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 ( 01)ؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثر
 03/5/1332 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     32/5/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 

, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)اهللحممد قادر عبد
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (01)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق ئةجنومــةني
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .ى تةندروستىخستنةِروو و طيتتوطؤ كردنى ثِرؤذةى ياساى وةزارةت -1
لةياساى خزمةتى  15خستنةر ٍِوو و طيتتوطؤكردنى ثِرؤذةى ياساى هةمواركردنى بِرطةى دووةمى ماددةى  -0

 .11/1/1111لة  161ى هةمواركراو و بِرطةى يةكةمى بِريارى ذمارة 1162ى ساَلى 01مةدةنى ذمارة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, ةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوةبةناوي ط

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  ضوار ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(01)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا32/5/0222رَيكةوتي 

 .خستنةِروو و طيتتوطؤ كردنى ثِرؤذةى ياساى وةزارةتى تةندروستى -1
ى لة ياسا 15خستنةر ٍِوو و طيتتوطؤكردنى ثِرؤذةى ياساى هةمواركردنى بِرطةى دووةمى ماددةى  -0

لة  161ى هةمواركراو و بِرطةى يةكةمى بِريارى ذمارة 1162ى ساَلى 01خزمةتى مةدةنى ذمارة 
11/1/1111. 

بةِرَيز كاك سعد وةزيرى , بةِرَيز كاك زريان وةزيرى تةندروستى و, سةرةتا بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير
, شتى وةزارةتى تةندروستى دةكةينجةنابى كاك لوتيتى سةديق بةِرَيوبةرى ط, هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان

داوا لة لَيذنةى ياسايي و لَيثسراوى ليذنةى تةندروستى دةكةم , كة لةطةَلمان بةشدارن، بةخَير بَين سةرضاو
خستنةِروو و طيتتوطؤ كردنى ثِرؤذةى )خاَلى يةكةم لةبةرنامةى كارمان , بَين لة شوَينى خؤيان دابنيشن
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داوا لة ليذنةى ياسايي دةكةم دةقى ثِرؤذةكة بةزمانى , (ى كوردستانةياساى وةزارةتى تةندروستى هةرَيم
دواتر راثؤرتى ليذنةى ياسايي و , كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة بؤمان هاتووة, كوردى خبوَينَيتةوة

 .فةموو, كاك بةَلَين نوقتةى نيزامت هةية, ليذنةى تةندروستى خبوَينةوة سةبارةت بةمةوة
 (:بةَلَين)بداهلل حممودبةِرَيز محد ع

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, بؤ جارَيكى تر بيخوَينينةوة, ئةمة جارَيك قريائةى ئةوةىل بؤ كراية

 :بةِرَيز سةؤكى ئةجنومةن
دواتر خاَل بةخاَل , هةردةم دةقى ثِرؤذةكة دةخوَينينةوة, ئةمة ئصوَل واية لةهةموو ثِرؤذةكان

ئيكتييتا , يذنةى قانونى و ليذنةكانى ترى ثةيوةنديدار دةخوَيندرَيتةوةرةئيى ل, دةخوَيندرَيـتةو
 . فةموو كاك كريم, بةخوَيندنةوةى يةكةم ناكةين

 : بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ثِرؤذةى ياساى وةزارةتى تةندروستى
 :ماددةى يةكةم

 :ةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياسايةمةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامب
 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم -1
 .ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق: ئةجنومةنى وةزيران -0
 .وةزارةتى تةندروستى هةرَيم: وةزارةت -3
 .وةزيرى تةندروستى هةرَيم: وةزير -1
 .بريكارى وةزارةتى تةندروستى هةرَيم: بريكار -5
 .ئةجنومةنى راوَيذكارى وةزارةت: ئةجنومةن -6
 .دةستةى بااَلى عيادةكانى ثزيشكى ميللى و راوَيذكارى: دةستة -2

 :وةزارةت ئةم ئةركانة دةطرَيتة خؤى: ماددةى دووةم
ئامادةكردنى ئةو ثَيداويستيانةى كة مافى تةندروستى باش و دروست بؤ هاواَلتيان مسؤطةر دةكات  -1

 .ئةقَل و دةروونييةوة لةاليةن بةدةن و
دامةزراندن و بةِرَيوةبردن و بةدواداضوونى يةكة تةندروستيةكانى خؤثاراسنت و ضارةسةركردن و  -0

 .ثةرةسةندنيان لة هةرَيمدا
لةوانةش ضاودَيرى دايكايةتى و , بايةخدان بة خزمةتطوزارةيية ضاودَيريية تةندروستية بةراييةكان -3

 .خبانة و خَيزان و ثرييةتىمندااَلن و تةندروستى قوتا
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رَيطةطرتن لة هاتنى دةرةوةى هةرَيم بؤ , بةربةركانى كردنى نةخؤشية درمةكان و كؤنرِتؤل كردنيان -1
لةشوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى ديكةوة و بةربةستكردنى باَلوبوونةوةى لةخاك و , ناوةوةى و بة ثَيضةوانةوة و
 .ئاو و كةش و هةواى هةرَيم

ذينطة و ضاككردنى ثةرةثَيدان و ثاراستنى بنةماكانى و كاركردن بة هةماهةنطى لةطةَل ثاراستنى  -5
 .وةزارةتى ذينطةدا بؤ بةربةستكردنى ثيسبوونى ذينطة

بايةخدان بة تةندروستى لةش ساغى كرَيكاران لة ثِرؤذةكانى كاركردندا بةرزكردنةوةى ئاستى  -6
شيةكانى ثيشةيى و برينداربوونى كارو دانانى بةرزةفتكارى تةندروستيان و ثاراستنيان لة مةترسى و نةخؤ

بؤ ساغ و سةالمةتى شوَينى كاركردن و ضاودَيرى كردنى , و شوَينى دروست و مةرجى تايبةت بؤيان
 .بةرزةفتكارى و شوَينى دروست و مةرجةكانى

زمةتطوزارييةكانى بايةخدان بة تةندروستى دةروونى هاوواَلتيان و بةشداريكردن لة ئامادةكردنى خ -2
 .ثَيويست بؤيان

ضاندنى ضةمكى ثةروةردةى تةندروستى و باَلوكردنةوةى هؤشيارى تةندروستى و ذينطةيى و بةجؤرَيك  -1
 .ثاراستنى مرؤظ و ئامَير لةميانةى كارةساتةكانى كاركردن نةخؤشية ثيشةييةكان مسؤطةر بكات

وستى جؤراوجؤرى ثَيويست بؤ ثَيشكةش كردنى ئامادةكردنى داودةرمان و ثَيداويستيةكانى تةندر -1
خزمةتطوزارييةكانى تةندروستى و خؤثاراسنت و ضارةسةركردن و سةرثةرشتى كردنى عيادة ميلليةكان و 

 .ئامادةكردنى ئامَيرى تايبةتى بؤ ثةككةوتةكان
كارمةندان  بةشدارى كردن لة ئامادة كردنى كاديرى تةندروستى يارمةتيدةر و بةرز كردنةوةى ئاستى -12

لة كةرتى تةندروستى و ثةرةثَيدانى لَيكؤَلينةوةى ثزيشكى و تةندروستى و هةروةها ئامادةكردنى كاديرى 
بةجؤرَيك تواناكانى بةرهةمهَينان بةرزبكاتةوة , ثيشةيى بةثَيى ثَيداويستيةكانى ثالنى طةشةثَيدانى هةرَيم

 .تى لة جؤرةها مةيدانةكانى تةندروستى بداتو جؤرى كاركردن ضاك بكاتةوة و هانى توَيذينةوةى زانس
رَيكخسنت و ضاودَيرى كردنى ثشةيى ثزيشكى و تةندروستيةكان و ساغ و سةالمةتى ثيشةيى  -11

 .بةهةماهةنطى لةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديدار
 .كاركردن لة ثَيناو دابني كردنى تةندروستى بؤ هاوواَلتيان -10
و ئامادةكردنى ناوجةوانان و ثةككةوتة و ئةوانةى لةبارى  بايةخدان بة ضاودَيرى كردن -13

 .تةندروستيةوة دواكةوتوون

 :ماددةى سَييةم
 :بةشةكانى سةنتةرى وةزارةت

سةرؤكى بااَل و بةرثرسى يةكةمة لة كارةكانيدا و ئاراستةكردنى سياسةتةكانى و بِريار و فةرمان : وةزير -1
ة ثةيوةندى بة ئةركى وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و باقى كاروبارة و رَينماييةكان دةردةكات بؤ هةرشتَيك ك

كارطَيِرى و دارايى و هونةرى و رَيكخستنيةوة هةبَى و لةسايةى حوكمى ياسا و ثَيِرةوةكانى ثةيوةنديداردا و 
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رة بؤى هةية لة هةندَى دةسةاَلتةكانى بة بةِرَيوةبة, بةسةرثةرشتى و ضاودَيرى ئةوةوة جَيبةجَى دةكرَيت و
لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيراندا , طشتييةكان يان بةهةركةسَيك لة وةزارةتدا كة بة ثةسندى بزانَى بدات و

 .بةرثرسيارة ضونكة ئةندامَيكى هاوكارة تيايدا
يارمةتى وةزير دةدات لةسةرثةرشتى كردنى كارةكانى وةزارةتدا و ئةو ئةركانةى  كة : بريكارى وةزارةت -0

 .رَى جَيبةجَييان دةكاتوةزير ثَيى دةسثَي
راوَيذكارى لةطةَل وةزيردا دةكةن لة هةموو ئةو : راوَيذكارانى كاروبارى زانستى و توَيذينةوةى زانستى -3

ئةركانةى ثةيوةنديان بة كاروبارى وةزارةتةوة هةية و ئةوةى ثةيوةستة بة ثسثؤِرايةتيةكانيان بة 
 .ندى ئةجنومةنى وةزيران دةبَىثَيشنيارى وةزير هةَلدةبذَيردرَين و بةِرةزامة

- :و ثَيكهاتةكانى سةنتةرى وةزارةت لةمانة ثَيك دَيتبةِرَيوةبةرايةتى 
فةرمانبةرَيك بةثلةى بةِرَيوةبةر بةِرَيوةى دةبات و ضةند فةرمانبةريََُك هاوكارى : نووسينطةى وةزير -أ

 .دةكةن
ِرَيوةى دةبات ضةند فةرمانبةرَيك هاوكارى فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةر بة: نووسينطةى بريكار -ب

 .دةكةن
 .بة نووسينطةى وةزير ثةيوةستة: بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةندى و رَيكخراوةكان -ت
بةنووسينطةى : بةِرَيوةبةرايةتى هاوردن و دابةشكردنى داودةرمان و ثَيداويستيةكانى تةندروستى -ث

 .وةزيرةوة ثةيوةستة
 .بةنووسينطةى وةزيرةوة ثةيوةستة: داضوون و ثشكننيبةِرَيوةبةرايةتى بةدوا -ج
 .بةنووسينطةى وةزيرةوة ثةيوةستة: بةرٍَِِيوةبةرايةتى راطةياندن -ح
 .ثةميانطاي داد ثزيشكى -خ

 :ماددةى ضوارةم
ى وةزارةت ثَيكدةهَيندرَى و لةمانةى خوارةوة ثَيك (ئةجنومةنى راوَيذكار)وةزارةتدا ئةجنومةنَيك بةناوى  لة

 :دَيت
 .سةرؤك: وةزير -1
 .جَيطرى سةرؤك: بريكارى وةزارةت -0
 .ئةندام: راوَيذكارانى وةزارةت -3
 .ئةندام: بةِرَيوةبةرة طشتيةكانى وةزارةت و فةرمانطةكانى ثَييةوة بةندن -1
نوَينةرى هةموو ئةو وةزارةتانةى ثةيوةنديدارن و دةزطا تةندروستيةكانى زانستى بة مةرجَيك  -5

 .ئةندام: لةبةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيتثلةكانيان 
دوان لةوانةى شارةزا و ثسثؤِرن لة دةرةوة و ناوةوةى وةزارةت بة ثَيشنيارى وةزير و بةِرةزامةندى  -6

 .ئةندام: سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم
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 :ماددةى ثَينجةم
طرَيدةدرَيت و بة , ةنةبوونىئةجنومةن بةسةرؤكايةتى سةرؤك يان جَيطرةكةى لةكاتى ئاماد: يةكةم

لةكاتى , ى ئةندامانى بريكارةكانيش بة زؤرينةى دةنطى ئةندامان وةردةطريَيت و 0/3ئامادةبوونى 
 ,.يةكسانبوونى دةنطةكان ئةو الية وةردةطريَى كة سةرؤكى تَيداية

هةية لة كاتى سةرؤك بؤى , ئةجنومةن هةر سَى مانط جارَيك كؤبوونةوةى ئاسايى خؤى طرَيدةدات: دووةم
 .ثَيويستى دا بانطَيشة بؤ طرَيدانى كؤبونةوةى نائاسايى بكات

 :بابان حممد امحد فؤاد 2د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى شةشةم
 :ئةجنومةن ئةم دةسةاَلتانةى هةية

يةكانى ئةجنومةنى ئامادة كردن و ثاراستنى ئاماجنة طشتيةكان بؤ ثالنى وةزارةت لةسةر رؤشنايى رَينماي -1
 .وةزيرانى هةرَيمدا

طيتتوطؤ كردن لةمةِر ثِرؤذةى بوجةكانى دارايى و وةبةرهَينانى سااَلنةى وةزارةت فةرمانطةكانى  -0
 .بؤى هةية راى خؤى دةربارةيةوة دةربِرَى و ِراسثاردةى طوجناويان ثَيشكةش بكات, ثةيوةسنت ثَييةوة

رايى كورت و مام ناوةندى و درَيذخايةن كة فةرمانطةكانى طيتتوطؤ كردن دةربارةى ثالنةكانى بة -3
 .وةزارةت ئامادةى دةكةن و راى خؤيان دةربارةيةوة دةربِرن و ِراسثاردةى طوجناويان ثَيشكةش بكات

ضاودَيرى كردنى جَيبةجَى كردنى ثالنةكان بةشَيوةيةكى بةردةوام و ئةوةى بةطوجناوى دةزانن  -1
 .َيشكةش بكةنلةتَيبينى و ِراسثاردةى ث

طيتتوطؤكردن سةبارةت بةو ثَيشنيار و ِراسثاردانةى ثَيشكةش كراون دةربارةى هةمواركردن يان فراوان  -5
 .كردنى فةرمانطةكانى سةر بةوةزارةتن يان فةرمانطةى نوَي بنيات بنَين

ان و طيتتوطؤكردن دةربارةى راثؤرتى دةورى طشتى بؤ كارةكانى وةزارةت كة فةرمانطةى ثالندان -6
 .دةرخستنى تَيبينى و ِراسثاردةكانى سةبارةت بةم مةسةلةيةوة, بةدواداضوون ئامادةى دةكات و

لَيكؤلينةوة لة هةموو ئةو شتانةى وةزير بةردةستيان دةكات و دةرخستنى راى خؤيان دةربارةيةوة  -2
 .ثَيشنيار و راسثاردةى طوجناوى ثَيشكةش دةكةن

 :ماددةى حةوتةم
ثَيكدةهَينرَى و لة ( دةستةى بااَلى عيادةى تةندروستى ميللى و راوَيذكاران)ةيةك بةناوى لة وةزارةت دةست

  -:مانةى خوارةوة ثَيك دَيت
 .سةرؤك/ بريكارى وةزارةت -1
 .جَيطر/ بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى كارطَيِرى و دارايى -0
 .ئةندام/ بةِرَيوةبةرة طشتى كاروبارى تةندروستى -3
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 .ئةندام/ ةرة طشتييةكانى فةرمانطةكانى سةر بةوةزارةتبةِرَيوةب -1
 .ئةندام/ فةرمانبةرى ذمَيريارى -5
 .ئةندام/ فةرمانبةرى ياسايى -6
 .ئةندام/ فةرمانبةري كارطَيِري -2

 :ماددةى هةشتةم
- :بةِرَيوةبةرايةتيةكانى ديوانى وةزارةت و دامةزراوةكانى سةر بةون

فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى : ارى كارطَيِرى و دارايىبةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروب -1
ئةم بةشانةى خوارةوةى ثَييةوة , سةرؤكايةتى دةكاو بةِرَيوةى دةبَى هةَلطرى بِروانامةى زانكؤى بةرايى بَى

- :بةندن
 .بةِرَيوةبةرايةتى كارطَيِرى و كاروبارى تاكةكان -أ

 .بةِرَيوةبةرايةتى ذمَيريارى -ب
 .ةِرَيوةبةرايةتى ضاودَيرى و وردبينى دارايىب -ت
 .بةِرَيوةبةرايةتى كاروبارى ياسايى -ث
ثزيشكَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى : بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى تةندروستى -0

- :ئةم بةِرَيوةبةرايةتى و بةشانةى ثَيوة بةندن, دةكات
 .بةشى نةخؤشية درمةكان-1
 .اراستنى ذينطةبةشى ث -0
 .بةشتى تةندروستى و ساغ و سةالمةتى ثيشةيى -3
 .بةشى ضاودَيرى تةندروستى بةرايى -1
 .بةشى ضاودَيرى تةندروستى -5
 .بةشى دةرماخنانةكان -6
ثزيشكَيك بةثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى : بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ثالندانان و فَيركردنى تةندروستى -3

- :لةم بةشانةى خوارةوة ثَيك دَيت ,سةرؤكايةتى دةكات و
 .بةشى ثالندانانى تةندروستى-أ

 .بةشى فَيركردن و ِراهَينانى تةندروستى -ب
 .بةشى ئامار -ت
 .بةشى ئةندازيارى و ثاراسنت -ث
 .بةشى ضاودَيرى و ثشكنني -ج
 .بةشى هَيزى كاركردن -ح
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 :ةميماددةى نؤ
سةر بةوةزارةت دةبن بؤ هةريةكَيكيان ثزيشكَيك بة ثلةى  فةرمانطةكانى تةندروستى ثارَيزطاكانى هةرَيم

 .بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات
 :ماددةى دةيةم

 .بةش و ئةرك تايبةمتةندى دةزطاكانى وةزارةت بة ثَيى ثَيِرةوَيك دةستنيشان دةكرَيت
 :ماددةى يازدةم

 .كةضى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمنذمَيريارى سةنتةرى وةزارةت و فةرمانطةكانى ثةيوةست ثَييةوة مل
 :ماددةى دوازدةم

وةزير بؤى هةية لةكاتى ثَيويستدا بةِرَيوةبةرايةتى و بةش هؤبةكان لةيةكبدا يان سةر لةنوَى بنياتيان  -أ
 .بنَيت

 .وةزير بؤى هةية ليذنةى هةميشةيى و كاتى بة ثَيى ثَيويست دامبةزرَينَى -ب

 :ماددةى سَيزدةم
 .هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كردنى ئةم ياساية دةربكاتوةزير بؤى 

 هؤيةكانى دةركردنى ئةم ياساية
لة ثَيناو , لةبةر ئةو فراوانبوونةى كة خزمةتطوزارةية تةندروستيةكان لةهةرَيمدا بةخؤيةوة بينيوةو

باشرتين خزمةتطوزاريى و  داخستنى كةلَينى اليةنةكانى تةندروستى و مسؤطةركردنى ثَيشكةشكردنى
بةرةو , نوَيرتين هؤكارة ثَيشكةوتوةكان بؤ تاكةكان لةهةموو اليةنةكانى بةدةنى و ئةمكى و دةروونيةوة

ذينطةيةكى ثاك و دوور لة ثيسى و بؤ ثشتطريى كردنى رَيِرةوى دادثةروةرى لة رَيطاى رَيكخستنى 
 1113ى ساَلى (1)لةبةر ئةوةى ياساي ذمارة , دةزطاكانى دادثزيشكى و ئامادةكردنى كاديرى بة توانا

بؤية زؤر , ئةوةش لةطةَل قؤناغى نؤى ناطوجنَيت, هةردوو اليةنى تةندروستى و كؤمةاَليةتى طرتبووةوة
 . ثَيويست بوو ياسايةك بةناوى ياساي وةزارةتى تةندروستى دةربكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دوايش راى ليذنةى قانونى و راى ليذنةى , دةقى ماددةكة خبوَينةوة ئَيستا ماددة بة ماددة, زؤر سوثاس

راى ليذنةى , راى ليذنةى قانونى بةهةردوو زمان, دةقى ثِرؤذةكة بة كوردى, تةندروستى دةخوَينينةوة
 .فةرموو خبوَينةوة, دةستان خؤش بَيت, هةردوو ليذنة موشتةرةكة, تةندروستيش هةروةها خبوَيندرَيتةوة

 :كريم حبرى عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

  :ماددةى يةكةم
 :مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياساية

 .هةرَيمى كوردستانى عَيراق: هةرَيم-1
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 .ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق: ئةجنومةنى وةزيران -0
 .تةندروستى هةرَيم وةزارةتى: وةزارةت -3
 .وةزيرى تةندروستى هةرَيم: وةزير -1
 .بريكارى وةزارةتى تةندروستى هةرَيم: بريكار -5
 .ئةجنومةنى راوَيذكارى وةزارةت: ئةجنومةن -6
 .دةستةى بااَلى عيادةكانى ثزيشكى ميللى و راوَيذكارى: دةستة -2

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
موقةدميةكةى خبوَينةوة ثاشان ماددةى , هةندَيك تةفصيالتى تَيداية, ة ومادةم راثؤرتةكةتان موشتةرةك

 .فةرموو, يةكةم راوةستة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 عَيراق -سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان/ بؤ

 راثؤرت/بابةت
 -ثَيِرةوى ناوةخؤى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستانى  21/3,1و  31/6ثشت بة حوكمةكانى ماددةكانى 

دا  32/1/0222ليذنةى ياسايى و ليذنةى تةندروستى و كاروبارى كؤمةاَليةتى لة رؤذى , عَيراق
بةسةرؤكايةتى سةرؤكي ليذنةى ياسايى شَيروان حةيدةرى و ئامادةبوونى جَيطرى سةرؤك دادوةر عةونى 

م هةمةوةند و ئةندامان هةريةك لة تارق جامباز و كريم حبرى و خليل بةزاز و بِرياردةر دادوةر عبدالكري
دواكةوتنى هةريةك لة دكتؤر نورى تاَلةبانى و حممد ساَلح , و( زانا)ابراهيم حممد و قادر سعيد خدر 

امساعيل و دلَير حممد شريف سةبارةت بة مؤَلةت وةرطرتنيان و لة ليذنةى تةندروستيش دكتؤر فوئاد 
, ان و دكتؤرة هالة سهيل وادى و دكتؤرة ئاريان خالص جواد بةرزجنى و دكتؤرة رؤذان دزةيىئةمحةد باب

عَيراق كة لةدواى  -ئةمةش بؤ لَيكؤَلينةوة لة ثِرؤذةى ياساى وةزارةتى تةندروستى هةرَيمى كوردستان
ؤ هةردوو دا ب 02/3/0222ى رؤذى (0)خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة 

دواى وتووَيذ و تاوتووكردن، راثؤرتى هاوبةمشان بة راسثاردةكان و ئةو ثَيشنيازانةى كة , ليذنةكة هاتووةو
  -:بةتَيكِراى راى ئامادةبووان دةرضووان، بةم جؤرةى خوارةوةى ثَيشكةشتان دةكةين

و  1113َلى ى سا(1)ضونكة ياساى ذمارة , بةشَيوةيةكى بنةِرةتى ثشتطريى ثِرؤذةكة دةكةين
هةمواركردنةكةى هةردوو اليةنى تةندروستى و كؤمةاَليةتى دةطرَيتةوة و لةبةر ئةوةى ئةمة لةطةَل 
قؤناغى نوَيدا ناطوجنَى و ثَيويستيةكى تةواو وا دةخوازَى ياسايةكى تايبةت بة وةزارةتى  تةندروستى 

, ةندروستيةكانى هةرَيمدا هاتووةودةربضووَينرَى سةبارةت بةو فراوان بوونةى بةسةر خزمةتطوزاريية ت
ثَيشنياز دةكةين ماددةكان دةروازةيان بؤ دابنرَى و بِرطةكةنيان رَيك خبرَين و زجنرية ِرةنووسييةكان بكرَين 
بة زجنريةى بةنووسني و هةندآ هةمواركردن و طؤِرانكارييان لة داِرشتنى بةندةكانياندا بكرَيت وةك 
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وواندنى ياساكانى وةزارةتةكان كة ثَيشرت دةرضوون و هةندَى ضةمك رَيبازَيكي ثةيِرةوكراو لةدةرض
- :و بريوِرا و ماددةى تر بؤ بةندةكانى زياد بكرَى كة لةم راثؤرتةدا دةردةكةون( ميتاهيم)

 :ثَيشنيار دةكةين, ئةوةى ثةيوةندى هةية بةماددةى يةكةم لة ثِرؤذةكةدا/ يةكةم
 (.زاراوةكان)ةكة بطؤِردرَى بة لةسةرةتاى مادد( تعبري)وشةى طوزارة  -1
ى (1)لة زجنريةى ( هةرَيم)ى ماددةكة و هةروةها وشةى (0)لة بِرطة ( عَيراق -كوردستان)الدانى  -0

دابنرَى و وشةى ( بريكار)لة جَيي وشةى ( 5)لة سةرةتاى زجنريةى ( بريكارى وةزارةت)البدرَين و وشةى 
 .لة كؤتاييةكةى هةَلبطريَى( هةرَيم)

 :امحد حممد بابان فؤاد 2د زبةِرَي
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 العراق -رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان/ اىل
 تقرير/ م

من النظام الداخلي للمجلس الوطين لكوردستان العراق اجتمعت  3, 21/1و  31/6املواد استنادا ََ ألحكام 
برئاسة رئيس اللجنة القانونية  32/1/0222اللجنة القانونية و جلنة الصحة و الشؤون االجتماعية بتاريخ 

شريوان حيدرى و حضور نائب الرئيس احلاكم عوني البزاز و املقرر احلاكم عبدالكريم هموند و األعضاء كل 
و ختلف عن احلضور كل ( زانا)من طارق جامباز و كريم حبرى و خليل ابراهيم حممد و قادر سعد خضر 

صاحل امساعيل و دلري حممد شريف لتمتعهم باالجازة بينما حضر عن من الدكتور نوري الطالبانى و حممد 
جلنة الصحة الدكتور فؤاد امحد بابان و الدكتورة هالة سهيل وادي و الدكتورة اريان خالص الربزجني و 

العراق احملال اىل  -و ذلك لدراسة مشروع قانون وزارة الصحة ألقليم كوردستان دزةيىان ذالدكتورة رو
و بعد  02/3/0222و املؤرخة يف ( 0)بعد القراءة االوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة اللجنتني 

املناقشة و املداولة تقدم تقريرا ََ مشرتكا  بالتوصيات و املقرتحات بشأن املشروع بامجاع آراء احلاضرين و كما 
- :يلي

ديله خيص اجلانني الصحي واالجتماعي و لكون وتع 1113لسنة ( 1)نؤيد املشروع مبدئيا ألن القانون رقم 
ذلك ال يتماشى مع املرحلة اجلديدة حيث اصبحت احلاجة ملحة لتشريع قانون خاص بوزارة الصحة نظرا ََ 

ونقرتح تبويب مواده وتنظيم فقراته وتبديل ..... للتوسع الذى شهدته اخلدمات الصحية يف االقليم
بية واجراء بعض التعديالت والتغريات يف صياغة بعض بنودة اسوة التسلسالت الرقمية بالتسلسالت الكتا

بالنهج التشريعى املتبع يف سن قوانني الوزارات الصادرة قبله واضافة بعض املفاهيم واآلراء واملواد اىل بنوده 
  -:واليت ستظهر الحقا ََ من خالل هذا التقرير

 :فيما يتعلق باملادة من املشروع تقرتح/ اوال ََ
 (.املصطلحات)يف صدر املادة بكلمة ( التعابري)ديل كلمة تب -1
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منها ( 1)يف تسلسل ( لألقليم)منها و كذلك حذف كلمة ( 0)من الفقرة ( العراق -كوردستان)حذف  -0
 .من اخريها( لألقليم)وحذف كلمة ( الوكيل)حمل كلمة ( 5)يف بداية التسلسل ( وكيل الوزارة)واحالل كلمة 

 : جنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئة
يةكةم و )ةكة بوويتة (1,0), وةكو هةموو قانونةكانى تر موصتةَلةحاتة, ئةو طؤِرانكاريانةى كة داوا كراوة

( جملس الوزراء االقليم)البردراوة لةبةرئةوةى ( عَيراق -كوردستان), تةعبري بوويتة موصتةَلةحات, (دووةم
, كَى لةطةَل موقتةرةحى هةر دوو ليذنةية, ةوةئةطةر كةس مواَلحةزةى نةبَى دةخيةمة دةنط, مةفهوم ترة

بةكؤى دةنط موقتةرةحى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .بِرؤ سةر ماددةى دووةم فةرموو, ليذنةى هاوبةش قبوَل كرا

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

  :مماددةى دووة
- :وةزارةت ئةم ئةركانة دةطرَيتة خؤى

ئامادةكردنى ئةو ثَيداويستيانةى كة مافى تةندروستى باش و دروست بؤ هاوواَلتيان مسؤطةر دةكات  -1
 .لةاليةن بةدةن و ئةقَل و دةروونييةوة

و دامةزراندن و بةِرَيوةبردن و بةدواداضوونى يةكة تةندروستيةكانى خؤثاراسنت و ضارةسةركردن  -0
 .ثةرةسةندنيان لة هةرَيمدا

لةوانةش ضاودَيرى دايكايةتى و , بايةخدان بة خزمةتطوزارةيية ضاودَيريية تةندروستية بةراييةكان -3
 .مندااَلن و تةندروستى قوتاخبانة و خَيزان و ثرييةتى

ةرَيم بؤ رَيطةطرتن لة هاتنى دةرةوةى ه, بةربةركانى كردنى نةخؤشية درمةكان و كؤنرِتؤل كردنيان -1
لةشوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى ديكةوة و بةربةستكردنى باَلوبوونةوةى لةخاك و , ناوةوةى و بة ثَيضةوانةوة و
 .ئاو و كةش و هةواى هةرَيم

ثاراستنى ذينطة و ضاككردنى ثةرةثَيدان و ثاراستنى بنةماكانى و كاركردن بة هةماهةنطى لةطةَل  -5
 .ى ثيسبوونى ذينطةوةزارةتى ذينطةدا بؤ بةربةستكردن

بايةخدان بة تةندروستى لةش ساغى كرَيكاران لة ثِرؤذةكانى كاركردندا بةرزكردنةوةى ئاستى  -6
تةندروستيان و ثاراستنيان لة مةترسى و نةخؤشيةكانى ثيشةيى و برينداربوونى كارو دانانى بةرزةفتكارى 

وَينى كاركردن و ضاودَيرى كردنى بؤ ساغ و سةالمةتى ش, و شوَينى دروست و مةرجى تايبةت بؤيان
 .بةرزةفتكارى و شوَينى دروست و مةرجةكانى

بايةخدان بة تةندروستى دةروونى هاوواَلتيان و بةشداريكردن لة ئامادةكردنى خزمةتطوزارييةكانى  -2
 .ثَيويست بؤيان
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ى و بةجؤرَيك ضاندنى ضةمكى ثةروةردةى تةندروستى و باَلوكردنةوةى هؤشيارى تةندروستى و ذينطةي -1
 .ثاراستنى مرؤظ و ئامَير لةميانةى كارةساتةكانى كاركردن نةخؤشية ثيشةييةكان مسؤطةر بكات

ئامادة كردنى داودةرمان و ثَيداويستيةكانى تةندروستى جؤراوجؤرى ثَيويست بؤ ثَيشكةش كردنى  -1
نى عيادة ميلليةكان و خزمةتطوزارييةكانى تةندروستى و خؤثاراسنت و ضارةسةركردن و سةرثةرشتى كرد

 .ئامادةكردنى ئامَيرى تايبةتى بؤ ثةككةوتةكان
بةشدارى كردن لة ئامادةكردنى كاديرى تةندروستى يارمةتيدةر و بةرزكردنةوةى ئاستى كارمةندان  -12

لة كةرتى تةندروستى و ثةرةثَيدانى لَيكؤَلينةوةى ثزيشكى و تةندروستى و هةروةها ئامادة كردنى كاديرى 
بةجؤرَيك تواناكانى بةرهةمهَينان بةرزبكاتةوة , يى بةثَيى ثَيداويستيةكانى ثالنى طةشةثَيدانى هةرَيمثيشة

 .و جؤرى كاركردن ضاك بكاتةوة و هانى توَيذينةوةى زانستى لة جؤرةها مةيدانةكانى تةندروستى بدات
ةالمةتى ثيشةيى رَيكخسنت و ضاودَيرى كردنى ثيشةيى ثزيشكى و تةندروستيةكان و ساغ و س -11

 .بةهةماهةنطى لةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديدار
 .كاركردن لة ثَيناو دابني كردنى تةندروستى بؤ هاوواَلتيان -10
بايةخدان بة ضاودَيرى كردن و ئامادة كردنى ناوجةوانان و ثةككةوتة و ئةوانةى لةبارى  -13

 .تةندروستيةوة دواكةوتوون

 :ىمصطف بةِرَيز عبدالكريم ابوبكر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

- :سةبارةت بة ماددةى دووةم لة ثِرؤذةكةدا ئةمانةى خوارةوة ثَيشنيار دةكةين/ دووةم
 : ثَيشنيار دةكةين بةم جؤرةى خوارةوة بَى( 5)داِرشتنةوةى بِرطةى  -1
َيدانى و هاوئاهةنطى كردن لةطةَل وةزارةتى ذينطة لة ثَيناوى ثاراستنى ذينطة و ضاككردنى و ثةرةث}

 .{ثاراستنى ثَيكهاتةكانى و قةدةغةكردنى ثيسبوونى
 :بةم شَيوةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة( 1)بِرطة  -0
باَلوكردنةوةى هؤشيارى تةندروستى لة ناو هاوواَلتييان، ئةمةش بة هاريكارى كردن دةبَى لةطةَل اليةنة }

 .{ثةيوةنديدارةكان
 : ِرَيذرَيتةوةبةم شَيوةى خوارةوة داب( 1)بِرطةى  -3
دابني كردنى دةرمان و ثَيويستيةكان و ئامَيرة ثزيشكيية جياجياكانى ثَيويست بؤ ثَيشكةش كردنى }

خزمةتطوزارى ثزيشكى و ثاراستنى و ضارةسةرى و سةرثةرشتى كردنى عيادة ميلليةكان و دابني كردنى 
 .كةل و ثةىل ثَيويست بؤ ئةوانةى ثَيويستى تايبةتيان ثَي هةية

 :بةم شَيوةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة( 12)بِرطة  -1
ئامادةكردنى كاديرى تةندروستى و ثَيشةيى و ياريدةدةر و بةرزكردنةوةى ئاستى ئةو كارمةندانةى لة }

كةرتى تةندروستى كاردةكةن لةطةَل ثةرةثَيدانى لَيكؤَلينةوةى تةندروستى و فَيركردنى بةردةوامى 
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ثالنةكانى طةشة ثَيدانى هةرَيم بةجؤرَيكى وا تواناى كارمةندان  ثزيشكى بةثَيى ثَيويستيةكانى
بةرزبكاتةوة و ئةجنامدانى كارةكةيان باش بكات و لَيكؤَلينةوةى زانستى هانبدات لةبوارة جياجياكانى 

 .{تةندروستيدا
- :شةش بِرطة خبرَينة سةر ماددةى دووةم و زجنريةكانى بةم ثَييةى خوارةوة تةواو بكرَيت -5

 .ضاودَيرى ثَيويستى تايبةت لةِرووى تةندروستى جةستةيى و ئةقَلى -11
 .سةرثةرشتى ضاودَيرى كردنى دروستكردن و هَينانى دةرمان بةثَيى ثَيوةرى تةواوى  ثزيشكى -15
كاركردن لة ثَيناوى ثةرةثَيدانى سيستةمى تةندروستى ئَيستا بة شَيوةيةك كة لةطةَل ثةرةسةندنى  -16

 .دستانى و توانا دارييةكانى دا بطوجنَى تاكو طؤِرانكارى لة هةرَيمدا دابني بكاتكؤمةَلطاى كور
ثشتطريى كردنى كةرتى تايبةتى ثزيشكى تاكو بةشداريى لة ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاري  -12

, بؤ كةمكردنةوةى بارطرانى دارايى و هونةرى لةسةر دةزطا تةندروستيةكان, ضارةسةركردن بكات
 .اودَيرى وةزارةتبةسةرثةرشتى ض

كاركردن لة ثَيناوى دابني كردنى ثَيويستية ثزيشكيةكانى ثَيويست بؤ بةرةنطارى بوونةوةى هةر  -11
 .كارةساتَيك ئةمةش بة هاوئاهةنطى كردن دةبَى لةطةَل اليةنة ثةيوةنديدارةكانى ديكةدا

 .وى كارمةندانى بةثَيى ياسارَيكخستنى كارى ثزيشكى دادى لة هةرَيمدا و بةرزكردنةوةى ئاستى شيا -11
 :بابان حممد امحد فؤاد 2د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
  -:فيما يتعلق باملادة الثانية من املشروع تقرتح مايلي /ثانيا ََ

 :  منها بالشكل اآلتي( 5)اعادة صياغة الفقرة  -1
احلفاظ على مقوماتها والعمل على منع التنسيق مع وزارة البيئة ألجل محاية البيئة وحتسينها وتطويرها و}

 .{تلوثها
 :بالشكل اآلتي( 1)صياغة الفقرة اعادة  -0
 .{نشر الوعي الصحي بني املواطنني بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة}
 : بالشكل اآلتي( 1)اعادة صياغة الفقرة  -3

اخلدمات الطبية والوقائية والعالجية توفري األدوية واملستلزمات واملعدات الطبية املختلفة الالزمة لتقديم }
 .{واالشراف على العيادات الشعبية وتوفري األجهزة لذوي االحتياجات اخلاصة

 :بالشكل اآلتي( 12)صياغة الفقرة اعادة  -1
اعداد الكوادر الصحية و املهنية املساعدة ورفع مستوى كفاءة العاملني يف قطاع الصحة وتطوير الدراسات }

يم الطيب املستمر وفق متطلبات خطط التنمية لألقليم مبا يكفل رفع كفاءة العاملني وحتسني الصحية والتعل
 .{األداء وتشجيع البحث العلمي يف جماالت الصحة املختلفة

- :اضافة ست فقرات اىل املادة الثانية وتكملة تسلسالتها وفق املنوال املبني ادناه -5
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 .اجلسدية والعقلية, ناحية الصحيةرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة من ال -11
 .األشراف ومراقبة صنع واسترياد األدوية وفق املعايري الطبية املطلوبة -15
العمل على تطوير النظام الصحي احلالي بشكل يتالئم مع تطور اجملتمع الكوردستاني واالمكانيات املالية  -16

 .املتاحة مبا يضمن تغيريه يف االقليم
طيب اخلاص ليساهم يف تقديم اخلدمات العالجية لتخفيف العبء املالي والفين عن دعم القطاع ال -12

 .املؤسسات الصحية باشراف ورقابة الوزارة
العمل على توفري املتطلبات الطبية الالزمة ملواجهة الكوارث بكافة انواعهاا بالتنسيق مع اجلهات  املعنية  -11

 .األخرى
 .قليم ورفع مستوى كفاءة العاملني فيه وفق القانونتنضيم عمل الطب العدلي يف اال -11

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةوةى طؤِراوة لة ثَينجةم ,ئةم راثؤرتةى ليذنةى هاوبةش بة ئيتييتاق بووة لةطةَل جةنابى وةزير, سوثاس

رةتى بيئة تةنسيق هةية لةطةَل وةزا, لةجياتى حيمايةى بيئة لةبةرئةوةى ئَيستا وةزارةتى بيئةمان هةية
باَلوكردنةوةى وةعى تةندروستى لةناو خةَلكدا , فةقةت وشةكانيان طؤِريوة/ لةهةشتةم, بؤ ئةم كارة

كةم ئةندامةكةيان كردووة بةو كةسانةى كة , كةم ئةندام نووسراوة/ لة نؤيةم, بةهاوكارى هةموو اليةنةكان
بةشدارى كردن , ثَيطةياندنى كاديربةشداريى كردن لة / لة دةيةم, موحتاجن ثَيويستيان بةهني هةية

هةروةها لةشوَينكى ترة كةفائةى , واتة خؤى ثَيدةطةينَى, ثَيطةياندنى كادير, الدراية بةثَيى ليذنةكة
, ثَينج هينيان ئيزافة كردووة, ليذنةى هاوبةش بة ئتييتاق لةطةَل جةنابى وةزير, كارمةندان ئيزافة كراوة
ئيشراف و موِراقةبةى ئيستريادى ( 15)بةتايبةتى ئةوةى , طنهةمووش طرن, بةِراستى جَيى خؤيةتى

بؤئةوةى هاوواَلتى بثارَيزرَينت لةو كؤمثانياو , ئةوة زؤر طرنطة وةزارةت بيخاتة سةر ئةستؤى خؤى, ئةدوية
ناوةكان دةنووسم ئةوانةى دةيانةوآ قسة , وةزارةت ئاطادار بَينت, شةريكاتانةى كة دةرمان دروست دةكةن

 .ةنابى وةزير قسةى هةية فةرمووج, بكةن

 :وةزيري تةندروسس(/زريان3د)يونس  عثمان عبدالرمحن بةِرَيز
 .بةِريز سةرؤكى ئةجنومةن

لةكاتى خؤى لةطةَل ليذنةى , نوقتةيةك هةبوو لةسةر خاَلى شةش, بةِرَيز ئةندامانى ثةرلةمان, زؤر سوثاس
لةبةرئةوةى ئةوكات , تةوة هيضيش ئيشارةتى بؤ نةكرابةاَلم ديارة ئةو خاَلة هةر ماوة, هاوبةش بامسانكرد

ئَيستا ئةو خاَلة دراوة , تا ئَيستا قانونى كار و كاروبارى كؤمةاَليةتى دانةِرَيذرا بوو, ئَيمة ئةوةمان باس كرد
كاتى خؤى ئةوة بةشَيك , (ة للعمالهنياملالصحة و السالمة )بة كار و كاروبارى كؤمةاَليةتى كة ثَيي دةَلَين 

بة رةئيى من يان ئةو , بةاَلم ئَيستا جيا بوونةتةوة, تةندروستى كة يةك بووينةبووة لةطةَل وةزارةتى 
وةكو ئيقترياحَيك دةورة رةئيسيةكة بدرَى بة , يان ئةوةتة وةكو وةزارةتى ذينطة, بِرطةية هةر البربدرَيت

 .سوثاس, وةزارةتى كؤمةاَليةتى



 02 

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةكو بِرطةى ثَينجةم ليذنةى هاوبةش , بِرطةى شةشةم لةئةصَلى مةشروعةكة, ةيةكى بةجَييةمواَلحةز
ئةمةش لَيرة بنووسرَى بةهاوكارى لةطةَل وةزارةتى كار و , وتويةتى بة هاوكارى لةطةَل وةزارةتى بيئة

 .خاتوو نازناز فةرموو, كاروبارى كؤمةاَليةتى
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
, ثَيم باشة هةندَى شتى بؤ زياد بكرَى جا بةثَيى ثَيويست لةداِرشتنةكة, خاَلى هةشتةم لة ثرؤذة ياساكةدا

بةكارهَينانى , باَلوكردنةوةى هؤشيارى بؤ تايبةتى بؤ ذنان لة رَيطاي سيمينار لةطةِرةكة ميلليةكان
ثةروةردة لة دانانى وانة تةندروستى و لةش ساغى بؤ هاوكارى كردنى وةزارةتى , هؤيةكانى راطةياندن و

خاَلَيكى تر زياد بكرَى وةختى , جا ضؤن دادةِرَيذرَى ئةمة مةوزوعَيكى ترة, قوتابيانى سةرةتايى و ناوةندى
بةهؤى سنوور دانانَيك , هاتووة كة كوردستان بري بكاتةوة رَيذةى منداَل بوون ديارى بكرَى بؤ هةر خَيزانَيك

ن وةزارةتى تةندروستى بة هاوكارى وةزارةتة ثةيوةنديدارةكاني تر بؤ ديارى كردنى رَيذةى منداَل لة الية
ن و باشرت كردنى ذيانى بةمةستى تةندروستى ئافرةتا, لةاليةن خَيزان بة ئاليةتى طوجناو و هاوضةرخ

 .زؤر سوثاس, نمندااَل
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, طرنطى وةزارةتى تةندروستى كة ثةيوةنديةكى راستةوخؤى لةطةَل ذيانى هةموو هاوواَلتيةك هةيةلةبةر 

بؤ ,  زؤر ديار بن, لةبةر ئةوة زؤر طرنطة ئةو ئاماجنانةى كةهةيةتى موحةدد بن, بةثياو ذن و مناَلةوة
.  اضوونى بؤ بكةينيان نةتوانني بةدواد, ئةوةى طشتطري نةبن دواتر نةتوانني ضارةسةرى بدؤزينةوة و

سوثاسيان ئةكةم لةطةَل , بؤ ئةو ثَيشنيارانةى كة ئةوان كردوويانة, هةندَى ثَيشنيارى زياد ئةكةم
, ئةم كةليمةية ئَيستا الواز بووة, بةاَلم ئَيستا لة دنيا دةزانني يةعنى ئةَلَيني ئةمنى قةومى, ماددةكامن

ئةمانة ئةو , ئةمنى دةوائى, ا ئةوندة طرنطى هةيةئةمنى غيزائي ئَيستا بةقةدةر لةثاَل ئةمنى قةومي
سالمة الغذاء و )من ثَيم باشة ئةوةش بكرَيتة خاَلَيك لة ئةصَلى ثِرؤذةكة , شتانةن كة هاوواَلتى دةثارَيزن

 .ئةمة يةك, ئةوةيش كة ئَيمة بةكارى دةهَينني, (احليواننسان والدواء لأل
ئَيمة دةزانني كؤمةَلَيك شتى خراث دروست دةبَى لة , َيمةئةو موستةحزةِراتانةى كة دَينة الى ئ/ دوو

ئةوانةى كة بةكارهَينراوة لةكارى , ئةجنامى مةوادى كيميايى لةِرَيطةى تاقيطةكانى ثزيشكيةوة دَين
هةروةها كؤمةَلَيك , لةوةزارةتى كشتوكاَل يان وةزارةى تةندروستى و, تريؤريستى زؤربةى لةوَى هاتووة

هيض جؤرة رةقابةيةك و هيض , ئةمِرؤ بةكاردةهَينرَى بؤ تةمجيل و بؤ ئةم جؤرة شتانةداودةرمان تر كة 
ئةو موستةحزةِراتانة , بةتةحديد لةم ثِرؤذةية دةستى بؤ نيشان بكرَى, جؤرة شتَيكى لةسةر نيية
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ابة هةرطيز رةق, مةرج نيية لَيرة بَلَيني رةقابة, يةعنى مةئمونيةتَيكى ثارَيزراو بَيت, مةئمونيةتى هةبَيت
زؤر طرنطة ئةو ضارةسةرى , بةاَلم ئةو واَلتةى كة تؤ ثةيوةندى لةطةَل دةكةى, ناتوانَى شت ضارةسةر بكات

ئةبَى عةينةكَيكى , هةر سةير دةكةين مناَل لةدايك نةبووة, ئَيمة مناَلانى ئَيمة, مونتةجاتى ئةوروثى, بكات
كاريطةرييةكى , ئةم مونتةجاتة ئةليكرتؤنية, ئةمةئَيمة ناتوانني سةيتةرةى بكةين لةسةر , لةضاو بَى

خاَلَيكى تر , بةاَلم لةواَلتى تر ئةوة ضارةسةر كراوة, هةم لةسةر ضاوى مناَل, سلبيان هةية هةم لةسةر مناَل
بَيطومانيشم لةمةوال دروست دةبَى بؤ , ئةم مةصانيعانةى كة لة الى ئَيمة دروست نةبووة, زؤر الم طرنطة

 .سوثاس, ثَيم باشة ئةم تةنزمياتانة زؤر بةجدى موناقةشة بكرَى, بؤ هةر شَس, دةوادروست كردنى 
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةنسبةت , لةبةر ئةوةى مؤَلةمت هةبووة, ببورن كة قسة دةكةم لةبةر ئةوةى لة دانيشتنةكةى تر نةهاتبووم

, لةدواى بِرطةكةش تةشجيعى علم و بةحس دةكاتن, ى و هاوكار دةكاتنباس لة كةواديرى صةح( 12)بِرطة 
, لةبةر ئةوة من ئيقترياح دةكةم كة جيا بكرَيتةوة لَيي, مةسةلةى علمى مةسةلةيةكى زؤر طةورةية

باسى لة موستةحزةِرات , لةثاَل داواكةى كاك حممد فةرج/ دوو, بِرطةيةك نةك لةطةَل ئةو فةقةِرةية بَيت
, ةتَيك يان موختةبةرَيك ثَيك بهَيندرَى بؤ موِراقةبةى ئةو صاَلحيةتةى ئةو دةرمانانةى كة هةيةئالي, كرد

هةمووى يان بة ئةكسةريةت , وةكو ذةهرة بؤ خةَلك, بةحقيقةت ئَيستا كؤمةَلَيك دةرمان لةبازاِر هةية
يةعنى دةرمان هَينان بؤ  ,يةعنى بري لةوة بكرَيتةوة, يان ئةصَلى ئينتاجةكةى خراثة, صالًََحيةتى نةماوة

لةسوريا يان لةهةر شوَينَيكى تر بةهةر , نةك لة مةناشئى سانةوى, كوردستان لة مةناشئى ئةصَلى بَيت
العمل على تطوير )زياد كراو ( 16)لة بِرطةى , حاَل جةنابى وةزير و ثسثؤِرانى لةم بابةتة ضاكرت دةزانن

مبا حيقق )واى بةضاك دةزامن بةم شَيوةية بَيت , (ه يف االقليممبا يضمن تغيري) لةئاخريةكةى  (النظام الصحي
لة بِرطةى , شتةكان موحةدةد بَيت, نةك تغيري بَيت، بةَلكو حاجات بَيت( حاجات املواطن الطموح و يليب

وةزارةت بؤ , بَيـت( تنظيم القطاع الطبى اخلاص)من ثَيم باشرتة , (دعم القطاع الطبى)هاتووة ( 12)
ضونكة ئةو بابةتَيكى تيجارى , نةخَير تةنزيم كردنى بَيت, ت بة ثشتطريى ماىل يان شتى ترموكةلةف بَي

 .زؤر سوثاس, ثَيويست ناكات وةزارةت دةعمى ماىل يان شتى ترى بؤ تةئمني بكات, بةحتة
 :بةِرَيز حممد حاجى حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم هةر ئةمةوَى , زؤر نةزامن لَيى و شارةزايشم نةبَيتبةِراستى من لةوانةية لةسةر شتَى قسةى بكةم  
ئةطةر , باسى مةسةلةى صحى دةكةين ئةمِرؤ شتَيكة بةسرتاوة بةهةموو خةَلكةوة, قسةى بكةم لةسةرى

لةوانةية ئةطةر ئةمِرؤ , يةعنى واَلتةكة هةمووى نةخؤش دةبَيت لةهةموو روويةكةوة, خةَلك نةخؤش بَيت
بةاَلم واديارة باسى ئةو شتة , الى هةموو ئةو ناوة ثِر بوو لة ئيعالم, ى غاز كرابوايةباس لة تةوزيع كردن

هةر , مةسةلةى ثةروةردةكردن, من ثَيم واية يةكَيك لةم مةسائيالنة, ئةكرَى ئَيوة طوَيي نادةنَى
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يةتى لةماوةى من ئاطام لَي, يةكَيك لةوانة مةسةلةى قبوَل خاصة, لةسةرةتاييةوة تا كوليةى توب و ئةوانة
ئَيستا , ضؤن بووة عةمةليات بة غةَلةتى بكرَى, ئةم دوو، سَى ساَلة كؤمةَلَيك عةمليات بة غةَلةتى كراوة

يان , ضةند مناَلَيك لةذَير عةمليات مردوون, ئةمة شتَيكة ئةطةِرَيتةوة بؤ يةكَيك لة مةسةلة ئةساسةكان
بةاَلم بؤ , قبوَل خاص بؤ بةشةكانى تر دةبيـَت, خاصئةمة دةطةِرَيتةوة بؤ مةسةلةى قبوَل , خةَلكانى تر
هةر رؤذى ئةوةندة تةن , مةسةلةى هاتنى مةوادى غيزائى وةكو مامؤستا حممديش باسى كرد, توب نابَيـت

هةموو , رَيطايان لَيبطريَى, كة دَين بؤ كوردستان, باشة ئَيمة موِراقةبةمان نيية لةسةر ئةوانة, ئةسوتَى
بةاَلم وةزعى دَلم , من خؤم نةخؤش نةبووم, مةسةلةيةكى تر دةورةى دكتؤرةكان, ر بووشتةكان ئَيكسثاية

جطةلةوة لةم رؤذانة , وتيان هيضت نيية, ضوومة ئةمريكا, ضوومة لةندن, بةثةلة ضووم بؤ ئَيران, خراثة
ى تؤ لة ثَييان وت ئةم دةرمانة, دنيا طةِراوة بة شوَينى دةرمانةكة, دةرمان نووسراوة بؤ نةخؤشَيك

ئةو , ساَلة ئيلغا كراوة 10بةاَلم دروست كردنى ئةم دةرمانة , شةريكةيةكى ئةَلمانيا دروست كراوة
ثَيويستة دكتؤرةكان ئاطادار , ئةبينى لةهةموو شوَينَيك تازةترين علمى توب ديـَتةكايةوة, شةريكةية نةماوة

باوِربكة دكتؤرمان هةية , بضنة دةورةئةطةر نا بؤ خؤيان شةش مانط جارَيك , بةسيدى بؤيان بَيت, بن
مةسةلةن ئةَلَى , مةسةلةيةكى تر كؤمةَل كردنى خةَلك, لةوةتى عيادةكةى داناوة نةضؤتة دةرةوةى واَلت

, يةعنى ئةوانة كؤمةَلَيك شتى عامن حةزم دةكرد ئيشارةى ثَيبدةم, ثَينج كةس بَيتة ذوورةوة بؤ الى دكتؤر
خؤتان ئةزانن , زير و دكتؤرةكان حةد و حدودى بؤ ئةم شتانة دادةنَيتمن دَلنيام لةوةى كة جةنابى وة

 .سوثاس, ئَيستا دكتؤرَيك ضووة خوَينى كةسَيكى داوة، ضونكة بةغةَلةت عةملياتى كردووة
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو , اَلى يةكةمى كاك حممد فرج دةكةمخ, من سةرةتا ثشتيوانى خاَلى يةكةم و دووةمى نازناز خان و

, بةبةرنامة ئةمة درَيذخايةن بَيت, خاَلةى كاك حةمةش لةسةر مةسةلةى ناردنة دةرةوةى دكتؤرةكان
ضونكة بةداخةوة , ضونكة بؤ خؤم طومامن هةية ساَلَيكى تر خةَلك بؤ ئةنيتلؤزاش بضَيتة تةهران و عومان

, وةزارةتى ثةروةردة ثَيويستة سيسةمتى ثةروةردة بطؤِردرَى, يةدوو ئيزافةشم هة, ئَيستا واى لَيهاتووة
ئةَلَى , ى ثِرؤذة هاوبةشةكة(16)راستة لةخاَلى  , سيستةمى تةندروستى بطؤِردرَى بةسيستةمَيكى هاوضةرخ

ئةبَى ئَيمة سيستةمى تةندروستى خؤمان بطؤِرين بة , بةاَلم هةدةفةكةى نةوتراوة, سيستةم بطؤِردرَى
ضونكة ئةطةر بةراوردَيكى لةطةَل نةخؤشخانةكانى خؤمان و لةطةَل تةندروستى , اوضةرخسيستةمى ه

يةك خاَلى ترم , دواكةوتووترينيان ببينني ئةزانني ئَيمة ضةند لة دواوةين, واَلتةكانى دةروبةرمان بكةين
ضونكة ئَيمة  ,بةتايبةتى تازةكانيان, ئَيمة هةوَل بدةين دةعمى ماددى و مةعنةوى ثزيشك بكةين, هةية

يان , ئةوانةى كة تازة دةرئةضن, هةر نةِروانينة سةر دكتؤرة ئيخصائيية ثريةكان هةموو دةوَلةمةندن
بؤية  هةوَل بدةين ئةو , ئةوانةى كة ضةند ساَلَيكة لةِرووى مادى و مةعنةوى لةبارَيكى خراث داية

بةتايبةتى بؤ موقيم و موقيمى , يشكضونكة لَيرة هيض شتَيكى تيا نيية بؤ ثز, ئاستةيان بةرزبكةينةوة
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بؤية ئَيمة هةوَل بدةين , دةعمى دكتؤرة كؤنة دةوَلةمةندةكان دةكات( 2)بةثَيضةوانة خاَلى , دةورى
 .سوثاس, ئاستى ثزيشكيان ثَيش خبةين, ئةوانةش ثَيش خبةين و

 :ثاشا خضر بةِرَيز ظيان امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من لةطةَل , ةروةردةى تةندروستى و باَلوكردنةوةى هؤشيارى تةندروستى دةكاتخاَلى هةشتةم كة باسى ث
بودجةيةكى زؤرى بؤ , كةئاسايشى تةندروستى بةشَيكة لة ئاسايشى نةتةوة, مامؤستا حممد فةرج زؤر كؤكم

, ضنيلَيرة دةَلَى دووبارة لة ثةروةردة و تةندروستى ضؤن ثَيداب, بودجةى بؤ تةرخان بكرَى, تةرخان بكرَى
ئةطةر , كة فةرمانَيكى تةندروستى هةبَى لةهةموو قوتاخبانةكان/ ثَيشنيارى يةكةم: من سَى ثَيشنيارم هةية

دروست كردنى هةماهةنطى لةنَيوان وةزارةتى / ثَيشنيارى دووةم, قوتابى زياتر بَى 022بَيتوو ذمارةيان لة 
بةتايبةتى بؤ مامؤستايانى , نة سةرةتايةكانثةروةردة و وةزارةتى تةندروستى بؤ كردنةوةى خوىل فرياكةوت

بؤ , طؤِرينى سيستةمى تةندروستى بكرَيتة سيستةمى بيمةى تةندروستى/ ثَيشنيارى سَييةم, طوندةكان
ثاراستنى ذينطةي , خاَلى ثَينجةم, خاَلَيكى تر, هاوواَلتيان سيستةمى بيمةى تةندروستى دابنرَى

ثَيويستة حكومةت سزا , حكومةت بةم شَيوةية سزادانى بثارَيزَى ,لَيرة يةك ثَيشنيار دةكةم, تةندروستى
لةهةمان كاتدا خاَلَيكى , دابنَى بؤ ئةو كةس و دةزطايانةى كةوا لة ذينطة ثارَيزى كةم تةرخةم دةكةن

دةزطاى , لةخاَلى دووةم ثَيشنيار دةكةم( دامةزراندنى بةِرَيوةبردن و بةدواداضوون)لةخاَلى , تريشم هةية
بؤ هةموو هاوواَلتيان و , تا ببَيتة دَلنيابوون بؤ لةش ساغى بؤ هاوواَلتيان, ى نةخؤشى دامبةزرَىسكااَل

 .زؤر سوثاس, مرؤظى كورد
 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نقشبندى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ةكةمزؤر سوثاسيشى د, ثَيشةكى بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةم و, بةناوى خواى طةورةو ميهرةبان

سوثاسى , بؤ ئةو وةزارةتى صحةية, هةوَل و ماندبوونَيكى زؤرى هةية, بةحقيقةت ئةوةى كةمن ئاطام لَيية
هةندَيك لة قسةكانى من , ثشتطريى لةقسةكانى كاك حممد فرج و كاك حممد صاَلح دةكةم/ دووةم, دةكةين

, ى قانونى دةست خؤشيان لَيدةكةمثَيم واية ليذنة, من داوايةكم هةية, سوثاسيان دةكةم, ئةوان كرديان
لةئةصَلى , (11)ئةوةيش ئةوةية لة فةقةِرةى , شتَيكيان نووسيوة لةو بابةتةى كةمن عةرزتان دةكةم

من داوادةكةم لة جةنابى وةزير , تةنزميى وةرةقة بة موماِرةسةى ميهنةى توبى و صحى, ثِرؤذةكة هاتووة
احملالت و املختربات حتت رعاية اللجنة  يف شعبية العيادات الة على و الرقاب)كة ئةوة شتَيكى تَيدا زياد بكرَى 

بةحقيقةت ئيجابيات , ضونكة ئَيمة كؤمةَلَيك عياداتى توبيمان هةية لة كؤاَلن و لةناو مةحةلةكان, (الطبية
 ئيجابياتةكةى ئةوةية ئةطةر وةكو ثَيويست وابن شتَيكى زؤر باشة و سوودى هةية بؤ, و سلبياتيان هةية

ئةو فةحوصاتةى / هى دووةم نوقتة, ئةطةر لةو موستةوايةى نةبن مومكينة زةرةريان هةبآ, دانيشتوان
منونةيةك لةو بابةتة , خوَين، ثَيم خؤشة جةنابى وةزير رةقابةيةكى توند خباتة سةر ئةو فةحصى خوَين
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, +Bخوَينةكةى  لَيرة, ساَلة نةخؤشة 62لةم ماوةية خزمَيكى من عومرى , عةرزى جةنابتان دةكةم
جا ِرجام واية لةجةنابتان و جةنابى , دةرضووة +Oخوَينةكةى , بردوويانة ئَيران عةمةليات كراوة

ئةو عياداتانة شةعبى لةكؤاَلنةكان فحوصاتى دةم زؤر , ئيهتيمامَيك بةو مةوزوعة بدرَى, وةزيريش
لةطةَل , ابنَى لةسةر ئةو مةوزوعةداوا لةجةنابى وةزير دةكةم رقابةى د, ثَيويستة ئيهتيمامى ثَيبدرَى

 .رَيزمدا
 :سعيد مةمخورى طاهر غيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بِرطةى دووةم لةماددةى دووةم/ يةكةم, بةكورتى تيشكيان دةخةمة سةر, تَيبينيةكانى من ضةند خاَلَيكن

ةكانى ضارةسةركردن و بةدواداضوونى يةكة تةندروستي, دامةزراندن و بةِرَيوةبردنى)دةَلَى 
ئةطةر تَيبينى بكةين هةرضى , (تةندروستيةكانى خؤثاراسنت و ضارةسةركردن و ثةرةسةندنيان لة هةرَيمدا

ثَيويستيان بةوةى هةية كة , بةِراستى ثَيويستيان بةنؤذكردنةوة هةية, نةخؤشخانةكانى كوردستانة
, دن وشةى نؤذةنكردنةوةشى بؤ زياد بكرَىثَيشنيار دةكةم لةدواى دامةزران, ريعايةكى تايبةتى هةية
بايةخدان و خزمةتطوزاريية تةندروستييةكان )كة باس لة ( 3)بةنسبةت بِرطةى , بةنيسبةت بِرطةى دووةم

هةروةها ضاودَيرى تةندروستى , داوا دةكةم لةدوا بِرطةكة لة ئةوةش ئيزافة بكرَى, بؤ بوارةكانى تر( دةكاتن
, بةِراستى رةقابةى صحى وةكو ثَيويست نيية لةكوردستان, كةشتى لَيدةفرؤشرَى يةعنى ئةو شوَينةى, بازاِر

, ئةو خةَلكانةى طةِراونةتةوة طوند/ يةك, ثَيشنيار دةكةم كة دوو خاَلى تريش بؤ ئةو ماددةية زياد بكرَى
ةندورستى بؤ ئةوةى كة بتوانَى بنووسرَى بة ت-, بِرطةيةك زياد بكرَى, لة خزمةت طوزارييةكان بَي بةشن

طوند بنكةيةكى  15, 12بة , تةماشا دةكةين كة زؤربةى ئةو طوندة ئاوةدان كراوةتةوة, طوند نشينةكان
خةَلك  0223ئةوة لة , بةتايبةت ئةطةر تةماشا بكةين مةنتيقةى  مةمخور, تةندروستى لَي نيية

مةسةلةى دةرمان / َيكى ترخاَل, طةِراوةتةوة لةتةواوى طوندةكان بنكةيةكى تةندروستى نيية لةوناضةيةدا
, سةيتةِرةى نةوعى, هةية( كواَلتى كؤنرِتؤَل)بةِراستى ئةوة ثَيويستى بة , كة برادةران هةموويان باس كرد

بايةخ بةوة بدات كة كؤنرِتؤَلى هةموو داو دةرمانةكان بكات , حةقة لةناو وةزارةت بةشَيك هةبَيت بةو ناوة
ئةو وةحداتةى لةناو دةرمانةكانيش بةثَيى زانستى و , َيكسثايةرنجطة لةوةى كة ئ, كة دَينة كوردستان

, مللى طرامة 522مةسةلةن ثاِرةستةمؤلَيك كة , بةثَيى زانيارى و هةندَيك دكتؤر كة باسى دةكةن زؤر كةم
, ناكاتة يةك حةبى ثَيشرت كة دةختوارد, حةب خبؤى 12كةواتة تؤ , ملليى طرامى تَيدابووة 52ثيشكينراوة 

زؤر , هةم لةسةر سنوورةكانيش ئةوة هةبَى, لةناو وةزارةت( كواَلتى كؤنرِتؤَل هةبَى)تة ثَيويستة كةوا
 .سوثاس
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 :امحد محد امني عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئامادة كردنى ئةو )ضونكة بِرطةى يةكةم , بكرَى بةيةك بِرطة, (1021)لةماددةى دوو بِرطةى 
مافى تةندروسس باش و دروست بؤ هاوواَلتيان مسؤطةر دةكات لةاليةنى بةدةن و ئةقَل  ثَيداويستيانةى كة

, (كاركردن لةثَيناو دابني كردنى تةندروستى بؤ هاوواَلتيان)ش هةر ئةوةية (10)بِرطةى , (و دةروونييةوة
ات لةطةَل وةزارةتى تةندروستى هةماهةنطى بك( 5)لة بِرطةى / دوو, ئةمة يةك, بكرَيتة يةك بر ٍِطة

بةِراستى وا بزامن ثَيويستة وةزارةتي تةندروستى , بؤ بةربةست بوونى ثيس بوونى ذينطة, وةزارةتى ذينطة
نابَى وةزارةتى , هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى ثةروةردة و وةزارةتى ئةوقاف و كاروبارى ئايينيش هةبَى

ضونكة زؤر رَينماية , نطى هةبَيتتةندروستى ثَيى عةيب بَيت ئةوقاف و كاروبارى ئايينى هةماهة
ئةوةى لة رَيطاى مزطةوتةكانةوة , بةِراستى ئةطةر بطةيندرَينة خةتيبة بةتوانايةكان, تةندروستيةكان

كةم دام و دةزطا بتوانَى بةم شَيوةية دةورو تةئسريى , رَينمايى جةماوةرى بؤ بكرَى بؤ زؤر شت, دةكرَيت
ئةوةيش كة وةزارةتي تةندروستى ئيشى جدى بكات , ياد بكرَىبِرطةيةكى تر ز, هةبَى لةسةر جةماوةر

ضونكة زؤر لة برادةران باسى , لةسةر طَيِرانةوةى متمانةى جةماوةر بةدكتؤرة خؤماَليةكانى خؤمان
 .ئيشَيكى زؤر زةرورةو، زؤر سوثاس, ئةوةيان كرد كة خةَلك متمانةيان نةماوة لةبةر هةندَيك شت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, رَيك و ثَيكن بةاَلم مواَلحةزةى وةقت بكةن, هةرضةندة ئةو قسانةى دةكرَين هةمووى قسةى بةجَينة و

 .فةرموو كاك عبدالرمحن
 :بةِرَيز عبدالرمحن امساعيل سليم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو / يةكدوو نوقتة نةبَى , تةنيا يةك, زؤر لةبرادةران باسيان كرد, ئةو قسانةى كة دةم ويست بكةم

ئةوةى سووتان و نةخؤش دَين , زؤر كةس لة توركيا لةئَيران, خةَلكانةى لةدةرةوة دَينة ناو كوردستان
, لةبةر ئةوةى ثَيويستة كؤنرِتؤَلى ئةوانة بكرَى, نةخؤشى لةطةَل خؤيان بهَينن 121مومكينة ئةوانة 

, ة زةمحةتة لةكوردستان كؤنرِتؤَل بكرَىضونكة ئةطةر بَيتو ئةو نةخؤشيانةى كة ئَيستا لةدنيا باَلودةبنةو
لةبةر ئةوة ثَيويستة ئةوة بةتةواوى , نة ئةو ئةجهيزانةمان هةية, ضونكة نة ئةو داو دةرمانةمان هةية

ئةوةية ناو شار كة ئَيمة / نوقتةى دووةم, بؤ ئةوةى تووشى ئةو مةشاكيالنةى نةبني, كؤنرت ٍِؤَل بكرَى
ئةوة ثَيويستة , ةيارة دةكةين وةكو بؤِرى سؤثة دووكةَل دةكاتنتةماشاى طزؤزى س, تةماشاى بكةين

ضونكة , وةزارةتى تةندروستى لةطةَل وةزارةتى ذينطة لةطةَل ثؤَليسى هاتووضؤ كؤنرِتؤَلى ئةم شتانة بكةن
بةتايبةتى ئةو برادةرانةى كة موشكيلةى , ئةمة تةئسريى راستةوخؤي لةسةر تةندروستى طشتى هةية

 .زؤر سوثاس, سيان هةيةجيهازى تةنةفو
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 :الدين سيف خضر طلعت بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نةصى , بةاَلم لةئةصَلى مةشِروعةكةى كة من تةماشاى دةكةم, لةكوردستان موختةبةراتى صحى هةية
أنشاء املختربات الصحية لتشخيص )بؤية من ثَيشنيار دةكةم , كةليمةى موختةبةرات وةكو خؤى نةهاتووة

مكافحة االمراض االنتقالية و )لة ئةصَلى مةشِروعةكة ( 1)بِرطةى , خاَلَيكى تر, زياد بكرَى( المراضا
نازامن ئةوة حةجرى صحى دةطرَيتةوة يان ناطرَيتةوة؟ زؤر , لةدةرةوة و ناوةوةى كوردستان, (السيطرة عليها

 .سوثاس
 :بةر َيز شريين عبدالرمحان دينو

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةن طشتى ئةز دةبَيذم, ضةند مواَلحةزةيةكى عام هةية, بؤ موختةبةرا, ةئيدى كاك تةَلعةت دةكةمت

دةوروبةرى موحافةزةش , نةبةس تةركيز بكةن لة مةركةزى موحافةزةى هةبينت, نةبوونى موستةشيتا
, شيتا هةيةلةو دةظةرة يةك موستة, موستةشيتا زؤر كةمن وةكو زاخؤ, وةكو قةزاية, هةبينت وةكو طوندة

شتةك , يةعنى حاديسةك بَينت, نةبوونى تةوارئي ذنينة, هةتا وةحدةى صةحيش ذ كاملى مةنتيقةش و
هيض خزمةتَيك نينة بؤ زاخؤ وةكو , مباشِر نةقَلى زاخؤى مةسةلةن بؤ موحافةزات دهؤكَى, بَينت

هةروةها ئةم , كةسانةهةزار  322نسبةتا نيتوسي زاخؤ ثرت لة , موستةشيتايةكى ثَيويست بؤ دةظةرا زاخؤ
يان بَيذم , زاهرِيةتَيكى دنيا نةدية, سةرجادةى ناو مةنتيقةى مةدا, زاهرِيةتَيكى طةلَيك نائيجابة

يةعنى ئةم زاهرِيةتة نةمَينَى سةر بان جادة و سةر , يان شةماعية كوردى بَيذن شَيت خانة, موتةخةلييتة
ئةجهيزة نيهائيةن , بةنسبةت ئةجهيزة, ئكيد دةكةمئةن تة, حةتا طلةو طازاندةى خةَلك زؤر هةنة, شارعة

يةعنى ئةجهيزةى بةسيت مةفر ٍِوزة , دةبى بضى شارى تر, طةر غةسل كلية هةبينت, لة مةنتيقةى مة نينة
 .زؤر سوثاس, لة مةنتيقةكى وةكى زاخؤ, هةبينت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, نوقتةى نيزام هةية

 :ىهالة سهيل واد3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةر ئةوةى هةموو ئةو , ثَيشنيار دةكةم قسة بدرَيتة جةنابى وةزير, نوقتةى نيزامةكةى من ئةوةية
, بؤ ئةوةى دووبارة نةكرَيتةوة لةالي ئةندامان, جوابيشى هةية, خااَلنة باس كراية لةطةَل جةنابى وةزير

 .زؤر سوثاس
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 :يخ اهللبةِرَيز شيخ اهلل ابراهيم ش
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثشتطريى تةواوى , هيواى سةركةوتنى بؤ دةخوازم لةكارةكانى, ثَيشةكى بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةم
, هةروةها ثشتطريى لة رةئيى هةردوو براي بةِرَيزم, ليذنةى هاوبةشى ليذنةى ياسايى و تةندروستى دةكةم

بايةخدان بة )دةَلَى , (6)مواَلحةزةيةكى بضووكم ماوة لةسةر بِرطةى تةنها , هةردوو كاك حممدةكان دةكةم
ضونكة تةنها كرَيكاران لةو , ثَيويستة كارمةندانيشى لةطةَل بَيت, (تةندروستى لةش ساغى كرَيكاران

بؤية تةندروستى لةشساغى كرَيكاران و كارمةندان , كارمةندانيش تَييادا كار دةكةن, شوَينانة كار ناكةن
 .زؤر سوثاس, ؤذةكة كار دةكةنلةثِر

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
رةنطة , يةعنى هةم كرَيكار دةطرَيـتةوةو هةم مؤزةفيش دةطرَيتةوة, (العاملني)لةعةرةبيةكة هاتووة 

بةاَلم مواَلحةزةيةكى , ئةطةر ضى نوقتةى نيزام نةبوو, مواَلحةزةى دكتؤرة هالة, تةرجومةكة غةَلةت بَيت
نابى وةزير ئةطةر دةتةوَى تةعليق بدةى لةسةر ئةو برادةرانةى كة تا ئَيستا قسةيان جة, بةجَي بوو

 .فةرموو, كردووة
 :وةزيرى تةندروستى(/زريان 3د)يونس عثمان عبدالرمحن 2د بةر ٍَِيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, من سوثاسيان دةكةم, ثَيشبةِراستى بةِرَيزان خاَلى زؤر بةنرخيان هَيناية , بةِرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان

موحاكةمةى , بةاَلم ئَيمة لَيرة باسى ياسا دةكةين, بةِراستى زؤربةى ئةم خااَلنة بةجَيية و راستيشن
ضةندين ساَل لة , خؤتان ئةزانن ئةوة نيتاجى سالَ َيك نيية, خةدةماتى تةندروستى ناكةين لةواَلتَيك لَيرة

بةشةو رؤذَيك نة سيستةمى , ستى بةرةو دواوة ضووةئيهمالي و ذَير دةستى و خةدةماتى تةندرو
ناكرَى ئةو , كوردستانيش ثِر نةخؤشخانة ناكرَى و, نة خةدةماتيش دةطؤِردرَى, تةندروستى دةطؤِردرَى

نازناز خان فةرمووى ناوى ذنانى , من بةيةكةم دةست ثَيدةكةم, شتانة بكرَى لةناو ياسا بووترَى بةِراى من
نةمان ويست , رَيزلَينانة لة ذنان وةكو مرؤظ بامسان كردووة و, تى من ئةوة بةِرَيزم زانىبةرٍِِاس, تَيدا نيية

ئيهتيمام بةذنان و منااَلن وةكو , بةاَلم لة شوَينَيك باس كراوة, ئةوة ذن و ثياو و مناَل, جياى بكةينةوة
خؤيان داواى يةكسانى , كرَيتةوةبةاَلم من نازامن بؤ داوا دةكا ذن لةثياو جيا ب, بدرَي( االمومة و الطفولة)

من , من نازامن كَى لةطةَل ئةو رةئيةية, باسى ئةوةى كرا كة راذةى منداَل بوون كؤنرِتؤَل بكرَى, دةكةن
بةس نةك , تةنزيم بكةين قةيناكة, رةنطة لةطةَل ئةو رةئيية نةمب كؤنرِتؤَلى بكةين, رةئيى خؤم هةية

رةنطة , بةِرةئيى من واية, وةى هةية كة ميللةتى كورد زياد بكاتئَيمة ثَيويستمان بة, كؤنرِتؤَل بكةين
بةِرَيزان دةزانن ئَيمة , مةصانع و موستةحزةِرات( 15)لة بِرطةى , ئةمنى دةوائيى, رةئيكى تر جيا بَيت

لةبةر ئةوة، ئةوةى دَلخؤشكةرة موختةبةرَيكمان وا لة , كواليتى كؤنرِتؤَلمان نيية لةهةرَيمى كوردستان
, بةشى دةوائيى)خؤى سَى بةشة , انشااهلل خيالل ضةند مانطى داهاتوو حازر دةبَيت, ِرين بةِرَيوةيةراثة
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بةاَلم ئَيستا , فةحصى بكةين, طشت ئةو شتانة دةتوانني كؤنرِتؤَل بكةين, (بةشى ذينطة, بةشى غيزائيى
بؤئةوةى , لةناو بازاِردةرمامن كؤكردؤتةوة  11من عيينةى .,كةنةش بَي ضى دةكةين, بةِراستى نيمانة

تةنها بؤ فةحص كردنى , هةزار دؤالر دةكةن 31داواى , بينَيرم بؤ فةحص كردن لة موختةبةراتى سويد
شتَيك , بةاَلم ئةمةلَيك هةية, توانامان نيية لةبةر ئةوةى وةزعةكة ضةندين ساَلة هةر وا بووة, دةرمان 11

ئةوة ئَيستا زياتر ثؤستى ناردةنة , جيعى بةحسى علمى كردبةِرَيز كاك حمةمةد صاَلح باسى تةش, بةِرَيوةية
بةاَلم تةشجيعى بةحسى علمى , كة بؤ بةحس ئةضنة دةرةوة, دةرةوة بؤتة ئيشى وةزارةتى تةعليم عاىل

ئةوا , لةبِرطةكة جيا بكرَيتةوة, ئةطةر بةجيا ناوى بَيت, لةناو ئَيمةش بةتةئكيد شتَيكى زؤر ثريؤزة
ةكة الببةين (دعم)دةفةرموون , دةعمى قيتاعى خاصى توبى, ليذنةى قانونى دةزانن بةِرَيزان ئةندامانى

ئةو زةمان ضوو كة , ضونكة بةِراستى دةعمى خةدةماتى توبى, من دةعمم ثَي ضاكرتة, (االشراف)بيكةينة 
, دةكةينئَيمةش دةعمى , بةشدار بَيـت و, دةبَى قيتاعى خاص بَيتة ناوةوة و, هةر بة بةقيتاعى عام بكرَى

دةبَى , كؤنرِتؤَل نةكرَى و, بةاَلم كؤنرِتؤَليشى بكةين، لة هةمان كاتدا ماناى ئةوةى نيية كة دةعم دةكرَى
, بةِرَيز كاك حممد حاجى حممود, لةهةموو دنياش واية, دةورى خؤى ببينَى لةخةدةماتى تةندروستى

ئَيمة واَلتَيك , ئةوة شتَيكى راستة, ردباسى عةملياتى بةهةَلةى ك, هةندَيك ئيقترِياحى زؤر بةجَيى كرد
دكتؤرةكامنان مةحروم , سكايش مةمنوع بووة لة واَلتى ئَيمة, بووينة دابِراو بووينة لة علم و ئينرتنَيت

هيوادارم بتوانني ئيهتيمام , من زؤر ضاك ئةو مةوزوعة دةبينم, بووينة لة دةورات و لة مستةواى علمى
, تةبيعى ئةوة شتَيك نيية لةناو ئةو قانونة بووترَى, بنَيرينة دةرةوة دكتؤر, زياتر بة دةورات بدةين

, دكتؤر موئةيد سةرثةرشتى دةكات, ئَيستا دةزطايةكى نوَى دةرضووة, سةيتةرةى حدودى مةوادى غةزائي
سةر , دةزطايةكى تايبةتة بةخؤى, كواليتى كؤنرِتؤَلة سةيرتةى طشت سنوورةكان ئةكةوَيتة دةست ئةوانةوة

بةَلآ ئَيمة ئيشمان لةسةر , طوَلناز خان فةرمووى سيستةمى تةندروستى بطؤِردرَى, ةجنومةنى وةزيرانةبةئ
ساَلى بوَى  1لةوانةية , ساَلة 12ئةوة نيتاجى , سيستةمى تةندروستى بة شةو و رؤذَيك ناطؤِردرَى, كردووة

وةكو , ةمة كة حاليةن وجودى نييةزؤر ثَيداويستى سةرةكى ثَيويستة بؤ طؤِرينى ئةو سيست, هةتا بيطؤِرين
هةنطاوى زؤر , بةاَلم هةنطاومان لةسةر ناوة, هةتا هاوواَلتيان, وةكو بناغةيةكى ضاك, بودجةيةكى ضاك

دةبَى , ضونكة دةَلَين طؤِرينى فةورى سيستةمَيك بؤ سيستةمَيكى تر, بِروام بةوة نيية كة دةكةوين, ضاك
ساَلى تر بتوانني بطةينة ئاستى  12دةتوانني بَلَيني , ان ناوة لةو بوارةهةنطاوى راستيشم, هةنطاوى لَيبنَيى و

بةرةو ليذنةى هاوبةش بؤ , ظيان خان موقتةِرةحاتى زؤر ضاكى كرد, نةك ئةوروثا, دةوروبةرى خؤمان
, هةم لةِرووى ضاوةوةو, لةِرووى ددانةوة, (فرقة اجلوال الصحي)ئَيمة ليذنةى جةواملان هةية , قوتاخبانةكان

ئةوةيش هةر باسى سيستةمى , لةسةر هةموو نةخؤشخانةكان ئةسوِرَينةوة, صحةى طشتى ئةضن كار دةكةن
بةَلآ ئَيستا دةزطايةكى بااَلى , دةزطاى سكااَلى نةخؤش, لةسةر ئةكةين, تةندروستى كرد زؤر تةواوة

ثزيشكى بااَلى  12لة , ةلةوةزارةت ناوى دةزطاى تةندروستى بااَلى كوردستان, كوردستامنان دروست كردووة
ثزيشك سزا دراون، سزاى  10تا ئَيستا , لةطشت شارةكان تَييايداية, ثسثؤِري تَيداية لةهةموو بوارةكانةوة و
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, هةتا داخستنى عياداتى تياداية و, زؤر قوِرس، لة دةركردن و قةدةغة كردنى كاركردنى تيايدا لة كوردستان
ئَيمة فروعمان , بة سزاى بضووكرت، نةطةيشتؤتة الى ئَيمة, زا دراونثزيشك لةشارى سلَيمانى س 16زياتر لة 

ئةطةر قةزيةكى موعةقةد بَيت، ئةطات بةم دةزطا , لةهةموو شوَينةكان, هةية لةشارةكانى خوارةوةش
بةاَلم هيوادارين ببَيتة دةرسَيك بؤ ئةوانى تر كةوا سةرثَيضى , ئَيمة مةبةستمان سزادان نيية, بااَليانةوة

زؤربةى , لةو بِروايةين كة ئةوانةى وا دةكةن رةنطة ثَينج لةسةديش كةمرت بن لةثزيشكان, ةنئةك
ضةندين ساَليشة خزمةت و شةو , بةو ثةِري توانايانةوة, ثزيشكةكان تةبيعى خزمةتى هاوواَلتيان دةكةن

وةزارةتى تةندروستى خؤ هةر لة , ئةطةر بَلَيني كةم و كوِريش هةبووبَى, رؤذ و جةذن و نةورؤزيان نةبووة
خؤتان وةكو ئَيمة لَيرة , لة ئاوةوة هةية, لة كارةبا هةية, لة هةموو بوارةكاندا هةية, كةم و كوِرى نيية

ئَيمة زؤر شت هةية شانازى , بةاَلم رةنطة ئَيمة بةنيسبةت خةدةمات، باشرت خةدةمامتان كردبَى, دةذين
شتووة نةخؤشى مةالريا بؤ يةك حاَلةتش نةخؤشى مةالريا بؤ يةكةم جار لة مَيذووة نةمان هَي, ثَيوةبكةين

نةخؤشى ئايدز نةمان , بة ئيعترِيافى مونةزةمةى صحى عالةمى, لةكوردستان ئةمساَل تةسجيل نةكراوة
لةناوةوة نةخؤشى سيل بةرةو خوار , كؤنرِتؤَلى تةواومان كردووة لةسنوورةكان, هَيشتووة بَيتة واَلتى خؤمان

, خةدةمات باش بووة, هةموو نةخؤشيةكان بةرةو خوار دةِرؤن, ة و بةئةرقام ثَيتان ئةَلَينيدةِروا، بةذمار
راستة باسى دروست كردنى , خةدةمات تةنها لة دروست كردنى بيانة نيية زؤر كةس واى ئةبينَى

و لةئةوروثا حةوت , هةزار هاوواَلتى 122لةكوردستان هةشت سةرير هةية بؤ , خةستةخانةش كرا لَيرة
 12لةشةرق ئةوسةت دوو و نيو سةرير هةية بؤ هةموو , هةزار هاوواَلتى 12نيو سةرير هةية بؤ هةموو 

ئةوة ئةركَيكى , يةعنى ئَيمة دة قاتى دةوروبةرى خؤمشان كةمرت نةخؤشخانةمان هةية, هةزار هاوواَلتى
مامؤستا باسى ئيشرافى , بؤ ئةوةى ئةو هةموو خةدةماتةى بكةين, بودجةيةكى زؤرى دةوَى, زؤرى دةوَى

ئةصَلةن كة شتَيك ناشةرعى بَيت ثابةند نيية , كؤاَلنةكان بةِراستى ئةوانة ناشةرعني, عيادةكانى كرد
, جةنابى فةرمووى هةندَيك دياريدةى باشى تياداية, دياريدةيةكى ناشةرعيية, بةهيض قانونَيكى وةزارةت و

هيوادارين بتوانني لةداهاتوودا , ةدةين كؤنرِتؤَلَيكيان بكةينهةوَل د, هةندَيك ئيجابيات و سلبياتيان تَيداية
كة خوَينى , لةبةر ئةوةى هةَلةى وا طةورة دةكرَى, ضونكة بةِراستى دياريدةيةكى ناشارستانيية, نةمَينَين

بةِراستى ئةوة تةبعةن لةئةركةكانى , كاك غيتور باسى نؤذةن كردنةوةى كرد, طروثَيك نةزانن بكةن
ئةوة هةمووى , دروست كردن و نؤذةن كردنةوة, ةَلَيت خةدةماتى توبى بةرةو ثَيش بباتد, وةزارةتة

تةعامول لةطةَل وةزارةتةكانى تر , بةاَلم كة وشةكة بووترَى ئةوة بؤ بةِرَيزان دةتوانن داينَين, دةطرَيتةوة
, ايينى و زانستى كردووةكؤبوونةوةمان لةطةَل مامؤستايانى ئ, ئَيمة كردوومشانة, فعلةن شتَيكى زؤر ثريؤزة

لةطةَل وةزارةتى ذينطة بةردةوام لة , ليذانى هاوبةمشان هةية, لةطةَل مامؤستايانى قوتاخبانةكان كردووة
ئَيمةش بةحاَلى خؤمان وةكو وةزارةتى تةندروستى كةوا تةندروستى واَلتَيك تةنيا بة , ثةيوةندى داين

هةر لة هاوواَلتيةوة بطرة هةتا هةموو , هةموومان ئةكرَىبة , وةزارةتى تةندروستى و بة ثزيشكان ناكرَى
من صحوفيةك تةلةفؤنى بؤ , يةعنى ئَيمة ضى بكةين, ئَيمة ئةطةر كارةبامان نةبَى, كةس مةسئولة لةوة
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ئةم , تؤ ضيت كردووة بؤ ئةو مةسةلةية, وتى دةرمانةكان هةمووى تَيك ئةضن و شوَينيان طةرمة و, كردم
ئةطةر ئاو كةم بَى , ضؤن دةتوامن, من كارةبام بؤ دابني نةكرَى, من نابَى لةمن بكرَى ثرسيارانة بةِرةئيى

, هاوواَلتيانى كوردستان ئاوى ثاك دةخؤنةوة% 65, 52ئَيمة ئيحصاياتى مونةزةمةى صيحةى عالةمى دةَلَى 
وورةكان ئةطةر سن, بةوةزارةتى صحة بةتةنيا ضى دةكرَى, ئَيمة ئاوى ناصحى دةخؤينةوة% 15يةعنى 

, هةموو شتآ بة كةييتى خؤى بَيتة ذوورةوة لة خواردنةوة بطرة هةتا دةرمان بطرة, بةتةنيا ببَيتةوة
كشتوكاَلى , ئةبَى وةزارةتى زراعةى لةطةَل بَيت, وةزارةتى صحة ضؤن دةتوانَى بةتةنيا ئةوة كؤنرِتؤَل بكات

واى مةنع كردنى ريكاَلمى جطةرة ئةكةين ئةطةر ئَيمة دا, وةزارةتى ناوةخؤى لةطةَل بَيت, لةطةَل بَيت
ئةوا دة قات بؤتةوة لةناو هةموو شارةكان , لةوةتى ئَيمة داوامان كردووة ضونكة طازَيكى ذةهرَينة, لةبازاِردا

لةبةر ئةوة ئَيمة , ئَيستا تةحزيرةكةش نانووسن بةبَى منةتانة, جاران تةحزيريان لةسةر ئةنووسى, و
بةهةموو اليةك تةندروستى بةرةو ثَيش دةضَى نةك , ةين لةطةَل هةموو اليةك وبِروامان واية تةعامول بك

كاك تةَلعةت باسى , كؤنرِتؤَلى نةخؤشيية درمةكان و ئةوةى تيايداية, تةنها بؤ وةزارةتى تةندروستى
ئَيمة هةتا تةرجوومةكةى نازامن , تةئكيد حةجرى صحى بةشَيكة لةوة, حةجرى صحى كرد

بةاَلم , (مقاومة)يان , بنووسني( حماربة االمراض االنتقالية)بةعةرةبيةكةى , وسيوةبةربةرةكانيمان نو
ئَيمة دوو ثِرؤذةمان , شريين خان باسى كرد, نةبوونى شةماعيية, ماناكةى بةطشتى هةمووى دةطرَيتةوة
 ,لةهةولَير و لة دهؤك و, دوو شةماعيية لةو جؤرة بكةينةوة, ثَيشكةشى ئةجنومةنى وةزيران كرد

وابزامن طشت , بةِرَيز كاك شيخ اهلل باسى تةندروستى كرَيكارانى كرد, لةسلَيمانيش خةريكى تةواوبوونة
من , بةهةر حاَل ئةو قانونة دووبارةية لة قانونى وةزارةتى كاروبارى كؤمةاَلتيش, كارمةندان دةطرَيتةوة
 .زؤر سوثاس, داواى لَيبووردن دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
فةرموو دكتؤرة , ئَيستا زؤرشت روون بؤوة لة قسةكانى و روون كردنةوةكانى جةنابى وةزير, سوثاسزؤر 

 .شوكرية
 :شكرية رسول ابراهيم3بةر ٍَِيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو خوَينةرى جةريدةكان لةم ماوةية هةوَل و كؤششى , زريان دةكةم 2من بةِراستى دةست خؤشى لة د

, ئةمة شتَيكى ضاكة وةكو يةكةم وةزير, نى طةندةَلى لةدام و دةزطاى تةندروستى وةزارةتتةواوى بؤ نةما
اليةنةكانى تريش , هيوادارم ئةطةر ئةم اليةنةى طرتووة, كة هةوَلى داوة بؤ بنرِبكردنى ئةم اليةنة داوة

سةردانى هةر خؤم , عيادةى ميللى و موختةبةرةكانيش, لةِرووى تةندروستى عيادةكان, فةرامؤش نةكات
خؤى وةاَلمى زؤر , ئةم اليةنانةية كة تَيبينى دةكةم, يةكةم شت كة تَيبينى دةكةم, دكتؤرَيك دةكةم

, قسةكانيان لةطةَل من يةكة, تةئييدى هةردوو برادةر كاك حممدةكان, سوثاسى دةكةين, ثرسيارى داوة
, وو دنيا طةِراونةتةوة بؤ داودةرمانى ميللىئَيستا لةهةم, بةاَلم ئةوةى حةزم كرد كةوا بةدكتؤر زريان بَلَيم
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, ئةمانيش هةوَلى ئةم اليةنة بدةن و, حةز دةكةم لةم رووةوة لة صني و لة ئريان كة من ئةخيوَينمةوة
طرنطى دةدةن بة هانى توَيذينةوةى زانستى لة جؤرةها مةيدانةكانى , لةئاماجنةكان 12لةخاَلى 

هةموويان , ةكان بةِراستى داهَينان دةكةن لةبوارى لَيكؤَلينةوةمن ثَيم باشة زؤر لةدكتؤر, تةندروستى
من ثَيم باشة ئةطةر وةكو , ئةوةى كة ئيبداع و داهَينان دةكات, تواناى لَيكؤَلينةوة و ئيبداعيان نيية

وتى وةرة سةيرى , من ضوومة الى دكتؤر امحد سيد بةرزجنى, خةاَلتى ئةم دكتؤرانة بكةن, خاَلَيكيش بَيت
بةداخةوة ئةم , بينيم خةَلك ئةسثَي و رشكى لةضاوة، وتى ها سةيريكة ضؤن ئةجوَلآ, بةرةكةم بكةموختة

دكتؤر , ئاماذةيةك بةم اليةنةش بدرَى 12وةكو ضؤن ئَيستا لة خاَلى , اليةنة هةتا ئَيستا طرنطى ثَينةدراوة
تةنها , زارةتةكانتان كردحةز دةكةم بةِرَيزت كة دةرضووى كؤلَيذى ثزيشكى باسى هةماهةنطى هةموو وة

حةزيش دةكةم , كؤلَيذى داو دةرمان و كؤلَيذى ددان, وةزارةتى خوَيندنى بااَل و كؤلَيذى ثزيشكةكان
 .زؤر سوثاس, هةماهةنطيةك لةطةَل ئةوانة هةبَى

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود 
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةر يةك شتة ئةطةر لَيك ( 10, 2, 1)لة فةقةرةى , كخستنى دةوَىفةقةرةكانى ماددةى دووةم هةندآ رَي
ئةوة بَيتة سةر فةقةرةى , (الجهزة اخلاصة باملعوقنيوتوفري ا)ثاشان لة ئاخريى فةقةرةى نؤيةم , بدرَى

ئةطةر بكرَى هةندَيك وةكو تةوصيات ثَيم خؤشة ئار ٍِاستةى , (واملعوقني االهتمام برعاية وتأهيل االحداث)
بةاَلم ئَيستا , قانونى وةزارةتة, راستة موناقةشةكة موناقةشةيةكى قانونيية, بى وةزير بكةمجةنا

دةبينى دكتؤر هةية ثةجنا نةخؤشى بةيةك رؤذ بةِرَي , لةعيادةكانى خارجى ئةو شتة بةرضاو دةكرَى
ئايا ئةو , ذوورَىثَينج كةس ثَيكةوة دةضَيتة , باشة ئةوة كة ثةجنا نةخؤشى ثَيكةوة بةِرَي دةكات, دةكات

دةرزى , دةرزى كيمياوية, هةندَيك دةرزى هةية, دكتؤرة ضؤن دةتوانَى سةيتةِرة لةسةر ثةجنا نةخؤش بكات
, دوَينَى يةك لةنةخؤشةكان كة ناسيارى خؤمانة, زؤرجار نةخؤش دةبَى بضَيتة ئَيران, سةِرةتان لَيرة نيية

يةعنى ئةطةر موستةشيتايةك , ة ثارةى بؤ كؤكراوةتةوةبةموساعةد, هةزار دينار دةرزَى كِريووة 622بايى 
لةنةخؤشخانةى رزطارى كة  MRIئةشيعةيةك هةية , هةبَى بؤ مةوادى كيمياوى زؤر ئيستييتادةى لَيدةكرَى

ئةو , ئَيواران بةثارةية, هةموو كةسَيك دةتوانَى, ئةو رةنينة حةسةب جةدوةلة, ثَيى دةوترَى رةنني
هى وا هةية فةقرية ثارةى نيية ناتوانَى , يةعنى بؤ كابرا ئَيوارةكةى ثارة بدات, بةثارةية نةمَينَى باشة

زؤر جار دةبينى تةواِرى نةخؤشَيك زؤر , ئةوةى دةوَلةمةندة ئةشيعةكةى خؤى دةطرَى, ئةشيعة بطرَى
بَيك دةبَى تةبي, تةواِرى حةساسرتين جَيية, تةماشا دةكةى موقيمَيكى تيا دانيشتووة, موستةعصية دةضَيت

عيادةو , نةك دكتؤرَيكى واى لَيدانيشَى كة تةجروبةى كةم بَيت, تةبيبَيكى موتةخةصيص, دانيشَيت
, زؤر جار دكتؤر ئيلزامى لةسةر نةخؤش دةكات كة عةمةلياتةكةى لة خةستةخانة نةكاتن, عةمةليات

 .لةطةَل رَيزمدا, ئةوةش سةيتةرةى لةسةر بكرَى, عةمةلياتةكةى لة عيادةى ئةو بكات
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةِراستيدا زؤر لةو قسانةى كة دةكرَى لة , بةاَلم من مواَلحةزةيةك دةكةم, هةرضةندة زؤر موداخةلة دةكرَى

ثَيم واية , دةَلآ ئةو خاَلة لةطةَل ئةو خاَلة دةمج بكرَى, هةندَيك مواَلحةزةشم هةية, نوقاتةكان هاتووة
 12مةسةلةن دةجمى خاَلآ , ضوار كةس داوا بكات, ئةوة سآ, خاَلةكان ئيلتيباسَيك هةية لة تَيطةيشتنى

تةئمينى صحى , تةئمينى صحى شتَيكى زؤر تايبةتة, (ضمان التأمني الصحي)كة دةَلآ  10لةطةَل 
هةموو ثَيداويستى عيالجت بةالش , يةعنى بةالش, طةورةترين مةسةلةية لة هةموو واَلـتانى ثَيشكةوتوو

, لةبةرئةوة دةبَى خاَلَيكى تايبةتى هةبَى, ئةوةى كة دةوَلةت ثَيى هةَلدةستَى, ئمينى صحىئةوةية تة, بَيت
, ضوار برادةر داواى دةجميان كرد, ضونكة سَى, بؤية موداخةلةم كرد, ئهتيمامة, ئةوةى تر ئيلتيزاماتة

ى تةندروستى بؤ بؤ طةياندن, تةئمينى صحى ئةو ثارةية كة حكومةت تةرخانى دةكات, ناكرَى دةمج بكرَى
, دةرمانى بةالشة, ئةشيعةى بةالشة, دكتؤرى بةالشة, بنكةية, لةكردنةوةى خةستةخانةية, هاوواَلتيان

 .فةرموو, كاك سةردار, ئةوانة هةمووى تةئمينى بةالشة
 :بةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةركى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةزارةتى , من ثَيم واية وةزارةتى تةندروستى, (5)ِرطةى لةسةر ب/ يةكةم, من تةنها دوو تَيبينيم هةية

بؤية ثَيشنيار , بةَلكو تةحسني كردنى, ذينطة ئةركةكةى تةنيا ئةوة نيية مةنعى تةلةوسى ذينطة بكات
/ دووةم, (حتسينها و)ئةوةيش , دةكةم تةنيا يةك وشة زياد بكرَى لةنيهايةتى ثَيشنيارى ليجنةى هاوةبةش

بةِراستى , تةراخيصى موستةشيتةياتى ئةهليى, باسى تةراخيص ناكات, دةخوَينمةوة كة ئةهداف هةمووى
منح )بطوترَى , باس لة قيتاعى توبى خاص دةكات( 12)من ثَيشنيار دةكةم لةبِرطة , لَيرة دةبَى ديارى بكات

 .سوثاس, لة كؤتايةكةى( لقطاع اخلاصيص لتراخ
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, سارا خان, يةعنى تةرخيصة, كة دةَلَيى ئيشرافى وةزارةت, ووة كاك سةردارلةموقتةرةحةكة هات 
 :ثريؤت خضر سارا بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
زؤر دةست خؤشى لةباسى , باس لة اليةنى بةدةن و ئةقَل و دةروونى دةكات, بةنيسبةت خاَلى يةكةم

ةَلطاى كوردستان هةموومان دةزانني دةناَلَينَى لةدةست لةبةرئةوةى كؤم, مةسةلةى دةروونيةكةى دةكةين
بةاَلم ئومَيد دةكةم ئةو طرنطى دانة , بةهؤى ئةو بارودؤخةى كة بةسةرى هاتووة, ضةندين دةردى دةروونى

ئةو , بةثَيى ئةو شوَينانة بَيت كة كارةساتةكانى لَيبووة، وةكو ناوضةى ئةنيتال كراو، كيمياباران و راطوَيزران
بةداخةوة ئةو اليةنى , حةقة سةنتةرةكان لةو شوَينانة طرنطيان ثَيبدرَى, قانةى نةخؤشى زياتر لَييةمةنتي

لةاليةكى ترةوة ئةو توندو تيذية كة لة , ثسثؤِرى دةروونى كةمة لة كوردستان, دةروونى وةكو ثسثؤِريش
ةوةيش حةقة طرنطى زياترى ئ, ثةيوةندى بةبارى دةروونى ذنانيشةوة هةية, كؤمةَلطا بةرقةِرارة بةطشتى
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بةاَلم ئةو ضاودَيري دايكايةتيية نا , خاَلَيكى باشة, خاَلى دووةم باس لة ضاودَيرى دايكايةتى دةكات, ثَيبدرَى
, سةردانى بكةين, لةبةرئةوة ئةطةر تةماشاى خةستةخانةى منداَلبوون بكةين, كة ئَيستا هةية لة كوردستان

لةشوَينة , بةاَلم ثشتطوَي خسنت ديارة زؤرة بةنيسبةت دايكانةوة, راستة ئامَير و ثَيداويستى لَيية
منونةيةك دةهَينمةوة كة لةطةَل سةرؤكى , دوورةكانيش خزمةت طوزارى زؤر كةم دةطاتة شوَينة دوورةكان

ضواردة طوندى لَيية يةك بنكةى تةندروستى طَلي لَي , ليذنةى ئاوةدان كردنةوة سةردانى قةنديلمان كردووة
بيانةوَى بيبةن بؤ , ئةو شوَينانة تةنانةت ئةطةر ذن دوو طيان بَيت, لةكاتى الفاوةكةش رووخابوو ,بوو

لةبةر ئةوة ئومَيد دةكةين طرنطي , ئةوةندة رَيطاكة دوور و ناخؤشة, دكتؤر هةر لةِرَي طيان لةدةست دةدات
ةر منداَل بوون طيانى لةدةست لةبةر ئةوة ئاسايى نيية لة سةدةى بيستةمدا ذن لةس, بةم شوَينانة بدرَى

منداَلآ كةم ئةندام لةشوَينَيك , باس لة منداَلى كةم ئةندام دةكرَى( 11و  1)بةنيسبةت خاَلى , بدات
تةنيا ئامَير دابني كردن ضارةسةرى ئةو مةسةلةية , بَلَى دابني كردنى ئامَير بؤ ثةككةوتةكان, دةبَيت

, يةعنى لة سلَيمانى شتَيك كراوة, ى كةم ئةندام بةخَيو دةكةنطرنطى بةو دايكانة بدرَى كة منداَل, ناكات
بةبَى مووضة يارمةتيان داون كة خزمةتى منداَلة , ئةو ذنانةى كة فةرمانبةرن منداَلى كةم ئةنداميان هةية

حاَلةتَيكى تر هةية , بةاَلم لة ناوضةكانى ديكة لةهةمووى ئةوة ثيادة ناكرَى, كةم ئةندامةكة دةكةن
ئةو بنكة تةندروستيانةى لةزؤر لةناوضةكان بنكةى زؤر , دة ثةيوةندى بة ياسايةكةوة نييةهةرضةن

ئةوة كَيشةى طةورةية لةزؤربةى قةزا و , ستافى بؤ دانةنراوة بةاَلم تا ئَيستا, مةعقول دروست كراوة
 .زؤر سوثاس, ناحةيةكان دروست بووة

 :امني طاهر بةِرَيز زرار
 .بةرٍَِِيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشنيار دةكةم لةكؤتايةكةى بنووسرَى ( 1)بةاَلم بِرطةى , زؤربةى ئةو قسانةى كة دةم ويست بيكةم كراون
بايةخدان , زؤر ثشتيوانيش لةقسةكانى كاك غيتور دةكةم, و(بةثَيى ثَيوةرةكانى كؤنرِتؤَلى جؤرى)

بنووسرَى , ياساية زياد بكرَىثَيم باشة بِرطةيةك لةم , بةتةندروستى طوندنشينةكان شتَيكى زؤر زةرورة و
, بؤ ئةو ثزيشكانةى كة تةشخيصى نةخؤشةكان دةكةن بةهةَلةو, ليذنةيةكةى بةدواداضوون دروست بكرَى

ئَيمة رؤذَيكيان ضووين بؤ دؤَلي , بةِراستى ئةوةى سارا خان وتى, زؤر سوثاسى وةزيرى تةندروستى دةكةين
, وابزامن سارة خان ئاطاى لَي نيية, روستييةيان بؤ دروست بكاترزطةمارؤ بةَلَينى ثَيداين كة ئةو بنكة تةند

يان بةرز , يان بة دانيشتنةوة قسةى بكةين, ئةو مايكانة, بةِراستى لةم ياساية دةردةضم, ثَيشنيارَيكى ترم
 .زؤر سوثاس, ضونكة بةثَيوة قسة دةكةين بةِراستى ثشتمان دَيشى, بكرَينةوة

 :رىسعيد مةمخو طاهر غيتور بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس, ئةطةر بيذمَيرى, نيسابى قانونى دانيشتنةكة ئَيستا تةواو نيية لةناو قاعة
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 :بةرٍَِِيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراستى موقتةرةحةكانتان هةمووى , ئةطةر خستمانة تةصويت ئةو كات موهيمة, ئةوة موشكيلة نيية

هةندَيك , موقتةرةحي ليذنةى قانونيش هاتووة, َيوةكان لةهينةكان هاتووةبةاَلم بةشَيوةيةك لةش, بةجَيية
شتة , وةزارةت دةبَى ضى بكات, يان هةموو مةسئوليةتَيك لَيرة نانووسرَى, شت هةية هةموو داواكاريةك

ئةصَلةن دكتؤر خؤى شةش , بةرنامةى كارى هةية, ئةطةر نا خؤى بةرنامةى خؤى هةية, ئةساسيةكانة
جةنابى وةزير حةز دةكةم , هةر هةمووى لَيرة نانووسرَيتةوة, كؤمةَلَيك علم فَيربووة, ندووةساَلى خوَي

 .فةرموو, بةَلكو كورتى بكةينةوة موناقةشةكان, تةعليق بدةى وابكةين
 :وةزيرى تةندروستى(/زريان 3د)يونس عثمان عبدالرمحان 3د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةِراستى ئةوة , رؤذَيك دَيمة ئَيرة هةرضى ئةو سوئاالنة هةية وةاَلم بدةمةوة, ةرموونمن ئامادةم ئةطةر بيت

ئةو , من حةز دةكةم ئةو روونكردنةوة و, ثَيدةضَى هةرضى سوئال و ئيهتيمامَيكى زؤر هةية بةو بوارةوة
هةر كةم و ئةطةر , ئيشانةى كة كردوومانة لةساَلى رابردوو هةمووى لَيرة بيخةمة بةرضاوى جةنابتان

 .من سوثاستان دةكةم, ئةطةر نةمان كردبَى دةخيةينة ثالنةوة و, كوِرى و ثَيشنيارى تريش هةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةَلكو لةطةَل , نةك تةنيا لةطةَل جةنابت, ئةوةش لةبةرنامةى ئَيمة هةية, زؤر سوثاس بؤ ئةو ئامادةيية
حةمتةن لةبةر رؤشنايى , تنة و موناقةشةكردنى وةزعةكانئةو بةرنامةى بانطهَيش, هةموو وةزيرةكان

ئَيمة , وةزارةتى تةندروستى وةزارةتَيكى زؤر طرنطة و, راثؤرتى ليذنةكانةوة رؤذَيكى بؤ دادةنَيني
موتابةعةش , ئَيمة سيقةمشان بة ئيجِراتى ئَيوة هةية, جةنابيشت جَيطاى متمانةى و, موتابةعةشى دةكةين

, دةرسَيكى باشة بؤ هةموو وةزارةتةكان, ئةوة كارَيكى باشة لةوةزارةتةكةتاندا, هةيةموحاسةبةش , دةكةين
 .فةرموو, كاك دلَير, بةرةو باشى بِروات, كة موحاسةبة هةبوو ماناى كارةكة دةستى ثَيكردووة

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يان لةناو , بةس يةك مواَلحةزةم هةية, نى حازر نةبووممن بةحوكمى ئةوةى لة ئيجتيماعى ليذنةى قانو
زيادكردن و طرنطى ثَيدان و )يان ئةيكةين بة ماددةيةكى جياواز ئةو شتة زياد بكرَى , خاَلى نؤيةم

قةصدم لة عيادةى ميللى نيية , (ضاودَيرى كردنى عيادة ميلليةكان لةهةموو طةِرةكَيكى شارو شارؤضكةكان
هةموو طةِرةكَيك ئةطةر بَيتو طةِرَيكى , بةَلكو ئةوانةى كة حوكمني, يبةت دادةنَىئةوانةى كةخةَلكى تا

ئةوة , يان خةستةخانةيةكى بضووكى تيا هةبَى, عيادةيةكى تايبةت, وةحدةيةكى ئيدارى ديارى كراوى
هةندَى جار , تةقريبةن جؤرَيك لةو فةوزايةى كة لةعياداتى جياجياى مةعاون توبى و ئةمانة هةية

, ض لة قةزاو ناحيةكانيش, جا ئةمة ض لةناو شارةكان, َلةتى سلبى دروست دةكات عيالج دةكات بةِراستىحا
حكومةت موكةلةف بَيت بةوةى , عياداتى جياجيا بكرَيتةوة و, ئةطةر ضةند ئةم حاَلةتة ضارةسةر بكرَى
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عيالجى ئةم حااَلتة , بَى وهةم خةَلكيش شارةزا دة, ثَيم واية باشرت دةبَيت, كةوا تةوفريى شتى بؤ بكات
 .سوثاس, سلبيانة دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كامريةكة دةخياتة سةر دوو , جارى ثَيشووش من بينيم كة يةكَى قسة دةكات, لةِراستيدا دوَينَى لةتةلةفزيون

, لةسةكةيةهةدوئى جة, مواَلحةزة بكةن هةر ئةوةندة نيية, يان سَى ئةندام ثَيكةوة قسة دةكةن, ئةندام
لةو , يان وةزير قسة دةكات, ئةندامَيكى ثةرلةمان قسة دةكات, بةَلكو بؤ ئةوةش ئةو وَينانة نيشان نةدرَى

بؤية تكاية , يةعنى دياريدةيةكى زؤر ناشرينة, يان سَى كةس قسة لةطةَل يةكرتى بكةن, كات دوو كةس
 .فةرموو كاك بَلَين, ةمةكةم بةكار بهَينمكةمرتين جار قةَل, وابكةن كةمرتين جار ضةكوضةكةم بةكاربهَينم

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِراستى زؤر شتى ضارةسةر , بؤ جةنابى وةزير بؤ ئةو روونكردنانةوةى كة ثَيشكةشى كرد, زؤر سوثاس
مةسةلةى , ى هةية جةنابى لَيرةكة حزور, بةاَلم من دةمةوَى لةسةر يةك دياريدةى زةق قسة بكةم, كرد

عيادة ناشةرعيانةى كة جةنابى , كردنةوةى ئةو هةموو عيادة توبيانة, دةرمان فرؤشنت لة صةيدةَليةكان
, جةنابى سةرؤك ئةطةر تؤ ئَيستا ئيزن بدةى هةتا جةلسة خالص دةبَى, وةزير ئيشارةى ثَيدا لة طةِرةكةكان

انى خراث و ئةوانةى كة مةمنوعة لة بةعزَى صةيدةَليةكان بةو طةِرةكانةدا دةِرؤم يةك جانتا دةرم
داوا دةكةم لة جةنابى وةزير ئةو مةسةلةية بة , دياريدةيةكى زؤر خراثة, ئةو دياريدةية زةقة, بييترؤشن

مةسةلةى جوتياران لة الدَييةكان طرنطى , يةك ثَيشنيارم هةية/ دووةم, زووترين كات ضارةسةر بكات
جوتيارانيش بةحوكمى , بةاَلم جوتياران نةهاتووة, ووسرَى كرَيكاران و فةرمانبةران هاتيةلَيرة بن, ثَيبدرَى

هةم ئةو , ثَيويستة هةم رَينماييان ثَي بدرَى, ئةوةى ماددةى ذةهراوى بةكاردةهَينن لة كاتى كشتوكاَل كردن
نانى مادة ذةهراويةكان دةبَى لةكاتى بةكار هَي, داو دةرمانانةى كة دابني بكرَى بؤ ئةو بنكة تةندروستييانة

 .زؤر سوثاس, ئيهتيمامى ثَيبدرَى لةاليةن وةزارةتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبةرئةوة ئةو , موناقةشةى دةكةين, من ئامادةم لة جةلسةيةك دادةنيشم, جةنابى وةزير بةخؤشى وتى
 .امت فةرمووكاك ح, بةاَلم هى ئةو كاتة, فيعلةن واية, ثرسيارة ئةو كات بةجَيية

 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, يةك, بةاَلم ديارة زؤر لةو بةِرَيزانة باسيان كرد, من زؤر تَيبينم هةبوو بةحقيقةت كة موناقةشة بكةين
, بةاَلم دةمةوآ زياتر تةركيز بكرَى, باسيش كرا, دوو خاَلم هةية عةرزى جةنابتان و جةنابى وةزير بكةم
خاَلَيكى , ئةوة بةحقيقةت ديراسةتَيكى ئةوَى و, ئةوةيش رَيكخستنى دانانى عيادةى ئَيوارانى دكتؤرةكانة

يةعنى دكتؤرَيك بؤ دكتؤرَيك , ئةويش ئةو بِرة ثارةية كة دكتؤرةكان لةخةَلكى وةرى دةطرن, تريش هةية
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ةك بؤ عيادةيةكى تر فةرقى عيادةي, خةستةخانةيةك بؤ خةستةخانةيةكى تر فةرقى هةية, فةرقى هةية
خاَلى تر زؤرن بةاَلم باس , بؤية داوا دةكةم رَيكخستنَيكى بؤ بكرَى, ئةوةش بةحقيقةت زؤر زةقة, هةية
, بؤ ئةو شوَينة دوورانة تيمَيكى طةِرؤك دروست بكرَى و, تةنيا يةك خاَلم هةية, ئيرت ناضمةوة سةرى, كران

خةَلك سةردانى ئةم , جيهةتَيكى باش هةبَيت, دَى ناطاتة ئَيرةكاتَيك نةخؤشيةك دروست دةبَى خةَلك لةال
بؤ ئةو شوَينانةى , كردنةوةى موستةشيتاى طةورة بةكامل مواصةفات, ثَيشنيارَيكم هةية, جيهاتانة بكات و

بةحقيقةت , وةك دةزطاى ضةمضةماَل و هةَلةجبة, كة كةس و كارى شةهيدان و ئةنيتال و كيميابارانى تيداية
 .زؤر سوثاس, هيوادارم  ئيستييتادةيةكى زؤريشى لَيبكرَى, زؤر زةروريةئةوانة 

 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتانى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةطةر مةصةحات و موختةبةرات لة حدودى دةوىل و مةتاِرات دروست بكرَى, لةخاَلى ضوار بةحةقيقةت
رها تطويمحاية البيئة وحتسينها و)ةقةرةى ثَينج ف, بةِرةئيى من ئيزافة بكرَى ئةو فةقةرةية خراث نيية

, يةعنى شوَينى خراث هةية ئةوةش ضاك بكرَى, (بواعث او بيئة على قضاءواحلفاظ على مقوماتها وال
االهتمام )ئةطةر خاَلَيكى سةربةخؤ بَيت , سَى ثَيشنيارم هةية بةكورتى باسى دةكةم, دوو, بةِرةئيى من باشة

تةَلةبةي مةدرةسة , ئَيستا ئةوة بةقانون دةكرَى لة ئةوروثا, (معاجلتها جماناو ملدارسطبابة االسنان لطلبة اب
ضاك كردنى ددان و جوان كردنى و راست , تا جاميعةش تةواو دةكات مةجانةن موعالةجةيان دةكرَى

نى ئةطةر بكرَى شوَي, ئيقترياحى دووةمم, لة ئةوروثاش هةية, يةعنى قانونَيكى سةربةخؤ هةية, كردنى
يةعنى نةخؤش دةمرَى , (ةيالصحية حلاالت وفاة مرضميل املسؤلية التقصريية لدور املهن الطبية وحت)

ئةو مةسئوىل , ئةوةش ئةطةر بكرَى خاَلَيك بَيت, يةعنى لةِرووى قانونى, مةسئوليةى تةقصريى لةسةر كَيية
نةقصَيكى زؤر , عةدىل كراوة خاَلَيكى تر باسى ئةتوباى توبى, تةقصريى كة سةبةبةكة دكتؤر خؤى بَيت

ئةطةر ئةو دكتؤرانةى كة ئارةزوويان هةية لة قانون , طةورةمان هةية لة موستةشيتاياتى كوردستان ئةمِرؤ
ئةوانة , هةم خةرجيى قانونيش بَيت, ضونكة تةبيبى عةدىل دةبَى هةم خةرجيى كوليةى توب بَيت, خبوَينن

, ذمارةى نةخؤشخانةكانى كوردستان كة ئةمِرؤ هةية وةربطريَى بة عةدةدَيك مونسةجم بَيت لةطةَل
 .زؤر سوثاس, لةهةر موستةشيتايةك تةبيبَيكى عةدىل موختص هةبَى, ذمارةيةكى ئةو دكتؤرانة وةربطريَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ا هةروةه, قانونى مةدةنى موعالةجةى كردووة و, حاَلةتى وةفات كة كَى مةسئولة, تةنيا يةك مواَلحةزة

 .كاك مجال فةرموو, قانونى عقوباتيش عقوبةكةى ديارى كردووة
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر تؤزَى تةعديل بكرَى هةموو ئةهدافةكان ( 13, 10)لةبِرطةى , تةبيعى ئةوةى من تَيبينى ئةكةم

, دةرضووة 06/1/0225ريكا كة لة تةبيعى هةر بؤ ئاطاداريتان ثرؤذةى تةندروستى ئةم, دةطرَيتةوة
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سةرؤكايةتى ميللةت دةكات لة ثاراستنى تةندروستى هةموو )بنةماكةى تةنها ئةم دوو خاَلةية 
يةعنى , (خزمةتى ئينسانى رَيك دةخات بؤ ئةو كةسانةى كة ثَيويستيان بةيارمةتى هةية, ئةمريكيةكان

ساَلى  122لةوانةية  13ر بكرَيتة بنةما نةك كة ئةَلَي ثاراستنى تةندروستى ئةطة, ئةو خاَلةي يةكةم
شتى تر , خاَلة هةر ضؤنيةك باسى بكةى 13ئةم , دروست بكرَى و شى بكرَيتةوة بة شَيوةيةكى فراوانرت

ئةبَى ئةوة , بةنيسبةت تةئمينى تةندروستى منيش ثشتيوانى لة بةِرَيزتان دةكةم, هةر هةية باس نةكراوة
بؤ , تةئمينى تةندروستى دروست بكرَى لة كوردستان و, تى تةندروستى نييةهةوَلى بؤ بدرَى ئيشى وةزارة

ضارةسةريان لة , ئةم مةرحةلةى ئَيستاش ئةطةر بتوانرَى يارمةتى ئةو كةسانةى كة دةرامةتيان كةمة و
من ئةمة , ئةطةر بة ثةسندى بزانن, شتَيك لةم بابةتة بكرَى زؤر ضاكة, خةستةخانة ئةهليةكان ئةكرَى

 .زؤر سوثاس, يان بة جةنابتان, م بة وةزيرش دةكةمتةقدي
 : بةِرَيز ضرؤ على حةمة امني

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم لَيرة تةنها ثرسيارَيكم هةية بةنيسبةت عيادة , زؤر لةو ثَيشنيارانةى كة ئامادةم كردبوو باس كران

خاَلَيك نةمبينى ضاودَيرى كردنى  لةهيض, توبيةكان لةطةَل خةستةخانة ئةهليةكان و صةيدةَليةكان
, بةدةرجةيةكى زؤر, لةِراستيدا خةستةخانة ئةهليةكان زؤر ثيسن, خةستةخانة ئةهليةكانى تيا بَيت

هةندَى , لةبةر ئةوة ئةطةر موِراقةبة لةسةر ئةو خةستةخانانة هةبَيت زؤر باشة, ئةويشيان نيية تةنانةت
, بةِراستى كة من موِراقةبةم كرد, نةى ئاشتى لة سلَيمانىخةستةخانةى منداَل بوون هةية وةك خةستةخا

, ئينجا لةطةَل ئةوةش زؤر ثيسة, كة جَيطةى دوو منداَلى بةهةزار حاَل دةبَيتةوة, شوَينى منداَلانى هةية
لةطةَل رَيزم بؤ هةموو دكتؤرةكان تةنها بةشى , هيض خةدةماتَيكى صحى تيا نيية بؤ مناَل, زؤر طةرميشة

لةوانةية , بةنيسبةت تَيبينيةك لةخةستةخانةكان, لةخةستةخانة ئةهليةكان جدية و سريعة ذمَيريارى
بةنيسبةت خةستةخانة , بةاَلم وةك تَيبينيةك حةز دةكةم باسى بكةم, لةجَيطاى نةبَى لةياساكة

خوَينةكة ئةيدةن بةخؤى بيبات بؤ , نةخؤش هةية زةختةيةتى, نةخؤش هةية شةكريةتى, حكوميةكانيش
ئةو هةموو تابقةى , ئةطةر يةكَيك زةختى بةرز بَيت, بؤ تابقى ضوارةم و ثَينجةم بةم شَيوةية, حصفة

لةاليةكى تريشةوة يةك , لةوانةية زةختى بةشَيوةيةك سةركةوَى يةكسةر تووشى جةَلتة ببَيت, برِبَى
نةيةكى تايبةت بؤ يان خةستةخا, ئايا ناكرَى ئَيمة بنكةيةكى تايبةت, ثرسيارم هةية لةجةنابى وةزير

, يان بؤ نةشتةرطةرى كردنى, يان بؤ ضارةسةركردنى, بؤ تةشخيص كردنى وةرةم, حااَلتى ئةورام بكةينةوة
 .سوثاس

 :بةِرَيز مجال مشعون ايليا
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

اغةى ئةو بةردى بن, ثَيشكةوتنى هةر كؤمةَلطايةك دةثَيورَى بةِرادةى ثَيشكةوتن لةبوارى تةندروستييةوة
شتى هةرة طرنط ( 3)خاَلى , كة تا ئَيستا باسى لَينةكردووة, بةدةر دةكةوَى( 3)ثَيشكةوتنة لة خاَلى 
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ئةطةر , (الشيخوخةدرسية وصحة االسرة والصحة املرعاية االمومة والطفولة و)ئةوةيش , لةخؤى دةطرَيـتةوة
, تةماشاى تةشكيالتى وةزارةتيش بكةين ئةطةر, بةديقةت خبوَينينةوة تهميش كراية بةشَيوةيةكى ترسناك

, دةبينني تةنها قسمَيك لةموديريةتَيك لةكؤى حةوت قسم ئةو هةموو شتة طرنطانة جَيبةجآ دةكات
بة , ثَيشنيارى من ئةوةية كةهةرةيةك لةوانة بة خاَلَيكى تايبةت, ئةوةيش صحيةن كارةساتَيكة بةِراستى

دانانى تةشكيالتى وةزارةت جيهةتَيكى لةبار بةباشى جَيبةجَى تا ئةوةى لةكاتى , تةفصيل باسى لَيبكرَى
 .زؤر سوثاس, بكةرَين

 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر
 .بةرٍَِِيز سةرؤكى ئةجنومةن

داوا دةكةم دامةزراندنى نةخؤشخانةيةكى طةِرؤك لة / يةكةم, من دوو ثَيشنيارم هةية جةنابى سةرؤك
ساَلى , ض تريؤرى بَيت, بؤ هةر حاَلةتَيكى تةوارى ض سروشتى بَيت, تبؤ ئةوةى ئامادة بَي, هةموو ثارَيزطاكان

لةهةر موحافةزةيةك ئةطةر , جةنابى سةرؤك بارزانى ضوار جؤر لةم سةيارانةى ناردة سلَيمانى 1110
خؤى خةستةخانةيةكى كاملة نازامن , حةوت سةيارةى ئةوها تةشخيص بكرَى بةكامل ئةجهيزةكاني, شةش

بةاَلم وةكو خةستةخانةيةكى طةِرؤك ئامادة بَيت لةهةموو , ناَلَيم وةكو تيمَيكى طةِرؤكمن , ضى لَيهات
لةاليةكى تر من ثَيشنيار دةكةم بؤ جةنابى , ئةمة اليةك, ئيستييتادةكى باشى لَيدةكرَى, موحافةزةكان

كتؤرَيك لةخؤيةوة د, بةكاتى دياري كراو نةك موتةفةريقة, وةزير ئيتيتاق بكات لةطةَل دةزطاكانى راطةياندن
دوو سةعات مةجال هةبَى بؤ ئةوةى بةرنامةى , لةهةر يةك كةناَلةكان سةعاتَيك, نيوسةعات قسة دةكات

, هةرضةندة زؤر ئةو باسة باس كرا, ئةوة شتَيكة زؤر باشة, ئامؤذطارى خةَلك بكرَى, صحى باَلوبكرَيتةوة
, ى ئينسان شةرم ئةكات كة دةضَيتة الى دكتؤرَيكيةعن, بةاَلم تةئكيد دةكةمةوة لةسةر زؤر ثيسى عيادةكان

تؤ , ناوى ناهَينم ومت تؤ ضؤن رووت دَيت بَلَيى من دكتؤرم, من بةدكتؤرَيكم وت, سةيرى عيادةكةى دةكات
صحى ضى؟ ضؤن تؤ موعالةجةى صحى لةم شوَينة دةكةيت؟ خاَلَيكى تر جةنابى , شةرم ناكةى لةخؤت

بؤ ئةو , ئةطةر بضووكيش بَيت, نابى وةزير ئةطةر بكرَى لة هةَلةجبةمن ثَيشنيار دةكةم بؤ جة, سةرؤك
 .زؤر سوثاس, بؤ ضارةسةرى ئةو نةخؤشانة, نةخؤشية درَيذخايةنانة بكرَيتةوة

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لة كؤنرِتؤَل كردنى , ووةكةرائيةكانى منيان وت, من ثشتطريى بؤضووني لة بةشَيك لةو برادةرانة دةكةم
من تةنيا خاَلَيكم , هةروةها خزمةتطوزارى بؤ شوَينة دوورةكان, دةرمان و رَيذةى ئامَيرةكانى تةندروستى

ثابةند بوونة بةبةها مرؤيةكان و طرتن لة كؤثى كردن و يان , هةية كة لة ئةركةكانى وةزارةت زياد بكرَى
بةاَلم ئَيمة ياسا , نستيةوة، واَلتى ئَيمة هةندة ثَيشكةوتوو نييةراستة لةِرووى زا, تاقي كردنةوةى كيميايى

, بؤية من ثَيم باشة ئةوة يةكَيك بَيت لةئةركةكانى وةزارةت, بةرنامةى كارى داهاتووة, دادةنَيني بؤ داهاتوو
 .سوثاس
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 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

خاَلَيك كة من , بؤ ئةو هةوَل و كؤششةى و ماندوبوونةكانى, من دةستخؤشى لة جةنابى وةزير دةكةم
ثَيويستى بةباش كردن , سيستةمي تةندروستى لةهةرَيمى كوردستان, بةزةِرورى دةزامن باسى لةمة بكةم

جةنابى وةزيرش ئةو راستيية دةزانَى لة ضاوثَيكةوتنَيكيش , ئَيستا خؤى لة حاَلةتَيكى خراث داية, هةية
لةهةر , يةكَيك لةهةنطاوة زؤر طرنطةكانى باش كردنى سيستةمى تةندروستيية, ةم ماوةيةداباسى كردووة ل

بؤية من زؤر بةزةِرورى دةزامن كة , كؤمةَلطايةك كؤكردنةوةى زانيارى، مةعلومات و داتاى تةندروستيية
روستى ناوضة كؤكردنةوةى زانيارى تةند)ئةوةيش , خاَلَيك زياد بكرَى لة ئةرك و ئاماجنةكانى وةزارةت

لةواَلتانى , بؤ داِرشتنى بةرنامةى سرتاتيذى بةرنامةى ضارةسةركردنى, (جياجياكانى هةرَيمى كوردستان
من دةزامن لَيرة ئةم , ثَيشكةوتوو سااَلنة سةدان مليؤن دؤاَلر سةرف دةكرَى تةنيا بؤ كؤكردنةوةى زانيارى

بةاَلم , تةصةوِريش دةكةم وةزارةت دةستى ثَيكردووة ,بةاَلم ثَيويستة دةست ثيًََبكةين, ئيمكانيةتةمان نيية
 .زؤر سوثاس, لة مةهامى وةزارةت جَييى بكرَيتةوة

 :ئاريان خالص شيخ جواد3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كةباسى , هةندَيك تَيبينم هةية, لةطةَل ثشتطريى تةواوى راثؤرتى ليذنةى هاوبةشى تةندروسس و ياساييم
, بةَلكو تةعزيزى و تةئهيليشة, تةندروستى نةك تةنها ضارةسةركردن و ثاراستنة, دةكةين تةندروستى

خزمةت طوزارى , هةروةها خزمةت طوزارى تةندروستيمان هةية, خاَلي يةكةم ئةطةر باسى بكةين
كى ئةوةى الوازة لةكوردستان سيسةتةمَي, سانةوى و سوالسى( الرعاية الصحية االولية)يةعنى , تةندروستى

سَييةمينيش نةخؤشخانةكانى , ئةوةى رعايةى صحى دووةمينة, ثةيوةندى لةطةَل نةخؤشخانةكان
دامةزراندنى خزمةت طوزارى )بؤية ثَيم باشة ئةطةر بةم شَيوةى خوارةوة دابِرَيذرَى , تايبةمتةندى

مةت طوزارى ضاودَيرى دانانى بنةماى سةرةكى بؤ خز, تايبةمةندى بةتايبةتى خزمةت طوزارى بةرايةكان
هةروةها ئةطةر هاتوو خاَلَيك نةك تةنها , (ثةرةثَيدانى سيسةتةمى تةواو بؤ ثةيوةستى هةردوو سيسةتةم

يط القوى ختطعاملني الصحيني يف القطاع الصحى وداء الرفع مستوى ا)بؤ , موكافةحةى ئةمِراز ئينتيقالية
كة , زؤر لةبرادةران باسى ئةوةيان كرد ,(تأكيد علي القرار الطبى املستمرالعاملة املتطورة تنميه و

بةس ئةطةر ئَيمة هاتوو بِريارى , ئاطايان لة نةخؤشةكانى تازة نيية, دكتؤرةكامنان زؤر دواكةوتوونة
هيض دكتؤرَيك بؤى نيية , ية((W.H.Oكةئةوة ثَيناسةيةكى , خوَيندنى ثزيشكى بةردةوامان بةكار هَينا

هةروةها بؤ متمانة , ةعليمى توبى موستةمِرى بةكار نةهَينائةطةر قانونى ت, نةخؤش ضارةسةر بكات
, بؤية ثَيشنيار دةكةم كة باسى سيستةمى تةندروستى بكةين, لةطةَل هاوواَلتى و كؤمةَلطا زؤر كةم بووة

بؤ ئةوةى زياتر , كاركردن لةثَيناوى ثةرةثَيدانى سيستةمى ئَيستاى تةندروستى و هاندانى تاك و كؤمةَل
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لةطةَل بةشدارى كردنيان لةنةخشةكَيشانى سيستةمى دواِرؤذى , ةندروستى بكةنة ئةستؤبةثرسَيتى ت
 .تةندروستى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كريم, ئيمزاشت كردووة, تؤ ئةندامى لة ليذنةكة رةئيى خؤت وتوة

 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف
 .بةر ٍَِيز سةرؤكى ئةجنومةن

لَيكؤَلينةوة و ثشكنينى تةندروستى و , من ئةو ثَيشنيارانةم هةية, بينيةكامن طةيشنتديارة زؤر لةتَي
بؤ زانيين دةرئةجنامى , دةروونى خةَلكانى ئةو ناوضانةى كة بةرشااَلوةكانى ئةنيتال و كيمياباران كةوتوون

رسيةكانى لة بؤ كةم كردنةوةى مةت, ئةو نةخؤشيانةى كة لةبارى جةستةيى و دةروونييةوة دروست بوون
بةِراستى طرفتَيك هةية كة خةَلك زؤر ئةترسَى ئةو نةخؤشيانة بةنةخؤشى , دواِرؤذى ئينسانى كورد

بةهؤى ضةكى كيميايى , فةترةيةكى زؤر لةناو موجتةمةعى كورديا ئةو جؤرة نةخؤشيانة هةبن, بؤماوةيى
ثشكنني بكرَى لة خاك و ئاوى , ةبة هاوكارى و هةماهةنطى وةزارةتى ذينط/ دوو, ئةمة يةك, دروست بوونة

, بؤ دَلنيابوون لة نةمانى مةترسى لةسةر ذيانى خةَلك, ئةو شوَينانةى كة بةر ضةكى كيميايى كةوتوون
قسةيةك , زؤريش ناوَيرن تيا مبَيننةوة, ئَيستا هةندَيك كةس دَينة هةَلةجبة ناوَيرن ئاوى هةَلةجبة خبؤن

ئاو و خاكى , نةخؤشى تَيدا ماوةتةوة, ة بةهؤى ضةكى كيميايىهةية طواية طرفت و مةشاكيل دروست بوو
دروست كردنى / سَييةم, ئةو شوَينانة هةتا ميوةكةشى ئةبَيتة هؤى سةرضاوةى نةخؤشى لةالي خةَلك

بؤ ئاطادارى بوون لةدوا ثةرةسةندنةكانى , ثةيوةندى لةطةَل سةنتةرةكانى زانستى تةندروستى لة جيهاندا
, بؤ بينينى خوىل زانستى, ردنة دةرةوةى ثزيشكانى كوردستان بةثَيى ثيالنَيكى طوجناونا, زانستى ثزيشكى

ثشتطريى ئةو , هَينانى ثسثؤِرى شارةزاى بوارى ثزيشكى بؤ كوردستان, ئاطاداربوون لة داهَينانة نوَييةكان
من زؤر , بكرَىتيمى طةِرؤك دروست , كة بؤ ضارةسةركردنى كَيشةى تةندروستى لة طوندةكان, راية دةكةم

, ئةنَيردرَينة دةرةوة, ئيهتيمامى زؤرى داوة بةو نةخؤشانةى لَيرة عيالجيان نيية و, سوثاسى دكتؤر دةكةم
بَى , ضونكة زؤر نةخؤش هةية بةِراستى طرفت و مةشاكيلى هةية و, دةمةوَى ئيهتيمامةكة زياتر بَيت

ئةطةر زياتر لةو مةجالة , ش عيالجيان نييةلَيرة, ئيمكانيةتن لةِرووى مادديةوة ناتوانن بضنة دةرةوة
 .زؤر سوثاس, ئيعادةى نةزةِر بكرَيتةوة

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةفرسةتيشى , ثَيشةكى من ثِرؤذةى ياساى وةزارةتى تةندروستى و راثؤرتى هةردوو ليجنة لةطةَليام و
بؤ ئةو ئيجرائاتانةى كة ئةبيستني , لةنزيكةوة ثَيى بَلَيم دةست خؤشئةزامن جةنابى وةزير لَيرةية تا 

بةاَلم تةئكيد دةكةمةوة لةسةر بابةتَيك كة , ئةوةى من ئةم ويست بيَلَيم بةِراستى زؤرى وترا, لةميدياكان
د بكرَيتةوة بةاَلم بةثَيويستى ئةزامن تةئكي, خاَلَيكى زؤر باشة, خاَلى سَى, خاَلى سَى ثَيم واية ئةيطرَيتةوة
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ناضَيتة , ئةوة وةكو جةنابى وةزير فةرمووى, نازناز خان ئاماذةى ثَيكرد, لةسةر تةندروستى تايبةتى ذن
ثَيم واية جةنابى وةزير لةمن زياتر شارةزا ترة بة حوكمى ئةوةى ثيشةى , قاَلبى جياكارى و يةكسانى

خراوة نَيودةوَلةتيةكانة بةتايبةتى لةراثؤرتى رَيك, ئةو مةسةلةية مةسةلةى صحةى ئينجابى, خؤيةتى
ذن ثةيوةندى بة , ذن شري ئةدا, بة حوكمى ئةوةى ذن دايكة, ئومةمى موتةحيدة زؤر باسى لَيئةكرَى

جا لةبةر ئةوة ثَيم واية ثَيويستَيكى تايبةتى هةية كة بةصحةى , رَيكخستنى مناَل و مناَل بوونةوة هةية
هيوادارم ئةوة , طةَل دكتؤرة هالة و دكتؤرة ئاريان باس كردووةمن زؤرجاريش ئةو مةوزوعةم لة, ئينجابى

 .زؤر سوثاس, دكتؤرى تايبةتى ذن هةية, تةندروستى تايبةتى ذن, خبرَيتة ئةو خاَلةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة لة راثؤرتى هةردوو ليذن, ئةو خااَلنةى كة باس كران زؤرى لة ثِرؤذةكة هاتووة, ئةطةر ئيجازة هةبَينت
هةر بؤ منوونة ثَيم واية بةشَيكى زؤرى ئةو قسانةى ثةخشان خان لة خاَلى سَييةم ئةطةر تةماشاى , هاتووة
والصحة املدرسية وصحة الطفولة ولية مبا يف ذلك رعاية االمومة والعناية خبدمات الرعاية الصحية اال)بكةى 

منداَليشى , ئمومةشى تَيداية, تةوةصحةى ئوسرة ذن دةطرَي, هةمووى دةطرَيتةوة, (الشيخوخةاالسرة و
بةاَلم ئةو تَيبينيانةى كة لة اليةن ئةندامانى , هةمووى تَيداية, لةهةر شوَينَيكش مواتنى طوتبَى, تَيداية

بةس وةكو مواَلحةزة , بةشَيكى ديسان دةَلَيم رةنطة كة نووسيمة رةنطة هاتبَى, بةِرَيزى ثةرلةمانةوة هاتووة
زؤر لةبرادةران ئاماذةيان , دةبَى ئيهتيمامَيكى تايبةتى ثَيبدرَى, يةكى زؤر طرنطةسةيتةرةى نةوعى مةسةلة

, دةرمان دَيتة ئَيرة, موعاناتى طةورةى هاوواَلتيان لة كوردستاندا نةبوونى سةيتةرةى نةوعى فةعالة, ثَيكرد
ئةو , سةر هةبَيتبةبَي ئةوةى سةيتةرةكى تةواوى لة, هةتا ئةدةواتيش دَيت, مةوادى توبى دَيتة ئَيرة

ناردنى دكتؤر بؤ , موختةبةرات هةمووى ثَيويستى بة سةيتةرةى نةوعيية, مةعمةالنةش كة لةوَى دةكرَين
كوليةى تةواو دةكةن , ئيهتيمام بةخةرجيى تازة, كردنةوةى دةورات و ئيختيصاصات زؤر طرنطة, دةرةوة
ن بةوة هةية كةوةزارةت تةتويرى ئةو ثَيويستيا, ثَيويستيان بةوة هةية كة ريعايةت بكرَين, طةجنن

, نةك هةرئةوها بةجَييان بهَيَلَي ضوار ساَل دةورةيةك نابينن, كة لة كولية فَيربووينة, عيلمةيان بكات
بةتايبةتى لةو ضوار ساَلةى رابردوو باس لة ناعةدالةتى كراية  لةناردنى دكتؤر بؤ , مةجاليشيان نامَينَى

هةندَيكيش هةية هيض مةجالَيكى نةبووة , توانيةتى بةشدارى بكات لة دةوراتهةندَيك هةية زياتر , دةرةوة
عياداتى شةعبى عينايةتى , عياداتى شةعبى و نةهَيشتنى سلبياتيان, ئةوة هني بكرَى, جارَيكيش بضَينت

كردنةوةى بنكةى تةندروستى لةو , بايةخدان بة تةندروستى طوندةكان و, ثَيبدرَى و لةذَير ئيشراف بَيت
زؤر لة , هةر ئةوةندة نيية كة ئةندامانى ثةرلةمان ئاماذةيان ثَيكرد, زؤر ثَيويستةو, شوَينانةى كة نيية

داوايان كردووة بنكةى تةندروستى بؤيان , هاوواَلتى طوندةكانيش هاتوونةتة ثةرلةمان شكايةتيان كردووة و
خةستةخانة و بنكةى تةندروستى  لةبةر ئةوة ثَيويست دةكات وةكو خاَلَيك هةر كردنةوةى, بكرَيتةوة

موِراقةبةكردنى , كردنةوةى موختةبةراتى صحى و موِراقةبةكردنيان و, هةردووكيان ثَيكةوة زياد بكرَى
, ئةو نةخؤشخانانةى كة لةعياداتى شةعيب دان بةرزكردنةوةى خزمةت طوزارى تةندروستى بؤ هاوواَلتيان
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كؤنرِتؤَلكردنى دةرمان , لة بةرنامةى كارى ئةستؤى وةزارةت ثشتطريى كردن لة بةحسى عيلمى ببَيتة خاَلَيك
بايةخدان بة ناوضةكانى ئةنيتال و , حةقة لَيرةدا ئاماذةى ثَيبكرَى, فرؤشانى ناو بازاِر كارَيكى زؤر طرنطة

َيني كة دةَل, ئاماذةشى ثَيكرا و, ببَيتة خاَلَيك لةو هينة, ئةو شوَينانةى كة ضةكى كيميايى تَيدا بةكارهاتووة
بةكردنةوةى , نةك هةرئةوةندة ئيهتيمامى ثَيبدةين, بايةخدان مةبةستمان لةهةموو روويةكةوة

بايةخدان يةعنى , بةناردنة دةرةوةى نةخؤشةكانيان بؤ دةرةوة, بةدراسةت كردنى, موستةشيتاية تايبةت
, (االمراض السارية مكافحة)بةعةرةبى نووسيومة , موعالةجةكردنى ئاسةوارى ئةو هينة لةِرووى توبيةوة و

من ثَيم واية ئةطةر جةنابى وةزير شتَيكى , بةاَلم لَيرةشدا بنووسرَى, ئةوة موعالةجةيةكى تةبيعية
بؤ ئةوةى , ئةو مواَلحةزاتانة موافيقة لةسةرى دةيدةمة ليذنةى قانونى و تةندروستى, تايبةتى نيية

ئةطةر , دةوَلةمةندى دةكةن, ان هاتوونئةمانة ئةطةر لةخاَلةك, رةضاوى بكةن لةطةَل موقتةرةحةكةى
ئةطةر هيض , نةهاتوون ئةو خااَلنةى كة ثَيويستة دةيكةينة خاَلَيك لةبةر رؤشنايى موناقةشةكانى ئَيوةية

موقتةِرةحى ليذنةى هاوبةش كة ئيزافة دةكرَى لةبةر رؤشنايى قسةكانى ئَيوة و , مواَلحةزةيةكت نةبَى
 .فةرموو, داخةلةى كرد ئةو ماددةية دةخةمة دةنطةوةمو, جةنابى وةزير موافةقةتى كرد

 :هالة سهيل وادى 3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ خؤى عياداتى شةعبى و , كة باسى عياداتى شةعبيت كرد, يةك تَيكةَلبوون هةبوو لةقسةكانى جةنابتةوة
وابزامن تَيكةَل بوو , بةِرَيوةى دةبنئةوانةى كة دكتؤرةكان , حكوميية لةثاش نيوةِرانان, ميلليمان هةية

ثَيم باشة , كة معاون توبى دةيكةنةوة بةبَى رقابةى كةس, لةالى ئةندامةكان لةطةَل عياداتى طةِرةكةكان
 .سوثاس, ئةو دوو نوقتةية تَيكةَل نةكرَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من بؤ ئةوةى طومت بةاَلم , ال دةبَيـتةوةئةطةر تَيكةَل بوونيش هةبوو دوايى كة دادةنيشن يةك, راست دةكةى

ئةو مواَلحةزاتانةى كة ئَيوة , ماددةكة بة موقتةرةحى ليذنةى هاوبةش و, صياغةكةى بؤ ئَيوة دةمَينَيـتةوة
 .فةرموو, نوقتةى نيزامت هةية, جةنابى وةزير موافةقةت بوو, داتان و خوَيندرايةوة و

 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .ى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 .سوثاس, يان ثَيشنيارةكان, نازامن جةنابى وةزير موداخةالتى نةبوو لةو ضةند مواَلحةزاتةى دوايى
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر هةيبا ئةوة , نوقتةى نيزامى نةبوو, لةبةرئةوةى ئَيمة خستمانة دةنطةوة, ئاخر ديارة نةي بوو
موقتةرةحى ليذنةى ياسايى و ليذنةى , مةكةت نوقتةى نيزام نةبووكاك ئارام نوقتةى نيزا, لةبةرامبةرةمة

هةر مواَلحةزةيةكى كة باستان , لةطةَل ئةو مواَلحةزاتانةى كة داتان و نووسراوة و, تةندروستى موشتةرةك
دةخيةمة , ئةطةر هاتبَى تةعديلى دةكةين, ئةطةر نةهاتبَى دةينووسني, ئَيمة خواَلصةمان كرد, كرد
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دةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, َى لةطةَل ئةو ماددةيةك, دةنطةوة
 .سةبةبةكةى ضيية لةطةَلدا نيت؟ فةرموو, بةئةكسةريةت وةرطريا, يةك كةس لةطةَل دا نيية, فةرموون

 :بةِرَيز شوقى حسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيم واية , من بةحةقى خؤم ئةزامن قسة بكةم لةسةر ئةو مةوزوعة, يشتلةبةر ئةوةى تؤ تةعليقت هاو
ضونكة صياغةى نيهائى هةر قانونَيك دةبَى هةموو برادةران دةنطى بؤ , ئةوة خيالفى نيزامى داخليية

 .سوثاس. نةك تةكلييتى لَيبكةى لة ثاشان, بدةن
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, قسةكان وةردةطريَى, صياغةكة ليذنةى قانونى بةرثرسة, يزامى داخلىتؤ دةربَينة لةكَى نووسراوة لةن
لةطةَل ئةو , ئةفكارةكانتان وةردةطريَى دةدرَيتة ليذنةى قانونى دةنطتان دا بؤ نةصةكةى كة خؤيان دايناوة

, وانصياغةكة دةمَينَى بؤ ئة, ثَيشرت جةنابى وةزير مواَلحةزةى كردبوو, مواَلحةزاتانةى كة من خوَيندمةوة
 .فةرموو

 :بةِرَيز شوقى حسني ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

صياغةى نيهائى ئةو قانونةى , تؤ ئةوها تةحويلى خةَلكَيكى بكةى, لةنيزامى داخيلش ئةو حةقة نيية
 .بكات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, دةيَلَيى نةنووسرابَىئةوةى جةنابيشت , ئةطةر لةهيض جَييةك نةنووسرابَى, ئةطةر ئةو حةقة نةبَيت

من , من دةتوامن, لةبةر ئةوة لَيرة دانيشتووم, ئةوة ئيقترِياحى من دةِروا, ئةوةى منيش دةيَلَيم نةنووسرابَى
وةكو خواَلصةى قسةى , ثَييان بَلَيم ئةوة وةكو نووسيومة, مةسئوىل ئةوةمة كة صياغةى ئةفكارةكان بكةم

لة بيدايةتى قسةى , جةنابى وةزيرش بةرامبةرمة, ةرم نةهَيناوةلةطريفانى خؤم د, ئةندامانى ثةرلةمانة
كةواتة , ئيعترِيازى لَينةطرت, ئةو قسانةى كةمنيش كردم, لةزؤربةى موافيق بووة و, وةاَلمى ئةندامانى داوة

بيطوجنَينن , منيش دامة ليذنةى قانونى بؤ ئةوةى صياغةى بكةن و, هةم موافيقة لةسةر قسةكانى ئَيوة
, حةقى خؤتة, جةنابيشت وتت من دةنطى بؤ نادةم, ئةو خااَلنةى كة دةنطى بؤدرا تةواو بوو لةطةَل

 .فةرموو, بِرؤ سةر ماددةى دواتر, رةئيةكةش موحتةرةمة و سةرضاو
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

  :ماددةى سَييةم
 :بةشةكانى سةنتةرى وةزارةت
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اَل و بةرثرسى يةكةمة لة كارةكانيدا و ئاراستةكردنى سياسةتةكانى و بِريار و فةرمان سةرؤكى با: وةزير -1
و رَينماييةكان دةردةكات بؤ هةرشتَيك كة ثةيوةندى بة ئةركى وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و باقى كاروبارة 

كانى ثةيوةنديداردا و كارطَيِرى و دارايى و هونةرى و رَيكخستنيةوة هةبَى و لةسايةى حوكمى ياسا و ثَيِرةوة
بؤى هةية هةندَى لة دةسةاَلتةكانى بةِرَيوةبةرة , بةسةرثةرشتى و ضاودَيرى ئةوةوة جَيبةجَى دةكرَيت و

لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيراندا , طشتييةكان يان بةهةركةسَيك لة وةزارةتدا كة بة ثةسندى بزانَى بدات و
 .بةرثرسيارة ضونكة ئةندامَيكى هاوكارة تيايدا

يارمةتى وةزير دةدات لةسةرثةرشتى كردنى كارةكانى وةزارةتدا و ئةو ئةركانةى  كة : بريكارى وةزارةت -0
 .وةزير ثَيى دةسثَيرَى جَيبةجَييان دةكات

راوَيذكارى لةطةَل وةزيردا دةكةن لة هةموو ئةو : راوَيذكارانى كاروبارى زانستى و توَيذينةوةى زانستى -3
بة كاروبارى وةزارةتةوة هةية و ئةوةى ثةيوةستة بة ثسثؤِرايةتيةكانيان بة ئةركانةى ثةيوةنديان 

 .ثَيشنيارى وةزير هةَلدةبذَيردرَين و بةِرةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران دةبَى

- :و ثَيكهاتةكانى سةنتةرى وةزارةت لةمانة ثَيك دَيتبةِرَيوةبةرايةتى 
وةبةر بةِرَيوةى دةبات و ضةند فةرمانبةريََُك هاوكارى فةرمانبةرَيك بةثلةى بةِرَي: نووسينطةى وةزير -أ

 .دةكةن
 .فةرمانبةرَيك بةِرَيوةى دةبات و ضةند فةرمانبةرَيك هاوكارى دةكةن: نووسينطةى بريكار -ب
 .بة نووسينطةى وةزير ثةيوةستة: بةِرَيوةبةرايةتى ثةيوةندى و رَيكخراوةكان -ج
بةنووسينطةى : ى داودةرمان و ثَيداويستيةكانى تةندروستىبةِرَيوةبةرايةتى هاوردن و دابةش كردن -خ

 .وةزيرةوة ثةيوةستة
 .بةنووسينطةى وةزيرةوة ثةيوةستة: بةِرَيوةبةرايةتى بةدواداضوون و ثشكنني -د
 .بةنووسينطةى وةزيرةوة ثةيوةستة: بةرٍَِِيوةبةرايةتى راطةياندن -ذ
 .ثةميانطاي داد ثزيشكى -ر

 :مصطفى رابوبك بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوا ثَيشنيار دةكةين , ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى سَييةم و هةشتةم و نؤيةمى ثِرؤذةكةوة هةية/ سَييةم
و بةم جؤرة ( ثَيكهاتةكانى وةزارةت)هةموويان كؤبكرَينةوة لة ذَير زجنريةى ماددةى سَييةم بةناونيشانى 

  -:دابِرَيذرَيتةوة
 
 
 
 



 15 

 ةكانى وةزارةتثَيكهات
 : ماددةى سَييةم

 :وةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خوارةوة ثَيك دَيت
سةرؤكى بااَلى وةزارةتة و بةرثرسة لة بةِرَيوةبردنى كارةكانياندا و سةرثةرشتى و ضاودَيرى / وةزير: يةكةم

بة ئةركةكانى كردنى ضاالكيةكانى و لةوةوة ئةو بِريار و فةرمان و رَينماييانة دةردةضن كة ثةيوةنديان 
وةزارةت و ثَيكهاتةكانى و دةسةاَلتى و هةموو كاروبارة هونةرى و دارايى و كارطَيِرى و رَيكخسنت و بةثَيى 
حوكمةكانى ياسا هةية و لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران بةرثرسة بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة لةو 

بة بريكارى وةزارةت يا بةِرَيوةبةرة طشتيةكان  ئةجنومةندا و بؤى هةية هةندَى لة دةسةاَلتةكانى بدات
 .ياخود هةر كةسَيكى لةوةزارةتدا بةشياوى دةزانَى

يارمةتى وةزير دةدات لة ئاِراستةكردنى كاروبارى وةزارةت و سةرثةرشتى كردن / بريكارى وةزارةت: دووةم
ى دةدرَى و دةبَى بِروانامةى كاروبارى وةزارةت لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتةى كة لةاليةن وةزيرةوة ثَي

 .ثسثؤِرى بةرايى زانكؤى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
فةرمانبةرَيك سةرؤكايةتى دةكات و بةِرَيوةى دةبات بةثلةى بةِرَيوةبةر كة / نووسينطةى وةزارةت: سَييةم

 .بِروانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
فةرمانبةرَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةر سةرؤكايةتى دةكات و بِروانامةى / نووسينطةى بريكارى وةزارةت: ضوارةم

 .بةرايى زانكؤى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
و ذمارةيان لةضوار راوَيذكار زياتر نةبَى و دةبَى بِروانامةى بةرايى زانكؤيان هةبَيت / راوَيذكاران: ثَينجةم

 .خاوةن شارةزايى و كارامةيى بن لةكارةكانياندا
بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات كة / بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى كارطَيِرى و دارايى: شةشةم

 .بِروانامةى بةرايى زانكؤى هةبَيت و خاوةن شارةزايى و كارامةيى و ثسثؤِر بَيت
ثزيشكَيك بةثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى / تةندروستىبةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى : حةوتةم

 .دةكات كة دةبَى خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت لة كارةكةيدا
ثزيشكَيك بة ثلةى بةِرَيوةبةرى / بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ثالن دانان و فَيركردنى تةندروستى: هةشتةم

 .ارامةيى بَيت لةكارةكةيداطشتى سةرؤكايةتى دةكات و دةبَى خاوةن شارةزايى ك
هةر يةك لةوانة ثزيشكَيك بة / بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكانى تةندروستى لة ثارَيزطاكانى هةرَيم دا: نؤيةم

 .ثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات و دةبَى خاوةن شارةزايى و كارامةيى بَيت لةكارةكةيدا
 :بابان حممد امحد فؤاد 2د بةِرَيز

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي
قرتح دمج مجيعها حتت تسلسل املادة نالتاسعة من املشروع علق باملواد الثالثة والثامنة وأما فيما يت/ ثالثا

 (:الت الوزارة وصياعتها كاآلتيتشكي)حتت عنوان و الثالثة
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 تشكيالت الوزارة
 : املادة الثالثة

- :تتألف الوزارة من التشكيالت التالية
هو الرئيس األعلى للوزارة واملسؤول عن أعماهلا وتوجيه سياساتها واألشراف والرقابة عليها و / زيرالو: اوال ََََ

تصدر عنه وتنفذ باشرافه مجيع القرارات و األوامر والتعليمات يف كل ماله عالقة مبهام  الوزارة وتشكيالتها 
ق أحكام القانون ويكون مسؤوال امام وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنظيمية وف

جملس الوزارء بأعتباره عضوا ََ متضامنا ََ فيه وله ختويل بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة أو املدراء 
 .العامني أو من يراه مناسبا ََ يف الوزارة

التى توكل  يساعد الوزير يف توجيه الوزارة و االشراف على شؤونها ضمن الصالحيات/ وكيل الوزارة: ثانيا
 .اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصال ََ على شهادة جامعية اولية أختصاصية ومن ذوى اخلربة واملمارسة

يرأسه ويديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من / مكتب الوزير: ثالثا ََ
 .املوظفني

بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية أختصاصية  يرأسه ويديره موظف/ مكتب وكيل الوزير: رابعا ََ
 .ومن ذوي اخلربة واملمارسة

اليزيد عددهم عن أربعة وعلى ان يكونوا من محلة شهادة جامعية أولية أختصاصية / املستشارون: خامسا ََ
 .ومن ذوي اخلربة واملمارسة

ر عام حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي يرأسها مدي/ املديرية العامة للشؤون اإلدارية واملالية: سادسا ََ
 .اخلربة واملمارسة

 .يِرأسها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي اخلربة واملمارسة/ املديرية العامة لألمور الصحية: سابعا ََََ
يِرأسها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي اخلربة / املديرية العامة للتختطيط والتعليم الصحي: ثامنا ََ

 .واملمارسة
يرأس كل منها طبيب بدرجة مدير عام ومن ذوى اخلربة / مديريات الصحة العامة يف حمافظات األقليم: تاسعا ََ

 .واملمارسة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لَيذنةى هاوبةش ئيقترياحيان كردووة كة ماددةى سَي و هةشت و نؤ دةمج , ماددةى سَييةم, زؤر سوثاس
نؤش هةر , وةكو هةموو قانونةكانى تر دةمج كراوة, ةشكيالتى وةزارةتسَى و هةشت بريتيية لة ت, بكرَى

, ئَيستا نيصاب تةواوة, كة وتراية دةمج بكرَى, لةبةر ئةوة دةسةاَلتى وةزيرة, ئيلغا دةكرَى نةك هني بكرَى
 كَى, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كآ لةطةَل ئةو موقتةرةحةية, ماددةى سَي و نؤ و هةشت دةمج دةكرَى

 .نورى 2فةرموو د, بةكؤى دةنط دةمج كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَل دا نيية
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 :نورى مجيل تاَلةبانى.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةموومان دةزانني كةوا بارى تةندروستى لةكوردستان , من ثَيشنيازَيكم هةية سةبارةت بةم ماددةية
ئةندامانى ثةرلةمان ئاماذةيان , و تايبةتيةكان بةتايبةتى ضةند خراثن و لةنةخؤشخانة طشتى, بةطشتى و

بةناوى , بؤية ثَيويستة فةرمانطةيةكى نوَى بة هاوكارى كردنى جةنابى وةزير دروست بكرَى, بؤ كرد
ثةيوةندى راستةوخؤى , ثشكنَيريةتى طشتى وةكو لة وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتيدا كةوا ثةسند كرا

, راثؤرت سةبارةت بةبارى تةندروستى لةهةموو بوارةكاندا ثَيشكةش بة وةزير بكات و, ةوةزيرةوة هةبَىب
خاَلَيكى تريش لةوةزارةتى , هةروةك ومت ئةو فةرمانطةية لةوةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتيدا هةية

ئةم , ومةنى راوَيذكارى بااَلئةجنومةنَيك هةبوو بةناوى ئةجن, وةزارةتى تةندروسس عَيراقدا, عَيراقدا
لةهةموو , ئةندامانى تةنيا ثزيشكى ثسثؤِر و شارةزان, ئةجنومةنة جياوازة لةطةَل ئةجنومةنى وةزارةتدا

بؤ ثَيشكةش كردنى راوَيذكارى ثزيشكى تاكو بتوانن ثَيكةوة , بؤ هاوكارى كردنى وةزير, بوارةكانى ثزيشكدا
بةتايبةتى دامةزراندنى , ئةو دوو ثَيشنيازة دةخةمة بةرضاو, بكةن سةرثةرشتى بارى تةندروستى لةواَلتدا

 .سوثاستان دةكةم, فةرمانطةى ثشكَينةرى طشتى لةوةزارةتى تةندروستيدا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بةاَلم خؤت دةبواية لةكاتى كردنةوةى موناقةشة ئيقرتاحةكة بكةى, ثَيشنياةكةت مةعقولة

ئَيستا دَيينة , رةئيى وةزيرش دةثرسني لةكاتى خؤيدا, قابيلى موناقةشةية موقتةرةحةكةت مةعقولة و
, كة تةوحيدةو خوَيندرايةوة لةاليةن هينةوة, سةر موقتةرةحى ليذنةى هاوبةش سةبارةت بةو سَي ماددةية

موقتةرةحَيكى تازةى هَينا  كة ئةو ثشكَينةرة , كاك نورى قسةى كرد, ئةطةر كةس قسةى لةسةر هةية
حةز دةكةم جةنابى وةزير هةم , ية بكرَيتةوةو ئةجنومةنى راوَيذكارى بااَلش هةبَيت كة جياوازةطشتي

 .فةرموو, نورى قسةى بكات 2هةم لةسةر ئةو ثَيشنيارةى كاك د, لةسةر ئةو موقتةرةحى هةردوو ليذنةكة
 :وةزيرى تةندروستى(/زريان 3د) يونس عثمان عبدالرمحن3د بةِرَيز

 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئ
من ثَيم جوانة بكرَيتة , يةكَيكيان ئةَلَى بريكارى وةزير, من دوو خاَلى بضووكم هةية بةِراستى, زؤر سوثاس

ئةوة ثَيويست ناكات بطةِرَيينةوة , ضونكة ئةطةر بِريار درا زياتر لة بريكارَيك دابنرَى, بريكارانى وةزير
املديرية )لةعةرةبيةكة بةتةرجومة ئةَلَى / دووةم, انونىنازامن ئةطةر ثَيتان ضاك بَيت لةبةشى ق, ثةرلةمان

, ئَيستا ئةوة لةبةغدا نةماوة, (املديرية العامة الصحية, املديرية العامة للشؤون اإلدارية, العامة للتختطيط
ديارة قةواعيدة عةرةبيةكان بةدائرية باشرتيان تةرجومة  ,(دائرة االمور الصحية)لةعَيراق ثَيي ئةَلَين 

من , نورى فةرمووى2بؤ ئةو دوو خاَلةى كة بةِرَيز كاك د, منيش ثَيم ضاكة وةكو عَيراقى لَيبَيـت, ووةكرد
موفةتيش عام تةنها , بةثَيى ئةو قسةى لةطةَل وةزيرى تةندروستى بةغدا و موديرعامةكانى ئةوَيم كردووة

بةقسةى ئةوان هيض يارمةتيةكى , رةقابة ماليةكى ترة لةسةر وةزير, كردنى رؤتينة زياد, رَيطرَيكى ترة
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من ثَيم , ئيشةكاني تريان ئةوةندة موعةقةد تر كردوون, بةعكسةوة رؤتينى بؤ زياد كردوون, نةداون
, بةاَلم ئَيمة هةمانة, بةنيسبةت ئةجنومةنى راوَيذكارى بةَلَى ئَيمة بةِراستى لَيرة نيية, شتَيكى ضاك نيية

طةر من مبةوَى , لةوةزارةتى تةندروستى عَيراق ئةوةبووئةجنومةنى راوَيذكارى ئَيمة كاتى خؤى 
مةمجوعيةك , يان نةخؤشخانةيةكى بةشى عةملياتى قةلب بكةمةوة, نةخؤشخانةيةكى دةروونى

ئةم نةخؤشخانةية ضى , ئيختيصاصى لةو بوارةوة لة شارةكان كؤدةكةمةوة بؤ ئةوةى ئيستيشارةم بكةن
, ئَيستاش هةية, بةعةمةليش فعلةن, ئةوة هةية, ارة دةبَىئةو بوارة ضؤن ض, ضؤن دةكرَى, ثَيويستة

بةاَلم ضونكة بوارةكان ئةوةندة زؤرة , زؤرجار دكتؤرى ثسثؤِرى بوارةكان كؤدةكةينةوة رةئيان وةردةطرين
ئةطةر وةكو فةقةرةيةك بيكةين بَلَيني وةزير , صيدةَلة و ئةنواع ئيختيصاصى توبى, بةشى ددان

, ئةَلَى وةزير صاَلحيةتى هةية هةر ليذنةيةك تةشكيل بكات, ابزامن شتَيك هةيةخؤى و, صاَلحيةتى هةية
 .زؤر سوثاس, ئةوة ئةوةش دةطرَيتةوة, موئةقةت بَيت يان دائيم

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر ضى , ئةوةش ثاش موناقةشةيةكى زؤر, لةهةموو قانونةكان يةك بريكارة, بةنيسبةت بريكارى وةزير

بةاَلم بؤ , بةهةر حاَل ئةكسةريةتى هَينا, ئةطةر ضى موبةِريراتى زؤرى هَينا وةزير, ةسةر بووخيالفى ل
ئةسبابى هَينا ئةوكات دةكرَي هةموارى , ئةطةر ثَيويستى بة دوو بريكار هةبوو, وةزارةتى تةندروستى

بةاَلم لَيرة , دةوائريةدائرية راستة لة بةغدا ناوى , بةاَلم ئَيستا لةسةر يةك موديريةت دةِرؤين, بكةين
ئةطةر , بؤية بؤ وةزارةتى تةندروستيش هةروا دةِرؤين, لةهةموو وةزارةتةكان لةسةر موديريات رؤيشتووين

بةاَلم ئَيستا بةتةنيا بؤ , دةتوانني هةموارى بكةين, لةموستةقبةل طةيشتينة قةناعةت كة دةوائري باشرتة
راستة ئةجنومةنى , هةر لةسةر موديريات دةِرؤين, دةوائريقانونى وةزارةتى تةندروستى ناكرَى بيكةينة 

ئةو ) لةطةَل ئةوةشدا لة خاَلَيك دةَلَى , بةاَلم كاك نورى مةبةستى ئةوة نةبوو, راوَيذكارى هةية لةوةزارةت
دةكرَينت , (ئةجنومةنة دةكرَى هةر خةبريَيكى ئيختيصاصى لةدةرةوة و لة ناوةوة وةزير تةحديدى بكات

, مواَلحةزةى موقتةرةحى ليذنةى هاوبةش بكةن, كَى قسةى هةية لةسةر ئةو ماددانة, ومةنةشبَيتة ئةجن
 .دلَير 2فةرموو د, ئةو ئةساسة

 :دلَير امساعيل حقى شاويس3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نيشتيمانان و ثةيوةندى بةهةريةكة لة هاو, ديارة وةزارةتى تةندروستى يةكَيكة لةوةزارةتة زؤر طرنطةكان 
هةموومشان دةزانني ئةو بارودؤخةى كة دةزطاكانى تةندروستى تَيداية , بةهاوواَلتيانى كوردستانةوة هةية

كاركردنة بؤ دابني كردنى , 10يةكَيك لةئةركة سةرةكيةكانى وةزارةت لةخاَلى , كة زؤر ثةرَيشان و وَيرانة
باسى ئةوةى كرد كة , كار و كاروبارى كؤمةاَليةتيلةكاتى موناقةشةكردنى ياساى وةزارةتى , تةندروستيية

لَيرةدا , بؤ زةمانةت كردنى صحى, بؤ دابني كردنى تةندروستى, بةِرَيوةبةرايةتييةكى طشتى بكرَيتةوة
, بةِراستى بؤ جَيبةجَى بةجَي كردنى ئةو ئةركة بؤ ئةوةى وةزارةت مولزةم بَيت بةو جَيبةجَي كردنة و
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من ثَيشنياز دةكةم بةِرَيوةبةرايةتييةكى طشتى ,  طا تةندروستيةكانى ئَيمة نةمينَىئةم كَيشةية لةدام و دةز
ئةو , هةتا وةزارةتيش بةجدى ئةتوانَى كارى بؤ بكات و, بؤ دابني كردنى تةندروستى, ثَيك بهَيندرَى

لةئَيمة  بؤ ئةوةى هةريةك, ئةو دام و دةزطايةش ئةبَيتة دةزطايةك كة كار بكات, بةِرَيوةبةرة طشتييةش
بؤ , بؤ هةر كرَيكارَيك, سةبةى بةمةبلةغَيكى كةم بةرامبةر موضةكامنان ئةبِرَيت, زةمانى صحيمان هةبَيت

بؤية من بةثَيويستى دةزامن كة , هةر كةسَيكى تر لةدام و دةزطاكانى تةندروستى بةباشى ضارةسةر بكرَين
 .زؤر سوثاس, بكرَيت بةِرَيوةبةرايةتَيكى طشتى بؤ دابني كردنى تةندروستى دروست

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو جةنابى وةزير

 :وةزيرى تةندروستى(/زريان3د)يونس  عثمان عبدالرمحن 2د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم دانانى بةِرَيوبةرايةتَيكى , ئَيمة موديريةى عةمةىل ئمورى صحيمان هةية زؤر لة فروعةكانى صحى
ئةوة ثِرؤذةيةكى زؤر طةورةية , ئةمة يةك, بةِراستى لةتواناى ئَيمةدا نيية, ئمينى صحىطشتى بؤ تة

ئَيمة , ماىل ئَيمةش بةشَيك ئةدةين لةوة صحة, ئيدارى, ئيقتيصادى, ثَيويستى بة خوبةراى ئيجتيماعى
ةى ئيش بزانني رةواتبى ضةندة ئةو, ئةتوانني بَلَيني ضؤن ئةمانةوَى ديراسةتى ئةو مةوزوعة بكةين

بةِراستى , نيزامى صحى ئةوروثى ضؤنة, ضؤن بينَيرمة ئَيران, ئةوةى ئيش نةكات ضؤن ثارة نةدات, دةكات
جا ئةطةر بةِرَيوةبةرايةتى , نة ئةو توانايةمان هةية, ئَيمة داوامشان لَيبكةن نة ئةو خيربةمان هةية

ضونكة ئةوة كارَيكى , ى دابنَينيطةورةمشان بؤ دروست بكةن هةر خةَلكَيكى وا بةتوانامان نيية لَي
 .سوثاس, جةماعيية بةِراستى

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة , سةبارةت بة بةِرَيوةبةرايةتى تةئمينى صحى لةجَيى خؤيدا نيية, ثَيم واية ثَيشنيارى دكتؤر دلَير
يةك لةوانة تةئمينى , ني، جؤرةها تةئمينى هةيةشةريكاتى تةئم, ئةو مةهامة شةريكات ثَيى هةَلدةستَى

 .زؤر سوثاس, لةدةرةوةش هةر واية, صحيية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك بكر فةرموو, ئةوة مةبةستى ئةوة نيية كاك كريم
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تةئمينى صحى , تةئمينى صحى عام, اصتةئمينى صحى خ, دوو سيستةم هةية, بةنيسبةت تةئمينى صحى

جا , يان سااَلنة, مانطانة, ئةتوانن هةر كةسَى خؤى ناونووس بكات لةو شةريكة, خاص شةريكاتى تايبةتة
ئةطةر خةصخةصةمان , سيستةمةكة خةصخةصة بكةين يان نا, بةنيسبةت سيستةمةكةوة ئةبَى بيطؤِرين
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شةريكاتى تةئمينى , َى ئةو ئةركة بطرَيتة ئةستؤخؤىكرد ئةوكات شةريكاتى تةئمينى خاص هةية دةتوان
بةاَلم , ئةوكات هةموو كةسَيك لَيى مولزةم دةبَيت, وةزارةتى صحة و حكومةت لَيى مةسئول دةبَى, عام

حكومةت خؤى , يان مؤزةفَيكى حكومى, مةسةلةن كرَيكارَيكى حكومى, حكومةت خؤى ثارةكة ئةدات
لةو حاَلةتة , ئةَلَين لةبةر تةئمينى صحيةكةتة, يرت لَيى ئةبِرنلة ض وةزييتةيةكة ئ, ثارةكة ئةدات

, ضؤن؟ بؤضى دكتؤر لة خةستةخانةى عام ئيش ناكات, دكتؤرةكانيش ئةبَى سيستةمةكة بةتةواوى بطؤِرين
دكتؤر لةهةمان كات ئيش , ئَيستا ئةطةر سةيرى ئةوروثا بكةين, لةخةستةخانةى ئةهليى ئيش دةكات

بؤ؟ ضونكة لةو كاتةى , هةمان ئيشيش دةكات لةخةستةخانةيةكى ئةهليى, يةكى عامدةكات لةخةستةخانة
وةكو ضؤن لة , هةر فةحصَيك دةكات حكومةت ثارةكةى دةدات, حكومةتيية, كة لة خةستةخانةى عامة

بةاَلم ئةوة تةئمينةكةى , لةم حاَلةتة حكومةت ثارةكةى ئةداتآ, عيادة ئةهلييةكةى ثارةكة وةردةطرَى
ئينجا ئةم سيستةمة خؤتان ئةبَى ديراسةتى , كة دةوَلةت لَيى بةرثرسيارة, اوة بة تةئمينى عامةوةبةسرت

 .سوثاس, تةئمينى خاصيش, تةئمينى عام و, هةردوو تةئمينةكة ئةبَينت, بكةن و بيطؤِرن
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو , لةن وةكو كاك بكر دةَلَىئةو فع/ دوو, ئةوة يةك, خؤ ئةوة لَيرة مةبةستى تةئمينى صحةى عامة
بةاَلم ئَيمة ئةطةر , سيستةمةى كة ئَيستا هةمانة رةنطة ئةو تةئمني صحيية نةتوانَى هينيش بَيت

لة , وةكو كاك بةكر ئاماذةى ثَيكرد, ئةوكات ئةو موديريةتى تةئمني صحية زةرورية, سيستةمةكة بطؤِرين
بؤ هةموو كةسَيك دةضَيتة , ة موديريةت بَيتئةو موديريةتة رةنط, موجتةمةعاتى موتةقةديم دا

بؤى , بةاَلم هةرضى فةحص دةكات, خةستةخانة، ئَيستا لةئةوروثا ثارة نادات هةر ناوةكةى دةنووسَى
ئةو موديريةتة تةنزميى , خوَينى بةضةندى بوو, ئةشيعةكةى بةضةندى بوو, دةنووسن حةقةكةى ضةندة

فة لةض دائريةيةكة، ئةو زةمانة صحيةى كة بؤ ئةو مؤزةفة تةئمني ئةو مؤزة, دةكات لة دةوَلةت وةريدةطرَى
زةرةرى نيية ئةطةر , يةعنى شتَيكى موتةكاميلة, دةدرَيتة ئةو وةزارةتة, بؤى صةرف دةكرَى و, كراوة

, نورى قسةت هةية 2د, دةَلَى ئيمكانيةمتان نيية, بةاَلم جةنابى وةزير موافيق نةبوو لةسةرى, هةبَيـت
 .فةرموو

 :نورى مجيل تاَلةبانى 3ةِرَيز دب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةوة سيستةمَيكى طةلَيك طةورةية, تَيبينيةكةم هةية سةبارةت بةوةى كةوا جةنابتان ئاماذةتان بؤكرد
 لَيرة, ثَيويستة قانونَيكى تايبةتى بؤ دابِرَيذرَى, ئةطةر مبانةوَيت لةكوردستان دايبنَيني و ثةيِرةوى ثَيبكةين

بةبَى ئةوةى كةوا ئةو , ناتوانني ئَيستا ئةو ئةركة قورسة خبةينة سةر ئةركى وةزارةتى تةندروستى
 .سوثاس, سيستةمة قانونَيكى تايبةتى بؤ داِرَيذرابَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةَلآ فةرموو, كاك دلَير مواَلحةزةكةت جةنابى وةزير دةَلآ ئيمكامنان نيية
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 :مساعيل حقى شاويسر ادلَي 3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم رؤذَيك لةرؤذان , ئةوة ئةركَيكى زةمحةتة, بةِراستى من لةطةَل بريو بؤضوونةكانى جةنابي وةزيرم
بةر ٍِاستى ئةبواية , ئةمة بةنيسبةت كارو كاروبارى كؤمةاَليةتيشةوة, ئَيمة دةبَى هةنطاوى بؤ بنَيني

بةداخةوة ئةو رؤذة وةزير وتى ئَيمة , بؤ ئةوةى هةنطاويان بؤ ناباية, ان هةبووايةبةِرَيوبةرايةتيةكى طشتي
, لةوة كؤبووتةوة, فةقريانة ئةدات بةخةَلك, بةِرَيوةبةرايةتيةكةى ئةوان هةيانة, بةِرَيوةبةرايةتَيكمان هةية

ئةركَيكى زؤر  ,جةنابى وةزير بةباشى بؤى ضوو, ئةوةى كة من باسم كرد, ئةوة دوو شتى زؤر جياوازة
 .زؤر سوثاس, هيوادارين ئةو هةنطاوة بكرَيت, بةاَلم رؤذَيك دةبَى هةنطاوى بؤ بنَيني, زةمحةتة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ئةطةر دايبنَيني لة قانونةكة , بةاَلم ئَيستاكة ئيمكان نيية, خؤى واية, من تةعليقَيكى بضووكم ئةدةم

, فالمنان بؤ بكة بة مودير عام, دةَلَين ئةو دائريةية هةية بيكةوة, طرنسةبينَى يةقةى دة, بةبَى ئيمكانيش
لةبةر ئةوة كة ئيمكان نيية , ناشتوانَى بةئةركةكةى هةَلبستَى, ئةوة هيض نيية و, فالنيش بكة بةجَيطريى

, بكرَى ئةو كات دةتوانَى ثِرؤذةيةك بؤ هةموار كردنى ئةو ياساية ئيزافة, كةى ثَيويست هةبوو, داينةنَيني
دةستى , كَى لةطةَليةتى, موقتةرةحى ليذنةى هاوبةش دةخةمة دةنطةوة, ئَيستا ئةوة ماددةى سَي

بِرؤ , بةكؤى دةنط قةبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو, سةر ماددةى ضوار

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 

 :ماددةى ضوارةم
ى وةزارةت ثَيكدةهَيندرَى و لةمانةى خوارةوة ثَيك (ئةجنومةنى راوَيذكار)لة وةزارةتدا ئةجنومةنَيك بةناوى 

 :دَيت
 .سةرؤك: وةزير -1
 .جَيطرى سةرؤك: بريكارى وةزارةت -0
 .ئةندام: راوَيذكارانى وةزارةت -3
 .ئةندام: انطةكانى ثَييةوة بةندنبةِرَيوةبةرة طشتيةكانى وةزارةت و فةرم -1
نوَينةرى هةموو ئةو وةزارةتانةى ثةيوةنديدارن و دةزطا تةندروستيةكانى زانستى بة مةرجَيك  -5

 .ئةندام: ثلةكانيان لةبةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت
ِرةزامةندى دوان لةوانةى شارةزا و ثسثؤِرن لة دةرةوة و ناوةوةى وةزارةت بة ثَيشنيارى وةزير و بة -6

 .ئةندام: سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيم
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 :مصطفى ابوبكرعبدالكريم بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوا ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةية , ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى ضوارةمةوة لة ثِرؤذةكةدا هةية/ ضوارةم
- :دابِرَيذرَيـتةوة

  -:ذكارى بؤ وةزارةت لةمانة ثَيكدآئةجنومةنى راوَي: ماددةى ضوارةم
 .سةرؤكة/ وةزير: يةكةم
 .ئةندامة و لةكاتى ئامادةنةبوونى  وةزير سةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكات/ بريكارى وةزارةت: دووةم

 .ئةندامن/ راوَيذكارانى وةزارةت: سَييةم
 .ئةندامن/ بةر ٍَِيوةبةرة طشتيةكانى وةزارةت: ضوارةم
ة هةر وةزارةتَيك لة وةزارةتةكانى ثةيوةنديدار و دةزطا تةندروستية زانستييةكان بة نوَينةرَيك ل: ثَينجةم

 .مةرجَيك ثلةيان لةبةِرَيوةبةرى طشتى كةمرت نةبَيت و لةسةر داواى بةشدارى دةكةن
 .هةر شارةزايةكى ثسثؤِرى لةناوةوة و دةرةوةى وةزارةت كة وةزير دةستنيشانيان دةكات: شةشةم

 :امحد حممد بابان فؤاد3د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

- :قرتح إعادة صياغتها كاآلتينفيما يتعلق باملادة الرابعة من املشروع 
 :املادة الرابعة

- :يشكل اجمللس األستشارى للوزارة من
 .رئيسا ََ/ الوزير: أوال ََََ

 .يف حالة غياب الوزير اجمللس عضوا ََ ويرأس/ وكيل الوزارة: ثانيا
 .أعضاء/ املستشارون يف الوزارة: ثالثا

 .أعضاء/ املدراء العامني للوزارة: االربعا
املؤسسات الصحية العلمية على ان التقل درجاتهم عن مدير عن كل من الوزارات ذات العالقة وممثل : خامسا ََ

 .عام بطلب من الوزير
 .الوزير ارة حيددهأي خبري أو أختصاصي من داخل أو خارج الوز: سادسا 

 :ِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنبة
وةكيلى وةزير نائبى رةئيس , لة موقتةرةحى ليذنةى هاوبةش دوو طؤِرانكارى بةسةردا هاتووة, لةو ماددةية

لةشةشةمدا دةَلَى دوو / دووةميش, ئةوة يةك, (حالة غيابه يفينوب عن الرئيس )بةاَلم , نيية و عةزوة
يان , هةر خةبريَيك بَيت( أي خبري)ذنةى هاوبةش دةَلآ ئةوةى موقتةرةحى لي, خةبري لة ثرؤذة ئةصَليةكة

, موافةقةتى رةئيسى مةجلسى وةزةرايان البردية, هةر ئيختيصاصيةك بَى لةدةرةوة يان لةناوةوةى وةزارةت



 53 

وةزيريش موافةقةتى كردية , دةَلآ لةدةرةوةى وةزارةت, ناَلآ لةدةرةوةى هةرَيم, لةبةرئةوة ثَيويست ناكات
 .فةرموو كاك رشاد, ثَيم واية كةس مواَلحةزةى نيية, شنيازانةى ليذنةى هاوبةشلةسةر ئةو ثَي

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةبَى لَيرةش , لةبةر ئةوةى مادةم لةحالةتى غيابى دةبَيتة نائب, وةكيلى وةزارةت لَيرة دةبَى بة نائب بَيت
 .سوثاس زؤر, نةك بةعةزو, بة نائب بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, رةئيس حازر بوو ئةوا ئةو دةبَيتة عةزو, ضونكة نائبيش بَيت, خؤى لةِراستيدا هةردوو صياغةش راستة

بةاَلم , يةعنى نائبةكة دةورى رةئيس لةغيابى رةئيس دةبينَى, (ينوب عنها)بةاَلم كة غائب بوو لَيرة دةَلآ 
كةواتة , ئةندامة, قانونةكانى تر ضيية, دةورى عةزو دةبينَى, بوو لةكؤبوونةوةكاندا كة رةئيس حازر

دةستى , كَى لةطةَل ئةو ماددةية, دةخيةمة دةنطةوة, ليذنةى هاوبةش ئةو ئيقترياحةى وةكو قانونةكانى ترة
بِرؤ . بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 .فةرموو, ةر مادةكةى ترس
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .لةماددةى حةوتةوة دةستى ثَيدةكةين, لةبةر ئةوةى مادةةى ثَينجةم و شةشةم هةَلوةشَيندرايتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مادةى ثَينج ئةصَلى صوَلبى , وةلةبةر ئةوة ليذنةى هاوبةش ئيلغاى كردو, ماددةى ثَينج بةنيزام دةردةضَى
, ضونكة ثَيويست ناكات لَيرة بَيت, ليذنةى هاوبةش ئيلغاى كردووة, دةسةاَلتى ئةوة, مةسئوليةتى وةزيرة

دةستى , كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةوةية ماددةى ثَينج ئيلغا بكرَى
 .ددةى ثَينج ئيلغا كرابةكؤى دةنط ما, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

, ئةوةيش هةر بةنيزام تةحديد دةكرَى, ئةوةيش هةر صاَلحيةتى مةجليسى هني كردووة, مادةى شةش
دةستى , كَى لةطةَل ئةوةية ئيلغا بكرَى, ئةوةيش موقتةرةحى ليذنةى هاوةبةش كة ئيلغا بكرَى

بةكؤى دةنط ماددةى شةش , مووندةستى بةرزبكاتةوة؟ فةر, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .بِرؤ سةر ماددةى حةوتةم, ئيلغا كرا

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

  :حةوتةمماددةى 
ثَيكدةهَينرَى و ( دةستةى بااَلى عيادةى تةندروستى ميللى و ِراوَيذكاران)لة وةزارةت دةستةيةك بةناوى 

  -:لةمانةى خوارةوة ثَيك دَيت
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 .سةرؤك/ بريكارى وةزارةت-1
 .جَيطر/ بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى كارطَيِرى و دارايى -0
 .ئةندام/ بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى تةندروستى -3
 .ئةندام/ بةِرَيوةبةرة طشتييةكانى فةرمانطةكانى سةر بةوةزارةت -1
 .ئةندام/ فةرمانبةرى ذمَيريارى -5
 .مئةندا/ فةرمانبةرى ياسايى -6
 .ئةندام/ فةرمانبةرى كارطَيِري -2

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى حةوتةمى ثِرؤذةكةوة هةية كةدةبَيتة ماددةى ثَينجةم لةبارى ثةسند كردنى 
  -:ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةية خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة, ثَيشنيازةكةمان

دةستةى بااَلى عيادة ثزيشكيةكانى ))دةستةيةك لةوةزارةت دادةمةزرَيت ثَيى دةطوترَى :ماددةى ثَينجةم
- :و لةمانة ثَيك دَى((ميللى و راوَيذكارى

 .سةرؤك: بريكارى وةزارةت/ يةكةم
 .جَيطرى سةرؤك: بةرَيوةبةرى طشتى كار و بارى ثزيشكى/ دووةم

 .ئةندامن: زارةتبةِرَيوةبةرة طشتييةكانى وة/ سَييةم
 .ئةندام: فةرمانبةرى ذمَيريارى/ ضوارةم
 .ئةندام: فةرمانبةرى ياسايى/ ثَينجةم
 .ئةندام: فةرمانبةرى كارطَيِرى/ شةشةم

 :امحد حممد بابان فؤاد3د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

امسة يف حالة قبول مقرتحنا نقرتح التى ستصبح برقم املادة اخللق باملادة السابعة من املشروع وأما يتع/ سابعا ََ
- :إعادة صياغتها كاآلتي

 :املادة اخلامسة
- :تتكون منو( الطبية الشعبية و األستشارية اهليئة العليا للعيادات)تؤلف يف الوزارة هيئة تسمى ب

 رئيسا ََ/ وكيل الوزارة: أوال ََ
 .نائبا ََ للرئيس/ مدير عام أألمور الصحية: ثانيا ََ
 .عضو/ للدوائر تابعة للوزارةراء العامني املد: ثالثا ََ
 .عضو/ موظف حسابى: رابعا ََ

 .عضو/ موظف قانوني: خامسا ََ
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 .عضو/ موظف أداري: سادسا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, بةاَلم بزانني رةئيت ضيية بةرامبةر بة موقتةرةحى ليذنةى هاوبةش, جةنابى وةزير هني بووة
 :وةزيرى تةندروستى(/زريان 3د)يونس  عثمان عبدالرمحن 2د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة , (بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى ثزيشكى)لةبِرطةى دوو دةَلَى , من دوو خاَلى بضووكم هةية
بِرطةى , ئةبَى بطؤِردرَى و, ية(بةِرَيوةبةرى طشتى كاروبارى تةندروستى)ناوى , ثزيشكى نيية, تةندروستيية

بةحقيقةت , نيني( بةِرَيوةبةرة طشتييةكانى وةزارةت)ئةمة , (بةِرَيوةبةرة طشتييةكانى وةزارةت)دةَلَى ( 3)
ئةوانن كة موباشر موتةعةليقن , بةَلَى لةسةر ئاستى موحافةزات, (بةِرَيوةبةرة طشتييةكانى شارةكانن)

دةبَى ئةندام بن لة ليذنة  ئةوان, هةريةك لةوان مةسئوىل عيادةى شةعيب شارى خؤيةتى, بةعيادةكان و
 .سوثاس, بةم شَيوةية بَيت( بةِرَيوةبةرة طشتييةكانى ثارَيزطاكان)بةَلآ , طشتييةكة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ليذنةى هاوبةش موقتةرةحةكةيان , بةاَلم تةرجومةكةى غةَلةتة, بةعةرةبيةكةى نووسراية تةندروستى

بؤ تةندروستى و , ةزير لة تةرجومةى عةرةبيدا مواَلحةزةيةكى داجةنابى و, بةم شَيوةية كة خوَيندرايةوة
بةِرَيوةبةرة , بةِرَيوةبةرة طشتييةكان مةبةستى لة ثارَيزطاكانة, كورديةكةى بكةنةوة تةندروستى, ثزيشكى

هةيئةى عوليا , يةعنى ئةو ضوار بةِرَيوةبةرة طشتيية ئةندام دةبن لة هةيئةكة, طشتييةكان لةثارَيزطاكانة
كَى لةطةَل , دةخيةمة دةنطةوة, ئةطةر كةس مواَلحةزةى نيية, ؤ عياداتى توبى و شعبى و ئيستيشارىب

, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, موقتةرةحى ليذنةية
ى هةشتةم ئيلغا ماددة, بِرؤ سةر ماددةي دواتر, بةكؤى دةنط موقتةرةحى ليذنةى هاوبةش قبوَل كرا

ئينجا ئيقترياحى , ماددةى دةيةم خبوَينةوة, دَيينة سةر ماددةى دةيةم, مادةى نؤيةميش دةمج كراية, كراوة
 .فةرموو, خؤتان بَلَين

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دةيةم
 .ةوَيك دةستنيشان دةكرَيتبةش و ئةرك و تايبةمتةندى دةزطاكانى وةزارةت بةثَيى ثَيرٍِِ

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيشنيار دةكةين كؤ بكرَيتةوةلة ناو يةك , ئةوةى ثةيوةندى بةماددةى دةيةم و دوانزةمى ثِرؤذةكة هةية
- :و بةم جؤرة دابِرَيذرَى( شةشةم)و بةزجنريةى ذمارة ماددةى , ماددةدا

 .و ئةرك و تايبةمتةنديةكانى ثَيكهاتى وةزارةت بةثَيِرةو دةستنيشان دةكرَيتبةش : يةكةم
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وةزير بؤى هةية بةِرَيوةبةرايةتى يان لق يان بةش يان هؤبة يان يةكةكان لةناو ثَيكهاتةى وةزارةت : دووةم
 .كاتى ثَيويستدادابنَى يان لَيكيان بدات، يان هةَليان بوةشَينَيتةوة بةثَيى ثَيويستيةكانى كارةكانيان لة

 .وةزير بؤى هةية ليذنةى هةميشةيى يان كاتى بةثَيى ثَيويست ثَيكبهَينَى: سَييةم
 :امحد حممد بابان فؤاد3د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ة بتسلسل رقم من املشروع تقرتح دجمهما ضمن مادة واحدعشرة الثانية فيما يتعلق باملادتني العاشرة و أما

- :صياغتها كاآلتيو( سادسةال)املادة 
 .أختصاصات تشكيالت الوزارةحيدد بنظام تقسيمات ومهام و: اوال ََ

للوزير أستحداث أو دمج أو إلغاء املديريات أو الفروع أو األقسام أو الشعب أو الوحدات ضمن تشكيالت : ثانيا ََ
 .الوزارة وفق متطلبات عملها عند األقتضاء

 .ائمية أو وقتية حسب احلاجةللوزير تشكيل جلان د: ثالثا ََ
 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل ثَيشنيارى ليذنةى , ثَيشنيار كراية كة دةمج بكرَى, ماددةى دةيةم و دوازدةم دةمج كراية
, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, هاوبةشة بؤ دةجمةكة

, رةقةمةكةى دةبَيتة ماددةى شةش, كة ثَيشنيارى ليذنةى هاوبةش, دةنط دةمج كرا ئةو ماددةية بةكؤى
 .فةرموو, وةكو وةزارةتةكانى ترة, بةم شَيوةى كة خوَيندرايةوة

 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هاوكارى جةنابى , ردوومانةلةهةندَى وةزارةتةكانى تريش ك, من ثَيشنيار دةكةم بِرطةى ضوارةم زياد بكرَى
طرَيبةست , ئةوةيش وةزير بؤى هةية لةثَيناو ئةجنامدانى ئةرك و ئاماجنةكانى وةزارةت, وةزير دةكات

لةطةَل كةس و كؤمثانياى مةعنى و ناوةخؤى و بيانى بةِرةزامةندى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران 
 .ر سوثاسزؤ, لةضةند وةزارةتى تر ئةوةمان كردووة, ئةجنام بدات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوة , ئةطةر جةنابى وةزير ثَيى باش بَيت, بةاَلم لةمةشروعةكةى حكومةت نةهاتووة, ئةوة مانع نيية

ئةو ماددةى شةش كة تةوحيدى ماددةى , ئةو موقتةرةحةى كاك ئارام دةخةمة دةنطةوة, دةخيةمة دةنطةوة
, كَى لةطةَل موقتةرةحى ليذنةى هاوبةشة, لة ليذنةى هاوبةشبوو بةسَى بةشةوة خوَينديةوة , و 10و  12

, بةكؤى دةنط قةبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو, ماددةى يازدةم خبوينةوة
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 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى يازدةم
 .ريارى سةنتةرى وةزارةت و فةرمانطةكانى ثةيوةست ثَييةوة ملكةضى ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمنذمَي

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة زيادة و ذمَيريارى , ثَيشنيار دةكةين البربَى, ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى يازدةمى ثِرؤذةكةوة هةية
 .كان و هةموو فةرمانطةكان بةثَيى ياسا سةر بةضاودَيرى ديوانى ضاودَيرى داراينيوةزارةتة

 : امحد حممد بابان فؤاد 2د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

الدوائر ت الوزارات وأما فيما يتعلق باملادة احلادية عشرة من املشروع نقرتح حذفها لكونها زائدة ألن حسابا
 .ديوان الرقابة املالية حبكم القانونمجيعها تابعة لرقابة 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةرئةوةى هةموو , ئةوةية كة ئةو ماددةية البربدرَيت, ثَيشنيارى هةردوو ليذنة بةراثؤرتى هاوبةشيان

, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل راثؤرتى ليذنةى هاوبةشة, وةزارةتةكان تابعى رةقابةى مالني
بِرؤ سةر ماددةى , بةكؤى دةنط ئةوةيش حةزف كرا, لةطةَل نيية؟ دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموونكَى 

 .فةرموو, دواتر
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ,ماددةى دوازدةم دةبَيتة ماددةى يازدةم
 :ماددةى يازدةم

و بةشى هؤيةكان لةيةكبدا يان سةر لةنوَى بنياتيان  وةزير بؤى هةية لةكاتى ثَيويستدا بةِرَيوةبةرايةتى -1
 .بنَيت

 .وةزير بؤى هةية ليذنةى هةميشةيى و كاتى بة ثَيى ثَيويست دامبةزرَينَى -0

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةى حةوتةم بةثَيى كة دةبَيتة ذمارةى ماد, ئةوةى ثةيوةندى بة ماددةى سَيزدةمى ثِرؤذةكةوة هةية
كة ( جَيبةجَى كردن)بؤ دواى ( حوكمةكان)ثَيشنيارمان ئَيمة ثشتطرييى دةكةين دواى خستنة سةر وشةى 

 .تَييدا هةبووة
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 :امحد حممد بابان فؤاد3د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سابعة حسب مقرتحنا فأننا اليت ستصبح برقم املادة الالثالثة عشرة من املشروع وأما فيما يتعلق باملادة 
 .الواردة فيها( تنفيذ)اىل ما بعد ( أحكام)نؤيدها مع إضافة كلمة 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كَى لةطةَل موقتةرةحى راثؤرتى هاوبةشى , ئةوةش رؤتينة وةكو ئةوانى تر ئةحكامةكةى بؤ زياد كراوة
,  دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, َلدا نييةكَى لةطة, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, هةردوو ليذنةكةية

 .فةرموو جةنابى وةزير
 :وةزيرى تةندروستى(/زريان 3د)يونس  عثمان عبدالرمحن3د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم ماددةيةكى زؤر طرنط , ماددةكان زؤر بوون, تؤزَى وون بووم لَيرة, بةِراستى زؤر داواى لَيبوردن دةكةم

ماددةى نؤ بوو لةطةَل مادةكانى تر لة , ضونكة ئةو ماددةية دةمج كرا, يار بوو باسى لَيبكةمهةبوو بِر
ئايا , كَى موحافةزةى موعتةرةفة, ئةوةش مةسةلةى تةعرييتى موحافةزةيةكة, تةشكيالتى وةزارةت

لة سنوورى , ةممن دةمةوآ دييتاع لةو واقيعةتة بك, طةرميان موحافةزةية يان نا؟ ئَيمة واقيعةتَيكمان هةية
, كؤية, طةرميان, رانية, شارةزوور, موديريةى عامةى سلَيمانى, سلَيمانى ثَينج موديريةى عامة هةية

, كة دوو موديريةى عامة هةية لةئاستى هةولَير و دهؤك, لةسنوورى هةولَير نيزامَيكى موختةليف هةية
خةَلكى لَيية بةثلةى مودير عام لةو , ةيةوئةوة واقيعَيكة ضةندين ساَلة ه, ئةوةى تر نيزامى قةواتع هةية

ئةَلَى موديريةى عامة لةسةر لةئاستى , ئَيستا البردنيان تؤزَيك بةناوزوحى ناوةكةى هاتووة,  شوَينانة
ئايا طةرميان بة موحافةزةية دائةنرَى؟ بةِرةمسى ئَيستا موحافةزةيةك هةية لة  , موحافةزات بَيت

بؤ موحافةزة نيية؟ يةعنى بؤ موديريةى , هةزار نيتوسة 152, و دةربةندخيان و موحافيز دائةنيشَى
رةنطة , عامةى نةبَى؟ دواى ئةوة من بةِراستى البردنى موديريةى عامة لةسةر شوَينكى وةكو هةَلةجبة

من لةو رايةم كة صاَلحياتى ئةو مودير , حةز دةكةم ئةوة بةرضاو بطرن, حةساسيامتان بؤ دروست بكات
ضونكة , صاَلحياتيان وةكو خؤيان مبَينَى, لةوَى ئيش دةكةن, ى بة ثلةي مودير عامنبةِراست, عامانة

نة , بةِراستيتان ثَيدةَلَيم نة سلَيمانى ئةو توانايةى هةية كة ئيشى هةموو ئةو شوينة ثان و بةرينة بكات و
, ووينة بة وةزارةتةوةئةوانة تا ئَيستاش مةِربوت ب, ئةوانيش ثةيوةنديةكى ئةوتؤيان هةية بة سلَيمانييةوة

 .سوثاس, حةز دةكةم ئةو مةوزوعة بزانن
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم لةبةر ئةوةى , من تةوةقوعم دةكرد موناقةشة بكرَى, ئةوة مواَلحةزةيةكى بةجَيية, زؤر سوثاس
ى زؤرمان موناقةشة, ئةو مةوزوعة لةيةك دوو وةزارةت زياتر هاتؤتة ثَيشةوة و, ئةندامانى ثةرلةمان

ئَيمة ناكرَى قانون , لةبةر ئةوة طةيشتينةتة ئةو قةناعةتةى بةنيسبةت وةزارةتةكانى تر, لةسةر كردووة
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هةندَيك تةزةخوم ثةيدا بووة لة ئيدارةى هةندَى , لةبةر رؤشنايى ئةوةى كة ئَيستا هةية, دابنَيني
قانونةكامنان هةموو بؤ ئةوةية كة , كخراوةبةاَلم ئَيستا كة هةردوو ية, لةبةر ئةسبابَيكى زؤر, وةزارةتةكان

لةبةر رؤشنايى , لةبةر رؤشنايى وةزعى تازةمان, تةنزميى تازة دروست بكةن بؤ ئةو يةك حكومةتيية
بةاَلم تةبعةن , بؤية موديرياتى عامة لة زؤربةى وةزارةتةكان لةسةر ئةساسى موحافةزات كراوة, دوارؤذمان

بؤ , وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة ئاماذةمان كرد, يبةتى وةزارةتى ثةروةردةوةكو بؤ وةزارةتةكانى تريش بةتا
بةاَلم لةِرووى , ئَيمة ناَلَيني ئةو خةَلكانةى كةهةية ئيلغايان بكة, جةنابيشت هةمان قسة دةكةين

, َيجَيطايةكى وةكو هةَلةجبة دةكرَى ئةو موديريةتةي تَيدا دابنر, قانونييةوة دةبَى ناويان بةم شكلة بَيت
, كةى بووة موحافةزة من خؤشم ثشتطريى دةكةم, تا ئةبَيتة موحافةزة, نابَى ناوى موديريةى طشتى بَيت

تا ئةوكاتى دةكرَينت , ثارَيزطاى هةَلةجبة بَيت, كةى دةسةاَلمتان هةبوو ثارَيزطا لةكوردستان دروست بكرَيت
ئةو , تت هةية بةثَيى ئةو قانونةبةس دةكرَى جةنابت خؤت دةسةاَل, ئَيمة ناتوانني قانون دابنَيني

وةكو دةسةاَلتى مودير , يان لةطةرميانة, دةسةاَلتة بدةيتة موديرى ئةو تةندروستييةى كة هةَلةجبةية
دةكرَى ئةوة تةنزيم بكةين , يان هةولَير و, مةجبور نةبَيت بَيتة سلَيمانى, بؤ ئةوةى نةيةت و, عامةكة

طةرميان دةكةوَيتة سةر كام , كةركووك ضؤن تةنزيم دةكرَى, تضى لَيدَي 112تاوةكو ببينني ماددةى 
ئةو كاتة تةبيعية و , ئةوكات ضؤن دةتوانني موحافةزةى زياتر و تةشكيالتى هةرَيم بطؤِرين, موحافةزة و

ئةو , بةاَلم جةنابت دةتوانَى بةثَيى ئةو دةسةاَلتةى كةهةتة ئةو شتة رَيك خبةيت, هةمواريشي دةكةين
لةهةمان كاتيشدا قانونةكة جَيبةجَى , دةيتة ئةو كةسانةى كة ثَيويسنت بؤ ئةوةى رؤتني نةهَيَلَيدةسةاَلتة ب

 .فةرموو, بكةيت
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

طا لةبةر ئةوةى ثارَيز, لةجياتى هةَلوةشاندنةوةى ئةو دوو بةِرَيوةبةرة طشتيية, بةِراستى من ثَيشنيار دةكةم
بكرَيتة , هةم ناوضةى طةرميان, ئةوى وةزيرى تةندروستى ئاماذةى ثَيدا هةم شارى هةَلةجبة, نيني

 .سوثاس, بةِرَيوةبةرَيكى طشتى بةِرَيوةى ببات, كؤمةَلطاى تةندروستى
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك زرار نوقتةى نيزامت هةية
 :امني طاهر بةِرَيز زرار

 .ى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
رانية حةفتا و سَى بنكة و نةخؤشخانةى , من بةِراستى زؤر ثشتيوانى لةقةسةكانى جةنابى وةزير دةكةم

وةكو ئةو دةسةاَلتةى , بةاَلم ئةوةى جةنابت دةيَلَيى ئةطةر دةسةاَلتى تةواو بةو بةِرَيوةبةرة بدرَى, تَيداية
ئةطةر وا نةبَى كَيشةيةكى طةورة بةتايبةتى بؤ , اشةئةوة شتَيكى ب, كةئَيستا بةِرَيوةبةرى طشتى هةيةتى

 .زؤر سوثاس, رانية دروست دةبَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو شوَينانة هةمووى فراوانة , سؤرانيشم لةثَيش ضاوة, رانيةشم لةثَيش ضاوة, من كةباسى هةَلةجبةم كرد

ئةوة هةموو داوا , ايا ئاكرَيش لةثَيش ضاوةئ, تةزةخومَيكى طةورة دروست دةكةيت, تؤ لةشوَينك كاربكةيت
ضونكة ئةوانة بةثَيآ هةر ضوار , ئةوةى كاك كةريم وتى ناكرَى, ئةو وتى زاخؤ, ئةو وتى ئاكرَى, دةكةن

 .كاك رشاد فةرموو, موحافةزة دةكرَى
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةو كاتى شامل دةبَى, سلَيمانى, دهؤك, ريئاسةى صحةى هةولري, حةدةكرَى ثارَيزطاكان بكةينة ريئاسةى ص
 .زؤر سوثاس, دواى ئيش و كارةكانى خؤيان. دةتوانى تةختيةى هةموو مةنتيقةكةى بكات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
نة  ,نةدائريةية, تازة دةنطمان دا كة موديرية عامةية, ئةطةر لةموستةقبةل ثَيويستى كرد بؤ هةمواركردن

 .فةرموو كاك حامت, ريئاسةتة
 :حسن بةِرَيز حامت حممد جان

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
سوثاسى جةنابيشت دةكةم كة دووبارةت , بؤ ئةو ثَيشنيارةى كة كردى و, من سوثاسى جةنابى وةزير دةكةم

زؤرجاريش , رةطةرميان خؤت ئةزانى مةنتيقةيةكى زؤ, بةنيسبةتى طةرميانةوة, ثشتطريى دةكةم, كردةوة و
ئينجا , ئةوة تةقريبةن حةقى خؤيةتى ئيهتيمامى ثَيبدرَى, هةزار كةسى تياية 152, بامسان كردووة

 .زؤر سوثاس, يان هةر شَيوةيةكى تر بَيت, بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بداتة موديرياتى تايبةت لةشوَينى وةكو  ئةو دةسةاَلتة دةتوانَى, جةنابى وةزير دةسةاَلتى هةية, ئَيمة ومتان
دةتوانَى ئةوة , هةر لةكوَى ثَيويست بَيت, وةكو ئاكرآ, وةكو سؤران, وةكو طةرميان, وةكو رانية, هةَلةجبة

/ دووش, بؤ تةقسيماتى ئيدارى, 112يةكَيكيان ماددةى , تاكو ئَيمة دوو مةسةلة حةل دةكةين, بدات
ئومَيديش دةكةين , كة ئةوة بوو هةموارى دةكةين و, ى ثارَيزطاي تازةدةسةاَلتى ئَيمة بؤ دروست كردن

  ئيستا سلَيمانى ناوضةيةكى يةكطرتووة, ضونكة بةحقيقةت ناوضةيةكى فراوانة, بةزووترين كات بَيت
دهؤك هةروةها , هةولَير ناوضةيةكى يةكطرتووة بةقةدةر دوو موحافةزةية, بةقةدةر سَى موحافةزة هةية

ئومَيد دةكةين كة بةثَيى دةستوور دةسةاَلمتان هةبَى ثاشى ضارةسةركردنى كَيشةى ناوضةكانى , ةفراوان بوو
بؤ , ئةوةى كة كاك ئارام هينى كرد, ئَيستا موقتةرةحَيكى تازة هةية, ئاماذةى ثَيكردووة 112كة لةماددةى 

ةرَيم بة رةزامةندى وةزير هةية تةقاعود بكات لةطةَل هةموو كةسَيك لةناو هةرَيم و لةدةرةوةى ه
تةسةلسولةكةى , ئةوة دةبَيتة ماددةيةكى تازة, صياغةكة ليذنةى قانونى دةيكاتن و, ئةجنومةنى وةزيران

 .كاك حممد فرج فةرموو, بةم شَيوةية دادةنرَيت كة ثَيويست دةكات زمينى تةسةلسوىل مةنتقى
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 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس, وةزارةت ئةو شتانة دةكات, يةعنى شةخصى نيية, ود صييتةتَيكى مةعنةوى هةيةيةعنى تةعاق
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

داخيليةكة لةوَى , (ارج مبوافقة جملس الوزراءاخلد مع االشخاص الطبيعني و املعنوين يف قاعللوزارة الت)
 .زريان 2فةرموو د, وتوومانة

 :وةزيرى تةندروستى(/زريان 3د)يونس عثمان عبدالرمحن3د بةِرَيز
 .بةر ٍَِيز سةرؤكى ئةجنومةن

من دوَينَى لة , ئَيمة رةنطة فةرقمان هةبَى لةطةَل وةزارةتى تر, من بةِراستى خاَلَيكم هةية بةرامبةر ئةوة
ئيتيتاقم كردووة لةطةَليان , لةطةَل بانقى دوةىل دانيشتم و, ئوردن بووم لةطةَل مونةزةمةى صحةى عالةمى

ئةبَى وةرى نةطرم بَلَيم من نامةوَى سوثاس تا موافةقةتى , شةش مليؤن دؤالريان داوة ثَيم, قؤَلىدوو 
 .سوثاس, من ثَيم ضاكة ئةو دةسةاَلتة بدةن بةخؤمان, ئةجنومةنى وةزيران دةهَينمةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
موساعدة , ةَل شةخص جياوازةعةقد كردن لةط, ئةوة هني نيية, ئةوة تةعاقود كردنة لةطةَل ئةشخاص

 .فةرموو, وةرطرتن جياوازة
 :نورى مجيل تاَلةبانى 3بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةكو بَلَيني تةحصيلى حاصَلة ثَيويست ناكات باسى لَيوة , ئةو ثَيشنيازة دةضَيتة حوكمى مةبادئى عامةوة

ئةوة دةبَى وةزارةت ِرةزامةندى ئةجنومةنى , داهةر ثةيوةندى كردنَيك لةطةَل دةزطايةكى دةرةوة, بكرَى
 .سوثاس, ئةوةيش هةر دةضَيتة ضوارضَيوةى مةبادئيى عامةوة, وةزيران وةربطرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, يةعنى جةنابت موافيق نيت لةسةر ئةوةى كاك دكتؤر وتى

 :وستىوةزيرى تةندر(/زريان 3د) يونس عثمان عبدالرمحن 2د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة سةفةرةكةمان تةبيعى بة موافةقةتى ئةجنومةنى وةزيران , بةِراستى ئَيمة دةستمان ئةبةسرتَيتةوة
بةاَلم زؤرجار عقود دةبةستني , بةاَلم ئَيمة ئةو صاَلحيةتةمان هةبووة, دةشزانن بؤضى ئةضني, بووة

, بؤ ئةوةى ئييتادامتان بدةنَى, لةطةَل جاميعات, و دةزطايانةلةطةَل ئة, لةطةَل مونةزةمةى صحةى عالةمى
 .سوثاس, هيض شتَيكمان ثَيناكرَى, بةِراستى ئةطةر دةستمان ئةوها ببستنةوة
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 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر , ةحبى دةكةينةوةزؤر ئيعتيادية ئَيمة س, بؤ ئاسانكارى بووة بؤ جةنابى وةزير, ثَيشنيارةكةى ئَيمة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
با بَيينة سةر ئةوة ثَيش ئةوةى كؤتايى , موقتةرةحاتَيكى تريان هةية بؤ هني, ثِرؤذةى هينةكة ماوة

 .فةرموو, بيخوَينةوة تكاية بؤ ئةوةى دةنطى بؤ بدةين, هةمووش ئةغلةبى رؤتينة, بةهينةكة بهَينني
 :مصطفى بكرابو بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
  -:ثَيشنيار دةكةين ضوار ماددةى ديكة خبرَيتة سةر ثِرؤذةكة و بةم زجنرية و دارشتنانةى خوارةوة/ يازدةم 

 :ماددةى هةشتةم
و هةمواركردنةكةى  1113ى ساَلى ( 1)ياساى وةزارةتى تةندروستى و كاروبارى كؤمةاَليةتى ذمارة 

 .هةَلدةوةشَيتةوة 0221ى ساَلى (1)بةياساى ذمارة 
 :امحد حممد بابان فؤاد3د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 : حادى عشر

  -:نقرتح إضافة أربع مواد اخرى اىل املشروع و بالتسلسالت و الصياغات التالية
 :املادة الثامنة

 .0221ة لسن( 1)قانون رقم بو تعديلة  1113لسنة ( 1)يلغى قانون وزارة الصحة رقم 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتى صحة و )ناوى وةزارةتةكة , بةاَلم يةك شتان لةبريكردووة, ئةم موقتةرةحى تازةية دةبَى بنووسرَى
 وتعديله 1113لسنة ( 1)رقم الشؤون اجلتماعية يلغى قانون وزارة الصحة و), (شئوونى ئيجتيماعيية

كَى , ئةو موقتةرةحة تازةية دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون كَى لةطةَل, (0221لسنة ( 1)قانون رقم ب
 .فةرموو, بِرؤ سةر ماددةى تر, بوَل كراةبةكؤى دةنط ق, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَل نيية

 :مصطفي ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ناكرَى طةر لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك  كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك: ماددةى نؤيةم
 .بَي
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 :امحد حممد بابان فؤاد3د بةِرَيز
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة التاسعة
 .اليعمل بأى نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَل , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, رةحةيةكَى لةطةَل ئةو موقتة, ئةمةش ماددةيةكى رؤتينية

 .فةرموو, بِرؤ سةر ماددةى تر, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, نيية
 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى دةيةم

 .كان حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارة
 : امحد حممد بابان فؤاد 2د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة العاشرة

 .على جملس الوزراء و اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كَى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, يةتىكَى لةطةَل, ئةم موقتةرةحة وةكو ماددةيةك دةخةمة دةنطةوة
 .بِرؤ سةر ماددةى تر, بةكؤى دةنط قةبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَل نيية

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى يازدةم
( وةقائعى كوردستان)ةرمى ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجَى دةكرَى و لةرؤذنامةى ف

 .باَلودةكرَيتةوة
 : بابان حممد امحد فؤاد3د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة احلادية عشرة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون أعتبارا ََ من تاريخ إصداره و ينشر يف اجلريدة الرمسية 
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَليةتى, اددةيةك دةخةينة دةنطةوةئةو موقتةرةحةش وةكو م

فةرموو ئةسبابى موجةبة . بةكؤى دةنط قةبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَلدا نيية
 .فةرموو, خبوَينةوة

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةندى بة هؤى دةرضوونى ياساكةوة هةية ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةية لةكؤتايدا ئةوةى ثةي

- :دابر َيذرَيتةوة
 هؤيةكانى دةرضوونى ئةم ياساية

بؤ ضوونى وةزارةتى تةندروستى خؤى لة بةديهَينانى تةندروستى بةمانا فراوانةكةى لةسةر هةموو 
ريى دةكات لة رووى ضةندى و ضؤنييةوة ئاستةكان بؤ تاك و خَيزان و كؤمةَلطا دةدؤزَيتةوة و ثارَيزطا

سةبارةت بةو فراوان بوونةى كة خزمةتطوزارى و تةندروستى لةهةرَيمدا بةخؤيةوة ديوة و بؤ دابني 
ض لةِرووى تةندروستى  ض , كردنى باشرتين خزمةتطوزارى بةنوَيرتين رَيطاى ثَيشكةوتوو بؤ هاوواَلتيان

هةروةها بةشدارى كردن لةهَينانة دى ذينطةيةكى دوور لة  ,جةستةيى و ض ئةقَلى و ض سايكؤلؤجى يةوة
ثيسبوون و ثشتطريى كردنى رةوتى دادثةروةريى لةِرَيطةى رَيكخستنى دةزطاكانى ثزيشكى دادى و 

تايبةت بوو بة هةردوو  1113ى ساَلى (1)ئامادةكردنى كاديرى شياو و سةبارةت بةوةى كة ياسايى ذمارة 
يةتى بةيةكةوة و ضونكة لةطةَل قؤناغى نوَيدا ناِروات و تاكو بتوانَى لةطةَل اليةنى تةندروستى و كؤمةاَل

بؤية ثَيويستى كرد ياسايةكى تايبةت بة وةزارةتى , داهَينانة نوَييةكانى ثزيشكى زانستى تازةدا بِروات
 .تةندروستى دةرضوَينرَى

ذنةكةمان لةبارةيةوة خبةنة بةردةم تكاية ئاطادارى بيتةرموون و دةقى ئةصَلى ثِرؤذةكة وِراى هةردوو لي
 .ئةجنومةن بؤ وتووَيذ لةسةر كردنى و دةربِرينى راى طوجناو لةم بارةيةدا

 :بابان حممد امحد فؤاد3د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

- :أخريا ََ فيما يتعلق باألسباب املوجبة نقرتح صياغتها  كاآلتي
 األسباب املوجبة

على كل املستويات للفرد واألسرة واجملتمع ة يف حتقيق الصحة مبفهومها الشامل وتتمثل رؤية وزارة الصح
لضمان تقديم أفضل دته اخلدمات الصحية يف األقيلم ونظرا ََ للتوسع الذى شهواحملافظة عليها كما ونوعا ََ و

أو النفسية  ء من الناحية الصحية و البدنية والعقليةبأحداث الوسائل املتطورة للمواطنني سوااخلدمات و
دعم مسرية العدل عن طريق تنظيم مؤسسات الطب العدىل مة يف بيئة خالية من التلوث وكذلك املساهو
قد خص اجلانبني الصحي واألجتماعى معا ََ  1113سنة ل( 1)رقم  لكون القانون اعداد الكوادر الكفوءةو
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ية العلمية احلديثة لذا أقتضى تشريع ملواكبة املستجدات الطبيعد يتماشى مع املرحلة اجلديدة ولكونه مل و
 .قانون خاص بوزارة الصحة

إبداء الرأى تني بشانه على اجمللس للمناقشة ورأى اللجنراجني التفضل باالطالع وعرض أصل املشروع و
 .املناسب بصدده

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك سةردار مواَلحةزةت هةبوو

 :ىبةِرَيز سةردار صباح بؤزؤ هةرك
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نةك شتَيكى , وةكو بَلَيى مةقالةيةك, ئةسلوبَيكى زياتر ئةدةبيية, (تتمتع رؤية وزارة الصحة)بةحقيقةت 
, (تعمل وزارة الصحة لتحقيق)يان , (تهدف وزارة الصحة اىل حتقيق)ثَيشنيار دةكةم بطوترَى , قانونى
 .سوثاس

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةس ئةوةندةية ئَيمة لةهةموو قانونةكامنان , خؤى غةَلةتيش نيية, ةكة ضاكرتة(تهدف)اكة، بةاَلم نا قةين

 .وةزارةتى صحة فةرموو كاك مجال, (تهدف)دةبَيـتة ( تتمثل)يةعنى , ئةطةر نا غةَلةت نيية, وان نووسيوة
 :بةرَيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةدةفى ئةساسى داِرشتنةوةى ئةم ياساية , لةبةر ئةوةى ئةمة دوو وةزارةت بووة, من ئيقترياحَيكم هةية

ساَلآ ( 1)مةقتةرةحى ئةخري لةبةر ئةوةى ياسايى ذمارة , ئةوةية كةئةم دوو وةزارةتة جياكراوةتةوة
 .زؤر سوثاس, ئينجا باسى شتةكانى تر بكرَيت, ئةوة خبرَيتة ثَيشةكيةكةى, ئةوةندة هةردووال

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَيز 
قد خص اجلانبني الصحي و األجتماعى معا ََ و لكونه مل  1113لسنة ( 1)رقم  لكون القانون)باش هاتووة 
كةس , ماددة نيية ثَيش و ثاش خبرَيت, تةنيا صياغةكةيةتى, حوكمى ئةوةى نيية, ...(يعد يتماشى

 .فةرموو, مواَلحةزةى هةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كَى , كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَل ديباجةكةى هةمووى دةخةمة دةنطةوةثِرؤذةكة 
ثريؤذة كة ئينشااهلل , بةكؤى دةنط قبوَل كرا زؤر سوثاس, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَل نيية

انةى كة لَيرة وةزارةتى تةندروستى سةركةوتوو دةبَيت لةو ئامانج و ئةهداف, بةسةركةوتووى دةبَيت
دَلنياشم لةوةى كة جةنابى وةزير لَيهاتووة لة بوارى , بؤ باشرتين خزمةت بؤ هاوواَلتيان, تةحقيقى دةكات

 .فةرموو, ئةطةر قسةشى هةية, جةنابى فةرموو, ثزيشكى و ئيداريش
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 :وةزيرى تةندروستى(/زريان 3د) يونس عثمان عبدالرمحن3د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى قانونى , سوثاسى ليذنةى قانونى ئةجنومةنى وةزيران, لةكؤتايدا بةِراستى دةمةوَى سوثاستان بكةم
كة بةِراستى ئةم ثرؤذةيان , طشت ئةندامانى ثةرلةمان, ثةرلةمان و ليذنةى تةندروستى ثةرلةمان

 .سوثاس زؤر, زؤر سوثاسيان دةكةم, بةو ئيقترياحة ضاكانةى كة كرديان, دةوَلةمةند كرد
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

جةنابى وةزير ئَيوة دةتوانن , بةردةوام دةبني, من خاَلى دووةمان هةية لةبةرنامةى كار, زؤر سوثاس
ئَيوةش حةقتان هةية بةاَلم نةوةك , كاك سعد ئةطةر دةمينَييةوة تؤ حةقت هةية, هةردووكتان بِرؤن

 .فةرموو, ةم كة راثؤرتةكةى خبوَينَيتةوةداوا لة ليذنةى ثةروةردة دةك,ئيشتان هةبَيت
 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نقشبندى

 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, ثَيم واية ئةكسةريةت رةئيى واية كة تةئجيل بكرَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ر ٍِوو و خستنة)خاَلى دووةمى بةرنامةى كار , ئاسانة ئينشااهلل بةضارةكَيك تةواو دةبَى, فرسةتة

لةياساى خزمةتى مةدةنى ذمارة  15طيتتوطؤكردنى ثِرؤذةى ياساى هةمواركردنى بِرطةى دووةمى ماددةى 
داوا لة , (11/1/1111لة  161ى هةمواركراو و بِرطةى يةكةمى بِريارى ذمارة  1162ى ساَلى 01

, و تةقريري ليذنةكاندواتر رةئيى , ليذنةى ياسايى دةكةم دةقى ثِرؤذةكة خبوَينةوة كة بؤمان هاتووة
 .فةرموو, ئةطةر ليذنةى هاوبةشيان هةبَيت باشرت

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بِريار
ساَلى  01هةمواركردنى دةقى بِرطةى دووةم لةماددةى ثةجنا و ضوار لةياساى راذةى شارستانى ذمارة 

 :ى هةمواركردن خوارةوة 1162
شووةكانى قوتاخبانة وةرطرتبَى و ئةطةر خزمةتى تةواو بوونى بةهةماهةنطى ميالك يان ئةوةى سوود لة ث

خانةنيشني بكرَى جطة لة هةردوو حاَلةتى البردن يان دةست ثَي لةكاركَيشانةوةى لة نيوةى يةكةم يان 
ثةِر رؤذ تَي 112دووةمى ساَلى خوَيندن ئةوة مووضةكانى ثشووي هاوينةى ثَي دةدرَى بةمةرجَيك لة 

 .نةكات
 :بؤ ئةم دةقةى خوارةوة 11/1/1111لة  161لة بِريارى ذمارة ( 1)هةمواركردنى دةقى بِرطةى 

لة ماددةى ضل و ( 0)ئةندامانى دةستةى دةرس وتنةوةو فَيركردن كة دةكةونة ذَير حوكمةكانى بِرطة 
كيان ثَيدةدرَى هاوسةنط ى هةمواركراو ثاداشتَي 1162ساَلى  01ثَينج لةياساى راذةى شارستانى ذمارة 
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ئةو خانةنشني كردنة ض لة , و(و ئةو خانةنيشني كردنى), دةبَيت لةطةَل مووضةى رؤذى خانةنيشني كردنى
 .نيوةى يةكةم يان دووةم ساَلى خوَيندن دابَى

 :مصطفى بةِرَيز عبدالكريم ابوبكر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 دستانسةرؤكايةتى ئةجنومةنيى نيشتيمانيى كور/ بؤ
 راثؤرتى ليذنةى ياسايى/ بابةت

لة ياساي  15ليذنةكةمان هةستا بة لَيكؤَلينةوةى ثِرؤذةى ياساى هةمواركردنى بِرطةى دووةمى ماددةى 
ى (161)بِرطةى يةكةميش لة بِريارى ذمارة , ى هةمواركراو 1162ى ساَلى (01)خزمةتى مةدةنى ذمارة 

ليذنةكةمان راثؤرت و راسثاردةى خؤى بةكؤى , طؤِرينةوةدواى طيتتؤطؤ كردنى و را, 11/1/1111رؤذى 
 :دةنط وةك ئةمةى خوارةوة ثَيشكةش دةكات

 1162ى ساَلى (01)لةماددةى ضل و ثَينج لةياساى خزمةتى مةدةنى ذمارة ( 0)دةقى بِرطة / يةكةم
 : هةموار دةكرَيت و بةم شَيوةى خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة, هةمواركراو

شوو مةدرةسييةكانى هةبَى و لةنيوةى يةكةم يان لة نيوةى دووةمى ساَلى خوَيندندا هةركةسَى ث -0)
جطة لة حالةتى عةزةل و , يان خانةنيشني كرابَى, خزمةتى لةِرَيطاي تةنسيقى ميالكةوة كؤتايى هاتبَى

 (.رؤذ نةترازَيت( 112)ئةوة مووضةكانى ثشووى هاوينةى ثَي دةدرَى لة , فةصَل
لةهةرَيمى كوردستاندا هةموار  11/1/1111ى رؤذى (161)لة بِريارى ذمارة ( 1)طةى دةقى بِر/ دووةم

 :دةكرَى و بةم شَيوةية خوارةوة دةخوَيندرَيتةوة
ى ماددةى (0)ئةندامانى دةستةى تدريسى يان تةعليمى كة خانةنيشني دةكرَين و حوكمةكانى بِرطة  -1)

, ى هةمواركراو دةيانطرَيتةوة 1162ى ساَلى (01)ضل و ثَينج لة ياساى خزمةتى مةدةنى ذمارة 
لة رؤذى , دةرمالةيةكيان ثَي دةدرَيت هةندةى مووضةى رةمسى شةش مانط بة ثَيوةرى دوا مووضة

 (.يان لةنيوةى دووةميدا, لة نيوةى يةكةمى ساَلى خوَيندندا خانةنيشني كرابن, خانةنيشني كردنيانةوة
كة و راى ليذنةى ياساييش خبةنة بةردةمى ئةجنومةن تا طيتتوطؤى تكاية سةيرى بيتةرموون و ئةسَلى ثِرؤذة

 .بكات و راى لةبارى خؤى لةسةر بدات
 :بةِرَيز اسعد شاكر امني

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةيةك , ضونكة ئةمِرؤ بةيانى ئاطاداركراينةوة و, ئَيمة وةكو ليذنةى ثةروةردة راثؤرمتان ئامادةنةكردووة

ثاشان لةطةَل , َل جَيطريى سةرؤكى ليذنةى ياسا و لةطةَل برياِردةرةكةى دانيشتنيضارةكة سةعات لةطة
سةدان سةد ئَيمة دةنطمان لةطةَل ليذنةى , زؤربةى ئةندامانى برادةرانى ليذنةى ثةروةردة كؤبووينةوة

 .سوثاس, ياسايية
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةصَلى ثِرؤذةكة ئيحالة كرا بؤ , ئيحالة كراوة بةاَلم كاك ئةسعةد ئةوة دوو مانط زياترة, سوثاس

راثؤرتان حازر , ماناى ئةوةية كة كؤبوونةوةتان نةكردووة, ئةطةر راثؤرتان حازر نةكردووة, ليذنةكةتان
 .فةرموو كاك دلَير, لةطةَل ئةوةشدا راستة ئةمِرؤ ئَيوة ثَيـان طوترابَى, نةكردووة

 :دلَير امساعيل حقى شاويس 3بةِرَيز د
 .ةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب

, كؤبوونةوةى خؤى سازدا, 0222/نيسانى/1ليذنةى دارايى و ئابوورى لة ثةرلةمانى كوردستان رؤذى 
ياسايى بارى , ى ماددةى ضل و ثَينج(0)سةبارةت بة تاوتوَيكردنى ثِرؤذةى ياسايى هةمواركردنى بِرطة 

, 11/1/1111لة  161لةبِريارى ( 1) بِرطةى, هةمواركراو 1162ى ساَلى ( 01)شارستانى ذمارة 
 :بةضاكيش دةزانني بةم شَيوةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة, ليذنةكةمان ثشتطريى لةثِرؤذةكة دةكات

بةِراستى ئةم بِريارة ثةيوةندى هةية بةو بر ٍِيارة كة ئَيمة دوَينَى دامان سةبارةت بة خانةنيشني كردنى 
د بريوبؤضوونةكانى ليذنةكةمان بة وردى جَيطاى سةرجنتان بَيت و ياخو, هيوادارام ثِرؤذةكة, مامؤستايان

 :ئَيمة ثَيمان ضاكة بةم شَيوةية دابِرَيذرَيتةوة, لةطةَل بِريارةكةى دوَينمان بةيةكةوةي ببستنةوة
ى ياسايى خزمةتى مةدةنى (15)لةماددةى ( 0)ئةوانةى بِرطةى , ئةندامانى دةستةى خوَيندن و فَيركردن

ى هةمواركراو دةيانطرَيتةوة لةكاتى خانةنيشني كردنياندا ثاداشتَيكيان 1162ى ساَلى (01)ذمارة 
بِرى كؤى مووضةى شةش مانط لةو دوا مووضةيةى وةريطرتووة بةر لةخانةنشني كردنى , ثَيدةدرَيت

 :ئَيمة لَيرةدا, بةدةرماَلةكانيشيةوة
لةهةر , وهةمى خوَيندنة ئةوةمان البردووةفةصَلى دو, ئةو فةقةرةى كة ئةَلَى لة فةصَلى يةكةم/ يةكةم

ئَيمة , ثَيويستة دوا مووضةى شةش مانطى بة موخةصةصاتةوة وةربطرَى, ساَلَيك مامؤستا خانةنيشني بكرَى
 .زؤر سوثاس, ثَيشنيار دةكةين بةم شَيوةية بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لة ثشووى خوَيندن ئةطةر , (لةثشووى هاوَينيان)دةَلآ , خؤى لةِراستيدا ئةصَلى قانونى حكومةتى عَيراق

فةقةت ئةطةر لة فةصَلى , ياخود بةثَيى ميالك كؤتايان ثَيهات, لةكاتى ئةو ثشووةدا خانةنيشني كران
ئةطةر لة , موقتةرةحى حكومةت دةَلَى, ئةو حةقةى ثَيدةدرآ, ثشووةكة نابَيت, دووةمى هينةكة دابَيت

, رؤذة 112مةحروم نةبَيت لةو , قةى هةبَيت بؤى بذمَيردرَيتئةو حة, فةصَلى يةكةميشدا بَيت
ثَيش , ئةو دةرماَلةية بةموخةصةصاتةوة بَيت, موقتةرةحى ليذنةى دارايى دةَلآ, موقتةرةحةكة زؤر باشة

, خؤى ليذنةى قانونى ثشتطريى كردووة و هينيشى كردووة, خانةنيشني كردنى بة موخةصةصاتةوة بَيت
من , تةوزحيى كردووة دةَلَى لةطةَل دةرماَلةكانيشى, دوا مووضةى ثَيش خانةنيشينى)آ ليذنةى دارايى دةَل

يةعنى , ثشتطريى لةو هينة دةكةن, هةمووشتان ثشتطريى دةكةن, ثَيم واية تاقةتى موناقةشةتان نيية
نى ئةو يةع, يةعنى صياغةكة دةمج بكرَى, لةطةَل ليذنةى دارايى, دةمج بكرَى موقتةرةحى ليذنةى ياسايى
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بةموخةصةصاتةوة ئيزافة , كَى لةطةَليةتى, يةعنى بة موخةصةصاتةوة, دوو موقتةرةحة دةمج بكرَى
بةكؤى دةنط , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, بكرَى

ةى سةورةوة دةرضووة كة لةاليةن مةجليس قياد, ئةصَلى قانونى حكومةت, فةقةرةى دووةم, قةبوَل كرا
 بأحكام املشمولنييئات التدريسية اهلاحملالون على التقاعود من اعضاء  مينح) 161رةقةمي , 1111لةساَلى 
مع مكافاةء تعادل  1162لسنة ) ( االربعني من القانون اخلدمة املدنية رقم من املادة اخلامسة و( 0)الفقرة 

ئةوة هينةكةية موقتةرةحى حكومةت , (ب االخري بتاريخ االحالةاتالرقياس واتب االمسية ملدة ستة اشهر مبر
ياخود ثرؤذةي ئةوة بؤ حكومةت، وةكو خوَينديانةوة ئَيستا ليذنةى ياسا موقتةرةحى ,  بؤ تةعديلى ئةوة

ئةو كةسانةى كة خانةنيشني دةكرَين لة )دةَلَى , تازةى تةقديم كردووة لةبةر رؤشنايى موناقةشةى ئَيوة
قانونى خدمةى مةدةنى  15ى ماددةى (0)هةيئةى تةدريسى و تةعليمى بة ئةحكامى فةقةرة ئةندامانى 

راتب االخري الشهر مبقياس ملدة ستة ا)موكافةئة دةكرَين هةموو رةواتبى ئيسمى , هةمواركراو 1162ساَلى 
ة هينةكانى ليذنةى ئةوة ب, (نصف الثانىيف نصف االول أو تقاعد سواء ان كان االحالة البتاريخ االحالة على 

كَى لةطةَل , بة ئيزافةكردنى  موخصةصاتةكة لَيرةدا,لَيرةش موقتةرةحى ليذنةى قانونى باشة, دارايى
بةكؤى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, ئةوةى دووةمة

 :بةم شَيوةى خوارةوة, ثِرؤتؤكؤَلية هةر سَيكى, سَى ماددة ئيزافة كرا, دةنط ئةوةش قبوَل كرا
 .(اليعمل بأى نص قانونى أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون: املادة االوىل)

, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو ماددةية
 :ماددةى دواتر كة, بةكؤى دةنط قةبوَل كرا

 (.تنفيذ احكام هذا القانون وجهات ذات العالقة الوزراء جملسعلى )
, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةوة داية

 :ماددةى دواتر كة موقتةرةحة
 ((.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون أعتبارا ََ من تاريخ نشرة يف اجلريدة )

, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَل ئةو ماددةيةكَى 
كَى لةطةَل , بؤ ئةوةى وةكو قانون دةربضَيت, بةكؤي دةنط ثةسند كرا، ثرؤذةكة هةمووى دةخةمة دةنطةوة

بةكؤى , بكاتةوة؟ فةرمووندةستى بةرز, كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, ئةو ثِرؤذةية
زؤر سوثاس بؤ ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى و ليذنةى ثةروةردة صياغةكةى تةواو , دةنط قبوَل كرا

بةمةبةستى , هينةك هةية بؤ فراكسيؤن و ليستةكانى ناو ثةرلةمان, ثَيش ئةوةى كؤتايى ثَيبينني, بكةن
كاركردنى نَيوان , ثةرلةمانى سةنتةر و هةرَيمةكانضؤنيةتى هةماهةنطى كردنى كارى ثةرلةمان لةنَيوان 

ضؤنيةتى جَيبةجَى كردنى ئةركةكانى , ئةندامانى حزبى دةسةاَلتدار و ئؤثؤزسيؤن لةناو ثةرلةمان
ئةندامى ثةرلةمانى باشوورى رؤذئاواى سويد و ئةندامى يةكَيتى ( وَيرا ئاراك)خاتوو , وةرطرتنى بِريارةكان

بؤ ئةندامانى ثةرلةمانى , ناوةندى دةسةاَلتدار هةَلدةستى بةكردنةوةى كؤرسَيككؤميتةى ناوةندى ثارتى 
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بةيانى لةهؤَلى ثةناطريى  12:32كاتذمَيرى  31/5/0222كوردستان لةرؤذى ثَينج شةم رَيكةوةتى 
داواكارين لةئةندامانى بةِرَيز كة ئارةزووى بةشداربوونيان هةية لةكات و شوَينى ديارى كراو , ثةرلةمان
ئامادة بَيت  12:32كؤرسةكة بؤ هةموو ئةندامةكانة ئةوةى لَيرةية حةز دةكةن بةيانى سةعات , ئامادةبن

كؤبوونةوةمان بؤ تاوتؤكردنى  11رؤذى يةك شةم سةعات , بؤ سوود وةرطرتن لةو بريوبؤضوونانةى ئةو
رؤذى يةك , كرد بووكة داوايان , لةسةر داواى ذمارةيةك لةئةندامانى ثةرلةمان 112مةسةلةى ماددةى 

وةزيرى كاروبارى , ئَيمةش خستوومانةتة بةرنامة, خؤتان داواتان كرد بوو لة ئَيمة, 11شةمة سةعات 
رؤذى دوو شةمةش رَيكةوتى , تاكو ئةوةيش قسةمان بؤ بكات, دةرةوةى هةرَيميش دةعوةت دةكةين

كةين بؤ هةَلسةنطاندنى ئيش و دانيشتنَيكى تايبةت دة, رؤذى دوو ساَل تَيثةِربوونى هينة 1/6/0222
هةرضى طلةيى و , يان داخراوة نيية, لةوَى قةِرار دةدةين كة داخراوةية, كارى ثةرلةمان لةساَلى رابردوودا

بةخَيربَين , زؤر سوثاس, كؤتايى بةدانيشتنةكةمان دةهَينم, طازاندةش هةبَى ئةو رؤذى لةيةكرتى دةكةين
 .فةرموون, سةرضاو

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس           (     كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 4/6/1332 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممة دوو رؤذيي س ــةوتي  ش ــةني ني  1/6/0222رَيك شــتمانيي ئةجنوم
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .تي خؤي بةس( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (00)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ي دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان    ةمي خولي هةَلبـذاردن سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (00)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ي دةســـتوورى فيـــدِراَل و دوا 112هـــةنطاوةكانى جَيبـــةجَى كردنـــى مـــاددةى  طيتتؤطـــؤكردن لةســـةر دوا -1
 .ثَيشنيارةكانى هةمواركردنى دةستوورى هةميشةيى عَيراقى فيدِراَل

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةورةو ميهرةبانبةناوي خواي ط

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

مةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنا, عَيراق -ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان 
شةممة  دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(00)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا1/6/0222رَيكةوتي 
ي دةســـتوورى فيـــدِراَل و دوا 112هـــةنطاوةكانى جَيبـــةجَى كردنـــى مـــاددةى  طيتتؤطـــؤكردن لةســـةر دوا -1

 .ميشةيى عَيراقى فيدِراَلثَيشنيارةكانى هةمواركردنى دةستوورى هة
حممـد  2رَيـزدار د , (سـةرؤكي حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان    )بة ئامادةبوونى ِرَيزدار كاك نَيضريظان بارزانى 

وةزيـرى هـةرَيم بـؤ    )رَيزدار كاك سـعد  , وةزيرى كاروبارى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردستان)ئيحسان 
, ثَيش ئةوةى دةست بة بةرنامةى كار بكةين, ر بَين سةرضاوزؤر بةخَي, نورى 2كاك د, (كاروبارى ثةرلةمان

بـةِرَيوة   1/6/1110ئةمِرؤ يادى تَيثةِربوونى ثانزدة ساَلة بةسـةر يةكـةمني دانيشـتنى ثةرلـةمانى كـة لـة       
ئـةو  , بـةم بؤنةيـةوة ثريؤزبـايى لـة طـةىل كوردسـتان و كـةس و كـارى سـةر بـةرزى شـةهيدان دةكـةين            , ضوو

خزمـةتى بــوارى ياســا و بةياسـا كردنــى كؤمــةَلطاي   , زانــة دةكـةين كــة لــة خـوىل ثَيشــوودا  ثةرلـةمانتارة بةِريَ 



 21 

سـاَلدا ثةرلـةمان    15لـة مـاوة   , بة ثةلة جَيي خؤيةتى لةم يادةدا ئامـاذة بـةوة بكـةين   , كوردستانيان كردووة
لــة خــوىل  تــةنيا, دانيشــتنى نائاســايى بــووة و 01دانيشــتنى ئاســايى و  536, دانيشــتنى ئــةجنام داوة 565

دانيشـتنى   10ثةرلةمانى كوردستان , دةستى ثَيكرد 0225كة لة ساَلى , دووةمى هةَلبذاردةكانى ثةرلةماندا
 020ياسـاو   011سـاَلى رابـردوودا    15لة , دانيشتنى نائاسايى بووة 1دانيشتنى ئاسايى و  21, ئةجنام داوة

بـؤ بـة ياسـا كردنـى كؤمـةَلطاو بـةِرَيوةبردنى       , ابِريارى دةركردووة لة بوارة جياجياكانى هةرَيمى كوردستاند
, بِريار بوو ئةم دانيشتنة تـةرخان بكرَيـت بـؤ ئـةوةي ئـةم يـادة هةَلسـةنطَينني       , ئيش و كارةكانى هاوواَلتيان

و 112بةاَلم لةبةر طرنطى جَيبـةجَى كردنـى مـاددةى    , باس لةبةرنامةى داهاتوومان بكةين بؤ ساَلى داهاتوو
، بةتايبةتى ئةو ثَيشنيارانةى هاتوونة ثَيشةوة بؤ هةمواركردنى دةستوورى هةميشـةيى  رووداوةكانى سياسى

بةِرَيز وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هـةرَيم  , ثَيمان باش بوو بةخَيرهاتنى بةِرَيز سةرؤكى حكومةت, عَيراق
ضؤن هةَلوَيستى , انن وخةَلك ضاوةِروانن زياترى لَيبز, لةطةَلماندا باس لةو بابةتانة بكةين طرنطن و, بكةين

حكومةتى هةرَيم و سةركردايةتى سياسى ثةرلةمان بةسةريدا ضـيية؟ بؤيـة بـةبامشان زانـى ئـةو دانيشـتنة       
ــَى بــةوة  ــة    , تايبــةت ب ــةمان ل ــارى ثةرل ــةنطاندى كاروب ــؤ هةَلس ــَيني ب ــر دادةن ــى ت ــردوو 15رؤذَيك ــاَلى راب , س

سةرةتا داوا لة , بةرنامةى ئةمِرؤمان, ر بؤ ساَلى داهاتوودانانى بةرنامةى كا, بةتايبةتى لة ساَلى رابردوودا و
ســةبارةت بـة دوا هــةنطاوةكانى جَيبــةجَى  , راثؤرتةكــةى خـؤى ثَيشــكةش بكـات  , حممـد ئيحســان دةكـةين   2د

 .فةرموو, با بيتةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردنى وتةكةى,  112كردنى ماددةى 
 :هةرَيموةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى / حممد احسان3بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .جةنابى سةرؤكى حكومةت

 .ئةندامانى ثةرلةمان
باسـى كـار   , مانط بوو 5بةختةوةرين كة ئةمِرؤ جارَيكى تر لة دواى راثؤرتى ئاخريمان كة جارَيك لة ثَيش 

كـةين كـة   ئاطادارتـان ب , جارَيكى تـر بةختـةوةرين لةطـةَلتان دابنيشـني    , مان كرد 112و دةرضوونى ماددةى 
ض تةحةديات بةرامبةر ئَيمة , ض تةتةوِراتى تَيدا هةية, بة ض قؤناغ طةيشتية 112جَيبةجَى كردنى ماددةى 

مـن لَيـرة بـة ثوختـة بـة      , لةبريتان نةضَيت لـة ئـاخري راثـؤرتى ئَيـرة    , كارةكة بةرةو ض اليةك دةضَيت, هةية
بـةم نزيكانـة ئَيمـة    , ئاخري راثـؤرتى خؤمـان   لة, بة سيدى و بة تةفاصيليش, راثؤرتيش بؤ ئَيوةم حازر كرد

: يـةكَيك لـة بِريارةكـان   , 112بِريار دةربكةين لة ليذنةى بااَلى جَيبـةجَى كردنـى مـاددةى     1نيةمتان هةية 
بِريارَيـك لةسـةر   , بِريـار لةسـةر عقـودى زراعـى    , بِريار لةسةر موِرةحـةلني , بِريار لةسةر عةرةبة هاوردةكان

تـا طةيشـتة حـةدَيك    , ةت ئَيوة هةمووتان ئاطادارن ض طيتتوطؤيةك هةبوو لةبةغداحقيق, مةفصوليين سياسى
بةاَلم ئَيستا ئَيمة لةمةرحةلةى جَيبةجَى كردنى ئةو , ضةند موشكيلة دواى ئةوةش, ئةو بِريارانة دةرضوون

كـردن بـؤ   ئةو بِريارانـةش بةِرَيطايـةكى وامـان كرديـة كـة تةنانـةت ئـةو موشـكيلية بَيتـة حـةل           , بِريارانةين
هةرضـى  , نةك وامان كردية كـة خـةَلكَى هـزر دةكـات ئَيمـة رابوةسـتني      , جارَيك بؤ كؤتايى بَيت لةم كَيشةية
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يــان هــةرض عــةرةبَيك وتــى مــن عــةرةبى , هــةوَل بــدةين بيطةِرَينينــةوة, كوردَيــك هةيــة بَلــَى ئــةمن ئــاوارةم
ئــةوةى كــة خــةَلكى ئــةو , كى وامــان دانايـة ميكــانيزمَي, بَلــَيني هــا ئــةوة ثارةيــة بـؤ تــؤ بطةِرَيتــةوة , هـاوردةم 

ئـةوةى عـةرةبى هـاوردةى بينـى و     , بةتايبـةتى كـةركووك لةهـةموو ناوضـة دابِراوةكـانى تـر       , ناوضةية نني
, لةو كاتة ئاليةتَيكى وامان دؤزيـةوة , نةقلى سجليى نيتوسى خؤى بكات, نةقلى بيتاقةى تةموينى خؤى بكات

ئـةويش تـا ئَيسـتا لـة هةرسـَى نووسـينطةكانى سـنجار و        , نـة لـة ئيسـتيتتا   نة لة ئيحصا , تاكو بةشدار نةبَيت
لةسةر مورةحةل و وافيـد و لةسـةر عقـودى    , عةدةدَيكى زؤر فؤرم هاتة دابةش كردن, خانةقني و كةركووك

ــى ــدةكان , زراع ــة وافي ــةبارةت ب ــة    , س ــاتر ل ــتا زي ــا ئَيس ــةت ت ــَى     125حقيق ــة هةرس ــد ل ــؤرمى واف ــةزار ف ه
تةكميلةى موعامـةالتيان  , ئَيمة ئينتيزار دةكةين لة فةترةيةكى زؤر نزيك, توزيع كردننووسينطةكان هاتة 

بة طةِراندنةوةى عةرةبى هاوردة، بـة ِرةزاى خؤيـان بطةِرَينـةوة    , دةست بكةين بة مةرحةلةى يةكةم, بكةين
يـان  , جيعيان بكةينيان تةش, يان تةقديم كردنيًَك, دواى ثَيشكةش كردن, بؤ ئةو جَيطايانةى كة لَيي هاتوون

حقيقةت ئةطـةر  , رةقةمةكانيش لةالى منة, دةعميان بكةين بة مليؤن دينار عَيراقى لةطةَل ثارضة ئةرزَيك
مةراحيلـةكانيش تـا ئَيسـتا    , لةراثؤرتةكةى ئَيمةدا هةية, من نامةوَى بة تةفاصيل بؤتان باس بكةم, ويستان

, بةاَلم فؤرمةكان لةنووسينطةكانى ئَيمـة هةيـة  , طةيشتووةدةَلآ فؤرم بة دةستمان نة, خةَلكَيك طلةيى دةكات
لةهةندَى جَيطاى ئةوةى كـة ئريهـابى   , لة مةركةزى شورتةش هةية, لةناحيةكان هةية, 112لة نووسينطاى 

جَيطامان دةست نيشان كردووة بـؤ وافـد    5, تيا زيادة هةتا جَيطاي تايبةتيشمان داناوة بؤ ئةوة لة كةركووك
ــةلو موِر ــة    ز, ةح ــاوى حكومةت ــة بةرض ــايى ك ــنة جَيط ــةكان ناض ــةى عةرةب ــة   , ؤرب ــ  ب ــةوَى ب ــونكة نايان ض

, ئةوانيش دةست بة ثِركردنى فؤرم و تةواو كردنى موعامـةالتى خؤيـان دةكـةن   , دياردةيةك بؤ ئريهابيةكان
ئةوةندةى لةسةر ئةساسى سياسةتى تةعريب , عةقدى زراعى لة كةركووك 56222عقودى زراعى تا ئَيستا 

ــةرد    ــةزار دؤمن ع ــةد ه ــةفت س ــك و ح ــةن مليؤنَي ـــتة تةقريب ــوردة , ئةبَي ــان و ك ــةردى توركم ــةقى , ع بةناح
, ئَيمـة ئينتيـزارى تـةوقيعى ئـاخري ئةكـةين     , ئةو عقودانـة حـازرة  , عةقديان لةسةر كراوة بةدةستى عةرةب

, و موشـكيلةية بَيـنني  تـاكو كؤتـايى بـة   , تاكو ئةو عةقدانة بَيتـة ئيلغـا كـردن   , لةاليةن وةزيرى زراعى بةغدا
حقيقــةت وةزارةتــى تيجــارةى عَيراقــى يةكَيكــة لــةو وةزارةتانــةى كــة ثــرت   , بيتاقــةكانى تــةموين و تــةئمني

هةركةسَى ويستى بيتاقـةى تـةمويين خـؤى    , تةعميمى كتابةكانى ئَيمةى كردووة, ثشتطريى بؤ ئَيمة كردووة
تـةموينى   بيتاقـةى , ش دةسـتيان ثَيكـردووة و  خةَلكـةكاني , ئـةوا بـةكتابى رةمسـى بـؤى كـردووة     , نةقل بكات

سـةد عةقـدى زراعـى     122عةقـدى زراعـى لـة مةنتيقـةى سـنجار تـا ئَيسـتا تةقريبـةن         , نةقل بكةنخؤيان 
لة عةشريةتَيكى ديارى عةرةب بـؤ  , لةسةر مةمجوعةيةكى زؤر زؤر كةم, لةسةر ئةو ئةساسة تةعريب كراوة

ئةوةش ئينتيـزارى تـةوقيعَيك   , ئَيمة هةوَل دةدين بةم نزيكانة ,عقودى زراعيان بةوان كردية, ئةو ناوضانة
بيانطةِرَينَيتةوة بـؤ خاوةنـةكانى   , ئةو عةردانة بهَينَيتة ئيلغا كردن و, دةكات لةاليةن وةزيرى زراعى عَيراق

, عةقـدى زراعـي هةيـة و   , لةمةمخوريش ئةم جَيطايانة هةن و, كة خةَلكى ناوضةى غةرةبى دجيلةن, خؤيان
مورةحةلـةكان  , داواكارى مورةحةلـةكامنان زؤرة , كة ضؤن بيانطةِرَيننةوة, يلةى مورةحةلةكانيان هةيةموشك
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بـــةاَلم بيلئـــةخص لـــة , تـــاكو بيطةر ٍَِينَيــــتةوة بـــؤ ناوضـــةكانى خؤيـــان, زؤر داواى شـــت و كارةكـــان دةكـــات
خؤمـان تةهيئـة   , نى خؤيـان مةراحيلةكانى كارى ئَيمة ئةوةية خةَلكى كوردستان بطةِرَينَيتةوة سةر ناوضةكا

, تاكو بةو قةرارةى كة هاتووة، بةو صيغةيةى و بةو ميكانيزمةيةى كة لة دةستوور هاتية, بكةين بؤ ئيحصا
راثؤرتَيكمـان حـازر   , ئةو ناوضانة بطةِرَينةوة سـةر هـةرَيمى كوردسـتان جـارَيكى تـر     , بةِرَيطايةكى دميوقراتي

لةبــةر ئــةوةى ئــةوة ثرســيارَيكة  , ِرانكــارى حــدودى ئيــدارى لةســةر طؤ, كرديــة بــؤ ســةرؤكايةتى ثةرلــةمان 
كــة طؤِرانكــارى حــدودى ئيــدارى موشــكيلةى تــةتبيع لــةو ناوضــانة   , حقيقــةت لةخــةياَلى هــةمووتان هةيــة 

تا ئةمِرؤ هةرضى حـدودَيكى ئيـدارى لـة عَيراقـةوة هاتـة       1101ئَيمة دةستمان ثَيكردية لة ساَلى , ناهَيَلَيت
هةرض طؤِرانكاريةك هاتـة كـردن   , بة مةرسوومى مجهورى, بة ئريادةى مةلةكى, عومسانىبة فةرمانى , طؤِران

ئــةو كــارة بــؤ  , بــة رةقــم و تــاريخ و ذمــارة و دليــل و ئيســثات لةهــةموو ناوضــةكانى دابــِراو لــة كوردســتان   
ان بـرادةر , ئةطـةر طةيشـتة ئـةو حالةتـة    , بـؤ موحافـةزةكانى تـرى عَيـراق    , ناوضةكانى عَيراق دابةش كرديـة 

, كَيشـةى عَيراقـة تـاكو قـازانج لـةوةقت نـةكات      , ئةطةر ريئاسة بِريار بدات كة ئةمة كَيشةى كوردستان نييـة 
ئـةو دراسـةتةش ئةخةينـة    , ثَييان دةَلـَيني ئـةوة دراسـةتَيكى كاميلـة بـؤ ئَيـوة      , ثَيمان بَلآ ئَيوة وةقتان نيية

ئيعتيمادمـان كرديـة سـةر    , حـدودى ئيـدارى  بةردةستى ثةرلةمان بؤ ئاطادارى كة حكومةت ض بؤ طؤِرانكـارى  
سـاَلى دى خـةَلكَيك لـة     52تاكو نةبَيتة رؤذَيـك دواى  , سياسةتى تةعريب, وةك حاَلى ئةمِرؤ, جزرى تارخيى

سـاَلى بـوو    52لـة  , بَيـذن ئيعتريازتـان نـةبوو   , طةىل كوردستان طلةيى لة حكومةتي هةرَيمى كوردستان بكةن
حـةتا ئـةوةمشان حـازر هةيـة     , حريمسـان نـةبوو لـة مةنتيقـةكى تـر     , ووحةريصيمان لةسةر ئةو مةنتيقة بـ 

ئَيمـة لـة مةرحةلـةى دانوسـتاندن دايـن لةطـةَل وةزيـري تـةختيتى         , هةمان كات سـةبارةت بـة ئيحصـا   , لَيرة
ئـةو ئيحصـايةى كـة ئَيمـة     , حقيقةت زؤربةى برادةران دةزانـن , كةتةفكري بكةين بة ئالياتى ئيحصا, عَيراقى

ئةطةر بَيني وةريبطرين بة مةفهومَيكى علمى يان , ئيحصايةكى وا نيية بة مةفهومَيكى علمى, باسى دةكةين
بِريارياندا ئـةوة  , لةطةَل ئيعدادَيكى تر, لة عَيراق ئةوة سَى ساَلة كاردةكات, ئيعداد وةختَيكى زؤرى ثَيدةضَى

ئايا كَى حةقى بةشدار , مان هةيةيةك غةرةز, ئَيمة باسى ليست دةكةين, ثَييان نايةتة كردن, تةئجيل بكةن
كـة كـَى بةشـدار    , كَى حةقى نيية؟ لةسةر ئةو ئةساسـة سـجلى نـاخبني بكـةين    , كردنى هةية لةرييتراندؤم و

ئـةوان سـجالت بـؤ هـةموو     , مةصادرةكان لةذَير كـؤنرِتؤَلى ئَيمـة دان  , بَيت و مةصادرةكامنان تةحديد بكةين
بيتاقـةى تـةموينى ئــاخري   , و ناوضـة دابِراوةكـان لةكوردسـتان   سـجالتى نيتـوس بـؤ هــةمو   , ناوضـة دابِراوةكـان  

عقـودى زراعـى لةهـةموو    , سجالتى تاثؤ بؤ هةموو ناوضـةكانى دابـِراو  , مانطانة بؤ هةموو ناوضةكانى دابِراو
ــِراو  ــةكانى داب ــة   , ناوض ــراق ل ــةتى عَي ــبةختانة حكوم ــة  1121خؤش ــرى كردي ــائَيكى ت ــَين  , ئيحص ــى دةَل ثَي

, لـةوَيش ئـةتوانني كؤنرتؤَلةكـة بكـةين    , دةدى فةالحينى ئةو ناوضةيةى ديارى كرديـة عة, ئيحصائيى زراعى
ئـةو مةصـاديرانةش لـةذَير كـؤنرتؤَلى     , كـَى خـةَلكى ئـةو ناوضـةية نييـة     , بزانني كـَى خـةَلكى ئـةو ناوضـةية    

زر بكـةين  ئيشراف بكات لةسةر ئةو ئيشةو، خؤ حـا , ليذنةيةكى بااَلمان هةية لة حكومةمتان داناية, ئَيمةية
ــى تــةختيتى عَيراقــى حقيقــةت شــتَيكيان لةالنةهاتيــة   , ى مــانط31بــؤ  ــةاَلم تــا ئَيســتا وةزارةت ــةويش , ب ئ
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طيتتوطؤيـةكى تـةواومان كـرد    , كة كار بؤ ئَيمـة بكـةن  , بة زةختَيكى سياسى, موحتاجى بة بِريارَيكى سياسية
لةسـةر ئةساسـى   , ةساسـى موحافـةزة  لةسـةر ئ , ئايـا ئيسـتيتتا لةسـةر ئةساسـَيك بَيتـة كـردن      , لةسةر ئيستيتتا

 .هتد.......وةحدةى قةزا
ــةموومان دايــة  ــَلةحةتى ه ــى ئامادةيــة , حقيقــةت لةمةص ــَلةحةتى جَيبــةجَى كردن ــَلةحةتى , لةمةص لةمةص

وةحدةى ئيدارى دةنطى خؤى بـدات لـة   , صياغةتى قانونى و دةستورى ئةساسى وةحدةى ئيدارى بَيتة كردن
 1101لةطـةَل هـةموو خةريتةيـةك و ئةحصـائَيكى عَيـراق لـة       , زرم هةيـة ئةو شتانة هةمووى حا, ئيستيتتا

تـاكو لـة خزمـةتان    , بةسيدى و بة دةليل ثَيشكةشى ئَيـوة دةكـةم  , بة خةرائيتى عَيراقى, بةحدودى عَيراقى
 . زؤر زؤر سوثاس, من لةخزمةتى ئَيوةم, ئةطةر هةرضى ثرسيارَيكتان هةبوو, بَيت

 : بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هـةروةها سوثاسـى دةكـةين بـؤ     , حممد ئيحسان دةكةين بؤ ثَيشكةش كردنى وتةكةى 2ؤر سوثاسى بةرٍَِِيز دز

، هـــةروةها ئـــةو  112بـــؤ جَيبـــةجَى كردنـــى مـــاددةى    , ئـــةو كارانـــةى وةكـــو وةزارةت ئـــةجناميان داوة   
و بةمونـةزةمى   هةموو دةليلى ئةوةية كة بة رَيك و ثَيكى, دؤكيومَينتانةى كة ثَيشكةش بة ثةرلةمانى كرد

ئومَيـدى بـةردةوام بوونيـان بـؤ     , ئةوةندةى بؤيان كرابَى ئةركي سةر شـانيان ئـةجنامي داوة  , ئيشيان كردووة
سـةبارةت بـة   , ئَيـوة طوَيــتان لـة كـاك حممـد طـرت      , هيواى سةركةوتنيان بؤ دةخوازين, دةكةين لةكارةكانيان

ــاددةى    ــى م ــةجَى كردن ــثةكانى جَيب ــاك نيَ , 112كؤس ــةنابى ك ــاندَيكى    ج ــةَل ش ــةت لةط ــةرؤك حكوم ــري س ض
بؤ طيتتوطـؤ كـردن لةسـةر ئـةو مةسـةالنةى ثةيوةنـديان بـة حكومـةتى         , حكومةت سةردانى بةغداى كردبوو

ضةندين ديـدار و طيتتوطـؤ لةطـةَل    , لةطةَل حكومةتى ئيتيحادى ضةندين كَيشة لةثَيش دان, هةرَيمةوة هةية
ثةرلـةمان و جَيطرانـى سـةرؤكى كؤمـارى     , ى حكومـةتى فيـدِرالَ  لَيثسراوانى بـاالَ , سةرؤكى حكومةتى فيدِراَل

بـؤ هـةموار كردنـى دةسـتورى     , هةروةها لةسةر مةسةلةى ئةو ثَيشنيارانةى لة ئارا داية, عَيراق ئةجنام داوة
ــراق ــات  , عَي ــةى دةك ــةك موتابةع ــةموو الي ــدا , كةه ــى لةوَي ــردووة    جةنابيش ــدارى ك ــة بةش ــةَل وةفدةك و لةط

لـةو ثَيشـنيارانةى   , دواتر ض ثَيشنيارَيكى هةيـة , كا تيشك خباتة سةر ئةو سةردانةى بةغداحةز دة, ئاطاردارة
ضــونكة هــةموومان دةزانــني هةنــدَيك لــةو  , كــة بــؤ هــةموار كردنــى دةســتوورى هةميشــةى عَيــراق هــاتووة 

يةكانى طةىل هةندَيك لةو ثَيشنيارانة ثةيوةندى بة مافةكان و بةرذةوةندة, ثَيشنيارانة موتابةعةمان كردووة
هةنــدَيك لــةو , ثةيوةنــدى بــةو دةســتكةوتانة هةيــة كــة طةلةكــةمان بةدةســتى هَينــاوة, كوردســتانةوة هةيــة

تةوصـياتى  , رةئيـى خـؤى لةسـةر بـدات    , ثَيويستة ثةرلةمان طيتتوطؤى لةسةر بكات, ثَيشنيارانة جَيطاى باسة
هـةموار  , ئةندامى ليذنـةى بةدواداضـونن   ثَيويست بدات بةو بةِرَيزانةى كة ئةندامن لة تةحاليتى كوردستان،

تـةنيا  , مَيذوويية لةسةر شـانى هةموومانـة  , لَيثرسراوييةكى طةورةية, كردنى دةستوورى هةميشةيى عَيراق
بةَلكو هةموو , طيتتوطؤ بؤ هةموار كردنى دةستوورى هةميشةى عَيراق, ئةو كةسانة مةسئوول نيني لةبةغدا

مةسـئوليةتى  , هـاوواَلتى بَيـت  , لَيثرسـراوى حـزب بـىَ   , وةزير بـىَ , مان بَيئةندامى ثةرلة, ئينسانَيكي دَلسؤز
ض ناوَيـك بـَينت ئـةو دةسـتكةوتانة      نـةهَيَلَيت بةهـةر  , هةية رةئيـى بَلـآ، ثشـتطريى لـة دةسـتكةوتةكان بكـات      
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ةش كردنى جا فةرموو بةِرَيز كاك نَيضريظان بارزانى بؤ ثَيشك, ياخود تةراجوعى لَي بكرَينت, ثَيشَيَل بكرَينت
 .وتةكةت

 :سةرؤكى حكومةتى هةرَيم/ بارزانىبةِرَيز نَيضريظان ادريس 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رؤذتان باش و خؤشحاَلم جارَيكى ديكة لةطةَل ئَيوةى بةِرَيز دادةنيشم بؤ باسكردنى ئةو سـةفةرةى كـة بـةر    
بكـةم كـة لةبةغـدا لةطـةَل سـةرؤكى      ثَيشـةكى دةمـةوَى باسـى ئـةو تةوةرانـة      , لةماوةيةك بؤ بةغـدا كردمـان  

قــانونى دابــةش كردنــى , يةكــةم باســى ئَيمــة لةبةغــدا , وةزيــران مــاليكى و بةرثرســانى ديكــة بامســان كــرد 
بةِرَيزتان ئاطادارن كـةوا ضـةند مانطَيـك لةمةوبـةر ئَيمـة      , واتا ئيدارةى داهاتى نةوت, داهاتةكانى نةوت بوو

ئـةم قانونـة هةنـدَيك قـانونى ديكـةى      , لةطـةَل بةغـدا تـةواو كـرد    قانونى نةومتان بةهاوكارى و هةماهةنطى 
ثَيشنيارى حكومةتى هةرَيم بؤ بةغدا ئةوةبوو كـة ثَيويسـتة ئةمانـة هـةمووى بةيةكـةوة بضـنة       , بةدواوةية

يةكَيك لةو قانونانةى كة دةبواية لةطةَل قـانونى  , ثةرلةمان و لةوآ بِريارى لةسةر بدرَيت نةك بة جيا جيا
واتة ضؤنيةتى ئيدارةكانى داهاتةكانى , ى نةوت بوو(ئيدارةى مالية)قانونى , تة ثةرلةمانى بةغدانةوت بضَي

بــؤ ضــوونى ئَيمــة وةكــو حكومــةتى هــةرَيمى  , نــةوت كــة بةنيســبةت ئَيمــةوة ثرســَيكى طــرنط و هةســتيارة 
فرؤشـى و دةضـَيتة   ئةوةى ئَيمةى دةيَلَيني عَيراق نةوت دة, كوردستان ئةطةر بةووردى بؤتان روون بكةمةوة

, واتـا صـندوقى نةقـدى نَيودةوَلةتييـة     DFIحيسابَيك لة دةرةوة هةتا ئَيستا ئةو حسيابة لة ذَير كؤنرتؤَلى 
بة بؤضوونى ئَيمة كة عَيراق نةوت , مومكينة لةكؤتايى ساَل ئةمة بطؤِرَيت و ببَيـتة بانكى ناوةندى عَيراقى

لةوَيدا ثَيويستة بةشى حكومةتى كوردستان راستةوخؤ بَيتـة  , دةفرؤشَى داهاتةكةى دةضَيتة ئةم سةندووقة
بؤضــوونى ئَيمــة وةكــو , بــةبَى ئــةوةى بةغــدا طرفــت و كؤســثى بــؤ دروســت بكــات, ســةر حيســابى حكومــةت

مةسـةلةكة ئةوةنييـة   , حكومةتى هةرَيم سةرضاوةكةى لة سيستةمى فيدراَلييةوة ثابةندبوونة بة دةسـتوور 
ــةين لـــ  ــتَيك دةكـ ــتوورى عَيـــراقئَيمـــة داواى شـ ــةدنيا و تةنانـــةت  , ة دةرةوةى دةسـ ــدِراَلى لـ ــتةمى فيـ سيسـ

ئــةوةى ئَيمــة داوامــان كــردووة لــة ضوارضــَيوةى ئــةم    .لةئــةمريكاش وايــة و بــةم شــَيوةية بــةِرَيوة دةضــَيت  
لةبةغدا ئَيمة بةداخـةوة  , دةستوورةية و مةبةستيشمان ئةوةية كةلةسةر بنةماى ميزاج و تاكةكةس نةبَيت

, كة ثَيمواية لة ثةرلةمان جارَيك روومن كردةوة, يةوة ئةزموونَيكمان لةضةند ساَلى رابردوودا هةيةلةم بارة
ــةوةى كــة     112ةوة نزيكــةى  0226لةســاَلى  ــانووى ئ ــرت بــة بي ــةرَيميان راط ــةتى ه ــؤن دينــاري حكوم ملي

بَينةوبـةردة   دواى ضـةند هةفتةيـةك دانوسـتاندن و   , كـة ئَيمـة ضـووينة بةغـدا    , هةَلةيةكى حيسـابى كـراوة  
ئَيمة نامانةوَى ئـةو مةسـةلةية   , بطةِرَينينةوة هةرَيمى كوردستان, توانيمان بةشَيك لةو ثارةية هةمووشى نا

ئَيمـة دةمانـةوَى لـة عَيـراق     , بضَيتة مةسةلةى موازنة و جارَيكى ديكـة بـؤ ئَيمـة دةربضـَيت    , دووبارة بَيتةوة
وتة راستةوخؤ بَيتة سةندووقَيك لةهـةرَيمى كوردسـتان،   ى لةو نة% 12بةشى هةرَيمى كوردستان كة ئَيستا 

ئَيمة ئةوةى مةبةستمانة تةئكيد و طرَينتـى لـةوة   , ئةم قانونة قؤناغى باشى لة عَيراق بِريوة, يان لةدةرةوة
كـةس طرفتـى بـؤ دروسـت      و بكرَيـت كةبةشى كوردستان بةبَى هـيض كؤسـثَيك لـة بةغـداوة بَيتـة كوردسـتان      
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دةشكرَى ثةرلةمانى كوردستان ضاودَيرى لةسـةر ئـةم   , استةوخؤ بطاتة هةرَيمى كوردستانو ثارةكة ر, نةكات
بةاَلم لـة  , بزانن حكومةت ضؤن كاردةكات, ض لةِرَيطاي ضاودَيرى دارايى يا لَيذنةكانى ثةرلةمان, ثارةية بكات

يــة بةشــَيوةيةكى ئَيســتا ئــةوان رازَيــن بــةوةى ئــةو ثارة, بةغــداوة طرفــت بــؤ ئــةم ثارةيــة دروســت نــةكرَيت 
ئَيمة ثَيمان , بةاَلم لةوةدا ماون كة ئايا ثارةكة بضَيتة موزانة لةبةغدا دوايى بؤ ئَيمة بَيت, ئؤتؤماتيكى بَيت

ضونكة ئةطةر وةكو ئةوةى لَيهات كة ئـةوان دةيانـةوَى وةكـو ئَيسـتاى لَيـدَيت و      , وانيية ئةمة ضارةسةر بَيـت
كة بَيتة هةرَيمى كوردستان ئَيمـة  , ةوَى بةشَيوةيةكى ئؤتؤماتيكى بَيـتئَيمة دةمان, هيض جياوازيةكى نابَيـت
بـةاَلم كـة بضـَيتة    , ئينجا كةواى دةبينني دواتر خبرَيتة بوودجـةى هـةموو عَيـراق   , بودجةى خؤمان دابنَيني
ــرن   ــةوَى بينَي ــداو ل ــةين  , بةغ ــووَلى ناك ــة قب ــة     , ئَيم ــةى ك ــةو ثارةي ــةوة ئ ــةكى ديكةش ــةك لةالي ــة لةالي ئةم

َينَيتةوة، زؤرجار نةوت كة زياتر دةفرؤشَيت ثارةيةك دةمَينَيتةوة، عَيراق تا ئَيستا ئةو بةشة ثارةية بة دةم
ئَيمة دةمانةوَى لةو قانونة ئةوةى دةمَينَيتةوة دواى موازةنة ثَيويستة راستةوخؤ , هةرَيمى كوردستان نادات

ئةوان , طرفتةكةى ئَيمة ئَيستا لةوة داية, دستانبةبَى وةستان و بةشَيوةيةكى ئؤتؤماتيكى بَيتة هةرَيمى كور
ئَيمــة وةكــو , دةَلــَين نــةخَير ئــةوة دةطةِرَيتــةوة بــانكى ناوةنــدى و مومكينــة لةســاَلى ئاينــدة ببَيتــة بودجــة  

رؤذ مانةوةش لة بةغدا  12دواى , هةرَيمى كوردستان ئةوةمان قبووَل نةكردووة و زةمحةتة قبووَلى بكةين
ــان   ــةوانني     بؤضــوونةكانى خؤم ــاوةِرَيى وةاَلمــى ئ ــردةوة و ئَيســتا ض ــدا روونك ــؤ بةغ ــةبارةى ئــةم    .ب ــن ل م

مةسةلةيةوة زؤر خؤشبينم و برايان لةبةغدا لة وةزارةتى دارايى خودى سةرؤك وةزيـران هـةموو هـةوَليان    
بري لـة   ئةوانيش وةكو ئَيمة, مةسةلة ئةوة نيية كة نةخَير نابَى بكرَى, ئةوةية كة ضارةسةرَيك بدؤزرَيتةوة

ئةوان كؤكن لةسةر ئةوةى كة بـةطرةنتى و بـةبَى طرفـت ثارةكـة بؤمـان      , دؤزينةوةى ضارةسةرَيك دةكةنةوة
ئَيمـة  , بـةاَلم ئـةوانيش لةناوةخؤيانـدا رةنطـة كؤمـةَلَيك راوَيـذييان هـةبَيت، ئـيش و قسـةيان هةبَيــت          , بَيت

ضونكة ئةوةى من لة بةغدا بينيم ئريادة , نمبةاَلم وةكو عةرزم كردن من خؤشبي, ضاوةِرَيى وةاَلمى ئةوانني
لـةو بارودؤخـةش كـة لةبةغـدا     , هةية بؤ ضارةسةر كردنـى كَيشـةكان و طةشبينيشـم بـؤ ضارةسـةر كردنيـان      

ــت         ــةر بكرَي ــة ضارةس ــةكان بةثةل ــة كَيش ــت ك ــةوة بي ــاوةِروانى ئ ــاكرَى ض ــة ن ــدِراليزم و  , هةي ــةلةى في مةس
تــا ئَيســتا لةبةغــدا ئــةم  , ســاَل لــة ثَيشــرتين 15ة لــةم بارةيــةوة ئَيمــ, قبــووَلكردنى كــارَيكى وا ئاســان نييــة 

مةسةلةكةش كاتى دةوَى تا ئـةوان تَيبطـةن فيـدراَليزم    , بريكردنةوةية نيية و لةالى خؤمشانةوة زؤر ئاسايية
لةطـةَل  , ضؤنة و سيستةمةكةى ضؤنة، بَيطومان ثَيويستيمان بة كاتة بؤ جَيطري كردنى فيدراليزم لة عَيراقدا

عـادل عبداملهـدى جـَيطريى    , سةرؤك وةزيـران مـاليكى و وةزارةتـى دارايـى عَيـراق     , ةوةشدا من ديسان دةَلَيمئ
ــالؤطَيكى هاوبــةش  , ســةرؤك كؤمــار ــوون بــؤ طةيشــنت بــة داي هــةروةها لةطــةَل باَلَيوزخانــةى  , يارمةتيــدةر ب

, برادةرةكامنـان بـووة لـة بةغـدا    بؤ زانياريشتان كارةكامنان لةطةَل ئةمريكييةكان و , ئةمةريكاش كارمان كرد
ئَيمـة نامانـةوَى طرفـت    , ئةوةى لةالى ئَيمة طرنطة هةموو اليةك بزانن ئَيمة دةمانةوَى بطةينة ضارةسـةرَيك 

بةثَيضةوانة ئَيمة وةكو جاران ناتوانني قبوَل بكةين ثَيمـان بطـوترَى ئَيمـة بـراى يـةكرتين و      , دروست بكةين
ئَيمـة دةمانـةوَى شـةفافيةت هـةبَي و ميكـانيزمى كـاركردن       , اية ئيش ناكرَىلةسةر ئةم بنةم, لةم واَلتةداين
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برينى طةىل كوردستان زؤر زؤر , ئةو زةمانة بةسةرضوو بَلَيني باشة قبووَلمانة و براى يةكرتين, ئاشكرا بَيت
, ثَيكمـان دةوَيــت   ميكانيزمَيكى رَيك و, ئَيمة شةفافيةمتان دةوَيـت, لةوة قوَلرتة كة ئَيمة تةنها بةوة رازيبني

ثةيوةندى من لةطةَل فالنة كةس باشة و ئيشةكةم لـةوَى  , تازة ناتوانني لةسةر ثةيوةندى تايبةتى كاربكةين
دةمانةوآ ئَيستا , ئَيمة لةهةرَيمى كوردستان مومكني نيية ئةو شتة قبوَل بكةين, باش نيية ناِروات, دةِروات

لةهةر بارودؤخَيـك حكومـةتى بةغـدا نـةتوانَى ئاسـتةنط بـؤ        ,و لةئايندةش سيستةمَيكى شةفافمان هةبَى و
جطة لةو بابةتةى كة بةشَيوةيةكى كورت بؤ ئَيوةم , طةياندنى بةشى ِرةواى هةرَيمى كوردستان دروست بكات

مةسةلةيةكى ديكة هةيـة ئـةوةيش ئـةم طؤِرانكاريانـةن لـة دةسـتوورى عَيـراق بـةنيازة بكرَيـت و          , باس كرد
ئَيمة وةكو طةىل كوردستان دواى ئازادى عَيراق هةموو هةوَلَيكماندا , ةى تايبةتى بؤ دانراوةئَيستا ضةند ليذن

لةســةر , لةداِرشـتنى عَيراقـى نوَيـدا بةشـدار بـووين     , و بةشـدارميان كـرد لـة ثرؤسـةى رزطـار كردنـى عَيـراق       
مـة ثابةنـدبووين بـةم    ئَي, بنةماى دةستوورَيك كة هةموو طةىل عَيراق دةنطـى بـؤ داوةو بِريـارى لةسـةر داوة    

ضونكة دةستوورَيكمان هةبوو، بؤية طةِراينةوة بةغدا و رازى بووين ببني بة بةشَيك لة عَيراقـى  , دةستوورة
من لة قسـةكاني ضـةند رؤذَيـك لةمةوبـةر     , ئةوةى ئَيمة هةستى ثَيدةكةين و جَيطاى نيطةرانى ئَيمةية, تازة

ئةوةيــة كــة ئَيمــة لةســةر بنــةماى ئــةم   , امت كــردةوةكــاتى تةســليم كردنــى مةلــةفى ئاســايش ديســان دووثــ  
لةكاتَيكــدا طــةىل كوردســتان هــيض  ,  ئَيمــة قبوَلمــان كــرد بطةِرَيينــةوة , دةســتوورة بووينــة بةشــَيك لــةعَيراق 

لةوَيرانكارى زياتر، لة ئةجنامى ثَيكةوة ذيانيش يةكَيتى بـة ئـارةزوو مةندانـة    , خَيرَيكى لةو واَلتةدا نةديوة
, لةم دستوورة ماف و ئـةركى ئَيمـة ديـارن   , لةسةر ئةساسى ئةم دةستوورة وامان كرد, ةر بةغداطةِراينةوة س

بـةاَلم ئـةوةى ئَيسـتا هةسـتى ثَيدةكـةين و دةيبيـنني       , ثةشيمانيش نني لةبِريارمان بـة طةِرانـةوة بـؤ بةغـدا    
ارى طةِرانـةوةمان بـؤ   ئةوانـةى كـة ئَيمـة لةسـةر بنـةماى بِريـ      , دووثات لةسةر طؤِرينى ئةو ماددانـة دةكرَيـت  

ئةوةى كةئَيمة بؤى ضووبووين و بِريارمان لةسـةريان دا  , بةغداو بةشداريكردن لة داِرشتنى عَيراقى نوَي دا
ئـةو  , ئَيمة بؤ ئةم شتانة ضـووينة بةغـدا  , مةسةلةى نةوت و غاز دةسةاَلتى حةصرى ئَيمةية, 112ماددةى 

ةنها ئةوانة دةطرَيتةوة كة ئَيمة وةكو طةىل كوردستان ناتوانني طؤِرانكاريانةى كة ئَيستا لةدةستوور دةكرَين ت
ئَيستاش هةوَلى , بوونى ئَيمة لةطةَل عَيراق لةسةر بنةماى ئةو ماددة دةستووريانة بوو, ثاشةكشةى لَيبكةين

ة ئـةو , مـن نامـةوَى لَيـرةدا بَلـَيم قبـووَلى دةكـةين يـان نايكـةين        , جدى لةئارادايـة بـؤ طـؤِرينى ئـةو ماددانـة     
بةاَلم ئَيمة بؤضوونةكانى خؤمان زؤر بة , ثةرلةمانى كوردستان و طةىل كوردستان دةبَى بِريارى لةسةر بدات

ئَيمة تةسةوِرمان دةكرد طؤِرانكارى دةستوور بؤ مةسةلةى مافى , ئاشكراو بة روونى بةوامنان طوت لة بةغدا
ئـةو خااَلنـة وةكـو    , ت كة طلةيى لةسةر هةيةئافرةت و مافى مرؤظ و هةندَى طؤِران لةسةر ئةو ماددانة دةبَي

طؤِرانةكان ثةيوةندييان بةو خةَلكانةوة هةية كـة لـة كوردسـتانن بـة كـورد و توركمـان و       , خؤيان ماونةتةوة
ئَيمـة ثَيمـان   , ئةوان دةيان طوت ثَيويستة لةم هةفتةية بِريار لةسـةر ئـةم بابةتانـة بـدرَيت    , ئاشوورو سريان

ــد  ــان طةيان ــدةين و    طــوتن و ثَيم ــةر ب ــارى لةس ــتان و لــةوَى بِري ــةمانى كوردس ن كــة دةبــَى بطةِرَيينــةوة ثةرل
ــامى ئــةم طؤِرانكارييانــةى   , ثةرلــةمان بــة جــدى ئةمــة دراســةت بكــات و   نوَينــةرانى خــةَلكى كوردســتان وةَل
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طـة  بؤيـة ثَيويسـتة ئَيمـة لـةماوةى ئـةو مان     , ماوةكةش بؤ مـاوةى مانطَيـك درَيـذ كرايـةوة    , دةستوور بدةنةوة
بــؤ زانياريشــتان هــةر طؤِرانَيــك لةدةســتوور ثَيويســتة لةســةر , خؤمــان ئامــادة بكــةين و وةاَلميــان بدةينــةوة

ئةو ميكانيزمةش طؤِرانكـاري مـاددة دةسـتووريةكان وا    , بنةماى ئةو ميكانيزمة بَيت كة لة دةستووردا هةية
ةنـدى عَيـراق و نةلـة بةرذةوةنـدى طـةىل      بةاَلم بةطشتى بريكردنةوةى بةم شَيوةية نة لةبةرذةو, ئاسان ناكات

, ليذنـة  1بؤ ثَيكهاتنى , بؤية بؤ ئةو ماددانة ثَيشنيارى ئةوة دةخةمة بةردةم ثةرلةمانى كوردستان, ئَيمةية
ئـةم ليذنةيـة طؤِرانكارييـة ثَيشـنياركراوةكان ديراسـةت دةكـات و راى       , يةكةميان بؤ مةسةلةى نـةوت و غـاز  

ليذنةيـةكيش لـةبارةى مـاددةى    , ضى بَيت تـا بـةِرةمسى ئاطاداريـان بكـةين     ثةرلةمان و حكومةتى هةرَيميش
مكوِربوونى ئَيمةش لـةم ماددةيـة مةسـةلةى    , ثَيويستة برادةرامنان كاربكةن بؤ نةطؤِرين و دواخستنى 112

ئةمة ماددةيةكى دةستوورية زوَلم لـة خـةَلك كـراوة و ئَيمـة درومشـان      , وةكو خةَلك باس دةكات, نةوت نيية
ئــةوةى بــةزؤر لَيمــان وةرطــرياوة، دةمانــةوَى بةشــَيوةيةكى دميــوكراتى لــة ضوارضــَيوةى  : ابــوو واش دةبَيــتو

, جا ئةم مافانة هى كـورد، توركمـان  , عَيراقَيكى فيدِراَلى دميوكراتيدا جارَيكى ديكة ئةو مافانة وةربطرينةوة
ئـةو  , ةكانى ديكةش هةمان طرفتيان هةيةشوَين, مةسةلةكة تةنها بؤ كورد نيية, سريان بَيت, كلدان, ئاشوور

ثَيمـان وانييـة مةسـةلةكة زةمحـةت بَيـت كـة       , هةموو زَيدة ِرؤيية ئةطةر مةرامَيكى ديكةى لـةدواوة نـةبَيت  
, ئَيمــة ثَيمـان وايـة ئــةو مـاددة دةســتووريية ثَيويسـتة لـةكاتى خــؤى جَيبـةجآ بكرَيــت      , ضارةسـةر نـةكرَيت  

, هَيشتا يةك هةنطاو نةهاوَيذراوة, اَليزمى تايبةت بؤ كةركووك دةكرَيتباس لة فيدِر, ئَيستاش هيض نةكراوة
باشـة  , ساَل دةكـةن  15هةندَيك داواى , ساَل دةكةن 12هةندَيك داواى , ساَل دواخبرَيت 5ئةوان دةَلَين با بؤ 

اوَيـذراوة بـؤ   ئَيمة ضؤن وةاَلمى خةَلكى خؤمان بدةينةوة؟ لةكاتَيكدا كة تا ئَيستا هيض هـةنطاوَيكى نـوَى نةه  
يا  0بةدواخستنى ئةم ماددةية بؤ , ئَيمة ضؤن دةتوانني قةناعةت بة خةَلكى خؤمان بَينني, جَيبةجَيكردنى

, ساَل؟ داوا كارى ئَيمة ئةوةية كة هـةر ئَيسـتا دةسـت بـة جَيبـةجَيكردنى ئـةم مـاددة دةسـتوورية بكرَيـت          5
هيـوادارين  , نة بـةردةم سـةرؤك وةزيـران مـالكى    خسـتما , ئةوةى لةبةغـدا بامسـانكرد هةنـدَيك ثَيشـنيار بـوو     

