 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

رقم املادة السادسة حسب مقرتح جلنتنا، أما فيما يتعلق باملادة الثامنة من املشروع والتى سُتصبح ب/ سادسًا
- :نقرتح صياغتها كاآلتي

- :املادة السادسة يتوىل اجمللس املهام التالية
رسم السياسة العامة للوزارة وبيان أهدافها واخلطة السنوية يف ضوء أحكام هذا القانون وحتديد األسس -1

رى أتباعها يف الوزارة مبا حيقق وسياسة حكومة االقليم القانونية واإلدارية واملالية واألقتصادية والفنية التى ي
 .وتقديم ما يراه من توصيات بشأنها

 .إعداد موازنة الوزارة ومالكها وتقديم مايراه من توصيات بشأنها -0
دراسة املقرتحات اخلاصة باستحداث أو إلغاء أو دمج الدوائر التابعة للوزارة لتحسني كفاءة أداء الوزارة  -3

 .هاودوائر
تشكيل جلان دائمة أو موقتة من بني أعضاء اجمللس لدراسة املقرتحات واملشاكل التى تعرتض عمل أجهزة  -0

 .الوزارة  ودوائرها أو للقيام ببعض املهام املوكلة اليها
 .دراسة القضايا التى حييلها اليه الوزير -5
 .دراسة مشاريع القوانني اليت تنوي الوزارة اقرتاحها -1

 :ن سةرؤكي ئةجنومةنبةردَي
وةَلآل من ثَيش ئةوةي موناقةشة بكةين ثَيم واية سَييةم زيادة، ضونكة لةشوَينَيكي تردا هةية،  ،زؤر سوثاس

بكات ئةوة ئةطةر شةتيب بكةن باشة، ئةطةر موارقن بؤ شةتيب  استحداث أو إلغاء أو دمجبؤ وةزارةت هةية 
دراسة القضايا التى بة ئينارةي ئةخريي لة ضوارةمدا،  ليذنةي قانوني ضوارو ثَينجيش تةوحيد بكرَيت،

، ثَيويست ناكات تؤ رةقةرةيةكي تايبةت دابنَييت، ناكرَيت دةبَي لةطةَل رةقةرةي ضوار حييلها اليه الوزير
بَيت، ئةطةر موارقن يةعين ضوار وثَينج يةك دةطرَيتةوة، سَيش نامَينَيت بؤ ئةوةي زؤر موناقةشةي لةسةر 

كةس موالحةزةي هةية بَيجطة لةو موالحةزاتانةي كة لةجياتي ئَيوة ومت، بةو دوو موالحةزةية نةكرَيت، 
واتة سَييةم ليذنةي قانوني سةحيب كرد ثَيويست ناكات بيخةمة دةنطةوة، ضوارةم وثَينجةميش تةوحيد 
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ا ماددةكة بةهةموو ئةو ، ئَيستدراسة القضايا التى حييلها اليه الوزيركران، بؤ ئةوةي لةضوارةمدا بنووسرَيت 
برؤن بؤ ماددةي  ،تةعديلةوة دةخةمة دةنطةوة كَي لةطةَلداية؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا

 .دواتر تكاية
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
يازدةم دةبَي ببَيتة ماددةي  كرد كة ماددةي ليذنةي ياسايي لةطةَل جةنابي وةزير كة كؤبووةوة موالحةزةي

حةوتةم، بؤية ئَيمة ئَيستا ماددةي يازدةم دةخوَينينةوة بؤ ئةوةي موناقةشة بكرَيت كة جَيطةكةي غةَلةت 
 .بوو طؤردميان هَينامانة ذمارة حةوتةم، ئةطةر ئةمر بكةن ئاوةها دةخيوَينينةوة

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةرَيم بةسرتاونةتةوة بة وةزارةت ( ئيستئناف)كارمةنداني دادطاكاني ثَيداضوونةوة : ددةي يازدةمما
بة مةرجَيك لة رووي كارطَيردييةوة لة ذَير سةرثةرشو سةرؤكةكاني دادطا ناوبراوةكان , جطة لة دادوةرةكان

 .بن
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (ماددةى حةوتةم)ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يازدةمةوة لة ثرؤذةكة هةية، كة دةبَيتة ذمارةى / تةمحةو

 : لَيذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة
لة هةرَيمدا لة رووى ( استئناف)سةرؤكةكان و دادةورةكانى دادطاى تَيهةَلضوونةوة }: ماددةى حةوتةم 

بة وةزارةتةوة دةبةسرتَينةوة بة مةبةستى رَيكخستى كاروبارى كارطَيرديى و دادطاكان كارطَيرديى و رَيكخسنت 
 . {و دةزطا دادييةكان و هةماهةنطى لةم بارةيةوة لةطةَل سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى دةكرَيت

 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

عشرة من املشروع و اليت سُتصبح برقم املادة السابعة تقرتح اللجنة  أما فيما يتعلق باملادة احلادية/ سابعًا
يرتبط رؤساء و قضاة حماكم االستئناف يف االقليم بالوزارة من الناحية }املادة السابعة  -:صياغتها كاآلتي 

مع رئيس االدارية و التنظيمية بهدف تنظيم امور ادارة احملاكم و االجهزة العدلية و يتم التنسيق بشأن ذلك 
 .{جملس القضاء

 
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايي زياتر شةرحي كردووة، ماددةي يازدةم دةبَيتة ماددةي حةوت، كةس 

 .موالحةزةي لةسةري هةية، كاك صالح سةرؤكي مةحكةمةي تةميين رةئيت لةسةري هةية رةرموو
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 :ي تةميينسةرؤكي دادطا /بةردَين صالح ا د يعقوبي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةحديدي سةالحياتي سةرؤكي  1990ي ساَلي (10)ماددةي حةظدةم لة قانوني سوَلتةي قةزائي ذمارة 
ئةو ماددةية بةو نةوعة  ية،(ادارة اعمال احملكمة)حمكةمةي ئيستيئنايف كردووة، يةك لةسةالحيةتةكاني 

الستئناف يف االقليم بالوزارة من الناحية االدارية و صياغةكةي بَيت يرتبط رؤساء و قضاة حماكم ا
، موناقينة لةو قانونةي كة ئَيستا مةرعولة، يةعين صياغةتةكةي بطؤردن باشرتة وة تةكريسي (التنظيمية)

مةبدةئي سوَلـتةي قةزائي دةكات، ئيستقالليةتي سوَلتةي قةزائي لة سوَلتةي تةنئيني دةكات، لةقانوني 
ةالحيةتي سةرؤكي حمكمة رةقةم حةظدة، ئةوة موناقيني ئةو ماددةية، ئةطةر بةو سوَلتةي قةزائي س

 .نةوعة صياغةي بكةين
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .موقتةرةحت ضية كاك صالح
 :سةرؤكي دادطاي تةميين /بةردَين صالح ا د يعقوبي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةم كردووةوةَلآل من ئَيستا كةخوَينديانةوة موالحةزةي 
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو مامؤستا كاكة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستاكةش لةناحيةي ئيدارييةوة هةموو موةزةريين حماكمي ئيستيئناف لةردَيطةي سةرؤكي حمكمةي 

شتةكان رةبتة بةمةجلسي قةزاوة، بةآلم ئةواني تر ئيستيئنارةوة رةبتة بةوةزارةتي عةدلةوة، تةنها حماكم و
 .هةموويان رةبنت بةوةزارةتي عةدلةوة لة ردَيطةي حمكمةي ئيستيئنارةوة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال رةرموو

 :بةردَين مجال حممد قاسم
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي لةحماكمي ئةمريكي ئموري ئيداري و من هةر لةسةر تَيبينيةكةي ثَيشووم، ئَيستا ئةم نوقتةية 
رةني ئةو حاكمانة ئةيبةن بةردَيوة كة تةعني كراون، عادةتةن ئةوانة ثَييان ئةوترَيت، ماجسرتيك، 
ماجسرتيك ناتوانَيت لةمةحكةمة دةوري حماكم ببينَيت، تةنها ئوموري مةحكةمةي ئيداري ورةني ئةوانة 

كةيان هي ئةوةية كةوا عةدالةت شَيوةي خؤي وةربطرَيت، ئةو كةسانةش ئةيبةن بةردَيوة، لة واقيعدا ئسلوبة
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كةدةور ئةبينن لةمةوزوعةكةدا زياتر حاكمن، تةبيعي حاكمي تةعني كراون كة ئةو دةورة ئةبينن، حاكمي 
 .تةبيعي جةج ئةوة دةوري مةحكةمةو ئةو شتانة ئةبينن هةر تةنها وةكو تَيبينيةك

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةنابي وةزير شتَيكي تةوريقيمان بدةية رَيك بكةون لةسةريج

 :وةزيري داد/ بةردَين راروق مجيل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم وانية تةناقوزَيكي وا هةبَيت لةو مةسئةلةية، هةروةكو ئَيستا جةنابي مامؤستا كاكة رةرمووي 
ةردَيوةدةبات ض لةنةقَلي موةزةرني وهي حوكام وئةو سةرؤكي مةحكةمةي ئيستيئناف هةموو ئيشي ئيداري ب

شتانة بةبَي ئةوةى رَي لةوةزارةتي داد بطريَينت، مةسةلةي كاروباري دادوةرانيش ئةوة بةتةئكيد عائيدي 
ئةجنومةني قةزائية، تةنها ئةو ماددةية بؤ ئةوة هاتووة، كة رةبتَيكي هةبَيت لة رووي ئيداري وتةننمييةوة 

ةي كةوا وةزارةتي داد بتوانَي سةرثةرشو بكات، بةآلم نةلة دةسةآلتي ئةجنومةني قةزائي بةو مةسائيالن
ئيستيئناف، ئَيستاش هةرواية، يةعين سةرؤكي  وة نة لةدةسةآلتي سةرؤكي مةحكةمةيكةم دةبَيتة

مةحكةمةي ئيستيئناف لةزمين مةشروعي ثَيشةوةو لةزمين ئةم قانونةي ئَيستاش كةهةية، دةسةآلتي 
 .ي بةتةواوةتي بةكار دةهَينَيت، لةو مةحاكمانةي كةلةذَير دةستَييةتي، زؤر سوثاسخؤ

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةس موالحةزةي نية كاك ئارام رةرموو

 :بةردَين ئارام رسول مامند
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ها سةرؤكةكان ودادوةرةكاني لَي لةسةر ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي من ثَيشنياري ئةوة دةكةم كةوا تةن
البضَيت وبةناوي دادطاي ثَيداضوونةوة واتة ئيستيئناف بردطةكة دابردَيذرَيتةوة، تةنها خودي وشةي 

 .سةرؤكةكان ودادوةرةكاني لَي البضَيت لة بردطةكةدا، زؤر سوثاس
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة ض موقتةرةحتان نية
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستاكة تةبعةن دةسةآلتي دادوةري ثرؤذةكةي لةبةردةستداية، كاتَي كةثرؤذةي دةسةآلتي دادوةري 
طئتوطؤي لةسةر دةكرَيت، تةبعةن ئيستيقاللي تةواويان دةدرَيَو كةوا رةبتيان نامَييَن لةطةَل وةزارةتي 

شتَيك بكةين ورةبتيان نةهَيَلني بة موةزةرينيشةوة، بةآلم ئَيستاكة  عةدل، ئةو كاتة دةتوانني هةموو
حاليةن رةبتيان هةية ناتوانني لَيكيان جياواز بكةينةوة، ضونكة ناتوانن ئيدارةكة ئةوة بكةين، تةنها دةبَي 

 .تةننمياتَيكي تايبةتيان بؤ بكرَيت، ئةوجا دةتوانن ئةو رةبتة نةمَييَن
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 :نبةردَين سةرؤكي ئةجنومة
حماكم يرتبط رؤساء وقضاة : كاك صالح ئةطةر ئةو جوملةية ئينارة بكةين لة ماددةكة دةخيوَينمةوة

االستئناف يف االقليم بالوزارة من الناحية االدارية والتنظيمية بهدف تنظيم امور االدارة واحملاكم واالجهزة 
 .قاللية القضاءجملس القضاء مع ضمان استويتم التنسيق بشأن ذلك مع رئيس  العدلية

 :سةرؤكي دادطاي تةميين /بةردَين صالح ا د يعقوبي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين  ،بَيت (تنسيق مع رئيس حمكمة استئنافالب)دةبَي  ،بَيت بالتنسيق مع رئيس جملس القضاءلؤ 
ةننميي سةرؤكي حمكةمةي خمتص ئةو مةعلوماتي زياترة لة موةزةريين خؤي وة لةناحيةي ئيداري وت

مةحكةمةكةي خؤي، يةعين بؤ سةرؤكي ئةجنومةني قةزا مةشغول بكةين بة ئيشي دي، خؤي ئيشي زؤرة 
 .سةرؤكي مةجلسي قةزا، سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
رةرموو . رؤساء وقضاة حماكم االستئنافئةطةر جةنابي وةزير موارق بَيت خؤ ئةوة راستة خؤمان وتوومانة 

 .جةنابي وةزير
 :وةزيري داد/ ردَين راروق مجيل صادقبة

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي ض لة مةسةلةكة ناطؤردَي، بةآلم ئَيمة ويستمان هةيبةتي مةجلسي قةزا بةرداسو لةو مةسةلةية زياتر 
دةربكةوَيت، ئةوةية مةوزوعةكة ئةطةرنا بةتةئكيد ئَيمة وةكو وةزارةتي عةدل هيض وةختَيك هيض ئيشَيك 

ئةطةر لةزمين ئيشةكاني سةرؤكي مةحكةمةي ئيستيئناف بَيت، ئةطةر مشاوةرةي ثَي نةكةين و  ناكةين
لةوَيوة ئيقرتاحةكامنان بؤ نةيةت، ئَيمة وةكو وةزارةتي داد حةق نادةينة خؤمان حةتا ئةطةر لةقانونيش 

، ئةو حةقة نادةينة دةقمان هةبَيت، بةآلم لةبةر ئةوةي كة ئيمامنان بةمةبدةئي ئيستقالليةتي قةزا هةية
خؤمان تةداخول لة ئيشوكاري قةزا بكةين، هةر ئيشَيكيش بكةين ئَيستا بةتةنسيق لةطةَل سةرؤكي 

بةآلم  ،حمكةمةي ئيستيئناف دةيكةين، دائيمةن ئيقرتاحاتةكة لةوانةوة دَيت، ئَيمة ئيستيشارةيان ثَيدةكةين
تر هةيبةت بدةينة شتةكة، بةنيسبةت ئَيمة هيض ئَيمة كة دةَلَيني جملسي قةزا مةقسةدمان ئةوة بوو زيا

 .موشكيلةيةكمان نية
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةرموو كاك سةردار
 
 

 :ردار صباح بوزو هركيةبةردَين س
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 وةدةَلَين  يرتبط رؤساء وقضاة حماكم االستئناف بالوزارةبةرداسو ئةو ثَيشنيارةي كةوا دةطوترَيت 
ثَيم واية ئةوة جؤرَيك لةطةَل داواي لَيبووردمن تةناقوزي  رؤساء حماكم االستئنافتةنيسقيش هةر لةطةَل 

تَيداية، يةعين خؤي ئريتيباتي ثَيوة دةكات، دوايي خؤشي تةنيسيقي لةطةَل دةكات، ئةوةناكرَيت دوايي حةز 
، من الناحية االدارية والتنظيميةَيت دةكةم سةرجني برادةران رابكَيشم بؤ خاَلَيك، ئةويش ئةوةية دةَل

ئموري تر يةعين تةعني كردني قازي، تةرقية ثَيكردن وعقوبةدان هةر لةمةجلسي قةزا دةبَيت، زؤر 
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
االمور باالتفاق مع رؤساء تنظيم يمية بهدف تنسيق ومن الناحية االدارية والتنظ)كاك صالح ئةطةر بَلَيني 

بنامن داواكاريةكةي تؤ ئةوة دةكات جةنابي وةزير، ئةطةر ئةو هينةت  ، ئةوا(حماكم االستئنافضاة وق
تنظيم االمور االدارية باالتفاق مع رئيس جملس بهدف تنسيق وثَيباش بَيت ثَيم واية ئةوة صيغةيةكي باشة 

حية االدارية والتنظيمية بهدف حماكم االستئناف يف االقليم بالوزارة من الناؤساء وقضاة القضاء، يرتبط ر
ئةوة داواكارييةكةي كاك صالح دةطةيةنَيت . جملس القضاءارة واحملاكم وباالتفاق مع رئيس تنظيم امور االد

بؤ ئةوةي ئيستقالليةتي مةجلسي قةزا بثارَينرَيت، كَي لةطةَل ئةو تةعديلةية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ 
 .ي دةنط وةرطريا، بردؤن بؤ ماددةي تررةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤ

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةزيري داد بؤي هةية روو لة ئةجنومةني دادوةري لة هةرَيم بكات بؤ رةزامةندي دةربردين : ماددةي نؤيةم

ؤكايةتي يةكَيك لة دةزطاكاني لةسةر ئينتيدابي دادوةر و دادوةري دادطاي تةميينيشي لةطةَلدا بَيت بؤ سةر
 .وةزارةتي داد

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (ماددةى هةشتةم)ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثرؤذةكةوة هةية و كة دةبَيتة ذمارةى / هةشتةم

 : لَيذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة
وةزيرى داد بؤى هةية دادوةر ئينتيداب بكات بة دادوةرى تةميينيشةوة بؤ }: مماددةى هةشتة 

سةرؤكايةتى يةكَيك لة دةزطاكانى وةزارةتى داد ئةويش دواى راوَيذ كردن دةبَى لة طةَل سةرؤكى 
 .{ئةجنومةنى دادوةرى لةهةرَيمادا

 
 

 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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أما فيما يتعلق باملادة التاسعة من املشروع والتى سُتصبح برقم املادة الثامنة فتقرتح اللجنة صياغتها / ثامناًًً 
لوزير العدل انتداب القاضي مبا يف ذلك قاضي يف حمكمة التمييز اىل رئاسة احدى }: املادة الثامنة  -:كاآلتي

 .{ء يف االقليماجهزة وزارة العدل بعد التشاور و التنسيق مع رئيس جملس القضا
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية، دكتؤرة شوكرية رةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
بةرداسو من لةسةر يةك وشة تَيبينيم هةية، ئةويش وةزيري داد بؤي هةية روو لة ئةجنومةني دادوةرى لة 

ت بؤ رةزامةندي دةربردين لةسةر ئينتيداب، ئينتيداب خؤ ئةمة ئينتيدابي بةريتاني نية، با هةرَيم بكا
 .بَلَيني لةدياري كردني يان دابني كردني

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة موصتةَلةحَيكي قانونية، كاك صالح تؤ موالحةزةت هةية لةسةر ئةو ماددةية

 :ادطاي تةميينسةرؤكي د /بةردَين صالح ا د يعقوبي

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دةبَيت، يةعين عنوَيك لةمةحكةمةي تةميين ئينتيداب بكرَيت بؤ  مبوافقته التحريريةوابنامن ئةوة 

وةزيئةيةك لة وةزيئةكان كاري ئيداري وةزارةتي عةدل، ئةطةر خؤي رازي نةبَيت لَيرة موتَلةق ئةو نةصة، 
وةزير كةيئي لَي بَيت نةقَلي دةكات، بةبَي وةرطرتين موارقةت، من وا بة موتَلةقي سةالحيةتي داوة بة

 .جواني ئةزامن ئةمر بكةن صياغةكةي وا لَي بكةن
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةطةر جةنابي وةزير موارق بَيت ئةوة موقتةرةحَيكي باشة
 :وةزيري داد/ بةردَين راروق مجيل صادق
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةوة باشرتة لةوةي بة موارةقةتي القضاءَلآل من ثَيم واية باشرتين شت ئةوةية ومبوارقة رئيس جملس وة
خؤي، ئيحتيمالي هةية جاري وا ثَيويست ئةكات، بةآلم ئةو خؤي موارةقةت ناكات، بةآلم دةسةآلتةكة 

وة شتَيكي ضاكة، يةعين لةوةزيري بسةندرَيتةوةو موارةقةتي سةرؤكي ئةجنومةني قةزايي لةطةَل بَيت، ئة
بةموارةقةتي وةزيري وسةرؤكي ئةجنومةني قةزا، لةطةَل ماددةكةي ثَيشرتيش دةطوجنَيت، ئةويشمان هةر 

 .والَيكرد
 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومةر رةرموو
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 :بةردَين عمر عبدالر ن علي
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئيتنيدابي حاكم بكات، بؤ ئةو ئةجهينانةي وةزارةتي عةدل، من ثَيم واية وةزيري عةدل بَي لةوةي ك
ئةتوانَي ئينتيدابي قازي بكات و هةندَي هةيئاتي تريش كة داواي لَي بكرَيت بةئيشرايف قازي سةرؤكايةتي 
ئةو هةيئةية بكرَيت، ثَيم واية تةنها هةر وةزارةتي عةدَل نةبَيت، سةالحيةتي وةزيري تةوسيع بكرَيت 

 .ةروةكو لةقانوني سوَلتةي قةزائي ثَيشووشدا هةبووةلةوةدا، ه
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية لةبةر رؤشنايي ئةو موالحةزةي سةرؤكي دادطاي تةميين و رةئي ليذنةي ياسايي و جةنابي 
انتداب لوزير العدل وةزير ثَيم واية باشرت واية لةطةَل ماددةكةي ثَيشوويشدا بطوجنَيت، واي لَي بكةين 

القاضي مبا يف ذلك قاضي يف حمكمة التمييز اىل رئاسة احدى اجهزة وزارة العدل ومبوافقة رئيس جملس 
، ئةوة باشرتة وةكو لةطةَل ماددةي ثَيشوودا دةطوجنَيت، كَي لةطةَل ئةو وتنسيق تشاورنةك . القضاء يف االقليم

ةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ تةعديلةداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةط
 .ماددةيةكي تر

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي دةيةم
 .ئةرك و تايبةمتةندي و ثَيكهاتةكاني وةزارةت بة ثَيردةو دةست نيشان دةكرَي -1
 .يان لَيكيان بدات, و هؤبة لة نوَي دابيَنوةزير بؤي هةية لة كاتي ثَيويستدا بةردَيوةبةرايةتي و بةش  -0
 .وةزير بؤي هةية رَينمايي بؤ ئاسانكاريي جَيبةجَي كردني ئةم ياساية دةربضوَييَن -3

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
، (ماددةى نؤيةم)ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دةيةمةوة لة ثرؤذةكةدا هةية كة دةبَيتة ذمارةى / نؤيةم

 : لَيذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةيةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوة
 .ئةرك و تايبةمتةنديةكانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثَيردةو دةسنيشان دةكرَين: يةكةم
وةزير بؤى هةية بةرَيوةبةرايةتى ديكة يان بةش ياخود هؤبةى وةزارةت لة نوَى دابنَى ياخود لَيك : دووةم

 .ات ياخود هةَلوةشَينَيتةوة بة ثَيى ثَيويستى كارةكان لة كاتى ثَيويستدابد
وةزير بؤى هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية : سَييةم

 .ئةوةش هةر وةكو وةزارةتةكاني ديكةمان لَي كردووة. دةربضوَينَى
 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةردَين 



 515 

اما فيما يتعلق باملادة العاشرة من املشروع و اليت سُتصبح برقم املادة التاسعة فتقرتح اللجنة اعادة / تاسعًا
  -:صياغتها كاآلتي

 .حتدد بنظام  مهام و اختصاصات تشكيالت الوزارة: أواًل   
شعب الوزارة حسب متطلبات عملها عند للوزير استحداث أو دمج أو الغاء مديريات أو اقسام أو : ثانيًا   

 .االقتضاء
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون: ثالثًا   

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس ئةوة موقتةرةحي ليذنةي قانوني وةكو هةموو وةزارةتةكاني ترةو ئةو ماددةشي 

َلداية ارةتة، ئةطةر كةس موالحةزةي نية دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةهةمواركردووة، مهام واختصاصاتي وةز
 .بةكؤي دةنط وةرطريا، ماددةي دواتر تكاية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .لةئةصَلي ثرؤذةكة:  ماددةي دوازدةم
ي وةزارةتي دادي هةرَيمي كوردستاني عَيراق هةَلدةوةشَيتةوةو ثَيردةو و 1990ي ساَلي (10) ياساي ذمارة

كة لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياساية ناكؤك , رَينماييةكاني بةثَيي ئةو ياسايةي دةرضوون كاريان ثَيدةكرَي
 .تاكو ثَيردةو و رَينمايي تر جَييان دةطرنةوة, نةبن

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، (ماددةى دةيةم)ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دواننةمةوة لة ثرؤذةكة هةية كة دةبَيتة ذمارة / دةيةم
ى (عَيراق-وةزارةتى دادى هةرَيمى كوردستان)ياساى}: لَيذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة

و ثَيردة و رَينماييةكانى كة بةثَيى ئةو ياساية هةَلدةوةشَيتةوةو هةموارةكانى 1990ى ساَلى 10 ذمارة
دةرضوون دةمَيننةوة بةجؤرَيك كة لةطةأل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك نةبن تاكو دةرضواندنى ئةوةى 

 . {يان هةَلوةشاندنةوةيان ،جَييان دةطرَيتةوة
 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

اما فيما يتعلق باملادة الثانية عشرة من املشروع و اليت سُتصبح برقم املادة العاشرة فتقرتح اللجنة / عاشرًا
و تعديالته و  1990لسنة  10يلغى قانون وزارة العدل ألقليم كوردستان ـ العراق رقم  -:صياغتها كاآلتي 

حكام هذا القانون حلني اصدار ما حيل تبقى األنظمة و التعليمات الصادرة مبوجبة نافذة مبا ال يتعارض و ا
 .حملها أو الغائها

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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نينامةكاني  زؤر سوثاس ئةم ماددةيةش ماددةيةكي ثَيويستة بؤ ئيلغا كردني قانوني ثَيشوو وتةعديالتي و
رَيتةوة، كَي لةطةَل ئةوانة بةردةوام دةبَيت ئةطةر ئيلغا نةكرابَيت، هةتاكو ئةو قانونة دةردةضَيت جَيطاي بط

موقتةرةحي ليذنةي قانونية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ رةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا 
 .تكاية بؤ ماددةيةكي تر

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دةيةكي نوَي خبرَيتة سةر ثرؤذةكة، بة ليذنة ثَيشنيازي ماددةيةكي نوَيي كردووة كة ثَيويست دةكات ماد
كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت كة لة طةَل }: ذمارةي ماددةي يازدةم، بةم شَيوةية بَيت

 .ئةوةش لةهةموو وةزارةتةكاني تر عةيين شتمان بةكار هَيناوة {حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت
 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .َين سةرؤكي ئةجنومةنبةرد
: احلادية عشرة و بالصيغة التاليةتقرتح اللجنة اضافة مادة جديدة اىل املشروع و برقم املادة / حادي عشر 

 .{ال يعمل باي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون}
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

ةكاندا هةبَيت، موقتةرةحي ليذنةي ياسايية كة ئةوةش صيغةيةكي ثَيويستة لة هةموو ياسايةكي وةزارةت
ئينارة بكرَيت كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند بكات تكاية؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ 

 .ماددةيةكي تر
 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 .ان حوكمةكاني ئةم ياساية جَي بةجَي بكةندةبَي وةزيرة تايبةمتةندةك: ماددةي سَيندةم
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، بةم (ماددةى دوازدة)لَيذنة ثَيشنياز دةكات ماددةى سَيندةمى ثرؤذةكة كة دةبَيتة ذمارةى / دوازدة
ن و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرا}: وةيةى خوارةوة دابردَيذرَيتةوةشَي

 .، ئةوةش هةروةكو ياساي وةزارةتةكاني ترة{حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 
 

 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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 م املادة الثانيةتقرتح اللجنة اعادة صياغة املادة الثالثة عشرة من املشروع و اليت سُتصبح برق/ ثاني عشر
 {على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون }:عشرة كاآلتي 

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
كَيي لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي ياسايية بؤ ئةو ماددةية، بادةسو بَلند بكات تكاية؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ 

 .بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية بؤ ماددةيةكي تر
 (:زانا)خضر سعيد رقاد بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

دا جَي بةجَي (وةقائيعي كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذي باَلوكردنةوةي لة رؤذنامةي : ماددةي ضواردةم
 .دةكرَيت

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، لَيذنة (ماددةى سَيندةم)ةبَيتة ذمارة ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ضواردةمى ثرؤذةكةوة هةية، كة د
ئةم ياساية لة رؤذى دةضوونيةوة جَيبةجَى دةكرَيت و لة }: ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة

 . {باَلودةكرَيتةوة( وةقائعى كوردستان)رؤذنامةى رةرمى 
 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

، يما يتعلق باملادة الرابعة عشرة من املشروع و اليت سُتصبح برقم املادة الثالثة عشرةاما ف/ ثالث عشر
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تأريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية }: فتقرتح اللجنة صياغتها كاآلتي

 (.وقائع كوردستان)
 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

سيازدةم دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسو بَلند؟ بكات موقتةرةحي ليذنةي قانوني بؤ ماددةي 
 .تكاية كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤيةكاني دةرضوواندني ئةم ياساية
يي دادوةريي و رَين لَينان لة ماف لة ثَيناوي ضةسثاندني بنضينةي جياكردنةوةي دةستةاَلتةكان و سةربةخؤ

, و ئازادي و لة ثَيناو ثةرةثَيداني دةزطاكاني داد كة بةرثرسيةتيةكي زؤريان بؤ هَينانةدي دادوةري هةية
تاكو بتوانَي كارو , ثَيويست وا دةخوازَي هةيكةلي وةزارةتي داد لةسةر بنضينةيةكي زانسو دامبةزرَيتةوة

بةو ناوةي بةشَيكة لة , اكردنةوةي ئةركة دادوةرييةكان لَييانةوة ئةجنام بداتئةركة ياسايي و دادوةري و جي
دةستةاَلتي جَي بةجَي كردن و لةبةر رؤشنايي و رابةري ئاماجنة ناوبراوةكان و بؤ دابني كردنيان ئةم 

 .ياساية دةرضوَينرا
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
وةيةى خوارةوة ى بة هؤية ثَيويستةكانى دةرضوونيةوة هةية، لَيذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيئةوةى ثةيوةند

 :دابردَيذرَيتةوة
 هؤية ثَيويستةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية                            

ة ماف و لة ثَيناو ثتةوكردنى ثرةنسيثى جياكردنةوةى دةسةاَلتةكان و سةربةخؤيى دادوةرى و رَينطرتن ل
ئازاديةكان و، بة مةبةستى ثَيويستى ثةرةثَيدانى دةزطاكانى داد سةبارةت بةوةى كة بةرثرسيةتى لة ئةستؤ 

بؤية ثَيويستى واى خواست دووبارة هةيكةىل وةزارةتى داد لةسةر بنةمايةكى . داية بؤ بةديهَينانى دادوةريى
كانى خؤى بطرَيتة ئةستؤ و كارى دادوةرى ىَل نوَى دامبةزرَيتةوة تاكو بتوانَى ئةركة ياسايى و دادية

جيابكاتةوة بةو ناوةى بةشَيكة لة دةسةاَلتى جَيبةجَى كردن لةطةَل دؤزينةوةى جؤرَيك لة هةماهةنطى و 
ثةيوةستى لة نَيوان وةزارةت و دةسةاَلتى دادوةريى و بة مةبةستى دابينكردنى ثرةنسيثى سةروةرى ياسا و 

ياساكان و لةسةر رَينمايى ئاماجنةكانى سةرةوة بؤ دابني كردنى ئةمانة، ئةم ياساية ثةرةثَيدانى ثيادةكردنى 
 .دةرضووَيندرا

 :بةردَين حممد صاَلح امساعيل

 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

- :واخريًا فيما يتعلق باألسباب املوجبة فان اللجنة تقرتح  اعادة صياغتها كاآلتي
 األسباب املوجبة                                                         

انطالقًا من ضرورة ضاء و احرتام احلقوق و احلريات وبغية ترسيخ مبدأ الفصل بني السلطات و استقالل الق
تطوير األجهزة العدلية نظرًا ملا تتحمله من مسؤولية يف حتقيق العدالة فقد اقتضت الضرورة اعادة هيكلة 

ة لتكون قادرة على القيام مبهامها القانونية و العدلية و فصل املهام القضائية وزارة العدل على أسس حديث
عنها باعتبارها هي جزء من السلطة التنفيذية مع اجياد نوع من التنسيق و الرتابط بني الوزارة و السلطة 

قدمة و لتأمني القضائية بغية تأمني مبدأ سيادة القانون و تطوير تطبيق القوانني و على هدى األهداف املت
 .ذلك فقد شرع هذا القانون

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس ثرؤذةي ياساي وةزارةتي داد بة تةعديالتةكانيةوة دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسو 

بؤ بَلند بكات تكاية؟ كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس ئومَيد دةكةم ببَيتة هؤكارَيك 
ئةوةي وةزارةتي داد بتوانَي بة باشرتين شَيوة ئةهدارةكاني جَيبةجَي بكات، عةدالةت دابني بكات؟ بةرداسو 
سةروةري ياسا بَيت، بطاتة هةموو شوَينَيك و سةربةخؤيي قةزاش هةموومان مةبةستمانة، سةربةخؤ بَيت 

 .بةماناي كةليمة، قسةش دةدةم بةكاك راروق ئةطةر قسةيةكي هةبَيت
 :وةزيري داد/ بةردَين راروق مجيل صادق
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 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

تةبيعي بةناوي وةزارةتي داد سوثاسي سةرؤكايةتي ئةجنومةن وليذنةي ياسايي و سوثاسي براياني 
ئةنداماني ثةرلةمان دةكةين، كة بةرداسو ئةرك وماندوو بوونَيكي باشيان كَيشا، موناقةشةيةكي زؤر 

توانيان مةشروعةكة دةوَلةمةند بكةن، هةرضةند ئارائي زؤر ضاك هةبوو وةئَيمةش تَيروتةسةل كرا، 
 اربكةين بؤ ئةوةي قانون بضةسثَيت،دَلنياتان دةكةينةوة، وةكو وةزارةتي داد هةموو ئاماجنمان ئةوةية كة ك

وةزارةتةكاني وةزارةتةكةمان وةكو ناوي بةخؤيةوةية، بةرداسو ببَيتة وةزارةتي داد وببينة ثَيشردةو بؤ 
ديكةش كة تةنها وتةنها قانون جَيبةجَي دةكرَي و هةموومشان بةرامبةر بةقانون وةكو يةك بني، ضونكة 
هةر بةجَيبةجَيكردني قانون سةركةوتوو دةبني، ثيم واية ثيشكةوتين ميللةتانيش هةر بةوةوة دةبيت كة 

يةك لةهةرة مةرجة طةورةكاني  دةبينن ضةند قانون جَيبةجَي دةكرَيت، جَيبةجَيكردني قانونيش
 .ضةسثاندني دميوكراتيةتة، دووبارة زؤر سوثاس

 :وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثةرلةمان/ بةردَين سعد خالد حممد امني
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةر بةباشي دةزامن ثرؤذةي ياساي رؤشنبرييش خبرَيتة كارنامةكة، من ئةمردؤ ئيتيصاليان ثَيوة 
، بةتةئكيد لةبةر ئةوةي وةختةكة زؤر كايف نية ئيستا بؤ بةياني، بةآلم ئةطةر ببَيتة موناقةشةي دةكةم

هةردوو ثرؤذةكة ئةوة هةوَل دةدةين هةرضؤنَيك بَيت يةكَيك لةو دوو وةزيرة بةردَينانة ئامادة بكةين بؤ 
 .موناقةشةي ثرؤذةكانيان بؤ سبةييَن

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
دانيشتنةكة داواي لَيبووردن ئةكةم لةكاك حممد حكيم، دوايي قسةي لَي دةكةين داواي  خؤي سبةييَن

 11كردبوو قسة بكات، بةآلم تةواو بوو لةسةر قانونةكة قسة دةكةي، ئَيستا قسةت دةدةمَي بةياني سةعات 
 نةوةي يةكةمة، ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي باجي داهات، خوَيند -1. كؤ دةبينةوة بةرنامةي كارمان

ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي زةوي  -3ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي باجي خانووبةرة،  -0
ثرؤذةي ياساي دةستةي خؤثاراسنت لةتيشك، ئةو ضوارة سبةييَن خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ  -0بةتاَل، 

ن ئةوةيان موناقةشة ئةكةين، كاك ئةكةين، لةطةَل وةزارةتي تةندروسو ورؤشنبريي، كامةيان ئامادة بوو
 .حممد حكيم ثَيش ئةوةي كؤتايي بةدانيشنت بَينني داواي قسةي كردبوو رةرموو

 
 
 

 :بةردَين حممد حكيم جبار
 .بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
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مشتومردَيكي زؤر هةية كةوا دوا ئةخرَيت، من ثَيم  104ماددةي : من لةسَي مةسةلة قسة ئةكةم يةكةميان
لةماني كوردستان كةنوَينةري ميللةتي كوردين ثةيامَيك ئاراستةي هةموو اليةك بكةين، كة ئَيمة باشة ثةر

لةطةَل دةستكاري كردني ئةو ماددةية نني، هةركات دةستكاري بكرَيت ئَيمة هةَلوَيسو خؤمان وةردةطرين، 
سةلةي بودجة وةزيري ئةوة يةك، دوو سةبارةت بة بودجة، ئةوةش هةر مشتومردي لةميدياكان لةسةرة، مة

دارايي ئةَلَيت طةيشتؤتة ثةرلةمان جةنابت ئةَلَييت نةطةشتووة، ئةوةش ثَيمان خؤشة وةكو ثةرلةمان ئَيمة 
نيوةي تةواو بوو، مةسةلةي  0442داوا ئةكةين كة بطات بةثةرلةمان وبَيتة ثةرلةمان، ضونكة ئةوة ساَلي 

ةين لةدةركردني بةداخةوة زؤر درةنط ئةطات سَييةم ئةو ياسايانةي كةوا ئَيمة زؤر ثةلة ئةك
ياساي تريؤر من يةك دوو جار لةطةَل برادةراني ليذنةي ياسايي باسم كرد ثاش شةش  ،بةمةحكةمةكان

مانط ئينجا طةيشتؤتة مةحكةمةكاني طةرميان، ئَيستاش ياساي عةروو كة ئَيمة دةرمان كردووة ثَيمان واية 
 .مةكان، ئةوةش وةكو سةرؤكايةتي لَيثَيضينةوةي لَي بكرَيتمانطَيك زياترة نةطةيشتؤتة مةحكة

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
هةرضةند لةبةرنامةي كار نية، ئةو قسانةي كةوا كردت، بةآلم ئَيمة ثَيش ئةوةي كؤتايي بةدانيشتنةكةمان 

يةتي وةآلمت بَينني ماجاملان دا بة بةردَينت كةوا قسة بكةيت، منيش لةجياتي دكتؤر كةمال و سةرؤكا
، بةردةوام رؤذانة هةم كاك كةمال 104ئةدةمةوة، يةكةم ثةيامي ثةرلةمان بةردةوام هةية لةسةر ماددةي 

هةم خؤمان وهةم ئَيوةش هةمووتان قسةي لةسةر ئةكةن، يةعين  104وةكو سةرؤكي ليذنةي ماددةي 
نةطؤردة، قبوَليش ناكةين بيطؤردن ماناي واية ثةرلةمان مةوقيئي هةية، ئةو ماددةية ثشتطريميان كردووةو 

بةهيض شَيوةيةك، مادةيةكي دةستوورية، هيض كةسَيك لةئَيمة طوماني لةوةدا نية، ئةطةر داواشتان كرد بة 
ئةندام دةخيةينة بةرنامةي كارمان وموناقةشة دةتوانني لةسةري بكةين، دوو مةسةلةي بودجة  14

رةنطة مةقسةدي ئةوة بَيت ناردوويةتي بؤ ئةجنومةني  نةطيشتؤتة ثةرلةمان، كاك باين واي وتووة ئةو
وةزيران، لةوةزارةتي دارايي ئةوةندةي من بنامن ضووةتة ئةجنومةني وةزيران، لةوَيندةريش ئَيمة داوامان 
لَيكردوون ثةلةي لَي بكةن، وةزيري دارايي لةوَي نية سةرؤكي حكومةت لةوَي نية ضةندين وةزير لةوَي 

ةني وةزيران كؤببَيتةوة ئيقرار بكةن تاوةكو بؤمان بنَيرن، بؤية تةئخرييش ئةوة بووة، نني، دةبَي ئةجنوم
ياسا كةئَيمة دةريدةكةين مةسئوليةتي جَيبةجَيكردنةكةي دةكةوَيتة سةر دةسةآلتي جَيبةجَيكردن، 

ئةكرَيت  رؤذدا دةريشي نةهَينَيت يةعين ئةو جَيبةجَي 15دةرهَينانةكةي سةرؤكايةتي هةرَيمة، ئةطةر لة 
و تةواو حوكمي نيهائي وةر ئةطرَيت، دةمَينَيتة سةر ئةوةي وةزارةتي عةدل و ناوخؤ و ئةجنومةني وةزيران 
تةعميم بكات قانونةكة بؤ سةر هةموو ئةو اليةنانةي كةوا ثةيوةنديدارن، مةسئوليةتي سةر ئةوانة لة 

يةتي ثةرلةمان وةكو موالحةزةمان ردةخنةش مةترسَين هةموو رةخنةكانيشتان مةهاوَينة سةر سةرؤكا
كردووة، هةمووي دةَلَين ناردوومانة بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ئةوان كةمتةرخةمن جَيبةجَي ناكةن، 
لةكؤَلي خؤي دةكاتةوة هةركَي قسة ئةكات دةَلَيت ناردوومة سةرؤكايةتي ثةرلةمان جوابي نةداوةتةوة، 

يد دا ئةنَيني هةموو ئةو برا بةردَينانة ئةوانةي يةك بةيةك سةرؤكايةتي ثةرلةمان واي كرد رؤذَيكي تةحد
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موناقةشةي ئةكةين كةلة تةلةرنيؤنةوة قسةيان كردووة، لة رداديؤ قسةيان كردووة، رةخنةيان 
لةسةرؤكايةتي طرتووة، رةخنةكةيان بنَيرن ورةخنةش بطرن، جوابيان ئةدةينةوة، بةآلم لةوَيندةر خؤيان 

ي خؤيان الدةدةن دةيهاوَينة سةر ئَيمة بةآلم موستةعيدين جواب بدةينةوة، تةحةمولي مةسئوليةتةكة
بةآلم با لَيرةوة جواب بدةينةوة ئَيوة خؤشتان حةقي ئةوةية هةريةكةتان ديئاع لةثةرلةمان بكةن، هةر 
 يةكة واجيب ئةوةية ديئاع لةثةرلةمان بكةن قسةيةك لةسةر ئَيوة بكرَيت من ديئاع بكةم، قسةيةك لةسةر

ئَيمة بكرَيت ئَيوة ديئاع بكةن، طلةيشتان هةبوو وةرن لَيرة بيكةن، نةك هةريةكةو خؤي وا نيشان بدات كة 
هيض كةمتةر خةمي نية رةقةت سةرؤكايةتيية، ثةرلةمانيش واي لَيهاتووة ئةمردؤ برادةران لةمنيان ثرسي 

نة ردةقابةي لةسةر تةلةرؤني ومت كاكة ثةرلةمان لةبةر ئةوةي نةثؤليسي هةية، نة ئاساييشي هةية، 
دادةنَيت، نة كةس دةطرَيت، هةموو دونيا دةمي لة ئَيمة كردؤتةوة، دوو رةخنةي هةبَيت دةيكاتة ثَينج 
وثةرلةمان واي كردو واي كرد، كةس بةدوايدا ناضَيت، سوثاستان ئةكةم كؤتاييي بةدانيشتنةكة دَينني، 

 .كؤ دةبينةوة 11سبةييَن سةعات 
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 71/2/7111 رَيكةوتي شةممةدوو 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   01/5/0442رَيكــةوتي  شــةممة دوو رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

 ســكرتَيري بــةردَين ررســت د ــد عبــدا  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد قــادر عبــدا 
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (19)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

درا دانيشــتين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــار , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (19)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ى 1910ى ساَلى (113)خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى هةمواركردنى ياساى باجى داهات ذمارة  -1

 .هةمواركراو
ى (1959)ى ساَلى (110)ةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى هةمواركردنى باجى خانووبةرة ذمارة خوَيندن-0

 .هةمواركراو
 .ى هةمواركراو1910ى ساَلى (01)خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى زةوى بةتاَل ذمارة  -3
 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى دةستةى خؤثاراسنت لةتيشك -0
 .ؤكردنى ثرؤذةى ياساى وةزارتى رؤشنبريى لةهةرَيمى كوردستانخستنةردوو و طئتوط-5
 .خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذةى ياساى وةزارةتى تةندروستى لة هةرَيمى كوردستان-1

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  دوو يي ثَيش نيوةردؤي رؤذ(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(19)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا01/5/0442رَيكةوتي 
ى 1910ى ساَلى (113)خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى هةمواركردنى ياساى باجى داهات ذمارة  -1

 .هةمواركراو
ى (1959)ى ساَلى (110)خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى هةمواركردنى باجى خانووبةرة ذمارة -0

 .هةمواركراو
 .ى هةمواركراو1910ى ساَلى (01)خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى زةوى بةتاَل ذمارة  -3
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 .خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى دةستةى خؤثاراسنت لةتيشك -0
 .خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثرؤذةى ياساى وةزارتى رؤشنبريى لةهةرَيمى كوردستان-5
 .اى وةزارةتى تةندروستى لة هةرَيمى كوردستانخستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذةى ياس-1

برداى بةردَين كاك سعد , ى وةزيرى رؤشةنبريىيدين كاكة ةسةرةتا بةخَيرهاتنى براى بةردَين كاك رةلةك
براى بةردَين كاك مسعود كة لةطةَل جةنابى وةزير هاتووة , وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان

سراوى ليذنةى ياسايى و ليذنةى رؤشةنبريى رداوا لة لَيث. زؤر بةخَير بَين, بةخَيرهاتنيان دةكةين بةطةرمى
ئةطةر ضى ئَيمة هةمووجار ناوى , سةرةتا من تَيبينيةكم هةية, دةكةم بَين لةشوَينى خؤيان دانيشن

 هةندَى ئةندام لةجياتى, بةاَلم ئةوةى سةرجنى راكَيشاين, بةاَلم تؤمار دةكرَى, غائيبةكان ناخوَينينةوة
ض , كردةوةيةكى خراثة ض عوزرى هةبَى, بةاَلم داوا دةكةم كةوا ئاخريجار بَيت, ئةوان ئيمنايان كردووة

يى دةكةم ليذنةى ياسا لة داوا, بةاَلم ئومَيد دةكةم ئةوة ئاخريجار بَيت, ناوةكان ناخوَينمةوة, عوزرى نةبَى
 .رةرموو, اركراو بةكوردى خبوَينَيتةوةى هةمو1910ى ساَلى (113)يةكةم ياساى باجى داهات ذمارة  خاَلى

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 ثَيمان دراوة 1992ى ساَلآ (14)ى ماددةى دووةمى ياساى ذمارة (3)ثشت بةو دةسةاَلتةى  بةثَيى بردطةى 
دايناوة  0444/  /لةدانيشتنى رؤذى , عَيراق -بةثَيى ئةو ياسايةى ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستان

 :برديارمان دا ئةم ياسايةى خوارةوة دةربكةين
 0441ى ساَلى ) (ياساى ذمارة 
 .ى هةمواركراو ردادةطريَى1910ى ساَلى (113)ياساي هةمواركردنى ياساى باجى دةرامةتى ذمارة 

دا  1910ى ساَلى (113)ى ياساى باجى دةرامةتى ذمارة (1)لةماددةى ( ج/14)كاركردن بةبردطة -1
 .رادةطريَى, هاتووة

ى هةمواركراو  1910ى ساَلى (113)ى ياساى باجى دةرامةتى ذمارة (1)ئةم بردطةى خوارةوة بؤ ماددة -3
ئةو هاوواَلتيانةى لة رؤَلةكاني هةرَيمى كوردستان كة لةدةرةوةى عَيراق ( )ج/14)زياد دةكرَى ئةم بردطة 

 .يانطرَيتةوةمةبةستةكانى ياساي باجى دةرامةت دة, نيشتةجَين
 : ماددةى دووةم

ى هةمواركراو  1910ى ساَلى (113)لةياساى باجى دةرامةتى ذمارة ( 0)ى ماددة (0)كاركردن بةبردطة  -1
 .رادةطريَى

 .ى رادةطريَى 1912ى ساَلى (504)لة برديارى ذمارة ( 0)كاركردن بةبردطة  -0
ى  1910ى ساَلى (113)تى ذمارة ى ياساي باجى دةرامة(2)ى ماددة (04)كاركردن بة بردطة -3

 .هةمواركراو رادةطريَى
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0444ى ساَلى (23)بردٍِيارى ذمارة -0
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 .هةَلدةوةشَيتةوة 0444ى ساَلى (11)لةبرديارى ذمارة ( 0)ماددةى -5
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ى ساَلى (5)لةياساي باجى دةرامةتى ذمارة ( 3)ماددةى -1
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ى ساَلى (5)ساى باجى دةرامةتى ذمارة لةيا( 0)ماددةى -2
 ئةمانةى خوارةوة شوَينيان دةطرنةوة-1

بةم شَيوةية  1910ساَلى ( 113)ى ياساى باجى دةرامةتى ذمارة (0)لةماددةى ( 0)بردطةى 
 :دةخوَيندرَيتةوة

يان مارى دةستكارى كردنى , باجَيك بةرَيذةيةكى بةرزبوونةوة لةبةهاى خانووبةرةكة دةبرددرَيتةوة-1
ى ساَلى (15)بةثَيى حوكمةكانى ياساى خةماَلندنى بةهاى خانووبةرةو قازاجنةكانى ذمارة , خةمَلَيندرابَيت

يان خاوةنى مارى دةستكارى , يان نرخةكةى و هةر كامةيان بةسةر خاوةن موَلك ثرت دةوةستآ, 1921
يان طواستنةوة , يان بةدةست هَينانى مارى دةستكارى كردن ,كردنى تيايدا لةكاتى طواستنةوةى موَلكداريةكة

ثاكؤكردنى وةقف و , البردنى كؤبةشى, بةخشني, لَيخؤش بوون, سوَلح كردن, طؤردينةوة, ررؤشنت)وةكو 
, مامةَلة لةطةَل كرَيضى وةكو خاوةن موَلك دةكرَى كاتَى خانووبةرةيةك بةكرَى دةطرَى, و( بانةوانى

 :و بةم شَيوةية حيسابى بؤ دةكرَى (مساطحة)تى بةطرَيبةستى بانةوانى دةكةوَيتة ذَير دةس
بيست مليؤن دينارى يةكةم لةبةهاى خانووبةرة يان نرخةكةى لةباج دةبووردرَيت و ئةم  1-04,444444

 .بردة ثارةية لةسةر هاوبةشةكانى بةثَيى بةشةكانيان دابةش دةكرَى ئةطةر خانووبةرةكة كؤبةش بَيت
ى ئةم بةندة زياتر بَيت باج بةم رَيذةى (د/1)بردى ثارةى لَيبووردراوةكةى  لةدةقى بردطة ئةوةى لة-0

 :خوارةوة دةيطرَيتةوة
 .سى مليؤن دينار 34,444444تا دةكاتة % 3-د

 .شةست مليؤن دينار 14,444444سى مليؤن دينار تا دةطاتة  34,444444ئةوةى زياتر بَيت لة % 0-ب
نةوةد مليؤن  94,444444شةست مليؤن دينار تا دةطاتة  14,444444ة ئةوةى زياتر بَيت ل%5-ت

 .دينار
 .نةوةد مليؤن دينار 94,444444ئةوةى زياتر لة % 1-ث
باجةكة بةثَيى , ئةطةر طواستنةوةى مَلكدارى خانووبةرةكة لةسةر ضةند ثشكَيك لةخانووبةرةكة بوو-ب

طشتى حيساب دةكرَى و بةطوَيرةى ثشكةكانى حوكمةكانى ئةم برديارة لةسةر هةموو خانووبةرةكة بة
 .طوازراونةتةوة بؤ هةموو خانووبةرةكة بةطشتى وةردةطريَى

نابَى مؤَلةتى ئةو مامةاَلنةى دةكةونة بةر حوكمةكانى ئةم برديارة لةسةر رَيكارةكانى ثشكنني و طةردان -ج
 .َىلةسةر ثَيضةكانى باجى بةر لةجَيبةجآ كردن ئةم برديارة هةَلبثةساردر

دةرهةق , هاتووة( د/1)حوكمةكانى ئةم برديارة ثيادة دةكرَى بةر لةو لَيخؤشبوونانةى كة لةدةقى بردطة -د
ثَيش ئةم برديارة تةواو بووة , بةو مامةاَلنةى طواستنةوةى موَلكدارى خانووبةرة يان مارى دةستكارى كردنى

 .و باجةكانيان نةدراوة
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ى (05, 03)َيت لةسةر لَيخؤشبوونةكانى باج كة بةثَيى هةردوو بردطة حوكمةكانى ئةم برديارة ثيادة ناكر-ه
 .ماددةى حةوتةم لةياساى باجى دةرامةت يان برِديارى تايبةت

 : ماددةى سَييةم
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ى ساَلى (5)لةياساى باجى دةرامةتى ذمارة ( 1)ماددةى -1
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0441ى ساَلى (019)لةبرديارى ذمارة ( 1)ماددةى  -0

 :ئةمانةى خوارةوة شوَينيان دةطرَيتةوة
تاكى نيشتةجَي ئةم لَيبووردنانةى خوارةوة لةخةماَلندنى هةر ساَلَيكدا دةيطرَيتةوة لةسةر بنضينةى 

 .حاَلةتى لةساَلى ئةشَيرةيى دةرامةتدا
ةطةر ذن بَيت شووى ئ)دوو مليؤن و ثَينج سةد هةزار دينارى عَيراقى بؤ باجدةر خؤى ( 0544444)-د

 (.بَيوةذن و تةاَلقدراو نةبَيت يان داهاتةكةى لةطةَل داهاتى هاوسةرةكةى تَيكةاَلو نةكرابَى), (نةكردبَيت
دوو مليؤن دينار عَيراقى بؤ ذنةكةى يان ذنةكانى ئةطةر ذنى ماَلآ بَيت و داهاتى نةبَيت ( 0444444) -ب

 .كةى تَيكةاَلو كرابَى يان لَيكدرابَىيان ئةطةر داهاتةكةى لةطةَل داهاتى هاوسةرة
 .دوو سةد هةزار دينارى عَيراقى بؤ هةريةك لة منداَلةكانيان بة ضاوثؤشني لةذمارةيان( 044444)-ج
( 044444)سَى مليؤن و دووسةد هةزار دينارى عَيراقى بؤ بَيوةذن يان تةاَلقدراو خؤى و ( 3044444)-د

منداَلَيك بةشَيوةيةكى ياسايى لةذَير ضاودَيرى ئةو دابن و بة  دوو سةد هةزار دينارى عَيراقى بؤ هةر
 .ضاوثؤشني لة ذمارةيان

ئةطةر لة , سَى سةد هةزار دينار عَيراقى( 344444)باجدةر لَيبووردنَيكى زيادةى ثَيئةدرَى بة بردى -ه
لةسةر دراوة لة جطة لةو لَيبووردنانةى ديكة كة برديارى , تةمةنى شةست و سَى ساَلى تَيثةرد بووبَيت

 .بةشةكانى ديكةى ئةم ماددةيةدا
داهاتَيكى سةربةخؤيان , باجدةر لَيبووردنى دةربارةى ئةو مندااَلنةى كة هةذدة ساَليان تةواو كردووة-و

هةتا ئةطةر لةسةر خوَيندن , دووسةد هةزار دينارى عَيراقى سااَلنة زياترة( 044444)هةية لة 
 .ثَى نادرَى, بةردةواميش بن

 : ددةى ضوارةمما
ى  1910ى ساَلى (113)ى ياساى باجى دةرامةتى ذمارة (13)لةماددةى ( 0)كاركردن بةبردطة  -1

 .ردادةطريَى, هةمواركراو
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ى ساَلى (5)لةياساي باجى دةرامةتى ذمارة ( 0)ماددةى -0
 .وةهةَلدةوةشَيتة 0441ى ساَلى (019)لةبرديارى ذمارة ( 3)ماددةى -3
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1999ى ساَلى (090)لةبرديارى ذمارة ( 2, 1)بردطة -0

 1910ى ساَلى ( 113)لةياساى باجى دةرامةتى ذمارة ( 13)لةماددةى ( 0)ئةوةى خوارةوة شوَينى بردطةى 
 :ى هةمواركراو دةطرَيتةوة
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 :رَيذانةى خوارةوة باج بةسةر باجدةركان دا دةسةثَى لةهةر ساَلَيكى خةمَلَينراو بةثَيى ئةم
 :داهاتى تاكى نيشتةجَيى دواى ثَيدانى لَيبووردنى ياسايى بةم شَيوةيةى خوارةوة-د

 .دوو سةدو ثةجنا هةزار دينارى عَيراقى( 054444)تاوةكو % 3
 .ثَينج سةد هةزار دينارى عَيراقى( 544444)ثرت بَيت تاوةكو ( %054444 )5

 .مليؤنَيك دينارى عَيراقى( 1444444)ثرت بَيت تاوةكو ( 544444)لة % 14
 .مليؤنَيك دينارى عَيراقى ثرت بَيت( 1444444)لة % 15

