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 ( 88)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 6/2002 /2 رَيكةوتي شةممةدوو 

ــَيي نيـــوةر ؤيي (11)كاتـــذمَير    ــتم  8/6/8004رَيكـــةوتي  شـــةممةدوو رؤذي ثـ انيي ئةجنومـــةني نيشـ
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (88)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 6/8004/ 8ي دوو شـةممة رَيكـةوتي   ي ثَيي نيـوةر ؤي رؤذ (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (88)
 :بةم شَيوةية بَيت دا

خستنةر وو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي دابينكردني خانووي نيشتةجَي بوون بؤ دانيشتوان لة هةرَيمي -1
 .عَيراق، كة لةاليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوة –كوردستان 

ي 1969ساَلي  46ياساي هةمواركردني ياساي كرَيي خانوو ذمارة ي ثر ؤذة خستنةر وو وطيتتوطؤكردن-8
 .هةمواركراو  كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

ي  8006ساَلي ( 86)ي ثر ؤذة ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة خستنةر وو وطيتتوطؤكردن -3
 .ةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراوةئةجنومةني نيشتيمانيي كوردستان عَيراق، كة لةاليةن ذمار

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةخري هـاتين بـةر َيز وةزيـري دارايـي و ئـابووري       ،دةست ثَيدةكةينبةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان 
ن، وبةخَيرهاتين بةر َيز كاك سالم كاك سركيس اغاجان دةكةين لةطةل وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةما

بةرنامـةي  دةكةين وةكو شارةزايةك هاتووة بؤ هاوكاري كردني جـةنابي وةزيـر، زؤر بـةخَير بـَين سةرضـاو،      
لةسـةر ثـر ؤذة ياسـاي دابـني كردنـي خـانووي نيشـتةجَي         خسـتنةر وو وطيتتوطـؤكردن   :ئةمر ؤمان، يةك كاري

عَيــراق، كــة لةاليــةن ذمــارةي ياســايي ئةنــداماني ثةرلــةمان   -بــوون بــؤ دانيشــتوان لــة هــةرَيمي كوردســتان  
 46ي ثر ؤذة ياساي هةمواركردني ياساي كرَيي خانوو ذمارة خستنةر وو وطيتتوطؤكردن: ثَيشكةش كراوة، دوو

ــاَلي  ــَي    1969سـ ــراوة، سـ ــكةش كـ ــةوة ثَيشـ ــةني وةزيرانـ ــةن ئةجنومـ ــةمواركراو  كةلةاليـ ــتنةر وو ي هـ خسـ
ــؤكردن ــاي وطيتتوط ــر ؤذة ياس ــارة    ي ث ــاي ذم ــةمي ياس ــةمواركردني يةك ــاَلي ( 86)ه ــةني  8006س ي ئةجنوم

نيشتيمانيي كوردسـتان عَيـراق، كـة لةاليـةن ذمـارةي ياسـايي ئةنـداماني ثةرلـةمان ثَيشـكةش كـراوة، ثـَيي            
ئامـاذة بـةو كـارة    : ئـةوةي بيـينة سـةر بةرنامـةي كـار، سـَي خـاَل هةيـة حةزئةكـةم باسـي بكـةم، يةكـةميان            
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، لةشــاري شــنطار لةاليــةن تريؤريســتانةوة ئــةجنام درا، كــة بــوو  89/5/8004م كــة رؤذي تريؤريســتية بكــة
برينـدار لَيـي بـةجَي نَينَيـت، ئـةو كـارة تريؤرسـتية وةكـو كـارة           16هاووآلتي و  81بةهؤي شةهيد بووني 

تريؤرستيةكاني تر بةتووندي ئيدانـةي دةكـةين، سةرخؤشـي لةكـةا وكـاري شـةهيدان دةكـةين، ئومَيـدمان         
واية كة بريندارةكان ضاك ببنةوة، دووثاتيشي دةكةينةوة بؤ طةلةكـةمان كـة ئـةو جـؤرة كـارة تريؤرسـتيانة       
قةت ناتوانن رَيطاي طةل بشَيوَينن، رَيبازي خةبامتان لَي تَيكبدةن و نانطةر َيننةوة الثةر ةكاني رةشي مَيذوو، 

نةي لةثشتيشيانن غةيري ريسـوايي هييـيان بـؤ    ئةو كارانة ضؤن لةمَيذوودا ريسوا كراون، تريؤرستان و ئةوا
نامَينَيتةوة، بةيةك ريزي طةلةكةمان، بةهاوكاري هةموو ئةوانةي كة دؤسس ئازادين وثشتطريي لـةئازادي و  
دميوكراتي و لةمايف مرؤظ دةكةن، دَلنيايني لةئةوةي كة طةلي عَيراق و طةلي كوردستان سةركةوتوو دةبَيـت،  

ةخي جةهةنةم هييي تريان بؤ نامَينَيت، مةسةلةيةكي تريي هةيـة هـةر حـةزم    تريؤرستانيي غةيري دؤز
كرد باستان بؤ بكةم ثَيي ئـةوةي بيـينة سـةر بةرنامـةي كـار، دوو مةسـةلةي تـر هةيـة، يـةكَيكيان دوَيـين           
يةكةم رؤذ بوو بؤ جَيبةجَيكردني ياساي قةدةغـةكردني يـان بةرةنطاربوونـةوةي جطـةرة كَيشـان، كةلةسـةر       

ي دنيادا ئةطةر تةماشاي تةلةفزيؤن و ميدياكانتان كردبَيت، بةرنامةيةكي فراوان لةهةموو كةناَلةكان تاسةر
هةبوو بؤ ئةوةي خةَلك هوشيار بكةنةوة لةو رؤذةدا ضةند ئةهميةتي هةية، ئةو بةرنامةيةي كة دار َيذراوة 

مرؤظة، سـاآلنة بـة مؤيؤنـةها خـةَلك     لةو وآلتانةدا بؤ رووبةرووبوونةوةي ئةو دياردة مةترسيدارة كة دذ بة 
توشي نةخؤشي خةتةرناك و توشي مردن دةبن بة هـؤي ئـةوةي كـة زؤربـة، يـان رَيذةيـةكي زؤريـان لةبـةر         
جطةرةكَيشانة، ئَيمة لَيرةدا دووثاتي دةكةينةوة لةئةهةميةتي ئةو ياسايةدا كة لةثةرلـةمان ثةسـةند كـرا و    

ا، كة ئةم ياساية طرنطيةكي زؤري هةية بؤ ئاينـدةي طةلةكـةمان،   دواتر لةاليةن سةرؤكي هةرَيمةوة ئيمزاكر
بؤ تةندروسس، بـؤ ثـاكي ذينطـة، بـةآلم وةكـو هـةموو ياسـايةك ثَيويسـتة هـةموو اليـةك هاوكـاربن بـؤ جـَي              
بةجَيكردني، حكومةت و وةزارةتي تةندروسس بةر َينمايةكان، هـةموو اليةنـةكان، دام ودةزطاكـان، هةريةكـة     

ي ثَيويستة ئةو ياساية جَي بةجَيبكات، رةخنةيةك لة بةشَيك لةميدياكاني خؤمان دةطـرم كـة   لةدةزطاي خؤ
لةجياتي ئةوةي لةو رؤذةدا هاندةري خةَلك بن، ئةو ياساية روون بكةنـةوة و خـةَلك هـان بـدةن بـؤ ئـةوةي       

شان بَييَن ئةوةندي لةو شوَينانةي كة قةدةغة كراوة نةكَيشرَيت، خةَلك هان بدةن بؤ ئةوةي واز لةجطةرةكَي
بؤي بكرَيت، مةسـةلةيةكي ئـةوة نيـة فـةرز بكرَيـت، بـةآلم ئةوةندةيـة ئـةوةي كـة جطـةرة دةكَيشـَيت ئـةوة             
قــةبوَل بكــات كــة ئــةو جطــةرة كَيشــانة نابَيــت ببَيتــة هــؤي ئــةوةي كــة زةرةر بداتــة خــةَلكَيك كــة جطــةرة    

ــة دةرةجة     ــردووة ب ــةوةي ك ــاوي ئ ــاية رةض ــةو ياس ــة ئ ــَيت، بؤي ــدَي   ناكَيش ــدياكان، لةهةن ــدَي مي ــةك، لةهةن ي
رؤذنامــةو تةلةفزيؤنــةكان، بةثَيكةنينــةوة تةماشــاي ئــةو ياســاية دةكــةن، بــةبَي ئةهميــةت باســيان دةكــرد،   
كةئةنةهوو ثةرلةمان ئيشي نةبووة ياسـاي وا دةردةهَينَيـت ثةيوةنـدي بـة خةَلكـةوة نيـة، كةضـي لـةجياتي         

كاني تـر وةربطرتايـة و بـزانن ضـي ئةهميـةتَيك دراوةتـة ئـةوة،        ئةوةي هةر تةنها دةرسَيكيان لةتةلةفزيؤنـة 
هةتا تةلةفزيؤني عـةرةبيي كـة لةهةنـدَي ووآلتـدا هَيشـتا ئـةو ياسـاية دةريـي نةضـووة، لـةوالتَيكي وةكـو            
سةنطافوورة جطةرةكَيشان لة هةرشوَينَيكدا سةقيتي هةبَيت مةمنوعة، دوَيين يةكَيك لة تةنيشتةوة باسي بؤ 



 9 

سةنطافورة داوة، ووآلتَيكي بيووكة، هةموو مةساحةكةي بةقـةد دهـؤك نابَيـت، ضـوار مؤيـؤن      كردم سةري لة
نةفةرن، وآلتَيكي دواكةوتوويشة بةحيساب ومةقاييسي نيودةوَلةتي، بةآلم ئةوةنـدة بايـةخيان داوةتـة ئـةوة     

بني بةو ياساية و  رَيذةي مردن بة هؤي ئةوةوة زؤر كةم بوةتةوة، ئومَيددةكةين كة هةموو اليةكمان ثابةند
لةثةرلةمانيي داوا لةئةنداماني ثةرلةمان و كارمةنداني ثةرلةمان دةكةم بةقةراري قةتعي جطةرة نةكَيشن 
لةناو هؤَلي ثةرلةماندا، ذووريي دابني ناكرَيت بؤ جطةرة كَيشان، لةهةموو دنيـادا وةخـس ئةتـةوَي جطـةرة     

ك هةوايـةكي فـراوان هـةبَيت و ئـازادي هةواكـة زةرةر      بكَيشي و ئازاري خـؤت بـدةي ئـةبَيت بيـيتة جَيطايـة     
نةطةيةنةتة خةَلكي تر، لةبةر ئةوةي هةندَيك برادةر دةيانوت دةبَيت ذوور هـةبَيت، ئـةوة مـةعناي ضـيية،     
ئةو خةَلكة ئةطةر ضوو لةوَي جطةرةي كَيشا زةرةرةكة دةطةيةنَيتة خؤي و ئةوي دَيتة ذوورةكةيي و ئـةوة  

، خـاَلي سـَيهةم كـة دةمـةوَي عـةرزتان بكـةم، ئـةمر ؤ يـادي ثاراسـتين مـاظي منداَليشـة،            بةوَيشدا رةت دةبَيـت 
بةرطري كردن، عةفوةن دوَييَن بوو، لةكوردستاندا رةغمي ئةوةي كة ياسـا دةرضـووة قةدةغـة دةكـات منـداَل      

ة لةاليـةن  ساَل كةمرت، بةآلم بةثَيي ئـةو مةعؤوماتـةي كـة ثَيشـكةش بـة ئَيمـة كـراو        15كار بكات لةتةمةني 
سـاَل لةكوردسـتاندا    15منـداَل لـةخاوار تةمـةني     4000ليذنةي ماظي مروظةوة، ئاماذة بةوة دةكات دةَلَيت 

كاردةكةن، ئةمةش مةعناي وايـة فةشـةل كردنـي ئـةو ياسـايةية، ثَيويسـت دةكـات اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان          
وكاروباي كؤمةآليةتي، دةبَيت ئةوة قةدةغة بةدوايدا بينةوة، بةتايبةتي وةزارةتي مايف مروظ و وةزارةتي كار

بكرَيت و دةبَيت ئةو كةسانةي كة ئةو ياساية فةشةل دةكةن موحاسةبة بكرَين لةسـةر ئـةوة، ئَيمـة داوا لـة     
هةموو بةرثرسياران دةكةين كة ثاراستين مايف منداآلن بةجدي وةربطـرن، ضـونكة لةئاينـدةدا ئـةوان دةبنـة      

سئوليةت هةَلدةطرن، ئةطةر لةمنداَليدا باش ثـةروةردة نـةكرَين فرسـةتيان بـؤ     لَيثرسراو، ئةو نةوةي كة مة
نةرةخسَينرَي بؤ خوَينـدن و بـؤ طةشـةكردني منـداَل لةهـةموو روويةكـةوة، مـةعناي وايـة ئاينـدةمان بـاش           

نـةي  نابَيت، ئةم سَي تةوةرة بو حةزم كرد عةرزتان بكةم، ئَيستا دَيينةوة سةر بةرنامـةي كارمـان داوا لةليذ  
ياســايي و ليذنــةي دارايــي وئــابووري دةكــةم، ليذنــةي ئــاوةدان كردنــةوةيي و شــارةوانيي، هــةر ثَينجيــان     

 .فةرموون دابنيشن، كاك سعد فةرموو
 :يري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةز/بةر َيز سعد خالد حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كردني خانووي نيشتةجَيبوون، جةنابتان دةزانن ثةيوةنـدي   تةبيعي فةقةرةي يةكةم، ثر ؤذةي ياساي دابني

بــةوةزارةتي ئــاوةدان كردنــةوة هةيــة تــا دوَينــَيي جــةنابي وةزيــري ئاوةدانكردنــةوة نــاهتبووةوة، كــة مــن    
ثةيوةنديم كرد ثَيوة، جابؤية من داوا دةكـةم بةراسـس ئةطـةر ئيمكـان هـةبَيت، تـةبيعي ئةطـةر ئةنـداماني         