هةرضـى زووتـرة ئـةم    , جةنابى سةرؤك وةزيران بِريار لةسةر ئةوة بدات كة سةرؤكى ئةم ليذنةية دابنرَيت
حممـد ئيحسـان لَيـرة باسـى      2ئَيمة ثَيمان وانيية ئةو كَيشـةية كـة د  , ليذنةية دةست بةكارةكانى خؤى بكات

لةطةَل ئةو ليذنةيةى كة لةبةغدا هةن هةوَلَيكى باشـيان داوةو كـارى باشـيان    ئةويش , كرد ئاوا زةمحةت بَي
مكــوِرى ئَيمــة لةســةر  , بــةاَلم ثَيويســتة دةســت بةجَيبــةجآ كردنــى بكرَيــت لةهــةموو كوردســتان   , كــردووة

, نةوت لةهةموو شوَينةكانى ديكةى عَيراق هةية, جَيبةجَيكردنى ئةم ماددةية لةبةر نةوتى كةركووك نيية
ئَيمة ئَيستا قـانونَيكى هاوبةشـى نـةومتان خةريكـة     , ئَيمة لةطةَل بةغدا لةسةر مةسةلةى نةوت رَيكةوتنيو 

لة ئةجنومةنى وةزيرانى بةغدا بِريارى لةسةر دراوة و دةضَيتة ثةرلةمان و لةدةستووردا باسـى ئـةم   , دةبَيت
مـن زؤر خؤشـبينم بةطةيشـتنة    , وطيتتوطؤى ئَيمةش ئَيستا لةسـةر دابةشـكردنى داهـاتى نةوتـة     , شتة كراوة

رَيككةوتنَيك لةطةَل بةغدا و ئةوةى ديكة كة دةمَينَيت مةسةلةى مـوَلكى ئـةم خةَلكةيـة و زؤريـش ئاسـايية      
درك , طـرنطرتين شـت ئةوةيـة   , ئةم خةَلكة غـةدريان لَيكـراوة ثَيويسـتة موَلكيـان بـؤ بطةِرَيتـةوة      , بطةِرَيتةوة
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, كَيك وابزانـَى طرفتـةكان بةدواخسـتنى ئـةم كَيشـةية ضارةسـةربكرَيت      خـةلَ , بةوة بكرَيت ئةم كَيشةية هةية
رذَيمـى  , كةسـَيك وتـي بزانـى بـة زؤرى ضارةسـةر دةبَيــت      , ئةمة ماحاَلةو كَيشةكة زؤر زؤر ئـاَلؤزتر دةبَيــت  

ة بـةاَلم كَيشـةك  , هةرضى لةدةسـتى هـات كـردى   , واَلتى ئَيمةى وَيرانكرد, ثَيشووى سةدام كيميايى بةكار هَينا
ضارةسـةرةكةش خـؤى لـةماددةى    , ئةم كَيشةية ثَيويسـتة ضارةسـةرى بـؤ بدؤزينـةوة    , هةروةك خؤى مايةوة

ثَيويستيشــة بــةزووترين كــات ئــةم ماددةيــة جَيبــةجآ  , كــة لةدةســتوورى عَيراقدايــة, دا دةبينَيتــةوة 112
ةروةك ئَيـوة ئاطـادارن   هـ , مةسـةلةى ثَيشـمةرطة بـوو   , بابةتَيكى ديكة كة لةطةَل بةغـدا بامسـان كـرد   , بكرَيت

ــت      ــمةرطة بكرَي ــؤ ثَيش ــةن ئةوانــةوة ب ــانونى لةالي ــةيةكى ق ــت ثَيناس ــة دةمانويس ــووش ئَيم ــةفةرى ثَيش , لةس
ــةن    ــمةرطة بك ــؤ ثَيش ــى ب ــةيةكى سياس ــمةرطة     , ثَيناس ــة ثَيش ــووة ك ــةوة دةرض ــةمانى عَيراق ــك لةثةرل بِريارَي

بودجـةو دةِرماَلـةكانى ديكـة لةميانـةى ئـةو      ثَيويسـتة  , لةضوارضَيوةى بةرطري عَيراقى حيسابى بـؤ دةكـرىَ  
بــةَلكو بــؤ هــةموو ثَيكهاتــةى , كــةبؤ بــةرطرى عَيــراق دانــراوة نــةك بــؤ وةزارةتــى بــةرطري , بودجةيــة بَيــت

سيستةمى بةرطري عَيراقى فيدِراَل و ثَيويستيشة سيستةمى بةرطرى عَيراقى فيـدراَل و ثَيويستيشـة بةشـى    
لَيذنةيــةك هةيــة لــةوةزارةتى ثَيشــمةرطة كــة تائَيســتا  , ف بكرَيــتهــةرَيمى كوردســتان لــةم بودجةيــة ســةر 

ــدا     ــة بةغـ ــةك لـ ــةَل ليذنةيـ ــةردةوامى لةطـ ــردووة بةبـ ــةوةى زؤرى كـ ــةرانى  , كؤبوونـ ــةئامادةبوونى نوَينـ بـ
ئـةوةى كـة   , هاوثةميانانيش لةم ليذنةية و طةيشتوونةتة دوا قؤناغ بؤ ضـؤنيةتى ثَيناسـةكردنى ثَيشـمةرطة   

ة كة هَيزى ثَيشـمةرطة نـةوةكو سـوثاى عَيراقـى دةبـَى لـةِرووى ضـةكدارييةوة، نـةوةكو         ثَيطةيشتووين ئةوةي
لةناوةِراســتى ئــةم , شــتَيك دةبــَي لــةنَيوان ئــةم دوانــةو بودجةشــى لــة بةغــداوة دَيــت و  , ثؤليســيش دةبَيــت

, نبــؤ ئــةوةى بةشــَيوةيةكى كــارا بكةوينــة وارى جَيبــةجَى كــرد , مانطةشــدا كؤبوونةوةيــةكى ديكــة دةكرَيــت
ى ئـةم مانطـة بـةئامادةبوونى    15وة و دوا كؤبوونـةوة ماوةكـة لـة    دةتوامن بَلَيم هةموو شتَيك ضارةسـةر كـرا  

وةزيرانى بةرطري و ناوخؤ و سـةرؤكى ئةجنومـةنى  ئاسـايش لةبةغـدا و سـةرؤك وةزيـران مـاليكى بـةِرَيوة         
 جـةنابى سـةرؤك ثةرلـةمان    جـا نـازامن  , ئةوةى كة لةبةغدا بؤى ضووبووين لةم ضوارضـَيوةية بـوو  , دةضَيت

, و ئــاو و دةســةاَلتى حصــر 112ليذنةكــةى ديكــةش  3, ضــى هةيــة و ض ثرســيارى هةيــة مــن لةخزمةتــدام 
ئةم ليذنانة بؤ ئَيمة ئةوةى طرنطة كة ببينني ئةو ئيشـة كـة كـراوة ثةرلـةمانى     , ئةمانة بؤ ئَيمة طرنط بوو

ثَيداضـوونةوةى طؤِرانكاريـةكانيش طرنطـة ئـةم     , بةغدا ضى كردووة؟ ئايـا بةِراسـتى لةبةرذةوةنـدى ئَيمةشـة    
ثةيوةنــدى , ئــةم ثرســة زؤر طرنطــة, ئــةو طؤِرانكاريانــةى كــة بــةنيازن لــة دةســتوور بكــرىَ , ليذنانــة بيكــةن

ئـةوةى كـة لةبةغـدا بيـنم ناهةماهةنطييـةك لـةنَيوان       , طرنطـة ئيشـى لةسـةر بكـرىَ    , بةذيانى ئَيمةوة هةيـة 
رذَيمـــى عَيراقـــى , ئةمـــة زؤر خراثـــة, وثـــةميانيى كوردســـتاندا هةيـــةثةرلـــةمانى كوردســـتان و ليســـتى ها

ئـةو ثشــتطوَي خسـتنةى ئَيمـة زؤرجــار طرفتمـان بـؤ دروســت      , ثةرلةمانييـة ثَيويسـتة زؤر طرنطــى ثَيبـدةين   
بةداخةوة ئةوةى كة من دةيبينم هـيض هةماهةنطييـةك لـة نَيـوان حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان و        , دةكات

هـيض  , وةك ئـةوة وايـة كـة ئـةوان لةشـوَينك دا بـن و ئَيمـةش لةشـوَينكى ديكـة         , نييـة  ثةرلةمانى كوردستان
كـة دَيتـة ئَيـرة كـةس ئاطـادار      , بؤية زؤر سةيرم بةو طؤِرانكاريانةى بةغـدا هـةبوو  , ئاطايةكمان لةيةكرت نيية
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ئاطادار بَيت و و دةبَى ثةرلةمانى كوردستان , ئةمانةش سةرةكني و ثةيوةندييان بةذيانى خةَلك هةية, نيية
بَلَين , ناكرآ ليذنةيةك و ضةند نةفرَيك بِريار بدةن, ئةمة ضارةنووسى ئةم ميللةتةية, بِريارى لةسةر بدات

لــةوَى , ئةمــة ثَيويســتة بــؤ ثةرلــةمانى كوردســتان بطةِرَيتــةوة و, ئَيمــة ِرازيــن و طؤِرانكــارى ئــةجنام دةدةيــن
ئةمــة , رى خـؤى بـدات و بةهـةموو شـوَينك رابطةيـةنَيت     دةنطـى ئـةم طةلـة بِريــا   , طيتتوطـؤى لةسـةر بكـرَى و   

 .زؤر سوثاس, طةورةترة لةبِريارى حزبَيك ياكوتلةيةكى ثةرلةمانى
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِراسـتى ئَيمـة دةمَيـك بـوو     , بؤ ئةو هةموو تةفصيالتانةى كة كردووتانة, دةستان خؤش بَيت, زؤر سوثاس
, ثَيشـنيار كـراون و طيتتوطـؤ لةسـةرى دةكـرَين     , دةكرد، كة لة بةغـدا دةكـرا   موتابةعةى ئةو طؤِرانكاريانةمان

ئـةو تةفصـيالتةى كـة    , سةردانى وةفـدى حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ بةغـدا موتابةعـةمان دةكـرد و        
لةهـةموو شـتَى   , تيشـكى خسـتة سـةر مةسـائيلى زؤر طرنطـةوة     , جةنابى سةرؤكى حكومةت ثَيشكةشى كردن

, جةنابيشـى دووثـاتى كـردةوة   , كةهةموو اليـةكمان دووثـاتى دةكةينـةوة   , 112ماددةى طرنط تر مةسةلةى 
ــة و    ــةك نيي ــيض طؤِرانكاري ــوَلكردنى ه ــانى قب ــة , ئيمك ــةئجيليش نيي ــحالية  , ت ــاى خؤش ــة جَيط ــةوةى ك ــة , ئ ل

ئةو مةوزوعـة بةيـةك دةنطـى    , ثَيشنيارةكان هاتوونة ثَيش بؤ هةموار كردنى دةستوورى هةميشةيى عَيراق
هـةموو خـةَلك كـة قسـةيان لةسـةر ئـةوة       , بـة حزبـة سياسـيةكان   , حكومـةت ,  كوردستان، بـة ثةرلـةمان  طةىل

بـؤ دواخسـنت   , لةبةردةم هةموار كردنى دةستوورى عَيراق, هيض ثَيشنيارةك نيية, رةفزيان كردووة, كردووة
دةبـَى ئـةو ئيسـرارةو    , بـةاَلم دةبـَى ئَيمـة ئةوةنـدة لةسـةر ئـةوة رانةوسـتني       , 112يان طؤِرانكارى لةماددةى 

جــةنابى وةزيــرى , خــةبات بكــةين لــةِرَيطاى ئـةو ليذنةيــةى كــة دانــراوة , بةدواضـوونةمان بــةردةوام بَيـــت و 
جـةنابى  , ئـيش و كارةكانيـان بـةزوويي جَيبـةجَي بكـةن     , ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم ئةندامة لةو ليذنةيـة 

سـةرؤك بـؤ ئـةو ليذنانـة     , دِراَل بـةزووترين كـات  سـةرؤكى حكومـةتى فيـ   , كاك نَيضريظانيش ئاماذةى ثَيكـرد 
, دواى ئَيسـتا بةشـَيك لـة ئيشـةكان راوةسـتاوة     , كـة ثَيشـرت وةزيـرى دادى حكومـةتى ئيتيحـادى بـوو      , دابنَيت

ــتى دةِروا ــة    , بةسس ــةرؤكى نيي ــة س ــةو ليذنةي ــةوةى ئ ــةر ئ ــرؤذةى   : دووةم, لةب ــةمواركردنى ث ــةلةى ه مةس
, مةتةوةكة ئاماذةشى ثَيكرد لة وتةى سةرؤكى حكو, ةتَيك دةكةينةوةتةئكيد لةسةر حاَل, هةميشةيى عَيراق

ئةطـةر موافةقـةمتان كـرد لـةِرَيطاي ئـةو      , ئاليـةتى دةسـتوورةوة خـؤى مـوافيقني     ئةوةيش ئةوةية لـة رَيطـاي  
, بةماناى ئةوةى ئةو ئاليةتة ثَيمان دةَلَى هةرسَى ثارَيزطا ضؤن دةتوانَى رةفزى ئـةو دةسـتورة بكـات   , ئاليةتة

لةبـةر ئـةوة دةبـَى    , دةسـتوورةكة هـةموار نـاكرىَ   , هةروةها هةمواركردنَيك سـَى ثارَيزطاكـة موافةقـةت نـةكا    
لـةِرَيطاي  , بـة قبـوَلكردنى داواكاريـةكانى طـةىل كوردسـتان     , بة موناقةشـة , هةموو اليانةكان بزانن بة طيتتوطؤ

ئةطةر , دةبَى قبوَلى بكةين, و طيتتوطؤ كراوة باس كراوة, لةِرَيطاي حكومةتةوة, ثةرلةمانةوة لةِرَيطاي طةلةوة
ئــةو , هــيض شــتَيك نــاتوانن لةســةر طــةىل كوردســتان فــةرز بكــةن, نــا بــةو ئاليةتــة بَيــت كــة قبوَلمــان نــةكرد

مةسـةلةى ياسـاي نـةوت، ثَيويسـتة     , لةدانانى ليذنةكان جَيطاي خؤيةتى, ثَيشنيارانةى كة جةنابى باسى كرد
وةزارةتــى ثةيوةنديــدار لةحكومــةتى  لةطــةَل, ليذنــةى تايبــةت لــة ثةرلــةمان, ليذنةيــةكى تايبــةتى هــةبَيت
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وةكو , لةِرووى عةمةليةوة هةرضى ثَيويستة وةكو بريار, بؤ ئةوةى لة رووى ياساييةوة, هةرَيمى كوردستاندا
وتـة  بةنيسبةت ئةو ثـرؤذة ياسـاية نة  , بَلآ ئةمة داواكارى طةىل كوردستانة,  تةوصية ثةرلةمان دواتر بيدات

لـةو  , بؤ دةرضوون ياخود ئةو اليةنـةى كـة هـةموار بكـرَى لةدةسـتوورى هةميشـةيى عَيـراق       , لةبةردةم داية
زؤر ثَيشــنيار هةيــة كــة بدرَيتــة , سةرضــاوةكانى ئــاوة, مةســةلةى ئــاوة, ثَيشــنيارانةى كةهاتوونةتــة ثَيشــةوة

ــدِراَلى  ــةتى في ــةاَلتى حكوم ــةاَلتَيكى هاوبةشــ  , دةس ــتيدا دةس ــةش لةِراس ــة , ةئةم ــيالتَيكى زؤرى تَيداي , تةفص
لـة كوردسـتانيش   , فةقـةت لةكوردسـتان سةرضـاوةكةيةتى   , هةندَيك مةسائيل هةيـة حةصـرة بـؤ كوردسـتان    

لةبةرئـةوة ئـةوةش دةبـَى    , بةهيض شَيوةيةك ثةيوةندى بة حكومةتى فيداِراَلى عَيراقـى نييـة  , تةواو دةبَيـت
, ثَيشكةش بة ثةرلةماني بكات, رةئيى ياسايى بدات, بدات رةئيى فةنى, ليذنةكى تايبةت رةئيى لةسةر بدات

رةئيـى ثةرلةمانـة بـؤ ئـةو     , ئةمةش رةئيـى طـةىل كوردسـتانة   , ئةوةيش وةكو تةوصيةك بيدات بةو ليذنةية
ئـةو  , دةسةاَلتى تايبةتة بةكوردستانةوة كة لة دةستوورى هةميشـةيى دا هـاتووة  , ثَيشنيارَيكى تر, مةوزوعة

بـةهيض شـَيوةيةك رازي نـيني كـةم     , بـة حكومـةتى هةرَيمـةوة   , تايبةتن بة طةىل كوردسـتان دةسةاَلتانةى كة 
لةبـةر ئـةوةى حكومـةتى هـةرَيمى     , هةندَيك ثَيشنيار هاتونةتة ثَيشةوة قابيلي قبوَل كردن نيية, بكرَيتةوة

بيخاتـة الى   ناكرَى حكومـةتى فيـدِراَل لـةدانانى ئـةو سياسـةتى ئـةو بابـةتى       , كوردستان تايبةتى خؤى هةية
ئــةوا بةِراســتى ئَيمــة , وةك ثَيشــنيار كــراوة كــة زانكؤكــان سياســةتَيكى فيــدِراَلى مةركــةزى هــةبىَ , خؤيــةوة

دةسـةاَلتيان بـدةينَى و ئازاديـان    , خؤمشان دةمانـةوَى زانكؤكـان لـة كوردسـتان سياسـةتَيكى مةركـةزى هـةبىَ       
ةمانةوَى زانكؤكان بيدةينـة حكومـةتى فيـدِراَل    ضؤن دةكرَينت قبوَل بكةين كة شتَيك ئَيمة خؤمان د, بكةين

لــةِرووى ئــةوةى كــة , لــةِرووى عيلميــةوة غةَلةتــة, هــةم لــةِرووى زانكؤييــةوة, سياســةتَيكى مةركــةزى دابنــَى
يــان ئــةو , لــة بــاس كردنــى ئــةو ليذنةيــة, ئــةوةش ثَيويســت دةكــاتن, ئــةوة غةَلةتــة, ثَيشــَلكردنى دةســتوورة

سـانى ئةنـدامانى ليذنـة لـة هـةرَيمى كوردسـتان لةطـةَل ثسـثؤِرانى حكومـةتى          دةستوورة يـان لةاليـةن ياسانا  
مــن ئــةم خااَلنــة بةطشــتى , بيهَيــنن ئــةوةيش لةثةرلــةمان بكةينــة تةوصــية , هــةرَيم تــاوتؤى لةســةر بكــةن

دواتـر بطةينـة رةئيـةكى هـةموو     , بؤ رةئي دان لةسةرى, دةرطا دةكةمةوة بؤ موناقةشة, دةخيةمة بةردةمتان
ــردن  , كــة تــةعبري لــة رةئيــى ثةرلــةمان بكــات  , ةنانــةى ئةنــدامانى ثةرلــةمان ئــةو الي دةرطــاى موناقةشــة ك

 .دةستى بةرزبكاتةوة؟ نوقتةى نيزام فةرموو كاك ئارام, كَى دةيةوَى قسة بكات, دةكةمةوة
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشـنيار  , من لَيرة ناوى خؤم سةحب دةكةم, ان خؤشة قسة بكةنديارة ئةندامة بةِرَيزةكانى ثةرلةمان لةالي

بؤ ئةوةى زياتر قسة , دوو ناو دةست نيشان بكةن, لة فراكسيؤنةكان يةك, دةكةم كة خؤتان لة سةرؤكايةتى
 .سوثاس, بكةن
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر شـت هـةبوو لـةالى ئَيمـة وازح     , بـؤ ئـةو تةوزحيـة   , م دةكـةم ثَيشةكى سوثاسى سةرؤكى حكومةتى هـةريَ 
هـةمواركردنى  / يـةك , لَيرةدا ئَيمة دوو خاَلمـان لةثَيشـة  , بةاَلم بةهؤى ئةو قسانة زؤر شت وازح بوو, نةبوو

, ئــةو دوو مةســةلةية , 112مةســةلةى جَيبــةجآ كردنــى مــاددةى    / دوو, دةســتوورى هةميشــةى عَيــراق  
بؤيـة ثَيويسـتة ثةرلـةمانى    , ضارةنووسى ئَيستا و ئايندةى طةلةكةمان, ارةنووسازنهةردووكيان مةسةلةى ض

ضـونكة نوَينـةرى راسـتةقينةى    , سـةبارةت بـةو مةسـةالنة   , كوردستان هةَلوَيستَيكى روون و ئاشـكراى هـةبىَ  
, بكـات  ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان جـةختى لةسـةر  , لةم هةَلوَيستة ضةند خاَلَيك هةية, طةىل كوردستانة

رةت كردنــةوةى هــةموار كردنــى هــةر بِرطةيــةك كــة دةبَيتــة مايــةى كــةم كردنــةوةى دةســةاَلتةكانى  / يــةك
رةت كردنةوةى هـةموار كردنـى   / دوو, لة دةستووري هةميشةيى عَيراق هاتووة, هةرَيمى كوردستانى عَيراق

ئـةوةش  , هـةرَيم بـيَ   ةسةاَلتىهةر بِرطةيةك كة مايةى بةهَيز كردنى دةسةاَلتى ئيتيحادى لةسةر حيسابى د
رةت كردنـةوةى هـةر   / سـىَ , كة فيدِراَليةتةكة تـةنيا بـةناو دةمَينـَى نـةك بـةناوةِرؤك      دةبَيـتة مايةى ئةوةى

كة لةدةستوورى هةميشـةيى  , 112كة دةبَيـتة مايةى دواخستنى جَيبةجَى كردنى ماددةى , هةمواركردنَيك
كةمانـةوةى كوردسـتان موِرتةبيتـة بـة جيًََبـةجَى كردنىمـاددةى       تةئكيـد لـةوة بكرَيتـةوة    , عَيراق هـاتووة و 

ــوار, 112 ــات  / ض ــد بك ــَى تةئكي ــةمان دةب ــتى ثةرل ــثاندنى    , هةَلوَيس ــة ضةس ــدى ب ــة ثةيوةن ــةى ك ــةو خااَلن ئ
, ثةيوةنـدى هةيـة بـة ئازاديـةكانى تـاك و ئازادييـة طشـتييةكان       , ثةيوةندى هةية بة مافى مرؤظ, دميوكِراتى

ئةبَيتـة  , من ثـَيم وايـة ئـةو هةَلوَيسـتةي ثةرلـةمانى كوردسـتان      , ى هاوواَلتيانةوة هةيةثةيوةندى بةمافةكان
, ئةبَيتـة ثشـتطريى كـردن لـة هةَلوَيسـتى حكومـةتى كوردسـتان       , ثشتطريى هةَلوَيستى قيادةى سياسى كـوردى 

 لة راى طشـتى  لةهةمان كاتدا تةعبري, ئةبَيتة ثشتطريى كردن لة هةَلوَيستى كوتلةى هاوثةميانى كوردستان و
 .زؤر سوثاس, نامةوَى درَيذة ثَيبدةم, دووبارة زؤر سوثاستان دةكةم, دةكات

 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سـةرةتا  , بةخَيرهاتنى سةرؤك حكومةتى هةرَيمى كوردستان دةكـةم , دةست خؤشى ئةو كؤبوونةوةية دةكةم
كــة لةبةرذةوةنــدى , لةســةر هــةموو مــاددة دةســتوورةيةكان, تطريى كردنــى ثةرلــةمانلةســةر مةســةلةى ثشــ

, بــةهيض شــَيوةيةك لةطــةَل ئــةوة نيينــة, ثشــتطريى كــاك شــَيروان دةكــةم, طةلةكةماندايــة بــؤ هــةمواركردنى
وون بةِر, لةطةَل ئةوينة, ئةوانةى دذى بةرذةوةنديةكانى طةلةكةمانن, دةستكارى ماددة دةستووريةكان بكرَى

وةزارةتــى ناوضــةكانى دةرةوةى , ســةرةتا هــةموومان طــةىل كورســتان و , و بةئاشــكرايى هةَلوَيســت وةربطــرَى
لةسـةر هـةموو تـاكَيكى ئـةم كؤمةَلطايـة      , خبةينة ئةولةوياتى كارةكامنان لـةم رؤوة  112ماددةى , هةرَيميش

ربةى كارةكانى ترمـان دَينَيتـة   زؤ, 112جَيبةجآ كردنى ماددةى , بكةين و 112ثَيويستة دييتاع لةماددةى 
قيـادةى سياسـى طـةىل كوردسـتان     , بةهيض شَيوةيةك نابَى ئَيمة ئةو فرسةتةى بؤ طةلةكـةمان هاتييـة  , جَى و
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جــارَيكى تــر طــةىل كوردســتان ئــةو  , تــةنازول لــة تةعــديل كردنــى بــةدذى بةرذةوةنــدى خــةَلكى كوردســتان  
هـةم وةكــو  , هــةم وةكـو ثةرلـةمان  , طـاى تـر بطرينـة بـةر    ئَيمـة دةتــوانني ريَ , فرسـةتةى بـؤ هةَلناكةوَيتـةوةو   

ئـةوانيش مـةتاَلبيان هةيـة، دووقـؤَلى     , ض وةكـو نةتـةوة  , هةموو ثَيكهاتةكانى عَيراق ض وةكـو حـزب  , تةوافق
كؤمـةَل بـة   , يةك بـة يـةك  , لةطةَل ئةوانة رَيكةوتن مؤر بكةين, لةسةر مافةكانى، ثشتطريي مافةكامنان بكات

, كَى دان بةمافـةكانى نةتةوةكـةمان دةنَيـت   , انة ئَيمة لةطةَل هةموو ثَيكهاتةكانى عَيراقحةقى خؤم, كؤمةَل
ئَيمـة دةبـَى ئـيش    , فَلتـةرى زؤرى تَيدايـة بـؤ دواخسـتنى     112ديارة ماددةى , لةطةَل ئةوان رَيكةوتن بكةين

انةى كـة لةدةسـتوورى   بـةثَيى ئـةو مـاددة دةسـتووري    , بكةين بةِراستى، ئةو فَلتةرانة هـةموو بـةكاربهَينني و  
يـان هةركـةس   , هـةر كـةس لـة خـؤِرا    , 112وا ئاسان نيية تةئجيل كردنى ماددةى , عَيراقى فيدِراَلدا هاتيية

ديــارة ئــةوة دةنطــى , يــان هــةمواركردنى, 112يــان ضــةند كةســَيك مــاددةى , يــان حزبَيــك, بةكــةييتى خــؤى
ةها بةئاســان نــاطؤترَى و ثَيشــنيار دةكــةم  هــةرو, دةبــَى راثرســى لةســةر بكــرىَ , دةنطــى ثةرلةمانــة, خةَلكــة

بةِراسـتى ئـةمريكا تاكـة دؤسـس ئَيمـة      , دةسةاَلتى كوردستان زياتر كـار بكـات و لةطـةَل ئـةمريكا قسـة بكـات      
ــة ــةماوة  , بووين ــتايةتية ن ــةو دؤس ــةر ئ ــازامن ئةط ــةين , ن ــةييان لَيبك ــة طل ــة  , حةق ــى ئَيم ــونكة زؤر لةباوش ض

ئَيمة زؤر لةسةر هـةموو مةسـةلةكان لةطـةَل ئـةمريكا     , حةقة لَيبكةين ئةو طلةيةيان, ئيسراحةتيان كردووة
بودجةيةك بـؤ  , جارَيكى تر دووبارة ثَيشنيارم كردووة, خاَلَيكى تر ثَيشنيار دةكةم, رَيك و ثَيك بووينة لَيرة

ــَيني  ــةركووك دابن ــتان  , ك ــةرَيمى كوردس ــةى ه ــتان    , لةبودج ــةركووك لةكوردس ــَيوةيةك ك ــةهيض ش ــونكة ب ض
حكومـةتى توركيـا ثـاش ضـةندين     , تةماشـاى دةوربـةر بكـةين   , ئَيمة دةبَى ئةوةمان لةبري بَى, كرَيتةوةجيانا

ئَيمـة  , مانطانـة دايـدةنَيني  , ئةطـةر هـةزار دؤالريـش بـىَ    , ئَيستا بودجةيةكى تايبةتى هةية بـة مووسـلَ  , ساَل
, ةو ناوانة كة لةكةركووكمان ناوةبؤ ثشتطريى كردن ل, ضةندين ناومان لَيناوة, واَلتى خؤمانة, شارى خؤمانة

بؤ طَيِرانةوة لةسةر كـةركووك و ثارةمشـان   , بةتَيكِرا بودجةيةك ديارى بكةين, حةقة لةو بودجةى دةستمان
,  خـاَلَيكى تـر  , ئَيستا باوةِر ناكةم هيض مةترسيةكى طةورة لةسةر بةِرَيوةبردنى ئيدارةى دروست بكات, هةية

ئةو كؤبوونةوةى كردوويةتيان لة ثشتى ثةرلةمان و حكومةتى , المى دةكةمداوا لة كوتلةى يةكطرتووى ئيس
 .سوثاس,لةثَيش ثةرلةمان, حةزدةكةم لَيرة وةاَلم بدرَيتةوة, بةمةستى ضى, هةرَيمى كوردستان

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, زؤر سوثاسيش بؤ ئـةو روونكردنةوانـة  , كةموةزيرة بةر ٍَِيزةكان دة, سةرةتا بةخَيرهاتنى سةرؤكى حكومةت
, و سـةروةرى بـىَ  , خاك, يان  هةر دةوَلةتَيك ثَيكهاتة ئةساسيةكانى خةَلك, من ثَيم واية ئةطةر هةر كيانَيك

لةدةسـتوورا كوردسـتان   , ئَيستا  لةم دةستوورة خـةَلك و سـةروةريةكة تةسـبيت بـووة    , لةهةرَيمى كوردستانة
ئيقرارى ئـةوةش كـراوة كـة    , ثَيكهاتةيةكى ئةساسية لة ثَيكهاتةكانى عَيراق و, ق وبةشَيكى ئةساسية لةعَيرا

هةرَيمَيكى تايبةتيية و لةو رؤذةى كة دامةزراوة خؤى و بِريارةكانى هةمووى ثةسةندن , هةرَيمى كوردستان
ى ئــةو كــة ديــار, كــة ديــارى كردنــى ئــةو ســنوورة دةكــات 112بــةاَلم مــاوة مــاددةى , و جَيطــاى رةزامةنــدين
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يةعنى ديارى كردنى ئةو سنوورة ثَيى دةوترَيت سنوورى , لَيرةداية 112طرنطى ماددةى , مةسةلةية دةكات
, زياتر قسةى لةسـةر دةكرَيــت و  , لةبةرئةوة طرنطى ئةو ماددةية لَيرة بةديار دةكةوَيـت, هةرَيمى كوردستان

, يتتوطؤى لةسةر دةكرَى و قسةى لةسةر دةكرَىط, هةندَى جار ئةو ماددةية لةاليةن ثَيكهاتةكانى ترى عَيراق
بةاَلم جياوازى ناوضـة رزطـار كراوةكـانى هـةرَيمى     , بؤ هةموو عَيراقة 112راستة ماددةى , لة جَيطاى ترةوة

ئةطـةر طرفتـَى لـةنَيوان رمـادى و كةربـةال      , لةطةَل ناوضـةكانى تـرى عَيـراق زؤر جيـاوازى هةيـة     , كوردستان
, بةاَلم هةرَيمى كوردستان ئةو ناوضة دابِراوانة هةمووى ثر لة دانيشـتوانة , رايةئيدارية لةسةر سةح, هةبَى

بــةاَلم ئــةو , هـةم ئيســتيتتا , هــةم ئيحصــا و, هــةم تـةتبيع , يـةعنى هةرســَى بِرطةكــةى تيـا جَيبــةجآ دةكــرىَ  
ئةوة , هةمووى ئيدارين هيض يةك لةمانة نايطرَيتةوة, ئةيطرَيتةوة 112شوَينةى كة لةعةرةبستانة ماددةى 

ئــةم دوو فةقةرةيــة كــة , يــان دوا خبرَيــت, يــا الواز ســةير بكــرَى 112نــةبَى بــةبيانوو بــؤ ئــةوةى مــاددةى  
منـيش دةنطـم   , فعلةن هيض شـتَى نـةكرىَ   112تةعديلى دةستوور و ماددةى , سةرؤكى حكومةت ديارى كرد

نى ئـةو شـلية لةسـةحافة    يـةع ,  فعلـةن هـيض شـلى و هـيض شـتَى نـةكرىَ      , دةخةمةثاَل دةنطى ئةو دوو برايـة 
ئةمـةش ئةيـةوَآ رؤشـةنبرييةكى جـدى لةاليـةن      , لةتةحليل كردنـة , لةقسةكردنة, لة ضاو ثَيكةوتنة,  ديارة

, مةســةلةى ئــاوة, يــان ثةرلةمانــةوة طرنطــى ثــَي بــدرَى بــةم مةســةلة طرنطانــة , مةرجةعيــةتى حكومةتــةوة
ى واى ثَيبدرآ ئةوة كةئةبَيتة بِريار خةَلكيش طرنطيةك, مةسةلةى دةسةاَلتى ئةقاليمةكانة, مةسةلةى نةوتة

لةبةرئـةوة  , كـة ئةمـة حقيقةتـة و ئةمـة راسـتة     , ئيستعدادَيكى بؤ دروست ببَى و قـوةتَيكى بـؤ دروسـت بـىَ    
مـن ثـَيم   , ثةرلةمان بِريارَيكى وازح و سةريع بدات لةسةر ئةو مةسةلة طرنطانة, منيش ئةوةم زؤر ال طرنطة
شتَيكى تر ئـةوةى كـة ئَيسـتا دانـراوة لةمـة بـةهَيزتر و موتـةفيق عةلـةيهى تـر          , وا نيية تةئجيلى دةستوور

شتَيكى بةهَيز تر و ضاكرت لةوةى كـة  , لةبةر ئةوة اليةنةكان بةهيض جؤرَيك لةسةر ئةوة كؤك نابن, دابنرَى
بـةهيض  , جةختى لةسـةر بكـةين  , بكةينة ئةساسَيكى زؤر طرنط 112ماوة ئَيمة ماددةى , ئَيستا دانراوة ببَى

ئـةو سـَى قؤناغـة كـة بِريارةكـة دراو      , بِريارةكان لةكاتى خـؤى بـدرىَ  , جؤرَيك مةجاىل ئةوة نةدرَى دواخبرَى
ئةطـةر دواشـبخرَى جَيبـةجآ    , بِريارةكـة لـة وةختـى خؤيـان بـدرىَ     , 11و قؤنـاغى مـانطى    2قؤناغى مانطى 

بِريـارى ئيحصـا    2كة لـةمانطى  ,  لةسةر ئةوةئَيمة دةبَى زؤر ثَيدابطرين , نةك بِريارةكة, كردنةكة دواخبرَى
 .سوثاس, يان تةنيتيزةكة بَى, ئةوا رؤتينةكة بَى, ئةطةر خؤى دواكةوَى, ئيستيتتا بدرَى 11لةمانطى , بدرَى

 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سـةبارةت بــة  ,دوو بابـةت عــةرز كـرا  ديــارة لَيـرة  , دواى بـةخَيرهاتنى سـةرؤك وةزيــر و وةزيـرة بـةِرَيزةكان     
دةمَيكـة  , لة ثةرلةمانى كوردسـتان كـة ليذنةيـةكى كاتييـة      112من تةوقعم دةكرد ليذنةى , 112ماددةى 

, ضــااَلكى خؤيــان, راثؤرتيــان هــةبا, كــاري زؤريــان كــردووة, جــَيطريى ســةرؤكى ثةرلــةمان ســةرؤكايةتى دةكــا
نوَينـةرى سـةرؤكى هـةرَيم بـؤ     , بـؤ ئـةو كؤبوونةوةيـة    وةزعةكـة خبةنـة روو  تةصةوِري خؤيان ئةوانيش بـا  

ئـةوانيش يـان   , هةنـدَى حـةقائيقى تـاَل ئةخاتـة ِروو    , لةئيعالم زؤر بةِرةشبينى باسى ئةكات,  112ماددةى 
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يان وانينة، وةزير كاك حممد ئيحسـان دةبوايـة روون   , راسنت دةبَى لةسةريان رابوةستني ضارةسةريان بكةين
ضـيرت بـةردةوام   , ئةطةر راسنت ثَيويسنت ئَيمـة هةَلـةكانى خؤمـان راسـت بكةينـةوة     , باكردنةوةى لةسةر كرد

وةكـو يـةكَى لـةبرادةران شـيعارَيكى      112ثـَيم باشـة لـة مـاددةى     , ديـارة زؤر بـاس دةكـرىَ   , نةبني لةسةريان
بووين تـاكو  سةبارةت بة ئةو دةستوورةى كة زؤر ثَيـوةى مانـدوو  , (التأجيل، ال تعديل، التعطيل)هةَلطرتبوو 

لةدةسـتورى   110بـةناوى مـاددةى   , دواى ئيسـتيتتاي دةسـتوور ماددةيـةك زيـاد كـرا     , بةو نةتيجةى طةيشـت 
بــؤ رةزامةنــدى عةرةبــة  110مــاددةى , ئــةوة دةبــَى مــةعلوم بــَى لةاليــةن ئةنــدامانى ثةرلــةمان, فيدِراَليــدا

ماددةيـةكى  , دوايـي ئيزافـة كـراوة   , اقسونيةكان بوو ماددةيةكة ئيستيتتاي لةسةر نةكراوة لةاليةن طةىل عَير
كةباسـى تةعـديلى   , 106ضؤن دةبَى عيالقةى رةبـت بكـةين لةطـةَل مـاددةى     , كاتيية موقةيةدة, ئيستسناية

, من ثَيم واية نوَينةرانى ئَيمة لةو ليذنةية تةفسريَيكى باشيان نةبووة, دةستوور دةكات لةحاَلتَيكى ئاساييدا
بـة ئامـاددةبوونى   , ةيةكـةم كؤبوونـةوة كـة لَيـرة لةثةرلـةمانى كوردسـتان كـرا       ل, بؤ تَيطةيشنت لةتةعديلةكة

ضــؤن دةبــَى مــةبادئي ئةساســى  , مــن ئيعــترِيازم دةِربــِرى , ئةجنومــةنى نوَينــةران لــة ئةجنومــةنى نوَينــةران 
اَلم بة, دةَلآ هيض تةعديلَيك نايطرَيتةوة 116ماددةى , هيض تةعديلَيك نايطرَيتةوة, دةستوور تةعديل بكرَى

رؤذى , كةضــى ئَيســتا هاتوونــة, هــةمووى تةعــديل دةكــات 112بــرادةران جوابيــان دامــةوة وتيــان مــاددةى  
ضـونكة مـاددةى   , نةدةبواية ئةساسى دةستور تةعديل كربواية, شةممة ئَيمة كؤبوونةوةمان لةطةَليان هةبوو

مةســوكيان بــةو تةفســرية دةبوايــة جةماعــةتى ئَيمــة تة, ئــةو دوو تةفســرية جيــاوازة, ديــارى كــردووة 106
نـابَى ئـةو   , حقـوقى ئيقلـيم تةعـديل بكـا    , بؤى نيية مةبادئي ئةساسى تةعديل بكا 110ماددةى , كردبواية

بؤ ئةوةى قبوَل بكرَى يان , ئَيستاش راثؤرتةكة ثَيشكةشى ثةرلةمانى بةغدا كراوة, شتانة تةعديل بطرَيتةوة
, ئةطةر رؤيشت تةنها يةك كارمتان لةدةستماوة, ةوانةية بِروال, ئَيمة رةفزى دةكةين بةموتَلةقى, رةفز بكرَى

, ى دةنطـدةرامنان دةنطـى ثَينـةدةين و رةفـزى بكـةين      3لةسـةر   0كة بتوانني , ئةويش ئةو سَى ثارَيزطايةية
ضـونكة  , ئَيستا ئَيمةى كردؤتة حكومى زاتيـةكى موحتـةِرةم  , ئةو تةعديالتةى كةكرا زؤر زؤر مةترسى دارة

هةرضةند صاَلحيةتى حةصِرى زياد بَى صاَلحيةتى هةرَيمـةكان  , حياتى حةصرى زياد كردووةصال/ يةكةم
ـــتةوة , دةطةِرَيتــةوة ســةر صــاَلحياتى حةصــِرى , هةنــدَى صــاَلحياتى موشــتةريكة هةيــة / دووةم, كــةم دةبَي

موومان ثَيويسـتة هـة  , كةواتـة ئةمـة شـتَيكى زؤر خـراث بـووة     , صاَلحياتى ئةقاليمة ئةويش كةم كراوةتـةوة 
 .زؤر سوثاس, هةتا سةر نةطرَيت, بةيةك دةنط رةفزى بكةينةوة

 :بةِرَيز كرخى جنم الدين نورى الدين
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةِراســتيدا , ثَيشــةكى بــةخَيرهاتنى جــةنابى ســةرؤكى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان و هاوكــارانى دةكــةين 
سوثاسـى هـةموو ئـةو برادةرانـة دةكـةين كـة بةجـدى        , اوةديارة ئيشى زؤرى لةسةر كـر , ئةوانةى كة باسكرا

لةهةمووى زياتر بؤ ئَيمة كاريطةر تـرة مـاددةى   , بةاَلم ئةوةى ئَيمة ثَيمان موهيمة, ضوينة ناو ئةو بابةتانة
 112ئَيمـة وةكـو توركمـان مـاددةى     , ئةو قسةى كة دةكةين ئةوة نيية كة ماددةكانى تر طرنطى نيية, 112
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ئَيمــة لةمَيــذووى رابردوومانــدا لــةو موعاناتانــةى كــة خــةَلكى عَيــراق بةطشــتى و   , رنطــةنوقتةيــةكى زؤر ط
ئَيمــةش خــةَلكمان , ئَيمــة بةشــَيكى ضــاكمان هــةبوو لــةو موعاناتانــة  , كوردســتان بةتايبــةتى ضَيشــتوويةتى 

, رانــةهــاتووة بــؤ قــةرةبووى ئــةو زوَلــم و زؤردا  112ئَيســتا مــاددةى , طونــدمان رووخــاوة, لةســَيدارة دراوة
ئـةو  , لةكات و ساتى خؤى جَيبةجآ بكـرىَ  112ماددةى , لةِراستيدا ئَيمة بؤية جةخت لةسةر ئةوة دةكةين

ئَيمـة وةكـو توركمـان دووبـارة داواكـارى ئـةوةين كـة بـةهيض         , زوَلم و زؤردارية بةشَيكي قـةرةبوو بكرَيتـةوة  
ةو ماددةيــة لــةكات و ســاتى خؤيــدا ئــ, بــةهيض اليةنــةك دةســتكارى ئــةو ماددةيــة بكــرىَ , شــَيوةك رَينــةدرَى

لةبةر ئةوةى ئَيمة ثَيمان واية توركمان طـةورةترين موسـتةفيد دةبـَى لةجَيبـةجَى كردنـى      , جَيبةجَى بكرَى
ئـةو خةَلكانـةى كـة تـةهجري     , ئـةرازى زراعيـةكامنان دةطةِرَيتـةوة   ,  طوندةكان ضاك دةكرَينةوة, ئةو ماددةية

ــىَ   ــةزؤرة مل ــوون ب ــةوة , كراب ــان   بطةِرَين ــاثريى خؤي ــاب و ب ــوَينى ب ــةو    , ش ــة و ئ ــةو ئريهابي ــةوةش ئ ــة ل جط
خـةَلكى ئَيمـةش زؤر بةئاسـايانة دةتـوانن ذيـانى خؤيـان بةسـةر        , ناسةقامطريةش لةوَى هةية كؤتـايى ثَيـدىَ  

بـةاَلم دذى جَيبـةجَى   , ناتوانني تةفسري بدةينة هةر اليةنـةك كـة خـؤى بـة ثةرؤشـى توركمـان دابنـىَ       , بةرن
ئَيمــة لَيــرة دووثــاتى , ئــةوة عيالقــةى بــة بةرذةوةنــدي طــةىل توركمانــةوة نييــة , بــَى 112 كردنــى مــاددةى

دةبــَى , لةبةرذةوةنــدى توركمــان دايــة 112مــاددةى , كــة رةئيــى زؤربــةى زؤرى طــةىل توركمانــة, دةكةينــةوة
 .زؤر سوثاس, بؤ ئةوةى ئَيمةش سوودمةند بني تيايدا, لةكات و ساتى خؤيدا جَيبةجَى بكرَى

 :ذ شابا ججيَيز طةالوَيبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

من ثَيشةكى دةست خؤشى دةكةم لة جةنابى سـةرؤكي  , بةخَيرهاتنى سةرؤكى حكومةت و هاوكارانى دةكةم
, طؤِرانكاريـةكانى دةسـتوور  / دووةمـني , بةدواداضوونى مةوزوعةكانـةوة , حكومةت بؤ ثَيكهَينانى ئةو ليذنانة

ئةكيـد بـؤ بـةرةوثَيش    , يان داواكراوة كة ئةو ماددةية ئيزافة بكرَى لةدةستورا, دةكرَىكاتَيك كة طؤِرانكارى 
كة مـافى هـةر تاكةكةسـَيك تيـا     , دةستوورَيك داوا دةكةين بطؤِردرَى, ضوونى دةستوورةكةية نةك دواخستنى

لةثَيكهاتـةكانى  تَيـك  هةرنةتةوةيـةك لةهـةر ثَيكها  , مافى هةر تاكةكةسَيكى تيـا مـةزمون بَيـت   , ديارى كرابَى
ــراق  ــةىل عَي ــةكانى, ط ــاددةى  , لةهةمووبةش ــبةت م ــة     112بةنيس ــةو ماددةي ــة ئ ــن ك ــةوة داي ــةَل ئ ــة لةط ئَيم

ئَيمـة  , ماددةيـةكى دةسـتوورية وِرَيطـا ثَينـةدرَى دواخبـرىَ     , لةكات و ساتى خؤى جَيبـةجآ بكـرىَ  , دوانةخرَى
بـةثَيى ئـةو وةحـداتى ئيداريـةى     , ةسـتوورو ى د 105بةثَيى ماددةى , وةكو نةتةوةى طةىل كلدان و ئاشوورى

, كة بةقةرارَيك لـة حكومـةتى ديكتـاتؤرةوة دةرضـوو    , بةتايبةتى لةسةر نةينةوا, كةهةيتمان دةمان درَيتةوة
بةناوى شةريكةى جابر بن , ية 112منونةتان بؤ دةهَينم قةِرارى , هةزاران ثارضة زةوى دراوة بةخةَلكانَيك

, ةزاران ثارضة زةوى دابةش كراوة بـؤ خـةَلكانَيك كـة هـى دةرةوةى ناوضـةكةن     بةه, حيان لةناوضةى تلكَيف
 .زؤر سوثاس, بؤ هةموو ناوضةكانةوة, ئةطةر ئةو ماددةية تةتبيق بكرَى
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 (:ديلمان ئامَيدى)بةِرَيز حممد صاحل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثشـتطريى ثَيشـنيارةكةى دةكـةم بـؤ     , دةكـةم و  ثَيشةكى بةخَير هاتنى سةرؤكى وةزيران و وةزيرة بةِرَيزةكان
تـاكو  , زؤر سوثاسى دةكـةم بـؤ ئـةوةى ئـةو مةعلوماتانـةى طةيانديـة ئَيمـة       , دورست كردنى هةر ضوار ليذنة

تا ئَيستا لةسـةر  , نةك تةنها ئَيمة بةَلكو خةَلكى ديكةش ئةو مةعلوماتانةى نيية, بةِرَيطاي مة بطةنة خةَلك
بــةِرةئيى مــن , ى كــة هةينــة لةبــةينى حكومــةتى هــةرَيم و حكومــةتى ناوةنــدى ئةطــةرةكان و مةشــاكيلةكان

ضونكة قؤناغى يةكةم كة دةبوايـة  , جَيبةجَى نابَى 0222تا كؤتايى  112ماددةى , ئةطةرى ئةوة لةئاراداية
ئةوة دةضينة مانطى حةوت، قؤناغى دووةميش رةنطة هـةمان  , جَيبةجَى نةبوو, لةمانطى ئادار جَيبةجآ بَى

, ياتى خؤمـان دابنـَيني بـؤ جَيبـةجَي كردنـى ئـةو ماددةيـة       وةلـ لةبةرئةوة ئَيمـة دةبـَى ئةو  , اَلةت وةربطرىح
ئَيمة زةروريـة كـة   , لةئةولةوياتى ثةرلةمان و حكومةت و طةىل كوردستان و هَيزة سياسيةكان هةمووى بَيت

نــابَى  , ئيستسـنا دةكـا   106هةرضـةندة مـاددةى   , جـةخت لةسـةر مةباديئـة سـةرةكيةكانى دةسـتوور بكــةين     
ــرىَ  ــارى بك ــرؤظ و     , طؤِرانك ــةرةكيةكانى م ــة س ــوكراتى و ماف ــتةمى دمي ــةم سيس ــةى يةك ــةوة بةدةرج ــةاَلم ئ ب

ضـونكة جَيبـةجَى   , زةرورية كة هةر بـةردةوام بـني لةسـةر جَيبـةجَي كردنـى      112لةماددةى , ئازادييةكانة
ــؤِرانى ناوةِرؤكةكــةى , نــةكردنى ــان ط ــةرةكى دة, ي ــارَيكى س ــة و  هؤك ــى وةزعةك ــاتر ئــاَلؤزتر كردن ــؤ زي , بــَى ب

, ى من حكومةتى هةرَيم دةبَى هةوَل بداتسةورتة بة, سةرنةكةوتنى ثرؤسةى سياسى لةعَيراق هةمووى دا
حزبـةكانى ئَيمـةش دةبـَى لةطـةَل     , يارمةتى و هاوكارى نةكراينة, لةو ناوضانةى كةتائَيستا حةسم نةبووينة

ثرسيارَيكم لةسـةرؤكى وةزيـران   , ةيوةندةيةكانيان توندتر و قايم تر بكةنخةَلكانى رةسةنى ئةوَى زؤرتر ث
ئةوةتـة تةصـِرحياتى   , نـني  112تةنها خةَلكى عَيراق يـان حزبـةكان دذى جَيبـةجآ كردنـى مـاددةى      , هةية

دةورى ئةوانــة ضــةند دةبــَى لةســةر تــةئخري بــوونى جَيبــةجآ كردنــى ئــةو  , يــوئَين, خــةليل زاد، بــةريتانيا
 .زؤر سوثاس ,ماددةية

 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بــؤ ئــةو روونكردنــةوةو , ســةرؤك حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان, زؤر ســوثاس بــؤ كــاك نَيضــريظان بــارزانى
ال تعدديل و ال تأجيدل و ال   )بـؤ ئـةوةى بةِراسـتى ضـيرت نـةَلَيني      , تةوزحياتة جديانةى كـة ثَيشكةشـى كـردين   

لـةكاتى دانيشـنت   , بؤ ئةوةى ثشـتيوانى لةسـةركردايةتى بكـةين   , بضينة قؤناغى ئيجرائاتى جدى و, (تعطيل
و ماددةكانى  تريش تةعديل بكـةن يـان   112لةسةر مَيزى طيتتوطؤ بةرامبةر ئةوانةى كة دةيانةوَى ماددةى 

ِراطةيانـدنَيك ئيعالنـى   هيـوادارم لة , من ضـوار خـاَل دةخةمـة بةردةسـتى ثةرلـةمانى كوردسـتان      , دواى خبةن
كـة بـةئيلتيزاماتى   , با ثةرلةمانى كوردستان بةِراشكاوى ئيدانـةى حكومـةتى مةركـةزى بكـات    / يةكةم, بكات

بــا رابطــةينَى كــة ثةرلــةمانى  / دووةم, 112خــؤى هةَلنةســتاوة ســةبارةت بــة جَيبــةجَى نــةكردنى مــاددةى  
ضــيرت , وورى هةميشــةيى و جَيبــةجَى كردنــىثابةنــدة بــة دةســت, نوَينــةرى خــةَلكى كوردســتانة, كوردســتان
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بةتايبـةتى لـةو بِرطانـةى كـة ثةيوةنـديان بةخـةَلكى كوردسـتانةوة        , لةتواناي نةماوة دةستوور ثَيشَيَل بكرَى
, كـة خوازيـارى نـني   , كةناضارمان نةكـةن هةنـدَى بِريـار وةربطـرين    , بؤية بؤ طشت اليةك رادةطةينني, هةية

بـا طشـت اليـةك ئـةوة تَيبطـا      / سـَييةم , َيتة سةر ئةستؤى دةسـةاَلتى ناوةنـد  ئةوكاتيش بةرثرسيارةتى دةكةو
بةئةركى مَيذوويي خؤى هةَلسـتاوة سـةبارةت بـة    , ثةرلةمانى كوردستان و سةركردايةتى هةرَيمى كوردستان

ــراق   ــدةى عَي ــراق و ئاين ــةبارةت      , عَي ــة س ــةر ئَيم ــان بةرامب ــةى خؤي ــة دواى رؤذ متمان ــةردا رؤذ ل لةبةرامب
بؤيــة ئَيمــة , ســةبارةت بــة دةســتوورو مافــةكانى خــةَلكى كوردســتان لةدةســت دةدةن, تيزاماتى خؤتــانبــةئيل

رايدةطــةينني ئــةو ماوةيــة  , بــؤ ذيــانَيكى يةكســان و برايانــة , لةثةرؤشــيمان بــؤ عَيراقَيكــى فيــدِراَل و ئــارام 
طَيِرانــةوةى ئــةو , و ئةطــةر جــدى بــن لةثابةنــدبوونيان بةدةســتوورة, لةبــةردةميان مــاوة هَيشــتا كــةم نييــة

داوا لةســةر كردايــةتى / ضــوار, ِرةوانــةوةى ئــةو نيطةرانييــةي كــة خــةَلكى كوردســتان هةيــةتى, مومتانةيــةو
دةرطـاى  طيتتوطـؤ كـردن    , كة بةزووترين كات ضارةسةرى ئةو مةسةالنة بةاليةك دا خبـات , كوردستان بكةين
دةرطـا بكاتـةوة ئـةويش بـة ثةلـة جَيبـةجَى        داخبـا و تـةنها يـةك    112تـةئجيلى مـاددةى   , بةِرووى تةعـديل 

ضيرت ئـةمِرؤ بـة بـةيانى و    , هةروةها داوا لةسةر كردايةتى سياسى كوردستان دةكةين, 112كردنى ماددةى 
بؤيـة ثَيويسـتة بـري لـة     , ضونكة ئةو ماوة كةمـةى مـاوة بةشـى ئـةوة ناكـات     , بةيانى بةدوو بةيانى نةسثَيرَى

دةست لةكاروبارى بةغدا , ثةرلةمانى كوردستان ناضار دةبَى داواتان لَيبكاتئةطينا , ئيجرائاتى جدى بكاتةوة
 .زؤر سوثاس, هةَلبطرن و بطةِرَينةوة كوردستان

 :بةر َيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــةم      ــةِرَيزةكان دةك ــرة ب ــران و وةزي ــةرؤكى وةزي ــةخَيرهاتنى س ــةرةتا ب ــة    , س ــةو كَيش ــارةى ئ ــةت دةرب حقيق
من ثَيم وانيية هـةر مةسـةلةيةكى دةسـتوورى    , طريفتانةى كة ئَيستا رووبةِرووى خةَلكى كوردستان بؤتةوةو

دةيـةوَى ثرؤسـةى سياسـى    : ثيالنَيـك , ثيالنةكة لةدوو اليانةوة وةية, ثيالنَيكى هةرَيمى نَيودةوَلةتيية, بَيت
, انـةى كةدروسـت بـووة لـة كوردسـتان     لةهةمان كاتدا بةمةبةستى كةم كردنةوةى ئـةو كي , لةعَيراق ثةك خبا

زيـاتر  , ثةرلـةمانى كوردسـتان  , حكومـةتى هـةرَيمى كوردسـتان   , ئةزموونى كوردسـتان , ئةو واقيعةى كةهةية
ئةويش لةاليـةن ئـةو حموةرانـةى كـة دذ بـوونى      , لةاليةن واَلتانى داطريكةرانى كوردستان بةرجةستة ئةكرَى

ــرة   ــةمريكان لَي ــاتنى ئ ــةمريكا و ه ــةك, ئ ــدا    لةالي ــةرى هةَل ــر س ــةرهةَلدانَيكى ت ــة س ــة ل ــة دوايان ــر دوا ب , ى ت
كة ثشـتيوانيان كـرد لـة    , يان واَلتانى عةرةبى سونة, دؤستى ئةمريكان, لةحموةرَيكى تر جَيطايى نيطةرانيية

ئـةويش ثـةك كـةوتنى ئـةو ثرؤسـةى سياسـيةية نةخشـةى سياسـى يـاخود لةدةسـتوورى           , بةرةيةكى سياسى
ئـةوة مـن ثـَيم    , مةبةستى كةم كردنـةوةى مافـةكان و خواسـتةكانى طـةىل كوردسـتان     بة, هةميشةيى عَيراقدا

سةرؤكايةتى حكومـةت ثَيداضـوونةوةى   , سةرؤكايةتى ثةرلةمان, واية لَيرة دةبَى سةركردايةتى سياسى كورد
ا زيــاتر دانوســتاندن  لةطــةَل دؤســتةكامنان لةطــةَل ئــةمريك  , لةئاســتى ثةيوةندةيــةكانى دا بكــات , لــةناوةخؤ

خةريكـة وردة وردة  , ديقةت بدةين مةسةلةى راثـؤرتى بيكـر و هـامَلتؤن، ثَيداضـوونةوةيةك بكـةين     , بكةين
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ئيدارةى ئـةمريكا لـةو دوا بةدوايـة زؤر    , ئةوة لة سرتاتيذيةتى بؤش, بةبَى دةنطى بيانةوَى جَيبةجَيي بكةن
برَيمــةر لَيدوانــةكانى جَيطــاى , اليــةكى تــر راثــؤرتى بَيكــر هــامَلتؤن خةريكــة جَيبــةجآ بكــرىَ , روون نييــة

لةاليــةكى تــر ئــةو ليذنةيــةى تايبــةت بــوو بــة لَيكؤَلينــةوةى  , طــةورة بةرثرســان بةشــَيوةيةكى تــر, طومــانن
ئــةوانيش ئاماذةيــةكى تــرة بةتايبــةتى كــة , نَيودةوَلةتيــةكان بــة قةيرانــة تايبــةت، بةتايبــةت لَيكؤَلينــةوةي

خـةليل زاد كـة داوا دةكـات كَيشـةى كـةركووك بدرَيتـة نةتـةوة         مةسـةلةى , لةكَيشةى كةركووك ئةكؤَلَيتـةوة 
بـؤ رواندنـةوةى هـةموو ئـةو     , ئةوةش طومانَيكى تر لةالى خةَلكى كوردستان دروست دةكـات , يةكطرتووةكان

, ضـونكة تاكـة دؤسـتيان ئَيمةيـة    , من ثَيم باشة دانوستاندنَيكى جدى لةطةَل ئةمريكيةكان بكرَيت, طومانانة
نى هةموو ئةو كَيشة هةَلواسراوانةى كة لةعَيراق كاك نَيضريش فـةرمووى كـة دانوسـتاندنَيكى    بؤ ديارى كرد

مـن ثَيشـنيار   , من ثَيم واية لةو رؤذة بَيـت , بةشَيكى دانوساندنةكان لةطةَل ئةمريكيان بووة, جديان كردووة
تى لةمةَلبةنـد و لـق   بةتايبـة , ثَيداضوونةوةى يةكـةم لـة ئاليـةتى كـةركووك بكـةين      112دةكةم بؤ ماددةى 

ئــةوة ضــونكة خــةَلكى , خؤيــان دوورخبةنــةوة لةحزبــةكان, ثَيويســتة يةكســانطرييةكى بــةهَيزتر يــان هــةبىَ 
دا  112ثَيويسـتة لـةماددةى   , كةركووك ناِرةزايى خؤيان لةم رووةوة دةردةبِرن، ئةم ثَيداضـوونةوةية بكـرىَ  

, ةى هاوردةكـان هةنـدة ئَيمـة ثَيـى ثـَي دانـةطرين      ثَيشبخرَين شـار و شارؤضـكةكان و ئيـدارة و مةسـةل    , هةنة
بؤ ئةم مةبةسـتةش طـةىل كوردسـتان    , ئةو كَيشةية بةميللى بكةين, طَيِرانةوةى ئاوارةكان بكةينة ئةولةويات

مـن ثَيشـنيار دةكـةم كؤنطرةيـةكى     , لـةقؤناغَيكى ناسـكداية  , لة باشورى كوردستاندا هةِرةشةيةكى جدى داية
هَيَلـة سـوورةكان دابنـرَى بـؤ     , لةاليـةكى تـر ئـةو بةرانـةى كـة دروسـت دةكـرَين       , وةنةتةوةى ببسرتَى بـؤ ئـة  

, ئةمـة حكومـةتى هـةرَيم بةجـدى لةسـةر ئـةوة راوةسـتآ       , ئةوانةى لة بةرذةوةندى ئاسايشـى نةتـةوة نينـة   
 .زؤر سوثاس, ثةرلةمان بةجدى لةسةر ئةوة راوةستَى

 :بةِرَيز حمسن على أكرب
  .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةسـت خؤشيشـى لَيدةكـةم بـؤ ئـةو      , سةرةتا بةخَير هاتنى سةرؤكى حكومـةت و وةزيـرة بـةِرَيزةكان دةكـةم    
كة لةدةستوورى عَيراقةوة , بةِراستى من ئةمةوآ باس لةو داخوازايانة بكةم, هةموو كارانةى كة كردوويانة

ثووضـةَل  , لةدةسـتوورا هـاتووة   ديارة جةوهةرى خةباتى كوردستان لةثَيناوى ئةو ماددانـة بـووة كـة   , هاتووة
ئـةطينا ئـةوةى ئَيسـتا هةيـة ئـةو      , كردنةوةى ئةو ماددانة بةواتاى ئةوةية كـة طـةىل كـورد هيضـى نـةكردووة     

سـلَيمانى و  , لةسـةردةمى رذَيمـى ثَيشووشـدا هـةر دانرابـوو     , ثارَيزطايانةى كة لة ذَيـر دةسـةاَلتى خؤمـان دان   
ئـةوةى كـة   , ئـةوةى ئَيمـة داكـؤكى بـؤ دةكـةين     , تؤتـة ثَيشـةوة  هةولَير و دهـؤك هـيض شـتى تـرى زيـادة نةها     

خةباتى طةىل كوردستان ئةوةية كة ئةو ناوضانةى لةذَير دةسةاَلتى ئَيمةدا نةبوون ثَيشرت ئةوانة بطةِرَينةوة 
يـان ثوضـةَل كردنـةوةى    , ثَيم وانيية هيض كةسَى بتوانَى قةِرار بدات بؤ دواخستنى, سةر هةرَيمى كوردستان

هةموو اليةكةمان ئةوةمان زانيوة، يةعنى رذَيمى ثَيشوو، رذَيمـة يـةك   , ماددانةى كة لةدةستوور هاتووةئةو 
بؤيـة تـؤ   , لـةرؤذى دامةزراندنيـةوة  , ئةو طؤِرانكاريانةى كةبةسـةر عَيـراق هـاتووة   , بةدواى يةكةكانى عَيراق
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يـةكَيك لـةطرنطرتين ئـةو    , نةتـةوة كـة بةهةَلواسـراوى ماو  , ناتوانى تاكو ئةمِرؤ بةهؤى ئـةو مةسـةالنة بـووة   
ثَيم , ئةوةش بؤتة هؤى ئةو نةهامةتيانةى لةناو عَيراق دروست بووة, كَيشةى طةىل كوردستان بووة, كَيشانة

لــة تــةداعياتى ئــةو مةســةلةية بــووة كــة بــة ضارةســةر , داطــري كردنــى كوَيــت, وايــة شــةِرى عَيــراق و ئَيــران
بـةَلَين و  , عَيراق بِريار وابوو مافى طةىل كوردستان جَيبةجَى بكـرىَ  لةكاتى دامةزراندنى, نةكراوي ماوةتةوة

لـةِرووخانى رذَيمـةوة هَيـزة سياسـيةكان و     , تاكو طةيشتة ئةو سةردةمانى و, وةعدةكانى ئةو كاتة تةميع كرا
واى لـة  ثَيكهَينانـةوةى دةوَلـةتى عَيـراق، ثـَيم وانييـة دا      , قيادة سياسـةيةكانى طـةىل كوردسـتان تـةرف بـوون     

ئةوة مافى خؤمان  نةبَى، قوربـانى زؤرمـان  بؤيـان نـةداوة؟ مـن ثـَيم       , شتَيكى زؤر طةورةو شتَيكمان كردبَى
ئـةوة ماددةيـة خـةبامتان بـؤ       112مـاددةى  , واية خةتةرَيكى زؤر طةورةية هيض كةسَى ناتوانَى هينى بكـات 

, ةعَيراق دةسـةاَلتَيكى مةركـةزى بـووة   لةم ثَيش ئةزانني، دةسةاَلت ل, مةسةلةى دةسةاَلتى حةصرى, كردووة
ئَيمة خةبامتان كردبَى لةثَيناوى ئـةوةى دابنيشـني ثَيمـان بَلـَى     , عَيراقى طةياندووة بة ئةم رؤذطارةى ئةمِرؤ

يان هةرَيمى كوردستان بةبَى ديارى كردنى سنوورةكان و بةبَى ديارى كردنـى ئـةو   , مةنتيقةى حوكمى زاتى
ئــةطينا ئَيمــة خــةبامتان لــةثَيناوى ضــى كــردووة؟ ئةطــةر ئَيمــةش , ةمان ئــةبَىدةســةاَلتةى كــة بــؤ هةرَيمةكــ

, موافةقــةت بكــةين لةســةر ئــةو مةســةلةية تةعــديل كردنــى دةســتوور، طــةىل كوردســتان موافةقــةت ناكــات  
ثـَيم  , عَيراقَيكـى يـةكطرتوو كةهـةموو اليـةكمان ئةمانـةوىَ     , كَيشةكان لةناو عَيراق وةكو خـؤى ئةمَينَيتـةوة  

طوايـة عَيـراق   , ئةوانةى كةترسيان هةية لةجَيبةجَى كردنى ئةو ماددةيـة , ية بةيةكطرتوويى مبَينَيتةوةواني
ئةبَيتـة هـؤى دابـةش بـوونى     , مـن ثـَيم وايـة بةثَيضـةوانةوة تـةتبيق نـةكردنى ئـةم ماددانـة        , دابةش ئةكات

قَيـك بةشـدارى بكـةين ثـِر لةشـةِر و      ئَيمةش ناتوانني لة عَيرا, عَيراق نابَيتة عَيراقَيكى يةكطرتوو, عَيراق و
 .زؤر سوثاس, كَيشةو كارةسات بَيـت

 :رمضان غيتور ناصح3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةسـت خؤشـيان لَيئةكـةين لـةو كارانـةى كـة       , ثَيشةكى بةخَير هاتنى سةرؤكى وةزيران و يـاوةرانى دةكـةين  
م ئةوةى من تَيبينيم كرد لةو راثؤرتانةى هةروةها ئـةو  بةاَل, كردوويانة لةو ماوة كورتةى كة ضوونة بةغدا
خؤزطـة نوَينـةرانى ئَيمـة كـة ليسـتى      , كـةس ثَيـك هـاتووة    31راثؤرتةى كة ليذنةكـة ئامـاددةى كـردووة لـة     

ــتان  ــةميانانى كوردس ــة    , هاوث ــى تةعديلةك ــة هي ــتمان داي ــتا لةبةردةس ــرؤذةى ئَيس ــةم ث ــان  , ئ ــة ئيمزاي خؤزط
ضـونكة ئةوانـة ئَيسـتا    , ضـونكة ئـةو وةختـى ئَيمـة موداخـةالمتان زيـاترة ئـةبوو        ,نةكرداية، يان بكشـابانةوة 

, ماددةيةكى دةسـتوورية  110ماددةى , كرا 110باسى ماددةى , راستة ئةمة مولزةم نيية, ئيمزايان كردووة
ــداوة   ــان ثَي ــان دةنطم ــة خؤمش ــاددةى  , ئَيم ــةر م ــة 110ئةط ــارةكةيان   , نةبواي ــونة موش ــةرةبى س ــة ع لةوانةي

ئةمة داخوازى ئَيمة كة كاتى خؤى ومتان , ئةو كات دةستوور نة ئةبوو بة دةستوورَيكى شةرعى, ردبوايةنةك
من , ئةو كات نابَيتة شةرعى, ئةطةر دوو لةسةر سَى لة  خةَلك دةنطيان نةدا بة دةستوورةكة, سَى موحافةزة

مـاددةى  , ئةمة شـتَيكى تـرة  , بةكاردَيـت ئَيستا بةثَيضةوانة, ثَيم واية ئةو ماددةية لةبةرذةوةندى ئَيمة بووة
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لةهـةولَير نزيكـةى   , من ئاطادارم لةهةردوو ئيدارةى سلَيمانى و هةولَير, بةداخةوة زؤر شتى بؤ كراوة 112
, سلَيمانيش نزيكةى نـؤوةت و دوو مليـؤن دؤالر سـةرف كـراوة    , سةد مليؤن دؤالر بؤ كةركووك سةرف كراوة

مـن نـايبينم جَيـى    , بةاَلم بةداخةوة وةكو ثَيويست, تى سةرفيان كردووةئةمة جطة لةوةى كة ثارتى و يةكَي
هةتا ثَيى دةكـرَى   112بؤية تكام واية بةنيسبةت ماددةى , ئةو ئيمكانيةتة كةوا سةرف كراوة, خؤى طرتبَى

بةِراستى ئةوةى ثةيوةندى هةية ئةوةى كاك عومسان وروذاندى , ئيمكانيةن بؤ ئةو مةسةلةية هةوَل بدةين
كـة ئـةوانيش ئةنـدامن لةليسـتى نيشـتيمانى      , ئَيمة ئةو ثرسيارة لةبرادةرامنان بكـةين , ئةمة جَيى خؤيةتى

بـةاَلم بةداخـةوة ئـةو    , دةنطيـان داوة بـةو بةرنامةيـةى   , ئةوان لةطةَل ئَيمة بووينـة و , دميوكراتى كوردستان
ئَيمــة خــةباتيان بــؤ دةكــةين و دذى ئــةو ئـاوات و ئاماجنانــةن كــة  , جبهةيـةى، ئــةوةى ئــةوان ضــونةتة نــاوى 

بـةاَلم خوَيندمـةوة   , بةداخةوة من طوَيم لةمامؤستا كـاك صـالح الـدين بهاالـدين نـةبوو     , قوربانيامان بؤ داوة
نـةك ئَيمـة   , راسـتة ئَيمـة سـةربةخؤين بـؤ هةنـدَيك مةسـائيل      , ئةو ئـةَلآ ئَيمـة سـةربةخؤين   , هةندَى شتى

, م وانييـة ئةوانـةى كـة ئـةوان ثةيوةنـديان لةطـةَل بةسـتووة       بؤ من ثـيَ , سةربةخؤين بةرامبةر بةرنامةيةك
مـام جـالل بـاش وةصـيتى بةشـَيك لـةو       , ئةوانـة بـَى كـة شايسـتةى ئـةو رَيـز طرتنـة بـن        , جةبهةيان بةستووة

, لةبةرئةوةى ثَيش هةموو شتَى هـةم ثةرلـةمانى كوردسـتان بةِراسـتى هةَلويسـتى هـةبىَ      , ئةشخاصانةى كرد
بةاَلم هـةتا ئَيسـتا   , ثارتى و يةكَيتى هةَلوَيستيان هةبووة, هاوثةميانى كوردستان هةم راستة هةردوو حيزبى

بـةاَلم ئـةبَى يـةكطرتووى    , نـة حكومـةتى هـةرَيم   , نةثةرلةمانى كوردستان هةَلويسـتى خـؤى ديـارى كـردووة    
 .و ساَلوملةطةَل رَيز , ئيسالميش هةَلويستى خؤيان بة ِراشكاوانة بةرامبةر ئةم مةسةلةية روون بكةنةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيستا ئةنـدامَيكى سـةربةخؤية لـةناو    , تةنها ثَيشنيارة هةريةكة راى خؤى دةَلآ, نةخَير ئيمزايان نةكردووة

 .نورى 2فةرموو كاك د, رَيطاى ثَي ئةدةم قسة بكات, ليست
 :نورى مجيل تاَلةبانى 3بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم باشـة   , كةسى بَى اليةن لةواَلتى ئَيمة وةكو كةسى بَى ثشت و ثـةنا تةماشـا دةكرَيـت   , ةمسوثاستان دةك

ثشـتطريى لـة قسـةكانى و    , ثَيشةكى بةخَير هاتنى جةنابى سـةرؤكى حكومـةت دةكـةم و   , لَيرة رَيطايان ثَيدام
جـةنابى ئامـاذةى بـةناوى    / يةكـةم , هةندَى خاَل هةية دةمةوَى روونى بكةمةوة بؤتان, ثَيشنيازةكانى دةكةم

, ثاشان ناوى ئةمريكاي هَينا, كةداهاتى ثرتؤَل هى هةرَيمةكانة ثاشان دابةش دةكرَيـت, ضةند دةوَلةتَيك كرد
لـةوَى داهـاتى ثرِتؤَلـةكان دةضـَيتة نـاو خةزينـةى       , دةوَلةتَيك نزيكـى ئَيمةيـة دةوَلـةتى ئيمـاراتى يـةكطرتوو     

, دةوَلــةتَيكى عةرةبيــة و, بةشــى حكومــةتى ناوةنــدى دةدات, راوةئيماراتةكــةوة بــةو رَيــذةى بــؤى ديــارى كــ 
, هةروةها ثشتطريى لة جةنابى دةكةم كةوا ضوار ليذنة ثَيك بَيـت لـةناو ثةرلةمانـدا   , هةورةها دراوسَيشمانة

بـؤ ئـةوةى   , ئـةو ليذنانـة ضـاكرتة كةسـانى قـانونى تَيـدابىَ      , كةس زياتر نـةبن  5بةاَلم ضاكرتة ئةندامانى لة 
ئـةوةى  , ثَيشكةشـى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمانى بكـةن    , رتى خؤيان لةماوةيةكى ديارى كراوةدا ئامادة بكةنراثؤ
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مـن دوو رؤذ ثـَيش   , كة طوَيم لَيبوو لة قسةكانى جـةنابى سـةرؤكى حكومـةت و بـرادةران لـةناو ثةرلةمانـدا      
لـةو بـاوةِرةدام كـة    , ةمانـدا دابةشيش كراوة بةسةر هـةموو ئةنـدامانى ثةرل  , ئَيستا راثؤرتَيكم ئامادة كردووة

ــذراوة   ثَيشــنياز دةكــةم ئةطــةر  , بةشــى زؤرى وتــةكانى هــةموويان بــة ثوختــةيى و بــةزمانَيكى قــانونى داِرَي
ئاراسـتةى  , ئةوة ببَيتة بنةما بؤ ئةوةى بِريارَيك ئةمِرؤ لةاليـةن ثةرلـةمانى كوردسـتانةوة   , ثةسندى دةكةن

بـةزووترين كـاتيش دابـةش    , انى كوردى و عـةرةبى و ئينطليـزى  بةزم, هةموو اليانة ثةيوةنديدارةكان بكرَى
 .زؤر سوثاس, بكرَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم مـن   , وةختـى جـةنابى سـةرؤكى حكومـةتيش كةمـة     , بةِراستى هةندَى ئاماذة بةمةسائيلى طـرنط كـرا  

وة تــةنيا ئامــاذةى لــةو هــةموو قســة طةشــبينانةى كــة كــرا  , تــةعليقَيكم لةســةر قســةكانى كــاك زانــا هةيــة  
بـة ئيجـازةى   , ماناى واية تـةعبري لةواقيعةكـة دةكـاتن   , بةقسةيةكى رةشبينى نوَينةرى سةرؤكى هةرَيم كرد

رةشـبينى هـني   , بـؤ هؤشـيار كردنـى خةَلكـة     , كـاك قـادر زؤرجـار خـؤى رةشـبينة لةهينةكانـدا      , كاك سـةعد 
, بةاَلم مةبةست لةوةدا نيية, ن دابنَين بؤيانئاطادار بَيت نةوةك ثيال, بؤ ئةوةى خةَلك هؤشيار بَيت, ئةكات

كاك عومسانى باسى , ناصح باسى كرد 2ئةو مةوزوعةى كاك د, بةاَلم هةموو كةسَيك طةشبني بآ باش نيية
, رؤذَيكـى تـرى بـؤ تـةرخان بكـةن     , بـةاَلم بيخةنـة بةرنامـةى كـارةوة    , حةقى خؤتانة لَيرة باسـى بكـةن  , كرد

 .دةتوانن وةاَلم بدةنةوة فةرموو, ةيةئةوانيش نوَينةريان لَيرة ه
 :بةِريََز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمةش دةنطى خؤمان ئةخةينة ثاَل ليست و , بةطةرمى بةخَيرهاتنى سةرؤكى حكومةت و ياوةرانى دةكةين

, كانى فيشــارهــةروةها بــةكارهَينانى هــةموو كارتــة, 112هــةموو اليةنــةكان بــؤ جَيبــةجَى كردنــى مــاددةى  
لةسـةر  , لةسـةر ئاسـتى نـاوةخؤ و   , ضونكة ثيالنـى زؤري لةسـةرة  , لةبةرامبةر جَيبةجَى كردنى ئةو ماددةدا

بةشـدارى  , ئةو بابةتةى كـة ئـةو دوو بـةِرَيزة باسـيان كـرد     , ئاستى هةرَيمايةتى و ئقليم بةشَيوةيةكى طشتى
ئَيمـة لةراسـتىدا ثَيمـان    , عَيراقـى لـةقاهرية  يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان لةكؤبوونةوةى ضةند اليـانَيكى  

خبرَيتـة  , وةكـو جـةنابت فـةرمووت   , خؤش بوو ئةو بابةتة زياتر بةرنامةيةكى ثةرلةمانى بؤ ديارى بكرَيـت 
وون نةكردنـةوةى  ر, تَيثةِراندنى ئـةو مةوزوعـة  , بةرنامةى كارى ثةرلةماني كوردستان بؤ جةلسةى داهاتوو

هـــةر , ئَيمـــة وةكـــو يـــةكطرتووى ئيســـالمى كوردســـتان, ر روو ئـــةداتشـــةكاريةكى زؤئـــةو مةوزوعـــة ضةوا
ســرتاتيذيةتى , خزمــةت كردنــى هــةرَيمى كوردســتان , لةســةرةتاى خــؤ راطةياندنــةوة ئــةوةمان راطةيانــدووة 

بةشاهيدى هةموو اليـةك هَيزَيكـى كـارا بـووين     , لةماوةى سااَلنى رابردووة, يةكطرتووى ئيسالمى كوردستانة
بةشـدارميان لـة كؤبوونـةوةى قـاهرية لـةهيض      , طوجنانـدنى خؤمـان و  , لةسنوورى توانـا و , لةخزمةت كردنا و

ضـةند اليةنـةكى   , ئَيمـة دةعوةتَيـك كـراين بـؤ قـاهرية     , مةبةسـتى ثـيالنطرِيى نـةبووة   , تاريكاييةك نةبووة و
, هـةرَيم  ئَيمـة ثـَيش ضـوومنان لةطـةَل سـةرؤكى     , بؤ قسةكردن لةسةر وةزعى عَيـراق , عَيراقى بةشدار بوون
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لةطـةَل اليةنـة   , لةطـةَل جَيطرةكـانى بـةِرَيز مـام جـالل     , لةطـةَل بـةِرَيز مـام جـالل    , لةطةَل سةرؤكى حكومةت
ــردووة   ــةمان ك ــدارةكان قس ــراوين , ثةيوةندي ــت ك ــني  , بانطهَيش ــؤنة بض ــان ض ــِرؤن , ثَيت ــة ب ــتى , وتويان بةِراس

سـايةتيمان بينـى كـة ثَيويسـت بـوو لـةو       هةندَى كة, كةكةوتووينة ناو وةزعةكة هةندَى شتى ناشازمان بينى
بؤيــة , ضــونكة بةِراســتى كؤمــةَلَيك اليــةنى عَيــراق بةشــدار بــوون لــةو كؤبوونةوةيــة   , كؤبوونةوةيــة نــةبَى

ومتان ئَيمة ِرازى نابني قةزيةي عَيراقى ئةوان بةشدار بـن  , ناِرةزاميان لةبةشدار بوونى ئةو كةسانة دةربِرى
كة كاريـان بـؤ ئـةوة ئـةكرد     , 112ستيدا ضةند بابةتَيك تايبةت بوو بةماددةى لةِرا, دوور خرانةوةو, تيايدا

ــرىَ  ــة دواخب ــةو ماددةي ــاددةى    , ئ ــابَى م ــَيوةيةك ن ــةهيض ش ــرت ب ــةوقييتمان ط ــة م ــرَى 112ئَيم ــاتى , دواخب ك
كـة ئَيمـة   , ئةو مةوزوعةمان لةئةجنومةنى بااَلى حزبايةتى بـاس كـرد  , طةِرانةوةمشان بؤ هةرَيمى كوردستان

ئةصـَلى بةشـدار   , بةشدارى ئةو كؤبوونـةوةمان كـردووة بـةم شـَيوةية    , كو يةكطرتووى ئيسالمى كوردستانوة
, بــةاَلم ئَيســتا بابةتةكــة جديــة و, لةهــةر شــَس تايبــةت بــآ بــةعرياق و بةهــةرَيمى كوردســتان, كــردن باشــة

, شــَيوةية ئةكــةين ئَيمــة بــةم, دةســةاَلتى سياســى و حكومــةت و ثةرلــةمان ضــؤن قــةرار بــدات, ئةجنومــةن و
ــعودمان ووت    ــاك مس ــةرَيم ك ــةرؤكى ه ــةوة بةس ــووة  , لةبةرئ ــةوة ب ــةو كؤبوون ــةِرَيز رووداوى ئ ــة , ب ئةخةين

, وةكو اليةنـةكى كـوردى  , ئةطةر ثَيتان باشة, ئايا باشة ثَيتان ئَيمة بةشدار بني, بةردةست ئةم ئةجنومةنةوة
جـةنابت  , ئـةوة بةشـدار ناكـةين   , ثَيتان باش نييـة  ئةطةر, ئةوة باشة, بةنوَينةرايةتى كوردى بةشدار بكةين

لةبةرئةوة ئَيمـة وةكـو يـةكطرتووى ئيسـالمى كوردسـتان سـوثاس بؤخـواى        , خؤت موتابةعةى بابةتةكة بكة
لةسـةروةريةتى  , ئَيمة ضاك رَيز لةياسـا , هيض ثيالنطَيِريةك نيية لةكارةكامنان, طةورة دَلنياين بؤ كارةكامنان

ثَيويستة بةئاطادارى حكومةت و سةرؤكايةتى , متان واية هةرشتَى لةو  هةرَيمة ئةكرَىقةناعة, ياسا ئةطرين
جَيطـاى  , لةراطةياندنـةكان كـة بـاس كـرا    , ئَيمـة هـةنطاوَيكمان نـةناوة لـةم قةزييـة     , هةرَيم و ثةرلةمان بَيـت 

ئَيمـة  , ةسـةر ئَيمـة  ضـونكة ئَيسـتا شـتَى وتـراوة ل    , ثَيمان خؤش بوو ئـةوة ورووذَينـدرا  , ثرسيار بوو بؤ ئَيمة
لةبــةر ئــةوة ئَيمــة موشــاركةمان كــردووة بــؤ , كـةناَلَيكمان ثَيويســتة روون بكةينــةوة كــة ئــةم بابةتــة ضـؤنة  

, زانيمان لَيرة بامسان كردووة و داومانةتةوة دةست سةرؤكايةتى حكومـةت و سـةرؤكايةتى هـةرَيم   , بابةتَيك
ئـيرت ئـةوةى ئـةَلآ ثَيويسـتية يـةكطرتوو ئينسـيحاب       , ةلةبةر ئةوة ئَيسـتا توافةكـة لـة مةِرمـةِري ئـةوان دايـ      

ئاراسـتةى  , خةبةرَيكـة هَيناومانةتـةوة  , خؤ بةشدارميان لةهيض نـةكردووة , لةضيدا ئينسيحاب بكةين, بكاتن
ئَيمـة وةكـو يـةكطرتووى    , ئَيمة وائةكـةين , ئةوانيش ضؤن بةباشى بزانن, اليانة ثةيوةنديدارةكامنان كردووة

ــالمى هــةرطيز لــ   ــتانى دةرناضــني ئيس ــةمان لةبةغــدا و  , ةئيجاماعى كوردس بــةئاطادارى هــةموو  , ئــةو كوتل
ئَيمــة رؤذَيــك لــةرؤذان شــتَيكى وا ناكــةين كــة مةســى       , جــةنابتان لَيــرة , ثةرلــةمانتارةكامنان لةبةغــدا و 

 سوثاسـى ئـةو دوو  , لةثةرلـةمانا هـةين  , ئَيمة لةحكومةتا هـةين , بةرذةوةنديةكانى هةرَيمى كوردستان بكات
, بةِراسـتى ئَيمـة هـيض ئيحراجييـةكمان نييـة لـةو بةشـدارية       , بةِرَيزة ئةكةين كةئةو مةوزوعـةيان وروذانـد  

لةطــةَل بــةِرَيز , لةطــةَل بــةِرَيز كــاك نَيضــري بــاس كــراوةو, ضــونكة بــةئاطادارى اليانــة ثةيوةنديــدارةكان بــووة
ئَيمة لةئةجنومةنى بااَلى هَيـزة  , ن نةضنئَيستا ئةطةر ئةوان بةباشى نازانن بَلَي, سةرؤكى هةرَيم باس كراوة
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, بةباشـى نـازانن بةشـدارى ناكـةين    , ئةطةر ئَيـوة بةباشـى بـزانن بةشـدارى ئةكـةين     , سياسيةكان رامانطةياند
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تــةوجوهاتى يــةكطرتووى ئيســـالمى   , لةِراســتيدا ئَيمـــة طومامنــان نييــة   , بــؤ ئــةو تةوزحيــة   , زؤر ســوثاس 

ةمِرؤ بةشـدار  تـا ئـ  . هـةر لةسـةرةتاى ثـاش راثةِرينـةوة    , لةثِرؤسةى سياسـى كوردسـتان  , دارييان كردووةبةش
, لةليستى هاوثةميانى نيشتيمانى دميوكراتى كوردستان بووة, دار بوونة لة ثةرلةمانبةش, بوونة لةحكومةت

راســتة ثــَيش , حكومــةتئَيســتاش بةشــدارة لة, ليســتى هاوثــةميانى كوردســتان بــووة بــؤ ثةرلــةمانى عَيــراق 
, من بيستوومة ئاطادارى سةرؤكى هةرَيم و سةرؤكى كؤمارو حكومةت هـةموو كـراوة  , كؤبوونةوةكةى قاهرية

تةبعةن ئَيمة لَيرة لةثةرلةمانى كوردستان تةوصيةمان دةكرد دةمان وت خؤتان الدةن لةو , بةاَلم بةداخةوة
خؤتـان  , ثـَيم وايـة ثةرلـةمان دةى وت نةضـن    , ان كردبـا ئةطـةر باسـت  , بةاَلم لَيـرة باسـتان نـةكردووة   , ينةةه

هـةر  , بةشـدار بـوون لةكؤبوونـةوة هةرتـةرفَيك ئـازادة لـةو بةشـدار بوونـة        , تووشى كؤبوونـةوةى وا مةكـةن  
, مـانطَيكى بةسـةر ضـووة   , ئامـاجنى خـؤى هةيـة   , هـةر تـةرفَيك سياسـةتى خـؤى هةيـة     , كؤبوونةوةيةك بَيـت 

تة لةاليةن مامؤستا صةالحةدين بؤ هةردوو بةِرَيز مام جالل و كـاك مسـعود   ئةو تةوزحيا, مانطَيك و شتَيكة
دَلنيايى كردينةوة وةكو جةنابت , بؤ كاك كؤسرةتيش, ثاشى طةِراندنةوةى كاك نَيضرييش باسى كردووة, كرا

ا ئـةو وةسـيقةيةى ئيمـز   , بـةاَلم ئـةوةى تـازة هاتووتـة ثـَيش     , بةم شَيوةية بةشـداريان كـردووة  , دةييتةرمووى
ئيمزايان , جةبهةيةكى ئيعالمى, جةبهةيةكى سياسى تةشكيل كراوة, لةاليةن هةموو ئةو مةسئوالنةو, كراوة

لةوانــةى , ضــةند اليةنــةكى لةطــةَل ئَيمــة مةبةســتمان ســَى اليانــة, كــردووة بــؤ دانــانى جةبهةيــةكى سياســى
, كة هةموو اليانةكان موافيق بن طومامنان هةية, ئةوانةى تر زؤر مورتةبيت نني ثَييان, كةئيمزايان كردووة

من قةناعـةمت وايـة زؤرينـةى    , ئةياد عةالوى ئيمزاى كردووة 2د, قائيمةى عَيراقيةية: يةكةم, سَى اليانةكة
حزبى ئيسـالمية ئيمزايـان كـردووة بـةاَلم زؤرينـةيان      / دووةم, قائيمةى عَيراقى موافيق نني لةسةر شتى وا

اليانـةكانى  , يةكطرتووى ئيسـالميش ئيمـزاي كـردووة   / سَييةم, ن كردووةموافيق نني لةسةرى، بةاَلم ئيمزايا
يـان ئـةو خةَلكانـةن كـة دذى     , يـان كؤنـة بةعسـةيةكانن   , تريش يان خةَلكى دةبينى دذ بة طـةىل كوردسـتانة  

يانيش خةَلكانَيكن ميللةتى ئَيمة , هةندَى كةسن لة بةرةى توركمانى, جَيبةجَى كردنى مةسةلةى كةركووكن
بةشـدار بـَى لةحكومـةت و    , هاوثـةميانت بـىَ  , ضؤن دةبَى خةَلكَيك حةلييتت بَى, ينيان لةقةَلةم ئةدةنبةخائ

, بةاَلم دَلنيـاين لـة تـةوةجوهاتى يـةكطرتوو    , بؤية نيطةرانيةكةمان لةوة داية, ثةرلةمان، شتى وا ئيمزا بكات
, دَلنياشم لةو بةرةيةدا نني, ةرةيةدا ننيدةبآ ئةوة ئيعالن بكرَى كة لةو ب, بةاَلم ئةوة دةبَى يةكالبكرَيتةوة

 .فةرموو, كاك حممد فرج
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 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يـةعنى  , هـةر لـةم هينـة ضـوو    , دواى ئةو مودةيةى كةجةنابت ئيشـارةت ثَيـدا  , ئةو بةياننامةية كة دةرضوو
ــىَ   ــدووة ج ــتةكةمان طةيان ــة ش ــةرع  , ئيم ــة ش ــان واي ــةعنى ثَيم ــيةوة  ي ــةرووى سياس ــتانة ل ــةم كوردس , يةت ل

ئينجـا ئةمـة يةكـةم كؤبوونـةوة     , ئَيمة طةياندمانة جَيطاى خـؤى , لةِرووى سياسى و ئيدارى, سةرؤكايةتيةوة
ــووة ــادةكراوة , ب ــَيك ئام ــة , رةشنووس ــةم ئيمزاي ــة  , ئ ــياتة نيي ــةو تةوص ــرارى ئ ــيعالم  , ئيق ــت، ئ ــان لَيبَي ئاطات

ئـةطينا ئَيـوة ئـةزانن    , ةم ئيمزايـة ئيمـزاى مـةحزةِرى ئامـادة بووةكانـة     ئـ , ضةواشةكاريةكى زؤرى ثَيوةديـارة 
شـةش كةسـةكة ئيمـزا    , هـةر ثَيـنج  , شـةش كـةس بـِرؤن   , هةر ثَينج, لةسةر وةسيقة يةك كةس ئيمزا ئةكات

مةجلســى شــورا , ئينجــا ئَيمــة كــة هاوةردةكــة طةِراوةتــةوة بــؤ عَيــراق, ئــةوة ئيمــزاى مةحزةرةكةيــة, ناكــةن
ئَيمــة بةشــدارى , ئةمانةيــةكى عــامى هةيــة, ئَيمــة موزةكةرةيــةكمان داوة, وو لةســةر ئــةوةتةحــةفوزى هــةب

, دوو كؤبوونـةوة كـرا  , هةتا حزبة سياسةية ئةساسيةكانى عَيراق بةشدارى نةكةن لةم كؤبوونةوةية, ناكةين
لَيـرة ئيقـرار    ضـونكة ضـاوةِرَيمان ئـةكرد   , ئَيمـة بةشـدارميان نـةكردووة   , يةكَيك لةعـةممان , يةكَيك لةبةغدا

لةبةر ئةوة ئَيمة هةر لةو كاتةوة يةعنى ئـةوةمان يةكالكردؤتـةوة   , كة ئايا ئةمة شتَيكى باشة يان نا, بكرَى
بــؤ خــؤى , ئــةياد عــةالوى كــة ئــةوةى راطةيانــدووة , ضــونكة شــتَيكى رانةطةيانــدووة, كــة لةطــةَل ئــةوةنابني

هةتا حزبى , ةتا حيزبى سياسى لةطةَل ئةوة نييةه, هيض اليةنَيكى, يةعنى شتَيكى شةخصية, رايطةياندووة
ضونكة هـةر ثرؤسـةية   , تا اليةنةكانى تر بةشدارى نةكةن تيايدا, ئيسالميش لةطةَل ئةوة نيية رابطةيندرَى

مـادةم لـةعَيراق دةسـتوور و ثةرلـةمان     , مةحاَلة ببَيتـة ئةسـاس  , لة عَيراق لةدةرةوةى دةستوور و ثةرلةمان
ــتا ئــ , هةيــة ــةتا مامؤس ــَيندراية ه ــَيخ ئةساس ــةى كةلةشةرمش ــَس  , ةو دةوَلةتان ــةوَى هةرش ــةر ئةتان ــوة ئةط ئَي

ــراق بــدةن , لــةعَيراق نــة , ئــةبَى لةضوارضــَيوةى دةســتوور و ثةرلــةمان ئــةو يارمةتيــة بــدةن  , يارمــةتى عَي
 .سوثاس, لةدةرةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, كــة بِرياريــان داوة بةرةيـةكى سياســى دابنــَين , اوةبــةاَلم لَيــرة نووسـر , نامــةوَى تــةعليق بـدةم , زؤر سـوثاس 

لةبـةر رؤشـنايى   , سـةرؤكى حكومـةت دوا قسـةى ئـةكا    , لةثَيشمانة دةَلآ لةسةر ئةساسى ئةوة ئيمزامان كـرد 
بؤتاوتؤ كردنى ئةو مةسةالنةى , كة ضوار ليذنة ثَيك بَيت, ثةسندى ثَيشنيارى ئةوة دةكةين, قسةكانى ئَيوة

ــرنط ــةلةى , ط ــةلةى نةوتــة, 112مةس ــةلةى ئــاوة, مةس ــوار لَيذنةيــة , مةس ــةو ض ــةو  , ئ ــةرؤك ئ ــةنابى س ج
ــةر    , ثرســيارانةى كــةكردووتان جوابتــان ئةداتــةوة  ــةوة ئينجــا قــةرارى لةس ــة دةنط ــةو ثَيشــنيارةى دةخةم ئ

 .فةرموو, ئةدةين
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 :سةرؤكى حكومةتى هةرَيم/ بةِرَيز نَيضريظان ادريس بارزانى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِرةئيى من زؤر باش بـوون بـؤ جَيبـةجَى كردنـى     , ثَيشرت لةقسةكانى من تةئكيداتة, و شتانةى كةباسكرائة
, دةورى يوئَين و ئةوانة, بةس يةك ثرسيار لةمن كرا, ئةو طؤِرانكاريانةى كةلةدةستوور هةية, 112ماددةى 

ئةطــةر داوا ئةكــةن ئَيمــة , وةئــةوان زؤر بةصــراحةت بةئَيمــةيان وتــو, بةِراســتى قســةمان لةطــةَل كردوونــة 
, لةِرووى شارةزاييةوة, يارمةتيتان بدةين لةِرووى تةكنيكيةوة, ئَيمة حازرين دةورمان هةبَى, دةورمان هةبَى

ئَيمـة داوا  , خؤمـان ناخةينـة ئـةو مةسـةلةية    , بةاَلم ئَيمة خؤمـان دةبـَى بَلـَيني ئـةوة بكـةن يـان شـَس بكـةن        
مـن دةمـةوَى   , ئَيمـة حـازرين  , ئةطةر ثَيويستيتان بةيارةمةتى ئَيمة هةبوو ,دةكةين ئَيوة خؤتان بِريار بدةن

سةرؤك وةزيران نورى مالكى لةم سةفةرةى كةهاتـة كوردسـتان، تةئكيـد لةسـةر     , ئةو نوقتةية تةئكيد بكةم
ــراوة و   ــتوورةية ك ــاددة دةس ــةم م ــني  , ئ ــى ب ــك واقيع ــة تؤزَي ــَى ئَيم ــى  , دةب ــتة زؤر بةهَيواش ــةنطاوةكان راس ه

, شت سـةريعى بـِروا  , بةاَلم لةعَيراقدا ئةوةى من لةبةغدا ديومة تةوةقوعى شتى طةورة نةكةن, شرتاونهاوَي
يةعنى وةزعةكة وةكى ئةوةى نيية ئَيـوة  , كاكة هةتا يةكرت دةبينني زؤرى ثَيدةضَى, زؤر زةمحةتة ئيشةكان

, نى ئيشـةكان زؤر زةمحـةتن  يـةع , حةتا ئينسان نةضـَيتة بةغـدا تَيناطـا ضـةند زةمحةتـة     , تةصةوِرى ئةكةن
حممد لَيرةية لةئةجنومةنى وةزيران بؤ شوَينى خؤى ناتوانَى بةسةيارة بضَى، ضونكة لةدة جَيطايان  2ئةوة د

دةبَى بةثَي بِروا , ماوةيةكى ئَيجطار زؤرة ئةوا خؤى لَيرة دانيشتووة, مةجبورة بةثَيى بِروا, تةفتيش دةكرَى
يةعنى ئاليةتى كارةكان ئةوةها ئاسان , كؤمةَلَيك ئيشكالياتى طةورة هةنة, ئةوة باجى دةوَى, ضونكة ناتوانَى

بةقاناعـةتى مـن ئينسـاف بـني لـةوةى كةجـةنابى سـةرؤك وةزيـران زؤر         , وةكـو ئَيمـة لَيـرة ئـةيبينني    , نيية
, هـةوَلَيكى زؤريـش ئـةدا بـؤ ئـةوةى جَيبـةجآ بكـرىَ       , نـىَ وةكو ئيلتيزامَيك دةيبي, ةسةلةيةموهتةمة بةو م

لةهةموو شـوَينَيك زؤر بةِراشـكاوى   , لةواَلتان كة بؤى ضووة, مةوقييتى جةنابى لةدةرةوة كة سةفرى كردووة
باسـى كـرد كـاك حممـد وتـى      , كة دةبَى ئةم ماددةية جَيبـةجَى بكـرىَ  , لةبةردةم ئيعالم باسى ئةوةى كردووة

بــةاَلم ئــةم بِريــارة , ووبــداتيــةعنى مومكينــة لــةئيجرائات هةنــدَى ئيشــكال ر, مــوهيم ئةوةيــة بِريارةكةيــة
ئةم ليجانانةش مـن  , لةبةرئةوة ئةوةى ئَيمة داوا دةكةين ئةو ثرؤسةية بِروا, دواخبرَى ئةمة جَيى مةترسية

ئـةوة  , داوا دةكةم ئَيمةش وةكو حكومـةت بةشـَيكمان هـةبَى لـةو ليذنةيـة     , بِرياردرا لةثةرلةمان, داوا دةكةم
بؤيــة مــن داوا دةكــةم لــةو , نــدَى شــت لــةو ليذنانــة ئَيمــةش معــنني ضــونكة هة, لةســةر ثَيشــنيارى ئَيمةيــة

ــةنىَ   ــة دائ ــةو ليجانان ــة ئ ــةى ك ــةبىَ  , ليذنان ــان ه ــة داوا م ــةين ئَيم ــةت  , داوا دةك ــو حكوم ــني وةك ــدار ب , بةش
بـةس مـن   , كـاك هيـوا حـةزم نـةكرد باسـى ئـةوةى كـرد بةِراسـتى        , بةنيسبةت ئـةم مةسـةلةى كـة بـاس كـرا     

يــةكطرتووى ئيســالمى وةكــو , وةكــو جــةنابى ســةرؤكى ثةرلــةمان فــةرمووى , مئةمــةوَى يــةك تــةوزيح بــدة 
لةطةَل  ئَيمـة  , يارمةتى ثرؤسةى سياسيان داوة, حيزبَيك لةطةَل ئَيمة هةميشة مةوقييتيان يارمةتيدةر بووة

 ,دةورَيكى خَير بـووة دائـيم تـا ئـةم مةرحةلةيـة     , بةِراستى دةوريان, بةشدار بوون لةهةموو مةراحيلةكان و
فيعلـةن ثـَيش ئـةوةى    , لةوةدا نيية تيكرارى من تةنيا بؤ تةئيدى قسـةكانى جـةنابى سـةرؤكى ثةرلةمانـة و    
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بِريار وابوو سةفر , ئَيمة ئةو شةو لةطةَل يةك دانيشتووين, مامؤستا صالح بهْا  الدين سةفةر بكات بؤ مصر
لـةن ثَيمـان وت ئةطـةر بضـيت بزانـى      ئَيمـة فع , ئةو بؤى باس كـردين و , ئَيمة بةدرَيذى دانيشتووين و, بكات

ئَيمـة وةكـو حـزب    , ئةو كؤبوونةوةى كةكردمان لة هةردوو مةكتةبى سياسى مةسةلة ضيية؟ تةبيعى دوَينَى
, بةِراســتى مــةوقييتَيكى جديــة, مــةوقييتى خؤمــان راطةيانــدووة, بــةيانَيكمان دةركــردووة, ثــارتى و يــةكَيتى

ئـةوةى كـة جَيطـاى داخـة     , نيية ئَيمة نيطةرانني بةو مةسةلةيئةوة , مةوقييتَيكة كة زؤر بةجدى وةربطريَى
باَلويــش , ئيحتيمالــة نةشــريش بكــرىَ , وةســيقة لةبةردةســتى ئَيمةيــة , لةســةر ئــةو وةســيقة ئيمــزا كــراوة 

ئةو بةِرَيزانـة ئيمزايـان لـةثاَل هةنـدَيك خـؤفرؤش كـرد       , ئَيمة قةت تةوةقوع ناكةين, ئةكرَيتةوة بةتةئكيد
, ئةو خةَلكةش بزةبت لةثاَل ئةوان ئيمزاي خـؤى خباتـة ثـاَل ئـةوان    , َى هةتيوةكانى سةدام بنهةتا دوَين, بَي

بـةاَلم  , لةوة باشـرت لـةو جاشـانة تـةوةقوع ناكـةين بيكـةين      , ئةوة موهيم نيية, ئةمة جَيى نيطةرانى ئَيمةية
لــةعَيراق ض هــةرَيمى ض , خــةَلكَيك تــا ئَيســتا يارةمةتــدةرى ئــةم ثرؤســةية بــووة, ئــةوةى جَيطــاى نيطةرانيــة

ئةوةى , بةِرةئيى من نةدةبواية ئيمزاى خؤيان خبةنة ثاَل ئيمزاى ئةو جاشانة ئةو خؤفرؤشانة و, كوردستان
, من موتةئكيد ئيحتيمالة لَيرة ئيلتيباسَيك دروست بووة, راطةياندنى جةبهةيةكة, بينمان و تَيبينيمان كرد

ئـةوةى ئـةحزاب دادةنيشـن لةطـةَل سـةرؤكى هـةرَيم و       , اسـى ئةوةى من بيزامن لةم رؤذانة سةركردايةتى سي
مومكينة , ئَيمة حةز ئةكةين بةجَيى بهَيَلني بؤ ئةو كؤبوونةوةية, دانيشنت دةكةن, جَيطرى سةرؤكى هةرَيم

مـن موتةئكيـدم دةكـرَى    , تةوزحياتةكةى ثَيويست بةوةية مامؤستا صالح الدين بهْا الدين خؤى بةشدار بَيـت 
ئَيمـة دذيـن ض وةكـو    , خؤى ثَيك هاتنى ئةو بةرةية ئةوةى كة بـاس دةكـرىَ  , ةك عيالج بكرَىئةمة بةشَيوةي

بــةِرةئيى مــن ثةرلــةمانى كوردســتان دةبــَى بــري  , بــة تونــديش دذايــةتى دةكــةين, ض وةكــو حــزب, حكومــةت
ةر دةتـوانن عيالقـة لةطـةَل ئـةحزاب بكـةن لةهـ      , ئـةحزاب لةكوردسـتان ئـازادن   , لةمةسةلةيةكى تر بكاتـةوة 

لةطـةَل واَلتـان عيالقـة دروسـت كـردن بـؤ تَيكـدانى بـارى         , بةس دةبَى هةندَى مةحدوديـةتى هـةبىَ  , واَلتَيك
ئةمـة جَيـى   , مـن ثـَيم وايـة دةبـَى حـةدَيك هـةبىَ      , يان بةشـَيوةيةكى تـر رةفتـاركردن   , ئةمنى لةكوردستاندا

ثـارتى  , ئـةحزاب دةتـوانن ض بكـةن   , خؤيةتى ثةرلةمانى كوردستان لةسةر ئةمة هةَلوَيستة بكات و راوةسـتآ 
بـةاَلم بؤيـان نييـة لةطـةَل     , يان هةر حزبَيكـى تـر  , يةكَيـتى, دةتوانَى عيالقاتي هةبَى لةطةَل حزبى مجهورى

مـادةم  , هةتا لـةواَلتى ئَيمـة هـةبىَ   , لةهيض واَلتَيك نيية, ئيتييتاقاتى دوو قؤَلى بكةن, حكومةتةكان دابنيشن
بةهـةر حـاَل  بـا ئَيمـة     , دةبـَى ضوارضـَيوةيةك هـةبَى بـؤ ئـةم مةسـةلةية      , ؤينئَيمة بةرةو موئةسةساتى دةِر

داواش , ئَيمـة داوامـان كـردووة   , ئةو تةوزحياتانةى كة دةكرَينت, رابوةستني بؤ ئةو كؤبوونةوةى كة دةكرَينت
دَلنياتـان  , نيطةرانيةكةى ئَيمـةش زؤر جديـة  , بةِراستى نيطةرانني, دةكةين كة ئةو تةوزحياتانة بؤمان بدرَي

سـةد بـةرةش دروسـت    , نةلةموسـتةقبةليش هيضـيان ثَيئـةكرىَ   , دةكةين ئةوانة نةلةثَيشرت هيضيان ثَيكـراوة 
جاشـاتيان كـردووة   , دةكةوَيتة خانةى خؤفرؤشى, هةموو موخابةراتى ئةو واَلتانةش يارمةتيان بدةن, بكةن

, تةوةقوعاتى زياتر ناكةين, شةى خؤيانلةسةرئةو ثَي, لةمةودواش هةر بةردةوام دةبن, ثَيشةى خؤيان بووة
ئَيمـة زؤرجـار   , طةىل ئَيمة تَيبطـات , بةاَلم مةسةلةى كة طرنطة ئةوةية, طةىل كوردستان ئريادةى زؤر بةقوةتة
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ئَيسـتاش لةسـةر   , هـيض موشـكيلةكمان نييـة   , كةدادةنيشني وا تةصةوِر دةكةين كة موشـكيلةكان حـةل بـوون   
حـوكمى زاتيشـيان ثـَي قبـوَل     ,  ئـةوةى ئَيسـتامشان هةميانـة قبـوَل نييـة     , ةيـة فيدِراَليةتى ئَيمة تةئامورات ه

ئـةوةى بةدةسـتمان هَينـاوة    , ئينجـا موشـكيلةى ئَيمـة ئةوةيـة    , حوكمى فيدِراَلى زاتى ضى و حاَلى ضـى , نيية
وةزعــى ئَيمــة لةكوردســتان وا تةســبيت , بــؤ ئــةوةى ئــةو دةســتكةوتانةمان لَيبســَينن, لةدةرطايــةكى تــر دَيــن

كةئـةم  , لةحكومةت, لةثةرلةمان, ئَيمة هةندَى جار كةرةفتار ئةكةين, وةكو واها تةصةوِرى دةكةين, نةبووة
نةلــــةِرووى , نةلــــةرووى سياســــيةوة تةســــبيت بــــووين, نــــةما بةِراســــتى هــــيض موشــــكيلةيةكمان نييــــة 

, ةسـةر نـةوت كـرا   نازامن ئَيوة ئةو لَيدوانـةتان ديـوة ئـةوةى ل   , فةرموون موشكيلةى نةفت, ئيقتيصاديةوةش
ئــةم وةزعــة , لةطــةَل هاوثــةميانامنان لةعَيراقــدا, ئَيمــة دةبــَى هــةوَل بــدةين, يــةعنى تةســبيت نــةبووة وةزع

لةبةغـدا دادةنيشـن بـرادةران كـة لةطـةَل      , لةعَيراقـدا فـةرموون  , يةعنى بةِراستى ماويـةتى , تةسبيت بكةين
نة حةىل موشكيلةى كةركووك قبـوَل ئةكـةن،   , اليةتنة فيدِر, هيض شتَيكى كورد قبوَل ناكةن, ئَيمة تةحاليتن

دواى دَيـني وةزعـى ئَيـوة    , دةَلَين ئَيستا بـا وةزعـى ئةمنيـةت ضـاك بكـةين     , هيض شتَيكى ئَيمةيان قبوَل نيية
ضؤن ئَيمـة دةتـوانني لـةعَيراق بـةم شـَيوةية      , حةقى تؤ خوا كةرمية, يةعنى حةقى خؤم بدة, ضاك دةكةين

زيـاتر لـةوة   , ئةوةى ئَيمة داواى دةكةين لةضوارضَيوةى مافـة دةسـتووريةكان بووينـة    بةهةرحاَل, مبَينينةوة
, خــةباتى ئَيمــة ثَيشــرت بــةردةوام بــووة و , بــةردةواميش دةبــني لةســةر ئــةو مةســةلة, داوامــان نــةكردووة و
بـةقوةت  ئريادةى طةىل كوردسـتانيش زؤر زؤر لـةوة   , لةموستةقبةليش بةردةوام دةبَى, ئَيستاش بةردةوامة و

ثشـتيوانى  لـة   , ثشتيوانى لة قيادةى سياسى كوردى بكـةن , داوا لة طةىل كوردستان دةكةين, تر و بةهَيز ترة
ض لـةِرووى  , ئَيمة كؤمةَلَيك ئيشكاليةمتان بـؤ دروسـت بـووة   , بؤ سةرخستنى ئةمانة, حكومةتى خؤيان بكةن

ســةرةِراى ئــةوةى , ةويــةتى كــارى ئَيمةنــةبةِراســتى ئةمانــة ئةول, تةســبيتى فيدِراَليــةت ض لــةرووى ماليــةوة
مةسـةلةى حـةىل كَيشـةى    , مةسةلةى خةدةماتـة , مةسةلةى ميزانية موشكيلةمان هةية, كةمةشاكيلمان زؤرة

بـؤ ئـةوةى   , كة ئَيمة زؤر بةجدي هـةوَل ئـةدةين  , هةموو كَيشةى زؤر جدين, مةسةلةى كارةباية, دةستوورة
 .سوثاس, ن دةكةمزؤر سوثاستا, ئَية حةليان بؤ بدؤزينةوة

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةم ثَيشـنيارة لةاليـةن    , ثَيش ئةوةى كؤتايى بةجةلسـةكةمان بهَيـنني  , دةستةكانت خؤش بَيت, زؤر سوثاس

, بـؤ دانـانى ضـوار ليذنـة    , رار لةاليـةن سـةرؤك حكومـةتى هـةرَيم د    بِريـا , براى بةِرَيز كاك نَيضـري هـاتووة و  
ــةوت , 112ليذنــةى بةدواضــوونى مــاددةى   ــنيارانةى  , ليذنــةى ئــاو, ليذنــةى مةســةلةى ن ليذنــةى ئــةو ثَيش

, دةخيةمـة دةنطـةوة  , داوا دةكةم لَيتان, هاتونةتة ثَيش بؤ هةموار كردنى دةستوور و دةسةاَلتة حةصريةكان
ــذكردن     ــؤ بةِراوَيـ ــةرؤكايةتى بـ ــة سـ ــةاَلت بدةنـ ــةكان , دةسـ ــةَل ليجانـ ــةكان , لةطـ ــةرؤك ليجانـ ــةرؤك , سـ سـ

بــؤ دابةزانــدنى ئــةو ضــوار , بــةاَلم وةكــو مةبــدئي دةخيةمــة دةنطــةوة, ئــةو ليذنانــة دابنــَين, فراكســيؤنةكان
تةبعةن ئةو ليذنانة لةطةَل وةزيرى ثةيوةنديدار لةحكومةت و ِراوَيـذكارانى دادةنيشـن بـؤ ئـةوةى     , ليذنةية
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ى نيزاميـت هةيـة   نوقتـة , بؤ ئةوةى هينى لةسـةر بكـةين  , دواتر راثؤرتَيك ثَيشكةش ئةكةن, بطةنة رةئيةك
 .فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .هةَلدةوةشَيتةوة؟ سوثاس, بؤ ئةو ليذنةى هةمانة لةناو ثةرلةمان
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ,ضوار رؤذة دةبـَى ئيشـةكانى تـةواو بـىَ    , ئةو ليذنةية لةخيالىل سَى, ئةوة هيض عيالقةى بةوة نيية, نةخَير
حةفتةيــةكى , يــةك مــانط تةمديــد كــرا, مةســةلةى هــةمواركردنى دةســتوورى عَيــراق لةثةرلــةمانى بةغــدا

, ثَينج رؤذدا رةئيى خؤمان بكةينة تةوصيات, ئَيمة دةبَى لةخيالىل ضوار, سَى حةفتةى ماوة, بةسةردا ضووة
بَلـَيني ئـةوة   , ثةرلةمانـة , ربيدةينة ئةو برادةرانةى كة لةبةغدا ئةندامن لة ليذنةى بةدواداضوونى دةسـتوو 

ئةوانــة خــةتى ســوورن، , رةئيــى ثةرلــةمان و حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتانة بــؤ هــةموار كردنــى دةســتوور 
 .فةرموو, نوقتةي نيزام, فةرموو كاك كريم, قبوَلناكةن لة ثَيشنيارةكامنان

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــني  ــَى ثَيشـ ــةكى دةبـ ــة دةنـــطثَيشـ ــرَى, ارةكة خبرَيتـ ــوَل بكـ ــرَى, قبـ ــةند بكـ ــدرَى  , ثةسـ ــةاَلت بـ ــا دةسـ ئينجـ
 .سوثاس, بةسةرؤكايةتى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةســتى , كــَى لةطــةَل ئــةو ثَيشــنيارةية, ثَيشــنيارةكة و ضــوار ليذنةكــة هــةمووى ثَيكــةوة دةخةمــة دةنطــةوة 

نورى  2د, بةكؤى دةنط قبوَل كرا, كاتةوة؟ فةرمووندةستى بةرزب, كَى لةطةَل نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو

 :بةرٍَِِيز نورى مجيل تاَلةبانى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مـن ثَيشـنياز   , سـةبارةت بـةم بابةتـةى كـة خراوةتـة بـةردةم ثةرلـةمان       , ئةمِرؤ كؤمةَلَيك قسةى بـاش كـران  
و ئةو  112سةربارةت بةماددةى , يارَيك وةربطرَىبةبَى ئةوةى بِر, دةكةم ثةرلةمان هةرئاوها نةضَيتة دةرَى

 .سوثاس, دةستكاريانةى كة لةدةستوورى هةرَيمى كوردستان كرا
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

قســةكان تــةعبري بــوو لــةراى ئةنــدامانى , قســة كــرا/ دووةم, ثَيشــنيار بــوو, ئةوةلــةن نوقتــةى نيــزام نــةبوو
ئَيسـتا بةصـياغةت كردنـى بِريارةكـان و     , كومةت يةكدةطرَيتـةوة لةطةَل ثَيشنيارةكةى سةرؤكى ح, ثةرلةمان

تةفصيالتى نـاو دةسـتوورة   , ئاوة, نةوتة, تةكنيكيية, هةندَى مةسائيلى وردةكارى هةية فةنية, مةسائيلةكان
ئةطـةر ثَيويسـتى كـرد    , لَيرةدا خبرَيتـة بـةردةم ئَيـوة   , ثَيويست دةكات ليذنةكان راثؤرتى خؤيان ئامادة بكةن
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, سوثاسـتان دةكـةم  , يـان بةتةوصـية بدرَيتـة اليـةنى ثةيوةنديـدار     , دوايى ببَيتة بِريار, وَلةمةند كردنىبةدة
كـةبِريار  , ئـةو كؤبوونـةوةى دةكـةين    11:22بةيانى سـةعات  , ثَيش ئةوةى كؤتايى بة كؤبوونةوةكة بهَينني

, ى بةرنامـةى كـار بـؤ سـاَلَيك    دانـان , مةسةلةى هةَلسةنطاندنى ئـيش و كـارى ثةرلـةمان و   , بوو ئةوِرؤ بيكةين
ثـَيش ئـةوةى جةلسـةكة    , بةاَلم دةخيةينة بةيانى, هةروةها بِريار بوو ئةمِرؤ ئااَلى كوردستان بةرزبكةينةوة

ثاشـان كؤبوونةوةكـة دةسـت    , بة ضارةطَيك ئةو مةراسيمة ئةكـةين , ئااَلكةى بةرز دةكةينةوة, دةست ثَيبكات
 .فةرموو نوقتةى نيزام, ثَيدةكةين

 :سليمان خليل خضر َيزبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةس حـةق نـةدا بـة حزبـا      , حةق دا بـة ئريؤكـة  , يةكةظجار دةنطى راستةوخؤى دةظةرَيكى بةرفرة وتةنطاف
 .سوثاس, حةزكةم شنؤى ئةظةريان بةرضاظَي كةم, نةزاكا

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبـةر ئـةوة كـاك شـَيروان     , ةليسـتى فراكسـيؤنى ثـارتى   ئةنـدامى ل , جةنابت ئةنـدامى لةليسـتى هاوثـةميانى   

دوو كـةس لةفراكسـيؤنى تـؤ قسـةيان     , ناصـح قسـةى كـرد    2جطة لةوةش كاك د, تةعبري لة قسةى تؤ دةكات
دةنطـم نـةدةدا بـة يـةكطرتوو و     , بـة نةتـةوة بـا   , ئةطـةر مةسـةلةكة وةهـا نـةبا    , تةعبري لةتؤش دةكـةن , كرد

 .كاك سعد فةرموو, كؤمةَل
 :وةزيرى هةرَيم/ ز سعد خالد حممد امنيبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
رؤذى ذينطــةى , نيوســةعات تـةرخان بكــرَى بــؤ وةزيـرى ذينطــة  , مـن داوا ئةكــةم بـةيانى ئةطــةر ئيمكــان بـآ   

 .سوثاس, بابَلَيني لةسةر وةزعى ذينطة باس بكةين, لَيرة ئامادة بآ, عالةمية
 :بةر ٍَِيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم  , سوثاسـت دةكـةم بـةبريت خسـتمةوة    , بةاَلم من لةبريم كرد, شنيارةكة وةزير ثَيشرت كردبووىخؤى ثَي
كةينـة دوو  لةبـةر ئـةوة بةرنامـةى كارمـان دة    , بـىَ  10:22سـةعات  , نةبَى 11:22خؤى داواى كرد سةعات 

بـزانني  , ةميـة رؤذى ذينطـةى عال , طـوَى لـةرةئيى ئـةويش ئـةطرين    , كة نوقتةى يةكـةمان تـةواو كـرد   , نوقتة
بـةخَير  , كؤتايى بةدانيشـتنةكةمان دةهَيـنني تابـةيانى زؤر سوثاسـتان دةكـةم     , وةزارةتةكةيان ضيان كردووة

 .فةرموون, بَين سةرضاو

 

 
 

         
                                                                                                                                                                   

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
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 ( 03)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 5/6/1332 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــَي رؤذيي س ــةممة س ــةوتي  ش ــتمانيي    5/6/0222رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 َيزبـةرِ  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (03)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي ي هـةمواركراوي سـالَ  (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (03)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

ةكانى ثةرلــةمان بةبؤنــةى تَيثــةِربوونى دوو ســاَل بةســةر يةكــةمني طيتتوطــؤ كــردن لةســةر كــارو ضــاالكي -1
 .1/6/0225هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة , دانيشتنى خوىل دووةم

ئامــادةبوونى وةزيــرى ذينطــة بــةِرَيز دارا حممــد امــني بــؤ خســتنةِرووى ضــاالكيةكانى وةزارةت لــةماوةى    -0
 .رابردوو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ي خواي طةورةو ميهرةبانبةناو

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

ا بةرنامةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريد, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(03)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا5/6/0222
طيتتوطــؤ كــردن لةســةر كــارو ضــاالكيةكانى ثةرلــةمان بةبؤنــةى تَيثــةِربوونى دوو ســاَل بةســةر يةكــةمني   -1

 .1/6/0225ذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة هةَلب, دانيشتنى خوىل دووةم
ئامــادةبوونى وةزيــرى ذينطــة بــةِرَيز دارا حممــد امــني بــؤ خســتنةِرووى ضــاالكيةكانى وةزارةت لــةماوةى    -0

 .رابردوو
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ئاماذةمـان بـةوة كـرد كـة دوَينـَى سـاَليادى يةكـةم خـوىل دانيشـتنى          , ديارة دوَينـَى لةدةسـتثَيكى قسـةكامناندا   
, ثـاش هةَلبذاردنـةكانى ثةرلـةمان   , بةنيسـبةت ئَيمـة تَيثـةِربوونى دوو سـاَل بـوو     ,  1110ثةرلةمان بوو لـة  

بةخـةبات و خـوَينى   , كة ئاماذة بةو يادة بكةين, ضونكة شايانى باسة, هةندَى لةقسةكامن دووبارة دةكةمةوة
و كـارى سـةر   ثريؤزبايى لة طةىل كوردستان و لة خؤمان و لـة كـةس   , شةهيدانى طةلةكةمان بةدةست هاتووة

ضـاالكانة بـة   , تارة بةِرَيزانةى كة لة خوىل يةكـةم دةوريـان هـةبوو   و لةو ثةرلةمان, شةهيدان دةكةين بةرزى
, بِريـارى طوجنـاو  , بـةدةرهَينانى ياسـاى طوجنـاو   , رووبةرووى ئـةركى خؤيـان بوونـةوة   , ئةركى خؤيان هةَلسان
بـؤ ئـةوةى كَيشـةكان    , ن دةورَيكـى باشـى بينـى   لةسةرةتاى شـةِرى نـاوةخؤدا ثةرلـةما   , ئاماذة بةوةش دةكةين

جَيـى خؤيـةتى   , بـةاَلم طـرنط ئةوةيـة هـةوَلى جـدى خؤيـدا      , ئةطةر ضى نةطةيشـتة ئـةجنام  , ضارةسةر بكات
ــةين   ــةمان بك ــتنةكانى ثةرل ــاذة بةدانيش ــة , ئام ــردوودا  15ل ــاَلى راب ــةجنام داوة  565, س ــتنى ئ  536, دانيش

دانيشـتنى   10, لةو دوو ساَلةى كة ئَيوةى بـةِرَيز بةشـدارن  , ايى بوودانيشتنى نائاس 01, دانيشتنى ئاسايى و
بِريـارى   020ثةرلـةمان  , ةوة 1110لةسـاَلى  , دانيشتنى نائاسايى بـووة  1, دانيشتنى ئاسايى و 21, كردووة

ئةجنامـدانى ئةركـةكانى بـؤ دابـني كردنـى      , بؤ ئاسانكردنى كارى حكومـةت , دةركردووة لة بوارة جياجياكان
لــةخوىل دووةمــى   , دامةزرانــدنى كؤمةَلطايــةكى مــةدةنى  , ويســتى خــةَلك و طةشــةثَيدانى دميــوكراتى   ثَيدا

, جطة لةتةواو كردنى ياسـاى زؤربـةى وةزارةتـةكان   , بِريارى طوجناويش 01, ياساى دةريهَيناوة 31ثةرلةمان 
ــةرَيم   ــةرؤكايةتى هـ ــاي سـ ــرنط وةك ياسـ ــايةكى طـ ــاي بةر, ضـــةند ياسـ ــريؤرةياسـ ــةوةى تـ ــاي , نطاربوونـ ياسـ

, ضــةندين بِريــارى طرنطــى وةكــو بِريــارى فيــدِراَليزم, بــةدةيان ياســاي تــرى دةركــردووة, كوذاندنـةوةى زةوى 
ثةسةند كردنى بِريارى لَيبووردنى طشتى كة ثـَيش ماوةيـةك   , وةكو بِريارَيكى مَيذوويى داوة 1110لةساَلى 

بـاس  , اس لةدةسـت كةوتـةكامنان نةكـةين   تـةنيا بـ  , جَيى خؤيةتى لَيـرةدا دةسـت نيشـانى بكـةين    , ئةجناميدا
بطةِرَيتةوة بؤ ئـةو ياسـايانةى   , خةَلكَيكى بةئينساف دةتوانَى تةقيمى بكاتن, زؤرن, لةضاالكيةكامنان نةكةين

بةاَلم كةموكوِريةكان كة , ئةو ضاالكيانةى ئةجنامدراوة, ئةو بِريارانةى كة دةرمان هَيناوة و, كةدةرمانهَيناوة
ضــاودَيرى كردنــى / يةكــةم, وة وةكــو ثَيويســت بــة ئــةركى سةرشــانى خؤمــان هةَلســتني نــةمان توانيــ, هــةن

راستة نزيكةى ساَلَيك لةتةمةنى , وةزارةتةكانى حكومةت و دام و دةزطاكانى حكومةت وةكو ثَيويست نةبووة
بَينينـة   بـؤ ئـةوةى فشـارَيك   , تةعاموملان لةطةَل دوو ئيدارةى ثَيشـوو نـةدةكرد  , ثةرلةمان بة ئريادةى خؤتان

ئةم رةئية , هةردوو ئيدارة ثةلة بكةن بؤ يةكطرتنةوةى هةردوو ئيدارة لةيةك حكومةتدا, سةر ئيدارةكان و
لـةو  , 2/5/0226ئةجنامةكةشى ئةوة بوو كة حكومةتى يةكطرتوو ئـيعالن كـرا لـة    , بؤ ضوونَيكى باش بوو

, رة بـةَلَينك بـوو بةطةلةكـةمان دابـوو    ديـا , رؤذةوة ئَيمة مةسئوليةمتان لةسةر شـانة لةضـاودَيرى حكومةتـدا   
بؤيـة ئـةو   , ئةو دوو ئيدارةيـة يـةكبطرَيت  , ثةرلةمان لَيثرسراوةتيةكى سةرةكى ئةوةية, لةكاتى هةَلبذاردندا

لـةم رؤذةوة تـا ئـةمِرؤ وةكـو     , بِريارةمان دا كة تةعامول لةطةَل ئةو دوو ئيدارةية نةكـةين هـةتا يةكـدةطرن   
راثؤرتى خؤيان بنووسن بةثَيى نيزامى , ثةرشتى ضاالكيةكانى حكومةت بكةينسةر, ثَيويست نةمان توانيوة

ئَيسـتا  , راسـتة مـانط بـة مـانط وةخـت دواى وةخـت ئـةم ضـاالكيانة بـةرةو ثـَيش ضـوون           , داخلى ثةرلـةمان 
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ــدةوارين باشــرت بــني لــةداهاتوودا , باشــرتين لــة ثَيشــرت  ــؤن   , ئومَي بةرنامةيــةكمان هــةبَي بــؤ ئــةو بــوارةى ض
بــؤ ضــاودَيرى كردنــى ضــاالكيةكانى حكومــةت و دةستنيشــان كردنــى كــةمو        , ليذنــةكامنان, كةينضــاالكرت

دواتـر لَيثرسـينةوة لةسـةر ئـةو     , دةستنيشان كردنى اليانةكانى كة سـيماى طةنـدةَليان ثَيوةديـارة   , كوِريةكان
ضـةندين  , بـوردوودا لةطـةَل ئةوةشـدا تـةبيعى لـة سـاَلى را     , بوارانةى كة ليذنةكان راثؤرتيان لةسةر نووسيوة

جــار ئَيمــة ســةرؤكى حكومــةت و جَيطــرى ســةرؤكى حكومــةمتان بانطهَيشــت كــردووة و طيتتوطؤمــان لةطــةَل    
, مةسـةلةى زينـدانى بـَينت   , لـة كارةبـا بـَينت   , رووبةِرووى ئةو كَيشانةمان كردن كة ويسـتى خـةَلكن  , كردوون

ئـةو كَيشـانة   , انـة كـة هـةموومان دةزانـني    ئـةو واقيع , بةتَيطةيشتنى واقيعـةتى خؤمشـان  , سووتةمةنى بَيـنت
نـاهَيَلن  , ضاالكيةكانى تريؤرسـتى هـةر بـةردةوامن   , بةشَيكى ثةيوةنديان بة وةزعى نائاسايى عَيراقةوة هةية

بةخزمةت , حكومةتى فيدِراَل و ئَيمةش تاحةدَيكى زؤر وةكو ثَيويست بة ئةركى سةرشانى خؤمان هةَلستني
ضارةسةركردنى ئةو اليةنة سلبيانةى كـة رووبـةِرووى خـةَلك و    , اكؤكيةكانضارةسةركردنى ن, كردنى خةَلك

بةاَلم لةطةَل ئةوةشدا من خؤم ثَيم واية تاحةدَيكى باش ثةرلةمانى كوردستان بـةدةورى  , حكومةت بوونةوة
, لةناو ثةرلةمانيشدا بـة خيالفـى ئـةو تومـةت و ئـةو رةخنانـةى كـة لةثةرلـةمان دةطـريىَ         , خؤى هةَلساوة و

هةنـدَى جـار هةنـدَيكيش    , هةموو ئةندامان ئـازاد بوونـة لةقسـةكردندا   , َيرةدا ذيانَيكى دميوكراسى هةبووةل
بـةاَلم  , زؤر بةئازادانة راوبؤضوونى خؤيان لةتةلةفزيؤن و ميديايةكان وتـووة , رَيطاى قسةم نةطرتووة, زياتر

ــدياكان بةداخــة ــتة مي ــتية نةطةيش ــةم راس ــت  وة ئ ــو ثَيويس ــةندة , وةك ــةمان  هةرض ــتنَيكى ثةرل ــةند دانيش ض
وةكـو  , زؤر لةو طيتتوطؤيانةى لةسةر مةسةلة طرنطـةكان كـران  , خةَلك ضاوى لَيبوو, راستةوخؤ بةخش دةكرا

لــة هــةموو ئــةو , كــة بــة لَيثرســياريةوة بةشــداريان, ثَيويســت ئةنــدامى ثةرلــةمان جَيطــاى ســوثاس و رَيــزة 
, كة خةَلك ضاوةِروانى دةكرد, دةرهَينانى ئةو ياسايانةىبؤ , موناقةشة و طيتتوطؤ كردن و رةئيى دان كردووة

بةتايبةتى هةنـدَى  , ياساى وةزارةتةكان, ياساى رووبةرووبوونةوةى دياريدةى تريؤر, وةكو ياساى وةبةرهَينان
بـةاَلم بةشـَيكى لـةو رةخنانـةى كـة      , وةزارتى طرنطى وةكو وةزارةتى كةس و كارى شـةهيدان و ئـةنيتالكراوان  

ئةوةيش ئةوةيـة ثةرلـةمان بريتيـة لـة نوَينـةرى ليسـتى       , بةشَيكى راسنت, ثةرلةمان بوونةتةوة رووبةِرووى
خـةَلك دةنطـى   , حزبةكان بةتةئيكد تةبيعية ئةنـدامانى ثةرلـةمان لةسـةر ليسـتى حزبـةكان هةَلبـذَيردراون      

بـةاَلم  , ان دةكـةن لَيـرةدا نوَينةرايـةتي  , ثابةنـدبن بـة بـريوِراى حزبـة سياسـيةكةيان     , داوة بةليستى حزبةكـة 
لــةزؤر , بةنوَينــةرانى حزبةكــة, ئــةو جــةماوةرة دةنطــى داوةتــة ئــةو ليســتة , خــةَلك ئــةوةى لــةبري كــردووة 

حـزب لةميللةتـةوة   , خةَلك طوَى بيستى رةئيى حزبةكةى خؤى دةبَيـت , ثةرلةمانى دونياشدا بةم شَيوةيةية
رةئيى حزبةكةى , ندامانةى لَيرةن زؤر تةبيعيةئةو ئة, خةَلك متمانةى ثَيكردووة, نوَينةرى خةَلكة, هاتووة

بـةاَلم مـن خـؤم رةئيـةكم     , لَيرة بؤ دةوَلةمةند كردنى ئةو ثرؤذة بِريارانةى كـة دَينـة ثَيشـةوة   , خؤيان بلَََين
بةعةكسـى ئـةو   , تةدةخوىل حزبةكان لة ئيش و كارى ثةرلةمان لة ئاستَيكى زؤر نزم دابـووة , تةكوين كردية

لــة زؤر بــواردا بةعةكســةوة زؤر ئةنــدام ثةرلــةمان , رووبــةرووى ئَيــوةى دةكةنــةوة و رةخنانــةى كــة خــةَلك
كؤبوونـةوةى لةطـةَل   , طلةيى ئةوةى كردووة كة حزبةكـةى ئاطـاى لَينييـة   , ليستى ثةرلةمان هةبووة, هةبووة
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ةو ئةندام بؤ ئاستى تَيطةيشتنى ئ, بةجَييهَيشتووة, حزبةكةى متمانةى هةية, يةعنى بةجَييهَيشتووة, ناكات
ئةندام ثةرلةمانةكة كة ئةندامى ليستى , لةوةيدا كةئيمكانى ئةوةى هةية, ثةرلةمانة لةسياسةتى حزبةكةى

, دواتـر حةقيقـةتَيك هةيـة   , لةسياسةتى ئةو حزبة تَيدةطا بؤ دةوَلةمةند كردنى ئةو ثرؤذةية, ئةو حزبةية
ملمالنــَى لــةنَيو حزبــةكان لَيــرةدا , ييــةكَيشــةيةكى ئــةوتؤمان ن, تــا حــةدَيك ئــةو حزبانــة تــةدةخول ناكــةن

زؤر زؤر طــةورةترة لــة , ئــةو شــتانةى كةئَيمــةى كؤكرديتــةوة لةثةرلةمانــدا و لةحكومةتيشــدا  , بتةقَيتــةوة
ئـاواتى هـةموو ئةنـدامانى    , دامةزراندنى كؤمةَلطايةكى مةدةنى ئاواتَيكى هةموو حزبةكانة, ملمالنَيى حزبى

بةرةو رؤيشنت بؤ , لةبةر ئةوة هةر موناقةشةيةك بؤ دةرهَينانى ياسايةك, ئاواتى هةموو خةَلكة, ثةرلةمانة
, مـافى ذنـان و ئافرةتـان   , مـافى مـرؤظ  , دابـني كردنـى ئـازادى   , دابـني كردنـى دميـوكراتى   , كؤمةَلطاى مـةدةنى 

و تةبيعية خيالف لةوة دا دةبَى لةو وشـةى كـة بـةكارى دةهَينـى لـةبوارى ضـةند       , خيالفَيكى واى تَيدا نابى
عةكسـى  , ئيختـيالف ثةيـدا دةبـىَ   , ئةو خيالفةش زؤرجار لـةناو حزبَيكـدا  , ئةو خيالفة دةبَينت, ضؤنيةتيدا

ئـةو  , ئةطـةر موتابةعـةى باشـى ثةرلـةمان و جةلسـاتيان كردبـا      , ئةو تؤمةت و رةخنانةى كـة لَيمـان دةطـرن   
بـؤ  , بةكـة رةئيـى داوة  دذى ويسـتى حز , زؤرجار هةبووة ئةنـدامى ليسـتى حزبةكـة   , رةخنانةشيان نةدةطرت

زؤر جار وابووة ثرؤذة هاتؤتة ثَيشـةوة ئـةمن لَيـرة    , ثرؤذةيةك كة خيالفى بةرنامةى حزبةكةى خؤى بووة
نيوةى لةوال , نيوةى حساب بكةين, رةنطة ليستى فراكسيؤنى ثارتى و يةكَيتى, مواَلحةزةى هةمووتان دةكةم

امــان دةكــات دةَلــَى بــؤ هــةموو ثرؤذةيــةك دةســتيان خــةَلك ئيته, بــووة و نيوةكــةى تــر لةاليةكــةى تــر بــووة
رلـةمان  زوَلمَيكـى طةورةيـة لـة ثة   , بؤية ئةو قسـانة دةكـةن  , لَيرةوة دةزامن ميديا نةقَليان ناكاتن, هةَلدةطرن

ئيختيالفـاتى  , مـاددة ئةساسـيةكان طيتتوطؤيـةكى زؤر هةَلـدةطرَيت و كـراوةش     , ةدةكةن ئـةوة راستيشـى تيايـ   
, ثَينض مةوادى دوايى هيض خيالفَيكى لةسةر نيية, بةاَلم هةموو ثرؤذةيةكى ياسا ضوار, زؤريشى لةسةر بووة

ــدة  ــاددةى ئةوةنـ ــَى مـ ــاتن   , دةَلـ ــةجيآ دةكـ ــران جَيبـ ــةنى وةزيـ ــارة ئةجنومـ ــةو بِريـ ــةخيالفى دةوَى و , ئـ نـ
ةو لةرؤذى دةرضـوونيةوة ئـ  , بةتةئكيد هةمووتان دةستان هةَلدةطرن و تةئيدى دةكةن, نةموناقةشةى دةوَى

هـةمووماتان دةسـتان بةرزدةكـةن و    , نةكةس موناقةشةى دةكاتن نةكـةس دذيـةتى  , ياساية جَيبةجَى دةكرَى
, طلةيـةكى لـة ئـيعالم بكـةم    , جا خةَلكانَيك ئةو مةوزوعانة تَيناطـات و رةخنـةمان لَيـدةطرن   , تةئيدى دةكةن

جةلسـاتيان نـةقَلكردووة بةتايبـةتى    سوثاسةكة ئةوةيـة زؤر  , ئينجا طلةيان لَيدةكةم, سوثاسيان دةكةم ثَيشرت
بــةس طلةيةكــة لةوةدايــة وةختــى تــةرخان كــراو لــة جةلســاتى ثةرلــةمان لةميديــةكان زؤر , تةلةفزيؤنــةكان

بـاس ناكـةن   , قسةكانى ئةندام ثةرلةمان نةقَل ناكةن, ئيختيالفاتى ئةندامانى ثةرلةمان ثيشان نادةن, كةمة
يـةك كـةس   , ضةند مشتومِر بوو لةسةر هينةكان, ى دذة تريؤرلةمةسةلةى ثرؤذة, ضةند ئيختيالفات هةبوو

ــةدا ــانى ن ــةهيدان  , نيش ــارى ش ــةس و ك ــةر ياســاى ك ــوونة  , لةس ــة دةرض ــا طرنطانــة ك ــةموو ياس ــةو ه ــيض , ئ ه
بؤيـة خةَلكةكـة مـةجاىل    , ضوار قسة نيشان بداتن كـة لةبةرامبـةر يـةكرتى كـراوة    , تةليتزيؤنَيك نيشانى نةدا
مةطـةر مةسـئولَيكى   , كةم نةقَل كـراوة راسـتةوخؤ  , ةلةفزيؤن ئةطةر نةقليش بكرَىنيية دانيشَى بةرامبةر ت

, باسى شةهيدان كـرا , ئةو تةلةفزيؤنانة بةدواى لَيثرسراوةكة هاتوون, يان مةسةلةيةكى طرنط هةبَى, تةنيا
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لة ئَيمـة  رؤذنامة نووسرا داوايان  وو لةسةر ثرؤذةى ياساكةى وةزارةت لةكةس و كارى شةهيدان طلةيان هةب
, ئَيمـةش دوامـان خسـت   , داوايان لـة وةزارةتـى كـةس و كـارى شـةهيدان كـرد دواى خبـةين       , كرد دواى خبةين

بـةاَلم كـة   , لَيـرةش موناقةشـةيةكى زؤر تونـدى لةسـةر كـرا     , هةندَيك رةئيى مةعقوليان هةبوو وةرمـانطرت 
ك نــة ياســاكةى باَلوكــردةوة كةســَي, ئــةو ميديايــةى كــة ســَى مــانط بــوو باســيان دةكــرد , ياســايةكة دةرضــوو

, كـة لةثرؤذةكةدايـة ئَيـوة كردتـان    , نـة ئاماذةيـان بـةو طؤِرانكاريـة طةورةيـة كـرد      , ئةوانةى كةباسيان دةكرد
بـــةَلكو لـــةناو كؤمـــةَلطادا , نـــةك لةســـةر خـــودى ياســـاكة, ضـــونكة طؤِرانكاريـــةكى مَيـــذوويى هَينايـــة ســـةر

ثــَيم وايــة , ئــةو حةقــةى كــة لــةو قانونــة ئامــاذةى ثَيكــرد ذنــان و ئافرةتــان , تَيطةيشــتنَيكى تــازة ثةيــدابوو
ئةوانـةى  , كةسـَيك باسـى نـةكرد   , طؤِرانكاريةكى طةورةية بةرةو مافى ئافرةتان و ذنان كة لةوَيدا هني كـراوة 

ئَيـوةش موناقةشـةتان لةسـةر دةكـرد و     , تةنها هةندَيك هينى بـةرةئيى مـن لـةجَيى دانـابوو    , باسيشيان كرد
ــةردا ــرؤذة هــاتووة , رةئيتــان لةس ــةرؤك  , تــةنيا دوو ث ــةو , زؤر مــةجاىل دميوكراتيــةت نــةدرابَى لةاليــةن س ئ

, يةكةميان مةسةلةى قانونى سةرؤكايةتى بوو, ئةوةيش فرستة لَيرة باسى بكةم, رةخنةش لةخؤمان بطرين
, رامـن ثـَيم وايـة ثـاش موناقةشـةيةكى زؤر هينـى ئةوانـة كـ        , بة ئيتييتاق بـوو ئةطـةر ضـى دةوَلةمةنـد كـرا     

ئَيـوة لَيـرة تةعـديلتان    , ئيتييتاقيان كردبوو نةيانتوانى بطةنـة نةتيجـة  , لةمةكتةبى سياسى ثارتى و يةكَيتى
بةاَلم رةنـط بـوو رةخنـة بَيتـة سـةرمان كـة ئـةوة وةكـو         , بةشَيوةيةكى رَيك و ثَيكرت دةرضوو ياسايةكة, كرد

, موناقشة لةسةر وةزير بكةين, ال نةدراوةلةمةوزوعى يةكطرتنةوة دةَلَين مةج, ثَيويست موناقةشة نةكراوة
بــةاَلم , ئـةو رةخنةيــةى مةقبوولــة , هـةركَى تةماشــاى تةلــةفزيؤن بكــات , متمانةيـةك هةيــة كــةثَييان بَلــَيني 

حةقـة دةسـت خؤشـى بكـاتن لـةوةى كـة رَيطـا        , هةركَى تةفصـيالت بزانـَى ئـةو رةخنةيـةى رةت دةكاتـةوة و     
, مان راوةسـتابوو لةسـةر ئـةوةى ئـةو دوو حكومةتـة يـةكرتبطرَيت      وةكو عةرزم كردن ئيشـى ثةرلـة  , نةدراوة

ضـاودَيرميان  , ثرؤذةمـان قبـوَل نـةدةكرد   , خؤمان بةقةرارى خؤمان موعامةلةمان لةطةَل حكومةت نـةدةكرد 
هةركةســَى , كــارَيكى زؤر زةمحــةت بــوو كــارَيكى ئاســان نــةبوو  , بــؤ ئــةوة ببَيتــة يــةك حكومــةت , نــةدةكرد

تـا توانيمـان   , بـؤ نيشـتيمانةكةى هـةوَلى ئـةوةى ئـةدا     , وةى دَلسؤزى بوو بؤ طةلةكةىئة, لةمةوقعى خؤيةوة
هةموو , شةو بوو 10ئاخري كؤسث سةعات , من لَيرةش بؤتان دووبارة ئةكةمةوة, كؤسثةكان يةكالبكةينةوة
ارة سـةفريى واَلتـانى تـر تـاكو ئـةو بِريـ      , بةحكومـةتى بةغـدا و سـةفريى ئـةمريكا    , دونيامشان دةعـوةت كـرد  

هـاتوون ناوةكـان ئـاخري    , بـةو ئاسـانية نـةبووة   , ئةو دوو ئيدارة يـةكى طرتؤتـةوة و  , ية تةماشا بكةنيمَيذوو
قائيمةكـةى خـؤى ثَيشـكةش    , لةوةزعَيكى ئاسايى نينة وةكو بَلـَيني حكومـةتَيك هاتيـة   , لةحزةى كردوومانة

طومتان دةنـط  , ان بةو شَيوةية كراومت, بؤية تةحةموىل ئةو مةسئوليةتةمان كرد, كردووة ئيش رانةوةستاوة
هـةموو ئةوانـةى كـة لـةو     , هـةموو ئةوانـةى كـةلَيرةدا بةشـدارن    , موناقةشـةمشان كردبـا  , بةقائيمةكة بـدرىَ 

 برادةرَيـك رةخنـة  , ةوةزيرَيك بطـرى طـةر تـؤ رةخنـة لـ    , لةحكومـةتا نوَينـةريان هةيـة   , ثةرلةمانة ئيئـتالفن 
ــةطرىَ   ــةوةزيرَيكى تــر ئ ــةك  , ل ــةوةيــةكَى رقــى لةي ــةزانني   , َى ئةبَيت ــان ئ ــةتى خؤم ئــةو , هــةموومان واقيع

ئـةوةش بؤيـة هـني    , رةخنةيةكى ترمان دَيتـة ثـَيش  , مةسئووليةتة ئةطةر طلةيشمان لَيبكرَى قبوَلى دةكةين
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ثــرؤذةى دةســتوورى عَيــراق , راســتى روون بكةنــةوة, حةقــة ئَيــوة بــةخؤتان دييتــاع لــةخؤتان بكــةن, ئةكــةم
وةاَلمـى ئَيمـةش خؤتـان بـاش     , حةق نةبوو وا بكةن, وة قبوَلتان كرد بَى هينى ئةوانةلةبةغدا هاتة ئَيرة ئَي

نوَينةرايـةتى  , دةسـةاَلمتان دايـىَ  , ثَيش ئةوةى بَيتة ثةرلةمان جةنابى سةرؤكى هةرَيم لَيـرة بـوو  , لةبريتانة
لــةوةش جطة, لةوانــةش مةســةلةى دةســتوور, بــؤ هــةموو مةســةلةكان, وةفــدى كوردســتان بكــات بــؤ بةغــدا 

جطـة لـةوة   , كـةس  00وةفدَيكى سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان بـة سـةرؤكايةتى كـاك فرسـت بةشـداريان كـرد لـة          
 2بةرهـةم و كـاك د   2سةرؤك كؤمـار جـةنابى كـاك نةوشـريوان و كـاك د     , جةنابى مام جةالل خؤى لةبةغدا

ثرؤذةيـان لةبـةر    ئـةو , لـةوَى بةشـداريان كـرد   , رؤذ و كاك فوئـاد هـةموويان ئةوانـة سـةركردايةتي سياسـني     
ئـةو  , طةيشـتوونة ئيتييتـاق لةطـةَل اليةنـةكان و    , رؤشنايى ئةو دةسةاَلتةى كة لةاليةن ثةرلةمان دراوة ثَييان

سَى رؤذة , ثةرلةمانى كوردستان رةئيةكى لةسةر بدات, طوتيان ئَيمة دوامان خستية, ثرؤذةيان بؤ ئَيمة نارد
, ئةوانــةى لةبةغــدان نــةك بــةس نوَينــةرى طــةلن, واقيعمــانديســان دةَلــَيم لةتَيطةيشــتنى , وةختــى درايــةتى

بؤيـة  , ئَيسـتاش دَيتـةوة بـريم   , سـَى مواَلحـةزة بـوو   , مواَلحـةزاتى ئَيـوة  , متمانةى ثةرلةمانيشيان وةرطرتيية
يـةكَيكيان ئــةوةبوو  , يـةكَيكيان ئـةوة بـوو كـةمافى ضارةنووسـيان تيانييـة      , ئـةَلَيم ضـونكة زؤر بـاس ئـةكرىَ    

ئايـا دةكـرَى   , يةكَييكى تريان ثةيوةندى بةدميوكراسى و ئةوانة هةبوو, انى ديارى نةكرديةسنوورى كوردست
خـةَلكى  , خؤمـان ئـةزانني هةرضـى لةتواناياندايـة كردوويانـة     , بةو وةفـدةى كـة خؤمـان متمانـةمان داوةتـىَ     

كـةى ئَيمـة كـة جوامبـان     بـةاَلم مومتانة , ئةطةر بيانتوانيبا ئةيان كـرد , بةتواناو ثسثؤِر و دَلسؤزن وةكو ئَيمة
هةوَل بدةن ماف و , بةاَلم ثةرلةمانى كوردستان رةضاوى ئةم خااَلنةى خوارةوة بكةن, داوة بةنامةيةك باشة

ئـةو  , جطة لـة مةسـائيلة دميوكراسـيةكان   , هةوَل بدةن سنوورى كوردستان ديارى بكرَى, ضارةنووسى تَيدابَى
, هةر دةَلَين ثةرلةمان بةكؤى دةنط موافةقةتى لةسةر كردووة ,تَيبينيانةى ئَيمة ئَيستاكة كةس باسى ناكات

بـة موافةقـةتى ئَيـوة    , كة بةكؤى دةنط هـةمووتان مواَلحـةزاتى خؤتـان بةئاشـكرا وت و تَيبينيتـان وةرطـريا      
ئةطةر ثةرلةمان بيطوتبا موافق نني بؤ ئةو , بةاَلم ئةم تَيبينيانةش هةية, ومتان دةست خؤشيتان لَيئةكةين

دواتـر موافةقـةت نـةكرا    , رةئيتان دابا ئيال دةبَى ئةوةى تَيـدا بَيـت  , موافيق نني بؤ ئةو ثرؤذةية, رةدةستوو
بةهةر حاَل من ئـةو قسـانة دةكـةم    , ئَيمةى دةخستة قةيران يان نا, بؤ ثةرلةمان ئةوة قابلى قبوَل بوو و, با

بـؤ خزمـةت كردنـى    , دةى بؤمـان كرابـىَ  هةم خةَلكى كوردستان بزانن كة ئَيمة ئةوةنـ , هةم ئَيوة, بؤ ئَيوةية
خـةَلك بـاس لةدةسـتكةوتةكانى ئةنـدامانى ثةرلـةمان      , خـاَلَيكى تـر  , خةَلك و ئاسانكارى كارمـان كردوومانـة  

سـةيارة دةكـِرَى   , موخةصةصات بؤ خؤى زياد دةكـات , ئةندام ثةرلةمان مووضة بؤ خؤى زياد دةكات, دةكاتن
لةهـةموو دنيـادا   , حةقـة باسـى راسـتيةكان بكـرىَ    , ةورةيـة لـة ئَيـوة و   ئةوةش بةِراستى زوَلمَيكـى ط , بؤ ئَيوة

بـؤ ئـةوةى بتـوانَى    , لةبـةر ئـةوة نـاَلَيم كـة ئَيـوة دانيشـتوون      , ئةندام ثةرلةمان دةبـَى ذيـانَيكى باشـى هـةبىَ    
لةطـةَل   ضـونكة تـؤ موعامـةل   , حكومةت نـةبىَ  موحتاجى, ذيانَيكى ئابوورى موستةقيل و موستةقِرى هةبَى

ــة ــةىحكوم ــةت  , تَيك دةك ــةر حكوم ــوراقبى لةس ــةمان      , م ــدامانى ثةرل ــةَل ئةن ــار لةط ــن زؤر ج ــة م ــة ك بؤي
ضونكة كة موحتاجى حكومةت بووى ناتوانى , نابَى هيض داواكاريةك راستةوخؤ بدةنة حكومةت, قسةدةكةم
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وةكـو   مـن ئيعـترياف دةكـةم   , دةبَى تؤ ذيانـت دابـني بكـةى و   , نابَى موحتاجى حكومةت بى, ضاودَيرى بكةي
ئـةو ئةندامانـةى لـةدةرةوةى شـارن و لـةهينن تـا ئَيسـتا        , ثَيويست نـةمان توانيـوة ذيانتـان بـؤ دابـني بكـةى      

, ئةندام ثةرلةمان كـة دَيتـة شـوَينى كـاركردنى    , ئةمة نةقصَيكة لةهةموو دنيا, خانومنان بؤ هني نةكردوون
وةكـو ثَيويسـت   , نـةمان توانيـوة  ,  بكـات دةبَى ثةرلةمان بؤ هةموو ئةندام ثةرلـةمانَيك جَيطايـةكى بـؤ دابـني    

بـةاَلم دةبـَى   , بؤضى؟ نةك لةبةر ئةوةى كةنةمان توانيوة بِريار بدةين, نةمانتوانيوة مووضةتان زياد بكةين
طـوزةرانى خـةَلك رةضـاو    , ذيانى خةَلك رةضاو بكـةين , وةزعى خةَلك رةضاو بكةين, خةدةمات رةضاو بكةين

مووضـةى  , ئةبَى بِريارَيكيش هةبَى بؤ طوزةرانى خـةَلك , ك بؤ خؤمان ئةدةينلةثاَل ئةوةى كةبِريارَي, بكةين
دةَلـآ  مووضـةى ئَيمـة نيـوةى مووضـةى ئةنـدام ثةرلـةمانى        , بؤية زؤر كةس طلـةيى لةئَيمـة دةكـات   , خةَلك

عـى  وةز, كةى توانيمان وةزعى خةَلك باش بكةين, بةاَلم ئةوة نوقتةى قوةتة بؤ ئَيوة, ئةوة راستة, بةغداية
, دواتـر بةشـَيك لةئةنـدامانى ثةرلـةمان كةبؤتـة ئةنـدام ثةرلـةمان زةرةرى كـردووة        , خؤمشان باشرت دةكةين

, موحـاميى هةيـة مـانطى دوو ئةوةنـدة قـازانج دةكـات      , موحامية, مامؤستاى جاميعةية, موهنديسة, دكتؤرة
, دكتـؤر هةيـة عيـادةى هةيـة     ,يان بؤى نيية بضَى موحامات بكات, لَيرة هةية موحامية مةجاىل ئةوةى نيية

كةسَيك تائَيستا كـة رةخنـة دةطـرن    , ثَينج ئةوةندةى مووضةى ثةرلةمان وةرئةطرَيت, بضَى عيادةى بكاتةوة
باشة ئةو سةيارةى كة , هةر ئةَلَين ثةرلةمان سةيارة بؤ خؤى ئةكر ٍَِى, لةثةرلةمان ئاماذةيان بةوة نةكردووة

لـةدنيادا خؤزطـة مةدينـةى فازيلـة هـةبا هـةموو كةسـَيك بـة         , مانبةضـى هاتوضـؤ بكـات ئةنـدام ثةرلـة     , كِرا
دةبَى هةوَل بدةى بؤ عةدالةتَيكى كةلةبةر رؤشنايى قانون بَيـت  , بةاَلم ئةوة ناكرَى, طوَيرةى ثَيويستى خؤت

 مـن ثَيتـان دةَلـَيم دةبـَى ذيـان و طوزةرانـت باشـرت       , ئةندامى ثةرلةمان دةبَى ذيان و طوزةرانى باش بَيت و, و
دوو هةنطاو بضينة ثَيش بؤ , بةاَلم لةهةمان كاتدا هةوَل دةدةين ذيان و طوزةرانى خةَلك باش بكةين, بكةين

ســاَلى , هــةنطاوَيك دةتــوانني بــاس لــةخؤمان بكــةين و بــةرةو ثَيشــةوة بــِرؤين, ضــاككردنى طــوزةرانى خــةَلك
, ى دةسـت بةبةرنامـةى كـار بكـةم    تةبعةن مةسةلةى بودجة زؤر طرنطة ثـَيش ئـةوة  , داهاتوو لةثَيشمان داية

ئـةركَيكى سـةرةكى ثةرلةمانـة بودجـة     , هـةموو خـةَلك باسـى دةكـاتن راسـتة و     , راسـتة , بودجة دوا كةوتووة
بةاَلم دواكةوتنى , ثاش طؤِرانكارى ثَيويست كةدةيكاتن, مومتانةى بداتَى و ئيقِرارى بكات, موناقةشة بكاتن و

, بةشَيكى ثةيوةنـدى بـة حكومـةتى ئَيـرة هةيـة     , بةغداوة هةية بودجةكة بةشَيكى ثةيوةندى بة حكومةتى
بـةس لةطــةَل  , حكومـةت تـا ئَيسـتا دوو ئيدارةكـة وةكـو ثَيويسـت و بـةذيرى نـةيانتوانيوة جَيبـةجآ بكـةين          

لةطـةَل  , قسـةمان لةطـةَل جـةنابى سـةرؤكى حكومـةت     , ئةوةشدا ئَيمة هـةردةم داوامـان كـردووة لةحكومـةت    
, وةزيرى هةرَيم بـؤ دارايـى لةهـةموو كؤبوونةوةكانـدا كـردووة     , وةزيرى دارايى, جَيطريى سةرؤكى حكومةت

وتوومانة قبوَل ناكةين و قبوَليشـمان  , لةكؤبوونةوةى هةرسَى سةرؤكايةتى دا يةك لةنوقاتةكان بودجة بووة
, نووسـى  دوَينَيكـة لـة كـؤنطرةى رؤذنامـة    , ئةو داواكاريةش طةيشـتؤتة نيهايـةت  , نيية ثارةكة تةقسيم بكرَى

طـوتى هـةموو   , جـةنابى سـةرؤكى حكومـةت ثرسـياريان ئاِراسـتة كـرد      , كؤنيترانسى رؤذنامةنووسى هاوبـةش 
ضاوةِروان دةكاتن لةيةكةمني كؤبوونةوةى حكومةت كة مةفِروزة ضوارشةم بـةيانى ئيقـرارى   , شتَيك تةواوة
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ثـاش ئـةوةى لةاليـةن    , ى بكـةن واتا خؤشتان حازر بةكةن بؤ ئـةوةى ديراسـةت  , بكةن و بينَيرن بؤ ثةرلةمان
سـاَلى  , ليذنةى دارايى و ئابووري و لةاليةن ليذنةى ياسـاييةوة تـةقرير حـازر دةكـرَى دةخيةينـة بـةردةمتان      

ضــةند مــانطَيكى , كــة دةبــَى تــةواو بكــرَى, لةثَيشــمانة ثــرؤذةى دةســتوورى هــةرَيم, داهــاتوو ســاَلَيكى طرنطــة
, نامـة و تَيبينـى و راثؤرمتـان بـؤ هـاتووة لةاليـةن حزبةكانـةوة        لةثَيش زؤر لةو ثرؤذانةى كـة باَلوكرانـةوة  

جطة لةوة واَلتانى دؤسـتيش كـة ئيهتيماميـان    , لةاليةن شةخصياتةوة, لةاليةن رَيكخراوى كؤمةَلطاى مةدةنى
ليذنـةى دةســتووريان  , هـةتا ئـةو دةعوةتــةى بـؤ ئــةَلمانيا   , هـاتوون كؤبوونــةوةيان لةطةَلـدا كــردووين  , هةيـة 

بةشـَيكى طرنطـى ئـةو سـةردانة     , ذمارةيةك لةئةندامانى ليذنةى دةستوورى سةردانيان كردن, ردودةعوةت ك
تةجروبةكـةى خؤيـان نيشـان    , ثرؤذةكة ببينن, كة مةسةلةيةكى طرنط باس بكةين لةطةَلياندا, بؤ ئةوة بوو

ماوةيـةكى  , ةكرَيـت جـارَيكى تـر ثوختـة د   , لةم ضةند هةفتةى ئايندةدا ئةو تَيبينيانة وةردةطريَيـت , بدةن و
سـاَلى  , ئينجـا دةخرَيتـة بـةردةمتان بـؤ بِريـار دان     , هةرضـى كـةم و كـوِرى هةيـة نةمَينَيــنت     , كورت دةطرَيت

يـةعنى ثـَيش   , ثَيش هةموو شتَيك, بؤ ضاالكى  ليذنةكانى ناو ثةرلةمان, داهاتوومان دةبَى ساَلى طرنط بَيت
بـةثَيى   02ليذنـةمان هةيـة رةنطـة بكرَيتـة      15ئَيسـتا  , هةموان رةنطة ليذنةكان ثَيويست بكات زياد بكةين

ضاوةِروان دةكةم ئةو بةثَيى ئةو هينة ثـةيِرةوى نـاوخؤ هـةموار    , ئةوةش تةبعةن بةثَيى ثَيويست, ثَيويست
, هةنــدَى ليــذان هةيــة وةكــو ثَيويســت بــةدةورى خؤيــان هةَلنةســتاون  , جطــة لةمــةِراحيلى هينــة و , بكــةين

من ثَيم واية بـؤ ئـةو ليذنانـة    , هةندَيكى لةبةر زروفى خؤيان بووة, مةوزوعى بووةهةندَيكى لةبةر زروفى 
بتوانيـت  , موستةشار شارةزا بَيت لةبوارةكـةى بـؤ ئـةوةى هاوكـارى ليذنةكـة بَيـت      , دةبَى موستةشار دابنَيني

موستةشـاريان   ئةوةى ثَيويستة لةو مةرحةليةدا ضةندين ثسثؤِر لةبوارى خؤيدا بةِراوَيذ لةطـةَل ليذنةكانـدا  
ئـةو  , ياسـاكانى تـا ئَيسـتا نـةهاتووة    , رةنطة دوو سَى وةزارةت بَيت, ضةند وةزارةتَيكى كةم ماوة, بؤ دادةنَيني

ــىَ    ــةواو دةب ــةوةيش ت ــن و ئ ــايانةى دَي ــاوة  , ياس ــةر دوو م ــزامن ه ــة و   , واب ــان لةثَيش ــايى زؤرم ــرؤذةى ياس , ث
سـاَلى  , دةكـرَى خوَيندنـةوةى يةكـةمى بـؤ بكـرَى و     هةنـدَيكيان ضـاوةِروان   , خوَيندنةوةى يةكةمى بـؤ كـراوة  

ضـونكة ئةطـةر   , نـاوى لَيبنـَيني سـاَلى ليذنـةكان    , بةتايبـةتى سـاَلى ليـذان   , داهاتوو ساَلى ئـيش كـردن دةبَيـت   
مانـاى وايـة ثةرلـةمان دةتوانَيـت     , ماناى واية ثةرلةمان ضؤتة ثَيشـةوة , ليذنةكان بةدةورى خؤيان هةَلبسنت

ثةرلـــةمان دةتوانَيـــت بانطهَيشـــتى وةزيرةكـــان بكـــاتن رووبـــةِرووى , حكومـــةت بكـــات لَيثرســـينةوة لةطـــةَل
سـاَلى داهاتوومـان سـاَلى ئـةوةمان دةبَيـت دةورَيكـى كاريطـةر تـر بـبني بـؤ نةهَيشـتنى            , كَيشةكانيان بكاتةوة

كان ئـةوة  لةهـةموو ليذنـة  , دةبـَى لةهـةموو بوارَيكـةوة   , دياردةى كوشتنى ذنان و ئةو زوَلمةى لةذنان دةكرَى
ئـةركى هـةموو   , فةقـةت ئـةركى ليذنـةى داكـؤكى كـردن لـة مـافى ئافرةتـان نييـة         , ئةركى هةموو ليذنةكانة

ئةو دياردةية لةكؤمةَلطامان بةردةوام بَينت خةتةر دةخاتـة  , ئةركى هةموو حيزبَيكة, ئةندامَيكى ثةرلةمانة
, خةَلك مومتانـةى ثَيمـان نامَينَيـت   , ةوَيتخةتةر دةخاتة سةر ئةو دميوكِراتييةى كةدةمان, سةر كؤمةَلطامان

رؤذانـة دةنطـى ئـةوة    , ضؤن دةكرَينت خةَلك بـةخؤى بَلـَينت دميـوكِراتيم و موجتةمـةعى مـةدةنيم و ئـازادم      
ئةو زوَلمةى لَييان دةكرَى نةك تةنيا ئـةوة بةياسـا دةركـردن    , لةوةَى دةسوتَينرَى, بَيتةوة لَيرة ذن دةكوذرَى
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, دةبــَى وةزارةتــى داد, موتابةعــة بكــةين, رةوشــتة دووثــات بكةينــةوة لةســةر ئــةوانئــةو , ضارةســةر نــاكرَى
دةسةاَلت ئةبَى حزبـة  , هةميشة من ئاماذة بة شتَى ئةكةم, ثؤليس هةموو اليةكيان بةوة هةَلبسنت, مةحاكم

نـازانَى   خـةَلك , ضونكة رؤشنبري باَلونةكةنةوة بةختوِرةتى ئةو دياريدةية, سياسيةكان دةورى خؤيان ببينن
دةرهَينـانى ياسـا   , ضةند زةربة لةكؤمةَلطاكةمان دةسةاَلتى ياسا دةبـَى جَيبـةجَى بكـرىَ   , ئةوة ضةند خةتةرة

هـاوواَلتى هةسـت بةجَيبـةجَى كردنـى     , بةاَلم لةوة طرنط تر جَيبـةجَى كردنـى ياسـاكةية   , هةنطاوى يةكةمة
كؤمةَلطــةمان ثــَيش , يةكــةمان نابَيتــة ياســائةطــةر هةســت بــة دةســةاَلتى ياســا نــةكاتن كؤمةَلطا, ياســا بكــاتن

لةبةر ئةوة ئـةركى سـةر شـانى هةموومانـة هاوكـارى      , يةكسانى دابني ناكرَى, عةدالةت دابني نابَيت, ناكةوَى
ضـاودَيرى  , بـةو ليذانانـة ئـةبىَ   , بةضـش ئـةبىَ  , حكومةت بني بؤ ئةوةى دةسـةاَلتى ياسـا جَيبـةجآ بكـرَينت    

حزم ئةكرد ئةو قسانةتان عةرز بكـةم  , من داواى لَيبوردن ئةكةم, ى خؤيداحكومةت بكاتن هةريةكة لةبوار
ــة  , و ــؤ موناقةش ــةوة ب ــاش ئةكةم ــةين و   , دةرط ــى بك ــان ض ــارى داهاتووم ــةى ك ــةتى لةبةرنام ــةر , بةتايب ئةط

بــؤ طلــةيى كــارى و هــةموو شــتَيك , يــان كؤبوونةوةيــةكى تايبــةتان دةكــةين, حةزيشــتان كــرد لةكؤبوونــةوة
مادةم وا  رةخساوة بؤ هةركةسَيك لَيرة بـةئازادى  , رةخنة لة ثشت ملة مةطرن, بةراستةوخؤبةشةفافيةت و 

هةروةها ئَيمة كـة قسـة ئةكـةين مـةفروزة ئيحتريامـى      , لةثَيش دةم هةموويان, بالَيرة قسةبكاتن, قسةبكاتن
اشــرينةكانى منونــةى ديــاردة ن, مــن يــةك رجــام لــة ئَيــوة هةيــة, ئصــوَلى قســة كــردن بــزانني, يــةكرت بطــرين

كـة  , ئـةوة دميوكراتيـةت نييـة   , كة بةكورسى لةيـةكرت ئـةدةن  , ثةرلةمانى دونيا نةبَيتة دياريدةيةك بؤ ئَيوة
ئـةوة نابَيـت ببَيتـة    , ئةندامى ثةرلةمان تةقةبووىل رةئيي يةكرت ناكةن مسـتَيكى لَيئـةدات  , موشتومِر دةكةن

مان بَلـَين موعاِرةزةيـة دذى بؤضـوونى خؤيـةتى حـةقيقى      يان ثَي, سيمبولَيك ثَيتان وابَى ئةوة دميوكِراتيةتة
, من ثـَيم وايـة ئـةوة خزمـةت ناكـاتن     , هةر بؤ ئةوة بَى ثَيى بَلَين ئةوة موخالييتة, هةَلبستآ قسةيةك بكاتن

يـةعنى هـةتا هةنـدَى جـار قسـةكة      , كـةثَيى وايـة بكرَيــنت   , ئينسان دةبَى ئةو قسةية بكاتن كـة ثَيـى راسـتة   
بـةاَلم ئـةو قسـةية    , ثَيت راست بَي بيكـةى باشـرتة  , طةَل بؤضوونى حزبةكةت بيكةى باشرتةتةزادى هةبَى لة

هةموو ئةندام ثةرلةمانَيك , هةموو كةسَيك بوَيرة, وةلاَل بوَير بوو, نةكةين بؤ ئةوةى ثَيمان بوترَى ئازا بوو
رةنطـة  , ةو مةسـئوليةتى هةيـة  ضـونكة ئـ  , ئازايـة , موجةرد قبوَلى كرد ببَيتة ئةندام ثةرلةمان بوَيرة, بوَيرة

بةشَيكيان لةبةر ئـةوةى ئـةو   , وةرة ببة ئةندام ثةرلةمان ئيعتيزاريان خواستووة, دةيان كةس ثَييان وترابَى
مادةم هـات سـوَيندى خـوارد لةخزمـةتى     , لةبةر ئةوة ئينسان لةوة نةترسَى, مةسئوليةتةى تةحةمول ناكات

, ثَيويست بةوة ناكات لَيرة ئيسثات بكات, ئةوة ماناى ئةوةية بوَيرة, لةخزمةتى ياسا بَيت, ئةو ميللةتة دابَى
, يــان دوو رةخنــة دةطــرَينت بــةوة ئيســثات بكــاتن كــة بــوَيرة , يــان دوو موقابةلــة دةكــاتن, دوو قســة دةكــاتن

 .فةرموو, كاك شَيخ اللة نوقتةى نيزامت هةية, تؤزَى دةرطاى موناقةشة دةكةينةوة, سوثاستان دةكةم
 :شيخ اهلل ابراهيم شيخ اهللبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بتـوانني ئـةو موناقةشـةية تـةقيم     , مـن ثـَيم وا نييـة بـةنيو سـةعات     , نازامن نوقتةى نيزامـة يـان ثَيشـنيارة   
ــَيني وةكــو ثَيويســت جَيبــةجَى بكــرىَ   , بكــةين بؤيــة ثَيشــنيار دةكــةم ئــةو  , يــان ئــةو طلــةيى و طازانــدةي بَل

بؤ ئةوةى هـةموومان زيـاتر بتـوانني بـة ِرَيـك      , رَى بؤ كؤبوونةوةيةكى تايبةت و داخراوكؤبوونةوةية دواخب
 .زؤر سوثاس, ضارةيان بكةين, وثَيك تر رةخنةو ثَيشنيارةكامنان بَلَيني

 :امنيطاهر بةِرَيز زرار 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةِراستى ثشتيوانى لةثَيشنيارةكةى دةكةين
 :رمضان غيتورناصح  3دبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم داخـراو   , بةِراستى كؤبوونةوةيةكى تايبـةتى بكـرىَ  , وةلاَل من ثشتطريى لة بةشَيكى ثَيشنيارةكة ئةكةم

يـةعنى  , باسى طريو طرفتـةكانى خؤمـان بكـةين   , با بةشةفافيةت و لةئاستى لَيثرسراوةتى خؤمان بني, نةبَى
 .لةطةَل رَيز و سوثامسدا, ة ثةرلةمانى كوردستان بَيتهةم هةَلسةنطاندنَيكى تايبةت ب

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجومةن
وةكـو داواشـتان   , كة دانيشتنَيكى تايبـةت بكـةين هةفتـةى داهـاتوو    , باشة ئةو موقتةرةحة دةخةمة دةنطةوة

اتـةوة؟  دةسـتى بةرزبك , كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحةيـة كـة دواخبـرىَ   , بؤ رؤذى دووشةممة, كرد داخراو بَينت
بـةردةوام دةبـني   , بـة ئةكسـةريةت ئيقـِرار كـرا    , كَى لةطةَل نيية دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , فةرموون

بةخَير هاتنى وةزيرى ذينطة كاك دارا و كاك سعد وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان , لةدانيشتنةكةمان
, وو شـةرمني راوَيـذكارى وةزارةت دةكـةم   بـةخَير هـاتنى خـات   , دةبواية ثَيشرتيش بـةخَيرهاتنى بكـةم  , دةكةم

بـؤ  , خاَلى دووةمى بةرنامةى كار بةئامادةبوونى وةزيرى ذينطة بةِرَيز دارا حممد امني, بةخَير بَين سةرضاو
, وةكـو هـةمووتان ئـةزانن ئـةمِرؤ رؤذى ذينطةيـة لـة دونيـا و       , خستنة رووى ضاالكيةكانى مـاوةى رابـردوودا  

بـةاَلم طرنطيـةكى   , بةاَلم ئـةم وةزارةتـة هةرضـةندة وةزارةتَيكـى تازةيـة     , تازةيةوةزارةتى ذينطة وةزارةتَيكى 
ضونكة مـاوةى ئـةركى ئـةو وةزارةتـة     , بةَلكو بةئايندةمشان, نةك بة ئَيستا ى كوردستان, ئَيجطار زؤرى هةية

, اشـرت دةذيـن  ماناى واية نةوةكانى داهاتوومان لـة ذينطةيـةكى ثـاك تـر و ب    , ئةطةر مؤفةق بَى و ثَيى هةَلسَى
ئــةو , يــاخود زيــاد دةبــن لةبــةر رؤشــنايى ئــةو طؤِرانكاريانــةى كــة هاتوونةتــة ثــَيش  , مةترســيةكان كةهــةن

مةسةلةى ئيهتيمـام دان بةذينطـة لـة سـةرتا     , ذينطة كةوتؤتة خةتةرةوة و, ثَيشكةوتنةى كة واَلتان دةيبينن
بـؤ رووبـةِروو   , كـى زؤريـان تـةرخان كـردووة    واَلتـانى ثَيشـكةوتوو وةختيَ  , سةرى دنيا رؤذ بةرؤذ زياد دةكات

لــةدوازدة مــانطى ســاَلدا , كؤنيترانســات لةواَلتانــدا, بوونــةوةى دياريــدةى خــراث بــوون و ثــيس بــوونى ذينطــة
ِرووبـةِروو بوونـةوةى ئـةو    , بـؤ ضـؤنيةتى دانـانى بةرنامـةى هاوبـةش     , كؤنيترانس دةبةسرتَيت لَيرة و لـةوىَ 

لةكوردســتان جطــة لــةوةى لــةِرابردوودا بــةهؤى شــةِرو   , دةى بكــرَينتضارةســةر كردنــى ئةوةنــ , دياردةيــة و
ــؤِر بـــةطؤِر ضـــووى بـــةعس لةبةرامبـــةر طةلةكـــةمان   , ثَيكـــدادان و سياســـةتى رةطـــةز ثةرســـتى  رذَيمـــى طـ



 112 

تــا ئَيســتا , بةبــةكارهَينانى كيميــا و بةتَيكــدانى دَيهاتــةكامنان زةرةرَيكــى يــةكجار زؤرى بةذينطــة طةيانــدووة 
وَيرانكردنــى ئــةو دَيهاتانــة تــا ئَيســـتا     , ياســةتةو بــةكارهَينانى كيميــا دذى طةلةكــةمان    ئاســةوارى ئــةو س  

ض لةوةى , ض ئاسةوارى ئةو نةخؤشيانةى كةدووضارى كيمياباران بوونةتةوة, ئاسةوارَيكى يةكجار زؤرى ماوة
بةاَلم ذينطة , ةئةمةش دةورَيكى خراثى هةبوو لةسةر ذينط, دار و درةختى كوردستانيان تَيكدا و سوتانديان

, بَيجطـة لــةوةش دةبــَى حكومــةتيش بةرنامــةى هــةبَى بـؤ رووبةِرووبونــةوةى ديــاردةى ثــيس بــوونى ذينطــة  
, تاكى كوردسـتان لَيثرسـراويةتى هةيـة بـؤ بةرناطاربوونـةوةى ئـةو دياردةيـة       , شةسيكة مةسئوليةتَيكى تاكة

بةرامبــةر بةذينطــة و ضــؤن ذينطــة  ثَيويســتة هــةموو كةســَيك رؤشــنبرييةكى هــةبَى, لــةثيس بــوونى ذينطــة
بؤ ئةوةى زياتر ئـةو مةسـةلةية روون   , ئةوةندةى ثَيمان بكرَيت, ضؤن دةتوانني ثاكى بكةينةوة, دةثارَيزَيت

, ضــيان كــردووة, بةتايبــةتيش وةزارةتــى ذينطــة كــة ئــةوة ســاَلَيك و مانطَيكــة دةســت بــةكار بــووة  , ببَيتــةوة
بـؤ  , ثَيشـوازى و بـةخَيرهاتنى وةزيـرى ذينطـة دةكـةين     , تة بيكـات بةرنامةيان ضيية؟ ثةرلةمان ضـى ثَيويسـ  

, ئةوةى بؤمان روون بكاتةوة هةموو ئةو مةسةالنةى كةثةيوةنديان هةيـة بـةم رؤذة كـة رؤذَيكـى جيهانييـة     
, ببـورة ثَيشـى داخسـتنى قسـةكامن مـن شـتَيكم لةبريضـوو       , فةرموو جةنابت بؤ ثَيشكةش كردنى بابةتةكةت

كمــال  2كــاك د, وةفــدى ثةرلــةمانى كوردســتان بــؤ مةســةلةى دةســتوور  , بةغــدا بــوونئــةو وةفــدةى كــة لة 
, جطةلـة كـاك فرسـت هـةر سـةرؤكى وةفدةكـةش بـوو       , كةركووكي جَيطريى سةرؤكى ثةرلةمانيش لةوَي بـوو 

 . فةرموو كاك دارا, داواى لَيبووردن دةكةم كة لةبريم ضووة, ئةنداميش بوون 00لةطةَل 
 :وةزيرى ذينطة/ نيبةِرَيز دارا حممد ام

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان

 .ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان بةِرَيزان
وةك يـةكَيك لـة دام   , تا لةنزيكةوة ئَيمةش وةزارةتى ذينطة, خؤشحاَل بووم ئةم دةرفةتةتان بةئَيمة بةخشى

بتـوانني  , كى وةك ئـةمِرؤ كـة رؤذى ذينطـةى جيهانييـة    لـةرؤذيَ , و دةزطاكانى حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان  
كــة لــةم ماوةيــة , لةنزيكــةوة كــةمَيك لةكَيشــةكانى ذينطــةى هــةرَيمى كوردســتان خبةينــة بــةردةم جــةنابتان

ــت و    ــا ببينَي ــاالك و توان ــى زؤر ض ــةتى دةورَيك ــةمان توانيوي ــردووة و , ثةرل ــتان ك ــةتَيكى زؤر طةورةش , خزم
بـةبِريارى ئَيـوةش ئـةو ئامانةتـةمان     , تى ذينطـة بـة بِريـارى ئَيـوة دامـةزراوة و     بَيطومانيشم لةوةى كةوةزارة

طومان لةوةى كة حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان ناتوانَيـت   , بةبِريارى ئَيوش بةرةوثَيش ئةضَى, وةرطرتووة و
, ييتليج دةرئةضـىَ بَى طومامن كة كار ئ, بةبَى ثشتطريى ئَيوة, هةنطاو بنَيت لةكارةكامنان بةبَى ثشتيوانى ئَيوة

بِريـاردرا   , 1120جةنابتان ئةزانن لةموئتةمـةرى سـتؤكهؤَلمى سـاَلى    , لةم رؤذة كة رؤذى ذينطةى جيهانيية
ثاشان لةاليةن جةمعيةى عمـومى نةتـةوة يـةكطرتووةكان ثةسـند     , ئةو رؤذة بكرَيـتة رؤذى ذينطةى جيهانى

بــؤ , بةنةتــةوة يــةكطرتووةكان دروســت بكرَيـــتهــةر ئــةو رؤذةش بِريارَيــك درا كــة رَيكخراوَيــك ســةر  , كــرا
هـةر لـةم رؤذةش بِريـاردرا لـة     , و( يـوئَين ئـى ثـى   )نةتـةوة يـةكطرتووةكان   , جيهانى ذينطة, ثاراستنى ذينطة
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ئةمـةش دواى دروسـت   . سةبارةت بة بيئة بؤ ثاراستنى ذينطة, واَلتانى جيهاندا وةزاراتى بيئة دروست بكرَى
, دةتوانني بَلَيني سـةرةتاي مةترسـية طـةورةكان كـة خـةَلك هةسـتى ثَيكـرد       , وبوونى مةترسى زؤر طةورة بو

, دواى دةركةوتنى ميكرؤب و ئةو نةخؤشيانةى كـة لةذينطـة توشـى مـرؤظ بـوو     , بوو 12لةسةرةتاى سةدةى 
طــةورةبوونى بابــةتى ذينطــة لةكؤتاييــةكانى ســةدةى  , بــةاَلم بــةناوى ذينطــة و كــارابوونى ئــةو مةســةلةية و 

دواى ئـــةوةى نةخؤشـــيةكى زؤر ئـــةو , دةتـــوامن بَلـــَيم لةموئتةمـــةرى ســـتؤكهؤَلم دةســتى ثَيكـــرد  رابــردوو 
, دواى شؤرشـى ثيشةسـازى سـةري هةَلـدا    , ثَيشكةوتنة تةكنةلؤذيايى كة لةواَلتانى ئةوروثايى دةسـتى ثَيكـرد  

ن بابةتـةكانى ذينطـة   خؤشـتان ئـةزان  , بةبَى طوَيدانة ذينطة يـةكجار زؤر باَلوبـؤوة و  , ثَيشكةوتنَيكى زؤر بوو
بؤيـة واَلتـان هـةموويان بةيةكـةوة كةوتنـة      , بـابَلَيني مةحـةىل نييـة   ( local)بابـةتى  , بابةتى نَيودةوَلـةتني 

ئـةوة  , ئَيمةش خؤمان مبانةوَى و نةمانةوَى بةشَيكني لـةو جيهانـة  , بؤ دانانى ضارةسةرَيك بؤ ذينطة, خؤيان
خؤشــتان ئــةزانن ذينطــة , روودةكةنــة ئَيمــةش, جيهــانى ئــةو مةترســيانةى روودةكةنــة ذينطــةى, ثيســبوونة

ضونكة مةفهومةكةى زؤر , بةمةفهومة فراوانةكةى ئَيستا يةكَيكة لة بابةتة هةنووكةية زؤر طرنطةكانى دنيا
, رةطـةزةكانى ذينطـة لـةئاو   , ذينطة واتا سروشـت و هـةموو ئـةو دةوروبـةرى مـرؤظ تيـاي ئـةذى       , فراوان بووة

ةَلكو لةبةكرتيايةكةوة هةتا طةورةترين مةخلوقى لةسةر زةوى راستةوخؤ ثةيوةندى ب, خاك دةرضووة, هةوا
بةِرَيزان ذينطة كاريطةريةكى زؤر , بةبَى ثاراستنى ذينطة ذيان نابَى, ذينطة ثَيك دةهَينآ و, بةذينطةوة هةية

ؤشـيارى ذينطـة   بابَلَين زؤرجـار خـةَلك لةبـةر نـةبوونى ه    , لةسةر ئةمنى قةومى, طةورةو راستةوخؤى هةية
زؤرجـاريش كَيشــة  , ثةيوةنـدى راسـتةوخؤ هةيــة لـةنَيوان ئـةمنى قــةومى و ذينطـة     , ئـةو راسـتية نــةزانراوة  

ذينطـة  , خـاك و يـةك لةوانةيـة و   , هةوا, بابَلَيني لةسةر رةطةزةكانى ذينطة ئاو, لةنَيوان واَلتان دروست دةبَى
ك لـة بةنـدةكانى جاِرنامـةى مـافى طـةردوونى      ضونكة يـةكيَ , ثةيوةندى راستةوخؤى هةية بةمافى مرؤظةوة

ذينطة ثةيوةندى هةية بة ئـابوورى و  , دابني كردنى ذينطةيةكى دروستة بؤ مرؤظ, ثاراستنى ذينطة و, مرؤظ
دةبـَى  , كاتَيك تةمنييةي واَلتَيك ثـَيش دةكـةوَيت  , يةكَيك لةِرةطةزة سةرةكيةكانى تةمنيية ذينطةية, بةتةنيا

ضونكة , تةمنيةيةكى فاشيلة, ماناى واية ئةو تةمنيية, ئةطةر موِراعاتى ذينطة نةكات ,موِراعاتى ذينطة بكات
صةدةقةى خَيرَيكى جـارى بَيـت   , تةمنييةي موستةدام وةك صةدةقةى جارى واية, تةمنيةى موستةدام نيية

مـوَلكى   ,بزانـَى ئـةو خاكـة مـوَلكى تـؤ نييـة      , تةمنييـةش وةختَيـك موسـتةدامة   , هةر بـِروا و بـةردةوام بَيـت   
, ئةطةر هاتوو ئةو خاكةى ئَيستا هةمانة, لة ئَيمةشةوة بؤ نةوةكانى داهاتوومان, باوكمانة بؤ ئَيمة ماوةتةوة

بـةاَلم سـاَلَيكى ديكـة بةرهـةمى     , بةرهةمةكةى ئةمسـاَلى زؤر بـىَ  , ئةرزَيكى زراعيية بةمةوادى كيميايى زؤر
ئةطةر هةمووى بكةينـة بـريى ئريتيـوازى ئةرزكـة     , مانةئاوى ذَير زةوى هة, موَلكى تؤش نيية بةتةنيا, نابَى

, هيضـى تيـا نـابىَ   , خوَينى لَيئـةِروات , وةكو جةستةيةكى لَيدَيت هةموو اليةكى بريندار ئةبَى, داغان ئةكةى
ئةطــةر ثارَيزطــارى , ئةطــةر ياســايةك نــةبَى, ئةطــةر بةرنامةيــةكمان نــةبَى, مــوَلكى نــةوةكانى داهاتوومشانــة

ناتوانني , ةر كانزاكانى ذَير زةويش هةرضى هةمانة لةفةترةيةكى زؤر كةم هةمووى دةربَيننيئةط, لَينةكرَى
ئةوانـة هـةمووى بابـةتى    , ناتوانني بَلَيني ئَيمة خاوةن ئـةو واَلتـةين  , حةقى نةوةكانى داهاتووى لَيبدةينةوة
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, ئةزانن ذينطـةى جيهـانى   جطة لةوةى ئَيستا جةنابتان, ذينطة راستةوخؤ ثةيوةندى ثَيوة هةية, زؤر طرنطن
لةوانةيـة هـةموومان هةســتى   , مةترسـي زؤرى هةيـة  , ذينطـةى كوردسـتانيش رووبـةِرووى مةترسـي بؤتـةوة     

يـةكَيك لـةو كَيشـة جيهانيانـةى     , ئةمِرؤ رؤذى ذينطـةى جيهانييـة  , هةندَيكمان ثشت طوآ خستبَى, ثَيبكةين
, يـان ئيحتيباسـى حـةرارى   , قةتيس بوونى طـةرما  تةغريى مةناخ و طؤِرانى كةش و هةواية بابَلَيني, كةهةية

بـةهؤى زيـاد بـوونى غـازات     , بةهةمان شَيوةش دةضَيـتة سةرى, كة ئةو ثلة طةرميةى خؤر دَيـتة سةر زةوى
, ثلـة طةرمييةكـة لةسـةر زةوى ئةمَينَيــتةوة و    , بةتايبةتى دوانة ئؤكسيدى كاربؤنةوة رَيطا نيية بطةِرَيـتةوة

, يان طةردةلوول, يان كتوثِر الفاو رووئةدات, كتوثِر بَى بارانى رووئةدات, اى طؤِريوةواى كردووة كةش و هةو
ئــةوان بَيطومــان مةترســى , يــان لةهةنــدَى ناوضــة خؤتــان ئــةزانن ئَيســتا لةجةمســةرةكان بــةفر ئةتوَيتــةوة 

طـةورة لةمـةناخى   طـؤِرانَيكى زؤر  , لةهةندَيك شوَين بَى ئـاوى رووئـةدات  , ئةوةيان هةية هةر ذَير ئاو بكةون
كـة بابـةتَيكى   , بؤتة هؤى ئةوةى زؤرى لةناوضـوونى زينـدةوةرة هةمـة ضةشـنةكان    , كةش و هةوا رووئةدات

, ضـونكة تـةوازنى بيئـة كـة تَيـك ضـوو ذيـان دةكةوَيتـة مةترسـيةوة         , ذيانى ثَي بةندة, زؤر طرنطى ذينطةية
كَيشـةى ذينطـة جيهانييـةكان زؤرن    , ةيةبةهؤى ئةو تَيكضوونة مةناخةى كةه, ئةمةش يةكَيكة لةكَيشةكانى

تةبعةن ديارة ئَيمـة بـةس   , يةكَيك لةو كَيشانة بةرزبوونةوةى ثلةى طةرما لةدونيا, كة ئَيمة بةشَيكني لَييان
ئَيمـة سـوودمةند   , يةعنى بةس زةرةرو زيانةكةى بؤ هـةرَيمى كوردسـتان دَيــت   , زةرةرةكةمان بةردةكةوَيـت

ن بةوهـةموو  يئامـادةش نـيني ئيلتيـزام بكـة    , ةلؤذيايانـةى كـة لـة دنيـا هةيـة     لةوهـةموو كارطـةو تةكن  , نيني
ئامادةنني رَيذةيةكيش كـةم  , كؤنيترانس و ئةو ئيتييتاقة نَيودةوَلةتيانةى كة بؤ ثاراستنى ذينطة دةبةسرتَيت

ــةوة ــة    , بكةن ــؤ ئَيمةش ــيةكانى ب ــةوَى مةترس ــةوَى و نةمان ــةاَلم مبان ــةكان  , ب ــةموو تةكنةلؤذي ــةر ه ــتا ه  ئَيس
, مةترســيةكانى بيئــةش زيــاترة و, تــا تةكنةلؤذيايــةكانيش طــةورةتر بَيـــت, كاريطــةرى لةســةر ذينطــة هةيــة

, لةضةكى نةوةويش كة ئَيمة نيمانة و سووديشى لَيوةرناطرين, ضةكة كؤكوذةكانيش بةهةموو جؤرةكانيةوة
جـةنابتان  , َيبكةن يـان نةكـةن  هةستى ث, بةاَلم زةرةرو زيانى بؤ ئَيمة هةر هةية, بؤ كارى سلبيش بةكاردَيت

ــة   ــةزانن ل ــِرنؤبةَل)ئ ــاَلى  ( ض ــانى س ــدا 1111نيس ــت و    , رووي ــكةندةناظيا رؤيش ــانى ئةس ــةوة واَلت ــةر ئ لةس
ئـةو دوو مانطـة سـةوزةوات    , هـةر لةهـةمان سـاَل لـةعَيراق خـواردنى سـةوزة مـةنع كـرا        , عَيراقيشى طرتةوة

ئَيمـة زؤرجـار هةسـت    , تةى كـة لـةوَيوة بـؤ ئَيـرة هـات     لةبةرئـةوةى ئـةو كارةسـا   , لةبازاِرى عَيراق مةنع كـرا 
بؤية جَيطاي خؤيةتى حكومةتى هـةرَيمى كوردسـتان دام و دةزطـاي ذينطـةمان زؤر     , بةمةترسيةكانى ناكةين

هةموو اليةك هاوكارمان بكات بؤ ضارةسةر كردنى ئةو كَيشانةى كةِرووبـةِرووى ذيـانى ئَيمـة    , ضااَلك بَيت و
دام و دةزطاي , زؤربةى زؤر ئةو نةخؤشيانةى كة لةواَلتى ئَيمة هةية, ي دروست كردووةمةترس, دةبَيـتةوة و

, بةهؤى ثيس بوونى ذينطةية, لةئابوورى واَلتيشى بؤ تةرخان بكرَى بةشَيكى زؤر, روستى فريا ناكةوَىتةند
, ةسةرى بؤ دابنَيتهةوَل ئةدات ضار, وةكو ثاراسنت ثَيش باَلوبوونةوةى نةخؤشيةكان, ذينطة وةكو ويقايةية

, بـاس لـةوة ئةكـةين ئةطـةر بَيتـو ثـةيِرةوى ياسـاكانى ذينطـة بكـرىَ         , يةعنى ئَيمة كة باس لةعيالج ئةكةين
مةترسى ئةو نةخؤشيانة بةِرَيذةيةكى زؤر , ئةطةر هؤشيارى ذينطة هةبَى, ئةطةر دام و دةزطاي ذينطة هةبَى
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لةبةرئـةوةى ذينطةيـةكى ثـاكى هةيـة و     , ةكان باشـرتة خؤشتان ئـةزانن بـؤ تةندروسـتى الدَييـ    , كةم دةكاتةوة
, ذينطـة زيـاتر ثـيس ئـةبىَ    , تةبعـةن تـا قةَلـةباَلغى زؤرتـر بَيـت     , هةرضى دووكةَلى سةيارةية لةناو شارةكانة

ئـةو ئؤكسـيدةى   , دووكةَلى ئؤتؤمبَيلـةكان , دووكةَلى كارطةكان, خةَلكى ئَيمةش هةموو هاتونةتة ناو شارةكان
بؤيـة بـةردةوام   , ئـةو هةمووانـة تـؤ جـارَيكى تـر ئـةم هةوايـة هةَلئةمـذى        , ةري ئةداتـةوة كة ئينسان خؤى د

بؤيـة ئينسـان كـة شـار بةجَيـدةهَيَلى هةسـت       , بؤيـة تةندروسـتى لـةناو شـارةكان بـاش نييـة      , نةخؤشى زؤرة
بةرةوثيشرت ئَيمة كةدةمانةوآ واَلمتان ,  ئةمة ثَيويستى بةضارةسةرَيكى باشرتة, ئةكات تةندروستى باشرتة و

, من ثَيم واية كةم تةرخـةميمان بـؤ هـةموو اليـةكمان    , لةهةموو روويةكةوة ضاودَيرى ذينطة بكةين, ببةين
ئةطـةر طلـةيى لةثةرلـةمان    , ئةطةر طلةميان قبـوَل بكـةن  , دةكرَى من كة دةَلَيم ثَيويستمان بةثةرلةمان هةية

تــا دةريشضـووة ئَيمــة ئاطــادار  , ثَينةطةيشــتووةئَيمـة ئــةم ياسـايةمان   , كــة ياسـاى ئيستســمار دةرضــووة , بكـةم 
هـةر  , مموكني نيية لةهيض واَلتَيكى دنيا ئيستسمار بةبَى ذينطـة بكـرىَ  , حيساب بؤ ذينطة نةكراوة, نةبووين

دةبــَى , بــةاَلم هــةموو زةرةرو زيانةكــةى بــؤ تَيكــِراى خةَلكــة , ئيستســمارَيكيش بكــرَى كؤمــةَلى موســتةفيدة 
, هيض ثرؤذةيةكى خزمةتطوزارى يان ثيشةسازى بةبَى ذينطة ناكرَى, رى ذينطة دابآئيستيسمار لةذَير ضاودَي

يـةعنى لةطـةَل   , ئَيمـة بةهـةوَلى خؤمـان   , بةاَلم ليذنةيةكى ئيستيسمارى بااَل دروست بووة ذينطةى تيا نييـة 
بـةبَى ضـاودَيرى   , كة ئةو ثرؤذانة بَيــتة الى ئَيمـة  , حكومةت و دةزطاى ئيستيسمار توانيومانة كارَيك بكةين

لـةدةرةوة دَى خؤيـان ئـةزانن    , ئـةوةى ئةيـةوَى بةرهـةمهَينان بكـات    , بةاَلم حةزدةكـةم بـزانن  , ذينطة نةكرَى
, ثـَيش ئـةوةى دةسـت ثَيبكـةن    , يابانيةكان دةيانةوَى ثرؤذةيةكى هايـدرؤثاوةر دروسـت بكـةن   , طرنطى ذينطة

بؤ عةقدةكـةش داوايـان كـردووة نوَينـةرى     , يةوة ولةو بارة, داوايان كرد وةزارةتى ذينطة رةئي خؤيان ضيية
بةاليانـةوة  , مةرجـةكانى ذينطـة قبـوَل بكـةن    , بـةاَلم بةرهةمـة خؤماَليـةكان ئامـادة نـني     , ذينطة ئيمزا بكـات 

, يةعنى ئاوى قوِرسى كارطةكان مةترسةيةكى زؤرى هةية, ئةو مةرجانة بؤ خزمةتى هةموو خةَلكة, قورسة
يـان نـةقلى ئةكـةن    , ئـةَلآ بـا هـةر بـِروات    , ئامـادة نييـة ضارةسـةرى بكـات    , ةوىبؤ سةر خاك و ئـاوى ذَيـر ز  

يـان تـؤ ئـةو ياسـاية ئيستيسـمارة ترسـى       , بةتةنكةر ئةيبةن لةشوَينكى تر فِرَيى ئـةدةن لـةخاكى كوردسـتان   
ــرى  ــى لَيبك ــةبىَ    , ئةوةش ــاودَيرى ن ــر ض ــة ذَي ــةر ل ــتى ئةط ــةوَى   , بةِراس ــةدرَى و دةي ــةى زةوى ثَيئ ــةو خةَلك ئ

بـَين نةفايـةتى نـةوةوى    , ئَيمـة واَلتـَيكني خؤتـان ئـةزانن بـارودؤخى سياسـى ئَيمـة ضـؤنة        , ستيسمار بكاتئي
ضـاودَير بـَى   , بؤيـة دةبـَى ذينطـة زؤر طرنطـى هـةبىَ     , لةزؤر واَلتى تريش كراوة, خةَلك بَي لَيرة دةفنى بكات

وةزارةتَيكـى  , ربـةى واَلتـانى جيهـان   بةالشتانةوة سةير نةبَى كـة وةزارتـى ذينطـة لةزؤ   , لةهةموو بوارةكانةوة
هيض تةكنةلؤذيايةكى , لة واَلتَيكى وةك و ئةمريكا وةزارةتى دييتاعيش هيض ثرؤذةيةكى خؤى ناكات, سيادية

 1,63, ئةبَى ذينطة ضارةسةرى موخةلةفاتـةكانى بـؤ بكـات   , بةبَى ئاطادارى ذينطة, نةوةوي دروست ناكريـَت
ميزانيةكــةيان بــؤ ذينطــة  1,11لــة واَلتَيكــى وةكــو نةمســا , ن كــراوةميزانيــةى ئةمــةريكا بــؤ ذينطــة تــةرخا

ــردووة ــةرخان ك ــات و   , ت ــؤ بك ــتيان ب ــةتوانَى ضارةســةرى زؤر ش ــة ئ ــةوةى ذينط ــةرةو , لةبةرئ زؤر كَيشــةش ب
ئَيمـة لـةواَلتى خؤمـان ئـةو كَيشـة ذينطانـةى كـة        , موشـكيلةى زؤر شـت حـةل دةكـات    , ضارةسةركردن ئـةبات 
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ناكرَى , نةبوونى ماستةر ثالنَيك بؤ شارةكان, ضِروثِرى شارةكان, خةَلك لةناو شارةكانكؤبوونةوةى , هةمانة
كةبةِراستى ئةوة هيض موِراعـات  , ثانتايى ئةو شارة سةوزو و كةسك بَى% 32لة , شارَيك دروست بكرَى دةبَى

, اعـات بكـرىَ  حـةقى خؤيـةتى ئيجـازةى بينـا مورِ    , لـة دروسـت كردنـى شـارةكان    , لةهةندةسةى بينا, نةكراوة
, ثَيويسـتى ذيـانى خةَلكـة   , وةزارةتى شـارةوانى لةشـارةكان بـا ئـةو ثانتايـة مـاوة بكرَيتـة كةسـك و سـةوزايى         

نةك هةر بؤ بيئةى جةماىل و جوانى بيئة كة ئةوةش بةشَيكى طرنطى بيئة , يةعنى بةشَيكة لةذيانى خةَلك
ووى خةَلك بوونةتةوةو ئةو هةموو خةَلكة زؤرة بةاَلم اليةنةكةى ترى كة مةترسيةكانة رووبةِر, و ذينطةية

هـةم لـةِرووى   , كـة ئةمـة هـةم لـةِرووى ئابووريـةوة و     , خؤشتان ئةزانن الدَييـةكان نـةماون  , لةشارةكان هةية
, بوونى زؤرى ئؤتؤمبيـل بـةبَى ياسـا   , لةبوارةكانى تريشةوة كاريطةرى لةسةر دروست كردووة و, ذينطةشةوة

ئــةو ئؤتؤمبَيالنـةى الى ئَيمــة  , ئَيمــة ياسـايةكمان ثَيويسـتة تائَيســتا نيمانـة    ,ئـةوةش بـةكورتى بــاس ئةكـةم   
بزوَينةرةكـةى  , لةوةى ئايا موحةركى ئةو سـةيارةية  بةبَى ئةوةى طوَي بطرَيت, رَيتةوةسااَلنةيان بؤ تازة ئةك

, ثـيس ئةكـةن  بةراسـتى بةهـةزاران سـةيارة ذينطـة بـؤ ئَيمـة       , دووكـةَل فِرَيئـةدا  , لةفةحص دةرئةضَى يان نا
, بةِراستى دةبَى وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان  , زبَلى شارةكان, خاَلَيكى تر ماوة, بةبآ ئةوةى بريى لَيبكرَيـتةوة

بةِراسـتى  , بةاَلم جةنابتان طةورةترين دةسةاَلتى ئةم واَلتةن بانطهَيشتيان لةسةر بكرَى, دةبَى ئَيمة لةطةَليان
شارةوانى يةكَيكة لةو وةزارةتانـةى كـة ثةيوةنـدى    , ى بزانني ضى بكرَىبؤئةوة, ئةو وةزارةتانة بانط بكرَين

تـةن زبـَل    122كةميـةكى زؤرة نزيكـةى   , مةسـةلةى زبَلـى شـارةكان لةهةرسـَى شـارةكة     , بـة ذينطـةوة هةيـة   
بةِراسـتى ئةمـة   , بةِراستى لةهةندَيك شـوَين فـِرَى ئـةدرىَ   , تةن زبَل هةية 222لةسلَيمانى , لةهةولَير هةية

مةترسـيةكى زؤر  , ئَيمة ثَيمان واية ئةطةر هـةوَلى جـدى بـؤ نـةدرىَ    , ةى زؤرى بؤ ئَيمة دروست كردووةكَيش
رؤذ بـةرؤذ ئـةو زبَلـة    , ئَيمة رؤذ بة رؤذ خؤتان ئةزانن ئةو كةميانة لـةزياد بـوونن و  , طةورة دروست ئةكات

انن بةكـةَلكى هـيض بةرهـةمهَينانَيك    خؤتـان ئـةز  , ئةو خاكةى ئةو زبَلـةى ىَل فـِرَى ئـةدرىَ   , لةوَى فِرَى ئةدرَى
, جةنابتان ئةبَى بزانن هةموويان مةوادى كوشندةن, ئةو مةوادة كيميايانةى كة لةو زبَلة دةرئةضَيت, نايةت

هةمووى تَيكةَل , لةسةر زبَل و ثيسايى شوَين و ناوضةكانى كوردستان كراوة, ئَيمة ضةندين راثؤرمتان لةالية
ضـونكة زؤرجـار خـةَلك ئيعتيمـاد     , كةئةو ئاوةى ذَير زةويـش بـابَلَيني بةكاردَيــت   , بةئاوى ذَير زةوى دةبَيـت

لةهةمان كاتدا ئاوى مـةجاريش  , بةبَى ئةوةى ئةو بريانة مةرجى تةندروستيان هةبَى و, دةكاتة سةربريةكان
ذينطــة  وةك وةزارةتــى, نــةتوانراوة ســنوورَيكى بــؤ دابنــريَ , ئةوانــة هــةمووى تَيكــةَل بةيــةك دةبــن , هةيــة

, بــةردةوامني لةطــةَل ئــةو وةزارةتــة ثةيوةنديدارانــة ضارةســةرى ئــةوة بكــةين و   , ئةوةنــدةى ثَيمــان بكــرىَ 
ئةطةر بتوانني عيالجـى ئـةو كَيشـانة    , ضةندين كؤمثانياش هاتؤتة ثَيشةوة بؤ ضارةسةر كردنى ئةو كَيشانة

لةناو / يةكةم, دوو كَيشةى طةورةى هةية زبَل, يةكَيك لةو كَيشة طرنطانة زؤرى زبَلةكانة, بكةين كة هةمانة
فِرَيــدانى / دووةم, وةك ثَيويســت كؤناكرَيتــةوة و موعالةجــةى نييــة , مــاَل و كؤاَلنــةكان كؤكردنــةوةى نييــة 

بةشَيكى وزةى لَي , دةكرَى( ِريسايكَل)لةشوَينَيك كة ئةوة لةواَلتانى دنيا خؤتان ئةزانن ئةو زبَلانةى كةهةية 
بةشـَيكى تـريش دةكرَيتـة سـةماد و ئـةوةى كـة       , كيشـى بـةموادى تـر دروسـت ئـةكرىَ     بةشَي, دروست دةكـرىَ 
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رؤذانة دةيان راثـؤرتى  , بؤ ئةوةى ئةوا بةو شَيوازة نةمَينَيتةوة, دةمَينَيـتةوةش تةمرَيكى صةحى بؤ دةكرَى
, طــةكــة زبــَل و سوتاندنيشــى كــة ئــةوةش بةِراســتى مةترســى زؤر طةورةيــة بــؤ ســةر ذين  , خــةَلكمان بــؤ دَي

هةنـدَيك هةيـة   , تةبعةن ئةو لةناو شارة ئةو منونةيـة , منونةيةك ئةهَينم, وادةزانن عيالجة كة ئةيسوتَينن
 يـةكَيك لـة  , بةِراسـتى ئـةبرَى لـةوَى فـِرَى ئـةدرىَ     , جاري واش هةيـة كـة كؤئةكرَيتـةوة   , هةر كؤنةكراوةتةوة

بةشـَيك  , ئـاوةِرؤ و زَيرابـةكان تَيكـةَل ئـةبن     ئةوة منونةيةكة لةئاوى, و زَيرابةكانةمةترسيةكان ئاوى ئاوةِرؤ
ئـةوةى  , كـة ئـةوة مةترسـيى زؤر طـةورةى هةيـة لةسـةر ذيـانى خـةَلك        , لةشارةكانى كوردسـتان هـةر نييانـة   

ئاوى زَيِرابةكانى ناوضةى ضوار قوِرنـة تَيكـةَل بـةئاوى دوكـان     , كةهةشيةتى تَيكةَل ئةبَى بةئاوى خواردنةوة
, ئاوى دوكانيش هةموو خةَلكى سـلَيمانى لَيـي ئةخواتـةوة   , ئةضَيتة ئاوى دوكان راستةوخؤ, ئةبَى راستةوخؤ

خـةَلكَيكى زؤر بـةكارى   , ؤوة دةِروا بـةرةو دةربةنـدخيان  لة تاجنـةرِ , ؤوةئاوى زَيرابى سلَيمانى ئةضَيتة تاجنةِر
وة تَيكةَل بـة ئـاوى   ئاوى هةموو زَيرابى هةولَير دةضَيتة ناوضةى عةرةبى كةند و لةوَيشةوة ئةو ئا, دةهَينن

ثَيويسـتى بـة   , ئاوى ذَير زةوى لةناوضةى عةرةب كةند بةرزة زؤر بةئاسانى تَيكةَل ئةبَى و, ذَير زةوى ئةبَى
ئةوة ئـاوى ئاوةِرؤيـة و   , يان ئةو ئاوةى كة ئَيوة ئةيبينن, موعالةجة كردنة كة زؤرجار بريى لَينةكراوةتةوة

ئةوة ئاوى تاجنةِرؤية جـا هةمووشـى زراعـةتى لةبـةر ئـةكرَى و      , ةئةوةش مةترسيدار, كشتوكاَلى ثَى ئةكرَى
ئةوانـةش خـؤى كَيوَيكـة لـةزبَل و ثيسـايى لـةوَى       , بـةبَى ئـةوةى موعالةجـة بكـرىَ    , خةَلك بـةكارى ئـةهَينآ  

ــدراوة ــة دةرةوة   , فِرَي ــةوَى دَيت ــةِرؤيةكةيةتى ل ــةوةش ثاش ــةن     , ئ ــة ه ــةواَلتى ئَيم ــة ل ــكيلةن ك ــة موش , ئةوان
بـةدةر لـةوةى سـةرةتا جـةنابى سـةرؤكى ثةرلـةمان       , ةهاوكارى هةموو و دام و دةزطاكـان هةيـة  ثَيويستمان ب

ئـةو ضـةكة   , كةئَيمة وةكو ذينطـةى كوردسـتان هةنـدَيك كَيشـةمان هةيـة ثَيشـينةى هةيـة       , ئةوةى باس كرد
دَيك لةبةغـــدا هةنـــ, تـــا ئَيستامةترســـيةكانى هةَلنةســـةطَيندراوة, كيميايانـــةى لةكوردســـتان بـــةكارهاتوون

كاريطــةرى ضــى لةســةر حــةياتى خــةَلك , يؤرانيــؤمى بــةكارهاتوو بــابَلَيني لــةكار كــةوتوو, ديراســةتيان كــرد
هةندَيكيشـى لةسـنوور ئـةوديو    , زؤرى لةوضـةكانة هـاتوون دةبابـةكانيان   , ئةو ضةكانة تووش بوون, كردووة

تى مةترسـيى طـةورةن لةسـةر    ئةمـة بةِراسـ  , لةوديوةش بةشيش و ئاسـن نَيردراوةتـةوة بـؤ ئَيـران    , كةوتووة
هةنـدَيك لـةو كَيشـانة بـةثوختى     , رؤذى ذينطـةى جيهانييـة  , من حـةزم كـرد لـةرؤذَيكى وةكـو ئـةمِرؤ     , ئَيمة

بـةهؤى يـةك دام و   , بـؤ ئـةوةى بـزانن كـة كَيشـةى زؤر طـةورة لةبةردةماندايـة       , خبةمة بـةردةمى جـةنابتان  
ــت   ــةر ناكرَي ــة ضارةس ــى ذينط ــاي وةزارةت ــةمو, دةزط ــةر ه ــةت   ئةط ــانى حكوم ــةموو دام و دةزطاك ــةس و ه و ك

مني كاريطـةرَيكى  , بةشَيكى زؤر لةناوضةكانى كوردستان مني رَيذكراوة, لةشوَينى خؤيانةوة هاوكارمان نةبن
مةترسيى زؤر , لةطةَل ئةوةش ئةطةر ثاك نةكرَينةوة بةكةَلكى ذيان نايةن, راستةوخؤي هةية لةسةر ذينطة

تا ئَيستا ئَيمة مـةمحياتى  , نى كوردستان كةمني رَيذكراون دروستيان كردووةطةورة  لةسةر خاك و ناوضةكا
بـةاَلم تـا ئَيسـتا مـةمحياتَيكى تـةبيعيمان      , سروشـتى كوردسـتان سروشـتَيكى جـوانى هةيـة     , تةبيعيمان نيية

, سةرضـاوةيةكى ئـابوورى طـةورةى ئـةو واَلتـة     , طـِر دةطـرىَ  , بةعةكسةوة دارستانةكان زؤرى دةستووتَى, نيية
ســـوتانى دارســـتانةكان و ئاطركةوتنـــةوة لةدارســـتانةكان و , سةرضـــاوةيةكى طـــةورةى ذينطـــةى ئـــةو واَلتـــة
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, بؤ منوونـة ِراوكردنـى ئاذةَلـةكان   / خاَلَيكى تر, لةِرةوانطةى سروشتى كَيشةى زؤرى بؤ ئَيمة دروست كردووة
نـة و نـةبوونى هؤشـيارى خـةَلك     ئـةو جةنطا , ئةزانن ئةو مةوادة كيميايانةى كة لة كوردستان بةكار هـاتووة 

بةِراستى , ماوة ئةطةر ثارَيزطارى لَينةكةين, بةشَيكى زؤرى لةئاذةَلةكانى كوردستان تووشى لةناوضوون بوون
ضونكة , ئيش لةسةر ئةو مةمحيانة بكةين, ئَيمة مةبةستمانة ئةكرَى لةكورستان بيطةِرَينينةوة جارَيكى تر

بـابَلَيني لـة   , ئـةو تةوازونـةش كـة لـةذيان هةيـة     , روسـت دةبَيــتةوة و  جؤرةكانى زؤر بةزةمحةت بـؤ ئَيمـة د  
لةكاتَيكدا , بؤ ئةوةى مَيش و ئةو مةطةزة بكوذَى, كوردستان ئَيستا بؤ ئةبَى دووكةَل بِرَيذن لةناو كوردستان

ى ئةوانةش مةترس, بةس كةتةوازونةكة تَيكضوو ثَيويستى بة ئةوة هةية, ئةطةر مَيش و مةطةزةكان ئةخؤن
بةكاردَيت ئةوانة مةترسني لةسةر زراعةت و لةسةر خـةَلك بـةبَى ئـةوةى طرنطـى     , زؤرى لةسةر ئَيمة هةية

ــدةين ــةين زؤرن   , ثَيب ــةكان بك ــة ذينطةي ــاس لةكَيش ــةر ب ــةيارة  , ئةط ــؤِرينى س ــط و ه ــةمووى  , دةن ــة ه ئةوان
ى ئةطـةر كـت وثـِر    يـةعن , لـةِرووى جةستةيشـةوة ئـةوةى بـةردةمى    , مةترسيى هةية لةِرووى دةروونيـةوة و 

, كـة كاريطـةرى خراثـى هةيـة    , اتكـ بلةوانةية لَيدانى دَلى زيـاد   ئةوةى بةردةمى, سةيارةيةك هؤِرين لَيبدات
ثشـتيوانى جـةنابتامنان   , ئَيمـة وةك وةزارةتـى ذينطـة كـاراتر بـني و     , ئةمانة هةمووى ثَيويستى بـةوة هةيـة  

ثاراسـتنى ذينطـة دةخيةينـة    , يةكَيك لةو خااَلنة طرنطـة  ,هاوكارى هةموو تاكَيكى ئةو كؤمةَلطاية و, ثَيويستة
لةوَيش وةزارةتى ذينطة وةكو وةزارةتَيكـى ضـاودَير دةورى كاريطـةرى    , هاوكارميان بكةن, خزمةتى جةنابتان

ئَيمة لةوةزارةتى ذينطـة ثوختةيـةك   , ياساي خؤى هةبَى بؤ ئةوةى كار بكات بؤ ثاراستى ذينطة, خؤى هةبَى
, لةهـةر جةلسـةيكى تـر بـوو    , دواتريش ئةطـةر هـةر كاتَيـك بـوو    , كانى خؤمان عةرز دةكةينلة كاروضاالكية

هـةر روونكردنةوةيـةك داوا بكـةن لـة     , ئَيمة ئامادةين وةَلامتـان بدةينـةوة و  , ئَيوة هةر ثرسيارَيكتان هةبوو
بةرايةتيــةك و تاكــة وةزارةتـة هـيض بةِرَيوة  , وةزارةتـى ذينطـة كــة دروسـت بـووة    , ئَيمـة كـارى لةسـةر بكــةين   

ئَيمـة دةتـوانني   , هةندَى وةزارةت كة دروست بووة موديريةتى هةبووة, موئةسةساتَيكى نةبووة لةكوردستان
بـةاَلم لـةكاتى دروسـت بـوونى وةزارةت ئَيمـة هةسـتمان دةكـرد        , بَلَيني لـةخاَلى سـيترةوة دةسـتمان ثَيكرديـة    

, ئةو بابةتة نوَي بـوو , ك بةدام و دةزطاكانيشةوةرووبةِرووى هؤشيارى خةَل, رووبةِرووى سَى كَيشة بووينةوة
/ سـَييةم , نةبوونى كةوادير لةبوارى ذينطـة / دووةم, دةتوانني بَلَيني نوخبة شارةزاييان هةبوو لةسةر ذينطة

بـةاَلم لـةكاتى دروسـت بـوونى     , ئةمانة كَيشةى طةورة بوون لةبةردةم ئَيمـة , نةبوونى تاقيطة لةبارةى ذينطة
ــةر بةِريَ توان, وةزارةت ــي يمانــة وةزارةتــةكانى س ــة وةزارةت ــمان  وةبةرايةتيــةكانى ســةر ب ذينطــةى شارةكانيش

توانيمانـة طؤظارَيـك دةركـةين بـةناوى     , بةهـةردوو جانيبةكـةى بةهؤشـيارى و بـة ِراطةيانـدن     , دامةزراندووة
ــان  ــة و ذي ــدااَلن , ذينط ــؤ من ــارَيكيش ب ــياركردنةوة   , طؤظ ــةر هؤش ــةين لةس ــار بك ــوانني ك ــا بت ــؤِرو  د, ت ــان ك ةي

, مامؤسـتايانى ئـاينى  , ثَيش ئـةوةى بَيينـة خزمـةتى جـةنابتان    , سيمينارمان لةسةر هؤشياركردنةوة كردووة
لةوةزارةتى ئةوقاف كة لةهةموو  كوردستانةوة هاتبوون تا ئـةوانيش هاوكارمـان   , خةتيبةكامنان كؤكردبؤوة

ثةيوةندميان كردووة بةوةزارةتى تةربية , َىخؤتان ئةزانن ئةوة هةموو بوارَيكى ئةو, بن بؤ هؤشياركردنةوة
ضـونكة ئةطـةر لـةوَى دةسـت ثَينةكـةين      , بضـَيتة ثِرؤطرامـةكانى خوَيندنـةوة   , تا بتوانني بابةتـةكانى ذينطـة  
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ــت بكــةين   ــة دروس ــارَيزةر بــؤ ذينط ــى تــةكنيكيش بةشــَيكمان هةيــة , نــاتوانني نةوةيــةكى ث ــةناوى , لةبةش ب
بةشـَيك بـؤ   , ئـةوةيش ضـةندين بـةمشان دروسـت كـردووة     , كى لـة تيشـك  بةِرَيوبةرايةتى خؤثاراستنى تةكني

ئـةوةش  , بةشـَيك بـؤ ضـاودَيرى خـاك و بةشـَيكيش بـؤ هةَلسـةنطاندنى كاريطـةريى ذينطـةيى         , ضاودَيرى ئـاو 
لةطةَل دةسـت ثَيكردنـى و دواى دةسـت    , يةعنى تةقيمى هةموو مةشروعَيك, بابةتَيكى زؤر طرنطى ذينطةية

, توانيمانة لةِرَيطاى حكومةت هةر ثرؤذةيةك لة كوردستان بكرَى, ضاودَيرى بيئة بَيـت و ثَيكردنيشى لةذَير
تـا دوايـى كَيشـةمان بـؤ دروسـت      , دةبَى تيمَيكـى بـؤ وةزارةتـى ذينطـة بضـَيت و بةمواصـةفاتى ذينطـة بيكـات        

بةِراسـتى هـيض   , نئةم دةواجنانـة كةهـة  , دةواجنةكانة لةناو شارةكان, يةكَيك لةو كَيشانةى كة هةية, نةكات
دوور  و ئـاوةداني دةبَى دة كيلؤمـةتر لةشـار  , يةكَيك لة مةرجةكان ئةوةية, مةرجى ثاراستنى ذينطةيان نيية

, ئَيسـتا خـةريكى ضارةسـةرَيكني بـؤ ئةمـة     , البردنيـان بؤتـة ئـةركَيك   , ثاشان عةقدى درَيذخايةن نةبَى, بَيت
, لةدروسـت كردنيـةوة تـا دوايشـى    , كـة ذينطـة داينـاوة   ئَيستا ئةطةر لةسةرةتاوة تةعاهودو بةمـةرجَيك بَيـت   

هةروةها ئَيمة ئةو ضـاالكيانةى كـة كردوومانـة راثـؤرتى دوورودرَيـذمان      , دةتوانني ضارةسةرَيكى بؤ دابنَيني
لةكاتَيكـدا كردوومانـة كـة كـةواديرى شـارةزا      , لةبةر كاتةكة ناكرَى هـةمووى بةتةفصـيل خبوَينينـةوة   , هةية

, لةهةمان كات توانيمـان ياسـاى وةزارةت بـةم شـَيوةية بهَينينـة بـةردةم جـةنابتان       , بووة لةبوارى ذينطة كةم
دةتـوانني  , بَيطومـان بـَى كـةم و كـوِري نـابني     , ثاش ئةوةى ئَيوة ئيقِرارتان كـرد دةسـت خؤشـيتان لَيدةكـةين    

ا لــةقوناغى ئَيســت, ثاراســتنى ذينطــة كــة نزيكــةى ســاَلَيكة خةريكينــة , لــةداهاتوو ئــةوةش ضارةســةر بكــةين
زؤر طرنطـة ئـةم ياسـاية تـا بتـوانني      , بةم زووانة ئَيمـة دةينَيرينـة حكومـةت و دَيتـة بـةردةمتان     , كؤتايةتى

هـةوَلَيكى زؤرمـان داوة تـا    , رَيطري بكةين لةو هؤكارانـةى دةبنـة مـةرجى ثـيس بـوونى ذينطـةى كوردسـتان       
هـةروةها هـةوَلَيكى زؤرمـان داوة تاخؤمانيـان      ,لة زؤربةى واَلتانى جيهـان , وةزارةتى ذينطة لةواَلتانى جيهان

ضؤن هاوكارى ئَيمة بن لـةو مةسـةالنةى   , ئَيمة لةهةرَيمى كوردستان وةزارةتى ذينطةمان هةية, ثَيبناسَينني
نطرةى وةزيرانـى ذينطـةى جيهـانى    هةر بؤ هةمان مةبةستيش من بةشداريم كـرد لـةكؤ  , كةبابةتى ذينطةية

وةزيرى ذينطةى هـةرَيمى كوردسـتان لـةو مةحيتةلـة دةوليـة      , تَيكى باش بووئةوةش دةرفة, شارى ظييةنيالة
هـةوَلمان داوة  , لةطـةَل هةريةكـةيان بـاس لـة كَيشـةى خؤمـان كـردووة       , بةشدار بَيت لةطةَل وةزيرانى ذينطة
 ضـونكة ئـةو مةسـةلة ثـَيم وايـة واَلتـانى دةرةوة      , بؤ ثاراسـتنى ذينطـة  , بةِراستى ئةوان ثشتطريى ئَيمة بكةن
( يــوئَين ئــي ثــى)لــة ِرَيكخــراوةى , ئامــادةيى باشــرتيان تَيــدا ئــةبينم و, زيــاتر طرنطيــان ثَيــداوة لــةخؤمان و

, بةِراستى ئةمة شتَيكى باشة لة كوردستان بةدةطمةنـة , توانيمان هةندَيك موختةبةرى مؤبايل ثةيدا بكةين
يـةكَيك  , كـردووة بـة مةسـحى بيئـى     دةستيشـمان , بؤ ئةوةى تاقيكردنةوةى ثَيبكةين لـةبوارة ذينطةيـةكان و  

ئـةوةمشان داوةتـة جيهةتـة ثةيوةنديـدارةكان     , لةومةسحانة مةسحى ذينطةيى بؤ دةرياضةكانى كوردسـتان و 
هــةر ئــةو , ضــونكة دةرياضةكانيشــمان تووشــى مةترســيى ذينطــةيى بووينــةوة , ضــؤن ئيشــى لةســةر بكــةين 

خـؤى مةترسـيةكى   , كة ئةيِرَيذنة نـاو دةرياضـةكان   بةلةمانةى كة بةسةرياندا ئةِرؤن و ئةو طاز و ثيسايةيى
دةتوامن بَلـَيم ئَيمـة لـةو تةمةنـة كورتـةى      , ئةوةمشان طةياندؤتة جيهةتة ثةيوةنديدارةكان, دروست كردووة
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بـةاَلم بَيطومانيشـني كـة ئةمـة     , نةبوونى كةوادير و خةَلكى لةو ماوة كةمة هـةنطاوى بامشـان نـاوة   , وةزارةت
ــتيوانى جــةنابتان هةيــة هــةمووى ثَيويســتى بــة  ــؤ ان  , هاوكارى و ثش ئَيمــة لــةم رؤذةدا كؤمــةَلَيك وؤرك ش

هـةر لـةم رؤذةوة حـةزمان دةكـرد     , لـةم رؤذانـة ثَيشـكةش دةكـرَى و    , لةشارةكانى كوردسـتان ئامـادة كـردووة   
ردةوة هةر لةم رؤذةوة مامؤستايانى ئاينيشمان كؤك, باس لةبوارى ذينطة بكةين و, بَيينة خزمةتى جةنابتان

تـا ئـةو   , ريكاَلمـان دابةزانـدووة  , هةر لةم رؤذةدا رؤذنامةكاندا سةبارةت بة ذينطـة بابـةمتان دابةزانـدووة   , و
نـاتوانني  , ضـونكة ئةطـةر هـةموو تـاكَيكى كـورد هاوكارميـان نـةبىَ       , هةستة بضَيتة هـةموو مـاَلَيكى كـوردةوة   

, ناتوانني ئيشـى لةسـةر بكـةين   , ثاك نةكاتةوة هةركةسَى لةماَلةوة ذينطةى خؤى, ثارَيزطارى لةذينطة بكةين
ــةبىَ     ــت ن ــَى دروس ــةالى هةركةس ــت ل ــتى دارو درةخ ــةر خؤشةويس ــؤى  , ئةط ــانى خ ــة ذي ــَيك ل ــاتوانني , بةش ن

بـةاَلم بةِراسـتى ئَيمـة    , خةَلك هةزاران هيكتارى لةسةحرا كةسك و سةوز كـردووة , واَلتةكةمان سةوز بكةين
من لة كؤتايدا هةنـدَى  , خةريكة سةوزايةكةشى لةدةست بضَيت, استووةئةم واَلتة جوانةى خؤمان نةمان ثار

ئـةوةيش ئةوةيـة كـة ئَيـوة     , دةمةوَى بيخيمة بةردةم سةرؤكى ثةرلـةمان و ثاشـان بـةِرَيزان   , داواكاريم هةية
ذينطة لةهةموو ياسايةك هةر دام و دةزطايةكى حكومـةت دَيتـة بةردةسـتان بـري لةذينطـة      , هاوكارميان بكةن

, كةباسـى شـارةوانى دَيتـة ثَيشـةوة    , ذينطةى لةبري نةكةن, كة بابةتَيك بؤ ئيستيسمار دَيتة ثَيشةوة, ةوةبكةن
ضـونكة ئـةو ثرؤذانـةى كارةبـا     , باسى كارةبـا دَيتـة ثَيشـةوة ذينطـةمان لـةبري نةضـىَ      , ذينطةمان لةبري نةضَى

يةكانيشـمان بـة مواصـةفاتى ذينطـة     ئةطةر بَيتو بينا, بةشَيكى زؤرى كاريطةرى خراثى لةسةر ذينطة هةية و
ئَيسـتا دةمـان تـوانى    , مَيطاواتى كارةبا هةيـة  022زياتر كوردستانى ئَيمة زياتر ثَيويستى بة , دروست بكرَى

هـةموو  , تـةنيا ذوورَيـك بـة سـثليتَيكى دوو تـةنى فَينـك نابَيتـةوة       , مَيطاواتى كارةبا ئيتييتاق بكةين 222بة
بة بيئةى , ئةطةر موِراعاتى سيستةمى بينا بكةن, ى ئةم سيستةمة نةماوةلةدنيا بةِراست, شيش و كؤنكريتة

ئـةوة لـةكارةباش نيوةمـان بـؤ     , هاوكارميـان بكـةن دام و دةزطاكـان   , هةندةسى ئةوةى كة ئَيمة تةرمحان كـرد 
بؤيـة دةمانـةوَى ئـةو ياسـايانةى كةدةرئةضـَى جـةنابتان       , ئةمة لةخزمةت وةزارةتـى كارةباشـة  , دةطةِرَيتةوة

ثشتيوانيشـمان  , كاريطةرى خراثى لةسةر ذينطة نةبَى و, ثرؤذةكان خراثى ذينطةيى نةبَيت و, اوكارمان بنه
ئـةو دةسـةاَلتة بدرَيتـة    , بكةن لة دةركردنى ياساى وةزارةتى ذينطة و ئةوانةى كةثةيوةندى بة ذينطة هةيـة 

, وست بكرَى بؤ ذينطة لة ثةرلـةمان داوايةكى تريشمان ئةوةية كة بةِراستى ليذنةيةك در, وةزارةتى ذينطة و
ضــونكة خؤتــان ئــةزانن ذينطــة  , بــا ليذنةيــةكى تايبــةت بةذينطــةش هــةبىَ , لةثةرلــةمان ليــذانى زؤر هةيــة

بةمافى مرؤظ , بة هةموو بوارةكان, بةثةروةردة, بة ثيشةسازى, بةتةندروستى, ثةيوةندى هةية بةشارةوانى
ئــةوة خزمــةتَيكى طةورةيــة بــة  , ذينطــة لــةناو ثةرلةمانــدا لةبــةر ئــةوة بــا ليذنةيــةكى تايبــةتى هــةبَى بــة  

ئـةم ليذنةيــة  , تـا ئَيمـةش ســوود لـةتواناكانى ئـةو ليذنةيــة وةربطـرين و     , حكومـةت و بةخـةَلكى كوردســتان  
, ثةرلةمان ببَيتة مينبةرَيك بؤ هؤشياركردنةوةى خةَلكى كوردستان, نوَينةرى ذينطة بَيت لةناو ثةرلةمان و

دةمانـةوةَى وا بكـةين ئـةو هؤشـيارية بطاتـة هـةموو       , بةِرَيوةبةرايةتيةكى هؤشيارميان  هةيةئَيمة بةِراستى 
خاوةن بِرياريشة بؤ ئةوةى هةموومان بةيةكةوة كار بكـةين بـؤ   , بةاَلم ئةم مينبةرةش زؤر ثريؤزة و, تاكَيك
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تا ثَييـان وايـة كَيشـةكان    هَيشـ , هةموو خةَلك بةيةكةوة كار دةكات لةدنيا لـةثَيناوى ذينطـة  , ثاراستنى ذينطة
حـةز ئةكـةم   , ئةطةر ذينطةكةمان تَيكضـوو , بةاَلم واَلتى ئَيمة بةو توانايةى كةئَيستا هةمانة, لةوة طةورةترن

هيـوادارم ئَيمـة بتـوانني ئـةو ئةركـةى      , بؤية خؤثاراسـنت باشـرتة لـة ضارةسـةر    , بَلَيم ضارةسةرى ئاسان نيية
سـوثاس بـؤ ئَيـوةش كـة طوَيتـان      , َلسـتني و ةبةجَيى بكةين و ثَيـي ه لةسةر شامنانة بةهاوكارى جةنابتان جَي
زؤر ســوثاس بــؤ ســةرؤكى ثةرلــةمان و بــؤ يةكــة يةكــةى ئةندامــة   , لَيِراطــرتني و ئــةو دةرفةتــةتان ثَيــداين 

 .سوثاس, بةِرَيزةكان
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــاك دارا   ــر ك ــةنابى وةزي ــؤ ج ــوثاس ب ــة ثةيوة , زؤر س ــة هةيــة هــةموو مةســةلةكان ك ــدى بةذينط ــةو , ن ــن ئ م
لـةداهاتوو لـة   , امـةى كـارةوة  دةخيةمـة نـاو بةرن  , ثَيشنيارةى كةكردى بةدامةزراندنى ليذنةيةك لةثةرلـةمان 

ئـةوةش  , ليذانى تازة دروست دةكةين, كردنى ثةيِرةوى ناوةخؤ كة ليذانةكان ئاَلوطؤِرى تَيدا دةكةين هةموار
, بةتةئكيـد هاوكـارى دةكـةين   , اواكاريـةى كـة هاوكـارى وةزارةت بكـةين    ئةو د, دةمينٍَِيتةوة سةر بِريارى ئَيوة

تـا  , ئَيمـة هاوكارميـان كـردووة بـةبَى ئـةوةى جـةنابت داواى بكـةى       , حةز دةكةم هةندآ شت روون بكةمـةوة 
بؤمـان نـاردوون بـؤ    , بـؤ ئـةوةى هينـى بكـةين    , ئَيستا يةك دوو ثرؤذةمان كة لةبوارى ذينطـة بؤمـان هـاتووة   

جطــة , لـةِرَيطاى حكومةتـةوة بــؤ ئَيمـةى بنَيـرن    , خؤيـان لةســةر بـدةن و دةوَلةمةنـدى بكــةن    ئـةوةى رةئيـى  
دامـان نـاوة نوَينـةرى    , لةوةش لةدانانى ياساى وةزارةتةكان لة زؤر وةزارةت كة ئةجنومةنى وةزارةت دانـراوة 

ى وةزارةتـى ذينطـةش تَيـدا    لةهةندَى شوَين وتوومانة دةبَى نوَينةر, وةزارةتى ثةيوةنديداركان دةبَى تَيدا بَى
ــَى ــة دةبــَى تَييــدابىَ      , ب ــى ثيشةســازية وتوومانــة لةوةزارةتةك ــةر ثرؤذةيــةك لــةِرَيطاى   , ضــونكة وةزارةت ه

ئَيمــة وا تــةوةقوع دةكــةين كــة وةزارةتــى ذينطــة و جــةنابى وةزيــرى ذينطــة    , حكومةتــةوة بــؤ ئَيمــة بــَينت 
هةر ثرؤذةيةك كة دَينت مةفروزة لة , ى وةزيرانلةموناقةشةكردنى ثرؤذةكة لةئةجنومةن, بةشدارى كردووة

بةاَلم ثشتطريية ئةساسـيةكة  , لةهةمان كاتدا ئَيمةش ثشتطريى لَيئةكةين, ئةجنومةنى وةزيران ئيقرار كرابَى
, هاوكارى رةئي لةسةر بكةن, دةبَى ئةجنومةنى وةزيران داوا لةهةموو وةزارةتةكان بكاتن, لةئةجنومةنةوةية

بةتايبـةتى  , رةئـى ذينطـة وةربطـريىَ   , ثةيوةندى بة ذينطةوة هةبَى, يةك كة دَيتة ثَيشةوةدوايش هةر ثرؤذة
, تةبعـةن ئـةو دانيشـتنة بةبؤنـةى رؤذى ذينطةيـة جيهانيـة      , ثةيوةندى راستةوخؤيان هةيـة بةوةزارةتـةكان  

ةريــةك لةطــةَل ئــةوةش ئةطــةر ه, ثَيمــان بــاش بــوو طــوَيى لَيرابطــرين, جــةنابى وةزيــر خــؤى داواى كردبــوو
 .فةرموو كاك شَيخ اهلل, جةنابى وةزير ئامادةية وةاَلمتان بداتةوة, ثرسيارى هةية

 :بةِرَيز شيخ اهلل ابراهيم شيخ اهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

جـةنابى وةزيـر ئةندامـة لةئةجنومـةنى     , جـةنابت باسـت كـرد   , ضـونكة تَيبينيةكـةم هـةبوو   , من قسة ناكةم
تةئكيـد لةسـةر   , لة زؤريش لةو بِرطانةى كة موناقةشةى لةسةر كـراوة , هاتووة و ئةو ياساية لةوَى, وةزيران
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هـةرض شـتَيكى   , بؤيـة دةبـَى وةرطـريى بـة هاوكـارى ئـةو بَيـت       , كـة ثةيوةنـدى بـة ذينطـة هةيـة     , ئةوة كـراوة 
 .لةطةَل ئةواندا بكرَيت و زؤر سوثاس, دةكرَيت

 
 
 

 :نورى جيمل تاَلةبانى3بةِرَيز د
 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى

من , بةِراستى, تيشكى خستة سةر هةموو اليانةكانى ذينطة, ثَيشةكى سوثاسَيكى بَى ثايةن بؤ جةنابى وةزير
سةرضاوةى هـؤى ثـيس بـوونى ذينطـة     , لَيرة تةنيا ئاماذة بؤ هةندَيك سةرضاوةى ثيس كردنى ذينطة دةكةم

بةتايبــةتى , ثشــوودان دةضــنة دةرةوة رؤذانــى, يــةكَيك لةوانــة ئــةوةى كــةوا خــةَلك دروســتى دةكــات  , زؤرن
, ضــةند ســاَلَيك ضــوومةتة ئــةوىَ , لــةدهؤك بــةم شــَيوةية نييــة , لةســلَيمانى, لةهــةولَير, لةناوضــةى خؤمــان

ئَيسـتا  لةدَيهاتـةكان   , مةسـةلةيةكى تـر كةرةسـتةى بينـا    , بةِراستى لةم اليةنة ئاطادارى ذينطـة زؤر دةكرَيـت  
بةرٍِاســـتى ئـــةبَى بـــري لـــةوة بكةينـــةوة , كةرســـتةيةكى زؤر خراثـــةبةِراســـتى ئةمـــة , بلـــؤك بـــةكاردةهَينن

ــةخؤلَ    ــةخاك ل ــت ل ــت بكرَي ــتةيةك دروس ــاو  , كةرس ــانكى ئ ــى ت ــيس كردن ــريى   , ث ــدى ب ــةبَى بةج ــةوةش ئ ئ
دةكـرَى  , لـةزؤر شـوَين و جَيطـادا رووبـارى بضـووك هةيـة      , دروست كردنى بةربةست لةسةر ئـاو , لَيبكةينةوة

ــؤ, بةربةســتى لةســةر دابنــرىَ  ــؤ كؤيــة   ب ــرةوة دةضــى ب ــانى  , منوونــة لَي ــرَى زؤر بةئاس ــة لــةوَى دةك لةدَيطةَل
وةك جـةنابى  , نـةبوونى ماسـتةرثالن  , ئةو ناوضـانة هـةمووى سـوودمةند دةبـن    , بةربةستَيك دروست بكرَى

مةســةلةى زبــَل ئــةبَى , نــةك تــةنها شــارةكان بــةَلكو بــؤ شارؤضــكة و طونــدةكانيش, وةزيــر ئامــاذةى بــؤ كــرد
ئـةويش دةكـرَى   , مةسـةلةى تيشـكى هـةتاو لةطـةَل هـةوا     , بـةزووترين كـاتيش  , رةسـةر بكرَيـت و  بـةوردى ضا 

ئةوة هةندَى لةو خااَلنة , وةكو سةرضاوةيةك بؤ وزة, لةواَلتى ئَيمة هةوا و تيشكى خؤر سوودى لَيوةربطرين
مـن  , بكرَيــت  ئـةوة ثَيويسـت بـةوة ناكـات زيـاتر قسـةى لةسـةر       , بوو ويستم بيخةمة بةردةم جةنابى وةزيـر 

زؤر , لةطــةَل ئــةوةدام بــةزووترين كــات ليذنةيــةكى تايبــةتى بــؤ ثاراســتنى ذينطــة لــةناو ثةرلــةمان دابنــرىَ  
 .سوثاس

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كـى  لةوانةيـة شـارى هـةولَير نيزامةكـةى نيزاميَ    , نةخشةى بنةِرةتى شارةكان مةفروزة ذينطة رةضـاو بكـرىَ   
ئــةوة , ئــةو جادانــةى لَييــة هــةمووى دائريةيــة, لــةدةورى قــةاَلت دةســت ثَيــدةكات, حةلةقيــة واتــة, بازنةيــة

بؤ ئةوةى ببَيتة ثشـتوَينَيكى سـةوزايى لةدةوروبـةرى    , دار بضَينَى, دةبواية شارةوانى زؤر ئيهتيمامى ثَيبدات
مةترية  122, مةترية 32, مةترية 62ى ئَيستا جادة, لةهةموو شارةكانى تريش ثَيويستة ئةوة بكرَى, شار

بةس ئـةوةى عاديـة   , هةموو ئيشَيك بةجارَيك ناكرَى, ضونكة ئيش مومكيناتة, ئةوة دةكرَى ئيشى بؤ بكرَى
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ى ربـؤ ثارَيزطـا  , دةبَيـتة سَى ثشتوَينى سـةوزايى بـؤ شـارى هـةولَير    , ئةو سَى جادةية دةكرَى دارى لَيبضَينرَى
, دوو جـؤرة عيالجـى هةيـة زبـلَ    , ئـةوة هـيض وارد نييـة   , ت سووتاندنى زبـلَ بةنيسبة, لةثيس بوونى ذينطة

عارد لةدوورى , دةبَى بةشَيوةيةكى صةحى/ دوو, تةكنةلؤجيايى جيابكرَيـتةوة و ئيستييتادةى لَيبكرَى/ يةك
ميـايى  بؤماوةيةكى دوورو درَيذ خؤى دةبَيـتة مـةوادى كي , شار هةَلبكةنرَى و زبَلةكةى تَيبكةن و داثؤشرَيـت

 .نامةوَى زياتر لةوةختان بطرم, زؤر سوثاس, و
 :بةِرَيز عزالدين سليم خديدا

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
زؤر , هةركـةس و رةئيـى خـؤى ئـةدات    , تا موناقةشـةى بكـةين  , ئةرَى هيض مةشروعَيك لةبةردةستمان هةية

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, قسةى كرد و موناقةشةى قسةكانى دةكةين ئةوة جةنابى وةزير, مةشروعى بؤضيية
 :هالة سهيل وادى3بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
خوتـةى وةزارةت ضـيية؟ ئةطـةر    , بةنيسبةت ئـةو شـوَينانةى كـةكيمياباران كـراون    , ثرسيارةكةى من ئةوةية

 .زؤر سوثاس, بؤ ئةو شوَينانةى كةكيمياباران كراوة, بةمولةخةسى خوتةى وةزارةت بزانني
 :ركىةه ةردار صباح بؤزؤبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بةحقيقـةت ثَيدةضـَى زانيـارى زؤر فراوانـى هـةبَى لةسـةر ذينطـة       , دةست خؤشى لة جةنابى وةزيـر دةكـةم  

, يـةك لـةو هؤيانـةى كـة ذينطـة ثـيس ئةكـةن       , نورى يةك هؤى ثيس بـوونى ذينطـةى لـةبري كـرد     2بةِرَيز د
كـة دابـةش   , كاتى خؤى ئةو عاردنةى كة تةخصيص كرا بؤ حـةدائيق , وةزارةتةكانى شارةوانى بوو بةِراستى

 .ئةمة يةك, ئةوةيش ثَيم واية بووة هؤى ثيس كردنى ذينطة, كران بةشَيوةيةكى نامةدروس بةوالو بةوال
و دةنطـة دةنـط   زبـَل و غـازات و نيسـبةى دارضـاندن و راو    , جةنابى وةزير باسى ضةند كَيشةيةكى كرد/ دوو

بريا جةنابى وةزيـر بِرَيـك ثةلـةتان    , ئةوة هةمووى تةنزيم دةكرَى بةياساي وةزارةتى ذينطة, (ضجيج)واتة 
دةَلَى هـةر ثرؤذةيـةك   , لة ئيستسمار ماددةيةكى صةريح هةية, ئَيمة وةكو ثةرلةمان/ سَى, لةو ياساية كردبا

ئةمـةش ثـَيم وايـة فلتةرَيكـة بـؤ      , ئيبتـاَل ئـةكرىَ  , كـارى ثَينـاكرىَ  , نةك ناوةخؤ, موخاليتى نيسةبى عالةمى
مـن هةنـدَيك   , لةجةنابى وةزير هةنـدَى ئيحصـايامتان بـداتىَ   , من تةوةقوعم دةكرد/ ضوار, ثاراستنى ذينطة

تةوةقوعم لةجةنابت دةكرد هةندَى , دةَلَى ئينحباس حةرارى لةكوردستان ئَيجطار زؤرة, مونةزةمامت بينيية
 .ثاسسو, ئيحامان بدةيَى

 :امحد حممد بابان فؤاد3د بةِرَيز
 . بةر ٍَِيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بؤ هؤكارةكـانى ثـيس بـوونى    , بةِراستى ثياضوونةوةيةكى ضِروثِرى كرد, زؤر سوثاسى جةنابى وةزير ئةكةم
بـةاَلم  , ئةو هةنطاوانةى نراون لةذينطـة سـةرةتايةكى باشـة بـؤ ضـاككردنةوةى ذينطـةى كوردسـتان       , ذينطة و
هؤكارَيكى طـةورةيى ثـيس بـوونى ذينطـة ضـةكى كيميـايى و ئـةو ضـةكة         , سةرجنى جةنابى راكَيشم ئةمةوَى

, قةدةغةكراوانــةى كــة لــةقوناغى شــةِرى كةنــداوى يةكــةم و لةثاشــان لــة رزطــاركردنى عَيــراق بــةكارهَينران 
ةمانيش ئةمـةوآ سـةرجنى ئةنـدامانى ثةرلـ    , ئةمانة هةموويان هؤكـارَيكى طـةورةن بـؤ ثـيس بـوونى ذينطـة      

, دا 11و  12كةنةك تةنها هةَلةجبة بةَلكو بةكارهَينانى ضةكى كيميايى لةكوردسـتان لةسـاَلةكانى   , رابكَيشم
لةبةر ئةوة ئةم كَيشةية ئَيستا ثَيويسـتى  , نزيكةى ضةند هةزار مةترَيك لةرووبةرى كوردستان ثيس بووبَى

بـؤ ئـةوةى بـزانني كاريطـةرى ئـةو ضـةكانة لةسـةر        بةلَيكؤَلينةوةيةكى زانستيانة هةية لة ئاوى ذَير زةوى و 
ضــةند , مــن لــةو ضــةند ســاَلة ثــاش دامةزرانــدنى وةزارةتــى ذينطــةى عَيــراق, دانيشــتوانى كوردســتان ضــيية

هيـوادارم وةزارةتـى ذينطـةى    , دانيشتنَيكم كردووة لةطةَليان بؤ ئةوةى هةَلبسنت بـة لَيكؤَلينـةوة لـةم بـارةوة    
 .زؤر سوثاس, بَى لةبارةى ئةو مةسةلةيةوة هةرَيمى كوردستانيش هاوكار

 :بةِرَيز ئارام رسول مامند
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سوثاسـى دةكـةين بـؤ ئـةو زانياريانـة كـة سـةبارةت بـة         , سةرةتا دةسـت خؤشـى لـة جـةنابى وةزيـر دةكـةين      
ؤرى ضارةسـةر يـان   بـةاَلم واقيعـةتى ثرسـيار لَيـرةدا ئةوةيـة بةشـى ز      , مةترسيةكانى ذينطة باسى لَيـوة كـرد  

ئــةوة ببيسـتني ئــةو فــةترةي كــة  , ئَيمــة ثَيمــان خـؤش بــوو , ئــةرك و كـارى وةزارةتــة , ثاككردنـةوةى ذينطــة 
ــدنى دار , وةزارةت كــارى كــردووة ــةنطاوَيكيان نــاوة لةروان ــةكان , ض ه ــردن لةجةنطةَل لةطــةَل , لــةثارَيزطارى ك

لةهـةمان كاتـدا   , يةعنى لةهةنطاوةكانى وةزارةت, تا ض رادةيةك ئةمة كاريطةرى هةبووة, وةزارةتةكانى تر و
, ئَيمة ساَلَيك بةر لة ثةرلةمانتارَيكى تري بةِرَيز دةرفـةتى ئـةوةمان هـةبوو ضاكسـازى لةكؤبوونـةوة بكـةين      

زؤر بـةوردى طرفتـةكانى سـنوورى    , ي كة ئةوانيش ئةجنومةنَيكى بااَلى ذينطةيان هةيةرلةهةولَير لةثارَيزطا
يان وةزارةت بـزانني هةماهةنطيـةكى كـردووة بـؤ     , ثَيمان خؤش بوو جةنابى وةزير, ئةكراثارَيزطاى هةولَير 

 .زؤر سوثاس, بةِراستى موحافةزةكان و ضارةسةر كردنيان, ثارَيزطاكانى كوردستان بؤ باس كردنى ذينطة
 :اشاث خضر بةِرَيز ظيان امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
زبـَل و  , جـةنابى وةزيـر دوو خـاَلى ووروذانـد    , خَيرهاتنيشـى دةكـةين  بة, سوثاسى جةنابى وةزيـر دةكـةين و  

, لةهـةموو شـوَينةكان  , ئَيمة لةهةموو كؤاَلنةكان تةنطة نةفةس بووين لةطةَل زبـلَ , هؤشياركردنةوةى خةَلك
ثَيشـنيازى ئـةوةى   , تا ثَيشدةركةكان تا دةطاتة ماوةيةكى دوور هةمووى ثيسـة , تا ماَلةكان خاوَين دةكةينةوة

وةكـو ئَيسـتا كيسـة تــةوزيع    , كيسـة بــؤ زبـَل دابـني بكـرىَ    , دةكـةم وةكـو واَلتـةكانى دةرةوة شـتَيكى وا بكـرىَ     
ئةمـة  , كيسةكان وا تةوزيع بكرَى كيسـةى زبَلـى رةق لةطـةَل هـى سـةوزاتى و شـتى وا جيابكرَيتـةوة       , دةكرَى

ام و دةزطاكـانى ئـيعالم بةتايبـةتى    هةموو د, وشياركردنةوة زؤر طرنطة, لةِرَيطاي وشيار كردنةوة/ دوو, يةك
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لةِرَيطاى ئيعالمةوة دةست ثَيبكـرَى بةضارةسـةركردنى ئـةو    , عالةمةكة وشيار بكةنةوة, كةناَلة ئامسانييةكان
زؤر سوثاسى , ضونكة بةِراستى بؤتة كَيشةيةكى زؤر و نةخؤشيةكانيش هةموو سةرضاوةى لةو زبَلةية, زبَلة

شتيةكي باشى كردين لـة قةدةغـةكردن و كـؤنرتؤَل كردنـى ياسـاى جطـةرة       وةزيرى ذينطةش دةكةم كةوا ثاَلث
 .سوثاس, كَيشان لةهةرَيمى كوردستان

 
 :بةِرَيز خورشيد سليم شَيرة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, لةئـةجنامى شـةِرةكانى عَيـراق   , فوئـاد دةكـةم   2ئيشارةت بةقسـةكانى د , بةخَيرهاتنى جةنابى وةزير دةكةم

نةتيجـةى  , مـن لةهةنـدَى دكتؤرةكـانى كوردسـتامن بيسـتوومة     , نطةى كوردستان ثيس بـووة ضةند هةوا و ذي
زيـادى كـردووة بـةهؤى ئـةم     % 32لةكوردسـتان نةخؤشـى سـةِرةتان لـة     , بةكارهَينانى ئةو ضـةكة كيميايانـة  

باسـى زبـَل   , حكومةتى خؤمان مةسـئوولة لـةثيس كردنـى ذينطـة    , زؤر شت هةية/ دوو, ئةمة يةك, ضةكانة
هةرضــةند , لةوةتــةى كوردســتان تةشــكيل بــووة 1110لةســاَلى , لــةزبَل طــةورةتر و خةتــةر تــر هةيــة  كــرا

% 52, ثَيشــم وتــوة بــؤ مــةوزوعى ئــاوةِرؤ    , مــن دووجــار لةطــةَلى دانيشــتووم   , وةزيــرى بةلةديــة هــاتووة  
خـانووى  , قينـة بِرؤ ئـةو طةِرةكانـةى را  , نةخؤشيةكانى هةولَيرو منداَلةكانى هةولَير سةرضاوةكةى ئاوةِرؤية

بــةاَلم رؤذانــة دةبيــنم كــة , خــةَلكى موســةقةف و خوَينــدةوارى تَيدايــة, دوو مليــؤن و ســَى مليــؤنى لَيكرايــة
, هــةمووى ســيانة تةحــةموىل ناكــةى, بــةهاوينان تةحــةمول ناكــةى, دةضــيتة نــاو كؤاَلنــةكان بــؤن بؤطةنييــة

% 52, ض شـتَيك لـةئاوةِرؤ مـوهم تـر نييـة     هي, ئةوةى بةخةياَلى بةلةدية و حكومةت دا نةضوو بى ئاوةِرؤية
ــة   ــةمووى ئاوةِرؤي ــيةكان ه ــةزة       , نةخؤش ــان موحاف ــة ي ــةَل بةلةدي ــةم لةط ــة دةك ــةوةزيرى ذينط ــة داوا ل بؤي

ــدات    ــارةكان الب ــات كةس ــةزووترين ك ــارَى      , ب ــؤز دةب ــةن ت ــةندين ت ــةمان رؤذى بةض ــةرؤكى ثةرل ــةنابى س ج
وا لــةناو شــارى هــةولَيرة نــةك لةســةر  , لؤكانةيــةنةتيجــةى هــةموو ئــةو مــةعمل كةســارة و ب , لةهــةولَيرَى
هاوينـان بـةِرَيى مةصـيف نـاتوانى     , دةواجن وةكو جةنابى وةزير باسى كـرد , ئةوة عيالج بكرَى, حدودةكةى
ئَيمة وةكو ثةرلةمان جةخت لةسةر حكومةت بكةين هةندَيك , لةبةر ئةوة ئاوةِرؤ زؤر زةرورية, تَيثةِر بيت

 .سوثاس, ضونكة زياتر نةخؤشى لةوة ثةيدا دةبَى, يةكةى عيالج بكات باشرتةئاوةِرؤ, مةشاريع رابطرى
 :حسن بةِرَيز حامت حممد جان

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم ئةوانـةى كــة مـن لـةالم بـوو ئــةو      , دةسـت خؤشـى لةجـةنابى وةزيـر دةكــةين زؤر شـتى روون كـردةوة      

نورى باسـى   2ئةوةى جةنابى د, ة تةئكيدى لةسةر دةكةمةوةبةاَلم خاَلَيك ك, بةِرَيزانة زؤر روونيان كردةوة
بـؤ ئـةو شـوَينانة زيـاد     , ثَيويستى بةربةسـتى بضـووك لـة واَلتـى ئَيمـة لةكوردسـتان ئـةو مةجالـة زؤرة        , كرد

, ضونكة بةحقيقةت ئةطةر بةربةستَيكى دروسـت كـرد  , بكرَيت بةتةنسيق لةطةَل وةزارةتى ئاوةدان كردنةوة
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دةتوامن بَلَيم , بةاَلم لةطةَل ئةوةى واَلتةكةمان زياتر جوان دةبَى, و  مةنتيقةيةك ئةشَيوَىطوندَيك ئةشَيوَى 
 .زؤر سوثاس, كؤمةَلَيك مةسائيلى بضووكى تر دروست ئةبَى

 :بةرَيز سَوزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبـةر  , ةزارةت نـاتوانني بيثـارَيزين  ئَيمـة لةكوردسـتان بةيـةك و   , بةِرَيز وةزيرى ذينطة و وةفدة ياوةرةكـةى 
ئةوةى ئَيمة تةنانةت بةنزينةكةى كة بؤمشان دَيت لةحدودى مةعقول و زياتريش لةمةعقول هينـى تيايـة   

سـااَلنة سـةيارةكان كـة سـةنةويان بـؤ تـازة       , خؤشتان ئةزانن ئةوة ضـةند خراثـة بـؤ ذينطـة    , رةصاصى تياية
ئَيمـة ماوةيةكـة   , لةهـةمووى طـرنطرت  , دووكـةَليش دةكـات  , قةت فةحصى موحةريكةكةى نـاكرىَ , دةكرَيتةوة

دروسـت كردنـى   / يةكـةم , حةزدةكةم لةسَى خاَل ضِريكةمةوة, لةشارى سلَيمانى زؤر بةدةستييةوة ئةناَلَينني
ــتى     ــةِر و دةوروثش ــاخةكانى ئةزم ــةر ش ــةفؤن لةس ــةكانى تةل ــةن    , بورج ــت ئةك ــة دروس ــةو بورجان ــتا ئ ئَيس

درةختـةكان  , لـةدامَينى شـاخةكان وةزارةتـى زراعـة درةختـى تـازةى ضـاندووة       , كةنرَيِرةوَيكى بؤ دروست دة
بــؤ ســةر , كاتَيــك كــة ئــةو حاديلةيــة هــةموو خؤَلةكــةى كــة جادةكــةى بــؤ ضــاك دةكــات , هــةمووى بضــووكن

بورجةكان هةمووى ئةداتةوة بةسةر ئةو درةختة بضووكانة و بةرةو نةمان ئةِرؤن ئةوة مةفروزة وةزارةتـى  
ئةطـــةر بَيتـــو , مةعمـــةىل ضـــيمةنتؤى سةرضـــنار/ دووةم, بةِرَيوبةريـــة طشـــتييةكانى جةنابتانـــة ذينطـــة و

ئــةبينى يــةك ثارضــة هــةمووى  , تةماشــاى ســةرةوةى شــارى ســلَيمانى بكــةى , ئَيوارةيــةك بضــيتة سةرضــنار 
, رين ثَيـى بةاَلم ئةطـةر سـَى سـاَلةكةش كـار بكـات هـةموومان ئـةم       , ئةَلَين سَى ساَل لةتةمةنى ماوة, دووكةَلة

بةدةسـتى كرَيكارَيكـة ئةوانـةى    , ئةَلَين بةدةستى ئَيمة نيية, لةهةمووى طرنطرتة سووتانى زبَلةكةية/ سَييةم
لةبةر  ,هيض ئَيوارةيةك ناتوامن تيايدا دابنيشم, باوةِربكةن من يةك تاقة بةَلةكؤمن هةية, ئةضن دةيسوتَينن

, َلة ئَيوة وةكو وةزارةت لةبةر ضـاوى بطـرن لـة كارةكانتـان    جا ئةم سَى خا, ئةكات ئةو دووكةَلة تةئسريى زؤر
 .زؤر سوثاس, دام و دةزطاى رةقابةى خؤتان توند و تؤَل بكةن بؤ بينينى ئةو حاَلةتة

 :   وَيزىةبةِرَيز شَيردَل عبداهلل ح
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, بةِراسـتى وةزارةتةكـة نوَييـة   , جةنابى وةزير باسى هةموو هؤكارةكانى كـرد كـة ضـؤن ذينطـة ثـيس دةكـةن      
ثَيويســت بــة موســاعةدةية كــة وةزارةتــةكانى تــريش هــةمووى  , بــةاَلم ئــةركى ضارةســةركردنى زؤر قوِرســة

زؤر لةشــارةكانى , ئــةوان هــةموو شــتَيكيان بــاس كــرد, مــن دةمــةوَى يــةك خــاَل بــاس بكــةم, هاوكــارى بكــةن
, ةوانة لةسةر رووبار و كـانى حمـةلياتيان ئـاو ئـةدران    ئ, ثَيشرت باغ و رةزيان لَي نزيك بووة, كوردستان هةية

وةزارةتى ذينطة خؤى ئةيةوَى درةختـى زيـاتر   , ئةو باغ و رةزة كةوتؤتة ناو شار, ئَيستا شارةكان طةورةبوون
, ضـونكة مـةجارى شـارةكةى ضـوويتةوة سـةر رووبارةكـة      , بـةاَلم ئـةم درةختانـة خةريكـة لةناوبضـن     , بضَينَى

, يةعنى ئةو درةختةى هةيـة ئـةكوذى  , خؤشتان ئةزانن ئاوةِرؤ تايدو زاهى و ئةوانةية, كانيةكانيشى نةماوة
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جةوى شارةكةش تَيـك  , ميكِرؤبيشى ىَل كؤدةبَيتةوة, سةوزةكةش هةمووى نةخؤشية, سةوزةى ثَي ئاو ئةدةن
 .ضارةسةريتان بؤ ئةوة ضيية؟ سوثاس, ئةدات
 :شكرية رسول ابراهيم3بةِرَيز د

 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى 
مةســةلةى , مةســةلةى كيميابــارانى هةَلةجبــة و شــوَينةكانى تــر, ئــةو خااَلنــةى مــن لــةالى خــؤم نووســيبووم

 .سوثاس, مةسةلةى ذينطةى خةستةخانةكان باسكران, سووتانى زبَلةكان
 

 :امحد محدامني عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بــؤ ئــةو مةعلوماتــةى كــة , وةزيــر مامؤســتا دارا بكــةينجَيــى خؤيــةتى دةســت خؤشــيةكى طــةرم لةجــةنابى 
تةنانةت وةكو , تيكرارى ناكةمةوة, لةبةر ئةوةى قسةكامن زؤرى برادةران كرديان, ثَيشكةشى ثةرلةمانى كرد

نـازامن وةزارةتـى ذينطـة جَيـى     , دةَلَيم ئةطةر ئيمكان ببَى لةِرووى ئيداريةوة, ثَيشنيارَيك بؤ وةزارةتى ذينطة
يةعنى هـةموو وةزارةتـةكان نوَينـةرَيكى وةزارةتـى ذينطـةى      , َينةرى هةبَى لةهةموو وةزارةتةكانخؤيةتى نو

ــدابَى ــةكان  , تَي ــةدائرية رةمسي ــةرة ل ــةلةن جط ــةكان, مةس ــؤ   , لةوةزارةت ــةر ب ــخانةكانيش ئةط ــةتا لةنةخؤش ه
نكة تةئسـريى  ضـو , يةعنى بةِراستى لةو هؤَلةى خةَلك و نةخؤشةكان دائةنيشن مةنع بكات, مةقتةعيش بَى

 .سوثاس, ئومَيدةوارى دةخوازم بؤ وةزارةتةكة, هةية لةسةر ذينطةى نةخؤشةكان
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم  , لةِراسـتيدا بةشـَيكى زؤرى ثرسـيارةكانى مـن  كـران     , سوثاس بؤ جةنابى وةزير بؤ روونكردنةوةكـةى 

وةزارةتى ذينطة ضييان كردووة بؤ ئةو شوَينانةى كة ضةكى كيميـايى  , رم هةيةبةتةحديدى من يةك ثرسيا
 .سوثاس, ئايا مةترسى لةسةر ذيان هةية, تا بزانني رَيذى ثيس بوونى ضةندة و, تيادا بةكار هاتووة

 :امني طاهر بةِرَيز زرار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوةى نةشـى   , بـةردةممان لةسـةر ئـةم شاشـةية و     ئـةم شـتانةى خسـتة   , زؤر سوثاسى وةزيرى ذينطة ئةكةم
ئايـا وةزيـرى   , مـن ثرسـيارَيكم هةيـة   , ئةنـدامانى ثةرلـةمان باسـيان كـرد    , ان و نـةمان بينـى  خستة بةردةمم

ثَيويسـتى بـة ثارةيـةكى    , ذينطة ضارةسةركردنى ئةم كيًََشانةو باش كردنى ئاو و هـةواى هـةرَيمى كوردسـتان   
وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان هاوكـارى تـةواوت     , ومـةنى وةزيرانـى خؤمـان و   ئايا سـةرؤكايةى ئةجن , زؤر هةية

 .زؤر سوثاس, دةكةن
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةوةى ثَيشنيارة بةتةئكيد جةنابى وةزير بة نـةزةِرى ئيعتيبـار وةرى   , هةمووتان قسةتان كرد, زؤر سوثاس
ثَيويست دةكات وةزارةتى , ثرسيارانةى كة كرانئةوةى ثَيويستة من تةئكيدى لةسةر بكةمةوة لةو , ئةطرَيت

ض وةكـو دةسـةاَلت   , ض بـةثِرؤذة ثةرلـةمان ثَيـى بـدات    , ئينجا ئةو دةسةاَلتة ياسـاية , ذينطة دةسةاَلتى هةبَيت
, ئــةو ثرســيارانةى كــةكران, بتوانيــت بةئةركةكــةى خــؤى هةَلبســتَينت , ئةجنومــةنى وةزيــران ثَيــى بــدات و 

تـةنيا  , ثَيشنيارةكان هةمووى وةرئـةطرَى و دةخياتـة بةرنامـةى كـار    , وامب داوةثةيوةندى بةوةى هةية من ج
كة راستةوخؤ ئاِراستة كرا بؤ جةنابى وةزير وةكو , بةكورتى وةاَلمى هةندَى ثرسيار بداتةوة, داواى لَيدةكةم

 .سوثاسى دةكةم, ثرسيار
 

 :وةزيري ذينطة/بةِرَيز دارا حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةتـى  , مـن لـةوةاَلمى كـاك ئارامـةوة دةسـت ثَيدةكـةم      , ئةوة هةمووى خةخمؤرى و دَلسؤزيتانة بؤ ذينطة
ئيشى وةزارةتى ذينطـة نييـة   , وةزارةتَيكى ضاودَيرة, خؤى ثِرؤذةكان بكات, ذينطة وةزارةتَيكى خةدةمى نيية

هـةزار دارى تايبـةمتان    5222ها تـةن , هةرضةندة خةريك بـووين و زؤرمـان كـردووة   , دار و درةخت بِروَينى
لةزؤر شوَينى تريش بة هةماهةنطى رَيكخراوةكانى , لة ساَليادى كيميابارانى هةَلةجبة ضاندوومانن, هَيناوة و

, بـةاَلم وةزارةتـى ئَيمـة وةزارةتَيكـى ضـاودَيرة     , هةَلمةتى زؤمان كردووة بؤ نةمام ناشـنت , كؤمةَلطاى مةدةنى
لةطةَل بةِرَيز ثارَيزطارو ئةو , ئَيمة لةهةرسَى ثارَيزطاي كوردستان دانيشتووين, ضيمان كردووة بؤ ئةو كارانة

ئَيمــة لــة وةزارةتــى , ئةجنومــةنى ثاراســتنى ذينطــة لةهــةر ســَى وةزارةت, ئةجنومةنانــةى ســةر بــة وةزارةتــن
ــة  ــةنَيكمان هةي ــان ئةجنوم ــراوة , خؤم ــِرار ك ــةش ئيق ــة  , لةقانونةك ــتنى ذينط ــااَلى ثاراس ــةنى ب ــةم  ,ئةجنوم ئ

بـةاَلم لةياسـاي ثاراسـتنى    , نوَينـةرى وةزارةتـةكانى تيايـة    15ئةجنومةنى بااَلى ثاراستنى ذينطةية نزيكـةى  
, ئةمة بؤ ئةو بةِرَيزانةية كة زؤريان ثرسياريان لةسـةر ئةمةيـة  , وةزارةت 02بؤتة , ذينطة زيادمان كردووة

بـؤ هـةر جـارَى بـاس لـة      , كان مانطانـة ئةكـةين  دانيشتنة, لةِرَيطاي ئةم ئةجنومةنة دانيشتنى دةورميان هةية
, لةهـةر وةزارةتَيـك مـودير عامَيـك ئامادةيـة     , يةكآ لةكَيشـة طرنطـةكانى ذينطـة هـةرَيمى كوردسـتان بكـةين      

دوايـش بِريـار و   , تـا ضارةسـةرَيكى بـؤ بدؤزينـةوة    , مودير عـامَيكى ضـاالك كـة ثةيوةنـدى بـةو بـوارة هـةبىَ       
ــاالَ  ــةنى ب ــةوة لةئةجنوم ــياتى ئ ــةتةوص ــتنى ذينط ــةوة  , ى ثاراس ــةنى وةزيران ــةرؤكايةتى ئةجنوم ــةِرَيطايى س ل

ئةجمارة , باس لةسةنةوى سةيارة كرا/ بؤ منوونة, بؤ ئةوةى ئيشى لةسةر بكرَى, دادةبةزَيت بؤ وةزارةتةكان
بـةلَََُينى ثَيـداين بـةبَى ئـةو فـةحص كردنـة سـةنةوى بـةهيض         , لة ئةجنومةنةكة كاك ليوا عومةر ئامادة بوو

لةشارةوانى ئَيمة , يةعنى هةريةك لةوانة, هيض سةيارةيةك سةنةوةيةكةى نوَينةكرَيتةوة, فَيرَيك نةدرَىشؤ
خؤشـبةختانة ئـةزامن دوَينـَى ثِرؤذةيـةكيان     , زؤر كارمان كردووة لةسةر ضارةسـةرى زبـَل و ئاوةِرؤكـانيش و   

, دةستيشـيان ثَيكـردووة  , هةيـة  لـةدهؤكيش ثِرؤذةكيـان  , بـؤ ضارةسـةرى زبَلـى شـارى هـةولَير     , ئيمزا كردووة
ئَيمـة بـةبَى هاوكـارى    , هةم كؤكردنةوةى و هـةم موعالةجـة كردنـى   , هيوادارين لةسلَيمانيش ئةو كارة بكرَى



 131 

, ةكان وةك ثَيويســت نــةبَىلةوانةيــة هاوكاريــ, راســتة ئَيمــة طلــةميان هةيــة, وةزارةتــةكان ئــةوةمان ثَينــاكرَى
بـةاَلم لـةِرَيطاى   , لةاليةن هـةموو دام و دةزطاكـانى حكومـةت   , بكرَى يزياتر وةزارةتى ذينطة هاوكار ثَيويستة

, ئَيمـة لةكؤبوونـةوةى ئـةجمارة   , ئةو ئةجنومةنةوة دةتوانني دةنطى خؤمان بطةيةنينة زؤربةى وةزارةتـةكان 
و ئةوةمان ثَي وتووة لة سةيرانطةكان حاوية دابنـرَى  , بةِرَيوبةرى طشتى وةزارةتى طةشت و طوزار ئامادةبوو

كؤيبكاتـةوة لةوانةيـة حاويــة   , يـةعنى جـارى وا هةيـة خةَلكةكـة ئةطـةر هؤشياريشـى هـةبىَ       , كؤشـبكرَيتةوة 
ئَيمة ئامـادةين لـةو ئةجنوومةنـة لةطـةَل يةكـة      , يةعنى ئةو كَيشانة ئةطةر ثَيمان بطات لةبةِرَيزَيكةوة, نةبَى

لةطــةَل وةزارةتــى كارةبــا , دادةنيشــني ئَيمــة رؤذانــة لةطــةَل وةزارةتةكــة, يةكــة وةزارةتــةكان باســى بكــةين و
كاريطةرى لةسـةر ذينطـة نييـة    , دانيشتووين بامسان لةو وزةية كردووة كة ثَيى ئةوترَى تاقةى موتةجةديدة

ئَيسـتا خـةريكني بـزانني ضـةند     , ضةند كؤمثانيايةك دعوةت كراون لةو بـوارة كاردةكـةن  , لةدنيا بةكارديـَت
بَيطومانيشــم لــةوةى كــة كَيشــةكانى ذينطــة دروســت , ئيشــى تيــا ئةكــةنلةكوردســتان ســةركةوتوو دةبَيـــت و 

تـا  , تا ذيان هةبَى ذينطة ثـيس ئـةبىَ  , بةزةمةنَيكى قياسى دروست بكرَى كارى دةوَيت, كردنى بينايةك نيية
بـةاَلم دةبـَى   , تـا دانيشـتوان لـةزياد بـوون بـَى ذينطـة ثـيس دةبـىَ        , ذينطة ثيس دةبـىَ , دنيا بةرةو ثَيش بضآ

ئَيمــة لــةِرَيطاى وةزارةتــة ثةيوةنديدارةكانيشــةوة يــةك بةيــةك خــةريكى ئــةو  , وومان هاوكــارى بكــةينهــةم
نــةك هةَلةجبــة هــةموو , ئَيمــة زؤر بةجــدى مةبةســتمانة, بةنســبةت كيميابــارانى هةَلةجبةشــةوة, كارانــةين

اثؤرتــةكامنان  ر, ئَيمــة لةنزيكــةوة ســةردامنان كــردوون و   , ناوضــةكانى كوردســتان كــة كيميابــاران كــراون    
بـؤ ئـةوةى هاوكارميـان    , داوامـان لـة واَلتـانيش كـردووة    , طةياندؤتة زؤر شوَينى دام و دةزطاى ثةيوةنديدار و

بـزانني  , تـا ئَيسـتا ئَيمـة لةكوردسـتان موختةبـةرى هـةوامان نييـة       , بةاَلم دةبَى ئـةو راسـتيية بـزانني   , بكةن
ئَيمة ئَيستا خؤمان خةريكني ئةوة , هى ئاومان زؤرة, ئةوة نازانني, نيسبةى هةواو غازات لةكوردستان ضيية

, بـةهاوكارى جاميعـةى كالييتؤِرَينيـل هةنـدَيك لةسـيمثَلى هـةواى هـةولَيرمان ناردؤتـة دةرةوة        , دابني بكةين
بِريـارة دواى ئـةوةش   , تـا ئةجنامةكـةمان بـؤ بَينَيتـةوة    , خةبريَيكيشمان لةوةزارةتى ذينطة ناردووة لةطـةَليان 

شـوَينى شـارى    01دواى ئـةوةى لـة   , ي عام بكةين بـؤ هـةواى هـةموو ناوضـةكانى تـرى كوردسـتان      رووثَيوَيك
ئــةوة ســةرةتاى , يــةعنى ئــةوة يةكــةم جــارة ئــةو تاقيكردنةوةيــة بكــرىَ , هــةولَير ئــةو ســيمثَلةيان كــردووة

 .سوثاس, ةينهيوادارين لةداهاتووش بتوانني ئةو ثَيشنيار و راسثاردانةى جةنابتان جَيبةجَى بك, كارمانة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئينشـااهلل  , ئاشناييةكى باشتان ثةيدا كرد لةسةر ئـةوة , دانيشتنَيكى باش بوو, زؤر سوثاس بؤ جةنابى وةزير
ئةهميــةتَيكى كامــل بــدةين بــةوةزارةتى , لــةداهاتوو بــةِرَيطاي ئَيمــةوة ليذنةيــةك لةثةرلــةمان دامبــةزرَيت و

لَيــرةدا كؤتــايى بةدانيشــتنةكةمان , ةركــةكانى سةرشــانى خــؤى بــةجَي بهَينَيــتبــؤ ئــةوةى بتــوانَى ئ, ذينطــة
زؤر سوثاس بةخَير بـَين  , بؤ ئةو بةرنامةيةى كةبامسان كرد 11:22تا رؤذى دووشةممة سةعات , دةهَينني
 .فةرموون, سةرضاو
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 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  يي      ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                         كوردستان – كوردستان  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 ( 14)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1332\6\22رَيكةوتي  دوو شةممة
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 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/6/1332 رَيكةوتي دوو شةممة

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   11/6/0222رَيكــةوتي  شــةممة دوورؤذي ي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
بـةِرَيز   وونيبـة ئامـادةب  , كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    

, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (01)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1110راوي سـاَلي  ي هـةموارك (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
طيتتوطؤكردنى كاروضااَلكييةكانى ثةرلةمان بةبؤنةى تَيثةِربوونى دوو ساَل بةسةر بةردةوام بوون لةسةر  -1

 .1/6/0225يةكةمني دانيشتنى خوىل دووةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :نامةي كاربةر, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

يوةِرؤي رؤذي دوو شةممة ي ثَيش ن(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(01)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/6/0222رَيكةوتي 

بةردةوام بوون لةسةر طيتتوطؤكردنى كاروضااَلكييةكانى ثةرلةمان بةبؤنةى تَيثةِربوونى دوو ساَل بةسةر  -1
 .1/6/0225يةكةمني دانيشتنى خوىل دووةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة 



 131 

 .دانيشتنةكة داخراو بوو
 
 
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – نعَيراق                         كوردستا – كوردستان  
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 ( 25)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1332\6\13رَيكةوتي  ضوار شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 05)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 20/6/1332 رَيكةوتي شةممةوار ض

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     13/6/0222رَيكـةوتي   شـةممة  ضـوار  رؤذيي سـةر لـة بـةياني    (11)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , ةرؤك وجَيطري س( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (05)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
ةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  د, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (05)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

 .ياخود دَين ,طيتتوطؤكردن لةسةر ئةو طؤِرانكاريانةى بةسةر دةستوورى هةميشةيى عَيراق داهاتوون -1
بةردةوام بوون لةسةر طيتتوطؤكردنى كاروضااَلكييةكانى ثةرلةمان بةبؤنةى تَيثةِربوونى دوو ساَل بةسةر  -0

 .1/6/0225يةكةمني دانيشتنى خوىل دووةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, ان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوةبةناوي طةلي كوردست

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة  ضوار ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)دووةمي هةَلبذاردن لة كاتي خولي (05)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا13/6/0222رَيكةوتي 

 .ياخود دَين, طيتتوطؤكردن لةسةر ئةو طؤِرانكاريانةى بةسةر دةستوورى هةميشةيى عَيراق داهاتوون -1
ؤنةى تَيثةِربوونى دوو ساَل بةسةر بةردةوام بوون لةسةر طيتتوطؤكردنى كاروضااَلكييةكانى ثةرلةمان بةب -0

 .1/6/0225يةكةمني دانيشتنى خوىل دووةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة 
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سةرةتا بةخَيرهاتنى طةرمى براى بةِرَيز كاك نَيضريظان بارزانى سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى 
, نورى 2بةِرَيز د, بةِرَيز مامؤستا سةعد, سانحممد ئيح 2لةطةَل وةفدى ياوةرى بةِرَيز د, كوردستان دةكةين

لةسةر  1/6/0222لة , لةسةر بِريارى ئَيوة بوو لةدانيشتنى ثَيشوو, بةخَيربَين سةرضاو بؤ ئةو دانيشتنة
مةمجوعةك ثَيك هاتن بؤ ئةو بابةتانة ثَيويستة راثؤرتى خؤيان , ثَيشنيارى بةِرَيز سةرؤكى حكومةت

يةك لةو , ةلةى هةمواركردنى دةستوورى عَيراق كة ئَيستا لة ئارادايةطرنطن لة مةس, ئامادة بكةن
لةثةرلةمان ليذنةيةكى تايبةمتان هةية بؤ جَيبةجَى كردنى , 112مةمجوعانة مةمجوعةى ماددةى 

موتابةعةى ئةو خااَلنة بكات كة , مةمجوعةيةكى تر كة ئةركى ئةوة بوو/ دوو, ئةمة يةك, 112ماددةى 
ئةو ماددانةى حةصرى دةسةاَلتى , كة ثةيوةنديان بةدةسةاَلتى هةرَيمةوة هةية, دةستووردَيتة ثَيشةوة لة

ياساى نةوت كة طيتتوطؤيةكى طةرم و طوِرى بةسةردا / سَى, دةسةاَلتةكانى حكومةتى فيدِراَلى, هةرَيمن
 جةنابى لةقسةكانى ئاماذةى بة, وةفدى حكومةت كة سةردانى بةغداى كردبوو, هاتووة لة بةغدا

ئةو ماددةية هاتؤتة ثَيشةوة بؤ / ضوار, ثَيويستة لَيرة لةالى ئَيوة باسى بكات, طيتتوطؤيةكانى كرد
ئةو مةمجوعانة لةثةرلةمان لةطةَل وةزيرانى , هةمواركردن لةسةر مةسةلةى سةرضاوةكانى  ئاو

لةبةر , ن كردلةو ضةند رؤذةى رابردوودا طيتتوطؤيان لةسةر بابةتةكا, ثةيوةنديدار لةحكومةتى هةرَيم
لةبةر رؤشنيايى ئةو ثَيشنيارانةى هاتوونةتة ثَيشةوة لةاليةن , رؤشنايى دةستوورى هةميشةى عَيراق

هةمواركردنى دةستوورى هةميشةى  110اليةنى ثةيوةنديدار لة حزبة سياسيةكانى عَيراق بةثَى ماددةى 
دةسةاَلتى , تى حةصِرى دستوورىهى نةوت و هى دةسةاَل, ثاش ئةو كؤبوونةوةية سَى مةوزوعةكة, عَيراق

لةطةَل ثرؤذةى نةوةت و ئاو هةر سَيكيان راثؤرتَيكيان , تايبةتى حةصرى كة ثةيوةندى بةهةرَيمةوة هةية
لةطةَل ئةو اليانانة  112هةروةها ليذنةى بةدواداضوونى ماددةى , ئامادة كردووة ثَيشكةشتان دةكةن

ئةوانيش , لةو ضةند رؤذةى رابردوو, خؤيان كرد كةثةيوةنديدارن لةو مةمجوعةيةدا ديراسةتى
بةاَلم من ثَيش ئةوةى داوايان لَيبكةم بَين راثؤرتةكةيان , راثؤرتَيكيان ثَيشكةش كردووة تةقدميتان دةكةن

ئةوةيش لةاليةن هَيزةكانى , بةباشى ئةزامن ئاماذة بة طرنطرتين ئةو ضةند رؤذةى دوايى بكةم, خبوَيننةوة
ئةمة جَيطاي ناِرةزاييةو هةموو , لةناو خاكى كوردستانى عَيراق, ضةيةك بؤردومان كرابووتوركيا ضةند ناو

لَيرةدا دوو , ثَيى وابوو ئةو تةجاوزة لةسةر عَيراق و سيادةى عَيراقى, خةَلكى كوردستان رةتى كردةوة
ياسيةكانن كة اليةنة س, يةكَيكيان هةَلويستى حكومةتى عَيراقى فيدِراَل و, مةسةلةى طرنط ثَيويستة

داوايان لةتوركيان كرد داخيلى , هةموو اليةنَيكيان ئيدانةى ئةوةيان كردو, هةَلوَيستَيكى باشيان هةبوو و
بةِرَيتانيا و اليةنى , هةروةها لةسةر ئاستى دنيادا ئةمريكا, ِرَيطاي طيتتوطؤ بطرَيت, خاكى عَيراق نةبَيت و

خؤى البدات لة كاروبارى , ة ضارةسةرى كَيشةكان نةكاتندؤست هةموو داوايان لةتوركيا كرد بةو شَيوةي
لةم رؤذانة ئةطةر , جَيطاى سةرجنة لةتوركيا دةنطى هةِرةشة و ثةالماردان تةنيا دةنط نيية, عَيراق

, سةرؤكى حكومةت و ئةو مةسئوالنةى هاتة ثَيشةوة, لةاليةن لَيثرسراوانى توركيا, موتابةعةتان كردبَى
, ئَيمة بةرٍِاستى ئةو اليةنانة بة ئيجابى دةزانني, نيية بَيتة ناو خاكى عَيراقةوةئةوةيش تةئيدى جةيش 
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هةَلوَيستى سياسيةكان ثَيم واية دةورَيكى , هةَلوَيستى ثةرلةمانى عَيراق, هةَلوَيستى حكومةتى عَيراق
ة توركيا هةروةها ئةو دةنطانةى ل, ئةو مةترسية كةم بكاتةوة ياخود دوورخباتةوة, كاريطةرى هةبوو

تةئيدى , ئةوةش بةكارَيكى باشى دةزانني, نابَى سةربازى ئَيمة بضَيتة ناو خاكى كوردستان, بةرزبوونةتةوة
ض لةدةوَلةتة , ض لة ئةمريكا, ض لةئةوروثا, ض لةناو عَيراق, هةموو هةَلوَيستَيكى ئيجابيانة دةكةين

خؤمان بؤ طيتتوطؤ كردن لةطةَل , جارَيكى تر لَيرة ئومَيد دةكةين, كة هةَلوَيستيان باش بوو, دراوسَييةكامنان
بتوانني , رَيطا ضارةيةكى باش بدؤزينةوة بؤ مةسةلةكان, لةطةَل بةرثرسانى توركيا, حكومةتى توركيا

بؤ , هةموو اليةكةمان, بةرذةوةندية هاوبةشيةكان رةضاو بكةين, ثةيوةنديةكامنان بةرةو ثَيش ببةين
ديارة كة ئاماذةم ثَيكرد بة هةَلوَيستى حكومةتى , نةوة لةشةِرو ثَيكدادانةكانئةوةى ئةو ناوضةية دوورخبةي

مقتةدى )نابَينت جةنابى , لةثَيش هةموويان حكومةتى عَيراقى فيدِراَل لةهَيزة سياسيةكان, عَيراق
ش لةبري بكةين كة هةَلوَيستَيكى برايانةو دؤستانةى هةبوو بةرامبةر لةسةر دييتاع لة طةىل (صدر

بة راستى , لةسيادةى عَيراق و داواى كرد لة توركيا نابَى تةدةخول بكات لةسيادةى عَيراق, دستانكور
تايبةت بةو , كمال جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان دةكةم 2من سةرةتا داوا لة كاك د, جَيطاى سوثاسى ئَيمةية

عديالنةى كة ئةو تة, 112مةمجوعةيةى كة تةشكيل كرا بةدواداضوون و جَيبةجَى كردنى ماددةى 
 .فةرموو, راثؤرتى خؤى ثَيشكةش بكاتن, ثَيشنيار كراوة لةاليةن هةندَيك اليةنةوة

 (:كةمال كةركووكى3د)بةِرَيز حممد عبداهلل قادر
 . بةناوى خواى طةورة و ميهرةبان

 .رَيزدار سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان
 .رَيزدار سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان

 .انى ثةرلةمانى كوردستانبةِرَيزان ئةندام
 .خوشكان، برايان، ميوانة بةِرَيزةكان

هةر لة ناعةدالةتى و رَيككةوتن و بةَلَينى بَى , مَيذووى كوردستان ثِرة لة ِرووداو و بةسةرهاتى جؤراوجؤر
 .بنةماى دَلخؤشكةر بؤ خةَلكامنان بطرة تا دةطاتة نةهامةتيةكان و هةوَلى نةهَيشتنمان

رابردووى نةتةوةكةمان باش بزانني و بةوردى لَيى , رابردووى خؤمان, ةسةر هةموومانبؤية ثَيويستة ل
تاكو بةر لةوةى هةر هةنطاوَيك بةرةوة ثَيشةوة , هةموو كات لةبريمان و لةبةرضاومان بَيت, بكؤَلينةوة

كراو بؤ ثَيشةوة ئينجا هةنطاوةكامنان بةرةو ئاماجنى دياري, ئاوِرَيك لةِرابردووى خؤمان بدةينةوة, بنَيني
بةو ماناية نيية كةوا بةندةى رابردوو بني , دةَلَيني رابردوو لةبري نةكةين و بةئايندةى ببستينةوة, بنَيني

ئةوا دةبَى هةردةم لةشةِردا بني و خةريكى ئةنيتال و , ضونكة ئةطةر ئةوةمان كرد, بؤ تؤَلةسةندنةوة
هةموو شَيوازَيكى ديكة بني كة ئةمةش دوورة لة , وكيمياباران و بةكارهَينانى ضةكى ناثاَلم و فسيتؤِر

بةَلكو مةبةستمان لَيرة تةنهاو تةنها , رةوشتى نةتةوةيةكى دميوكرات و ئازادخيوازى وةك نةتةوةكةمان
كةَلك لةِرابردوو وةربطريَيت تا بةَلَينى خؤشى و ثاشان دواخستنى , ئةوةية كة فَيَلمان لَي نةكرَيت



 111 

يش لةبِرى دةستكةوت و ذيانَيكى ئاسوودةيى كة ضاوةِرانى بووين بةرةو سَيدارة و كَيشةكةمان و لة كؤتاي
لة كؤتايى شةِرى جيهانى , طؤِرى بةكؤمةَل و دووكةَلى كيمياباران و وَيرانكردنى كوردستامنان نةبةن

 ,1111سان رميؤ , 1103لةوانةش سايكس بيكؤ , يةكةمةوة زؤر رَيككةوتنامة مؤركرا و ثشتطوَى خران
كةضى بةشَينةيى خاوةن مافةكانى خافَل كران و دواتريش , ى ئادار 11ى حوزيران و 01و  1102سيظةر 

, لةسةرةتاي دامةزراندنى دةوَلةتى عَيراق كة لةسةر بنةمايةكى هةَلة بنياد نرا, سيتر بةدةست مانةوة
, ةرز بةكورد بدرَيتلةوَيش كورد بةشَيوازَيكى ديكة خافَلَينرا بةوةى زؤرى ثؤستى طرنط لةئاستى ب

كَيشةى كورديش بَى , كليلى ئابوورى عَيراقى لةدةست بَيت, دةوَلةتَيكى سةنرتاَلى بةهَيز دروست بكرَيت و
شؤِرش لةدواى شؤِرشى , بؤية كَيشةى كورد بةردةوام لةسةرهةَلدان و راثةِرين بوو, ضارةيى مايةوة

ناضارى دةكردن لةطةَل سةركردايةتى سياسى هةَلطريساندو هةندَيك جار رذَيمةكانى هيالك دةكردو 
بةاَلم زؤرجاريش لةسةر كةركووك دووبارة رَيككةوتنامة كة , كوردستان رَيككةوتنامة ئيمزا بكةن

لةدواى طؤِرانكاريةكان لة عَيراق و , تَيكدةضوو و شةِر دةستى ثَيدةكردةوة كارةساتى طةورةشى لَيدةكةوتةوة
لة كؤنطرةى لةندةن , اى يةكةكانى بةسةركردايةتى سياسى كوردستان دةدراكوردستان و بةَلَينة يةك لة دو

 :بةسرتا هاتووة 0220ى كانونى يةكةمى  16تا  11كة لة 
كؤنطرة ئيدانةى راطواستنى زؤرة ملَى و ثاكتاوى رةطةزى و بةكارهَينانى ضةكى كيميايى و طؤِرينى 

ِرينى بارى نةتةوةيى ناوضةكانى كةركووك و بؤ طؤ, ناسنامةى نةتةوةيى و هةموو ئةو كارانة دةكات
كؤنطرة داوا , مةمخوور و خانةقني و شنطاَل و شَيخان و زوممار و مةندةىل و لةشوَينةكانى تر روويان دا وة

 :دةكات ثامشاوةى ئةو كردةوانة نةمَينَى ئةويش بةثرِيةو كردنى ئةم خااَلنة
ان و موَلكى خؤيان و قةرةبووكردنةوةيان لةو زةرةرو طةِرانةوةى راطواسرتاوةكان بؤ سةر شوَينى خؤي -1

 .زيانانةى دووضاريان بوونة
ئةوانةى رذَيم هَينابوونى بؤ نيشتةجَي كردنيان لةو شوَينانةى كة لة , طةِراندنةوةى عةرةبى تةعريب -0

 .سةرةوة ئاماذةمان ثَى كرد بؤ شوَينى ثيشووترى كة لَيى هاتوون
ئةوانةى كة دةسةاَلت بةبَى هيض , لى و هةموو عَيراقية راطوَيزراوةكانطةِراندنةوةى كوردى فةي -3

بنةمايةك مافى هاوواَلت بوونى عَيراق و رةطةزنامةى عَيراقيان ثَي بدرَيت و لةو زةرةرو زيانةكانى 
 .بةوهؤيةوة لَيى كةوتوون قةرةبوو بكرَينةوة

ةوة لةثَيناو طؤِرينى بارى  1161م لةساَلى سِرينةوةى هةموو ئةو رَيوشوَينة كارطَيِرييانةى كة رذَي-1
 .دميؤطرافى كوردستانى عَيراق ئةجنامى داوة

هةر لةو كؤنطرةيةدا ثرؤذةيةك ئامادةكرا بؤ قؤناغى طواستنةوة لةسةر شوَينة كَيشةدارةكان و رَيطا ضارةى 
 :دا هاتبوون( 1)كَيشةكان وةكو لةماددةى 

نةهَيشتنى ثامشاوةى ثاكتاوى رةطةزى و ئةتنى و ضاككردنةوةى ئةجنامدانى سةرذمَيريةكى بَيطةرد دواى 
بارى دميوطرافى كوردستان و ناوضةكانى ديكةى عَيراق بةسةرثةرشتى نَيودةوَلةتى بة لةئةجنامدانى هةر 
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بؤ , دواى رووخانى رذَيمى ديكتاتؤرى عَيراق, بةهؤى طرنطى زؤرى سةرذمَيرى كردن, هةَلبذاردنَيك
, َلةت ئةجنومةنى حوكم دامةزرا كة لة بيست و ثَينج كةسايةتى سياسى ثَيك هاتبوونبةِرَيوةبردنى دةو

, كةسيان بؤ ماوةى يةك ساَل و هةريةكةى بؤ ماوةى يةك مانط جَلةوى دةسةاَلتى لة عَيراق وةرطرت( 10)
كهاتةكان لةم ماوةية ليذنةيةك بؤ نووسينى ياساى بةرَيوةبردنى دةوَلةت بؤ قؤناغى طواستنةوة لةطشت ثَي

دكتؤر )هةروةها بنةمايةك بوو بؤ حكومةتى , ئةم ياسا كاتييةش لةبِرى دةستوور بوو, دروست بوو
تا ضوار مانط حكومةتى نورى , 0225/ كانونى يةكةم/ 3تا  32/6/0221لة ( عةلالوى و جةعيتةرى

هةميشةيى عَيراق و  مالكى كة ئةركى ئةوان بوو كار بؤ هةَلبذاردنى نوَينةران و نووسينةوةى دةستوورى
لةئةجنومةنى , بةاَلم ماددةكةيان ثشتطوَى خست و جَيبةجَييان نةكرد, بكةن 51جَيبةجَى كردنى ماددةى 

لة  52بِريارى تايبةت بة البردنى ثامشاوةى ثاكتاويى رةطةزى دةرضوو لةوانة بِريارى ذمارة  1حوكم 
 :كة تيايدا هاتووة 01/1/0223

ِريار و سيستةم و البردنى ئاراستةكراوانة و رَينمايى و فةرمانانة ناكرَى كة كار بةهةموو ئةو ياساو ب
لةثَيناو طؤِرينى بارى , بةناوى ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤِرش و اليةنة فةرميةكانى ترى عَيراق دةرضووة

راوة هةموو دةرك: دا هاتووة 01/3/0223لة  51هةروةها لةبِريارى , دميوطرافى و سياسى لةعَيراق دا
, دةبَى يةكسةر بطةِرَينةوة, سياسيةكان يان ئةوانةى بةزؤر و لةبةر هؤى سياسى لة كارةكانيان دةركران

لةطةَل هةذماركردنى ماوةى دةركردنيان بةخزمةت و خانةنشينى و رَينماييةكانيش بةوردى لةئةجنومةنى 
بؤ قؤناغى , ةوَلةتى عَيراقلةياساي بةِرَيوةبردنى كاتيى د 51هةروةها لة ماددةى , حوكم دةردةضن

, طواستنةوةش هاتبوو كة بؤ ئاساييكردنةوةى بارودؤخةكة ضةند خاَلَيك ثَيويستة جَيبةجَى بكرَى
طةِرانةوةى ئاوارة و دةركراوةكان , طةِراندنةوةى عةرةبى تةعريب بؤ ئةو شوَينةى كة لَيى هاتوون: لةوانةش

لةطةَل ضاككردنى بارى دميؤطرافى ( تصحيح القوميية)ى ضاككردنةوةى نةتةوةي, بؤ شوَينى رةسةنى خؤيان
و  51ئةو نامة و رَيككةوتنامة و ثرؤتؤكؤلة تايبةتيانةى ثةيوةسنت بة جَيبةجَى كردنى ماددةى , شارةكان
 :لةدةستوورى هةميشةيى 112مددةى 

جةماوةرى  سةركردايةتى سياسى كوردستان و طشت( ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق)ثَيش هةَلبذاردنى 
طشت اليةنة , كوردستان بةتايبةتيش اليةنة سياسةكانى كورد لة ثارَيزطاى كةركووك هةَلوَيستيان نيشاندا

بةرامبةر , و بَى باوةِرى كورد 51دةربارةى جَيبةجَى كردنى ماددةى , ثةيوةنديدارةكان ئاطاداركرانةوة
ك بؤ جَيبةجَى كردنى ئةو ماددةية ضونكة هيض شتَي, 51اليةنى عَيراقى جَيبةجَى كردنى ماددةى 

, هةر بؤية لةئاستى بااَلى عَيراق و ئةمريكا و بةريتانياوة روونكردنةوةو بةَلَين بة نووسراو دران, نةكرابوو
كة ئاراستةى سةركردايةتى طةىل كوردستانى  01/10/0221لة ( دكتؤر ئةياد عةلالوى)لةوانةش نامةى 

بة ئةركى حكومةت دادةنَى و لةخاَلى دووةمى ئةو نامةية  51ددةى تيايدا جَيبةجَى كردنى ما, كردووة
 :بةَلينةكةى بةِروونى و ئاشكرايى ديارة
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و املمكن تنفيذها ضمن الفرتة  51تتعهد احلكومة بتفعيل االليات التى تؤدى اىل تطبيق فقرات املادة )
عكم و مع اجمللس الوطنى املؤقت وهيئة االنتقالية و كما حدده القانون وفى هذا السياق أتطلع اىل التشاور م

 51الرئاسة لتشكيل هيئة متخصصة عليا و ذات صالحيات قانونية و مالية  وافية لتنفيذ و تطبيق املادة 
, (من القانون املذكور ألزالة اثار سياسة الرتحيل و التطهري العرقى اهلادفة اىل تغيري الوضع السكانى لكركوك

ات بة كاراكردنى ئةو ميكانيزمانةى بةئاراستةى جَيبةجَى كردنى بِرطةكانى حكومةت ثةميان دةد)واتة 
لةماوةى طواستنةوةو بةو شَيوةيةى ياسا , دةِرؤن و ئةوةى لةتوانادا هةية جَيبةجَى بكرَى 51ماددةى 

ذ لةمبارةيةوة دةمةوَى لةطةَل ئَيوة و ئةجنومةنى نيشتيمانى كاتيى و دةستةى سةرؤكايةتى وتوَي, دايناوة
بؤ , تواناى ياسايى و مادى تةواوى لةبةردةست بَيت, بؤ دامةزراندنى دةستةيةكى ثسثؤِرى بااَل, بكةم

لةياسايى ناوبراودا لةثَيناو نةهَيشتنى ثامشاوةى سياسةتى , 51جَيبةجآ كردنى ئاساييكردنةوةى ماددةى 
هةروةها لةماوةى , ركووك كراوةثاكتاوى رةطةزى كة بةئاماجنى طؤِرينى بارى دانيشتووانى كة, راطواسنت

هةريةك لةبةِرَيزانى باَلَيوزانى ئةمريكى و بةريتانى  15/5/0225لة , دا(دكتؤر عةلالوى)حكومةتى 
نامةيان ئاِراستةى  سةرؤك كؤمارى عَيراق بةِرَيز مام جةالل كردووة و (جؤن نطرؤثؤنتى و ئيدوارد ضاثَلن)

 51جةخت لةسةر جَيبةجَيكردنى ماددةى , دةكةنةوة وتيايدا سياسةتى حكومةتةكانى خؤيان روون 
 :لةياساي كاتيى بةِرَيوةبردنى دةوَلةت دةكةنةوة كة ئةمةش دةقى نامةكانة

 (:نيطرؤثؤنتى)دةقى نامةكةى 
 .مسو فخامة الرئيس

علق كانون الثاني فيما خيص رسالة السيد عالوى رئيس الوزراء فيما يت/ 12وفقا للمناقشة اليت أجريناها يف 
كما , بوضع كركوك دعنى أوضحه لك موقف الواليات املتحدة األمريكية الداعمة الكامل لقانون األدارة االنتقاىل

وأعلنه بوضوح فان الواليات املتحدة تدعم التطبيق الكامل لقانون ( أرميتاج)أوضح لك وكيل وزير اخلارجية 
وهلذا , و تؤمن جبوهرية تطبيق كامل هلذة املادة 51 األدارة األنتقاىل وخصوصا كافة الفقرات التابعة للمادة

كما ان حكومة الواليات املتحدة على , فان حكومة الواليات املتحدة على توافق مع رسالة رئيس الوزراء
و ذلك عن طريق مساعدة املؤسسات املسؤولة عن  51استعداد ألداء ماعليها لغرض تسيهل تطبيق املادة 

 (.51من املادة ( أ)تطبيق مقررات الفقرة 
 :ة(ئيدوارد ضاثَلن)ئةمةش دةقى عةرةبى نامةكةى بةِرَيز 

 .مام جالل طالبانى السكرتري العام لالحتاد الوطين الكوردستاني
 .عزيزى مام جالل

نائب رئيس وزراء  -برهم صاحل)و ( السفري األمريكى يف العراق -نيطروبونس)أيلول مع  10عندما اجتمعنا يف 
و يف  51ت كثريا على موقف حكومة بريطانيا هو تطبيق مجيع البنود و الفقرات مبا فيها املادة أكد( العراق

و قد مت تكليفي من قبل السيد جاك سرتو وزير اخلارجية و ابالغكم , سبيل ذلك حنن مستعدون للتعاون
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اف يف انتخابات اهتمامه الشخصى حول معاجلة تلك القضية وهو يرغب يف املشاركة اجلماعية لكافة األطر
 (.جمالس احملافظات

هةروةها ئةوةش دةقى ئةو ثِرؤتؤكؤَلةية كةلةنَيوان ليستى هاوثةميانى عَيراقى يةكطرتوو و ليستى 
بؤ دامةزراندنى حكومةتى عَيراقى لةماوةى طواستنةوةى كة بِرطةى  ضوارةمى , هاوثةميانى كوردستانى

 :ى كاتى و تيايدا هاتووةلةياسا 51ثةيوةستة بةجَيبةجَى كردنى ماددةى 
 
 

 :نص الفقرة الرابعة من الربوتوكول
ازالة اثار سياسات النظام البائد يف تغيري الواقع القومى و املذهبى و السكاني من خالل اهلجرة القسرية / رابعا ًً

 :و توطني الغرباء
وفق قانون ادارة الدولة وذلك الذين أسكنوا يف هذه املناطق ضمن سياسة التغيري السكانى و التطهري العرقى -أ

بتوفري التخصصات الالزمة هليئة فض املنازعات امللكية و هيئة تطبيع األوضاع يف كركوك وعلى احلكومة 
من قانون ادارة  51من املادة ( أ)من الفقرة  1, 3, 0, 1العراقية األنتقالية أختاذ اخلطوات العاجلة لتطبيق 

احلكومة االنتقالية خالل فرتة التتجاوز الشهر من تشكيلها بتفعيل اجراءات  الدولة للمرحلة االنتقالية و تقوم
 .التطبيع مبا فيها توفري التمويل هليئة تطبيع األوضاع يف كركوك و هيئة املنازعات امللكية

ناطق من قانون ادارة الدولة االنتقالية مبا يؤدي الي حتديد االنتماء االدارى للم 51التطبيق الكامل للمادة -ب
املختلف عليها مبا فيها حمافظة كركوك و على رئاسة االنتقالية االسراع يف تقديم املقرتحات بشأن معاجلة 
التالعبات باحلدود االدارية يف هذة املناطق اىل اجلمعية الوطنية االنتقالية و توضع التسويات الظرورية مبا 

 .املصادقة على الدستور الدائم حيقق الرغبة النهائية لسكان احملافظة و بعد التطبيع و
لةسةر بنةماى ئةو بةَلَينانةى ثَيش هةَلبذاردن لة ثةرلةمانى كوردستان لة شارى هةولَير دانيشتنَيكى 
فةرمى بةئامادةبوونى هةردوو رَيزداران  كاك مسعود بارزانى و مام جةالل و مةكتةبى سياسى يةكَيتى 

وردستان و طشت اليةنة سياسيةكانى كوردستان و نوَينةرانى نيشتيمانيى كوردستان و ثارتى دميوكراتى ك
لةبةردةم , كورد لةئةجنومةنى ثارَيزطاي كةركووك و بةرثرسانى بااَلى عَيراق و ئةمريكى و بةريتانى

, ثةرلةمانى كوردستان بةَلَينةكان دووثات كراوةتةوة و ثةرلةمانى كوردستانيش بِريارى وةرطرت
هةر بؤية لةسةر ئةو بةَلَينانة بةشدارى هةَلبذاردن , ردن هةَلوَيستمان دةبَيتكةلةحاَلةتى جَيبةجآ نةك

كورسيمان  06, كورسى بؤ ئةجنومةنى شارى كةركووك 11ئةوةبوو لةكؤى , قبوَل كرا و هةَلبذاردنةكة كرا
يذنةيةى بة بةاَلم هيضى جَيبةجَى نةكرد تا ئةو ل, بةَلَينيدا( دكتؤر عةلالوى)شايانى باسة , بةدةست هَينا

هيض بودجةيةكى بؤ دانةناو هةندَيك لة ئةندامةكانى ليذنةكة كة ناويان , ِرةزامةندى خؤى دروستكرابوو
 .هاتبوو وةكو ئةندامى ليذنة كةضى خؤيان ئاطادار نةبوون

 :بةرنامةى كارى حكومةتى نورى ئةملاليكى
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كسيؤنة سياسية سةركةوتووةكان لة ثاش طيتتوطؤيةكى زؤر لة نَيوان فرا( نورى ماليكى)بةرنامةى كارى 
ماليكى بةرنامةى كارى كابينةكةى داناو تيايدا جةختى لةسةر جَيبةجَى كردنى طشت , هةَلبذاردندا كراو

لة بةرنامةى  00كة لةبِرطةى  112لةوانةش ماددةى , بةندةكانى دةستوورى هةميشةيى عَيراق كردبوو
 :كارى كابينةى ماليكى بةِروونى هاتبوو

من قانون ادارة الدولة بكل فقراتها و  51من الدستور املعتمدة على املادة  112م احلكومة بتنفيذ املادة تلتز)
, التطبيع و االحصاء و االستفتاء يف كركوك و غريها يف املناطق املتنازع عليها: املتمثلة بتحديد املراحل الثالث

ألجراء التطبيع مبا فيها اعادة االقضية و النواحى  و تبداء احلكومة اثر تشكيلها يف اختاذ اخلطوات الالزمة
حيث تبدأء مرحلة االحصاء فيها من  01/3/0222التابعة لكركوك يف األصل و تنتهي هذه يف 

 .(15/11/0222و تتم املرحلة األخرية و هي االستفتاء يف  31/2/0222
 51ةوة بؤ جَيبةجَى كردنى ماددةى لة كابينةى جةعيتةريشدا كاتَى هيض هةوَلَيكى ديار لةاليةن جةعيتةريي

تيايدا , رَيزداران كاك مسعود بارزانى و مام جةالل نامةيان ئاِراستةى جةعيتةرى كردبوو, نةدرابوو
بِريارى ديوانى ئةجنوومةنى , دواى ئةوةى كابينةى ماليكى دةست بةكار بوو, سةرزةنشتيان كردبوو

 11/1323/م ر ن)بةنووسراوى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة دةركرد و  16وةزيرانى عَيراقى فيدِراَلى ذمارة 
بةسةرؤكى ليذنةكة دانرا كة ( وةزيرى دادى عَيراقى -دكتؤر هاشم شبلى), باَلوكرايةوة( 1/1/0226لة 

 :ئةمةش ناوةكانيانة لةخوارةوة, توركمان و يةك ئاشوورى ثَيكهاتبوو 0كورد و  3عةرةب و  3لةم بةِرَيزانة 
 .سةرؤكى ليذنة/ وةزيرى داد -شبلى بةر ٍَِيز هاشم-1
 .وةزيرى ناوةخؤ -بةِرَيز جواد كازم بؤالنى-0
 .وةزيرى ذينطة -خاتوو نةرمني عومسان حةسةن-3
 .وةرزش و الوان يوةزير -بةِرَيز جاسم حممد جةعيتةر-1
 .بةِرَيز بابةكر سةديق ئةمحةد-5
 .بةِرَيز حمةمد خةليل نسةيف-6
 .بةِرَيز ئاشوور بنيامني-2
 .نوَينةرى حكومةتى هةرَيمى كوردستان -بةِرَيز دكتؤر حمةمةد ئيحسان-1
 .بةِرَيز تةحسني حمةمد عةىل كةهية-1

بةهاتنى , مليؤن دؤالرى ئةمريكى لةحيسابيان دابنرَيت 022لةبِرطةى دووةمى برٍِِيارةكةش هاتووة كةوا 
 112جآ كردنى ماددةى ى بةرنامةى كابينةكةى جةختى لةسةر جَيبة00لةخاَلى ( نورى ماليكى)

مليؤن ديناريشيان بؤ تةرخان  022ثاشان ليذنةكةى ثَيك هَيناو , دةستوورى هةميشةيى عَيراق كردؤتةوة
 :ليذنةكةش زؤر كارى باشى ئةجنام داوة لةوانة, كرد

ضوار بِريارى طرنط وةرطرياوة بة ناردنةوةى عةرةبى تةعريب و طةِرانةوةى ئاوارةو دةركراوةكان و 
ندنةوةى دةركراوة سياسيةكان بؤ سةر كارةكانيان و قةرةبوو كردنةوةيان و هةذماركردنى كاتى طةِرا
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لةسةر ,  دوورخستنةوةيان لةكار بؤ خزمةت و هةَلوةشاندنةوةى طرَيبةستةكان كة لةسةر حيسابى كورد بوو
عةلالوى و )ةكاتى بؤ دواخسنت و جَيبةجَى نةكردنى ماددةكة ل, هةموو ئةو طريوطرفتانةى كة دروست كران

دةتواندرَيت ماددةى دةستووى ( نورى ماليكى)ئَيمة ثَيمان واية لة سةردةمى حكومةتى رَيزدار , (جةعيتةرى
لةدةستوورى هةميشةى عَيراق ببَيتة  112ماددةى , لةكاتى دياريكراوى خؤيدا جَيبةجَى بكرَيت و 112

كةركووكيش ببَيتة , ةستوورى هةميشةيى عَيراقىسيمبوىل متمانةكردن و ثَيكةوة كاركردن و رَيزطرتن لة د
رةمزى ضاككردنةوةى سنوورة دةستكارى كراوةكانى عَيراق و هةر لةوَيشةوة دةست ثَى بكرَيت كة ئةو زوَلم 

 :بؤية, و زؤردارييانةى كراون لةعَيراق بسِرَينةوة
 .بكرَيت 112بةهيض شَيوةيةك نابَى دةستكارى ماددةى -1
 .دةية رةت دةكةينةوةدواخستنى ئةو ماد-0
 .كردنى كةركووك بةيةك ئيقليمى جيا رةت دةكةينةوة-3
 .ثَيويستة وةكو خؤى و لةكاتى دياريكراوى خؤيدا جَيبةجآ بكرَيت 112ماددةى -1

 :112ثَيشنيارةكانى ليذنةى هةمواركردنى دةستوورى هةميشةيى عَيراق دةربارةى ماددةى 
ناعةت و بةطرنطمان زانى بة تةواوةتى رةتى بكةينةوةو ثَيويستة بةوردى ديِراسةمتان كردو طةيشتينة قة

 :وةكو خؤى و لة كاتى دياري كراوى خؤيدا جَيبةجآ بكرَيت 112ماددةى 
 .كارى باشى كردووة و بةردةوامة لةكاركردن 112ليذنةى جيََبةجَيكردنى ماددةى )-0

انيش زؤربةيان ناوى خؤيان نووسيوة و دةِرؤنةوة ئةو 112عةرةبى تةعريب بةبِريارى ليذنةى ماددةى -أ
 .ئامادةى رؤيشتنةوةن ثاش قةرةبووكردنةوةيان و تا ئَيستاش زؤربةيان رؤيشتوون

موَلكى كورد و توركمان كة رذَيمى بةعس بةزؤرى داطريى كردبوو لةسةر عةرةبى تةعريب بةطرَيبةستى -ب
يارى ثَي وةرطريا لةاليةن ليذنةى ماددةى بر ٍِ, يان تاثؤى كردبووة سةريان, كشتوكاَلآ ثَييانى بةخشيبوو

سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيرانى عَيراقيش موافةقةتى لةسةر كردو ئَيستاش , و ئةجنومةنى وةزيران و 112
 .هةمووى ئامادةكراوة و جَيبةجَي دةكرَيت

 .بةبِريار دةطةِرَينةوة سةر كارةكانيان, زيندانة سياسيةكان كةلةسةر كارةكانيان الدران -ج
 .بِريار بؤ طةِرانةوةى ئاوارةكان دةرضوو-د
كورد و توركمان و عةرةب و كلدان و ئاشوورى )زؤرينةى جةماوةرى كةركووك بةطشتى ثَيكهاتةكةى لة  -3

 .هاودةنطن و داواى جَيبةجَيكردنى ماددةكة دةكةن( و ئةرمةنى
ووة لةهةرَيمى كوردستان و ئةو ناوضةية ثارضةيةك ب, ض لةِرووى مَيذوويى و ض لةِرووى جوطرافى -1

 هةرَيمى كوردستانيش هةرَيمى فيدِراَلة لةناو سنوورى عَيراقى فيدِراَل
لة هةرَيمى كوردستانيش بةطشتى ثَيخؤشحاَلن كة ئةو شوَينة دابِراوانة بينةوة سةر سنوورى هةرَيمى  -5

 .فيدِراَلى كوردستان كة بؤ طشت عَيراق سوودبةخش دةبَيـت
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ددةيةكى طرنطة لة دةستوورى عَيراقى فيدِراَل بؤ ضارةسةر كردنى كَيشةيةكى مَيذوويى ما 112ماددةى -6
جَيبةجَي كردنى ماددةكة رَيزطرتنة لة دةستوورى , و ثِركارةسات و بةِرَيطاى ئاشتى و ياسايى و دميوكراتى

 .هةميشةيى عَيراق
شوَينة كَيشةدارةكان و طشت   رَيزنةطرتنة لة ئريادةى جةماوةرى 112جَيبةجَى نةكردنى ماددةى  -2

 .كوردسان و ثَيشيَل كردنى مافى مرؤظ و رَيز نةطرتنة لة دةستوورى هةميشةيى عَيراق
بةر ثرسيارَيتيةكةى دةكةوَيـتة سةر حكومةتى  112ثشتطوَي خسنت و جَيبةجآ نةكردنى ماددةى  -1

 .ئيتيحادى و لَيى بةرثرسيارة
 

 :بةِرَيزسةرؤكى ئةجنومةن
كة ئاماذةى بة مَيذووى موعامةلةكردن لةطةَل , بؤ ئةو راثؤرتة تَيرو سةلةى, كمال2بؤ دزؤر سوثاس 

دواتر هةَلوَيستى , رووداوكانى بةسةردا هاتووة بةتَيرو تةسةىل بوو, كرد 112دواتر ماددةى , 51ماددةى 
, 112لةماددةى واتة ئةندامانى ثةرلةمانى , ئةو مةمجوعةية كة ثَيكهات لةبةر رؤشنايى بِريارى ئَيوة

ئةو راثؤرتة , ئةندامانى ترى ليستى هاوثةميانى بةغدا, لةطةَل نوَينةرانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و
سعدى و  2ئَيستاش بةفةرسةتى دةزامن بةخَيرهاتنى كاك د, دواتر طيتتوطؤى لةسةر بكةن, تَيرو تةسةلةى دا

ئةوانيش , لَيرةدا لةطةَلمان بةشدارن, وردستانئةندامانى ليستى هاوثةميانى ك, حممد شريف بكةم 2كاك د
لةسةر , لةطةَل ئةندامانى ترى ثةرلةمانى حكومةت لةو سَى ليذنةية كة راثؤرتيان تةوحيد كردية

ثرؤذى , دةسةاَلتة حةصريةكان, واتة دةستوورى عَيراق, كة ئاماذةمان ثَيكرد, مةسائيلى جؤارو جؤرةكة
, اوا لة كاك فرست دةكةم سكرتَيرى ثةرلةمان راثؤرتةكة خبوَينَيـتةوةبةتةوحيديةوة يةك راثؤرتة د, نةوت

, نةيانتوانى راثؤرتةكة تةرجومةى كوردى بكةن, لةبةر ئةوة دوَينى شةو توانيان كارةكانيان ئةجنام بدةن
ضونكة فرست نةبوو و , بؤيةش بةعةرةبةية لةبةرئةوةى خاَلةكانى بؤيان هاتبوو و ثَيشنيارةكان نةدةكرا

, بِريارى ئَيوة بطةينينة بةغدا, لةبةرئةوة ئَيمة دةبَى ئةمِرؤ زؤر زؤر بةيانى بريو راى ئَيوة, ةختيش كةمةو
دواييش تةرجومةى , ئةو اليةنانةى ليستى هاوثةميانى كوردستان كةئةندامن لةليذنة بةداخةوة عةرةبية

 .  فةرموو كاك فرست, دةكةينةوة
 : بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةِر
تايبةت  1/6/0222ى رَيكةوتى 00عَيراق ذمارة  -ئاماذة بة دانيشتنى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان

بة طيتتوطؤكردنى بابةتى هةمواركردنى ثَيشنيازكراوةكانى دةستوورى فيدِراَلى و ثَيكهَينانى طروثة 
طةَل نوَينةرى هاوثةميانى كوردستانى لة ليذنةى تايبةتةكان بؤ لَيكؤَلينةوة لةبابةت و موناقةشة كردن لة

ئةجنامى لَيكؤَلينةوةى بابةتةكة لة , هةمواركردنى دةستوورى فيدِراَلى لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عَيراق
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خستنةرٍِِووى راثؤرتةكانى , هةموو اليةنةكانى بابةتى و ياسايى و شَيوةكةى لةاليةن طروثة ثَيكهَينراوةكان و
 :بةم ئةجنامة كورتكراوةى خوارةوة طةيشتني, طيتتوطؤكردن لة طةَليان بةجياكؤمةَلةكان و 

, لةالى هةندَيك عَيراقييان لةئاراداية, بؤ طرفتى ئيدارى, ئةطةر سيستةمى فيدِراَليزم ضارةسةر بَيت: يةكةم
كة لةنَيوةندة , ضارةسةركردنى دؤزى سياسى, سةبارةت بة هةرَيمى كوردستان و طةلةكةى و

 .كؤمةاَليةتى و ئيدارى هةية, ئابوورى, وَلةتييةكان بة دؤزى كورد ناسراوة و رةهةندَيكى سياسىنَيودة
لةثَيناو , طةىل كوردستان هاوبةشييةكى كاريطةرى بةرثةضدانةوةى رذَيمةكانى ثَيشووى كردووة: دووةم

ى لة رووخاندنى هةروةك رؤَلَيكى سةرةك, بؤ ئةم مةبةستةش زؤرى ضةشتووة و, عَيراقَيكى دميوكراسى
قوربانييةكى زؤرى داوة لةثِرؤسةى طؤِران و كؤتايى هَينان بة , بينيوة و 0223رذَيمى ثَيشوو لةساَلى 

 .كةباَليان بةسةر عَيراقدا كَيشابوو لةماوةيةكى دوورو درَيذى رابردوودا, ضةوساندنةوةى زوَلم و زؤرى
لةدووبارة بنيادنانةوةى دةوَلةتى , كاريطةرى هةبووطةىل كوردستان و سةركردايةتييةكةى رؤَلَيكى : سَييةم
بؤ ئةوةى هةمووان بةشَيوةيةكى دَلسؤزانة , بةاَلم لةسةر بنةمايةكى يةكَيتييةكى ئارةزوومةندانة, عَيراق

كة , هاريكارى لة رةخساندنى يةكَيتى نيشتيمانيى و سةركردايةتى عَيراق بةرةو سيستةمَيكى دميوكراسى
, دةرفةتَيكي يةكسان لةبةردةم هةمووان وااَل بَيت, بةخؤشى بذين و, خوراو نةبَيت و كةسَيك تيايدا ماف

ةوة تا رووخانى رذَيم  1111كة لة ئادارى , طةىل كوردستان دةستبةردارى زؤر لة دةستكةوتةكانى بوو
ى سةركردايةتى و زؤرجار لةسةر زار, ئةمةش لةثَيناو بنيادنانى عَيراقَيكى فيدِراَلى نوَى, بةدةستى هَينابوو

ئةو دةستوورة وايكردووة هةرَيمى كوردستان بةشدارييةكى كاريطةرى , نوَينةرانى دووثاتى كردؤتةوة
هةر ئةوةشة ئةو يةكَيتيية بؤ عَيراق , لةدةسةاَلت و سامان بةشَيوةيةكى دادوةرانةو بةئينسافةوة بكات

ةستكارييةك لةتايبةمتةندييةكانى هةرَيمى بؤية هةر د, لةرووى طةل و خاك و سةروةرييةوة, دابني دةكات
بةثَيى ئةم دةستوورة رةتكراوة دةبَيت لةاليةن طةىل , كوردستانى سياسى و ئابوورى و ئيدارى كةمبكاتةوة

رَيطا نادات سةر لةنوَى , طةىل كوردستانى عَيراق رَيطا نادات قوربانييةكانى بةفرِيؤ بضَيت, كوردستانةوة
هيض خةمَيك نيية جطة لة بةثةراوَيزكردنى , و زؤرى دةوَلةتى ناوةندى عَيراقةوة بكةوَيتـةوة ذَير زوَلم

 .رؤَلى لةهةموو ئاستةكاندا
, لةكاتَيكدا هةرَيمى كوردستان هاوكارى كاريطةرى خؤى لةطةَل هةموو عَيراقييةكان دةكات: ضوارةم

بنةمايةكى ثتةوكردنى بوارةكانى  بةهةموو رةنط و توَيذةكانييةوة بؤ بنيادنانى واَلتَيكى بةهَيز لةسةر
بؤية طةىل , هيض زؤرييةكى ىَل نةكراوة, ئابوورى و كؤمةاَليةتى لةنَيوان هةرَيمةكان و ثارَيزطاكان, نيشتيمانى

ئةطةر رَيز لة تايبةمتةندى نةطريَيتو و , كوردستان شَيوةى زؤردارى دةوَلةتى ناوةندى رةتدةكاتةوة و
 .ضاودَيرى ويستةكانى نةكرَيت

لةر ٍَِيطايى طيتتوطؤكردنى ئةو هةمواركردنة ثَيشنيازكراوة بةدياردةكةوَيت ئامانج لةاليةنَيكى زؤرى : ثَينجةم
بةتاَلكردنى فيدراَليزمى سياسيية لةناوةِرؤكةكةى و طؤِرينييةتى بةنامةركةزييةتى ئيدارى و ئةمةمشان 

 .ماوةيةكى دوورو درَيذة رةتكردؤتةوة
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دةبَيت بة , ئةوانةى بةشداريكردنييان لةثرؤسةى سياسى رةتكردؤتةوة, رةبةكانرازيكردنى برا عة: شةشةم
هَينانةدى ماف و تايبةمتةندى زياتر بؤ هةمووان رازى بكرَين نةك بةهؤى سةندنةوةى مافة 

 .كةناتوانن قبوَلى بكةن, بةدةستهاتووةكانى ئةوانى ديكة
, لةدووالوة 110ةندة بة ثَيى بِرطةى يةكةم لةماددةى بةَلكو ثاب, دةسةاَلتى ليذنةى كاتى رةهانيية: حةوتةم

واتة سنوورةكة لةو شوَينة , دةكرَيت كارِرايى بؤ بكرَيت, كة هةمواركردنة ثَيويستةكان و هةمواركردنةكانى
ئةمةش ئاماذةيةكى روونة بؤ كؤت و , كة دةكرَى هةمواركردنى راستةوخؤى تَيدا ئةجنام بدرَيت, دةوةستَيت

 106ورييةكان كة رَيطا لة ئاليةتَيكى رةسةن دةطرَيت بؤ هةمواركردنى دةستوورى لةماددةى بةندة دةستو
هةروةك ئةمةش دةبَيت لةبِرطةى , لة ئةجنامدانى هةمواركردن تيايدا بؤ ماوةيةكى دياريكراو دواخبرَيت

ابَيت هةر ن: )يان بةشَيوةيةكى رةهاى بِرطةى ضوارةم كة لةدةقةكةى هاتووة, دووةمى ئةم ماددةية
لةدةسةاَلتى هةرَيمةكان كةم دةكاتةوة و ناضَيتة , هةمواركردنَيك لة ماددةكانى دةستوور ئةجنام بدرَيت

خانةى تايبةتى تايبةمتةنديى دةسةاَلتةكانى فيدِراَلى تةنها بةرةزامةندى دةسةاَلتى ياسادانانى هةرَيمى 
كارى , (ةكةى لة ِرَيطةى راثرسييةكى طشتييةوةلةطةَل رةزامةندى زؤرينةى دانيشتوان, ثةيوةندار نةبَيت

, 106ناضَيتة ئاستى ئاليةتَيكى بنضينةيى بؤ هةمواركردنى دةستوورى لة ماددة , ليذنةكة هةرضؤنَيك بَيت
ضونكة ئةطةر لة بنةِرةتدا بةسرتاو بَيت لة دةروازةى يةكةم هةاَلوَيردن لةسةر ئةسَلييةكة كؤت و بةند 

بؤية راسثاردةكانى , ئةمة دةقى دةستوورةكة خؤى جةختى ىَل كردؤتةوة, ةَلناطرَيتهيض راظةيةك ه, دةبَيت
هةر كةمكردنةوةيةك لةمافى هةرَيمى كوردستانى  106كة ناكؤكة لةطةَل بِرطةى ضوارةم لةماددةى 

 هةتا وادابنَيني ئةو لَيذنةية دةسةاَلتى, نادةستوورى تةنها بةرةزامةندى ثةرلةمانى كوردستان دةبَيت
دةتوانَيت فيدِراَليزم رةتبكاتةوة و دان بةهةرَيمى كوردستان و دةسةاَلتةكانى , هةمةاليةنى رةهاى هةية

عَيراقة كة  -مافى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان, بةثَيى دةستوورى هةميشةيى ثةيِرةوى دةكات, نةنَيت
كةزؤربةى كةمكردنةوةيةكى , بكاتةوةراسثاردةو راثؤرتى ليذنةكة رةت, نوَينةرايةتى ئريادةى طةىل دةكات

 .مةترسيدارة لةمافى هةرَيمى كوردستان
( 112, 115, 111, 110, 111, 112)لةكاتَيكدا هةمواركردنة ثَيشنياركراوةكانى ماددةكانى : هةشتةم

دةسةاَلتةكانى هةرَيمى كوردستان , كةدةسةاَلتى حكوومةتى فيدِراىل زياد دةكات و, رةتدةكةينةوة
كة لةدوا , سةبارةت بة هةرَيمة نوَييةكان, ئَيمة بةرهةَلستيى ئةو هةمواركردنانة ناكةين, ةوةكةمدةكات

ئةطةر اليةنة ثةيوةندارةكان بنيان لة بةرذةوةندى طشتيداية و ئةم جياوازيية لة , رؤذدا دادةمةزرَيت
وةك رةضاو كردنَيك بؤ  رةوشى فيدِراَل بؤ هةرَيمةكان لة زؤر لة سيستةمة فيدِراَلييةكان ثةيِرةوكراوة

وا لةخوارةوة هةَلوَيستى وردةكارييةكان لة , كة هةندَيك لةهةرَيمةكان تَيدا دةذين, رةوشى تايبةت
 : طؤِرانكاريية ثَيشنياركراوةكان لةدةستوورى عَيراقى هةميشةيى دةخةينةِروو

دةسةاَلتةكانى هةرَيمةكان  مةتى فيدِراَل وةمواركردن تايبةمتةندييةكانى حكودةربارةى ثَيشنيارةكانى ه
 (:لةدةستوور 112, دووةم و ضوارةم 101, 115, 111, 111, 112)لةماددةكانى 
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كة ثةيوةستة بة , ى دةستوور(112)سةبارةت بةطؤِرانكاريية ثَيشنياركراوةكان لةسةر ماددةى : يةكةم
لةبةر ئةو , ة قبوَلكراو نييةتايبةمتةنديية حةسرييةكانى حكومةتى فيدِراَلى ثَيمانواية ئةم طؤِرانكاريي

 :.هؤيانةى خوارةوة
هةندَيك لةو طؤِرانكاريية ثَيشنياركراوانة مةسةلة طةلَيكى البةاليى تَيداية شوَينى دةستوور نيية و  -أ

 .هةندَيكيان بةياساى فيدراَلى رَيكبخرَيت
وهةرى دةسةاَلتةكانى هةندَيك لةو طؤِرانكاريية ثَيشنياركراوانة طوزارشت لة كةمكردنةوةيةكى جة -ب

 .هةرَيمى كوردستان دةكات
ى دةستوورى  110و  111سةبارةت طؤِرانكاريية ثَيشنياركراوةكانى سةر هةردوو ماددةى : دووةم

 :لةبةرئةوةى, ثَيمان واية لةبةرذةوةندى كوردستاندا نيية, ثةيوةندار بة نةوت و غاز
سةروةتة نةوتى و غازييةى لةهةرَيم هةية بةهؤى  لةو, لة بةرذةوةندى مؤلكيةتى طةىل كوردستان نيية -

 (.111)لةماددةى ( لةهةموو هةرَيم و ثارَيزطاكان)البردنى دةستةواذى 
هةموو كَيَلطة هةنووكةيى و دوا رؤذييةكان دةباتة بةردةستى حكومةتى فيدِراَل و ئةمة يانى  -

ةندى حكومةتى فيدِراَل لةو سامانانة كةمكردنةوةيةكى جةوهةريية لةدةسةاَلتةكانى كوردستان بؤ بةرذةو
لةكاتَيك دةقى ئَيستا , و لة بةِرَيوةبردنى كَيَلطة هةنووكةييةكان و دواِرؤذداو هةرشتَيكى تايبةت بةمانةوة

, بةداهاتةكان و ئيدارةى بةرهةمةكان, سةبارةت بة كَيَلطةكانى دوارؤذ دةسةاَلت بةهةرَيمةكان دةدات
 .نووكةييةكان و داهاتةكان كاتَيك لةطةَل حكوومةتى فيدِراَلى دابينى دةكاتلةبةِرَيوةبردنى كَيَلطة هة

, بؤ داهاتةكانى نةوت و غاز, كة لةدةستوور هاتووة, وا دةكات دابةش كردنَيكى دادثةروةرانة لةئارادا بَيت -
وةزارةتى دارايى لةِرَيطةى هاوسةنطييةكى فيدِراَلييةوة و ئةمة وا لة هةرَيم دةكات بكةوَيتة ذَير بةزةيى 

طةىل كوردستان وةك بةكرَيطرياوَيكى لَيدَيت نةك هاوبةشيةكى راستةوخؤ هةبَيت لةدابةشكردنى , فيدِراَل
 .داهاتةكان نةك لةِرَيطةى هاوسةنطييةكى فيدِراَلى

بةِرَيوةبردنى بةنداوةكان و )سةربارى  111سةبارةت بة ثَيشنيارى هةمواركردنى ماددةى : سَييةم
 .لةمةدا هيض رةخنةيةكمان نيية( ى بةياسارَيكخستن

لةبةر , هةمواركردنة ثَيشنياركراوةكان رةتدةكةينةوة( 115)سةبارةت بة ثَيشنيارى ماددةى : ضوارةم
ئةوةى بة سووك و سانايى  كةمكردنةوةيةكى جةوهةريية لةدةسةاَلتةكانى كوردستان بؤ بةرذةوةندى 

 .ت لة جةختكردنةوةى دةسةالت بةدةستى حكومةتى فيدِراَل بَيتئةمةش رؤَل دةبينَي, حكومةتى فيدِراَل و
ثَيمان واية ئةم هةمواركردنة مافى ( 101)لةماددةى ( 0)دةربارةى ثَيشنيارى البردنى بِرطةى : ثَينجةم

ئةمةش واتة كةمكردنةوةيةكى طةورة لة , لةهةمواركردنى ياساى فيدِراَلي لةهةرَيم دةستَينَيتةوة و
 .بؤية ئةم هةمواركردنةش رةتدةكةينةوة, كةبؤ هةرَيم لةدستوور جَيطريكراوة دةسةاَلتةكانى
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ثَيمان واية ئةمةش لةهَيزى , (101)لة ماددةى ( 1)سةبارةت بة ثَيشنيارى هةمواركردنى بِرطةى : شةشةم
ق نووسينطة بؤ هةرَيمةكان لة باَلَيوزخانةكانى عَيرا, بِرطةكة كةمدةكاتةوة بةثَيى دةستوور دةبَيت

 .لةكاتَيكدا هةمواركردنةكة وا لةمة دةكات نةكرَيت, دادةمةزرَيت
ى دةستوور ثَيمان واية هيض بوارَيك بؤ هةمواركردن نةماوة لةسةرى  112سةبارةت بةماددةى : حةوتةم

يان دواخستنى وادةى , يان هةر ئةلتةرناتيظَيكى ديكةى بؤ رةضاوبكرَيت لةو ضارةسةرة هاتووة, بكرَيت
لةوادةى دياريكراو لةدةستوورى فيدِراَلى جَيبةجَى , كردنى ئةم ماددةية وةكو خؤى مبَينَيتةوة وجَيبةجَى 

 .بكرَيت
ثَيشنيارةكانى كة لة راثؤرتى ليذنةى هةمواركردنى دةستوورى هاتووة تايبةت بة ماددةكانى ديكةى 

او جطة لةوةى لةبةشى يةكةم هةمواركردنةكانى ثَيشنياركراو لةاليةن ليذنةى ناوبر, دةستوورى فيدِراَلى
بةطشتى ثةسندة جطة لةم , هاتووة( 101, 115, 111, 110, 111, 112)تايبةت بة ماددةكانى 

 : تَيبينيانةى خوارةوة
ئَيمة قبووَلمان نيية , ى دةستوورى تايبةت بة ناسنامةى عَيراق 3ثَيشنيارى هةمواركردنى ماددةى : يةكةم

ضونكة هيض ثاساوَيك نيية بؤ طؤِرانى و دةقى ئَيستا مةبةستى , مبَينَيتةوةباشرت واية دةقةكة وةكو خؤى , و
 .داواكراو دةطةينَيت

لةسةر ماددةى ( ج)ى دةستوورى تايبةت بة زيادكردنى بِرطة  1ثَيشنيارى هةمواركردنى ماددةى : دووةم
بؤ ماوةيةكى حكومةت بؤى هةية لةكاتى لةناكاو طروثى ضةكدارى نيمضة سةربازى ثَيك بهَينَيت )

لةبةرة ئةوةى لةطةَل , ئَيمة ئةم ثَيشنيارة رةتدةكةينةوة, (دياريكراو و ئةمة بةياسا رَيكدةخرَيت
بنيادنانةوةى دةوَلةتى دام و دةزطايى ناطوجنَيت و دةبَيتة هؤى ثَيشيلكردنى بنةماى هَيشتنةوةى ضةك 

, ةهيض جؤرة دةستوورَيكى فيدِراَلى نيية وئةم جؤرة دةقة ل, بةدةستى هَيزة ضةكدارية ياساييةكان بةتةنها
 .كوردستانى عَيراق ئةزمونَيكى تاَلى لةطةَل ئةو جؤرة ثَيكهاتانة هةية

ى  11لةسةر بِرطةى دووةم لةماددةى , (بةثَيى رَيكخستنةكان)ثَيشنيارى سةربازى دةستةواذةى : سَييةم
 .دةستوور رةتكراوةية لةبةر جياكارية لةنَيوان باوك و دايك

دةربارةى ثَيشنيارةكانى لةثاشكؤكان تايبةت بة ئةجنومةنى فيدِراَلى و دةستةكان و كؤميسؤنة سةربةخؤكان 
 : و دةسةاَلتى دادوةرى هاتووة ئةمةى خوارةوةمان هةية

 .لةدوا بِرطة دابنرَى( عنهم)لةجياتى ( عنها)ئةجنومةنى فيدِراَلى ماددةى يةكةم : يةكةم
ئةندامانى ئةجنومةن لةاليةن دانيشتوانى : )ذرَيـتةوة وةك ئةمةى خوارةوةدووبارة دابِرَي( أ: )دووةم

هةرَيمةكان و ثارَيزطا رَيك نةخراوةكانى لة هةرَيم هةَلبذَيردرَين بة هةَلبذاردنَيكى طشتى نهَينى 
 (.راستةوخؤ
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ايةكى رَيكنةخراو لة يان ثارَيزط, بؤ هةر هةرَيم: )دووبارة وةك ئةمةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة(: 0)ماددةى 
هةزار كةسَيكى  322هةرَيم ذمارةيةك نوَينةر لة ئةجنومةنى فيدِراَلى بةِرَيذةى يةك نوَينةر بؤ هةر 

 (.دانيشتوان هةبَيت
 .زياد بكرَيت( من سكنة -لة دانيشتوانى)لةدوا وشةى ( االقليم -هةرَيم)وشةى (: 1)ماددةى 
 (:13)ماددةى 

 :وارةوة دابِرَيذرَيتةوةدووبارة وةك ئةمةى خ: يةكةم
ضاو خشاندنةوة لةثرؤذة ياساكانى ثةيوةند بة هةرَيم و ثارَيزطا رَيكنخراوةكان هةية لةهةرَيم ثَيشةكى )

 (.كةس كةمرت نةبَيت لة ئةندامةكان 12لةاليةن 
ةرؤكى س)و ( رئيس االدعْا  العام -سةرؤكى داواكارى طشتى)لةدواى ( االحتادى -فيدراىل)وشةى ( أ: )دووةم

 (.رئيس هيئة االشراف القضائى -دةستةى سةرثةرشتيارى دادوةرى
 . زياد بكرَيت( ثارَيزطاكانى تيايدا هاتووة)لةدواى ( نا رَيكخراو لةهةرَيم)رستةى : سَييةم

 :وةك ئةمةى خوارةوة( 11)زيادكردنى ماددةيةكى نوَى لةذَير زجنريةى ماددةى 
لة ياسادانانةكانى لة ماف و دةسةاَلتةكانى , ِراَلى مافى ظيتؤيان هةيةبؤ نوَينةرانى هةرَيم ئةجنومةنى فيد)

 .ئةوانةى دواى ماددةكةش بة ثَيى ئةوة هةموار دةكرَيتةوة, (هةرَيمى ثةيوةندار كةمدةكاتةوة
 : وةك ئةمةى خوارةوة دابِرَيذرَيت 16دةبَيتة ذمارة ماددةى : 15ماددةى 

, سةرؤكى  فيدِراَلى, ى نوَينةران لةدانيشتنة هاوبةشةكان كؤدةبنةوةئةجنومةنى فيدِراَل لةطةَل ئةجنومةن)
يان , يان سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران, لةسةر داواى ئةوةى دواييان, يان هةر كَييةكى لة جَيى دادةنيشَيت

 (.يان سةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران, سةرؤك كؤمار
 :دةستة سةربةخؤكان: دووةم
 .زياد بكرَيت( ئةجنومةنى فيدِراَلى و نوَينةران)وشةى : ى دووةم(0)ماددةى : يةكةم
 .البربَيت( 1)ماددةى : دووةم

 .دةسةاَلتى دادوةرى: سَييةم
لةطةَل رةضاوكردنى دادثةروةرى )ئةم رستةية تا كؤتايى زياد بكرَيت : ى سَييةم(2)ماددةى : يةكةم

 (.لةنوَينةرايةتى هةرَيمةكاندا تيايداية
( ئةندامان)تا دواى وشةى ( هةريةك لةئةجنومةنى فيدِراَل و نوَينةران)رستةى : دووةم( 1)ماددةى : دووةم

 .زياد بكرَيت
 :وةك ئةمةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة: سَييةم( 12)ماددةى : سَييةم

يان لةنَيوان خؤياندا و لةنَيوان , يةكال كردنةوةى ئةو كَيشانةى كة لةنَيوان حكومةتةكانى هةرَيمةكان)
 (.رةكانى ثارَيزطا ناوبراوةكان بةرثا دةبَيتئيدا

 (.بؤ ئةنداميةتى ئةجنومةنى نوَينةران و فيدِراَل: )دوايني بِرطة وةك ئةمةى خوارةوة بَيت: نؤيةم
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 .البربدرَيت: يازدةهةم
 (.دياريكردنى خاوةن ماف)البربدرَيت و بطؤِرَيدرَيت بة ( خاوةن ماف)وشةى (: 10)ماددةى : ضوارةم

 (: 15)اددةى م, نؤيةم
 .زياد بكرَيت( يان كار)تا دواى وشةى ( بةكرَيطرياو)وشةى : يةكةم
 .لةبِرطةكة( أى-هةر)البردنى دةستةواذةى : دووةم

لةدوا بِرطة زياد ( دادطايى)تا دواى وشةى ( تايبةت بة هةرَيم)رستةى : يةكةم( 16)ماددةى : شةشةم
 .بكرَيت

 .ى ىَل البربدرَيت(ى ياسابةثَي)دةستةواذةى ( 12)ماددة : حةوتةم
 :ئةوةى ثةيوةندى بة ثاشكؤ هةية سةربارى هةندَيك دةقى دةستوورى ثةرلةمان ثَيى واية -

 (.ماف و ئازادييةكان)و دووةم بابى دووةم ( بنةما بنضينةييةكان)بةشى يةكةم : يةكةم-1
, ةم و دووةم قبوَل بكرَيتمومكني نيية ئةو ثَيشنيارانةى  هاتووة لةبةر ناوةِرؤكى يةكةم لةبابى يةك

 .ضونكة ناضَيتة خانةى ماف و ئازادييةكان و دةكرَى ئةم كَيشانة بةياسا ضارةسةر بكرَيت
تا دةستوور ( بابى شةشةم)و ضوارةم ( ثَينجةم)ليذنةكان الرييان نيية لةزيادكردنى ئةوةى لة سَييةم -0

 .لةطةَل رَيزماندا .زياد بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

رةنطة هةندَيكيان لةكاتى موناقةشة , وردةكارييةكى تةواوى تَيدابوو, دةستخؤشيتان لَيدةكةم, زؤر سوثاس
بؤضى ئةو صيغةية لةاليةن كاك فرستةوة خوَيندراوة مةرفوزة , موقتةرحةقةكة ضيية و, تةفصيالتى بوَى

بارزانى دةكةم ئةطةر تَيبينيةكى  داوا لة جةنابى نَيضريظان, كاتةكة لةكاتى خؤى هني دةكةن, يان مةقبولة
دواتر ئَيمة بةردةوام دةبني لةسةر موناقةشةى ئةو , بؤمان ثَيشكةش بكات, هةبَى لةسةر ئةو دوو راثؤرتة

 .فةرموو, دوو راثؤرتة
 :سةرؤكي حكومةتى هةرَيم/ بةِرَيز نَيضريظان ئدريس بارزانى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
من ثَيم واية ئةو ليجانانة كارى زؤر باشيان , نيية لةسةر ئةو شتانةى كةكرايةئةو قسانة بةِراستى ئيزافة 

, زؤر بةديقةت ضوونةتة ناو بابةتةكان,   دةمةوَى دةست خؤشيان لَيبكةم لةو ئيشةى كةكردوويانة, كردووة
يراسةت بةشَيوةيةكى رَيك و ثَيك د, هةموو ئةو شتةى كة ثةيوةندى هةية بةهةرَيمى كوردستان لةدةستوور

مومكينة ئةوة جارَيكى تر دةبَى صياغة بكرَيتةوة سةرلةنوَى , من تةنها ئةو ثَيشنيارة دةكةم, كراوة
ئةو وةختة من ثَيم باشة جةنابى سةرؤكى , دواى ئةوةى لةثةرلةمانى كوردستان دةنطى بؤدرا, نامةكة

وردستان و حكومةتى هةرَيمى رةئي ثةرلةمانى ك, ثةرلةمان بةنامةيةك ئةم بابةتانةى كة لَيرة هاتووة
 .زؤر سوثاس, طةىل كوردستان بةنامةيةك بنَيرى بؤ ثةرلةمانى بةغدا, كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ثاش ئةوةى , هةر بةم شَيوةيةش دةِرواتن, بؤ جةنابى سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان, زؤر سوثاس
وَينةيةكى ئةدةين بةجةنابتان و جةنابى سةرؤكى , ة دةكرَىتةواو دةبَى و ئيقِرار دةكرآ بةنامة ئاِراست

, بؤ ئاطادارى بؤ ئةوةى برادةرانيش لَيرةنة موتابةعةى بكةن و, هةرَيم و تةبيعى بةجةنابى سةرؤكى كؤمار
ثاش , رةئي ثةرلةمانى كوردستان و طةىل كوردستان لةهةموو اليانةكان كة ض ئةو مةسةالنةى كةباس كران

ئةوة رةئيى طةىل كوردستانة لةسةر , يةن برادةرانى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ئيقِراِر دةكرَىئةوةى كة لةال
كاك حممد ئيحسان هيض , بؤ هةمواركردنى دةستوورى عَيراق, ئةو ثَيشنيارانةى كةهاتوونةتة ثَيشةوة

ومةتى هةرَيمى ثاشان خواحافيزى لة بةِرَيز سةرؤكى حك, دة دةقيقة ئيسراحةت دةكةين, تَيبينيةكت نيية
 .سوثاس, ثاشان دانيشتنةكة دةست ثَيدةكةينةوة, كوردستان دةكةين

 
 
 
 

 دانيشتنى دووةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةناوى خواى طةورةو ميهربان
سةرةتا راثؤرتى , ئةو دوو راثؤرتة كةخوَيندرانةوة, دانيشتنةكةمان دةكةينةوة, بةناوى طةىل كوردستان 

لةبةر , تةعبريى لةليذنةكة دةكرد, كمال خوَيندرايةوة2كة لةاليةن كاك د 112ددةى بةدواداضوونى ما
 ,فةرموو, بِرياردرا مةمجوعةيةك ثَيكبَينت 1/6/0222رؤشنايى كؤبوونةوةى 

 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نقشبندى
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة ثَيويست , ندامانى ثةرلةمان رةفزةمن ثَيم واية ئةوةى كاك فرست خوَينديةوة لةاليةن هةموو ئة 
, بدرَى بةتصويت كَى لةطةَليةتى دةنطى بؤ بدات, الى هةموومان رةفزة, بيدة بةتةصويت, ناكات بةموناقشة

 .سوثاس, خالص
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

م بةاَل, رةفزى هةندَى موقتةرةحات  دةكةن, مةبةستت ئةوةية تةقريرةكة الى هةمووتان مةقبولة و
رةنطة , بةاَلم ثَيشنيارةكةت واية, شتمان نيية, هةندَى شت دةَلَى ثارةمان نيية, لةهةندَى خاَل موافيقني

لةراثؤرتةكةدا , هاتووة و 112سةرةتا ئةو ثَيشنيارانةى كة بؤ ماددةى , ثَيويست نةكات بةموناقةشةكردن
اماتى حكومةت و ماددة دةستووريةكان رةئيى ئيلتيز, زؤر بةدةقيقى ورد بوو, ئاماذةى بةتةفصيالت كرد

, ئةوةيان بوو كة ئَيمة بةهيض شَيوةيةك قبوَل ناكةين, لةقانونى عَيراقى هاتؤتة ناو دةستوورى عَيراقةوة
من ثَيم واية , ئةوة تةعبريى هةموو ليذنةكة بوو, نة رييتِراندؤم دواخبرَى, نة ئيلغا بكرَى, نةتةعديل بكرَى
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رؤذانة هةموومان لةطةَلى , لةبةر ئةوةى لةوكاتةى ئةو ماددةية هةية, هةمووتان ئةو ماددةية وازحة لةالى
لةرةئيى , من رةئيةكة دةخةمة دةنطةوة, ئةطةر كةسَيك رةئيةكى موحةدةدى نيية, هةموواليةكتان, دةذين

ئةوة دةضَى ليستى هاوثةميانى كوردستان ئةندامن لة هةمواركردنى ئةو ليذنةيةى كة هةمواركردنى 
 .فةرموو, موالحةزةت هةية, ةستوورى هةميشةيى عَيراقد

 :رمضان غيتور ناصح 3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى , بة رَيكوثَيكى 112ماددةى , هةرضةندة لةيةكيان بةشداريم كردووة, سوثاسى ليذنةكان دةكةم
و موبالةغةية لةناو راثؤرتةكة موبالةغةيةكى تياية حةزم دةكرد ئة, راثؤرتَيكى باشيان تةقديم كردية

لةموحافةزةى كةركووك بةتايبةتى , ذمارةى هاوردةكان ئةوانةى كة ناويان نووسيوة تاكو ئةمِرؤ, نةبَى
تةنها ثَينج كةس , بؤ ئاطادارى تةنها ثَينج كةسن, باسى ثردَييان كرد, كةسن 110مةركةزى كةركووك 

, من ئَيستا ئتيساَلم كرد بة موحافز, موبالةغة نةكةينمةبةستم ئةوةية , لةثردَى ناوى خؤيان نووسيوة
 .سوثاس, هةردووكيان هةمان رةقةميان بؤ من تةئكيد كردةوة, بةقاميقام

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, كمال كةركووكى تةوزيح دةكات 2فةرموو كاك د

 (:كةمال كةركووكى3د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو

, ئَيمة بةرةقةم, زؤريش رؤيشتوونةتةوة, بةنيسبةت عةرةبى هاوردة لةكةركووك زؤريان كَيشةيان هةية
تاكو ئَيستا لةهةموو مةنتيقةى , هةزار كةس كةهةبوونة زؤربةى زؤريان رؤيشتوونةتةوة15بةناو هةمانة 

, و دوبز ماونةتةوة يان لة بةينى كةركووك 3موجةمةعية  13لةو , موجةمةعمان هةية 13كةركووك 
يانيش هةندَيك لةوانة بةدوون لة ئةصَلا , عةرةبى رومادى و عةرةبى تكريت, ئةوةى تريان لة داقؤقن

داوا دةكةن , ئَيمة ثةيوةندميان لةطةَل ئةوانةش هةية داوا ئةكةن قةرةبوو بكرَينةوة, جَيطايان نةماوة
ئةو , ضؤتةوة جَيطاى خؤى, هةزار كةس رؤيشتوة 51ة بةناو زياتر ل, بةرةقةم,تاكو ئَيستا بة ذمارة, بِرؤن

, بةاَلم لةطةَل ئةوةش ماون, بؤ مةعلوماتى ئَيوةى بةِرَيز, ناصح مةعلوماتةكةى دةقيق نيية 2بةِرَيزة د
بؤ ئةوةى جةختى تر نةهَيتة , كة ناكرَى و ناِرؤن شةِرئةكةن, ئَيمة ئةبَى تةعقيدات نيشان نةدةين

, ماناى واية هاوكارى جةبهةى توركمانى دةكةى, َلةتة ضةند تؤ تةعقيدات بكةىلَيرة ئةمة غة, سةرمان
ئةو جةبهة توركمانييةى كة , ئةو كؤنة بةعسيانةى ئةَلَين ناِرؤينةوة, هاوكارى جةبهةى بةعسى دةكةيت

شانى بؤئةوةى ئةو شتانةى كراوة ني, ئَيمة مةبةستمان هةية, لَيرة ئةبَى شيى بكةيتةوة, ئةَلَين ناِرؤين
رةئيى هةمووى بوون ئةوانةى دانيشتووين و , ئةو راثؤرتةى ئةو بةِرَيزانةى كةدةست نيشان كران, بدةين

ثَيشمان واية زؤر سةردَيكى دةقيق بَى ئةوةى يةك بةَلطةيةكى تارخيى , موتةفيق بووين و, موناقةشةكرا
 .زؤر سوثاس, لةسةرمان دةرباز بَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةاَلم من خؤم لَيرة , ناصح ئةوةلةن كة ئَيمة ئةو رةئية ئةدةين باسى ئةرقام ناكةين 2وابى كاك دبؤ جة

, هةزار كةسني 05جارى يةكةم ذماريةكيان وت , دووجار وةفدى عةرةبى هاوردةم ئيستقبال كردية
رسراوَيكى تر هةزار ثاش سَى ضوار مانط لَيث 10وتيان , جارى دووةم, تةقريبةن ضةند هةزار عائيلةيةك
لةكاتى عةمةىل دا ماناى ئةوة , هةزار كةس زيادى كردبوو 13طوتى , لةم هةرَيمةدا ئيستقباىل كردبوون

, ئةو تةوصيةية خؤ ئَيمة ناضينة ناو تةفصيالتةوة, هةندَيك هةر ماونةتةوة و, نيية هةموويان رؤيشتوون
, ةَلَيني تةوصيةى ثةرلةمان رةئيى وايةئَيمة د, ئةوةندة عائيلة رؤيشتووة و ئةوندة عائيلة هاتووة

موعامةلة كردن لةطةَل , نة بةديليشى هةية, نة تةئجيلى قبوَل ئةكةين, نةتةغيريى قبوَل دةكةين
بةتةنيا كةركووك  112ثَيويستة هةموو جار بنووسني ماددةى , كةركووك و ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم

 .كاك حممد رةفعت فةرموو بةَلَى, ناوضةكانى ترى دةرةوةى هةرَيم, نيية
 
 

 :بةِرَيز حممد رفعت عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, لةو حاَلةتة ئَيمة ضى ئةكةين, ئةطةر جوان لةو رةفزةى ئَيمة نةطةيشنت, من ئةطةرى ئةوة دَينمة ثَيشةوة
ن كة تةعديلى ئةوان هةر موصِر بوو, بةرةئيى من ئيشارةت بةوة بدةين لةحاَلةتى ئةو رةفزةى ئَيمة

طةِرانةوةية بؤ كؤمةاَلنى , ئةوةيش ماددةيةكى تياية, ئَيمة بطةِرَيينةوة بؤ ديباجةكة, دةستوور بكةن
ئايا ئةوة هةَلئةبذَيرَى لةطةَل ضوارضَيوةى , لةناو خةَلكى كوردستان ئايا ض هةَلئةبذَيرَى, خةَلكى كوردستان

 .سوثاس, ضيان ئةوَى بيكةين ,ئةو عَيراقةى كة ئَيستا دةستوور ثَيشَيل دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةر هاتة , بةاَلم ئَيمة تةئكيدى ئةوة بكةينةوة كة قابيلى تةئجيل نيية, واهلل ئةوة ناطوترَى كاك رةفعةت
, لةبةر رؤشنايى ئةوانةى كةهةمانة, بِريارى ثَيويستى لةسةر ئةدةين, ثَيشةوة لةكاتى خؤى كؤدةبينةوة

 .كاك ثري خدر
 :سليمان خليل خضر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بؤ , سعدى وةختى ئةمة دووجار ضووينة بةغدا ثار 2جةنابى د, 1من سةرجنَيكم هةية دةربارةى ماددة 

ئةوسات سايكؤَلؤذيامان طةيشتة كو ئةو ذ بَيذن , ثشتةظانية هاوثةميانى كوردستان ذ ثةرلةمانَى كوردستانَى
سوونةش هيض شتَى , شيعةش تايبةمتةندى خؤي, كورد تايبةمتةندى خؤيانة, آ جودا جودانةثَيكهاتة عَيراق

لةو شوَينة هامشارة نةسياسةتةكة ديبلؤماسيةكة , حةقى بدةنة مةش, بَيذةن 1ئةظَى ماددةى , ثؤزةتيظةن
ئةظ  ,فيدِراَلى ئةوان ضةند بةرى فراوان بَيت, ئةم ثشتةظانَى حةقى شيعةش بكةين, هةندة ناجحة
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تايبةتى مةجليسى ئةعالية لةسنوورى دةسةاَلتى , ئةوانيش ثشتةظانى مةكةن, ثشتةظانى ئةوان بكةين
, يان مهاما ئيعترِيازيان سةركةين, ئةوانيش ثشتةظانى خوارى عَيراق بةرفراوان بَيت, فيدِراَلى ئةوان بكةين

 .سوثاس, ئةز بَيذم نة سياسةتةكة سةركةظتية, يان مةمشولثَييان
 :ِرَيز خورشيد سليم شريةبة

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
رةفع , بةاَلم ئايا دروست كردنى لة ثةرلةمانى كوردستان, من سةد لةسةد تةئيدى ئةو تةقريرة دةكةم

سوئالةكةى من , موِراجةعاتى دةستوور, ثاش ئةوةى طةيشتة ليذنةى دةستوور, كردنى لة ثةرلةمانى بةغدا
قيادةى سياسى كوردى مافى ئةوةى هةية , يان تووشى موناقةشة بوو, رةفز كرا ئايا ئةطةر لةوَى, ئةوةية

 .سوثاس, مرونةت لةسةر ئةو رةفز كردنة نيشان بدات
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, وابزامن هاتووة 112خاَلى يةكى دةستوور لةماددةى , , من ئاماذةشم ثَيكرد, سوثاس بؤ ثرسيارةكةت
ئَيمة هةردةم تةئكيد , مة دةيدةينة ئةو برادةرانةى كة ئةندامن لةو ليذنةيةئَيستا ئةو تةوصيةى ئَي

 110يان  113لة ماددةى , دةبَى بةثَيى ئاليةتي دةستوور بَيت, دةكةينةوة هةمواركردنى هةر دةستوورَيك
, وى بكاتيةكَيك لةو رَيطايانة يان ئةو بنةمايةيانة كة دةبَى رةضا, هاتووة ضؤنيةتى هةمواركردنى دةستوور

كة , ئةطةر لةوَيش  قبوَلكرا, دةنط قبوَل بكرَى 0/3 دةبَى بة, َيك لةثةرلةمانى عَيراقداهةر هةمواركردن
, ا فةشةل دَينَيت,ئةو هةمواركردنة ناخو, رةفزى كرد 0/3خراية دةنطدانى طشتى ئةطةر سَى موحافةزة بة 

لة دةنطدانة طشتيةكة دَلنيام لةوةى , ن نةكردلةبةر ئةوة ئةطةر قبوَلى رةئيى ئَيمةيان نةكرد و رةضاويا
 .كاك دلَير فةرموو, ويستى طةىل كوردستان نةطوجنَى رةفزى دةكاتن 0/3ئةطةر 

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 . بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثةيوةندى هةية بةو , بةتةنيا من ثَيم باش نيية ئةوها باسى بكةين 112بةِراستى ماددةى 
بؤ , ئةو ليذنةى ياساييةى كة دانرابوو, انةى كة لةبةغداوة لةليذنةى تةعديلى دةستوور هاتووةموقتةرةحات

ض , 112ض لة ِرووى ماددةى , موناقةشةكردنى ثرسيارةكان و ثَيم واية هةر هةمووى تةكاموىل يةكرت ئةكةن
ئةمة , ؤرتة ئةكةين ئةوة بةجارَى بيخةينة ئَيمة ثشتطريى ئةو راث, بةمةسةلةى نةوت و ئاو و ئاوةِرؤ

قبوَلى ئةو , تةنيا نوَينةرانى ئَيمة لةبةغدا رةئيان لةطةَل رةئيى اليةنى خؤمان بَيت, ئةضَيتة بةغدا
 .سوثاس, وردةكاريانة

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ردستانى لةطةَلةهاودةنطى هةموو دانيشتوانى هةرَيمى كو, 112لةِراستى جَيبةجَى كردنى ماددةى 
بةاَلم بةصِراحةت , هةموومان لةوة ناضَيت كة رٍِاى لةوة نةبَيت, ئَيستاش ثةرلةمان كة نوَينةرايةتى دةكات
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, ثَيمان باشة زياتر مةعلومات لةبةردةستمان هةبَيت, وةكو موشةرةعى ئةم هةرَيمة, ئَيمة وةكو ثةرلةمانتار
مة لةسةرةتاوة وا باس ئةكرا اليانة ثةيوةنديدارةكان بةعَيراق و ئَي, شتةكان جؤرَيك لة ناديارى ثَيوة ديارة

ئَيستا دةنطؤى ئةوة هةية , بةتايبةتى ئةمريكا و بةريتانيا ثشتطريى ئةو قةزيية ئةكةن, بةكوردستان و
, جةنابتان ض مةعلوماتان لةالية, من بةثَيى بةشةكةى خؤم داوا ئةكةم, لةالى ئةوانةوة فشارى ئةوة ئةكرَى

ئَيمةش وردة وردة ثاساو بَينينةوة بؤ , ئةم ماددةية جَيبةجَى نةكرَى, نكة ئَيستا بةرةو ئةو عاقارة ئةِرواضو
هةر بةنامةيةكى سةرؤكايةتى , بؤية باش واية بةِروونى ئةو مةوزوعة خبةينة بةردةم جةماوةر,جةماوةر

ثَيشلكاريةكى روون و , بةجَي نةكةنئةوان ئَيستا ئةيانةوَى ئةو ماددةية جَي, ثةرلةمان ئيكتييتا نةكةين
من ثَيم باشة , دانيشتوانى عَيراق هةموويان دةنطيان داوة بةجَيبةجَيكردنى ئةم ماددة, ئاشكراى دةستوورة

داواش بكةين لة جةماوةر وردة وردة , لةطةَل ئةوةى ثةرلةمان ناِرةزايى خؤمان لةو تةعديالتة دةربرِبين
بؤ ئةوةى بَيتة فشارَيكى طةورة هةم لةسةر عَيراقى , شاندان بكةنيخؤث  رَيكخراوةكان كؤمةَلطاي مةدةنى

ثةرلةمان ئيشَيكى , بؤ ئةوةى دواى جةماوةر بةئَيمة نةَلَين, هةم لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان, فيدِراَل
 .سوثاستان دةكةم, ئَيمة ئاطامان لَينةبوو, كرد

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة ئَيستا لةمةرحةلةى , يةكسةر ناضني بؤ موزاهةرة, اَلم رَيطاي ئيعتريٍِاز زؤرةبة, سوثاس كاك هيوا
ماددةيةك , ليذنةيةك دانراوة بؤ هةمواركردنى دةستوورى عَيراق بةثَيى خودى دةستوور, ديالؤط داين

ومةنى بؤ ئةمة ئةجن, ئةمة ئاليةتى بؤ دانراوة, هةية رَيطاى داوة هةندَى تةعديالت بكرَى لةدةستوور
, لةو ليذنةية دوو ئةندامى ليستى تةحالوفى كوردستانى تَيداية و, نوَينةرانى عَيراق ليذنةيةكى ثَيكهَينا

قابيلى ئةوةية , قابلى ئةوةية هةندَيكى قبوَل بَى, ثَيشنيارةكانى خستؤتة ِروو تا موناقةشةى لةسةر بكرَى
ئةطةر بينيمان طوَييان لة قسةكانى ئَيمة , نبةنسبةت ئَيمةوة رةئيى ئةدةي, هةندَيكى رةت بكرَيتةوة

ئةو كات بؤمان هةية بة ئسلوبَيكى , لةقسةكانى ثةرلةمانى كوردستان, لة راى طةىل كوردستان, نةطرت
من خؤم هيض فشارَيكم نةبيستووة لةاليةن ئةمريكا و / دوو, دميوكراتى ثَييان بَلَيني حةقى خؤمانة

ئةوةندةية ثِرؤسةى , لةسةر ئةو مةوزوعة, لةسةر سةركردايةتى سياسى, بةِريتانيا لةسةر طةىل كوردستان
جهودَيك هةية ئَيمة , هةندَى اليةن بةشداريان نةكردووة, سياسى عَيراقى كةم و كوِرى هةية لةعَيراقدا

بؤ ئةوةى ئةو اليةنانةى كة تا ئَيستا , كة ثَيى دةوترَى موصاَلةحةى وةتةنى, ثشتطريى لةو جهودة دةكةين
هةندَيك ثَيشنيارى وادةكةن , يان بةشداريان كردووة بةاَلم بةشَيوةيةكى تةواو نةبووة, شداريان نةكردووةبة

ئَيمة , ئةوةمان لةقسةكانيش رةتكردةوة, ثَييان واية ئةطةر ئةو تةعديالتة بكرَى باشرت دَيينة ثَيشةوة
لةبةشدارى , سةى سياسى دةكةينلة ثَيشخستنى ثِرؤ, لةاليةك ثشتطريى لة موصاَلةحةى وةتةنى دةكةين

بةَلكو دةبَى لةسةر ئةساسى , بةاَلم نابَى لةسةر ئةساسى مافةكانى طةىل كورستان بَيت, كردنى ئةو اليةنانة
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, كاك شَيخ اهلل ض رةئيةكت هةبوو, وةكو ثَيكهاتةى طةىل عَيراق, دابني كردنى مافةكانى ميللةت بَيت
 .فةرموو

 :َيخ اهللبةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم ش
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هيضيان , من ثَيم واية ئةو ماددانةى لةليذنةى هةمواركردنى دةستوورى عَيراق هةمواركراون
بةهيض ( 112, 13, 10, 11, 12, 3)بةدةستكارى ماددةكانى , لةبةرذةوةندى طةىل كوردستان نيية

ةبيدايةت بةكةمرتين ماف رازى بووين لةطةَل لةبةر ئةوةى ئَيمة ل, شَيوةيةك نابَى تةنازوىل لَيبكرَى
طةلَيك , بؤئةوةى رَيطا لة فةوزاو خراثكارى بطرَينت, حكومةتى عَيراقى لةثَيناو بةرذةوةندى طشتى

لةبةر , ض لةبؤ طةل و ميللةتى كورد دةمَينَيتةوة, ئةطةر لة كةمرتين ماف تةنازول بكةين, تةنازوملان كردية
هيض , وةئةو ماددة دةستووريانةى كةمافى طةىل كوردى تَيدا تةسبيت كرائةوة من بةثةسندى نازامن 

بةاَلم لةدةستوور هةموو شتَيكمان , بةاَلم لةقانونةكان دةتوانرَى دةستكارى بكرَى, تةنازولَيكى تَيدا بكرَى
 .سوثاس, ناتوانني جارَيكى تر دةستوور دابِرَيذينةوة, لةكيس دةضَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئةوة ئةطةر ئيجازةم بدةن رَيطا بةسةرؤك كوتلةكان ئةدةم , ئةطةر موناقةشة بكةين زؤر هةَلدةطرَى

 . كاك شَيروان فةرموو, قسةبكةن
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةو تةعديالتةى رةفزى هةموو ئ 1راثؤرتةكة لةماددةى , ئةطةر موالحةزةى راثؤرتةكة بكةين, بةحقيقةت

( ج, ل)ئةوة , (112, 101, 115, 111, 110, 111, 112)كة ثةيوةندى هةية بةماددةى , كردية
, ثةيوةندى بة نةوت و غاز, تيانيية كةثةيوةندى هةية بة دةسةاَلتى حةصِرى و دةسةاَلتى هةرَيم هةية

 .ئةمة يةك, ثةيوةندى هةية ئةوة رةفزَيكى موتَلةقة
, ئةوة ئَيمة بةشتَيكى طرنطى دةزانني, سى ئيتحادةوة كة هاتؤتة ناو دةستوورةوةبةنيسبةت مةجل/ دوو 

 .هاوَيشتوومةتةوة ناو تةعديالتةكة, هةندَى مواَلحةزات هةية موتةفيقمان هةبووة
ديسان ئةو تةعديالتةى كةهاتووة ثَيمان , بةنيسبةت سوَلتةى قةزائيى هةندَيك موالحةزات هةبووة/ سَييةم

 .كردووةدةوَلةمةند 
, رةنطة هةندَيكيان لةصاَلحى ئَيمة طةِراوةتةوة, بؤ بةعزَى مةواد, بةعزَى ئيعادةى صياغة بووة/ ضوارةم

, بؤية من واى دةبينم ئةو راثؤرتةى ليذان بةطشتى بدرَيتة تةصويت و, هةندَيكيان وةكو خؤى ماوةتةوة
 .زؤر سوثاس, بةغدا بؤ ئةوةى بنَيردرَيتة ثةرلةمانى, ببَيتة هةَلوَيستى ثةرلةمان

 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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, هةرضةندة ئةو راثؤرتة ضةندين موناقةشةى لةسةر بكةين, ثشتطريى لةرائيةكةى كاك شَيروان دةكةم
ت ماوة بؤ ئةو ضونكة هَيشتا كا, بةرةئيى من تونديشة, بؤية كاتى بؤ بِرؤَينني, خاَلَيكى لَي ناطؤِرين

بةيانى هةر طؤِرانَيك بووبَى ثةرلةمان , يةعنى ئَيمة ثةرلةمان دةبَى ئاطامان لةثشتةوةش بَى, مةسةلةية
بؤ , ثةرلةمان لةنطَيكى تَيدابَى, بةراستى لةاليةن قيادةى سياسى, رةفزى كردؤتةوة ئةوةش جَيبةجَى بكرَى

بيخةينة دةنطةوة و , ورت و درَيذى ثيََ نةدةينك, موناقةشةى ضى بكةين, ئَيمة ثشتطريى ئةوة بكةين
 .سوثاس, رةوانةى بكةين

 :بةِرَيز كرخى جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بَى , بَى تةئجيل 112بةِراستى ئَيمة لةضةندين دانيشتنى ثةرلةمان ئةوةمان دووثات كردؤتةوة كة ماددةى 
, زؤر ئةسبابيشمان باس كردووة, بةرذةوةندى طةىل توركمانى تيايةبَى تةعتيَل بِروات و زياتر , تةعةديل

يةك كةليمة داوامان كردبوو , 105بةاَلم من دةمةوَى مواَلحةزة بةشتَى بدةم لةتةعديلةكاندا لةماددةى 
ا تةنه, طؤِرَىهيض لة جةوهةرى مةوزوعةكة نا, (القوميات املختلفة)بكرَيت بة , (املكونات املختلفة)بطؤِردرَى 

 .سوثاس, وةك قةوميات, يئنانرتةمتبؤ ئَيمة زياتر ئي
 
 

 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِراستى حةقة لةهةندَى , ئَيمةش سةد لةسةد تةئيدى هةموو خاَلةكانى راثؤرتة دةكةين, ئةوةى راستى بَى
, ئاشوورى, هةية كة ثةيوةستة بة طةىل كلدانى يان بِرطة, هةندَى ماددة هةية, خاَل طوَى بؤ ئَيمةش بطرن

بؤ منونة ئَيمة موالحةزةمان هةية لةسةر , سريانى ئَيمة لةكاتى خؤشيا موناقةشةى زؤرمان كرد لةسةرى
سَى , ئَيمة كراوين بة دوو, هةروةها لةسةر ناوهَينانى ئَيمة ضني, ديباجةى دةستوورى هةميشةى عَيراق

كة براى بةِرَيزم  105سَييةم خاَل لة ماددةى , َى قبوَلى ئةو مةسةلةية بكةنوابزامن ئَيوةش ناب, بةشةوة
جا ثَيمان باشة , بؤضى القوميات بكرَى بةمكةوينات, ئَيمةش لةطةَل ئةوةين, كاك كرخى ئيشارةتى ثَيدا

ن لةسةر بةاَلم ئَيمة رةئيى خؤما, ئةطةر برادةرانيش موناقةشة نةكةن, ئةطةر رَيطا بدرَى موناقةشة بكرَى
 .سوثاس, ئةو راثؤرتة بدةين

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ديارة ليذنةكان بةتوانا و ثسثؤِر بوون, دةستخؤشيان لَيئةكةم, من هيض تَيبينةيةكم لةسةر راثؤرتةكة نيية
, ثَيشنيارةكةشم  ئةوةية, م هةيةبةاَلم من ثَيشنيارَيك, توانيويانة بةوردى وةاَلمى ئةو راثؤرتانة بنووسن

لةِرووى ئيداريةوة , يةكَى لةقؤناغةكان ئةوةية, بةقوناغ جَيبةجَى دةكرَى 112ئَيمة دةزانني ماددةى 
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ئةوةش بة , بطةِرَينةوة سةر شارى كةركووك, رَيكخستنى طةِرانةوةى ئةو قةزاو ناحيانةى كة هةن
ةمانى كوردستان راسثاردةيةك بةسةرؤكايةتى هةرَيم بؤ ثَيشنيار دةكةم ثةرل, مةرسومَيكى مجهورى دةكرآ

كةلةكاتى خؤى دةتوانن بة , بةتايبةتى بؤ جةنابى سةرؤك كؤمار ئاِراستة بكرَى, سةرؤكايةتى كؤمار
طةيشتة ئةو قؤناغةى كة شارى , ئةطةر هاتوو قؤناغةكانى تر نةبِرا و, مةرسومَيكى مجهورى دةتوانن

كة بة مةرسومَيكى مجهورى , ئةو راسثاردةية ثةرلةمان بيدات, ووى ئيداريةوةكةركووك رَيكبخرَيتةوة لةِر
, ئامادة باشييةك بؤ قؤناغى داهاتوو ئامادة بكرَى, ثَيشنيارى دووةمم ئةوةية, ئةو شوَينة بطةِرَيتةوة

يةكان ئامادة يان دةسةاَلتى عَيراقى  بةشَيوةيةكى طشتى بَلَيني لة ميد, كةواَلميان نةبوو ثةرلةمانى عَيراقى
ضونكة , ئامادة باشييةك بكرَى بؤ ئةو قؤناغة, باشييةكى باش ئامادةبكةن بؤ ئايندة نةك بةشَيوةى ئةوة

ض لة ئاستى هةرَيميدا طؤِرانَيك ضاوةِرَي , ئَيمة ئَيستا باش دةزانني عَيراق بةرةوة  قؤناغَيكى تر دةِروات
ض ئةوةية كة , ى رؤذئاواى ئةمريكا لةو هةرَيمةوة بَيتكة بةرنامةيةكى نَيودةوَلةتيية بةتايبةت, دةكرَى

بؤية بةثةلة , بةرةو عاقارَيكى تر بِروا, لةناوةخؤى عَيراقدا خةريكة نةخشةى سياسى بةرةو شتَيكى تر
ئةطةر , جارَيكى تر ئيدارةى كةركووك لةقؤناغى خؤيدا رَيكبخرَيتةوة, جارَيكى تر ثشتطريى لةوة ئةكةم

بةتايبةتى لةسةر , ةرضاوطرتنى ئةو ئاَلوطؤِرةى كةضاوةِرَى دةكرَى لةناوضةكة بكرَىقؤناغةكانى تر لةب
من ثَيم باشة ئةو دوو تةوصية , ئاستى نَيودةوَلةتى رةنطدانةوةى دةبَى لةسةر ئاستى ناوةخؤى عَيراقيش

 .سوثاس ,وةكو راسثاردةيةك ئاِراستةى سةركردايةتى سياسى كورد بةتايبةتى سةرؤكايةتى كؤمار بكرَى
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم ئَيمةش فةقةت ئةو رَيية دراوة بةو ثَيشنيارانة كةهاتوونة , خؤى قسةكانت بةجَينة, زؤر سوثاس
 .كاك عبدالرمحن فةرموو, نةك لةسةر هةموو دةستوور و ئةوانة, داوا كراوة هةموار بكرَى, ثَيشةوة

 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن
 .ؤكى ئةجنومةنبةِرَيز سةر

 : من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية بةكورتى, بؤ بةهَيز كردنى ئةو ثِرؤسةية
هةر لةئةمريكا و بةريتانيا و , ئةو اليةنانةى كةثةيوةنديدارن بةجَيبةجَى كردنى ئةو ماددةيةوة/ يةكةم

, هةبَى لةطةَليان ئَيمة هةميشة حيوارمان, من ثَيشنيار دةكةم ئَيمة فشارمان هةبَى, اليةنةكانى عَيراقى
نةوةكو بضني , لة رَيطا قانونيةكانةوة ئَيمة هةميشة ئةو مةسةلةية جبوَلَينني, لةِرَيطاي خاَلة قانونيةكانةوة

 .بةدياريةوة دابنيشني تاكو ئةوانةى بةرامبةرمان طرفت لةسةر ثرؤسةكة دروست بكةن
ليذنةكانى ئةمنى كة بِريارى سياسيشى  ,طةِرانةوةى ئاوارة, هةندَى طرفتى ناوةخؤى كةركووك هةية/ دوو

لةبةر , ليذنةيةكى هاوبةش زياتر موتابةعةى كةركووك بكات, بةاَلم ئةوة ليذنةيةكى سةريع بَيت, بؤ دراوة
 .ثِرؤسةكة زياتر بةهَيز دةكات, ئةوة ماَلى خؤمشان زياتر تؤخ نةكةين

ض , َيذ بةو ثسثؤِرانة بكرَى لةو مةسةالنةهةندَى ثسثؤِر هةية لة بوارى مونازةعاتى قانونى راو/ سَييةم 
بةِرَيزان ئةندامانى , ثَيشنيارَيكى ترم هةية, بؤ زياتر راو ثَيشنيار, بؤ بةهَيز كردن, ض ناوةخؤ, خارجى بَى
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لةبةر ئةوةى , تؤزَى تةوزحيامتان بؤ بدةن كة ئةوان ضيان كردووة, ئةجنومةنى نوَينةرانى بةغداد كة لَيرةن
كة مةسئوولةكةى ليستى , يةكَيك لةو ليذنانة ليذنةى صياغةية, ة لةبةغدا دروست بوونئةو ليذنانةى ك

 .سوثاس, ئةوان لةليذنةكان ئامادةبوون, بؤضى ئةو طرفتانة بةزؤرى دروست بووة, هاوثةميانى بووة
 :بةِرَيز بايزار ملكو ئوهان

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ناظَى مة, 6يان دةستوورَى ئيقليمَى كوردستانَى ماددة , 105اددة يان م, نسبةتة ناظَى دةستوورة عَيراقيا

الكلدان والسريان ), كوردستانَى هةروةك هةميشة عَيراقَى و, قةومى مة دةبَى هةروةك دةستوورَى بَى
 دةمج كرى, ض تارخيَى دة قةومَى نينة, يةعنى ناظَى دةمج نابَيـت, بَيت( واو)يةعنى ناظَى مة بة ( االشورينو

مة ناظَى خؤ ميتصوَل , سريان و ئاشوور, قةوميات توركمان و ئةرمةن, قةوميات كورد و عةرةب, دطةل يةك
 . سوثاس, بَى ئةوة مة هيض قةبيل ناكةين( االشور, السريان, الكلدان), دبَى

 
 
 
 
 

 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئةو راثؤرتانة خبرَيتة دةنطدان, 112هةم ماددةى , هةم تةعديالتى دةستوورى, ةممن ثَيشنيارى ئةوة دةك

 .ضونكة هةمووى يةك رةئينة لةسةرى زؤر سوثاس
 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
طةِرانةوةى , نةخوَيندؤتةوة ديارة باش قانونى دةولةى عَيراقى, دةربارةى ئةو ثَيشنيارةى باثري كامال كردى

بةَلكو دةسةاَلتى ثَيكهاتةى سةرؤكايةتى , تةنها دةسةاَلتى سةرؤك كؤمار نيية, ناوضة دابِراوةكان لةكةركووك
لةسوونة و شيعة و كورد , ثَيكهاتةى سةرؤكايةتى كؤمار وةكو ثَيكهاتةى شةعبى عَيراقيية, كؤمارة

 .سوثاس, ثَيكهاتووة دةبَى هةموواليةك رازى بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ومت ئَيمة لَيرة موناقةشةى ئةو خااَلنة دةكةين, ضونكة ئةمن رةدم داوة كاك عومسان, نوقتةى نيزام نةبوو
شةرح كراوة كة , ئةو مةوزوعة ضةندين جار لَيرة باس كراوة, كة ثَيشنيار كراوة بؤ هةمواركردنى

طةِراندنةوةى , ر قةرارَيك وةربطرى دةبَى بة ئيجماع بَىبؤ ئةوةى هة, سةرؤكايةتى كؤمارى عَيراق
ضةندين جار مام جةالل خؤى باسى كردووة هةندَى جار ئيعترياز لةاليةن , ناوضةكان بؤ هني و ئةوانة
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, جةنابت رةئيةكت طوت, البةال موناقةشة ناكةين تةواو بوو, يان لةاليةنَيكى تر بووة, تارق هامشى بووة
من داوا دةكةم , تةبيعى هةندَى شت لةناحيةى عةمةليةوة, دةخيةينة دةنطةوة, طوت ئةوةيش رةئيى خؤى

لةبةر ئةوةى مةسةلةن كردنةوةى مةكاتب هى سةفارات لةدةرةوة هَيشتا ثَيويستى , بِرَيك دةستكارى بكرَى
 .ئةمة يةك, رةفزى دةكةين, ئَيمة لَيرة تةوصية بكةين قابيلى نيية و, بةقانونة هني نةكراوة

ة و ثرؤذةى نةوتى ثَيدةَلَين ئيقرار كراو, تةبعةن ثرؤذةيةك لة بةغدا هةية, مةسةلةى نةوت و ئةوانة/ دوو
ئةطةر لةو ثرؤذةية وةكو قانون موافةقةتيش , نَيردراوة بؤ حكومةت لةاليةن ئةجنومةنى  وةزيرانةوة

ضونكة قانونةكة دةكرَى , َلةئةوة  قابيلى قبو, بةاَلم بةشةرتَيك تةعديالتى دةستوورى نةبَيت, بكةين
بَلَيني ئةوة دةستوور حةقى ئَيمةية قبوَلى , لةموستةقبل ئةطةر حةقمان خبؤن بطةِرَيينةوة بؤ دةستوور

يةك شةرتى تَيدابَى ئةوةيش , بةاَلم ئاماذة بةوة بكرَى ئةو ثرؤذةية بةقانون دةكرَى بةشةرتَيك, ناكةين
ضونكة بةوةى دَلنياميان هةبَى توزيع , تةنيا لةيةك شوَين دابَيت داهاتى نةوت نابَى مةركةزى, شةرح بكةين

بةاَلم ضؤنى بؤ بةغدا فةقةت لةيةك , واية, بةعةدالةت تةوزيع بكرَى, بةئيتييتاق تةوزيع دةكرَى, بكرَى
ئةطةر مةعاشتان نةدةينَى ض , مةترسى دةخاتة ئةوةى هةموو هةِرةشةمان لَيبكةن, شوَين كؤبكرَيتةوة

يةعنى داهاتةكان لةيةك شوَين كؤ نةبَيتةوة ئةوة دةبَى , ةهةر تةوزيعةكة بةشَيوةيةك بَينتب, دةكةن
هةردوو , يان لةهةموار كردنى ئةو ماددانةى كة هاتونةتة ثَيشةوة, ئيشارةتى ثَيبكرَى لةقانونةكة

, يةتى هةرَيموَينةيةك دةدةين بةسةرؤكا, راثؤرتةكة دةنَيرين بؤ ليستى هاوثةميانى كوردستان لةبةغدا
كَى لةطةَل ئةو راثؤرتانةية كة هاتووة وةكو تةوصية دةستى , نئةو اليةنانةى ثةيوةنديدار, سةرؤك كؤمار

خاَلى , بةكؤى دةنط قبوَل كرا, زؤر سوثاس, كَى لةطةَلدا نيية؟ فةرموون, بَلند بكات تكاية؟ فةرموون
دةستخؤشيان لَيدةكةين بؤ ئةو , كةينحممد شريف دة2سعدى و د2زؤر سوثاسى د, يةكةمان تةواو بوو

 .فةرموون, سوثاسيان دةكةين, هاوكارية كةكردوويانة
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 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – ستانعَيراق                         كورد – كوردستان  
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 ( 16)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1332\6\21رَيكةوتي  دوو شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 06)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/6/1332 رَيكةوتي دوو شةممة

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   11/6/0222رَيكــةوتي  رؤذي دوو شــةممةي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
بـةِرَيز   بـة ئامـادةبووني  , كوردستاني عَيراق بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    

, أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    بةِرَيز فرست , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (06)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجن, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (06)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
بةردةوام بوون لةسةر طيتتوطؤكردنى كاروضااَلكييةكانى ثةرلةمان بةبؤنةى تَيثةِربوونى دوو ساَل بةسةر  -1

 .1/6/0225كةمني دانيشتنى خوىل دووةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة ية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي دوو شةممة (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(06)دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت11/6/0222رَيكةوتي 

ن لةسةر طيتتوطؤكردنى كاروضااَلكييةكانى ثةرلةمان بةبؤنةى تَيثةِربوونى دوو ساَل بةسةر بةردةوام بوو -1
 .1/6/0225يةكةمني دانيشتنى خوىل دووةمى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان لة 

 .دانيشتنةكة داخراو بوو
 
 
 

 عدنان رشاد ميتس            (    كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 1332\6\21رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 02)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 21/6/1332 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   11/6/0222رَيكــةوتي  ةممةشــ ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (02)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَيييةكةمي ساَلي  ي خولي طرَيداني(02)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

 .خستنةر ٍِوو و طيتتوطؤ كردنى ثِرؤذةى بِريارَيك سةبارةت بة كةس و كارى ئةنيتال كراوان -1
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةرنامةي كار, كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوةبةناوي طةلي 
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ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي(02)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا11/6/0222

 .خستنةر ٍِوو و طيتتوطؤ كردنى ثِرؤذةى بِريارَيك سةبارةت بة كةس و كارى ئةنيتال كراوان -1
وةزيرى هةرَيم ) كاك سعد, (ةهيدان و ئةنيتالكراوانوةزيرى ش)سةرةتا بةخَيرهاتنى خاتوو ضنار دةكةين 

هةروةها بةخَيرهاتنى خاتوو ئةديسؤن دةكةين قونصوَلى بةريتانيا لة هةولَير كة , (بؤ كاروبارى ثةرلةمان
بَين لة شوَينى  كاك حممد فرج دةكةين, ةى مافى مرؤظيشداوا لة ليذنةى قانونى و ليذن, لةطةَلمان بةشدارة

, وةزيرى شةهيدان و ئةنيتالكراوان دةكةم داوا لة خاتوو ضنار, تهةبَيئةطةر ئيجازةتان , خؤيان دابنيشن
بؤ ئةوةى ئاطادار , ثَيش ئةوةى راثؤرتةكة خبوَيندرَيـتةوة, ؤذةيةزحيَيكمان بداتَى سةبارةت بةو ثرتؤزَى تةو

 .فةرموو, بن لة تةفصيالت و ثَيداويستى ئةوة

 

 

 

 
 :و ئةنيتالكراوانكاروبارى شةهيدان وةزيرى /بةِرَيز ضنار سعد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ؤذة ياسايةكى تر ئَيمة بَيني لَيرة قسة لةسةر ثر ,كة جارَيكى تر ئةو دةرفةتة رةخسا, زؤر سوثاستان دةكةم

كة ثةيوةستة بة ضارةسةركردنى كؤمةَلَيك كَيشةى كةس و كارى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان , بكةين
ؤمةَلَيك كَيشةى ياسايى هةية رؤذانة كةس و كارى شةهيدان و تةبعةن ك, بةشَيوةيةكى تايبةت

ئةمة مشوىل كةس و كارى كيمياباران و , ئةنيتالكراوةكان لةسنوورى ناوضةكانى خؤيان رووبةِرووى دةبنةوة
سةبارةت بةوةى كة ئةوانةى بةر , ثَيم واية بارزانييةكان و هةموو بادينان و هةموو ناوضةكان دةكات

يان توانيوة نة دةستةكان بووينة ةلةناوضة دوور, توون لة ناوضة طوند نشينةكان بووينةشااَلوةكة كةو
لةِرَيطايى مةحكةمة , لةِرَيطاى مةال و ثياوة ئاينيةكان كردوويانة ,بةشَيوةيةكى رةمسى عةقدى زةواج بكةن

ة بةِرةمسى كَيشةى ئةوان, كة كةسةكة بوويتة قوربانى, ئةمِرؤ كؤمةَلَيك كَيشةيان هةية, نةيان كردووة
ةسة لةسةر مةسةلةى وةر, نة لة مةحاكمئةوة كَيشةيةكى زؤرى بؤ دروست كردوو, عةقدى زةواجيان هةية

ناسنامةية , كَيشةيةكى تر كة هةية مةسةلةى نيتوسة, و دابةش كردنى ئةو ئةمالك و ئةوانةى كة هةيانة
دةستة لة ناوضةكان  ةئةوةى دوورئةوانةى كة بةر شااَلوةكة كةوتوون بةشَيوةيةكى رةمسى لةبةر

, ئةوان دةيانةوَى بة كةس و كارى مردى حيسابيان بكةن, نيتوسيان نةبووة, ناسنامةيان بؤ دةرنةهاتووة
, ئةوةش بوويتة موشكيلةك, بةاَلم لةبةرئةوةى نيتوسيان نةبووة بةشَيوةيةكى ياسايى, ببنة وارسى ئةوان

يجرائاتى موشةدةد هةية لةوَى تةكلييتَيكى زؤر و ماوةيةكى نازانن ضؤن ضارةسةرى بكةن لة حمكةمةكان ئ
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بؤ , ئينجا داِرشتنى ئةم ياساية بةديلة, ئةو  مةشاكيالتانةيان ضارةسةر نةبووة, زؤرة ديراسةت دةكةن
تةبعةن لة , ئةوةى ئةو كَيشة ياساييانةى ئةوان بةشَيوةيةكى تر لة مةحكام لةمةودوا ضارةسةر بكرَيت

ةمردوو لةوَى باسى ئةوة دةكات كة ئةوانة ب, َلَيك ياسا دةرضووة بةناوى ياساى مةفقودينكؤمة 1111ساَلى 
بةاَلم ديارة ئةو ياساية وةكو ثَيويست تةنيتيز , ى كة دةست نيشانى كردووةلة بةروار, حيساب دةكرَين

ى ضارةسةركردنى هةروةها لَيرةش هةر جَيبةجَي نةكراوة بؤ مةبةست, نةكراية لة ئيدارةى سلَيمانى ثَيشوو
بؤية وا بةبامشان زانى ثاش كؤمةَلَيك دانيشنت لةطةَل كةس و كارى ئةوان لةناوضةكانى , ئةو كَيشانة

 1111بِرياردا ئةو ياسايةي لة , هةروةها كؤبوونةوة لةئةجنومةنى وةزيران, بةتايبةتى كةالر و طةرميان
تةبةع بَيت لةمةودوا لةهةموو ناوضةكانى لَيرة لة ثةرلةمان بِريارى لةسةر بدرَيـت و مو, دةرضووة

بؤ ئةوةى هةوَل بدرَى ئةم كؤمةَلة كَيشةية , ات زياد كرايةجطةلةوة كؤمةَلَيك فةقةر, ردستانكو
ضارةسةر كردنى  يةؤذةبؤية هةدةف لةم ثر, بةشَيوةيةكى ياسايى و بةشَيوةيةى زؤر ئاسان ضارةسةر بكرَيت

 .زؤر سوثاس, ة رؤذانة رووبةِرووي دةبنةوةكَيشة ياسايةكانى ئةنيتالكراوةكانة ك
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

تةوزحيَيك بدة لةسةر , تكاية فةرموو, داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم راثؤرتةكةيان خبوَينةوة, زؤر سوثاس
 .فةرموو, ضؤنيةتى ئامادةكردنى راثؤرتةكةتان

 :عونى كمال سعيد بزازبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خوشك و برايانى ئةندامانى ثةرلةمان
كردارة , وسايد هاتووةرةطةزى و جينؤ رووبةِرووى سةركوت كردن و ثاكتاوىدواى ئةوةى طةىل كوردستان 

, لة ئةجنامدا طةىل كوردستان دةيان هةزار كةسى  قورباني دا, تاوانكارييةكانى بةناوى ئةنيتال و كيمياباران
ناضاريش , ئةوانةى مانةوة لة بنةماَلةكانيان ,بَيجطة لة دةربةدةر بوون, ندارشوَين بزر و بريو بة كوذراو 

وةكو ناسنامة و , بةزانيارى نادروست بةَلطةنامةى كةسةكانيان دروست بكةن, بوون بؤ مانةوة لة ذيان
دواى , بةَلطةنامةكانى باوكايةتى و هاوسةرطريى و نةسب و شتى تر, وةفات نامة و قةسام شةرعى و

خانى رذَيم و نةمانى دةسةاَلتى كةس و كارى ئةنيتالكراوان و شةهيدان رووبةِرووى طرفتى ياسايى روو
وَيراى قوربانيةكان و مةينةتةكان لةِرابردوو بةثَيى ياسا بةركارةكان رووبةِرووى لَيثرسينةوةى , بوونةوة

كة ئةمةش ثَيضةوانةي  ,جةزائيةكانى تر عَيراقى و ياسا بةثَيى ياساى سزادانى, ياسايش دةبوونةوة
دوور لة ِراستى بة , ضونكة دروست كردنى ئةو بةَلطةنامة ياساييانة بةزانيارى نادروست و, دادطايية

بةهؤى ئةو بارودؤخةى كة باَلى , بةَلكو لة ناضارى و لةترسى ذيانى خؤيان بووة, نيازَيكى خراث نةبووة
قوربانيانة و تَيكؤشةرانة لةجياتى رَيزلَينان و بةرز ئةو بنةماَلة , بةسةر هةرَيمى كوردستاندا كَيشابوو

كاتَيك دةيانةوَى بةَلطةنامةكانيان راست , ناطوجنَى رووبةِرووى سزا ببنةوة, راطرتنى قوربانيةكانيان
ضونكة ئةو دةستكةوتنانةى كة لة هةرَيمى كوردستان بةدةست هاتوون بةرى خوَين و رةجنى ئةو , بكةنةوة
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كورت كردنةوةى رَيطاى , مةبةستى كار ئاسانى بؤيانبةلةبةر ئةو هؤيانة و , ةيةو شةهيدان ىقوربان
, بؤ راست كردنةوةى ئةو هةَلة ياساييانةى كة لة بةَلطةنامةكانيان هةية, داواكارى موِراجةعاتةكانيان 

ومةتى حك, سزا نةدانيان لةسةر ئةو زانياريية هةاَلنة, بةمةبةستى طةيشتنيان بة مافى رةواى خؤيان و
بؤ ضارةسةركردنى ئةو حاَلةتانة و طَيِرانةوةيان بؤ , ؤذة ياسايةيان ئامادة كردهةرَيمى كوردستان ئةم ثر

بؤية داواكارين لة ئةندامانى بةِرَيزى ثةرلةمان ثشتطريى ئةو ثِرؤذةية بكةن و , مافى دروستى خؤيان
ئَيستاش , راوةكان و كيميابارانةوةيةلةبةرذةوةندى كةس و كارى شةهيدان و ئةنيتالك, دةنطى لةسةر بدةن

 .زؤر سوثاس, راثؤرتةكةمان بة زمانى عةِرةبى مامؤستا كاكة دةخيوَينَيتةوة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 العراق -اىل رئاسة اجمللس الوطين لكوردستان

 ر اللجنة القانونيةتقري/ م
لدراسة مشروع قرار حول ذوي املؤنفلني املقدم من قبل جملس وزراء  13/6/0222اجتمعت جلنتنا بتأريخ 

و املؤرخة يف ( 11)اقليم كوردستان و احملال الينا بعد القراءة األوىل له يف الربملان جبلسته االعتيادية املرقمة 
دم اللجنة و قد حضر االجتماع وزيرة الشهداء و املؤنفلني و بعد املناقشة و املداولة تق 02/5/0222

 :تقريرها و توصياتها بشأن املشروع بامجاع اراء احلارضرين و كما يلي
 .شروع مبدئيا ََان اللجنة القانونية تؤيد امل-1
الصادر عن  1111لسنة ( 3)حيث ان حمتوى القرار املقرتح ينص على توسيع مشول نطاق القانون رقم  -0

 .انون و ليس بقراربرملان كوردستان لذللك يفضل ان يكون التشريع بق
 .على ضوء ذللك تتم صياغة الديباجة و تنظيم فقرات مواده و تضاف بعض املواد القانونية األخرى اليه -3
 -:نقرتح أن تكون الصياغة النهائية املقرتحة للقانون كاآلتي -1

 0222لسنة )  ( القانون الرقم 
 :املادة االوىل

االبادة لى كافة شؤون ذوي الشهداء و املفقودين و املؤنفلني يف ع 1111لسنة ( 3)يسرى أحكام القانون رقم 
و البارزانيني و ضحايا األسلحة الكيميائية يف حلبجة و املناطق األخرى و املؤنفلني و  الكورد الفيلي)اجلماعية 

يتعارض مع مبا ال ( العراق -و اهلجرة املليونية اليت تلتها يف كوردستان 1111املفقودين خالل انتفاضة أذار 
 .0222لسنة ( 1)أحكام هذا القانون و القانون املرقم 

 :املادة الثانية
لذوي الشهداء و املفقودين و املؤنفلني املشمولني باملادة األوىل من هذا القانون احلق يف الطعن يف القرارات 

طلب اعادة تقويم وضعهم الصادرة حبقهم و الذي الينسجم مع القانون أعاله لدى احملاكم و اجلهات املختصة و 
 .إذ ظهر ما يثبت هذا القانون
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 :املادة الثالثة
ى كافة االشخاص ممن سجلوا أوالد املشمولني باحكام هذا القانون بأمسائهم من املسائلة القانونية و يعاد يعف

 .تسجليهم بأمساء والديهم الشرعيني بناءًًًً على طلب مقدم من ذي مصلحة او من االدعاء العام
 :دة الرابعةاملا

يعفى املشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم العدلية و رسم الطابع و الغرامة املنصوص عليها يف القوانني 
 .النافذة

 :املادة اخلامسة
 .على وزارة شؤون الشهداء و املؤنفلني اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 :املادة السادسة
 .اجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونو الوزراء على اجمللس 
 :املادة السابعة

 .ال يعمل بأى نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون
 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا ََ من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  :املادة الثامنة

ملشروع و رأي اللجنة بشأنه على اجمللس للمناقشة و ابداء الرأي راجني التفضل باإلطالع و عرض أصل ا
 .املناسب بصدده

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كؤبونةوةيةكى بؤ توَيذينةوة لةبارةى ثرؤذةى مافى كةس و كارى شةهيدان  13/6/0222ليذنةكةمان لة 
ومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان و دواى ئةجنامدانى كة لةاليةن ئةجن, و ئةنيتالكراوان ساز كرد

دا رةوانةى ليذنةكةمان  02/5/0222ى رؤذى (11)خوَيندنةوى يةكةمى لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة 
دواى طيتتوطؤ و , لةو كؤبونةوةيةدا كة بةِرَيز وةزيرى شةهيدان و ئةنيتالكراوان ئامادة بوو, كراوة

و ثَيشنيارةكانى خؤى بةكؤى بؤضوونى ئامادةبوانى بةم شَيوةية دةخاتة  راطؤِرينةوة ليذنةكةمان راثؤرت
 :ِروو

 .ليذنةى ياسايى بةشَيوةيةكى بنةِرةتى ثشتطريى ثِرؤذةكة دةكات -1
 1111ساَلى  3ناوةِرؤكى بِريارة ثَيشنيار كراوةكة بريتىية لة فراوانكردنى ضوارضَيوةى ياساي ذمارة  -0

 ..بؤية دةبَى بةياسايةك دةربضَى نةوةك بة بِريار, ستان دةرضووةكة لةاليةن ثةرلةمانى كورد
سرَيتةوة و بِرطةى مادةكانى رَيك خبرَيت و ولةذَير رؤشنايى ئةمةش دا ديباجةكة دةبَى سةر لةنوَى بنو -3

 .هةندَى مادةى ياسايى ديكةى بؤ زياد بكرَى
 :اكة بةم شَيوةية بَيتثَيشنيار دةكةين نووسينةوةى كؤتايى ثَيشنياركراو بؤ ياس -1

 0222ى ساَلى )  (ياساي ذمارة 
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 :ماددةى يةكةم
جَي بةجآ دةبَى لةسةر كاروبارى كةس و كارى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و ( 3)حوكمةكانى ياساى ذمارة 

ى لة هةَلةجبة و يكوردى فةيلى و بارزانيةكان و قوربانيانى ضةكى كيميا)ون بووةكان لة كوشتنى بةكؤمةَل 
و كؤِرةوة مليؤنيةكة لة كوردستانى  1111ئةوانةى لةراثةِرينى ئادارى و نى تر و ئةنيتال كراوان اناوضةك

هاو دذ  0222ى ساَلى  1بةشَيوةيةك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية و ياساى ذمارة , (عرياق دا ون بوون
 .نةبَى

 :ماددةى دووةم
 دةيانطرَيتةوة مافى تانةلَيداني ئةوانةى مادةى يةكةم ةكان و ئةنيتالكراوانوكةس و كارى شةهيدان و ونبو

لةطةَل ياساي سةرةوة ناطوجنَيت و ثَيشرت لةدادطا و اليةنة تايبةمتةندةكان  كة يارانةيان هةيةئةو بِر
دةرهةقيان دةرضوة و بؤيان هةية داواى سةر لةنوَى هةَلسةنطاندنةوةى بارودؤخةكةيان بكرَى ئةطةر هاتوو 

 .ر بووئةو مافة ديا
 :مادةى سَييةم

بةناوى خؤيان كردووة ئةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة  ةكانىهةموو ئةوانةى كة ناوى كوِر
, لةثرسيارلَيكردن دةبوورَين و سةر لةنوَى بةثَيى داواى ئةوانةى بةرذةوةنديان تياداية يان داواكارى طشتى

 .س دةكرَينودووبارة بةناوى دايك و باوكى خؤيان ناونو
 :مادةى ضوارةم

ل و هاتوو لةياساى كارثَيكراو ثووئةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة لةباجى داد و باجى 
 .دةبوورَين

 :مادةى ثَينجةم
و ئةنيتالكراوانة رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَى كردنى  نلةسةر وةزارةتى كاروبارى شةهيدا

 .ية دةربكاتحوكمةكانى ئةم ياسا
 :مادةى شةشةم

 ,.لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكانة حوكمةكانى ئةو ياساية جَيبةجَى بكةن
 :مادةى حةوتةم

 .كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يا بِريارَيك ناكرَى لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية هاودذ دةبَى
 :مادةى هةشتةم

دةخرَيتة وارى جَيبةجَى  (وةقايعى كوردستان)لةرؤذنامةى فةرميى ئةم ياساية لةرؤذى باَلوكردنةوةى 
 .كردنةوة

ؤذة رةسةنةكةو راى ليذنةى ياسايى لةبارةيةوة خبرَيتة ثردةخوازين دواى ضاولَيكردن و خستنةِرووى 
 .بةردةم ئةجنومةن بؤ طيتتوطؤ و ثَيشكةشكردنى راى ثَيويست لةسةرى

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
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 .كى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
 راثؤرتى ليذنةى مافى مرؤظ

 .بةناوى خواى بةخشندة و ميهربان
بؤ مافى , ؤذةى بِريارى ئةجنومةنى وةزيرانبؤ تاوتوَيكردنى ثركؤبووةو  11/6/0222ليذنةكةمان رؤذى 

ةم بةئامادةبوونى ئةو بةِرَيزانةى كة لةخوارةوة ناويان نووسراوة ئ, كةس و كارى شةهيدان و ئةنيتالكراوان
 :م ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستانثَيشنيارانةى خوارةوة دةخةينة بةردة

لةسةر داواى , هةموار كراو و 1110ى ساَلى (1)لةياساى ذمارة ( 53و 56)ثشت بة حوكمةكانى مادةى 
) ( لةدانيشتنى ذمارة , عَيراق -ئةجنومةنى نيشتيمانى كوردستان, ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان

 :دا بِريارى دةرضوانى ئةم بِريارةى خوارةوةى دا 11/6/0222رؤذى لة
هةموو بوارةكانى ئةنيتال و كَيشةو طرفتةكانى ئةنيتالكراوةكان  1111ى ساَلى (3)ياساى ذمارة -1

 .دةطرَيتةوة
طاى كةس و كارى ئةنيتالكراوةكان مافى خؤيانة بؤ طَيِرانةوةى بار و ناسنامةى مناَلى ئةنيتالكراوةكان رَي -0

دةبَى مناَل بةناوى باوك و دايكى شةرعى )بؤ طَيِرانةوةى ئةو مافة ئةساسانة كة , ى لةبةر بطرنيياسا
 (.خؤيةوة تؤمار بكرَى

ئةو كةس و خَيزانانةى كة مناَلي ئةنيتالكراويان بة مناَلى لةبارى كةسيةتى خؤيان تؤماركردووة لةبةر  -3
 .وةى ياسايى دةبوورَينبةرذةوةندى ئةوكاتى مناَلةكة لة لَيثرسينة

لةِرَيطاى داواكارى لةخودى , ئةو مندااَلنة سةر لةنوَى بةناوى دايك و باوكى خؤيان تؤمار دةكرَينةوة -1
 .يان داواكارى طشتييةوة, يان كةس و كاريان, مناَلةكان

 .ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران حوكمةكانى ئةم بِريارة جَيبةجَى بكات -5
 .ك ناكرَى كة لةطةَل ئةم بِريارة ناكؤك بَيتكار بةهيض دةقَي -6
 .جَيبةجَى دةكرَى (وةقايئعى كوردستان)ئةم بِريارة لةرؤذى باَلوبووةنةوةى لةرؤذنامةى فةرميى  -2

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يةن بةاَلم خاَلةكان لة نةصى ثِرؤذةكة لةال, تةبيعى مواَلحةزةكانت لة ليذنةى قانونيش هاتووة, زؤر سوثاس

بةاَلم ئةو مواَلحةزانةى كة دةبَى مناَل بةناوى دايك و , ليذنةى قانونى صياغةى دةكات, وةزارةتةوة هاتووة
 .فةرموو, وابزامن يةكدةطرَيتةوة, ئةوانة مواَلحةزاتى ضاكن, باوكى بكرَى

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ناوى قانونى مةفقودين لة حةمةالتى , دةرضووة 1111ساَلى  (3)قانونى ذمارة , فةرقةكةمان لةوةية
كة بِريارةكةش بةم , تةنها بِرطةى ياساي يةكةميان ثةيوةندة بةمةوة, دوانزة ياساية, ئيبادةى جةماعى

حلبجة الشهيد و , البارزانني, الفيلني كورد) تاليةالمالت احلتشمل احملتمالت القانون املفقودين يف )شَيوةية 
من ثَيم واية , يةعنى باسى ئةوة طؤِرينى ناوى مناَل كة تةبةنيية, ئةمانة دةطرَيتةوة (االنتفاظة, الاالنف
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لةسةر ناوى دايك و باوكى خؤيةتى , ئةو ياساية بةهيض جؤرَيك باس لة تةبةنى ناكات, طرفتةكة لَيرةية
 -11( )العامة لالمم املتحدةمعية اجل), رارَيكىبةَلكو ئَيمة دةبَى بؤ ئةمة ثشت ببستني بة قة, نةنووسرابَى

ئةمة قوةت ئةدا بةوةى جارَيكى تر ئةو منااَلنة لةسةر باوك , دةرضووة 1116/ كانونى يةكةم/ 3 له( 15
لةم قةِرارة سَى مادةيان ثةيوةندى بةوانةى كة مناَل دةبَى لةسةر , و دايكى شةرعى خؤيان بنووسرَينةوة

نابَيت مناَل ناو و جنسية و كةسيةتى قانونى , و دايكى خؤى بَيت لةريعايةتى باوك ,باوك و دايكى خؤى
ضونكة من ثَيم واية بؤ ئةوةى ناوى ئةو خةَلكانةى كة , ئيال ناوةكةى بطؤِرَى, بةناوى يةكَيكى تر بَيت

كة تةريقةكة , بةناوى خةَلكى ترةوة ناونووس كراون و كراون بة مناَلى ئةوان لةسةر تةريقةى تةبةنى
هيض كةس نابَى بةناوى خةَلكى , لة ئيسالمدا بةتةريقةيةكى هةَلة سةير دةكرَى, ئةصَلدا هةَلةيةخؤى لة 

, ئةو منااَلنةش مافَيكى شةرعى و قانونى خؤيانة, مادةم باوك و دايكى خؤى هةبَى, ترةوة تؤمار بكرَى
ئومةمى  معيةى عامةىئةم بِريارةى جة, بةاَلم من ثَيم باشة باشرتين شت كة ئَيمة ثشتى ثَي ببةستني

داواى طَيِرانةوةى مافى خؤيان بكةن لةسةر دايك و , كة ماف ئةدات بةو مناَلانة( 15 -11)موتةحيدة 
 .زؤر سوثاس, باوكى ئةصَلى خؤيان

 

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ر لة ئةطة, ئةو شتةى كاك حممد دةيَلَى, ؤذةكة خاَل بةخاَل خبوَينةوةئَيستا ئةصَلى ثر, زؤر سوثاس
, ئةصَلى ياساكة خبوَينةوة كاك عونى, دةتوانني موناقةشةى بكةين, موقتةرةحى ليذنةى قانونيدا نةهاتبَى

 .فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .سوثاس, ئةصَلى ثِرؤذةكة لةاليةن بةِرَيز كاك كريم بةزمانى كوردى دةخوَيندرَيتةوة

 :رى عبداهللبةِرَيز كريم حب
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بِريار
, ى هةموار كراو 1110ى ساَلى (1)لة ياساى ذمارة ( 53و  56)ماددةى ( 1)ثشت بةحوكمةكانى برطةى 

عَيراق لة  -مانى كوردستانئةجنومةنى نيشت, ةرَيمى كوردستانلةسةر داواى ئةجنومةنى وةزيرانى ه
 :بِريارى دةرضوواندنى ئةم بِريارةى خوارةوةيدا دا 0222/ /رؤذى ) ( دانيشتنى ذمارة 

 .هةموو بوارةكانى ئةنيتال و كَيشةكانى ئةنيتالكراوةكان دةطرَيتةوة 1111ى ساَلى (3)ياساى ذمارة  -1
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثاشان رةئيى ليذنةى قانونيش لةسةرى , ئةوة يةكةم بةعةرةبيةكةشى خبوَينةوة, بةسة كاك كريم
 .فةرموو, وةخبوَينة
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 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .املؤنفلني على كافة جماالت االنفال و قضايا 1111لسنة ( 3)يسرى القانون رقم  -1
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ددةيةكة دةبَيتة ما(3, 0, 1), ئةوة دةبَى بة قانون دةربضَيت, ئةوة ثَيويست بة تةصويت ناكاتن
بؤ ئةوةى دواتر راى , ؤذةكة خبوَينةوةماددةى يةكةمة لةجياتى يةكةمى ثرلةبةرئةوةى راى ليذنةى قانونى 

, ئةوة ئيزافةى راى برادةران زياد دةكةين, ئةطةر ثَيويست بة دةوَلةمةند كردنى كرد, ليذنةى مافى مرؤظ و
 .فةرموو

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو

 :املادة االوىل
االبادة على كافة شؤون ذوي الشهداء و املفقودين و املؤنفلني يف  1111لسنة ( 3)يسرى أحكام القانون رقم 

و البارزانيني و ضحايا األسلحة الكيميائية يف حلبجة و املناطق األخرى و املؤنفلني و  الكورد الفيلي)اجلماعية 
مبا ال يتعارض مع ( العراق -و اهلجرة املليونية اليت تلتها يف كوردستان 1111املفقودين خالل انتفاضة أذار 

 .0222لسنة ( 1)أحكام هذا القانون و القانون املرقم 
تةوسيعمان ثَي كرد , ؤذةكة كردييةمان لةسةر بِرطةى يةكةم لة ثرئَيمة لة ليذنةى ياسايى ئةو طؤِرانكار

هةروةها تةوزحيَيكى , مان ئيزافة كرد(مناطق االخرى)ة ئَيم, وعةكة باسى حةلبضة دةكاتصَلى مةشرلةئة
سةبارةت بة ماف و ئيمتيازاتى كةس و , زياترمان دايَى كة ثةرلةمانى كوردستان ياسايةكى تايبةتى دةرهَينا

كة , ةيةى ئيزافة بكةينقةرويستمان ئةو فة, 0222ساَلى ( 1)بة ذمارة , كارى شةهيدان و ئةنيتالكراوان
بةهيض تةعاِروزَيك , ئةويش تةتبيق بَيتة سةريان و, كراوة كة لةياساكة هاتووة و ئيصدارنةى ئةو بابةتا

 .زؤر سوثاس, لةطةَل بةندةكانى مادةكان نةبَيت لة ئةصَلى ثِرؤذةكة
 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى يةكةم
ر كاروبارى كةس و كارى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و جَي بةجآ دةبَى لةسة( 3)حوكمةكانى ياساى ذمارة 

كوردى فةيلى و بارزانيةكان و قوربانيانى ضةكى كيمياى لة هةَلةجبة و )ون بووةكان لة كوشتنى بةكؤمةَل 
و كؤِرةوة مليؤنيةكة لة كوردستانى  1111ناوضةكنى تر و ئةنيتال كراوان ئةوانةى لةراثةِرينى ئادارى 

هاو دذ  0222ى ساَلى  1بةشَيوةيةك لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية و ياساى ذمارة  ,(عرياق دا ون بوون
 .نةبَى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .فةرموو اددة موقتةرةحة ض ئيعترِياز هةية؟ليذنةى مافى مرؤظ لةسةر ئةو م
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة , يةعنى ماددةى يةكى دووبارة بكةينةوة, قانونةكة َيييلى ماددةى سئَيمة بةثَيويستمان نةزانى تةفاص

, يةعنى ثَيويست ناكات دووبارةى بكةينةوة, ئيرت ديارة ئةو حااَلتانة لة خؤ دةطرَيت, دةَلَيني ماددةى يةك
 .سوثاس, ئةطينا موتةفقني لةسةر ناوةِرؤكةكةى

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضةكى , ماددةى يةك زؤر بةرَيك و ثَيك و بة تةفصيلى نووسراوة, ذةى ثَيكردوةكو ليذنةى قانونى ئاما

يليةكان و بارزانييةكان و ةهةموو كوردة ف, ناوضةكانى تريش دةطرَيتةوة و, كيمياوى لةهةَلةجبة بوو ثَيشرت
لةطةَل بةشَيوةيةك , داكةيةك مليؤنةية وةيان كؤِرة, مةفقودن 1111ئةوانةى كة لة راثةِرينة مةزنةكةى 

كةس لةسةر موقتةرةحى ليذنةى , دا تةعاِروزى نةبَيت 0222ى ساَلى (1)قانونى رةقةم , ئةو قانونة
 .فةرموو, بةتةنيا سارة خان, قانونى قسةى هةية

 

 

 
 :ثريوت خضربةِرَيز سارا 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة لةسةر مشوىل , ايى زؤر باشةئةو داِرشتنةى ليذنةى ياس, هةر تَيبينيةكم هةية لةسةر ماددةى يةكةم

يةعنى كة , سةرؤكى ثةرلةمان ضةند جار داومة ئةو روون كردنةوة بةاَلم, يبادةى جةماعى نووسيوةئ
نة كةس و كارى وئةى بؤ منو, هةر ئيشارةت بة ضةكى كيميايى دةدرَى, ئيبادةى جةماعى باس دةكرَى

ضةكى كؤكوذى بَيت , بَيت مشوىل هةمووى بكات يةعنى ئةوة دةضَيتة كوَى؟ شتَيك, شةهيدانى قةاَلدزَى
ضونكة ئَيستاش هةر لةو ماوانةدا خةَلك هةية لة بوردومانى قةاَلدزَى منداَل كة ون بووة , بةطشتى باشرتة

, لةهةموو شوَينَيك هةية ,يةعنى هةية, كة وةختى خؤى لة قةاَلدزَى ئةنيتال كراوة, بةتازةيى دؤزراوةتةوة
 .زؤر سوثاس, يان شةهيدانيش دةطرَيتةوة, ايبةتة بةس بة ئةنيتالكراوةكاننازامن ئةو ياساية ت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو,  خاتوو ضنار ئةطةر هينَيك بَلَيت

 :وةزيرى شةهيدان و ئةنيتالكراوان/بةِرَيز ضنار سعد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يسرى القانون )دةَلآ , ةبيدايةتى ياساكة كة ئاماذةى ثَي دةكاتباسى ئةوة دةكات ل, وةاَلمَيك بؤ خاتوو سارة
كةواتة , شةهيدن ,يةعنى كةواتة ئةوانيش مةمشولن, (شهداءالعلى كافة شؤون ذوى  1111لسنة ( 3)رقم 
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بؤية شةهيدانى قةاَلدزَيش دةضَيـتة , مةفقودين و موئةنيتةلني ئينجا ناوى ئةوانى تر, ئةوانيش دةطرَيـتةوة
 .سوثاس, ئةوانيش دةطرَيتةوة, ئةوان بةشَيوةيةكى طشتىنيتاقى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بةاَلم مةناتقى موئةنيتةلني و مةفقودين هةموويان دةطرَيتةوة, نووسراية زةحايةى ئةسليحةى كيميايى

 ئةمة ئةطةر صياغةكةى ضاك, كة دةَلَيى شةهيد و مةفقود هةمووى دةطرَيتةوة, طةرميان و بادينان
ضحايا عمليات لوكذلك بالنسبة )يان بنووسرَى , بؤ ئةوةى تةفسريى غةَلةت نةكرَى, بكةنةوة كاك عةونى 

ئينجا , (االخرىاملناطق  حلبجة و فى مناطق االبادة اجلماعية و ضحايا عمليات االنفال و االسلحة الكيمياوية
و ضحايا )يةعنى بةم شَيوةية بَيت , ةبَيتئةوة باشرت د, دابنَيى( املفقودينو)موئةنيتةلةكة لةوَى البدةيت 

ئةوة , (عمليات االنفال و االسحلة الكيمياوية يف احللبجة و املناطق االخرى و املفقودين خالل االنتفاضة
على كافة  1111لسنة ( 3)حكام القانون رقم يسرى أ)ئَيستا ئةوهاى لَي دَيت , لةكة لةوَى زيادةةفةنموئ

و , (بارزاننيال و الفيلينيكورد )ودين و املؤنفلني يف عمليات االبادة اجلماعية شؤون ذوى الشهداء و املفق
ة سنة ناطق االخرى و املفقودين خالل االنتفاضاملحلبجة و نفال و االسلحة الكيمياوية يف ضحايا عمليات اال

, ئَيستاكة شاميلةوابزامن , (0222لسنة ( 3)رقم املالقانون , حكام هذا القانونمبا ال يتعارض مع أ, 1111
 .كاك شَيروان فةرموو

 
 :رىبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم مومكينة خيالفةكة لة , بزةبت ئةوةى جةنابت دةيَلَيى هاتووة, ئةطةر كوردييةكة خبوَينيةوة
 .زؤر سوثاس, عةِرةبيةكة بَيت

 :بةِرَيز بكر فتاح حسن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة , ئةوة هةمووى دةطرَيتةوة, بةِراى من ئةطةر وةبى ئةو ئيبادة جةماعيية بكةين بة جينؤ سايد
 .سوثاس, لةدةرةوة تا ئَيستا تةصوِر ناكةن كة جينؤسايد روويدابَى, جينؤسايد موشكيلةشى لةسةرة

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نورى
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ناوهَينانى يةكة بةيةكةكان باوةِر , كة كراوةتةوة ئةو تةوصيةي, جةماعى دةىكة تؤ وتت زةحايةى ئيبا
كة  0222ى (1)قانونى ذمارة , ضونكة ئَيمة خؤمان دةزانني لةقانونةكةى ثَيشرتيش, ناكةم ثَيويست بكات

زؤر بةِروون و ئاشكرايى بامسان كردووة و , زةحايةى ئيبادةى جةماعى كَين, تيايدا بامسان كردووة
زؤر , نيية ى تر تيكرار كردنةوةية كة زةروربوونى لةم ياساية وابزامن جارَيك, كامنان روون كردؤتةوةفيئة

 .سوثاس
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 :شكرية رسول ابراهيم3بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ندا كوردةكانى ئةوَىةبةِراستى ئَيستا لة سويد و لة هؤَل, منيش راى خؤم دةخةمة ثاَل راى كاك بكر
هةموو هةوَل و كؤشَيشيان ئةوةية كةوا ئةو ئيبادةى جةماعيية بةجينؤسايد , تى رَيكخراوى ضاكبةتايبة

لة كؤى  ىنزيكة, ئَيمةش كة ضووينة دةرةوةى واَلت, ان كردووةكاريشيان بؤ كردووة و ضاكيشي, ةمبَيتة قةَل
ن لةطةَل كرد و ئَيمة قسةما, بوو بة جينؤسايدى مةسةلةى كورد, ضل كةس تةوقيعى كرد,  كةس 311

ماعية و هةروةها لةبةرئةوة لةجياتى ئةو ئيبادة جة, ئَيستاش كارى ثَيدةكةن, لةالى خؤيان نووسيان
هةر ئةو ِرايةمان ضةسثاند كة ببَيتة , رؤذةى دةستوورى ئةوانة كةبوو بة دةستووئَيمةش لةناو ثر

 .زؤر سوثاس, جينؤسايد
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مانط بِريارى  01ئاِرا هةية كة , بةاَلم بَيى هني بكةى, دةتوانني بةكارى بهَينني, انة راسنتبةِراستى ئةو قس
ئةو ,  ؤذةيةكمان هةبَينتيةعنى دةبَى ثاش ئةوةى ثر, لياتةمةحكةمة دةردةضَيت دةربارةى ئةو عةمة

ئةطةر نا ئَيستا , تلة ثةرلةمانةوة بةجينؤسايد بناسرَي, هينة بةجينؤسايد لَيرة بةبِريارَيك دةربضَينت
هةتا  بةِرةئيى من ضاوةِرَي بكةين, بةاَلم بةشَيوةيةكى ئصوَلى تر بِرؤين, دةتوانني بيخةينة ناو هينةوة

ى يةكَيك لة ئةديلةكانى تازة ئَيمةش لةبةر رؤشناي, ؤذةيةك بينني لَيرةئينجا ثر, ار دةداتمةحكةمة قةر
بيكةينة , ياباران بة عةمةلياتَيكى جينؤسايد بيناسَيننيعةمةلياتى ئةنيتال و كيمكة , رى مةحكةمةيةاقةر

بؤ ئةوةى كة ئةو تاوانانة , لة مونةزةماتى ئومةم موتةحيدة, داواش بكةين لة جمتةمةعاتى دوةىل, بِريار
بةاَلم باشرت واية , دةشكرَى ئَيستا داخيلى بكةين, نلةكةمان بة جةرميةى جيؤسايد بناسَينبةرامبةر بةطة

دواتر قسة تةواو , طومتان ئةوةى قسةى دةكات ناوي دةنووسم, كو قيمةتى قانونى باشرت دةبَيتئةو كات تا
 .فةرموو كاك عونى, يةعنى قسة ناكرَينت, دةبَيت

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةسليحةى كيميايى بةس  مةبةستمان ئةوة بوو بةنيسبةت ,(و املناطق االخرى)ئَيمة كة ئيزافةمان كردية 
بةنيسبةت ئيبادةى جةماعى وابزامن ئيبادةى , ئةوة يةك, لة شوَينى تريش بووة ,لة هةَلةجبة نةبووة

, ئةوةى تر كةليمةيةكى ئينطليزيية, ئةو كةليمةيةكى عةرةبيية, جةماعى لةطةَل جينؤسايد هةمان ماناية
 .زؤر سوثاس, هةر ئةوة يةعنى وازحة

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئ
 .فةرموو كاك شَيروان, فةرقَيكى هةية كاك عةونى

 :رىبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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بزةبت لةياساي ذمارة , ئةو موستةَلاحاتانةى كة لَيرة هاتووة, ية(3)ئةو ياساية تةواوكةرى ياساي ذمارة 
لة ِرووى , كردنى ئةو ياساية لةِرووى مةساحةيةوةئَيستا ئةو ياساية فراوان كردنى جَيبةجَى , هاتووة( 3)

 .زؤر سوثاس, موتابق بن لةطةَل يةكرتى( 3)بؤية دةبَى ئةم ياساية و ياساي ذمارة , تةوحيدى ئةو ياسايةية
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةوة عةرةبةيةكةى وةكو من خوَيندم, لةكورديةكةى صياغةكةى باش هاتووة, وةكو كاك شَيروان باسى كرد
, دووبارة بيخوَينةوة بةو تةصَليحةى بؤ ئةوةى بيخةينة دةنطةوة, بةم شَيوةى كة باسم كرد, ضاكى بكةن

 .فةرموو
 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة االوىل

 نفلني يف عملياتعلى كافة شؤون ذوي الشهداء و املفقودين و املؤ 1111لسنة ( 3)يسرى أحكام القانون رقم 
ي و البارزانيني و ضحايا عمليات االنفال و األسلحة الكيميائية يف حلبجة و الكورد الفيل)االبادة اجلماعية 

( العراق -و اهلجرة املليونية اليت تلتها يف كوردستان 1111املناطق األخرى و املفقودين خالل انتفاضة أذار 
 .0222لسنة ( 1)لقانون املرقم مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون و ا

 

 
 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة ئةو ياسايانةى ثيًََشرت كارى ثَيكراوة هةَلبوةشَيتةوة و ياساي ذمارة , ئَيمة لةماددةى يةكةم ئةوةمان ئةوَى

ضونكة . ادوةرى بؤ دةربضَىضونكة ئةوةش هةر تةنيا بةوة دةكرَى كة بِريارَيكى د, جَيى بطرَيتةوة( 3)
ئةطةر ئةو ياساية هةَلنةوةشَيتةوة ئةوة كةس و , ئيدارةى ثَيشووى سلَيمانى ضةند ساَلة بةو ياساية دةِروات

 .زؤر سوثاس, كارى شةهيدان تووشى طرفت دةبنةوة
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَى ئةوة  (ام هذا القانونحكى نص يتعارض مع أال يتعامل مع ا), لة ئاخريةكةى لة نةصَيك هةية
كَى , مادةكة بة موقتةرةحى ليذنةى قانونى و بةو طؤِرانكاريانةى كة كرا دةخةمة دةنطةوة ,دةطرَيتةوة

بة كؤى دةنط , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل نيية, لةطةَليةتى دةستى بةرز بكاتةوة؟ فةرموون
ئةصَلةكةى خبوَينةوة ئينجا موقتةرةحى ليذنةى , دووةم فةرموو بِرؤ سةر ماددةى, مادةكة قبوَل كرا

 .فةرموو, قانونى
 :ابوبكر مصطفىبةِرَيز عبدالكريم 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة الثانية
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لذوى املؤنفلني ممن هلم مصلحة يف الطعن يف القرارات الصادرة حبقهم مبا الينسجم مع القانون أعاله لدى 
 .ختصة و طلب اعادة تقويم وضعهماحملاكم و اجلهات امل

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دووةم
كةس و كارى ئةنيتالكراوةكان كة بةرذةوةنديةكيان هةبَى بؤيان هةية لةالي دادطا تايبةتيةكان تانة لةو 

ت و داواى راست كردنةوةى بارةكة بِريارة بدةن كة لةبارةيانةوة دةرضوون لةطةَل ياساي سةرةوة ناطوجنَي
 .بكةن

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤ ئةوةى زياتر وازح , ئيعادةى صياغةمان كردووة, ئَيستا من دةقى ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى دةخوَينمةوة
 :بةم شَيوةية, بَيت

فلني و املشمولني باملادة األوىل من هذا القانون احلق يف الطعن يف لذوي الشهداء و املفقودين و املؤن :املادة الثانية
ة و طلب اعادة تقويم و القرارات الصادرة حبقهم و الذي ال ينسجم مع القانون لدى احملاكم و اجلهات املختص

 .هر ما يثبت هذا احلقضعهم إذا ظ
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, ةر موقتةرةحى ليذنةى قانونىليذنةى مافى مرؤظ هيض رةئيتان هةية لةس
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
كة , ئَيمة لَيرة زياتر ثشتمان بةستووة بة ماددةى هةذدة لةبِريارى ئةجنومةنى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان

ئَيمة لةطةَل ئةوان يةعنى تةنها هينةكةى , مناَل دةبَى بةناوى دايك وباوكى شةرعى خؤى تؤمار بكرَى
 .سوثاس, ئةوةية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ديارة تةئكيدة, هةر ثَيويست ناكات ئيشارةتيشى ثَي بدةين, ئَيمة لَيرة يةكسةر ئةو حةقمان داوةتَى

حةقيان هةبَيت تةعن لةو قةرارانة بدةن كة دذى خؤيان , دةسةاَلتى خؤمانة داومانة كةس وكارى شةهيد
كاك حامت و , كةس موالحةزةى هةية, يةعنى ئةوة هني ناكاتن, طةَل ئةو قانونةش ناطوجنَىلة, دةرضووة
 .كاك حامت فةرموو, تةواو, كاك عمر

 :بةِرَيز حامت حممد جان 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ر كة ئةو ضةند ياسايةى ثَيشنيا, من ثَيش هةموو شتَيك سوثاسى وةزارةتى شةهيدان و ئةنيتالكراوان دةكةم
بؤ خزمةتى , سوثاسى ثةرلةمانيش دةكةم كة بةم شَيوةية تةئكيد لة ياسايةك دةكات, كردووة بؤ ثةرلةمان

لَيرة بةحقيقةت خاَلةكان راستة لةبةر ئةوةى , كةس وكارى شةهيدان و ئةنيتالكراوان و ونبووةكان
ةوة سةر ناوى باوك و دايكى ئَيستا بطةِرَين, طةِرانةوةى ئةو مناَلةنة كة ثَيشرت لةسةر ناوى كةسانى ترة

يةكيان لةوانة كةبةحةقيقةت لةو , بةاَلم وابزامن دوو خاَل لةخاَلةكانى تر ئيشارةتيان ثَيداوة, خؤيان
يان دوو كوِرى بةجَي ماوة و , يان دوو كضى, يان كوِرَيكى, كة خةَلكَيك تةنيا كضَيكى, منوونانةمان زؤرة

ئةوة شتَيكى مةشروعة و جَيطاى دخلؤشيية و , ؤيةكى ناوى نووسراوةيان مام, ئَيستا لةسةر ناوى خاَلؤيةكى
بةَلكو كؤمةَلَيك , ضونكة هةر ئةوة نيية كة ناوةكةى ئيعادة بكاتةوة, كة جارَيكى تر ئيعادة بكرَيتةوة

 .ئةمة يةك, ئيستا ئيعادة دةبَيتةوة بؤ ئةو منداَلة, كة هى باوكى خؤى بووة, ئيمتيازاتيشى بؤ دةطةِرَيتةوة
, ئاطامان لة كَيشةى هةبووة, بة حوكمى ئةوةى ئَيمة زياتر لة ناو قةزيةى ئةنيتالةكان بووينة/ دوو 

, بةحوكمى ئةوةى كة  دوورى شاربووينة, بنةماَلةى ئةوها هةبووة كة بةحةقيقةت دة سةر خَيزان بووة
, مارة بِرين و ئةوانة نةكرايةالى حاكم بَلَيني , حوكمةتى ئةوكات مةجاىل ثَينةداوة, لةمةنتيقةيةك بووينة

, كة شةهيدى بووة, يةعنى ثياو هةية دة سةر خَيزانى هةية, يةعنى مناَلةكانيشيان هيضيان هةويةيان نيية
, كةناوى فالن كةس كوِرى فالن كةسة, هةويةكى شةخصى نيية, كوِر و كضى يةك مناَليشى شةهيد نةبووة

جا ئةمة , يان هى ئةو باوك و ئةو دايكةية, ئةو ذنةية, ةو ثياوتاكو بَلَيى ئةوة هى ئ, يةعنى هةويةى نيية
 .زؤر سوثاس, دانيشتنَيكى زؤر طرنطة و جَيطاى دَلخؤشكةريية

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عومةر, يةعنى هيض مواَلحةزةيةكت نةبوو كاك حامت

 :على بةِرَيز عمر عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

راستة لةمادةى دوو , رةئييةكى قانونى بوو, م واية ئةو رةئييةى كة طوَلناز خان ثَيشرت ثَيشنيارى كردمن ثَي
بةاَلم ئةطةر ئَيمة , حةق دراوة بةكةس و كارى ئةو شةهيدة سةر بةرزانة كة تةعن بدةن لةو قةراراتانة

ئةوة , ى قانون تةحديد كراوةبطةِرَيينةوة ئةو قةراراتانة هةمووى حةقى تةعنى بة مودةى خؤى بةطوَيرة
بةنيسبةت هةندَى قةرار كة , بةنيسبةت حوجةجةوة, مودةى قانونيان تَيثةِريوة بووينة قانونى موكتةسةب

لةبةر ئةوة كةس وكارى شةهيدةكان جارَيكى تر بؤيان نيية تروقى تةعن بةكار , لة مةحاكيم دةرضووبَى
يان ئةو , يان ئةو حوجةتانة, بَلَى ئةو قةراراتانة, بَيت وةها باشرت بوو لَيرة بةنصَيكى صةريح, بهَينن

ئةمة بةسةر ئةمانة جَيبةجَى , و( وال يعمل به), قةرارانةى كة لةمةحاكيم دةرضوونة ئيبتاَل بووينةتةوة
 .سوثاس, ئةمة راست كردنةوةى ئةو بِرطةية دةبَيت, دةبَيـت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ال يعمل بأى نص قانونى ), مادةى حةوتةم خبوَينةوة بزانة ض نووسراية, وةكاك عومةر من جوابت دةدةمة
 .فةرموو, يةعنى ماناى واية تؤ ئَيستا ئةو حةقةى تازةت داوةتَى, (حكام هذا القانونأو قرار يتعارض مع أ
 :على بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو قةرارانةى كة لة , ئةو قانون و قةرارانةى كة ثَيشرت دةرضووة يةعنى, (ال يعمل بأى نص او قرار)دةَلَى 

, ئةمة مشوىل ئةوة ناكات, نةك ئةو قةرارانةى كة لة مةحاكيم دةرضوو بَيت, سوَلتةى تةشريعى دةرضووة
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, بةاَلم با كاك عونى قسة بكات, من ثَيم واية مشول دةكات

 :عونى كمال سعيد بزاز بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سابت , يةعنى حاالتى قانونى هةية حيسابى دةرجةى قةتعى كردية, ئةصَلةن هةدةفى ثرؤذةكة ئةوةية
يةعنى , تةعنى لَي نادرَى بةثَيى ئةو قانونةى مةجاىل ئةوةى دةدةينَى كة تةعنى ثَي بكرَى, بووة

ئةو حةقةى دةداتة ئةو كةسانةى كة قةراراتى مةحاكم , ثةرلةمانةموشةِرعني كة , مةوزوعةكة ئةوةية
يةعنى , بةطوَيرةى ئةو قانونة مةجاىل تةعنى بؤ كراوةتةوة, دةرضووة و دةرجةى قةتعى وةرطرتووة

يةعنى ئةصَلةكة دةطةِرَيتةوة جَيطاي , دةتوانَى وةزعى خؤى تةقويم بكات لةطةَل حاَلةتى حةقيقى خؤى
هةتا ئةطةر دائريةيةك , قانونة تةعن دةكات و موِراجةعةى ئةو قةراراتانة دةكاتبةثَيى ئةو , خؤى

 .سوثاس, هةتا ئةطةر دةرجةى قةتعيشى وةرطرتبَى, ئةوة ضاكى دةكات, مةعلوماتَيكى غةَلةتى دابوو
 :رىبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

سقوفى زةمةنى عادةتةن دادةنرَى بةنيسبةت قةراراتى , ردىئيزافةتةن لةسةر ئةو قسانةى كة كاك عونى ك
مةجاىل , ض بةنيسبةت قةرارات كة عيالقةى بة حوجةج هةية, مةحاكم و بةنيسبةت قةراراتى دةوائري

ئَيستا ئةم قانونةش بة قانون ئَيمة ئةو , بةاَلم ئةو سقوفة زةمةنيية بة قانون دائةنرَى, تةعن نامينَى ئيرت
, كة حةقى تةعنى هةبَيت دووبارة بةنيسبةت ئةو قةراراتانةى كة ثَيشرت دةرضووة, حةقةى ئةدةينَى
بةاَلم ئةوةى لَيرة هاتووة سةقف زةمةنييةكة زياتر مةفتوحة بؤ , ئةوةى تريش بةقانونة, ئةوةش بةقانونة

 .زؤر سوثاس, ئةوةى كةس و كارى شةهيدان و ئةنيتالكراوان دووبارة ئستييتادة وةربطرن
 :حممد فرج امحد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
يةعنى ئةو كةسةى ناوى , ئةطةر يةكَيك ثَيى موستةفيد بووة, اراتانةى كة ثَيشرت دةرضووةئةطةر ئةو قةر

ئةبَى بؤى , ئةو مناَلةى كة ئَيستا تةعن لةم قةِرارة ئةدات, ئةو مناَلةى نووسيوة ثَيى موستةفيد بووة
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, يان تةعويزى ئةدرَيتةوة, ئةم حةقةى لَيئةسَيندرَى, سةى كة ثَيي موستةفيد بووةئايا ئةو كة, بطةِرَيتةوة
 .سوثاس

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة , دةطةِرَيتةوة بؤ سةر ئةحكامى عامةى قانونى مةدةنى, ئةوةى كة كاك حممد فةرج باسى لَيوة دةكات
بةاَلم , وتووة حةمتةن دةتوانَى داواى تةعويز بكاتةوة بةثَيى قانونى مةدةنىئةو كةسةى كة زةرةرى ثَي كة

ئينجا هةر ئيلتيزاماتَيك , موهيم لةمةوزوعةكة ئةوةية وةزعةكة تةصحيح بَيت و حةقيقةتةكة بطةِرَيتةوة
ةو بَيجطة لةوةش موساعةدةى قانونى لةطةَل ئ, تةرةتوب دةكات بةثَيى قانونى مةدةنى ضارةسةر دةكرَى

زياتر عقوباتى جةزائيان لةسةر , مةبةستةكة زياتر ئةوةية, كةسانة ناكرَى كة ئةو مةعلوماتانةى داية
 .سوثاس, نةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ينسجم مع هذا )يةعنى بنووسرَى , كام ئةعال, (الذى الينسجم مع القانون االعلى)كاك عونى هينَيك هةية 

باملادة االوىل من هذا القانون  فقودين و املؤنفلني املشمولنيشهداء واملاللذوى )ةَلَى لةمادةى دووةم د, (القانون
والذى ال ينسجم مع القانون )لَيرة لة موقتةرةحى ليذنةى قانونى , (حق الطعن يف القرارات الصادر حبقهم

ئيشكال دروست , بَيت بؤ ئةوةى وازح, (9111لسنة ( 3)الينسجم مع القانون رقم )دةبَى بنووسرَى , (االعلى
 .فةرموو, بؤية بيخوينةوة بةكوردي و عةرةبيةكة تكاية, نةبَيت

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :املادة الثانية
لذوي الشهداء و املفقودين و املؤنفلني و املشمولني باملادة األوىل من هذا القانون احلق يف الطعن يف القرارات 

ة و طلب اعادة تقويم و ضعهم إذا ادرة حبقهم و الذي ال ينسجم مع القانون لدى احملاكم و اجلهات املختصالص
 .هر ما يثبت هذا احلقظ

 :بةِرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دووةم
نطرَيتةوة مايف تانة لَيدانى كةس و كارى شةهيدان و ونبووةكان و ئةنيتالكراوةكان ئةوانةى مادةى يةكةم دةيا

ئةو بِريارانةيان هةية كة لةطةَل ياساي سةرةوة ناطوجنَيت و ثَيشرت لة دادطا و اليةنة تايبةمتةندةكان 
دةرهةقيان دةرضووة و بؤيان هةية داواى سةرلةنوَى هةَلسانطاندنةوةى بارودؤخةكةيان بكرَى ئةطةر هاتوو 

 .ئةو مافة ديار بوو
 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكى ئ
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 .فةرموو, قسةت كرد كاك عومةر
 :على بةِرَيز عمر عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةى , يةعنى تةنيا كةس و كارةكانى حةقى تةعنيان هةية, (لذوى الشهداء و املؤنفلني و املفقودين)لَيرة 

نَيكى بؤى هةبَيت هينَيكى با ئيديعاى عام هي, يان مةحجور بوون و كةس وكاريان نةماوة, ئةوان كة قاصرن
 . سوثاس, يةعنى حةقى تةعنى بدات, بدات

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .سوثاس ,(يقدم ملصلحة او االعاء العام)لةمادة سَي باسى لَيكراية , ديارة كاك عومةر ثةلةى لَي دةكات

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةستى , كَى لةطةَل نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَليةتى, ةنطةوةماددةى دوو دةخةمة د
تةبعةن كاك , فةرموو بِرؤ سةر مادةى دواتر, بةكؤى دةنط مادةى دوو قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

ذنةى دوايى ثَيشم طوت رةئيت ضيية لةسةر مادةى لي, حممد فرج راثؤرتى ليذنةى مافى مرؤظى خوَيندةوة
بةاَلم ثَيشرت رةئى خؤى , رةنطة من ثةلةم كرد بى, بةاَلم مادةكةى نةخوَيندةوة, ئةويش قسةى كرد, قانونى

من ثَيم وابوو موافقة , كة قسةى نةكرد, دةيتوانَى بَلَى من موقتةرةحى خؤم جارَيكى تر خبوَينمةوة, طوت
, واية تةمةسوك بة رةئيى خؤت بكةىبةاَلم دةب, تةصويتيشى لةسةر كرا, لةسةر راى ليذنةى قانونى

 . فةرموو, مادةى سَي ئَيستا خبوَينةوة, ئةوة نةبَى نةت خوَينديتةوة, ثَيشرتيش خوَينديتةوة
 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :املادة الثالثة

ية و يعاد تسجيلهم بأمساء والديهم يعفى كافة األشخاص و عوائل املؤنفلني بأمسائهم من املسائلة القانون
 .الشرعيني بناءََََ على طلب مقدم من ذى مصلحة أو من االدعاء العام

 :بةرَيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :مادةى سَييةم
َين هةموو ئةوانةى كة ناوى منداَلةكانيان حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة لة ثرسيارلَيكردن دةبووردر

و سةرلةنوَى بةثَيى داواى ئةوانةى بةرذةوةنديان تَيداية يان داواكارى طشتى دووبارة بةناوى باوك و دايكى 
 .خؤيان ناونووس دةكرَينةوة

 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئَيستا , ا ثَيش ئيديعاى عامئيزافة كر( من), عةوائيلمان البرد, ئَيمة لَيرة بةس ئيعادةى صياغةمان كردية
 :بةم شَيوةية, راى ليذنةى قانونى دةخوَينمةوة

يعفى كافة األشخاص ممن سجلوا أوالد املشمولني باحكام هذا القانون بأمسائهم من املسائلة  :املادة الثالثة
 .االدعاء العام القانونية و يعاد تسجيلهم بأمساء والديهم الشرعني بناءًًًً على طلب مقدم من ذي مصلحة أو من

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةموو ئةوانةى كة ناوى كورةكانيان ئةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة لة : ماددةى سَييةم
, ى طشتىثرسيارلَيكردن دةبوورَين و سةرلةنوَى بةثَيى داواى ئةوانةى بةرذةوةنديان تياداية يان داواكار

 .دووبارة بةناوى دايك و باوكى خؤيان ناونووس دةكرَين
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, تَيطةيشتني جةوهةرى ئةو بِريارة دوو شتى موهيمى لة خؤ طرتووة, ئَيمة كة سةيرى ئةو بِريارةمان كرد

, ئةو خةَلكانة ئازاد بكرَين/ دوو, دايكى خؤيان يةكَيك ئةوةية ئةو مناَلأنة بطةِرَينةوة سةر ناوى باوك و
ئةوانة ببورَين و ئةوانةش , يةك بِرطة نيية, بؤية ئَيمة ئةوةمان كردووة بةدوو بِرطة و جيامان كردؤتةوة

يان , ئةو خَيزانانةى كة مناَلة ئةنيتالةكان, ئَيمة وامان لَيكردووة, بةناوى باوكيان تةسجيل بكرَين
لَيثرسينةوةى ياساييان لةطةَل , لةبةر بةرذةوةندى ئةوكاتة, مناَلى خؤيان تؤمار كردووةبزربووةكان بةناوى 

ئةوةمشان زياد , ئةو مناَلانةش سةر لةنوَى بةناوى دايك و باوكى خؤيان تؤمار بكرَين, نةكرَى و ببورَين
يان لةسةر داواكارى , ووينةضونكة مناَلةكان ئَيستا طةورة ب, يان لةِرَيطاى داواكارى خودى مناَلةكان, كردووة

 .سوثاس, بوويتة دوو بِرطة لةالى ئَيمة, يان لةسةر داواى داواكارى طشتى, كةس وكاريان
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .كاك جعيتةر فةرموو, ناوةكان دةنووسم, باشة داواى قسةيان كردووة
 :معروف ىمصطف بةِرَيز جعيتر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
هاتن بؤ , 9111كةسةى كة دةرضوو لةدةست كيميابارانى هةَلةجبةى شةهيد لةساَلى  كاتى خؤى ئةو

بَى كةس , هةمووى ون بوون, لَيرة ذمارةيةك لةو مناَلانة كةوتنة مةنتيقةى موصَل, مةنتيقةى هةولَير
, بوونكابرايةك هات كة بةخَيوى كرد, دووَيكيان لة مةنتيقةى قةصرؤكن, ئةو مناَلانة ئَيستا يةك, بوون

ئةم كوِرة خؤى , جا سَى ساَليشة ذنى بؤ هَيناوة و دوو مناَليشى هةية, هاتة موراجةعةم كة من لةوَى بووم
ضونكة كةسى نةماوة و خؤشى ناوى , هةَلةجبةييةكان قبوَليان نةكرد, ناردمان بؤ الى هةَلةجبة, ناناسَيتةوة

َين بةجَيماون و خةَلك لة رَيى خودا بةخَيويان كاتى خؤى لة هةندَى شو, لةم شَيوانة زؤرن, خؤى نةدةزانى
دةَلَى راستة ئةوة هةَلةجبةيية من لة ِرَيى خوا بةخَيوم , بةس ئةو كةسةى بةخَيوى كردووة, كردووة
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ئَيمة دووجار ناردمانة هةَلةجبة كةس و كارى , هةتا فَيرى بادينى بووة و سؤرانيةكةش باش نازانَى, كردووة
ئةي ئةوانة , لةهةَلةجبةش هةية, ئةم نةوعة هةية لة ئَيرانيش هةية, ةرى نةطرتكةس و, خؤى نةناسيةوة

 .زؤر سوثاس, ضيان لةطةَل دةكرَى
 :ركىةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةويش كة , كة بةداخةوة كاك حممد تةوزحيى نةكرد, ثشتطريى لةليذنةى مافى مرؤظ دةكةم لةخاَلَيك

, يةعنى ئةو مادةية باسى ئةوةى دةكات, (لةبةر بةرذةوةندى ئةوكاتة)ئةويش , ةكتان ئيزافة كرديةبِرطةي
ئةو , ئيعيتا كردن لة لَيثرسينةوةى ياسايى بؤ ئةو كةسانةى كة هةندَى كةسيان بةناوى خؤيان كردية

, و ئةنيتالكراوةكان بةمةبةستى يارمةتيدانى منداَلى شةهيدان, ئيعيتاية دةبَى تةنها بؤ ئةو كةسانة بَيت
لةبةر ئةوةى هةندَى جار ئةو شتة , يةعنى واتة حسن نيية بَيت, بةمةبةستى هاوكارى كردنيان بَيت

بؤية من ثَيشنيار دةكةم لةو مادةية ئيزافةى , بةمةبةستى هاوكارى و يارمةتي دان نيية, ئةجنام دةدرَيت
تةواو , و( حبسن نية)بَلَيني , (هذا القانون بأمسائهمشمولني بأحكام امليعفى كافة االشخاص مما سجلوا أوالد )

.زؤر سوثاس, بكرَى





 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةَلَى دةبَى , هةروةها كاك فرستيش هةمان موالحةزةى هةية, ئةو موالحةزةى كاك سةردار زؤر بةجَيية
القانونية اذا  ن املسائلةون معهم ميعفى ذوي املشمولني بأحكام هذا القانون و املتعاون)هينَيك زياد بكرَى 

كاك عةونى ئةوة , هةمان رةئيى كاك سةردارة ,...(معلومات غري صحيحةللجهات الرمسية كانوا قد تقدموا 
 .فةرموو طوَلناز خان, لةالتان بَيت

 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم , ة زيندوون و ئَيستا بةدواى ناسنامةى خؤيان دةطةِرَينئَيمة لةو بِرطة باسى ئةو مناَلانة دةكةين ك
يان دايك و , ضونكة تؤمار نةكراون, مناَلَيكى زؤرمان هةية ئةنيتال بووينة و تيا ضووينة و ناسنامةيان نيية

بؤ ئةو مافانةى كةئَيستا ئَيمة بةذمارة لةطةَل , بؤ ذمارةى شةهيد, باوكيان زواجى مةدةنيان كردية
 .سوثاس, كارَيك بكرَى ئةو مناَلة ونبووانةش تؤمار بكرَين لةبارى شارستانى, ةكانيان قسة دةكةينواريس
 :ناصح غفور رمضان3بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, ئينجا ئةوان بةبِرطةيةك, من ثَيم واية صياغةى مادةكة بة كوردى لةجَيى خؤى نيية, ثَيش هةموو شتَيك
بةاَلم , ضؤن ليذنةى مافى مرؤظ ثَيشنياريان كرد منيش صياغةكةم بؤ ديارى كردووة يان دوو بِرطة وةكو
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ئايا ئةو مادةية ئةو عةرةبانة , دوو خاَل هةية دةمةوَى باسيان بكةم, ثَيش ئةوةى باسى صياغةكة بكةم
من , ةضونكة هةية عةرةبة منداَلى كوردى تةبةنى كردوو, دةطرَيتةوة كة منداَلى كورديان تةبةنى كرد

ئايا ئةم ياساية , وتوويانة كة ئةوة مناَلى كوردة, دوانَيك دةناسم لةكةركووك ئةوةيان كردووة و, يةك
ئةمة , خةَلكى كوردستان تا ئَيستا هةية خةَلكى كوردستان نيية, يان نايانطرَيتةوة, ئةوانةش دةطرَيـتةوة

ئةوان ضيان بةسةر دَيت؟ , ن دايك وباوكيان كَييةئةو مناَلانةى نازان, ئاماذةى ثَيكرا, خاَلى دووةم, خاَلَيك
, ئايا ضيان بؤ دةكرَى؟ ض ناوَيكيان لَي ئةنرَين؟ يان ئةوانةى بةثَيضةوانةوة, لةو فةِرزةنا داواش بكةن

, يان لةاليةن توركمانةوة بَيت ,ض لةاليةن مةسيحيةك بَيت, تةبةنى كراون ئينجا ض لةاليةن عةرةبةوة بَيت
ئةوانة نايانةوَى , يان كوردَيكى فةيلى بَيت, يان كوردَيكى يةزيدى بَيت, كوردةوة بَيتيان ض لةاليةن 

ئةوانة لةض , لةسةر ئةوة مبينَينةوة, يةعنى دةيانةوَى لةسةر ئةو ناوةى كة ثَيى ناوسراون, بطةِرَينةوة
ةطةر رووخسةت هةبَى ئ, بةنيسبةت صياغةكةش, يةعنى بةو ناوةى كة ئَيستا هةية, حاَلةتَيكدا ئةمينَينةوة

هةموو ئةو كةسانةى منداَليان بةناوى خؤيان تؤمار كردبَى كة لةمادةى يةكةم )صياغةكةش خبوَينمةوة 
وشةى , (,لة لَيثرسينةوةى ياسايى دةبووردرَين, حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة, ئاماذةى ثَيكراوة

اَلى خاوةن بةرذةوةندةكان و لةسةر داواى داواكارى بةثَيى داواى خ/ دوو, ياسايى لةكورديةكةى نةهاتووة
, تةبعةن ئةوانةى كة دةيانةوَى, (طشتى ئةو منداَلانة لةسةر ناوى دايك و باوكى خؤيان ناونووس دةكرَينةوة

 .زؤر سوثاس, دةتوامن صياغةكةيان بدةمَى, ئةطةر ثَيويستيان كرد, يةعنى ئةوانةى كة رازين
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .ةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةنب
يان , لةبةر ئةوةى مناَلى ئةنيتال, بةاَلم مواَلحةزةم هةية, من ثشتطريى لةرايةكى ليذنةى ياسايى دةكةم

, يان بةدةعواى ئيسثات نةسةب لةدادطا تؤمار كراوة, مناَلى ونبوو كاتى خؤى بةناوى كةسَيكى ترةوة كراوة
يةعنى ئةو تةَلةبة , (قدم من ذوى املصلحةاملبناء على الطلب )لَََى لَيرة دة, يان بةحجةى ويالدة تؤمار كراوة

بةناوى وةزارةتى كةس و كارى , باش واية ئَيمة وةزارةتَيكمان هةية, بةِرةئيى من, بؤ كَي تةقديم دةكرَى
ئاسانكاريةكى باشرتة , بةتةئيدى ئةو وةزارةتة راستةوخؤ لةدائريى نيتوس تةسجيل بكرَى, شةهيد و ئةنيتال

 .زؤر سوثاس, بؤيان
 :رؤذان عبدالقادر دزةيى3بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةَلَى لةسةر ناوى باوكى و دايكى خؤيان , كة لةدةقى ثِرؤذةى كورديةكة, تَيبينيةكةم لةسةر يةك وشةية

ؤيان شةرعى و دايك و باوكى خ, لة عةرةبةيةكةش دةىَل لةسةر دايك و باوكى شةرعى, ناونووس بكرَين
 .زؤر سوثاس, وابزامن باشرتة, بكرَيتة بايلؤجى, يةك خبرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ليذنةى ياسايى لةسةر ئةو تَيبينى و ئةو ثَيشنيارانة رةئيتان ضيية؟ فةرموو
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 :بةِرَيز عونى كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

يةعنى دةبَى هاوكارى ئةو كةسانة قاعيدةكى , ووةحوسن نية مةوجود ب, ئةصَل كة كار كراية ثَيشرت
ئينقازيان بكةن لة , مةبةستيان ئةوة بووة هاوكارى ئةو خةَلكانة بكةن كة تووشى كَيشة بووينة, عامةية

ئةوة قانون موعالةجةى , ئةطةر حةقيقةتةكة ئةوها نيية, وةزعَيكى نالةبار كة بةسةر كوردستان هاتووة
بةنيسبةت ئةو بابةتةي كة , ئةوة لةاليةك, ضة لة قانونى ئةحواىل شةخصى, نىض لة قانون مةدة, كردووة

ئةوجا شةخصةكة , (يعفى كافة االشخاص)ئةوة لَيرة لة قانونةكة خؤى دةَلآ , كاك دكتؤر ئاماذةى ثَيدا
ولن ئةوة هةموويان مةمش, يةزيدى بَيت, ديان بَيت, ئيسالم بَيت, مةسيحى بَيت, توركمان بَيت, عةرةب بَيت

, موستةفيدة, ئةطةر خةَلك رازية بةو وةزعةى كة ئَيستا ثَيى مورتاحة, سَييةميش حاَلةتةكة جةوازيية, و
 .سوثاس, كَى مانعى ئةوةية كة بطةِرَيتةوة سةرى, كةييتى خؤيةتى

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ت لة عقوبة، حوسين نيية لة قةزايةي عقوبات شةخصي مةعنةوي عةفو ناكا, بةِرةئى من حسن نيية
فةرقي هةية لةطةَل قةزايةي مةدةني، يةكَيك مةعلوماتي خياليف قانون بَيت، مةسةلةن ثَيي دةَلَيني درؤية 
تةقدميي جيهةتَيكي رةمسي كرد بَيت ئيعتيادي عقوبةي لةسةرة، بة رةئي من لة ناحيةي قانوني، لة 

مةسئووليةتي قانوني، لةبةر ئةوة ضونكة ئةطةر عةفو بكرَينت باشة خؤ  ناحيةي قةزائي عةفو نابَيت لة
موحتاجيمان بةو نةصة نيية، يةكَيك بضَيت منداَلَيك بةناوي خؤي تةسجيل كرد بَيت، ئةوةش حوسين 
نييةتة، مادام حوسين  نييةتة لَيرة دابنَيني و عةفوي بكةين لة مةسئووليةت، من دةَلَيم مةوزوعةكان 

 .ي ناوي منداَلةكان بة تةنيا نييةاليف قانونة، مةوزوعي سجلي تةسجيل كردنئةوةي خي
زؤر وةقائيعي زياتر هةبَيت، ئَيمة ئاطامان لَي نةبَيت، يةكَيك بؤ ثاراستين ماَل و موَلكي يةكَيك، / دووةم 

بةي دةكةن، لةوانةية ضوو بَيت درؤ لةطةَل دائريةيةكي كرد بَيت، ئةوة قانونةن مةسئوولة، ئينجا موحاس
يان موحاسبةي ناكةن، ئةوة مةوزوعَيكي ترة، دوور نيية شتَيكي تر هةبَيت لة مةسائيلي قةسام و ويصايةو 
قةميومة مةجبور بَيت بؤ ثاراستين ذياني يةكَيك درؤي لةطةَل مةحكةمة كرد بَيت، يان لةطةَل ئةجهيزةي 

نةدةين خةَلكَيكي تر تووشي مةسئووليةت بَيت،  تر كرد بَيت، لةبةر ئةوة بة رةئي من داكو ئَيمة مةجالَيك
مادام هاتينة سةر مةوزوعةكة، ئةطةر مةوزوعةكة ئيسارة نةكرا بَيت موحتاجيمان بة هيض نيية، بةس 
تةحاشي ئةوة بكةين، ضؤن سبةي خةَلكَيك مةسئوول بَيت، يان جارَيكي تر تةعديلي ئةو قانونة بكةين، بة 

حةسر نةكةين لةسةر  ,ني مشولي هةموو ئيحتيماالتي موستةقبةلي بكةينرةئي من قانونَيكي وا دابنَي
تةسجيلي منداَل بة تةنيا، با تةسجيلي منداَليش نةصَيكي خؤي هةبَيت، بةس بة رةئي من ئَيمة ئيقترياحي 
ئةو نةصةمان كردووةو شاملي خةَلكَيكي تر بةشَيوةيةكي فراوانرت، داكو موحتاج نةبني سبةي بةرامبةر 

 .ةيةكي تر راوةستني، زؤر سوثاسكَيش
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةوني

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةشَيك لة رةئي بةِرَيز كاك فرسةت تةواوة، بةاَلم سةبارةت بة قةصدي جينائي، قانوني عقوبات تةعرييتي 
رتكاب توجيه الفاعل بارادته اىل ان إ هو/ القصد اجلرمي)دةَلَيت  (33)قةصدي جينائي كردووة لة ماددةي 

، ئةوة تةعرييتَيكي (اية نتيجة جرمية اخرىاىل نتيجة جرمية اليت وقعت او ب الفعل املكون للجرمية هادفا 
وازحية، مةبةست لَيرة ئةوةية كة جةرمية كراوة بة هةدةفَيكي خراثي، بةاَلم لَيرة حوسين نيية مةوجودة، 
هاوكاري مةوجودة، ئيشي باش كراوة، نةك ئيشي خراث، تةزويري كردووة هةر بؤ ئةو مةوزوعة ضاكةكةي، 

 .نةك بؤ خراثةكةي، واتا بؤ جةرميةكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك فرسةت وةاَلمي هةية
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كي زؤر باشي كردووة، ئيشَيكي وةتةني كردووة، بةنيسبةت قةرارات و بةنيسبةت من و كاك عةوني، ئيشَي
داوة، يةكَيك لة حاَلةتَيكي تري موعةيةن  ى لة ئةنيتال نةجاتقةوانيين ثَيشوو جةرميةي كردووة، يةكَيك

ي بؤ ئةو خةَلكة نةزِرةي ئيجرام بووة، ئاخر مةوزوعةكة رة، قةوانني و حكومةتي ثَيشوو نةزنةجاتي داوة
ي من ئيشَيكي وةتةني ستا نافيزي مةفعول بوو، بة نةزةرةية، ئَيمة باسي قانونَيك دةكةين ثَيش ئَيئةو

كردووة، بةس ئةوةي تةسجيلي منداَلي يةكَيك بةناوي خؤي كرد بَيت بة حوسين نيةتي كردووة، بؤ 
لةسةرة، زؤر تةحقيق كردني ئيشَيكي مةشروع لة ناحيةي سياسي، بةس لة ناحيةي قانوني مةسئووليةتي 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضؤنة، ئةطةر ئيجازة بدةن، خؤي ثَيويست ناكات بنووسرَيت حوسين نية، تؤ لَيرة قانون 
يعفى كافة االشخاص ممن يسجل اوالد )دةردةهَينَيت بؤ ئةوةي عةفوي بكةيت لةو مةسئووليةتة، دةَلَي 

ة القانونية ويعاد تسجلهم بأمساء والدين املشرعني بناءا  ئهم من املسائلام هذا القانون بأمسااملشمولني باحك
شتةكة زؤر وازحية، ئةطةر ليذنةي مايف مرؤظ، كة ثَيمواية ئةو ( ...على طلب مقدم من ذوي املصلحة او من 

 .نةصة بة يةك ماددة تةعبري دةكاتن موقتةرةحي خؤي سةحب بكات، دةتوامن ئةوةي خبةمة دةنطدانةوة
 :ةِرَيز حممد فرج امحدب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ثَيمان واية بؤ بةهَيزي مةسةلةكة جيا بَيت باشرتة، يةعين ئةو خةَلكانة ئيعيتا بكرَيت لةو تؤمةتة 

 .قانونية، ئةطةر كةليمةكة جائيز بَيت، ئةوة يةك
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قةرارةكةو فةحواي ئةو  ئةمانة بةناوي خؤيانةوة تةسجيل بكرَين، يةعين تؤ ئةسَلي فةحواي/ دوو
فةحوايةكة لة بةيين ئةو دوو كةليمة داية، لة بةيين  ,قانونةش كة ليذنةي قانوني ئيقترياحيان كردووة

ئةم دوو مةسةلة طرنطة داية، ئةمانة بةناوي خؤيانةوة تةسجيل بكرَين، ئةو خةَلكةش عةفو بكرَيت، 
 .ةبةر بةقوةتي، بةهَيزتر دةبَيت، سوثاسناكةيتةوة؟ ل يكةيت بة ماددةيةك؟ ئةي بؤ جيايبؤضي دة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة قةناعةتي شةخصي خؤم نةصةكة لة جَيطاي خؤي هاتووة بةبَي دةستكاري كردن، موعالةجةي هةموو 
اوالد املشمولني  هميعفى كافة االشخاص ممن سجل بأمساء)ة دةَلَيت قةزيةكاني كردووة، ئةطةر خبوَينيةو

كَيية؟ كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكانة، ئةوة ( مشمولني بأحكام هذا القانون( )بأحكام هذا القانون
 .يةك

َيت، ئةطةر مةسةلة حاَلةتةكاني ديكة بَيت، ئةطةر مةعلوماتَيكي درؤ بَيت و ئيستيغاللي مةسةلةكةي كرد ب
ئةوة مةعيتي نيية لة مةسئووليةتي جينائي بة حةقيقةت، ئةوةي كة مةعيتية لة مةسئووليةي جينائي 
ئةوانةية كة لةو مةسةلةيةو ئيعيتا لة مةسئووليةي جينائي بة قانونَيك واريدة بة قةناعةتي من، زؤر 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةك ماددة بَيت، موسرِية لةسةر ئةوةي كة يةك ماددة بَيت،  ئةطةر ليذنةي ياسايي ثَيي واية هةر دةبَيت
لةبةر ئةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، يةك ماددةكةتان ثَي باشرتة، ئَيستا رةئي ليذنةي قانوني دةخةمة 
دةنطدانةوة، ئةطةر دةنطي نةهَينا ئةو وةخس دةطةِرَيينةوة بؤ ليذنةي مايف مرؤظ، كَي لةطةَل موقتةرةحي 

نيية كة خوَيندمانةوة دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز ليذنةي قانو
بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، ئةوةي تؤ دةَلَييت كاك سةردار لة موقتةرةحَيكي تردا 

ئةطةر موقتةرةحةكة  هاتووة، لَيرة جَيي نابَيتةوة، ماددةي ضوار تكاية، ئةوة ئيقترياحي تؤ و كاك فرسةتة،
قةبول كرا ماددةيةكي تازة دةبَيت، ئةطةر ليذنةي ياسايي ثَيي باش بَيت، دةبَيت ئةو موقتةرةحة لَيرة 
بَينت، ضونكة موقتةرةحَيكي تازة هاتؤتة ثَيش، ئةوةي كة بة نووسني ثَيتامناندا، كاك عةوني ئةوة ئةطةر 

تر، موقتةرةحَيكة لة خياللي موناقةشة لةاليةن خبرَيتة ماددةي ضوار، ثَيش ئةوةي بطةينة ئةوةي 
ئةندامَيكي ثةرلةمان و سكرتَيري ثةرلةمان تةقديم كرا، ئةطةر ئَيستا بيخوَيننةوة، ئةو موقتةرةحةي كة 

 .تازة هاتؤتة ثَيش لة خياللي موناقةشة، كة دةبَيت ماددةيةكي تر هةبَيت، كاك عةوني بيخوَينةوة
 :زبةِرَيز عوني كمال سعيد بزا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لة القانونية اذا كانوا قد تقدموا جلهات لقانون واملتعاونني معهم من املسائيعفى ذوي املشمولني بأحكام هذا ا)
 (.مصاحل املشمولني بهذا القانونغري صحيحة حفاظا  على حياة او  رمسية مبعلومات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ر، ماددةي ثَيشوو كة دةنطتان بؤدا ئيعيتاي هةموو كةسةكان بوو لة تةسجيل بؤ ئةوةي وازيح بَيت زيات

كردن، ئةويرت بؤ هةر مةعلوماتَيكي دابَيت، بؤ ثاراستين ذياني منداَلي ئةنيتال و شةهيدةكان، لةوةشدا 
ت موسائةلةي قانوني بةدوايدا دَيت، ئيقترياحَيكي زؤر بة جَيية، ئةطةر كةس ئيعتريازي نيية، ئيعترياز

 .فةرموو ,هةية
 :رمضانناصح غيتور .بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ خؤي موشارةكةي كردووة لة ئةنيتال كردني ئةو كةسوكارانةي ئَيمة، بةاَلم دواييش هاتووة منداَلةكةي 

 تةبةني كردووة، تةبعةن ناَلَيت من بةشداريم كردووة لةو ئةنيتالة، ئةو ضي لَي دَيت؟
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

ئَيمة كة باس دةكةين دةَلَيني لةو ئيشة، كابرايةك ئةطةر قةتلي كرد بَيت لةسةر قةتلةكة دةطريَينت، بةاَلم 
زةالمةكي تةسجيل كردووة، لة تةسجيلةكة عةفو دةكرَيت، بةاَلم لة ئةنيتالةكة موحاكةمة دةكرَيت، ئةطةر 

ة، مامؤستا كاكة، مادام واية لةسةر عةرةبيةكة توانيتان بيكةنة كوردي، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةو
تةصويس لةسةر دةكةين، دوايَي تةرجومةي دةكةين، عةرةبيةكة خبوَينةوة، بؤ ئةوةي دةنطي لةسةر 

 .بدةين
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة الرابعة

لة القانونية اذا كانوا قد تقدموا جلهات ائني معهم من املسيعفى ذوي املشمولني بأحكام هذا القانون واملتعاون
 .رمسية مبعلومات غري صحيحة حفاظا  على حياة او مصاحل املشمولني بهذا القانون

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ضوارةم
َين، ئةطةر زانياري ي ياسايي دةبووردرلة كةسوكاري ئةوانةي ئةو ياساية دةيانطرَيتةوة لة لَيثرسينةوة

بة اليةنة فةرميةكان كرد بوو، بؤ ثارَيزطاري لة ذيانيان، يان بةرذةوةندي ئةو كةسةي ناتةوايان ثَيشكةش 
 .كة ئةو ياساية دةيانطرَيتةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 111 

ر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤ
دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، ماددةي ضوار كة دةبَيتة ثَينج تكاية 

 .خبوَيننةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :املادة اخلامسة

غرامة املنصوص عليها يف القوانني الالطابع ويعفى املشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم العدلية ورسم 
 .النافذة

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي ثَينجةم
ئةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة لة باجي دادو ثول و باجي هاتوو لة ياساي كار ثَيكراو 

 .دةبووردرَين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي وةزير ئةوة ماددةيةكي تازةية، موافيقي لةسةري، كاك حمةمةد فةرةج موالحةزةت هةية لةسةر جةناب
 .ئةو ماددةية

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نةخَير موالحةزةم نيية 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثول و غةرامة عةفو دةكرَين،  وابزامن ئةوة ماددةيةكي تةبيعيية، هةموو لة رسومي عةدلي و رةمسي
ئةوانةي كة مةمشولن بةو قانونة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 .سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، بِرؤ بؤ ماددةي شةش
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
 :املادة السادسة

 .على وزارة شؤون الشهداء واملؤنفلني اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ماددةيةكي زيادة كراوة: ماددةي شةشةم
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رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسان كردني جَي بةجَي كردني  ةاوةكانلةسةر وةزارةتي كاروباري شةهيدان و ئةنيتالكر
 .حوكمةكاني ئةو ياساية دةربكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش ماددةيةكي تةبيعيية لة هةموو قانونةكاندا هاتووة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس 
زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا،  ةرز بكاتةوة؟ةطةَلدا نيية دةسس ببةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي ل

 .ماددةكةي تر تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة ئةسَلي ثرؤذةكةدا
 .ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران حوكمةكاني ئةم بِريارة جَي بةجَي بكات: ضوار

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يرةئي ليذنةي قانون

 :مصطفىبةِرَيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .على جملس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار: املادة السابعة

 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ليذنةي ياسايي صياغةكةي طؤِريوة، ئَيستا واي لَيهاتووة

 .وجهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانونالاء على جملس الوزر: املادة السابعة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موقتةرةحي ليذنةي ياسايي بؤ ئةو ماددةية وةكو هةموو ياساكاني ترة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي 
ؤي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة ك

 .دةنط وةرطريا، بِرؤ بؤ ماددةي تر
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كار بة هيض دةقَيك ناكرَيت طةر لةطةَل حوكمةكاني ئةم بِريارة ناكؤك بَيت/ ثَينج
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
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 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة
 :املادة الثامنة

 .ال يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي هةشتةم
 .كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت لةطةَل حوكمةكاني ئةم ياسايةدا هاودذ بَيت

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
ئةم ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 

 .دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، بِرؤ بؤ ماددةي تر
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ؤذي باَلو كردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كوردستاندا جَي بةجَي ئةم بِريارة لة ر/ شةشةم
 .دةكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.ستانوقائع كورد)ريدة الرمسية اجلينفذ هذا القانون اعتبارا  من تاريخ نشره يف  :املادة التاسعة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ياساية لة رؤذي باَلو كردنةوة لة رؤذنامةي فةرمي وةقائيعي كوردستان دةخرَيتة كاري  :ماددةي نؤيةم
 .جَي بةجَي كردنةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية ئةم ماددةيةش دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةر

دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، ثرؤذةكة هةمووي دةخةمة دةنطدانةوة، تاوةكو 
وةكو قانون دةربضَيت، كَي لةطةَل ئةم ثرؤذةية بؤ ئةوةي وةكو ياسايةك دةربضَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس، زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 
 .فةرموو ,ثريؤزة، ثَيش ئةوةي دانيشتنةكةمان تةواو بكةين قسة دةدةمة خاتوو ضنار

 :وةزيري شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان/بةِرَيز ضنار سعد عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةكان زؤر سوثاسي سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم، زؤر سوثاسي بةناوي وةزارةتي شةهيدان و ئةنيتالكرا

برادةران ليذنةي ياسايي و ليذنةي مايف مرؤظ، هةروةها هةموو ئةنداماني ثةرلةمان دةكةين، كة هةوَلياندا 
ئةو ثرؤذةية دةربضَيت و دةنطيان لةسةرداو ثشتطرييان كرد، ثريؤزباييش لة كةسوكاري شةهيدان و ئةنيتال 

اران و شةهيدان دةكةين، ضونكة ئةوة بةِراسس سااَلنَيكي دوورو درَيذة كَيشةيان هةية، ئةوة و كيمياب
دةرطايةكي باشي كردةوة، بؤ ئةوةي كَيشةكانيان ضارةسةر بكرَيت، بةاَلم من داواكاريةكم هةية وةكو 

راقةبةو وةمي مووةزارةت، تةبعةن ئةركي سةرةكي ثةرلةمان تةشريعة، ياسادانانة، بةاَلم ئةركةكةي دو
م ضاودَيري دةسةاَلتي تةنيتيزي بكةن لة جَي بةجَي كردني ئةم ياساية، دةرضووني ضاودَيري كردنة، هيوادار

ئةم ياساية كايف نيية، ثَيويستة ضاودَيري بكةين هةر ضةند ضاودَيري هةبَيت لة هةموو ئةو شوَينانة، داوا 
لةناوضةي ئةنيتالكراوةكانن، ئةو  ,ي لةو شوَينانةنلة ئةنداماني ثةرلةمان دةكةم، بةتايبةتي ئةوانة

بةدواداضوونة بكةن بؤ ئةو مةسةلةية لة كاتي ثَيويست لَيثرسينةوة بكةين، زؤر سوثاس دووبارة بؤ هةموو 
 .اليةك

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يتال بِرياري ي مانط مةحكةمةي ئةن(01)زؤر سوثاس، ثَيش ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكة بهَينني، ديارة 

خؤي دةداتن لةسةر ئةو تاوانبارانة، لة دانيشتين مةحكةمةكةدا ئَيمة دةتوانني سَي كةس بنَيرين، بؤ 
بةشداري كردن، جَيطا طرياوة بؤ سَي ثةرلةمانتار تةرخان كراوة، ئةطةر بكرَيتة ضوار باشرتة، من بةثَيي 

لةطةَل كاك دكتؤر كةمال و كاك فرسةتيش  ئةوةي كة ثَيشرت هينمان كردووةو ثةيوةنديدارة، كاك حاتةم
لةطةَل ليذنةي قانوني  رَيكةوتنبامسان كرد، كاك حمةمةد فةرةج، طوَلناز خان، يةكَيكي قانونيش دوايَي بة

ئةطةر كةسَيكي تر كاك عادل باشة، كةواتة كاك عادل و كاك حمةمةد فةرةج و خاتوو طوَلناز و كاك حاتةم، 
َيت خبةينة دةنطدان و موناقةشةوة، هةر بة تةقديرة تةبعةن، مومكينة راست ئةو ضوارة دةنَيرين، ناكر

بني، مومكينة غةَلةت بني، بةاَلم هةر دةبَيت قةرار بدةين، ئةو ضوارة داوا لة ضنار خان دةكةين ئةوانة 
 .تةرتييب سةفةرةكةيان بكةن، ئةوة يةك ئةوةى لةوَي دابنَينت، بؤ

ليذنةي مايف مرؤظ ثَيكةوة دةكةم، كة ثرؤذةيةك حازر بكةن، بؤ ئةوةي داوا لة ليذنةي ياسايي و / دوو
تاواني ئةنيتال و كيمياباران لَيرةدا خبرَيتة بةردةمي ئَيوة، وةكو جينؤسايد بناسرَين، لةبةر رؤشنايي بِرياري 

هةية، ئةو مةحكةمةيةش، كة دةبَيتة بةَلطةيةكي تر لة ناحيةي سياسي و لة ناحيةي هةموو شتَيك بةَلطة 
بةاَلم ئةو قةرارة كة دةردةضَيت، دةبَيتة بةَلطةيةكي قانوني، تةبعةن رةئيةك هةبوو كة عةيين رؤذ كؤ 
ببينةوة، بةاَلم هةتا قةرارةكة قةراري قةتعي وةرنةطرَيت وةخس تايبةتي خؤي دةبَيت، هةتا ئةو كاتي جَي 

، بةاَلم لة ئَيستاوة ئةو ثرؤذةية دةبَيت حازر بةجَي كردني، ئَيمة وةكو بةَلطة ناتوانني ئاماذةي ثَي بدةين
بَيت، دواتر دةبَيت بةرنامةيةك دابنَيني، وةكو داواكاري هةموو خةَلكي كوردستان هةوَل بدةين ثَيكةوة 
ثاش ئةوةي قةرار لَيرة ثةسند كرا، لةطةَل هةموو اليةناني دؤست لة دنيادا ئيش بكةين، بؤ ئةوةي ئةو 
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تاوانَيكي جينؤسايد بةرامبةر بة طةلةكةمان، ئةوةش  َيك ئةو تاوانانة بناسرَينةوة وةكوياربِريارة ببَيتة بِر
كةمرتين شتة كة بتوانني بيكةين، بؤ رةد دانةوةي ئةو تاوانة طةورانةي بةرامبةر بة طةلةكةمان كراوةو 

ؤسايدةكاني تر، كة بَيتةوة ئةو تاوانانة، نةك بة تةنيا لة كوردستاندا، لة هةموو دنيا وةكو جين وزيندو
ئومَيد دةكةم هةموو اليةكمان  ئَيستاكة باس دةكرَيت بةرامبةر بة طةلةكان كراوة لة شةِري يةكةم و دووةم،

بايةخَيكي تةواو بةو مةسةلةية بدةين، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، دانيشتين تر ئاطادارتان 
 .تان دةكةم بةخَير بَين سةرضاوان، زؤر سوثاسدةكةينةوة بةثَيي ئةو بةرنامةيةي كة حازر دةكةين

 
            

 

                                                                                                                                                                   
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 1332\6\16رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 16/6/1332 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   06/6/0222رَيكــةوتي  شــةممة ســَي رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد ميتس سـةرؤكي ئةجنومـةن و  كوردستاني عَيراق 
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, بداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن  بةِرَيز فرست أمحد ع, جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)قادر عبداهلل  حممد
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (01)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن ب, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييساَلي  يةكةميي خولي طرَيداني (01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
تا  1/1/0222عَيراق لة  –خوَيندنةوةي يةكةمي ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان  -1

31/10/0222. 
 .ةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطةخوَيندنةوةي يةك -0
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي سندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان -3
ي (0)خستنةروو و طيتتوطؤكردني تَيبينيةكاني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستان لةسةر بِرطةي  -1

 .ماددةي سَييةم لة ياساي وةزارةتي داد
 .تنةروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي داواكارَيس طشسخس -5

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1110 ي هةموار كراوي ساَلي(1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة رَيكةوتي  سَي ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(01)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا06/6/0222
تا  1/1/0222عَيراق لة  –هةرَيمي كوردستان خوَيندنةوةي يةكةمي ياساي بودجةي  -1

31/10/0222. 
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة -0
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي سندوقي ثشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان -3
ي (0)ي كوردستان لةسةر بِرطةي خستنةروو و طيتتوطؤكردني تَيبينيةكاني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيم -1

 .ماددةي سَييةم لة ياساي وةزارةتي داد
 .خستنةروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي داواكارَيس طشس -5

ئةمة بةرنامةي كارمانة، سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك فاروق مجيل وةزيري دادو بةِرَيز كاك سعد 
زؤر بةخَير بَين سةرضاو، ثَيش ئةوةي بةرنامةكةمان دةست  وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةم،
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ثَي بكةين، ئاماذة بةو بِريارةي مةحكةمةي ئةنيتال دةكةين، كةبةرامبةر بة تاوانباراني بةكارهَينانى ضةكي 
كيمياوي، جَيبةجَيكردني ثرؤذةي دذ بة طةلي كوردستان، كة ناسراوة بة عمليات االنيتال دةكةين، كة 

ارةكاني خؤي ثَيش دوو رؤذ ئيعالن كرد، ئةو تاوانبارانةي كة بةشدار بوون لةو ثرؤسةية، مةحكةمة بِري
كة سَييانيان تاوانباري طةورةن، بةحوكمي ئيعدام ئيعالنيان كرد، دوانيان بةحوكمي موئةبةد، يةكَيكيانيان 

ئةويش ئةوةية،  ئازاد كرد، بةمةش حةقيقةتَيكي سةملاند كة لةمَيذوودا، هةميشة دووثات بووةتةوة،
تاوانباران هةر دةبَيت بطةنة سزاي خؤيان، بةسزاي طةل، طةالني ئازادخيوازيش هةميشة طةورة ترن لة 
ديكتاتؤرو موجريم و تاوانباران، زةمةن ضةند خبايةنَينت راستيةكان هةر دةردةكةون، ئةوانةي تاوانبارن 

كة ئَيمةي خةَلق كردووة، رَيطاشي ثَي دةطةنة سزاي خؤيان بةسزاي طةل و سزاي خواش، خواي طةورة 
نيشان داوين، كة نابَي زوَلم بكةين وة نابَي زوَلميش قبوَل بكةين، ئةوانةي زوَلم دةكةن، هةر جَييان دؤزةخ 
و جةهةنةمة، لة دونياشدا لة خةباتي طةالن دةطةنة سزاي خؤيان، دَلدانةوةيةكي زؤر بوو بؤ طةلةكةمان، 

يارة، ضاوةِروان بوو طةلي كوردستان، هةمووي ضاوةِروان بوو، بةمةش هةموو دونيا بة ئيعالن كردني ئةو بِر
تَيدةطاتن كة رذَيمة ديكتاتؤرةكان ضةند بةهَيز بن، ضةند بةقوةت بن، لة كؤتاييدا هةر دةكةونة ذَير ثَيي 

ةكاني تر، لة ميللةت، هةر دةكةونة ذَير ثَيي طةل، ثةندَيكي زؤر طةورةية بؤ  هةموو دونيا، وةكو ثةند
تاوانةكاني لة مَيذوودا رووي داوة، ئةمةش ثةندَيكي ترة بؤ ئةوةي كة دةستةآلت بطاتة دةست هةركةس كة 
بري بكاتةوة لة دةورو ثشس خؤي، لة لةمَيذوودا رووي داوة، بؤ ئةوةي بةعةدالةت لةطةَل ميللةتي خؤي و 

د دةكةين كة طةلةكةمان جارَيكي تر تووشي هيض ميللةتاني دونيا، لةطةَل بةرامبةر رةفتار بكاتن، ئومَي
كارةساتَيكي تري وا نةبَيتةوة، دوذمنامنان ئةوةيان لةثَيش ضاو بَينت، لة رةفتار كردن لةطةَل ميللةتي ئَيمة، 
جارَيكي تر بري نةكةنةوة بةو شَيوةية فَيَل بكةن، قبوَلمان بكةن وةكو خؤمان كة هةين، ئَيمة لةسةر خاكي 

وَلمان لةكةس نةكردووة، خاكي كةسيشمان داطري نةكردووة، زوَلميش لةكةس ناكةين، هةميشة خؤمانني، ز
تةعةداو زوَلم قبوَل ناكةين، دةيان هةزار قوربانيمان داوة، ئةم ميللةتة ئامادةشة، بةو شَيوةية رووبةرووي 

ة رةفتارة بةرامبةر بة طةلي هةموو ثيالنةكاني دوذمن بَيتةوة، بةآلم ئومَيد دةكةم كؤتايي هاتبَيت بةو جؤر
 1111كوردستان، طةلةكةمشان كة ئَيستا شادة بةو سةركةوتنانةي كة ثاشي راثةِرينة مةزنةكةي ساَلي 

بةدةست ميللةت ئةجنام دراوة، ئينشااهلل بةهاوكاري هةموو اليةك، بة هيمةتي هةموو اليةك، بةيةك ريزي 
و ثَيشةوة دةبةين، ئايندةي نةتةوةكةمان، ئايندةيةكي ثر طةلةكةمان، دةيثارَيزين، ئةو كؤمةَلطاية بةرة

ئيستقرارو سةرفرازي دةبَينت، سةركةوتن بةدواي سةركةوتن بةدةستةوة دَيت، بةآلم هةمووي بةندة بةوةي 
كة خؤمان ضؤن كاردةكةين، خؤمان ضؤن خةبات دةكةين، ضؤن رةفتار دةكةين، طةلةكةمان ضةند 

مةَلطاي مةدةني، لةدابني كردني ئازادي وداد ثةروةري،  ئَيمة بؤ رؤذي بةرةوثَيشةوة دةِرواتن لة كؤ
مةحكةمةكة ذمارةيةك لةئةنداماني ثةرلةمان، بةشداريان كرد لة ضاودَيري كردن ولةوَيدا ئامادة بوون، 

كة لةكاتي ئيعالن كردني ئةو بِريارة، بؤية داوا لة كاك حممد فةرةج دةكةم، كة بَيت ئةو ِراثؤرتة كورتةي 
هةيةتي لَيرةدا بيخوَينَيتةوة، بؤ ئَيوة با بيتةرموويت ئةطةر ضي لةزميين بةرنامةشدا نةبوو، بةآلم لةبةر 
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ئةوةي ئةم رووداوة رووداوَيكي مَيذوويية، طرنطة بؤية بة ئيجازةي ئَيوة ئةو دةستةآلتة دةدةمة خؤم 
 .ي طرنطة، سوثاسلةبةرنامة دةردةضم، بؤ ضةند ساتَيك، ضونكة ئةم حةدةسة، حةدةسَيك

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 (.والحتسنب اهلل غافل عما يعمل الظاملني)

خوشك و براياني ثةرلةمان دواي ئةوةي ثةرلةماني كوردستان بِرياري ناردني وةفدَيكي دا بؤ بةشداري لة 
، دادطا يبؤ طوَيبيسس بِرياري كؤتاي 01/6/0222نةكاني عَيراق لة رؤذي دانيشتين دادطاي باآلي تاوا

لةسةر ئةو شةش تاوانبارانةي كة دةورى ئةساسيان هةبووة لة تاواني ئةنيتالدا وةكو وةجبةي يةكةمي ئةو 
 :تاوانة طةورةية، بِريارةكاني دادطاي باآلي تاوانةكان بةم جؤرةي خوارةوة بوو

 .اهري العاني لةبة رنةبووني بةَلطةي تةواوي تاوانباركردنيبةرداني تاوانبار ت -1
 .بةسةر دوو لة تاوانباران صابر الدوري و فرحان اجلبوري(مدى احلياة)سزاداني هةتا مردن -0
بةسَي جارو ضةند : سوَلتان هاشم)سزاي لةناوبردن بةخنكاندن هةتا مردن بةسةر سَي لة تاوانباران -3

ثَينج ( علي كيمياوي)يي و درَيذخايةن، حسني رةشيد بةهةمان شَيوة، علي حسنجارَيك زينداني هةتاهةتا
ساَل زينداني و هةتاهةتايي سزا درا، بةآلم لة (5-2-12-15) جار لة سَيدارةدان و ضةند جار زينداني 

 .قورسرتين سزاوة لةسةريان دةست ثَي دةكرَيت

 .بةستووة(13-10-11)س بة ماددةكاني دادطاي باآلي تاوانةكان لة سزاي ئةو تاوانبارانةدا ثش
برطةيةو تةنها سَي بِرطةي  5ئةم ماددةية  (جرائم االبادة اجلماعية) تاوانةكاني كؤمةَلكوذي 11ماددةي -1

 .ئيسثات كراوة
بِرطةي  2بِرطةيةو تةنها  10كة ( جرائم ضد االنسانية) تاوانةكاني دذ بة مرؤظايةتي10ماددةي  -0

 .ئيسثات كراوة
بِرطةي ئيسثات  15بِرطةيةو تةنها  55كة ( جرائم احلرب) تاوانةكاني جةنط دةطرَيتةوة 13ددةي ما -3

 .كراوة
لةخوَيندنةوةي سزاكان دا تاوانبارةكان تواناي قسةكردنيان نةبوو، ئةوةيشيان قسةي دةكرد بةخراثي  -1

 .بةسةرياندا دةشكايةوة
ا بةشَيوةيةكي زؤر سروشس و لةبةرذةوةندي قوربانياني رَيورةمسي سةثاندني سزاكان بةسةر تاوانباراند -5

 .ئةو تاوانة ضةثةَلة بوو، كة ئةوة بؤ خؤي خاَلَيكي زؤر طرنط و جةوهةري ئةو دادطايى كردنة بوو

بينيين جَيطري سةرؤكي حكومةتي عَيراقي فيدراَل، لةسةر ضةند مةسةلةيةكي طرنطي  :ضاالكي دووةم
 :انةكوردستاني طيتتوطؤمان كرد لةو
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لةكات و وادةي خؤيدا، جةخت لةسةر ئةوة كرايةوة كةهةمووان ثَي  112جَيبةجَيكردني ماددةي  -1
لةسةرئةو حةقيقةتة دابطرن و هةر كةمتةرخةمي وثاشطةزبوونةوةيةك لةجَي بةجَيكردني ئةو ماددةية 

 .بوونةوة بكةنبةشكاندني دةستووري بزانرَي و، دةبَي ئةوان تةحةمولي دةرةجنامةكاني ئةو ثاشطةز
طةياندني داواكاري خةَلكي كوردستان بة طشس و كةسوكاري سةربةرزي شةهيدان و كيمياباران و ئةنيتال  -0

وتةواوي رَيكخراوةو كؤمةَلةكاني تايبةت بة ئةنيتال و كيمياباران كةداواي جَيبةجَيكردني سزاي لةناوبردني 
ة حكومةتي بةغدا هيض مانعَيكي ياسايي و سياسيان تاوانبار عةلي كيمياوي لةهةَلبجةي شةهيد بكرَيت، ك

 .نية، تةنها ترس لةوةي وةكو لة سَيدارةدانةكةي صةدام حوسَيين لَيبَيت
تاوانباري تر هةن وةكو وةجبةي دووةمي تاوانةكاني ئةنيتال، كة بةداخةوة  103حةقيقةتَيكي تر ئةوةية 

 .س بةرزدانذمارةيةك لةوانة كوردن، ئةوانة هةيانة ئَيستا لة ثؤس
بةآلم هةموو ئةوانة فةرماني طرتنيان بؤ دةرضووة، بةآلم لةبةرنةبووني ثؤليسي فيدراَلي لة كوردستان 
اليةنَيك نية، بةو ئةركة هةَلبسَس، بؤية ثَيويستة ثؤليسي هةرَيمايةتي و ئةنرتثؤَل هاوكاري دادطاي باآلي 

 .تاوانةكان بكات بؤ ئةو مةبةستة
 :تَيبينيةكان

وني دادطايةكي باآلي تاوانةكان لة عَيراقي فيدراَل دا زامين دادطايى كردني تةواوي ئةو تاوانبارانةية بو -1
 .كة دةستيان هةبووة، لة تةواوي ئةو تاوانانةي كة دذ بةطةلي كوردستان كراوة

دني ئةو بةَلطةيةكي ديارو ئاشكراي بة جينؤسايد ناسان 13-10-11سزاداني ئةو تاوانبارانة بةماددةي  -0
 .تاوانةية، كة دةبَي طرنطيةكي شياو بةو مةسةلةية بدرَيت

لةناوبردني ئةو تاوانبارانة بةخنكان لةشاري هةَلةجبةي شةهيد سةركةوتنَيكي مةعنةوية بؤ طةلي  -3
كوردستان وكةسوكاري شةهيدان و قوربانياني ئةنيتال و كيمياباراني هةَلةجبةو ناوضةكاني تري كوردستان، 

 .سزؤر سوثا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة دانيشتين ثَيشووماندا زؤر سوثاس بؤ كاك حممد فرج بؤ راثؤرتةكةي، من لَيرة دووبارةي دةكةمةوة كة 

لة ليذنةي ياسايى و مايف مرؤظ كرد كة ثرؤذةيةك ئامادة بكةن بؤ ناساندني بةكارهَيناني ضةكي  داوامان
ر بةطةلي كوردستان، بةتايبةتي كة ئةم بِريارةى دادطا كؤتايي كيمياوي و ئةنيتال وةكو جينؤسايد بةرامبة

ثَيدَيت، ئةم مةرحةلةية دةطاتة مةرحةلةي كؤتايي بةثةسةند كردن لةدادطاي تةميزةوة تا ئةو كاتة ئةو 
ثرؤذةية ئينشااهلل ئامادة دةبَينت، لةاليةن ليذنةي ياسايي و راثؤرتي ليذنةي مايف مرؤظ، بةهاوكاري 

ن ئةو ثرؤذةية بَيتة بةردةم ئيوةي بةِرَيز بؤ ئةوةي وةكو بِريارَيك ئةو تاوانة وةكو جينؤسايد هةردوواليا
لَيرةوة بناسَينني، دواتريش هةوَلي ياسايي بدةين لةطةَل هةموو اليةنةكان لة دونيادا بؤناساندني ئةو 

تاوانة، داوا لة ليذنةي  تاوانة لةهةموو دونيادا، بةدواضووني ئةو كةسانةي كة بةشداريان كردووة لةو
ياسايي دةكةم، بَين لةشوَيين خؤيان دابنيشن، بؤ دةست ثَيكردني بةرنامةي كار، كاك فرسةت ئةيةوَييت 
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نوقتةي نيزام بطرَينت بةآلم كةديس هةموو رازينة كةوا ئةو راثؤرتة لةبةرنامةي كاردا نةبوو، مةسةلةي 
كةوة ئيختاليف هةية، لةبةر ئةوةي رازي نةبوون قةت ئةنيتال بؤية قسةي نةكرد، خؤي بةشةر لةبةشةرَي

ضوار كةس بَلَيت من  ،كةس ثَيكةوة، دةبَي سَي111مومكني نيية، دوو كةس هةتا سةر ثَيكةوة رازي بن، 
رازي نيم، ئةوة تةبيعية، خاَلي يةكةم لةبةر نامةي كار خوَيندنةوةي يةكةمي ياساي بودجةي هةرَيمي 

 .بة كوردي بيخوَيننةوة 13/10/0222تا  1/1/0222كوردستاني عَيراق لة 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لةاليةن كاك كريم حبري بةزماني كوردي دةخوَينرَيتةوة 0222ئَيستا ثرؤذةي بودجةي ساَلي 

 :بةِرَيز كريم حبري عبدهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 رةبانبةناوي خواي بةخشندةو ميه
 بةناوي طةلةوة

 ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان ـ عرياق
ولةسةر داواي وةزيري ( 0222)ي ساَلي ) (لة ياساي ذمارة ( 56)لة ماددةي ( 125)ثشت بة حوكمي بِرطة 

دارايي و ئابووري و رةزامةنديي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق، ئةجنومةني نيشتمانيي 
ي خؤيدا، بِرياري دةرضوواندني ئةم (0222) /  / ي رؤذي  ) (عَيراق لة دانيشتين ذمارة  كوردستان ـ

 :ياسايةي خوارةوةي دا
 ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستاني عَيراق

 31/10/0222تاكو  1/1/0222بؤ ماوةي 
ضل حةوت ترليؤن وهةشت سةد و( )2112662)اطوذمةي تةني 0222/بؤ ساَلي دارايي: ماددةي يةكةم

 .وحةوت مليار وشةش سةد وشةست مليؤن دينار تةرخان دةكرَي وبةم ثَيية خةرج دةكرَي
دوو ترليؤن ودووسةد و هةشتاو ثَينج مليار و ثَينج سةد وثةجنا شةش )، تةنها (0015556)طوذمةي  -1

 .تةرخان دةكري بؤ خةرجي ثرؤذة سةرماية طوزارييةكان( مليؤن دينار
ثَينج ترليؤن وثَينج سةد وشةست ودوو مليار و سةدو ضوار مليؤن ) نها ، تة(5560121)طوذمةي  -0

 .بؤ خةرجيةكاني كار ثَيكردن( دينار
، تةنها سةد وهةشتا ويةك (111121)بةطوذمةي  0222/ داهاتي بودجةي ساَلي دارايي :ماددةي دووةم

 .مليار وسةد وحةفتاو هةشت مليؤن دينار دةخةَلمَيندرَي
زارةتي دارايي هةرَيمي كوردستاني عرياق ثارةي حساباتي وةزارةتةكان و وة :ماددةي سَييةم

 .بةِرَيوةبةرايةتيةكان بة ثَيي داهاتي دارايي دةطرَيتة ئةستؤ
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سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عرياق بؤي هةية طوَيزانةوة لة ناو بودجةي  :ماددةي ضوارةم
 .تايبةت بة ئةجنومةن بكات

وةزيري دارايي دةستةآلتي هةية طوَيزانةوة لة نَيوان ثارة تةرخانكراوةكاني يةك دةروازةدا  :ماددةي ثَينجةم
 .بكات، بةدةر لة فةسَلي مووضةكان كة دةشَي بؤي بطوَيزرَيتةوةو نابَي لَيي بطوَيزرَيتةوة

اني بودجةدا وةزيري دارايي بؤي هةية طوَيزانةوة لة نَيوان ثارةي تةرخانكراوي دةروازةك :ماددةي شةشةم
بةمةبةسس فةراهةمكردني تواناي خةرج كردن بؤ ئةو بةِرَيوةبةرايةتييانةي كة بِرياري لَيك بكات 

 .كردنةوةي ثةيوةندييان لة وةزارةتَيك ولكاندنيان بة وةزارةتَيكي تر دةدرَي
س ثةسند وةزيري دارايي دةسةاَلتى ثَيدةدري بؤ خستنة سةري ثارةي تةرخانكراوي طش :ماددةي حةوتةم

لة سةرجةم تةرخانكراوةكاني ثةسند كراوي بودجة بؤ % 1بةِرَيذةي  0222كراوي بودجةي ساَلي دارايي 
 :ئةم مةبةستانةي خوارةوة

تةرخانكردني طوذمة ثارةي ثَيويست بؤ بودجةكاني بةِرَيوةبةراتيية تازة دروستكراوةكان لة ماوةي ساَلي  -1
 .دا 0222

انكراوي نوَي بؤ بودجةكاني وةزارةتةكان و بةِرَيوةبةرايةتيةكان بؤ باري خستنة سةري ثارةي تةرخ -0
 .ناكاوي كة ئةجنومةني وةزيران بِرياري لةسةر دةدات

وةزارةتي دارايي وردةكاريي ميالكةكاني سةرجةم وةزارةتةكاني هةرَيمى كوردستاني  :ماددةي هةشتةم
ضووي مووضة دةكات وئةمةش لةبةر رووناكي تَي ديدةطرَيتة ئةستؤ و ثةسن 0222عرياق بؤ ساَلي دارايي 

 .ثةسند كراوةكاني نَيو بودجة دةبَيت
وةزيري دارايي بؤي هةية رَينمايي ثَيويست بؤ دةسنيشان كردني دةستةآلتي خةرج كردن بؤ  :ماددةي نؤيةم

وني ئةم ياساية بةِرَيوةبةرايةتيةكاني حكومةت دةربضووَييَن لة ماوةيةك كة لة دوو هةفتة لة رؤذي دةرضو
 .ِرةت نةكات

وةزيري دارايي بؤي هةية رَينمايي ثَيويست دةربضوَييَن بؤ ئاسانكاريي حوكمةكاني ئةم  :ماددةي دةيةم
 .ياساية

ةوة كاري ( 0222// رؤذي )دا بآلودةكرَيتةوة و لة ئةم ياساية لة رؤذنامةي فةرمي  :ماددةي يازدةم
 .ثَيدةكرَي

 :بةرٍَِِيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ كاك كريم حبري بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةي ياساي بودجة، بودجةكةش بة تةفصيالتةوة 
لةالمانة، من ئةو ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي دةكةم، هةروةها ليذنة دارايي، داوايان لَي دةكةم 

و ئابووري، وةزيري هةرَيم لةماوةيةكي كورتدا، ديراسةتي بكةن، بةتةفصيل بةِراوَيذ لةطةَل وةزيري دارايي 
بؤ كاروباري دارايي و ئابووري، ثَيش ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كار راثؤرتي ليذنةي دارايي و ئابووري 
بدرَيتة هةموو ئةنداماني ثةرلةمان، ئةنداماني ثةرلةمانيش ليذنة بةليذنة ئةوانةي سةر بةوةزارةتةكانن، 
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تايبةتة بةليذنةكةيان واتة وةزارةتةكة، تاوتوَيي لةسةر  بةتايبةتي رةئي خؤيان لةسةر ئةو بوارةي كة
بكةن، حازري بكةن، بةِراثؤرت بينووسن، ليذنةكان حازري بكةن، ضونكة ئةوة مةسةلةيةكي دةقيقةو 
حيسابية، بدرَيتة ليذنةي دارايي و ئابووري موالحةزاتةكانيان، ئينجا ليذنةى دارايي و ئابووري ئةوةي كة 

كردني راثؤرتةكةي خؤي، جا دَيتة ئَيرة،  ثةسةندي بكاتن، رةضاوي دةكاتن لة حازرباشي بزانَيت  بة
راثؤرتي ليذنةي ياسايي و راثؤرتي ليذنةي دارايي و ئابووري دةخوَينرَيتةوة، ئةو تَيبينيانة كة هةبووة 

شتَيكي  مةجال دةدرَيت بةسةرؤكي ليذنةكان تَيبيين خؤيان بدةن، هةروةها ئةندامي ثةرلةمانيش ئةطةر
بَيتة ثَيش، رةئيةكي هةبَيت بؤي هةية موالحةزةي خؤي بدات، بةآلم ضةند حةقيقةتَيك هةية دةبَي 
هةموومان رةضاوي بكةين، ئَيمة ئَيستا لةكؤتايي مانطي شةشني، واتة شةش مانط لةو ميزانية سةرفكراوة 

ردووة، بةهؤي ئةوة بووة جَيبةجَي بووة، دواكةوتووة دواكةوتين بودجةكة ضةندين جاريش بامسان ك
كةلةبةغدا دواكةوتووة، سَي ضوار مانط لةبةغدا لةاليةن ئةجنومةني وةزيراني بةغداوة دوايي ضووة 
ئةجنومةني نوَينةراني عَيراقةوة لةوَيش نةختَيكي ثَي ضوو، تاوةكو ثةسةند بكرَيت، لَيرةش ئَيمة تةبعةن 

كرا، رَيذةيي بودجةي كوردستان دياري كرا لةبةر زةرووري بوو كة جارَيكي تر ثاش ئةوةي كة ثةسةند
رؤشنايي ئةو ثةسةندكردنةي لة بةغداوة وةزارةتي دارايي وئابووري داوا لةهةموو وةزارةتةكان بكاتن، 
لةبةر رؤشنايي ئةو واقيعيةتة، زانيين رَيذةي بودجةكة يةك هةر وةزارةتَيك ضية بودجةي خؤي، هةمواري 

شنياري كردبوو ثَيشرت، بؤية لَيرةشدا ماوةيةك دواكةوت، بةآلم لةكؤتاييدا ئةوة ميزانيةكةي بكات، كةوا ثَي
طةيشتؤتة المان و ئومَيد دةكةم ئةوة سةرةتايةكي باش بَيت، لة شةفافيةت و لةوةي كة ئَيوة هةموو 

ةي برطةكان تةماشا بكةن و موناقةشةي بكةن و رةئي بدةن لةسةر بودجةكة، هةموومشان هاوكار بني، لةو
ئةو شةفافيةتة بةردةوام بَينت، ثرؤذةكان جَيبةجَي بَينت بؤ ئةوةي ئابووري كوردستان، بةهَيز بكرَينت 
بةرةو ثَيش بضَينت كةمو كوِريةكان نةمَينَينت، بَيجطة لةوةي كةباسم كرد مةسةلةيةكي ترلة ئاراداية، 

نةكان دةبَي رةضاوي بكةن، ئَيمة هَيشتا هةندَيك وةزارةت هةية، كة تةوحيد نةبووة، ئةمةش رةنطة ليذ
لةقسةكردنداين، لة طيتتوطؤداين لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان، لةطةَل سةرؤكايةتي هةرَيم بؤ ئةوةي 
وةختَيك دابنَيني بؤ يةكطرتين ئةو وةزارةتانة، هةنطاوي زؤر نراوة، هةنطاوي باش نراوة، ئومَيد دةكةين 

كؤتايي ثَي بَيت، تةمةنا ئةكةين ثَيش ئةوةي كؤتايي ساَل بَينت، هةر  ئةو هةنطاوانة لة ضةند مانطي دادَي
سَي وةزارةتةكة يةكي طرتبَيتةوة، ببَيتة يةك وةزارةت بؤ ئةوةي ئةو هةنطاوانةي كة ثَيويسنت بؤ ضارةسةر 
كردني كةموكوِريةكاني حكومةتي هةرَيم و هةرَيم بةطشس ضارةسةري بكةين، رَيطاي بؤ بدؤزينةوة، 

دانيشتين داهاتوومان بةثَيي نيزامي داخلي كة تازة خوَينرايةوة ئَيمة ضةند رؤذَيكي كة ثشووي هاوين لة
دةست ثَيدةكات، بةآلم بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤمان، كة بودجة خوَينرايةوة ئيرت ثشوو نية تا بودجةكة 

لةوةش ئَيمة هةرخؤمان ثةسةند دةكةين، هةتا بودجة ثةسةند نةكرَينت عوتَلة دةست ثَيناكاتن، جطة 
ثَيويستيمان بةماوةيةك هةبوو درَيذةي ثَيبدةين، ئيشةكامنان، دانيشتنةكامنان لةبةر ئةوةي ضةند 
ثرؤذةيةك هةية دةبَي تةواوي بكةين، من ثَيم واية دةبَي بَيجطة لةوةي كة ثةيِرةو دةَلَينت، ثيشوو نية هةتا 
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بكةين، ثانزة رؤذ الي كةمي هةتاوةكو ئةو راثؤرتانة تةواو نةبَينت، هةر خؤشم بةبِرياريش تةمديدي 
ضةند ثرؤذةيةك تةواو بكةين هةر بؤ خؤمشان باشة، هةركاتَي راثؤرتي ليذنةي دارايي و  ،تةواو دةبَينت

ئابووري وليذنةي ياسايي حازر بوو، دادةنيشينةوة ثَيكةوة، بؤية تةمديدكردني كارمان يان ثانزة رؤذةكة، 
ة ثَيويست ناكاتن، بة دةنطدان، بةآلم من ثانزة رؤذةكة تةمديد دةكةم بؤ ئةوةي تا ئةو ئةطةر ضي بؤ بودج

راثؤرتانة حازر دةبَينت بؤ خؤمان بةردةوام بني لة دانيشتنةكامنان، داوا دةكةم دةنط بدةن بؤ ئةوةي ثانزة 
ة رؤذة تةمديد بكرَيت؟ رؤذ تةمديدي بكةين بؤ ئةوةي كارةكامنان تةواو بَيت، كَي لةطةَل ئةوةية كة ثانز

كَيي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينةي دةنط وةرطريا كة ثانزة رؤذ تةمديد بكرَيت، ئةمن شةرحم كرد بؤضي 
ثَيويستة و بؤضي ثَيويست نية، ومت ثَيويست نية ئةطةر بةتةنها بودجة بَيت، بةآلم لةبةر ئةوةي ثرءذةي 

ت، ئَيمة ئةتوانني سوود لةوةختةكة وةربطرين، ئةو ترمان لةثَيشة تاوةكو راثؤرتي ليذنةكان حازر ئةبَي
ثرؤذانةي كةوا هةية تةواوي بكةين، بؤية تةمديدمان كرد، ئةطةر تةواويش نةبني ئةوا ئةو وةختة بةهؤي 
بودجةوة هةر ئةبَيت دةوام بكةين، بةآلم تةنها بودجة ئةبَيت ئةوة شتَيكي تةبيعية، نوقتةي نيزامة مام 

 .رةشاد فةرموو
 :ز رشاد امحد ابراهيمبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لؤ ئةوةي وةختمان زؤر زايع نةبَيت، ئةو وةزارةتانةي بةتةفاصيل راثؤرتيان دةنَيرن، راستةوخؤ 

 .نةنَيردرَيت تاوتوَي بكرَيت لةطةَل ليذنةي دارايي بةيةكةوة ئةو وةختة تةقدميي بكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ني ضي بةعةكسةوة بؤ ئةوةي ليذنةكان ثوختةي ئيشةكانيان لةبةردةم بَينت ئَيستا ثَيش ئةوةي ئةزا
بدرَيتة ئةندام ثةرلةمان، ليذنةي دارايي و ئابووري بةِراوَيذ لةطةَل ثسثؤِري تايبةت ئةوةي ثَيويستة 

يان دةدةن ئةوجا دَيتة دةيكاتن ئةوجا ئيرت بةرَيك وثَيك تر دةدرَيتة ئةنداماني ثةرلةمان موالحةزةي خؤ
 .ئَيرة، مامؤستا كاكة داواي لَي دةكةم بَيت خاَلي دووةم خبوَينَيتةوة، ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةر ى هةمواركراو، لة1110ى ساَلى (1)لة ياساى ذمارة ( 56)لة ماددةى ( 1)ثشت بة حوكمى بِرطة 
عَيراق، ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراق لة  -مةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان داواى ئةجنو

 :بِريارى دةرضواندنى ئةم ياسايةى دا (  )ى ِرؤذى ) (نى ذمارة دانيشت

 

 

 
 0222ى ساَلى (  )ياساى ذمارة 

 ياساى وةزارةتى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق
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 :مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة لةم ياسايةدا  :(1)ماددةى 
 .هةرَيمى كوردستانيى ـ عَيراق: هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتى ثَيشمةرطة لة هةرَيمدا: وةزارةت: دووةم

 .وةزيرى ثَيشمةرطة: وةزير: سَييةم
 .بريكارى وةزارةتى ثَيشمةرطة: بريكار: ضوارةم
 .سكرتَيرى طشتى وةزارةت: طشتى سكرتَيرى : ثَينجةم
 .سةرؤكى دةستةى باآلى وةزارةتى ثَيشمةرطة: سةرؤكى دةستةى باآل: شةشةم

 .ئةجنومةنى بةرطرى وةزارةت: ئةجنومةن: حةوتةم
 (ئةركةكانى وةزارةت)

 (:0)ماددةي 
نديةكانى ثاراسنت و زَيرةظانى هةرَيمى كوردستان و بةرطريكردن لَيى و مسؤطةركردنى بةرذةوة: يةكةم

 .نيشتمانى و نةتةوةيى
 .ثارَيزطارى لة ِرَيبازى دميوكراسى حكومةتى هةرَيمى كوردستان و دامةزراوةكانى: دووةم

ثشتطرييكردنى حكومةتى فيدِراَلى و بةرطريكردن لة سةروةرى و ئاسايشى عَيراق بة ثَيى دةستورى : سَييةم
ةماهةنطى كردن و هاوكارى لةسةر ضؤنيةتى فيدِراَلى و ياداشتنامةى لة يةكطةيشتنى تةنايى و ه

ضارةسةركردنى ئاسايش و كارةساتةكان و هاوبةشيكردنى لةكاتى ثَيويستيدا بؤ بةطذداضوون و 
قةآلضؤكردنى تريؤر بة هةموو شَيوةكانيةوة بةتايبةتى لة هةرَيمى كوردستان و لة عَيراقدا بة هةماهةنطى 

 .و هاوكارى لةطةأل حكومةتى فيدِرالدا
  :(3)ددةى ما

 ئاماجنةكانى وةزارةت
- :ئاماجنى وةزارةت جَيبةجآ كردنى ئةم ئةركانةى خوارةوةية 
دامةزراندنى دامةزراو و يةكةكانى نيزامى سةربازى و ِراهَينانيان لةسةر هونةرةكانى كوشتار و  -أ 

 .ةرَيمى كوردستانفَيركردنى زانستة سةربازييةكانى نوآ بؤ ئةوةى ساز و ئامادةبن بؤ بةرطريكردن لة ه
دانانى ثالنى ثَيويست بؤ ثةرةثَيدان نوَيكردنةوةى هَيزةكانى ثَيشمةرطة بة هؤى دابينكردنى هةموو  -ب

جؤر و ثؤل و شَيوازى دابينكردنى هونةرييان و ثةرةثَيدانى هونةرةكانى كوشتار و ضؤنيةتى بةكارهَينانى 
 .لة مةيدانةكانى شةِردا

بارةكانى ثةيوةست بة نيشتةجَيكردن و كةل و ثةل و ضةكداركردن و دابني كردنى هةموو كارو -ج
ئازووقةو طواستنةوةو مووضةو كاروبارةكانى دارايى و ذمَيرياريى و تةندروستى و جةستةيى بؤ هَيزةكان و 

 .خزمةتطوزارييةكانى ديكةدا
 (: 1)ماددةى 
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 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
و كاروبارةكانى و سةرثةرشتيكردنى مجوجؤَلةكانى و بةرثرسى يةكةمة لة وةزارةت : وةزير: يةكةم

لةوَيشةوة فةرمان و ِرَينمايى دةردةضن لة هةموو ئةوشتانةى ثةيوةنديان بة ئةركةكانى وةزارةت و 
دةزطاكان و هةموو كاروبارةكانى سةربازى و هونةرى و دارايى و كارطَيِرى و ِرَيكخستنةوة هةية، بةثَيى 

لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة تَييدا، وة بؤى حوكمةكانى ياسا بةرثرسة 
هةية هةندآ لة دةسةآلتةكانى بة هةندآ فةرمانبةرى ثلةى تايبةت لة وةزارةت و هةريةك بةثَيى 

 .ثسثؤِرايةتى خؤى بسثَيرآ
ردووة يان ئةوانةى لةاليةن بةثَيى ئةو دةسةآلتانةى كة ثةيِرةوى ناوخؤ دياريك: بريكارى وةزارةت: دووةم

وةزيرةوة ثَيى دةدرآ يارمةتى وةزير دةدات لة سياسةتء ِرَيوشوَينةكانى وةزارةتء سةرثةرشتى 
 .كاروبارةكانى دةكات

فةرمانبةرَيك بةثلةيةكى تايبةتى وبةثرسة لة ئةركةكانيدا لةبةردةم : سكرتَيرى طشتى: سَييةم
كارطَيرى وجةنطاوةران و ياسايى ومةدةنى يارمةتى دةدةن، ئةم وةزير،وضةند هاوكارَيك بؤ كاروبارةكانى 

 :بةِرَيوةبةرايةتى ودةزطايانةى ثَيوةبةسرتاون
 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى طرَيبةستء كِرين وضةكداركردن وكةَلءثةل ثَيدان -أ

 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى تاكءخؤبةخشةكان  -ب
 .دنء ِرؤشنبريىء هؤشياركردنةوةى نيشتيمانىبةِرَيوةبةرايةتى طشتى ِراطةيان -ج
 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى خانةنشينانى ثَيشمةرطةو ضاودَيرى ثةككةوتةكان -د
 (.ذمَيريارى سةربازى)بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بووجةو ثِرؤطرام  -ه
 .فةرمانطةى ياسايى -و
 .دادطاكانى سةربازى -ز

ك ثلةكةى لة ليوا كةمرت نةبآ سةرؤكايةتى دةكات، ئةركى ثشكنني و ئةفسةرَي: ثشكَينةرى طشتى: ضوارةم
بةدواداضوونى دةزطاكان و دامةزارو يةكةكانى سةر بةوةزارةتى ثَيشمةرطة، بؤ ئةوةى ئاطادارى بارودؤخى 
هَيزةكانى ثَيشمةرطة بآ وِرادةى ئامادةباشيان بؤ شةِركردن وجَيبةجآ كردنى فةرمان ءِرَينماييةكانى لة 

زارةتةوة دةردةكرآ هةَلبةسةنطَينآ، ئةويش بة بةرزكردنةوةى ِراثؤرتى بةردةوام بؤ وةزير بةئاماجنى وة
 .ضارةسةركردنء ثةرةثَيدان

فةرمانبةرَيك بةثلةى بةِرَيوةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات : فةرمانطةى ضاودَيرى دارايى: ثَينجةم
نى كاروبارةكانى دارايى وبةدواداضوونى ثيادةكردنى ئةركةكانى هةرضى ثَيويستة كاركردن بؤ وردبينى كرد

ِرَينمايى وبنضينةكانى دارايى ءذمَيرياريى لة وةزارةت ء دامةزراوةكانى ءضؤنيةتى دياريكردنى سةرثَيضية 
 .داراييةكان
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ئةركةكانى دانانء ِرَيكخستنى ثةيوةنديةكانة لةطةَل : بةِرَيوةبةرايةتى هةماهةنطى وثةيوةنديةكان: شةشةم
 .دةزطاو اليةنة مةدةنى ءسةربازية فةرميةكانى ثةيوةست بةكاروبارى وةزارةت

ئةفسةرَيكى ِروكن ثلةكةى لة ليوا كةمرت نةبَيت سةرؤكايةتى دةكات، : سةرؤكايةتى دةستةى بااَل: حةوتةم
سةرثةرشتيكردن لةئةرك ءبةرثرسيارييةتيةكانى كة ثَيي سثَيردراوة، دووكةس لة دةستةى ئةركانء 

ئةو دةستةو بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ودامةزراوانةى خوارةوة . يارمةتى دةدةن( كارطَيرى ومرية)ةليات ءعةم
 :ثَيى دةبةسرتَينةوة

 :يارمةتيدةرى سةرؤكى دةستةى بااَلى عةمةليات -أ
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى عةمةليات
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ثالندانان

 .ءبريوباوةِر ـ بةِرَيوةبةرايةتى ِراهَينانى سةربازى
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى طةياندن

 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ِرَيكخسنت
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ثؤلينةكان

 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ياريةكانى سةربازىء فةرماندةيى مةوقيع
 .بةثآى ثَيِرةو ِرَيكدةخرآ: ثَيكهاتةكانى نيزامى زَيرةظانى هةرَيم: هةشتةم

ئةركى دابينكردنى ئاسايشى بارةطاو دامةزراوةكانء هةموو : شتى هةواَلطرىبةِرَيوةبةرايةتى ط: نؤيةم
زانياريةكانى هةواَلطرى مةيدانى وسرتاتيذى وهةَلسةنطاندنيان ودانانى لة خزمةتى وةزارةتى ثَيشمةرطةو 

 .دامةزراو و بارةطا بااَلكانى ثةيوةنديدار
 .ةكانى بةثآى ثةيِرةو ِرَيكدةخاتفةرمان ءكاروبار: سةركردايةتى هَيزةكانى يةدةط: دةيةم

 :ئةجنومةنى بةرطرى وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت: يازدةم
 .سةرؤك: وةزير -أ

 .ئةندام ءسةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكات لة كاتى ديارنةبوونى وةزير: بريكارى وةزير -ب
 .ئةندام: سكرتَيرى طشتى -ج
 .ئةندام: سةرؤكى دةستةى بااَل -د
 .ئةندام: اَلطرى طشتىبةِرَيوةبةرى هةو -ه
 .ئةندام: ثشكَينةرى طشتى -و
 .ئةندام: سةركردةى هَيزةكانى يةدةط -ز
 .وةزير مافى ئةوةى هةية لةكاتى ثَيويستيدا ثشت بة ِراوَيذكار و ثسثؤِران ببةستآ -ح

ى كة سةرؤكايةتى دةستةى بااَل ثالنةكانى جَيبةجآ كردن دادةنآ بؤ هَينانةوةى ئةو طرنطيانة( 5)ماددةى 
 .لة ماددةى دووةمى ئةم ياسايةدا هاتووة
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 (6)ماددةى 
دانانى ثةيِرةوى ناوخؤو هةيكةىل ِرَيكخراوةيى وةزارةت بةجؤرَيك ئاماجنةكانى لة بةِرَيوةبردنى : يةكةم

 .ثَيشمةرطةو جَيبةجآ كردنى ئةركةكانى ء ثاراسنت ء زَيرةظانى هةرَيم بةرطريكردن لَيى بهَينَيتة دى
 .ء ثسثؤِرايةتىء دةسةاَلت وئةركى دامةزراوةكانى وةزارةتئةرك: دووةم

 .دانى ثلةكانى سةربازى بةثَيى ياساكانى ثةيِرةوكراوةوة دةبآ: (2)ماددةى
 (1)ماددةى 

لةكاتى ثَيويستيدا وةزير مافى ئةوةى هةية هةريةك لة بةِرَيوةبةرايةتى ءبةش ء هؤبةكان كة : يةكةم
، نوَييانبكاتةوة يان يةكيان خبات ويان هةَليانبوةشَينَيتةوة بة ثآى لةناو دامةزراوةكانى وةزارةتدان

 .ثَيداويستى كارةكان
كردنى حوكمةكانى  وةزير مافى دةركردنى ِرَينماييةكانى ثَيويستى هةية بؤ ئاسانكردنى جَيبةجآ: دووةم

 .ئةم ياساية
دةوةشَينرَيتةوةو ئةم ياساية هةَل 1110ى ساَلى (5)ياساى وةزارةتى ثَيشمةرطةى ذمارة : (1)ماددةى 

 .شوَينى دةطرَيتةوة
كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت : (12)ماددةى 

 .و هةمواركراوةكانى0225ى ساَلى (1)لةطةَل لةبةرضاوطرتنى ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى ذمارة 
ومةنى وةزيران واليةنةكانى ثةيوةنديدار حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ ثَيويستة ئةجن: (11)ماددةى 

 .بكةن
جَيبةجآ ( وةقائعى كوردستان)مى ئةم ياساية لة رؤذى دةرضونيةوة لة رؤذنامةى فةر: (10)ماددةى 

 .دةكرآ
 هؤيةكانى دةركردنى

يكردن لَيى ومسؤطةركردنى لةبةر ثَيويستى هةرَيم بؤ هَيزةكانى نيزامى بؤ زَيرةظانى هةرَيم و بةرطر
بةرذةوةندية نيشتيمانيى و نةتةوةييةكانى وقوَلكردنةوةى دةزطاكانى حكومةتى دميوكراتى ء مةدةنى 
تَييداو ثشتطريى كردنء هاوبةشيكردنى هَيزةكانى ضةكدار بؤ حكومةتى عَيراقى فيدِراىل لةكاتى ثَيويستى 

 .داواكردندا، ئةم ياساية دةركرا
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

زؤر سوثاس ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة دةكةين، بؤ ئةوةي راثؤرتيان لة 
وةختَيكي كورتدا ئامادة بكةن، خاَلي سَييةم لةبةرنامةي كارمان خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي 

 .فةرموو بيخوَينةوةكاك كةريم حبري . سندوقي ثيشتطريي و هاوكاري خانةوادةي شةهيدان
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ى هةمواركراوو، لةسةر 1110ى ساَلى (1)لة ياساى ذمارة (56)ى ماددةى (1)ثشت بة حوكمى بِرطةى 
عَيراق لة  –ى كوردستان يعَيراق، ئةجنومةنى نيشتمان –داواى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان 

 :يدا،بِريارى دةرضواندنى ئةم ياسايةى خوارةوةى دا() / /  ى رؤذى (13)تنى نيشدا
 0222ى ساَلى )   (ياساى ذمارة 

 ياساى سندوقى ثشتطريى و هاوكارى  خانةوادةى شةهيدان و
 ئةنيتالكراوةكان و قوربانيانى ضةكى كيمياوى

 بةشى يةكةم
 ثَيناسةكان

 .وة ماناكاني بةرامبةريانة لةم ياسايةدا مةبةست لةم زاراوانةى خوارة: ماددةى يةكةم
  .عَيراق -هةرَيمى كوردستان: هةرَيم -1
 .حكومةتى هةرَيمى كوردستان: حكومةت -0
 .وةزارةتى كاروبارى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكانى هةرَيمى كوردستان: وةزارةت -3
ان و قوربانيانى ضةكى سندوقى ثشتطريى و هاوكارى خانةوادةى شةهيدان و ئةنيتالكراوةك: سندوق -1

 .كيمياوى 
 بةشى دووةم

 ئامانج و ثرةنسيثةكان
 :سندوق ئاماجنى هَينانةدى ئةو ئامانج و ثرةنسيثانةى خوارةوةية: مادةى دووةم

لَيكَوَلينةوةو بةَلطةكردنى اليةنةكانى ئابوورى و ثةروةردةيى و رَوشنبريى و تةندروستى و كَومةاليةتى  -1
يتالكراوةكان و قوربانيانى ضةكى كيمياوى بَودَلنياكردنى ثَيداويستية دارايةكان خانةوادةى شةهيدان و ئةن

 .بَو ضاكردنى بارودؤخةكانى ذيانى و ذياريى
ثَيشنيازكردن و دانانى ثالنى ثرؤذة و ثرؤطرامةكان بؤ بةهةند وةرطرتنى بَيكاران لة كةس و كارى  -0

اوى بة هاوكارى و هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و قوربانيانى ضةكى كيمي
 .ثةيوةنديدار و كؤمثانيا و ِرَيكخراوةكانى لة هةرَيمدا كاردةكةن

كردنةوةى خوىل ئامادةكارى ِراهَينان بؤ كةس وكارى شةهيدان و ئةنيتالكراوةكان و قوربانيانى ضةكى  -3
و ثيشةيان بكةين و بةهرةو تواناو كيمياوى لةوانةى كة خاوةن بِروانامةنني، بؤ ئةوةى فَيرى كار

بكرَى بؤ ئةوةى سوود لة تواناكانيان وةربطريَي لة بووذانةوةو ثةرةثَيدانى ئابووري  شارةزايةكانيان بةهَيز
 .هةرَيمدا

 كردنى خزمةت طوزاريةكانى تةندروستى و كؤمةاَليةتى و ئاسانكارى ثَيويست بؤ ضارةسةر ثَيشكةش -1
 .ناوةوةى هةرَيم و ض لة دةرةوةدا ة درَيذخايةنةكان ض لةكردنى ثةككةوتةو نةخَوشي
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مسَوطةر  سااَلضوان و ثةككةوتةكان و دابينكردنى هةموو ثَيداويستيةكانيان بَو كردنةوةى خانةى بة -5
 .كردنى ذيانَيكى شكَومةندانة بَويان

طانة،بة مةرجَيك سوليتةكة ثَيدانى سوليتةى بَى سوو بَوئةوانةى نيازى هاوسةرطرييان هةية،بة قيستى مان -6
 .دوو مليَون دينارى عَيراقى تَيثةِرنةكات بَو تةنيا يةك جار (0222222)لة 
كردنةوةى سةنتةرى زانستى و ِرَوشنبريى بَو ثَيشخستنى تواناى الو وقوتابيان لة كةس وكارى شةهيدان  -2

 .داويستيةكانيان بَو ئةم مةبةستةو ئةنيتالكراوةكان و قوربانيانى ضةكى كيمياوى و دابني كردنى هةموو ثَي
بةهَيز كردنى ثةيوةنديةكان لةطةَل دةزطاكانى حكومةت و كَومثانيا و ريكخراو وئةجنومةنةكانى  -1

 .خَيرخوازى، بَو سوود وةرطرتن لة شارةزايى تواناكانيان لةم مةيدانةدا
  .                مداكَوكردنةوةى بةخشش و كَومةك ويارمةتيةكان لةناوةوة و دةرةوةى هةرَي -1

 ثَيكهاتةكانى سندوق –بةشى سَييةم 
ئةندام ثَيك ( 2)دةستةيةكى ِراوَيذكارى سندوق بةرَيوةدةبةن بة سةرَوكايةتى وةزير و لة  :ماددةى سَييةم

سَييانيش لة نَيوان ( 3)دَيت، ضواريان لة طةورة فةرمانبةرانى وةزارةت و وةزير هةَليان دةبذَيرَي، 
كة يةك . و بةخششكاران كة هةر بةشداران و بةخششكاران بَوماوةى سَى ساَل هةَليان دةبذَيرن بةشداران

 .جار نوَى دةكرَيتةوة
 :ماددةى ضوارةم

دةستةى راوَيذكارى دةسةاَلتَيكى بااَلى سندوقةو لة ثَيناوى ئةوةدا ئةم تايبةمتةنيانةى خوارةوةى : يةكةم
 :هةية

 .و دانانى ثالن و ثرَوطرامةكان بَو جَى بةجَى كردنىدانانى سياسةتى طشتى سندوق  -1
 .دانانى بنةماى دارايى و رَيوشوَينةكانى باوى ذمَيريارى -0
 .مَور كردنى طرَيبةست و رَيكةوتنةكانى ثةيوةنديدار بة طرنطية كانى سندوق -3
دوور خستنةوةى  بةخشينى ثاداشت بَو ئةو كةسانةى كار دةكةن بَوبةرزكردنةوةى كةسايةتى سندوق و -1

 .زةرةرمةندى لَيى
لة كاتى ثَيويسدا و بةثَيى ثَيداويستيةكانى كارى سندوق دةستة بَوى هةية هةندَى لة دةسةاَلتةكانى : دووةم

 .بة سةرَوك بسثَيرَى
 :ماددةى ثَينجةم

زؤرينةى لةسةر بانطَيشةى سةرؤك، دةستة بةالى كةمى مانطى جارَيك كؤدةبَيتةوةو بة ئامادةبوونى : يةكةم
 .ئةندامةكانى رادةكةى تةواو دةبآ

دة ِرؤذدا لة ِرَيكةوتى ( 12)بِريارةكانى دةستة دةخرَينة بةردةمى وةزير بؤ ثةسندكردنى لة ماوةى : دووةم
تؤماركردنى لة وةزارةتدا وئةو بِريارانةى لةم ماوةيةدا ناِرةزايى بةرامبةريان دةرنةبِردرآ، جَيبةجآ 

 .دةكرَين
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ليذنةيةكى ضاودَيرى لة نَيوان بةشداران وبةخشكاران و وةزارةت دادةمةزرآ ئةمانة : ماددةى شةشةم
 .دةطرَيتة ئةستؤ

 .ضاودَيريكردنى ثِرؤذةكانى لة جَيبةجَيكردندان واليةنةكانى سةرفكردن -1
 .ثَيشكةشكردنى ِراثؤرتى دةورى ونيوة ساَلى بؤ وةزير دةربارةى كارةكانى سندوق -0

 بةشى ضوارةم
 يى سندوقدارا

 :دارايى سندوق لةمانة ثَيك دَيت: ماددةى حةوتةم
 .بةخشش و دياريةكانى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان -1
 .بةخشش و دياريةكانى سةرؤك وئةندامانى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان -0
ق ثَيشكةشى بةخشش ء يارمةتيةكانى كة حكومةتى هةرَيم وةكو ثشكداريةك بؤ ثشتطريى كردنى سندو -3

 .دةكات
 .ئةو بِرة ثارانةى ثشكداران و بةخششكاران هاوبةشى تَيدادةكةن -1
ئةو بةخششانةى كة دةزطاو ِرَيكخراوو كؤمثانياو ئةجنومةنةكانى خَيرخوازى وِرَيكخراوةكانى مافةكانى  -5

 .مرؤظ لة دةرةوةو ناوةوةى هةرَيم دةيبةخشن
 .زةكات -6

 بةشى ثَينجةم
 حوكمة طشتيةكان

 :ماددةى هةشتةم
كارمةندانى دةستةى سندوق دادةمةزرَين ومووضةكانيان بةثآى ئةو ِرَينماييانةى وةزارةت : يةكةم

 .دةريدةكات دياريدةكرَيت
 .ئةجنومةنى كارطَيِرى بؤى هةية لقةكانى سندوق لة ثارَيزطاكانى هةرَيمدا بكاتةوة: دووةم

 .انةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيتكار بةهيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةو: ماددةى نؤيةم
وةزير بؤى هةية ِرَينمايى ثَيويست دةربكات بؤ ئاسانكردنى جَيبةجآكردنى حوكمةكاى ئةم : ماددةى دةيةم

 .ياساية
 .كار بةم ياساية دةكرَيت( وةقائعى كوردستان)لة ِرؤذى باَلوكردنةوةى لة : ماددةى يازدةم

 

 

 
 هؤيةكانى دةركردنى

راوةكانء قوربانيانى ضةكى كيميايى، قوربانى طةورةيان بةطيانء بةخوَينيان لة ِرَيطاى شةهيدان وئةنيتالك
رزطارى كوردستانى عَيراق داوةو ئةو دةزطا ياساييانةى ئةمِرؤمان بةرى ئةو ِرةنجءقوربانييانةيةء لة 
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ةى داهاتة ثَيناوى وةفادارى بؤ بةشَيك لةوانةى ئةو شةهيدانة ثَيشكةشيان كردووةو لة ثَيناوى ئةو
بةرزةكان وكؤمثانيا وِرَيكخراوةكانى لة هةرَيمدا كاردةكةن بةشدارى بكةن لةسووككردنى مةينةتى 

 .خانةوادةى شةهيدان، ئةم ياساية دانرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس ئةمةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطة دةكةم، تؤزَيك ثةيوةندي  بةليذنةي 
مرؤظ و ليذنةي تةندروسس و داراييةوة هةية، ئةطةر بكرَينت ثَيش ئةوةي خبرَيتة بةرنامةي كار،  مايف

كؤبوونةوةيةكي هاوبةش بكرَيت، بؤ يةكخستين تَيبينيةكانيان، بةيةك راثؤرت، خاَلي ضوارةم لةبةرنامةي 
ي (0)ن لةسةر بِرطةيكار، خستنةروو و طيتتوطؤكردني تَيبينيةكاني بةِرَيز سةرؤكي هةرَيمي كوردستا

 .كاك عوني تةوزحيَيك ئةدات با بيتةرمووَيت. ماددةي سَييةم لة ياساي وةزارةتي داد
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
الي هةموومان ئاشكراية كةوا قانون لة ثةرلةمان تةشريع ئةكرَيت، كة تةشريع كرا، رةوانةي سةرؤكايةتي 

رؤذدا ئيعرتاز بطرَيت 12َيت بؤ ثةسةند كردني، سةرؤكي هةرَيم بؤي هةية، لة ماوةي هةرَيم دةكر
لةقانونةكة، بةكؤي يان بةشَيك لةقانونةكة، ثاش رةوانة كردني ياساي وةزارةتي داد، كة لةثةرلةمان 

رةوانةي سةرؤكايةتي هةرَيم كراوة، سةرؤكي  02/5/0222لة رؤذي 0222ي (13)دةرضوو، بةذمارةي 
لةياساكة دا هةبووة، ئيعرتازي لةسةر كرد، لةماوةي ( 3)لة ماددةي ( 0)رَيم ديارة تَيبين لةسةر بِرطةي هة

 :ياساييدا، ئَيستا دةقي ئيعرتازةكةتان بؤ دةخوَينمةوة
 0222ي ساَلي (15)ذمارة ي بِريار

ي ماددةي (1)ةي عَيراق بةثَيي ئةو دةستةآلتةي لةبِرط –ياساي وةزارةتي داد لة هةرَيمي كوردستان 
ي هةمواركراو، ثَيمان 0225ي ساَلي (1)عَيراق ذمارة –ي ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان (12)

عَيراق  –ياساي وةزارةتي داد لة هةرَيمي كوردستان  0222ي ساَلي (13) دراوة، بِريارماندا ياساي ذمارة
كراوة، رةوانةتان بكةينةوة، بؤ ئةوةي  تةشريع 02/5/0222تان لة رَيكةوتي (11) كةلةدانيشتين ذمارة

ضاو خبشَيننةوة بةبِرطةي دووةمي ماددةي سَييةميدا، ضونكة نةبنةما ياساييةكان، نةعورفيش رَيطا نادةن 
مةرج دابنرَيت، كة دةبَيت بريكاري وةزارةتي داد، دادوةر بَيت وةسةرةِراي ئةوةش مافةكاني خؤي 

 .وصييتةتي دادوةريشي هةر بثارَيزرَيت
 مةسعود بارزاني                                                                             

 عَيراق -سةرؤكي هةرَيمي كوردستان                                                                              
ةمان، ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثاش طةِرانةوةي بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن، خوشك وبراياني ئةنداماني ثةرل

ئةو بِريارة ديراسةمان كرد، يةكةم بةثَيي قانون ليذنة ثَيشنيار دةكات، كة ئيعرتازةكة قبوَل بكرَيت، ضونكة 
رؤذ جةنابي سةرؤكي هةرَيم ئيعرتازي كردية، دووةم ليذنة واي ثَيباشة ئيعادةي صياغةي  12لةماوةي 
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وكيل )ةقةرةي دوو لةماددةي سَي، ئَيستا صياغةكة بةعةرةبي بؤتان دةخوَينمةوة، بكةينةوة بةنيسبةت ف
يساعد الوزير يف توجيه الوزارة واالشراف على شؤونها القانونية والفنية واملالية واالدارية : الوزارة

عية أولية والتنظيمية ضمن الصالحيات اليت توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصال  على شهادة جام
 (.يف القانون ومن ذوي اخلربة واملمارسة ملدة التقل عن مخسة عشر سنة

ئَيمة وا بةباش دةزانني صياغةكة بةو شَيوةية بكرَيت، بةآلم ئةنداماني ثةرلةمان بؤيان هةية، لة ناحيةي 
ياري ليذنةي قانوني ئيصرار بكةن لةسةر رةئي خؤيان كة ثةرلةمان قةراري لَي داية، يانيش قبوَلي ثَيشن

 . قانوني بكةن، رةئي ئةخرييش بؤ جةنابت و ئةنداماني ثةرلةماني بةِرَيزة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئيجازة هةبَينت، ئةو روونكردنةوة ثَيويست بوو، ئةو ئيعرتازةي لةسةرؤكايةتي هةرَيمةوة هاتووة، 
لةبةر ئةوةي وةكيلي وةزير ثَيويست ناكات، شةرتي بؤ  ليذنةي ياسايي ثَيي واية ئيعرتازَيكي وةجيهة،

دابنَييت كةحاكم بَيت، لةهةمان كاتيشدا وةكو ئَيمة نووسيومانة ديارة لَيرة موناقةشةشي لةسةر كرا، 
ئيحتييتاز بكاتن، ديارة لةو فةترةي وةكيل وةزيريشة، بةهةموو ئةو سييتاتانةي كةهةيةتي، من حةزةكةم 

 .رةية، ئةطةر رةئيةكي لةسةر ئةو مةوزوعةي هةية بابيتةرمووَيتجةنابي وةزيري داد لَي
 .وةزيري داد/ بةِرَيز فاروق مجيل صادق
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خوشك و براياني ئةنداماني ثةرلةمان، بةنيسبةت ئَيمةوة وةكو وةزارةتي داد، هيض مانعَيك وهيض 
سةرؤكي هةرَيمي كوردستان داواي كردووة، ئَيمة  ئيعرتازَيكمان نية لةسةر ئةو تةعديلةي كة بةِرَيز

 .موافقني لةسةر ئةو تةعديلة، زؤر سوثاستان دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابي كاك فاروق وةزيري  داد دةَلَيت هيض ئيعرتازَيكمان نية، لةسةر ئيعرتازي سةرؤكي هةرَيم، كة 
ئةو بِرطةية بطؤِرَيت، واتة ببَيتة ئةوةي كة وةكيل وةزير موافقن لةسةر ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي كة 

قانوني بَينت، دةخيوَينمةوة وةكو خؤي وةكيل وةزير ئةوة كة هاوكاري وةزير دةكات لة كاروباري ئيشراف 
لةسةر ئيشوكاري قانوني و فةني وة دةبَي شهادةي جاميعةي ئةوةلي هةبَيت لةقانون، يةعين دةبَي قانوني 

ساَل كةمرت نةبَيت، ئةطةر كةس ئيعرتازتان لةسةر ئةوة 15ي بَينت، وة خيربةو ممارةسةي لة بَيت، ياساي
نية، ئةطينا دةخيةمة دةنطةوة، ئةطةر ئيعرتازتان لةسةر رةئييةكةي جةنابي سةرؤكي هةرَيم هةية ئةوة 

وةكيل وةزير  ئةتوانن قسة بكةن، ئةوةي كةليذنةي ياسايي بة حةقي دةزاني و مةشروعة كة دةَلَي نابَي
ئاوابَي مةرجي هةبَيت، ئةو واي ووتووة، ئةوانيش دةَلَين راستة ئةوة جةنابي وةزيريش دةَلَيت ئةوة زؤر 
راستة، ئةطةر كةسَيك ئيعرتازي لةسةر ثَيشنياري ليذنةي قانوني هةية، دةتوانَي ناوي بنووسني، فةرموو 

 .كاك شَيخ
 :معروف مصطفى جعيتر بةِرَيز
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 . ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
من تةنها ئةو ثانزة ساَلة بةزياد دةزامن، زؤرة ئةطةر ثانزة ساَل بَيت بؤ وةكيل وةزير ئةي ئةبَي ضةند ساَل 
بَيت بؤ حاكمةكة، ضونكة ئةمان مساويان كردؤتةوة، ئةي بة ضةند ئةبَيت بةحاكم، خةرجيي قانون 

 .ئينجا ببَيـتة وةكيل وةزير، زؤر سوثاسبةضةند ساَل ئةبَيت بةحاكم، ثانزة ساَل زؤرة بؤ ممارةسة، 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ اهلل فةرموو
 :بةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ساَل بَينت، لةوي  12ساَلةكةي بةزؤر دةزامن، ثَيم باشة  15منيش هةمان رةئي كاك شَيخ جعيترم هةية، 

 .رةئي ليذنةي ياساي دةكةم، زؤر سوثاستريش ثشتطريي لة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام فةرموو
 :بةِرَيز ئارام رسول مامند

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةنها ثرسيارَيكم هةية، ئةوةي كةمن لةيادم بَيت، لةخودي ثرؤذة ياسايةكةي وةزارةتي داد، نةهاتبوو 

بَيت، كة ئةو كاتة تةئيديان كردبوو، ئَيستاش  يثَيشنياري ليذنةي ياساي كة دادوةر بَيت، بةديدي من ئةوة
هةر تةئيدي دةكةن، تةنها روونكردنةوةيةكم ئةويست لةسةر ئةساسي ئةو كاتة كةلةسةر ض ئةساسَيك ئةو 

 .ثَيشنيارة كرابوو، كةئَيستاكة تةئيدي تَيبينيةكةي جةنابي سةرؤكي هةرَيم دةكةن، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

 .كاك حممد فرج
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من ئةمة بة موبادةرةيةكي زؤر باش دةزامن، يةعين ضاو خشاندنةوة بةهةر ياسايةكدا، كة دةردةضَيت 

ةم بريكارة ئةو لةاليةن ئةو دةزطاوة كة مايف خؤيةتي، يةعين ئةو تَيبينيةش تَيبينيةكي زؤر وردة، كة ئ
وةزييتةش ببينَيت، ئةوة تةنها جَيطايةكة كة دوو دةور دةبينَيت، بةآلم من هةر ثَيشنياري ئةوةش دةكةم كة 

 .ئةوة هةر مةرجيش نةبَيت ياسايي بَيت، هةر وةكو هةموو وةزارةتةكاني تر زانكؤيي بَيت

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ينةكة لةبةر ضية، خؤي وةزير ثَيويست ناكات ياسايي بَيت، زؤر سوثاس كاك حممد فرج ئةزاني ثَيكةن
وةزير ثؤستَيكي سيادية، سياسية، بةآلم بريكاري وةزير وةك هةر وةزارةتَيك دةبَي ئيختيصاصي 
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وةزارةتةكةي هةبَيت، مةسةلةن ثةروةردة دةبَي ئيختيصاصي ثةروةردة بَيت، صناعة دةبَي ئيختيصاصي 
وةزير شةرت نية، بةآلم جةنابت كة دةَلَييت ئةوةي نةبَينت، بةآلم قانونيةكة هةندةسةيةكي هةبَيت، بةآلم 

زؤرضاكة بؤ جوابي كاك ئارام، ليذنةي ياسايي ئةو ثَيشنيارةيان كردبوو، حاكم بامن لةجياتي ئةوان بَلَيم، 
َين ئةندام وشةي حاكم زؤر خؤشةويستة، ئَيستا دوو ئةندامي ثةرلةمامنان هةية حاكم بووينة، ئَيستاش دةَل

ثةرلةمان حاكم فآلن، لةبةر ئةوةي كةدةبَيتة وةكيل وةزير نايانةوَي كةليمةكةيان لَي بكرَيتةوةو لةبري 
بكرَيت، ئَيمةش لةبةر خاتري ئةوان قسةمان نةكرد، ئَيستاكة كة خؤيان ثةشيمانن مةمنوونيان دةبني، 

َيت ثانزة ساَلةكة زؤرة، منيش ثَيم واية زؤرة موقتةرةحي ليذنةي ياسايي تةنها ئيعرتازَيكي لةسةرة كةدةَل
كاك فاروق نازامن رةئيت ضؤنة لةطةَل ئةوةدا، بؤ وةزارةتةكاني تر ضيمان وتووة، كاك فرسةت دةَلَيت 

 10فةرقي هةية وةزارةتي داد دةبَي خيربةي هةبَيت، بةآلم ثانزة ساَلةكة زؤرة، ئةطةر موافق بن دةيكةينة 
 12ساَل ئةمة تازةية خيربةكةي دةخيةمة دةنطةوة، كة  12ماني ثةرلةمان دةَلَين ساَل، موقتةرةحي ئةندا

ساَلةكة با دةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَي موافق نية، 12ساَل بَيت خيربةكة، كَي موافقة لةسةر 
كو ثَيشنياري ساَلةكة مايةوة، ئَيستا ماددةكة وة 15ساَل بَيت،  كةواتة  15دةيةوَيت وةكو ليذنةي ياسايي 

 .ليذنةي ياسايي بيخوَينةوة تابيخةينة دةنطةوة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 0222لسنة (13)الفقرة الثانية من املادة الثالثة من قانون وزارة العدل رقم

والفنية واملالية واالدارية  يساعد الوزير يف توجيه الوزارة واالشراف على شؤونها القانونية: وكيل الوزارة 
والتنظيمية ضمن الصالحيات اليت توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصال  على شهادة جامعية أولية 

 .يف القانون ومن ذوي اخلربة واملمارسة ملدة التقل عن مخسة عشر سنة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةكورديةكةشي بيخوَيننةوة فةرموون
 :ريم حبري عبداهللبةِرَيز ك

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :راي ليذنةي ياسايي لةسةر بِرطةي دووةم لةماددةي سَييةم

هاوكاري وةزير دةكات لة ئاِراستةكردني وةزارةت وسةرثةرشس كردني كاروباري ياسايي : بريكاري وةزارةت
دةسرِتؤييانةي كةلةاليةن وةزيرةوة و تةكنيكي ودارايي و كارطَيِري و ِرَيكخستنةوةي لة ضوارضَيوةي ئةو 

ثَيي دةدرَيت، بةمةرجَيك بِروانامةيةكي سةرةتايي زانكؤي لةياسا بةدةستهَينابَي وخاوةن شارةزايي و 
 .كارامةيي بَي كةماوةكةي لة ثانزة ساَل كةمرت نةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ية بادةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَيي دةخيةمة دةنطةوة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي كَيي لةطةَلدا
خاَلي ثَيجةم لةبةرنامةي كار، خستنةروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي .لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا

من داوا دةكةم راثؤرتي ليذنةي ياسايي . فةرموو ليذنةي ياسايي بيخوَيننةوة. ياساي داواكارَيس طشس
 .قةشةدا ماددة بةماددة ئةصَلةكة خبوَيننةوةخبوَيننةوة، دواتر لة مونا

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان ـ عَيراق/ بؤ

 ِراثؤرتى ليذنةى كاروبارى ياسايى/ ب
مواركراو ذمارة بؤ تاوتوَيكردنى ثِرؤذةى ياساى داواكارى طشتى هة 11/6/0222ليذنةكةمان ِرؤذى 

كؤبووةوة، ثِرؤذةكةش لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ( 1121)ى ساَلى (151)
 02/5/0222لة ( 11)خرابووة ِروو، كة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة دانيشتنى ئاسايى ثةرلةمان ذمارة 

زؤرينةى دةنطى ئامادةبووان ِراثؤرتء  بةدواى طيتتوطؤو ِراطؤِرينةوة ليذنة . بؤ ليذنةكةمان ِرةوانةكرابوو
 :ِراسثاردةكانى خؤى بةم شَيوةى خوارةوة ثَيشكةش دةكات

سةرةتا ليذنةى ياسايى ثشتطريى ثِرؤذةكة دةكات ءثَيشنيازى دارشتنى ثَيشةكيةكى بؤ دةكاء هاوشَيوةى 
رضووينة بة طؤِرينى زجنريةى ياسادانانى ثةيِرةوكراو لةو ياسايانةى كة لة ثةرلةمانى كوردستان ـ عَيراق دة
 .ذمارةيى بَو نوسراوةيى وَيِراى ِراستكردنةوةكانى ِرَيزمانى لة ضةند بِرطةيةكدا

ئةويش بؤ يةكخستنى ( دادوةران)وة بة طؤِرينى ناوةكانيانة بؤ ( 1)ئةوةى ثةيوةستة بة ماددةى / يةكةم
راق دا ثةيِرةوكراوة لةبارةى ناوزةدكردنى دةستةواذةكانة كة لة ياسادانانةكانى ثةرلةمانى كوردستان ـ عَي

 (.حاكم)لة جياتى ( قازى)
خبرَيتة سةر ( هةمواركراو يان هةر ياسادانَيكى ديكة جَيطةى بطرَيتةوة)رستةى ( 0)ماددةى / دووةم 

 .دواوةى ماددةكة
 .هيض تَيبينى يةكى لةسةر نية( 3)ماددة / سَييةم

 (.هةرَيم)خبرَيتة سةر دواوةى ماددةكة ثَيش وشةى ( ماَلى طشتى)وشةى ( 1)ماددةى / ضوارةم
 (.ضاودَيريكردن)كة لة ثَيش ثرؤذةكةدا هاتووة بة وشةى ( ِرَيزطرتن)طؤِرينى وشةى ( 5)ماددةى / ثَينجةم
 .هيض تَيبينيةكى لةسةر نية( 6)ماددةى / شةشةم

( سآيةم)ى بِرطةى خبرَيتة سةر ثِرؤذةكة بة هةمواركردن( سآيةم)بِرطةى ( 2)ماددةى / حةوتةم
- :لةياساكةدا بةم شَيوةى خوارةوة

سةرؤكى داواكارى طشتى بة ئامادةبوونى وةزيرى داد سوَيند لةبةردةم سةرؤكى هةرَيم دا دةخوات )سآيةم 
 (.ءئةندامانى داواكارى طشتى ديكة سوَيند لةبةردةم سةرؤكى ئةجنومةنى دادوةرى هةرَيم دا دةخؤن

 .َيبينى يةكى لةسةر نيةهيض ت( 1)ماددةى / هةشتةم
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 .هيض تَيبينى يةكى لةسةر نية( 1)ماددةى / نؤيةم
- :دووبارة داِرشتنةوةى بةم شَيوةى خوارةوة( 12)ماددةى / دةيةم

ئةم ياساية لة مَيذووى دةرضواندنيةوة جَيبةجآ دةكرآء لة ِرؤذنامةى فةرمى وةقائعى كوردستان )
 (.باَلودةكرَيتةوة

بة هؤكارةكانى دانانى ياساكة ليذنةى ياسايى بةدرشتء ورديةوة ثشتطريى لَيدةكات،  بةاَلم ئةوةى ثةيوةستة
 .لةبةر ئةوةى مةبةستى هةمواركردنى ياساكة بؤ هةرَيمى كوردستان بةجآ دَينرَيت، لةطةَل رَيزماندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ن رةئيتان لةسةريئَيستا ماددة بةماددة دةخيةينة موناقةشةوة، ئةصَلي ماددةكةو ثاشا

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:1)املادة 
يعد اعضاء االدعاء العام املستمرون يف اخلدمة حكاما  وفق الدرجات والصنوف واالقدمية واملناصب اليت هم 

عون جبميع حقوق احلكام عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم االحكام اليت تسري على احلكام ويتمت
 .وامتيازاتهم

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةى يةكةم
ئةندامانى داواكارى طشتى ئةوانةى لةخزمةتكردندا بةردةوامن بةثَيي ثلةو ثؤلَين وكؤني ئةو ثؤستةي 

ان ئةو حوكمانةي بةسةر دادوةراندا تَييداية، لةكاتي دةرضووني ئةم ياساية بةدادوةر دةذمَيردرَيت، هةم
 . ثيادة دةكرَي دةيانطرَيتةوة، كةَلك لةهةموو ماف و تايبةتكاريةكاني دادوةران بةهةمان شَيوة وةردةطرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةتان

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةبةر ئةوةي مصتةلةحاتي حاكم ( قازي)بطؤِردرَيت ببَيتة(حاكم)بةنيسبةت ماددةي يةكةم، كةليمةي
لةكوردستان بةنيازين، تةوحيدي بكةين، ثَيشرتيش كةليمةي حاكمان البرد، هةمووي بووة كةليمةي قازي، 

 .واتة دادوةر لةجياتي حاكم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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اك سةردار فةرموو، مادام واية خاَل بةخاَل ديارة ثَيشرتيش ثرؤذةكة ئاراستةي ليذنةي ناوخؤش كراوة، ك
رةئي ليذنةي ناوخؤش وةردةطرين، ئَيستا ليذنةي ياسايي ثَيي واية، حاكمةكان بكرَين بة قازي، كاك سةردار 

 .لةسةر ماددةي يةك هيض رةئيتان هةية
 :ركيةبةِرَيز سةردار صباح بوزو ه

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ان هةيةهةمان رةئي ليذنةي ياساييم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةس قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية، كاك فاروق فةرموو

 :وةزيري داد/ بةِرَيز فاروق مجيل صادق
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من دةمةوَيت لةسةر مةسةلةي تةعديلةكة قسة بكةم، دةمةوَيت بِرَيك تةوزحيات بدةمة برايان و 
ي ثةرلةمان، دةمةوَيت بةعام لةسةر تةعديلةكة قسة بكةم، بةطشس داواكاري طشس خوشكاني ئةندامان

ئةركَيكي زؤر قورسة، طرنطي تايبةتي خؤي هةية، ئةوةي راسس بَيت ئةو وةزييتةية تا ئَيستا ئيهمال 
كرابوو، ئةو ئيهتيمامةي ثَي نةدرابوو، مةعةل عيلم وةزييتةي داواكاري طشس لة هةموو دونيادا زؤر 
موهيمة، حاكم تةنها ئيشي حكوم دانةو يةكالكردنةوةي كَيشةية، بةآلم ئيديعاي عام لةسةرةتاي كَيشةوة 
تانيهايةتي، تا ئةوةي ئةطةر قةراري حاكم لةسةر قانونية، بؤ تةميزكردني قةرارةكان وةكو رةقيبَيك 

ةرارَيك، هةر قانونَيك، جطة لةوةي كؤمةَلَيك ئةركي تري لةسةر شانة كةهةر شتَيك، هةرق ةلةسةر حاكم
عيالقةي بةمةسَلةحةتي عامةوة هةبَيت، عيالقةي بةئةموالي عامةوة هةبَيت، عيالقةي بةمةسائيلي 
زةريبةوة هةبَينت، ئةو قةراراتانةي كةلة هةيئاتي ئيداري دةردةضن لة مودير ناحيةكان لةقاميقامةكانةوة 

اي عام دةبَي دةوري خؤي تَيدا ببينَيت، واتا دةردةضن بةسييتةتي حاكمي جةزا، ئةوانة هةمووي ئيديع
ئةركةكاني ئيديعاي عام زؤرة نامةوَيت وةختان زؤر بكوذم لَيرةدا وباسي تةفاصيل بكةم، بؤية ئَيمة وةكو 
وةزارةتي داد ثاش ئةوةي كة ئيدارة يةكي طرتةوة، دةمانةوَيت بةهةموو نةوعَيك ئةو جيهازة تةفعيل 

نةي كةئَيستا لةوتةعديلةدا ئَيمة دةمانةوَيت صييتةتي قازي بدةينة حاكم، بكةين، بؤية يةك لةو مةسةال
ئةوةية كة ئةو ئيهتيمامةيان بدةييَن، بؤ ئةوةي تةشجيعيان بكةين لةسةر ئةو مةسةلةية تا دةوري خؤيان 
ببينن، دووةم بةثَيي قانون، ئةو شةرت و شروتةي كة هةية، بؤ داناني دادوةر هةمان شةرت ثَيويستة 

ةسةر جَيطري داواكاري طشتيش كاتَيك كة دادةمةزرَيت، بةهةمان مةرحةلةدا تَيدةثةِرَيت بؤية، هيض ل
جياوازييةك نية لةمابةيين داواكاري طشس و دادوةر لةكاتي شورتي دامةزراندنيان لة هةموو حقوقَيك و 

يةك بَيت باشة، دوايي لةهةموو ئيمتيازاتَيك، ثَيم واية ئةوةش يةك لةسةبةبةكانة كةناوةكاني وةكو 
مةسةلةيةكي تريش هةية، ئَيمة زؤرجار لةبةعزَي شوَيندا دةبينني ئةزمةي دادوةرمان هةية، نيمانة، بؤية 
ثَيم واية، ئةطةر داواكاري طشس صييتةتي قازي وةربطرَينت، ئَيمة دةتوانني ئيستييتادةيان لَي بكةين، لةو 
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بةعام ئةوةية مةوزوعةكة كة ئَيمة وةكو وةزارةتي داد  شوَينانةي كةوا كةمي دادوةرميان هةية، بؤية
تةئيدي ئةو مةشروعةي دةكةين، لة ئةجنومةني وةزيرانةوة هاتووةو برايان لة ليذنةي قانوني طةآلَلةيان 

 .كردية، زؤر سوثاستان دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ثَينج كةس رةئيان هةية لةسةر زؤر سوثاس كاك سةردار فةرموو رةئيت هةية لةسةر ماددةي يةكةم
 .ماددةي يةكةم، كاك فرسةت فةرموو

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن من ئيعرتازم نية، كو مدعي عام صييتةتي قازي وةربطرَيت، بةس ئَيمة قانونَيكمان هةية، قانونَيكي 
سوَلتةي قةزائي، قانونَيكي دةستوورية، ئَيمة ناتوانني ئةصَلية ثَيي دةَلَين قانوني دةستووري، قانوني 

بةواسيتةي قانونَيكي فةرعي قانونَيكي دةستووري بطؤِريني، ناوي قازي يان حاكم لة قانوني سوَلتةي 
قةزائي هاتووة، حاكم لَيرة ئةطةر بيكةينة قازي موتةناقزة لةطةَل قانونَيكي دةستووري ئةويش قانوني 

ةِرةئي من ناحيةي قانوني صرف مةفروزة ناوي لَيرة حاكم بت، هةتاكو قانوني سوَلتةي سوَلتةي قةزائية، ب
قةزائي بيطؤِرين، ئةو وةختة ئةتوانني لة قانوني سوَلتةي قةزائي تازة ثرؤذةمان هةية، بَلَيني لةهةر 

تةناقوزةك  قانونَيك، ناوي حاكم هات بت، ئةبتة قازي بةس ئَيمة ئةطةر بَيني لَيرة ناوةكة بيطؤِرين،
ي بةِرةئي من با ئةوة ئيقرار نةكةين لَيرة وةك ساسثةيدادةبت، لةمابةيين قانوني فةرعي و قانونَيكي ئة

خؤي مبَينَينت، حةتاكو قانوني سوَلتةي قةزائي ئيقرار بكرَيت، كاك كريم موالحةزةيةكي دا وتى، قانوني 
ناتوامن ئةوة بَينمة مستةواي نة قانوني  مجعيةي قوزات، بةقازي هاتووة، ئةوة قانوني مجعيةيةكة من

ئيدعاي عام نة قانوني سوَلتةي قةزائي، ضونكة ئةوة قانوني رَيكخراوَيكة، نابت ئَيمة وابكةين قانونَيكي 
 .ئةساسي يان دةستووري خزوع بكةين بؤ قانوني رَيكخراوَيك، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اسي كرد، بةآلم تةعديلي قانوني ئيدعاي عام، كةلةئةجنومةني نوَينةراني وةَلآلنوقتةيةكي جةوهةريية كةب

 .عَيراق ثةسةند كراوةو دةرضووة، لة ماددةي يةكدا ناويان دةَلَيت قوزات، كاك مجال قاسم
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةي كاك فرسةت ئةكةم، بةآلم هةر وةكو تةبيعي بةنيسبةت خاَلي يةكةم من ثِراو ثِر ثشتيواني تَيبيني

واقيعَيكيش ئةم دانيشتنةو ئةم مةوزوعة بؤ ئةوة نية ناوي حاكم بطؤرين بة قازي، لةبةر ئةوة دةبَي 
لةشوَينَيكي تر ئةطةر بِريار درا، ديراسةي ئةو مةوزوعة بكرَيت، بةنيسبةت بةعزَي تَيبيين لةسةر وتةي 

طشس حةقي خؤيةتي هةر ئيمتيازَيكي ثَي بدرَيت، يان هةر دةستةآلتَيكي بؤ بةِرَيز وةزير، تةبيعي داواكاري 
دياري بكرَيت، بةآلم لةسيستةمي دادطادا، سَي بنةماي ئةساسي هةية، حاكم، مودةعي عام، حمامي خةَلك، 



 001 

ن ئةم سَييانة هةر سَيكي موئةسةساتي جياوازن، نابَي ثةيوةنديان بةيةكةوة هةبَيت، نابَي هيض اليةكيا
مةربووت بَيت بةهيض اليةكي ترةوة، بةرةئي من لة هةموو شوَينَيك بةنيسبةت شةرت وشروتيشةوة، ئةو 
شةرت وشروتانةي كة بؤ مودةعي عام دياري ئةكرَي زؤر زياترة لةوةي كة بؤ حاكم ديار دةكرَيت ضونكة 

تيمالة البدات ثاش فةترةيةك، شوَيين مودةعي عام شوَينَيكة ئةطةر خةَلكَيكي موستةقيمي تَيدا نةبَيت، ئيح
هةدةيف كارةكةي بردنةوة بَيت نةك عةدالةت، يةعين ئةمة موشكيلةيةكي طةورةية، حةتا لةكؤمةَلطاي 
مةدةني مودةعي عامةكان، ثاش فةترةيةك كةئيستمراريةت ئةكةن فَيري ئةوة ئةبن، ئةطةر قةزيةيةكي 

ة ناكات، لةبةر ئةوة ئةوكةسانةي كة دياري ئةكرَيت بؤ بةقوةتيان نةبَيت فِرو فَيَل وشس وابكةن، حاكم ئةو
مودةعي عام، ئةبَيت لةهةموو بوارَيكةوة تاقي كرابَيتةوة، تةقيم كرابَي بؤ ئةوةي تووشي ئةو غةَلةتة 
نةبَيت، لةبةر ئةوة من ئةَلَيم ناحةقية بةرامبةر بةدةزطاي دادطا ئةطةر ئةو ناوة بطؤِرين وئةم 

 .ك، يان ناوةكانيان بكةين بةيةك، زؤر سوثاسموئةسةساتة بكةينة ية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا بةِرَيز وةزيري داد، ئاماذةي بةشتَيك كرد كةوتي، بَلَيني ئةوانةي كةدةبنة داواكاري طشس هةمان 

ت، وةكو ئةوةي كةلة دادوةرةكاندا ئةبَي هةبَيت، ئَيمة ماوةيةك لةمةو ثَيش هةرلةم مةرجيان دةبَي
ثةرلةمانةدا، مةرجي شووكردمنان البرد بؤ ذنان، ئايا ئةوةي كةئَيستا داواكاري طشتيةو كضة هةمان 

و سييتةتي زؤرَيك لةو ذنانةي كةلةناو وةزارةتي داددا هةن / سييتةتى ئةدةنَى، هيين حاكم، ئةمة يةك، دوو
دادوةري طشتيان هةية كةداوايان كردووة صييتةتي حاكميان ثَي ببةخشرَيت، كاتي مناَل بوون فةترةي 
ئيجازةي مناَل بوونيان بؤ ئةذمَيردرَيت بةخزمةت، طلةييةك وطازندةيةكي زؤر هةية مةعةل عيلم ئةوة بؤ 

ومت، وتيان ثياوةكان، وةكو ئَيمة ثياو ئةكرَيت، ئةطةر يةكساني ثةيِرةو بكرَيت من بزةبت وايان ثَي 
خزمةتيان هةية، خاوةني ثَينج مناَلن حةقي ئةوةيان هةية، ببَيتة دادوةر لةبةر ئةوةي ئيجازةي ئومومةي 
وةرنةطرتووة، بةآلم بؤ منَيكي ذن لةبةر ئةوةي هيين دايكايةتي خؤمم كردووة، مناَلم بووة ئةو ساَلةي 

حيساب ناكرَيت هيوادارم ئةوة لةبةرضاو بطريَيت، ئةطةر هاتوو كةئيجازةم وةرطرتووة، بةخزمةت بؤم 
مةرجةكاني حاكمي بةسةر دادوةري طشتيدا عةينةن شت بَيت، خاَلي ئةوة رةضاو بكرَيت مةرجي شووكردن 

 .نةمَينَيت لةهةردووكياندا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ودوايي جوابت دةدرَيتةوة كاك مال سعدالدين فةرمو
 

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ئيدعاي عام ديتمان ضةند ضاالكي هةبوو، لة حماكةمةي سةراني رذَيم حةتا لة دةوَلةتاني ثَيشكةوتووي 
ئةسكةندةناظي هةوَل دةدرَيت بؤضاالككردني ئيدعاي عام كةئيشراف لةسةر قانونيةتي تةحقيقات دةكاتن، 

شراف لةسةر تةنيتيزي قةرارات حةتا بؤي هةية تةعن لة مةحكةمةي تةمييز بدات ئةطةر خيالفَيكي ئي
يعد اعضاء االدعاء العام : تَيدا هةبوو، لَيرؤكانَي من يةك موالحةزةم هةية، لةماددةي يةكةم دةَلَيت

ةي كة موتةقاعيد بوونة، لةبةر ض، يةعين ئةوان املستمرون يف اخلدمة حكاما ، املستمرون يف اخلدمة حكاما 
يعد اعضاء االدعاء العام ناويان بةضي دةمَينَيتةوة، يةعين ض ناوَيكيان لَي دةنَييت، يةعين ئةوها باشة 

 .يةعين موتةقاعديشي لةبؤ زياد بكرَيت، عةدةديشيان ئةوةندة زؤر نية، سوثاساملستمرون واملتقاعدون، 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رمووكاك شَيخ ئاخر فة
 :بةِرَيز ئاخر شَيخ مجال انور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية وةزييتةي حاكم و وةزييتةي ئيدعاي عام، جوداية، وةزييتةي حاكم يةكالكردنةوةي كَيشةكانة 
واتة بَياليةنة حاكم، بةآلم وةزييتةي ئيدعاي عام بَياليةن نية، دييتاع لةاليةنَيك دةكات، بؤية نابَيت 

يان ناوَيكيان هةبَيت، ضونكة ئةطةر بووة قازي ماناي واية بَياليةن نية، لةئةصَليشدا ئةو خؤي هةردووك
 .بةاليةنة، يةعين دييتاع لةيةكَيك دةكات، بؤية نابَيت هةردووكيان يةك ناويان هةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .قانوني بطرين لةسةر ئةو موالحةزاتانة حةز دةكةين طوَي لةراي ليذنةي

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت موالحةزاتي كاك فرسةت، تةبيعي وةكو خؤشي ئاماذةي ثَيدا، كة ثَيشرت قانوني يةكَيس 
دادوةراني كوردستامنان دةرهَينا، لةوَي تةمسيةكةمان كردة قازي لة جياتي حاكم، ئةوة يةك، دواي ئَيستا 

و ثرؤذةيةي كة ئَيستا لةبةر دةستمانداية، الحيقة بؤ ئةو، لَيرة كةناوةكة دةطؤِرَيت ماناي واية، بةردةوام ئة
دةبني لةطؤِريين ناوي حاكم لةهةموو قانونةكاني كوردستان بؤ قازي، ئةوة دوو، سَييةمني ثرؤذةي ياساي 

ش ناوةكةميان طؤِري، لةوَيش حاكم بوو دةسةآلتي دادوةري لةبةر دةستمانة ئَيستا ئيشي لَي دةكةين لةوَي
بةقازي، لة ثرؤذةكةدا، بةنيسبةت قسةكاني كاك مجال قاسم تةبيعي ئيدعاي عام و حاكم و حمامي 
هةموويان لةئوسرةي قةزائينة، هةر سَيكيان ئيش دةكةن بؤ تةحقيقي عةدالةو تةتبيقي قانون و تةنيتيزي 

حاكمدا هةية، هةريةكة لة مةعهد تةخةروج دةكةن، وةلةو قانون، نةفسي شروتي دةرةجاتي ئيدعاي عام لة
ئَيستا معهدي قزائي لةكوردستاندا نية، عةينةن ئيمتيازاتي حقوق وواجيبات و ئيلتيزاماتي حاكم لةسةر 
ئيدعاي عام تةتبيق دةبَيت، واتة كةعةينةن معهدة بةشَيكيان دةبنة حاكم بةشَيكيان دةبنة ئيدعاي عام لؤ 
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ةَلنةطرَيت و عةينةن حقوق وئيلتيزامات هةَلنةطرَيت، بةنيسبةت سؤزان خان، تةبيعي عةينةن صييتات ه
كة تةعديلمان كرد، ومتان ئيدعاي عام جائيزة (11)ئيمتيازياتَيكي باشة دةدرَيتة كضان يان ذنان لةماددةي 

دووة، ئةطةر ثةسةند كضيش بَيت، مَيردي نةكردبَيت، لَيرة ئَيستا ببَيتة قازي ماناي واية شتَيكي بامشان كر
كرا، عينواني دةبَيتة قازي لةباتي ئيدعاي عام، بةنيسبةت ئيجازة وةرطرتن ئةوة هيض ثةيوةنديةكي بةو 
قانونةي نيية، هةر ذنةكي كة منداَلي بوو ئةوة حةقَيكي تةبيعي خؤيةتي، قانوني هةبوو بؤ وةرطرتين 

يان هةرشتَيكي تر، بةنيسبةت شَيخ ئاخر راستة ئةوة هيض طرنط نية، ئةطةر قانوني بوو يان موةزةف بوو 
ئيدعاي عام هةتا حةدةكي ئيشي جياوازة لةطةَل قازي، بةآلم وةكي طومتان هةموويان لة ئوسرةيةكي 
قةزائينة، هةموويان دةيانةوَيت تةتبيقي عةدالةت بكةن، هةر يةكةو لة جيهةتَيكي خؤي، ئةطةر ناوة 

 .ازاتي قازيشي بدةييَن زؤر ئاسايية، زؤر سوثاسبطؤِردرَيت هيض نيية، حقوق و ئيمتي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فةرموو كاك حممد . دوو ئةندامي تري بةِرَيز داواي قسةيان كردووة، كاك حممد فرج و كاك دكتؤر نوري
 .فرج

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يجةي ئةوةوة هاتووة، ئَيمة لةكوردستاندا زؤر ثَيويستيمان خؤي من وا ئةزامن يةعين ئةم تةعديلة لة نةت
بة ئيدعاي عام هةية، ئةم ثؤستةش تاكو ئَيستا ناضاالكة، يةعين وةكو ثَيويست ضاالك نيية، ئةمة لة رووي 
مةعنةويةوة واية، يةعين لةرووي ئيمتيازةكانةوة ئيدعاي عام هةموو ئيمتيازَيكي قازي هةية، ئيمتيازة 

ي هةية، تةنها لةرووي فيعلةوة ئةمة نةكراوة، ئةَلَيني ئةطةر ئةمة بكرَيت مةلةسةن ئةم ماددةيةكان
ئةضَيت بؤ شورتة، وةكو ثَيويست وةكو قازيةك رَيزي لَي ناطرن، يةعين وةكو ئةو ناضن بةدةميةوة، 

دةعي عامة، بةثَيضةوانةوة  زؤرجار نايكةنة ذوورةوة، رةنطة طرفس بؤ دروست بكةن، كة دةَلَين ئةمة مو
وةكو ثَيويست سةيري ناكةن، حاكمةكان لةدادطا وةكو ثَيويست، يةعين ئةو رَيزةي كة مةتَلوبة  لَيي ناطرن، 

نةهاتووة وةكو ثَيويست، لةبةر ئةوة تؤ ئَيستا ئةو مةكانةتةي دةدةيَس، بؤ ئةوةي ئةم  دالة وآلتي ئَيمة
 .و ثؤستة، زؤر سوثاسمةكانتة ببَيتة دافعَيكي بةقوةت بؤ بةهَيزكردني ئة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر نوري فةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بةوشةي دادوةري طشس، لة قانوني فةرةنسي ثَيي ئةَلَين، دادوةري طشس يان حمامي حةقي عام، 
َيوان رؤَلي ئةو لةطةَل موحامي حةقي شةخصيدا، تةنها لةوةدا لة راستيدا جياوازييةكي زؤر هةية، لة ن

نةبَي كة ئةم نوَينةري ميللةت ئةكات، ئةويش داواي حةقي عام دةكات، ئةم كَيشة، كَيشةي كؤنة تازة نيية، 
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وةوة دووجار وةفدَيكي دادوةراني كوردستان، هاتنةالي دةستةي قانوني باآل مةسةلةكةيان  1110لة ساَلي 
سةعات سةرؤك و  5تا 1ةردةم بؤ يةكالكردنةوةي، تَيبيين من ئةوةية، كةوا لةم رؤذانةدا نزيكةي خستة ب

جَيطري سةرؤكي دادطاي تةمييزي ئَيرةو لةطةَل كؤمةَلَيك لة دادوةراندا، خةريكي تاوتوَي كردني قانوني 
بدرَيت، من بؤية ثَيشنيازي دةستةآلتي دادوةري بووين، ئةوان لةطةَل ئةوةدا نني كةوا ئةو صييتةتةيان ثَي 

ئةوة دةكةم كةوا ثةلة نةكةين، ئةم ثرؤذةية دواخبرَيت هةتاكو ئةوة يةكاليي بكرَيتةوة، تاكو جؤرة 
 .نةطوجنانَيك لة نَيوانياندا روو نةدات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عوني

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

دكتؤر نوري خؤي ئةندامة لةطةَلمان لة ليذنةي ياسايي راثؤرتةكةمان نووسي خؤي لةطةَلمان بووةو راي 
موتابيق بووة لةطةَلمان، نازامن ئَيستا ديارة ثاشطةز ئةبَيتةوة لةراكةي خؤي، حاكمةكانيش تةئسرييان لَي 

طةَل رَيزم بؤيان حةز ناكةن ناوي مدعي كردووة، بةسةراحةتيش بَلَيم هةندَي برادةراني حاكم هةية، لة
عام ببَيتة قازي، يةعين موختةسةري قسةكة ئةوةية، ئَيمة زؤر لة موناقةشةكاندا ئةوةمان تَيبيين كرد، 

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا ئيمزاي نةكردووة بؤية فةرموو كاك زانا
 (:زانا)خضر سعيد بةِرَيز قادر

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
لةبةغدا دةرضووة،  0226لةساَلي (12)وةَلآل بؤ ثشتيواني ليذنةي ياسايي ئةبَيت ئاطامان لةقانوني ذمارة

لةماددةي يةكةم بةهةمان شَيوة ئيدعاي عام كرايتة قازي، يةعين شتَيكي ضاك بووةو دةورَيكي فةعاليشي 
شتَيكي تريش ئيدعاي عام كاتَيك صييتةتي  بةمدعي عامةكان داوة، هةروةكو لةدادطاييةكانيش بينيمان،

قةزا وةردةطرَيت ماناي وانيية، بَي اليةن نية، ئةطةر ئينتيداب كرا بةقازي بَي اليةنانة ئيش دةكات، بةآلم 
ئةطةر مدعي عام بوو، ئةوا موراقةبةي مةشروعيةت دةكات و تةمسيلي حةقي عام دةكات، 

ةي وا ئةخوازَيت، بؤية بةهةموو شَيوةيةك ئَيمة لةطةَل بةهةردووكيشيان بةهَيزترة لةقازي مةوقيعةك
 .ئةوةداينة، كة بةقازي دابنرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ردستان بةثَيي ثلةي ثَيويست لةمتوحي ئَيمة ئَيمة وةكو ليذنة ثَيمان وابوو، ئةطةر بَيتو سةروةري ياسا لةكو

نةبَينت، لةبةر ئةوةية كة ئةو دةزطاية، دةزطاي داواكاري طشس زؤر فةعال نيية، نةك لةبةر ئةوةي 
ة، كاديرةكاني فةعال نيية، ئَيمة زؤربةيان دةناسني، خةَلكي زؤر باشيان تَيداية، بةَلكو قانونةكةيان الواز

وة هةية، ئَيمة ثَيمان واية ئةو ياساية تةنها ناتوانَيت ئةو دةزطاية ئةكتيف بكات، نةثَيويسس بة ثَييداضوو
بةَلكو دةبَيت ياساكةي خؤيان ثَييدا بضنةوة سةرلةنوَي، بةهَيزيان بكةنةوة، ثَيشم واية، خؤيان ثرؤذةيان 

اواكاري طشس بؤ هةية، بؤ ئةم مةرحةلةية، ثَيمان واية ئةمة شتَيكي خراث نيية بةتايبةتي كةدةزطاي د
 .خؤيان ئامادةيان كردووةو ثرؤذةكةش لةاليةن حكومةتةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل خؤي لةتةجروبةي دونيا، زؤر باش شارةزا نني، من قانوني نيم، من ثَيم واية مدعي عام دةسةآلتي 

ة، ضونكة مدعي عام حةقي عاميش زياترة لةحاكم، ئةهةميةتيشي لة هةندَيك وآلتدا لةحاكم زياتر
دةثارَيزَيت، دةرةجةي حاكمي تةبيعية، بةآلم كةليمةي حاكمي لةسةر تةتبيق ناكرَينت بةس ناوي حاكمة، 
ئةوة لَيرةدا نووسراية يعد يةعين وةكو حاكم واية، يةعين ئيعتيبار دةكرَيت بةحاكم نةك حاكمة، يةعين 

ة هةر بةو كارةش هةَلدةسَيت، بةآلم ئيمتيازاتي حاكمي بةئيشي حاكم هةَلناسَيت، يةعين مدعي عام
دةبَينت، مةعنةوييةن رَيزي لَي دةطريَيت، ضونكة حاكم مةرتةبةي هةية، ئةطةر بَيني تةماشاش بكةين لة 
بةغداش ئةجنومةني نوَينةران هةمان شس كردووة، يةك خيالفمان هةية لَيرة ئَيستا قسةكان شةرح كران، 

رَين بةقازي يان بةحاكم مبَيننةوة، وجهة نةزةري كاك فرسةت، كة دةَلَيت هةتا شتةكاني ئايا ئيعتيبار بك
ئةوانةي ثَيشرت هةموارنةكرَينةوة، هةر دةبَي بةحوكام مبَيننةوة، من قةناعةمت واية كة حاكم بَيت يان 

ي وجةنابي وةزير قازي بَيت هيض فةرقَيكي ئةوتؤ ناكات، بؤ ئةوةي بَيتو بؤ دةفعي ئةشكال ليذنةي ياساي
موافق بن، ناويان ببَيتة حوكام، دوايي كة ئةوان تةعديل كران ئةميش ضاك دةكرَينت و ئةو ئةشكالةش 

 .نامَينَيت، ئةو كات دةيدةينة دةنطدان
 :وةزيري داد/ بةِرَيز فاروق مجيل صادق
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ووي هةر دةبَيتة قازي، ئَيستا ئَيوة دةبَي جارَيكي لةحةقيقةتدا ئةوة موشكيلة نيية، بةآلم لةنةتيجة هةم
تر ئةمة تةعديل بكةنةوة، من ثَيم باشة هةر بةقازي بِرواتن، ضونكة مةشروعةكاني تريش وةك قانوني 
سوَلتةي قةزائي، مةجلسي ئيستيشاري كة هةمووي لةبةردةستدان و خةريكة تةواو دةبن، صييتةتي قازي 

ض ناطؤرَيت، ئةطةر بةقازي حساب كرَيت لةئاخريدا حاكميش طؤِرا كرا دايَس، ئةطةر لةمةسةلةكة هي
 .بةقازي، ئةوة هةر دةطؤِرَيت، ئةوةش رةئي خؤتانة و زؤر سوثاس

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن



 031 

واية ئةوي تر ثرؤذةية، بةآلم ئةطةر ئةوي ترمان ئيقرار كرد، سارية لةسةري ثَيويست ناكات بَيني ئةوة 
وة، فةقةرةيةك دةنووسرَيت لةهةركوَيندةر حاكم هاتبَيت دةبَيت بةقازي، ئةوة دةبِرَيتةوة، تةعديل بكةينة

ئَيستا لَيرةدا بيكةنة قازي ئةوةتا هةندَيك لةو موقتةرةحاتانةي كةلةاليةن هةندَي برادةرةوة ئاماذةي 
 .ثَيكرا، ئَيستاكة كةناوي حاكم دَيت، بةَلَي كام حممد فرج

 :دبةِرَيز حممد فرج امح
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل من لةسةر ئةو رةئيانةم ضؤن ئةبَيت، دادوةرةكة سييتةي حاكمي هةبَيت وحاكمةكةش لةوَيدا 
دانيشتبَيت، يةعين قازيةكة ئَيستا بةالي كةمةوة لة زاراوةدا جياوازن، ئةمة سييتةتي حاكم وةر ئةطرَيت 

عقوليش نيية، دووكةليمة بَيت دادوةر سييتةي حاكمي ئةويش هي قازي، راستة فةرقيان نيية، بةآلم مة
هةبَيت، حاكمةكةش لةوَيدا حاكم بَيت، ئيدعاي عامةكة صييتةي حاكمي هةبَيت، حاكمةكةش لةوَيدا حاكم 

 .بَيت، يةعين ئةوة كةليمةيةكة ناخوات بةيةكةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وو كاك عونيئةوة تةوزيح بوو هةرضةند نةدةبوو تؤ بيدةيت، فةرم
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حاليةن ئَيستا لةكوردستان ولة عَيراقيش، تةبيعي عَيراق تةعديل كرا بةس لةكوردستان، حاكم دةعاوي 
مةدةني وجةزائي دةبينَى، بةآلم قازي، لةفزةي قازي بةس دةعاوي شةرعي دةبينَيت، يةعين جياوازييةكة 

 .تا ئةوةية بةس كة تةرجومة دةكرَيت بؤ كوردي حاكم هةر دادوةرةو قازيش هةر دادوةرة، زؤر سوثاسئَيس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك حممد من ثَيشرت جوابي ثرسيارةكةي تؤم دايةوة، دةَليم مدعي عام حاكم نية بَلَييت حاكم فآلن، بةآلم 
كمة لة ئيمتيازاتة، لةمةنسةبة، لة دةرةجةية، فةرقةكةي يعد يةعين مدعي عامة ناوةكةشي، بةآلم وةكو حا

ئةوةية دةرةجةكةي ئةوةية، ئةمة ناوةكةيةتي دةنووسرَيت مدعي فآلن لةناحيةي وةزييتةو ئيمتيازات و 
مةرتةبةو تةقاعدو ئةوشتانة، وةكو حاكم حيساب دةكرَيت، ئَيستا بيخوَينةوة ثاشي ئةوةي كة حاكم مايةوة 

 .دةنطةوةبؤ ئةوةي بيخةينة 
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يعد اعضاء االدعاء العام املستمرون يف اخلدمة حكاما  وفق الدرجات والصنوف واالقدمية واملناصب  (:1)املادة 

 اليت هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم االحكام اليت تسري على احلكام ويتمتعون جبميع
 .حقوق احلكام وامتيازاتهم

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةى يةكةم

ئةندامانى داواكارى طشتى ئةوانةى لةخزمةتكردندا بةردةوامن بةثَيي ثلةو ثؤلَين وكؤني ئةو ثؤستةي 
كمانةي بةسةر دادوةراندا تَييداية، لةكاتي دةرضووني ئةم ياساية بةدادوةر دةذمَيردرَيت، هةمان ئةو حو

 . ثيادة دةكرَي دةيانطرَيتةوة، كةَلك لةهةموو ماف و تايبةتكاريةكاني دادوةران بةهةمان شَيوة وةردةطرَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثَيش ئةوةي بيخةمة دةنطةوة كاك ئارام زؤر دةسس بَلند كرد، بزامن ضية ئيعرتازةكةي فةرموو
 :مندبةِرَيز ئارام رسول ما

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابتان لةدواين روونكردنةوة ئيشارةتتان بةوةدا، كة داواكاري طشس، داواكاري طشتية، بةآلم لةرووي 
ئيمتيازاتةوة وةكو دادوةر حيسابي بؤ ئةكرَيت، بةآلم لة كورديةكةي بةِراشكاوي دةَلَيت لةدواي دةرضووني 

ناي واية دةبن بةدادوةر ئةمانة، وةكو داواكاري طشس نامَيننةوة، ئةم ياساية بةدادوةر دادةنرَيت، ما
 .بةنةزةري من ثَيويستة ئيشارةي ثَي بدرَيت لَيرةدا، يةعين ئةوة تَيكةَلبوونَيكي تةواوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ين بةحاكم دةذمَيردرَيت، يعد ئةزاني ضؤنة وشةكة ناَلَيت، دادةنرَيت دةَلَيت دةذمَيردرَيت، فةرقي زؤرة، يةع

بةعةرةبيةكةي، دةذمَيردرَيت بةحاكم، جةنابي وةزيريش وتي ئةطةر نةقسمان هةبَينت ئةو دادةنَيني، 
تةبيعية دةذمَيردرَينت، يةعين سييتاتي حاكمي هةية، ئةطةر حاكم نةبَينت دةتوانَيت بَلَيت مدعي عام بِرؤ 

ييتاتةكةي هةية، ضؤن ئَيستاكة مةعةل فةرق وةزيري دادة ئيشي ئةو حاكمة بكة بؤ ماوةي ئةوةندةي، ص
وةزيري مايف مرؤظ غياب دةبَيت، ئةويش وةزيرة دةضَيت بةوةكالةت لة وةزارةتةكةي ئةو ئيش دةكات، 

 .ئةويش بةو شكلةية تةقريبةن، دةخيةمة دةنطةوة، بةَلي مامؤستا خليل
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة صييتةتي قازي دةدةييَن، بةس تةمسيةكةش هةروا دةبَيت، ثَيي دةَلَين قازي ئيدعاي عام، هةرواش لة 
قانوني سوري و ئوردني و لةهي قةتةري هةية، تةمسيةكةش دةطؤِردرَيت، ئينجا قةصدي موشةريع  لَيرةدا 

 .ئيدعاي عامموهيمة دةركةوَيت، يةعين بةرةئي من وا تَيدةطةم ناوةكةش دةبَيتة قازي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نا لَيرةدا لةثرؤذةكة نةهاتووة ناوةكة بطؤِردرَيت، بةآلم هاتووة دةَلَيت، دةذمَيردرَيت، يعد بةآلم لةسةر 
هينةكةي دةنووسرَيت مدعي عام، لةنووسينيشدا دةتوانرَيت بنووسرَيت احلاكم مدعي عام، ئةو ميسالةش 

ةكات، بةوة ثشتطريي لةياساكة دةكةين، ئةو ماددةية ثاش خوَيندنةوةي دةوَلةمةندي موقتةرةحةكةش د
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دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، دوو كةسي 
 .لةطةَلدا نية بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموون بؤ ماددةي تر

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
من هذا القانون، واصنافهم (1)يعتد بسنوات خدمة اعضاء االدعاء العام املشمولون حبكم املادة (:0)املادة

لسنة (11)ومناصبهم واقدميتهم الغراض تطبيق احكام قانون السلطة القضائية القليم كوردستان رقم 
1110. 