 .داهاتى تاكى نيشتةجَى نةبوو
 :هةمان رَيذةى نيشتةجَي و لَيبووردنى ياساييش نايطرَيتةوة

 .ديار دةكرَى% 15داهاتى كؤمثانياى بةرثرسياريةتى سنووردار بةردَيذةى نةطؤرد بردةكةى بة -ج
 .ديار دةكرَى% 15داهاتى كؤمثانياى تايبةتى ثشكدار بة رَيذةى نةطؤرد بردةكةى بة -ح
 .دياردةكرَى% 15داهاتى كؤمثانياى تَيكةاَلوى ثشكدار بةرَيذةى نةطؤرد بردةكةى بة -خ

دداهاتى كؤمثانياى بيانى لةعَيراقدا تؤماركراون يان بةثَيضةوانةوة خاوةن دةزطايةكى بةردةوامبَى لة 
 .لةسةر ئةو داهاتةى لةعَيراق ثةيداى دةكةن% 15اقدا ملكةضى باج دةبن بة رَيذةى نةطؤرد بةبردى عَير

ى هةمواركراو  1910ى ساَلى (113)ى ياساي باجى دةرامةتى ذمارة (04)كار بة ماددةى  :ماددةى ثَينجةم
 :ئةمةى خوارةوة شوَينى دةطرَيتةوة, رادةطريَى

هةزار دينار كةمرت ( 154444)ئةطةر برديارى ثارةى باجةكة , ونةوة بنربدةبرديارى ليذنةكانى تَيهةَلضو-1
 .نةبَيت

سةد و ثةجنا هةزار دينار ثرت ( 154444)ئةطةر بردة ثارةى باجةكة لةثارةكةدا بؤ دةسةاَلتى دارايى لة -0
ةوة و لةبةردةم رؤذدا هةر لةرؤذى راطةياندن( 15)باجدةر مارى دةربرِدينى ناردةزايى هةية لةميانةى , بوو

دةستةى تايبةتى ثياداضوونةوة بةسةرؤكايةتى دادوةرَى لة دادطايى ثَيداضوونةوة و دوو ئةندام لة 
دادةمةزرَى و , بةردَيوةبةرة طشتيةكان لة وةزارةتى دارايى و يةكَيكى ديكة لة يةكيََتى ثيشةسازيةكانى عَيراق

 .ذنامةى رةرميةوة باَلودةكرَيتةوةئةوةش بةبةيانَيك وةزيرى دارايى دةريدةكات و لة رؤ
دةستةى ثَيداضوونةوةكة بؤى هةية برديارةكة هةَلوةشَينَيتةوة يان ثةسندى بكات يان هةموارى بكات و -3

 .برديارةكةى بنةبردة
رةسم بة سندوقى , ثَيويستة ئةو باجدةرةى ئارةزووى تانةطرتنى هةية لة برديارى ليذنةى تَيهةَلضوونةوة-0

ى بردة ثارةى باجةكةية لةو %(1)بردى ئةو رةمسة بةردَيذةى , اجى دةرامةتى ثةيوةنديدار بداترةرمانطةى ب
دةبَيتة داهاتَيكى , ثةجنا هةزار دينارة( 54444)برديارةى تانةى لَي دراوة و ردادةى زؤرى ئةو بردة ثارةية 

 .كؤتايى بؤ طةجنينةى طشتى
ليذنةى تَيهةَلضوونةوة بةثَيى ئةو رَينمايانةى دةبَيت كة  دياريكردنى ثاداشت بؤ دةستةى ثَيداضوونةوة و-5

 .وةزير دةريدةكات
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 : يةكةم :ماددةى شةشةم
 .هةَلدةوةشَيتةوة 0443ى ساَلى (13,15,110)برديارى ذمارة -1
 .هةَلدةوةشَيتةوة 1991ى ساَلى (190)برديارى ذمارة -0
 .هةَلدةوةشَيـتةوة 0443ى ساَلى (0014)برديارى ذمارة -3
 .هةَلدةوةشَيـتةوة 1992ى ساَلى (30)برديارى ذمارة -0
ى  1910ى ساَلى (113)لةياساى باجى دةرامةتى ذمارة ( 2)لةماددةى ( 01)كاركردن بةبردطة -5

 .هةمواركراو رادطريَى
ى هةمواركراو  1910ى ساَلى (113)لةياساى باجى دةرامةتى ذمارة ( 0)بردطة يةك بؤ ماددةى  :دووةم

 :بؤ ئةوة( 2)ت و دةبَيتة بردطة زياد دةكرَي
 .كَيَلطةكانى ثةلةوةر و تروكاندنى هَيلكة و كارطةكانى دروستكردنى ئاليك-2

ى  1910ى ساَلى (113)لةياساي باجى دةرامةتى ذمارة ( 2)ضةند بردطةيةك بؤ ماددةى  :سَييةم
 (:01, 02)هةمواركراو زياد دةكريََت كة ئةم بردطانةن 

نةرةر و ثاسةكانى طواستنةوةى نةرةر لةناو شارةكان بةدةر لةثاسى  ( 5)تةكسى  ئؤتؤمبيلةكانى( 02)
 .نَيوان شارةكان

 (.تراكتؤر)مةكينةكانى كَياَلنى زةوى ( 01)
ى  1910ى ساَلى (113)لةياساى باجى دةرامةتى ذمارة ( 02)لةماددةى ( 0)بردطة  :ماددةى حةوتةم

 :دةخوَيندرَيـتةوةهةمواردةكرَى و بةم شَيوةية , هةمواركراو
راثؤرتَيك , دةبَى هةموو كةسَيك تؤماركرابَى و تؤمارنةكرابَى داهاتَيكى هةبَيـت ملكةض بَيت بؤ باج)

ئةطةر , دةربارةى داهاتةكةى ثَيشكةش بكات بةر لةرؤذى يةكةمى مانطى تةمووز لة خةماَلندنى سااَلنة
ةى نووسراو يان بةهؤى يةكَيك لةرَيطاكانى داواى لَينةكرابَى ثَيشكةشى بكات بةهؤى ئاطاداركردنةو

 .باَلوكردنةوةدا
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَى كةثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم برديارة بَيت :ماددةى هةشتةم

وةزارةتى دارايى و ئابوورى لةهةرَيمدا بؤيان هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى  :ماددةى نؤيةم
 .ةربكةنجَيبةجَى كردنى ئةم ياساية د

ئةوانةى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم برديارة , كار بةياسا و برديارةكانى باجى بةركار دةكرَى :ماددةى دةيةم
 .نني

 .ثَيويستة وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم برديارة جَيبةجَى بكةن :ماددةى يازدةم
ةى لة رؤذنامةى وةقائعى كوردستان ئةم برديارة لةرؤذى دةركردنيةوة و باَلوكردنةو :ماددةى دوازدةم

 .جَيبةجآ دةكرَيت
 :بِةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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بؤ ئةوةى ديراسةتى , زؤر سوثاس ئةم ثردؤذةية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و ئابوورى دةكةم
لةمان هةموو ئةندامَيكى ثةر, ديقةتى دةوَى و وردةكاريشى دةوآ و, راثؤرتى لةسةر بنووسن, بكةن و

كة موداخةلةيةك , بؤ خؤى بضَيتة ناو تةرصيالتةكة بؤ رؤذى موناقةشةكة ئامادة بن, ديراسةتى بكات
خاَلى دووةمى بةرنامةى , موداخةلةكة لةبةر رؤشنايى خوَيندنةوة بَيت و زانينى تةرصيالت بَيت, دةكةن

ى ساَلى (110)رة ذمارة ى هةمواركردنى باجى خانووبةيخوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياسا)كارمان 
 .رةرموو, داوا لةليذنةى ياسايي دةكةم بيخوَيننةوة بةكوردى, (ى هةمواركراو(1959)

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ثَيمان دراوة و 1992ى ساَلى (14)ى ماددةى دووةم ياساى ذمارة (3)ثشت بةو دةسةاَلتةى بةثَيى بردطة 
برديارمان دا , 0444/ /عَيراق لة دانيشتنى رؤذى  -اسايةى ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستانبةثَيى ئةو ي

 :ئةم ياسايةى خوارةوة دةربكةين
 0444ى ساَلى ) (ياساى ذمارة 

 ى هةمواركراو 1959ى ساَلى  110ياساى هةمواركردنى ياساى باجى خانووبةرةى ذمارة 
 :ماددةي يةكةم

ئةمانةى , ردادةطريَى 1959ى ساَلى (110)ساى باجى خانووبةرةى ذمارة لةيا( 0)كاركردن بةماددةى 
 :خوارةوة جَييدةطرَيتةوة

لةداهاتى سااَلنةى هةر خانووبةرةيةك دادةطريى وةكو خةرجى ضاككردنةوة و % 14رَيذةى : يةكةم
 .نؤذةنكردنةوة بةر لة حيسابكردنى باجةكة

دواى , لة داهاتى سااَلنةى هةموو خانووبةرةكان% 14بةبردى  باجى بنةردةتى دادةسةثَى و وةردةطريَى: دووةم
 .ى سةرةوة(1)داطرتنى بردطة 

ى  1959ى ساَلى (110)لة ياساى باجى خانووبةرةى ذمارة ( 0)زيادكردنى بردطةيةك بؤ ماددةى  :دووةم
 .دووبارةية( 3)بردطة , هةمواركراو

بازرطانى كة لةسَى نهؤم ثرتن جطةلة لةذَير زةمني كة  باَلةخانةكانى نيشتةجَيبوون و: دووبارةية( 3)بردطة 
لةباجى بنةردةتى دةبووردرَيت بؤ ماوةى حةوت ساَل لة رؤذى تةواو بوونى , سةر لةنوَى بنياتدةندرَيتةوة

 .بنياتنانةكةيان كة ليذنةى خةماَلندن دةست نيشانى دةكات
ى  1959ى ساَلى (110)ةرةى ذمارة لةياساى باجى خانووب( 11)كاركردن بة ماددة : ماددةى دووةم

 :ئةمةى شوَينى دةطرَيـتةوة, هةمواركراو ردادةطريَى
كاتَى خانووبةرة كؤبةش بَيت لةنَيوان دوو كةس يان زياتر ئةو رَيوشوَينةى خوارةوة  (:11)ماددةى 

 :وةردةطريَيت
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ريةيةكى تايبةتى بةمةرجَى دةبَى بةزجن, هةر هاوبةشَيك بةرثرسة لة دانى باج بة خؤبةشةكةى خؤى
 .بةخؤى تؤمار كرابَى

 : بةم شَيوةي خوارةوة هةموار دةكرَى 1912ى ساَلى (504)لةبرديارى ( 1)بردطةى  :ماددةى سَييةم
باجى خانووبةرة لة خانوويةكى نيشتةجَيبوونى يان شووقةيةكى نيشتةجَيبوون دايك و باوك ( 1)بردطةى 

ةبووردرَيت بةمةرجَى ئةو كةسةى لةناو خانووةكة دانيشتووة د, يان منداَلَيكى خاوةن خانووى تَيدابَى
 .خانوويةك يان شووقةيةكى نيشتةجَيبووني سةربةخؤى نةبَيت

 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَى كة ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم برديارة بَيت :ماددةى ضوارةم
نمايى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى وةزارةتى دارايى و ئابوورى لةهةرَيمدا بؤيان هةية رَي :ماددةى ثَينجةم

 .جَيبةجَى كردنى ئةم ياساية دةربكةن
ئةوانةى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم برديارة , كار بةياسا و برديارةكانى باجى بةركار دةكرَى: ماددةى شةشةم

 .نني
 .ثَيويستة وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم برديارة جَيبةجَى بكةن :ماددةى حةوتةم

ئةم برديارة لة رؤذى دةركردنيةوة و باَلوكردنةوةى لةرؤذنامةى وةقائعى كوردستان  :ةى هةشتةممادد
 .جَيبةجآ دةكرَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ تاوتؤكردن , زؤر سوثاس ئةم ثردؤذةية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و ئابوورى دةكةم

خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى زةوى بةتاَل ذمارة )ةى سَى بردط, لةسةرى و راثؤرت بنووسن لةسةرى
 .رةرموو, داوا لةليذنةى ياسايى دةكةم بةكوردى بيخوَيننةوة, (ى هةمواركراو1910ى ساَلى (01)

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيمان دراوة وة  1992ى ساَلى (14)مارة ى ماددةى دووةمى ياساى ذ(3)ثشت بةو دةسةاَلتةى بةثَيى بردطة 
، برديارمان دا 0444/ /ة دانيشتنى ردؤذى عَيراق ل_بةثَيى ئةو ياسايةى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان

 :ئةم ياسايةى خوارةوة دةربكةين
 0444ى ساَلى )  (ياساي ذمارة 

 ى هةمواركراو1910ى ساَلى 01مارة ياسايى هةمواركردنى ياساى باجى زةوى  بةتاَلى ذ
 :ماددةى يةكةم

 1910ى ساَلى (01)لة ياساى باجى زةوى بةتاَلى ذمارة ( 0)لة ماددةى ( د / 1)كاركردن بة بردطة  -1
 . ردادةطريَى

 . ردادةطريَى 1920ى ساَلى (91)كاركردن بة برديارى ذمارة -0
 . ردادةطريَى 1911ى ساَلى (013)كاركردن بة برديارى ذمارة  -3
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 :ةى خوارةوة شوَينيان دةطرَيتةوةنئةما -0
ةتى هةر باج دةرَيك دةبوردرَيت ئةطةر رووبةرةكةى يان كؤبةشةكةى لة زةويةكى بةتاَل لة باجى بنةرد) -5
مةتر دووجا ثرت نةبَيت و ئةوةندةى لةو رووبةرة ثرت نةبَيت باجى ىَل وةردةطريَيت، باج دار بؤى (144)

 .ةشةى دةيةوَى لة باج ببوردرَيت دةستنيشان بكاتهةية ئةو زةوية بةتاَلة يان ئةو ب

 . كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم برديارة بَيت: ماددةى دووةم
ى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى يى و ئابوورى لة هةرَيمدا بؤيان هةية رَينمايوةزارةتى دارا: ماددةى سَييةم

 . دةر بكةنجَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية 
ئةوانة ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم  ,كار بة ياسا و برديارةكانى باجى بةركار دةكرَيت: ماددةى ضوارةم

 . برديارة نني
 . ثَيويستة وةزيرة تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم برديارة جَيبةجَى بكةن: ماددةى ثَينجةم
( وةقائعى كوردستانن) وكردنةوةى لة رؤذنامةىئةم برديارة لة رؤذى دةركردنيةوة و باَل: ماددةى شةشةم

 .  جَيبةجَى دةكرَيت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةم ثردؤذةيةش وةكو ثردؤذةكانى ثَيشوو ئاراستةى ليذنةى ياسايى و دارايى و ئابوورى دةكرَى بؤ هةمان 
ستةى خؤثاراسنت خوَيندنةوةى يةكةمى ثردؤذةى ياساى دة)خاَلى ضوارةمى بةرنامةى كارمان , مةبةست
 .رةرموو, تكاية ليذنةى ياسايى بةزمانى كوردى بيخوَيننةوة, (لةتيشك

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 دةستةى خؤثاراسنت لة تيشك لةهةرَيمى كوردستان
 : ماددةى يةكةم

رةرمانبةرَيكى , رةتى ذينطة دةبَىدةستةيةك بؤ خؤثاراسنت لةهةرَيمى كوردستان دادةمةزرَى و سةر بة وةزا
ثسثؤرد لةمةيدانى خؤثاراسنت لة تيشكى ئةيؤنى و لةبةكارهَينانةكانيدا و كاريطةرى تيشك لة سةر 

 .كةرةستة و ثَيكهاتةكانى جةستةى مرؤظ شارةزا بَى سةرؤكايةتى دةكات
لة قازانج كردن نيية دةستة كةسايةتيةكى سةربةخؤى هةية و بؤ سوودى طشتيية و ضاوى  :ماددةى دووةم

مةيدانةكانى بةكارهَينانى تيشكى ئةيؤنى دةست و برد دةكات لةثَيناو ثاراستنى مرؤظ و ذينطة  و لة
 .لةتيشكةكاندا

دةستةى خؤثاراسنت لةتيشك لةهةرَيمدا هةوَلدةدات بؤ مسؤطةركردنى سوود وةرطرتن لة  :ماددةى سَييةم
تى و ثيشةسازى و مةبةستةكانى ئاشتى ديكةوة لةطةَل تةكنؤلؤذياى تيشك لة مةيدانةكانى تةندروس

 .ثاراستنى مرؤظ و ذينطة لةمةترسيةكانى ئَيستا و ئايندةى
 :دةستة ئةم طرينطانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
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لةئامادةكردنيدا راسثاردة و رَينمايةكانى , ئامادةكردنى ثَيشنيارى ياسايةك بؤ خؤثاراسنت لة تيشك -1
و رَيكخراوى  WHOيان رَيكخراوى تةندروستى جيهانى  IAWAَلةتى بؤ وزةى ئةتؤمى ئاذانسى نَيودةو

و دةستةى عَيراقى بؤ كؤنرتؤَلكردنى كةرةستة   UNEPثاراستنى ذينطةى سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان 
 .جطة لة اليةنة جيهانيةكانى ثةيوةنديدار, تيشكدةرةكان لةبةرضاو دةطرَى

ار و ثؤَلينكردنى دروستكةر و سةرضاوةكانى تيشكةكة و دةركردنى ناساندنى تيشكى ئايؤنيد-0
روونكردنةوةى ثةيوةست ثَييةوة و هؤكارةكانى خؤثاراسنت لة تيشك و ناساندنى يةكةكانى ثَيوانةكردنى 

ثَيدراو بؤ كارطةران و نةخؤش و  شانكردنى كةمرتين رادةى رَيطاضااَلكى تيشكدانةوة و بردى تيشك و دةستني
لةدانانى راسثاردة و رَينماييةكانى ئاذانسى نَيودةوَلةتى وزةى ئةتؤمى , وان بةطشتى و ذينطةدادانيشت

IAWA  و رَيكخراوى جيهانىWHO سةر بةنةتةوة يةكطرتووةكان   و رَيكخراوى ثاراستنى ذينطةى
UNEP لةبةرضاو دةطرَى جطة لة , و دةستةى عَيراقى بؤ كؤنرتؤَلكردنى كةرةستة تيشكدةرةكان

 .يةنةكانى ديكةى جيهانى ثةيوةنديدارال
دةركردنى مؤَلةتى رةزامةندى نواندن لةسةر هاوردن و دانانى ئامَيرة تيشك دةرةكان و سةرضاوة -3

تيشكدةرةكان و دةست نيشانكردنى شوَينى دامةزراندن و عةمباركردنى لةطةَل دةركردنى رَينمايى تايبةت 
 .بة هةرايةكةيان

ةمتةنديانةى كة ثَيويستة لةشوَينةكانى سةرةوة دابينبكرَى بةثَيى جؤر و وزةى ئةو دياريكردنى ئةو تايب-0
 .بةجؤرَيك ساغى و تةندروستى مرؤظ و ذينطة مسؤطةر بكات, تيشكةي لَييةوة دةردةضَيت

ثؤَلينكردنى ئةو كارمةندانةى لةمةيدانى بةكارهَينانى تيشكى ئةيؤنى كاردةكةن بةثَيى بةرزةرتكارى -5
سةثاندنى رَيطاكانى خؤثاراسنت كة , و بةثَيى وةرطرتنى ئةو بردة تيشكةى كة رووبةردووى دةبنةوة وتايبةت 

 .ثَيويستة بؤ ثاراستنيان لةمةترسيةكانى تيشك ثةيرةوى بكةن و بةدواداضوون بؤ ثابةندبوون ثَييةوة
سةرضاوةكانى تيشك و  سةرثةرشتى كردنى جَيبةجَيكردنى ئةو رَينماييانة لةاليةن خاوةن مؤليدةكان و-1

ضاودَيريكردنى هةموو ئةو كارمةندانةى لةكَيَلطةكانى تيشك كاردةكةن و وةرطرتنى , ثابةندبوون ثَييةوة و
دةست بةسةرداطرتنى سةرضاوةكان لةو حااَلتانةى كةثابةند نةبن , رَيكارةكان بؤ وةستاندنى بةكارهَينانى و

 .ثَييانةوة
لةهةموو مةيدانةكانى , كارثَيكردنى دروستكةر و سةرضاوةكانى تيشكضاودَيرى كردنى دامةزراندن و -2

بةتايبةتى تةندروستى بؤ دةست خستنى هةموو ثَيداويستيةكانى خؤثاراسنت لة تيشكدانةوة لةو , ئاشتى
بااَلخانانةى لَيى دادةمةزرَى و لةبةكارهَينانى لةثَيناو مسؤطةركردنى سةالمةتى بةكارهَينانى و سوود 

يان , لةاليةن خؤثاراسنت لةكةوتنة بةر ئةو تيشكةى لَييةوة دةردةضَيت, لَيى بةباشرتين شَيوةوةرطرتن 
يان , هةروةها بؤ دياريكردنى دروستكةر و ئةو سةرضاوانةى وةبةر مؤَلةت دةكةون, ثَييةوة ثيس دةبَى

 .ناكةون لةطةَل باَلوكردنةوةى لةرؤذنامة رةرميةكان لةهةرَيمدا
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تكارى و رَينماييةكانى كة رَيوشوَينةكانى خؤثاراسنت كة ثَيويستة بطرَيتة بةر بؤ دةركردنى بةرزةر-1
يان طشتييةكان و هةروةها دانانى ثالنةكان بةدوورودرَيذى , رَيطةطرتن لةروودانى رووداوة خؤجَييةكان

 .بةسة بؤ كؤنرتؤَلكردنى ئةو جؤرة رووداوانة ئةطةر رووبدةن
كةتةنها خاوةن تواناكان بؤ كاركردن لة , تكةر و سةرضاوةكانى تيشكئاطاداركردنةوةى خاوةنى دروس-9

بؤ هةر يةكَيكيان بةثَيى , كَيَلطةكانى تيشكدانةوة دامبةزرَينن و مسؤطةركردنى ثشكنينى يةكةم و بةردةوام
 .رَينماييةكان و لةسةر خةرجى خاوةنةكةى

لةمةيدانى , هةر كةسَيكى كارمةند دةبَيتئامادةكردنى هؤيةكانى ثَيوانى بردى تيشكدانةوة كة تووشى -14
تيشكدانةوة لةسةر خةرجى خاوةن دروستكةرةكان و سةرضاوةكانى تيشكدانةوة و دانان و خوَيندنةوةى 
بةردةوامى دواى طؤردين و ئاطاداركردنةوةى خاوةنةكةى و تاك لةهةر تَيثةرداندنَيك لةو سنوورةى لةسةرى 

َيطريكراوة بؤ رَينماييةكانى ياساى خؤثاراسنت لة تيشكدانةوة و يان رَيطةى ثَيدراوة و ج, راهاتوون
يارمةتيدان بؤ دووركةوتنةوة لةروودانى ئةم حاَلةتانة و وةرطرتنى رَيكارةكانى ثَيويست بؤ روونةدانى و 

 .لةطةَل دةست بةسةر داطرتنى سةرضاوةكانى لةحاَلةتى ثابةندنةبوون ثَييةوة
نسى نَيودةوَلةتى بؤ وزةى ئةتؤمى و دةستةى عَيراقى بؤ كؤنرتدؤَلكردنى هةماهةنطى كردن لةطةَل ئاذا-11

سةرضاوة  تيشكدةرةكان و ئةو تاقيطانةى لةاليةنى جيهانيةوة دانيان ثَيدانراوة بؤ مةبةستى راهَينان و 
ئامادةكردنى زانستى و رَيركارى بةتايبةتى بةر لةدامةزراندن و بةكارخستنى موليدةكانى تيشكى خاوةن 

 ......وزةى بةرز بؤ مةبةستى لةناوبردنى بؤ وَينة وةرةمةكانى شَيرثةجنة
 :دةستة ئةجنومةنَيكى  دةبَى كة لةمانة ثَيك دَيت :ماددةى ضوارةم

 .سةرؤك/ سةرؤكى دةستة-1
 .ئةندام/ نوَينةرانى وةزارةتى تةندروستى -0
 .ئةندام/ نوَينةرانى وةزارةتى ذينطة -3
 .ئةندام/ بازرطانىنوَينةرانى وةزارةتى  -0
بؤ ضارةسةركردنى , ثنيشكَيكى ثسثؤرد بؤ خؤثاراسنت لة تيشك و شارةزا لة بةكارهَينانى تيشك -5

 .ئةندام/ نةخؤشيةكان
بةمةرجَيك شارةزابن لة رينياى , نوَينةرانى وةزارةت و اليةنةكانى ديكةى سوودمةند لة تيشكدان -1

 .ئةندام/ ثاراسنت لَيىتيشكدانةوة و بةكارهَينانةكانى تيشك و خؤ

 .ثسثؤرد........ثشت بةستان بة شارةزا و راوَيذكارانى
سةرؤكى دةستة بة ثلةى تايبةت و دةسةاَلتى دةست خستنة ناو مةيدانةكان و شوَينى  :ماددةى ثَينجةم

 .دروستكةرةكان و سةرضاوةكانى تيشكدانى هةية بؤ مةبةستى خؤثاراسنت لَيى
 :نة ثَيك دَيتدةستة لةما :ماددةى شةشةم

 :بةردَيوةبةرايةتى كارطَيردى و دارايى و ئةمانةى ثَيوة دةلكَى-1
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بةردَيوةبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات كة هةَلطرى بردوانامةى : بةردَيوةبةرايةتى كارطَيردى و رةرمانبةران -د
 .زانكؤيى بةرايى بَيت

 .و وردبينيكردنى دةطرَيتة ئةستؤ كاروبارى دارايى  و ئامادةكردنى بودجة: ذمَيريارى و وردبينى -ب
ئةركةكانى  دةركردنى رَينماييةكانى ثةيوةنديدار : بةردَيوةبةرايةتى ياسايى و ضاودَيريكردن-0

بةخؤثاراسنت لة تيشكدانةوة و مؤَلةتثَيدان و وةرطرتنى رَيكارة ياساييةكان لةكاتى ثَيويستدا زؤرى ديكةش 
 .لةكاروبارة ياساييةكانى ديكة

لة ناوةوة و , كردن لةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديدار ئةركةكانى هةماهةنط: ديةكان و باَلوكردنةوةثةيوةن-3
 .دةرةوةى هةرَيم و رَيكخراوة عَيراقى و جيهانيةكان و باَلوكردنةوةى زانياريةكان دةستة دةرى دةكات

رَيركردن و ثَيطةياندن و  ئةركةكانى ئامادةكردنى هةموو هؤيةكانى: بةردَيوةبةرايةتى كاروبارى هونةرى-0
بةَلطةنامةكانى تايبةت بة خؤثاراسنت لةتيشكدانةوة و ستاندارةكانى جيهانى ثةيوةنديدار و ئاسانكردن لة 

 .سوود لَيوةرطرتنى بة باشرتين شَيوة
ةكان و يزانست ةكانى ثَيشكةشكردنى خنمةتطوزاريةئةرك: بةردَيوةبةرايةتى خنمةتة تةكنؤلؤذيةكان-5

ةكان لةكاتى بةكارخستنى ئاسايشى دروستكةرةكان و سةرضاوةكانى تيشكدانةوة و لةكاتى تةكنؤلؤذي
 .رووداوةكاندا

دنى تيشكدانةوة و رتاقيطةكانى بةركةوتنى كةسى و تاقيطةكانى عةمبارك: بةردَيوةبةرايةتى تاقيطةكان-1
تيشكدانةوة تيايدا و  تاقيطةكانى ضاودَيريكردنى ذينطة لةثيسبوون بةكةرةستةكانى تيشكدةر و رادةى

تاقيطةكانى بةركةوتنى كةسى هؤيةكانى , تاقيطةكانى ثشكنينى كةرةستةكانى خواردةمةنى دةطرَيتةوة
ثَيوانةى بردى تيشكدةرى هةر تاكَيكى كارمةند لةكَيَلطةى تيشكدانةوة ئامادة دةكات و بةسةرياندا دابةش 

 .سوومةند  دةبَى ةكى بةردةوام لةسةر خةرجى اليةنةيبةشَيوة, و دةياخنوَينَيتةوة و دةكات و دةيانطؤردَى
مةزراندن و هةَلوةشاندنةوةى بةردَيوةبةرايةتى ى دةستة دةسةاَلتى سةرلةنوَى دائةجنومةن :ماددةى حةوتةم

 .و بةشةكانى بةثَيى ثَيويست دةبَى
 .بودجةى دةستة سةربةخؤية :ماددةى هةشتةم

يوةنديةكانى لةطةَل خاوةنى دروستكةر و سةرضاوةكانى دةسةاَلتةكانى دةستة و ثة :ماددةى نؤيةم
 .بةثَيى ياساى خؤثاراسنت لة تيشكدانةوة ديارى دةكرَى( اليةنةكانى سوودمةند لة تيشكدانةوة)تيشكدانةوة 

ثَيويستة دةستة رَينمايى ئاسانكردنى جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ياساى خؤثاراسنت لة  :ماددةى دةيةم
 .ت دواى ئةوةى لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة برديارى لةسةر دةدرَىتيشكدانةوة دةربكا

دةستة بؤى  ,بؤ خؤثاراسنت لة ئةطةرةكانى كةوتنةوةى رووداوةكانى ئةتؤمى و تيشكدانةوة :زدةمماددةى يا
وةكو رووداوةكانى , بؤ حاَلةتةكانى ناكاوى, تيثةكان ئامادةبكات ىهةية ثالنى خنمةتطوزارى و راهَينان

 .ةتؤمى و رووداوةكانى ثةيوةنديدار بةكةرةستة تيشكدةرةكانئ
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
تاوتؤى لةسةر , ئةم ثرؤذةية ئاراستةى ليذنةى ياسايى و تةندروستى و كؤمةاَليةتى دةكةم, زؤر سوثاس

ةردوو و خستن)خاَلى ثَينجةم لة بةرنامةى كارى ئةمرٍِؤمان , بكةن و راثؤرتي خؤيان بنووسن لةسةرى
داوا دةكةم دةقى ثرؤذةكة بة , (طئتوطؤكردنى ثرؤذةى ياساى وةزارتى رؤشنبريى لةهةرَيمى كوردستان

دواتر خاَل بةخاَل راى ليذنةى ياسايى و ليذنةى رؤشنبريى و ثرؤذةكة و كردنةوةى , كوردى خبوَيننةوة
 .رةرموو, دةرطا بؤ موناقةشة

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 .ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

لةسةر داواى , ى هةمواركراو 1990ى ساَلى (1)لةياساى ذمارة ( 51)لةماددةى ( 1)ثشت بة حوكمى بردطة 
عَيراق لةدانيشتنى  -ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان, عَيراق -ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان

 :خوارةوةى دا برديارى دانانى ئةم ياسايةى, خؤيدا 0442/ /ى رؤذى ) (ذمارة 
 0442ى ساَلى ) (ياساي ذمارة 

 ياساي وةزارةتى رؤشةنبريى
 :ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياساية, مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة :ماددةي يةكةم

 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم-1
 .وةزارةتى رؤشةنبريى هةرَيم: وةزارةت-0
 .هةرَيموةزيرى رؤشةنبريى : وةزير-3
 .بريكارى وةزارةتى رؤشنبريى هةرَيم: بريكارى وةزارةت-0

 :وةزارةت ئةم كارانةى خوارةوةى دةكةوَيتة ئةستؤ :ماددةى دووةم
ثاراستنى رةسةنايةتى رؤشنبريى كوردى و كاركردن لةثَيناوى ثةرةثَيدانى بةشَيوةيةكى وةها كة لةطةَل -1

 .انى بطوجنَىبةها رةوشتييةكانى كؤمةَلطاى كوردى و جيه
يارمةتيدان و ثشتطرييكردنى بنووتنةوةى دانان و وةرطَيردان و باَلوكردنةوة لةهةرَيمدا و يارمةتيدانى  -0

نووسةر و ئةديب و شاعري و هونةرمةند و رؤذنامةنووسان لة رَيطةى ضاث و ياريدةدانى ضاثكردنى 
 .بةرهةمةكانيانةوة

 .مندااَلن لةهةموو روويةكى ئةدةبى و هونةرييةوة طرنطى دانَيكى بابةتييانة بة رؤشنبريى -3
 .دامةزراندنى كتَيبخانةى نيشتمانى لةهةرَيمى كوردستاندا و رَيكخستنى بةثَيى ثَيردةوَيك -0
 .هاندانى بةهرةى ئةدةبى و هونةرى و زانستى داهَينةر -5
 .ينةماهاندانى بنووتنةوةى شانؤيى و هونةرة ميلليةكان و ثةرةثَيدانى ثيشةى س -1
يارمةتيدان و هاندانى كارو ضاالييةكانى يةكَيتى و رَيكخراو و مةَلبةند و تيثة رؤشنبريى و ئةدةبى و  -2

 .هونةرى و زانسييةكان
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سازدانى ميهرةجان و بةيةكطةشنت و كؤبوونةوةى رؤشنبريى و ئةدةبى و رَيكخستنى ثيشانطاى هونةرى  -1
 .شَيوةكارى بةهةموو جؤرةكانيانةوة

و ( تيثة ميلليةكان -ئةدةبى و هونةرى)وذاندنةوةى كةلةثوورى نةتةوةيى ميللى لةهةموو بوارةكانى بو -9
 .دامةزراندنى مؤزةخانةى تايبةت بةوانة

 .دةرضوواندنى رؤذنامةيةكى حكومةتى -14
 .يارمةتيدانى هونةرمةند و ئةديب و نووسةران لة كوردستاندا -11
 .ديب و هونةرمةندان و رَيكخستنى ئةمةش بة ثريدةو دةبَيترَينلَينانى رؤذنامةنووس و ئة -10

 :ماددةى سَييةم
سةرؤكى بااَلى وةزارةتةو بةثرسة لة ئاراستةكردنى كارةكانى و سةرثةرشتى و ضاودَيرى كردنى : وةزير -1

ت و ضاالكييةكانى و ئةو برديار و رةرمان و رَينماييانةى لةبارةى هةرشتَيكى ثةيوةندى بة ئةركى وةزارة
ثَيكهاتةكانى لةهةموو روويةكى ياسايى و كارطَيردى و هونةرييةوة هةية لةوةوة دةردةضن لةضوارضَيوةى 
ئةم ياساية و ياساو ثَيردةو و رَينمايية كار ثَيكراوةكانى ديكة و بةرثرسيشة لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران 

 .بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا
 .ئةو كارو ئةركانة دةطرَيتة ئةستؤ كة وةزير ثَيى دةسثَيرَى: ى وةزارةتبريكار -0

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيكدَى: ماددةى ضوارةم
 : مةَلبةندى وةزارةت: يةكةم

بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و ضةند : نووسينطةى وةزارةت-1
 .ك ياريدةى دةدةنرةرمانبةرَي

بةردَيوةبةرَيك بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و : نووسينطةى بريكارى وةزارةت -0
 .ضةند رةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن

ذمارةيان لة ضوار زياتر نابَى و دةبَى خاوةن بردوانامةى بةرايى زانكؤ بن و شارةزايى و : راوَيذكاران -3
 .ن هةبَيتكارامةييا

 :ئةم بةردَيوةبةرايةتييانةى خوارةوةى ثَيدةلكَى: بةردَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيرديى و دارايى -0
 .بةردَيوةبةرايةتى كاروبارى كارطَيردى و دارايى -د

 .بةردَيوةبةرايةتى ذمَيريارى -ب
 .بةردَيوةبةرايةتى وردبينى -ت
 .دواداضوونبةردَيوةبةرايةتى نةخشةكَيشان و بة -ث
 .بةردَيوةبةرايةتى ثةيوةندييةكان -ج
 .بةردَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى -ح
 .بةردَيوةبةرايةتى خنمةتطوزارى -خ
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 .بةردَيوةبةرايةتى خيوةتطاى رؤشنبريى -د
 :ئةو رةرمانطايانةى خوارةوة بة وةزارةتةوة لكاون: دووةم

 :َينطاكاندا و ئةمانةى ثَيوةدةلكآبةردَيوةبةرايةتى طشتى رؤشنبريى و هونةر لةثار -1
 .بةردَيوةبةرايةتى هونةرى و شَيوةكارى -
 .بةردَيوةبةرايةتى شانؤ -
 .بةردَيوةبةرايةتى كةلةثوورى كوردى -
 .بةردَيوةبةرايةتى هونةرى موزيكى -
 .بةردَيوةبةرايةتى كؤشكى هونةر -
 .رييةكانبةردَيوةبةرايةتى مةَلبةندةكان و كؤمةَلة رؤشنبرييية هونة -
 .بةردَيوةبةرايةتى ضاالكييةكانى رؤشنبريى و هونةرى -
 .بةردَيوةبةرايةتى مةَلبةندةكانى ماروورى دةستكرد -
 .بةردَيوةبةرايةتى رؤشنبريى و هونةرى توركمانى -
 .بةردَيوةبةرايةتى رؤشنبريى و هونةرى سريانى -

 : ثَيوة دةلكَى بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة طشتييةكان و ئةمانةى -0
 .بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة لة ثارَينطاي هةولَير -
 .بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة لة ثارَينطاى سلَيمانى -
 .بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة لة ثارَينطاى دهؤك -
 .بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة لة طةرميان -

 .نامةنووسى و باَلوكردنةوةبةردَيوةبةرايةتى طشتى رؤذ -3
 .بةردَيوةبةرايةتى ضاثخانةكان لةثارَينطاكان -
 .بةردَيوةبةرايةتى دانان و وةرطَيردان -
 .بةردَيوةبةرايةتى دابةش كردن و باَلوكردنةوة -

 :بةردَيوةبةرايةتى طشتى راطةياندن و ئةمانةى ثَيوة دةلكَى -0
 .بةردَيوةبةرايةتى ثةخشى راديؤ -
 .ةبةرايةتى ثةخشى تةلةرنيونبةردَيو -
 .بةردَيوةبةرايةتى ئاذانسى دةنطوباسى كوردستان -
 .بةردَيوةبةرايةتى ئامادةكردن و رداهَينان -

 :بةردَيوةبةرايةتى طشتى سينةما و ئةمانةى ثَيوة دةلكَى -5
 .بةردَيوةبةرايةتى كارطَيرديى و خؤيةتى -
 .بةردَيوةبةرايةتى ذمَيريارى و وردبينى -
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 .ةردَيوةبةرايةتى كارة هونةرييةكانب -

 :ماددةى ثَينجةم
وةزير بؤى هةية بةردَيوةبةرايةتى يا بةشى تازة لة نوآ دامبةزرَينَى يان لَيكيان بدات ياخود 

 .لةكاتى ثَيويست لةناو ثَيكهاتةكانى وةزارةتدا, هةَليانوةشَينَيتةوة
 :ماددةى شةشةم

 .و تايبةمتةندييةكانى بةثَيردةو دةستنيشان دةكرَين هةيكةىل رَيكخستنى ثَيكهاتةكانى وةزارةت
 :ماددةى حةوتةم

 .وةزير بؤى هةية هةندَى دةسةاَلتةكانى بداتة ئةو كةسةى كة شياوة لةناو كارمةندانى وةزارةتدا
 :ماددةى هةشتةم

 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَى طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت
 :ماددةى نؤيةم

 .ستة وةزيرة ثةيوةنديدار و تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةنثَيوي
 : ماددةى دةيةم

 .جَيبةجَى دةكرَى( وةقائيعى كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى رةرمى 
 هؤية ثَيويستيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية-

هونةرييةكاندا كة لةهةرَيمى كوردستانى عَيراق لةرووى ضةندى و  سةبارةت بةو ثةرةسةندنةى كة لةبوارة
ضؤنيةوة هاتؤتة ئاراوة و لةثَيناوى رةراهةمكردنى ثَيويستى ويستة بنضينةييةكان بؤ درَيذةدان بةو 
ثةرةسةندنة و كاراكردنى و بةرةو باشرت ضوونى و بؤ رؤيشنت لةطةَل ئارةزووى حكومةتى هةرَيمى 

, شان بةشانى بنووتنةوةى رؤشنبريى لة دةوَلةتة دراوسَيكان بةتايبةتى و جيهان بةطشتىعَيراق  -كوردستان
 .....ئةم ياساية دةرضوَينرا

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئَيستا ماددة ماددة لةئةصَلى مةشروعةكة خبوَينينةوة, من ثَيم باشة بؤ ئةوةى وةختةكة هني نةكةين

 .رةرموو, ئينجا بيخةينة موناقةشة, دةكة و ليذنةى رؤشنبريىراثؤرتى ليذنةى ياسايي لةسةر ماد
 : فيربةردَين دلَير حممد ش

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياساية, مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة :ماددةي يةكةم

 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم-1
 .ةنبريى هةرَيموةزارةتى رؤش: وةزارةت-0
 .وةزيرى رؤشةنبريى هةرَيم: وةزير-3
 .بريكارى وةزارةتى رؤشنبريى هةرَيم: بريكارى وةزارةت-0
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 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :املبينة ازاءها الغراض هذا القانون املعانى يقصد بالتعابري التالية: املادة االوىل
 .دستان العراقاقليم كور: االقليم-1
 .وزارة الثقافة لالقليم: الوزارة -0
 .وزير الثقافة لالقليم: الوزير -3
 .وكيل وزارة الثقافة: وكيل الوزارة -0

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

( تعبري)رة ثَيشنياز دةكةين وشةى طوزا, ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يةكةمى ثرؤذةكةوة هةية/ يةكةم
 (.عَيراق -هةرَيمى كوردستان)بكرَيت بة ( 1)و بردطةى ( مصطلحات= زاراوة )بطؤرددرَيت بة وشةى 

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ديارة ئةو ثرؤذة ياسايية طئتوطؤمان لةسةر كردية ئةوة , سةرةتا من حةز دةكةم روونكردنةوةيةك بدةم
ئةوا هةردوو ثرؤذة ياسايةكةم , لةبةر ئةوةى هةندَى طؤردانى تَيداية, َيستا خوَيندمانةوةكة ئ, نيية

لةبةرئةوةى , حةز دةكةم ئةم حةقيقةتة بنانن, ئةوة ئَيستا طةيشتؤتة بةر دةستى ئَيمة, لةبةردةست داية
ثشتيوانى لة , تَيدابَىلةموناقةشةكردن رةنطة ئةو راثؤرتةى خؤمان كةتةقدميى ئَيوةمان كردووة طؤردانكارى 

بؤضى لةجياتى بنووسني وةزارةتى رؤشنبريى , بةاَلم من يةك ثَيشنيارى ترم هةية, ليذنةى ياسايى دةكةين
نةيكةينة وةزارةتى رؤشنبريى كوردستان يةعنى حكومةت و ثةرلةمامنان لةسةر ئةساسى , هةرَيم

لةبةر ئةوة ئَيمة وا بةباشى , وست بَيترةنطة هةرَيمى تر در, نةك لةسةر ئةساسى هةرَيم, نيشتيمانة
عَيراق ناوى هةرَيمةكةمانة لةبةر ئةوة ئَيمة وابةباشى ئةزانني هةرَيم بكرَيتة  -دةزانني كة كوردستان

 .سوثاس, وةزيرى رؤشنبريى كوردستان, لةجياتى وةزيرى هةرَيم, كوردستان
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

قانونةكانيشمان واية , وةى هةموو ياساكانى تريشمان هةروا هني كردووةئةم مواَلحةزةيةت ناكرَى لةبةر ئة
, هةموو وةزارةتةكان بةم شَيوةية, وةزارةتى تةندروستى هةرَيمى كوردستان, حكومةتى هةرَيمى كوردستانة

ى كوردستانةكة داشةكة, وةك تعابري دةبَيتة موصتةَلةحات, بةاَلم مواَلحةزةكانى تر كة ليذنةى ياسايى داى
, وةكو هةموو ياساكانى ترة, (يةكةم و دووةم و سَييةم و ضوارةم)يةك و دوو سَى دةبَيـتة , ئينارة دةكرَى

كَى لةطةَل نيية؟ تكاية دةستى , تكاية دةستى بَلند بكات؟ رةرموون, كَى لةطةَل موقتةرةحى ليذنةى ياساية
 .ةرموو بؤ ماددةى دووةمر, بة كؤى دةنط ماددةى يةكةم تةواو بوو, رةرموون, بَلند بكات
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 :بةردَين دلَير حممد شريف
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :وةزارةت ئةم كارانةى خوارةوةى دةكةوَيتة ئةستؤ: ماددةى دووةم
ثاراستنى رةسةنايةتى رؤشنبريى كوردى و كاركردن لةثَيناوى ثةرةثَيدانى بةشَيوةيةكى وةها كة لةطةَل -1

 .اى كوردى و جيهانى بطوجنَىبةها رةوشتييةكانى كؤمةَلط
يارمةتيدان و ثشتطرييكردنى بنووتنةوةى دانان و وةرطَيردان و باَلوكردنةوة لةهةرَيمدا و يارمةتيدانى  -0

نووسةر و ئةديب و شاعري و هونةرمةند و رؤذنامةنووسان لة رَيطةى ضاث و ياريدةدانى ضاثكردنى 
 .بةرهةمةكانيانةوة

 .نة بة رؤشنبريى مندااَلن لةهةموو روويةكى ئةدةبى و هونةرييةوةطرنطي دانَيكى بابةتييا -3
 .دامةزراندنى كتَيبخانةى نيشتمانى لةهةرَيمى كوردستاندا و رَيكخستنى بةثَيى ثَيردةوَيك -0
 .هاندانى بةهرةى ئةدةبى و هونةرى و زانستى داهَينةر -5
 .َيدانى ثيشةى سينةماهاندانى بنووتنةوةى شانؤيى و هونةرة ميلليةكان و ثةرةث -1
يارمةتيدان و هاندانى كارو ضاالييةكانى يةكَيتى و رَيكخراو و مةَلبةند و تيثة رؤشنبريى و ئةدةبى و  -2

 .هونةرى و زانسييةكان
سازدانى ميهرةجان و بةيةك طةيشنت و كؤبوونةوةى رؤشنبريى و ئةدةبى و رَيكخستنى ثيشانطاى  -1

 .كانيانةوةهونةرى شَيوةكارى بةهةموو جؤرة
و ( تيثة ميلليةكان -ئةدةبى و هونةرى)بووذاندنةوةى كةلةثوورى نةتةوةيى ميللى لةهةموو بوارةكانى  -9

 .دامةزراندنى مؤزةخانةى تايبةت بةوانة
 .دةرضوواندنى رؤذنامةيةكى حكومةتى -14
 .يارمةتيدانى هونةرمةند و ئةديب و نووسةران لة كوردستاندا -11
 .رؤذنامةنووس و ئةديب و هونةرمةندان و رَيكخستنى ئةمةش بة ثريدةو دةبَيترَينلَينانى  -10

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :تقع على عاتق الوزارة تنفيذ املهام التالية :الثانية املادة
البهاء االخالق للمجمتع  احملافظة على اصالة الثقافة الكوردستانية و العمل على تطويرها بشكل ينسجم و-1

 .الكردى و العامل
مساعدة وتشجيع حركة التاليف و الرتمجة و النشر يف االقليم و مساعدة الكتاب و االدباء و الشعراء و  -0

 .الفنانني و الصحفني عن طريق طبع و تعضيد نتاجاتهم
 .االهتمام املوضوعى بثقافة الطفل يف كافة النواحي االدبية و الفنية -3
 .تاسيس املكتبة الوطنية يف اقليم كوردستان و تنظيمها بنظام -0
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 .تشجيع املواهب االدبية و الفنية و العلمية املبدعة -5
 .تشجيع احلركات املسرحية و الفنون الشعبية و تطوير صناعة السينما -1
االدبية و الفنية و  مساعدة و تشجيع عمل نشاطات االحتادات و املنظمات و املراكز و الفرق الثقافية و -2

 .العلمية
اقامة مهرجانات و لقاءات و اجتماعات الثقافية و االدبية و تنظيم املعارض الفنون التشكيلية بكافة  -1

 .انواعها
و تأسيس املتاحف اخلاصة ( الفرق الشعبية -االدبية و الفنية)احياء الرتاث القومي الشعيب يف كافة اجملاالت  -9

 .بهم
 .فة حكوميةاصدار صحي -14
 .مساعدة الفنانني و االدباء و الكتاب يف كوردستان -11
 .تكريم الصحفيني و االدباء و الفنانني و تنظيم ذلك بنظام -10
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 :ليذنة ثَيشنياز دةكات, ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى دووةمى ثرؤذةكة هةية

 :يةكةمى بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوةبردطةى  -1
ثارَينطاري رةسةنايةتى رؤشنبرييى كوردستانى و كاركردن لة ثَيناوى ثةرةثَيدانى بةجؤرَيكى وا كة لةطةَل )

بةها رةوشتيةكانى كؤمةَلطاى كوردستانى و طةشةثَيدانى طيانى بةيةكةوة ذيانى و برايةتى نَيوان ردؤَلةكانى 
ثةيوةندى رؤشنبريى لةنَيوان طةىل كوردستان و طةالنى ناوضةكة و , ةردَيوة وطةىل كوردستاندا بردوات ب

 .جيهاندا ببةسرتَى
 (.ثشتطريى كردن) هاتووة بة ( 0)لة بردطةى ( نووسةر)كة بةر لة( و يارمةتى)طؤردينى وشةى  -0
 :بةم شَيوةيةى خوارةوة بَى( 0)داردشتنى بردطة  -3

 .ى لةهةرَيمى كوردستانى عَيراقدامةزراندنى كتَيبخانةى نيشتيمان)
 (.1)لة بردطةى ( بنووتنةوة)بة وشةى ( بنووتنةوةكان= حركات)طؤردينى وشةى  -0
 .دةرضواندنى رؤذنامة و طؤظارى حكومى)بةم شَيوةية ( 14)داردشتنةوةى بردطة  -5
 :َيتةوةدا و بةم جؤرة دابردَيذر( 11)لةناو بردطةى ( 10, 11)لَيكدانى هةردوو بردطةكانى  -1

 (.ثشتطرتن و رَينلَينانى نووسةر و ئةديب و شاعري و هونةرمةند و رؤذنامةنوسان)
- :شةش بردطة خبرَيتةسةر ماددةكة ء زجنريةكانيان بةم شَيوةية تةواوبكرَين -2

 .دامةزراندنى ئَيستطة بؤ رداديؤء تةلةرنيؤن لة هةرَيمدا -10
 .ـ عَيراق دامةزراندنى ئاذانسى دةنطوباسى كوردستان -13
 .ثَيدانى مؤَلةت بؤ هؤيةكانى رداطةياندن بةهةماهةنطى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكاندا -10
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ء  ىكردنى هةرَيمى كوردستان لة ضاالكيةكانى ردؤشنبري كاركردن لة ثَيناوى دابينكردنى بةشداريى -15
 .ء رداطةياندن لةسةرئاستى نيشتيمانىء هةرَيمى ء جيهانى ىهونةر

رةيى ء رؤظ ء ردؤشنبرييى لَيبوردةيى ء رردوواندنى ضةمكةكانى دميوكراتيةت ء ردَينلَينانى مارةكانى م -11
 .خؤشةويستى نيشتيمان ء ضةسثاندنى طيانى ئينتيماى كوردستانى لة نَيوان ردؤَلةكانى طةىل كوردستاندا

كردنى ء ثَيشنيازكردنى ثردؤذةى ئامادةكردنى ثالنى تايبةتى بة وةزارةت ء بةدواداضوونى جَيبةجآ -12
 .ئةو ياسانةى كة ثَييةوة ثةيوةسنت

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

- :أما فيما يتعلق باملادة الثانية من املشروع فتقرتح اللجنة مايلي  /ثانيًا 
- :منها كاآلتي ( 1)صياغة الفقرة  -1
وردستانية و العمل على تطويرها مبا يتماشى مع القيم اخللقية للمجتمع احملافظة على أصالة الثقافة الك}

ينه و الكوردستاني و تنمية روح التألف و التأخي فيما بني أبناء شعب كوردستان و اقامة العالقات الثقافية ب
 {بني شعوب املنطقة و العامل

 (.و دعم)لمة بك( 0)من الفقرة ( الكتاب)الواردة قبل ( و مساعدة)تبديل كلمة  -0
- :كاآلتي ( 0)صياغة الفقرة  -3
 .{تأسيس املكتبة الوطنية يف اقليم كوردستان ـ العراق}
 (.1)من الفقرة ( احلركة)بكلمة ( احلركات)تبديل كلمة  -0
 {اصدار صحف و جمالت حكومية}: كاآلتي ( 14)اعادة صياغة الفقرة  -5
- :تها كاآلتي و صياغ( 11)ضمن الفقرة  10و11دمج الفقرتني  -1
 .{دعم و تكريم الكتاب و األدباء و الشعراء و الفنانني و الصحفيني -11}
- :اضافة ست فقرات اىل املادة و تكملة تسلسالتها وفق املنوال املبني أدناه  -2

 .تأسيس حمطات لالذاعة و التلفزة يف االقليم -10
 .تأسيس وكالة أنباء كوردستان ـ العراق -13
 . ات وسائل االعالم بالتنسيق مع اجلهات ذات العالقةمنح اجاز -10
العمل على ضمان مشاركة اقليم كوردستان يف النشاطات الثقافية و الفنية و االعالمية على املستوى  -15

 .الوطنى و االقليمي و العاملي
ب الوطن و غرس املفاهيم الدميوقراطية و احرتام حقوق االنسان و ثقافة التسامح و التعددية و ح -11

 .ترسيخ روح االنتماء الكوردستاني بني ابناء شعب كوردستان
 .اعداد اخلطط اخلاصة بالوزارة و متابعة تنفيذها و اقرتاح مشاريع القوانني املتعلقة بها -12
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 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ةى ليذنةى ياسايى دةكةين كة ئَيستا لَيرة هاتوونة وئَيمة ثشتيوانى لةزؤربةى هةرة زؤرى ئةو ثَيشنياران
رةنطة شتَيك هةبَي لةبةرئةوةى ئةو ثرؤذةى كة , منيش ثَيشنيارةكانى ليذنةكانى خؤمان دةخوَينمةوة

 ,  ئةو ثرؤذةية نيية كةئَيستا لةبةردةستمان داية, ئَيمة موناقةشةمان لةسةر كردية
 .ثاراستنى كولتورو ثةرةثَيدانى رؤشنبريى كوردستانى: تةوةبةم شَيوةية دابردَيذرَي: خاَلى يةكةم
يارمةتيدان و ثشتطريى ), ضونكة خؤى ثَيناسةى وةزارةتةكة كراية, لةهةرَيمدا ثَيويست ناكات: خاَلى دووةم

مةعلومة ئَيمة , لةهةرَيم ثَيويست ناكات( كردنى بنووتنةوةى دانان و وةردطَيردان و باَلوكردنةوة لةهةرَيمدا
 .عَيراقني -ةر بة كوردستانس

دامةزراندن و ثةرةثَيدانى دةزطاكانى ضاث و رؤذنامةنووسى و ), بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة:خاَلى سَييةم
 .باَلوكردنةوة و دابةش كردن

 (.وشةى هةرَيم ثَيويست ناكات)دامةزراندنى كتَيبخانةى نيشتيمانى : خاَلى ضوارةم
ئيرت هيض , نازامن هاندان و هونةرى جياوازيةك هةية, يةكةم هاتووةكة لة ثرؤذةى : خاَلى ثَينجةم

 .مواَلحةزةمان لةسةر نيية
ئيرت ئةوة طؤردانكارى بةسةردا , ئةوة لةثرؤذةكة بووة, هةردوو وشةى وةرزش و زانست: خاَلى شةشةم

 .هاتووة
امن لَيرة لةهاندانى كارو وابن, بايةخ دان بة بوارةكانى رؤشنبريى و هونةرى و مندااَلن: خاَلى حةوتةم

 ,  ضاالكييةكانى يةكَيتى و رَيكخراو و مةَلبةند و تيثة رؤشنبرييى و ئةدةبى و هونةرى وزانسييةكان
 .واتا بايةخ دان بةبوارةكانى رؤشنبريى و هونةرى مندااَلن, نةهاتووة ئَيمة داوامان كردية

 :بكرَى بة دوو بردطة: خاَلى سَيندةم
 .نطة و تةلةرنيون و كردنةوةى ثَيطةى ئةنتةرنَيتدامةزراندنى ئَي -د

 .مؤَلةتدان بة دةزطاكانى راطةياندن -ب

 .واتة كوردستانى بؤ زياد بكرَى( كوردستان)دامةزراندنى ئاذانسى دةنطوباسى : خاَلى ضواردةم
 :ئَيمة داوامان كردية ئةو خاَلة زياد بكرَى: خاَلى ثازدةم

يان بكرَيتة خاَلَيكى , هاندان و ثشتطريى كردنى ذنان لةو بوارانةدابايةخدان بةهونةر و ئةدةبى ذنان 
 .تايبةت لة زجنريةكان جَيطاى بؤ بكرَيتةوة

دامةزراندن و ثةرةثَيدانى كتَيبخانةى طشتى و خانة هونةريةكان لةشارو , ئةمةش زياد بكرَى: خاَلى شازدةم
 .ئةوةش يةكَيكة لة ئةركةكاني, نةهاتووةبةاَلم بةم شَيوةية , لةوَى هاتووة, شارؤضكة و طوندةكان
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دةستطرتن و هاندانى خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكان لة بوارةكانى رؤشنبريى طشتى : خاَلَيكى تر زياد بكرَى
داوامان كردية زياد بكرَى بؤ كةم ئةندام و ئةوانةى خاوةنى , بكرَيتة خاَلى نؤيةم, و ئةدةبى و هونةريدا