 .ئةو فةقةرة دواخبرَيت بؤ دانيشتنةكاني داهاتوو، زؤر سوثاا ثةرلةمان موافيق بن
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
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 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــوو بؤيــة       ــؤ جةلســةكةمان، ئَيمــة حةفتــةي ثَيش ــةآلم ناهــاتووة ب ــةوة هاتووةتــةوة، ب ــري ئــاوةدان كردن وةزي
ي خـؤي لـةراثؤرتَيكا   نؤمان كرد تةنها بؤ ماوةي يةك حةفتة، وةزيري ئاةودانكردنةوة بريو بؤضوونةكاتةئجي

بة نووسراوي ئةجنومةني وةزيران ناردووة، ئةمة ياسايةكي زؤر زؤر طرنطة، ثةيوةندي بة كؤمةآلني خـةَلك  
َيت، بـا موناقةشـةي بكـةين،    وهاووآلتيانةوة هةية، بؤية ئَيمة داوا دةكـةين ئـةو موناقةشـةية تـةئجيل نـةكر     

هــةر وةكــو ئيشارةتيشــم ثَيــي دا وةزارةت بريوبؤضــووني خــؤي نــاردووة وليذنــة ثةيوةنديــدارةكانيي هــةر   
 .هةموو راثؤرتي خؤيان ئامادةية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كرَيت لةبـةر ئـةوةي   ئَيستا جةنابي وةزيـر داوا دةكـات تـةئجيل بكرَيـت، كوَيسـتان خـان دةَلَيـت تـةئجيل نـة         

حةفتــةي رابــردو تةئكيــدمان كــردةوة كــة يــةك حةفتــة تــةئجيل دةكرَيــت، كةســَيك هةيــة خــياليف قســةي    
كوَيستان خان بَيت؟ كةواتا موقتةرةحي نوَينـةري حكومـةت جـةنابي وةزيـري كاروبـاري ثةرلـةمان كـة داوا        

نووي نيشتةجَيي بوون، كَي لةطـةَل داواي  دةكات ئةو خاَلة دواخبرَيت، خاَلي ثر ؤذةي ياسايي دابني كردني خا
نوَينةري حكومةتة كة دوا خبرَيت؟ با دةسس بَؤندكات، دووكةا فةقةت، سةري نةطرت كاكـة لةبـةر ئـةوةي    
ئَيمة لةحةفتةي ثَيشووش داواتان كردو بةقةراري ثةرلةمان قةرار درا يةك حةفتة زياتر نةبَيت، ثَيم وايـة  

 .بوو بؤ حكومةت، كاك سعد فةرموو ئةو دوو كةسةيي هةر موجامةلة
 :يري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمانوةز/بةر َيز سعد خالد حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي بةتةئكيد بر ياري ئةخري، بر يـاري ئةنـداماني ثةرلـةماني بـةر َيزة، ئـةوة بـة دَلنياييـةوة هـةموومان         

ين، بةاَلم من ئَيستايي بةراسس ثَيم واية ئةو ثر ؤذة لةبةر ئـةوةي  ر َيزي يةكجار زؤر لةئريادةي ئةوان دةطر
اليــةني جــَي بـــةجَيكردني وتــةنيتيزي وةزارةتـــي ئاوةدانكردنةوةيــة، بةراســس زؤر طـــرن  بــوو وةزيـــري       
ئاوةدانكردنــةوة لَيــرة بووايــة، مــن نــازا  كوَيســتان خــان، بــةآلم دوَيــين تةنانــةت ثةيوةنــديم بةســكرتَيري   

ةزيرانيشةوة كرد، يةعين ثَيم خؤشة كـةلَيرة كةناَلـةكانيي دةيطوازنـةوة وتيـان نةهاتوةتـةوة      ئةجنومةني و
بةياني دَيتةوة و من ئةمر ؤيي تةنانةت تةلةفؤ  بؤي كرد داخرابوو، بؤية من بةراسس لةسةر زةوئي ئةو 

ي كوَيسـتان خـان باسـي    مةعؤوماتة، وة ديسان دةَلَيم ئَيمة هةموو ال تـةواو كـةري يـةكرتين، بةتةئكيـد ئـةوة     
كرد ئةو ثر ؤذة طرنطي يةكجار زؤري هةية بؤ كؤمةآلني خـةَلك، بـةآلم بـةبر واي مـن يـةعين ثر ؤذةكـة ئـةو        
كاتة دةبووة ثر ؤذةيةكي باش و موتةكاميل و ئيمكانة لةتةنيتيزيي هيض خةلةلي تَينةدةكةوت كة بةراسـس  

 .اائةطةر وةزيري ئاوةداكردنةوة لَيرة بوواية، زؤر سوث
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةواو، ئَيمة دةنطمان بؤ دا، تـةواو بووئـةوة، ئَيمـة شـتَيك ناكـةين ثـَيم وابَيـت وةزيـري ئاوةدانكردنـةوة بـة           

ــد ثشــ  ــةمينيي    تتةئكي ــةك، دووه ــةوة ي ــة ئ ــؤ خةَلك ــتَيكة ب ــات، ش ــردووة  : طريي دةك ــتطريي ك ــةت ثش حكوم
، ئَيمــة ثر ؤذةكــةمان نــاردووة بــؤ حكومــةت ثشــتطريي لةثر ؤذةكــة، بــة ئيمــزاي جــَيطريي ســةرؤكي حكومــةت

كردووة، يةعين وةكو مبدأ خيالفيان نية لةطةَل ئـةوة، ئةطـةر خـوا نةخواسـة خيالفَيكـي زؤر جةوهـةريي       
هةبوو ئةو وةختة دةتوانني داوا لةسةرؤكي هةرَيم بكات جةواب بداتةوة، بـةاَلم دَلنيـام لـةوةي كـة خـيال       

ي ياسايي تكاية ئةطةر راثؤرتةكانيان هاوبةش بَيت خبوَيننةوة ئـةوة باشـرتة، فـةرموو    اهلل، ليذنة انشاءنابيت 
 .كاك عبدالكريم

 :مصطفىابو بكر بةر َيز عبدالكريم 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ى كوردستان ـ عرياقيسةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمان/ بؤ 
 ر اثؤرتى ليذنةى ياسايى/ بابةت 

ى كـوردى كؤبـؤوة بـؤ    8604ى طـواَلنى  /89ر َيكةوتى   19/5/8004ى دووشةممةى ليذنةى ياسايى ئَيوارة
عـرياق كـة    - وى نيشـتةجَى بـوون لـة هـةرَيمى كوردسـتان     وتاوتوَى كردنـى ثـرؤذةى ياسـاى دابينكردنـى خـان     

ــكةش     ــةمانتاران ثَيش ــايى ثةرل ــارةى ياس ــةن ذم ــارة     لةالي ــتنى ذم ــة دانيش ــراوة و ل ــة  ( 14)ك ــةمان و ل ثةرل
خوَينـــدنى يةكــــةمى بـــؤ كــــرا و دواى طيتتوطــــؤو ر ةضـــاوكردنى تَيبينيــــةكانى وةزارةتــــى     19/5/8004

ــارة      ــراوى ذمــ ــة نووســ ــران بــ ــةنى وةزيــ ــة ئةجنومــ ــتةجَيكردن كــ ــةوة و نيشــ ــة ( 8369)ئاوةدانكردنــ لــ
- :ر ةوانةى كردبوو، ثَيشنيارو راسثاردةكانى بةم جؤرةية( 89/8/8004)

 .ذةى ياساكة دةكاتبة شَيوةيةكى طشتى ثشتطريى لة ثرؤ: يةكةم
 :ماددةى يةكةم بةم جؤرةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة: دووةم

 :ماددةى يةكةم
وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن، بـة جَيبـةجَيكردنى ر اسـتةوخؤ يـان لـةر َيطاى كـةرتى تايبـةت،        

دابينكردنـى كـوجنى    واَلتيـانى هـةرَيمى كوردسـتان بـؤ    وى نيشتةجَيبوون دروست دةكات بـؤ ها وشوقةو خانو
اَلتيانى شارو شارؤضكةكانى كةم دةرامةت بةشَيوةيةك كة طوجناو بَيت لةطةَل كؤمةَلطـةى كوردسـتانى و   وهاو

 .بةناويان دةكات
 :ليذنة ثَيشنيار دةكات مادةى دووةم بةم جؤرة بَيت: سَييةم

 :مادةى دووةم 
َيويست بؤ نيشـتةجَى بـوون تـةرخان دةكـات بـؤ      بؤ جَيبةجَيكردنى ئةم ياساية وةزارةتى شارةوانى زةوى ث -ا

وى نيشـتةجَيبونى لةسـةر   ووةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن بَى بةرامبةر بـؤ ئـةوةى شـوقةو خـان    
 .دروست بكات
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نرخى بنيات نراوةكة  بةطوَيرةى ئةو ثارةيةى بة كردةنى تَيى ضووة ديار دةكرَيت لةطةَل قازاجنَيـك لـة    -ب
 .بةثَى ى ماوةى قيستةكان% 3و% 8نَيوان 

 :ماددةى سَييةم بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة: ضوارةم
 :ماددةى سَييةم

وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن ئاطادارى باَلودةكاتةوة بؤ وةرطرتنـى داخوازيـةكانى كر ينـى ئـةو     
انـةى بؤيـانى دانـاون كـة     شوقةو نيشتةجَيبوونانةى دةيـةوَيت دروسـتى بكـات بـةثَيى ئـةو هَيؤكـارى و  وون      

 .بطوجنَين لةطةَل نةريت و واقيعى كؤمةَلطاى كوردستانى
 :ماددةى ضوارةم ثر ؤذةكة بةم جؤرة بَيت: ثَينجةم

 :ماددةى ضوارةم
دمةند بـووبَى  نـة خـؤى و نـة     ونابَى ئـةو كةسـةى داخـوازى ثَيشـكةش دةكـات بـؤ كر ينـى بنياتنراوةكـة سـو         

 :هاوسةرى لة
 .ةجَيبوونَيكى ديكة لة هةرَيمداثر ؤذةيةكى نيشت -أ

 .ئةو قةرزة عةقارى يةى حكومةتى هةرَيم دةيدات -ب
 .ضونكة دةكرَيت بة ر َينمايى ضارةسةر بكرَيت ،ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةى ثَينجةم هةَلبطرَيت: شةشةم

ــةم ــة        : حةفت ــةرةوةمان ب ــنيازى س ــةر ثَيش ــةم ئةط ــة ثَينج ــة دةبَيت ــةم ك ــاددةى شةش ــة م ــةبارةت ب ــد س هةن
- :وةربطريَيت، ليذنة بةم جؤرة دايدةر َيذَيتةوة

 :ماددةى ثَينجةم
ى نرخـى خـةمؤَينراو   % 80داواكارى كر ينى بنياتنراوةكة دواى ئـةوةى داواكـةى ثةسـند دةكرَيـت، ر َيـذةى       -أ

 .دةدات
سـاَل تَيثـةر     80ئةو بر ة قةرزةى دةمَينَيتةوة، بـة قيسـتى مانطانـة يـان سـااَلنة دةيـدات،بؤ ماوةيـةك لـة          -ب

 .نةكات
بةرةكةى ثَيي كؤتايى ماوةى قةرزدانةوةكة فرؤشت دةبَى هةموو ئةو قةرزةى وواَلتيةكة خانووئةطةر ها -ج

 .ماوةتةوة يةك جَى بداتةوة
سةبارةت بة ماددةى حةفتةمى ثر ؤذةكة كة دةبَيتـة مـاددةى شةشـةم لَيذنـة ثَيشـنياز دةكـات بـةم        : هةشتةم

 :جؤرة دابر َيذرَيتةوة
وةزارةتــى دارايــى بــر ى ثــارةى ثَيويســت بــؤ وةزارةتــى ئاوةدانكردنــةوة و نيشــتةجَيكردن   : مــاددةى شةشــةم

 .تةرخان دةكات بؤ دروستكردنى شوقةو خانووى نيشتةجَيبوون
ــةم ــؤرة         : نؤي ــةم ج ــةم ب ــاددةى حةفت ــة م ــة دةبَيت ــة ك ــتةمى ثر ؤذةك ــاددةى هةش ــات م ــنياز دةك ــة ثَيش ليذن

 :دابر َيذرَيتةوة
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دةبَى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن ثابةند بَيـت كـة شـوقة يـان خانووةكـةى       :ةفتةمماددةى ح
نيشتةجَيى ر ادةستى داواكار بكات بـة تـةكميؤى لـة ماوةيـةك كـة لـة دوو سـاَل دواى وةرطرتنـى ثَيشـةكيةكة          

 .تَيثةر نةكات
 :ة دابر َيذرَيتةوةماددةى نؤيةمى ثر ؤذةكة كة دةبَيتة ماددةى هةشتةم بةم جؤر: دةيةم

 :ماددةى هةشتةم
وبــةرةى وشــوقة يــان خانووةكــةى نيشــتةجَيبوون بــة نــاوى داواكــار دةكرَيــت لــة فةرمانطــةى تؤمارطــةى خان 

تايبةمتةند بة موَلكى صر  و مةرونة دةكرَيت بؤ بةرذةوةندى حكومةت بة قةد ئةو بر ة قةرزةى لةسةرى 
 .ماوة

 :دةبَيتة ماددةى نؤيةم دابر َيذرَيتةوة بةم جؤرةى خوارةوةماددةى دةيةمى ثر ؤذةكة كة : يازدةم
شوقة يان خانووةكةى نيشتةجَيبوونى بـةناو كـراو لـة ر ةتـى تؤمـاركردن دةبووردرَيـت بـؤ        : ماددةى نؤيةم