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 (:0)ماددةي
ي ئةم ياساية وثؤلَين (1)ساآلني خزمةتكردني ئةنداماني داواكاري طشس كة دةكةونة ذَير حوكمي ماددةي

و ثؤستةكانيان و كؤنييان، بؤ مةبةسس ثيادةكردني حوكمةكاني ياساي دةسةآلتي دادوةريي هةرَيمي 
 .، كاري ثَي دةكرَي1110ي ساَلي (11)كوردستان ذمارة

اىل ( املعدل أو اى تشريع آخر حيل حمله)، إضافة مجلة اسايي ئةو جومةلةية ئيزافة دةكات لةياساكةليذنةي ي
 .آخر املادة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك سةردار

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةهاتووة، لةماددةي دوو زؤر موةفةق نةبووة،  ئَيمة لة ليذنةي كاروباري ناوخؤ ثَيمان واية ئةو صيغةي
بؤية ثَيشنيار دةكةين صياغةكةي بطؤِرَيت بؤ ئةم شَيوازة، حوكمةكاني دةسةآلتي دادوةري هةرَيمي 

جَيبةجَي دةكرَيت وبةمةبةسس ثلةو ثؤست وثَيشينةي ئةندامةكاني  1110ي ساَلي (11)كوردستان ذمارة
يطبق احكام السلطة القضائية دةيانطرَيتةوة، بةعةرةبيةكةي (1)ةيداواكاري طشس ئةوانةي حوكمي مادد

الغراض االصناف واملناصب واقدمية اعضاء االدعاء العام املشمولني  1110لسنة ( 11)القليم كوردستان رقم
 .من هذا القانون( 1)حبكم املادة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ضي فةرقَيكيان هةية (يطبقيعد و)

 :ركيةدار صباح بوزو هرةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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احكام السلطة ثَيمان واية لةو ثَيشنيارةي كةهاتووة ثَيش وثاشي تَيداية، يةعين لة نيهايةتي دةَلَيت 
 .ئَيمة هَينايتمانة بيدايةتةوة، ثَيمان واية ئةو صيغةية بةقوةت ترة القضائية،

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

( 1)يعتد بسنوات خدمة اعضاء االدعاء العام املشمولون حبكم املادة لَيرةدا سةنةواتي خدمةي باس دةكات، 
وَلتةي قةزائي سبةطوَيرةي ثَيشنيارةكةي كاك سةردار وةزعةكة دةطؤِرَيت، تةتبيقي قانوني  من هذا القانون،

 .بكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك فرسةتَيش وا دةَلَينت، خيالفةكةي تر ، (حتتسب سنوات اخلدمة) بيكةين بة (وتعتدتطبق )لةجياتي 
 .ضي بوو، موالحةزةكةي كاك سةردار وةربطرةو صيغةكةي خبوَينةوة

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:0)املادة
من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم (1)ادةحتتسب سنوات خدمة اعضاء االدعاء العام املشمولون حبكم امل

املعدل  1110لسنة (11)واقدميتهم الغراض تطبيق احكام قانون السلطة القضائية القليم كوردستان رقم 
 .او اي تشريع اخر حيل حمله

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حةي ليذنةي ياسايية كةس قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية، دةخيةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو موقتةرة

كةتةعديل كرا، با دةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي دةنط وةرطريا تكاية بؤ 
 .ماددةيةكي تر

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :(3)ماددةي
تةوة لةكارةكانيان بةردةوام دةبن، كة ئةنداماني داواكاري طشس ئةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطرَي

 .هاتووة 1121ي ساَلي (151)لة دةقي ياساي داواكاري طشس ذمارة
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 . ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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يية؟، ئةطةر كةس موالحةزةي نية، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية؟ كَيي ليذنةي ناوخؤ هيض تَيبينيتان ن
 .لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط ئةويش وةرطريا، فةرموون بؤ ماددةيةكي تر

 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :وةية دةخوَيندرَيتةوةي ئةم ياساية هةمواردةكرَي و بةم شَي(1)بِرطةي يةكةمي ماددةي(: 1)ماددةي
ثاراستين سيستةمي هةرَيمي كوردستان و دةزطاكاني و ثَيداطرتن لةسةر دميوكراسيةت و بةرذةوةندية 

 .باآلكاني طةلي كوردستان، ثاراستين ساماني هةرَيم
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشنيار . لة ئةخريي ماددةكة ئيزافة كرايةاالقليم  كةليمةي ثَيش(األموال العامة)ليذنةي ياسايي كةليمةي 

 .دةكةين ئيزافةي بكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وال االقليم ئَيمة دوو ثَيشنيارمان هةية، جطة لةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي كة ثَيشنياريان كرد، ام

هةروةها ثَيداطرتن بطؤِردرَيت بؤ ثاراسنت يةعين بةعةرةبيةكةي  االموال العامة لالقليم،بطؤِردرَيت، بؤ 
بةآلم دميوكراتيةت و بةرذةوةندية طشتيةكاني ، كوردستان هاتووةمحاية نظام اقليم ئةطةر سةيري بكةين، 

نت الوازترة، بؤية ثَيشنيار دةكةين ئةوةيش طةلي كوردستان حرص هاتووة، خؤمان دةزانني حرص لةثاراس
 .، زؤر سوثاسمحاية الدميوقراطية واملصاحل العليا لشعب كوردستانبكرَيتة ثاراسنت، بةعةربيةكةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك فرسةت رةئيةكي هةية فةرموو

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية، بةو شَيوةية بة رَيكوثَيكي نةهاتووة كو مهامي مدعي عام بن، يةعين زياتر وةَلآلهي صياغةتي 
وا ثيشان دةدةت كة قوةتَيكي ثؤليسن يان عةسكةرن، ضونكة مدعي عام ئيشي ئةوةية، مراقةبةي تةنيتيز 

وة، وةك كردني قةوانينةو حيمايةتي شةرعيةتةو ثاراستين موادي دةستوورة، يةعين صياغةتةكة وا هاتو
 .ماددةيةكي ئةمين زياتر دَيتة ثَيش ضاو، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 ئاخر وا بَلَين، بَلَين قانونيمن القانون، كام قانون، ( 1)من املادة ( 1)تعدل الفقرة من تَيناطةم كاك عوني 
وا تةسةور ئةكرَيت بَلَين ئةم العام، من قانون االدعاء ( 1)من املادة ( 1)تعدل الفقرة  بَلَيناالدعاء العام،  

، 1121لسنة ( 151)قانون رقم  من قانون االدعاء العام( 1)من املادة ( 1)تعدل الفقرة قانونة، بنووسن 
 . كاك سردار تؤ صياغةكةت ضي بوو: وتقرا كاالتيئةوة ئيزافة بكة، 

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

محاية نظام اقليم كوردستان وامنه ومؤسساته ومحاية ، واتة احلرص على الدميوقراطية)طؤِريين تةنها 
( احلرص على) (.الدميوقراطية واملصاحل العليا لشعب كوردستان واحلفاظ على االموال العامة لالقليم

 (.محاية)طؤريتمان بة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

عَيراق خؤيان، ئةطةر تةعدليليان نةكردبا، ئَيمة بؤمان نية، تةعديلي ئةزاني ضؤن ئةجنومةني نوَينةراني 
قانوني دةوَلةت بكةين دةتوانني ِراي بطرين، كاري ثَينةكةين بةآلم لةبةر ئةوةي لةبةغدا ئةجنومةني 
نوَينةران ئةو ماددةي تةعديل كردووة بةو شَيوةي خوارةوة، محايةي نيزامي دةوَلةت و ئةمن و حرص علي 

ئةوة شتَيكي ثؤليسي و ئةوانة ية والبيئة والدفاع على مكاسب الثورة، واحلفاظ على اموال الدولة، طقراالدمي
قراطية واملصاحل احلرص على الدميمحاية نظام الدولة وامنها وموسساتها وبوو، هي بةغداي تازة دةَلَيت، 

ةئةجنومةني نوَينةران، يةعين ئةوةي ئةمة لةهي بةغداي تازةية لالعليا للشعب واحلفاظ على اموال الدولة، 
كؤني تةعديل كردووة، ئَيمة دةتوانني ئةوةي بةغدا ثةسةند بكةين و بيخةينة ئَيرة، نازامن ئَيستا ليذنةي 

ئةتؤ ضةند ساَل وةكيلي وةزيرى ، ((اختالف أومة رمحة))قانوني صيغةكةي ضؤن دةبَي ورَيك دةخرَيت، 
ةتة، يا شَيخ ئةوة حةديسة يان ئايةتة، ئينجا ئةطةر حةديس بَينت، ئةوقاف بوويت، ئةوة حةديسة يان ئاي

حةديسَيكي صةحيح بَينت، واجيب ئَيوةية طوَيي لَيبطرن، ئةو ئيختالفةي بةيين قانونيةكان وحكومةت بوو، 
صيغةيةكي باشرتمان هاتة ثَيش، ئةويش ئةوةية ئَيمة شتَيك دةردةكةين بؤ ئةوةي طلةييمان لَي نةكرَيت، 

دةيةك هةية لةقانوني زةماني بةعس كة مدعي عامةكاني وةكو هني كردووة، لة دةوَلةتَيكي ثؤليسيدا ماد
واجبيان ئةوةية ئةمن بثارَيزن، بةآلم الي ئَيمة واجيب ئةوةية مصاحلي ميللةت و دميوقراتيةت بثارَيزَينت، 

اطوجنَيت لةطةَل هي ئَيمة، بؤية ئةمنيش بثارَيزَيت، لةبةغدا ئةو ماددةية تةعديل كراوة، كةهي بةغداش ن
باشرت واية كة ليذنةي قانوني و كة كاك فرسةتيش باسي كرد، رةئيمان طةيشتة ئةوةي كة وا بنووسني ئةو 

ي بةغدا رابطريَيت، ماددةيةكي تازة، بَيتة جَيي بةو صيغةيةي كة بامسان كرد 21ماددةيةي 
موقتةرةحي تازةية وةكو ئةوةي كاك سةردار  ،يةكي تازةوخوَيندمانةوة، ئَيستا دةخيوَينَيتةوة، وةكو ماددة

وتي، كة حرصةكة حيمايةت بَينت، ضونكة لةبةغدا دةَلَيت حرص، ئَيمة دةَلَين حيمايةتي دميوقراتية 
تةنهاحرص كايف نية، ئةوةي بةغدا رادةطريَيت ئةو ماددةية بةو صيغةي كةئَيستا دةخيوَينَيتةوة، دةبَيتة 

 .وَينةرةوة كاك عوني تكايةماددةيةكي تازة بيخ
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 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:1)املادة
يف اقليم كوردستان،  1121لسنة (151)من قانون االدعاء العام رقم(1)ايقاف العمل بالفقرة اوال  من املادة

الدميوقراطية واملصاحل العليا محاية نظام اقليم كوردستان وامنه ومؤسساته ومحاية : وحيل حمله مايلي
 .موال العامة لالقليماللشعب كوردستان واحلفاظ على ا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جارَيكي تر ئيختالف هةية، بؤية ديسان راوَيذمان كرد، لةبةر ئةوةي ضةند ماددةيةكي دواتر هةية، 

هةمووي يةك ماددةية لةقانوني هةمووي داواكردني هةمواركردني فةقةرة ئةوةندةية، ئةو فةقةراتانة 
بؤية ئَيمة هةموو ماددةكة، رابطرين، موقتةرةحةكة ئةوةية هةموو  1121رذَيمي ثَيشوو هي ساَلي 

رابطريَيت، لةجَيطاي ئةوةدا  1121ي ادعاي عامي ساَلي 151فةقةرةكاني ماددةي ئةوةندةي ياساي 
 (ج–ب -أ) كةوة، بابةتي يةكةم كةخوَينرايةوة،ضةند بابةتَي بكرَينت بؤ ئةو قانونة بة ماددةيةك، ئيزافة

بَينت، هةموو ئةو مادانةى تريش تةعديل بكرَيت، ماددةي ثَينجة، شةشة، ئةو تةعديالتانةي  ئةوانةي تَيدا
كة هةية، لةسةر فةقةراتةكانة كة ببَيتة يةك ماددة، ئةو ماددةية ئيلغا بكرَينت، ئةوة ماددةيةكي تازةية 

اكية، كةشيتة لةسةر جةرميةو يةعين شتةكان هةموو ريتاعي ئيشتيووي باسي دةعمي قبَينت، هةم(1-0-3)
ثؤليسني، لةطةَل وةزعي ئَيمةدا ناطوجنَينت، من داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةم لةطةَل ليذنةي ناوخؤ، ثَينج 

كة صياغةيان دةقة لةبةيين خؤياندا ئةو صياغةية تةواو بكةن، ناضينة دةرَي بؤ ئةوةي وةختمان نةضَيت، 
بةناوي خوا وةزير دةبَي ئيتيتاق بكةن لةسةري، تةئكيد ثَيش ئةوةي بيخوَيننةوة لةطةَل  كرد بة

 .دانشتنةكةمان دةست ثَيدةكةينةوة
بةيان لةبةر ئةوةي ئةو ثرؤذة ياسايةي . ليذنةي ياسايي فةرموو طةيشتنة ضي ئاطادارمان بكةنةوة

، بةآلم ضةند رؤذَيك بوو لةاليةن ليذنةي ياساييةوة، موناقةشة وةزارةتي ثَيشمةرطة ئةمِرؤ خوَينرايةوة
ئةكراو راثؤرتةكةشي حازر كردووة، جا ئةمة ئةطةر ليذنةي ثَيشمةرطةش لةثَيشيةتي، ئةطةر موافق بن 
ثَيم باشة سبةييَن دانيشتنةكةمان بؤ تاوتوَي كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ثَيشمةرطة بَيت، لةطةَل دوو 

ريش هةية بؤ خوَيندنةوةي يةكةم، ئةطةر كارةباش نةهات، ئةم دانيشتنة دوا دةخةين ئةو ثرؤذةي ت
دانيشتنةكةمان ئةوةية  11صياغةية بؤ ضةند دةقيقةيةك تةواو دةكةين، مةبدةئيةن سبةينَى سةعات 

اش وةزارةتي ثَيشمةرطة ثرؤذةكة، خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذانة بؤ يةكةم خوَيندنةوةيةتي، ئةطةر كارةب
يةك ئيحتمال هةية ميوانَيكي بيانيمان هةية، بؤ  12نةهات ئةوةي ئةمِرؤش تةواو دةكةين، سةعات 

 .32/12بَيت باشة، سبةييَن  32/12نيوسةعات دةبَي ميوانداري بكةين، حةز دةكةن 
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 .وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةِرَيز سعد خالد حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دوَييَن هةردوو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطةو وةزيري ثَيشمةرطة، لة مةتاري بوون جا ثَيم واية 
 .سةفةريان كردبَي، جا ئةطةر جةنابتان مةجال بدةن ثَينج دةقيقةيةك من ئاطادارتان دةكةمةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكةين، ئةطينا مةجبورين دواي خبةين بؤ رؤذي سَي فةرموو تؤ ئيتصاليان ثَيوة بكة ئَيمةش ضاوةِرَي ئ

شةممةو ضوارشةممة، دانيشتنةكةمان كؤتايي ثَي ئةهَينني سبةييَن دادةنيشينةوة بؤ تةواوكردني، ثرؤذةي 
دوو ثرؤذةش بؤ خوَيندنةوةي يةكةم، ئةطةر وةزيري ثَيشمةرطةش هاتيَب، ئةوة  32/12ئةمِرؤ، سةعات 

 .ةرنامة، زؤر سوثاسحازر بَيت ئةويش دةخةينة ب
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 ( 01)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 12/6/1332 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   02/6/0222رَيكــةوتي  شــةممة ضــوار رؤذيي ســةر لــة بــةياني (11)كاتــذمَير  
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــداهلل ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــداهلل
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةملي ي خو(01)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      سَييةميمي ساَلي ي خولي طرَيداني يةكة(01)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .بةردةوام بوون لةسةر خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي داواكاري طشس -1
ي ســاَلي (0)خوَيندنــةوةي يةكــةمي ثــرؤذةي يةكــةم هــةموار كردنــي ياســاي وةزارةتــي مــايف مــرؤظ ذمــارة    -0

0221. 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ني عَيراقئةجنومةني نيشتمانيي كوردستا

شةممة ضوار ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(01)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا02/6/0222رَيكةوتي 

 .شسبةردةوام بوون لةسةر خستنةروو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي داواكاري ط -1
ي ساَلي (0)خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي يةكةم هةمواركردني ياساي وةزارةتي مايف مرؤظ ذمارة -0

0221. 
بةخَيرهاتين مامؤستا سعد دةكةم وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان،  داوا لةليذنةي ياسايي دةكةم بَين 

اوخؤ، داواي لَيبوردنيشتان لَي دةكةم كةوا لةشوَيين خؤيان دانيشن، لةطةَل كاك سةردار نوَينةري ليذنةي ن
دواكةوتني، لةبةر دوو سةبةب بوو يةكَيكيان، بةرنامةي كارمان كةبِريار بوو، ثرؤذةي ياساي وةزارةتي 
ثَيشمةرطة باس بكرَينت دوا خرا بؤ رؤذي يةك شةممة، لةبةر ئةوةي بةرنامةكةمان زؤر درَيذ دةبوو، 

،  دوَينَيش باسم كرد ميوانَيكي عةزيزمان هةبوو كة كوِري سةرؤكي دووش سةبةبة ئةساسيةكة ئةوة بوو
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لَيرة بوو، لةطةَل وةفدَيكي فةرةنسي، خؤشتان دةزانن  ، كوِرةكةيثَيشووي فةرةنسا خوالَيخؤش بوو ميرتان
ميرتان خؤي و مدام ميرتان هةردووكيان دؤسس دَيريين كوردن، بؤية بةبايةخةوة ثَيشوازميان لَي كردو، 

وان دوايان خستني، داوا لةليذنةي ياسايي بةِرَيز دةكةم كةوا ئاطاداري ئَيوةي بةِرَيز بكةن، كة لةو ضةند ئة
بِرطةيةي كة دوَييَن داوامان لَيكردن، كة ثَيشنيار كرابوو بيكةينة يةك بِرطة، ئَيستا طةيشتونةتة ض 

 .ئةجنامَيك، ثوختةكةي بؤ ئَيوة خبوَيننةوة فةرموون
 :كمال سعيد بزاز بةِرَيز عوني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ ماددةكان، بةو ببةِرَيزان خوشك و براياني ئةندامي ثةرلةمان، ئَيمة لةليذنةي ياسايي صياغةمان دانا 

 .شَيوةي خوارةوة ئَيستا بؤتان دةخوَينمةوة
( 151)ن قانون اإلدعاء العام رقم م( 1)ثالثا ًً من املادة رقم مل بالفقرات أوال  وثانيا ويوقف الع :املادة الرابعة

- :حيل حملها مايلي  املعدل يف اقليم كوردستان  1121 لسنة
عامة يف اطار مراقبة املشروعية وترسيخ سيادة القانون أسسه واألموال المحاية نظام اقليم كوردستان و/ أوال 

 .سالمة تطبيق أحكامهو
كشف السريع عن األفعال اجلرمية والعمل على سرعة حسم اجلهات املختصة يف الاإلسهام مع القضاء و/ ثانيا 

 .حتاشي تأجيل احملاكمات بدون مربر السيما اجلرائم اليت متس أمن اإلقليم و نظامه الدميقراطيالقضايا و
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ى (151)لة ياساى داواكارى طشتى ( 1)ى كار بةبِرطةكانى يةكةمءدووةمءسآيةم لة ماددة: ماددةى ضوارةم
 ـ:لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق ِرادةطريآء ئةمةى خوارةوة جَيطةى دةطرَيتةوة1121ساَلى 

ثاراستنى سيستةمى هةرَيمى كوردستانء بنةماو دارايية طشتيةكةى لة ضوارضَيوةي ضاودَيري  -:يةكةم
 .ادةكردنى حوكمةكانىرةواييء سةقامطريكردنى سةروةرى ياسا وسةالمةتى ثي

بةشداريكردن لةطةَل دادوةري واليةنة ثسثؤرةكان لة ئاشكراكردني خَيرايى كردةوة تاوانكاريةكان  -:دووةم
وكاركردن بؤ يةكالكردنةوةي خَيراي كَيشةكان وخؤالدان لةدواخستين دادطاييةكان بةبَي ثاساو، نةخامسة 

 .مة دميوكراسيةكةي دةطةيةنَيئةو تاوانانةي كة زيان بةئاسايشي هةرَيم وسيست
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار هيض موالحةزةت هةية لةسةري
 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوة صياغة نوَيية بةموشتةرةكي صياغةمان كردية، راثؤرتي موشتةرةكي هةردووالمانة سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لةطةَل وةزيري داد دوَييَن قسةتان كردبوو، هيض موالحةزةي هةبوو لةسةر ئةو هينة، وةزيري داديش رازي 
بووة، لةبةر موناقةشةكاني دوَييَن بووة، ئةو صياغةي كة خوَينرايةوة رةئي ليذنةي ياسايي و ليذنةي 

بدةنَي هةم بة راطرتين ناوخؤيي بوو، هةندَي ئةنداميش قسةيان كرد، داوامشان لَيكردن صياغةمان 
دا هاتووة، هي رذَيمي ثَيشوو، ئةوة لةجَيي  1121ي ساَلي (151)كاركردن بةو ماددةيةي كة لة قانوني 

ئةوة ئةو دووبِرطةية كة خوَينرايةوة دانراوة، كَيش موالحةزةي هةية، ئةطةر نةبَي دةخيةمة دةنطةوة، كَي 
دةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي ياسايي و ناوخؤية با

 .بةكؤي دةنط ثةسةند كرا، تكاية ماددةيةكي تر
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
- :من القانون و حيل حملها مايلي ( 10)يوقف العمل باملادة : املادة اخلامسة

 .إلدعاء العام، بعد صدور مرسوم من رئاسة اإلقليم بتعينهحيدد وزير العدل حمل عمل عضو ا/ أوال 
- :ميارس عضو اإلدعاء العام عمله بعد أدائه اليمني اآلتية / ثانيا 

لعدل وأن أطبق اوم بأعمال وظيفيت على أحسن وجه وأن أقضي بني الناس باحلق وأقسم باهلل العظيم أن أق
 .ول شهيدحياد واهلل على ما أقهة ونزاالقوانني بأمانة و

يؤدي رئيس اإلدعاء العام اليمني أمام رئيس اإلقليم حبضور وزير العدل و يؤدي أعضاء اإلدعاء العام / ثالثا 
 .اآلخرون اليمني أمام جملس القضاء يف اإلقليم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ند خواردنةكةدا موهيم ترين كاري ئةوانة كة ئةوة كارةكةيانة، الدفاع عن احلق العام كةناوي لةناو سوَي
نةهاتووة، ئةي خؤ ئةوة ئةصَلي كارةكةيانة، ئةي نابَي لةويدا ناوي بَيت، تةتبيقي قوانني ض عيالقةيةكي 

 .هاتبَيت، سوثاسهةية بةوانةوة، ئةو دييتاع لة حقي عام دةكات، ئةبَي لةناو سوَيندةكةدا ناوي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةي ئةدائي واجيب ماناي ضية، هةمووي دةطرَيتةوة، طةورةتريشة لةوةي، مومكينة تةكليف بكرَينت بؤ 
هةَلسان بةحاكمايةتي، ئةدائي واجيب لةوَيش ئةطرَيتةوة، ئةدائي واجيب فراوان ترة، مومكينة مدعي عام 

بكرَيت بةحاكم، ئةطةر تؤ لَيرة هيين بكةي ئةوةي نايطرَيتةوة بةآلم  تكليف بكرَيت لةاليةن وةزيرةوة
 .ئةطةر بَلَييت، ئةدائي واجيب هةم وةكو مدعي عام هةم وةكو حاكميش دةيطرَيتةوة، مامؤستا سعد الدين

 :بةِرَيز مال سعد الدين مال عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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الكني ادعاي عام، لةقانوني ، ئةوة بطؤِرَيتقضي بني الناس باحلق و أن أباسي ئةوةمان كرد كةليمةي 
احلادث عندما يكون اإلدعاء العام صالحية قاضي التحقيق يف مكان  عضول)دةَلَيت  1121ي ساَلي (151)

يةعين تؤزَيك حةقي قةزاي هةية، لةجياتي قازي تةحقيق لةكاتي حاديسة دةكات، يةعين  ،(القاضي غائبا 
 .كال ناطؤِرَيت لةناو سوَيندةكةي سوثاسئةوة ض ئةش

 :ؤكي ئةجنومةنربةِرَيز سة
 . كاك فرسةت جوابت دةداتةوة، فةرموو

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةرحةلةي تةحقيق مةرحةلةي قةزا نية، ضونكة تةحقيق حاكميش ئةتوانَيت تةحقيق بكات، مدعي 
قيقي شورتةش ئةتوانَيت بكات، بةس حاكمي ناكات لةمابةيين دوو تةرةف، زؤر عاميش ئةتوانَيت بكات، حم

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مونتةبقة لةطةَل واجيب  كةوان بَلَين اسهرة على سالمة سري القوانني ئةوة زياتر (الطبق القوانني)بةِراسس 
 .، ئيحتيمالة ئةو عيبارةتة دابنَيني باشرتة، سوثاساطبق القواننيحاكم، كةبَلَيت 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر هةموو كةسَيك تةتبيقي قةوانني واجبة، لة ض مةوقيعَيك بَيت ئةو كةليمةية هةموو كةسَيك 

بَيت، قازي بَيت، مامؤستا بَيت هةموو كةسَيك دةطرَيتةوة،  ئةندام ثةرلةمان (اطبق القوانني)دةطرَيتةوة، 
دةتوانَيت ئةو سوَيندةي خبوات ضونكة دةيطرَيتةوة، سوَيندةكة شةرت نية تؤ ئةندامي ثةرلةماني سوَيندَيك 
دةخؤي لةثةرلةمان، خؤ بةرنامةي ثةرلةمان وازحة سوَيندةكة، تؤ سوَيند دةخؤي دةَلَييت بةرذةوةندي 

 .بثارَيزم و هةتا ئاخري، لَيرةدا موهيمةكةت دةردةكةوَينت، نوقتةي نيزام كاك ئارامباآلي طةل 
 :ارام رسول مامندئبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيار دةكةم ثَيش ئةوةي ئةم موناقةشةية بكرَيت، ثَيويستة بةِراسس ئَيمة تةرجومة كورديةكةميان 

كي كوردي لةالي ئَيمة هةية، كة دروست نية، بةتةئكيديش ئةم سوَيندة لةال بَيت، لةبةر ئةوةي صيغةية
بةكوردي دةخورَيت، كاتي سوَيند خواردن، بؤية ثَيويستة كورديةكةي هةبَيت ثَيش ئةوةي موناقةشةي 

 .بكةين زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 

 :شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

قسةكةي سؤزان خان بوو هةمان رةئم هةبوو، لةطةَليا ئةويش حقي عام بوو، بةِرَيزيشت روونت كردةوة،  
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حامت تازة داوات كرد بةس قةيناكة فةرموو

 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رديةكةم الية لةكورديةكة دةَلَيت، لة سوَيند خواردنةكةدا، بةناوي خواي طةورة سوَيند دةخؤم وةَلآل من كو
 .كارةكاني فةرمابةرَيتيةكةم ئةطةر بكرَيتة، دادوةرييةكةم باشرت نية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كورديةكة حازرة بابيخوَينَيتةوة

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

- :لة ياساكةِرادةطريَيت و ئةمةي خوارةوة جَيطةي دةطرَيتةوة(10)كاركردن بةماددةي : ثَينجةم ماددةي
وةزيرى داد جَيطةى كارى ئةندامى داواكارى طشتى ديارى دةكات دواى دةرضوونى مةرسومى  -:يةكةم

 .سةرؤكايةتي هةرَيمى بةدامةزراندنى
 :طشتى كارةكةى ثيادة دةكا دواى سوَيند خواردن بةم شَيوةى خوارةوةئةندامى داواكارى  -:دووةم

سوَيند بةخوداى مةزن دةخؤم كة بةباشرتين شَيوة بةماف و دادةوة بةكاروئةركى خؤم هةَلسم ياساكانيش }
 .{بةئةمانةتء دةستثاكىء بآاليةنى يةوة ثيادة بكةم، خودا شاهَيدة لةسةرئةوةى كة دةيَلَيم

داواكارى طشتى بةئامادةبوونى وةزيرى داد سوَيند لةبةردةم سةرؤكى هةرَيم دا دةخوات  سةرؤكى -:سآيةم
 . ئةندامانى ديكةى داواكارى طشتيش لةبةردةم ئةجنومةنى دادوةرى هةرَيمدا سوَيند دةخؤن

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو دكتؤر ناصح موالحةزةكان وةآلممان دانةوة، ئةطةر كةسَيكيش قسةي نية دةخيةمة دةنطةوة،

 :رمضان غيتور ناصح.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةك، تةرجومةي كورديةكة لةطةَل عةرةبيةكة ناطوجنَيت، يةعين تةواو كةري يةكرتي نني، دوو بةنيسبةت 
عين ئةو ثَيشنيارةي كة كاك خليل كردي، من ثَيم واية، زؤر لةجَيطاي خؤيةتي، داواي لَيبوردن ئةكةم ية
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شةرت نية، ئَيمة هةر عينادي بكةين لةسةر شتَيك كةنووسراوة، ئةبَي سوور بني لةسةر ئةوة، من ثَيم واية 
ئةوةي كاك خليل باسي كرد ثِربةثَيسس خؤيةتي، ئةوة باشرتة لةوةي تر، هةروةها ئةو تَيبينيةي خوشكة 

 .اسسؤزان كردي ديسانةوة، من ثَيم واية ئةويش جَيطاي بكرَيتةوة، سوث
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة مةهامي دةزطاي داواكاري طشتيدا هاتية، يةعين ضاودَيري جَيبةجَيكردني ياسايةكان دةكات، بةآلم 

ة، كة ضاودَيري جَيبةجَيكردني ياسايةكان ماناي واي وأن أطبق القوانني بأمانةلةقةسةمةكةدا كة دةَلَيت، 
 .دةكات، بةآلم ناكرَيت تؤ لةقةسةمةكةدا مةهامةكان جارَيكي تر هةمووي بنووسيتةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي لةبةر ئةوةي ئةو موالحةزةي كاك خليل هةموومان ضاوةِرواني ئةو مةهامةي دةكةين، كة هةَلسَيت 

، بؤية واجيب ئينتباهي كرد، كة دةبَيت بنووسرَينت، بةآلم وةكو كاك سةرداريش بةداواكاريةتي طشس
ئاماذةي ثَيكرد، ئةندامي ثةرلةمان كاري ضية، كاري دةرهَيناني قانونة، كاري ضاودَيري كردني حكومةتة، 

م كاري موناقةشةو ئيقرار كردني ميزانيةية، دةكرَيت لةو سوَيند خواردنة بَلَييت، سوَيند دةخؤ
بةدةرهَيناني ياساي ثَيويست، بة موراقةبةكردني كارةكاني حكومةت، بةتاوتوَي كردن لةسةر بودجة، 
ناكرَينت، بةآلم دةَلَييت بةرذةوةندي طةل بثارَيزم بةئيش وكارةكاني خؤم هةَلبستم، يةعين هةموو ئةو 

دةطرَيتةوة، تؤ دةَلَييت مةهاماتةي كة وةكو ئةندام ثةرلةمان واجبة لةسةري تؤ بةو سوَيندة هةمووي 
سوَيند دةخؤم بةخواي طةورة، كةبةكارةكان و واجيب خؤم هةَلبستم بة باشرتين شَيوة لةسةر ئةساسي حةق 
و عةدل، هةموو قةوانينةكان بةئةمانةتةوة، بةنةزاهةتةوة، بةبَي جياوازي، بة حياد جَيبةجَيي بكةم خوا 

، سوَيندَيكي شاملة ئةوة، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةو شاهيدة لةسةر ئةوةي، ئةوة هةمووي دةطرَيتةوة
ماددةيةداية بادةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية 

 .ماددةيةكي تر
 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .املعدل 1121لسنة (151)من القانون رقم ( 11)من املادة ( 6) يوقف العمل بالفقرة: املادة السادسة

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ى هةمواركراو (1121)ى ساَلى (151)لةياساى ذمارة ( 11)لة ماددةى ( 6)كار بة بِرطةى : ماددةى شةشةم
 .ِرادةطريآ
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 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س
 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

الجيوز إنتداب عضو االدعاء العام اىل الوظيفة يف دةَلَيت، لة ئةصَلي قانونةكةي، ( 6)بِرطةى (  11)ماددةي
الدوائر الرمسية او مؤسسات القطاع االشرتاكي واستثناء من ذلك االنتداب مبوافقه التحريرية ومبوافقة وزير 

جلس القيادة الثورة ورئاسة ديوان اجلمهورية والتدريس يف العدل للقيام بأعمال الوظائف القانونية، مب
 . اجلامعة واملعهد القضائي على ان حيتفظ بكافة حقوقه املنصوص عليها يف هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر كةسَيك قسةي نية لةسةر ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايي كة دةَلَيت ئةو بِرطةية ِرابطريَيت، 

يستيشة، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي ثَيو
 .دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر

 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

أهداف الثورة، القطاع اإلشرتاكي، جملس }يوقف العمل باستخدام املصطلحات التالية يف اإلقليم  :املادة السابعة
اجملالس الشعبية و )حمل مصطلح ( منظمات اجملتمع املدني) كما و حيل مصطلح  {العدل، أبي غريب

 .املعدل 1121لسنة ( 151)الواردة يف القانون رقم ( املنظمات اإلجتماعية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ئاماجنةكانى شؤِرش،) كارثَيكردن بةبةكارهَينانى ئةم دةستةواذانة لة هةرَيمدا ِرادةطريآ  :مماددةى حةوتة
ِرَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى )، ئةبى غرَيب، هةروةها دةستةواذةى كةرتى سؤشيالستى، ئةجنومةنى داد

تةوة كة لة ياساى ئةجنومةنة طةليةكانء ِرَيكخراوة كؤمةَلايةتيةكان دةطرَي)جَيطةى دةستةواذةى ( مةدةنى
 .ى هةمواركراودا هاتووة1121ى ساَلى (151)ذمارة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .تكاية تؤزَيك شةرحي بكةن

 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةدا تةبيعي دةرضووة، لةو كا 1121ئةو ياساية كة دةرضووة وئاماذةي ثَيكراوة، لةضةندين ماددة لة ساَلي 
كاتة، ئيشرتاكيةت بووة، ئةهدايف سةورةي تَيدابووة، مةسةلةي ئةبي غرَييب تَيدابووة،  ئايدؤلؤذياي ئةو

هةبووة، ثاش اجملالس الشعبية و املنظمات اإلجتماعية هةروةها موستةلةحاتةكاني ئةوكاتةي كة هةبووة، 
ؤِرا، تةبيعي ئةو موستةلةحاتانةش طؤِرا، كة سيستةمي حكوم لةعَيراق ط 0223و ثاش ساَلي  1111ساَلي 
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بةكاردَيت، منظمات اجملتمع املدني لةالي خؤمان، ئَيستا   اجملالس الشعبية و املنظمات اإلجتماعية بؤ منوونة
 .لؤية ئةو ياساية بةباشي دةزانني كة موستةلةحاتانة بطؤِردرَين، هةندَيكيشي البدرَين، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َلداية بادةسس بَلند بكات و ماددةيةش مةفهومة ئةطةر كةس ئيعرتازي نية، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةئة

 .بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر تكاية؟ فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟
 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مرسوم رئاسة ) و عبارة ( رئيس اجلمهورية ) حمل عبارة ( س اإلقليم رئي)حتل عبارة  :املادة الثامنة

مع حذف ( جملس العدل ) حمل عبارة ( جملس القضاء)و عبارة ( مرسوم مجهوري)حمل عبارة ( اإلقليم
 .أينما وردت يف قانون اإلدعاء العام لغرض تطبيق أحكامه يف اقليم كوردستان( جملس قيادة الثورة)عبارة 

 :كريم حبري عبداهللبةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةرسومي )وزاراوةي(سةرؤكي كؤمار)جَيطةي زاراوةي ( سةرؤكي هةرَيم) زاراوةي: ماددةي هةشتةم
جَيطةى زاراوةي ( ئةجنومةني دادوةرى)ء زاراوةى(مةرسومى كؤمارى)جَيطةي زاراوةى  (هةرَيمسةرؤكايةتى 

لةهةر ( ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤِرش)ى بةكارنةهَينانى زاراوةى دةطرَيتةوة وَيِرا( ئةجنومةنى داد)
 .كوَييةكى ياساى داواكارى طشتى دا هاتبَيت بةمةبةستى ثيادةكردنى حوكمةكانى لة هةرَيمى كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حاتانةي كة ئةمةش ماددةيةكي ثَيويستة بةهةمان شَيوة، بؤ هةمواركردني ئةو قانونة، ئةو موستةلة

نةمَينَينت،  جملس قيادة الثورةئاماذةي ثَيكرا، وةكو كاك سةردار باسي كرد، دةبَي لةو قانونةدا البضَينت، 
لةكوَيندةر ناوي رئيس اجلمهورية هاتبَينت، لةبةر ئةوةي ئَيمة هةرَيمني سةرؤكي هةرَيم بةكاربَينت، 

كؤمةَلطاي مةدةني دادةنرَينت، ئةطةر كةس ئيعرتازي  هاتبَيت ناوي اجملالس الشعبية و املنظمات اإلجتماعية
نية، دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط 

 .وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر
 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .عمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانونال ي :املادة التاسعة

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كار بةهيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت كة ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَي :ماددةى نؤيةم
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و ياسايةك، لة ياساكاني كة دةردةضن لةكؤتايدا دةبَيت ئةو ماددةية هةبَينت، ئةم ماددةيةش وةكو هةمو

رؤتينة، بؤية دةخةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، 
 . بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةيةكي تر

 :ركيةردار صباح بوزؤ هةبةِرَيز س
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارا  من تأريخ اصداره و ينشر يف اجلريدة الرمسية  :املادة العاشرة
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ائعى وةق)ئةم ياساية لة ِرؤذى دةرضواندنيةوة كاري ثَي دةكرَيت و لة ِرؤذنامةى فةرمى : ماددةى دةيةم
 .باَلودةكرَيتةوة( كوردستان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 َلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟ فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟خةمة دةنطةوة كَيي لةطةئةم ماددةيةش دة

 االدعاء العامبةكؤي دةنط وةرطريا، هةموو ثرؤذةي ياساكة، ثرؤذةي ياساي موحلةق بة ثرؤذةي ياساي 

 .جبة ئةطةر هةية تكاية بيخوَينةرةوةئةسبابي مو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤيةكاني دةركردن
لةذَير سَيبةري رذَيمي  1121ي ساَلي ( 151)لةبةر ئةوةي ياساي داواكاري طشس ذمارة

بنةماو ضةمكةكاني  بةسةرضوودةركراوة، بنةماو ضةمكةكاني رذَيمي ئاماذة بؤكراو دةردةبِرَي، لةطةَل
سيستةمي فيدرالي كوردستان ناطوجنَيت، لةثَيناو ئةوةي ئةنداماني داواكاري طشس رؤَلي كاريطةري خؤيان 
بةرَيكي و يةكسان بن لةطةَل دادوةراندا، لة ثرؤسةي دادوةريداو ياساكةيان ثيادةبكرَيت، دةوَلةتي ياسا بنياد 

ئةم ياساية لةطةَل بةرذةوةندي وئاسايشي هةرَيم كؤك بَيت،  بنرَيت، ئةو ثرةنسيث وئامانج و بنةماكاني
لةثَيناو ثاراستين سيستةمي فيدرالي و بؤ هَينانةدي لَيكضووني ئةنداماني داواكاري طشس و دادوةراندا، 

وياساي داواكاري  1110ي ساَلي (11)وةكو لةدةقي ياساي دةسةآلتي دادوةري هةرَيمي كوردستان ذمارة 
دا هاتووة، لةبةر ئةوة توانا لةهةردوو الياندا هةية، بؤية ئةوةي كاري 1121ي ساَلي (151)طشس ذمارة 

ئةوي ديكة، ئةجنام دةدات، لةثَيناو رَيطةدان بةئةنداماني داواكاري طشس بؤئةوةي ثؤستة دادوةريةكان 
زمينةيةكي لةبار بؤ  بطرنة ئةستؤ، وةكو لةدةقي ياساي دةسةآلتي دادوةريدا هاتووة، لةثَيناو ئامادةكردني

ئةوةي هةريةكَيكيان لةكاتي ثَيويستدا بتوانن، كاري ئةوي ديكةيان بطرنة ئةستؤ، لةبةر ئةو ثرةنسيثةي 
 .لةبةشي زؤري ياساكاني دةوَلةتان كاري ثَيدةكرَيت، لةثَيناو هَينانةدي ئةمانة ئةم ياساية دانرا
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 :بةر ٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةنطةوة، كَي لةطةَل ئةوةداية وةكو ياسايةك دةربضَيت، فةرموون كَيي لةطةَلدا ثرؤذةكة هةمووي دةخةمة د

نية، يةك كةسي لةطةَلدا نية، بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، وةكو ياسا دةرضوو زؤر سوثاس، ئَيستا بِرطةي 
ظ دووةم لةبةرنامةي كار، خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي يةكةم هةمواركردني ياساي وةزارةتي مايف مرؤ

دةقةيةك كاك . داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم كة بيخوَيننةوة ،كاكة دةخيوَينَيتةوة. 0221ي ساَلي (0)ذمارة
 .شَيروان نوقتةي نيزامي هةية

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كراوة، ليذنةي قانوني  قانوني وةزارةتي مايف مرؤظ خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كردووة، ئيحالةي ليذنةكان
جوابي خؤي دايتةوة، دةَلَي دةبَي هةمواربكرَيت، نةك بةشَيوةي ياسايةكي موتةكامل بَينت، ئَيستا دووبارة 

 .خوَيندنةوةي، بةقةناعةتي من قةرارَيكي موخالييتة، نابَي دووجار خبوَينرَيتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ياسايت، دةبواية حةلَيكي بؤ بدؤزيتةوة، ثَيش ئةوةي بَيتة ئَيرةخؤ جةنابت سةرؤكي ليذنةي 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ،ئَيمة رةئي خؤمان بةتةحريري نووسية، كة برادةران هةمووي دةزانن، ومتان ئةمة دةبَي بةتةعديل بَيت

ت كة خوَيندتةوة بةنيسبةت بةرنامةي كار، وتت ضونكة طؤِرانكاريةكي واي تَيدا نية، ئَيستا جةناب
هةمواركردن، ئةوة كوا هةمواركردنة، ئةوة كاملي ياساكةية، بؤية دووجار خوَيندنةوية يةكةم جائيز نية، 

 .لؤية نوقتةيةكي نيزامة ئةوة، حةز دةكةم ئيعادةي نةزةري تَيدا بكةنةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيكي وةجيهة، من داوا لةئَيوة دةكةم دواي خبةين، تةئجيلي بكةين، بؤ ئةوةي ئةم كَيشةية، ئةوة موقتةرةح
يةكالبكرَيتةوة ئةوجا خبرَيتة بةرنامةي كارةوة، كَي لةطةَل ئةوةية تةئجيلي بكةين با دةسس بَلند بكات 

ي لةبةيين خؤيان تكاية، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية، بةكؤي دةنط دواخرا، بؤ ئةوةي ليذنةي ياساي
ثرؤذةي ياساي  11قةرارَيكي لةسةر بدةن، كؤتايي بةدانيشتنةكةمان دَينني تا رؤذي يةك شةم سةعات 

 .وةزارةتي ثَيشمةرطة موناقةشة دةكرَينت، فةرموون
 

 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت
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 ( 03)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1332\2\1رَيكةوتي  شةممةدوو 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 32)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 1/2/1332 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممة دوو رؤذيي س ــةوتي  ش ــةني نيشــتمانيي    0/2/0222رَيك ئةجنوم
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , ؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشاد ميتس سـةرؤكي ئةجنومـةن و  بة سةركوردستاني عَيراق 

, بةِرَيز فرست أمحد عبداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن  , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)قادر عبداهلل  حممد
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (32)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)اني بِرطـة  بةثَيي حوكمةك

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي ساَلي يةكةمي خولي طرَيداني (32)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .خستنةروو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ددة ي ما(1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة  دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي(11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(32)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت اد0/2/0222رَيكةوتي 
 .خستنةروو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطة -1

سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيزان كاك فةريق علي كةناسراوة بةزةعيم علي وكاك شَيخ جعيتر وةزيري 
ري ثةرلةمان ثَيشمةرطةو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، وةكاك سعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروبا

دةكةم، زؤر بةخَير بَين سةرضاوان، ئةمِرؤ بةرنامةي كارمان وةكو باسم كرد، خستنةروو و طيتتوطؤكردني 
و لَيثرسراوي ليذنةي  يثرؤذةي ياساي وةزارةتي كاروباري ثَيشمةرطةية، داوا دةكةم لة ليذنة ياساي

مي ثرؤذةكة كراوة، ئَيستا داوا لةليذنةي ثَيشمةرطة، كة بَين لةشوَيين خؤيان دابنيشن، خوَيندنةوةي يةكة
 .ياسايي دةكةم، راثؤرتي خؤيان خبوَيننةوة بةكوردي
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 :طارق حممد سعيد جامبازبةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستان ـ عَيراق/ بؤ

 ِراثؤرتى ليذنةى ياسايى/ ب
كؤبووة وة بؤ تاوتوَيكردنى ثِرؤذةى ياساى وةزارةتى ثَيشمةرطةى  06/6/0222ليذنةكةمان ئَيوارةى ِرؤذى 

هةرَيمى كوردستان كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانةوة ثَيشكةش كرابوو، كة دواى 
بؤى ِرةوانةكرابوو، لةبةرئةوةى ثَيشرت ليذنةى  06/6/0222خوَيندنةوةى يةكةمى لة ثةرلةمان ِرؤذى 

ء ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة لةثةرلةمان ثَيكةوة لةطةَل ثةيوةنداران لة وةزارةتى ثَيشمةرطة ياسايى 
بةشداريان لة طيتتوطؤى بةرايى كردبوو سةبارةت بةو ثِرؤذةيةى كة خراوةتة ِروو، بؤية ليذنةى ياسايى 

ةمةى خوارةوة ثَيشنياز وةك سةرةتايةك ثشتطريى لة ثِرؤذةكة دةكات ء بةتَيكِرايى بؤضوونى ئامادةبووان ئ
- :دةكا و ِرادةسثَيرَيت

طؤِرينى زجنريةى ذمارةييةكان بةزجنريةى نووسراوةى هاوشَيوة، بةو شَيوازةى ثةيِرةوكراوة لةو / يةكةم
 .ياسايانةى لةثةرلةمانى كوردستان دةرضوَينراون

 .ئةجنامدانى ِراستكردنةوةى زمانةوانى لة هةندَيك بِرطةكانى دا/ دووةم
( فةرمانطة)لة ثِرؤذةكةدا ليذنة ثَيشنياز دةكات وشةى ( ماددةى ضوارةم)ئةوةى ثةيوةستة بة / مسآية

لة ( ب)و(أ)خبرَيتةسةر ثشكَينةرى طشتييةوة، هةروةها وشةى فةرمانطة خبرَيتة سةر هةردوو ناونيشانى 
 ـ:بةم شَيوةية حةوتةمداو دابةشكردنى بِرطةى يازدةم بؤ يةكةم ءدووةم ء سةرلةنوآ ِرَيكخستنةوةى

 :يازدةم
 ـ:ئةجنومةنى بةرطرى وةزارةت ثَيك دَيت لة: يةكةم 

 .سةرؤكة: وةزير -أ
 .ئةندامة ء لة حاَلةتى دابِرانى وةزير سةرؤكى ئةجنومةنة: بريكارى وةزارةت  -ب
 .ئةندامة: ئةميندارى طشتى  -ج
 .ئةندامة: ثشكَينةرى طشتى  -د
 .مةئةندا: سةرؤكى دةستةى سوثا ساالر -ه
 .ئةندامة: بةِرَيوةبةرى هةواَلطرى طشتى  -و
 .ئةندامة: فةرماندةى هَيزةكانى يةدةط  -ز

 .وةزير بؤى هةية لة كاتى ثَيويست ثشت بةِراوَيذكاران ء شارةزايان ببةستآ: دووةم 
- :وةك ئةوةى خوارةوة ( 6)دووبارة دارٍِِشتنةوةى يةكةم و دووم لة ماددةى / ضوارةم

ةت بؤى هةية ثةيِرةوى ناخو و ثةيكةرى ِرَيكخستنى وةزارةت ئامادة بكات بة جؤرَيك وةزار: يةكةم   
ئاماجنةكانى لة كارطَيِرى ثَيشمةرطةدا بةديبَينآ بؤ جَيبةجآ كردنى ئةركى ثاراسنت و ثاسةوانى هةرَيم و 

 .بةرطريكردن لَيى
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 .ةو ديارى دةكرَيتئةرك و ثسثؤِرى و دةسرِتؤيى و ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثَيِر: دووةم
 :وةك ئةوةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة ( 1)دووةم لة ماددةى / ثَينجةم

 .وةزارةت بؤى هةية ِرَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكارى جَيبةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات
 (.بآلودةكرَيتةوة ) دا بكرَيتة ( 10)لة ماددة( بآلوكردنةوةى/ )شةشةم

وون بؤ ضاولَيكردن و خستنةِرووى ئةصَلى ثِرؤذةكة و ِراى ليذنةى ياسايى سةبارةت بةوة بؤ تكادارين بيتةرم
 .لةطةأل ِرَيزماندا. ئةجنومةن بؤ طيتتوطؤ و ثيشاندانى بؤضوونى طوجناو لةبارةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وَينَيتةوةداوا لة كاك شَيردَل حةوَيزي دةكةم راثؤرتي ليذنةي ثَيشمةرطة لة ثةرلةمان خب

 :زيوَيةبةِرَيز شَيردَل عبداهلل ح
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 عَيراق -سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان/ بؤ
 راثؤرتى ليذنةى كاروبارى ثَيشمةرطة/ ب

كؤبووةوة، بؤ تاوتؤكردنى ياساى وةزارةتى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستان، كة  06/6/0222ليذنةكةمان 
كة لة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لة .. يةن ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان ثَيشكةش كرابوولةال

ثَيشرتيش لةطةَل ليذنةى ياسايى لةطةَل ثةيوةنداران لة . بؤى رةوانةكرابوو 06/6/0222ثةرلةمان ِرؤذى 
 .وةزارةتى ثَيشمةرطة بةشداريان لة طيتتوطؤ كردبوو

بؤضوونى ئامادةبوان ئةوةى خوارةوة  ى لة ثِرؤذةكة دةكات وبةتَيكِراية ثشتطريليذنةى كاروبارى ثَيشمةرط
 :ثَيشنيار دةكات

دةبآ ئةنداماني ثةرلةمان ئةوة لةبةرضاو بطرن كة زارةوةء ناو لة دةزطاكانى وةزارةتى ثَيشمةرطة / يةكةم
 (.ئةقدةميةت)فةرقيان هةية لةطةَل وةزارةتةكانى تر لةناو ءلة ( عةسكةرين)

( سةرؤكى هةيئةى ئةركان)هي دةوَلةتان لة دواى وةزير ( دفاع)لة زؤربةى وةزارةتةكانى بةرطرى / دووةم
دَيت و هةموو كارة طرنطةكانى وةزارةت عةسكةرىء لؤجستيكى لة مةسئوءليةتى ئةو داية، لةبةر ئةوة 

ريكارى وةزارةت هاتية، سةرؤكى هةيئةى ئةركان وةك بريكارى وةزارةتة لة وةزارةتةكانى ترلةو ياساية ب
ئةوة طةورةترين وةزييتةى مةدةنية، ثلةكةى دةرةجة ( االمني العام)هةروةها سكرتَيرى طشتى هةية 

بة ( زابط ركنه)سةرؤكى هةيئةتى ئةركان (.لة وةزارةتى دييتاع لة بةغدا)خاصةية، دةرةجةى خاصةية  
ئةطةر عةسكةرى بَيت . ديارنةكراوة( يراسيتةحصلى د)هةتا لةو ياساية . ثلةى ليوا، بريكار دةرةجةي ضية

ثلةى ضى دةبَيت، ئةطةر مةدةنى بَيت عالقةى لةطةَل سةرؤكى هةيئةتى أركانء سكرتَيرى طشتى ضؤن 
 .دةبَيت

ثَيشنيار . ثةرةثَيدانء نوَيكردنةوةى هَيزى ثَيشمةرطة هاتووة( 3)لة ئاماجنةكانى وةزارةت ماددةى / سآيةم
 .ت بَيت ياخود زياد بكرَيت بؤ بةِرَيوةبةرايةتى ثالنداناندةكةين ئةوة وةك مديرية
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 .بَيتة ذَير سةرؤكايةتى هةيئةى ئةركان( 5)ماددةى / ضوارةم
. هى هةرَيم يا حكومةتى فيدراَل( القوانني املرعية)دانانى ثلةكانى سةربازى بةثَيى ( 2)ماددةى / ثَينجةم

رَيم لة كوليةى عةسكةرى لةطةَل ئةفسةرانى سوثاى هةماهةنطي و يةكسانى ثلةء دةورى ئةفسةرةكانى هة
 .عَيراق ضؤن دةبَيت

 :بةنيسبةت تةرجةمة
ئةوة زاراوةكى عةسكةرى ( سةرؤكى دةستةى باآل)سةرؤكى هةيئةى ئةركان وةك خؤى بنووسرَيتةوة نةك 

 (فنون القتال)نةك هونةرى كوشتار لة تةرجةمةى ( شةِر يا جةنط)هونةرى .نية
( حرس االقليم)ستوورى عَيراقى فيدراَلء لة ثِرؤذةى دةستوورى هةرَيمى كوردستان ناوى لة دة: تَيبينى

 .هاتووة، ئايا بؤ لَيرة نةهاتووة، هةر نةبَي لةناو قةوس دانرابا، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ارةتي ثَيشمةرطة زؤر سوثاس، من دوو موالحةزة دةدةم، يةكةم ئةم ثرؤذةية طرنطة، لةبةر ئةوةي دوو وةز
هةية، ئةو دوو وةزارةتة ثاش ئةوةي ضةندين هةنطاو نراوة، بؤ يةكخستنةوةيان لةيةك وةزارةتدا، لة رووي 
فةني وتةكنيكي زؤر هةنطاويان بِريوة، دةرضووني ئةم ياسايةش هةنطاوَيكي طرنط دةبَيت، بؤ ئةوةي ئةم 

ثَيشمةرطة : ي داهاتوودا يةكبطرَيتةوة، دوووةزارةتة بةزووترين كات لةضةند هةفتةي يان ضةند مانط
فةرقي هةية لةطةَل جةيشي عَيراقي، ئةبَي ئةوة لةبةرضاومان بَيت، ئةمة بةثَيي دةستووري عَيراقيشة، 
دياري كراوة بةناوي ثاسةواناني هةرَيم، مةسئوليةتي جياوازة، ئةركي جياوازة، زؤر مةسائيلي جياوازي 

اثؤرتةكانيشدا ئاماذةي ثَيكراوة، ئةو طؤِرانكاريانة ر وةكو لة :كرَيت، سَيهةية كة بةقانونَيك دياري دة
ثَيويسنت، بةشَيكى لةِراثؤرتي ثَيشمةرطة هاتووة، لةخاَلَيك لةثرؤذةي ياساكةدا هاتووة، تةشكيالتي وةزارةت 

و تةشكيالتة بةنيزامَيك دةردةضَيت، يةعين هةندَيك مةسائيل هةية، كةلةوةآلمي راثؤرتةكةي ثَيشمةرطة لة
حةل دةبَيت، بةآلم ثَيويست بوو زؤر نوقتةي طرنط ئيسارة كرا، لة راثؤرتةكةي ليذنةي ثَيشمةرطة 
ثَيويست بوو ثَيشرت لةطةَل ليذنةي ياسايي دانيشتناية، يان لةطةَل وةزير دانيشتناية وتةعديالتَيكي 

ناقةشةي بكةين، دةكرَيت ئةو تَيبينيانة قانونيان ثَيشكةش كرداية، ئَيستاش كة دَيينةسةري خاَل بةخاَل مو
رةضاو بكةين و موناقةشةي لةسةر بكةين، ثَيويستيشي كرد رةئي وةزير وةربطرين، ئةوجا ئةطةر ثَيويسس 
كرد بةشَيوةيةكي قانوني داخلي ثرؤذةكةي دةكةين، ئَيستا من داوا دةكةم خاَل بةخاَل ئةصَلي ثرؤذةكة 

ياسايي بةزماني عةرةبيش خبوَيننةوة، لةبةر ئةوةي خؤتان ئيشارةتتان كرد خبوَيننةوة، دواتر رةئي ليذنةى 
كةوا كورديةكةي زؤر دةقيق نية، دووةمينيش هةندَيك وشةي تَيداية رةنطة تازة بَيت، بؤية عةرةبيةكةش 

 .خبوَيننةوة تا تَييبطةين، فةرموون
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 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 0222ى ساَلى )   (اساى ذمارة ي
 ياساى وةزارةتى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق

 :مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة لةم ياسايةدا (: 1)ماددةى 
 .هةرَيمى كوردستانى ـ عَيراق: هةرَيم: يةكةم
 .وةزارةتى ثَيشمةرطة لة هةرَيمدا: وةزارةت: دووةم

 .وةزيرى ثَيشمةرطة: وةزير: سَييةم
 .بريكارى وةزارةتى ثَيشمةرطة: بريكار: ضوارةم
 .سكرتَيرى طشتى وةزارةت: سكرتَيرى طشتى: ثَينجةم
 .سةرؤكى دةستةى باآلى وةزارةتى ثَيشمةرطة: سةرؤكى دةستةى باآل: شةشةم

 .ئةجنومةنى بةرطرى وةزارةت: ئةجنومةن: حةوتةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ذنةي ياسايي رةئي لةسةر ئةم ماددةية بةكوردي وبةعةرةبيلي
 :مصطفى بكرابو  بةرٍَِِيز عبدالكريم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةي نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ثَيشمةرطة

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

ئَيمة ئةو تَيبينيةمان هةية، كةوا لَيرة ئةميين عام هةيةو بريكاريش هةية، وةكو لةِراثؤرتةكةش دةَلَيني، 
لة زؤربةي وةزارةتاني دونيا، بريكار نية، سةرؤكي ئةركان هةموو شتَيكة لةناو وةزارةتةكةدا، ئةو شارةزاية 

دةطرَيتةوة، لَيرة سكرتَيريش هاتية، سكرتَير لةهةموو شتةكان، يةعين ماناي واية جَيطاي بريكار 
 .بةدةرةجةي خاصةية، ئَيستا لةوةزارةتي بةغدا سكرتَير هةية بريكار نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زعيم وةزيري ثَيشمةرطة رةئيت لةسةر موقتةرةحي ليذنةي ثَيشمةرطة كة سةرؤكي ئةركان هةبَيت

 
 
 



 061 

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ ةعيم عليز) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن زؤر سوثاس بؤ ئةو براو خوشكانةي كةوا ئةمِرؤ لَيرة ئامادة بوونة، بؤ ئَيوةي بةِرَيزو ليذنةي 
قانوني وئةو هةموو بةِرَيزانةشي كةوا زةمحةتيان كَيشاوة، دةرفةتيان بةئَيمة داوة، كة بَيني موناقةشةي 

اساي وةزارةتي ثَيشمةرطة بكةين، كة بةِراسس ثرؤذةيةكي زؤر طرنطة، وةختَيكي زؤري برد، ثرؤذةي ي
بةضةندةها كؤبوونةوةو داانيشتين هةردوو المان تاتوانيمان لةطةَل ليذنةكاني بةغداش لةمةركةزدا بتوانني 

ةوبارةيةوة بةثَيي ئةو ياساية دابِرَيذين، هةروةها سوثاسي ليذنةي ياسايي ثةرلةمانيش دةكةين، كة ل
ئيختصاصاتي خؤيان ضةندةها كؤبوونةوةيان كرد، بؤ ئةوةي زياتر صيغةيةكي رَيك وثَيك وياسايي 
بةخؤيةوة ببينَيت، كة لةطةَل وةزعي ئَيستاي عَيراقي نوَي و وةزعي ئَيستاي هةرَيمي كوردستاندا بطوجنَيت، 

ندا لةرؤذَيك لةرؤذان ئةطةر هاتوو ثَيويست بوو هيض ئةشكاالتَيك لةمابةينمان دروست نةبَيت لةكاروبارما
كار بةيةكةوة بكةين، ضونكة ئَيمة بةشَيكني لةعرياق، ئةطةر هاتوو رؤذَيك ثَيويست بةوة بكات كارةكامنان 
بةيةكةوة ئةجنام بدةين، هيض ئةشكاالتَيك لةشَيوةي تةشكيالت، لةشَيوةي  دوونيزامي كةدانراوة 

رةدا ئةو موالحةزةي ليذنةي ثَيشمةرطة بة ئيحرتامةوة وةريدةطرين، بةآلم ئةوة رووبةروومان نةبَيتةوة، لَي
بابزانني داِرشتين ئةو كارةي وةزارةتي ثَيشمةرطة فةرقي هةية لةطةَل ساآلني ثَيشوو، ضونكة تائَيستا 

ستة ئةميين عَيراقي نوَيش حةتا تةشكيلةي ئَيستاي وةزارةتي دييتاعي عَيراقيش بةشَيوةيةك داِرَيذراوة، را
عام هةية، بةآلم ئةوة لةبري نةكةين ئَيمة لَيرةدا وةكو دوو وةزارةت، لَيكمان دايتةوة ثَيويستة وةكيلمان 
هةبَيت، ئةو وةكيلة بتوانَيت بةكاري هةستَيت لةكاتي غياب بووني، يان لةكاتي ئامادة نةبووني وةزير، 

ئةركان بؤخؤي وةردةطرَيت، ئيشة ئيداريةكان  ئةمني عام تةقريبةن دةتوانني دةستةي ئةركان، كةروكين
دةكات لةوةزارةت، بؤية ئةو مةكانة يان ئةو جَيية يان مةنصةبةمان داوةتَي، سةرؤكي دةستةي ئةركان، 
كةلَيرة ناومان نةبردية بةئةركان عةسكةريشة روكنيشمان داناية، ضونكة كارةكةي ئيختصاصي 

ةمةليات وتةدريب وتةصليح وكارة زياد عةسكةري و عةسكةريية فيعلةن، هةَلدةستَيت بةكاري ع
مةيدانيةكان، بؤية ئَيمة ئةو ثَيشنيارةمان كرد، لةطةَل وةزعي خؤمان، حةرةسي ئةقليم بطوجنَيت، جوامنان 
داِرشتووة، تا ئيشكاالمتان بؤ دروست نةبَيت، وكارةكان رَيك وثَيكرت و جوانرت بةِرَيوة بضَيت، بؤية ئَيمة 

اشة و ثةسةند بكرَيت داوا لةهةموو ئةندامانيش دةكةين كةوا ئةوة بةنةزةري ئيعتيبار ئةوةمان ثَيب
 .وةربطريَيت، بؤ ثةسةند كردني زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس هةر بؤتةوزيح ناَلَيني بريكاري وةزير دةَلَيني بريكاري وةزارةت، لةبةر ئةوة كةوةزير غايب دةبَيت، 

هةَلناسَيت، بةَلكو وةزيرَيكي تر بةئيشي هةَلدةسَيت، بةآلم هاوكاري وةزارةت دةبَيت، بةئيشي وةزير 
بريكاري وةزارةتة، نةك بريكاري وةزيري بَيت، لةبةر ئةوةي كةوةزير غايب دةبَيت دةبَي وةزيرَيكي تر 
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ي ئةركاني جَيطةي بطرَيتةوة، هةر بؤ مةعلومات، لةقانونيش واية، بةآلم ثرسيارةكة لةوةداية سةرؤك
 .ثَيشمةرطة، ئايا لةوةزارةتدا جَيطةي ضية، سوئالي ليذنةي ثَيشمةرطة ئةوة بوو

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 خؤي تةقريبةن ئةطةر هةيكةلةكةي خبوَينينةوة، ئَيمة هةيكةلي تةنزمييمان تةبعةن بة نيزام تةنزيم
دةكرَيت ئةوة، قانونَيكي تر دةردةضَيت نيزامَيك دةردةضَيت، لةوَي صالحيات ودةسةآلت و واجيباتي ضية 
لةوَي بةتةواوي رووندةكرَيتةوة، ئَيستاش تةقريبةن لةهةيكةلةكةيدا روون كرايتةوة، هةمووكارة 

ائيلي قيادةي مةيداني، عةمةلياتيةكان وةحداتة عةسكةريانةي كةهةية، وةحدة ئيسنادةكان كةهةية، لةمةس
لةمةسائيلي بابَلَيني شَيوةي بةِرَيوةبردني قيادةي عةسكةري، رةئيس ئةركان دةيكات، لةطةَل كاري مةدةني 

 .زؤري فةرقة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيردَل
 :زيوَيةبةِرَيز شَيردَل عبداهلل ح

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
باتةي كةهاتية لةبؤ هةيئةي ئةركان بكةين، دوو معاوني هةية، مةعاوني هةيئةي ئةطةر تةماشاي ئةو واج

رةئيسي ئةركان هةية بؤ عةمةلياتي عةسكةري، هةروةها معاونَيكي تري هةية، بؤ قةزايةي ئيداري، 
ئيدارةو مرية، هةمووي لؤجستيك دةطرَيتةوة، لَيرة دةوري ئةو ئةمينة ضية، ئةمينةكة تةماشاي بكة، 

ئيشةكاني حقوقي ئةفرادة، حساباتة، ماليةية، خانةنشينة، ئةوانة لةزميين لؤجستيكن، يةعين  هةموو
ئةوةي كةئَيستا لةبةغدا ئةمني عاميان داناوة، وةكيلةكةيان نية، بةآلم كةوةكيلت دانا ئةصَلةن خؤي دةبَيت 

ازي مةدةني رةئيسي ئةركان بَي، ضونكة هةردوو جيهازي هةية، هةم جيهازي عةسكةري هةم جيه
ئةمريكيةكان هاتن ئةمني عاميان دانا، لةبؤ عقودو كِريين ئةسَليحةو تةجهيزات وئةو شتانة، ئَيستا ئَيمة 
لةو دووةش ديسان تَيكةآلوي دةبَي، هةتا ئةطةر بريكار بهَينينةوة لةبةر ئةوةي دوو وةزارةت هاتية، بةآلم 

 .ةعين ئيشةكاني ئةمني عام لةطةَل بريكار ضي دةبَيتلةطةَل ئةمني عامةكة ديسان تَيكةآلوييةك دةبَيت، ي
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيمعمر عثمان بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حةز دةكةم زياتر تةوزيح بدةم لؤ كاك شَيردَلي خؤي دوو لؤجستيكمان هةية، فعلةن راستة لؤجستَيك 

ك سةرتاسةري وةزارةتة، يةعين ئةو سيادةي وةزارةتي ثَيشمةرطة، كةئةمني عام ثَيي هةَلدةسَيت، لؤجستَي
بةهةموو بةشةكانيةوة هةر لةزاخؤ هةتا خانةقني، ئةو ثَيي هةَلدةسَيت بةآلم لؤجستيك كةلة هةيئةي 
ئةركان هاتية، تايبةمتةندة بة ئةو وةحدانةي كة سبةييَن داخلي شةِر دةبَيت، مةسائيلي ئيداري و 

ة، سيالحة، مةسائيلي ئيدارية، ئةرزاقة، ئاوة، جتهيزة، ئةو ثَيي رادةطات نةك عامي لؤجستيكي وعيتاد
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وةزارةت، يةعين دوومان هةية، يةك فةقةت تايبةمتةندة بة وةحدات وهةيئةتي حةرةكات لةكاتي 
حةرةكاتدا، بةآلم ئةوي تر لةكاتي ئاسايدا دةتوانَيت جتهيزي هةموو عةسكةري بكة، لةسةرتاسةري 

دا، لةدةسةآلتي وةزارةتي ثَيشمةرطةية، يةعين دووبابةتة، ئةوة تةقريبةن موسةغةري ئةوة، عَيراق
 .تايبةمتةندة بة هةيئةي حةرةكات فةقةت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا ئةو دوو بؤضوونةي كةهاتووةتة ثَيشةوة، شةرحي جةنابي وةزير كةلةياساكةدا هاتووة لةماددةي 

ثَيشمةرطةش، كةس هةية بيةوَي قسة بكات، حةزةكةم كةسَيك قسة بكات كةخيربةي  يةك، راثؤرتي ليذنةي
 .هةبَيت لةتةشكيالتدا، كاك حمسن فةرموو

 :بةِرَيز حمسن علي اكرب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 لةهةموو وةزارةتةكان عادةتةن وةكيلي وةزير كة دائةمةزرَيت، يان دائةنرَيت صييتةتَيكي سياسي نية، بةَلكو
ئيختصاصية، لةوةزارةتي ثَيشمةرطةو وةزارةتي دييتاع، ئةبَي يةكَيك لةدواي وةزير كة وةزير خؤي 
صييتةتَيكي سياسي هةية، ئةهلي ئيختصاص بَيت، ئةهلي ئيختصاص لةناو قواتي عةسكةريدا عادةتةن 

ةزارةت سةرؤكي ئةركاني جَيشة، ئةطةر بريكاري وةزارةت دابنرَيت، صييتةتةكةي ضي ئةبَيت لةناو و
بةغةيري ئوموري ئيداري، ئومورة عةسكةريةكة هةمووي رووبةِرووي سةرؤكي ئةركان ئةبَيتةوة، ئةبَي 
باآلترين ثلةي عةسكةري هةبَيت، ناكرَي ئةوةي كةسةرؤكي هةيئةي ئةركان بَيت لةذَير دةسةآلتي بريكاري 

ختصاصة، ئةهلي ئيختصاصةكة وةزارتدا بَيت، كةخؤي صييتةتَيكي سياسي نية زياتر ئيداريةو ئةهلي ئي
 .سةرؤكي ئةركانة، نةك بريكاري وةزارةت سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عبدالرمحن فةرموو

 :امحد رضا بةِرَيز عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ديارة شئوني عةسكةري وةزارةتي بةرطري دةسةآلتَيكي حةسرية، ئةم وةزارةتةي ئَيمةش ثةيوةنديدار
لةطةَل مةركةزدا، لةتةشكيلةي هةيئةي عةسكةريدا دةبَي بطوجنَيت، ئةوةي كةكاك شَيردَل ئاماذةي ثَيكرد، 
دواي وةزير هةيئةي ئةركانة لة تةشكيالتي عةسكةريدا، بريكاري هةية يان مساعد، وشةي مساعد بةكار 

نونيةوة دوايي موالحةزةمان لةسةر دةهَينرَيت، دووةم خاَليشم ئةوةية كة بؤ زياتر يةكطرتنةوة، لةرووي قا
دروست نةبَيت، مةبةستتان لةتةسرحياتي ئةخريي وتةبَيذي فةرماندةي طشس هَيزةكاني ثاراستين هةرَيم، 

بوو دةَلَي هَيزي ثَيشمةرطة دةطوازرَيتةوة بؤ هَيزي ثاسةواني هةرَيم، هيض نةبَيت ئةو  03/6كةلة 
بنووسرَين، كة دةنووسرَيت دةستةي باآل، دةستة بةحةزيرة دَيت، مصتةَلةحة عةرةبيانة لةبةيين قةوسَيكدا 
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هةر لةبةيين قةوسا بنووسرَيت هةيئةي ئةركان، ئةوة زياتر ماناكان نزيك دةكاتةوة، ئةطةر دوايش 
 .خةَلكَيك بَيت لةوةزارةتي بةرطري زؤر موالحةزة دروست نابَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةندي فةرمووكاك فتاح نةقش

 :بةِرَيز فتاح عبداهلل نقشبندي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من قسة لةوة ناكةم كةوا جةنابتان باستان كرد، ضونكة وةكو جةنابت فةرمووت مومكينة من ئيختصاصم 
مشروع نةبَيت لةو مةوزوعة، بةآلم قسة لةيةك وشةي بضووك ئةكةم، ئةويش ئةوةية كةلةثَيشةوة دةَلَيت، 

الثيشمةرطة االقليم كوردستان، من ثَيم باشة ضونكة وشةي ثَيشمةرطة، لةناو ئَيمة باوة بةآلم  ون وزارةقان
لةزؤربةي شوَينان و لةناو هةندَي خةَلكدا زؤر باو نية، ثَيم باشة لةبةيين دوو قةوسدا شتَيكي بؤ ئيزافة 

ثَيشمةرطة، لةبةيين دووقةوسدا  ئةوة  لةدواي وشةياحلماية يان املدافعون يان املناظلون  بكرَيت ض وةكو
 .بنووسرَيت، القليم كوردستان ثَيم باشة، لةطةَل رَيزمدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان باني ماراني فةرموو

 (:باني ماراني)عثمان عبداهلل قادربةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م، فيعلةن بريكاري وةزارةت وسةرؤكي هةيئةي ئةركان، وةَلآل من ثشتطريي لةو بؤضوونةي كاك حمسن ئةكة
لةكاتي كاركردندا تووشي ئيلتيباس دةبن، ناتوانن كاربكةن، ضونكة شوَينةكة، شوَينَيكي عةسكةريية، 
فيعلةن وةكو باسي كرد، سةرؤكايةتي هةيئةي ئةركان ئةبَي بةرزترين ثلةي عةسكةري هةبَي لةوةزارةتدا، 

رةت كابرايةك بَيت مةدةني بَيت دابنرَيت، بؤية من ثشتطريي رةئيةكةي دةكةم، لةوانةية بريكاري وةزا
موالحةزةيةكي تريشم هةية لةسةر ياساكة، جووآلندني هَيزةكاني عةسكةري لةهةرَيمي كوردستان 

 .ئيشارةتي ثَينةدرا لةو ياسايةدا بةئاطاداري و رةزامةندي كَي دةبَيت، زؤر سوثاس
 :نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

موالحةزةي دووةمت عيالقةي بة ياساوة نية، بةآلم موالحةزةي يةكةمت كةتةئيدي كاك حمسن ئةكةيت، 
ئةوة بووة دووسَي موالحةزة، هةم ليذنةي ثَيشمةرطة، هةم هةندَي برادةريش لَيرة ئيشارةتيان ثَيداوة، 

 .شَيخ جعيتر دةمةوَي من شتَيك تَيبطةم رةئيسي ئةركان ثلةي بةرزتر نية، لة بريكار كاك
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةِرَيز شَيخ جعيتر علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئَيستاكة هةيكةلي وةزارةتي دييتاعي عَيراقيش وةكو جاران نةماوة يةعين ئةو هةيكةلة كؤنةي 

عي عَيراقيدا، ديارة وةزير هةية، كةجاران ئيشي ثَيكراوة، ئَيستا هةيكةلي تازة دامةزراوة، لةوةزارةتي دييتا
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ئةمني عاميش هةية، رةئيسي ئةركانيش هةية، ئةوانة هةمووي هةية، لةبةر ئةوة لةكاتي غياب بووني 
وةزيرا نة سةرؤكي ئةركان نة ئةمني عام ناتوانَي ئةو ئةركانةي كةوةزير جَيبةجَيي ئةكات ئةوان ثَيي 

ي هةردوو وةزارةتةكة و ئةو وةزعةي كةئَيمة تياين، هةسنت، جطة لةوة تايبةمتةندَيس يةكطرتنةوة
ثَيويستيمان بةوة هةية كة وةزارةت وةكيلي هةبَيت، ئةوة لةثاش موناقةشةيةكي ضةند مانطي 
لةسةرؤكايةتي هةرَيم لةطةَل سةرؤكايةتي حكومةت، لةطةَل هةمووي موناقةشة كراوة، طةيشتووينةتة ئةو 

ةزير جَيطري هةبَيت لةو مةرحةلةدا، ئَيمة بةثَيي دةستووري عَيراقيش خاَلةي كةبةثَيويسس دةزانني كة و
لةكوردستان حةرةسي ئيقليم هةية، نةك شتَيكي تر، حةرةسي ئيقليم هةية لةو ئةقاليمانةي كةوا لة 
عَيراقدا دروست ئةبن، حةرةسي ئيقليميان هةية، بةآلم ئَيمة لةموزةكةرةي تةفاهومدا، لةثاش 

ضةندين مانطة رةنطة زؤربةي برادةران ئاطايان لَيي بَيت، ئَيمة ئةوةمان  موناقةشةيةكي زؤري
ضةسثاندووة، كة حةرةسي ئيقليم لةبةيين قةوسدا ثَيشمةرطة يان ثَيشمةرطة لةبةيين قةوسدا حةرةسي 
ئيقليم، ض بةكوردي ض بةعةرةبي، ض بةئينطليزي ئةبَي ئةوة بنووسرَيت، بؤ ئةوةي كةبرادةران ئاطايان 

 .زعةكة بَيتلةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني ضي يةكجار كةئةَلَيم كَي قسةي هةية، تاناوتان بنووسم، ناكرَيت موالحةزةيةك بَيتة ثَيشةوة ئينجا 
 .قسة بكةن، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا ئةجمارة ئاخر جارة ناوتان دةنووسم، فةرموو كاك مجال

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي

عادةتةن كةثرؤذةي ياساي وةزارةتَيك دَيتة بةردةسس ئَيمة، ئةبَي ثَيويسس داِرشتين ئةو ثرؤذةية 
بةنةزةري ئيعتيبار وةربطريَي، يةكةم ئَيمة دوو وةزارةمتان هةبووة، دوو وةزارةمتان كردووة بةيةك، دووةم 

ردني ثَيشمةرطةيان بينيوة، زؤر كةم مةجالي ئةو كةسانةي كةوا دةوري سةرؤكايةتي ثَيشمةرطةو بةِرَيوةب
ئةوةي هةبووة، كةروكن بَيت، ئيمِرؤ ئةطةر شتَيك لةو بابةتة دابنرَيت ئةو مةسئوليةتة بدةينة دةست ئةو 
كةسانةي كةوا لةطةَل رذَيم بوون، ئةوانة بوون كةوا توانيوويانة داخلي ئةركان وئةو شتانة بن، لةبةر ئةوة 

ت وخةَلكي كوردستان ئةبَي ئةو مةسئوليةتة بدرَيتة دةست ئةو كةسانةي كةوا تواناي بؤ ثاراستين شةرعية
بةِرَيوةبردني كوردستان وثاراستين كوردستانيان هةبووةو دةوريان هةبووة لة خزمةتكردن لةناو شؤِرشي 

تية، دوو كوردستان، بؤية من ثشتيواني رةئيةكةي وةزيري هةرَيم كاك جعيتر ئةكةم، ئةمة زروفَيكي تايبة
وةزارةت يةكي طرتووة، ئةو خةَلكانةي كةوا سةرؤكايةتي بةِرَيوةبردني ثَيشمةرطةيان كردووة هيضيان روكن 
نةبوون، ئةو مةجالةيان نةبووة، حكومةت مةجالي نةداون، كة دةورةي ئةركان ببينن، لةبةر ئةوة زؤر 

ةسس كةساني دَلسؤزو ئةوكةسانة بن واريدة بريكاري وةزارةت ب  بؤ ئةوةي وةزارةتي ثَيشمةرطة، لةد
 .كةتوانيوويانة ثارَيزطاري لةكوردستان بكةن، لةداهاتووشدا خزمةتي خؤيان تةواو بكةن، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي رةئيةكةت جوانة، بةآلم مةنتقةكةي كةبةكارت هَينا قابيلي موناقةشةية، ضونكة زؤر لةو زابتانةي 

جيي كوليةي عةسكةري بةغدادن لةناو جةيشي عَيراقيشدا خزمةتيان كردووة، دوايي كةوا هةن، خةر
 .بوونةتة ثَيشمةرطة، فةرموو كاك شَيروان

 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشتطريي لةبؤضوونةكاني هةردوو براي بةِرَيزم وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري 
َيشمةرطة دةكةم، بةآلم لةطةَل ئةوةشدا دووسَي موالحةزةم هةية، يةك من لةطةَل ئةوةم ناوي ياساكة وةكو ث

حةق واية : خؤي مبَينَيتةوة، ثِر بةثَيستيةتي، ناوي ثريؤزي ثَيشمةرطةي هةَلطرتووة، ئةمة يةك، دووش
، لؤية ئةو ثالنةي لةهةيكةلي لةهةيكةلي تةنزميي ئَيستا ئَيمة هاوشَيوةي هةيكةلي تةنزميي بةغدا بني

تةنزميي هاتية، بةقةناعةتي من موسايةرةي ئةو هةيكةلة ئةكات كةلةاليةن وةزارةتي دييتاعي عَيراقيةوة 
دانراية، كةلةطةَل عَيراقي تازةدا دةطوجنَيت، سةبارةت بةفةقةرةي سَييةميش ئةوةي تةحةروكاتي هَيزي 

دا، ئةوة بةتةفصيل لةقانوني سةرؤكايةتي هةرَيم هاتية، ثَيشمةرطة، ئةوةي كاك عومسان ئيشارةتي ثَي
كةهيض تةعاروزَيكي لةطةَل ئةم ياسايةدا نية، بؤية من تةئيدي وجهة نةزةرةكاني وةزارةتي ثَيشمةرطة 

 .دةكةم وزؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم
ماوةيةكة لةوتةبَيذي رةمسي وةزارةتي ثَيشمةرطة، طوَيبيست دةبني كةوا وشةي حةرةس ئيقليم بةكار دَيت، 
ئايا ئةمة مةبةستيان ئةوةية وشةي ثَيشمةرطة نامَينَيتةوة، ئةطةر وابَي دةبَي لةقانونةكةش ناوةكةي 

لةدةستووري هةميشةيي عَيراقي،  1طة بِر 105بطؤِردرَيت، ببَيـتة قانوني حةرةسي ئيقليم، بةثَيي ماددةي 
ثَيشم خؤشة هةردوو جةنابي وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، تةوزحيَيكمان لؤ 

 .بدةن، سةبارةت بةو خاَلة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئيقليم دةبَيت، ناوي الي ئَيمة لةجياتي جةنابي وةزير من جوابت دةدةمةوة، لةدةستووردا هاتووة حةرةس
ثَيشمةرطةية، لةدةستووري عَيراق ناوي حةرةسي ئيقليمة، ئَيمة خؤمان ناوي وةزارةتةكةمان ناوة وةزارةتي 
ثَيشمةرطة، ض ناوَيكي لَيدةنَيني بةكةييتي خؤمانة، بةآلم بةثَيي دةستووري عَيراقي ناوي ثاسةواني هةرَيمة، 

 ان ئةوةية، رةنطة ثَيشمةرطة هةبَيت لةدةرةوةي وةزارةتي ثَيشمةرطة، لةئيشوكاريان ئةوةية موهيمةتي
 .وشةكة هةردةمَينَيت وثريؤزيشة، كاك حممد حكيمرةوةي ثاسةواناني هةرَيم، يةعين دة
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 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، ديارة بؤ وةزارةتي ثَيشمةرطةش ئةوةي وةَلآل من دةَلَيم لةدةركردني ياسادا حاَلةتي ستاندار خبوَينينةو
كاك شَيردَل ثَيشنياري كردووة، ئةوة حاَلةتي ستاندارة، ئةو تايبةمتةنديانةي كوردستان زؤرجار وامان لَي 
دةكات قانوني وا دةربكةين، ثاش ماوةيةك لَيي ثةشيمان ببينةوة، ئَيمة تايبةمتةندي كوردستامنان لةرووي 

وو حيزبةوة لَيكدايةوة، بؤ حيزبةكاني تر ضل وةزارةمتان دةستنيشان كرد، ئَيستة سياسي وثَيكهاتةي ئةو د
وةزارةت، ئَيستةش ئَيمةي ثةرلةمانتاران دةبَي  12باس لةوة دةكرَيت ئَيمةي ثةرلةمان دانيشني وبيكةين بة

ة  لَيك واتةماشا بكةين حاَلةتي ستاندةرو تةبيعي وةزارةت ضؤنة ئاوا ياساي بؤ دةربكةين، شس ديك
نةدةينةوة، ئةطةر مةسةلة تةوزيعي حةقائييب وةزارةتةكةشة بةسةر ئةو دوو حزبةدا خؤ دةكرَي وةزير 
كةثارتية با ريئاسةي ئةركان بؤ يةكَيس بَيت، ئةو تةوزيعاتة لةوَي جيابكرَيتةوةو دياري بكرَيت، كة 

عي كوردستان وا ئةخوازَي واي لَي شتَيكي سروشس نيةو ثاش ضةند مانطَيكي تر هةر خؤمان دةَلَيني وةز
 .بكةين، ئَيستة ضؤنة خؤي با واي لَي بكةين، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، بةآلم قانون دانانرَيت لةسةر ئةساسي تةوزيعي مةناسب، ئةوة مةبدةئَيكي غةَلةتة، قانون 

ييتاقي سياسيشة، بةآلم دةبَي قانون لةسةر دادةنرَيت ئَينجا دةبَي خةَلكي شياوي بؤ بدؤزييةوة، ئةوة ئيت
ئةساسَيكي واقيعي ض خزمةت دةكات ئةوةيان بَيت، ئةطةرنا هةروةزارةتَيك وةزيرةكةي لة حزبَيك بَيت، 
ئةوة بؤضوونَيكي هةية، ماناي واية دةبَي قانوني وةزارةتةكان هةريةكةو بةنةوعَيك بَيت، ئةوة ضةندين 

 .رةد كراوةتةوة، ئةم قانونةش نابَي بةو ئةساسة سةيربكرَيت، كاك كريمجار هاتووةتة ثَيش بةتةواوةتي 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس لةبةر ئةوةي ئةو ياساية، لةسةر بنةماي ثرؤسةي يةكطرتنةوةي هةردوو وةزارةتةكة داِرَيذراوة، 
ةكيمان يةكطرتنةوةي هةردوو ئيدارة بووة، لةسةرةتاوة بؤية ئَيمةش لةثةرلةماني كوردستان ئةركي سةر

تاكو ئَيستا، يةكطرتنةوةي ئةو دوو وةزارةتةش لة ناو ثرؤسةي يةكطرتنةوةي هةردوو ئيدارةدا هةبووة، 
ثَيويستة ئَيمة لةثةرلةمان دةستكاري ئةو ياساية نةكةين كةلةسةر ئةو بنةماية دامةزراوة، يةكطرتنةوةي 

 .سوثاس هةردوو وةزارةتةكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، بةآلم دةستكاريكردمنان بؤ دةوَلةمةندكردن ونةهَيشتين هيض سةغرةيةكة، بؤية لَيرةينة بؤ 
وةزارةت بَيت، بؤ ئةوةي ئيشوكارةكانيان  و ئةوةىدةستكاري بكةين، بةآلم لةبةرذةوةندي حكومةت

 .ةكةين ونةيةتة ئَيرة ئةوة نابَيت، كاك حممد رةشيدبةرةوثَيش بضَيت، لةبةرئةوة ئةطةر دةسكاري ن
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 :بةِرَيز رشيد كريم رشيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية لةناو زاراوةكاندا زاراوةيةك ئيزافة بكرَيت بةمة طوجنانَيك دروست ئةبَيت لةطةَل دةستووري 
مةية، لةكورديةكةيدا  ثَيشمةرطة مةبةست عَيراقي و لةطةَل وةزارةتي عَيراقيش، مةبةستم لةزاراوةكة ئة

بَيت لة ثاسةواني هةرَيم، لة عةرةبيةكةيشيدا حةرةسي ئيقليم، مةبةست بَيت لةثَيشمةرطة، بةمة ئَيمة 
مةسةلةي ميليشياو ئةمانة هةمووي لةناو ئةضَيت وةك ثَيناسةيةكي تايبةتي ئةكةوَيتة ناوةوة ودةبَيتة 

 . ةكي ياسايي، سوثاسثَيناسةيةكي دةستووري وثَيناسةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة باسي ماددةي يةك دةكةين، لةماددةي يةكدا تةعرييتي وشةي ثَيشمةرطة نةكراوة، ئةطةرنا قابيلي 
 .موناقةشةية، كاك باثري كامةال

 :بةِرَيز باثريكامال سلَيمان
 .بةرٍَِِيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةي وةزارةتةكة، كةباسي ثَيكهاتةي وةزارةتةكة دةكات، من ثشتطريي ئةوةي من تَيبيين دةكةم لةسةر ثَيكها
لةوةزارةتي ثَيشمةرطة دةكةم، ثرؤذةكةي وةكو ثَيشرت ئَيمة نةمانتوانيووة هةموو حكومةت رَيكبخةينةوة، 
هةموو وةزارةتةكان رَيك خبةينةوة، لةبةر بووني حةساسيةتي وةزارةتةكان، ضةند وةزارةتَيك 

ة، يةكَيك لةو وةزارةتانةش وةزارةتي ثَيشمةرطةية، كةوةزارةتي ثَيشمةرطة لةو ياسايةدا يةكنةخراونةتةو
بةدةر لةياساي وةزارةتةكاني تر، ياساكاني تر رَيكخستين كاروباري وةزارةتةكة بوون، جطة لةوة ئةوة 

تةكانة يةكخستنةوةي وةزارة: يةكخستنةوةي هةردوو وةزارةتي ثَيشمةرطةشة، يةعين دوو ئةركة، يةك
كةثَيشرت ئةرقةلة هةبووة، كَيشة هةبووة، طرفت هةبووة، ديارة هةردووال طةيشتوونةتة رَيككةوتنَيك، من 
ثرسيارَيكم لةهةردوو جةنابي وةزيرة، ئةطةر طةيشتوونةتة رَيككةوتنَيك لةسةر ئةو بنةماية، ئيمة 

دةكةم لةبةر ئةو تَيطةيشتنةي كاك باثشتطريي لَي بكةين، ئةمة لةاليةك لةاليةكي تريش من ثشتطريي لَي 
مجال، بةآلم نةك بةدواني ئةو، بةو تَيطةيشتنةي كةنةتوانراوة خةَلكي ئةوةي زياتر ثلةي سةربازي هةية، 
ضونكة لة كوليةي ئةركان نةيانتوانيووة بةشداري بكةن، دةكرَي تةوازونَيك لةنَيواني ئةوان ولةنَيوان هَيزي 

ثَيشمةرطة بووة، رابطريَي، وةكيل وةزير بَيت لةهةمانكاتيشدا سةرؤكي ثَيشمةرطة كة لةدةرَي بووة، 
 .ئةركانيش هةبَيت، لةسةر ئةو بنةماية من ثشتطريي لَي دةكةم، ثَيم باشة وةكو خؤي مبَينَيتةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن تةئيدي ثرؤذةكةيان كرد، كة وةَلآل ئَيستا زؤر موناقةشة كرا، ئةزاني ضؤنة ئةنداماني ثةرلةمان زؤربةيا

ئيتييتاق كراوة بةيين وةزارةت وبةيين ليذنةي قانوني، دةمَينَيتةوة سةر ليذنةى ثَيشمةرطة كة موالحةزةي 
 .هةية، حةز دةكةي فةرموو تةوزيح بدة دوايي من قسة دةدةمةوة بةئَيوة
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 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 

ئةو موالحةزةي وةكيل وةزير ئةوةلةن خؤي وةزير لةزؤر وآلتان، لةبةغداش تةقريبةن مةنسةبَيكي 
سياسية، وةكيلةكةش دةتواني بيخةيتة ئةو قياسةوة كةمةنسةبَيكي سياسية، رةئيسي هةيئةي  ئةركان 

دةداتة وةكيل وةزير، ئةو  خؤي دةبَي سرف كارَيكي عةسكةري بَيت، ثاشان وةزير ضةند صالحياتَيك
صالحيةتةي دةيداتة وةكيل وةزير، دةتوانَي ئيدارةي سةرتاسةري دةزطاي وةزارةت بكات، يةعين ئةو 
صالحيةتةي وةزير هةيس ضؤن دةتوانَي دابةشي بكات بةسةر هةموو وةحدةكاني عةسكةريدا، هةر 

، دةتوانَي بةهةمان كار هةستَيت، ئةما لةخانةقني تازاخؤ، وةكيل وةزيريش كة هةندَيك صالحياتي دةداتَي
سةرؤكي دةستةي ئةركان، لة حدوودي دةسةآلتي خؤي ناتوانَي ئةوامر بداتة بةشةكاني تر، ناتوانَي بيداتة 
ئيدارة، ناتوانَي بيداتة مرية، ناتوانَي بيداتة ئيدارةي ئةفسةران، ناتوانَي بيداتة حيسابات، ئةو 

زير كةصالحيات وةردةطرَيت، ئيدارةو ئةوامر دةداتة هةموو بةشةكان صالحياتانةي نية، بةس وةكيل وة
لةتةشكيالتي وةزارةت، بؤية ثَيويستة وةكيل وةزير هةبَيت، بؤ ئةوةي ئةو كارانة بةئيدارةي هةموو 
وةزارةت بةِرَيوة ببات، رةئيس هةيئةت ئةركان لةهةموو تةشكيلةي خؤي لةهةيكةليةتي خؤي ناتوانَي 

 .اتة بةشةكاني تر، زؤر سوثاسزياتر ئةمر بد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ ئةو تةوزحية، ئةطةر ليذنةي ثَيشمةرطة لةبةر رؤشنايي ئةو قسانة لةسةرماددةي يةك 
سةحيب موقتةرةحةكةي خؤي بكات يان موالحةزةكةي بدات، يان بزةبت موقتةرةحةكةي ضية تابيخةينة 

 .دةنطةوة
 :داهلل حةوَيزيبةِرَيز شَيردَل عب

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةدةرةجةي خاصة، دةرةجةي ( امني عام)موالحةزةكةي ئَيمة من خوَيندمةوة، لَيرة سكرتَيري طشس 

خاصة خؤتان دةزانن ضية، لةثةرلةماني عَيراقيش، لَيرةش لةثةرلةماني كوردستانيش موافةقةتي لةسةر 
هةية، كاك شَيروان دةَلَيت دةبَي لةسةر تةنزميي عَيراق بَيت،  دةكةين، سةرؤكي ئةركانيش هةيةو جَيطريش

تةنزميي عَيراق ئَيستا ئةميين هةية، جَيطري نية، برادةرانيش باش دةزانن، لة ئيقرتاحي نوَي ضةند 
وةكيل وةزيرَيكيان داناوة، ئةمني عامي نية تؤ تةماشاي بكة مةسةلةن كاك مجال قاسم دةَلَيت سةرؤكي 

مةش ناَلَيني سةرؤكي ئةركان، ئَيستا لةعَيراق رةئيس ئةركان روكين نية، يةعين خؤ شةرت نية ئةركان، ئَي
ثَيشمةرطةيةكي خؤمان بووةتة سةرؤكي ئةركان، يةعين خؤي لةهةموو دونيادا، سةرؤكي ئةركان دةبَي 

الي ئَيمة ثَيويسس خةرجيي كوليةي ئةركان بَيت، بةآلم لةكاتي ثَيويست، يةعين كةلة عَيراق ثَيويست بَيت، 
ترة، لةالي ئَيمة دةتوانَي يةكَيك ببَيتة سةرؤكي ئةركان، بةآلم خؤي ناوي زابت روكنة نووسيتم ليوا منيش 

وسيتم ليوا، خؤي مةفروزة روكن بَيت، روكنيشمان هةية نونةموتووة، لةموقتةرةحةكة ليوا روكن 
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ةبووةو لةوانةي عَيراقيش باشرتة، ئةوة بؤئاطاداري، ثَيشمةرطةي زؤرباشيشمان هةبووة وروكنيشي ه
موشكيلةية، بةآلم لَيرة لة موقتةرةحي نوَيي تةنزميي وةزارةتي عَيراق ئةميين تَيدا نية، ئةمينةكة عقود 
دةكات تةماشاي بكةن ئةمينةكة كارطَيِرة، نةك لؤجستيك، لؤجستيك لَيرة نووسراية معاون رةئيس ئةركان، 

وي دةطرَيتةوة، ئةي لؤجستيك ئةوةية، لةدونيادا وةزارةتي دييتاعي هةموو بؤ ئيدارةو مرية، ئةوة هةمو
دونيا دووبةشة لؤجستيك، فةرماندةي عةسكةري، فةرماندةي عةسكةريةكة لَيرة نوسيتيان رةئيس ئةركان، 
خؤي ستادي موشتةرةكة، يةعين ئَيستا مةسةلةن دةَلَيني رةئيسي ئةركاني موشتةرةكي هةموو هَيزةكاني 

كا، يةعين قوةي بةحري، قوةي بةِري، قوةي جةوي، هةر لَيرة سةرؤكي ئةركان نية، سةرؤكي ئةركانة ئةمري
طةورةكة سةرؤكي ئةركاني موشتةرةكة، لة ئَيران ستادي موشتةرةك هةية، لة عَيراق سةرؤكي ئةركان 

نووسراية  هةية، سةرؤكي ئةركان ضي هةية، معاونَيكي هةية لةبؤ عةمةليات، عةمةليات يةعين شةِر
معاوني سةرؤكي دةستةي ئةركان، ئةوة خؤيان وايان نووسيوة، معاون رئيس هيئة اركان للعمليات، يةعين 
ئةو وةزارةتةي ئَيمة بةِراسس هيض فةرقي نية لةطةَل وةزارةتةكةي بةغدا، دوايي نووسراية معاون رئيس 

ئيرت تةواو شتةكة، شتَيكي ديكة نةماوة، هيئة اركان، يةعين ئةوة عةسكةرية، ئةوةشيان لؤجستيكة، يةعين 
املديرية العامة للعقود واملبايعات دَيتةوة ئةميين عام ضي دةكات، ئةميين عامةكة كةواجبةكةيان نووسيوة، 

خةَلك  .املديرية العامة لشؤون االفراد واملتطوعنييةعين شت دةكِرَيت، دوايي دةَلَيت،  .والتسليح والتجهيز
ئةوة ئيدارةية، كارطَيِري املديرية العامة لالعالم والثقافة والتوعية، ايي دةَلَيت تةسجيل دةكرَيت، دو

املديرية العامة لشؤون املتقاعدين، املديرية العامة للموازنة، الدائرة القانونية، احملاكم : ئيدارةية، دةَلَيت
 .ةرقةكةية لَيرةدائةوانة هيض خواردن نية، تةجهيزات نية، سيالح نية، يةعين ئةوة فالعسكرية، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيردَل عةفووم بكةي تؤلةسةر ماددةي يةك تَيثةِر مةبة، بؤ ئةوةي تةركيز بكةين

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤتةوةئةطةر تةوافوقي بَيت ئةوة شتَيكي ديكةية، لةبةر ئةوةي كة دوو وةزارةت يةكي طرت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زعيم وةزيري ثَيشمةرطة
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ علي زةعيم) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةردووكمان عةسكةرين باش دةزانني ولةيةكرتي تَيدةطةين، ئةو باش دةزانَيت ئةميين عام تا ئَيستا ئةو 

ة، بة هةموو ئةو كارانة هةَلدةسَيت، يةعين ئةميين عام كة لؤجستيكي و ئةو نوقتانةي كةخوَينديةو
هةموو كارانةي كةئَيستا خوَينديةوة ثَيي هةَلدةسَس، بؤ كَي؟ بؤ سةرتاسةري وةزارةتي ثَيشمةرطة، 
لةهةيئةي ئةركان كة هاتية ناتوانَي ئةو كارانة بكات، فةقةت مةربووتة بة هةيكةليةتي خؤي، مةسةلةن 

ةكتةب سياسي مةسئولة لةئيدارةي هةموو لقةكان يان مةَلبةندةكان، بةآلم لة مةَلبةند يان لة لق ئيدارة م
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هةية، مالية هةية مةربووتة فةقةت بةحةوزي صالحيةتي لق ومةَلبةندةكة، بزةبت ئةتوامن ئاوا وةصيتي 
مان باش دةزانني ضي بكةم، ئةو طشتية، ئةو تايبةمتةندي خؤي هةية، ئينجا ئةوة بزةبت هةردووكيش

دةَلَيني يان ئةو تةشكيلةي تازة لةبةغدا هاتية بةو شَيوةي داِرَيذراية، ئةبَي ئَيمة ئةطةر خةلةلَيك دروست 
بَيت لةبةيين ئَيمة وبةغدا وةكو يةك دانةِرَيذرَيت، سبةييَن ئَيمة هةرَيمَيكني تةهديدَيكمان بؤ دَي، ئةو 

وآلتي ئَيمةية بتوانني رووبةِرووى ببينةوة، داواي عَيراق دةكةين، تةهديدة خارج صالحيةتي ئَيمةية، هي 
ئَيمة لةزمين سيادةي عَيراقني، عَيراقَيكي موةحةد، بةشَيكني لةو عَيراقة، هةرَيمَيكني لةزمين كة 

فيدراَليةتة بةشَيكني لةو، زؤر شتمان مةركةزيية، ئةوان كةدَين هاوكاري ئَيمة دةكةن، يان ئةطةر رؤذَيك 
لة  ،ويدا ئَيمة بضني هاوكاري ئةوان بكةين، ثَيويستة داِرشتنةكةمان لة تةنزيم، لة تةدريب، لة تةسليحرو

جتهيز لوغةي عةرةبيمان زياتر لَيي تَيبطةين، تا بتوانني هاوكاري وهةماهةنطي يةكرتي بكةين، ضونكة 
كي يان دةسةآلتَيكي موستةقيل نني، ئَيمة جياواز نني لةعَيراق بةشَيكي تر نني، يان وآلتَيكي يان حكومةتَي

بؤ ضوون وداِرشنت وسياقاتي خؤمان تايبةت بَيت، بؤية لةو بابةتةوة ئَيمة دةبَي موراعاتي مةركةزيش 
 .بكةين، بؤية بةو شَيوةمشان داِرشتية وسوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اوتان دَينم ضونكة دةبَيت هةموو جارَي ن. كاك شيخ جعيتر وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثَيشمةرطة

 .بنووسرَيت بؤية
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةِرَيز شَيخ جعيتر علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت ئةميين عامةوة، ئَيمة ئَيستا داوامان لَيكراوة كة سَي كةس تةرشيح بكةين بؤ ئةوةي لةوةزارةتي 

رن بيكةن بةئةميين عام، رةنطة ثَيشرتيش بامسان كرد، تةشكيالتي دييتاعي عَيراقي يةكَيكيان هةَلبذَي
طؤِراوة،  اكو ئَيستا سَي جار يان ضوارجاروةزارةتي دييتاعي عَيراقي، هةيكةلي وةزارةتي دييتاعي عَيراقي ت

ئةخري جاري تةشكيالتي وةزارةتي دييتاعي عَيراقي وةكيلي يةكةميشي تَيداية، وكيل االول للوزير، ئةمني 
ميشي تَيداية، بؤ ئةوةي كةبيزانن، ئَيمة ئةم ثرؤذةية كةدامانناوة بة خؤشبةخس ئةتوامن بيَلَيم، ئَيمة عا

وةكو يةك ستاف ئيشمان كردووة، تةنانةت كاك فةريق علي تةلةفؤني بؤمن كرد من بَيم بؤ ئةجنومةن، 
، لةبةر ئةوة هيض ثَيويست ناكات ومت تؤ نوَينةري لةوَيدا ئةو ثرؤذةية ئَيمة هةموو بةيةكدةنط دامان ناوة

من بَيم، يةعين بؤ ئةوةي بزانن ئَيمة وةكو ثارتي ويةكَيس ئةو ثرؤذة ياسايةمان دانةناوة، وامان داناوة 
لةثاشةرؤذدا سوثايةكي ثاسةواني هةرَيم، ثَيشمةرطة دروست بكةين بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان، 

نةبَيت، ثاش ئةوة ثَيم خؤشة هةموو بيزانن ئةم ثرؤذةية كةوا  كةسيماي حزبايةتي بةهيض شَيوةيةك ثَيوة
تةئخري بووة، ثاش هةشت نؤ مانط، موناقةشة لةطةَل عَيراقدا، ضةندين جار ئَيمة ضووينةتة بةغدا، ئةوان 
هاتوونةتة كوردستان، لة ئةخري جاردا بةناضاري جةنابي سةرؤكي هةرَيم و جةنابي سةرؤكي حكومةتي 

ناو موعادةلةكةو ناو كؤبوونةوةكانةوة، شةِرة قسةشي تَيدا بوو، تاكو طةيشتووينةتة  هةرَيم، هاتنة
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كردة دةرةوة وقسةي  ناشريينيشي  صفاء الصايف.ظان، دنةتيجةيةك لةبةغدا، بؤية واي لَيهاتووة كاك نَيضري
ة ئةو قةناعةتةي وت لةسةر مةسةلةي ثَيشمةرطة، بؤية ئَيمة كة ئةو ياسايةمان داناوة، طةيشتووينةتي ثَي

كة ثاش ئةو هةموو موناقةشةو شتانة، بؤ ئَيستا بةطوجناومان زانييوة، بةوةمان زانيوة كةدةتوانني بةثَيي 
ئةو ياساية، كار بكةين وئيشةكامنان ئةجنام بدةين وئةو ئةركةي كة كةوتؤتة ئةستؤمان جَيبةجَيي بكةين، 

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ئةو تةوزحية، لَيرةدا موناقةشةو تةوزحيات ثرؤذةكة دةوَلةمةند دةكات، رةئي جياوازيش زؤر سوثاس 
ثَيش هةموو شتَيك ئَيستا سودَيكمان لَي وةرطرتن لةيةك تَيطةيشتني ئةو وةزارةتة ضيةو ضةند ماندوو 

و كاك زةعيم، بوون ئَيوة، تةبعةن كاك شَيردَل ئةويش عةسكةرييةكي خاوةن تةجروبةي دوورودرَيذة، وةك
بةآلم دوو مةدرةسة هةية لةمةسةلةي عةسكةريدا، جؤراوجؤريش هةية نةك دوو مةدرةسة، لةبةر ئةوة 
هةردوو مةدرةسةش يان هةرسَي مةدرةسة يان ضةنديش هةبَيت، مةنتقي خؤي هةية، بؤضووني خؤي 

دةستووري عَيراق، لةبةر لةبةر رؤشنايي  ،بطوجنَيت هةية، من ثَيم واية بؤ ئةمِرؤية لةطةَل هةرَيم كة
رؤشنايي وةزعي خؤمان، ئةو ثرؤذةيةي كةوا لةوةزارةتةوة هاتووة، ليذنةي ياسايي بةئيتييتاق لةطةَليان 
هةمواري كردووة، بةِرَيزيشةوة تةماشاي موقتةرةحي ليذنةي ثَيشمةرطةش دةكةين، بةِراسس من ثَيم واية 

وقتةنيع نية بةو بؤضوونانةي هةم ئَيوةي بةِرَيز و هةم بةموحةدةدي ثَيمان بَلَيت كاك شَيردَل ئةطةر م
هةردوو وةزيري بةِرَيزيش و هةم ليذنةي قانوني، دوو موقتةرةحةكةشي وت وابزامن يةكَيكيان ئةوةية، كة 
دةَلَيت سكرتَيري طشس نابَيت هةبَيت، وابزامن دةَلَيت سةرؤكي ئةركان دةبَي مةنسةبي لةبريكار بةهَيزتر 

ندةي كةمن تَيطةيشتم، ئةطةر سةحيب ناكاتةوة ثَيمان بَلَيت بةتةحديد بؤ ئةوةي بيخةينة بَيت، ئةوة
 .دةنطدان، ضونكة زؤرمان موناقةشة كرد، فةرموو كاك شَيردَل

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يسس خؤمانة جَيطر هةبَي، بةآلم ئةوة بةتةحديدي دةكرَي لةبةر ئةوةي دوو وةزارةت يةكي طرتيتةوة، ثَيو
ماناي وانية كة جَيطر بريكاري وةزير بوو لة دواي وةزير دَيت، ئيشةكةشي ضية، خؤشيان لَيرةدا 
نووسيوويانة مساعد الوزير، بةآلم لةطةَل ئةمني عامةكة تَيكةآلو دةبَيتةوة، يةعين تَيكةآلوييةكي تَيداية 

راق، ئةوةي نوَي كةموقتةرةحة، ئةميين تَيدا نية، من خؤم ديتيتم هةتا لةتةنزميي نوَيي وةزارةتي عَي
دوو،سَي وةكيل وةزيري هةية، بةآلم ئةميين تَيدا نية، بةآلم ئيدي وةكو ئةوةي ثَيم وتن، كاك جعيتر وتي 
ئةوةيان بةطوجناو داناية، ئةطةر بةطوجناويان داناية ئةوة شتَيكي ديكةية، بةآلم خؤي ئةو ئةمني عامةي 

دانراية، طةورةترين وةزييتةي مةدةنية لة وةزارةتي دييتاع كة خؤي ئةوة نةبوو قةت، هَينايان دايان نا كة
بةدةرةجةي خاصةش، يةعين دةرةجةي خاصة، يةعين دةرةجةي وةزير، كورديشيان داناية، ئَيستا 

كردية باشة ئةطةر كةئيقرتاح دةكةن جَيطريان دانةنا، خؤ جَيطر لةزؤر جَيطايان نية، كاتَي ئيقرتاحيان 
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ئةوانة لةعَيراق ئةمني عامةكةي تَيدا نةبوو، ئةوانيش ئةمين عامةكةي خؤيان ئةو كاتة الدةدةن هةر 
 .ئةوةندةية ئيرت من هيضي ترم نية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يس يةعين ئَيستا موقتةرةحةكةت سةحب ئةكةيت لةبةر رؤشنايي واقعيةت، ئةطةر سةحيب ناكةن تةصو

لةسةر دةكةين، كاك شَيردَل سةحيب دةكةن يان تةصويس لةسةر بكةين؟، كاك هيوا نوقتةي نيزامي هةية 
 .فةرموو

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو داوايةي كةجةنابت ئةيكةيت لة ليذنةي ثَيشمةرطة، مادام ئةوة قةناعةتي ليذنةكةية، بةرثرسي ليذنة 
سةحب كردني نية، بةَلكو دةبَي ليذنةكة دابنيشَيت، لةبةر ئةوة باشرت واية بؤضوونةكةي  صالحيةتي

 .خبةيتة بةردةنطدانةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةرؤكي ليذنة لَيرة تةعبري لةليذنةكة ئةكات، ئةبَي ثَيشرت ئةوةيان باسكردبَيت، ئةطةر لةناو ثةرلةماندا  
َس، كة سةحيب بكات يان سةحيب نةكات، لةبةر ئةوة نوقتةي نيزاميةكةت رةئيةكي دا، صالحياتي درابَي

مةرفووزة، ئةمن ئةوةش تَيدةطةم دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي ثَيشمةرطةية، ئا ئةوة 
سةحبيان كردةوة، زؤر سوثاسيان دةكةين، ماددةي يةكةم موقتةرةحي ليذنةي ياسايي بؤ ماددةي يةك 

هينيان كردووة، دةَلَيت، وةكو خؤي مبَينَيتةوة ،بةآلم تةسةلسولةكةي وةكو ماددةي قانونةكاني تر ئةوةي كة
بَيت، دةخيةمة دةنطةوة كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةي ليذنةي ياسايداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، 

 .ماددةي تر فةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟، ثَينج كةس بةزؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموون بؤ
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:   0)ماددةى 

 (ئةركةكانى وةزارةت)
ثاراسنت و زَيرةظانى هةرَيمى كوردستان و بةرطريكردن لَيى و مسؤطةركردنى بةرذةوةنديةكانى : يةكةم

 .نيشتمانى و نةتةوةيى
 .حكومةتى هةرَيمى كوردستان و دامةزراوةكانىثارَيزطارى لة ِرَيبازى دميوكراسى : دووةم

ثشتطرييكردنى حكومةتى فيدِراَلى و بةرطريكردن لة سةروةرى و ئاسايشى عَيراق بة ثَيى دةستورى : سَييةم
فيدِراَلى و ياداشتنامةى لة يةكطةيشتنى تةنايى و هةماهةنطى كردن و هاوكارى لةسةر ضؤنيةتى 

ن و هاوبةشيكردنى لةكاتى ثَيويستيدا بؤ بةطذداضوون و ضارةسةركردنى ئاسايش و كارةساتةكا
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قةآلضؤكردنى تريؤر بة هةموو شَيوةكانيةوة بةتايبةتى لة هةرَيمى كوردستان و لة عَيراقدا بة هةماهةنطى 
 .و هاوكارى لةطةأل حكومةتى فيدِرالدا

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:0)املادة 
 (وزارةمهام ال)

 .محاية وحراسة اقليم كوردستان والدفاع عنه وضمان املصاحلة الوطنية والقومية: اوال 
 .احملافظة على النهج الدميقراطي حلكومة اقليم كوردستان ومؤسساته: ثانيا 
هم مساندة احلكومة االحتادية يف الدفاع عن سيادة وامن العراق طبقا  للدستور اإلحتادي ومذكرة التفا: ثالثا 

األمنية والتنسيق والتعاون معها على كيفية معاجلة االزمات االمنية والكوارث واملشاركة عند احلاجة يف 
حماربة ومكافحة اإلرهاب جبميع اشكاله يف اقليم كوردستان خاصة ويف العراق بالتنسيق والتعاون مع احلكومة 

 .اإلحتادية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مؤستا كاكة دةخيوَينَيتةوةرةئي ليذنةي ياسايي ما

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي لةسةر ئةو ماددةية هيض ثَيشنيارَيكي نيةو تةئيدي دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ووةم، ناوتان ليذنةي ثَيشمةرطة لةسةر ماددةي دوو ضيتان هةية؟ كةس موالحةزةي هةية لةسةر ماددةي د
 .دةنووسم تكاية راوةسنت، كاك بارزان فةرموو

 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي دووةم لةطةَل ئةوةي كةنووسراوة، رام واية زةماني تةداولي سوَلتةش بكات، بةشَيوةيةكي سلمي، 
 .تةداخولي لةشئوني سياسيش نةكات

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد فرج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش هةر رام دةخةمة ثاَل راي كاك بارزان، زةمان ئيشي حكومةتة، يةعين ئيشي هةموو سوَلتةكةية، 
سوَلتةي هةرَيمي كوردستان، زةماني هةموو مةساَلحي خةَلكي هةرَيمي كوردستان ئةكات، من ثَيم باشةو 
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نياري ئةوة ئةكةم بِرطةي يةكةم بةم جؤرة بَيت، ثاراستين سنوورةكاني هةرَيمي كوردستان و سةروةري ثَيش
هةرَيمةكة، دوو يةعين تةعةجومب ىَل دَيت، لة هةموو حاَلةتَيكي زؤر باشدا ثَيشمةرطة سوثاية، جةيشة، 

اوخؤيية، دةزطاكاني ناوخؤ جةيش يةعين دميوكراسيةتي ثَيناثارَيزرَيت، ثاراستين دميوكراتي كارَيكي ن
ئةركي ثاراستين دميوكراسي وهاووآلتي بوون ومافةكاني مرؤظيان هةية، لةهةر وآلتَيك كةسوثا دةست 
ئةكَيشَيتة ئةم ئيشةوة ثَيي ئةوترَيت استبداد، لةبةر ئةوة وائةزامن ئةوة ناوي ثَيشمةرطة ناشريين ئةكات، 

 ش وطةي دووةم بةم جؤرةي لَي بكرَيت، بةرطري لة هةر هَيِرنةك بةهَيزي بكات، لةبةر ئةوة ثَيم باشة بِر
هةِرةشةيةك كة رووبةرووي هةرَيم وعَيراقي فيدراَل دةبَيتةوة، لةبةر ئةوةي كةبووةتة ثاسةواني 
سنووريش باش واية عَيراقيش لةطةَل ئةم بةرطريةدا هةبَيت، سَييةم، ئيشي سوثا ثَيشمةرطة يان ثاسةواني 

ار هةية هةندَي جار دَيتة ناو كاري ناوخؤوة، لةم كاتانةدا هاوكاري وهاريكاري دةزطاكاني سنوور، هةندَي ك
الفاو، بوومةلةرزة، نةخؤشي، ثةتا )ناوخؤ لةثؤليس وبةرطري مةدةني لةكاتي ناكاو و تةواري 

ئةكات،  يةعين ئةبَي دياري بكرَي ئةوكاتانة كامانةن كةوا سوثا موداخةلةي كاري ناوخؤ( سةرتاثاطريةكان
بةآلم ئيشَيك كةئيشي ( الفاوة، بوومةلةرزةية) ئةو كاتانة كاتَيكي دياريكراوة، كةئةو شتانة روودةدةن، ئيرت 

ثؤليس بَيت وئيشي بةرطري مةدةني بَيت، ثَيم وانية جائيز بَيت، سوثا دةسس تَيبخات، سوثا ئيشةكةي زؤر 
و سةروةرييةي كة ئةو هةرَيمة يان ئةو وآلتة طةورةترة بريتية لة حرياسةتي سنوورةكان، هةروةها ئة

 .هةيةتي، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من يةك ثرسيارم هةية، ئةطةر وةزيرة بةِرَيزةكان وةآلم بدةنةوة، لةقانوني وةزارةتي ثَيشمةرطةي ثَيشرت، 
هةدةفَيكي باش هةبوو، ئَيستا لَيرة نةماية، حتديد وتوحيد قوات الثيشمةرطة، راستة ( 5)ني رةقةم كة قانو

ئَيستا ئَيمة بةرةو تةوحيد دةِرؤين، بةآلم ئةو هةدةفة لةعةيين قانوندا هةبَي، ئَيستا ئيحتيمالة من بةباشي 
 .دةزامن، لَيرةدا نية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كيم فةرمووكاك حممد ح

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مساندة احلكومة االحتادية يف الدفاع عن سيادة وامن العراق طبقا  من لةسةر خاَلي سَييةم تَيبينيم هةية، 
وقوانني االقليم، ضونكة ناردني ثَيشمةرطة بؤ دةرةوةي هةرَيم، ئَيمة لةياساي  للدستور اإلحتادي

يةتي هةرَيم بامسان كردووة، كة بةثَيشنيار يان ئةمري سةرؤكي هةرَيمي دةوَيت وموافةقةتي سةرؤكا
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ثةرلةمانيشي دةوَيت، ئالَيرةدا باسي ئةوة نةكراوة، براياني ليذنةي ياساي ئةطةر ثَييان باش بَيت، ثاشان 
رطة ئيشارةتَيكي ثَيبدات، ئةطةر جةنابي وةزيري ثَيشمة ئةوموزةكةرةية، ومذكرة التفاهم األمنية والتنسيق

يةعين ضية الي ئَيمة روون نية، ئةو موزةكةرةيةمان نةديوة، كة دةستيشي بؤ هةَلرِبين لَيرةدا حةمتةن 
دةبَي شتَيكي لَي بزانني، يان هَيَلة طشتيةكاني ئةو موزةكةرةية ضية كةباسي ئةكات، خاَلَيكي تريش كةثَيم 

مهامي وةزارةتدا داكؤكي كردن، يةعين وةزارةت داكؤكي بكات  باشة ئيشارةتي لةسةر بكرَيت، ئةويش لة
 .لةسةر باشرتو ضاكرت كردني باروطوزةراني ثَيشمةرطة، كةلَيرة زةرورة ثَيم واية باسبكرَيت، باس نةكراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو طوَلناز فةرموو
 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةرطريكردن لة : طريي لةِراكةي هةردوو كاك حممد دةكةم، بةِراسس واية، ضونكة دوو خاَل هةية يةكةمثشت

ئَيمة لةياساي سةرؤكايةتي هةرَيم بِرياري ئةوةمان داوة دواي : هةر مةترسي و هةِرةشةيةكي دةرةكي دووةم
َيك كةداكؤكي لة عَيراقي فيدِرال بِرياري سةرؤكايةتي هةرَيم وطةِرانةوةي بؤ ثةرلةمان سوثا ببَيتة هَيز

 .بكات يان لةحكومةتي فيدراَلي بكات، بؤية دةكرَي لَيرةدا ئاماذةي ثَيبدرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، احملافظة على النهج الدميقراطي حلكومة االقليم :هةية، كة دةَلَيت منيش هةر تَيبينيم لةسةر خاَلي دووةم

وةزارةتةكة خؤي جزئَيكة لةحكومةت، ئيحتيمالة سبةييَن ئةم وةزارةتة عةسكةر زاَلبَيت لةسةر نةهجي 
حكومةت، لةبةر ئةوة ئيشي ئةم وةزارةتة هي ثَيشمةرطة زؤرتربَيت دييتاع لةسيستةمي دميوكراسي 

َيم بكات، لةزؤر عالةمدا واية كةسيستةمةكة بةرةو ديكتاتؤريةت ضوو، يان بةرةو ئينحراف ودةستووري هةر
ضوو، هةندَي وآلت عةسكةر تةداخول دةكات، لةبةر ئةوة من ثَيشنيار دةكةم، لةجياتي حمافةزة ببَيتة 

 .، زؤر سوثاسمؤسساته الدستوريةان والدفاع عن النظام الدميوقراطي القليم كوردست
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .دكتؤرة هالة فةرموو
 :هالة سهيل وادي. بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةو خاآلنة زياتر باس لةئةركي ثَيشمةرطة كراية، ثَيشنيار دةكةم فةقةرةيةك هةبَيت باسي ثاراستين مايف 

جاران مةقاعيدي خاصيان  ثَيشمةرطة بكات، بةتايبةتي لة بواري نيشتةجَي بوون وخوَيندن، بؤ منوونة
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هةبوو لةكوليةي توب وهةندةسةو لة كوليةي قانونيش، ئةوة زؤر طرنطة ئةو مافةيان هةبَيت، خاَلي دووةم 
ساَل سةربازة،  52ماوةي خزمةت دياري نةكراوة، يةعين بؤ منوونة طةجنَيك تةمةني طةجني حةتا 

 .اتةوة زؤر سوثاسماوةكةي دياري بكرَيت، ئةطةر جةنابي وةزير وةآلممان بد
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤخاَلي يةكةم دوو،سَي تةعبري هةية، دووبارة بووةتةوة، ثاراسنت وبةرطري وزَيِرةفاني من كةمَيك كورمت 

كردن لةنيشتمان و سةالمةتي خاكةكةي، ئةمة  كردؤتةوة، بوترَيت مةسةلةن، ثاراسنت وبةرطري
لةدةستووري خؤمشاندا هي هةرَيم سةيرم كردووة واهاتووة، ثاراسنت وبةرطري كردن لةنيشتمان و 
سةالمةتي خاكةكةي بؤ خاَلي دووةم، وام داِرشتووة، كة بوترَيت ثارَيزطاري لة سيستةمي فيدرالي ودام 

ية ثرةنسيثةكةي فراوانرتةو زياتر ياسايية، ثارَيزطاري لة سيستةمي ودةزطا دةستووريةكاني، ئةم دةستةواذة
 .فيدرالي ودام ودةزطا دةستووريةكاني، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك مجال يوسف فةرموو

 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، بةِرةئي من ئةطةر لةئةخريدا بنووسرَيت انمحاية وحراسة اقليم كوردستبةنيسبةت خاَلي يةكةمةوة 
يةعين لة حاَلةتي هةِرةشة لةكوردستان  بالتعاون والتنسيق مع الوزارة الدفاع العراقية يف حالة الضرورة،

بكرَيت، ئةو تةنسيق وتعاونة لةوةزارةتي دييتاعي عَيراقيش هةبَيت نةك هةر ئَيمة بِرؤين حدودي عَيراق 
واملشاركة يف بناء الوطن دستوورية ئيزافةبكرَيت، خاَلي سَييةميش مؤسساتى ، ئةو بثارَيزين، خاَلي دووةم

قتيصادو بيناي وآلتةكةشي، ئَيمة زؤر لةجةيشي عالةم هةية، موشارةكة ئةكةن لة بيناي ئي واإلقتصاد،
صادي وآلتةكةمان وَيرانة، ثَيشمةرطةي كوردستان،بةشداري لةوةش بكةن لة بيناي وآلتةكةو بيناي ئيقتي

 .عةسكةري لة جَيشدا، بةِرةئي من ئةوة زؤر باشة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر رةمةزان فةرموو

 :رضا حممد عبدالرمحن رمضان. د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس رايةكةي من كاك مجال طةياندي، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤر موالحةزات درا، هةندَيكي بةجَي بوون، بةآلم ثَيش ئةوةي قسة بدةم بةجةنابي زؤر سوثاس وةَلآل ز

وةزير هةردوو وةزير هةندَي موالحةزات كةبةجَينة، بةآلم شوَينيان ئَيرة نية، لة شوَينَيكي تر هاتووة، 
َيت بيخةيتة هةندَيك مةهام هاتووة لةدةستووردا باسكراوة، يان لةقانونَيكي تردا باسكراوة، هةمووي ناكر

ئَيرة، مةعقولن، مةنتقني، بةآلم جَيطاي خؤيان هةية، ئاماذةشي ثَيكراوة، موقتةرةحاتي تر كةباسكران 
يةكَيك وتي رةئيةكي  مساندة احلكومة االحتادية يف الدفاع عن سيادة وامن العراق طبقا  للدستور اإلحتادي،

طبقا  ةوانيين ئيقليم، مادةم دةَلَيني تريش هاتووة كةدةَلَيت دستور اقليم باشرتة، لةجياتي ق
ولدستور االقليم، ئةوة شتَيكي ثَيم واية خراث نية، حةزيش ئةكةم جةنابي وةزيري  للدستوراإلحتادي

ثَيشمةرطةو وةزيري هةرَيم بؤكاروباري ثَيشمةرطة، ئةطةر تَيبينيةكيان هةبَيت لةسةر ئةو موالحةزاتانة 
 .مةرطة، بؤمان دياري بكةن فةرموو كاك فةريق عليلةطةَل ليذنةي ياسايي وليذنة ثَيش

 :ثَيشمةرطة وةزيري(/ علي زةعيم) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

موالحةزةكان تةقريبةن زؤربةيان برايان وخوشكان زؤربةيان موزةكةرةي تةفاهوميان نةديتووة، مومكينة 
دانيشتنمان لةسةر كردووة، لَيرةو لةبةغدا، طةيشتة  52تا  12اتر لةثَيشرت، تةبعةن موزةكةرةي تةفاهوم زي

و سةرؤكي  ظانئةو حةدةي كةسةرؤكي وةزيران وموةفةق روبةيعي ئةوةي ئةمين قةومي لةطةَل كاك نَيضري
هةرَيميش حةتا طةيشة سةرؤك مام جةالل، دانيشتنَيكي كةمشان كرد، كة بةقانونيش لةطةَل دةستووري 

َيت، لةطةَل دةستووري هةرَيمي كوردستان بطوجنَيت، لةطةَل واقيعي عَيراقي تازة بطوجنَيت، عَيراق بطوجن
موزةكةرةي تةفاهوم حةتا اليةني ئةمريكي وبةريتانيشي تَيدا بوون، تةقريبةن لةضل، ثةجنا نوقتةي 

ر باسي كرد، ، ثاشان هاتينة سةر يةك، دوو نوقتة، ئاخريي هةروةكو كاك شَيخ جعيت12خيالف هاتينة سةر 
بة تونديةكي زؤريش كؤتاييمان ثَيي هَينا، ئةوة بوو هاتن لَيرة ئةمنيةتي هةرَيميان وةرطرت تةسليمي 
سةرؤكي حكومةتيان كرد، ضونكة نيزامي حمافةزات بوو لة عَيراق، لَيرةدا ئَيمة قبوَلمان نةكرد بَيت، ومتان 

بةن فيدرالني، ئَيمة بةشَيكني لةعَيراق، دةبَي بَين، حكومةتَيك و ثةرلةمانَيكمان هةية، هةرَيمَيكني تةقري
سةرؤكي حكومةت بَيت ئةو ئةمنيةتة وةربطرَيت، ثاشان وابوو رازي بوون، هةموو اليةنةكان هاتن، دةورو 
تةسليمةكة بوو، مةراسيمَيكيشي بؤ كرا، زؤر لةو شتانةي كةوا ئَيستا خوشك وبرايان لَيرة باسي ئةكةن، 

بةووردي باسي لَيوةكراوةو شةرح كراوةو تةسهيالتي تَيدا كراية، دةربارةي تةدةخولي لةوَيندةرَي زؤر 
ثَيشمةرطة لةكاروباري ئةمين زؤرجار هةية، هةندَيك كاري تةقريبةن خؤنارةزايي، دةبَيتة موشاغةبة، 

نن بؤ وويي مومكينة ثؤليس يان شورتة يان ئةمن نةتوانن بضن بةرةنطاري ب ، هاوار دَيدةبَيتة دووِر
ثَيشمةرطة، بؤ ضةكي ثَيشمةرطة، ثَيشمةرطة دَيت وةزعةكةي حةسم دةكات، دةتوانَي بةقوة تةداخول بكات، 
ضونكة لةبري نةكني ئَيمة دوذمنمان زؤرة، دةست زؤرة، ثيالن زؤرة لةسةرمان، هةندَيك شت روودةدات 

بكات لةو حاَلةتانة، مةوزوعي حدود،  لةدةسةآلتي ثؤليس دةضَيتة دةرَي، ثَيويستة ثَيشمةرطة بَيت تةداخول
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سنوورةكان، ئَيمة حةرةس حدودمان هةية، مةربووتة بةمةركةز، بةس لةعةيين كات تةنسيقيشيان هةية 
لةطةَل ئَيمة ئةطةر هاتوو كارَيك، رووداوَيك روويدا لة سةر سنوورةكان لةدةسةآلتي ئةوانيش ضووةدةرَي، 

بضَيت هاوكاريان بكات، ئةطةر لةدةسةآلتي ثَيشمةرطةش ضووة دةرَي  ئةوة بةثَيي ياسا ثَيشمةرطة بؤي هةية
جةيشي عَيراقي لةمةركةزدا بؤي هةيةو دةتوانَي قوةت بنَيرَي ئةو خةتةرةي لةسةر هةرَيم يان لةسةر 
هةر ثارضةيةك لةثارضةكاني كوردستان بةالوةي بنَيت، ئةوة تةقريبةن وةكوتةوزحيَيك حةزم كرد بؤتاني 

 .زؤر سوثاس باس بكةم،
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو مامؤستا كاكة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَيطومان ئةو ثَيشنيارانةي خوشك وبرايان شس جواني تَيدا بوو كة بةجَي بوون، بةآلم ئَيمة لةليذنةي 

ضونكة خؤي خاَلَيكي حةساسة، ئةرك وفةرمانةكاني كةوا زؤر ئيكتييتامان بةو سَي خاَلة كرد،  يياساي
وةزارةتي ثَيشمةرطة، ثَيمان وابوو ئةطةر تةوةسوعي تَيدا بكةين مومكينة لة ئيتاري دةستووري دةربضني و 
تووشي مةشاكيلي دةستووري ببني، لةمةو دوا مباندةنة مةحكةمةي دةستووري وبَلَين ئةو خاَلة ئةبَيت 

وئةوة مبَينَيتةوة، لةبةر ئةوة بةِراي ئَيمة هةموو اليةكمان ئةزانني وةزارةتي  البدرَيت، ئةوة البضَيت
ثَيشمةرطة ئةركي ضية، ئةطةر بيشينووسني يان نةينووسني ئةوة لة ئيتاري عامة كة بؤمان داناوة، لةبةر 

 .ئةوة ثَيمان كييتايةتة ئةوةي بؤمان داناية و ئيزافة نةكرَيت وزؤر سوثاس
 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ

 .كاك شَيخ جعيتر فةرموو
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةِرَيز شَيخ جعيتر علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من ويستم تةوزحيَيك بدةم بؤ خوشك وبرايان، وابزامن لةثَيشرتيش باسم كرد، حةرةسي ئيقليم 

دَيك شت هةية سيادية، مةركةز مةسئولة لَيي نةجةيشة، يةعين واجباتةكاني واجيب جةيش نية، كة هةن
كةباسي حيمايةي حدود دةكةين تةزاروب ئةكات لةطةَل شتة سياديةكةدا ياخود لةطةَل دةستووردا، 
حيمايةي حدود واجيب جةيشي عَيراقية، حةرةسي ئيقليم ئيسنادَيكة لةكاتي داواكردندا جائةوة 

ةستةت بَيت، لة هةرجَيطايةك بَيت، حةرةسي ئيقليم نة لةكوردستاندا بَيت يان لة جنووب بَيت يان لةو
نةثؤليس و ئاسايشة، لة ثؤليس و ئاسايش ئةركو واجيباتةكاني زؤر ترة، واجيباتي جةيشيشي  وجةيشة

نية، هةتا لةضةكدار كردنيدا، لة تةجهيز بَليَين لةتةسليح و ئةو شتانة، لةوةش فةرقي هةية، ئَيمة بؤمان 
ن هةبَيت، بؤمان نية هةندَي دةبابةي قورس و تؤثي قورس، هةندَي ضةكي قورس نية تةيارةي حةربيما

هةية مبانبَيت، لةبةر ئةوة با ئةو شتانة روون بَيت لةبةرضاوي هةموو خوشك وبرايان، كة بزانن حةرةسي 
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ئيقليم جةيشي مةركةزي نية، ئةطةر هةندَيك خاَل دياري بكرَيت لةمانة وةكو جةنابي فةرمووي تووشي 
موناقةشةو تةزاروب ئةبَيت لةطةَل مةركةزدا ولةطةَل دةستووردا، ئةنواع كَيشةي طةورةمان بؤ دروست 

 .ئةكةن، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك شَيردَل ئَيوة هيضتان نية لةسةر ئةو تَيبينيانة، ئةو شةرحةي كةلةسةر موزةكةرةي تةفاهوم وةآلم 
ر كةكران، لة دةستووري ئيتيحادي ئةطةر دةستووري هةرَيميش ئيزافة دانةوةيةكة بؤ هةندَيك ثرسيا

بكةن، زؤر لةسةر مةهامي ثَيشمةرطة هةندَي برادةر قسةي كرد، هةندَيك باسي ئةوةيان كرد كة دييتاع يان 
وشةيةكي زؤر جوانة، بكات، ئةطةرنا  بةتةنها ثَيشمةرطة ناتوانَيت زةماني ئةوةضمان تداول سلمي للسلطة، 

و دةزطاية هةموومان لَيي بةرثرسيارين، جوملةيةك ئةطةر بدؤزينةوة ئةوة ئيشارةتي ثَيبدةن خراث ئة
احملافظة على النهج الدميوقراطي حلكومة اقليم كوردستان ومؤسساته ووحدة نية، بةآلم لةدووةمدا 

بَيت قانونيةكان الثيشمةرطة، ئةوةش لةبةر رؤشنايي زؤر موالحةزةية، ئةطةر لةناحيةي قانوني شتَيك نة
وةآلممان بدةنةوة، تا ئيحراجي دةستوورميان نةيةتة ثَيش، كاك فرست موقتةرةحَيكي هةية ئةَلَيت 

حيماية الكيان السياسي لنظام احلكم يف كوردستان والذود عن : لةجياتي ئةوةي ئةنووسرَيت، بنووسرَي
ي و دةستووري حةز دةكةم يةك دوو ، ئةوة زؤر جوانة، بةآلم ئةطةر ناحيةي قانونمؤسساته الدستورية

 .برادةر لةناحيةي قانونيةوة قسةيةكمان بؤ بكةن، فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من تةسةور ناكةم ئةوةي صياغةكةي كاك فرست هيض تةعاروزَيكي هةبَيت، ض لةطةل قةوانيين ئَيمةو ض 

 .يتيحاديش، زؤر سوثاسلةطةَل دةستووري ئ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، احملافظة على النهج الدميوقراطي حلكومة اقليم كوردستان و مؤسساتهلة شوَيين خاَلي دووةمدا لةجياتي 
 .كاك سةردار فةرمووقليم والذود عن مؤسساته، الحيماية الكيان السياسي لنظام احلكم يف ابنووسرَيت 

 :زو هركيبةِرَيز سردار صباح بو
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين كيانة الكيان السياسي لنظام احلكموةَلآل من لةطةَل ثَيشنيارةكةي كاك ديلمامن ئةو ثَيشنيارةي نوَي 
سياسيةكة بةهةر نةوعَيك بَيت ثَيشمةرطة حيمايةي دةكات، كة تةئسيسي جةيشة وة ثَيم واية دةبَيتة 

 .ثؤليسي عةسكةري و سوثاس
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .ئَيمة لةاليةكةوة ئةَلَيني نابَي وا بكةين لةاليةكي تر ئةمة ضؤن ئةبَي كاك دلَير فةرموو
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 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس كياني سياسي موشكيلةيةك نية بةقةناعةتي من تيايا هةبَي، بةآلم ئةبَي بووترَيت نةك نةهجي 
لةبةر ئةوةي نةهج تةعبري لة تةهنيةت ئةكات نةك لة مومارةسة  والنظام الدميوقراطيبووترَيت  ئةبَي

بةس نيزام تةعبرية بؤ تةتبيق بؤ شتَيكي عةمةلي كة كؤمةَلَيك ئةنزمية وتةعليماتة لةبةر ئةوة ئةبَي 
ستان موتةفقني ضونكة ئَيمة هةرهةموومان ئةحزابى سياسي لةكورد والنظام والدميوقراطي،بووترَيت 

بكةين لةم وآلتةدا، لةبةر ئةوة ئةبَي  دميوقراطي نزاميلةسةر ئةوةي كة ثشتطريي لة بةردةوام بووني 
 .نظامبنووسرَيت 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر ئةو موقتةرةحة بةتةعديلةوة، كاك دكتؤر نوري فةرموو

 نوري مجيل تاَلةباني. بةِرَيز د
 .ةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنوم

حيماية املؤسسات الدستورية من ثَيشنياز ئةكةم بؤ ئةوةي كةوا هيض جؤرة تَيكةآلو بوونَيك نةبَيت، بَلَيني 
، ئَيمة باسي موئةسةساتي دةستوورميان كرد، هةمووي يف اقليم كوردستان والنظام الدميوقراطي فيه

َل موئةسةسةي با بَلَيني قانونيش، ئةطرَيتةوة، موئةسةسةي ثةرلةمانة، حكومةتي هةرَيمي كوردستانة لةطة
نيزامي دميوكراتيش، هَيزي ثَيشمةرطة ثَيويستة كةوا ثارَيزطاري سيستةمي دميوكراتي وفيدرالي بكات 

 .لةهةرَيمي كوردستاندا، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يزامي سياسي دميوكراتيمان هةية لةهةموو دونيادا، نيزامي سةرؤكايةتي، نيزامي ثةرلةماني، ئَيمة سَي ن

كافية هةموو موئةسةساتي  النظام السياسي الدميوقراطينيزامي حكومةي جةمعيةتي، ئةطةر ئَيمة بَلَيني 
 .، سوثاسطيالنظام السياسي الدميوقرادةستوري وقانوني هةرَيم ئةطرَيتةوة، باشرت واية بنووسني 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حيماية الكيان السياسي لالقليم ونظام حكمه الدميوقراطي ئةوة ئَيستا صياغةكةمان دةوَلةمةند كرد، 

ئةطةر ئةوةتان ثَي باشة، جةنابي وةزيرو ليذنةي قانوني دةخيةمة والذود عن مؤسساته الدستورية، 
حيماية الكيان السياسي ئةخيوَينمةوةو ثاشان دةخيةمة دةنطةوة،  دةنطةوة ثَيتان باشة، ئَيستا جارَيكي تر 

لةسةر فةقةرةكاني تر دةخيةمة  لالقليم ونظام حكمه الدميوقراطي والذود عن مؤسساته الدستورية،
 .دةنطةوة، كاك حممد ئةطةر نوقتةي نيزاميت نية، فةرموو
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 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اسي ئةبَي جؤرة ئيستقالليةتَيكي هةبَيت، يةعين بةو جؤرة كيانانة ئةَلَين لة دةوَلةتَيك دابِراون كياني سي
ونةبوونةتة دةوَلةت، بةوة ئةوترَيت كيان، ئَيمة كيان نني، ئَيمة بةشَيكني لةفيدراليةتي عَيراق، ئَيمة 

 .هةرَيمَيكني لةدةوَلةتي عَيراقي فيدرال
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرموو وةَلآل كاك حممد منيش جوامب هةية، بةآلم ثَيم واية كاك فرست رةنطة باشرت جواب بداتةوة ف
 .وقانونيشة، فةرموو كاك فرست

 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيي ئةَلَين  بةِرةئي من ئَيمة كياني سياسينة، لة هةر مةسدةرَيكي فيقهي لةسةر فيدراليةت خبوَيين ئةقاليم
دوةيلة، ئةوة يةك، دوو دةستوري ئةمريكي ببينة، دةستووري دةوَلةتةكاني تر زؤربةيان، تةعرييتي 
نيزامةكة ئةَلَينت نيزامي حوكم لةئيقليم مجهورية دميوقراتية ثةرلةمانية، ئان ريئاسية، يةعين هةموو 

، ئينجا ئيمة وةكو هةرَيم كيانَيكي موقةوميات وموسةلةماتي دةولةي هةية، عةدا قةزاياي سيادي دةرَي
سياسينة، نيزامي حوكممان نيزامَيكي مجهورية تةبعةن من ئةوةشم نووسيبوو كاك عدنان شةتيب كرد، كو 
حمافةزة لةسةر نيزامي مجهوري دميوكراتي بكرَيت، ئةوة زؤرجار لة تةلةفيزيؤن بيستوومة، ئان 

وري ئةَلَيت قابل ئَيمة دةولةينة، ئةَلَي نيزامي ئَيمة موقتةرةحاتة بؤ ئَيمة هاتوونة بؤ ليذنةي دةستو
سياسي مجهورية، كاكة ئَيمة دةوَلةت نني، بةس دوةيلةينة، لةسةر ئةساسي ئيستقاللي زاتي هاتية دروست 
كردن، ئةو نيزامة لةبةر ئةوة من لةطةَل رةئي كاك حممد نيمة، ئَيمة كيانَيكي سياسينة، ئَيمة نيزامَيكي 

 .ي دميوقراتينة، زؤر سوثاسسياسي مجهور
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةسةر ئةو بةشةي موتةفقم كة كيانَيكي سياسية، دةخيوَينمةوة ئةو بِرطةية و ثاشان دةخيةمة دةنطةوة 
كَي لةطةَل ئةو  حيماية الكيان السياسي لالقليم ونظام حكمه الدميوقراطي  والذود عن مؤسساته الدستورية،

دووةمة با دةسس بَلند بكات تكاية؟ زؤر سوثاس كَيي لةطةَلدا نية؟، هةموو ماددةكة هةر سَي موقتةرةحةي 
خاَلةكة دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلدا بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، بةكؤي 

 .دةنط قبوَلكرا، بؤ ماددةي سَييةم تكاية
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 :زحممد سعيد جامبا طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (: 3)ماددةى 
 ئاماجنةكانى وةزارةت

- :ئاماجنى وةزارةت جَيبةجآ كردنى ئةم ئةركانةى خوارةوةية 
دامةزراندنى دامةزراو و يةكةكانى نيزامى سةربازى و ِراهَينانيان لةسةر هونةرةكانى كوشتار و  -أ 

 .و ئامادةبن بؤ بةرطريكردن لة هةرَيمى كوردستان فَيركردنى زانستة سةربازييةكانى نوآ بؤ ئةوةى ساز
دانانى ثالنى ثَيويست بؤ ثةرةثَيدان و نوَيكردنةوةى هَيزةكانى ثَيشمةرطة بة هؤى دابينكردنى هةموو  -ب

جؤر و ثؤل و شَيوازى دابينكردنى هونةرييان و ثةرةثَيدانى هونةرةكانى كوشتار و ضؤنيةتى بةكارهَينانى 
 .ةِردالة مةيدانةكانى ش

دابينكردنى هةموو كاروبارةكانى ثةيوةست بة نيشتةجَيكردن و كةل و ثةل و ضةكداركردن و ئازووقة و  -ج
طواستنةوة و مووضة و كاروبارةكانى دارايى و ذمَيرياريى و تةندروستى و جةستةيى بؤ هَيزةكان و 

 .خزمةتطوزارييةكانى ديكةدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

داواي ئيجازةي كرد بضَيتة دةرةوة، بةآلم جياواز بوون، هةندَيك بؤ نوَيذ ئةضَيت هةندَيك هةندَيك برادةر 
 .بؤ جطةرة ئةضَيت، هةندَيكيشيان هيضَيكيان نية، ليذنةي ياسايي فةرموو مامؤستا كاكة

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ماددةية نية، زؤر سوثاس ليذنةي ياسايي هيض تَيتبينيةكي لةسةر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيردَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ثَيشمةرطة هيض تَيبينيةكي نية لةسةر ئةو ماددةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .، باشة هةية، كاك زرار فةرموووةَلآل ئةطةر موالحةزةتان نية ئةخيةمة دةنطةوة

 :امنيطاهر  زرار بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةسةر ماددةي سَي تةنها يةك داواكاريم ، لة جةنابي وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة و وةزيري 
ةزراو و يةكةكانى ثَيشمةرطة هةية ، بةِراسس ئةوةي لةماددةكةدا هاتووة، خاَلي يةكةم، دامةزراندنى دام
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نيزامى، تكاتان لَي ئةكةم با ئةوة هةر بةقسة نةبَيت، داواتان لَي ئةكةم هةرَيمي كوردستان، ئَيستاكة ئَيمة 
هةرَيمَيكني دوو وةزارةتي ثَيشمةرطةمان هةية، ثَيويستيمان بةوة هةية هَيزَيك دروست ببَيت ئةطةر رؤذَيك 

قاوةمةي بكةين، داواكارم ئةو يةكة نيزاميانة كةدروست دةكرَين لةرؤذان دة دةبابةمان بؤ بَيت بتوانني م
لَيثَيضينةوةي سةد لةسةديان لةطةَلدا بكرَيت، ضونكة بةراسس ئَيمة هَيزي عةقائيدميان نةماوة، بؤيةداوا 

ن لةبةِرَيزتان ئةكةم يةكة نيزاميةكان لَيثرسينةوةي سةد لةسةديان لةطةَلدا بكرَيت، ئةطةر هَيزي نيزاميما
نةبَيت رؤذَيك لةرؤذان تووشي ئةوة بني كة هَيزَيك هجوم بكاتة سةر هةرَيمي كوردستان بةِراسس ناتوانني 

 .ثارَيزطاري لةخؤمان بكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تأمني مجيع االمور املتعلقة ) :هةية، كة نوسخة عةرةبيةكةي دةَلَيت( ج)لةسةر بِرطةيمن تةنها تَيبينيم 

تا كؤتاييةكةي كة دةَلَيت للقوات تةعرييتي قواتي نةدايَس يةك، دوو،  (باآلسكان والتجهيز والتسليح
 تابعة هلا للقوات،واجلهات اخلدمية الواخلدمية االخرى ئةوة لَيي تَيناطةم، يةعين ثَيم واية ئةطةر بوترَيت 

 .زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كريم فةرموو
 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دامةزراندنى دامةزراو و يةكةكانى نيزامى سةربازى و ِراهَينانيان لةسةر هونةرةكانى شةِر، ثَيم (: أ ) بِرطةي

تَيكي سةربازي ترة، شةِرةكة بكرَيت بةجةنط، دواي ئةوة دَيت فَيركردنى واية جةنط باشرتة، يةعين ش
زانستة سةربازييةكانى نوآ بؤ ئةوةى ساز و ئامادةبن بؤ بةرطريكردن لة هةرَيمى كوردستان، بؤ 
بةرطريكردن لة هةرَيمى كوردستان ئةوة زيادةية، ضونكة لة ئةركةكاندا دياريكراوة لة بِرطةي سَيدا زؤر 

ي ئةركةكان دياريكراوة، ثَيم وابَي ئةوة زيادةية، بؤ ئةوةي ساز و ئامادة بن بؤ بةرطري كردن لة بةروون
كؤتاييةكةي نووسراوة، كاروبارةكانى دارايى و ذمَيريارى و ( ج)هةرَيمي كوردستان، ئةوة البضَيت، لة بِرطةي

بنووسرَيت تةندروستى و جةستةيى  تةندروستى و جةستةيى بؤ هَيزةكان،  بؤ هَيزةكان ثَيم وابَي زيادةية،
 .و خزمةتطوزارييةكان، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةجياتي كاك فةريق علي وكاك شَيخ جعيتريش جواب دةدةمةوة، فنون القتال راسرتة لةوةي فنوني 

مووي حرب، ئةوة فةردية يةك، دووةمينيش ئةوةي تريش دةَلَيت تةعليمي عةسكةري ئةوة شاميل ترة، هة
 .دةطرَيتةوة، كاك حممد رشيد فةرموو
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 :بةِرَيز رشيد كريم رشيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةي من وترا، كاك عدنان منيش هةر ئةو وشةي كوشتارم بةالوة جوان نةبوو لةم خاَلةدا 
يياية ببواية كةجةنابت ئةَلَييت كةليمةي كوشتار لة كورديةكةيدا كةليمةيةكي ناشريينة، ئةطةرمبان طؤِر

 .بةجةنط موهيم نية با لةعةرةبيةكةدا قتال بواية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو طارقبةَلَي كاك 
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وو وشةي وشةي قتاملان البردية كريتمانة شةِر لة جةنطدا نني، جةنط دةكاتة حةرب ئةوة فةرق دةكات د

 .لَيك جياوازن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شةِر راسرتة، كاك شَيردَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمةش هةركرديتمانة شةِر، ضونكة شةِر راسرتة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية فةرموو

 :ول ابراهيمشكرية رس. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس خاَلي يةكةم وترا لةرووي وشة سازييةوة، كوشتار و شةِر ئةوةية من ثشتطريي شةِرةكة ئةكةم 
زياتر، بةس خاَلي دووةمم لةِرووي تةكنيكيةوةية، يةعين ئَيمة ضةند كاري زانكؤ دةكةين ئةتروحات وئةو 

َيرةدا بكرَيت بةخاَل، ضونكة كة نوقتةي يةكةم دَيت، ئينجا ئةَلَييت شتانة، ئةلف وباو جيم وئةمانة، ل
نوقتةي يةكةم بةم شَيوانةي خوارةوة، ا، ب، ج لَيرةدا يةكمان نية، تاكو بنووسرَيت أ، ب، ج، ئينجا لةبةر 

 .ئةوة شتَيكي جوانرتة، سوثاس 32021ئةوة بكرَيت بة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
استة، ئةوة ليذنةي ياساييش وةكو موالحةزةيةك دةبَي تةسةلسول وئةو شتانة وةكو موالحةزةي يةكةمت ر

 .قانونةكاني تر بطؤِردرَيت، ئةوةش أ، ب، ج، ئةبَيتة يةكةم ودووةم وسَييةم، كاك امساعيل فةرموو
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 :بةِرَيز امساعيل حممود عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةثَيدان نوَي كردنةوةو تةحديد كردني هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان، من لة داناني ثالني ثَيويست بؤ ثةر
تةحديد بكرَيت ذمارةي هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان ضةندة، كة دياري نةكراية لَيرةدا، واتة ذمارةي 

 .هَيزي ثَيشمةرطة ضةندة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حسن بابكر فةرموو
 :بةِرَيز حسن بابكر امحد

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
وةَلآل هةر وشةي شةِر وشةيةكي عةرةبية، هةر اليةني سليب هةية، ئةطةر بكرَيتة جةنط وا باشرتة، 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن  امحد فةرموو
 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةية كة ئيزافةيةكي بؤ بكةين كةدةَلَيت دانانى ثالنى ثَيويست بؤ وة ثَيشنيازَيكم ه(ب)بةنيسبةت بِرطةي 

ثةرةثَيدان نوَيكردنةوةى هَيزةكانى ثَيشمةرطة لةطشت ثَيكهاتةكاني كوردستان، ضونكة ئَيمة لةو 
قؤناغةداين كة هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان ئةبَي رَيكي خبةينةوة جارَيكي تر، بةوةش جةماوةر هةمووي 

َيت وثَيشمةرطة بةهي خؤي دةزانَيت، ئةوةي بؤ ئيزافة بكةين، ثَي ئةضَيت لةداهاتوودا دَلي خؤش ئةب
 .مةواليد بطريَيت يان تةتةوع ئةبَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك زةعيم

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن سوثاسي هةموو ئةو خوشك وبرايانة دةكةم، كة بةِراسس راو بؤضوونةكانيان زؤر ثريؤزة، تةبعة
بةتةقديرةوة وةري دةطرين، بةس هةندَي تةوزحيم هةية لةسةر دوو لةو برايانة، كة ثرسياريان كرد يان 

ؤر رَيكوثَيك اليان وازح نةبوو، وةكو دةَلَيني بةنيزامى كردني لةشكر، ئيمة بؤ ئةوة بةرنامةجَيكي ز
وتؤكمةمان داناية، يةعين ئةو لةشكرةي كةهةمانة، يان ئةو ثَيشمةرطةيةي كةهةمانة، تةبيعي دةبَيت 
ئيعادةي تةنزمييان لةناو بكةينةوة، دووبارة ثَييدا بضينةوة بؤ ئةو مةبةستة ثالنَيكمان داِرشتووة، 

ج وجاحَيَلن كةشةهادةيان هةيةو بةثَيي خةريكني بةسَي بةشيان تةقسيم بكةين، بةشَيك ئةوانةي كةوا طةن
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خوَيندةواري وضةند شروتَيك و تةعليماتَيكمان داناوة، ئةوانة جياواز دةكةينةوة دةيانبةينة مةراكيزي 
تةدريب، ئَيستاش فَيرطةمان كردؤتةوةو دوو ئةكادميياو سةربازطةي عةسكةرميان هةية، كوليةيةكي 

ةكي عةسكةرميان هةية لةزاخؤ، فَيرطةمشان هةية، تةقريبةن حةفت ئةركامنان هةية لة قةآلضواالن، كوليةي
هةشت فَيرطةمان هةية، وا فَيرطةي تريش ئةكةينةوة، بؤ ئةوةي لةشكرةكةمان ببني ئةوانةي كةوا لياقةي 
بةدةنيان باشة، شةهادةيان هةية، علوميان باشة، بةكةَلكي ئةوةي دَين كة فيعلةن بكرَينة ثَيشمةرطةيةكي 

ةري بةتوانا، بةلياقةي بةدةنيان وتواناي جةسةديان هةبَي، شةهادةيان هةبَي، ئةوانة جياواز جةنطاو
دةكةينةوة، دةيانبةينة تةدريب، دووةمني دةورامتان هةية بؤ فةرماندةييةكانيش بؤ ئةوةي بةشَيوةيةكي 

ريو ئةختيارن، لة مَيذة زانسس بتوانَي قيادةي ئةو يةكانةي لةشكر بكات، بةشَيكي تريشمان لةوانةي كةوا ث
ثَيشمةرطة بوونة تواناو تاقةتيان نية، ناتوانن بَين تةدريبيان ثَي بكةين، تاقةتي ئةوةيان نية، نةبةدةن و 
لياقةي ئةوةشيان ثَيوة ماية، دةتوانني ئةوانة خانةنشني بكةين بةشَيوةيةك هةموو ئيمتيازو حقوقيان 

بكةنةوة كارمان ثَييان نةماوةو ئيرت بِرؤنةوة بؤ ماَلي خؤيان، بؤ ثارَيزراو بَيت، نةك خوانةخواستة وا بري 
ئةم مةبةستةش ياساي خانةنشينمان هةية، ئينشا اهلل دةيهَينينة بةردةمي بةِرَيزتان، لَيرة موناقةشة 
ئةكرَيت، هةموو ئيمتيازات وهةموو ثَيداويستيةك كةبؤيان ثَيويستة دابني بكرَيت تَييداية، لةناويدا روون 
كراوةتةوة، نوقتةي ترمان هةية ثَيشمةرطةي تريشمان هةية ئةوانةي كةنةدةتوانن تةقاعود بكرَين، 
نةدةتوانن بضنة تةدريب، دةتوانن لةمةقةِرةكان سابت بكرَين، حرياسةتة لةمةقةِرةكان، كاري ئاسان دةبَي، 

ييب ئةساسية فَيريان دةكةين لياقةي بةدةني ناوَيت تةنها وشياري دةوَيت ئيخالصي دةوَيت، هةندَيك تةدر
تا بتوانن واجبةكاني خؤيان بةِرَيوة ببةن، بؤ ئةم مةبةستةش زياتر حةز دةكةم ئيعتيزاز سةربةرزي 
بةخؤمانةوة ببينني كة ئةمِرؤ دوو كوليةمان هةية لةكوردستان، جاران جةيشي عَيراقي ئةو زابتانةي 

ا ختروجيان دةكرد، ئةوجا دةيانهَينانةوة بؤ ناو جَيشي دةبردة ئوردن بةثارةيةكي زؤر، بةتةكلييتَيكي زؤر ت
عَيراقي، ئَيستا جَيشي عَيراقي دَين لةالي ئَيمة لةكولياتي ئَيمة وةردةطريَين، تةدريبيان ثَي دةكةين 
لةعةيين كاتدا ثَيشمةرطةكاني خؤمشان داخَل دةكةين هةم بؤ بةغداش هةم بؤ خؤمان ختروجيان ثَي 

بت، لةو رؤذانة مومكينة هةمووتان ئاطاداربوون لةقةالضواالنيش وةجبةيةك دةكةين، بةروتبةي زا
تةخةروجي كرد، لة زاخؤش وةجبةيةك ختروجيان كرد، دةضن لةجَيشي عَيراقيدا لةوَيندةرَي دووبارة 
بونيادي جَيشي عَيراقي دةكةنةوة، لةطةَل كوردستانيش ئةوة جَيي ئيعتيزازة ئةورؤ ئيعترياف بةئَيمة 

كوليةكةمان بةدةرةجةيةكة وآلتَيكي وةكو عَيراق، ئةمةريكا بةدةرةجة يةك طوتي يةكةمني كوليةية  كراية،
لةشةرقي ئةوسةتدا بةو دةرةجةيان دانا كةبَين لةالي ئَيمة تةدريب بكةن وبضن جةيشي عَيراقي ثَي 

انيشمان زؤر ضاك دروست بكةنةوة، كة ئَيمة ئالةت وميكانيزمَيكي وامان هةبَيت دةتوانني ثَيشمةرطةك
بكةينة ثَيشمةرطةيةكي نيزامي بتوانَي بةهةموو كارو ئةركةكاني خؤي هةَلبسَيت و بةِرَيوةي ببات، نازامن 
ئةو برايةي تر، ثرسيارَيكي كرد لةسةر مةوجوداتي ثَيشمةرطة، تةبعةن ئةمة مةوجودات لةهيض شوَينَيك 

آلم لةسةر ئةوةش ئَيمة كةوتينة طيتتوطؤ لةطةل ناطوترَيت، لةبةر ئةوةي شتَيكي سِري وعةسكةريية، بة
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بةغداد ولةناو خؤمشان تةقريبةن سةقيتَيكمان داناوة، بؤ ذمارةي ثَيشمةرطة كةضةند ثَيويستة بؤ ئةوةي 
بتوانني بةرطري لةكوردستان بكةين، ئةوة ثاشان انشااهلل بر ياري كؤتايي لَي دةدرَيت وئةو ذمارةش بةرضاو 

 .دةكةوَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، وةَلآل شةرحَيكي زؤر باش بوو، بةآلم من ثرسيارَيكم هةية، كولياتي عةسكةري تابعي بةغداية 
 .يان تابعي ئَيوةية

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ان تةبعةن مةركةزيية، مةسةلةي لؤجستيكي ئيداري، تةبعةن ئةوان وةَلآلهي لةناحيةي مةنهةج، مةنهةمج
دةعممان دةكةن، بةس مامؤستايةكان هي ئَيمةن، مةسائيلي تةدريبة، مةسائيلي ئيدارةية، ئةمانة خؤمان 
دةيكةين، بةس مةركةزييةن عائيدي بةغداية، بةس بةهةماهةنطي هةردووالمان ثَيكةوة ئيتييتاقَيكمان 

ةردووالمان بتوانني ئيستييتادةي لَي بكةين، وةجبات ختروج ثَي بكةين هةم لؤ كوردستان كردية كةوا باه
 .هةم لؤ عَيراقيش زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةعين هةرضةندة ئةوة ئيختيصاصي خؤتانة، بةآلم خاَلَيك ثَيم واية ئةبَي هةبَيت، ئةويش مادام كولياتي 

داية بةآلم صيغةيةك هةبَيت، ئَيوةش بتوانن صالحياتتان هةبَيت، عةسكةري تائَيستاكة عايدي بةغ
فةرموو كاك تدريب الضباط واملتطوعني، املعاهد اخلاصة بتخريج و اهتمام بفتحمةسةلةن مةعاهيد هةبَيت، 

 .شَيخ
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة/ بةِرَيز شَيخ جعيتر علي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةردوو كوليةي عةسكةري ديارة وةكو كاك زةعيميش باسي كرد، عايد بةعَيراقن، بةآلم ئَيمة بةنيسبةتي 

ئيتييتاق دةكةين لةطةَل وةزارةتي دييتاعي عَيراقي كة ئَيمةش سوودي لَي وةربطرين بؤ ئةوةي كةبتوانني 
 وةش بري لةوةدةوراتي زوبامتان بؤ وةربطرن ئةويش لة خةرجيي ئيعداديةو معاهد و كوليات، لةطةَل ئة

كراوةتةوة لةفةرماندةيي طشس هَيزي ثَيشمةرطةي كوردستان، باسي ئةوةشكراوة هةوَلبدةين، لةكاتَيكدا 
وةزارةتي دييتاعي  يان يةكَيكيان وةربطرينةوة لة ،ئةطةر ثَيويستمان ثَيي هةبوو، ئةو كوليانة هةردووكي

 .كوردستاندا بؤخؤمان دروست بكةين سكةري لةكاتَيكيشدا ئةطةر ئةوة نةبوو كوليةيةكي عة لة عَيراقي و
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني ضي ئةطةر ئةو نيةتةتان هةبَيت، دةبَي تَييدا بَيت، ضونكة ئةطةر شهادةي بدةيَس، ئةبَي لةقانون 
 .بيدةيَس، فةرموو كاك شَيردَل
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 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يسبةت معاهدي عةسكةري لةهةردووال تائَيستا مةدارسي خيتاميان هةية، مةعاهدي عةسكةريية، بةن
 .يةعين لةكولية بضووكرتة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ساَليشة عةسكةرة، لة مةهامةكةداية ثَيويسس بةمعهد كردنةوة  1ئةطةر ئةفسةريشت هةية فةرزمان كرد 

خؤ هةر جوندي فتح املعاهد للضباط لتدربهم، ةسةدم لةوةداية، يةعين؛ نية، تا دةوراتي بؤ بكةيتةوة، مةق
 .تةدريب ناكات زابتيش تةدريب دةكات

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئَيستا ئةوان لةدةورةى تةكوينن، وةكو ثَيم طوتي ئَيستا مةدارسي قيتال هةية، بةآلم كةطةيشتنة 
دني وةزارةتةكة ئةوكاتة صنوفيان ئةبَيت، صنويف مةسةلةن مةدفةعييةيان هةبَيت، مومكينة هي دروستكر

مةدارسي مةدفةعية، هي مةشات، هي دورع،  ،دةبابةيان دةبَيت، مةشاتيان دةبَيت، ئَينجا مةدارس دةكةنةوة
يان بزانن، مةسةلةن ئةوانة بزةبت لةجَيي معهدن، دةورةكان بؤ تةرقية، بؤ ئةو شتةي كةلة ئيختيصاصةكة

يةكَيك لةكوليةي عةسكةري دةردةضَيت دةبَي بضَيتة مةدرةسةي دروع، ئيختيصاصةكةي دةبَيتة دةبابة، 
دةبَي بضَيتة مةدرةسةي مةدفةعية، ئيختيصاصةكةي دةبَيتة مةدفةعية، دةضَيتة مةشات، ئيختيصاصةكةي 

وة خاصة، ئيدي لةوَي ئةركو فةرمان و دةبَيتة مةشات، دةضَيتة قوةي خاصة ئيختيصاصةكةي دةبَيتة ق
مووضةو موخةصةصاتي فةرقي هةية، هةتا جلوبةرطيشي فةرقي هةية، سيدارةكةي فةرقي هةية، 

 .ئيشارةتةكةي فةرقي هةية، قةيتانةكةي لَيرة دةيبةسَس فةرقي هةية، ئةبَي ئةو فروقاتانة دياري بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيستا ثَيويست ناكات ئةو خاَلة داخَل بكةن، ئاخر موالحةزة كاك سةردار دابووي، لةسةر يةعين ثَيتان واية ئ
بِرطةي جيم قواتةكة مةعروفة ضية، بةآلم واخلدمية االخرى تؤزَيك ديار نية، يةعين مةبةستان ضية لةوة 

 .ئاخر جوملة
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
و وةزارةتةكةشدا هاتووة، ئةمني عاميان داناوة، يةعين شس مةدةني زؤري تَيداية، مةسةلةن زياتر لةنا

حيسابات موةزةيف كض وشس واشي تَيداية كةئيش دةكةن، لةناو عةسكةري موعني هةية، موعني هةية 
ئةو كةخزمةتي قاعةكان دةكات، كة خزمةتي جونديةكان دةكات، يةعين ئيشةكانيان مةدةنني، ئةوانةش 

 .شتانة دةطرَيتةوة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
واملستوى الصحي والبدني وابزامن باشرت دةبَيت، ئةطةر  ،كاك فرست وابزامن صياغةكةي ضاك كردووة

ثَيش قواتةكةي خبات بنووسن  واخلدمية االخرىالثيشمةرطة، ئةوة تةواوة، يةعين  واخلدمية االخرى لقوات
 .ةلَيك دةبَيت، نوقتةي نيزاميت هةية كاك حامت فةرموولقوات الثيشمةرطة، ئةوة ح
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل هةر وةكو بريخستنةوةيةك بؤ كاك شَيردَل ثَيشنيارَيكمان هةية لة ئاماجنةكاني وةزارةت لة ماددةي 

 .سَي بةس لةفكري كردووة، حةزةكةم بريي خبةمةوة
 :رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

واملستوى الصحي  يةعين هةر ئةوةندة. ئةوة نوقتةي نيزام نةبوو، دةبواية داواي قسة بكةيت لةسةرةتاوة
، ثَيشمةرطةكةش خؤي مةعروفة هةر ئةوةندةية لقواتةكة خبرَيتة ثَيش والبدني واخلدمية االخرى لقوات

 .ردارةفةرموو كاك س ،واخلدمية
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو صياغة نوَيية، صياغةيةكي زؤر باشة، بةآلم ثَيم واية ئةو ماناية نادات كة كاك شَيردَل شةرحي كرد، 
كاك شَيردَل باسي ئةوة دةكات كةجيهاتي مةدةني هةية، قةسدي ئةو ئةوةية كة جتهيزة هةم بؤ قواتةو 

ئةوة ئةو  اجلهات اخلدمية االخرى للقواتئةوةية بوترَيت هةم بؤ جيهاتي خةدةميشة، ثَيشنياري من 
 .مانايةية كةكاك شَيردَل باسي ئةكرد، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بوتريََت واخلدمية االخرى التابعة هلا، للقواتيةعين ثَيشنياري تؤ ئةوةية 

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اجلهات اخلدمية يان الفئات يان اجلهات اخلدمية التابعة هلا، للقواتزؤر رةكيك ترة،  االخرى واخلدمية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زةعيم فةرموو
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كو حةديقة ضية، خةياتة، جاروبار فيتةرَيكة بانطي دةكةن ئةوة جيهات نية، جيهة عةيين ئةفراد دَيت، وة

ئيش دةكات، موعينة، يةعين فةِراشة ناو قاعةكان خاوَين دةكاتةوة، ئةوة جيهةتَيك نية، ئةفرادة، دَيت 
 .لةوَي خزمةت دةكات
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةخةمة دةنطةوة ثاش ئةو  باشة ئةو ماددةيةواخلدمية االخرى للقوات، كةواتة ئةو صيغةية راستة 

كةليمةيةي كةطؤِراية، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط 
وةرطريا، ئَيستا موقتةرةحَيكي تر هاتيتة ثَيشةوة، ماددةي دوو وسَي بكرَيتة يةك ماددةي دوو مهامي 

، هةردووكيان عةيين شنت، موقتةرةحَيك هاتووة كةئةو دوومادةية وةزارةتة، ماددةي سَي، اهدايف وةزارةتة
اواُل وثانيا  وثالثا ، ورابعا  وخامسا ،وسادسا ،  تةسلسولكةشياملهام واهداف الوزارة،  بكرَيت بةيةك، وبكرَيتة

َيي رَيكي خبةن ئةوموقتةرةحة دةخةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون ك
ماددةي دوو بوو بةماددةي سَي تةسةلسولةكةشي رَيكبخةن، بِرؤن بؤ  ،لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا

 .ماددةي سَيي تازة، كة ماددةي ضواري ثَيشووة، ئةصَلي ماددةكة خبوَينةوة تكاية
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : ي تازة(3) كةدةكاتة ماددةي( 1)ماددةى 

 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
بةرثرسى يةكةمة لة وةزارةت و كاروبارةكانى و سةرثةرشتيكردنى مجوجؤَلةكانى و : وةزير: يةكةم

لةوَيشةوة فةرمان و ِرَينمايى دةردةضن لة هةموو ئةوشتانةى ثةيوةنديان بة ئةركةكانى وةزارةت و 
ى و دارايى و كارطَيِرى و ِرَيكخستنةوة هةية، بةثَيى دةزطاكان و هةموو كاروبارةكانى سةربازى و هونةر

حوكمةكانى ياسا بةرثرسة لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران بةو ناوةى كة ئةندامَيكى هاوكارة تَييدا، وة بؤى 
هةية هةندآ لة دةسةآلتةكانى بة هةندآ فةرمانبةرى ثلةى تايبةت لة وةزارةت و هةريةك بةثَيى 

 .آثسثؤِرايةتى خؤى بسثَير
بةثَيى ئةو دةسةآلتانةى كة ثةيِرةوى ناوخؤ دياريكردووة يان ئةوانةى لةاليةن : بريكارى وةزارةت: دووةم

وةزيرةوة ثَيى دةدرآ، يارمةتى وةزير دةدات لة سياسةتء ِرَيوشوَينةكانى وةزارةتء سةرثةرشتى 
 .كاروبارةكانى دةكات

بةتى وبةثرسة لة ئةركةكانيدا لةبةردةم فةرمانبةرَيك بةثلةيةكى تاي: سكرتَيرى طشتى: سَييةم
وةزير،وضةند هاوكارَيك بؤ كاروبارةكانى كارطَيِرى وجةنطاوةران و ياسايى ومةدةنى يارمةتى دةدةن، ئةم 

 :بةِرَيوةبةرايةتى ودةزطايانةى ثَيوةبةسرتاون
 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى طرَيبةستء كِرين وضةكداركردن وكةَلءثةل ثَيدان -أ

 .َيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى تاكءخؤبةخشةكانبةِر  -ب
 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ِراطةياندنء ِرؤشنبريىء هؤشياركردنةوةى نيشتيمانى -ج
 .بةِرَيوةبةرايةتى طشتى كاروبارى خانةنشينانى ثَيشمةرطةو ضاودَيرى ثةككةوتةكان -د
 .(ذمَيريارى سةربازى)بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بووجةو ثِرؤطرام  -ه
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 .فةرمانطةى ياسايى -و
 .دادطاكانى سةربازى -ز

ئةفسةرَيك ثلةكةى لة ليوا كةمرت نةبآ سةرؤكايةتى دةكات، ئةركى ثشكنني و : ثشكَينةرى طشتى: ضوارةم
بةدواداضوونى دةزطاكان و دامةزارو يةكةكانى سةر بةوةزارةتى ثَيشمةرطة، بؤ ئةوةى ئاطادارى بارودؤخى 

وِرادةى ئامادةباشيان بؤ شةِركردن وجَيبةجآ كردنى فةرمان ءِرَينماييةكانى لة هَيزةكانى ثَيشمةرطة بآ 
وةزارةتةوة دةردةكرآ هةَلبةسةنطَينآ، ئةويش بة بةرزكردنةوةى ِراثؤرتى بةردةوام بؤ وةزير بةئاماجنى 

 .ضارةسةركردنء ثةرةثَيدان
وةبةرى طشتى سةرؤكايةتى دةكات فةرمانبةرَيك بةثلةى بةِرَي: فةرمانطةى ضاودَيرى دارايى: ثَينجةم

ئةركةكانى هةرضى ثَيويستة كاركردن بؤ وردبينى كردنى كاروبارةكانى دارايى وبةدواداضوونى ثيادةكردنى 
ِرَينمايى وبنضينةكانى دارايى ءذمَيرياريى لة وةزارةت ء دامةزراوةكانى ءضؤنيةتى دياريكردنى سةرثَيضية 

 .داراييةكان
ئةركةكانى دانانء ِرَيكخستنى ثةيوةنديةكانة لةطةَل : ى هةماهةنطى وثةيوةنديةكانبةِرَيوةبةرايةت: شةشةم

 .دةزطاو اليةنة مةدةنى ءسةربازية فةرميةكانى ثةيوةست بةكاروبارى وةزارةت
ئةفسةرَيكى ِروكن ثلةكةى لة ليوا كةمرت نةبَيت سةرؤكايةتى دةكات، : سةرؤكايةتى دةستةى بااَل: حةوتةم

لةئةرك ءبةرثرسيارييةتيةكانى كة ثَيي سثَيردراوة، دووكةس لة دةستةى ئةركانء سةرثةرشتيكردن 
ئةو دةستةو بةِرَيوةبةرايةتى طشتى ودامةزراوانةى خوارةوة . يارمةتى دةدةن( كارطَيرى ومرية)عةمةليات ء

 :ثَيى دةبةسرتَينةوة
 :يارمةتيدةرى سةرؤكى دةستةى بااَلى عةمةليات -أ

 .ةمةلياتـ بةِرَيوةبةرايةتى ع
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ثالندانان

 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ِراهَينانى سةربازى ءبريوباوةِر
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى طةياندن

 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ِرَيكخسنت
 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ثؤلينةكان

 .ـ بةِرَيوةبةرايةتى ياريةكانى سةربازىء فةرماندةيى مةوقيع
 .بةثآى ثَيِرةو ِرَيكدةخرآ: نيزامى زَيرةظانى هةرَيمثَيكهاتةكانى : هةشتةم

ئةركى دابينكردنى ئاسايشى بارةطاو دامةزراوةكانء هةموو : بةِرَيوةبةرايةتى طشتى هةواَلطرى: نؤيةم
زانياريةكانى هةواَلطرى مةيدانى وسرتاتيذى وهةَلسةنطاندنيان ودانانى لة خزمةتى وةزارةتى ثَيشمةرطةو 

 .ا بااَلكانى ثةيوةنديداردامةزراو و بارةط
 .فةرمان ءكاروبارةكانى بةثآى ثةيِرةو ِرَيكدةخات: سةركردايةتى هَيزةكانى يةدةط: دةيةم
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 :ئةجنومةنى بةرطرى وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت: يازدةم
 .سةرؤك: وةزير -أ

 .ئةندام ءسةرؤكايةتى ئةجنومةن دةكات لة كاتى ديارنةبوونى وةزير: بريكارى وةزير -ب
 .ئةندام: سكرتَيرى طشتى -ج
 .ئةندام: سةرؤكى دةستةى بااَل -د
 .ئةندام: بةِرَيوةبةرى هةواَلطرى طشتى -ه
 .ئةندام: ثشكَينةرى طشتى -و
 .ئةندام: سةركردةى هَيزةكانى يةدةط -ز
 .وةزير مافى ئةوةى هةية لةكاتى ثَيويستيدا ثشت بة ِراوَيذكار و ثسثؤِران ببةستآ -ح

 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 
 .فةرموو بةعةرةبيةكةي

 :بةِرَيز حممد صاَلح امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 تشكيالت الوزارة (: 1)املادة 

هو املسؤول األول يف الوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوجيه سياستها واالشراف على فعالياتها : الوزير: أوال 
القة مبهام الوزارة وتشكيالتها وكافة شؤونها العسكرية والفنية وتصدر عنه االوامر والتعليمات يف كل ما له ع

واملالية واالدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤوال  امام جملس الوزراء باعتباره عضوا  متضامنا  
 .فيه وله حق ختويل بعض من صالحياته اىل موظفي الدرجات اخلاصة يف الوزارة كل حسب اختصاصه

يساعد الوزير يف سياسة ونهج الوزارة ويشرف على شؤونها ضمن الصالحيات اليت حتدد : وكيل الوزارة  :ثانيا 
 .يف النظام الداخلي للوزارة او اليت توكل اليه من قبل الوزير

موظف بدرجة خاصة ومسؤول عن مهامه امام الوزير ويعاونه عدد من املساعدين للشؤون : االمني العام: ثالثا 
 :ة واحملاربني والقانونية واملدنية وترتبط به املديريات واملؤسسات التاليةاالداري

 .املديرية العامة للعقود واملبايعات والتسليح والتجهيز-أ
 .املديرية العامة لشؤون االفراد واملتطوعني -ب
 .املديرية العامة لالعالم والثقافة والتوعية الوطنية -ج
 .ورعاية املعوقني البيشمرطةدي املديرية العامة لشؤون متقاع -د

 (.احلسابات العسكرية)املديرية العامة للموازنة والربامج  -هد
 .الدائرة القانونية -و
 .احملاكم العسكرية -ز
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يرأسها ضابط ال تقل رتبته عن لواء ومهمته تفتيش ومتابعة املؤسسات : دائرة املفتش العام: رابعا 
وتقييم مدى  الثيشمرطةللوقوف على موقف وحالة قوات  الثيشمرطةة والتشكيالت والوحدات التابعة لوزار

استعدادها القتالي وتطبيقها لألوامر والتعليمات الصادرة من الوزارة وذلك برفع تقارير دورية وغري دورية 
 .اىل الوزير بهدف املعاجلة والتطوير

ه القيام بكل ما يلزم من تدقيق ومراقبة يرأسها موظف بدرجة مدير عام مهمت: دائرة الرقابة املالية: خامسا 
األمور املالية ومتابعة تطبيق التعليمات واألسس املالية واحلسابية يف الوزارة والتشكيالت وكيفية رصد 

 .املخالفات املالية

مهمتها اقامة وتنظيم العالقات مع املؤسسات واجلهات املدنية والعسكرية : مديرية التنسيق والعالقات: سادسا 
 .لرمسية ذات العالقة بشؤون الوزارةا

يرأسها ضابط ركن ال تقل رتبته عن لواء ويتوىل االشراف على اجلانب : رئاسة هيئة االركان: سابعا 
االختصاصي العسكري من الوزارة ويساعده يف مهامه ومسؤولياته املوكلة اليه معاونان يف هيئة االركان 

 :بها اهليئات واملديريات العامة والتشكيالت التاليةوترتبط ( االدارة واملرية)و( العمليات)
 :معاون رئيس هيئة االركان للعمليات -1

 .مديرية العمليات -أ
 .مديرية التخطيط والتطوير والتحديث -ب
 .مديرية التدريب العسكري والعقيدة -ج
 .مديرية االتصاالت -د
 .مديرية التنظيم -ه
 .مديرية الصنوف -و
 .العسكريةمديرية االلعاب  -ز
 :معاون رئيس هيئة االركان لالدارة واملرية -0

 .مديرية االدارة العامة -أ
 .مديرية املرية العامة -ب
 .مديرية االمور الطبية العامة -ج
 .مديرية العينة واملستودعات املركزية -د
 .مديرية االشغال واالسكان العسكرية -ه
 .مديرية املطابع العسكرية -و
 .عآمرية املواق -ز

 .              تنظم بنظام: التشكيالت النظامية حلرس االقليم: ثامنا 
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مهمتها تأمني أمن املقرات والتشكيالت ومجع املعلومات االستخبارية : املديرية العامة لالستخبارات: تاسعا 
                                                                                                                                                        .                                                                                                                            ليا ذات العالقةوتشكيالتها واملقرات الع الثيشمرطةامليدانية والسرتاتيجية وتقييمها ووضعها يف خدمة وزارة 

 .                                                                                         تنظم أمورها وشؤونها بنظام: قيادة قوات االحتياط:عاشرا 
 د:جملس دفاع الوزارة ويتألف من :حادي عشر 
 .رئيسا / الوزير -1
 .عضو ويرأس اجمللس يف حالة غياب الوزير/وكيل الوزارة -0
 .عضوا / االمني العام -3
 .عضوا / رئيس هيئة االركان -1
 .عضوا / مدير االستخبارات العامة -5
 .عضوا /املفتش العام -6
 .عضوا /قائد قوات االحتياط -2
 .حيق للوزير االستعانة مبستشارين وخرباء عند احلاجة -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئي ليذنةي ياسايي تكاية

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت دةوائريي وةزارةتي ثَيشمةرطة، ئَيمة وةكو وةزارةتةكاني تر حيسامبان نةكردووة، لةبةر ئةوةي 
وةزارةتةكاني تر  تايبةمتةندي خؤي هةية، لةبةر ئةوة خوردمان كردةوة، ضونكة شتةكانيان شازة، لةطةَل

يةكناطرنةوة، لةبةر ئةوةي هةموو ناوةكاني موستةَلةحاتي عةسكةرية، ئيكتييتامان بةوة كرد كةهةمووي 
خبوَينرَيتةوة وهةموو دائريةكاني فةرعيشي لةطةَل بدةين، تةنها موالحةزةي رةئيسيمان بؤتان 

 دةخوَينينةوة،
، تقرتح اللجنة اضافة كلمة دائرة اىل ثالثا  و رابعا  قبل كلميت فيما يتعلق باملادة الرابعة من املشروع/ ثالثا   

 .األمني العام و املفتش العام
 .من سابعا ( ب)و (أ)اضافة كلمة دائرة اىل عنواني 

 :تقسيم الفقرة حادى عشر اىل أوال  و ثانيا  و اعادة ترتيبها كآلتي 
 :حادى عشر

 :جملس دفاع الوزارة و يتألف من/ أوال 
 رئيسا  : وزيرال -أ

 .عضو و يرأس اجمللس يف حالة غياب الوزير: وكيل الوزارة -ب
 عضوا  : األمني العام -ج



 016 

 عضوا  : املفتش العام -د
 عضوا  : رئيس هيئة األركان-هد
 عضوا : مدير االستخبارات العامة -و
 عضوا  : قائد قوات االحتياط -ز

 .ء عند احلاجةحيق للوزير االستعانة مبستشارين و خربا/ ثانيا 
مةبةستمان لَيرةدا تةنها ئةوةندةية، ئةواني تر، دةوائريةكاني تر كةلةطةَليانة تةشكيالتةكان هةموويان 

ئَيمة بةثةسةندمان  االمني العام واملفتش العامدةوائرن، تةنها امني عام و ميتتش عام نةبَيت، كة بوويتة 
 ،معاون رئيس هيئة االركان للعمليات، يةكَيكي تر فتش العامدائرة االمني العام و دائرة املزاني كةوا بَلَيني 

، ئةويش دائرية بَيت، معاون رئيس هيئة االركان لالدارة واملرية، معاون رئيس هيئة االركان للعملياتدائرة 
ئةوي تريش يازدةمني كردوومانة بةدوو فةقةرة، ضونكة دوو حوكمي تَيداية، يةكَيكيان تشكيلة، تشكيلي 

فاعة، ئةوي تر ئةوةية كةوا حةقَيكمان دايَس بؤ ئةوةي لةطةَل خؤي هني بكات، ئينجا ئةوة رةئي دجملس 
 .وةزارةت و ئةنداماني بةِرَيزيشة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيردَل فةرموو رةئي ليذنةي ثَيشمةرطة

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وصتةَلةحاتي وةزارةتةكاني دونيادا، ئةوانةي كةدييتاع دةكةن بةتايبةتي كاروباري ثَيشمةرطةي لة هةموو م
هةرَيميش، هةر لةواجبةكةيةوة دييتاع لةهةرَيم دةكات، يةكَيك لةكاتي واجب تووشي لةدةستداني شوَينَيك 

ةوتة يان معةوةق، لة لةجسمي خؤي بَيت زؤر ناشريينة ثَيي بَلَييت كةم ئةندام، يان ثَيي بَلَييت ثةكك
بةكاردَيت، لةبةر ئةوة ئةوة ئينسانَيكة، ذوي االحتياجات اخلاصة، هةموو دونيادا ئَيستا موصتةَلةحي 

شةهيدَيكي زيندووة، ناكرَي ئةو شتانةي ثَي بَلَييت، ئيقرار دةكةم ئةو ثةككةوتووة يان ئةو معوةقة 
ةئاماجنةكاني وةزارةت ثةرةثَيدان و نوَيكردنةوة ئةوة يةك، دووةم، ل ذوي االحتياجات اخلاصة،بيكةينة 

مديرية التطوير ئَيمة ثَيشنيار دةكةين كةوا موديريةتَيك دابنرَيت كة التطوير والتحديث هةبوو، يةعين 
مديرية التخطيط والتطوير  بكرَيتةختطيط، الثيشمرطة، ياخود زيادبكرَيت بؤ مديريةي  والتحديث لقوات

ئَيمة لةطةَل ئةوةينة كة كورديةكةش هةر بنووسرَيت هيئة االركان اسة رئ بةنيسبةتوالتحديث، 
سةرؤكايةتي هةيئةي ئةركان، دةستةي باآل ئةو شتة ناطرَيتةوة، يةعين ئةوة موصتةَلةحَيكي عةسكةري 

يرأسها ضابط ركن ال تقل رتبته عن نية، ئةطةر ماددةي ثَينج بهَينينة ذَير سةرؤكايةتي هةيئةي ئةركان، 
ويتوىل االشراف على اجلانب االختصاصي العسكري من الوزارة وتقوم بوضع اخلطة التنفيذية لتحقيق  لواء

يف ئةوجا ئةو شتة ئاوا لَيبكةين ئةوة لَيرة نووسراية  املهام الواردة يف املادة الثامنة من هذا القانون ويساعده
يةعين واي لَيبكرَيت كة لةطةَل  واالدارة،( لياتالعم)مهامه ومسؤولياته املوكلة اليه معاونان يف هيئة االركان 
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ئَيرةدا كةمي بكةينةوة، ئةو فةرمانطة بةِراسس لةطةَل ئةوةي عةسكةري نايةت، ئةوةي كةئةوان دياريان 
كردووة ئةو فةرمانطةيةي لَينايةت، ئةو تةنزميةي كةوا خؤيان كردوويانة، تةبعةن كةخؤيان 

نن ضي لةضي موهيم ترة، ئةو مةجلسي دييتاعة خؤيان ضؤنيان وةزارةتةكةيان وةرطرت، خؤيان دةزا
نووسيوة هةروةكو خؤي مبَينَيتةوة باشرتة، من نازامن ثرسيارَيكم لَييان هةية، ئةطةر قيادةى تةشكيليشي 
تَيدا بَيت، نووسيوتانة قوةي ئيحتيات، تةشكيل نا، ئَيستا ئَيوة مةسةلةن كوردستان مومكينة بةسةر ضةند 

ا دابةشي بكةن، يان قيادةي فرقة دةبَيت يان قيادةي مةناتيق، ئةوانةش مةفروزة كةثَيي ئةَلَين ناوضةيةكد
قيادةي تةشكيل، تةشكيلي تَيداية، ئيحتيات فةرقي هةية لةطةَل تةشكيل، مةفروزة قائيد فريقةكانيش لةو 

 .مةجلسي دييتاعةدا بن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةيت دةبَي القيتةكة ثَيبكةيت، ئيجازةش وةربطرَيت وثَيي بكةيت بؤ خؤي ئةوةية جةنابت كةقسة دةك
ئةوةي تةسجيل بكرَيت، ئَيستا ئةو قسانة قسةي موهيم بوون بةآلم تةسجيل نةبوو، ئينجا لةبةر ئةوة 
ئَيستا خؤم بةرةمسي داوات لَيدةكةم كةوا موقتةرةحاتي تةقديم كرد كاك شَيردَل بةناوي ليذنةي 

اية موقتةرةحاتةكان دوو سَييةك بوون ئةطةر رةئي لةسةر بدةن، يةك، يةك كاك شَيردَل ثَيشمةرطةوة، تك
 .بيَلَيي باشرتة

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةكةميان وشةي معةوةق كة شتَيكي ناشريينة كةسَيكي ثَيشمةرطة كة ثةككةوتة بَيت ثَيي بَلَييت معوةق 
يان خاوةن ثَيويسس تايبةت بةكوردي، دووةم  ذوي االحتياجات اخلاصةوتة، ئةطةر بيكةينة يان ثةككة

، ئةطةر التطوير والتحديثلةئاماجنةكان وئةركةكان هاتية نوَيكردنةوةو ثةرةثَيداني ثَيشمةرطة، يةعين 
مديريةي  ياخود لةطةَل مديرية التطوير والتحديثموديريةتَيكي تايبةت دروست بكرَيتةوة بةناوي 

 .بَيت ختطيط
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيز كاك فريق علي وةزيري ثَيشمةرطة فةرموو
 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةتوانني  موقتةرةحي يةكةمي زؤر باشة، ئةوةي معوةقني فعلةن بةو ناوة ناو بنرَيت، ئةوةي دووةميشي

شتَيكي ضاكة، زؤرباشة، ثَيشنياري سَييةميشي ئةوةي كةئةندامي  ختطيطبكةين، ختطيطي رةبس 
قياديةكان ئةندام بن تَييدا، لة سةرؤكايةتي جملس ئةمة سةرؤكي هةيئةي ئةركان هةية، ئةوان بةخؤيان 

جيهات و رةئيانةي مةربوتي ئةوةن، ئةو حازر دةبَيت، دةتوانن ثاشان كؤبوونةوة بكات، ئةو تةو
كةلةكؤبوونةوةكة ئةدرَيت بِريارةكة دةتوانن ثاشان جَيبةجَيي بكةن، لة بؤ ئةوةية كة زياتر هةيئةتةكة 
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زؤر فراوان نةبَيت، بؤ ئةوةي ثوخت تر بَيت، قةرارةكان بةسريع تر وةربطريَين، ضونكة كاري عةسكةري 
كي زؤر كةبَين وبكةونة موناقةشةوةو كارةكان ثَيويسس بة قةراري سةريع هةية، نةك زياتر بة خةَلكَي

بةدوا بكةون، سةرؤكي هةيئةي ئةركان خؤي دةتوانَيت توجيهات بدات ولةباتي ئةوانيش حازر بَيت، ئةوةي 
فةرمانطةش هةروةكو كاك شَيردَل طوتي زؤر تةئيدي دةكةين، بةو شَيوةية بَيت زؤر راستة،  سةرؤكي 

ةسكةريية دةبَي وامبَينَيتةوة، ضونكة لةهةموو دونيا واباوةو وارؤيشتووة، هةيئةي ئةركان موستةَلةحَيكي ع
 .هةموو كةس لَيي تَيدةطات تةقريبةن بوويتة لوغةتَيكي عالةمي بةو شَيوةية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ان البردووة، من ثرسيارَيكم هةية لةليذنةي قانوني ئَيمة لةهةموو ثرؤذةكاني وةزارةتةكان موديرياتةكامن

وتومانة تةشكيالت و دةسةآلمتان داوةتة وةزير كة تةشكيالتي وةزارةت بةنيزام دابنرَيت، يةعين هةموو 
 .موديرياتةكان بةثَيي ثَيويسس، بؤ لَيرة التان نةبردووة؟

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةوا دةوائريةكان وةكو دةوائريةكاني وةزارةتةكاني تر نني وةكو ثَيشرت عةرزم كردن، لةبةر ئةوةي 
وناوةكاني جياوازن، زؤربةي زؤريان لةبةر ئةوةي ويستمان وثةسةندمان كردن، وةكو خؤي ورد بكرَينةوة، 

 .لةطةَل رَيزدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةنها موديرياتي عامةكان تَييدا من ثَيم واية ئةم وةزارةتةش وةكو وةزارةتةكاني تر، موديرياتةكان هةربة
هةبَيت، خؤيان بةثَيي ثَيداويسس خؤيان موديرياتي تايبةت دابنَين تةنها موديرياتةطشتيةكان وةكو 

 .وةزارةتةكاني تر، ئاماذةي ثَيبكرَيت، دةي ئةوة تؤزَيك شةرح بكةن مامؤستا كاكة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةوةزارةتةكاني تر هةمووي تةقريبةن لةسةر يةك سيستةم رؤشتوون، بةآلم وةزارةتي ثَيشمةرطة 
خصوصيةت و تايبةمتةندي خؤي هةبوو و دائريةكانيش جياوازن لةطةَل دةوائريي وةزارةتةكاني تر، ئةطةر 

وهةندَيكيشيان هةر واي لَيبكةين مومكينة ئريتيباكات دورست بَيت، لةوانة، هةندَيكاين بةجَي بهَيَلني 
نةناسرَين، بةآلم بةواسيتةي ئةو ياساية ئةو نةوعة فةرمانطانة، ئةو نةوعة دةوائريانة هةمووي دةناسرَين، 

 .بؤية وامان لَي كردووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةَلآل رةنطة ئةو نةوعة تةعقيداتي تَيدا بَيت، فةرموو كاك شَيروان
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 :ريبةِرَيز شَيروان ناصح حيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةشكيالتي هةيكةلي وةزارةتي ثَيشمةرطة، وةكو تةشكيالتي وةزارةتةكاني تر نية بةِراسس، تةشكيالتةكة 
موتةنةوعة، ئةوة موديريةي عامةي ئيستيخباراتة، ئةوة سةرؤكايةتي ئةركانة، ئةوة فآلنة، هةندَيكي 

مودير عامي نية، هيض وشةيةك نية بةناوي ئةمني عام،  دةرةجةي مودير عامي هةية، هةندَيكي دةرةجةي
 ئةزامن، بةباش واي من هةية، خؤي تايبةمتةندي تةشكيالتة ئةو من بةقةناعةتي بؤية ،لةهيض وةزارةتَيك

 .سوثاس بدةين، لةسةر ودةنطي بكةين موناقةشةي ئَيمة بةتةفسيالتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 لةثرؤذةكةدا عام ئةمني وضوارةمة، سَييةم نا، يان لةسةري نية موالحةزةي  كةس بزانني نوقتة دوو دةمَييَن

 موفةتيش دائريةي بيكةنة دةَلَين هاتووة، موفةتيشيش عام، ئةمني بيكةنة دةَلَين ياسايي ليذنةي هاتووة،

 كبِرَي بؤية شةخصَيكة، موفةتيشيش يةك ئةوة عامةية ئةمانةي يان شةخصة عام ئةمني ئةطةر خؤي

 .فةرموون عامةية، ئةميين دائريةي دائريةيةكة ئةطةر يان شةخصَيكة عام ئةمني ئةطةر بؤمان، بكةن شةرحي
 :ثَيشمةرطة وةزيري(/ علي زةعيم) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
واية لةهةموو تةشكيالتي خؤي دائريةية لةبةر ئةوة ئةو ناوةمشان داناوة، بةِراسس ئةو ناوة هةر واريدةو 

عةسكةرميان، ئةطةر ناوةكةي بطؤِرين، مومكينة بِرَيك ئيلتيباساتيش دروست بَيت بةِراسس، خاصةتةن 
لةطةَل بةغدا كةوا ئَيمة ئيشيان لةطةَل دةكةين، لة تةنسيق ثَيويستة تةمسيمَيكي وامان هةبَيت، كةناو 

لَيكيش تَيبطةين باشرتة وتةرجومةي بؤ بكةين كةئةو  دةبةين ناوةكان لة الي هةردووكمان مةوجود بَيت،
ناوة ئاوةهاية، لةبةر ئةوة لؤ تةسهيلي ئمورو لةبةغداش بةو شَيوةية هاتووة، بؤية ئَيمةش بةو شَيوةية 

 .دامانرَيذاوةتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك فرسةت فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
يةعين ناوي هةيكةلةكة  االمني العام بدرجة خاصة، بةِراي من ببَيتة  االمني العام موظف بدرجة:ًً ثالثا

ناحيةي لوغةوي و يديرها امني عام بدرجة خاصة، دوو املفتيش العام يرأسها ضابط، ضابط دةبردرَيت 
( ميتتيش العام)يرأسها الضابطيش العام سياغةي قانوني موفةتيش عام ناوي شةخصَيكة، بةس دائرية امليتت

 .، زؤر سوثاساملفتيشية العامةيان 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك فريق علي



 322 

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .حةزةيةكمان نية لةشَيوةي داِرشتينئةو دوو موالحةزةية هةردووكيان ئَيمة تةئيدي دةكةين، هيض موال
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة ئةو ماددةية دةبَيتة تةشكيالتي وةزارةت هةمووي فةنية، هةردوو وةزيري بةِرَيز لةطةَل ليذنةي 
قانوني و ليذنةي ثَيشمةرطةش موتةفيقن لةسةري، ئةو دوو،سَي تةعديالتةش لةبةر رؤشنايي ليذنةي 

َيشمةرطة وةرطريا بةنةزةري ئيعتيبار، من ئةو قسانة دةكةم دةَلَيم بةَلكو كةمرت داواي قانوني وليذنةى ث
 .قسة بكةن ،باشة ناوتان دةنووسم، كاك جعيتر فةرموو

 :معروف مصطفى جعيتر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مة بؤ داهاتووي ماددةي ضواري ثَيشوو كة بووةتة ماددةي سَي بِرطةي يةك ثَيويستة ئةم ياساية ئَي
ي حزيران ليذنةي وةزارةت و ليذنةي 01دةربكةين، عيالقةي بةمةمجووعةيةك شةخصةوة نية، لة 

دييتاعي عَيراقي رَيكةوتنَيكيان تةقريبةن ئيمزا كردووةو لةم رؤذانةشدا لةوانةشة جةنابي بضَيتة بةغدا بؤ 
خاَل هةية، كةوا زؤر طرنطن، يةكَيك  ئةو مةبةستة، بةعزَي ئيتييتاقية كراوة لة ئيتييتاقيةكان دوو،سَي

لةوانة هَيزةكاني كوردستان دةبَي عائيدي سةرؤكي هةرَيم بَيت، لةبةر ئةوة لةوَي سةرؤكي وةزيران ئةمر 
هاتين ميزانية بةئيمزاي سةرؤكي هةرَيم و سةرؤكي : بةهَيزي عَيراقي دةكات نةك وةزيري دييتاع، دوو

تةقاعدو ثلةدان بةزابتةكان لةهةردووال : ئيمزاي وةزيرةكان، سَيوةزيران ئةبَيت لة عَيراقدا، نةك بة
بةئيمزاي سةرؤكي هةرَيم وبةئيمزاي سةرؤكي وةزيران ئةبَيت، لةبةر ئةوة جطة لةوة لة دةستووري 
سةرؤكايةتي هةرَيميشةوة ئيشارةتيان ثَيدراوة، لةم دةستوورةدا ئةوةدياريم كردووة، يةعين مةفروزة لَيرةدا 

َيشمةرطة، رةبس هةبَيت بةسةرؤكي هةرَيمةوة، يةعين ئةطةر رةبس نةبَيت ئةبَيتة خيالف، وةزيري ث
ضونكة سةرؤكي هةرَيم عايدي قائيدي قواتي مسةلةحةية، بةثَيي ئةم ياسايةي كةئَيمة دةري دةكةين، 

ثلة خازع بَيت لةبةر ئةوة من ثَيشنيار ئةكةم، ئةبَي وةزير ضؤن خازعة بؤ ئةجنومةني وةزيران، بة هةمان 
بِرطةي هةشس هةمان ماددة، نووسراوة : بؤ ئةمرةكاني سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان، ئةمة يةك، دوو

زَيِرةظاني هةرَيم بكرَيتة ثاسةواني هةرَيم، لةكؤتايي بِرطةكة بنووسرَيت لَيرة بةو مةعناية نايةت كةثَيشرت 
جياوازة لةوةي دوايي لةبِرطةي هةشتدا نووسراوة زَيِرةظاني  ئةو زَيِرةظانيةي كةلَيرة كراوة، ئةم زَيِرةظانية

هةرَيم ئةبَي بكرَيت بةثاسةواني هةرَيم، ضونكة خؤي لة ئةصَلدا ثاسةواني هةرَيمة، ئةو ثاسةوانةش ضؤن 
ئةنووسرَيت بةِرةئي من لةكؤتايي بِرطةكةدا بنووسرَيت، بةثَيي ثةيِرةوَيك رَيكبخرَيت كة بطوجنَيت لةطةَل 

اي سةرؤكايةتي هةرَيم، ئةمة ئةو ماددةية، ثَيشنيارَيكي كةم هةية، دواي كؤتايي ئةم ماددةية يةك شت ياس
هةية زؤر موهيمة لة وةزارةتي ثَيشمةرطة نةهاتووة، من ثَيشنيار ئةكةم ماددةيةك زياد بكرَيت، واجباتي 
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ةبَيت لةوةزارةتدا، ضونكة واجباتي وةزارةت بَيت، ئةوة من تةقريبةن دة خاَلم نووسيوة، ئةبَي ئةم شتانة ه
 .لةو ياسايةدا نةهاتووة، زؤر سوثاس ،وةزارةت مةعلوم نية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جارَي بةنيسبةت ئةو موالحةزةيةت كة دةبَي لَيرةدا ئاماذةي ثَيبكرَيت، كة رةبس سةرؤكي هةرَيمة، ئةوة 

رؤكايةتي هةرَيم ئةوة هاتووة كةوا سةرؤكي هةرَيم قائد لَيرة ناكرَيت ئةوة قانوني وةزارةتة، لةقانوني سة
العامة للقوات املسلحة، ئةوة لةدةستووريشدا ئةوة بةهةمان شت ئاماذةي ثَيكراوة، بةنيسبةت ئةو 
ثَيشنيارةت مهامي وةزير، ماددةي دوو وسَي تةوحيد كرا، مهام و واجباتي هني هاتووة لةوَيندةر قسةت 

 .انة هةية، مهامي تريش هةنة، كاك عادل فةرمووبكرداية، ئةو موالحةزات
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ئةمةوَيت سةرةتا تةوزحيَيك بدةم، ئَيمة لةداناني قانوني وةزارةتةكاندا قانونَيكي ئيداري دائةنَيني، 

رةدا، ثةيوةندي بةتةشكيالتي باسي تةنزميي وةزارةت ئةكات، يةعين هةندَيك بابةت كةباس ئةكرَيت لَي
وةزارةتةوة نية، ثَيشمةرطة ضؤنة وعةدةدي ضةندةو  ئةو شتانة، من موالحةزةم لةسةر ئةم بِرطةية هةية 

ثَيويست ناكات، هةموو  ويكون مسؤوال  امام جملس الوزراء باعتباره عضوا  متضامنا  فيه،كةئةَلَيت، 
وله ، ثَيويست ناكات لَيرةدا ئاماذةي ثَيبكةين، ئينجا وشةي وةزارةتَيك مةسئولة لةبةرامبةر جملسي وزةرا

ختويل بؤ كارَيكة كةوا موحدد بَيت ويةكجار بَيت، يةعين لةقانوني  حق ختويل بعض من صالحياته،
ضونكة ئيستمراريةتي هةية، المةركةزييةي ئيدارية بؤ تفويض، ئيداريدا باشرت ئةوةية، بنووسرَيت 

وةبطوازرَيتةوة بؤ ماددةي سَييةم وله حق التفويض  ا من ثَيم باشة بنووسرَيتدةوائريي خوارةوة، ئينج
وبكرَيتة برطةي سَي لةوَي، سةبارةت بة ئةمني عام منيش لةطةَل ئةوةم بكرَيتة امانة العامة، سةبارةت 

مي وةزارةت نابَي خؤي حماك ،بةحماكمي عةسكةري بةثَيي دةستووري عَيراقي نابَي حماكمي خاصة هةبَيت
عةسكةري هةبَيت، ئةطةر هةشبيت، حماكمي عةسكةري ئةبَي لةزمين تةشكيلةي سوَلتةي قةزائي بَيت، يان 
قانوني سوَلتةي قةزائي ئَيمة تةعديلي بكةينةوة، ئةبَي قانونَيكي تايبةت دةربضَيت سةبارةت بة حماكمي 

مة نةك بؤ شةخصَيك ئةمة عةسكةري، سةبارةت بة امليتتش العام، ئةوة حةقة بكرَيتة امليتتشية العا
 .تةشكيلةي وةزارةتة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .طوَلناز خان فةرموو

 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لةسةر خاَلي سَييةم بِرطةي دال قسةم هةية، لةوَي باسي ثةككةوتة ئةكات، باشرت واية كةم ئةندام 
نكة ئةو ناوة ئَيستا بووةتة تابع و خؤشيان هةر بةو ناوةوة شانازي ئةكةن، مةسةلةي بنووسرَيت، ضو
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زيندانية سياسيةكان، زيندانة سياسيةكان بةشَيكن لة هَيزي ثَيشمةرطة و زؤر زينداني سياسيمان هةية، 
ئَيمة  رةنطة كاريطةريةكاني زيندان واي لَيكردوون بوونةتة شةهيدي زيندوو، لةمةسةلةي ئةنيتاليشدا

زيندانَيكي زؤرمان هةية، كة ئةويش قةزييةكي سياسيةو لةوةزارةتي خؤشيان ثَيناسةيةكيان بؤ 
نةدؤزيوةتةوة، دةكرَي لةم وةزارةتةدا لة هةمان بِرطةدا بةِرَيوةبةرايةتيةكة ئةوانيش بطرَيتةوة، زيندانية 

ئةوانةي كة طةِراونةتةوة بؤ المان، سياسيةكان هةم وةكو ثَيشمةرطة هةم وةكو كةسوكاري ئةنيتالكراوةكان، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .طَيالس خان فةرموو

 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تَيبينيم لةسةر بريكاري وةزارةت هةية، كة لةهةموو شوَينَيكدا ئةبَي بريكاري وةزارةت ثسثؤِر بَيت، 
بة ثسثؤِرايةتي وبِروانامة و ئةو شتانة نةدراوة، هةر نةبَي ئةبَي دةرضووي كوليةي  لَيرة ئيشارةت

 .عةسكةري بَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآلهي ئةو موالحةزةية بةجَيية، ئةبَي الي كةمي ئاماذة بةوةش بكرَيت، كاك شَيردَليش ئيشارةتي ثَيدا، 
زموون بَيت، ئةبَي كةسايةتي هةبَيت، خاوةن ئةزموون بَيت، شةرتيش يةعين ئةبَي بةالي كةمي خاوةني ئة

 .نية خةرجيي زانكؤ بَيت، بةآلم ئةبَيت خاوةن ئةزموون بَيت، كاك زرار فةرموو
 :امني طاهر زرار بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وانامةي زانكؤي هةبَيت، هةمان تَيبيين طَيالس خامن هةبوو، ضونكة بةِراسس ئةطةر ئَيستا بنووسني بِر

ئةطةر كةسَيكي زؤر بةتوانا هةبَيت، لةوةزارةتي ثَيشمةرطة بكرَيت بةوةكيل وةزير، بروانامةشي نةبَيت 
 .دةتوانن بةوةكيل وةزير دابنَين، بةآلم بةِراسس لةياساكةدا ثَيويستة تةسبيت بكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس كاك رشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابرهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةزير مافى ئةوةى هةية لةكاتى ثَيويستيدا ثشت بة ِراوَيذكار و ثسثؤِران ببةستآ( ح)بِرطةي يازدة حةريف
ئةو وةزارةتة تابعي عةسكةريية، هةموو كارةكاني نهَينية ثَيم واية ئةو بِرطةية ئيلغابكرَيت، نابَي راوَيذكار 
لةدةرةوةي وةزارةت بَيت ئيستيشارةي ثَيبكرَيت، تابعي وةزارةتي ثَيشمةرطة عةسكةرييةو نهَينية، زؤر 

 .سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤ خوتةي حةرب دانانَيني بؤ هجوم تا نهَيين بَيت، زؤر ثَيويسس بةموستةشارة بؤ مةسائيلي فةني و 

ر نهَيين بَيت خؤي تةقديري ئةوة ئةكات، ثَيم واية تةنها ئةو تةكنيكي و ئةركان، شةرت نية، بةآلم ئةطة
موالحةزةية كة جةنابي وةزير رةئي لةسةر بداتن كة بريكاري وةزير دةبَيت خاوةن ئةزموون بَيت، ئةوة 

واملفتشية )يةك، ئةو دوو موالحةزةيةش كة بامسان كرد ئةمانةي عامة ئةمة دةبَي ببَيتة ئةمانةي عامة 
يديرها مدير عام بدرجة ، يةكةميان االمانة العامة واملفتشية العامةجياتي دائريةكان، بووترَيت لة  (العامة

العام  لة قةوسدا تا كؤتايي، ئةوانة ه عن لواء يكون املفتشية تيراسها ضابط اليقل درجئةويرتيشيان  خاصة،
 .رةضاو بكةن، ثَيم واية موالحةزةكاني تر، كاك سعد فةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ خالد حممد امنيبةِرَيز سعد 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بةثَيشينارةكةي طوَلناز خان، ئةوةي كةعيالقةي بةزينداني سياسي هةية، تةبعي دواي 
يةكطرتنةوةي هةردوو رَيكخراوةكةي زيندانية سياسيةكان، كة ئَيستا كؤمكاري زيندانية سياسيةكانة، 

ذةيةكيان هاتة ئةجنومةني وةزيران بؤ ئةوةي وةكو دةزطا دياري بكرَين، ئةجنومةني وةزيران بِرياري دا ثرؤ
بة موديريةتَيك خبرَينة سةر وةزارةتي كاروباري شةهيدانةوة، بؤ زيانياري طوَلناز خان، يةعين ئَيستا 

 .سوثاس موديريةتَيكن سةر بةوةزارةتي كاروباري شةهيدان وئةنيتالكراوةكانن، زؤر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزامن ثَيشنيارةكةت زؤر موحتةرةمة، بةآلم عيالقةي بةوةزارةتةوة نية لةبةر ئةوة من داوام نةكرد 
 .لةوةزير رةئي لةسةري بدات، كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، يةك لةوانة ئةوةية من لةهيض هةيكةلَيكي وةزارةت نةم بينيوة، وةَلآل من دوو،سَي موالحةزةم هةي
 ئةمانة عامة هةبَيت، بةِراسس ئةمني عامي وةزارةت هةية، كة دةَلَييت االمانة العامة كة ئةنةهو

دائريةيةكي موستةقيلة لة زمين دائريةيةك، امني عامي وةزارةت هةية بيستوومة، يان امني عامي جملس 
ي فآلن، لَيرةش بةقةناعةتي من امني عام ثِر بةثَيسس خؤيةتي، ئةوةيةك، هي دوو ئةطةر يان امني عام

ئَيمة موفةتيشمان كردة دائرية، لةهةيكةلي تةنزميي دةوائريي مةدةني دةرةجةي مودير عام دةبَيت، لَيرة 
تة دةرةجاتي روتبةكةي بةزابت هاتووة، نوقتةي سَي، دةَلَي بؤ وةزير هةية بةعزَيك لةصالحياتي بدا

خاصة، هةندَيك لةهةيئاتي تةنزميي هةية، دةرةجة خاصة نية، ئايا وةزير بؤي نية ئةو دةسةآلتة بداتة 
غريي دةرةجاتي خاصة، بةقةناعةتي من نصَيكي ميتتوح دابنَيني تا دةسةآلتي وةزير فراوانرت بَيت، بؤ 

 .اتي بداتَي، زؤر سوثاسئةوةي بتوانَي نةك هةر دةرةجة خاصة غةيري دةرةجات خاصةش صالحي
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك شَيروان ليذنةي قانوني ئيقرتاحي كرد بكرَيتة دائرية، كة وتت دائرية يةعين موفةتيشية، يةعين 

 .ئةمانة، بةَلَي فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةكي تايبةتيشمان كرد، تةقريبةن برادةراني ليذنةي قانوني هةر ئَيمة راثؤرمتان نووسي، ئةمِرؤ كؤبوونةوة

هةموومان لةسةر دائريةكة هينمان هةبوو بةآلم ومتان بزانني جةنابي وةزير ض تةوزحياتَيك دةدات، لةسةر 
 .رؤشنايي ئةوة ئَيمة موناقةشةكةي دةكةين، بةِراسس ئةمِرؤ موناقةشةمان لةسةر كردووة، سوثاس

 :ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك
من ثَيم واية االمانة العامة زؤر راستة، بةنيسبةت ئةوةي كة لَيرةدا ميتتش عةسكةرية هةر دةبَي عةسكةري 
بَيت، ئةبَي روتبةيةكي هةبَيت، ضونكة وةكو ميتتشي وةزارةتةكاني تر خاوةن خربة بَيت لةبوارةكاني 

يريةتةكان بكات، نازامن ئةطةر تَيبينيةك خؤيدا، بتوانَي تةفتيشي ئةركان، بتوانَي تةفتيشي هةموو مود
هةبَيت لةالي ليذنةي قانوني و ليذنةي ثَيشمةرطة، ئةوة ئيزافةمان كردووة، ئةو موالحةزةي كةوا ليذنةي 

ختطيط وةزيريش موافةقةتي كرد ئيزافة كرا، لةطةَل موديريةي التطوير والتحديث، ثَيشمةرطةداي، ال
ةزةري ئيعتيبار وةرطريا، ئةو موالحةزاتانةي كة كاك شَيردَل داي، وةكو بةن ةكةوالتطويروالتحديث و تطوير

ليذنةي ثَيشمةرطة، جةنابي هةردوو وةزير موافةقةتيان بؤكرد، كةسيش ئيعتريازي لةسةر نةبوو، 
وةرطرياوةو تؤماركراوة، من ماددةكة بةو طؤِران وموالحةزانةوة كة كراوة وقبوَل كراوة لةاليةن 

دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟، وةزيرةكانةوة، 
 .بةكؤي دةنط وةرطريا، زؤر سوثاس بؤ ماددةيةكي تر

 :سعيد جامباز حممدطارق بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:1)كة دةكاتة ماددةي ( 5)ماددةى 
بةجآ كردن دادةنآ بؤ هَينانةدى ئةو ئةركانةي كة لة ماددةى دووةمى سةرؤكايةتى ئةركان  ثالنةكانى جَي 

 .ئةم ياسايةدا هاتووة
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:1)وتصبح املادة ( 5)املادة 

 . ا القانونتقوم رئاسة هيئة األركان بوضع اخلطط التنفيذية لتحقيق املهام الواردة يف املادة الثانية من هذ
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياساي لةسةر ئةو ماددةية هيض تَيبينيةكي نيةو ثشتطريي دةكات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ثَيشمةرطة فةرموو
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة ثَيشنيارَيكمان هةبوو كةوا بضَيتة ذَير سةرؤكايةتي هةيئةكة، ضونكة ئةوة ضاالكيةكاني ئةوة، بضَيتة ئَيم

 .ذَير سةرؤكايةتي هيئةي ئةركان، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني دوو شت هةية كاك شَيردَل، ئةو ماددةية تةصويتمان بؤ كرد، ئةو وةخس بتووتاية، ناطةِرَيينةوة 
ماددةي دووةميش مهام واهدافةكان بوو،  حتقيق املهام الواردة يف املادة الثانية من هذا القانون،وش لَيرة دو

يةعين ماناي واية بةتةنها ئةركان ناطرَيتةوة، هةموو وةزارةتةكةش دةطرَيتةوة، ماددةي دوو و سَي بوو 
ة دادةنَيت، تةنها هي خؤي ناطرَيتةوة، بةيةك ماددة، ئَيستا بووة ماددةي دوو، هيئةي ئةركانيش ئةو خوتةي

 .هةموو وةزارةتةكة دةطرَيتةوة، كاك تارق فةرموو
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةبَيتة ئةركةكان و ئاماجنةكان، ئيزافة بكرَيت، ضونكة لةوَيندةر هةردووكي كراية، دةبَي  بوو بةيةك و

، بؤ ئةوةي كةوا مادةكة هةردووكي بةِرَيكو ثَيكي بطرَيتةوة، تاوةكو ئةو شتةش هةردووكي ثَيكةوة بَيت
 .ئيزافة بكرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر موالحةزةتان نية دةخيةمة دةنطةوة، ئةو ماددةية بةوةي كة حتقيق االهدافةكة ئيزافةكرا، لةبةر 

ةك، ماددةي دوو ئةهداف بوو، ماددةي سَي مهام بوو، ئةوةي ماددةي دوو، سَي تةوحيد كرا بةماددةي
تقوم رئاسة هيئة األركان بوضع اخلطط التنفيذية لتحقيق : لَيرةشدا دةبَي بوترَي اهداف ومهام، املادة الرابعة

كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون . املهام الواردة يف املادة الثانية من هذا القانون
 .كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي ثَينجةم كةلة ئةصَلةكةدا شةشةمة

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:5)كة دةكاتة ماددةي(6)ماددةى 
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وةبردنى دانانى ثةيِرةوى ناوخؤو هةيكةىل ِرَيكخراوةيى وةزارةت بةجؤرَيك ئاماجنةكانى لة بةِرَي: يةكةم
 .ثَيشمةرطةو جَيبةجآ كردنى ئةركةكانى ء ثاراسنت ء زَيِرةظانى هةرَيم، بةرطريكردن لَيى بهَينَيتة دى

 .ئةركء ثسثؤِرايةتىء دةسةاَلت وئةركى دامةزراوةكانى وةزارةت: دووةم
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:5)وتصبح املادة( 6)املادة

من النواحي العسكرية  الثيشمرطةاعداد بقية اهليكل التنظيمي للوزارة مبا حيقق اهدافها يف ادارة شؤون : أوال 
 .واالدارية واملالية والفنية والقانونية

 .مهام و اختصاصات و صالحيات و واجبات تشكيالت الوزارة:ثانيا 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةئي ليذنةي قانوني
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :كاآلتي ( 6)اعادة صياغة أوال  و ثانيا  من املادة / رابعا  

لتنفيذ  الثيشمرطة للوزارة اعداد النظام الداخلي و اهليكل التنظيمي للوزارة مبا حيقق أهدافها يف ادارة/ أوال  
 .مهام محاية و حراسة اإلقليم و الدفاع عنه

 .دد مهام و اختصاصات و صالحيات و واجبات و تشكيالت الوزارة بنظامحت/ ثانيا  
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ثَيشمةرطة
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة هيض تَيبينيةكمان نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
: ةرةكة ببَيتة فةقةرةيةك، ئةطةر بنووسرَيت ئةوةل جار للوزارةليذنةي قانوني داواي كردووة هةردوو فةق
للوزارة اعداد النظام  يان ئةطةر دةجمي بكةن: اوال  وثانيا ََ للوزارةثاشان يةك ودوو، ضونكة نابَيت يةكسةر 

 لتنفيذ مهام محاية و حراسة الثيشمرطة الداخلي و اهليكل التنظيمي للوزارة مبا حيقق أهدافها يف ادارة
 .اإلقليم و الدفاع عنه

ئةطةر ئيجازة بدةن بةو شكلة . وحتدد مهام و اختصاصات و صالحيات و واجبات و تشكيالت الوزارة بنظام
لتنفيذ مهام ومحاية و حراسة  الثيشمرطة اعداد اهليكل التنظيمي للوزارة مبا حيقق أهدافها يف ادارةدةبَيت، 
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اصات و صالحيات و واجبات و تشكيالت الوزارة بنظام على ان اإلقليم و الدفاع عنه و حتدد مهام و اختص
 .باشة ئةطةر كةس ئيعرتازي نية، فةرموو دكتؤرة شوكرية. يصدر من جملس الوزراء

 :شكرية رسول ابراهيم. بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةيي ئةطةر بيكةي بة لةرووي كورديةكةيةوة داناني ثةيِرةوي ناوخؤو هةيكةلي رَيكخراوةيي، رَيكخراو
 .رَيكخسنت جوانرتة نةك رَيكخراوةيي خؤ ئةمة كؤمةَلةو جةمعيةو ئةوانة نية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كورديةكة لةبيدايةت خؤيان موالحةزةياندا وتيان كورديةكة ئةبَي ضاكبكرَيت، ئةو نوقتةيةش بةنةزةري 

ية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي ئيعتيبار وةربطرن، كَي لةطةَل ئةو ماددة
 .دةنط وةرطريا، بؤ ماددةي دواتر

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:6)كة دةبَيتة (2)ماددةى
 .دانى ثلةكانى سةربازى بةثَيى ياساكانى ثةيِرةوكراوةوة دةبآ

 :عيلبةِرَيز حممد صاحل امسا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:6)وتصبح املادة( 2)املادة 
 .يكون منح الرتب العسكرية وفقا  للقوانني املرعية

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو مادةية نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةي ئَيوة؟ليذنة ثَيشمةرطة ئ
 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةتي روتبةي عةسكةري بةتايبةتي روتبةي ئةفسةرةكان، هي ئةفسةرةكان دةورةي ئةفسةري زؤر 
موهيمة، يةعين ئةو كاتةي كةلة كوليةي عةسكةري دةردةضَيت ئةو دةورةية لةطةَل دةذَيت هةتاوةكو 

ري تةواو دةكات، ئةوةش بةمةرسومي مجهوري دةبَيت تةبعةن، لَيرةدا ئَيمة ئَيستا كوليةي خدمةي عةسكة
عةسكةرميان هةية لةو رؤذانةدا دةورةي لَيدةرضوو، هي خؤمشاني لَيدةرضوو هي عَيراقيشي لَيدةرضوو، 

ية ئةو (52) يةعين هيض موشكيلةيان نية، دةورةكةيان نووسراية وةجبةي ضةندة، مةسةلةن بَلَيني ذمارةي
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ئةقدةم ترة، ئةو ذمارة زؤر موهيمة، ئَيستا ئةطةر ئَيمة سبةييَن  12لة  1بوو، ( 12)كات مةسةلةن 
كوليةي عةسكةرميان هةبوو، الي خؤمان بةمةرسومي هةرَيم دةردةضَيت، لةالي ئةوان بةمةرسومي 

بةغداد دةبَيت، يان ئةو  مجهوري، ئةو كاتة مومكينة زابتَيكي ئَيمة رؤذَيك نقَلي وةزارةتي دييتاعي
قتاعاتانةي لةبةغداية، فريقةكةيان هي ئةوَيية، ئةو زابتة ضؤن دةضَيتة ئةوَي، لةبةر ئةوة دةبَي وةزارةت 
ياخود ئةو ياساية شتَيكمان لةبؤ روون بكةنةوة، دةبَي تةنسيقَيك هةبَيت لةبةيين ئةو دةورةي لةكوردستان 

ةضَيت، تا لةطةَل عَيراق بني، روون كردنةوةيةكمان بؤ ئةوة دةردةضَيت وئةو دةورةي لةبةغداد دةرد
 .دةوَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك زعيم

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، ئةوة موناقةشةيةكيش لةنَيوان ئَيمةدا ئةو موالحةزةي كاك شَيردَل زؤر راستة و زؤر لةجَيطاي خؤيداي
دروست بوو، بةآلم مةنهةجةكة يةكة، مودةتي دةورةكان تا حةدَيك يةكة، كة ئيستيسناش بَيت ئيتييتاق 
دةكةين لةطةَل يةك، بةخؤي باش دةزانَيـت دةورةكة وةكو خؤي ئيشارةتي ثَيدا، كة دةورة ثَيش ئةوي تر 

 .دةمَيت دةكات لةو بابةتةيدا، زؤر سوثاستةخةروجي كرد، تارخيةكة حوكمي ئةق
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو صيغةي كاتي قوانني مةرعية مرونةتَيكي تَيداية، كة ومتان بةقانون مادام واية دةبَي ئَيمة لَيرة 
ر ئةم قانونَيكي بؤ دابنَيني، لةاليةكي ترةوة هةندَيكي رةبس بةغداية، بؤية القوانني املرعية جوانرتة، ئةطة

ماددةيةش كةس ئيعتريازي نةبَيت دةخيةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون 
 .كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا تكاية ماددةي هةشت كةبووةتة حةوت

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:2)كةدةبَيتة( 1)ماددةى 
لةكاتى ثَيويستيدا وةزير مافى ئةوةى هةية هةريةك لة بةِرَيوةبةرايةتى ءبةش ء هؤبةكان كة : ةكةمي

لةناو دامةزراوةكانى وةزارةتدان، نوَييانبكاتةوة يان يةكيان خبات يان هةَليانبوةشَينَيتةوة بة ثآى 
 .ثَيداويستى كارةكان

هةية بؤ ئاسانكردنى جَيبةجآكردنى حوكمةكانى  وةزير مافى دةركردنى ِرَينماييةكانى ثَيويستى: دووةم
 .ئةم ياساية

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 ( :2)وتصبح املادة( 1)املادة 
عند احلاجة للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من املديريات أو األقسام أو الشعب ضمن تشكيالت : أوال 

 .عملهاالوزارة وفقا  ملتطلبات 
 .للوزير حق اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون: ثانيا 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :كاآلتي ( 1)تقرتح اللجنة القانونية جعل صياغة الفقرة  ثانيا  من املادة / خامسا  
 .{ل تنفيذ احكام هذا القانونللوزارة اصدار التعليمات الالزمة لتسهي}

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيردَل هيض موالحةزةيةك هةية لةسةر ئةو موقتةرةحةي ليذنةي قانوني؟

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة وةكو ليذنةي ثَيشمةرطة هيض موالحةزةيةكمان نية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو موقتةرةحةي ليذنةي قانوني موقتةرةحَيكي زؤر بةجَيية، لةطةَل هةموو ياساكاني تردا دةطوجنَيت، 
للوزارة يةك بِرطة دةبَيت،   اوال  وثانيا ئةو ماددةية بةو شَيوةية دةبَيت كة ئيقرتاحي كردووة، لةجياتي 

بؤ وةزارةت هةية تةعليمات دةربَينَيت، ، يةعين اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
 .كاك عوني فةرموو

 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوو بِرطة دةبَيت بِرطةي يةكةم ماية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يات واقسام مودير يةعين بِرطةي يةكةم وةكو خؤي دةمَينَيتةوة، دةسةآلت دراوةتة وةزير كة حةقي هةية
تَيكةَليان بكات، بةثَيي ثَيداويسس خؤي، بِرطةي دووةم، بةو صيغةيةي كة ليذنةي وشعب ئيلغا بكات يان 

ياسايي ئيقرتاحي كردووة، ئةطةر كةس قسةي لةسةري نةبَيت ليذنةي ثَيشمةرطةش موتةفيقة لةسةري، 
ية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكا

 .1ية بووتة  1وةرطريا، تكاية ماددةي دواتر كة 
 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :1كة دةبَيتة (1)ماددةى 
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هةَلدةوةشَينرَيتةوة و ئةم ياساية شوَينى  1110ى ساَلى (5)ياساى وةزارةتى ثَيشمةرطةى ذمارة 
 .دةطرَيتةوة

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :1وتصبح  1املادة 
 .و حيل حمله هذا القانون 1110لسنة ( 5)رقم الثيشمةرطةيلغى قانون وزارة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نوني ثَيشوو، قانوني ليذنةش هيض ئيعرتازَيكي نية ئةوة تةبيعية، هةروةكو قانونةكاني تر دةبَيت دةبَيت، قا

ئيلغا دةبَيتةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون 1110وةزارةتي ثَيشمةرطةي ساَلي 
 .1كة بووةتة  12كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:1)ةبَيتة كة د(12)ماددةى 
كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِريارَيك ناكرَيت ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت، لةطةَل  

 .و هةمواركراوةكانى0225ى ساَلى (1)لةبةرضاوطرتنى ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى ذمارة 
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:1)ادةوتصبح امل( 12)املادة

( 1)ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون مع مراعات قانون رئاسة االقليم رقم
 .وتعديالته 0225لسنة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ثَيشمةرطة

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةئَيمة موافقني لةسةر ئةو ماددةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هيض موالحةزةيةكتان نية، ئةو ماددةية ماددةيةكي ثَيويستة ئةبَي هةبَيت، ليذنةي قانوني موالحةزةتان 
 .هةية، فةرموون كاك شَيخ جعيتر

 :معروف مصطفى جعيتر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بة هيض دةقَيكى ياسايى ناكرَيت ثَيضةوانةى ئةوة ئيعتيادية تا دَيتة كؤتايي بِرطةكة كةدةَلَيت كار 
ة، ئةبواية (1)حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت، لةطةَل لةبةرضاوطرتنى ياساي سةرؤكايةتى هةرَيمى ذمارة

ليذنةي ياسايي ئةمةيان ضاك بكرداية، بةِراسس لةطةَل لةبةرضاوطرتن وةكو ئةوة واية بَلَييت قريوسيا، 
ئةوةضاك بكرَيت، بَلَين دةبَي بطوجنَيت لةطةَل ياساي سةرؤكايةتي هةرَيم، نةك  لةكورديدا وا ئةَلَين، ئةبَي

 .لةطةَل، سوثاس
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة كة ئةو مع مراعامتان داناوة ئةوة صيغةيةكي قانونية، بؤيةش وامان كردووة، ضونكة هةندَيك 

رؤكايةتي هةرَيم هاتووة، سةالحيامتان داوة بةسةرؤكي هةرَيم بؤ حتريكي قوات بؤ ئةحكام لة قانوني سة
طةلَي شس تري وا، بؤ ئةوةي نؤتةو شس وابدرَيتة ثَيشمةرطةو شس وا، يان ثةيوةندي لةطةَل قوةتي 

ئةوَي، لةبةر  عَيراقي بكرَيت، بهَيَلَيت قوةت بَيتة ناوةوة يان نةهَيَلَيت، يان ئيزن بدات هي ئَيمة بضَيتة
 .ئةوةية ئةو موراعاتةمان نووسيوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةلةن وةَلآل من ثشتطريي تؤ ئةكةم كاك جعيتر، ئةو مع مراعاتة زيادة لَيرةدا، مراعات يةعين ضي؟ 

ضاو ئةنواع وئةشكال مانا هةَلدةطرَيت، دةتواني بةقسةشي نةكةيت مراعات بكةي دواي بَلَييت بةسةر
اليعمل بأي نص بةقسةشي نةكةي، ئةو جوملةية ئةطةر بكرَيت زيادة ليذنةي قانوني، ضونكة ئَيمة دةَلَيني 

، قانوني سةرؤكايةتي هةرَيم تةعارزي نية، لةطةَل ئةم قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون
ي تر ئةطةر بَيتة ثَيشةوة، ئيعرتازي قانونة، دةسةآلتي دياري كراوة، هيض تعاروزي نية، مةقسةدمان نةصَيك

مع مراعات قانون رئاسة لةسةر ئةوة هةبَيت، لةبةر ئةوة داوا دةكةم لةليذنةي قانوني و جةنابي وةزيريش 
زؤر راستة ئةو موالحةزةي كاك جعيتر، هيض مةوقيعي نية لَيرةدا . وتعديالته 0225لسنة ( 1)االقليم رقم

اليعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع وان نية، موافقن كةاليبةن، بةِراسس، مراعات هةر كةليمةكة ج
 .، ئةوة تةواوة، كاك زعيم موافقناحكام هذا القانون

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بشرط ان  نيبل يََ دةتواننيع مراعات م، اليعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون
تةعاروز نةكات، ضونكة ئَيمة قانوني وتعديالته،  0225لسنة ( 1)اليتعارض مع قانون رئاسة االقليم رقم

 .سةرؤكايةتي هةرَيممان هةية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 0225لسنة ( 1)يم رقمقانون رئاسة االقل و اليعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون
، كَيي لةطةَلداية بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، وتعديالته

 .12كةبووةتة  11تكاية ماددةي 
 

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نى ثةيوةنديدار حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ ثَيويستة ئةجنومةنى وةزيران واليةنةكا: (11)ماددةى 
 .بكةن

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون(: 11)املادة 
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نيةكي لةسةر ئةو ماددةية نيةليذنةي ياساي هيض تَيبي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

على جملس الوزراء واجلهات ذات عةرةبيةكة راسرتة،  على جملس الوزراءكورديةكة ثَيويستة نابَيت، لةسةر 
جيب نابَيت واتة دةبَيت، ئةو ماددةيةش دةخةمة دةنطةوة، كَيي . العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 10سس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي لةطةَلداية بادة
 .11كةبووتة 

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جَيبةجآ ( وةقائعى كوردستان)ئةم ياساية لة ِرؤذى دةرضوونيةوة لة ِرؤذنامةى فةِرمى : (10)ماددةى 
 .دةكرآ

 :َيز حممد صاحل امساعيلبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.وقائع كوردستان)يف اجلريدة الرمسية  ن اعتبارا  من تاريخ اصداره ونشرهينفذ هذا القانو :10املادة 
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (.وينشر ) بد (10)يف املادة ( ونشره ) للجنة القانونية جعل كلمة اترى 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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موقتةرةحي ليذنةي ياسايي وةكو هةموو ثرؤذةكاني تر واية، دةخيةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَلداية بادةسس 
 .بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا تكاية ئةسبابي موجبة خبوَينةوة

 
 

 :امبازج سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤيةكانى دةركردنى                                                         
لةبةر ثَيويستى هةرَيم بؤ هَيزةكانى نيزامى بؤ زَيِرةظانى هةرَيم و بةرطريكردن لَيى ومسؤطةركردنى 

زطاكانى حكومةتى دميوكراتى ء مةدةنى بةرذةوةندية نيشتيمانيى و نةتةوةييةكانى وقوَلكردنةوةى دة
تَييداو ثشتطريى كردنء هاوبةشيكردنى هَيزةكانى ضةكدار بؤ حكومةتى عَيراقى فيدِراىل لةكاتى ثَيويستى 

 .داواكردندا، ئةم ياساية دةركرا
 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 االسباب املوجبة

ات نظامية حلراسة االقليم والدفاع عنه وضمان مصاحلة الوطنية والقومية نظرا  حلاجة االقليم اىل قو
وترسيخ املؤسسات احلكومية الدميقراطية واملدنية فيه ومساندة ومشاركة القوات املسلحة حلكومة العراق 

 .اإلحتادية عند احلاجة والطلب فقد شرع هذا القانون
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ،  وترسيخ املؤسسات احلكومية الدميقراطية واملدنية فيهزَيك هينة، بةِراسس جوملةيةكي تَيداية تؤ

والدفاع عنه  نظرًا حلاجة االقليم اىل قوات نظامية حلراسة االقليمجوملةية هةر شةتب بكرَيت باشرتة، 
 عند احلاجةوضمان مصاحلة الوطنية والقومية ومساندة ومشاركة القوات املسلحة حلكومة العراق اإلحتادية 

ئةو جومةلةية . فقد شرع هذا القانون عند احلاجةزيادة، والطلبيش  ئةويش زيادة، واتة والطلب
موناقةشةمان كردو المانربد لةوَي، ئَيستا ثرؤذةكة هةمووي دةخةمة دةنطةوة، كَيي لةطةَل ئةو ثرؤذةيةداية 

لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةنط وةرطريا، دةستان وةكو ياسا دةربضَيت، بادةسس بَلند بكات تكاية؟، فةرموون كَيي 
سةركةوتوو ئةبَيت، ضاوةِروان ئةكةين ئةو ياساية بةزووترين كات،  انشاء اهللخؤش بَيت، سوثاستان دةكةين، 

جَيبةجَي بكرَيت لة ثَيش هةمووشيانةوة ئةم دوو وةزارةتة يةكبطرَيتةوة، لة وةختَيكي زؤر نزيكدا 
 .ني دةكات، فةرموو كاك فريق علي بؤ قسةكانتميللةتةكةمان زؤر ضاوةِروا

 :وةزيري ثَيشمةرطة(/ زةعيم علي) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 . بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لةكؤتايي، حةزم كرد زؤر سوثاسي جةنابت و ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثَيشمةرطةو سوثاسي هةموو 
، ثرؤذةكةيان دةوَلةمةند كردين، راو بؤضوونةكانيان زؤر ئةنداماني ثةرلةمان بكةم كةزؤر زةمحةتيان كَيشا

جَيطاي سوود بوو بؤ ئَيمةو زياتر ثوخت كراوة، لةباتي كاك شَيخ جعيتريش هةر بةهةمان شَيوة سوثاستان 
 .دةكةين، زؤر مةمنوون بؤ ئةو دةرفةتةي كةبةئَيمةتاندا

 
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن، كة ئةمِرؤ لة ئةجنومةني وةزيران كؤبوونةوةتان هةبوو، ئَيمة زؤر سوثاس، ئَيمةش سوثاستان دةكةي
 تةواو ئةمِرؤ ئةطةر ئةوةي لةبةر بوو طرنطرت ئَيرة ،نةمانهَيشت لةو كؤبوونةوةية بةشداربن هاتنة ئَيرة

 دةكةين، ثةرلةمان ئةندامي خوشكاني براو هةموو سوثاسي لَيدةكةين، دةستخؤشيتان دةكةوت، دوا نةبوواية

 بةئامادة دةبَيت 11 سةعات شةممة ضوار رؤذي داهاتوومان كؤبوونةوةي كرد، دةوَلةمةند رؤذةكةيانث كة

 بؤ هةرَيم وةزيري ناوخؤو وةزيري ثَيشمةرطة، كاروباري بؤ هةرَيم وةزيري ثَيشمةرطةو وةزيري بووني

 ئةنداماني داواي سةرلة كؤمةآليةتي، كاروبارى وةزيري مرؤظ مايف وةزيري داد، وةزيري ناوخؤ، كاروباري

 ئةوانةوة لةاليةن كة راثؤرتةي ئةو ئةوةي بؤ دةبن ئامادة ذنان، و ئافرةتان مايف كردني داكؤكي ليذنةي

 ليذنةكة، ئةنداماني ثرسياري لةطةَل كراوة، تايبةمتةند بةوةزيراني ثَيشكةش وة كراوة، بةحكومةت ثَيشكةش

 روويداوة، داواييدا مانطي لةضةند لةكوردستاندا كة بيعيةيناتة وةزعة لةو باسكردن بؤ وةزيرانة، ئةو بؤ

 ئةو مةسئوليةتةوة بة هةمووالمان دةبَي كؤمةَلطامان، لةسةر ترسناكة رادةيةك طةيشتؤتة ذنان كوشتين

 تا بكةين وا ئيجرائاتي بكةين، واش كاري ببينةوة، رووبةِرووي بتوانني ئةوةي بؤ وةربطرين، مةسةلةية

 بةدانيشتنةكةمان كؤتايي 11 سةعات شةممة ضوار رؤذي تا ئَيمةدا، كؤمةَلطاي لة بكةين بنرِبي بتوانني

 .ضاو سةر بَين بةخَير زؤر دَينني،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

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

 1332\2\4رَيكةوتي  شةممةضوار 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 31)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 4/2/1332 رَيكةوتي شةممةضوار 

ومــةني نيشــتمانيي ئةجن  1/2/0222رَيكــةوتي  شــةممة ضــوار رؤذيي ســةر لــة بــةياني  (11)كاتــذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .خؤي بةست ي( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (31)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –َلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     ةمي خولي هةطرَيداني يةكةمي ساَلي سَييي خولي (31)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

وةزيري ناوخؤ و هـةرَيم بـؤ كاروبـاري نـاوخؤو داد و مـايف مـرؤظ و كاروبـاري        )بة ئامادة بووني بةِرَيزان  -1
طيتتوطـؤ  ( ثةرلـةمان كؤمةاَليةتي و ثَيشمةرطةو هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري 

لةسةر راثؤرتي ليذنةي داكـؤكي كـردن لـة مـايف ئافرةتـان و ذنـان تايبـةت بـة دواداضـووني كوشـتين ذنـان و            
 .ئافرةتان دةكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)مةكاني بِرطة بةثَيي حوك

دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ة شةممضوار ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(31)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا1/2/0222رَيكةوتي 
وةزيري ناوخؤ و هـةرَيم بـؤ كاروبـاري نـاوخؤو داد و مـايف مـرؤظ و كاروبـاري        )بة ئامادة بووني بةِرَيزان  -1

طيتتوطـؤ  ( كؤمةاَليةتي و ثَيشمةرطةو هةرَيم بؤ كاروباري ثَيشمةرطة، وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلـةمان 
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ي داكـؤكي كـردن لـة مـايف ئافرةتـان و ذنـان تايبـةت بـة دواداضـووني كوشـتين ذنـان و            لةسةر راثؤرتي ليذنة
 .ئافرةتان دةكرَيت

سةرةتا بةخَيرهاتين ئةو خوشك و برا وةزيرة بةِرَيزانةي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي كوردستان دةكـةم،  
يـاردةي توندوتيـذي بةرامبـةر    كة لةطةَلمان ئامادةن، ئةمِرؤ ئةم دانيشتنةمان تايبةتـة بـة بـاس كـردن لـة د     

ذنان و ئافرةتان، بةتايبةتي كوشتين ذنان لة هةرَيمي كوردستاندا، كة لة ماوةي رابردوودا زيادي كردووة، ض 
خــؤ كوشــنت بــَينت، ض بــة خــؤ ســووتاندن بــَينت، كــة هــةموو ناوضــةكاني كوردســتاني طرتؤتــةوة، بةِراســس     

اكة لةســةر ياسـا، لةســةر مـايف مــرؤظ، لةسـةر منوونــةيي    مةترسـيناكة لةســةر هـةرَيمي كوردســتان، مةترسـين   
تةجروبةي دميوكراتي لة هةرَيمي كوردستاندا، كة دةبَيت هةموومان دييتاعي لَي بكةين، ليذنةي مايف مرؤظ، 
ليذنةي داكؤكي كردن لة مـايف ئافرةتـان و ذنـان لـة ثةرلةمانـدا دةمَيكـة لـة دواي ئـةو كَيشـةية دةِرؤن، بـةو           

داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و ذنان راثؤرتَيكي ثَيشكةش كردووة بـة حكومـةتي هـةرَيمي     دواييدا ليذنةي
كوردستان و، ضةندين ثرسياري ئاراستة كـردووة بـةو وةزيـرة بةِرَيزانـة، كـة لـةم كَيشـةية دةكؤَلَيتـةوة، بـؤ          

ضارةسـةر كردنـي،    ئةوةي طةلةكةمان وشيار بكاتةوة لةو كَيشة، ثَيويستة هةموو اليـةك بةشـداري بكـةن لـة    
ئةم دانيشتنةمان ساز كرد، بة ئامادة بووني ئةم وةزيرة بةِرَيزانة، سةرةتا بةوة دةست ثـَي دةكـةين، داوا لـة    
خاتوو ثةخشان دةكةين بَيت ئةو راثؤرتة خبوَينَيتةوة، دواتر ثرسيارةكان ئاراستة دةكرَينت، خاتوو ثةخشان 

 .تان و ذنان با بيتةرمووَيتسةرؤكي ليذنةي داكؤكي كردنة لة مايف ئافرة
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راثؤرتي ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و ذنان سةبارةت بة مةسةلةي كوشتين ئافرةتـان و ذنـان لـة    

 .هةرَيمي كوردستان عةرز دةكةم
كوشتين ذنان لة هةرَيمي كوردستاندا زيادي كـردووة،   ماوةيةكة دياردةي توندوتيذي دذ بة ذنان بة تايبةتي

هةروةها خؤكوشنت بة شَيوازي جؤراو جؤر ثـةرةي سـةندووة، ئـةم دياردةيـة زؤربـةي شـارو شاروضـكةكاني        
كوردستاني طرتؤتةوة، بؤ بةدواداضوون و دؤزينـةوةي ضارةسـةري طوجنـاو، بـؤ ئـةم مةسـةلةية ليذنةكـةمان        

اني ئافرةتان و ذنان لة ثةرلةماني كوردستان ضةندين كؤبوونةوةي كردووةو ليذنةي داكؤكي كردن لة مافةك
ســـةرداني جياجيـــاي بـــؤ شـــوَينة ثةيوةنديـــدارةكان ئـــةجنام داوة، وةكـــو دادطـــاو ثـــؤليس و فةرمانطـــةكاني 
تةندروســس و رَيكخراوةكــاني ئافرةتــان و ذنــان، هــةر بــؤ هــةمان مةبةســت قســةمان لةطــةَل بــةِرَيزاني           

ةرلةمانـدا كـردووة، دانيشـتين تايبـةت لةطـةَل بـةِرَيزان وةزيـري داد و مـايف مـرؤظ و وةزيـري           سةرؤكايةتي ث
 .هةرَيم بؤ كاروباري ذناندا ئةجنام داوة

ضـةندين بةدواداضـووني   ( 1/6/0222)تـا  ( 1/1/0222)ليذنةكةمان بؤ زانيين ئاماري كوشتين ذنـان لـة   
ة لَيـرةدا نـاوي شـاري سـلَيماني و ناوضـةكاني بَيتـوين و       ئةجنام داوة لة شارو شاروضـكةكاني كوردسـتان، ئَيمـ   

ذن كـوذراون و دوان  ( 12)لة شاري سلَيمانيدا لة ماوةي ئةم شةش مانطـةدا  . ثشدةر وةكو منوونة دةنووسني
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لةو ذنانة تةرمةكانيان نةناسراونةتةوةو بكوذي تةنيا سيانيان دةستطري كراون، بكوذي دوانيـان عةسـكةرين   
 .ستطري نةكراون و طومانيش دةكرَيت بكوذي يةكَيكيان لة ناوضةي هةولَير خؤي حةشار دابَيتو تا ئَيستا دة

لة ناوضةي ثشدةرو بَيتوين لة ماوةي ئةم شةش مانطةدا ضواردة ذن كوذراون، بةاَلم تا ئَيستا بكوذي دوانيان 
 .دةستطري كراون

وكم نةدراوة، سةبارةت بة دهـؤك ذمـارةي   دا تا ئَيستا هيض كةسَيك بة تؤمةتي ذن كوشنت ح0222لة ساَلي 
ئةو ذنانةي لة قةزاي زاخؤ كوذراون ثـازدة ذنـن، لـة مةركـةزي شـورتةي دهـؤك ئـةو ئيحصـائيةي دةسـتمان          
كةوتووة، ذمارةي ئةو ذنانةي كوذراون سي ذن، بةثَيي ئيحصائيةي نةخؤشخانةي دهؤك ذمارةي كوذراوةكان 

م و رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةنيةوة دةست دةكـةون زؤر زؤرن  ن، بةاَلم ئةو ذمارانةي  كة لة ئيعال(01)
ــس          ــة مةبةس ــة روو ب ــةجنامَيك دةخةين ــةند دةرئ ــدا ض ــة راثؤرتةكةمان ــةن، ل ــةم ذماران ــارةي ئ ــةندها ج ض

دؤزينةوةي ضارةسةري طوجناو، شاياني باسـة لـة دادطـا نـةمانتواني بةَلطـةمان دةسـتكةوَيت، ئـةم راثؤرتـةش          
 .ين ذنانتايبةتة بة كوشت

 :هؤكارةكان-أ
 .رؤشنبريي و كلتوري خَيَلةكايةتي كؤمةَلطا، سةبارةت بة رةوشت و شةرةف هةتا ئَيتسا كاريطةري هةية-1
بةشَيكي زؤري كَيشةكان كؤمةاَليةتني، ثةيوةنديان بة مةسةلةي خؤشةويسـس و هاوسـةرطرييةوة هةيـة،     -0

 .َيكي خؤشتويستووةو كوذراوةلةناو كوذراوةكاندا هةية، تةنيا لةبةر ئةوةي كوِر
يةكَيكـة لـةو كَيشـانةي لـة دوا جـاردا كوشـتين ذنَيكـي لـَي         ( كـوِر يـان كـض   )مةسةلةي مارة كردني منـداَل   -3

 .دةكةوَيتةوة
لــة هةنــدَيك حاَلةتــدا دَل ثيســي ثيــاو، كوشــتين ذنــي لــَي دةكةوَيتــةوة، كــة هةنــدَيك جــار ثيــاو لــة يــةك  -1

 .يان خوشكةكةي دةكوذَيت هةَلضووني دةروونيدا ذنةكةي،
ــةر       -5 ــت لةب ــك دةكوذرَي ــار ذنَي ــدَي ج ــدا، هةن ــةردوو بارةكةي ــرة، بــة ه ــارَيكي ت ــابووريش هؤك ــةلةي ئ مةس

كَيشةيةكي ئابووري خَيزانةكة، زؤر جاريش هةذاري و كةم دةرامةتي دةبَيتة هؤي ثشَيوي خَيزان و دوا جار 
 .ذنَيك دةبَيتة قورباني

 .و بنةماَلةو خَيَليش تيايدا ذن دةبَيتة قوربانيكَيشةي عةشائريي و دو -6
مةسةلةي لةشيترؤشيش كة ئَيسـتا بةداخـةوة لـة هـةرَيمي كوردسـتان زؤر بةرضـاوة، كوشـتين ذنـاني لـَي           -2

دةكةوَيتةوة، زؤر جار كض، يان ذن لةبةر هةر كَيشةيةكي كؤمةاَليةتي لة خَيزان دةردةكرَيت، دوا جار لةبـةر  
ن ناضار ثةنا بة لةشيترؤشي دةبةن، زؤر جـاريش ذن لةسـةر مةسـةلةيةك دةطريَيـت لـة      نةبووني جَيطاو شوَي

 .ناو زيندانةكاندا لة رَيطاي باندةكاني لةشيترؤشيةوة تووشي ئةو مةسةلةيان دةكةن
 .باَلو بوونةوةي جؤري ناياسايي هاوسةرطريي، طةلَيك هؤكاري ديكةش -1
 :ةستطري كردني بكوذي ذنانئةو ئاستةنط و رَيطايانةي دَينة بةردةم د -ب
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تا ئَيستاش و هةندَي جار بكوذ طةر ثَيطةيةكي سياسي، يان عةسكةري هةبَيت، ئةوة بـة ئاسـاني دةسـتطري    -1
 .ناكرَيت و حزبةكةي داَلدةي دةدات

بة هةمان شَيوة طةر بكوذ ثَيطةيةكي كؤمةاَليةتي هةبَيت و عةشـريةتَيك داَلـدةي بـدات دةسـةاَلت كـةمرت       -0
 .ي دةكاتدةستطري

طــةر لــة ناوضــةيةكي ســلَيماني بَيــت ثــةنا دةباتــة ناوضــةكاني هــةولَير و   ( بكــوذي ذن)هةنــدَي جــاريش  -3
 .بةثَيضةوانةوة، بؤية بكوذ ناطريَيت

هةندَي جار فةرماندةيي ثَيشمةرطة، وةزارةتي ثَيشمةرطة، يان كةسَيكي عةسكةري اليةنَيك داَلدةي بكوذ  -1
 .دةدات

يةتي يةكَيس نيشتمانيي كوردستان و ثارتي دميوكراتي كوردستانيش هؤكارن بؤ دةرباز مةكتةبي كؤمةاَل -5
 .بووني بكوذ، بةتايبةتي ثَيش ئةوةي مةسةلةكة بطاتة دادطا

 :رَيطا ضارةكامنان
ي ثةرلةماني كوردستان لة هةموو دادطاكان وةكـو خـؤي كـاري    0220ي ساَلي (11)ثَيويستة ياساي ذمارة -1

 .و كاراش بكرَيتثَي بكرَيت 
زؤر جار ذنَيـك كـة دةكوذرَيـت لـة جَيطايـةكي دوور فـِرَي دةدرَيـت و لـة هةنـدَيك حاَلةتـدا تةرمةكةشـي             -0

ناناسرَيتةوة، ئةم حاَلةتةش كةس خؤي ناكات بة خاوةني كوذراو، كةسيش داواي ياسايي تؤمار ناكات، بؤيـة  
باشرت و كاراتر رؤل بطريَيت ( داواكاري طشس)، (دةكرَيتوةك ئةوةي ئَيستا كاري ثَي )ثَيويستة لةم حاَلةتةدا 

 .بؤ دؤزينةوةي بكوذ
ثَيشنياز دةكةين نامةيةكي فةرمي لة اليةن حكومةتـةوة ئاراسـتةي داواكـاري طشـس هـةرَيم بكرَيـت، بـؤ         -3

ةك كؤكردنةوةي زانياري دةربارةي ئةو دياردةيـةو ئاسـتةنطةكاني دةسـتطري كردنـي تؤمـةتبارةكان و ليذنةيـ      
ثَيــك بَيــت لــة وةزارةتــة ثةيوةنديــدارةكان بــؤ لَيكؤَلينــةوةو بةدواداضــووني ئــةو مةســةلةية بــة مةبةســس    

 .ضارةسةر كردني لة ذَير ئيشرايف ثةرلةماندا
ثةلة بكرَيت لة يةكخستنةوةي وةزارةتي ناوةخؤ و ثَيشمةرطة تا بكـوذ نـةتوانَيت لـة هَيزةكـاني نـاوخؤي       -1

 .هيض اليةن هةَلبَيت
 .هيض اليةن و حزبَيكي سياسي داَلدةي بكوذي ذن نةدةن -5
هــيض كةســايةتيةك جــا سياســي، يــان عةســكةري، يــان كؤمةاَليــةتي بَيــت هــةوَلي شــاردنةوةي بكــوذي ذن   -6

 .نةدات، بة ثَيضةوانةوة سزاي توند بؤ ئةو كةسانة دابنرَيت
نيشـتمانيي كوردسـتان هـيض جـؤرة      مةكتةبي كؤمةاَليةتيـةكاني ثـارتي دميـوكراتي كوردسـتان و يـةكَيس      -2

هـةر كَيشـةيةكي ديكـة كـة ذن تَيـدا ببَيتـة       . سوَلحَيك نةكةن بؤ كوشنت بةطشس و كوشتين ذنان بة تايبةتي
 .بابةتي سوَلح

 .بة ثةلة رَيطا بةو لَيشاوةي لةشيترؤشي و بازرطاني كردن بة ذنانةوة بطريَيت -1
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لـة خَيـزان دابـني بكـات،      ونتةري تايبةتي بؤ ذناني راكـردو وةزارةتي كار هةوَل بدات ضةندين جَيطاو سة -1
لة ياساي وةزارةتةكةيـدا هـاتووة، هـةوَليش بـدات ضاكسـازي لـة زيندانـةكان بكـات،         ( 0)هةروةك لة ماددةي 

 .بةتايبةتي جيا كردنةوةي تاوانباران بةثَيي تاوانةكانيان
ةخؤييـةكان و كةناَلـة حكوميةكانـةوة، بـة ثـرؤذةي      هةوَل بدرَيت لة رَيطاي رَيكخراوة نَيودةوَلةتي و ناو -12

بضـووك و بـةداني قـةرز، رَيطــة بكرَيتـةوة بـؤ ذنــان و ئافرةتـان، بـؤ كــار كـردن و لـة ثاَليــدا بـؤ فَيـر بــووني            
 .خوَيندن و بةرز كردنةوةي ئاسس هؤشياريان

 .ئةو كَيشةية دابَيت كارا كردني راطةياندن بةشَيوةيةك كة لة خزمةتي ضارةسةر كردن و بنرِب كردني -11
هةر يةك لةم خااَلنةو هي ديكةش ثَيويستيان بة بةرنامـةي ضـِرو ثـِر بةدواداضـوون هةيـة، ئامـادةين        -10 

 .زؤر سوثاس. هاوكاري بكةين لة داناني ئةو بةرنامانةداو بةدواداضوونيشدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ردة ناشـرينانةى كـردووة، ديـارة ثـَيش ئـةوةى داوا      سوثاس بؤراثؤرتةكـةت كـة ئامـاذةى زؤراليـةنى ئـةم ديـا      
لةئةندامانى لَيذنةكة  بكةم كةثرسياريان ئاراسـتةى وةزيرةكـان كـردووة، مـاوة ئـةدةم  سـَى دةقيقـة بؤهـةر          
وةزيرَيــك كةبيــةوَيت قســةيةك لةســةر  ئــةم راثؤرتــة بكــاتن ثــَيش ئــةوةى داوا لةئةنــدامانى لَيذنــةى مــافى 

كةسيان تاقيبى هةية لةسةر ئـةم راثؤرتـة   , يارةكانيان ئاراستةى وةزيرةكان بكةن ئافرةتان وذنان بكةم ثرس
 .برا وةزيرة بةرَيزةكان، كاك فاروق فةرموو

 :وةزيرى داد/ بةرَيز فاروق مجيل صادق
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ةى ئةمرؤكـة  خوشكان و برايان ئةندامانى ثةرلةمان زؤرسوثاستان دةكـةين بـؤ ئـةم داوةت كردنـة، بـؤ ئـةو       
باس لةسةر كَيشةيةكى زؤر طرنط دةكرَيت ئةويش كَيشةى ذنانة، دةست خؤشـى لةلَيذنـةى داكـؤكى كردنـى     

سةبارةت بـةو ئيحصـائيةتانةى   / يةكةم, ضةند تَيبينيةكم هةية, مافى ئافرةتان و ذن  دةكةين لة ثةرلةمان
وةى ئةجنومـةنى وةزيـرانيش ئـةو رؤذة     كة لة وةسـائيلى راطةيانـدن بـآلو دةكرَيتـةوة بةِراسـتى لـة كؤبوونـة       

بـةثَيى ئـةو ئيحصـائيةتةى كـة     , بامسان كرد ئيستاش دووثاتى دةكةمة و، نةختَيك موبالةغـةى تيـادا هةيـة   
وةرم طرتووة  لة مةحاكمى سةرتاسةرى هةرَيمى كوردستان ئةو حاَلةتةنى كة روويداوة ساَلى ئةم ساَلةكة لة 

حاَلةتة لة سةرتاسةى ( 6)حالةتة، لة هةولَير ( 5)ط و نيوة لةدهؤك تاكو ئَيستاكة نزيكةى شةش مان 1/1
بــةآلم , حاَلةتَيكــة روويــداوة( 02) ئيــدارةى ثَيشــووى ســلَيمانى و كــةركوك و بَيتــوَين و ئةوانــة دةطرَيتــةوة 

ئةمــة ذمارةيــةكى زؤرة، ئــةبَى هــةوَل بــدرَيت بــة يــةكجارى ئــةم  ،مانــاى وانيــة كــة ئةمــة ذمارةيــةكى كةمــة
ى باشـة  ضةند ثرسيارَيكيان ئاراستة كردم دةربارةى ئةم مةسةالنة دواي. لةية بنرِب بكرَيت و نةمَينَينتمةسة

 زؤرسوثاس. قسةى لةسةر دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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تةنيا ئاماذة بةيةك شت ئةدةم ئةم رةقةمانة رةقةمى رةمسني، بةآلم ئةوةى لَيذنةى داكؤكى مافى ئافرةتـان  
ةمى واقيعني كةلة واقيعدا ضى روويـداوة زؤر تـاوان ئـةجنام دراوة بـةبَى ئـةوةى تؤمـار بكـرَينت،        و ذنان رةق

 .كاك عومسان حاجى حممود فةرموووةى كةسَيك هةبَينت شكايةت بكاتن، بةبَى ئة
 

 :ناوخؤ وةزيرى/ حممود حاجى عثمان بةرَيز
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نةوةية، ديـارة كؤبوونةوةيـةكى طرنطـة، مـن تـةنها تـةوزحيم هـةبوو        زؤر سوثاس، بؤ ساز كردنى ئة م كؤبوو
لةسةر ئةو تةوزحيةى كة كاك فاروق لةسةر ذمارة باسى كـرد، ئةمـةوَيت ئـةم ثرسـيارة لـةم ليذنةيـة بكـةم،        

بةآلم ئَيمـة لـة سـنوورى    , دةست خؤشيان لَيدةكةم بؤ ئامادةكردنى ئةم راثؤرتة و هؤكارةكان وضارةسةرةكان
سلَيمانى ئيدارةى طةرميان لة شةش مانطى رابردوودا ئةمةى كةروويداوة خؤكوشـنت و ئـةوةى بـة     ثارَيزطاى

ئةوانـةش كـةخؤيان   , حاَلةتـة ( 3)لـة طـةرميان   , حاَلةتـة ( 10)ئةنقةست كوذراوة، بة تةحديد لـة سـلَيمانى   
اَلةتـةو حـةزم كـرد    ح( 1)لة سنوورى طـةرميان تـةنيا  , حاَلةتة( 12)كوشتوة لة سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى 

يةك ئـةم  بزامن لةكؤكردنةوةى ئةم ذمارانة زياتر تةركيزيان لةسـةر ض بنةمايـةك كـردووةو لـة ض سةرضـاوة     
 .زؤر سوثاس زانياريانةيان وةرطرتووة؟

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 كاك كريم فةرموو
 : وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ناوخؤ/ بةرَيز كريم سنجاري
 .ومةنبةرَيز سةرؤكى ئةجن

يدا بة هةموومان دانيشني ئةلَيرة بةيةكـةوة باسـى   ةدةستخؤشى لة لَيذنةو ثةرلةمان دةكةم، كة ئةم دةرفةت
كَيشــةيةكى طــةورةى كؤمةآليــةتى و كؤمةَلــةى خؤمــان بكــةين، كؤمةَلــةى كوردســتان، بةِراســس راثؤرتةكــة    

كَيشةيةكى كؤمةآليةتيـة، زؤرجَيطـاى تـر    بةآلم كة دَيينة سةر رَيطا ضارةكان، ضونكة ئةمة , راثؤرتَيكى ضاكة
كة ثةيوةندن بة ضارةسةر كردنـى ئـةم كيَََشـةية دةبـا داوةتكرابـان وةكـو وةزيـرى ثـةروةردة، ضـونكة ئةمـة           

دةبَى ئَيمة لة كـاتى ضارةسـةر كـردن لـة ثـةروةردةوة       ،كَيشةييةكة لة بنةِرةتدا لة كؤمةآليةتى ئيمةدا هةية
 .دةستى ثَي بكةين

نطهَيشتى وةزيرى ئةوقاف كرابا، ضونكة وةزارةتى ئةوقاف و مامؤستاى ئايينى دةتوانن رؤَلَيكـى  دةبا با/ دوو
طةورة ببينني بؤ ضارةسةركردنى ئةم كَيشةية، بةنيسبةت ئيحصائيات تةبيعى من ئـةو ئيحصـائياتانةى كـة    

ائياتى رةمسـى ئـيعالن   هاتؤتةوة، دةتوانني ثاشان لة كاتى موناقةشة كردن، ئَيمة ئيحصائيامتان هةية، ئيحص
 .دةكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 تَيبينيةكانت بةجَيية، زؤر سوثاست دةكةين، كاك عةدنان وةزيري كؤمةاَليةتي فةرموو
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 :وةزيرى كارو كاروبارى كؤمةآليةتى/بةرَيز عدنان حممد قادر
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

باس بكةم، بةآلم من بـؤ وةزيـرى ئـةوقاف تةئكيـد ئةكةمـةوة، كـة       يش (كاك كريم)ديارة من ويستم ئةوةى 
زؤر طرنطة لةو مةسةالنة ئاطادار بَيت، ئَيمة لَيكؤَلينةوةيةكمان هةية لةسةر ئـةو بنةمايانـةى كـة لـة وآلتـى      
ئَيمة ئةيكةنة هؤو بيانوو بؤ كوشـتنى ذن، يـةكَيك لةمانـة وا ثَيشـبينى دةكرَيــت، كـة ئيسـالم رَيطـةى داوة،         

مة لةو ئامارةى كة هةمانة لة سنوورى دهؤك يةكَيك لة ثرسيارةكامنان ئةوةية كة شةرع رَيطـا ئـةدات ذن   ئَي
ة، لـة ثرسـيارَيكى تـر، ئايـا شـةرع رَيطـا ئـةدات        %(16)خةَلك دةَلَيت بةَلَي، لة سلَيمانى %( 21)بكوذرَيت؟ لة 

ــؤك     ــاى ده ــة ثارَيزط ــت؟ ل ــةى بكوذي ــةزور بووكةك ــلَيمانى  %(61)خ ــة س ــة   %( 1)، ل ــةينى ك ــةوة ئةط ــانى ئ ي
مامؤستايانى ئـاينى بـة ئـةرك و مـةهامى خؤيـان هةَلناسـن، يـان وةكـو خـةَلك طـوَي لـَي نـةطرتوون، طرنطـة              

 .وةزارةتى ئةوقاف لةم مةوزوعة  بة باشى دةور ببينَيت
ح نـةكات،  نوقتةيةكى تريان تةئكيدم لة خاَلَيكى ترى، مةكتةبى كؤمةآليةتيـةكان بـة موتَلـةقى دةَلَيـت سـولَ     

ئَيمة لة موجتةمةعَيكا دةذيـن خـؤم مةسـئووىل مةكتـةبى كؤمةآليـةتى بوميـة، مـن تةئكيـد دةكةمـةوة ئـةو           
رووداوانــةى عيالقــةي بــة كوشــتنةوة هةيــة، نــابَى ســوَلح بــؤ قاتيــل بكرَيــت، ئــةبَى قــانون مــةجراي خــؤى    

بةآلم زؤر جاران لة وآلتـى  , نوةربطرَيت، عةدالةت دةورى خؤى ببينَيت، قاتيلةكة جا حوكمى ضي ية ئةوةيا
ــت، نــةك زؤر جــار ئَيســتاكةش هــةر وايــة بــاوك لــةجياتى كــوِر ئــةطريَي،       ئَيمــة بــرا لــةجياتى بــرا دةكوذرَي
كيََشةيةكى كؤمةآليـةتى لـة مةسـةلةى ذن، مـن حاديسـةيةكتان بـؤ بـاس ئةكـةم، لـة سـنوورى سـلَيمانى بـوو             

ة مةكتةبى كؤمةآليـةتى بـة ثةلـة رؤيشـتووم رةقـةمى      لةسةر تةلةفونَيك ذنَيك خةريك بوو بكوذرَيت، من ل
مةلةيف تةلةفونةكةم طؤِري، ضونكة داوايان كرد بوو لـة مةحكةمـةوة داواى ئـةم رةقـةم تةلةفونـة بكـردرَى،       
ئةطةر وابواية براى كابرا كة موتةهةمة دةكوذرا، ضونكة لةبـةر دةسـتيان دابـوو رؤيشـتني بيطـؤِرين، لةبـةر       

ت، بــةآلم ســوَلح بــؤ تاوانبــار نــةكرَى، بــؤ ئــةوة ســوَلح بكــرَى ئاطرةكــة خــةَلكى تــر   ئــةوة  طرنطــة ســوَلح بَيــ
 .نةطرَيتةوة، خةَلكى تر كَيشةى ترمان بؤ دروست نةكةن، زؤرسوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
زؤر سـوثاس، ئــةو موالحةزةيــةت دووبـارة بــؤوة هــي وةزارةتـى ئــةوقاف زؤر بةجَييــة، ئـةوة ئَيمــة رةضــاوى     

، لة دانيشتنةكاني داهاتوومان، ضونكة ئةمة تاكة دانيشنت نييـة، دوا دانيشـتنيش نابيََـت، دانيشـتنى     دةكةين
وامان زؤر دةبَينت، تا ئينشائةَلاَل ضارةيةكى بنةِرةتى دةكةين بؤ ئـةم مةوزوعـة، بـةآلم ديـن زؤر بـة روونـى       

مةسـةالنة دةزانـني، زؤر مامؤسـتاى    ئةم جؤرة تاوانانة رةت دةكاتةوةو رَيطاشى ثَي نـادات، هـةموومشان لـةو    
ئاينى لـة رؤذنامـةكان و تةلةفزيؤنـةكان ئةمـةيان روون كردؤتـةوة، ئـةم دانيشـتنة ثوختةيـة، ئَيمـةش ئـةم           

 . كَيشةية دةدةينة دةست وةزيرى ئةوقاف، بؤ ئةوةى ئةويش موتابةعةي هةبَينت، فةرموو كاك فريق على
 :ةثيشمةرط وةزيرى/ ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئامادة بووانى بةِرَيز، خوشـك و برايـانى ئـازيز، بةِراسـتى ئـةو مةلةفـةي ئَيسـتا لةبـةر دةسـتمانة، يـان ئـةم            
ثرؤذةى لةبةر دةستمانة، يان ئةو ليذنةو ئامادة كارانةي كردووة، شتَيكى زؤر ثريؤزة، هةموو دنيـاش باسـى   

ئةزموونةى كة ئَيستا لةبةردةستمانة، لةوانةيـة بـة خـوَينى ضـةندةها      لَيوة دةكات، مومكينة لة كردارى ئةو
هةزار شةهيد دروست بووة، بةمة لةكةدار دةكرَى، ثَيويستة ئافرةتى كورديش وةكو هةموو ئافرةتـانى دنيـا   
شعور بة بوونى خؤيان بكةن، بة ئازادى خؤيان بكـةن، شـوَينيان ديـار بـَى لـة نـاو ئـةو كؤمةَلطـةى كـة تَيـدا           

ذين، حيساب بؤ هةموو سةروةرى خؤيان بكرَى، بؤية ئةمة كارَيكى زؤر طرنطة، بةس لَيرة ئةو راثؤرتـةى  دة
كة خوَيندرايةوة زؤر مشولي بوو، تةقريبـةن هـةموو اليةنـةكانى ثَيكهاتـةى كؤمـةَلطاى كـوردى دةطرَيــتةوة،        

َيويسـت بـوو هـةردوو حـزبيش     بةتايبةتى حزبـةكان، تاوانبـار تؤمـةتى هـةتا مةَلبةنـد و لقـةكانى دةكـرد، ث       
مةسئووىل كارطَيرى حزبةكان تَيدا بةشداربن، ضونكة دةزطاى حزبيش لةو كارانة ديار بوو دةست و ثةجنةى 
بؤ راكَيشرا، دةزطاى عةسكةريش كة هاتووة زياتر دةتوامن بلَيم كارَيكى زؤر ثـريؤزة، ضـونكة زؤر دةسـت بـؤ     