 .ثَيداويستى تايبةتن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةروةها , لةسةر ئةو تةعديالتانةى كة كراوة, ليذنةى ياسايى ديارة لةطةَل جةنابى وةزير ئيتيئاقى كردووة
زؤربةشيان كةم كردنةوةى , جطة لةو مواَلحةزاتانةى ليذنةى رؤشنبريى, شةش خاَلى تازةيان ئينارةكردووة

, ئةوةيش ئةدةبى تازة و هونةرى تازةى ذنان, وقتةرةحَيكى تازةيةلةطةَل م, بةشَيكيان زمانى كوردية, هينة
 .رةرموو, ثَيش ئةوةى داوا لة جةنابى وةزير ئةكةم تةعليقَيك لةو مواَلحةزاتانة بدات, نازامن هةية شتى وا

 (: وةزيرى رؤشنبريى) /بةردَين رلك الدين كاكةيى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة ثشتطريى لةو ثَيشنيارانةى , لةطةَل ليذنةى ياسايى موناقةشةمان كردووة بَيطومان ئَيمة, بةرَينان
ئةسَلةن مةسةلةى , لةطةَل دوو تَيبينى كة لة ليذنةى رؤشنبريى هات, بةرَينانى ليذنةى ياساى دةكةين

, يةمةسةلةى ذنان بةحقيقةت ئةدةبى ذنان ني, خراث نيية لة جَيطايةك, ئةنتةرنَيت ئةطةر ئينارة بكرَى
باَلوكردنةوةى ئةو كةلتورةى كة دذ بة مارى ئاررةتانة يان كةلتوورى , ئةطةر بردطةيةك ئينارة بكرَى

, بةم شَيوةية ئَيمة ئةتوانني زياتر ئةوة بكةين, بؤ ئةوةى توند و تيذى دذى ئاررةتان رابطريَى, لَيبووردةيى
 .زؤر سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .نورى 4رةرموو د, ة ئةكةينةوةئَيستا دةرطاى موناقةش

 :بةردَين نورى مجيل تاَلةبانى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم هةندَيك تَيبينيم هةية سةبارةت بة داردشتنى ئةو , من ثشتطريى لة راثؤرتى ليذنةى قانونى ئةكةم
وَلةتدان بةهؤيةكانى م)ثَيشنيار دةكةم بنووسرَى , (10)بردطانةى كةوا لَيرة هاتوون بةتايبةتى بردطةى 

كاركردن بؤ )بنووسرَى ( 15)لةبردطةى , (راطةياندن و هةماهةنطى كردن لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكاندا
بةشدارى كردنى هةرَيمى كوردستان لة ضاالكى رؤشنبريى و هونةرى و راطةياندن لةسةر ئاستى عَيراق و 

ردنةوةى ضةسثاندنى ضةمك و ثرنسيثى دميوكراسيةت باَلوك)بنووسرَى ( 11)لةبردطةى , (ناوضة و جيهاندا
و رَينلَينان لةمارةكانى مرؤظ و طيانى لَيبووردةيى و ررةيى و خؤشةويستى نيشتيمان و ثابةندبوون بة 

 .زؤر سوثاس, (بةها كوردستانيةكان لةنَيو خةلقى كوردستاندا
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .ةى ليذنةى ياسايى تةوقيعت كردووةنورى تؤ خؤت لةسةر ئةو ثَيشنياران 4د
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 :بةردَين نورى مجيل تاَلةبانى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

من بة كاك عةونيشم وتووة من بةبةردةوامى كورديةكان ئيمنا , بةرداستى لةداردشتنة كورديةكة هةَلة زؤرة
 .سوثاس, ناكةم

 :بةردَين نازناز حممد عبدالقادر
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ثَيم باشة ئةوةى كة ليذنةى رؤشنبريى ئيقترياحى كردووة بةم شَيوةية بَيت بةنيسبةت مةسةلةى ئاررةتان
طرنطيدانَيكى بابةتييانة بة رؤشنبريى مندااَلن لة هةموو )هةروةك ئةو خاَلةى سَييةمى ئةصَلى ثرؤذةكة 

طرنطيدانَيكى بابةتييانة بة )ةية ئَيمة بردطةيةك زياد بكةين بةم شَيو, (روويةكى ئةدةبى و هونةرييةوة
رؤشنبريى ئاررةتةوة لةهةموو روويةكى ئةدةبى و هونةريةوة و ئاليةتَيكى طوجناو بؤ ضاالكردنيان لةم 

هاندانى بنووتنةوةى شانؤيى و هونةرة )هةروةها لةخاَلى شةشةمى ثرؤذة ياساكة دةَلَى , و( بوارانةدا
من وام ثَي باشة لةجياتى ثةرةثَيدانى ثيشةى سينةما بنووسني  ,(ميلليةكان و ثةرةثَيدانى ثيشةى سينةما

ضونكة لةواَلتى ئَيمة رةرهةنطى سينةما و ئيهتيمام دان بة سينةما , (باَلوكردنةوةى رةرهةنطى سينةما)
يارمةتيدان و هاندانى كارو ), (2)هةروةها لةرةقةرةى , وةكو بةهايةك لةناو موجتةمةعى ئَيمةدا نيية و

كانى يةكَيتى و كؤمةَلة و سةنديكا و رَيكخراو و مةَلبةند و تيثة رؤشنبريى و ئةدةبى و هونةرى و ضاالكيية
( 14)لةرةقةرة , واتة كؤمةَلة و سةنديكامشان هةية كة  ثةيوةستة بةو مةوزوعة و( زانستيةكان بَيت

تا بةرين ناويان , يةكدةرضوواندنى طؤظارو رؤذنامة و راديؤو تةلةرنيون هةمووى ببَيتة )ثرؤذة ياساكة 
 .زؤر سوثاس, (هةماهةنطى كردنى ثةميانطاو كؤلَيذى هونةرة جوانةكان)خاَلَيكى تر ئينارة بكرَى , بَيت

 :بةردَين حممد ررج ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

اسايةى جارَى خاَلى يةكةم ئةو ي, ثَيم خؤشة ئةم خااَلنة ئينارة بكرَى لةياساكة, من تةنيا ئينارةم هةية
ئينجا بَيينة , يةعنى برديار بدةين ياساى ثَيشووى وةزارةتى رؤشنبريى هةَلبوةشَيتةوة, ثَيشوو البربدرَيت

 :ئةوانةى كة ئينارة بكرَى, سةر ئةمة
بنووتنةوةكانى كورد و هى , ديكيؤمَينت كردنى ئةو ديكيؤمَينتة رؤشنبرييانةى بنووتنةوة كورديةكان-1

 .ديكيؤمَينت بكرَين, ى ئةو وةسائيقة سةقاريانةى كة هةيةلةردوو, قةومةكانى تريش
هةن  دروست كردنى ثةيوةندى لةنَيوان وةزارةت و ئةو موحلةقة سةقاريانةى كة لة سةرارةتةكانا -0

 .مةسةلةيةكى زؤر طرنطة بؤ كارا كردنى رةهةندى رؤشنبريى كوردستانى لةمةهجةر, لةدةرةوة
ئةوانةى توانايان هةية دَلخؤشيان , نةك بؤ منداَل بؤ نةوةى نوَى, نوَيهاندان و ئاسانكارى بؤ نةوةى  -3

, طرنطى ثَيبدةن, بةهاى ثَيبدةن, كةلتوورى نةتةوةكةى خؤيان, يةعنى مَيذووى نةتةوةكةى خؤيان, بكةين
 .ئاسنكارى و يةعنى هاندانيان
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لةردووى , لةردووى كةلتوورة, وةلةردووى مَيذووة, هةروةها باحسني و دارسني طرنطى ثَيبدةين لةجاميعة -0
ثَيم واية قةزايةى ئةدةبى , يةعنى دةوَلةمةندكردنى, بَين سةر لةنوَى ديراسةتَيكى بؤ بكةن, كةلةثوورةوة

 .طرنطى ثَيبدرَى, و توراسى لةكوردا مةسةلةيةكى زؤر طرنطة لةكوردستاندا
بؤ ئةو , ةخاَلقى شتَيك بكا ناخواثاراستنى توراسى قةومى شااَلوَيكى سةقارةى توند و تيذى لة ئ -5

 .ميللةتةى ئَيمة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو, طَياَلس خان, ئةطةر بةنووسني بؤمان بنَيرى, ئةمةش نووسراية ببوورة

 :بةردَين طَيالس حمى الدين حممد غريب
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةم جيلة و رةنطة , تى بةرةبةرة باَلوبؤتةوة ومن وا هةست دةكةم كة بريدوباوةرد و هةستى نةتةواية
بؤية بةثَيويستى ئةزامن ئةم , كة ئَيشتا لة نيوةى رَيطاى خةباتى خؤمانني, لةجيلةكانى تر هةر نةمَينَيت

طرنطيدان ), ثَيشنيار ئةكةم خاَلَيكى ترى بؤ زياد بكرَى, وةزارةتة طرنطى زؤر بابدات بةو بوارة و
 .زؤر سوثاس, ئيرت ضؤن دائةردَيذرَى ئةوة ئارةزووى خؤيانة( تةوايةتىبةبريوباوةردو هةستى نة

 :بةردَين كوَيستان حممد عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةو مواَلحةزةى نازناز خانةوة كة سةتةاليت و تةلةرنيؤن , ثشتطريى راثؤرتةكةى ليذنةى ياسايى ئةكةم
وةزارةت هةوَل بدات بؤ دروست كردنى ), طةيةكى تر زياد بكرَىثَيشنيار ئةكةم برد, و( د)بضَيتة سةر خاَلى 

يةكَى لة كَيشةكانى ئَيمة , بيناو هؤَل و تةالرى طةورة بؤ ئةو ظيستيظااَلنةى كة لة ثرؤذةكةدا هاتووة
بةداخةوة ئَيستا تازة ثرؤذةيةكى طةورة كرا بة , نةبوونى ئةو هؤَل و تةاَلرانةية بةتايبةتى لةسلَيماني

 .سوثاس, ى هونةرى بازرطانىثرؤذة
 :بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
سنَيالنى , (طرنطى دانى بابةتيانة بة رؤشنبريى مندااَلن و سنَيالن)لةخاَلى سَييةم , من دوو ثَيشنيارم هةية

ئةو نة مناَلة , ساَلة 11ةتا ساَلة ح 10بةينى , بةرداستى ئَيمة ضينَيكا زؤر مةيا هةيانة, بؤ زياد بكةين
بةس كيش منداَلة , ئيهتيمامة دَيتة بةر رؤشنبريى منداَلة, وةكو ظَيطا ظَى لةهةرَيمى كوردستانة دَيتة دينت

ئةو ذنةظا , سنَيل تَيشةية كرن, ضينَيكى وةكو هني بَيذنَى هةرزكارة, ساَلة بةرطرَى تةظة 14حةتا تةمةنى 
ذ الى وزارةتة , ذ بةر هةندَى خودا ئيهتيمام مةوزوعى هةبَى بؤ سنَيالذى, رنبَيـتة زياد ك, بَيتة دانابَى

نسبةتَى ئاررةتا ذَى ئةز ثَيشنيار ئةكةم طرنطيدانى بابةتيانة بةرؤشنبريى ئاررةتيانة و , رؤشنبريية
 .اسزؤر سوث, ئةظ خاَلة بَيتة زياد كرن, كاراكردنى رؤَليان لةبوارة جياوازةكانى رؤشنبريى هونةريدا
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 :اشاث خضر بةردَين ظيان ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
من , لة ليذنةى ياسادانان و دامةزراندنى ئينطة بؤ راديؤ و تةلةرنيؤن 10خاَلى , من لَيرة خاَلَيكم هةية

كة دابني كردنى ميالك و ثَيداويستيةكانى لَيرةوة , ثَيشنيارى كةناَلَيكى تيظى ئامسانى ثةروةردةيى دةكةم
وةزارةتى , ئةو ثَيشنيارة دةكةم كة نيوةى ماوةى ثةخشى كةناَلى ئامسانى نةورؤز تيظى بةش بكرَى

لَيرة لةم / دوو, ئةوة يةك, رؤشنبريى بيكا بة شَيوةيةك بيكا با لة ئةمردؤوة ئةو  كةناَلة بكات بؤ ئةو برديارة
و رؤذنامةكانى و لةطةَل  بةَلكو طؤظار, دةرضوونى رؤذنامة و طؤظارى حكومى( 5)خاَلة بردطةى 

خاَلَيكى , رؤذنامةى خوَيندكاران و قوتابيان زياد بكرَى, ثةروةرديةكان لةطةَل طؤظار و رؤذنامةكانى منااَلن
, روواندنى ضةمكةكانى ئةوة زياد بكرَى ثةروةردة و رؤشنبريى دميوكراتيةت و( 11)خاَلى , ترم هةية لَيرة

لَيرة ئةوةش زياد بكرَى هؤشياركردنةوة بؤ كةمكردنةوةى , بريى ورَين لَينانى مارةكانى مرؤظ و رؤشن
بؤ ئةوةى زياتر بايةخ بدرَى , بةرنامةيةك دابردَيذرآ بؤ كةمكردنةوةى رَيذةى مناَل, رَيذةى مناَل

ضونكة زيادبوونى رَيذةى مناَل واى كردووة كةوا زيادبوون بآ , بةمناَلةكان لةردووى تةربيةوة و تةندروستى
 .زؤر سوثاس, ند و تيذىلة تو

 :بةردَين رتاح عبدا  نقشبندى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

من يةك ثَيشنيارم هةية داوا ئةكةم لة بةردَينتان و جةنابى , ثَيشةكى بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير ئةكةم
ت لةزؤربةى دةست خة, كؤمةَلَيكى زؤر كتَيبى مةختووت, كوردستان مةَلبةندى علم و زانست بووة, وةزير

لةطةَل , بؤية داوا ئةكةم ئةطةر جةنابى وةزير ليذنةيةك دروست بكات, مةكتةبةكان لةكوردستاندا هةية
لةطةَل ضةند كةسَيك لةو مةكتةبة كؤنانةى كة لةكوردستان هةنة ئةو مةختوتانة , وةزارةتى ئةوقاف

ؤ ئةو شةخصانة و ئةو رؤشنبري و حورمةت طرتنة ب, تةبع بكرَى شتَيكى زؤر ضاك و ثريؤزة, كؤبكرَيتةوة
, شتَيكى زؤر بةباشى ئةزامن, بؤ ئةوةى كة دةستةواذةكةيان بنر نةبَى, عولةمائانة كة لةكوردستان هةية

بؤ طةردانةوةى ئةو , ثَيم باشة كة داوا لةبةردَينتان و جةنابى وةزير ئةكةم كة ئةو هاوكارية بكرَى
 .لةطةَل رَينمدا, لةمةكتةبةكانا دابنرَى, كرَىمةختوتانة بؤ ئةوةى بنر نةكرَى و تةبع ب

 :سعيد مةمخورى طاهر غئور بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةروةها بةنيسبةت بردطةى , ثشتطريى ليذنةى ياسايى دةكةم, بةنيسبةت بردطةى يةكةمى ماددةى دووةم
وةرطَيردان و باَلوكردنةوةى لةهةرَيمدا يارمةتيدان و ثشتطريى كردنى بنووتنةوةى دانان و )دووةم كة دةَلَى 

و يارمةتيدانى نووسةر و ئةديب و شاعري و هونةرمةند و رؤذنامةنووسان لةرَيطةى ضاث و ياريدةدانى 
بةداخةوة ئَيمة تا , ئةوة لَيرة باس لةوةرطَيردان ئةكات بةشَيوةيةكى طشتى, (ضاثكردنى بةرهةمةكانيانةوة

كة بةرهةمى ئةديب و نووسةرانى كوردستان وةربطَيردينة سةر زمانة ئَيستا هةوَلى ئةوةمان نةداوة 
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يان لة كؤتايى ئةوةدا بنووسرَى بايةخ , بؤية دةبَى ئةوة يان وةكو بردطةيةك زياد بكرَى, زيندووةكانى جيهان
ةى ئةوةى بكرَيـنت بؤ ئةو, دان بة وةرطَيردانى بةرهةمى ئةديب و نووسةرانى كورد بة زمانى ميللةتانى تر

بةنيسبةت بردطةى شةشةمةوة كة باس لةهاندانى , ئَيمة بتوانني كةلتورى خؤمان بة ميللةتانى تر بناسَينني
, بةرداستى مةسةلةى سينةما, هونةرى شانؤ و تيث و هونةرة ميلليةكان و ثةرةثَيدانى ثيشةى سينةما دةكات

َيمة كَيشةى خؤمان بطةيةنينة هةموو دةتوانني لة رَيطةى سينةما ئ, ئةمردؤ لةهةموو دنيا زؤر طرنطة و
, ثةرةثَيدانى ثيشةى سينةما بردطةيةكى سةربةخؤ بَيت, حةقة بردطةيةكى سةربةخؤ بَيت, ميللةتانى تر

حةقة ئةوةش لَيرة , خاَلَيكى تر كة ثَيويستة ئاماذةى ثَيبكرَى, نةوةك ثةراوَينى بردطةى شةشةم بَيت
, تةماشا ئةكةين لة ردووى ئيمكانيةتيشةوة, ةو دةزطايانة بكرَىكة تةننميى ئيشى ئ, جَيطاى بكرَيـتةوة

يةعنى هةموو دةزطاكانى بة موئةسةساتى , ئَيمة داوا ئةكةين كؤمةَلطاكةمان, لةوةزارةت بة ئيمكانيةت ترن
, بةرداستى وةزارةتى رؤشنبريى بةقةناعةتى من لةثةراوَين ئةمَينَيتةوة, ئةطةر بةم شَيوةية بَينت, بكةين

خاَلَيكى تر ثشتطريى ثَيشنيارةكةى براى بةردَينم كاك رتاح , ية ئةبَى كار بكرَى بؤ تةننيم كردنى ئةوانةبؤ
بؤ ثاراستنى ئةو هةموو دةست نووسةى , بةرداستى دار مةختوتة لةكوردستان زؤر زؤر ثَيويستة, دةكةم

, زؤر واَلت دار مةختوتات هةيةلة, هةم كؤكردنةوةشيان, هةم ضاثكردنةوةيان, كةئةمردؤ لةكوردستان هةية
 .زؤر سوثاس, ئَيمةش ثَيويستة هةمان بَى لةكوردستان

 :ا د  دامني عثمان بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى تةمةنَيكى دياريكراو بؤ , تةمةنى مندااَلن ديارى كراوة, يةكةم ثرسيار دةكةم لة ليذنةى ياسايى
( 5و  3)بةنيسبةت بردطةى , ةسةلةن ئةو تةمةنة ثَيى دةوترَى منداَلم, مندااَلن لةضةندةوة بؤ ضةند

هاندان و طرنطي ثَيدانى بابةتيانة بة )بةم شَيوةيةى لَيبَيـت , وابنامن ئةم دوو بردطة بكرَيـتة يةك بردطة و
دواى , يةضونكة مَيردمنداَل دواى تةمةنى منداَلي, (بةهرةى ئةدةبى و رؤشنبريى مندااَلن و مَيرد مندااَلن

ثشتطريى لَيئةكةم , بةنيسبةت ئةوةى كة كوَيستان خان باسى كرد, خاَلى سَييةم, ئةوةش تةمةنى الويةتية
لةشارو شارؤضكةكان لةمةودوا لةطوندةكانيش , بةرداستى هؤَلى رؤشنبريى مؤدَيرن نة لة شارة طةورةكان

, ئَيستا لةثشدةر طوندَيك هةية, ضونكة رؤشنبريى و هونةرى لة طوندةكانيش هةية, باشة بكرَيـتةوة
يةعنى كةواتة , كتَيبخانةيةكيان لَيداناوة, لةثشتى قةاَلدزَى يةك ذوورى طةورةيان دروست كردووة

 .سوثاس, ئةوة جَيى خؤيةتى وةزارةتى رؤشنبريى ئيهتيمامى ثَيبدات, حةرةكةيةكى رؤشنبريى هةية
 :بةردَين تاظطة حممد على

  .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, لة راثؤرتةكةى ليذنةى رؤشنبريى هاتووة, ديارة جةخت كردنةوة لةبايةخ دان بة هونةر و ئةدةبى ذنان

بةرداستى لة ئةدةب و هونةر و شانؤطةريى و لةو تةمسياليانةى كة لة كوردستاندا عةرز , شَيوةيةك هاتووة
واز بؤ ئاررةتان منايةش ئةكرَى كةسيةتَيكى ال, دايم ئاررةت بة كةسيةتَيكى زةعيف وةسف ئةكرَى, ئةكرَى
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بؤية ئَيمة , زؤرترين ئةدةب و هونةر و ئةو شانؤطةريانةى كة ئةنووسرَين ئةو تةمسيليانة, لة كوردستان
يان ذنان هانبدرَين و , ثَيمان واية تايبةمتةنديةك بدرَى بة هونةر و ئةدةبى ئاررةتان لةكوردستان

َيوازَيك تةعبري بكةن كة كةسيةتى ئاررةتى تَيدا رةنط بداتةوة بؤئةوةى بتوانن بةش, ثشتطرييان لَيبكرَى
دةست طرتن و هاندانى خاوةن ثَيداويستية , خاَلَيكى تر كة ئَيمة جةختى لَيئةكةينةوة, بةواقعى

ئةطةر , كؤمةَلطا ئاشنا نني ثَيى, بؤية خةَلك, بةرعلى خاوةن ثَيداويستيةكان كةم دةرئةكةون, تايبةتيةكانة
ئةو كاتة , بدرَين و دةستيان بطريَى لةبوارى ئةدةب و هونةر و شانؤطةريى و سينةما و تةمسيالبَيتو هان

 .زؤر سوثاس, بة شتَيكى نامؤ سةير ناكرَى, ئةتوانني بَلَيني رةنطدانةوةيةك لة كؤمةَلطا ئةكرَى و
 :حممد صاحل توريق طلعت بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
سةر بةوةزارةتى رؤشنبريى , ئةو شوَينة كؤنة ئاسةوارةكان, وةزيرى رؤشنبريية مامؤستا ثرسيارةكةم لة

 .زؤر سوثاس, ضونكة ئَيستا لَيرة هيض باسى لَيوة نةكراية و مؤزةخانةكانيش, ماينة يان نا
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .شوكرية 4د, قانومنان بؤ دةرهَينا, ئةمانة ضوونةتة سةر وةزارةتى سياحة
 : شكرية رسول ابراهيم.دن بةردَي

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
حةز ئةكةم وةزارةتى رؤشنبريى خةاَلتى ئةو , من ضةند تَيبينى و ضةند زيادكردنَيكم هةية بؤ ئةو خااَلنة

ئةتوانن وةكو ثَيشربدكَييةك , كةوا بةهرةى منوونةيى ثَيشكةش ئةكةن, ئةديب و ئةو هونةرمةندانة بكات
ثشتطريى لةالى خؤشم نووسيبووم رايةكةى شَيخ رةتاح ئةكةم بؤ ئةو , ضؤن لة واَلتان ئةكرَىوةكو , دابنَين

كة بةداخةوة ضاثى , ساَل لةمةوبةرم هةية 044دةست نووسى  10ئَيستا خؤم لةالى خؤم , دةست نووسانة
بارةى رؤشنبريى بةرداستى دةر, خاَلَيكى ترم ئةوةية, بةهؤى كارى شةخصيةوة ثشتطوَييان خستووة, ناكةن و

شعور يةك , ئَيمة ئةدةبى ذنامنان نيية, ثشتطريى ئةم خاَلة ئةكةم, ئاررةتان و باَلوكردنةوةى رةرهةنطى
, ئةوةيش ثَيى ئةَلَيني ئةدةبى كوردى, هةموومان يةك ئةدةمبان هةية, يةك هةستني, يةك مَيشكني, شعورة

بةس ئةتوانني طرنطى , دا نابَى جياى بكةينةوةلَيرة, ئةدةبى ئاشوورى, ئةدةبى سريانى, ئةدةبى رارسى
لةبوارى , لةبوارى مةسرةحى, لةبوارة جياجياكاندا طرنطيان ثَيبدةين, بةقةَلةمى ذنان و ئاررةتان بدةين

, خاَلَيكى ترم بةرداستى طرينطى بةسروودى نيشتيمانى بدرَى, هةَلثةردكَى و شايى و ئةو دوو خاَلةمان نيية
بؤ ئةوةى سووديان لَيوةربطرين لةم , كادَيرى تايبةت لةوةزارةتةوة بؤ دةرةوةى واَلت خاَلَيكى تر ناردنى

طرينطى بة ضاث كردنى بةرهةمي ئةديب و هونةرمةندانى كوردستان بةبَى , خاَلَيكى ترم هةية, خااَلنة
 .زؤر سوثاس, جياوازى بدرَى
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 :انور وىل  بةردَين سهام
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ى قسةكانى نازناز خان دةكةم و ثَيشنياريشى دةكةم بة شكلى عام ئيهتيمام بة سةقارةى كوردستان تةئييد
بةَلكو بؤ هةموو ئةو نةتةوانةية , ضونكة ئةو وةزارةتة زؤر موهيمة و تةنها بؤ نةتةوةى كورد نيية, بدرَيت

بؤية , ردستان لةيةك ننيكنجطة لةوةش كلتوورى هةموو نةتةوةكانى كو, كة لة كوردستاندا ثَيكةوة دةذين
 .سوثاس, بةرداى من ئةطةر وا ثيادة بكرَيت ئةو كلتورة و ئةو وةزارةتةش زياتر ثَيش دةكةون

 :زان شهاب نورىؤبةردَين س
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن 

ى ظيستيظاَل, دوو ئيقترياحم هةية, بةاَلم يةك, من لة زؤربةى خاَلةكان ثشتطريى لة ليذنةى ياسايى دةكةم
نة ثةرةى ثَيبدات نة هانى , ضونكة وةزارةتى رؤشنبريى ناتوانَى, زانستى و هاندانى زانستى كارى زانكؤكانة

ضونكة ئَيمة ئَيستا ئيتيئاقمان كردووة كة ميهرةجان , سازدانى ميهرةجان تكاية بكرَيتة ظيستيظاَل, بدات
اَلوكردنةوةى رؤشنبريى و كةلتورى دذى توند و ب, لةطةَل ئةو ئيقترياحةى بةردَين وةزير, بكرَيتة ظيستيظاَل

خؤم نةضمة ناوَى , ئةطةر خؤم سينةمام نةبَى, بةاَلم تةنها حةز دةكةم لةثةرةثَيدانى ثيشةى سينةما, تيذى
ئَيستا , ثةجنا رليم ئةطةر رؤذانة دةري بكةن هيض ئيستيئادةيةكى نيية, سةيرى رليمة كورديةكة نةكةم

بةداخةوة يةعنى من بريم دَيـت , ئةكرَين بة بااَلخانة و مةراكنى تيجارى, َين وسينةماكان ئةردووخَيندر
, سةبارةت بة مةكتةبةى نيشتيمانى, ئَيمة ئةضووين سةيرى رليممان ئةكرد, لةحةرتاكان سينةما هةبوو

دة من دوو رؤذة برادةرانى كتَيبخانةى طشتى لة وةزارةتى ثةروةر, دامةزراندنى كتَيبخانةى نيشتيمانى
ئيرت نازامن ئَيوة ئيتيئاق دةكةن , ئةوانيش ثرؤذةيةكيان هةية بؤ كتَيبخانةى طشتى, ثةيوةنديان ثَيوة كردم

يةك شتم ماوة رجاتان لَيئةكةم ئةو , لةطةَل وةزارةتى ثةروةردة بؤ ئةوةى كامتان بيكةنةوة ياخود نا
 .سوثاس, َين لَينان و يارمةتيدانيارمةتية و ئةوةى كة بؤ هونةرمةند و ئةديب و نووسةر ناوبنَين ر

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .ثةخشان خان رةرموو, كاتت تةواو بوو, يارمةتيدان نيية, هةر خؤى رَينلَينانة

 :خشان عبدا  زةنطةنةةبةردَين ث
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مع القيم )لةجياتى , ةم هةيةلةبردطةى يةك من تَيبينيةك, من ثشتطريى راثؤرتةكةى ليذنةى ياسايى ئةكةم
القيم )لةجياتى ئةوة بووترَى , يةعنى تةعبريى ئةوها ديارة مةبةستى قيةمى ئةخالقيية, (اخللقية

ثشتطريى , سةبارةت بة باَلوكردنةوةى رؤشنبريى دذة توند و تيذى, (االنسانية للمجتمع الكوردستانى
ناردةوايى و جياكارى بةينى , ذى بةتايبةتى دذى ذنان وبَلَيني دذة توند و تي, رايةكةى جةنابى وةزير ئةكةم

هةروةها باَلوكردنةوةى رؤشنبريى سةبارةت بة بةَلطة نامة و رَيككةوتنامةكانى , ئاررةت و ثياو و
منيش رةنطة ئةو تةعبريةى , سةبارةت بة ئةدةبى ذنان, نَيودةوَلةتى كة ثةيوةنديان بةمارى مرؤظةوة هةية
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مةبةست لةوة نيية كة ئةدةبَيكى , نى تاظطة خان كة خؤى لة ليجنةى رؤشنبرييةئةدةبى ذنان لةقسةكا
سةبارةت بة ذن , بةاَلم ئةو وشةى كة تاظطة خان باسى كرد, منيش لةطةَل ئةوة نيم, تايبةت بدات بة ذنان

ى ذنان هةروةها دةعم, يةعنى ئةوة بةديقةت بايةخى ثَيبدرَى و, دةرخستنى لة ئيعالم بةم شَيوةية كةهةية
من تةئيدى ئةوةم لةطةَل ليجنةى رؤشنبريى سةبارةت بة بايةخ , لةنووسني و لةمةسةرح و لةو بوارانة و

 .زؤر سوثاس, لةبوارى ئةدةب و رةن و هةموو بوارَيكدا, دان بة ئةوانةى خاوةن ثَيداويستية تايبةتيةكانن
 :بةردَين مال سعدالدين مال عبدا  مولود

 . ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن
لةثاشان ثَيشنيار دةكةم دوو خاَل , با بةئةدةبى ثياوانيش هةبَى, ئةطةر بايةخ دان بةئةدةبى ذنان هةبَى

يةعنى مةعلوماتةكةى كة دةضَيتة , موتابةعةى صةحارة و هةندَيك جةرائيد بكرَى: يةكةم, زياد بكرَى
وى هةر ثاراسنت و دامةرزاندن و وةكو لةقانونةكةى هاتووة هةمو/ دووةم, اليان هةندَى موةسةق بَيت

يان , ضونكة مؤَلةت شتَيكى زؤر زةروورية بؤ كوتاب, هيض ئةوةى تَيدا نيية كةباسى مؤَلةت بكات, هاندانة
هةية شت دةنووسَى , شتى وا نةنووسن كة تةئسري بكاتة سةر موقةدةساتى كوردى, ئةوانةى كة دةنووسن

خردكردنةوةى موسةقةرةكانى كورد، يان كوتابةكان ئةوة  ثاشان, تةئسري لة ئةمنى قةومى كورد دةكات
 .زؤر سوثاس, شتَيكى زؤر زةروورية لةم كاتةدا بكرَى

 :ردار صباح بوزو هركىةبةردَين س
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

قيم خوَلقى بؤ , ئةو قيم ئةخالقية شتَيكى غةَلةتة و راست نيية, هةمان تَيبينى ثةخشان خامن هةبوو
لةبةر , هةرضةندة ثَيم واية ئةوة هةمووى زيادة منايشة, بةكاردَيت يان بؤ كةسَيك بؤ موجتةمةعئينسان 

ئةوة ثَيم وا نيية كة رؤشنبريى هيض ميللةتَيك يان كؤمةَلطايةك نةطوجنَى لةطةَل بةها رةوشتيةكانى ئةو 
وةر ثَيم واية ثاراسنت و بةهةمان ثَي, رةسةنايةتى, بةتايبةتى بةكارهَينانى وشةى ئةصاَلة, كؤمةَلطاية

, بؤية ثَيم واية ئةوة هةمووى زيادةية, ثةرةثَيدانى ئةو ئةساَلةتة ناكرَى نةطوجنَى لةطةَل بةها رةوشتيةكان
 .سوثاس, لةخاَلى يازدةش ثَيشنيار دةكةم مساعدة بطؤرددرَى بؤ دةعم

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
سارا خان , هةمووى نا, ثؤرتى ليذنةى ياسايى موعالةجة كرايةمواَلحةزة  بكةن بةشَيك لةقسةكانتان لة را

 . رةرموو
 :ثريوت خضر بةردَين سارا

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ناساندنى كةلتورى كوردستان بةتايبةتى ), ثَيم باشة ئةوةى بؤ زياد بكرَى, بةنيسبةت خاَلى يةكةم

ة بتوانني كةلتورى نةتةوةكةمان بة جيهان بناسَينني يةعنى بؤ ئةوةى ئَيم, (كارةساتةكانى بة واَلتةكانى تر
يةعنى حةقة , كؤمةَلطا بةرةو طؤردانكارية, ثشتيوانى كردن لة بريى نوَى/ خاَلى دووةم, و بةجيهانيى بكةين
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ثشتيوانى لةبريى نوَى و ئاشناكردنى رؤشنبريى , لة ئامانج و مةهامى نوَي, ثشتيوانى لةركرى نوَى بكةين
ثَيشنيارَيكى , دانةبردان لة رةوشتى كةلتوورى نةتةوةيى, بنووتنةوةى رؤناكبريى جيهان وكوردستان بة 

, ثتةو كردنى ثةيوةندى وةزارةت لةطةَل رؤشنبرية ديارةكانى كوردستان و, ديكةم هةر بؤ خاَلةكان ئةوةية
, شاى بكةينبةداخةوة لةهةموو تارخيى وةزارةتى رؤشنبريى كةتةما, كؤكردنةوةى رؤناكبرية جديةكان

يةعنى دةكرَى جارَيكى , وةزارةتى رؤشنبريى بة هى خؤيان ناينانن, رؤناكبريى جدى يان رؤشنبريى جدى
بةهةر ردَيطايةك , ئةو كةسانة ثةيوةنديان ثَيوة بكرَيـتةوة, ئةو رؤشنبرية جديانة, تر كار لةسةر ئةوة بكات

ثَيشنطى رؤشنبريى , بؤ رؤشنبريى, ثاشكؤ نةبَى ضونكة بؤ ئةوةى ضي ديكة وةزارةت, كة وةزارةت ثَيي باشة
بةرداستى , لةطةَل رةئيى مامؤستا عومسامن كةدةَلَى رؤشنبريى مَير منداَل, بةنيسبةت خاَلى سَييةم, بَيت

 .سوثاس, منداَل كةدةطاتة عومرى منداَلآ نازانى ض خبوَينَيتةوة, شاغريَيكى طةورة هةية لة ئةدةبى منااَلن
 : سليمان كامالبةردَين باثري 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 ,(يارمةتيدان و ثشتطريى كردنى بنووتنةوةى دانان و وةرطَيردان)من لةخاَلى دووةمى ئةصَلى ثرؤذةكةدا 

كتَيب زؤر طرنطى ثَينةدراوة , من ثَيم باشة دانان و وةردطَيردانى كتَيب و دوبالجى رليمى لةطةَل بيـَت
ئةطةر هةبَى زياتر سوودمةند , بةشني لةو  رليمانةى كة دةوَلةتانى تر دةري دةكةنلةكوردستان و ئَيمة بَي 

يارمةتيدان و هاندانى كارو ضااَلكييةكانى يةكَيتى و رَيكخراو )خاَلَيكى تر لة بردطةى حةوتةم هاتووة , دةبني
ئارداستة كردنيان ) ئةوةش زياد بكرَى, (و مةَلبةند و تيثة رؤشنبرييى و ئةدةبى و هونةرى و زانستييةكان

هةرضةند ليذنةى ياسايى بردطةى , ئةوة ئينارة بكرَى, (بةئاماجنى بةرثابوونى بنووتنةوةيةكى رؤشنبريى
ثشتطرتن و سااَلنة رَينلَينانى نووسةر و  ئةديب و )بةاَلم من ثَيم باشة بَلَى , ى رَيك خستووة(10و 11)

بؤتة مايةى ناردازيبوونى , َينلَينانة بؤتة شتَيكى دائيمىنةك بةدائيمى كة ئةو ر, شاعري و رؤذنامةنووسان
هةريةك كة , هةريةكى مةقالةيةكى نووسيبَى كة بيست ساَل لةمةو ثَيش, هونةرمةند و رؤشنبريان

 344444, كة لة مووضةى مامؤستايةكى ئاسايى زؤر زياترة, بةردةواميش رَينلَينانَيكى بةردةوامى هةية
 .سوثاس, ان دةكةوَىبةطر, دينارى ثَيئةدرَى

 :معروف مصطفى بةردَين جعئر
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دامةزراندنى )خاَلى ضوار تةنها ئةوةندة بةس نيية كةنووسراوة , من لةسةر خاَلى دووةم دوو تَيبينيم هةية
ى كردنى بةرةئيى من زياد بكرَى سةرثةرشت, (خانةى نيشتيمانى لةهةرَيم و رَيكخسنت و ثةرةثَيدانى`كَو

طرنطى ثَيبدات ثةرتووكى ثَيويست و شايستة تيايدا كةسوودى بةتايبةتى لةاليةن قوتابيانى , بةردةوامى
هةية ئَيستا , بَى سةروبةرة بةرداستى, بَى تةننمية, بةاَلم بَى بينا ئةبَى, ضونكة كتَيبخانة كراوةتةوة, ديارة

هةرضةندة لةليذنةى ياسايى , ر دةكةم زياد بكرَىخاَلَيكى تر ثَيشنيا, لةكوردستان  ئةو نةوعانة هةية
, خاَلَيك زياد بكرَى بووترَى, بةاَلم من مةبةستم ئةوة نيية موراقةبةى لةسةر بَى, شتَيكيان زياد كردووة
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ئاطاداربوون لةهةموو بةرنامة جؤربة جؤرةكان بؤ ئةوةى بةكار نةيةت بؤ دذايةتى كردنى هةستى 
رةقابةى لةسةر , ئةضَى شتَيك ئةنووسَى كة هةستى نةتةوايةتيمان ئةدات ضونكة هةر كةسَى, نةتةوايةتى

 .زؤر سوثاس, بةس ئةطةر ئةوة بكرَى ضاكة, بَى لةسةر رؤشنبريى
 :بةردَين مجال يوسف بوتانى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ةنسيقَيكمان ض ت, ثَيشنيارَيكم هةية لة مةركةزى سةقارى زانكؤكانى كوردستان, من دةست بةوة ئةكةم

حةقة , وةكو وةزارةتى رؤشنبريى لةطةَل ئةو مةركةز سةقاريانةى كة لة زانكؤكانى كوردستان هةنة, هةية
بةنيسبةت , ئةو تةعاونة هةبَى زياتر دةعم بكرَى ئةو تةنسيقة بؤ طةشة  كردنى رؤشنبريى, ئةو تةنسيقة
و انشاء دور سينما كوردية معاصرة و  صناعة)ئةو خاَلة ئةطةر بكرَى صياغةم كردووة , خاَلى سينةما

بةداخةوة , كةضى سينةمةمان نيية, هؤَلى زؤر طةورة دروست دةكةين, سينةماى كوردى نيية ,(الرتويج هلا
سينةما ئيهتيمامى ثَيبدرَى و بةردَيطاي سينةما سةقارةت بةرةئيى من باَلو , حةقة خاَلَيكى سةربةخؤ بَيت

نةك , من ثَيم واية لة قةزا و ناحيةكانيش مةكتة بة هةبَى, ةزى هةرَيمبةنيسبةت مةكتةبةى مةرك, دةبَى
بةاَلم لة قةزاكان و ناحيةكان ئيهتيماميان , هةر ئيهتيمام بة مةكتةبةى طشتى بدةين لة مةركةزى عاصيمة

ناَل و ئيهتيمام بةمناَل و سةقارةتى م, ئةوةشى لةطةَل بَيت, بةردةئيى من خاَلَيكى ئينارة بكةين, ثَيبدةين
, طةنج ثةروةردة بكرَى بةسةقارةتى ئَيستا و دوا رؤذ, تةنشيئةى مناَل لةطةَل روحى ئةو سةردةمة بطوجنَى

 . سوثاس
 : ئاريان خالص شيخ جواد1بةردَين د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
وى و رايةكى رايةكى مةعن, رؤشنبريى لة هةر كؤمةَلطايةك دوو بريورا ئةطرَيتةوة, ئةوةى روون و ئاشكراية

اليانى مادى كة باكوورى عةقَلى سةقارةتى , راية مةعنويةكة دين و ئةخالق و ئةدةبيات دةطرَيـتةوة, مادى
ئةوةى روون , ئةوةيش اليةنى تةكنةلؤذيا و علم و زانست و حةزارةت دةطرَيتةوة, شةخصيةتى كؤمةَلطاية

بؤية ثَيم باشة ئةطةر ئةو خاَلةى , ايانو ئاشكراية لةوةزارةتى رؤشنبريى هيض دةعمَيك نيية بؤ زان
كرميهم وتشجيعي مواهب الناشئة تنني والفنا واملثقفنيدعم العلماء واالدباء و)خوارةوةى بؤ زياد بكةين 

ئةطةر هاتوو بةم , (تشجيع املواهب االدبية( )5)هةروةها لةخاَلى , (منح  اجلوائز التقديرية و التشجيعةو
عايري حتديد موالفنية و االت الثقافيةاجملتوفري املناخ املناسب لألبداع يف )سَينني شَيوةيةى خوارةوةى بريدةخ

كذلك ديثة واحلمبا يرتتب مبستوى املعايري , الفينحقول االنتاج الفكري والثقافى واالبداع يف خمتلف التمييز و
ا ئةو سةدةى هةزارى سَييةم هةروةه ,(املعلومات يف اجملاالت الثقافيةانشاء شبكات االنرتنيت للبحوث و دعم

تفاعل )ثَيم باشة ئةطةر هاتوو , (حوال الثقافات ,ثالثة االلفيةالااللفية )ئةوةى دةَلَى , بةس حةواىل سةقاراتة
لتعريف العامل اللغات مبختلف خالل استعمال شبكات االنرتنيت و خرى منتواصل مع الثقافات االنسانية االو
 .سوثاسزؤر , (كوردستانيةالشخصية الب
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 :بةردَين بارزان حممد قادر
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
من نازامن بووذاندنةوةى كةلةثورى نةتةوةيى كة ئةعماىل يةدةوى ئةطرَيـتةوة هى , لةماددةى دوو خاَلى نؤ

, ثَيم واية ئةركى وةزارةتى رؤشنبرييية بيثارَينَيـت, ثيشةسازى و شاَل ضنني و كاَلش ضنني و ئةوانى تر
وةكو ئَيستا ئَيمة , كة ئةوة بةشَيكة لة كةلةثوورى كورد لةبةرامبةر رووبةروو بوونةوةى ذيانضون

لةواَلتَيكى وةكو يابان سااَلنة لة سةدا حةرتا كارى دةستى كةلتورى ئةكرَى , سةقارةمتان لة صني وةرطرتية
بؤية من , ة رةوتان بثارَينرَينجائينةيان ئةدرَيتَى بؤ ئةوةى كةلتورى خؤيان ل, و مةعردةزى بؤ ئةكرَيتةوة

 .زؤر سوثاس, ثَيم واية ئةوةش ئةركَيكة لةمهامةكانى وةزارةت
 :بةردَين امساعيل حممود عبدا 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مةسةلةى ئةو , ئةوةى من ئةمةويست بيَلَيم سؤزان خان ئيشارةتى ثَيدا و باثري كامالش باسى كرد

, َينانة بةرداستى هونةرمةندان و ئةدةيب و رؤشنبريان بة شتَيكى تر سةير ئةكرَىئةو رَينل, رَينلَينانةية
بةرداستى , مةعاشي تريشى هةية, سَى سةد هةزار دينارى بؤ بردايتةوة, ئةوةى يةك طؤرانى وتبَى دوو سةد

 .زؤر سوثاس, حةقة ئةوة عيالج بكرَى بةم شَيوةية نةبَى
 :(بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرداستى ئةوةى من , مةسةلةى كتَيبخانةى نيشتيمانى, من ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى كاك مجال دةكةم
يةعنى لَيرة شارو , تَيطةيشتم كة باس لة كتَيبخانة دةكةين تةنها هةر سَى موحارةزة دةطرَيتةوة

, مةسةلةى مةختوتاتى كؤكردنةوة, خ رةتاح باسى كردبةردَين شَي, شارؤضكةكانى كوردستانى بؤ زياد بكرَى
من , ئةرشيف اليةنَيكى طرنطة, بةرداستى مةسةلةى ئةرشيف تا ئَيستا باسى لةو ثرؤذةيةك نةهاتووة

من ثَيم واية , لةرةقةرةى شةشةميش هاتووة ثيشةى سينةما, ثَيشنيار دةكةم رةقةرةيةكى بؤ زياد بكرَى
 .زؤر سوثاس, طةيشتووممن واى تَي, هونةرى سينةماية

 (:جوتيار)بةردَين كريم جميد شريف
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةم اليانانة , ديارة لةئةركةكانى وةزارةت زؤر طرنطى بة هونةرى و رؤشنبريى و ئةدةبى و ئةوانة دراوة
رى قةزا و ئةوانةى كةوتوونةتة كةنا, هةندَى قسة لةسةر ئةوة كرا, زياتر شارة طةورةكان ئةطرَيتةوة

, بؤية من ثَيشنيار ئةكةم بردطةيةك زياد بكرَى, زؤر بايةخيان ثَينادرآ تاردادةيةك دوا خران, ناحيةكان
دروست كردنى , بنووسرَى بايةخدان بة ناوةندةكانى رؤشنبريى و هونةرى و ئةدةبى لة قةزاو ناحيةكان

, طةشتى هونةرى و ئةدةبى بؤ دةرةوةى واَلت خاَلَيكى تر رَيكخستنى, هؤَل و شوَين بؤ كارو ضااَلكيةكانيان
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وةرطرتنى , بؤ رؤشنبريان بةثَيى ثَيويست بؤ بةشدارى كردنيان لة ظيستظاَل و كؤبوونةوة جيهانييةكان و
 .زؤر سوثاس, ئةزموونى نوَى

 :بةردَين صربية غئار امني
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةر طرينطى مةسةلةى , لةسةر هةندَيكيان ئةكةمةوة تةئكيد, لةرداستيدا زؤربةى خاَلةكامنان وتران
, ننمى ئاستى رؤشنبريية, لةبةر ئةو زوَلم و ضةوساندنةوة لةبةرامبةر ذن ئةكرَيت, رؤشنبريى ئاررةتان

خاَلَيكى تر تةنسيق و هاوكارى زياتر , بؤية ثَيويستة لةم ضةمكة زياتر رؤشنبريى دةورى خؤى ببييَن
 -جى -ئَين)رَيكخراوى , كة لةبوارى رؤشنبريي ئيش دةكةن, كؤمةَلطةى مةدةنى بكرَىلةطةَل رَيكخراوةكانى 

خاَلَيكى تر , بؤ ئةوةى بةيةك ئارداستة خنمةت ثَيشكةش بكةن, لةطةَل وةزارةتةكان تةنسيق بكات( ئؤ
ويستى بووذاندنةوة و طرنطى ثَيدانى زياتر لةبوارى رؤشنبريى و ثَيدا, تةئكيدة و زؤر طرنطة بةرداستى

, ئةضيتة بةعنَى قةزا و هةَلةجبةى شةهيد, يةعنى ببَيتة خاَلَيكى سةربةخؤ, بةشوَينة زيانلَيكةوتووةكان
هؤَلى وا هةية لةبةر دةنطة دةنط , تؤ بتةوَى ئةوةى هةية ثَيشكةشى بكةيت و, بةرداستى هؤَل نيية, رانية

خاَلَيكى ترم , يةكةم ئينجا ثَيداويستيةكانيان بؤية شوَين بةثلةى, هيض ئيستئادةيةك بةو خةَلكة ناطةينَيـت
ثَيم واية سياسيةن مامةَلة زؤر لةطةَل ئةو , بةشَيويةكى دادثةروةرانة و ياسايانة بَيت, هاوكارى و دةعم
, ئاخري خاَل, ئةوة ببَيتة ياسايى و دادثةروةرانة, مةسةلةى كردنةوة و ثَيشةكةش كردن, مةسةلةية كراوة

, ةموو ضةمكَيكى رؤشنبريى سةردةم لة ضوارضَيوةى ثاراستنى رةسانايةتى خؤمان دابَىسوود وةرطرتن لة ه
 .سوثاس, نةك توانا و كةلتوورى خؤمان

 :بةردَين ئارام رسول مامند
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 سةرةتا من ثشتطريى لةو خاَلةى ثَيشنياركراوى ليذنةى رؤشنبريى دةكةم سةبارةت بةخاوةن ثَيداويستية
ثَينجى مانطى , لةضوار, خاَلى دووةميش بة شَيوةى طلةيى ئارداستة جةنابى وةزير دةكةم, تايبةتيةكان

كة جةنابيان , ثَينج جار لة ردَيطاي تةلةرؤن لةطةَل نووسينطةى جةنابى وةزير, من ضوار, رابووردا
, ى شةخصيشمان نةبووئيش, شةش دةقةى لة كاتى بطرين, كة ثَينج, مةوعيدَيكمان بؤ دةست نيشان بكةن

 .سوثاس, بةاَلم ديارة جةنابيان مةجاليان نةبوو, تايبةت بوو بة كاروبارى رؤشنبريى
 : بةردَين اسعد شاكر امني

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هةردووك باس كرا لةاليةن , لةسةر ئةرشيف/ دوو, لةسةر مةختوتة/ يةك, راستى من دوو ثَيشنيارم هةبوو

 .سوثاس, برادةران
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 :بةردَين بكر رتاح حسني
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرةئيى من وةكو , لةسةر ئةو راثؤرتةى ليذنةى ياسايى, ئةو برادةرانة ديارة زؤر نوقاتيان باس كرد
نةك كؤنرتدؤَلى , هةموومان ئةزانني وةزارةتى رؤشنبريى مةهامى سةرةكى سةقارةى نةشرى دميوكرداتيةتة

باس لة يارمةتيدان و ثشتيوانى و دةعمى ئةديبان و , (11)بةنيسبةت دووةم  بردطةى  ,رؤشنبريى لةواَلتا
بؤ تةقيم كردنى ئةديب , من ثَيشنيار ئةكةم كة ليذنةيةكى ثسثؤرد دابنرَى, نووسةران و رؤشنبريان ئةكات

ئةو رؤشنبري بؤ ئةوةى بتوانن دةررةتَيك لةبةردةم هةموويان بةيةكسانى بؤ هةموو , و نووسةر و رؤشنبري
, وةزارةت بتوانَى بةردَيك و ثَيكى ئةوانةى كة خاوةنى بةهرةن يارمةتيان بدات, و نووسةرانة هني بكرَى

بةرداستى ثةخشان , نوقتةى دووةم ئةوةى كةباسيشم كرد  نةشرى سةقارةية, رَينيان لَيبنآ, خاَلتيان بكات
لةبةرنامةى وةزارةتى رؤشنبريى زؤر ئةبَى نةشرى سةقارةى دذى توند و تيذى , خانيش باسى كرد

 .سوثاس, بةئاشكراو بة روونى دةركةوَيت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة وةزارةتى رؤشنبريى , دةهَينآ قسان بكةين, ئةندامانى بةردَين هةمووتان قسةتان كرد و, سوثاس
دةكرَى هةموومان , تَيدابوو و قسةكانتان مواَلحةزاتى زؤرى, ئةهميةتى زؤرى هةية, وةزارةتَيكى زؤر طرنطة

قسةيةكى , لةدنيادا هةية, ضونكة قسةيةك هةية, موهتةم بني بة رؤشنبريى و وةزارةتى رؤشنبريى
, بةَلكو رؤشنبريية خراث هةية و, ميللةتَيكيش نيية باش بَيت, ئةَلآ ميللةتَيك نيية خراث بَيت, رةلسةرية

ئةطةر رؤشنبرييةكة رةطةز , ى ميللةتةكة ثيشان ئةداتئةو رؤشنبريية ناسنامة, رؤشنبريى باشيش هةية
, خؤشةويستى بَيت, رؤشنبرييةكى كراوة بَيت, ميللةتةكة سيئةتى واى تَيدا دةرئةكةوَيت, ثةرستى بَيت

بؤية هةموومان بة ثةرؤشني كة طةلةكةمان ضؤن ناسراوة , ئةوا ميللةتةكة بةوة دةناسرَى, دميوكراتى بَيـت
لةبةر ئةوة ئةم , كة ثردة لة خؤشةويستى و ثردة لة رَينلَينان لةيةكرت و لةخةَلكى تر, رزبة رؤشنبرييةكى بة

ضونكة هةمووتان بةثةرؤش , من سوثاستان دةكةم, ياساية كة موناقةشة ئةكرَى ئةهميةتى زؤرى هةية
ثاك خنمةتى رؤشنبريى , بوون بؤ بةرز راطرتنى ئةو اليانانةى كة رؤشنبرييةتى جوان نيشان ئةدات

داوا , دوورمان دةخاتةوة لة رؤشنبريى رةطةز ثةرستى و دذايةتى و نادميوكراسى و ديكتاتؤريةت, دةكاتن
, ديارة هةموويان تةئيدى راثؤرتى ليذنةى ياسايان كرد, ئةو رةئيانةى كةدران, لةجةنابى وةزير ئةكةم

دواتر , ةكةم جةنابى رةئيى بداتثَيش ئةوةى بيكةينة قةرارَيك حةز د, هةندَى خاَلى تازة هاتة ثَيشةوة
 .زؤر سوثاس, ليذنةى رؤشنبريى ئةطةر قسةيةكيان هةبوو دةتوانن بيكةن, ليذنةى ياسايى

 (:وةزيرى رؤشنبريى) /بةردَين رلك الدين كاكةيى
 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ياسايى دةكةين لةو هةروةك طومت ئَيمة بةطشتى ثشتطريى ليذنةى , زؤر خؤشحاَل بووم بةتَيبينيةكانتان
يةكةمى دةربارةى , دوو جؤرة, لةهةمان كاتدا ئةو شتانةى كة دراسة كراوة بةكورتى باس كرا, ثَيشنيارانة
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زؤر , بةس لةياساكة هاتووة بةحقيقةت, ثوخت دائةنرَى, ضونكة ياسا خؤى كورت دائةنرَى, ياسايى بوو
بةس , م زؤربةى زؤرى ئةو خااَلنة هاتووةبةاَلم من ئةوةى دةَلَي, زة ةتة بضني بةسةر هةموويان

يان , لة عةرةبى بؤ كوردى, لَيرة تةعبريى كوردى بؤ عةرةبى, لَيرة تةعبري بطؤردَى, بةتةعبريى تر هاتووة
, بةس موهيم تةتوير سينةما, ئايا سينةما صناعةية ثيشةية, مةسةلةن سينةما, تَيطةيشنت لةكةليمةكة

هةموو شت , هؤَل ئةطرَيـتةوة, ثشتطريى سينةما ئةطرَيـتةوة, وةتةتوير سينةما زؤر شت ئةطرَيتة
بةَلَى , بؤ منوونة زؤر بايةخ بةكتَيبخانةى نيشتيمانى, لَيرة هةست ئةكةم تَيبينى بةكورتى, ئةطرَيتةوة

ئَيمة ئَيستا , كتَيبخانى طشتيش جياوازة, كتَيبخانةى نيشتيمانى جياوازة, كتَيبخانةى نيشتيمانى طرنطة زؤر
بةحقيقةت , لةم دواييةشدا كةضووم بؤ ناوضةى طةرميان, كتَيبخانةى طشتيمان هةية لةهةرَيمدا 00

زؤريش رَيك و ثَيكة برديارمان واية كة ئَيمة لةهةر , تازةش كراوةتةوة و, كتَيبخانةى باش كراوةتةوة
, ى نيشتيمانى جياوازةبةس كتَيبخانة, ئةوانةى كة نةكراوةتةوة, قةزايةك كتَيبخانةيةكى نوَى بكةينةوة

كتَيبخانةى نيشتيمانى لةيةك , كتَيبخانةى نيشتيمانى زؤر ئةساسة نيمانة لةهةرَيمدا, برادةران باسيان كرد
ئةوة ثةيوةندى نيية بة , هةموو شتَيك ئةطرَيتةوة, ئةوةيش لة ثايتةختى هةرَيم دةبَيت و, جَيطا دةبَيت

, ى شَيخ وتى و لةطةَل برادةران باسي مةختوتاتيان كردئةوة هةموو مةختوتات ئةوة, ثارَينطايةكةوة
بةَلكو حةتا كةل و , نة بةس ئةوة, هةروةها ئةرشيف ئةوانة هةموو لةكتَيبخانةى نيشتيمانى حةرن ئةكرَى

بؤ منونة ئةو رؤذة هةزار و ضوار سةد و , ثةل و هةندَى كةرستةى طرنطى بنووتنةوةى رزطارخيوازى كوردان
عةرزمان كرد يةعنى داوامان كرد كة لةوَى , وا قازى حممد لة كتَيبخانةكةى مابووضل كتَيبى ثَيشة

هةروةها شتَيكيش كة ثةيوةندى بة كةلوثورى كورديةوة , لةو كتَيبخانةية لةوَى دايبنَيني و, هةَليبطرين
ستا تا ئةم تا ئَي, وةزارةتى رؤشنبريى ثَيى تةكليف كراوة و, كتَيبخانةى نيشتيمانى زؤر طرنطة و, هةية