 .يةك جار
 .ن ماددةى يازدةمى ثر ؤذةكة البربَيتيثَيشنياز دةكة: دوازدةم
 .زدة البرَيت لة ماددةى شةشةم ضارة سةرى كردووة ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةى دوا: سيازدة
ضونكة حوكمةكةى لة نَيو ماددةى دووةم  ،ليذنة ثَيشنياز دةكات ماددةى سيازدةى ثرؤذةكة البرَيت: ضواردة
 .هاتووة

 :ليذنة ثشتطريى دةكات بةم شَيوةى خوارةوة ،سةبارةت بة ماددةى ضواردةمى ثر ؤذةكة: ثازدة
 :ماددةى دةيةم

ئةجنومةنى وةزيـران و اليةنـة  ثةيوةنديـدارةكان ثَيـر ةوو ر َينمـايى ثَيويسـت بـة ثَيـى تايبةمتةنـديان          دةبَى 
 .دةربكةن بؤ جَيبةجَى كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية

 :ماددةى ثازدةم بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة: شازدةم
 .بكةن دةبَى ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جَيبةجَى

 :ماددةى دوازدةم بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة : دةمظحة
وةقـائيعى  )ئةم ياساية لة ر ؤذى دةركردنيـةوة جَيبـةجَى دةكرَيـت و لـة ر ؤذنامـةى فـةرمى       : ماددةى دوازدةم

 .باَلو دةكرَيتةوة( كوردستان
 :رَيتةوةسةبارةت بة هؤكارةكانى دانانى ياساكة ليذنة ثَيشنياز دةكات بةم جؤرة دابر َيذ

 :هؤكارةكانى دانانى ياساكة
 لةبةر ئةوةى طرفتـى نيشـتةجَيبوون ثـةرةى سـةندووة لـة هـةرَيمى كوردسـتان و دةسـتووريي دةسـتةبةرى         

و بـؤ ئـةوةى   . كى طوجناوى هةبَيت دةبـَى حكومـةت بؤيـان دابـني بكـات     ةيوواَلتى كردووة كة خانوومافى  ها
 .ت و ئةركى لة ئةستؤ كةم بكرَيت، بؤية ئةم ياساية داندرااَلتى كةم دةرامةت دابني بكرَيوبؤ هاو وخانو
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 :بِةَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .راثؤرتي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة خبوَينةوة

 :امني طاهر بةر َيز زرار
 .بِةَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .عرياق -سةرؤكايةتي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان/بَو
 راثَورتي ليذنة/بابةت

وئاوةدان كردنةوة لةسةر ثرؤذةياساى دابني كردنى خانووى نيشتة جَي بوون بؤدانيشتوانى  ليذنةى ئةشغال
 تاران ثَيشـكةش كرابـوو كةخوَيندنـةوةى   ةلةاليةن ذمـارةى ياسـايي ثةرلـةمان   ك ،عَيراق –هةرَيمى كوردستان 

رؤذى  ى ئاســـايى14عَيـــراق لةدانيشــتنى ذمـــارة   - كوردســـتان يييةكــةمى بـــؤكرا لةئةجنومـــةنى نيشــتمان  
 8004/ 85/5وة رؤذى يــةك شــةمة لةبــةروارى  80/5/8004رؤذى ســَي شــةم بــةروارى ، 19/5/8004

- :وان برياري لةسةر ئةم خاالنةى خوارةوةدا وكؤبووةو بةكؤى دةنطى ئامادةب
 :يةكةم

طريى لةثرؤذة ياساكة دةكةين بةمةبةستى ضارةسةركردنى كَيشةى نيشتة جَي بوون بؤهاووالتيانى كـةم  تثش
 .عَيراق-درامةت لةهةرَيمى كوردستان

 :باشة بةم جؤرةى خوارةوة دابرَيذرَيتةوة يلةسةرمادةى يةكةم لَيذنةكةمان ثَي :دووةم
وةزارةتى ئاوةدان كردنةوةو نيشتة جـَي كـردن خـانووى تـاك وتـةالرى نيشـتة جـَي بـوون دروسـت دةكـات و           

تيانى كةم دةرامةت بةطرينطى دان بةطوندةكان و اَلوبةران و هاوا شوقةى نيشتة جَي بوون بؤفةرمانلةناويد
ناحيــةو قــةزاكان و رةضــاوكردنى ناوضــة وَيرانكراوةكــان ثــَيي مةركــةزى ثارَيزطاكــان بةثشــت بةســ  بــة     

 (.جةدواى اقتصادى)ري وديراسةى ئابو
 :ليذنةكةمان لة ماددةي دووةم ثَيشنيار دةكات :سَيةم

 .ي خانوو يان شوققةكة بَيت بة تةواوي ون تةنها ثارةي دروست كردنوثارةي تَيي :ا
ي ؤيين زةوييةكـةو خزمـةت طوزاريـة طشـتيةكان لـة ئةسـت      دا هـاتووة نرخـي كـر    (3,8)ئةوةي لـة بر طـةي   :ب

 .نةك هاوواَلتي بَو ئةوةي بر ي تَييوونةكة زَور نةبَيت ،حكومةتي هةرَيمي كوردستان بَيت
 .لةسةر ماددةي سَيهةم هيض تَيبينيمان نية: ضوارةم
 لةسةر ماددةي ضوارةم ليذنةكةمان ثَيشنيار دةكات : ثَينجةم
هةركةســَيك خــَوي يــان هاوســةرةكةي قــةرزي  ( 8)وةكــو خــَوي نَينَيتــةوة بــةاَلم بــَو بر طــةي   ( 1) بر طــةي

 .نابَي لةو ياسايية سوود مةند بَيت ،بَيتتخانووبةرةي وةرطر
 .ليذنة ثَيشنيار دةكات ماددةي ثَينج البربَيت :شةشةم

ك كـردن دواى راطةيانـدنى   لةسةر ماددةي شةشةم ليذنةكةمان  ثَيشـنيار ئـةكات داواكـارى بـة مولَـ      :حةوتةم
طوذمـة ثارةيـةك   .رؤذ لةمَيذووى راطةياندنةكـةى كـةدةبَى ثارةبـدات    ( 85)ثةسند كردنى داواكةى لةماوةى 
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ــة    ــة دةكاتـ ــدات كـ ــة    %10بـ ــوققةيةىكةدةيةوَى بـ ــةو شـ ــةرايى ئـ ــةمؤَينراوى بـ ــى خـ ــات موَلى نرخـ كى بكـ
 0تيانةضاوكردنى بةرذةوةندى هاوواَلبةر 

 لةسةرماددةى حةوتةم ليذنة ثَيشنيارئةكات  :هةشتةم
ــةى. 1 ــة  (8)لةبرط ــرَي كةل ــك وةربط ــةرة قازاجنَي ــانكى خانووب ــةبَيت و  %(8.5)ب ــاتر ن ــة زي ــى قةرزةك ى نرخ

 .كاتوةزيرى ئاوةدان كردنةوةو نيشتةجَي بوون بةثَيى ماوة قةرزةكة دةست نيشان ب
 .ساَل (80)قةرزةكانيي زياتر نةبَيت لة قةرزةكان بةقيستى مانطانة بَيت و ماوةى دانةوةى(3)لةبرطةى. 8
ى خانوو يان شوققةكةى بيترؤشرَي دواى ئةوةى بر  تى ئةتوانَىسرَى هاوواَلوبكرَيت و بنو طةيةك زيادبر . 3

 .بَيت نةما قيستةكانى بةيةكةوة دابَي و هيض قةرزَيكى لةسةر ثارةى هةموو
 .تَي بينى نية ( 10.9.4)ليذنةكةمان لةسةرماددةى  :نؤيةم
 .ثَيويست ناكات  ،زيادةية(11)ماددةى  :دةيةم

 .هيج تَي بينيمان نية (18)ماددةى  :يازدة هةم
 .لة مادةى دوو ضارة سةر كراوة ،زيادةية (13)ماددةى :دوانزة هةم
 .ثَيويستة لةسةر بكرَيتة دةبَي تةنها وشةى( 15.18)لةسةرماددةى  :سيانزة هةم
 .هيج تَي بينيمان نية(16)ماددةى : ضواردةهةم

 هؤى دانانى ئةم ياساية
لةبةرئــةوةى كَيشــةى نيشــتة جــَي بــوون  لةهــةرَيمى كوردســتان كَيشــةيةكى بةرضــاوو ديــارة كــة زؤرينــةى    

ــةران ــةموو هاووالَ  و هاوواَل فةرمانب ــةتى  طرتؤتــةوة ه ــانى كــةم دةرام ــَيي تي ــوَينى  تيــة ك ــةتى ش ــافى خؤي م
عَيـراق ئـةم    - كةم كردنةوةى كَيشةى نيشتةجَي بـوون لـة هـةرَيمى كوردسـتان     بؤ ،نيشتةجَي بوونى هةبَيت

 .ياساية دةركرا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دلَير فةرموو. راثؤرتي ليذنةي دارايي وئابووري خبوَينةوة، كاك د
 :دلَير اتاعيل حقي شاويس. بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
دابـني  )ي خؤي سازدا لةسةر ثرؤذة ياساي (36)ليذنةكةمان كؤبوونةوةي ذمارة  80/5/8004)رواري ةلةب

بـةئامادةبووني ئةنـداماني   ( عَيـراق  –كردني خانووي نشتةجَي بـوون بـؤ دانيشـتوان لةهـةرَيمي كوردسـتان      
 .ليذنة

 :ئةم تَيبينيانةي خوارةوة وة لةئةجنامدا ليذنة ثشتطريي ياساكة ئةكات لةطةَل
 :مادةي يةكةم

بةزؤرينةي دةن  ليذنة ثَيشنيار دةكـات حكومـةت ئـةم كـارة جـَي بـةجَي بكـات، بـةاَلم كةمينـة داوا ئـةكات           
 .حكومةت و كةرتي تايبةت جَي بةجَيي بكات
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 :مادةي دووهةم
 .البدرَيت( 3)و بر طةي ( 8)ليذنة ثَيشنيار ئةكات بر طةي 

 :مادةي سَييةم
 .ذنة بةزورينةي دةن  لةطةَل دةقي ماددةكةيةلي

 : مادةي ضوارةم
داواكـار نابَيـت   ( 8)البدرَيت وبةم شَيوةي خـوارةوة دابر َيذرَيتـةوة بر طـة    ( 8)ليذنةي ثَيشنياردةكات برطةي 

 .هيض يةكةيةكي نيشتةجَي بوون بةناوي خؤي يان هاوسةرةكةي يان منداَلي ناكامي يةوة هةبَيت
 :مادةي ثَينجةم

ليذنــة ثَيشــنياردةكات ئــةم مادةيــة البــدرَيت، ضــونكة وةزارةت دةتوانَيــت رَينمــايي لــةم بارةيــةوة دةربكــات،   
 :مادةيةكي تازة زياد بكرَيت لةجياتي مادةي ثَينجةم بةم شَيوةي خوارةوة بَيت

زةكاني خاوةني ئةو يةكة نيشتة جَييانةي كـة لـةم ثر ؤذيـةدا هـاتووة بـؤي نيـة بييتروشـَيت تـا هـةموو قـةر          
 .نةكات( تصيتية)ثاكتاو 

 :مادةي شةشةم
 .رؤذ( 85)ليذنة ثشتطريي مادةكة ئةكات بة مةرجَيك ماوةكةي بكرَي بة 

 :مادةي حةفتةم
 .بةم شَيوةية دابر ذَيتةوة( 3)وة بر طةي %( 8)رَيذةكةي ببَيت بة ( 8)بر طةي 

 .َيتساَل زياتر نةب( 80)قةرزةكة بة ثشكي مانطانة بَيت لةماوةيةك لة 
نؤيــةم، دةيــةم، يازدةهــةم، دوانزةهــةم، ســيازدةهةم، ضــواردةهةم، ثازدةهــةم، هــيض         ‘مادةكــاني هةشــتةم 

 .تَيبينيةكمان لةسةري نية، زؤر سوثاا
 :بِةَيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .راثؤرتي ليذنةي شارةواني خبوَينةوة تكاية
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بِةَيز سةرؤكي ئةجنومةن
 عرياق -ى كوردستان يةتى  ئةجنومةنى نيشتيمانسةرؤكاي/ بؤ

 ر اثؤرت/ بابةت 
ياسـاي دابـني كردنـى خـانووى      بؤديراسـةت كردنـى ثـر ؤذة   ( 88/5/8004)ليذنةكةمان كؤبووةوة لة ر ؤذى 

لـة   58ك )نيشتةجَى بوون كةبؤليذنةكةمان هاتبوو لةاليةن سةرؤكايةتى ئةجنومـةن بـة نووسـراوى ذمـارة     
 0( 19/5/8004)ندنةوةى يةكةمى كرابوو لة كةخوَي( 80/5/8004

- :ثاش ديراسةت كردنى لةاليةن ليذنةكةمان 
 0هيض تَيبينيةكمان نية   -:ماددةى يةكةم 
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- :وسرَيتةوة وو بةم شَيوةية بن يؤغا بكرَىئ(  3-8-1: )ماددةى دووةم  
دةسـت   0كى ديكـة جيادةكاتـةوة  هؤكارة جياوازةكانى كةتةالرَيك لـة تـةالريَ   َييثارةى تَييوونى شوقةكان بةث

 0نيشان دةكرَىبةثَيى ئةونةخشةيةى بؤى دانراوة 
 0هيض تَيبينيةكمان نية  -:ماددةى سَييةم 

دى لةهةر وك كردنى لةوكةسة قبوَل ناكرَى طةرخؤى يا هاوسةرةكةى سوداواكردنى بةموَل -:ماددةى ضوارةم 
 0وة وةرطرتبَىثر ؤذةيةكى نيشتةجَيبوونى هاوشَي