رسيارةكان جوامب هةية، باشرت بوو مةسـئووىل كؤمةآليـةتيش   دةزطاى عةسكةريش درَيذ دةكرَى، من لةسةر ث
لَيــرة بوايــة، ضــونكة زؤر كــار ئــةوان هةَلدةســنت بــة ســوَلح و ســوَلحكارى، ثَيويســتة ئــةويش رَيطايــةك،            
ميكانيزمَيــك ببينَيـــتةوة، كــة كؤمةآليــةتى ســوَلحةكةى دةكــات، اليــةنَيكى قــانونى بــةخؤوة بطــرَي، لةطــةَل    

ن وةزارةتى داد تةنيسقَيكيان هةبَى، كة ئـةو بـة كارةكـة هةَلسـا شـَيوةيةكى قـانونى بـؤ        وةزارةتى ئةوقاف، يا
بدؤزرَيـتةوة، تاكو صيغةيةكي قانونى بةخؤوة بطرَيـت لـة كـةدار نـةكرَى، هةرضـةندة بةِراسـتى وةكـو خـؤم        

ا زؤر زةمحـةت  ئاطادار بووم فةترةك مةسئووىل لق بووم زؤر كارو سوَلح دةكـرا، بـاوةِر بكـةن مومكينـة دادطـ     
بةشَيوةيةكى عةشايرى ثَيك دةهَينرا، شَيوةيةكى قانونى بؤ بدؤزرَيـتةوة، دةنـا كارةكـانى كـة دةيكـةين، زؤر     
كارَيكى ثريؤزة، بةآلم تةعن دةكرَيت، لةبةر ئةوةي شـَيوةيةكى قـانونى، دةسـتوورى بـةخؤوة ناطرَيـت، بؤيـة       

رةسةركردنى كَيشـةكان، ثاشـان ئـةو ثرسـيارانةى لـة      ئةطةر ئةويش ضارةيةكى بؤ بدؤزينةوة، هاوكارة بؤ ضا
 .ئَيمةش كراوة وةآلمتان دةدةينةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةندامانى ليذنةى داكؤكى كردن لة مافى ئافرةتان و ذنان ثرسيارةكان لة اليةن ئةوانةوة ئاراسـتةى وةزيـرة   

ةكةن خاتوو ثةخشان، خـاتوو كوَيسـتان، خـاتوو سـارة،  ظيـان      بةِرَيزةكان دةكرَيت، ئةوانةى كة ثرسيارةكان د
خان، فةزيلة خان، تاظطة خان، نةسرين خان، طَيالس خان، دكتـؤرة هالـةو دكتـؤرة شـوكرية، خـاتوو مريـةم،       
خاتوو فةخرية، داوا لـة ثةخشـان خـان دةكـةم ثرسـيارةكانى ئاراسـتةى وةزيـرة بـةِرَيزةكان بكـات، فـةرموو،           

 . ةنوقتةي نيزامي هةي
 :ثريوت خضر سارا بةِرَيز

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو ذنانةى كة ئةندامن لة لَيذنةى داكـؤكى ئافرةتـان و ذنـان ذمارةيةكيشـيان هـى دةرةوةى ليذنـةى ذنـانن،        

 .هةر ئةندامانى ثةرلةمانن
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 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةنــداماني ثةرلــةمان كــة لــة دةرةوةي زؤرســوثاس، كةواتــة هــةم ئةنــدامانى ليذنــةي ذنــان، هــةم ئافرةتــاني ئ

 .ليذنةكةن، بةآلم بةشدارن لة ئاراستة كردنى ثرسيارةكان، فةرموو
 

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن 

هةندَى زانيارى هةيـة، كـة  وةكـو هةنـدَى لـة قسـةى جـةنابى وةزيرةكانيشـدا دةركـةوت، كـة هةنـدَى بكـوذ             
دةكةن كة سةر بة اليةنَيكى سياسني، ثرسيارةكةى مـن بـؤ جـةنابى وةزيـرى ناوخؤيـة، ئايـا       ئيستغالىل ئةوة 

وةزارةتــى نــاوخؤ ضــؤن رووبــةِرووى ئــةم كَيشــانة دةبَيتــةوة كــة بكــوذى ذن كةســايةتيةكى عةســكةرى، يــان   
 .سياسيية، لةاليةن يةكَيك لة حزبةكانةوة داَلدة دةدرَيت؟ سوثاس 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ةرموو خاتوو كوَيستان خانف

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر سوثاسى وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم، بةخَيرهاتنيان دةكةم، بؤ ئةم ئامـادة بوونـةو بةدةنطـةوة هاتنيـان،      
ثَيش ئةوةى بَيمـة   بؤ ثشتطريى ئةو مةسةلةية، هةروةها سوثاسى سةرؤكايةتى ئةكةم بؤ ئةم دانيشتنة، من

سةر ثرسيارةكامن يةك وةآلمى بةِرَيز كاك عومسان ئةدةمةوة، كة لةسةر مةسةلةى ئامارةكان كة لة كوَيمـان  
كـةس  (12)وةرطرتووة، ئامارةكاني كة ئةو ئيشارةتى ثَيدا موتابيقة لةطةَل ئامارةكانى ئَيمة كة لة سـلَيمانى  

كةس كـوذراوة، ئَيمـة وةكـو ليذنةكـةى     (11)َين و ئةمانةش كوذراوة، لة طةرميان يةك كةس، مةنتيقةى بتو
سلَيمانى لة بةِرَيوةبةراتى ثـؤليس وةرمـان طرتـووة، زؤر سوثاسـيان دةكـةين، ئـةوان زيـاتر لـة هـةموو دامـو           

بـؤ بـةِرَيز وةزيـرى داد، ئايـا ياسـاى      / دةزطاكان ئيستيجابةيان هةبووة بؤمان، من دوو ثرسيارم هةية، يةكةم
ي ثةرلةمانى كوردستان لـةدادطاكانى هـةرَيمى كوردسـتان جيبـةجَي دةكريـت؟ ئةطـةر       0220 ضواردةى ساىل

جَيبةَجى ناكرَيت، هؤكاري جَي بةجَي نةكردنةكةي ضية؟ ئةطةر طواية جَي بةجَى ناكرَيـت، ضـى بكـرَى بـؤ     
 ئةوةى ئةم ياساية لةسةرجةم  دادطاكاني هةرَيم جَي بةجَي بكرَيت؟

ز وةزيرى ناوخؤ، ئايا بنكةكانى نةهَيشتنى تاوان ضؤن مامةلة لةطةَل ئةم تاوانانـة  بؤ بةِرَي/ ثرسيارى دووةم
 . دةكةن، كة بكوذى ذن ديار نييةو كةسيش خؤى ناكاتة خاوةنى كوذراو؟ زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .خاتوو سارا فةرموو

 :ثريوت خضر سارا بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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َيســتان خــان باســى كــرد، بةنيســبةت ئــةو سةرضــاوانةوة، تــةنها ثشــتمان بــة يــةك سةرضــاوة    هــةر وةكــو كو
نةبةستووة بؤ وةرطرتين زانياريةكان، سةرداني وةزارةتي تةندروسـتى كـراوة دادطـا، ثـؤليس، رَيكخراوةكـانى      

يانى و هـؤى  ذنان و ئافرةتان، بؤ راستى بةَلطةنامةكانيش هةتا ئَيمة تةمـةن و بـةروارو ناوةكـةى و نـاوى سـ     
ــبةت       ــاكرَي، بةنيس ــاس ن ــرة ب ــة لَي ــةو ورديات ــةاَلم ئ ــة، ب ــدا هةي ــة راثؤرتةكامنان ــى ل ــؤنيةتى  كوذرانةكةش ض
ثرسيارةكامنانيشةوة، ئَيمة دةزانـني لةسـةردةمى خـةباتى شـاخدا ثَيشـمةرطة  دةورَيكـى زؤري ديـوة لةسـةر         

ئَيسـتاش وةكـو وةزارةتـى ثَيشـمةرطة      طوندةكان بؤ ضارةسةركردنى كيشة كؤمةآليةتيةكان، بة هـةمان شـَيوة  
ديارة رؤَلى كاريطةرى خؤيان هةية، لةبـةر ئـةوة ثرسـيارةكةم يـةكَيكيان هةرئـةم ثرسـيارةى ثةخشـان خـان         
كردى لة وةزارةتى ناوخؤ، ئايا وةزارةتى ثَيشمةرطة بةرنامةى ضية  بؤ رَيطرتن لـةوةى كةسـَيكى عةسـكةرى    

 .مةيان ثرسيارى يةكةمداَلدةي تاوانبارَيكي ذن كوذ بدات، ئة
بؤ وةزيري مافى مرؤظ، ديارة وةزارةتى مافى مرؤظ كؤمةَلَيك راثـؤرتى تَيروتةسـةىل هةيـة    / ثرسيارى دووةم

كة ثَيشكةشى ليذنةكةمشانى كردووة، لةسةر ئةم دياردة كؤمةآليةتيانة ثرسيارةكةى من ئةمةية ئةو اليةنة 
ــتة  ــةكانتان ئاراس ــوة راثؤرت ــةى ئَي ــةو     ثةيوةنديداران ــةعين ئ ــؤ وةزارةت، ي ــووة، ب ــى ب ــان ض ــردوون، وةآلمي ك

 .راثؤرتانةي ئاراستةى شوَينَيك دةكرَين، وةآلمةكةيان ضى بووة؟ زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان فةرموو
 : ثاشا خضر امحد ظيان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئاراسـتةى وةزيـرى   / ان دةكـةم، مـن سـَى ثرسـيارم هةيـة، يةكـةم      زؤر سوثاس، بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيزةك

نــاوخؤ دةكــةم، ئايــا ئــةو يــةك نةطرتنــةوةي ئــةو دوو وةزارةتــةى نــاوخؤ نةبؤتــة هؤكــارةك بــؤ هــةآلتن و     
داَلدةدانى بكوذةكانى ذنان لة ناوضةيةك بؤ ناوضةيةكى تـر، كـة ئةمـة بةِراسـتى رةنطـى داوةتـةوة لـة كـاتى         

 . ة كاتي داَلدةدانةكة، ئةوة زؤر رةنطى داوةتةوةو شتةكةش هةستى ثَى كراوةدادطايي كردن، يان ل
ئاراستةى وةزيرى مافى مرؤظ دةكـةم، ئايـا وةزارةت هـيض ثـالن و بةرنامةيـةكي هةيـة، بةرنامـة بـة         / دووةم

خؤى بـة دوو شـَيوة دةبَيـت، درَيذخايـةن و كـورت خايـةن، ئايـا ثالنـى هةنوكـةيى هةيـة كـة بةرنامةيـة بـؤ              
 .َيطرتن لةم دياردةية، ئايا ثالنى درَيذخايةنى هةية، بؤ رَيطرتن لةم دياردةية ر

ئاراستةى وةزيرى دادي دةكةم، ئايا دادوةرى طشتى توانيويةتى وةك ثَيويست رؤَلى خؤى ببينـَى لـة   / سَييةم
 .ئاشكرا كردنى بكوذى  ئةم ذنانةى كة كةس خؤى ناكات بة خاوةنيان، زؤرسوثاس 

 : ؤكى ئةجنومةنبةِرَيز سةر
 .خاتوو فةزيلة فةرموو

 :عبداهلل فضيلة رمضان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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زؤر سوثاس، من دوو ثرسيارم هةية، يةكَيكيان لة وةزيرى مافى مرؤظ،  لة راستيدا زؤر راثؤرت هةية وةكـو  
رةت ض كـار كريـة لةسـةر    وةزارةتى مافى مرؤظ معلوماتى زؤر هةية لةسةر ديـاردةى كوشـتنى ذن ئـةرى وةزا   

ئةوةية ئايا وةزارةتـى كاروبـارى كؤمةآليـةتى ض بةرنامـةى هةيـة بـؤ نةهيًََشـتنى ئـةم         / يا دوَي. ئةو راثؤرتة
دياردةى كوشنت و سوتان و لةشيترؤشى ذن، ض ثالنةكى هةية بؤ ئَيستاو بؤ ئاييندة، بةِراستى ئَيمة سةردانى 

ةم دام ودةزطانة هةسـتى ثَيكـرد، كـة ئَيمـة ثشـتطريى لـة ذن       زؤر دام ودةزطاى دهؤك كرد بةرثرسانى ئيش ل
دةكةين، ض ذن خراث بذى، كارى خراث بكات، ضونكة  ئَيمة نوَينةرى خـةَلكني تةماشـاى ئـةم بابةتـة بكـات،      
ئَيمة ئةمِرؤكة لة ثةرلةمان ثشتطريى لة ذنان ناكةين ئةطةر كـارى خـراث بكـات، بـةآلم ئَيمـة حـةز دةكـةين        

ة فَيرى رؤشنبريى ياسايى ببيت، ئةطةر ذن غةَلةت بيت ثَى لة قانون رابـينت بـؤ ئـةوي ديكـة     كؤمةَلطاى ئَيم
ئةركي خؤيا، ظَيرى ديدارم لةم وةزيرانة فيعلةن كة لةسةر ئةركي خؤا بةردةوام بـن، تـاكو بـزانينت خـةَلكي     

 .زؤرسوثاس, دةكةينئَيمة دذى خَيزانى خراث نني، بةآلم بةثَيضةوانةوة ئَيمة حةز لة يارمةتى خَيزان 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيش ئةوةى قسة بدةمة خاتوو نةسرين، داوا لة ئةندامانى ثةرلةمان دةكـةم ئينتيبـاه بدةنـة ثرسـيارةكان،     
كى طرنط هةية، نـةكرا  ثاش ئةوةى كة ئةندامان ئاراستةى ثرسيارةكانيان كردو، كةسَيك الى وابوو ثرسيارَي

خـاتوو نةسـرين    بكاتن، بةس موالحةزةي ئةوةي بكات، ثرسيارةكة دووبارة نةبينت، بَيت، داوا بكاتن  قسةي
 .فةرموو

 :بةِرَيز نسرين حممد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةزارةت تـا ضـةند توانيويـةتى ضارةسـةرى ئـةو ذنانـة بكـات،        / ثرسيارةكةم لة وةزيرى مافى مرؤظة، يةكةم
 .يةن كةس و كاريانةوةكاتَيك كة لة ماَل دةردةكرَيـن لةال

وةزارةت تـا ضـةند توانيويـةتى هاوكـارى ئـةو ذنانـة بكـات كـة لةاليـةن بـاوك و بـراو            / ثرسيارى دووةميشـم 
 . مَيردةكانيان ناضار دةكرَين كارى لةشيترؤشى بكةن، زؤرسوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .طَيالس خان فةرموو

 :بةِرَيز طَيالس حمى الدين حممد غريب
 .ز سةرؤكى ئةجنومةنبةِرَي

ثَيشةكى بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم، من ثرسيارةكةم ئاراسـتةى بـةِرَيز وةزيـرى كـارو كاروبـارى      
كؤمةآليــةتى دةكــةم، ئايــا وةزارةت بةرنامــةى دانــاوة بــؤ ضاكســازى لةزيندانــةكان، بةتايبــةتى لــة زينــدانى    

 .اران بةثَيى تاوانةكانيان؟ زؤر سوثاسذنانةدا؟ ئايا كار كراوة بؤ جياكردنةوةى تاوانب
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .دكتؤرة هالة فةرموو
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 :   هالة سهيل وادي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثرسيارةكةم ئاراستةى جةنابى وةزيرى ثَيشمةرطة دةكةم، ئايا ضؤن مامةلة دةكات لةطةَل بكوذى ذن، ئةطةر 
 ليم بةدادطا نةكات؟عةسكةرى بَينت و خؤشى تةس

ئةوةية ئايا مةكتةبى كؤمةآليةتى كة هةموو كَيشةكان بة حةللي عةشـايري دةكرَيـت،   / ثرسيارةكةى تريشم
بؤ منوونة كة ذنَيك دةكوذرَيـت حةللى عةشاير ئةوةية بة بةكارهَينانى تونـدو تيـذى بةرامبـةر ذنَيكـى تـر،      

مةكتةبى كؤمةآليةتى هةر دةمَينَيت، لة جيـاتى ئـةوةي    يةعين ذن وةكو خوَين، بة دةل خوَين دةدرَيت، ئايا
بكوذةكة سزا بدرَيت و تةقدميى دادطا بكرَيت، بة حةللى عةشـايري، يـةعين ثـةنا بـؤ حـةللي عةشـاير هـةر        
دةبةين، لةطةَل ئةمةش ئَيمة وةزارةتى مافى مرؤظمان هةية، ئَيستا وةزارةتى دادمـان موةحـةدة و لةوانةيـة    

تى وةختَيك رؤَلَيكي هةبووة، كة دوو ئيدارة بـووة، تاوانبـار لـة هـةولَير راى كـردووة بـؤ       مةكتةبى كؤمةاَلية
 .سلَيمانى، بة ثَيضةوانةش، بةآلم ئَيستا ئةو مةكتةبة هةر دةمَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .دكتؤرة شوكرية فةرموو

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .مةنبةِرَيز سةرؤكى ئةجنو

بةِراستى ئةمةوَى سةرةتا زؤر سوثاسـى هـةموو رؤذنامةنووسـةكاني  كةناَلـةكانى راطةيانـدن بكـةم، كـة ئـةو         
هـةموو دياردانــةيان خســتة ســةر الثـةرةى رؤذنامــةكان، تــا كــارَيكى واى لَيكـرا زةخــَس خرايــة ســةر هــةموو    

ةدان ئيمَيلم بؤ هاتووة، بؤ راستى ئةو ئةوروثاو لةرَيطةى ئيمَيلةكانةوة، كة من يةكَيكم لةم بةشداربوونة، س
دياردانةو زؤر سوثاسى ئةو كةسانة دةكـةم كـة لةسـةر ديـاردةى كوشـتنى ذن نوسـيويانة، كـة دوعـا بـوو بـة           
منوونـة، ئَيسـتا بؤتـة ئةنسـكلؤبيديايةكى طـةورة، كــة هَينـدةى لةسـةر نووسـرا، كـة فكرةيـةكى زؤر ناشــرين           

هاتووة كة هةموو كةناَلـة عةرةبيـةكان، ثَيـنج كـةناَلى عـةرةبيم لةاليـة       لةسةر كورد باَلبؤتةوة، ئَيستا واي لَي
شةوان هةموويان بة ناويش دةتوامن بَلَيم باسي ئةم دياردةية دةكات، جا ثَيش ئـةوةى كـةوا مـن بَيمـة سـةر      

ئـةو  مةسةلةى دياردةي كوشنت، ثرسيارَيكم لة وةزيرى كاروبارى كؤمةآليةتى هةية، ئايا توانيوتانـة داَلـدةى   
ذنانة بدةن، كة رووبةِرووى مةترسي دةبن لة اليةن كةس و كار و خَيزانةوة دةبنةوة، ئايا ئـةو ماآلنـةى كـة    
كراونةتةوة، بؤتة جَيطةى داَلدةو ئارامى و دَل و دةرووني خاوةن كَيشةكان، كة من دةَلَيم نـةخَير، منوونـةى   

طةورةيـة، بـةرَيز وةزيـرى نـاوخؤ كـاك كـةريم        طةورةم مـاىَل خـانزادة كـة لـةم ماوةيـةدا، ئةمـة منوونةيـةكى       
سنجارى يةكَيك دةَلَيت من ئاسايش بة ثارة دةكرم، هـةر ئـةو كةسـة لـة نـاو مـاَلى خـانزادة خـةَلك دةبـات و          
بةكاري دةهَينَيـت بؤ كارو مةبةستى شةخسى، ئيرت من ضؤن باوةِر بكةم بة ماَلَيك كة ببَيتة جَيطةى ئارامي 

طةي داَلدةيـةك كـة ئـةو ئافرةتـة لـة دةسـت كَيشـةيةك هةَلـدَيت روو لـة شـوَينَيك           و جَيطةى حةسانةوةو جَي
 .دةكات، كة ئامَيزي بؤ بكرَيـتةوةو دييتاعى لَي بكات
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لـة  / ثرسيارَيكى تريشم دةربارةى مةسةلةى كوشتنة، كة خـؤم ضـومةتة نـاو سـَى دانـة  كَيشـةوة، يةكـةميان       
لةضاكسازى كؤمةآليةتى، لَيرة ئةم شوَينة هةية لةمةسـةلةى   /لة كوران، سَييةميان/ ئيمَيرجنسى، دووةميان

ئةوةى كوران كة ئافرةتةكةى كوشت و ثاش ئةوةي كـة ئافرةتةكـة راكَيشـاية نـاو حةمامـةوة بـةنزينى ثَيـدا        
كرد، ثاش ئةوة كَيشةكة هاتة الى من ضوم بة ليذنةى داكؤكى ئافرةتامن وت، بة رؤذنامةكامن وت، زةختَيكى 

رؤذ لـة نـاو سـجندا بـوو بـةرةاَل كـرا، كـة        ( 02)ئـةوةى ئـةم ثيـاوة بَيــتة قسـة كـردن، ضـونكة         زؤرم كرد بؤ
ضوومة الى ثياوةكة ومت بؤ ضةند ثرسيارَيك هاتووم، من ئةندامى ثةرلةمامن، ئايـا ئـةم شـةوةى كـة ذنةكـة      

ى دَيــت، لـة ض   ئةطـةر طؤشـت بسـووتَي لـة هـةر ماَلَيكـة بـؤن       / سووتا بـؤ هـةموو طَلؤثـةكان كوذاوةتـةوة؟ دوو    
ــىَ    ــوتاندووة؟ س ــةوت وا س ــؤ ئ ــوَينَيكةدا ت ــوار    / ش ــةك؟ ض ــؤ كةل ــرد ب ــةيانى رات ك ــؤ ب ــويتة  / ب ــى نةض بؤض

ــنج ــةم     / ثرســةكةيةوة؟ ثَي ــييَن، ئ ــارى بب ــةس و ك ــت ك ــت هةيــة، نةتهَيش ــة دوو دانــة مناَل ــوار مانط ئةمــة ض
ـــ  رى دادى دةكـــةم، كـــة ثرســـيارانة رووبـــةِرووى وةزيـــرى كؤمةآليـــةتى و وةزيـــرى نـــاوخؤو هـــةروةها وةزي

هةزار دينار وةردةطرن بؤ ئةم كَيشةية و نـاتوانن ضارةسـةرى بكـةن، واهلل مـن داوا لـة      ( 5)ثارَيزةرةكان دَين 
وةزيرى داد دةكةم ئايا بؤ ئةوةند حمامى طرانة، ئَيمة ئةلَيني لة بازاِر شتومةك طرانة، كةضى حماميةكانيش 

رن بؤ ئةم كَيشةية، وةَلاَلهـي طوناحـة، وةَلاَلهـي خـةَلكم بينيـوة      وةرةقةو ثَينج هةزار وةرةقة وةردةط( 12)
شتى ماَلةوةى فرؤشتووة، بة مين وتـووة زَيرةكـامن فرؤشـتوة، بـؤ ئـةوةى حماميةكـة لـَيم رازى بَيـت، ئينجـا          
بؤشى نةكردووة، ئاخر ثرسياريشم هةر لةسةر مةسةلةى كوشـنت بَيـت كـة ئـةلَين كوشـنت ئـةوة دوَينـَى لـة         

ؤم هاتووة باوك و مامَيك تةكبرييان كردووة، كضةكة حةزى لة كوِرَيـك كـردووة، نـةيان هَيشـتووة     دهؤكةوة ب
شوو بة كوِرةكة بكات بة زؤر داويانة بة كوِرَيكى تر، كوِرةكةش ضووة طوتويةتى توخوا ئةوة بؤ منـة، ئةمـة   

وةش منوونةيـةكي تـرة كـة    ضةند ساَلة دَلمان بةيةكةوةية ضوونة كوشتوويانة، ئةمةش منوونةيةكى ترة، ئة
ئَيستا كـاك هـَيمن نووسـيويةتى  لةسـةر ئـةم مةسـةلةى كـة مـن بـةدواى داضـوومةتة كـوران، مةسـةلةيةكى             

ى ياساي بةغدا توانيويةتى ضارةسةرى كَيشـةى  (1و3)تريشم بؤ وةزيرى دادة، ئايا بةِراى بةِرَيزتان ماددةى 
زيرى ناوخؤ ئةو وةزيرانةى كةوا مةعنني بةو كارة، لةشيترؤشى بكات؟ كة ئةمرؤ بؤتة دياردةو داواش لة وة

ئةو باندانةى كة دةطريَيـن، يـاخود كـة دَيـن لةرَيطـةى موصـلةوة بـؤ دهـؤك، ض لـة رَيطـةى موصـلةوة دَي بـؤ             
هةولَير، ض لـة رَيطـةى كةركووكـةوة دَيـت، يـان لـة رَيطـةي سـليمانيةوة دَيـت، تكاتـان َلآدةكـةم ئـةم باندانـة              

وردستان هةتاكو ئَيستا ئةم دياردةية زةق نةبؤتةوة، ئةمة هةمووي ضـةند سـاَلَيكة لـة    بيانطرن، ضونكة لة ك
 .هةزارةوة زةق بؤتةوةو زؤر سوثاس( 0222)دواى ساَلى 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .خاتوو مريم فةرموو

 :بةِرَيز مريم حسن ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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م بــؤ وةزيــرى نــاوخؤ هةيــة ئــةرَى ض بةرنامــة هةيــة بــؤ ديــاردةى    بــةخَير هاتنــة ميوانــة دةكــةم، ثرســيار 
 .لةشيترؤشنت، بةتايبةت طةلةك  ذن لة دةرةوة دَينة هةرَيمى كوردستان بؤ ئةم مةبةستة، زؤر سوثاس 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .خاتوو فةخرية فةرموو

 
 :علي حممد مصطفى فخرية بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ةخَيرهاتنى وةزيرة بةرَيزةكان دةكـةم، ثرسـيارةكةم ئاراسـتةى وةزيـرى مـافى مرؤظـة، وةزارةت تـا        سةرةتا ب

 .ئَيستا ضةند توانيويةتى كَيشةي ئةو ذنانة ضارةسةر بكات، كة رووبةِرووى كوشنت بوونةتةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مال ضية خاىل نيزامت هةيةزؤر سوثاس، بؤ هةموو ئةو ئةندامة بةرَيزانة، كاك جة
 :بةِرَيز مجال حممد قاسم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بة حةقيقـةت هـةر كةسـَيك سـةيرى ئـةم دانيشـتنة بكـات واى ثَيشـان ئـةدرَيت ثياوةكـان، ثةرلـةمانتارةكان            

 .مةبةستيان نيية تةداخول بكةن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يزام نيية، ضونكة من شـةرحم كـرد لـة ضـوار، ثَيـنج كـةس قسـةى        فةرموو  دانيشة، من جوامبدا، نوقتةى ن
راثؤرتَيــك لةاليــةن ليذنةكةيــةوة، ليذنــةكان ئيشــيان ئةوةيــة، مةســئووليةتى خؤيانــة /كــرد بــوو، يةكــةميان

بةدواي ئةو مةسةالنة برؤن، كة ثَييان راسثَيردراوة، ئةوان ضوينة مةعلوماتيان كؤكردؤتةوةو بة دواي ئـةو  
يشتوون راثؤرتيان نووسيووةو دايتيانة سةرؤكايةتى ثةرلةمان، ئَيمةش راثؤرتةكةمان رةوانـةى  كَيشةيةدا رؤ

سةرؤكايةتى ئةجنومةن و ئاراستةي ثرسيارةكامنان كردووة، بةآلم من لة خـيالىل قسـةكامندا ومت ئةنـدامانى    
بـةرَيزةوة، ئةوانـةي كـة     ثةرلةمان هةموويان بؤيان هةية، ثرسيارَيك ئةطةر نةكرا بَينت لةاليةن ئةنـدامانى 

ئاراستةي ثرسيارةكانيان كرد، ئةطةر نةكرابَينت، بؤيان هةية بة تةئكيد بؤيان هةية قسة بكةن، تاظطة خان 
 .فةرموو

 :بةِرَيز تاظطة حممد علي
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

راسـتة بكـةم، هـةر    ثرسيارةكةى من ئاراستةى وةزيرى ناوخؤية، لةِراستيدا من ثَيش ئةوةى ثرسيارةكةى ئا 
خؤم دةمةوَيت ئيشارةت بةوة بكةم، كة بة فيعلى هؤشيارى نيية، كة ئافرةت موعةرةز بَيت بؤ توندو تيذى، 
هؤشيارييةك نيية، بؤ ئةوةى ئافرةتةكة بضَينت شةكوا بكات، يان حاَلةتةكةى خـؤى بطةيـةنَيت، مـن لَيـرةدا     

ة، يــان بــؤ وةزيرةكــاني بهَينمــةوة، بــةآلم ئةطــةر لــة   ئــةوة نيــة ثاســاوَيك بَيــت بــؤ وةزارةتــةكاني بيهَينمــةو  
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حاَلةتَيكدا ئافرةتَيك، ياخود وةزارةتَيك ثَيى زانيى كة ئافرةتَيك رووبةِرووى كوشـنت بؤتـةوة، يـان مةترسـي     
لةسـةرة، ضـؤن مامةلــة لةطـةَل ئـةو كَيشــةية دةكـات، بــةاَلم  لـة حاَلـةتَيك كــة ثـَي زانيـى نــةك دواتـر خــؤى           

كات، ضونكة هؤشياريةك نيية لة كؤمةَلطةكةمان كة ئافرةت ثَيش ئةوةي هيض شتَيكى لـَي  بةدواداضونى بؤ ب
بكرَيت، ياخود بةشَيوازَيك بَيت بتوانَيت شةكواى خؤى بطةيةنَيتة وةزارةتةكان، يان خاَلةكةى تر دةمـةوَيت  

كــؤكى كـردن لـة مــايف   ئيشـارةتى ثـَي بــدةم لةِراسـتيدا ئَيمـة لــة راثؤرتةكـةدا بامسـان كــردووة، لـة ليذنـةى دا        
ئافرةتــان و ذنــان كــة ســوَلحى عةشــايرى نــةمَينَينت، ئَيمــة نــةمان طووتــوة ســوَلحى عةشــايرى بــة موتَلــةقي   
نةمَينَينت، ئَيمة دةستخؤشى دةكةين زؤر لةو كَيشـانة لـة رَيطـةى سـوَلحى عةشـايرييةوة بـن بةسـت كـراوةو         

، بـةاَلم طوتوومانـة لـة حاَلـةتى سـوَلحى عةشـايرى،       توانراوة بطةينرَيتة نةتيجةيةك كة سوَلحَيكي باش بَينت
ئافرةت بةكار نةيةت وةكو كااَليةك، بؤ خؤش كردنى ئةم خوَينة، بؤ ئةو سوَلحةى كة دةكرَينت لةنَيوان دوو 

 .هؤزة، يان دوو تريةية، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

نى ثةرلــةمان ثرســيارَيكى هــةبَينت، بةمــةرجَيك ئــةم زؤرســوثاس، كــَى هةيــة لــة خوشــك و برايــانى ئةنــداما
ثرســيارة نــةكرا بــَينت، دووبــارةى ئةكةمــةوة نــةكرابَيت، ئــةوةى ثرســيارَيك بكــات، ثرســيارةكةى هــةبَينت،    

 .ِرة نةبَينت، كاك حممد فةرةج فةرموووقسةكةى دةبِرم، لةبةر ئةوةى تكا دةكةم  َلَيم تو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .كى ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
ــةم راثرســةى وةزارةتــي كاروبــارى            ــَى ثرســيار، تــةوزحيَي لةســةر ئ ــن تــةوزحيَيكم هةيــة لةطــةَل دوو س م
كؤمةآليةتى، من ثَيم واية ئةوةى كة شـارةزا بَيـت، يـةعين لـةم مةسـةلةية دوورة، بةثَيضـةوانةوة ئةمـة بـة         

هـةر كةسـَى ئيتيهـامى ذنةكـةى خـؤى       كارَيكى زؤر خراث دةزانرَيت، لة كؤتـايى ئةمـة بـة قـةتل دةزانرَيـت،     
بكات، ئةطةر ضوار شاهَيد نةهَينَى، يان ئافرةتةكة خؤى ئيعرتاف نـةكات، ئـةوا ئـةو كةسـة عقوبـة ئـةدرَيت،       
ئةطةر هةر جؤرة دةست درَيذيةك بكاتة سةر ئةم ئافرةتة، ئةطـةر كؤتاييةكـةى كوشـنت بَيـت، ئةمـة قةتلـة،       

ى عةمد لـة ئيسـالمدا كوشـتنةوةية، يـانى تؤَلةكـةى كوشـتنةوةية،        قةتلى عةمديشة، نةك قةتلَيكي تر، قةتل
ــت،      ــك لةســةر هــةر جــؤرة مةســةلةيةك بَي هةركةســَى ئــةم كــارة بكــات ســةربةخؤ، خــؤى كوشــتنى ئافرةتَي
بةتايبةتى ئةو مةسةالنةي  شةرةف، ضونكة لة ئيسالمدا ئةسَل شاردنةوةو وةكو دةَلَيت ثةردة ثؤشينى ئةم 

ليلَيكت نةبَيت، دةليلةكةش ئةوةية يان دةبـَى ضـوار شـاهَيد بَينـى ئيسـثاتى بكـات، يـان        مةسةلةية، ئةطةر دة
ئةطةر نةيبوو ئافرةتةكة خؤى ئيعرتاف بكـات، ئةطـةر هـيض يـةكَيك لـةم دووانـة نـةبوو، هـةر جـؤرة دةسـت           

ونكة درَيذييةك بكـات، ئـةوة بـة تـاوان حيسـاب دةبَيــت و طـةورةترين تاوانةكـة بريتييـة لـة كوشـتنةوة، ضـ            
 .قةتلَيكى عةمدة، لةبةر ئةوة هيض ثةيوةندييةكى بةوة نيية
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ــةم      / دووةم ــنني ئ ــة دةبي ــةر رؤذنامةكان ــةوة، زؤر لةس ــة ل ــاوخؤ بةرثرس ــى ن ــزامن وةزارةت ــتان واب ــة كوردس ل
لةشيترؤشانة دةطريَين، لةشيترؤشى لةسةر بانـدى لةشيترؤشـنت دةطريَيـن، بـةآلم زوو زوو بـةردةبن، يـانى زوو       

 .ووش بةردةبن، ئةمةش يةكَيكة لةم طرفتانةدةطريَين و ز
وةزارةتى رؤشنبريى لَيـرة بوايـة، ضـونكة ديـاردةى بـةرةو دان بـة سـَيكس، يـان ثـريؤز كردنـى، يـان            / سَييةم

تةجميد كردنى رةزيلة، ئةطةر بة عةرةبيةكةى بلَيم زؤر ديارة، مةسةلةن لة رؤذنامةكاندا هةر رؤذنامةيةك 
وَينةى كضَيك، هونةرمةندَيكى جيهانى طةورة  بةشَيوازَيك ديار بَيت، دةَلَيى بؤ  دةبيين لة كؤتاييةكةى دةبَى

ــرةوة بيطــرة تــا ئــةو بابةتانــةى كــة لةســةر ئةمــة       ئةمــة وايــة، دةَلَيــت ئةمــة بــرةو دةدات بــة رؤذنامــة، لَي
 . ئةنووسرَيت ثَيم واية ئةمة كؤنرتؤل كردنَيكى ئةخالقى ئةوَيت

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .اك حممد حكيم فةرمووك

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بــةخَيرهاتنى وةزيــرة بــةرَيزةكان دةكــةم، مــن ئةمــةى مامؤســتا دووبــارة ناكةمــةوة، بــةاَلم ئةوةنــدة ئــةلَيم  

س بؤى نيية لـة دةوَلـةتَيكى   لةئيسالمدا جَى بةجَيكردنى حدود ئةركى دةسةآلتة، ئةركى تاك نيية، هةر كة
 .ئيسالمى هةَلسَى خؤى حةدديك لة حدود جَى بةجَي بكات، ئةوة عولةما لةسةرى موتةفيقن

ئيزافةيةك بؤ قسةكانى مامؤستا، ئيسالم زياتر لةو مةسةالنة  بةالى سةترا كَيشاويةتى، خؤشى ئةو / دووةم
ئةطةر ثياوَيك ذنةكةى تؤمةتبار بكـات، هـيض   طرفتانةى كة روو دةدةن لةسةر مةسةلةي شةرةف، بؤ منوونة 

شاهَيدي نةبَيت، خؤى ضوار جار سوَيند خبوات لةسةر ئافرةتةكة، ثَينجةم جار لةعنةت لة خـؤى بكـات، كـة    
درؤ دةكـات ئــةو كــات قــازى طـوَى لــة ئافرةتةكــة دةطرَيــت، ئةطــةر ئافرةتةكـة ضــوار جــار ثياوةكــةي بــة درؤ    

ةزةمب لَي بَيت، ئةطةر من درؤ دةكةم، ئةو كات قازى حةددةكة رادةطرَيـت و  خباتةوةو بَلَى بؤ ثَينجةم جار غ
قسةى ئافرةتةكة  زاَل دةبَيت و قسةى ئافرةتةكـة سـةردةكةوَيت، ئةمـة تَيمـان دةطـةينَيت كـة ئيسـالم تـا ض         

ك رادةيةك رَيي لةم دياردةيـة طرتـووة، ئةطـةر راثرسـييةتى بكـةين، لـة ثيـاوان بثرسـني، ئايـا بـة ض دافيعيَـ           
ذنةكةت، يان كضةكةت، يان خوشكةكةت كوشتووة، زياتر دافيعـةكان كؤمةآليـةتني، عةشـايرين، كـةمرت وايـة      
دافيعَيك بَيت لة شةرعةوة هةَلقواَل بَيت، من كؤمةَلة ثرسيارَيك روو دةكةمة  براياني وةزيرةكان هةر يـةك  

نةكـةين، ضـني ئـةو هؤكارانـة كـةوا       بةثَيي تايبةمةندي خؤي، ئةويش  ئَيمة بـا تـةنها تةماشـاى كوشـتنةكة    
ثَيشرت وا دةكـةن، كـة ئـةو حاَلةتـة روو بـدات، ئَيمـة لـة كوردسـتان كؤمـةَلَيك ديـاردة هـةن، بـؤ منوونـة مـن               
ئيشارةت بة هةندَيك دةدةم بةو فةرهةنطة ئيعالميـةى كـة مـن خـؤم لةطـةَل راى ئـازادم، لةطـةَل رؤذنامـةي         

سائيل ببَيـت، هةندَيك بابـةت كـة لـة رؤذنامـةكان دةخوَينينـةوة بـة       ئازادام، بةآلم سنوورَيك بؤ هةندَيك مة
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حةقيقةت وةكو مامؤستا وتى تةجميدى رةزيالت دةكات، تؤ تةماشا بكة لة ناو زانكؤكانـة، لـة نـاو كضـةكاندا     
 .سيدى بآلو بؤتةوة، سيدى طرتة بآلو بؤتةوة، ئةم بابةتانة رَي خؤشكةرَيكة بؤ ئةم مةسةالنة

مؤبايل، باشة بؤ لةسةر مؤبايل موِراقةبة هةية لةسةر قسـةى سياسـى ضـةندين كـةس سـَى       /نوقتةى دووةم
ساَل و ضوار ساَل لةسةر مؤبايل طرياوة، بؤ ضوار طةنج كة بة كضى خةَلك رادةبوَيرَي ضوار مانط لةسةر ئةم 

ى سياسـى و ئـةمنى   مؤبايلة ناطريَيت، ئةم موِراقةبةي كة لةسةر مؤبايلةكان هةية با تةنها بؤ سـةر مةسـةلة  
 .نةبَيـت، بؤ مةسةلةى هينيش بَيت

 
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

مامؤستا دوو دةقيقة زياتر قسةت كرد ببوورة، داواى لَيبوردنت لَيدةكةم، هةرضةندة قسةكانت زؤر بةجَينة 
 .زؤر سوثاسيشت ئةكةم، بةآلم بؤ ئة وةى حةقى ئةوانى تر نةسووتَى، كاك غيتور فةرموو

 : مةمخوري سعيد طاهر غيتور بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بــةخَيرهاتنى وةزيــرة بــةرَيزةكان دةكــةم، بــة حةقيقــةت كــة لَيــرة مــاوةى قســة كــردن كةمــة ثرســيارةكامن   
/ ئةكةم، يةكـةم  يانراستةوخؤ ئاراستةى وةزيرة بةرَيزةكان ئةكةم، دووثرسيارم هةية ئاراستةى وةزيرى داد

ووة ياساى كاروباري كةسَيتى هةموار بكرَيتةوة، بةِراستى ئةم ياسـاية هةنـدَيك قـانونى    ئايا كاتى ئةوة نةهات
تَيداية ئاسانكارى دةكات بؤ ثياو كة ثةنا بؤ كوشتنى ئافرةت ببات، بؤية ئةم ماددانـةى كـة رَي بـؤ كوشـتنى     

و بطاتـة ثةرلـةمان، بـؤ    ئافرةت دةبةن، يان هةموار بكرَين، ياخود رابطريَين، ثرؤذة ياسـايةك ئامـادة بكرَيـت    
 .ئةو مةبةستة كارَيكى باش دةبَينت

هةندَيك جار كةسَيك، ذنَيك، كضَيك هةَلـدةطرَيت، كـة مةسـةلةى سـوَلح دَيـنت دةبـَي ئافرةتَيـك يـاخود         / دوو
خوشكى خؤى بداتن، يان دوو  ذن بداتن، باشـة ثياوةكـة هةَلةيـةكى كـردووة، ذنَيكـى هـةَلطرتووة، لةوانةيـة        

نةكرد بَيت لـة هةنـدَيك حاَلةتـدا، ئةطـةر بيخةينـة قـالبَيكى تريشـةوة، بـةآلم خوشـكةكةى ض           هةَلةيةكيشى
تاوانَيكى هةية، كَى دةَلَيت خوشكةكةى بةم ثياوة رازى ئةبَيت، بؤية وةزيـرى داد ئةطـةر بكرَيـت لـة رَيطـةى      

َيت لـة دةزطاكـان، بـؤ    مةحكةمةكانةوة ئاطادار بكرَيتةوة ئـةم جـؤرة طرَيبةسـتنى مارةكردنانـة ئـةجنام نـةدر      
ضارةسةركردنى خوَيندارى بـَينت، يـاخود بـؤ ضارةسـةركردنى كَيشـةيةكى تـر بَيـت، كـة باسـم كـرد ئـافرةت            
لــةجياتى وةربطريَيــت، بةنيســبةت وةزارةتــى هــةرَيم بــؤ كاروبــارى ئافرةتــان بةِراســتى مــن ثــَيم باشــة ئــةو    

كى طةورةيــة، ثرســَيكى وانيــة بــة يــةك، دوو وةزارةتــة ئةطــةر بكرَيــت كؤنيتراســَيك بكــرَينت، ضــونكة  ثرســَي
دانيشنت ضارةسةر بكرَى، هةرضي رَيكخراوةكانى ئافرةتان هةية، هةرضى ئةو اليةنانةي كة ثةيوةندارن بةم 
مةسةلةية ئاطادار بكرَين لةوَي ثرؤذة ياسايةك ئةجنام بدةن رَي بطرَيـنت لة كوشتنى ذن، لـةوَى ئالةتـةكيش   

 .ى ئةم طرفتانة زؤر سوثاس بؤ هةموو اليةكدابنرَيت بؤ ضارةسةركردن
 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 خاتوو طوَلناز فةرموو
 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةخَيرهاتنى وةزيرة بةِرَيزةكان دةكةم، بةداخةوة ئةمِرؤ لةم دياردانةى كـة روو ئـةدةن، ئَيمـة لـة كوشـتين      

وَيت، كة ض ناكؤكيةك هةية، ناِرةوايي كـردن بةرامبـةر ذنـان، ثرسـيارةكةم زيـاتر بـؤ       دوعاوة بؤمان دةرئةكة
وةزارةتى داد و وةزارةتى ناوخؤية، لةسةر مةسـةلةي دوعـا ضـةند كـةس طـرياوة، ضـونكة ئةمـة طـةورةترين         

مـة لـة   منوونةي تاوانة بةرامبـةر ذن كـراوة، ئـةو ذنانـةى ديكـة كـة ئـةكوذرَين بةشـَيكن لـةو تراذيديايـة، ئيَ          
 .رَيطةى راطةياندنةكانةوة بينيمان

طومان كردن لة بةندخيانةو شوَينةكانى ضاكسازى، ئةمة ثَيويستة وةزارةتـى  / دووةم شت جياوازى ئامارةكان
ناوخؤ بةدواداضوونى هةبَيت، نابَيت ئةم شوَينانة جَيطةى طومان بن، نةبوونى سانسؤرو رَيطري توند لةسةر 

ى بة ذنانةوة ئةكةن، ئَيمـة لـة شـوَينَيك كـة باسـى ذنَيـك ئـةكرَيت ذمارةيـةكى زؤر         ئةو ثياوانةى كة بازرطان
لةوة زياتر ثياو لة ثشتييةوةية، كةضـى نابينرَيـت سـزا بـدرَيت لـةو مةسـةالنة، نـةبوونى سانسـؤرو رَيطـرى          

يانــدن لةسـنوورةكان و هاتنــة نــاوةوةى ذنـانى بَيطانــة، نــةبوونى سانســؤرو ضـاودَيرى لةســةر ئامَيرةكــانى طة   
مؤبايل، تي ظـى، ئينرتنيـت، بآلوكردنـةوةى وشـيارى كؤمةآليـةتى بةتايبـةت لـةناو الوانـدا، بةتايبـةت لـةناو           
كوِراندا، دةست كردنى بارى كةسيتى ذن لةمرياس و لةمَيرد و ثشكى ئابوورى ثارَيزراو بَيت، بةتايبـةت ئـةو   

لةم ئابوورى ية ثياوةكة بة  ذنةكـة ببةخشـرَيت،   ذنانةى تةالق ئةدرَين و لةماَل و مناَليان ئةكرَين، ثشكَيك 
مافى زؤمل لَيكراو بَيت، ئةم ثياوة نةتوانَيـت لة هةموو شتَيك بَي بةرى بكات، رؤذنامةكان و راطةياندنـةكان  
هؤيةكةن بؤ تةشةنةكردنى ئةم دياردانةو ئَيمة قسة لةسةر ئةوة ئةكةين وةزارةتَيك هةية بةناوى ذنانةوة، 

مليى ضاك يا ئابوورى باش يا وةزارةتَيكى باش خراوةتـة بـةر دةسـتى ئافرةتـان تـا بتـوانن كـار        ئايا كَى عةوا
 .زؤر سوثاس.بكةن 

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
زؤر سوثاس دوو تَيبينيم هةية، ومت ئةوةى ثرسيارى هةية، نةك ثَيشنيار، ئةمةى كردى ثَيشنيارة، ثرسـيار  

ــةجَين   ــنيارةكانى ب ــة  ثَيش ــةن و      /دووةم, ني ــة بك ــة وةقتةك ــتييتادة ل ــاكو ئيس ــةكى ت ــةبَى ثَيش ــةم ب ــا دةك تك
 .ثرسيارةكانتان ئاراستة بكةن، ظيان خان فةرموو

 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثرسيارَيكم هةية ئاراستةى وةزيرى ناوخؤي دةكةم، ثرسيارةكةشم ئةوةية لـة هةنـدَى بنكـةى ثـؤليس كـةم      
ى هةية بؤ ئةو ذنانةى كة دةضن سكاآل لةسةر مَيردةكانيـان تؤمـار دةكـةن، داوا لـة وةزيـرى نـاوخؤ       تةرخةم

دةكةم بؤضى ئةم كةم تةرخةمية لة ناو بنكةكانى ثؤليسدا هةية، لة جياتى ئةوةى سكاآلكةى تؤمار بكـات و  
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شتى وا بـؤى تؤمـار ناكـاتن،     يارمةتيدةرى بَيت مافةكةى بثارَيزَيت، تازة ئامؤذطارى دةكات بؤ كؤمةآليةتى و
 .زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك ئاخر فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز اخر مجال انور
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةِراستى من طوَيم لة هةندَى خوشكانى بةِرَيز بوو طلةيةكى زؤريـان هـةبوو لةسـةر مةكتـةبى كؤمةآليـةتى،      
طرفتى كردية لة كوردسـتان، زؤر كَيشـةى يـةكال كردؤتـةوةو هةنـدَى       مةكتةبى كؤمةآليةتى ضارةسةرى زؤر

خةَلكةكة  بةبَى مةكتةب ذنانيان داوةتة يةك و ض ثةيوةنـديان بةيةكـةوة نـةبووة، ئينجـا بؤيـة مـن لةطـةَل        
ئةوة دانيم مةكتـةبى كؤمةاَليـةتى بَلـَين حـةل بكـرَى، يـان ئةوانـة دةسـتكةوتى باشـيان بـة دةسـت هَينايـة،             

شتيش ئَيمة دةبَي بةِراشكاوى باسـى بكـةين بتـةوَى و نةتـةوَى هـةموو جـار ثيـاو بـةرثرس نيـة لـة           هةندَى 
كوشتنى ذنان، ذنيش خؤى بةخؤيدا بةرثرسة لة كارى خراث، كارى خراثى بةدوا دَيت، بؤية لَيـرةدا دةورى  

ردن، ئافرةتان لة رووى يةكَيتى ئافرةتان و ذنان لة كوردستان كةم بووة، لة رووى رؤشنبريكردن و ئاراستة ك
 .ضوونى ماَلَيك، هةموو ماَلَيك كة ئافرةتى تَيدا بَينت، بؤية ئةبَى طلةيةكة لة خؤيان بكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
رةنطة هةندَى لة قسةكانت ئةنـدامانى ثةرلـةمان تَينةطـةن، بؤيـة كـارى خـراث ئـةوة نيـة تـاوانى بةرامبـةر           

قانون رةفتار بكرَيت، بؤية وازحيم كرد، تـؤ مةقصـةدت    يةمة هةية، قانون هةية، بةثَيبكرَينت، بؤية مةحك
ئةمة بوو، ئةطةر مةقصةدَيكت هةية، وةعى ذنان باس نةكرَينت تؤ مةبةستت ئةوة بووة تَيطةيشنت لة مافى 

 .نت لة قسةكانت، شَيخ فةتاح نةقشبةندى فةرموو، بة تةئكيد بؤ ئةوةى سةهوو نةبيخؤيان
 : َيز فتاح عبداهلل نقشبندىبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
ثَيشةكى بةخَير هـاتنى هـةموو وةزيـرة بـةِرَيزةكان دةكـةم، لةِراسـتيدا ئـةم دياردةيـةى ئَيمـة دةيبيـنني لـة            
كوردستان، كوشـتنى ئافرةتـان شـتَيكى زؤر ناشـرينةو لَيدانـة لةسـومعةى كـوردو ئيسـالميش، مـن ئةمـة بـة            

من و سايتةكان بةِراستى شَيوازَيكى زؤر خراث بةكار دَينن، بؤ ئةوةيانة سـومعةى كـوردى   كارَيكى خراث ئةزا
ثَي ناشرين بكةن لةطةَل ئيسالميش، من ئةوة ئةلَيم ئيسالم لةم دياردةية دوورة، ئيسالميش بـةم دياردةيـة   

ةَلك ئةكوذرَيت ئافرةت رازى نيية، ئيال لة هةندَيك حاَلةت نةبَيت، قانونى، شةرع قانونى بؤ داناوة، ضؤن خ
بَيت، يان ثياو، بة هةموو شَيوةيةك ئيسالم رازى نيية بة كوشتنى مرؤظ، ضـونكة ئيسـالم رَيزَيكـى تايبـةتى     
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لة ئافرةت ناوة، جيـاوازى ئـافرةت و ثيـاو لـةناو ئـاينى ثـريؤزى ئيسـالمدا نييـة، بـؤ منوونـة خـوداى طـةورة             
وةكـو حورمـةتى طـرياوة لـةناو ئـاينى ئيسـالم، بـةآلم  ئَيمـة         ئافرةت وةكو ثياو حيساب كراوة، : دةفةرمووَيت

ثَيوستة بة دواى حلوىل كَيشةكان دابضني، لَيرة زؤربةى ذنان ئيشارةتيان كرد بـؤ وةزيرانـى بـةِرَيز كـة دةور     
ببينن، يان دةوريان نيية، ثَيم واية ثيشةكةى ئةطةِرَيتةوة،  ئَيمة حلولَيكى تايبةتى ضؤن ثَيش لـةو ديـاردة   

شرينانة بطرين زياتر سومعةمان ثَى نةشكَيت، من سوثاسى وةزيرى ناوخؤ كـاك كـةريم ئةكـةم، كـة باسـى      نا
وةزيرى ئةوقايف كرد، من خؤم رةئيم وابوو كة بانطهَيشتى وةزيـرى ئـةوقاف بكرَيـت، بـؤ ئـةوةى لـة رَيطـةى        

شـادَيك نييـة، بـؤ هـةموو     ئيعالمى خةتيبةكان رؤذانة  لةناو هةموو مزطةوتةكان شَيوازيك بـؤ  تةجيـ ، ئري  
 .كوردستان بةكار بَيت

ــان لةطــةَل رَيزمــدا، دةورةكــةى كــة     / دووةمــني ــلبيةكةى يــةكَيتى ئافرةت ــارة س ــت بــؤ ك ئــةوةى دةور دةبينَي
ثَيويستة، هيض وةعيةكى نيية، ئةو ئريشادةى نيية ئريشادى ئافرةتةكة بكات، بؤ ئةوةى كـة خـؤى بثـارَيزى،    

، كةواتــة ئَيمــة بةشــَيوازَيك (الــدين النــاموس)نكة ثَيغةمبــةر ئةفــةرمووَيت نامووســى خــؤى بثارَيزَيــت، ضــو
دميوكراتيةت بـزانني، دةمانـةوَيت بـة كـاتَيكى زوو ضـاو لـة ئـةوروثا بكةينـةوة، ئةمـةش جـةنابى سـةرؤكى            

 .ثةرلةمان، ثَيم وابَى هَيشتا زووة، ثَيم باشة وردة وردة بؤ مةسةلةكة بضني، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكى

زؤر سوثاس، دوو دةقيقةكةت تةواو بوو،  قةيدي ناكا، زؤر سوثاست دةكـةم قسـةكانت زؤر بـةجَى بـوو، زؤر     
 .مةمنوومن لة ثَيشةكيدا ومت موقدميةى تَيدا نةبَى، ئاخري قةيدي ناكات، مامؤستا سةعدةدين فةرموو

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

لـة قســةكانى وةزيــرى دادو  وةزيــرى نــاوخؤ وا دةركــةوت كـة ثرســياري ئامارةكــان دةكــةن، ئةطــةر يــةك ذن   
بكوذرَيت بةسة لـة بـؤ ئـةوةى كـة تـةحقيق بكرَيـت و كـة زةجـةى طـةورةى لةسـةر دروسـت بكرَيـت، ئةمـة              

 ى خؤمـان، لـة نـاو   هةندَيك شت هةية دةبَى واقيع تةماشا بكةين، واقيع وةكو واقيعى خؤمان، واقيعى كؤمةَل
ئةَلَين عةيبة، كـة طـوترا عةيبـة، عـةيب و عـار دَيتـة طـؤِرَى، شـتى وا          كؤمةَلطاى خؤمان وشةيةك هةية ثَيي

دروست بوو ئةو شتة بة ثَيشنيارى من بة دانيشتنَيك و دانيشتنَيكى تر كؤتايى ثَي نايةت، يان ضؤن قانونى 
بؤ دةر بَيت تاكو لَيرة لة  يىَ  قانونَيكى زؤر موشدةدئريهاب بة كوشتنى قاتيل عيالجى نةكرا، ئةمةش دةب

ــت، تــاكو بةســةدان ئــافرةت نــةكوذرَيت و خــوَينى بــةفريؤ      ثةرلــةمانى كوردســتان عيالجــى ئــةم شــتة بكرَي
نةِرواتن، جا جةنابى سةرؤك ثةرلةمان با ئةو حاَلةتانةى هةية، ئَيستا يةك يةك ضارةسةرى بكةين، ثةجنـة  

نرَيت، لةسةر قةزيةى خيانةت بَينت، خيانةتَيكى زةوجى بَينت، يان ئةوةية كة عـةيب  لةسةر حاَلةتةكان داب
و عارَيكى طةورة بنَيتةوة، ذنةك شةوَى لةطةَل ثياوَيك بنوَينت و عةيبةك بهَينَيتة سـةر خَيزانةكـةى، ئةمـة    

يانـة لـة بـري ناكـات،     كَيشةكة نابَيـنت ضاو ثؤشى لَيبكرَينت، ضـونكة كؤمةَلطـةى ئَيمـةى وا بـةزوويي ئـةو قةز     
 .ئةوة دةبَيت عيالج بكرَيت، ئةوة دةبَيت دةسس لةسةر دابنرَيت و لةطةَل رَيزمدا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك جةمال فةرموو

 :بةِرَيز مجال حممد قاسم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ني هؤي لَيشـاوي لةشيترؤشـي و   دةست نيشان كرد/ من ضةند ثرسيارَيكم هةية لة وةزيرة بةِرَيزةكان، يةكةم
 .بازرطاني كردن بة ذنانةوة، ضارةسةر كردن باشرت نيية لة رَيطة طرتن لَيي

باشرت نيية ئةو شوَينانةي كـة ئـافرةتي لـَي داَلـدة دةدرَيـت سةرثةرشـس بكرَيـت لـة اليـةن ثسـثؤري           / دووةم
 .ئافرةتةوة

 .ةو شوَينانة دةكةن، زؤر سوثاسئايا وةزيرة بةِرَيزةكان تا ض رادةيةك هاوكاري ئ/ سَييةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكانت بـةجَين، بـةاَلم ثرسـيارةكة بـؤ وةزيرةكـة ديـاري بكرَيـت بـؤ كـام وةزيـرة، ضـونكة هـةر يةكـة              
 .مةسئوولن لة بةشَيك لةو ثرسيارانة، كاك باثري كامةال فةرموو

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

ديارة ثرسيارةكاني كة من دةمويست بيانكةم، زؤربةيان باسيان كـرد، تـةنها ثرسـيارَيكم ئاراسـتةي وةزيـري      
نـاوخؤ و وةزيــري كاروبـاري كؤمةاَليةتيــة، ئـةوةي ديــاردةي لةشيترؤشـي كــة هةيـة، ديــارة كؤمةَلطـةي ئَيمــة       

تـةوة لـة كؤمـةَلطا جيـا بكرَيتـةوة،      تةقةبولي ئةوة ناكات، ئايا ضةند رَيطة طرياوة، ضةنديش رَيطـة جيـا بكريَ  
شــتَيكة بــووني هةيــة، واقيعَيكــة بــووني هةيــة، تــا ضــةند ئــةوة دةكرَيــت، ئــةوةي تــر مــن دةمــةوَيت روون    
كردنةوةيةك بدةم، ئةطةر رَيطة بدةن، ئةويش ئةوةية ئةو كَيشةيةي كـة باسـي دةكـةن كَيشـةي ذنـان، ئـةوة       

ةلتورةوة، ئَيمـة دةزانـني وَيـِراي ئـةوةي كـة ثَيشـكةوتنَيكي       مَيذوويةكي ريشوويي هةية، سةرضاوةيةكة لة كـ 
باشـيش تـا رادةيــةك لـة كؤمـةَلطاي ئَيمــةدا هـةبووة، بـةاَلم لةطــةَل ئـةوةش ئـةو رادة ثَيشــكةوتنة نييـة، كــة          
شؤِرشي زانياريةكان و ثةيوةنديية خَيراييةكان بَيت، ئةوةش بوونة بة كؤمةَلَيك طرفت و كؤمةَلَيك كَيشةي 

يةتي لَي كةوتؤتةوة، دةكرَيت ئةو كَيشةية ئَيمة تةسنييتي بكةين بة دوو شَيوة، كَيشةيةك ثةيوةندي كؤمةاَل
بة دةسةاَلتةوة هةية، بةشَيكيشيان ثةيوةندي بة كؤمةَلطاوة هةية، كؤمةَلطا ئةوةي سةرضاوةي لة كةلتورةوة 

ةاَلتي تةشــريعي هةيـة، دةســةاَلتي  وةرطرتـووة، ئَيمـةش بةشــَيكني لـةو كؤمةَلطايـة، لــةناو دةسةاَلتيشـدا دةسـ      
تةنيتيزي هةية، ئَيمة رَيطة ضارةيةك دانني بة ياسايةك بؤ رَيطة طرتن لةو دياردةيـة و ضاودَيريشـي بكـةين    
بؤ جـَي بـةجَي كردنـي، مـن ثـَيم وايـة ئـةوةي بـؤ ضارةسـةر كردنـي ئَيسـتاي ثَيويسـتة، بـة ثةلـة ئاليـةتَيك                

ؤ دةكرَيت بةشَيك لة ثؤليس تايبةت بَيت بة بةدواداضـووني كَيشـةي   دابنرَيت، بةتايبةتي لة وةزارةتي ناوخ
ذن كوشنت لة كؤمةَلطادا، بةاَلم لةناو كؤمةَلطاشدا دةكرَيت، مةسةلةي كوشتين ذنان دةكرَيت بة دوو بةشةوة، 
بةشَيكيان خؤيانن، كة سةرضاوةي خودي ذن خؤي دةكوذَيت، يةكَيكيشيان كة ذن دةكوذرَيت، ئـةوةي كـة ذن   
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ةكوذرَيت دةكرَيت بة رَيطةو شوَيين ياسايي ضارةسـةر بكرَيـت و رَيطـةي لـَي بطريَيـت، ئـةوةي كـة ذن خـؤي         د
دةكوذَيت، ثةيوةندي بـة وشـياري ذنـةوة هةيـة، دةكرَيـت لـة رَيطـةي بةرنامـةي ثةروةردةييـةوة بةتايبـةتي           

ــؤ      ــاوة مس ــةي ياس ــة رَيط ــاتر ل ــت زي ــش دةكرَي ــي دادي ــةي وةزارةت ــة رَيط ــةروةردةو، ل ــةكاني  ث ــي ماف طةر كردن
ئازاديةكان بةتايبةتي ئازادي تاك، دةكرَيت ئَيمة لَيرة بِرياري لةسـةر بـدةين و بكرَيتـة ياسـاو وةزارةتـي داد      

 .جَي بةجَيي بكات و دةزطا ثةيوةنديدارةكان بؤ جَي بةجَي كردني بةدوايدا بضن، سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك دكتؤر نوري فةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةمان و روون          ــداماني ثةرل ــي زؤري ئةن ــةي بةش ــان و وت ــايف ئافرةت ــة م ــردن ل ــؤكي ك ــةي داك ــؤرتي ليذن راث
كردنةوةي جةنابي وةزيرةكان، ئاماذةي تَيدا كرا بوو بؤ هؤيةكاني ئـةم دياردةيـة، هـةموويان راسـنت، بـةاَلم      

ةاَليةتييـة، خَياليةتيـة ديـاردةي دةسـةاَلتي ثيـاو سـاالرييية، لَيـرةدا رؤَلـي ثيـاواني ئـايين           هؤي سةرةكي كؤم
طةلَيك طرنطة بؤ ريسوا كردني ئةم دياردةية، وةكو منوونةش من ئامـاذة بـؤ ئـةم ديـاردة دةكـةم لـة واَلتـاني        

، بةاَلم ئةم دياردةية كةمرتة، كةنداودا، كة لة رووي كؤمةاَليةتيةوة لة كؤمةَلطاي ئَيمة طةلَيك دواكةوتووترن
هؤيةكةشي ئةوةية كةوا لة كاتي روودانـي كـارَيكي وادا ذن و ثيـاو لـة يـةك جيـا ببنـةوة، يـان هـةوَل دةدةن          
كضةكة بة شوو بدةن، بؤية دةَلَيم ثَيويستة ئةو هةموو وةزارةتانة، بةتايبةتي وةزارةتي ئـةوقاف، وةزارةتـي   

ةتي مايف مرؤظ، هي ئافرةتان و ناوخؤ هةموو ثَيكةوة كار بكـةن و هاوكـاري   داد، وةزارةتي كؤمةاَليةتي، وةزار
بكةن بؤ ضارةسةر كردني ئةم كَيشةية، ثرسـيارةكةم تـةنيا ئةوةيـة ئايـا تـاكو ئَيسـتا ثَيكـةوة كـارَيكي وايـان          

سـوا كردنـي   كردووة؟ ئايا نيازيان هةية ثَيكةوة دابنيشن و بةرنامةيةكي هاوكار دابِرَيذن، بؤ نةهَيشـنت و ري 
 .ئةم دياردةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك مةال ئةنوةر فةرموو

 :بةِرَيز مال انور حممد غيتور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ســةرةتا دةستخؤشــي لــة ســةرؤكايةتي دةكــةين و دةستخؤشــي لــة ليذنــةي داكــؤكي كردنــي ئافرةتــان و ذنــان  
لسةية، ئةوة كارَيكي زؤر ثريؤزة، دييتاع كردن لة خوَيين مرؤظ بـة طشـس بـةبَي    دةكةين، بؤ سازداني ئةو جة

من قتل نفسا  بغدري نفدس او فسداد يف االرض فكأقدا قتدل      )ئةوةي جياي بكةيتةوة، ضونكة باس باسي مرؤظة 
ون ، باس لة باسي نةفسة بةبَي ئيعتيباراتي عةقيدةيي و جنسـي، ئـةوةي كـة ثَيويسـس بـة رو     (الناس مجيعا 

كردنــةوة هةيــة، هــةموومان دةزانــني كــة ئَيســتا باســي دةكــةين ئيســالم وةكــو مةنهــةج جيايــة لةطــةَل ئــةو   
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ــةر           ــة بةس ــةكي زاَل ــةروةها خَيل ــة، ه ــَيكي زؤري عورفيي ــةَلطادا، بةش ــاو كؤم ــة ن ــرَينت ل ــوكةوتةي دةك هةَلس
م، ئةوةي هـةر بـاس لـة    واقيعةكةدا، ثَيويسس بة رؤشن كردنةوة هةية، من ئةوةي حةز دةكةم عةرزتان بكة

باسي كوشتين ئافرةتة، لةوانةية ثياويش دةسس هةبَيت لةو جةرميةيةدا، بةهؤي بوون بة سـةبةبي ئـةوةي   
كة ئافرةتةكة بكوذرَيت، يةعين هةر ئةوة نيية ئافرةتةكة خؤي دةسس هةبَيت لة قةزيةكةدا، ئةويش هـةر  

لـة وةزارةتـةكان وةزيـرة بـةِرَيزةكان كـة لَيـرةن،       سةبةب و هؤكارة لة جةرميةكـة، مـن ثـَيم ضـاكة هـةروةكو      
ئةسَل وا بوو وةزيري ئةوقافيش وةكو جةنابي وةزيـر باسـيان كـرد لَيـرة بوايـة، ضـونكة ئـةوة مةوزوعةكـة         
بوعــدَيكي ديــين هةيــة، ئــةوة كَيشــةي ئَيمةيــة، مــن ثرســيار دةكــةم لَيــرة، ئَيمــة ضــؤن بتــوانني نــةقل بــة      

حاَلةتَيكي تةقليدي و عةشائريي بؤ حاَلةتَيكي ياسايي، ثرسـيارم لـة وةزيـرة    كؤمةَلطايةكةمان بكةين لة هةر 
بةِرَيزةكان هةية، هةموو وةزارةتَيك بةشي ئيعالمي هةية، ئةو هةموو تةلةفزيؤنـة بةتايبـةتي تةلـةفزيؤني    

ةكي هةرَيم هةية، دةوري وةزيرة بةِرَيزةكان ضية بؤ رؤشن كردنةوةي دةوري خؤيان تـا خـةَلك فَيـرة وةعيـ    
ياسايي بَيت، ئايا ناكرَيت هةفتةي جارَيك وةزيرَيـك بـانط بكرَيـت، تـاكو بـاس لـة مـةهامي وةزارةتـي خـؤي          
بكات، كؤمةَلطا ئاطادار بكاتةوة لةوةي كة دةتوانَيت ثةيوةندي بكات و، خةَلكَيك كة كَيشةي هةيـة لـة دةسـت    

ردي، موشـكيلةي هةيـة حمـامي بطرَيـت،     حاَلةتي ياسايي، وةكو باس كرا ئافرةت موشكيلةي هةية لةطـةَل ميَـ  
يان شتَيك بكاتن، بةاَلم ساَلَيكي ثَي دةضَيت لة مةسةلةكةدا خؤي تووشي كوشـنت و ئةوانـة دةبَيتـةوة، بؤيـة     
ثَيشنيارم ئةوةيةو داوا دةكةم لة وةزيرة بةِرَيزةكان وةزارةتي خؤيـان لـة رووي ئيعالمـةوة تـةفعيل بكـةن و      

 .َيوة بكةن، زؤر سوثاسبتوانن خةَلك ثةيوةنديان ث
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك بةكر فةرموو
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئـــةو ئةندامـــة بةِرَيزانـــةي ثةرلـــةمان ديـــارة زؤر لـــةو ثرســـيارانةيان كـــرد، مـــن ثَيشـــنيار زيـــاتر بكـــةم،    

ر فراوانــةو زؤر طةشــةي كــردووة، دياردةيــةكي زؤر ثَيشــنيارةكةش ئــةوة بــوو ئــةو زاهريةيــة زاهريةيــةكي زؤ
خراثة، لةبةر ئةوة بِروا ناكةم بـة جةلسـةيةكي ثةرلـةمان بتـوانني ضارةسـةري ئـةو كَيشـةية بكـةين، بؤيـة          
كردني كؤنيترانسَيك كة هةموو ئةو كةسانةي ثةيوةنديـدارن بـةو مةسـةلةيةوة، هـةروةكو ئـةو برادةرانـةي       

ةكان و سةنتةرةكاني ئافرةتان و جطة لةوةي كؤمةَلَيك رووناكبريي طةلةكةمان باسيان كرد كة وةزيرة بةِرَيز
بةشداري بكةن لةو كؤنيترانسة بؤ دؤزينةوةي ضارةسةر كردني ئةو كَيشةية، ضونكة كَيشةيةكي قولة، يـةك  

وة شس تر لةالم طرنطة ئةوةية كة هَيزةكاني ثَيشمةرطةو ئاسايش و شورتة بةِراسس كةم تةرخـةميان كـردو  
لة بة طذ داضوونةوةي ئةو دياردةية، ضونكة ئةويش مةسةلةكة ئةطةر ضري بكةينةوة مةسـةلةي شـةرةفة،   
مةسةلةي شةرةفيش لة لةشيترؤشي، يان لة عيالقاتي عاتييتيةوة دَيت، يان تَير كردني هةوةسي طةجنايةتي، 

تـر بةطشـت ئـةو دياردةيـة     ئينجا بةنيسبةت هَيزةكاني ئاسـايش و شـورتة، دةبَيـت زؤر زيـاتر و زؤر جـددي      
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بضنةوة، ئةويش لـة رَيطـةي ئـةوةي كـة ئاسـانكاري بـؤ ئةوانـةي كـة لةشيترؤشـي دةكـةن، نـةكرَيت، دووهـةم             
تَيكةاَلو كردني لةشيترؤشةكان كة خةَلكي تـري ثـَي ئـالودة دةبَيـت، بـةثَيي ئـةو ديراسـانةي كـة كـراوة، ئـةو           

ليلي لةسـةر ئـةو مةسـةلةية زيـاتر فـراوان بـووني       راثؤرتانةي باَلو كراوةتةوةو ديراسـةي تـةحقيقي و تـةح   
 .زاهريةي لةشيترؤشي لة ئالودة بووني خةَلكي تردا لةناو زيندانةكاني خؤماندا، زؤر سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك شَيخ ئةدهةم بارزاني فةرموو

 :بارزاني امحد عثمان ادهم بةِرَيز
 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

سوثاس بؤ ئةو دةرفةتَي، تكايـة ئةطـةر مـن ضـةند سـانييةك زَيـدة بـةردان بـة حةفتـة لـة ثةرلـةمان حـازر             
نةبووم، ئةطةر يـةك دوو دةقيقـة وةخـت بدةيـة مـن، مـن مـةمنون دةمب بـة ئيجازةيـا هـةمي برايـةت مـين             

 .ثةرلةمانَي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت ةةيـن، ئةوةلـةن بـةخَير بَييـةوة، ئينشـائةَلاَل كوِرةكةشـت سـةالم       لةجياتي ئةنداماني ثةرلةمان رَيطـاي دةد 
دةبَينت، لةبةر نةخؤشي كوِرةكةت ئةو ضةند مانطةي غايب بووي، ئينشائةَلال بة سةالمس هاتيةوة، ئةويش 

 .ت دةبَينت، دةقيقةيةكيش بؤ جةنابت زياتر، فةرمووةسةاَلم
 :بارزاني امحد عثمان ادهم بةِرَيز

 .كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ
سوثاس بؤ جةنابَيتة، سوثاس بـؤ برايَيـت بـةِرَيز، لةِراسـتيدا لةسـةر ئـةو بابةتـةي، مـن حـةز كـر هةنـدَيك            
بؤضووني خؤ بةو شكلةي بؤ جةنابَيتةو براَيتة بةِرَيز ديار بكةم، ئةويش ئةوةية بؤضوونا من موشـكيلةمة  

دان نيية بـة تـةنَي، يـان نـةزةرا هةنـدةك بـرادةرا       ضؤن كار كردني وةزارةتا ناوخؤ، يان داد، يان مرؤظايةتي 
بةحسَي وةزيرَي ئةوقايف كرد، كة دةبَيـت ئامـادة بوايـة، راسـتة ئامـادة بـووني ئـةويش زةرورييـة، لَيـرة مـن           
نةظَينت ئةز لة نةزرةكا شةرعي، يان لة دووي هةندةك ياسايَي نَيو نةتـةوةيي بـؤ ئـةو مةوزوعـة بضـن، ئـةز       

ئةم هةمي مةوزوعة بةرثرسـيارين، ض قوةتـا تـةنيتيزي بـَينت لـة كوردسـتانَيدا، ض قوةتـا        لَيرةدا بؤت دبَيذم، 
تةشريعي بَينت لة كوردستانَيدا، ض قوةتا دادوةري بَينت لة كوردستانَيدا، ض سوَلتة ضاري راطةياندن بَينت لـة  

تـة ثـَيش، يـان هـةر     كوردستانَيدا، ئةم هةمي لةم مةوزوعادا بةرثرسيارين، ضونكي هةر مـةوزوعَيكي كـو ديَ  
طؤِرانكاريةكا ناظ كؤمةَلطايةكـدا، بَيشـك ثَيويسـس، يـان هةنـدةك ئامادةكاريـا هـةي، ئـةظا ئامـادة كاريـة بـةض            
ــة         ــؤِرييَن ل ــاش ط ــةي ث ــةو مةوزوع ــؤ ئ ــت، ب ــارة دةوَي ــةرتيبات و دووب ــك و ت ــان رَي ــرن، ديس ــة ك ــكلَيك دَين ش

دا، 0223نَي، يان ثاش طؤِرينا رذَيمـا بـةعس لـة سـاَلَي     لة كوردستا 1111كوردستانَيدا، ثاش راثةرينا ساَلَي 
ــةرةو       ــتان ب ــة كوردس ــتانَي، ك ــَيت كوردس ــةمي بةرثرس ــةعيا ه ــتانَي س ــةمانَي كوردس ــدنا ثةرل ــاش دامةزران ث
دةوَلةتَيكا، موئةسةساتي بضَيت و، ئَيك لة خاَلَيت ظَي دةوَلـةتا موئةسةسـاتي، يـان حكومـةتَيكا موئةسةسـاتي      
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يية، ئازادي بة هةموو رةنطي خؤوة، ئَيك لة رةنطا ئازادي بـؤ ذنَيشـة، ئـازادي بـؤ مرؤظيـة،      بؤ ضوونامة ئازاد
ي ذن بن، با %(25)ذن بن، با لة ثةرلةمانَي لة %( 05)ئةز لطةل رَيذةي وي دانيمة، كة بَيت لة ثةرلةمانَيدا 

خـؤ ببـيين، بـةَلَي لَيـرة كـة       لة حكومةتَيدا سةد لة سةد ذن بن، ئةظة وةكي واقيعَيكي ئةطةر ذنا كورد دةورا
بةحسي ئازاديا دَيتة كرن، طةلـةك جـار ئازاديـا بةشـَيوةيةكي ثَيضـةوانةية بـةحس كـرن، خـةَلكَيك تةسـةور          
دكات، ئةطةر كضكة خؤ هاندا كة بة روتي بَيتة سةرجادة، ئةظةية ئازادي، ئةطةر كضةكة بةرووتي بَيتة سةر 

دةرةجـة ئَيـك ظـي مةملةكةتةيـدا، ئةطـةر ئامـادة بـن و حازريـا          جادة با بَيتة سةر جادةش، بةاَلم بةرثرسـي 
نةفسي هةبَيت، كة طشس برووتي بَيتة سةر جادة بَيت يَيت حازريةت بن، كة كضي واش ثَيويستة بَينة سةر 
جادة، هَيندي مرؤظ دي ئيديعاية ئازادية بة شكلةكي تر دروست بي، ئةطةر لَيـرة ئَيمـة ثَييـان هةسـتني بـة      

كادميي بةحسَي بَيمة سةرَي و ديراسةتي بكةين، دَي بةحسَي ئـازادي كـض دةكـةين، كـض ئـازاد بـَي       شكلةكي ئة
هةر كارَيك بكات، ئايـا ئةمـة ثَيضـةوانةي ئـةو تةوجيهاتـة دايـك و بابـة، ئـةم تـةوجيها بـاب و بـراو خـزم و             

ارةكـة هـَين دةبـي تـَي     كةسوكارَيت ظَي كضة بكةين، ئةطةر هاتوو كضي ئَيـوة بـوو، هـةر كارةكـا ضـوو دةرَي، ك     
بطةن، دةبي بزانن، هَين دةبي تةحةمولي ئةو وةزعة بكةين، بة رةئيا من ئيديعا، يان بؤضـووني ئـازاديَيش،   

 .ئةمة بة شكلةكي ئةكادميي ناكةين، زؤر سوثاس، ضي تر وةخَس ناطرم، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خاتوو سةبِرية فةرموو

 :بةِرَيز صربية غيتار امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةِراستيدا عادةتةن لة هةر شوَينَيك شتَيك بووة، حاَلةتَيكي زاهرية لة وةختةكي زةمةنيشدا دنيـاي طرتـةوة،   
ــولي و       ــَيوازَيكي مش ــيارةكامن بةش ــن ثرس ــة م ــت، بؤي ــدا بكرَي ــةي لةطةَل ــةواريل مامةَل ــةتَيكي ت ــتة حاَل ثَيويس

ريش دةطرَيتــةوة، يــةكَيك لةوانــة ئةمــةي كــة ئَيســتا بؤتــة ديــاردةو    كؤمــةَلَيك وةزارةتــي ثةيوةنديــداري تــ 
ثَيويسس بـة حاَلـةتي تـةواريل هةيـة، هةَلمـةتي ضاكسـازي ئـةم وةزارةتـة ثةيوةنديدارانـة ضـية؟ لـة بـواري             
راطةياندن، ثةروةردة، كؤمةاَليةتي، لةسةر خاَلَيك دةوةستني، ئَيمة هةموومان بةتايبةتي ئَيمـةي ذنـاني نـاو    

َلطاي كوردستاني قؤناغي باس كردني مايف ذنـة، كاتَيـك كـة مـاف ثَيشـَيل كـراوة، ئةركـةكان لـة وةخـس          كؤمة
خؤي زياد لة حـةد كـراوة، مـادام ئَيسـتا قؤناغَيكـة زيـاتر بـاس لـة مـاف دةكرَيـت، ئةطـةر كـؤنرتؤَل كـردن و              

 .ري وشياري زؤر زةرورةرَيكخستنَيكي لةطةَلدا نةبَيت، حاَلةتَيكي ناتةبيعي دروست دةبَيت، بؤية بوا
ئةم وةزارةتة ثةيوةنديدارانة ضـيان كـردووة لـة بـواري لَيكؤَلينـةوةي مةيـداني ئـةم كَيشـانةو         / خاَلي دووةم

كؤكردنةوةي ئاماري دةقيق و ورد، كة بةداخةوة تاكو ئَيستا ئَيمة ضةند شـوَين رؤيشـتووين ئامارةكـان لَيـك     
ينةوةي كؤمةاَليةتي لـةنَيوان كؤمـةَلطادا زؤر الوازة، كـة ثَيويسـتة     ناضن و جياوازي لةنيوانياندا هةية، لَيكؤَل

 .زياتر بكرَيت
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كار كردن لةسةر شوَينة دوورة دةستةكان، ئَيمة دائيم وةكو ذنان طلةييمان لةوة داية كـؤنطرةو  / خاَلي سَيةم
ياردةيـة لـة شـوَينة    كؤنيترانس و وؤرك شؤثةكان لة شارة طةورةكان دةكرَيـت، بـةاَلم بةِراسـس زؤرَيـك لـةم د     

 .دوورةكانن و لة شاروضكةو الدَييةكان روو دةدةن، ثَيويستة ئةم وةزارةتانة ثالني تايبةتيان هةبَيت
وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان ضي دةكةن، يةعين لة سـةعاتي روودانـي شـتا بةدةمـةوة بـووني بـؤ       / خاَلَيكي تر

اسـس دياردةيـةكي دزَيـوة ئافرةتةكـة لَيـي قـةوماوة       منوونة ئةوةي كة دكتؤرة شوكرية ئاماذةي ثَي كـرد، بةرِ 
 .دةضَيتة اليةنَيكي ضاكسازي، لةوَي جارَيكي تر تووشي دةيان هةَلةي طةورة دةبَيت

تةنزيم كردني تةكنةلؤجياي نوَي لة ناو موجتةمةعي ئَيمة، بةِراسس ئَيمة جارَيكي تر ئةطةر / ئاخري خاَلم
ةَلة تَيدةطةين، ئازادي لة هةموو دنيادا كؤنرتؤَل و تةنزيم و رَيكخستين وريا نةبني، خةريكة لة ئازادي بة ه

خؤي هةية، بةاَلم لة الي ئَيمة تَيطةيشنت لة ئـازادي واتـا رةهـائي، يـةعين لةسةرتانسـةري دنيـا بـِروا ناكـةم         
مارَيـك كـرا   ئةنتةرنَيت رةها بَيت، كة ئةمِرؤ لة كوردستاندا رةهاية لةبـةر دةسـس طةجنةكانـدا، دوا قسـةم ئا    

ي قوتابياني زانكـؤ بـؤ شـتة جنسـيةكان لةطـةَل رَيزمـدا ئةنتـةرنَيت        %(16)بوو لة سلَيماني لة ناو زانكؤ لة 
 .ي بؤ بواري زانسس و عيلمي بةكاري دةهَينن، سوثاس%(11)بةكار دةهَينن لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حاتةم فةرموو

 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن
 .سةرؤكي ئةجنومةن بةِرَيز

من ضةند خاَلَيكم لةال كؤ ببؤوةو ثرسيار بوو بيكةم، بةاَلم ديار بوو برادةرة ئةندام ثةرلةمانةكان كرديـان،  
 .من نامةوَي دووبارةي بكةمةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دوا كةس قسة دةكات كاك عومسان فةرموو

 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

لةِراستيدا لـةو جةلسـةية كـة باسـي كوشـتين ئـافرةت دةكـات، باسـَيكي زؤر طةورةيـة، بـةاَلم خـةَلت كـردن و             
تَيكةَل كردن، كة جاري وا هةية لة راطةياندنةكان، يان لةهةندَي تةسرحيات خةَلك دةيبيسَس، وةكو تـاكَيكي  

باس لـة نـامووس ثةرسـس، يـان كـة باسـي غةسـلوعار دةكـات،         كورد لةم واَلتةدا مةحزون دةبَيت، بةتايبةتي 
لةِراســتيدا عــار ئــةو شــتةية كــة كؤمــةَلطا رادةطرَيــت، نــامووس و شــةرةف ئةوةيــة كــة مــةحكمرتين حاَلــةتي 
ثةيوةنديدارة كؤمةاَليةتيةكان راطر دةكات، ضـةند ثرسـيارَيك لـة وةزارةتـي رؤشـنبريي كـة بةداخـةوة لَيـرة         

وخؤ و كؤمةاَليةتي دةكةم كة لَيرة حزوريان هةية، ئايا وةزارةتي ناوخؤ ض ثالنَيكي بـؤ  نيية، لة وةزارةتي نا
ئَيستا و ئايندةدا هةية، بؤ دةست بةسةر داطرتين، ياخود كؤنرتؤَل كردني ئـةو بانـدة لةشيترؤشـانةي كـة لـة      

مةاَليــةتيش ض بانــدةكاني تريؤريســت زيــاني طــةورةتريان بــؤ كؤمــةَلطاي كوردةوارميــان هةيــة، وةزارةتــي كؤ   
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ثالنَيكيان بؤ ئَيستاو ئايندة هةية، هؤشياري كؤمةاَليـةتي و هاوزةمـان لةطـةَل رَيـز طـرتن بـؤ بـةها بااَلكـاني         
كؤمةَلطةي كوردةوارميان، ئةو قييةمة عوليايةي كة لة ناو كوردةواري و كؤمةَلطةي كوردسـتان بةطشـس، كـة    

ثالنَيكــي هةيــة بــؤ ئــةوةي ئــةو قييةمــة عوليايــةي تَيــك  رَيــز لــَيطرياوة بةدرَيــذايي مَيــذووي كوردســتان، ض 
نةشكَينرَيت، ضونكة زؤر جاران ئةوة طرفت دروست دةكاتن بةداخةوة، وةزارةتـي كؤمةاَليـةتي ض ثالنَيكيـان    
هةية بؤ طةجنان، بؤ ثرؤسةي هاوسةرطريي، يان ض كار ئاسانيةكيان هةية، ض بةرنامةيـةكيان هةيـة لـة دواي    

ةي هــةرَيمي كوردســتان لــة ثةرلــةمان ئينشــائةَلاَل لــة نــزيكرتين وةقتــدا، ض بةرنامــةو ئيقــرار كردنــي بودجــ
ــةي         ــة ثرؤس ــةوةي ب ــؤ ئ ــةن، ب ــتان بك ــةجناني كوردس ــؤ ط ــاني ب ــار ئاس ــةوا ك ــةوةي ك ــؤ ئ ــة، ب ــان هةي ثالنَيكي
ــة       ــةوة ك ــاالرييان، بةداخ ــرؤظ س ــيةتي م ــةت و شةخص ــس و حورم ــارَيزن، تةندروس ــان بث ــةرطريي خؤي هاوس

ئةوقاف لَيرة نيية، لةِراستيدا ئةطةر لَيرة بوايـة ئـةو ثرسـيارةم لـَي دةكـرد، تـا كـوَي ثشـتطريي لـة           وةزارةتي
خةتيبة دَلسؤزو مةال دَلسـؤزةكاني كوردسـتان دةكـةن بـةهاوكاري لةطـةَل وةزارةتـي تةندروسـس و نـاوخؤ و         

كي كؤمةاَليةتي و ئـايين و  وةزارةتي كؤمةاَليةتي و وةزارةتة مةعنيةكان، بؤ ئةوةي بة جددي يةعين وةعية
ديين لةناو كؤمةَلطادا بةجؤرَيك باَلو بكةنةوة، سورةتي نور كة بةِراسـس نـورو رؤشـنايية بـؤ ئينسـانَيك كـة       
تَيي بطات و لَيي حاَلي بَيت تَيي دةطات، كة ض حةسانةتَيك و ثاسةوانيةك بؤ ثاراستين شةخسـيةتي ئـافرةت   

والدذين يرمدون احملصدنات ثدم مل     )دراوةو باسي كراوة بة دةرةجة يةك  لة ئيسالمداو لة قوِرئاندا قةراري بؤ
، هـةروةها  (يأتوا بها اربعة شهداء فأجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلدوا هلدم شدهادة ابددا، واولئدك هدم الفاسدقون       

 .مامؤستايان بة كوردي باسيان كرد، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يارانةي كران زؤربةيان ثرسياري بةجَي بوون، ئةم دانيشتنة دانيشتنَيكي زؤر طرنطة، زؤر سوثاس، ئةو ثرس
لةبةر ئـةوة داواي لَيبـوردن دةكـةم، ئـةو وةزيـرة بةِرَيزانـة ئـيش و كارةكـاني خؤيـان جَيهشـتووة، سـةبريان            

ن دةكةينــةوة هــةبَينت لةطةَلمانــدا، ثَيشــم وا نييــة وةكــو باســم كــرد دوا جةلســة بــَينت، جــارَيكي تــر داوايــا   
ئينشائةَلاَل لة خزمةتيان دةبني لَيرة، بؤ ئةوةي ئـةو مةسـةلةية تـا بتـوانني بنـرِبي بكـةين، داوا لـة وةزيـرة         
بةِرَيزةكان دةكةم وةاَلمي ثرسيارةكان بدةنةوة، سةرةتا كاك عومسان ثرسيارةكان زياتر ئاراسـتةي وةزارةتـي   

 .ناوخؤ كراوة، فةرموو كاك عومسان
 :ناوخؤ وةزيري/حممود حاجي عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جارَيكي تريش زؤر سوثاس بؤ ئةو كؤبوونةوة طرنط و ثَيويستة، يةكَيك لةو ثرسيارانةي كـة لـة وةزارةتـي    
ناوخؤ كراوة، ببورن ثـَيش وةاَلمـي ثرسـيارةكان دةمـةوَيت تـةوزحيَيك بـدةم، ئَيمـة كـة لةطـةَل كـاك كـةريم            

ةو كؤبوونةوةية، مـن وةاَلمـي ثرسـيارةكان دةدةمـةوة، ئةطـةر شـتَيك ثَيويسـت بـوو كـاك          سنجاري ئامادةين ل
كةريم سنجاري ئيزافةي دةكات، وةاَلمةكان تةواو دةكات، يةكَيك لةو ثرسيارانةي لة ئَيمـة كـراوة، ئايـا يـةك     

وضـةيةكةوة بـؤ   نةطرتنةوةي وةزارةتي ناوخؤ نةبؤتة هؤي ئةوةي كار بؤ هةَلهاتين هةندَي بكـوذي ذن لـة نا  
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ناوضةيةكي تر، ئةو وةزعةي كـة لـة كوردسـتاني خؤمانـدا هـةبووة، مةسـةلةي دوو ئيـدارةيي بـة وةزارةتـي          
ناوخؤشةوة بة تةئكيد بؤ ئةو مةجالة لة اليةن هةندَيك داواكراوةكان، لة اليـةن هةنـدَيك لـة تاوانبارانـةوة     

َيماني شـتَيك دةكـات بَيتـة هـةولَير، لـة هـةولَير       هةوَل دراوة ئةو وةزعة ئيستيغالل بكرَيت، كةسانَيك لة سـل 
ــةبووة، ذووري          ــان ه ــيقي بامش ــة تةنس ــةو مةجال ــةردوو وةزارةت ل ــةاَلم ه ــلَيماني، ب ــة س ــات دَيت ــتَيك دةك ش
عةمةليامتان هةية، بؤ ئةوةي ئةو جؤرة كةسانة نةتوانن ئيستييتادةي تةواو لةو حاَلةتة بكـةن، بـة تةئكيـد    

ت و، دامةزرانــدني وةزارةتَيكـي بــةهَيز دةبَيتـة مايــةي ئـةوةي كــؤنرتؤلي زؤر    يةكطرتنـةوةي هـةردوو وةزارة  
 .دياردةي سليب بكرَيت، كة ئةم دياردةية يةكَيكة لةو دياردانة

ثرسيارَيكي تر كة كراوة، ئايا بنكةكاني نةهَيشتين تاوان ضؤن مامةلة لةطةَل ئةو تاوانانة دةكةن، كة بكوذي 
ات بـة خـاوةني كةسـي كـوذراو، ديـارة تـةنها بنكـةكاني نةهَيشـتين تـاوان          ذن ديار نييـةو كةسـيش خـؤي ناكـ    

مةعين نني بةو ئيشة، بـةَلكو هـةموو مةركـةزةكاني ثـؤليس و بةِرَيوبةرايةتيـةكاني ثـؤليس ثةيوةنديـدارن        
بــةو مةســةلةية، وةك كارَيــك نييــة تــةنيا لــة ئيختيساســي بنكــةي نةهَيشــتين تــاوان بَيــت، بةِراســس ثَيشــرت  

بَلـَيم ئـةو مةسـئووليةتة لـةنَيوان داد و وةزارةتـي نـاوخؤ دابـةش ببـوو، ئَيمـة ثـاش ئـةوةي لةطـةَل              دةتوامن
جـــةنابي ســـةرؤكي حكومـــةت و جَيطـــري ســـةرؤكي حكومـــةت و هـــةموو وةزارةتـــة ثةيوةنديـــدارةكان          

كي كؤبوونةوةيةكمان كرد، يـةكَيك لـةو ثَيشـنيارانة ئةوةيـة كـة لةمـةودوا مةركـةزةكاني ثـؤليس بةشـَيوةية         
بـة  ( 06/6/0222)جددي و كتوثِر بؤيـان هةيـة تـةحريكي دةعـوا بكـةن، ئةجنومـةني وةزيـران لـة رؤذي         

نووســراوَيك ئــةوةي نــاردووة، كــة لةمــةودوا، ئَيمــةش ئــةو نووســراوةمان تــةعميم كــردووةو، كؤبوونــةوةي    
 .ارة هةسنتثَيويستمان لةطةَل هةموو كةسة ثةيوةنديدارةكاني ناو ثؤليس كردووة، بؤ ئةوةي بةو ك

ة ذنَيـك رووبـةِرووي مةترسـي    وةزارةتي ناوخؤ ضؤن مامةَلـة لةطـةَل ئـةو كَيشـانة دةكـات، كـ      /ثرسيارَيكي تر
دةبَيتةوة لة اليةن كةسـوكاريةوة، ئةمـة دةكرَيتـة دوو بـةش، بةشـَيكيان ذنـةكان خؤيـان راسـتةوخؤ          كوشنت

ئةوانةي كـة شـكايةت دةكـةن بـة تةنسـيق       دَين شكايةت دةكةن، بةشَيكي تريشيان نايانةوَيت شكايةت بكةن،
ئةطةر بزانن مةترسيةكة مةترسيةكي جـددي و طةورةيـة لةسـةر ذنةكـة، ئـةوة هـةوَل دةدةيـن لةطـةَل ئـةو          
خانانةي كة لة شارة جياجياكاندا هةن بيان بةينة ئةو جَيطايانةو، لةوَي بيـان حةوَينينـةوةو ئةوانـةش كـة     

 .سةر دةكرَيت، هةوَل دةدةين مةترسيةكة كةم بكةينةوة لةسةريانبزانني بة رَيطةو بة شَيوازي تر ضارة
ئايا وةزارةتي ناوخؤ ضؤن رووبةِرووي ئةو كَيشانة دةبَيتةوة، كة بكوذي ذن كة سـايةتيةكي  / ثرسيارَيكي تر

 عةسكةري، يان سياسي لة اليةن يةكَيك لة حزبةكانةوة داَلدة دةدرَين؟
ن، كة ئةو دياردةية هةية، بـةاَلم لـة هـةمان كاتـدا ئَيمـة دةسـت بـةجَي        بةِراسس دةبَيت ئيعترياف بةوة بكةي

لةطــةَل ئــةو دةزطــا ثةيوةنديدارانــة ثةيوةنــدميان كــردووةو، هةنــدَيكيان وةاَلمــي هــةبووة، هةنــدَيك خــةَلكي 
تاوانبــار لــةو مةجالــة لــة رَيطــاي ثؤليســةوة تةســليم بــة دادطــا كــراوة، بــةاَلم هَيشــتا لــةو موشــكيلةية ئَيمــة   

ةمانتوانيوة بطةينة ميكانيزمَيكي جددي، ئةمِرؤ ئَيمة كؤبوونةوةيةكمان هةية، هةردوو وةزارةتـي نـاوخؤ،   ن
وةزارةتـي ثَيشـمةرطة، وةزارةتـي عـةدل و ئاسـايش بِريـار بـوو سـةعات يـةك كؤبوونـةوة بكـةين، بـؤ ئـةوةي              
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ت، كــة بــؤ هةنــدَيك لــةو  ميكــانيزمَيكي طوجنــاوتر دابنــَيني، لةمــةودوا ئيســتغاللي ئــةو حةصــانةية نــةكريَ  
دامودةزطايانة هةية، كة بةزووترين كات ئةو خةَلكانةي، نةك تةنها هةر ثةيوةنـدي بـة مةسـةلةي كوشـتين     

 .ذنةوة هةية، بةَلكو بؤ هةر مةبةستَيك لة اليةن دادطاوة كرا بَيت، ثَيويستة تةسليم بكرَيت
دةي لةشيترؤشـي دةطرَيـت، بةتايبـةتي ئَيسـتا     ئايا وةزارةتي ناوخؤ ضـؤن و بـة ض بةرنامةيـةك رَيطـا لـة ديـار      

 ذنَيكي زؤر لة دةرةوةي هةرَيم بؤ ئةو مةبةستة دَينة كوردستان؟
بةِراســس ســةبارةت بــة مةســةلةي لةشيترؤشــي و ئةوانــة وةختةكــة هــي ئــةوة نييــة، ئينســان هــةموو لــق و   

تـر باسـي بكةينـةوة، ئةمـة     ثؤثةكاني و هةموو هؤكارةكانيشي كة بةشَيكي لَيـرة بـاس كـران، لَيـرة جـارَيكي      
يةكَيكـة لةكَيشـة هـةرة كؤنـةكان، يةكَيكـة لـة ثيشــة هـةرة كؤنـةكان و كـؤنرتؤل كردنـي بـةم ئاليـةت و بــةم             
وةزعةي كة ئَيستا مةجتةمةع و دةسـةاَلتي ئَيمـةي تيايـة، مـن بـةكارَيكي ئاسـاني نـابينم، بـةاَلم ئةوةنـدةي          

ا تةعامول لةطةَل ئةو قةزية دةكـات، سـةبارةت بةوانـةش    وةزارةتي ناوخؤ بةثَيي ماددةي ضوار و سَيي بةغد
كة لـة دةرةوةي كوردسـتانةوة دَيـن و، هؤكارةكـاني زيـاد بـووني ئـةو ذمارةيـةي دةرةوةي كوردسـتانيش، كـة           
هــةموومان دةزانــني و ئاطــادارين، ئَيمــة ضارةســةرَيكي ترمــان نييــة، جطــة لــةوةي كــة ئةوانــة ئــاوديوي ئــةو  

 .كة لَييةوة هاتوونشوَينانةيان دةكةينةوة 
ثرسيارَيكي تـر موِراقةبـة كـردن لةسـةر قسـةي سياسـي و ئةوانـة، نـازامن موِراقةبـةي هـيض كةسـَيك لةسـةر             
قسةي سياسي نةكراوة، رةنطة ئةوةي كة ئَيمة بَيني موِراقةبةي مؤبـايلي هـةموو خـةَلك بكـةين، مـن نـازامن       

 .اسس ناطوجنَيتئةوة شتَيكة لةطةَل بنةماكاني ئازادي و دميوكراتي بةِر
ثرسيارَيك هةبوو لة بنكة هةندَي كةس كة سكااَل تؤمار دةكةن لةاليةن ثؤليسةوة كةم تةرخةمي هةية، مـن  
ناَلَيم ثؤليس هيض كةم تةرخةميةكي نيية، بةاَلم بةِراسس ئَيمة هةوَلمان داوة ئـةو كـةم تةرخةميانـةي كـة     

 .تةحديد ئةطةر لة جَيطايةكيش هةبوو ئاطادار بكرَيينةوةهةبن لةمةودوا نايان هَيَلني و، ثَيمان خؤشة بة 
سةبارةت بة مةسةلةي ئامار، ئَيمة قسةيةكمان لةسةر ئامارةكة هةبوو، مةسةلة ماناي ئةوة نييـة ئةطـةر دة   
كةس بَيت، يـان دوازدة نـةبَيت، دياردةكـة كـةمرت دزَيـوة، يـان كـةمرت تةئسـريي هةيـة، بةِراسـس تـةنها يـةك             

، دياردةيةكي ناشريينة، لةماوةي يةك ساَلدا لة هةموو سنووري هةرَيمي كوردسـتاندا يـةك ذن   دياردةش بَيت
بكوذرَيت لة الي من تاوانَيكي طةورةية و دياردةيةكة قابيلي هةَلوَيست لةسةر وةرطرتن و ئيجرائات كردنـة،  

يـد كـردن لةسـةر ئـةو ئامـارة      بةاَلم بةِراسس بؤ ئةوةية رووداوةكان تَيكةَل بـة يـةكرت نـةكرَين، يـةعين تةئك    
 .رووداوةكان تَيكةَل بة يةكرتي نةكرَيت

سةبارةت بة كردنةوةي بةشَيك لة ثؤليس دذ بة تونـدو تيـذي، ثرسـيارَيك كـرا، ئايـا وةزارةتـي نـاوخؤ ضـي         
 كردووة لةو رووةوة؟

رَي و شـوَيين تـازة   بة تةئكيد هةر دياردةيةك كة لة حاَلةتي ئاسايي تَيثةِري، ثَيويست بةوة دةكات هةندَيك 
بطرَيتة بةر بؤ ضارةسةر كردني، ئَيمـة لـة وةزارةتـي نـاوخؤ، مـن هةرضـةندة بـؤ خـؤم تـةنها ئيشـةكان لـةو            
ــي       ــؤي ثَي ــدةي خ ــتة ئةوةن ــاوخؤش ثَيويس ــي ن ــة، وةزارةت ــئوولياتَيكي جةماعيي ــرتن مةس ــة ط ــةو رَيط مةجال
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ة، ئَيمــة مـانطي ضــوار كؤليــذي ثؤليســمان  ثةيوةنديـدارة باشــرت ميكــانيزمي باشــرتو طوجنـاوتر بَينَيتــة كايــةو  
كردةوة، لة بيناي كؤليذي ثـؤليس كرايـةوة لـة سـلَيماني، جـةنابي سـةرؤكي حكومـةت وتـارَيكي هـةبوو، لـة           
بةشَيك لة وتارةكةي داواي ئـةوةي كـرد كـة وةزارةتـي نـاوخؤ ثَيويسـتة رَيطـة ضـارةيةكي نـوَي بطرَيتـة بـةر            

مبـــةر بـــة ذنـــان، بؤيـــة ئَيمـــة رَيككـــةوتووين لةســـةر ئـــةوةي  بةرامبـــةر بـــة ديـــاردةي تونـــدو تيـــذي بةرا
بةِرَيوةبةرايةتيةكمان ئيستيحداس كردووةو، لة ثـرؤذةي قـانوني وةزارةتةكـةمشان كـة تـةواو بـووةو دامانـة        
ئةجنومةني وةزيران ئةو بةِرَيوبةرايةتيةمان هةم داخيـل كـردووةو هـةم ئةمريشـمان ثـَي دةركـردووة، ئـةو        

اوي بةِرَيوةبةرايـةتي بةدواداضـووني تونـدو تيذييـة دذ بـة ذنـان، هةيكـةلَيكي بامشـان بـؤ          بةِرَيوبةرايةتية ن
دروست كردووة، كة بريتيية لة ضةند هؤبةيةك، هؤبةي ئامار و ثالن هةية، دواتريش ئةوة ضةند قسمَيكي 

ري تـر،  هةية، كوشنت، خؤ كوشنت، حماوةلة بة مةبةسس كوشـنت، رفانـدن، ئيغتيصـاب، مةسـائيلي جؤراوجـؤ     
هؤبــةي بــةِرَيوةبردن كؤمــةَلَيك شــس تيايــة، هؤبــةي راطةيانــدن، ضــاالكيةكان، ثةيوةنديــةكان، طؤظــار و           
ــة     ــالن، ئةوانــ ــةوةو ثــ ــوون، توَيذينــ ــا و بةدواداضــ ــةي ياســ ــةرنَيت و ثــــةخش و هؤبــ ــةكان، ئةنتــ رؤذنامــ

رةتدا ثةيوةندي بة وةزيري بةِرَيوةبةرايةتيةكة دروستمان كردووة، ئةم بةِرَيوةبةرايةتية راستةوخؤ لة وةزا
ناوخؤ دةبَيت لة هةموو موحافةزةكاني كوردستاندا شوعبةي هةبَيت و، لة قةزاكانيشدا قسم و بةشـي تـري   
دةبَيت، ناَلَيني ئيرت ئةمـة ضارةسـةري هـةموو طرفتـةكان دةكـات، بـةاَلم وا دةكـات دامودةزطاكـاني حكومـةت          

مــة كـارَيكي وامشـان كـردووة، ئَيسـتا تـةعليماتَيكي نوَيمــان      ضـاالكرت لـة ئةركـةكاني خؤيـان بَينـة مةيـدان، ئيَ      
داوةتة بنكةي ثؤليس، لة ثاش ئـةوةي ثـؤليس حـةقي ئـةوةي هةيـة تـةحريكي دةعـوا بكـات و، بـة هـةموو           
قةزية كؤنةكانيشي خؤشياندا بضنةوة، بةو قةزية كؤنانةي كة ثؤليس سـنووري خؤيـان هةيـة، جـارَيكي تـر      

ضــنةوةو ئيجرائــات لةســةري وةربطريَيــت، مــن لَيــرة حــةز دةكــةم باســي ضــةند  بــة هــةموو ئــةو قةزيانــةدا ب
حاديسةيةك بكةين، بؤ ئةوةي بزانن ئَيمة ضةند موهتةم بووينة ثَيي، لـةو مـاوةي رابـردوو كةسـَيك كـوذرا      
ــمَيكيان          ــمن، قس ــَي قس ــان س ــةش، داواكراوةك ــَي ب ــة س ــان بوونةت ــول، تاوانبارةك ــةلي رةس ــةوبؤ ع ــةناوي ش ب

وة بةريتانيا لة رَيطاي قونسوليةتي بةريتاني لـة هـةولَير ثةيوةنـدميان لةطـةَل ثؤليسـي بـةريتاني       طةِراونةتة
كردووة، دوَييَن لة رَيطاي ئيمَيلـةوة ئاطاداريـان كـردين، كـة بكوذةكـان لـةوَي طـرياون، داوامـان لـَي دةكـةن لـة            

ةي ثؤليسي كؤيـة سـجنن، بةشـَيكي    رَيطاي وةزارةتي دةرةوةي عَيراق تةسليمي بكةين، بةشَيكي تريان لة بنك
تريان ضووينة دَييةك لة مةنتيقـةي سـةر دةشـس كوردسـتاني ئَيـران، دوَيـيَن بةِرَيوةبـةري ثؤليسـي كؤيـةم          
ناردووة بة رَيطاي قائيمقامي قةاَلدزَي، بؤ ئةوةي تةنسيق لةطـةَل قائيمقـامي قـةاَلدزَي بكـات سـةبارةت بـةو       

 .مةسةلةية
ي شـةش لــة عةربــةت قةزيةيـةك روويــداوة كضــَيك تةمـةن ثــازدة ســاَل بــة    ي مــانط(02لةســةر  06)شـةوي  

حيساب فيشةكي لة دةست دةرضووة لةاليةن برايةكةوة كوذرا بَيت، بةاَلم ئَيمة يةكسةر وامـان كـرد ثـؤليس    
بــة كارةكــان و واجــييب خــؤي هةَلســتَيت، برايــةكمان دةســت نةكــةوت، بــةاَلم باوكةكــةمان دةســت كــةوتووةو 

 .ابةعةي طرتين برايةكةي دةكاتثؤليسيش موت
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ــةو          ــؤ ئ ــردووة ب ــةنطَيكيان ك ــيض هةماه ــةوة ه ــا ثَيك ــدارةكان، ئاي ــة ثةيوةندي ــة وةزارةت ــةوةي ك ــةبارةت ب س
مةسةلةية؟ ئَيمة دوو هةفتة ثَيشي ئَيستا بة ريئاسةت و جةنابي سةرؤكي ئةجنومةن، ئةو وةزارةتانـةي كـة   

روةردةش، ئَيمــة كؤبوونةوةيــةكمان كــرد لــة ئةجنومــةني  لَيــرة دانيشــتوون لةطــةَل وةزارةتــي ئــةوقاف و ثــة 
وةزيران، ثَيكةوة ليذنةيةكي هاوبةش دانراوة بة ريئاسةتي وةزيري مايف مرؤظ، ئةو ليذنةية دةسـت بـة كـار    

 .دةبَيت لةم مةجالة
ســةبارةت بــة دياردةيــةكي ئــةم بابةتــة، كــة ئةمــة دوا قســةي مــن و دوا وةاَلمــي منــة، مــن ثــَيم وايــة ئةمــة  

سةرؤكي ثةرلةمان دةكةين، زؤر سوثاسي ئةو  جارَيكي تر دةستخؤشي لة ريئاسةت و رةتايةكي زؤر باشة،سة
ليذنةيــة دةكــةين كــة ئــةو راثؤرتــةو ئــةو كــارة طرنطــةيان ئةجنامــداوة، ئــةم مةســةلةية ثَيويســتة لةســةري   

كي فـةعال دابنـَيني بـة    بةردةوام بني، بةكؤبوونةوةيةك و بة ئيجرائاتَيـك تـةواو نـابَي، ثَيويسـتة سيسـتةميَ     
هةموومان، بـؤ ئـةوةي بتـوانني ئةوةنـدةي كـة ثَيويسـتة بةرامبـةر بـةم دياردةيـة هـةر وةزارةتَيـك بـةكاري             

 .خؤمان هةستني و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 زؤر سوثاس بؤ كاك عومسان وةزيري ناوخؤ، بؤ ئـةو وةاَلم و روونكردنةوانـةي كـة ثَيشكةشـي كـردين، كـاك      
 .كةريم ئةطةر ئيزافةيةكي هةبَيت فةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/بةِرَيز كريم سنجاري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، سوثاسي كاك عومسان دةكةم، ضونكة ئَيمة موتةفيق بووين لةسةر ئةو وةاَلمانة، مـن هةنـدَيك   
، يةك لة ثرسيارةكان ئةوةي بنكةكان نةهَيشتين تاوان ئيزافاتي بضووكم هةية لةسةر قسةكاني كاك عومسان

و ضؤن مامةلة لةطةَل ئةو تاوانانة دةكرَيت، كاك عومسان باسي كرد فيعلةن هةموو مةراكيزي ثـؤليس بـةو   
ئيشة هةَلدةسنت، بةاَلم ئَيمة دةزطـاي ثـؤليس ئيجرائاتةكـة ضـؤن دةكـات، كـة زانـي تـةرمَيك لـة جَيطايةكـة،           

كؤَلينــةوةي خــؤي دةكــات و تةرمةكــة هةَلــدةطرَيت و دةينرَيتــة تــوبي عــةدلي تــةبعي  ثــؤليس دةســت بــة لَي
ئةسابيعي بؤ وةردةطرن لة نةخؤشخانة، ئينجا بةدواضوون دةكات ئةم تةرمة كَييـة؟ ثـاش ئـةوةي كـة زانـرا      

ئـةو  كَيية ئةو تةرمة، ض شةخصـَيكة، ئينجـا ئيجرائـاتي ياسـايي و بةداضـوون دةكـات، بـةاَلم ئةطـةر نـةزانرا          
تةرمة كَيية هةر بةردةوام دةبَيت تـا بـزانن ئـةو شةخصـة كَييـة، فيعلـةن هةنـدَيك حـااَلت هةيـة تـا ئَيسـتا            

 .نةمان زانيوة ئةو شةخسانة كَين
وةزارةتــي نــاوخؤ ضــؤن مامةلــة لةطــةَل ئــةو كَيشــانة دةكــةن؟ تــةبيعي وةزارةتــي نــاوخؤ  / ثرســياري ســَييةم

ت ئافرةتةكة بضَيت، كة تةهديد كراوة بة كوشنت بضـَيت دةعوايـةك   دةزطايةكي ئيجرائي و تةنيتيزيية، دةبَي
لة مةركةزَيك لة مةركةزةكاني ثـؤليس تةسـجيل بكـات، ثاشـان ثـؤليس هةَلدةسـتَيت بـة ئيجرائـاتي ياسـايي          
خؤي، زؤر حاَلةت هةية ئافرةتةكة نايةت، ثَيش ماوةيـةك يـةك لـة رَيكخراوةكـاني ئافرةتـان ثةيوةنـدي بـة        

تي ئافرةتَيكمان هةية تةهديد كراوة بة كوشنت، طومتان باشة با ئةو ئافرةتة دةعوا تةسـجيل  منةوة كرد، طو
بكاتن طوتي ناوَيرَيت، طومت باشة ئةطةر نةوَيرَيت دةعوا تؤمار بكات، ئَيمة ضؤن ئيجرائات وةرطـرين، بضـني   
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ــةن، رَيكخرا         ــار بك ــوا تؤم ــراو وةرن دةع ــو رَيكخ ــوة وةك ــة ئَي ــان باش ــرين، طومت ــَي بط ــةمولي  ك ــةش تةح وةك
مةسئووليةتةكةي نةكرد، لَيرة تةبيعي ئَيمـة داوا دةكـةين ئـةو رَيكخراوانـة بـَين خؤيـان بكـةن بـة تـةرةف،          
ئــةوانيش دةعــوا بكــةن و هاوكــاري ئَيمــة بكــةن و مــةعلومامتان بــؤ بــدةن، بــؤ ئــةوةي ئَيمــة زيــاتر بتــوانني 

 .بةدواداضوون بكةين
ئَيمـة نـاتوانني موِراقةبـةي هـيض مؤبايلَيـك بكـةين، نـة سياسـي، نـة           باسي مؤبايل كرا، تةبيعي بـةثَيي ياسـا  

عةسكةري لةسةر كَيشةي طةجنةكان، يةك مليؤن و نيو مؤبايل، دوو مليؤن مؤبايل لة كوردستان فرؤشـراوة،  
جا ئَيمة موِراقةبةي ض كةسَيك بكةين و ض كةسَيك نةكةين، ئَيمـة لَيـرة ثةيوةنـدَيكي بامشـان هةيـة لةطـةَل       

ا زؤر جار شكايةت دةضَيت بؤ دادطا، دادطا بؤ ئَيمة دةنووسَيت، ئَيمةش لةو كاتة يةكسةر دةنووسني بـؤ  دادط
ئةو دةزطاية، ض ساناية، ض كؤِرةكة، ض ئةواني ترة مةعلومامتان بداتَي لةسةر ئةو تةلةفؤنةو بة نهـَيين ئَيمـة   

 .ئةو مةعلوماتة دةدةينة دادطا، دادطا ئيجرائاتي خؤي وةردةطرَيت
ثرسيارَيكي تر كرا دةربارةي دوعا، تةبيعي كَيشةي دوعا كة كرا، ئةو كَيشةية لة ذَيـر دةسـةاَلتي حكومـةتي    
هــةرَيمي كوردســتان نييــة، ئَيمــة نــةوةكو وةزارةتــي نــاوخؤ، نــة دادطاكــاني كوردســتان بــة هــيض شــَيوةيةك     

موســَلةو دادطــاي موســَل بــةوة نــةمانتواني تــةدةخول بكــةين لــةو كَيشــةية، ئــةو كَيشــةية عايــدي ثارَيزطــاي  
هةَلســتاوة، ئَيمــة تــةنها ئــةوةي توانيومانــة هاوكــاري دةزطاكــاني ثــؤليس و دةزطاكــاني دادطامــان كــردووة لــة  
مةنتيقةي شَيخان و بةعشيقة بؤ طرتين ئةوانة، ضوار كةس تا شةش كةس طرياون، ئَيستا دراونةتة دادطا لة 

ــةدواي   ــاري ، ئَيمــةش ب ــةس ه ــدَي ك ــَل، هةن ــَل    موس ــة موس ــيقةو ل ــة بةعش ــؤليس ل ــاي ث ــةِرَيني، دةزط ان دةط
 .بةدواياندا دةطةِرَين، دةَلَين هةر كاتَيك دةستطري كران ئةوانيش تةسليم دةكرَين

مامؤستاي بةِرَيزم دكتؤر نوري ثرسيارَيكي كرد دةبارةي هةموو وةزارةتةكان ثَيكـةوة كـاك عومسـان وةاَلمـي     
نةوةيةكمان كرد، تةنها من دةمةوَيت ئيزافةيةك بكةم لةسةر ئةوة، نةك كؤبوو( 12/6)دايةوة، كة ئَيمة لة 

ــةَلطا      ــاني كؤم ــةدةنيش، رَيكخراوةك ــةَلطاي م ــةري كؤم ــةَلكو نوَين ــوون، ب ــدارةكان ب ــة ثةيوةندي ــةنها وةزارةت ت
 .مةدةنيش حازر بوون لةو كؤبوونةوةية، بؤ كاركردن ثَيكةوة

رائاتي خؤي كردووة بةثَيي توانا، هةندَيك ئيحصائيامت هةيـة،  من دييتاع ناكةم لة ثؤليس، بةاَلم ثؤليس ئيج
كــةس، كــة مــةحكوم و ( 6)كــةس، لــة ســؤران ( 02)كــةمسان هةيــة، لــة دهــؤك ( 10)تــا ئَيســتا لــة هــةولَير 

، لـة  (16)كةمسان هةيـة، لـة دهـؤك    ( 00)مةوقوفن بة قةزايةي غةسلي عار، هاريب و مةجهول لة هةولَير 
جهول تةبيعي يان راي كردووة، هةندَيك هةية لة ئَيرانة، هةندَيك هةية لة سؤرانة، سؤران سَي، هاريب و مة

هةندَيكي تر هةيـة لـة دةزطاكـاني عةسـكةريية، تـاكو ئَيسـتا نـةمانتوانيوة لـةو كؤبوونةوةيـةش ئينشـائةَلاَل           
 .ئةوةش ضارةسةر دةكرَيت، هةندَيكيش مةجهولة ئافرةتةكة كوذراوة نازانني كَيية

مردوونـة، لـة   ( 11( )21)مردووة، لة دهؤك ( 55)كةس، ( 126)سووتاني ئافرةتان لة هةولَير بةنيسبةت 
كةس سَييان مردووة، تةبيعي ئةم كَيشانة لة بنكةي ثؤليس بة قةزاو قةدةر لـة قةَلـةم دراون،   ( 05)سؤران 

 .زؤر زؤر سوثاس بةتايبةتي ئةوانةي زيندوون دةعوا تؤمار ناكةن، ئَيمة ناتوانني بةدواداضوون بكةين،
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك زةعيم عةلي وةزيري ثَيشمةرطة

 
 

 :ثَيشمةرطة وةزيري(/ علي زةعيم) ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خ زؤر سوثاس، ئـةو ثرسـيارانةي ئاراسـتةي ئَيمـة كـراوة، تةبعـةن مـن داوا لـة بـراي خؤشةويسـتم كـاك شـيَ            
ــي        ــد كردن ــت بــة دةوَلةمةن ــان ثَيويس ــرد، ي ــري ك ــة ب ــتَيكمان ل ــان ش ــةوزحيَيك، ي ــةر ت ــةم ط جةعيتــةريش دةك

ئايا وةزارةت ضؤن مامةلة دةكات لةطـةَل بكـوذي ذن،   / وةاَلمةكةمان هةبَيت هاوكاريم بكات، ثرسياري يةكةم
دادطايـةكي عةسـكةرميان    كة عةسكةري بَيت و خؤي تةسليم بة دادطا نـةكات؟ ئَيمـة وةكـو وةزارةت خؤمـان    

هةية لة ئةوةل جاري كة ئيعادةي تةنزميي لةشكرمان كـردةوة، وةزارةتـيش دووبـارة ئـةو دةزطايـةمان دانـا،       
نــةك هـــةر بــؤ ئـــةو مةلةســةية، بـــؤ هــةر مةســـةلةيةكي تــر موخالةفةيـــةك، يــان سةرثَيضـــيةك ئةطـــةر       

ةرعي هةيـة، بةشـةكان و شـوعبةي هةيـة     ثَيشمةرطةيةك بيكات، ياخود لَيثرسراوةكان بيكةن، ئةم دادطاية ف
لة هةموو فةرمانطةكان، لةسةرتانسةري ئةو شوَينانةي كـة فةرمانطـةكاني لَييـة، بـؤ ئـةوةي وردةكارييـةكان       
لةوَي رةنط بداتةوة، هةر نووسراوَيكي رةمسي، يان لـة وةزارةتـي نـاوةخؤ، يـان لـة دادطـا بـؤ ئَيمـة هاتبَيـت،          

ي دةكةين، ئةو بة رَيطاي خؤي سةر بة ض وةحدةيةكي عةسكةري بَيت، ئَيمة ئاراستةي مةحكةمةي عةسكةر
ئةطـةر عةسـكةريةكان بَيــت دةيداتـة فةرمانطــةي عةسـكةري، فةرمانطــةكاني عةسـكةري لــةوَي هةمانـة هــي       
قانوني موتابةعةي دةكات و ئاطاداري بةرثرسةكةي دةكاتةوة، لةوَيوة ئاطاداري ئةو تاوانبارةي دةكرَيـت، كـة   

بكــةن و تـةمسيلي بــة دادطــا بكرَيـت، ئةطــةر هـاتوو سةرثَيضــي لــَي بكرَيـت لــةو رووةوة، تةبعــةن     دةسـتطريي  
ئيجرائاتي ياسايي لةطةَل وةردةطريَيت، تا ئَيستاش زؤربةي نووسراوةكان كة ئاراستةي مـن كـراوة ئيجرائـاتي    

 .تةواوي لَي وةرطرياوةو طةيشتؤتة كؤتايي
كــة داَلــدة بــدرَيت و تةســليم نــةكرَيت، لــةو حاَلةتــة دوو را هةيــة  ئةطــةر هــاتوو تاوانبارة/ ثرســياري دووةم

يةكَيكيان ئةوةية تاوانبارةكة راي كردووةو نةماوة لة كوردستان، يان لة دةزطـاي عةسـكةري نـةماوة، يـاخود     
ثَيشرت نـةقل بـووة بـؤ شـوَينَيكي تـر، ئَيمـة موتابةعـةي دةكـةين و ئاطـاداري وةزارةتـي نـاوخؤ دةكـةين، كـة              

ةكي هاوبةمشان هةية ثَيكةوة، ئةوان لة رَيطاي خؤيانةوة بة واستةي دةزطايةكاني خؤيـان، لـة رَيطـاي    ليذنةي
ثؤليســةوة موتابةعــةي دةكــةن بــؤ طــرتين، ئــةوة هــةردوو حاَلةتةكةيــة كــة رووبــةِرووي ئَيمــة دةبَيتــةوةو     

 .وةاَلمةكةيةتي، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرمووزؤر سوثاس، شَيخ جةعيتةر 
 :ثَيشمةرطة كاروباري بؤ هةرَيم وةزيري/مصطفى علي جعيتر شَيخ بةِرَيز
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةوةي براي بةِرَيزم فةريق علي بةو شَيوانة لة وةزارةتي ثَيشمةرطة ئيجرائات دةكةين، لةطةَل ئةوةش 

دين حزبي تياية كة ئةم حزبانـة هـةموو   راستييةك هةية دةبَيت ئَيمة بيزانني لة ساحةي كوردستاندا ضةن
خاوةني هَيزي ثَيشمةرطةو هَيزي ضةكدارن، جطـة لـةوة ضـةندين خـةَلكي تـر، ض  وةكـو ئةشـخاص، ض وةكـو         
بةناوي ثياوي ماقواَلنةوة، كة ئةمانة هَيزيان لةطةَلةو حيماية دةكرَين و بة رةمسـي لـة اليـةن حزبةكانـةوة     

ي بةرةو ذوور خـةَلكي كوردسـتان ئـةمِرؤ ضـةكي هةيـة، كـة       %(25)َيم لة بؤيان دانراوة، هةروةها دةتوامن بَل
هيض ئةو ضةكانة تاكو ئَيستا لة ذَير رةقابة نيية، ديارة ئةم دياردةي ضةكدارية لـة كوردسـتاندا، كـة هيضـي     
لــة ذَيــر فــةرماني وةزارةتــي ثَيشــمةرطة نييــة، تــاكو ئَيســتا لــة دةرةوةي ياســا و نيــزامن، ئةمــة يةكَيكــة لــة   
هؤكارةكاني ئةو كةسانةي كة جةرمية دةكةن، بتوانرَيت بة ئاساني خؤي بشارَيتةوةو بة ئاساني دةسس ياسا 
نةكةوَيت، ياخود وةزارةتي ثَيشمةرطة دةسةاَلتي نةبَيت بةسةرياندا، ديارة لـة ثـاش يةكطرتنـةوةي هـةردوو     

ا لـة اليـةن ثةرلةمانـةوة دةنطـي     وةزارةتي ثَيشمةرطة، كة ضـةند رؤذَيكـة مةشـروعةكةي ئَيمـة بـوو بـة ياسـ       
لةسةر درا، يةكَيك لة كـارة طرنطـةكان و ئةركـة سـةرةكيةكامنان ئةوةيـة، كـة هَيـزي ضـةكداري نـةهَيَلني لـة           
دةرةوةي ذَير دسةاَلتي ياساو نيزام بَيت، من ثَيم واية ئةم كارة سةركةوتنَيكي طةورة بةدةست دةهَينَيت، بؤ 

ةو كةسـانةي ئـةو جـؤرة تاوانانـة دةكـةن بـة ئاسـاني بـدرَين بـة ياسـاو           ئةوةي بتوانني كة بـةهؤي ئـةوةي ئـ   
تةسليمي دادطا بكرَين، تةسليم بة ثؤليس بكرَين و ئيجرائاتيان لةطةَلدا بكرَيت، ديارة تا ئَيستاش كؤمـةَلَيك  
لةو كةسانة خؤيان شـاردبَيتةوةو ئـةو جةرميانـةيان كـرد بَيـت، هـةر هؤكارةكـةي ئـةو هـةموو قوتبةيـة لـة            

احةكةدا هةية، ئينشـائةَلاَل بـة هيمـةتي هـةموو اليـةك و بـةو هةوَلـةي كـة ئـةمِرؤ دةدرَيـت بـة هاوكـاري             س
 .هةموو وةزارةتةكان سةيتةرة دةكةينة سةري و، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَيــت زؤر ســوثاس، رةخنةيــةك لــة ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان طــرياوة، نوقتــة نيــزام دةَلَيــت جــةنابي وةزيــر دة 

راوةستَيت بـةثَيي نيزامـي داخيلـي وةكـو ئةنـدام ثةرلـةمان، راسـتة بـةاَلم مـن لـة دانيشـتين ثَيشـوودا خـؤم              
ئيجازةمدا، لةبةر ئةوة مايكرؤفؤنةكان دوور دةبن لَييان، كة راوةسنت خؤتان طوتتان طؤَيمان لَييان نييـة، تـا   

ين، ئةطـةر بَينـة سـةر مةنةصـة دةتـوانن      كؤبوونةوةي داهاتوو ئـةوةي ضارةسـةر دةكـةين و ثـةيِرةوي دةكـة     
دانيشن، بةاَلم راست دةكةن، ئَيوة قسةكانتان راستة، جاري ثَيشوو نازامن كام وةزيـر بـوو، جـةنابتان طوَيتـان     

 .لَي نةبوو منيش طومت دانيشن، كاك عومسان قسةيةكي مابوو فةرموو
 :ناوخؤ وةزيري/حممود حاجي عثمان بةِرَيز

 .مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو
سةبارةت بة مةسةلةي ئاسايش و وةزارةتي نـاوخؤ لـة زؤر موناسـةبةتي جياجيـا ئاسـايش لةطـةَل وةزارةتـي        
ناوخؤ حيساب دةكرَيت، جارَيكي تريش ئَيمة كـة كؤبوونةوةيـةك لـة ثةرلـةمان هـةبوو، بـراي بـةِرَيزم كـاك         

انةي كـة لـة سـجنةكاندا هـةن     كةريم لة جياتي هةردووكمان ئامادة بوو لةسةر مةسةلةي دياردةي ئـةو كَيشـ  
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ئيشارةتي ثَيدا، ئَيمة لةطـةَل ئاسـايش هـيض ثةيوةنـدَيكمان لةطـةَل وةزارةتـي نـاوخؤ نييـة، يـةعين بـة هـيض            
شَيوةيةك لة شَيوةكان ئاسايش ثةيوةندي بـة وةزارةتـي نـاوخؤ نييـة، تكـام وايـة ئـةوة بـؤ ئاطـاداري هـةموو           

 .اليةك
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ئَيمة ثشتطريي لةوة دةكةين كة ثةيوةندي بة وةزارةتي ناوخؤوة هةبَيت، يان ببَيتة وةزارةتَيك زؤر سوثاس

 .بة تةنيا، موهيم بتوانني وةزير بانط بكةين بؤ مةسةلة طرنطةكان، كاك كةريم فةرموو
 :ناوخؤ وةزيري/حممود حاجي عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةبَيتة موئةسةسةيةكئاسايش تةوحيد دةكرَيت، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة كَي بانط بكةين، بؤ ئةوةي لَيرة ثرسـيارةكاني لـَي بكـةين، دةبَيـت دةرةجـةي وةزيـر بَيـت، يـةعين لـة          
مةجليســي وةزِرا كــؤ دةبَيتــةوة، تــا كــؤ نةبَيتــةوة نــاتوانني بــانطي بكــةين، ئَيمــة دةمانــةوَيت يــةكَيك بَيــت    

 .ت، بتوانَيت ئةو ثرسيارانةي ئاراستةي بكةين، كاك كةريم فةرموومةسئوولي ئاسايش بَي
 :وةزير هةرَيم بؤ كاروباري ناوخؤ/بةِرَيز كريم سنجاري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة داواي لَيبوردن دةكةين، كة ئَيمـة هةَلنةسـتاوين، بـة بـريم دَيـت جارَيـك كـة مـن هامتـة ئَيـرة هةسـتام،            

لةبـةر ئـةوة داواي لَيبـوردن دةكـةين، ئةطـةر ئـةوة بَيـت تةقصـريَيك هـةبَيت داواي           جةنابت طوتـت دانيشـة،  
 .لَيبوردن دةكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من خؤم تةوزحيمدا خةتاي ئَيمةية، بةاَلم لةبةر ئةوةي بـاش طوَييـان لـة قسـةكانتان نـةدةبوو، ئـةو رؤذةش       

وتيان طوَيمان لة دةنطـي نييـة، طـومت دانيشـة باشـرتة      كاك فةريق عةلي قسةي دةكرد دةنطي باش نةدةهات ط
قسةي بكة، ئَيمة دةزانني مةسةلةكة لةوةدا نيية، موهيم لة دانيشتين داهاتوودا ئـةوةي ضارةسـةر دةكـةين،    

 .كاك عةدنان فةرموو
 :وةزيري كارو كاروباري كؤمةاَليةتي/بةِرَيز عدنان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
رادةران داواي لَيبـوردن دةكـةم، ئَيسـتا وا قـةرار درا مـن لـةجياتي هـةموويان هةَلدةسـتم، ئـةو          منيش وةك ب

ثرسيارانةي كة ئاراستةي ئَيمة كراوة، لةطةَل يةك، دوو ثرسياري تر لَيرة، وةزارةتي كاروبـاري كؤمةاَليـةتي   
لة اليةن كةسـوكاريانةوة، لـة   تاكو ضةند توانيةتي داَلدةي ئةو ذنانة بدات كة رووبةِرووي مةترسي دةبنةوة 

خَيزان هةَلدَين، ديارة ئَيمة دوو، سَي جَيطةمان هةية، لة سلَيماني سةنتةري نةوامان هةية، ئةوانةي تووشي 
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ئةو كَيشانة دةبنةوة روو بكةنة ئَيمة لةوَي دةثارَيزرَين و خـةدةماتي ثَيويستيشـيان ثَيشـكةش دةكرَيـت، لـة      
وةو رؤشنبريي ئافرةتان ضـاودَيري كؤمةاَليـةتي سةرثةرشـس دةكـات، لـة      هةولَيريش بنكةيةك هةية حةوانة

هةولَير ماَلي خانزاد هةية، ماَلي خانزاديش ئَيمة هةندَي موالحةزةمان لةسةري هةيـة، بـةاَلم ئـةو رؤذة لـة     
ميديا شتَيكي لةسةر باَلو بؤوة، ئَيمة يةكسةر ثةيوةندميان كـردة جـةنابي سـةرؤكي حكومةتـةوة، هةنـدَيك      
قسةمان لةطةَل كردو ئةويش هةندَيك قةراراتي هةية، ئةو مةوزوعة بـة جـددي وةرطـرياوةو تـةحقيقي لـَي      
دةكرَيــت و بــة قــةرار و ئــةم كاتــةش هةرضــةندة ئَيمــة ثَيشــنيارمان كــرد خؤمــان بنكةيــةك، بابــةتَيكي وا     

هَيَلَيكـي طـةرم دروسـت    دةكةينةوة لة سلَيماني و دهؤك، هةوَل دةدةين بة تةنسيق لةطـةَل وةزارةتـي نـاوخؤ    
 .بكةين لةو سةنتةرانة بؤ بةدواداضووني ئةو كَيشانة

ثرسياري دوو و سَي ئاراستةي ئَيمـة كـراوة، تةقريبـةن وةكـو يـةك وان، وةزارةت ض بةرنامةيـةكي هةيـة بـؤ         
بـؤ  رَيطة طرتن لة دياردةي ذن كوشنت و سووتان و لةشيترؤشي، لَيرة ثالنَيكي هةنووكةيي درَيذخايةن هةيـة  

 .ئةو مةبةستة
وةزارةت بةرنامةي هةية بؤ رَيطة طرتن لة ذن كوشـنت لـة رَيطـاي وشـيار كردنـةوة، ئـةم دوو       / ثرسياري سَي

ثرسيارة تةقريبةن وةكو يـةك وان، تةبعـةن ئَيمـة دةزطايـةكي ئيجرائـات نـني، بتـوانني رَيطـةي لـَي بطـرين،           
ةكةش بةشَيكي عايدي ئَيمةية، من ثَيم واية وةكـو  بةاَلم ئَيمة هةندَي بةرنامةمان هةية بؤ تةوعية، تةوعي

كاك ئةدهةم باسي كرد هةموو موجتةمـةع لَيـي بةرثرسـةو لـة سـوَلتةي تـةنيتيزي و تةشـريعي و تاكـةكاني         
ــةواني حكومــةت و ئَيمــةو           ــةك لــةناو ض ــة بؤتــة لةكةي ــةن ئــةو دياردةي ــةَلطاو راطةياندنيشــةوة، فيعل كؤم

وَل بدةين ضارةسةري بكةين، بةاَلم ئَيمة بؤ ئةو مةبةسـتة، بـةثَيي ئـةو    ميللةتةكةمشانةوة، ئَيمة دةبَيت هة
ئيمكانيةتةي هةمانة، ئةم مةوزوعانة بودجةي زؤري دةوَيـت، وةزعـي بودجـة هـةر لـة الي خؤتانـة، نـازامن        
ضةندمان بةر دةكةوَيت، بةاَلم ئَيمة بةرنامةمان هةية لةسـةر هةرسـَي ثارَيزطـا سـَي سـةنتةر بكةينـةوة بـؤ        

شنبريي و رَينمايي كؤمةاَليةتي و دةرووني، بةثَيي ثَيويست كاديري باشي بؤ ئامـادة بكـةين، بةرنامـةمان    رؤ
هةية لة رَيطاي ئيعالمةوة ض راديؤ، ض تةلـةفزيؤن هةنـدَي بةرنامـةمان هةيـة باحيسـةكان ثَيـي هةَلدةسـنت،        

يس و شـارةزايةكاني خؤمـان، دواي   ئَيستا كورتة فليمَيكمان حازرة، رةنطة عةرزي بكـةين لـة ثَيشـان بـؤ بـاح     
ئةوة دةيدةينة ئيعالم، لةوةشدا بةشَيكي وةاَلمةكة كاك عومسان دايةوة، كة دةَلَيـت ض بةرنامةيـةكيان هةيـة    
بؤ وشيار كردنةوة لةطـةَل قييةمـة عولياكـاني كؤمـةَلطاي خؤمانـدا بطوجنَيـت، ئَيمـة لـةو كورتـة فليمـة دوو           

ةر نـاموس كـة ذن دةكوذرَيـت بـة كـارَيكي بـاش و رةوا دةزانَيـت و بـة         شتمان قياس كردووة، يـةكَيكيان لةسـ  
شةرةيف دةزانَيت، لة اليةكي تريش ثيشان دةدات جاشايةتي و نؤكةرايةتي و خيانـةت كـة بـة ئيشـي شـةرةيف      
دةزانَيت، ئةوة يـةكَيك لـة بةرنامـةكان، بةرنامـةمان هةيـة بـؤ ئةمسـاَل دوو و سـَييةك كورتـة فلـيم لةطـةَل            

ي ترماندا جَي بةجَيي بكةين، ثرؤذةيةكمان هةية رةوشي مَيينة ئَيسـتا ئيشـي لةسـةر دةكـةين دوو     ئيشةكان
قؤناغة لةناو دامودةزطايةكاني حكومةتدا، لة ثَيشان لـةناوي وةزارةتـي خؤمـان بـةثَيي ئامارَيـك ذمارةيـةكي       

ــةناو وةزارةت و دامود     ــان ل ــةن، لةثَيش ــدا ه ــاني حكومةت ــة دامودةزطاك ــة ل ــة   زؤر مَيين ــَي ل ــةوة دواي ةزطاكاني
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دامودةزطايةكاني تري حكومةتي كوردستان، ثرؤذةيةكي ترمان هةية لةاليةن خؤتان لة ثةرلـةمان، ثـرؤذةي   
مةرط و نامووس لة اليةن ليذنةي كؤمةاَليـةتي لةوانةيـة لـة ثـارةوة هاتبَيـت لـة ضاكسـازيةوة نـاردرا بَيتـة          

حةزةيـةك هةيـة لةسـةري دةوَلةمةنـدي بكـةن، بـؤ ئـةوةي        ئَيرة، بؤية هةم هاوكارمان بن و هةم ئةطةر موال
ئَيمة ئيشي لةسـةر بكـةين ئةوانـة هـةر ضـاوةِرَين، لَيكؤَلينةوةيـةكي ترمـان هةيـة دةربـارةي فةلسـةفةي ذن           
كوشنت لةسةر نامووس، ئةوة يةك، دوو ئامارم باس كرد، ئامارةكانيش ثَيم واية ئةطةر بةطوَيرةي تـةوزحيي  

فةهمي تيا بَيت، باسي ئةوةي كرد لة ئيسالم ضؤن تَيطةيشتنة، ئـةوان شـةرحةكانيان    ءسوبرادةران، هةندَي 
وا شةرح كرا، كة ئَيمة ئيسالم رَيطةيدا، ئَيمة دةَلَيني قاتيبةي ئيسـالم دذي ئةمةيـة، بـةاَلم ئـةركي مامؤسـتا      

ــدَي ز      ــةش هةن ــي ئَيم ــةتي و سياس ــي كؤمةاَلي ــدا واقيع ــةَل ئةوةش ــاترة، لةط ــةكامنان زي ــتؤتة ئاين رويف هاوَيش
ثَيشةوة، زؤر كةس و طروث خؤيان بةوة دةزانن فتواي دةدةن ذن بكوذن ، زؤر ناوضـةي كوردسـتاندا دةبَيـت    

 .رَي بةوانةش بطريَيت، بةثَيي قانون تةعاموليان لةطةَل بكرَيت و ئةطةرضي قانون رَيطاي نادات
بةرنامةمان هةية بـؤ ضاكسـازي زيندانيـةكان،    ثرسيارَيكي تر هةية دةربارةي ضاكسازي لة زيندانيةكان، ئايا 

زيندانيةكان جيا دةكرَينةوةو تةسنيف دةكرَين؟ بةَلَي لة ضاكسازي بةرنامةمان هةية، ئةوانةي دَينـة ئـةوَي   
بة هةر هؤيةكةوة، يةكَيكيان لَيكؤَلينةوةي لةطةَل دةكرَيت لة كَيشةكانيان، رَينمايي كردنيـان لـة زينـدان لـة     

كؤمةاَليةتيةكانيان، لةبةر ئةوةي ئةو حاديسةيةي كة ثَيي هاتبَينت، بةهؤيةوة طةيشتونةتة  رَيطةي توَيذةرة
ئــةوَي، هــةوَل دةدةيــن ضــارةي بكــةين، لــةوَيش دةورامتــان هةيــة، بــؤ ئــةوةي فَيــري ثيشــةيةكي بكــةين، كــة  

نةوة، ئَيمــة لــة طةِرايــةوة نــاو كؤمــةَلطا ئيســتييتادة لــة ثيشــةكةي بكــات، بــةاَلم كَيشــةيةكمان هةيــة نةيشــاري 
بينايات كَيشةمان هةية، بةتايبةتي ثرسيارَيك كرا ئةوانةي بة توهمةي لةشيترؤشي دَينة ئَيرة، راستة ئَيمـة  
كَيشةيةكمان هةية، راستة مةسةلةن ئَيستا لـة سـلَيماني ئةوانـةي كـة مـةوقوفن وةزارةتـي نـاوخؤ جَيطـةيان         

دَينة الي ئَيمة، رةنطة ذمارةي قاعـةكامنان لـة سـلَيماني    هةية لة الي خؤيان دةمَيننةوة، بةاَلم مةحكومةكان 
زياتر بَيت، بةثَيي ئةو ماددانةي كة حوكم دةدرَين، ئةوانة تةسنيف كراون لة الي ئَيمة، ئَيستا لـة سـلَيماني   
لةشيترؤشةكان بة تةواوةتي جياوازن لةوانةي تر، بةاَلم لة هـةولَير و دهـؤك لـة مـةوقوف و مـةحكوم دَينـة       

كةسـي  ( 12)الي ئَيمة ذمارةشيان وةكو خؤتان باس دةكةن زؤر بووة، لةم ماوانة وةزارةتي ناوخؤ  ضاكسازي
ناردؤتة الي ئَيمة مةوقوف لةسةر لةشيترؤشـي، ئَيمـةش ذوورةكامنـان كةمـة، ئةطـةر ضـي ئـةو كؤبوونـةوةي         

ودجةمان بـؤ  ئةجنومةن لةطةَل جةنابي سةرؤكي حكومةت قسةم كرد، كة قاعةي تايبةت دروست بكةين و ب
تةسنيف بكرَيت، طومتان بيكةن و ئَيمة ثرؤذةكةمان وا ئيشي لةسةر دةكةين، هيـوادارين لـةم سـاَلدا شـوَيين     
تايبةت لة دةزطاكاني ضاكسازي بكرَيتةوة، بؤ ئةوةي عةزليان بكةين، هةم بؤ ئةوةي كة تةوقيف دةبن نـوَي  

ش حاَلةتةكة لةو مستةواية زؤر دَيتة ئةوَي زياتر بن، هةم هاوكاريش بني بؤ رَينمايي كردنيان و، لة دهؤكي
لة حةفتا كـةمسان لةسـةر ئـةوة مـةوقوف و مـةحكوم هةيـة لـة المانـدا ذمـارةي قاعةكانيشـمان كةمـة، ئـةو             

 .تَيكةَل بوونةش بة تةئكيد زةرةرَيكي زؤري هةية، هيوادارم ئةمساَل بتوانني ئةو قاعانة دروست بكةين
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د مشولي بوو، نازامن ثَيشنيار بوو، ثرسيار بوو، لةوانةية عيالقـةي بـةوة هـةبَيت    طوَلناز خان ثرسيارَيكي كر
لة ميديا خؤَيندبيةوة، ئةوةي ماَلي خانزاد، دةَلَيت طومان لـة دةزطاكـاني ضاكسـازي هةيـة، ئةطـةر ضاكسـازي       

م سـةرؤكي  مةبةسس دائريةكاني ئَيمةية، حةز دةكةم روونـي بكاتـةوة، ئةطـةر مةبةسـس مـاَلي خـانزادة، هـة       
حكومــةت موهتةمــة ثَيــي، هــةم ئَيمــةش ليذنةيــةكي لَيكؤَلينــةوةمان دانــاوة بــةثَيي ياســا تــةعامولي لةطــةَل  
ــاو        ــاو و بين ــة ن ــةوة، ئَيم ــة كراي ــةِرووي ئَيم ــةر رووب ــةوة، ئةط ــةش بكرَيت ــةِرووي ئَيم ــة رووب ــت، رةنط دةكرَي

 .مشولي ئَيمة نةكات، زؤر زؤر سوثاسكارمةندان و هةمووي دةطؤِرين، بؤ ئةوةي ئةو شتة خراثةي لةسةرة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك فاروق وةزيري داد فةرموو
 :وةزيري داد/ بةِرَيز فاروق مجيل صادق
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، تةبيعي بةشي زؤري شتة طشـتيةكان عيالقـةي بـة هـةموو وةزارةتةكانـةوة هـةبوو، تةقريبـةن        
ــان ــة       براي ــة، لةوان ــي دادةوة هةي ــة وةزارةت ــةي ب ــة عيالق ــةك هةي ــةند بِرطةي ــةوة، ض ــان داي ــةِرَيز وةاَلمي ي ب

ي ثةرلـةماني كوردسـتان لةطـةَل هـةرَيمي     0220ي سـاَلي  11ثرسيارةكةي كوَيستان خان، ئايا ياسـاي ذمـارة   
نة، ناتوانرَيـت جـَي   كوردستان جَي بةجَي دةكرَيت، حةمتةن جَي بةجَي دةكرَيت، ضونكة ئةوة كاري ثةرلةما

بــةجَي نــةكرَيت، هــةر مةحكةمةيــةكيش جــَي بــةجَيي نــةكات، مةحكةمــةي تــةميز هةيــة بِريارةكــةي           
 .هةَلدةوةشَينَيتةوة

بةِرَيز ظيان دزةيي دةربارةي داواكاري طشس لةو مةسةالنة، حةمتةن داواكـاري طشـس دةبَيـت دةور ببينَيـت،     
ي طشس دةكةين، ئةو رؤذةش لة الي ئَيوةي بةِرَيز قانونَيك ثةسند ئَيستا ئَيمةش كة تةفعيلي دةوري داواكار

كــرا بــة تةعــديلي قــانوني داواكــاري طشــس، كــة ســييتةتي قــازي دةداتــَي، مانــاي وايــة داواكــاري طشــس زيــاتر  
 .دةتوانَيت دةور ببينَيت

ي كـرد كـة طوايـة ئـةو     بةِرَيز دكتؤرة شوكرية دةربارةي ئةو كَيشةيةي كة لة كوران روويداوة، باسي ئةو ذنة
ذنة الي مَيردةكةي كوذراوةو دوايَي سـوتَينراوة، تـةبيعي هـةموو كَيشـةيةك تـةحقيقي تيـا دةكرَيـت، بـةاَلم         
هةندَيك مةسةلة هةية، وةكو مةسةلةي ئةوة طلؤث كوذاوةتةوة، يان ئةوة ثياوةكـةي ضـؤتة كةلـةكَي و، يـان     

ت كردنـي قةزيةيـةك لـة مسـتةواي كوشـنت، مةسـةلةن       نةضؤتة تازية، ئةوانة بةَلطةي تـةواو نـني بـؤ ئيسـثا    
مةعلومامت نيية، حاكم خؤي دةزانَيـت ض بـووةو ض نـةبووة، بـةاَلم حـاكم دةبَيـت بةَلطـةي تـةواوي هـةبَينت،          

 .مةحكةمة دةبَيت بةَلطةي تةواوي هةبَينت، ئةوجا دةبَينت ئةوة بكاتن
، تةبعــةن ئــةوة قــانوني موحامــات ئــةو (امدداةحماجــور )ثرســيارَيكي تريشــي كــرد دةربــارةي طرانــي ثــارَيزةر 

مةسةالنةي تةحديد كردووة، ثارَيزةريش خؤ بازاِر نيية، ثارَيزةر بة هةوةسـي خـؤي ئـيش دةكـات، كـارَيكي      
سةربةخؤية، ثارَيزةر هةية قةزيةيةك بـة دة هـةزار دةكـات، ثـارَيزةري تـريش هةيـة قةزيةيـةك بـة ثـةجنا          

ــة     ــريش هةي ــارَيزةري ت ــات، ث ــةزار دةك ــانوني      ه ــة ق ــةي ب ــةوة عيالق ــات، ئ ــةزار دةك ــة دوو ه ــةك ب قةزيةي
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ثارَيزةرانةوة هةية، هيض عيالقةيةكي بة وةزارةتي عةدلةوة نيية، ماددةي سَي و ضوار ئايا توانيويةتي ئـةو  
مةسةلةية ضارةسةر بكـات، ئـةوة تـةبيعي قانونَيكـة عقوبـةي بـؤ دانـراوة، مةسـةلةي قـانوني بـةالش وةكـو            

ة، بضَيت دة ساَل و ثازدة ساَل شس واي بؤ دابنَيت، بةاَلم بة رةئي ئةطةر ئيعـادةي نـةزةري   قانوني قةتل نيي
 .لَي بكرَيتةوة شتَيكي باشة، ئةطةر ئيعادةي نةزةري لَي بكرَيتةوة

بةِرَيز كاك غةفور مـةمخوري لةسـةر مةلةسـةي قـانوني ئـةحوال شةخصـي هـاتووة، راسـتة مةشـروعَيكيش          
يكن حةمتةن دَيتـة ثةرلـةمان موناقةشـةي لةسـةر دةكـرَينت و ئـاَلوطؤِر لةسـةر ئـةو         لةبةر دةستداية وا خةر

قانونة دةكرَينت، كة وةخس هاتووةو من تةئيدي قسةي رةئي جةنابيش دةكةم، مـةوزوعَيكي تـر هـةر كـاك     
غةفور باسي كرد مةسةلةي كوشتين ذنَيك و دوايي كوشتين ئةو ذنـة سـوحلي لةسـةر دةكرَيـت و داواي ذنـي      

ةسةر دةكرَيت، يةعين مةحكةمة دةبَيت دةور ببينَيت، بةِراسس زةمحةتـة كـة قـازي ذن مـارة دةكـات، خـؤ       ل
تةحقيق لةوة ناكات ئةو ذنة بؤ ض مـارة دةكـات، يـان بـؤ ض مـارةي ناكـات، قـازي كـة ذن مـارة دةكـات ضـةند            

نةكاتن، ئةطةر ئةو شروتانة  شروتَيك هةية، بنةمايةك هةية بؤ ئةوةي رَيطا بداتن ئةو ذنة مارة بكاتن، يان
موتةوةفري بَيت قازي عيالقةي نيية، كـة ذن مـارة بكـات، يـان مـارة نـةكات، مةلةسـةكاني تـريش ثـَيم وايـة           

 .هةمووي برادةران باسيان كرد، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك دكتؤر شوان وةزيري مايف مرؤظ فةرموو
 :وةزيري مايف مرؤظ(/شوان.د)زبةِرَيز يوسف حممد عزي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
يةك لةو ثرسيارانةي كة لة ئَيمـة كـراوة، سـةبارةت بـةو راثؤرتانـةو ئـةو توَيذينةوانـةي ئَيمـة كردوومانـة،          

نط، هةموو شةش مانط، ئَيمة ئةو راثؤرتانةمان لة سةرةتاوة دةست بةكار بووة ثَيش ساَلَيك، هةموو دوو ما
ئَيمــة لــةو راثؤرتانــة كــة دةرمــانكردووة ئيشــارةمتان بــة ديــاردةي توندوتيــذي داوة، لــة هــةموو راثؤرتــةكان  
ئَيستاش هةية لةالي من داواشم لَي كراوةو ثرسياريشم لَي كراوة، كـة ئةوانـة بؤضـي ئـةو راثؤرتانـة كـراوة،       

ؤ ثةرلةمان ناردراوة، بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةن نـاردراوة،  يةكةم شت دةمةوَيت بَلَيم راثؤرتةكان بيدايةت ب
بؤ وةزارةتي ثةيوةنديدار ناردراوة، بؤ هةموو مونةزةماتـةكان نـاردراوة، كـة ئَيمـة ئيشـارةمتان بـة ديـاردةي        
توندوتيذي داوة، ئةمة ثـَيش سـاَلَيكة كـة دةسـتمان بـةكار كـردووة، ئةمـة هـةمووي بـووة، ض طؤِرانكارييـةك           

وةاَلمَيك هةبووة، بةِراسس هاوكاري زؤر نةبووة لة الي هةموويانةوة، لةسةرووي هةمووشـيانةوة  هةبووة، ض 
ةد راثؤرتـةكان كـة   ثةرلةمانة، كة ئةوان نةهاتوونة لةطةَل ئَيمة، راثؤرتةكان نةهاتوونة خبوَيننـةوة، موجـةرِ  

يةعين ناخوَيندرَيتـةوة، بـؤ ئـةوةي     دةضَيتة ثةرلةمان، يان دةضَيتة جَيطايةكي تر، راثؤرتةكان هةَلدةطريَين،
ديراسةت بكرَينت، بزانن ئةم راثؤرتة ضيةو ضي نيية، ثَيش ساَلَيك ئَيمة ئيشارةمتان بةو دياردةية داوة، بـؤ  
هةموو كـةمسان نـاردووة، ئةطـةر ئـةوةي دةَلَيـت مـن بـة دةسـتم نةطةيشـتووة، مـن ئـةو موشكيلةشـم حـةل              
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ئيمزا كردن وةرطرياوة بؤ هةر جَيطايةك ناردرا بَيـت، ئةمـة يـةك لـة     كردووة، ئيستيالم و تةسليم هةية، بة 
 .ثرسيارةكانة

بةرنامـــةي درَيذخايـــةن و هةنووكـــةيي بـــؤ ئـــةو مةلةســـةية، واتـــا مةســـةلةي توندوتيـــذي، ئَيمـــة ئـــاخري   
كؤبوونةوةي كة لة ئةجنومةني وةزيران كرا بة سةرؤكايةتي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، بةِراسس شتَيكي 

ــيار      ز ــت وش ــة دةَلَي ــَي دةكــات، ك ــت ث ــةن بــةوة دةس ــةي درَيذخاي ــارةتي ثــَي دراوة، بةرنام ــراو ئيش ؤر بــاش ك
كردنةوةي خةَلك دةبَيت ئَيمة دةسس ثَي بكةين، وشـيار كردنـةوةي خـةَلك هاوكـاري هـةموو وةزارةتـةكاني       

وةزارةتـي ئةوقافـة،   تري دةوَيت، يةكةم شـت كـة لـة سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران ئيشـارةتي ثـَي كـرا          
وةزارةتي ئةوقاف دةبَيت بةكاري خـؤي هةسـتَيت بـة وشـيار كردنـةوةي خـةَلك، ضـونكة الي ئـةوان شـتَيكي          
ئاسانة هةموو هةفتةيةك لةطـةَل خـةَلك دادةنيشـن و شـتَيكي رَيـك و ثَيكـة، دةتـوانن ئةطـةر بـؤ مةسـةلةي           

تـي ثـةروةردة بـة طـؤِريين و دانـاني مـاددةي       درَيذخايةن دةور ببينن لةسةر وشيار كردنةوةي خةَلك، وةزارة
مايف مرؤظ و خوَيندني لة قوتاخبانةكان، طؤِريين سيستةم و طؤِريين مةنهةجةكان، ئةوانيش دةتـوانن بـؤ دوا   

 .رؤذ دةوري ضاك ببينن، ئةو مةسةلةية حةل بكةن
بيـنن، ئَيمـةش وةكـو    راطةياندن و تةلـةفزيؤن و ضـاثةمةنيةكان، بةِراسـس ئةوانـةش دةوري خؤيـان تَيـدا دة      

 .وةزارةتي مايف مرؤظ ئةوةي لة تواناماندا هةبَيت، ئَيمة بةو شتانة هةَلستاوين
وةزارةتي هةرَيم لةطةَل مونةزةماتي غةير حكومي و عالةمي كار دةكةن، ئـةوانيش دةتـوانن دةوري خؤيـان    

بَيينـة سـةر واقيعةتةكـةي،    ببينن، ئةمانة هةمووي لة كؤبوونةوةي سةرؤكايةتي ئيشـارةتي ثـَي درا، ئةطـةر    
ئَيمة ضارةسةرمان بؤ ئَيستا حاليةن ض دةبَيت، ئةوةي ئَيمـة وةكـو وةزارةتـي مـايف مـرؤظ لـةو سـاَلة خيـربةي         
ئَيمة ئيشمان ثَي كـردووة، بةِراسـس ضـاالك كردنـي كارةكـاني و ئيجرائـاتي لـةناو وةزارةتـي داد و وةزارةتـي          

رمان بـؤ دةكرَيـت، ئَيمـة زؤر ئيشـارةمتان بـةو شـتانة داوةو زؤر       ناوخؤ، ئةمة زؤر لة شتةكان زياتر ضارةسـة 
 .موناقةشةمشان لةسةر كردووة

ــن         ــوو، م ــةوة ب ــةكان ئ ــة راثؤرت ــةك ل ــداوة ي ــارةمت ثَي ــةروةك ئيش ــةكان، ه ــة راثؤرت ــردووة ل ــي ك وةزارةت ض
شــارةتي ثــَي راثؤرتـةكامنان بــؤ وةزارةتــةكان نـاردووةو بــؤ هــةموو خــةَلكمان رةوان كـردووة، ئةوةكــةمشان ئي   

دراوة، ضارةسةر كردن بؤ ئةو كةسـانةي كـة لـة مـاَل دةردةكـرَين، ئَيمـة وةكـو وةزارةتـي مـايف مـرؤظ، ئةطـةر            
بزانني كارَيكي وا هةية، ئَيمة و وةزارةتي نـاوخؤ و ثـؤليس بةرثرسـيارة لـة حيمايـة كردنـي ذيـاني خـةَلك،         

ئـةو خةَلكـةي ذيانيـان لـة مةترسـي دايــة،       ئَيمـة ئاطـاداري ثـؤليس دةكةينـةوة، ئينجـا ئـةوان مةســئووليةتي      
وةزارةتي ناوخؤ بةرثرسيارةو ثؤليسيش بةرثرسيارة، ئةوان دةبَيت بـةو كـارة هةَلبسـنت، ئةطـةر جَيطاشـيان      
نيية تةبيعي دةضنة ئةو مااَلنة، لةسةر ئةو مااَلنة مةجال نيية، نةوةك زؤر قسةم هةية لةسةر ئةو مااَلنة، 

مـرؤظ زؤر لةطـةَل ئـةوةدانني، ئـةو ئسـلوبةي ئيـدارةي ئـةو مااَلنـة دةكـرَينت، ئـةو            ئَيمة وةكو وةزارةتي مايف
مااَلنة دانةنراوة بؤ ئةوةي ذنَيك ئةطةر مةترسي لةسةر ذياني هةيـة هـةتا هةتايـة لـةو ماَلـة بَيـت، ضـونكة        

ــكيلةكة ب        ــةري موش ــةوةي ضارةس ــؤ ئ ــراوة، ب ــةوة دان ــؤ ئ ــة ب ــةو ماَل ــةنراوة، ئ ــةوة دان ــؤ ئ ــة ب ــةو ماَل ــاتن، ئ ك
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ضارةسةرةكةي ئةطةر شةش مانطة، ساَلَيكة، دوو ساَلة، تؤ بيست ساَليش لـةوَيوة موحافـةزةت كـرد، بيسـت و     
يةك ساَل كة دةرضوو ئةوةي تر لة دةرةوة هةر دةيكوذَيت، جـا بؤيـة ئيسـلوب و ئيـدارة كردنـي ئـةو مااَلنـة        

نــي مةســةلةكان، ئةوانــة تةقريبــةن  دةبَيــت بــةدوادا بضــينةوةو ئيهتيمــامي ثــَي بــدرَيت، بــؤ ضارةســةر كرد  
ثرسيارةكان بوون كة لَيم كراون، من حةز دةكةم ئيشارةت بة هةندَيك مةوزوعي تر بدةم، باسي كؤنيترانس 
كرا، ئَيمة لة سةرةتاوة، لة ساَلي يةكةمةوة كؤنيترانسـَيكي طـةورةمان كـردووة لةسـةر تونـد و تيـذي هـةموو        

بانط كردووة، هي ناوخؤ و هي عالةمي، هي ثةرلةمان، وةزارةتي خةَلكاني ثسثؤرمان لةسةر ئةو مةسةلةية 
ناوخؤ، وةزارةتي ثةيوةنديدار هةموومان بانط كردووة بؤ ئـةو كؤنيترانسـة، راسـثاردةكاني كؤنيترانسـةكةش     
بــة تــةقرير نــاردراوة بــؤ ئةجنومــةني وةزيــران و وةزارةتــي ثةيوةنديــدار، ئَيســتاش ئَيمــة بــة تــةما بــووين   

ــَيك بكــ  ــؤ      كؤنيترانس ــرد ب ــان ك ــابَيكي رةمسيم ــة كت ــوو، ئَيم ــة زؤر زةق بب ــةوةي دياردةك ــةر ئ ــةاَلم لةب ةين، ب
ئةجنومةني وةزيران، دةبَيت ضارةسـةري ئـةو مةسـةلةية بكرَيـت، بؤيـة كؤبوونـةوةي ئةجنومـةني وةزيـران         

خصيةن لةسةر ئةو نووسراوةي ئَيمة كرا، ضونكة بةِراسس ئيجرائاتي زؤر باش و ئيجرائاتي جددية، من شة
 .خؤشم دَلخؤشم بةم كؤبوونةوةية

ــةواوة      ــةو ت ــان هــةمووي عيلمي ــاَلو كردؤتــةوة، ئامارةك ــةموو ئامارةكامنــان ب ــان، ئَيمــة ه بةنيســبةت ئامارةك
بةطوَيرةي ئيمكانياتي خؤمان، يةك لة ئـةوةكامنان بـاَلو كردؤتـةوة ئامـارَيكي تـر ئَيسـتا كـراوة لـة ناوضـةي          

سةر هةموو كوردستان، ئةمـة هـي ناوضـةية لةسـةر مةنتيقـةي ضةمضـةماَل،       ئَيمة، ئةو ئامارةي تر كراوة لة
ئةطةر تةماشاي بكةن زؤر مةعلوماتي ضاكي تيايةو، ئَيستاش بةردةوامني لة هـةموو كوردسـتان، بـؤ ئـةوةي     

 .تةنسيق لةطةَل زانكؤيةكانيش بكرَيت، ئةمانةي هةمووي هةمانة
ةاَليةتي ئيشي كردووة، بةاَلم ئةطةر ئَيمة مبانةوَيت قانون مةكتةبي كؤمةاَليةتي، بة رةئي من مةكتةبي كؤم

تةتبيق %( 122)بضةسثَيت بةتةواوي، يةعين مةكتةبي كؤمةاَليةتي ئيشي كردووة، بةاَلم بتةوَيت قانون لة 
بكرَيت و ببَيتة قانون و ببَيتة سةروةر، دةبَيت ئةوةي تر البةاليي دةوري كةمرت بكرَيت، نةوةكو من دةزامن 

كتةبي كاروباري كؤمةاَليةتي شتيان كردووة، بةاَلم ئةطةر تؤ بتةوَيت قانون تةتبيق بكةيت، دةبَيـت ئـةو   مة
 .شتةي البةاليي بكةيت، تاكو سقلي تةواو بدةيتة قانونةكة، بؤ ئةوةي ياسا سةروةر بَيت

ئــاخري شــت يــةك نوقتــةي ئــةخرييم مــاوة، ئــةم كــارة بــة هاوكــاري هــةموو وةزارةتــةكان دةكــرَينت، ئــةوةش  
ئيشارةت بة كؤبوونةوةكةي ئةجنومةني وةزيران ئيشـارةتي ثـَي دراوة، ليذنةيـةكيان دانـاوة، ليذنةكـةش بـة       
سةرؤكايةتي وةزيري مـايف مرؤظـة، كـة ئَيمـة بةدواداضـووني كارةكـاني تونـدو تيـذي دةكـةين، ئَيمـة يةكـةم            

وة بـؤ ئةجنومـةني وةزيـران و هـةموو     كؤبوونةوةمشان ئةجنام داوة، لة كؤبوونةوةكةش تةقريرةكةمان ناردو
 .وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة جنان فةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ئافرةتان/جنان قاسم.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي ئافرةتـان دةكـةم لـة ثةرلـةمان،     زؤر سوثاس، بةِراسس بةنيسبةت ئةو راثؤرتـة مـن دةستخؤشـي لـة ليذنـة     

فيعلةن دياردةي ذن كوشنت بةرةو زياد بوون دةِروات، بةاَلم من ئةوةي دةمةوَيت ئاماذةي بـدةم، بةنيسـبةت   
ئةو دانيشتنانةي لةطةَل رَيكخراوةكان، ئةكيد دةوريان هةية لة كؤمةَلطا، بةتايبةتي ئَيمة ئيمامنان هةية بـة  

كــو ثةرلــةمان و حكومــةت، جطــة لــةوةي هاوكاريشــة رَيكخراوةكــاني نــاحكومي، دميوكراتيـةت و بــا بَلــَيني وة 
لةبةر ئةوة دانيشتمان كـردووةو بـةردةوامني بـة تةنسـيق كـردن لةطـةَليان، زؤر ثرؤطراميـان تةقـديم كـرد،          
 لةطةَل ئةوةشدا لةو ثرؤطرامانة بةِراسس دانيشتمان كرد لةطةَل وةزاراتي ثةيوةنديدار و بةرنامةش تةقديم

كرا، لة زميين ئةوانة بةرنامةيةك لةسةر شولتةر، بةرنامةي خةتةنة، بةرنامـةي ئـةحوالي شةخسـي ئَيسـتا     
خةريكني لةطةَل وةزارةتي داديش، هةندَيك تةعديالت بكرَيت لة قانوني ئـةحوالي شةخسـي، لَيـرةش حـةز     

تي ئَيمـةش، تةقـدميان   دةكةم خةتي موباشريي، ئَيستا عةال ئةسـاس خـةتي سـاخن بكةينـةوة لةطـةَل هـاووالَ      
كردووة بؤ ئةجنومةني وةزيران و داواي موافةقةت دةكةين ئينشائةَلاَل، بؤ عونيتي ئوسـةريش بةرنامةيـةكي   
موتةكاميل هةية، بةاَلم من لَيرة دةمةوَيت ئاماذة بة يةك شت بدةم، بةِراسس لَيـرة هةنـدَيك مةشـاكيليمان    

هاتبوو لة رؤذي ثَينج شةممة لة دواي دةوام لة ضةمضةماَل  هةية لة زميين ئةوة مةسةلةن ئاسايش، كةسَيك
هاتبوو، ئةم ئافرةتة كةسي نييـة، هةويـةي ثـَي نييـة، ئاسـايش بـؤ ئاسـوودة، لـة ئاسـوودة تةلـةفؤنيان كـرد            
دكتؤرة جنان تةحويلي بكة بؤ ماَلي خانزاد، موالحةزةم كرد ئةو ئافرةتة هةتا نـاوي بـة سـةراحةت ناَلَيـت،     

ــك دةَل ــي       جارَي ــة ئاسايش ــةم شةخصــة ل ــة ئ ــوو، باش ــةرةبيش ب ــةن ع ــان، تةبع ــت حن ــَي دةَلَي ــوان، دواي ــت ج َي
ضةمضــةماَل هــاتووة، بــؤ رةوانــةي ئَيــرة دةكرَيــت و هــيض كةســيش كةفالــةي ناكــات وةريبطرَيــت، بةِراســس    

ي، نـة  دةرضووة قةزيةكةي لةشيترؤشيية يةكَيكة لة ئةوانة، باشة هيض كةسيش زةماني نةكرد، نة لة سلَيمان
لة هةولَير، ئَيمةش مةجبور بووين تةحويلي بكةين بؤ ماَلي خانزاد، لة دوايي لة مـاَلي خـانزاد بَيـزار بـوو،     
مةشاكيلَيك هةبوو بؤيان موسبةت بوو من خـةَلكم نـارد، دوايـي ئَيمـة تةسـليمي ئاسايشـي هـةولَيرمان كـرد         

كةسـَيك هةيـة بـَي هةويةيـة، كةسـيش       بةِراسس با خؤيان ئيجرائات بكةن، بؤيـة مـن حـةز دةكـةم ئاسـايش     
زةماني ناكات لةو مةنتيقةية، ئيرت بؤ داخيلي بكةم لة بةعدي بؤ ئَيمة و دةرطاي بكاتةوة بـؤ ئَيمـة تةئسـري    
بكـات، جطــة لــةوةش مــن حــةز دةكــةم يــةك ثَيشـنيار بكــةم ئةكيــد وةزارةتــي نــاوخؤ راســس هــةموو شــتَيك   

دةبَيت، بةس لَيرة حةز دةكةم كوشتين ذنان و ئافرةتان تؤزَيك لةسةريةتي رووبةِرووي ئةم هةموو كَيشةية 
ئةهميــةتي ثــَي بــدرَيت، يــةعين نــةكرَيت لةطــةَل حاَلةتــةكان تــا رةوانــة دةكرَيــت بــؤ مةحكةمــة، بةِراســس    
ئةهميةتي بدرَيَس يةكسةر ئةمانة جيهةي مةعين، ئينشائةَلاَل با ئةو سـةنتةرة وا لـَي بكـات رةوانـةي بكـات      

مة بـة ثةلـةو سـزاي عـادلي بـؤ وةربطـرن، لَيـرة وةزارةتـي عـةدليش بةِراسـس هةنـدَيك قـةوانني             بؤ مةحكة
تةتبيق ناكات، ضونكة ئَيمة رؤيشتني و موتابةعةمان كرد، بؤية ئةطةر خؤيان ليذنةيةك دروست بكةن، بـؤ  

ند نوقتةيـة  ئةو مةبةستة بؤ تةتبيقي قةوانني، موتابةعةي بكةن لةطةَل حوكامةكان، حـةزم كـرد ئـةو ضـة    
 .ئيسارة بكةم، سوثاستان دةكةم
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ هةموو ئةو وةزيرة بةِرَيزانةو ئةنداماني ثةرلـةماني بـةِرَيز، كـة هـةم لـة ثرسـيارةكانيان و،       

 بَلـَي  هةم لة وةاَلمةكان و بؤضوونةكان، بةِراسس ئةو دياردةية هةموومان لَيي مةسئوولني، كةسَيك نـاكرَينت 
من لَيي مةسئوول نيم، تاكة كةس بَيـت، حـزب بَيـت، رَيكخـراو بَيـت، وةزيـر بَيـت، ئةنـدام ثةرلـةمان بَيـت،           
ثــؤليس بَيــت، حمــامي بَيــت، هــةموو كةســَيك ذن بَيــت، ثيــاو بَيــت، ئــةوةي هةســس هــةبَيت لــةم دياردةيــة     

ةطـةر ثـَيش ئـةوةي قسـةكان كـؤ      مةسئوولة، بةثَيي مةوقيعةكةي مةسـئووليةتةكةي زيـاترة، يـان كـةمرتة، ئ    
بكةمةوة موختةصةرةكةي، ئةطةر كةسَيكتان هةبَينت تةعقييب زةروري هةبَيت، زؤر زةروري هةبَينت، كـاك  

 .عةوني فةرموو
 :بةِرَيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزيري ثَيشمةرطة، تازة قسةي  من دةمةوَيت راست كردنةوةي زانياريةكي ياسايي بكةم، كة لة اليةن بةِرَيز

لــَي كــرد، جــةنابي ئيشــارةتي بةوةيــدا كــة مــةحاكمي عةســكةري كــة تةماشــاي ئــةو كَيشــانة دةكــات، بــةاَلم    
حةقيقةت وا نييـة، مـةحاكمي عةسـكةري بـةس تةماشـاي ئـةو كَيشـانة دةكـات، كـة تايبةتـة بـة كَيشـةكاني             

ئـةو كةسـانةي كـة ثَيشـمةرطةنة، يـان ثَيشـمةرطة       عةسكةري، بةاَلم ئةطةر كَيشةيةكي مةدةني تـةرةف بـوو،   
ــي         ــت وةزارةت ــات، دةبَي ــةكانيان دةك ــاي كَيش ــةدةني تةماش ــةحاكمي م ــات، م ــليم ناك ــات و تةس ــدةيان دةك داَل
ثَيشمةرطة هاوكاري وةزارةتي داد بكات، بؤ ئةوةي تةسليميان بكات، كة مةحاكةمةيان لة ثَيش مةحكةمـةي  

 .مةدةني بكرَيت و زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي 11سةبارةت بةو ثرسيارةي من كة ئاراستةي وةزيري دادم كرد بوو، بةتايبةت جَي بةجَي كردنـي ياسـاي   

رت، لةطـةَل دكتـؤرة جنـان و ظيـان     ، ئَيمة ئةو وةاَلمةمان لة جةنابي وةزيري داد لة خؤي وةرطـ 0220ساَلي 
خان بة شاندَيك ضووينة اليان خؤي ثَيي وتني كة ئةو ياساية لة دادطاكـاني سـلَيماني جـَي بـةجَي دةكرَيـت،      
بةاَلم بةداخةوة لة هـةولَير و دهـؤك جـَي بـةجَي ناكرَيـت، بؤيـة ئَيمـة ئـةو ثرسـيارةمان ئاراسـتة كـرد، كـة             

 .هةموو دادطاكان جَي بةجَي بكرَيت و كاراش بكرَيت، زؤر سوثاس كارَيك بكةين ئةم ياساية وةك خؤي لة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة وةزارةت ئَيستا يةك وةزيرة خؤي مةسئوولة، دةبَيت جَي بةجَيي بكاتن، كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وي ياســاي لَيبــوردني طشــس بــة مــةرجي ســوَلح، يــةعين زؤربــةي ئــةو         ئَيمــة ياســايةكمان دةركــرد بــةنا   
موداخةالتانة ئةوةي هني كرد كة سوَلح يةكَيكة لةو هؤكارانةي كة ئـةم تاوانبارانـة دةربـاز دةكـات، خؤزطـة      

 .وةزيري داد لَيرة بواية، بزانني قسةي ضية لةسةر ئةوة، زؤر سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ةرمووطوَلناز خان ف

 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارةكةي من بؤ وةزيري كاروباري كؤمةاَليةتية، لة هؤكارةكان لة بِرطـةي حـةوت ئـاخريي خاَلةكـة بـاس      
لةوة دةكات زؤر جار ذن لةسةر مةسةلةيةك دةطريَيـت و لـةناو زينـدان لـة رَيطـاي باندةكانـةوة تووشـي ئـةو         

 .دةبن و ماَلي خانزاديش ضةند جارَيك ناوي هات، بؤية ثرسيارةكةم ئةو خاَلةي طرتةوة، سوثاسدياردةية 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيري داد لَيرة نيية وةاَلمي ئةو ثرسيارةت بداتةوة كاك حمةمةد، بةس من هني دةكةم ئةو سـوَلحةي كـة   
ناطرَيتـةوة كـة تـاواني كوشـتين ذنـي تَيدايـة لةسـةر         دةرمانكرد، ئَيمة خاَلَيكمـان ئيزافـة كـرد، ئـةو كةسـانة     

شـةرةف، ئَيمــة ئــةوةمان ئيزافـة كــردووة، يــةعين ئـةو لَيبوردنــة طشــتيية ئةوانـة ناطرَيتــةوة، كــاك عــةدنان     
 .وةاَلمت هةية بؤ ئةو ثرسيارة

 :وةزيري كاروباري كؤمةاَليةتي/بةِرَيز عدنان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شدا شتَيكم لةبري ضوو باسي بكةم، ئَيمة لة زميين وشيار كردنةوة لة مـاوةي ثـةجنا تـا شَيسـت رؤذ     من لة ثَي
باحيسةكامنان لة سَي تا ضل سةر خَيزانيان دةكةن بـؤ تةوعيـة كـردن، دةضـنة ماَليـان، ئَيسـتا ليذنةيـةكمان        

عومسانيشم لة بري ضوو هةية عةينات وةردةطرن بزانن ئةو تةوعية ضةند تةئسريي هةبووة، ثرسياري كاك 
بوو، هاوسةرطريي و ئةوانة، ئَيمة بِريارمانداوة لة قـانوني تـازة ماَلةكـة تةصـديق كـرا قانونةكـةمان، لةهـةر        
شارَيك بةشَيك دةكةينةوة بؤ خَيزان، جارَيكي تر بؤ هاوكاري كردني مةسائيلي رَينمايي كردنيان بؤ كَيشةي 

اَلي خـانزاد عايـدي ئَيمـة نييـة، عايـدي مونةزةمةيةكـة بودجـة لـة         خَيزاني بؤ ئةوانة، ئةوة طوَلنـاز خـان مـ   
حكومةت وةردةطرَيـت، ئومَيـد دةكـةم كَيشـةكة ضارةسـةر بكرَيـت و زيندانيـةكان شـوَينيان جيـاوازة لةطـةَل           

 .كةس تَيكةاَلو نابن و رَيطةشيان نيية بِرؤنة ئةوَي، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رطة فةرمووكاك زةعيم وةزيري ثَيشمة
 :ثَيشمةرطة وةزيري(/علي زةعيم)ابراهيم عثمان عمر بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بةداخةوة ديارة ئةو برادةرة باش لة من نةطةيشـت، مـن وام نـةطوت، مـن طـومت هـةر نووسـراوَيكي فـةرمي،         
دةدةينة دادطاي عةسكةرميان  رةمسي بَيت بؤ يةكَيك كة تاوانبار بَيت دةستطري دةبَيت، كة ئَيمة وةريدةطرين

هةية، ئةو مةحكةمة عةسكةريية فةرعي هةية لة هةموو فةرمانطةكان، ثَيـي دةَلـَين دائـريةي قـانوني، ئـةو      
تةوجيهي ئةو دةكات لة هةر شوَينَيك بَيت لة شوَينةكاني عةسكةري، لة وةحداتي عةسـكةري دةيطرَيتـةوةو   

َيي ئةو نووسراوةي كة هـاتووة تةسـليمي دادطـاي حكومـةتي     دةيداتة دادطاي عةسكةري، ئةو بة تةنسيق بةث
دةكات، يةعين وةزارةت دةكات، لةوَيشةوة ئةطةر وةزارةتي ناوخؤ داواي كرد بَيت هةر بة هةمان شَيوة، ئَيمة 

 .مةحكةمةي ناكةين هةر بؤ ئاطاداري و روون كردنةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةموو شـتَيك ئَيمـة ئـةو دانيشـتنة لةسـةر داواي ليذنـةي داكـؤكي كـردن لـة مـايف            زؤر سوثاس، جارَي ثَيش
ئافرةتان و ذنان نامةيةكم ئاراستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني حكومةت كرد تيايدا ئامـاذةم بـةوة   

ةو كرد، كة ئَيمة بة بـاش هةَلدةسـةنطَينني هـةنطاوةكاني دوايـي حكومـةت لـةبارةي رووبـةِروو بوونـةوةي ئـ         
دياردةية، ئةوةمان نووسيووةو ثَيشمان باشة، بةاَلم ئةمة كايف نيية، دانيشتين ئَيمةش كـايف نييـة، دانيشـتين    
تريش كايف نيية، دةبَيـت هـةر هـةموومان هـةر يـةك لـة شـوَيين خـؤي ئـةو مةسـئووليةتةي كـة هةيـة بـةو              

رووبـةِرووي ئـةو دياردانـة ببينـةوة،     تَيطةيشتنةي كة ثةيدا دةبَيت زيـاتر ثةيـدا دةبـَينت لـةو دانيشـتنانةدا      
وةزارةتــي ئــةوقاف مةســئوولةو ئاماذةشــي ثــَي كــرا، مامؤســتاياني ئــايين مةســئوولن و ئاماذةشــي ثــَي كــرا،     
حزبــةكان مةســئوولن كــةمرت ئامــاذةي ثــَي كــرا، مةســئووليةتي طــةورة لةســةر شــاني حزبةكانــة، ئَيمــة لــة     

دميوكراتي كوردستان و يةكَيس نيشتمانيي كوردسـتان،   كؤبوونةوةي دوايي هةر دوو مةكتةبي سياسي ثارتي
ئةو مةسـةلةية بـة تةفسـيلي موناقةشـةي لةسـةر كـرا، وةكـو دياردةيـةكي ترسـناك لةسـةر كؤمةَلطايـةكمان،            
بِرياريش درا بة هيض شَيوةيةك ئةو كةسانةي كة ئةو تاوانانة دةكةن، ئةطةر درابنـة مةحكةمـة، يـان نـةدرا     

يار بن، يةعين ئةو كةسانةش كة هاوكاريان دةكةن، يـان داثؤشـيين تاوانةكـةيان دةكـةن     بن، ديار بن، يان ناد
 .لة رَيزي حزبةكان دةربكرَين

داوا لة مةكتةبي كؤمةاَليةتي كـراوة، نابَيـت تةماشـاي ضـاك كـردن و سـوَلح كردنـي ئةوانـة بكـات، كـة           / دوو
و حزبـةكان ئـةو شـتة بكـةن، ضـونكة      لةسةر شةرةف طـرياون، كـة بـةهيض شـَيوةيةك، ئةمـة ثَيويسـتة هـةمو       

تاوانبار رةنطة كة تاوانةكة دةكات ثَيي واية هةندَيك كةس دةستخؤشي لَي دةكاتن، ثَيي واية هةندَيك كـةس  
ضاوثؤشي لَي دةكاتن، دوايَي ثَيي واية بـة ثـارة سـوَلح بكـاتن، ئةطـةر ئـةو رؤشـنبريية بـاَلو ببَيتـةوة، ئينجـا           

بـةجَي بكـات، ثـؤليس بـةدواي دابضـَينت، داواكـاري طشـس مةسـئووليةتي          ياساش لةسةر هةموو كةسَيك جـيَ 
طةورةية، هةندَيك لةو تاوانانةي كة دةكرَيت كةس نيية بَيت شكايةت بكاتن، دةعـوا تةسـجيل بكـاتن، ئـةوة     
ئيشي داواكاري طشتيية، بؤية ئةهميةتَيكي تةواوي هةية، ثَيويستة وةزارةتي ناوخؤ لةطـةَل داواكـاري طشـس    

 .رنامةيةكي تةواويان هةبَينت، بؤ ئةوةي ضؤن رووبةِرووي ئةو دياردة ناشرينانة ببنةوةبة
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ئاماذة بـةوة كـرا كـة ثَيشـمةرطة تـاواني وا دةكـاتن، هَيـزي ثَيشـمةرطة دةيشـارَيتةوة، يـاخود وةكـو ثَيويسـت             
كــرا بــؤوة هَيــزي بةدواداضــوون ناكــات، مــن ثــَيم وايــة وا نييــة، ضــونكة لــةو بةينــةدا لــة رؤذنامــةكان بــاَلو  

ثَيشمةرطة خؤيان ضوونة ئامر فةوجَيكي خؤيان طرتووة، خؤيان ضوونة تةسـليمي دادطايـان كـردووة، ئةمـة     
لة رؤذنامةكانيشدا نووسراوة، بةاَلم ئةمة دةبَيت زياتر بَينت بةوةي كة هةموو اليةكمان تَي بطةين كة نـابَي  

رنـةطرَينت، يـاخود لـة بـريي خباتـةوة، خوالصـةي ئـةو        ئةو تاوانة ثشتطوَيي خباتن، يـاخود بـة ئةهميـةتي وة   
كؤبوونةوانــة جطــة لــةوةي مامؤســتاياني ئــايين بــة دةوري خؤيــان هةســنت، ثَيويســتة ســوَلح نــةكرَينت، بــؤ    
ــمةرطةو         ــكةريةكان و ثَيش ــةكان و عةس ــة حزبي ــتة اليةن ــتَيكدا، ثَيويس ــيض ئاس ــة ه ــة ل ــةو تاوان ــيين ئ داثؤش

اوكاري ئةوة بن ياسا جَي بةجَي بكرَيت، هيض كةسَيك حيمايـةي تاوانبـاران   هةموويان رَيز لة ياسا بطرن و ه
نةكات، ثَيويستة وةكو عةرزم كردن داواكاري طشس دةورَيكي طـةورةي هـةبَيت و طـةورةتر ببينـَينت بـةدواي      
 ئــةو تاوانانــة بضــَينت، ثَيويســتة رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني لــة ئاســس مةســئووليةتدابن بــؤ وشــيار  

كردنةوةي كؤمةَل، لةطةَل حزبةكانيش تةبعةن، حزبيش بةشَيكة لـة كؤمـةَلطاي مـةدةني، ئةمـة رؤشـنبريي      
مةسئووليةتي طؤِريين ئةو رؤشنبرييية، الي هةندَيك كةس كة ئةو تاوانة دةكـاتن، ثَيـي وايـة بـؤ داثؤشـيين      

ــت خــةَلك تَيبطــاتن ئــةو تاوانــة طــةورةترين عةيبــة، لــةوة زؤر    زؤر عــةيبرتة ئةطــةر باســي   عةيبَيكــة، دةبَي
نةتيجةي ئةو تاوانة بكةين، ئةطةر ئافرةتَيك، يان ذنَيك كردوويةتي تووشي ئةوة بووة بيكـوذن، كوشـتنةكة   
زؤر زؤر عةيبرتة، جطة لةوةي تاوانَيكي طةورةية بةرامبةر بة خوا، بةرامبةر بـة ئينسـانيةت، بةرامبـةر بـة     

دميوكراتيـةت، خؤشـي دةبَيـت لـةناو كؤمـةَلطادا وا بَيـت ئةمـة بـة          ياسا، بةرامبةر بة كؤمةَلطا، بةرامبةر بـة 
عةيبة بَيت، خةَلك ئةو تاوانةي كة دةيكاتن، كة دَيتة ناو كؤمةَلطا خةَلك تةماشاي دةكاتن، وةكو كابرايـةكي  
 ناتةبيعي، موجريم، تاوانبار، بؤ ئةوةي شةرم لةو شتة بكاتن جارَيكي تـر ئـةو تاوانـة نـةكاتن، ثـَيش ئـةوةي      

كؤتايي بة دانيشتنةكةمان بَينني، سوثاسي خوشك و برا وةزيرةكـان دةكـةم، كـة ئامـادة بـوون لَيـرة، داوا لـة        
ليذنةي داكؤكي كردن لة مايف ئافرةتان و ذنان دةكةم، كة بـةدواي ئـةم دانيشـتنةدا بضـنةوة، سـةردانةكانيان      

يست بةرز بكةنةوة بزانني لة ض ئاستَيكداية، بةردةوام بَينت، لةطةَل وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان، راثؤرتي ثَيو
ئايــا ئــةو دياردةيــة كــةم دةبَيتــةوة، زيــاد دةبَيتــةوة، هؤيــةكاني ضــية، تــةحليالت بكــةن، بــؤ ئــةوةي هــةموو  
اليــةكمان هاوكــاري يــةكرت بــني، بــؤ بنــرِب كردنــي ئــةو دياردةيــة، دوا قسةشــم بــؤ وةزيــري مــايف مــرؤظ، ئــةو   

ؤمـان دَيـت، ئةطـةر خـؤي داوا نـةكاتن، داواكـاري ئـةو راثؤرتـة دانيشــتنَيك         راثؤرتانـةي كـة لـة وةزارةتـةوة ب    
بكرَينت لة ثةرلةماندا دةخوَيندرَيتـةوةو دةبَيتـة ئـةو ليذنةيـةو ثَيداضـوونةوة نابَيـت بضـينة الي وةزارةت،        
ئةطــةر خــؤي داوا بكــاتن كؤبوونةوةيــةكي لةســةر بكــرَينت، ئــةوة دةخرَيتــة بةرنامــةو موناقةشــةي لةســةر    

 .كرَينت، بةَلَي كاك بارزاندة
 :بةِرَيز بارزان حممد قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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جةنابت دوو دةقيقةت دانا بؤ ئةو برادةرانة ثرسيار بكةن، من خؤشـحاَلم كـاك ئةدهـةم زؤربـةي قسـةكاني      
نـةك   باشرت كرد، حةقة ئَيمـة ئيلتيـزام بـة قةرارةكـةي جـةنابت بكـةين، وابـزامن ئةمـةش نوقتـةي نيزامـة،          

غةيري نيزام، دوو دةقيقـة دانـرا ئةندامـةكان ثرسـيار بكـةن، نـةك حلـول و موسـائةلة بكـةن، دوو دةقيقـة           
مةفروزة ئةندام ثةرلةمان قسان بكةن، طوتت ئةطةر دوو دةقيقةكة تةواو بوو موقاتةعـةي دةكـةم، ئَيمـةش    

كرد، هـةق وايـة ئيلتيـزام بـة     قسةمان وةك ئةو خةَلكة كرد، من خؤشحاَلم كاك ئةدهةم لة من باشرت قسةي 
 .قةرارةكاني سةرؤكايةتي ثةرلةمان بكرَيت و هةم لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمانيشةوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة نوقتة نيزام نيية، بـةاَلم لـة سـاَلحي منـة، ثَيشـنيارَيكي زؤر ضـاكة ئيلتيـزام بكـةين، هـةموومان وةعـد           

خاَلَيكي طرنطة زؤر جار وةكو رؤشـنبريي هـةموومان قسـةي بـاش دةكـةين،       بدةين ئيلتيزام بكةين، بةِراسس
بةاَلم وةكو ئيلتيزام مرؤظَيكي ترين، ئةم راستية زؤر ديارة، ئةمة بة زةمـةن حـةل دةبـَينت، بـةاَلم نـاتوانني      
ــنني،       ــتنةكةمان دةهَي ــة دانيش ــايي ب ــةم كؤت ــتان دةك ــةطؤِرين، زؤر سوثاس ــان ن ــةر خؤم ــَيَلني، ئةط ــةجَيي به  ب

لةطةَل وةزيـري خوَينـدني بـااَل و ثـةروةردة     ( 11)دانيشتين داهاتوومان رؤذي دووشةممةي داهاتوو سةعات 
 .هةردووكيان، وةزيري خوَيندني بااَلو ثةروةردة، زؤر سوثاس
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 ( 32)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1332\2\1رَيكةوتي  شةممةدوو 

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 30)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 1/2/1332 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــذمَير    ــةياني   (11)كات ــة ب ــةر ل ــةممةدوو رؤذي ي س ــةوتي  ش ــةني نيشــتمانيي    1/2/0222رَيك ئةجنوم
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــداهلل ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــداهلل
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (30)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان      سَييةميي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (30)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق-1
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق -0
 .ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمي كوردستان خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي -3
طيتتوطؤ ( وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس و وةزيري ثةروةردة)بةِرَيزان  بووني بة ئامادة -1

 .لةسةر راثؤرتي ليذنةي كاروباري ثةروةردةو فَيركردني بااَل دةكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةورةو ميهرةبانبةناوي خواي ط
 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
ةي كاري دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنام, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق

شةممة دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي (11)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(30)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا1/2/0222رَيكةوتي 

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1



 361 

 .ي كوردستاني عَيراقخوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيم -0
 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمي كوردستان -3
طيتتوطؤ ( وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس و وةزيري ثةروةردة)بة ئامادة بووني بةِرَيزان  -1

 .دةكرَيت لةسةر راثؤرتي ليذنةي كاروباري ثةروةردةو فَيركردني بااَل

سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز دكتؤر ئاشس هةورامي وةزيري سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمي كوردستان 
دةكةين، لةطةَل كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان زؤر بةخَير بَين سةرضاو، هةروةها 

ةطةَلمان لةسةرةوة ئامادةن زؤر بةخَير بةخَيرهاتين ميوانة بةِرَيزةكان دةكةين، كة لةطةَل جةنابي وةزير ل
بَين سةرضاو، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دابنيشن بؤ خوَيندنةوةو دةست ثَي 

خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي دةزطاي : كردني بةرنامةي كارمان، خاَلي يةكةم لة بةرنامةي كار
ثَيش ئةوةي داوا لة ليذنةي ياسايي بكةم بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةكة، ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق، 

تةئكيد لةوة دةكةمةوة كة خوَيندنةوةي ئةم ياساية هةنطاوَيكي طرنطة لة ثاَل ئةو هةنطاوانةي كة 
حكومةتي هةرَيم هاوَيذتوويةتي، يان دةيهاوَيت بؤ رَيكخستين هةموو دامودةزطاكان و بة ياسايي كردني 

دةزطاكان و يةكخستنيان وةكو بِرياريش بووة، ئَيمة بةدواي ئةم مةسةلةية دابووين، هةنطاوَيكي هةموو دامو
طةورةية بة ناردني ئةو ثرؤذةية، دواتر ئينشائةَلاَل لَيرةدا كة ثةسند دةكرَينت، دةزطاي ئاسايش وةكو 

بةو شَيوةيةش كة لة  دةزطايةكي حكومي يةك دةخرَيت، دةبَيتة بةشَيك لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان،
ثرؤذةكةدا هاتووة، ثةرلةمانيش لةمةودوا دةتوانَينت بةدواي ئيش و كارةكاني ئاسايشدا بضَيت، جا ئةطةر 
وةزير لَيي مةسئوول بَينت، يان سةرؤكي ئةجنومةني وةزيران، ئةطةر ثَيويسس كرد لَيرة بانطهَيشتيان 

ةيوةندي بة ئاسايشةوة هةية، بؤية ثريؤزبايي لة دةكةين، بؤ تاوتؤ كردن و باس كردني مةسةلةكاني ث
حكومةتي هةرَيم دةكةم، كة ئةم هةنطاوةيان ئةجنام داوة، ئومَيد دةكةم هةنطاوةكاني دواتر سةركةوتين 
بةدوا دابَينت، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بؤ خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذةية بة زماني كوردي با بيتةرموَيت، 

دي نيية، بة زماني عةرةبي خبوَيندرَيتةوة، ئةطةر ئامادة نيية، ئَيمة بؤية ثةلةمشان ئةطةر بة زماني كور
كرد، دةبواية راوةستني بؤ تةرجومةكةي، بةاَلم لةبةر ئةوة وةختةكةمان كةمةو ثرؤذةكةش طرنطة، بؤية 

حديد كردني ئَيمة لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان بِريارماندا رانةوةستني لةسةر تةرجومةكةي، دواتر رؤذي تة
 .موناقةشةكة، ئةو وةختيش تةرجومةكة حازر دةبَينت، فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ئةجنومةن
 :ئَيستا دةقي ثرؤذةكةتان بؤ دةخوَينمةوة

 مشروع قانون
 مؤسسة اسايش اقليم كوردستان
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 :صد بالتعابري التالية املعاني املبنية ازاءها الغراض هذا القانونيق: املادة االوىل
 .اقليم كوردستان العراق: االقليم-1
 .رئاسة جملس وزراء االقليم: جملس الوزراء -0
 .مؤسسة اسايش االقليم: املؤسسة -3
 .رئيس مؤسسة اسايش االقليم: رئيس االسايش -1
 .سايش االقليمنائب رئيس مؤسسة ا: نائب رئيس االسايش -5

 :املادة الثانية
هلا ميزانية خاصة وتتمتع بالشخصية ( العراق –مؤسسة اسايش اقليم كوردستان )تؤسس مؤسسة باسم  -1

املعنوية واالستقالل املالي واالداري وهلا القيام جبميع التصرفات القانونية لتحقيق مهامها وميثلها رئيسها او 
 .جملس الوزراء من خيوله، وترتبط املؤسسة برئاسة

يعني رئيس املؤسسة مبرسوم اقليمي صادر من رئيس اقليم كوردستان وبرتشيح من رئيس الوزراء يكون  -0
وهو الرئيس االعلى . بدرجة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب واملخصصات والتقاعد واخلدمة

وانشتطها كافة، وتنفيذ القوانني واالنظمة للمؤسسة واملسؤول عن توجيه اعماهلا واالشراف على فعالياتها 
وعلى . واصدار التعليمات واالوامر يف كل ما له عالقة مبهام املؤسسة ضمن احلدود املبينة يف هذا القانون

 .رئيس املؤسسة ختويل بعض صالحياته اىل نائب رئيس املؤسسة واملدراء العامون ورؤساء الدوائر
وم اقليمي وبرتشيح رئيس الوزراء ويكون بدرجة وكيل وزارة، يعاون يعني مبرس: نائب رئيس املؤسسة -3

رئيس االسايش وميارس املهام والصالحيات اليت خيوله الرئيس، على ان يكون من ذوي اخلربة والكفاءة يف 
 .اختصاصه

 .يتوىل نائب الرئيس مهام الرئيس يف حالة غيابه -1
 :ةتتوىل املؤسسة املهام التالي: املادة الثالثة

تنفيذ السياسة العامة حلكومة االقليم يف صيانة االمن الداخلي وتطبيق القوانني واالنظمة النافذة ذات  -1
 .العالقة، فيما يتعلق مبكافحة االرهاب والتجسس وتقوم املؤسسة باداء مهامها بالتنسيق مع اجلهة املختصة

 .مكافحة املخدرات -0
 .وحماربة ومكافحة تزيف العملة املساهمة يف محاية االقتصاد الوطين -3
 .العمل من اجل محاية احلريات الدميقراطية وحقوق االنسان يف االقليم -1
مجع املعلومات وحتليلها وتقييم التهديدات سواء اكانت موجهة ضد امن االقليم او اي جزء من مجهورية  -5

اذ كافة االجراءات الواجبة بصددها وفق العراق الفدرالية ورفعها وابداء االراء واملقرتحات بشأنها مع اخت
 .القانون

 .محاية امن املؤسسات الدستورية والقانونية -6
 .محاية امن اماكن العبادة -2
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 .محاية امن املنظمات الدولية والقنصلية -1
 .محاية املطارات -1

 .جلهة املختصةفيما يتعلق مبكافحة االرهاب والتجسس تقوم املؤسسة باداء مهامها بالتنسيق مع ا -12
 .تراعى احكام القوانني النافذة يف اجراءات التحقيق واحالة املتهم اىل القضاء -11

 :املادة الرابعة
يتوىل دراسة ومناقشة وابداء االراء يف كل ما حيال ( جملس املؤسسة)يشكل يف ديوان املؤسسة جملس يسمى  -1

 :اليه من رئيس املؤسسة ويتألف من
 .يس اجمللسرئ: رئيس االسايش -
 .نائب الرئيس: نائب رئيس االسايش -
 .اعضاء: املدراء العامون -

لرئيس االسايش دعوة اي من منتسيب املؤسسة او الوزارات ممن له خربة واختصاص حلضور جلسات  -0
 .اجمللس حبسب االقتضاء

 .الرئيس يعقد اجمللس بدعوة من رئيس االسايش ويف حالة غياب رئيس اجمللس ينوب عنه نائب -3
 .تعترب قرارات اجمللس نافذة اعتبارا  من تاريخ صدورها عدا ما يتطلب منها استحصال موافقة خاصة بها -1

 :تتكون املؤسسة من املديريات العامة والتشكيالت االساسية التالية: املادة اخلامسة
ر عام من ذوي اخلربة بدرجة مدي( ضابط التقل رتبته عن عميد)يرأسها : املديرية العامة للديوان -1

 .واالختصاص
يرأس كل مديرية عامة ضابط كفوء التقل رتبته عن : املديريات العامة لالسايش يف حمافظات االقليم -0

 .عميد بدرجة مدير عام
يرأسه ضابط التقل رتبته عن عميد بدرجة مدير عام ويكون من ذوي اخلربة : معهد تطوير االسايش -3

 .دد اموره بنظاموالكفاءة واالختصاص وحت
يريدها ضابط خريج كلية القانون التقل رتبته عن عقيد : مديرية الدائرة القانونية وحقوق االنسان -1

 .بدرجة مدير من ذوي اخلربة واالختصاص
يديرها ضابط التقل رتبته عن عميد بدرجة مدير عام من ذوي اخلربة : مديرية املتابعة والتفتيش -5

 .واالختصاص
 :ادسةاملادة الس

 .حيدد بنظام مهام واختصاصات تشكيالت املؤسسة -1
عند اقتضاء الضرورة ( شعب او اقسام او مديريات)لرئيس االسايش استحداث او الغاء او دمج او ربط  -0

 .مبوافقة رئاسة جملس الوزراء
 . املؤسسةتطبيق مجيع القوانني اليت تسري على قوى االمن الداخلي على ضباط ومنتسيب: املادة السابعة
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 .ال يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون: املادة الثامنة
 .على جملس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون: املادة التاسعة
 .لرئيس االسايش اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون: املادة العاشرة

 (.وقائع كوردستان)نشره يف اجلريدة الرمسية ينفذ هذا القانون من تاريخ : املادة احلادية عشرة
 : بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةي ياساي ئاسايشي هةرَيمي كوردستان، ئةم ثرؤذةية ئاراستةي ليذنةي 
ياسايي و ليذنةي ناوخؤ دةكةم، بؤ ديراسةت كردن و ئامادة كردني راثؤرتي ثَيويست، هةروةها هةموو 

ماني بةِرَيز ثَيويستة ديراسةتي بكةن، لة رؤذي موناقةشة كردني دةوَلةمةندي بكةن وةكو ياسايةك ئةندا
 .دةربضَيت

 .خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق: خاَلي دووةمي بةرنامةي كار
ياساي وةزارةتي سامانة  خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار نووسراوة خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي

 .سروشتيةكان لة هةرَيمي كوردستان
خؤي دةبواية سَييةم دووةم بَينت، ئَيمة ثَيش ئةوةي ياساي وةزارةت دةبَيت يةكةم جار ئيقرار بكةين، 
ئةوجا هني بكةين، بؤية من داوا دةكةم دةنطي بؤ بدةين خاَلي سَييةم بكةينة خاَلي دووةم، واتا لة 

ثَي بكةين، كَي لةطةَل ئةوةية خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار ببَيتة خاَلي دووةم دةسس سَييةمةوة دةست 
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط خاَلي 

ةوةي يةكةمي ثرؤذةي سَييةم لة بةرنامةي كار دةبَيتة خاَلي دووةم، تكاية خاَلي دووةم خبوَيننةوة، خوَيندن
 .ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمي كوردستان، فةرموون

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةناوي خوداي طةورةو ميهربان
 بةناوي طةلةوة

 سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق
/ ان ـ عَيراق دايناوةو ثشت بة حوكمي ماددةي دةيةمبةثَيي ئةو ياسايةي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردست

ياساي سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق ئةم ياسايةي  0225ي ساَلي (1)يةكةم لة ياساي ذمارة 
 :خوارةوةمان دةركرد

 1332ي ساَلي )  (ياساي ذمارة
 ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان

 بةشي يةكةم ـ ثَيناسةكان
 :ماددةي يةكةم
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 .هةرَيمي كوردستان ـ عَيراق: هةرَيم
 .ثةرلةماني هةرَيم: ثةرلةمان

 .ئةجنومةني وةزيراني هةرَيم: ئةجنومةني وةزيران
 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكاني هةرَيم: وةزارةت

 .وةزيري سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمدا: وةزير
 .ةرَيمدابريكارةكاني وةزارةتي سامانة سروشتيةكان لة ه: بريكارةكان

 بةشي دووةم ـ بةشةكاني وةزارةت
 :سةنتةري وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت ـ ماددةي دووةم

 أـ وةزير
 ب ـ بريكارةكان

 ت ـ ئةجنومةني وةزارةت
 ث ـ راوَيذكاران

 ج ـ فةرمانطةي ثشكنيين طشس و ضاودَيري ناوخؤيي
 ح ـ فةرمانطةي كارطَيري و دارايي

 خ ـ فةرمانطةي هونةري
 مانطةي ئابووري و طرَيبةستةكاند ـ فةر

 .ز ـ فةرمانطةي وةبةرهَينانةكان
دةزطاكاني نةوتي وةرطر دادةمةزرَي بةثَيي ياساي نةوتي هةرَيمي كوردستان و بة وةزارةت : ماددةي سَييةم

 .دةسثَيردرَيت و بة كةسايةتي مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي و كارطَيِري هةية
 بةشي سَييةم

 ني بةشةكاني سةنتةري وةزارةتتايبةمتةنديةكا
 :وةزارةت ئةمانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي ضوارةم

بةرَيوةبردني هةموو كةرتةكاني تايبةت بة سامانة سروشتيةكاني لة ئةستؤيدان لة هةرَيمدا  :يةكةم
 .بةشَيوةيةكي ضِر كراوة، جطة لة ئاو و دارستانةكان

ثالنةكان بؤ كةرتي نةوت و طاز و هانداني وةبةرهَينان بؤ ئةم كةرتة بةرَيوةبردن و ئامادة كردني  :دووةم
لة هةرَيمدا سةرباري نةخشةكَيشان و بةدواداضووني قؤناغةكاني مؤَلةت و طرَيبةستةكاني لةطةَل 
كؤمثانياكاني نةوت مؤر دةكرَيت، بةجؤرَيك لةطةَل دةستووري عَيراقي فيدراَلي و ياساي نةوتي هةرَيمي 

 .بطوجنَيتكوردستان 
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كاركردن لة ثرؤسةكاني دؤزينةوةو هةَلكةندن و دةرهَيناني نةوت و طاز ثرؤسةكاني ثاآلوتن و  :سَييةم
دروستكردني طاز سةرباري طواستنةوةو هةناردني نةوتي خاو و بةرهةمةكاني و بنياتناني ثرؤذةكاني 

 .نةوت

و هةموو كارةكاني تايبةت بة  وةرطرتين منوونةكاني جيؤلؤذي ئةجنامداني ثشكنينةكاني: ضوارةم
 .ضاالكيةكاني جيؤلؤذي

ئةركي ئامادةكردن و هةماهةنطي و يةكطرتنةوةي ثالنةكاني سةرةتايي بؤ جؤرةها رووةكاني  :ثَينجةم
ضاالكي وةبةرهَيناني نةوت و طاز و كانةكان لة سةنتةري وةزارةتدا، بةمةرجَيك كؤمثانياو فةرمانطةكاني 

ئةوانة جَيبةجَي بكةن، بةسةرثرشس وةزارةتةوة و ياساي نةوتي هةرَيمي  بةسرتاون بةوةزارةتةوة
 .كوردستان و ياساي وةبةرهَيناني كانةكاني بةركار لةبةر ضاوبطرن

 بةشي ضوارةم ـ تايبةمتةنديةكاني رَيكخستين وةزارةت
 وةزير: ماددةي ثَينجةم

كيةكاني و بةرثرسياري لةبةردةم سةرؤكي باآلي وةزارةتةو بةرثرسة لة كارو ضاال: وةزير: يةكةم
 :ئةجنومةني وةزيراندا لةبةر ئةوةي ئةندامَيكي هاوكارة تَييدا، ئةوانة دةطرَيتة ئةستؤ

كردن و  ضاالكيةكاني وةزارةت و ئاراستةكردني سياسةتةكةي سةرثةرشس بةرثرسياريةتي لة كارو -أ
سةرثةرشس ئةوةوة هةموو  يةوة دةردةضَي، بةكردني و هةموو بِريارو فةرمان و ِرَينماييةكان لَي ضاودَيري

 .شتَيك كة ثةيوةستة بة ئةركةكاني وةزارةت و دامةزراوةكانيةوة جَيبةجَي دةكرَي
يان  دةستةكان، وةزارةت و رَيكخسنت، يان دووبارة رَيكخستنةوةي هةيكةلي فةرمانطةكاني سةر بة -ب

 .كوردستان دادةمةزرَين كؤمثانياكاني ديكةي، كة بةثَيي ياساي نةوتي هةرَيمي
دامةزراندني كارمةندان لةوانةش بةِرَيوةبةرةكان و فةرمانبةران لةكاتي ثَيويستيدا طرَيبةستان لةطةأل -ت

 .بيانيةكان لة فةرمانبةرَيتية شاغريةكان، بةثَيي ثَيوانةي نوَي و هةيكةلةكاني كارطَيِري
كردني سياسةتةكاني وةزارةت سةرباري  يكردن و ضاودَير بةشَيوةيةكي ضِرنةكراوة سةرثةرشس -ث

 .ثالندانان و ثشكنني و وردبيين كردن
سةر لة نوَي دامةزراندن، يان هةَلوةشاندنةوةو لةيةك دابِرين، يان لة يةكطرَيدان، هةريةك لة  -ج 

 كردني كارمةنداني بةشةكاني فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةر بؤ خوارةوة سةرؤكايةتي دةكات، دابةش
 .و فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةت، بةثَيي ثَيداويستيةكاني كاركردن زيادة بةسةر كؤمثانيا

دةسةآلتي طواستنةوةي كارمةندان لة ناو وةزارةتدا بةهةمان ثلةي فةرمانبةرَيس، لةبةر ثَيداويستةكاني  -د
 .رةوتي كاركردندا

وةزارةت، يان بةِرَيوةبةرة طشتيةكان، يان وةزير بؤي هةية هةندَي لة دةسةآلتةكاني بةبريكاري : دووةم
 .ئةوةي بة طوجناوي بزانَي لةوةزارةتدا، بسثَيرَي

 .هةموو ثؤستةكاني وةزارةت لةسةر بنةماي شارةزايي و ثسثؤِري بةتوانايي باش دةسثَيردرَي: سَييةم
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 :بريكارو راوَيذكاران ونووسينطةكان/ ماددةي شةشةم 
زير دةدةن لة بةِرَيوةبردني كاروباري وةزارةتدا، بةثَيي ئةو دةسةآلتانةي يارمةتي وة: بريكارةكان :يةكةم

لةاليةن وةزيرةوة ثَييان دراوة، دةبَي هةريةك لةوانة بةالي كةمي بِروانامةي بةرايي زانكؤي هةبَي و دةبَي 
 .لة اليةني هونةري، يان كارطَيِري ثسثؤِربن

نابَيت، دةبَي بةالي كةمي بِروانامةي بةرايي زانكؤيان هةبَي و  ذمارةيان لة ضوار تَيثةر: راوَيذكاران: دووةم
شارةزاو ثسثؤِربن، يةكَيكيان دةبَيتة سةرؤكي راوَيذكارةكان بؤ هةماهةنطي كردن لةو كاروبارانةي ثةيوةستة 

 .بةثَيوانةكاني ثةيِرةو كراو شةفافيةت و جَيبةجَي كردني ثالن و سياسةتةكاني وةزارةت
فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةر كةمرت نةبَيت بةِرَيوةي دةبات و بةالي كةمي : طةي وةزيرنووسين: سَييةم

 .دةبَي بِروانامةي بةرايي زانكؤ هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك يارمةتي دةدةن
 فةرمانبةرَيك لة ثلةي بةِرَيوةبةر كةمرت نةبَيت بةِرَيوةي دةبات و: نووسينطةي بريكاري وةزارةت: ضوارةم

 .بةالي كةمي دةبَي بِروانامةي بةرايي زانكؤ هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك يارمةتي دةدةن
 :ئةجنومةني وةزارةت: ماددة حةوتةم

 :ئةجنومةني وةزارةت بةم شَيوةيةي خوارةوة دادةمةزرَي: يةكةم
 .سةرؤك: وةزير -أ

ثَيدراو لةاليةن وةزيرةوة سةرؤكايةتي ئةندامن، لةكاتي نادياري وةزير بريكاري رَي: بريكارةكاني وةزارةت-ب
 .ئةجنومةن دةكات

ذمارةيةك لة راوَيذكاران و بةِرَيوةبةرة طشتيةكان و شارةزايان و ثسثؤِران لةناوةوةي وةزارةت لةكاتي -ت
 .ثَيويستيدا لة دةرةوةي وةزارةت بؤيان زياد دةكرَي و بة بِريارَيكي وةزير دةست نيشان دةكرَين

 .طشس فةرمانطةي هونةري دةبَيتة بِرياردةر بةِرَيوةبةري -ج 
ئةجنومةن بة بِرياري وةزير كؤدةبنةوةو سروشس كارةكةي راوَيذكارية، بؤ مةبةسس ثالندانان و : دووةم

 .بةدواداضوون و سةرثةرشس كردن لةسةر ضاالكيةكاني وةزارةتدا
بة سياسةتي طشس كةرتةكة ثَيشكةش ئةجنومةن، راوَيذكاري و راسثاردةكاني ثَيويست و تايبةت : سَييةم

 .دةكات، لة ثَيناو هَينانةدي ئاماجنة ضاوةِروان كراوةكان لة مجوجؤأل و ضاالكيةكاني وةزارةتدا
 .فةرمانطةي ثشكنني طشس و ضاودَيري ناوخؤيي: ماددةي هةشتةم

وانامةي بةرايي فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشس سةرؤكايةتي دةكات و بةالي كةمي دةبَي بِر
 :زانكؤي هةبَي، ثسثؤِر بَي لة اليةني ياسايي، يان كارطَيِري، يان دارايي و ئةم  تايبةمتةنديانة ئةجنام دةدات

وردبينكردن و طةِرانةوة بؤ تؤمارةكاني وةزارةت و فةرمانطةكاني ثَييةوة بةسرتاون و ثةيوةستة بة : يةكةم
تثاكي و شةفافيةت زامن بكات لةطةأل مسؤطةر كردني بة توانايي و هةموو ضاالكيةكان، لة ثَيناو ئةوةي دةس

ضاالكيةكاني كاركردن، بؤ فةراهةم كردني زانياريةكان، ثَيشكةش كردني راسثاردةكاني طوجناو بؤ وةرطرتين 
 .ئةو بِريارانةي كة ثرؤطرام و سياسةت و رَيكارةكاني وةزارةت باشرت دةكات
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جنامداني لَيكؤَلينةوةكاني كارطَيِري بة هةموو جؤرةكانيةوةو ئةجنامداني وةرطرتين سكاآلكان و ئة: دووةم
ئةوةي ثَيويستة لة رَيكارةكاني ياسايي، راثةراندني ضاالكيةكان، بةجؤرَيك رَيطة لة فَيَلبازي و زَيدة ئيسرايف 

ةر ئةو و خراث كاركردن و بَي توانايي بطرَيت، هةروةها رؤشنبريكردن و راهَيناني كارمةندان لةس
 .ضاالكيانةدا

بةدواداضووني ثيادةكردني هةموو ياسا و ثةيِرةوو رَينمايي و بِريارو فةرمانةكاني دةركراون لة : سَييةم
 .ثَيناو رَيكخستين رةوتي كارةكان و ضاالكي وةزارةت بة رَيطةيةكي راست و رةوان

و كؤمثانياو فةرمانطةكاني سةر بة ضاودَيري كردن و سةرثةرشس كردني دارايي و كارطَيِريي هةمو: ضوارةم
وةزارةتن و بةدواداضوونيان ، لة ميانةي ئامادةكردني ثرؤطرامةكاني كاري دةزطاكاني ضاودَيري 

 .ناوخؤييةوة
ئامادة كردني راثؤِرتي بةردةوام دةربارةي ئةجنامةكاني ضاودَيري كردن و ثشكنني ورةوانةكردني : ثَينجةم

وةزارةت بؤ بةدواداضووني رادةي ثيادةكردني تَيبيين و راسثاردةكاني ضةند وانةيةك لَيي بؤسةنتةري 
 .تَييدا هاتووة

 :فةرمانطةي كارطَيِري ودارايي: ماددةي نؤيةم
فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةري طشس سةرؤكايةتي دةكات بةالي كةمي بِروانامةي بةرايي زانكؤي هةبَي 

 .بَي، ئةم فةرمانطةية ئةم كارانة رادةثةِرَييَنو دةبَي ثسثؤِري ياسا، يان كارطَيِري 
رَيكخستين كاروباري كارمةندان و راطةياندن و ثَيشكةش كردني خزمةتطوزاريةكاني كارطَيِري : يةكةم

 .جؤراوجؤري ثَيويست، بؤ باشرتكردني رةوتي كاركردن لةسةنتةري وةزارةتدا
 .رَيكخستين كاروباري ذمَيرياري و وردبيين ناوخؤ: دووةم

را دةربِرين لةمةسةلة ياساييةكان و نوَينةرايةتي كردني وةزارةت لةبةردةم دادطاكاندا و  :سَييةم
 .ضارةسةركردني كاروبارةكاني كارطَيِري ثةيوةنديدار كة لة دةسةآلتي كؤمثانياكاندا نيية

عسةكان الة و بيمئامادة كردني ثالنةكاني راهَينان و سوود وةرطرتن لة ماوةكاني راهَينان و زة :ضوارةم
لةاليةن كؤمثانياكان، يان رَيكخراوةكاني نَيو دةوَلةتي، يان اليةنةكاني ثةيوةنديداري ديكةوة بؤ وةزارةت 
رةخساوة، بؤ بةرزكردنةوةي ئاسس كاركردني كارمةندان لة وةزارةتدا و ثةرةسةندني تواناكانيان هةريةكة 

ي لةطةأل كؤمثانيا و فةرمانطةكاني ثةيوةنديدارةوة و بةثَيي تايبةمتةندي خؤي، ئةوانة بة هةماهةنط
 .ئةجنام دةدرَيت

 فةرمانطةي هونةري: ماددةي دةيةم
فةرمانبةرَيك بةثلةي بةِرَيوةبةري طشس سةرؤكايةتي دةكات بةالي كةمي دةبَي بِروانامةي بةرايي زانكؤي 

 :جنام دةداتهةبَي و ثسثؤِربَي لة ثيشةسازية نةوتيةكان و ئةم تايبةمتةنديانة ئة
هةماهةنطي و بةدواداضووني كاروبارة هونةريةكاني طشس ويةكطرتين ثالني هةموو كةرتة هونةريةكان  -أ

لة ذَير رؤشنايي ثالن و زانياريةكاني كؤمثانيا و فةرمانطةكاني بةوةزارةت بة سرتاونةتةوة لةوانةش 
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سةالمةتي ثيشةسازي و تةندروسس ثَيشةسازي طاز و عةمباركردن و دابةشكردن و ثاراستين ذينطة و 
ثيشةيي، هةروةها داناني ثالنة سرتاتيذيةكاني دوورهاوَيذ  و مامناوةندي و ساآلنة و لَيكؤَلينةوةكاني 

 .سوودمةندي هونةري بؤ ثيشةسازية نةوتيةكان و دانان و بةدواداضووني و جَيبةجَي كردني ئةو ثالنانة
يي لةسةر حةشارطةكاني نةوت و طاز، هةروةها ثَيشنياركردني ديراسةتكردن و بةدواداضووني حةشارطة -ب

ديراسةت كردني شَيوازةكاني ثوختة كردن لة هةموو شوَينةكاني هةرَيم بة هةماهةنطي لةطةَل اليةنةكاني 
تايبةمتةند لة كؤمثانياكان و ثَيشنيار كردني تَيكِراي بةرهةمهَينان لة حةشارطةكانيدا لة ذَير رؤشنايي 

ردن و رةوشس كردني حةشارطةكان، هةروةها ئامادةكردني ثالنةكاني سةرةتايي بؤ ثةرةثَيداني ديراسةتك
كَيلطةكاني تازة دؤزراونةتةوة، يان زياد كردني بةرهةمهَينان بةهؤي ثةيِرةوكردني نوَيرتين تةكنؤلؤذياي 

اوضانةي ثشكنينيان لَي ثَيويست، سةرباري ئةجنامدان و بةدواداضووني لَيكؤَلينةوةكاني دؤزينةوة لةو ن
 .نةكراوة، يان نةدؤزراونةتةوة

بةدواداضووني جَيبةجَي كردني ثالنةكاني بةرهةمهَينان بؤ كؤمثانياكان و فةرمانطةكاني سةر بة  -ج
وةزارةتن، هةماهةنطي بؤ فةراهةمكردني ثَيداويستيةكاني بةرهةمهَينان و ئةجنامداني مانؤر لة داهاتةكاني 

 .كةرتةكة، هةروةها بةدواداضووني ثَيوانة كردني ثَيوةرةكان و دامةزراندنيانلةبةردةستدان بؤ 
هةماهةنطي و يةكطرتين ثالنةكاني هاتنة ناو كة خؤي لة هاوردن و كِراوةكاني ناوخؤ و خزمةتطوزاري  -د

وت ديكةوة دةنوَييَن و ثالنةكاني لَي دةرضوون، كة خؤيان لة هةناردني نةوت و طاز و بةرهةمةكاني نة
 .دةنوَييَن و ثالنةكاني طةياندنيان بة هؤيةكاني طواستنةوةو بةرزكردنةوةي بؤ ئةجنومةني وةزارةت

بةِرَيوةبةردن و بةدواداضووني بةشي تةكنيكية زانياريةكان لة وةزارةتدا و كؤكردنةوةي رَيساكاني  -ه
 .بةيانات و زانياريةكان

كراو لة هةرَيمدا بةهةماهةنطي لةطةأل فةرمانطةكاني ثَيشنياركردني نرخي بةرهةمةكاني نةوتي دابةش -و
 .دابةشكردن و بةرزكردنةوةي بؤ ئةجنومةني راوَيذكاري

 :فةرمانطةي ئابووري وطرَيبةستةكان: ماددةي يازدةم
فةرمانبةرَيك بةثلةي بةِرَيوةبةري طشس سةرؤكايةتي دةكات بةالي كةمي خاوةن بِروانامةي بةرايي 

اليةني ياسايي و كارطَيِري و شارةزاية لة مةيداني ثيشةسازية نةوتيةكان ثةيوةستة بة  زانكؤيةو ثسثؤِرة لة
 :ثسثؤِرايةتي ئاماذة بؤ كراو، ئةم تايبةمتةنديانةي خوارةوة ئةجنام دةدات

ئامادةكردن و بةدواداضووني جَيبةجَي كردني ثالني لَيكؤَلينةوةكاني ئابووري بؤ وةبةرهَيناني نةوت و -أ
 .قةرزةكان

هةماهةنطي و بةدواداضووني طرَيبةست و رَيككةوتننامةكاني ثةرةثَيداني كَيلطةكاني نةوت لةطةأل  -ب
 .كؤمثانيا بيانيةكاندا

 .ئامادةكردني ثالنةكاني وةبةرهَينان و بودجةكة لة وةزارةتدا ئةجنام دةدرَي -ج
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و طاز و كانةكان كة لةطةأل وةزارةتدا  ثالندانان و ئامادةكردني طرَيبةست و مؤَلةتةكاني تايبةتي بة نةوت -د
 .مؤردةكرَي

بةدواداضووني قؤناغةكاني جَيبةجَي كردني ئةو طرَيبةست و مؤَلةتانة لة ثَيناو طوجناندني لةطةأل ياسا  -ه
 .بةركارةكان لة هةرَيمدا

 فةرمانطةي وةبةرهَيناني كان :ماددةي دوازدةم
 .َيداني سامانة سروشتيةكان بة نوَيرتين تةكنيكي ثَيويستئامادةكردني ثالنةكاني سةرةتايي بؤ ثةرةث -أ

ئامادةكردني ثالنة سرتاتيذيةكان بة هةماهةنطي لةطةأل فةرمانطةكاني ثةيوةنديداري بة سرتاو بة  -ب
وةزارةتةوة دةربارةي دؤزَينةوةو ثشكنيين كانةخاوةكان و بةردة ثيشةسازيةكان لة ثَيناو بووذانةوةي 

 .ني كانةكان لة هةرَيمدا، هانداني كةرتي تايبةت لةو مةيدانةداضاالكي وةبةرهَينا
 .بةدواداضووني جَيبةجَي كردني ياساي وةبةرهَيناني كان و ثرؤذةكاني وةبةرهَينان لة هةرَيمدا -ج
 .كاركردن و بةدواداضووني لَيكؤَلينةوةكاني كان بة هاوبةشي كردن و هةماهةنطي لةطةأل كةرتي تايبةتدا -د

 حوكمةطشتيةكان: ارةمبةشي ضو
 :ماددةي سَيزدةم

ئةجنومةني كارطَيِري كؤمثانياكان، كة بةثَيي ياساي نةوتي هةرَيمي كوردستان دادةمةزرَي، نةخشةو  :يةكةم
داناني سياسةت و ثالنة كارطَيِري ودارايي و رَيكخسنت و هونةري ثَيويست دةطرَيتة ئةستؤ، بؤ 

ة و سةرثةرشس كردن و بةدواداضووني جَيبةجَي كردنيان لة ثَيناوي بةِرَيوةضووني ضاالكيةكاني كؤمثانياك
هَينانةدي ئاماجنةكاني و هةموو ماف و دةسةآلتةكاني ثةيوةست ثَييةوة، بؤي هةية رَي بة بةِرَيوةبةري 

 .طشس كؤمثانيا بدات لةوانةي ثَيي طوجناو بَيت لة دةسةآلتةكان
بيست وثَينج رؤذدا لة رؤذي ( 05)طةر وةزير لة ماوةي ئة: بِريارةكاني ئةجنومةن بنةبِرة :دووةم

تؤماركردني لة نووسينطةكةي نارةزايي دةرنةبِرَيت، خؤ ئةطةر وةزير نارةزايي لَيي دةربِرَيت، جارَيكي ديكة 
دةخرَيتةوة بةردةمي ئةجنومةن لة يةكةم كؤبوونةوةي طرَيدةدات، خؤ ئةطةر لةسةر رايةكةي خؤي سوور 

ك بة سةرؤكايةتي وةزير طرَيدةدرَي بؤ سةيركردني، ئةو بِريارةي بة زؤرينةي ذمارةي بوو، دانيشتنَي
 .ئةندامةكاني دةردةكرَي بنةبِرة

بةِرَيوةبةري طشس كؤمثانيا، يان دةستةكة نوَينةرايةتي سةرؤكي ئةجنومةني كارطَيِري دةكات،  :سَييةم
سةرؤكايةتي دةطرَيتة ئةستؤ، سةرؤكي ئةجنومةن بةدةر لة كؤمثانياي كوردستان بؤ هةناردني نةوت، وةزير 

كؤمثانياكة بةِرَيوة دةبات و كارو ضاالكيةكاني بةثَيي دةسةآلتةكاني لة اليةن وةزير و ئةجنومةني كارطَيِري 
 .ثَيي دراوة، ئةجنام دةدات

ياري هةر كؤمثانيايةك، يان دةستةيةكي طشس ، بة رةزامةندي زؤرينةي ئةندامةكان و بة بِر :ضوارةم
ئةجنومةني وةزيران لةطةأل هي ديكة ئاوَيتة دةبن، يان دوو كؤمثانياي طشس، يان زياتر بؤ دامةزراندني 
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كؤمثانيايةكي نوَي ئاويتةي يةكرتي دةبن، بةمةرجَيك دةبَي لة مجوجؤَلدا هاوشيوة بن، يان يةكرتي تةواو 
 .بكةن

 :ماددةي ضوارةم
 :نةي خوارةوةيان بؤ دةكرَيفةرمانطةو كؤمثانياو دةستةكان ئةم شتا

 .لَيخوشبووني هةموو مامةلةكانيان لة رةمسي ثول :يةكةم
 .لَيخوشبوونيان لةهةر رةمسَيك لةسةر هةناردنةكاني نةوتي خاوو طازو بةرهةمةكانيان:دووةم

لَيخوشبوون لة رةمسةكاني طومرط لةسةر هةموو شتة هاوردةكاني و تةرخان كراوةو ثَيويستة بؤ  :سَييةم
االكيةكاني لةوانةش كةرةستةو ئامَيرو مةكينةو ئامرازو ثاشكؤكاني و كةرةستةكاني يةدةطي و تاقيطةيي ض

 .و بيناو كةرةستةي خاو و هؤبةكاني طواستنةوة بة هةموو جؤرةكانيةوة
 :ماددةي يازدةم

كمةكاني ئةم وةزير دةسةآلتي دةركردني رَينماييةكاني هةية بؤ ئاسان كردن و جَيبةجَي كردني حو: يةكةم
 .ياساية

 :ماددةي شازدةم
دةستةي طشس نةوت و طاز و برتوكيمياويات لة هةرَيمدا هةَلدةوةشَيتةوةو هةموو دامةزراو و : يةكةم

بةِرَيوةبةرايةتيةكاني سةر بةون، بةوةزارةتةوة دةبةسرتَيتةوة، لةطةأل طواستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و 
 .ماف و ثابةنديةكاني بؤي

دةزطاي طشس بةِرَيوةبردني ثرؤذةكاني تايبةتي لة هةرَيمدا هةَلدةوةشَيتةوة، هةموو دامةزراو و  :دووةم
بةِرَيوةبةرايةتيةكاني سةربةون، بةوةزارةت دةبةسرِتَيتةوة، لةطةأل طواستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و 

 .مافةكان و ثابةنديةكاني بؤي
منوونةي جيؤلؤذي و دامةزراوةكاني لة وةزارةتي ثيشةسازي لة بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكاني بؤ  :سَييةم

هةرَيمدا، دادةبِرَين بة وةزارةت دةبةسرتَيتةوة، لةطةَل طواستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و ماف و 
 .ثابةنديةكانيان بؤي

 .َي بكةنثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنةكاني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةج :ضوارةم
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت :ثَينجةم
 .ئةم ياساية لة رؤذي بآلوبوونةوةي لة وةقائعي كوردستان جَيبةجَي دةكرَي :شةشةم

 هؤيةكاني دةركردني
تيةكاني لةبةر ئةوةي حكومةتي هةرَيم بةثَيي ياساي داندراو لة ثةرلةمان، وةزارةتي سامانة سروش

دامةزراند، كة بةرثرسياريةتي بةِرَيوةبردني ئةو سامانانةي دةكةوَيـة ئةستؤ، ولة ثَيناو هَينانةدي ئاماجنة 
ضاوةِروان كراوةكان لة ميانةي ضاالكي و كاريطةري كؤمثانياو فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةتن و هاوشان 

 .بوون لةطةأل ثةرةسةندنةكاني سةردةم ئةم ياسايةداندرا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ خوَيندنةوةي ثرؤذةي ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكاني هةرَيمي كوردستان، ئةم 
ثرؤذةيةش ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثيشةسازي و ليذنةي دارايي و ئابووري و هةموو ئةندامة 

كردني راثؤرتيان بؤ رؤذي دياري كراو، بؤ موناقةشة بةِرَيزةكان دةكةم، بةنيسبةت ليذنةكانةوة بؤ ئامادة 
كردن و ئيقرار كردني، هةروةها داوا دةكةم ليذنةكان هةماهةنطيان هةبَينت بؤ رَيكخستين تَيبينيةكانيان 
لةطةَل جةنابي وةزير دانيشتين ثَيويست ئةجنام بدةن، بؤ ئةوةي ئةو راثؤرتةي ليذنةي ياسايي ئامادةي 

ئةوانيشي تيا بَينت، بةم شَيوةية موناقةشة كردنةكة ئاسان دةبَينت، موالحةزةيةك بؤ دةكةن، رةزامةندي 
ليذنةي ياسايي لةسةر حوكمة طشتيةكان، هةندَيك هاتووة رةنطة جَيطاي لة ياساي نةوتدا نةبَينت، ئينجا 

 .لَيرة ئينتيباهي بكةن بزانن لَيرة جَيطايةتي، يان لة كاتي موناقةشة كردندا
خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، : يةمي بةرنامةي كارخاَلي سَي

 .داوا دةكةم كاك زانا خبوَينَيتةوة، جةنابي كاك شوكري نوقتةي نيزامي هةية فةرموو
 :بةِرَيز شكري صاحل متر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ازدةش لة ماددةي يازدة خوَيندرايةوة، بة نووسينيش ماددةي ضواردة بة ماددةي ضوار هاتووة، ماددةي ث

 .هةروا نووسراوة لة ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان، ئةطةر راست بكرَيتةوة باشة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة موشكيلة نيية، ضاكي دةكةينةوة سوثاست دةكةين، فةرموو كاك زانا
 (:زانا) خضرقادر سعيد  بةِرَيز

  .سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 بةناوى خوداى طةورةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 سةرؤكايةتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق

بةثَيى ئةو ياسايةى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستانى عَيراق دةريكردووةو ثشت بة حوكمى ماددةى 
ردستانى عَيراق ئةو ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمى كو 0225ى ساَلى (1)يةكةم لة ياساى ذمارة / دةيةم

 :ياسايةى خوارةوةمان دةركرد
 1332ى ساَلى )    (ياساى ذمارة 

 ياساى نةوت و طازى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق
 بةشى يةكةم

 ثَيناسةكان
 :مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة: ماددةى يةكةم
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 .راَلىحكومةتى كؤمارى عَيراقى فيد :حكومةتى فيدراَلى -1
 .دةستوورى كؤمارى عَيراقى فيدراَلى: دةستوورى فيدراَلى -0

 .هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق :هةرَيم -3
 .سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق :سةرؤكى هةرَيم -1
 .ئةجنومةنى نيشتمانيي كوردستان ـ عَيراق :ثةرلةمان -5
 .قحكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عَيرا :هةرَيم حكومةتى -6
 .ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستانى عَيراق :وةزيران ئةجنومةنى -2
 .وةزارةتى سامانة سروشتيةكانى هةرَيم :وةزارةت -1
 .وةزيرى سامانة سروشتيةكانى هةرَيم :وةزير -1

يان  هةر هيدرؤكاربؤناتَيكى سروشتى، يان هةر هيدرؤكاربؤناتَيكى تَيكةاَلو، ض لة دؤخى  طازى، :نةوت  -12
 .شلى بَى ئةوانةش دةطرَيتةوة كة دةتوانرَى بطةِرَيندرَيتةوة بؤ حةشارطةكةى

هةموو هيدرؤكاربؤناتةكانى شل لة دؤخة سروشتيةكةى، يان لة طازى سروشتيةوة بةهؤى  :نةوتى خاو -11
 .خةست كردنةوة، يان هةر هؤكارَيكى ثوخت كردنى ديكةوة بةرهةم هَينرا بَيت

ةموو هيدرؤكاربؤناتةكانى طازى كة بة خاوى لة دؤخة سرشتيةكةيدا مابَيتةوة، ه: طازى سروشتى -10
و ئةو طازةى لة ثِرؤسةى ثوخت (Casing)لةوانةش طازى تةِر، طازى وشك، ئةو طازةى لة بةرطى بري هةية 

 .كردنى هيدرؤكاربؤنى شل لة طازى تةِرمابَيتةوة، جطة لة نةوتى خاو
بةرهةم هَيندراو، وتَيكةاَلو لةطةَل نةوتى خاو لةذَير بارودؤخى طازى  :هاوشان سروشتى طازى -13

 .شاراوةييدا
حةشارطة، يان كؤمةَلَيك لة حةشارةطةكانى نةوتى لة ثَيكهاتةكانى جيؤَلؤذى زانراو، يان  :نةوت كَيَلطةى -11

ةكنؤلؤذيايةكى دياردةيةكى جيؤَلؤذى كة نةوتى ىَل بةرهةم دةهَينرَي بةشَيوةيةكى بازرطانى و، بةثَيى ت
 .ئاسايى و سوودَيكى ئابوورى هةبَي

 .بةرهةمى بازرطانى هةبوو 15/1/0225ئةو كَيَلطة نةوتيةى كة تا ثَيش  :ئَيستا كَيَلطةى -15
بةرهةمى نةبووةو هةر كَيَلطةيةكى  15/1/0225ئةو كَيَلطة نةوتية كة تا ثَيش  :ئايندة كَيَلطةى -16

 .ثِرؤسةكانى دؤزينةوةى ئايندةدا دةدؤزرَيتةوةنةوتى دؤزراوة، يان لة ئةجنامى 
بةدوادا طةِران و ثشكنني بة مةبةستى ثةرةثَيدان، بةرهةمهَينان، هةناردن، عةمبار  :ثِرؤسةكانى نةوت -12

كردن، طواستنةوة، ثااَلوتن، فرؤشنت و هةناردنى نةوت، يان بنيادتنان و دانان و دامةزراندنى هةر 
ةكان بؤ مةبةستى ئاماذة بؤ كراوو دوايى هَينان بة مؤَلةت، يان البردنى هةيكةلَيكى دةزطاو مةكين

 .هةريةكَيك لةو هةيكةل و دامةزراو وبيناكان
 .هةر سامانَيكى نةطوازراوة طشتى بَي، يان تايبةتى :موَلكة جَيطريةكان -11
 .رةوة دةردةضَيتمؤَلةتَيكة بةثَيى ماددةى بيست و يةكى ئةم ياساية لة وةزي :مؤَلةتى ثشكنني -11
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ئاطاداركردنةوة، يان ئةو ِرةزامةنديةى كة لة وةزيرةوة بةثَيى ماددةى بيست و : مؤَلةتى ِرَيثَيدان -02
 .ضوارى ئةم ياساية دةردةضَيت

ِرَيطةدان بةطرَيبةستى نةوت، يان ِرَيطةدان بة طةِران بة دواى نةوتداو هةر طرَيبةستَيكى : مؤَلةت -01
 .تايبةتى ثَيى

 .هةر كةسَيكى سروشتى، يان مةعنةوى، يان هةر اليةنَيكى كةسانى ديكة: كةس -00
ئةو بةَلَيندةرةى كة ناوى لة طرَيبةستى نةوتى هةبَي، يان ئةو كةسةى بةثَيى مؤَلةت : كةسى ِرَيثَيدراو -03

 .و ِرَيثَيدان بةرثرسياريةتى دةخرَيتة ئةستؤى
 .لةطةَل وةزارةت طرَيبةست طرَيدةداهةر كةسَيك لةبواري نةوتدا  :بةَلَيندةر -01
ثَينج هةزار بةرميل كةمرت نةبَى و لة ( 5222)بةرهةم هَينانى ِرؤذانة كة لة :بةرهةمهَينانى بازرطانى -05

 .مةوداى دوازدة مانطدا
 (03)هةر طرَيبةستَيك طرَيدةدرَى، يان مؤَلةتَيك، يان رَيثَيدانَيك كة بةثَيى ماددةى  :طرَيبةستى نةوت -06

 .بيست وسَى ئةم ياساية دةدرَيت
 .ئةو ِرووثَيوةي لة طرَيبةستى نةوتدا دراوة :شوَينى طرَيبةست -02
منوونةى طرَيبةستى نةوت كة ناوة ناوة دةخرَيتة : طرَيبةستى هاوبةشى كردن لة بةرهةمهَيناندا -01

ى ديكةوة مةترسى ئابوورى و بةرضاو و هةموار دةكرَيت لةاليةن وةزارةتةوة، كة جطة لة هةندَى لة كاروبار
هونةريشى تَيداية، كة بةَلَيندةر بةَلَينى ثَيدةدات لة بةرامبةر بةشَيك لة بةرهةمةكةدا كة بؤى هةية وةكو 
بنةمايةك بؤ دانوستاندنةكان لة طرَيبةستى نةوتيدا ثشتى ثَى دةبةسرتَي لة نَيوان وةزارةت و ئةو كةسانةى 

 .ى ثِرؤسةكانى نةوتيدا دةربِريوةكة ئارةزوويان لة جَيبةجَى كردن
داهاتةكانى حكومةتى هةرَيم كة لة ثِرؤسةكانى نةوت بة دةست دةكةون، لةوانةش  :داهاتةكان -01

فرؤشتنى نةوت و طازو قازانج و ثاداشتى ئيمزاكردن و بةرهةمهَينان لةو طرَيبةستانةى نةوتى لة نَيوان 
 .كؤمثانيا بيانيةكان و ناوخؤييةكان بةسرتاوة

ِرَيذةيةك لة نةوتى بةرهةمهَينراو كة مسؤطةرةكة بؤ حكومةتى هةرَيم لة ناوضةى  :قازانج -32
 .طرَيبةستةكةدا دابني دةكرَي

ئةو شوَينةى لة دواى ثرؤسةى دةرهَينانى دَي كة نةوتى خاو و طازى سروشتى  :خاَلى ئامادةكردن -31
و دةوَلةتى، واتة ئةو شوَينةى كة كةسَيك مافى ئامادةن بؤ فرؤشنت و وةرطرتن، بةثَيى ثَيوانةكانى نَي

 .موَلكدارى نةوتى هةية بةثَيى ماددةى سَييةم لةم ياسايةدا
ئةو سندوقةية كة داهاتةكان دةردةخات و بةثَيى ماددةى شازدةم لةم ياسايةدا  :سندوقى ذينطةيي -30

رَيبةستى بةشداريكردنى بةرهةمهَينان دانراوةو بةَلَيندةرةكان بةبةشدارى كردن تَييدا بةثَيى مةرجةكانى ط
 .و بةثَيى ماددةى سى و حةوت لةم ياسايةدا ثابةند دةبَيت



 313 

كاربةدةست بوونى ِراستةوخؤ يان ناِراستةوخؤ بؤ زؤرينةى دةنطةكان اليةنى  :كار بةدةست بوون -33
 (.أسهم)مةبةست لة كؤبوونةوةكانى هةَلطرى ثشكةكان 

يان هةركةسَيكى ديكة لة مؤَلةتةكةدا ناوى هاتبآ، بؤ ئةوةى ثِرؤسةكانى  كةسى ِرَيثَيدراو، :سةركار -31
 .نةوت بةِرَيوةببات

ثَيكهاتةى بةردى ذَير زةوى كة نيشتنى سروشتى تاكى هةية و سةربةخؤية لةو  :حةشارطة -35
هيدِرؤكاربؤناتةى كة تواناى بةرهةمهَينانى نةوتى هةية، كة بة سيستةمى ثاَلة ثةستؤى سروشتى 

 .يةكطرتوو جيادةكرَيتةوة
كون كردنى رووى زةوى، كة هةَلكؤَلني و بِرينى ثَيكهاتةكانى بةردى ذَير زةوى دةطرَيتةوة، بة  :بري -36

 .ئاماجنى ثشكنني لةثَيناوى دؤزينةوة، يان بةرهةمهَينانى نةوت
 بةشى دووةم

 ضوارضَيوةى ثيادةكردنى ياساكة
 :ماددةى دووةم

 :اساية ثيادةدةكرَى بةسةرحوكمةكانى ئةم ي :يةكةم
ض كؤمثانياكانى طشتى، يان تايبةتى بة دةستيان هَينابَي، ض موَلكى عَيراقى بَي، يان :ثِرؤسةكانى نةوت -أ

 .بيانى
 .هةموو ضاالكيةكانى ثةيوةسنت بة ثِرؤسةكانى نةوت -ب

دةستوورى ى (101)و هةردوو بِرطةى يةكةم و دووةمى ( 115)بةثَيى حوكمةكانى ماددةى  :دووةم
فيدراَلى، هيض ياسايةكى فيدراَلى، يان ِرَيككةوتن، يان طرَيبةست، يان ياداشتى لة يةك طةيشنت و هةر 
بةَلطةيةكى ديكةى فيدراَلى تايبةت بة ثرؤسةكانى نةوت جَيبةجَي ناكرَيت، تاوةكو دةسةاَلتى تايبةمتةندى 

 .خؤى رةزامةندى لةسةر جَيبةجي كردن نةدات
 بةشى سَييةم

 َلكداريةتى نةوت و مافةكانى حكومةتى هةرَيممو
 :سَييةم ماددةى

ى دةستوورى فيدراَلدا هاتووة، (111)موَلكداريةتى نةوت لة هةرَيمدا، بةثَيى ئةوةي لة ماددةى  :يةكةم
 15/1/0225دةبَيت بةشى حكومةتى هةرَيم لة داهاتةكانى ئةو نةوتة لة كَيَلطةكانى بةرهةمهَين لة ثَيش 

هَينرَيت، بةشَيوةيةكي طوجناو لةطةَل بةشى طةىل عَيراق بةطشتى و ئةم ياسايةو ماددةى بةدةست دة
 .ى دةستوورى فيدراَلى(110)

بةثَيى  15/1/0225بةشى حكومةتى هةرَيم لة داهاتةكانى نةوتى كَيَلطةكانى بةرهةمهَين دواى  :دووةم
 .حوكمةكانى ئةم ياساية ديارى دةكرَيت
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م لةطةَل حكومةتى فيدراَليدا بةشدارى دةكات لة بةِرَيوةبردنى ثرؤسةكانى نةوتى حكومةتى هةرَي :سَييةم
لة هةرَيمدا بةثَيي حوكمى بِرطةى يةكةم لة  15/1/0225تايبةت بة كَيَلطةكانى بةرهةمهَين ثَيش 

 .ى دةستوورى فيدراَلدا(110)ماددةى 
ؤسةكانى نةوت دةطرَيتة ئةستؤ، بةثَيى حكومةتى هةرَيم ضاودَيرى كردن و رَيكخستنى هةموو ثِر :ضوارةم

لة دةستوورى فيدراَلدا، وةزير بؤى هةية رَيطا بةاليةنى ( 110)، كة طوجناوة لةطةَل ماددةى (115)ماددةى 
سَييةم بدا، كة ثرؤسةكانى نةوت جَيبةجَى بكات لة ثَيناو زياد كردنى داهاتةكان لة سامانى نةوتى 

 .هةرَيمدا
م  ضاودَيرى كردن و ِرَيكخستنى ناردنى بةشة نةوتى هةرَيم كة لة ثرؤسةكانى حكومةتى هةرَي :ثَينجةم

نةوت دةردةهَينرَي، لة خاَلى ئامادة كردندا دةطرَيتة ئةستؤو مافى ئةوةى هةية مؤَلةتى ناردنى ئةو بةشةى 
 .بة اليةنى سَييةم بدات

ؤسةكانى نةوتي بة دةست حكومةتى هةرَيم بةشةكةى خؤى لة هةموو ئةو داهاتانةى لة ثر :شةشةم
لة دةستوورى ( 110)دةكةوَيت، بؤ قازاجنى طةلي هةرَيم بةثَيى ماددةى سَيزدةم لةم ياسايةدا و ماددةى 

 .فيدراَلدا
بؤ هةر كةسَيك هةية لة خاَلى ئامادة كردنى تَيدا موَلكداريةتى نةوت بكات بةشَيوةيةكى ديارى  :حةوتةم

 .كراو
 بةشى ضوارةم

 ةكانى وةزيروةزارةت و ئةرك
 :ضوارةم ماددةى

 :وةزير، يان ِرَيثَيدراوةكةى ئةمانة دةطرَيتة ئةستؤ
ِرَيكخسنت و سةرثةرشتيكردنى ثرؤسةكانى نةوت، بةرثرسياريةتى وةزارةت ئةمانةش دةطرَيتةوة،  :يةكةم

 داِرشنت و رَيكخستنى سياسةتى ثرؤسةكانى نةوت، سةربارى رَيكخسنت و ثالن دانان و ثيادةكردن و
سةرثةرشتى كردن و ثشكنني و وردبينى جَيبةجآ كردنى هةموو ثِرؤسةكانى نةوت، كة لةاليةن هةموو 

 .ئةو كةسانةوة تةواو دةكرَي، هةروةها هةموو ضااَلكيةكانى ثةيوةست ثَييةوة لةوانةش هةناردنى نةوت
تةكان، لةوانةش ئةو طيتتوطؤكردن و مؤركردنى ِرَيككةوتننامةكان و جَيبةجآ كردنى هةموو مؤَلة :دووةم

طرَيبةستة نةوتيانةى كة حكومةتى هةرَيم مؤري كردون، سةربارى هةموار كردنى مةرجةكانى هةر 
 .مؤَلةتَيك لة ثَيناو مسؤطةر كردنى جَيبةجَى كردنى ثرؤسةكانى نةوت بؤ قازاجنى طةىل هةرَيم و عَيراق

 :ماددةى ثَينجةم
كانى دةطرَيتة ئةستؤ لةوانةش مؤَلةتةكان لة ثَيناو هَينانةدى بةثَيى ئةم ياساية وةزير دةسةاَلت و ئةركة

 :ئةمانةى خوارةوةية
 .مسؤطةركردنى بةِرَيوةبردنى راست و رةوانى سامانةكان :يةكةم



 315 

مسؤطةركردنى ثةرةثَيدانى نةوت بةجؤرَيك زيانةكانى ذينطة كةم بكاتةوةو طةشةثَيدانى ئابوورى  :دووةم
وةبةرهَينان بدات، بة جؤرَيك ثةرةثَيدانى ثالنة دوور هاوَيذةكان بؤ هةرَيم  بةردةوام زامن بكات و، هانى

 .لةخؤ بطرَي
 .دةبَى هؤمشةندانة و لةطةَل منوونةييرتين شَيوازى ثيشةسازيةكانى نةوتدا كؤك بكرَي :سَييةم

 
 باسى دووةم

 دةزطاو ضااَلكيةكانى ثرؤسةى ثااَلوتن و ثاشكؤكانى
 :نة دةطريتة ئةستؤوةزير ئةما: ماددةى شةشةم

رَيكخسنت و سةرثةرشتى كردنى هةموو دةزطاكانى بةكارهاتوو بةشَيوةيةكى راستةوخؤو ناِراستةوخؤ :يةكةم
لة ثرؤسةكانى نةوتداو هةموو ئةوانة دةطرَيتةوة كة لة بةرهةمهَيناندا وةكو ثااَلوتن و طواستنةوة 

وَيستطة ثاَلنةرةكان و وَيستطة ثاَلة ثةستؤكارةكان و بةكاردَين بةهَيَلةكانى بؤِريشةوة، وَيستطةكانى رذان، 
هةموو ئةو ئامَيرانةي ثةيوةسنت ثَيوةو دابةش كردن بة هةموو سةنتةرو بينايةكانةوة، بؤ ضاككردنى و 

 .ثشكنني و بةرهةمهَينانى نةوت
انى كة رَيكخسنت و سةرثةرشتى كردنى هةموو ثرؤسةكانى نةوتى تايبةت بة ثااَلوتن و ثاشكؤك :دووةم

 .ضاككردنةوةو عةمبار كردن و طواستنةوةو دابةشكردنى هةموو بةرهةمى ثرِتؤكيمياويةكان دةطرَيتةوة
ئامادةكردنى هةموو دةزطاكانى لةم ماددةيةدا ئاماذةى ثَيكراوةو بةثَيى بةندةكانى ئةم ياساية لةبةر  :سَييةم

بةرهةمهَين بؤ قازاجنى طةىل عَيراق و  دةستى حكومةتى فيدراَلي داية، بؤ هةموو ثارَيزطاكانى ديكةى
بةشَيوةيةكي طوجناو لةطةَل سياسةتى فيدراَلى عَيراقيدا كة لة مةيدانى دابةشكردن و هةناردندا لةسةرى 

 .رَيككةوتوون
ئامادة كردنى هةر هَيَلَيك بؤ تؤِرى بؤِريةكان كة تواناى يةدةطى هةية، بؤ هةركةسَيك مامةَلةى  :ضوارةم

ضااَلكيةكانى نةوت لة عَيراقدا دةكات، وةزير بؤى هةية بةثَيى مةرجةكانى كة لة  ياسايى لةطةَل
 .طرَيبةستةكةدا هاتووة مؤَلةت بةو جؤرة توانايانة بدات 

هةندَيك لة دةسةاَلتةكانى لة ثرؤسةكانى نةوتى تايبةت بة ثااَلوتن و ثاشكؤكانى  :ثَينجةم
(DOWNSTREAM )ةكانى ثااَلوتن و ثاشكؤكانى بةكؤمثانياى كوردستان بؤ ثرؤس(KODO)بدات. 