شتةكة لةنَيوان سةرؤكايةتى حكومةت و وةزارةتى رؤشنبريية بؤ كتَيبخانةى , لةحنةية كة قسة ئةكةم
نازامن يةعنى هيض موشكيلةيةكمان نيية كة ض وةزارةتَيك , ئةطةر بؤ وةزارةتى ثةروةردة برديارة, نيشتيمانى

بَلَيني , ئَيمة ريقابة نني و حماربيش نيني ,موهيم كتَيبخانةيةكى نيشتيمانى هةبَى بةالى ئَيمة, دةيكات
نةخَير ئَيمة ئةَلَين كتَيبخانةيةكى نيشتيمانى هةبَى لةذَير , نةخَير هةر ئةبَى وةزارةتى رؤشنبريى بيكات

جا راستةوخؤ وةزارةتى رؤشنبريى بةر ثرس دةبَى يان , ضاودَيرى سةرؤكايةتى حكومةتى هةرَيم بَيت
, بة زانكؤكان, كاتدا هةندَيكى لةو ئةركانة سثَيدراوة بةكؤردى زانيارى كوردلةهةمان , وةزارةتى تةربية

هةندَى , بةَلآ ثةيوةندميان هةية, هةموو ئةو ثرسيارةى ئةكةن كة ئايا لةطةَل زانكؤكان ثةيوةندميان هةية
ةندى بةكارى بةاَلم ئةبَى بنانني ئةم خااَلنةى كةباس كران زؤر ثةيو, جار هةماهةنطيشمان هةية لةطةَليان

يةعنى وةكو بَلَيي , بةاَلم ثةيوةندى بةياساكةوة هةية, يةعنى ياسايى نيية, رؤذانةى وةزارةتةوة هةية
رَيسا , نينامى هينمان داناوة تةعليمات و بابَلَيني نينامى تايبةتى, ئَيمة جطة لةم ياساية, شةرحى ياساكةية

ةر هةمووى ئةوةى لةوَى دانةنراوة لةوَى ئيستيئادةى نووسيمانة ه, هةندَى لةمانة ئيستيئادةى لَيدةكةين
, ئَيمة شتى ترمان هةية دةينَيرين بؤ ثةرلةمان, طرنطرت لةوةى من عةرزى ثةرلةمانى دةكةم, لَيدةكةين و
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ئَيمة وةكو , بةرنامةى وةزارةتى رؤشنبرييش هةية, يةكىَ  لةوةى ئةطةر حكومةت بةرنامةكةى رَيك خبات
ئةبَى بينَيرَى , نةخشة و ثالمنان داوة بة ئةجنومةنى وةزيران, نةخشة و ثالمنان هةيةوةزارةتى رؤشنبريى 

من دَلنيام , من حةز دةكةم ئةو وةختة ئةو بةردَينانة قسة دةكةن, هةروةها بودجةمان هةية, بؤ بةردَينتان
بةاَلم موهيم  ,هةر هةمووى هاتووة, ئةوانةى كة باسيان كرد هةمووى لةنةخشة و ثالنى ئَيمة دا هةية

ئةوة , لة رةزامةندى لةسةر ئةو بودجةيةى كة ثَيشنيارمان كردووة بؤتان, ئةوةية ئَيوة ثشتيطريميان بكةن
ئَيمة ضيمان ثَيشنيار , ئَيوة ثشتيطريميان بكةن, يةعنى ئةطةر ئَيمة داواى رؤشنبريى منااَلمنان كرد, طرنطة

ثشتيطريميان , بةثَيى وةزعى دارايى هةرَيم, ثَيمان دةكرَى بةثَيى ئةوةى كة, تةبعةن بةثَيى توانا, كردووة
, زؤر لةمانة مةسةلةن رؤشنبريى مناَل بَيت, بؤ ئةوةى ئَيمة بتوانني ئةركامنان جَيبةجآ بكةين و, بكةن

ضونكة سَى تةمةن , رؤشنبريى منااَلن دةطرَيتةوة, بَيطومان بؤ ئاطادارى برادةران ناحيةكى مةعريئية
سَى بردطة ماوة , لة ثَينج يان شةش ساَلى دةست ثَيدةكات( د), (ج, ب, د)ئةَلآ لة , كتَيبى مناَلان دائةنرَى لة

تةبعةن هةندَى ئةركى وةزارةتى تةربية و بَيطومان وةزارةتى ثةروةردةية , لةمناَلةوة تا مَيرد مناَل
رؤشنبريى منااَلن الى ئَيمة , ينبؤ ئةوةى بايةخ بة مَير منداَل بدة, ئةوةمان داناوة بؤ خؤمان, بةحقيقةت

هاتووة لة , مؤَلةتدان بؤ هةموو هؤيةكانى راطةياندن, مةسةلةى مؤَلةتدان هاتووة, ئةوةش دةطرَيـتةوة
, طرنط ئةوةية لةو ثردؤذةية كة دَيت بؤ جةنابتان, كةواتة تةلةرنيؤن هةمووى دةطرَيتةوة, ثردؤذةكة

ئَيمة ئةو خااَلنةى , لةوَى تَيبينى بكةن, نةخشة و ثالنى هةيةهةموو وةزارةتَيك , نةخشةو ثالنى وةزارةت
بؤ قةزا و , بةاَلم ئةوكات ئاطادارى بكةمةوة, هةمووشى بايةخ ثَيئةدةين, كة باس كرا هةموومان نووسى

ئةمةوَى بؤ , وةكو ومت ضل و دوو كتَيبخانةمان هةية, زؤريش طرنطة بةرداستى, ناحيةكان زؤر باس كرا و
دووةميش ئةوةية , كة لة ثالنةكةمان هةية, ئةوة يةك, ةك كتَيبخانةيةكى مؤدَيرن بكرَيتةوة وهةر قةزاي

ئةو , ئةو خاَلة روونكردنةوةى دةوَى, بةردَيوةبةرايةتى كؤشكى هونةر, كة لَيرة لةثردؤذةكةدا خاَلَيك هةية
كؤشكى هونةر , نةر بكةينلةهةر قةزايةك كؤشكى هو, لةهةر شارَيكى طةورة, خاَلة ثةيوةندى بةوةى هةية

كاررتيايةك بؤ , هؤَلى رليم ثيشاندان و, هؤَلى سيمينارات, هؤَلى سينةما, هؤَلى شانؤ, ضى دةطرَيتةوة
لةوَى بةيةك ياسا , كةداومانة بة ئةجنومةنى وةزيران, ئةوانة هةمووى لة ثردؤذةكامنان هةية, طةجنةكانيش

مةسةلةن هةمانة هى , بةرايةتى كؤشكى هونةر لَيرةدا هاتووةكةوا بةردَيوة, يان يةك جوملة عةرزى كردووة
لةوةش طرنطرت ئَيمة ئَيستا , يةعنى كةواتة هةموومان ئةوانةمان نووسيوة, هةمانة هى منااَلن, كةلةثوور

ئةو ثردؤذةى كة لَيرة هاتووة لةهةر ثارَينطايةك بةردَيوةبةرَيكى طشتى هونةرو رؤشنبريميان , دامان ناوة
يةعنى , يان متمانة دةدات كة ئةم ئةركانة زياتر جَيبةجَيى بكةين, ة ئةمة تواناى ئَيمة زياد دةكاتدةبَى ك

دةربارةى ئةدةب و , ضونكة كارى رؤشنبريى المةركنيةتى زياترى دةوَيت, المةركةزيةت ئةدات بةكارى ئَيمة
تةبعةن شوَينةوار ئَيستا سةر , دةربارةى شوَينةوار ثرسيارَيك هةبوو, ناضمةوة سةرى, هونةر زؤر باس كرا

, ئةو خاَلةى دةربارةى وةرطَيردان هاتووة, وةزارةتى طةشت و طوزارو شوَينةوار, بة وةزارةتى طةشت و طوزارة
ئَيمة خؤمان لة ثالنةكةمان دامانناوة وةرطَيردان هةم لةزمانةكانى , زؤر ئاشكراية هةموو شتَيك ئةطرَيتةوة
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لةو كارةى كةوا دامانناوة , ئةوة جوزئَيكة لة ردَيساى ئَيمة, بؤ زمانةكانى ترهةم لةكورديش , تر بؤ كوردى
هاندانى داهَينةرى )برادةرَيك باسى كرد , بةنيسبةت هاندانى داهَينةران و رةقةرةيةكمان هةية, كة بكرَى

ئةكةوَيتة  بةاَلم تةرصيالت, بَيطومان لة ياسا وانانووسرَى, نووسيومانة( هونةرى و رؤشنبريى و زانستى
يا هونةرى ضيية؟ رؤشنبريى ضيية؟ شعر ضيية؟ برادةرَيك , ماناى ضيية داهَينانى زانست, سةر وةزارةت

بةاَلم من ئةَلَيم , ئيحتريامم هةية بؤ ئةو ثَيشنيارة, صحف و جمالت حكومية باللغتني, ثَيشنيارى كرد
ئَيمة ئَيستا طؤظارمان هةية بة , لوغات بؤضى بةئةربع لوغة نةبَى يةعنى بةهةموو, بؤضى بةلوغةتني بَيت

بةاَلم بؤ , بةرداستى ئَيمة بايةخ نادةين بة عةرةبى منااَلن, بةكوردى, بةعةرةبى, بةسريانى, توركمانى
لةبةرئةوة ئيهيماىل , عةرةبى بؤ خؤيان هةزار و دةيان موجةلةى عةرةبى و مةركةزى سةقاريان هةية

ئَيمة هينى رؤشنبريى , بايةخ بدةين لةسةر حيسابى ئةدةبى كوردى, يةبةاَلم ئةوة ئيشى ئَيمة ني, دةكةين
ضونكة زياتر لةمانة مةحروم , بايةخ زياتر بةمانة ئةدةين, رؤشنبريى توركى, رؤشنبريى سريانى, كوردى
لةهةمان كاتيشدا هةمانة ثردؤذةى ئةوةمشان هةية كة بةعةرةبى , ئةوان كةناَل و هينيان زؤرة, بووينة
بةاَلم هةندَى لةو , من نةمويست زؤر بة زياد لةسةرى بردؤم, تةقةريبةن ئةمةية خاَلةكان, تدةربضَي

بةاَلم لةهةمان كاتدا زؤر زؤر , هةندَيكى بؤ كارى وةزارةتة نةك بؤ ياسا, ثَيشنيارانة بؤ ئَيمة زؤر طرنطة
ؤذةي كة دامان نا بؤ كارى ئةو ثرد, زؤر سوثاسى بةردَينان دةكةم كة ثرؤذةكةيان دةوَلةمةند كرد, طرنطة

ئومَيدةوارم ئةو بردطانة , ئةوة تةرصيلى ئةو خاَلانةية كة هاتووة, ئيستيئادةى لَيدةكةين, ناوةخؤى وةزارةت
 .زؤر سوثاس, ثةسند بكرَى

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .وورةرم, ليذنةى ياسايى هيض تَيبينيتان هةية لةسةر ئةو قسانةى كة وةزيرى رؤشنبريى كردى

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بةرداستى راو بؤضوونى جوانيان ثَيشكةش كرد, ثَيشةكى سوثاسى خوشك و برايانى ثةرلةمانتار دةكةم
, كةوا وةزارةتى رؤشنبريى ئةرك و ررمانَيكى ئَيجطار زؤرى هةية, بةاَلم دةبَى ئَيمة ئةوةش لةبري نةكةين

ياساش خؤى تةبيعةتى , ر بَى ئةمانة هةمووى كؤبكةينةوة هةمووى بة ضوار ثةرديش تةواو نابيئةطة
ئةطةر ئَيمة ديقةتى بدةينَى هةر , ئةوةى ئَيمة هَينايتمان بةم حةظدة ماددةية, ئةوةية ئةبَى موجةز بَى

ادةين بيخةينة ناو ئةو ئَيمة ئام, ئةطةر شتَيكى وةها ثَيتان واية نةقصَيكى تياية, هةمووى دةطرَيـتةوة
 .سوثاس, حةظدة رةقةرةية

 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةدةبى ذنانة نةبوو, مةبةستى ئَيمة لةئةدةبى ذنان, هةرضةندة سَى خوشك ئةمةيان روونكردةوة
ئَيمة هةر , رابَى وا لَيك بدرَيتةوةرةنطة لَيرة بةجؤرَيك داردَيذ, يةعنى ذن وةكو ذن, مةبةستمان لة ذنان بوو
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لة عَيراق , ليذنةى داكؤكى ذنان, ئَيستا لة ثةرلةمان ليذنةيةكمان هةية, بؤ ئةوةى تةئكيد بكةينةوة
, ديارة نا هاوسةنطيةك هةية, لة حكومةت وةزيرَيك هةية, وةزارةتَيك بةناوى وةزارةتى مارى ذنان هةية

نا هاوسةنطى لة بوارى , ةمتةندية ويستمان لَيرة لةبةر ضاو بطريَىئَيمة ئةو تايب, تايبةمتةنديةك هةية
ياخود تايبةمتةندى منااَلن , واتة ئَيمة دةمانةوَى وةزارةت ضؤن هاوكارى, ئةدةبى و رؤشنبريى هةية

ئةوهاش هى , ثَيشنيارةكانيان لةبةرضاو دةطرَي, خاوةن ثَيشنيارةكان, لةبةرضاو دةطريت و طرنطى ثَيئةدات
, وةكو ليذنةى رؤشنبريي سورين لةسةر ئةوةى كة ئةو ثَينشارةمان كردية و, لةبةرضاو بطريَىذنان 

, بايةخدانَيكى تايبةت بة هونةرمةندانى ذنان, داردشتنةكةمان كة بةشَيوةيةكة كة باش لَيى تَيبطةيندرَى
بؤ , واتا ئةديبانى ذن, ذنواتا هونةرمةندانى , ئةدةيب و يةعنى ثشتيطريى كردنة لةو خااَلنةدا بةم شَيوةية

ببَيتة رؤشنبريى , ئةوةى هاوسةنطى دروست بَى بؤ ئةوةى كؤمةَلةكةمان ببيـَتة كؤمةَلةيةكى رؤشنبريى
ثَيمان واية زؤر , ئَيمة داواى  خاَلَيكى زيادةمان كردبوو/ دوو, ئةمة يةك, بةبَى جياوازى, هةموو اليةك

ير رةرمووى كتَيبخانةى نيشتيمانى زؤر رةرقى هةية لةطةَل داوا كرا وةكو جةنابى وةز, قسةى لةسةر كرا
ئةو كتَيبخانة نيشتيمانيةى كة دةكرَيـتةوة بةالى ئَيمة كردنةوةى كتَيبخانة , كتَيبخانة طشتيةكان

ئَيستا لةزؤر لةطوندةكانى كوردستاندا , طشتيةكان و خانةوادةي هونةريةكان لةشار و شارؤضكة و طوندةكاندا
ئةطةر , بةاَلم ئةو كتَيبخانانة ثةرةيثَيبدرآ و, عومسان باسى كرد كتَيبخانةى طشتى هةية وةكو مامؤستا

ئَيمة داوامان كردية وةكو خاَلَيك ئةو مةسةلةية , بؤى بكرَيـتةوة, شوَينى تر هةية كتَيبخانةى نيية
هةم , وة هةم شارئةوة هةموو بطرَيتة, ببَيتة بةرنامةى كارى وةزارةتى رؤشنبريى, لةبةرضاو بطريَيت و

, ئةوةى نييةتى بؤى دروست بكرَى, ئةوةى لَييةتى ثةرةى ثَيبدرَى, هةندَيك هةية, شارؤضكةكان بطرَيتةوة
من هونةرمةندَيك ئةناسم لة ملى بةخوارةوة تةنيا دوو , ديسان ثَي لةسةر ئةوة دائةطرين/ خاَلى سَييةمان

, ئَيمة دةمانةوَى ثشتطريى ئةوانة بكةين, ندزةكةضى باشرتين نيطار كَيشى رةوا, ثةجنةى ئيش دةكات
, بةاَلم لةطةَل بةهمةنى قوبادى لة سينةما بةشدارى كردية, هونةرمةندَيك دةناسم هةردوو دةستى نيية

لةبةرئةوةى , ئةوانة دةستيان بطريَي, ئَيمة ئةمانةوَى ئةوانةى خاوةن ثَيداويستى تايبةتن, خؤتان ديوتانة
بةو شَيوةيةش نووسيمانة , رؤشنبريى ئةو مةسةلةية بكاتة يةكآ لةئاماجنةكانى خؤى ثَيمان باشة وةزارةتى

ئَيمة , (دةستطرتن و هاندانى خاوةن ثَيداويستيةكانى تايبةت لةبوارةكانى رؤشنبريى و ئةدةبى و هونةريدا)
اليةكمان ئاوةردى كة ثَيويستة ئَيمة هةموو , زؤر بةثَيويستى دةزانني بةرداستى ئةوة اليةنَيكى ئينسانيية

ئةوانيش جؤرة , طةشةثَيدانى سةقارةى ئةوانةشة, ضونكة اليةنَيكى طةشةثَيدانى هونةرة, لَيبدةينةوة
ئيرت , لة لةشيان كةم و كورديان هةية, يةعنى لةجةستةيان, موعاناتَيك و جؤرة موشكيلةيةكى خؤيان هةية

ئَيمة خاَلَيكى تر , لةبةر ئةوة طرنطة ئةمة بكرَى, يان بةهؤى كارةساتةكانةوة ببَى, بةهؤى سروشتةوة ببَى
ساكارمان , خاَلى يةكةمان بةشَيوةيةك داردشتووة و سادةمان كردبؤوة, كة جَيطاي جياوازى بوو لةسةرى

ثَيمان واية هةمووى دةطرَيتةوة ثاراستنى , ئاماجنى يةكةم, خاَلى يةكةم, ئَيمة وامان داردشتبوو, كردبؤوة
لةبةرئةوةى , سوردشني لةسةر ثةرةثَيدانى رؤشنبريى كوردستان, انى رؤشنبريى كوردستانكةلتور و ثةرةثَيد



 510 

لةكوردستان رؤشنبرييةكة تَيكةَلة لةطةَل رؤشنبريى , لة كوردستان رؤشنبرييةكى تايبةت بة كورد نيية
ى كة لةطةَل هةموو ئةو خةَلكانة, لةطةَل رؤشنبريى عةرةبى, لةطةَل رؤشنبريى توركمانى, ئاشوورى

, ئةطةر دةررةمت بدةي وةكو خؤم, لةبةرئةوة لةسةر ئةم ئةساسة ئَيمة ثَيشنيارمان كرد, لةكوردستان دةذين
ثردؤذة ياسايةكةى ئَيمة , بيكةم, نةك وةكو ليذنة ثَيشنيارَيكى ترم هةية, وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان

طئتوطؤكةشم يةك ثَيشنيارة سةبارةت , ةئةوةى لةوَى دانةبوو, طئتوطؤمان كرد طؤردانكارى بةسةردا هاتبوو
ئةوةى ضةند ساَلة دةكرَى بةشَيكى رَين , بةرداستى منيش تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةمةوة, بة رَينلَينان

حةقة ئةو , بةرداستى تَيكةَليةكى زؤر هةبووة, نةك رَينلَينان بووة و, شكاندنى هونةر و ئةدةب بووة
بة ثَيوةرَيكى )بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة ( 10, 11)واية خاَلى من ثَيم , مةسةلةية لةبةرضاو بطرين

كةس , بةم شَيوةية ثَيوةرةكة ديار بَى, (دياريكراو يارمةتى ئةدةيبان و رؤذنامةنووسان و رؤشنبريان بدرَى
, كاتيان بةثَيى برديارَيك وةزارةتى رؤشنبريى دةريب, بةثَيى ياسا, نةتوانَى تةجاوزى ئةو ثَيوةرانة بكات

و  11)ئةوة لةجياتى خاَلى , هةموو كةسَيك روون و ئاشكرا بَيت ثَيم واية كَيشةكةمان ضارةسةر دةبَى
 .سوثاستان دةكةم, ئةمة رةئيى خؤمة, (10

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بَيك رةنطة كتَي, وةكو برادةرَيك ئاماذةى ثَيكرد, وةلاَل خؤ ئةطةر هةموو تَيبينيةكان وةربطرين, زؤر سوثاس

بةاَلم دةكرَى ئةو هةموو تَيبينيانة جةنابى وةزير و راوَيذكارى , لةسةر ئةهدارى رؤشنبريى, دروست بكرَى
هةموو , بةاَلم ناكرَى و ناتوانني, وةكو بةرنامةى كارى وةزارةت بَى, وةزارةت بة نةزةرد وةربطرن

نيا ضةند خاَلَيك هةية زياتر تة, لةبةرئةوةى هةمووى بةجَيينة و بيخةينة بةرضاو, تَيبينةيةكان
جارَى وةكو هني , حةقة ئينارة بكرَى, لةراثؤرتى ليذنةى ياسايش نةهاتبوو, لةبرادةرَيك ئاماذةيان ثَيكرد و

ئةوة تةعديل , قيمةكة لةخاَلى يةكةم هاتووة بكرَيتة بة قيةمى ئينسانى, موستةَلةحات و ضاكردنى تياية
زياتر لةئةندامَيك ئاماذةيان ثَيكرد كة ثَيويستة / دوو, قيةمى خولقىلة, بكرَى باشرتة لةوةى كةنووسراوة

وشةى ئينتةرنَيت ئينارة بكرَى لةو شوَينةى / سَى, ئةوة ئينارة بكرَى, بردطةيةك هةبَى لةسةر مةختوتات
سينةما بايةخى زياتر / ضوار, لة بردطةيةك هاتووة ئينتةرنَيتيش ئينارة بكرَى, كة ئاماذةيان ثَيكرد

لَيرة , ثَيويستى بة تةتورير هةية, ضونكة سينةما ريعلةن رةنَيكى تايبةتة و, بكرَيتة بردطةيةك, بدرَىثَي
, زؤر باس كرا, باس لة سةقارةتى ذنان كرا, ئةوةى كةلةسةر ذن باسكرا, بكرَيتة خاَلَيكى تايبةت, البربدرَيت

باَلوكردنةوةى ), اذةى ثَيكردئةوةى ثةخشان خان ئام, لةجياتى هةمووان موقتةرةحَيكى باش هات
لة , ئةو بردطةية ئينارة بكرَى, (بةتايبةتى توند و تيذى دذى ذن, رؤشنبريى تةواو بؤ دذايةتى توند و تيذى

لةجياتى سةقارةى ذنان بَلَيني موبدعينى , ثشتطريى تايبةت بؤ دةعمى سةقارة و موبدعني لة ذنان)ثاشان 
ةوة مواَلحةزةكةى ليذنةى رؤشنبريى دةطرَيتةوة كة ئيقترياحى ئ, (ذنان ئيهتيمامى تايبةتى ثَيبدرآ

, هةروةها ثشتطريى كردن لةو كةسانةى كة رؤشنبري و هونةرمةندن, هةميش زياتر لة ئةندامَيك, كردبوو
يان ئةوةى كة ليذنةى رؤشنبريى ئاماذةى , يةعنى با بَلَيني كةم ئةندامن, ئيحتياجاتى تايبةتيان هةية



 513 

خاَلَيكى , ئةوانة ئيهتيمامى تايبةتيان ثَيبدرَى, ة رؤشنبريى ضةند برادةرَيك ئاماذةى ثَيكردجطة ل, ثَيكرد
ثتةوكردنى ثةيوةندى يان )بةاَلم من ثَيم واية طرنطة , تر ئةطةر ضى يةك برادةر ئاماذةى ثَيكرد

ةوةى هةم بةشى رؤشنبريى لةطةَل سةراراتى عَيراقى بؤ ئ, ثةيوةندكردن لةطةَل سةراراتى عَيراقى
ثةيوةندى لةطةَل مةراكنى سةقارى لةو واَلتانة , سةقارةتى كوردى بطاتة ئةو واَلتانة هةم سوود وةربطرين و

ئةو قسانةى تر كة لةاليةن ئةندامانى , ثَيم واية ئةطةر بَيتو ئةو مواَلحةزاتانة وةربطرين و, بةقوةت بكةين
هةمووشى بةنرخن بةرداستى دةيدةينة , ووة بؤ ئَيمة وزؤريش بة نووسني هات, بةردَينى ثةرلةمانةوة كرا و

ئةو , بيخاتة بةرنامةى كار و, بؤ ئةوةى لةبةرنامةى كارى وةزارةت بة هةند وةربطريَيت و, جةنابى وةزير
تةبعةن بَيجطة لةوة , شتانةش كة ئَيستا باسم كرد لةسةر نةصى ماددةكة جَيطاى بكرَيتةوة مواَلحةزةكان

لةبةرئةوةى تةبيعية لةطةَل , مةكاتبى حكومةتى ئيقليميش دةبَى, ةيةكى دا بة ئَيمةكمال مواَلحةز 4د
ئَيمة بةثَيى , من مةبةستم بةَلكو لةسةرارةتيشدا بةشى سةقارى هةية و, ئةوان ثةيوةندى باش دةبَى

, مةكتةبةبؤية دةبَى لةطةَل ئةو , مةكتبى ئيقليم دةبَينت, دةستوورى عَيراقى لةسةرارةتدا بةمشان دةبَى
لةبةر رؤشنايى قسةكانى ئَيوة , لةطةَل ئةو بةشة سةقاريةكةى وةزارةتةكة ئةو ثةيوةندية ئاماذةى ثَيبكرَى

 .ئةطةر جةنابى وةزير موارقةت بَى رةرموو, ئينارة دةكرَيـتة سةر ماددةكة, بوو
 (:وةزيرى رؤشنبريى) /بةردَين رلك الدين كاكةيى

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ , تةنها يةك روونكردنةوةم هةية, منيش ثشتطريى لَيدةكةم, ئةو تَيبينانةتان زؤر بةجَيية, سوثاسزؤر 

لةديوانى وةزارةت رَيذةى ئاررةت , ئَيمة بؤ ذنان نؤ بةردَيوةبةرى ذمنان هةية لةهةرَيمدا و, بةردَين كاك ئارَين
ةردةمسى من سَى جار ثَيشنيارم كردية بةناوى ب, كةمرت نيية و, ئةطةر ئاررةت زياتر نةبَى, و ثياو وةك يةكة

بريكارى وةزيرى , ئةطةر بريكار دادةنَين ئاررةت دابنَين, لةئةجنومةنى وةزيران داوام كردية, وةزارةت و
تةبعةن بةردَيوةبةرايةتى ترمان , لةئايندةش ئةطةر ئةوة ثةسند كرا ئةم ياساية, رؤشنبريى ئاررةت بَى و

لةبةر , ئةو بةردَيوبةرايةتيية طشتيانةش ئاررةت بن% 04يان % 34ة بةاليةنى كةم ثَيشنيارم كردي, دةبَى
ئةوة ثَيشنيارى رةمسية كردوومة بؤ ئةجنومةنى وةزيران بؤ , ئةوةى بةردَيوةبةرى طشتى ئاررةمتان نيية

ةوةية دةوردان بةاَلم من مةبةستم ئ, ئيتيئاقاتى دةوَى, مةبدةئيةن ثَييان باشة ثَيشنيارةكة, ئاطاداريتان و
بةحقيقةت زؤر , رَينلَينان و ئةوانة زؤر موناقةشةمان لةسةر كرد, بة ئاررةت زؤر زؤر لةسةرى دةردؤين

ئَيستا ئَيمة , بةاَلم بةبَى ثَيوةركان نةكراوة, ضونكة ثَيوةرى هةبوو, رازى نيني لةو شَيوة رَينلَينانة
هةر ئةم هةرتةية تةقريبةن حدودى حةرتا  مةسةلةن بؤ منوونة, ليذنةيةكمان هةية ثَيدائةضينةوة

و وردة وردة خةريكني  ئةوانةى كةوا رةنطة بةبَى ثَيوةرن, وردة وردة دةريان دةكةين, كةمسان دةركرد
ضونكة , ضونكة ئةبَى يارمةتيمان بدةن هةموو اليةك, لةطةَل يةكَيتى نووسةران و يةكَيتى هونةرمةندان

ئَيمة , كَى نووسةرة؟ بؤ ئةوةى بتوانني شتةكان بكةين, َى هونةرمةندةكةك, تةنها ئيشى ئَيمة نيية ئةوة
 .  زؤر سوثاس, ئةو ثَيشنيارة زؤر باشة, وةعد ئةدةين بؤ ئةوةى بتوانني ئامادةى بكةين
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ة بكرَى لةسةر ئاخريةكةى ئينار, ئةوة ئينارة بكرَى, لةيازدة بؤ ئةوةى تةكريم و هينةكة بةثَيى ثَيوةرَيك

 .رةرموو ظيان خان نوقتةى نينامت هةية, رؤشنايى قسةكانتان بةثَيى ثَيوةرَيكى تايبةت
 :بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, بةرداستى رةراغَيكى زؤر طةورة لة ئةدةبى كوردستان, ئَيمة سَى ئةندام باسى مةرحةلةى مَيرمنداَليمان كرد

تا ئَيستا هيض طؤظارَيكمان نيية لةهةرَيمى كوردستان كة , َلَيني لةمةجاىل رؤشنبريى هةرزكار دةبينرَىيان ب
ئةويش , تةنيا يةك طؤظار نةبَى كة بةناوى نَيجةوان كة لةدهؤك دةرئةضَى, تايبةت بَى بةهةرزةكاران

 ........لةاليةن وةزارةتى رؤشنبرييةوة, لةاليةن ئابووريةوة
 :ؤكى ئةجنومةنبةردَين سةر

جةنابى , مةكتةبى رؤشنبريى مناَل, بةاَلم لةئةصَلى ثردؤذةكة مةكتةبَيك هةية, ئةوة نوقتةى نينام نةبوو
ليذنةى رؤشنبريى رةئيى خؤى , ليذنةى ياسايى رةئيى خؤى دا, وةزير وةاَلمى هةموو موداخةالتةكانى داوة

نةك , روومنان كردةوة لةسةر رؤشنايى قسةكانى ئَيوة, ئَيمةش ئةو نوقاتانةى كة دةكرَى ئينارة بكرَين, دا
مواَلحةزاتةكان هةمووى , ئةوانى تريش خؤى وتى بةنةزةردى ئيعيبار وةردةطريَى, رةئيى خؤمان بَى و

يةعنى , لَيرة مةكتةبَيك هةية بةناوى مةكتةبى رؤشنبريى مناَل, ناكرَى بكرَيتة نوقات, بةجَينة
, يةعنى ئةمةش بايةخَيكى تر, ثةيوةندى موباشريشى بة وةزيرةوة هةية, ة وئيهتيمامَيكى تايبةتى ثَيدراو

لةردووى زمانيشةوة , ئةو ماددةية بةو مواَلحةزاتانةى كة ئاماذةمان ثَيكرد و جةنابى وةزير موارةقةتى كرد
لةطةَلدا  كَى, تكاية دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَليةتى, دةخيةمة دةنطةوة, دةوَلةمةند دةكرَى

 .رةرموو, بةكؤى دةنط ئةو ماددةية وةرطريا, تكاية دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, نيية
 :بةردَين بكر رتاح حسني

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةاليةن ليذنةيةكى ثسثؤرد لةو بوارةدا , بةنيسبةت ثَيوةرةكة كة لةاليةن ليذنةيةكةوة بةس ئينارة كردنَيكة

 .هني بكرَى
 :ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي

موقتةرةحةكةتان خبوَينةوة بؤ , من ثَيم واية ئةوةش وةكو وةزارةتةكانى ترة, وتوومانة تايبةت
ماددةى سَى و ضوار لةهةموو وةزارةتةكان تةشكيالتى وةزارةتة , تةوحيدةكة بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطدان

ةكةم موقتةرةحتان ئةو دوو ماددةية ي, موقتةرةحى ليذنةى قانونى ئةوةية هةردوو ماددة دةمج بكرَى
, من دةخيةمة دةنطةوة كَى مواريقة ئةو دوو ماددةية دةمج بكرَى, تةشكيالتى وةزارةتة, دةمج بكرَى و

بةكؤى دةنط ئةو دوو , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى مواريق نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
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, ذنةى ياسايى دةكةم با بيخوَيننةوة بؤ ئةوةى موناقةشةى بكةينئَيستا داوا لة لي, ماددةية دةمج دةكرَى
 . رةرموون

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةي سَييةم
سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة ئاراستةكردنى كارةكانى و سةرثةرشتى و ضاودَيرى : وةزير -1

ار و ررمان و رَينماييانةى لةبارةى هةر شتَيكى ثةيوةنديى بة ئةركى كردنى ضااَلكييةكانى و ئةو بردي
لةوةوة دةردةضن لة , وةزارةت و ثَيكهاتةكانى لةهةموو روويةكى ياسايى و كارطَيردى و هونةرييةوة هةية

بةرثرسيشة لة بةردةم , ضوارضَيوةى ئةم ياساية و ياساو ثَيردة و رَينمايية كار ثَيكراوةكانى ديكة و
 .ومةنى وةزيران بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدائةجن

 .ئةو كارو ئةركةكانة دةطرَيـتة ئةستؤ كة وةزير ثَيى دةسثَيرَى: بريكارى وةزارةت -0

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 : املادة الثالثة
و  شراف و الرقابة على فعالياتهاؤول عن توجيه اعماهلا و االهو الرئيس االعلى للوزارة و املس: الوزير -1

تصدر عنه القرارات و االوامر و التعليمات يف كل ماله عالقة مبهام الوزارة و تشكيالتها من النواحى القانونية 
ن و يكو, و االدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانني و االنظمة و التعليمات النافذة االخرى

 .مسؤوال امام جملس الوزراء بصفته عضوا متضامنا فيه
 .يتوىل املهام التى يوكلها اليه الوزير: وكيل الوزارة -0

 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةردَين 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ةى ليذنة ثَيشنيار دةكات لةناو مادد, ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةكانى سَييةم و ضوارةمةوة هةية: سَييةم
 :و بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة( ثَيكهاتةكانى وةزارةت)سَييةمدا لَيك بدرَين لة ذَير ناونيشانى 

 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيك دَى: ماددةي سَييةم

ضاودَيرى  سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة ئاراستةكردنى كارةكانى و سةرثةرشتى و: وةزير: يةكةم
ئةو برديار و رةرمان و رَينماييانةى لةبارةى هةر شتَيكى ثةيوةندى بة ئةركى , كردنى ضاالكييةكانى و

لةوةوة دةردةضن بةثَيى , وةزارةت و ثَيكهاتةكانى لةهةموو روويةكى ياسايى و كارطَيرديى و هونةريةوة هةية
بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو  حوكمةكانى ياسا و بةرثرسيشة لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران
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ئةجنومةنةدا و بؤى هةية هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى بدات بة بريكارى وةزارةت يا بةردَيوةبةرة طشتيةكان 
 . يان هةريةكَيكى بةشياوى دةزانَى لةوةزارةتدا

شتى كردنى ياريدةى وةزير دةدات لة ئارداستةكردنى وةزارةت و سةرثةر: بريكارى وةزارةت: دووةم
كاروبارةكانى لةضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتانةى كة وةزير ثَيى دةدات و دةبَى بردوانامةى ثسثؤردى زانكؤى 

 .هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
نوسينطةى وةزير رةرمانبةرَيك بةثلةى بةردَيوةبةر بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى زانكؤى هةبَيت و : سَييةم

 .رمانبةرَيك ياريدةى دةدةنضةند رة
رةرمانبةرَيك بة ثلةى بةردَيوةبةر بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى : نوسينطةى بريكارى وةزارةت: ضوارةم

 .زانكؤى هةبَيت و ضةند رةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
ى زانكؤيان هةبَيت و كة بردوانامةى ثسثؤردي, ذمارةيان لة ضوار راوَيذكار زياتر نابَيت: راوَيذكاران: ثَينجةم

 .خاوةن شارةزايى و كارامةيى بن و ثسثؤرييةكةيان لةاليةن وةزيرةوة دةست نيشان دةكرَى
بةردَيوةبةرَيكى طشتى بةردَيوةى دةبات كة : بةردَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى كارطَيردى و دارايى: شةشةم

 .بردوانامةى زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
هةريةك لةوانة بةردَيوةبةرَيكى : بةردَيوةبةرايةتيية طشتييةكانى رؤشنبريى و هونةر لةثارَينطاكان: حةوتةم

 .طشتى بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى بةردَيوةبةرَيكى طشتى : بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة طشتيةكان: هةشتةم

 .ثسثؤردى زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
بةردَيوةبةرَيكى طشتى بةردَيوةى : بةردَيوةبةرايةتى طشتى رؤذنامةنووسى و ضاثكردن و باَلوكردنةوة: نؤيةم

 .َيتدةبات كة بردوانامةى ثسثؤردى زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى ب
بةردَيوةبةرَيكى طشتى بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى ثسثؤردى : بةردَيوةبةرايةتى طشتى راطةياندن: دةيةم

 .زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت
بةردَيوةبةرَيكى طشتى بةردَيوةى دةبات كة بردوانامةى زانكؤى هةبَيت : بةردَيوةبةرايةتى طشتى سينةما: يازدةم

 .خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت و
 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
هةردوو بةردَيوبةرايةتى رؤشنبريى سريانى و توركمانى بكرَين بة بةردَيوةبةرايةتى : لةماددةى ضوارةمدا

, ةوةى تر بؤ سريانيةكانيةكَيكيان بؤ توركمان و ئ, يةعنى دوو بةردَيوةبةرايةتى تر بكرَيـتةوة, طشتى
 .سوثاس

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
رةرموو , ثَيم واية رةئيى خؤتان بَلَين لةسةر ئةو موقتةرةحة, ئةوة موقتةرةحَيكى تازةية جةنابى وةزير

 . جةنابى وةزير
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 (:وةزيرى رؤشنبريى) /بةردَين رلك الدين كاكةيى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةندة , ارة وةكو يةكةم ياساي وةزارةتى رؤشنبريى لةو ثةرلةمانةوة دةرضووبةنيسبةت ئةو ثَيشني

بايةخى زؤرمان داوة بة رؤشنبريى توركمانى , بؤ ثةرلةمان ئةو كاتة, بةشداربوو لةثَيشكةش كردنى ياساكة
ةرضى ه, مةقةرديان هةية, بارةطايان هةية, رؤشنبريى سريانى كة بةناوى رؤشنبريى سريانى بوو ئةوكاتة, و

لةدةزطاي راطةياندن ض ضاالكيةك هةبَى بةثَيى توانا , طؤظارى وةرزيان هةية, كراوة بؤ ئةوانيش كراوة
بَيطومان لةوةش زياتر ئازاد بوونة لة بةكارهَينانى , وةكو بةردَيوةبةرايةتيةكى وةزارةت و, يارمةتيمان داون

رةتى رؤشنبريى حكومةتى هةرَيم لةسةرةتاوة كةواتة وةزا, رؤشنبريى و زمانى خؤيان لةهةر بواريََك بَيت
ئةوة , ئةوةى لة ليذنةى رؤشنبريى ثةرلةمان ئيقترياحى كردووة, ئَيستا لَيرة دوو خاَل هةية, بايةخى داوة

بةردَيوةبةرايةتى طشتى رؤشنبريى و هونةر لة , لةثردؤذةكةى ئَيمة هاتووة, بابةتَيكة كة لَيرة هاتووة
تةبعةن ئَيمة وامان داناوة ئَيستا لَيرةش ئصوَلةكةى , طةر خوردى بكةينةوة لةوةزارةتئَيمة ئة, ثارَينطاكاندا

بةردَيوةبةرايةتى , يةكَيك لةوانة دةبَيـتة بةردَيوةبةرايةتى رؤشنبريى هونةرى توركمانى و, لةبةردةستمة
ان هةية هى واتة لةجياتى ئةوةى ئَيستا يةك بةردَيوةبةرى رؤشنبريمي, رؤشنبريى و هونةرى سريانى

بةثَيى ثَيويستى , ئةو كات دةبَيتة ضوار يان سَى, يةك بةردَيوةبةرى رؤشنبريى سريانيمان هةية, توركمانى
, ضونكة بَيطومان توركمان لةوَى زؤرة, مةسةلةن لة كةركووك رؤشنبريى توركمانى دةكةينةوة, خؤيان

لةسلَيمانيش ئةطةر هةبوو , كةينةوةبؤية لةوَيش دةي, سريانيش هةية بَيطومان سريانيش لةوَى زؤرة
, لةهةولَيريش دةكرَيـتةوة, لة دهؤكيش دةكرَيـتةوة و, بةثَيى رَيذةى دانيشتوانيان دةبَى, دةيكةينةوة

ئَيمة ركرةكةمان ئةوها داناوة لة , ضوارى بؤ دائةنرَى, يةعنى لةجياتى يةك بةردَيوةبةرى رؤشنبريى هةبَى
ئَيمة لةسةرةتادا لةطةَل ئةجنومةنى , بةردَين ليذنةى رؤشنبريى جَيطاى رَينةديسان ئةو ثَيشنيارةى , ئةصاَل

كة حقيقةت ضوار بةردَيوبةرى طشتيمان داوا , وةزيران طئتوطؤمان كرد لةطةَل ليذنةى حكومةتى هةرَيم
مةتى ئةوة ديارة حكو, كة ئَيستا زؤر باس كرا, يةكَى لةوانة بةردَيوبةرى طشتى رؤشنبريى مناَلة, كردبوو

يةكَى لةوانة بةردَيوبةرايةتى طشتى نةخشة و , تةنها ئةو بةردَيوبةرايةتيية مبَينَيتةوة, هةرَيم ثةسندى كرد
, ئةوةش وتيان هةتانة لة جَيطاى تر بةشَيوةى تر باشة, نةخشة و ثالن زؤر طرنطة لةهةر وةزارةتَيك, ثالنة

, ئَيمة تةبعةن ثَيشنيارةكةمان دانا سريانى بَي, بةردَيوبةرى طشتى سريانى, بةردَيوةبةرى طشتى توركمانى
رؤشنبرييةكةيان سريانى بَى , دواى موناقةشة لةطةَل زؤربةى ئةو برادةرانةى كةبةسريانى قسة دةكةن

, رؤشنبريى عةرةبية, رؤشنبريى كوردى لةسةر زمانة, وةكو رؤشنبريى توركمانى لةسةر زمانةكة, باشرتة
رةنطة ئةوة , ا رؤشنبريى سريانيش با زمانةكان ببَيـتة ئةساسى رؤشنبرييةكةهةروةه, رؤشنبريى ئينطلينية

بةهةر حاَل ئَيمة ئَيستا ئةو ثَيشنيارةمان هَيناوة بةم , بؤ هةموو اليةك ئاسنرت و بؤ خؤشيان باشرت بَى
, من نييةبَيطومان ئةوة دةسةاَلـتى , ئةو ثَيشنيارةى كة كراوة ببَيتة بةردَيوةبةرايةتى طشتى, شَيوةية

بؤية , موارةقةتةكةش بنَيرَى بؤ ئَيرة, حةقيقةت ضونكة ئةبَى حكومةتى هةرَيم موارةقت بكات و
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جا من ثَيشنيارم , دةسةاَلتى ئةجنومةنى وةزيرانة, دامةزراندنى بةردَيوةبةرى طشتى دةسةاَلتى وةزارةت نيية
بينَيرن , وترين كات داواى ئةو خاَلة بكةنئةتوانن بةزو, واية ئةطةر ئَيوة بةثةسندى دةزانن وةكو ثةرلةمان

خاَلى , ئةمة خاَلَيك, موارةقةت بكات لةسةرى, بؤ ئةجنومةنى وةزيران بؤ ئةوةى وةاَلممان بداتةوة و
من لَيرة هةر ئةتوامن ديئاع لة , برديارى لةسةر بدرَى, دووةميش ئةوةية لَيرة موناقةشةى لةسةر بكرَى

 .ؤر سوثاسز, ثردؤذةى ئةصَلى خؤمان بكةم
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هةرضةندة ئةو , لةرداستيدا ئةطةر قةناعةتيان ثَيكرد, برديارةكة خؤى بؤ ثةرلةمان دةطةردَيتةوة, زؤر سوثاس
, بةاَلم ئةو موقتةرةحة كة لةاليةن ليذنةى رؤشنبريى كراوة, ماددةية شتَيكى تةبيعية وةكو ثردؤذةكانى ترة

رةرموو ئةوةى دةيةوَى , موديريةى توركمانى و موديريةي سريانى, يات هةيةلة خودى ثردؤذةكة مودير
 .كاك اسعد رةرموو, قسة بكات

 :بةردَين اسعد شاكر امني
 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بةردَيوةبةرايةتى توركمانى و بةردَيوةبةرايةتى سريانى, دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطى ليذنةى رؤشنبريى
ضونكة , داواى يةكَيتى ئةديبامنان كردووة, يةكَى لةوانة بَلَيني يةكَيتى ئةدةبامنان نيية, هؤكارةكانيش زؤرة

, بةو بيانووة ئَيمةيان رةت كردةوة كةوا دةبَيـتة ئيتيحاد لة كوردستان, لَيرة يةكَيتى نووسةرانى كورد هةية
ةباتى سةنتةرات دةكةين ضةند تةَل, تةنها يةك سةنتةرمان هةية ئةويش سةنتةرى شةهابةية, ئةوة يةك
زؤر كارى هةية كة دةنَيرَيتة , موديريةى سةقارةى توركمانى كة جةنابى وةزير ئاماذةى ثَيكرد, ناكرَيتةوة

من ئاطام لَيية , لةوَى كارةكان ئيعاقة دةكرَى, بةردَيوةبةرايةتى طشتى كةثةيوةندى بةتوركمان نيية طشتيية
يانةوة عةال ئةساس طلةيى كراية لةوةزارةت نةشاتيان نيية بؤ ضوار حةرتية نارديت, ئةوة سَى حةرتية

ئةطةر , بودجةى دادةنَين ضارةطى بودجةكة موارةقةت دةكةن, بؤ بودجة دانانةكة, مةسرةحيةك
ئيشةكانيان بةتةواوى , هةموو شتيان بةديراسةت دةبَى, بةردَيوةبةرايةتى طشتى توركمان يان سريانى هةبَيت

 .سوثاس, دةكةم كة ئةو موديرية طشتية هةبَيتبؤية رجا , دةردوات
 :حممد صاحل توريق طلعت بةردَين

 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةكؤبوونةوةيةك لةطةَل وةزيرى رؤشنبريى و لةطةَل برادةركان دانيشتبووين الى ئَيمة لةطةَل , زؤر سوثاس

, خؤى وا دانيشتووة, ن و سريان بكرَىخؤى داواى كرد بةرَيوبةرايةتى طشتى بؤ توركما, ليذنةى رؤشنبريى
ضةند بةردَين مام جالل و كاك مسعود داوا دةكةن دةَلَين مارى توركمانةكان لةكوردستان ئةبَى زياتر / دووةم
 .زؤر سوثاس, عَيراق بَى لة
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 :الدينكرخى جنم الدين نوربةردَين 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كة خؤشم ئةندامَيكم لةو ليذنةية بؤ ئةوةى ئةو دوو , نئَيمة سوثاسى ليذنةى رؤشنبريى دةكةي
ئةوةى دةمويست بيَلَيم كاك سيد , وةكو بةردَيوةبةرايةتى طشتى تةسبيت بكرَى لةياساكة, بةردَيوبةرايةتيية

جةنابى وةزير خؤى جةختى كرد كة دةبَى , لةكؤبوونةوةكة ئَيمةش ئامادة بووين, تةَلعةت وتى
هةرضةندة ماوةكة زؤر كةمة ناتوامن تةعبري بكةم لة , توركمان و سريانى بكرَيتةوةبةردَيوةبةرايةتى طشتى 

ئَيستا ئَيمة لةجياتى ئةوةى , و كةركووك و توركمان دةكات 104هةموو دنيا باسى ماددةى , دةقيقةيةك
اع بضينة سةر ئةوةى كة زياتر مارى توركمان  دابني بكةين بؤ ئةوةى بتوانني خةَلكى ديشى ثَي ئيقن

كةضى ئَيستا بةردَيوةبةرايةتيةكى طشتيمان ثَي رةوا , دةتوانني ثَيطةى خؤمان زياتر بةقوةت بكةين, بكةين
خؤشتان دةزانن لةهةمان وةزارةت كابينةى ثَينجةم لة وةزارةتى , ئةوة جَيطاى داخة بةرداستى و, نابينن

, ةبةكة ضيية لةوةزارةتى رؤشنبريى دانةبَىنازامن سةب, ثةروةردة بةردَيوةبةرايةتى طشتى توركمانى دانرابوو
كةضى جةنابى وةزير لةننيكةوة ئاطامان لَيكرتة زؤر بة ثةرؤشة بؤ دابني كردنى مارى توركمان و سريان و 

بؤ ئةوةى بتوانني ئَيمةش لةدةرةوة لة ميدياكان هةتا , بؤية ثَيمان واية ئةو شتة لَيرة بكرَى, خةاَلكانى تر
هةتا , مارةكامنان لَيرةدا ضةسثاوة, بتوانني خةَلكى ترى ثَي ئيقناع بكةين, بكةين بتوانني قسةى لةسةر

 .سوثاس, ئةوانيش وةكو ئَيمة بري لة مةسةلةكان بكةنةوة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, جةنابى وةزيريش نةى وتووة مواريق نيمة, خؤ هَيشتا نةبوويتة قانون, تؤ جارَيك مةَلَى جَيطاي داخة
يان ئةبَى , يان ئةبَى ئةوان موارةقةتى بكةن, بةاَلم ثردؤذةكة هى ئةوَيية, بةعكسةوة موئةيدةبةَلكو 

خؤ نةوتراوة موديرية عامة لة بؤ سةقارةى  , ئةوانى تريش هى هةرَيمة, ثةرلةمان موارةقةت بكةن
 .ووخاتوو سوهام رةرم, بةاَلم تايبةمتةنديةكان هينى خؤى هةية, هةمووى هى هةرَيمة, كوردى

 :انور وىل  بةردَين سهام
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

خؤى موديريةتى سةقارةى توركمانى لة وةزارةتى رؤشنبريى هةية و ثَيمان خؤشة هةر خؤى بكرَيتة 
, تةنها ناوةكة دةطؤردين و, ضونكة بةم شَيوةية هيض زة ةت نابَى, موديرية عامةى سةقارةى توركمانى

كة ئةويش بةرداستى وةزارةتَيكى زؤر , طئتوطؤكردني ياساى وةزارةتى تةربييةئَيمة ثَيشرتيش لةكاتى 
لةكاتى طئتوطؤكردن داوامان كرد بكرَيتة . موهيمة و تةنها موديريةتى ديراسةى توركمانى تَيدابوو

بؤية لَيرةش داوا دةكةين ئةو موديرية , موديرية عامةى و زؤر بة ئاساني سةرى طرت و لةياساكةدا ضةسثا
 .زؤر سوثاس, كرَيتة موديرية عامةى رؤشنبريى توركمانىب
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 :بةردَين طةالويذ شابا ججى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بَيجطة لةوةى جةنابى وةزير خؤى رايةكةى وا بوو كة , منيش تةئكيد دةكةمة سةر قسةكةى كاك تةلعةت
نابى وةزير لةيةكَيك بؤنةكان كة لة تةنها نوَينةرى جة, موديريةكى طشتى دابنرَى بؤ توركمان و سريانى

رايطةياند و قةوىل دا كة وةزارةت بةنيازة بةردَيوةبةرايةتى طشتى , هؤَلَيك ثَيش دوو ساَل دانيشتبووين
, هةروةها وابنامن مارَيكى شةرعيشة كة موديريةتَيكى تايبةت بةخؤمان هةبَى, رؤشنبريي ئاشوورى بكاتةوة

 .سوثاس, دةبَى سةر بة مورديريةتَيكى عام بَيت, َيك دةكرَينتكة لةهةر ثارَينطايةك موديريةت
 :بةردَين مجال مشعون ايليا

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئيقترياح دةكةم / بةاَلم لة نوقتةى دووةم, ئةكيد ثشتطريى ثَيشنيارى ليذنةى ثةيوةنديةكان دةكةم

, دانى ديالؤط لةناو سةقارةتى كوردستان هةبَىبؤ ثةرةثَي, يان ليذنةيةك يان موديريةتَيك, ئاليةتَيك هةبَى
, بةاَلم ضةند نوقاتَيكى هاوبةش هةية, راستة هةر نةتةوةيةك تايبةمتةندى خؤى هةية لة سةقارةت

 .سوثاس, ثَيويستة بةئاليةتَيك ثةرةثَيبدرَى بؤ ثتةو كردنى هَينى طةلةكةمان
 :خليل سليمان خضر بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةن كوردين و ميللةتَيكى كةسى , ئةز من رةنطَيكى ديم, ةصَلَيكى براى ئاشوورى و توركمانا باس ناكمئ

يان ذ كةلتورى , تايبةتةمةنديا مة دينى, بةىَل تايبةمتةنديا مة خردكةيينةوة خةلكَى مة بَيتة بةر, ناكةين
ئةندامانى ثةرلةمان و جةنابى , نى وبةحنورى سةرؤكايةتى ثةرلةما, طةىَل جار بَيتة قوربانيية كورديا مة

دانانة رَيظةبةرايةتى طشتى يان رَيظةبةرايةتى رؤشنبريى قةزاى , وةزيريش طةلَيك ثشتةظانى مة دكات
جةنابى , خودان شيان بةهةرةمةندى مة حنكةن بَى سؤزى, شنطار و قةزاى شَيخان بلة خةلكَى مة بن

 .سوثاس, وةزير بةحنورياية ثةرلةمانة بَيتو
 :ةردَين سةرؤكى ئةجنومةنب

يةعنى سةقارةت و رؤشنبريى ئَينيدية هى , كاك ثري خدر, با من لةجياتى جةنابى وةزير وةاَلمت بدةمةوة
دواَيى جةنابى وةزير ئةَلَى موديريةتَيكى عامةش بؤ كاكةيةكان , لةبةرئةوة نابَى جيابكرَيتةوة, كوردانة
لةناوةكةى ثَيش ئةوةى , من ثرسيارَيك لةبرا بةردَينةكان دةكةم, لةبةر ئةوة خؤتان جيا مةكةنةوة, دابنرَى

دةَلآ موديريةى سةقارى و , لةو ناوةى هاتووة, ئايا ئةو ناوة كة لةموديرياتةكة هاتووة, موناقةشة بكةين
بةس ئةطةر كةسَيك ئيعتريازى هةية , هةموو مواريقن, خيالرتان هةية لةسةر ئةو ناوة, رةنى سريانى

يةعنى ئيعتريازى هةية لةسةر ئةوةى كة ثتشطريى لةسةر ثَيشنيارةكةى ليذنةى , قسانةى كةكرالةسةر ئةو 
ئةوةى تر بؤ رؤشنبريى , يةكَيكيان بؤ رؤشنبريى توركمانى, كة دوو موديرية عامة هةبَى, رؤشنبريى دةكات

 .رةرموو, نوقتةى نينامت هةية, رةرموو كاك تةَلعةت, كةس ئعتريدازى هةية, سريانى
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  :سيف الدين طلعت خضر بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يةك موديريةت , من ئةَلَيم لةجياتى ئةو دوو موديريةتة, من ثَيشنيارَيكم هةبوو و بؤ جةنابتم رةوان كرد
 .سوثاس, (مديرية الثقافة للقوميات الكوردستانية)بَيت 

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, خؤى شةخصى مواريقة, ز دةكةم جةنابى وةزيرش مواريق بَى خؤىبةهةر حاَل من حة, زؤر سوثاس

 .رةرموو, دةبَى مواريق بَى, قةرارى ثةرلةمانيش مولنةمة بؤ حكومةت
 (:وةزير رؤشنبريى) /بةردَين رلك الدين كاكةيى

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
استى مةسةلةى بايةخدان بة بةرد, بؤ ئةو تيشكةى خراية سةر ئةو بابةتة طرنطة, زؤر سوثاستان دةكةم

يان , شتَيكى زؤر ئةساسية بةالى من هيض كةمرت نيية لة رؤشنبريى كوردى, رؤشنربى توركمان و سريانى
وةكو طومت ئَيمة وةكو وةزير ثابةندم بةو ثَيشنيارةى , بةَلكو زؤر زؤر طرنطة, رؤشنبريى هةر ميللةتَيكى تر

بَيطومان ئةطةر ثةرلةمان خؤى برديار , رة وةكو قةردارى ثةرلةمانبةاَلم لَي, كة لةاليةن حكومةتةوة هاتووة
هةروةك , من بةشخصى خؤم, حكومةت مةجبوور دةبَى جَيبةجَيى دةكات, من رَينى لَيدةنَيم و, بدات

من بؤ خؤم بَلَيم بةَلى لةطةَل ثَيشنيارةكةى ليذنةى رؤشنبريي , برادةران تةعبرييان لة رةئيى من كرد
, بَيطومان ئةطةر ثةرلةمان بردٍِيار بدات, وةكو وةزارةت الرميان نابَى, ةببَيتة رؤشنبريى طشتىك, ثةرلةمامن

ضونكة  , ثريؤزباييان لَيئةكةين, ئَيمة ثريؤزبايى دةكةين لة رؤشنبريانى توركمانى و رؤشنبريانى سريانى
لةردووى ماىل و لةردووى , دةبَيتضونكة بةردَيوةبةرايةتى طشتى دةسةاَلتى زياترى , مارَيكى زؤر طرنطة بؤيان