 0هيض تَيبينيةكمان نية  -:ى شةشةم كةدةبَيتة ماددةى ثَينجةم ماددة
 :بةم شَيوةية بنووسرَيتةوة  -:ماددةى حةوتةم دةبَيتة ماددةى شةشةم 

 0ثَيشينة بةوكةسانةى شووقة دةكر ن بةثَيى رَينمايةكانى بانكى  ثارةىي بانكى نيشتةجَى هةَلدةستَى بةدان
 0هيض تَيبينيةكمان نية -: ةم ماددةى حةوت ماددةى هةشتةم دةبَيتة

 0هيض تَيبينيةكمان نية  -:ماددةى نؤيةم دةبَيتة ماددةى هةشتةم 
 0هيض تَيبينيةكمان نية  -:ماددةى دةيةم دةبَيتةماددةى نؤيةم 

 0هيض تَيبينيةكمان نية -:ماددةى يانزة دةبَيتةماددةى دة 
 0الغا بكرَى  -:ماددةى دوانزة 

 0هيض تَيبينيةكمان نية  -:ماددةى يانزة ماددةى سَيزدة دةبَيتة 
 :ماددةى دوانزة ذمارةي ثَيشنياردةكةين ماددةيةك زياد بكرىَ  بة 

لةسةر بانكى نيشـتةجَى هـةموو ئـةو كةسـانةى قـةرزيان دةداتـَى بيمـةكردنى ذيانيـان بـؤ           -:ماددةى دوانزة 
 0(تامني عؤى احلياة)بكات 

 0هيض تَيبينيةكمان نية  -:ماددةى ضواردة دةبَيتةماددةى سَيزدة 
 0هيض تَيبينيةكمان نية  -:ماددةى ثانزة دةبَيتةماددةى ضواردة 

 0تَيبينيةكمان نية  -:ماددةى شانزة دةبيتةماددةى ثانزة 
 .ثشتطريي لة راثَورتي ليذنةي ياسايي و ئابووري و ئاوةدانكردنةوة و داراييي دةكةين، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
طة راثؤرتةكاناتان هاوبةش بواية، من يةك شت دةَلَيم بؤ نيطةرانييةكةي كاك سعد وةزيري هـةرَيم بـؤ   خوز

كاروباري ثةرلةمان كة دةَلَيت وةزيري ئاوةدانكردنةوة لَيرة نية، من دَلَيم ئةوةية نيطةرانيةكة، لةناحييـةي  
ةي كة لةثر ؤذةكةدا هاتووة شتَيكي واي ثارةو دابينكردني بودجةي زياتر ثةسةند كردووة، ئةطينا ئةو خااَلن

تَيدا نية كة خياليف لةسةر بَيت، بةآلم ئةطةر ئيقراريي كرا ئةو ياساية خؤ بةو دةم و دةسـتة داوا ناكرَيـت   
لةوةزارةتي دارايي ثارةكـةي بـدات، ئـةوة دةبَيتـة ثـر ؤذة، جـارَي ئةطـةر ئةمسـاَل دةسـس ثَيبكـات ميزانيـةي            

كي بؤ ئةوة تةرخان كراوة بؤ وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة، باتان كرد لةبودجةدا تكميؤي خؤي لةخؤيدا بةشَي
دةكرَيت لةو بةشةدا ئةطةر دةسس ثَي بكات لـةو ضـةند مانطـةي داهـاتوودا لـةو نوقتةيـةي دةسـت ثَيبكـات،         
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ة ئـةو  سـاَلي داهـاتوو دةتوانَيـت ثر ؤذةيـةكي تـر دابـني بكـات، بؤيـ         ختطيطي  ساَلي داهاتوو بة ثَيـي بودجـة،   
كَيشةية نية لة ئيقرار كردني ئـةو ياسـاية موشـكيؤةيي دروسـت ناكـات بـؤ حكومـةت، بةعةكسـةوة يـةعين          
حكومةت خؤي ثشتطريي لةو ياساية دةكات من دَلنيام لةوة لةبةر ئةوةي لةبةرذةوةندي كؤمةآلني خةَلكة و 

طـةجنن دةيانـةوَي ذيـان دةسـت      كَيشةيةكي هاووآلتيانيي حةل دةكات، بةتايبةتي ئةوانةي كة خانويان نية،
ثَيبكةن، ئَيستا داوا دةكةم مادة بة مادة بيخوَيننـةوة بـة هـةردوو زمـان و دوايـيي دة ةينـة موناقةشـةوة،        

 .كاك عوني فةرموو
 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :مادةي يةكةم
جَيبوون دروســت دةكــات وةلةناويانــدا شــوقةي    وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوةو نشــتةجَيكردن تــةالري نشــتة    

 .نشتةجَيبون بؤ هاووآلتيان دابني دةكات
 :ريحيدناصح بةر َيز شَيروان 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيي ئةوةي بيمة سةر رةئيي ليذنةي قـانوني، ئةمـةوَي ئـةوة بـؤ بـةر َيزت روون بكةمـةوة، دةمـةوَي ئـةوة         

وو بؤ حكومةت و رةئيةكان طـةر اوة، دواي ئـةوةي كـة رةئيـةكان طـةر اوة،      بَؤَيم كة دواي ئةوةي ئةو ثر ؤذة ض
ئَيمة ديراسةتي رةئي حكومةمتان كرد ثاش ئةوةي لةاليةن جةنابتانةوة ئيحالةي ئَيمـة كـرا و دواي ئـةوةي    

ي ديراسةمتان كرد، ئةو خاآلنةي لة لةراثؤرتي حكومةتدا هاتبوو، ثَيشنيارةكا ان خستة ناو راثؤرتي ليذنـة 
قانوني، واتا ئةو راثؤرتةي كة ئَيستا ليذنةي قـانوني تةقـدميي دةكـةم لـةزمين ئـةوةش رةئـي حكومةتيشـي        
تَيداية، ئةو رةئيانةية كة ئَيستا بؤتاني دةخوَينمةوة، بؤية ئةوة ويستم هةر ئةو تةوزحية بدةم، دةضمة ناو 

ةطةَل دةقي مادةكةين، بـةآلم ئيعـادةي   ئَيمة بةنيسبةت مادة يةك ل: بابةتةكةو وة بةنيسبةت مادةي يةكةوة
سياغةمان كردوةتةوة لةسةر رؤشنايي ئةو ثَيشنيارةي حكومةت و هةنـدَي ثَيشـنياريي لةاليـةن خؤمانـةوة     

 .كردوومانة بةوشَيوةي كة بؤ ئَيوةي بةر َيزي دةخوَينمةوة
 :ماددةى يةكةم

استةوخؤ يان لةر َيطاى كةرتى تايبةت، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن، بة جَيبةجَيكردنى ر 
اَلتيانى هةرَيمى كوردستان بؤ دابينكردنى كوجنى ووى نيشتةجَيبوون دروست دةكات بؤ هاوشوقةو خانو

ى كوردستانى و اطــاَلتيانى شارو شارؤضكةكانى كةم دةرامةت بةشَيوةيةك كة طوجناو بَيت لةطةَل كؤمةَلووها
 .بةناويان دةكات
 .نيوان مةشروعي ئةصَؤي و رةئي ليذنةي قانوني بةم شَيوةيةجا لَيرة فةرق 
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ــَيوةيةكي   . 1 ــَؤي بةش ــروعي ئةص ــةي    هيياوو  موطليي مةش ــانوني ورةئيةك ــةي ق ــةي ليذن ــةما رةئيةك ة، بةين
حكومةت بةراسس ورديكردوةتةوة لةزمين ئةو وردكردنـةوة بةنيسـبةت مةشـروعي حكومـةت تـةنها باسـي       

 .كة ئَيمة دامان خانووشي لةطةَلداية شوقة دةكات، بةينةما ئةو رةئيةي
هـاتووة، بةينـةما لـةرةئيي ليذنـةي      موطلي  بةنيسبةت ضؤنَيس جَي بةجَيكردن لةئةصـؤي ثر ؤذةكـة بـة    . 8

 .قانوني بةشَيوةيةكي تةفسيَؤي هاتووة يان بةرَيطاي تةنيتيزي موباشري يان بة رَيطاي كةرتي تايبةت
هـاتووة، بـةآلم لَيـرة هاووآلتيـاني كـةم       موطلي  وعي ئةصـؤي بـة   بةنيسبةت هاووآلتيان، بةنيسبةت مةشر. 3

دةرامـةت بةتةحديــد لــةناو راثؤرتةكــة هــاتووة، جطــة لــةوةي لةئةصــؤي مةشــروعةكة نــةهاتووة عةجةبــةن  
وةزعي ئةم شوقةو خانووانـة ضـؤن بَيـت، لـةراثؤرتي حكومـةت دةَلَيـت ئيشـارةت بـةوة بـدةن كـة ثَيويسـتة            

طاو عادات و تةقاليـدي خؤمـان، جطـة لـةوةيي ئـةخري فةقـةرة ئةوةيـة لةئةصـؤي         طوجناو بَيت لةطةأل كؤمةَل
ثرؤذةكة باسي شاروشارؤضكةكان نةكراوة، بةينةما لـةراثؤرتي ليذنـةي قـانوني باسـي شاروشاروضـكةكانيي      
كراوة، ئةوة بؤ بةتةفسيَل ئةو رةئيانةي ليذنةي ياساو وة تةمسيؤي رةئيي حكومةتيي دةكات ثَيشكةش بـة  

 .ةي بةر َيزمان كرد، زؤر سوثاائَيو
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو رةئيـةي ليذنـةي قـانوني لةطـةَل رةئيـي حكومـةت يـةك دةطرَيتـةوة، رةئـي راثـؤرتي ليذنـةي دارايــيي             
ثشتطريي لة ثرؤذةكة كردووة، دةَلَيت كةمينةيي داوا دةكةن كـة كـةرتي تايبـةت ثَيـي هةَلبسـَيت، واتـا ئـةو        

ة لةليذنةي قانوني، ئةو كةمينةيي لةليذنةي داراييشـدا هةيـة كـة ئـةوانيي ثَيـي رازي      تةعديؤةي كة كراو
 .دةبن، كةا موالحةزةي هةية لةسةر ئةوة؟ كاك حممد فرج فةرموو

 :بةر َيز حممد فرج امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بوونـةوة هـةبَيت، يـةعين     من وادةزا  ئةم ياساية تةنها ثةيوةندي بة وةزارةتي ئاوةدانكردنـةوةو نشـتةجيَ  
تةنها ئةم ياساية بؤ ئةو دةركةين، ضونكة ئةو مةعنية بة دروستكردني ئةو بر طةيةي كة لةدستورا هاتووة، 
هةموو هاووآلتيةك ئةبَيت جَيطةي نشتةجَي بووني هةبَيت و حكومةتيي مولزةمة كـة ئـةوة دابـني بكـات،     

ئةوةي مـن سـةيرم كـردووة لـة وآلتـاني دةوروبـةرا كـةرتي        بؤ مةسةلةي كةرتي تايبةت نابَيت لَيرة هةبَيت، 
لـةجؤري  : تايبةت بؤ نشتةجَي بوون نية، ياساي تايبةتي هةية، ضـونكة لـة دوو شـتدا زؤر جيـاوازن، يةكـةم     

: دروســت كردنــا ئــةبَيت ئةنــدازياراني نــاوخؤ سةرثةرشــس بكــةن لــةرَيطاي وةزارةتــي ئاوةدانكردنــةوة، دوو   
ازة، ئةوان بؤ قازانج ئةمة دةكـةن، يـةعين هـاووآلتي ئةمـة ئةطـةر قـازاجني زؤري       لةرووي رحبةوة زؤر جياو

بكةوَيتة سةري ناتوانَيت، لةبةر ئةوة عادةتةن كةرتي تايبةت كـاربؤ ئةوانـة دةكـات كـة دةرامـةتيان بـةرزة،       
ةم دةرامـةت  يةعين خانوو بؤ ئةو كةسانة دةكات كة دةرامةتيان بةرزة، ناتوانَيت خانوو بكات بؤ خةَلكَيك ك

ــةعين ئــةم ياســاية تــةنها             ــةر ئــةوة داوا دةكــةم، ي ــة ئةســتؤي حكومــةت لةب ــت، ئةمــة زيــاتر دةكةوَيت بَي
 .ثةيوةندبَيت بةوةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي بوونةوة، زؤر سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بارزان فرموو
 :بةر َيز بارزان حممد قادر

 .ةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنوم
واهلل من ئيشكامل لةسةر ئةو كةليمةي كـةم دةرامةتـة، لةبـةر ئـةوةي خـةَلكَيك ديـاري كـراو نيـة، كـَي كـةم            

دةرامةت و كَي كةم دةرامةت نية، مةفروز واية بَؤَيني خانوو بؤ هاووآلتيان دروست دةكرَيـت، ئَيمـة نـازانني    
ــةك ث       ــةموو هاؤآلتيي ــة، ه ــةت ني ــةم دةرام ــَي ك ــةو ك ــةم دةرامةت ــَي ك ــةموو    ك ــةو، ه ــةخانوو هةي ــس ب َيويس

هاووآلتييــةكيي لةبةرامبــةر قانونــا يةكســانة، ئــةو كــةم دةرامةتــة ديــاري ناكرَيــت بــؤ ئَيمــة هةيــة ثَيــنج     
دةفتــةري هةيــة و كــةم دةرامــةتيي نيــة و خانوويشــي نيــة يــان ناتوانَيــت خــانوو بكــات لةشــارةكانا، هــةر     

 .ت يان البدرَيت، زؤر سوثاامةبةستم ئةوةية ئةو كةم درامةتة يان تةعريف بكرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثشتيواني لةرةئيةكةي كاك حممد فرج دةكةم، كاتَيك باا دةكةي كةرتي تايبةت ئايـا مةبةسـت لةوةيـة    