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 باسى سَييةم
 هاندانى وةبةرهَينان

 :وةزير ئةمانة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةى حةوتةم



 316 

دى هاندانى كةرتى طشتى و تايبةتى بؤ وةبةرهَينانى ثِرؤسةكانى نةوت، بؤ مسؤطةركردنى هَينانة :يةكةم
بةِرَيوةبةرايةتيةكى ئةكتيظ بؤ سامانةكانى نةوت لة هةرَيمدا، بة جؤرَيك بةرزترين داهاتى نةوت لة خؤ 

 .بطرَي لة ثَيناو قازاجنى طةىل هةرَيم و عَيراقدا
هاندانى بنياتنانى هةموو دةزطا نوَييةكانى تايبةت بة ثرؤسةكانى ثااَلوتن و ثاشكؤكانى، لةوانةش  :دووةم

 .َيَلى بؤِريةكان، هةركاتَيك لةتوانا دابَي لةاليةن كةرتى تايبةت، يان بةهاوبةشى كردنيانثااَلوطةو ه

 
 باسى ضوارةم

 رَيكخستنى دةزطا طشتيةكان
 : ماددةى هةشتةم

 :وةزير رَيكخستنى ئةم دةزطايانةى خوارةوة لة ئةستؤ دةطرَى :يةكةم
 .(KEPCO)كؤمثانياى كوردستان بؤ ثشكنني و وةبةرهَينان  -أ

 (.KNOC)كؤمثانياى كوردستانى نيشتمانى نةوت  -ب
 (.KOMO)كؤمثانياى كوردستان بؤ هةناردنى نةوت  -ج

 (.KODO)كؤمثانياى كوردستان بؤ ثرؤسةكانى ثااَلوتن و ثاشكؤكانى  -د
بؤ ئةجنومةنى كارطَيِرى هةر كؤمثانيايةكى ئاماذة بؤكراو لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةية،  :دووةم
َيكى تايبةت بةخؤى دةربكات، كة هةيكةل و رَيكخسنت و دةسةاَلتةكانى ضؤنيةتى جَيبةجَى كردنى ثَيِرةو

 .ئةركةكانى لة خؤى بطرَي
وةزير بؤى هةية ثَيشنيارى دامةزراندنى كؤمثانياى ديكة بكات، بؤ ثشكنني و ثةرةثَيدان و  :سَييةم

ى كِرين بؤ ئاسانكردنى بةِرَيوةبردنى بةرهةمهَينانى نةوت و ثااَلوتن، هةروةها خزمةتطوزاريةكان
 .ثرؤسةكانى نةوت بة شَيوةيةكى ئةكتيظ

 بةشى ثَينجةم
 كؤمثانيا طشتيةكان

 باسى يةكةم
 (KEPCO)كؤمثانياى كوردستان بؤ ثشكنني و وةبةرهَينانى نةوت 

كى طشتى كؤمثانياى كوردستان بؤ ثشكنني و وةبةرهَينانى نةوت وةكو كؤمثانياية :يةكةم: ماددةى نؤيةم
 .خاوةن كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤ لةاليةنى دارايى و كارطَيِريةوة دادةمةزرَيت

سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دادةمةزرَين دواى ثةسند  :دووةم
ن لةوةزارةتداو كردنى لةاليةن زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان، بة مةرجَيك دةبَي سةربةخؤ ب

 .ثسثؤِرى نةوت بَى، يان لةاليةنى هونةرى و كارطَيِريةوة شارةزايى ديكةيان هةبَي
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ثَينج ساَل ديارى دةكرَيت، بة ( 5)ماوةى دامةزراندنى هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى بة :سَييةم
 .ثةسند كردنى زؤرينةى ِرةهاى ئةندامانى ثةرلةمان نوَى دةكرَيتةوة

 :كؤمثانيا بة رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية :ةمضوار
ركابةرى كردن لةطةَل كؤمثانياى ديكةوة بؤ بةدةست خستنى مؤَلةتى رَيثَيدانى تايبةت بة كَيَلطةكانى  -أ

 .ئايندةوة
ا، مؤركردنى رَيككةوتننامةكانى هاوبةشي كردن و هاوشَيوةكانى، لة رَيككةوتنةكانى كاركردن لة هةرَيمد -ب

 .يان لةناوضةكانى ديكةى عَيراقدا، يان لة دةرةوة

دامةزراندنى كؤمثانياكانى بة كارخستنى سةربةخؤيى و بة موَلكداريةتى خؤى تايبةت بة ثِرؤسةكانى  -ج 
 .نةوت بة ثرؤسةكانى نةوتى ثةيوةنداريةوة بة كَيَلطةكانى ئايندةدا

زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان كؤمثانياكة ئةجنومةنى وةزيران بؤى هةية بة ثةسندكردنى :ثَينجةم
 .بكاتة كؤمثانياى ثشكدار، ثشكةكانى خبرَيتة بةرضاوى هاوواَلتيانى عَيراق

 باسى دووةم
 (KNOC)كؤمثانياى كوردستانى نيشتمانى نةوت 

 : ماددةى دةيةم
تى مةعنةوى هةية كؤمثانياى كوردستان بؤ نةوت دادةمةزرَى، كة كؤمثانيايةكى طشتى و كةساية :يةكةم

 .سةربةخؤية لةاليةنى كارطَيِرى و داراييةوة
سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دادةمةزرَين دواى ثةسند  :دووةم

كردنى لةاليةن زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان، بةمةرجَيك دةبَى لة وةزارةت سةربةخؤ بن، ثسثؤِرى 
 .يان تايبةمتةندى ديكةى هونةرى و كارطَيِريان هةبَىنةوت، 
بةثَيى ماددةى هةذدةى ئةم ياساية كاتَى هةر ِرَيكةوتننامةيةك مؤر دةكةن، دةكرَى ئةندامَيكى  :سَييةم

 .زيادةى ئةجنومةنى كارطَيرى لةاليةن دةزطاى تايبةمتةند لة حكومةتى فيدراَليةوة دامبةزرَى
ثَينج ساَل ديارى (  5)ى هةموو دامةزراندنى ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى بة ماوةى دامةزراندن :ضوارةم

 .دةكرَيت بة ثةسندكردنى زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دةتوانرَى نوَى بكرَيتةوة
 :بةِرةزامةندى ئةجنومةنى وةزيران كؤمثانيا بؤى هةية :ثَينجةم

بؤ بةدةست هَينانى مؤَلةتى تايبةت بة بةِرَيوةبردنى كَيَلطةكانى ركابةرى لةطةَل كؤمثانياكانى ديكة بكات، -أ
 .ئَيستا

رَيكةوتننامة مؤركردن لةطةَل كؤمثانيا جيهانيةكانى نةوت، كة شارةزاييان هةيةو ناودةنطيان باشة لة -ب
راو ثرتى ثِرؤسةكانى نةوتدا، بؤ بةهَيز كردنى بةرهةمهَينانى كَيَلطةكانى ئَيستا، بؤ بةدةست هَينانى خَي

داهاتةكان، ئةم ِرَيككةوتننامانة ملكةض دةبَى بؤ ِرةزامةندى دةزطا تايبةمتةندةكانى حكومةتى فدراَلى و 
 .بةثَيى مةرجةكانى لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياساية ئاماذةى ثَى كراوة
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ثَيى دؤخى ركابةرى كردن بؤ بةدةستهَينانى  مؤَلةتى تايبةت بة كَيَلطةكانى ئايندة و هةريةكةو بة -ج
 .تايبةتى خؤى

 باسى سَييةم
 (KOMO)كؤمثانياى كوردستان بؤ هةناردنى نةوت 

 :ماددةى يازدةم
كؤمثانياى كوردستان بؤ هةناردنى نةوت دادةمةزرَى، وةكو كؤمثانيايةكى طشتى خاوةن كةسايةتى  :يةكةم

 .مةعنةوى و سةربةخؤ لةاليةنى دارايى و كارطَيِريةوة
 .مانى ئةجنومةنى كارطَيِرى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دادةمةزرَينسةرؤك و ئةندا :دووةم

بة . ثَينج ساَل ديارى دةكرَين( 5)ماوةى دامةزراندنى هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى بة  :سَييةم
 .ثةسندكردنى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دةتوانرَى نوَى بكرَيتةوة

و ِرَيكخستنى هةناردن سةبارةت بةبةشى حكومةتى هةرَيم لة نةوت  كؤمثانيا كارى هةناردن :ضوارةم
ئةجنام دةدات، يان هةردوو ئةجنام لة ثرؤسةكانى نةوت، بؤى هةية بةثَيى ِرَيككةوتن و طرَيبةستى 

 .هاوبةشى كردنى بةرهةم بةشى بةَلَيندةر لة نةوت ِرةوانة بكات
 باسى ضوارةم

 (KODO)اَلوتن و ثاشكؤكانى كؤمثانياى كوردستان بؤ ثِرؤسةكانى ثا
 :ماددةى دوازدةم

كؤمثانياى كوردستان بؤ ثرؤسةكانى ثااَلوتن و ثاشكؤكانى دادةمةزرَى، وةكو كؤمثانيايةكى طشتى  :يةكةم
 .خاوةن كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤ لةاليةنى دارايى و كارطَيِريةوة

ةجنومةنى وةزيران دواى ثةسند كردنى بة سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى لةاليةن ئ :دووةم
زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دادةمةزرَى و سةربةخؤ دةبن لة حكومةتى هةرَيمدا، دةبَى ثسثؤرى 

 .نةوت بن، يان تايبةمتةنديةكانى ديكةى هونةرى و كارطَيِرى طوجناو بن
ثَينج ساَل ديارى دةكرَيت، ( 5)ى بة ماوةى دامةزراندنى هةموو ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِر :سَييةم

 .بةِرةزامةندى زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دةكرَى نوَى بكرَيتةوة
 :ئةمانة ئةجنام دةدات( KODO)كؤمثانياى  :ضوارةم

بةِرَيوةبردنى هةموو دةزطاكانى حكومةتى تايبةت بة ثرؤسةكانى نةوت، بةثَيى ماددةى شةشةمى ئةم  -أ
دابني كردنى ئةم جؤرة دةزطايانة دةكات، لةوانةش تؤِرة سةرةكيةكانى هَيَلى بؤِريةكان بؤ ياساية كار بؤ 

هةر اليةنَيك ثةيوةست بَيت بة كةرتى طشتى و تايبةتيةوة كة لة هةرَيمدا كار دةكةن، ئةوانةى ثَيشرت 
وانا باش بن، بؤ دةرخستةكانيان ثَيشكةش دةكةن لة ريزى يةكةمن بؤ طيتتوطؤكردن لةطةَليان سةبارةت بةت

يةكطرتنى سياسةتى نيشتمانى عَيراق لة مةيدانى هةناردن و دابةشكردن لة هةموو هةرَيم و ثارَيزطاكانى 
 .بةرهةمهَين
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ركابةري كردن لةطةَل كؤمثانياكانى ديكةوة بؤ بةدةست هَينانى مؤَلةتةكان دواى رةزامةندى وةزيرو  -ب
يبةت بة ثِرؤسةكانى نةوت ئةجنام بدات و رَيككةوتنةكانى مافى ئةوةى هةية كارةكانى بةطةِرخستنى تا

هاوبةشى كردن، يان طرَيبةستنى هاوشَيوةى مؤر بكات ، ض لة هةرَيم بَيت، يان لة بانقى هةرَيم و 
 .ثارَيزطاكاندا

بة هاوبةشى كردن لةطةَل كؤمثانيا نةوتيةكانى جيهان، يان لةطةَل كةرتى تايبةت لة ثِرؤسةكانى نةوتى  -ج
 .ازةو بة رةزامةندى ئةجنومةنى وةزيرانت
 .بةِرَيطةدان بةاليةنى سَييةم بؤ بةِرَيوةبردنى هةريةكَيك لة دةزطاكانى و بة رةزامةندى وةزير -د

 
 (:زانا) خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 باسى ثَينجةم

 (KOTO)سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان 
 :ماددةى سَيزدةم

سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان دادةنرَي و كةسايةتى مةعنةوى و سةربةخؤيى دارايى  :يةكةم
 .كارطَيِرى دةبَي

سةرؤك و ئةندامانى ئةجنومةنى كارطَيِرى لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة دواى ثةسندكردنى  :دووةم
ةرجَيك دةسةاَلت و بةرثرسياريةتيان بة لةاليةن زؤرينةى رةهاى ئةندامانى ثةرلةمان دادةمةزرَين، بةم

 .دوورو درَيذو بةثَيى ياسا ديارى دةكرَيت
ثَيويستة وةزير هةموو زانيارية دارايية ثَيويستةكانى ثةيوةست بة مؤَلةتةكان لةكاتى طوجناودا بة  :سَييةم

 .بدات( KOTO)سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان 
لة دةستوورى فيدراَلى، يان وةكو لة ماددةكانى حةظدةم ( 115)، ( 110) بةثَيى حوكمةكانى ماددة :ضوارةم

و هةذدةمى ئةم ياسايةدا هاتووة، سندوق داهاتة بة دةست هاتووةكانى ثرؤسةكانى نةوتى تايبةت بة 
 .كَيَلطةكانى ئَيستاو ئايندة لة جياتى طةىل هةرَيم وةردةطرَيت

اوة لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياساية جَيبةجَى دةكرَين، سندوق تاوةكو مةرجةكانى ئاماذةيان بؤ كر :ثَينجةم
داهاتة بةدةست هاتووةكان لة ثِرؤسةكانى نةوتى تايبةت بة / يةكةميان: دوو حيساب بة دةستةوة دةطرَي

داهاتةكانى بةدةست هاتوو لة ثِرؤسةكانى نةوتى تايبةت / ، هى ديكة(حيسابى كَيَلطةكانى ئَيستا)كَيَلطةكانى 
، هةردوو حيساب بةشَيك لة داهاتى طشتى هةرَيم (حيسابى كَيَلطةكانى ئايندة)َلطةكانى ئايندة بة كَي

 .ثَيكدَينن و دةكةوَيتة ذَير دةسةاَلتى ثةرلةمان
حيسابى كَيَلطةكانى ئَيستاو حيسابى كَيَلطةكانى ئايندةو بؤ وردبينى سةربةخؤ ملكةض دةبن،  :شةشةم

هةموو حاَلَيك سندوق بةرثرسياريةتى خؤى بةثَيى ثرةنسيث و ثَيوانةى وردبينى بؤ هةمووان رةواية، بة
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( EITI)تايبةتى بةدةستثَيشخةرى شةفافيةت ئةجنام دةدات لة ثيشةسازيةكانى دةرهاتوو لةسةرضاوةى 
 .داهاتووة 0225ئادارى 

 بةشى شةشةم
 بةِرَيوةبردنى داهات و بةشة تايبةتيةكان

 : ماددةى ضواردةم
وردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان بةثَيى ياسا ِرَيكدةخرَي، بةمةبةستى بةِرَيوةبردنى ئةو ئةركى سندوقى ك

 .داهاتانةو دابةشكردنيان، بةثَيى نوَيرتين ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى تايبةت بة شةفافيةت و بةرثرسياريةتى

 
 :ماددةى ثازدةم

 .دستان بؤ داهاتة نةوتيةكان دادةمةزرَيلَيذنةيةكى ثةرلةمانى بؤ ضاودَيرى كردنى كارةكانى سندوقى كور
 :ماددةى شازدةم

- :هةندَى بةشى ديارى كراو لة داهاتةكان بةم شَيوةيةى خوارةوة ديارى دةكرَي
بؤ هةموو هاوواَلتيانى هةرَيم، وةكو بةشَيكى سااَلنة بؤ هةر هاوواَلتيةك و دةبَي بةثَيى ) ( رَيذةى : يةكةم

 .ياسا رَيك خبرَيت
بؤ سندوقى ئايندة بؤ نةوةكانى داهاتوو لة هاوواَلتيانى هةرَيم، كة ) ( ذةيةك كةمرت نةبَيت لةرَي: دووةم

لةاليةن ئةميندارةكانةوة كة لةاليةن ثةرلةمانةوة دادةمةزرَين، بؤ ئةوةى ببَيتة سةرضاوةيةكى طرنط بؤ 
سامانى نةوت لة هةرَيم و دةرامةتى هةرَيم، لةكاتَيكدا ضاوةِروانى ئةوة دةكرَى داهاتةكانى تايبةت بة

 .عَيراقدا كةم ببَيتةوة
كةمرت نةبَي بؤ هاوواَلتيانى هةرَيم، ئةوانةى توشى ئازار بوون، يان ئازار دةضَيذن ) ( رَيذةيةك : سَييةم

لةئةجنامى ئةو نةهامةتيانةى لة دةست كارة داثَلؤسَينةرةكانى ِرذَيمى بة سةر ضوو لة عَيراقدا 
وانةش ثَيشمةرطةو خانةوادةى شةهيدان و ئةوانةى تووشى داهزرانى جةستةيى، يان رووبةِروويان بوو، لة

 .نةخؤشى دةروونى بوون يان ئةوانةى سامانى طةورةيان لة دةستداوة
كةمرت نةبَي بؤ سندوقى ذينطة بؤ ثرؤذةكانى بنياتنان و ئامادةكردنى ذينطةى )( رَيذةيةك لة : ضوارةم

و سةر لةنوَى ضاندنةوةى دارستانةكان و دامةزراندنى باخضةكانى طشتى و  هةرَيم، بةجؤرَيك البردنى مني
 .ثاراستنى ذيانى طيانلةبةرةكان، لةخؤى بطرَى

كةمرت نةبَيت بؤ ئةجنومةنةكانى ناوخؤى هةَلبذَيردراو  تايبةت بة هاوواَلتيانى ) ( رَيذةيةك لة : ثَينجةم
 –ئاشورى  -كلدان)كو عةرةب و توركمان و فةيليةكان هةرَيم كة لة كةمينة نةتةوةكان و ئايينيةكانن وة

سابئة مةندانيةكان و يةزيدى و شةبةك و كاكةيى )، لة كةمايةتية ئايينيةكان ( سريان و ئةرمةن هى ديكة
هى ديكةش بؤ ثاَلثشس كردنى حاَلةتى كؤمةاَليةتى و رؤشنبريى و ثَيداويستيةكانى ( و بةهائى و جولةكة

 .كةمايةتيةكانى لة هةرَيمدا هةنحكومةتى تايبةت بة 
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ثوختةى داهاتة نةوتيةكان دواى داشكاندنى رَيذةيةكى ديارى كراو لة يةكةم تا ثَينجةمى سةرةوة : شةشةم
 .بؤ داهاتة داراييةكانى ديكة لة هةرَيمدا، بؤ داثؤشينى خةرجيةكانى حكومةت لة ِرَيطاى بودجةى طشتيةوة

تةوةو زيادةية لةدواى بودجةى طشتى هةرَيمدا، بؤ بنياتنانى ثرؤذةكانى ئةو بِرة ثارةيةى دةمَينَي: حةوتةم
وةبةرهَينان دياردةكرَى، بؤ ثةرةثَيدانى هةرَيم و ثاَلثشتيكردنى ئةو كةم كورتيانةى كة بؤى هةية لة 

 .بودجةى سااَلنةى هةرَيم لة ساَلةكانى داهاتوودا بةديار دةكةوَى

 

 

 

 
 بةشى حةوتةم

 مةتى فيدراَلىهاوكارى كردنى حكو
 :ماددةى حةظدةم

بةثَيى مةرجةكانى لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياسايةدا هاتووة، حكومةتى هةرَيم ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتة 
 :ئةستؤ
رَيككةوتن لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بؤ بةِرَيوةبردنى نةوت و طازى دةرهَينراو لة كَيَلطةكانى  :يةكةم

 .ى هاوبةشدائَيستاى هةرَيمداو بةشَيوةيةك
هاوكارى كردن لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بؤ داِرشتنى سياسةتى سرتاتيذى لة ثَيناو ثةرةثَيدانى  :دووةم

سامانى نةوت و طاز لة هةرَيمداو هاوسةنط بَيت لةطةَل ضااَلكيةكانى نةوتى ديكةوة لة واَلتدا بةجؤرَيك 
بةتازةترين تةكنةلؤذياو ثرةنسيثةكانى بازاِرو  بةرزترين قازانج بؤ طةىل عَيراق بَيتةدى، بة ثشت بةسنت

 .ى دةستوورى فيدراَلى(110)هاندانى وةبةرهَينان بةثَيى ماددةى 
كة بةثَيى رَيككةوتنَيك لةطةَل حكومةتى ( ئةجنومةنى فدراَلى نةوت و طاز)هاوكارى كردن لةطةَل  :سَييةم

و ثَيوانةكان دابِرَيذِرَيت و منوونةى هةرَيمدا دادةمةزرَي، بؤ ئةوةى طرَيبةستةكان مؤر بكرَين 
 .بةلَيندةرةكانى لة عَيراقدا كاردةكةن

رةزامةندى نواندن لةسةرسثاردنى هةموو داهاتةكانى لة ثرؤسةكانى نةوت لة هةرَيمدا بة دةست  :ضوارةم
 .دةهَيندرَين لة سندوقى طشتى داهاتة نةوتيةكانى تايبةت بة عَيراقدا

 :ماددةى هةذدةم
وكارى رَيككةوتن كة لةماددةى حةظدةمى ئةم ياساية ئاماذةى بؤ كراوة بة ثَيى ئةم مةرجانةى بنةماى ها

 :خوارةوة دةبَي
سثاردنى هةموو داهاتة نةوتيةكان لةهةموو عَيراقدا بةدةست دةهَيندرَى بة سندوقى طشتى داهاتة  :يةكةم

لة ( 101، 1262110)انى نةوتيةكان، بةمةرجَيك لةاليةن دةستةيةكى هاوبةش و بةثَيى ماددةك
دةستوورى فيدراَليدا بةِرَيوة بربَي و حيسابى ئةو سندوقة لة بانكَيكى جيهانى بةناوبانط هةَلطريَي و 
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حيسابَيكى تايبةتى بةناوى سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان بكرَيتةوة، مانطانة بةشى هةرَيمى كة 
ةى بكةوَيتة ذير دةسةاَلتى رةهاى حكومةتى هةرَيم، لةسةرى رَيككةوتوون ثَيى بسثَيردرَى، بؤ ئةو

 .بةجؤرَيك بةثَيى ياساى فيدراَلى بة رَيككةوتن لةطةَل حكومةتى هةرَيم ِرَيكبخرَى
ثَيويستة سةر لة نوَى هةيكةىل ثيشةسازى نةوت لة عَيراقدا دابِرَيذرَيتةوة بؤ ئةوةى رؤَلَيكى  :دووةم

َيراقى مسؤطةر بكرَيت و هاندانى وةبةرهَينانى تايبةت، بةجؤرَيك طوجناوى كؤمثانياى نةوتى نيشتمانى ع
ى دةستوورى فدراَلى بطوجنَيت، بةجؤريك بةرزترين (110)لةطةَل حوكمةكانى بِرطةى دووةم لة ماددةى 

 .قازانج بؤ طةىل عَيراق بة زووترين كات، دابني بكات
ومةتى فيدراَليةوة بةيةكةوة بةِرَيوة دةبرَي، كَيَلطةكانى ئَيستا لةاليةن حكومةتى هةرَيم و حك :سَييةم

بةجؤرَيك حكومةتى هةرَيمةكان نوَينةرايةتيةكى طوجناوي لة ئةجنومةنى فدراَلى نةوت و طازدا هةبَى و 
ى (115)دةبَى هاوبةش بَى لةبةِرَيوةبردنى كؤمثانياى نةوتى نيشتمانى عَيراقى بة جؤرَيك لةطةَل ماددةى 

 .وجنَيتدةستوورى فدراَليدا بط
ثَيويستة حكومةتى فيدراَلى، هيض ثِرؤسةيةكى نةوتى تازة لةو شوينانةى كة كَيشةى لةسةر هةية  :ضوارةم

ى دةستوورى (112)ئةجنام نةدات بةثَيى رةزامةندى وةزير، تاوةكو رييتراندؤمى طشتى بةثَيى ماددةى 
 .فيدراَلى ساز دةكرَى

اَلى هةر ضاالكيةكى تايبةت بةثرؤسةكانى نةوت ئةطةر بةديار كةوت كة حكومةتى فيدر :ثَينجةم
لةناوضةكانى ناكؤكى لةسةر هةية ئةجنام داء ثاشان بِريارى طةِراندنةوةى بؤ سةر هةرَيم بةثَيى ماددةى  

لةدةستوورى فدراَليدا بؤ دةردةضآ مامةَلة لةطةَل ئةو ضااَلكيانةدا لةبةر رؤشنايى حوكمةكانى ئةم  112
 .يةكةم ء دووةم لةدةستوورى فدراَليدا دةكرآ (110)ياسايةء ماددةى 

 :ماددةى نؤزدةم
تاوةكو مةرجةكانى لة ماددةى هةذدةمى ئةم ياسايةدا بةتةواوةتى جَيبةجآدةكرآ، حكومةتى هةرَيم 

ى دةستوورى فيدراَليدا (101)و بِرطةى سَييةم لة ماددةى 115، 110مافةكانى بةثآى ماددةكانى 
لةاليةن سندوقى كوردستان بؤ داهاتة نةوتيةكان بةثَيي ماددةى سَيزدةمى ئةم  بةِرَيوةدةبات، داهاتةكان

 .ياساية وةردةطريآ
 بةشى هةشتةم

 مؤَلةتةكان
 باسى يةكةم

 دابةشكردنى زةوىء زار بؤ ضةند ثارضةيةك
بؤ مةبةستى ئةم ياساية هةرَيم دابةش دةكرَيت، يان هةندآ لةبةشةكانى بؤ ضةند : ماددةى بيستةم

 ( UTM)ةك لةزةوى، و هةرثارضةيةك بة سيستةمى ئةحداسياتى ضوارجاى جيهانى ثارضةي

Universal Transverse Mercator دياري دةكرَيت( جوطرافى)وسيستةمى ئةحداسياتى طؤيى. 
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 باسى دووةم
 مؤَلةتى ثشكنني

 :ماددةى بيست ء يةكةم
 .  ؤ كةسَيك، يان كؤمةَلآ كةس بداتوةزير بؤى هةية مؤَلةتى ثشكنني بؤ ناوضةيةكى دياريكراو ب :يةكةم

 :دووةم
هةَلطرى مؤَلةتى ثشكنني مافى ئةوةى هةية منوونةى جيؤَلؤذى و جيؤفيزيايى و جيؤكيمياويى وةرطرَى،  -أ 

 .هةروةها منوونةى جيؤتةكنيكى لة ضوارضَيوةى ناوضةى مؤَلةتةكةى وةرطرَى 
ة راثؤرتةكانى دةربارةى ئةو ثَيشكةوتنةى لة مةيدانى داوا لة كةسى رَيثَيدراوى خاوةن مؤَلةت دةكرَي، ك -ب

 .ثشكنني بةدةستى هَيناوةو ئةجنامةكانى ثَيشكةش بكات، لةطةَل ثاراستنى نهَينى ئةو زانياريانة
مؤَلةتى ثشكنني مافى هةَلكةندن و هةر تايبةتكاريةكى زَيدةى ديكة بة هةَلطرةكةى نادات بؤ ئةوةى  -ج

 .تىببَيتة طرَيبةستَيكى نةو
 : سَييةم

هةَلطرى مؤَلةتى ثشكنني بؤى هةية دوايى بة مؤَلةتةكةى بهَييَن، بة مةرجَيك ئاكاريةكى نووسراو  -أ
ثَيشكةش بة وةزير بكات، دواى ئةوةى ئةو كةسة ِرَيثَيدراوة هةموو ثابةنديةكانى لة ضوارضَيوةى مؤَلةتةكة 

 .جَيبةجَى دةكات
شَينَيتةوة دواى ئةوةى ئاطاداركردنةوةيةكى نووسراو ئاراستةي وةزير بؤى هةية مؤَلةتةكة هةَلبوة -ب

 .هةَلطرةكةى دةكات، ئةطةر بة مةرجةكانى مؤَلةتى ثشكنني ثابةند نةبَيت
 : ماددةى بيست ودوو

نابَى مؤَلةتةكة بدرَيت بة ناوضةيةك لةذَير طرَى بةستى نةوتى دابَي، يان مؤَلةتى ثشكنني، ئةطةر ئةو 
 .افةكانى كةسى رَيثَيدراو ناكوك بَيتمؤَلةتة لةطةَل م

 :بةِرَيز دلَير حممد شريف
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 باسى سَييةم
 دؤزينةوةو ثةرةثَيدان

 :ماددةى بيست و سَى
وةزير بؤى هةية طرَيبةستَيكى نةوت بؤ دؤزينةوةو ثةرةثَيدانى ناوضةيةكى ديارى كراو مؤر بكات  :يةكةم

كةسَيك، بةمةرجَيك ئةو كةسانة ِرَيككةوتننامةى هاوبةش مؤر بكةن بةثَيى  لةطةَل كةسَيك، يان ضةند
سى لةم ياسايةداو لةاليةن وةزيرةوة ثةسةند بكرَيت و دةكرَى كةسَيك، يان كةسةكان، ( 32)ماددةى 

 .وةكؤمثانياى تايبةتى لة هةرَيمدا يان لة ناوضةكانى ديكةى عَيراقدا يان كؤمثانياى بيانى بضَيتة ثاَليانة
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طرَيبةستى نةوت ثشت بة طرَيبةستى هاوبةشى كردنى بةرهةمهَينانةوة ببةستَى، يان طرَيبةستى  :دووةم
ديكة كة وةزير وايدادةنَى داهاتي ثرت بؤ طةىل هةرَيم بةدةست دَينن و لة ماوةى طوجناودا، بةثَيى ئةوةى لة 

 .بةشى دةيةمى ئةم ياسايةدا هاتووة
 :هاتوو بَي بؤ مؤركردنى طرَيبةستى نةوت ثَيويستةبؤ ئةوةى كةسةكة لَي :سَييةم

تواناى دارايى و زانيارى و توانايى و تةكنؤلؤذيايى هةبَى، بؤ ئةوةى بتوانَى ثرؤسةكانى نةوت لة شوَينى  -أ
طرَيبةستةكة ئةجنام بدات شارةزايى باشى دةست بكةوَى لةميانةى جَيبةجَى كردنى ثرؤسةكانى نةوتى 

 .ثشت ثَي بةستووى بؤ سةملاندنى ئةوا ثَيشكةش بكات هاوشَيوةو بةَلطةى
دة لة ثرةنسيثيةكانى ( 12)ثابةند بوون بة هاوواَلتيةتى و هاوبةرثرسياريةتى باش و ثابةندبوون بة  -ب

 .دةركراوة 06/2/0222بةَلطةنامةى جيهانى نةتةوةيةكطرتووةكان لة 
 :ضوارةم

ضوارى ئةم ياساية طرَيبةستى نةوت مافَيكى تايبةتى بؤ لةطةَل سةرثَيضى نةكردن لة ماددةى بيست و -أ 
 .بةَلَيندةر فةراهةم دةكات بؤ بةِرَيوةبردنى ثرؤسةكانى نةوت لةناوضةى طرَى بةستةكةدا

 .طرَى بةستى نةوت، نةوتى خاو و طازى سروشتى و نةوتة خاوةكانى ديكة دةطرَيتةوة -ب
 :ثَيويستة بةَلندةر :ثَينجةم

هةشت كاتذمَيردا لة حاَلةتى دؤزينةوةى نةوت لةناوضةى طرَيبةستةكةدا، ئاطاداريةكى لةميانةى ضل و  -أ
 .نووسراو ئاراستةى وةزير بكات

زانياريةكانى تايبةت بة دؤزينةوةى نةوت بةو شَيوازةى كة لة ثيشةسازيةكانى نةوتدا ناسراوة  -ب
 .ثَيشكةشى وةزيرى بكات

د دةكات بة تةواو كردنى ثرؤسةكانى نةوت بةثَيى ثِرؤطرامةكانى طرَيبةستى نةوت بةَلَيندةر ثابةن :شةشةم
 .كارو ثالن و بودجةى ثةسندكراو لةاليةن وةزيرةوة، يان وةكو لة طرَيبةستةكةدا هاتووة

 باسى ضوارةم
 مؤَلةتى ِرَيثَيدان

 :ماددةى بيست و ضوار
ةسَيك بدات كة تايبةتة بة ناوضةيةكى وةزير بؤى هةية مؤَلةتى ِرَيثَيدان بة كةسَيك، يان كؤمةَلة ك :يةكةم

 :دياريكراو لةثَيناو 
 .دامةزراندن و دانان و بةكارخستنى دةزطاكان و مةكينةو كةرستةكان-أ

 .جَيبةجَى كردني كارةكانى ديكة -ب

 :دووةم
ةزير هةَلطرى مؤَلةت بؤى هةية دوايى بة مؤَلةتةكةى بهَينَى و دةبَى ئاطاداريةكى نووسراو ثَيشكةش بة و -أ 

 .بكات تَييدا روونى بكاتةوة كة ئةو هةموو ثابةنديةكانى جَيبةجَى كردووة
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ئةطةر هةَلطرى مؤَلةت بة مةرجةكانى ثابةند نةبَى، وةزير بؤى هةية دواى ئةوةى ئاطادار كردنةوةيةكى  -ب
 .نووسراوى ئاراستة دةكات مؤَلةتةكةى هةَلبوةشَينتةوة

ةت بة ثابةند نةبوون، يان دوايى هَينانى مؤَلةت ئاراستةى هةر وةزير ئاطاداريةكى نووسراوى تايب -ج
كةسَيكى ِرَيثَيدراو دةكات، كة دةتوانَى ثرؤسةكانى نةوت لةنَيو ئةو ثَيوانةيةى بةثَيى مؤَلةتةكةى ثَييدراوة 

 .جَيبةجَى بكات
راوى ديكةن كة لةنَيو ئةو وةزير ئاطاداريةك ئاراستةى هةَلطرى مؤَلةتةكان، يان ئةو كةسانةى ِرَيثَيد :سَييةم

 .رووثَيوةى ثَييان دراوة دةكات، دةربارةى هةماهةنطى ثرؤسةكانى نةوتى تايبةت بةخؤيان
طرَيبةستى نةوت يان مؤَلةتى ِرَيثَيدان بؤ خةَلكانى ديكة مافى ئةءةيان بؤ فةراهةم دةكات كة  :ضوارةم

 .جَيبةجآ دةكرآثَيداويستةكانيان بةمةرجء تايبةمتةندى ئةقلمةندانةوة بؤ 
 باسى ثَينجةم

 ليذنةى هةَلسةنطاندنى طرَيبةستةكان
 :ماددةى بيستء ثَينج

ليذنةيةك دادةمةزرآ بةناوى ليذنةى هةَلسةنطاندنى طرَيبةستةكان سةرؤك و ئةندامةكانى لةاليةن :يةكةم
 .سآساَل ءدرَيذيش دةكرَيتةوة، دادةنرَيت( 3)ئةجنومةنى وةزيرانةوةو بؤ ماوةى 

ئاماجنى ليذنة وةرطرتنى طرَيبةستةكانى نةوتة، ثَيداويستيةكانى شةفافيةتء قةاَلضؤكردنى :دووةم
طةندةَلى ء تواناى دارايى ء تةكنيكى بةَلَيندةرةو بةدةستهَينانى رادةى بةرزى داهاتةكان بؤ حكومةتى 

 .هةرَيم، بةثَيي ئةم ياساية
ماددةى هةذدةم لةم ياسايةدا دةكرآ ئةندامى لةكاتى مؤركردنى هةر ِرَيكةوتننامةيةك بةثآى  :سَييةم

 .زيادةى ديكة بؤ ليذنةكة لةاليةن دةزطاى ثةيوةنديدار لة حكومةتى فدِراليةوة، دامبةزرآ
بةثَيي ماددةى بيستء شةشةم لةم ياسايةدا ليذنة طرَيبةستى نةوتى ثَيشنياركراو هةَلدةسةنطَينآء  :ضوارةم

 .راثؤرتَيك ثَيشكةش بةوةزير دةكات
 اسى شةشةمب

 بانطَيشةو بةخشينةكان
 : ماددةى بيستء شةشةم

 : يةكةم
 .وةزير بةِراطةياندنَيكى طشتييةوة بانطَيشة بؤ ثَيشكةشكردنى داواكاريةكانى مؤَلةت دةكات -أ

وةزير شَيوازى طيتتوطؤى راستةوخؤ بؤ دانى مؤَلةتةكان هةَلدةبذَيرآ، ئةطةر بةرذةوةندى طشتى ئةوة  -ب
 .خبوازآ

اكاريةكانى ثَيشكةش دةكرَين بةزمانى كوردىء عةرةبىء ئينطليزى دةبآ، يان لة داواكاريةكةدا داو -ت
 .دياريدةكرَيت
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 :دووةم
لة داوايةكةدا ناوضةى طرَيبةست ء كارة ثَيشنياركراوةكانء ثَيوانةكانى ثَيشكةشكردنى داواكاريةكان  -أ

ةدرآء رَيطاء ِرَيكةوتى ثَيشكةشكردنى داوايةكة دياري دةكرَيت، هةروةها رةمسةكانى كة لةطةَل داوايةكة د
 .دياريدةكرَيت

وةزير بؤى هةية بة كةس لةوانة نةدات، كة داواكاريان ثَيشكةشكردووة، ئةطةر دةقى داوايةكة  -ب
 .ثَيضةوانةى ئةوة نةبآ

 :دةبآ داواكردنى مؤَلةت بةم مةرجانةى خوارةوة ثابةند بآ :سَييةم
ةتى ء تةندروستى طشتى ء ئامادةكردنى بارودؤخَيكى طوجناء بؤ ئةو كةسانةى دابينكردنى ساغ ء سةالم -أ

 .لة ثِرؤسةكانى نةوت كاردةكةن، هةروةها بؤ هةموو ئةوانةى ثةيوةندييان ثَييةوة هةية
ثاراستنى ذينطةء خؤثاراسنت لة ثيسبوون ء كةمكردنةوةو ضارةسةركردنىء خؤثاراسنت لة زيانَيكى  -ب

 .مى ثِرؤسةكانى نةوتةوة دَيتة ئاراوةذينطة كة لة ئةجنا
هاوواَلتيانى هةرَيم ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق بةرتربن بؤ راهَينان ء دامةزراندن لة ثِرؤسةكانى  -ت

 .نةوتدا
 .هاوواَلتيانى هةرَيمء ناوضةكانى ديكةى عَيراق بةرتر بن بؤ فةراهةمكردنى كااَلو خزمةتطوزاريةكان  -ث

َلةتَيكى تايبةتى بةناوضةيةك نادات، تةنيا دواى لةبةرضاوطرتنى هةموو وةزير هيض مؤ :ضوارةم
 .داواكاريةكانى ثَيشكةشكراون ء كة بةدةنطةوة هاتوون بةداوايةكةوة ثابةندبوون

وةزير هيض مؤَلةتَيكى طرَيبةستى هاوبةشى كردنى بةرهةمهَينان نادات، تاوةكو ئةمانة بةدةست  :ثَينجةم
 ـ:نةهَينآ

 .فةرمى لة ليذنةى هةَلسةنطاندنى طرَيبةستةكانراثؤرتى  -أ
 .رةزامةندى ليذنةى وةزارةتى تايبةتى كة ئةجنومةنى وةزيران دياريدةكات -ب

 (:زانا) خضر سعيد بةِرَيز قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى نؤيةم
 مافةكانء ثابةندييةكانى كةسى رَيثَيدراو

 :ماددةى بيستء حةوتةم
 :ى ئةمانةى خوارةوة بةرهةم دةهَينرآنةوت بةثآ :يةكةم

طرتنةبةرى باشرتين شَيواز بؤ  مسؤطةر كردنى بةرزترين رادةى بةرهةمهَينانى نةوت لة يةك ثَيكهاتة،  -أ
 .يان لة زؤر ثَيكهاتةكان بةيةكةوة

ةكانى ثَيويستة بةثَيي باشرتين شَيوازةكانى لة ثيشةسازيةكانى نةوتدا بَيت ء، ثةيِرةوكردنى ثِرةنسيث -ب
 .ئابوورى ثشت ثآ بةسرتاو وةكو لة ماددةى سى وحةوتةمى ئةم ياسايةدا هاتووة
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 .زَيدةِرؤيى لةبةكارهَينانى نةوتء وزة لة حةشارطةيةكةوة قةدةغة بكرآ -ت
كةسانى رَيثَيدراو ثابةندن بةهةَلسةنطاندنى بةردةوامى سرتاتيذيةتى بةرهةمهَينانى نةوت ء  :دووةم

ةركردنى تةكنيكى هةنطاوةكانى ثَيويست لة ثَيناو هَينانةدى ئةو ئاماجنانةى لة ثةيِرةوكردنى ضارةس
 .بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةيةدا هاتووة

 :ماددةى بيستء هةشتةم
بوونى مؤَلةتةكانى نةوتى بةركار لة ناوضةكةى طرَيبةستدا فةراهةم كردنى مؤَلةتى ديكة  :يةكةم

سامانى سروشتى ديكةى جطة لة نةوت، بةمةرجَيك ئةو قةدةغةناكات بؤ ثشكننيء طةِران بةدواى 
 .ضاالكيانة كؤسث نةخاتة بةردةم كارى دروستى ثرؤسةكانى نةوتء بايةخثَيدانى

ئةطةر مافء ثابةنديةكانى هةَلطرى مؤَلةتةكانى لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةيةدا هاتووة ناكؤك  :دووةم
لة ذَير رؤشنايى مةرجى دياريكراو بةثَيي رَينماييةكانى بوو، وةزير بؤى هةية اليةنى باشرت ثَيش خبات 

 .لَييةوة دةردةضن دةستنيشان بكرآ، بةبآ ئةوةى قةرةبؤكانى اليةنةكةى ديكةوة لة ئةجنامى ئةوةوةبكات
 :ماددةى بيستء نؤيةم

 : يةكةم
 :كةسى رَيثَيدراوى هةَلطرى مؤَلةت مافى بةكارهَينانى ئةمانةى خوارةوةى نية -أ
 .موَلكَيكى طشتى بةبآ رةزامةندى اليةنةكانى ثةيوةنديدار هةر -2
 .هةر موَلكَيكى تايبةت بة حكومةتى هةرَيم بةبآ رةزامةندى اليةنةكانى ثةيوةنديدار -1
 . هةر موَلكَيكى تايبةتى بةبآ قةرةبووكردنةوةيةكى باش بؤ خاوةنةكةى -0
ةت ثَيدراو بةكار بهَينآ، بةمةرجَيك نةكةوَيتة ناو موَلكدار دةتوانآ مؤَلكة جَيطريةكانى لةناوضةى مؤَل -ب

 .ثرؤسةكانى نةوتةوة
مؤَلةت و كةسى رَيثَيدراو لة ثابةنديةكانى لةبةرامبةر سَييةم ء ياساكانى بةركار لة هةرَيمدا نابوورآ،  -ت

 .تةنيا دواى بةدةست خستنى رةزامةنديةكانى اليةنةكانى ثةيوةنديدار ثَييةوة دةبآ
 :دووةم

 :ةبآ كةسى رَيثَيدراو قةرةبووى دادثةروةرانةء هؤمشةندانة لةكاتى ثِرؤسةكانى نةوتدا بكاتةوة، ئةطةرد -أ
 .هةَلسوكةوتى خراثى لةطةَل موَلكةكانى خةَلكى ديكة كردو بووة هؤى زيان ثَيطةياندنى -2
 .دةستدرَيذي كردنى بة ئةنقةست بؤ سةرضاالكية رثَيدراوةكان -1
لةئةجنامى ئةجنامدانى  جنةكانى لة مؤَلةتةكةدا بةدةست هاتوون زيادى كرد،ئةطةر بةهاى قازا -ب

ى ئةم ماددةيةدا هاتووة، ئةو قةرةبؤيةى كة ثَيويستة (أ)ى طةورةى كة لة بِرطةى دووةمى دةستدرَيذ
 .لةاليةن كةسى ِرَيثَيدراوةوة بدرآ، نابآ لةبِرى ئةو زيادةية تَيثةِربكات

رانة و دروست بةثَيي ئةم ماددةية لةاليةن وةزيرةوة دةخةملَيندرآ، دواى قةرةبووى دادثةروة :سَييةم
بينينى هةموو ناِرةزاييةكانى لةاليةن هةموو اليةنةكانى ثةيوةنديدارةوة ثَيشكةشكراون، كةسى ِرَيثَيدراو 
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سى ماوةى ئةوةى هةية داواى ناوبذيوان بكات لةِرَيطاى شارةزاى نَيودةوَلةتى كة لةاليةن وةزيرو كة
 .ِرَيثَيدراو، يان بةثَيي بةندةكانى ناوبذيوانى كة لة مؤَلةتةكةدا نووسراوة

 :ماددةى سَييةم
لةدةقى مؤَلةتةكةدا هاتووة كة دةبآ وةزير ِرةزامةنديةكة بدات، يان بةم شَيوةى خوارةوة ثَيى 

 :رادةطةيةندرآ
رَيككةوتنةكانى ديكةى تايبةت ِرَيككةوتننامةكانى بةكارخستنى هاوبةشىء هةناردنة دةرةوةو  :يةكةم

 .بةثِرؤسةكانى نةوت، جطة لة هةر طؤِرانكاريةكى ئةم رَيككةوتننامانة
 .هةر طؤِرانكاريةكى بةرزةفتى كةسى رَيثَيدارو دةكات :دووةم

هةر ِرَيثَيدانَيك ض طواستنةوة، يان طؤِرينةوة، رةوانة كردن، نوَيكردنةوةو لةيةكدانء بارمتةو هةر  :سَييةم
 .ارَيكى ياسايى ديكةى تايبةت بة مؤَلةتةكةرةفت

ئةطةر لة مؤَلةتةكةدا لة كةسَيك زياتر هةبوو جطة لة كةسى رَيثَيدارو ثابةندى ء بة  :ماددةى سى ء يةكةم
ثرسياريةتيةكانى هةمووان هاوبةرثرسياريةتية لة ضوارضَيوةى مؤَلةتةكةدا، ض بةشَيوةيةكى هاوبةش، يان 

 .تاك بَيت
 : دووةمماددةى سى ء 

هةرَيم مافى ئةوةى هةية خاوةنداريةتى هةموو بةيانات ء زانياريةكان بكات، ض سةرةتايى ء  :يةكةم
 .تَيكةاَلو، ضارةسةر، لَيكدانةوةية، يان شرؤقة كردنى تايبةت بة نةوت ء ثرؤسةكانى نةوت لة هةرَيمدا

ة رَيثَيدراوةكان دةتوانن رووثةرَيك لةطةَل سةرثَيضى نةكردن لة بِرطةى يةكةم لةم ماددةيةدا كةس :دووةم
 ئازاد لة بةيانات ء زانياريةكانى لة ميانةى مؤَلةتةكةدا بةدةست هاتووة، بؤ بةكارهَينانى بةشَيوةيةكى

، يان هةمووى وةكو لة مؤَلةتةكةدا هاتووة، بؤ بةكارهَينانى، بةبآ ئةوةى مافى بةخاوةن بوونى ئةو بةشَيك
 .هةَلوةشانةوةى مؤَلةتةكةدابةياناتانةى هةبَيت لةكاتى 

دةركردنى بةيانات ء زانياريةكانى كة لة ماوةى ثِرؤسةكانى نةوت بةدةست هاتوون، بةشَيوةيةكى : سَييةم
ئازاد لةاليةن كةسانى رَيثَيدراوةوة دواى رةزامةندى وةزير، بةمةرجَيك لةكاتى داوا كردندا دانةيةكى 

رتؤنيةكان بة وةزير بدرآ يان حاَلةتى ثوختةيى، يان بةردةالنىء ئةسَلى لة هةموو بةياناتء زانيارية ئةليك
 .بةربةستةفيزيكيةكان، يان بة بةشَيكيان كة بةكاردةهَينرآء لة هةرَيمدا بهَيلدرَيتةوة

ثشكَينةرى طشتى لة ذَير سةرثةرشتيكردنى وةزيردا ضاودَيريكردنى كةسى رَيثَيدراو : ماددةى سىء سَييةم
ى ِرَيثَيدارويش دةبآ هةموو تؤمارةكانى لةاليةنى ثَيشكةشى بكات، بؤ مةبةستى دةطرَيتة ئةستؤ، كةس

 .وردبينيكردن ئةطةر ثَيويستى كرد
 :ماددةى سىءضوارةم

 :يةكةم
 .وةزير بؤى هةية بةثَيي مةرجةكانى تَييدا هاتووة مؤَلةتةكة هةَلوةشَينَيتةوة -أ
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مافةكان ء ثابةنديةكانى لة مؤَلةتةكة داهاتووة بة هةر هؤيةك هةَلوةشاندنةوةى مؤَلةت ثَيضةوانةى -ب
 .دواى تةواو بوونى ماوةكةى ناكات

ئةطةر مؤَلةتة دياريكراوةكة بة ثرت لة كةسَيكى رَيثَيداروو بارودؤخىء شارَيكى دروست بوو بؤى  :دووةم
نَيتةوةو مؤَلةتى هةية وةزارةت هانبدات بؤ هةَلوةشاندنةوةى مؤَلةتةكة، بؤ وةزير هةية مؤَلةتةكة هةَلوةشَي

ئةو كةسانةى هةَلةيان كردووة، هةَلوةشَينَيتةوة، يان كارَيكيان كردبآ بوو بَيتة هؤى دروست بوونى ئةو 
 .بارودؤخةو دةبآ كةسة ِرَيثَيدراوةكانى ديكةش بةو مةسةلةية ئاطاداربكةنةوة

طةى دووةم ئةم ماددةية، هةرخؤى كاتآ وةزير بِريارى هةَلوةشاندنةوةى مؤَلةتةكة دةدات، بةثَيي بِر :سَييةم
بةرذةوةندى ئةو كةسة رَيثَيدراوانةى كة مؤَلةتةكةيان هةَلوةشاوةتةوة دةطرَيتة ئةستؤ كة بؤ هَينانة دى 

 .قازاجنة بااَلكانى طةىل كوردستان بةكاردَيت
 :ماددةى سىءثَينجةم

ومةتى هةرَيم ءوةزير بكات لة دةبآ كةسى رَيثَيدراو بة بةردةوامى ء ثشتطريى ء بةرطرى لة حك :يةكةم
هةموو ئةو داوايانةى لةاليةنةكانى ديكةوة بةرزدةكرَيتةوة كة بةشَيوةيةكى ِراستةوخؤو ناِراستةوخؤ لة 

 .ئةجنامى ثِرؤسةكانى نةوتيةوة ثةيدادةبآ
ثَيويستى هةبآ، بؤ داثؤشينى ئةطةرى ( insurance)كةسى ِرَيثَيدراو ثَيويستة ئينشورةنسى  :دووةم

ثرسياريةتيةكان بةثآى بِرطةى يةكةم لةم ماددةيةداو، بةثَيي ئةو بِرة ثارانةى كة لةماوةيةكةوة بؤ بةر
 .ماوةيةكى ديكةوة وةزير جةختى لةسةر دةكاتةوة

 :ماددةى سىءشةشةم
كةسى رَيثَيدراو هةموو ئةو شتانةى لة ثرؤسةكانى نةوت لة ناوضةى طرَيبةستةكة الببات ء لةو  :يةكةم

 .ى خوارةوة ثاكيان بكاتةوةحاَلةتانة
 .بةر لة كؤتايى هاتنى ماوةى مؤَلةتةكة -أ

 .كاتآ ثَيويستى بة ئةجنامدانى ثرؤسةكانى نةوت نامَينآ -ب
لةطةَل سةرثَيضى نةكردن بة هيض بةرثرسياريةتَيكى سزايى، سةبارةت بةو كةسةى كة لة  :دووةم

- :ثرؤسةكانى نةوت، بةبآ مؤَلةت بةشداري دةكات
َيم قةرةبوو بكاتةوةو بةنرخَيكى يةكسان بةنرخى بازاِرى نةوت لةو بِرة دةرهَينراوةو، يان هةر -أ

بةرهةمهَينراوة، يان هةناردراوة، لةطةَل بذاردنى سوودةكانى دواكةوتن، بةمةرجَيك نابآ لة رَيذةى ياسايى 
 .ئةو سوودانة رةت بآ، كة وةزير بِريارى لةسةر دةدات

ةموو دامةزراو مةكينة و ئامَيرةكانى لة ثرؤسةكانى نةوت بةكار هاتوون، يان دةبَى غةِرامةكانى ه -ب
 .البردنيان، يان بذاردنى خةرجى ئةو البردنانة

ثاككردنةوةى ئةو ثيسيةى لةئةجنامى ثرؤسةكانى نةوت ثةيدا بوون يان بذاردنى خةرجى ئةو  -ت
 .ثاككردنةوة بؤ هةرَيم
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ى دووةم لةم ماددةيةدا هاتووة، ئةو كةسانةى بةشدارى دةكةن لة بةرثرسياريةتيةكانى لة بِرطة :سَييةم
 .ثرؤسةكانى نةوت بةشَيوةيةكى تاك، يان كؤمةَل دةيانطرَيتةوة

 

 

 

 

 
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى دةيةم

 طرَيبةستى هاوبةشيكردنى بةرهةمهَينان
 باسى يةكةم

 مةرجةكانى طرَيبةست
 :سىءحةوتةمماددةى 

 :مةرجى طرَيبةستى بةشداري كردنى بةرهةمهَينان ئةمانةن :يةكةم
دوو ( 0)سآ ساَلةء دووةم ( 3)ثَينج ساَلة بؤ دوو ماوة دابةش دةبَيت يةكةم ( 5)ماوةى دؤزينةوةى  -أ

 .حةوت ساَل درَيذبكرَيتةوة بةِرادةى كؤتايى( 2)دةكرآ بؤ  ساَلةو
ء ثَينج لة سةدا لةناوضةى طرَيبةستى ئةسَلى، دواى ماوةى دؤزينةوةو بيست %( 05)تةنازول كردن لة  -ب
بيست ء ثَينج لة سةداى ديكة لة ناوضةكانى ديكة دواى ماوةى درَيذ كردنةوة، ئةطةر رَيذةى سةدى %( 05)

لةو تةنازول كردنة بةشَيك بَيت لةهةر ناوضةيةكى دؤزراوة ئةم ِرَيذانة كةمدةكرَيتةوة تاوةكو ئةو 
 .ية نةطرَيتةوةو دةكرَى لةكؤتايى هةر ساَلَيكدا سةربةخؤ لة ماوةى طرَيبةستةكة تةنازول بكرآناوضة

ثابةند بوون بة كارةكانى دؤزينةوة دةكرآ طيتتوطؤى لةسةربكرآ، بةشَيوةيةكى ئاسايى كِرين ء  -ت
لةبةر دةستدا  لَيكدانةوةى هةموو بةياناتةكانى هةية لةخؤ دةطرآ، لةوانةش بةياناتةكانى بوومةلةرزةى

هةية، منوونةكانى بوومةلةرزة لةماوةى يةكةمى دؤزينةوة لةطةَل هةَلكةندنى بريى دؤزراوة لة ماوةى 
 .دووةمى دؤزينةوةو هةَلكةندنى بري لة هةر ساَلَيك لة ساَلةكانى درَيذكردنةوةدا

بيست ساَلةء، ( 02)ى دواى بةكؤتا هاتنى ماوةى دؤزينةوة، ماوةى ثةرةثَيدان دةست ثآ دةكات ماوةكة -ث
ئةطةر بةَلَيندةر ماوةيةكى ديكةى ويست بةهةمان مةرجةكان ء ثَيوانةكانى لة طرَيبةستةكةدا جَيطرة، 

ثَينج ساَلى ديكةوة، لةطةَل بوونى توانا بؤ طيتتوطؤكردن، بؤ ( 5)سةربةخؤ درَيذدةكرَيتةوة بؤ ماوةى 
 .درَيذكردنةوةى بؤ ماوةيةكى ديكةوة

 .و يةكةمى ئةم ياساية دةدرَيتةدا كةمرت نابآ، بةثَيي ماددةى ضل دة لة س%( 12)انة لة رَيذةى موَلك -ج
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ء بةِرادةى زؤرى رَيذةى (ريع)خةرجيةكانى طةِراوة لة بةرهةمهَيناندا دادةشكآ، دواى داشكانى موَلكانة  -ح
لةطازى %( 62) ضل ء ثَينج لة سةدا بؤ نةوتى خاو تَيثةِر نابَيتء رَيذةيةك لة سةدا شةست%( 15)

 .سروشتى تَيثةِرناكات
بةشداريكردن لةبةرهةمهَيناندا، لةبةرهةمى ماوة دواى داشكاندنى ِرَيذةى موَلكانةو خةرجيةكانى  -خ

طةِراوة كة ِرَيطاى ثَيدراوة، بةثَيي ئةو هاوكَيشةيةى داهاتةكؤبؤوةكانء خةرجية كؤبؤوةكانى نةوت 
 .طوجناوى بةَلَيندةر لةخؤى بطرآلةبةرضاودةطرآ، بةجؤرَيك دةبآ قازاجنى 

 .دانى كرَيى سااَلنة بؤ بانى زةويةكان لةماوةى قؤناغةكانى دؤزينةوةدا -د
بةشداري كردنى حكومةتى هةرَيم بةشَيوةيةكى راستةوخؤ لة دؤزينةوةو ثةرةثَيدانء بةرهةمهَينان  -ذ

 .بةثآى مةرجةكانى لة طرَيبةستةكةدا هاتووة
ى ئةو بِرة ثارانةى لةسةرى رَيكةوتن بؤ سندوقى ديار، بؤ ئةوةى حكومةتى ثابةند بوون بةدانةوة -ر

 .هةرَيم، بؤ ثاَلثشتى كردنى ذينطةى هةرَيم بةكاربهَينآ
مةرجةكانى مسؤطةر كردنى ساغ ء سةالمةتى ء تةندروستى ء خؤش طوزةرانى ء ثاراستنى ذينطة،  -ز

ةثَيي ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى بةجؤرَيك دةبآ لةطةَل راهَينان ء ئامادةالكردنى كااَلو خزمةتطوزاريةكان ب
 .مةرجةكانى لة ماددةى بيستء شةشةمى ئةم ياسايةدا هاتووة بطوجنَيت

ئةطةر وةزير واي دانا كة طرَيبةستى نةوت سةرةِرؤيةكى طةورةى بازرطانية، يان ثَيويستى  :دووةم
ر بؤى هةية ِرَيذةى موَلكانةى جَيطري لة بِرطةى بةثشتيوانى ثارةى زؤرة لة سةرةتاى وةبةرهَيناندا، وةزي

لةم ( ح)لةم ماددةيةدا كةمبكاتةوةو بِرى خةرجى طةِراوةو جَيطري لة بِرطةى يةكةمى ( خ)يةكةمى 
 .ماددةيةدا بةثَيي سةرةِرؤييةكان زياد بكات

بؤى هةية رَيذةى  ئةطةر وةزير واي دانا كة طرَيبةستى نةوت سةرةِرؤيةكى بازرطانى كةمة، وةزير :سَييةم
ى ئةم ماددةيةدا هاتووةو رَيذةى (خ)موَلكانة بؤ بةرزترين ئاست زيادبكات وةكو لة بِرطةى يةكةمى 

 .ى ئةم ماددةيةدا هاتووة(ح)خةرجيةكانى طةِراوة بةكةمرتين ئاست كةم بكاتةوة وةكو لةبِرطةى يةكةمى 
يية نةوتيةكان لةخؤى دةطرآ، بةكارهَينانى مةرجةكانى طرَيبةست باشرتين شَيوازةكانى ثيشةساز :ضوارةم

شَيوازةكان دةطرَيتةوةو وةرطرتنى ِرَيكارةكانى ثةيِرةو كراو لة ثيشةسازيية نةوتيةكانى جيهانى لةخؤ 
دةطرآ، لةاليةن بةكارهَينةرانى بةتوانا بةثَيي مةرجء بارودؤخةكانى هاوشَيوة بؤ ثيادة كردنى تايبةتى بة 

 :جنى دابني كردنىثرؤسةكانى نةوت كة ئاما
ثاراستنى سامانة نةوتيةكان كة بةكارهَينانى هؤيةكانى ثَيويست بؤ زياد كردنى بةرهةمهَينانى  -أ

هيدرؤكاربؤنات بةشَيوةيةكى تةكنيكى ء ئابوورى باش لةطةَل كؤنرتؤَل كردنى لة يةك بةسرتاو لةنزمبوونى 
 .يةدةطيةكان ء كةم كردنةوةى ئاوِرذانى سةر ِرووى زةوى

سةالمةتى لة كار كردن كة ثَيويست بةبةكارهَينانى رَيطاكان ء وةرطرتنى رَيكارةكانى سةالمةتى ثيشةيى  -ب
 .بةهَيزدةكاتء ِرووداوةكان كةمدةكاتةوة
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ثاراستنى ذينطة كة ثَيويست بةوة دةكات رَيطاو ئةو رَيكارانة بةكاربهَينن كة كاريطةرى ثِرؤسةكانى  -ت
 .ةوةنةوت لةسةر ذينطة كةمدةكات

 :ماددةى سىءهةشتةم
لةطرَيبةستى نةوتدا مةرجةكانى ثةيِرةو كراو دياري دةكات كة ثةيوةستة بةطازى سروشتى  :يةكةم

 .بةياوةرو طازى سروستى بآ ياوةر، بةجؤرَيك ثةرةسةندنى طازى سروشتى لةهةرَيمدا ئاسان دةكات
بِرةكانى زيادة لة طازى سروشتى ئةو مةرجانة هةندآ خاَلى تَيداية، زؤرترين قازاجنى لة  :دووةم

بةرهةمهَيندراو مسؤطةر دةكات، خاَلى ديكةش لة سووتانى طازى سروشتى كةمدةكاتةوةو بةثَيى ثَيوانةكانى 
 .نَيودةوَلةتى ثةيِرةوكراو لةو ثيشةسازيةدا

ةهؤى بةثَيي طرَيبةستى نةوت وةزير ِرَيطاى هةَلسةنطاندنى طازى سروشتى دياري دةكات، يان ب :سَييةم
رَينماييةكانى تايبةتى، بةجؤرَيك دةبآ بةثآى ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى ثةيِرةوكراو لةو ثيشةسازيةدا بآ و 

 .ئاستَيكى بةرزى داهاتةكان بؤ طةل لة هةرَيمء عَيراقدا مسؤطةردةكات
 :ماددةى سىءنؤيةم

َلطةكان دامةزراندن ء وةزير بؤى هةية طرَيبةستى خزمةتطوزاريةكان مؤر بكات ء بةِرَيوةبردنى كَي
ئامادةكردن ء بنياتنان ء ِراوَيذكارى ء هةرطرَيبةستَيكى ديكةى بةِرَيوةبردنى سامانة نةوتيةكان لة 
هةرَيمدا بةشَيوةيةكى كاريطةرو ئةو طرَيبةستانة خاَلةكانى هاندان لةخؤى دةطرآ بؤ هاندانى بةَلَيندةر بؤ 

 .م ء هَينانةوةى ئاماجنةكان كة بةهايةكى بةرزى هةيةئةجنامدانى كارو تةواوكردنى بةماوةيةكى كة
 باسى دووةم

 سيستةمى باج
 :ماددةى ضلةم

بةَلَيندةرو كةسى ِرَيثَيدراوو هةركةسَيك ثةيوةندى بةثِرؤسةكانى نةوت هةبآ ثَيويستة باجى  :يةكةم
 :داسةثاو لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة بدةن لةوانةش

 .باجى رووى زةوى -أ
 .رامةتباجى دة -ب
 .باجى دةرامةتى كؤمثانياكان -ث
 .رةمسى طومرطء هةر باجَيكى ديكةى هاوشَيوة -ت
 .باجى قازاجنةكانى لة ناكاو يان باجى زَيدة قازاجنةكان -ج
 .هةر باجَيكى ديكة وةرطرياو، يان دانى رةمسةكان بةثَيي طرَيبةستى نةوت -ح

باجةكان تؤمار دةكرَيت ئةوةش لةطةَل بوونى هةر لةطرَيبةستى نةوتدا بةرثرسياريةتى بؤ دانى  :دووةم
ثابةندبوونَيك كة دةكةوَيتة ئةستؤى حكومةتى هةرَيم بؤدانى لة جياتى بةَلَيندةرو دةركردنى باوةِرنامةى 

 .باج بؤ بةَلَيندةرةكة بؤ ئةم مةبةستة
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 .يى ء باج مسؤطةر بآدةكرآ لة طرَيبةستى نةوتدا لةباجدانى بةَلَيندةر خؤش ء سةقامطريى دارا :سَييةم
باجة داسةثاوةكان لةاليةن حكومةتى هةرَيم، تةنيا ئةو باجانةن كةبةسةر ثرؤسةكانى نةوت  :ضوارةم

 .ثيادة دةكرَى

 

 

 
 باسى سَييةم

 مةرجةكانى ديكة
 :ماددةى ضلءيةكةم

 .يادة دةكرآحيسابى بِرة نةوتى تايبةتى بةموَلكانة بةِرَيذةى سةدى نووسراو لة طرَيبةستةكةدا ث :يةكةم
وةزير بؤى هةية موَلكانةى منوونةيى، يان بةكاش وةرطرآ، هةموو يان بةشَيكى ثَيويستة، يان  :دووةم

 .مانطانة، يان وةرزى بةثَيي مةرجةكانى طرَيبةست بدرآ
وةرطرتنى بِرة ثارةكانى لة موَلكةكانةوة ثةيدا دةبآ، بةثَيي نرخةكانى بازاِرى جيهانى نةوت دةبآ،  :سَييةم

 .لةحاَلةتى نةفرؤشتنى بؤ اليةنَيكى سَييةمى بآاليةنةوة
 :ماددةى ضلءدووةم

وةزير ِرَيكخستنى بةِرَيوةبردنى ثِرؤسةكانى نةوت لةطةَل حكومةتى فيدراَلى بةشَيوةيةكى هاوبةش  :يةكةم
دؤم دةطرَيتة ئةستؤ، تاوةكو لة ئايندةدا ضارةنووسى شوَينةكانى كَيشةى لةسةر دوايى ثآ دآ بةرييتران

 .لة دةستوورى فدراَليدا 112بةثَيي ماددةى 
وةزير بؤى هةية، رةزامةندى لةسةر رَيككةوتننامةكانى لة اليةن حكومةتى فيدراَليةوة مؤركراوة  :دووةم

بنوَينآ، كة ثةيوةستة بة ضااَلكيةكانى نةوت لة ناوضةكانى كَيشةى لةسةرة بةر لة رييتراندؤمى بةثَيى 
 .فيدراليدا لة دةستوورى 112ماددةى 

لة حاَلةتى دانانى هاوواَلتيانى ئةو ناوضانةى كَيشةيان لةسةرة، كة ئةوانة بةشَيكن لة هةرَيمدا،  :سَييةم
وةزير بؤى هةية بِريار بدات كة هةر رَيككةوتننامةيةكى ئاماذة بؤكراو لة بِرطةى دووةم لةم ماددةيةدا 

 .طريابآثوضةَلة، ئةطةر رةزامةندى وةزيرى ثَيشرتى ثآ وةرنة
 :ماددةى ضلءضوارةم

ثَيويستة وةزير قازاجنةكانى لة ئةجنامى ئةطةرى طرَيبةستى نةوتى ثَيشنياركراو خبةملَينآ، بؤ  :يةكةم
ئةوةى بةرزترين رَيذةى داهاتةكان بؤ طةىل هةرَيم مسؤطةر بكات ء بؤبةَلَيندةريش قازاجنى طوجناو كؤك 

 .رَيتلةطةَل ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى دابني بك
وةزير بةرزترين رَيذة لة داهاتةكانى بؤ حكومةتى هةرَيم مسؤطةر دةكات رَيذةيةكى طوجناويش بؤ  :دووةم

 .بةَليندةر لة طرَيبةستة نةوتيةكانى كة سةملَينراوة ثَيشرت نةوتى ىَل هةبووة
 :ماددةى ضلءثَينجةم
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حكومةت لة طرَيبةستة نةوتيةكان  نابَيت وةزير نوَينةرايةتى هةرَيم بكات لة ثشت بةسنت بة ثاراستةى
 .ئةوةى ثةيوةستة بة ِرَيكارة ياسايةكانء جَيبةجآكردنى حوكمةكانى بِريار لَيدراو

 

 

 

 
 (:زانا) خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى يازدةم

 هاوبةشيكردنى ناوخؤ
 :ماددةى ضلءشةشةم

 :َيش خسنت بؤكةسى رَيثَيدراو ثابةند دةبَيت بة ث :يةكةم
 :كؤمثانياكانى ناوخؤو بةتوانا لة هةرَيم ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق، بةثَيي ئةمانةى خوارةوة -أ
 .كؤمثانيايةكى راستةقينة بَيت، خزمةتى طشتى لة ئةستؤ نةبَيت، بةشَيوةيةكى راستةوخؤو ناِراستةوخؤ -2
انى نةوت كة كةسى رَيثَيدراو جَيبةجَيى ثَيويستة تواناى تةواوى هةبَيت، بؤ بةهَيز كردنى ثرؤسةك -1

 .دةكات
 .رةزامةندى وةزير بةدةست بَينآ بةثَيي رَينماييةكانى لَييةوة دةركراون -0
بؤ دامةزراندنى كةسةكان لة هةرَيمء ناوضةكانى ديكةى عَيراق، ثَيويستة ئةو كةسانة ئامادةكرابن ء  -ب

 .دنى كارةكةتواناء شارةزايى ثَيويستيان هةبآ، بؤ جَيبةجآكر
بؤ كِرينى بةرهةمةكانى ناوخؤ و فةراهةمكردنى خزمةتطوزاريةكان لةهةرَيم ء ناوضةكانى ديكةى  -ت

 .عَيراق لة حاَلةتى ركابةري كردنى لةطةَل هى ديكةدا لة اليةنى نرخء ضؤنايةتى توانايى فةراهةم كردنى
 .ى ناوخؤ ثَيش خةَلكى ديكة دةخاتوةزير كةسى رَيثَيدراو كة هاوبةشى هةية لة كؤمثانياكان :دووةم

 :ماددةى ضلء حةوتةم
كةسى رَيثَيدراو ثَيويستة ثِرؤطرامةكانى روونء ئاشكرا بؤ راهَينانى كادرةكانى ناوخؤ سةر  :يةكةم

بةخؤيانةوة ئامادةبكات كة دةتوانرآ لة هةرَيمء ناوضةكانى ديكةى عَيراق يان لةدةرةوة جَيبةجآ بكرآ، 
 .كانى خوَيندنى بااَل لة خؤى بطرآء ثشتطريى داراييان ىَل بكاتبةمةرجَيك نوَينةرة

مؤَلةت ئةوة لةخؤ دةطرآ، كة كةسى ِرَيثَيدراو ثابةند بَيت بةطةياندنى زانيارييةكان بؤ هةرَيم،  :دووةم
بةجؤرَيك ئاسانكارييةكانى ثَيويست بؤكارى تةكنيكى لةهةرَيمدا فةراهةم بكات، لةوانةش لَيكدانةوةى 

 .ةكانى لةثِرؤسةكانى نةوتدا بةدةست هاتوونبةيان
 :ماددةى ضلءهةشتةم

 .كةسى رَيثَيدراو نوسينطةيةكى لةهةرَيمدا دةبآ
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 بةشى دوانزةم

 يةكطرتن
 باسى يةكةم

 يةكطرتنى حةشارطةكانى ناوهةرَيم
 :ماددةى ضلءنؤيةم

بن لة ئةستؤ دةطرآ، بةثَيي  وةزير كارى يةكطرتنى حةشارطةكان، ئةطةر هةموويان لة هةرَيمدا :يةكةم
 .ثَيوانةكانى نَيودةوَلةتى ثةيِرةوكراو لة ثيشةسازييةكانى نةوتدا

حةشارطةكان يةك دةخرَين، ئةطةر بةشَيكيان لة ناوضةى طرَيبةست دابآء بةشَيكى لة ناوضةى  :دووةم
 :طرَيبةستَيكى ديكةدا بآ بةثَيي ئةوانةى خوارةوة

ئاِراستةى بةَليندةرةكان دةكات، بؤ مؤر كردنى رَيككةوتننامةى يةكطرتنى وةزير ئاطاداريةكى نووسراو  -أ
هاوبةش لةنَيوانياندا، بؤ مسؤطةر كردنى بةرهةمهَينانى نةوت لة حةشارطةكةدا بةشَيوةيةكى باشء 

 .كاريطةر
نةوة ئةطةر مؤركردنى رَيككةوتننامة هاوبةشةكة لة ماوةيةكى كاتى ماقوَلدا لة وةرطرتنى ئاطاداركرد -ب

سةرةوةدا هاتووة وةزير بِريارى يةكطرتنى ( أ)نووسراوةكةدا جَيبةجآ نةكرآ، هةروةكو لة بِرطةى دووةم 
 .حةشارطةكة دةدات

لة كاتى رةزامةندى نةنواندنى وةزير بةبةَلَيندةرةكان بؤيان هةية، ثةنا بؤناو بذيوان ببةن بةثَيي  -ت
 .دا هاتووةخاَلةكانى لةماددةى ثةجناء دووةمى ئةم ياساية

حةشارطةكة يةك دةطرآ، ئةطةر بةشَيكى لةناوضةى طرَيبةستداء بةشَيكى نةكةوَيتة ناو هيض  :سَييةم
 :طرَيبةستَيكى نةوتى ديكةوة بةثَيي ئةوانةى خوارةوة

وةزير ئاطادار كردنةوةيةكى نووسراو ئاِراستةى بةَلَيندةر دةكات بؤ مؤر كردنى رَيككةوتننامةى يةكطرتنى -أ
 .ر لةطةَليدا بؤ مسؤطةر كردنى بةرهةمهَينانى نةوت لة حةشارطةكةوة بةشَيوةيةكى باش ء كاريطةربةشدا

ئةطةر لةميانةى كاتَيكى ماقوَلدا ِرَيك نةكةونء دواى دةركردنى ئاطادار كردنةوةى نووسراويش وةكو لة -ب
داء، بةَلَيندةريش بؤى هةية ى سةرةوةدا هاتووة، وةزير بِريارى يةكطرتنى حةشارطةكة دة(أ)بِرطةى دووةم 

لةكاتى ِرازينةبوونى بةبِريارى وةزير ثةنا بؤ ناوبذيوان، يان رَيكارةكانى لة طرَيبةستى نةوتيدا هاتووة، 
 .ببات
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لةرَيككةوتننامةى يةكطرتندا بِرى ئةو نةوتةى لةوناوضةيةي كة ِرَيكةوتننامةكة دةيطرَيتةوة  :ضوارةم
َيكةرى بةرثرسى لةبةرهةمهَينانى نةوتدا لةناوضةى ِرَيككةوتننامةكةدا دياري دةكرَين ء، هةروةها كارث

 .دةستنيشان دةكرآ
وةزير بِريارى ثةرةثَيدانء بةرهةمهَينانى نةوت لة حةشارطةكةوة دةدات، دواى بِرياردانى  :ثَينجةم

 .رَيككةوتنى يةكطرتنء رةزامةندى لةسةردانى
 .ةر لة هةر طؤِرانكاريةك لة رَيككةوتننامةى يةكطرتندارةزامةندى وةزير ثَيشرت وةردةطرآ ب :شةشةم

 باسى دووةم
 يةكطرتنى حةشارطةكان لةميانةى سنوورى هةرَيمء ناو عَيراقدا

 :ماددةى ثةجنا
وةزير يةكطرتنى حةشارطةكان دةطرَيتة ئةستؤ، ئةطةر لة سنوورى هةرَيم ثةِريةوة بؤ ناوضةكانى  :يةكةم

طةَل حكومةتى فدراَليدا، يان لةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديدارى ديكةوة، بة ديكةى عَيراق بةِرَيككةوتن لة
مةرجَيك قازاجنى زؤر بؤ طةىل هةرَيم بةتايبةتى ء عَيراق بة طشتى بةدةست دَينآ، بة بةكارهَينانى 

 لة دةستوورى 110تةكنيكى ثِرةنسيثةكانى بازاِرى زؤر ثَيشكةوتوو هاندانى وةبةرهَينان بةثَيي ماددةى 
 .فدراَليدا

رَيككةوتننامة كة دةستنيشانى  بةِرَيوةبردنى حةشارطةكة دةدات، لةاليةن دةستةيةكى هاوبةش  :دووةم
 .نوَينةرى حكومةتى هةرَيم ء حكومةتى فيدراَلى يان اليةنى ديكةى ثةيوةنديدار لةخؤى دةطرآ

وة وةزير لةطةَل نوَينةرى لة كاتى نةطةيشنت بةرَيككةوتنى ئاماذة بؤ كراو لة بِرطةى سةرة :سَييةم
حكومةتى فيدراَلى، يان اليةنةكانى ديكةى ثةيوةنديدار، رةوانة كردنى بابةتةكة بؤ شارةزايةكى 

 .نَيودةوَلةتى بؤناو بذيوانى كردن، كة لةاليةن هةموو اليةنةكانى ثةيوةنديدارةوة هةَلدةبذَيردرآ
 باسى سَييةم

 .ودةوَلةتيةوةيةكطرتنى حةشارطةكان لةميانةى سنوورى نَي
 :ماددةى ثةجناويةكةم

وةزير يةكطرتنى حةشارطةكان دةطرَيتة ئةستؤ، ئةطةر لةسنوورى هةرَيم ثةِريةوة بؤ ناوضةيةكى  :يةكةم
سةر يةكَيك لة دةوَلةتةكانى دراوسآ بةرَيككةوتن لةطةَل دةوَلةتى هاوسَيى ثةيوةنديدارو دةبآ قازاجنى 

ةدةست بهَيندرآ بؤ ثَيشخستنى نةوت لةحةشارطةكةوة، بةمةرجَيك تةواوو راست و رةوان بؤ هةردووال و
ئةو رَيككةوتننامةية، دةبآ بةرزبكرَيتةوة بؤ حكومةتى فيدراَلى بؤ بةدةستهَينانى رةزامةندى 
رَيككةوتننامةكة جَيبةجآ ناكرآ، ئةطةر حكومةتى فيدراَلى رةتيكردةوة، لةبةر هةندآ هؤى ياسايى 

 .رازيكةرةوة
ير بؤى هةية، مافى نوَينةرايةتى كردنى بةرذةوةنديةكانى هةرَيم بة بريكارى بداتة حكومةتى وةز :دووةم

 .فيدراَلى لة هةر رَيككةوتننامةيةكى لةم جؤرةدا
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ثَيويستة رةزامةندى ثَيشينة لة وةزير بةدةست بهَينرآ ء لةاليةن ثةرلةمان ء سةرؤكى هةرَيم  :سَييةم
 .ثةرةثَيدانى نةوت لةو حةشارطانةدا ثةسند بكرآ هةر رَيككةوتننامةيةكى تايبةت بة

 

 

 

 
 بةشى سَيزدةم

 ضارةسةركردنى ناكؤكيةكان
 :ماددةى ثةجناء دووةم

 :يةكةم
وةزير بؤى هةية لة هةموو ناكؤكيةكانى كةسةكانى كارمةند ثرؤسةكانى نةوت دةطرَيتةوة، بكؤَلَيتةوةو  -أ

 :دانى ثَيدابنآ، ئةطةر ئةو كَيشانة
كةسةكان خؤيان بن، ئةطةر رَيككةوتننامةكانى لة نَيوانياندا مؤر كراوة، دةقى ضؤنيةتى  لةنَيوان -2

 .ضارةسةركردنى ناكؤكيةكانى تَيدا نةهاتبآ
 (.جطة لة حكومةتى هةرَيم)يان ئةوةى ثةيوةستة بةاليةنةكانى ديكة كة هاوبةش نيية  -1
اكؤكيةكان لةبةرضاو بطرآ ئامؤذطاريةكانى وةزير بؤى هةية، هةموو بارودؤخةكانى ثةيوةنديدار بة ن -ب

بدات، كة بؤى هةية، بؤ جَيبةجآ كردنى بِريارةكةى ثَيويست بَيت، بةثَيي رَيكارةكانى بةثَيي ئةم ماددةية 
ثةيرٍِةو دةكرآ، لةوانةش دانى قةرةبووى ثَيويست لةاليةن هةريةكَيك لةاليةنةكانى ناكؤكةكةوة بؤ 

 .ك ئةو قةرةبوو كردنةوةية دادثةروةرانة و طوجناو بَيتاليةنةكةى ديكةوة، بة مةرجَي
ئةطةر وةزير لةو ناكؤكيانةى بؤى رةوانة دةكرآ نةكؤَلَيتةوة بةشَيوةى نوسراو اليةنةكانى كَيشةكة  -ت

 .ئاطادار دةكاتةوة
 : دووةم

وكيان لةنَيوان ئةطةر كَيشةى ثةيوةندديدار بةلَيكؤَلينةوةو ثيادة كردنى مةرجةكانى مؤَلةت، يان هةردو-أ
 .كةسى ِرَيثَيدارو وةزير ِروويدا، اليةنةكان هةوَل دةدةن كَيشةكة لة رَيطةى طيتتوطؤوة ضارسةر بكةن

 .ئةطةر كَيشةكة بةهؤى طيتتوطؤوة ضارةسةر نةكرا بؤ هةردووال هةية كَيشةكة ببنة بةردةمى ناوبذيوان -ب
بةثَيي رَيكةوتنى هةردووالو بةثَيي يةكَيك لةو هةر ناوبذيوانَيك لةنَيوان وةزيرو كةسى رَيثَيدراو  -ت

 :ِرَيسايانةى خوارةوة
يان رَينماييةكان، يان رَيساكانى سةنتةرى نَيودةوَلةتى بؤ 1165رَيككةوتننامةى واشنتؤنى ساَلى  -2

 .لة نَيوان دةوَلةتانء هاواَلتيانى دةوَلةتانى ديكةوة(Icsid)ضارةسةركردنى كَيشةكانى وةبةرهَينان 
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ثشتى ثآ بةسرتا  02/1/1121كة لة ( Icsid)رَيساكانى بةمةبةستى زَيدة ئاسانكاري داهاتووة بؤ -1
لةنَيوان دةوَلةتان ء هاوواَلتيانى دةوَلةتانى ديكةوة، كاتآ اليةنى ( Icsid)لةاليةن ئةجنومةنى كارطَيِرى

 .دىى رَيككةوتننامةى واشنتؤن نايةتَيتة(05)بيانى ثَيداويستيةكانى لة ماددةى 
 .ثةيِرةوكردنى رَيساكانى ناوبذيوانى نةتةوة يةكطرتووةكانى تايبةت بة ياساى بازرطانى جيهانى -0
 (.LCIA)رَيساكانى ناوبذيوانى ثةيِرةوكراو لة دادطاكانى لةندةن بؤ ناوبذيوانى كردنى نَيودةوَلةتى  -4
اليةنةكانى ناكؤك لةسةر رَيكارةكانى، بةثَيي رَيككةوتنى )ثةيِرةوكردنى رَيساكانى ديكةى دانثَيدانراو  -5

 .لةوانةش رَيطاى دامةزراندنى ناوبذيوانان ء ئةو ماوةيةى كة ثَيويستة بِريارى ىَل دةربكرآ
ثابةنديةكانى وةزيرو كةسى رَيثَيدراو بةردةوام دةبآ، بةثَيي مؤَلةت، تاوةكو ضارةسةرى هةر  -ب

 .بووردن لة مةرجةكان ء طؤِرينىمةسةلةيةك ء رةوانة كراوة، بؤ ناوبذي كردن، لَي
 :ماددةى ثةجناء سَييةم

وةزير بؤى هةية كةسى رَيثَيدراو ببورَيت لة رازيبوون بة مةرجةكانى رَيثَيدان و، بؤى هةية رةزامةندى 
بنوَينآ لةسةر هةَلثةساردن، يان طؤِرينى مةرجةكان، يان بةمةرجى ديكة، يان بةبآ مةرج بةشَيوةيةكى 

 .بةردةوام ء كاتى
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى ضوارةم

 راطةياندنء باَلوكراوةكان
 :ماددةى ثةجناءضوارةم

 :وةزير راطةياندن دةطرَيتة ئةستؤ سةبارةت بة :يةكةم
 .بانطَيشةكانى داواكردنى مؤَلةتةكان -أ

 .ئاطادار كردنةوة بةمؤَلةت دان ء دوايى ثَيهَينانى -ب
ثَيويستة وةزير بانطَيشةكان باَلوبكاتةوة لة رَيطاى هؤيةكانى راطةياندنء، بةثَيى رَينماييةكانى  :دووةم

 .لَييةوة دةركراوةو لة ميانةى ئةنتةرنَيت لة الثةِرةى ئةليكرتؤنى سةر بة وةزارةت
 :ماددةى ثةجناو ثَينجةم

 :يةكةم
 :وةزير باَلوكردنةوةى ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ -أ
 .درَيذةى مؤَلةتةكانى ئَيستاى هةَلوةشَينراوةو هةمواركراو -2
 .درَيذةى لَيبووردنةكان لةمةرجةكانى مؤَلةت ء طؤِرينى -1
 .زانيارييةكانى ثةيوةستة بة رَيككةوتنةكانى يةكطرتن -0
 :ارةىهةر تاكَيك لةماوةيةكى ماقوَلدا لة رؤذى ثَيشكةشكردنى داواكاريةكةى كورتةيةكى دةداتآ دةرب -ب
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 .مؤَلةتةكانى هةموارةكانى ئَيستاء هةَلوةشاوةء رَيككةوتننامةكانى يةكطرتن -2
 .ثالنى ثةرةسةندنى ثةسندكراو -1
 .بريكاردانء مامةَلةكانى ديكة كة رةزامةندى لةسةر وةرطرياوة، بةثَيى مةرجةكانى بازرطانى رَيثَيدراو -0
 .ثِرؤسةكانى نةوت -4

 :دووةم
 .بانطَيشة كردن دانى مؤَلةت دواى -أ

 .دانى مؤَلةت بةبآ بانطَيشة بؤ ثَيشكةشكردنى داواكارى -ب
 .ثةسندكردنى ثالنى ثةرةثَيدان بةثَيي طرَيبةستى نةوت -ت
 .رةزامةندى نواندن لةسةر لَيبووردن لة مةرجةكانى مؤَلةت، يان طؤِرينى، يان هةَلثةساردنى -ث
 .ى دانَيك ثَيويستة بةثَيي مؤَلةت دياري بكرَيتوةرطرتنى هةر بِريارَيك، يان هةر رةزامةند -ج

ثَيويستة كؤمثانياكان راثؤرتةكانيان دةربارةى ثابةندييان ثَيشكةش بكةن ء بةثَيي ئةم ياساية و  :سَييةم
مةرجةكانى مؤَلةت ء بةو شَيوةية و خااَلنةى داوا كراوة لةمؤَلةتداو بةثَيي رَينماييةكان وةزير 

 .ة ئةستؤباَلوكردنةوةى دةطرَيت
وةزير باَلوكردنةوةى راثؤرتةكانى تايبةت بةكةسة ِرَيثَيدراوةكان دةطرَيتة ئةستؤ سةبارةت بة  :ضوارةم

 .داكؤكى تايبةتيان بةثرؤسةكانى نةوتى حكومةتى هةرَيم بةثَيي ياسا
ةكان كة زانياريةكانى بةدةست هاتوون بةثَيي ئةم ماددةية بؤ هةموو كةس رةواية ثاش دانى رةمس :ثَينجةم

 .بةثَيي رَينماييةكان وةردةطريآ
 بةشى ثازدةم

 كاروبارةكانى ِرَيكخسنت
 :ماددةى ثةجناو شةشةم

 :وةزير رَينماييةكان بةثَيي ئةم ياساية دةردةكات سةبارةت بةم كاروبارانةى خوارةوة :يةكةم
 .دابةشكردنى ناوضةكان لة هةرَيمدا -أ
 .دؤزينةوةو بةرهةمهَينانى نةوت -ب 

 .كارهَينان ء ثشكنينى بةيانات، زانيارييةكان، تؤمارطةو راثؤرتةكانبة -ت
 .ثَيوان ء فرؤشنت، يان سةرفكردنى نةوت -ث
 .تةندروستى ساغ ء سةالمةتى -ج
 .خؤثاراسنت ء ثاراستنى ذينطة -ح
 .بةِرَيوةبردنى سامانةكان -خ
 .بيناو دامةزراو ئامَيرةكان -د
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ضارةسةركردنى ديكة، بؤ البردنى كاريطةريةكان كة لة ثرؤسةكانى ثاككردنةوةو هؤيةكانى  -ذ
 .باَلوبوونةوةى نةوت ثةيدا دةبَيت

 .ضؤَلكردن ء دوايثَيهَينانى ثرؤسةكان -ر
 .ثرؤطرامةكانى كارو بودجة -ز

 .وردبينى كردنى ذمَيريارىء تؤمارةكانى كةسى ِرَيثَيدراو -س
ن ء ئةو كةسانةى رَيثَيدراون ئةوانةى ئارةزووى ئةو رةمسانةى لةاليةن داواكارى مؤَلةتةكان دةدرَي -ش

 .ثشكنينى تؤمارى طشتيان هةية
دووبارة كردنةوةى راثؤرتةكان لةاليةن كةسانى رَيثَيدراوةوة دةربارةى رادةى ثةيِرةو كردنى -ص

 :ثابةندةكانيان كة لة ياساو مؤَلةتةكاندا هاتوون ئةمانةن
 .هةرَيمء هاوواَلتيانى ديكةى عَيراقِراهَينان ء دامةزراندنى هاوواَلتيانى  -2
 .كِرينى كااَلو  فةراهةكردنى خزمةتطوزاريةكان لةهةرَيم ء ناوضةكانى ديكةى عَيراق -1
 .تةندروستى ء سةالمةتى ثيشةيى -0
 .ثاراستنى ذينطة -4

ى ئةم وةزير رَينمايى ء ئامؤذطارى ثَيويست دةردةكات، بؤ ئاسان كردنى جَيبةجآ كردنى حوكمةكان :دووةم
 .ياساية

 :ماددةى ثةجناء حةوتةم
هةر رَيككةوتننامةيةكى تايبةت بة ثرؤسةكانى نةوت، كة حكومةتى هةرَيم ء بة رةزامةندى وةزير : يةكةم

 .مؤر كرابآ بةر لةبةر كار بوونى ئةم ياساية بة ياسايةكى ثةيِرةو كراو دادةنرَيت
طرَيبةستَيك، يان مؤَلةت ء بريكاردان، يان ياداشتى  هةر( رَيككةوتنامة)بؤ مةبةستةكانى ئةم بةشة  :دووةم

 .تَيك طةيشنت، يان هةر مامةَلةو دةسكاريةكى ياسايى ديكة لةم شَيوةيةية
 بةشى شازدةم

 حوكمةكانى سةرثَيضى كردنى ثابةنديةكان
 :ماددةى ثةجناء هةشتةم

كةسَيك لة بةرذةوةندى كار بكات  كارثَي سثَيردراوى طشتى، يان كوِرةكانى، يان خَيزانةكانى ء هةر: يةكةم
 :قةدةغةية ئةم شتانةى خوارةوة بةدةست بَينآ

 .هةر قازانج ء تايبةتيةك، ض راستةوخؤ و ناِراستةوخؤ لةمؤَلةتةكةدا -2
كة مؤَلةت موَلكداريةتى ض راستةوخؤو ناِراستةوخؤ تةنيا ئةطةر ( لقةكانى)هةربةشَيك لة كؤمثانيا  -1

 .تايبةتى كرابآكؤمثانيا بةشةفافيةت بة
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وةزير ِرَينماييةكانى تايبةتى دةردةكات كة هةر فةرمانبةرَيكى طشتى لة وةزارةتدا ثَيويستة  :دووةم
بةياناتَيك ثَيشكةش بكات موَلكةكانىدةرخبات و ئةو بةياناتانة سةبارةت بةو كةسانةى ثلةى 

 .فةرمانبةريةتيةكةيان تايبةتة رادةطةَينرآ
 :ماددةى ثةجناونؤيةم

 :هةق بة كةسى رَيثَيدراو رَيكارةكانى ئاماذةى بؤ كراوة لة بِرطةى دووةم لةم مادةيةدا وةردةطريآ ئةطةردةر
 .سةرثَيضى لة ياساكانى هةرَيمى ثةيوةست بة بةربةرةكانى كردنى طةندةَلى كرد -أ

ةهةر كؤسثى خستة بةردةم كارةكانى ثشكَينةرى طشتى بةشَيويةكى راستةوخؤ، يان ناِراستةوخؤ ب -ب
 .هؤكارَيك بَيت

بةشداري كردن لة ثَيشكةش كردنى داواكارى، يان خؤى بةتةنيا ثَيشكةشي كرد، يان هةر راثؤرتَيكى  -ت
فةِرمى ثَيشكةشكرد، يان بةَلَينى نووسراوو بةثَيى حوكمةكانى ئةم ياساية، زانيارى درؤ يان دةسخةَلةتداتن 

 .ةنقةست بآلةخؤى طرتبآ بةشَيوةيةكى ئةنقةست بآ، يان بآ ئ
بةدةستى هَينا يان كِرينء فرؤشنت، يان وةرطرتن، يان مامةَلةى بةزانيارى ء بةيانةكان كرد، كة موَلكى  -ث

هةرَيمى، هةروةكو لةماددةى سى ء دووةمى ئةم ياسايةدا هاتووة كة وة بةر مؤَلةت نةكةوآ ء بةِرَيثَيدانى 
 .وةزير نةبآ

دراو يةكَيك لةو كارانةى كة لة بِرطةى يةكةمى ئةم ماددةيةدا هاتووة ئةطةر سةملَينرا كة كةسى رَيثَي :دووةم
 :دةرهةقى ئةم رَيكارانةى خوارةوة وةردةطريَى

 .مؤَلةتةكةى ض هةمووى، يان بةشَيكى هةَلدةوةشَيتةوة -أ
بَى بةرى دةبَى لة هاوبةشي كردن لة كةمكردنةوةو مةزاد كردنى ثةيوةست بة ثرؤسةكانى نةوت ء  -ب

 .بةتى ئةوةى ثةيوةنديدارة بة مؤَلةتةكان ء فةِراهةمكردنى كااَلو خزمةتطوزاريةكانبةتاي
بآ بةرى دةكرآ لة كارةكانى بيناكردن لةو حاَلةتانةى كة دةبَيتة هؤى زيان طةياندن بة بةرذةوةندى  -ت

 .طشس
لة دوو ساَل تَيثةر بآ بةرى دةكرآ لة ضاالكيةكانى ثةيوةست بة ثرؤسةكانى نةوت بؤ ماوةى دوا رادةى  -ث

 .ناكات
 .باَلوكردنةوةى درَيذةى ثةيوةنديدار بةو كارانة -ج

 بةشى حةوتةم
 حوكمةكانى طواسرتاوةو دوايى

 :ماددةى شةستةم
وةزير راوَيذى حكومةتى فيداَلى دةكات بؤ ضاوخشاندنةوة بة هةموو رَيككةوتننامةكانى تايبةت بة  :يةكةم

ةن، كة لة اليةن حكومةتى فيدراَليةوة بةر لة مَيذووى بةركار بوونى ثرؤسةكانى نةوت كة لة هةرَيمدا ه
 .ئةم ياساية مؤركراوة، بؤ ئةوةى ئةو رَيككةوتننامانة لةطةَل حوكمةكانيدا بطوجنَيت
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ئةو رَيككةوتننامانةى لة بِرطةى يةكةم لةم ماددةيةدا ئاماذةى بؤكراوة بة ثوضةَل دادةنرَيت، ئةطةر  :دووةم
ةرَيم ملكةض نةبآ ء نةكةوَيتة ذَير بةِرَيوةبردنى تايبةتدا، ئةطةر حكومةتى هةرَيم بة بؤ حكومةتى ه

ثَيويستى نةزانآ ثشتطريى دارايى ء هونةرى بؤ ئةو ِرَيككةوتننامانةى ئاماذةيان بؤ كراوة لة اليةن 
 .حكومةتى هةرَيمةوة ثةسند بكرَين

 :ماددةى شةستءيةكةم
ةثرؤسةكانى نةوت، كة دواى مَيذووى بةركار بوونى ئةم ياساية هةر رَيككةوتننامةيةكى تايبةت ب

مؤردةكرآ بة ثوضةَل دادةنرَيت، ئةطةر رةزامةندى وةزارةتى لةطةَلدا نةبآ ء بةثَيي حوكمةكانى ئةم 
 .ياساية

 :ماددةى شةستءدووةم
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرآ ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت :يةكةم
بةسةر ثرؤسةكانى  0226ى ساَلى (1)كانى ياساى وةبةرهَينانى هةرَيمى كوردستانى ذمارة حوكمة :دووةم

 .نةوتدا جَيبةجآ ناكرَيت
( وةقائعى كوردستان)ئةم ياساية لة ِرؤذى باَلوبوونةوةى لة رؤذنامةى فةِرمى : ماددةى شةستءسآيةم

 .جَيبةجآ دةكرَيت
 هؤيةكانى دةركردنى

نةوت لةهةرَيمى كوردستان بة جؤرَيك بةرزترين قازانج بؤ طةىل عَيراق  لةثَيناو ثةرةسةندنى سامانى
بةطشتى بَينَيتةدى، بةهؤى بةكارهَينانى تةكنيكى ثِرةنسيثةكانى بازاِرى ثَيشكةوتووتر و هاندانى 

لة دةستورى فدِراليدا بطوجنَيت، بؤئةوةى  115، 110، 111وةبةرهَينان لةطةَل حوكمةكانى ماددةى 
استى شةفافيةتء بةرثرسياريةتىء يةكسانى لةكةرتى نةوتدا بةهَيز و مسؤطةر بكات و لة بةرزترين ئ

ثَيناو مسؤطةركردنى لة كةرتى نةوتدا بةهَيز و مسؤطةربكات و لة ثَيناو مسؤطةركردنى بةشةكانى 
رى دادثةروةرانة بؤ طةىل كوردستان ء بؤ ثشتطريى كردنى نةوةكانى داهاتوو و ئةوانةى لة ذَير سَيبة

سياسةتةكانى داثَلؤسَينةرى رذَيمى بةسةرضووى عَيراق ئازاريان ضَيشت ءلة ثَيناو ثاراستنى ذينطة لة 
هةرَيمى كوردستانء بةهَيزكردنى هاوكارى لةطةَل حكومةتى فيدراَلى، دةربارةى بةِرَيوةبردنى نةوت ء طاز 

كو لةدةستوورى فيدراَليدا هاتووة، كة دابةشكردنى دادثةروةرانة بؤ داهاتةكانى نةوت مسؤطةر دةكات، وة
 .لةبةر هةموو ئةو هؤيانة ئةم ياساية دانرا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ ليذنةي ياسايي بؤ خوَيندنةوةي ئةو ثرؤذانة، سوثاس بؤ ئَيوةي بةِرَيز، ديارة ئةو ثرؤذةية 

دةكةين كة بةشداريان كردووة لة ماندوو بوونَيكي زؤري ثَيوة ديارة، دةستخؤشي لة هةموو ئةوانة 
نووسيين ئةو ثرؤذةية، ديقةتي تَيداية، ورد بيين تَيداية، رةضاوي دةستووري عَيراقي كردووة، بةتايبةتي 

، كة بةشَيكيان دةسةاَلتي (112و  101و  115و  110و  111و  112و  126و  125)ماددةي 
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ناوضةكاني هَيشتا خيالفاتي ( 112)ةها ماددةي هةرَيميان دياري كردووة، دةسةاَلتة هاوبةشةكان، هةرو
لةسةرة، من ثَيم واية ئةمة ثرؤسةيةكي زؤر باشة، بةاَلم وردةكارييةكي تريشي دةوَينت، بؤية ئةم ثرؤذةية 
ئاراستةي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثيشةسازي دةكةم، لةطةَل ليذنةي دارايي و ئابووري و ئاراستةي هةر 

َيزي دةكةم، بؤ ئةوةي بيخوَيننةوةو خؤيان ئامادة بكةن بؤ رؤذي موناقةشةو هةر يةك لة ئةنداماني بةِر
كاتَيك ليذنةكان راثؤرتةكانيان ئامادة بوو رؤذي موناقةشةكة تةحديد دةكةين، زؤر سوثاس بؤ دكتؤر 

كرد  ئاشس كة لةطةَلمان ئامادة بوو لة خوَيندنةوةي ثرؤذةكة، لةبةر ئةوةي مةسةلةكة طرنط بوو، حةزمان
لةطةَلماندا ئامادة بَينت، بةخَير بَيت سةرضاو، دواتر ئاطاداري دةكةينةوة بة تةئكيد ئةو ثرؤذةية لة اليةن 
ئَيوةوة، بةتايبةتي لةاليةن ليذنةكانةوة دةوَلةمةندتر دةكرَينت بةشَيوةيةك ئينشائةَلاَل دةردةضَينت، ببَيتة 

اني، بؤية ئةطةر سةغةراتَيك هةبَيت و لة رووي هاندةرَيكي باش بؤ وةزارةت و ئةجنامداني ئةركةك
ياساييةوة، لة رووي ذينطةوة موناقةشةي دةكةين، لة رووي ئابوورييةوة موناقةشةي دةكةين و ئينشائةَلاَل 
دةردةضَينت، زؤر بةخَير بَين، ثَيش ئةوةي بضينة خاَلي دواتر ثَينج دةقيقة مؤَلةت دةدةين، بؤ ئةوةي كة 

ةشةي خاَلي ضوارةم كة لةطةَل جةنابي وةزير كةس ئيجازةي نيية بضَيتة دةرةوة، زؤر هاتينةوة بؤ موناق
 .سوثاس فةرموون

 ثاش ثشوو
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةست ثَي دةكةينةوة، سةرةتا بةخَيرهاتين براي بةِرَيز كاك دكتؤر 

يس هادي وةزيري خوَيندني بااَل دةكةين، بةخَير بَيت لةطةَلمان بةشدارة بؤ موناقةشة كردني خاَلي ئيدر
ضوارةم لة بةرنامةي كار، كة بريتيية لة طيتتوطؤ كردن لةسةر راثؤرتي ليذنةي كاروباري ثةروةردةو 

وةي راثؤرتةكةي، ثَيش ئةوةي فَيركردني بااَل، داوا لة لَيثرسراوي ليذنةي ثةروةردة دةكةم بَيت بؤ خوَيندنة
دةست بةو خاَلة بكةين، بةِراسس موالحةزةيةكي بةجَي هاتووة بؤمان، دةبواية لة سةرةتاي دةست ثَي 
كردني كؤبوونةوةكةمان باس لةو تاوانة طةورةية بكةين، كة ثَيرَي تريؤريستان ئةجنامياندا دذ بة طةلي 

مرلي، ئَيمة بة توندي ئيدانةي دةكةين، دوَينَيش بةيامنان توركمان لة ناوضةي توزخورماتوو لة ناحيةي ئا
دةكرد بةناوي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة، ئةم كارة تريؤيستيية بووة هؤي ئةوةي زياتر لة ضوار سةد كةس، 
مرؤظ ببَيتة قورباني و لة شةهيد و لة بريندار و لة مةفقود، ئةم كارة تريؤريستية هةموو خةَلكي سظيلي 

نةو شيعةي طرتةوة، خةَلكَيكي بَي تاوان دوور لة هةموو ملماَلنَييةكي طرتةوة، لةبةر ئةوة بة طرتةوة، سو
توندي ئيدانةي دةكةين، لة هةمان كاتيشدا دووثاتي دةكةينةوة، ئةم جؤرة كارة تريؤريستانة قةت و قةت 

دميوكراتيةت و دابني كردني ناتوانن لة ئريادةي طةل كةم بكةنةوة، لة رَيبازي طةلي عَيراق بؤ دامةزراندني 
مافةكاني هةموو ثَيكهاتةكاني عَيراق كةم بكاتةوة، ياخود مبانطةِرَينَيتةوة دواوة، ئةو جؤرة كارة 
تريؤريستيانة وا دةكاتن زياتر هةست بة مةسئووليةت بكرَيت لة اليةن هةموو خةَلكةوة، بؤية سةرةخؤشي 
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ومَيد دةكةين بريندارةكانيان بة زووترين كات ضاك دةكةين، ئ كةسوكاري شةهيداني ناحية ئامرلي لة
ببَيتةوة، طةلي عَيراقيش بة زووترين كات زاَل بَيت بةسةر ئةو دياردة نابةجَييةو ناتةبيعييةي كة بةسةر 
طةلي عَيراقدا هاتووة ضةند ساَلَيكة، ئينشائةَلاَل بة هاوكاري هةموو اليةك، بة خةباتي طةلي عَيراق زاَل 

ؤريستانيش دةضنة دؤزةخي جةهةمن ئينشائةَلاَل و ئيسالميش لةكاري ئةوانة رزطار دةبَينت، دةبني و تري
 . زؤر سوثاس، فةرموو

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اَل بةخَيرهاتين وةزيري خوَيندني بااَل دةكةم لةطةَل شاندي ياوةري، راثؤرتي ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني با
 .لة ثةرلةماني كوردسان سةبارةت بة وةزارةتي خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس

سةبارةت بة بانطهَيشس وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس كة ثَيش ماوةيةك ثَيشكةشي 
 :بكةينةوةسةرؤكايةتي ثةرلةمامنان كرد بة ثَيويسس دةزانني كة هؤكارةكاني ئةم بانطهَيشت كردنة روون 

كَيشةيةكي زؤر لة سيستةمي وةرطرتين خوَيندكاران هةية لة خوَيندني بااَل، بةتايبةتي لة رووي -1
ناعةدالةتي لة وةرطرتندا كة ضةندين خوَيندكار بة بةَلطةي حاشا هةَلنةطرةوة سةردانيان كردووين بة 

 .رووني ثَيشَيلكاريةكاني ديارة
ةموار كردنة لةبةر رؤشنايي ئةو طؤِرانكاريانةي كة بةسةر هةرَيمي ياساي وةزارةتةكة ثَيويسس بة ه -0

كوردستاندا هاتووةو كردنةوةي زانكؤي تازة بةدةر لة ياساكة، كة ئةمِرؤ بوونةتة ئةمري واقيع و دةبَيت 
ياساكانيان بؤ هةموار بكرَيت، بؤ ئةوةي هةمووان بة يةك ضاو مامةَلةيان لةطةَل بكرَيت و ئةم 

 :نةي خوارةوة دةبَيت ضاك بكرَيتكةموكوِريا
ئاماجني وةزارةت و فةلسةفةي كاركردني ديار بَيت، ثَيويستة روون و ئاشكرا بَيت و تةواوكةري فةلسةفةو  -أ

 .سياسةتي وةزارةتي ثةروةردة بَيت
ي ناوي نةهاتووة، دةبَيت لةطةَل زانكؤكاني تري فةرم 0221ساَلي  33زانكؤي كؤية كة لة ياساي ذمارة  -ب

 .لة كوردستان ناوي بَيت و هةر زانكؤيةكي نوَي كة دةكرَيتةوة ناوي بهَينرَيت
زانكؤي كوردستان كة بةشَيوةيةكي ناياسايي كراوةتةوةو بة رةزامةندي سةرؤكي حكومةت و بةدةر لة  -ج

 .ي ياساكة55ياساي ئاماذة ثَيكراوو بة ثَيضةوانةي ماددة 
زؤريان لةطةَل وةزارةتي ناوبراو هةية بةهؤي ئةوةي لة ياساكة  زانكؤي سانت كليمنتس كة كَيشةيةكي -د

 .ناوي زانكؤي ئةهلي و تايبةت بة رووني نةهاتووة
دةستةي توَيذينةوةي زانسس زياد بكرَيت، لةبةر ئةوةي ناوي وةزارةتةكة لةطةَل كارةكاني تةواوكةري  -و

يستةمةكةي دياري بكرَيت و لة دةرةوةي ياسا يةكرت بن و ئةم دةزطايانةي توَيذينةوة زانستيانة دةبَيت س
 .دروست نةكرَين وةك ئةوةي تا ئَيستا كراوة

 .دةبَيت رييتؤرم لة خوَيندني بااَل بكرَيت و لة ياساكةش رةنط بداتةوة -ز
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دةبَيت مةرجةكاني بوون بة سةرؤكي زانكؤ و راطرايةتي و سةرؤكايةتي بةشةكان بةم شَيوةيةي ئَيستا  -ر
 .كو مةرجي بؤ دابنرَيت و رةضاوي ئيختيصاص لة داناني راطر و سةرؤك بةشةكان بكرَيتنةبَيت، بةَل

ثةيوةندي نَيوان خوَيندكاران و مامؤستايان ضاك بكرَيت، ضونكة هةَلسوكةوتي هةندَي لة مامؤستايان و  -س
 .هةندَي لة خوَيندكاران و قوتابيان بةشَيوةيةكة كة دوورة لة ئاسس بةرزيي زانكؤيي

ةر لة دةست بةكار بووني بةِرَيز وةزير داوامان كردووة كة هةموار كردني ياساكة طرنطة بؤ رَيكخستين ه
كاروباري وةزارةت، بةاَلم دواي ساَلَيك هَيشتا هيض شتَيك لة بارةي هةموار كردني ياساكة نةطيشتؤتة 

مدانةوةي ئةو ثرسيارانةو ثةرلةمان، بؤية داواي ئامادة بووني بةِرَيزي دةكةين لة ثةرلةمان بؤ وةاَل
ضةندين ثرسياري تريش لة بةِرَيوة ضووني كارةكاني وةزارةت و ثالنيان بؤ ضاككردني رةوشي زانكؤكاني 

 .كوردستان و بةرز كردنةوةي ئاسس زانسس خوَيندكاران و قوتابيان و مامؤستايان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خوَيندني بااَل، من داواي لَيبووردن دةكةم، كة دةبواية ثَيشرت  زؤر سوثاس بؤ راثؤرتي ليذنةي ثةروةردةو
ئاماذةي ثَي بكةم كة وةزيري ثةروةردة لة ثرؤطرامةكةماندا هاتووة، كة هةردووكيان لَيرة بن، لةبةر ئةوةي 

َل وةزيري ثةروةردة لة دةرةوةي هةرَيمة، بؤية دةبواية ثَيشرت ئاماذةي ثَي بكةم ئةم دانيشتنة تةنها لةطة
وةزيري خوَيندني بااَلية، دةزامن ئَيوة ثرسيارتان هةية دةتانةوَيت موناقةشةي بكةن، بةاَلم وامان ثَي باشة 
جةنابي وةزير با بيتةرمووَيت هةم وةاَلمي ئةم ثرسيارانة بداتةوة، هةم بةرنامةي كاريان و ضيان كردووة، 

طوجناو تر دةبَيت لةطةَل ئةو شةرحانةي كة  بؤتان روون بكاتن، ئةو وةختيش ثرسيارةكانتان واقيعي تر و
 .دةيدات، با بيتةرمووَيت بؤ ثَيشكةش كردني وتارةكةي

 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خوشك و براياني بةِرَيز

 .ئةنداماني ثةرلةمان
ثَيشةكي زؤر زؤر سوثاستان دةكةم بؤ ئةو دةعوةت كردنةو بانطهَيشت كردنة، بؤ ئةوةي لَيرةدا بة رَيطةي 
ئَيوةي نوَينةراني شةرعي، خةَلكي كوردستان بةرنامةي كاري وةزارةتةكةمان ماوةي ئةو ساَلة ضي كراوة 

خةَلك لَي بدرَيت، بؤ ئةوةي بزانن  خبةينة روو، هيوادارم ئةو شتانةي كة باسي دةكةم لة كةناَلةكانيش بؤ
ضي كراوةو خةَلكيش ئاطادار بَيت، واتا ئةو هؤَلة نةبَيتة داخراوي، من بة داخةوة حةزم دةكرد راستةوخؤ 

 .بواية لةطةَل كةناَلةكان، ضونكة ئةو جةلسانة طرنطة
 :من دوو رةخنةم هةية/ دووةميش

ان و لةطةَل كاك فرسةتيش قسةم كرد، راثؤرتةكةي بةِراسس من لةطةَل جةنابي سةرؤكي ثةرلةم/ يةكةم
من بة الي كةمي دوو سةعات و نيو، يان سَي سةعاتي دةوَيت، يةعين من يةكةم جار تةبليغ كرام سةعات 
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، ئَيستا ئةوة سةعات يةك و نيوة، يةعين دوو (10)بَيم، دوايي كاك فرسةت طوتي سةعات ( 11232)
من لةبةر ئةوة داواي لَيبووردن دةكةم ئةطةر بتانةوَيت حةقي  سةعاتي تةواو لة وةختةكة رؤيي، جا

راثؤرتةكةي خؤم بدةم، تؤزَيك تةمحولتان هةبَيت، تا بتوامن زياتر شةرحي بكةم بؤتان، ئةطينا بة نيوة 
 ضَلي دةبَيت و ئةو ئاماجنةي دةمانةوَيت بيثَيكني، نايثَيكَيت، جا داوا لة سةرؤكي ثةرلةمان و ئَيوةي بةِرَيز

دةكةم، كة تؤزَيك كامت زياتر بدةنَي، بؤ ئةوةي ئةوةي هةمة بيخةمة روو، موحاوةلةش دةكةم زؤر درَيذي 
ثَي نةدةم، يةعين بة كورتي باسي بكةم، ضونكة بةِراسس ئيشي زؤر كراوة، ئَيمة نايشارينةوة، ئَيمة لة 

م دةمةوَيت ئاطادار بن لةو كارانةو ماوةي ئةو ساَلةدا بة مةعةدةلي ئيشمان كردووةو زؤر كار كراوة، بةاَل
 .هةرضيشتان هةية من لة خزمةتدام وةاَلمتان بدةمةوة

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر ئيجازة هةبَيت كاك دكتؤر ئيدريس، من داوات لَي دةكةم يةكةم جار وةاَلمي ثرسيارةكان بدةيتةوة، 
باسي دةكةيت دوو سةعات دةكرَيت خؤت  ئةو راثؤرتةي خؤت كورت بكةيتةوة، ضونكة ئةوةي جةنابت

داواي بكةيت و جةلسةيةكي تايبةتت بؤ بكةين، بَييت لَيرة هةموو ئةو بةرنامةية لَيرة باس بكةيت، ئَيستا 
ثَيم خؤشة هةم وةاَلمي ثرسيارةكان بدةيتةوةو بة كورتيش ئةو شتةي كة دةتةوَيت بيَلَيت، ضونكة 

بؤ وةاَلم دانةوةي ئةو ثرسيارانة، بؤ موناقةشةية، بةاَلم ئةوةي خؤت جةلسةكة وةكو لة بةرنامةمان داناوة 
دةيَلَييت ئَيمةش ثَيمان خؤشة، خةَلكي كوردستانيش حةزي لَيية طوَي بيسس بَينت، ثَيم واية جةلسةيةكي 
بؤ دانَيني و داواش لة كةناَلةكان دةكةين راستةوخؤ نةقلي بكةن، ضونكة ثةروةردة ثةيوةندي بة هةموو 

 .خةَلكي كوردستانةوة هةية، ئةطةر بةو شَيوةية بكرَيت باشرتة، فةرموو
 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 باشة سوثاس، من وا تَيطةيشتم كة ئةو جةلسةية تايبةتة بة ئةو شتة، بةِراسس لةبةر ئةوة ئةو شتةم بةو

 .جؤرة ئامادة كردووة، بةاَلم وا ديارة لةبةر ئةوةي بةرنامةي كارةكة طؤِراوة
رةخنةي دووةمم لة ليذنةي ثةروةردةية، نازامن ئةو نووسراوةي ئاراستةي من كرا بوو لَيرة، ئةو 

ان ثرسيارانةي كة سةرؤكي ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل خوَينديةوة تازة بة دةسس من طةيشتووة، ئةو
بةرنامةي وةزارةتي ثةروةردةيان بؤ من ناردووة، ئةو ثرسيارانةيان بؤ من نةناردووة، بة هةَلة ئةويان 

 .هاوثَيض كردووة، ئةوةش رةخنةي دووةمة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

داوا لة سةرؤكي ليذنةي ثةروةردة دةكةم وةاَلمي ئةوة بداتةوة، ضونكة رةخنةكة رةخنةيةكي بةقوةتة 
 .مي بدةوة فةرموووةاَل

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤ جةنابي وةزير روون دةكةمةوة، ئَيمة وةكو ليذنةكان بؤمان نيية نامة ئاراستةي كةس بكةين، بؤية 

بوو،  هةرضي كراوة لة رَيطةي ئيدارةو سةرؤكايةتي ثةرلةمان كراوة، نةوةك ئَيمة دوو راثؤرمتان حازر كرد
 .بةاَلم ئةوة تةنها هةَلةيةكة لة ناردنةكة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جا ئةوة وةاَلمي رةخنةكة نةبوو، تةحويلي رةخنةكةت بؤ سةرؤكايةتي بوو، سةرؤكايةتيش لةِراستيدا لة 

اراستة ليذنةكانةوة ضي دَينت رةزامةندي دةخوازَينت ضؤن ليذنةكان ثرسيارةكان دةكةن، ئَيمة ثرسيارةكان ئ
 .دةكةين، ئةي ليذنةكة ئيشي ضية

 
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دوو راثؤرمتان ئامادة كرد لةسةر داواكاري كاك فرسةت، كاك فرسةت بؤ خؤي ئاطادارة، دوو راثؤرتي 

خوَيندني بااَل، تةنها ئَيستا  جيا، يةك بؤ بانطهَيشت كردني وةزيري ثةروةردة، ئةويرتيشيان بؤ وةزيري
هةَلةيةك كراوة، ئةو راثؤرتةي كة دةبواية بؤ وةزيري ثةروةردة بضَيت، بؤ وةزيري خوَيندني بااَل ضووة، 
ئةوة ئيشي ئَيمة نيية، كة بة غةَلةت ناردراوة، نةوةك ئَيمة راثؤرمتان بة تةواوةتي ناردووة، هةردوو 

 .ي ثةرلةمان هةيةراثؤرت ئَيستا لةبةر دةسس ئةندامان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةواتة هةَلةي فةرمانبةرة، نةك هةَلةي سةرؤكايةتي، كاك دكتؤر ئيدريس فةرموو
 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بؤية موحاوةلة دةكةم هةندَيك باس لة وةزارةتيش  زؤر سوثاس، من وةاَلمي ئةو ثرسيارانة دةدةمةوة،

 .بكةم، ثاشان لة جةلسةيةكي تايبةت ئةوانة بة تةفسيلي باسي هةموو خاَلَيك دةكةم
بةنيسبةت كَيشةيةكي زؤر لة سيستةمي وةرطرتين خوَيندكاران هةية، ئةوة ثَيشرت هةبووة، ثَيش 

ر ساَلةوة وةرطرتين قوتابيان كة بةثَيي قبولي مةركةزي و دامةزراندني وةزارةتي خوَيندني بااَل، ئَيمة لة ثا
خوَيندني بااَل هةردووكيان باس دةكةم، ئةوة بةس باسي خوَيندني بااَل دةكات يةك كةسيش بة قبول خاص 
وةرنةطرياوة، ئةطةر ناوَيكتان هةية بؤم بهَينن، ئةطةر يةك ناويش هةية من هةَليدةوةشَينمةوة، ئةطةرنا لة 

جاميعةكان كَيشةيةك هةبوو، هةندَيك قوتابي لة جاميعةي سلَيماني وةرنةطريا بوون، نووسي كؤليذ و 
بوويان ليذنةيةكي موقابةلةيان بؤ دروست كرد بوون، شياو ناشياو، ئَيمة ليذنةيةكي تةحقيقيمان 

كاني تر دامةزراند سَي طروث دةرضوو، طروثَيكيان حةقي خؤيان بوو وةربطريَين وةرنةطريا بوون، طروثة
حةقي ئةوةيان نةبوو وةرطريَين، لة تاقي كردنةوةكة من خؤم تةماشاي هةمووم كرد، فةرمانَيكمان دةركرد 
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ئةوانةي زوَلمي لَي كراوةو بة حةقي خؤي وةرنةطرياوة، دةبَيت ئةمساَل بَي قةيد و شةرت وةربطريَيت، 
ةكانيشمان بؤيان ئيعالن كرد، ئةوةي هةر حةقيان بؤ دةطةِرَينينةوة، ئةوانةي هةولَير و دهؤك ئَيمة دةرج

كةس بة حةقي خؤي ثَيمان طوتن بِرؤن سةير بكةن ئةطةر يةكَيك بة حةقي خؤي وةرنةطريا بوو، وةرةن 
قوتابيمان لة زانكؤكان وةرطرتووة، يةك ( 00222)ئيعترياز بكةن، ئَيمة حةقي خؤتان دةدةين، ثار ئَيمة 

رنةطرياوة، من ئَيستاش دةيَلَيم هةندَيك جةريدةو رؤذنامة قوتابيش بة قبول خاص و ئيستيسنا وة
كةس لة قوتابيةكاني ئَيران بة قبول خاص وةرطرياون، ئةوة ئةسَل و ئةساسي نيية، ( 162)نووسيبوويان 

قوتابياني ثارضةكاني تري كوردستان ئةوان نيزامَيكي خاصي خؤيان هةية، بةثَيي دةرةجةي خؤيان و 
انامةكانيان تةعادول دةكرَيت، ثاشان دَيتة وةزارةتي ئَيمة بةثَيي دةرةجاتيان دابةشي شةهادةكانيان و بِرو

سةر كؤليذةكان دةكرَيت و مونافةسة لةنَيوان خؤيان، ضونكة نيزامي تاقي كردنةوةكاني بةكالؤريؤسي ئةو 
ان مونافةسة دةكةن، واَلتانة لةطةَل ئَيمة فةرقي هةية، ناضنة مونافةسةوة، بةاَلم هي ئَيمة لة بةيين خؤي

هةر يةكَيكيش كة طلةيي هةية لةسةر ئةوة كة قبول خاص وةرطريا بَيت و غةدري لَي كرا بَيت، ئَيمة 
هةموو فايلةكة دةخةينة بةر دةسس، بؤ ئةوةي بة خؤي تةحقيق بكاتن، بزانَيت يةك حاَلةتيش بووة يان 

مان كردووة، طوتوومانة ئةوانةي ئةمساَل لة ، شتَيكي تريش%(122)نا، من لةوة دَلنياتان دةكةمةوة لة 
زانكؤكان وةردةطريَين، ثاش ضوار ساَلي تر كة زانكؤكان بِروانامةيان دةدةنَي، ئةطةر بة رَيطاي قبول خاص 
وةرنةطريا بَيت، ماناي واية لة ذَيرةوة كراوة، بة دزي ئَيمة كراوة، ئَيمة ئةو بِروانامةية تةصديق ناكةين، 

َيكمان بةو جؤرة كةشف كرد، بؤ ئاطاداريتان هيض شتَيك بةسةر ئَيمة تَيثةر ناكرَيت، ئةوة جا ضةند حاَلةت
هةمووي ضارةسةر كراوة من مةسئوومل بةرامبةر ئَيوةي بةِرَيز لةو قسانةي كة دةيكةن، هةر حاَلةتَيك 

 .هةبَينت بيخةنة بةردةستمان بؤ ئةوةي ضارةسةري بكةين
ي وةزارةتي 33ستا مسوةدةكةي حازرةو ئامادة كراوة، ئَيمة لةسةر ياساي سةبارةت بة ياساي وةزارةت ئَي

كراوة، كة لةو ثةرلةمانة بةِرَيزة قةرار دراوة، ئَيمة  0221فَير كردني بااَلو توَيذينةوةي زانسس بؤ ساَلي 
يانة شس وةكو وةزارةتةكاني تر نني، ضونكة ياسا هةية لَيرة، راستة هةموار كردن بةثَيي ئةو طؤِرانكار

دةوَيت، بةاَلم ئَيمة ئَيستاكة ياسايةكةمان لةبةر دةستةو هةموارمان كردووة، ئينشائةَلاَل بةم زووانة ثاش 
دةست ثَي دةكاتةوة دةخيةينة بةردةسس بةِرَيزتان، ئةو كاتة ئَيمة ( 1/1)ئةوةي جةلسةي ثةرلةمان كة لة 

لة رؤذي تةكليف كردمنان بؤ وةزارةت ئيشي  نةمانويستووة خؤمان مةحتةل بكةين لةسةر ياسا، ئَيمة
خؤمان دةست ثَي كردووة، هةيكةليةمتان دامةزراندووة، شتمان كردووة، خؤمان لةسةر ياسا ثةك 
نةخستووة، ئةو فةراغ و كةلَينانةي هةية بةشَيوةيةكي ياسايي ثِرمان كردؤتةوة، نةك ناياسايي، مودير 

ةزيرة دايناوة، بؤ ئةوةي ئيش و كارةكان بكات، ئةوة بؤ وةزير هةية عاممان دانةناوة، مودير لة دةسةاَلتي و
ئيستيحداسي هةر موديريةيةك، يان بةشَيك بكات، ئَيمة يةك كاري بَي ياساييشمان نةكردووة لة وةزارةتي 

 .خؤمان، هةندَيك وةزارةت ئةطةر كرد بَيس ئَيمة دوورين لةوة
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ركردني ديار نيية، ئَيستا من دةخيةمة روو كة زؤر وازيح و سةبارةت بة ئاماجني وةزارةت و فةلسةفةي كا
زؤر ديارة، ئَيمة سرتاتيجيةت و ثالمنان بؤ وةزارةت داناوة لة مَيذووي خوَيندني بااَل كة ثَيشرت وةزارةت 
نةبوو، تا ئَيستا هيض زانكؤيةك سرتاتيجيةتي نةبووة، ثالني نةبووة، ئَيمة بؤ يةكةم جار ئةو سرتاتيجيةت 

النةمان داناوة بؤ ماوةي دة ساَليش بة سَي ثالن، كورت خايةن و مامناوةندي و درَيذ خايةن، زؤر زؤر و ث
روون و وازحية، من لةبةر ئةوة موتةحةميس بووم كة راثؤرتةكةي خؤم تةقديم بكةم، بؤ ئةوةي ببينن كة 

ندني بااَل، بَيطومان ئةوةشي ئَيمة بة ض جؤرَيك ئةو فةلسةفة و ئةو سرتاتيجيةتةمان داِرَيشتووة بؤ خوَي
تَيداية هةماهةنطي تةواومان لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة كردووة، بؤ ئةوةي تةواوكةري ئةو فةلسةفةية بَيت 

 .كة ثةروةردة ثةيِرةوي دةكات، بؤ ئةوةي ئَيمة تةواوي بكةين بؤ ئايندة
كة دوو  0221وة، ئَيمة لة ساَلي سةبارةت بة زانكؤي كؤية، ئةطةر زانكؤي كؤية لة ياسايةكةدا نةهاتو

ئيدارةي تر هةبووة، لةبةر ئةوة نةهاتووة، بةاَلم ئَيستا ئةجنومةني راوَيذكاري وةزارةت دة كةسي تَيداية بة 
سةرؤكةوة، شةش زانكؤ هةية، زانكؤي كؤية ئةندامة لةو ئةجنومةنة، زانكؤي كةركووكيشمان تَي خستووة 

نكؤكان لة اليةن وةزارةتةوة هةروةك يةك وان و هةموويان لةو ئةندامة لةو ئةجنومةنة، هةموو زا
 .ئةجنومةنة بةشداري دةكةن و بِريارةكان وةردةطرين

سةبارةت بة زانكؤي كوردستانيش، ئَيمة خةريكني لةطةَليان، من خؤم سةردامن كردن و ضةند 
ضَيت، هةر ئةو نيية كة كؤبوونةوةمان لةطةَلياندا كردووة، كاتي خؤي دةبواية لة ثةرلةمانةوة دةرب

ياسايةكةي لة ثةرلةمان دةرنةضووة، خؤ زانكؤي كؤيةش ياسايةكةي لة ثةرلةمان دةرنةضووة، زانكؤي 
تريش هةية، يةعين ئةطةر بَيتو بة بِريارَيكي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران دوو ئيدارةييةكة بووة، 

بةاَلم ئةوانة هةمووي دةبَيت صيغةي ياسايي ثَي  لةوَيش زانكؤ دروست كراوةو لةوالش زانكؤ دروست كراوة،
بدةين، من نازامن بؤ هةر ناوي ئةو زانكؤية هاتووة، زانكؤيةكان هةموويان بة نيسبةت ئَيمة زانكؤي 
حكومني، ئةمانة زانكؤي ئةهلي نينة، بةشَيوةيةكي ياسايي رةفتاريان لةطةَلدا دةكةين، ئةو رَينماييانةي كة 

ةر زانكؤيةكاني تر بةسةر ئةوانيش جَي بةجَي دةكرَيت، لة قانوني وةزارةتي عَيراق تةتبيقي دةكةين بةس
هي وةزارةتي خوَيندني بااَل، ئةطةر موالحةزةي بكةيت تةنها ناوي زانكؤي سةاَلحةديين تَيداية، هيض 

ي تر ئةو شتة ناوَيكي تري زانكؤي كوردستاني تَيدا نيية، ئَيمة لةطةَل ئةوانيش قسةمان كردووة بةشَيوةيةك
 .ضارةسةر بكرَيت

سةبارةت بة زانكؤي سانت كليمنتس، من ئَيستاكة رووني دةكةمةوة بؤ جةنابتان، ئةو زانكؤية حةز دةكةم 
لَيرة وةختةكةي لةسةر ببةم، ئَيمة وةزارةتي خوَيندني بااَل فةقةرةيةكي تَيداية بةرثرسة لة خوَيندني 

خوَيندني ئةهلي هةية زانكؤ وةكو ئةوةي ئوردن هةية، زانكؤ ئةهلي، خوَيندني ئةهلي دوو جؤري هةية، 
لةسةر ئةمري واقيع دروست دةكةن بة بينايةو ستاف و هةموو شتةوة ئةهليية، بةاَلم هةمووي دةبَيت 
بةثَيي رَينماييةكاني وةزارةتي خوَيندني بااَل ئيش بكات، هيض واَلتَيك نيية هةر زانكؤيةك بَيت بة كةييتي 

و شةهادة بدات، تؤ ثةرلةمانت هةبَيت و ياسا هةبَيت و حكومةتت هةبَيت طوَيي ثَي نةدات و خؤي بكاتةوة
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بة كةييتي خؤي ئيش بكات، ئةوان ئيجازةيان وةرنةطرتووة لة وةزارةتي خوَيندني بااَل، ئةو كاتةي كة 
ووة، لَيرةش وةريان وةزارةتَيك هةبوو لة دوو ئيدارةيةكة لة سلَيمانيش ئيجازةيان لة وةزارةتةكة وةرنةطرت

نةطرتووة، ئةو كاتةي كة ئةوان هاتنة عَيراق، من بريكاري وةزارةتي خوَيندني بااَل بووم لة بةغدا، ئَيمة 
لةو كاتةوة نووسراوَيكمان ئاراستة كرد، زانكؤي سةالحةدين رَيككةوتننامةيةكي لةطةَل كرد و طوتوومانة 

نَينتمان هةية وةزارةتي خوَيندني بااَلي بةغدا ئيعترياف بة ئةو زانكؤية لة عَيراق موعتةرف نيية، دكؤيؤم
خوَيندني تةعليم عةن بوعد ناكات، لة زؤر واَلتانيش، ثاشان لَيمان كؤَليةوة، ئةو زانكؤية لة زؤر شوَين 
جَيي شوبهة بوو، موسداقيةتي نةبوو بةِراسس، ئَيمةش كة هاتني ديارة ثَيش من بةداخةوة هيض كةسَيك 

يان نةبؤتةوةو حةدَيكي بؤ دانةناون كة ئةو واَلتة واَلتَيكي ياسايية، هةرَيمي كوردستان ياساي بةرةنطار
خؤي هةية، بَلَي وةرن ئَيوة ضؤن زانكؤ لَيرة دةكةنةوة بةبَي هيض بنةمايةكي ياسايي، من كة هامت ثاش 

ريان لَي كردم، طومت هةفتةيةك كة ثؤستةكةم وةرطرت مَيزطردَيكم كرد لة تةلةفزيؤني زاطرؤس، ثرسيا
ئَيمة لة عَيراق ئيعترياف بة شةهادةي ئةو زانكؤية ناكةين، ثاشان ديار بوو ئةوان بةردةوام بوون، سَي ساَل 
ثَيش دروست بووني وةزارةتي ئَيمة، ئةوان نووسينطةيان لة سلَيماني و لة دهؤك و لة هةولَير و لة 

 .كةركووك و لة نةجةفيش هةيانة
 .شَيوةيةكي ناياساييةئةوان بة/ يةكةم
ئةو كةسانةي كة وةريانطرتووة هيض شروت و قبولةكانيان بةشَيوةيةكي ياسايي نةبووة، بةكةييتي / دووةم

خؤيان، بةبَي ئةوةي رةضاوي مةعةدةل بكرَيت، تةمةن بكرَيت، ئيختيصاص بكرَيت، بؤ منوونة خةَلكيان 
دية، يان وَيذةيية، ياخود ميهةنية، دةرضووي وةرطرتووة دةرضووي شةشة، جا موهيم نيية شةشةمي ئيعدا

ثةميانطاية ئيختيصاصةكةي با بَلَيني لة زراعة خوَيندويةتي، لة سةيف سَيي ئيدارةو ئيقتيصاد وةريان 
طرتووة، يةعين دوو مةرحةلةيان باز داوة، كة وةريشيانطرتووة مةلزةمةيان بؤ دةنَيرن بة ئةنتةرنَيت ضل 

، يةعين وةكو مةلزةمة دةخوَينَيتةوة، لة نيهايةتي ساَل يةك ئيمتيحان دةدات جار ساَلَيك داخيل دةبَيت
لةسةر سةد، دوو ئيمتيحان لة سةيف سَي و ضوار دةدات شةهادةيةكي دةدةنَي، يةعين دةيانةوَيت ئةو واَلتة 

ان لة ثِر شةهادة بكةن بةبَي حمتةوا، تةبعةن جؤري وةرطرتنةكة ناياسايية، جؤري ئيشةكةيان، ئيجازةي
حكومةت وةرنةطرتووة هةر ناياسايية، شةهادةكةيان لة دنيا باوةِر ثَيكراو نيية، ئةوانة ئةندام نني لة 

، كة زانكؤكاني ئَيمة ئةندامن لةو ئيتيحادة، كة بةشَيكة لة يونسكؤو (AAU)ئيتيحادي جاميعاتي عالةمي 
كؤبوونةوةم هةبوو، جاميعةي ( كةنسل بريتش)ئيعتريايف ثَي دةكات، من بة خؤم لة لةندةن بووم لةطةَل 

مةفتوح لة لةندةن هةية لةطةَلمان دانيشتبوو، طومت زانكؤيةكي وا لة عَيراق هةية ئَيستا ئيش دةكات، ئَيوة 
ض دةَلَين باوةِر ثَيكراوة، طوتي هةر ناويشمان نةبيستووة، لة جةزيرةيةكي دوور سةر بة ئينطلتةراينة، 

نطةيةكيان كردؤتةوة، ئةوان لةسةر ئةرزي واقيع هيضيان نيية، سَي مةكتةبيان نازامن لة ض شوَينكدا نووسي
كردؤتةوة، هةر مةكتةبي سَي فةرمانبةريان لَي داناوة، ناوي خةَلك تةسجيل دةكةن و ثارة لة خةَلك 

ةغَيكي وةردةطرن، من ئَيستا قائيمةيةكم ثَيية بةناوي ئةوانةي، ئَيستا ئَيمة ئامارَيكمان كؤكردؤتةوةو مةبل
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دةبَيت تؤ موستةلزةماتي ( عن بعد)زؤريان لة خةَلك وةرطرتووةو تةحويليان كردووة، تةنانةت خوَيندني 
بؤ دابني بكةيت، موستةلزةماتةكةش ضية، دة، ثازدة قاعة دروست بكةيت و كؤميثوتةري لَي دانَييت و 

اخيلي مةكتةباتي ئةليكرتؤني بن، ئةنتةرنَيس لَي دانَييت تةلةبةكان بضن لةوَيوة مةصادر وةربطرن و د
يةك فلسيشيان لةوانة سةرف نةكردووة، هةر بة تةلةبةكانيان طوتووة بِرؤن لة كافَيي ئةنتةرنَيت، دوو 
سةعات بؤ خؤي دةضيت، ئايا دةتوانَيت داخيلي خةتَيك بَيت، يان نا، يةعين ئةوةشيان نةكردووة، جا 

كة يةكَيك ئيجازةت لَي وةرنةطرَيت، شروتي هيضي تَيدا نةبَيت،  هاتوون دةيانةوَيت قسة لةطةَل ئَيمة بكةن،
ئَيمة دانيشتني لةطةَليان، ئَيمة بةِرَيوةبةرايةتيةكي تايبةمتان هةية بؤ خوَيندني ئةهلي، ليذنةيةكمان 
داناوةو شروت و زةوابتمان داناوة، ئَيمة ئةوانةي زانكؤ دروست دةكةن لةسةر ئةرزي واقيع شروت و زةوابت 

ادةنَيني، ئةوان هيضيان نيية لة فةزا ئيش دةكةن، خؤ ئةطةر وابَيت من هةموو ئيختيصاصامت هةية د
بةشي زانسس لة هةموو زانكؤكاني خؤم لة كوردستان هةية، ئةوانةي كة ئةوان ماددةكان دةدةنة ( 351)

ت و بة عةرةبي، خةَلك، منيش دةتوامن مةلزةمة تةبع بكةم و مةلزةمةكانيش مامؤستاي بةغدا دةينرَي
ئَيمةش شرومتان هةية لة زانكؤي ئةهلي خوَيندن دةبَيت بة ئينطليزي بَيت، ئةو شروتةشيان تَيدا 
موتةوةفري نيية، ئةو شروتانةي ئَيمة داماناوة هيضيان تَيدا موتةوةفري نيية، دةتوامن بة هةر بةشَيك بَلَيم، 

ةية مةلزةمةيةكم بؤ ئامادة بكةو من مةمجوعةيةك ئيدارةو ئيتقيصاد بَلَيم دكتؤر دلَير كاكة لةو مادد
بؤ حكومةتي هةرَيم  خةَلك وةردةطرم و لةسةر سةد ئيمتيحانيان دةكةم و شةهادةيان دةدةمَي و ثارةكةش

، جا بؤ ئةو بضَي خؤي ماندوو بكات لة ئةنتةرنَيت مةلزةمة وةربطرَيت و وةقت بةسةر ببات و دةمَينَيتةوة
كي تر بكات، من لَيتان ناشارمةوة موستةشاري مةمحود مةشهةداني سةرؤكي ثارةكة تةحويلي واَلتَي

ثةرلةماني عَيراق دوو جار هاتة الم، طوتي ئةوانة وايان كردووة، ئةوان نووسينطةيةكيان لة سلَيماني هةية 
، ئةو بةبَي دةَلَيت وةزيري خوَيندني بااَل دةدةينة دادطا، هةتا صاحَيب ماَل دزي طرت، دز صاحَيب ماَلي طرت

ياسا ئيش دةكات و دةيةوَيت من بداتة دادطا، ئةوان دةعوايةكيان لةسةر من تةسجيل كردووة بؤ ماوةي دة 
 تةوصيةيرؤذ لة حمكةمةي بيدائةي عةنكاوة، ئَيمةش داوايةكمان لةسةريان تةسجيل كردووة، هاتبوو 

بكةن، طومت بابة ئةوة حةقي  دةكرد دةيطوت بةس جوابي دايةوة طوتي بةس دةعوايةكةي خؤتان سةحب
خةَلكة، حةقي من نيية، ئةوة مةجراي خؤي طرتووة لةوَي يةكال دةكرَيتةوة، طوتي باشة جاري دووةم 
هاتةوة طوتي حةل ضية، طومت بِرؤ جارَي ئيعتريافم لة وةزارةتي خوَيندني بااَلي بةغدا بؤ بَينة، كة ئَيمة 

و نيزامةي هةمانة، ئةوة نامةم هةية لة وةزارةتي تةعليم عالي بةشَيوةي فيدراَلي بةشَيكني لة عَيراق بة
 .بةغدا كة ئةوانة باوةِر ثَيكراو نينة

بؤ ناضيت لة ئوردن ئةو كابراية شاروسقور لة ئوردنة ئةو خاوةنةكةي يازدة زانكؤي ئةهلي لة ئوردن / دوو
فةرمانبـةري ئؤفيسـيان هةيـة، بـؤ      هةية، ئيجازةيان ثَي وةرطرتووة، ئةو لةوَي مةكتةبَيكيان هةيـة دوو سـيَ  

ناضــَي لــةوَي زانكؤيــةكي ئــةهلي دروســت ناكــات، بــؤ لــةوَي ئيجــازةي ثــَي نــادةن، بــؤ لــة دنيــا لــة جَيطةيــةك  
زانكؤيةك لةسةر ئةرزي واقيع نيية، ئةمانة هةمووي جَيي ثرسـيارو طومانـة، يـةعين ئـةوان شـَيوازي ئـيش       
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لـةوة تيجارةتـة بـة خـةَلكي ئَيمـة دةكـةن، دةيانـةوَيت ئـةو          كردنيان تةنها من حةز دةكةم، من بةرثرسـيارم 
واَلتة ثِري شةهادة بكةن بَي موحتةوا، خةَلكَيكيان هَيناوة بؤ ماستةر و دكتؤرا، ئةمـةش بةداخـةوة دةيَلـَيم    
هةر بةرنامةيان دايَس و مامؤستايةكاني ئَيمة ئيشراف دةكةن، ئةطةر وا بَيت خؤ ئَيمـة وةريـان دةطـرين لـة     

ؤيةكاني خؤمان، خةَلكةكة دةيانـةوَيت بـة هـةر نـةوعَيك بَيـت بـةس شـةهادةي وةربطرَيـت، مـن نابَيـت           زانك
واَلتةكةي خؤم بروخَينم و كيانةكةي خؤم تَيك بدةم و موصـداقيةتي زانكؤيـةكاني تـريش لةدةسـت بـدةم،      

ةسـةر ئـةو جـؤرة    كة موعتةرةفـة لـة عالـةم بـةو جـؤرة خوَيندنـة، ئةطـةر ئَيـوة ئةنـدام ثةرلـةمان رازينـة ل           
خوَيندنة ثَيمان بَلَين با ياسايةك دةربكةين، دوايش لة هةمووي طـرنطرت جـارَي زةمينـة لـة واَلتـي ئَيمـة نـة        
رةخساوة بؤ ئةو نةوعة خوَيندنة، من لـة سـرتاتيجيةتي خـؤم دامنـاوة، جؤرةكـاني تـري خوَينـدني غـةيري         

ئةمانـة دةبَيـت ئَيمـة مواكةبـةي ثَيشـكةوتووي      تةقليدي وةكو خوَيندني مةفتوح، وةكو خوَيندني لـة دوور،  
دنيا بكةين، ئةو جؤرة خوَيندنة دةبَيت تةبةني بكةين، بةاَلم ض كاتَيك، كاتَيك وةكـو ئـةوروثامان لـَي هـات،     
خةَلك الثتؤثي لةبةردةم بوو لـةناو سـةيارةيةك، لـةناو قيتارَيـك دةِروات و دةيكاتـةوة، داخيلـي مةكتـةباتي        

ةبَيت و لةطةَل مامؤستايةكةي خؤي قسة دةكـات، ئَيمـة مامؤسـتايةكامنان جـارَي خـةتي      دنياي ئةليكرتؤني د
ئةنتةرنَيتيان نيية، قوتابيةكامنان هةر نيانة سـةدا يـةكي خـةتَيكي ئةنتـةرنَيتيان نييـة، دةبَيـت بضـَيت لـة         

نــة دابــني بـازاِر بــة ثــارة داخيـل ببَيــت، ئةطــةر تـؤ زةمينــة خــؤش نةكـةيت، ثَيداويســس ئــةو جـؤرة خوَيند     
نةكــةيت، ضــؤن تةبةنيــةكي خوَينــدني وا دةكــةيت، ئةطــةر مةبةســتيش هــةر ئةوةيــة تــةنها ئَيمــة مــة ي    
شةهادة بكةين و خةَلك رازي بكةين لةخؤمان، من تـةمحول ناكـةم، بةرثرسـياريةتييةكي تارخيييـة ئيجـازة      

نةش ئـةوة قـةبول نةكـةن،    بةو نةوعة شتة بدةم، ضية ضةند كةسَيك بِروانامة وةردةطرن، حةقة ئةو كةسـا 
شتةكان هَيشتا روون نةبووةو خةَلكَيك تامةزرؤي شةهادة بووة، ضووة خؤي تةسجيل كردووة، بةاَلم دةبَيـت  
ئيعادةي نةزةري لَي بكرَيتةوة، ئةوان طوتيـان باشـة حـةلي تـؤ ضـية، ئـةو هـةموو خةَلكـة وةرطـرياوة، طـومت           

ن تةلـةبَيك تةقـديم بكـةن بـةثَيي رَينماييـةكاني ئَيمــة      ئةطـةر ئةوانـة دةيانـةوَيت يـةك حـةل هةيـة، بــا بـيَ       
زانكؤيةكي ئةهلي لةسةر ئةرزي واقيع بكةنةوة، ئَيمة ئةرز و شـتيان بـؤ دابـني دةكـةين تـا دروسـس بكـةن،        
ئةوان تةلةبَيكيان ثَيشرت تةقديم كرد بوو، ئَيمـة تةلةبـةكامنان راطرتـووة، جطـة لـةوان يـانزة جَيطـاى ديكـة         

سـةيرى ئـةو    ،ئـةم كَيشـةية يـةك النةبَيتـةوة     تـا  كـردووة بـؤ زانكـؤى ئـةهلى، بؤيـة طومتـان      تةلةبى تةقديم 
ردسـتان لـةبانكَيكى   داواكاريةى ئَيوة ناكةين، طومت ئةو ثارةى تـةحويليان كـردووة بـا هـةمووى بيهَينـةوة كو     

و زةوابتى ئَيمة نَين، ثارةى تريشي خبةنة سةر با زانكؤيةكى تر دروست بكةن، بةثَيى شروت كوردستانى داب
ــةش       ــةقى خةَلكةك ــرن، ح ــان بط ــةكان وةري ــةثَيى رَينماي ــةم زانكؤيــة، ب ــانطرتووة ل ــة وةري ئــةو تةلةبانــةى ك
نةفةوتَى، حةقى ئَيمةش وةكو وآلت نةفةوتَي، ئةطة ر ئةوة نةكةن، من ناتوامن ئيجـازة بـةو زانكؤيـة بـدةم،     

ائيةكمان كــردووة لــة خوَينــدنى ئــةوةلي و ضــونكة دةبَيــت بــةو جــؤرة ئــةوة بكرَيــت، ئةطــةرنا ئَيمــة ئيحصــ 
خوَينــدنى  بــاآلو ماســتةرو دكتــؤرا نــاوى ئــةو كةســانة دةنووســني، ضارةســةرَيك بــؤ ئةوانــةى كــة شــروت و   
زةوابتيان تَيدا موتةوةفرية ضارةسةريًََكيان بؤ دةدؤزينةوة، بةاَلم ناكرَي، ئَيمة  هةر ئةوا طوَي نةدةينَى، ئةو 
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رسيار بووة، كة ئةم زانكؤية هَيشتوويةتى لةم وآلتة بـةو جـؤرة كـار بكـات، مـن ئـةو       دوو، سَى ساَلة كَى بةرث
ثرسيارة دةكةم، بؤية تةنها من طومت ئةوة  نابَيت ئةم زانكؤيانة بةردةوام بَيت، نةك هةر ئةو زانكؤية، سَى، 

ةتةوة، طومت دةبَى ضوار زانكؤى ديكة هةية، زانكؤى حوِرةى  هؤَلةندة هاتووة نووسينطةيةكى لة دهؤك كردو
نووسينطةكةت داخبةيت، ضونكة ئةم زانكؤية لـة عَيـراق موعتـةرف نييـة، ئَيسـتا سـَى، ضـوار زانكـؤى ديكـة          
هةية، ئَيمة ئيجرائامتان لةطةَل كردووة، بـةآلم لةبـةر ئـةوة خـةَلكَيكى زؤر لـة سـانت كليمنـتس نـاوى خـؤى          

، تةبعةن خةلَيكيش هةية بة راطةيانـدن هةِرةشـة   تةسجيل كردووة، لةبةر ئةوة كَيشةكة زياتر لةوزةق بووة
دةكاتة سةر وةزارةت و ئـةوال و ئـةوال، خـةَلكَيكش هةيـة موسـتةفيد بـووة، لـة نووسـينطةكانى ئـةوان ئـيش           
دةكةن بة داخةوة، خةَلكَيكش هةية لةبةر شـةهادةكةى خـؤى كـاَلوى خـؤى طرتـوة بـا نـةيبات، دةَلـَى بـةس          

ةم خةَلكة خؤيـان بَينـة بـةردةم ثةرلـةمان بَلـَين ئةمـة شـتَيكى ناياسـايية         شةهادةكة وةرطرم، مةفروز بوو ئ
بلَين نابَيـت ئةوة بكرَيـتةوة، ئَيمة ياسامان تةتبيق كردووة، وةكو وةزارةتى خوَيندنى باآل، لةبةر ئـةوة ئـةم   

ئةطـةر هـةر   روون كردنةوةية، لةبةر ئةوة منيش دؤكومَينتم ثَيية لةسةر ئةم زانكؤية،  دؤكومَينتـةكانيش  
ئةندامَيكى بـةِرَيزى ثةرلـةمانيش دةيـةوَيت تةماشـاى بكـا، بةِرَيوةبـةرَيكى تايبـةمتان  هةيـة بـة خوَينـدنى           
ئةهلى، دكتؤر هيمداد ئَيستا لَيرة ئامادةية لة نهؤمي سةرةوة، دةتوانَى موِراجةعةى بكات، هـةموو شـتةكانى   

 .نادةين بة دؤكومَينةتةوة كة بكرَيتةوة لة كوردستان ئَيمة ئةم زانكؤية رَيطاي ثَي  يةبؤية شةرح بكات، بؤ
سةبارةت بة رييتؤرم لة خوَيندنى باآل، ئَيمة دةستمان ثَي كـردووة، هـةر لـة يةكـةم رؤذةوة كـة ئـةوان باسـى        

 .دةكةن، ئَيستا من لة كار نامةكةى خؤم باسى دةكةم، ئةو رييتؤرمانة ضني و ضيمان كردووة
ة سةرؤكى زانكؤو شتى وا، لة كاتى ئَيمة هاتووين تاكو ئَيستا خؤتان دةزانن سةبارةت بة مةرجةكانى بوون ب

لة كاتى دوو ئيدارةكة خةلك دامةزراو، ض سةرؤكى زانكؤية، ض راطرة، هةتا ئيستاكة ئَيمة دةستمان بة ئـةوة  
ة، نــةكردووة، خــةَلكى تــازة دامبــةزرَينني، مــن لةطــةَل ســةرؤكايةتى ئةجنومــةنى وةزيــرانيش قســةم كــردوو   

ئةوانـة دامبـةزرَين،    وئةوانيش كؤكن لةسةر ئةوةى دةبَى بةثَيى مةرجةكان با بَلـَيني راطـرو سـةرؤكى زانكـؤ    
لةمـةودوا ئَيمـة رةضـاوى ئــةو شـتة دةكـةين، ضــونكة ئَيمـة دةمانـةوَيت نةوعيــةتى خوَينـدن لـة كوردســتان           

 .بثارَيزين، موسداقيةتيةكة بثارَيزين لة دةرةوة
نَيوان خوَيندكاران و مامؤسـتايان ضـاك بكرَيـت، ئةمـة بةرنامـةى دةوَيـت بةِراسـتى،         سةبارةت بة ثةيوةندي

ئةوة بةرنامةجَيكى ثةروةردةيية، من ضةند كؤِرو كؤبوونةوةم كـردووة، دةيـان كـؤِرو كؤبوونـةوةى فـراوامن      
زانكؤيـةك   لةطةَل مامؤستايان كردووة، زؤر شتم باس كردووة، ئَيمة بـة رَيطـاى ليذنةيـةكى تايبـةت لـة هـةر      

خةريكني، ضونكة ئَيمة رَيذةى مامؤستا بؤ قوتابى زؤر كةمة، يةك بؤ بيستة، بةِراستى لة وآلتانى دنيا يةك 
بؤ هةشتة، يةك بؤ دةية، لة يةك تا دوانزة تَيناثةِرَى، بؤ ئةوةى ئةو بارة ثةروةردةيية ضـاك بكـةين، دةبـَى    

تاندةر، ثاشان كارى لةسةر بكةين، ئةوة بةرنامةى كارى ئةو رَيذةية جارَي ضاك بكةين، بيطةينينة رَيذةى س
ي زيـاتر زؤربـةى شـةهادةى    %(12)زؤرى دةوَيت، ئةوةشتان لة بري نةضَيت  لة دواى راثةِرين تاكو ئَيستا لـة  

ناوةوةن، هةية ئةو بةرى سنوورةكانيشي نةديوة، زانكؤيةكى دنياى نةديوة، ئَيمة بةرنامةى بةرز كردنةوةى 
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هةية، بؤ ئةوانةى كة ثَيي دةَلَين ثةستى بيلدينط بؤ ئةوةى جاميعاتى دونيـا ببينَيـت، بزانَيــت     تواناكامنان
لةوَي  سيستةمى خوَيندن ضؤنة، ضؤن مامؤستا لةطةَل مامؤستا هةَلسوكةوت دةكات، قوتابى لةطـةَل قوتـابى   

ةطةَل سةرؤكى زانكـؤ ضـؤن   هةَلسوكةوت دةكات، ياخود راطرةكة لةطةَل مامؤستايةكان و مةجلسةكة دةكات، ل
 .دةكات، ئةمة بةرنامةجَيكى توكمةو تةواوى دةوَيت

سةبارةت بة هةمواركردنى ياساكةش، طومت ئةوة  وةاَلمي هةموو ثرسيارةكانة، ئينجا ئةطةر رَيطةم ثَي بدةن 
ةية وةاَلمم ئةو بابةتةي خؤم باس بكةم، ضونكة وةاَلمي هةموو ثرسيارةكامن دايةوة، بةِرَيز نازناز خان ض ه

 .نةدابَيتةوة
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، من وا تةسـةور دةكـةم بةشـَيك لـة وةاَلمـةكانت لـةو بةرنامةيـة دايـة كـة دةتـةوَيت ثَيشكةشـي            

ووين بـا  بكةيت، بؤية منيش ثَيم باشـة هَيشـتا وةخـت مـاوة، ضـونكة ئَيمـة زؤر جـار لـةوةش زيـاتر دانيشـت          
هةندَيك وةاَلمي ثرسيارةكامنان لة رَيطةي ئةو ثالنةي كة بة تةماي بَلَييت بؤمان روون بكةيتةوةو سوثاست 

 .دةكةين
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ببوورة، نازناز خان دةبواية داواي ئيجازة بكةيت، ئيجازةت ثَي بدةم ئينجـا قسـةي بكـةيت، هَيشـتا ئيجـازةم      
 .نةداوةتَي، فةرموو

 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من بة كورتي باسةكاني خـؤم دةكـةم، ئةطـةر جةلسـةيةكي تايبـةمت بـؤ دابنـَين، بـؤ ئـةوةي جـارَيكي تـر بـة             
 .بة كورتي باس بكرَيت اسس، حةييتةتةفسيلي باسي بكةين، ضونكة هيالكيةكي زؤرمان ثَي بينيووة بةِر

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بزانني نوقتةي نيزامي ضية

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديــارة ئَيمــة ثرســيارَيكي زؤرمــان لــةال دروســت بــووة، بؤيــة ئةطــةر بكرَيــت جــةنابي وةزيــر ئــةو شــةرحةي   
ي فريــا بكــةوين ثرســيارةكاني خؤمــاني لــَي بكــةين، واتــا بــؤ   هــةَلبطرَيت بــؤ جةلســة تايبةتةكــة، بــؤ ئــةوة  

 .جةلسةيةكي تايبةت بَيت و سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية تؤش نوقتةي نيزامت هةية
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ر ثرسيار و غةيري ئةوةش هةيةبةَلَي هةمان نوقتةي كوَيستان خامن هةية، ضونكة المان زؤ
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة من داوا لة جةنابي وةزير دةكةم جةلسةيةكي تايبةت بَيت، فةرموو
 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، بةاَلم من ئةمِرؤكة هاتوومة ئَيرة حـةز دةكـةم ئةطـةر بـة     زؤر سوثاس بؤ رةزامةندي ئةو جةلسة تايبةتية

كورتيش بَيت باسَيك بكةم، يةعين بةِراسس من سةيرم ثَي دَيت يازدة ساَل ئةنـدام ثةرلـةمان بـووم، رؤذانـة     
بة دة سةعات كؤبوونةوة دةكرا هـيالك نـةدةبووين، ئَيـوة شـتَيكي وا طـرنط، خوَينـدني بـااَل لـةو واَلتـة خـؤ           

 .ةعاتَيكي خؤتان بدةنة مندةبَيت س

 

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةك ضارةك سةعات بؤ دكتؤر وجهةي نةزةرةكةي خؤي ثَيشكةش بكات، دوايَي موناقةشةي لةسةر دةكةين، 
 .فةرموو

 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

( 31)ر سةير بكـةن لـة ثَيشـوو، هـةر لـة راثةرينـةوة ئيختيصاصـي حـةوت كؤليـذمان هـةبوو           سوثاس، ئةطة
كؤليذمان هةية لة زانكؤكان شةش زانكؤ هةية، ثـازدة  ( 22)ذمارةي مامؤستايان بوو، ئَيستا ( 615)بةش و 

ذ، مةعهـةد هةيــة، ســَي كؤليــذي تــةكنيكي هةيــة، يــةعين دة بةرابــةرة حــةوت كؤليذةكــة بؤتــة حــةفتا كؤليــ 
تَيثـةِري داوة،  ( 3522)بةشـي زانسـس، هـةروةها ذمـارةي مامؤسـتا لـة       ( 351)ةوة بؤتـة  (31)بةشةكان لة 

قوتابي و خوَيندكارمان هةية، تةسـةوري حجمـي ئيشـةكةي ئَيمـة بكـةن، ئةمـة       ( 56222)ئَيمة تةقريبةن 
نطايـةك هـةبَينت، يـاخود    مةواقيعي جوطرايف زانكؤيةكانن، سياسةتي ئَيمة ئةوةية لة هـةموو قةزايـةك ثةميا  

كؤليذَيك بكرَيتةوة، بؤ ئةوةي باري كؤمةاَليةتي ئةو شوَينة بةرةو ثـَيش ببـات و مـةحروم نـةبن و خـةَلكي      
شوَينةكةش كـاديري بـؤ دابـني بكرَيـت، بةتايبـةتي كؤليـذي ثـةروةردة كـة ئَيسـتا ئَيمـة تةنسـيقمان لةطـةَل             

ة لة قؤناغي ناوةندي و دواناوةندي ئةو كاديرانة ئةطةر وةزارةتي ثةروةردة هةية، مةكتةب و شت دةكرَيتةو
خةَلكي مةنتيقةكة نةبَيت و لـةوَي نةيكةيتـةوة، تووشـي زةمحـةت دةبـن، ئةمـة ئيحصـائيةكة مـن نامـةوَي          
بضمة سةري، لةسـةر ئـةو شـتانةي كـة باسـم كـرد، ئـةوة بـة تةفسـيلي لـة جةلسـة تايبةتيةكـة لةسـةر هـةر               

اســي دةكـةين، بــة سـةريعي بةســةري دادةيـن بــؤ ئـةوةي وةختةكــةتان لــَي     زانكؤيـةك ئيحصــائيةمان هةيـة ب  
ئاطادارن دوو  1110نةكوذم، ئةوة كؤية ئيحصيائيةي هةمووي تَيداية، هةمووي لةسةر كؤيةية، ثاشي ساَلي 

ئابلوقةي ئابووري لةسةر كوردستان بوو، ئةو كاتة لةو ثةرلةمانة بةِرَيزة بِرياري ئةوة درا كة زانكؤيةك لـة  
ســلَيماني و يــةكيش لــة دهــؤك بكرَيتــةوة، لةبــةر ئــةوةي حكومــةتي مةركــةزي خوَينــدكاري ئَيمــةي قــةبول 
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نةدةكرد لة زانكؤيةكاني تر، ئَيمةش نةقصَيكي زؤرمان هةبوو لة ئيختيصاصـات و هـةموو شـت، بـؤ ئـةوةي      
ت لة سانةوي، لةبةر ئةوة ئةو كةلَينانة ثِر بكةينةوةو ضاوةِرَي نةبني لةوَي خةَلكي ئَيمة كة تةخةروج دةكا

ةوة ئةجنومةن شتَيكي فَير كردني بااَلي دروست بوو، لة فيتس فيتتييةكة هةر بةردةوام بـوو،  1113لة ساَلي 
دةرضـوو، لـة سـلَيمانيش لـة دوو ئيداريةكـة لـة سـاَلي         0221لـة سـاَلي    33لة ياسـاي خوَينـدني بـااَل ذمـارة     

كةلَينةكـةي  %( 02)خوَينـدني بـااَل، بـةاَلم وةزارةتةكـة لـة       وةزارةتَيك دروست بوو بةناوي وةزارةتي 1111
تةواو نةكرد بوو، طريوطرفتةكان و ئاستةنطيةكاني ئةو كاتة كَيشانةوةي ئيدارةي مةركةزي زؤر لة مامؤسـتا  
عارةبةكاني سةحب كردةوة، من خؤم ئةو كاتة كة وةزيرش بووم ثَينج، شةش ماددةم دةطوتةوةو نةقصَيكي 

، ئابلوقةي ئابوورميان لةسةر هةبوو، مامؤستايان زؤربـةي زؤريـان كؤضـي هةنـدةرانيان كـرد،      زؤرمان هةبوو
ئَيمــة لــة دنيــاي دةرةوة دابــِراين، نةمانــدةتواني ئامَيرَيــك، كتابَيــك، شــتَيك بَيــنني، قؤنــاغي دوو ئيــدارةيي   

و شـتةكان، نـةبووني   زةرةرَيكي زؤريدا، ضونكة نـة سـرتاتيجيةت هـةبوو، نـة رَيكخسـنت هـةبوو لـة رَينمـايي         
بودجة هيض بودجة نةبوو، كاري رؤذانة ئَيمة هةر زانكؤيةكان ئةوةندة دةيانتواني خةَلك تةخـةروج بكـةن،   
لة هةمووشي طرنطرت ذمارة حةوتة نةبووني سـرتاتيجيةت و ثـالن لـة خوَينـدني بـااَل، كـة ئَيسـتا هةيـةتي و         

ان بة كار كرد لة سيترةوة دةستمان ثَي كـرد، كةلوثـةل   كاري بؤ كراوة ماوةي ئةو يةك ساَلة، ئَيمة كة دةستم
ــارة       ــا ذم ــةماي ياس ــةر بن ــؤ وةزارةت، لةس ــرد ب ــت ك ــةو هةيكةليــةمتان دروس ــان نيي ــةوة ئاس ــةوة  33ئ ــة ئ ك

ــات،        ــؤي دةك ــاري خ ــايي ك ــَيوةيةكي ياس ــة، بةش ــةني وةزارةت هةي ــة، ئةجنوم ــر هةي ــة، وةزي هةيكةليةتةكةي
، ئةوانةي بة سثني هَيشتا دامان نـةناون، ضـونكة بـؤ هـةموار كردمنـان      بةِرَيوةبةرايةتيةكان هةمووي ئةوةن

دا هةية، شـس تـازة   33داناوة، ئةوةي ئةو موربةعاتانة، ئةواني تر هةمووي هةية، هةيكةليةتةكة لة ياساي 
كة دروستمان كردووة جطة لة هةيكةليةت بؤ وةزارةت، لؤطؤي وةزارةتة، خوَينـدني بـااَل لـة كوردسـتان تـاكو      

ــة ي       ئ ــي م ــة، كاَلوَيك ــة، قةَلةمَيك ــة كتابَيك ــةو لؤطؤي ــنن ئ ــةر دةبي ــؤ ئةط ــةم لؤط ــةبووة، يةك ــؤي ن ــتا لؤط َيس
شةهادةية، ئةطةر جةنابتان تةماشاي بكةن ئةوة طرنطة، ئةوة خةريتةي كوردستانة، ئةوة ئـااَلي كوردسـتانة   

ا، لةبــةر ئــةوةي ئيتيحــادي لــة طورينطةكةوةيــة، ئــةوةش دنيايــة كــة ئَيمــة ئةنــدامني لــة زانكؤيــةكاني دنيــ  
جاميعــاتي عالــةمي دروســت بــووة، لؤطؤيةكــةمان وا دروســت كــردووة تــةعبري لــة هــةموو شــت بكــات، ئَيمــة  
عَيراقيشمان نووسيووة، لةبةر ئةوةي نيزامي فيدراَلية طومتان با قسةمان نَيتة سةر، ئةوة سرتاتيجيةكة بـة  

يكدل  اهلتطدوير  )تان بـؤ بـاس دةكـةم، ئةمـة يـةكيان      سَي ثالنة، ئةمـة سـرتاتيجيةكة بـةس شـتة رةئيسـيةكان     
ئـةوة رييتؤرمةكةيـة،   ( اصالح نظام تربوي وتعليمدي ( )ؤسسات على اساس ضوء اخلطة االسرتاتيجيةاملاالداري 

 املعلومددات قاعدددة()32)رقــم ( تأهيلددها واعددادة واملعاهددد اجلامعدات  حتددديث)كـة باســيان كــرد لــة ثرســيارةكان  
اخةوة ئَيمة تاكو ئَيستا خوَيندني بااَل داتابَيزي نةبووة سةنتةر، بؤ ئةوةش يةكـةم  بةد( التعليمية للمؤسسات

ــةك دوو       ــةر زانكؤي ــة بِريارمــان داوة ه ــةبووة، ئَيم ــةحس ن ــةين، مــةراكيزي ب ــت دةك ــتة دروس ــةو ش ــارة ئ ج
تـازة   مةركةزي دةبَيت، يةكَيك بؤ توَيذينةوة، يـةكَيكيش بـؤ راهَينـاني زمـاني ئينطليـزي بـؤ كؤميثوتـةر بـؤ        

كردنةوةي مةعلوماتي مامؤسـتا، ئـةوةش يةكـةم جـارة مـةواردي بةشـةري، ئَيمـة دوو ئابلوقـةي ئابوورميـان          
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لةســةر بــووة، تــاكو ئَيســتا هــةموومان خــةريكي خؤمــانن ئَيمــة بينــاي تواناكامنــان بــةرز نةكردؤتــةوة، هــي   
سةر خـةَلك ئيشـمان نـةكردووة، كـة     كارطَيِري، هي عيلمي، هي تةكنيكي ئةوانة نةكراوة، تاكو ئَيستا ئَيمة لة

ئـةوةي ئـةخريي،   ( تقويم اقاط التعلديم غدري تقليديدة   )ئةمة خةلةلَيكي طةورةية، شتَيكي تر كة زؤر طرنطة 
( حسددب متطلبددات االقتصددادية واالجتماعيددة )دةطرَيتــةوة( عــن بعــد)كــة ئــةوة زانكــؤ ئةهليــةكان و زانكــؤي  

ةرةية، تةبعةن هةر فةقةرةيةك ضـةند فةقةرةيـةكي تـري    ئةوةمشان خستؤتة بةرنامة، ئةوة طرنطرتين فةق
بةخؤيةوة طرتووة، شَيوازي جَي بةجَي كردنةكةمشان نووسيووة، هةر شتَيكتان ثيشان دةدةن ئةطـةر ببيـنن   
ئؤجبَيكس فةقةرةي يةكةم لةسةرةوة نووسـراوة ئـةو فةقةرةيـة، دوايـَي هةدةفـةكان يـةك، دوو، سـَي، ضـوار،         

شـؤرت  )ةجَي ، كردنـي رةقـم يـةك، دوو، دوايـَي فـةترةي زةمينةكـةمان نووسـيووة لـة         دوايَي شَيوازي جَي بـ 
لـؤنط  )يةعين كورديةكةي كورت خايةن دوو ساَلة، ميديةم ثَينج ساَلة، ئةوةكةي تر لَيـرة نووسـيومة   ( تايم

، ئةمـةش  واتا درَيذخايةن بؤ ماوةي دة ساَلة، هةموومان تةقسيم كردووة كة ضؤن جَي بةجَيي بكةين( تَيرم
بةشَيوةيةكي مواجي دةستمان ثَي كردووة، ئةوة نيية كورت خايةن تـةواو بكـةين بَيينـة سـةر مامناوةنـدي،      
ضونكة درَيذ خايةنةكةش دةبَيت لة ئَيستاوة دةست ثَي بكةين تا دة ساَلةكة تةواو بكـةين، نابَيـت ئينتيـزار    

ية بــة تةفســيلي داِرذاوة، مــن لــة    بكــةين ئــةوة هــةمووي كــراوة، تةبعــةن ئــةوة هــةمووي ئــةو ســرتاتيج        
موئتةمةرَيكي عالةمي لة دوبةي عةرزم كرد جاميعةكاني ئةمريكي طوتيان شتَيكي موتةكاميلةو تةقيمَيكي 
ئيجابي زؤر ضاكيان كرد، ستافةكةش هـةمووي ئـةمريكي بـوون، جاميعةيـةكي ئـةمريكي هةيـة لـة دوبـةي،         

َي باس ناكةم ئةوة تةنسيقة لةطةَل بةغـدا، لـة خاَلةكانـدا    لةوَي كؤنيترانسَيكي طةورة هةبوو، ئةو شتانة جار
ئةمــة رَيكخســتين رَينماييةكانــة، موشــكيلةي ئــةو دوو ئيــدارة هــةبوو، زؤر رَينمــايي لــة دوو ئيدارةيةكــةي    
هةولَير و سلَيماني و دهؤك جيا بـوو، ئَيمـة ئةوانـةمان هـةموو رَيكخسـتووة، رَينماييـةكاني خوَينـدني بـااَل،         

ني بِروانامةكان، ئَيستا بةشَيوةيةكي وا عيلمي و زانسس دةكةين يةك بِروانامة بةسةرماندا تـَي  يةكسان كرد
ناثةِرَيت، ثَيشان بِروانامة هةبوو موزةوةِر بوو بةسةرماندا تـَي ثـةِري بـوو، مامؤسـتايةكمان لـة سـؤران ئـةو        

نـةزةر لـة هـةموو ئـةو شـتانة      رؤذة فةسل كـرد لةسـةر ئـةوةي بِروانامةكـةي مـوزةوةر بـوو، ئَيمـة ئيعـادةي         
دةكةينةوة، رَينمايي وةرطرتين قوتابيان هةمووي رَينمايي بؤ دانراوة، بةرز كردنـةوةي ثلـةي زانسـس ئـةوة     
هةمووي رَيكخراوة لةنَيوان زانكؤيةكان، يةك شت ماوة كة تاكو ئَيستا رَيك نةخراوة رَينماييـةكاني داراييـة،   

، داوامـان لـة هـةردوو وةزيـري دارايـي كـردووة، بـؤ ئـةوةي رَينماييـةكان،          ئَيمة تاكو ئَيستا موعانامتان هةيـة 
ئةوانــةي وةعــديان ثــَي دايــن بــةو زووانــة كــة رَينماييــةكاني دارايــي رَيــك خبرَيــت، بــؤ ئــةوةي موشــكيلةمان 
نةمَينَيت، ئةو مةعاناتـةي هةيـة لـة رَينماييـةكاني داراييـة، ناردنـة دةرةوةي قوتابيـان بـؤ دةرةوة، ئـةويش          

َينمايي و زةوابس خؤي بؤ دانراوة، هةروةها داناني رَينمايي بؤ مامؤستايان، بؤ بةشداري كردن لة ضاالكية ر
زانستيةكان، لة وؤرك شـؤث و ئةوانـةش، ئـةو فةقـةرةي شةشـةم دةَلـَي نةهَيشـتين قوتابيـان بـة ئيستيسـنا،           

لؤريؤس، ياخود دبلؤمي بااَل، يان ئةوةش موهيمة من جارَيكي تر تةئكيدي لةسةر دةكةمةوة لة قؤناغي بةكا
ماستةر، يان دكتؤرا، ئةوة نةماوة، شتَيكي طرنطرتيشمان كردووة لة ثارساَلةوة نيزامي عبورمان نةهَيشـتووة،  
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ئةوةش ئاسس زانسس دابةزراند بوو، يةعين يةك دنيا مةشاكيلي عليمي بةدوايةوة بوو، ئَيمة مـاوةي ضـوار   
ي خوَيندني بااَل يةكةم كؤنيترانسي زانستيمان لة خوَيندي بااَل بةسـت، ئـةو   مانط ثاش دامةزراندني وةزارةت

كؤنيترانســة لــة ذَيــر ناونيشــاني بــةرةو سيســتةمَيكي خوَينــدني هاوضــةرخ بــوو، دوو تــةوةري ســةرةكي زؤر   
طرنطي بةخؤيةوة ديت، كـة دةبوايـة لـة يةكـةم سـاَلةوة دةسـس ثـَي بكـةين، تـةوةري يةكـةممان رَيكخسـتين            

ي خوَيندن بوو لة بةشةكان لةنَيوان زانكؤيةكان، زانكؤي سلَيماني جؤرَيك بوو، هي هةولَير جؤرَيك سيستةم
بوو ئةقسامي موتةنازيلة و مامؤستايةكان هةموويان ثَيكـةوة دانيشـتبوون و ديراسـةيان كـردو، مـةناهيج و      

انسـة ئـةو كتابةيـة كـة     عةددي سةعات و عةددي مةوادةكان رَيككـةوتن، ئَيسـتا ئةمـة بةرهـةمي ئـةو كؤنيتر     
دةيبينن هةموو مةنهةجةكان و هةموو شتةكاني تَيداية، كة لة ماوةيةكي قياسي زؤر كـورت ئـةو شـتة كـرا،     
كـة ئـةوةش يةكَيكـة لـة سـرتاتيجيةكاني ثـالن، ئَيمــة ضـةند نوسـخةيةكمان بـة ديـاري داوةتـة ســةرؤكايةتي            

ت ئةوانةي مامؤستاي ئةكادميني و ئةوانةي حةز ثةرلةمان و ليذنةي خوَيندني بااَل، ئةطةر نوسخةمان هةبَي
 .دةكةن دةتوانني بتان دةييَن، ئةمة هةموو شتةكاني لَي كؤكراوةتةوة

تةوةري دووةم زماني خوَيندن،  زؤر سةيرة يةكةم جارة ئَيمة ثاش راثةِرين تـاكو ئَيسـتا حكومـةتي بـةعس     
نةكرد زمانة عةرةبيةكةي خوَينـدني بـةعس    خوَيندني تةعريب كرد بوو، تاكو ئَيستا يةك زانكؤ جورئةتي

هةندةسـي و علـوم بـة    / بطؤِرَي، ئَيمة لةو كؤنيترانسة بِريارماندا هةموو ئيختيصاصة توبيةكان، عليميـةكان 
ئينطليزي بَيت، بؤ ئةوةي مةواكةبةي موتةتوِراتيان بكةين، مةصادرَيكي زؤر هةية، ئةنتةرنَيت هةيـة، شـت   

 .يزييةهةية هةمووي مةصاديري ئينطل
ي زمانة نةتةوةكةي خؤمان بَيت و بيثارَيزين و ثةرةي %(12)ئيختيصاصة ئينسانيةكان بة كوردي بَيت لة 

ثَي بدةين، زمانَيكي ستاندةري هاوضةرخ هةبَيت، بؤ ئـةوةي كتابـةكان تةرجومـة بكـةين، يـان دايبَيـنني لـة        
ئينطليـزي بـؤ زيـاد دةكـةين، جطـة       ي ئينطليزي بَيت، وردة وردة هةندَيك ئيختيصاص هةيـة رَيـذةي  %(02)

لةوةش ئيختيصاصاتي تر وةكو شةريعةو قانون و ئةوانة هةندَيكيان بة عةرةبيـة، ئةوانـةمان هَيشـتؤتةوةو    
دةستكارميان نةكردووة، ئةمة ئةجنامَيكي زؤر بـاش بـوو، ئَيمـة كؤنيترانسـَيكي تـريش دةبةسـتني لـة مـانطي         

ــةرةك    ــةوةري س ــةوت ت ــة ح ــةو كؤنيترانس ــرتاتيجيةتي    دوازدة، ئ ــةماي س ــةر بن ــت لةس ــةوة دةطرَي ــة خؤي ي  ل
لتعليم العدالي  املؤمتر العاملي ل)خوَيندني بااَلية، يةعين ئةو فةقةراتانةي خوَيندني بااَل كؤنيترانسةكة بةناوي 

، هــةموو زانكؤيــةكاني عَيراقــي بةشــداري دةكــةن، زانكؤيــةكاني دنيــاش، ليذنةيــةكمان هةيــة لــة   (يف العددراق
توَيذنـةوةمان بـؤ هـاتووة، بِريـار وابـوو لـة سـةرةتاي مـانطي نـؤ بكرَيـت، بـةاَلم            ( 152)ئَيسـتا   لةندةن، تاكو

داواكارييةكي زؤرمان بؤ هات، وتيان دةمانةوَيت بةشداري بكةين، خةَلك درةنط ثَييان طةيشتبوو، ئَيمة دوو 
يةكةم جـارة، نـةك لـة عَيـراق،     مانطمان تةئجيل كرد بؤ مانطي دوازدة، كؤنيترانسةكة نَيودةوَلةتي دةبَيت بؤ 
 .بةَلكو لة شةرقي ئةوسةت كؤنيترانسَيكي خوَيندني بااَلي نَيودةوَلةتي بكرَيت

بــؤ دابــني كردنــي كتــاب، ئَيمــة موعانــاتَيكي زؤرمــان هــةبوو، مةكتةبــةكان هــةمووي كــؤنن، موختةبــةرات     
ــةي دوو     ــةكان، نةتيجـ ــة زانكؤيـ ــراوة لـ ــوقي كـ ــوعي ئوفـ ــدَي تةوةسـ ــة، هةنـ ــةمووي كؤنـ ــة، ض  هـ ئيدارةيةكـ
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ثَيداويستيةك بَيت ئيداريةكة هةر بؤ خـؤي ئيختيصاصـةكةي لـَي نـةبووة، ض لةبـةر ئـةوةي مونافةسـةيةك        
هةبووة لةنَيوان ثارتي و يةكَيس، ئةو بةشَيكي كرد بَيتةوةو، ئةو فيتس فيتس رؤيشتوون، تةوةسـوعَيكي زؤر  

اوةي ئةو دوو ساَلةي رابردوو دوو ثَيشانطاي نَيودةوَلةتي كراوة، بةاَلم ثَيدايسس بؤ دابني نةكراوة، ئَيمة لة م
بؤ كتاب كراوةتـةوة، بـؤ ئـةوةي ئـةو مةصـاديرة عليميانـة كـة ثَيويسـنت و تـازةن، ضـونكة لـة مةكتةبـةكان             
هةمووي كؤن بوون، بؤ ئةوةي تازةيان بكةينةوة، هةر لة ثَيشانطاي مـانطي ضـوار بـة سوثاسـي سـةرؤكايةتي      

سَي مليؤن و تةقريبةن نيو دؤالري تةخصيص كرد بؤ كِريين كتاب، ئةو ثَيشانطايانةي  ئةجنومةني وةزيران
ثَيشووش ئةوانةش هةر ثارةيان بؤ تةخصيص كرابوو، بؤ ئةجهيزةو خمتةبةرات، ئَيمة ئَيسـتا ثَيشـانطايةكي   

كايةتي شــةريكةي عالــةمي بةشــداري كــردووة، بــة سوثاســةوة ســةرؤ ( 12)نَيودةوَلــةتيمان كردؤتــةوة لَيــرة 
ئةجنومةني وةزيران ثازدة مليؤن دؤالري تةخصيص كردووة، ئَيستا ثَيشانطايةكة هةية بؤ كِريين ئةجهيزةو 
خمتةبةرات بةشَيوةيةكي مونافةسة، بؤ ئةوةي كةموكوِري ئةجهيزةمشان ئةوة نةبَيت، مةكتةباتيشمان ثالن 

 .هةية بيكةينة مةكتةباتي ئةليكرتؤني
ةيــة الث تــؤث و شــس واي هــةبَيت، زؤربــةي مامؤســتايان تــاكو ئَيســتا ســةبورةو  مامؤســتا ثَيويســس بــةوة ه

بيدةينة مامؤستا بة قست بة ساَلَيك و نيو ( itcs)تةباشري بةكار دةهَينَيت، ئَيمة ئيتييتاقَيكمان كرد لةطةَل 
ؤ قوتابي دؤالري بدةن، مامؤستايةكة موحازةراتي خؤي بةو شَيوةيةي من عةرزي دةكةم ب( 12)هةر مانطَي 

و خوَيندكار عةرزي بكات، ئةو موحازةرةي بة تةباشريو سةبوورة ئيختيصاصي عيلمي بة ماوةي هةفتةيةك 
دةطوترَيتةوة، ئةو موحازةرةية بة يةك سةعات دةيَلَيتةوة، جطة لـةوةي شـتَيكي زؤر طـرنط هةيـة، شـَيوازي      

ةعليمي فَير دةبَيت، ئَيمة ئةوة طرنطة دةرس طوتنةوة، يةعين شَيوازي تةدريس دةبَيتة تةعليم، تةريقةي ت
بـة المانــةوة لــة خوَينــدني بــااَل، كــة فةلســةفةي طرنطــي ئَيمةيــة لــة خوَينــدني بــااَل، ضــؤن وانــة وتنــةوة لــة  
تةريقةي تةدريس بيكةينـة فَيركـردن طـرنط نييـة شـَيوازةكة، تـؤ دةبَيـت عليمةكـة فَيـري خـةَلك بكـةيت،            

ةفسيلي، ئةوة هةنطاومان بؤ ئةليكرتؤن كردني هةموو دامودةزطاكـاني  تةبعةن ئةوة هةموو شس تَيداية بة ت
داناوة شَيوةيةكي بة سيستةمي دةمانةوَيت وةزارةت بكةينة وةزارةتَيكي ئةليكرتؤني بؤ وةرطرتين قوتـابي و  
مامؤستاو كارمةند و هةموو شـتَيك لـة سـةرةتاوة تـا كؤتـايي لةطـةَل يـةكيش رةبـت دةكرَيـت شـةريكةيةكي           

جاميعةيان كردؤتة ئةليكرتؤني، ئَيمة ( 1622)ي هةية، ئَيستا لة طيتتوطؤ داينة لةطةَلي، تاكو ئَيستا ئةمريك
موحاوةلة دةكةين لة داهاتوودا، هةروةها ئَيمة سةنتةرَيكي طرنطمان لة وةزارةت دامةزراندووة، بـؤ داتـابَيز،   

 .بنكةي زانياري
ئـةوةي باسـم كـرد ئـةو كؤنيترانسـة نَيودةوَلةتيـة ئةطـةر         هةنطاونان بؤ بةستين كؤنيترانسـَيكي نَيودةوَلـةتي،  

تةوةرةكان سةير بكةيت، هةموو ئةو تةوةرانةن كة لة سرتاتيجيةتي ئَيمة دانراوة، بؤ ئةوةي ئةو بـةحس و  
توَيذينةوانــةي كــة زانكؤيــةكاني دنيــا دةيهَيــنن و ئَيمــة خيــربةي ئــةوان وةربطــرين، كــة ئَيمــة ضــي بكــةين،   

يعاتي مةفتوح لة بةريتانيا هةية سـي سـاَلة، ئايـا سـلبياتي ضـية، ئيجابيـاتي ضـية، مـن         مةسةلةن ئَيستا جام
ئَيستا تةبةني بكةم، يان نا، ئةو دَيت توَيذينةوةيةك تةقديم دةكات لةسـةر ئاسـس ئـةوةي تةجروبـةي سـي      
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ةيـة لـةنَيوان   ساَلي هةية، شَيوازي تازة، تةكنـةلؤجياي تـازة لـة ئـارا دايـة، ئَيمـة موشـكيلةيةكي طـةورةمان ه        
جيلي كؤن و جيلي تازة، مامؤستا، ئَيسـتاكة منداَلةكـةت لـة تـؤ باشـرت مؤبايـل و كؤميثوتـةر بـةكار دَينَيـت،          
مامؤســتا نازانَيــت وةكــو قوتابيةكــة بــةكاري بَينَيــت، لةبــةر ئــةوة ئَيمــة كؤميثوتــةر و الث تؤ ــان تــةوزيع   

ت بؤ وانة طوتنـةوة، ثـَيش ئـةوةي تـةوزيعي سـةر      كردووة، تاكو مامؤستايةكة سةقافةي كؤميثوتةر وةربطرَي
خوَيندكار و قوتابي بكةين، ضونكة ئةو مةشروعة بؤ قوتابي دانرابوو، بةاَلم ئَيمة مامؤستامان ثَيش خسـت  
بة ساَلَيك طومتان با ئـةو زيـاتر مـةعلوماتي هـةبَيت، ئَيسـتا يةكـةم هـةنطاو ئيـدارةي جاميعـةي حةديسـةي           

( 152)، ئةوة هةمووي خيرباتي دنيا دَيت، (بناء مناهج طرائق التدريس احلديثة( )البشرية موارد)كةفوئة 
تقدويم كفداءة اهليئدة التدريسدية،     )بةحس ئَيستا لةبةر دةستمان داية، لة جاميعاتي دنيـا ثَيشـكةمشان كـراوة    

( عـة واتتمـع  اجلام)، ئَيمة يةك نيزامي كؤني هي ساَلةكاني حةفتايـة  (انظمة الدراسات العليا والبحث العلمي
دةوري زانكؤ ضية لة كؤمةَل، ئَيمة بةِرَيوةبةرايةتيةكمان لة وةزارةت تةشكيل كـردووة، موديرَيكمـان دانـاوة    

( انواع التعليم املختليتة)دةبَيت رؤَلي زانكؤ بةشَيوةيةكي سرتاتيجيةتي بؤ دانَي، لةمةوال ض دةبَيت لة كؤمةَل، 
ةفتوحة، ئةوة عةن بوعدة، يـةعين ئةمانـة كـة ديراسـةمتان كـرد،      جؤرةكاني خوَيندن، ئةوة ئةهلية، ئةوة م

ــانت       ــةناوي س ــةك ب ــةوةك زانكؤي ــن، ن ــار دةدةي ــا بِري ــي، ئينج ــةَلمان زان ــس كؤم ــي، ثَيداويس ــان زان ئيجابيامت
ــت           ــةرارت دابَي ــؤت ق ــرتاتيجيةتي خ ــالن و س ــة ث ــؤ ل ــةوة ت ــَيش ئ ــةوةو، ث ــت بكات ــةيري بَي ــتس و غ كليمَين

ا ئـةوة ئةطـةر نـةكرَيت، ئَيسـتا خةريكـة شـتةكان دةبَيتـة موئةسةسـاتي، جـا ئـةوة           بةشَيوةيةكي ئاسـايي، جـ  
طرنطة ئَيمة بةشَيوةي ثالن ئيش بكةين، ضاالكيةكاني تري خوَيندني بـااَل، بـةس دةمـةوَيت ئةوةنـدة بَلـَيم،      

ةوةي زيـاتر  ئَيمة تاكو ئَيستا ئةطةر سةير بكةن خةَلكمان ناردؤتة دةرةوة بؤ ئيختيصاصة دةطمةنةكان، بؤ ئ
كـةس زيـاتر خــةَلك بـؤ ماسـتةر و دكتــؤرا رؤيشـتووة، خؤمشـان لــة نـاوةوة ماسـتةرو دكتؤرامــان         ( 152)لـة  

وةرمـانطرتووة، ئةمسـاَليش بةرنامةكـة     0222و  0226كةس لة ساَلي خوَيندني ( 613)كردؤتةوة، ئَيستا 
ةعاتي مامؤســتا كــة دةرســي بةردةوامــة، بــؤ ئــةوةي ئــةو كةموكوِريــةي مامؤســتا هةيــة ثــِري بكةينــةوة، ســ  

دةَلَيتةوة كةمي بكةينةوة، مامؤستا هةية سي، ضل سةعات دةرس دةَلَيتةوة، باوةِر بكةم من ثارةكة قائيمةي 
مامؤستايان داوا كرد هي سةعاتي ئيزايف مامؤستايان، مامؤستا هةية نووسيوويةتي سةد سـةعاتي ئيـزايف لـة    

كرَيت، كةي تةفةروغ دةكات، كةي سةعاتي مةكتةبي بؤ قوتابي هةفتةيةكدا ، يةعين ئةوة دةبَيت تةحديد ب
و خوَيندكار دابـني دةكـات، مامؤسـتا نابَيـت لـة دة، دوازدة سـةعات بـةهيض شـَيوةيةك لـة هةفتةيـةك زيـاتر            
دةرس بَلَيتةوة، بؤية توَيذينةوةي زانسس دةبَيت حـةقي تةلةبـة بـدات و ئـةو شـتانة بكـات، ئَيمـة هـةمووي         

 .انةيةنخةريكي ئةو شت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاس كاك دكتؤر ئيدريس وةزيري خوَيندني بااَل بؤ ئةو هةموو شةرحةي، من بة حةقيقةت دةستخؤشـي  
لـــة خـــؤي و لـــة هـــةموو وةزارةتةكـــة دةكـــةم، بةشـــَيوةيةكي وا لَيثرســـراوانيان لةطـــةَلمان لَيـــرة بةشـــدارن 

كؤيةكانيش دةكةم، دةتوامن بَلَيم ئةو وةزارةتة يةكَيكة لـة  بةخَيرهاتنيان دةكةم، هةروةها دةستخؤشي لة زان
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ــةكطرتوو و توانيويــةتي           ــي كابينــةي ي ــيعالن كردن ــةند مانطــةي ئ ــاَل و ض ــس لــةو س ــةكاني بةِراس وةزارةت
بةشَيوةيةكي باش كارةكاني خؤي ئةجنام بداتن و دامودةزطايةكاني هةردوو ئيدارة رَيك خبات، ئومَيد دةكةم 

ــةر ــةيان س ــدن و     بةرنام ــااَلو خوَين ــدني ب ــي خوَين ــؤ خزمــةت كردن ــَينت، ب ــَيش بض ــاتر بــةرةو ث كةوَينت و زي
كؤمةَلطاي كوردسـتان بةطشـس، داوا دةكـةين ئـةو راثؤرتـة بدرَيتـة ليذنـةي ثـةروةردة بـؤ ئـةوةي ئـةوانيش            

بيـةوَيت   ديراسةتي بكةن، هةر ئةندامَيكيش ئةطةر وةزير موافيق بَينت بيانداتَي، هةر ئةندامَيكيش ئةطـةر 
كــؤثي بكــات لــة ليذنةكــة وةريبطــرَينت، جــةنابي وةزيــر وةاَلمــي ثرســيارةكاني دايــةوة، دةكــرَينت يــةك جــار  
ليذنةي ثةروةردة تةعقيب بكاتن، ثَيم واية لة ثرسياري يةكةم كة جوابي دايةوة دةَلَيـت ناعةدالـةتي نييـة،    

منوونـة بـدةن، ئـةو دةَلَيـت هـيض فـةرق و        لة جوابةكة ئةطةر تةعقيبتان هةية داواي منوونةي كرد، دةبَيـت 
جياوازي نةكراوة لة وةرطرتين قوتابي و خوَيندكار، ئةطةر وا نييـة تـةعقيبتان كـرد منوونـة ثيشـان بـدةن،       
ثرسياري دووةمي باسي كرد ياسايةكة ئامادةي دةكـةن لـة مـانطي نـؤوة، ئةطـةر دواش كـةوتوون باسـي كـرد         

بِريـارةي ثةرلـةمان، لـة مةسـةلةي زانكـؤي كؤيـة وةاَلمـي دايـةوة،          هؤيةكةي، ئيشةكةي لةبةر رؤشنايي ئـةو 
رةئــي خؤشــي دةربــِري دةربــارةي زانكــؤي ســانت كليمَينــتس، باســي رييتؤرمةكانيشــي كــرد، جــا ئةطــةر ئَيــوة 
ليذنةي ثةروةردة تةعقيبتان هةية لة بـةيين خؤتـان ئيتييتـاق بكـةن يـةك جـار لةسـةر هـةر مةوزوعَيكـدا،          

 .هةية نازناز خان تةعقيبت
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو سةرؤكايةتي ليذنة ئةو ثرسيارانةو ئةو بابةتة رةئيسيانة بوو، كة جةنابيان توانيان بةو ماوةية 

ي كورتة تا رادةيةك وةاَلمـي ئـةم ثرسـيارانة بدةنـةوة، دةستخؤشـيان لـَي دةكـةين، بَيطومـان كـارو ضـاالكيةك          
زؤريان نواندووة، بةاَلم ئَيستا ئةنداماني ثةرلةمان و ئةنداماني ليذنة ثرسياري البةاليان هةية، ثَيمان باشة 

 .ماوةيةكي كورت هةبَيت، بؤ ئةوةي وةاَلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

  اماني ثةرلـةمان بكـةين ثرسـيار بكـةن،    ئةوةي دةزامن، نازناز خان فةرموو، بةاَلم ثَيش ئةوةي داوا لة ئةنـد 
ئوســوَلي نيزامــي داخيلــي وايــة ليذنــة راثــؤرتي هةيــة، بؤتــان هةيــة تــةعقييب بكــةن، ئَيمــةش دةَلــَيني ئــةو  
تةعقيبةتان هةية، يان نا، ليذنةي ثةروةردة تةعقييب هةية، يان نـا، ئةطـةر تـةعقييب نييـة، كـَي ثرسـياري       

 هةبَيت لةسةر وةاَلمي وةزير، تةعقيبتان هةية؟ هةية، يةك جار بؤتان هةية تةعقيبتان
 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَيطومان ئَيمة ضاوةِروان دةبني تةعديل كردني ياسايةكة بـةالي ئَيمـةوة زؤر طرنطـةو لـة ئةولةويـةت دايـة،       

كرد، كة لة سـةرةتاي مـانطي نـؤ تةقـدميي      ضاوةِرواني ئةو ثرؤذة ياسايةيةن كة دكتؤر ئيدريس ئَيستا باسي
 .ثةرلةمان دةكرَيت، ئةوة تةنها شتَيك هةية ئَيمة ضاوةِروان دةبني
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .باشة سوثاس، فةرموو كاك دكتؤر ئيدريس

 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاستان دةكةم، ديارة لة بيست كةس زياتر ثرسياري هةية، ئةطةر رَيطاتان بةمن دابوايـة راثؤرتةكـةم بـة    
تةفسيلي باس كردبواية، ئةوةندة ثرسيار نةدةكرا، ئةوة يةك، لة رووي عةدالةتةوة، عةدالـةت نييـة وةقـس    

َيـنج سـةعاتي تـريش لـة خزمـةتي      منتان نةهَيشت هةر لة ثشتةوة دةَلَين وةقت تةواو بـوو، مـن ئامادةمـة ث   
 .جةنابتان دامب ئةوة يةك

راثؤرتةكةي من بؤ مةعلوماتتان مومكينة نؤهةت الثةرة بَيت، ئةوة بةس روئوس ئةقالمة، دوو سـةد  / دوو
وةرةقةي تر قسةم ثَيية، يـةعين لـةو راثؤرتـة مـن بـةس روئـوس ئـةقالمم نووسـيووة، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر            

بةيانيةوة بَيت بؤ سةعات دووي ثاش نيوةِرؤ، من ثَيم خؤشة ثَينج سةعامت بؤ  جةلسةيةكي تايبةت لة نؤي
 .تةخصيص بكةن، نةوةك وةكو ئةجمارة بة نيو سةعات بةِرَيم بكةن، جا ئةوة داواكاري منة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يشت ضةند باسي بكةيت كاك دكتؤر بؤ تةوزيح، ئةوةلةن ئةو جةلسةية بؤ طيتتوطؤي ثرسيارة، قسةي جةناب

 .رزطارت نابَيت لة ثرسيارةكان، لةبةر ئةوة ثرسيار هةر دةكرَينت، كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثالني وةزارةتةكـةي ضـية بـة ثةسـند كردنـي سيسـتةمي       / من دوو ثرسيارم هةية لة جةنابي وةزير، يةكةم

ي بؤ زانكؤيةكاني كوردستان، يةكةم هةنطاوي سةرؤك كؤماري تازةي فةرةنسا ئةوة بـوو كـةوا ثـاش    ئؤتؤنؤم
ئةوةي هاتة سةر حوكم قانوني ئؤتؤنؤمي بؤ زانكؤيةكاني فةرةنسا ثةسـند كـرد، ئـةوة بنةمايـة بـؤ ئـةوةي       

 .دةنئةو زانكؤيانة بتوانن لة ضوارضَيوةي ئةو ئؤتؤنؤمية هةوَلي ثَيشخستين زانكؤيةكان ب
وةكو قـانون ناسـَيك، وةكـو مامؤسـتاي زانكـؤ ثَيشـرت لـة كؤليـذي ياسـا، دةبيـنني ئَيسـتا لـة             / ثرسياري دووةم

كوردستاندا دة كؤليذي قانون هةية، بةاَلم من لةو باوةِرة دام ئاسس خوَيندنيان لةو رَيزة نيية، يـةعين ئايـا   
م بكرَيتـةوة، ضـونكة ذمـارةي دةرضـووان طـةلَيك      ثالنَيكيان هةية، بؤ ئةوةي كةوا ذمارةي ئـةو كؤليذانـة كـة   

شـةوة  1110زؤرن و ئاسس خوَيندني زانستيان زؤر زؤر كةمة، ئةوة وابزامن كارَيكي طرنطة، ئَيمة لـة سـاَلي   
لةطةَل ئةوةدا نةبووين كؤليذي ئَيواران بكرَيتةوة، بةاَلم ماشائةَلاَل بةوةي كةركووكةوة بؤتة هؤي ئةوةي دة 

 .ن هةية لة هةموو زانكؤيةكاني كوردستاندا، سوثاستان دةكةمكؤليذي قانومنا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح فةرموو
 :رمضان غيتور ناصح.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جـةنابي وةزيـر باسـي ئـةوةي كـرد كـة عبـور لـة ثـار سـاَلةوة نـةماوة، مـن سـةرباري ئـةوةي كـةوا ئةنـدامي                 

اران وةكو وانةبَيذ لة كؤليذي زانستة رامياريةكان دةرس دةَلَيمةوة، ضةندين ساَليش لـة ياسـا   ثةرلةمامن، ئَيو
دةرسم دةوتةوة، ئةمساَليش بؤ ئاطاداري عبور هةية، ضونكة قوتابيم هةبووة لة بابةتةكةي من ئيمتيحـاني  

 . داوةتةوة هي ثار ساَل، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو سوثاس، كوَيستان خان

 
 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةر خاَلي يةكةمي راثؤرتةكةي ليذنـةي ثـةروةردة ثرسـيارَيكم هةيـة، ديـارة جـةنابي وةزيـر وةاَلمـي         
 دايةوة لةم ساَلة ئةوةندة هينة كراوة، ئةوةي مـن ئاطـام لـَي بَيـت لـة مـاوةي ئـةو ثـازدة سـاَلة زؤر ماسـتةرو          

دكتؤرا وةرطرياوة، مةرج و رَينماييةكاني زانسس تيا نيية، هةندَيكي زؤر تةسـكيةي حزبـي دةوري بينيـوةو،    
ي هةيـة ماسـتةري وةرطرتـووة، ئَيسـتا تةلةبـةي دكتؤرايـة، مـن        (51)من خؤم خوَيندكار دةناسم لـة كوليـة   

تانــة دابضــَيتةوة، بةتايبــةتي بــة ثرســيارةكةم ئةوةيــة ئايــا وةزارةت ناتوانَيــت ليذنةيــةك دابنَيــت بــةو حاَلة 
رَينمايي و مةرجة زانستيةكان و، بةتايبةتي دةرةجـةي كوليـات، ئةمـة راسـتة ناتوانرَيـت شـةهادةكةيان لـَي        
وةربطريَيتةوة، بةاَلم  مايف ئةوةيان لَي وةربطريَيت كة نـةتوانن لـة زانكؤيـةكان دةرس بَلَينـةوةو كـاري تريـان       

ئةوانة زياتر لة مرؤظايةتيةكان ماستةرو دكتـؤرا وةرطـرياوة،   / م هةية، يةكةمثَي بسثَيرَيت، من دوو تةوزحي
كة ئةزمة دروست ناكات لة وانة طوتنةوة، ئةمة لة ثزيشكي نـةكراوة، لـة ئةنـدازياري نـةكراوة، لـة كوليـةي       

 .علوم نةكراوة، زياتر لة لوغات كراوةو لة ئاداب كراوة، لةبةر ئةوة ئةزمة دروست ناكات
ن رةئيم واية بة دةورةو بة ناردنة دةرةوة، ئةمانة ئاسس زانستيان بةرز نابَيتةوة، ئةمةش هؤكارة م/ دووةم

بؤ ئةوةي كة ئاسس زانسس خوَيندكاراني ئَيمة زؤر دابةزيوة، ئةطـةر بكرَيـت ئةمـة ئيشـي ثـَي بكرَيـت، زؤر       
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد صاَلح فةرموو سوثاس، تكاية ئيلتيزام بة وةقت بكةن،

 :بةِرَيز حممد صاحل امساعيل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت كؤليذةكان مـن ثشـتطريي لـة دكتـؤر نـوري دةكـةم، بةحةقيقـةت تـةعقيب و ئـةو شـوَينانةي كـة            
بةت بةشَيوةيةكي ياسايي وةرنةطرياون، وةكو نازناز خانيش وتـي، حةقـة ئيعتيبـارَيكي بـؤ دابنرَيـت، بةنيسـ      

جاميعــةي تةكنــةلؤجي ئــةو خةَلكــةي كــة بةحةقيقــةت مانــدوو بــووة، هةَلبةتــة وةزارةت بــؤي هةيــة بــريو  
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بؤضووني خؤي لةسةر ئةو زانكؤية هةبَيت، بةاَلم بة هةر شَيوةيةك ناكرَيت مةسةلةن سةد كـةس مةغـدور   
حةقيقـةت جـةنابي وةزيـر    بكرَيت، بؤية دةكرَيت ضارةسةرَيكيان بؤ بدؤزرَيتةوة، بؤيـة مـن داوا دةكـةم بـة     

لةطةَل سةرؤكي زانكؤيةكاني تر ضارةسةرَيكيان بؤ بدؤزَيتةوة، بؤ ئةوةي ئةو خةَلكة مةغـدور نـةبَينت، زؤر   
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك زانا فةرموو

 

 

 
 (:زانا)خضر بةِرَيز قادر سعيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئايـا هـيض ديراسـةتَيكي عيلميتـان كـردووة،      / ستةي جةنابي وةزير دةكةم، يـةكَيكيان منيش سَي ثرسيار ئارا

ديراسةيةكي عيلمي بَي اليةنة لةسةر كاريطةري تَيكةاَلوي كوِر و كـض لةسـةر ئاسـس زانسـتيدا، هةنـدَيك لـة       
 .واَلتةكان ئَيستا طةِراونةتةوة سةر ئةو سيستةمةي كة لَيكيان جيا بكةنةوة

يدو سةرؤك بةشانةي كة بة كةفائةتي خؤيان نةبوونة عةميدو سةرؤك بةش، بةرنامـةتان  ئةو عةم/ دووةم
 .هةية بؤ دةستكاري كردن و طؤِرينيان، كة ئةوانيش فاكتةرَيك بووينة كة ئاسس زانكؤ دابةزيووة

 بةرنامةتان ضية بؤ زةي موةحـةد لـة كوليـةكان، كـة تـا ئَيسـتا بؤتـة شـوَيين منـايش كردنـي جـل و           / سَييةم
 .بةرط و مؤديل، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كةذاَل خان فةرموو

 :بةِرَيز كذاَل جميد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

منيش دوو ثرسيارم هةية ئاراستةي جةنابي وةزيري دةكةم، ئايا تا ضـةند كارتـان كـردووة بـؤ ئةجنامـداني      
نكؤيةكان، بؤ منوونة سةرؤكي زانكـؤ و سـةرؤكي بةشـةكان و راطرةكـان،     هةَلبذاردني ثؤستةكان و سةرؤكي زا

ماوةي شازدة ساَلة هةر دةبينني، ئةوانة هةروةكو خؤي دادةنرَين و بةشَيوازة كؤنةكانة، ئايا بري لة شـَيوازي  
 .تازة كراوةتةوة، بؤ داناني ئةو ثؤستانة

ؤيةكان كـة بةشـَيوةيةكي بةرضـاو دابـةزيوة، ئايـا      طومان لةوة دانيية كة ئاسس زانسس لة زانك/ دووةميشيان
كارتــان بــؤ ئــةوة كــردووة، بــؤ ضاكســازي لــةو بــوارة، ئايــا خةلةلةكــة قوتابييــة، يــان مامؤســتاية، يــان ئــةو     

 .مةنهةجةية كة دةخوَيندرَيت؟ سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، ظيان خان فةرموو
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 :بةِرَيز ظيان سليمان حاجي بشار
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

ســةبارةت بــة دةوامــي مامؤســتاياني زانكــؤ لــة كؤليذةكانــدا، بةِراســس / مــن ســَي ثرســيارم هةيــة، يةكــةميان
زؤربةي جار مامؤستايةكاني دةبينيت دَين وانةكةيان دةَلَين و دةِرؤن، يةعين هـةر هـيض بوونيـان لـة كؤليـذ      

دةبَيـت ئـةوة ياسـاي ثـَي دروسـت بكرَيـت، كـة سـةعاتي         نيية، جطة لةوةي موحازةرةكةيان دةَلـَين، بةِراسـس   
 .دةواميان لة كؤليذ، هةبوونيان لةوَي دةستنيشان بكرَيت

ةوة، بةاَلم بة فيعلي دةبَيتـة  (1/1)ئةوة ضةند ساَلة بة رةمسي دةوامي كؤليذ و دةوامي خوَيندن لة / دووةم
ئةمساَل ضية، ئةمساَليش ديسان واي لَي دَيت  ، هةندَي جار زياتريش تَيدةثةِرَي، ئايا بةرنامةتان بؤ(1/11)

 .بَيتةوة دةوام( 15/11و  1/11)قؤناغي يةكةمي كؤليذ لة 
سةبارةت بة مةكتةبـةي كؤليـذةكان، وةكـو تةجروبـةي خـؤم لـة كؤليـذ، موشـكيلةيةكي زؤر طـةورة          / سَييةم

ا، نـؤوةت قوتـابي، ئَيمـة    هةية لة سةرضاوةكان، لة كؤليذدا يةك كتَيب هةية لة مةكتةبـةي كؤليـذ بـؤ هةشـت    
باسي ئةوة دةكةين كة مةكتةبةكان بكةينة ئةليكرتؤني، يةك دنيا فةرمانبةريش لة هةر كؤليذَيك هةية كة 
لة بةيانيـةوة لةسـةر كؤمثيوتـةرَيك دانيشـتووة، لةطـةَل رَيـزم، بـةاَلم زؤريـان يـاري لةسـةر كؤمثيوتـةرةكان            

َيت و بةكار نةهَينرَيت، بؤ ئةوةي دةست ثَي بكةين لة هةموو دةكةن، بؤ لة تواناكاني ئةوان كةَلك وةرنةطري
 .كتَيبخانةكان، لة هةر كؤليذَيك كتَيبخانةي هةية بكرَيتة ئةليكرتؤني، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر فوئاد فةرموو

 :امحد حممد بابان فؤاد.د بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ز كـاك دكتـؤر ئيـدريس هـادي دةكـةم، هةرضـةندة لـةو ضـةند تَيبينيـةي هـةمبوو           بةخَير هاتين براي بـةِريَ 
وةاَلمي دامةوة، بةاَلم هةندَيكي تريشي ماوة، لةوانةيـة كـةميان نةكردنـةوةي بـؤردي ثزيشـكي و خوَينـدني       
 بااَل كة كاك دكتؤر ئيدريس ئاطـاي لَييـة، كـة ضـةند سـاَلَيكة هـةوَل دةدرَيـت لـةكاتي كـةرت بـووني هـةردوو           

دا هةوَلَيكي زؤري بؤ درا، بةاَلم تا ئَيستاش نزيكةي هةشتا دكتؤري ئَيمة 0225و  0221ئيدارةكة لة ساَلي 
لة نةخؤشخانةكاني مووسَل و بةغدادا دةخوَينن، هةنـدَيكيان لةبـةر نـةبووني مامؤسـتا لـةو نةخؤشـخانانة،       

لَيماني، لةبـةر ئـةوةي كردنـةوةي    ئَيستا تةنسيب كراونةتةوة بـؤ نةخؤشـخانةكاني خؤمـان لـة هـةولَير و سـ      
 .بؤردي ثزيشكي لة كوردستاندا دةبَيتة هؤي بةرز كردنةوي ئاسس نةخؤشخانةكان و خزمةتطوزاري تيايان

هةنـــدَيك تَيبينـــيم هـــةبوو لـــةبارةي يةكخســـتنةوةي رَينماييـــة زانســـتيةكان لـــةنَيو زانكؤيـــةكاني  / دووةم
انـة بـةرز كردنـةوةي ئاسـس زانسـس و مـةرجي وةرطـرتين        كوردستاندا، كاك دكتؤر هةندَيكي باس كـرد، لةو 

ــةمان و       ــتان و ئ ــةكاني كوردس ــةنَيوان زانكؤي ــدكاران ل ــتنةوةي خوَين ــةكبخرَيت و طواس ــة ي ــااَل ك ــدني ب خوَين
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زانكؤيـــةكاني دةرةوةي كوردســـتان يـــةكبخرَيت و يةكخســـتنةوةي رَينماييـــة داراييـــةكان، وةكـــو دةرماَلـــةي  
 .نيشتةجَي بوون

ئةوةية سيستةمي مَيوانداري لـةنَيوان زانكؤيـةكاني كوردسـتان و عَيـراق مبَينَيـت، بـةاَلم ئةمـة        / رخاَلَيكي ت
ثةيِرةو نةكرَيت لةنَيوان زانكؤيةكاني كوردستان و لةنَيوان كؤليذ و زانكؤ ئةهليةكاني عَيراق و زانكؤيةكاني 

 .كوردستاندا، كة ئةمةيان بَيت بةهؤي نزم بوونةوةي ئاسس خوَيندن
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .كاك غةفور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهر غيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ســةرةتا بــةخَيرهاتين جــةنابي وةزيــر دةكــةم، بةنيســبةت خــاَلي يةكــةمي راثؤرتةكــةي ليذنــةي ثــةروةردة    

كرَيت، ئةو شتة زؤر كؤنة رةط و مةسةلةي نا عةدالةتي، من باوةِر ناكةم بتوانرَيت وا بة ئاساني ضارةسةر ب
ضـووم   1112ريشةي خؤي داكوتاوة، هةر من لةو بوارة تةجروبةي خؤم هةية، شةخصي خؤم كة لة سـاَلي  

ئيمتيحامندا، لة ئيمتيحانةكة دةرضووم بـؤ ماجسـتري خبـوَينم، مامؤسـتاي بـةِرَيز دكتـؤرة شـوكريةش ئاطـاي         
ا، تـا سـَيبةري حـزب زاَل بَيـت لةسـةر دةزطـا حكوميـةكان و        لَيية منيان البرد، دوو خةَلكي تري حزبيان دانـ 

وةزارةتــةكان زةمحةتــة ئــةوة ضارةســةر بكرَيــت، دوو ثرسياريشــم هةيــة لــة جــةنابي وةزيــر، نــاكرَينت ئــةو  
خوَيندطايانةي مةسةلةن لة مةنتيقـةي كةركووكـة، لـة مةنتيقـةي مـةمخورة لةبـةر رةوشـي ئـةمين كـة لـة           

دةطريَيـت بطوازرَينـةوة بـؤ ئَيـرة، ض بةشـَيوازي مَيوانـداري بـَينت، يـان بـة هـةر           زانكؤيةكاني تري عَيراق وةر
شَيوازَيكي تر بَيـت، ئةمسـاَل زؤر هاوكاريشـمان كـرد، لةوانةيـة جـةنابتان ئاطـادارن كاغةزيشـم بـؤ نووسـني،           

 .جةنابتان هيض وةاَلمتان نةبوو بؤ خوَيندطاكاني مةمخور، ئةوة خاَلَيك
واناني ثارضــةكاني تــري كوردســتان، ئةوانــةي كــة لــة ثارضــةكاني تــر دَيــن، تــةنها بــؤ  خوَينــدة/ خــاَلَيكي تــر

بكالؤريؤس دةخوَينن و ئةوانةي كة لَيرة خوَيندن تةواو دةكةن، بواري خوَينديان ثَي بـدرَيت بـؤ ماجسـتَير    
ثـَي بــدرَينت  و دكتـؤراش خبـوَينن، ناكرَيـت ئةوانـةي كـة لـةوَي بكالؤريؤسـيان تـةواو كـردووة، لَيـرة بواريـان            

 .دكتؤراو ماجستَيريان ثَي تةواو بكةن، وةكو ثرسيار، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك هيوا فةرموو
 :بةِرَيز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةخَيرهاتين وةزير دةكةم، لةِراستيدا خاَلةكان باس كران، بةس مـن هـةر تةئكيـد دةكةمـةوة، حةقيقـةتَيك     

هةية ئةمِرؤ لة كوردستان ثَيوةي طرفتار بـووة، كـة بؤتـة هـؤي ئـةوةي دابـةزيين ئاسـس زانسـس و دَلخـؤش          
نةبووني قوتابيان بة بِروانامةكانيان، بـة ثلـةي يةكـةم دةطةِرَيتـةوة بـؤ خـاَلي دةسـت تَيـوةرداني حزبـي لـة           
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كو جةنابي وةزيـر ئامـاذةي ثـَي كـرد     حةرةمي زانكؤ، ئَيمة ثَيويستة لةو قؤناغةو لة قؤناغي داهاتووشدا، وة
رَيز بطرين لةو حةرةمة، رَيز بطرين لة ثسثؤر و قوتابيامنان دَلخؤش بن بـة بِروانامـةكانيان، بؤيـة مـن داوا     

 .دةكةم بة جددي كار بكرَيت بؤ بة كؤتايي هَيناني دةست تَيوةرداني حزب لة حةرةمي زانكؤ
ي قوتابيامنان، بةداخةوة هةست دةكرَيـت كـة قوتابيامنـان بـةرةو     اليةني ئةخاَلقي و ثَيطةياندن/ خاَلَيكي تر

بَي هودةطةرييةك دةِرؤن، ثَيويستة لـة ئاسـس زانكـؤ طرنطيـةك بـدرَيت بـةوة، وةزيـر و وةزارةت لـة خـةمي          
ئةوانةدا بن، ضونكة ئةخاَلق و قيةم و بةهاكان لةطةَل زانست و ثسثؤِريدا ثَيويستة دوو باَل بن، كة قوتـابي  

 .يستة لة داهاتوو بتوانن لةناو كؤمةَلطادا دةور ببينَيتثَيو
ــر  ــاَلَيكي تـ ــةتي     / خـ ــدات، بةتايبـ ــةدةني بـ ــةي مـ ــاني كؤمةَلطـ ــة رَيكخراوةكـ ــي بـ ــة وةزارةت طرنطـ داوام وايـ

ــة        ــت ل ــوود وةربطرَي ــةَليان، س ــات لةط ــيق بك ــةبَينت تةنس ــةكي ه ــان و الوان، بةرنامةي ــاني قوتابي رَيكخراوةك
 .سوثاسئةزموون و ثسثؤِريان، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، بةس من تـةعليقَيكم هةيـة لةسـةر قسـةكانت، جـةنابي وةزيـر و وةزارةت مةسـئوول نينـة لـة          
حزبايةتي ناو زانكؤ، جةنابتان ئةندامن لـة مةكتـةبي سياسـي دةتـوانن ئـةو مةوزوعـة لـةوَي بـاس بكـةن و          

 .بة حزبةكةي خؤشتانةوة، كاك عومسان فةرمووقةرارَيكي حزبي وةربطرن، كة كةس تةدةخول نةكات 
 :امحد محد امني عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثرسيارم لة بةِرَيز دكتؤر ئيدريس هادي هةية، دةربارةي رييتؤرم لة وةزارةتةكةيدا، بةتايبةتي بؤ وةرطرتين 

م وةرطــرتن ضــية، ئاليــةتي وةرطــرتين فــؤرمي خوَينــدني بــااَل، بــؤ وةرطــرتين خوَينــدني بــااَل ئاليــةتي رييتــؤر
قوتابي، زؤر قوتابي هةية، كة كاك غةفور خؤي بة يةكَيك لةو قوتابيانة كَيشاندووة، منيش خؤم تةزحيةي 
ئةو حاَلةتةم، ئَيستا منوونةيةكم هةيـة ئـةوة دكتـؤرة شـوكرية مامؤسـتاي هـةردووكمان بـووة، منوونةيـةكم         

م، دةمةوَيت روو لة جةنابي وةزير بكـةم، قوتابيـةك كـة خـؤي بـة      هةية من لةبةر ئةوةي لة رانية دادةنيش
مةغدور دةزانَيت، بؤ ئةو مةغدوريةتة ثـةنا بةرَيتـة بـةر كـوَي، ئـةو قوتابيـة كاتَيـك لـة عةشـرة ئـةوائيلي           

تةخـةروجي كـردووةو لـة سـاَلي      1111كوليةي هةندةسة بووةو دووةمـي بةشـةكةي خـؤي بـووة، لـة سـاَلي       
ك وةكو عةودال و ثةروانةي دةوري عـيلم و ضـراي زانسـت هـةوَل دةدات وةرطريَيـت لـة       ، هةموو ساَلَي1111

ةوة 1111ةوة تـاكو ئَيسـتا، هـةر جَيطايـةك كـة ثـةناي بـؤ بـردووة، لـة سـاَلي           1111خوَيندني بااَل لة ساَلي 
ي سياسـي  فؤرمي وةرطرتين خوَيندني بااَلي وةرطرتووة، ئَيستا ئـةو قوتابيـة ثَيـي وايـة كـة ثشـت و ثةنايـةك       

نةبَيت وةرناطريَيت، ئةطةرنا خوَيندكةي، شةهادةكةي لة عةشرة ئةوائيل لـة كوليـةي هةندةسـة لـة زانكـؤي      
سةاَلحةدين، دووةمـي بةشـةكةي خـؤي بـووة لـة ميكانيـك، ئـةو قوتابيـة ثرسـيار دةكـات، مةلةفةكةشـي لـة             

منة، ئةو مةغدوريةتيةي خؤي  سةرؤكايةتي ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بااَل هةية، نوسخةيةكيش لة الي
 .ثةنا بةرَيتة كوَي، داوا لة جةنابي وةزير دةكةم وةاَلمم بداتةوةو زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاس، صةبرية خان فةرموو
 :بةِرَيز صربية غيتار امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يدا ئـةوة طرفـت دةكاتـة نـاو تاكـةكاني كؤمـةَلطاي       ثرسياري من يةكَيكيان سـةبارةت بـة تةمةنـة، كـة لةِراسـت     

كوردستاني، كة دةيانةوَيت لة تةمةنَيك دةست بة خوَيندن بكةن، بةاَلم سـةير دةكـةيت حـدودي ضـل سـاَلي      
بؤ دياري كردووة، ئيرت مةودا لةبةردةمي دادةخرَيت، كة ئةمةش وا دةزانني ض لةوةدا نييـة كؤتـايي بَينَيـت    

 .اسس ئينسان قابيلياتي لَيهاتةكاني بةردةوام دةبنوةكو واَلتاني تر، بةِر
سةبارةت بة جاميعـةي سـانت كليمنتـة، يـةعين بةِراسـس جَيـي داخـة جاميعةيـةك ضـوار سـاَل لـةم            / دووةم

كوردستانة ئيش دةكات، قوتابي ضواري هةيةو دةيان و سةدان قوتابي ماستةرو ئةمانةي تةخةروج كردووة، 
ةر ثاساوَيك و ئيدارةيية، هةر مةبةستَيكي تـرة، ئَيسـتا بَلـَين ناِرةمسييـة، وابـزامن      دواي ضوار ساَل ئيرت بة ه

 .ثرسياري يةكةم رووبةِرووي دةزطاي حكومي دةبَيتةوة، دةبواية لة وةخس خؤيدا مامةلةي لةطةَل بكرداية
ــيش ــد       / دووةم ــي خوَين ــةنَيوان وةزارةت ــةرم ل ــي ط ــةو نيزاعَيك ــانطي دووةوة موناقةش ــة م ــتا ل ــااَلو ئَيس ني ب

جاميعةكة هةية، تاكو ئَيستا يـةكال نةبؤتـةوة، تةبعـةن تـاكو ئَيسـتا ئؤفيسـةكانيان ئـيش دةكـةن، بـةردةوام          
ــريي      ــةق وايــة مةس ــت، ح ــان وةردةطرَي ــات و مةنهــةجي خؤي ــؤيان دةك ــة ( 0522)تةلةبــة هاتوض ــابي ك قوت

و كؤمةَلـة كَيشـةوةيةكي   هةمووي مةحرومةكاني ناو كوردستانن، نيسبةيةكي زؤري بةهؤي وةزعـي سياسـي   
تر نةيانتوانيوة بةرةكةتي ئةو خوَيندنةي كة خةَلكاني تر بةريكةوتووة بةريانكـةوَيت، بؤيـة بـة زووتـرين     
كات ثَيويستة ئةو مةسةلةية يةكال بكرَيتةوةو تةعويزي حـةقيقي مةعنـةوي بـؤ قوتابيـاني ئـةو جاميعيـة       

 .بطةِرَيتةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ين خان فةرمووشري
 :بةِرَيز شريين عبدالرمحن دينؤ

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةسةر ئاخافتيَن من ثرت ذي صربية خـان ئيشـارةتي ثَيـدا بةنيسـبةتي جاميعـةي سـانت كليمنـت، مـن بـةس          
ثرســيارةكا هةيــة نيســبةتي زاخــؤ جاميعــة لَيهاتيــة ئاظــة كــرن، هةتانوكــة بــةس بيناياتــة، نــة قوتــابي، نــة    

 .تا، نة ئةظة ساَلة سيية مةبةست تةوزحيةكَي جةنابَي وةزيرَي بدات، زؤر سوثاسمامؤس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤرة شوكرية
 :شكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي كـةوا دةيـةوَيت   من ثرسيارَيكم لة بةِرَيز دكتؤر ئيـدريس هةيـة، بةِراسـس يةكَيكـة لـةو وةزيـرة ضـاالكانة       

بةثَيي بةرنامـة كـار بكـات، لـة زؤر شـتيدا داوا دةكـات، ئةطـةر هـةر كةسـَي بؤضـووني هةيـة بـة شـةفافيةت              
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لةطةَليدا قسة بكات، من ثرسيارَيكم هةية، ئايا ديراسةي هةندَي كوليةتان كردووة، كة نيسبةتي نـةجاحيان  
ةوعيـةتي ثرسـياري مامؤسـتايةكانة، يـان نـزم      ة، ليذنةي قسميش حاير ماون هؤكارةكةي ضية؟ ئايا ن%5لة 

بوونــةوةي ئاســس خوَينــدني قوتابيةكانــة، ئايــا ثرســيارتان كــردووة، بــةِرَيزت كــة دةَلَيــت عبــور نامَينَيــت،    
بَينَيت طونـاح نييـة لـة دةرسـَيكدا كـة      ( 11تا  11)قوتابياني كؤليذي هةندةسة، قوتابياني توبيية بتوانَيت 

س عبوري هةية فةسل بكرَيت، من ئةوةي بة غةدرَيكي زؤر زؤر طـةورةي دةزامن  عبوري هةية، يان دوو دةر
دةربارةي ئةو قوتابيانة، كة خؤم ئَيستاكة كضةكةم لة ثـؤَلي سـَيية لـة دةرسـَيكي عبـور طةِراوةتـةوة هـةموو        

رةجـة  ختواتةكاني راستة نةتيجةكةي غةَلةتة، دةَلَيت من لةسةر ختوات دةرةجة دانانَيم لةسةر نةتيجـة دة 
 دادةنَيم، ئةمة غةدرَيكي طةورة نيية؟

بةِرَيزت ضوويتة ناو كؤليذي هةندةسة لة قوتابيـةكت ثرسـيووة ثرسـيارةكان ضـؤنة، ئايـا مامؤسـتا       / دووش
حةوت ثرسياري طةورةو دوورو درَيذ دَينَيتةوة، وةختةكةيان بةشي نـةكردووة، بـة سـةعاتَيك نـةيانتوانيوة     

تان لـةوةتان ثَيضـاوةتةوة، ئايـا دةوري دةسـةاَلت و ئيـدارةي نـاو كؤليـذةكان        دوو ثرسيار حـةل بكـةن، بـةِرَيز   
قوتــابي يــةكَيك لــةو قوتابيانــة بــرازاي كــاك عــةدنان موفتيــة ( 112)ضــية؟ هــةموو ســاَلَيك لــة كؤليــذةكان 

ســةرؤكي ثةرلــةمان، كــة ماوةتــةوة، ئــةوة منوونةيــةكي راســت و دروســت منــداَلي خؤمــة، ئةمانــة هــةمووي   
قوتابي مبَينَيتةوة، من ئةوةي بة كوفر دادةنَيم، مـن داوام كـرد   ( 112)لة ثؤلَيكدا، لة دوو ثؤلدا  ماونةتةوة

ليذنةي ثةروةردة بَيت لةطةَلم بضـينة كؤليـذي هةندةسـة، طـومت بـةِرَيز سـةرؤكي ليذنـة مـن نـاتوامن بـِرؤم،           
ِرؤ بةِرَيزت هاتؤيتة بةردةممان، ضونكة كضةكةم لةوَيية، دوايَي تةفسرياتي ناشريين بؤ من دةكةن، باشة ئةم

يــةعين ئَيســتا مــن لــة دَلةِراوكَييــةكي زؤر زؤر نــاخؤش دةذيــم، كضــةكةم هــةموو ســاَل يةكــةم بــووة، ئَيســتا   
 .بطةِرَيتةوة، ئةوة غةدرَيكي طةورةية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، دكتؤرة رؤذان فةرموو

 :زةييرؤذان عبدالقادر د.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ذمـارةي ئـةو قوتابيانـةي سـااَلنة لـة كؤليـذو       / دوو ثرسيارم لة جةنابي وةزير هةية، يةكةميان
زانكؤيةكاني كوردستان وةردةطريَين، هةر كؤليذَيك ثالني خـؤي هةيـة و ذمـارةي قوتابيـةكاني خـؤي ديـاري       

طريَين زؤر زؤر لة تاقةي ئيستيعابي كؤليذةكان زيـاترة، ئايـا ناكرَيـت    دةكات، بةاَلم ئةو قوتابيانةي كة وةردة
وةزارةتي خوَينـدني بـااَل لةطـةَل وةزارةت و دامودةزطاكـاني حكومـةت تةنسـيق بكـات و ثرسـيار بكـات لـة ض           

 .بوارَيك ثَيويسس بة ثسثؤر هةية، لةو بوارة كاديريان بؤ ثَي بطةيةنَيت
كة لة دةرةوةي كوردسـتان ئيعـداديان تـةواو كـردووة روو لـة زانكؤيـةكاني        ئةو قوتابيانةي/ بابةتي دووةمم

كوردستان دةكةن، تا درَيذة بة خوَيندنيان بدةن، زماني خوَينـدني كوردسـتان نـازانن، ناضـارن لـة دةفتـةري       
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تاقي كردنةوة بـة التـيين و تـوركي و فارسـي وةاَلم دةدةنـةوة، ئـةوةش كَيشـةيةكة بـؤ مامؤسـتاي وانـة، زؤر           
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ئةنوةر فةرموو

 

 

 

 
 :بةِرَيز مال انور حممد غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة هةموو دةزانني موعاناتي زؤرمان بينيوة لة سةردةمي رذَيم، بةتايبةتي قوتابيان و خوَيندكاران لةبةر 

ايــةتي نةكردبوايــة نةيــدةتواني وةربطريَيــنت لــة دةســس ئــةوان، ئةطــةر كةســَيك نةبوايــة بةعســي، يــان حزب 
ةوة كـة كوردسـتان ئـازادةو ئةوانـة، بـةاَلم      1111خوَيندن و لةوانة، لـة خـواي بـةزياد بَيـت لـة ثاشـي سـاَلي        

ئَيستاي لةطةَلدا بَيت جـؤرَيكي زؤر لـة قوتابيـان هةيـة خـاوةن شـةهادةو خـاوةن كةفائـةتَيكي عـيلمني هـةر           
 .ك حااَلت هةية، كة واي لَيهاتووة بؤتة رَيطر لةبةر ئةوة، سوثاسوةرناطريَين، يةعين هةندَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةعدةدين فةرموو

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـات و  بةتايبةت لـة ئـةمريكا كـة توَيذينـةوةكان و سـرتاتيجيةتي دةوَلـةت لـة تـةعليمي عـالي دةسـت ثـَي دة           
دةنووسرَيت يارمةتي دةوَلةت دةدات، ئايا تاكو ئَيستا بري لةو شتة كراوةتةوة، ئةوة ثرسيارةكةية بؤ جةنابي 

 .وةزير
هةندَيك كار ناِروات، يةعين لة تةعليمي عالي، كة من ئَيستا باسي ئةوةم كـرد نةقصـي مامؤسـتامان    / دووةم

ردووة لة جاميعة، شةش مانطة كتابةكـةي لـةوَي كـةوتووة،    هةية، مامؤستاية هاتؤتةوة لة ئةَلمانيا تةواوي ك
كة دكتـؤراو ماستةريشـي لـة نـةوت هةيـة كـة ئَيسـتا زؤر ثَيويسـتيمان بـةو شـتة هةيـة، نيزامَيكـي داخيلـي              
دابنرَيت بؤ داناني موعاون عةميد و بؤ داناني عةميد و سةرؤك بةش، يةعين ناكرَينت ئةمِرؤ ماجسـتَيري  

و عليمم ثَيي هةية بؤ دوو رؤذ ثاشان كراوةتة موعاون عةميـد دةبَيـت ئـةوةي بكـات،      وةرطرتووة كة دةزامن
هيض خيربةيةكي ئيداري لَيي نةبَينت، ثَيويستة، ديراسـةي ئـةو شـتانة بكرَيـت و روح و جةوهـةري ديراسـي       

ارَيكي ديراسةت بكرَينت، كة ئَيستا لة خوَيندندا هةيـة، يـةعين بتوانَيـت ضـؤن تةلةبـة دروسـت دةكرَيـت جـ        
ديكة ئةو موستةوايةي ئةوها دابةزيووة، ئَيستا لة تةعليم لة كوليات، كة خةرجيي كوليةية خةت و ئـيمالي  

 .نيية، دةبَيت ئةوة عيالج بكرَيت، لةطةَل رَيزمدا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مامؤستا حةسةن فةرموو

 :بةِرَيز حسن بابكر امحد
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةندي نَيوان مامؤستاو قوتابي وةك بـاس كـرا زؤر بـاش نييـة، هـؤي ضـيةو ضارةسـةر لـة ضـيدا          ثةي/ يةكةم
دةبينني، ئايا رَيكخراوي قوتابيان، كة هةموو حزبةكان بةشَيكيان هةية تةئسريي سلبيان هةية، يان ئيجابي، 

 .ئةوة يةك
ي دةبَيت، يـان شـس تـري هةيـة،     زةمالةي خوَيندن، ناردني قوتابيان بؤ دةرةوة لةسةر مستةواي علم/ دووةم

 .سوثاس
بؤ قوتابياني كةم ئةندام، ئايا لة هـيض شـتَيكدا تايبةمتةنـديان بـؤ ديـاري كـراوة، ئةطـةر ببَيـت زؤر         / سَييةم

 .باشة، جياوازييةكيان بكرَيت لة هةندَيك شتدا
و تـةعني بوونيـان،   سااَلنة قوتابيةكي زؤر تةخةروج دةكات، ض ثالنَيك هةية بؤ مةيئووس نةبوون / ضوارةم

 .ئةو خةَلكة دةخوَييَن و دةردةضَي و نةتيجةكةي ئةوةية
لةوانةية هةندَيك مامؤستا لـة هةنـدَيك مةرحةلـةدا لـة ضـةند روويةكـةوة ثَيويسـتيان بـة ضـةند          / ثَينجةم

 دةوراتَيك هةبَيت بؤيان، ئايا ئةم بةرنامةيةتان هةيـة، يـان نـا، بـؤ هةنـدَيك علـومي تـازة كـة وةكـو خؤمـان          
 .دةزانني دنيا ثَيشكةوتووةو تةتةوري كردووة

خاَلَيكي ترم ئةوةية، كةوا هةندَيك مامؤستا لة دةرةوة دَينةوةو دكتؤرا دَينن، بةاَلم بةداخـةوة تـةعني نـابن    
لة جاميعةكان، بةتايبةتي ئةوانةي كة لة علومي ئيسالميدا ماستةرو دكتؤرايان هةيـة، ضـةند منوونةيـةكي    

 .زؤر سوثاستريشمان لة الية، 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دوا كةس كاك بةكر فةرموو
 :بةِرَيز بكر فتاح حسني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةثَيشدا دةستخؤشي دةكةم لة جةنابي وةزير بؤ ئةو روون كردنةوانة، هةرضـةندة وةكـو جـةنابي سـةرؤكي     

روون كردنـةوةو بةرنامـةي كـار و ئةوانـة،      /ثةرلةمانيش باسي كرد، كة دوو شـت تَيكـةاَلو بـووة، يةكـةميان    
بانطهَيشت كردن بؤ هةندَيك ثرسيار كة لة اليةن ئةنداماني ثةرلةمانةوةو ئةو ليذنةيةوة ئامادة / دووةميان

ــةم  ــاَلي يةك ــراوة، خ ــان   / ك ــي دووةمي ــرد، بةش ــَيكي ك ــي بةش ــان باس ــتان خ ــت  / كوَيس ــس دةبَي ــة بةِراس ئةوةي
انـةي كـة لـة دةرةوة هاتونةتـةوة، بةتايبـةت لـةو فةترانـةي ثَيشـوو، لـةو          موِراجةعةت بكرَيتةوة لـةو دكتؤر 

، كــة زؤربــةيان شــةهادةكانيان تــةواو نييــة، هةندَيكيشــيان وةكــو  0222و تــاكو  1111و  1113ســااَلنةي 
كة خوَيندراوةو لة ئةوروثا ئةو سيسـتةمة هةيـة، نـازامن ئَيسـتا وابـزامن      ( عن بعد)ئةوانةي دةَلَين خوَيندن 
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ةيةكيان دروست كردووة بؤ ئيمتيحان كردني ئةو كةسانةي كة تةكريم كردني شةهادةكانيان، من ثـَيم  ليذن
 .واية موِراجةعاتي ئةوانةي ثَيشووتريش بكرَيتةوة، نةك ئةوانةي كة تازة وةردةطرن

ار وا بةنيسبةتي ئيجازاتي ديراسي بؤ دةرةوةي زةماالت، بةتايبةتي ئيجازةي ديراسي زؤر ج/ نوقتةي دووةم
بةر طوَيم دةكةوَي، هةندَيك سكااَل هةية، كة هةندَيك قوتابي لة رَيطةيةكي تايبةتيةوة زةمالـةي وةرطرتـووة   
لة شةريكةيةكي وةرطرتووة، يان وةزارةتَيكي تر بؤي كردووة، ئةوة ثارةكةي بؤ دةدةن و مةعاشي مانطانـةي  

ونَيك، يان ياسايةك دةربكرَيت، كة هـةموو كةسـَيك   دةدةنَي و هةندَيكي تريش نايدةنَي، ثَيم واية دةبَيت قان
 .لة ذَير ئةو ياساية بَيت و عةدالةتي ئيجتيماعي ثةيِرةو بكات

بةِراسس من حةز دةكةم ثرسيار بكةم كة جاميعةكامنان بؤتة مةعمةلي بـَي كـاري دروسـت    / نوقتةيةكي تر
تـردا تـةعينيان دةكـةن، بـةاَلم مـن ثـَيم        كردن، بةرنامةي وةزارةت ضية، راستة دةَلَين لـة موئةسةسـاتةكاني  

واية ئةطةر وةزارةت بةرنامةيةكي هةبَيت، بؤ ئةوةي هاوكاري لةطةَل وةزارةتةكاني تر بكات، بةتايبـةتي لـة   
مةجالي تةتويري تةكنةلؤجياو صناعةو زراعة، ض شتَيكتان كردووة، بـؤ ئـةوةي كـة بتـوانن وةزارةكـاني تـر       

 .عالي بكةن، نةك تةنها قوتابي دةضَيت بؤ بَي كاري و سوثاستان دةكةم ئيستييتادة لة وةزارةتي تةعليم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، سوثاسي هةموو ئةنداماني ثةرلـةمان دةكـةم، ئةوانـةي قسـةيان كـرد، جـةنابي وةزيـر هةنـدَي         
كـة وةاَلم نةدةيدةتـةوة،   ثرسياري بةجَي كران، فةرموو بؤ وةاَلمدانةوةي ئةو ثرسيارانة، دةتوانيـت يةكـة ية  

 .ضونكة بة عام هةندَيكي دووبارةية، دةتوانيت بة عام ثرسيارةكان و سةرجنةكان وةاَلم بدةيتةوة، فةرموو
 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئؤتؤنـؤمي، تةبعـةن مـن يةكـةم جـار لـة بةغـدا بوومـة         زؤر سوثاس، بةنيسبةت دكتؤر نوري بة سيسـتةمي  

خاَل ئةوة بوو ئؤتؤنـؤمي بدرَيتـة   / بريكاري وةزارةتي خوَيندني بااَل سرتاتيجيةتي ئةوَي بؤتان بَلَيم، يةكةم
زانكؤيـــةكان، بـــةاَلم ئايـــا ئؤتؤنـــؤمي بـــة ض مانايـــةك، لةســـةر بنـــةماي ض دةوَلـــةتَيك، لـــة ض كؤمةَلطايـــةك، 

ثاش راثةِرين تاكو ئَيستا موستةقيل بوونةو وةزارةت و شـتيان نـةبووةو حاَليـان ض بـووة،      زانكؤيةكاني ئَيمة
نة ثلةي سرتاتيجيان هةبووة، نة شس تريان هةبووة، ئَيستا بيدةيَي بَليـَي كاكـة ثلـةي ئؤتؤنـؤمي بـووة، خـؤ       

َيـت، كـة خـةَلكي تـر     دةبَيت وةزارةتَيك و شـوَينَيك هـةبَيت تـةنزيم بكـات، ئةطـةر مانـاي ئؤتؤنـؤمي ئـةوة ب        
تــةدةخولي ئيشــي ئــةكادميي و عيلمــي زانســس نــةكات، مــن لةطــةَلتم، بــةاَلم ئةطــةر مانــاي ئــةوة بَيــت، ئــةو  
عيالقةي بة وةزارةت و رَينمايي و بة هيض شتَيكةوة نةبَيت، من لةطةَل ئةوةدا نيم، جا هةر لةبةر ئةوةشة، 

ســة باســي بكــةين ئؤتؤنــؤمي بــؤ رانكؤيــةكان، بــةثَيي ئَيمــة بِرطةيــةكي تــر ئيزافــةمان كــردووة لــةو كؤنيتران
واقيعي خؤمان، كة تَييدا دةذين، نةك بةثَيي ئةو واقيعةتةي كة لة ئةوروثادا هةية، ئـةوة جيايـة، ئَيسـتاش    
كؤنيترانسَيك لةوانةية لةو زووانة ببةسرتَيت لة بةغداوة داوايان لَي كردووين، بة رَيطاي دكتـؤر بةرهةمـةوة   

وانةية كؤنيترانسةكة لة دوكان ببةستني بؤ جاميعاتي عَيراقي هـةمووي، كـة باسـي ئؤتؤنـؤمي     هاتووة، كة لة
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بكرَيت، بةاَلم ئةوة مةوزوعَيكة، دةبَيت ديراسةيةكي عيلمي تـةواوي لـَي بكرَيـت، دةبَيـت لـةوةزعي خؤمـان       
يـدارةي قيـاداتي   بزانني، لة وةزعي كؤمـةَلطاي خؤمـان بـزانني، لـة وةزعـي زانكـؤ بـزانني، ئـةو خةَلكـة كـة ئ          

جاميعي ئَيمةو ئةوانةي كة هةن لةو ئاستةدان، لةو فةترةي ثَييان بدرَيت، يان ثاش فةترةيةكي تر، يةعين 
تةقيدةكة موناسيبة، ئَيمة كاريان لةسةر دةكةين، ئةوة يةكَيك لة بنةما هةرة طرنطةكان بـووة، كـة مـن زؤر    

لــة رووي زانســس و لــةو رووانــةوة ئؤتؤنــؤمي خــؤي طرنطــة بــة المــةوة، هــةر دةبَيــت لــة رووي ئــةكادميي و 
هةبَيت، هةتا لة رووي داراييةوة، بؤ ئةوةي بتوانني، بةاَلم زانكؤيةكاني تر خـؤ حكومـةت بودجـةو ثارةيـان     
ناداتَي، خؤت دةزاني ئةوان بودجةيان لة توَيذينةوةو موئةسةسـاتي بةحسـي و ئـةوان ئيسـتيقالليةتي مـالي      

ةن، يـةعين مةسـةلةكة هـةر موسـتةَلةحةك نييـة مـن بضـم بيكـةم، شـتةكة زؤر          خؤيان، خؤيان دروست دةك
 .لةوة قولرتة، بةاَلم ئَيمة ئةوة كاري بؤ دةكةين

بةنيسبةت ئةوةي كؤليذي قانون زؤرن، منيش لةطةَل جةنابتم، نةك هةر قانون لة ثاَليةوة سياسةش هةية، 
ةرؤك بةشـةكة ئـةوة ئةجنومـةني كؤليـذ ثَيـك      هةر كؤليذَيك يةك بةشي هةية، راطـري كؤليذةكـة لةطـةَل سـ    

دَينن، يةعين مـن نـةمبينيوة كؤليـذَيك بةشـَيكي هـةبَيت، ئَيمـة ئَيسـتا دةمانـةوَيت قـانوني سياسـة بكةينـة            
كؤليـذَيك بةِراسـس، بــةالي كـةمي قســمي قـانون و قســمي سياسـة هـةردووكي لــة يـةك كؤليــذ دابـن، ئــةوةي         

 .دامةكانيشي ثَيويسس بة ثَيداضوونةوة هةيةجةنابت راستة كاري لةسةر دةكةين، ئةن
دكتؤر ناصح دةَلَيت عبور ماوة، راستة دةَلَيت ماوة، من دةَلَيم نةماوة، ضونكة ثار قةرارماندا، بـةاَلم ثـار كـة    

بـة  تـؤ نـةدةكرا بَلَيـي      0226و  0225ئةو قـةرارة وةرطـريا، هـي ثَيـرار كـة عبـور كـرا بـوو هـاتبوون هـي           
لةبةر ئةوةي تةلةبةكان تةبليغ نةكرا بوون، ئيرت ساَلَيك مةجاملاندان بؤ ئةمساَل، بةاَلم  ئيمتيحان ناكةمةوة،

ئةوساَل ئـةوةي لـة دةرسـَيك بكـةوَيت ئـيرت راسـبة لـةو مةرحةلـةي، بـةاَلم ئَيمـة ضـيمان كـردووة، هةنـدَيك              
دةي دةكــةوَيت مورنـةمتان داوةتـةوة مةوزوعةكــة، ئةمسـاَل طومتــان لـة دةوري يةكـةم ئــةوةي لـة ضــةند مـاد       

دةتوانَيت ئيمتيحان بداتةوة، لةبةر ئةوةي عبورمان نةهَيشتووة، خؤ ئةوة نيية لـة نيـوةي مـاددة بكـةوَيت،     
هةشت ماددةي هةبَيت راسـب بَيـت لـة دةوري يةكـةم، نـةخَير، طوتوومانـة بـا بضـَيتة دةوري دووةم، ئةطـةر          

وة، بــةاَلم ئةوانــةي كــة ماونةتــةوة هــي ثــار دةتوانَيــت لــة دةوري دووةم بــاري خــؤي هــةَلبطرَيت ئــةوة نــةما 
ساَلَيكماندا بؤ ئةوةي تةسيتيةي خؤيان بكةن، ضونكة ئةوة ضةند ساَلة ئةو عبـورة بةردةوامـةو تـةراكوماتي    
هةيةو شـس هةيـة، تـؤ ناتوانيـت يةكسـةر بـة بِريارَيـك حـةلي بكـةيت، ئةطـةر تؤزَيـك مةتاتيـةت و ئـةوةي              

تــيش نامَينَيــت، لــةماوةي 0222نامَينَيــت، بــؤ ســاَلي ئاينــدة، بــؤ ســاَلي  نــةدةيَس، جــا لةبــةر ئــةوة ئةمســاَل
رابردوو ماستةرو دكتؤرا بةبَي مةرج وةرطرياون، من بة جةنابتامن طوت مةسئوول نـيم لـة مـاوةي رابـردوو،     
من بةرثرسياريةتيم هةية لةو كاتةي كة تـةكليف كـراوم بـؤ ئـةو وةزارةتـة، منـيش طـومت ثَيشـرت نامـةوَيت          

ام بَلــَيم، ضــونكة عــةيب و عارةكــة هــةمووي هــي خؤمانــة زؤر شــتمان كــردووة، خــةَلك بــة ئيستيســنا  ئــةرق
وةرطــرياوة، بــة قبــول خــاص وةرطــرياوة، خــةَلك هــةبووة شــةهادةي ئيعــدادي نــةبووة، هــي ميهــةني هــةبووة  

ثةرلةمانة بةِرَيزة وةرطرياوة لة كوليةكان، ئةطةر ئَيوة دةتانةوَيت ئةو شتة، ئةوة سةاَلحيةتي من نيية، لةو 
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بِريار بدةن، ئةوانةي ثَيشووش، ئةوانةي بة قبول خاصيش وةرطرياون هـةمووي نـةمَينَيت، ئـةوة قـةرارَيكي     
ثةرلةمانة، من وةكو وةزير جَي بةجَيي دةكةم، ئةوانةي بةشَيوةي ياسـايي وةرنـةطرياون بـاس كـراو زانكـؤي      

جَيـي ئةوةيـة يـةعين قـانون تةشـريع دةكرَيـت و شـوَيين        سانت كليمنت، بةِراسس كة من هامتة ئَيرة، ئَيـرة  
مةنبةعي ئةوةية قانون تةشريع بكرَيت، كة قانونةكة تةشريع دةكرَيت، دةبَيت جَي بةجَي بكرَيـت، كةضـي   
بةداخةوة هةندَيك ئةندام ثةرلةمان دةبينم دييتاع لة سانت كليمنت دةكةن، كة هةموو طياني بـَي ياسـايية،   

هيض شـتَيكي راسـت نييـة، مـن زؤرم سـةير ثـَي دَيـت كـة خـةَلكَيك دييتـاع لـةو زانكؤيـة             يةعين ئةو زانكؤية 
دةكــات، يـــةعين جـــا لةبـــةر ئـــةوة حـــةز دةكـــةم ئــةوةي بـــاوةِر بـــة قســـةكامنان ناكـــات، بـــا بَيـــت هـــةموو   
دكيؤمَينتةكامنان دةخةينة بةردةميان، ئَيسـتا ئـةوة ليذنةيـةكيان دةيـةوَيت بةهـةر نـةوعَيك بَيـت ئامـادةن         

نكؤيةك لَيرة بكةنةوة، ئَيمة بةرثرس نني ئةوانةي داخيلي ئةو زانكؤية بوون، ضونكة نةهاتوون ثرس بة زا
ئَيمــة بكــةن، ئَيســتا هةنــدَي مــةكاتب هةيــة بــؤ روســياو ئؤكرانيــا خــةَلك دةنَيــرن، ئَيمــة ئيعالنَيكمــان بــاَلو  

مة ناضن بَين لـة وةزارةتـي خوَينـدني    كردةوة، طومتان ئةو خةَلكانةي كة بة رَيطاي ئَيمة ناضن، بة ثارةي ئَي
بااَل ثرسيارمان لَي بكةن، ئايا ئةو زانكؤيةي كة دةضيت تيجارية، لـة دةرةوة موعتةرةفـة، هـةتا سـبةي، يـان      
دوو سبةي شةهادةكة لةوَي دةهَينَيتةوة، نَيتةوة ئَيرة،  تؤ دةبَيت راثرسي بكةيت، شـت بكـةيت، مـن نـازامن     

ة سةرةتاي دروست بووني جاميعة لة واَلتي ئَيمة زانكؤ هةر تَيكةاَلو بووة، يةعين راستة رةئي زؤرة، بةاَلم ل
زانكؤي تايبةت نةكراوة، من بؤ منوونة دةَلَيم ضوومة ئيمارات زانكؤي ئةمريكيم ديت كوِر و كـض تَيكـةاَلوة،   

يــان و لةطــةَل زانكــؤي خؤشــيامن ديــت يــةك زانكــؤ تَيكــةاَلو نــةبوون، مــن دانيشــتم لةطــةَل نوَينــةري قوتاب   
مامؤستايانيش، ئةوانةي تَيكةاَلو نةبوون موعاناتيان هةبوو، كؤنيترانسَيك بوو دةيانطوت ئَيمة حةز دةكةين 
تَيكةاَلو بني لة ئاستَيكدا تَيكةاَلو بوونةكة ئـةوة عيلمـة نـازامن يـةعين جيايـان بكةينـةوةو ئةوانـة تَيكـةاَلو         

لةوَي خؤيان كؤمةَلطايةكةيان وا دةَلَيت ئةوة نيية، ئةوانةي  نةبن، يةعين ئةطةر ثرؤذةيةكي وا هةبَيت هةر
ئَيوةش كة تةخةروجيان كـردووة لـة كوليـةكان هـةموو بـة تَيكـةواَلوي تةخـةروجتان كـردووة، ئينجـا هـةر           

 .نةوعَيك بَينت
بةنيسبةت سةرؤك بةش و ئةوانة، سةرؤك بةش لة سةاَلحيةتي سةرؤك زانكؤيةكانة، ئَيمة ثَيمـان طوتـوون   
هةمووي بةثَيي زةوابت و رَينمايية، لةالي ئَيمة سةرؤك بةش لة عةميد و سةرؤك زانكؤش طرنطرتة، ئةطةر 
بةشــي زانســس بــاش بَيــت ئــةواني تــريش بــاش دةبَيــت، ئةمســاَل مــن هــةتا لــة حةفلــةي تةخــةروج هــةتا      

بـؤ يةكةمـةكاني    ئيعازيشمدا، كة جةوائيز تةقديم دةكرَيت بؤ يةكةمـةكاني بـةش تةقـديم بكرَيـت، ثَيشـان     
كولية تةقديم دةكرا، يةكةمي كولية دةبيين ثَينج، شةش قسمة، قسمةكيان لة كولية لة هةموويان ئاسـانرتة  
دةرةجةي هَيناوة بةشةكاني تري ئينطليزييةو فةرةنسية هةموويان مةغـدور دةبـَينت، بـا يةكـةمي بةشـةكة      

ئَيمــة بةشــي عيلمــي بةالمانــةوة طرنطــةو   جــائيزةي بــدةيَس، بــؤ ئــةوةي وةزنــي قســمةكة بــةرز بكةيتــةوة، 
زةوابتيشي بؤ دادةنَيني و ئيشـي لةسـةر دةكـةين، دةبَيـت ئَيمـة لـة بنةِرةتـدا دةسـت ثـَي بكـةين، ئةطـةر لـة             
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سةرةوة دةست ثَي بكةين، سةرةوة ئيدارةية، بةاَلم بةشي زانسـس ئـةوة موسـاوةمةي لةطـةَل ناكرَيـت، ئَيمـة       
 .لةطةَل ئةوة داين

بةرنامةي زةي موةحةد، من يةكـةم جـار كـة وةزارةمت وةرطـرت، مـن ئيمـامن بـة زةي موةحـةد         سةبارةت بة 
هةية شتَيكي باش و ثوختةية ئيجابيـات و سـلبياتي هةيـة، ئيجابيـاتي زؤرة، بـةاَلم لـة قؤنـاغي زانكـؤ هـيض          

مـن لةطـةَل    ئةوةك نيية بابَلَيني فةرز بكاتن لةو مةرحةلةيةي ثاش هةذدة ساَلي من فةرزي بكةم لةسـةري، 
فيدراسيؤني قوتابيان و خوَيندكاران كة هةمووي تَيداية، هةموو طروثةكاني قوتابياني تَيدايـة، ضـةند جـار    
لةطةَليان كؤبوونةوةم كرد، لةسةرةتاوة ثَيم طوتن فةرموو ئَيوة ئينكار لةسـةر ئـةوة بكـةن، مـن بـة شـتَيكي       

انـدؤمَيك لـةنَيوان قوتابيـان و خوَينـدكاران بكـةن،      ئيجابي دةزامن، بةاَلم من حةز دةكـةم ئَيـوة خؤتـان رييتر   
ي زياتر ثَيي خؤش بوو، ئينجا ببَيت، من نامةوَيت شتَيك فةرز بكةم كة بزامن راست نييـة  %(52)ئةطةر لة 

و تةنيتيز دةكرَيت، ئَيمة مةعسكةرامتان دانةمةزراندووة، ئَيمة زانكؤمان هةية بةِراسس، ئَيمة ئيش بؤ ئةوة 
زادي، بـؤ فيكـري حـور، ئَيمـة بـؤ ئـةوة ئـيش دةكـةين نةوةيـةكي تـازة ثـَي رابطةيـةنني، ضـؤن              دةكةين بؤ ئا

دةكرَيت من بة بِريارَيك فةرز بكةم لةطةَل ئةوةشدا ئيمامن ثَي هةيـة، بـةاَلم دةمـةوَيت بـة رةغبـةتي خـؤي       
ي لـَي كـرد، ئـةوة    بَيت، نامةوَيت شتَيك بةسةر خةَلكدا بةسةثَينم كة حةزي لَي نةكات، ئةطةر زؤرينة حـةز 

دةيكةم، ئَيستا ضاوةِرواني ئةوةم، ئةطةر ئةوان وةاَلممان بدةنةوةو رييتراندؤم بكـةن، هةنـدَيك كؤليـذ هةيـة     
حةز دةكات، ئَيمة شةرت نيية لة هةموو كؤليذةكان دةست ثَي بكةين، با لـة هةنـدَيك كؤليـذةوة دةسـت ثـَي      

دمان لةبـةر دةكـرد زؤر مورتـاح بـووين و فـةقري و      بكةين، ئَيمة كاتي خؤي كـة قوتـابي بـووين زةي موةحـة    
دةوَلةمةند يةكة، دوايَي بـةالي كـةمي بـؤ حـةرةمي جـاميعي، ئةطـةر يـةكَيكي غـةريب هـات ديـار دةبَيـت و            

 .شكلَيكي جوان دةدات، بةاَلم ئةوة ماناي ئةوة نيية من شت فةرز بكةم، ئةمِرؤ رؤذي ئةوة نةماوة
سةرؤك، ئةوانة وةكو طومتان ثاش راثـةِرين ئَيمـة تةجروبةيـةكمان كـرد،     سةبارةت بة هةَلبذاردن بؤ ثؤسس 

تةجروبةكة بة رةئي خؤم كة تَيدا بووم فةشةلي هَينا، سةرؤكي زانكؤ و راطرةكان بة هةَلبذاردن كـرا، ئَيمـة   
ت، نامانةوَيت ئةوة دووبارة بكةينةوة، خةَلكَيك هةية حزبَيك تةئيـدي دةكـات، يـان خـةَلكَيك تةئيـدي دةكـا      

ئَيمة تةعامول لةطةَل موئةسةساتَيكي عيلمي دةكةين، بـا زةوابـت و تـةعليمات دانـَيني بـةثَيي ئـةو زةوابتـة        
خــةَلك دانــَيني لةســةر كةفائــةت و لةســةر قابليــات و لةســةر ئــةوةي ئــةو شةخصــة ضــةند موخليصــة بــؤ      

سـانة هةَلبـذَيرين، بـا    واَلتةكةي خؤي ئينتيماي وةتةني خؤي ضية، ضةندمان هةية بـؤ ئيشـةكة، بـا ئـةو كة    
واي لَي نَيت يةكَيك دةربضَيت هيض مواصةفاتي تَيدا نةبَيت، ئةطةر عيلم واي لَي بَيت، وةكو حزبي لَي دَيـت  
بةِراسس، ئةطةر بَلَيي زانكؤيةكان واي لَي بَيـت بـة هةَلبـذاردن بَيـت وةكـو حزبـةكاني لـَي دَيـت، مـن لةطـةَل           

 .ئةوةدانيمة، بةاَلم ئةوة رةئي خؤمة
ئاسس زانسس كة هةندَي كةس دةَلَيت دابةزيوةو شس وا، بةِرَيزان ئَيمة دةبَيت ثَيوةرمان هةبَيت بـؤ ئاسـس   
زانسس، كة دةَلَيت ئاسس زانسس دابةزيوة ثَيوةر ضـية؟ ئَيمـة دةبَيـت قسـمي عيلمـي و رَيـذةي مامؤسـتا بـؤ         

تةبَيك ضةند كـةس لةسـةري ئـيش بكـات،     قوتابي ضةندة، ئامَيرةكاني موختةبةر ئةو تةجروبةية هةر مةك
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ضةند تةلةبة لةسةر يةك كؤميثوتةر ئيش دةكـات، مةنهـةجي ديراسـةكة ضـةندة، تـةقوميي جـامعي ضـةند        
هةفتةية، موفرةداتةكـة ضـةندة، ئةمـة هـةمووي فاكتـةرَيكن بـؤ ئـةوةي ئاسـس زانسـس ثـَي قيـاس بكـةيت،             

بةرزة، ئَيمـة جيهازَيكمـان هةيـة لـة وةزارةت داماننـاوةو       ناكرَيت وا بة موتلةقي من بَلَيم ئةوة خراثة، ئةوة
، ئةوة جيهازي تةقوميي عيليمية، بؤ ئـةوةي ئاسـس   (كؤلَيس ئينشورانس)ئيشي لةسةر دةكةين ثَيي دةَلَيني 

زانسس بةشةكان و مامؤستايان و قوتابي، نةوعة تةقوميَيك هةية لة جاميعـاتي ئـةمريكي بـةكاري دةهَيـنن     
تةقوميي زاتي كة ئَيستا نيمانة، كة ثـاش ئـةوةي ئـةو شـتانةمان كـرد، ئَيمـة       ( سَيليتة سَيليتمَينت) ثَيي دةَلَين

دةتوانني زانكؤي خؤمان تةقيم بكـةين، زانكؤيـةكاني دنيـا كـةِرانكيان بـؤ خؤيـان دانـاوةو تةسلسـول لةسـةر          
جيةكاني لة كـوَي تـةعني   ئةوانة ئةو زانكؤية بةحسي عيلمي لَيي ضةند ثَيشكةوتووة، ضةند كؤمةَلطاية خةر

بــوون، ئايــا ئيشــيان دؤزيتــةوة، نةياندؤزيتــةوة، هةنــدَي زانكــؤي موعتــةرةف هةيــة زوو كــاري خــةرجيي و    
زانكــؤيي دادةمــةزرَييَن، ئةمانــة هــةمووي عةالمــةتَيكن، موئةشــرياتَيكن، كــة تــؤ ئاســس زانســس زانكؤيــةك     

ناكرَيـت، جـا ئَيمـة لةسـةر ئـةو ئوسوسـانة ئـيش        هةَلسةنطَينيت، ضونكة ئاسس زانسس وا بة موتةلةق بـاس  
 .دةكةين، بؤ ئةوةي ئاسس زانسس زانكؤيةكامنان هةَلسةنطَينني

ئةوة راستة دةَليَين زؤربةي مامؤستايان دةرس دةَلَينةوةو دةِرؤن، ئَيمة قانوني خدمـةي جاميعيمـان هةيـة،    
وخةصةصـاتي دةدةيـَس، تةفـةروغي    سـةعات تـةواجودي هـةبَيت، تـؤ م    ( 15)مامؤستا دةبَيت بـةالي كـةمي   

، ئةو دةبَيـت جةدةوةلةكـةي ضـةند سـةعاتي هةيـة، لـة       %(122)عيلمي موخةصةصاتي جاميعي دةدةيَي لة 
سةعاتةكةي تر دةبَيـت ئامـادة بَيـت سـةعاتي مةكتـةبي هـةبَيت،       ( 05)هةفتةي دةبَيت بيست سةعات بَيت 

هـةمووي هـةبَيت، بةداخـةوة باشـة كوليةيـةك       سةعاتي مةكتةباتي هـةبَيت بـؤ ئـةوة، دةبَيـت ئـةو شـتانةي      
ئةطةر ئةوةي نةبَيت ئةوان بةخؤيان موقةسـرين، ئَيمـة كؤبوونـةوةي فراوامنـان لةطـةَل هـةموو زانكؤيـةكان        
كردووة، ئةمساَل سَي جـار لةطـةَل هـةر زانكؤيـةك كؤبوونـةوةم كـردووة، ضـةندين جـار لةطـةَل ئةجنومـةني           

جـار كؤبوونـةوةي فـراوامن لةطـةَل زانكؤيـةكان      ( 62 – 52)زيـاتر لـة    زانكؤيةكان كؤبوونةوةم كردووة، من
كردووةو هةموو ئـةو رَينماييانـةم داوة ثَييـان، بـةاَلم ئـةوة فـةترةي دةوَيـت و طـؤِريين هةنـدَيك كارمةنـدي           

دةسـت ثــَي دةكـات، ئَيمــة   ( 1/11)ئيـداري دةوَيـت، يــةعين بةِراسـس ئيشــي دةوَيـت، دةوامــي فيعلـي كـة لــة       
زانكؤمان داناوة، بؤ هةموو مةراحيلةكان تةنها سةيف يةك نةبَيت، ئةواني تر كة مةرحةلةي دوو و  تةقوميي

ةوة دةسـت ثـَي دةكـات زانكؤيـةكان، ئَيسـتا لةطـةَل وةزارةتـي ثـةروةردة         (03/1)سَي و ضوارة، تةقريبةن لـة  
بةِراسـس مـانطي سـَي    خةريكني لةسةر ئةو تةقومية رَيك بكةوين بـؤ ئـةوةي عوتلـةي نيـوةي سـاَل، ضـونكة       

هةمووي عوتلةية، مانطةكاني تريش زؤر دةفةوتَينت ئةو هةفتانة، يةعين بةشَيوةيةكي وا رَيككةوتووين لـة  
ئةوة بكرَيتة عوتلةي نيوةي ساَل، ضـونكة ناكرَيـت مـن عوتلةيـةك بكـةم، وةزارةتـي       ( 05/3)تاكو ( 11/3)

خـؤت نـةبيت و ئيسـتييتادة نـةكات، دةبَيـت تةنسـيق        ثةروةردة عوتلةيةكي تر بكات، تؤ لةطـةَل منداَلـةكاني  
بكرَيت و بامسان كردووة، ئةطةر لة ئةجنومةني وةزيران قةراري لَي درا ئةوة ئةو عوتلةيةي دةكةييَن، جطـة  

ةوة، ثاشـان لـة مـانطي دوازدةش لـة     (1/1)لةوةش ئةوان سَي مانط دةخـوَينن، بةنيسـبةت قوتاخبانـةكان لـة     
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مةسيحيةكان دةسـت ثـَي دةكـات، ئـةويش هةفتةيـةكيان بـدةييَن ثاشـي ئـةو سـَي          كة عوتلةي برا ( 05/10)
يـةعين ئـةو ثَيـنج، شـةش رؤذة، ضـونكة بـة فيعلـي دةوام        ( 1/1)تـا  ( 05/10)مانطة وةكو ئيسـراحةت لـة   

 . ناكرَيت، ثاش سَي مانط خوَيندنيش ثشوويةكي ثَيويستة
ن دةَلـَيم دوو مـانط ثـَيش ئَيسـتا سـَي مليـؤن و نيـو        ئةوةي كة دةَلَيت يةك كتَيب هةية بؤ هةشتا قوتابي، م

دؤالر ختصيص كرا بوو بؤ كِريين كتَيب، ئةوانةي كة نايكِرن خؤيـان موقةسـرين، مةسـةلةي كتَيـب بـِرؤ لـة       
ناشـري دوةلـي بةشـداري كـردووة، ضـل هـةزار       ( 152)رةئيس قسمةكةو عةميد ثرسيار بكة، ثارة هةبووةو 

ة دوةليـةي كتـاب، باشـة بـؤ نـةيانكِريوة؟ ثـارة هـةبووةو شـت هـةبووة، ليذنـةم           عينوان هاتووة لةو ثَيشانطاي
 .تةشكيل كردووة، كة نةيان كِريوة خؤيان موقةسرين، من وةكو وةزارةت هةموو شتم بؤ دابني كردوون

ــؤ       ــان ب ــة بوارم ــة وةزارةت، ثارةك ــرد ب ــتمان ك ــة ثارةكــة دةس ــؤر ئَيم ــاك دكت ــكي، ك ــؤردي ثزيش بةنيســبةت ب
َيستاكة هةيكةليةت و شتمان ئامادة كردووة، بؤ ئةمساَل ئينشائةَلاَل دةسس ثَي دةكةين، دةزانـني  نةرةخسا، ئ

ئــةوة زؤر زؤر زةرورييــة خــةَلكي ئَيمــة هَيشــتا ناتوانَيــت بضــَيتة بةغــدا، بــةاَلم زؤر زةروريشــة لةطــةَل ئــةو   
بـؤردة، ضـونكة جـةنابت     هةيئةي كة لة بةغـدا هةيـة لةطـةَل دكتـؤر نـزارو ئـةوان تةنسـيق بكـةين بـؤ ئـةو          

دةزاني ئيعـتريايف ئـةو بـؤردة لـة خؤيـةوة ناكرَيـت، دةبَيـت بـةالي كـةمي لـة مةركـةزي، لـةوَيوة زؤر كةسـي              
وانيشي لَيـرة، بـةاَلم ئةمسـاَل دةسـس ثـَي دةكـةين، تةنسيقيشـمان لةطـةَل وةزارةتـي تةندروسـس بةسـتووةو            

 .لةطةَل دكتؤرة بةِرَيزةكانيش
تةبعةن ئَيمـة ثارةكـة كـة كردمـان ئـةو سيسـتةمة حاَلـةتَيك تـووش بـوو بـؤ خـةَلكي             سيستةمي مَيوانداري،

خؤمان لة بةغدا خةَلكةكاني تر كة تةهديد دةكران، قوتابيةكامنان كة تةهديد دةكران و كة وةرطـريا بـوون   
ؤتـايي، سـةيف   نةيان دةتواني لةوَي دةوام بكةن، ئَيمة بة مَيوانداري ئةو قؤناغـةمان هَينايـةوة قؤناغـةكاني ك   

ضــوار و ئةوانــة كــة لَيــرة ئيمتيحــان بــدةن، ئَيمــة مةســئوول نينــة دةينرينــة شــوَينَيك لــةوَي شــةهادةكةي    
وةردةطرَيــت، بــةاَلم ئــةوةي ســةيف يــةك و دوو بــوو ئةوانــةمان بــة نــةقل هَينايــةوة، لــةنَيوان زانكؤيــةكاني     

ــان     ــاَل بِريارم ــان، ئةمس ــةبوو كردم ــةت ه ــدَيك حاَل ــار هةن ــتان ث ــان   كوردس ــةكاني خؤم ــةنَيوان زانكؤي داوة ل
نايهَيَلني، ضونكة ئةو زروفـة ئةمنيـة لـةناو خؤمـان نـةماوة، لـة كوليـاتي ئـةهليش ئَيمـة بـةهيض شـَيوةيةك            
نايهَينينة كولياتي رةمسي، يةعين ئةوةمشان قةرار داوةو ئةوةش ناكةين هةر بؤ ئاطاداريتان، بـةاَلم ئةمسـاَل   

( 222)ورة بـووين، دوو مانطـة خـةريكني تـا ضارةسـةرمان كـردووة، ئَيمـة        ئَيمة تووشي كَيشـةيةكي زؤر طـة  
قوتابي يةزيدي لة موسَل تةهديـد كـراوةو نـةيانتواني ئيمتيحـان بـدةن، ئَيمـة دانيشـتني لةطـةَل جاميعـةي          

( 612)تةلةبةيـة دةكـةين   ( 222)ةوة ئَيمـة خـةريكني ئيمتيحانـاتي ئـةو     (1/2)بةغداو موسَل و ئَيـرة لـة   
ارمان داناوة، ئةو ثرسيارانةي كة لة دهؤك نةبووة لة هةولَير دامانناوة، كـة لـة هـةولَير نـةبووة     نةوع ثرسي

لــة موســَل داماننــاوة، ئَيســتا ئيمتيحانــات لــةوَي بةردةوامــة، دوو رؤذ ثــَيش ئَيســتا لــة ئةجنومــةني وةزيــران  
تيحان بكةن، ئـةو فـةترةي   قوتابي مةسيحي مةهدةدن ناتوانن بضن ئيم( 012)كتابَيكي ترم بؤ هاتووة، كة 

كـة مــاوة ئــةو ماددانــةي كــة ئيمتيحــاني لــَي دةكـةن، ئــةوةي تــر كــة مــاوة خســتومانةتة دةوري دووةم، ئــةو   
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كَيشانةو زؤر شس طرنط هةية كة ئَيمة سةرقاَل دةكاتن و ئيشـةو ئيشـَيكي زؤر زؤريشـة، ئـةوة عةمةليـةكي      
ت، ن ئةدةبي يةك نةوعة ثرسيار دةبنيي عيلمي، يابةسيت نيية، ئيمتيحاني بةكةلؤرية نيية، لة سةيف شةش

نةوعـة ثرسـيار هةيـة، يـةعين تةسـةور      ( 612)ئةوانة هةمووي لة يةك قاعة ئيمتيحان بدةيت، من دةَلَيم 
بكةن ئةوانةمان هةمووي بةشَيوةي مَيوانـداري وةرطرتـووة، ئةطـةر ئـةو شـَيوازي ميوانداريـة نـةبَيت، باشـة         

ي تر ئةو دةرةجةيةم بؤ قةبول ناكات و بؤ حيساب ناكرَيـت، جـا لةبـةر ئـةوة     جاميعةي موسَل و جاميعةكان
 .شَيوازي ميوانداري ئينقازي هةندَيك خةَلكة، يةعين مةخةرجَيكة تاكو كَيشةكاني ضارةسةر بكةين

مةنتيقةي كةركووك ئَيمة مةكتةبةكاني خؤمان و ئةوانةمان هةموو وةرطرتووة، بةاَلم من لَيتان ناشارمةوة 
ركووك زانكؤي لَييةو من نامةوَي زانكؤي كةركووك لة كورد بِرووتَيتةوة هةمووي ئـةوَي مةترسـي هةيـة    كة

بيهَينمـة هـةولَير و سـلَيماني، مـن لةطـةَل وةزيــري تـةعليم عـالي تةنسـيقم كـردووة، دةوروبـةري روماديــة،           
َينمة ئَيرة زانكؤي لَييةو، با تكريتة، تةلةبةي كوردي لَيية هةمووي با زانكؤي كةركووك وةريبطرَيت، بؤ بيه

زانكؤيةكةي ئةوَي ئيستيعابي بكات، دوايَي ئَيمة لةطةَل ئةو سياسـةتة نـني بةِراسـس هـةر شـوَينَيك زانكـؤي       
 .خؤي هةية با لةوَي بَينت

بةنيسبةت خوَيندكاراني ثارضـةكاني تـري كوردسـتان، ئَيمـة بةرنامـةمان بـؤ ديراسـةتي ئـةوةلي هةيـة، بـؤ           
يــا ئةطــةر يــةكَيك هــةبَينت، ئَيمــة ديراســاتي عوليــا هَيشــتا نةقصــَيكي زؤرمــان هةيــة، ئَيمــة    ديراســاتي عول

ئةولـــةويامتان داوةتـــة وةزارةتـــي خؤمـــان موعيـــدةكاني خؤمـــان وةردةطـــرين، هـــةتا لـــة دةرةوةش خـــةَلك  
ــؤ         ــؤرام ب ــتةرو دكت ــثؤر و ماس ــتاي ثس ــرد، مامؤس ــني ك ــتام داب ــةي مامؤس ــةو كةموكوِري ــةي ئ ــاطرين، ك وةرن

تيصاصةكان دابني كرد، ئينجا من ئيعالني دةكةم بؤ خةَلكي دةرةوةي وةزارةتي خوَيندني بـااَل، ناكرَيـت   ئيخ
ئَيمة دةَلَيني هةتا ماَل هةبَيت مزطةوت بةتاَلة، كة تؤ ئيحتياجاتي خؤت هةية، ضؤن دةكرَينت بضيت خةَلك 

 .لة دةرةوة وةربطريت و من هَيشتا خةَلكي خؤمامن ثَي رانةطةياندووة
بةنيسبةت دةست تَيوةرداني حزب، سةرؤكي هةرَيمي كوردستان، من سوثاسي سةرؤكي ثةرلةمان دةكـةم لـة   
جياتي من وةاَلمي دايةوة، بةاَلم سةرؤكي هةرَيمي كوردستان لة كؤبوونةوةكةي لةطةَل ئَيمةدا زؤر تةئكيدي 

وةربدات، يةعين ئةوة شانازية بؤ لةسةر ئةوة كردةوة كة كةس نابَيت دةست لة كارةكاني عيلمي و خوَيندن 
ئَيمـة، ئـةو ثشــتطرييةكي تـةواوي ئَيمـةي كــرد، هـةر خـؤي طــوتي مـن دةسـت لــة كاروبـاري دوو موئةسةســة          
وةرنادةم، يةكَيكيان وةزارةتـي عـةدل، ئةويرتيشـيان وةزارةتـي خوَينـدني بـااَل، يـةعين لـةو شـتانة دةعممـان           

كةو كورسيةكاني خؤمان نةترسَيني بؤ ئـةو شـتانة قـةبول    دةكاتن، ئةطةر خؤمان زةعيف نةبني و لة ثؤستة
 .دةكةين

طرنطيدان بـة ئـةخالق، منـيش لةطـةَل ئـةوةم، يـةعين ئـةخالقي كـوردةواري ئيسـالميية، كـةلتوري خؤمـان            
نايـةت، لـة عائيلـةوة دَيـت، لـة ثـةروةردة        ةهةية، بةاَلم ئةوةشتان لة بـري نةضـَيت ئـةخالق هـةر لـة زانكـؤو      

دَيت، ئةطةر يةكَيك السةمةحةَلاَل ئةخالقي نةبَيت، من ضي لَي بكةم، زانكؤ ضي لَي بكـات،   كردني منداَلةوة
بةاَلم من هةندَي رَينمايي و زةوابت دةتوامن دانَيم، ئةطةر زةي موةحةد بَيت، يان مةسائيلي تر بَيت، ئةطةر 
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طرنطة، من بؤ دةمةوَي مامؤستا تةبةني بكرَيت، مومكينة هةندَي شت ئةوة دةكاتةوة، دوايَي رؤَلي مامؤستا 
تةفةروغ بكات، هةر مامؤستايةك ئيشراف لةسةر دة، ثازدة كةس بكات، بؤ ئةوةي كـاتي هـةبَيت، مامؤسـتاي    
ئَيمة كاتي نيية لةطةَل خوَيندكار و قوتابي قسة بكات، هةر لةو موحازةرةية بـؤ ئـةو موحازةرةيـة ضـةندان     

زؤر بَيت عةددي سةعاتيان كةم بَيت، بؤ ئةوةي ئةو ثرؤطرامةش  تةمحيل كراوة، ئَيمة دةمانةوَيت مامؤستا
 .جَي بةجَي بكرَيت

ئَيــوة نــةتان هَيشــت راثؤرتةكــةم بــة تةفســيلي بــاس بكــةم، يــةكَيك ثرســياري كــرد دةَلَيــت طرنطــي دان بــة    
ــراوي       ــي رَيكخ ــة، ئــةوة باس ــاس كردبواي ــة تةفســيلي ب ــةم ب ــةر راثؤرتةك ــةدةني، ئةط ــةَلطا م رَيكخــراوةي كؤم
كؤمةَلطاي مةدةني بـة تـةواوي تَيدايـة، مـن لةطـةَل ضـةند رَيكخـراوي مـةدةني طرنطيمانـداو كؤبوونـةوةمان           

 .كردووة، لةبةر ئةوةي ئةطةر من عةرزم بكرد بواية، ئةو  ثرسيارةم لَي نةدةكرا
دانـاوة، بـؤ    كاك عومسان دةربارةي رييتؤرم ئاليةتي ضية، ئَيمة ثار ئيعالمنان كرد زةوابتمان داناوة، شرومتان

كةمرت بَيت، بؤ ماستةرو دكتؤرا، دةبَيت ئيمتيحـاني  ( 22)ئةوانةي كة تةقديم دةكةن نابَيت مةعدةليان لة 
كةفائةتيان هةبَيت، لوغةي ئينطليزي و كؤميثوتةرة، دةضنةوة ناو مونافةسة، ئيمتيحاني مونافةسـة دةكـات   

ة، ثــاش ئــةوةي كــة (62)ي ئةصــَلي لةســةر و ئيمتيحــاني مةعــدةل( 12)و ئيمتيحــاني مونافةســةكة لةســةر 
مةعدةلَيكي يةكطرتوو دةردةضَينت، ئَيمة ئيعالنـي دةكـةين بـةثَيي تةسلسـولي ئيقتيصـادي ئَيمـة ئيعالمنـان        
كـردووة، سـَي كورسـيمان هةيـة دة كـةس تةقــدميي كـردووة، سـَييةكةي يةكـةم هةَلدةبـذَيرين و ئيعالنيشــي          

نةبذَيردرا بَيت، من دةَلـَيم ثارسـاَل يـةكَيك لةسـةر ئةساسـي حزبـي       دةكةين بؤ خةَلك، ئةطةر دةيةمةكة هةَل
وةرنةطرياوة، لةسةر كةفائةت بووة، بَينن نة حـزب تـةدةخولي كـردووة، نـة كةسيشـمان وةرطرتـووة، ثَيشـان        
ئةوة كراوة من عيالقم ثَيوة نيية، من وةكو طومت لة كابينةي ثَينجةمـةوة مـن بةرثرسـم لـة وةزارةتةكـةم،      

م طوتن دةَلَيم يةك نامةم بؤ بَينن، كة لةسةر ئةساسي حزب وةرطريا بَيت، ئةو قوتابيـةي خـؤي بـة    وةكو ثَي
مةغدور دةزانَينت لة هةندةسةي ميكانيكي با موِراجةعةمان بكـاتن بـزانني كَيشـةكةي ضـية، تـا حةقةكـةي       

بةاَلم ئةو قسمةي هةندةسةي  خؤي بدةييَن، من نازامن بةِراسس لَيرة ناتوامن وةاَلمي ئةو ثرسيارة بدةمةوة،
كةسة، دةبَيت ئةوة ليذنةي ( 351)قسممان هةية، تؤ ميسالَيكم بؤ دةَينيةوة لةو ( 351)ميكانيكيية، ئَيمة 

ــة        ــةطرياون، ئَيم ــلَيماني وةرن ــة س ــار ل ــةك ث ــومت مةمجوعةي ــو ط ــةوة، وةك ــَي دةكؤَلين ــة ل ــة، ئَيم ــةت هةي تايب
خورا بوو وةرنةطريا بـوون، جـةنابت باسـي يـةكَيكت كـرد، مـن       ليذنةيةكمان تةشكيل كرد، ئةوانةي حةقيان 

باسي بيست، سي كةسم بؤ كردي، ئةوانةمان هةمووي طةِراندةوةو كتابةكةشيان هةية، طومت با بطةِرَينـةوةو  
وةربطريَين، ضونكة غةدريان لَي كرا بوو، جا من كـة دةَلـَيم عةدالـةتيش خـؤ موتلـةق نييـة، ئَيمـة نـاتوانني         

دالةت بني بة دزيش شت هةر دةكرَيت، بةاَلم موهيم ئةوةية ئَيمة نةيكةين، وةكـو سياسـةت لـة    ئةوةندة عة
 .سةرةوة نةيكةين، ئةطةر لة ذَيرةوة دةركةوَيت بؤمان، ئَيمة رةفزي دةكةينةوة

دكتؤرة رؤذان باسي ئةوةي كرد ذمارةي قوتابيـان لـة كؤليـذةكان تاقـةي ئيسـتيعابيان زيـاترة، راسـتة، بـةاَلم         
،قوتــابي وةردةطــرين، ئَيســتا لــةو  %( 122)مــة تــاكو ئَيســتا ئــةوة بِريــارَيكي سياســي طةورةيــة، ئَيمــة لــة   ئَي
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هـةزار قوتـابي ضـؤتة ئيمتيحـاني بةكـةلؤريا،      ( 31)هـةزارمان وةرطـرت، ئةمسـاَل    ( 00)بارودؤخة ثار سـاَل  
و زيادةي كـة دةمَينَيـت ئـةو    هةزار تةلةبةمان بؤ بَيت، ئة( 05)هةزار تةلةبة، ( 35)ئَيمة تةمخني دةكةين 

هةزارة ضي لَي دةكةين، ئةطةر بِريارَيك هةبَيت لَيرة، يـان لـة سـةرؤكايةتي ئةجنومـةني وةزيـران بَلـَين       ( 5)
هةموويان وةرمةطرن، لة كاتَيكدا تؤ ناتوانيت ئيشيان بؤ دابني بكةيت، مةراكزي ئةوةت نيية فَيري ميهةني 

َيمةيــة كــة ئةمانــة، لةبــةر ئــةوة سياســةتي وامــان كــردووة كوليــاتي  و شــتيان بكــةيت، ئايــا مةســئووليةتي ئ
ئةهليمان دروست كردووة، بؤ ئـةوةي تاقـةي ئيسـتيعاب و هةنـدَيكيان بـؤ كوليـاتي ئـةهلي بضـن، خوَينـدني          
ئَيوارامنان دروست كردووة، بؤ ئةوةي ئـةو خةَلكـةي وةرنـاطريَين لـة خوَينـدني ئَيـواران وةربطريَيـن، ئةوانـة         

س موازينةو دروستمان كردووة، بؤ ئةوةي ئةو خةَلكة وةربطرين، من نووسـراوَيك دةنووسـم بـؤ    هةمووي ش
سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان ئةطةر ثَيميان طـوت لـة سـةدا ئةوةنـدة وةربطـرة، مـن جـَي بـةجَيي دةكـةم،          

وةرنـةطرم،  بةاَلم مـن وةكـو وةزارةت سـةاَلحيةتي تـةعليم عـاليم نييـة نيسـبةيةك وةربطـرم و نيسـبةكيش          
يةعين ئةوة دةبَيت بزانرَيت، ضونكة ئـةو خةَلكـةي كـة تةخـةروج دةكـات، تـا ئَيسـتا وا بـووة بةشـَيوةيةكي          

 .وةرطرياوة%( 122)قبول مةركةزي لة 
ــاَل ئَيمــة       ــان ثارس ــؤ ئاطاداريت ــن، ب ــت دةنووس ــيين و ش ــة الت ــةي ب ــن، ئةوان ــةرَيم دَي ــة دةرةوةي ه ئةوانــةي ل

تةمهيدميان بؤ دانان، ئَيستا كؤرسي زماني ئينطليزي و عـةرةبي و كوردميـان بـؤ     ئةوانةمان وةرطرت ساَلَيكي
كردينةوة، كة ثاش ئةوةي لةو ساَلة تةهيئة دةبـن لـةو زمانـة، ئينجـا دةياخنةينـة ئيختيصاصـةكان، يـةعين        

 .وةكو سااَلني ثَيشوو يةكسةر نةضووينة سةر ئيختيصاص، ئةوةش موعالةجة كراوة
ي سان كليمَينتس، نازامن ئةوان نة ثرسيان بـة ئَيمـة كـردووةو لـة خؤيانـةوة ضـوونة       قوتابية( 0522)ئةو 

خوَينــديتيان، ئيجازةيــان لــة ئَيمــة وةرنــةطرتووة، بــةاَلم ئَيمــة لةطــةَل ئةوةشــدا خــةريكي ضارةســةر كردنــي  
ض كَيشــةكةيانني، يــةعين ئــةوة بةردةوامــة، هةرضــةندة هــيض عيالقةيــةكيان بــة ئَيمــةوة نييــة، ضــونكة هــي  

 .رَيككةوتنَيكيان لةطةَل ئَيمة نيية، يةعين ئَيمة تةرفَيك نني
ئةهميةتي تةعليم عالي لة ئةمريكا، لة دةوَلةت زؤرة، ئَيمـةش دةمانـةوَيت تـةعليم عـالي لـة كوردسـتانيش       
ببَيتــة مةرجــةع، نــةك بــؤ حكومــةت، بــؤ كــةرتي تايبــةت و ثَيداويســتيةكاني كؤمــةَليش، لةبــةر ئــةوة           

ةزطاي توَيذينةوة دروست بكرَيت لة هةموو زانكؤيةك، كـة تـاكو ئَيسـتا نـةبووة، لةبـةر ئـةوة       بِريارمانداوة د
بِريارمانداوة موديريةتَيك بةناوي موديريةتي كؤمةَل دروست بكرَيت، بؤ ئةوةي بزانرَيت ثَيداويسـتيةكاني  

 .كؤمةَل ضية، نةك موئةسةساتي، بةَلكو ئةواني تريش
تي تةعليم عالي كار ناِروات و شةش مانطة كتابةكةي لةوَي مـاوة، بـؤ ئاطاداريتـان    برادةرَيك دةَلَيت لة وةزارة

هةزار كتاب بةس صـادير  ( 06)ئَيمة لةو كاتةي وةزارةت دروست بووة ثةجنا هةزار موعامةلة سةير كراوة، 
ن من تا دوو و يش واريد كراوة، جا ثةجنا هةزار موعامةلة لة ساَلَيكدا تةقسيمي بكة، باوةِر بكة(01)كراوة، 

سَيي شةو بةس خةريكي بةريدم، يةعين  ئةوة ئةطةر موعامةلةي نةِرؤيشت بَيت، ديارة خةلةل لة شوَينَيك 
هةية، با بَينت رؤذي سَي شةمةمان بؤ هاوواَلتيانة بؤ موقابةالت، با بَيت فةرموو شس خؤي تةقديم بكـاتن،  
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داوايةكـةي دةكـةين، بـةاَلم ئةكيـد كَيشـةيةك لـة       بةس ئةو سـَي شـةمة نـا، سـَي شـةمَيكي تـر ئَيمـة سـةيري         
شوَينَيكي تر هةية، لـةوة زيـاتر وابـزامن ناكرَيـت، يـةعين تةسـةوري حـةمجي موعامـةالت بكـةن، كـة ئَيمـة            

 .ئةجناممان داون
ثةيوةندي نَيوان قوتابي و مامؤستا باش نيية، هؤيةكةي ضية، هؤيةكـةي زؤرة، ئـةوة ديراسـةيةكي تـةواوي     

سي دةوَيت، ئَيمة ئَيستا تةقريبةن حةفتا رَيككةوتننامةمان هةية، شةش زانكؤي ئَيمة لةطـةَل  دةوَيت و بةح
زانكؤيةكاني دنيا كردوويانة، من زؤر خاَل هةية موافةقةم كـردووة لـةو رَيككةوتننامةيـة، سـةبةبي ئةوةيـة      

سـوكةوت لةطـةَل قوتـابي    مامؤستايةكاني ئَيمة، بزانن مامؤستا كـة دةضـَيت ضـؤن وانـة دةَلَيتـةوة، ضـؤن هةلَ      
دةكات، دةبَيت ئةويش لة ئاسس ئةو بَيت، كة دادةنيشَيت لةطةَل ئةوةي دنيا، ئةطةر ئةو تةفاعولة نةكرَيت، 
ئَيمة لة دنيا دابـِراوين، ئَيمـة بيسـت سـاَل زيـاترة دابـِراوين، ئَيسـتا دةرطـا بـةرةو روومـان كراوةتـةوة، ئَيـوة             

ي تةربةوية، ثَيويسـس بـة كـات هةيـة، ثَيويسـس بـة ديراسـةت هةيـة،         دةبَيت ثةلة نةكةن،  ئةوة ثرؤسةيةك
ــة           ــان نةكةين ــاي خؤم ــةتا دامودةزط ــة ه ــار، ئَيم ــدَي ج ــي هةن ــس شةخص ــة، ش ــت هةي ــة زؤر ش ــس ب ثَيويس
دامودةزطايةكي ئةوةي كـة حوريـةمتان هـةبَيت، لـةبري كردنـةوة، لـة ثرسـيار دروسـت كـردن، هزرمـان ئـازاد            

لَيبوردةييمان نـةبَيت، يـةكَيك رةخنـةمان لـَي دةطرَيـت، نـةبَيت بـة دوذمنمـان، ئَيمـة          نةبَينت، هةروةها دَلي 
ناتوانني ئةو شتة راست بكةينةوة، كة جةنابتان ثرسيارمان لَي دةكةن، ضونكة ثرسيارَيكي زؤر طةورةيـة وا  

 .ئاسان نيية بةِراسس
اوة لةسةر ئةساسي عيلمي بَينت، بـؤ كـةم   زةمالةي ناردن بؤ دةرةوة لةسةر ئةساسي عيلمي، ئَيمة ثالمنان دان

ئةندامــةكان بةِراســس زؤر كــةم تووشــي ئــةو حااَلتانــة بــووين، ئَيمــة ثارســاَل يــةك، دوو حاَلــةت هــةبوو بــؤ  
طواستنةوةو شس وا بةدةر لة رَينماييـةكان كـة ئَيمـة ئةنـدام و شـس وا، ئَيمـة هاوكارميـان كـردوون، يـةعين          

 .كان، ئةوة ئَيمة بة واجييب خؤماني دةزاننيتةسهيالت هةية بؤ كةم ئةندامة
ثالني تةعني كردن لةطةَل ئةوةي ئَيمة، ئَيمة لةطةَل هةموو وةزارةتةكان تةنسـيقمان هةيـة، مةسـةلةن مـن     
لةطــةَل وةزارةتــي ثــةروةردة تةنســيقم كــردووة، لةبــةر ئــةوة دةبيــنني لــة قةزايــةكان كؤليــذي ثــةروةردةم     

ؤليذي تر، بؤ ئةوةي ضةند ثَيداويستيان هةية لة ئينطليزي و لة ريازيات و كردؤتةوة، ئةوان نووسيوويانة ك
لة فيزيا، ئةوان ضةند ثَيداويستيان هةية، ئةو ثَيداويستيانةي ئةو ناوضةية، مـن سـةرداني بـةِرَيز وةزيـري     

ة ض ثيشةسازيم كردووة، ئَيستا ئَيمة ئينتيـزاري ئـةو سـرتاتيجيةتةي حكومـةتي هـةرَيم دةكـةين، بـزانني بـ        
ئيتيجاهَيك دةوَلةت دةِروات، سرتاتيجيةتي ضية، بةرةو واَلتَيكي صناعي دةِروات، كشـتوكاَلي دةِروات، ئةمانـة   
هةمووي لة بةرنامةي خؤمان، ئـةو كاتـةي وةزارةتـي ثالنـدانان ثالنـي خـؤي دادةنـَي، لةسـةر ئـةو ئةساسـة           

ا مةسـةلةن لةطـةَل وةزارةتـي تةندروسـس     ثالني قبول كردني تةلةبة دادةمـةزرَينني، بـةاَلم لةطـةَل ئةوةشـد    
ثةيوةنـدميان هةيـة ض ئيختيصاصــَيكتان دةوَيـت، طوتيــان ثةرسـتيارميان دةوَيـت، ئَيســتا قـانوني ئيستيســماِر       
دةرضووة، ئَيمة ثارساَل مةعهةدَيكي سياحي فةندةقـةمان كـردةوة، خـةَلكمان دةوَيـت ثـَي بطةيـةنني، ضـةند        

عين لةو بوارانة ئَيمة هةنطاومان ناوة، بةاَلم دةبَيت وةزارةتي ثالندانان مةعهةدي ثةرستيارميان كردةوة، ية
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مبانداتَي بَلَيت ئةو شتانة بؤ ئايندةيـة، دوايـَي ئـةو بةتاَلـةي هةيـة، ئَيسـتا بةتاَلةيـةكي موقةنةعـة، ضـونكة          
كـةرتي  هةموو خةَلك رووي لة حكومةت كـردووة، روويـان لـة دةزطايـةكاني حكـومي كـردووة، ئَيمـة دةبَيـت         
 .تايبةت بكةين ئيش لةوَي بؤيان بدؤزينةوة، هةتا ئةوة تةنزيم نةبَينت بةتاَلةكة هةر دروست دةبَيت

دةورات بؤ مامؤستا كراوةتةوة، ئةوانـةي لـة خـاريج دَينـةوة علـومي ئيسـالمي بةِراسـس مةحـدودة، يـةعين          
مامؤسـتايانةي كـة دَينـةوة، ئَيمـة      كوليةي شةريعة هةية لَيرة، يةعين مامؤستايةكي زؤر زياديان هةية، ئةو

راثرسي ئةوان دةكةين، ئايا ثَيويسـتان بـةوة هةيـة، ئةطـةر بَلـَين بـةَلَي، يةكسـةر تـةعينيان دةكـةين، بـاوةِر           
بكةن هـيض سـةبةبَيكي تـر نييـة، ئَيمـة خؤمـان كوليـةي شـةريعةمان كردؤتـةوة، ئَيسـتاش ئـةو رؤذة ضـووم             

ة تـةنها كـايف نييـة، بيكةنـة علـومي ئيسـالمي بـا شـةريعة بةشـَيك          كؤبوونةوةم لةطةَل كردن طومت شةريعة ب
بَيت لَيي، فةرعي تري لَي بكةنةوة، بؤ ئَيوة تةنها شـةريعةتان طرتـووة، بـؤ ئـةوةي شـتةكاني ديكـة حيـواري        
ــان           ــة طومت ــت، ئَيم ــي خبرَي ــت تَي ــس دةبَي ــة بةِراس ــةت هةي ــة، زؤر باب ــة هةي ــائيلي ديك ــة، مةس ــةديان هةي ئ

لــة بةرنامــة هةيــة، جــا لةبــةر ئــةوة ئَيمــة كــاري بــؤ دةكــةين بــؤ ســاَلي ئاينــدة، ئــةوةي كــة     كــةموكوِرميان 
موِراجــةعاتي شــةهاداتي ثَيشــوو دةكــاتن، مــن طــومت ئــةوة بــةِرَيز ســةرؤكي ثةرلــةمان دةَلَيــت ئَيمــة شــس وا  

 .ناكةين، ئةطةر دةتانةوَيت موِراجةعةي بكةنةوة فةرمانَيك دةربكةن من جَي بةجَيي دةكةم
ةوانـةي هةنـدَيك ثـارة وةردةطـرن، ثـارة وةرنـاطرن ضـوونةتة دةرةوة، بـا موِراجةعـةي بةِرَيوةبـةري طشـس            ئ

بةعســات دكتــؤر ئةمحــةد دزةيــي بكــةن بــا بــزانن كَيشــةكة ضــية، بــؤ ئــةوان وةردةطــرن و ئــةواني تــريش      
يـارة خةلـةلَيك   وةرناطرن، ضونكة ئَيمـة ئوسوسـَيكمان دانـاوة دةبَيـت هـةموو وةربطـرن، ئةطـةر وةرنـةطرن د        

 .هةية
يــةكَيك دةَلَيــت جاميعــات مةعمــةلي بــَي كارييــة، ئَيمــة دةمانــةوَيت ببينــة مةعمــةلَيك بــةثَيي ثَيداويســس    
كؤمةَلَيك خةَلك ئامادة بكةين، بةاَلم ئةطـةر كؤمـةَل، خـةَلك خـؤي تـةنزيم نـةكرد بَيـت، ئـةوة خـةتاي مـن           

بَيـت، كـة ثَيويسـتيان بـة ض ئيختيصاصـَيكة، ئةطـةر ئـةو         نيية، ئَيمة ئَيستا سةير دةكةين دةبَيت ثالمنان بؤ
زانكؤيانة نةبوانة، ئةو هةموو كاديرانةي ئَيستا دامودةزطايةكاني حكومةت بةِرَيوة دةبةن لة ثـاش راثـةِرين   
ــوون       ــةي كــة دروســت ب ــيارَيكة دةبَيــت وةاَلم بدرَيتــةوة، ئةوان ــرد، يــةعين ئــةوة ثرس لــة كــوَي دروســت دةك

دا بوو، يةك بة خؤم خةرجيي جاميعةي سـلَيمانيم هـةمووي لـةو زانكؤيانـةي كوردسـتان      مةسئوولينيشي تَي
ئَيمــة تةخــةرومجان كــردووة، مــن لــة بةرثرســةكان و خةَلكــةكاني تــر، لــةو هــةموو دامودةزطــا طةورانــةي     

ةحـدود  حكومةت بةِرَيوة دةبةن، ئةمة ئةوة واناطةيةنَيت كة زانكؤيةكان رؤَليان نةبووة، بةاَلم بودجـةيان م 
ش ئَيمة نةماندةتواني ئامَيرَيك داخيلي كوردستان بكةين، 0223بووة، ئابلوقةي ئابووريان، يةعين تا ساَلي 

ئامَيرَيكي موختةبةري زؤر شت لَيمان مةنع بوو، باشة من زياراتي هةموو بةشةكان و زانكـؤم كـردووة، مـن    
 .ة، لةطةَل مامؤستايةكان كؤبوونةوةدةزامن كةموكوِريةكانيان ضية، بةش بة بةش سةردانيامن كردوو

مامؤستايةكي تر ثرسياري لَي كردم دةربارةي ئةوةي كة دكتؤرة شوكرية رايسـثارد ئةوانـةي راسـب دةبـن و     
ثرســيار طرانــة، مــن لــة ئيمتيحانــات ضــوومةتة هــةموو زانكؤيــةكان، تةبعــةن مســثَلم هةَلبــذاردووة، منوونــة  
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دووة، ثرسيارةكة ضؤنة، شاملة، زةمحةتة، وةقتةكة بةش دةكـات،  ضوومةتة ناو قاعة ثرسيارم لة تةلةبة كر
ثرسياري ئةساسيم لَي كردووة، يةعين ضوومةتة زانكؤي سلَيماني و زانكؤي دهؤك و كؤية و ئَيـرةو هـةموو   
زانكؤيةكامن كردووة، بؤ ئةوةي تةسةورَيك دروست بكةم بزامن ثرسيار ضؤن دادةنرَيت، لةسةر ئةو ئةساسـة  

طرتووة، ئةوانةي كـة ثرسـياران زةمحةتـة لـة ضـةند مـاددة دةكـةون لـة دةوري دووةم ئيمتيحـان          قةرارم وةر
بدةنةوة، دوايَي من ثَيش ئيمتيحانات كؤبوونةوةم لةطةَل مامؤستايان كـردووة، طوتومـة مرونـةتان هـةبَيت،     

عجيزي بـَي، دوايـَي   ماددةكة شامل بَيت، ئةو ماددانةي كة خؤتان دةيَلَينةوة ماددةيـةكي وا مةينـةوة كـة تـة    
مةجليســي قســم كــة قــةرار دةدات، ئةطــةر ماددةيــةك خةلــةلي تَيــدا بــوو كَيرظــي بــؤ دروســت بكــةن، بــزانن 
سةبةبي ئةوة ضية، ئـةوة دةطةِرَيتـةوة بـؤ قسـمة عيلميـةكان، مـن بـؤ مامؤسـتا زانسـتيةكان لـة كؤبوونـةوة            

تـؤ بيكةتـة قـةرارَيك و فـةرمانَيكي      هةمووم بة تةفسيلي باس كـردووة، خـؤ ناكرَيـت هـةموو وردةكارييـةك     
ئَيمـة   يـد بـؤ ضـية؟   وزاري ثَي دةربكةيت، ئةي ئةو كؤِر و كؤبوونةوانة، ئةي سـةرؤكي بـةش بـؤ ضـية؟ عةم    

ئةركي خؤمان كردووة، بـا زانكؤيـةك بةشـَيك هـةبَيت، جاميعةيـةك هـةبَيت، مامؤسـتايةكة بَلَيـت نةمـديوة          
ةو رَينماييانـةمان ثـَي رانةطةيانـدووة، رَينمـايي ئيمتيحـاني كـة       كؤبوونةوةيةكي فراوامن لةطةَل نةكردووة، ئ

ئيشي وةزير نييـة، بـة تةفسـيلي ضـوومةتة نـاوي موناقةشـةم لةطـةَليان كـردووة، جـا خةلـةل هـةر دةبَيـت،             
قسم، قسمَيك خةلةلي تَيدا نةبَيت، ئةوة هـةر دةبَيـت، ئَيمـة بـؤ ئـةوة      ( 351)يةعين تؤ ئةطةر بتةوَيت لة 

بؤ ئةوةي ئةو شتانة وردة وردة راسس بكةينةوة، من لة كؤتاييدا دةَلـَيم ئـةم ئةركـة ئـةركَيكي      كار دةكةين،
زؤر قورسة، ئَيمة راستة ئيشمان زؤر كردووة، بةاَلم ئيشـَيكي زؤريـش مـاوة، يـةعين ئـةو ئيشـةي كـة كـراوة         

يكةي خـؤي، ضـةند سـاَلة    قةترةيةكة لة بةحر، خوَيندني بااَل تازة كةوتووة، دةمانةوَيت بيخةينةوة سـةر سـ  
وةكو طومت سرتاتيجيةتي و شتَيكي موةحةد نةبووة، هةر يةكة بةالي خؤي رايكَيشاوة، ئَيمةش خيـربةو ئـةو   
شــتةمان نــةبووة، تــازة جاميعــة دروســت بــووة، وةكــو ئــةوروثاو واَلتــاني ثَيشــوو دوو ســةد، ســَي ســةد ســاَل    

كوِريةك هـةبَيت و شـتَيك نـةزانني، بـةاَلم عـةيب      لةمةوبةر جاميعةمان نةبووة، عةيبيش نيية ئةطةر كةمو
ئةوةية ئةطةر دةست نيشاني شتَيكمان كرد خةلةلي تَيـدا هـةبَيت و ضـاكي نةكـةين، ئيسـرار بكـةين لةسـةر        
غةَلةتةكة، ثَيمان بَلَين ئَيمة لة خزمـةتني ضـاكي دةكـةين، بـا يـةكَيك رؤذَيـك راثـؤرتَيكي نـارد بَيـت، ئَيمـة           

كاروبـــاري هاوواَلتيـــان بـــةِرَيوة دةبـــةين، ضـــوومة هـــةموو زانكؤيـــةكان دةَلـــَيم كاكـــة  ئيمَيلَيكمـــان دانـــاوةو
ــَي           ــتَيك ث ــارةي ش ــترياحم دةرب ــنج ئيق ــوار، ثَي ــتا ض ــاكو ئَيس ــاتووة، ت ــةم ه ــرن، زؤر ك ــؤ بنَي ــامت ب ئيقترياح

تان نةطةيشتووة، مةطةر خـؤم ضـوو مب سـةردامن كـرد بَيـت، جـا ئَيـوةي ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةِرَيز كامـة           
رؤذَيك ئيقترياحَيكتان بؤ من داناوة، من ئيهتيمامم ثَي نةدا بَيت و ديراسةمت نةكرد بَيت، من حـةز دةكـةم   
جةنابيشتان لَيرةوة، ضونكة نوَينةري خةَلكن، هةر كةس لة ناوضةيةكةوة هـاتوون، كَيشـةي خـةَلك دةزانـن،     

و شتةي دةوَيـنت، ئـةوةي لـة ئَيـوة دةوَيـت، ئَيمـة       موعاناتي خةَلك دةزانن ثَيمان بَلَين، بَلَين ئةو ناوضةية ئة
جَي بةجَيي دةكةين، ضونكة ئَيمة جيهةتَيكي تةنيتيزين و ديراسـةتي دةكـةين، لـة كؤتاييـدا زؤر سوثاسـتان      

 .دةكةم، داواي لَيبوردن دةكةم ئةطةر زياتر وةقتم طرت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةاَلمــي ثرســيارةكانت دايــةوة، دةستخؤشــيت لــَي دةكــةم و  زؤر ســوثاس، وةاَلمــةكانت تَيــرو تةســةل بــوون،  

ــؤزييةوة،          ــة دَلس ــتيت ب ــؤت هةَلدةس ــةركي خ ــة ئ ــة ب ــةوةي ك ــة ل ــةوةي جط ــم ل ــةم، دَلنياش ــت دةك سوثاسيش
موالحةزةي شتَيكم كرد لةو دانيشـتنة، كـة تـؤ طوتـت ئـةو ئيشـةي كـة ثَيـي راسـثَيردراوي خؤشـت دةوَيـت،            

َيـت خؤشـت بوَيـت، ئَيمــةش ئومَيـدي سـةركةوتنت بـؤ دةخــوازين،       سـةرةتاي ئـيش كردنةكـة هـةر ئيشــَيك ب    
ئينشائةَلاَل ئةو بةرنامةيةي كة هةتانة جـَي بـةجَيي دةكـةن، داوا لـة ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـااَلش         
دةكةم بةدواي ئةركةكاني خؤياندا بضن و سةرداني وةزارةت بكةن و ثَيشنيار و شتيان هةبَينت لةطةَل سـتايف  

موناقةشــةي بكــةن و، دواتــريش رؤذَيــك دادَيــت لــةو دانيشــتنة دةَلــَين جــةنابي وةزيــر داواي كــرد    وةزارةت
 .طوَيشمان لَي دةبَيت، بةاَلم ديسان هةر رزطار نابني لة ثرسيار و وةاَلم

 :وةزيري خوَيندني بااَلو توَيذينةوةي زانسس/ادريس هادي صاحل.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةك   ــن ي ــةموو        م ــة ه ــةم ل ــةِرَيز دةك ــوةي ب ــة ئَي ــتطريي ل ــن داواي ثش ــة، م ــةِرَيز هةي ــوةي ب ــة ئَي ــاريم ل داواك
ــَيم قــةبول مةكــةن، تكاتــان لــَي دةكــةم ئَيــوة ئةنــدام      خةتوةيــةكي ياســايي كــة دةيكــةم، ئةطــةر ناياســايية َل

 .ثةرلةمانن، بةس لةوةندة زياتر داواي هيض شس تر ناكةم، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

زؤر سوثاس، ئَيمة داوات لَي دةكةين ئةوةي كـة مـن طـومت قـةراري رةجعـي، مةقصـةدم ئةوةيـة بـة قـةراري          
ئةسةري رةجعي ناكرَيت، بةاَلم دةستخؤشي لةوة دةكةين، كة بة هيض شَيوةيةك بة واستةو بـة تـةدةخوالتي   

طريَيت، ئـةوة كـاري ئَيمـةش ئاسـان     حزبي خوَيندكار لة هـيض مةرحةلةيـةكي زانكـؤ و خوَينـدني بـااَل وةرنـة      
دةكاتن، ضونكة ئةطةر ثَينج حاَلةتان وةرطرت دةبَيتة ثازدة، دةبَيتة ثةجنا، ئَيمـةش ثَيـي مةشـغول دةبـني و     

ثشـتطرييتان لـَي دةكـةين و دةبَيـت ئـةو بةرنامةيةشـتان       %( 122)خةَلكيش ياخةي ئَيمة دةطرَيـت، ئَيمـةش   
َيش دةكـةوَينت، ثـَيش ئـةوةي كؤتـايي بـة دانيشـتنةكةمان بهَيـنني،        سةركةوَيت و بةو شَيوةيةش خوَيندن ثـ 

بةياني ئـةو كؤنيترانسـة هاوبةشـة هةيـة لـة نَيـوان ثةرلـةماني عَيـراق و ثةرلـةماني كوردسـتان بـة بةشـدار             
بووني حكومةتي هةرَيم و رةنطة لَيثرسراواني بةغداش بـَين لـة اليـةن دوو رَيكخـراوي ئاشـس و عةدالـةت،       

ي ئيتياليية، هةروةها رَيكخراوي هاوثةميانةتي و نَيو نةتةوةيةتي بؤ عةدالةت، كة لة ذَيـر نـاوي   رَيكخراوَيك
فيدراَليــةت لــة ناحيــةي ثراكتيكــةوة، يــةعين عةمةليــةن ئــةوة ضــؤنة و ضــؤن نييــة، بــؤ دانيشــتين بــةياني  

ية سةعات نـؤ و نيـو   هةمووتان دةعوةتن، جا بؤ ئةوةي سةيارةكان ئيشكال نةبَينت ئيقترياحَيكي وا باش هة
لَيرة حـازر بـن بـة دوو سـةيارةي طـةورة دةتـان طةيةنينـة ئـةوَي، جـا سـةيارةكانتان لَيـرة بـة جـَي دةهـَيَلن،               
تةبعةن بةياني بؤ جةلسةي ئييتتيتاحي هةمووتان دةعوةتن لةوَي دةبن، ذمارةيةكيش سةرؤكي ليذنةكان لة 

نيترانسةكة، بَيجطة لة بةشـدار بـوون لـة دانيشـتين     ئةنداماني ليذنةي دةستووري دةعوةتن و ئةندامن لة كؤ
بةياني ئةندامن لة تةوةرةكاندا بةشدار دةبن، ضوار، ثَينج رؤذ دةخايةنَيت، ئومَيد دةكةم كـة ئيهتيمـامَيكي   
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باشي ثَي بدةن، جطة لة فيدراَليةت كة مةسةلةيةكي طرنطة، بةشدار بوونَيكي باشي دةوَينت، فورسةتَيكيشـة  
طةيشـنت لةطـةَل ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيـراق تةواصـوَلمان هـةبَينت، تـا دةطةينـة ئـةوةي            بؤ زياتر لةيةك

ثرؤتؤكؤلَيك ئيمزا دةكةين لةنَيوامنان، ضؤن هاوكاري دةكةين، ئـةوانيش ذمارةيـةكي زؤر دَيـن لـة بةغـداوة      
ت دة دانيشتَيكي بةشداري دةكةن لةوة، ئومَيد دةكةم لةوة حازر بن، دوو بةيانيش رؤذي ضوار شةممة سةعا

هاوبــةش دةكــةين لــةنَيوان ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان و ئةجنومــةني نوَينــةراني عَيــراق، ئةوانــةي  
هاتوون لَيرةن، تةبعةن جطـة لـةو ئةندامانـةي ئةنـدامن لـة كؤنيترانسـةكة، ئةنـداماني ثةرلـةماني خؤمشـان          

ا هـةمووتان وةرن، ئـةوانيش ضـل، ثـةجنا     موخةيةرن دةتوانن بَين، يـان نةيـةن لةبـةر جَيطايةكـة، نـةوةك نـ      
كةسَيكيان دَين، ئةنداماني ثةرلةمانيش ئيختياري خؤيانن بَين، بـةاَلم ئةوانـةي ئةنـدامن لـة كؤنيترانسـةكة      
دةبَيت حازر بن، ئَيوةش لةو كؤنيترانسة، يةعين لةو دانيشتنة هاوبةشة هةموو ئةندامان دةتوانن بةشداري 

شتة باس كردني دةستوورة، دةسةاَلتة هاوبةشةكانة، مةسةلةي فيدراَليةتة، بكةن، تةوةرةكةش لةوَي هةمان 
موناقةشاتة، يةعين هةر كةسَيك دةتوانَيت موناقةشة بكات، جا بةياني لـة سـةعات نـؤو نيـو لَيـرةوة دةتـان       

 .بةينة ئةوَي، كاك سةعد قسةي هةية فةرموو
 :ثةرلةمانوةزيري هةرَيم بؤ كاروباري /بةِرَيز سعد خالد حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابت باسـي ئـةوةت كـرد بـة سـةبةبي ئـةو كؤنيترانسـة ضـةند رؤذَيـك ئةنـداماني ثةرلـةمان و بـةِرَيزتان             
مةشغول دةبن، جا ئةو ماوةيةي كة تةمديد كراوة بؤ ثازدةي مانط، جطة لة بودجةكة ضةند ثرؤذةيةكيش 

 .ة ضؤن دةبَينت، زؤر سوثاسخوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، ئةو مةسةلةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينم، دوايَي وةاَلمت دةدةمةوة، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَيـنني تـا دانيشـتين    
داهاتوو ئاطادارتـان دةكةينـةوة، جطـة لـةوةي كـة بامسـان كـرد، بةنيسـبةت وةاَلمةكـة جـةنابت بودجـة هـةر             

تةي ياسايي و ئةوانة حازر بَيت بةردةوام دةبني، ئَيمة ثازدة رؤذ تةمديدمان كردووة، بةاَلم وةختَيكي راثؤر
بةثَيي نيزامي داخيلي خؤمان ئةطـةر بودجـة لـة موناقةشـةدا بـوو ثةرلـةمان كراوةيـة، تـاوةكو كؤتـايي ثـَي           

شـتنَيكي نائاسـايي بـؤ    دَينت، كة كؤتايي بة بودجة هات، هةر ثرؤذةيةك بةثَيي ئةهميةت ثَيويسس كرد داني
دةكةين، بؤ موناقةشة كردن، ئةطةرنا ثاش ئةوةي كة كؤتايي بة بودجةكة دةهَينني عوتلةكةمان دةست ثـَي  
دةكاتن، ئةطةر دانيشتنَيكي نائاسايي بوو ئةوة داواتان لَي دةكـةين، زؤر سوثاسـتان دةكـةم جـةنابي وةزيـر و      

 .شتنَيكي تربرادةران هةمووي بةخَير بَين سةرضاوان بؤ داني
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 ( 33)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 22/2/1332 كةوتيرَي شةممةدوو 

ئةجنومـةني نيشـتمانيي     12/2/0222رَيكةوتي  شةممةدوو رؤذي ي سةر لة بةياني (12232)كاتذمَير   
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

َيز فرســت أمحــد عبــداهلل ســكرتَيري  بــةِر, جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــداهلل
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (33)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  

ايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤك, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
, عَيـراق  –ةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     سَييي خولي طرَيداني يةكةمي ساَلي (33)

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت
ني خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني بودجةي هةرَيمي كوردستاني عَيراق و ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستا -1

 .0222عَيراق بؤ ساَلي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

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

ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 
دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري , كوردستاني عَيراق ئةجنومةني نيشتمانيي

شةممة دوو ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي (12232)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(33)دانيشتين ذمارة 
 :بةم شَيوةية بَيت دا12/2/0222رَيكةوتي 

ق و ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستاني خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني بودجةي هةرَيمي كوردستاني عَيرا -1
 .0222عَيراق بؤ ساَلي 

سةرةتا دةمةوَيت بةناوي ئَيوةي بةِرَيزو سةرؤكايةتي ثةرلةمان ئيدانةي توندي ئةو تاوانة طةورةية بكةين، 
كة دوَييَن ئةجنامدرا لة اليةن تريؤريستانةوة دذي خةَلكي بَي تاواني كةركووك، كة بووة هؤي شةهيد بووني 
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ةيان هاوواَلتي و بريندار بووني دةياني تر، ديارة ئةو كارة تريؤريستيية وةكو هةموو كارة تريؤريستيةكاني د
تر لة اليةن ئةو كةسانةي كة دوذمين عَيراقن، دوذمين طـةلي كوردسـتانن، دوذمـين دميـوكراتني و، دوذمـين      

جـَي بـةجَي    كـة خـةَلك ضـاوةِرواني    ثَيشكةوتنن ئةجنامي دةدةن، ئـةم كـارة تريؤريسـتيةش لـة وةختَيكدايـة،     
ةكاني، جطــة لــةوةي كــة خــودي تريؤريســتان ض  دةكــاتن، دياريشــة يــةكَيك لــة ئاماجنــ  112مــاددةي  كردنــي

ئاماجنَيكيان نيية غةيري كوشـنت و تَيكـداني كؤمـةَل و دةيانـةوَيت بةمـةش وةزعـي كـةركووك زيـاتر ئـاَلؤز          
راق، بـؤ خسـتنة نـاوكؤكي و دذايـةتي لـةنَيوان سـوننةو       بكةن، وةكو بةرنامةي فتنةي هةيانة بؤ هةموو عيَـ 

شيعة، دةيانةوَيت بةم كارة تريؤريستيةش ناو كةركووكيش ئاَلؤزتر بكةن، ثَيكهاتةكاني كةركووك و ذيانيـان  
ناخؤشرت بكةن، بةاَلم من ثَيم واية ئريادةي طةلي كوردستان و خةَلكي كةركووك لةوة زؤر طةورةترة، تاوةكو 

بتـوانن ئـةو ئريادةيـة تَيـك بـدةن، لةكاتَيكـدا ئيدانـةي تونـدي ئـةم كـارة تريؤريسـتية دةكـةين،              تريؤريسـتان 
ــنة        ــتانيش دةض ــتة، تريؤريس ــان بةهةش ــائةَلاَل جَيطاي ــةين، ئينش ــةهيدان دةك ــوكاري ش ــة كةس ــي ل سةرةخؤش

ارةكان زوو جةهةنةم و دؤزةخي تاريخ، داواكـارين و ئومَيديشـمان وايـةو لـة خـواي دةثارَيينـةوة، كـة برينـد        
ضاك ببنةوة، خةَلكي كةركووكيش و هةموو كوردستان و هةموو عَيراقيش بة زووترين كات زاَل بن بةسـةر  

تريؤريست كة دوَيـيَن لـة    يتريؤريستان و ثالنةكانيان، داواتان لَي دةكةم بؤ طياني ثاكي شةهيداني قوربانيان
شـةهيداني رَيطـاي ئـازادي دةقيقةيـة بوةسـنت،       كةركووك و شوَينةكاني تري عَيراقدا شةهيد بوون و هةموو

 :فةرموون زؤر سوثاس، بةرنامةي كاري ئةمِرؤمان
ى 1110ى هـةمواركراوى سـاَلى   (1)لة ثَيـِرؤى نـاوخؤى ذمـارة    ( 02)ى ماددة (1)بةثَيى حوكمةكانى بِرطة 

نامـةى كــارى  عَيـراق، دةســتةى سـةرؤكايةتى ئةجنومـةن بِرياريـدا بةر     –ئةجنومـةنى نيشـتمانيى كوردسـتان    
ــارة   ــتنى ذم ــةكات   (33)دانيش ــذاردن ل ــى هةَلب ــوىل دووةم ــةممة  (12232)ى خ ــنيوةِرؤى رؤذى دوو ش ى ثَيش

 :دا بةم شَيوةية بَيت12/2/0222رَيكةوتى 
خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني بودجةي هةرَيمي كوردستاني عَيراق و ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستاني  -1

 .0222عَيراق بؤ ساَلي 
تا بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك شَيخ بايز وةزير هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري، بةِرَيز كاك عومسان سةرة

هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان، بـةِرَيز كـاك رةشـيد         يشواني وةزيري ثالندانان، بةِرَيز كـاك سـةعد وةزيـر   
ز كاك سةركيس لَيرة ئامادةية، بةِرَيز كاك بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري كة لة جياتي بةِرَي

دَلشاد بريكاري وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري دةكةين، زؤر بةخَير بَين سةرضاوان، داوا لـة  
ــةوةي       ــؤ خوَيندن ــن ب ــان دانيش ــاي خؤي ــة جَيط ــَين ل ــةم ب ــابووري دةك ــي و ئ ــايي و ليذنــةي داراي ــةي ياس ليذن

لةبــةر ئــةوةي كــاك ســةركيس لــة / وو موالحــةزة لةســةر هينةكــة بــدةم، يةكــةمراثؤرتةكــةيان، دةمــةوَيت د
 .هاتووة ةشيد لةجياتيسةفةرداية، بؤية ئامادة نيية، كاك ر

لةسةر داواي ئَيمة كاك عومسان شوانيمان دةعوةت كرد، هةم وةزيري ثالنة، هـةميش شـارةزايي   / دووةميش
كردني ئةو بودجةية، بةَلَي كاك شـَيخ بـايز، عـةفو كـاك      هةية لةوةي هاوكاري ثةرلةمان بَينت لة موناقةشة
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شَيخ بايز كاك فرسةت دةَلَيت كاك شَيخ بايز لة جياتي كاك سةركيس هاتووة، بـةاَلم كـاك رةشـيديش وةكـو     
 .خةبرية بؤ ئةو مةسائيالنةي كة دةبواية كاك سةركيس وةاَلم بداتن لَيرة، فةرموو كاك بايز

 
 
 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ بانيبةِرَيز شَيخ بايز تاَلة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تكام واية هةردووكيان ئةم دوو بةِرَيزة زؤر شارةزان و ئيشيان كردووة لـة بودجةكـةدا، يـةكَيكيان وةكـو     
لة موناقةشةكاندا  وةزارةتي دارايي، يةكَيكيشيان وةكو وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي موداخلة بكةن و

 .روونكردنةوةي خؤيان بدةن، تكام واية موافةقةت بكةن، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر دلَير شاوةيس راثؤرتي دارايي و ئابووري دةخوَينَيتةوة، فةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ايـي و ئابووريـةوة داواي لَيبـوردن دةكـةين، ضـونكة لـة راثؤرتةكةمانـدا لةِراسـس         سةرةتا بةناوي ليذنةي دار

دةقةكان بة عةرةبي هاتووة، لةبةر ئةوة هةوَلماندا دةقة عةرةبيةكان موحافةزة بكةين، بـؤ ئـةوةي تووشـي    
دن دةكـةين،  ئيشكاالتَيكي زمانةواني نةبني و مةفهومةكة بطؤِرَيت، هةر لةبةر ئـةوة بـوو، بؤيـة داواي لَيبـور    

ضونكة راثؤرتةكة كورديةو دةقةكان زؤري بة زماني عةرةبي هاتووة لةبةر ئةوةيـة، جطـة لـةوة ثـَيم ضـاكة      
ــةرةي دووةم        ــَيدا فةق ــةرة س ــة الث ــةِرَيزةكان ل ــةمانتارة ب ــرا ثةرل ــدةم ب ــةك ب ــؤن ( 5511012)تَيبيني ملي

 .، داواي لَيبوردن دةكةممليؤنة، ئةو هةَلةيةشي تياية( 5511012)نووسراوة، خؤي راستةيةكةي 
 عَيراق –سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان / بؤ

 راثؤرتي ليذنةي دارايي و ئابووري/ بابةت
 .ساَلو و رَيز

ضــةند كؤبوونةوةيــةكي ســازدا بــؤ تــاوتوَي كردنــي   1/2/0222و  05/6/0222ليذنةكــةمان لــة رؤذانــي 
ئَيمة لة كاتَيكدا ثشتطريي ثرؤذةكة دةكةين ئةم تَيبينيانةي ، (عَيراق –ياساي بودجةي هةرَيمي كوردستان )

 .خوارةوةش دةخةينة ثَيش ضاوي بةِرَيزتان
دا بهاتبايةو ثةرلةماني كوردستان راو سةرجني خؤي لةسةر 0226دةبواية ئةم ثرؤذةية لة كؤتايي ساَلي  -1

اَلتداراني حكومـةتي مةركـةزي لـة    بداية، ديـارة بةشـَيك لـة هؤكـاري ئـةم دواكةوتنـة دةطةِرَيتـةوة بـؤ دةسـة         
تـا   0221بةغدا، ثَيويستة حكومةتي كوردستان هةر لة ئَيستاوة كار بكات بؤ ئامادة كردني بودجةي سـاَلي  

 .لةكاتي خؤيدا وةك ثَيويست خبرَيتة ثَيش ثةرلةماني كوردستان
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ة زيـاتر لـة يـةك مليـار     بِرة ثارةيةك لة الي حكومةتي مةركةزي ماوةتةوة لـة ثشـكي سـااَلني رابـردوو بـ      -0
دؤالر دةخـةملَينرَيت، ثَيويسـتة حكومـةتي هــةرَيمي كوردسـتان هـةوَل بـدات ئــةو ثارانـة بطةِرَينَيتـةوةو لــة         

 .ثرؤذةكاني ئاوةدانكردنةوةدا بةكار بهَينرَين
ئةوةي تَيبيين دةكرَيت سةرضاوةي سةرةكي داهاتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةو بِرة ثارةيةيـة كـة    -3

، ة اليةن دةسةاَلتي مةركةزيةوة دةدرَيتة حكومةتي هةرَيم، ئةمةش جطة لة السةنطي لة سةرضاوةي داهاتل
كاردانةوةيةكي خراثي لةسةر ئايندةي كوردستان دةبَيت، بؤية ثَيويسـتة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان      كة

 .هةوَلبدات سةرضاوةكاني داهات فرةجؤر و سةرضاوة بن لة ئايندةدا
دوو ترليـؤن  ( 0015556)سةرماية طوزاريةكان ثشكَيكي كةم لة بودجةي كوردستان ثَيكدةهَينن  ثرؤذة -1

ثَيـنج  ( 5511012)و دوو سةدو هةشتاو ثَينج مليارو بَينج سةدو ثةجناو شةش مليؤن دينار بةرامبةر بة 
كـردن   ي كـارثيَ ترليؤن و ثَينج سةدو هةذدة مليارو دوو سةدو نؤوةت و حةوت مليؤن دينار بؤ خةرجيةكان

، ئةمــةش نيشــانةيةكة بــؤ شــَيواوي ئــابووري، ثَيويســتة حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان    (نيتقــات تشــغيلية)
ثالنَيكــي تؤكمــةو هةمــة اليةنــة ئامــادة بكــات بــة مةبةســس طةشــةثَيداني ئــابووري و كؤمةاَليــةتي لــة            

 .ة هةذارو زةمحةتكَيشةكانكوردستانداو بةرز كردنةوةي ئاسس ذياني خةَلكي كوردستان بةتايبةت ضين
ــةش       -5 ــةران، ئةم ــةي فةرمانب ــؤ مووض ــةرخانكراوة ب ــة ت ــة بودج ــكَيكي زؤر ل ــت ثش ــيين دةكرَي ئــةوةي تَيب

بــوارةدا، بؤيــة  وثــؤش لــةوونيشــانةيةكي زةقــة بــؤ هةَلئاوســاني دةزطــا حكوميــةكان و بــووني بَيكاريــةكي ر  
ة يـ سةر لـةنوَي بةطـةِر خسـتنةوةي ئـةو بَيكار    ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ضارةسةري طوجناو بؤ 

 .روو ثؤشانة دابيَن لة ثرؤذة بةرهةمَين و بةسوودةكاندا
ثَيويستة بةزووترين كات ئةو وةزارةتانةي تا ئَيستا يةكيان نةطرتؤتـةوة ببنـة يـةك، تـابتوانن باشـرت لـة        -6

 .خزمةتي حكومةت و خةَلكي كوردستاندا كار بكةن
َيت هةندَيك لة وةزارةتةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان كارو فةرمانةكانيان لَيك ئةوةي تَيبيين دةكر -2

ــات دواي        ــرين ك ــة زووت ــةت ب ــتة حكوم ــةك، ثَيويس ــة ي ــةوة بكرَين ــةك خبرَين ــدَيكيان ي ــرَي هةن ــزيكن، دةك ن
 .لَيكؤَلينةوةيةكي ورد ثرؤذةيةك بؤ يةكخستين ئةو وةزارةتانة ئامادة بكات

يشة سةبارةت بة دةقـي ياسـا كـة ليذنةكـةمان ثَيـي ضـاكة ئـةم طؤِرانكاريانـةي تَيـدا          هةرضي تَيبينييةكان -1
 :بكرَيت

 :َيتضاكة بةم شَيوةيةي خوارةوةي لَي بليذنةكةمان ثَيي : سةبارةت بة ماددةي يةكةم
حةوت ترليؤن و هةشت سـةدو ضـل و حـةوت مليـارو     ( 2112662)طوذمةي تةنيا  0222بؤ ساَلي دارايي 
 :شت مليؤن دينار تةرخان دةكرَي و بةم شَيوةيةي خوارةوةشةش سةدو شة

دوو تريليؤن و دوو سةدو هةشتاو ثَينج مليارو ثَينج سةدو ثةجناو شةش مليؤن ( 0015556)طوذمةي  -1
 .دينار تةرخان دةكرَي بؤ خةرجي ثرؤذة سةرماية طوزارييةكان



 160 

ارو دوو سـةدو هةشـتاو حـةوت مليـؤن     ثَينج تريليؤن و ثَينج سـةدو هـةذدة مليـ   ( 5511012)طوذمةي  -0
 .دينار بؤ خةرجيةكاني كارثَيكردن

ــةي  -3 ــةني     ( 13112)طوذم ــؤ خةرجيــةكاني ئةجنوم ــؤن ب ــدة ملي ــةدو حةظ ــت س ــارو هةش ــَي ملي ــل و س ض
 .نيشتماني كوردستان

ي لة ثرؤذةي ياساكة ليذنةكةمان ثَيي ضاكة بِرطةيةكي بؤ زيـاد بكرَيـت و ئـةوة   : سةبارةت بة ماددةي دووةم
 .هةية دةبَيتة بِرطة يةك

 :بِرطةي دووش بةم شَيوةية دةنووسرَيتةوة
حــةوت ( 2666110)كـة لــة حكومــةتي مةركةزيــةوة هـاتووة بريتيــة لــة    0222داهـاتي بودجــةي ســاَلي  )

 (.و شةش مليار و ضوار سةدو هةشتاو دوو مليؤن دينار تريليؤن و شةش سةدو شةست
 :ليذنةكةمان ثَيي ضاكة بةم شَيوةيةي خوارةوة دارَيذرَيتةوة: ارةت بة ماددةي سَييةمي ثرؤذةكةسةب

العددراق بتحويددل حسددابات الددوزارات واالدارات اعتمددادا  علددى املبددال     –تقددوم وزارة املاليددة القلدديم كوردسددتان  )
 .(املخصصة لكل وزارة، او جهة غري مرتبطة بالوزارة يف هذه املوازنة وبصورة تلقائية

ــةريَ   ــي دارايــي ه ــاباتي وةزارةتــةكان و       وةزارةت ــةخؤ ثــارةي حس ــراق راســتةوخؤ و خؤب مي كوردســتاني عَي
بةِرَيوةبةرايةتيةكان دةطوَيزرَيتةوة بةثَيي ئةو طوذمة ثارةيةي بؤيان تةرخانكراوة بؤ هةر وةزارةتَيـك، يـان   

 .اليةنَيكي ناثةيوةست بة وةزارةتةوةو بةشَيوةيةكي خؤبةخؤ
ــو   ــةكي ن ــاكة ماددةي ــي ض ــةمان ثَي ــَيوةية     ليذنةك ــةم ش ــوار و ب ــاددة ض ــةي م ــة جَيط ــت و خبرَيت ــاد بكرَي َي زي

 :دارَيذرَيت
مليون دينار وختويدل رؤسداء الددوائر    ( 522)للوزير املختص صالحية الصرف مبا ال يزيد على : املادة الرابعة

( 322)علدى   جزءا  مبدا ال يزيدد  التابعة للوزارة او جهة غري مرتبطة بالوزارة صالحية التزام والصرف كال  او 
ن دينار يف كل حالة مع مراعات مطابقة اوجه الصرف واغراضدها مدع امليزانيدة، ومدا زاد عدن ذلدك جيدب        مليو

 .استحصال موافقة جملس الوزراء
 .بةم شَيوةية زجنريةي ماددةكان دةطؤِردرَيت

 .ماددةي ضوارةم لة دةقي ثرؤذةكة دةبَيتة ثَينج و وةك خؤي دةمَينَيتةوة
ليذنة ثَيشنياز دةكات ئةم ماددةيـة ببَيـت بـة دوو بِرطـة يةكـةم وةكـو خـؤي دةمَينَيتـةوةو          :ماددةي شةشةم

 (.0)ئةمةش دةبَيتة بِرطةي 
 .الجيوز اجراء املناقلة ضمن ختصيصات اعمار وتنمية املشاريع بني احملافظات -0

 .نيية كة لة دةقي ثرؤذةكةدا شةشةمة ليذنةكةمان هيض تَيبينيةكي لةسةر: ماددةي حةوتةم
ــوارةوة           ــَيوةيةي خ ــةم ش ــاكة ب ــي ض ــة ثَي ــتةم ليذن ــة هةش ــة بؤت ــةدا ك ــي ثرؤذةك ــة دةق ــةم ل ــاددةي حةوت م

 :دارَيذرَيتةوة
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 0222خيول وزير املالية مبوجب قانون ملحق باضافة االعتمادات االمجالية املصدقة للميزانية للسنة املالية )
 :تاليةمن امجالي االعتمادات املصدقة للميزانية لالغراض ال

 .اضافة اعتمادات جديدة يف ميزانيات الوزارات واالدارات للحاالت الطارئة واليت يقررها جملس الوزراء -1
 .0222اعتماد املبال  الالزمة مليزانيات االدارات املستحدثة خالل السنة املالية  -0

 :خوارةوة دارَيذرَيتةوة كة لة دةقي ثرؤذةكةدا هةشتةمة ليذنة ثَيي ضاكة بةم شَيوةيةي: ماددةي نؤيةم
العدراق   –يقوم وزارة املالية بالتنسيق مع الوزارات املعنية باعداد جداول املالكدات لدوزارات اقلديم كوردسدتان     )
 .(وعلى ضوء كلف الرواتب املصدقة يف امليزانية( 0222للسنة املالية )

 :وةيةي خوارةوة دارَيذرَيتةوةليذنة وا ثَيشنياز دةكات بكرَيتة دوو بِرطةو بةم شَي: ماددةي دةيةم
الدوزراء لتحديدد صدالحيات     على وزير املالية اصدار التعليمات الالزمة بعد املصادقة عليها من قبل جملدس  -1

 .الدارات احلكومية خالل فرتة  ال تتجاوز اسبوعني من تاريخ اصدار هذا القانونالصرف ل
 .اىل برملان كوردستان كل ثالثة اشهر امليزانية وزير املالية تقريرا  ماليا  عن يقدم -0

ليذنة ثَيشـنياز دةكـات ماددةيـةكي نـوَي زيـاد بكرَيـت و زجنـريةي مـاددةي يـازدة وةربطرَيـت بـةم شـَيوةيةي             
 : خوارةوة

تقيد مبال  التربعات املمنوحة للوزارات واجلهات غري املرتبطدة بدالوزارة بعدد قبوهلدا مدن      : ملادة احلادية عشرةا
ايرادا نهائيا  للميزانية العامة على ان يقوم وزير املالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او اجلهدة  وزير املالية 

 .غري املرتبطة بالوزارة لصرف االغراض اليت منحت الجلها
 .لوزير املالية اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون: املادة الثانية عشرة
 .يعمل باي نص قانوني يتعارض مع هذا القانونال: املادة الثالثة عشرة

ينشددر هددذا القددانون يف اجلريدددة الرمسيددة وقددائع كوردسددتان ويعتددرب نافددذا  اعتبددارا  مددن  : املددادة الرابعددة عشددرة
1/1/2/0222. 