, ئةتوانني ئَيمة ثَيشى خبةين و تةتوَيرى بكةين, ئَيستا خؤى بةردَيوةبةرايةتيةكة هةية, ئيداريش و
, ببَيتة بةردَيوةبةرايةتى رؤشنبريى و هونةرى, ثَيشنيارَيكى بضووك و لةو ثَيشنيارانةى كةمن تةئيدى دةكةم

يان , يةعنى بةردَيوةبةرايةتى رؤشنبريى و هونةرى توركمانى ,يةعنى وةكو هى كوردةكةش هةر واية
, ثريؤزبايى لة رؤشنبريانى توركمانى و سريانى دةكةين, بةردَيوةبةرايةتى رؤشنبريى و هونةرى سريانى و

 .زؤر سوثاس, ئةطةر ثةرلةمان موارةقةت بكات
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .نينامت ضيية؟ رةرموورةرموو طةاَلوَيذ خان نوقتةى , زؤر سوثاس
 :بةردَين طةالويذ شابا ججى

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمة تةبعةن سوثاسى جةنابى وةزير دةكةين ئةطةر رؤشنبريى و , ناوى وةزارةت تةنيا وةزارةتى سةقارةية

 جةنابت رةئسةن داتة دةنطدان, بةس من لةبيدايةت دةمويست موداخةلةيةك بكةم, هونةر بَيت باشرتة
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ئةطةر لَيرة بكرَيتة رؤشنبريى و هونةر , ناوى وةزارةت تةنيا وةزارةتى سةقارةية, رةئيى ليذنةى ياسايى
 .سوثاس, تةناقوز نابَيت

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ماناى موديريةى عامةى مةكتةبامتان , ئةطةر بَيـتو موديرياتةكان بةناوى وةزارةت بَيت, ئةوة موديريةتة

ئةوانة هةمووى , موديرية عامةى ئيعالمان نابَى, عامةى تيباعة و صةحارةمشان نابَى موديريةى, نابَى
موديريةتةكة , كة موديريةتت دانا , لةبةرئةوة وةزارةت ناوى وةزارةتى سةقارةية, ناوى موختةليئن

ئةو , كةرةنيش بةشَي, لةبةرئةوة سةقارة و رةنة بةشَيكة, (العالملاملديرية العامة )ئيعالمة , تةركينة
لةاليةن ئةو , موقتةرةحةى ليذنةى رؤشنبريى ثشتطريى كرا لةاليةن ئةو برادةرانةى كة قسةيان كرد

كَى لةطةَل ئةوةية ئةو دوو موديرية , دةخيةمة دةنطةوة, كةسانةى كة قسةشيان نةكرد ثشتطرييى كرا
, (سريانىال العامة للثقافة و الفناملديرية )و ( توركمانىال العامة للثقافة و الفناملديرية )ئينارة بكرَى 

بةكؤى دةنط ئينارة , دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون
 .دلَير 4رةرموو د, نوقتةى نينامت هةية, لةسةر ماددةكة كةس ئيعتريدازى نيية, كرا

 :ر امساعيل حةقى شاويسبةردَين دلَي
 . جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة

بةردَيوةبةرايةتى طشتى رؤشنبريى و )بةناوى , ئَيمة دةنطماندا بؤ زيادكردنى دوو بةردَيوةبةرايةتى طشتى
 .بةاَلم هةندَى تَيبينى تر هةية دةربارةى ئةو ماددةية, (هونةرى توركمانى لةطةَل سريانى

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رزان رةرمووكاك با, جارآ ماددةكةمان موناقةشة نةكردووة

 :بةردَين بارزان عبدا  نصرا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةزير لةسةر موقتةرةحةكةى ليذنةى ياسايى كة لةماددةى حةوت / يةكةم, من لةسةر ماددةى سَييةم
يان بةردَيوبةرة , وةزير بؤى هةية هةندَى لةدةسةاَلتةكان بدات بة بريكارى وةزارةت, تةئكيد كراوةتةوة

هةريةك )من ثَيشنيار ئةكةم ئةو بردطةى ئةخري , يان هةريةك بة شياوى ئةزانَى لةوةزارةت, تييةكانطش
, ضونكة لةوانةية ئةو كارمةندةى كة كةرائةى شةخصيشى هةبَى, البربدرَيت( بةشياو ئةزانَى لةوةزارةت

ومارةسةى صاَلحيةتةكانى لةوانةية لةردووى مةكانةى ياسايى و ئيداريةوة رَيطاى ئةوةى نةبَى بتوانَى م
 .زؤر سوثاس, وةزير بكات

 :رمضان غئور ناصح 1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, من ثَيشةكى دةستخؤشى دةكةم لة دامةزراندنى ئةو دوو بةردَيوةبةرة طشتيية كة تةسبيت كرا لة ياساكة
بؤ , يستة بةنيسبةت بةردَيوةبةربةاَلم ثَيو, ضونكة بةرداستى جَيى خؤيةتى منيش هةمان رةئيم هةبوو
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يان ثةيوةندى بةو بةردَيوةبةرة طشتيانة , شارةكانيش ئةبَى بةردَيوةبةرايةتى هةبَى كة ثةيوةندى هةبَى ثَيى
/ دوو, ئةمة يةك, ضونكة لةناو ماددةكة ئةبَى ئةوة ئينارة بكرى, ئةوةش ئةبَى ئينارة بكرَى, هةبَى

ضونكة هةردوو , يان بةعةرةبى هاتووة, كوردى هاتؤتة ثةرلةماننازامن ئةصَلى ياساكة بة, بةنيسبةت
, جا من نازامن دةقة عةرةبيةكةى ئةساسة يان كورديةكةى ئةساسة, دةقةكة جياوازى زؤريان تَيداية

نازامن , بةنيسبةت وةزيرةوة تؤزَى جياوازى هةية لةو نووسينةى كةوا بةعةرةبى هةية لةطةَل كورديةكةى
 .ضونكة رةئيم هةية لةسةرى, عةرةبيةكةى يان كورديةكةى,  ةشة بكةممن كامةيان موناق

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو, عةرةبيةكة ئةساسة, هةر ثردؤذةيةك كة ئيختيالف بوو, دةسةاَلتى خؤيةتى, موديريات

 :رمضان غئور ناصح 4د بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

جا من عةرةبيةكةى ئةخوَينمةوة , ةَل كورديةكةى يةك ناطرَيتةوةعةرةبيةكةى لةط, بةنيسبةت وةزير
 نةك( سياستها و االشراف و الرقابة على نشاطهاهو الرئيس االعلى للوزارة و املسؤول عن توجيه : الوزير)
و ) ,نةك لةسةر وةزارةت, لةسةر نةشاتاتى دةكات, رةقابة لةسةر كوَى ئةكات, ئةمة ضؤن دةبَى, (عليها)

و  تشكيالت و القرارات و االوامر و التعليمات يف كل ماله عالقة مبهام و تنفيذ باشرافه مجيع نهتصدر ع
و سائر شؤونها الفنية و املالية و ) ,(صالحيات)دةكةوَيتة دواى ( وةزارةت)يةعنى , (الوزارة صالحيات

اعتباره عضوا س الوزراء بالقانون و القوانني و يكون مسؤوال امام جمل االدارية و التنظيمية وفق احكام
و له ختويل بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة او املدراء العامني او من يراه مناسبا من , متضامنا فيه

ئةوةى موزةرةكة يان ئةو كةسةى كة غةير وةكيل , لةطةَل رَينمدا بؤ كاك بارزان, (املوظفني يف الوزارة
ئةتوانَى دةسةاَلتى خؤى , رَيتوةزير بؤ شوَينَيكى ترى بَيت بينَيلةوانةية , بؤ داخلى وةزارةت نيية, وةزيرة

 .زؤر سوثاس, بةس موةزةرني باشرتة, زؤر تةبيعية, داتَىب
 :بةردَين عادل حممد امني

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ةئةوا من مواَلحةزةم هةي, من ئةطةر موناقةشةكة  لةسةر ئةو تةعديلةية كة ليذنةى ياسايى كردوويةتى

, مواَلحةزةكةشم لةسةر بةردَيوةبةرة بةردَينةكانة, ئةوا مواَلحةزةم نيية, ئةطةر لةسةر ئةصَلى ثردؤذةكةية
بةرداستى ئَيمة لَيرة لةزؤربةى زؤرى وةزارةتةكان ئةطةر لَيى , بةردَيوةبةرةكان لةسةر ئاستى ثارَينطاكان

ضونكة بةهةموو قياسَيك ئَيمة , و لة طةرميانيش بةرداستى زوَلم كراوة لة ثارَينطاي سلَيمانى, وردببينةوة
روودةكةينةوة مةسةلةى سياسى و ماددةى , هةندَى جار رةت دةكةينةوة, شتى خةدةمى و شتى سةقارى

ئَيمة ئةطةر بَيتو لةسةر ئاستى ثارَينطا حيساب , يةعنى بةرداستى لةهةموو وةزارةتةكان واية, ةوة 104
طةرميانيش خؤى بؤ خؤى ثَينج قةزا و تةقريبةن , حصةى سلَيمانى بباتئةوا طةرميان ئةبَى لة , بكةين

ئةوا , يةعنى بةرداستى ئةطةر بَيتو ئَيمة بةردَيوةبةرايةتَيكى طشتى نةكةينةوة بؤ طةرميان, ناحيةية 13
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حةق , كة دةوترَى ثارَينطا, بؤية من داوا ئةكةم, هةم لةطةرميانيش دةكرآ, سلَيمانى غةدر كراوة هةم لة
لةبةر ئةوةى من بة دووسةرى , واية بوترَى بةردَيوةبةرايةتَيكى طشتى رؤشنبريى بؤ طةرميان بكرَيـتةوة

, هةم دةبَى لةحصةى ئةوانيش لةهةموو شتةكان شريك ئةبَى و, طةرميان ئةبَيتة ثاشكؤى سلَيمانى, ئةينامن
هةزار كةس لة و  054تةقريبةن , ئةطةر تةماشاي دانيشتوانيش بكةين, خؤشى بَي بةش ئةبَى و

 .زؤر سوثاس, سنوورةية
 :ا د  د امني عثمان بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ماناكاى , (ويكون مسؤوال امام جملس الوزراء)صياغةكة , كة باسى وةزير دةكات, (1)لةماددةى سَى بردطةى 

بةو ناوةى )تةرجومة كورديةكةشى تةبعةن لة, بةرداستى زيادة( فيه او بصفته عضوا متضامنا), تةواو دةبَى
خؤ ئةطةر بةزياد نةزانرَى ئةوا تةرجومةكةى , ئةوة زيادة, (كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا

 ,  موتةزامن نيية( هاوكار), (بصفته عضوا متظامنا فيه)غةَلةتى تياية 
لة باسى , يةعنى ماناكاى تةواو دةبَى, تةواو( ويكون مسؤوال امام جملس الوزراء)بةاَلم , هاوكار موتاعاوينة 

ضى بؤ ديارى كراوة كة سةر بة , بةاَلم بةرداستى لةقةزاكاندا, ثارَينطاكان كاك عادل باسى طةرميانى كرد
بؤ ئةوةى ناحية و , يةعنى صيئةتَيكى ئيدارى بدرَى بة دةزطايةك لة قةزاكان, بةرَيوةبةرايةتيةكان بَى

 .زؤر سوثاس, بةم شَيوةية, كانيش سةر بة ثارَينطاكانقةزا, طوندةكان سةر بة قةزاكان
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لة ثردؤذةى هةموو ياساكاندا بةردَيوةبةرايةتى طشتى لةثارَينطاكان , بؤ ئةوةى تَيبينيةكانتان تيكرار نةبَيتةوة
ضونكة , مان نةهَينالةبةرئةوةى ناوى كةركووك, يةعنى نةطوتراوة طةرميان يان شوَينى تر, تؤمار كراوة

بؤية , جَيبةجَى بكرَى 104ضاوةردوان دةكةين ماددةى , ناتوانني بَلَيني هةولَير و سلَيمانى و دهؤك
طؤردانكاريش دةكرَى لة قةزا و , وتوومانة بةردَيوةبةرايةتى طشتى ئةوةى ناوى هاتووة لةثارَينطاكان و

لة ثردؤذةكانى تريش , ة لةهةموو هينةكان هاتووةئةو, (باعتباره عضوا متضامنا)ئةوةى تريش , ناحيةكان
 .سؤزان خان رةرموو, يةعنى تةبيعية كةهاتووة, هةر واية

 :بةردَين سَوزان شهاب نورى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم وةكو , هةرضةندة ئَيمة موناقةشةى ئةمة ناكةين, لةو بةردَيوةبةرايةتية طشتيية و هونةريانة 
, مةرروزة ئةوة ئيشى دةست بَيت, بةردَيوةبةرايةتى مةَلبةندةكانى مارورى دةستكرد, ةمةمواَلحةزةيةك ه

بةردَيوةبةرايةتيية طشتيةكان لةخاَلةكان كة , يةك خاَلى  تريش هةية, ئةطةر بةردَين وةزير هينى ئةكات
كتَيبخانة لة هةولَير لة بةر َيوةبةرايةتى طشتى , كراوة بة بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة, روونكراوةتةوة

, تةرسري ئةكرَيتةوة, كة ئةوساَل لةقانونةكة جارَيكى تر بةهةَلة هني ئةكرَيتةوة, ئةوة هةَلةية, سلَيمانى
يةعنى ئةم هةَلدةستَى بة ئيش و كارى , ئةَلآ بةردَيوةبةرايةتى طشتى سينةما, خاَلى سَييةميشم ئةوةية
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بةردَيوةبةرايةتى وردبينى و , ةبةرايةتى كارطَيرديى و خؤيةتىئةَلَى بةردَيو, كةضى هى تياية, سينةما
تةنها ئةوانةى كة حةقيان هةية بةسةر , كة ئةوانة نابَى سةر بةو بةردَيوةبةرايةتية طشتية بن, ذمَيرياريى

 .زؤر سوثاس, ئةطينا ئةوة لةوَى هةَلةية, كارى سينةمايةوة
 :ر امساعيل حقى شاويسدلَي 1بةردَين د

 . سةرؤكى ئةجنومةنبةردَين 
ضونكة بةرداستى , بؤ زياد كردنى بةردَيوةبةرايةتيية طشتييةكة, من دةستخؤشى لة ليذنةى رؤشنبريى دةكةم

بةالى , بؤية ثَيم خؤشة جارَيكى تر جةختى بكةينة سةر, ئةوة كةلتوورى كوردستانى بةهَين تر دةكات
بةناوى / يةكةميان, ةرايةتى طشتيمان هةيةئَيمة دوو بةردَيوةب, منةوة خاَلةكانى هةشتةم و نؤيةم

بةردَيوةبةرايةتى طشتى رؤذنامة نووسى و ضاث و / دووةميان, بةردَيوبةرايةتى طشتى كتَيبخانة طشتييةكان
ئةمانة لة بةردَيوةبةرايةتيية , ئَيمة ئةتوانني البةرين, ئةم دوو بةردَيوبةرايةتيية طشتيية, باَلوكردنةوة

لةبةر ئةوة يةكَى لة ئةركة سةرةكييةكانى وةزارةت دامةزراندنى , ان ئةبَيتةوةطشتييةكانى تر جَيطاي
رةنطة لة ئايندة , بؤ ئةوةى ئةو ئةركة سةرةكيية ببَيتة ماَل بةسةر وةزارةتةوة, كتَيبخانةى نيشتيمانيية

بةو , وةزيرَيكى تر وةكو ثَيويست طرنطى نةدات بةو اليةنة, جةنابى وةزير لةو ثؤستةى خؤى نةمَينآ
بةردَيوبةرايةتَيكى طشتى تر , بؤية من ثَيشنياز دةكةم لة جياتى  ئةو دوو بةردَيوةبةرايةتيية طشتيية, خاَلة

ئةوكاتة بةشَيك لةو ئةركانةى ئةو , بةناوى بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانةى نيشتيمانى, ثَيك بهَينرَى
كةسَيكيش راستةوخؤ , ى كتَيبخانةى نيشتيمانييةوة ودوو بةردَيوةبةرايةتيية دةضَيتة بةردَيوبةرايةتى طشت

يةكَى لة ئةركة سةرةكييةكانى وةزارةت دامةزراندنى , بؤ ئةوةى بةو ئةركة هةَلبستَى, دةست نيشان دةكرَى
بؤية من ثَيم ضاكة بةردَيوةبةرايةتيية طشتييةكانى , ناكةوَيتة ثةراوَينةوة, كتَيبخانةى نيشتيمانيية

لةجياتى ئةوة يةك بةردَيوةبةرايةتى طشتى , امةنووسى و ضاث و باَلوكردنةوة نةمَينَىكتَيبخانة و رؤذن
 .زؤر سوثاس, بةناوى بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانةى نيشتيمانى, دروست بكرَى

 :حسن بةردَين حامت حممد جان
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم لة خاَلى دووى ماددةى , و ئةو برادةرانة طوتيانخاَلَيكيان تةقريبةن كاك عادل , من دوو خاَلم هةبوو
جا , ئةويش ئةوةى وةكو ناوى ثارَينطاكان هاتووة, بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة طشتييةكان هاتووة, سَى

بةم شَيوةية بَي كردنةوةى كتَيبخانة , ناوى ثارَينطاكان نةيةت, لةبةر ئةوة حةقة رةضاوى ئةوة بكرَى
ئَيستا طةرميانيش , ئةو جَيطايانةى كة ثَيويستة, لة طشت ثارَينطاكانى هةرَيمى كوردستان وطشتييةكان 

كؤمةَلَي ئيشى , لةم ماوة جةنابى وةزير سةردانى طةرميان و كةالر و هةموو ئةو شوَينانةى كرد, ثَيويستة
 .زؤر سوثاس, كتَيبخانةى طةرميان دانراوة, باشى كرد لةم بوارة
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 :ية رسول ابراهيمشكر1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لَيرة نووسراوة بةردَيوةبةرايةتى طشتى , بةردَيوةبةرايةتيية طشتيةكان, (0)بةنيسبةت ماددةى سَى بردطةى 
بةاليةنى , بةاليةنى ئةدةبى, وةزارةت طرنطى بةاليةنى رؤشنبريى, ئَيمة سةيرى وةزارةت دةكةين, زانستى

حةزم كرد وةزيرى رؤشنبريى ئةو اليةنةمان بؤ روون , رة ضاودَيرى زانيستيةهونةرى دةدات كةضى لَي
ئةو , هةروةها خاَلَيكى تر لة ذَير بةردَيوةبةرايةتييةكة نووسراوة رةرمانطةى رؤشنبريى منااَلن, بكاتةوة

لةطةَل  ,لَيرةدا بةردَيوةبةرايةتى كةلةثوورى ميللى, رةرمانطةيةش بكرَيتة بةردَيوةبةرايةتى جوانرتة
خانةى جل و بةرطى كوردى هةر , ئةمة ثَيم جوانة نةمَينَى, بةردَيوةبةرايةتى خانةى جل و بةرطى كوردى

كة من ثسثؤرديم , ضونكة بةثَيى ثسثؤردى خؤم بةردَين سةرؤكى ثةرلةمان, بضَيتة ذَير كةلةثوورى ميلليةوة
ئةوةية كة ثةندى ثَيشينان و , ر زارىكةلةثوورَيكى سة, دوو جؤرة كةلةثوور هةية, لة كةلةثوور هةية

خانووى , ثيشةيةكانة, جل و بةرطة, كةلةثوورَيكى ديكة اليةنى ماددية, حةيران و الوك و ئةم اليةنانة
ئينجا ثَيويستة لَيرة هةمووى , نةخش و نيطارى سةر ديوارةكان و هةموو ئةو اليةنانة دةطرَيتةوة, كؤنة

 .زؤر سوثاس, رة بةردَيوةبةرايةتى كةلةثوورى ميللىهةمووى بضَيتة ذَي, دةمج بَى جوانة
 :بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة ببَيتة , بةردَيوةبةرايةتي طشو رؤذنامةنووسى و باَلوكردنةوة نةمَينآ, من ثَيشنيار دةكةم

بةرداستى لَيرة , نان و وةردطَيردامنان هةبَىبةردَيوةبةرايةتييةك كة لةجياتى ئةوة بةردَيوةبةرايةتى طشتى دا
بةَلكو , نةك وةكو بةردَيوةبةرايةتيةك بَيت, ئَيمة ثَيويستيمان هةية, لةبوارى كتَيب دانان و وةرطَيردان

هةروةها بةتايبةتى , بؤ ئةوةى بتوانَى لةطةَل كارةكان لةردووى دانانى كتَيب, بةرَيوةبةرايةتى طشتى بَيت
بؤ ئةوةى بنانرآ مةكتةبةى كوردستان ثَيويستى بة ض جؤرة , كتَيب كارةكة تةسبيت بكرَىلةوةردطَيردانى 

يان ئةو كةسانة , ئةو كتَيبة وةربطَيردن, كتَيبَيك هةية لةبوارة جياوازةكانى رؤشنبريى و زانيستيدا
 . زؤر سوثاس, بؤ دةوَلةمةندكردنى كتَيبخانةى كوردستان, رابسثَيرن كتَيب دابردَيذن

 :َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد
حةز دةكةم جةنابى وةزير هةرض , ئةو تَيبينيانةى كة قسةيان لةسةر كرا لةاليةن ئةندامانى ثةرلةمان

لةسةر كاميان تَيبينى هةية هةَلبسَى و رةئيى خؤى , لةسةر كاميان مواريقة, مواَلحةزةيةكى هةية لةسةرى
 .رةرموو, بدات

 (:ى رؤشنبريىوةزير) /بةردَين رلك الدين كاكةيى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر ئةوانةى تابعى كةلةثوور , ئةطةر جل و بةرط بَى, تةبعةن هةندَى خاَل هةية شت ناطؤردَى, بةردَينان
بةس لَيرة باسى , ئَيمة الرميان نيية لةسةر ئةوة, ضونكة هةر بةخؤى ئةم شتة ئةكات, بَى هةر عةينى شتة



 522 

ثاشان درا , نؤ ساَل, تى بةخؤى كاتى خؤى سةر بة وةزارةتى رؤشنبريى بوو هةشتماروورى دةس, ماروور كرا
ئةمة , ثاشان لة وةزارةتى ثيشةسازى طةردانديةوة بؤ وةزارةتى رؤشنبريى و, بة وةزارةتى ثيشةسازى

رةرش و , خؤى مةسةلةكة هونةرة, رَيرى كارى هونةرى بن, دامةزراوة بؤ ئةوةى كؤمةَلَيك مناَل رَيربن
, كة طةورة دةبن رةنطة لةماَل يارمةتى بدرَين و ئيش دةكةن و ئةيئرؤشن بةهةر حاَل, ونةر رَيربنه

لةسةر ئةساسى ئةوةى , ئَيستا لة ئاراداية كة وةزارةتى شةهيدان داواى دةكات, حيكةمةتَيك هةبوو لةوة و
تةنيا رؤتينى بةينى , ئَيمةش الرميان نةبووة, كة منداَلى شةهيدان ئيستيئادة بكةن لةو ماروورانة

بةهةر حاَل مةسةلةى ماروور لةوَى شتَيكى تةحصيل حاصَلة كة لةوَى , وةزارةتةكان و موارةقةتى ئةوان
وةزارةتى ثيشةسازى تةحويلى ئَيمةى كردووة ضةند مانطَيك , يةعنى سةر بةوةزارةتى ثيشةسازى, دانراوة

ئةَلآ بةردَيوةبةرايةتى , ستا كتَيبخانةى طشتى هةيةئَي, بةنيسبةت كتَيبخانةكان, ثَيش ئَيستا وةكو جاران
ئَيمة تةنها يةك , ئةمة بةحةقيقةت ضوار بةردَيوةبةرايةتى نووسراوة, طشتى كتَيبخانة طشتييةكان

واتة كتَيبخانة , بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانةكان, بةردَيوةبةرايةتية طشتييمان ثَيشنيار كردووة
بةبَى ئةوةى تةرصيل بدةين , طشتييةكة لَيرةجياية لةطةَل طشتييةكةى يةكةم, طشتييةكان رةرقى نيية

نةك , ئةمة خؤى بةخؤى كارى خؤيةتى ضةند بةردَيوةبةرايةتى دةكاتةوة, وةكو ليذنةى ياسايى باسى كردية
, هةية يةك بةردَيوةبةرايةتييان, رةنطة لةطةرميان دة كتَيبخانة بكةينةوة و, ضوار بةردَيوةبةرايةتى هةبَى

, لَيرة لةناو هةولَير هةمانة رةنطة لةرواندزيش بكةينةوة, رةنطة لةكةركووك دوو بةردَيوةبةرايةتى هةبَى
لةبةرئةوة ثَيشنيارى ئَيمة ئةوةية كة بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة , رةنطة لةسؤران و لة شةقاَلوةش

, ئةوة ئَيمة دةبةستَيتةوة, ؤخؤى زؤرترة لةمة وضونكة ب, ثَيويست ناكات هيضى ثَيوة بلكَينني, طشتييةكان
خاَلةكانى , ضؤن ضؤنى ئةوانة بةردَيوة ببني, دةبَى ئَيستا ديراسةت بكةين, كتَيبخانةمان هةية ناتوانني 00

وابنامن مةسةلةى , هةر دةطةردَيينةوة سةر ئةوةى ئةوانةى دانراوة, تر كة باس كرا هيض تَيبينيةكمان نيية
لةبةرئةوة , ضونكة نووسراوة بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة, تى هةَلةيةكى ضاثى تيابَىكتَيبخانةى طش

دةزانني , بةثَيى كتَيبخانةكانة, ئةوانةى تر تَيبينيمان نيية, لةبةرئةوة ئةوة ضاك بكرَى, ئيلتيباسَيك بووة
 .زؤر سوثاس, ضةند بةردَيوةبةرايةتى دادةنَيني

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر مةبةستيان , طةرميان وةكو عةرزم كرد, بةنيسبةت طةرميان وةرقةيةكت نووسيوة, اك عادلك

ئَيمة ئيتيئاقَيكمان هةية دةنووسني موديرية عامة بؤ , تةقسيمى ئيدارى بَى وةك هةموو وةزارةتةكان
ضونكة , ناكرَينتئةوة , ئةطةر مةقصةديشمان رؤشنبريى تايبةت بَى بة طةرميان, رالنة شت لةثارَينطاكان

, وةكو ناوضة ناكرَينت, بة سينجار, بة شَيخان, ئةوكات دةبَى رؤشنبريى تايبةت هةبَى بة هةورةمان
نة ئيقترياحى , نة ثردؤذةى ليذنةى ياساية, جةنابيشت بةتةنيا قسةت كرد ناتوامن بيخةمة دةنطدانةوة

جةنابى , تاكو بيخةمة دةنطةوة, شَيوةثَينج كةس قسةى كردووة بةهةمان , نة ضوار, ليذنةى رؤشنبريشة
 .رةرموو, وةزير قسةى هةية
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 (:وةزيرى رؤشنبريى) /بةردَين رلك الدين كاكةيى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة وتوومانة بةردَيوةبةرايةتى طشتى هونةر و رؤشنبريى لة , بةنيسبةت هةر ناوضةيةكى تر خؤى هاتووة
ئةطةر ئةوانة بوون بة , لةوَى بةردَيوةبةرايةتى طشتى ئؤتؤماتيكى دةكةينةوة لةهةر ثارَينطايةك, ثارَينطاكان

يةعنى مةبةستم ئةوةية , ئةوا  ئؤتؤماتيكى بةردَيوةبةرايةتى طشتى رؤشنبريى و هونةر دةكةينةوة, ثارَينطا
ضونكة , نئيرت ثَيويست ناكات ئةوة بَلَي, دةكرَيـتةوة, ضةند وةحدةى ئيدارى زيادبووة بةثَيى صاَلحيات

 .زؤر سوثاس, ئةطةر ناو لَيبنَين زؤر لةسةرمان طران رادةوةستَى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وابنامن كة ئةو دوو , ئةوة لةكورديةكان ضاك بكةنةوة, بةردٍَِيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانة طشتييةكان
ابى داوة كاك رةلةكة دين ئةوانى تر مواَلحةزاتةكان جو, موديريةتةمان دانا كارَيكى زؤر طةورة بوو

 .رةرموو, (وةزيرى رؤشنبريى)
 :بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةوةزير , ئةطةر بؤم هةية, لةسةرةتا من بةناوى خؤم قسة دةكةم, لةبةرئةوةى لةراثؤرتةكة نةهاتووة

ئةجنومةنى وةزيران بةو ناوةى كة  حوكمةكانى ياسا بةثرسة لةبةردةم)دةَلآ , لةدَيرى ئاخري هاتووة
يان , ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا و بؤى هةية هةندَيك لةدةسةاَلتةكانى بدات بة بريكارى وةزارت

من ثَيم واية بةردَيوةبةرة , (يان هةريةكَيكى بةشياوى دةزانى لةوةزارةتةدا, بةردَيوةبةرة طشتيةكان
, وةكو وةزير بةتايبةت صاَلحيةت ئةدات بة بةردَيوةبةرَيكى طشتى, اوةطشتييةكان دةسةاَلتةكانى ديارى كر

تةنيا وةكيل وةزير , لةبةرئةوة من ئةوة بةزياد دةزامن, رةنطة بةردَيوةبةري طشو كَيشةى زياد بكات
 .زؤر سوثاس, صاَلحيةتى بةثَيى قانون ديار نيية

 (:وةزيرى رؤشنبريى) /بةردَين رلك الدين كاكةيى
 . سةرؤكى ئةجنومةنبةردَين 

بةَلكو بة , حةوت ساَل دةسةاَلمتان ئةدا نةك بة بريكار, حةقيقةت ئَيمة لةوةزارةت يةكةم جار ثَيش شةش
, خؤى رةنطة ئةمة باشرت بَى, حةتا بةردَيوةبةرةكانيش تةحديدمان كردووة, بريكار و بةردَيوةبةرةكانيش

وةزير بؤى هةية بةثَيى ئةجنومةنى , لةياسا نانووسرَى يةعنى, لةياسادا نيية بةردَيوةبةر دةسةاَلتى ضيية
ئةبَى ئةو دةسةاَلتة مبَينَى نةختَيك , رةنطة بةيانى دةسةاَلت بطؤردآ, وةزيران دادةنيشن دةسةاَلت دادةنَين

, خؤى لة ياسا نةنووسراوة بةردَيوةبةر ض دةسةاَلتَيكى هةية, بؤ ئةوةى بةثَيى ثَيويستيةكان ديارى بكرَى
, دةسةاَلتى بريكارمان داناوة, باَلومان كردؤتةوة, م وةكو طومت ئَيمة لةتةعليمات لةوةزارةت هةمانة وبةاَل

 . زؤر سوثاس, دةسةاَلتى بةردَيوةبةرى طشتى و دةسةاَلتى بةردَيوةبةرةكانيشمان ديارى كردووة
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 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو, نوقتةى نينام كاك بارزان هةيةتى

 :ن بارزان حممد قادربةردَي
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتى رؤشنبريى صاَلحيةتى داوة بة موستةشارَيك ئةصَلةن ئيشى , من لةصةحارة خوَيندمةوة
موستةشارَيك ئيشى , بةم نةصة ئةم حاَلةتة دووبارة دةبَيـتةوة, دانرابوو بؤ ئيشى تةحقيقى, ئيستيشارية

 .زؤر سوثاس, ئيشى تةحقيقى دابنرَى لةوةزارةتضؤن دةبَى بؤ , ئيستيشارى بَيت
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

قانون ناتوانَى لةبةر حاَلةتَيكة روودةدات لة , وةزير تةحةمول دةكاتن, ئةطةر حالةتَيكى وا هةبوو
ئةطةر , وةزيرى خؤى تةحةمول دةكاتن, قانون تةحةموىل ناكات, يان شتَيك دةنووسرَى, جةريدةية
لةكاتى عةمةىل لةوانةية , بةاَلم قانون وةكو وةزارةتةكان واية, ةى  بدات بةيةكَيك كة شياو نةبَىدةسةاَلتةك

ئةوة لَيرة دةردةضَى خؤى لةتةقيمدا تةحةموىل برديارى خؤى , بيدات بة يةكَيك موستةحةقى ئةوةى نةبَى
 .رةرموو كاك ئارَين, دةكاتن

 : بةردَين ئارَين عبدا  ا د
 . ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك

لةبةرئةوةى ثَيم واية كتَيبخانةى , يةكَى لةئاماجنةكانى وةزارةت كردنةوةى كتَيبخانةى نيشتيمانيية
بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانةى , ئةوة زياد بكرَى, نيشتيمانى ثَيويستة بةردَيوةبةرايةتَيكى طشتى هةبَى

 .زؤر سوثاس, طشتى
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .رةرموو, نةى نيشتيمانى سةر بة بةردَيوةبةرايةتى طشتى كتَيبخانةى طشتيية كان دةبَىكتَيبخا
 : بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة ئةو بةردَيوةبةرايةتى طشتى و , بةنيسبةت ئةوة ثشتيوانى لة رةئيى ظيان خان و كاك دكتؤريش دةكةم

ثَيم واية هةندَى وردة , بةَلكو بةردَيوةبةرايةتى طشتى راطةياندن و ضاث كردن ,ضاث و باَلوكردنةوة نةمَينآ
خؤشم ثرسيارم هةية لةوةى ئايا , يةعنى ئةو دوو بةردَيوةبةرايةتية ئةبن بةيةك و, كاريش دةطرَيتةوة

بةاَلم , ى منيةعنى ئةوة ثرسيارة لةال, يان بةردَيوةبةرايةتَيكى طشتى هةبَى, سينةما واى لَيهاتووة دةزطايةك
 .زؤر سوثاس, بةثَيويستى دةزامن, تَيكةَل كردنةوةى ئةو دوو بةردَيوةبةرايةتيية طشتيية

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, لةبةر ئةوةى زؤر لةئةندامانى ثةرلةمان ئةهميةتيان دا بةسينةما, ئةو مواَلحةزةى دوايت حةق نةبوو

ئةو , لةبةر ئةوة كةلةوَى ئينارة كرا, ةزارةت ئينارةيان كردوةكو مةهامى و, بردطةيةكى تايبةتيان بؤ دانا
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, موديرييةى عامة بؤ صةحارة و نةشر, بةردَيوةبةرايةتييةش لةسةر مةهامى وةزارةت زؤر دةطوجنَينت
لةبةر ئةوة ئيلغاكردنى بؤشايةك ثةيدا , موديرية عامةى هةية, لةهةموو واَلتاندا بايةخَيكى زؤرى ثَيدراوة

, ئةطةر موناقةشة نةما, هةندَى تايبةمتةندى خؤى هةية, ى ئةو هةموو ئيشة زؤرة كَى بيكاتن وئة, دةكاتن
يةعنى , دةخيةمة دةنطةوة, دوو موديرية عامةش ئينارة كرا, تةواوبوو ماددةكة بةو تةعديالتةى كة كرا

دةستى , نيية كَى لةطةَل, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, موقتةرةحى ليذنةى ياسايى
 .رةرموو, بردؤ سةر ماددةى تر, زؤر سوثاس, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشنيارى , ليذنةى ياسايى ماددةيةكى وةكو وةزارةتةكان ديكة, ثَيش ئةوةى بضينة سةر ماددةى ثَينجةم
 :ئةطةر ماوةم بدةن بؤتان بيخوَينمةوة, ة زياد بكرَىكردية ك

 :ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةيةك خبرَيتة سةر ثردؤذةكة بةزجنريةى ماددةى ضوارةم و بةم جؤرةى خوارةوة
 :وةزارةت ئةجنومةنَيكى راوَيذكارى دةبَيت و لةمانة ثَيك دَيت

 .سةرؤكة: وةزير-1
 .تى ئامادةنةبوونى وةزير سةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكاتئةندامة و لةكا: بريكارى وةزارةت -0
 .ئةندامن: راوَيذكاران -3
 .ئةندامن: بةردَيوةبةرة طشتييةكانى وةزارةت -0
 .ئةندامة: هةر شارةزايةكى ثسثؤردى شياو لةناو وةزارةت يا دةرةوةى وةزير هةَلآ دةبذَيرَى -5
 . ئةندامن: َيشتى وةزيرنوَينةرى وةزارةتةكانى ثةيوةنديدار لةسةر بانطه -1

 : بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 :آلتيتقرتح اللجنة اضافة مادة اىل املشروع بتسلسل املادة الرابعة كا
 .رئيسا: الوزير-1
 .عضوا ويرأس اجمللس يف حالة غياب ا لوزير: وكيل الوزارة -0
 .ضاءاع: املستشارون -3
 .اعضاء:  يف الوزارةاملدراء العامني -0
 .عضوا: اي خبري اختصاصى مناسب من داخل الوزارة او خارجها خيتاره الوزير -5
 .اعضاء: ممثلي الوزارات ذات العالقة بدعوة من الوزير -1

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ةى لةسةركرالةثردؤذةى ياساى هةموو وةزارةتةكان ئينار, ئةو ماددةية لةاليةن ليذنةى ياسايى موقتةرةحة

تةنيا ئةوة نةبَى كة وةزارةتةكان تةحديد , هةموو وةزارةتةكان وا هاتووة, دانانى مةجلسى ئيستيشارية
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ئةطةر قسةى لةسةر , كام وةزير ثةيوةنديدارة, بؤ ئةوةى ئةو دانيشتنة وةزير تةحديدى دةكات, نةكراوة
كَي لةطةَل ئةو , زياد كردنى ئةو ماددةيةبؤ , ئةو موقتةرةحةى ليذنةى ياسايى, دةخيةمة دةنطةوة, نيية

بةكؤى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, موقتةرةحةية
 .رةرموو, بردؤ سةر ماددةى دواتر, دةنط قبوَل كرا

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 : ماددةى ثَينجةم
هةية بةردَيوةبةرايةتى يا بةشى تازة لة نوآ دابةمةزرَينَى يان لَيكيان بدات ياخود هةَليان وةزير بؤى 

 .بوةشَينَيتةوة لةكاتى ثَيويست لةناو ثَيكهاتةكانى وةزارةتدا
 : مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
مةوة هةية، ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةكات لَيك ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةكانى ثَينجةم و شةشة /ثَينجةم

بدرَين لةناو يةك ماددة دا و بة زجنريةى ماددةى ثَينجةم و بردطةيةكى ترى خبرَيتة سةر و بةم جؤرة 
- :دابردَيذرَيتةوة

 ماددةى ثَينجةم 
 .كاروتايبةمتةنديةكانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثَيردةو دةسنيشان دةكرَين :يةكةم
زير بؤى هةية بةردَيوةبةرايةتى يان بةش يان هؤبةى وةزارةت لة نوآ دابنآ يان لَيكيان بدات وة :دووةم

 .ياخود هةَليانوةشَينَيتةوة بة ثَيى ثَيويستى كارةكانى وةزارةت لةكاتى ثَيويست دا
وةزير بؤى هةية ردَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية  :سَييةم

 .ربضووَينَىدة
 .بةردَينان ئةوةش وةكو هةموو وةزارةتةكانى تر كردوومانة بةيةك ماددة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, وةكو هةموو وةزارةتةكان, هةردوو مادةكة بَيتة يةك ماددة, لَيذنةى ياسايى ئيقترياح دةكات/ يةكةم

وةزير بؤى هةية دةمج و هينةكان / دووةم, ضونكة موديريةتةكان دةسةاَلتى وةزارةت خؤيةتى نامَينَى
دةخيةمة , باوةردناكةم كةس موناقةشةى هةبَى, وةكو هةموو وةزارةتةكانة, تةعليمات دةربهَينَى, بكاتن و
دةستى , كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحةية, دةنطةوة

ئَيستا , ئةو دةنطدانة لةسةر دةمج كردنى هةردوو ماددة بوو, بةكؤى دةنط وةرطريا, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةية, ماددةكة خؤى دةخةمة دةنطةوة

 .رةرموو, برٍِؤ ماددةى تر, ماددةكة بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
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 :شريف بةردَين دلَير حممد
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةزير بؤى هةية هةندَى لة دةسةاَلتةكانى بداتة ئةو كةسةى كة شياوة لةناو كارمةندانى  :ماددةى حةوتةم
 .وةزارةتدا

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ا ليذنة ثَيشنياز دةكات هةَلوةشَيتةوة ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى حةوتةمةوة هةية لة ثردؤذةكةدا، ئةو
ضونكة زيادة و ضةمكةكةى لة داردشتنة نوَييةكةى ثَيناسةكردنى وةزير لة ماددةى سَييةمى ئةم رداثؤرتةدا 

 .هاتووة
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, شوو ترلةبةرئةوةى بؤتة بردطةيةك لة ماددةى ثَي, قانونة ئيلغا بكرَى, ئةو ماددةية موقتةرةحى ليذنةية
كَى لةطةَل , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةية, ئةو موقتةرةحة دةخةمة دةنطةوة

 .رةرموو, بردؤ ماددةى دواتر, بةكؤى دةنط ئةوةش ئيلغا كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, نيية
 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
َيشنياز دةكات ماددةيةك بة زجنريةى ماددةى شةشةم خبرَيتة سةر ياساكة و بةم شَيوةية لَيذنة ث

 :دابردَيذرَيتةوة
 : ماددةى شةشةم

ى 1991ى ساَلى (1)ى وةزارةتى رؤشنبريى و هةمواركردنى ياساى ذمارة 1990ى ساَلى (11)ياساي ذمارة 
 .هةَلدةوةشَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بة قانون كراية , ياساى ثَيشوو هةموار كراية, ئةم ياساية كة دةرئةضَيت, تةحصيل حاصَلة, ةئةمة تةبيعي

ى ساَلى (11)موقتةرةحى ليذنةى ياسايى بؤ ئيلغاى قانونى وةزارةتى سةقارةى ذمارة , ئيلغا بكاتةوة
تى دةس, كَى لةطةَل موقتةرةحى ليذنةى ياسايية, 1991ساَلى ( 1)تةعديلةكةشى رةقةم , 1990

, ئةوةش بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
 .رةرموو بؤ ماددةى دواتر

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَى طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيت
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 :مصطفىريم ابوبكر بةردَين عبدالك
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى هةشتةمى ثردؤذةكةوة هةية، كة دةبَيتة ذمارة ماددةى حةوتةم، ليذنة ثَيشنياز 
- :دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة 

  :ماددةى حةوتةم
 .مةكانى ئةم ياساية ناكؤك بَيتكار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرآ ئةطةر لةطةأل حوك

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو موقتةرةحى ليذنةى ياسايى , ئةم ماددةيةش وةكو ماددةى ثردؤذةكانى وةزارةتةكانى تر كة ثةسند كرا

, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةية, بةم شَيوةيةى كة خوَيندرايةوة دةخيةمة دةنطةوة
, بردؤ سةر ماددةى دواتر, بة كؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةردزبكاتةوة؟ رةرموون, دا نيية كآ لةطةَل

 .رةرموو
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
  :ماددةى نؤيةم

 .ثَيويستة وةزيرى ثةيوةنديدار و تايبةمتةندةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن
 :مصطفىم ابوبكر بةردَين عبدالكري

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى نؤيةمى ثردؤذةكةوة هةية كة دةبَيتة ذمارةى ماددةى هةشتةم، ئةوا ليذنة 

- :ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية دابردَيذرَيتةوة 
مةكانى ئةم ياساية اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكو ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران  :ماددةى هةشتةم

 .جَيبةجآ بكةن
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دةستى , كَى لةطةَل ئةو ماددةية, موقتةرةحى ليذنةى قانونى لةسةر ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوة 
بردؤ , بة كؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كآ لةطةَل دا نيية, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

 .ةرموور, ماددةى تر
 :بةردَين دلَير حممد شريف

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .جَيبةجَى دةكرَى( وةقائيعى كوردستان)ئةم ياساية لة رؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى رةرمى 
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 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ة دةبَيتة ذمارةى ماددةى نؤيةم ئةوا  ليذنة ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى دةيةمى ثردؤذةكةوة هةية ك

- :دةكات بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة ثَيشنياز
 :ماددةى نؤيةم

( قائعى كوردستانوة)ردؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجآ دةكرآ و لة ردؤذنامةى رةرمى ئةم ياساية لة
 .باَلودةكرَيتةوة

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَل ئةو ماددةية, ة نؤ دةخةمة دةنطةوةموقتةرةحى ليذنةى قانونى بؤ مادد

ئةسبابى , بة كؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةردزبكاتةوة؟ رةرموون, كآ لةطةَل دا نيية, رةرموون
 .رةرموو, موجبةكةى خبوَينةوة

 :بةردَين دلَير حممد شريف
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 اندنى ئةم ياسايةهؤية ثَيويستيةكانى دةرضوو
سةبارةت بةو ثةرةسةندنةى كة لة بوارة هونةرييةكاندا لةهةرَيمى كوردستانى عَيراق لة رووى ضةندى و 
ضؤنيةوة هاتؤتة ئاراوة و لة ثَيناوى رةراهةمكردنى ثَيويستى و يستة بنضينةييةكان بؤ درَيذةدان بةو 

لةطةَل ئارةزووى حكومةتى هةرَيمى  ثةرةسةندنة و كاراكردنى بةرةو باشرت ضوونى و بؤ رؤيشنت
كوردستانى عَيراق شان بةشانى بنووتنةوةى رؤشنبريى لة دةوَلةتة دراوسَيكان بةتايبةتى و جيهان بةطشتى 

 ....ئةم ياساية دةرضووَينرا
 :مصطفىبةردَين عبدالكريم ابوبكر 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كات ةكانى دةرضوونى ياساكةوة هةية ئةوا ليذنة ثَيشنياز دةلة دوايشدا ئةوةى ثةيوةندى بة هؤية ثَيويستي

- :بةم جؤرة دابردَيذرَيتةوة 
 هؤية ثَيويستيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية

 -اطةياندن لة هةرَيمى كوردستانسةبارةت بةو ثةرةسةندنانةى كة لة بوارةكانى رؤشنبريى و هونةرى و رد
ةمكردنى ثَيويستية بنةردةتيةكانى بؤ بةردةوام بوونى ئةو لة ثَيناوى رةراهو راق ردوويانداوة عَي

ثةرةسةندنانة و كاراركردنيان بةرةو باشرت و بؤ ردؤيشنت لةطةأل هيوا و ئاواتى طةىل كوردستان لة 
خؤطوجناندن لةطةأل ئةو بوارانةى لة ناوضةكةدا بةشَيوةيةكى تايبةتى و جيهان بة شَيوةيةكى طشتى و 

وةى رةرمانطةكانى وةرزش و الوان و شوَينةوارةكان لة وةزارةت و بؤ دووبارة سةبارةت بة لَيكردنة
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رديكخستنةوةى ثَيكهاتة و تايبةمتةندييةكان و ئةركةكانى وةزارةت، واى خواست ئةم ياساية 
 .دةربضووَيندرَيت

 :بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

- :بة، تقرتح اللجنة صياغتها كاآلتيجاخريًا فيما يتعلق باألسباب املوو
 األسباب املوجبة

نظرًا للتطورات احلاصلة يف اجملاالت الثقافية و الفنية و االعالمية يف اقليم كوردستان ـ العراق، و بغية توفري 
املستلزمات و املتطلبات األساسية الدامة هذه التطورات و تفعيلها حنو األفضل و متاشيًا مع تطلعات شعب 

ردستان يف مواكبة اجملاالت املذكورة يف املنطقة بشكل خاص و العامل بشكل عام و لفك ارتباط دوائر كو
الرياضة و الشباب و اآلثار من الوزارة و العادة تنظيم تشكيالت و اختصاصات و مهام الوزارة فقد اقتضى 

 .تشريع هذا القانون
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, كَى لةطةَل ثردؤذةى ياساي وةزارةتى رؤشنبريية, دةخيةمة دةنطةوة, نى دةركردنىثردؤذةكة لةطةَل هؤكارةكا
, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

َى بتوانَى ئومَيدةوارم كة دةركردنى ئةم ياساية ببَيتة هؤكارى ئةوةى وةزارةت بةرةوثَيش بض, زؤر سوثاس
بةشَيوةيةك طةلةكةمان , لة خنمةتى طةل و نيشتيمان و رؤشنبريى تازة بَيت, ئةركةكانى جَيبةجآ بكات

ئةمةش ثامشاوةى , كؤمةَلطا هَيشتا لَيى دةناَلَينَى, رووبةرووى هةموو ناكؤكييةك ببَيتةوة, بةرةوثَيش بضَى
كة , رؤشنبريى ثَيكةوة ذيانة, رةتانةو ذنانةرؤشنبريى دذايةتى مارةكانى ئار, رؤشنبريى رذَيمى بةعسة

دَلنياشم لةوةى كة , سةركةوتوو بَيت, ئومَيد دةكةين كة وةزارةت بة ئةركةكانى هةَلبستآ, ثامشاوةى بةعسة
رؤشنبرييَيكى طةورةى طةلةكةمانة جةنابى , برايةكى  خؤشةويست لةالى ئَيمة, لةدةستَيكى ئةمني داية و

هيواى , بةاَلم لةبةر ئةوةى تارخيَيكى دوورودرَيذى لة تةبيعةتى خؤم دةرئةضم ,من مةدحت ناكةم, وةزير
تةنيا داوام لَيى ئةوةية كة هةوَل بدات بؤمان ياساى كارى رؤذنامة نووسى كة , سةركةوتنى بؤ دةخوازم

, ضةندين كةسى ثسثؤردمان بؤ هاتبوو ناردوومانة بؤ حكومةت, لةاليةن سةنديكاى رؤذنامةنووسان و
بؤ , بةزووترين كات ئةو ثرؤذةية بؤمان بَيت, كومةتيش داويةتى بة وةزارةتى رؤشنبريى ثةلة بكاتنح

 .رةرموو, رةرموو جةنابت ئةطةر قسةت هةية, ئةوةى بتوانني ئةو ياساية دةربكةين
 (:وةزيرى رؤشنبريى/ )بةردَين رلك الدين كاكةيى

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة , ى بةردَينتان دةكةم بؤ ئةو بايةخةى كة بة ياساى وةزارةتى رؤشنبريى داوتانةسوثاس, زؤر خؤشحاَلم و

بووة هؤى ئةوةى كة سةركةوين ئةمردؤ لة دانانى , وجودى بةردَينتان و هةموو سةرؤكايةتى ثةرلةمان
مان هةروةها زؤر سوثاسى هةموو ئةندامانى ثةرلة, كة ياساى وةزارةتى رؤشنبريية, ثردؤذةيةكى زؤر طرنط
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رَينمايى زؤريان بة , زانياريةكى زؤريان دا بة ئَيمة, بةهةستَيكى بةرزةوة ياساكةيان دةوَلةمةند كرد, دةكةم
, زؤر سوثاسى ليذنةى ياسايى دةكةين, كةئةتوانني ئيستيئادةى لَيبكةين لة ذيانى رؤذانةماندا, ئَيمة دا

كةوا بريورداو بؤضوونةكانيان لَيك ننيك  بةرداستى ضةندين جار لةطةَليان دانيشتني زؤر هةوَليان دا
هةروةها ليذنةى رؤشنبريى , بووةهؤى ئةوةى كة بةزووترين كات ياساكة بة ئةجنام بطات, بكةنةوة

بةاَلم لةهةمان كات , بةاَلم رةنطة بةتةرصيلى بامسان نةكردبَى, ثةرلةمان كة ئةوانيش ضةندين جار دميانة
بةتايبةتى بة دانانى , ياساكة دةوَلةمةند بوو, ةم تَيبينيانةيان ثَيشان دائةمردؤش ئ, يارمةتى ئَيمةيان داوة

رؤشنبريى و هونةرى سريانى , كة رؤشنبريى و هونةرى توركمان, ئةو دوو بةردَيوةبةرايةتيية طشتيية تازةية
, ن وكة ئومَيدةوارم بةمة بتوانني خنمةتى زياتريان بكةي, ثريؤزبايى لة هةردوو نةتةوة دةكةم, بوون

, ثابةندى رَينمايةكان بن, وةزارةت ثابةندى ياساكان بن, دَليناتان دةكةينةوة كة وةكو ئَيوة ضاوةردوانن
ئومَيدةوارين كةوا لة , ئَيمة بةو رَيطاية دةردؤين تا رزطارى كؤتايى و, هةروةها خنمةتى ميللةتةكةيان بكةن

, راطةياندن لةئةجنومةنى وةزيران ثَيمان طةيشتووةثردؤذةى كاروبارى , ئايندةش ثردؤذةى ياساى راطةياندن و
, بَيطومان كةمايةسى زؤر هةية لةكاروبارى رؤذنامةنووسى, دواى ديراسةتَيكى قوَلرت, ئَيمة ثَيتان رادةطةينني

زؤر كَيشةمان بؤ ضارةسةر , تةنانةت ئةم ياسايةى ئةمردؤش كةوا ثةسةند كرا, ثَيويستمان بة ياساكة هةية
ئةمة وامان لَيدةكات كة , لةسةر هةيكةل, ةمان هةية لةوةزارةت لةسةر مةسةلةى ئيدارىكَيش, دةكات

, ضونكة هةندَى ئيجرائات نةمان دةزانى ضى دةبَى, بتوانني ئةم كَيشانة ضارةسةر بكةين بةزووترين كات
, ةين وئةمة ثشتطريميان دةكات كةوا بتوانني ئةو كَيشانة ضارةسةر بك, هةيكةىل ئيدارى ضؤن دةبَى

وةزارةتى رؤشنبريى , بةتايبةتى ئةو ثردؤذانةى كة بؤ رَيكخستنى كاروبارى رؤذنامةطةرى زؤر طرنطة
لةناوةردؤكةكةى بَيطومان دةقةكةى بؤ , ئَيمة ثشتيوانى لَيدةكةين لةو ثردؤذةية, بةهاوكارى سةنديكا بيكات

ئَيمة بةطشتى لةطةَل ئةو , ى لةسةر بدةنبةرضاوى بةردَينان ئةندامانى ثةرلةمان كة ئةوان برديارى نيهائي
زؤر طرنطة بؤ رَيكخستنى راديؤ و , ثردؤذةيةكى بؤ راطةياندنى هةرَيمى كوردستانة, دوو ثردؤذةية, ثردؤذانةين

كة لَيرة , كةديسان كَيشةمان زؤرة, ئةوةى تر بؤ كاروبارى رؤذنامةطةريية, تةلةرنيؤن و دةزطا ئةساسيةكانة
ئةوانة هةمووى , ئةوانى تر, هةندَى مةسةلةى رَينلَينان, بينيانةى كة باس كرالةو تَي, بامسان كرد

بؤ بنووتنةوةى رؤشنبريى , ئةمردؤ بةالى منةوة كارَيكى زؤر طرنط كرا, ثةيوةندى بةو كارانة هةية
ى زؤر طرنطة ئةطةر ئَيمة بتوانني وةزير, ئةتوانرَى ئةو خاَلانةى كة ضةسثا لة ياساكة, لةكوردستان و

, بتوانن ثَيردةوى بكةن, يان ئيدارةتى بةردَيوةبةرة طشتييةكان كة دادةمةزرَين, بةردَينان كة دَين دواى ئةوة
جارَيكى تر سوثاسى طةرمى خؤم بة بةردَينتان و بة هةموو , دةتوانن زؤر شتى طرنط ئةجنام بدةن

هةموو ئةندامانى ثةرلةمان , ىليذنةى رؤشنبري, بة بةردَينانى ليذنةى ياسايى, سةرؤكايةتى ثةرلةمان
 .زؤر سوثاس, دةطةيةمن
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 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ساَلى  05ثردؤذةى تايبةت بة كار نةكردن بة برديارى ذمارة , 14:34بةرنامةى كارى بةيانى سةعات 

ثردؤذةى ياسايى وةزارةتى /دووم, تةمةنةكةى طؤردينى, واتة مةسةلةى خانةنشينى مامؤستايان, 1992
 .كاك سعد رةرموو, 14:34ندروستى لةهةرَيمى كوردستان سةعات تة

 : وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/بةردَين سعد خالد حممد امني
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بؤية داوا دةكةين , تةبيعى بةهؤكارى ئةوةى كة وةزيرى تةندروستى سةرةرى دةرةوةى واَلتى كردية
 .سوثاس ,نةخرَيتة بةرنامةى كار
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

خوَيندنةوةى , كةواتة ئَيمة بةرنامةى كارى بةيانيمان خوَيندنةوى ضةند ثردؤذةيةك دةبَى, زؤر سوثاس
 11:44كةواتة سةعات , لةبةر ئةوةى نامانةوَى زؤر وةختمان بضَى, يةكةمى ضةند ثردؤذةيةك دةبَى

 .رةرموون, بةخَيربَين سةرضاو, ينةكةمان دةهَيننيئَيستا كؤتاى بةدانيشت, جةلسة دةست ثَيدةكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدنان رشاد مئو (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبدا    ست ا د عبدا                 رر
 ييسةرؤكي ئةجنومةني نيشتمان  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 7111\2\79رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 



 519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 594 

 ( 04)رؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ث
 79/2/7111 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   09/5/0442رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــو س ــاد مئ ــدنان رش ــةردَين ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةردَين ررســت د ــد عبــدا  ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةردَينحممــد قــادر عبــدا 
 .ي خؤي بةست( 0442)ساَلي , دووةمي خولي (04)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1990ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـردؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 04)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن برديــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , يشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــةني ن
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (04)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .1992ى ساَلى (05)اركردن بة برديارى ذمارة خستنةردوو و طئتوطؤردنى ثردؤذةى برديارى راطرتنى ك -1
خســتنةردوو و طئتوطــؤكردنى ثــردؤذةى برديــارى راطرتنــى مــةرجى شــووكردن بــؤ دامةزرانــدنى داواكــارى    -0