مةسئوليةتي دةكةوَيتة سةر شان وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة، بةآلم كة كةرتي تايبةت جَي بةجَيي بكات، بةوة 
ئـةو خـؤي راســتةوخؤ ئـةو كــارة دةكـات؟ يــان دةيداتـة موقــاول؟ ئـةوة شــتَيكي تـرة، مةبةســت لةوةيـة ئــةو         
ئةيداتــة كــةرتي تايبــةت، ئــةوة شــتَيكي تــرة، ئــةوة ثَيويســت ناكــات نــاوي ئــةو وةزارةتــةي ئاوةدانكرنــةوة     

نيتيز موباشر بيكات، يان دةتوانَيت بة موقاول بيدات، بؤية ثَيويسـت ناكـات باسـي كـةرتي     دةتوانَيت وةكو تة
تايبــةت بكرَيــت، ضــونكة ئَيمــة لَيــرةدا لةطــةَل كــةرتي تايبةتــدا ئــةوةي كةئَيســتا باســي لــَي دةكرَيــت و جــَي  

ةت، هاوكـاري زؤري  بةجَيكراوة تَيكةَل دةبَيت، خؤمان دةبينني ئَيسـتا لَيـرة زةوي زؤر درايةتـة كـةرتي تايبـ     
كةرتي تايبةت كراوة، بةآلم ئةو دروست كردني هاي سس و بـاك سـس و نيـو سـس، ئـةو سـس سـتيانةي كـة         
ئَيستا لةكوردستان لةسـؤَيماني و لةهـةولَير هةيـة، نـةك ئةزمـةي يـان كَيشـةي نيشـتةجَي بـووني ضارةسـةر           

لَيكـردووة خـةَلكيي لةحكومـةت تونـدو     كـردووة، يـةعين واي    دروستنةكرووة، بةراسس طرفتَيكي زؤرتري 
تورة بَيت بةرامبةر ئةو هةمووةي، ضونكة بـةهاي ئـةو خـانوو، ئـةو شـوقانةي كـة ئَيسـتا دروسـت دةكرَيـت          
لةئاسس كر َيين نةك خةَلكي هةذاردا نية، بةَلكو لةهني ناوة راستيشدا نية، لةبةر ئـةوة تَيكـةَل دةبَيـت، مـن     

، دَلنيام ليذنةي ياسايي كة بـاا لـةوة دةكـات مةبةسـتيان لةوةيـة، بـةآلم       ثَيم واية مةسةلةي كةرتي تايبةت
ئةوان دةتوانن ئةوة ئةركي خؤيانة بـة موقـاول يـان راسـتةوخؤ بيكـةن، داوا دةكـةين ئـةو وشـةية البـدرَيت          

باا دةكرَيت ليذنةي ياسايي دةستكاريان كردووة، دةستيان خؤش بَيت كة باسي ئةوةي تـر  : ئةوة يةك، دوو
ةن، دةَلَين لةشاروشارؤضكةكان، بةآلم لةبريمان نةضَيت ئةوةي ماَلي وَيران بـووةو، ئـةوةي وَيـران بـووةو     دةك
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كةليذنةي ئيشغاَل و ئاوةدانكردنةوة ئيشارةتيان ثَيداوة لةطوندةكانا لةبةر ئةوةي مةسئوليةت طوندةكانيي 
 .زؤر سوثاشبَيت هني شاروشارؤضكةو طوندةكاني كوردستانيي هةمووي بطرَيتةوة، 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ارسالن فةرموو

 :سؤيمان بةر َيز ارسالن غيتور
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من هةردوو خاَلةكةم كاك حممد و كاك ئارَيز ئاماذةيان ثَيكرد، بةآلم ئةمةوي جةخت لةسةر ئةوة بكةمةوة 
ةي بةرنامةيـــةكي مةركـــةزي، تـــةختيتَيكي كـــة بةراســـس كوردســـتان وَيـــران بـــووة وئَيمـــة ئـــةبَيت لةرَيطـــ

مةركةزيةوة ضؤنَيس ئاوةدانكردنةوةي طوندةكاني كوردستان بـة ثؤـةي يـةك، دوايـي ناحييـةكان وقـةزاكان،       
دواي ئةوة بَيينة سةر شارةكان، بةراسس ئةم سَي شارةي كة لةكوردستاندا هةية، هةرسَي لةسـةر رؤتينيـة و   

تيس مودنةوة ثَيي ئةوترَيت ئيظةر ثـالن بـة ئينطؤيـزي، مـةجالي ئـةوة      لةناحييةي عؤميةوة و لةر ووي تةخ
نية زياتر طةورة بكرَيت هةر طةورة كردنَيكي تري ئةم سَي شارة ناهامةتيةكي زؤر طةورةي بـة دواوةيـة بـؤ    
 حكومةت، بةبَي ئةوةي كة طةياندني ئاوَيكي ثَيويست بؤ ئةو شارانة بةكوليتةيةكي زؤر تةواو دةبَيت، لةبةر

ــةوة          ــةوة بكرَيت ــةر ئ ــةخت لةس ــت، ج ــر ؤذة دةبَي ــةم ث ــؤ ئ ــراوة ب ــةرخان ك ــة ت ــارةي ك ــة ث ــةو بودج ــةوة ئ ئ
 .كةئاوةدانكردنةوةي طوندةكان بَيت و شوَينة وَيران كراوةكان بَيت وناحيية و قةزاكان بَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن 
 .كاك ئارام فةرموو

 :بةر َيز ئارام رسول مامند
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

ثَيي ئةوةي من موالحةزةي خؤم باا بكةم لةسـةر ئـةم مادةيـة، حةزةكـةم خاَلَيـك خبةمـة روو، كؤمـةَلَيك        
خةَلك نيطةرانيان ثَيشانداوة هاتونةتة الي ئَيمة باا كراية ئايا ئةم ثر ؤذة ياساية جَيي سـوليتةي ثَيشـينةي   

وا لةسةرؤكي ثةرلةمان دةكةم كة خةَلك دَلنيا بكاتـةوة كـة ئـةم    خانووبةرة دةطةر َيتةوة يان نة؟ بؤية من دا
ثر ؤذة ياساية هةنطاوَيكي ترة و بةديؤي ئةو بر يارة نية كة ثةرلةمان لة بودجـة داي بـؤ ثَيـداني نيشـتةجَي     

مـن بةراسـس لَيـرةدا نـايبينم كـةرتي      : بوون، بة ثَييةوانةوة ئةمة هـةنطاوَيكي تـرة، ئـةوة يةكـةم، دووهـةم     
ةت جَيي ببَيتةوة لةمادةي يةكةم، ئَيمة لةليذنةي ئاوةدانكردنـةوة زؤرمـان موناقةشـة كـردووة، كـةرتي      تايب

تايبةت ئَيستا لةرَيطاي ياساي وةبةرهَينان و دةستةي وةبةرهَينانةوة يان ثر ؤذةي جؤراوجـؤر ئـةجنام دةدةن   
ةزارةتي ئاوةدانكردنةوةيـة، بؤيـة   و بةتايبةتي من ثشتطريي لة ثَيشنيارةكةي كاك حممد دةكةم، كة ئةركي و

من بؤ مادةي يةكةم بةراسس ثشتطريي لة ئةو بؤضوونة دةكةم كة لة ليذنةي ئاوةدانكردنةوة خستوويةتية 
 .روو، وة ثَيم وابَيت زياتر ثر ؤذةكة ثةيوةند دةكات بة وةزراةتي ئاوةدانكرنةوة، زؤر سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
د ئةوة ثةيوةندي نية بةو بر يارةوة كة ثةرلةمان داي لةكاتي موناقةشةكةي بودجـةي  زؤر سوثاا، بةتةئكي

هـــةرَيمي كوردســـتان، بـــؤ ئـــةواني كـــة دةســـتيان كـــردووة بـــة خـــانوو كـــردن، ئـــةو ســـوليتةي عـــةقارة بـــؤ 
هاوكاريكردنيانة، بؤ تةواوكردنَيس، دروست كردنـي شـوقةي نشـتةجَيبوون بـؤ ئـةو كةسـانةية كـة هييـيان         

تواننيي دةسس ثَي بكةن، لةبةر ئةوة بةتةئكيد فةرقي هةية، يةعين رةبس نية ئةوة، كاك ثري خدر نية، نا
 .فةرموو

 :مان خؤيلسؤي خضربةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .من ثرسيارم هاتة كرن، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك روميو فةرموو

 :بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

ــي       ــدَيك رووةوة نزيك ــةوة لةهةن ــذةكان و بةحكومةتيش ــةرجةم لي ــووني س ــي وبؤض ــت رةئ ــس بَي ــةوةي راس ئ
 :يةكرتن، بةآلم من ثَيشنيارَيك دةكةم كة مادةكة بةم شَيوةية بنووسرَيتةوة

و وشـوقةي  مادةي يةكةم وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوةو نيشـتة جَيكـردن هةَلدةسـَيت بةدروسـت كردنـي خـانو        
نيشتةجَي بوون بؤ هاووآلتياني كةم دةرامةت و هةذاري شاورشارؤضكةكان و بةشـَيوةي قـةرزي درَيذخايـةن    

 .بةناو كردنيان، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :هةركي ؤبةر َيز سةردار صباح بؤز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي ياسـايي دةكـةم بـؤ ئـةوةي كـة نيشـتةجَي بـوونيي زيـاد بكرَيـت، لةسـةر           من ثشتطريي لةثَيشنياري ليذنـ 

ئةوةي كة عيمارات دروست دةكرَيت و هةروةها زؤر بةثَيويستيشي دةزا  كةرتي تايبـةتي تَيـدا بَيـت، لَيـرة     
، كة كةرتي تايبةت ئيزافة دةبَيت مةعناي ئةوة نية كة ئةو هةَلدةسَيت بة ئةوةي كة قةرزةكة وةربطرَيتةوة

ا  بالتنفيي  اباارير ا   ير طراي  ال طيا       )بةَلكو تةنها دروست كردني عيمارةكانة وة لَيرة دا بةرةئيي من، 
و يو   ااة  اع اياة  اعاي اب بانياء     ): تَيدا نةبَيت، ئَيمة خوردي نةكةينـةوة تـةنها ئةطـةر بوترَيـت     (اخلاص

تاعي خاا دةداتةوة، بةآلم لةطةَل ئـةوة  كيتايةتة، بةخؤي مةعناني تنيتيزي موباشرو وق( ر    د ة ا نية
هـةموو دةطرَيتـةوة،    (مواطين اعقليم)لةبةر ئةوةي ئةطةر بَؤَيت ( مواطين ابدب  ال صاات)نيم كة بوترَيت 

مودن وقةسةباتيي دةطرَيتةوة وةكو كـاك ئـاريزيي باسـي كـرد طونـدةكانيي دةطرَيتـةوة، بؤيـة بـا ئـةوةي          
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، هـةروا  (نـا يـتالئم مـا واقـا ا تمـا الكوردسـتاني      : ) ري ليذنةي ياسايي كةالدةين، خاَلي سَيهةمم، ثَيشنيا
لــةمادةي ســَيهةميي موالحةزةدةكــةم هــةمان تَيبــيين هةيــة، ئــةويي يــتالئم مــا عــادات وتقاليــد ا تمــا    
الكوردســتاني، ئــةوةي مــن بــزا  عادةتــةن عيمــارة كةردروســت دةكرَيــت يــان خــانوو بــة ثَيــي تةصــاميمي     

ةثَيي ماسرت ثالني ئةو شـارةية، نـةك بـة ثَيـي عـادات و تةقاليـد، بةراسـس ئـةوةي مـن بيبيـنم           هةندسية، ب
ضارةسةركردني كَيشةي نيشتةجَيبوون تةنها بة دروست كردني عيمارات، كة واتـا ئَيمـة بةعـةمودي بناكـان     

 بؤ ثاراسـتين  دروست بكةين نةك ئوفوقي، ئَيمة خةَلك لةزياد بوونة زةوَيكةيي هةر وةكو خؤيةتي، يةعين
زةوي كشتوكاَلي دةبَيت خؤمان دوور خبةينةوة لةئيتيتاو لة ئستيمالك، بـةَلكو دةبَيـت موحاوةلـة بكـةين كـة      
بة عةمودي ئةو شتانة دروست بكةين، ئةوةيي با ئةساسَيكي تةواوي بؤ دابنةين، ئةو ئةساسةيي بةراسس 

د لـة طيتتوطؤكـاني خؤمـان ئـةو عيمارانـة لـةرَيطاي       لةطةأل واقا ناطوجنَيت، برادةران ئاماذةيـان بةئـةوة دةكـر   
كةسنةزان و لةرَيطاي عةينكاوةيي دروست كراوة بةراسس ئةوانة هةست ناكةم ضارةسةري ئـةو كَيشـانةيان   
كردبَيت، هةر عيمارةيـةكيان دوو تابيقـة، سـَي تابيقـة و ئةطـةر دووري عيمارةكـان لةيـةكرت حيسـاب بكـةي          

َلكو ئةو عيمارانةي كة تابيقيان زؤرة ئةوانة دةتوانن ئةو كَيشانة ضارةسـةر  بةراسس عةرز خةساركردنة، بة
 .بكةن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سعدالدين فةرموو

 :بةر َيز مالسعدالدين مالعبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

شـَيكي بـدرَيس، يـةعين يارمـةتي دةرَيـك      تةبيعي ئةو قانونة بؤ ئةوةية كة ئةو تةبةقةي زؤر نزمـة ئينتيعا 
بَيت بؤ ئةوان، بةا لَيرة كة باسي قيتـاعي خـاا كـراوة، يـان كـة باسـي تـةنيتيزي موباشـر دةكرَيـت، ئـةوة           

هـةبَيت لةطـةَل قـةرزي كـورت و     ( طوال اعمد)ئيشكالَيكة بةراسس لَيرة، هيض قيتاع خاسَيك نية كة قةرزي 
بَيت ثارةو كوليتةكةي زياترة، ئةطةر قةرزةكةي كـورتر بَيـت ئـةوة لَيـرة      قةرزي درَيذ، ئةطةر قةرزةكة درَيذ