   :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كـة دةكـةم راثـؤرتي    راثؤرتةكـةي، داوا لـة مامؤسـتا كا    يةدكتؤر دلَير شاوةيس بؤ خوَيندنـةو زؤر سوثاس بؤ 

 .ليذنةي ياسايي بة كورديةكة خبوَينَيتةوة
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 ى كوردستان ـ عَيراقيسةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمان/بؤ

 ِراثؤرتي ليذنةي ياسايي/ ب
كوردستان ـ عَيراقى تاوتؤآكرد، ى هةرَيمى 0222ثِرؤذةى ياساى بودجةى ساَلى  ليذنةى كاروبارى ياسايي

كة دواى خوَيندنةوةى يةكةمى بؤى رةوانة كراوة، دواى طيتتوطؤ لةسةرىء طؤِرينةوةى ِراووبؤضوونةكان 
- :طةيشتينة ئةم ِراسثاردةو ثَيشنيارانةى خوارةوة
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اددةكانى ليذنة ثشتطريى لة ثِرؤذةى ياساكة دةكاء ثَيشنيار دةكات دةسةاَلتى ثَى بدرَيت هةندآ لة م -1
 :دابِرَيذرَيتةوةو وةكو ثرؤذة ياساكانى ثَيشوو زجنرية بةنديان بكاتء ئةم ديباجةى خوارةوةى بؤ دابِرَيذرَيت

ى هةمواركراو، لةسةر 1110ى ساَلى (1)لة ياساى ذمارة ( 56)لة ماددةى ( 1)ثشت بة حوكمى بِرطة 
ومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراق لة داواى ئةجنومةنى وةزيرانى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق، ئةجن

 :بِريارى دةرضواندنى ئةم ياسايدا )  ( ى ِرؤذى )  (دانيشتنى ذمارة 
 
 

 0222ساَلى )   ( ياساى ذمارة 
 ياساى بودجةى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق

تايبةت بة ليذنة ثَيشنيار دةكات دابِرَيذرَيتةوةو بِرطةيةكى سَييةمى بؤزياد بكرَيت : ماددةى يةكةم
خةرجيةكانى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراق، وةك دةسةاَلتَيكى سةربةخؤى خاوةن بودجةيةكى 

 :تايبةت لةدوو توَيى بودجةى طشتى هةرَيم بةم جؤرةى خوارةوة
حةفت ترلَيؤنء هةشت سةدو ضلءحةوت مليارو شةش سةدوشةست ملَيؤن دينار بؤ ( 2112662)بِرى 
- :دةكرَيتء بةم جؤرةى خوارةوة دابةش دةكرَيت خانتةر 0222ساَلى 

 .وةكو خؤي :يةكةم
 .وةكو خؤي :دووةم

ضل مليار و نؤسةد و نةوةد و ثَينج ملَيؤن دينار بؤ خةرجيةكانى ئةجنومةنى ( 12115)بِرى  :سَييةم
 .ى كوردستان ـ عَيراق تةرخان دةكرَيتينيشتمان

ةكةم و بِرطةيةكى دووةمى يلة ماددةكة هاتووة ببَيتة بِرطةى  ليذنة ثَيشنيار دةكات ئةوةى: ماددةى دووةم
 -:خبرَيتة سةر بةم جؤرةى خوارةوة 

سةد و هةشتاويةك مليار سةدو ( 111121)بة بِرى  0222داهاتةكانى بودجةى ساَلى دارايى  :يةكةم
 . حةفتاو هةشت مليؤن دينار دةخةملَينرَيت

بة بِرى  0222كانى حكومةتى فدِراىل ساَلى بةشى هةرَيمى كوردستان لة داهاتة :دووةم
حةفت ترليؤن و شةش سةدو شةست و شةش مليار و ضوارسةد و هةشتاو دوو دينار (2666110)

 .دةخةملَينرَيت
 .خبرَيتة دواى ماددةكة( جطة لة بةشى مووضةكان)ليذنة ثَيشنيار دةكات رستةى : ماددةى ضوارةم

 -:ةم جؤرةى خوارةوة هةمووار بكرَيتليذنة ثَيشنياز دةكات ب: ماددةى نؤيةم
 ياساى جَيبةجَي)بؤ رَيكخستنى دةسةآلتةكانى خةرجكردنى ئةم بودجةية ياسايةك دةردةضَيت بةناوى 

 .، ئةمةش هةروةك لة وآلتانى ديكة باوة(كردنى ياساى بودجة
- :ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةيةكى ديكة خبرَيتة سةر ياساكة بةم جؤرةى خوارةوة -0
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دةبآ ئةجنومةنى وةزيران و اليةنةكانى ثةيوةنديدار حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجآ : ماددةى يازدةم
 .بكةن

 -:ليذنة ثَيشنيار دةكات بةم جؤرةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة: ماددةى دوازدةم
آلو ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة جَيبةجآ دةكرَيت و لة رؤذنامةى فةرمى وةقائعى كوردستان ب

 .دةكرَيتةوة
تكادارين بيتةرموون بؤ ضاولَيكردن و خستنةِرووى ئةصَلى ثِرؤذةكة و ِراى ليذنةى ياسايى سةبارةت بةوة بؤ 

 .ئةجنومةن بؤ طيتتوطؤ و ثيشاندانى بؤضوونى طوجناو لةبارةوة
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ضةند تَيبينيةكم هةية ثَيش ئةوةي سوثاس بؤ مامؤستا كاكة بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي، 

ئةمة يةكةم جارة ثةرلةماني كوردستان ميزانيةي حكومةتي / بضينة سةر موناقةشةو ئةوانة، يةكةم
هةرَيم موناقةشة دةكات بؤ ثةسند كردني، يةكةم جار مةقصةدم بةو شَيوةية يةكةم جار لة بةغدا ئيقرار 

كخستين كابينةي حكومةتي هةرَيم بة يةكطرتنةوةي ةثاشي يكراوة، ئينجا هاتؤتة ئَيرة، يةكةم جاريشة 
بودجةكة دواكةوتووة، ئَيمة ئَيستا لة / هةردوو ئيدارةكة، ضةند تَيبينيةك لةسةر بودجةكة، يةكةم

 .ين، يةعين واتا نزيكةي حةوت مانطي عةمةليةن سةرف كراوة(12/2)
ة دةطةِرَيتةوة زرويف عَيراق و دواكةوتين دواكةوتين بودجةكة، بةشَيكي زؤري سةبةبي دواكةوتنةك/ دوو

موناقةشةي ميزانية لة بةغدا، كة سَي، ضوار مانطي خاياند، دوايَي لة ثةرلةمانةكة هاتة ئَيرة، يةعين لة 
ثةرلةماني عَيراق ئيقرار كرا هاتة ئَيرة، وةزارةتي دارايي بة هاوكاري لةطةَل هةموو وةزارةتةكان جارَيكي 

ميزانيةكةدا بضنةوةو هةمواري بكةن لةطةَل ئةو رَيككةوتنةي، ياخود ئةو رَيذةيةي، تر مةجبور بوون بة 
سَي هةفتة ثَيش ئَيستا بؤ ئَيمةيان نارد ، كةمرت لة سَي  كة لة ثةرلةماني عَيراقدا ثةسند كراوة، ئينجا

ذنةكاني كرا، لي لةسةر هةفتة، ئَيمةش لة اليةن دوو ليذنةكةوة كة موناقةشة كراو دانيشتين زؤري
ةماندا دة، ثازدة، بيست ثةرلةماني هةر يةكة بةنيسبةت وةزارةتةكةي خؤيةوة، دواكةوتنةكة لة ثةرل

 .دةبواية ديراسةي بكةين ،هؤيةكةي ئةوة بوو رؤذَيك بوو
ئةم حكومةتة تازةية ئةم بةرنامةيةي لة ثَيش داية، عةمةليةن دوو ساَل ئيدارةي سلَيماني و ئيدارةي / سَي

بةشَيوةيةكي موستةقيل ميزانيةكةي خؤيان سةرف دةكرد، ئةو ميزانيةي كة ئَيستا هاتؤتة هةولَير 
هةنطاوَيكي زؤر طرنط و طةورةية، بؤ يةكخستنةوةي  ،حكومةت، يان هاتؤتة ثةرلةمان بؤ موناقةشة كردن

تَيكي زؤر هةموو دامودةزطاكاني حكومةت، لة ثَيش هةموويانةوة وةزارةتي دارايي و ئابووري، كة وةزارة
بة زووترين  ئةوةي طرنطة، خةَلك ضاوةِروان دةكاتن ثةسند كردني ئةو ميزانية ببَيتة هؤيةكي كاريطةر بؤ

كات وةزارةتي دارايي و ئابووري وةكو وةزارةتي ثَيشمةرطةو ناوخؤش كة ضاوةِروان دةكرَينت، ئةوانيش يةك 
ةسةر تةفسيالتي ئةو ميزانيةية، لةسةر بطرن، كَيشةيةك لةنَيوان حكومةتي هةرَيم و بةغدا هةية ل
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داهاتَيك، كة بةثَيي دةستوور داهاتَيكي مةركةزيية، ئةويش طومرطة، هةَلةيةكي طةورة كراوة لة ئةجنومةني 
نوَينةراني عَيراقدا بة ياسا فةرزيان كردووة لةسةر حكومةتي هةرَيم، كة دةبَيت ئرياداتي هةرَيم هي ساَلي 

لةو ميزانيةية  ،ِرَيتةوة بةغدا، واتا داهاتي طومرط هةمووي َلَيي دةبِرنبطة 0222و  0226و  0225
دةبِرن، ئةم هةَلةية بةِراسس هةرَيم زؤر زةرةري لَي كردووة، ئَيستاش ناتوانَينت بؤتة ياسا، دةبَيت ئةوة 

دستانةوة رةضاو بكرَينت لة موناقةشةكاندا، دوايَيش تةوزحياتي زياتر دةدةين، بةنيسبةت ثةرلةماني كور
هةندَيك ئاَلوطؤِر كرا، ئاَلوطؤِرةكة وةنةبَينت ميزانية زياد كرا بَينت، بةَلكو رةقمَيكة نةقل كراوة، مةسةلةن 
بؤ منوونة هةندَيك مةسروفاتي ثةرلةمان هةبووة، كة حكومةت موافةقةتي كردووةو تةمديدي كردووة 

ةسةر ميزانيةي ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمة، سةرف كراوة، بةاَلم داخيلي ميزانيةي ثةرلةمان نةبووة، ل
وةزارةتي  و بؤ ئةوةي راستيةكة دةربضَينت ئةو موناقةلةية بة ئيتييتاق لةطةَل وةزارةتي دارايي و ئابووري

هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري، ئةو بِرة ثارةيةي كة بؤ ثةرلةمان تةرخان كراوة، وةكو كِريين 
نةخراوةتة سةر ثةرلةمان تاكو راستيةكة  ،هةندَي مةسائيلي ترة تةمويل كراوة شوقةكانة، دابني كردني

دةربضَينت، ئةو موناقةلةية كراو راثؤرتَيك ئامادة كرا ليذنةي دارايي ئاماذةي ثَي كرد، من حةز دةكةم لة 
مانطمان لة  موناقةشة كردنيشماندا ئةو راستيانة لةبةرضاومان بَينت، كة ئَيمة ئَيستاكة عةمةليةن ثَينج

ثَيشة بؤ جَي بةجَي كردني ئةو ميزانية، ميزانيةكة حةوت مانطي بةسةردا ضووة، ثَيويستة ثاش ئيقرار 
بزانَيت لةو ميزانيةية حةوت مانطة ضي سةرف  ،كردنيشي وةزارةتي دارايي و ئابووري تةماشاي بكاتن

ةمَينَيتةوة بؤ وةزارةتةكان، بؤية دةبَيت كراوةو لةبةر رؤشنايي ئةوة ثَينج مانطي داهاتوو ض ميزانيةتَيك د
دةسةاَلتةكان ئةطةر بدرَيتة وةزارةتةكان، يان وةزارةتي دارايي، لةبةر رؤشنايي ئةو راستية بَينت، ئةو ثَينج 
مانطة ضي هةية، نةك لةطةَل رؤشنايي ئةوة بَينت كة مةفتوحة، جاران ميزانية بة تةمخني دةكرا لةسةر 

ا ئيقرار تةكان دةيانووسي، لة مةجليسي وزةرنؤوةتةكاندا، ض ئيحتياجَيك هةية وةزارة ئيحتياجات لة سااَلني
، يةعين ةر رؤشنايي ئةو داهاتة سةرف دةكةندةكرا لة ثةرلةمانيش يةك، دوو ساَل ضةند داهات هةية، لةب

موكوِرييةوة، عةمةليةن ئَيمة دةتوانني بَلَيني يةكةم جارة ميزانيةكة، هةنطاوَيكة، ئةويش بة هةموو كة
هةنطاوَيكي طرنطة، يةكةم جارة ثةرلةمان بةشَيوةيةكي قانوني بَيتة ثةرلةمان بةو شَيوةية، من طةورةتر 

، ضونكة عةمةليةن ئةمة با ببَيتة 0221لةوة، ئةم هةنطاوة بة هةنطاوَيكي باشرت دةزامن بؤ ميزانيةي 
و  يدا هةية ثامشاوةي دوو ئيدارةي0222تةجروبةيةك، ئةو سةغةرات و كةموكوِريانةي لة ميزانيةي 

نةمَينَينت و، لة وةختَيكي زووتر ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكرَينت، ئةوة لة موناقةشة  0221ئةوانة بؤ 
كردندا لةطةَليان رَيطايةك بدؤزينةوة، ضؤن زوو ئةو ميزانيةية بَيتة بةردةم ثةرلةمان لة وةخس خؤيدا 

ت موداخةلةي بكرَينت، دةسةاَلتَيكي تر هةية ثةرلةمان ثاش ئيقرار ثةسند بكرَينت و بؤ ئةوةي بتوانرَي
كردني ميزانية، دةتوانَينت ميزانيةيةك دابنَينت، ثرؤذةيةك دابنَينت لةسةر نةفةقاتي ئةو رؤذانةي كة 
ثَيويستة بكرَينت، بةاَلم ئَيمة ناتوانني ئةمةي بكةين، لةبةر ئةوةي ميزانيةكة عةجزي هةية لة 

ثةرلةمان ناتوانَينت ثرؤذةيةكي تازة دابنَينت،  ،بؤتان دةردةكةوَينت، كة ميزانية عةجزي هةبوو موناقةشةدا
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داوا بكاتن ميزانية ئيزافة بكرَينت، من هةر ئةوةندة تَيبينيةم هةبوو، بؤ ئةوةي بةرضاوتان روون بَينت لة 
شة، ئةطةر جةنابي وةزير و موناقةشة كردندا، حةزيش دةكةم ئةطةر ثَيش ئةوةي ناو بنووسم بؤ موناقة

كةسَيكيان تةوزحيَيكيان هةية لةسةر ئةوة، ئةطةر تةوزحييان نيية دةضينة داوا كردني ثرسيار، كاك رةشيد 
 .فةرموو

 :بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري/ طاهر بةِرَيز رشيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةِرَيزان ئةنداماني ثةرلةمان
يةك بودجة  0222طرتين حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةردوو ئيدارة بؤ ساَلي انة ثاش يةكخؤشبةخت

تةقدميي حكومةتي فيدراَلي عَيراق كرا بودجةيةكي موةحةد، خؤشبةختانة بةوَي تةصديق كرا، بةاَلم 
 0226ي دةي حةز دةكةم ثَيتان بَلَيم كة ئَيمة لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة وةزارةتي دارايي لةمانط

( 11)بودجةمان تةقدميي حكومةتي عَيراقي فيدراَل كردووةو مةبلةغةكةشي كة تةقدميان كردووة 
تريليؤن و كةسر بووية، ثَينج تريليؤن و كةسر بؤمان طةِراوةتةوة، يةعين ئةوةي داوامان كردووة لة 

َيمة نيية، موناقةشاتي ئَيمة ي طةِراوةتةوة، موناقةشةكاني ئَيمة لةطةَل بةغدا لةسةر ئيحتياجاتي ئ13%
لةطةَل بةغدا حكومةتي هةرَيمي كوردستان و نوَينةراني حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةموو لة بةغدا 
ئاطامان لة هيض تةفاسيلي بودجة نيية، كة ئةو داهاتة ضؤنةو ضؤن نيية، كة ئينتاجي بةرميلي نةوت بة 

تان نازامن ضةند جار تةقديم كراوة، مةعدةل رؤذانة ثَينجان تةقديم كردووة، حكومةتي هةرَيمي كوردس
زةربيان كردووة ثةجنا يف يةك و حةوت سةد سيعري  ،بةرميل دةِروات هةزار مليؤنَيك و حةوت سةد

دؤالريشي ذي دابةزاندووة يةك و دوو سةد و بةو شَيوةية تةقدير دةكرَيت، كة ئَيمة دةضينة بةغدا 
ثةجناو ( 51202)ماليية، كة ثَيمان دةَلَين ميزانيةي عَيراقي ئيجمالي موناقةشةي ئَيمة لةسةر رةقمي ئيج

موناقةشةي ئَيمة بةس ئةوةية كة فَيَلمان لَي  0222يةك تريليؤن و حةوت سةدو بيست و حةوت ساَلَي 
بة شكلَيكي  0225بة شكلَيك بوو،  0221نةكةن و هةر ساَلَيك بة نةوعَيك تشس تازة دةينة طؤِرَي، ساَلي 

بة شكلَيكي تر بوو، نةفةقاتي سيادي كة مةعلومة ثةرلةماني عَيراقة لةطةَل ريئاسةتي  0222بوو،  تر
ئَيمة تووشي  0222مةجلسي وزةِرا لةطةَل وةزارةتي خارجية لةطةَل تةعويزاتي حةربي كوَيت، لة ساَلي 

طوتيان وةزارةتي نةوت،  ئيشكالَيكي طةورة بووين لةطةَل موناقةشةي مةختةصيين وةزارةتي ماليةي عَيراق،
وةزارةتي كاةبا، وةزارةتي داخيليية، وةزارةتي ثَيشمةرطة، ئةوانة سياديينة، مةفروزة لة سيادي بن، تةبعةن 

دةدرَيتة هةرَيمي % 12كة بوونة سيادي، ئةو مةبلةغانة لة مةبلةغي ئيجمالي دةردةكرَين، ثاشان لة 
تان نيية، يةعين ضواردةية، يان دوازدةية، يان سَيزدةية، بؤ هةرَيمي كوردس% 12كوردستان، يةعين كو لة 

ثاش طةِرانةوةي وةفدي هةرَيمي كوردستان لة بةغدا، سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة وةفدَيكي 
بااَل ضوو بؤ بةغدا، ئةو مةوزوعي وةزارةتي نةوت و وةزارةتي كارةباي حةليان كرد، ماوة وةزارةتي 

ثَيشمةرطة عةال ئةساسي دييتاعة دةريان هَيناو خستيانة سةر وةزارةتي ثَيشمةرطة،  ثَيشمةرطة، وةزارةتي
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بةاَلم بةداخةوة تاكو ئَيستا، تا ئةو لةحزةية هيض ثارةيةك بؤ هةرَيمي كوردستان نةهاتووة، كة وةزارةتي 
شمةرطةو دييتاع تا ئَيستاش ذي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة رَيطاي سليتة سةرف دةكات بؤ راتيب ثَي

نةفةقاتي ثَيشمةرطةي هةردووال، كة هيض بودجةيةك، هيض مةبلةغَيك لة حكومةتي فيدراَلي عَيراق 
نةطةيشتؤتة هةرَيمي كوردستان، بة خؤتان هةمووتان دةزانن قانوني بودجةي سااَلنةية، كة ساَل تةواو 

حةوتني، تا ئَيستا ئةو كَيشةية  دةبوو، يةعين قانونةكةش ذي تةواو دةبَيت، ئةوة ئَيمة لة كؤتايي مانطي
مةبلةغَيك لة بِرطةي دوو هاتووة لة راثؤرتي ليذني دارايي و ئابووري دةَلَيت  0226حةل نةبووة، لة ساَلي 

يةك مليار زياترة، ئةو مةبلةغة بؤتان تةوزيح دةكةم، دوو مةبلةغ بوو، مةبلةغَيك لة تةريقةي ئيحتيسابي 
يةكةياندا، %12مباندةنَي، لة % 122لة جياتي لة  0226و 0225لة ساَلي نةفةقاتي سيادي جياوازيان كرد 

يةعين لةوَي ضوار سةدو هةشتاو ثَينج مليؤن دؤالر زةرةريان ثَي داين، ئةوة بوو ئةو مةوزوعة حةل بوو، 
بةاَلم هي شةش سةدو يةكةكةي تر كة مةوزوعي مةشاريعي ئيستيسماِري بوو، كة هي نةوت بوو ثَينج 

و سَي سةد مليار داخيليان كرد بوو بةناوي مةشاريعي نةوتي، ئةو مةبلةغة سياديية عةال ئةساس  تريليؤن
ئينتاجي نةوت زياد  هةزار قسةيان دةكرد، ئةوة نةوتي زياد دةكةين لة جياتي مليؤنَيك و حةوت سةد

ئةو ثَينج تريليؤن و  دةبَيت و هةرَيمي كوردستانيش دةبَيت، بةاَلم بة قسةكاني وةزارةتي دارايي بةغدا لة
سَي سةد ملياريان سةرف نةكرد، ئةوانة ديسان ثارةيان سةرف نةكرد و داوامان كرد بة قسةي ئةوان دةَلَين 

دةكةين، لة راثؤرتي ليذنةي دارايي دةلَََيت هةندَيك طلةيي لة حكومةتي  0222ئَيمة تةدويري ساَلي 
لةييةكان لة حكومةتي مةركةزي عَيراقة، ضونكة لة بةغداية، بة رةئي ئَيمة وةزارةتي دارايي هةموو ط

هاتووة بودجة بؤ ئَيمة بة نووسراوي رةمسي طةيشتؤتة هةرَيمي  ،نيهايةتي مانطي سَي ناوةندي مانطي سَي
وةزارةت هةتا لةطةَل هةمووان دانيشَيت و  10كوردستان وةزارةتي دارايي ذي ثَيشرت خؤي ئامادة كرد بوو، 

بكات و يةعين تةوحيدي بكات و تةمجيعي بكات تةقريرَيكي تر بداتة ئةجنومةني  قسان بكات و طيتتوطؤ
وةزيران، بة رةئي ئَيمة خةلةلةكة لة بةغداية، نيسبةتي فةقةرةك نووسراوة كة داهاتي هةرَيمي كوردستان 

ةنَي لة تةصديق كراوة، ئةو ثارةيةمان دةد( 5110)وابزامن كاك دلَير وان غةَلةتيان نووسيووة، كة طومت 
بةغدا ثَينج تريليؤن و نؤ سةدو هةشتاو دوو مليار، ئةوة تةصديق كراوة لة بةغدا كة مباندةنَي، ئَيستاكة 

ئَيمة كة لةطةَل وةزارةتةكان دانيشتني، وةزارةتي دارايي حكومةتي هةرَيم حةوتي تةقديم ( 5110)
َيرة عةجزَيك دةبَينت، ئةو عةجزة كردووة، ئةوانة ثَينجمان دةدةنَي، ئَيمة حةوت و كةسرة، تةبعةن ل

سَي سةدو ضوار مليؤنة، ئةو عةجزة  وريليؤن و هةشت سةدو شةست و ثَينج مليارتتةقريبةن يةك 
مةفروزة تةجديد بكرَيت، دوو حاَلةت هةية بؤ موعاجلة كردني ئةو عةجزة، يان حكومةتي بةغدا كة 

ضةندة نةكرا، ضونكة ئةوانة تةقديريان  0226، لة 0222ميزانيةكي ئيزايف بؤ عَيراق دةربهَينَيت بؤ 
دةِروات، تةبعةن ئةطةر  هةزار رؤذَيش مليؤنَيك و حةوت سةد ،كرد، سعري بةرميلي نةوت بة ثةجنا دؤالرة

مةفروزة ميزانيةك لة بةغدا  ،بة زياديان فرؤشت، يان كةميةيان زياد كرد، تةبعةن ثارة زياد دةبَيت
كوردستان بدةنة ئَيمة، ئةطةر دامان ئَيمة دةتوانني ئةو عةجزة  تةصديق بكرَينت و حيصةي هةموو



 161 

حيصةي ئَيمة ضةندة دةتوانني موعاجلةي بكةين، ئةطةرنا ئَيوة دةسةاَلت بدةنة حكومةتي هةرَيمي 
كوردستان، كة ئةو عةجزة بةبَي نيسبةي كة تةقدميان كردووة رَيذةكة بَيننة خوارَي، تةبعةن لةو 

َلني كة دةَلَيت لة وةزارةتةكان زؤر ئاماذةي ثَيدرا، يةعين راستة ئيشيان وةكو يةكة فةقةراتة ئَيمة لةطة
( تقوم وزارة املالية بتمويل حسابات الوزارة)تةوقيت بكرَيت ثَيمان باشة، بةاَلم لة جَيطايةك هاتووة دةَلَيت 

لةبةر دةسس وةزارةتي ( ةحسب املوارد املالي)، (حسب املبالغ املخصصة)نةك تةحويل، بةَلكو تةمويل، نة 
مالية بَيت، ضونكة لَيرة ئَيمة لة وةزارةتي دارايي، يةعين مانطي هةشت حيصةي ئَيمة تةمويل ناكةن، ئَيوة 
ئةطةر وةزارةتي دارايي حكومةتي هةرَيمي كوردستان جةداولي تةفسيلي رةوانةي بةغدا نةكات نةَلَيت 

ثاش تةمويل مالية، كة تةمويل ماليةمان كرد حيصةمان  ئةوةندة ثارةم لة بةنقةو ئةوة سةرفياتي منةو
كة مةبلةغَيكة لةوانةية بة يةك جار نةمانداتَي، بة مةراحيل مبانداتَي، ئَيستا ئَيمة لة مانطي حةوتني، تا 

مان وةرطرتووة، مةفروزة زياتر وةربطرين بةتايبةتي مةشاريع، ضونكة %55ئَيستا حيصةي خؤمان 
اقة، كة مانطي دة هات و يازدة هات لةوانةية مةشاريع لة كوردستان تةواو بَيت، كوردستان نةوةكي عَير

ئةو ثارةيةي ذي دَيتة ( حسب موارد املالية املتعددة)يةعين حةسب نة مةباليغي موخةصةصة، بةَلكو 
هةرَيمي كوردستان، كة طومت بة مراحيل دَيت، وةزارةتي دارايي لة هةردووال ذي بةرنامةيةكي داناوة 

 ،تةنزيم ئيشي خؤيان كردووة، تؤ ناتوانيت راتيب خانةنيشني، يان شةهيد، يان دامودةزطاطاني حكومةت
مووضةي فةرمانبةران رابطرين، تةبعةن كة تاخري دةبَيت، ئةو تاخري بوونة لة مةشاريعةكان دةكرَيت، 

ة املالية بتصديق باعداد تقوم وزار)، (يقوم)نةك ( تقوم وزارة مالية)ئةوةي تر لة ذي ماددةي نووسراوة 
، لة جَيطايةكي ديش هاتووة (خصصة يف امليزانيةجداول املفردات امليالكات واملصادقة عليها حسب املبال  امل

، بة رةئي من (على وزارة املالية اصدار التعليمات الالزمة بعد املصادقة عليها من قبل جملس الوزراء)دةَلَيت 
بعد اسبوعني من تاريخ هذا )بزامن لة ثةرلةمان موصادةقة دةكرَيت موصادقة لة مةجليسي وزةِرا، وا

( بعد اسبوعني من مصادقة جملس الوزراء)، يان بيكةنة (من هذا القانون)بَيت ( اسبوعني)، ئةطةر (القانون
ستان وةزارةتي مالية بَيت، لةوانةية لة ريئاسةي مةجليسي وزةِرا تاخري ببَيت و ئَيمة ثَيِرانةطةين، زؤر سوثا

 .دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس، ئَيمة كة دَيينة سةر موناقةشةي قانونةكة، ماددة بة ماددة دةضينة ناو تةفاسيل و ئةوةي 
ثَيويست بَينت تةعديلي دةكةين، لةبةر رؤشنايي موناقشةكان، دةرطا دةكةمةوة كَي دةيةوَيت قسة بكات، 

دةَلَيت ماددة بةماددة موناقةشة بكةين، ضونكة ئةطةر وا بَينت ناتوانني كاك شَيروان موالحةزةيةكي باشيدا 
بضينة تةفاسيلةوة، ئَيستا ليذنةي ياسايي ماددةي يةكةم خبوَينةوة، دوايَي رةئي ليذنةكان، ئينجا دةرطا 

 .دةكةمةوة بؤ موناقةشة، كاك حمةمةد حةكيم نوقتةي نيزامي هةية فةرموو
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
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من ثَيم واية ئَيمة بة عام قسةمان هةية، جا قسةكان يان كورت دةبنةوة دةرفةت بدرَيت بة عام كؤمةَلة 
قسةيةك هةية، ماددة بة ماددة ضيمان لةبةر دةستة تا ماددة بة ماددة بَيت، خؤت دةزاني تةفسيالت و 

وةي كاتةكةمان كورت بَيتةوة بة عام دةرطاي قسة كردن ئةرقام و شت المان نيية، جا من ثَيم واية بؤ ئة
 .بكةيتةوة، دواتر ثَيم واية لةسةر ماددةكان كةس قسةي لةسةر نامَينَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كَي قسةي تري هةية لةسةر ئةوة كاك ئارَيز فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وا باشرتة ،تشطريي لة كاك حمةمةد حةكيم دةكةمث
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ثةخشان خان

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤي ثةرلةمان دةبَيت ماددة بة ماددة بَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيت فةرمووكاك ديلمان بزانني ضي دةَل
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل 
 .بةِرَيز سةؤكي ئةجنومةن

بةثَيي نيزامي داخيلي يةكةم شت دةبَيت راثؤرتي ليذنةي دارايي و ئابووري طيتتوطؤي لةسةر بكةين، ئينجا 
 .سوثاسبَيني ماددة بة ماددة موازةنةكة، ئينجا لة قانونةكة نيزام داخيليةكة وا دةَلَيت، زؤر 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كوَيستان خان فةرموو

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طريي لة رةئيةكةي كاك حمةمةد حةكيم دةكةم، ئَيمة دةمانةوَيت بة عام لةسةر بودجة قسة تمنيش ثش
ئةوةية لةسةر بودجة بة عام قسة بكةين، بكةين، ياسايةكة دوايَي بدةينة دةنطدانةوة بؤي، بةاَلم طرنط 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سَي هةفتةي رابردوو، هةندَي ئةندام ثةرلةمان تةسرحياتيانداوة لَيرةو  ،خؤي بة حةقيقةت من لةو دوو
م سةير وويانة ئَيمة هيض تَيناطةين، ئةطةر بيان طوتبواية تَيدةطةين، ئةو وةخس ثَيتلةوَي، هةندَيكيشيان ط
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بوو، مةعلومة تةبيعيية تَيي نةطةن، خةرجيي كوليةي ئيدارةو ئيقتييصادة لة ميزانية تَي ناطات، جا كة 
طلةيي نيية، نة بؤ ثرؤذةكة، نة بؤ وةزارةتي مالية، نة بؤ ثةرلةمان، ضونكة  ،دةَلَيت تَيي ناطةين

م دةكةن، ضونكة َلَيي تَي ناطةن، ئيختيصاصت ئةوة نيية، تةبيعيية تَيي ناطةيت، بؤيةش داواي قسةي عا
بؤية ئةطةر دةتانةوَيت قسةي عموميات بكةن و باسي هةندَيك شت بكةن قةيدي ناكات، نيو سةعات 

 .تةرخان دةكةين بؤ ئةو بؤضوونانة، فةرموو كاك ئارَيز
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َي ناطةين داوا دةكةم عام بَيت، لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيويستمان بةو رةقمانة من لةو روانطةيةوة نيية كة َلَيي ت

نيية، ضونكة ئةو رةقمانة رؤيشتوونةو ثَيويستمان بة ثالن و سياسةتي بودجة هةية لَيي تَي بطةين و 
 .قسةي لةسةر بكةين

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تؤ رةدي بدةيت، من مةقصةدم بة تةنيا تؤ نيت،  ئةوة نوقتةي نيزام نيية، حةق نيية من موالحةزةيةكمدا

بة تةنيا تؤ وات نةوتووة، زؤر كةسيش واي وتووة تةصرحياتيشيان داوة، مةقصةدم لةوةدا نيية، حةقي 
بكةن، ثاشي ئةوة دةضينة سةر  نة دةتانةوَيت بة عام قسة بكةن، هةر يةكةو دوو دةقيقة قسةخؤتا

ناتوانني موناقةشةي بكةين، لةبةر ئةوةي ئةرقامة، نازانني ماددةكان، منيش ثَيم واية ماددةكان 
تةفسيالتي ضيةو ضؤن نيية، بؤية ئةو نيو سةعاتة موناقةشةي عام دةكةين، ئَيستا ناوةكان دةنووسم، كَي 

 .ند بكاتن؟ ثةخشان خان فةرموودةيةوَينت قسان بكاتن تكاية دةسس بَل
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
بةرةضاو كردني ئةو روونكردنةوانةي كة جةنابت ثَيشكةشت كرد لةطةَل نوَينةري وةزارةتي دارايي و 
ئابووري، لةبةر ئةوة زؤر بةسةرة قةَلةم يةعين قسة دةكةم بة طشس، بةِراسس بةثَيي ثةيِرةوي ناوخؤ 

اوخؤ دةبَيت مةشروعي ميزانيةت لة يةعين موناقةشةكةمان تةبيعي نيية، ضونكة بةثَيي ثةيِرةوي ن
ثةرلةمان، ئةوة تَيبينيةك هيوادارم بؤ ساَلي ئايندة وا نةبَيت، بةِراسس بةطشس ئةو مةشروعي ياساي 

ب و لةوانةي كة سورةتَيكت دةداتَي، خاَلية لة ةسيموازةنة تةنها دوو ماددةي نةبَيت خالية لة ئةرقام و لة ن
، يةعين تنيسيخةدةماتي ثَيويست بكرَيت، ئَيمة لةسةر زاري بةرثرسان دةيبباس كردني مةشاكيلي بةتاَلةو 

بةرثرسيان بةخؤمشانةوة، قةصدم بة ثةرلةمانيشةوة باس لة تةرشيدي ئينيتاق دةكرَيت، باس لة بةتاَلة 
دةكرَيت، باس لة زؤري رةواتب دةكرَيت، يةعين هةستم نةكرد ئةمة ضؤن موعالةجة دةكرَيت بةطشس لة 

 .ي كة زؤر زؤر باس دةكرَيت، سوثاسيةكةو ضؤن تةنزميي ئينيتاق دةكرَيت، مةسةلةي طةندةَلميزان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك بارزان فةرموو
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 :بةِرَيز بارزان حممد قادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةاَلم من داوا ةر دةستدا نية، بت، ضونكة هيض موعتةرةزاتَيكمان لةبثرؤذةي بودجة دةبَيت بِرواثَيم واية 
لةطةَل حكومةت و مالية نةكةين، بؤ بودجةي ساَلي داهاتوو لة وةخس موقةريري  دةكةم هيض تةساهول

قةرار بدرَيت، هيض  اخؤيدا بَيتة بةر دةسس ثةرلةمان، ئةطةر نةهات ضةندي تر وةختيان ثَيويستة ب
تةقديم كراوة بة موةحةدي تةقديم كراوة، لَيرة هيض عوزرَيكيش نةماوة، كة بودجةية ئَيمة لة عَيراق 

 .مةعقول نيية بودجةي ئَيمة تةقسيم بكرَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان فةرموو
 

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيكي طرنطةو تواناي ئابووري واَلتةكةي ئَيمة بةِراسس كة ئَيمة باس لة بودجة دةكةين، بودجة ديكيؤمَينت
شَيوةي ئاراستة كردن و ئةهدايف بةكارهَيناني ئةو ئاراستةية دياري دةكات، من لةسةر ماددة بة ماددة 

 .كؤمةَلَيك موالحةزامت نووسيووة، يةك لةوانة لة ماددةي يةك، من ثَيشنيار دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دةكان، ئَيستا بة موالحةزةي سةريع و عام بكةكةي هاتينة سةر ماد
 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شتم نووسيووة ،من لةسةر هةموو ماددةكان هةمة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكةين، كةي هاتينة سةر ماددةكان، ضونكة ئَيمة موناقةشةي ماددةكان ناكةين، هةر موالحةزةي عام باس 

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي ئةركةكاني كةيةك دةقيقة زؤر كةمة، ضونكة موصادةقة كردن لةسةر ياساي بودجة يةكَيكة لة سَيكوضة

لةو  ،يةثةرلةمان، يةعين ئةطةر يةكيان ضاودَيري كردني دةركردني ياسا بَيت، بودجة بة تةنيا كوضةكة
 .سَيكوضكة، لةبةر ئةوة داواكارم تؤزَيك دةرفةت بدرَيت لةو قسانة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاكة طومتان ماددة بة ماددة موناقةشةي بكةين، ئَيستا تةنيا شس عام بة دةقيقةيةك دةتواني شس عام 

 .ة بؤت هةية قسةي بكةيتباس بكةيت، رةخنةكةت ضية، ثَيشنياري سةريعت ضية، بةاَلم ماددة بة مادد
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 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ ساَلي ئايندة / سةرةتا من ثَيشنيار دةكةم لةو ياسايةدا، يةك، دوو ماددةيةك زياد بكرَيت، ئةويش يةك
 .ة نةكةينئةطةر هاتوو هةردوو وةزارةتةكة يةكرتيان نةطرتةوة، ئَيمة وةكو ثةرلةمان قسة لةسةر بودج

ئةطةر هاتوو لة كاتي خؤيدا نةبوو قسةي لةسةر نةكةين، بؤ ئةوةي هةموو شتةكان ناياسايي بَينت، / دوو
 .ضونكة هةر بة ناياسايي دةِروات

ئَيمة دةزانني تا ئَيستاكة حةوت مانط رؤيشتووةو ئةو ئةرقامانةش تازة هيض سوودَيكي لَي نابينني، / سَي
 :رم هةية لة وةزارةت ثرسيارةكامن ئةوةيةبةاَلم من دوو، سَي ثرسيا

ئايا بة ض ثَيوةرَيك، بة ض ثالنَيك، يةعين ئةو داهاتةي كوردستان خةرج دةكرَيت، يةعين ضي لةبةر / يةك
ضاو طرياوة، ذمارةي نيتوس بؤ ناوضةكان، ثَيويسس ناوضةكان، اليةنة تايبةمتةنديةكاني وةزارةتةكان، ضي 

 .يستمان ثَيية، ئةو مةسةلةية روون بكرَيتةوةلةبةرضاو طرياوة ئةوة ثَيو
 0223و  0220من ثرسيارَيك دةكةم بؤضي ميزانية كورت دَييَن، من دةزامن لة سلَيماني ساَلي / دوو

جةنابت وةزيري مالية بووي لةوَي كةمرت لة نيو مليار دؤالر داهاتي حكومةتي ئيدارةي سلَيماني بووة، 
تيةكان زؤر لةوةي ئَيستا زياتر يةثرؤذةكاني ئاوةدانكردنةوة، ثرؤذة كؤمةاَل بةاَلم ثرؤذة خزمةتطوزاريةكان،

 .بوون و كورتيشي نةدةهَينا
داهاتي كوردستان، من ثرسيار دةكةم، حكومةتي عَيراق بؤضي حةقي خؤي نيية،  وسةبارةت بة ئرياد/ سَي

شكرا نةكةين لة حكومةتي عَيراقي، لة عَيراق بكةين، بؤضي ئَيمة داهاتةكاني خؤمان ئا% 12ئَيمة داواي لة 
ئةطةر ئَيمة بةيةكةوةينة، ثَيويستة ئاشكراي بكةين بؤ حكومةتي عَيراق، ياسايةو ثَيويستة بؤ ميللةتةكةي 

بكةين، من باس دةكةم داهاتةكاني كوردستان لة بامشاخ و لة ئيرباهيم خةليل و لة نازامن  يخؤمشان ئاشكرا
ضي ناخرَيتة سةر ميزانيةي ةبَيت، بؤضي لة ثةرلةمان ئاشكرا نةبَيت، بؤضي و ضي، ئةوانة بؤضي ئاشكرا ن

 .بةثَيي ئةو ميزانية زؤر كةم لةو ثارانةي كة هةية باس كراوة، لةبةر ئةوة ثَيويستم بة وةاَلمة حكومةت؟
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كومةتة، هةموو شتَيك كة حكومةت يةك ح/ زؤر سوثاس، لةسةر ئةوةي كاك ئارَيز قسة دةكةم، يةكةم
ئاشكرايةو شةفافيةتي هةية لةطةَل سةرؤكايةتي حكومةتيش دانيشتني و قسةمان كردووة لة زميين 
بةرنامةمان داية لة دةورةي داهاتوومان، وةزيري نةوتيش بانط بكةين لةسةر ئةو عقودانةي كة ئيمزا 

ئةوةي حكومةتةكةي مةسئوول نني و ئَيمة لةو كراوة تةفسيالمتان بداتَي، ئَيمة ناطةِرَيينةوة دواوة، لةبةر 
 ، منرؤذةوة مةسئوولني كة كابينةي موةحةد دةرضووة، ئةو ثرؤذانةي لة سلَيماني كة ئاماذةت ثَي كرد

وةزيري مالية بووم وةزعمان خراث بوو، وةزعي داراييمان زؤر زؤر خراث بوو، بةاَلم ثرؤذةكان لة اليةن 
دةكرا بة هاوكارميان دةكردن لة داناني  116نةوة، ئةو ثارةيةي لة دار بيةوة دةكران، بؤ ئةوةي ئاطا116



 121 

ثالن و بةرنامةو ئةوانة، ئةطةرنا لة اليةن حكومةتةوة ثرؤذةي زؤر كةم دةكرا، هةر ئةوةندة فريا 
 .دةكةوتني مةعاشةكان بدةين، كاك شَيخ ئةدهةم فةرموو

 :بارزاني امحد عثمان ادهم بةِرَيز
 .زنبةناوي خواري مة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةِراستيدا ثرؤذا ميزانيا حكومةتا هةرَيمَي كة بؤ يةكةمني جار دَيتة ثةرلةمانَيدا خؤبةخؤ كارَيكي باشة، 
دةبَيت بة ئيجابي تَيبطةين، هةرضةندة نةشَين دبَيذين ئةظة ميزانيةي حكومةتا، يان ثرؤذةكة كاميلة، 

تةنها هةندةك ئةرقام يَيت هاتيا كرن، هةر ثرؤذةكا ميزانيا دةبَيت  ثرؤذةكا ناقيصة هةموو بؤ وارَيتدا،
بَيتة دياري كرن، كة ئةظة ثارةية وةكي ميزانية حكومةتَي بة مةبلةغة بؤ كارَيي، بة مةبلةغة بؤ نةكارَيي، 

 ة دياري كرن، بةلَي خؤ هةنطاوَيكيهاتيديت، ئةظة تشتة ض لة ثرؤذةيا نة بؤ بةشي خزمةتطوزاري كارَي
باشة هةم ثَي ئيجابيت هةلسةنطَينني بؤ سااَل داهاتي كة بة روونرت و وازحيرت بؤ حكومةتا كوردستانَي، يان 
وةزارةتا مالية، يان حكومةتا كوردستانَي بشَينت ثرؤذَي ميزانية ئةظةي ئةم نةشني دانَيني ثرؤذةي 

 .ميزانية، ئةظة يةك
 لةسةر وَي تَيبينيا كة جةنابَيتة كي ثةرلةمانا كوردستانَيثرسيارَيكي جةنابَيتة دكةم لة سةرؤ/ يا دووَيش

حكومةتا كوردستانَي  0222و  0226و  0225باس كري، ئةو ياساية كة ماليةتا كوردستانا يا سااَل 
مةجبور كري بَي ماليةتا بطريَيتةوة بؤ بةغدا، يان لة ميزانيا نوكيا مة بكوذي، ئايا ثرسيارا من ئايا دةورا 

 ةظة ياسا خةلةتَيك وةكي جةنابَيتةرَيت كورد، يان كوردستاني لة ثةرلةماني عَيراقدا ض بوويا، كثةرلةمانتا
 .ئيشارةتت ثَيدا لةسةر حكومةتا هةرَيمي كوردستان هاتية سةثاندن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك رةشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

هةندَيك تَيبينيم هةية، بةِراسس ئَيمة كَيشة / ثشتطريي لة راثؤرتي ليذنةي دارايي دةكةم، يةك
طةورةكامنان لة بةغداية، لةوانة كاك رةشيد باسي نةفةقاتي سيادي كرد، هةتا ئَيستا ئَيمة نوَينةرَيكمان 

 .بني تا ض حةددَيك راستة نيية لةوَي بةشداري بكاتن لة داناني ئةو نةفةقانة، هةتا ئاطادار
بةنيسبةت فرؤشتين نةوت، هةتا ئَيستا موئةسةسةي سؤمؤ لة بةغدا موسةيرتة لةسةر نةوت و / دوو

دةفرؤشن هيض ثَيوةرَيك و هيض مقياسَيك نيية بة شةفافيةت باَلو بكرَيتةوة بؤ ئَيمة، يان بؤ عَيراق 
، ئَيمة هيض ئاطادارميان لَي نيية، زؤر زؤر بةطشس، سؤمؤ موسةيرتة بة كةييتي خؤي دةكِري و دةفرؤشي

 .ثَيويستة زةخت لةسةر ئةوة بكرَيت، ثَيويستة نوَينةرَيكي ئيختيصاصيمان لةو موئةسةسةية هةبَيت
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بةنيسبةت فروقاتي نةوت، جةنابتان دةزانن نةوت رؤذانةية، بؤرصةية، مةفروزة برادةراني ئَيمة لة / سَي
ؤذانة سعري بؤرصة وةربطرن و ئةو كةميةي دةِروات بة ِرَيطاي ئةو بةغدا زةخت لةسةر ئةوةي بكةن ر

 .عقودانةي دةكرَيت بة ِرَيطاي سؤمؤ ئاطادارمان بكةنةوةو زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك دلَير فةرموو
 :بةِرَيز دلَير حممد شريف

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كورت بَيتةوة، ثشتطريي لة بةشَيك لة قسةكاني كاك رةشاد و ثةخشان من بؤ ئةوةي قسةكامن بةش بكات و 

خان دةكةم، بةِراسس دواكةوتين بودجة سةبةبَيكي دروست كردووة، كة ئةم كؤبوونةوةية كؤبوونةوةيةكي 
ناتةبيعي ديار بَيت لةبةر ضاومان، ئةمةش ئَيستاكة مةسةلةي شةفافيةت بكةوَيتة بةردةم ثرسيار، ئةمة 

 يةكَيكة لة موشكيلةكاني كؤمةَلطاي ئَيمة، بةتايبةتي كؤمةَلطاي كوردستاني ضاوةِروانيةكي زؤري بةِراسس
كرد، كة ئَيستا ئَيمة موناقةشةي بودجة دةكةين زؤر شس تر خبةينة بةرضاوي خةَلك، بةاَلم بةم شَيوةيةو 

ةو ئةرقامانة، نةمتواني زؤر بةم زروفة ناتةبيعية، بةِراسس من بةش بةحاَلي خؤم ئةوةندة سةيرم كرد ل
شت سةري لَي دةركةم، هةندَيك شس تر هةية بة خَيرايي دةيَلَيم، يةك لةوانة بؤ منوونة سياسةتي مالية 
ديار نيية لةو راثؤرتةية، من دةستخؤشيان لَي دةكةم لة راثؤرتةكة، بةتايبةتي لة ليذنةي دارايي شس زؤر 

دا ديار نيية، هةست ناكةيت كة ئةمة ئةساسَيك بَيت، بؤ ئةوةي ئَيمة باشي تياية، بةاَلم سياسةتي مالي تيا
لة موستةقبةلدا لة رووي ماليةوة بودجةي كوردستان ثةرةي ثَي بدرَيت، هةندَي نوقاتي تري تياية 

 .بةِراسس لة ماددةكان دوايي قسةي لةسةر دةكةم، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةِرَيز خليل ابراهيم حممد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، قسةكةي من كرا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثرسيارَيكة لة الي هةموو خةَلك،  بةِراسس مةسةلةي دواكةوتين بودجة بؤ ناوةندي مانطي حةوت، ئةوة
بةِراسس لة ليذنةي دارايي تةبعةن سةبةبةكةي دياري كردووة، طةِراوةتةوة بؤ حكومةتي مةركةزي، من 
ئاطادارم حكومةتي مةركةزي نيهايةتي مانطي يةك و بيدايةتي مانطي دوو بودجةيان ئيقرار كرد، كَيشةك 
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ةر وةزارةتي دييتاع، ئةويش لةوَي ضارةسةر كرا، يةعين هةبوو لةسةر بودجةي ثَيشمةرطة بكةوَيتة س
ثَيويستة وةاَلمَيكي موقنيع هةبَيت بؤ دواكةوتين بودجة، هةرضةندة موالحةزةي ترم هةية، بةِراسس ئةو 
بودجةي كة كراوة لَيرة مةفروز بوو وةكو ثةرلةماني عَيراق ضؤن بِري تةرخان كراوة بؤ شتة سياديةكان، 

را بواية مةسةلةن بؤ سةرؤكايةتي هةرَيم، بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران، ئةوةي دةبواية دياري ك
ثةرلةمان دياري كراوة، بؤ سوَلتاتي قةزائي، هةروةها بِري تةرخان كراو بؤ بودجةي حزبةكان، كة بةِراسس 

ن هةية، بةاَلم ياساي لَيرة نازاني دةكةوَيتة كام باب، دةكةوَيتة كام شوَين، راستة ئَيمة ياساي حزبةكامنا
منحةي حزبةكامنان نيية، كة مةفروزة ثةرلةماني كوردستان لةسةر ئةوةش ثرؤذةيةكي ياسايي هةبَيت 

 .لةسةر ض ئةساسَيك منحةي حزبةكان دياري دةكرَيت، كة لَيرة دياري نةكراوة
 .ت، زؤر سوثاسمةسةلةي داهاتي كوردستانة، مةفروزة باشرت تةوزيع بكرَي/ خاَلي فةقةرةي ئةخرييشم

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل فةرموو
 :بةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش هاوِرام لةطةَل هةموو برادةراني تر دةربارةي دواكةوتين بودجةكة، ئومَيدةوارم بؤ ساَلي ئايندة ئةو 

ئةو ذمارةو ئةرقامانة، من ثَيم واية كةموكوِريةكي زؤريشي تَيدا هةية، بودجةية ئامادة بكرَيت، دةربارةي 
داهات ئةسَلةن بةشَيوةيةك دياري كراوة، ضونكة داهاتي كوردستان بة مةزندةي من زؤر زؤر لةوة زياترة، 
دةربارةي سةرف كردني بودجةو ئةرقامةكان، ئَيمة هيض شتَيكمان لةبةر دةستدا نيية، ضؤن سةرف 

ضؤنيةتي سةرف كردني ئةو مةبلةغانة لة ض سةرف دةكرَيت، لة ئاوةدانكردنةوةية، لة خةدةماتي  دةكرَيت،
طشتيية، لة شس ترة، لة تةندروستيية، لةبارةي مووضةو مةعاش زياد كردنة، نازانني ئةوانةي هيضي تَيدا 

 .نييةو ئاطادار نينة
ر زيادة هةن، بؤ منوونة وةزارةتي ثيشةسازي، دةربارةي وةزارةتةكان، ثَيم واية هةندَيك وةزارةت هةر زؤ

 وة دةضَينت، مةعمةل رووخامئَيستا نازامن وةزارةتي ثيشةسازي ئيشي ضية، بة يةك بةِرَيوةبةري طشس بةِرَي
فرؤشراوة نةماوة، مةعمةل جطةرة فرؤشراوة، مةعمةل نةسيج فرؤشراوة، مةعمةل مافوور فرؤشراوة، 

زامن لة سلَيماني ئةطةر شتَيك مابَيت، هيضي نةماوة، باشة ئةو وةزارةتة بؤ ئةوةي ثَيي دةَلَين مةعمةل نا
لةطةَل وةزارةتي نةوت نةبَينت، ثَيكةوة دةجمي بكةن بة يةك بةِرَيوةبةر بةِرَيوة دةضَينت و ئةو هةموو 

 .مةسارييتةي بةالش دةكرَينت
تةعينات دانراوة، كةضي حكومةتةكان دةربارةي تةعينات، ثَيم واية ئةوةي من بينوومة ذمارةيةكي زؤر بؤ 

، من ثَيم باشة تةئكيد بكرَيت، يان تةركيز بكرَيت لةسةر وا لةبةر دةسس ئةو فائيزةي كة هةية دةناَلَييَن
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ئةو خةَلكة فةنييةي كة زؤر ثَيويسنت لة دائريةكان تةعني بكرَين، لةطةَل ئةوانةي خةرجيي كوليةن شس 
 .تر نةكرَينت، سوثاس

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك باثري كامةال فةرموو

 :بةِرَيز باثري كامال سليمان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة من وةكو ئةو برادةرانةي كة باسيان كرد سياسةتي مالية روون نيية، بؤ كام بوار و لة كام بوارة، لة 
، لَيرةدا لةو راثؤرتةدا لةو ثرؤذةيةدا، هةموو دنيادا مةسةلةي مالي دةبَيت حيسابات و لَيك جياكاري هةبَيت

كة وةزارةتي مالية بة هاوبةشي تةقدمييان كردووة، جياكارييةكي تَيدا نيية، لة ض بوارَيك و بؤضي و بةثَيي 
دةبواية زياتر روون بَيت، بةاَلم ئةوةي كة باس دةكرَيت بؤ  ،ثَيويست، يان ئاماجنيان سياسةتةكة ديار نيية

بة رةئي من زياتر تةئكيد بكةين، ئةوةي كة رؤيشتووة  ،قسة لةسةر ساَلي داهاتوو بكةين ساَلي داهاتوومان،
حةوت مانطي رابردوو رؤيشتووة، ثَينج مانطي تريش ديار نيية داهاتةكة ضةند لة خةزَينةي حكومةتدا 

ساَلي طشس من داكؤكي لةوة دةكةم، بؤ  سةرف دةكرَيت، ئةوةي كة بةشَيوةيماوة، بة ض شَيوةيةكيش 
داهاتوو حكومةت ض ثالنَيكي هةية، بؤ ئةوةي جارَيكي تر تووشي ئةوة نةبَيتةوة وةزارةتي مالية بودجة 

رةتي لَي بكرَيت، بؤ ئةوةي بكرَيت وةبكةوَيتة مانطي دوو و سَي و ضوار و ثَينج و ئةوة، لة مانطي يازدة موش
ةكة بوون ثَيشرت ضارةسةر و شتانةي كة كةَللةطةَل حكومةتي فيدراَلي هةماهةنطيةك بكرَيت، بؤ ئةوةي ئة

بكرَين، جا زياتر ئةوةي كة طرفس دروست كردووة واقيعي سياسي و ئاماجني سياسي زياترة، دةبَيت ئَيمة 
هةموومان ئةوة لةبةرضاو بطرين، بؤية من ثَيم باشة ئةوةي كة ئَيستا هةية وةكو هةموو ئةو كَيشةو 

ين لةسةر زياترة لةوةي كة ئَيستا ئةوة بكةين، ئةو بودجةية لةبةر طرفتانةي كة هةية بةسةرداِرؤيشت
رواندني باشرتة لةوةي كة ئَيمة موناقةشةي  ،ئةوةي هةموو برادةران باسيان كرد بةرضاو رووني نيية

 .بكةين، بؤية تةئكيد لة ساَلي داهاتوو بكةينةوةو سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك جةعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفى جعيتر بةِرَيز

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من دوو، سَي تَيبينيم هةية، بةاَلم بةخَيرايي، ئَيمة لة ليذنةي ناوخؤ لةسةر وردةكارييةكان رةئي خؤمان 

دةبواية هةردوو وةزارةت يةكيان بطرتاية، ئينجا ميزانيةكة بهاتاية ئَيرة بةِراسس، / هةبوو، ئةمة يةك، دوو
َيمة وامان بيست كة ميزانية تةقسيم كراوة لةنَيوان هةردوو ئيدارةي ثَيشوودا هي سلَيماني و ئ/ سَي

هةولَير، من لة كاك رةشيد خؤم طوَيم لَي بوو لة تةلةفزيؤن، خاَلَيكي تر ئةطةر حيصةي وةزارةتةكان 
، يةعين هةر وةزارةتَيك بدرَيت بة وةزارةتةكان خؤيان ضاكرتة لةوةي لة وةزارةتي داراييةوة تةمويل بكرَين
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سةرةبةخؤييةكي لة دارايي خؤيدا هةبَيت، من لَيرة ئةو رؤذة ويستم وةاَلمي دكتؤر عةلي دةباغ بدةمةوة، 
نيسبةي نةوتة % 12كةمشان نادةنَي، ئةو لة %12ي دةضَيتة بةغدا لة %13ئَيمة داهاتي كوردستان لة 

رط و باجةكاني هةموو ستان بضَيتة بةغدا بة طومدكوردةدرَي بة كوردستان، لةبةر ئةوة حةق نيية داهاتي 
د دةكةم ساَلي داهاتوو باشرت ئةو ميزانيةي كة ئَيستا بؤمان تةحديد دةكرَيت، كة ئَيستا شتةوة، ئومَي

جةنابي سةرؤك باسي كرد، كة طواية ميزانيةكة بؤ ساَلي داهاتوو باشرت دةضَيتة ناو رةقمي حيسابي 
 .نةي كة ئةمساَل دروست بووة، ساَلي داهاتوو نةمَينَيت، زؤر سوثاسكوردستانةوة، ئةو موشكيال

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، دكتؤة شوكرية فةرموو

 
 
 

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيكي سةر ةسوفبةِراسس دةربارةي ئةم بودجةية، من هيض جؤرة شةفافيةتَيكي لَي نابينم، دةَلَيت فةيل
ؤي ثرسي داهاتي ئينطلرتا ضؤن دَيتة بةرضاو، ئةويش طوتي وةكو ريشي من شرنائةسَلةعي بَي تووك لة ب

ئةوةندة داهات زؤرة، بةاَلم دابةش كردنةكة وةكو سةري تؤ واية، كةواتة لَيرةدا ئةم بودجةية بةِراسس تا 
دةخيوَينينةوة دةَلَيت  لة رَيطاي طؤظار و رؤذنامةكانَيستا ئَيستا ئَيمة نازانني ضؤن دابةش دةكرَيت، تاكو ئ

ثَينج مليار هةمووي بؤ ثةرلةمان و ئةجنومةني وةزيران و وةزارةت و هةموو ئةمانة، كة دَيتة سةر 
حيسابيش دةَلَيت نيو مليؤن فةرمانبةري فائيزمان هةية، كة ئةمة زؤر كاريطةريةكي زؤري هةية، ئةمة 

كي تر كة من بة فةراغي دادةنَيم هةموومان دةَلَيني كةركووك لةسةر ضؤن دابةش دةكرَيت، شتَي
كوردستانة، كةركووك هي خؤمانة، كةركووك زؤربةي زؤري كوردة، كةضي لةم بودجةيةدا هيض شتَيكي تيا 
نابينم شوَينَيك بكرَيتةوة بؤ كةركووك، جا بؤية داوا دةكةم ئةطةر شوَينَيكيش ببَيت بؤ كةركووك با 

 .نةكةين و زؤر سوثاس فةرامؤشي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سؤزان خان فةرموو
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
برادةران زؤريان موالحةزةياندا، بةاَلم من حةز دةكةم لةسةر دوو خاَل قسة بكةم، هةتا ئَيستا هةردوو 

ؤتةوة، ئايا ضؤن تةسةروف دةكةن لةطةَل ئةم وةزارةتي مالية رَينماييةكاني خؤيانيان يةك نةخست
بودجةية، ئةو بةشةي كة بةريان دةكةوَيت، ضونكة هةتا ئيًََستا ئةوةي دةنطة، يةكَيك دةَلَيت ضل و نؤ، 
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ئةويرت دةَلَيت ثةجناو يةك، واتا هةتا ئَيستا وازيح نييةو هيض شةفافيةتَيكي تَيدا نيية، بؤ زانينتان 
 .رلةمانةو حكومةتيش خؤي باسي لَيوة دةكاتشةفافيةت يةكةم داواي ثة

بةِراسس من باسي ئريادات دةكةم، باشة شت لةسةر ئييتتريازيات ناكرَيت، بةتايبةتي بودجة / خاَلي دووةم
كة ئةوة عيالقةي هةية بة ذياني هةموو تاكَيكي كوردستانةوة، ضؤن لةسةر ئييتتريازيات بةِرَيز 

لةوانةية ثارةكةمان بدةنةوةو بةَلكو مبانةدةنةوة، يان ئةوةي كة هةمانة بةِرَيوةبةري طشس دارايي دةَلَيت 
َيت، ئرياداتي حةقيقي انَيت حكومةتَيك بةِرَيوة بةرثِري دةكةينةوة، خةَلك لةسةر ئييتتريازيات ضؤن دةتو

وو طومرطة، كة لَيرةدا دةَلَيت بردوويانة بةغداو نازامن ضي، ئةي باشة خؤمان ئريادامتان نيية، بَيجطة لةو د
ئةي بريمان لةوة نةكردؤتةوة ئيستييتادة لةو هةندة ئرياداتة بكةين، كة ئَيستا بةداخةوة ماتؤِرمان لَي 

ينا من بة هةردوو ئةو بةِرَيزانةشم دةوت طبةسرتاوة دةبَيت بة دةقيقةيةك قسةكةمان تةواو بكةين، ئة
بؤشاييمان بؤ ثِر دةكاتةوة ضية، لةبةر ئةوة ئرياداتةكاني كة ئةوان دةتوانن ئيستيحصالي بكةن و زؤر باش 

 .من هةر ئةوةندة دةَلَيم و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةعدةدين فةرموو
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداللة مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةين، يةعين ئةوة ئةطةر لَيم عادز نةبيت، ئةوة كةونة كاية بة باي دةك 0226ئةو بودجةي ساَلي 

 .رؤيشتووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ة0222ت بودجةي ساَلي مةقصةد
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداللة مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة قةزيةي موازةنةي عام ميزانية ئَيمة اليةكي زؤر طرنطمان كردووة، كة جانيب ئيستيسماِري ميزانيةية، 

ة مانطانة ميزانيةكة دَيت و هيض حيسابَيكي خاص لة بةغدا نيية، يان حيسابَيكي ئةوةش لةبةر ئةوةية ك
ي سةريف َينَيت و لة ثرؤذةكاني ئيستيسمارخاص نيية، حكومةتي هةرَيم بتوانَيت ئةو حيسابة لةوَي به

لة  126بكاتن، هةروةكو براي بةِرَيزم كاك شَيخةَلاَلش باسي كرد، لة قةزيةي ميزانية لة ماددةي 
دةستووري عَيراقيدا هاتووة، كة هةيئةيةكي عوليا دادةنرَيت، بؤ ئةوةي ئةو ميزانيةي كة تةصديق 

بةغدا، بةَلكو بضَيتةوة ئةو هةيئةية،  يدةكرَيت لة مةجليسي نوابي عَيراقي نةضَيتةوة وةزارةتي مالية
يةعين ئايا دةضَيتةوة ئةو  نازامن من ئةو ثرسيارة لةو بةِرَيزانة دةكةم تاكو ئَيستا ئةوة ضي لَيكراوة،

 .هةيئةي عولياي كة دانراوة، يان ناضَيتةوة ئةوَي لةطةَل رَيزمدا
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك سةردار فةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بَينت، بؤ ئةو مةبةستة  لة وةخس خؤيدا 0221بةِراسس ئَيمة زياتر موهتةمني كة ميزانيةي ساَلي 

ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك ئارَيز دةكةم كة صياغةي ماددةيةك بكرَيت، ئةطةر بَيتو ميزانيةي ساَلي 
لة وةخس خؤيدا نةكرَيت، هةندَيك ئيجرائاتي قانوني ض بةرامبةر خودي ميزانية كة بة ناقانوني  0221

نةكة، ئةطةر ثَيتان باشة ئَيمة صياغةي ماددةكة بكةين، ئةوة لة قةَلةم دراوة، يان وةزارةتي مالية، يان كابي
 .يةك
بةِراسس وةزير سةاَلحيةتي سةريف هةبَيت لةو ميزانيةي كة بؤي تةرخان كراوة، بةبَي ئةوةي حةقي / دوو

 .موناقةلةي هةبَيت
ي، ئةويش بة بةِراسس حكومةمتان دةبَيت بري لةوةي بكاتةوة كةم كردنةوةي خةرجيةكان/ خاَلي ئةخرييم

ثارة دةبَيت بري لةوةي بكاتةوة كةم كردنةوةي ذمارةي وةزارةت، هةروةها كةم كردنةوةي ذمارةي 
 .فةرمانبةران و سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك رؤميؤ فةرموو

 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةند ثرسيار و تَيبينيةكةم هةية، بةِراسس ئةم بودجةية زؤر لةبةر كةمي وةخت زؤر بة كورتي من ض
ناديار و ناوازحية، ضونكة مةبلةغَيكيان نووسيووة ئةو مةبلةغة، ئةو بِرة ثارةية دابةش كراوة بؤ دوو شت، 

 .بؤ خةرجيةكان، ئةويرتيش بؤ سةرمايةطوزاريةكان، يةعين بؤ ثرؤذةكان/ يةك
دةكرَيت، ئةي ئايا داهاتةكاني % 12وةي لة بةغداوة هاتووة باسي لة ئةم بودجةي تةنيا ئة/ خاَلي دووةم

تري كوردستان وةكو طومرطةكان، مةسةلةي زةريبةو شتةكان، ئايا بؤ ناخرَيتة سةري، يان ئةو ضي لَي 
 .دَيت

نةبةين كة لة  0222خؤزطة بة ساَلي  0221لة خاَلَيكي تر من تةئكيد دةكةمة سةر ئةوةي كة ئَيمة ساَلي 
 .انطي حةوتةوة باسي موناقةشةي بودجةي هةرَيمي كوردستان دةكةينم

دياري كردني ضةند ئةوقاتي موحةدةد، وةك لة راثؤرتي ليذنةي داراييشدا هاتووة، من / خاَلَيكي تر
 .رج كردني تةفسيالتي وةزارةتةكان بكاتثشتطريي لَي دةكةم لة ماوةيةكدا ثةرلةمان بةدواداضوونَيك بؤ خة

ئايا رؤذَيك دادَيت بودجةكامنان كةمي نةهَينا، بَلَيني زؤري هَيناو عةجزي تيا نيية، سوثاستان / ترخاَلَيكي 
 .دةكةم

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاس، دكتؤر فوئاد فةرموو
 :بابان حممد امحد فؤاد.د بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نط بوو، بةاَلم بةالي منةوة ئةوةي ئَيستا دةكرَيت ئةوة لةِراستيدا ئةوةي برادةران باسيان كرد هةمووي طر

باس بكةين، ئةويش ئةوةية ئةو ثارانةي كة ماوةتةوة لة وةزارةتةكاني حكومةتدا بةالي من وةزارةتي 
ثارةيةي كة ماوةتةوة، تا  دانان ثياضوونةوةيةك بكات بؤ ئةودارايي بة هةماهةنطي لةطةَل وةزارةتي ثالن

ووبارة دابةش بكرَيتةوة بةسةر سةيتةرةكاندا بةثَيي ثَيويست، كة خزمةتطوزاريية بة ئةم ضةند مانطة د
ثَيويستيان بة خزمةتطوزاري  كةواثةلةكان دابني بكات، لةطةَل رةضاو كردني جوطرافيةكاني ناوضةكاني 

رج دةكرَيت، ئةوة ضؤن خة ،هةية، لة هةمووشي طرنطرت بةِراسس تةنها داناني ثارة نيية هةر بؤ سةيتةرَيك
دةبرَين لة داناني ثارةكان طرنطرتة، لةبةر  كاروبارانةي كة دةكرَيت بةِرَيوةلةبةر ئةوة ضاودَيري كردني ئةم 

ئةوة طرَيبةستةكان و بةِرَيوةبردني ثرؤذةكان دةبَيت ليذنةي بةدواضووني بؤ دابنرَيت و ضاودَيري بكرَيت، 
لة  ،ض لة كام ال هةيةوةكراوة، بؤضي تةواو نةكراوة؟ سوتا بزانرَيت ئةو ثرؤذانةي تا ئَيستا تةواو ن

 .ييةي كة باس دةكرَيت ضارة بكرَيتبةِرَيوةبردنةكاندا هةية، لة كارطَيريدا هةية، ئةو طةندةَل
بةِراسس ثارةيةك تةرخان كراوة بؤ ثارَيزطاكان، كةوا لةم موازةنةدا نيية، من داوا دةكةم لة وةزيري / دووةم

ةزيري دارايي بة هةماهةنطي لةطةَل ئةجنومةني ثارَيزطاكان ئةو ثارةية بؤ ئةو ثالندانان و و
خزمةتطوزاريانة دابني بكرَيت و بةشَيوةيةكي باش سةرف بكرَيت، ضونكة ئةو ثارةية ئةطةر بَيتو سةرف 

 .نةكرَيت تا كؤتايي ساَل، خؤتان دةزانن ثارةكة دةطةِرَيتةوة بؤ بةغدا، زؤر سوثاس
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

 .سوثاس، كاك غةفور فةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر غيتور بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس بؤ جةنابتان و بةِرَيز كاك رةشيد بؤ ئةو روونكردنةوانةي كة داتان، بةاَلم منيش هاوِرام لةطةَل 

ديار نييةو سترياتيجيةتي سةرفيش  ئةنداماني ثةرلةمان، بةِراسس لة ياسايةكةدا هيض سياسةتَيكي دارايي
لة ياساكة ديار نيية، من ثَيشنيار دةكةم بؤ ئةو بودجةية بةشَيك تةرخان بكرَينت بؤ ناوضة تازة ئازاد 
كراوةكان، ئةو ناوضانةي كة بة عةرةب كراون، مامؤستا دكتؤرة شوكرية باسي ناوضةي كةركووكي كرد، 

ارةيةكةي لة هةولَير دةكرَيت، تةنها شورتةو مةحكةمة بةِراسس ناوضةي مةمخووريش كة هةموو ئيد
بوون دةِرواتن بةشَيك لةو بودجة  ةي كة بةرةو وَيراني و كاوللةسةر مووسَلة، بؤية حةقة ئةو ناوضةي

وةكو هاوكاري خَيرا بكرَيت بؤ ئاوةدانكردنةوةي ناوضةكة، دواتر حةقة لة بودجةكة قةرزي خانووبةرةش 
ئَيمة ئَيستاكة كَيشةي نيشتةجَيبوومنان هةية لة كوردستان، ئةزمةي سةكن ئةمِرؤكة  هةبَينت، لةبةر ئةوةي

كَيشةيةكي زؤر طةورةية، حةقة بةشَيك تةرخان بكرَينت قةرزي خانووبةرة بدرَيت بة خةَلك و هاوكاري 
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ة دادةنرَيت بكرَين، بؤ ئةوةي شوَيين نيشتةجَي بوون بؤ خؤيان دروست بكةن، لة هةموو واَلتَيكدا كة بودج
ي كاركردن لة كوردستاندا ضةندة؟ ئايا ئةمساَل هةلهةلي كاركردن هةية، يةعين فورسةي عةمةل دةدرَينت، 

تاكو ئَيستا دامةزراندن وةستاوة، بؤ ئةوةش ثَيويستة بةراسس بةشَيك تةرخان بكرَيت، نةك ئَيمة تةعينات 
 .سي ض دةبَيترابطرين بة يةك جار، ئةوةي كة تةخةروج دةكاتن ضارةنوو

مةسةلةي ضوونةوةي داهاتي كوردستان بؤ بةغدا، بةِراسس من زؤر دذي ئةوةم، داهاتي / خاَلَيكي تر
كوردستان دةبَيت بؤ خةَلكي كوردستان بَيت، دةبَيت ئةو داهاتةش روون بَيت، بةاَلم لة ثرؤذةكاني ناوخؤي 

ين ثةيوةستة بة كةم كردنةوةي كوردستان سةرف بكرَينت، مةسةلةي كةم كردنةوةي خةرجيش، يةع
دةرامةتة  ويست نيية وجودي هةبَيت، وةزارةتيوةزارةتةكان، لةبةر ئةوة وةزارةتي وامان هةية هةر ثَي

ئاويةكامنان بؤ ضيية، ئةوانة هةمووي بةنداوي دوكانةو دةربةندخيان و ضةند شتَيكي وامان هةية، نة 
دةرامةتة ئاويةكامنان بؤضية، كؤمةَلَيك وةزارةتي  ةزارةتيةتي دةرياييمان هةية، جا وبةحرمان هةية، نة خ

ؤنطرة لة كوردستان دةكرَيت، كة هةندَيك سةنتةر دةيكةن بةِراسس ، هةندَيك كؤنيترانسات و هةندَيك كتر
شس زيادةن ثارةيةكي زؤر زؤريان لَي سةرف دةكرَيت، دةتوامن بَلَيم ئةو ثارةية بؤ منوونة مةسةلةيةكي 

ةوةي لة هةفتةي رؤشنبريي مةركةزيدا سةرف كرا، باوةِر بكة كؤمةَلَيك شوقة بؤ ماَلة بةسيت كة ئ
شةهيدةكان دةكرا، هةندَيك شت هةية ئيستييتادةي نيية ئَيمة دةيكةين، ضوار رؤشنبري بانط دةكةين 

كؤنرتؤَلي كؤمةَلة مليؤن دينارَيكي لَي سةرف دةكةين، بةوة ئَيمة دةتوانني خةرجيةكامنان كةم بكةينةوةو 
 .ن، سوثاسيخؤمشان بكة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، كاك عومسان فةرموو

 (:ماراني باني)قادر عبداهلل عثمان بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ِري زؤرة، بةاَلم بةداخةوة بودجةي هةرَيم دواكةوتوو و بةم شَيوةية هات، هةموو اليةك دةزانني كةموكو
فافيةت نيية هةموو قورباني ئةو بارودؤخةين كة لة كوردستان و عَيراقدا هةية، فيعلةن شةباسي ناكةين، 

هةموومان دةزانني حاَلي ئةو بودجةية ضؤنة، يةعين هةمووي لةناو دَلي خؤي باش دةزانَيت ثَيويست 
ة ئةو ضةند ناكات كةمسان ئةوةي بكةين، تةنيا من ئةوةندةي دةَلَيم لةوةي لةبةر دةست هةية، ئةوةي هةي

مانطةي ماوة بةشَيكي باش بؤ سووتةمةني و كارةبا دياري بكرَيت، ضونكة وةزعي خةَلك زؤر خراثة، 
يةعين تةنها لةوةندةي تؤزَيك زطمان بة خةَلك بسووتَي، خاَلي تر هةمووي بةقورباني ئةوة بَيت، كة ساَلي 

ؤي بة شةفافيةتةوة وةكو هةموو ئايندة هةموو دنيا ئاطادار بكةينةوة بودجةكة لة كات و ساتي خ
مةسةلةي ميزانية كة لة دنيا جَي بةجَي دةكرَيت، ئَيمةش بَيني دةموضاوَيكي جوان ثيشان بدةين، ئةو 
ميزانيةي خؤمان بؤ ساَلي داهاتوو بة جواني جَي بةجَيي بكةين، ئةمساَل ئةوةي ضووة با بِروات، من 

ي بودجةكانيان لة هةَلةجبةي شةهيد سةرف %5كان لة ثَيشنيارَيك دةكةم لة وةزارةتة خزمةتطوزارية



 113 

بكرَيت، ضونكة هةموومان كة دادةنيشني باسي هةَلةجبة دةكةين دةبا بيكةينة قةرار با لة وةزارةتة 
ي بودجةكانيان لة هةَلةجبةي شةهيد سةرف بكرَيت و ئاوةدان بكرَيتةوة، بؤ %5خزمةتطوزاريةكان لة 

ي هةَلةجبة نةكات، ثشتطرييش لة هةية باس و خواسسي تر بةو نةوعةي ئةوةي هيضي تر وةكو دةَلَي كة
هةرضةندة ئةوة بةردةوامة من دةيكةم باش بَيت،  ،قسةكةي دكتؤرة شوكرية دةكةم بؤ مةسةلةي كةركووك

خراث بَيت، رةنطة هةندَيك بَلَين ئةوة شس نهَينية، بةاَلم خؤزطة بة نهَيين شتَيكمان هةبواية، مةسةلةي 
اَلتي وةزيرةكان، فيعلةن لةو بودجةية بؤيان دياري كراوة، حةقة بؤيان زياد بكرَيت و بتوانن لةو دةسة

بودجةية تؤزَيك سةرف كردني دةسس خؤيان بكةن، مةسةلةن بةو شَيوةيةي كة هةية لة ثَيش وةزارةتي 
ثَيشنياريش دةكةم قةرزي مالية يةعين دةسةاَلتَيكيان بؤ زياد بكرَيت، ديارة شوكر حيجزي ماليشمان نيية، 

خانووبةرة بةردةوام بَيت و درَيذةي هةبَيت، بةِراسس هةندَيك شت لة خزمةتي خةَلك بَيت و سوثاستان 
 .دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان ئةمحةد فةرموو

 
 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وة، ة، باسي داهات بة تةفسيلي نةكراوة، بةاَلم سةرف ديقةتكاري تَيدا كرايلة قانوني بودجةكةدا تةمخين

ة، ئةطةر داهات تةمخيين بَيت سةرف ضؤن دةكرَيت ديقةتكاري تَيدا كةواتة عةجزةكةش هةر تةمخيني
بكرَيت، يةعين دةبَيت داهات وازيح بَيت ئينجا سةرفةكة ديقةتي تَيدا تةوزيع بكرَيت لةو قانونةي كة 

ةكةي هةرَيمي كوردستان ميزانيةي %12ي بووم لةسةر لة ، ئينجا وا لة قسةي جةنابي كاك رةشيد حاَلهةية
وةردةطرَيت، ئةطةر لة % 12بةغدا زؤر وازيح نيية، جةماوةري كوردستان وا خؤي تةلقني كردووة، كة لة 

دةقيقانة هةن  بة ديقةت بَيت، خؤ داهاتي كوردستانيش مةعقول نيية، ئةو هةموو دائرية زؤر% 12
ازانستيية داهاتةكة بة ديقةت و بة جددي نةبَيت، شتةكان ضؤن دةبَيت لةسةر ئةساسي تةمخيين كة زؤر ن

عي تةسبيت كردني بودجة، مةسةلةي عةجز كة دةطوترَيت عةجز هةية، بةِراسس لة تةوزيعي بودجةو وةز
شت بؤ وةزارةتةكان  ت بة عةجزةجزة بكات، ضونكة نابَيجَيي خؤيةتي ثةرلةمان باس لة سِري ئةو ع

دياري بكرَيت، يةعين داهاتت ضةندة لةسةر ئةساسي ئةو داهاتةش دةبَيت بودجةي وةزارةتةكان دياري 
 .بكرَيت، ئةطةرنا دةبَيت بة جةماوةري كوردستان بَلَيني ضاوةِرَيي هيض مةكةن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة، تؤ نازاني ئريادات ك عومسان هةموو ميزانيةك تةمخينيسةريع، كا زؤر سوثاس، هةر تةعليقَيكي وا

 ،تؤ نرخي بةرميلي نةوت ئةمساَل ثةجنا دؤالرة ،ةةتايبةتي واَلتاني نةوتي تةمخينيضةندة، هةموو واَلتان ب
ئةوة  تةمخيين دةكةيت لة ساَلَيكدا داهات ئةوةندةية، لة ثِر نةوت دادةبةزَيت بؤ منوونة دةبَيتة ضل دؤالر،
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عةجزَيكت بؤ ثةيدا دةكاتن لة ميزانيةكة، ضارةت نيية، يان دةبَيت لة ئرياداتي ثَيشوو سةريف بكةيت، يان 
دةبَيت ميزانيةكي تةكميلي بؤ دروست بكةيت، جا ئةوة لة تةمخينيةكة بة هةَلة نةضني، هيض ميزانيةك 

ةتة ضةندة لةبةر رؤشنايي ئةوة نيية تةمخيين نةبَيت، تةمخينيةكةي ئرياداتي ئةمساَلي ئةو دةوَل
 .وةزارةتةكان نةفةقاتي خؤيان دياري دةكةن، كاك عادل فةرموو

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قسةكامن كرا نامةوَيت دووبارةي بكةمةوة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيش سوثاست دةكةم، كاك هيوا فةرموو
 :ابر امحدبةِرَيز هيوا ص

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةِراسس من ثَيم خؤشة ثَيش هةموو شتَيك ديراسة كردني ئةم بودجةيةي لة ثةرلةماني كوردستان بةبَي 
حةساسيةت بَيت، باشرت وا بوو وةختَيكي باشرتي ثَي بدرَيت، ضونكة وةكو جةنابتان باستان كرد، 

ثاش تَيثةر بووني شازدة ساَل بةسةر تةمةني ثةرلةمان و ثةرلةمانتار دةَلَيت من لة بودجة نازامن، 
حكومةت و ثةرلةمانتارةكان لة بودجة حاَلي نةبن، خؤشة ئةمة بة هةند هةَلبطرين بؤ زياتر شارةزا بوون 
لة بودجةو قسة كردن لةسةر بودجة، لة بةرنامةي كاردا هاتووة، خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني بودجةي 

ةواتة حةقي خؤيةتي كاتَيكي زياتري بدرَيَس، من وةكو ثةرلةمانتارَيك لةبةر ناضاري هةرَيمي كوردستان، ك
وةزعةكة، كة وةزعةكة تازة تَيثةرَيوة، ئةمة بة ديراسة كردني بودجةو بِريار لةسةرداني نازانني، بةاَلم 

زانرَيت، بؤ ئةوةي بتواني هةروةكو لة سةرةتاوة ئاماذةي ثَي كرا بارَيكي نائاسايي ثَيويستة تَيثةرَينرَيت و ب
لة ساَلي داهاتوودا بةشَيوةيةكي ياسايي و بةشَيوةيةكي ئاسايي قسة لةسةر بودجة بكةين، لَيرةدا ثَيويستة 
ضةند خاَلَيك لةسةر هةَلوَيسس عةجز، ئةم عةجزة بؤضي؟ تةقريبةن دوو تريليؤن دينار عةجزمان هةية 

 .تة نةكاتبؤضي؟  ئةطةر ثةرلةمان لةسةر ئةو هةَلوَيس
يةك دياري كراوة، ةورد و بؤ سةرمايةطوزاري و خزمةتطوزارييةكان بةشَيوةيةكي طشس دوو تريليؤن/ دووةم

هةَلوَيستةي لةسةر بكةين و ئَيمة داوا بكةين هةرَيمةكةمان ثةرةي ثَي بدةين و طةشةي ثَي بدةين، 
ون لة داهاتي هةرَيم و سةرضاوةكاني داهات ي بكةين، لةوالشةوة ئةوةي بَلَيني، ئاطادار بوضارةسةري طةندةَل

و ميزانية مايف هةموو تاكَيكي هةرَيمي كوردستانة، بؤية هيوا دةخوازم ئَيمة نةَلَيني ثةرلةمان ديراسةي 
 .بودجةي كرد و بِرياري لةسةردا، بَلَيني بارَيكي نائاساييمان طوزةراند و سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤشت ئةندامي لة ليذنةي دارايي، لةبةر ئةوةي تَيبينيةكانت مةجالَيكي زؤري هةبووة زياتر لة  كاك هيوا

 .ئةنداماني ثةرلةمان، لةوَي بيَلَيت و تؤماريشي بكةيت، دكتؤرة هالة فةرموو
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 :هالة سهيل وادي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة واَلتي ئَيمةش لة هةرَيمي كوردستان لة ئةولةوياتي ئَيمة  لة هةموو واَلتَيك ئةولةوياتي ثَيداويسس هةية،
كارةباو سووتةمةنية، من لةو بةِرَيزانة دةثرسم ئةو بودجةي ماوة هي ئةو ثَينج مانطةي ضارةسةري ئةو 
كَيشةية دةكات، من دَلنيام لةوةي لةو كؤبوونةوةي كة دةضينة دةرَي يةكةم ثرسيار هاوواَلتي لة ئَيمة 

رسَيت ضةند قوتاخبانةو ضةند نةخؤشخانةو ضةند طوند ئاوةدان دةكرَيتةوة، يةكسةر دةَلَيت دةكات ناث
كَيشةي كارةباو كَيشةي سووتةمةني ضارةسةر دةكرَيت، يان نا، ئةطةر بةِرَيزيان وةاَلميان هةية وةكو 

 .دةنة ئةو خةَلكةو سوثاسيان دةكةينيموذدةية ب
ن، رَيكخراوي حكومي و ناحكومي و رَيكخراوي كؤمةَلطاي مةدةني ئةو رَيكخراوانةي كة هة/ خاَلي دووةم

ذمارةي زؤر سةير سةير باس دةكرَيت، ثَينج سةدة، شةش سةدة، كة باس دةكةيت ئةوانة هةمووي كرَيي 
خانوويان هةية، فةرمانبةريان هةية، تةجهيزاتيان هةية، بةشَيكي زؤر لة بودجةي وةزارةتي ناوخؤ 

نة ئةمة راستة بةرةو مةدةنيةت دةِرؤن، بةس ناكرَيت بةبَي ثالندانان و بةبَي وةردةطرن، ئايا ئةوا
هةَلسةنطاندني ئةو كؤمةَلطايانة، هيوادارم تةقيم بكرَين و ئةوي فيعلةن ئيشي كردووةو خزمةتي كردووة، 

 .ئةوان دةمَينَين، ئةواني تر دووبارة موِراجةعةيان بؤ بكرَيت، زؤر سوثاس
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 .دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سوثاس بؤ ثَيشكةش كردني بودجةي هةرَيمي كوردستان بؤ يةكةم جار لةبةردةم ثةرلةماني كوردستان 

/ يةكةم ثاش يةكخستنةوةي هةردوو ئيدارةكة، ضةند تَيبينيةكم هةية بةاَلم زؤر بة كورتي باسي دةكةم،
ئاماذة بةوة كرا كةوا ئةمة يةكةم جارة ئةم ثرؤذةية ثَيشكةش دةكرَيت، بةاَلم ثاش حةوت مانط، 

 .هؤيةكةشي دياري كرا
ئةوةية بودجةكة بةشَيوةيةك ئامادة كراوة بطوجنَي لةطةَل بةردةوام بووني دوو وةزارةتي / سةرةجني دووةم

 .َي بةجَي كردني ئةو ثرؤذانةي ثَيشرت دةستيان ثَي كردووةدارايي، كة هةردووكيان بةردةوام دةبن لةسةر ج
ي بودجةكة تةرخان كراوة بؤ مووضة، كة ئةويش من بة كارةساتي %25نزيكةي لة / سةرةجنَيكي تر

دةزامن، حكومةت ثَيويستة بوَيرانة كار بؤ ضارةسةر كردني بكات، ئةطينا ئاوةدانكردنةوةو كاري 
، لة كاتَيكدا خةَلك ضاوةِرواني ثةسند كردني بودجةية، تا ئةو كارانة جَي خزمةتطوزاري زؤر دوا دةكةوَيت

بةجَي بكرَين، ئَيستا كوردستان لة بارودؤخَيكي نائاسايي داية، ثرسيار لةوة داية ثالني حكومةت ضية بؤ 
نةتة هؤي ئةو بارودؤخة نائاسايية، بةتايبةتي لةطةَل حكومةتي وضارةسةر كردني ئةو كَيشانةي بو

 .اوةنديدا، سةبارةت بة بودجةكةمان، زؤر سوثاسن
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، نازناز خان فةرموو

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رةخنةيةكم لة راثؤرتي ليذنةي دارايي هةية، كة ئةويش وشةي حكومةتي مةركةزي لة بةغدا بةكار 
يةكي زؤر طةورةية، دةبَيت ضاك بكرَيتةوة لةجياتي ئةوة بطوترَيت حكومةتي فيدراَلي، دةهَينن، ئةمة هةَلة

خؤمان لة مةركةزيةت رزطار بكةين، لة رواَلةتدا ئةو دةفتةرانةي كة دابةش كران، ئَيمة وةرمانطرت وةكو 
اني عةرةبي سةرؤكي ليذنةكان، كلَيشةكان بةشَيوةيةكي زؤر كالسيكي ئامادة كراوة هةر هةمووشي بة زم

بووة، وا ثَيشنيار دةكةم بؤ بةردةم سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و ثةرلةمان، كة لةمةودوا با خؤمان 
رزطار بكةين لةو حاَلةتة هةر وةزارةتَيك كلَيشةيةكي تايبةتي خؤي هةبَيت، لة سةرةتاي ئةو دةفتةرانة كة 

ميي ئةو بودجةية دياري بكرَيت لة بيدايةتي بودجةكةي تَيدا نووسراوة سرتاتيجيةت و ئامانج لة تةنز
جةدوةلةكة بة زماني كوردي هةبَيت، هةروةها تةفاسيلةكة زؤر وردتر بَيت، بؤ ئةوةي ئةو كةسةي كة 
دةخيوَينَيتةوة تَييبطات، ئةو وةزارةتة ئاماجني ضية؟ سرتاتيجيةتي ضية؟ بة تةماي ض بةرنامةيةكةو، ضؤن 

كة دابةشي كردووة، كلَيشةكان هَيندة تةقليديية، كة هاتووة هةمووي بة  سوود وةردةطرَيت لةو ميزانيةي
يةك شَيوةية، بؤية ئَيمة هةندَيك شت دةبينني لة هةندَيك وةزارةت رةنطة دروست بَيت كة تَييدا بَيت 

قوقني اطعام املو)هةندَيك فةقةرات، بةاَلم هةندَيكي زؤر ناتةبيعيية، بؤ منوونة وشةي صيانةي تائريات، يان 
ئةوانة شس زؤر سةيرن، ئةوانة هةموو وةزارةتةكان بؤضيتيان، يةعين نازامن صيانةي تائريات بؤ ( والنزالء

دةبَيت لةو هةموو وةزارةتانةدا هةبَيت و بودجةشي بؤ تةرخان بكرَيت، هةروةها من ثرسيارَيكم هةية 
ي ضووة ميزانيةي ئَيمة، وابزامن بؤ هةردوو وةزارةتي داراي% 01ئاراستةي وةزيري دارايي دةكةم لة 

لةسةر نيية، كةضي وةزارةتي ثةروةردة خاوةني يةك لةشكر  كي مونتيج نيية، ئةو ئةركة قورسةيوةزارةتَي
مامؤستاو قوتابيية، بةالي كةمي يةك مليؤن كةس، ثَيويسس بة ئاوةدانكردنةوةيةكي يةكجارو ذمارةيةكي 

ساَلي داهاتوو دوو هةزار تا سَي هةزار قوتاخبانةمان ثَيويستة بةالي كةمي ئَيمة بؤ  هةية، يةكجار زؤر
ي بودجةكةي بؤ تةرخان كراوة، بَيجطة لةوةي كة لة وةزارةتي خوَيندني %15ئاوةدان بكرَيتةوة، تةنها لة 

بااَل بةهةمان شَيوة ئَيمة ثَيويستيمان بة رييتؤرم و بنياتنانةوةي زانكؤيةكان و مةعهدة، كةضي لة سةدا سَي 
و نيوي بودجةكةي بؤ تةرخان كراوة، هةروةها من سةرجنمدا لة وةزارةتة خزمةتطوزاريةكان ميزانية زؤر 

رةكان، وةكو وةزارةتي ثيشةسازي كة دةبَيت لةمةودوا بة دةوري خؤي ةزياترة تاكو وةزارةتة بةرهةمهَين
 .ثاسي بكات لةبوارة جيا جياكان و سوري بةرهةمي و كاري ئيستيسمارهةستَيت و كا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد



 112 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش تةئكيد لةسةر ئةوة دةكةم كة سةرضاوةكاني بودجة وةكو ثَيويست ديار نيية، يةعين شةفاف نيية، 

سةرضاوةكان زؤرن، هةر لة مةسةلة  هيوادارم ئةمة ببَيتة ثَيطةيةكي باش بؤ دياري كردني ئةوة، ضونكة
خزمةتطوزاريةكانةوة بيطرين، ثَيم واية خؤي داهاتَيكي طةورةية، ئةمِرؤ قسة كردن لة كوردستاندا، يةعين 

 .وةكو نةوت واية دةكرَيت داهاتَيكي زؤر طةورة، يةعين حكومةت ئيزافةي خؤي ثَيي بكات
يةتي ئةو قؤناغة ضية، حكومةتي هةرَيم ئةم ثرسيارةم روو دةكةمة كاك عومسان، ئةولةو/ دوو

ئةولةويةتي ضية؟ بةثَيي ئةم ميزانية لةطةَل بؤ مةعاشاتة، ئةطةر يةكَيك بَيت سةيري ئةوة بكات لة 
دةرةوةي كوردستان ئةولةويةت لة كوردستاندا بؤ تةشغيلة، ثَيم واية ئةوة موِراجةعةيةكي دةوَيت، ئةم 

 سةيري ئةو وةزارةتانة دةكةيت، سةيري سةرؤكايةتي هةرَيم و نةسرية زؤرو زةبةنانةي كة هةن، يةعين
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران و سةرؤكايةتي ثةرلةمان و وةزارةتةكان دةكةيت، يةعين نةسرييةكي زؤر 
زياد لة ثَيويستة، ناكرَيت ئةمة راطرين، ئةم تةشغيلة خؤ كة دةَلَيني زؤرة هي دوو حكومةتة يةعين ثَيشرت 

ئةم ميزانية لة بةغداوة نةهاتووة، كةضي مةعاشيش هةبووةو خةَلكيش مةعاشي وةرطرتووةو  هةبووة،
لَي دروست بووة،  ةيوةكو بَلَيي ئاوةدانكردنةوةش بووة، ئَيستا بؤ ئةمة دروست بووة، ئةم هةراو هةاَلي

ةكةي ضية؟ لة تةوزحيَيكي رةمسي يةعين وةزارةتي مالية بيدات، يان يةكَيكي تر ئةم عةجزة دةرئةجنام
مةوة، ميزانيةي دةرئةجنامي ضي ئةم عةجزة دروست بووة، ئةو قسةي دكتؤر فوئاد بةجؤرَيكي تر دةطَيِر

موحافةزات ئايا لةسةر ئةم ميزانيةي هةرَيمةية لةناويةتي، يان جياية، ئةطةر جياية ئَيمة ئَيستا تةنها 
انكردنةوة هةر ئةو بةشةية كة ثارةي ئةوة دةبينني، يةعين لة موحافةزةكان دةَلَين تةنها ئاوةد

بووري مةسئووليةتي ثةرلةمان باس لةوة كرا كة لةم بودجةية هيضي لَي نازانَيت، بموحافةزاتةكانة، لَيم
ئةطةر ئيشةكاني ثةرلةمان بريس بَيت لة ياسادانان و ضاودَيري كردن و تةصديق كردني ميزانية بةِراسس 

ةوة ثَيشنيار دةكةم ئةم ماوة كةمةي كة ماوة، ئةم وةزارةتانة لةطةَل ئةمة هةَلةيةكي طةورةية، لةبةر ئ
ضؤن بودجة بؤ ساَلي  ،ليذنةكاندا يةعين هةماهةنطيةكي بةردةواميان هةبَيت، دانيشتين بةردةوام بكةن

تاكو تَيبطةين بودجة ضؤنة، ضونكة ساَلي داهاتوو جةنابت ئةوة دةزاني ئَيستا لة عَيراقدا دوازدة  ،دادَي
ي ضل و يةك مليارة، بؤ ساَلي ئايندة بِريارة ئةم دوازدةية تي بةرهةم دةهَينَيت و ميزانيةكةكَيلطةي نةو

ببَيت بة سي و شةش كَيلطةي نةوتي، لةوانةية ميزانية عَيراق بضَيتة سةد مليار، ئةمة مةسةلةيةكي زؤر 
دةبَيتة سي و شةش، هةندَيك  طرنطة لة ئَيستاوة حيساب بؤ ئةو مةسةلة طرنطة بكةين، يةعين دوازدة

دةَلَين ضل و حةوت، ئَيمة هةر سي و شةشةكة بَلَيني مسؤطةرةو حازرة، كةوا بوو ئةو ميزانيةي كة دَيت لة 
دواييدا مةسةلةيةكي زؤر طرنط و طةورةية، لةبةر ئةوة ثَيم باشة ثَيشنيار دةكةم جةنابتان ئاطاداري ئةوة 

هةنطيةكي تةواويان بة يةكةوة هةبَيت، تةئيدي ئةوةي كاك بةَلَينيش بكةن ئةم ليذنانةو وةزارةتانة هةما
دةكةم وةكو ضؤن ثةرلةمان ميزانيةي خؤي هةية باسي ئةحزاب و رَيكخراوةو كؤمةَلةكاني كؤمةَلطاي 



 111 

ئةوة دياري كراوة،  1110مةدةني ثَيويستة لة ميزانية بِرَيكي دياري كراويان هةبَيت، هةروةكو لة ساَلي 
 .دةكةم ثةرلةمان ئةوةي بكاتتةمةنا 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك عةبدولِرةمحان فةرموو

 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ئةم ثرؤذة ياساية بة ضةند فةقةرةيةك هاتووةو تةفاسيل و خواَلصةي نيهائيشي هاتؤتة الي 
ةي دارايي، بؤ منوونة ئَيمة دوو كوِراسةمان وةرطرتووة هي دوو وةزارةت، سةرؤكايةتي ثةرلةمان و ليذن

سةرضاوةكاني ئاو و وةزارةتي كشتوكاَل راثؤرتيشمان نووسيووة، ديارة لة ذمارةكان زؤر جياوازي هةية، 
داراييش بة لوغةي ئةرقامة، مةسةلةن ئةوةي كة وةزارةت تةمخيين كردووة لةطةَل تةمخيين وةزارةتدا 

جياوازةو، ئايا بِرياري نيهائيش بؤ كَيية، ئَيستا من ناتوامن بة تةفاسيل باسي ئةو جياوازية بكةم، دَيمة  زؤر
سةر موالحةزةكاني خؤم، ديارة سةرضاوةكاني ئريادات ئةوةش لة حكومةتي فيدراَليةوة دَيت ديارة، بةس 

نان ثرؤذةكان مةسةلةن داهاتي ئةوةي ناوخؤي داهاتي هةرَيمي كوردستانيش كة دةزطاكاني وةربةهةمهَي
رسومات و طواستنةوةو طةياندندا داهاتي كةرتةكاني ثيشةسازي و كشتوكاَل ئةطةر هةبَيت طومرط و باج و 

يبةكان، ئةوةش نةهاتووة بة رؤشين و بة وازحيي بؤمان، وكاري دةعمي واَلتان، بةخشني و هروسومات و ها
ية بؤ سةرمايةطوزاري و بؤ خةرجيةكان، بةاَلم ئايا ئَيمة ديارة ئةو ميزانيةش ميزانيةي ئيعتيادي هة

ميزانيةي ئيحتياتيمان هةية بؤ مةساَليحي عام و بؤ كةوارس، نابَيت شتَيكي وا دياري بكرَيت و ثةرلةمان 
ضاودَيري بكات، ئَيمة ديارة ئاست تةنطمان هةية تةحةداي ماليمان هةية، الوازي ئينتامجان هةية، 

ي هةية، جيهازي ضاودَيري نيية، كة بة ياسايةك بة ري نني بةو تةعبرية كة طةندةَلبنةماكاني ئابوو
، %02لة  َيثةِرَيت، هةندَيك واَلت دةضَيتت% 12ئابووري ناسان دةَلَين، نابَيت مةسةلةن رةواتب و ئوجور لة 

سةرمايةدارة بؤ ئةم  ة بهَينينةوة حاَلةتَيكي طوجناو، بةدةستخستين ئةو%25بةاَلم ئَيمة ضي بكةين ئةو لة 
بارودؤخة، ئايا وةزارةت تةمويلي داخيلي و خارجي كردووة، ئايا تةفعيلي خؤي ئينتاجي بةرنامةي هةية، 
كؤمثانياو شةريكاتي تةفعيلي ئيشي بؤ كراوة، عةدا نةزةر لة كاروباري دارايي و ئوصولي سابيتة و 

ئيعادة نةزةرَيكي بؤ كراوة لة نةشاتي  موتةداويلةو ئةموالي موجةميدة هةية، ئايا وةزييتةي مالي
ئةوانةي كة ( الدور االخالقي الوظيفة املالية)موحاسةبي و رةقابةي مالي و هةروةها ئةوةي ثَيي دةطوترَيت 

حةوافيزي مادي و مةعنةوي دياري بكرَيت بؤ خةَلكاني دارايي، هةروةها كةرتي تايبةت ض كارَيكي بؤ 
ياسايةكي هةية، هةروةها كار بكرَيت بؤ ياسايةكاني ديكة، ياساي بانك و كار كراوة، ئايا زةماني ئيجتيماعي 

بؤ الوان و دامةزراندنيان، هةروةها هوشياري و ئابووري بؤ كوردستان، ئةمانة هةمووي خاَلة دةبَيت 
 .ئاماذةي ثَي بكةين و ناتوانني بضينة ناو تةفاسيلةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك محة فةرموو زؤر سوثاس،
 :بةِرَيز حممد حاجي حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بودجة هاتؤتة ثةرلةمان شتَيكي باشة، هةنطاوَيكي طرنطة،  0222من دةَلَيم شوكر بؤ خوا كة ساَلي 
دةطةِرَيمةوة بؤ ئةو اليةي كة ئَيمة ضي بكةين، ئَيمة ئةطةر لةسةر مةسةلةي بودجةكة، بةبَي خةَلكي 

مليار لة ( 05)نيية، بودجةي ئَيمة لة ضل و يةك مليار، % 12ان هةموو اليةك تَيبطةيةنني لة كوردست
و نؤو نيو لةو بابةتة، لةبةر ئةوة خةَلك ضاوةِرَيي ئةوة نةبَيت لة % 1ي بؤ كوردستانة، كة دةكاتة لة 12%
لَيمان، ئةوةش هةندَيكي لَي  ية، جطة لةوة داهاتي، يان طومرطي ساَلي كوردستان لة بةغدا بودجة بِراوة12%

بِراوة لَيمان، لةبةر ئةوة ئَيمة ئةوة نيية هةمووي ئةوة دةكةين، بؤية ئَيمة لةسةر ئةساسي ئَيستا خؤ 
ش ئةوة 0222دياري بكةين،  0222بودجةي  مان لةال نةبَيت، ناتوانني0226ئةطةر ئَيمة بودجةي 

لة مانطي هةشتةوة ثَيويستة بةرنامةي بؤ دانَيني، بؤ واتا  0221رؤيشتووة، بؤية ئَيمة هةوَل دةدةين بؤ 
 .دةست ثَي بكةين، ئةوة خاَلَيك 0221ئةوةي بؤ مانطي دوازدةو ئةوانة بودجةي 

ئَيمة زةروريةكامنان ضية، مةسةلةي سووتةمةني ساَلي داهاتوو، يان بؤ زستاني داهاتوو / خاَلَيكي تر
نة ئةطةر خبرَيتة ئةوةلياتةوة شتَيكي باشة، دةربارةي كةمي سووتةمةنيية، مةسةلةي كارةباية، ئَيمة ئةوا

مةسةلةي فةرمانبةران هينةكة هاتؤتة حدودي ثَينج سةد هةزارمان هةية، بةاَلم لة زؤر شوَين باس 
دةكرَيت مليؤنَيك و ئةوةندة هةزار، ئةو زيادةية هي ضية، مةسةلةن من دوَينَيش طوَيم لة قسةكةري 

بؤ حكومةت سةرف دةكرَيت، باقي زيادةكة بؤ كوَي دةِروات و بؤضي سةرف % 02ة حكومةت بوو دةَلَيت ل
 .دةكرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديلمان فةرموو

 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ  جةلسةكة باسي كرد، قسةكةم زياتر ثشتطريي لة قسةكاني سةرؤكي ثةرلةمان دةكةم، كة لة بيدايةتي
يش بة هةمان شَيوة بودجةكة لةسةر ثةرلةماندا دةرباز نةكاتن، ئةوةي 0221حكومةتة، بؤية كة ساَلي 

بَينت دةبَيت فصول و  ئَيستا ئَيمة موناقةشةي دةكةين ياساي بودجةية، نةك بودجة، ضونكة ئةطةر بودجة
موتةفيقي الي ئةخرييش دةبَيت لة الي ثةرلةمان موصادةقة بَينت ئةبوابي هةبَينت، موناقةلةي هةبَينت، 

لةهةر مةجالَيك، ضونكة ئَيمة ئَيستا هيض مةجالَيك نازانني ضةندة كو موتةفيقي ئةخريي ئَيمة 
موصادةقةي لةسةر بكةين، لةبةر ئةوة ئَيمة ئَيستا موناقةشةي ياساي بودجةكة دةكةين، نةك بودجة، 

ةسةوري من بة قسةي ئابووريناس كة ئَيستا لة كوردستان ئريادات زؤرة، ضونكة هيض مةوزوعي ئريادات بة ت
مةجالَيك هي حكومي نةماوة، ئةطةر روسومات نةبَينت، ئيرت ئةو ئرياداتة تةسةور هةية لةوة زياترة، كة 
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بؤ % 22 لةياسايةكةدا هاتووةو موفتةرةزة حكومةت ئةوةش دةست نيشانَيكي بكاتن، كة حكومةت دةَلَيت لة
، وضة بَينت، ئايا حكومةت ض دةكاتنزياتر نيية، كة بؤ مو% 00مووضة دةضَينت، ميزانية لة عالةم لة 

 .زؤر سوثاس ،كةمرتي دةكاتةوة، بؤ ئةوةي مةسروفات زياتر كةم ب  و بضنة مةجالي ديكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حمةمةد حةكيم فةرموو
 :بةِرَيز حممد حكيم جبار

 .ِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
ئةطةر  ئَيمة هةموو جار دةكةوينة دواوة،ٍِ من لةسةر قسة كردن يةك موالحةزةم هةية، ئةويش ئةوةية

 .كاتةكةمشان نةختَيك بؤ زياد بكرَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيكي تر لة عةفوم دةكةي ئةمة راست نيية، زؤر جار لة دواوة دةست ثَي دةكةم لَيرة تةواو دةبَيت، جار
 .بيدايةتةوة دةست ثَي دةكةم لَيرة تةواو دةبَيت، رةخنةكةت قةبول نيية

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حكومةتي هةرَيم متمانةي بة بةغدا نيية، ئةو ثارة زيادةي / قسةكاني خؤم هةر بة سةريعي دةَلَيم، يةكةم
اوةريش متمانةي بة حكومةت نيية، كة زيادةكة، واتا سةرووي ثةجنا نةوتةكة بطَيرَيتةوة بؤ خؤمان، جةم

 .دؤالرةكةي بؤ سةرف بكرَيت
 .ئةوةش ثرسيارَيكة ي بودجةكة سةرف كراوة؟%62ئايا لة ي كاتةكة ضووة، %62ئةمساَل لة / دوو

ة دةينَيرين سةرؤكي حكومةت بةِرَيز كاك نَيضريظان لة رؤذنامةيةكدا طوتي ئَيم ،بودجةي ئةحزاب/ سَييةم
بؤ ثةرلةمان و لة ميزانية كةشيتي دةكةين حزبةكان ضةند وةردةطرن، ئةوةندي من ثرسيمة لة ليذنةي 
دارايي و ئةوانة كةشيتةكةي تَيدا نيية، بؤية لَيرةشةوة داوا دةكةين، داواي عةدالةت ناكةين، بةاَلم داوا 

دةكةن، حكومةت ضاوَيك بة دةكةين ئةو حزبانةي كة هةن هةست بة مةزلوميةت و مةحروميةت 
َيتةوة، مةسةلةي فةرمانبةري زؤر زؤر باس كرا، ئةوةندةية حكومةت ض ثالنَيكي هةية بودجةكةياندا بطَيِر

بؤ فةرمانبةرة تةركةكان، يةعين من ناوي وام لةال هةية كة سي شورتةي تةركي هةية، جا فةرمانبةرة 
و ثلةو ثايةي فةرمانبةريان ثَي دراوة، ئةوةش زؤر حزبيةكان ئةوةي كة كاديري حزبن و ئةندامي حزبن 

لة بودجةو ميزانيةي حكومةت دةخوات، جا ئةطةر فةرمانبةرمان زؤرة، ئةو عةقدو ميالكاتي موةقتة لة 
وةزارةتةكاندا ماناي ضي، ئةو بودجةي تةوارييةش باس كرا كة لةبةر دةست ثةرلةمان بَيت ميزانيةك 

ئةوةي هةستم كردووةو بينيم وةزارةتةكان زؤريان لة تةمخيناتي خؤيانة، دابنرَيت، دواتر وةزارةتةكان 
فيان، واتا مةسارييتَيكي زؤر زؤر دةكةن، ئةطةر حكومةتيش ثالني وزؤريش ضاوثؤشي دةكرَيت لة مةسةر
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واية، يان قيادةي سياسي كة حكومةت تةقليص بكرَيت و وةزارةتةكان تةقليص بكرَينةوة، ئيرت بؤ لة 
 .وةزارةتَيك دةكرَيت، كة دوو، سَي رؤذي ديكة دةبَيت نةمَينَيت، سوثاسمةسروف لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاس، طَيالس خان فةرموو

 :بةِرَيز طَيالس حمي الدين حممد غريب
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دووبارةي  ،كرد من قسةكامن لةسةر دواكةوتين بودجةو داهاتي كوردستان بوو، زؤربةي ئةندامان باسيان
 .ناكةمةوةو سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كوَيستان خان فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمِرؤ ثازدة ساَل و سَيزدة رؤذة يةكةم كابينةي حكومةتي هةرَيم ئيعالن كراوة، ئةمة يةكةم جارة بودجة 
تيةوة، بؤ ئةوةي ساَلي داهاتوو تووشي هةمان موشكيلة مان، دواي حةوت مانط بةو كةموكوردَيتة ثةرلة

نةبني ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك ئارَيزو بة ئيزافةكةي كاك سةردارةوة دةكةم، لةطةَل ئةوةي زةخت 
لةسةر  بكةينة سةر مةركةز بودجةكة لةكاتي خؤيدا هةمووي، نةك مانطانةو بةقست بؤمان بنَيرَيت،

بودجةي ساَلي داهاتوو هةندَيك ثَيشنيارم هةية، ثشتطريي ئةو بةِرَيزانةي ثَيش خؤم دةكةم، بؤ داهاتي ناو 
 .هةرَيم و وةكو خؤي و ئةوة ئيعالن بكرَيت

خاَلَيكي ترم هةية، ئةو هةموو مينحةو نةسريةي بةردةست هةية، بةِراسس كةم بكرَيتةوة، ضونكة ئةمةية 
بكرَيت بة ثرؤذةي  ،ةخشان و ثةخشانةي بةو بودجةيةوة دةكرَيتتدروست دةكات، ئةو  ي و ئةوةطةندةَل

خزمةتطوزاري بؤ خةَلك باشرتة لةوة، ثشتطريي كاك غةفور دةكةم بؤ ئةو ثارة زؤرة نةدرَيت بة ظيستظاَل و 
طةر لة ميهرةجان و كؤبوونةوةو كؤنيترانس، ثشتطريي كاك عومسان دةكةم لةسةر مةسةلةي هةَلةجبة، ئة

وةزارةتةكان تةرخاني بكةن بؤهةَلةجبةي شةهيد، ثشتطريي سوليتةي عةقار و ئيزافةي % 0ي نةبَيت، لة 5%
بؤ بكرَيتةوة، ثشتطريي ئةو رةئيةي كاك عومسان و دكتؤرة  يزةواجيش لة بودجةي ساَلي داهاتوودا جَي

 .َيت و سوثاسهالة دةكةم، كة ئةو ثَينج مانطة بةشَيك بؤ كارةباو سووتةمةني دابنر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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زؤر سوثاس، داوا لة شَيخ بايز دةكةم وةاَلمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة هاتونةتة ثَيش لةسةر وةزارةتي 
 .مالية و وةزارةتي ثالندانان فةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

بةِراسس ئَيمة تةقريرَيكمان هةبوو، ثَيمان وابوو دةتوانني ئةو تةقريرة خبوَينينةوة، ئةطةر ئةو 
تةقريرةمان خبوَيندرابواية، رةنطة ثرسيارةكان كةمرت دةبوون، ئةطةر خبوَيندرا بواية لة هةمان كات 

ئَيستاش ئةطةر بكرابواية خبوَيندرا بواية موعالةجاتةكانيشمان نيشان دةدا، بةاَلم ئةوة نةخوَيندرايةوة، 
باش بوو، بةس بة عام ئةو تَيبينيانةي هةمة بةشَيوةيةكي عام باسي دةكةم لةسةر قسةكان، دوايي ئةطةر 
كاك دَلشاد ئةو شتانةي بة عام هةموو تةسجيل كردووةو وةاَلمي بداتةوة، زؤر باسي لة دواكةوتين ثَيشكةش 

اسس هةر هؤي ئةوة نيية، هةر هؤيةكةي ئةوةلةن وا نيية، هةروةكو كردني بودجة دةكرَيت، بةِر
برادةرَيكي ثةرلةمان باسي ئةوةي كرد، كة طواية لة مانطي يةكةوة تةواو بووة، ئَيمة كتابي رةمسيمان هةية، 

ة كة لة مانطي ضةندةوة بؤمان هاتووة، لة دواي يةك مانط موناقةشامتان ميزانية تةواو كردووة، ناردوومان
بؤ ئةجنومةني وةزيران، ثاش ئةوةش لةوَي ديراسةت كراوةو هاتووة بؤ ثةرلةمان، وةزعَيكي تةبيعي خؤي 
وةرطرتووة بةو شَيوةية، ئةوة بةنيسبةتي بودجةوة، دواكةوتين ئةسبابي تريشي هةية، ئَيمة باسي ئةوةمان 

دجةي ئَيستا لةسةر داهات كرد تةنها ئةو مةوزوعة، بةاَلم سةبةبَيكي تري رةئيسي هةية، ئةويش بو
ي خةرجيةكاني %13حيساب ناكرَيت لة بةغدا، بودجة لةسةر خةرجيةكان حيساب كرا بوو، دةبَيت لة 

عَيراق بزانرَيت، ئينجا ئةو بودجةية دةست نيشان دةكرَيت، ئةوة يةكَيكة لةو ئةسبابانةي كة لةوَي و 
ليذنةي موشتةرةكمان هةبووة لةو مانط و ضةند  لَيرةش تاخري بووة، ئَيمة نوَينةري هةموو وةزارةتةكان

، كراوة ئيتييتاق لةسةر ئةو رةقمانة ،رؤذةية هةمووي لةوَي قسةيان لةطةَل كراوةو ئيمزايان كردووة لةسةر
بودجة واتا بودجةيةكي عةلةنية، هةموو وةزارةتةكان زانيويانةو ضؤنيش تةوزيع دةكرَيت، لةسةر داهات 

بة وازحيي بزانن داهات ئَيستاكة تةحديد كراوة هةمووي بة وسواَلت، جةنابت  حةز دةكةم برادةران ئةوة
مانة ئةمة داهاتةكامنانة، بة كتابَيكي رةمسي وغدا، طوتوويت، ئَيستا ئَيمة داومانة بة بةوةزيري دارايي بو

اصةي دةكةن، مشانة موستةعدين كةوا موقومانة ئةوةي لة ئَيمة مةتلوبة ئةوةية، طوتووداومانة ثَييان طوتو
لَيمان دةبِرن، ئةوةمشان داوة ثَييان، ئةوة رةقابةي مالي عَيراقيشي هةية، رةقابةي مالي ئَيرةش هةية، 
دةتوانن بضن ديراسةتي هةموو ئةو موستةمسةكاتانة بكةن بةنيسبةتي داهاتةوة، بةنيسبةتي 

ئَيمة بؤ ئةوةي كةوا مةشاريع  موحافةزاتةوة، ميزانيةي موحافةزات لة زميين ئةم ميزانية داية، بةاَلم
نة بِرؤن مةشاريعي ثَيويسس خؤتان ئيعالن وهةبَيت، دةستكاري ئةو ميزانيةمان نةكردووةو ثَييان طوتو

لةطةَل وةزارةتي ثالندانان ئَيستا تةنسيق كراوة بؤ ئةو مةسةلةيةو ثارةكانيان مةوجودة،  نبكةن، فيعلة
ئةو مةشاريعانةي ثَيويستةو ئةولةويةتي هةية، ئَيمة  بةنيسبةتي مةشاريعي تريشةوة، نةوةستاوة

ضةندةها مةشاريعي ئاو و كارةباو مةشاريعي تر ئيعالن كراوةو بة  0222ئةوانةمان رانةطرتووةو لة ساَلي 
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( 516)رةقم مةوجودة لة المان ئَيستاكة بةردةواميشني لةوة، بةنيسبةتي مووضةوة، بةِراسس فةرمانبةران 
ةية بة ثؤليسةوة، بةاَلم ئةواني تر مووضةخؤرن، كة باس لة مليؤنَيك و ئةوةندة دةكرَيت، هةزار كةمسان ه

فيعلةن ئةوة واية ئةوةي جةنابي ئةم كاكةية فةرمووي، بةاَلم ئةوانة مووضة خؤرن لة تةقاعودين بة 
و دوايي، ئةوانة تاك...........هةموو نةوعةكانيةوة، لة شةهيدان، لة ئةنيتال، ريعايةي ئوسرة، كةم ئةندام

هةمووي مووضةخؤرن، من ئةوةندةم هةيةو داواكارم تةوزحيةكاني تر كة ثَيويستة جةنابت موافةقةتي 
 .بكةيت كاك دَلشاد باسي بكات، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بايز وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري قسةيةكي تري هةية با بيتةرمووَيت

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ شَيخ بايز تاَلةباني بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت يةكطرتنةوةي وةزارةتي دارايي و وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي باسي زؤر دةكرَيت، 
وةستان هةموو ليذنةكاني بةِراسس لةو رؤذةوة كة ئيعالني كابينةي حكومةت كراوة، تاكو ئَيستاكة بةبَي 

هةردووالمان بةردةوام ئيش دةكةن، دوو حكومةت ئيشي كردووة، يةكَيكيان لة سلَيماني، يةكَيكيشيان لة 
هةولَير، لَيرة قةراراتي ثةرلةمانيش هةبووة، لةوَي قةراراتي سةرؤكايةتي هةرَيم هةبووة، ضةندةها 

وا ئاسانة، تا ئَيستا تةعرييتةي طومرطيمان كردووة بة تةعليماتي مالي دةرضووة، لَيرةو لةوَيش، ئةمة هةر
يةك لةسةرتانسةري كوردستاندا، ئَيستاكة مةوجودة ئيشي ثَي دةكرَيت، ئةوة يةكَيكة لة شتة موهيمةكان، 
زةريبةي دةخلمان كردووة بةيةك ناردوومانة بؤ جةنابتان، بؤ ئةوةي ئةوة ئيقرار بكرَيت، لة زووشةوة 

وةزارةتي مالية ئَيستا خةريكة لة الي ئَيمة كؤتايي ثَي بَيت، بةنيسبةتي تةعليماتي  ناردوومانة، قانوني
داراييةكانةوة، كة ئَيستا هةواَلي زؤر دةثرسن، ئَيمة هةتاكو ئَيستاكة دة جةلسةمان لةسةري كردووة، 

 .ئينشائةَلاَل ئةويش تةواو دةبَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مسان شواني وةزيري ثالندانان با بيتةرمووَيتزؤر سوثاس، كاك عو
 :ثالندانان وةزيري/شواني عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةوة برادةران زؤر ثرسياريان لةسةر هةبوو، حةز دةكةم اس، بةنيسبةت ميزانيةي ئيستيسمارزؤر سوث

بوو وةاَلميان بدةمةوة، بةاَلم عمومةن دواتر لةكاتي تةفسيالتي بَيمة سةر فةقةراتةكان، كة ثرسياريان هة
ئةو ذمارانة دةخوَينمةوة، بؤ ئةوةي هةموو برادةران لةبةر ضاويان روون بَيت، مةمجوعي مةشاريعي 

مةشروعة بةردةوام هةية، كة كؤي ( 1111)بةردةوام، كة ئَيستا لةبةردةستمان داية كة كؤي مةشروعةكان 
ضوار تريليؤن و هةشت سةدو هةشتاو ( 1111121311)ن كراوة ثارةي ثَيويست، ئةو ثارةيةي بؤي تةرخا

سةدو هةشتاو ضوار هةزار دينارة، لةم ثارةية  ضوار مليار و سةدو حةفتاو نؤ مليؤن و سَي
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دوو تريليؤن و دوو سةدو ثةجناو حةوت مليار و حةوت سةدو حةفتاو ضوار مليؤن ( 005222115121)
، ئَيستا بؤ تةكميلةي 31/10/0226ديناري بؤ سةرف كراوة تا  و ثازدة هةزارو ضوار سةدو حةفتاو يةك

دوو تريليؤن و شةش سةدو بيست و ( 0606125)ئةو مةشروعانة تا كؤتاييان ثَي دَينت، ثَيويستمان بة 
شةش مليار و ضوار سةدو ثَينج مليؤن دينار هةية، ئةوةي كة موخةصةص ثَيويستمان ثَيي دةبَيت بؤ ساَلي 

و دواتريش، ثَيويستمان بة  0221شَيك لةو ثرؤذانة بةردةوام دةبَينت بؤ ساَلي ، ضونكة بة0222
تريليؤنَيك و هةشت سةدو شةست و نؤ مليار و حةوت سةدو ثَينج سةد هةزار دينارة، ( 1161225122)

مليار دينار هةية كة تةرخان كراوة بؤ تةمنيةي موحافةزات، ( 316)تةبعةن ئةمساَل لة بودجةكةدا 
مليار بؤ موحافةزةي ( 10)مليار بؤ موحافةزةي هةولَيرة، ( 111)مليار بؤ موحافةزةي سلَيمانية، ( 162)

ثرؤذةيان ثَيشكةش بة ئَيمة ( 101)دهؤكة، بةثَيي ذمارةي دانيشتوان دابةش كراوة، ئةوانيش لة هةولَير 
بةردةوام بوون لةسةر كردووة، ئةوة ئَيمة موصادةقةمان لةسةر كردووةو ئَيستا دةست بةكار كراوة بؤ 

( 032)ثرؤذة، لة دهؤك ( 111)ثرؤذةكة، لة اليةن وةزارةتي داراييةوة تةمويل دةكرَيت، لة سلَيماني 
ثرؤذة، بةاَلم ئةم ثرؤذانة زؤربةيان ثرؤذةي بضووك و ناوةندي و خزمةتطوزارينة، ئةوانةمشان كة تةحليل 

تاندا بةشي هةرة زؤري تةخصيص كراوة بؤ كردووةو دابةش كراون بةم شَيوةية لة هةرَيمي كوردس
ي بؤ مةشاريعي ئاو و %13بؤ دانراوة، لة % 13.51مةشاريعي بةلةديةو خةدةماتي شةوارع كة لة 

ي بؤ كارةباية، هةروةها بؤ ثرؤذةكاني تر دابني كراوة، %6.1ي بؤ مةشاريعي تةربيةية، لة %1.1ئاوةِرؤية، 
لة مانطي نؤي ساَلي رابردوودا داوامان لة هةموو وةزارةتةكان كردووة، ئَيمة ئةمساَل لة وةزارةتي ثالندانان 

كة وةزارةتةكان ثَيداويستيةكاني خؤيان و ئيحتياجاتةكاني خؤيامنان بؤ دياري بكةن، هةموو وةزارةتةكان 
ئيحتياجاتي خؤيان بؤمان دياري كردووة، ئَيمةش هةستاين تةبعةن ئةولةوياتي حكومةت هةية، ثارتي 

متان دةست نيشان كردووة، كة بؤ يةكةم جارة بة جةنابت نيشان دةدةين، بؤ ئةوةي هةموو حكومة
برادةران بيبينن، كة يةكةم ساَلة حكومةتي هةرَيمي كوردستان خاوةني بةرنامةيةكي داِرَيذراوي تؤكمةي 

ي ثراكتيك دامانناوة، هةبَينت لة هةموو وةزارةتَيك و هةموو سةكتةرَيكدا، ئةوةي ئَيمة لة وةزارةتةكان بةثَي
/ خةدةماتي بةلةدية، ضوارةم/ ئاو، سَييةم/ كارةبا، دووةم/ لة، يةكةم ية ئةولةويةتي حكومةت بريس

تا كؤتايي، ضونكة ئةمِرؤ قةَلةمَيكي ......... مةراكيزي تةندروسس/ قوتاخبانة، شةشةم/ رَيطاوبان، ثَينجةم
ية، كة باسي سووتةمةني دةكرَينت، سووتةمةني لة زميين زؤر لةسةر ئةمانة هةية، ئيحتياجاتي خةَلك هة

ئةو مةشاريعانةدا نيية، سووتةمةني لة زميين فةسَلي شةشة كة لةناو منح هاتووة، بؤ دةعمي سووتةمةني، 
ضونكة سووتةمةني لةعَيراقدا دةعمي لةسةر نةماوة، ئَيمةش بةشَيك لة بودجةكةي خؤمان تةخصيص 

دةكةن كة  دَينت، زؤر لة برادةران باس لةوةسووتةمةني كة لة دةرةوةي هةرَيم  دةكةين بؤ ئيسترياد كردني
ئةوة هةبَينت بابَلَيني ئةولةوياتي حكومةت، بةَلَي ئَيمة ئةولةويامتان هةية، بةاَلم ئةو ثارةي كة هةمانةو 

دو حةفتا تريليؤنَيك و ثَينج سة( 1522)ي ئةمساَل كة ي ئيستيسماربؤمان تةخصيص كراوة لة ميزانية
مليارة بةشي ئةم ثارةية ناكاتن، كة ثرؤذة بةردةوامةكان تةواو بكاتن، بؤية عةجزَيك دةركةوتووة لة 
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ميزانيةكان، ئةم عةجزةي كة دةركةوتووة لة ميزانية بريتيية لةوةي كة ثرؤذة بةردةوامةكان وةكو باسم 
بوون و تةكميلةية، ئَيمة تةنها ضةند  ثرؤذةمان هةية، ئةم ثرؤذانة ثَيويستيان بة بةردةوام( 1111)كرد 

ثرؤذةيةك هةية، لةبةر ئةم عةجزة ثرؤذةكامنان بةباش نةزانيوة ئَيستا بةردةوام بَينت ئةوامنان راطرتووة، 
ي تَيدا بووة، باقيةكةي تر كة زؤر كةمن، بِروا ناكةم ئةويش لةبةر ئةوةي موشكيلةيةكي فةني خؤ

ام بووينةو تةمويليش دةكرَيت لةاليةن وةزارةتي داراييةوة، بؤية ثرؤذةكان بةردةو باقيةكةي تر هةموو
بؤيان بةرز دةكةينةوة، بؤ  نداناني عَيراقي مانطانة راثؤرتئَيمة تةنسيقمان هةية لةطةَل وةزارةتي ثال

ئةوةي تةمويلمان بكةنةوة لةسةر ثارةي ثرؤذةكان، لةكاتي ئةوةشدا من وةاَلمي ثرسيارةكان دةدةمةوة، زؤر 
 .ثاسسو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ كاك عومسان شواني وةزيري ثالندانان و سوثاس بؤ كاك شَيخيش وةزيري هةرَيم بؤ 
كاروباري دارايي و ئابووري، بؤ ئةو تةنسيقة، ئةطةر كاك دَلشاد بريكاري وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري 

 .تدارايي و ئابووري ئةطةر قسةي هةية با بيتةرمووَي
 
 
 

 :بريكاري وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ عثمان بةِرَيز دَلشاد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةمان بؤ دةرخسَينن، بؤ ئةوةي وةاَلمي هةندَيك زؤر سوثاستان دةكةين، كة ئةم هةلبةِراسس ئَيمة زؤر 
هَيناو بودجةيةكي تةواو و موتةكاميلة لة هةموو بةِرَيزان بدةينةوة، ئَيمة لة سةرةتا كة ئةو بودجةيةمان 

اليةنَيكةوة، بودجةيةكمان هَيناوة بؤ يةكةم ساَل لة دواي يةكطرتنةوةي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
دانراوة، بة تةئكيد كةموكوِري زؤر تيا دةبَيت، ئةو بودجةية ئاوَينةيةكي باشة، كة ئَيستا دةردةكةوَيت 

يةعين ئةطةر دة ساَلي تريش ئةم بودجةية نةهاتاية ثةرلةمان و ئاشكرا ضةند دةدةين بة مووضة، 
نةكراية، نةماندةزاني ضةندي دةدةين بة مووضةو ضؤن ضارةسةري دةكةين، هةندَيكي لة وةاَلمةكان بةِرَيز 

ئةواني تر هةندَيك شي كردنةوة بدةم، زؤر باس لة داهات  بؤ جةنابي وةزير وةاَلمي دايةوة، حةز دةكةم
ةكرَيت، داهاتي كوردستان واية، ئةمة حةقيقةت نيية، بةثَيي دةستوور كة هةموو اليةك ثةسندي كردووة، د

مةمجوعةيةك سةوابس تياية، يةكَيك لةوانة كة ئرياداتي ئيتيحاديية، داهاتة هةرة سةرةكيةكان لة طومرط 
كيش ناكات، يةعين نيويش، و باج و روسومات خؤي دةبينَيتةوة، داهاتي ترميان تةمسيلي سةدي روبعَي

داهاتي سةرةكي ئَيمة تاكة داهات، كة سةرضاوةي داهات هةمانة، ئةو ثارةيةي كة دواي ئةوةي تةحديدي 
ةكةي خؤمان دةزانني، تةنها ثشتيش بةوة %12ي عَيراق دةكرَيت، ئَيمةش لة %13خةرجيةكاني 

ة بودجة، بةاَلم ناضارين، ضونكة دةبةستني، بؤ داثؤشيين خةرجيةكة بةداخةوة دياردةيةكي خراثة ل
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دةستووري عَيراق فةرزي كردووة بةسةرماندا بةو شَيوةية بكةين، زؤر باسي سياسةتي مالي و سرتاتيجيةت 
و ئةوانة كرا لة اليةن برادةرانةوة، حةز دةكةم بزانن بةثَيي دةستوور سياسةتي ماليش مةركةزية، 

سياسةتي مالية، طومرط، بةشَيك لة ئيقتيصاد، ئةمانة هةموو  ،سياسةتي مالي ضية، رةواتيب مالية، زةريبة
سياسةتي ماليينة، هةموو سياسةتي مالي سياسةتَيكي مةركةزية لة سوَلتاتي حةسري حكومةتي 
فيدراَلةوةية، ماناي ئةوةي ئَيمة ضةند سياسةتي مالي خؤمان، ناَلَيم هيضي ناتوانني داِرَيذين، بةاَلم هةرضي 

بيانةوَيت ئةوان لةسةرةوة لة حكومةتي فيدراَلي لَيمان تَيك دةدةن و بؤ منوونة، ئَيمة داِرَيذين ئةطةر 
دايدةنَيني مةمجوعةيةك خةرجي دةكةين لة ثِر ئةطةر ئةو مووضةية زياد بكةين، بؤ شةرحيةيةك بؤ 

ت لةوة، دروست دةبَي كة زيادت كرد تةرازوو نةتةرازَيت توَيذَيكي كؤمةَل، تؤش مةجبوري زيادي بكةيت،
باسي نةقدينة، زؤر كةس دةَلَيت مةسةلةن وةزارةتةكان تةمويلي تيلقائي كة لة ثرؤذةي ليذنةي دارايي 
بةِرَيزدا هاتووة، وةزيرةكان دةسةاَلتيان بدرَيَس ضي بودجةيان هةية خةرجي بكةن، ئَيمة لة الي هةموو 

ثَينج تريليؤن و نؤ سةدو هةشتاو ( 5111) كةسَيك ئاشكراية، بودجةي عَيراقيش ناتوانَيت، كة تؤ دةَلَييت
هةشت مليار ناتوانَيت بة رؤذَيك بداتَي، ضونكة خؤ نةفرؤشراوة لةسةر داهاتي نةوتة، مانط بة مانط 
داهاتيان ضية دةضَيتة سندوقةوة، ئةوة دةفرؤشَيت و ثارةي ئَيمةي لَي دةدات، لةبةر ئةوة ئَيمة ناتوانني 

َيني جةنابي فالن وةزير ئةوة دةسةاَلتَيك كراوة، بؤ منوونة يةعين ئةطةر ئيعتيماد بكةينة سةر ئةوة بَل
بيهَينني لة مانطَيكدا، ئيال دةبَيت  ن، ئَيمة ناتواننيةعقدَيك بكرَيت بة ضل مليؤن دؤالر بؤ شتَيكي موعةي

وضة ووك و نادابةش بكرَيت لةسةر ضةند مانطَيكدا، بؤ ئةوةي لة بودجةكة بيهَينني، بةِرَيزَيك باسي كةرك
دةكةينةوة كة تيايةتي، ناتوامن لةوة زياتر بَلَيم، بةِرَيزَيكي تريش باسي  رزطاركراوةكاني كرد، دَلنياي

ت، رَينماييةكاني رَيكخستين وةزارةتي دارايي كرد، رَينمايي لةسةر بِريار دةردةضَيت، لةسةر ياسا دةردةضَي
َيت بِريارَيك هةبَيت، يان ياسايةك هةبَيت دوا بةدواي دةربضَيت، دةب رَينمايي خؤ شتَيك نيية لةخؤيةوة

رَينمايي دةربضَيت، ئةو ياسايانةي، ئةو بِريارانةي هةردوو وةزارةمتان دةبةستَيتةوة بةيةكةوة، جياوازة، 
جياوازيةكي زؤري تَيداية، ثَيويستة ئةوةي الي ئَيوةي بةِرَيز تةواو بَيت، كة بوو بة بِريار، يان بوو بة 

ةكي ثةرلةماني تةصديق كراو، ئَيمة بةسةرضاو ئةو كاتة رَينمايي يةكخستين بؤ دةردةكةين، ماددةي ياساي
ن ئةو هةيئةية تةصديق ميزانية دةكات، ةَلَيت ئةو هةيئةي كة تيا دانراوبةِرَيزَيك باسي كرد، د 126

اقةبةي واريدة، تةنها ئيشي نةخَير داواي لَيبوردن دةكةم وا نيية، ئةو هةيئةية ثَيي دةَلَين هةيئةي موِر
ئةوةية ضاودَيري داهاتي حكومةتي عَيراق دةكات، حكومةتي فيدراَلي و عيالقةي نيية بة بودجةوة بة 
هيض شَيوازَيك، هةلي كار كردن رةخساوة بة بودجة كة برادةرَيكي تر باسي كرد، هةلي كاركردن رةخساوةو 

( 01)ة ئةوةندة زؤرة، يةعين ئةو دةرةجانةي كة دانراوة هةلي كاركردمنان هةية، بةاَلم جارَي تةزةخومةك
واناوةندي و زانكؤ و دبؤ دامةزراندن، تةنها بةشي مامؤستاو مامؤستاي  0222هةزار دةرةجةية بؤ ساَلي 

كاكة ئَيمة دةَلَيني  0222بِروا بكةن لة ساَلي  ،ئةندازيارو شتة ئةساسيةكان دةكات، كارةباو سووتةمةني
، طرنطيةكي باش دراوة بةو عةقدانةي كارةباو ثارةي باشيشمان بؤ سةرف كردووة، بةِرَيز ثرؤذةمان نيية
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ةكاني كرد، كة ضةند خوشكَيكي بةِرَيز باسي ئيستيمار وةزيري كارةبا دةتوانَيت ئةوةي حيساب بكات،
تازةترين كالسيكيية، حةز دةكةم بزانن نيزامي موحاسةبي كة دادةنرَيت لة عالةم نيزامَيكي مشولييةو 

لةسةر هةموو ئاسس  ،نيزامة، كة ئةمة رَيكخراوي بةرين ثؤينس ئةمريكي كردوويةتي بؤ هةموو عَيراق
لة وةزارةتَيكي ( صناعة طائرات)عَيراق، بةاَلم ئةو بة مشولي دةيكات رةقمَيك لة دةليلةكة دادةنَيت 

ةبَيت، مةرج نيية ئةواني تريش ن هةية، موئةسةسةي تةيران هةية، مةرج نيية لةوانةي تردا هةموعةي
تةخصيصاتي بؤ دابنَيت، فةرمووي تةخصيصاتي بؤ دانراوة، نةخَير هيض تةخصيصاتي بؤ دانةنراوة 

بؤ % 01يان ثاثؤر مةسةلةن، ئةوة بؤي دانانرَيت، خوشكَيكي بةِرَيز باسي ئةوةي كرد لة ( صناعة زوارق)
ئةويش داواي لَيبوردن دةكةم وانيية، ئةو وةزارةتي بؤ وةزارةتي تةربيةية، % 15وةزارةتي دارايية لة 

ي تياية، دةعمي دائريةكاني %5ة هةموو مووضةي خانةنيشيين تيايةو ئيحتياتي لة %01دارايية كة لة 
كارةباو بةلةدياتي تياية، بؤية وا قةَلةبالغ بووةو رةقمةكة بة زؤري دةبينن، مووضةخؤرو فةرمانبةر 

لة بودجة ئايا سةرف كراوة، ئَيمة ئةطةر ئةو % 62تر باسي ئةوةي كرد لة جةنابي باسي كرد، يةكَيكي 
راثؤرتة خبوَيندرايةوة يةكَيك لةو هةاَلنةي كة ئيستييتادةمان لَي كردووة، كة تاخريي ئةم بودجةية، ضونكة 

ي عةجزةكةي %12رؤيشتووين بة قةناعةتي ئَيمةو بةو حيساباتانةي كردوومانة لة  0226لةسةر ساَلي 
 .ة لَيرة دياري كراوة بةو شةش مانطة توانيمان تةجاوزي بكةين، زؤر سوثاسك
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ كاك دَلشاد بريكاري وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري، ئةو قسة خؤشةي كة 

داهاتووشدا ئةطةر كارَيك  ي عةجزةكة كةم دةبَيتةوة، ئومَيد دةكةين لةو ثَينج مانطةي%12كردي لة 
بكةن، بةوةي كة تةرشيقي هني بكرَيت، من ناَلَيم فةرمانبةر، فةرمانبةران بةو كةسانة دةَلَين فةرمانبةر 
كة دةوام دةكاتن، بةاَلم ئةوةي دةبَل مووضةخؤرة هةية كة بةرنامةتان هةية نةيهَيَلن، بة سياسةتي مالي 

يةكي كاريطةري بَيت بةسةر كةم كردنةوةي عةجز، كاك دكتؤر هةرَيمدا بضنةوة، ئةوةش رةنطة بةشَيوة
 .كةمال دةيةوَيت قسة بكات

 (:كمال كةركووكي.د)بةِرَيز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

واريدي عَيراق بة دةقيقي نازانني،  نلةِراستيدا ئةوةي بؤ من دةركةوتووة، ئَيمة وةك هةرَيمي كوردستا
ي ببةين، ئةو رةقمةي كة بةخَيري خؤيان دةَلَين ئةوةندةية، %12ي عَيراق ضةندة تا لة نازانني واريد

نةوت ضةند دةِروات، رؤذانة ضةند دةِروات، سعري رؤذانةي ضةندة؟ ميزانيةكةي ضةندة؟ نازانني، 
ية ئةنواعي ذمارةي حيسابي كردؤتةوة لة زؤر واَلت، بؤ ،ياري دةكاتن خؤي شةريكةي سؤما بة ئارةزووي

واريداتَيكي يةكجار  ،هةمة، ميناي بةسرة بة قةد شاري كةركووك نةوتي هةيةبئةو واريدة لة الي ئَيمة مو
زؤري هةية، بةس ئَيمة ئةوةش نازانني، بؤية ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثا لةسةر ئةمة 
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ئَيمةي هةبَيت و دةقيق بزانَيت دابطرَيت لة هةموو مةجالَيك لةناو عَيراق، ئةوةي واريدي دةبَيت خةَلكي 
ضؤن ئيشةكةي دةكات، كة تؤ نازانيت ئةو بة ئارةزووي خؤي ثَيت دةَلَيت، باسي عةجز دةكرَيت، ئَيمة 
حةقمانة عةجزمان هةبَيت، ئةوةي بؤ كوردستان دَيت بةش ناكات، ئَيمة لةوة ناترسني عةجز هةية، بةش 

ال يةموت  قووتان تةرخان بكرَيت، يةعين ئةوةي هاتووة ناكاتن دةبَيت لة حكومةتي مةركةزي زياتر بؤم
رؤذانة ثَيت دةدةن وةكو خَيرت ثَي بكةن، دةبَيت ئةمة ضاك بكةينةوة، باسي ئةوة كرا راثؤرتي مانطانة 
دةبَيت بدرَيت، ئةمةش غةَلةتة، ئةطةر قانونيشي ثَي دةرضوو بَيت غةَلةتة، دةبَيت ئَيمة داوا بكةين و 

ةطةَل عَيراق ئةمة ضاك بكةينةوة، برادةرامنان لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق قانونَيك ئيسرار بكةين ل
بةسةريان دةرباز بووة، هةرَيمي كوردستان ماناي ئةوة نيية هةتاهةتا مابَيت باجي ئةوة بدةين، دةبَيت 

واكةوتووةكةي كة ئَيمة داوا بكةين لة ئةساسةوة ئةو وةزعةي بةغدا ضاك بكةين، ئةوةي لةناو خؤمانة د
هةندَيك ئةسباب باس كرا، دةبَيت ضاكرتي بكةين، لة ئَيستاوة ئَيمة دابنيشني و خةَلكي ثسثؤر بانط بكةين 

مة شتَيكة هاتؤتة سةرمان ضاكي دةكةين، بةاَلم ةكة ميزانيةي ئَيمة ضؤن بَيت بةو شكلةي هاتووة، ئَيستا ئ
، ئَيمة (سقوط فشال  بل الفشل هو من بقى من حيث ما سقطلاليست )نابَيت هةروا مبَينَيت، عةرةب دةَلَيت 

ئةطةر هةر وا مبَينني فاشيل دةبني، دةبَيت خؤمان ضاك بكةين و بةرةو ضاكرت بِرؤين، بةاَلم لةطةَل عَيراق 
دةبَيت ضاكي بكةين، ئَيمة داوا لة وةزارةتي مالية دةكةين، داوا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةكةين، 

بةغدا سةدةقةي سةري خؤيان نيية دةماندةنَي، حةقي خؤمانة، حةقي ئةم هةرَيمةية، نةوتي ئةوةي 
َينج، سَي شةريكةي سؤما بة ئارةزووي خؤي، نةوتي بةسرة بةثَيي مةعلوماتي ئَيمة سَي مليار كؤمة ث

كووك يةك كردووة، نةوتةكة رؤيشتووة ثارةكةي نيية، ئةي كوَي بردي، نةوتي كةر مليارو نيو دؤالري ون
كة  ن، نةخَير،ارةيةي دةيدزن حيصةي ئَيمةش دةدةمليار و نيوي ثارةي بردووة، بؤ كوَي بردي، ئايا لةو ث

و دةنط ناكةين، ثَيويستة دةنطمان هةبَيت، رةنطمان هةبَيت و حةقي  نةخَير بؤضي ئَيمةش بَي دةنط بني
 .دةنط بني، زؤر سوثاسخةَلكي كوردستانة، ئَيمةش مةسئوولني بةرامبةريان ئةطةر بَي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاس، كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا تةئيدي ثرؤذةكةمان كردووة، بةاَلم يةك، دوو برادةر ئيشارةتيان بةوةدا دةَلَين 
خؤيدا ثَيشكةش نةكرا، ثَيويستة لة زميين قانونةكة بِرطةيةك دابنرَيت بؤ ئةطةر هاتوو ميزانية لة كاتي 

لَيثرسينةوة، بةحةقيقةت ئةو بِرطةية من لةطةَل ئةوةدام كة ئةو ميزانية لةكاتي خؤيدا تةقديم بكرَيت، 
 .بةاَلم ئةو بِرطةية عادةتةن لة قانوني موازةنة نايةتة خوارَي، ئةمة يةك

ان حةقي لَيثرسينةوةي هةية، ئيمكان هةية ئةطةر تاخري بوو لَيثرسينةوة دةست ثةرلةماني كوردست/ دوو
ثَي بكات، بؤ موتابةعة كردني ئيشوكاري وةزارةتي مالية، برادةرَيك باسي سوَلتةي قةزائي كرد، سوَلتةي 



 111 

 ة هاتووةم ئةو ثرؤذةي كة بؤ ئَيمقةزائي تاكو ئَيستا تةمويل دةكرَيت لةاليةن وةزارةتي ماليةوة، بةاَل
ميزانيةكي تايبةتيمان بؤ داناوة، هَيشتا لةاليةن ثةرلةمانةوة ئيقرار نةكراوة، ميزانيةكي تايبةت وةكو 
ميزانيةي ثةرلةمان كة سوَلتةي سَييةم، ئةوة لة ثرؤذةكةدا هاتووة، كةي ئيقرار كرا ئةو وةختة ئيمكان 

كو ثةرلةمان، بة هةمان شَيوة بَيتة ناو هةية بؤ ساَلي ئايندة ميزانيةيةكي تايبةتي بؤ دابنرَيت وة
 .ميزانيةي عامةوة

سَي برادةر ئيشارةتيان ثَيدا، بةحةقيقةت بة قةناعةتي من سياسةتي مالي  ،بةنيسبةت سياسةتي مالي دوو
لةناو قانوني موازةنة نايةت، سياسةتي حكومةت بة عام بة ماليةوةش لة ناو بةرنامةي حكومةت دَينت، 

حكومةت بَيتة خوارَي، بةينةمان لة زميين بةرنامةي كاري  يسياسةتي مالية ،ي موازةنةنةك لةناو قانون
جانيب مالي كة ( فيهمبا )نامةكة دةخوَيندرَيتةوة ئةو مةسةلةية دَيتة خوارةوة، ئةويش بة حةقيقةت بةر

بدةم عةجزي تَييدا هةية، ئةمة بة حةقيقةت موالحةزةكاني ئَيمة بوو، لَيرةش دةمةوَيت ئيشارةت بةوة 
ئةو ميزانية روون و ئاشكراية لة بِرطةكانيدا هاتووة، ئةو عةجزة ديراسةت كراوة، ئينجا هاتووة، بةاَلم من 
لَيرةوة تةئكيد دةكةمةوة، تا ئَيمة ميزانيةكةي خؤمان لةسةر ئةساسي خةرجيةكاني هةروةكو بةِرَيز 

ت، نةك لةسةر ئةساسي داهاتةكان، ئَيمة وةزيري دارايي ئيشارةتي ثَيدا لةسةر ئةساسي خةرجيةكان بَي
حاَلمان لةوة باشرت نابَيت، عادةتةن ميزانية لة هةموو دنيا لةسةر ئةساسي داهات دةبَيت، نةك لةسةر 

 .ئةساسي خةرجيةكان، زؤر سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اشة زياتر بؤيان روون بكةيتةوة، وابزامن كاك دَلشاد باسي كرد بودجة لةسةر ئةساسي خةرجية، ثَيم ب
 .ضونكة من نامةوَيت خؤم بيَلَيم

 :برَيكاري وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ عثمان بةِرَيز دَلشاد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر ئةساسي خةرجيةكان حيساب كراوة لةطةَل عَيراقدان لة  0222و  0226و  0225بؤ ساَلي 
هاتووة دةَلَيت لةسةر ئةساسي داهات، لةِراستيدا لة سَي ساَلي ثَيشوو ئةطةر لةسةر ئةساسي  دةستووردا

ئَيمة ناتوانني تةئكيدي لَي بكةين زؤر  انةي كة ئيعالن كراوة بؤ داهاتووخةرجيةكان نةبواية بةو رةقم
تريليؤنة، نؤ ( 10)تريليؤنة، بةاَلم داهاتيان ( 51)زةرةرمانة، بؤ منوونة بودجةي عَيراقي ئةمساَل 

كة وةرمان بطرتاية مليارَيك و شةش سةد مليؤن دؤالر (10)تريليؤن عَيراق عةجزي هةية، ئةطةر لةسةر 
زةرةرمان دةكرد، لةبةر ئةوة موفاوةزاتَيكي زؤر دوو مانط لةوَي ماينةوة تا ثَيمان كردنةوة خةرجي و 

انوني مةواريدي مالي، ياساي داهاتة داراييةكان، جهودي هةموو اليةك، ئَيستا خةريكي موفاوةزاتني لةسةر ق
ةوة ئةوة تةتبيق دةكرَيت، لةسةر ئةساسي داهاتي 1/1/0221لةوة هيض مةجالي تيا نةماوة، لة ساَلي 

فيعليةو سندوقَيك دادةنرَيت لة بانقي مةركةزي هةولَير، دوو سندوقي عَيراقيش يةكَيك بؤ داهاتي 
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ةكة خةرجي سيادي بةشَيوةيةكي تيلقائي %12لي، لة هةردووكيةوة لة خارجي، يةكَيكيش بؤ داهاتي داخي
 .دَيت بؤ بانقي مةركةزي هةولَير، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، ثَيم واية موناقةشةكان وةاَلم درانةوة، وابزامن يةك، دوو خاَلي سةرضاوةكاني بودجة ديار 

وةختَيك زياتر ئَيستا ديارة، ضونكة لة بةغداوة دَينت و مةعلوميشة، ئَيستاكة نيية، من ثَيم واية لة هةموو 
لة هةموو وةختَيك زياتر ديارة، جاران ئةطةر ديار نةبوو بَينت و مةعلوم نةبوو بَينت، ئَيستا زؤر ديارة، 

نت بضووك و لةبةر ئةوةي بَيجطة لةوةش ئةوةي دياريش نةبَينت، وابزامن ساَلي دادَي هيض شتَيك نامَينَي
طةورة، لةبةر ئةوة بة شةفافيةتةوة مةعامةلة دةكرَينت، لَيرةشدا شةفافيةت ئةساسي سةركةوتين هةموو 
كارةكامنانة، ضونكة شةفافيةت زؤر زةمحةتة بؤ حكومةت، دميوكراتيةتيش وازحية، بةاَلم لةبةر ئةوةي 

ش ئاسانة، ثَيم واية ساَلي داهاتوو هةدةفيشمان هيض رَيطاي تر نيية، دةبَيت ئةو رَيطاية بطرينة بةر، بؤ ئَيوة
لةوة داية ساَلي داهاتوومان ساَلَيك بَينت ياسايي تر بَينت لة ثةرلةمانةوة، لة وةخس خؤي بَينت، ئَيمة لةطةَل 
حكومةتيش موناقةشةمان كردووة، رةنطة ثَييان وابَينت زةمحةتة هةتا بةغدا ئيقراري ميزانية دةكاتن، من 

ي خؤم وا نيية، تا حكومةتي خؤمان دةتوانَينت لةسةر ئةساسي نةفةقات، لةسةر ئةساسي رةئي شةخص
تةمخني بودجة حازر بكاتن لة وةخس خؤيدا بيهَينَيت بؤ ئَيرة، لَيرة ئَيمة موناقةشةي بكةين، ئةطةر لة 

ة ئَيرة تةعديل بةغدا ئيختيالفيش بوو، ئيختيالفةكةي ضاك دةكاتةوة وةزارةتي مالية لةطةَل حكومةت بَيت
دةكرَينت، هةروةها تةنيا بؤ ئةو برادةرانةي نازانن ميزانية ضؤن دادةنرَيت، ميزانية لةسةر ئةساسي 
نةفةقاتي ثَيويست دادةنرَيت، هةر وةزارةتَيك ميزانيةي خؤي دادةنَيت، دةينرَيتة وةزارةتي مالية، وةزارةتي 

داهات، تةخصيصاتي وةزارةت لةسةر ئةساسي  مالية لةبةر رؤشنايي تيطةيشتين تةوةقوعاتي خؤي بؤ
يباتة وةزارةت ساَلي ثَيشوو تةعديل دةكاتن و كةمي دةكاتن، هةندَيكي دةست لَي دةداتن، دوايَي دة

اش كة هةموو وةزيرةكان تَيدا بةردةوامن ئيقراري دةكةن و مةفروزة مةجليسي وزةرا، مةجليسي وزةر
ة لة وةخس خؤيدا ثَيش كؤتايي ساَل، ئةو ميزانية بَيتة ئَيرة، بينَيرنة ثةرلةمان، ئةوةي بكةن ئَيستاك

دوايَي ضوون بؤ بةغدا لةوَي ئةطةر كةم بوو، يان زياد بوو، لةبةر رؤشنايي ئةو زيادو كةمة نيسبةتةكة 
خؤتان تةعديلي دةكةن، دَين لَيرة ئَيمةش ئيقراري ئةو تةعديلة دةكةين، لةبةر ئةوة ئةوة كؤسث نيية، 

مساَل راوةستني، تاوةكو لة بةغدا مومكينة سَي مانط، يان ضوار مانطي تري ثَي بضَينت، نةخَير وةكو ئة
لَيرةوة بؤ ئَيوةش ئاسانرتة، لة بةغدا دةَلَين ئةو ميزانيةية ثةرلةماني خؤمشان موناقةشةي كراوةو باشرت 

ني بضينة ناو ثرؤذةي ياسايةكة، دييتاعي لَي دةكةن، بةهةر حاَل وابزامن ئَيمة ئَيستا وةختمان هةية دةتوان
كة ئةوةندةي بؤمان بكرَيت موناقةشةي بكةين ماددة بةماددة، ئةطةر تةواويشمان نةكرد دةخيةينة 
جةلسةي بةياني، كاك دلَير قسةي هةية دةيةوَيت تةوزيح بدات لةسةر ئةو بؤضوونانةي كةباستان كرد، 

 .فةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د
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 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
زؤر سوثاس، زؤر سوثاسي ئةو خوشك و برايانة دةكةم كة ثشتطريي راثؤرتةكةي ئَيمةيان كرد، هةندَيك لة 
خوشك و برايان بةِراسس باسيان لة سياسةتي دارايي كرد، لَيرة هةندَيك شت سةبارةت بةوة باس كرا، لة 

ئةطةر بة هةند وةربطريَيت، رةنطة رَي نيشاندةر بَيت بؤ راثؤرتةكةي ئَيمة كؤمةَلة ثَيشنيازَيكي تياية، 
ي ة سةر ئةوةي كة بودجةي ئيستيسمارضارةسةر كردني هةندَيك كَيشة، بؤ منوونة ئَيمة جةختمان كردؤت

ثَي بدرَيت و ضارةسةري كَيشةي بَي كاري و ئةو  انزياد بكرَيت و ثرؤذة بةرهةمهَينةكان زياتر ثةرةي
ت، كة لة دامودةزطاكاني حكومةتدا هةية تادوايي، نازناز خان رةخنةي هةبوو هةَلئاوساوانة بكرَي

لةبةرامبةر بةكارهَيناني حكومةتي مةركةزي، بؤ زانياريتان حكومةتي عَيراقي، عَيراق ناوي كؤماري 
، يةعين لة دةستووري عَيراقدا ناوي (مجهورية العراق االحتادية)، نةك (مجهورية العراق)عَيراقة 

مجهوريةتي عَيراقة،  ةتةكة بة دةوَلةتَيكي، دةَلَيت دةوَلةتَيكي ئيتيحاديية، بةاَلم مجهوريةتةكة ناويدةوَل
 .ئيتيحادي ثَيوة بَيت، ئةمة يةك دةبَيت ئةوة

ماية، بةو رةفتارة ئيتيحادي و فيدراَليانةي ووماية، ئاوا طةشبني بووخؤزطة منيش وةكو ئةو طةشبني ب
بة هةرَيم كة ضاوةِروان دةكرَيت وةكو دةوَلةتَيكي ئيتيحادي تةعامول بكات، حكومةتي بةغدا بةرامبةر 

من هةَلة بومايةو ئةو راست بواية، ئَيمة  ينياية بةو ضاوة طةشبينةي ئةوةوةو،خؤزطة منيش ئةوةم بب
وة بة تووشي ئةم كَيشانة نةدةبووين، لةبةر ئةوة بةِراسس حكومةتي عَيراق، دةسةاَلتداراني بةغدا، بةداخة

عةقليةتي ثَيش دةيان ساَل تةعامول لةطةَل هةرَيمي كوردستان و خةَلكي كوردستاندا دةكةن، بؤية 
 .بةداخةوة تاكو ئَيستا وشةي حكومةتي مةركةزي لة الي ئَيمة باوة

دةربارةي ئةوةي ضؤن بودجة دادةنرَيت و  دسةبارةت بةوةي بؤضي كلَيشةكان، بةِراسس من سيمينارَيكم كر
ضية؟ باسي ئةو كلَيشةيةم كرد كة هةية، طوتيشم مةرج نيية هةموو خانةكاني ثِر بَيت، ديارة  بودجة

 .يان لة بريي ضؤتةوة خان لةو سيمينارة ئامادة نةبووة نازناز
ي كة بؤ مووضة دانراوة، ئَيمة لة %25كاك عةبدولِرةمحان باسي ئةوة دةكات، ضي بكةين بؤ ئةوةي ئةو لة 

سانة ضارةسةر بكرَيت، هيوادارين حكومةتي وئةو هةَلئا ئةوةي هةندَيك شتمان كردووة بؤ ثَيشنيازةكامناندا
بؤ  ، كةنبووني كؤمةَلة زروفَيكةوة لةاليا هةرَيمي كوردستان، بةِراسس ئةم كَيشةيةكة لة ئةجنامي كةَلةكة

ضارةسةر بكرَيت، حكومةتي هةرَيمي كوردستان ماوةتةوة، ثَيويست بة وةختَيكي زؤر دةكات، بؤ ئةوةي 
 .زؤر زؤر سوثاس ،ئومَيدةوارين ضارةسةر بكرَينت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس بؤ كاك دلَير لَيثرسراوي ليذنةي دارايي و ئابووري، واي بة باش دةزانني، لةبةر ئةوةي ئةو 

كةون، ئةو ثَيشنيارانة موناقةشاتانةي كة كرا ليذنةي ياسايي و ليذنةي دارايي بةنيسبةت ئةرقامةكان رَيك
ثَيش ئةوة هني بكةن، راثؤرتةكانيان يةك بَينت، ضونكة خؤمشان موناقةشةي ثرؤذةي ياسا دةكةين، 
ليذنةي دارايي هةندَيك ثَيشنياري هةية، وةكو بؤ ليذنةي ياسايي، بؤية ثَيمان باشة بيخةينة جةلسةي 
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سبةييَن بةردةوام دةبني لةسةر موناقةشةكاني،  ،بةياني، تةوحيدي ئةو دوو راثؤرتة بكرَيتنن وةكو ثرؤذة
وةزيرةكان، كؤتايي بة  ،ي بةياني لَيرة بة ئامادة بووني هةمووتان و ئةو بةِرَيزانةش(11)سةعات 

 .زؤر سوثاستان دةكةم ،دانيشتنةكةمان دةهَينني
 
 
 
 
 
 
 عدنان رشاد ميتس              (  كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر 
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت

 عَيراق  -عَيراق                             كوردستان  –عَيراق                         كوردستان  –كوردستان    
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 ( 04)تؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤ

 1332\2\21رَيكةوتي  سَي شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 31)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 21/2/1332 رَيكةوتي شةممةسَي 

مـةني نيشـتمانيي   ئةجنو  11/2/0222رَيكـةوتي   شةممةسَي رؤذي ي سةر لة بةياني (12232)كاتذمَير   
 بـةِرَيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةِرَيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةِرَيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .خؤي بةستي ( 0222)ساَلي , دووةمي خولي (31)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1110ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـِرؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 02)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بِريــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

, عَيـراق  –بـذاردني دووةمـي ثةرلـةماني كوردسـتان     ةمي خولي هةَلطرَيداني يةكةمي ساَلي سَييي خولي (31)
 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت

بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو و طيتتوطــؤ كردنــي بودجــةي هــةرَيمي كوردســتاني عَيــراق و ياســاي    -1
 .0222بودجةي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بؤ ساَلي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يهرةبانبةناوي خواي طةورةو م
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 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثَيِرؤي ناوخؤي ذمارة ( 02)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بِرطة 

 دةستةي سةرؤكايةتيي ئةجنومةن بِرياريدا بةرنامةي كاري, ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
شةممة سَي ي ثَيش نيوةِرؤي رؤذي (12232)ي خولي دووةمي هةَلبذاردن لة كات(31)دانيشتين ذمارة 

 :بةم شَيوةية بَيت دا11/2/0222رَيكةوتي 
بــةردةوام بــوون لةســةر خســتنةِروو و طيتتوطــؤ كردنــي بودجــةي هــةرَيمي كوردســتاني عَيــراق و ياســاي    -1

 .0222 بودجةي هةرَيمي كوردستاني عَيراق بؤ ساَلي
بةخَيرهاتين بةِرَيز كاك شَيخ بايز وةزير هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري، بـةِرَيز كـاك سـةعد وةزيـر     
هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان، بةِرَيز كاك دَلشاد بريكاري وةزارةتي هةرَيم بؤ كاروبـاري دارايـي و ئـابووري،    

رايي و ئابووري دةكـةين، كـة لةطـةَلمان ئامـادةن و حـازرن      بةِرَيز كاك رةشيد بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دا
بؤ ئةو طيتتوطـؤ كردنـة زؤر بـةخَير بـَين سةرضـاوان، داوا لـة ليذنـةي ياسـايي و ليذنـةي دارايـي و ئـابووري            

 .دةكةم بَين لة جَيطاي خؤيان دانيشن، ئةطةر دوَييَن ئيتييتاقتان كرد بَيت لةسةر صيغةيةكي موشتةرةك
 
 

 :ن ناصح حيدريبةِرَيز شَيروا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر رؤشـنايي ئـةوةي دوَيـيَن ئَيمـة وةكـو ليذنـةي ياسـايي لةطـةَل ليذنـةي دارايـي دانيشـتني بـة تةفسـيل              
موناقةشةي هةردوو راثؤِرمتان كرد، طةيشتينة هةندَي قةراراتي هاوبةش، بة حةقيقةت توانيمان تةوحيدي 

ك، لة اليةكي تريشةوة بـةياني لةطـةَل ئـةم بةِرَيزانـة نوَينـةراني حكومـةت       رةئيةكامنان بكةين ئةوة لة الية
دانيشــتني ســةبارةت بــةو خااَلنــةي كــة دوَيــيَن ئيتييتاقمــان لةســةر كــرد، نةتيجــةي ئــةو ئتييتاقياتــةش بــة     
حةقيقةت سَي ضوار مـاددةي ئيـزايف هاتـة طـؤِرَي، مـاددة ئيزافيةكانيشـمان موناقةشـة كـرد، صـيغةمشان بـؤ           

بــة ئيتييتــاق لةطــةَل هــةردووال، بةنيســبةت مــاددة ئيزافيــةكانيش بــة حةقيقــةت ئَيمــة ثَيمــان باشــة   دانــاوة
موناقةشةكة بةو شَيوةية بِروات، ئَيمة ماددة بة مـاددة ئةسـَلي مةشـروعةكة موناقةشـة بكـةين، بـؤ ئـةوةي        

وو اليةكمان ئيتييتاقمـان  موناقةشةكة بةشَيوةيةكي رَيك و ثَيك بِروات، ثاشان ئةو ماددة ئيزافيانةي كة هةم
لةسةر كردووة عةرزي دةكةين، دوايَي تةخويلمان بكـةن، بـؤ ئـةوةي بتـوانني جَيطـاي بكةينـةوة لـة شـوَيين         

 .طوجناو و لة زميين موازةنة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة فةرموو
 :جامباز حممد سعيد طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 31/10/0222تاكو  1/1/0222دجةي هةرَيمي كوردستان بؤ ماوةي ياساي بو
حةوت ترليؤن و هةشت سـةدو ضـل و   ( 2112662)طوذمةي تةنيا  0222بؤ ساَلي دارايي : ماددةي يةكةم

 .حةوت مليار و شةش سةد شةست مليؤن دينار تةرخان دةكرَي و بةم ثَيية خةرج دةكرَي
ؤن و دو سةد و هةشتاو ثَينج مليارو ثَينج سةدو ثةجناو شـةش  دوو ترلي)، تةنيا (0015556)طوذمةي  -1

 .تةرخان دةكرَي بؤ خةرجي ثرؤذة سةرماية طوزارييةكان( مليؤن دينار
ثَينج ترليـؤن و ثَيـنج سـةدو شةسـت و دوو مليـارو سـةدو ضـوار مليـؤن         )، تةنيا (5560121)طوذمةي  -0

 .، بؤ خةرجيةكاني كار ثَيكردن(دينار
 :ن ناصح حيدريبةِرَيز شَيروا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة ماددةي يةكةم ئةمة ثَيشنيارةكامنانة، ثَيشنيار دةكـةين كـة لـة مـاددةي يةكـةم بِرطةيـةك زيـاد        
بكرَيت، بؤ خةرجيـةكاني ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان، بـةم شـَيوةيةي خـوارةوة كـة دةبَيتـة بِرطـةي           

سـةدو حـةفتا مليـؤن دينـار بـؤ خةرجيـةكاني ئةجنومـةني نيشـتمانيي         ضـل و سـَي مليـار و هةشـت     )سَييةم 
كوردستان، ئةوةي كة تَيبيين دةكرَيت بـة زيـاد كردنـي ئـةو بـِرة ثارةيـة لـة بِرطـة سـَي لـة حكومةتـةوة بـؤ             
ثةرلةمان، بِرطة دوو طؤِرانكاري بةسةردا دَيت بِرةكةي دةكاتة ثَينج تريلؤن و ثَينج سـةد و هةشـت مليـار و    

 .دو هةشتاو حةوت مليؤن دينار، لةطةَل رَيزماندادوو سة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دوَينَيش ئةو خاَلةمان شةرح كـرد، ئـةو بودجةيـةي ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان، وا نـةبَينت شـتَيكي         
ة، تازة بَيتنن تةنيا رةقمةكان راست دةكةينةوة، لةبةر ئةوةي ئةو ثارةيـة تـةرخان كـرا بـوو سـةرفيش كـراو      

بةاَلم لة ميزانيةدا لةسةر ميزانيـةي ئةجنومـةني وةزيرانـي حكومـةتي هةرَيمـةوة تؤمـار كـراوة، بؤيـة ئـةو          
زيادةية بؤ ئةوةي وا تَي نةطةن لة رؤذنامةكان ئةمِرؤ نووسيوويانة ثةرلةمان بـؤ خـؤي ضـل و ضـوار مليـار      

ســت دةكةينــةوةو دَيتــة ســةر ئَيــرة دينــار تــةرخان دةكــاتن، لةِراســتيدا شــتةكة وا نييــة، تــةنيا رةقمــةكان را 
ثةرلةمانيش شـةفافيةتي لـة هـةموو مةسـروفاتي و داهـاتي هةيـة، رةقابـةي ماليشـي لةسـةرة، هـةموو سـاَل            
ــةي      ــؤي هةيــة تةماشــاي ميزاني ــةر ئةنــدامَيكي ثةرلــةمانيش ب ــالي بــانط دةكــةين و، ه خؤمــان رةقابــةي م

تَيك نييـة شـاراوة بـَينت، ئومَيـد دةكـةين هـةموو       ثةرلةمان و سةرفياتيشي بكاتن و داهاتيشي بكاتن، هيض ش
ــةرياندا       ــي بةس ــاودَيري داراي ــان ض ــةموو دامودةزطاك ــد ه ــة تةئكي ــت، ب ــانيش وا بَي ــتان و دامودةزطاك كوردس
دةطةِرَينت، سااَلنة راثؤرتي خؤي دةنووسَينت، لةمةودوا ئةو راثؤرتانة ثاش ئةوةي كة ضاودَيري دارايي يـةك  

ــر   ــةفاف ت ــةوةو ش ــَيك     دةطرَيت ــةر كةس ــةك ئةط ــاددةي ي ــتا م ــَينت، ئَيس ــةردا دةب ــووني بةس ــَينت بةدواداض دةب
 .موالحةزةي هةية ناوي دةنووسم، كاك دكتؤر ناصح فةرموو

 :رمضان غيتور ناصح.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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و سـلَيمانيية،   هةرضةندة ئةم بودجةية بؤ هةرَيمي كوردستان بؤ ئةم سَي ثارَيزطايةية، بؤ دهؤك و هـةولَير 
بــةاَلم ئةطــةر بكرَيــت وةكــو حاَلــةتَيكي تــةواري، زؤر جــار بةداخــةوة ئــةو حاَلةتانــة دَينــة ثَيشــةوة، ئةطــةر   
راســتةوخؤش نــةبَيت، يــةعين ئيحتياتيــةك، شــتَيك دابنرَيــت بــؤ ئــةوةي رةضــاوي ئــةو بــارو دؤخانــةي كــة   

ة بةداخةوة تـاكو ئَيسـتا حكومـةتي بةغـدا،     تايبةمتةندي دَيت، مةسةلةن لةو ناوضانةي كةوا دابِراون، ضونك
من نـاَلَيم ناوةنـدي، يـان فيـدراَلي، بةداخـةوة هَيشـتا نةفيدراَليـةو نـة ناوةنديشـة، بـةاَلم حكومـةتي بةغـدا             
بةداخةوة وةكو ثَيويست رةضاوي بارودؤخي ئةو ناوضانة ناكات، بؤية لة حاَلةتَيك جَيي بكرَيتةوة، من ثَيم 

 .تايبةمتةنديةكيش بؤ هةَلةجبة هةبَيت خراث نيية، لةطةَل رَيز و سوثامسداباشة بؤ ئةو ناوضانةو 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عادل فةرموو
 :بةِرَيز عادل حممد امني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من سةرةتا موالحةزةي ئةوةم هةية لةسـةر ئـةو ثـرؤذة ياسـاية، دةبوايـة خشـتةي وردةكاريـةكاني داهـات و         

يةكان بة تةفسيل لةبةر دةسس ئَيمة بواية، بؤ ئةوةي مبانزانيبواية، خؤتان دةزانن ثةرلةمان يةكَيك خةرج
لة ئيشة سةرةكيةكاني ئةوةية ضاودَيري حكومةت بكات، يةعين من لة بوارَيك لة بوارةكاندا تةندروستيية، 

ئـةو ثـرؤذة ياسـاية ببوايـة، مـن       ثةروةردةية، من نازامن ضةندم بؤي داناوة، هيض نةبَيت ثاشـكؤيةك لةطـةلَ  
ضؤني موِراقةبة بكةم، لة جَيطايةك دةبينم كةم تةرخةمي هةية، يـان لـةو بـوارة حكومـةت وةكـو ثَيويسـت       
خزمةتي هاوواَلتي ناكات، دةبواية بة ثاشكؤيةك ئـةو داهـات و خةرجييانـةي لةطـةَل بوايـة، بةِراسـس ئَيمـة        

زؤر زؤر ئـةو خةرجيـة كـةم دانـراوة لـة ضـاو ئـةوةي ئةطـةر         لَيرة دةبينني خةرجي ثـرؤذةي سـةرمايةداري   
بَيينةوة سةيري خـةرجي كـار ثـَي كـردن بكـةين، بةِراسـس ئةمـة لـة هـةموو دنيـا شـس وا نييـة، كـة ئَيمـة               
زؤرينةي ميزانيةكةمان دانَيني بؤ خةرجيةكاني كار ثَي كردن، ئةطةر هـاتوو ئَيمـة لـةم ياسـاية ئـاوا بكـةين       

رماية طوزاريةكان زياد بكـةين هـاوواَلتي لـة دوو الوة شـت دةبينَيـت، بةتايبـةتي لـة        كة خةرجي ثرؤذةي سة
ــاو           ــَيني كارةب ــوانني بَل ــةبواري وزة دةت ــاوةِرؤ، ل ــواري ئ ــة ب ــةوة، ل ــاوي خواردن ــةبواري ئ ــان، ل ــواري رَيطاوب ب

ة مـاددة يـةك   سووتةمةني دةطرَيتةوة، يةعين دةبواية حكومةت بةو اليةنانة طرنطي بدات بةِراسس، لَيـرة لـ  
هاتووة من ثَيشنياري ئةوة دةكةم بةِراسس خةرجي ثرؤذة سةرمايةدارةكان زيـاد بكرَيـت، نـةك ئـةوةي تـر،      

 .ئةوة زؤر زؤرة، بؤية باشرت واية ئَيمة ئةوة بكةين، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةِرَيز محد عبداهلل حممود

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
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تَيبـيين مـن سـةبارةت بـة بِرطـةي يةكـةم، بـة تةئكيـد دوَيـيَن جـةنابي وةزيـر كـاك عومسـان شـواني لةسـةر                
مةســـةلةي ثـــرؤذة ســـةرمايةدارةكان تةفســـيلَيكي باشـــيدا، كـــة ئةوةنـــدةي بـــؤ تـــةرخان كـــراوة، ئةوةنـــدة   

تـةنيتيز دايـة، بةِراسـس دةبوايـة      مةشاريعةمان هةية، ئةوةندةي تةنيتيز كراوة، ئةوةندةي مـاوة لـة حاَلـةتي   
سةبارةت بة فةقةرةي دووةميش لة ماددةي دوو ئةو تةفاسـيالنةمان ال بوايـة، ئَيسـتا ئَيمـة لَيـرة مةسـةلةن       
سةبارةت بة وةزارةتةكان، وةزارةتةكان ئَيمة وةكو ليذنةي زراعة و كشتوكاَل و ئاودَيري تةنها بودجةي ئـةو  

ــمان هــ   ــة راثؤرتيش ــةمان الي ــة،    وةزارةت ــان هةي ــةزةي خؤم ــيين و موالح ــةمان، تَيب ــةي ثةرل ــؤ جةلس ةبووة ب
راثؤرتةكة لة الي مامؤستا عةبدولِرةمحانة، ئةوة لَيرة ناخوَيندرَيتةوة، دةبواية بةالي كـةمي ئـةو ثرؤذةيـة    
 لةو ياسايةي كة هاتووة، ئةرقامي ئةو بِرة ثارانةي كة بؤ هةر وةزارةتَيك تةرخان كراوة، بةالي كةمي ئـةوة 

هةبواية، يةعين بؤ فالن وةزارةت ئةو بِرة ثارة تةرخان كراوة، بؤ راتبة، بؤ شس تـرة، يـةعين شـةرت نييـة     
ئةو تةفاسيلة وردانةي تَيدا بواية، بةاَلم بةالي كةمي ئةوة هةبواية، ئَيستا ئَيمـة نـازانني بـؤ نةفـةقات ئـةو      

 .ازانني ضية، ئَيمة قسة لةسةر ضي بكةينبِرة ثارةي تةرخان كراوة تةفاسيلةكةي لة الي ئَيمة نيية، ن
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

فةرموو جةنابت، جارَي ئةوةلةن كاك بةَلَين لة تةفسيالتدا هاتووةو هةموو وةزارةتـةكاني تَيدايـة، جـةنابت    
َل لَيرة نةبوويت، ليذنةكاني ثةرلةمان ثازدة ليذنةنة هةر يةكة بؤ خـؤي لـةو ماوةيـةدا داواي لـَي كـرا لةطـة      

ــةي          ــةر ميزاني ــةبَينت لةس ــةكي ه ــةبَيت، تَيبيني ــةكي ه ــاتن و رةئي ــاي بك ــَيت و تةماش ــةكان دابنيش وةزارةت
وةزارةتةكــةي، بــةاَلم لــةو قانونــةدا ئــةو هــةموو تةفســيلة ئيمكــان نييــة، هــةر موتةبــةعيش نييــة لــة هــيض  

ةقيقـي هـاتووةو هـةر وةزارةتَيـك     شوَينَيكدا بةو شَيوةية، بةاَلم لة تةفسيالتدا كارتؤنَيكة لة ميزانيةكة بـة د 
بؤ وةزارةتَيك بابةكان و فةسلةكاني هةمووي بؤ هاتووة، ليذنةكان بؤيـان هـةبووة تةماشـاي بكـةن و لةطـةَل      
وةزارةتةكانيش قسة بكةن، ئايا ئةو وةزارةتانة خؤيان ئامادةيان كردووة ئةو ميزانية، كـة لةطـةَل وةزارةتـي    

قيان لةسةر كردووة، بةاَلم ليذنةكاني ئَيمةش حةقيان هةبوو ثَيدا بضن و دارايي دانيشتنيان كردووة، ئيتييتا
هةر يةكة تَيبيين خؤي داوةتة ليذنةي دارايي و ئةوانة، تةبعةن ئَيوةش هةموو ئةندامن لـة ليذنةكـة، كـاك    

 .عةبدولِرةمحان فةرموو
 :رضا امحد بةِرَيز عبدالرمحن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةم ثــَي كــرد، كــة لــة موازةنــةي فيــدراَليش هــاتووة، كــة بِرَيــك ئيحتيــاتي بــؤ مــةخاتري و مــن دوَينــَيش ئامــاذ

 .كةواريس دابنرَيت، بؤضي لة موازةنةي خؤمان دياري نةكراوة، ئةوة يةك
مةسةلةي وةزارةتةكان، كة كاك بةَلَين ئاماذةيـان ثـَي نـةكردووة، ئَيسـتا بـة تـةعبريَيكي تـر خةلـةل         / دووةم

، ئَيستا با بَلَيني وةزارةتَيك بِرَيكـي ديـاري كـردووة، لةوانةيـة لـة وةزارةتـي دارايـي زيـاتر         هةية لة رةقمةكان
دانرا بَيت، يان رةقمةكاني طؤِراوة، ئَيمة دةَلَيني بِرياري نيهائي لةو حةقلةي كة هاتووة كوِراسـةكان، ئايـا لـة    

ات، ئـةو حةقلـة نيهائيـة بـؤ كـَي      ثةرلةمان تةصديق دةكرَيت، كة ثةرلةمان تةصديق و رةمسي موازةنة دةكـ 
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دةمَينَيتةوة، لةبةر ئةوة ئَيمة لةطـةَل بةِرَيوةبةرايـةتي و ليذنـةي وةزارةتـة ثةيوةنديـدارةكان دانيشـتووين،       
 .ئةوانيش بةَلَيين ثَي داوين ئيش بكةن لةسةر ئةو راثؤرتة

اذةيان ثَي كرد لةسةر مةلةسـةي  ئةوةي بةِرَيز كاك عومسان باني ماراني و هةندَي برادةران ئام/ خاَلَيكي تر
ــَيش         ــةوة ث ــةتَيك بَيت ــةر باب ــَيم ئةط ــةم، دةَل ــة دةك ــةو مةوزوع ــؤ ئ ــةيةك ب ــن قس ــةيةك، م ــةو حيص هةَلةجب
ــم و زؤرداريــان لــَي كــراوة، ثــَي دةضــَيت بــة ثلــةي يةكــةم       ــةتي كــة باســي ئــةو واَلتانــة بكرَيــت زوَل نَيودةوَل

قسـةيةك بـؤ ثةرلـةمان و بـةِرَيزت، كـة مـن هـي سـاَلي         كوردستاني خؤمـان، هةَلةجبـةو دةظـةرةكاني تـر بـن،      
ثــَيش يــادي هةَلةجبــة هامتــة خزمــةت جــةنابت، بــؤ ئــةوةي ثةرلــةمان جَيطــا دةســتَيكي  ( 0222و  0226)

هةبَيت، نوَينةري خةَلكة، ضي بكةين، فةرمووت هيض شتَيكمان لةبةر دةستدا نيية، تا سةرداني هةَلةجبـةش  
اش فرســةتة ئةطــةر جــةنابتان بيتــةرموون بيخةنــة بــةردةمي ئةنــداماني   بكــةين شــتَيكي بــؤ بكــةين، ئَيســت 

 .ثةرلةمان، ئةوة فرسةتَيكي باشة بؤ بةِرَيزتان سةرؤكايةتي بؤ دةظةرةكةو زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ديلمان فةرموو

 

 

 
 (:ديلمان ئامَيدي)بةِرَيز حممد امحد صاحل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةطةَل ئةو رةئيانةمة مةسارييتي تةشغيلي زياترن لة رةئسـمالي، هةرضـةندة وةزارةتـي مـالي هـةوَلي      منيش ل

داوة كةمي بكاتةوة، بةاَلم ئةم كةم كردنةوةيةش رةنطة عةدالةتي تَيدا نـةبَيت، بـؤ منوونـة ئـةو وةزارةتـةي      
ايبةزانـدووة كردويـةتي بـة    كة من بينومة تةقديراتي وةزارةت سي و دوو مليار و قصورة، وةزارةتي مالية د

شــةش مليــار، ئــةوة تةقــديراتي وةزارةت خــؤي غةَلةتــة، يــان موبالةغــةيان كــردووة، يــان ئــةوة دةضــَيت بــؤ  
 .تةقةشوفَيك

 يبة تةسةوري من هةندَيك ئةبواب لـة ماليـةدا هةنـة زيـادة، سـةرفيةكة ديسـان زيـادة، دةتـوانن كـةم         / دوو
روفاتي ئـوخرا هةيـة، ئـةو مةسـروفاتي ئوخرايـة هةنـدَي جـار        بكةنةوة، بؤ منوونة لة هةموو ئـةبواب مةسـ  

زياترة لةو مةسروفاتةي كة تةرخان كراوة بؤ ئةبوابةكان، منوونةيـةكي بضـووك دةهَيـنم بـؤ ئـةوة نـةقل و       
سةفةرو شس تر كة مةسروفاتي موعةيةنة هـةموومان دةزانـني سـَي بـابن، نةقلـة، سـةفةرة، مةسـكةنة، كـة         

رة مةسروفاتي ئوخراي داناوة، حةز دةكةم وةزيري مالية ئةو تةوزحياتة بـداتن، بـؤ   هاتية لةو بابةش دووبا
 .ئةو شتانة مومكينة ئةوانة كةمرت بَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سةردار فةرموو

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
اني مـاراني دةكـةم، كــة برادةرانـي تـريش ثشــتطرييان لـَي كــرد،      ثشـتطريي لـة ثَيشــنيارةكةي كـاك عومسـان بــ    

بةحةقيقةت لةوانةية بطوترَيت يةعين ناكرَيت بودجةيةك تايبةت بؤ هةَلةجبةي شـةهيد دابنرَيـت، لةبـةر    
ئةوةي ئةوة قانوني ميزانيةي عامة، بةاَلم لةبةر تايبةمتةندي ئةو مةنتيقةية، تايبةمتةندي هةَلةجبة بؤتة 

ــينبولَيك ــةهيدان و        سـ ــوكاري شـ ــة، كةسـ ــةو مةنتيقةيـ ــاتي ئـ ــةمجي موعانـ ــةمان، حـ ــةباتي طةلةكـ ــؤ خـ بـ
ئةنيتالكراوةكاني ئـةو مةنتيقةيـة و ذمـارةي شـةهيدةكان و دابِرانـي هةَلةجبـة ضـةندين سـاَل لـة حكومـةتي           
 هةرَيم، كة بووة هؤي ئةوةي ثرؤذةي حكومةت نةطاتة ئةو مةنتيقةية، ثَيشنيار دةكةم وةكـو ئيستيسـنا بـؤ   

هةَلةجبة لةو ثرؤذةية بودجةيةكي تايبـةتي بـؤ دابنرَيـت، ئـةويش لـة ميزانيـةي تـةواري هـةردوو وةزارةت         
 .جَيي بؤ بكةنةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رؤميؤ فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاَلـةكان كـة بـرادةران ئيشـارةتيان ثَيـدا، بـةاَلم مةسـةلةي         بةِراسس من تةئكيـد دةكةمـة سـةر هةنـدَيك لـة     
دةكـةين، باسـي داهاتـةكاني تـر     % 12ناوازحيي و نادياري مةسـةلةي طوذمـةي بودجةكـة، تـةنيا ئَيمـة باسـي       

ناكــةين، هــةروةها ســةرفيات بــة طشــس بــرادةران ئيشــارةتيان ثَيــدا، فيعلــةن ئَيمــة هيضــي لــَي تــَي ناطــةين،    
تؤنَيكي تةفاســيلي ئــةوِراق و ئــةو شــتانة كــرد، بــةاَلم هــةموومان بةشــَيكي زؤرمــان تــَي جــةنابتان باســي كــار

نةطةين، مةسةلةيةكي تر، مةسةلةي بودجةي حزبةكان و ئـةبوابي تـري سـةرفيات، لـة جةلسـةكةي دوَيـيَن       
ن بـؤ  برادةران ئيشارةتيان ثَيدا، من تةئكيد دةكةمةوة لةسةر زياد كردني طوذمةي ثـرؤذة خزمةتطوزاريـةكا  

ــيحيةكان و      ــةلةي مةس ــس مةس ــة، بةِراس ــةخريم هةي ــري ئ ــةكي ت ــن موالحةزةي ــتان، م ــاوةدانكردني كوردس ئ
 .ئةوانةي كة لة شوَينةكاني تري عَيراق دَينةوة هةرَيمي كوردستان، ئةويش بة هةند وةربطريَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةكر فةرموو

 :بةِرَيز بكر فتاح حسني
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي

 .لةو ياساية بودجةي سةرؤكايةتي هةرَيم دةست نيشان نةكراوة/ من دوو موالحةزةم هةية، يةكةميان
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ثَيم واية موشكيلةيةكي ئةساسيمان هةية، كة هةموو ئةو ئةندامة بةِرَيزانة باسـي دةكـةن، ئـةويش    / دووةم
كردن ئةوةي لة دةمـي مةسـئوولني و صـةحافةو    خةرجي كار ثَي كردن زؤرة، من ثَيم واية خةرجي كار ثَي 

ئيعالم و ئةوانةش فةرمانبةر كة نيسبةتَيكي زؤرمان بـؤ فةرمانبـةران و موتةقاعيـدين دةبَيـت، ثـَيم باشـة       
ثَيشــنيار دةكــةم ليذنةيــةك دروســت بكــةن، ضــونكة ئَيســتا ثةرلــةمان بَلَيــت ئــةوة كــةم دةكةمــةوة، رةنطــة     

لةبةر ئةوة ثَيم واية ليذنةيةك دروست بكةين، يـان طروثَيـك دروسـت    دووضاري طةورةترين موشكيلة بَيت، 
بكةين بؤ ديراسةت كردني كَيشةي مةعاشي فةرمانبةران و ضارةسةرةكةشي، لة دواي ئةم جةلسةي دةورةي 
داهاتوودا، دواي ثشووةكةمان بتوانني ئةوة بكةين ، بؤ ئةوةي ضارةسـةري ئـةو موشـكيلةية بكـةين، ضـونكة      

ي %22ت كة دةَلَين خةرجي كار ثَي كردن زؤرة، ئَيوة دةتوانن ئَيستا بَلـَين فةرمانبـةرةكامنان لـة    ئةوة ناكرَي
مةعاش بؤ فةرمانبةرانة، ئَيستا دةيرِبين، يان كـةمي دةكةينـةوة، ضـؤن كـةمي دةكةنـةوة، لةبـةر ئـةوة ثـَيم         

 .باشة ئةوة ديراسةت بكةين و ضارةسةريشي بكةين، زؤر سوثاس
 :ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 .خاتوو ثةخشان فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراســس ئــةو راثؤرتــة هاوبةشــة، يــةعين مــن دوو راثــؤرمت لةبــةر دةســتداية، يــةكَيكي ليذنــةي ياســايي و     
ةستماندا نيية، رةنطـة باسـي   ئةويرتيان ليذنةي دارايي و ئابووري، ئةو راثؤرتة هاوبةشة ديارة ئَيمة لةبةر د

هةندَي شت بكةين لة دواييدا دانرا بَيت، منيش لةطـةَل راي ئـةو ئةندامـة بةِرَيزانـةم، كـة ئـةو بودجةيـةي        
دياري كراوة بةناوي نةفةقاتي تةشغيلي زؤر زؤرة، ئةوةي كـة نـاونراوة نةفـةقاتي مةشـاريعي رةئسـمالي الم      

عي رةئســـمالي مـــن نـــازامن نةمبيســـتووة، ديـــارة يـــةعين  وايـــة ئـــةو تـــةعبرية تـــةدقيقي دةوَيـــت، مةشـــاري 
 .ئيستيسماريية، باشة ئةوة تةدقيق بكرَيت لة ياسايةكة، من ثَيم واية زؤر زؤر كةمة، ئةوة يةك

دوَيــيَن بــةِرَيزان نوَينــةراني حكومــةت باســي ثرؤذةكانيــان كــرد، بــةاَلم ئةولــةويات ضــية لــةو ثرؤذانــة، /دوو
ا ئةوة شةفاف بَيت، يةعين دوَييَن زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان باسي ئـةوةيان  ئةولةويةت بؤ ض ثرؤذةيةكة ب

، دوايَي بةِرَيزيان روونيان كـردةوة كـة شـس    .......كرد، كة ئةولةويةت بدرَيت بة كارةباو بة فالن و فالن و 
ثـؤرتي ليذنـةي   وا هةية، بةاَلم ئةوة روون بَيـت و شـةفاف بَيـت، الم وايـة زؤر زيـاتر خزمـةت دةكـات، لـة را        

ئابووري و دارايي لةم مةعرةزة ئيشـارةت بـةوة كـراوة، كـة ئـةوة كةمـةو ثَيويسـتة ثالنـي تؤكمـة دابنرَيـت،           
منيش بة تةواوةتي لةطةَل ئةوةم، يةعين موبةرمـةج بَيـت مةشـاريعةكان، هـةروا عةشـوائي نـةبَيت، خـةَلك        
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ئةوة زؤر رَيطة دةطرَيت لة دزة كردني يةعين بزانَيت مستةواي تةنيتيزي ضؤنة، تاكوَي رؤيشتووة، ثَيم واية 
 .طةندةلي و ئةوانة

سةبارةت بة مةسةلةي مةعاشات و ئةوانة، لة اليةك ئةوة هـةموو دةزانـني فيعلـةن نيسـبةي مـةعاش زؤرة،      
بةاَلم لة هةمان كاتـدا بةتاَلـةش زؤرة، كـة موالحـةزة دةكـةيت بةتاَلـةش زؤرة، ئـةو بةتاَلةيـة سـةبةبي هـةر           

خةَلكةكـة خؤيـان بـن، يـان شـتَيكي تـر بَيـت، بـةاَلم دةبَيـت لةسـةري بوةسـتني كـة كـاك بـةكر                ضيةك بَيـت 
ئاماذةي ثَي كرد، زؤر باسـي مةلةسـةي طةنـدةَلي و ئةوانـة دةكرَيـت، باشـة ئَيمـة هـةر بـة ئريتيبـات لةطـةَل            

وتابةعـةي ئـةوة،   مةسةلةي ميزانية باس دةكةين، بري بكرَيتةوة لةوةي هةيئةتَيك، شـتَيك دامبـةزرَيت بـؤ م   
 .ئيرت بةناوي هةيئةي نةزاهة بَيت، هةر ضيةك بَيت يةعين ئةويش باس بكرَيت و ئيشارةتي ثَي بكرَيت

بةنيسبةت نازامن ماددةي دووةم يةعين ضيان لَي كردووة، هةر لةم ماددةية مةصاديري واريدي ئَيمة ضـية؟  
ةكةيــة كــة لــة  %12روون بَيــت، هــةر لــة   دةَلَيــت واريــدمان ئةمةيــة، مةصــاديري ئــةو واريــدة ضــية، باشــة  

حكومةتي بةغداوة دَيت، يان شس ترة، شتةكاني تر ئةطةر هةية باشة مةصاديرةكان روون بَيت، لة اليـةكي  
ــاديرانة       ــةر ئــةو مةص ــؤن بريمــان كردؤتــةوة ئةط ــني، ض ــيم ن ــات ئــةو مةصــاديرانة دائ ــة ئيحتي تــريش ئَيم

 .دةكةين؟ زؤر سوثاس لةشوَينَيكدا شتَيكي لَيهات، ضؤن موعالةجةي
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان فةرموو
 

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـاك  / من ضةند ثَيشنيارَيكم هةية داوا دةكةم تؤزَيك كامت زياتر بدةيَس، ئةطـةر روخسـةت هـةبَيت، يةكـةم    
ي بودجـةي ئيستيسـماري وةزارةتـةكاني حكومـةتي هـةرَيمي      %5 عومسان باني ماراني ثَيشنياري كرد كة لـة 

هةَلةجبةي شـةهيد تـةرخان بكرَيـت، مـن ثيشـتيواني لـةو ثَيشـنيارة دةكـةم،          يكوردستان بؤ ئاوةدانكردنةوة
ــة          ــارةت ب ــةم ئيش ــةز دةك ــن ح ــةن، م ــةر بك ــادةقةي لةس ــةمانيش موص ــداماني ثةرل ــةم ئةن ــديش دةك ئومَي

ة لةوانةيــة برادةرانــي ناوضــةكاني تــر زؤر رووداوو كارةســاتي تــر لــة  خوصوصــياتي هةَلةجبــة بــدةم، ضــونك
كوردستان روويانداوة، هةر كةسَيك هةَلستَيك باس لةوة بكـات، بؤضـي بـؤ شـوَينةكاني تـري كوردسـتان ئـةو        
بودجةية دياري نةكراوة، وابزامن هةموو اليةك ئَيمة كؤكني هةَلةجبة تايبةمتةنـدي هةيـة و زؤر جـار بـاس     

كرَيت بةناسنامةي نةتةوةيي نـاوي دةبـةين، لةبـةر ئـةوة مـةفروزة بةِراسـس ئـةو تايبةمتةنديـة لـة          لةوة دة
 .بِريارو ياساكاني ثةرلةماني كوردستاندا رةنطدانةوةي هةبَيت، ئةمة يةك

كـة   0223خوصوصياتي هةَلةجبة تةنيا كاول كردن و شةهيد كردني خةَلكةكةي نةبووة، تـا سـاَلي   / دووش
ةوة دروسـت بـووة، دةتـوامن بَلـَيم كـةمرتي ثرؤذةكـاني خزمـةتطوزاري        0220دستان لة سـاَلي  حكومةتي كور

طةيشــتوونةتة ئــةو دةظــةرة بــة حــوكمي ئــةو بــارة نائاســاييةي كــة لــة مةنتيقةكــة هــةبووة، كــة هــةموومان  
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 يـش هةَلةجبـة وةك ثَيويسـت ئيسـتييتادةي    1116بِريـاري سـاَلي   ( NGO)دةزانني، تةنانةت رَيكخراوةكاني 
ي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان دةطةيـةنَي،     %25لةوة نةكرد، تةنانةت لة بودجةي تةشغيلي كة ئـةمِرؤ لـة   

دةتوامن بَلَيم لـة ضـاو قـةزاكاني تـردا كـةمرتين خـةَلك لـة دةظـةري هةَلةجبـة لـة دامودةزطاكـاني حكومـةتي             
مـن ثَيشـنيار دةكـةم ئـةو      هةرَيمدا دامةزراون بة حوكمي ئةوةي كةوا حكومةت غائيب بووة لة مةنتيقةكة،

سةروةريية طةورةيةي ثةرلةماني كوردستان بؤ خـؤي بـةرَيت و ئـةركَيكي مَيـذوويي خؤشـيةتي موصـادةقة       
 .لةسةر ئةو ثَيشنيارة بكات

لة ماددةي يةكةم بودجةي ئيحتياتي دياري نـةكراوة، مـن ثَيشـنيار دةكـةم بودجـةي ئيحتيـاتي ديـاري        / سَي
لةطةَل ديـاري كردنـي عـةجز، يـةعين مـةفروزة ئَيمـة باسـي عـةجز بكـةين لـة           بكرَيت، كة بِرةكةي ضةندة، 

ماددةي يةكةمدا بزانني بِري ئةو عةجزة ضةندةو ئةو عةجزة بؤضي دروست بووة، ئـةم عـةجزة ئةطـةر وا    
بَيت بةِراسس بةم شكلة بَيت بةمانةي كة لةبةردةمي ئةوانةية لةو ضةند سـاَلةي ئاينـدة درَيـذة دةكَيشـَيت،     

طدانــةوةي، ئاســاوارة خراثــةكاني، ئــةم بــَي تواناييــةي ئــابووري هــةرَيمي كوردســتان، لةوانةيــة بــؤ ســاَلي  رةن
 .ش درَيذة بكَيشَيت، لةبةر ئةوة، من ثَيشنيار دةكةم عةجزيش دياري بكرَيت0221و  0221

ايـة، ئـةوة   هةموومان لةسةر ئةوة ثسثؤِراني بـواري ئـابووري و ئـةو رةقمانـةي كـة لةبـةر دةسـتمان د       / ضوار
بةدةر دةخات كة تواناي ئابووري واَلتي ئَيمة، يان باري ئابووري كوردستان وةزعَيكي زؤر نالةبار و شـَيواو و  
داتــة ثَيويشــة، بةِراســس ئــةركي ثةرلــةماني كوردســتان و حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان نييــة، بــة تــةنها     

طـةر ثَيشـنياري طوجنـاو بكـات بـؤ ضارةسـةر       موصادةقة لةسةر ئةو ثرؤذةية بةو شـكلة بكـات كـة هـاتووة، ئة    
كردني ئةوانة نةدؤزرَيتةوة، يـةعين ئـةو موصـادةقة كردنـة بـةو شـكلة لةسـةر قـانوني بودجـة موصـادةقة           
كردنة لةسةر واقيعَيك، كة واقيعَيكي نةبيسرتاوة لةِراستيدا لةسةر ئةمري واقيعة، لةبةر ئةوة مـن ثَيشـنيار   

 .كةرتي تايبةت دياري بكرَيت دةكةم كة بِرَيك بودجة بؤ دةعمي
كؤمةَلَيك مةشاكيل هةن لة واَلتانـدا، كـة وةك هاوشـَيوةي كوردسـتان بـةرةو رووي بوونةتـةوة، وةك ئـةوةي        
ئَيمة كة وةزعي ئـابووري كوردسـتانيان ئـاوا ئابووريـان موحلةقـةو داتـةثيوةو بودجـةي تةشـغيلةكةيان زؤر         

هةية لةنَيوان ئةو دوو بودجةية لة نـةفاقات و ئـريادات، ئـةو     زياترة لة بودجةي رةئسماليةكة، ناتةوازنيةك
رَيطايانةي كة دةطريَين بؤ ضارةسةر كردني ئةمة، ئةوةية كة ئريادات زياد بكرَيت و نةفةقات كةم بكرَيتةوة، 
بةاَلم خؤتان دةزانن نارةزايةتي طةورةي جةماوةري لة كوردستاندا دروسـت بـووة، دةتـوامن بَلـَيم طةيشـتؤتة      

اسس دروست بووني ديوارَيك لةنَيوان حكومةتي هةرَيمي كوردستان و ثةرلةمان و خـةَلك، سةرضاوةكةشـي   ئ
 .نةبووني خةدةماتة/ دوو هؤكارة، يةكةميان

طةندةَليية، من ثَيم واية كليلي ضارةسـةر كردنـي ئـةو دوو هؤكـارةي كـة باسـي دةكـةم لـة بودجـةدا          / دووةم
رةسةر كردني ئةو دوو شتةية، كة ئَيمة تواناي ئةوةمان نييـة بةِراسـس   ضارةسةر دةكرَيت، بودجة كليلي ضا

ــاي       ــة، توان ــغيليةكةي زؤر كةم ــةي تةش ــة بودج ــت ك ــة دةزانَي ــةموو ئةوان ــتان ه ــةرَيمي كوردس ــةتي ه حكوم
ثَيشكةش كردني خزمةتطوزاري وةك ثَيويست نيية، كة تواناي ثَيشكةش كردني خزمةتطوزاري ئابووري نَيو 
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ييتة، دةبَيت بري لة ضارةسةر كردني بكاتةوة، ضارةسةرةكانيش ئةوةن بةشَيك لة ثسثؤِران باس دةوَلةتي زةع
لةوة دةكةن، كة بةِراسس تةرشيق و تةقةشوف بكرَيت لة حكومـةتي هـةرَيمي كوردسـتان، ئةوانـةي تـر مـن       

بـة دةعمـي كـةرتي     ثَيم وابَيت نارةزايةتيةكانيش ئةوة زياد دةكات، من ثَيشنيار دةكةم بودجةيةكي تايبةت
ؤ حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان لــة ذَيــر  تايبــةت ديــاري بكرَيــت لــة رَيطــةي بانقَيكــةوة، مــن دةزامن ئــةمرِ  

فشاردايةو تواناي دابني كردني ئةو بودجةيةي نيية، بةاَلم سةرؤكي ثةرلةمان مـن دةثرسـم ئـةو قةرزانـةي     
ةكرَيت، ئايا حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان، يـان    مليار دؤالر مةزةندة د 112كة عَيراق قةرزارة كة بة بِري 

ي ئةو قةرزة دةفع ناكات لة مةمجوعي داهـاتي عَيـراق، بَيطومـان بـةَلَي، باشـة ئـةو       %12طةلي كوردستان لة 
قةرزانةي كة عَيراق وةريدةطرَيتةوة كة بِري شةش مليار دؤالرة، يابان سَي مليار و نيو دؤالر دةداتة عَيراق، 

دؤالر، سعودية مليارَيـك دؤالر لـة بـانقي نَيودةوَلـةتي ثَيـنج مليـؤني داوة، ئـةو شـةش مليـار           ئَيران مليارَيك
ي بةر هةرَيمي %12ي ئةو قةرزة كة دةبةخشَيتة عَيراق بةطوَيرةي دةستوور و ياسا لة %12دؤالرة ئَيمة لة 

ووة لـة كـاك دَلشـاد كـة     كوردستان دةكةوَيت، من ثَيشنيار دةكةم لةو قةرزة، كة لـةوة دةضـَيت ثرسـيارم كـرد    
ياسايةكي تايبةتيان بةدةستةوة بَيت بؤ تةنزيم كردني ئةو قةرزةو حكومةتي هةرَيمي كوردسـتان بتوانَيـت   
بِرَيك وةربطرَيت، من ثَيشنيار دةكةم لة سةد مليؤن دؤالرةوة تا ثَينج سةد مليـؤن دؤالر بـؤ دةعمـي كـةرتي     

ة قسـةيةكي جـةنابي سـةرؤكي حكومـةت بـوو وتـي بـؤ تـةواو         تايبةت دياري بكرَيت لةو قةرزة، يان طـوَيم لـ  
مبـان دةنـَي، مـن     0221داواي قةرز لة حكومةتي عَيراق بكةين لةسةر بودجةي  0226كردني ثرؤذةكاني 

نازامن تا ضةند دةكرَينت واريد و ئةوانة تَيدا بكرَيت، من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر لـةو قـةرزةش بَيـت بِرَيكـي     
ي كةرتي تايبةتة دياري بكرَيت، من حةز دةكـةم ئيسـتييتادةكاني ئـةوة خبةمـة روو بـؤ      تايبةت بؤ ئةو دةعم

ئةو تةزةخومة ئيداريةي هةية بؤ كةم كردنةوةي بودجةي تةشغيلي تاكـة وةسـيلةية بـؤ    / بةِرَيزتان، يةكةم
ةرتي ئةو كةم كردنةوةي كة كةرتي حكومي خـالي بكرَيتـةوة لـة فةرمانبـةران، ئةمانـة يةكَيكـة لةوانـةي كـ        

تايبةت بكات، تةنانةت لة قانوني موازةنةي عَيراقدا ماددةيةكي تياية كـة دةَلَيـت ئـةو مووضـةخؤرانةي لـة      
كةرتي عامةوة دةضن بؤ كةرتي تايبـةت، بـؤ مـاوةي دوو سـاَل نيـوةي مووضـةكةيان دةدةنـَي بؤضـي؟ لةبـةر          

رةو عـةجزيان هةيـة بـةدةردي    ئةوةي بَيطومان لةوَي ديارة ئةزمة هةية بودجـةي تةشـغيلي ئـةوانيش زيـات    
 .كاك دَلشاد فةرمووي

ئةو ثارةيـةي كـة دابـني دةكرَيـت بـؤ دةعمـي كـةرتي تايبـةت ثاشـةكةوتَيكي نيشـتمانيي دةبَيـت، ئـةو             / دوو
ثارةية سةرف ناكرَيت و لة ماوةي ضةند ساَلَيكدا ضـةند بةرامبـةر زيـاد دةكـات، ضـونكة ئـةرباحي دةضـَيتة        

 .يندة بؤ ثرؤذةي سترياتيجي طرنط حكومةت لةبواري تردا بةكاري بَينَيتسةر، كة دةكرَيت ئةوة لة ئا
راهَيناني كةرتي تايبةتي خؤمان بةِراسس، هةر لة ئَيسـتاوة ئةطـةر كـةرتي تايبـةت حكومـةتي خؤمـان       / سَي

 .ئامادة دةكةين بؤ ئةو كرانةوةي كة عةولةمةي ئابووري بة رووي بازاِرةكاني عَيراق و كوردستاندا طرتووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دةزاني ضؤنة ئَيمة جةلسةي دوَينَيمان تةرخان كرد بوو، بؤ ئةو تَيبينيانةي كـة جـةنابت فـةرمووت، بـةَلَي     
تَيبيين باشن، بةاَلم جةلسةي دوَييَن تايبةت بؤ ئةوة بوو، ئَيستا ئَيمة موناقةشةي ماددة بة مـاددة دةكـةين،   

 .كاك عومسان باني ماراني فةرموو
 (:ماراني باني)عبداهلل قادر عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش ثشتطريي كاك سةردار و كاك عادل و كاك عةبدولِرةمحان دةكةم، ئةم بِرة ثارةي بؤ سـةرمايةدارةكان  

كـة  دانراوة، فيعلةن زؤر كةمة زياد بكرَيت، بةالي كةمي دوو بةرابةري خؤي زياد بكرَيـت، ضـونكة بـِرة ثارة   
زؤر كةمة، ئةم خاَلةش تةئكيد دةكةمةوة برادةرانيش دوَييَن تةئكيـديان كـرد مةسـةلةي هةَلةجبـة فيعلـةن      
لةبةر ضاو بطريَيت، ض لـة سـةدا ضـةندي تةحـةمول دةكـات لـة وةزارةتـة خزمةتطوزارييـةكان شـتَيكي لـةوَي           

هــةموومان لــة هــةر ضــاو  ســةرف بكرَيــت، بــؤ ئاوةدانكردنــةوة كــارَيكي باشــة بــؤ هــةموومان، كــة زؤر جــار   
ثَيكةوتنَيك، لة هةر جةلسةيةك، لة هةر كؤِر و كؤبوونةوةيـةك، لـة هـةر ثَيشـوازي بَيطانـةكان، ئَيمـة دائـيم        
باسي هةَلةجبة دةكةين، تاكة سينبولي ناساندني نةتةوةكةمان هةَلةجبةيـة، بؤيـة حـةقي خؤيـةتي ئَيمـة لـة       

ئةو ناوضـانةي تـا ئَيسـتا نةطةِراونةتـةوة       بدةين، هةروةها هةَلةجبة كاري ئاوةدانكردنةوة زياتر طةشةي ثَي
سةر هةرَيمي كوردستان، بةِراسس بة نهَيـنني يـان بـة ئاشـكرا بـة كـةركووك و ناوضـةكاني تريشـةوة حةقـة          
بودجةيةكي بةردةست هةبَيت بةِراسس، يةعين بؤ ئةوةي هةر طؤِرانَيك بوو، هةر شتَيك بوو لـةو ناوضـانة،   

ثَيشوازي لة خةَلكةكةي خؤمـان بكـةين، يـان بـة هانايانـةوة بضـني، ضـونكة ميللـةتي ئَيمةنـة،           ئَيمة بتوانني
ئَيمة لةسةر ئةو ناوضـانة بةِراسـس، ناكرَيـت ئيََمـة هـيض شـتَيك بـؤ         بةشَيكني لة خةباتي درَيذخايةني ئَيمة

، مـن ثَيشـنيار دةكـةم بـؤ     ئةو ناوضانة دياري نةكةين، كة تا ئَيستا نةطةِراونةتةوة سـةر هـةرَيمي كوردسـتان   
جَي كردنةوةي ئـةو ثَيشـنيارانةي خـؤم، يـاخود تةحـةمول كـردن لـة هـةر سـَي سـةرؤكايةتيةكة، شـتَيك لـة             

ي لـَي كـةم بكرَيتـةوة لـةو كارانـة      %(5)بودجةكانيان كةم بكرَيتـةوة، بةِراسـس هةرسـَي سـةرؤكايةتيةكة لـة      
بكةين، مةسةلةن ئةو هةموو دةعوةت و ثَيشوازي و سةرف بكرَيت، يةعين ئَيمة بةِراسس دةبَيت تةقةشوف 

سةرفة زؤرانةي، كة بةِراسس جَيطاي هيض ناطرَيت كةمي بكةينةوةو لةو كارة ئةساسيانة سةريف بكـةين، كـة   
لة بةرذةوةندي سترياتيجي نةتةوةكةمانة، هةروةها مةسةلةي سووتةمةني، ناكرَيـت ئَيمـة لَيـرة دانيشـني و     

ةموو خةَلكي كوردستان ضاوةِرَيي ئَيمة دةكات، مةسةلةي كارةبـاو سـووتةمةني بـةو    باسي بودجة دةكةين، ه
شــَيوة خراثــةي كــة هةيــة، لَيــرة هةَلنةســتابني شــتَيكي ضــاكمان ديــاري كــرد بَيــت، بــؤ ئــةوةي ئــةو كَيشــةي  

رة دةسـت  هاوواَلتيان و ئةو سوودةي بة هاوواَلتيان دةطات تةنها مةسةلةي سووتةمةني و كارةبايـة، ئَيمـة ليَـ   
 .نيشاني نةكةين و شتَيكي بؤ نةكةين

مةسةلةي سوليتةي عةقارات، بةِراسس خةَلك وةزعي زؤر خراثة لـة ناحيـةي نيشـتةجَي بـوون،     / خاَلَيكي تر
ئَيمة كاري نيشتةجَييش ناكـةين، بـؤ خـةَلك خـانووش دروسـت ناكـةين، حةقـة سـوليتةي عـةقارات درَيـذةي           

َي ناكرَيـت، ئَيسـتا لةطـةَل ئـةو هـةموو وةزعـة خراثـة بةتاَلـةش زؤر         هةبَيت، ضونكة خةَلك فةقرية هيضي ث
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بووة، ئَيمة زؤر كةس دةبينني بَي ئيشة، كار نيية بكات، بازاِريش جؤرَيك ئةوة بـووة وةسـتاوة، ئـيش و كـار     
نيية، مةقصةدم خةَلك ئيش نييـة بيكـات، مـن ثشـتطريي لـةوة دةكـةم سـوليتةي عـةقارات درَيـذةي هـةبَيت،           

 .سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة دةزانني يةعين ئةم ياسـاي موازةنـة، ئـةو بـِرة ثـارةي لـة عَيراقـةوة دَيتـة كوردسـتان هـي موازةنـة لـة             

راوة بـؤ موازةنـة، بـا بَلـَيني دوايـي      ي سةرضاوةي ئةو ميزانية طةورةية نةوتة، ئةم بِرةي كة دياري ك%(12)
كة ئيقرار دةكرَيت بـؤ موازةنـة، بـةرميلي نـةوت دانـراوة بـة ضـل و ثَيـنج دؤالر، يـةعين ئـةو ثارةيـةي كـة             
خةمَلَينراوة بة ضل و يةك مليار دؤالر، كاتَيـك خـةمَلَينراوة كـة بـةرميلي نـةوت حيسـاب كـراوة بـة ضـل و          

ا طةِراوةتةوة نَيوان شةست و حةفتا، يـةعين بـةردةوام لـةو كاتـةوة لـة      ثَينج دؤالر، هةموومان دةزانني ئَيست
ةوة تـاكو ئَيسـتا ئـةو ثارةيـة لـةنَيوان شةسـت و حـةفتا دةِروات، تةبعـةن ئـةو زيادةيـة حيسـاب            0226ساَلي 

نــةكراوة لــة ميزانيــة، لــة ميزانيــةي عَيراقــدا حيســاب نــةكراوة، وةكــو بَلَيــي بــة جيــا دانــراوة دةطةِرَيتــةوة،  
طومان دةبَيت بؤ هةرَيمي كوردسـتانيش بطةِرَيتـةوة، فيعلـةن ثـَيم وايـة دةطةِرَيتـةوة، مـن ثـَيم وايـة ئـةو           بَي

طرفتانـةي كـة بــاس كـران، ئَيمـة دةزانــني لـة دواي هــةموو حـةربَيك مـةناتيقي مةحرةمــة دروسـت دةبَيــت         
هةيـة، ئـةو شـوَينانة ئاسـةواري     مبانةوَيت، يان نةمانةوَيت، لة دواي هةموو طؤِرانكارييـةك كؤمـةَلَيك شـوَين    

بةر دةكةوَيت، زوَلمة، زؤرداريية، سووتانة، دةركردنـة، يـةعين وازحيـة لـة كوردسـتاندا لـة هـةموو شـوَينَيك         
زياتر، لة عةرةبستانيش ئةمة هةية، من ثَيم باشة ئةمة كة تـازة دانـراوة تـةبويب كـراوة، يـةعين ئـةبواب،       

زيان لة شـوَيين تـر بطةيـةنَيت، ثـَيم باشـة ئَيمـة قسـة لـةو موحلةقـة          ئةبواب كراوة، دةست لَيداني لةوانةية 
بكةين، يةعين ئةطةر داماننا بة نيسبةيةكي سابيت طومتان شةست، كة هيض كاتَيك لـة شةسـت دؤالر كـةمرت    
نةبووة، كةوا بوو ئَيمـة لـة هـةر بـةرميلَيك ثـازدة دؤالر زيـاد دةكـات، ئـةو نيسـبةتة نيسـبةتَيكي زؤر زؤرة،           

َيني بؤ ئةو مةنتيقانةي كة لة الي ئَيمة زؤر مةحرومن، ئةويش بة قةناعةتي من دةبَيتـة سـَي بـةش،    دايبن
هةَلةجبة يـةعين وةكـو ئـةم برايانـة باسـيان كـرد سـينبولَيكة، يـةعين شـارَيكي طةورةيـة، هةَلةجبـة كـة لَيـي              

كي هةَلةجبـة هةشـتا   ذمـارةي دانيشـتواني خـةلَ    1111قةوماوة هةشتا هةزار كـةس بـووة، يـةعين لـة سـاَلي      
هةزار كةس زياتر بووة، بةثَيي ياسـا هةشـتا هـةزار كةسـة، مـن قةناعـةمت وايـة زيـاتر بـووة، ئةمـة شـتَيكي            
طةورةية ئةو كاتةي شارَيكي ئاوا بةو ذمارة طةورة بووة لة كوردستان، ئةم شارة لة سـاَلةكاني هةشـتاو ثَيـنج    

ةو قةزايانةي موِرةشةح بووة بؤ ئةوةي ببَيـت بـة موحافـةزة    و هةتا ئةو كيمياويةي لَيي داوة يةكَيك بووة ل
 .لة ثَيشي نةجةف و تكريت و ئةو شوَينانة، ئةطةر طرنطييةك لة رووي ئةو مةسةالنةي كة بةسةري هاتووة
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، يـةعين ئـةو   112ئةو مةنتيقانةي كة دابِراون، ناوي بنَيني دةعمي ماددةي / شوَينةكاني ئةنيتال، سَي/ دوو
، مـن ثـَيم وايـة    112ش بكةين بةسةر سَي بةشدا، هةَلةجبة، مةنتيقةي ئةنيتال، دةعمي ماددةي ثارةية دابة

مةسةلةيةكي زؤر طرنطة، ئةمة دةبَيت جيا بَيت، ناوي بنَيني ميزانيةكي موحلةق، جياية لةمةي كـة ئَيسـتا   
ةترسـني، بةِراسـس   حكومةت بؤ خؤي دايِرَيذتووةو كارةكاني خؤي ثَي جَي بةجَي دةكات، ئَيمـة لـة عـةجز د   

مـن ثــَيم وا نييــة شـتَيكي ئةوةنــدة ترســناك بَيــت، ئـةمريكا كــة ئَيســتا واَلتَيكـي زل هَيــزةو، يــةعين تــةبعي     
ثارةكةي كردووة بة شوَيين ئةسةري خةَلك دةضَيت سةيري دةكات، ئةم واَلتة عةجزي هةية، يةعين عةجز 

سـَييَن، ئةمسـاَل ضـارةي ناكـات، سـاَلَيكي تـر ضـارةي        شتَيك نيية واَلت لَي خبات، عةجز شـتَيك نييـة واَلت برت  
ــي       دةكــات، يــةعين شــتَيك نييــة ببَيتــة هــؤي ئــةوةي تــةعتيلي ئيشــي حكومــةت بكــات، يــان تــةعتيلي ئيش
دةسـةاَلتَيك بكـات، لةبـةر ئـةوة ثـَيم وا نييـة ئـةوة بكرَيـت، بـةاَلم ثَيشـنيار دةكـةم ثةرلـةمان تةوصــياتَيكي             

ديـار بكرَيـت، كـة دَيتـة بةغـدا، دَيتـة كوردسـتانيش بـة هـةمان شـَيوة، ئـةو             هةبَيت بؤ ئةمة، ئةو موحلةقـة 
زيادةية ثةرلةمان تةوصية بكات، حكومةت بة سندوقَيكي جيا بيكات بـة خزمـةتطوزاري لـةم شـوَينانة بـةو      

 .سَي مواصةفاتة، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وناقةشة كردن، ببوورة كاك حاتةم فةرمووزؤر سوثاس، ئَيستا لةسةر ماددة يةك تةواو م
 :بةِرَيز حامت حممد جان حسن

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو بةِرَيزانة زؤربةيان باسي ئةوةيان كرد كة بودجةيةك بؤ هةَلةجبة دابنرَيت، من يةك شـت دةَلـَيم ئَيمـة    

مة لةطةَل ئةوةي هةرضي بكرَيـت بـؤ   هةموومان لة ثَيشي كامرياو ثشس كامريا لة هةموو تاكَيكي ميللةتي ئَي
ــة         ــة ب ــان هةي ــة موعاناتي ــةي ك ــةو ئةوان ــةَلكي هةَلةجب ــةو خ ــةي هةَلةجب ــؤ بنةماَل ــةهيدان و ب ــةي ش بنةماَل
حةقيقةت كةمة، ئةوةش نيية هيضي لةسةر بَلَيني هةرضي بووة كةمـة بـؤي بكرَيـت و جَيطـةي خؤيـةتي و      

ةكاني ميللةتي ئَيمةية، بةس من لَيرة يةك شت دةَلـَيم  رةجني تَيكؤشان و خةبات و بةرخودان و قوربةسةري
ثَيشنياري ئةوة دةكةم ئَيمة يةك وةزارةمتان هةية ناوي وةزارةتي شةهيدو ئةنيتالةكانـة، ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة     
ميزانيةي ئةو وةزارةتة زياد بكةين، هةتا بتوانَيت موعاناتي هةموو مةنتيقةكان وةكو خؤي رةضاو بكـات و  

ات، هةَلةجبة بة قةد خؤي و شوَينةكاني تريش بة قةد خؤيـان، ئـةوةي كـة ثَيـي دةكرَيـت ئَيمـة       ئيشي بؤ بك
بتوانني لة رَيطةي بودجةي وةزارةتي شةهيدان و ئةنيتال زؤر لة وةزارةتةكاني تر زياد بكةين، بؤ ضارةسـةر  

 .يانكردني هةَلةجبةو ئةو شوَينانةي ثَيويستيان بة ضارةسةر كردن هةية، ئةوة خاَلَيك
ثرسـيارَيكم هةيـة لـة وةزيــرة بـةِرَيزةكاني دارايـي، ئايـا ئــةو بـاج و رسـوم و طومرطيانـةي لــة          / خـاَلي دووةم 

كوردستاندا كؤ دةكرَيتـةوة دةضـَيتةوة بةغـدا، يـان بـة ئةنـدازةي ئـةوةل ميزانيـةي كوردسـتان سـااَلنة كـةم            
 .دةكةنةوة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ثرسيارةكان ثَيويسس وةاَلميان هةيـة لـة اليـةن وةزارةتـي دارايـي و ثسـثؤِراني وةزارةتـي        زؤر سوثاس، خؤي 
دارايي، من لةبةر ئةوة داوا لة كاك دَلشاد و كاك رةشيد دةكةم بَين لَيرة دابيشن لةسةر مةنةصة، بؤ ئةوةي 

ت وةاَلميــان بدةنــةوة، لــة راوةســتاندا رزطاريــان ببَيــت، لــةوَي دةبَيــت راوةســنت، لَيــرة دانيشــن بــة ئيســراحة 
فةرموون، ئةطةر كاك شَيخ بايز شتَيكي عمومي هةية لةسةر ئـةو ثرسـيار و موداخةالتانـة، بـا بيتـةرموَينت،      

 .دواتر لة ناحية فةنيةكان برادةران قسةي تيا بكةن
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
زؤر سوثاس، من شس عام باس دةكةم، ديارة باسي ناوضةكاني دةرةوةي هةرَيم دةكةن، ئةوانةي نةهاتؤتةوة 
سةر هةرَيم، بةِراسس ئَيمة لة ميزانيةي خؤماندا ثَيشي ئَيستاكة ثارةيةكي زؤرمان تةرخان كردووة بؤ ئةو 

عين زيــادة لـة الزم ميزانـةي حكومـةتي هــةرَيم    ناوضـانة، مـن نـاَلَيم بـة ئــةرقام، بـةاَلم بِرواتـان هـةبَيت يـة        
كةوتؤتة ذَير هينةوة، ئةوة ضووةتة ئـةو شـوَينانة، مةشـاريعةكان كراويشـةو ئاشكراشـة، بةنيسـبةت ئـةوةي        
خوتةو ميزانيةي تةشغيلي و ميزانية ئيعتيادي، بةِراسس ئةطـةر تـؤ تةماشـاي ميزانيـةو خوتـة بكـةيت لـة        

ةمة، بةاَلم ميزانيةي ئيعتيادي تةبيعةتي واية ثارةكةي دةبَيت زياد بَيـت،  عَيراقدا ثارةي ميزانيةي خوتة ك
ــب         ــةوَيت رةوات ــان نةت ــةوَيت، ي ــؤ بت ــتا ت ــب ئَيس ــةلةن رةوات ــة، مةس ــةمووي خةدةميي ــةكاني ه ــونكة ئيش ض

، ناكرَيـت، ئَيسـتا ثةرلـةمان    %22ي بودجةكةي بردووة، ئايا دةتوانيت بيكةيتـة لـة   %25موقةرةرة، ئةوة لة 
 %.12و % 52نَيت قةرارَيك دةربكات كؤتايي خةدةماتيان بَينَيت و بودجةكة دَيتة سةر دةتوا

بةنيسبةت باسي داهاتيان كرد، بةِراسس داهات بة ضةند مةراحيلَيك تَي ثةريوة، دوَينَيش باسم كرد، ئَيستا 
اهاتةكةمانـة، ئـةوانيش   داهات بة كتابَيكي رةمسي ناردوومانة بؤ بةغدا بـؤ وةزارةتـي ماليـة دةَلـَيني ئةمـة د     

تاكو ئَيستا وةاَلميان نةداوةتةوة، جا وةكو مةقاصات دةيرِبن لة تةمويلـةكاني ئَيمـة، يـاخود ضـؤن تةقصـيس      
تيش دةكةن، لةبـةر ئـةوة ئَيسـتا    0222و  0226و  0225و  0221دةكةن، ضونكة ئةوان داواي ساَلةكاني 

ئـةو داهاتانـة، لـة هـةموو حاَلـةتَيك داهـاتي حكومـةتي         وةزارةتي مالية خؤيان دةبَيت وةاَلممان بدةنةوة بـؤ 
هةرَيمي كوردستان بؤ ميزانيةي ئَيمة نيية، بةثَيي دةستوور دةبَيت بيطَيِرينةوةو بؤ ئةوةي جارَيكي تر بـة  
مةقاصة لَيمان برِبن، يان بة ثارةيةكي نةقد لة رَيطـاي بانقةكانـةوة تـةحويل بَيـت، سوثاسـتان دةكـةم ئـةوة        

 .َيزش لَيرةن وةاَلمي ثرسيارةكانتان دةدةنةوةو سوثاسهةردوو بةِر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك رةشيد
 :بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري/طاهر بةِرَيز رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ريعي ئيستيسـماري  هةندَي نوقـات هةيـة دةمـةوَيت تـةوزحيي بكـةم دةربـارةي نةفـةقاتي رةئسـمالي و مةشـا         

وابزامن لة بةغداش جيهةي نةفةقاتي رةئسمالي و ئيستيسماري فةرقي نيية، لة قـانوني موازةنـةش هـاتووة    
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نةفةقاتي يةعين قةصدي ئيستيسماريية، كة خوتةي ثَي دةَلَين، مةبلةغةكةشي كة هـاتووة نيسـبةكي باشـة    
لةطـةَل هـي موحافـةزات يـةك ترليـؤن و نـؤ       دةكات هاتووة % 12لة ميزانيةي هةرَيمي كوردستان نزيكي لة 

سةد و شةست و شةشة عةجزي ثةيدا بـووة، كـة تةقـدميي ثةرلـةماني كـردووة، سـَي سـةد و كةسـر فـةرقي          
هةية، يةعين بة زياترمان تةقديم كردووة، مةشاريعي بةردةوام ئةولةوياتي نةفةقاتي رةئسمالي مةشـاريعي  

ات بــووة، عةقــدمان لةطــةَل خــةَلك كــردووة مــةجبورة ئــةو بةردةوامــة، ئــةوةي حكومــةت داخيلــي ئيلتيزامــ
 .مةشاريعانة تةواو بكةن و مةشاريعي تازة دةست ثَي بكةين

ثرسياريان كرد طوتيـان مةبلـةغَيكي ئيحتيـات هـةبَيت، تـةبيعي مةبلـةغَيكي ئيحتيـات لـة زميـين وةزارةتـي           
شةش سـةدو شةسـتة لـة زميـين      ضوار سةدو حةفتاو هةشت هةزار( 121662)مالية هاتووة كة رةقمةكةي 

فةسلي حةوتةم مةسروفاتة، ئـةوة بـؤ ئيحتيـات و بـؤ هةنـدَيك شـتة كـة لـة بةرضـاو نـةبَيت، بـؤ وةزارةتـي             
دارايية، برادةرَيكي تر ثرسياري كرد باسي نةفةقاتي سةفةر و مةسروفاتي ئوخراي كرد، تةبعةن لة قانوني 

ر و ئييتـادي نـاوخؤ ماددةيةكـة، كـة تةنـةقوالتي نـةقلي       موازةنة سةفةر و ئييتادي دةرةوة ماددةيةكـة، سـةفة  
فةرمانبةر لة جَيطايةك بؤ جَيطايةكي تر ماددةيةكـة، لةبـةر ئـةوة لةوانةيـة دووبـارة بـَينت لـةو مةوزوعـة،         

بؤ مووضةية، ئةوة واقيعة كة بووية، مووضـةي فةرمانبـةران بؤيتـة    % 25باسيان كرد كة رَيذةيةكي زؤر لة 
ي هةمووشـتان دةزانـن دوَينـَيش روومنـان كـردةوة، كـة ئةمـة هـةمووي بـؤ حكومـةتي           ، تـةبع %25واقيع لـة  

سياسةتي حكومةتي مةركةزي هي سةدامة، كة خـةَلكي خؤمانيـان   % 25هةرَيمي كوردستان نيية، كة بويتة 
تـةرحيل كـردو لـة موجةمـةعاتي سـةكةني داينـا بــوون، مةعاشـَيكيان بـؤ بـري بـوو، ئَيسـتا ئـةو مةعاشــاتة             

بيدةيت و، يـان تـةقاعودة، يـان ئةوةيـة، جطـة لـة هةنـدَي هؤكـاري دي هةيـة كـة مةسـةلةن دوو             مةجبوري
ئيدارة بوون، لة مونافةسةي يةك ئةوانةيان تةعني كردووة، بةاَلم خـؤش بةختانـة ثشـس تةوحيـد بووينـة      

ن بتوانَيـت  سةرؤكي حكومةت و هةردوو وةزارةتي دارايي، داواش لة ئَيوة دةكةن، كة يارمةتي حكومةت بدة
ة كـةمي بكةينـةوة، كـة بتـوانني ميزانيـةكاني خؤمـان       %25لة رَيطةي قانوني ئـةو رَيـذة زؤرةي ميالكـة لـة     

ثَيويستيمان ثَيية لة فةسةلةكاني تر سةريف بكةين، بِرياري حكومةتيش دةرضووة لةو نزيكانة، كة ئةوانةي 
ةم بكةينةوة، ئـةوة دةسـتمان ثـَي كـردووة لـة      دوو مووضةيان هةية، ئةوانةي دةرماَلةيان هةية هةندَيكيان ك

دةستمان ثَي كردووة خؤش بةختانة جَي بةجَيي دةكةين و هةروةها هةندَي سةرفياتي ال بـةال هةيـة،    1/2
ئةوانةش تةعليماتي ثَي دةردةضَيت، مةسـةلةن زؤر جةريـدة و موجـةالت و كـؤنيترانس و كـة بامسـان كـرد،        

رين، تا بتوانني موعالةجةي ئةو عـةجزة بكـةين، زؤر بـرادةر دةَلـَين     ئةوانةي زةروري نيية، هةمووي رادةط
و  0225و  0221ئيهتيمــامَيكي زؤر حةقــة بــة عقــود و كارةبــا و ســوليتةي عــةقاري بــدرَيت، لــة ميزانيــة  

هيض مةبلةغَيك لة ميزانيةي عَيراق بؤ  0222مةبلةغَيك دةدرا لة عَيراق بؤ عقود، بةاَلم لة ساَلي  0226
ــة  ــود نيي ــةوت         عق ــي ن ــةر بريَيك ــراقني و لةس ــة عَي ــتة ئَيم ــتان راس ــةرَيمي كوردس ــةتي ه ــة حكوم ــة ل ، ئَيم

دانيشتووينة، بةس لة ئيـدارةي هـةولَير تـا ئـةو لةحزةيـة بـايي نـؤوةت مليـؤن دؤالر زيـاتر نـةوتي سـثي و            
َيمانيش ئـةو  طازوايل لة دةرةوةي عَيراقمان ئيسترياد كردووة، ئةوة بةس ئيدارةي هةولَير، لةوانةية هي سـل 
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مةبلةغة بَيت، كة مةجبور دةبني بَينني، كة مةشاريعي كارةبا كة دةستمان ثَي كردووة، تةبعةن ئةولةوياتي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستان بؤ كارةباية، ئَيستا مةشاريع بةس لة سنووري هةولَير نزيكي دوو سةد و ضـل  

ةبلةغـة كـة دةفـع كـراوةو ئَيسـتا لـة مةرحةلـةي        ي ئةو م%22مليؤن دؤالر زياتر هةية مةشاريعي كارةبا لة 
 .جَي بةجَي كردنة

سوليتةي عةقار، تةبيعي ئَيمة هيض ثارةمان نيية، كـة بتـوانني سـوليتةي عـةقار بـدةين، ئـةوة لـة حكومـةتي         
هةرَيمي كوردستان دةستيان بـة شـوقة و شـس وا كـردووة، كـة بيدةنـة ئةوانـةي موسـتةحةقن، بـةاَلم ئَيمـة           

دووة لة رَيطاي بةغدا، لة رَيطاي وةزارةتي ئيشغال و ئيسكاني بةغدا، كة لـةوَي مةبلـةغَيكي   موحاوةلةمان كر
لـَي ناكـةن، بـةاَلم حكومـةتي      يزؤريان هةية، سَي سةد مليارَيكيان هةية سااَلنة تـةدوير دةبـَينت، ئيسـتييتادة   

بـة قـةرز كـة حكومـةتي      هةرَيمي كوردستان ئيستيعدادي ساَلي خؤي كردووة، كة بـَين ئـةو ثارةمـان بـدةنيَ    
هةرَيم بداتة هاوواَلتي خؤي بة نةفسي شروتي خؤي و نةفسي زةوابت كة لة بةغدا هةية، هةتا ئَيستا هيض 
وةاَلمَيك نةبووةو حكومـةتيش ئيسـتيعدادي خـؤي ثيشـاندا كـة بيناتـان بـؤ دةطـرين و ئيجارتـان دةدةيـن و           

َيمي كوردسـتان بتوانَيـت ئيسـتيغاللي بكـات،     مةسارييتتان دةدةين، بـةس ئـةو قـةرزة بدةنـة حكومـةتي هـةر      
زرويف عَيراق ناتوانن ئيستيغالل بكةن، ئةو مةبلةغة ساَل بةساَل تةدوير دةبَيت، ئةوةش تا ئَيستا نـةكراوةو  
بةردةوامني لةطةَليان، نيسبةتي هةَلةجبـةو كـةركووك ئـةو مةبلةغـةي كـة هـاتووة مةشـاريعي ئيستيسـماري         

ؤر شــس هةَلةجبــةي لــةناوة، ئةطــةر بضــينة نــاو تةفاســيل لــة تةربيــة بَيــت لــة ئةطــةر بضــنة نــاو تةفســيلي ز
بةلةديات بَيت، لـة ئيعمـار بَيـت، لـة كارةبـا بَيـت شـس هةَلةجبـة زؤري تيايـة، يـةعين مةبلـةغَيكي بـاش بـؤ              

ا لة هةَلةجبة دةكرَيت، نيسبةتي كةركووك و ئةو مةنتيقانةي دابِراون ئةي ئةو مةسارييتانةي دةكرَينت ئَيست
شنطار هةتا خانةقني لةناحيةي ئةمين بطرة، لة مةدرةسة بطـرة، لـة مزطـةوت بطـرة، لـة ئاسـايش بطـرة، لـة         
ئيــدارةي مةحــةلي بطــرة، ئــةي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان نــةبَينت كــَي مةســرةيف دةكــات، هــةمووي لــة  

زارةتـي ماليـة زؤرة،   بودجةي حكومةتي هـةرَيمي كوردسـتان دةردةضـَيت، برادةرَيـك دةيطـوت كـة رَيـذةي وة       
 .لةبةر ئةوة رَيذةي وةزارةتي مالية لةبةر ئةو سةبةبانة، سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دَلشاد هيضت هةية ئيزافةي بكةيت، فةرموو

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اسس، مةسةلةي مةسرةيف عةقاري ئَيمة تةجروبةيةكمان هـةبوو لـة سـلَيماني دوو سـةدو     زؤري باس كرا بةِر
شةست مليار دينارمان تا ئَيستا داوة بة بيست و هةشت هةزار هاوواَلـي، خانوويـان ثـَي كـردووة، بـةاَلم ئـةو      

لـة ثـارةي نـةوت    دوو سةد و شةست مليارة لة هيض ميزانيةكي عَيراقدا بؤ ئَيمة نـةهاتووة، طرتوومانةتـةوة   
بةرامبةر بة خؤِراك لة ثارةي بودجة داومانة، بةاَلم بة تةريقةي ئَيستا مةسرةيف عةقاري كة ئَيمة كردمان، 
ئةطةر بكرَيتةوة شتَيكي زؤر باشـة، نـةك ميزانيـةي كوردسـتان، بـةَلكو ميزانيـةي عَيـراقيش بةشـي ناكـات،          
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وة بةِراسـس ئـةوة ثرؤذةيةكـة، نـة ئَيمـة دةتـوانني       ئَيمة لة ناحيـةكان و لـة قـةزاكانيش هةمانـة، لةبـةر ئـة      
بةردةوام بني، وةك ئيدارةي سلَيماني، نة حكومةتي هةرَيمي كوردستان دةتوانَيـت مةشـروعَيكي لـةو جـؤرة     
دروست بكات لة داهاتوويةكي نزيكدا، لةبةر ئةوة ويستم بَلَيم، بةِرَيزَيك باسي عةجزي كرد، دةَلَيت عـةجز  

ديية، منيش دةَلَيم عةجز زاهريةيةكي ئيعتياديية، بة مةرجَيك ئةو عةجزة بـؤ ثـرؤذةي   زاهريةيةكي ئيعتيا
وةبةرهَين بَيت، لة عالةمدا دةيكةن، ثـرؤذةي وةبـةرهَيين درَيذخايـةني ثـَي دةكـةن، ئـةو عةجزانـة لـةوةوة         

ــنج قــات      ــت ثَي ــنج ســاَل داهــامت دةوَي ــت، دواي ثَي ــت، دةَلَيــت ئةمســاَل بــا عــةجز بَي ، هــةروةها دروســت دةبَي
بةنيسبةت عَيراقيشةوة، وةكو حكومةت ئةطةر ثـرؤذةي نـةوتي درَيذخايـةن بكـات داهـاتي نـةوتي سـااَلنةي        
زياد دةكات، بةاَلم لة بريتـان نةضـَيت ئَيمـة حكومـةتي هـةرَيمني، بةشـَيكني لـة عَيـراق، سياسـةتي مـالي بـة            

بكـةين، سياسـةتي نةقـدي بـة دةسـس      دةسس ئةوانة، ئةو عةجزةي ئَيمـة هةمانـة نـة دةتـوانني ثـارة ضـاث       
عَيراقةوةية، نةدةتوانني ثارة ضاث بكةين، نة دةتوانني سةنةدات دةربكةين، نـة دةتـوانني قـةرز وةربطـرين     
بةبَي موافةقةتي مةركةز، حكومةتي عَيراق، لةبةر ئةوة دةستمان بةسرتاوة لةو ناحيانةوة، عةجز بة ئَيمـة  

 .نيية، زؤر سوثاس بة قورسي ثِر دةكرَيتةوةو وا ئاسان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاس بؤ ئةو شةرحانةو، منيش هةندَيك تَيطةيشتين خؤمتان بؤ عةرز دةكةم، ئةطـةر غةَلـةت بـووم،    
داواتان لَي دةكةم لة كاك دَلشاد و كاك رةشيد و كاك بايزيش بؤم راست بكةنةوة، ثـَيش هـةموو شـتَيك ئـةو     

باســم كــرد، بــة تةئكيــد خةلــةلَيكي تَيدايــة، خةلةلةكــة حكومــةت خــؤي دانــي    ميزانيــة دانــراوة، دوَينــَيش
داهاتةكان وةكو بة ديقـةتَيكي زؤر ديـار نييـة، نـة داهـاتي حكومـةتي فيـدراَل، نـة داهـاتي          / ثَيداناوة، يةكةم

 .حكومةتي هةرَيم
ةزارةتـي دارايـي و   دوو حكومةمتان هةبووة، ثَيش ضةند ساَل و مانطَيك، هةتا كة تةوحيـديش بـووة، و  / دوو

ئابووري تاكو ئَيستا دوو وةزارةتة، يةكَيكيان وةزارةتي دارايي و ئابووري، ئةويرتيشيان وةزارةتـي هـةرَيم بـؤ    
شـةفافيةت  / كاروباري دارايي و ئابووري، ئةوة يةكةم بودجةي يةكطرتووة، زياتر سـوودي لـةوة دايـة يةكـةم    

 .فافيةتةهةبَيت لَيرة، هاتين بؤ ئَيرة ئةو بودجةية شة
ــاَلي / دووةم ــؤ سـ ــةمَينَينت،      0221بـ ــةبووة نـ ــردوودا هـ ــة رابـ ــةو لـ ــتا هةيـ ــة ئَيسـ ــةي كـ ــةو كةموكوِريانـ ئـ

 .بةرنامةكامنان لةبةردةم ثةرلةمان و لةبةردةم خةَلكدا هةمووي ئاشكرا دةبَيت
دواخستين  بةشَيك لة موشكيلةكان خودي حكومةتي فيدراَلي بةغدا بووة، دوَينَيش ئاماذةمان ثَي كرد،/ سَي

بودجةكة لة اليةن حكومةتي فيدراَل، دوايَيش لة ثةرلةماندا، جا فةرق ئـةو ثَيشـنيارةي بودجـةي هـةرَيمي     
كوردستان لةطةَل ئةوةي لة بةغدا هاتووة فةرقَيكي زؤري هةية، كةميان كردؤتـةوةو دووبـارة هاتؤتـةوة بـؤ     

َيك ثرؤذة بووة، بة ئةكيـد كـةم كردنـةوةي    ئَيرة، هةموار كردني لةبةر رؤشنايي لةسةر ئةساسي ئةوة هةند
بودجــةي وةزارةتــةكان بــووة، برادةرَيــك ثرســيارَيكي كــرد كــة عــةجز ديــاري بكرَيــت بــة رةقــةم، ديــارة لــة   

ةكـة كـة بؤمـان    %12هينةكان نووسراوة ترليؤنَيك و هةشت سةد و قصورة، هةر تةرحي بكةيت لة ميزانية 
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كـــراو لـــة اليـــةن حكومةتـــةوة لَيـــي دةربهَينـــةو عةجزةكـــة  تـــةرخان كـــراوة، لةطـــةَل ميزانيـــةي ثَيشـــنيار
دةردةكةوَينت، ثَيويست بة هني ناكـات رةقمَيكـي حيسـابي زؤر ئاسـانة، زؤر زؤر ئاسـانة، برادةرَيـك ئامـاذةي        
بةوة كرد داهاتي حكومةتي فيدراَل لةسةر ئةساسي نرخي نةوت تةرخان كراوةو نرخةكـة زؤر زيـاد كـراوة،    

ة ئيحتياتي حكومةتي فيدراَل، دةبَيـت بـة ئيحتيـاتي حكومـةتي فيـدراَل، سـاَلي داهـاتوو        ئةو زيادةية دةضَيت
ميزانيةكة زياد دةكاتن، ثارةكة ميزانيةك دانرا داهـاتَيكي تـازةي هـةبوو حكومـةتي فيـدراَل، جطـة لـة زيـاد         

، ثارةكـة  بووني نرخي نةوت، هةنـدَي ميزانيـاتي موحافـةزات نـةيانتواني بـوو ثرؤذةكانيـان تـةرخان بكـةن        
زيـادي كـرد، ئـةو عـةجزةي ئَيمـةش       0222ماوة، بوو بة ضل و يةك مليار و قصور دؤالر، بؤية ميزانيـةي  

هةمانة لة هينة ثَينج مانطمـان مـاوة، ثاشـي ثَيـنج مانطةكـة ضـؤن عـيالج دةكـرَينت، ئةطـةر ئـةو وةفـرة لـة             
ا بكـةين، حةقيشـمانة داواي بكـةين،    دا زياد بوو، ميزانيةكي تةكميلي بؤ دةكرَيت، دةبَيـت داو 0222داهاتي 

يـة زيادةكـة دةتـوانني خبرَيتـة سـةر ميزانيـةي تةكميليةكـة، عةجزةكـةمان بـؤ حـةل           %12ئةو وةخس ئـةو  
يش بةرضاومان روون دةبَيت، بـةس مـن يـةك موالحـةزةم لةسـةر قسـةي وةزارةتـي        0221دةكاتن، بؤ ساَلي 

مــة بـة تَيطةيشـتين مــن لـة دةسـتووري هةميشــةيي     دارايـي و ئابووريـةوة هةيـة، ئــةويش ئةوةيـة داهـاتي ئيَ     
عَيراقدا غـةيري طـومرط حـةقي خؤمانـة لـة بـاج، حـةقي خؤمانـة لـة رسـومات، ئةوانـة ئةطـةر حكومـةتي              
ــَيني نــةخَير حــةقتان نييــة، ئــةوة داخيلــي ســةاَلحياتي خؤمانــة،      بةغــداش داوا بكــاتن، حــةقي خؤمانــة بَل

بؤ حكومةتي فيدراَل، غةيري طومرط، ئةويش ئةوةيـة ئةطـةر   بةتايبةتي لة سةاَلحيةتي حةسري نةهاتووة 
داخيليشي بكةن لَيمان كةم دةكةنةوة، لةبةر ئةوة من داواكارم لةوةدا شـةِرَيكي باشـي بـؤ بكـةين، حوجـةتي      
ــة         ــةت ل ــي حكوم ــةر ض ــةين، ئةط ــؤ بك ــي ب ــةِرَيكي باش ــوانني ش ــتمانة، دةت ــةر دةس ــةو لةب ــتوورميان هةي دةس

هاتي هةرَيم رةضاو بكات، بةاَلم بة هةمان نيسبة، بةهةمان رَيذة ميزانيةكـةي كـةم   بِرطةيةكدا بؤي هةية دا
ناكاتةوة، فةرزم كرد ئَيمة داهامتان ضةند مليارَيك بوو غةيري طومرط، ئةو ضةند مليارة بة هةمان نيسبة 

ة، نيسـبةتَيكي  كةم نابَيتةوة، رةضاو دةكرَينت تـؤ ميزانيةكـةي بـؤ دةبـةيت دةَلَييـت داهـاتي زؤرة، يـان كةمـ        
كةمرت لةوةي كة هاتووة كةمي دةكاتـةوة، ئـةو موالحةزةيـةي لةسـةر هةَلةجبـة، هةَلةجبـة خؤشةويسـتة الي        
هةموومان و كةسيش باوةِر ناكةم ئةو خؤشةويستيةي بؤ هةَلةجبة لة ئةنـدامَيك بـؤ ئةنـدامَيكي تـر فـةرق      

َيك فـةرق بكـات، ئةطـةر خـؤي بـة نيشـتمان       بكات، لة وةزيرَيك بؤ وةزيرَيك فةرق بكات، لة حزبَيك بؤ حزب
ــؤ        ــةمان، ب ــةباتي طةلةك ــؤ خ ــةمان، ب ــةل و نةتةوةك ــذووي ط ــؤ مَي ــةبَيت ب ــزي ه ــةر رَي ــت، ئةط ثــةروةر بزانَي
شةهيداني، بؤ ذياني ئةو ناوضانة، تةنيا هةَلةجبةش نا، هةموو ناوضةكاني تري كوردستان، ئةطةر داواي لـة  

مووضةي خؤشت بؤي دابنَييت، مةجالي ئـةوةي نييـة كـة يـةكَيك      بكةيت% 15بكةيت، يان لة % 1، يان 5%
بَلَي بةَلَي، يةكَيكيش بَلَيي نةخَير، بةاَلم ئةوةية ض دةكرَينت ض ثَيويستة بكرَيت، بؤيـة لـةم مةوزوعـةدا مـن     
دَلنيــام لــةوةي حكومــةتي هــةرَيميش، ثةرلــةمانيش ضــيان لــة دةســت بــَينت دةيكــةن، ئةطــةر كــةموكوِريش    

ــَيكي زؤري     هــةبَينت بة ــةَلكي هةَلةجبــةو ئةوانــة، بةش ــةو خ ــاي ئَيم ــؤ وةف ــةك ب ــَيكي زؤري دةطةِرَيتــةوة، ن ش
دةطةِرَيتــةوة بــؤ وةزعــي ناكؤكيةكــةي بةســةر هةَلةجبــةدا هــاتووة، لــة ســااَلني شــةِري نــاوخؤ ئــةو ناوضــةية  
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ة باشن بؤ ئـةوةي  كةوتبووة ذَير مةنتيقةيةكة نةدةكرا خزمةتطوزارييةكان بطةنة ئةوَي، ئَيستاش ئةو قسان
دا زياتر ئيهتيمام بدةين، نةك بـة تـةنها هةَلةجبـة، بـةَلكو هـةموو ئـةو       0221رةضاوي ئةوة بكةين لة ساَلي 

ناوضــانةي كــة كيميــا بــاران كــراون و وَيــران كــراون و تــاكو ئَيســتا، خــاتوو ســارة ئةنــدام ثةرلــةمان خــةَلكي  
َلنيام لةالي ئَيوةشةوة كاك ئارَيز دةَلَيت شَيخ وةسان لة بري ناوضةي قةاَلدزَيية دةَلَي قةاَلدزَي لة بري مةكة، د

مةكة مةسـةلةن، خـةَلكي طـةرميان دةَلـَين ئـةنيتال لـة بـري مةكـة، هـةموو ئـةو ناوضـانة ئَيمـة قـةرزاريانني،              
ضةنديشيان بؤ بكرَينت هَيشتا كةمةو حكومةتيش زؤر شس كردووة، بةاَلم دةبَيت زياتريش بكرَينت، ئَيسـتا  

ةكـةي كـةم بكةينـةوة، دةبَيـت يـان لـة مةعاشـات كـةم بكةينـةوة، يـان           %5َينج مانطة مـاوة، ئةطـةر لـة    ئةو ث
ثرؤذةكان رابطرين لة هةموو شوَينةكاندا، ئةوةش رةنطة ئاسـان نـةبَينت، لةطـةَل ئةوةشـدا ئةطـةر حكومـةت       

دابنَيت بؤ هةَلةجبة، حةقـة  ئيحتياتَيكي هةبَيت، ياخود ئيمكانياتَيكي هةبَيت، دةتوانَيت ميزانيةكي تايبةت 
ئةجنومـةني   لةمان لةبةر ضاو بطرن و بيطةيـةنت ئةو تةوصيةي ثةرلةمان، ئةو داواكاريانةي ئةنداماني ثةر

وةزيراني حكومةت، بَلَين ئةنداماني ثةرلةمان هةر هةموويان بة ثةرؤشن بؤ هةَلةجبـةو ناوضـةكاني تـر، ض    
ةك لــة ميزانيــةدا رةضــاو بكــرَينت، كــة بــؤ ثرؤذةيــةك، بــؤ    ئيمكــان هةيــة، ض فورســةتَيك بــَينت بــِرة ثارةيــ  

خزمةتطوزارييــةك خزمــةت كردنــي خــةَلكي هةَلةجبــةو كةســوكاري قوربانيــاني هةَلةجبــةو ناوضــةكاني تــر   
 .بكرَينت، من ثَيم باشة، كاك حمةمةد ئةطةر شتَيكي زؤر طرنطت نيية، تةنيا تةعليقة، فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .رؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سة

ئةوةي كاك رةشيد باسي كرد لةسةر ئةو بِرة ثارةي بؤ نةوت و سووتةمةني حكومةت سةريف دةكات، ئايا بؤ 
هاوواَلتي دةبَيت، مةسةلةن ئَيستا لة هةولَير بةرميلي نةوت بة سي و شةش هةزار دينارة، ئـةوةي كـةوا بـة    

كةركووك و لة مووسَل بة ثَينج سةد دينـارة، هـي بـايع    بايع دةييترؤشن، بتلَيك غاز بة سَي هةزار دينارة، لة 
ئةوةي كـة حكومـةت دةيـدات، ئـيرت ئـةوةي كـة لـة دةرةوة دَيـت، هـي ئَيرانـة، هـي توركيايـة ئـةوة لـة بـازاِر                
تيجارية ليرتي بة هةزار و ئةوةندةية، ئايا ئَيوة بؤ كَي دةكِرن، هةر بـؤ حكومـةتي دةكـِرن، ئـةوة يـةك ثـَيم       

 .اد بكرَيتخؤش بوو ئةوة زي
ئةوةي بةِرَيزت ئةو دوو سةد و هةشتا مليار دينار بؤ عةقارات، من ثَيشـنيارَيك دةكـةم مـادام دةَلَيـت ئَيسـتا      
ناكرَيت، من ثَيم واية هةر دةبَيت بكرَيت، ضونكة دةَلَين هةرَيمي كوردستان دةبَيت تايبةمتةندي هةبَيت لة 

بةغـدا ئـةم مةعاشـاتة نييـة، لـة كاتَيكـدا ئـةم مةسـةلةي          بةغدا نيية، ضـؤن دةبَيـت لَيـرة هـةبَيت، ئـةي لـة      
ئةمنيية هةر ماَلَيك دوو سَي ثؤليسي تَيداية، من قةناعةمت نيية هـةرطيز ئةوةنـدةي ئَيـرة مـةعاش خـؤِري      
هةبَيت لةطـةَل ئـةو بـارة ناهـةموارةي ئـةمين كـة لـةوَي هةيـة، مـن ثَيشـنياري ئـةوة دةكـةم جـةنابتان ئـةو               

بؤتان با لة صندوقدا بَينت، دووبارةي بكةن، نةضَيتةوةو كةس نةزانَي، ئةوة ثـَيم باشـة   ثارةيةي كة دَيتةوة 
رةضاو بكرَيت، ئةوة ببَيتة سندوقَيك، حكومةت دةعمَيكي تري بكات، بةردةوامي دروست بكات لةو حاَلةتة، 

 .سوثاستان دةكةم
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك بارزان

 :هلل نصراهللبةِرَيز بارزان عبدا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ئيجحافةي كة بة مةنتيق دةكرَيت، خؤي بودجـة وةك كـاك دَلشـاديش ئيشـارةتي ثَيـدا لةسـةر ئةساسـي        
كةرتةكان كة بـؤي ديـاري دةكرَيـت، لـة مـاددةي      / دووةم, مةنتيقةي جوطرايف/ دوو بنةما دياري دةكرا، يةك

كراوة، كـة بـةطوَيرةي ئـةو ماددةيـة بودجـةي تةمنيـةي موحافـةزات و        ، دةستووري عَيراقدا تةعديلَيك يسَي
ئيقليم دانراوة، لة زميين ثارَيزطاي سلَيماني سـةدو شةسـت مليـار دينـاري بـةر كـةوتووة، دوو تةعـديلي تيـا         
كراوة، دةَلَيت ئةو مةنتيقانةي كة بةزؤري زةرةرمةندن بةطوَيرةي مةحروميات، ئةطةر وةزارةتـي تـةختيت   

كــرد مةنتيقةيــةك بَلَيــت لــةو بودجــةي مةجليســي موحافــةزة تــةعويز بكرَيتــةوة، بــؤ هةَلةجبــةي  ئيجحــايف
شةهيد ثَينج مليار و شتَيك دانراوة، بةطوَيرةي ذمارةي دانيشتوان بَلَين ثةجنا هـةزار كةسـي تيـا نيشـتةجَي     

و دوو تةعديلـة كـة لـة    بووة، ئةمة ئيجحافَيكي زؤر طةورةية، ثةيِرةوي ئـةو دوو بنةمايـةيان نـةكردووة، ئـة    
 .قانوني موازةنة كراوة بةِراسس، ئةمة يةك

جةنابت باسي ئرياداتت كرد، كـة ئَيمـة بؤمـان هةيـة طـومرط لـة زميـين ئيختيصاصـاتي موشـتةرةكةو          / دوو
بـؤ هـةرَيمي   % 12ئةمانة، بَي لةطومرط بةَلَي ئةواني تـر، ئَيمـة بـة طـوَيرةي قـانوني موازةنـةي عَيـراق لـة         

ياري كراوة، بةطوَيرةي ئةو قانونةش هةموو ئرياداتَيك لة زميين موازةنةي فيدراَليداية، يـةعين  كوردستان د
 .ةكة بؤ ئَيمة دابني كراوة، زؤر سوثاس%12هةر بةطوَيرةي ئةو ياساية ئَيمة مولزةمني، كة لة 

 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ط كة دةَلَيت ئريادةكـةي فيدراَلييـة، لَيـرةش    بةشةكةي كة عيالقةي بةمنةوة هةية وةاَلمت دةدةمةوة، طومر
ةكة كةمي دةكةنةوة، بةاَلم واريداتي تر كة هي هةرَيمة ثَيي دةزانن، مةلةسةن %12وةريبطرين لةميزانيةي 

ــؤي        ــؤ خ ــةرَيم ب ــةن، ه ــديرَيك دةك ــةم ناكةنــةوة، تةق ــنج مليارةكــة ك ــة، ثَي ــداتت هةي ــنج مليــار واري ــؤ ثَي ت
ردندا مومكينة مليارَيك كةم بكةنةوة، لةبةر ئةوةي تؤ واريداتت هةية، بـةاَلم  واريداتَيكي هةية لة رةضاو ك

ةكـة كـةم دةكرَيتـةوة بؤمـان، ئةطـةر      %12طومرط تؤمار دةكرَينت بـؤ حيسـابي فيـدراَل لـة الي خؤمشـان لـة       
 .وةاَلمت هةبَينت، كاك دَلشاد فةرموو

 :وةزارةتي دارايي و ئابووري بريكاري/عثمان بةِرَيز دَلشاد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة قانوني موازةنةي عَيراقدا لَييـان تَيـك ضـوو بـوو،      0226و  0225و  0221دوَينَيش بامسان كرد ساَلي 
ــاَلي       ــةاَلم س ــدراَل، ب ــةتي في ــة حكوم ــت ب ــيتَيك دةدرَي ــيوويانة كةش ــةس نووس ــة   0222ب ــانوني موازةن ــة ق ل

اقليم كوردستان تقديرا  اليراداتها املتوقعة خدالل سدنة    يقدم)ثابةنديان كردووين بةم ماددةيةوة، كة دةَلَيت 
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من كافة املصادر وتقيد كافة ايراداته  0226و  0225و  0221وكشف بااليرادات املتحققة للسنوات  0222
 .، هيضي تر نيية(اىل حساب املوازنة الفيدرالية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة هةرَيم كراوة، دذي دةستووريشـة بةِراسـس، يـةعين لةطـةَل      ئةوة هةَلةيةكي طةورةية، غةدرَيكي طةورةشة

دةستووريش ناطوجنَينت، هةَلةيةكي طةورةية حةقي ئةوةمشان هةية رةتـي بكةينـةوة، حـةقي ئـةوةي هةيـة      
 .ئَيمة ثَييان بَلَيني ئةوة غةدرَيكي طةورةية لة هةرَيم كراوة، بةثَيي دةستوور غةيري طومرط داخيلي نابَيت

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةَلَيت سوَلتاتي حةسري ئيتيحادي، ئةويش دةَلَيت ( 112)لة دةستووردا باسي طومرطيش نةكراوة، ماددةي 
 .هةرضي ئرياداتي لة سوَلتاتي حةسري ئيتيحادي هةية هي ئَيمةية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شَيخ بايز وةزيري هةرَيمكاك 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووريي/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةتي سووتةمةنيةوة ديـارة بـاس دةكرَيـت، مـن دةمـةوَيت تـةوزحيَيك بـدةم، ئـةو سـووتةمةنيةي كـة           
ةوزيعي دةكةين، هـةمووي مةدعومـة، مةدعومـة بـة ثارةيـةكي      ئَيستا ئَيمة لة هةولَير و سلَيماني و دهؤك ت

ــةو      ــونكة ئ ــتان، ض ــةرَيمي كوردس ــة دةرةوةي ه ــة دةرةوةي واَلت، ل ــاَل هَيناومانــة ل ــة ئةمس يــةكجار زؤر، ئَيم
سووتةمةنيةي كة ئَيسـتا لـة مةسـيتاي بَيجيـةوة، ئـةوةي كـة طةيشـتؤتة دةسـت ئَيمـة زؤر زؤر كةمـة بةشـي            

ةموومان لة دةرةوة هَيناوة، بةهةمان نرخ داومانـة بـة هـاوواَلتي و دوو جاريشـمان     هيضي نةكردووة، ئَيمة ه
تــةوزيع كــردووة، هــةردوو جارةكــةش دةتــوامن بَلــَيم دة بــة قــةدةر ئــةو ثارةيــةي كــة ئَيســتا ثَيــي دةدةينــة   

سـي  ةكـة دةكرَيـت، با  %12هاوواَلتي مةدعومة، مةوزوعَيكي تر هةية حةز دةكةم باس بكةم، دائيمةن باسـي  
ةية بةو شَيوةية نيية كة دةطاتـة  %12ئةوةش دةكرَيت ئَيمة ئةوةي سيادي و حاكمي لَي تةرح دةكرَيت، ئةو 

دا 0226هاتووة، لة ساَلي % 11لة  0225بؤ ئَيمة هاتووة، لة ساَلي % 11دا لة 0221دةسس ئَيمة، لة ساَلي 
 .ن دةكةمدَيت بؤ ئَيمة، سوثاستا% 10لة  0222طةيشتووة، لة ساَلي % 1لة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كوَيستان خان

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، يةعين لةبةر ضي ئةمة، يةك هيين %1و %11و % 10بووة لة % 12من ئةو ثرسيارةم لةال هني بوو بؤ لة 
ةشــيد باســي ئــةوةي كــرد كــة زؤري ئــةو تريشــم هةيــة هــةر حــةز دةكــةم تــةوزحيَيكي لةســةر بــدةم، كــاك ر
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تةعينانة ثَيش راثةِرين كراو دةسس رذَيم و ئةوانة بوونة، بةاَلم هةموومان زؤر باش دةزانني ئـةو تةعينـة   
دواي راثةِرين كراوة، لة ثَيشي راثةِرين بة سةدان خـةرجيي كوليـة تـةعني نـةبوون، مـن بـؤ خـؤم خـةرجيي         

 .ةعني بووم، سوثاست 1110لة ساَلي  1111كوليةم ساَلي 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم فةرموو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئةوةي تَي طةيشتم لة وةاَلمي حكومةت، ئةوةي لـة بِرطـةي دوو مـاددةي يةكـةمي ياسـاي بودجـةدا       
م نةفـةقاتي تةشـغيلي واتـا مووضـةو خةرجيـةكاني      هاتووة، سةبارةت بة نةفةقاتي تةشغيلي من وا تَيطةيشت

خةدةمات و لةطةَل خةرجيةكاني حكومةت، بةاَلم حكومةت واي روون كردةوة كة ئةوة هةمووي بؤ مووضة 
ةكـة بةِراسـس ثـَيم وايـة موبالغـةي تَيدايـة       %25تةرخان كراوة، ئةطةر بـؤ بودجـة تـةرخان كـراوة ئـةوة لـة       

َيكي بدةينةوة هةر ترليؤنَيك بكات مليؤن مليؤن دينار، يـةعين ئةطـةر   مةبلةغةكةش يةكجار زؤرة، ئةطةر ل
يةك مليؤن فةرمانبةرمان هةبَيت دةكاتة يـةك ترليـؤن، مـن ثـَيم وايـة ئـةوة ثَيـنج ترليـؤن و  ثَيـنج سـةد           

 .مليارة، يةعين زياتر لةوة نازامن ئةوة ضية ثَيم خؤشة ئةوة روون بكرَيتةوة، سوثاس
 :مةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجنو

 .كاك ئاخري جةمال فةرموو
 
 

 :بةِرَيز اخر مجال انور
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مـن ئـةو ثرسـيارة لـة بــةِرَيز وةزيـري دارايـي و بـةِرَيزان بةِرَيوةبـةري طشــس و وةكيلـي وةزيـر دةكـةم، ئايــا            
لــةوةي % 12 واريــداتي عَيــراق بــة زةريبــةو هــةموو واريداتةكــة دَيتــة نــاو خةزَينــةي عَيــراق، ئَيمــةش لــة   

لة هةموو واريداتي عَيراق وةردةطرين، ئةطةر وا بَيت ئةمة ماناي واية شتَيكة، % 12وةردةطرين، يةعين لة 
ئةطةر واش نةبَيت شتَيكي ترة، مةوزوعَيكي تريش هةيـة زؤر باسـي مةعاشـةكان دةكـةين، بةِراسـس ئَيسـتا       

تةقديري مةعاش وةرطرتين ئـةو خةَلكـةش    ذياني هةموو خةَلكي كوردستان لةسةر مةعاشة، يةعين دةبَيت
بكةين، ماَل هةية سَي كةس و ضوار كةسي مةعاش وةردةطرَيت، وا دةزانن لَيرة كـة باسـي مـةعاش دةكرَيـت     
ثارة نييةو، بةثَيضةوانةوة مةعاش ثارةي راستةوخؤية دةضَيتةوة ناو طريفاني خةَلكةكةو، بؤ ئةوةي ئـةمِرؤ  

 .، سوثاسخةَلكةكة لةو طرانية ثَيي بذيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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هــةر بــؤ ئاطــاداري كــاك ئــاخري، ئَيمــة ئيجازةمــان داوةتــة كــاك رةشــيد و كــاك دَلشــاد، بــةاَلم ثرســيار نابَيــت   
تةوجيهي ئةوان بكةيت، ثرسيار دةبَيت تةوجيهي وةزير بكةيت، بؤ برادةرامنة بؤ داهاتوو، ثرسيار دائيمةن 

تايبةمتةندي كارةكة، ئَيمـة ئيجازةمـان داوةتـة وان لـة جيـاتي وةزيـر قسـة         تةوجيهي وةزير دةكرَينت، بةاَلم
 .بكةن، كاك رةشيد ئةطةر وةاَلمي ئةوانة بدةيتةوة

 :بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووريي/ طاهر بةِرَيز رشيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، تةبعةن نةفةقاتي سيادي تةحديد دةكرَيـت لـة   دةربارةي ثرسياري خوشكة سؤزان دةَلَينت نةفةقاتي سيادي
الي وان لة مةبلةغي ئيجمالي تةرح دةكرَيت، ئةوةي ماوة دةبَيتة دوو بةش، بةشـَيك ثَيـي دةَلـَين نةفـةقاتي     
حاكيمةية كة حيصةي كوردستاني تياية، ئةو ثارانـةش ديسـان لـة نةفـةقاتي حاكيمـة تةسـليمي حكومـةتي        

َلكو لة بةغداية، نةفةقاتي حةج لة وةزارةتي ئـةوقايف بةغدايـة، هـي دةرمـان     هةرَيمي كوردستان ناكرَيت، بة
لة وةزارةتي تةندروسس بةغداية، هي زراعة لة وةزارةتي زراعةية، هـي كارةبـا لـة وةزارةتـي كارةبايـة، ئـةو       

ية نةفـةقاتي حاكيمةيـة لـة بةغدايـة، بـةثَيي دةسـتوور       %12نةفةقاتةي كة حيصةي هةرَيمي كوردستان لة 
حكومةتي هةرَيم بؤي نيية هيض ئيتييتاقَيكي دوةلي بكات، ئةطةر بضَيت ئيتيتاقَيكي كارةبـاش بكـات، دةبَيـت    
وةزيرَيكي ئَيمة وةزيري مةركةز بَيت بضَيت ئيتييتاقي بكـات، ئـةو ثارانـةي كـة لـة بةغـداوة هـةتا بيتاقـةي         

ةن، ئةوةي نةطةيشت ثارةكـةمان لـة   مةوادي غيزائي، كة حيصةمان لةوَيية ئةوانة دةكِرن و دةيهَينن و دةيب
كؤتايي ساَل ساقيت دةبَينت، كة ئةوةي دةمَينَيت كة شـَيخ بـايز باسـي كـرد سـاَل بـة سـاَل فـةرق دةبـَينت لـة           

ــةو 10% ــةو %11ي ــةو        %1ي ــةعين مووض ــة، ي ــةي جاريي ــدي ميزاني ــغيلي قةص ــةقاتي تةش ــةعين نةف ــة، ي ي
ة، ئةوانة هـةمووي لـة نةفـةقاتي هـي تةشـغيلية،      فةسةلةكاني دي، سلعةيةو خةدةماتةو صيانةيةو موجودات

واريداتي نةوتة، باقيةكةي تر % 11و %13كاك ئاخري باسي كرد تةبيعي حكومةتي عَيراق راستة رَيذةي لة 
زةريبةيــةو مينحةيــةو ئةوانــةي لــة عَيراقــدا كــؤ دةبَيتــةوةو دةضــَيتة ميزانيــةي عــام بــةثَيي ئــيش و كــار    

ئــةوة داهــاتي ئَيمةيــةو، داهــاتي ئَيمــةش لــة زميــين ئــةو مةبلةغةيــة كــة   تةقــديري ميزانيــة دةكــةن دةَلــَين
حيسابي دةكةن، دوَينَيش بامسان كرد مانطانانة داهاتي خؤمان جةداولي تةفسيلي لة مةسروفات و ئرياداتـي  
خؤمان ثَيي دةَلَين ميزاني موِراجةعة بؤيان رةوان دةكةين، ئةطةر تةمويلي مانطي هةشت ناكـةن، تـةمويلي   

 .انطي حةوت رةوان دةكةن، سوثاستان دةكةمم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك فرسةتيش ثرسيارَيكي هةية لة وةزيري دارايي و ئابووري فةرموو
 :بةِرَيز فرست امحد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لييـة، مـةوزوعي نةفـةقاتي    سوثاس، من موداخةلةيةكم هةيةو تةحةفوزَيكم هةية لةسةر قسةي وةزيري ما
حاكيمة، وةكو دةَلَيي نةفةقاتي حاكيمة بةطوَيرةي دةستوور تـابعي حكومـةتي ئيتيحادييـة، مـن تةحـةفوزم      
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لةسةر ئةو قسةية هةيـة، مـةوزوعي صـناعةو زراعـة عـةدا وةرقـةي بيتاقـةي تـةمويلي، راسـتة، مـةوزوعي           
ــة، دوو     ــري نيي ــةاَلحياتي حةس ــين س ــة زمي ــناعةو زراع ــتوو/ ص ــةَل   دةس ــاق لةط ــاتوانني ئيتييت ــة ن ريةن ئَيم

دةوَلةتَيك بكةين، بةس نةكو ئةوة مةمنوعة لةسةر ئَيمة ئيتييتـاق لةطـةَل شـةريكةيةكي ئةجنـةبي بكـةين،      
بــؤ حكومــةتي ئيتيحــادي بَيــت ثــارةي دةعمــي دةرمــان و زراعــةت لــة ئَيمــة، لــةو وةختــيش ثرســيارَيكم لــة  

ي ئةوةم كرد عةجةبةن موقابيلي ئةو نةفةقاتي حاكيمـةي  وةزيري تةندروسس كرد لة كاك جةمال ثرسيار
وةزارةتي تةندروسس شتَيك بؤ ئَيمة دَيـنت، طـوتي نايـةتن، بـة مةعلوماتيشـم خـةَلكَيكي ئَيمـة لـة دهـؤك و          
ــدا       ــة وةختَيك ــِري ل ــان دةك ــةوادي زراعيي ــان م ــة، ي ــَل خــةدةماتي زراعيي ــوونة مووس ــار دةض ــةولَير زؤر ج ه