 . طشتى
 . خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذةى برديارى خانةنشني كردنى سةرثةرشتى داديى -3
 . ةزارةتى تةندروستىخستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذةى ياساى و -0

 :بةردَين سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمردؤمان دةكةينةوة
ي 1990ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيردؤي ناوخؤي ذمارة ( 04)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بردطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بردياريدا بةرنامةي كاري , ستاني عَيراقئةجنومةني نيشتمانيي كورد
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةردؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(04)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا09/5/0442
 .1992ى ساَلى (05)رى ذمارة خستنةردوو و طئتوطؤردنى ثردؤذةى برديارى راطرتنى كاركردن بة برديا -1
خســتنةردوو و طئتوطــؤكردنى ثــردؤذةى برديــارى راطرتنــى مــةرجى شــووكردن بــؤ دامةزرانــدنى داواكــارى    -0

 . طشتى
 . خستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذةى برديارى خانةنشني كردنى سةرثةرشتى داديى -3
 . تىخستنةردوو و طئتوطؤكردنى ثردؤذةى ياساى وةزارةتى تةندروس -0
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هةم كارةبا , بةاَلم بةداخةوة لَيرة, خوَيندنةوةى يةكةمى ضةند ثردؤذةيةك بكةين, ديارة دوَينى برديار وابوو
بـؤ ئـةوةى ئامادةيـان    , الثـةردة  34يـةعنى هةريَيكـة   , نةبوو و كؤمثيتةرةكان ئيشى نـةكردووة زؤريـش بـوو   

ئةمانـة  , ؤ دانيشـتنَيكى تـر تـا حـازر بَيـت و     بؤية خوَيندنةوةى يةكةمى ئةو ثردؤذانة دواخرا ب, بكةن بؤتان
ــراوة   ــؤ ك ــةمى ب ــةوةى يةك ــةينىَ , خوَيندن ــورتن و زؤر ناخ ــيان ك ــةردةمتان  , زؤريش ــة ب ــةوةى بيخةين ــؤ ئ , ب

داوا لـة ليذنـةى ياسـايى و لَيثرسـراوى ليذنـةى ثـةروةردة       , طئتوطؤى لةسةر بكةين و برديارى لةسـةر بـدةين  
 . رةرموو, كاك راروق قسةى هةية, لةشوَينى خؤيان دابنيشن, دةكةم بَين

 (:وةزيرى داد/)بةردَين راروق مجيل صادق
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة دوو , بةجارَيك بيكةين, من ثَيم باش بوو تةعديلةكان ئيديعاى عام هةمووى بةيةكةوة, زؤر سوثاس
ةعديلـةى كـة لـة ئةسـناى مـودير      ئةوةى تريان ئـةو ت , يةكَيكيان ئةوةى ئَيستا جةنابت باست كرد, تةعديلة

 . زؤر سوثاس, ئَيستا ثَيدةضى ثردؤذةكةى دووةمى لةطةَل نةبَيت, عام كرد وةكو قةزا بَينت
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

خـاَلى يةكـةم   , وةكـى طةيشـتينة خـاَلى دووةم ئينجـا هينـى دةكـةين      , با خاَلى يةكةم تةواوكةين, عةروم بكة
, (1992ى سـاَلى  (05)ردؤذةى برديـارى راطرتنـى كـاركردن بـة برديـارى ذمـارة       خستنةردوو و طئتوطـؤردنى ثـ  )

دةقــى ثــردؤذةى قةرداردةكــة كــة , داوا لةليذنــةى ياســايى دةكــةم, ســةبرت لةطــةَلمان هــةبَينت, ئةمــة كورتيشــة
سـةبارةت بـة راطرتنـى كـاركردن بـةبرديارى ئةجنومـةنى نيشـتيمانى        , لةاليةن حكومةتةوة هـاتووة بـؤ ئَيمـة   

 . رةرموو, ثاشان راثؤرتى هةردوو ليجنةكة بيخوَينةوة, رابطريَيت( 05)ةم رةق
 : بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 برديار
ــاددةى     ــةمى مـ ــةى يةكـ ــةكانى بردطـ ــة حوكمـ ــت بـ ــارة  (51)ثشـ ــاي ذمـ ــاَلى ( 1)ةم لةياسـ ــةثَيى  1990سـ بـ

ئةجنومـةنى نيشـتيمانيى كوردسـتانى    , ومةنى وةزيـران ثَيشنياركردنى وةزيرى ثةروةردة و رةزامةندى ئةجن
 :برديارى دةكردنى ئةم برديارةيدا 0442/ /عراق لةدانيشتنى رؤذى 

 .1992ى ساَلى (05)راطرتنى كاركردن بةبرديارى ئةجنومةنى نيشتيمانيى ذمارة  -1
 .لةسةر وةزارةتة تايبةمتةنديةكانة حوكمةكانى ئةم برديارة جَيبةجَى بكةن -0
 .ئةم برديارة لةرؤذى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى وةقائيعى كوردستان جَيبةجَى دةكرَى -3

 : بةردَين حممد صاحل امساعيل
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 قرار
و بنـاء علـى    1990لسـنة  ( 1)استنادا اىل احكام الفقرة االوىل من املادة السادسة و اخلمسني من القانون رقـم  

قرر اجمللس الوطين لكوردسـتان العـراق جبلسـته املنعقـدة     , بية ووافق عليه اجمللس الوزارءما عرضة وزير الرت
 : اصدار القرار االتي 0442/ /بتاريخ 



 590 

 . 1992لسنة ( 05)لس الوطنى الكوردستاني رقم اجملايقاف العمل بقرار  -1
 . على الوزراء املختصني تنفيذ احكام هذا القرار -0
 . عتبارا من تاريخ نشره يف جريدة وقائع الكوردستانينفذ هذا القرار ا -3

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
( 05)تـةنيا بـؤ ئـةوةى لـةالى روون نييـة قـةرارى       , ثَيش ئةوةى ليذنةى ياسـايى تةقريرةكـةى خبوَينَيتـةوة   

تةمةنى , لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةرضووة( 05)قةرارى , ئَيمة داوا دةكةين ئيلغاى بكةين, ضيية و
, سـاَل بـؤ مامؤسـتايان و موشـررينى تةربـةوى     ( 13)لـةجياتى  , سـالَ ( 11)خانةنشينى تةحديـد دةكـات بـة    

كــة تةمــةنى خانةنشــينى تــةخوييلى  , رةقةرةيــةكيش لةمةشــروعةكة تةقــدميى مةجلســى وزةراى كــردووة 
ةيرى ئةوانـةى كـة   غـ , بةنيسـبةت رةرمبـةرانى تـر   , سـالَ  11سـاَلةوة بيكاتـة    13لـة  , مةجلسى وةزرا كراوة

داوا لــة ليذنــةى ياســايي دةكــةم رةئيةكــةى خؤيــان  , ئــةو قــةرارة داواكــراوة ئيلغــا بكــرىَ , ئاماذةمــان ثَيكــرد
 .رةرموو, خبوَيننةوة

 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 عَيراق -سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان/ بؤ
 نةى ياسايىراثؤرتى ليذ/ ب

ى 1992ى ســاَلى ( 05)ليذنةكــةمان هةســتا بةلَيكؤَلينــةوةى ثــردؤذة برديــارى لةكارخســتنى برديــارى ذمــارة   
 02/3/0442كة دواى خوَيندنةوةى يةكـةمى لـة ثةرلـةمان لـة     , عَيراق -ئةجنومةنى نشتيمانيى كوردستان

راسثاردةشـى ئةوةيـة   , ردؤذةكـة دةكـات و  ليذنة تةئييـدى ث , دواى طئتوطؤ و راطؤردينةوة, بؤمان هةواَلةكرابوو
ــةكارخبريَ  ــارة لـ ــةو برديـ ــودةرديس و    , ئـ ــةرةتايى و مـ ــتايانى سـ ــؤ مامؤسـ ــارى بـ ــينى ئيجبـ ــةنى خانةنشـ تةمـ

ساَل لـةبارترين   13ضونكة تةمةنى , ساَل 11ساَلةوة كردبووى بة  13سةرثرشتيارى ثةروةردةيى طؤردى لة 
بؤ حةوانةوة و سةقامطريى و ذيانى ئاسوودةيى  اوةيةك هةبَىتةمةنة بؤ خانةنشينى كادَيرى ثةروةردة تا م

ئةمـةش رَينلَينانَيكـة لـةخؤيان و لـةو     , رةحـةت بـَى و دووربـَى لـة بةرثرسـيارةتى و ئيلتيـنام      , بؤ بردةخسـىَ 
لةاليـةكى  , كـة هةميشـة هـةر شـايةنى ئـةم رَيـنة بـوون       , خنمةتة طةورةى بةثةروةردة و رَيركاريان كـردووة 

تكايـة  , ئةو ئةرك و وةزيئانة بطرنـة ئةسـتؤ  , ؤ كاديرة الوةكان دةردةخسَى كةجَيطايان بطرنةوةديكةوة بوار ب
 .تةماشاى ثَيشنيازةكةمان بئةرموون و ئةصَلى ثردؤذةكة خبةنة بةردةمى ئةجنومةن

 : امساعيلبةردَين حممد صاحل
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 العراق -رئاسة املمجلس الوطين لكوردستان/ اىل
 تقرير اللجنة القانونية/ م

 1992سـنة   05قامت جلنتنا بدراسة مشروع قرار ايقاف العمل بقرار اجمللس الـوطين الكوردسـتاني املـرقم    
وبعــد املناقشــة و املداولــة تؤيــد اللجنــة  02/3/0442احملــال اليهــا بعــد القــراءة االوىل لــه يف الربملــان بتــاريخ 

عل سن التقاعد االجباري بالنسبة اىل املعلمني و املدرسني و املشـرفني  املشروع و توصي بايقاف العمل بقرار ج
الذى هو انسب االعمار لالحالـة علـى التقاعـد بغيـة مـنح الكـوادر        13بدال من  11الرتبويني  االختصاصيني 

 الرتبويـة فــرتة راحــة و اسـتقرار و العــيش بامــان بعيـدا عــن املســؤوليات و االلتزامـات ويف ذلــك تقــدير هلــم و    
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خلدماتهم اجلليلة يف خدمة الرتبية و التعليم و الذين كانو دائما جديرين بهذا التقدير و من جهـة اخـرى ان   
 .لول الكوادر الشابة حملهم يف وظائفهم و واجباتهمحلذلك يفسح اجملال 

ابـداء   راجني التفضل باالطالع و عرض أصل املشروع و رأي اللجنة القانونية بشأنه علـى اجمللـس للمناقشـة و   
 .الرأي املناسب بصدده

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .ليذنةى تةربية رةرموو

 : زان شهاب نورىبةردَين سؤ
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئــةم داواكاريــة لةاليــةن ليذنــةى ثــةروةردة و خوَينــدنى بــااَلوة ئاراســتةى ئةجنومــةنى وةزيــران و وةزارةتــى 
لةبـةر ئـةوة ئَيمـة لةطـةَلني بةهـةموو      , سـالَ  13سـاَل بكرَيـت بـة     11بـؤ ئـةوةى تةمـةن لـة     , ثةروةردة كرا

 . سوثاس, شَيوةيةك
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــويت   ــة تةص ــةوةى بيدةين ــَيش ئ ــت , ث ــةوةى دةوَي ــؤزَى روونكردن ــةرارى  , ت ــونكة ق ــة( 05)ض , دوو رةقةرةي
ــةم  ــةرةى يةك ــرا  / رةق ــاذةى ثَيك ــة ئام ــةوةى ك ــايى   , ئ ــةى ياس ــة ليذن ــرد ل ــان ك ــةروةردةش  بامس ــةى ث و ليذن

ــةوة  ــةرةى يةكةم ــبةت رةق ــة   , بةنيس ــينى ببَيت ــةنى خانةنيش ــآ تةم ــاَل 13دةَل ــرىَ , س ــبيت دةك ــةوة تةس , ئ
ئةجنومـةنى وةزيـران دةسـةاَلتيان    , داواى دةسةاَلتيان كردبوو, لة وةختى خؤى رةرن كراوة/ رةقةرةى دووةم

ببَيتـة  , 11تى هـةبَينت خانةنشـينى بكرَيتـة    دةسـةالَ , ةوة 13بـؤ ئـةوةى هـةموو رةرمانبـةران لـة      , بدرَيتَى
ئَيستا بـةس  , وةختى خؤى كة رةرن كراوة, دةسةاَلتَيكى ئةجنومةنى وةزيرانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان

تةنيا ئـةو برديارةمـان   , يةعنى ئيشارةتى ثَينادةين, ئةوةى تريش نامَينَى, تةسبيتى رةقةرةى يةكةم دةكةين
, سـالَ  11سـاَل ببَيتـة    13كةتةمـةنى خانةنشـينى لـة    ,  و موشررينى تةربةويةبؤ مامؤستايان و مودةرسني

رـةرموو كـاك   , ناويـان دةنووسـم  , ئةوةى دةيةوَى قسة بكـات , ساَل 13ببَيتة  11يةعنى , عةروو ئيلغا بكرَى
 .مجال

 : بةردَين مجال حممد قاسم
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة سـتاندةرة تةقريبـةن    , ة(15)نييـة  ( 13)لةكؤمـةَلطاى مـةدةنى    بـةاَلم , بةردةئيى من داوايـةكى رةوايـة  
, سـاَل راسـتةوخؤ تـةقاعودى بكـةي    ( 15)مةسـةلةن يـةكَى بووبـة    , بةمةرجَى خةرج نـةبىَ , لةهةموو عالةم

لةناحيةى صـةحى  , تواناى زؤرى هةية, ساَل خةبريةى زؤرى هةية( 15)ضونكة زؤر كةس هةية كة ئةبَيتة 
ئـةطينا  , با تـةقاعود بـىَ  , خؤى ئةطةر ويستى تةقاعود بَى, عنى خواستةكةى هى خؤى بَيتية, تواناى هةية

, ئـةم نوقتةيـة بؤيـة بـاس ئةكـةم     , لةهـةموو شـوَينَيك وايـة   , تا ئةو كاتة بَيت كة توانـاى هةيـة دةور ببينـىَ   
بـةبَى  , ةنـة هةركةسـَى عـومرى ئةطاتـة ئـةو تةم    , ضونكة ئَيسـتا لـةوةزارةتى داخلـى ئـةمرَيكيان دةركـردووة     

زؤر , بــري لــةوةى بكةنــةوة كــة زؤر رةعالــة , بــري لةصــةحةتى بكةينــةوة , ئــةوةى بــري لةتةمــةنى بكةيتــةوة 
ئــةوة شــتَيكى , يةكســةر تــةقاعودى دةكــةن و ئةينَيرنــةوة ماَلــةوة, بةتوانايــة و ئســتيئادةى زؤرى لَيــدةكرَى

 . زؤر سوثاس, خراثة
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 (:بةَلَين)بةردَين  د عبدا  حممود
 . ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي

بةرداسـتى خوَينـدكارَيك كـة    , بةرداستى سنى تةقاعود لـةالى هـةموو جيهـان وايـة    , ساَل زؤرة( 13)بةراى من 
ســاَل بــةردةوام لــة  04يــةعنى , ســاَلى تــةواوى دةكــات 00لةتةمــةنى , مةعهــةدى مامؤســاتان تــةواو دةكــات

لةبةرئـةوة  , سـاَل طـةلَيك زؤرة   04يـةعنى  , اعودىئينجا دةطاتة سـنى تـةق  , مةدرةسة دةرس بة تةَلةبان بَلَى
يةعنى تةقاعوديةكـة وةك ئـةوةى كـاك مجـال     , ساَلى سنى ئيجبارى بَيت 13, ساَل بَيت 14سنى تةقاعودى 

 13يـةعنى  , مـودةى ئـةوةى هـةبَى كـة ئةطـةر خـؤى داواى كـرد سـَى سـاَلةكةش بـةردةوام بَيـت           , باسـى كـرد  
, حـةقى ئـةوةى هـةبَيت تـةقاعود بَيـت     , اَلةكة سـنى تـةقاعودى بَيـت و   سـ  14بـةاَلم  , ساَلةكة ئيجبـارى بَيـت  

 . سوثاس
 : ثريوت خضر سارا بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةرئـةوةى ئَيمـة لةبـةر ننيكيمـان لـة توَيـذي مامؤسـتايان و تـةتبيق         , ساَلةكة زؤر طوجناوة( 13)البردنى 

ةكـة بـيَب لةطـةَل     11بـةاَلم  , كة حةقى خؤيـةتى كـة البربدرَيـت   (13)هةتا ئَيمة دةَلَيني , كردنى ئةو برديارة
ضونكة تةمةنى كاركردن و ضـاالكى لـةبوارى ثـةروةردة بةرداسـتى ثةيوةنـدى بـة       , ئةوةدا ئارةزووشى تَيدابَى

بةاَلم روحى ثـرية و توانـاى ئـيش كردنـى     , ساَل بَيت( 34)لةوانةية مامؤستا هةبَى تةمةنى , ثةروةردة نيية
 . زؤر سوثاس, ةكة باشة(11)با ئارةزووشى تَيدابَى , يةعنى ضاالكى ثةيوةندى بةتةمةنةوة نيية, نيية

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثةرلـةمان  , ساَل بـووة ( 13)خؤى لةئةساسدا , منيش الم طران ببوو, بؤئةوةى جارَيكى تر شةرحى بكةمةوة

حكومةت ئَيستا دةَلـآ ئـةو قـةرارةمان    , (11)ى بة كردوويةت( 05)لةبةر رؤشنايى برديارَيكى خؤى بةرةقةم 
ــةوة و   ــا بك ــؤ ئيلغ ــةوة , ب ــةوة    , (13)بيك ــات ببَيت ــتا داوا دةك ــةت ئَيس ــةعنى حكوم ــتا  , (13)ي ــةعنى ئَيس ي

 .رةرموو, كاك غئور, ضونكة من بةعةكسةوة تَيطةيشتبووم, موناقةشةكةتان ئينتيباه بكةن
  :مخورىةسعيد م طاهر غئور بةردَين

 . سةرؤكى ئةجنومةنبةردَين 
كؤمـةَلَيك  , سـاَلى خوَينـدن دةسـتى ثَيكـرد    , بةنيسبةت ئةو برديارة ئةم سـالَ , بةناوى خواى طةورة و ميهربان

ــران و  ــردى , مامؤســتا خانةنشــني ك ــووم   , هــةموويان ناردةزاييــان دةرب ــة ثةرلــةمان بــةخؤم ض ئــةوة بــوو هاتن
ــةمان   ــكرتَيرى ثةرل ــؤالى س ــةَليان ب ــتةكيان دا , لةط ــةمان ياداش ــةرؤكايةتى ثةرل ــةبووم , بةس ــةوة ن ــةَل ئ , لةط

لةهةمان كاتدا ئَيمة ثَيويستيمان بةشـارةزايى ئـةوان   , ساَلةيان ثَي زؤر بوو( 11)ساَلة و ( 13)بةرداستى ئةو 
لةبةرذةوةنـدى مامؤسـتايان دايـة    , ساَلةكة باشـرتة و ( 11), بَيت( 13)بؤية من لةطةَل ئةوة نيم كة , دةبَيت

ئـةوان  , ئةوان خؤيان ئةو شتةيان نـاوىَ , وةكو رَينطرتنَيكة لةوان, يارةكة بؤ ئةوان دةردةكرَىخؤشيان برد, و
ئَيمـة ئةطـةر مبانـةوَى خنمـةتى     , بؤ خانةنشينيان, ساَلةكة زؤر كةمة( 13)ضونكة , ساَلةكةيان ئةوَى( 11)
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هـيض نـا دةبوايـة    , ن رابطـرين دةبَى طوَى لـة راو سـةرجنةكانيا  , توَيذى مامؤستايان بكةين, مامؤستايان بكةين
 . زؤر سوثاس, ئَيمة تةماشاى ئةو ياداشتةمان كردبا كة بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمان بةرزكرابؤوة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيســتاكة , يــان بَلــَين خراثــة, يــان بَلــَين باشــة, موناقةشــةكة ئةطــةر تَيطةيشــنت موناقشــةكة كــورت بكةنــةوة

 .مووظيان خان رةر, تَيطةيشنت
 : بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةمـةرجى  , بـةاَلم نـةك بةمـةرجى ئيجبـارى بَيـت     , سـاَل مبَينـىَ   13بةرداستى من لةطةَل ئةوةم كـة تةمـةنى   

ئـةو كةسـةى كـة رةغبـةتى     , ساَل خؤى تـةقاعود بكـات   13ئةو كةسةى كة رةغبةتى هةية لة , ئارةزوو بَيت
ــت تــا تةمــةنى   توا, نييــة و ئــةوة بــةرداي منــةوة زؤرينــةى  , ســاَل 11نــاى كــاركردنى هةيــة بــا بــةردةوام بَي

بـةاَلم داواكاريـةكى تـرم    , ثةسـنديان بـووة  , لةننيكةوة ئاطاداريانني ئـةو رايـةيان بـةدَل بـووة    , مامؤستايةكان
ــرة ــت بــوونى حكومــةت   , هةيــة لَي ــتى لــةدواى يةكطرتنــةوةى هــةردوو ئيــدارة وةكــو دروس ــةرَيمى بةرداس ى ه

, راتبيـان زؤر كةمـة  , لةهةولَير و دهؤك, كؤمةَلَيك مامؤستا لة خيالىل ئةم ساَلة خانةنشني كراوة, كوردستان
 .ئةوجا ياداشتَيكيان هَينابوو, لة ناوضةى سلَيمانى راتبيان زؤرة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 .رةرموو ظيان دةزيى, ببوورة لةمةوزوع دةرضووى, مةوزوعَيكى ترة

 : اشاث خضر بةردَين ظيان ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةمـة  , ساَلى ئيجبـارى بَيـت   11بةاَلم لة , ساَل ئيختيارى بَيت 13لة , منيش هةمان رةئيى ظيان خامن هةية
داواى ئـةوة  , ئَيسـتا ئَيمـة لةننيكـةوة ضـةند مامؤسـتايةكمان ديتـووة و مامؤسـتاى خؤمـان بـووة         / دوو, يةك

ةوة  0443راتبةكةشيان بةرداستى لة , ئَيستا كاتى ئيش كردن و نةشاتدانيتيان و, دَيكيان سةَلنتدةكةن هةن
, ثَيشرت بةرداستى راتبةكة ئـةوها نـةبوو  , تارادةيةك ئستيئادةيان لَيكردووة, خَيريان لَيديتوة و, بوويتة راتب

سـاَلةكة ئيجبـارى    11بـةاَلم  , َيـت سـاَلةكة ئيختيـارى ب   13كةواتـة بـا   , ئَيستا حةز دةكةن لة ئيش كردن بـن 
ئـةو ثرؤريسـؤرانة   , زؤر ثرؤريسؤرى وامـان هةيـة لـةزانكؤ دةيانطرتـةوة    , ساَل بَيت 13ئةطةر بَيتو لة , بَيت

لةاليـةنى قـانونى دةبوايـة ثـَيش     , يةعنى لةجاميعـةكان ثرؤريسـؤرمان هـةر نـامَينَى و    , بةعلم و خيربةدارن
ة بةكتابَيكى رةمسى لة ئةجنومةنى وةزيران بهاتبايـةوة ئـةم ياسـايةى    دةبواي, دةست بةكاركردنى ئةو ياساية

, ئَيمة لةطةَل نينة كة ليذنةى ثةروةردة هةموومان لةطـةَل نةبووينـة  , ئينجا دةست بةكار بواية, رةتكردباوة
ــةبووة و لةطــةَل نةبوومــة    ــن نــاردةزاييم ه ــى م ــت 13, وةختــى خؤش ــت 11, بــةئختيارى بَي , بــةئيجبارى بَي

  .سوثاس
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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, باسـى ئـةو سـَييةية   , موشـررى تةربـةوى  , دواناوةنـدى , مامؤسـتاى سـةرةتايى  , مامؤستاى زانكؤ مشوىل ناكات
لةبةرئـةوةى قسـةكانتان   , ئـةو قـةرارة ئيلغـا بكـةن    , ثرؤذةى قةردارةكة كة لةاليةن حكومةتةوة هاتووة دةَلـىَ 

 . رةرموو, مامؤستا كاكة تةوزحيت هةية, ة هني بكةنئةو, يان نا, مواريقة لةسةر ئةو ثرؤذةية
 : مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ثـَيم  , ئيجبـارى بَيـت   11لـة  , ئيختيارى بَيـت 13طواية لة , هةندَيكيان باسى ئةوةيان كرد, خوشك و برايان

ئيختيـارى  , سـاَل خدمـة   05مةدةنى خؤى لة قانونى خدمةى تةقاعودى , خؤشة ئةوةتان بؤ روون بكةمةوة
 . زؤر سوثاس, حةقَيكى خؤيةتى كة تةقاعود بَيت, داوة بة مؤزةف داوا بكات و

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 . رةرموو سوزان خان, ساَليش هةر هةيةتى 14هةتا لة , يةعنى ئيختيارةكة دائيمى هةية

 : بةردَين سؤزان شهاب نورى
 . جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة

لةطةَل بةستنى كؤنطرةى ثةروةردةيى برديارى نوَى بوونـةوة و تازةكردنـةوةى   , بؤ بةرضاو روونى هةمووتان
, سـالَ  13تةمةنةكـة بكرَيتـة   , زؤرى ئةو مامؤستايانةى كة ضاويشمان ثَيكةوتووة ثَييان باش بووة, سيستةم

ــذ كردوومانــة , لةطــةَليان بووينــة ــة بةرداوَي ــك كــة ه, ئَيم ــردووةكاتَي ــةمان ك ــةنى  , ينةك ــؤ ئةجنوم كتابةكــة ب
 . زؤر سوثاس, وةزيران

 (: بانى مارانى)عبدا  قادر عثمان بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

خـةَلكى خؤمشـان   , سـاَل تةمـةنَيكى زؤر باشـة بـؤ خانةنشـني كـردن       13ريعلـةن  , من ثشتطريى ئـةوة دةكـةم  
هةتا ئةطـةر ببَيتـة سـةد    , ئةوةى جَيى باش بَيت بةجَييى ناهَيَلَيت لَيردابينني بةرداستى هةتا لةواَلتى خؤمان

ثاشــان ئةوانــةى ريعلــةن  , ســاَل بــةئيجبارى خانةنشــني بكــرَين  13بؤيــة ئــةوة بكةينــة نــةريتَيك  , ســاَليش
توانايـان هةيـة بـابَين بةعةقـد لةطـةَل حكومـةت ئـيش        , ئيختيصاصيان هةية عةقد بكةن لةطـةَل حكومـةت  

ئـةوا جَيطـا بـؤ طةجنـةكانى تـريش ضـؤَل دةبَيـت بَينـة         , ساَلى خانةنشـني بـووة قاعيـدة    13ئةطةر لة , بكةن
ئَيمــة , زاكــريةى بــاش نــابىَ , ســاَلى بةتايبــةتى لةاليــةنى ثــةروةردة خــةَلك تاقــةتى نــامَينىَ   13لــة , ثَيشــرت

نــوَى بَيتــة  بــؤ ئــةوةى ضــينَيكى, دةمانــةوَى بةتايبــةتى لــة جيلــى تــازة شــتى تــازةى ثَيطةيشــتووان بردَيــذين 
زؤر , بـةبَى ئيستسـنا هـةموويان خانةنشـني بكـرَين     , ئيجبـارى بَيـت   13بؤيـة مـن ثَيشـنيار دةكـةم     , ثَيشةوة
 .سوثاس

  :رمضانناصح غئور 1دبةردَين 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

انى ئـةمردؤى  بـةاَلم ئـةوان حيسـابى بـارى ذيـ     , ساَل بَيت 13بؤ ئةو بةردَينانةى كة دةَلَين , من لةطةَل رَينمدا
ضـونكة بةداخـةوة كـةس ناضـَيتة     , ة مبَينَيتـةوة (11)بةثَيضـةوانةوة مـن ئـةَلَيم بـا ئـةو      , مامؤستايان ناكةن
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ضـونكة مووضـةى مامؤسـتا    , كةس ناضـَيتة مةعهـدى مامؤسـتايان   , كةس نابَى بةمامؤستا, كؤلَيذى ثةروةردة
ــة ــات   , كةم ــاد ناك ــتايةكامنان زي ــارةى مامؤس ــةردؤذ ذم ــة رؤذ ب ــة   ,ئَيم ــتا هةي ــتيمان بةمامؤس ــش ثَيويس , زؤري

ئةوا قةيناكة ئـةو  , كة ذيانى مامؤستا باش بَيت, ئةطةر ئةتانةوَى عيالجى ئةوة بكةن, بةتايبةتى لة دةرةوة
ضـونكة ئَيسـتا ضـةند سـاَل     , بةاَلم بة مـةرجَيك ئـةبَيت مووضـةى مامؤسـتا زيـاد بكـرىَ      , 13وةختة بيكةرة 
, يةعنى تؤ تةصةورد بكة ضةند ساَل خنمـةت بكـةى  , ت سةد هةزار دينارئينجا ئةطاتة حةو, خنمةتى هةبَى

بـةاَلم خـةَلكَيك   , لةطةَل رَينمـدا هةنـدَى كـار هةيـة نـاوى كـةس نايـةمن       , تازة بطاتة حةوت سةد هةزار دينار
يان ثَينج سةد , ئينجا سَى سةد يان ضوار سةد هةزار دينار, هةية روبعى ئةوان ئيش ناكات و خنمةتى نيية

لةبةر ئـةوة مـن لةطـةَل    , ئةوانيش كة تازة دائةمةزرَين مووضةيةكى كةم وةرئةطرن, ةزار دينار وةرئةطرنه
ئةوكاتـة  , ذيانى مامؤستامان باشرت كـرد , كةى مووضةى مامؤستامان زياد كرد, ساَلة با مبَينَى 11ئةوةم ئةو 

 . سوثاس, ساَل 13حةقى خؤيانة وةكو خةَلكى تر بيكةينة 
 : ين عبدالر ان دينَوبةردَين شري

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, نيسـباكَى خوَينـدنىَ  , هةناكة نيسـباكىَ , راستآ هةكارة صةحب كرن, ناصح دكةم 4منيش ثشتطريَى رةئَى د

ضونكى , مة(13)ئةز دطةل , ئةو سةبةبَى نيسبةيا رةئيسى مامؤستانة, كوردستانَى حةمى ئةم صةحب كرن
, ثـةيتظى سةرثرشـتيارن و  , مامؤستا بةَيمـة كـرن هةنوكـة ثـةيتظى مامؤسـتانة      يةعنى, بيخؤن ناشرين كرن

عـومرى ئـةوان   , هاتنـة تـةقاعود كـرن و   , نيسبةت طةلك ذ خةَلك  هاتنة كرن, ثرسيارى ذ هةروةسةما هةية
 . زؤر سوثاس, ئةز ننامن, سةبب ضيية, 13نوكةيى نةطةيشتية 

 : بةردَين حممد حاجى حممود
 . جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة

لةسـةر  , مةسـةلةن خـةَلك لـةو مةنتيقةيـة تةمـةنى ضـةند سـاَلة       , يان علمية, ئةو مةوزوعة نازامن رةغبةتة
ســاَلةكة  13بــةاَلم , ســاَلةكة مبَينــَى( 11)مــن ثــَيم وايــة , يــاخود لةســةر مةوزوعةكــة, ئـةوة حيســاب كــراوة 

بـةاَلم بـؤ هـةر    , ساَلةكة مبَينَيـت  11م بةاَل, ساَلةكة بَيت 13ئةوا , ئةطةر رةغبةتى خؤى بوو, رةغبةت بَيت
با ثةرلةمان رةرمانبـةرةكانيش  , ئةطةر مةسةلةى جَيضؤَل كردن بَيت بؤ طةجنةكان, لةسةر مامؤستايان بَيت

 . زؤر سوثاس, با هةمووى بطرَيتةوة, با وةزارةتةكانيش بطرَيتةوة, بطرَيتةوة
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 .دلَير 4رةرموو د, ساَل 11كراوةتة ( 05)بةاَلم بةو قةرارةى , ية(13)ن خؤى بؤ هةموو رةرمانبةرا
 : بةردَين دلري امساعيل حقى شاويس

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة اليـةنى ئيجـابى و اليـةنى     , ئةوة هـى وةى نييـة بَلَييـت بـةَلَى يـان نـا      , بريو بؤضوونةكانى من وتران

 . زؤر سوثاس, سلبيشى هةية
 : خليل سليمان خضر بةردَين
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 4بةاَلم وةكـى جـةنابَى د  , ئةطةر بارى ذيانيشى رةضاظ كردبانة, وةكو رَينلَينانة بؤى, بؤضوونا ليذنة ياسايى

لةبـةر بـارَى   , وة طازةنـدَى خـؤ بطةينـة مـة    , ناصح طوت ئـةوةى خـةَلكَي كوردانـة نايانـةوَى تـةقاعود بكـرَين      
بؤية مـن دطـةل   , بارى ذيانى وان بة مووضةيةكى كةم, ثشتى ضةند ساَل خنمةت و, دةبن تةنطاظ, ذيانةوانة

 . سوثاس, طةىَل طازندة هةنة 13يةعنى , ساَلم 11
 (: كمال كةركووكى1د)بةردَين حممد قادر عبدا 

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, لةبةر ئةو زرورـة , كؤمةَلطاى مةدةنى نيية يةعنى وةكو واَلتان, لةرداستى لةواَلتى ئَيمة عومر زوو ثري دةبَى

بـارى تةندروسـتى تـةواو    , تاقـةتى ئـيش كردنـى نـامَينىَ     11بؤية كة طةيشتة , ئينسان زوو تاقةتى ئةكةوَى
بؤيـة ديـارة وةزارةتـى    , لـةو رووةوة ئينسـان ئـةبَى رةضـاوى بكـاتن     , ئيحتياجى بة ئيسراحةت هةيـة , نابَينت

ضـةند  , ضـةند كةمـة  , ضـةند مامؤسـتا هةيـة   , ضـةند قوتـابى هةيـة   , وةثةروةردةش سةرذمَيرى خـؤى كـردو  
ئـةويش  , بـةاَلم لةطـةَل ئـةوةش مـادةم ثَيشـنيارى ئةوانـة      , هةرضةندَيك بوو نوسخةيةكمان بؤ بنَيـرىَ , زيادة

ئينسـانيش كـةمَيك   , ش بواية باشرت بـوو (14)ئةطةر , يةكة زؤر موناسيبة(13)رةئيى من ئةوةية , ثةسندة
بـةَلكو ثاداشـتَيكة بـؤى كـة     , تـةقاعودبوون كـةم كردنـةوة نييـة لـة ذيـانى ئـةو بـرادةرة        , بكاتنئيسترياحةت 

ئـةوةى بـاس كـرا كـة     , بةمَيشـكَيكى ئيسـترياحةت ذيـانى خـؤى بباتـة سـةر      , بتوانَى ذيانَيكى باشرتى هـةبَيت 
يسـتى بـة برادةرَيـك    بـةاَلم لةحاَلـةتَيك ئةطـةر ثـةروةردة ثَيو    , نـةخَير ئـةبَى ئيجبـارى بَيـت    , ئيختيارى بَيت

 . زؤر سوثاس, يان بةشَيوةيةكى تر ئيستيئادةى لَيبكات, ئةتوانَى عةقدى لةطةَل بكات, هةبوو
 : حممد صاحل توريق طلعت بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, بةس لةكاتَيكى زؤر نا لةبار ئةو قةرارة دةرضوو ثـار , ناصح دةكةم 4من ثشتطري لة قسةكانى ظيان خان و د

منـيش  , ضونكة شـَيواندن زؤر دروسـت دةكـاتن لةقوتاخبانـةكان و    , دةبواية لةكاتى ثشوو ئةو قةرارة دةربضَى
 . زؤر سوثاس, ساَل خانةنيشني بكرَى 11تةئكيد دةكةم كة لة تةمةنى 

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ــى هةيــة  ــارى حكومةتــة , ديــارة دوو رةئي ــةكَيكيان لةطــةَل داواك ــةرارةى ث, ي ــرَى و ئــةو ق ــا بك , ةرلــةمان ئيلغ

, بؤيـة مـن ئـةو موقتةرةحـة لةاليـةن ليذنـةى قـانونى هـاتووة        , 11بكرَيتـة  , ئـةوةى تريـان  , 13بطةردَيتةوة 
واتـة طةرداندنـةوةى   , (05)بة ئيلغاكردنى قةرارى ثةرلةمانى ذمـارة  , ثشتطريى لة داواكارى حكومةت دةكاتن

موشــــرف تةربــــةوى , امؤســــتايانى دواناوةنـــدى م, تةمـــةنى خانةنيشــــينى بــــؤ مامؤســـتايانى ســــةرةتايى  
دةسـتى  , ئيلغـا بكـرىَ  ( 05)قـةرارى  , كـَى لةطـةَل ئـةو ثردؤذةيـة    , سـالَ ( 13)ةوة بؤ (11)لة , ئيختيصاصيني

زؤرينـة  , دةستى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون  , كَى لةطةَل ئةوةية وةكو خؤى مبَينَيتةوة, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
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, دةكاتةوة( 05)واتة ئيلغاى قةرارى ثةرلةمان رةقم , ليذنةى قانونى كردثشتطريى لة ثرؤذةى موقتةرةحى 
 . رةرموو

 : امني طاهر بةردَين زرار
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 . سوثاس, ةكة ئيجبارى بَيت(11)لة , ةكة ئازاد بَيت(13), ئةوة نةخرا دةنطدان
 : بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار

  .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةو ثَيـنج سـاَلة    , بةاَلم ئةوة نةخرا دةنطدان, مةرجى بةئارةزووى لةاليةن ضةندين ئةندام ثةرلةمان داخرا

 . سوثاس, يان ئارةزوو نةبَيت, ئارةزوو بَيت
 

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
نامـةتان  ئةو نوقتـة ني , نوقتةى نينامةكةت ئةطةر تةرسريةكةى مامؤستا كاكة تَيطةيشتباى, رةرموو دانيشة

ســاَلى دةتــوانى داواى  54بــؤ خانةنيشــني كــردن لــة , ضــونكة مامؤســتا كاكــة زؤر تةرســريى كــرد, نــةدةطرت
, خدمـةى هـةبَينت  , ساَلى داواى بكـةيت  14لة , لةبةرئةوةى ثَيويست ناكات رابوةستى و, خانةنيشينى بكةى

ساَلى دةتوانَى خؤى  04وانةية لة لة, ساَلى تةعيني بووبَى 04مومكينة لة , ساَل خدمةى هةبَيت 05ئةطةر 
 . رةرموو ظيان خان, خانةنيشني بكاتن

 : بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ســاَل داواى  05ئــةو قســةية مــن تَينةطةيشــتم ئايــا ئــةوةى دواى   , يــةك ثرســيارم هةيــة لةليذنــةى قــانونى 
سـاَلى   13وةكـى ئـةوةى كـة لـة تةمـةنى      , هـةمان شـَيوةية  هـةمان ئيمتيـازاتى هةيـة بة   , خانةنيشينى دةكات
 . سوثاس, خانةنيشني دةكرَى

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 . رةرموو ظيان دةزيى, بةَلَى هةيةتى

 : اشاث خضر بةردَين ظيان ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, راتبـى كامليـان هةبَيــنت   , بَيـت  بـةكامل راتـب  , سـاَل بَيـت   34ببَيت خنمةتيان لة  13ئةطةر بة , داواكارين
 .سوثاس

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, وةكـو ئـةوانى تـر   , ئةوكاتة راتبـى ضـةندة بـةثَيى قانونةكـة دةيطرَيتـةوة     , ساَلى زياتر بوو 05كة خنمةتى 

بـةس  , وةكـو دةنطيـان بـؤدا رةقـةرةى يةكـةم ئيلغـا دةكـةين       , كاكة صيغةيةكى موعـةين بنووسـن وازح بَيـت   
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خسـتنةردوو و  )بردطةى دووةم لةبةرنامةى كارى ئـةمردؤمان  , رةقةرةى دووةم وةكو خؤيةتى, يةكةمرةقةرةى 
بـةَلَى كـاك   , (طئتوطؤكردنى ثردؤذةى برديـارى راطرتنـى مـةرجى شـووكردن بـؤ دامةزرانـدنى داواكـارى طشـتى        

 .غةرور
 : مخورىةم سعيد طاهر غئور بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
حةقـة  , ى برديارةكـة بـةتَيكردايى نـةخرا دةنطـدان    ةبـةاَلم ثـرؤذ  , ساَلةكة دا 13ن لةسةر تةمةنى ئَيمة دةنطما

 . سوثاس, خبرَيتة دةنطدان
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كـاك غئـور موقتـةرةحى ليذنـةى     , موقتةرةحى ليذنةى قانونيمان خستة دةنطدان, هةمووى يةك رةقةرةية
, دوو رةقةرةيـة , قةرارةكـةش وازحـة  , ئـةوة موارةقـةتى لةسـةر كـرا    , كـرىَ ئيلغـا ب  05قانونى دةَلَى قـةرارى  

كــة ئيلغــا كــرا , دةَلــَين ئــةو رةقةرةيــة هــني كــرا, هــةموو جوابيــان دا لةئاخريةكــةى بؤيــان تــةوزيح دةكــةين
, بةاَلم ئةطةر جانبى ثردؤتؤكؤَلى دةَلَيـى , بؤيان تةئكيد دةكةينةوة, رةقةرةى دووةكة وةكو خؤى دةمَينَيتةوة

 . رةرموو, راست دةكةى
 :مخورىةم سعيد طاهر غئور بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ــة    ــَى بردطةيـ ــة سـ ــردؤذةى برديارةكـ ــةلةن ثـ ــةم, مةسـ ــة/ يةكـ ــان / دووةم, راطرتنـ ــةر وةزيرةكـ ــَييةم, لةسـ / سـ

 . سوثاس, خؤي ثردؤتؤكؤلييةن هةمووى خبوَيندرَيتةوة, باَلوكردنةوةيةتى
 :ةنبةردَين سةرؤكى ئةجنوم

لةسـةر وةزارةتـة   , رةقةرةى دوو لةثردؤذةكـة بيخؤَينـةوة  , راست دةكةي, ئةطةر مةبةستت ئةوةية, ئةوة واية
ــةن و    ــةجَى بك ــارة جَيب ــةم بردي ــةكانى ئ ــة حوكم ــة    , تايبةمتةنديةكان ــةوةى ل ــةردؤذى باَلوكردن ــارة ل ــةم بردي ئ

كــة رؤتينــة لةهــةموو  , طــةوةدووةميــان دةخةمــة دةن, رؤذنامــةى وةقــائيعى كوردســتان جَيبــةجَى دةكرَيــت 
لةسةر وةزارةتة تايبةمتةنديةكانـة حوكمـةكانى ئـةم    )كَى لةطةَل ئةو رةقةرةية , برديارَيك و قانونَيك هاتووة

, دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون   , كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, (برديارة جَيبةجَى بكةن
ــة   ــدا نيي ــةس لةطةَل ــنج ك ــياغةكة وة, ثَي ــةين  ص ــرى لَيدةك ــاكانى ت ــو ياس ــَييةم), ك ــةردؤذى   / س ــارة ل ــةم بردي ئ

دةسـتى  , كـَى لةطـةَل ئـةو برديارةيـة    , (باَلوكردنةوةى لة رؤذنامـةى وةقـائيعى كوردسـتان جَيبـةجَى دةكرَيـت     
بةئةكسـةريةت ئـةم بردطةيـة    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون   , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , بةرزبكاتةوة؟ رـةرموون 

ــريا ــةوة   برد, وةرط ــة دةنط ــةوة دةخيةم ــَى خاَلي ــةر س ــة بةه ــة , يارةك ــةَل ئةوةي ــَى لةط ــَى  , ك ــارة دةربض ــةو بردي ئ
ــةمان ــةرموون , لةثةرلـ ــةوة؟ رـ ــتى بةرزبكاتـ ــة , دةسـ ــدا نييـ ــَى لةطةَلـ ــةرموون , كـ ــةوة؟ رـ ــتى بةرزبكاتـ , دةسـ

ــدا نــةبوو  10, بةئةكســةريةت برديارةكــة وةرطــريا  ــؤكر/ خــاَلى دووةم, كــةس لةطةَل ــتنةردوو و طئتوط دنى خس
بـؤ وةاَلم دانـةوةى جـةنابى    , ثردؤذةى برديارى راطرتنى مـةرجى شـووكردن بـؤ دامةزرانـدنى داواكـارى طشـتى      

داواكاريةكـة ئَيسـتا   , بةنووسراوةَيكى تايبةت هـاتووة , ثردؤذةكة وامان بؤ هاتووة لةاليةن حكومةتةوة, وةزير
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هةر رةئيةكت هةبَى بةثرؤذة دةخيةينة بـةردةم  بةاَلم ئةطةر , بةم شَيوةية ناتوانني بيطؤردين, دةخيوَينينةوة
قـانونى ئيـديعا   , هـةمواركراو  1990سـاَلى  ( 1)لةقانونى رةقةم  01بةس لةراطرتنى ماددةى , ثةرلةمانةوة

, بةهـةردوو زمـان  , كاك كاكة ئةصَلى قةرارةكـة بيخوَينـةوة وةكـو لـة ئةصـَلى ثرؤذةكـة هـاتووة       , (59)رةقم 
 . رةرموو, ثاشان رةئيتان بَلَين

 : بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 برديار
ى هـةمواركراو بـةثَيى    1990ى ساَلى (1)لةياساى ذمارة ( 51)لةماددةى ( 1)ثشت بة حوكمةكانى بردطةى 

ــران   ــةنى وةزي ــدى ئةجنوم ــرى داد و رةزامةن ــنيارى وةزي ــتان , ثَيش ــتيمانيى كوردس ــةنى نيش ــراق  -ئةجنوم عَي
 :برديارى دةركردنى ئةم برديارةيان دا 0442//رؤذى  لةدانيشتين

لـة ياسـاى   ( 1)كـة لـة دةقـى بردطـةى يةكـةمى مـاددة       ( هاوسـةربوون )راطرتنى كاركردن بـة مـةرجى   : يةكةم
 . سةبارةت بة ئاررةتان هاتووة 149داواكارى طشتى ذمارة 

 .َيتكار بةهيض دةقَيك ناكرَى ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم برديارة ب: دووةم
 . ثَيويستة وةزيرى داد حوكمةكانى ئةم برديارة جَيبةجَى بكات: سَييةم

 . ئةم برٍِيارة لةرَيكةوتى باَلوكردنةوةى لة رؤذنامةى وةقايعى كوردستان جَيبةجَى دةكرَيت: ضوارةم
 :بةردَين حممد صاحل امساعيل

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 قرار

املعـدل و بنـاءًً علـى مـا عرضـه       1990لسـنة  ( 1)من القانون رقـم  ( 51)ة من املاد( 1)استنادًا حلكم الفقرة 
وزيـر العـدل ووافـق عيلـه جملـس الـوزراء قــرر اجمللـس الـوطين لكوردسـتان العـراق جبلسـته املنعقـدة بتــأريخ             

- :تشريع القرار اآلتي  0442//
مـن قـانون االدعـاء العـام     ( 01)ة مـن املـاد  ( أواًل)ايقاف العمل بشرط الـزواج املنصـوص عليـه يف الفقـرة     / أواًل 
 .بالنسبة لألناث 1929لسنة ( 159)رقم

 .ال يعمل بأي نص يتعارض أحكام هذا القرار/ ثانيًا 
 .على وزير العدل تنفيذ أحكام هذا القرار/ ثالثًا 

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القرار اعتبارًا من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية / رابعًا          
 :مصطفى ابوبكر بةردَين عبدالكريم

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
  راثؤرتى ليذنةى ياسايى 

ليذنةكةمان طئتوطؤى لةسةر ثردؤذةى برديارى تايبةت بة رداطرتنى كـاركردن بـة مـةرجى شـووكردن كـرد لـة       
و ، كـة   دا هـاتووة  1929ى سـاَلى  (159)ى ياسـاى داواكـارى طشـتى ذمـارة     (01)ى مـاددةى  (يةكـةم )بردطةى 

بؤ كراوة و ، ثاش طئتوطؤ و بريو ردا طؤردينـةوة،   02/3/0442خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة ردؤذى 
  -:ليذنة رداثؤرت و رداسثاردةكانى بةزؤرينةى دةنط بةم شَيوةية دخاتة ردوو 
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ة ئــةوةى لــة مةرجــ}دةَلــَى ( 01)ى يةكــةم لــة مــاددةى ليذنــةى ياســا ثرؤذةكــة ردةتدةكاتــةوة، ضــونكة بردطــة
دةزطاى داواكارى طشتى دادةمـةزرَى ثـاش جَيبـةجآ كردنـى ئـةم ياسـاية، عَيراقـى بَيـت و خَينانـدار بَيـت و           

 .{دةرضووى ثةميانطاى دادوةرى بَيت
لةبةرئــةوةى ثــةميانطاى دادوةرى لــة هــةرَيمى كوردســتاندا نييــة و ئةطــةر بوونيشــى هــةبَيت واتــاى ئةوةيــة  

 .رى وةرناطريَيت ئةطةر شووى نةكردبَيتمَييينة لة ثةميانطاى دادوة
لةبةرئةوةى ئةركة  بنةردةتيةكانى داواكارى طشـتى ثاراسـتنى ذينطـةى كؤمةآليـةتى و وةديهَينـانى      )هةروةها 

داد ثةروةريية، ئةمةش لة ردَيطـاى بةشـدار كردنيـةوة لةطـةأل قـةزا و اليةنـة ثسـثؤردةكان بـؤ ئاشـكرا كردنـى           
اى برديـار لَيـدراو بـؤى و، لةبـةر ئـةوةى دةزطايـةكى بنةردةتيـة بـؤ ضـاودَيرى          كردةوةى تاوانكارى و دانـى سـن  

ردةوايةتى و ردَين طرتنى جَيبـةجآ كردنـى ياسـا و، لةبـةر ئـةوةى ثسـثؤردايةتيةكانى داواكـارى طشـتى ياسـايى          
لـةو  رراوان بؤتةوة و جطة لة ثسثؤردايةتيةكانى لة ئيش و كارة سناييةكان، داكؤكى كردنـة لـة مـارى طشـتى     

داوا مةدةنيانةى كة دةوَلةت اليةنَيكيةتى، هةروةها لة هةندَيك لة داواكانى بارى كةسى بؤ ثاراستنى خَينان 
و ( احملجـور علـيهم  )ى يةكةمـدا سـةبارةت بـة ناكـاو دةسـةآلت بةنـدكراوان       (13)و منداَليةتى كـة لـة مـاددة    

رة ذنى و بة جآ هَيشتنى خَينان و بةردةآلبوونى ناديار و بنربووان و  تةآلق و جيابوونةوة و ردَيطا ثَيدانى ر
منداآلن و هةر داوايةكى ديكة  كة داواكارى طشتى بة ثَيويسستى بنانَى لة ثَيناو ثاراسـتنى خَيـنان و منـداأل    

لةبةر ئةمة ئةم حاَلةتانة وا دةخوازآ ئةوةى ئةم ثايةيةى هـةبَيت خـاوةن خَيـنان بَيـت ض      .تةدةخول بكات
 .وةى شارةزايى زياترى لةبابةتةكانى وةكو باوكايةتى و دايكايةتى و ذيانى خَينانى تَيناطاتنَير ض مآ بؤ ئة

لةبةر ئةم هؤيانة ليذنة بةباشى دةزانآ ثردؤذةكة ردةتبكاتةوة، ضونكة ثَيويستة ئةوةى ئةو ثايةيةى هـةبَيت  
 .ض نَير ض مآ خَيناندار  بَيت

ــَلى ثر     ــى ئةس ــةرموون و دةق ــادارى بئ ــة ئاط ــةردةم           تكاي ــة بارةيــةوة خبةنــة ب ــايى ل ــة و راى لَيذنــةى ياس ؤذةك
 .  ئةجنومةن بؤ وتووَيذ لةسةر كردن و دةربردينى رداى طوجناو لةبارةيةوة

 .لةطةأل ردَينماندا
 : بةردَين حممد صاحل امساعيل

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 العراق _اىل رئاسة اجمللس الوطنى لكوردستان

 جنة القانونيةتقرير  الل/ م
قامت جلتنا بدراسة املشروع القرار اخلاص بأيقـاف العمـل بشـرط الـزواج املنصـوص عليـه يف الفقـرة اوال مـن         

بالنسبة لألناث احملال اليها بعد القـراءة األوىل لـه يف    1929لسنة  159من قانون االدعاء العام رقم  01املادة 
املداولـة تقـدم اللجنـة تقريرهـا و توصـياتها بشـأنه بأغلبيـه        و بعد املناقشـة و   02/3/0442الربملان بتاريخ 
 : االراء و كما يلي

تـنص علـى انـه يشـرتط يف مـن يعـيني يف جهـاز        / اوالًًً( )01)أن اللجنة القانونية ترى رفض املشروع ألن املادة 
د القضـائي و مبـا أن   االدعاء العام بعد نفاذ  هذا القانون ان يكون عراقيا بالوالدة متزوجا و متخرجا من املعهـ 

لقضائي ما مل ااملعهد القضائي غري موجد يف اقليم كوردستان و يف حال وجوده معناه ال يقبل األناث يف املعهد  
هام املركزى لألدعاء العام هـي محايـة البيئـة االجتماعيـة و حتقيـق العدالـة و اجلهـة        املكما ان , تكون متزوجة

ميــة و يف ايقــاع العقوبــات املقــررة هلــا و لكونــه جهــاز اساســية ملراقبــة  املختصــة يف الكشــف عــن أالفعــال االجرا
املشروعية و احرتام تطبيق القانون و مبان ان اختصاصات االدعـاء العـام القانونيـة قـد توسـعت حبيـث مشلـت        
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رفـا  اضافة اىل اختصاصاته يف االمور اجلزائية الدفاع عن احلق العام يف الـدعاوى املدنيـة الـذى تكـون الدولـة ط     
: اوال) 13فيها و كذلك يف بعض دعاوى االحوال الشخصية حلماية االسرة و الطفولة املنصـوص عليهـا يف املـادة    

فيما يتعلق بالقاصرين و احملجور عليهم و الغائبني و املفقودين و الطالق و التفريق و أالذن بتعـدد الزوجـات   
يـرى االدعـاء العـام ضـرورة تدخلـه فيهـا حلمايـة        , و هجر االسرة و ترشيد االطفال و هيئـة الـدعاوى االخـرى   

االسرة و الطفولة لذا فان هذه احلاالت تسـتوجب فـيمن ميـارس هـذا املنصـب ان يكـون متزوجـا سـواء ان كـان          
لكي يكون لديه املام أكثر مبثل هذه احلاالت و ان الغري متزوج مفتقر اىل تلك املعلومـات وال يلـم   , ذكرا ام إنثى

ألنه مل يعايش ظروفها  واليتفـاهم بشـكل كامـل مثـل االبـوة و االمومـة و       , لعائلية كما ينبغىمبعانات احلياة ا
ألنـه ينبغـي ان يكـون ممـن ميـارس هـذا املنصـب        , احلياة االسـرية وهلـذه األسـباب تـرى اللجنـة رفـض املشـروع       

 . متزوجا ذكراًََ كان أم أنثى
ة القانونية بشأنه علـى اجمللـس للمناقشـة و ابـداء     راجني التفضل باالطالع و عرض أصل املشروع و رأي اللجن

 .الرأي املناسب بصدده
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وةكو ليذنةى داكؤكى كردن لـة  , ئةطةر تَيبينيةكى هةبَيت لةسةر ئةو قةرارة, داوا لة خاتوو كوَيستان دةكةم
 .رةرموو, مارى ئاررةتان و ذنان

 : ستان حممد عبدا بةردَين كوَي
 .َين سةرؤكى ئةجنومةنبةرد

 راثؤرتى ليذنةى داكؤكى كردن لة مارى ئاررةتان و ذنان
ثــردؤذةى برديــارى راطرتنــى  14/0/0442ليذنـةى داكــؤكى كــردن لـةمارى ئاررةتــان و ذنــان لةكؤبوونـةوةى    

ــة    ــة بردط ــاركردن ب ــاددةى (1)ك ــارة    ( 01)ى م ــتى ذم ــارى طش ــاي داواك ــاَلى ( 159)لةياس ــة   1929س ــة ل ك
ــؤكراوة و  02/3/0442 ــؤ , خوَيندنــةوةى يةكــةمى ب ــةر طئتوط ــرتاوة ب ــادةى  , خس ــة ئام ئــةو ئةندامانــةى ك

سـارا  , برٍِياردةرى ليذنـة / كوردستان ثريداود, سةرؤكى ليذنة/ ثةخشان عبدا  زةنطةنة)كؤبوونةوةكة بوون 
, سـعيد مشسـة  , كـريم حبـرى  , مـريم حسـن  , ظيـان دزةيـى  , رةخرية مسـتةرا , نةسرين حممد صاَلح, رقى خدر

, ثاشـان راى كوَيسـتان حممـد عبـدا  و كـاك شـوقيش وةرطـريا       , ئةندامانى ليذنة ئامادةى كؤبوونةوةكة بوون
, ثشتطريى لة ثردؤذةكة دةكـةين , طشت ئةندامانى ليذنةكةمان جطة لة بةردَينان شةمسة سةعيد و كاك شوقى