عيمارةي دةضَيت، باوريي ناكةم هيض قيتاع  كةوا لةو خانووة دةضَيت يان لةو ثارةكةي كةمرتة لةو كوليتةي
ئــةو بينايــةي بكــات و ئــةو كوليتــة قــةرزة  % 8,5يــان ئــةوةي كــة لــة % 8يــان % 1خاســَيك هــةبَيت ئــةمر ؤ، 

يي بكات لةثَيناو ئةو رحبة كةمة، ئةوةي كة دةمَينَيتةوة لةتةنيتيزي موباشري، تـةنيتيزي موباشـريي   درَيذة
نةجاحةتي نةهَيناية لةناو ئَيمة، يـةعين ئَيسـتا كـة لةهـةرَيم ئـةو خوتـةي تـةنيتيزي موباشـري نةجاحـةتي          

و هـةر دةدرَيتـةوة   نةهَيناوة، حةتا ئةوةي كة لةتةنيتيزي تة يـةي موحافـةزاتيي دةكرَيـت، ئـةويي هـةمو     
شةريكات، لةبةر ئةوةي كة تـةنيتيزي موباشـر نةجاحـةتي نـةهَيناوة، جـا مةسـةلةن باشـرتين شـت ئةوةيـة،          
دواجا ئةوة مةعناي ئةوةية ئـةو قانونـة خزمـةتي كـَي دةكـات؟ خزمـةتي ئـةو كةسـانة دةكـات كـة خـاوةني            

عين ئةوةي كة دةخؤـي متةوةسـتة   دةخؤَيكي مةحدودو متةوةس ، نةك ئةو كةسانةي كة دخؤيان بةرزة، ية
 850خزمةتي ئةوانة دةكات، ضونكة تؤ حيسابي خؤت بكة لَيرة ئةوانةي كة ثارةكةي دةدات نابَيت مـانطي  
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دؤالر كةمرت بدات، ئي باشة كَي هةية لةوانةي كة لة تةبةقةي نازلة ئةو سـعرةية بـدات بةقيسـت     300يان 
تر هانـدةر بَيـت، حكومـةت زيـاتر ريبحةكـةي لةسـةر شـاني        مانطانة، مةعناي ئةوةية دةكرَيت حكومةت زيـا 

خؤي حيساب بكات، كاتَي كة قيتاعي خاسيي ئةو شـتة دروسـت بكـات يـان حـةلَيكي تـر بدوزيتـةوة لـة بـؤ          
ئةوةي كة ئةوانةي لةناو راثؤرتةكةي ليذنةي قانوني بةكةم دةرامةت ناويان هـاتووة، ئـةو كـةم دةرامةتانـة     

 .زؤر سوثاازياتر ئينتيعاش بكرَين، 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سَوزان خان فةرموو
 :بةر َيز سَوزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كةرتي تايبةت هةموومان دةزانني، ئةرزةكةيشي بةبةالش ئةدةييَن و يان بـة سـعرَيكي رةمـزيي و تييـووي     

، لةبـةر ئـةوة مـن لةطـةَل ئـةوةدام كـةرتي       شوقةكان بةشَيوةيةكة كة هةموو هاووآلتيـةك ناتوانَيـت بيكر َيـت   
تايبةت البدرَيت، لةطةَل ئةوةدام ئيرت شـوقةبَيت، خـانوو بَيـت مـوهيم ئةوةيـة شـوَيين نيشـتةجَي بـوون بـؤ          
هاووآلتياني كوردستان هةبَيت، تكا دةكةم وشةي كةم درامةت البدةن بـا ئـيرت لةمـةو دوا ئـةو شـوقانةي كـة       

ةنرَيت فـةقرياوة و نـازا  ضـي، ئةوانـة خـةَلكانَيكن توانايـان نيـة، ئَيسـتا         دروست دةكرَيت يان خـانوو نـاو نـ   
لةتواناي هاووآلتي ئاساييشا نية لةطةَل ئةو هةموو طرانبووني كةل وثةلة ئةطةر ثارضة عةرزَيكيشي هةبَيت 

ساية تـةنها  دروسس كات، بؤ ئَيمة ئةم مؤركي فةقريي و نةبوونية بةشَيوةية زةق بكةينةوة كة بَؤَيني ئةم يا
بؤ فةقريةكانة، بؤ ئةوةي سبةي رؤذ هةرضي شوقةيةك دروسـت كـرا ناونرَيـت فـةقرياوة، نـةخَير ئةمـة بـؤ        
هاووآلتياني هةرَيمي كوردستانة، بؤ طةجنةكا انة كة تـازة خَيـزان ثَيكـةوة دةنـَين، بـؤ ئـةو خةَلكانةيـة كـة         

ن هةبَيت تَيدا بذين، بـؤ ئـةو خةَلكانةيـة وةتكـا     ساَل خزمةت نةيانتوانيوة كَوجنَيكيا 30هةتاكو ئَيستا ثاش 
دةكــةم، لةليذنــةي ياســايي شــيبكاتةوة لةطــةَل واقعــي كؤمــةَلطا طوجنــاو بَيــت، لةطــةَل كؤمــةَلطاي كوردســتان    
طوجناوبَيت، من نازا  كؤمةَلطاي كوردستان ضي فةرقَيكي هةية لةطةَل ئةو كؤمةَلطايانةي كة هةر لـة دةورو  

ة ئَيرانـة شـوقةي دنيــاي هةيـة و هـيض كَيشــةيةكي نيـة، ئـةوة توركيايــة لـةو دةقــةي        ثشـس خؤمانـانن، ئــةو  
دةر ؤيتة ئةوديو حدودةوة تؤ زاهريةي شوقةق دةبينيت و هيض كَيشةيةك نية، تَيناطةم بؤ خـةَلكي هـةرَيمي   

يـاخود   كوردستان بةو شَيوةية وينا بكةين كة ئةمانة جؤرَيكي ترن لةبةشـةر نـاتوانن بـذين لـةناو شـوقةيا،     
ئوسوَلي شـوقة ذيانيـان نيـة، تكايـة ئـةو وشـةية بـا ال بـدرَيت، بـا خـةَلكي هـةرَيمي كوردسـتان ئةوةنـدة بـة               
بيووك و خراث سةير نةكرَيت، واقيعي ئَيمة هيج فةرقي نية لةطةَل واقيعي ئَيران و لةطةَل واقيعي توركيا 

 .و لةطةَل واقيعي ئةو دةورو ثشتةي ئَيمةدا، زؤر سوثاا
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

 .كاك شعبان فةرموو
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 :صادقطاهر بةر َيز شعبان حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثشطريي رةئية ليذنـةي ياسـايي دةكـةم، هةَلوةسـة هةَلويرَينـة مادةيـةكي ئيشـارةت ثَيدانـة ئاوةدانكردنـا          
ن هاتـة كـرن، ئةطـةر بـاري     طونداذي، ضـونكة ئـةوة زيـاتر تةشـجيعا شـوقةقة سـةكةنيا دةكـات، باسـي طونـدا         

 .طوندان باش بكرَيت باشرتة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شوقي فةرموو

 :بةر َيز شوقي حسني ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة هةنطاوةكة هةنطاوَيكي ضاكة، من ثشتطريي لـة هةنطاوةكـة دةكـةم، ثشـتطريي لـة راثؤرتةكـةي ليذنـةي        
كــةم بــؤ ئــةو حاَلةتــة، رةنطـة شــَيوةي تةعبريةكــة وةكــو ئــةوةي كـة ســؤزان خــان ئامــاذةي ثَيكــرد   قـانوني دة 

تةفسريو تةحؤيؤي جياجيا هةَلبطرَيت، بـةآلم ئـةوةي لَيـرة كـة مـن مةبةسـتمة ئامـاذةي ثـَي بكـةم بةراسـس           
ئةوة لَيـرةو لـةوَي   موشكيؤةكة لة ئةوة نية كة ئَيمة دروسس دةكةين، جوزئَيك لةو حاَلةتةي كة طةندةَلي و 

و بةتايبةتي لةرؤذنامةكان باا دةكرَيـت، ئـةوةيي موشـكيؤةيةكة، ئَيمـة بـةر لـةوةي بيـينة نـاو كارةكـةوة          
ياخود ئيقرار بكةين بةو شَيوةي كة هةية، ئاماذةيةك بكةن بؤ ئةوةي كـة ئـةو شـوقانةي تةسـؤيم دةكرَيـت      

ئةوة لةقانونةكة نازا  ئةطةر ليذنةي قانوني ضـؤن  بة هاووآلتي بةراسس زةمانةتيشي لةطةَلدا بَيت، رةنطة 
مةخرةجَيك دةبيننةوة بؤ ئةوة، لةعقود ئةو شتانة بكرَيت كة بـةناوي هـاووآلتي دةكرَيـت دوو سـاَل نابـات      
دةبَيت ئيرت شوقةكة دةبَيت بةجَي بَيَؤَيت، طروبـةي دةكـات فيالنـة، كؤمـةَلَيك مةشـاكيؤي بَيـت ديـار دةبَيـت         

ةوة كة ئةو ثر ؤذةيةت كردووة ياخود با بَؤَيني ئةوةيي دةبَيتة ثَيم واية ئةطةر ئَيمة ئةو كةثةشيمان دةبيت
مةسةلةييي ئاماذةي ثَيبكةين جوزئَيك دةبَيت لةو بنرب كردنـةي ئـةو طةندةَليـةي كـة هةيـة ولَيـرةو لـةوَي        

 .باا دةكرَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخ اهلل فةرموو
 :َيز شَيخ اهلل ابراهيم سَيخ اهللبةر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
مـن ثَيشـةكي ثـَيم بـاش بــوو رةئيةكـةي وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة كــة بـة نووسـةراو ئاراسـتةي بــةر َيزتاني           

ثشـتطريي  : كردووة، دةبواية خبوَينرايةتةوة لةبةر ئةوةي زؤر شس بةسوودي تَيدا هةية، ئةوة يةك، دووهةم
مـن  : ي ليذنةي ياسايي دةكةم دةربارةي هةر شوقة نةبَيت، خانوو، باَلةخانةيشي تَيدا بَيت، سَيهةملةبؤضوون

لةطةَل ئةوةم كـةرتي تايبـةت بـةهيض شـَيوةيةك موسـاهةمة نـةكات لـةو كـارة، لةبـةر ئـةوةي ئـةو ئيمتيـازة             
تــة هؤيــةك كــة كــةم دةدرَيتــة كــةرتي تايبــةت بدرَيتــة ئــةو هاووآلتيــةي كــة خانووةكــةي بــؤ دةكرَيــت، ببيَ  
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دةرامةتيةكةي نةبَيتة بارطراني لةسةري، سووك تر ببَيت، لةبةر ئةوة كةرتي تايبةتيي هةموومان دةزانني 
ضؤن ئيي وكارةكانيان كردووة، ئةو ضةند ساَلة لَيرة ضييان كردووة، ئةو شـوقةو ئـةو شـتانةي كردوويانـة     

تر، بةقةناعةتي مـن ثـارةي ئـةو شـوقانة يـةعين      بة ضي جؤرَيك دةيكةن، ئةوةيي دةبَيتة هؤي كوليتةي زيا
 .كةمرت دةبَيت و هاووآلتي زياتر ئيستييتادةي لَيدةكات، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .خدر فةرموو طلعتكاك 

 :سيف الدين طلعت خضربةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قسةكاني من كاك سةردارو سؤزان خان كرديان، زؤر سوثاا
 :ر َيز سةرؤكي ئةجنومةنبة

 .كاك عادل فةرموو
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة ئةو ثر ؤذة قانونة زؤر زؤر ثَيويستة، ئَيمة هةموومان دةزانني كَيشةي نشـتةجَي بـوون، بةثؤـةي يـةك     

ةر لةو مادةية ئاماذة بة دَيهـات  بةراسس لةر ووخاني دَيهاتةوة دروست بوو، بؤية من بة ثَيويسس دةزا  ئةط
نةدرَيت بةشَيوةيةك بنووسرَيت كة هةر هاووآلتييـةك لةهـةر شـوَينيةك هـةبَيت مـاظي ئـةوةي هـةبَيت كـة         
يةكةي نيشتةجَي بووني هةبَيت، من لَيرة ثَيشنياري ئةوة دةكـةم لـةجياتي ئـةوةي عيمـارة سـةكةني و دور      

كة هةم دةكاتة شوقة، هةم دةكاتة خانووي نيشتةجَي بوون، بنووسرَيت، بنووسرَيت يةكةي نيشتةجَي بوون 
ئيجا سةبارةت بـة كـةرتي تايبـةت بةراسـس مـن لةطـةَل رةئيـي كـاك شـَيخ اهلل م، كـةرتي تايبـةت لـة بـواري              
نيشتةجَي بوونا، ئَيمة هةموومان دةزانني لةخاوةندارَيتةكةداية، بؤ  وونة ئـةوة رؤيـاَل سـتية، نيـو سـتية،      

نية زةوَيكةيشي بةبةالش ثَيدراة، بـةآلم بـؤ هـاووآلتي بةراسـس نـةيتوانيوة كَيشـةي نيشـتةجَي        طوندي ئةَلما
بوون ضارةسةر بكات، من ثَيم باشة لـةقانوني ئيستيسـمارةكة ئـةو مةجالـة لـة ئـةوان وةربطرينـةوة، ئـةوان         

رن و دروسـس بكـةن،   مؤَلكدارَيس نيشتةجَي بوونيان نةبَيت، تةنها بؤيـان هـةبَيت وةكـو موقـاوةالت وةريبطـ     
بؤية بةراسس ئَيمة نةمانتوانيوة ئةو كَيشةية ضارةسةر بكةين لة رَيطاي كةرتي تايبةتةوة، بوية حـةق نيـة   