وةريدةطرت، بةناوي ئةوةي حكومةتي ئيتيحادي دةعمي كشـتوكاَل و تةندروسـس   جووتياري مووسَل بةالش 
ــبةي          ــة، بةنيس ــةقاتي حاكم ــو نةف ــةهاتووة، وةك ــتَيكي وا ن ــةن ش ــتوور تةبع ــة دةس ــن ل ــي م ــة رةئ ــات، ب دةك
تةندروسـس و زراعــة تــابعي حكومــةتي ئيتيحادييــة، ئةطــةر بَيتــو موقاولَيــك لَيــرة، يــان قاضاغضــيةك لَيــرة  

دةرمان و شس كشتوكاَل لـة دةرةوة بَينـَينت، بـؤ ئَيمـة وةك حكومـةت نـاتوانني ئـةو شـتانة بَيـنني،          بتوانَيت 
راستة لةطةَل ئيتييتاقياتي ئَيمة، لةطـةَل حكومـةتي ئةجنـةبي مـةفروزة بـة موافةقـةي حكومـةتي فيـدراَلي         

تي ئةجنةبي ئيتييتاق بكةين بَيت، ئةوة راستة مةبدةئَيكي دةستووريية، بةاَلم ئَيمة دةتوانني لةطةَل شةريكا
 .بةبَي موافةقةي حكومةتي ئيتيحادي، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم واية زؤر موناقةشة كرا، ئةطةر شتَيكي وا تايبةت نةبَينت داوا دةكةم ماددةكة، ئةطةر ليذنةي دارايـي ض  

 .ووقسةيةكي نةبَينت دوايي دةخيةمة دةنطدانةوة، قسةيةكتان هةية فةرم
 
 

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئةو خوشـك و بـرا بةِرَيزانـة زؤر بـريو بؤضـوون و ثَيشـنيازي ضـاك و بةسـووديان ثَيشـكةش كـرد،           
بةشــَيك لةوانــة لــة راثؤرتةكــةي ئَيمــة هــاتووة، مــن تكــا دةكــةم لــة ئاينــدةدا ئــةو ليذنانــةي كــة كــار دةكــةن 

اداضوومنان هةبَيت بؤ ئةو بريو بؤضوونانة، هةوَل بدةين ليذنةكان كارا بكةين، بةشَيك لةو ثَيشنيازانة بةدو
بكرَيت بة راثؤرت و بدرَيت بة ليذنةي دارايي و ئابووري، بؤ ئةوةي بتوانَيت لة كةناَلـةكاني خؤيـةوة، هـةر    

كومةتي هةرَيمي كوردستاندا بكـةين، بـؤ   ليذنةيةكيش لة كةناَلةكاني خؤييةوة كار بؤ ئةوة بكةين لةطةَل ح
 .ئةوةي بةشَيك لةو كَيشة ئابووري و كؤمةاَليةتيانة ضارةسةر بكةين، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ماددةية خبوَينةوة كاك شَيروان، بؤ ئـةوةي بيخةمـة دةنطدانـةوة، يـةعين ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي و        

 .تييتاقتان كردووةليذنةي دارايي بة يةكةوة ئي
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 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بة ماددةي يةكةم ئةمة ثَيشنيارةكامنانة، ثَيشنيار دةكـةين كـة لـة مـاددةي يةكـةم بِرطةيـةك زيـاد        
 بكرَيت، بؤ خةرجيـةكاني ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان، بـةم شـَيوةيةي خـوارةوة كـة دةبَيتـة بِرطـةي          

ضـل و سـَي مليـار و هةشـت سـةدو حـةفتا مليـؤن دينـار بـؤ خةرجيـةكاني ئةجنومـةني نيشـتمانيي             )سَييةم 
كوردستان، ئةوةي كة تَيبيين دةكرَيت بـة زيـاد كردنـي ئـةو بـِرة ثارةيـة لـة بِرطـة سـَي لـة حكومةتـةوة بـؤ             

ثَينج سـةد و هةشـت مليـار و    ثةرلةمان، بِرطة دوو طؤِرانكاري بةسةردا دَيت بِرةكةي دةكاتة ثَينج تريلؤن و 
 .دوو سةدو هةشتاو حةوت مليؤن دينار، لةطةَل رَيزماندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ثَيشنيارة خؤي دةبواية لة ئةساسةوة تَييدا بَينت، لةبةر ئـةوة ماددةكـة لةطـةَل ثَيشـنيارةكة هـةردووكي      

ؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز       دةخةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ ز      
 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مليؤن دينار، تةنها ( 111121222222)لة طوذمةي  0222داهاتي بودجةي سالَ ي دارايي : ماددةي دووةم
 .شتاو يةك مليارو سةدو حةفتاو هةشت مليؤن دينار دةخةَلمَيندرَيسةدو هة

 
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةردوو ليذنة ثَيشنيار دةكةين بِرطةيةك لة ماددة دوو زياد بكرَيت، واتـا ئةسـَلي مـاددة ببَيتـة بِرطـة يـةك،       
 :بة عةرةبيةكةي بِرطةي دووةمي بةم شَيوةيةي خوارةوة بَيت

مدن امجدالي نفقدات املوازندة الفدراليدة        0222تقدر ايرادات  موازنة حكومة اقليم كوردستان للسدنة املاليدة   )
(. مخسة ترليون و تسدعمائة واثندان ومثدانون مليدارا  وثالمثائدة وسدتة ومخسدون مليدون ديندار         (5110356)

 :كورديةكةشي بةم شَيوةية
تَيكـِراي خةرجيـةكاني بودجـةي     0222مي كوردسـتان بـؤ سـاَلي دارايـي     داهاتي بودجةي حكومـةتي هـةريَ  )

بة ثَينج ترليؤن و نؤ سةدو هةشتاو دوو مليار سـَي سـةدو ثـةجناو شـةش مليـؤن      ( 5110356)فيدراَلي بة 
 .دةخةَلمَيندرَي

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك شَيروان تؤزَيك شةرحي بكةن
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
بةنيســبةت مــاددة دوو تةبعــةن ئــةو فةقــةرةي تَيــدا نــةبوو بةِراســس، ثــاش ئــةوةي كــة لةطــةَل نوَينــةراني    
حكومةت و ليذنةي مالي دانيشتني، ئةو ماددةية تازة دامانِرَيشتةوة، بةم شَيوةية دةبَيـت، واتـا مـاددةي دوو    

 .بة كوردي و عةرةبيةكة، نةك دةبَيتة بِرطةيةكي زيادجَيطةكةي ئةو ماددة دةيطرَيتةوة كة خوَيندمةوة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وةزارةتي دارايي موتةفيقة لةطةَل ليذنةي ياسايي و دارايي، كاك رةشيد فةرموو
 :طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري بةِرَيوةبةري/ طاهر بةِرَيز رشيد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يقني لةســةر ئــةو ثَيشــنيارة، كــة داهــاتي حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان لــة ئيجمــالي  تــةبيعي ئَيمــة موتــةف

 .دينار( 5110356)نةفةقاتي موازةنةي عَيراق، كة 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس قسةي هةية لةسةر ئةو ماددةية، فةرموو كاك بارزان
 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراللة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
م ئريادات سةر بة موازةنةي فيدراَليية، من ئةو ماددةي بة زيادة دةزامن و ثَيشنيار دةكةم ئـةو ماددةيـة   مادا

 .ئةسَلةن البربَيت، ئةطةر سةر بة موازةنةي فيدراَلي بَيت، ثَيويست ناكات ئَيمة بة ياسا دةريبكةين
هـةرَيم مـولزةم كـراوة كةشـيتي      وةك تةوزحيَيك لة ماددة بيسس قانوني موازةنـةي عَيـراق، حكومـةتي   / دوو

 ئريادات بكات، من ثرسيار لة ليذنةي ياسايي دةكةم، ئايا ياسا بة ئةسةري رةجعي كاري ثَي دةكرَيت؟
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةبَيـت تَيـدا بـَينت، ئـةو ماددةيـة حةمتييـة دةبَيـت        / بةنيسبةت ئةو ماددةية من وةاَلمي دةدةمةوة، يةكـةم 
ئةويرتيش خؤمان رةخنةمان طرت، دوَييَن بامسان كرد طومتان هةَلةيةك بووة، ئَيمة رةخنـة   لَيكيان بكرَينت،

لةو بِريارة دةطـرين، كـة بـة ئةسـةري رةجعـي بـووة، جطـة لـةوةش بـة تـةنيا دةبوايـة طـومرطي سـنوورةكان              
و رةخنةيةمان بطرَيتةوة، ئةوة لَيرة باج و رسوميش دةطرَيتةوة، بةثَيي دةستوور حةقي هةرَيم خؤيةتي، ئة

 .طرت نازامن ضؤن عيالج دةكرَيت، كاك عومسان فةرموو
 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مليـؤن  ( 000000111121) 0222ماددةي دوو زؤر زةرورة، ضونكة بؤ بةرضـاو روونـي بودجـةي سـاَلي     

اشة، بةاَلم ثرسيار لَيـرة لـة جـةنابي وةزيـري     دةخةَلمَيندرَي، ئةو تةمخينة بؤ بةرضاو رووني شتَيكي زؤر ب
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هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري دةكةم ئةوةية كة وادةزامن بؤ زياتر بةرضاو روونيمان جَيي خؤيةتي، 
يــةعين بةاليـةني كةمــةوة، ضـونكة بةِراســس ئـةوة يةكــةمني جـارة بودجــة دَيتــة      0226كـة داهــاتي سـاَلي   

دجــةي هــةرَيم مةســةلةن وةزارةت، وةزارةت، يــةعين داهــاتي وةزارةتــةكان       ثةرلــةمان، ســاَلي رابــردوو بو  
مان ضةند بووة، 0226خبوَيندرَيتةوة، بؤ ئةوةي زياتر ئةنداماني ثةرلةمان بةرضاو روون بن، داهاتي ساَلي 

مـان هةيـة،   %10كـة ئـةو تةمخينـةي كـراوة لـة       0222بـووة، سـاَلي   % 1كة لة كاتَيكدا ئةوةي بةغدامان لة 
 بةرضاو روونيةكمان دةبَيت، داهامتان زيادي كردووة، يان كةمي كردووة لة ضـاو ثـار، لـة كاتَيكـدا لـة      يةعين

 .مشان هةية ئةمساَل، زؤر سوثاس10%
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش لة جياتي كاك شَيخ وةاَلمت دةدةمةوة، بةو ئيعتيبارةي خـؤم وةزيـري ماليـة بوومـة، شارةزاشـم لـة       
ة، ناكرَيت دواجار شتَيكي تَي خبرَيت، ئةوة يةك، 0222ئةوةلةن لةو قانونةدا قانوني ميزانيةي هينةكاندا، 

دةكرَيت رؤذَيك وةزيري دارايي و ئابووري بانط بكةين، بؤ ثرسيار و ئةوانة لة زميـين ئةوانـةش داواي لَيـي    
تـا مـانطي ثَينجيشـي     0226 بكةين ثَيشرت كة شتَيكمان بداتَي، جطة لةوةش تةفسـيلَيكمان بـداتَي، بودجـةي   

دوو وةزارةت بووة، دوو ميزانيـةش بـووة، تـا كؤتـايي سـاَليش هـةروا رؤيشـتووين لةسـةر هينةكانـدا، لةبـةر           
ئةوةي دوو حكومةت هةبووة، دوو وةزارةتي مالية هةبووة تا كؤتايي ساَليش، ئينجا لةبةر ئـةوة لَيـرة جَيـي    

 .نابَيتةوة، بةداخةوة، كاك سةعةددين فةرموو
 
 
 

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت باسي ئةوةت كرد طوتت لة هيض قانونَيكدا نـةهاتووة، كـة تةفاسـيل لـة قـانون هاتبَيـت، يـةعين كـة         
قانونةكة دَيت تةفاسيل هاتبَيت، ئةطـةر تةماشـاي موازةنـةي عَيراقـي بكـةين دائيمـةن لـة ثـاش ئـةوةي كـة           

ــةددي ئ ــة        س ــاوة، ك ــزايف هَين ــاتي ئي ــَي ئيختيصاص ــاوة، دواي ــةقاتي هَين ــَي نةف ــاوة، دواي ــةوةلي هَين ــي ئ ريادات
حسب ما يبني يف جدول )ئيختيصاصاتي ئيزايف باسي كةركووك و باسي هةَلةجبة دةكرَيت، لة ئريادات دةَلَيت 

 .ئةوة نوقتةيةك( امللحق بهذا القانون -أ
لـة دةسـتووري   ( 126)كاك دَلشـاديش دوَيـيَن باسـي كـرد لـة مـاددةي       باسي ئةوة دةكات كة / نوقتةي دووةم

، كة عائيدات بطةِرَيتةوة (ومراقبة وختصيص االحتادية)عَيراقي، ئةطةر ئةو هةيئة عولياية هةبواية، دةَلَيت 
ئةو هةيئةية، ئةوها بةو شكلةي ناكرَينت، باسي ئةوةشي كرد دةَلَيت لة سةاَلحياتي حةسـري بـةس طـومرط    

وة، شس خةدةمي تر نةهاتووة لة سـةاَلحياتي سـوَلتاتي ئيتيحـادي بـةس تـةنيا باسـي طـومرط دةكـاتن،         هاتو
 .باسي شس تر ناكات و لةطةَل رَيزمدا
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دَلشاد وةاَلمي بدةنةوة

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت كاك سةعدةدينةوة باسـي ئـةوةي كـرد، كـة دةَلَيـت لـة ئـريادات ئـةوة نووسـراوة بـةثَيي خشـتةي            
هاوبةش، ئَيمة لة دوَينَيوة ئاطادارمان كردنةوة طومتان ضةند جارَيك تاكة داهاتَيك، تاكة سةرضاوةي داهـاتي  

ت هـني دةكرَيـت، ئـةوةش دةسـةاَلتي     حكومةتي هةرَيمي كوردستان، ئةو ثارةيةي كة لة عَيراقدا بؤمان دةها
ئَيمة نيية، ئيقتيصادي ئَيمة ئَيستا ضؤتة قورطي حكومـةتي عَيراقيـةوة، هـةر مانطَيـك مووضـةمان نـةداتَي       
هيض داهاتَيكمان نيية، با كورديةكةي بَلَيني ئةوة واقيعة، تةعةدودي داهامتان نيية، بَلَيم ئـةوة زةريبةيـة و   

َيكي ترمان نيية، ئةوة كربيت و ئةوة نةوت و ئَيمة تاكة سةرضاوةي داهات طومرط و مةشاريع بوو، هيض شت
لة مةمجوعي نةفةقةي عَيراق وةردةطرين دواي دةركردني نةفةقاتي سيادي و حاكمي، لةبةر ئةوة % 12لة 

ئـةو   ض جدوةلَيكت ثَي بَلَيم، كة شتَيك يةك ماددة تةحليلي ناوَيت عادةتـةن، دةَلـَيني داهـاتي ئَيمـة ئةوةيـة،     
ناَلَيت داناني موازةنة، بةَلَي ( ختصيص الواريدات)هةيئةي موِراقةبةش جةنابت وازيح بوو لةالت، كة دةَلَيت 

ــةوة        ــةر ئ ــتووين، لةب ــدات نةِرؤيش ــةر واري ــة لةس ــتاش ئَيم ــا ئَيس ــدات ت ــةس واري ــيص، ب ــة و تةخص موِراقةب
مـان لـَي   %12عَيراق ضـةند بـووة لـة    ثَيويستمان بةو ماددةية نةبووة لةسةر نةفةقات رؤيشتووين، خةرجي 

 .وةرطرتووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تارق فةرموو
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يةك دوو ئةندام ثةرلـةمان باسـي ئـةوةيان كـرد، كـة بـؤ يةكـةم جـارة ياسـاي بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان             

، نةخَير ضةندةها جاري تر موناقةشة كراوةو لةناو هـؤَلي ثةرلـةمان دانيشـتين تايبـةتي     موناقةشة دةكرَيت
 .بؤ دانراوة، هةر طومت بيزانن بؤ روون كردنةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاك تارق، مةقصةديان ئةوة بوو ثاشي رووخاني رذَيم بؤ يةكـةم جـارة لـة ثةرلـةمان دةكرَيـت، ئَيمـة وةكـو        

ــيَن ــاَلي    دوَي ــة س ــرد ل ــَي ك ــان ث ــاك    1111و 1113و  1110ئاماذةم ــةرموو ك ــراوة، ف ــة ك ــة موناقةش ميزان
 .شيًَخةَلاَل

 :بةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو بةِرَيزانة باس لةوةي دةكةن، كة داهاتي كوردستان تـةنها طومرطـة ئـةوةي لـة عَيـراق وةردةطريَيـت، مـن        
رم هةية لة جةنابيان، ئةو وةزارةتانةي وةكو صناعة، وةكو كارةبا، وةكو تةندروسس، عةدل، زةريبةي ثرسيا

عةقار بؤ كوَي دةضَيت، زةريبةي دةخل بؤ كوَي دةضَيت، كة ثارةي خةياَلي لَي وةردةطريَيت، ئةو مةوادانـةي  
شَيتــةوة فـةالحان، ئـةوة كَيـوة     وةزارةتي زراعة وةريدةطرَيت لـة حكومـةتي عَيـراق بـة هـةمان ثـارة دةييترؤ      

دةضَيت، بؤ دةست نيشان ناكرَيت، يةعين ئَيستا بِرؤ ببينة ئةو ترةكتةرو دةِراسـة ئةطـةر وةربطريَيـت، هـةتا     
موبيدات بةثارة دةفرؤشنة فةالحان، ئةو طازوايل و نةوتـةي باسـي دةكـةن بـة ثـارة ئةوةنـدة ثارةمـان داوة،        

ئـةو ثارةيـة ضـي لـَي دَيـت، ئـةوة نابَيتـة ئـريادات بـؤ حكومـةت، زؤر           هةمووي بة ثـارة دةفرؤشـَيتةوة، ئـةي    
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عادل فةرموو

 :بةِرَيز عادل حممد امني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةمان ثرسياري كاك شَيخم هةبوو، حةز دةكةم وةاَلممان بدةنةوة، ئةو داهاتة بؤ كوَي دةِروات، سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 .بةِراسس ثرسيارةكة بة جَييية، وةاَلميان بدةنةوة فةرموون
 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/عثمان دَلشاد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤ ة هةمووي دةضَيت ب0222ئَيمة باسي داهامتان كرد، داهات بةثَيي ئةو قانونةي كة ئَيستا موازةنةي ساَلي 

بةغدا بة موتَلةقي باسي هيض شتَيكي تري نةكردووة، لةبةر ئةوة دةبَيت هةمووي بة جدوةل مانطانـة ثَيـي   
ــَين حيســابي داخــراو، دةضــَيتة حيســابي داخــراو لــة وةزارةتــي ماليــة، حيســابي داخــراو مانــاي ئةوةيــة     دةَل

مانطانـة ئاطـاداري حكومـةتى فيـدراَل      دةتوانيت ثارةي تيا دانَييت، بةاَلم ناتوانيت ثـارةي لـَي وةربطريَيتـةوة،   
دةكرَيت، دةَلَيني داهامتان ئةوةندةية، يان لَيمان دةبِرن لة تةمويلةكة، يان دةَلَين ثارةكةمان بؤ بنَيرن، ئةمة 
كورديةكةيةتي، لةبةر ئةوة هةر جؤرة داهاتَيك بَيت، مةسةلةي ئةو نةوت و  طازةي كة باس دةكرَيـت، ئـةو   

ك نــةوت لــة تاجيطســتان و لــة دوةلــي قــةوقازةوة بــة دوو ســةدو ثــازدة هــةزار دينــار نــةوت و طــازة بــةرميلَي
دةكِرَيت، دةفرؤشَيتةوة بة هاوواَلتيان بة سي و ثَينج هةزار دينار، ئةو مؤليدانةي كة هةمووي ئيش دةكات 

تريادي بة سيعري مةدعوم دةياندرَيَس، ليرتَيك طاز هةشـت سـةد و ثـةجنا دينـارة لةسـةر حكومـةت كـة ئيسـ        
دةكةين، دةيدرَيتةوة بة سَي سةد و شةست دينار بة خاوةن مؤليدة، لَيي دةربكة فةرقةكةي هةمووي دةبَيت 

 .بة دةعم، حكومةت زةرةري كردووة، نةك داهات، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خؤ ئةوة موناقةشاتي البةاليية، ثرسيارَيك هةبوو وةاَلم درايةوة، كاك كةرخي فةرموو
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 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من يةك ثرسيارم هةية بةِراسس، ئةويش ئَيمة باسي ئةو شتانة دةكةين، ئةو داهاتانة كـة لـة بةغـدا دَيـنت،     
ةكةيةو، ئةو شتانةي لَي كةم دةكرَيتةوةو بةشَيكي لـَي دَيتـةوة، باشـة ثَيشـي رووخـاني رذَيـم،       %12ئَيستا لة 

ايا ئةو هةموو ثارةية لة كوَي دةهات، ئةو هةموو مةعاشانة دةدرا، يةعين ثَيشرتيش ئـةو مةعاشـانة دةدرا،   ئ
ديارة داهاتَيك هةبووة، ئةطةر ئةو داهاتة ئَيستا بؤمان كةشف نـةكرَيت، بةِراسـس زةمحةتـة ئـةو مةوزوعـة      

 .حةل ببَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةشاريعَيك نةبوو حكومةت جَي بةجَيي بكات، ئيال مةشاريعي زؤر كةم، مةعاشاتيش ثَيشي رووخاني رذَيم 
ي ميزانيةي ئَيستا، ثرؤذةكاني تريش دوَييَن باسم كـرد كـة   %5يةكجار زؤر كةم بوو، يةعين نةيدة كردة لة 

لة داهـاتي   مان هةبوو%13بوو لة  116دةكرا، ئاوةِرؤ، تةندروسس، كشتوكاَل، هةمووي لة رَيطاي بةرنامةي 
لة رَيطاي نةتةوة يةكطرتووةكانةوة بة هاوكاري ئَيمـة تـةنيا ئةوةنـدة بـوو ثرؤذةكامنـان بـؤ        116بةرنامةي 

ــؤ       ــا ب ــتيةكانيان دةهَين ــتوكاَل ثَيداويس ــس، كش ــارةواني، تةندروس ــةتطوزاري، ش ــةكاني خزم ــردن، وةزارةت دةب
ةكـةي دةزانـي لةطـةَل    %13نيسـبةكةي لـة   ئةجنومةني وةزيران، ئةجنومةني وةزيران تاوتؤي لةسـةر دةكـرد   

يوئني رَيكخراوي يوئَين لة بةغداوة دةهاتن لةطةَل ئةو دادةنيشتني رَيك دةكةوتني و كةم و زيادمان دةكرد، 
ي لة %(12ي تا %12)موناقةلةمان دةكرد لةو ثرؤذةية بؤ ئةو ثرؤذةية، ئةو ثرؤذانةي كة ئةجنام دراون لة 

انيش لة كوَي ثَيك هاتبوون لة داهاتي طـومرطي جؤرواجـؤر، بـاجي دةرامـةت،     بووة، مةعاشاتةك 116رَيطاي 
هةندَيك مةسائيل وةكو ضـيمةنتؤ و تاسـلوجةو ئةوانـة داهـاتي هـةبوو، ئـةويش مـةعاش كـة دةسـتمان ثـَي           

ي مـانط تـةواو دةبـوو، رؤذانـة داهـات دةهـات       (05)دةكرد بيدةين لـة يـةكي مانطـةوة دةسـتمان ثـَي دةكـرد       
ان دةدا، يان نيو وةزارةمتان دةدا، ئةوا دةِرؤيشت، بةاَلم ئَيستاكة وةزع يةكجار فةرقي هةية، كـاك  وةزارةتَيكم

 .ئارَيز قسةيةكت هةبوو فةرموو
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
َي لـة ئــةجنامي  زؤر جـاري وا هةيـة ئَيمــة نـاوي خؤمـان نانووســني، ئـةو كاتـة ثرســيارمان نييـة، بـةاَلم دوايــ        

طيتتوطؤ ميسال دَيتة ثَيش، لةبةر ئةوة من داواكارم لة جةنابتان رَيطةمان بدةن دواي نـاو نووسـينيش نـاوي    
 .خؤمان بنووسني و موناقةشة بكةين، ئةوة يةك

بةِراستيةكةي وةاَلمةكةي كاك دَلشاد، يان من تَي نةطةيشتم، يان طوَيم لَي نـةبوو، ثرسـيارَيكة روون و   / دوو
شكراية، كاك عادل و كاك شـَيخةَلاَل دةَلـَين داهاتـةكاني تـر، يـةعين ئَيسـتا بامسـان كـرد تـةنها طومرطـةكان           ئا

بؤيـان هةيـة عَيراقـي ثـَي ئاطـادار بكرَيتـةوة، بـاجي دةرامـةت و بـاجي عـةقار و بـاجي خانووبـةرةو ســةدان             
هـةرَيمي كوردسـتان، وةكـو     داهامتان هةية، يةكَيك لـة اليةنـة باشـةكاني موصـادةقة كـردن لةسـةر بودجـةي       
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خؤشت باست كرد شةفافيةتة بةرضـاو روونييـة، بةِراسـس مـن بةرضـاو روونـي نـابينم لـةو مةسـةلةية، بـة           
وةاَلمــةكاني ئــةو برادةرانــة دَلــم ئــاو ناخواتــةوة، لةبــةر ئــةوة داواكــارم ئــةو مةســةلةية روونــرت بكرَيتــةوة،   

يني دؤالرة ضــي لــَي دَيــت، بــؤ ئــةو كوردســتانة ســةرف  داهاتــةكان زؤر زؤرن بــة مــةاليني دؤالرة، ئــةو مــةال 
 .دةكرَيت، رةوانةي دةرَي ناكرَيت، باشة با بيزانني ضؤن سةرف دةكرَيت، لةطةَل رَيزمدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شَيخ بايز قسةت هةية فةرموو

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس داهات مةعلومة، ئَيستا لةمـةودوا ئَيـوةي ثةرلـةماني بـةِرَيز فـةرموون تةماشـاي داهاتـةكان بكـةن،         
بزانن ئةو مةاليينانـةي كـة ئَيسـتاكة ئَيـوة باسـي دةكـةن ضـةندي مـاوة، ئـةو طومرطـةي كـة ئَيـوة جـةنابت              

يري مالية، ئةو طومرطةي بَلَيم لة وةخـس منـدا وةردةطـريا    وةزيري مالية بووي و منيش ثاش تؤ بوومة وةز
ي ئـةو طومرطـة وةرناطريَيـت، هـةمووي بـة رسـومات دةِروات، زؤريشـم ثـَي خؤشـة ليذنةيــةكي          %0ئَيسـتا لـة   

 .ثةرلةماني تةشريف بيتةرموون بَين تةماشاي داهاتةكان بكةن، سوثاس
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كة لة جةنابتةوة هات، من ثشتطرييت لَي دةكةم، ليذنـةي دارايـي و ئـابووري لـة     زؤر سوثاس، مادام ثَيشنيارة
 .ثةرلةمان سةرداني بكاتن، بؤ ئةوةي ئةو راستية بزانَينت، كاك شَيردَل نوقتةي نيزامت هةية فةرموو

 
 
 

 :بةِرَيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

طوتي ئَيمة راثؤرتَيكمان نووسيووة، دةمانةوَيت بيخوَينينةوة، ئةو كاتـة   دوَييَن ضةندين جار جةنابي وةزير
ثرسيارةكانتان كةمرت دةبَيتةوة، رَيتان نةدا، مومكني بـوو خبوَينـدرا بوايـة زؤر شـس كـةمرت دةكـردةوة، زؤر       

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مـةوة، داواي نـةكرد و ثَيـي نـةوتن كـة راثؤرمتـان       نوقتةي نيزام نيية، بةاَلم دةبواية وةاَلمةكـةي دوَيـيَن بدة  
هةية، ئةطةرنا ثَيي طوتباين سةرةتاي قسةكامنان راثؤتةكة دةخوَيندرايةوة، ئَيسـتاش مـةمنوني دةبـني ئـةو     
راثؤرتةمان بداتَي كؤثي دةكةين و دةدةينة ئةنداماني ثةرلةمان و سوودي لَي وةردةطرن، مبانداتَي سوثاسـي  

تانةي تَيدايـة، ئَيمـة دوايـَي ضـاثي دةكـةين و لـة ثؤسـتةكانتان دايـدةنَيني، كـاك هيـوا           دةكةين، ئةو تةفسيال
 .ئاخري كةس قسةي دةكةيت فةرموو
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 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة دةست خؤشيان لَي دةكةين بؤ ئةو روون كردنةوانةي دةيكةن، ئَيمة لة رووي ئةوة نيية كـة طومامنـان   
ية، بةَلكو بؤ ئةوةي زياتر رؤشنرت و بةرضاوتر، وةكو ثةرلةمانتارَيك كاتَيك ثرسيارمان لَي دةكةن داهاتي هة

هةرَيمي كوردستان ضةند هةية، عةيبدارييةكـة نـةزانني، خـاَلَيكي تـر لةِراسـتيدا بـة شـةفافانة باسـي بكـةم          
ي مووضة خـؤري دةكرَيـت، مووضـة    ئةويش ئةوةية خةريكة لةو ثةرلةمانةوة لة كوردستان بةشَيوةيةك باس

خؤر لة كوردستاندا هةست بة زةليلي بكات، لةكاتَيكدا وا نيية بـا سـةرحيرت بـني لـة يـةك، بـا ئَيمـة ثرسـيار         
بكةين لة حزبةكان، بةتايبةتي ثرسيار بكةين لة هةردوو حزبي دةسـةاَلتدار، كاتَيـك ئَيـوة ئـةو تةزةخومـة      

تــان كــردووة، كاديرةكــاني ئَيوةيــة، ئــةو كةســانةن كــة ئَيــوة لــة  لةســةر بودجــةي هــةرَيمي كوردســتاندا زياد
مونافةسةي حزبيـدا مووضـةيان دةدةنـَي، بـا لـةم ثةرلةمانـة قـةرارَيك بـدةين، ميزانيـةي حزبـةكان ديـاري            
بكرَيت، يةكطرتوو ميزانيةكةي ديار بَيت، ثارتي ميزانيةكةي ديار بَيت، يةكَيس ميزانيةكةي ديـار بَيـت لـة    

ة تةوةســوع بــدةن، بةِراســس ئــةم هــةمووي بارةطــا، ئــةم هــةموو كةســة لةطــةَل رَيزمــدا، ئَيمــة    رووي ئــةوةو
طلةييمان لة مووضة خؤري موفتةخؤر هةية، مووضة خؤرَيك هةية كة ئيش ناكـات، بؤضـي ثةرلـةمان هـةر     

نـة بـةردةمي   بطلمَينَيت، با بة سةراحةت بَلَيني ثارتي و يةكَيس و حزبةكاني تر بَينة سـةر ئـةم شاشـةية بيَ   
ئةم ثةرلةمانة، ئةم هةموو مةَلبةند و بارةطا، ئةم هـةموو كـاديرةي ئَيـوة لـة بارةطـاي حزبـي دةوام دةكـات،        
بةاَلم بة ثلةي مودير عام و فالن و فالن، لةبةر ئةوة بةِراسس ئَيمة مووضة خؤرةكان طلةييمان لـَي دةكـةن،   

ام ثةرلةمان و وةزيرَيك نابَيت، لةبةر ئـةوة تكـام وايـة    دةَلَيت كاكة سةد مووضة خؤري ئَيمة بة قةدةر ئةند
ــر      بــة شــةفايف داوا بكــةين لــة ئةجنومــةني بــااَلي ثارتــة سياســيةكان بَينــة ئــةم ثةرلةمانــةوة بياخنةينــة ذَي

 .ثرسيارةوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يــاري بكرَيــت، حةقــة هــةر  قســةيةكي بةجَييــة بودجــةي حزبــةكان ديــاري بكرَيــت، داهــاتي حزبــةكانيش د  
حزبَيك داهاتةكاني ضي هةية، ئَيمة لَيـرة بيـزانني، خـؤي ئـةو دانيشـتنة وةكـو كـاك هيـوا باسـي كـرد، ئـةو            
سوودةي هةية، كة ئَيمة دةمانـةوَيت ئيشـوكارةكاني حكومـةت و ثةرلـةمان و هـةموو دامودةزطاكـان شـةفاف        

شـــةفافيةتة، بؤيـــة هـــةموو جـــار وتوومانـــة  بـــَينت، ئَيـــرة ســـةرةتاي شـــةفافيةتة، طـــةورةترين مةركـــةزي  
دانيشــتنةكاني ثةرلــةمان كراوةيــة، هــةر كــام تةلــةفزيؤن ثةخشــي دةكــات و راديؤيــة هــني و ئةوانــة، بــةاَلم  
بةداخـــةوة زؤر جـــار نايـــةن، زؤر جـــار ثـــرؤذة ياســـايةكي زؤر طـــرنط هةيـــة راســـتةوخؤ نـــةقلي ناكـــةن،   

نةقلي دةكةن، ئةو موناقةشة تونـدو تَيـرةي كـة دةكرَيـت      رؤذنامةكانيش تةنيا بةدواي سلبياتدا دةطةِرَين و
لَيرة، دةليلي دميوكراتيةت و شةفافيةتة لَيرة، دةليلي ئةوةيـة كـة ثةرلـةمان بـة ئيشـي خـؤي هةَلدةسـتَينت،        
بةداخةوة بة تةواوةتي رةنطي نةداوةتةوة لة ميدياكاندا، ئومَيـد دةكـةم لـة ئاينـدةدا هـةم ئَيمـة كارةكامنـان        

نت، هـةميش ميـديا زيـاتر طرنطـي بـةو بـوارة بـداتن، مـن سوثاسيشـيان دةكـةم تةبعـةن ئةوانـةي             شةفاف بَي
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فيعلــةن موهتــةم بووينــة بــة كارةكــاني ثةرلــةمان، داوا لــة ليذنــةي ياســايي دةكــةم ثَيشــنيارة هاوبةشــةكةي  
 .خبوَينَيتةوة، بؤ ئةوةي بيخةمة دةنطدانةوة

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

تَيكــِراي خةرجيــةكاني بودجــةي  0222داهـاتي بودجــةي حكومــةتي هـةرَيمي كوردســتان بــؤ ســاَلي دارايـي    
ثَيـنج ترليـؤن و نـؤ سـةدو هةشـتاو دوو مليـار سـَي سـةدو ثـةجناو شـةش مليـؤن            ( 5110356)فيدراَلي بة 

 .دةخةَلمَيندرَي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مدن امجدالي نفقدات املوازندة الفدراليدة        0222تقدر ايرادات  موازنة حكومة اقلديم كوردسدتان للسدنة املاليدة     

 .مخسة ترليون و تسعمائة واثنان ومثانون مليارا  وثالمثائة وستة ومخسون مليون دينار(5110356)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر   كَي لةطةَل ئةو ثَيشنيارةية دةسس بةرز بكاتة
 .سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتـــي دارايـــي هـــةرَيمي كوردســـتاني عَيـــراق ثـــارةي حيســـاباتي وةزارةتـــةكان و        : مـــاددةي ســـَييةم 
 .ايةتيةكان بةثَيي داهاتي دارايي دةطرَيتة ئةستؤبةِرَيوةبةر

 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي لةطةَل دةقي ياسايةكةين، هيض موالحةزةمان نيية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بنيـان لةسـةر نييـة، ئةطـةر كةسـَيك تَيبـيين لةسـةر        ئةو ماددةية ليذنةي ياسايي و ليذنـةي دارايـي هـيض تيَ   
 .نةبَينت دةخيةمة دةنطدانةوة، كةس تَيبيين هةية كاك عةبدولِرةمحان فةرموو

 :رضا امحد عبدالرمحن بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ينيان ئَيمة شتَيكمان ئاماذة ثَي كـرد، ئـةو ثرؤذانـةي كـة وةزارةتـةكان بـؤ ثرؤذةكـاني خزمـةتطوزاري تـةمخ         
كردووة، جياوازييةك هةية لةطةَل ئةوة وةزارةتي دارايي دياري كـردووة، حـةقلَيكيش هةيـة دةَلَيـت بِريـاري      
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نيهائي، ئةوة ثةرلةمان تةصديقي دةكات، بِرياري نيهائي لةسةر كةرتَيك ئابووري رَيك دةخاتةوة، مةسةلةن 
لةطةَل ثةرلةمان كرد كة زياتر دةعمـي كـةرتي    كةرتي كشتوكاَلة، فةرقةكان جياوازييان هةية، ئَيمة قسةمان

كشتوكاَلي كرد، وةزارةتي كشتوكاَل بؤ بووذاندنةوةي ئابووري هـةرَيم، يـان بـة راثـؤرت بيـدةين بـة ليذنـةي        
 .دارايي و قسةي لَي دةكرَيت، ئَيستا ضؤنة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
حكومةت دةبَيـت ئـةوةي بـداتن، زؤر لـةو قسـانةي كـة كـرا         ئةوة سياسةتي مالي دةكرَينت، يةعين بةرنامةي

بةجَينة، دةبَيت بةرنامةي حكومةت كة سااَلنة تةقديم دةكـرَينت بـاس بكـرَينت و طرنطـي ثـَي بـدرَينت، زؤر       
لةو قسانةي كة كرا وةكو تةوصية، ئَيمة موالحةزةمتان نووسيووة لة الي خؤمان لة كؤتاييدا كـة دةنطـي بـؤ    

انيش دةخوَينني، كة دةخيةينة بـةردةم حكومـةت لةبـةر رؤشـنايي ئـةو موناقةشـانة، ئـةو        دةدةين تةوصيةك
تةوصياتانة رةضاو بكاتن، لةبةر ئةو موداخةالتانةي كة كراوة طرنطي دان بة كةرتي تايبةت، طرنطي دان بة 

وايَي بؤتان هةَلةجبةو ناوضةكاني تر و شةفافيةت حازر كردني لة بودجة لةوةخس خؤيدا ئةوانة هةمووي د
دةخوَينينةوة، ماددةي سَي دةخةمة دةنطدانةوة، كة ليذنةي ياسـايي و دارايـي هـيض تَيبينيـان لةسـةر نييـة،       
كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة     

 .زؤرينةي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي ضوارةم
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق بـؤي هةيـة طوَيزانـةوة لـةناو بودجـةي      : ماددةي ضوارةم

 .تايبةت بة ئةجنومةن بكات
 
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .العراق اجراء مناقلة ضمن امليزانية اخلاصة للمجلس –لكوردستان  لرئيس اجمللس الوطين: املادة الرابعة
 .ئَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي لةطةَل دةقي ماددةكةين و هيض موالحةزةمان نيية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةس ئيعتريازي هةية لةسةر ئةو دةسةاَلتةي كة بؤ من دانراوة تا ئةو ضةند مانطةي، كاك هيوا فةرموو

 :ِرَيز هيوا صابر امحدبة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

رَيزمان هةية بؤ جةنابت هةموو سةاَلحيةتَيكت هـةبَيت، بـةاَلم باشـرت وايـة بَلـَيني سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان،        
 .زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مجهوري بةغدا، ئةو بـة  كاك هيوا يةكَيك ئيمزا دةكات، خؤ هةرسَيكيان ئيمزا ناكةن، خؤ نةبؤتة ريئاسةتي 

دةستوور واية، بِريارةكة دةسةاَلت موناقةلة شس وا نيية، نة سةرفة، نة شتَيكة، هةر يـةكَيك ئيمـزا دةكـات،    
 .قانونةن دةبَيت وا بَينت، كاك حةمة رةشيد قسةي هةية

 :بةِرَيز رشيد كريم رشيد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يشتمانيي كوردسـتاني عَيـراق بـؤي هةيـة طوَيزانـةوة لـةناو بودجـةي        لَيرة كة دةَلَيت سةرؤكي ئةجنومةني ن
تايبةت بة ئةجنومةن بكات، من لَيرة مةبةستم خاَلَيكة، ئايا بـة تـةنها ئـةو بودجةيـةي كـة بـؤ ئةجنومـةني        

 .نيشتمانيي كوردستانة، يان بودجةي طشتيية، ئةمة يةك
وَيزانةوة، يان كةم كردنةوة لـة تـةواوي بودجـةي    ئايا بؤضي ثةرلةمان سةاَلحيةتي ئةوةي نةبَيت بؤ ط/ دوو

 .طشتيدا، يان موناقةلة لة بةيين وةزارةتةكان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاكة ئةوةلةن ئةو دةسةاَلتة هي سةرؤكي ثةرلةمان بؤ بودجـةي ثةرلـةمان خـؤي، لةبـةر ئـةوةي ثةرلـةمان       
ــة     ــةت ي ــةكاني حكوم ــة، بودج ــؤي هةي ــةربةخؤي خ ــةتي س ــةي تايب ــة  بودج ــةو ئةوان ــة، موناقةل ك بودجةي

دةسةاَلت دراوةتة وةزيري دارايي، وةكو ئَيستاو دواتريش دَينت، بـةاَلم هـي خؤمـان دةسـةاَلت دراوةتـة ئـةوة،       
ئةو ماددةية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية كة ليذنةي ياسايي و دارايي ثشتطريي لـَي دةكـةن   

كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي دةنـط           دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس،
 .وةرطريا، تكاية ماددةي ثَينجةم

 
 

 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيـري دارايـي و ئـابووري دةسـةاَلتي طوَيزانـةوة لـةنَيوان ثـارة تـةرخان كراوةكـاني يـةك           : ماددةي ثَينجةم
 .بكات بةدةر لة فةسَلي مووضةكان كة دةشَي بؤي بطوَيزرَيتةوةو نابَي لَيي بطوَيزرَيتةوة دةروازةدا

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي رَيككةوتني، كة فةقةرةيـةك ئيزافـة بكرَيـت، ئيزافةتـةن بـؤ ئـةو ماددةيـة، واتـا         
رايــةوة ببَيتــة فةقــةرةي يةكــةم، فةقــةرةي دووةمــيش ئَيســتا بؤتــان دةخوَينمــةوة    ماددةكــة ئــةوةي خوَيند

 (.الجيوز اجراء املناقلة ضمن ختصيصات اعمار وتنمية املشاريع بني احملافظات)
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كــة  لةطــةَل وةزيــري دارايــي رَيككــةوتوون، قســةي هةيــة لةســةر ئــةو ثَيشــنيارةي ليذنــةي ياســايي و دارايــي،
وةزارةتي دارايي و ئابووريش موتةفيقة لةسةري، ئةطةر كةس موالحةزةي نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي 
لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بـة كـؤي   

 .دةنط وةرطريا، تكاية ماددةي شةشةم
 :مبازحممد سعيد جا طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزيري دارايي و ئابووري بؤي هةية طوَيزانةوة لةنَيوان ثارةي تةرخان كراوي دةروازةكاني : ماددةي شةشةم

بودجةدا بة مةبةسس فةراهـةم كردنـي توانـاي خـةرج كـردن بـؤ ئـةو بةِرَيوةبةراتييانـةي كـة بِريـاري لَيـك            
 .و لكاندنيان بة وةزارةتَيكي تر دةدرَي كردنةوةي ثةيوةندييان لة وةزارةتَيك

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي رَيككةوتووين، نوَينةراني حكومةتيش موافةقةتيان كرد، كة ئيعـادةي صـياغةي   
بؤ ئةوةي بتوانَيت موناقةلة بكات  ئةم ماددةية بةم شَيوةية بكرَيتةوةو لة كؤتاييش دةسةاَلت بدرَيتة وةزير

لوزير املالية اجراء املناقلدة بدني   )لة زميين هةندَيك فةسل و وةحدةي سةرف، صياغةكة بةم شَيوةية دةبَيت 
اعتمادات ابواب امليزانية الغراض توفري امكانيات الصرف لالدارات اليت تقرر فك ارتباطها من وزارة واحلاقهدا  

 (.ختص اجراء املناقلة ضمن الفصل الواحد وحدة الصرفبوزارة اخرى، للوزير امل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةس قسةي هةية لةسةر ئةو ثَيشنيارة، كاك بارزان فةرموو
 
 

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ق لةطـةَل وةزارةتـي تةختيتـدا    منيش ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةكي بؤ زياد بكرَيت، كة وةزير مالية بـة تةنسـي  
ئينجــاز % 12تــةمخني بكرَيــت، ئــةو ثرؤذانــةي كــة بِرياريــان لةســةر دراوةو ئيحالــة نــةبوون، يــان نيســبةي 

نةكراون، بؤي هةبَيت بيطؤِرَيت بة ثرؤذةي خزمةتطوزاري تر كة جةدواي هةبَيت، بؤ منوونـة ئَيسـتا دةيـان    
جـَي بـةجَي دةكرَيـت،     0222ةسـةر دراوة لـة بودجـةي    ن بِرياريـان ل 0226و  0225ثرؤذة هةية ثرؤذةي 

ئَيمــة باســي ئــةوة دةكــةين ئــةو ئةزمــة ئيقتيصــاديةي كــة لــة كوردســتاندا دروســت بــووة لــة نةتيجــةي بــَي  
ثالنيــةوة بــووة، بَيطومــان ئــةو ثرؤذانــة رةنطدانــةوةي بــَي ثالنيــان ثَيــوة ديــارة، مــن ثَيشــنيار دةكــةم ئــةو    

ان بةتايبةت لة بواري خزمةتطوزاري نيية بيطؤِرن بؤ بواري خزمةتطوزاري، ثرؤذانةي كة جةدوايان نيية، ي
مليــؤن دؤالر بِريــاري لةســةر دراوة، يــان تونَيلــت هةيــة، يــان   ( 052)بــؤ منوونــة ئَيمــة جاميعــةمان هةيــة  
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ي ئينجـاز نـةبووة، بـِري    %12مةشاريعي ترت هةية، ئةو تةمخينةي وةزارةتي مالية بكرَيت، كـة ئةطـةر لـة    
ثارةيــة موناقةلــة بكــات بــؤ ثرؤذةيــةك بيــدة بــة مةحةتةيــةكي تةوليــد، بــة كارةبــا، يــان بيــدات بــة      ئــةو 

 .مةسيتايةكي نةوت، يان بيدات بة رَيطاوبان، يان شتَيك، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دَلشاد فةرموو
 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
ئةوةي باسي كرد شتَيكي زؤر ضاكة، بةاَلم لة دةسةاَلتي سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيرانداية، تا ئَيستا سـَي،  

 .ضوار جار ضاو خشاندراوةتةوة بةو ثرؤذانةو طؤِرانكاري تيا كراوة، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال قاسم فةرموو
 :حممد قاسمبةِرَيز مجال 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي ئةوةي من تَيبـيين دةكـةم و ئينشـائةَلاَل لـة داهاتووشـدا وةزارةتـي دارايـي كارةكـاني سـتاندةر بَيـت،           
يةعين شةرعيةتَيك دابنَيت بؤ ئةو مةسارييتانةي كة دةكرَيت، مةسةلةن بؤ ثةرلةمانتارَيك سـةيارةيةك بـة   

ارَيك سةيارةيةك نةكِرَيت و بةاَلم دوو قاتي بـؤ سـةرف بكرَيـت، لةبـةر ئـةوةي      مةبلةغَيك دةكِرَيت، بؤ بريك
فالن بريكار نزيكة، يةعين شتةكان نةبَيت بة ميزاجني ستاندةرَيك هـةبَيت، بـؤ ئـةوةي خـةَلك هةسـت بـة       

 .جياوازي و فةرق و فروق و نزيك بوونةوة نةكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ف فةرمووكاك جةمال يوس
 :بةِرَيز مجال يوسف بؤتاني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي ثَينج و شةش زؤر نزيكن لة يةكرتي، ئةطةر بكرَيت دةمج بكرَينت، واتا ئةطةر ماددةي شـةش ببَيـت   
 .بة فةقةرةيةك لة ماددةي ثَينج، دةمج بكرَينت بة رةئي من مونسةمجرت دةبَينت، زؤر سوثاس

 :ةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئ
تةصويت نةكرا بؤ وا بوو، بةاَلم تازة تةصويت كرا زؤريش هني ناكات، ئةطينا ثَيشنيارةكةت بةجَيية، بةاَلم 

 .تةصويت كرا ماددةي ثَينج، كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :بةِرَيز حممد فرج امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ة، بةاَلم ئةو فلتةرة وا نـةكات موسـداقيةتي شـتةكة    بووني فلتةر بؤ تةنزيم كردني هةر ئيشَيك شتَيكي باش
لــة دةســت بــدات، ئَيمــة ئَيســتا لــة عَيراقــي فيــدراَلي نوَيــدا المةركةزيــةت بؤتــة ئةساســَيك، يــةعين دةبَيــت   
ــةلةن      ــةربةخؤيةكاندا، مةس ــدةي دائــرية س ــة وةح ــريدا، بةتايبــةت ل ــة دةوائ ــةيِرةو بكــةين ل المةركةزيــةت ث

ي ترة، ئَيستا لَيرة وةزيري مالية فلتةرةكـةي زؤر بةقوةتـة، هـةر ضـةند بـووني      موحافةزةية، يان هةر شتَيك
فلتةر بؤ رَيكخسنت، بؤ مةحكةم كردن، بةاَلم ئةوةندة زؤر نـةبَيت، يـةعين ئـةم وةزارةتـة موصـداقيةتي لـة       

ةو دةســت بــدات، قــوةتي نــةمَينَيت، لةبــةر ئــةوة ثــَيم باشــة وةكــو ثَيشــنيار لــة هــةموو وةزارةتَيكــدا، كــة ئــ   
قوةتةكةي هةية، بةاَلم هةماهةنطيةكيش هةبَيت بة مشوةرةت، بة شتَيك ئةويشي تيا بَيت، يةعين ئيزافةي 

 .ئةويش بكرَيت، نةك هةر تةنها ئةم بَيت و ئةو ديار نةبَيت، سوثاستان دةكةم
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زارةتةكان دةسةاَلتيان هةبَيتوةاَلمتان هةية بؤ ئةمة فةرموو كاك رةشيد لةسةر ئةوةي دةَلَي وة
 :بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري/طاهر رشيد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كــة ميزانيــة تةصــديق كــرا، ثاشــي تةصــديق كردنــي ميزانيــة دابــةش دةكرَيــت لةســةر وةزارةتــةكان و           

حياتيان ديــار دةكرَيــت، تةبعــةن لــة    دامودةزطاكــاني حكومــةتي هــةرَيمي كوردســتان، ئــةو وةختــة ســةالَ      
مةركةزيةت ال دةضَيت و هةر يةك دةسةاَلتي خؤي دةبَيت و تـةعليماتي تـةنيتيزي بودجـةش دةردةضـَيت و     

 .جَي بةجَي دةكرَيت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 
 
 

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اسس تَيبيين ئةوة دةكـةين ئـةوة سيسـتةمة ماليـةي لـة كوردسـتان ثيـادة دةكرَيـت، وةكـو كـاك حمةمـةد            بةِر
فةرةج باسي كرد مةركةزيةتَيكي زؤر بةهَيزي تَيدايةو، زؤر سةاَلحيةت و دةسةاَلت دراوةتة وةزارةتي مالية، 

مي كوردسـتان زؤر كـةم بـوو،    ئةوة شتَيكي باش بوو كـة داهـاتي هـةريَ    1110و  1111ثَيم وابَي لة سااَلني 
بةاَلم ئةوة ئَيستا دةبَيت بطؤِردرَيت، ئَيمة دوَييَن ثَيشـنيارَيكمان كـرد كـة ثـاش ئـةوةي ميزانيـة تةخصـيص        
دةكرَيت بؤ وةزارةتةكان، وةزير دةبَيت موخةوةل بَيت بـؤ بـانط كردنـي، بـةاَلم حـةقي موناقةلـةي نـةبَيت،        

 .بَيت، زؤر سوثاس موناقةلة با هةر عايدي وةزارةتي مالية
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .رةئيت ضية شَيخ بايز فةرموو
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ن، ديـارة ميزانيــةي ئَيســتا كــة تةخصــيص دةكرَيــت، دوايــي ئــةو ميزانيــة تــةحويل دةكرَيــت بــؤ وةزارةتــةكا 

وةزيرةكان ئَيستا دةسةاَلت دةدرَيتة خؤيان، بةاَلم لة حدودو قانوني موازةنة ناكرَيت، ئَيسـتاكة دةردةضـَيت،   
ئةوة نةبَيت وةزيرةكان دةسةاَلتَيكيان نةبَيت و تةنها هةموو دةسةاَلتةكان لة الي وةزيـري ماليـة بَيـت، ئـةو     

 .َيي قانوني موازةنة تةسةروف دةكات، سوثاسميزانيةي موخةصةص دةضَيت بؤ وةزارةتةكاني خؤيان، بةث
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك سةعدةدين
 :بةِرَيز مالسعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لــة تــةخويل كردنــي وةزيــري ماليــة بةنيســبة دةكــرَينت، يــةعين نــة ئــةوها بــة موتةَلــةقي دةكرَيــت، نــة ض   

ة، يـةعين  %6ة، ئَيستا تةخويلةكة لة %5لة  0226رَيتةوة، لة موازةنةي فيدراَلي هي سةاَلحيةتي لَي بسةند
 .بؤ تةخويل لة وةحداتي سةرف بؤ وةزيري ماليةو لةطةَل رَيزمدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
جةنابي شَيخ ناكرَيـت دةسـةاَلت بدرَيتـة وةزيرةكـان بـؤ ئـةو داهاتـةي خؤيـان، داهـاتي وةزارةتـةكان كـة بـؤ             

ؤيان تؤمار دةكرَيت، وةزارةتي زراعة داهاتي خؤي هةية، وةزارةتي شـارةواني داهـاتي خـؤي هةيـة، سـةريف      خ
 .ئةو داهاتة لة زميين ميزانيةكة دةسةاَلت بدرَيتة وةزير، كاك دَلشاد فةرموو

 
 
 

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 0225وائريي مةركةزيدا بةثَيي قانوني ئسولي موحاسةباتي كؤن، قانوني ئيداري مالي تازة كـة سـاَلي   لة دة
دةرضووة تةسـةروف بـة ئرياداتـةوة ناكرَيـت لـة حيسـابَيكي داخراوةيـة، لةبـةر ئـةوة ناتوانرَيـت، لةكاتَيكـدا            

، ض غةرةزي وي كردووة، حكومةت هةموو خةرجيةكي بؤ دابني دةكات، ناكرَيت دةستكاري داهاتةكةش بكات
هةر خؤي فةسَلةكان تَيك دةضـَيت، بـةاَلم مـن موالحةزةيـةكم هةيـة لةسـةر ئـةوةي بـرادةران، كـة وةزيـري           
دارايي دةسةاَلتي زؤرة، حةز دةكةم بزانن ميزانيةي ئيعتيادي ضؤن دابةش دةكرَيت، باب هةية، قسم هةية، 

يت بة وةزيري زراعـة بَلَييـت بـِرؤ ميزانيـةي وةزيـري      فةرع هةية، باب وةزارةتة، يةعين ضؤن دةسةاَلت بدة
تةربيةش بَينة، بؤية بة دةست وةزيـري مالييـة، ضـونكة دةَلـَيني ئـةبواب، نـةمانطوتووة ئةقسـام، ئةقسـام و         
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فروع كة موديرياتي عام و موديرياتة هةمووي عايدي وةزيرةكة خؤيةتي و تةحديد كراوة، بةاَلم كـة وتـت   
اتوانرَيت وةزيري تةندروسس بَلَيت وةزيري تؤ ثارةت زيادة مباندةرَي، ئةوة ئةمرَيك باب يةعين وةزارةت، ن

 .دةردةكةم بؤم بَينة، ئيال دةبَيت مةركةزي بَيت، سياسةتي ماليية لةالي وةزارةتي ماليية، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يض وةزارةتَيك هةية داهاتي زيـاتر بَيـت لـة    ثرسيارَيكي تريش غةيري خؤم دةزامن، بةاَلم برادةران دةَلَين، ه
 .ميزانيةكةي كة بؤي تةرخان كراوة

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هيض وةزارةتَيكمان نيية داهاتي زياتر بَيت لة خةرجيةكاني، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خوَينةوة، تاكو بيخةمة دةنطدانةوةكاك شَيروان بي
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لوزير املالية اجدراء املناقلدة بدني اعتمدادات ابدواب امليزانيدة الغدراض تدوفري امكانيدات الصدرف            :السادسة املادة

ير املختص اجراء املناقلة ضمن الفصل لالدارات اليت يتقرر فك ارتباطها من وزارة واحلاقها بوزارة اخرى، للوز
 الواحد وحدة الصرف

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز            

 .فةرمووبكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، بةاَلم حةز دةكةم بزامن بؤ لةطةَلدا ني 
 
 

 :بةِرَيز مشسة سعيد حممود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةِراسس ئـةو دةسـةاَلتة زؤر زؤرة، ئَيمـة ئةطـةر كـول بينـةوة لـةناو تةفاسـيلدا، يـةعين رةبـس نـةكرَيت بـة             
وةزارةتـي مالييـةوة باشـة، بـؤ منوونــة ئةطـةر ئَيسـتا فةسـَلَيكي عيلمـي بكرَيــت بـؤ جاميعـات سـةرباري ئــةو            

و ئةو شتانةي كة تووشيان دةبَيت، لةوانةية بة ئةرقام مةسةلةن تةحديدي ئةوة بكرَيت ضـةندي   خوتورات
ثــَي دةضــَيت و ئةسَلةكةشــي وا نــةبَيت، لةبــةر ئــةوة ئــةوة رةئــي شةخســي خؤمــةو ثــَيم خــؤش نييــة ئــةو    

 .دةسةاَلتة زؤرة بدرَيتة وةزارةت، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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مةفهومــة هــةمووتان طوتتــان بــةَلَي، بؤيــة خســتمة دةنطدانــةوة، يــةعين مةســةلةن مــن بيدايةتةكــةي طــومت 
فةرزمان كرد وةزارةتي رؤشنبريي و طةشت و طوزار قانوني دةرضوو، طةشتوطوزار ضووة وةزارةتَيكي تر، ئةو 

بابَيكـةوة  موناقةلةي ض دةسةاَلتَيكي زؤرة، ميزانيةكةي كة لةوَيية نةقلي بكاتن بؤ وةزارةتَيكـي تـر، يـان لـة     
بؤ بابَيكي تر، ئةمة دةسةاَلتَيكي هـني نييـة سـةرف نييـة، موناقةلـة يـةعين لـة عـةيين زميـين ميزانيـة لـة            

 .بابَيك بؤ بابَيكي تر، تكاية ماددةكةي تر
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
نة سةري ثـارةي تـةرخانكراوي طشـس ثةسـند     وةزيري دارايي دةسةاَلتي ثَيدةدرَي بؤ خست: ماددةي حةوتةم

لة سةرجةم تةرخانكراوةكاني ثةسـند كـراوي بودجـة بـؤ     % 1بةِرَيذةي  0222كراوي بودجةي ساَلي دارايي 
 :ئةم مةبةستانةي خوارةوة

تةرخان كردني طوذمة ثارةي ثَيويست بؤ بودجةكاني بةِرَيوةبةرايةتيية تازة دروسـتكراوةكان لـة مـاوةي     -1
 .دا0222رايي ساَلي دا

خستنةر سةري ثارةي تةرخان كراوي نوَي بـؤ بودجـةكاني وةزارةتـةكان و بةِرَيوبةرايةتيـةكان بـؤ بـاري        -0
 .ناكاوي كة ئةجنومةني وةزيران بِرياري لةسةر دةدات

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي حةوت بة عةرةبي دةخوَينمةوة
بنسدبة   0222خيول وزير املالية اضافة االعتمادات االمجالية املصدقة للميزانيدة للسدنة املاليدة    : عةاملادة الساب

 :من امجالي االعتمادات املصدقة للميزانية لالغراض التالية% 1
 .0222اعتماد املبال  الالزمة مليزانيات االدارة املستحدثة خالل السنة املالية-1
 .يف ميزانيات الوزارات واالدارات للحاالت الطارئة واليت يقررها جملس الوزراءاضافة االعتمادات اجلديدة  -0

ئَيمـة بةنيسـبةت ئــةو مـاددةي لةطـةَل ليذنــةي دارايـي هــيض تَيبينيـةكمان نييـة، ئــةو نيسـبةية بةنيســبةت         
 .ثاسئيعتيماداتي تازة ئيزافة بكرَيت، ض بةنيسبةتي ئيداراتي موحةدةس، ض بةنيسبةت حااَلتي تةواري، سو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر كاك رةشيد ثَيويست بكات بِرَيك تةوزيح بدات، لة سةدا يةكةكة ضية، مةسةلةي ئيعتيمـادات ضـؤنة،   

 .هةندَيك برادةر رةنطة ثَيويستيان بةوة بَينت
 :بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري/ طاهر رشيد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي ئةو لة سةدا يةكة بؤ ئةو دائريانةي كة تازة ئيستيحداس دةكرَين، يةعين ثشـس ئيقـراري موازةنـة،    
لة خياللي ساَلَيك موازةنة تةصديق دةكرَينت، ثشس وي تةصديق دةكرَينت، تـةخويلي سـةاَلحياتيان داوةتـة    

بَيت، ئَيمة كة عةجزمان هةبوو % 6و % 5وةزيري دارايي، كة لة سةدا يةك، زؤر لة دةوَلةتةكان لةوانةية لة 



 516 

قةبوملان نةكرد، هةرضةندة ثَيشنياري دةسةاَلتي ئَيمة مةفتوحي كرد، بةاَلم ئَيمة عةجزمان هةيـة بـا يـةك    
لة سةد زياتر نـةبَينت، يـان ئـةو دائريانـةي كـة موجـودن، بـةاَلم هةنـدَيك حاَلـةتي لـةناكاو دَيتـة ثـَيش، كـة              

ةرتَيك ئةجنومةني وةزيران قةراري بدات و ثاشي وةزارةتي مالي سـةاَلحيةتي  موتةوةقع نيية، ئةو ذي بة ش
 .هةبَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كةس موالحةزةي هةية، فةرموو كاك حمةمةد فةرةج

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو شـتانة كـة لـة غـةيري ئريادةكةوةيـة، لـة        من هةروةكو ثرسيار يةعين لة هةموو دنيا حاَلةتي تةواري و
دةرةوةي ئريادةية، زؤر جار باس كراوة، بريتني لة كؤمةَلة شتَيك دياري كراوة، حةرب، بوومةلةرزة، يـةعين  
بؤضي ئَيمة لَيرة تةحديدي نةكةين، ئةوة موتَلةق بَيت، با دياري بكةين، يان شتَيكي تر كة دروست دةبَيت، 

ي ئَيمةوةيـة، يـةعين دةبَيـت حكومـةت حيسـابي بـؤ بكـات، تـةنها ئـةو شـتانةي كـة لـة             ئةوة لـة ذَيـر ئـريادة   
دةرةوةي بازنةي ئريادةي ئَيمةية، ئةوةي لة ناكاوة لة دةرةوة دَيت، وةكو حةربـة، ئـةو شـتانةي كـة دروسـت      

 .دةبَيت، لةبةر ئةوة ثَيم باشة ئيمةش واي لَي بكةين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .عدةدين فةرمووكاك سة
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، يـةعين ئـةو حاَلةتانـةي كـة دَينـة ثـَيش       (احلالدة امللحدة لرتشديد االنفداق    )لة قـانوني ماليـة ثَيـي دةطوترَيـت     

مةبلـةغي   حكومةت، ئةوةش كة تةخويلي وةزيري مالية دةكرَيت، دةبَيت تةحديدي مةبلةغةكة بكرَيت لةو
مةحدود ئةوةندةيـة، ئةطـةر زياتريشـي ثَيويسـت كـرد ئيستيحصـالي موافةقـةي ئةجنومـةني وةزيرانـي ثـَي           

 .دةربضَينت بة ثَيشنياري وةزير، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـة ميزانيـة، وةزيـري ماليـة بـؤي هةيـة،       % 1يةعين خؤي صيغةكة زؤر وازحية، دةَلَيت ئيعتيمادات بكاتةوة 
ئةو دةوائرية تازانة كـة دروسـت دةكـرَين، دائـريةي تـازة كـَي دروسـس دةكـات؟         / ي؟ بؤ دوو حاَلةت، يةكبؤض

ئةجنومةني وةزيران دروسس دةكات، خؤ لة وةزارةتةوة نايةت، كةواتة ئـةويش بـة موافةقـةتي ئةجنومـةني     
 .وةزيرانة

وافةقـةتي ئةجنومـةني وةزيـران بـَينت، نـةك      بؤ حاَلةتي لةناكاو، لَيرةدا حاَلةتة لةناكاوةكة دةبَيـت م / دووةم
دةســةاَلتي هــني بــَينت، ئــةوةي يةكــةم قةرارةكــة ثَيشــرت دراوة، بِريارَيــك دةرضــووة لــة ئةجنومــةني وةزيــران 
دامةزرانـدني فــالن موئةسةســة، يـان فــالن بةِرَيوةبــةر، غَيـر ئــةوة مــوديري هةيـة، مةكتــةبي هةيــة، كرَيــي     

ن بودجةيةكي بـؤ تـةرخان بكـةين، نيـوةي سـاَلة ميزانيةكـة رؤيشـتووة،        خانووي هةية، ثَيويست بةوة دةكات
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بؤية دةسةاَلت دراوةتة وةزيري مالية لةطةَل طةيشتين ئةو بِريارةي ميزانيةكي بؤ تةقديم بكاتن لـة زميـين   
ي كــة دةســةاَلتي ثَيـدراوة، حاَلــةتي لــةناكاو زؤر موتةعديـدة، تــةنيا فةيــةزان و ئـةوة نييــة، ئةطــةر    %1ئـةو  

حديدي بكةين، مومكينة دوو حاَلـةت هـني بكـةين، يـان دوو حاَلـةتي تـر بَيتـة ثَيشـةوة، بومةلةرزةيـةك          تة
دةبَينت حيسابي بؤ نةكردووة، قانونةكة دةيطـرَينت، بؤيـة مشوليةتةكـة باشـرتة، وا بـَينت باشـرتة لـةوةي كـة         

طة شةشي تر هةبَينت، تةحديدي بكةيت، ضونكة ضةند تةحديدي بكةيت ضوار حاَلةت تةحديد بكةيت، رةن
 .فةرموو كاك دَلشاد

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةبةست لة حاَلةتي لةناكاو نة فةيةزانة، نة سووتانة، نة الفاوة، يةعين لَيقاومان ئةوة كةوارسي تةبيعييـة،  
ــة     ــة كـ ــةو حاَلةتانةيـ ــةواري ئـ ــةتي تـ ــةر    حاَلـ ــةطينا ئةطـ ــةكردووةو روودةدات، ئـ ــةوةقوعي نـ ــةت تـ حكومـ

خوانةخواستة بومةلةرزةيةك رووبدات، لةوانةية هةموو ميزانيـةي حكومـةت بةشـي تةعويزةكـةي نـةكات،      
يةكـة بةشـي ئـةوة ناكـات، حاَلـةتي لـةناكاو لَيـرة مةبةسـس ئـةوة نييـة، داواي لَيبـوردن            %1لةبةر ئةوة ئـةو  

 .دةكةم
 :جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

من لةطةَل تؤ موتةفيق نيم لةناكاو هةموو شتَيك دةطرَيتـةوة، فةيـةزانَيك بـَينت حكومـةت ناتوانَيـت هـيين       
بكات، ئيعالني حاَلةتي تـةوار  دةكـاتن، ثـؤليس دةبـات، جـيش دةبـات، خـةَلك دةبـاتن، فةرمانبـةر دةبـاتن،           

دةطرَيتـةوة، بومةلـةرزةش دةطرَيتـةوة     قانونيةن كة وتت حاَلةتي تةواري هةمووي دةطرَيتـةوة، فةيـةزانيش  
 .هةموو ئةزةماتَيك دةطرَيتةوة، فةرموو شَيخ بايز

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ بةِرَيز شَيخ بايز تاَلةباني
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ني دةكات، حكومـةت  خؤي حاَلةتي تةواريل بةس ئةوةندة هةية ئيعالن دةكرَيت، ئةجنومةني وةزيران ئيعال
 .ئيعالني دةكات، ئينجا وةزارةتي مالية تةسةروف دةكات، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بزةبت قسةكةي شَيخ واية، ئينجا حاَلةتةكة دةزانـَينت، حاَلـةي تـةواريل ناحيـةي ئةمنييـة، بوومةلةرزةيـة،       

كـةمان دانـاوة، زؤر   %1ة، ئَيمة بؤية لة فةيةزانة، خوانةخواستة خةتةري دةرةوةية، هةموو شتَيك دةطرَيتةو
حاَلةت هةية مةسئووليةتي حكومةتي فيدراَلة، ئةواني سةريف بؤ بكةن، لَيرة ئَيمة ئينشائةَلاَل تووشي نابني، 

يةكة باشة با عةجزةكةش زيـاتر نـةبَينت، ئـةو ثَيشـنيارة دةخةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة         %1بةاَلم لة 
زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنـط  دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

 .وةرطريا، تكاية بؤ ماددةكةي تر
 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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وةزارةتــي دارايــي و ئــابووري وردةكــاريي ميالكــةكاني ســةرجةم وةزارةتــةكاني هــةرَيمي   : مــاددةي هةشــتةم
دةطرَيتة ئةستؤ و ثةسندي دةكات و ئةمةش لةبـةر روونـاكي تـَي     0222دستاني عَيراق بؤ ساَلي دارايي كور

 .ضووي مووضة ثةسند كراوةكاني نَيو بودجة دةبَيت
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
العراق للسنة املالية  –ات اقليم كوردستان تتوىل وزارة املالية اعداد مفردات ميالكات مجيع وزار: املادة الثامنة

 .واملصادقة عليها على ضوء كلفة الرواتب املصدقة يف امليزانية 0222
ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بـةاَلم ثَيمـان باشـة دةقـي ماددةكـة ببَيتـة فةقةرةيـةك، فةقةرةيـةكي ترمـان          

دةي صـياغةية ميالكاتةكـة بـة تـةنيا وةزيـري      هةية ئيزافةية، عةفو فةقةرةي ئيزافةمان نييـة، بـةَلكو ئيعـا   
 .مالية نةبَيت، بةَلكو بة تةنسيق لةطةَل وةزارةتةكاني تر بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بالتعـاون  )كةس موالحةزةي هةية لةسةر ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسـايي كـة صـياغةكةي تةعـديل بكرَيـت      

 .فةرموو ، كاك هيوا(والتنسيق مع الوزارات
 :بةِرَيز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةِراستيدا لَيرة ئيشارة بة شتَيك دةكات، دةَلَيت لـة روانطـةي بودجـة ثةسـند كراوةكـاني وةزارةتـةكان، لَيـرة        
ثَيويستة ثةرلةمان قةرار لةسـةر ئـةو بودجانـة بـدات، خـؤي هـةر ئـةوةش هـاتووة بـؤ ثةرلـةمان، ئَيمـة لـة             

دارايي كة بؤمان هاتووة وةزارةتةكان هةمووي هـاتووة بـةجيا، بودجةيـةكي خـةمَلَينراو هـاتووة لـة       ليذنةي 
اليةن حكومةتةوة، بؤشايةكي بةجَي هَيشتووة بؤ هةموو وةزارةتـةكان، ثَيويسـتة ئـةم ئةجنومةنـة يـةك بـة       

ار، تــا ئــةوة قــةرار يــةك بِريــار بــدات ئةجنومــةني نيشــتمانيي بــؤ وةزارةتــي نــاوخؤ بِرياريــدا ســَي ســةد مليــ 
نةدةيت، دوايي وةزارةتي دارايي ضؤن بة كةييتي خؤي ئةم وةزارةتة ئةوةنـدة بَيـت، ئـةو وةزارةتـة ئةوةنـدة      
بَيت، لةطةَل ئةوةم داوا دةكةم ئةوة قةراري لةسةر بدرَيت لـة اليـةن ثةرلـةمان، تةقريبـةن نـؤزدة بِرطةيـة،       

ان كة قةراري لةسةردا وةزارةتـي تةندروسـس ئةوةنـدةي    ئَيمة قةراري لةسةر بدةين، كة ثةرلةماني كوردست
هةبَيت، وةزارةتي فالن ئةوةندةي هةبَيت، ئةوة بؤ ئَيمة هـاتووة، بـةاَلم خةريكـة تـَي دةثـةِرَيت، مـن لةبـةر        

 .ئةوة داوا دةكةم قةراري لةسةر بدةين، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرارمان لةســةر ئــةوةش داوة، تةبيعييــة لــة تةفســيالتةوة  ئَيمــة كــة ئيقــراري ميزانيــة دةكــةين، يــةعين قــ  
بودجةكة هاتووة، وةزارةت بؤ وةزارةت نيسبةتي بؤ دانراوة، ئةبوابي هةيـةو سـةريف هةيـة، خـؤ موقـةريري      

 .ليذنة بَينت، كاك دَلشاد ضؤنة بؤيان روون بكةوة
 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س
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ئـةو بودجةيـةي ئَيمـة ناردوومانـة بـؤ ثةرلـةماني بــةِرَيز مووضةشـي تيايـة، ضـةندة بـؤ هـةر وةزارةتَيــك و            
ميالكــي هــةر وةزارةتَيــك بــة جــةدوةلَيك تيايــةتي، لةبــةر دةســس بةِرَيزيشــتان بــووةو كــؤي فةرمانبــةراني   

 .فةرمانبةرة، سوثاس( 161531)هةرَيمي كوردستان 
 :ؤكي ئةجنومةنبةِرَيز سةر

 .فةرموو كاك هيوا نوقتةي نيزامت هةية
 :بةِرَيز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةِراستيدا خؤيان وةزارةتي دارايـي لةطـةَل وةزارةتـة ثةيوةنـدارةكان موفاوةزاتَيكيـان كـردووة لةسـةر بِرَيـك         

ةكان داوا دةكةن، ئايا ثةرلةمان موصادةقةي ئةوة ثَيكهاتوون، ئةو بِرةيان داناوة بؤ ثةرلةمان، ئَيستا وةزارةت
دةكات؟ لةوانةية هةندَيك وةزارةت لةطةَل ليذنةي تايبةتي خؤي داواي بكات بؤي زياد بكرَيت، لةبـةر ئـةوة   

 .ئيعالني بكةن، ثَيويستة ئَيمة موصادةقة بكةين  لةسةر ئةوةي كة دياري كراوة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هيوا ئةو ميزانيةي كة هاتووة بؤ ئَيرة، ثَيشرت وةزارةت بة وةزارةت لةطةَل وةزارةتي دارايي و ئـابووري  كاك 
ميزانيةي خؤيان موناقةشة كردووةو موافةقةتيان لةسةر ميزانيةي خؤيان كردووة، ئينجا بـة كـةم و زيـاد،    

ارةتةكاني تَيداية لةسةر ميزانيةكاني ئةوة بِرواوةتةوة، ئةو ميزانية كة هاتؤتة ئَيرة موافةقةتي هةموو وةز
خؤيان و لة ئةجنومـةني وةزيـران موناقةشـة كـراوة، هـةموو وةزيرةكـان هينةكـةي خؤيـان ديتـووة، لـةوَيوة           
موافةقةيان كردووة لةسةر ئةو ميزانيةي كة بؤ ئَيمة هاتووة، بة ئيمزاي سةرؤكي ئةجنومةني وةزيـران بـؤ   

ين بـؤ تـاوتؤ   سندي ئـةو ميزانيـةي كـردووةو دةينـر    جنومةني وةزيران ثةئَيمة هاتووة، كة تيايدا ئاماذةي ئة
كردن و ثةسند كردني، واتا دوو جار، هةم بةشي دارايي و ئابووري وةزارةتـةكان لةطـةَل وةزارةتـي دارايـي و     
ئابووري ثةسندي كردووة، هةم لة ئةجنومةني وةزيران ثةسند كـراوة، لَيرةشـدا ئَيمـة طؤِرانكـاري لـة ثـارةي       

زارةتةكامنان نةكردووة، تةنيا تؤزَيك ميزانيةي سةرؤكايةتي هةرَيممان كةم كردؤتةوةو، لـة سـةرؤكايةتي   وة
ئةجنومةني وةزيرامنان كةم كردؤتـةوة، لةبـةر ئـةوةي لـة هـي ثةرلـةماني خؤمـان سـةرف كـردووة لةاليـةن           

ان كــردووة فةقــةت، ئةوانــةوة نةخراوةتــةوة، يــةعين ديقــةت نــةكراوة كــة خبرَيتــة ســةر ئــةوان، ئةوةنــدةم  
 .نوقتةي نيزام كاك سةعدةدين فةرموو

 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك دَلشاد دةَلَيت ئةو خشتةية لةبةر دةسس جةنابتانة، ئـةو خشـتةية لـة الي ئَيمـة نييـة، ئـةوةي عـةددي        
 .فةرمانبةران باس دةكات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اك شَيخةَلاَل نوقتةي نيزامت هةية، فةرمووك
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 :بةِرَيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة دوو ليذنــة بووينــة، ليذنــةي كشــتوكاَل و ليذنــةي شــارةواني، ئــةو ميزانيــةي كــة وةزارةت موافةقــةتي 
ةك موالحــةزةمان هــةبووة، لةطــةَل لةســةر كــردووة لةطــةَل وةزارةتــي ماليــة دانيشــتني لــة ضــةند فةقةرةيــ  

ــي       ــةبَي رةئ ــةوة، ب ــةمي كردؤت ــةربةخؤ ك ــي مالييــة س ــة وةزارةت ــةو مةبلةغ ــتني، ئ ــة ئَيمــة دانيش وةزارةتةك
وةزارةتةكة، ئَيستا نازانني ئةوةي موصدةقةكة لة هيض لة وةزارةتةكان باسي نةكردووة، كة ضةند دةبَيـت و  

ئَيمـــة ئاطامـــان لـــة هـــيض نييـــةو تةقريريشـــمان نووســـيووة، ضـــةند نابَيـــت، دةبَيـــت ديـــار بكـــرَينت، لَيـــرة 
ــة         ــي مالي ــةَل وةزارةت ــؤي لةط ــة وةزارةت خ ــيووة، ك ــةزةمان نووس ــةو موالح ــة التان ــة ل ــةمان هةي تةقريرةك
موافةقةيان لةسةر مةبلةغَيك كردووة، بةاَلم بةبَي ئةوان مةسةلةن بيست مليؤن، سـي مليـؤن، سـي و ثَيـنج     

 .سوثاس مليؤن كةم كراوةتةوة، زؤر
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشيد داوا دةكةم شةرحي ئةوة بكةن
 :بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري/طاهر رشيد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمــة كــة لــة وةزارةتــي دارايــي ليذنةيــةكمان دروســت كــرد بــوو، هــةموو كارتيشــمان دروســت كــرد بــوو كــة   

لةطةَل وةزارةتـةكان بكـةين، تةبعـةن كـة نوَينـةري وةزارةتـةكان دةهـاتن توموحـاتي خؤيـان، هـي           موناقةشة 
وةزارةتي خؤيان لةوانةية هةموويان نووسيووة، وةزارةتي دارايي و ئـابووري تةبعـةن ثـارةي لةبـةر دةسـتة،      

لة توموحاتي خؤيان بةثَيي ميزانية لة بةغدا تةصديق بووة، لةطةَل ئةوة تةسةروف دةكةين، ئةوانة دييتاع 
دةكةن، ئَيمة دييتاع لة طريفاني خؤمان دةكةين، ئةوانة تةقريبةن دة ترليؤن و كةسريان تةقديم كردووة لة 
بةغدا ثَيش موافةقة كراوة، ئَيمة لةسةر ئةو حاَلةتةش حةوت و كةسرمان تةقديم كردووة، عـةجز يـةك و   

بوايـة، يـةعين لةوانةيـة عةجزةكـة زيـاتر دةبـوو،        هةشت سةدو ثةجنا، ئةطةر بة قسةي وةزارةتةكامنان كرد
دوو جاريش لةطةَل وةزارةتةكان دانشتووينة هةتا طةيشتينة ئةو مةبلةغـة حـةوت و حـةفت سـةد و ضـل و      
ئةوة، ئَيستاش ئةو رةقمة كة دانراوة، ئةطةر عةجزةكة ميزانيةي تةكميلي نةبَيت كة لـة بةندةكـة هـاتووة،    

انةية ئـةو رةقمـةي بـؤ وةزارةتـةكانيش دانـراوة، ئـةوةش جـَي بـةجَي نـةبَينت،          ميزانيةي ئيزايف نةبَيت، لةو
 .سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، هةر منيش بؤ تةوزيح، ئةوةلةن فةرز بكة ثةرلةمان حيساب بكة وةزارةتَيكة، ميزانيـةمان كـة   

ار هةيـة كـة ئَيمـة بينايـة بـؤ خؤمـان دروسـت        دانا بةثَيي ئيحتياجاتي خؤمـان و بةرنامـةي خؤمـان، ثَيشـني    
بكةين بؤ ثةرلةمان، ئةو بيناية رةنطة بيسـت، سـي مليـؤن دؤالري بـوَينت، تـؤ كـة دةضـيتة وةزارةتـي ماليـة          
دةَلَيي ئةو ميزانيةم نيية، نة ئةو داهاتةمان زياد هاتووة، نة دةكـرَينت، نـاكرَينت لـة نةفـةقاتي تةشـغيلي و،      
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بكةين، بؤية ئةو ميزانيـةي ثَيشـنيار كـراو لـة اليـةن ثةرلةمانـةوة ثـاش موناقةشـة         نةفةقاتةكاني تر قةتع 
كردني وةزارةتي مالية، بؤضي موناقةشة دةكرَيت؟ بؤ ئةوةي وةزارةتي مالية ثَيمان بَلَي ئةوة دةكرَيت، ئةوة 

لةطـةَل وةزارةتـي   ناكرَيت، ئةوة ئيمكان نيية ئةمساَل بكرَيت، يان كةمي بكةنةوة، بؤية ثاشي طيتتوطؤ كردن 
مالية كةم دةبَيتةوة، ئةو ثرؤذانةي كة ئيمكان نيية جَي بةجَي بكرَيت، ثارةي بؤ نيية، ئةهميـةتي كـةمرتة   
لة ثرؤذةكاني تر دادةنرَينت، هةموو وةزارةتةكان ثرؤذةكاني خؤيان دةنَيرنة وةزارةتي مالية، هةمووي كـةم  

عـةجزةيان قـةبول كـردووة، لـةوة زيـاتر عـةجز بـدةيت،        بؤتةوة، بـؤ؟ لةبـةر ئـةوةي داهاتةكـةيان ئةوةنـدة      
مومكينة تةبعي نابَيت، ئةو تةوزحيةكة وازيح بوو، داوا دةكةم جارَيكي تر بيخوَينـةوة، بـؤ ئـةوةي بيخةمـة     

 .دةنطدانةوة، فةرموو نوقتةي نيزامة
 :بةِرَيز هيوا صابر امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةسةر ثةرلةماندا تَي دةثةِرَيت، كة واتـاي نييـة، ثةرلـةمان موصـادةقةي      من وا دةزامن شتَيكي زؤر ترسناك

لةسةر ضي كرد، بودجـةي هـةرَيمي كوردسـتان، ثةرلـةماني عَيـراق موصـادةقةي لةسـةر كـردووة، بـؤ ئَيمـة           
ئيشمان دابةش كردنيةتي، وةزارةتي دارايي ئيشةكةي جوان كردووة، ناردي بؤ ئَيمـة ليذنـةي دارايـي، ئَيمـة     

ةي دارايي لةطةَل سةرؤكي ثةرلةمان بة تةفسيل دانيشتني، ثَيويست بـوو، ئَيمـة دوَيـيَن باسـي ئـةوةمان      ليذن
كرد دةطوزةرَينني و تَيي دةثةِرَينني، بةاَلم وةكو ئةزموونَيك با بةسةر ئةنـداماني ثةرلـةمان تـَي نةثـةِرَيت،     

ودجةية بكات، كة بـةم شـَيوةية دابـةش    وةزارةتي دارايي ناردوويةتي بؤ ثةرلةمان موصادةقةي لةسةر ئةم ب
بكرَيت، نة بِرياري حكومةتي مةركةزي داويةتي، تؤ موصادةقة لةسـةر ضـي دةكـةيت، ثَيويسـتة ثةرلـةمان،      
ليذنةي دارايي ثةرلةمان بزانَيت مةسةلةن وةزارةتي ناوخؤ ئةوةندةي موصادةقةي بـؤ كـراوة، دوايـي ئَيمـة     

كــةمي دةبَيــت بِرطةيــةك هــةبَيت لــةو ماددةيــة ئةطــةر ثةرلــةمان ليذنــةكان موتابةعــةي بــؤ بكــةين، بــةالي 
موافةقةتي كرد لةسةر ئةو بودجةية كة وةزارةتي مالي و لةطةَل وةزارةتةكاني ديكةدا ثَيـك هـاتووة، ئَيسـتا    
مةسةلةن ليذنةي ناوخؤ نةزامن ثةرلةمان ضةندي ثارة تةرخان كردووة بؤ وةزارةتي ناوخؤ لة خياللي ئةو 

ــَيم كاكــة ئةمــة ثارةكانتــة، ئةمــة ئةبوابةكانتــة ئاوايــة مــن دةبَيــت     ســاَلة ضــؤن موتابةعــةي بكــةم، مــن دةَل
موتابةعةي بكةم، لةبةر ئةوة من داوام واية ئةم مةوزوعة بةسةريدا تَي نةثـةِرَيت، ضـونكة عةيبدارييـةكي    

 .طةورةية بؤ ثةرلةمان، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك بارزان
 :َيز بارزان عبداهلل نصراهللبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة ئةطةر لة ثةرلةماندا بَلَيني مةسةلةن وةزارةتي ثةروةدة دوو سةد مليؤن دؤالر ئيقراري لةسـةر كـراوة   
ئيرت خؤ قابيلي ئةوة نييـة بـة هـيض شـَيوةيةك دةسـتكاري بكـرَي، كـة ئـةو سـةاَلحيةتانةي ئَيمـة تـةخويلي            
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يةمان كردووة، تؤ ئةو ماددةي شةشة تـةخويلي وةزارةتـت كـردووة، كـة موناقةلـة بكـات، هـيض        وةزارةتي مال
بوارَيك لةبةردةمي وةزارةتي داخيلي نامَينَيتةوة ئةو كاتة، ئةو كاتة دةقَيكـي وشـكة وةزارةتـي تةربيـة سـَي      

َيتــةوة، ئةطــةر ســةد مليــؤن دؤالري هةيــة بــة هــيض شــَيوةيةك نــة دةبَيــت فلســَيكي زيــاد، نــة كــةم لــَي نةكر  
ثةرلةمان بِرياري لةسةر بدات، ضونكة دةبَيت بة ياسا، لةبةر ئةوة ثَيويسـت ناكـات، مـن موجـةِرةد وةزيـري      

 .مالية تةخويل بكرَيت ئةو ئيجرائاتانة بكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غةفور نوقتةي نيزامي هةية
 :مةمخوري سعيد طاهر غيتور بةِرَيز

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةرٍَِِي
بةِراسس ئةو مةسةلةية بة رةئي من حةلةكةي شتَيكي زؤر ئاسانة، ئةو ميزانية من بينوومة لة الي دكتـؤر  
دلَير، ليذنةي مالية لة ضةند كارتؤنَيك هةمووي هاتووة، باب باب هةرضي وةزارةتـة، هةرضـي سـةرؤكايةتي    

ثةرلــةمان، هــةر ئةنــدامَيكي ثةرلــةمان كــة دةيــةوَيت  هةرَيمــة هــةمووي تَيدايــة، ئَيمــة المــان هةيــة وةكــو   
ــؤن      ــةندةو ض ــت ميزانيةكــة ض ــت بزانَي ــةوَي وةريبطرَي ــَيت ل ــت بض ــات، دةتوانَي ــةي وةزارةتــةكان بك موتابةع

 .سةرفياتةكةشي بؤ دانراوة، يةعين موعالةجةكة زؤر زؤر بةسيتة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ك غةفور كردي، ئةوة باشة جار جار يةكرتي بطرين خـؤ نابَيـت هـةموو جـار     من هةمان قسةم دةكرد، كة كا
خيالفات هةبَينت، ئةوةي موالحةزةي كاك هيوا بةِراسس وةاَلمةكةي زؤر زؤر ئاسانة، لة هيض دنيايةكدا مـن  

ة، نةمديوة، لة بةغدا موناقةشةيان كردو قانونةكة دةرضووة، هيض ئـةرقامي وةزارةت بـؤ وةزارةت تَيـدا نييـ    
بةاَلم ئةندام ثةرلةمان وةكو كاك غةفوريش باسي كرد، بؤي هةية داوا لة ليذنةي دارايـي بكـاتن، مةسـةلةن    
سةرؤكي ليذنـةي ثـةروةردة بـؤي هةيـة داوا لـة ليذنـةي دارايـي بكـات تةماشـاي ميزانيـةي تـةرخانكراو بـؤ             

ين بــَينت بــؤ دَيتــة المــان، بــة وةزارةتــي ثــةروةردة بكــات، ســندوقةكة لَيرةيــة، خــؤ نهــَيين نييــة، ئةطــةر نهــَي
نوسـخة تــةبع   110كتـابَيكي رةمســي هـاتووة بؤمــان، بـة دوو نوســخة هـاتووة بؤمــان، بـةاَلم زؤرة، نــاكرَينت      

بكرَينت بدرَيتة هةموو ئةندامةكان، لة سةرةتاوة كـة خوَينـدني يةكـةممان بـؤ كـرد، داوامـان لـة ليذنـةكاني         
تةماشاي بكاتن و لةطةَل وةزارةتةكان دابنيشَينت، ئةو رةقمة لـة   ثةرلةمان كرد، هةر يةكة بؤي هةية بضَينت

الي وةزارةتةكانيش هةية، ئَيستاش نةضووة بضَينت، هةر وةزارةتَيك، هةر ليذنةيةك لة ليذنةكاني ثةرلةمان 
ويستيان رةقمةكةي بزانن، تةفسيالتةكاني بزانن، ئةبوابـةكاني بـزانن، ئـةوة لـة ليذنـةي دارايـي و ئـابووري        

ةو ميزانية دةمَينَيتـةوة بضـن تةماشاشـي بكـةن، لةبـةر رؤشـنايي ئـةو تةماشـا كردنـةو ئـةو تـَي طةيشـتنة             ئ
لةطةَل وةزارةتَيك ضاودَيري وةزارةتَيكي تريش بكةن، ضؤن سةرف كراوةو ضؤن سةرف نـةكراوة، كـاك دلَيـر    

 .فةرموو
 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د
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 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ِراسس ئَيمة داوامان لة سةرؤك ليذنةكان كرد كـَي دةيـةوَيت بَيـت تةماشـاي بكـات، هةنـدَيك لـة بـرادةران         بة

هــاتن ميزانيــةكانيان بــرد، تــا ئَيســتاش هةنــدَيكيان هــةر نــةيان طةِراندؤتــةوة، ئَيمــة ضــاوةِروامنان دةكــرد،    
ةكةي خؤمان وةكو ليذنةي دارايـي و  تةنانةت راثؤرتيشمان بؤ بنرَين، بؤ ئةوةي سوودي لَي ببينن لة راثؤرت

ئــابووري، بةداخــةوة هــيض راثؤرتَيكمــان  ثــَي نةطةيشــت، ئــةو ميزانيــةي وةزارةتــةكان لــة الي ئَيمــة هةيــة،   
هيوادارين ئةوانةي لة اليان ماوة، لة دواييدا بؤمان بةطةِرَيننةوة، بؤ ئةوةي ئَيمة لة ئةرشييتي ليذنةكـةمان  

هةموو ئةندامَيكي بـةِرَيزيش هةيـة، كـة لـة ئاينـدةدا، يـاخود ئـةو ليذنـة         موحافةزةي بكةين، لةبةر دةسس 
تايبةتيانــةي وةزارةتــةكان كــة بةدواداضــوون بكــةن، بــؤ ئــةوةي كاروبــاري وةزارةتــةكان بكــةن، ئةمــة لةبــةر  
دةسس هةموو بـراو خوشـكة بةِرَيزةكانـدا هةيـة، بـؤ ئـةوةي بتـوانن لـة ئاينـدةدا بةدواداضـووني بـؤ بكـةن،             

 .رَيزمدا لةطةَل
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس     
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، نوقتةي نيزام كوَيستان خان

 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

ثَيش ئةوةي ماددةي دةو يازدة موناقةشـة بكـةين، دوَيـيَن كـاك ئـارَيز ثَيشـنيارَيكي كـرد بـؤ ئيزافـة كردنـي           
ماددةيةك، كؤمةَلَيكمان ثشتطريميان كرد، ئةطةر بكرَيت لَيرة ثَيش ماددةي دة، جَيي ئةو ماددةية بكرَيتةوة، 

هـةردوو وةزارةتـي   / كو دوو شت نـةكرَيت، يةكـةم  دةكات، هةتا 0221ثةرلةمان موصادةقةي بودجةي ساَلي 
 .دارايي يةك نةطرَيتةوة

 .بودجةكة ثَيش ئةوةي جَي بةجَي بكرَيت/ دووةم
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ذةم و لةثَيشـمانة، مـن ئامـا   ئةوةلةن كوَيستان خان ئةوة ناضَيتة قانون، مومكينة وةكو تةوصية نووسـيومانة 

انةي كة كران ثَيشنيار بوون و شس بةجَي بوون، وةكـو تةوصـيات نووسـيمانة،    ثَي كرد طومت هةموو ئةو قس
ئةوةش يةكَيكة لة تةوصياتةكان، بةاَلم ناكرَيت داخيلي ثرؤذةي قانوني بكةين، رةئيةكة دةدةينة حكومةت، 

اك ئـارَيز  دةَلَيني ثةرلةمان تةوصية دةكات، دةبَيت ثَيش كؤتايي ساَل هةرسَي وةزارةتةكة تةوحيد بكرَيت، ك
 .فةرموو

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةوةي دةسس وا بكات تؤ رَيطةي ثَي دةدةيت دةَلَيي نوقتةي نيزامة، ئةوةي دةسس وا نةكات دةَلَيت نوقتةي 
 .نيزام نيية، دةبَيت ئةوةش ضارةسةر بكرَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .نوقتةي نيزامة، بةاَلم يةكةم كةس دةبَيت بةخؤت تةنيتيزي بكةيت، ماددةكةي تر تكايةبةَلَي راستة ئةوة 

 :حممد سعيد جامباز طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيري دارايي و ئابووري بؤي هةية رَينمايي ثَيويسـت بـؤ دةسـت نيشـان كردنـي دةسـةاَلتي       : ماددةي نؤيةم
تيــةكاني حكومــةت دةربضــوَييَن لــة ماوةيــةك كــة لــة دوو هةفتــة لــة رؤذي    خــةرج كــردن بــؤ بةِرَيوةبةراية 

 .دةرضووني ئةم ياساية رةت نةكات
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
على وزير املالية اصدار التعليمات الالزمة لتحديد صالحيات الصرف لالدارات احلكومية خدالل  : املادة التاسعة

 .تجاوز اسبوعني من تاريخ اصدار هذا القانونفرتة ال ت
ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكـةين، بـةس ثَيمـان باشـة ئـةوة ببَيتـة بِرطـةي يةكـةم، بِرطةيـةكي تـري ئيزافيمـان            
هةيــة، ئةطــةر مــةجاملان بــدةنَي وةكــو ليذنــةي دارايــي و ئــابووري و ليذنــةي ياســايي ثَيشــنيارمان كــردووة،   

يقدم وزير املالية تقريرا  عن الوضع املالي واملستجدات املاليدة اىل اجمللدس الدوطين     :ثانيا )ئةويش بةم شَيوةية 
 .، سوثاس(العراق كل ثالثة اشهر –لكوردستان 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةش لةسـةر داواكـاري زؤربـةتان بـوو، ئـةو بِرطةيـة ئيزافـة كـرا، يـةعين ئةطـةر ئيزافـة نـةكرا بوايـة بـة               

بــةاَلم ضــونكة شــتَيكي زؤر بةجَييــة، ياسايشــة، ئةطــةر حكومــةتيش موافيقــة، دةخيةمــة    تةوصــية دةِروات، 
دةنطدانــةوة ثَيشــنياري ليذنــةي ياســايي و دارايــي، كــَي لةطةَلدايــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي 

 .لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :َيز شَيروان ناصح حيدريبةِر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو دوو ماددةية كة ماوة وابزامن ثَيشي ئةوة سـَي مـاددةي ئيزافيمـان هةيـة، بةحةقيقـةت ئـةو سـَي مـاددة         
ئيزافية بيخةينة موناقةشة، ماددةيةكيان لة اليةن نوَينةراني حكومةتةوة ثَيشكةش كراوة، كة مةسةلةكةي 

ب بكرَيت لة زميين ميزانية، دوو ماددةش لة اليةن ليذنةي داراييـةوة ثَيشـكةش كـراوة،    عةجز دةبَيت تةسي
ئةو دوو ماددةيةش ئَيمـة وةكـو ليذنـةي ياسـايي ثشـتطريميان لـَي كـردووة، ئةطـةر مـةجاملان بـدةيَس مـاددة،            

 .ماددة خبوَينينةوة، ثَيش ئةوةي ماددةي دةو يازدة خبرَيتة موناقةشة كردن، زؤر سوثاس
 :ةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةنب
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 .فةرموون
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
مبل  فقط ترليدون واحدد ومثاقائدة     0222يبل  امجال العجز املخطط يف املوازنة سنة املالية )ماددةي ئيزايف 

، امددا باملوازنددة االضددافية ومخسددة وسددتون مليددارا  وثالمثائددة واربعددة ماليددني دينددار، وتددتم تغطيددة هددذا العجددز 
، فيما اذا متت املصادقة عليها مدن قبدل احلكومدة الفدراليدة او بتخفديض النسدب الدواردة يف ابدواب         (التكميلية)

 (.النفقات باستثناء ختصيصات الرواتب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة حكومةت دةكةم بؤمـان  وابزامن ئةوة تةسبيت كردنةكةشي، ئةسبابي داوا كردني ئةو تةسبيتة ضية، داوا 
 .شةرح بكات

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة دةرماخنست كة جياوازييةك هةية، ناتةواوييةك هةية لـةنَيوان داهـات و خةرجيةكانـدا، داهاتةكـةمان     
دةبَيـت بـِري عةجزةكـة ديـاري بكرَيـت لـة ياسـايةكةدا،        كةمرتة لة خةرجيةكان، بؤية لة هةموو حاَلةتـةكان  

لةطـةَل شــَيوازي ضارةسـةر كردنــي، كـة دوو شــَيوازة، يـان رَيطــةي موازةنةيـةكي تةواوكــةر كـة لــة عَيراقــةوة       
ي بؤ ئَيمةية، رَيطةي دووةم ئةطـةر ضـار نـةبوو، جطـة لـة مووضـة دةبَيـت بـة رَيذةيـةك          %12دةردةضَيت لة 

 .بؤ ئةوةي بتوانني ئةو عةجزة نةهَيَلني، سوثاس خةرجيةكان داببةزَينني،
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــامت        ــت داه ــة دةَلَيي ــارة، ك ــدا دي ــة ماددةكان ــراوة ل ــاري ك ــة دي ــةن عةجزةك ــةكم هةيــة، ئةوةل مــن موالحةزةي
ئةوةندةية، عةجزةكةشم ئةوةندةية، بةاَلم ئةوة تووشي ئيشكالَيكت دةكات بـةو فةقـةرةي دووةمـي، يـةعين     

عالةجة كردنةكةي غةيري بة ميزانيةي تةكميلي تؤ نيهايـةتي سـاَل بـؤت دةردةكـةوَينت، ضـؤن تـةخيتيز       مو
و (اما بتخفيض غري نفقات الرواتدب )دةكةيت تؤ سةرفت كردووة، ضؤن ميزانيةكة تةخيتيز دةكةيت، دةَلَيت 

بـة تـةنيا ئيشـارةت بـة      ئةوانةية، تؤ سةرفت كردووة، تووشي ئيشكالَيكت دةكةن، نازامن ئةوة، يةعين ئةطةر
عةجزةكة بدرَينت باشرتة ئةوة، بةاَلم ئةوة تووشي ئيشكالت دةكاتن، تؤ كؤتايي ساَل عةجزةكةت ئةوةندةية، 
ميزانــةي تــةكميليان بــؤ نــةكردي، بــةاَلم ثارةكــةت ســةرف كــردووة لــة كــوَي بــؤي دةيــين، بؤيــة بــة تــةنيا     

كةيان تـةنيا نيشـاني عةجزةكـة بكـةن بـة ماددةيـةك،       عةجزةكة باشرتة، ئةطةر ليذنةي ياسايي لة ثَيشنيارة
ــة        ــةو ميزانيةي ــةجزي ئ ــاتن ع ــاري بك ــةبَينت دي ــةك ه ــة ئةوةيــة ماددةي ــرتة، كةواتــة رةئيةك ــة باش ــَيم واي ث

 .ئةوةندةية، كةس لةسةر ئةوة رةئي هةية، كاك بارزان فةرموو
 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ــني ــدي     مــن ثَيش ــري ماليــة تةحدي ــدا وةزي ــة مــاددةي نؤيةم ــرَيت، ل ــر بنووس ــةكي ئيــزايف ت ــةم ماددةي ار دةك
سةاَلحياتي مالي و زةوابس سةريف ئيدارات و ئةمانـةي كـردووة، وةزارةتـةكاني خـؤي، ئـةي كـوَي تةحديـدي        

ؤ هةرســَي ســةاَلحياتي هةرســَي دةســةاَلتةكاني، ســةاَلحيةتي مــالي و زةوابــس ســةريف ئــةو بــِرة ثــارةي كــة بــ  
ريئاسةتةكة دانراوة دةكات، من ثَيشنيار دةكةم ثةرلةماني كوردستان ئيشارةت بةوة بـدرَيت كـة ثةرلـةماني    

 .كوردستان ياسايةك دةردةكات بؤ تةحديدي سةاَلحيات
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزيـران هةيـة،   كاك بارزان ديارة تؤ لـةبريت ضـووة ياسـاي سـةرؤكايةتي هـةرَيم هةيـة، ياسـاي ئةجنومـةني         
ياساي ثةرلةمان هةية، سةاَلحيات تةحديد كراوة، تـةعليماتي مـالي هةيـة، ئةوانـة تةحصـيل حاصـلة، كـاك        

 .رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيـي   ئةو دوو رةقمـةي هـاتووة هـي ئـريادات و نةفـةقات، ئؤتؤماتيكيـةن فةرقةكـة ئـةوة دةكاتـة عةجزةكـة،          
 .ناوَيت ماددةي بؤ دابنرَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك هيوا فةرموو

 :بةِرَيز هيوا صابر امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويست ناكات ئَيمة ئةوة تةسبيت بكةين، ضونكة وةكو ثَيشرت ئاماذةمان ثـَي كـرد، ئَيمـة لةسـةر ميزانيـةي      
ة، لةبـةر  0222ئةوة ئةم تةقديرةي كة كراوة، ميزانيةي خةرجياتي هي سـاَلي   خةمَلَينراوة، لةبةر 0226

 .ئةوة ئَيمة ئةوة لةسةر خؤمان نةكةين بة ماَل، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

سبيت بكرَيت، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة نةضـووينة نـاو وردةكاريـةكان،       منيش هةروا بة ثَيويسس نازامن ئةوة تة
 .ئةوة يةك

ئةطةر وةختةكةش هي ئةوة نةبَيت، من ثرسيارَيكم هةية لة وةزارةتي ماليية وةاَلمم بدةنـةوة، ئَيمـة   / دوو
وَين كاتَيك ئةوة دةخوَينينةوة ئيستيمارةي ئيعدادي موازةنـةي وةزارةتـةكان دةخوَينينـةوة، لـة هةنـدَيك شـ      

هةية وةزارةتَيك بؤ منوونة وةزارةتي دةرةوةي هةرَيم، لة شوَينَيك داواي سةد و نؤهةت و نؤ مليؤن ديناري 
كردووة، بةاَلم وةزارةت بؤي كردؤتة شةست سـةد و شةسـت مليـؤن دينـار، لـة زؤر شـوَيين تـريش وا هةيـة،         
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ؤي زياد كردووة، من ثرسيار دةكةم وةزارةت لة جياتي ئةوةي بؤي كةم بكات، كة عةجزي ميزانيةي هةية ب
 .حيكمةت لةو زياد كردن و كةم كردنة ضية؟ سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشيد وةاَلمي بدةوة

 :بةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابووري/ طاهر رشيد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دانيشتووين، جةنابت باست كرد كة دةست بة ثرسيار دةكرَيـت،   كة وةزارةتي مالية لةطةَل وةزارةتةكاني تر
ئَيستا تازة هةندَيك ثَيشنيار دَيتة مَيشك، ئةمة لةوانةية كة بودجةي خؤيـان تةقـديم كـردووة، كـة هاتينـة      
رؤذي موناقةشة تازة ثَيشنياري تازة بؤ خؤيان هَيناوة، بةَلَي سةبةبةكة ئةوةية، يةعين موبةريراتي هَيناية 

ناعةتيان بة ئَيمة هَيناية كة رةقمةكةي، نةك شةرتة ئيال وةزارةتي مالية كةم بكاتةوة، طـوتي موتـةفيق،   قة
 .واتا ئيتييتاق قةناعةتي ليذنةي هاتووة، بؤية تةسبيت بووة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عومسان ئةمحةد فةرموو

 :امني محد امحد عثمان بةِرَيز
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

لة ماددةي دوودا داهاتةكـة بـة وازحيـي هةيـة، ئـةوة رؤشـن كراوةتـةوة، ثرسـيارةكة لـة ليذنـةي ياسـايية لـة             
مــاددةي هةشــتدا وردةكارييــةكان بــة مةبلــةغ وةكــو داهاتةكــة ديــاري نــةكراوة، يــةعين مــن وادةزامن ئةطــةر  

ئـةوة دةبَيتـةوة كـة عةجزةكـة     داهاتةكة بة وازحيي هةية، سةرفةكةش بـة وازحيـي هـةبَيت، ئينجـا جَيطـةي      
 .تةسبيت بكرَيت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من داوا لة ليذنةي ياسايي و دارايي و جةنابي وةزيريش دةكةم، ثَيشنيارَيك دوو، سَي بـرادةر ئاماذةيـان ثـَي    

حيب بكةن، باشـة  كرد، كة ئةو ماددةية هةر زيادة، لةبةر ئةوة لة ميهنةكاندا هاتووةو باس كراوة، ئةطةر سة
 .ثَيشنيارةكة سةحب كرا، بِرؤ بؤ ثَيشنيارةكةي تر تكاية

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشــنيارَيكي تــر لــة اليــةن ليذنــةي دارايــي تةقــديم كــراوة، ئَيمــةش ثشــتطريميان لــَي كــردووة، ماددةيــةكي    
لوزير املختص صالحية الصرف مبا ال يزيد على مدائتني و  )َيت ئيزافيية، دوو بِرطةية، برطةي يةكةميان دةَل

مخسني مليون دينار عن كل حالة وختويل روؤساء الدوائر الغري تابعة لوزارات بصرف مداال يزيدد علدى مائدة     
 .مليون دينار

يندارا   لروؤساء الدوائر غري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مبا ال يزيد على مائدة ومخسدون مليدون د   / ثانيا 
 (.لكل حالة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة بة ئيتييتاق لةطةَل وةزارةتي ماليية، تؤزَيك لة مةشكيلةكان حةل دةكات، دةسةاَلتي بـدرَيَس لـة زميـين    
ميزانيةكان، ثَيم وايـة زؤرتـان ئاماذةتـان ثـَي كـردو داواتـان كـرد بـوو، يـةعين ئَيسـتا ئـةو ثَيشـنيارة لةبـةر              

 .ةو داوايانةش بَينت، كة رةضاو كراوة، فةرموو ثةخشان خانرؤشنايي رةنطة ئ
 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من بة حةقيقةت ثرسيارة، يةعين هـةموو دةبيـنني و زؤر قسـة دةكرَيـت، زؤر توعونـات دةكرَيـت، ضـةندي        

ضـؤن سـةرف دةكرَيـت، ئـةويش وسـواَلتي      راستة، ضةندي راست نيية، من بـاس لـةوة ناكـةم، ئـةو مةبلةغـة      
ــت، ئــةويش جَيطــاي دةبَيــت، يــةعين ضــؤن دةبَيــت، دةرةجــةي شــةفافيةتي ئــةوة ضــؤنة مــن تَيــي             دةبَي

 .نةطةيشتووم، طومت ثرسيارة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دَلشاد وةاَلمت دةداتةوة
 :ريوةزارةتي دارايي و ئابوو بريكاري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةموو خةرجيةك لة دةزطاكاني حكومةتي هةرَيمدا بةثَيي ياساو رَينماييةكان دةكرَيت، ئةطةر ثـرؤذة بَيـت   

مليـؤن دينـارة، لـة كـاتي خةرجيشـدا، بـة تةئكيـد بـة سـوليتة          ( 052)ئيعالني موناقةسةي بؤ دةكرَيـت، كـة   
ةوة ثاكتـاو دةكرَيـت لـة اليـةن حيسـاباتي ئـةو بةشـةوة، زؤر        تابيـةت لـة شـوَينةكان    يدةدرَينت و بة ثسـوولة 

 .سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان فةرموو
 
 

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

م كـةم  من ئةو بِرة ثارةية كة تةحديد كراوة، وةزيرةكان بؤيان هةبَيت، من زؤر بة زيادي دةزامن، داوا دةكـة 
بكرَيتةوة بؤ سةد مليؤن، ئَيستا عَيراق بودجةكةي شةش بةرابةري ئَيمةية، ثَينج سةد مليؤني سةاَلحيةتي 

مليؤن، كة من داوا دةكةم كةم بكرَيتـةوة بـؤ سـةد مليـؤن، زؤر     ( 052)داوةتة وةزيرةكان، مةعقولة ئَيمةش 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .، طوتتان المةركةزيةت هةبَيت، كاك رةشاد فةرمووئةوة لةسةر داواي ئَيوة بوو
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 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ميزانيــة كــة تةصــديق دةكرَيــت لــة هــةر وةزارةتَيــك وةزيــر ســةاَلحيةتي خــؤي ســةرف دةكــات، مةســةلةن    
ئـةمِرؤ بـؤي سـةرف     مةشروعَيك ئيحالة كراوة، كة سوليتةي بـؤ دةكرَيـت خـؤ نايـةت ئـةو سـوليتةية بةشـَيك       

بكات بَلَيـت هـةموو حاَلـةت ئةوةنـدة، بةشـةكةي تـر مـانطَيكي تـر بـؤي سـةرف بكـات، خـؤ دةكرَيـت ئةطـةر               
دائريةيةك بيةوَيت ئةوةي بِروَييَن لةسةر مالية مةشروعَيك دَينت بـاي سـَي سـةد مليؤنـة، دةَلَيـت كاكـة دوو       

ةو شتة بووةو رَيطاشيان لَي طرتـووة، بـةاَلم ئـةوة    موعامةلة نةفسي ئيشة، كاك رةشيد ئةو شتانة دةزانن و ئ
 .ضاكرتة لة زميين ميزانية وةزير سةاَلحيةتي خؤي بةكار بَينَينت و ئيشي خؤي بكات، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رةئيتان ضية لةسةر ئةوانة كاك رةشيد

 :يبةِرَيوةبةري طشس وةزارةتي دارايي و ئابوور/طاهر رشيد بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةربارةي ثرسيارةكاني كاك رةشاد دةَلَيت داخيلي بكات لة زميين سةاَلحيةتي خؤي، ئةوة بة تةعليمات و بة 
قــانون نابَيــت، تــؤ بَييــت شــت تةجيزئــة بكــةيت و داخيلــي ســةاَلحيةتي خــؤتي بكــةيت، ئــةوة موخالةفــةي  

تـاكو داخيلـي سـةاَلحيةتي وةزيـر ببَيـت، هـةتا بتوانَيـت        تةعليماتة، يةعين بَييت ئيشـةكة دابـةش بكـةيت،    
لةسـةر داواي ئَيـوة بـوو،    ( 052)سةرف بكـات، ئـةوة موخـالييتي تةعليماتـة، لَيـرة كـة تةحديـديان كـردووة         

يةعين كة سةاَلحياتي مةركةزي نةبَينت، سةاَلحياتي بدرَيتة وةزيرةكان بؤ ئةوةي ئيشةكاني خؤيـان بكـةن،   
ةمان قــةبول كــرد، لةوانةيـة هَيشــتا وةزارةتــي ماليـة ثَيــي زؤرة، وةزيرَيــك داخيلــي   ئَيمـةش كــة ئــةو رةقةمـ  

ئيلتيزامَيك بَينت، سبةي ثارةمان نةبَينت ئـةوةش موشـكيلةية، ئـةوةش موشـكيلةيةكي طةورةيـة، مةسـةلةن       
وةزارةتي  سبةي تؤ ميزانيةي هةموو لةبةر دةسس دانَيي داخيلي ئيلتيزاماتَيك بووة، بةبَي وةزارةتي مالية،

 .ماليةش سبةي ناتوانَيت تةمويلي بكات، دةبَيتة هةاَلو عالةم دَيتة طلةيي، سوثاس
 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيمـة سـةاَلحياتي سـةرفمان نييـة،     زؤر جاري وا هةبووة برا وةزيرةكان دَينة ئَيرة موعاناتيان هةيـة دةَلـَين ئ  
ئَيمة لةطةَل ليذنةي دارايي كة دانيشتني طومتـان بـةالي كـةمي سـةاَلحيةتَيكي سـةرفيان بـدةنَي، بـؤ ئـةوةي         
ــرد        ــان ك ــةرق و جياوازمي ــرد، ف ــل ك ــةمان داخي ــةو بِرطان ــة ئ ــان، بؤي ــة موعاناتي ــةين ل ــةخيتيف بك ــك ت تؤزَي

 .اتانةي غةيري مورتةبيتة بة وةزارةت، زؤر سوثاسبةنيسبةت وةزير و ئةوةي دواي وةزيرو ئةو جيه
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةي      ــة ميزاني ــرد ل ــان ك ــَيش بامس ــاوة، دوَين ــانط م ــنج م ــتا ثَي ــةو    0222ئَيس ــةعين ئ ــاوة، ي ــانط م ــنج م ثَي

ــةكَيكيان      ــت، ي ــات بكرَي ــت موِراع ــة دوو ش ــان، زةروريي ــة وةزيرةك ــنيارة بدرَيت ــة ثَيش ــةاَلحيةتةي ك ــةو / س ئ
يةي بؤ ثَينج مانطي ماوة ضةند بة هـةمان رَيـذة رؤيشـتووة لةطـةَل مانطـةكاني تـر، حـةوت مـانط تـؤ          ميزان

عةمةليــةن لةبــةر ضــاوتة، لةبــةر دةم وةزارةتــي ماليةيــة ضــؤن ســةريف كــردووة، لــةو ميزانيــةي كــة ئَيســتا   
 .يان نا، ئةوة يةك ئيقراري دةكةن، ئةو ثَينج مانطةي كة دادَينت دةتواني لةسةر هةمان ئينسيابي بِروات،

ئةو دةسةاَلتةي كة دةدرَيتة وةزير بة تةئكيد دةبَيت لـة زميـين ميزانيةكـةي خـؤي بَيـت، ئايـا ئـةو        / دووش
تةخصيصاتة هةية لة وةزارةتـي ماليـة؟ نـاكرَينت بـَي تـةعاون و تةنسـيق لةطـةَل وةزارةتـي ماليـة، سـيولةي           

لةبةر ئةوة ئةو شتة باشة ئيزافة كـراوة، يـان ئيزافـة     نةقدي هةية، لةبةر دةميةتي وةزارةتي مالية، يان نا،
، ضـونكة ئةطـةر سـيولة    (بالتنسيق مـع الـوزارة املاليـة علـى معرفـة السـيولة      )بكرَيت، ئةطةر نةكراوة، يةعين 

نةبَينت، تؤ ئيتييتاق لةطةَل شةريكةيةك بكةيت، لةبةر رؤشنايي ميزانيةي خؤشت بَينت، ئةطةر ئةمريشـيدا  
ةتي مالية طوتي سـيولةم نييـة، ضـي دةكـةيت، لةبـةر ئـةوةي ثـَيش ئـةوةي هـني بكـةيت بـا            كة لةطةَل وةزار

دةسةاَلتيشـي نـةبَيت، بــةاَلم تةئكيـدَيك بكاتــةوة، يـةك زميـين ميزانيةيــةتي و سـيولةش هةيــة، كـاك دَلشــاد        
 .فةرموو

 :بريكاري وةزارةتي دارايي و ئابووري/ عثمان دَلشاد بةِرَيز
 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة

دةتوانني ئيزافةي بكةين بة بووني ئيعتيماد / ثَيم واية دوو شس جياوازة، ئةوةي كة تةرح دةكرَيت، يةكةم
يـة ئيزافـة بكـات، ئـةوة     (052)لة ميزانية، دةبَيت موازةنةكة ئيعتيمـادي تَيـدا بَيـت، ئينجـا دةتوانَيـت ئـةو       

صيصـاتةوة نييـة، لةبـةر ئـةوة ثـَيم وايـة       زةروريية، بةاَلم سيولةي نةقدي بةِراسس ئةوة عيالقـةي بـة تةخ  
 .ثَيشنياري يةكةمي جةنابت زؤر باشة خبرَيتة ناو ماددةكةوة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر دلَير فةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن كرد، كـة وةزيـر سـةاَلحيةتي نيـو مليـار دينـاري هـةبَيت،        بةِراسس ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي ثَيشنيازَيكما
يةعين ثَينج سةد مليؤن، مةبةستةكةش ضي بوو، ئةوةي خـوار وةزيـرةوةش سـَي سـةد مليـؤن مةبةسـتةكة       
ئةوة بوو، ئَيمة تؤزَيك هةوَل بدةين سةربةخؤييةك بـدةين بـة وةزارةتـةكان و ئـةو مةركةزيةتـة نـةهَيَلني،       

َل برادةران لة وةزارةتي مالية دانيشتني قةناعةتيان ثَي هَيناين كة ئةو مةبلةغة زؤرة، بةاَلم كاتَيك كة لةطة
ئةطــةر ضــي لــةناو ليذنــةي دارايــي موناقةشــةيةكيش بــوو لــةو بابةتــةوة لةســةر مةبلةغةكــة، هةنــدَيك لــة   

تةحصـيل   برادةران ثَييان زياد بوو، بؤية ئَيمـةش قةناعـةمتان هَينـا كـة مةبلةغةكـة كـةم بكةينـةوة، خـؤي        
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حاصلة ئةطةر ئيعتيمادات نةبَيت، ثارة نةبَيت وةزير خؤي ناتوانَيت سةريف بكات، وةزير ضـةكةكةي دةِروات  
وةختَيك دةتوانَيت ثارة سةرف بكات، كة ئيعتيمادات هةبَيت، كة ئيعتيمادات نةبَيت ئؤتؤماتيكيةن ثارةكةي 

ئَيمة هةندَيك مةعلومامتان نيية، هةندَيكمان لة ناِروات، من خوشك و برايانيش دَلنيا دةكةمةوة بةداخةوة 
ئيــدارات كارمــان نــةكردووة، هــيض ســةرف كردنــي مةبلــةغَيك لــة فلســَيكةوة هةرضــةندة فلــس نــةماوة، لــة    
دينارَيكةوة تاكو مليؤنَيك دينار، يـةعين بـةبَي وسـواَلت و بـةبَي تـةعليمات و بـةبَي ضوارضـَيوة ياسـايةكةي         

 .ةزطايةكي حكوميدا، زؤر سوثاسسةرف ناكرَيت لة هيض دامود
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة قةناعةتي من ئَيمة ئةطةر سـةاَلحيةتي سـةرفمان داوة بـة وةزيـر، دةبَيـت سـةاَلحيةتةكةي بـة موتَلـةقي         

ة تــةعليماتي مــالي و ئوســولي مــالي مــن نــةمزانيوة ئيســتيعمالي   بيــدةييَن و ئيســتيعمالي بكــات، يــانيش لــ 
 .سةاَلحيات مةرهون بَيت بة تةنسيق لةطةَل وةزارةتي مالية، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .صيغةكةي خبوَينةوة بزانني ضؤنة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مدع  )ان هاتووة، لةطـةَل لـة ئـاخريي فةقةرةكـة بـؤي زيـاد بكـةين دةَلَيـت         ئةوةي لة نوَينةراني حكومةت بؤم
 (.مراعات عدم الدخول بااللتزامات دون وجود االعتماد يف املوازنة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو صيغةية ئيزافة بكرَينت باشة، دةسةاَلتةكةي بدةيَي، بةاَلم تةئكيد بكاتن كة ئيعتيمـاد هةيـة، ئـةوة زؤر    

بةاَلم هةم تةحقيق لةوة دةكاتن كة وةزير دةسةاَلتي هـةبَينت، لـة هـةمان كاتيشـدا ثـَيش ئـةوةي ئـةو         باشة،
ــات و           ــد دةك ــة دةوَلةمةن ــتا ماددةك ــةوة ئَيس ــا، ئ ــان ن ــة، ي ــاد هةي ــزانَينت ئيعتيم ــت ب ــةكار بَينَي ــةاَلتة ب دةس

ةلةن دةَلـَي زؤرة، خـؤي لـة    وةزارةتيشي تَيدا نامَينَيت بةو شـكلة، يـةعين خـؤي تةئكيـدَيك بكةينـةوة، مةسـ      
زميين ميزانيةكةية، ناتوانَيت لة زميين ميزانيةكةي يةك فلـس زيـاتر سـةرف بكـاتن، ضـونكة كـة ضـةكةكة        
دةضَيتة وةزارةتي مالية، ثَيش ئةوةي سةريف بكةن تةماشاي بابةكةي دةكةن، تةماشاي فةسـلةكةي دةكـةن و   

عتيمـاديش هةيـة، ئينجـا سـةرف دةكـرَينت، مةسـةلةن       ميزانيةكةشي دةكةن، ئةطةر تةرخان كراوة بؤي و ئي
دةَلَي ئةوةندة دةسةاَلت دراوة، ئـةوة نييـة بَلـَي بِريارمـدا ثَيـنج سـةد مليـؤن دؤالر سـةرف بكـةم و يةكسـةر           
ــةي        ــين بودج ــة زمي ــَينت، ل ــةي وةزارةت ب ــين بةرنام ــة زمي ــةن ل ــت ئةوةل ــة، دةبَي ــةوة نيي ــرَينت، ئ ــةرف بك س
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وةش ئيزافة بكرَينت، تةئكيد بكاتةوة كة ئيعتيماد هةية، فـةترةي ئيعتيمـاد زؤر   تةرخانكراو بَيت، ئينجا ئة
 .زةروريية لةو حاَلةتةدا، جا ئةطةر بينووسي و بيخوَينَينةوة، بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة تكاية

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

صالحية الصرف مبا ال يزيد على مائتني و مخسني مليون دينار عدن   للوزير املختص/ اوال )ماددة ئيزافيةكة 
 .كل حالة وختويل روؤساء الدوائر غري تابعة لوزارات بصرف ماال يزيد على مائة مليون دينار

لروؤساء الدوائر غري املرتبطة بوزارة صالحية الصرف مبا ال يزيد على مائدة ومخسدون مليدون ديندارا      / ثانيا 
 (.التني ينبغي مراعات عدم الدخول بااللتزامات دون وجود االعتماد يف املوازنةويف كلتا احل

 :بةر ٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن 
، يـةعين ئـةوةي يةكـةم فـةرزة، بـةاَلم ئـةوةي تـر، جـةنابي         (ولده ختويدل  )يان دةبَيـت بنووسـرَيت   ( وختويل)

 .ي هينةكان، فةرموووةزير لةسةر ئةو صيغةية موافيقي، ئةو ثَيشنيارة باشة لةبةر رؤشناي
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةبَيتة فةوزا، سوثاس( عن كل حالة)خؤشة ئةوة روون بكرَيتة 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
عدن  )ية دة جار روومن كردةوة، بةس جارَيكي تر دةيَلَيمةوة، ئةوة نابَيتة فةوزا، ضونكة لة زميين ميزانيةكة

، مةسةلةن تؤ وةزارةتي تةندروسس شتَيك دَيتة ثَيشةوة كِريين دةرمانة، عةقدَيك ئيمزا دةكةيت (كل احلالة
لة ميزانيةكةي دانراوة بؤ كِريين دةرمان مةسةلةن يةك مليار دينار لة زميين ئةو مليـارة حاَلـةتَيك لةطـةَل    

مانةكة دةكِرَيت ئيمزا دةكاتن، تةئكيد دةكاتةوة لة شةريكةيةك ئيمزا دةكات بايي دوو سةد مليؤن دينار دةر
هني، ئةوة حاَلةتَيكة، لة هةمان رؤذ حاَلةتَيكي تر هةية لةطةَل بابَلَيني شةريكةيةكي تر بؤ دروسـت كردنـي   
نةخؤشخانةيةك، ئةويش لة زميين ميزانيةكة بابَيكي ترة دروست كردنة، ئيمزا دةكاتن لة حدودي ئةو دوو 

ةئكيد دةكاتةوة بؤ ئيعتيماد، ئةطةر لةو ثارةية زياتر بوو، واتا لة زميين ميزانيةكة بوو ئةوة سةد مليؤنة، ت
( كدل حالدة  )دةينرَيت بؤ ئةجنومةني وةزيران حةسيب تةعليمات لة دةسةاَلتي كَيية موافةقـةت وةردةطرَيـت   

تـي تةندروسـس، دروسـت    يةعين ئةو عةقدةي كة كردوويةتي، بؤ ئةو حاَلةتة كِريين دةرمانـة، وةكـو وةزارة  
كردني بيناية، عةقدَيكة لةطةَل جيهةتَيك، ناردني وفودة، بةاَلم لة زميين ميزانيةية، دةخيةمـة دةنطدانـةوة،   
كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة     

 .زؤرينةي دةنط وةرطريا
 :ن ناصح حيدريبةر ٍَِيز شَيروا

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ماددةيــةكي ئيــزايف هةيــة ديســان ليذنــةي دارايــي ثَيشــنياري كــردووةو نوَينــةراني حكومــةتيش موافــةقتيان 
تقيدد مبدال  التربعدات املمنوحدة للدوزارات      )كردووة، ئَيمةش ثشتطريميان لَي كـردووة، ماددةكـة بـةم شـَيوةية     

عد قبوهلا من قبدل وزيدر املاليدة ايدرادا  نهائيدا  للميزانيدة العامدة علدى ان يقدوم          واجلهات غري املرتبطة بوزارة ب
وزير املالية بتخصيصها من اعتمادات الدوزارة او اجلهدات غدري املرتبطدة بدالوزارة لصدرفها علدى االغدراض الديت          

 (.منحت من اجلها
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس        وازحية، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط وةرطريا، فةرموو بؤ ماددةكةي تر

 :جامباز سعيد حممد طارق بةِرَيز
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ماددةي دةيةم كة دةبَيتة ماددةي دوازدةم، ضونكة دوو ماددةي تر ئيزافة كرا
ــادد ــانكاري        : ةي دوازدةمم ــؤ ئاس ــوَييَن ب ــت دةربض ــايي ثَيويس ــة رَينم ــؤي هةي ــابووري ب ــي و ئ ــري داراي وةزي

 .حوكمةكاني ئةم ياساية
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لوزير املالية اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون: املادة الثانية عشرة

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر
ماددةيةكي تةبيعية لة هةموو ثرؤذةي ياساكاندا هاتووة، دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز    
ــدا نييــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــة كــؤي دةنــط وةرطــريا،      بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي لةطةَل

 .ماددةكةي تر تكاية
 :ازحممد سعيد جامب طارق بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة كـاري ثـَي   (1/1/0222)ئةم ياساية لـة رؤذنامـةي فـةرمي بـاَلو دةكرَيتـةوة لـة رؤذي       : ماددةي سَيزدةم

 .دةكرَي
 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةر ٍَِيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.1/1/0222)ينشر يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذا  اعتبارا  من : املادة الثالثة عشرة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤرة شوكرية
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 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةموو ياساكاندا وةقائيعي كوردستان باس دةكةين، دةتوانني بَلَيني لة رؤذي باَلو كردنةوةي لة وةقائيعي 
 .سوثاسكوردستاندا ئةم ياساية كاري ثَي دةكرَيت، 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد فةرموو

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دا دةبَيتة ئةسةري رةجعي، قانونيش بة ئةسـةري  (1/1/0222)من واي بةباش دةزامن هةر ئيشارةتدان لة 
 .زؤر سوثاس 0222رةجعي دةرناضَيت، هةر ئيشارةت بدةينة ساَلي 

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
ميزانية دةردةضـَيت، ضـونكة زؤر جـار تةبيعييـة دوو مـانط، سـَي مـانطيش تـاخري دةبـَينت، ئـةوةي دكتـؤرة            
شـوكرية طــوتي فــةرقَيكي واي نييــة، لــة هــةموو ثرؤذةكـان ضــؤن نووســراوة هةروايــة، وةقــائيعي كوردســتان   

ةقــائيعي كوردســتانيش تَيــدا بَيــت، كــَي دةنووســرَيت باشــة، دةخيةمــة دةنطدانــةوة بــةو موالحةزةيــةي كــة و 
لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بـة كـؤي   
دةنط وةرطريا، ئَيستا ثرؤذةي ياسايةكة هةمووي دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتـةوة؟  

يية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطـريا، تةبعـةن ئـةو    زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا ن
تةوصياتانةش دةدرَيتة ئةجنومـةني وةزيـران لةبـةر رؤشـنايي موداخةلـةكانتان، دوايـَي ئةولةوياتةكـة هـني         

لة وةخـس ياسـايي خؤيـدا، واتـا ثـَيش       0221دةبَيت ميزانيةي / دةكةين، شةرت نيية ئةولةوياتةكة يةكةم
ثَيشكةش بكرَيت، دةبَيت ناوضةكاني كـة دواكـةوتوون و زةرةرمةنـد بووينـة      0222كؤتايي ميزانيةي ساَلي 

بة ضةكي كيمياوي لة هةرَيمي كوردسـتاندا رةضـاوي بكـات و طرنطـي تايبـةتي ثـَي بـدات، دةبَيـت حكومـةت          
خانةقينـةوة تـا سـنجار،     طرنطي بةو ناوضانة بدات كة تاكو ئَيستا لة دةرةوةي هـةرَيمي كوردسـتان مـاون لـة    

دةبَيت ئيهتيمام بداتن بؤ ساَلي داهاتوو، ئةو مووضة خؤرانةي كة زؤر مووضةيان كةمة طرنطي بةوان بداتن 
بؤ ضاكردني طوزةرانيـان، ميالكـاتي دةوائـريي حكومـةت ضـاك بكرَيتـةوة، ئةوانـةي كـة زيـادن لـة حاجـةتي            

َيت ئيشيان بؤ ثةيدا بكاتن، يـاخود ضارةسـةرَيكيان   حكومةت لة كةواديري وةزييتي و مووضة وةردةطرن، دةب
ــت بــة هــيض شــَيوةيةك       بــؤ بدؤزَيتــةوة، ئةوانــةي دوو مووضــةيان هةيــة، يــان ســَي مووضــةيان هةيــة، دةبَي
ــي و       ــاَل هةرســَي وةزارةتةكــة يــةك خباتــةوة، وةزارةتــي داراي ــَيش كؤتــايي س ــت حكومــةت ث نــةمَينَيت، دةبَي

ةتي ثَيشمةرطة، تةبعةن ئةوة تةوصيةية، كـة وتـت بِريـار دةبَيـت بزانرَيـت      ئابووري، وةزارةتي ناوخؤ، وةزار
جَي بةجَي دةكـرَينت، بـؤ ئـةوةي وةكـو تةوصـيةية، بـةاَلم وةعديشـمان وةرطرتـووةو كاريشـيان بـؤ كـردووة،            

ن ئينشائةَلاَل جَي بةجَيشي دةكةن، تةوصية دةكةين تةخويلي وةزارةتي دارايـي و ثالنـدانان بكـرَينت لـةنَيوا    
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خؤياندا هاوكاري بكةن، بـؤ ئـةوةي بةدواداضـووني ئـةو ثرؤذانـة بكـةن، كـة وةختيـان بةسـةردا ضـووة جـَي            
كةمرت جَي بةجَي كردووة، دةسةاَلتيان ثَي بدرَينت، بؤ ئيلغا كردني ئةو % 12بةجَي نةكراون، كارةكانيان لة 

دارايي و ئابووري دةكةين ثاشي ئةوةي  ثرؤذةية، ئةوةي كاك بارزان ثَيشنياري كرد، هةروةها داوا لة ليذنةي
كة لَيرة ثةسـند كـرا تةقـديرَيك بكـةن، ئـةو حـةوت مانطـاي رابـردوو ميزانيـة ضـؤن سـةرف كـراوة، ضـةند              
موتابةقةتي هةية، لةطةَل ئيقرارةكةمان كة كردوومانة، ئةو مةبلةغةي كة دانراوة بـؤ سـاَلَيك، ئـةو حـةوت     

يبَيـنن بـزانن لـة رووي عةمةليـةوة ئـةو ميزانيـة ضـؤن دةِروات        مانطة عةمةليةن نةفةقات ضـةند بـووة دةر  
ئينسيابيةكةي ضؤنة، بؤية بؤ ئةوةي بتوانني ئةو ثَينج مانطةي ماوة ئَيمة ئاطادار بني، دوايَيش ئاطادارمـان  
بكاتةوة، ضؤن رؤيشـتووةو ضـؤن دةِروات، بـؤ ئـةوةي هـةم شـةفافيةتةكة زيـاتر بـَينت، هـةميش بةرضـاومان           

وةكو ثةرلةمان ئةو ميزانية ضـؤن بـةِرَيوة دةضـَينت، ئـةو تةوصـيةي تـريش بـوو بـة خاَلَيـك لـة           روون بَيت 
ثرؤذةكة، كة هةرسـَي مـانط جارَيـك وةزيـري دارايـي و ئـابووري بَيتـة ثةرلـةمان بؤمـان شـةرح بكـاتن جـَي             

كاني دةرةوةي بةجَي كردني موازةنةو ئةو ياساية ضؤن بةِرَيوة دةضـَينت، مـن زؤر سوثاسـتان دةكـةم، ناوضـة     
 .هةرَيميش طرنطي ثَي بدةن، فةرموو كاك ئارَيز

 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .طرنطي دان بة ناوضةكاني كيمياباران وةكو هةَلةجبة/ ئَيمة باسي دوو شتمان كردووة، يةك
ةم تةوصـيةيةك بكـةين دةسـت بـةجَي     باسي كورت هَيناني ميزانيةمان كرد، مـن لـةو ثَينـاوة داوا دةكـ    / دوو

كدارانةي ئَيسـتاش لةطةَليانـة برِبَيـت، ئـةو بـِرة      موو سـةرؤك جـاش و ديوةخانـةكان و ضـة    مووضةي ئةو هـة 
ثارةي كة لةوان دةبِرَيت خبرَيتة سـةر بـؤ كـورت هَينـاني ميزانيـةي، يـان لـة هةَلةجبـة خـةرج بكـرَينت، مـن            

لـة كارةسـاتةكاني ئـةنيتال ئَيسـتا مووضـةو ديوةخانانـةيان        دةزامن زياتر لة سةد سةرؤك جـاش بةشـدار بـوو   
هةية سَي سةد جاشـي ئَيسـتاش مووضـةكانيان وةردةطرَيـت      هةشة دة ضةكداري هةيةو سةرؤك جاشهةية، 

ئةوانة هةمووي برِبَيت، كة زياتر لة سـَي سـةد، ضـوار سـةد مليـؤن دينـار دةكـاتن قـةبري ئةمحـةد موختـار           
ؤن دينارة لةهةَلةجبة نيية ضاكي بكةينةوة، بةاَلم رةنطة من تةقـديري ئـةوةي   بةطي جاف بة سَي، ضوار ملي

دةكةم ثَينج سةد مليؤن دينار بؤ ئةو تاوانبارانةي كة ئَيستاكة ناويان لـة مةحكةمـةي بـااَلي بةغـدا هةيـةو      
 .ثَيويستة دادطايي بكرَين، لةبةر ئةوة داوا دةكةم مووضةي ئةو كةسانة برِبَيت

 
 :كي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤ

ئةوةلةن ثَيشنياري تازة نيية، ضونكة ئَيمة دوَينَيمان تةرخان كـرد بـوو بـؤ ثَيشـنيارةكان، جةلسـةش تـةواو       
ئةطةر ئةو ناوانةت هةية حةز دةكةم ثَيمان بَلَيي هـةر ئةوةنـدة قسـة نـةبَينت، دوايـَي بـة       / بووة، دووةميش

يان هاتووة، نة تةخصيصاتي هةية، ثَيشمان بَلَيي لة كام نووسني مباندةرَي لةطةَل بِرة ثارةكة، ضونكة نة ناو
 .وةزارةتدا ئةو ثارةيان بؤ سةرف دةكرَيت، ئةوة قسةكان تةواو بوو، كوَيستان خان فةرموو
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 :بةِرَيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

مينحـةو ئـةو بةردةسـت و ميزانيـةي     دوَينَيش ئةو ثَيشنيارةمان كردووة يةك، دوو ئةندامي ثةرلةمان، ئةو 
كة هةية كة دةدرَيت بة خةَلك و ئةوانة ئةوة كةم بكرَيتةوة، ئـةوةي سـيادي ئـةوة كـةم بكرَيتـةوة، ضـونكة       
ئةوةي بينومانة زؤر زؤر زيادة، ئةوة بكرَيت بة ثرؤذة، يةعين ضاوي ثَيدا خبشَيندرَيتةوة بؤ ساَلي داهـاتوو،  

ةك هــةر هــي جاشــةكان، هــي جــاش و باشــي ديوةخانــةكان برِبَيــت، ئــةوة  مــن لةطــةَل ئــةوةي كــاك ئــارَيزم نــ
 .دياردةيةكي ناشارستاني و ناشريينة زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد حةكيم فةرموو

 :بةِرَيز حممد حكيم جبار
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بودجةي ئةحزاب بكات، هيض وةاَلمي نـةبوو،   كةس داوامان كرد لة سةرؤكايةتي ثةرلةمان باسي( 56)ئَيمة 
دوَييَن ضةند كةمسان بامسان كرد جةنابت لة تةوصياتةكانت نةت ثرسيةوة، ئَيمة ئـةو حزبانـة هةسـت بـة     
مةزلوميـةت و مةغدوريـةت دةكــةين، زؤر شـس لَيــرة نـاَلَيني، لةبـةر بةرذةوةنــدي طشـس، زؤر نهــَيين و زؤر       

ثَيم سةيرة حزبَيك بودجةكةي و هينةكةي بة قـةدةر شـَيخَيك نـةبَيت     فةسادي ماليش هةية دةيزانني، من
كة بؤ تةكية بؤي سةرف دةكرَيت ضةند سةد ثؤليسي بؤ سةرف دةكرَيت، يةعين نازامن هةر باسـي دةكـةين   

 .و هةر ئةو تةَلةب وداواي ئَيمة دةخرَيتة ذَيرةوة
ية لـة طـةورةكان نابِرَيـت، يـةعين هـةبووة      ئةوةي دةبيستني، ئةو دوو مووضة خؤريةي كة هة/ خاَلي دووةم

وةزيــر بــووة، ئَيســتا ثؤســتَيكي تــري هةيــة تــةقاعودي وةزيريةكــةش وةردةطرَيــت، ئايــا لــة وةزارةتــي ماليــة 
قةناعةمت بة قسـةي كـاك شـَيخ هةيـة، ئـةوة راسـتة، يـان نـا، يـةعين بـؤ لـة فةقريةكـة برِبَيـت، لـة طةورةكـة                

 .نةبِرَيت
زوع، ئةطةر ئةندام ثةرلةمانَيك قسة دةكات، سـةرؤكي ثةرلـةمان بـؤي هةيـة بـَي      تَيبينيم خارجي مةو/ سَي

( ص)دةنطي بكات، يان قسةي ثَي برِبَيت، ئةندامَيكي ديكة دةتةخول نةكات، ضـونكة حةديسـَيكي ثَيغةمبـةر    
ة ، دوايـَي شـس خـراث دةبيسـتَيتةوة لـةو كةسـةي كـ       (من تدخل فيما ال يعين لقى مداال يرضدي  )هةية دةَلَيت 

تةعليقي لَيدا، يان قسـةي لـَي دةكـات، مـن داواي لَيبـوردن دةكـةم كـة لـة مـةوزوع دةرضـووم، لةبـةر ئـةوةي             
 .لةوانةية ئةوة دوايني جةلسةمان بَيت، يةك دوو مانط مؤَلةمتان هةية، زؤر سوثاس

 :بةرٍَِِيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمـة رَيطـا نـادةين بـةو شـتانة، ئةطـةر        كَي دةَلَيت مؤَلةتتان هةية، تةبعـةن كةسـيش قسـةي كـةس نابِرَيـت،     

شتَيكيش كرا بَينت، ئةوة حةق نيية تةعميم بكةيت لةسةر هةموو ثةرلةمان، برادةرَيك ئةطـةر هـيين كـرد    
بَيت ئةوة رةخنةيةكي بةسيس لَي دةطريَينت، نابَيت دووبارةش بَيتةوة، بـةاَلم كـةس قسـةي كـةس نـابِرَينت،      
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نا لَيرةوة تةدةخول دةكةم، كةس نيية تةدةخول بكـات لـة قسـةي يـةكَيكي     من موالحةزةم نةكردووة، ئةطةر
تر، ئةوة مةبـدةئَيكي عامـةو حـةقَيكي مـةحيتوزة بـؤ ئةنـدامي ثةرلـةمان، بةنيسـبةت ئـةو داواكاريـةي كـة            

كـةس ئيمـزاي كـرد بـوو، مـن ئـةوة ضـةندةمني جـارة         (53)تةقدميي ثةرلةمان كـرا، سـةرؤكايةتي كـرا بـوو     
ة ئيهمال نةكراوةو ئَيمة ناردوومانة بؤ حكومةت، طوتيشم بةثَيي عورف دةبَيت بيخةينة شةرحم كردووة، ك

بةرنامةي كار، بةاَلم تؤ بَييت موناقةشةي شتَيك بكةيت، تةرةيف حكومةت رةئي لةسـةر نـةدابَيت عيالقـةي    
انني ضـةندة،  بة ثارةوة هةية، ثةرلةمان ض موناقةشةي بكاتن، ثرؤذةيـةك لـة حكومةتـةوة بـَينت رةئيـان بـز      

ضةند كراوةو جةدوةلَيكيان هةبَينت، ئةوان تةقديريان هةية، ثَيشرت هةردوو ئيدارة يارمةتيان هةبووة ئـةو  
حيسابانة، بزانن ضةند دةكات، بؤ ئةوةي ئَيمة لةبةر رؤشـنايي ئـةوة دةَلـَيني، لةطـةَل ئةوةشـدا موالحـةزةي       

يمـام بـداتن، فيعلـةن دوَيـيَن بـاس كـرا، راسـت        دووةم قبولة، ئـةوةش دةكةينـة تةوصـيةيةك، حكومـةت ئيهت    
دةكةيت لةبريمان ضووة لة هينةكة باس كراوة، ئاماذة بةوةش كرا كـة داواكـاري هةيـة، بودجـةي حزبـةكان      

 .دياري بكرَينت و طرنطي ثَي بدرَينت، فةرموو طوَلناز خان
 :بةِرَيز طوَلناز عزيز قادر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بـة ناوضـة ئـةنيتالكراوةكان خبرَيتـة بةرنامـةي كـار عـةقاريش نـةبِرَيت، بةِراسـس عـةقار           بكرَيت بايةخـدان  

 .يةكَيكة لةو شتانةي كة زؤر يارمةتي هةذار دةدات لة بيناتناني خانوو، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي عةقار و ئةوانة لةو شوَينةي كة نووسراوة كيمياباران ئةنيتاليش ئيزافة دةكةين لة تةوصياتةكان، مةسةلة
ئةطــةر ويســتتان ثرؤذةيــةك تةقــديم بكــةن دةيكةينــة بِريارَيــك و، بــةاَلم ئــةوة دةمَينَيتــة ســةر قــودرةتي     
حكومةت، ئَيمة خؤمان تةماشا دةكةين دةبينني ئَيسـتا عـةجزي هةيـة، نـةك بـةس ئـةوة، يـةعين سـوليتةي         

 ئةوة زيندوو بكةينةوة، مةسـرةيف زراعـي   زراعي ئةطةر بدرَينت، ئةمِرؤ زةروريرتة لة هةموو شتَيك بتوانني
زيندوو بكةينةوة لة بةرناجمَيكدا بؤ بووذاندنةوةي الدَي و زراعـةت و ئةوانـة زؤر زةرورييـة لـة عـةقاريش      
زةروريــرتة، بــةاَلم ئــةوةش دةمَينــَينت و دةنووســني، كــاك شــيخ بــايز لــة كؤتاييــدا ئةطــةر قســةيةكت هةيــة    

 .فةرموو
 

 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري دارايي و ئابووري/ ةبانيبةِرَيز شَيخ بايز تاَل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر زؤر سوثاسي بةِرَيزتان دةكةم، زؤر سوثاسي هةموو خوشـك و برايـاني ئةنـداماني ثةرلـةمان دةكـةم بـؤ       
 موصــادةقة لةســةر قــانوني ميزانيــةو وةعديشــتان دةدةيــيَن هــةموو ئــةو تةوصــياتانةي كــة عيالقــةيان بــة  

وةزارةتي ماليةوة هةية، وةكو خؤي جَي بةجَي بكةين بة قةدةري ئيمكان، ئينشائةَلاَل بةو تةقاريرانةش كة 
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ــةني      بــةرزي دةكةينــةوة بؤتــان، ئــةو راســتيانة دةبيــنن، ئةوانــةش كــة عيالقــةي بــة ســةرؤكايةتي ئةجنوم
 .موةزيرانةوة هةية، ئةوة بؤ ئةوان دةِرواتن، دووبارة زؤر زؤر سوثاستان دةكة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، كؤتايي بة دانيشتنةكة دةهَينم، بةاَلم ثَيش ئةوةي بضينة دةرةوة سَي ثرؤذةي طرنطمـان هةيـة   
خوَيندنةوةمان بؤ كردووة، هةرسَي يةك لة يةك طـرنطرتن، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر لـةو ضـةند رؤذةي داهـاتوو        

ةم بــة ثةلــة راثــؤرتي خؤيــان حــازر بكــةن، داواي دانيشــتنَيكي ليذنــةكان كــة ئيحالــةيان بــؤ كــراوة، داوا دةكــ
ثـرؤذةي سـوَلتةي قةزائيـة،    / ثـرؤذةي يةكطرتنـةوةي ئاسايشـة، يـةكَيكيان    / نائاسايي دةكةين بؤي، يةكَيكيان

ثرؤذةي نةوتة، من داواتان لَي دةكةم ثرؤذةي نةوت و غـاز دراوةتـة هـةر ئةنـدامَيك بةنووسـني،      / يةكَيكيان
هةرســَيكيان، بــةاَلم ئــةوة بةتايبــةتي بــة نووســني تَيبينيــةكاني خؤتــان بنووســن بــؤ ليذنــةي   ضــونكة زؤرة،

ياسايي و ليذنةي دارايي و ئابووري، بؤ ئَيمة بؤ سةرؤكايةتي بنووسن، ئَيمة ئيحالةي دةكةين بؤ ئـةوان، بـؤ   
ر، ثَيـنج دانيشـتنيش   ئةوةي رةئيتان لةسةر ماددةكان، ضونكة ئةطـةر وا نـةبَينت زؤر دوورو درَيـذة بـة ضـوا     

تةواوي ناكةين، بةاَلم ئةطةر ئَيستاكة بيخوَينةوةو ضوار ثَينج رؤذتان لـة ثَيشـة ثـَيش ئـةوةي داوا بكـةين و      
ثَيشنيارةكانتان بة نووسني و بـة ثةلـة بيـدةن، هـةروةها بةنيسـبةت ثـرؤذةي ئاسـايش و ثـرؤذةي سـوَلتةي          

زارةتي سامانة سروشتيةكان ثَيشرت بكرَيت، بة تةئكيد قةزائيش، من طومت ثرؤذةي نةوت، دةبَيت ثرؤذةي وة
كــة ئــةوان حــازر كــرا، ئــةويش حــازرة، جةلســةي يةكــةم دادةنــَيني بــؤ ياســاي وةزارةتةكــة، جــا ئاطادارتــان     
دةكةينةوة، بةاَلم داوا لة ليذنةكان دةكةم ثةلة بكةن لة حازر كردني راثؤرت، داواش لة ئَيوة دةكـةم ئـةوةي   

 .تَيبيين هةية بة نووسني بينرَينت بؤمان، كاك رةشاد فةرمووموالحةزةي هةية، 
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنيار دةكةم كؤبوونةوةيةكي موشتةرةك بكرَيت لةنَيوان ليذنةكان بةنيسبةت ثرؤذةي نةوت، بـؤ ئـةوةي   
يـةعين هـي ئـةوةي نييـة هـةمووي موناقةشـة        وردةكاري زؤري تَيدايةو زؤربةي زؤريشي فةنييـة بةِراسـس،  

بكرَيت بة شكلي فةردي، سةرؤكي ليذنةكان لةطةَل ليذنةي ياسايي يةك كؤبوونةوةي لةسةر بكةن و كؤتايي 
 .ثَي بَينن و زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةثَيي نيزامي داخيليش هةرواية، بةَلَي كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنيسبةت هةيكـةلي تـةنزميي وةزارةتـي سـامانة سروشـتيةكان لةطـةَل ثـرؤذةي ياسـاي نـةوت و غـاز، ئَيمـة            
هةشــت نــؤ رؤذة خــةريكني كؤبوونــةوةمان لةطــةَل وةزيــري ســامانة سروشــتيةكان كــردووةو راثؤرتــةكامنان   

ئـةوةي تـةبع بكرَيـت و دابـةش بكرَيـت بةسـةر       هةمووي حازرة، ئةمِرؤ ثَيشكةش بـة سـةرؤكايةتي كـرا، بـؤ     
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ئةنــداماني ثةرلــةمان، بةهــةمان شــَيوة بةنيســبةت ســوَلتةي قــةزائي راثــؤرتي ئَيمــة حــازرةو ثَيشــكةش بــة   
سةرؤكايةتي ثةرلةمان كـراوة، تـةنها مةسـةلةي ثـرؤذةي ئاسـايش نـةبَيت ئـةوة تـاوتؤ نـةكراوة، ئينجـا ئـةو            

كان دةتوانن بة راثؤرتي خؤيان بةجيا بؤ سةرؤكايةتي بنَيرن، زؤر موالحةزاتانةي هةية هي جةنابت، ليذنة
 .سوثاستان دةكةم

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دانيشتةكةمان تةواو بوو زؤر سوثاستان دةكةم
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ــذمَير    ــةياني  (12232)كاتـ ــة بـ ــةر لـ ــةممةي سـ ــةوتي ر رؤذي شـ ــتمانيي    0222//َيكـ ــةني نيشـ ئةجنومـ
ــراق   ــتاني عَي ــةن و     كوردس ــةرؤكي ئةجنوم ــس س ــاد ميت ــدنان رش ــةِرَيز ع ــةرؤكايةتي ب ــة س ــادةبووني , ب ــة ئام  ب

بــةِرَيز فرســت أمحــد عبــداهلل ســكرتَيري  , جَيطــري ســةرؤك و( كمــال كــةركووكي.د)بةِرَيزحممــد قــادر عبــداهلل
 .ي خؤي بةست( 0222)ساَلي , دووةمخولي  نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارة , ئةجنومةن

 :بةرنامةي كار
ي 1110ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)نــاوخؤي ذمــارة لــة ثــةيِرةوي ( 6)ي مــاددة (1)ثشــت بةســنت بــة بِرطــة 

بةرنامـةي  بِريـاردرا   ي ثةيِرةوةكة،(02)ي ماددة (1)بةثَيي بِرطة , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
خـولي هةَلبـذاردني دووةمـي     سـَييةمي خـولي طرَيـداني يةكـةمي سـاَلي      نائاسايي ي(1)رةي دانيشتين ذماكاري 

 :بةرنامةي كار بةم شَيوةية بَيت, عَيراق –ثةرلةماني كوردستان 
 .خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمي كوردستان -1
 .ؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقخستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثر -0
 .خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري هةرَيمي كوردستاني عَيراق -3
 .خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ميهرةبانبةناوي خواي طةورةو 

 :بةرنامةي كار, بةناوي طةلي كوردستان دانيشتين ئةمِرؤمان دةكةينةوة
ي 1110ي هــةمواركراوي ســاَلي (1)نــاوخؤي ذمــارة لــة ثــةيِرةوي ( 6)ي مــاددة (1)ثشــت بةســنت بــة بِرطــة 

نامـةي  بةربِريـاردرا   ي ثةيِرةوةكة،(02)ي ماددة (1)بةثَيي بِرطة , ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق
ي ثـَيش نيـوةِرؤي رؤذي   (12232)خولي دووةمـي هةَلبـذاردن لـة كـات     نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارةي كاري 

 :بةم شَيوةية بَيت دا03/2/0222شةممة رَيكةوتي دوو 
 .خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمي كوردستان -1
 .ؤ كردني ثرؤذةي ياساي نةوت لة هةرَيمي كوردستاني عَيراقخستنةِروو و طيتتوط -0
 .خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةسةاَلتي دادوةري هةرَيمي كوردستاني عَيراق -3
 .خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دةزطاي ئاسايشي هةرَيمي كوردستاني عَيراق -1

اشس هةورامي وةزيري سامانة سروشتيةكان، لةطةَل بةِرَيزان كـاك واجيـد   سةرةتا بةخَيرهاتين بةِرَيز دكتؤر ئ
و كاك سريوان كة هةردووكيان لَيرة ئامادةن بةخَير هاتنيان دةكةم، بةخَير بـَين سةرضـاو، بةرنامـةي كارمـان     

داوا  خستنةِروو و طيتتوطؤ كردني ياساي وةزارةتي سامانة سروشتيةكان لـة هـةرَيمي كوردسـتان،   / خاَلي يةكةم
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لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة شوَيين خؤيان دانيشن، ئةطـةر راثـؤرتي تـريش هـةبَيت، ليذنـةي ثيشةسـازي       
 .ئةطةر راثؤرتي هةبَيت با بيتةرمووَيت

 :ابراهيم عثمانبةِرَيز ايدن 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راثؤرمتان نيية، بةاَلم لةطةَل راي ليذنةي ياسايينة سةد لة سةد
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

زؤر ســوثاس، كةواتــة ليذنــةي ياســايي تَيبينيــةكاني ليذنــةي ثيشةسازيشــي وةرطرتــووة، زؤر ضــاكة، داوا لــة  
ليذنـةي ياسـايي دةكـةم راثــؤرتي ليذنـةي ياسـايي بـة زمــاني كـوردي خبوَينَيتـةوة، دوايـَي خــاَل بـة خـاَل بــة            

قيقة كاك كةريم بزانني نازناز خـان نوقتـةي نيزامـي    هةردوو زمان دةبَيت خبوَيندرَيتةوة، فةرموو، يةك دة
 .ضية

 :بةِرَيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تةعةجوب دةكةم ليذنةيةكي موختةس و ثةيوةندارمان هةية بؤ ئةو مةوزوعة، ضـؤن دةبَيـت راثـؤرتي    
 .ثاسنةبَيت، يان راثؤرتي هاوبةشي نةبَيت لةطةَل ليذنةي ياسايي، سو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديــارة طوَيــت لــة هــني نــةبووة، ئَيمــة ثَيشــرت طومتــان ئيتييتاقمــان كــردووةو ثَيشــنيارةكامنان داوةتــة ليذنــةي  
ياسايي، ثشـتطريي ليذنـةي ياسـايي دةكـةين سـةد لـة سـةد، تَيبينيـةكامنان داوةتـة ليذنـةي ياسـايي، ئـةوةش             

 .، بةس جةنابت ديارة ئاطاداري ئةوة نةبووي، فةرموو كاك ئايدنكارَيكي باشة، كةواتة راثؤرتةكة موةحةدة
 :ابراهيم عثمانبةِرَيز ايدن 

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةد لة سةد لةطةَل ليذنةي قانونينة، ضونكة ماددةكاني كة موناقةشة دةكةين زؤربةيان قانونينة، كـةميان  

ةية، بؤيـة ئيتييتاقمـان كـرد و دانيشـتني و قـةراري      شس فةني تَيداية، فةنيةكانيش هةمووي شس راستةقين
 .خؤمان لَيدا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر باشة، فةرموو كاك كةريم بؤ خوَيندنةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 سةروكايةتى ئةجنوومةنى نيشتمانى كوردستان ـ عرياق/ بَو 
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 راثورتى لَيذنةى ياسايى /ب
لَيذنةى ياسايى كَوبوونةوةى خَوى ئةجنامدا بَو طيتتوطؤ كردن لةمةِر ثرَوذةى ياساى وةزارةتى سامانة 
سروشتييةكانى حكومةتى هةرَيمى كورستان ـ عَيراق كة بَوى رةوان كرابوو دواى خوَيندنةوةى سةرةتايى، 

درابوو بة بةشدار بوونى سةرَوكى لَيذنةى دارايى و ئابوورى  بةر لةم كَوبوونةوة، كَوبوونةوةيةكى تر ئةجنام
و وةزيرى سامانة سروشتييةكان و راوَيذكارانى، ثاش ئاَلوطؤِر كردنى بريو راكان طةيشتنة ئةم راسثاردانة و 

 :ثَيشنيارانةى خوارةوة
ةى هةندآ لة ماددةكانى لَيذنة ثَيشنيار دةكات دةسةاَلتى ثَى بدرَيت بة دووبارة داِرشنت و رَيكخستنةو -1

 .ثرَوذةكة، بةثَيى شَيوازى ثةيِرةو كراو لة ياساكانى ترى وةزارةتةكاندا
 1332ساَلى )  ( ياساى ذمارة 

 ياساى وةزارةتى سامانة سروشتييةكانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ـ عَيراق
 :كرَيتلَيذنة ثَيشنياز دةكات، ئةم ئةم طؤِرانكارييانةى تَيدا ب: ماددةى يةكةم

 .دياركردنى ذمارةى زجنريةى ثَيناسةكان -أ
 .لةبةر ئةوةى ثَيويست بة ثَيناسة كردن ناكات( ثةرملان)ال بردنى خاَلى  -ب
 :بةم جؤرةى خوارةوة( بريكارةكان)طؤِرينى وشةى  -ج
 (.هةردوو بريكارى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان لة هةرَيمدا: هةردوو بريكارى وةزارةت)

لَيذنة ثَيشنياز دةكات، كة ماددةى دووةم ال بردرَيت، ضونكة لة ماددةى ثَينجةم بة تَيرو : ووةمماددةى د
 .تةسةىل روون كراوةتةوة

 :ماددةى سَييةم
لَيذنة ثَيشنياز دةكات، كة ماددةى سَييةم البربَيت، ضونكة لة ياساى نةوت وطازى هةرَيمى كوردستاندا  -1

 .هاتووة
 : يةم لَيذنة ثَيشنياز دةكات، كة ناونيشانى بطوِردرَيت بةم شَيوةى خوارةوةسةبارةت بة بةشى سَي -0

 بةشى سَييةم
 ئةركةكانى وةزارةت

 :ماددةى سَييةم 

 :وةزارةت ئةم ئةركانةى خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ
 :ماددةى ضوارةم

 :لَيذنة ثَيشنياز دةكات برطةى يةكةم  بةم شَيوةيةى خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة
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بةِرَيوةبردني هةموو كةرتةكاني تايبةت بةو سامانة سروشتيانةى كة نةوت و طاز و كانزاكان لة  :يةكةم
لة ( ياساكانى بةركار)بة رستةى ( ياساى وةبةرهَيناني كانزايى بةركار)هةروةها طؤِرينى رستةى . خَودةطرن

 .برطةى ثَينجةمدا
 :ماددةى ثَينجةم

ةم و هةشتةم و نَويةم و دةيةم و يانزدة ودوانزدة لَيك بدرَين لة لَيذنة ثَيشنياز دةكات، كة ماددةى شةش
ماددةى ثَينجةم و دووبارة داِرشتنةوةى، بةثَيى شَيوازى ثةيِرةو كراو لة ياساكانى وةزارةتةكانى تر و بةم 

 :شَيوةيةى خوارةوة
 بةشى ثَينجةم

 ثَيكهاتةكانى وةزارةت
 :ماددةى ثَينجةم

 :ارةوة ثَيكدَىوةزارةت لةم ثَيكهاتانةى خو
سةرَوكى بااَلى وةزارةتةو بةرثرسة لة بةِرَيوة بردنى كارةكانى و ئاراستةكردنى سياسةتةكةى  :وةزير: يةكةم

و سةرثةرشتى و ضاودَيرى كردنى و  لةاليةن خَويةوة هةموو ئةو بِريار و فةرمان و رَينماييانة دةردةضن، 
تةكانى و دةسةاَلت و هةموو كاروبارة هونةرى و كارطَيِريى كة ثةيوةندييان بة ئةركةكانى وةزارةت و ثَيكها

و رَيكخسنت بةثَيى حوكمةكانى ياساوة هةيةو لةبةردةم ئةجنومةنى وةزيران بةرثرسة بةو ناوةى كة 
ئةندامَيكى هاوكارة لةو ئةجنومةنةدا، بَوى هةية هةندَى لة دةسةاَلتةكانى خَوى بة هةردوو بريكارةكانى 

ِرَيوةبةرة طشتييةكان، يان هةر فةرمانبةرَيكى وةزارةتةكة بسثَيرى، كة خَوى بة باشى وةزارةت، يان بة
 .بزانَى
ياريدةى وةزير دةدات لة ئاراستة كردنى كاروباري وةزارت و : بريكارى وةزارةت بَو كاروبارى هونةرى: دووةم

ةزيرةوة ثَيى دةدرَيت و دةبَى سةرثةرشتى كردنى كارةكاني لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتانةى كة لة اليةن و
 . خاوةن شارةزايى و ثسثؤر بَيت

ياريدةى وةزير دةدات لة ئاراستة كردنى كاروباري وةزارت : بريكارى وةزارةت بَو كاروبارى كانزاكان: سَييةم
و سةرثةرشتى كردنى كارةكاني لة ضوارضَيوةى ئةو دةسةاَلتانةى كة لة اليةن وةزيرةوة ثَيى دةدرَيت و 

 . َى خاوةن شارةزايى و ثسثؤر بَيتدةب
فةرمانبةرَيك بةِرَيوةى دةبات بة ثلةى بةِرَيوةبةر كة دةبَى بةالى كةمى  :نوسينطةى وةزير: ضوارةم

 .بِروانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
 :نوسينطةى بريكارى وةزارةت بَو كاروبارى هونةرى: ثَينجةم 
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بةرَيك بةِرَيوةى دةبات بة ثلةى بةِرَيوةبةر كة دةبَى بةالى كةمى بِروانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت فةرمان
 .و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن

 :نوسينطةى بريكارى وةزارةت بؤَ كاروبارى كانزاكان: شةشةم
وانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت فةرمانبةرَيك بةِرَيوةى دةبات بة ثلةى بةِرَيوةبةر كة دةبى بةالى كةمى بِر

 .و ضةند فةرمانبةرَيك ياريدةى دةدةن
 :راوَيذكارةكان: حةوتةم

ذمارةيان لة ضوار كةس زياتر نةبَى، كة دةبَى بةالى كةمى بِروانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت و خاوةن  
 .شارةزايى و ثسثؤر بَيت

 :اوخَويىبةِرَيوةبةرايةتى طشتى ثشكنني و ضاوديرى ن: هةشتةم
كة دةبَى بةالى كةمى بِروانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت و خاوةن  بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات،

 .شارةزايى و ثسثؤر بَيت لة بوارى ياسا، يان كارطَيِرى، يان دارايى
 :بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بَو كاروبارى كارطَيرى و دارايى: نَويةم

كة دةبَى بةالى كةمى بِروانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت و خاوةن  سةرؤكايةتى دةكات،بةِرَيوةبةرَيكى طشتى 
 .شارةزايى و ثسثؤر بَيت لة بوارى ياسا، يان كارطَيِرى

 :بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بَو كاروبارى هونةرى: دةيةم
يي زانكَوى هةبَيت و خاوةن كة دةبَى بةالى كةمى بِروانامةى بةرا بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرَوكايةتى دةكات،

 .ثيشةسازى نةوتى شارةزايى و ثسثَور بَيت لة بوارى
 :بةِرَيوةبةرايةتى طشتى بَو كاروبارى ئابوورى و طرَيبةستةكان: يازدةم

كة دةبَى بةالى كةمى بِروانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت و خاوةن  بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات،
 .ثيشةسازى نةوتى ر بَيت لة بوارىشارةزايى و ثسثؤ

 :بةِرَيوةبةرايةتى طشتى وةبةرهَينانى كانزايى: دوانزدةم
كة دةبَى بةالى كةمى بِروانامةى بةرايي زانكَوى هةبَيت و خاوةن  بةِرَيوةبةرَيكى طشتى سةرؤكايةتى دةكات،

 .جيَولَوجى شارةزايى و ثسثؤر بَيت لة بوارى
 :.ى شةشةم لةبةر لَيكدان و البردنى هةندَيك لة ماددةكاندةبَيتة ماددة ماددةى حةوتةم،

 :لَيذنة ثَيشنياز دةكات بةم شَيوةية خوارةوة دابِرَيذرَيتةوة 
 :ئةجنومةنى وةزارةت بةم شَيوةى خوارةوة ثَيكدَيت 
 .سةرَوكة: وةزير - أ
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ئةجنومةنةكة دةكات ئةندامن و ئةو بريكارةى وةزير دةسةاَلتى ثَيدةدات سةرؤكايةتى : هةر دوو بريكار -ب
 .لة كاتَى كة وةزير ئامادة نابَيت

 .ذمارةيةك لة راوَيذكارةكان و بةِرَيوةبةرة طشتى يةكان -ج
هةر شارةزايَيك، يان ثسثؤِرَيك، ض لة ناو وةزارةت بَيت، يان لة دةرةوة، كة وةزير ديارى بكات لة كاتى  -د

 .ئةندام: ثَيويست
ردنى كَوبوونةوةكان بة رَينمايي دياردةكرَين، كة لة اليةن وةزيرة ئةرك و كارةكاني بةِرَيوةب :دووةم

 .دةردةضَيت
 :ماددةى سيانزدةم

 .ليذنة ثَيشنياز دةكات، البربَيت، ضونكة تايبةتة بة كؤمثانياكان و دةكرَيت بة ثةيِرةو ضارةسةر بكرَيت
 :ماددةى ضواردةمني

 .كؤمثانياكان و دةكرَيت بة ثةيِرةو ضارةسةر بكرَيتليذنة ثَيشنياز دةكات، البربَيت، ضونكة تايبةتة بة 
 :ماددةى زَيدةكى

 :ليذنة ثَيشنياز دةكات، ماددةيةكى تازة زَيدة بكرَيت و بةم شَيوةيةى خوارةوة
 :ماددةى حةوتةم

 .ئةركةكان و تايبةمتةندييةكانى ثَيكهاتةكانى وةزارةت بة ثةيِرةو ديار بكرَيت :يةكةم
ة هةر بةِرَيوةبةرايةتييةك، يان بةشيك، يان هَوبةيةك دامبةزرَينَيت، يان وةزير بَوى هةي: دووةم

 .هةَليبوةشَينَيتةوة، يان لَيكيان جيابكاتةوة، يان لَيكيان بدات لة كاتى ثَيويست
وةزير بَوى هةية طرَيبةست لةطةَل كةسى سروشتى و مةعنةوى خاوةن شارةزايى و ثسثَوِرى لة ناو : سَييةم

ة دةرةوةيدا مؤر بكات، بَو ئةجنام دانى ئةو ئةركانةى كة ثَييان دةسثَيرَى، بؤ ئةو ماوةيةى كة هةرَيم، يان ل
 .بة طوجناوى دةزانَى دواى وةرطرتنى رةزامةندى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران

م وةزير  دةسةآلتي دةركردني رَينماييةكاني هةية بؤ ئاسانكردنى جَيبةجَي كردني حوكمةكاني ئة: ضوارةم
 .ياساية

 :ماددةى ثانزدةم

دةبَيتة ماددةى هةشتةم، لةبةر لَيكدان و البردنى هةندَيك لة  و ئةو ماددةيةليذنة هيض تَيبينيكى نيية
 .ماددةكان

 :ماددةى شازدةم

 .كة دةبَيتة ماددةى نَويةم لةبةر لَيكدان و البردنى هةندَيك لة ماددةكان
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تنةوةى بِرطةكانى يةكةم و دووةم وسَييةم لةم ماددةية بةم ليذنة ثَيشنياز دةكات، كة دووبارة دارش -
 :شَيوةية خوارةوة بكات

دةستةى طشتى نةوت وطاز وثرتؤكيمياويةكان لة هةرَيمدا هةَلدةوةشَيتةوة كة دامةزراوة بة ياساى  :يةكةم
ة ، هةموو دامةزراو و بةِرَيوةبةرايةتيةكاني سةر بةون، بةوةزارةتةو0221ساَلى ( 31)ذمارة 

 .دةبةسرتَينةوة، لةطةأل طواستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و ماف و ثابةنديةكاني بؤي
دةزطاى طشتى بةِرَيوةبردنى مةسحى جيؤلؤجى و دامةزراوةكاني لة وةزارةتي ثيشةسازي لة : دووةم

ماف و هةرَيمدا، دادةبِرَين، بة وةزارةت دةبةسرتَينةوة، لةطةَل طواستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و 
  .ثابةنديةكانيان بؤي

ليذنة ثَيشنياز دةكات، كة بِرطةكانى ثَينجةم و شةشةم البردرَيت لة ضةند ماددةيةكى نوَى  هةروةها -
 :دابِرَيذرَيتةوة بةم شَيوةيةى خوارةوة

 .كار بة هيض دةقَيكى ياسايى يان بِرياريك ناكرآ  ثَيضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بَيت: ماددةى دةيةم
ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران واليةنةكاني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي : اددةى يازدةمم

 .بكةن
وةقائعى )ئةم ياساية لة رَوذى دةرضوونييةوة جَى بةجَى دةكرَيت و لة رؤذنامةى فةرمى : ماددةى دوازدةم

 .بآلودةكرَيتةوة( كوردستان
ذةكة لةطةَل راو ثيشنيارةكانى ليذنة خبرَيتة بةر ضاوى ئةجنومةن بَو تكاية بَو ئاطاداريتان و دةقى ثرَو

 .لةطةَل رَيزدا. طيتتوطَو كردن و را دةربرينى طوجناو سةبارةت بة ثرَوذةكة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وينة ئَيستا ثرؤذةكة ماددة بة ماددة خبوَيندرَيتةوة، ئينجا رةئي ليذنةي ياسايي لةسةر ماددةكةو دواتر دةكة
 .موناقةشة كردن، فةرموو دكتؤرة شوكرية نوقتةي نيزامي هةية

 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة ليذنةي ياسايي كةسيان تةوقيعيان نةكردووة لةسةر، لةبةر ئةوة ئَيمة نازانني ئايا لةطةَليانن، يان 
 .لةطةَليان نني، سوثاس

 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن
هةموويان تةوقيعيان كردووة، بةس كاك عةوني غايبة، لةسةر مسوةدةكة تةوقيع كراوة، بةاَلم ديارة كة 
باَلويان كردؤتةوةو ضاثيان كردووة تةوقيعي تَيدا نيية، بةاَلم مسوةدةكة لة الي منة ئيمزا كراوة، تةنيا 
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ةحةفوزم هةية لةسةر ضةند خاَلَيك، دكتؤر نوري نووسيويةتي موالحةزةم هةية لةسةر ضةند خاَلَيك، ت
موناقةشةي دةكات و رةئي خؤي دةدات، بةاَلم ئةواني تر غةيري كاك عةوني كة غايبة، ئةواني تريش 

 .هةموو ئيمزايان كردووة، فةرموو كاك كةريم بؤ خوَيندنةوةي ماددةي يةكةم
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ثَيناسةكان -بةشي يةكةم 
 :ماددةي يةكةم

 .عَيراق –هةرَيمي كوردستان : هةرَيم
 .ثةرلةماني هةرَيم: ثةرلةمان

 .ئةجنومةني وةزيراني هةرَيم: ئةجنومةني وةزيران
 .وةزارةتي سامانة سروشتيةكاني هةرَيم: وةزارةت

 .وةزيري سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمدا: وةزير
 .سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمدا بريكارةكاني وةزارةتي: بريكارةكان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بة عةرةبيةكةش خبوَينةوة

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 التعاريف –الفصل االول 
 :املادة االوىل

 .العراق –اقليم كوردستان : االقليم
 .برملان االقليم: الربملان

 .وزراء االقليمجملس : جملس الوزراء
 .وزارة الثروات الطبيعية يف االقليم: الوزارة
 .وزير الثروات الطبيعية يف االقليم: الوزير

 .وكالء وزارة الثروات الطبيعية يف االقليم: الوكالء
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راي ليذنةي ياسايي

 

 



 511 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوةي شةرحي رةئي ليذنةي قانوني بكةم، ئَيمة دانيشتنَيكمان كرد لةطةَل جةنابي وةزيري سامانة ثَيش ئ
سروشتيةكان، لةم دانيشتنةدا بةِرَيز سةرؤكي ليذنةي دارايي حازر بوو، ئَيمة ئةو رةئيةو ثَيشنيارةمان 

ارايي، ثاش ئةوةي ليذنةي كردووة، بةِراسس بة تةنسيق بووة لة نَيوان ئَيمةو وةزير و سةرؤكي ليذنةي د
ثيشةسازي ئةوةيان خوَيندؤتةوةو ثشتطريي لة رةئيةكةي ئَيمةيان كردووة، واتا رةئي ئَيمة ئةو ثَيشنيارة 
هةمووي ئيتييتاقمان لةسةر كردووة، دوا رةئيش رةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة، ئينجا دَيمةوة سةر 

 :دوو تَيبينيمان هةية مةوزوعي ماددةي يةك، ئَيمة لةسةر ماددةي يةك
البردني وشةي ثةرلةمان، ضونكة ثَيويست ناكات وشةي ثةرلةمان لةم ياساية تةعريف بكرَيت بة  -1

 .ئيعتيباري ئةوةي لة قانوني رةقم يةك تةعريف كراوة، كة ثةرلةمان ضيةو ض نيية
كيل وةزارةت دانراوة، ئَيمة ، ئةطةر قانونةكة خبوَينيتةوة دةبينني سَي وة(وكالء وزارة)طؤِراني وشةي  -0

ثَيشينارمان كردووة بكرَيتة دوو وةكيل وةزارةت، بؤية وةكيل وةزارةتةكان بة جةمع المان بردووة، 
، ئةمة دوو موالحةزةي ئَيمةية لةسةر ماددةي يةكةم (وكالء وزارة الثروات الطبيعية يف االقليم)كردوومانة 

 .زؤر سوثاستان دةكةين
 :ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

ئةطةر ئيجازة بدةن من تَيبينيةكم هةية، ضونكة ئةو ماددةية رةبس بة ماددةيةكي ترةوة هةية لةسةر 
وةكيل وةزير، من خؤم لةطةَل كاك فرسةتيش باسم كرد، لةطةَل كاك كةماليش قسةمان كرد، بةاَلم هينمان 

ةوةي هةردووكي فةنيية، بؤية ئةطةر نةكردووة، ثَيم واية ئةو وةزارةتة يةك وةكيل وةزيري بةسة، لةبةر ئ
جةنابي وةزير رازي بَينت، بؤ ئةوةي نةطةِرَيينةوة، ضونكة ماددةي يةكمان موناقةشة كرد، لةوَي نةَلَيني 
ماددةي يةك دةنطمان بؤدا، ئَيمة يةك غةَلةمتان كردووة، لة وةزارةتَيكدا دوو وةكيلمان داناوة، تا ئَيستاش 

ةسةر ئةو غةَلةتة نةِرؤين، يةك وةكيل وةزير بةسة، ضونكة هةردوو ئيشةكة ثةشيمانني، لةبةر ئةوةي ل
فةنينة، بةاَلم دةتوانَيت موستةشار بؤ خؤي دابنَيت لة هةموو بوارةكاندا وةزير دةسةاَلتي بةثَيي ئةو 

ين قانونةي كة هةية، ئةطةر رازي بَيت، بؤ ئةوةي نةضينة ناو موناقةشة، لَيرة ئةو ماددةية تةعديل بكة
يةك وةكيل وةزير هةبَيت، دواتر كة هةموارمان كرد نةطةِرَيينةوة بؤ ماددةي يةكةم، جةنابي وةزير نازامن 

 .رةئي ضية لةسةر ئةوة
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 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/دةشس هةورامي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة موشكيلة نيية، ئةطةر لة موستةقبةل  ئةم مةرحةلةية ثَيويست ناكات زياد بكرَيت، يةك وةكيل وةزير
 .ثَيويست بوو دَيينةوة بؤ ثةرلةمان، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، فيعلةن ئةطةر لة موستةقبةل ثَيويست بوو هةمواركردني، بةاَلم هةَلةيةك لة وةزارةت كراوة 

ين جار طوتومة ئةو ياسايةي وةزارةت دوو لَيرة نةيكةين، بةِراسس من خؤشم لة دةرةوةي ثةرلةمان ضةند
 .وةكيلمان بؤ دانا غةَلةتَيك بوو كردمان، بؤ ئةوةي دووبارةي نةكةينةوة، فةرموو كاك نوري

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةبَيت، وابزامن بؤ تَيبينيةكةي منيش هةر ئةوةي جةنابت بوو، كةوا ثَيويست ناكات دوو وةكيل وةزيرمان 
ئةو قؤناغة يةكَيك كافيية، ثشتطريي لة بؤضوونةكةت دةكةم و سوثاسي جةنابي وةزيريش دةكةين، بؤ 

 .ئةوةي كةوا ثةسندي كردووة، سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر كةس موالحةزةي نيية دةخيةمة دةنطدانةوة، مةقسةدم بؤ ئةو طؤِرانكارييةي جةنابي وةزيريش 
وافيق بوو بكرَيتة يةك وةكيل وةزير بة طؤرانكاريةكاني ليذنةي ياساييشةوة، كاك غةفور موالحةزةي م

 .هةية فةرموو
 :مةمخوري سعيد طاهر بةِرَيز غيتور

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 عَيراق، ثَيويست ناكات –هةرَيمي كوردستان : بةنيسبةت ثَيناسةكان، مةسةلةن لةسةرةوة نووسراوة هةرَيم

ئةجنومةني وةزيراني هةرَيمي / ئةو هةموو هةرَيمة لةواني تر هةية، مةسةلةن ئةجنومةني وةزيران
وةزارةتي سامانة سروشتيةكان، ئةو هةرَيمانة زيادة، / كوردستان، ئةوا ثَيناسة دةكرَيت، وةزارةت

ت و باشرت دةبَيت لة وةزيري سامانة سروشتيةكان لة هةرَيمدا زيادة، ئةطةر بكرَيت ئةوانة البربَي/وةزير
 .ثَيناسةكان، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزامن راثؤرتي ليذنةي ياسايي وا دةَلَيت، دةَلَيت هةموار كردني وةكو ثَيناسةكاني تر، كةواتة ئةو 
ة، موالحةزةي جةنابت وةرطرياوة، نةنووسراوة بةس دةَلَيت هةموار كردني ماددةكة وةكو وةزارةتةكاني ديك

 .كةواتة واي لَي دَينت، فةرموو سؤزان خان
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ئةو نوسخةي كة لة المة زؤر باس لة ناوي كؤمثانياو دةستةو ئةو شتانة هاتووة، مةفروزة ئةطةر ئةوة 
طةر تةعريف نةكرَيت نةوعة هةيةو دةمَينَيتةوة، ياخود هةرضي دةبَيت تةعريف بكرَيت لة ثَيشةوة، ئة

 .غموزَيكي تيا دةبَيت، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك شَيروان
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة سؤزان خان راثؤرتي ليذنةي قانوني لة ال نيية، يان نةخيوَيندؤتةوة نازامن، بةس ئَيمة ئةسَلةن 

 .ياكان لة هةيكةل تةنزميي المان بردووةكؤمثان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ثَيشنياري ليذنةي ياسايي بةو ثَيشنيارةي ئَيمةش كة جةنابي وةزيريش موافةقةتي كرد يةك وةكيل 
وةزير بَينت دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية بةو شَيوةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، 
كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ماددةكة بة كؤي دةنط وةرطريا، فةرموو بؤ ماددةي 

 .دوو
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشةكاني وةزارةت –بةشي دووةم 
 :سةنتةري وةزارةت لةمانة ثَيك دَيت: ماددةي دووةم

 .وةزير -أ
 .بريكارةكان -ب
 .ئةجنومةني وةزارةت -ت
 .راوَيذكاران -ث
 .فةرمانطةي ثشكنيين طشس و ضاودَيري ناوخؤيي -ج
 .فةرمانطةي كارطَيري و دارايي -ح
 .فةرمانطةي هونةري -خ
 .فةرمانطةي ئابووري و طرَيبةستةكان -د
 .فةرمانطةي وةبةرهَيناني كانزايي -ز
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 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

 تقسيمات الوزارة –الفصل الثاني 
 :يتكون مركز الوزارة/املادة الثانية

 .الوزير -أ
 .الوكالء -ب
 .اجمللس الوزاري -ت
 .املستشارون -ث
 .دائرة التفتيش العم والرقابة الداخلية -ج
 .الدائرة االدارية واملالية -ح
 .الدائرة الفنية -خ
 .الدائرة االقتصادية والعقود -د
 .دائرة االستثمار املعدني -ذ

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا ثَيشنيار دةكةين كة ئةو ماددةية ئةسَلةن لةغو بكرَيت، ضونكة ئةو تةسةلسوالتة 
ةزةي ماددةكاني تر بة تةفسيل لة ماددةكاني تردا هاتووة، ثَيويست ناكات دووبارة بكرَيتةوة، ئةطةر موالح

 .بكةيت دووبارة كراوةتةوة بةنيسبةت تةشكيالتي وةزارةت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي لةطةَل جةنابي وةزير باس كراوةو موافيقن لةسةر ئةوة، ئةطةر كةس 
ئيلغا بكرَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟  موالحةزةي نيية دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوة داية ئةو ماددة

زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ماددةكة بة كؤي دةنط ئيلغا كرا، فةرموو 
 .بؤ ماددةكةي تر

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

اساي نةوتي هةرَيمي كوردستان و بة وةزارةت دةزطاكاني نةوتي وةرطر دادةمةزرَي بةثَيي ي: ماددةي سَييةم
 .دةبةسرتَيت و كةسايةتي مةعنةوي و سةربةخؤيي دارايي و كارطَيِري هةية
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 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

زارة تؤسس شركات نفطية قابضة حسب ما ورد يف قانون نفط اقليم كوردستان وترتبط بالو: املادة الثالثة
 .وهلا شخصية معنوية واستقالل مالي واداري

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئَيمة وةكو ليذنةي ياسا ثَيشنيار دةكةين ئةو ماددةيةش ديسان لةغو بكرَيت، لةبةر دوو هؤي سةرةكي
 .يئةوةية لة ياساي نةوت و طازدا هاتووة، بةشَيوةيةكي تةفسيل: يةكةميان
 .كؤمثانيايةكان ثةيوةنديان بة هةيكةل تةنزميي وةزارةتةوة نيية، زؤر سوثاس: دووةميان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راستة عةمةليةن دةبَينت، بةاَلم هَيشتا قانونةكة ئيقرار نةكراوة، يةعين ئةطةر مبَينَينت ض زةرةرَيكي هةية؟ 

 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
 :دبةِرَيز حممد فرج امح

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من وا دةزامن مانةوةي زةروريية، ضونكة ئةمانة بة فةرماني حكومةت دادةمةزرَين، سةرؤكي حكومةت ئةم 

 .مةسةلةية دياري دةكات، راستة سةربةخؤييةكي هةية
يَي لة هةرضي عقودي نةوت هةية لة رَيطةي ئةمةوة دةكرَيت، ئةطةر لة وةزارةتةكان نةبَيت، دوا/ دووةم

كوَي باس لةمة دةكةيت؟ بة ثةيِرةوي ناوخؤ ثَيم وا نيية ئةوة بكرَيت، لةبةر ئةوة ثَيم زةرورة مانةوةي، 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيش رةئيم واية دةَلَيم ناحيةي قانوني رَيطا هةبَينت دةسةاَلت بدرَيتة سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران 

ت، يةعين ئةو ماددة مانةوةي زةروريية، ئةطةر ضي ئَيمة تةحصيل حاصل دةبَيت، بؤ دامةزراندني شةريكا
 .بةاَلم لَيرةوة وةكو قانونَيك مبَينَيت باشرتة، نازامن ئَيوة ضؤنتان ئيتييتاق كردووة، كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة وةزارةت بةِراسس، كؤمثانيايةكان  بن ئةو بابةتة مةربوت من تةسةوري ئةوة ناكةم كؤمثانيايةكاني
 .مةجليسي ئيدارةي خؤيان هةيةو بة ياسا تةنزيم دةكرَيت و بة تةفسيل لة ياسايةكةدا هاتووة
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ب ما تؤسس شركات نفطية قابضة حس)خؤي بة يةك شت لةنط دةبَينت، فيعلةن ئَيستا خوَيندمةوة دةَلَيت 

، هَيشتا ثةسندمان نةكردووة، ضؤن دةبَيت ئةوة دابنَيني، بؤية لة (ورد يف قانون نفط اقليم كوردستان
قسةكةي خؤم ثةشيمان بوومةوة، لةبةر ئةو قسةية ناكرَينت، قانوني نةوت هَيشتا ئيقرارمان نةكردووة، 

رةكةي ليذنةي ياسايي لة جَيي ناكرَيت لة قانوني وةزارةت كة ئةمِرؤ ئيقرار دةكرَيت، بؤية ثَيشنيا
خؤيةتي، كةس قسةي لةسةر نيية، ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي بؤ البردني ماددةي سَي دةخيةمة 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَل داية ئةو ماددةية البربَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا نيية 

 .زؤرينةي دةنط البردرا، تكاية ماددةي ضواردةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ماددةكة بة 
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشي سَييةم
 تايبةمتةنديةكاني بةشةكاني سةنتةري وةزارةت

 :وةزارةت ئةمانةي خوارةوة دةطرَيتة ئةستؤ: ماددةي ضوارةم
سروشتيةكاني لة ئةستؤيدان لة هةرَيمدا بةِرَيوةبردني هةموو كةرتةكاني تايبةت بة سامانة  :يةكةم

 .بةشَيوةيةكي ضِر كراوة، جطة لة ئاو و دارستانةكان
بةِرَيوةبردن و ئامادة كردني ثالنةكان بؤ كةرتي نةوت و طاز و هانداني وةبةرهَينان بؤ ئةم كةرتة  :دووةم

بةستةكاني لةطةَل لة هةرَيمدا سةرباري نةخشةكَيشان و بةدواداضووني قؤناغةكاني مؤَلةت و طرَي
كؤمثانياكاني نةوت مؤر دةكرَيت، بةجؤرَيك لةطةَل دةستووري عَيراقي فيدراَلي و ياساي نةوتي هةرَيمي 

 .كوردستان بطوجنَيت
كاركردن لة ثرؤسةكاني دؤزينةوةو هةَلكةندن و دةرهَيناني نةوت و طازو ثرؤسةكاني ثاآلوتن و  :سَييةم

ةو هةناردني نةوتي خاو و بةرهةمةكاني و بنياتناني ثرؤذةكاني دروستكردني طاز سةرباري طواستنةو
 .نةوت

وةرطرتين منوونةكاني جيؤلؤذي و ئةجنامداني ثشكنينةكاني و هةموو كارةكاني تايبةت بة : ضوارةم
 .ضاالكيةكاني جيؤلؤذي

وةكاني ئةركي ئامادةكردن و هةماهةنطي و يةكطرتنةوةي ثالنةكاني سةرةتايي بؤ جؤرةها رو :ثَينجةم
ضااَلكي وةبةرهَيناني نةوت و طاز و كانةكان لة سةنتةري وةزارةتدا، بةمةرجَيك كؤمثانياو فةرمانطةكاني 
بةسرتاون بةوةزارةتةوة ئةوانة جَيبةجَي بكةن، بةسةرثةرشس وةزارةتةوةو ياساي نةوتي هةرَيمي 

 .كوردستان و ياساي وةبةرهَيناني كانةكاني بةركار لةبةر ضاوبطرن



 512 

 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم َيزبةِر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثالث
 اختصاصات تقسيمات مركز الوزارة

 :تتوىل الوزارة: املادة الرابعة
ادارة مجيع القطاعات اخلاصة بالثروات الطبيعية على عاتقها يف االقليم وبصورة حصرية ماعدا املياه : اوال 

 .والغابات
اد خطط لقطاع النفط والغاز وتشجيع االستثمار هلذا القطاع يف االقليم اضافة اىل ختطيط ادارة واعد: ثانيا 

ومتابعة مراحل االجازات والعقود املربمة مع الشركات النفطية مبا ينسجم مع دستور العراق االحتادي وقانون 
 .نفط اقليم كوردستان

از وعمليات التصفية وصناعة الغاز، باالضافة اىل ممارسة عمليات استكشاف وحفر واستخراج النفط والغ: ثالثا 
 .نقل وتسويق النفط اخلام ومنتجاتها وتشييد املشاريع النفطية

 .القيام باملسوحات اجليولوجية والتحريات املعدنية وكل االعمال اخلاصة بالنشاطات اجليولوجية: رابعا 
جه نشاط استثمار النفط والغاز واملعادن يف مهمة اعداد وتنسيق وتوحيد اخلطة االولية ملختلف او: خامسا 

مركز الوزارة، على ان تقوم الشركات والدوائر املرتبطة بالوزارة تنفيذ ذلك وباشراف من الوزارة اخذة بنظر 
 .االعتبار قانون النفط القليم كوردستان وقانون االستثمار املعدني النافذ

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .جنومةنبةِرَيز سةرؤكي ئة

 :ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةاَلم دوو موالحةزةمان هةية
بةنيسبةت فةقةرةي يةكةمة، موالحةزةي دووةميش بةنيسبةت فةقةرةي ثَينجةمة، / موالحةزةي يةكةم

ادارة مجيع القطاعات اخلاصة )بةنيسبةت فةقةرةي يةكةم ئيعادةي صياغةمان كردؤتةوة بةم شَيوةية 
، واتا نةوت و غاز و مةعادن حةسرةن، (عية يف االقليم وتشمل النفط والغاز و املعادنبالثروات الطبي

والقوانني )بعبارة ( وقانون االستثمار املعدني النافذ)تبديل العبارة  ،بةنيسبةت فةقةرةي ثَينجةمةوة
 .، زؤر سوثاس(النافذة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
شنيارة، كَي قسةي هةية لةسةر ئةسَلي ثرؤذةكةو ثَيشنيارةكان، جةنابي وةزيريش موافيقة لةسةر ئةو ثَي

 .كاك ئارَيز فةرموو
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 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من تَيبينيم هةر ئةوةية ثشتطريي لة ليذنةي ياسايي دةكةم، كة طؤِرانكاري تيا كردووة، بةاَلم لة رووي 
اري كردنة، لة بِرطةي دووةم لة ماددةي ضوارةم كة دةَلَيت بةِرَيوةبردن و داِرشتنةوة ثَيويسس بة دةستك

ئامادة كردني ثالنةكان، ثالن خؤي يةعين ئامادة كردنة، ثالنيش ثَيشي بةِرَيوةبردنة، ثالن و بةِرَيوةبردن 
سةرباري  ثَيويستة، ثالن و بةِرَيوةبردني كةرتي تايبةت، نةك بؤ كةرتي تايبةت، هاندان و وةبةرهَينان

نةخشةكَيشان نيية، هاندان و نةخشةكَيشان ديسان نةخشةكَيشان و وةربةهَينانة زؤر رةكيك ئةوة كراوة، 
بةدواداضووني قؤناغةكاني مؤَلةت و طرَيبةستةكاني لةطةَل كؤمثانياكاني نةوت مؤر دةكرَيت، 

ةَل كَي دةكرَينت، ئينجا بةدواداضووني قؤناغةكاني مؤَلةت و طرَيبةستةكاني، مةعلومة طرَيبةست لةط
بةجؤرَيك لةطةَل دةستووري عَيراقي فيدراَلي و ياساي نةوتي هةرَيمي كوردستان بطوجنَيت، دةكرَيت بَلَيني 
لة ذَير رؤشنايي دةستوور و ياساي نةوتي كوردستان، لة ذَير رؤشنايي ئةوانة ببَينت، ثَيويست ناكات 

يةعين بة كورتي ثَيداضوونةوةيةكي دةوَيت ثالنيش ثَيشي بطوجنَيت و ئةو دوور و درَيذانة بكرَينت، 
 .بةِرَيوةبردنة، ضونكة ئةطةر ثالن نةبَيت بةِرَيوةبردن نابَينت، ئةوة يةك

بةرَيوةبردني هةموو كةرتةكاني تايبةت بةو سامانة /لَيرةش لة دةستكاريةكةي ليذنةي ياسايي، يةكةم/ دوو
ة خَودةطرن، هةر بةو شَيوةية بَيت، ئةويش ديسان دةستكاري سروشتيانةى كة نةوت و طاز و كانزاكان ل

، (بةرَيوةبردني هةموو كةرتة تايبةت بة سامانة سروشتيةكاني نةوت و طاز و كانزاكان)كردنَيكي دةوَيت 
 .يةعين تةواوة لة خؤ طرتين ناوَيت لة رووي زمانيةوانيةوة غةَلةتي تَيداية بةو شَيوةية دابِرَيذَيتةوة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز 
 .كاك شَيروان فةرموو

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل رةئي كاك ئارَيزين، بةِراسس كورديةكة كةموكوِري تَيداية، بةاَلم ئَيستا ثَيداضوونةوةي لةسةرة، 
دابةشي بكةين بةسةر ئةنداماني  رةنطة لةم يةك، دوو رؤذة تةواو بَينت، بةِراسس ثَي رانةطةيشتني

ثةرلةمان، بةاَلم بة تةئكيد ثَيداضوونةوةي لةسةر دةبَيت، ئةوةي كاك ئارَيز دةَلَيت لة جَيطاي خؤيةتي، زؤر 
 .سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك كةريم فةرموو
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 (:جوتيار)بةِرَيز كريم جميد شريف 
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شنيارةكاني ليذنةي ياسايي دةكةم لة ئةركةكاني وةزارةت لةم ماددة ئةوةندة طرنطي بة من ثشتطريي ثَي
اليةني ثرؤسةي ضاالكيةكاني وةبةرهَينان لة بواري نةوت دراوة، طرنطي بة اليةني كانزاكاني تر نةدراوة، 

نةتةوةكةمان،  راستة نةوت اليةنَيكي طرنط و ئةهميةتداري بواري ئابوورييةو ثرؤذةيةكي سرتاتيجية بؤ
بةاَلم ناكرَيت كانزاكاني تر لة بري بكرَيت و نةخرَيتة ئةو ضوارضَيوةية، راستة قسةي لةسةر كراوة، بةاَلم 
ئةوةندة طرنطي بة بواري نةوت دراوة، كانزاكاني تر تا رادةيةك لة بري كراوة، كة كانزاكان لة واَلتةكةي 

لةمنيؤم و زؤر كانزاي تر هةن، كة ئةوانيش طرنطي و ئَيمة زؤرن، بؤ خؤمان دةزانني ئاسن و مس و ئة
تايبةتي خؤيان هةية، بةتايبةت ئةطةر سةيري ئاسس ثَينجوَين بكةين زؤرةو بة قةبارةيةكي زؤرو ضةندين 
كؤمثانياي طةورة، طةورة هاتوون، بؤ ئةوةي لةطةَل حكومةتدا رَيك بكةون و ئيستييتادة لةو ئاسنة بكةن، 

 .ةكةم لةناو ئةركةكاني وةزارةت طرنطيةكي زياتريش بة كانزاكان بدرَيت و سوثاسبؤية من ثَيشنيار د
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ثَيشنيارة لة راثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتووة، كاك دكتؤر ئاشس فةرموو
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وارةم فةقةرةي ضوارةم باسي مةعادن دةكات، لة فةقةرةي ثَينجيشدا بامسان كردووة، لة لة ماددةي ض

يةكةميش ئيشارةمتان بة مةعادن داوة، ناتوانني لةوة زياتر بضينة ناو تةفاسيلةوة، ماددةي ضوارةم مةسحي 
 .جيؤلؤذي ئةوانة هةمووي مةعادنة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرمووراست دةكةيت، كاك سةردار 

 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، (مبا ينسجم مع دستور العراق االحتادي وقانون النفط القليم كوردستان)لة دوو بِرطةدا باسي ئةوة هاتووة 
نةضووة، ، لَيرة هَيشتا قانوني نةوت دةر(وكالء)لة بِرطة دوو و بِرطةي ثَينج، يةعين هةمان تَيبيين لةسةر 

والقوانني النافذة يف )دةبَيت قانونةكة يةنسةجم لةطةَل ئةو ياساية، لَيرةدا ثَيم واية ئةطةر بطوترَيت 
 .، ئةو وةختة ئةو قانونة ئةطةر دةرضوو موعالةجةي دةكات، ئةوة يةك(االقليم
/ ةو كةليمة زيادة، دوو، لة بِرطةي يةك ئيدارة هاتووة ئ(ادارة واعداد خطط)لة بِرطة دوودا دةَلَيت / دووةم

، يةعين ئةو خوتةية بؤ ضيية؟ يةعين (اعداد خطط لقطاع النفط)ئةطةر بةس ئةوي تر وةربطرين 
 .ي بؤ ئيزافة بكةين(تنظيم وتطوير)، (اعداد اخلطط لتنظيم وتطوير القطاع)بطوترَيت 
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يشةيي عَيراق باسي ي دةستووري هةم(110)ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةكي تر ئيزافة بكرَيت، لة ماددةي 
حقولي حاليةو حقولي موستةقبةليية دةكات، لة قانوني نةوتيش لة ضةند بِرطةيةكدا باسي حقولي 

تنسيق وتعاون مع )، ثَيم واية ئَيمة سةاَلحياتَيكي تر بدةينة ئةو وةزارةتةي 15/1/0225مونتةجةو لة 
 .ثاس، سو(15/1/0225احلكومة االحتادية الدارة احلقول املنتجة قبل 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةوزحيات هةية، يان من بيدةم، من هةرئةوةندة تةوزحية دةدةم، بةنيسبةت قانوني نةوت لة هةرَيمي 
كوردستان وابزامن تةحصيل حاصلة خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كردووة، باشرتة تَيدا بَينت، مادام دةَلَين 

ي فيدراَلي، ئةوة لةو الية ئيلتيزامت بةو الية كردووة، لة الي ئينسيجامي هةبَينت لةطةَل دةستووري عَيراق
خؤمشانةوة يان دةبَيت دةستووري هةرَيمي كوردستان، كة هَيشتا ثةسند نةكراوة، يان ئةو قانونةي كة 
خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، ثَيم واية لَيرة باش هاتووة، كاك دكتؤر ناصح نوقتةي نيزامي هةية 

 .فةرموو
 :رمضان غيتور ناصح.ز دبةِرَي

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةم ماددةية ليذنةي ياسايي داِرشتنةوةيةكي نوَيي بؤ كردووة، مةفروزة ئَيمة موناقةشةي ئةو داِرشتنةي  

ليذنةي ياسايي بكةين، ضونكة ئةم ليذنةية داِرشتنةوةي بؤ كردووة، برادةراني تر بةتايبةتي كاك ئارَيز و 
 .اقةشةي ماددةكة دةكةن كة لة ئةسَلي ياسايةكةدا هاتووة، لةطةَل رَيز و سوثامسداكاك سةردار مون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ليذنةي ياسايش تةنيا دوو تَيبيين هةية لةسةر هينةكة، بؤية ئيعتياديية، خاتوو ثةخشان فةرموو

 :بةِرَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيبينيم هةبوو كران و وةاَلميش درانةوة، زؤر سوثاسمن دوو ت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاس، كاك جةعيتةر فةرموو
 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
كاركردن لة ثرؤسةكاني دؤزينةوةو )ماددةي ضوارةم لة بِرطةي سَييةم، بة رةئي من زياد بكرَيت دةَلَيت 

، نةك مةفتوح (بةثَيي ثَيويسس كوردستان بَيت)، من ئةوةم زياد كرد (ةندن و دةرهَيناني نةوت و طازهةَلك
بَيت، ئةو كاتة لةوة دةضَيت لة ضةند ساَلَيكي داهاتوودا زؤربةي زؤري سةرضاوة نةوتيةكان زةرةر بَينَيت، 

 .سةرضاوة سروشتيةكان، سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .شَيروانفةرموو كاك 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية لة مةسَلةحةتي ئَيمةية مةفتوح بَيت، موقةيد نةبَيت بةِراسس ئةو مةسةالنة، ئةوة لة 
 .مةسَلةحةتي كوردستانة، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤرة هالة فةرموو

 :يهالة سهيل واد.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنيار دةكةم بِرطةيةك زياد بكرَيت، ئةويش تةنسيق لةطةَل وةزارةتي بااَل، لةبةر ئةوةي تاكو ئَيستا يةك 
هةندةسةي نةوت هةية لة هةرَيمي كوردستان، بؤ ئةوةي ستاف ئامادة بكرَيت و خةرجيي مةعهةدمان نيية 

حيسابي موستةقبةملان بكةين، بؤ ئةوةي ثَيويستمان بة ستايف دةرةوة  لة بواري نةوت، ثَيويستة لة ئَيستاوة
 .نةبَيت، تةنسيق لةطةَل وةزارةتي بااَل، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
موالحةزةكةت بة جَيية، بةاَلم لةناو قانونةكة ثَيويسس بة نووسني نيية، بةرنامةي كاري وةزارةتة، 

 .ثَيويستة، بةاَلم لة قانون ثَيويست ناكات بنووسرَينت، دكتؤرة شوكرية فةرموو دةتوانَيت ئةو شتانة بكات،
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةندَيك لةو خااَلنةي كاك ئارَيز باسي كرد من لةطةَليدام، بةنيسبةت خاَلي دووةمةوة كة بةِراسس زؤر 

يش ثَيويستة ئيعادة بكرَيتةوة، بةشي سَييةم موالحةزةيةكم هةية لة رووي رةكيكة، هةروةها خاَلي ثَينجةم
تةكنيكيةوة، يةكسةر نووسراوة تايبةمتةنديةكاني بةشةكاني سةنتةري وةزارةت، من ثَيم باش بوو ئةطةر 

 .بطوترَيت ماددةي ضوارةم، ئينجا بطوترَيت تايبةمتةنديةكاني بةشةكاني سةنتةري وةزارةت، ئةمة خاَلَيك
وةرطرتين منوونةكاني جيؤلؤذي و ئةجنامداني )خاَلَيكي تر، بةنيسبةت خاَلي ضوارةمةوة كة دةَلَيت 

، كة ئةمة زؤر رةكيكة، جارَي وشةي جيؤلؤذي، يةعين زانسس زةوي ناسي، ئَيمة (ثشكنينةكاني
ربارةي ئةو لؤذيامان هةية، يةعين زانسس ئةفسانةناسي، ميسيؤجؤلؤجيا، ئةو زانستةية كة لة دةمثيو

ئةفسانةو حيكايةتانةي ذَير زةويية، كة دةربارةي نةوتة، ئاوة، ئةو كةرةستانةية، ئينجا من ثَيم باش بوو 
ئةطةر بطوترَيت بةشةكاني جيؤلؤجي، جيؤلؤجي خؤي لَيرةدا زانستة، يةعين زةوي ناسي، بةاَلم ئةطةر 

 .كرتيش دةبَيت، ئةمة خاَلَيكبطوترَيت بةشةكاني جيؤلؤجي لةناو جيؤلؤجيا باشرت دَيت و رَي
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لة خاَلي ثَينجةميشدا من تَي نةطةيشتم كؤمثانياو بةرمانطةكان، بةرمانط يةعين ضي لَيرةدا هاتووة، 
 .سةيري كورديةكةي بكةن، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير هيض موالحةزةت هةية لةسةر ئةم قسانة

 :سامانة سروشتيةكانوةزيري /ئاشس هةورامي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

جيؤلؤجي خؤي موتلةقة لة ناحيةي فةنيةوة ثَيويست ناكات بة درَيذي باسي بكةين، ضونكة ناتوانني 
 .بضينة تةفاسيلةوة خؤي موتلةقة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سؤزان خان فةرموو

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ئةم وةزارةتة زؤريان حةز لة سةنتةرو ئةوانة هةية، ضونكة سةنتةري ئَيمة لة هةموو شوَينةكان 
باسي ئةوةيان كردووة سةنتةري وةزارةت، وشةكة زؤر زؤر دووبارة بؤتةوة، يةعين تَي ناطةم بؤ ئةوةندة 

 .سةنتةري وةزارةت دووبارة بؤتةوة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةو ماددةية موناقةشةي دةكةين، كوا لة كوَي نووسراوةلةبةر ئةوةي 
 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةسرتاوةتةوة جارَيكي تر بة سةنتةري وةزارةت و مةرجيشيان داناوة، كؤمثانياو ئةم وشة تازةية ديارة 

ة سةرثةرشس وةزارةت و ياساي نةوتي فةرمانطةكان بةسرتاوة بة وةزارةتةوة ئةوانة جَي بةجَي بكةن و ب
هةرَيم، بةِرَيز سةرؤكي ثةرلةمان، بةِرَيز وةيزي نةوت، من لَيرة حةز دةكةم يةك شت روون بَيت لة الم و 
الي هةمووان، ضونكة من زؤر سةرم هَيناو برد ديارة تَيطةيشتين من ئةوةندةية بؤ ئةم ياساية، يان زؤر لة 

كةوة باس لة كةرتي تايبةت دةكات، كة دةبَيت كةرتي تايبةت نةوت فةهمي من طةورةترة، لة الية
دةربهَينَيت، لة اليةكي ترةوة باس دةكات هةمووي بة وةزارةتةوة بةسرتاوةتةوة، لة اليةكي ترةوة باس لةوة 
دةكاتةوة هةرضي كاركردن لة ثرؤسةكاني دؤزينةوةو هةَلكةندن و دةرهَيناني نةوت و طاز و ثرؤسةكاني 

ي سةر بة وةزارةتة، يةعين هيض روون نيية، من خؤم لَيي تَي ناطةم، بؤضي واية، ئةطةر روون بَيت هةموو
بؤ هةمووان باشرت نيية، ئايا ئةمة كةرتي تايبةت بة رَيي دةكات و دةيكات و وةزارةت سةرثةرشس دةكات 

بزامن طرَيبةست عيالقةي بة مةشرتةكيية، ضونكة باس لة طرَيبةست كراوة بةِراسس، يةعين من دةمةوَيت 
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هةية بةسةر دةرهَيناني نةوتةوة، كَي دةيكات، ئةم حةقة كَي دايس بة وةزارةت، يةعين ئةركةكاني هيض 
ديار نيية و هةمووشي خستؤتة سةرشاني خؤي وةزارةت، ئةطةر رووني بكةنةوة بؤمان ئَيمة زؤر 

 .مةمنونتان دةبني
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت كة طرنطة، شةريكات ئةطةر البدرَينت بةشَيك لة قسةكانت ئةوةي تَيطةيشتم دةثَيكَيت، يةك لة قسةكان
مةركةزي وةزارةتيش رةنطة لةبةر ئةوةي هاتبَينت، ناتوامن هيين بكةين، بؤ ئةوةي لةطةَل بةغدا تَيكةَل 

ببةين، فةرموو نةبَينت، ئةطةر ئةويش دابنرَينت بة هةرحاَل بزانني تةفسيلةكةي ضؤنة، شةريكاتةكة ال
 .جةنابي وةزير

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دووبارة ناتوانني تةفاسيل دانَيني، بةاَلم ئيشي حكومةت ئةوةية ئيشراف و تةنزمية لةطةَل موتابةعةي 
موتابةعةو ئةوانةي هةمووي تياية لة عقود كة دةيكةين، هةمووي تياية كة دةَلَيت ئيشراف و تةنزيم و 

نَيوان فةقةرةكان لَيرة، ئَيمة خؤمان بِريارمان نةداوة كة بضني حةفر بكةين، تةنزميي شةريكات دةكةين و 
 .موتابةعةيان دةكةين و ئيشراف لةسةر عةمةليات دةكةين، دوايَي ئةوة ماوة لة فةقةرةكة دانةنراوة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .وان ئَيوة رةئيتان ضية لةسةر ئةو ثَيشينارةكاك شَير

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئريتيباتي شةريكامتان ضةسثاند، وةكو ئةوةي ئريتيباتةكامنان راطرت لةطةَل وةزارةت، لَيرة رةنطة تا 
لَيرة بة قةناعةتي من ئةطةر  ،(تقوم الشركات)رادةيةك سؤزان خان لةسةر حةق بَيت، كة دةَلَيت 

شةريكاتةكة البربَيت، ئةطةر جةنابي وةزير مانيعةتي نةبَينت، وةزارةت ئيشراف بكاتن لةطةَل بة نةزةر 
 .وةرطرتين قانوني نةوت لة هةرَيمي كوردستان بة نةزةري ئيعتيبار وةربطرين

 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةِرَيز د
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

جياوازي هةية، ئةطةر شةريكاتي خؤمان بَيت كة مةسحي جيؤلؤجي و ئةوانة، ئةوة جياية لةطةَل 
 .شةريكاتي تةشغيلي، ئةطةر دةتةوَيت نةختَيك جياي بكةيتةوة شةريكاتي تةشغيليية

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو سؤزان خان
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤكي 

كار كردن لة ثرؤسةكاني دؤزينةوةو )وةاَلمي ثرسيارةكةي مين نةداوة، ئةو لَيرة لة خاَلي سَييةمدا دةَلَيت 
هةَلكةندن و دةرهَيناني نةوت و طاز ثرؤسةكاني ثااَلوتن و دروستكردني طاز سةرباري طواستنةوةو 

، ئةمة يةعين ضي، يةعين خؤي (وتهةناردني نةوتي خاو و بةرهةمةكاني و بنياتناني ثرؤذةكاني نة
 .وةزارةت دةيكات، لة اليةكي تريشةوة باس لة شةريكات دةكات، من طومت ئةوةية تَي نةطةيشتين من

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ممارسة عمليات )من عةرةبيةكةم لة ثَيشة سَييةم دةَلَيت / لة قانوني نةوت تةفسيلةكة هاتووة، يةكةم

، ئةوة لَيرة ئيعداد و تةنسيقة و (اعداد وتنسيق مهمة) ة لةطةَل ثَينجةم كة دةَلَيت، فةرقي هةي(استكشاف
تةوحيدي خوتةية، لةوَي كار كردنة، عةمةل نيية، حةفري ئابارة ئةو شتانة، لَيرةدا تةنسيقي هةموو 

 .موئةسةسةيةكة، ثَيم واية دوو شس جياوازن، كاك سةردار فةرموو
 :ركيةردار صباح بوزو هةبةِرَيز س

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوةي جةنابت باسي دةكةيت ( ممارسة عمليات استكشاف)ثشتطريي لة قسةكاني سؤزان خان دةكةم، لَيرة 

، يةعين هةموو شةريكات ئةوانةي مورتةبيتة بة (على ان تقوم الشركات والدوائر املرتبطة بالوزارة)دةَلَيت 
تووة بؤ كةرتي تايبةت، من لَيرة ثَيشنيارَيكم هةية لة جياتي وةزارةت، لة فةقةرةي سَي هيضي نةهَيش

، لَيرةدا وةزارةت دائيمةن بؤي هةية شةريكات تةئسيس ....(االشراف على عمليات استكشاف( )ممارسة)
بكات، يةعين هةتا لة ئيقتيصادي بازاِري ئازادي حكومةت، وةزارةت هةموو دةم بؤي هةية ببَيتة تةرفَيك 

ئسيس بكات، ئةطةر لَيرة بَلَيني ئيشراف هةم مايف ئةوةي هةية شةريكات دروست بكات، هةم شةريكةيةك تة
 . مةجالي قةتاعي خاصيس دةدات زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، كةواتة ئةو موالحةزةيةي سؤزان خان كة (باشراف الوزارة)جةنابي وةزير فةرموو وةاَلم بدةوة، نووسراوة 

االشراف على عمليات استكشاف )شتطريي لَي كرد سَييةم لة جياتي مومارةسة دةبَيتة كاك سةرداريش ث
كة جةنابي وةزيريش موافيق بوو لةسةر ئةو طؤِرانكاريية، ( .........وحفر واستخراج النفط والغاز

ة ثَينجةميش شةريكاتةكة موافيقي شةتب بكرَينت، جةنابي وةزير موافيقة شةريكاتةكةش البربَيت ببَيت
، ئةو شةريكاتانةي كة ئيش دةكةن، مةركةزي (الشركات التشغيلية)لة جياتي شةريكات ( الشركات التشغيلية)

وةزارةتةكة ض طؤِرانكاري ناكاتن، بطؤِري، يان نةيطؤِري هةر دةبَيت مةركةزي وةزارةت بَينت، بؤ ئةوةي 
اتن لةسةر وةزارةت، لَيرةدا كةسَيك لة ثشتةوة بري نةكاتةوة ئةو عقودةي بكاتن و بَيت فةرزي بك
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مةقسةديان ئةوة بووة، ئةو طؤِرانكاريةي كة هاتؤتة ثَيش، يةكةم ثَيشنيارةكةي ليذنةي ياسايي، كاك 
 .شَيروان بيخوَينةوة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

إدارة )ةي يةكةم بةم شَيوةية ثَيشنياري ليذنةي ياسايي بةنيسبةت فةقةرةي يةكةم و ثَينجةمة، فةقةر
، فةقةرةي ثَينجةم بةم (مجيع القطاعات اخلاصة بالثروات الطبيعية يف األقليم وتشمل النفط والغاز واملعادن

 .، زؤر سوثاس(والقوانني النافذة)دةطؤِردرَيت بة ( وقانون األستثمار املعدني النافذ)شَيوةية 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

الشركات )، كةواتة شةريكاتيش دةبَيتة (االشراف على)ةسةكة دةبَيتة سةرثةرشس كردن سَييةميش مومار
 .، موالحةزاتان هةية، فةرموو كاك بازران(التشغيلية

 :بةِرَيز بارزان عبداهلل نصراهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة لة ياسايةكةدا بةناوي ياساي ئيستسمار نةوت و طاز و مةعادني سةقيلة ناطرَيتةوة، ئةوةي لَيرة هاتوو
ئيستسمارةوة بة رَيطةيةوة ئةو كؤمثانيايانة دةبَيت سةر بة وةزارةت بن، كة لة قانوني نةوتدا ئيشارةي 
ثَيدراوة، لَيرة كة باس لة كةرتةكاني تايبةت بة نةوت دةكات بة مةفهومة ئيقتيصاديةكة ناكات، يةعين 

ر بواري ئيستيسماِر نةوت و طاز نةطرَيتةوة، ئةي لة رَيطاي دةَلَيت كةرتةكاني تايبةت بة نةوت، باشة ئةطة
 .ضيةوة دةبَيت، يةعين لة رَيطاي ئةو شةريكاتانة دةبَيت سةر بة وةزارةتن، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وني ، دوايَي ئَيمة قان(والقوانني النافذة)ثَيشنياري ليذنةي ياسايي وازحية، ئةوةي البردووة نووسيويةتي 

ئيستسماري نةوتيشمان هةيةو خوَيندنةوةي يةكةممان بؤ كردووة، موعالةجةي كردووة، كاك حمةمةد 
 .فةرةج فةرموو

 :بةِرَيز حممد فرج امحد
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

احلكومة )لة هةموو ياسايةكاني نةوتدا، يةعين نةوت حكومةت ماليكيةتي، كة نوَينةري خةَلكة، يةعين 
، دةبَيت لةم ياساية ديار بَيت، كة لةم ياساية حكومةت ماليكة لَيرة، لةم خااَلنة كة (ومنشأتهمتلك النفط 

ئَيستا ثَيشنيار دةكات سةرثةرشس دةكات، ئةو ماليكيةتة ديار نيية، يةعين دةبَيت ئَيمة دياري بكةين، لة 
طةي شةريكاتةكانةوة دةيكات، دةبَيت رَيطةي كوَيوة وةكو كاك بارزان دةَلَيت، دوايي لة قانوني نةوتدا لة رَي

 .لَيرة ماليكيةتَيك ديار بَيت، ئةطينا تؤ سةرثةرشس دةكةيت ضي دةكةيت دواتر
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة هةم لة دةستووري عَيراق روون كراوةتةوة، هةم لة ثرؤذةي دةستووري كوردستانيشدا روون 

كردووة، كة دةَلَيت ثابةندين بة دةستووري عَيراقةوة، كة نةوت كراوةتةوة، لَيرةش دوو، سَي جار ئاماذةي 
مولكيةتي ضية، ثَيويست ناكات لَيرة بَينت، ئَيستا ماددةي ضوار كة بؤتة ماددةي دوو بةو ثَيشنيارانةي 
ليذنةي ياسايي كة قةبول كرا، لةطةَل ئةو طؤِرانكاريانةي كة ثَيشنياري سؤزان خان و كاك سةردار بوو 

ايةوة دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلدا خوَيندر
 .نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بةكؤي دةنط ئةو ماددةي وةرطريا، فةرموون بؤ ماددةي تر

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 نديةكاني رَيكخستين وةزارةتبةشي ضوارةم ـ تايبةمتة
 وةزير: ماددةي ثَينجةم

سةرؤكي باآلي وةزارةتةو بةرثرسة لة كارو ضاالكيةكاني و بةرثرسيارة لةبةردةم ئةجنومةني : وةزير: يةكةم
 :وةزيراندا، لةبةر ئةوةي ئةندامَيكي هاوكارة تَييدا، ئةوانة دةطرَيتة ئةستؤ

كردن و  وةزارةت و ئاراستة كردني سياسةتةكةي سةرثةرشسضاالكيةكاني  بةرثرسياريةتي لة كارو -أ
سةرثةرشس ئةوةوة هةموو  كردني و هةموو بِريارو فةرمان و رَينماييةكان لَييةوة دةردةضَي و بة ضاودَيري

 .شتَيك كة ثةيوةستة بة ئةركةكاني وةزارةت و دامةزراوةكانيةوة جَيبةجَي دةكرَي
يان  دةستةكان، وةزارةت و تنةوةي هةيكةلي فةرمانطةكاني سةر بةرَيكخسنت، يان دووبارة رَيكخس -ب

 .كؤمثانياكاني ديكة، كة بةثَيي ياساي نةوتي هةرَيمي كوردستان دادةمةزرَين
دامةزراندني كارمةندان لةوانةش بةِرَيوةبةرةكان و فةرمانبةران و لة كاتي ثَيويستيدا طرَيبةستان  -ت

 .تية شاغريةكان، بةثَيي ثَيوانةي نوَي و هةيكةلةكاني كارطَيِريلةطةأل بيانيةكان لة فةرمانبةرَي
كردني سياسةتةكاني وةزارةت سةرباري  كردن و ضاودَيري بةشَيوةيةكي ضِرنةكراوة سةرثةرشس -ث

 .ثالندانان و ثشكنني و وردبيين كردن
رَيداني هةريةك لة سةر لة نوَي دامةزراندن، يان هةَلوةشاندنةوةو لةيةك دابِرين، يان لة يةكط -ج 

كردني كارمةنداني  بةشةكاني، فةرمانبةرَيك بة ثلةي بةِرَيوةبةر بؤ خوارةوة سةرؤكايةتي دةكات، دابةش
 .زيادة بةسةر كؤمثانياو فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةت، بةثَيي ثَيداويستيةكاني كاركردن

ةي فةرمانبةرَيس، لةبةر ثَيداويستةكاني دةسةآلتي طواستنةوةي كارمةندان لة ناو وةزارةتدا بةهةمان ثل -د
 .رةوتي كاركردندا
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وةزير بؤي هةية هةندَي لة دةسةآلتةكاني بةبريكاري وةزارةت، يان بةِرَيوةبةرة طشتيةكان، يان : دووةم
 .ئةوةي بة طوجناوي بزانَي لةوةزارةتدا، بسثَيرَي

 .ثؤِري بة توانايي باش دةسثَيردرَيهةموو ثؤستةكاني وةزارةت لةسةر بنةماي شارةزايي و ثس: سَييةم
 :مصطفى ابوبكر عبدالكريم بةِرَيز

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 الوزير: املادة اخلامسة

الوزير هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا ونشاطاتها ويكون مسؤوال  امام جملس الوزراء : اوال 
 :باعتباره عضوا  متضامنا  فيه، ويتوىل

سؤولية اعمال ونشاطات الوزارة وبتوجيه سياستها واالشراف والرقابة عليها وتصدر عنه مجيع القرارات م -أ
 .واالوامر والتعليمات وتنفذ باشرافه يف كل ما له عالقة مبهام الوزارة وتشكيالتها

تتشكل حسب  تنظيم او اعادة تنظيم هيكلة الدوائر التابعة للوزارة واهليئات او الشركات االخرى اليت -ب
 .قانون النفط القليم كوردستان

تعيني العاملني من ضمنهم املدراء واملوظفني وعند الضرورة يتعاقد مع االجانب يف الوظائف الشاغرة وفق  -ت
 .املعايري احلديثة واهلياكل االدارية

 .لتدقيقوبصورة غري حصرية اشراف ومراقبة سياسات الوزارة باالضافة اىل التخطيط والتفتيش وا -ث
استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات اليت يرأسها موظف بدرجة مدير فما دون  -ج

 .وتوزيع العاملني الفائضني على الشركات او الدوائر التابعة للوزارة وحسب متطلبات العمل
 .ت سري العملصالحية نقل املدراء العامني ضمن الوزارة بنفس درجاتهم الوظيفية وملتطلبا -د

 .للوزير منح بعض من صالحياته اىل وكيل الوزارة او املدراء العامني او من يراه مناسبا  يف الوزارة: ثانيا 
 .كافة املناصب يف الوزارة ستشغل على اساس اخلربة واالختصاص والكفاءة اجليدة: ثالثا 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ماددةي ثَينج داوامان كردووة ماددةي شةش و هةشت و نؤ و دة و يازدةو دوازدة هةمووي دةمج ئَيمة ل
بكرَيت، ضونكة هةر هةمووي عيالقةي بة تةشكيالتي وةزارةتةوة هةية، جا ئةطةر رَيطام ثَي دةدةن ماددةي 

رةئيش رةئي ئَيوةو  ثَيشنيار كراو لة اليةن ليذنةي ياساييةوةو جةنابي وةزيريش موافيقة لةسةري دوا
 .ئةنداماني ثةرلةمانة
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 الفصل الرابع
 تشكيالت الوزارة

 :تتكون الوزارة من التشكيالت التالية :املادة اخلامسة
هو الرئيس االعلى للوزارة واملسؤول عن اعماهلا وتوجيه سياستها وممارسة االشراف والرقابة : الوزير -اوال 

يع القرارات واالوامر والتعليمات يف كل ما له عالقة مبهام الوزارة عليها وتصدر عنه وتنفذ بأشرافه مج
وتشكيالتها وصالحياتها وسائر شؤونها الفنية واملالية واالدارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون 
مسؤوال  امام جملس الوزراء بأعتباره عضوا متضامنا فيه، و له أن خيول بعض من صالحياته اىل وكيلي 

 .ارة و املدراء العامني أو اىل من يراه مناسبا  يف الوزارةالوز
 .لة ثَيشنيارةكةمان هاتبوو دوو وةكيل وةزير هةبَيت، دةبَيتة يةك وةكيل وةزارةت

 :وكيل الوزارة للشؤون الفنية -ثانيا 
ن قبل الوزير يعاون الوزير يف توجيه الوزارة واالشراف على شؤونها الفنية ضمن الصالحيات اليت تعهد اليه م

 .على أن يكون من ذوي اخلربة واإلختصاص
 :مكتب الوزير -ثالثا 

يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون حائزا  على شهادة جامعية اولية على األقل ومن ذوي اخلربة 
 .واالختصاص ويعاونه عدد من املوظفني

حائزا  على شهادة جامعية اولية على يديره موظف بدرجة مدير على ان يكون : مكتب وكيل الوزارة -رابعا 
 .األقل ومن ذوي اخلربة واالختصاص ويعاونه عدد من املوظفني

اليزيد عددهم عن اربعة على ان يكونوا حائزين على شهادة جامعية اولية على االقل : املستشارون -خامسا 
 .ومن ذوي اخلربة واالختصاص

يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على : اخليةاملديرية العامة للتفتيش والرقابة الد -سادسا 
 .االقل ومن ذوي اخلربة واالختصاص يف جمال القانون أو اإلدارة أو املالية

يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية على االقل : املديرية العامة للشؤون االدارية واملالية -سابعا 
 .                                                                                                                       جمال القانون أو اإلدارة ومن ذوي اخلربة واالختصاص يف

يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على األقل ومن ذوى : املديرية العامة للشؤون الفنية -ثامنا 
 .ختصاص يف جمال الصناعة النفطيةاخلربة واأل

يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على : املديرية العامة للشؤون األقتصادية والعقود  -تاسعا 
 .األقل ومن ذوى اخلربة واألختصاص يف جمال الصناعة النفطية
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شهادة جامعية أولية على األقل ومن  يرأسها مدير عام حاصل على:  املديرية العامة لألستثمار املعدني -عاشرا 
 .ذوى اخلربة واألختصاص يف اجليولوجيا

ئةو دةجمةي كة كرا بة حةقيقةت فةرقَيكي ثةيدا كرد لةنَيوان رةئي ليذنةي قانوني و ئةسَلي مةشروع، 
ئةو فةرقانةي كة هةية لة ماددةي يةكيش هةروةكو ئيشارةمتان ثَيدا وةكيل وةزيرةكان بؤتة يةك وةكيل 

 .وةزير
رةئيسي موستةشارين دانرا بوو، ئَيمة وةكو وةزارةتةكان ثَيمان باش بوو، هةموو هةر عينواني / دووةميش

موستةشاري هةبَيت، دواتر وةزير خؤي دةتوانَيت كاميان بكاتة رةئيس، بة خؤيان دةتوانن تةنزمياتي 
 .هةيكةلي وةزارةتةكة بكةن

ئريةكان بةِراسس، ئةو ئيختيصاصاتانة ثَيمان باش بوو ئيحالةي بةنيسبةت ئيختيصاصاتي دةوا/ خاَلي سَيةم
نيزام بكرَيت، بة هةمان شَيوة ئَيمة لة وةزارةتةكاني ديكة صيغةي مودير عاممان بةكار هَيناوة تةعامولي 
لةطةَل نةكراوة لةطةَل هةرَيمي كوردستان، بؤية دةوائريةكامنان كردووة بة موديرياتي عام، جطة لةوةش 

نةقل كردني موديري عام لة زميين وةزارةتةكةوة، خؤي ئَيمة  اَلتَيك هةبوو وةزير خؤي دابوويةدةسة
ثَيمان باش بوو ئةو وةزارةتةش وةكو وةزارةتةكاني ديكة نةقلي موديري عام لة اليةني ئةجنومةني 

ي بةسةر ئةو وةزيرانةوة بَيت، ئةمة بة حةقيقةت كورتةي ئةو ثَيشنيارانةي ئَيمة بوو، كة طؤِرانكار
 .ماددانة هَيناوةو لةطةَل رَيزماندا

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
زؤر سوثاس، كارَيكي باشتان كردووة، ئـةو ضـةند ماددةيـة تةوحيـدتان كـردووة، وةكـو وةزارةتـةكاني ديكـة،         

م تــةبيعي ئَيمــة بــؤ مةســائيلَيكي عــام وةزارةتــةكان زؤر لــة مةســةلة تايبةمتةنديــةكانيان وةكــو يةكــة، بــةالَ  
هةنــدَيك جــار هةنــدَي وةزارةت تايبةمتةنــدي خــؤي هةيــة، بــؤي دادةنــَيني، ئةطــةر تايبةمتةنديةكــة خــاص  
نــةبَينت، ثَيويســت نــةبَينت، ضــةندي ثَيمــان بكرَيــت قــانوني وةزارةتــةكان وةكــو يــةك بــَينت، ثــَيم وايــة ئــةو  

اشة ئةطةر كةسَيك موالحةزةي ثَيشنيارةي ليذنةي قانوني و وةزيريش موافةقةتي لةسةر كردووة، كارَيكي ب
 .هةبَينت ناوي دةنووسم قسةي لةسةر بكات، ئةطةرنا دةخيةمة دةنطدانةوة، كاك دكتؤر دلَير فةرموو

 :دلَير امساعيل حقي شاوةيس.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاروبـاري ئـابووري و    سةبارةت بة راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي لة خاَلي يازدةمدا بةِرَيوةبةرايةتي طشـس بـؤ  
طرَيبةستةكان، دةَلَيت بةِرَيوبةرَيكي طشس سةرؤكايةتي دةكات، كة دةبَيـت بـةالي كـةمي بِروانامـةي زانكـؤي      
ــة          ــةنيا ل ــن ت ــةي م ــةوت، تَيبينيةك ــازي ن ــواري ثيشةس ــة ب ــَينت ل ــثؤر ب ــارةزايي و ثس ــاوةني ش ــةبَينت و خ ه

ة شارةزا بَيت لة بواري كـارطَيري و ئـابووري و ياسـايي،    ثسثؤرةكةية، ئةم بةِرَيوةبةرة طشتيية زياتر ثَيويست
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ضونكة كاري ئابووري و طرَيبةستةكان دةكات، ثـَيم وابَيـت مـةرج نييـة لـة بـواري ثيشةسـازي نةوتـدا بَيـت،          
ضاكرت واية بطوترَيت كارطَيِري و ئابووري و ياسايي، ياخود خاوةن ثسثؤر و شارةزا بَيت، بةبَي ئـةوةي ئـةوة   

 .بكرَيت، زؤر سوثاس دةست نيشان
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ذوي اخلدربة واالختصداص يف جمدال    )موالحةزةيةكي بةجَيية، ئةطةر جـةنابي وةزيـرو ليذنـةي ياسـايي، هـةر      
الببـةن، لةبـةر ئـةوةي ئيشـي عقــود و شـوئوني مـالي و هينـة، ئةطـةر مـةجالي صــناعيةكة          ( صدناعة الدنفط  

 جمددال يف)بي وةزيــرش موافيقــة، ليذنــةي ياســاييش موافيقــة، ئــةو  الببــةن كــاك دكتــؤر ئاشــس، باشــة جــةنا 
، ئــةوة تةقــدير دةكــرَينت، ئــةو  (واالختصدداص اخلددربة ذوي ومددن)ال دةضــَيت، دةمَينَيــت ( النفطيددة الصددناعة

كةسةي كة تةرشيح دةكرَينت بؤ ئةو مةنصةبة بةو جوملةية وةزارةت خـؤي تةقـدير دةكـاتن، كـاك عومـةر      
 .فةرموو

 :عبدالرمحن علي بةِرَيز عمر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيم واية لة ماددةي ثَينج فةقةرة يةك رةبتَيك هةية بة ئةو ماددةي ئيزافةي كة ليذنةي ياسـايي تيـان   
دروست كردووة، ماددةي حةوت كة سَي سةاَلحيةتي وةزير هةية، بة رةئي من وا باشـرت بـوو فةقـةرة دوو و    

وتة خبرايةتة سـةر فةقـةرة يـةك بـة يـةك و دوو و سـَي هاتبوايـة لـةم مـاددة          سَي و ضواري ئةو ماددةي حة
ثَينجةدا، ئةوةش هةر لة زميين سةاَلحيةتةكان جةنابي وةزيرة، بؤضي ماددةيةكي ئيـزايف بـؤ دابنرَيـت، زؤر    

 .سوثاس
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةت هةيــة، راســتة، بــةاَلم ماددةيــةكي تايبةتييــة ئَيمــة       مــاددةي حــةوت عيالقــةي بــة تةشــكيالتي      

 .دةستكارميان نةكردووةو بة ماددةيةكي موستةقيل دَيتة خوارَي، لة هةموو وةزارةتةكان وامان كردووة
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاس، كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــن ثَيشــ  ــةر       م ــةناو وةزارةت، ئةط ــت ل ــةكار بَينَي ــؤي ب ــةاَلحيةتي خ ــت س ــر بتوانَي ــةنابي وةزي ــةم ج نيار دةك
ــران         ــةني وةزي ــةي ئةجنوم ــؤ موافةق ــر ب ــةكي ت ــؤ جَيطاي ــةك ب ــة جَيطاي ــةوة ل ــؤي بطوازَيت ــةرَيكي خ فةرمانب

رَيـت  لـة   وةربطرَيت، ئةوة دةبَيتة كؤسـثَيك لـة ثـَيش وةزارةت بةِراسـس، يـةعين مـودير عـام كـة نـةقل دةك         
داخيلي وةزارةت بؤ جَيطايـةكي تـر زؤر ئيعتياديـة مومكينـة لـة سـةاَلحيةتي جـةنابي وةزيـر بَيـت، نـةوةك           

 .ئةجنومةني وةزيران، مادام لة جَيي خؤيةتي و كةم ناكرَيتةوة لة مةوقيعي، بؤ ئةوةي ئاسانكاري بَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لة كام بِرطة، باسي كام خاَل دةكةيت

 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَينجــةم ئةوةلــةن جــةنابي وةزيــر بــؤي هةيــة هــةر فةرمانبــةرَيك بــة دةرةجــةي بةِرَيوةبــةري طشــس بَيــت   
بيطوازَيتةوة لة وةزارةت بؤ جَيطايةكي ديكة بة ثلةي خـؤي، لـة راثـؤرتي ليذنـةي ياسـايي هـاتووة، ئـةوةيان        

ثَيشنيار دةكةم جةنابي وةزير ئةو دةسـةاَلتةي هـةبَيت بـؤ ئاسـانكاري ئيشـي خـؤي و       قةبول نةكردووة، من 
 .نةك هةموو شتَيك بة موافةقةتي ئةجنومةني وةزيران بَيت، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ر يةكـة ئيختيصاصـَيكي هةيـة، ئةطـةر ئـةو دةسـةاَلتة بدرَيتـة وةزيـر، يـةعين ئـةو           موديرياتة عامـةكان هـة  
ئيختيصاصة نةقلي ئةوالي بكرَيت، ئيختيصاصةكة دةطؤِرَينت، بةاَلم ئةو مودير عامةي بةدَل نيية، ئيمكـان  

ؤيـة لَيـرة   هةية ثَيشنيار بةرز بكاتةوة بؤ ئةجنومةني وةزيران ئيختيصاصَيكي تر لة جياتي ئةو بطؤِرَيـت، ب 
فةرق هةية لةنَيوان ئيختيصاصـةكان، مـودير عامـةكان ئيختيصاصـاتي خؤيـان هةيـة، بؤيـة ئَيمـة ئـةوةمان          

 .ثَيشنيار كردووة، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير تؤ خؤت رةئيت ضية
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةِرَيز د

 .نبةِرَيز سةرؤكي ئةجنومة
ئةم وةزارةتـة، وةزارةتَيكـي تازةيـة، حةساسـة، طةورةيـة، بـةرزة بـؤ كوردسـتان، لةبـةر شـةفافيةت مـن حـةز             
دةكةم لةوَي نةمَينَيت، باشـرتة بِريـاري مةجليسـي وةزيـران بَيـت، بـؤ موسـتةقبةل، بـؤ واَلتةكـة ئاشـكرايةو           

 .ئاسانرتة كة بِرياري لةسةر بدةيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيز فةرمووكاك ئار
 :بةِرَيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة لة حةوتةم لة راوَيـذكارةكان جـوانرتة بنووسـرَيت راوَيـذكاران، دةَلَيـت ذمارةيـان لـة ضـوار كـةس زيـاتر           

بـةوةي   نابَيت، دةبَيت بةالي كةمي بِروانامةي بةرايي زانكؤي هةبَيت و خاوةن شارةزايي و ثسثؤر بَيت، مـن 
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شارةزايي بَيت هةندَيك شت دابنَيني، ثَيم باشة ثازدة ساَل شارةزاييان هةبَيت لـة كاركردنـدا، واتـا لـة ثـازدة      
 .ساَل كةمرت نةبَيت، يةعين ساَل دياري بكرَيت، ئةوة يةك

 .خاَلي دووةميشم ئةوةية ثشتيواني لة هةموو بؤضوونةكاني ليذنةي ياسايي دةكةم، زؤر سوثاس
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةِرَيز س

دةزاني ضؤنة ئةوةلةن ئةم وةزارةتة تازةية، كةسيشـمان نييـة خيـربةي ثـازدة سـاَلي هـةبَيت، ئةطـةر ئـةوةي         
 .دابنَيني دةبَيتة قةيدَيك، مومكينة نةيبينَيتةوة، ئةوة تةقديرَيكة، كاك دكتؤر ناصح فةرموو

 :رمضان غيتور ناصح.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشــنياري ليذنــةي ياســايي بةشــي دووةم نــةما، كــة بةشــي دووةم نــةما ماددةكانيشــي نــةما، كةواتــة   بــةثَيي
جَيطؤِركَي دةكرَيـت، يـةعين ذمـارةي بةشـةكان و ماددةكـان دةطؤِرَيـت، ئـةم بةشـة دةبَيتـة بةشـي دووةم، لـة            

كـوردي بَلـَيني شـارةزاو    اليةكي ترةوة، دةبَيت خاوةني شـارةزايي و ثسـثؤر بَيـت، مـن ثـَيم وايـة راسـترتة بـة         
ثسثؤر بَيت، ضونكة خاوةني شارةزايي شس وا نيية لة زماني كورديـدا، كـة طوتـت شـارةزا يـةعين شـارةزايي       
هةية، لةبةر ئةوةي جوانرتة بَلـَيني بـة كـوردي خـاوةن ثسـثؤر و شـارةزايي بَيـت، يـان شـارةزايي و ثسـثؤري           

 .هةمان تَيبينيم هةية، لةطةَل رَيز و سوثامسداهةبَيت، ئةو ثَيشنيارةي دكتؤر دلَير كردي، منيش 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم فةرموو
 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةسةر ئةسَلي ثرؤذةكة ئيشم كرد بوو، بةس ئَيستا رةئيةكةم لَيرة ضاك دةكةم، لة ماددةي ثَينج يةكـةم  

روان موعالةجةي نةكات، دةَلَيت سةرؤكي بااَلي وةزارةتةو بةرثرسة لـة بـةِرَيوةبردني   وةزير، ئةطةر كاك شَي
كارةكــان و ئاراســتة كردنــي سياســةتةكةي و سةرثةرشــس و ضــاودَيري كردنــي، رةئــي مــن بــة ئاطــاداري           

ةو سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران بَيت، ضونكة ئةم وةزارةتة جياوازة، ئةو ئاراستة كردنـةو ئـةو سياسـةت   
ــةرؤكايةتي          ــاداري س ــة ئاط ــةر ب ــة، ئةط ــةوة هةي ــاوة نةوتيةكان ــة سةرض ــةي ب ــة عيالق ــاودَيري كردن ــةو ض ئ

 .ئةجنومةني وةزيران نةبَيت، لةوانةية طرفتَيك دروست بكات، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةت و بؤضـوونةكان  باشة ئةي وةزير ئةندام نيية لة ئةجنومـةني وةزيـران، لـةوَي رووبـةِرووي هـةموو سياسـ      
دةبَيت بـة تةئكيـد، رةزامةنـدي وةردةطريَيـت و تـةقيمي وةزارةت دةكرَيـت، ئةطـةر موالحةزةيـةكي هـةبَيت          
ــر،         ــةن وةزي ــني بك ــتَيك ه ــةموو ش ــدي ه ــت تايبةمتةن ــر دةَلَي ــة وةزي ــةرَيم ب ــةرؤكايةتي ه ــيس وزةرا، س رةئ
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ؤ ئةوةي بتـوانن زيـاتر بـة ئيشـو كارةكانيـان      بةثَيضةوانةوة داوا بكةين دةسةاَلت زياتر بدرَيتة وةزيرةكان، ب
 .هةَلبسنت

 :معروف مصطفى بةِرَيز جعيتر
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم وةزارةتة جياوازة بةِراسس، ضونكة ئةو ئاراستة كردنةو ئـةو ضـاودَيريية عيالقـةي بـة نةوتـةوة هةيـة       
 .زياتر، عيالقةي بة سةرضاوة سروشتيةكانةوة هةية

 :ئةجنومةن بةِرَيز سةرؤكي
 .فةرموو كاك شَيروان

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لَيرة شتَيكي ئيستيسنائيمان نةكردووة، ئةوةي لـة وةزارةتـةكاني ترمـان كـردووة، لَيـرةش كردوومانـة،       
ةزيــريش لــة تــةعرييتي وةزيــر و ئــيش و كارةكــاني وةزيرمــان لــة يــةك فةقــةرة كــؤ كردؤتــةوة، جــةنابي و   

ثرؤذةكةيدا هاتووة، بةاَلم بةشَيوةيةكي ثةرتوباَلو هاتووة، ئَيمة تةوحيدمان كردووة، بةو فةقةرةية هاتينة 
خوارَي وةكو وةزارةتةكاني ديكة، ئةوة يـةك، وةزيرةكـانيش هـةموو ئةنـدامن لـة وةزارةت، بةنيسـبةت كـاك        

ووة، يةكةم فةقـةرة دةَلَيـت دةسـةاَلمتان بـدةنَي     دكتؤر ناصح ئَيمة لة فةقةرةي يةكةم داواي تةخويلمان كرد
بؤ ئيعادةي صياغةي هةندَي لة فةقـةرةكان و مةسـةلةي تـةبويب و جـَي طـؤِركيَي ماددةكـان كـة طؤِرانكـاري         
بةسةردا دَيت لة ئةجنامي ئةو موناقةشةية، بؤية موسـبةقةن ئَيمـة ئـةوةل فةقـةرةمان ئةوةيـة و داوامشـان       

 .سوثاسكردووة ئةوة بكرَيت، زؤر 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، بـةاَلم لـةواني تـر هـةمووي     (يف جمدال الصدناعة النفطيدة   )يةك شت دةمَينـَينت، ئَيمـة ئـةوةمان شـةتب كـرد      
، ثـَيم وايـة ئةوانـة    (يف جمدال الصدناعة النفطيدة   )لة هينـيش نووسـراوة   ( واالدارة القانون جمال يف)نووسراوة 

جاالتانة بؤ ئةوةي قانونةكة هني بَيت، ئـةو ثَيشـنيارةي كـاك دكتـؤر     هةمووي شةتب بكرَيت باشرتة، ئةو مة
دلَير با هةموو بِرطةكان بطرَيتةوة، دةسةاَلت فراوانرت دةبَينت و خؤي دةتوانَينت تةقدير بكاتن، مـادام لـةوَي   

ةي مةنتيقي ئةوة هةبوو بطؤِرَينت و موافةقةتيشتان لةسةر ئةوة كـردووة، هـةم جـةنابي وةزيـر، هـةم ليذنـ      
ةكان شةتب بكرَينت جةنابي وةزير موافيق بَينت، (يف جمال)قانوني بؤ دةيةم و نؤيةم و هةشتةم و لةوانةش 

 .بؤ خؤي باشة
 :وةزير سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
بكـات، يـةعين ثَيويسـت ناكـات     بةشَيكيان ثَيويستة، دةبَيت ئيختيصاصيان هةبَيت، ئةطـةرنا ناتوانَيـت ئـيش    

 .لَيرة بَيت، بةاَلم لة ناحيةي عةمةليةوة وا دةبَيت
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي كة ئَيمـة دةَلـَيني نـةبَيت، ديـارة سـيقةمان هةيـة كـة وةزيـر و ئةجنومـةني وةزيـران و ئةوانـة لةسـةر             

و رةضــاو كردنــي تايبةمتةنــدي و ئةساســي ثَيويســتيان ئةوانــة دادةنــَيني، نــةك لةســةر ئةساســي خزمايــةتي 
 .ئةوانة، ضونكة وةزارةتَيكي تازةية، وةزارةتَيكي فةنيية مةجبورن، كاك شَيروان ئَيوة ضي دةَلَين

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

وة، بةِراسـس  ئَيمة كة دةَلَيني ئيختيصاص، بة تةئكيد ئيختيصاص تةقديرةكة بؤ جـةنابي وةزيـر دةمَينَيتـة   
ئـةو دةسـةاَلتة دراوةتــة وةزيـر لــة مةسـائيلي نــةوتي، ئيختيصاصـي لـة نــةوت دةبَيـت، مةســائيلي عقـود لــة         
ئيختيصاصــي عقــود و مةســائيلي تــر ئيختيصاصــةكةي دةبــَينت، كــة دةَلــَيني ئيختيصاصــةكة زيكــر بكــرَينت 

دةكاتن، بةِراسس كَي تةرشـيح   ئيختيصاصةكة دةطةِرَيتةوة بؤ جةنابي وةزير خؤي تةقديري ئةو مةسةلةية
 .دةكاتن، كَي تةرشيح ناكاتن بؤ ئةو جَيطاية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دكتؤر كةمال قسةي هةية فةرموو

 (:كمال كةركووكي.د)بةريٍَِز حممد قادر عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

خيص بكرَيت، ضونكة راستة ئَيستا ئَيمة سـيقةمان ثـَي   من بة طرنطي دةزامن ثسثؤرةكة دياري بكرَيت و تةش
هةية، بةاَلم لةوانةية بةياني يةكَيكي تر بَيت و يةكَيكي خـؤي دابنَيـت لـةو بـوارةوة ئيختيصاصـي نـةبَينت،       
ئيشةكةي لَي تَيك دةضَيت، ناتواني موحاسةبةشي بكةيت، لةبةر ئةوة من بـة طرنطـي دةزامن ئـةوة هـةبَيت،     

 .زؤر سوثاس
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةِر

 ئَيستا جةنابي وةزير خؤت قةرار بدة، رةئيت ضية؟
 :وةزيري سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةِرَيز د

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةطةر مبَينَيت باشرتة، ضونكة ئةطةر نةمَينَيت موناقةشةي زؤري لةسةر دةبَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةوَي زياد هاتووةو البدرَينت، ( املديريات العامة للشؤون االقتصادية والعقود)س تةنيا يازدةم باشة، كةواتة بة

ئةواني تر مبَينَينت باشرتة، كةواتة ثَيشنياري ليذنةي ياسايي كة داواي كردووة، ئةو هةموو ماددانة بكرَينـة  
بـووة يـةك وةكيـل وةزيـر، بـةوةي      يةك ماددة، كة بريتيية لة تةشكيالتي وةزارةت، دوو وةكيل وةزيرةكةش 

يف جمدال الصدناعة   )كة لة يازدةمة مـودير عـامي ئيقتيصـاد و عقـود لةسـةر موالحـةزةي كـاك دكتـؤر دلَيـر،          



 625 

البربَيــت، جــةنابي وةزيــر و ليذنــةي ياســايي موافةقــةتيان لةســةر كــرد، ئــةو ماددةيــة دةخيةمــة    ( النفطيددة
ياسايية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا      دةنطدانةوة، كَي لةطةَل دةمج و ثَيشنياري ليذنةي

 .نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كؤي دةنط وةرطريا، فةرموون بؤ ماددةكةي تر تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ئةجنومةني وةزارةت: ماددةي حةوتةم
 :َيوةيةي خوارةوة دادةمةزرَيئةجنومةني وةزارةت بةم ش: يةكةم

 .سةرؤك: وةزير -أ
ئةندامن، لةكاتي نادياري وةزير بريكاري رَيثَيدراو لةاليةن وةزيرةوة سةرؤكايةتي : بريكاراني وةزارةت -ب

 .ئةجنومةن دةكات
تي ذمارةيةك لة راوَيذكاران و بةِرَيوةبةرة طشتيةكان و شارةزايان و ثسثؤِران لةناوةوةي وةزارةت لةكا -ت

 .ثَيويستيدا لة دةرةوةي وةزارةت بؤيان زياد دةكرَي و بة بِريارَيكي وةزير دةست نيشان دةكرَين
 .بةِرَيوةبةري طشس فةرمانطةي هونةري دةبَيتة بِرياردةر -ج 

ئةجنومةن بة بِرياري وةزير كؤدةبنةوةو سروشس كارةكةي راوَيذكارية بؤ مةبةسس ثالندانان و : دووةم
 .و سةرثةرشس كردن لةسةر ضاالكيةكاني وةزارةتدا بةدواداضوون

ئةجنومةن، راوَيذكاري و راسثاردةكاني ثَيويسـت و تايبـةت بـة سياسـةتي طشـس كةرتةكـة ثَيشـكةش        : سَييةم
 . دةكات، لة ثَيناو هَينانةدي ئاماجنة ضاوةِروان كراوةكان لة مجوجؤأل و ضاالكيةكاني وةزارةتدا

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 اجمللس الوزاري: املادة السابعة
 :يتشكل اجمللس الوزاري على الوجه التالي: اوال 

 .رئيسا /الوزير -أ
 .اعضاءا  ويرتأس اجمللس عند غياب الوزير الوكيل املخول من قبل الوزير/ وكالء الوزارة -ب
اء واالختصاصديني مدن داخدل الدوزارة وعندد احلاجدة يضداف        عدد من املستشارين و املدراء العدامني واخلدرب   -ت

 .اليهم من خارج الوزارة ويتم حتديدهم بقرار من الوزير
 .يكون مدير عام الدائرة الفنية مقررا  -ج

جيتمع اجمللس بقرار من الوزير وتكون طبيعة عمله استشارية الغدراض التخطديط واملتابعدة واالشدراف     : ثانيا 
 .ةعلى نشاطات الوزار
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يتوىل اجمللس تقديم االستشارات والتوصديات الالزمدة خبصدوص السياسدات العامدة للقطداع بغيدة حتقيدق         : ثالثا 
 .االهداف املرجوة لنشاطات وفعاليات الوزارة

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ةزةمان هةيةئَيمة لةطةَل دامةزراندني ئةو ئةجنومةنةين، بةاَلم هةندَيك موالح
بةنيســبةت وةكيــل وةزيرةكــان ســَي بــوو، دوايــَي بــووة يــةك، تةبعــةن دةبَيــت وةكيــل وةزارةت سةرثةرشــس  

 .كؤبوونةوةكاني ئةجنومةن بكات لة كاتي ئامادة نةبووني سةرؤك
 (.املستشارين واملدراء العامني يف الوزارة)بةنيسبةت موستةشارين، ئَيمة وامان ثَي باشة / دووةمني

 عندد  الدوزير  حيدددها  خارجهدا  او الدوزارة  داخل اختصاصي او خبري اي)بةم شَيوةية بَيت ( خرباء)يسبةت بةن
 (.عضوا  احلاجة

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 خارجهدا  او الدوزارة  داخدل  إختصاصي او خبري اي)هةر شةتب بكرَيت، ضونكة لةنط هاتووة ( حيددها الوزير)

 .ياري ليذنةي ياسايي كةس قسةي هةية، فةرموو كاك سةعدةدين، لةسةر ثَيشن(عضوا  احلاجة عند
 :بةِرَيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
دائريةي فةني نابَيت، لة ثَيشةوة باسي ئةوة دةكات ( يكون مدير عام الدائرة الفنية)دةَلَيت ( ج)لة فةقةرةي 

 .، دائريةي فةني نابَيت(الفنية للشؤون العامة املديرية)دةَلَيت 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي موعالةجةي ئةوةي كردووة، كاك شَيروان ضؤنتان باس كردووة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .مان هةر نةهَيشتووة(ج)فةقةرةي 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رةشاد فةرموو

 :د امحد ابراهيمبةِرَيز رشا
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةوةي كة مةجليسـي  (تشكل يف الوزارة جملس الوزاري)تَيبينيةكةم لةسةر راثؤرتي ليذنةي ياسايي هاتووة، 
ئيستيشاري هاتووة لة وةزارةتةكاني ديكة، خؤي مةجليسـةكة ئيستيشـاريية، مةجليسـي وزارييةكـة وابـزامن      

 .زؤر سوثاسشتَيكي طوجناو نيية لَيرة، 
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةتةكاني تر نووسراوة مةجليسي ئيستيشاري، لَيرة نووسراوة  موالحةزةية بةجَيية كاك شَيروان لة ئةو

 .مةجليسي وزاري، وابزامن فةرقَيكي ئةوتؤي نيية
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
راستة ئَيمة لةغومان كردووة، بةاَلم ئيحالةي نيزامي دةكةين، ئـةو مةجليسـةي كـة    ( ثالثا، ثانيا)بةنيسبةت 

ــؤي مةجليســَيكي            ــةَلكو خ ــاتن، ب ــةرارات دةربك ــي ق ــةك وةكــو بَلَي ــات، ن ــارات دةك ــدميي ئيستيش ــة تةق هةي
 لدس اجمل)ئيستيشاريية، جا تةمسيةكةش بؤ جةنابي وةزير دةمَينَيتةوة، بةو شكلة دةمَينَيتـةوة، يـان بيكاتـة    

 (.للوزارة االستشاري
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـا مةجليسـي وزاري بــَينت، ضـونكة دةســةاَلتةكان تةحديـد دةكــاتن، ئةطـةر دةســةاَلتت داوةتـَي مةهامةكــةي       
ضية؟ ئةو دةنووسـَينت، هةنـدَي وةزارةت هةيـة نووسـراوة مةجليسـي وزاري ئيستيشـاري، طـرنط ئةوةيـة ض         

 .كي هةية؟ ئةوة موهيمة، كاك رةشاد موقتةنيعيمةهامَيكي هةية، ض دةسةاَلتَي
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

نــةخَير، ناطوجنَيــت يـــةعين ثَيكهاتةكــةي مةجليســـةكة ئيستيشــاريية، وشـــةي وزاري ناطوجنَيــت لةطـــةَلي،      
مـة لـة هـيض وةزارةتَيـك     مةجليسي وزةراية، لة وةزارةتةكة مةجاليسـي ئيستيشـاريية، بـة برييشـم نايـةت ئيَ     

 .مةجليسي وزارميان نووسي بَيت، هةتا ئَيستا زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .لة وةزارةتةكاني تر ضؤنن
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــاتووة     ــش ه ــي وزاري ــاتووة، مةجليس ــةردووكي ه ــةالَ (اجمللددس االستشدداري للددوزارة  )ه ــاتووة، ب ــةموو ش ه م ه

 .وةزارةتةكان سييتةتي ئيستيشاريان هةية، نةك سييتةتي قةراراتي هةبَيت
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةرخي فةرموو
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 :بةِرَيز كرخي جنم الدين نورالدين
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

دامةكاني وةزير بـن  من ثَيم واية مةجليسي وزاري نابَيت، ضونكة ئةطةر ببَيتة مةجليسي وزاري دةبَيت ئةن
 .، ثَيمان وابَيت باشرتة، سوثاس(اجمللس االستشاري للوزارة)وةكو مةجليسي نواب، بؤية 

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
با تؤزَيك بة سةراحةت قسـةي بكـةين، يـةعين ئـةو مةجليسـة سـةد لـة سـةد ئيستيشـاري نييـة، بـؤ ئـةوةي             

خةبريي موختةسني دةهَينَينت لة دةرةوةش، لةبةر ئةوةي  تؤزَيك هني بَيت فةنيية، وةزيرة، وةكيل وةزيرة،
قةرارةتةكانيان تؤزَيك صـيغةيةكي تريشـي هةيـة، لةبـةر ئـةوة بـا رةبـس بكـةين بـة دةسـةاَلتةكةي، رةبـس            
نةكـــةين و خؤمـــان تةســـك نةكةينـــةوة بـــة ئيستيشـــارييةكةي، دوايـــَي بَلـــَيني قانونـــةن حـــةقي غـــةيري   

مةسـائيل قـةراراتي فـةني دةدرَيـنت، ئـةو مةجليسـة دةتوانَيـت قـةراري لـَي          ئيستيشاريتان نيية، لـة هةنـدَي   
بداتن، بؤية من لة بيدايةتةكةي ويستم بة سةراحةت بَلَيم ئةو مةجليسة تؤزَيك لة ئيستيشاريةكة زياترة، 

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةِرَيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

يستيشاري دةربضَيت، ئةطةر جـةنابي وةزيـر موصـادةقةي لةسـةر نـةكات نـاِروات،       هةر قةرارَيك لة ليذنةي ئ
 .قةرارةكة ئةوةل و ئاخري هةر بؤ جةنابي وةزير دةبَينت، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .هةر هةمان شت دةكاتن، فةرموو سؤزان خان

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ِرطةكان هاتووة دةَلَيت سروشس كارةكةي راوَيذكاريية، لَيرة وا دةَلَيتلة يةكَيك لة ب
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هةر هةمان شت دةكاتن، طرنط ئةوةية دةسةاَلتةكاني بةثَيي هينةوة تةحديد كراوة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
، (حيددد بنظدام مهدام وتشدكيالت الدوزارة     )ة، لـة كؤتـايي ماددةكـةش دةَلـَيني     منان ال بـردوو (وثالثا ثانيا)ئَيمة 

مةجليسي وزاريش بةشَيكة لـة تةشـكيالت لـةوَي دةبيـنني ضـؤن وةزارةت تـةقيمي ئـةو وةزعـةي مـةجليس          
 .دةكاتن، زؤر سوثاس
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 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
داية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي   ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي ياسايي دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل

 .لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، بِرؤ بؤ ماددةكةي تر تكاية
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي سَيزدةم
ياساي نةوتي هةرَيمي كوردستان دادةمةزرَي، نةخشةو ئةجنومةني كارطَيِري كؤمثانياكان، كة بةثَيي  :يةكةم

داناني سياسةت و ثالنة كارطَيِري ودارايي و رَيكخسنت و هونةري ثَيويست دةطرَيتة ئةستؤ، بؤ 
بةِرَيوةضووني ضاالكيةكاني كؤمثانياكة و سةرثةرشس كردن و بةدواداضووني جَيبةجَي كردنيان لة ثَيناوي 

هةموو ماف و دةسةآلتةكاني ثةيوةست ثَييةوة، بؤي هةية رَي بة بةِرَيوةبةري هَينانةدي ئاماجنةكاني و 
 .طشس كؤمثانيا بدات لةوانةي ثَيي طوجناو بَيت لة دةسةآلتةكان

بيست وثَينج رؤذدا لة رؤذي ( 05)ئةطةر وةزير لة ماوةي : بِريارةكاني ئةجنومةن بنةبِرة :دووةم
ةرنةبِرَيت، خؤ ئةطةر وةزير نارةزايي لَيي دةربِرَيت، جارَيكي ديكة تؤماركردني لة نووسينطةكةي نارةزايي د

دةخرَيتةوة بةردةمي ئةجنومةن لة يةكةم كؤبوونةوةي طرَيدةدات، خؤ ئةطةر لةسةر رايةكةي خؤي سوور 
بوو، دانيشتنَيك بة سةرؤكايةتي وةزير طرَيدةدرَي بؤ سةير كردني، ئةو بِريارةي بة زؤرينةي ذمارةي 

 .كاني دةردةكرَي بنةبِرةئةندامة
بةِرَيوةبةري طشس كؤمثانيا، يان دةستةكة نوَينةرايةتي سةرؤكي ئةجنومةني كارطَيِري دةكات،  :سَييةم

بةدةر لة كؤمثانياي كوردستان بؤ هةناردني نةوت، وةزير سةرؤكايةتي دةطرَيتة ئةستؤ، سةرؤكي 
اني بةثَيي دةسةآلتةكاني لة اليةن وةزير و ئةجنومةن، كؤمثانياكة بةِرَيوة دةبات و كارو ضاالكيةك

 .ئةجنومةني كارطَيِري ثَيي دراوة، ئةجنام دةدات
هةر كؤمثانيايةك، يان دةستةيةكي طشس بة رةزامةندي زؤرينةي ئةندامةكان و بة بِرياري  :ضوارةم

بؤ دامةزراندني  ئةجنومةني وةزيران لةطةأل هي ديكة ئاوَيتة دةبن، يان دوو كؤمثانياي طشس، يان زياتر
كؤمثانيايةكي نوَي ئاوَيتةي يةكرتي دةبن، بةمةرجَيك دةبَي لة مجوجؤَلدا هاوشيوة بن، يان يةكرتي 

 .تةواوبكةن
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 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :املادة الثالثة عشرة
نفدط اقلديم كوردسدتان رسدم و وضدع السياسدات       يتوىل جملس ادارة الشركات اليت تتشكل مبوجدب قدانون   : اوال 

واخلطط االدارية واملالية والتنظيمية والفنية الالزمة لسري نشاطات الشركة واالشراف عليها ومتابعة تنفيذها 
بغية حتقيق اهدافها، وميارس مجيع احلقوق والصالحيات املتعلقة بذلك وله ان خيدول مددير عدام الشدركة مدا      

 .حياتيراه مناسبا  من الصال
مخسدة وعشدرين يومدا  مدن     ( 05)تعترب قرارات اجمللس قطعيا  اذا مل يعرتض الوزير عليهدا خدالل مددة    : ثانيا 

تاريخ تسجيلها يف مكتبه، فاذا اعرتض الوزير عليها يعاد عرضها على اجمللس يف اول اجتماع يعقده، فداذا اصدر   
 .ار الصادر باغلبية عدد االعضاء قطعيا على رايه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر فيها ويكون القر

مدير عام الشركة او اهليئة ميثل رئيس جملس االدارة ماعدا شدركة كوردسدتان لتسدويق الدنفط فيتدوىل      : ثالثا 
الوزير الرئاسة فيها ويقوم رئيس اجمللس بادارة الشركة وتسيري اعماهلا ونشاطاتها وفدق الصدالحيات املمنوحدة    

 .الدارةمن قبل الوزير وجملس ا
لكل شركة او هيئة عامة ان يدمج مدع اخدرى مبوافقدة اغلبيدة االعضداء وبقدرار مدن جملدس الدوزراء او          : رابعا 

 .يدمج شركتني عامتني او اكثر لتشكيل شركة جديدة بشرط ان تكون ذات نشاط متماثل او متكامل
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة ئةسـَلي قانونةكـةمان لـةغو كـرد، لةبـةر ئـةوةي عيالقـةي بـة مـةوزوعي شـةريكاتةوة             ئَيمة ماددةي سَي

هةبوو، لَيرةش بة هةمان شَيوة دةبَيت ئةو ماددةية لةغو بكرَيت، بؤية ثَيشنيار دةكةين ئةو ماددةية لـةغو  
ــؤنية       ــةرارات و ض ــةريكات و ق ــدارةي ش ــي ئي ــائيلي مةجليس ــة مةس ــة ب ــدي هةي ــونكة ثةيوةن ــت، ض تي بكرَي

بةِرَيوةبردني ئيش و كارةكانيان، جةنابي وةزيريش موافيق بوو لةسةر ئةو مةسةلةية، بؤية ئَيمة ثَيشـنيار  
 .دةكةين ئةو ماددةية لةغو بكرَيت، دوا رةئيش، رةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيشرت ئيقرارمان كرد بوو، لة ماددةي سَيشدا المان برد، ثَيشنياري ليذنةي قانوني دةطوجنَيت لةطةَل ئةوةي 

ئةوة بة نيزامَيك دةكرَيت موعالةجة بكرَيـت تةئسيسـي شـةريكات و ئةوانـة، كةسـَيك ئةطـةر قسـةي هةيـة         
 .لةسةر ثَيشنياري ليذنةي قانوني، تةنيا سؤزان خان قسةي هةية، فةرموو
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 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .ومةنبةِرَيز سةرؤكي ئةجن

لَيرةدا دةَلَيت ئةجنومةني كارطَيِري كؤمثانياكان، من بؤ ئَيوة دةَلَيم، ضونكة لَيرة ليذنـةي ياسـايي دةَلَيـت بـا     
ئيلغا بكرَيتةوةو بة نيزام ضارةسـةر بكرَيـت، بـةاَلم كـة كاتَيـك ئةمانـة دةخوَينيتـةوة دةبـيين لـة اليةكـةوة           

و ئةجنومـةنَيكي بـؤ دروسـت ببَيـت و بـؤ ئـةوةي كارةكـاني         دةَلَيت دةبَيت كؤمةَلَيك كؤمثانيا دروست ببَيـت 
بةِرَيوة بةرَيت لةناو وةزارةتدا، سياسةت دابِرَيذَيت و ثالن و كارطَيِري بكات، لة اليةكي تريشةوة جؤرَيك لـة  
ئيحتيكاري تيا دةركةوتووة، كة دةَلَيت ئةمانة هـةمووي بـةدةر لـة كؤمثانيـاي كوردسـتان بـؤ نـاردني نـةوت         

سةرؤكايةتي دةكات، كةواتة ئةوة جؤرَيك لة ئيحتيكار دروست دةكات، يان ئةوةتة تؤ رَيطا نادةيت بة وةزير 
 .هيض كؤمثانيايةكي تر ئةمة بكات، يان ئةوةتة هةر خؤت دةيكةيت و تةواو

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ت، دوايـَي كـة نيزامةكـة    ثَيشنيارةكة ئةوةية هةر ماددةكة هةمووي البضَيت، ماددةكة هةمووي داخيـل نـةبيَ  

داينا، ئةو وةخس ئةو موناقةشةية دةكةوَيتة مةجليسي وزةراو خؤيان دةسةاَلتي وةزيـر و مةجليسـي وزةرا   
خؤيان تَي طةيشنت، حةمتةن ئةو موالحةزةية هاتؤتة ثـَيش، بـؤ ئـةوةي ئَيمـة نةكةوينـة ئـةو موناقةشـةية        

كـاري نييـة، ئـةوة لَيـرة البـدرَيت و بـة نيـزام دةربضـَيت و         لَيرة، ئةو دةسةاَلتة ئيحتيكاري هةية، يـان ئيحتي 
 .دةسةاَلتي مةجليسي وزةرا بةثَيي قةوانني و تَيطةيشتنيان لة دةستوور، فةرموو سؤزان خان

 :بةِرَيز سؤزان شهاب نوري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ت نابَيتكَي زةماني ئةوة دةكات، كة لةناو مةجليسي وزةرا ئةو جؤرة ئيحتيكارة دروس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كَي زةماني ئةوة دةكات ئَيمة غةَلةت نةكةين قانونَيك دةربكةين ئيحتيكار بـةقوةت نةكـةين، زةمـان ضـية؟     
مةنيتقة زةمـان، ثابةنـد بوونـة بـة قـانون، هـةر كـَي بَيـت، ئةنـدام ثةرلـةمان بَيـت، وةزيـر بَيـت، مـةفروزة               

حوسـين نيـةت ئـيش دةكـةين، ئَيمـة كـة وةزيرَيـك دادةنـَيني دةبَيـت           ثابةندة بة دةستوور، لةسـةر ئةساسـي  
زةماني خؤمان  بةدةينة خؤي، كة حوسين نيةتي بدةييَن و سيقةمان ثَييـةتي، متمانـةمان داوةتـَي، ثابةنـد     
دةبَيت بة قةوانني و دميوكراتيـةت و دذايـةتي و ئيحتيكـاريش، ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي كـة دةَلَيـت ئـةو          

ئيلغا بكةين دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، كـَي لةطةَلـدا        ماددةية
 .نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة زؤرينةي دةنط وةرطريا، فةرموو بؤ ماددةي دواتر

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ؤمثانياو دةستةكان ئةم شتانةي خوارةوةيان بؤ دةكرَيفةرمانطةو ك: ماددةي ضواردةم
 .لَي خوشبووني هةموو مامةلةكانيان لة رةمسي ثول :يةكةم
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 .لَي خوشبوونيان لةهةر رةمسَيك لةسةر هةناردنةكاني نةوتي خاوو طازو بةرهةمةكانيان :دووةم
تـةرخان كـراوةو ثَيويسـتة بـؤ     لَيخوشبوون لة رةمسةكاني طومرط لةسةر هـةموو شـتة هاوردةكـان و     :سَييةم

ــةدةطي و       ــتةكاني ي ــكؤكاني و كةرةس ــامراز و ثاش ــة و ئ ــامَير و مةكين ــتة و ئ ــةش كةرةس ــاالكيةكاني لةوان ض
 .تاقيطةيي و بيناو كةرةستةي خاو و هؤبةكاني طواستنةوة بة هةموو جؤرةكانيةوة

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :تتمتع الدوئر والشركات او اهليئات مبا يلي: عشرة ابعةالر املادة
 .اعفاء مجيع معامالتها من رسم الطابع/ اوال 

 .اعفاؤها من اي رسوم على صادرات النفط اخلام والغاز ومنتوجاتها/ ثانيا 
ا يف ذلدك  االعفاء من الرسوم الكمركية على مجيع املدواد املسدتوردة واملتخصصدة والالزمدة لنشداطاتها مبد      / ثالثا 

العدد واالالت واملعدات واملكائن واالجهزة وملحقاتهدا واملدواد االحتياطيدة واملختربيدة واالنشدائية واملدواد االوليدة        
 .ووسائط النقل مبختلف انواعها

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن ثةيوةندي بـة شـةريكاتةوة هةيـة، مةسـةلةي     ئَيمة لةطةَل ئيلغا كردني ئةو ماددةيةين، لةبةر ئةوةي ديسا
 .ئيعيتا لة زةِرائيب و طومرط و ئةو شتانة جَيطاي قانوني هةيكةلي تةنزميي ئيدارة نيية، زؤر سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيعيتايةكة وابزامن دةبَيت لة ثرؤذةي نةوتدا هاتبَيـت، بـة هـةمان شـَيوة ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي، ئةطـةر         

موالحةزةي لةسةر نةبَيت دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي  كةس
لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، ثَيشنيارةكةي ليذنـةي ياسـايي بـة تَيكـِراي دةنـط وةرطـريا،       

 .فةرموون بؤ ماددةي دواتر تكاية
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةِرَي
ثــَيش ئــةوةي بضــينة ســةر ئــةو ماددةيــة، ماددةيــةكي ئيزافيمــان هةيــة ئةطــةر ثَيتــان بــاش بَيــت، ئــةوةش    
نةتيجةي دةمج كردني ماددةكاني تر دةبَيت، هةنـدَيك فةقـةرات هـةبوو لـة ماددةكـاني تـر دةمـج كـران لـة          

دابنرَيــت، بؤيــة ئَيمــة ئــةو ماددةيــةمان   زميــين تةشــكيالتي وةزارةت نــةبوو، دةبَيــت ماددةيــةكي ئيــزايف بــؤ 
ثَيشنيار كردووة، ثَيش ئةوةي بضينة ماددةي ثازدة لة ئةسَلي مةشـروعةكة، ماددةكـةش بـةم شـَيوةية ئـةوة      
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حتددد بنظدام   / اوال )دةبَيتة ماددةي حةوتةم لةو طؤِرانكاريةي كة بةسةري داهاتووة لة ئةسَلي مةشـروعةكة  
 .ارةمهام واختصاصات وتشكيالت الوز

 .للوزير استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي مديرية او قسم او شعب عند االقتضاء/ثانيا 
للوزير التعاقد مع االشخاص الطبيعية واملعنوية من ذوي اخلدربة واالختصداص داخدل االقلديم اوخارجده      /ثالثا 

 .ال موافقة رئاسة جملس الوزراءللقيام باملهام اليت توكل اليهم وللمدة اليت يراه مناسبا  بعد استحص
 .للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون/رابعا 

لَيرة ماددة ثَينجةكة هاتووة، بةاَلم ئةم ماددةية جَيطـاي ئـةو دةطرَيتـةوة، ضـونكة لَيـرة لـة مـاددة ثـازدة لـة          
، واتـا ئـةوةش لَيـرة جَيطـاي     (القدانون  هدذا  ماحكدا  تنفيذ لتسهيل التعليمات اصدار صالحية)ئةسَلي مةشروع 

 .كراوةتةوة، واتا ماددةي حةوتي ئَيستا جَيطاي ماددةي ثازدة دةطرَيتةوة بة طؤِرانكارييةكانيةوة زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

شـنيارة  ئةوة وةكو وةزارةتةكاني ترة فيعلةن، ئةوة ثَيشنيارَيكي ضاكة، كةسَيك ئةطةر قسـةي لةسـةر ئـةو ثيَ   
تازةي ليذنةي ياسايي نةبَيت، كة ئةو ماددةية ئيزافة بكرَينت، كة ماددةي ثـازدةش دةطرَيتـةوة لـة يـةك لـة      
بِرطةكاني، كةس ئةطةر قسةي لةسةر نةبَينت دةخيةمة دةنطدانةوة، كـَي لةطـةَل ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايية      

ةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي دةنـط      دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، كَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـ    
 .وةرطريا، ماددةكةي تر تكاية

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ماددةي شازدةم
دةستةي طشس نةوت و طاز و برتوكيمياويات لة هةرَيمدا هةَلدةوةشَيتةوةو هةموو دامةزراو و : يةكةم

ةوةزارةتةوة دةبةسرتَيتةوة، لةطةأل طواستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و بةِرَيوةبةرايةتيةكاني سةر بةون، ب
 .ماف و ثابةنديةكاني بؤي

دةزطاي طشس بةِرَيوةبةردني ثرؤذةكاني تايبةتي لة هةرَيمدا هةَلدةوةشَيتةوة، هةموو دامةزراو و  :دووةم
ستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و بةِرَيوةبةرايةتيةكاني سةربةون، بةوةزارةت دةبةسرِتَيتةوة، لةطةأل طوا

 .مافةكان و ثابةنديةكاني بؤي
بةِرَيوةبةرايةتيةطشتيةكاني بؤ منوونةي جيؤلؤذي و دامةزراوةكاني لة وةزارةتي ثيشةسازي لة  :سَييةم

هةرَيمدا، دادةبِرَين،و بة وةزارةت دةبةسرتَيتةوة، لةطةَل طواستنةوةي هةموو ميالك و موَلك و ماف و 
 .انيان بؤيثابةنديةك

 .ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران واليةنةكاني ثةيوةنديدار حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن :ضوارةم
 .كار بةهيض دةقَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت :ثَينجةم
 .ئةم ياساية لة رؤذي بآلوبوونةوةي لة وةقائعي كوردستان جَيبةجَي دةكرَي :شةشةم
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 :مصطفى ابوبكر ِرَيز عبدالكريمبة
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :ملادة السادسة عشرةا
تنحدل اهليئددة العامدة للددنفط والغدداز والبرتوكيمياويدات يف االقلدديم وتددرتبط كافدة التشددكيالت واملددديريات     / اوال 

 .التابعة هلا بالوزارة مع انتقال مجيع مالكاتها وممتكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها
تنحل املؤسسة العامة الدارة املشاريع اخلاصة يف االقليم وترتبط كافة التشكيالت واملديريات التابعدة هلدا   / ثانيا 

 .بالوزارة مع انتقال مجيع مالكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها
االقليم وترتبط بالوزارة مع تنفك املديرية العامة للمسح اجليولوجي وتشكيالتها من وزارة الصناعة يف / ثالثا 

 .انتقال مجيع مالكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها
 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون/ رابعا 

 .اليعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون/ خامسا 
 .جريدة وقائع كوردستانينفذ هذا القانون اعتبارا  من تاريخ نشره يف / سادسا 

 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة بةنيسبةت ئةو ماددةيـة دوو موالحـةزةمان هةيـة، موالحـةزةي يةكـةممان ئةوةيـة ئيعـادةي صـياغةي         
ثَيـنج  فةقةرةي يةك و دوو و سَي بةم شَيوةيةي كة ئَيستا دةخيوَينمةوة، بةنيسبةت فةقةرةكاني تر ضوار و 

 .و شةش ثَيمان باشة بة ماددةي ئيزايف تايبةتي بَينة خوارَي، كة دوايَي ئَيستا ئيشارةتي ثَي دةدةين
ــةرةي   ــبةت فةق ــت  ( اوال وثانيددا  وثالثددا  )بةنيس ــَيوةية دةبَي ــةم ش حتلددل اهليئددة العامددة للددنفط والغدداز    /اوال )ب

وتدرتبط كافددة التشددكيالت واملددديريات   0221لسددنة  31والبرتوكيمياويدات يف االقلدديم املؤسسددة بقدانون رقددم   
 .التابعة هلا بالوزارة مع ايلولة مجيع ميالكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها

حتل املؤسسة العامة الدارة املشاريع اخلاصة يف االقليم املؤسسة مبوجب كتاب رئاسة جملدس الدوزراء ادارة   /ثانيا 
وترتبط كافة التشكيالت واملديريات التابعة هلا بالوزارة مع  2/1/0221 واملؤرخ يف 1123السليمانية املرقم 

 .ايلولة مجيع ميالكاتها وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليها
يفدك ارتبداط املديريدة العامدة للمسدح اجليولدوجي وتشدكيالتها مدن وزارة الصدناعة يف االقلديم وتددرتبط           /ثالثدا  

 .ا وممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها اليهابالوزارة مع ايلولة مجيع ميالكاته
ئةوة بةنيسبةت ئيعادةي صياغة كردني يةكةم و دووةم و سَييةم، بةنيسبةت ئةواني تر ئَيمـة ثَيمـان باشـة    

و ( علدى جملدس الدوزراء   ( )اليعمل باي ندص يتعدارض مدع احكدام هدذا القدانون      )لة ماددةي تايبةت بَينت وةكو 
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ماددةي تايبةت دوايَي يةكة يةكة وةكو ماددةيةكي ئيزايف ئاراستةي بةِرَيزتان  ئةوانة بة( ينفذ هذا القانون)
 .دةكةين، دوا رةئيش رةئي ئَيوةو ئةنداماني ثةرلةمانة، سوثاس

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـةجياتي ئةيلولـةت لـة هةرسـَيكيان، ئـةو      ( وتدؤول )تةنيا موالحةزةي ئةيلولةت جوانرتة ئةطةر بنووسرَيت  

ةزةي ليذنةي ياسايي ديقةترةو تةفسيلي تَيدايةو ئاماذةي بة قانوني ثَيشوو كردووة، كـة دةبَيـت ئـةو    موالح
قانونــة حــةل بكــرَينت، ض لــةوةي كــة لــة ئيــدارةي هــةولَير دةرضــووة، ض لــةوةي كــة لــة ئيــدارةي ســلَيماني     

دةطةِرَيتـةوة بـؤ    دةرضووة، هـةردووكي ئيلغـا دةكـرَينت هـةموو مومتةلـةكاتي ئـةو هةيئـةت و موئةسةسـاتة        
ــة وةزارةت و      ــت دةبَيتــةوة ب ــؤجيش رةب ــحي جيؤل ــامي مةس ــةي ع ــَييةمدا موديري ــة س وةزارةت، هــةروةها ل
تةشكيالتي وةزارةت ومومتةلةكاتي دةطةِرَيتةوة، بةنيسبةت ئةواني تر دةبَيت ماددة بة ماددة وةكو قـانوني  

نت، هـيض كـار ناكرَيـت بـة هـيض ياسـايةك       وةزارةتةكاني تـر، دةبَيـت هةريةكـة مـاددةي تايبـةتي خـؤي هـةبيَ       
تةعاروزي ياساي هةبَينت، ئةوة رؤتيينة، كةسَيك ئةطـةر لةسـةر ثَيشـنياري ليذنـةي ياسـايي قسـةي نـةبَينت        
دةخيةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ثَيشنياري ليذنةي ياسايية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس،  كَي لةطةَلدا 

 .زؤر سوثاس، بة تَيكِراي دةنط وةرطريا، فةرموو بؤ ماددةي ثَيشنيار كراونيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ 
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (.يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون ال)ماددةي ثَيشنيار كراو بةم شَيوةية 

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .ي ئةجنومةنبةِرَيز سةرؤك

 : ماددةي دةيةم
 .كار بة هيض دةقَيكي ياسايي يان بِريارَيك ناكرَيت ثَيضةوانةي حوكمةكاني ئةم ياساية بَيت

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو ماددةيةش دةخةمة دةنطدانةوة، ضونكة لة هةموو ثرؤذةكاندا هاتووة، كَي لةطةَل ئـةو ماددةيـة دةسـس    

،  كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاس، بـة كـؤي دةنـط وةرطـريا،      بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس
 . فةرموون
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 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويسـتة ئةجنومـةني وةزيـران و اليةنـةكاني ثةيوةنديـدار حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية جـَي           : ماددةي يـازدةم 
 .بةجَي بكةن

 :روان ناصح حيدريبةِرَيز شَي
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون)ماددةي ئيزايف 
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةو ماددةيــةش دةخةمــة دةنطدانــةوة ثَيشــنياري ليذنــةي ياســايي، كــَي لةطــةَل ئــةو ماددةيــة دةســس بــةرز   
كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاس، بة كـؤي دةنـط دةنـط وةرطـريا،     بكاتةوة؟ زؤر سوثاس،  

 . فةرموون
 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 : ماددةي دوازدةم
بـاَلو   (وةقـايعي كوردسـتان  )ئةو ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت و لـة رؤذنامـةي فـةرمي    

 .وةدةكرَيتة
 :بةِرَيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةي ئيزايف

وقددائع )ينفددذ هددذا القددانون اعتبددارا  مددن تدداريخ اصددداره وينشددر يف اجلريدددة الرمسيددة   : عشددرة الثانيددة املددادة)
 (.كوردستان

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
يــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، كــَي ئــةو ماددةيــةش دةخةمــة دةنطدانــةوة، كــَي لةطــةَل ئــةو ماددة

ــدا نييــة دةســس بــةرز بكاتــةوة؟ زؤر ســوثاس، بــة كــؤي دةنــط وةرطــريا، فــةرموو ئةســبابي موجيبــة      لةطةَل
 .خبوَينةوة

 :بةِرَيز كريم حبري عبداهلل
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤيةكاني دةركردني ياسايةكة
داندراو لة ثةرلةمان، وةزارةتي سامانة سروشتيةكاني لةبةر ئةوةي حكومةتي هةرَيم بةثَيي ياساي 

دامةزراند، كة بةرثرسياريةتي بةِرَيوةبردني ئةو سامانانةي دةكةوَيـة ئةستؤ، ولة ثَيناو هَينانةدي ئاماجنة 



 612 

ضاوةروانكراوةكان لة ميانةي ضاالكي و كاريطةري كؤمثانياو فةرمانطةكاني سةر بة وةزارةتن و هاوشانبوون 
 .ةرةسةندنةكاني سةردةم ئةم ياسايةداندرالةطةأل ث

 :مصطفى ابوبكر بةِرَيز عبدالكريم
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن 

 االسباب املوجبة
نظرا  لقيام حكومة االقليم باستحداث وزارة الثروات الطبيعية مبوجب قانون صادر من الربملان، واليت تقع 

قيق االهداف املرجوة من خالل نشاطات وفعاليات الشركات على عاتقها مسؤولية ادارة تلك الثروات وبغية حت
 .والدوائر التابعة للوزارة ومواكبة التطورات العصرية شرع هذا القانون

 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثرؤذةي ياسايةكة بةطشس دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ياسايةكةية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاس،   

ــة  ــدا نيي ــَي لةطةَل ــائةَلاَل       ك ــريؤزة ئينش ــريا، ث ــط وةرط ــِراي دةن ــة تَيك ــوثاس، ب ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــس ب دةس
 .سةركةوتوون، جةنابي وةزير ئةطةر قسةت هةية

 :وةزير سامانة سروشتيةكان/ئاشس هةورامي.بةِرَيز د
 .بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن، ضونكة ئةم ياساية بةشَيوةيةك دانـرا  زؤر سوثاستان دةكةم، بةتايبةت برادةران زؤر ماندوو بوون لةطةَلما
بــوو هــةموو صــيغةكةي طــؤِرا، جــارَيكي تــر دةزامن ضــي بكــةم، زؤر ســوثاس و دةســتتان خــؤش بَيــت، بــةاَلم  

 .قانونةكةي تر كة دَيتة مةحةزةر ئةوة شتَيكي تازةية، زؤر سوثاس
 :بةِرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

كؤبوونـةوةمان هةيـة لَيـرة،    ( 11)هَينني، بةياني سةعات زؤر سوثاس، ثَيش ئةوةي كؤتايي بة دانيشتنةكة ب
بةردةوام دةبني لة ئيش و كارةكامنـان، ثرؤذةمـان هةيـة دانيشـتين ئـةمِرؤمان ئـيعالن كـرد بِرطـةي يةكـةم،          
لةبةر ئـةوة دانيشـتنةكة دةبَيـت بيخةينـة دةنطدانـةوة، بـةياني سـةعات يـازدة كـؤ دةبينـةوة لَيـرة، كةواتـة             

 .نيو لَيرة ئامادة بن بؤ كؤبوونةوة، زؤر سوثاسبةياني سةعات دةو 
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