كارامـةيى و ثســثؤرديش  , كـة مةرجــة بـةَلكو ثسـثؤردى و كارامــةيى مرؤظة  , ئـةو مةرجـة بــة ثَيويسـت نــازانني   
زؤر , بؤيــة لةطــةَل ئــةوةين كــة ئــةو مةرجــة بــؤ ذن و ثيــاو نــةمَينىَ  , ثةيوةنــدى بــة هاوســةرطرييةوة نييــة

 .سوثاس
 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مـن خـؤم ئيجـازة ئـةدةم بـةخؤم تـا       , بؤ ئةوةى كةمَيك توردةيى ئةندامانى ثةرلةمان ئاررةتان كةم بكةمـةوة 
 1929جارَيـك ثـَيش هـةموو شـتَيك ئـةو برديـارة كـة لةاليـةن حكومـةتى عَيراقـةوة لـة سـاَلى             , قسةى بكةم

, بةاَلم مةرجى خَينانـدارى دانـاوة بؤيـان   , ذن بَيت يان ثياو بَيت, كة مةرجى داناوة دةبَى ذن بَيت, دةرضووة
نـة لةطـةَل رَينلَينـان    , وجنَىنةلةطـةَل ثَيشـكةوتن دةطـ   , نةلةطـةَل ئـايني دةطـوجنىَ   , برديارَيكى زؤر دواكةوتووة
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ئةوة لةردووى دينيةوة تةئكيـد دةكةمـةوة لـة    , ئاماذةش بةوة دةكةم, نة لةطةَل عةدالةت دةطوجنَى, دةطوجنآ
طـةورة و  , بتوانى تؤ رتوا بدةى لةسةر شتى ئةوها, ئةو شتةى تَيدا بَى, هيض نةصَيكى قورئانى ثريؤزدا نيية

لةم دواييـةدا  رتوايـان داوة كـة بةئيمكانيـةتى     , ئَيران بطرة تا دةطاتة مصرهةر لة , زانا و مامؤستايانى دنيا
ئَيمـة باسـى حـاكم    , ذن كـران بـة حـاكم    34هـةر ثـَيش ضـةند رؤذَيـك لةمصـر      , ئةوةى ذن ببَيتة حـاكميش 

قـةرةزاوى طـوتى   , لةئَيران موناقةشةكرا طوتيان مةرج نيية شووى كردبَى تا مةنصةبى واى ثَيبدرَى, ناكةين
جطةلةمـةش  , رَيطا بطرَيـت لـة كضـَيك شـووى نـةكردبَى و مةنصـةبى بـدرَيتىَ       , ض مانعَيك نيية لةالى دينهي

, بـووة ( مـام جـالل  )لة ئيدارةى سـلَيمانى ئـةوكات بـةئيمناى سـةرؤكى هـةرَيم      , ئَيمة دوو ئيدارةمان هةبووة
َى ئـةوةى شـووى كردبـآ ببَيتـة     دةتـوانَى بـ  , لةبةر ئةوة دةكرَى حاكميش, ئةوةى تَيدا نيية, شروتى داناوة و

ــاكم ــة , ح ــانونى يةكــةم / 31لــة  011قــةردارى , هــةروةك قةرارةك ــةجَى كــراوة لــةنيوةى    0441/ ك جَيب
قــةرارى حكومــةتى , لَيرةشــدا ئــةوة نييــة قــةرارَيكى تايبةتــة لةثةرلةمانــة بَلَيــى ئــةوة نــاكرَينت, كوردســتان

بؤيـة  , لةطـةَل ئـةم زةمانـة نـاطوجنىَ    , ووى دةرهَينـاوة دةيان قةرارى نا بةجَي و عونصرى و دواكةوت, عَيراقة
ــةين    ــني بك ــة منــةتَيك نييــة بــة ه ــؤرداوة , ئــةم قــةرارةى ئَيم ــا ط ــةوردى , جطةلةمــةش موجتةمــةعى دني تةت

بؤيـة ئـةوة هـني    , نامةنـةوَى بضـينة نـاو تةراصـيل    , موجتةمةع وادةكات ئةو مةرجة نيهائيةن باس نـةكرىَ 
يـةك ئايـةتى ثـريؤز نييـة ئـةو      , روون كردنةوةيـةك دةربـارةى دينـةوة   , مةوةتاكو توردةيتان كةم بكة, دةكةم

ئةطةر خيالرـى  , رتواى مامؤستايانى ئاينى بةرةو ئةوةيان داطرتووة كة هيض مانعَيك نيية, مةرجةى تَيدابَى
ةلـةم  لةبـةر ئـةوة موداخ  , بؤية ئَيستا دةرطا دةكةمةوة, خيالرى ئةوةنة دةتوانن هني بكةن, ئةوة لَيرة هةنة

ئــةوة , طــومت نــةوةك تةئســريتان لَيبكــاتن, ضــونكة ليذنــةى قــانونى بةئةكســةريةت ئــةو قــةرارةى داوة, كــرد
قانونيـةن و دينيـةن و رقهييـةن    , بـةاَلم ئـةو رةئيـة مانـاى نييـة     , ليذنةى قانونى بةئةكسةريةت رةئيى داوة

 .رةرموو, كمال قسةى هةية 4د, واية
 (: ال كركوكىكم 1د)بةردَين حممد قادر عبدا  
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هـةموو هَينمـان ئيمـردؤ    , ئَيمـة لـةواَلتَيكى دميـوكراتى ئـةذين    , من ثَيشةكى ئةمةوَى ئةوة ئيشارةت ثَيبدةين
ــان كــردووة , لةســةر ئــةم زةمينــة  ــةوَى , ئةمــة يةكــةمني نوقتةيــة , دميوكراتيةتــة و بــةوةش ئيلتينام ئةيان

يـةعنى ئةمـة دذى مـارى    , مارى مرؤف ثَيشـَل دةكـات  , اتيةت دةكاتدميوكررلةمانى كوردستان كة باسى لةثة
مانـاى  , يـان ذن دَينَيـت  , بـؤ خـؤى شـوو ئـةكات    , ئينسان ئازادة, دذى ثرةنسيثى دميوكراتيشة, مرؤظ دةكات و

لةبـةر  , ئةطةرنا بؤى نيية لة هيض مةرحةلةيـةك لـة ذيـان بضـَيتة ثَيشـةوة     , ئةوة نيية هةر دةبَى ذن بَينَيت
لةهـةمان  , دذ بـةمارى مرؤظـة و  , يةعنى قـانونَيكى دذ بـة ثرةنسـثى دميـوكراتى    , ةوة خؤى بؤ خؤى بةتاَلةئ

ثياو شَيت )مةسةلةيةك هةية لةمةنتيقةى كةركووك دةَلَى , كات ليذنةى ياسايى ئةبوو ئيشارةت بةوة بكةن
ئَيمـة ضـيمان لَيبقـةومَي    , (ئةطـةر ئؤمةرمةنـدان شـَيت بَيـت بـؤ كـوَى بـردوا       , بَيت دةضَيت بـؤ ئؤمةرمةنـدان  

بؤيـة  , تكامان ئةوةية قؤَلرت بريى لَيبكةنةوة, ليذنةى ياساييش وازى لَيهَيناوة, ئةضني بؤ الى ليذنةى ياسايى
 . سوثاس, ئةطةر موارقن, من ثَيشنيار دةكةم هةر لةبيدايةت بةبَى موناقةشة رةرنى بكةين
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 : بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . جنومةنبةردَين سةرؤكى ئة

بةاَلم زؤرينة لةطـةَل ئـةوةبوون   , لةطةَل ثردؤذةكةدا بووين, من و ضةند برادةرَيكى تر, من لةليذنةى ياسايى
ليذنـةى ياسـايى ئـريادةى    , بؤية حةق واية بةم شَيوةية زوَلم لة ليذنـةى ياسـايى نـةكرىَ   , كة رةرن بكرَيتةوة

ئةطـةر بَيتـو   , ئَيمـة وامـان بةثةسـةند زانيـوة    / دوو ,ئةمـة يـةك  , يان دةنطى نةبووة لة مةسةلةكةدا, نةبووة
ئةطــةر ئيلغــا بكــرَى بــؤ  , بــؤ ذن و ثيــاوة, هــةر بــؤ ئــةوة نــةبَيت بــؤ ئاررةتــة  , مةســةلةكة ئيلغــا بكرَيتــةوة

بؤية ئَيمة , هةردووال مةحروم دةكرآ لةم بارةيةوة, ضونكة مةسةلةكة ثَيكةوةية, هةردووكيان ئيلغا دةكرَى
دةنــط لةســةر , رةقةرةكــة ئةطــةر ئيلغــا بكرَيتــةوة و ثةرلــةمان دةنطــى لةســةر بــدات   ,لةطــةَل ئــةوة دايــةن 

 .سوثاس, نةك تةنها بؤ ئاررةتان و ذنان, ئيلغا بكرَيتةوة, رةقةرةكة هةمووى بدات
  :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن 

دةَلـَى شـةرتى    01مـاددةى  , ئةصـَلى مـاددة كـة رذَيمـى ثَيشـوو دةريهَينـاوة      , بؤ ئـةوةى زيـاتر روون ببَيتـةوة   
خـةرجيى  , دةبَيـت عَيراقـى بَيـت بـة ويـالدةت لـةداك و بـاوكَيكى عَيراقـى بَيـت         , دامةزراندن لة ئيدعاى عام

دةَلَى ئةم قـةرارة  , ثرؤذةكة كة بؤمان هاتووة, بؤ ثياو و بؤ ذنيشة, مةعاهدى قةزائى بَيت و خَيناندار بَيـت
شوكرية نوقتةى نينامـت   4د, قةسةى لةسةر دةكةين, ئَيوةبنانني لةبةر رؤشنايى موناقةشاتى , ئيلغا بكةن

 . رةرموو, هةية
 : شكرية رسول ابراهيم. بةردَين د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ضونكة , ئةطةر هةمووى خبةيتة دةنطدان, كمال شتَيكى جوانتان خستة بةر ضاوى ئَيمة 4ئَيستا بةردَينت و د

كـَى لةطـةَل ئةوةيـة    , كَى لةطةَل ئةوةية رةرـن بكرَيـت  , يتة دةنطدانئةطةر بيخة, ئَيستا طرذيةك دروست بوو
 .سوثاس, موناقةشة بكرَيت باشرتة

 (: وةزيرى داد/)بةردَين راروق مجيل صادق
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

خوَيندنةوةى تةعديلَيكى ترى , راى لةسةرى درا, ئةو رؤذةى كةباسى مةشروعى قانونى وةزارةتى عةدل كرا
من ثَيم واية , ئةوةش ئةوةية كة صيئةتى قازى بدرَيتة ئيديعاى عام, نى ئيديعاى عام خرا بةر دةستانقانو

بةيةكـةوة  , ئَيمـة ئةطـةر مبانـةوَى تةعـديل لـةقانونى ئيـديعاى عـام بكـةين        , ئةم مةسةالنة بةيةكةوة رةبتة
ماناى واية ئيديعاى عام , ر كرائةو ثرؤذةية موارةقةتى ثةرلةمانى لةسة بةتايبةتى ئةطةر, دةبَى باس بكرَى

يةعنى ئةو شـرووتانةى  , هةرضةندة لة دامةزراندنيشيان هةمان شرووتيان هةية, صيئةتى قازى وةردةطرَى
ئةو ثرؤذةى , هةمان شةرةتة كة بؤ ئيداعاى عاميش قانون دايناوة و, كة داوا دةكةى لة دامةزراندنى دادوةر

ة دةنطدان و ثةرلةمان موارةقةتى لةسةر بكات بةتـةواوةتى ئيـديعاى   ئةطةر بَيت, كة ئةو رؤذة خوَيندرايةوة
بؤية ناكرَى لة ئيديعاى عام جـؤرة  صـيئةتَيك هـةبَيت بـؤ دامةزرانـدنيان و      , عام صيئةتى قازى وةرئةطرَى

مـن ثـَيم باشـة ئـةم مةسـةلةية دواخبـرَى تـا بـةجوانى لـةو مةسـةلةية           , لةقازيش جؤرة سـيئةتَيك هةبَيــنت  
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بنانني ئايا ثةرلةمان موارةقةت دةكات لةسـةر ئـةوةى كـة صـيئةتى قـازى بدرَيتـة ئيـديعاى        , تةوةدةكؤَلدرَي
ئـةوكات بةيةكـةوة موناقةشـة بكـرَى     , ئةطـةر صـيئةتى قـازى درا ئيـديعاى عـام     , يان موارةقـةت ناكـات  , عام

 . زؤر سوثاس, يان هةمووى هةَلبطريَى يان هةَلنةطريَى, بةنيسبةت حاكم و ئيديعاى عام
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة ناتوانني تةئجيلى بكةين لةبةر رؤشـنايى  , بةاَلم جوابةكةى بةم شكلةية, مواَلحةزةكةت جَيى خؤيةتى
ئيمكان هةية ئيديعاى عام صيئةتى قازياتى بدرَيتَى، ئةم ثرؤذةية , ثرؤذةيةك كة هَيشتا موناقةشة نةكراوة

ني ئـةو كؤسـثة هةيـة، ئيـديعاى عـام صـيئةتى قازيـاتى  بـدرَيتَى، ئَيمـة          هاتة موناقةشة كردن، دةتوانني بَلَي
ئَيمـة ئَيسـتا لةبـةر    , ئةمةمان ئيلغا كردؤتةوة، ئةوكات موقتةرةحَيك بؤ حاكميش، بؤ قـازيش ئيلغـا بكـةين   

ئةوةى ئةو ثرؤذةية لةثَيشة، هَيشـتا ئـةو قانونـةى جـةنابت دةيئـةرمووى نةهاتؤتـة ثَيشـمان تـاكو قـةرارى          
ةين، ئَيمة قةرار دةدةين لةسةر ئةو قانونةى كة ئَيستا هةية، قةرارةكة لَيرة درا ئيديعا عام وةكو قـازى  لَيبد

صيئةتى قازى ثَيبدرَى، ئةوكات ئةو نوقتةيـة رةضـاو دةكـرَى و، موناقةشـةى لةسـةر دةكـرَى، رـةرموو كـاك         
 .كريم

  
 : بةرٍَِين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

هــةم قــازى , ةر بَيتــو برٍِطةكــة ئيلغــا بكرَيتــةوة، رةرــن بكرَيتــةوة، يــان ئةوةتــة وةكــو خــؤى مبَينَيتــةوة   ئةطــ
دةطرَيتةوة، هةم ئيديعا دةطرَيتةوة، ضونكة مةرجى قبوَلكردنة لة مةعهـةدى قـةزائيى، ئـةو مةرجـة، بـةاَلم      

 . لةثردؤذةكة هاتووة بةس بؤ ئيديعا عام، سوثاس
 : نبةردَين سةرؤكى ئةجنومة

 . رةرموو تاظطة خان, ناوةكان دةنووسم, دةرطا دةكةمةوة بؤ قةسةكردن
 : بةردَين تاظطة حممد على

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
باس لةوة , بةاَلم من ثَيم واية لةو ياسايةى كة هاتؤتة ثةرلةمان, راستة لةياساكة هةردوو رةطةز دةطرَيـتةوة
بارةت بـة ئـاررةتى تيايـة، ديـارة ئيحصـايةك لـةالى وةزارةتـى داد        دةكات، سةبارةت بـة ئـاررةت، بردطـةى سـة    

هةية، بةوةى كة ئاررةتان ئةوانةى كة زؤرتر ماونةتةوة و شوويان نةكردووة، من ضونكة ثَيم وايـة بـةهؤى   
 24تــاكو  14ئـةو بـوارة ناهـةموارةى بةســةر عَيـراق هـاتووة، زؤرَيـك لــةو ئاررةتانـة، بةتايبـةتى لةسـااَلنى          

ثياوةكـان  , ؤر ماونةتةوة، هؤكارَيك هةبووة بؤ شوونةكردنيان، ديارة شـةردة يـةك لـة دواى يةكـةكان    ئةوانة ز
ئَيمـة ثَيمـان وايـة ثشـتطريى لـة راثؤرتةكـةى       / زؤربةيان خَينانيان ثَيك نةهَيناوة، ئةوة خاَلَيك، خاَلَيكى تـر 

بةَلكو ئيختيالف هةيـة سـةبارةت   , ليذنةى ئاررةتان و ذنان دةكةين، نةوةك قةزايا و مةسةلةى ئيديعاى عام
ئاررةت بؤى هةية ببَيتـة وةىل عـاميش، كـة    , ئينب حةرب ئيشارةت بةوة دةكات, بؤ ئاررةت, بة ويالية عامة
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ئةو كات وياليةى عامة تـةنها كةسـَيك تـةنئينى    , سةرؤك مجهورى دةطرَيتةوة، ئةوكات رةرنى كوىل هةبووة
بةهؤى بوونى موحارن و بـوونى ئـةو دةزطايانـة،    , ئةقنية و نةواحى بةهؤى, بةاَلم ئَيستا شامل بووة, دةكرد

ئَيســتا ئيختيالرَيــك هةيــة، زؤريــان ثاَلثشــتى دةكــةن لــةوةى كــة ئــاررةت ثؤســتى وياليــةى عامــة وةربطــرَى،  
 . لةهةموو قةزا و ثؤستةكانى تر، سوثاس

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ين، بـةاَلم لَيـرة مةبةسـتمان جيـاوازى لـةنَيوان ذن و كـض،       ئَيمة موئةيدين و، دةستخؤشـى لةقسـةكانت دةكـة   

 . ئةوةية ثةخشان خان، رةرموو
 : بةردَين ثةخشان عبدا  زةنطةنة

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةهـةر شـتَيكى تـر كـة     , ئةو مةرجة كةنـةك هـةر لةمانـة   , بةرداستى بؤ وةرطرتنى هةر بةرثرسيارةيةتييةك

ئةبَى ئةو كةسة خـؤى لـةو وةزعـة ذيـابَى يـا  موئةهةلـة ئـةو بةرثرسـياريةتة         ئينسان مواَلحةزةى دةكات، 
وةربطرَى، الم واية ئةبَى ئـةو نةزرةيـة نـةمَينَى، هـةموو ئينسـانَيك كـة تةجروبةيـةكى هـةبوو، كارامايـةكى          
 هةبوو، موئةهةلة بؤ ئةو ثؤستةى كة لة ميهنةى خؤيةتى، ئةبةد هاوسةرطريى عاميلَيك نيية بؤ حيكمـةت 

و كارامةيى ئينسان، بةرداستى لةسـةر راثؤرتةكـةى ليذنـةى ياسـايى لةطـةَل ئـةو ثـةردى رَيـنم زؤر موناقةشـة          
باشة ئةطةر ئةو هاوسةرطريية حاَلى نةبوو، باس لـة  , هتد......هةَلئةطرَى، باس لة مةسةلةى مناَل و قاسردين

اثؤرتةكةى ليذنة داكؤكى لة مارى ئاررةتان ررة ذنى ئةكات، كَى رةرةذنى ئةكات، ثياوى ذندارة، ئَيمة وةكو ر
لةطةَل ئةوةين ئةو مةرجة نةمَينَى بؤ ئاررةتان و ثياوان، لةسةدا سةد من تةئيدى قسـةكانى  , و ذنان دةكات

 كمال دةكةم، بؤية درَيذةى نادةمَى، زؤر سوثاس، . جةنابت و كاك د
 :بةردَين بكر رتاح حسني

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة بة ئةكسـةريةت دةنطيـان لةسـةر    , استى بةتوندى و تيذى مامةَلة لةطةَل راثؤرتى ليذنةى ياسايىمن بةرد 

كمال ئيشارةتى ثَيدا و كاك عدنانيش بة درَيذى باسى كرد، ئـةوة  . داوة، ضونكة ئةوة ثَيشةلكردنَيك، وةكو د
ةو ثؤستة، ثَيم واية ئَيمة نـابَى  ثَيشةَلكردنَيكى رةواى مارى مرؤظة، ضونكة كارةمايى موهيم ترين شتة بؤ ئ

ل بكـات  َيلةم زرورة دةنط بدةين، بؤ ئةوةى برديارَيك دةربكةين، يان ياسايةك دةربكةين كة مارى مرؤظ ثَيش
 . سوثاس, تةئيدى دةكةم, نامشةوَى قسةكانى ثةخشان خان دووبارة بكةمةوة و, لةم ردووة و

 : بةردَين باثري كامال سليمان
 . ئةجنومةنبةردَين سةرؤكى 

من ثشتطريى لة راثؤرتةكةى ليذنةى داكؤكى مارى ئاررةتان دةكةم، و راى ئةوةشم كـة لـة راثـؤرتى ليذنـةى     
ياساييدا لةطةَل رَينم بؤيان، بؤردةكان زؤر الوازن و، موقنيع نني، خؤتان ئـةزانن شـريازةى خَيـنان ئةوةنـدة     

كن، يان خاَلى خةَلكن، يان اليـةنَيكى خَيـنان، يـةعنى    يان مامى خةَل, تَيك نةضووة، ئةوانةى كة دةمَينَينةوة
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دةزانن كاروبارى خَينان ضؤن بـةردَيوة دةضـَيت، ئـةوة دةضـَيت ضـؤن ئةوةيـة، ئةمـة اليـةك، اليـةكى تـر كـة            
بةراورد كةى ئةوانةى كة ذنى نةهَيناوة، يـان ئةوانـةى كـة شـوويان نـةكردووة، بـا هـةردووكيان بطرَيــتةوة،         

ضؤن دةبـَى؟ بةرداسـتى يـةعنى ئـةو لـةو مارـة       , ةر لة حاَلةتَيكدا كةسَيك نَيرةمووك بووئةى ئةط, نةك ئةوة
بَيبةشــة، ئــةوة موعالةجــةى لــةكوآ بــؤ دةدرؤزَيتــةوة، ليذنــةى ياســايى كــة ئةمــة دةكاتــة موبــةردير، بؤيــة    

 . مةسةلةى هاوسةرطريى نابَى ببَيـتة مةرجَيك، سوثاس
 : بةردَين ئارَين عبدا  ا د

 . ن سةرؤكى ئةجنومةنبةردَي
بةرداستى ثَيويستة لةمـةو دوا  , ثشتيوانى لة ليذنةى ذنان دةكةم و, من ثشتيوانى لة ليذنةى ياسايى ناكةم و

ــرين   ــة وةربط ــةر ئةمان ــت لةس ــايى  , هةَلوَيس ــةى ياس ــى ليذن ــةتى برادةران ــينةوةى  , بةتايب ــةى لَيثرس ــة ليذن ل
بةتايبـةتى سـةرؤكايةتى ثَيويسـتة    , يان جَيـى نـةزةرة  بؤضـوونةكان , لـة ليذنـةكانى تـر قسـةكانيان    , دةستوور

 .لةطةَل رَينمدا, ئةوانيش هةَلوَيستَيك لة خؤيان بكةن لةو مةوقيئةى كة ئةمردؤ كردوويانة
 
  

 : بةردَين ئارام رسول مامند
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ ئةوةى نةهَيَلَى , يارانةى رذَيمئاشكراية ئةمةش يةكَيكى ترة لةو برد, دةرضووة 1929ئةم برديارة لةساَلى 
حـةقى خؤيـةتى ئـةو برديـارةش     , خؤشبةختانة ئةمردؤ طؤرد بـةطؤرد بـووة  , كؤمةَلطاي عَيراق بةرةو ثَيش بضَى

زؤر , كة ئةم برديـارة رابطـريَي و كـارى ثَينـةكرىَ    , بؤية من بةتةواوةتى ثشتطريى لةوة دةكةم, بةهةمان شَيوة
 . سوثاس

 : دالقادر دزةيىرؤذان عب 1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

كة قةناعةت لـةالمان  , بةداخةوة ئةو قوةتةيان نيية, ئةو حةجةتانةى كة لةراثؤرتى ليذنةى ياسايى هاتووة
ئةو مةرجة خـؤى لةخؤيـدا ثَيضـةوانةى ئـةو     , لةبةرئةوةى ئيستيناد لةسةر مةرجَيك دةكات, دروست بكاتن

ريعلـةن  , كاتى خؤى بـؤ ئـةوةى ئـاررةت لةمةعهـةدى قـةزايى وةرطريابـا      , ةيةثرةنسيثانةية كة لةدةستوور ه
ئـةو مةرجـة   , بردوانامةى عةقدى زةواجـى ثَيشـكةش كردبـا   , دةبواية لةطةَل رؤرمةكةى كة ثَيشكةشى دةكرد

لةبةرضـى ليذنـةى   , كـة مـةرجَيك ثَيضـةوانةى ثرةنسـيثى دةسـتوور بـوو      , ثَيضةوانةى ثرةنسيثى يةكسانيية
ــاتن قــانونى ئي ــةر دةك ــتينادى لةس ــةك, س ــوو  , بــةردَينان/ دوو, ئةمــة ي ــك خــاوةن بردوانامــة ب ــةر مرؤظَي , ئةط

نـازامن شـووكردن ض لـة كةرائـةت و     , ماوةيةك كارى كردبَى لة بوارى خنمةتى ياسـايى و شـارةزايةكى هـةبىَ   
رى ضـةند دةبَيـت؟   يان كةم دةكات و كاريطة, ئةهليةت و قودرةت و توانا و شارةزايى ئةو مرؤظة زياد دةكات

هةسـت بـة ئـَيش و    , ئةطـةر يـةكَيك خَينانـدار نـةبَيت    , بـاس لـةوة دةكـات   , حجةتى سَييةمى ليذنةى ياسايى
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زؤر بَيطانـة  , زؤر كـةس هةيـة  , ئـةو شـتة  , ئايا تاضةند ئةوة راستة؟ ئةوة موتَلةق نيية, ئازارى خَينان ناكات
نة تووشى ئةو كَيشانة بووينـة كـة كـورد تووشـى     , نة كوردن, هةية هةستيان بة ئَيش و ئازارى كورد كردية

زؤر داكؤكيـان لـةمارى   , نةتووشـى قـةتلى عـام بووينـة    , نة هةردةشةيان لَيكـراوة ,نة بةكيميايى لَيدراون, بووة
تـاكو  , لةبـةر ضـى مةرجـة خَينانـدار بيـت     , زؤريش هةستيان بـة ئـَيش و ئـازارى ئَيمـة كرديـة     , كورد كردية

 . زؤر سوثاس, ة بكاتهةست بةو كَيشةو ئازاران
 :بةردَين خةمان زرار اسعد

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, كمال و راثؤرتةكةى ليذنةى مارى ئاررةتـان دةكـةم   4من ثشتطريى تةواو لة بؤضوونةكةى بةردَينت و كاك د

رَيكى تـر  ئـةبَى جـا  , ئةوانةى لةسااَلنى رابردوو هـاتووة , بةرداستى كاتى ئةوة هاتووة هةموو ياساكانى خؤمان
لةطةَل ئةو طؤردانكاريانةى , لةطةَل ئةو طؤردانكاريانةى كة لةناو كؤمةَلطاي ئَيمة دروست بووة, ثَييدا بضينةوة

لةبـةر ئـةوة ئَيمـة كؤمـةَلَيك ثرةنسـيثمان هةيـة كـةباس لـة مةدةنيـةت و          , كة لةدةستووريش دروست بـووة 
تؤ بووضـوونى خـؤت   , بةرداستى هةر ئةوةندة نيية, بةردَينان ئةندامانى ليذنةى ياسايى, دميوكراتيةت دةكات

دةبـَى  , بةاَلم ئـةبَى ثرةنسـيثيش هةيـة كـة ئَيسـتا بـاس لـة مةدةنيـةت و  دميوكراتيـةت دةكـات          , لةطةَل ضى
كـة ئَيمـة جـارَيكى تـر     ئيرت بةرداستى هةَلويسـتى ليذنـةى ياسـايى جَيطـاى ئةوةيـة      , ئةوانة لةبةرضاو بطريَين

يةعنى لَيرة بؤمان , هةم ئةجمارةش لةم ثرؤذةية, لة ثرؤذةكةى دةستوورى هةرَيم هةم, ستنيلةسةريان بوة
بـةاَلم بةرداسـتى ئـةوها نـابَى     , بةداخـةوة , يةعنى رردتان بة دميوكراتيةت و مةدةنيةت نييـة , ئيسثات دةكةن

ةَلَيك بنانَيــت ليذنــةى ياســايى كؤمــ , ئــةبَى ســةرؤكايةتى ثةرلــةمانيش بــةدواى ئــةم مةســةلةيةدا بضــَيتةوة  
ئةبَى كؤمةَلَيك ثرةنسيث هـةبَى كـة   , مةسةلةكة هةر بؤضوونى شةخصى نيية, ثرةنسيثيان بؤ ديارى بكرَى

 . سوثاس, ئةبَى لةسةرى كار بكةن و قسة بكةن
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

لةبـةر  , ئةوةى قسةى كردووة هةر هةموويان لةطةَل موقتـةرةحى ليذنـةى ياسـايى نـني    , من نازامن ثَيم واية
 .رةرموو كاك حامت, باشة, قسةتان هةية, ئةوة كَى تةئيدى موقتةرةحى ليذنةى ياسايى دةكات

 : بةردَين حامت حممد جان حسن
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيســتا , ئَيمــة بــؤ ئــةو بابةتــة, زؤر لــةو بةردَينانــة باســيان كــرد, وابــنامن جــةنابتان و جــةنابى دكتــؤريش و
, زياتر بؤ ثاراستنى مارى تاكةكةس  بضني, ةرةو دميوكراتيةت بضني لة كؤمةَلطاى مةدةنىئةمانةوَى زياتر ب

نةك  ئةوةى كة ذنى هَينـاوة  , من لةم بوارة قةناعةمت واية بطةردَيينةوة سةر ثسثؤردى و كارامةيى ئةو كةسة
 . زؤر سوثاس, بؤية لةطةَل راثؤرتى ليذنةى ياسايى نييم, ئةوةى كة شووى نةكردووة, و

 : بةردَين مجال حممد قاسم
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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تـةبيعى ثـرداو ثـرد ثشـتيوانى رايةكـةى سـةرؤكى ئةجنومـةنى نيشـتيمانى و جَيطـر و راثـؤرتى ليذنـةى ذنــان            
بؤ دةسـت نيشـان كـردن و تـةعيني     , لة هةمان كات زؤر خةرةت ئةخؤم كة لةدام و دةزطاي عةدالةت, دةكةم

ضـونكة ئـةوةى تريـان    , متـةزةوج بَيـت  / دووةم, عَيراقـى بَيـت  / يةكةم, ها دوو خاَلةكردنى مودةعى عام تةن
لـة شـوَينان لـة كؤمـةَلطاى مـةدةنى ئةطـةر يـةكَيك        , ئةبَى دةرضووى ئةو ثةميانطاية بَيت, تةحصيلى حاصَلة

, حكةمـة ئيمكانيـةتى لةمة , يان بة مـودةعى عـام بـة تـارخيى رابـردوو دةخيوَيننـةوة      , بيانةوَى بيكةنة حاكم
ئةمـة زؤر موهيمـة   , تَيبينـى وةجهـى نـةزةرد   , مستةواى بردنةوةى لةو دةورانةى كة بينيويـةتى لـةناو دادطـا   

من طرنتى بة برادةرانى ليذنةى ياسـايى و ئـةو كؤمةَلـةى ئـةم قانوونـةى دانـاوة       , لةسةر ماددة ئةساسيةكان
ئـةو برادةرانـة بـة حـةياتيان ئيشـيان دةسـت       , ئةو وةجهة نةزةردة لة كؤمةَلطاي ئةمريكا خبرَيتة ردوو, ئةدةم

 . زؤر سوثاس, ناكةوَى لة دام و دةزطاى عةدالةت
 : معروف مصطفى جعئر بةردَين

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ــرادةرامن  ــى ب ــى ليذنــةى ياســايى بكــةين  , مــن بةعةكس ــةاَلم ئــةبَى سوثاس ــةر  , ب ــةدةر ه ــاَلة بةق ئــةوة دوو س

ئةطـةر ئةمـةش كـةم و كورديـةكى تيـابَى نـابَى ئـةم رةخنانـة         , بؤ ئةكـةن ئيشى ضاكمان , هةموومان ماندوون
, زؤربـةى زؤرى نيسـبيية  , ئينسان خؤى لةدةست خـؤى نييـة  , شووكردن و ذنهَينان/ دوو, ئةمة يةك, بطرين

بةعكسةوة ئةوانةى , يان ناتوانَى ذن بهَينَى نابَى ئةو مةعامةلةى لةطةَل بكرَى, ئةوةى كة ناتوانَى شوو بكات
بؤيـة مـن ثشـتيوانى    , بـؤ مةسـائيلى مـةحاكم   , خَيناندار بن مةشاكيليان زؤرترة لةوانةى كة خَيناندار نييـة 

 . زؤر سوثاس, لةطةَل رايةكةى ليذنةى ئاررةتان و ذنامن, لةرايةكةى جةنابتان دةكةم
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, رتـةى ليذنـةى ياسـايى دةكـةين رةقـةت     ئَيمـة لَيـرة تـةقييمى ئـةو راثؤ    , من جوابى كاك جـةمال ئةدةمـةوة  
ليذنـةى  , ئةطينا تةقييمى ليذنةى ياسايى رةقةت لةوة بكةين زوَلمَيكى طةورة لةخؤمان و لةوانيش دةكـةين 

باوةرديشـتان هـةبَى ئةطـةر    , كـارى باشـيان كـردووة و   , ياسايى لةو دوو ساَلةى رابـردوودا زؤر مانـدوو بووينـة   
َيكى زؤر بةقوةتة قانونـةكان كـة   رلتةر, كومةتةوة وةكو خؤى دةماوةة لة حئةو ثردؤذان, ليذنةى ياسايى نةبا

لةبةرئةوةى لةناحيةى كةرائةت ليذنةكة موتَلةقةن جَيطـاي  , طلةييمان نَيتة سةر, دةرئةضن رَيك و ثَيك بن
ــة  ــاس نيي ــوونةيان  , ب ــةم بؤض ــةاَلم ئ ــةريةتة  , ب ــة ئةكس ــةوةيش ب ــرم  , ئ ــةيان دةط ــى رةئيةك ــةاَلم , ئحتريام ب

هةركةسـَيك  , بؤية موناقةشة دةكةين و, يةكةيان لةطةَل زؤربةى زؤرى راي ئةندامانى ثةرلةمان ناطوجنَىرائ
 . رةرموو صربية خان, ئازادة لة دةربردينى رةئيى خؤى

 : بةردَين صربية غئار امني
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, لـةكاتى خـؤى ئةسـبابى ئةمـة ضـيبووة     , لةرداستى من ثَيم واية هةموو ياسايةك ئةسبابى دانانى خؤى هةية
ئةسـبابى نـنوىل   , من ثَيم واية لةهةموو شتةكان ئةطةر سةيرى نصوصى قورئان بكةين, ئةمة بؤضى هاتووة
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يــةعنى رةطــةز كــةمرت , بــةردَيوةبردنى كــار ئةصــَلى كةرائــةى و لَيهاتنــة لــة ئينســانةكان , بــؤ هــةر شــتَيكى و
, دوايى قسـةى تـرى لةسـةر هةيـة و قسـةى تـر هةَلئـةطرىَ       , ووةئةمةش تووشى خيالرات ب, ئةخوَيندرَيتةوة

كوردَيـك زةواجـى كردبـَى    , ئَيمـة ئةطـةر بـوترَى كضـَيك    , بةاَلم من بة رةد رعليش لةطةَل ئةمة مامةَلـة ناكـةم  
ئةطـــةر , تةبيعيــة ئةمــة ئةديلــةى ئــةوة نييــة     , يــان تَيطةيشــتنَيكى زيــاتر بَيـــت    , خيــربةى زيــاتر دةبــىَ   

خيــربة بــةهؤى , يــان كوردَيــك ذنــى نــةهَينابوو كــةمرت تَيطةيشــتووة, ك شــووى نــةكردبَىبةرامبةرةكــةى كضــَي
ئـةوةيش  , كةرائة و مومارةسة لة ئيشةكة نةك رةطةز و رةرز كردنى شردوتَيك كة لة دةسةاَلتى خؤيان نييـة 

 . سوثاس, بؤية كةرائة ببَيتة مةرج, مةسةلةى زةواجة بةرداستى ئينسانةكان لة دةسةاَلتى خؤيان نيية
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يـةعنى  , شردوت تةنيا هـةر ئـةوة نييـة   , ئةوةى كاك مجال باسى كرد, هةر بؤ تةكيد لةسةر هةندَى قسة كرا
كؤمـةَلَيك  , لةئيـدارةى سـلَيمانى ثَيشـوو دةريكـردووة     011لةو قةردارةى كـة جـةنابى مـام جـةالل لـة ذمـارة       

وةزارةتى عةدل كة ئـةو كةسـةى ئـةو    , ئةطةر داشنةنَيت مةنتيق وا دةَلَى ,نؤ شةردتى داناوة و, شردٍِوتى داناوة
لَيهاتوويى و كةرائةتى و دةست ثـاكى و  , بةتةئكيد ئةو ثرةنسيثانةش ئةبَى هةبَى, مةسةلةية دةيانطرَيتةوة

َيـت و  هةرئةوةندة نيية تةمةنى ئةوةنـدة ب , خيربة دةبَى متةوةرر بَيت, دةبَى هني بَى, كؤمةَلَيك شت هةية
كـاك رتـاح   , ئةوة تةنها بؤ تةئكيدة لةئةصَلى قةردارى حكومةتى عَيراق هاتووة, خةرجيى كوليةى قانون بَيت

 .  نقشبةندى رةرموو
 : بةردَين رتاح عبدا  نقشبندى

 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لَيرة مةبةستى ئـةوة  ضونكة ليذنة قانونى , من ثَيم واية زؤربةى برادةران غةدةر لة ليذنةى قانونى دةكةن

, بـةزؤر مةصـاَلحى ديكـة كـة لـةناو ياسـاكة هةيـة       , ئةوةى ليذنة قانونى نووسيويةتى رةضاو كردنـة , نةبووة
ثَيشـنيار ئةكـةم   , مـن داوا دةكـةم و  , شـوَينَيكى حةساسـة  , شوَينى مةحاكم و قةزايـة , لةبةرئةوة ئةوة شوَينة

ئةو , بةاَلم دينيش ئةو كاتة تةواو دةبَى كة ذنى هَينا, راستة لةئاين وةكو جةنابتان باستان كرد شةرت نيية
بـةاَلم ئَيمـة بـاس لـة ئـاين      , لـة ئـاين شـةرت نييـة    , شوَينة مةبةست ئـةوة نييـة مةسـةلةى دينـى بكةينـةوة     

مةصـاَلحى رةضـاو   , مةبةست لةدين ئةوةية, باس لةئايني بكةين ئةوكات دين تةواوة كة زةواج بكات, ناكةين
داوا ئةكـةم  , بةاَلم من ثَيشنيار ئةكةم ئةو شوَينة جَيطايةكى ثَيويستة رةضاوى بكـرىَ , سةكردينة جَيى سوثا

ضـونكة هـةر يـةكَيك لـة كـورد و لـة كـض كـة         , بـؤ مـةحاكم و بـؤ قـةزاوات    , تةمةنَيك دابنـرَى بـؤ ئـةو شـوَينة    
ةرداســتى مــن ب, بــةر لةهــةموو شـتَيك بضــَيت لــةوَى دامبــةزرَى و ببَيــت بـة قــازى و حــاكم  , تةخـةردوجى كــرد 

, وةكـو وةزيرةكـان  , داوا ئةكـةم تةمـةنَيك ديـارى بكـرى    , ثَيم باشة تةمةنَيك تةقـدير بكـرىَ  , بةباشى نابينم
 . زؤر سوثاس, وةكو  ثةرلةمان بؤ ئةو شوَينة و شتَيكى ثريؤزة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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دين بةتةنيا , ر قسةكانى جةنابتبةاَلم تةعليقَيكى بضووكم هةية لةسة, هةموو ئةوانة شروتى خؤيان هةية
كؤمـةَلَيك شـت هةيـة    , كؤمةَلَيك شروت هةية بؤ تـةواو كردنـى ئيمـان   , بةثَيك هَينانى هاوسةرى تةواو نابَى

رةوةشتى خراث , ئةوةى درؤ بكات ديندار نيية, يةعنى حةريصة, ئةطةر موتةوةرر نةبَى تةواو نابَى ديندار
, سـَى ذن بَينـَى و عةدالـةت ثـةيردةو نـةكات دينـدار نييـة       , دوو, ر نييـة زوَلـم بكـات دينـدا   , بَيت ديندار نييـة 

ماناى واية خـؤت  , لةبةر ئةوة ئةطةر نةصى قورئانى نةبَينت, زؤربةى خةَلكيش ئَيستا دوو ذن زياترى هةية
 .رةرموو كاك شةوقى, و خوا لة قيامةت دةرئةكةوَيت كة ئيماندارى يان نا

 : بةردَين شوقى حسني ابراهيم
 . ةردَين سةرؤكى ئةجنومةنب

بـةاَلم دوو شـت   , دةكرَى ضاوثؤشى لةكةم و كورتييةكانى بكـرىَ , من ثَيم واية لةنَيو كؤمةَلطا زؤر شت هةية
, يان هةوَل بدةين كةمرتين رَيذةى كةم و كورتى تَيـدابىَ , هةية ناكرَى ضاوثؤشى لةكةم و كورتيةكةى بكرَى

ثةيوةنـدى بةضارةنووسـى   , َلةتةش ثةيوةندى بةحوكمةوة هةيـة بةنيسبةت ئةو حا, ئةوةيش علم و حوكمة
تةئسـريى بةسـةر حـةق و حقـوقى     , ضـونكة ئةطـةر كـةم و كـورتى تَيـدابَى حاَلةتـةكانيان      , خةَلكى تـر هةيـة  

رةنطـة ثَيمـان خـؤش    , ئَيمةش موجتةمةعَيكى رَيك وةكو موجتةمةعى ئةوروثى نييـة , خةَلكى ديكة دةبَيت
ــت ــةرةو كؤم , بَي ــةش ب ــةدةنى ئَيم ــةكى م ــني  , ةَلطاي ــتاني بض ــةكى شارس ــةرة و كؤمةَلطاي ــك  , ب ــة رَي ــةالًَم ئَيم ب

ثـَيم وايـة بـؤ ئـةوةى تةئسـري لـة حاَلةتـةكان        , رـةرقَيكى زؤر هةيـة لـة حاَلةتـةكان    , ئيستنساخى ئةوان نيني
حياتى لـة , ئـاررةت / سَى, ثارة/ دوو, مةنصةب/ يةكةم, سَى شت هةية زؤر بةتةئسرية بؤ ئينسانةكان, نةكات

لة برديارى ضارةنووسى كة ثةيوةندى بةحةق و حقوقى , ئينسان بؤ ئةوةى لةحياتى تةبيعى خؤيان النةدةن
ثَيمـان  , لةكؤنـةوة لـة قـانونى عَيـراقيش باشـةتب نةكـةين      , كة موشةرعيش ئةوةى دانـاوة , خةَلكى تر هةية

لـةردووى قةوميـةوة دذ بـة    , ةوةلـةردووى سياسـي  , وابى ئةوةى كة رذَيم دايناوة ئـيرت هـةمووى شـةتب بكـةين    
, بـةاَلم لـةردووى ئيـداري و قانونيـةوة    , بـةئاطر و ئاسـن مامةَلـةى لةطـةَل ئَيمـة كرديـة      , مارةكانى ئَيمـة بـووة  

ثَيم واية ئةو مةرجةش يةكَيكة لةو مةرجانـةى كـة ئَيمـة ثَيويسـتة     , بةرداستى زؤر بةديقةتةوة داردَيذراوة و
, ةر ئةوةى موجتةمةعى ئَيمة رـةرقى هةيـة لةطـةَل موجتةمـةعى ئـةوروثى     رةضاوى بكةين لةب, بيهَيَلينةوة

ئةو شـةرتة مبَينـَى   , بؤية ثشتطريى لةوة ئةكةم, ئةو حاَلةتة رةنطة تةئسريى خؤى هةبَينت لةسةر برديارةكان
كـة لةموجتةمـةعى ئَيمـة    , هةروةها حاَلةتَيكيشة بؤ ئةوةى تةرةهومى ئةو حاَلةتـة ئيجتيماعيانـة بكـات   , و
 . زؤر سوثاس, وودةداتر

 : بةردَين حممد ررج ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

دةبوايــة , عةرةبيةكــةم ال نييــة, ئــةَلَى شــووكردن, الم وايــة نةصــةكة طررتــى لــة مةســةلةكة دروســت كرديــة
لةبــةر ئــةوة داوا ئةكــةم لــةم رةشنووســة ئــةوة   , بــؤ ئــةوةى كــوردو كــض بطرَيتــةوة , هاوســةرطريى بنووســرَى

يـةعنى نـابَى موداخةلـة لـة هـيض شـئنَيكى       , زةواج شـةئنَيكى ئيختياريـة  / دوو, ئةمة يةك, سةر بكرَيتضارة
ــةيت  ــارى بك ــة  , ئيختي ــةرعى زةواج ــوا موش ــادةم خ ــةوة  , م ــى لةئةساس ــتَيكى دين ــةعنى ش ــة  , ي ــاوة ك وا داين
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بـةَلَى ئـةبَى وا    ,ئةطـةر نـاتوانَى كـةس ئيجبـارى بكـات     , مةطةر يةكَى لـةخؤى برتسـىَ  , ئارةزوومةندى تَيدابَى
ئــةطينا ئينســانةكة , خــؤى هةســت بــةوة بكــات كــة ثَيويســتى ثَييــةتى ئينجــا ئةضــَيتة قــاَلبَيكى تــر , بكــةيت

بةاَلم ئةمةى بكةينة مةرجَيك بؤ دابـني  , ئيختيارى خؤيةتى هيض كةسَيك ناتوانَى ئةوة بسةثَينَى بةسةريدا
لةطـةَل ئةوةشـم شـَيخ رـةتاح     , سـةى كـة كرديـان   مـن ثـَيم وايـة ئـةو ق    , ئـةوة بةحسـَيكى تـرة   , كردنى شـتَيك 

ــةين  ــةن بك ــةجياتى زةواج تةم ــارة   , ل ــةرؤك كؤم ــى س ــةكان ه ــتة موهيم ــةقانون لةثؤس ــة , ل ــةرؤك هةرَيم , س
لةبــةر ئــةوة ئَيمــةش ثشــتى ثــَي , هــى هــةر شــةئنَيك هةيــة تةمــةن كــراوة بةمــةرج , وةزيــرة, ثةرلــةمانتارة

 05حاكمَيـك لةتةمـةنى   , ئةطـةر نـا وا رـةرز بكـةين    , بكرَيـت تةمـةنَيك ديـارى   , ببةستني لَيرة شتَيكى باشة
كوا , باشة لةم تةمةنة كوا خيربة, يةعنى ماناى واية ئيستعدادى هةية بَيتة ئَيرة, ساَلى ذن و منداَلى هَيناوة

يةعنى ثَيم واية زؤريان طـرذى  , ئةوانةى كة ذن و مَيرديان كردووة, شَيخ جةعئةر باسى كرد, تةجروبةيان
 .سوثاس, لةبةر ئةوة ثَيم باشة ئةو تةمةنة بكةينة مةرج, لة ثةيوةنديةكانهةية 

 (: زانا)خضر بةردَين قادر سعيد
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطـةر قسـةكانى خـؤت تـةئجيل     , جةنابت يةكةم كةس بووى قسةت كرد لـةو مةوزوعـة  , من تَيبينيم هةية
ئةنـدامانى  , ر ئـةو رةئييـة بةدواكـةوتووت وةصـف كـرد     بةتايبةتى كة حوكمـت دا بةسـة  , كردبا باش تر بوو

نـاتوانني ديئـاعى لَيبكـةين    , بةدواكـةوتووت وةصـف كـرد   , ثةرلةمان ئةو قانونةى كة حكومةت دةريكـردووة 
ليذنةى قانونى كة ئةو ثَيشنيارةى كردية  هَيرشَيكى زؤر كراية / دوو, ئةوة يةك, نةوةكو بَلَيني دواكةوتووة

ثرسيشـمان كـردووة لـة مـودةعيى     , وةكو قـانونى ركرمـان كردتـةوة و   , مة وةكو ميهةنىبةهةر حاَل ئَي, سةر
, بةقةناعةتى خؤمان قانونى وامان ثَيبـاش بـوو  , عامةكان و بةو خةَلكةى كة لةسةر سلكى قةزا ئيش دةكات

ةس و كـار  داك و بـاوك و كـ  , ذن كوا تاوانبـارة , ئةطةر نا ذن هيض تاوانةكى لةسةرة ئةوة نيية كة شوو ناكات
بـؤ  , ئَيمة ثردؤذةيـةكى ترمـان بـؤ هـاتووة    , من ثشتطريى لة رةئيى وةزير دةكةم, مةسةلةيةك نيية, تاوانبارة

زؤر , ئةوكاتة موناقةشةى لةسةر بكةين, بؤ ئةوةش نةكةينة يةكَيك لةو تةعديالتانة, تةعديلى هةمان ياسا
 . سوثاس

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ركرةكة هةندَيك مونتةَلـةقى  , مةبةستم ئةوة نةبوو هةموو ريكرةكة دوا كةوتووة, من كةومت دواكةوتوويى

هةر يةكَيك بةثَيى , هةندَيكيشى ئيجتيماعيية, هةندَيك مونتةَلةقى سةقارية, هةندَيكى دواكةوتووة, دينية
ــات   ــى دةك ــؤى هين ــةقى خ ــةيت  , مونتةَل ــوانى بك ــئى دةت ــَى وةص ــة , س ــى تياي ــةقى دين ــةق, مونتةَل اتى مونتةَل

ئةو جؤرة رةئيةى بـؤ  , لة مونتةَلةقاتى سةقارى طةورة دةبَيت, مونتةَلةقى سةقارى تياية, ئيجتيماعى تياية
, تةجروبـةى دنيـام نـةديبا   , من رةنطة ئةطةر زؤر سةرةرم نـةكردبا , ثةيدا دةبَيت كة زؤربةى ليذنة داويانة

ثـَيم وايـة هينةكـة جـانبى زؤرى     , طم بـؤ دابـا  منيش لةطةَل ئةوانة دةن, لةماَلَيكةوة تةربيةكرابام رةنط بوو
ئةطـةر وا تَيطةيشـتوون تكـام وايـة     , توهمةش نيية بـؤ هـيض يـةكَيكتان   , مونتةَلقاتى جياوازيشى تياية, تياية

, بةاَلم هةندَيك كةس لة بريى دواكةوتوويـة , ئةو توهمة حةقم نيية بَلَيم ئةوة دواكةوتووة, راستى بكةنةوة
ــات هةنــدَيك كــةس لةدينــةوة  ــات   , وا تةصــةورد دةك ــني دةك ــؤى ه ــارى خ ــارن ك ــةر موح ــدَيك كــةس لةب , هةن

بـةاَلم  , خؤ ئَيمة ئَيستاكة هةر هةموومان رةئيةكمان هةية لة مارةكانى ئاررةتان دةكـةين , ثةروةردةى خؤى
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ئـةو سـةقارةتة دوو هـةزار     كةواتـة , هةر يةكة كة دةطاتة سةر زاتى خؤى وةكو ئـةوة نييـة كـة قسـة دةكـات     
مةبةســتمان لــة موناقةشــةكردنى هــةر  , بــةاَلم ئــةوةى خراثــة دةبــَى بيطــؤردين , هــةر لــةدَلمان مــاوة ييةســاَل

 . رةرموو ظيان خان, هةر ئةركارَيك ئةوةية, ياسايةك
 : اشاث خضر بةردَين ظيان ا د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ا شـةرت نييـة مـةرجى هاوسـةرايةتى     كةو, لةطةَل رةئيى سةرؤكايةتيمة, من لةطةَل رةئيةكةى ليذنةى ذنامن

زانياريان كةمة و ئازارةكانى ذيانى خَينانـى  )لة راثؤرتةكةى ليذنةى ياسايى دةَلآ / دوو, ئةمة يةك, هةبَيت
ــو        ــةكانى وةك ــاترى لةبابةت ــارةزايى زي ــةواو ش ــَيوةيةكى ت ــةذياون بةش ــة ن ــةبارو دؤخةك ــة ل ــارةزايان نيي و ش

دةَلـَيم ئةطـةر   , مـن لةردوانةطـةى خـؤم تةماشـاى دةكـةم     , (نـى تَيناطـات  باوكايةتى و دايكايـةتى و ذيـانى خَينا  
زياتر ركرةكةى صارة و زيـاتر  , بةعكسةوة كض زياتر ثابةندة بةدةوامةكةى, بَيتوو هاوسةرطرييشى نةكردبَى

ــات و  ــؤك دةكـ ــةكةى داكـ ــةَل ئيشـ ــتووة و , لةطـ ــةى تَيطةيشـ ــةبارؤخ و وةزعةكـ ــاتريش لـ ــةدواى , زيـ ــاتر لـ زيـ
بـؤ هاوسـةرى   , اليةك بؤ منـدالَ , ةعكسةوة ئةطةر هاوسةرطريى بَيت عاتيئةكةى دابةش بووةب, ئيشةكةيةتى

, بـةاَلم مـةرجَيك هـةبَى بـؤ كـض يـان كـورد هاوسـةرطريى نـةكردبىَ         , مـن لةطـةَل ئـةوةدا نيـيم    , و بؤ ماَلـةوةي 
يـةتى ئـةو   ئـةوكات حـةقى خؤ  , ساَل لة خنمـةت  14ثاش , تيكستَيك هةبَى لةسةر بنةمايةكى زانستى بكرَى

 . سوثاس, ثؤستة بطرَيت
 : ركىةردار صباح بوزو هةبةردَين س

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى دةبينم مةوزوعةكة وةها ضووة كـة داكـؤكى   , بة حقيقةت ئةو مةوزوعة هيض عيالقةى بةذنان نيية

مـن ثـَيم سـةيرة    , ييـة ئةو ثرؤذة كة هاتووة بةشَيوةيةكى غةَلـةت هات , خؤى وا نيية, لةمارى ئاررةت دةكات
لةقسةى برادةرانيش ديار , ئةوة تةميينة دذى ئةوانةش, يةعنى بؤ ذن دةربكرَى لةوة, ئةو ثرؤذةى ناردووة

هـةروةها عيالقـةى   , وةكو شَيخ رةتاح شةرحى كرد و, عيالقةى نيية بةدين, بوو كة عيالقةى نيية بة ذنان
كـة  , ئةوانـةى لةطـةَل ئـةو ثرؤذةيـةن مانـاى ئـةوة نييـة       يةعنى , بةوةى كة ثَيشكةوتووخوازَيك يان نا, نيية

هـةموو مةوزوعةكـة ئةوةيـة    , ئةوانةى كة لةطةَلى نـيني مانـاى ئـةوة نييـة كـة رةجعـني      , ثَيشكةوتووخوازن
هةنـدَيك كـةس لةطـةَل ئـةو     , هةندَيك كةس لةطةَل ئةو مةعيارةية, هيضى تر نيية, مةعيارَيكى ئةكادمييية

بــةردةئيى مــن , ثــَيم وايــة ثؤســتَيكى زؤر حةساســة و, ا و ثؤســتى ئيــديعاى عــامثؤســتى قــةز, مــةعيارة نييــة
من لَيرة وةكو ئةنـدام ثةرلـةمان دةمـةوَى مومتـةئني مب لـةمارى      , حةساس ترة لةوةزيئةى ئةندام ثةرلةمان

ك نةك هةر تـةنيا رةضـاوى بةرذةوةنـدى ضـينيَ    , بةردةم داواكارى طشتى, هاوواَلتى كة دةضَيتة بةردةم دادطا
زؤر , بؤيـة مـن دةستخؤشـى لـة ليذنـةى ياسـايى دةكـةم       , ئةوانةى كة دةيانـةوَى ببنـة داواكـارى طشـتى    , بكةم

 . سوثاس
 : بةردَين عمر عبدالر ن على
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 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم , هةر تايبةتة بة ذنانةوة, بةتةئيكد ئةو قسانةى كةكاك سردار لةطةَل هةندَى لة برادةران باسيان كرد

ئةوةش , بةنيسبةت ثياوانةوة كة شةرتَيكى ئةساسى تياية, با ئَيمة بطةردَيينةوة سةر قانونى سوَلتةى قةزائى
ئةمة هةرضةندة خاصـة  , كاتى خؤى هاتة بةردةم ثةرلةمان كة ئةبَى ثياو متةزةوج بَى ئينجا ئةبَيتة حاكم

رَى ياسـايةكمان خوَينـدةوة ئـةو ياسـاية     ثيَـ , بةاَلم هـةروةك جـةنابى وةزيـر ئيشـارةى ثَيـدا     , بة ئيديعاى عام
خـاوةنى قـةرار وةزيئةيـةكى    , كـةبووة دادوةر يـةعنى خـاوةن قـةرار    , دةسةاَلتى ئيديعاى عام دةكاتـة دادوةر 

ثَيم باشـة وةكـو ثرؤسـةيةكى دميـوكراتى     , من لةمارى ئاررةتان كةم ناكةمةوة بةنيهائيى, حةساسة و طرنطة
لةوانةية ذنـةكان زؤر بةكارةئـةت تـر    , هيض رةرقَيكى موحتةمةل نيية ,كة ئَيمة هةموومان ثيادةى دةكةين

ــن  ــةتر ب ــركرت و زؤر بةقابيل ــان     , و زؤر زي ــةتى لةســةر ئاررةت ــةاَلم ئــةو رةئيــةى كــة ليذنــةى ياســايى داوي ب
ضـونكة ئيـديعاى عـام صـيئةتى     , من ثَيم واية ئةو رةئيية جـانبَيكى ئيجـابى زؤر طـةورةى تيايـة    , بةتايبةت