 .ئةوة بة ئةوان بدرَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غيتور فةرموو
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 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةَل ئةو بةر َيزانة هاور ام كة تةنها ئةو ئةركة لة اليةن وةزارةتي ئاوةدانكردنـةوةوة بكرَيـت و كـةرتي    من لة
تايبةت تَيدا نةبَيت، لةبةر ئةوةي ئَيمة كة ثَيشبيين دةكةين كةرتي تايبـةت ئَيسـتا كـة زؤربـةي زَوري ئـةو      

كرَيييةكة تـاكو ئَيسـتا كـة بـةناوي     شوقانةي دروست كردووة و ئةو خةَلكةي كة ضووةتة ناو شوقةكة وةكو 
خزمةتطوزاري و ناوي شـس تـر، وهةنـدَيك مةبؤـةغي ثـارة ئـةو كؤمثانيانـة لةخةَلكةكـة وةردةطرَيـت ئـةوة           
خاَلَيك، خاَلَيكي تـر ئـةوةي كـة تَيبـيين دةكرَيـت ئَيسـتا شـارةكان زؤر زؤر قةَلـةباَلو بوونـة ونةتيجـةي ئـةو            

دةكاتة سةر ذينطةيي لةكوردستاندا، بؤية حةقة بايةخدانةوةي زياتر  قةَلةباَلو بوونةي شارةكانيي تةئسري
بةطوندةكانيي بدرَيت، مةسةلةي طوندةكان ئةطةر بَيت و خزمةت طوزارييان بؤ بيَيت و شوَيين نيشتةجَي 
بـــووني ثَيويســـتيان هـــةبَيت، خةَلكةكـــة رؤو لـــة طوندةكـــةي خـــؤي دةكاتـــةوة و لةهـــةمان كاتـــدا دةبَيتـــة  

بؤ بووذاندنةوةي ذَيرخاني ئابووري كوردستانيي، لةبةر ئةوةي ئةو خةَلكةي كة دةطةر َيتـةوة  هاوكارَيكيي 
طوندةكان ثر ؤذةي كشتوكاَلي ثر ؤذةي تر ئةجنام ئةدات لةطوندةكةي خؤيدا، بؤية بةراسس دةبَيت ئَيمة ئةو 

خزمــةتي هــاووآلتي اليانــةيي رةضــاو بكــةين كــة شــوَيين نيشــتةجَي بــوون بــؤ ئةوانــة دابــني دةكــةين هــةم 
دةكــةين لةهــةمان كاتــدا ئــةو هاووآلتييــةيي فَيربكــةين وةكــو جــاران كةســَيكي بةرهــةم هَينــةر بَيــت نــةك  
كةسَيكي بةركار بَيت، من لةطةَل ئةو رةئيةي سـؤزان خانيشـم كـة مةسـةلةي كـةم دةرامـةت بةراسـس لَيـرة         

فةرق بةوة نةكةين كة ئةمة كةم دةرامةتةو  نةمَينَيت و هةر هةمووي بؤ هاووآلتياني كوردستان بَيت، ئَيمة
ئةمــة كــةم دةرامــةت نيــة لَيــرةدا، ئــةوةي كةشــوَيين نيشــتةجَي بــووني نيــة، ئــةوة بكرَيتــة ئةســاا و زؤر    
 وونةيشمان هةية لةدنيادا كة تاكو ئَيستا شـوَيين نيشـتةجَي بـوون بـؤ هاووآلتيـاني خؤيـان دابـني دةكـةن،         

ةموويان تَيدا سةركةوتوو بوونة لـةو شـَيوازةي كـة حكومـةت خـؤي دةيكـات       ئةوة لةئيمارات، ئةوة لةليبيا ه
بةراستةوخؤ، حكومةت دةيكات و بةقةرزي درَيذخايةن دةيداتـة هاووآلتيـاني وآلتةكـةي خـؤي، خـاَلَيكي تـر       
ــة           ــةوةمان ل ــةلةي خؤجياكردن ــس مةس ــةري بةراس ــة س ــد بكةين ــاتر تةئكي ــة زي ــتة ئَيم ــة ثَيويس ــةوةي ك ئ

، ئةوةيي ئةمَينَيت هاووآلتياني كوردستان بةشَيوةيةك بَيت زؤر زؤر باشرت دةبَيت نةك كـة  كؤمةَلطاكاني تر
لةطةَل كؤمةَلطةي كوردستان بطوجنَيت، راستة يةعين لةكوردستان تاكو ئَيستا كة سيسـتمي نيشـتةجَي بـوون    

بووني وآلتاني تريي ئاسؤيي ستووني نية، بةآلم ئَيمة دةبَيت هةوَل بدةين كة سوود لة سيستمي نيشتةجَي 
بَيت، لةطونــدةكان بـوار هةيــة كــة  هــة ة ستوونيشـمان هــةبَيت و بــا ئـةوةيي  وةربطـرين، زؤر زؤر ئاســايية كــ 

هةبَيت، بةآلم لةشارةكان و قةزاكان هةوَلبدرَيت ستووني بَيت شـوَيين نيشـتةجَي بـوون بـؤ ئـةوةي       يئاسووي
 .سوود لة زةوي وةربطريَيت، زؤر سوثاا

 :ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكي
 .ظيان خان فةرموو
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 :اشاث خضربةر َيز ظيان امحد 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةمادةي يةكةم كة دةَلَيت دابني كردنـي كـةرتي تايبـةت    : منيي لةطةَل ياساكةم، ئةوة خاَلي يةكةم، دووهةم
مار كـةرتي تابـةت   ئةوةي لةياساكةي ليذنةي ياسايي هاتووة، كـةرتي تايبـةت، ئةطـةر بَيـت لـةقانوني ئيستسـ      

حةقي خؤي درايـةتي كـة لـةوةتي ئـةو قانونـة دةرضـووة ئيسـتييتادةيةكي زؤريـان كـردووة، كـةرتي تايبـةت            
لةوةرطرتين عةرزو و ئاسانكاري زؤريي، بةآلم دروست كردني مؤَل و موتَيل وهؤتيـل، شـتَيكي باشـة لـة بـؤ      

ئةوة هيض كَيشةي نيشتةجَي بوونيان حـةل  جوانكردني شارةكة و دابني كردني ثَيداويسس خةَلكةكة، بةآلم 
نــةكردووة، ئةطــةر بَيــت ئــةوان بةشــداريي بكــةن، بــةآلم بــة مــةرجَيك لةطــةَل دروســتكردني مؤَلةكــة يــان   
موتَيؤةكة كة بؤ تايبةتي خؤيان بةكاري دةهَيـنن، يةكةيـةكي نيشـتةجَي بـووني طييكةيشـيان خبرَيتـة ثـاَل،        

، ئةوةش باشة دةنا كةرتي تايبةتي لةطةَلدا نةبيت بـةرةيي مـن   خانوو يان شوقة 100وةكو دروست كردني 
لـةخاَلي يةكـةم بةر ةضـاوكردني    : باشرتة، بةآلم ئةطةر بةو شةرتة بَيت جَيـي خؤيـةتي، ئـةوة يـةك، دوويـي     

ة دروسـت  كان، يـةعين كـةم ئةندامـةكان هةريةكةيـةكي شـوقة كـ      ييـة هؤيةكاني خـانوو ثَيداويسـتيية تايبةت  
مةرجــةكاني خــاوةن ثَيداويســتةكاني تايبــةتي بكــات، خــاَلي سَيهةميشــم، لــةمادي ضــاوي دةكرَيــت ئــةبَيت رة

نار َيكـة بـا هـةر بَؤـَين،      ووآلتي، وشةي كـونج وشـةيةكي كةمـة نـامؤو    يةكةم كة دةَلَيت دابني كردني كونج ها
دةرامـةت   بةدابني كردني شوَيين نشتةجَي بوون بؤ هاؤآلتيان، ضونكة كونج دووبارة وةكو مةسةلةكةي كـةم 

شتَيكي زؤر ناخَوشة وةكو كوَليت بةمةعناي كؤَلَيت و كونج بةكار دَيـت كـةمَيك ناشايسـتةية بـؤ ئـادةميزاد،      
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عمر فةرموو

 :الرمحن عؤيبةر َيز عمر عبد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مولي ئــةو ئيشــة بكــات، يةكــةي  ي ئــةعمار تةحــةبةئةصــَل كــة وةزارةتــ مــن تةئييــدي مةشــروعةكة دةكــةم
نيشتةجَيبوون دروست بكـات، بـةآلم لةطـةَل ماددةكـةدا مـن ثـَيم وايـة، ئـةوةي كـة ليذنـةي ياسـايي ئيمـزاي             
كردووة، يةكةي نيشتةجَيبووني بؤ زياد بكرَيت، ئةو ماددةية زؤر كايف ئةبَيت، هةرضةندة  ليذنـةي ياسـايي   

طراي  قطيا    عـن  )كات، مـن ثـَيم وايـة تةفسـريي ليذنـةي ياسـايي بـؤ        ئـة ( طرا  قطيا  خياص  عن )باا لة 
خـا،، باسـي لَيـوة     قطيا  ، ئةطةر تةمؤيك بَيت، بةتةئكيد برادةران باسيان لَيوة كرد، ببَيتة عائيـدي  (خاص

سـاَل بـة رحبَيكـي     85خا، ناوةستَيت بة  قطا  كراوة، كة بيَيتة سةر عايدي قانوني ئيستسمار، لَيرةشدا 
طةر تةنيتيزي موباشري بَيت، بة بؤضووني ليذنةي ياسايي كة لةرَيطةي قوتاعي خاصةوة، وةزارةتي ئة% 8لة 

ئيعمار بيداتةوة بة موقاوةلة، بة قوتاعي خا،، بؤي جَيبةجَي بكات، ثَيم واية ر ةن  بَيت ئيشـةكة تؤزَيـك   
كةرتة تايبةتييةكا ان ديـون   تةئخري بَيت، وةزارةتي ئيعمار خؤي ثَيي هةَلسَيت باشرتة، ضونكة هةندَي جار
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لــةكارةكانيانا سســ ، ئــيي وكارةكانيــان بــةجَي ئــةهَيَؤن بــةناوي ئــييتالا كــردن، بــةناوي رؤيشــ  واز          
يي من ثـَيم وايـة وشـةي    (ننيطموا)لةئيشةكانيان دةهَينن بؤية ئةو مةشروعانة دوا دةكةوَيت، بةنيسبةت 

مــةعناي وايــة هــةموو دانيشــتواني كوردســتان   مييواطرلةمةشــروعةكة زؤر بــاش هــاتووة، كــة وتــت   مييواطر
دةطرَيتةوة، جا لةدَي بَيت يان لة شار بَيت لةهةر شوَين بَيت، البردني ئةوةي كة سـؤزان خـان باسـي لةسـةر     
كـــرد واقيعـــي وتمـــا كـــوردي، بةتةئكيـــد ئَيمـــة خـــؤ لةســـةر مةر ـــةوة نـــةهاتووين، هـــةر وةكـــو ئـــةو    

ئَيـران و سـورياو عَيـراق و هـةموو شـوَينةكاني تـريي هةيـةو        موجتةمةعانةي دةورو ثشتمانني لـةتوركياو  
باا لةوةي الدخل احملدود كة هةندي برادةر باسي لةسةر كرد هيض قياسَيك نية تؤ ثَيي بزانيت كَي دةخؤي 
مةحدودة بةو دةرةجةية، ئةوةيي هةر البدرَيت وبةفةقةرةي يةك خـؤي بـةكامؤي ضـؤن نووسـراوة هـةروا      

 .لةطةَليدا باا بكرَيت، زؤر سوثاابَيت، دوري سةكةنيي 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هالة فةرموو. د
 :هالة سهيل وادي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لــةراثؤرتي وةزارةتــي ئيعمــار، وةزارةت ثشــتطريي ياســاكة دةكــات جــَي بةجَيكردنةكــةيي لةئةســتؤي خــؤي   

ةوة ثَيويست ناكات ئَيمة لَيرة كةرتي تايبةتي بؤ زياد بكـةين  دةطرَيت و باسي كةرتي تايبةت ناكات، لةبةر ئ
مادام ئةو توانايةي هةبَيت وةزارةت و بتوانَيت جَي بةجَي بكـات مـةفروزة ئَيمـةيي ثشـتطريي بكـةين، زؤر      

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك ديؤمان فةرموو

 (:ئامَيدي ديؤمان)بةر َيز حممد امحد صاحل 
 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر

 (ه( )التفي  اباارر  ر طرا  ال طا  اخلياص ) من ثَيشنيار دةكةم ئةوةي كة هاتووة باش اقؤيم كوردستان، 
( لغرض وامني السي ر )البيَيت و ئيرت ئةو تةفسيالتي كةرتي تايبةت البدرَيت و وةزارةت خؤي وةريبطرَيت، 

، ضـونكة لةسـةر ئيشـَيكي عموميـة، تةئييـدي ئـةو       بَيتـة لةطـةَلي  ( سـكن عصـري  )من ثَيشنيار دةكةم ببَيتـة  
بـة  بةر َيزانة دةكةم كة ثَيشي من قسةيان كردووة، ان تالئم ما واقا كوردستان والعـادات والتقاليـد ئـةويي    

تةسةورى مـن البيـَيت باشـرتة، ئـةوةى قيتـاعى خاسـى مةدعومـة لـة موازةنـةى ئيتيحـادى، موازةنةيـةكيان            
ــك   ــى ئيس ــؤ دةعم ــردووة ب ــيس ك ــةندة    تةخس ــاع هةرض ــة، قيت ــروعَيكى وا ني ــةوة مةش ــةر ئ ــار، لةب ان و ئيعم

 .تةنيتيزية، بؤية ثَيشنيار دةكةم ئةوة نةمَينَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .نورى فةرموو. كاك د
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 :نورى مجيل تاَلةبانى. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