ــاكم وةرئــ  ــة     ح ــةمان داي ــت ثةرل ــة لةدةس ــازةى ك ــة ت ــةو قانون ــةكَى   , ةطرن ل ــةزائيى ي ــوَلتةى ق ــةقانونى س ل
ئةطةر بَيتـو لَيـرة ئَيمـة    , لةشةرتةكانى دادوةر ئةوةية ئةبَى متةزةوج بَيت بةنيسبةت ثياو و بةنيسبةت ذن

ضـونكة لـةقانونى   , ةئةى حاَل ضى ئةبَى بةنسبةت ثياوةكانةو, لةم ئيديعا عامة بةتةنيا ئاررةتامنان دةركرد
بةرامبـةر بةمـة ئينديواجيـةك دةبيـنني لةيـةك      , سوَلتةى قةزائي اليةزال بةشى ثياوان ماوة بة متةزةوجى

, لةبةر ئةوة من ثَيم واية ئةطةر ثةرلةمان ئةمة راطري بكات, ئةم يةك قانونة هى يةك موئةسةسةية, قانون
بؤ ئـةوةى ئينديواجيـةت   , كارى طشتى دةكات بة دادوةرهةتا وةكو ئةو ياسايةى كة ساَلحيةتى  جَيطريى داوا

من ثَيم واية رايةكةى ليذنـةى  , ئةطةر ئةوة ناكات, لةيةك قانون نةبَيت كة لةيةك موئةسةسدا ئيش ئةكات
 . زؤر سوثاس, ياسايى رةئيةكى زؤر صائيبة و لةشوَينى خؤى داية

 : هالة سهيل وادى 1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بةرداستى داواكردنى ئةو راطرتنة ناعةدالةتى ثَيوة ديارة بةنيسبةت ئـةوةى  , قسةكانى من كاك عومةر كردى
بةنيسـبةت  , يةعنى ماناى واية راطرتنةكـة تـةنيا ذنـان دةطرَيتـةوة    , كة تةرنيل دةدرَيتة ذنان لةسةر ثياوان

, ئةطةر بةنيسبةت ثياوانيش رةرن بكرَى ثَيم باشة, بةنيسبةت ثياوان هةر دةمَينَى, ذنان رةرن دةكرَيتةوة و
ــىَ    ــار دةب ــوة دي ــاتر ثَي ــةتى زي ــىَ   , عةدال ــار دةب ــوة دي ــاتر ثَي ــانى زي ــبةت   , يةكس ــةرجى زةواج بةنيس ــةر م ه

 . زؤر سوثاس, هةردووكيان وةكو يةك حيساب بكرَى
 :بةردَين مال سعدالدين مال عبدا  مولود

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
كة بةَلقيسة يةك , ضونكة خواى طةورة باسى بةَلقيسة دةكات, عيالقةى بةدينةوة نييةبيدايةتةن قةزيةكة 

عيساش , نَيريشى تيا نووسراوة, عيالقةى بةهةردوو رةطةزةوة هةية, مةليكة بوو, مةملةكةتى لةدةست بوو
ــةبوو   ــى ن ــوو ذن ــةر ب ــك , ثَيغةمب ــةوة جانبَي ــات    , ئ ــاررةت دةك ــةتى ئ ــاتر خنم ــة زي ــةو قةزيي ــةوة ئ  بةعةكس
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زيــاتر مةشــاكيلى غــةدر  , ئَيمــة لةمــةحاكم زيــاتر مةشــاكيلى ئاررةتــة  يةيــضــونكة ئَيســتا قةز, لةمــةحاكم
زيـاتر موليمـة بةقةزايـةى زةواج و منـداَل     , ئيحتيماىل هةيـة ئـةو ذنـةى كةشـووى كرديـة     , لَيكردنى ئاررةتة

جـا مـن   , و ئاررةتـةى دةكـاتن  يان منداَلةكـةى لـةالى كـَى مبَينَيتـةوة زيـاتر ديئـاع لةقةزييـةى ئـة        , لَيستاندن
 . لةطةَل رَينمدا, ثشتيوانى لة ليذنةى ياسايى دةكةم

 : بةردَين سؤزان شهاب نورى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بـؤ تـةنهاش بـؤ ذن ئيلغـا بكرَيتـةوة     , بؤضى شووكردن بووةتة مـةرج , من تةنها تةعليقم لةسةر ئةوة هةية
 . زؤر سوثاس, لةطةَل ئةوةم, بؤ كورد و كضيش بةهةمان شَيوةبَيت ,تكام واية بةضاوى يةكسانى سةير بكرَى

 : شكرية رسول ابراهيم 1بةردَين د
 .  بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, بـؤ كضـة يـةكَى ئـةَلَى شـووتكردووة و     , لةناو قةواعيدى ميللةتيشدا كة دةَلَيى شووكردن, لةردووى زمانةوة و
بـةثياو  , تايبـةت بـةكض  , سى كورت كراوةتـةوة بؤتـة شـووكردن   شةوهةرى رار, شووش لة شةوهةرةوة هاتووة

جــا لةبــةر ئــةوة مــن ثــَيم بــاش بــوو مــةرجى شــووكردن و ذنهَينــان دابنــرَى هــةردوو   , ئــةَلَين ذنــت هَينــاوة
بةرداستى لةبةر ئةوةى تةشةنوجاتى تَيكةوت حةزم / خاَلى دووةم, ئةمة خاَلى يةكةم, رةطةزةكةى دةطرتةوة

بؤ كضـيش  , بؤ كورد, لةطةَل قابليةت و لَيهاتوويى هةموو خاَلةكانى ترم, ةشةنوجاتة بَيتئةم جؤرة ت, نةكرد
, يـان زؤر دانـة حاَلـاتى ترمـان هةيـة     , يان ئةو كضة شوو نةكات, قةدةر واى خواستووة ئةو كوردة ذن نةهَينَى

انى مـن ئةمـة نةيكةمـة    طوناحـة بـةي  , ئَيستا ئاررةتى وا لَيهاتوومـان هةيـة لـةزانكؤ دكتؤرايـان هةيـة لةياسـا      
, ثياو سوَيند دةخوات بؤ زيرةكى ئةو, سوودى لَينةكةم و هى وامشان هةية لةكوليةى قانونة, مودةعى عام و

با , اليةنَيكى ميانردةوى, اليةنَيك توندردةوى, لَيرةدا من دوو جؤرة هةستى ثَيدةكةم, كةضى ذنيشى نةهَيناوة
بؤ هةموو داردشتنَيك لةم جؤرة كةمن مةبةستم ليذنـةى قـانونى   , نئَيمة رةضاوى اليةنة ميانردةويةكة بكةي

 . زؤر سوثاس, مةبةستم بريو بؤضوونى ئَيمةية لةطةَل ئةم سةردةمةدا, نيية
 : سرين حممد صاحلةبةردَين ن

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
با لةسةر ئةساسى , ستةئةطةر ئةم مةرجة هةبَى كضان بَي بةش دةبن لةو ثؤ, داواكارم كة ئةم مةرجة نةبَى

ثشـتطريى  , لةهةمان كـات قسةكانيشـم زؤر كـران نامـةوَى دريـذةى ثَيبـدةم      , ثسثؤرد و توانا و لَيهاتوويان بَيت
 . زؤر سوثاس, ليذنةى ذنان دةكةم

 : رمضان غئور ناصح1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

مـن ثَيمـوا نييـة ئـةو     , نهَينـانى تَيـدا نـةبىَ   مـةرجى شـووكردن و ذ  , بةرداستى منيش لةطـةَل ئـةو بؤضـوونةم   
يـان مامؤسـتايةتى   , مـن ثـَيم وا نييـة ئيـديعاى عـام     , حوجـةتَيكى طـةورة بَيـت   , حوجةتةى كةوا باس دةكات

حةساسرتة و كاريطةرتر بيًَت لة ئةندامى ثةرلةمان و لةوةزير و لة سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران و سةرؤك 
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ئَيسـتا سـةرؤك   , يـةعنى سـةرؤك كؤمارَيـك   , كةمان قبوَل نـةكرد  11يى كة بةداخةوة بؤ مامؤستا رؤ, كؤمار
ةكةشـيان   11ئَيمة ضووين بـؤ مامؤسـتايةتى    , وةك عةدنان ثاضةضى, ساَلة 15كؤمارَيك هةية كة عومرى 

ئَيمة ضارةنووسى , هةروةها بةنيسبةت ئَيرة ئةندام ثةرلةمان حةساسرتة يان ئيديعاى عام, بة قابيل نةزانى
لةبةر ئةوة مـن  , كامةيان موهيم ترة, رؤذانة موناقةشةى ميللةتَيك دةكةين, ةتَيكمان لةبةردةستى دايةميلل

مـن هـةردةم ثشـتطرييامن    , لةطةَل رَينمدا بـؤ ليذنـةى ياسـايى   , كةوا ديارى كراوة يلةطةَل ئةوةم ئةو مةرجة
ة مــةرجى ذنهَينــان و شــووكردن ثــَيم وايــ, بــةاَلم مــن لَيــرة لةطــةَل ئــةو بؤضــوونةى ئةوانــدا نيــيم, كــردووة

سـاَل زؤر   34ثـَيم وايـة   , ساَلةكة دابنرَى باشـرتة  34ئةطةر بؤ تةمةن , باسى تةمةن كرا, والبربدرَيت باشرتة
 .و سوثاسملةطةَل رَين ,لةو تةمةنة ئةبَيتة خاوةن تةجروبةيةك, ئةو موشكيلةمشان نامَينآ, باشة ئةوكاتة

 (: كىول كةركوكما 1د)بةردَين حممد قادر عبدا 
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمــة , لةرداســتيدا ئــةو تةشــةنوجةى روويــدا كــة ئــةمر كــرا شــةتب بكــرىَ  , بــةردَينان ئةنــدامانى ثةرلــةمان
كةسـيش  , هةموومان خوشك و براى يةكني وةكو يةك عائيلة لةبةرذةوةندى خةَلكى كوردستان كار دةكـةين 

بؤيـة ئـةم بةردَينانـةى كـة لةليذنـةى      , لـة هـةموو شـتَيك   , لـة برديارَيـك   ,نيية تووشى هةَلة نةبَى لة قةرارَيك
ئـةوانيش تووشـى   , ئَيمة زؤربةى جار تووشى هةَلـة ئـةبني  , ياسايى كار دةكةن ئةوانيش وةكو ئَيمة بةشةرن

, ئةمة رةئيَيكـة و , ئيحتيمالة بة بؤضوون و بريى خؤيان ئةم مةرجةيان بة بةرذةوةندى زانيبَى, هةَلة دةبن
بؤية ئَيمة بةثةسندى ئةزانني ئـةو برديـارةى حكومـةت كـة     , ئيحتريامى هةموو رةئيةكيش ثَيويستة بطريَيت

ايقاف العمل بشرط الزواج املنصوص عيله يف )يةعنى شتَيكى باشة لَيرة ئةَلَى , دةكاتن 01ئيلغاى ماددةكةى 
خراثـةى كـة ئـةبينَى مـارى مرؤظـى      يـةعنى ئـةو شـتة    , يةعنى ئيشى ثَينـةكرىَ , (01الفقرة االوىل من مادة 

ــردووة ــل ك ــدى     , ثَيش ــة لةبةرذةوةن ــر ئيحتيمال ــكلَيكى ت ــة لةليذنــةى ياســايى بةش ــَي ئــةم بةردَينان ــةوة البض ئ
ئةطةر ئةنـدامانى ليذنـةى   , ئةخرَيتة دةنطدانةوة, رةئيى ئاخرييش بؤ ئَيوةى بةردَينة, ئيجتيماعيان بينيبوو

ئةطـةر سةحةبيشـيان نـةكرد هـةر سوثاسـيان      , ثاسـيان دةكـةين  سو, ياسايى موقتةرةحى خؤيان سةحب كـرد 
 . زؤر سوثاس, بةاَلم رةئيى رةئيى ثةرلةمانة, دةكةين

  (:بانى مارانى)عبدا  قادر عثمان بةردَين
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ذوورةى كـة   لـةو , ئةو وشـةى لَيـرة بـةكارى هَينـا لـةم ذوورة ناوةشـَيتةوة      , من لةطةَل رَينم بؤ مامؤستا كاكة
 . سوثاس, وشةكى جوان نةبوو بةكارى هَينا, داوا دةكةم سةحبى ئةو وشة بكاتةوة, دانيشتووة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئـةويش دةنطـى نـةكرد   , بةقسـةى مـن دةكـةن   , قةرارم دا شةتبى بكـةن , من خؤم ومت كة رةئيس ثةرلةمامن

قةرارةكة يـان قسـةكة   , شةتب دةكرَى, كرد شةتب بكرَىلةثةرلةمان كة سةرؤكايةتى داواى , يةعنى مواريقة
, ئَيستا ثَيم واية ليذنةى ياسايى موقتةرةحةكةيان زؤر قسةى لةسةر كرا, قبوَل نةكراية بؤية شةتب دةكرَى

ــةش  ــةر ثرؤذةك ــرا و , هــةروةها لةس ــد ك ــةبوو و , دةوَلةمةن ــاوازيش ه ــوونى جي ــةعلوماتيش الى , بؤض زؤر م
كـَى  , ش هـةموو شـتَيك ثـرؤذةى موقتـةرةحى ليذنـةى ياسـايى دةخةمـة دةنطـةوة        ثَي, هةموومان روون بؤوة
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يـةعنى ليذنـةى قـانونى    , بـةوةى كـة رةرـنى رةئيـى حكومـةت دةكـات      , لةطةَل موقتـةرةحى ليذنـةى ياسـاية   
حكومةت ثردؤذةيةكى ناردووة دةَلآ , لةسةر ئةو ثرؤذةى كة لةاليةن حكومةتةوة هاتووة, تةقريرى نووسيوة

مـةرجى شـووكردن   , شةرتى داناوة بؤ ئةو وةزيئةية, دةرضووة 1929ةى حكومةتى عَيراق ساَلى ئةو قةرار
يةعنى مواريق نيية بة ئيلغا كردنى , ليذنةى ياسايى رةرنى ئةو موقتةرةحةى حكومةتى كردووة, بؤ كضان

بةرزبكاتـةوة؟   دةستى, رةرنى ثرؤذةى حكومةت بكرَى, كَى لةطةَل موقتةرةحى ليذنةى ياسايية, ئةو قةرارة
, دةنـط  04, دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون   , كَى لةطةَل موقتـةرةحى ليذنـةى ذنانـة   , دةنط 00, رةرموون

لةئةصـَلى ثردؤذةكـة كـة هـاتووة     , دَيينة سـةر ثردؤذةكـة  , كةواتة موقتةرةحى ليذنةى ياسايى رةت دةكرَيتةوة
ند موالحةزةيـةك درا لةاليـةن ضـةند    لةكورديةكـةى ضـة  , بةعةرةبيةكةى رةرقى هةيـة لةطـةَل كورديةكـةى   

ــآ  , ثيــاويش بطرَيتــةوة, دةبــَى بةتــةنيا ذن نةطرَيتــةوة , ئةنــدامانى ثةرلــةمان لةكورديةكــةى وا هــاتووة دةَل
دةبـَى  , كةواتـة عةرةبيةكـةش دةبـَى وابـَينت    , (راطرتنى كاركردن بةمةرجى هاوسـةر بـوون واتـة ذن و ثيـاو    )

ئةطـةر بةعـةرةبيش   , ثَيويست بة تةعـديل ناكـات  , كة بةكوردى هاتبَىئةطةر ثرؤذة, (لالناث والذكور)ببَيتة 
ةكـةش خبرَيتـة سـةر    (ذكـور )كَى لةطةَل ئةوةية , (بالنسبة لالناث والذكور)دةبَى عةرةبيةكة بكرَيتة , هاتووة

, كَى لةطةَل نييـة , كورديةكة تةواوة, تةنيا لةعةرةبيةكةى, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, ئةصَلى مةشروع
كـةقبوَل  , تةبعـةن ثـرؤذى حكومـةت ئةكسـةريةتى وةرطـرت     , بـةكؤى دةنـط  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

, سَى برادةريش ئاماذةيان ثَيكـرد , دوو, موقتةرةحَيك جةنابى وةزير ئاماذةى ثَيكرد و, بكرَى بؤ  موناقةشة
رـةرموو جـةنابى   , ى بكـةين تـةئجيل , كآ لةطةَل ئةم موقتةرةحةية كة ئةم قةرارة دةنطى بـؤ نـةدةين ئَيسـتا   

 .وةزير ض موقتةرةحَيكت هةية
 (:وةزيرى داد/)بةردَين راروق مجيل صادق
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

وا ثَيدةضى برادةرانى ثةرلـةمان هةنـدَيكيان وا تةصـةورد    , من روونكردنةوةيةكم هةية, ثَيش هةموو شتَيك
تواناى هةية ببَيتـة  , ئةطةر ذنى هَينا يان مَيردى كرد ,ئةوةى كؤلَيذى ياساي تةواوكرد دةست بةجَي, دةكةن

يـةكَي ئةطـةر كوليـةى تـةواو     , سـاَل خدمـةى قـةزائيى هـةبىَ     14دةبـَى  , تةبعيى شتى وا نيية, مودةعى عام
بةنيسـبةت مـودةعى   , سـاَل خدمـةى قـةزائى هـةبىَ     14بةنيسـبةت حـاكم دةبـَى    , سـاَلة  00عومرى , كردبَى

ئينجـا حـةقى هةيـة تـةَلب     , سـاَلى تـةواو كردبـىَ    30ايـة بـةالى كـةمى دةبـَى     مانـاى و , عاميش هةشـت سـالَ  
ثـَيم  , يان مودةعى عام, بةسَى ساَل قبوَل دةكرَى ببَيتة حاكم, بةدوو ساَل, مومكينة بةساَلَيك, تةقديم بكات

بَيتـة  دةتـوانَى ب , يةعنى هةر ئةوة نيية خـةَلك كوليـةى تـةواو كردبـىَ    , خؤش بوو ئةو روونكردنةوةى بكةم
يـةعنى دةركردنـى قـانون    , من هةروةك ثَيشـرت كـة لةسـةرةتاوة باسـم كـرد     / دووةم, يان مودةعى عام, حاكم

, يـةعنى حةقـة دراسـةت بكـرَى لةهـةموو اليانَيكيـةوة      , لةاليةن ثةرلةمانى كوردستانةوة شتَيكى ئاسان نيية
بؤيـة مـن   , نةكرَى لةو مةسـةالنة  قةرارات بةعاتيئة و تةسروع, ئاسارى هةية, ضونكة ئةوة مةشاكيلى هةية

ثـَيم باشـة ئـةو    , ثَيم واية دةركردنى قةرارَيكى ئةوها كؤمةَلَيك مةشـاكيل بـؤ وةزارةتـى داد دروسـت دةكـات     
مةسةلةى كة رةبتى هةية بة مةسـةلةى قـانونى سـوَلتةى قـةزائيى وةك كـاك عومـةريش جـةنابى ئامـاذةى         
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ئينجـا  , ئةوكاتـة هةركةسـةو رةئيـى خـؤى بـدات     , شة بكرَىهةمووى رةبت بكرَى و بةيةكةوة موناقة, ثَيكرد
 . زؤر سوثاس, ئةوةى كة ثةسند نيية ئةوكات  ثةسند نةكرَى, ثةسند بكرَى, ئةوةى كة ثةسندة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةتةئكيـــد ئةنـــدامانى ثةرلـــةمان دةزانـــن شـــردوتى , بـــؤ روونكردنةوةكـــةت, زؤر ســـوثاس جـــةنابى وةزيـــر

, سـاَل بَيـت   1, ساَل بَى 14ئيرت يةعنى , ن ئيديعاى عام كةوتت خيربةى ئةوةندة ساَلةى هةبَىيا, حاكميةتى
, سـالَ  00خةَلك كة كوليـة تـةواو دةكـات تةمـةنى     , ساَل كةمرت نيية 34يةعنى ئؤتؤماتيكيةن تةمةنيان لة 

بـةاَلم ئـةو ثـرؤذة     ,ئـةوة مةعرورـة  , سـالَ  30يـان   31ئـةوة دةبَيتـة   , هةشت ساَليشى خبةرة سةر, ساَلة 03
جةنابيشـت مواريـق   , مـةنتيق وا دةَلـآ  , ئـةو ثـرؤذة لةاليـةن حكومةتـةوة هـاتووة     , ديراسةت كراوة بةرداستى

نيـوى كوردسـتان كـة دوو    / دوو, ئةمـة يـةك  , بةئيمناى جَيطريى سةرؤك حكومةتـةوة بؤمـان هـاتووة   , بووى
( مـام جـالل  )رارى سـةرؤكى هـةرَيمى ئـةوكات    بةقـة , ئةم شةرتةى البـردووة , ئيدارةى سلَيمانى, ئيدارة بوون

كةواتـة لـة ئيـدارةى سـلَيمانى     , ئـةو شـةرتةى تَيـدا نييـة    , نؤ شةرتى تَيداية بؤ دامةزراندن, ئيمناى كردووة
ليذنـةى داكـؤكى كـردن لـةمارى     , لَيرةشدا ليذنةى قـانونى ديراسـةتيان كـردووة   , جَيبةجَى دةكرا ئةو قانونة

, برييـان لَيكردؤتـةوة  , ئةندامانى ثةرلةمان ثـاش خوَيندنـةوةى يةكـةم   , كردووة ئاررةتان و ذنان ديراسةتيان
ثةرلـةمان ثشـتطرييان    كيمن هةرئةوةندة موقتةرةحةكـةى جـةنابت ضـةند ئةنـداميَ    , لةبةرئةوة هني كراوة

 رـةرموو , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون   , كَى لةطةَل ئةوةية تةئجيلى بكةين, بؤية بووة موقتةرةح, لَيكرد
 . ناصح 4د

 : رمضان غئور ناصح1بةردَين د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمـة مـادام   , ئةمـةش نينامـى نييـة   , تـازة ثةيـدا بـوو   , ئةو موقتةرةحةى جةنابى وةزير هى ئَيستا كة وتـى 
 . لةبةر ئةوةى بؤضوونةى, ئةو مةشروعة هني بكرَى, موناقةشةمان كرد

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم هةنـدَيك لةئةنـدام    , راسـتة , يـر كـة رةئيـى وت نابَيتـة موقتـةرةح     جـةنابى وةز , ةروم بكةناصح ع 4د

بؤية كة ضـوار ئةنـدام شـتَيكى وت    , ثةرلةمانةكان لة قسةكردنيان ئيشارةتيان بة قسةى جةنابى وةزير كرد
رةرموو , رةتى ثَيكردجةنابى وةزير ئيشا, دةبَيتة موقتةرةحى هةندَيك لةئةندامانى ثةرلةمان, شتَيكى تازة

 . كاك ئيحسان
 : بةردَين احسان عبدا  قاسم
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

يـةك ليذنـةى   , ئةكسـةريةت كـرى  , دوو تـةردحى تـةردح كـرى   , دوو ليذنة, ئةو ثرؤذةية الى حكومةتى هاتيية
, دةكــاتن وليذنــةى مــارى ئــاررةت ثشــتطريى ثــرؤذةى حكومــةت   , يــةك ليذنــةي ياســايية , مــارى ئارةرتييــة

 . ثةسندى كردية
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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دةنطمان دا كة ليذنـةى ئاررةتـان   , وةكو ثرؤذةى حكومةت موناقةشة بكرَى, ئةوة نوقتةى نينام نيية, ببورة
دا كـة ثـرؤذةى حكومـةت ببَيتـة     دةنطمانـ , ةكـاتن ثشتطريى لة حكومةت د, ثشتطريى لة ليذنةى ياسايى ناكات

رةرموو , نوقتةى نينام نةبوو, نوقتةى نينامةكةت, ذةى حكومةمتان موناقةشة نةكرديةهَيشتا ثرؤ, ئةساس
 .ثةخشان خان

 : بةردَين ثةخشان عبدا  زةنطةنة
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنـةى داكـؤكى كـردن لـةمارى ئاررةتـان و ذنـان ثشـتطريى        , بةو صيغةى كـة ثـرؤذةى حكومـةت ثَييهـاتووة    
, ئَيمة ئـةَلَيني بـا هـةردووكيان بطرَيتـةوة    , ة لَيرة ئةَلَى سةبارةت بةئاررةتان هاتووةضونك, ئةمةى نةكردووة

 .سوثاس
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيستا كـَى لةطـةَل ئةوةيـة تـةئجيل     , ديارة ئينتيباهت  نةبوو, ئةمةش نوقتةى نينام نةبوو, دةنطمان بؤداوة
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كَى لةطةَل ئةوةية تةئجيل نةكرَى, كةس 02, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, بكرَى

, لةحكومةتـةوة هـاتووة  , ئَيستا ثرؤذةكة بةو شَيوةيةى كـةبامسان كـرد  , بةئةكسةريةتة, كةس 04, رةرموون
ةكـةى بـؤ   (ذكـور ), (لالنـاث و الـذكور  )لةعةرةبيةكـة هـاتووة   , ئةو تةعديالتةى دَيتة سـةر كـة دةنطتـان بـؤدا    

 :بةكورديةكةى بؤتان دةخوَينينةوة, نطتان بؤدادة, ئينارة دةكرَى
ى ياساى داواكارى (01)ى ماددةى (1)كة لةدةقى بردطةى , راطرتنى كاركردن بةمةرجى هاوسةربوون/ يةكةم

ى ةثـرؤذ , ثرؤذةكـة كـة قبـوَل كـرا    , سـةبارةت بـةئاررةتان هـاتووة   , هاتووة 1929ساَلى ( 159)طشتى ذمارة 
ــة ــان و ئار , وحكومةت ــةى ذن ــرد ليذن ــان ك ــان قبوَلت ــرد , رةت ــديلمان ك ــةبَينت  , تةع ــاررةت ن ــةنيا ئ ــان بةت , ومت

دةسـتى  , كَى لةطةَل ئةو تةعديلةية كة لةاليةن ليذنةى ئاررةتان و ذنانةوة خوَينـدراوة , ثياوانيش بطرَيتةوة
 .بة ئةكسةريةتة, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كآ لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

 . ار بةهيض دةقَيك ناكرَى كة ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم برٍِيارة بَيتك/ دووةم
ال يعمـل بـأى نـص    )يـةعنى  , وةكو هينةكانى تر صيغةكةى ضاك بكرَى, يةعنى ئةوةش دةبَى تةعديل بكرَى

 ,كَى لةطـةَل نييـة  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو بردطةيةية, (يتعارض مع احكام هذا القرار
وةكـو  , (علـى جملـس الـوزراء   )دةبَى بكرَيتـة  / سَييةم, ئةوةش بةئةكسةريةت, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

رـةرموو كـاك سـةردار نوقتـةى نينامـت      , (على جملس الـوزراء تنفيـذ احكـام هـذا القـانون     )قةوانينةكانى تر 
 ضيية؟ 

 : بةردَين سةردار صباح بوزو هركى
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة  , (على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيـذ احكـام هـذا القـانون    )دةبَى بةم شَيوةية بَيت  ئةوة
 . بةثَيى قانونى سةرؤكايةتى هةرَيم, ئةوانةى كة سوَيند دةخؤن دةضن بؤ الى سةرؤكى هةرَيم

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
يش (ذات العالقة), صيغةكة لَيرة نةنووسراية, ت هةيةئَيمة طومتان ئةو صيغانةى لة قةوانني و قةرارا, واية

 .ئةو هني دةكرَى, ى كة بؤتة رؤتنيبؤية ئةو صيغة, دةطرَيتةوة
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 (. وقائع كوردستان)يف جريدة  هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرهينفذ / ضوارةم
دةســـتى , يــة كـــَى لةطــةَل ئـــةم بردطة , صـــيغةكةى ضــؤنة وا دةنووســرىَ  , ئــةوةش وةكــو قةوانينـــةكانى تــر   

ئَيسـتا قةرارةكـة   , بـةكؤى دةنـط  , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون   , كَى لةطةَل نيية, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
, كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون   , كَى لةطـةَل ئـةو قةرارةيـة   , بةطشتى دةخةمة دةنطةوة

دوو بردطـةمان  , يةت قةرارةكـة قبـوَل كـرا   بةئةكسـةر , كةس لةطةَل نيية 15, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون
, بـةيانى تـةواو دةكـةين   , دوو بـةيانى , بؤ جةلسةى بةيانى نا, ئةطةر مواريقن هةردووكيان دوا دةخةم, ماية

 . رةرموو, 11:44بةيانى سةعات 
 : بةردَين عمر عبدالر ان على

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, با نيوسةعاتى تريشى خبةينة سةر و, ش ناضَي زؤر وةختى بوَىثَي, ئَيمة يةك رةقةرةى زؤر موهيمان ماوة

 . تةواوى بكةين
 : بةرَين بكر رتاح حسني

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 . سوثاس, ئةو رةقةرةية تةئجيل بكةين بؤ ئَيوارة, من ثَيم باشة

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ى برديـارى  ةخسـتنةردوو و طئتوطـؤكردنى ثـردؤذ   )كـة   ,بردطةى سَى موناقةشة دةكـةين , ئةمردؤ تةواوى دةكةين

 . رةرموو, (خانةنشينى سةرثةرشتى دادية
 : بةردَين كريم حبرى عبدا 
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 بةناوى خواى طةروة و ميهربان
 بةناوى طةلةوة

 عَيراق -ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان
 برديار

لةسـةر داواى  , هـةمواركراو  1990ى سـاَلى  (1)لةياسـاى ذمـارة    51لـةماددةى  ( 1)ثشت بة حوكمى بردطةى 
عَيــراق لةدانيشــتنى  -ئةجنومــةنى نيشــتيمانيى كوردســتان, وةزيــرى داد و رةزامةنــدى ئةجنومــةنى وةزيــران

 : يدا برديارى دةرضواندنى ئةم برديارةى خوارةوةى دا(0442)//ى رؤذى ) (ذمارة 
ــة ش : مــاددةى يةكــةم ــتى داديــى ك ــرَى و    سةرثةرش ــني دةك ــةنى تــةواوكرد خانةنش ــاَلى تةم ــنج س ــت و ثَي ةس

ــةرؤذى         ــدةطرَيت ل ــة وةري ــةى ك ــة و دةرمااَلن ــةو مووض ــةكؤى ئ ــَى ل ــى دةب ــينيةكةى بريت ــةى خانةنش مووض
 .خانةنشني كردنيدا

يان بةهؤى بارى تةندروستى , ئةطةر سةرثةرشتى دادى لةكاتى خنمةتيدا كؤضى دوايى كرد: ماددةى دووةم
ى ئةم برديارةى بردى مووضـةى خانةنشـينيةكةى بـؤ ثيـادة     (يةكةم)ئةوا حوكمةكانى بردطةى , كراخانةنشني 

 .دةكرَى
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 . كار بةهيض دةقَيك ناكرَى طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم برديارة ناكؤك بَى: ماددةى سَييةم
جَيبـةجَى  ( دسـتان وةقـائيعى كور )ئةم بردٍِيارة لةرؤذى باَلوبوونةوةى لـة رؤذنامـةى رـةرمى    : ماددةى ضوارةم

 . دةكرَى
 : بةردَين حممد صاحل امساعيل

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بأسم الشعب
 اجمللس الوطنى لكوردستان العراق

 قرار
املعدل و بناء علـى ماعرضـه    1990لسنة ( 1)من القانون رقم ( 51)من املادة ( 1)استنادا اىل احكام الفقرة 

و املنعقـدة  ) ( ل ووافق عليه جملس الوزراء قرر اجمللس الوطين لكوردستان العراق جبلسته املرقمـة  وزير العد
 : إصدر القرار اآلتي 0442/ / 
حيال املشرف العـدلي علـى التقاعـد عنـد اكمالـه اخلامسـة و السـتني مـن العمـر ويكـون راتبـه التقاعـدي             / اوال

 . خ أحالته على التقاعدجمموع ماكان يتقاضاه من راتب وخمصصات بتاري
أذا تويف املشرف العدلي اثناء اخلدمة أو أحيل على التقاعد ألسباب صحية فتطبق حبقه أحكـام الفقـرة   /  ثانيا

 .اوال من هذا القرار خبصوص مقدار الراتب التقاعدي 
 . ال يعمل بأى نص يتعارض مع احكام هذا القرار/ ثالثا
 . شره يف جريدة وقائع كوردستانينفذ هذا القرار من تاريخ ن/ رابعا

  :مصطفى ابوبكر بةرٍَِين عبدالكريم
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 عَيراق -سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان/  بؤ
 رداثؤرتى ليذنةى ياسايى/ ب

 كؤبـووة بــؤ طئتوطـؤ كــردن لةسـةر ثــردؤذةى برديـارى خانةنشــني كردنــى     01/5/0442ليذنةكـةمان ئَيــوارة  
سةرثةرشتيارى دادى لةكاتى تةواوكردنى شةست و ثَينج ساَلةى تةمةنى كة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لـة  

ــارة    ــايى ذم ــتنى ئاس ــةمان لةدانيش ــة رؤذى ( 11)ثةرل ــةجنامى    02/5/0442و ل ــوو لةئ ــة كراب ــؤى ردةوان ب
ةبووان بــةم جــؤرة تــاوتوَيكردنى دا راثــؤرت و ثَيشــنيارةكانى ســةبارةت بــة ثرؤذةكــة بــةكؤى دةنطــى ئامــاد   

 : خوارةوة ثَيشةكةش دةكات
ليذنةى ياسايى ثشتطريى لة ثرؤذةكة دةكاو هيض تَيبينيةكى لةسةر بردطةكانى يةكةم و دووةمدا نيية لـة   -1

 . ناوةردؤك و داردشتنيانةوة
 : بةم جؤرة خوارةوة دابردَيذرَيتةوة( 0, 3)ثَيشنياز دةكات هةردوو بردطةى ذمارة  -0

 . بةهيض دةقَيكى ياسايى يان برديارَيك ناكرَيت كة ناكؤك بَيت لةطةَل حوكمةكانى ئةم برديارة كار/ سَييةم
 . كارى ثَيدةكرَيت( وةقائيعى كوردستان)ئةم برديارة لةردؤذى باَلوكردنةوةيةوة لة رؤذنامةى رةرمى / ضوارةم
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م ئةجنومـةنى نيشـتيمانيى بـؤ    تكاية بئـةرموون بـة ئاطـادارى و دةقـى ثرؤذةكـة وراى ليذنـة خبرَيتـة بـةردة        
 . تاوتوَيكردنى رداى طوجناو لةم بارةيةوة

 : بةردَين حممد صاحل امساعيل
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 العراق -رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان/ اىل
 تقرير اجلنة القانونية/ م

العـدىل علـى التقاعـد عنـد     شـرف  املمساءا لدراسة مشروع قرار إحالـة   01/5/0442اجتمعت جلنتنا بتاريخ 
اكماله اخلامسة و الستني من العمر احملـال اليهـا بعـد القـراءة االوىل لـه يف الربملـان جبلسـته االعتياديـة املرقمـة          

بعـد املناقشـة و املداولـة تقـدم اللجنـة تقريرهـا و توصـياتها بشـأن املشـروع           02/5/0442و املؤرخ يف ( 11)
 : بأمجاع أراء احلاضرين كما يلي

( اوال و ثانيــا)ان اجلنــة القانونيــة تؤيــد املشــروع مبــدأيا وال توجــد لــديها أي مالحضــات علــى الفقــرتني    -1
 . مضموناًًَََ و صياغة

 : على الشكل التالي( ثالثا و رابعا)بينما تقرتح صياغة الفقرتني  -0

 .احكام هذا القراروال يعمل بأى نص القانونى أو قرار يتعارض / ثالثا
 (. وقائع كوردستان)هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  ينفذ/ رابعا

راجني التفضل باالطالع و عرض أصل املشروع و رأي اللجنة القانونية بشأنه علـى اجمللـس للمناقشـة و ابـداء     
 . الرأي املناسب بصدده

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, سـاَلة و  15بؤضـى  , ئةطـةر شـتَيكمان بـداتىَ   , جـةنابى وةزيـر   بـةاَلم حـةز دةكـةم   , خؤى ثرؤذةكة وا هاتووة

 . رةرموو, ثَيشرت ضؤن بووة
 (: وةزيرى داد/)بةردَين راروق مجيل صادق
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوةى ئـةو ئيشـة دةكـات دةبـَى صـاحب خيبـةرةكى زؤر        , خؤى سةرثةرشتى داد وةزيئةيةكى زؤر طرنطـة و 
تةرتيشـى ئـيش و كارةكـانى داد    , ضـونكة سةرثةرشـتى داد ئيشـراف دةكـات و    , ونىباش بَيت لةمةسائيلى قان

, هةموو دام و دةزطايةكى وةزارةتى عةدةل, هى دائريةى كاتب عةدل دةكات, هى دةوائريى تاثؤ دةكات, دةكات
ــةدلني   ــرارى ع ــةذَير ئيش ــةى ل ــةزائيى ئةوان ــنةى ق ــات  , ئيجهي ــان دةك ــى دائريةكاني ــةدىل تةرتيش ــرارى ع , ئيش

موشـريف عـةدىل ضـةندى    , بؤية ثَيم واية وةزيئةيةكى طرنطـة , ةقريريان بؤ دةنووسى لةسةر ئةو دائريانةت
بـؤ ئـةوةى موشـريف عـةدىل     , ساَل تةمةنَيكى باشة 15من ثَيم واية , خيربةى هةبَى ئةوةندة شتَيكى باشرتة

بؤية , كى شةرعى خؤيان دةزاننئةوانيش بةحةقَي, ئةو ئيمتيازاتانةى كة وةريدةطرَيت, تيايدا تةقاعود بَيت
 . زؤر سوثاس, من تةئيدى مةشروعة دةكةم

 :بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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, كةســَيك راى موخــاليئى هةيــة, ليذنــةى قــانونيش بةهــةمان شــَيوة, ســاَلة 15هــةم ثردؤذةكــة , زؤر ســوثاس
 .رةرموو كاك حممد

 :بةردَين حممد ررج ا د
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, هـةموو اليـةك ئةطرَيتـةوة   , ياسـاي خانةنيشـني لةهـةموو واَلتَيـك طشـتطرية     , ئيستئسارَيكة هةيتممن تةنيا 
ئةطـةر  , ئةطةر ئةمة ئيستسناية بؤ؟ يةعنى ئةم شَيوازة ئيستسنايانة طررت زؤر دروست دةكةن لـة كؤمـةَلطا  

ئةطـةر نـا ئَيمـة لـةم     , بكرَىلةردووى ئةوةوة ئةمةوة , تايبةمتةنديةكة ديار بَى و, ئةمة تايبةمتةندَيكى هةية
مةسـةلةن  , بؤضى هينةكانى تـر بـةم جـؤرة نـةبوون    , ثةرلةمانة ثَيم واية لةحقوقني زؤر شتمان بؤ كردووة

موهةندسـني قسـةيان   , ثنيشـكان هيضـمان بـؤ نـةكردوون    , هيضمان بؤ نـةكردوون , مامؤستايان قسةيان هةية
م واية ئةمة ضوارةمني ثردؤذةيـة كـة لةسـةر حقـوقيني     تا ئَيستا ثَي, هةية تاكو ئَيستا هيضمان بؤ نةكردوون

ــةنَيني   ــؤ دائ ــان ب ــة ئيمتيازاتي ــني  , ئَيم ــة خانةنش ــةم ل ــازات  , ه ــابكردنى ئيمتي ــة حيس ــةم ل ــرة  , ه ــةر لَي ئةط
, هـةموو وةكـو يـةك سـةير بكـات     , ئةطةر نا ئـةوة شـتَيكى عمـومى بَيـت    , تايبةمتةنديةك هةية شتَيكى باشة

 .سوثاس
 : ومةنبةردَين سةرؤكى ئةجن

ــةوة  ــت ئةدةم ــن جوابَيك ــر  , م ــةنابى وةزي ــدا ج ــؤى جوابي ــة  , خ ــةتى هةي ــة ئةهمي ــة لةوةداي , تايبةمتةنديةك
ــات , خانةنيشــينى تــةقيمى ئــةوةى تةمــةنى وةزارةت دةيكــات   ــةنى وةزيــران دةيك حــاكم نةوعَيكــة , ئةجنوم

مامؤسـتا مانـدوو   , ةسـالَ  24, ضـةند ثَيويسـتة خيـربةى هـةبَينت    , تةمةنةكةى كة ثَيويستة خانةنشني بكرَى
بؤيـة وةزارةتـى ثـةروةردة    , ساَلى مبَينـىَ  11يان  11هةردةم راوةستاوة قودرةتى ئةوةى نيية ثاشى , دةبَيت

 .هالة 4رةرموو د, ساَليان ئيقترياح كردووة 15, ثَييان واية ئةوةش لة حاكم تؤزَى هني ترة, ساَل بَيت 10
 : هالة سهيل وادى 1بةردَين د

 . ى ئةجنومةنبةردَين سةرؤك
وابنامن ئةوة , هيض وةزيئةيةكى تر هةية كة سةد لة سةد خانةنشينى بؤ حيساب بكرَى, من ثرسيارم دةكةم

هـةموو وةزيئةيـةكيش تايبةمتةنـدى خـؤى     , كة سةدا سةد خانةنشينى بؤ حيساب دةكرَى, يةكةم وةزيئةية
زؤر , ئــةوة ثرســيارةكةم بــوو, كؤمــةَلطائايــا دةكــرَى ئَيمــة ئــةو ئيمتيازاتــة بدةينــة يــةك تةبةقــة لــة , هةيــة

 . سوثاس
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

رـةرموو  , لة زؤر لة واَلتانى دنياش حـاكم سـةد لـة سـةدى خانةنيشـينى بـؤ حيسـاب دةكـرىَ        , وابنامن لَيرة و
 .ثةخشان خان

 : بةردَين ثةخشان عبدا  زةنطةنة
 . بةردٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم دةرماَلـةى ضـؤن    , ئَيسـتا تَيطةيشـتم تةقاعوديةكـة لـة سـةدا سـةد      , م هةبوومنيش هةر هةمان ثرسيار
 . سوثاس, ئةمة ثرسيارةكةمة, دةبَى؟ ضونكة وا تَيطةيشتووم موخةصةصاتى بؤ مبَينَى
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 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوانـةى  , نييـة يان ليذنةى قانو, راستة ئةوانةى لةثةرلةمانن, حاكم بؤضى ئةو تايبةمتةنديةى داوتة خؤى

بــةاَلم حــاكم كةســَيكة كــة ردؤذانــة حــوكم دةدات بــؤ , مومكينــة وا تةصــورد بكــةن بــؤ خؤيــةتى, ديئــاع بكــةن
ــةت  ــى عةدال ــةجَى كردن ــات  , جَيب ــى خيالر ــم كردن ــؤ حةس ــتا و    , ب ــاىل ئَيس ــةى م ــَى لةناحي ــةوة دةب ــةر ئ لةب

ئـةو  , و هينـى و ئةوانـة تَينـةكات   بـةهيض شـَيوةيةك كـارى واسـتة و واسـتةكارى      , دواردؤذيشى مومتةئني بَيت
ثـاش  , ذيـانى بـاش بَيـت   , بؤية دةبَى قانونيةن ئةو ئيتمئنانةى ثَيبدرَى, وةزيئةية وةزيئةيكى زؤر حةساسة

ئـةو تايبةمتةنديـةى   , يةكَيكـة مةسـئولة لـة جَيبـةجَى كردنـى قـانون      , تةواوكردنى ئيشيش ذيانى باش بَيت
 .رةرموو كاك باثري, دراوةتَى

 : ثري كامال سليمانبةردَين با
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 . سوثاس, لةميانةى طئتؤطؤيةكة وةرمطرت, ئةو ثرسيارةى من دةمويست
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

 . رةرموو ظيان خان, سوثاس
 

 : بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

ــةم    ــيارَيك ئةك ــن ثرس ــتى م ــةبَى لــ  , بةرداس ــؤن ئ ــةين؟    ض ــينى دةربك ــاى خانةنش ــةك رؤذ دوو ياس ةخيالىل ي
هـةمان تايبةمتةنـدى مامؤسـتايان    , ئايا ئةو تايبةمتةنديةى كـة حقوقييـةكان هةيانـة   , لةتةمةندا جياواز بن

ــة  ــان هةي ــةنى  , زانكؤي ــتا لةتةم ــرىَ    13ئَيس ــةقاعود دةك ــؤ ت ــتاى زانك ــاَلى مامؤس ــةكان  , س ــة رةروع ــتا ل ئَيس
لةبةرئـةوةى  , خوَينـدنى بـااَل لـةزؤر لـة بةشـةكانى ناكرَيتـةوة      , لةخوَيندنى بااَل, ةرةراغَيكى زؤريان هَيشتوو

, بةرداستى ئةمة يان دةبَى هةمووى طشتطري بَيت, ساَلى تةقاعود دةكةن 13هةموو ثردؤريسؤرةكان لةتةمةنى 
 . سوثاس, يان ئةوةى ديكةش ضارةسةر بكرَى

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
حكومةت دةزانَى جاميعاتى ضـى  , دوايش ئةو جيهةتةى كة تةقييم دةكات حكومةتة ,من خؤم شةرحم كرد

ئَيمـة بؤمـان   , ئةو تةقييم دةكات, لة ض تةمةنَيك ماندوو دةبن, كاريان ضؤنة, ضةند مامؤستاى هةية, هةية
دى لـة نةتيجـةدا ئةكسـةريةمتان تةئيـ    , يان بـةخيالرى بكـةين  , دةوَلةمةندى بكةين, هةية موناقةشة بكةين

 . رةرموو, يان ئةو جياوازية من و تؤ هينى ناكةين, يان تةئيدى ناكةين, دةكةين
 : بةردَين ظيان سليمان حاجى بشار

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
زؤريـش دةنطـى خؤيـان    , زؤريـش لةمامؤسـتايان دَيـن طلـةيى لـةالى ئَيمـة دةكـةن       , ئَيمةش نوَينةرى خةَلكني

 .بؤية ئةم قسةيةم كرد, ةرداغى جاميعات ئةبيننيزؤريش لة ر, بةئَيمة دةطةينن و
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
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كـة ثرؤذةيـةك هـات لةسـةر     , يـةعنى تـؤ رةئيـى  مامؤسـتايان ديئـاعى لـَي بكـات       , ئينجا جوابةكـةى ئةوةيـة  
ديئـاع بكـة لـةمارى    , تـؤ رةئيةكـةى ئـةوان تـةرح بكـة و     , لةسةر تةمةنى ئةوان بوو, مامؤستايانى زانكؤ بوو

ديئاعيـان بـة   , ئةطـةر توانيـت ئةنـدامانى تـرى ثةرلـةمان ئيقنـاع بكـةى       , زؤر تةبيعيـة , تةبةنى بكة, وانئة
 .ناصح 4رةرموو د, ئةوكات دةبَيتة قةرار, ئةكسةريةت وةربطرى

  :رمضان غئور ناصح 1بةردَين د
 .بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةمردؤ  , وةكـو ظيـان خـانيش باسـى كـرد     , تـة هيض بةجيهةتَيكى نـازامن ئـةم ئيمتيازا  , من دذى مةشروعةكةم

مــن ئــةبينم , ئــةوةى تريــان زيــاد بكــةين, يــةكَيكيان كــةم بكةينــةوة, ئَيمــة دوو ياســاى موتــةناقن دةركــةين
, بـةَلكو لـة ئةنـدامى ثةرلـةمانيش و    , مامؤستاى سةرةتايى زؤر ئةركى زياترة نةك هةر لة موشريئى عـةدل 

هـى  , مةعقول نيية ئَيمة هى ئةوان كةم بكةينـةوة , مى كوردستاندالةزؤربةى ئةوانةى رةرمانبةرن لة هةرَي
 . زؤر سوثاس, لةبةرئةوة من دذى ثردؤذةكةم, يةعنى بؤضى لةسةدا سةد بَيت, ئةوانةش لةسةدا سةد بَيت

 :بةرٍَِين سةرؤكى ئةجنومةن
 . رةرموو, ئَيستا ثاشى ئةو موناقةشانة  مةجال ئةدةم بة جةنابى وةزير

 
 

 (: وةزيرى داد/)اروق مجيل صادقبةردَين ر
 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةم برادةرانة تَيكةاَلويان كـرد لـةنَيوان حقوقيـان و مورةتيشـى عـةدىل     , من دةمةوَى شتَيك روون بكةمةوة
, كـةمسان نييـة   14يةعنى ئَيستا لةهةموو جيهازى تةرتيشى عةدىل كة لة وةزارةتى عـةدل هةيـة هـةمووى    

رةرقى هةية وةكـو  , يان تةقاعودى بؤ هةموو حقوقيان ئةوهاى لَيبآ, ا ناكةين موخةصاصاتخؤ ئَيمة دةعو
هـى حقـوقينيش ئةطـةر هـةمووان     , مامؤستايان مةسةلةن مومكينة ننيكةى سـةد هـةزار كـةس زيـاتر بَيـت     

لَيك بةاَلم مورةتيشـى عـةدىل يـان حـاكم ذمارةيـان طـة      , مومكينة ننيكةى بةدةيان هةزار كةس بَيت, بكةينَى
 054بةهـةموو مورةتيشـة عةدليةكانيشـةوة ذمارةيـان ناطاتـة      , يةعنى بةهةموو حاكمانى كوردستان, كةمة
 . سوثاس, حةز دةكةم ئةو تةوزحية بدةم, كةس
 : رمضان غئور ناصح1بةردَين د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةرئـةوة ئـةو   , ةرحيةيةكى دةكـةين بـؤ شـ  , بةاَلم ئَيمة بؤ دة كةسى ناكةين, لةطةَل رَينم بؤ جةنابى وةزير
 . سوثاس, لة جَيى خؤى نةبوو, ثَيشنيارةى ئةو لةطةَل رَينمدا

 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
, ئَيستا موقتةرةحى ليذنةى ياسايى كـة ثشـتطريى لـة ثـرؤذةى حكومـةت كـردووة      , ئةمة نوقتةى نينام نيية

سـاَلى   15وشـريئى عـةدىل خانةنيشـن دةكـرَى كـةى      دةَلـَى م / يةكـةم , رةقةرة دةخةمة دةنطدانـةوة , رةقةرة
كــؤى مووضــةى خانةنيشــنى ئــةو ثارةيةيــة كــة لةمووضــة و موخةصةصــاتى لــةو رؤذةى كــة  , تــةواو كــرد و

, كَى لةطةَلدا نييـة , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو رةقةرةية, تةقاعود دةكرَينت دةي درَيتَى



 102 

ئــةو , كــَى لةطــةَل ئةوةيــة, زؤرينــة قبــوَلى كــرد, كــةس لةطــةَل نييــة 00, دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ رــةرموون
, ليذنةى قانونى تةئيـدى كـردووة  , ئةو ثردؤذةى كة لةاليةن حكومةت هاتووة و, رةقةردةيةي كة خوَيندمةوة

ــة   ــةو رةقةرةي ــةَل ئ ــَى لةط ــةرموون , ك ــةوة؟ ر ــتى بةرزبكات ــة , دةس ــدا نيي ــَى لةطةَل ــةوة؟  , ك ــتى بةرزبكات دةس
يـان  , دةَلَى ئةطةر موشررى عةدىل وةراتى كـرد لـةكاتى كـاركردن   / دووةم, دةنط 00دةنط بة  04 ,رةرموون

كـَى لةطـةَل ئـةو    , هـةمان رةقـةرةى يـةك دةيطرَيتـةوة    , يان خانةنشني كـرا لةبـةر نةخؤشـى   , لةكاتى وةزيئة
, ةوة؟ رــةرمووندةســتى بةرزبكاتــ, كــَى لةطةَلــدا نييــة, دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ رــةرموون, بردطةيــة لةياســاكة

ال يعمـل بـأى نـص يتعـارض مـع احكـام هـذا        )صـياغةكة ضـاك دةكرَيــت    / خاَلى سـَييةم , بةزؤرينة قبوَل كرا
كـَى لةطةَلـدا   , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ رـةرموون   , كـَى لةطـةَل ئةوةيـة   , ئةمةش وةكو ثردؤذةكانى تـرة , (القانون

ليذنـةى  , مادةيةكى تر دةبـَى ئينارـة بكـرىَ   , ابةئةكسةريةت قبوَل كر, دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, نيية
لةسـةر ئةجنومـةنى وةزيرانـة ثَيويسـتة ئـةو      , بةاَلم وةكو هةموو ياساكانى تـر , ياسايى ئينتيباهى نةكردووة

دةسـتى  , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل ئةو هينةية, ياساية جَيبةجَى بكةن
ئةو برديارة لة ردؤذى دةرضوونى و )مادةى ئةخري , ئةوةش بة ئةكسةريةت قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ رةرموون

دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطـةَل ئـةو بردطةيـة    , (باَلوكردنةوةى لة وةقائيعى كوردسـتان جَيبـةجَى دةكـرىَ   
رةكـة بـووة بـة    قةرا, بة ئةكسةريةت قبـوَل كـرا  , دةستى بةرز بكاتةوة؟ رةرموون, كَى لةطةَل نيية, رةرموون

كـَى لةطـةَل   , دةستى بةرزبكاتةوة؟ رـةرموون , كَى لةطةَليةتى, هةموو قةرارةكة دةخةمة دةنطةوة, ثَينج خاَل
رةقــةرةى دواى , زؤر ســوثاس, بــة ئةكســةريةت قةرارةكــة وةرطــريا , دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ رــةرموون, نييــة

خوَيندنةوةى , و 11:44بؤ بةيانى سةعات , (خستنةردوو و طئتوطؤى ثردؤذةى ياساي وةزارةتى تةندورستى)
دكتـؤرة شـوكرية   , ثَيش ئةوةى كؤتايى بة دانيشـتنةكة بهَيـنم  , دَيتة ثَيشمان, يةكةمى ضةند ثردؤذةيةكى تر

 .رةرموو, داوا دةكات قسة بكات
 : شكرية رسول ابراهيم 1بةردَين د

 . بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن
بةرداسـتى  , ئَيمة هةموو ئَيستا لةناو كوردسـتان دةذيـن  , َى قسة بكةمرَيطات ثَيدام هةند, زؤر سوثاست دةكةم

ئةوةيش مةسةلةى كوشـنت و مةسـةلةى   , دياريدةيةكى زؤر ناشرينة لةبارةطا و لةناو كؤمةَلطايةكةمان هةية
ــارى     , هــةتكردن ــةر ب ــى كردؤتــة س ــةكى زؤريش ــةتى كــة كاريطةري ــارى كؤمةاَلي ــةلةيةكى هةَلئاوســاوى ب مةس
سةبارةت بة كوشـتنى كـض و   , باسى ئةو دياريدة ناشرينة دةكات, ستا من راثؤرتى يوئَينم ثَييةئَي, سياسيمان

 .ساَلى ثَياَلوى باوكى ماض ئةكات 10ئةم شتانة ئةوةتة دوَينَى منداَلَيكى تر منداَلَيكى , ذن
منداَلةكـة هـةدةرى   ثياوةكـة بـاوكى   , بؤ ئةوةى كةوا كضى ئةو ماَلة بيخوازَى, ئينجا كوشتيةتى, كة نةيكوذَى

, حةزيشـى لَينـةكردووة  , وحةزى لـة كةضـةكةى كـردووة   , هةدةف ةكوردةكةى كرد ب, ئةوة بوو كضى ئةو ماَلة
باسـى ئـةو   , هـةر رؤذنامةيـةك  , هـةر طؤظارَيـك  , يةعنى ئةضيتة هةر مةوزوعَى, ئةمة مةوزوعى ئةو كضةية

, تا بةرامبـةر بـة  ئةيردَيـذى بـؤ مناَلةكـةى     هـة , بةداخةوة هةندَى ثيـاو ناعةدالـةتى دةكـا   , مةوزوعانة دةكات
شتى وا هةية لةم كؤمةَلطاية ويذدان قبوَلى , بةرداستى شتى وا ئةبيستني, ناوى مناَلةكةى ناخاتة سةر خؤشى

 .زؤر سوثاس, تكا دةكةم با جةلسةيةكى تايبةتى ئةطةر بؤ ئيعالميش بَيت بيكةين, ناكات
 : بةردَين سةرؤكى ئةجنومةن

بـة تـاوانَيكى طـةورةى    , هةموومان دذى ئـةو تاوانانـةين  , م كةس خيالرى لةطةَل قسةكانت هةبَيتباوةرد ناكة
ئَيمـة واجبمـان وايـة لَيـرة بـةقانون      , ثَيمـان وايـة بةهـةموو شـَيوةيةك دةبـَى موحارةبـةى بكـرىَ       , دةزانني و
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رة لَيبوردنى طشتى ئـةو  خؤتان ئةزانن ضةند رؤذَيك لَي, رووبةردووى ئةو هينة ببينةوة, ئةوةى بؤمان بكرَى
لةبـةر ئـةوة بةنيسـبةتى ئـةوة دَلنيابـة لـةوة ئـةو        , ئينارةمان كرد كة تاوانَيكى وا دةكـاتن , كةسة ناطرَيتةوة

ثـَيش   11:44تا بةيانى سـةعات  , بةهةر حاَل كؤتايى بةدانيشتنةكةمان دةهَينني, قسانة قسةى هةموومانة
 .زؤر سوثاس, لةطةَلةمان حازر بوو سوثاس بؤ كاك راروق وةزيرى داد كة, نيوةردؤ
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