وة لة دَيهاتةكانةوة دةستى ثَيكردووة جا طةيشتووةتة ئةو وَيرانكاريةى كةوا تووشى كوردستان بو
شارؤضكةكان، ئةركى ئةو وةزارةتةية كةوا جَيطاى نيشتةجَى بوون بؤ خةَلكى دَيهاتةكان دابني بكات ئةوجا 
شارؤضكةكان، من لةو باوةر ة دام كةوا ثَيويستة ئةو ناوضانةى كةوا بةر شاآلوى ئةنيتال كةوتوون ثَيشةكى 

بدرَيت ، خانووى ضاكيان بؤ دروست بكرَيت، لة هةمان كاتيي دا بة هةموو شَيوةيةك بارى بةو ناوضانة 
خزمةتطوزارى بطةيةندرَيتة ئةو ناوضانة بؤ ئةوةى كةوا بتوانن ذيانيان لةوَى بةسةر ببةن، لة شارةكان دا 

كةين، ضونكة ئةوة ئةركى حكومةتة، بةآلم با ئَيمة تؤزَى بة واقيعانة تةماشاى ئةركى حكومةتيي ب
ناتوانَيت بةو هةموو ئةركة هةَلبستَيت لةم وةزعةى ئَيستا دا، با سةرةتا لة شارةكان و دَيهاتةكانةوة دةست  

هةَلبستَيت، لة هةمان كاتيي دا  ثَي بكةين، لة شارةكانيي دا هةركاتَيك بؤى طوزةرا دةتوانَيت بةو ئةركة
كؤمةَلةى هةرةوةزى دةتوانرَيت دروست بكرَي  بؤ بةهاوكارى حكومةت و بة هاوكارى بانكى عةقارى، 

ئةوةى كةوا هاوكارى ئةو كةسانة بكات كةوا تاكو ئَيستا خانوويان نية، من لة بريمة لة وةزارةتةكانى عرياق 
دا ثَيشرت كؤمةَلةى هةرةوةزى دروست دةكرا و حكومةت هاوكارى و ثشتطريى دةكردن، لة ر َيطاى بانكى 

رزيان بؤ تةرخان دةكرا، ئةوانيي دةيانتوانى هَيواش هَيواش دروستى بكةن، ئةوةش عةقاريةوة ثارضة ئة
بؤ هةموو ئةو كةسانةية كة لة ضوارضَيوةى ئةو وةزارةتانة يان ئةو سةنديكايانة كاريان دةكرد، سةنديكاى 

انى كةوا ثارَيزةران، سةنديكاى ثزيشكان و كرَيكاران و ئةوانى تر هةموويان لةو ر َيطايةوة دةيانتو
خاوةنةكانيان ئةوانةى كة بةشدار دةبوون لةو كؤمةَلة هةرةوةزية لة ماوةيةكى كورت دابنب خاوةنى 

 .جَيطاى نيشتةجَى بوون، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو فؤاد. كاك  د
 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

شتطريى كرد  بؤ ئةو ياساية، باا لة كَيشةى نيشتةجَى بوون دةكات، بةآلم من ثَيم لة ر استى دا لةطةَل ث
واية ئةمة تةنها سوضَيكى ئةم كَيشةية ضارةسةر دةكات، كَيشةى نيشتةجَى بوون زؤر لةوة فراوانرتة كة بة 

كَيشةى ياسايةكى وا كة تةنها برةوى داوة بة دروست كردنى تةالرى نيشتةجَى بوون، لة ر استى دا 
نيشتةجَى بوون لة كوردستان دا ضةندين شَيوةى وةرطرتووة و لة الدَيكان كَيشةكة زؤر جياوازة وةك ئةوةى 
لة شارة طةورةكان دا هةية، ضر ى دانيشتوان لة كوردستان دا زؤر زؤر نزمة لةبةر ئةوة، برةو دان بة 

تان، مومكينة دابني كردنى خةدةماتيي دروست كردنى تةالر لة ر استى دا ناطوجنَيت لةطةَل واقعى كوردس
شتَيكى ئاسان نةبَيت، ثَيم واية ثَيويستة لة كوردستان دا لة شارة طةورةكان دا دةتوانني برةو بدةين كة 
تةالر دروست بكرَيت، بةآلم لة شارة بيووكةكان و لة الدَيكان دا دةبَيت ضارةسةرى كَيشةى نيشتةجَى بوون 
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دا وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة بؤ  8008ت، ثرؤذة هةبووة لة سؤَيمانى لة ساَلى بة ياسايةكى فراوانرت بكرَي
ئةوةى دَيهاتة بيووكةكان كؤمةَلطاى طةورةيان ىَل دروست بكرَيت و بتوانرَيت كؤمةَلطا يان موجةمةعاتى 

ى باش سةكةنيان ىَل دروست بكرَيت بة شَيوةيةكى مؤدَيرن تا بتوانرَيت خزمةتطوزاريةكان بة شَيوةيةك
ثَيشكةش بكرَيت، لةبةر ئةوة من ثشتطريى لة ثَيشنيارةكةى ليذنةى ياسايى دةكةم بؤ ئةوةى كةوا وةزارةت 
هةستَيت بةو كارةو بة موباشرى و لة ر َيطةى بةَلَيندةرانيشةوة، ضونكة ئةمة هؤكارَيكة كةوايان كردووة، 

كردنةكان دةبَيت لة ر َيى وةزارةتى ضونكة ئةوة شتَيكى سةير نية، بةآلم ديزاينةكان و ضاودَيرى 
ئاوةدانكردنةوةوة بَيت، هاووآلتيانيي تةسنيف نةكرَين و جيا نةكرَينةوة بة كةم دةرامةت و زؤر دةرامةت، 
واتة ئةوةى كةوا كَيشةى نيشتةجَى بوونى هةية ئةوة ر ةضاوبكرَيت، كَيشةيةكى تريي هةية لة نيشتةجَى 

ضةند ساَلةى دواييدا بة هةزاران ثارضة زةوى دا بة هاووآلتى و ئَيستا بة بووندا، وةزارةتى شارةوانى لةم 
ضؤَلى ماوةتةوة، لةبةرئةوة ثَيويستة ياسايةكى طشتطري تر دةربكرَيت بؤ ئةوةى ضارةسةرى هةموو ئةو 
كَيشانة بكات، ثاشان ضةندين هاووآلتى هةية دةتوانن ئةو خانووانةى كة هةيانة فراوانرتى بكةن، 

رَيت ئةوانةش سوليتةيان ثَى بدرَيت و يارمةتيشيان بدرَيت، كة ئةو ياسايانة ناتوانَيت ضارةسةرى ئةم دةتوان
هةموو كَيشانة بكات، لةبةر ئةوة ئةمة ضارةسةر كردنى كَيشةى نيشتةجَى بوونة لة سوضَيكةوة، ئةطينا 

ية ناضار دةبني ثاش ماوةيةكى هةموو كَيشةكانى نيشتةجَى بوون لة كوردستان دا ضارةسةر ناكرَيت، ثَيم وا
ومةنى تر بَيني ئةم كَيشةية زؤر بة فراوانرت لَيكؤَلينةوةى لةسةر بكةين، ئَيستا وةكو بيستوومة لة ئةجن

كراوة، سندوقى نيشتةجَى بوونيي هةَلوةستةى لةسةر بكرَيت، لةبةر ئةوةى وةزيرانةوة ليذنةيةك دروست 
ا كة ضةند ثرؤذةيةكى هةية و ئةمةش يةكَيكيانة ثرؤذةى ئةم كَيشةية زؤر فراوانة، حكومةت ئَيست

سندوقى نيشتةجَى بوون، ثرؤذةى سوليتةى عةقار هةية، ثرؤؤذةى وةبةرهَينانيي هةية، بةآلم بةداخةوة 
هيض ضارةسةرى كَيشةى نيشتةجَى بوونى نةكرد، وةك ئةوةى رقى هاووآلتيانى زياتر كرد، من لةبارةى ئةو 

ب و نةريت نابَيت لة كوردستان ر ةضاو بكرَيت، رةخنةم لةسةر ئةو قسةية هةية، قسةى كة دةطوترَيت دا
بةر استى داب و نةريت لة هةموو وآلتَيك دا، لة هةموو زةمةن و كاتَيك دا دةبَيت ر ةضاو بكرَيت، هةتا لة 

انة و كة وآلتَيكى ثَيشكةوتووى وةكو بةريتانيا ئَيستا ثَيداضوونةوة هةية بؤ ئةو تةالرانةى كة هةي
ناطوجنَيت لةطةَل بارى طوزةرانى خَيزانةكانى ئةمر ؤ دا، يةعنى ئةوة ماناى ئةوة نية ئةوان دواكةوتوون يان 

 .داب و نةريتيان طؤر اوة، بةآلم ثَيوستى خةَلك دةبَيت ر ةضاوبكرَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كمال فةرموو. كاك د
 (:كمال كةركووكى) عبداهلل حممد قادربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ثَيويستة هةموو هاووآلتيةك كة لةم وآلتة و لةو هةرَيمة بذيت، شوَينى حةوانةوةى هةبَيت، زؤر طرنطة، لة 
وآلتة ثَيشكةوتووةكانيي ر ةضاوى ئةوة كراوة، بة تةئكيد ناتوانرَيت بؤ هةموو كةسَيك خانوو دابني 



 38 

ويستى بة شوقةية، هاوكارى دةكرَيت، عائيؤة هةية منداَلةكانى طةورة بوونةو بكرَيت، عائيؤة هةية ثَي
جودادةبنةوة، بة ثَيى نةفةرةكان شوَينيان بؤ دابني دةكرَيت، ئينجا هةية خانووى بؤ دروست دةكرَيت و 
هاوكارى دةكةى بؤ ئةوةى دروستى بكاتن هةشة بة ئيجار كرَييةكةى بؤ دةدةى، بؤية من بة ثَيويستى 

ثَيويستة حكومةتى هةرَيمى كوردستان بة رِ َيطاى وةزارةتى ) دةزا  ماددةكة بةم شَيوةية بَيت 
نةك وةزارةتَيك بة تةنها، ضونكة وةزارةت بة تةنها ثَيى ( ئاوةدانكردنةوةو وةزارةتة ثةيوةندارةكان 

ى ئاوةدانكردنةوة بة ثالن ناكرَيت، لةوانةشة هةندَيك وةزارةت هةية لة بوارى تر هاوكارى دةكات، وةزارةت
شوقة يان خانوويان بؤ دروست دةكات، كَيشةى نيشتةجَى بوون لة هةرَيمى كوردستان ضارةسةر بكات، 
ثَيويستة ئةو كارةى بؤ بكةين بؤئةوة ئةو كَيشةية ضارةسةر بكرَيت، ئةويي بة دروست كردنى شوَينى 

نَيكى طوجناو لة سوودى دانيشتوانى هةرَيمى نيشتةجَى بوون لة شارو شارؤضكةو طوندةكان، بة ثَيى ثال
كوردستان بَيت، ئينجا هةندَيك لةو خانووانةى كة دروست دةكرَيت هى حكومةتة، بةآلم خةَلكَيك تواناى 

  14نية بذَيت، كة طةورة دةبَيت و ماَل دروست دةكات لة ماَلى باوكى جوادا دةبَيتةوة و عومرى دةبَيتة 
ة دةبَيت و ر ادةكات، حكومةت لةو شوَينانة دةيانداتَى، بؤية ئةمة ئةركى حكومةتة ساَل يان لة ماَلةوة تور 

ئةو وةزارةتة ثةيوةندارانة كة دةيانطرَيتةوة تَييدا بةشداربن و وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةش ئةو واجبة 
 .دةطرَيتة خؤ كة ئةو شوَينانةى خانووى بؤ دروست دةكرَيت، زؤر سوثاا

 :جنومةنسةرؤكى ئةبةر َيز 
 .كاك حممد فةرموو

 :حممد رفعت عبدالرمحنبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ناوى خؤم تؤمار كردبوو، هيوادارم ثَيم بَؤَين بؤضى ناوى منتان نةخوَيندةوة؟ من لةطةلََ ئةوةدام 
ى خؤيان بكةن، كةرتى تايبةت لةم مةسةلةية جَيطاى نابَيتةوة، ئةوان لة ياساى ئيستسمار دا دةتوانن كار

خاَلَيكى تريي واقعى موجتةمةعى كوردى بةر استى لةو هينة ر ةضاو ناكرَيت، ضونكة لة هةندَيك شار دا 
زةوى نية، لةبةر ئةوة تؤ ناضار بيناى عةمودى بكةى، لةو بينا عةموديانة مةسعةد هةية، مةفروزة ذن و 

نى ناكرَيت، دةتوانرَيت لة الدَيكاندا لةو ثياو بةيةكةوة بينة ناو مةسعةدةكةوة، بؤية ئةوة لَيرة هي
 .شوَينانةى كة زوى زؤرة، لةبةر ئةوة رةئيم واية ئةوة البربدرَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
من ناوةكةم خوَينديةوة، بةآلم لة تةسةلسولةكةدا كاك ئةرسةآلن درةن  تر دةستى بَؤند كرد، بة هةرحاَل 

الى خؤم لةسةر ئةوانةى كة قسةيان كردووة، ئةوةى كة موالحةزةى دةكةم  من موالحةزامت نووسيوة
رةئيةكان بةشَيكى تيكرار بوون، زؤر سوثاسى كاك ثري خدر و كاك تةلعةت دةكةم كة طوتيان قسةى ئَيمة 
كرا، ضونكة زؤر طوتوومة با قسةكان تيكرار نةبَيتةوة، ئةوة سةعاتَيك و ضارةطَيكة هَيشتا لة ماددةى 

ةمني، ثَيي ئةوةى داوا لة جةنابى وةزير بكةم رةئى خؤى بَؤَيت، ئةغؤةبى رةئيةكان بريتني لة سَى يةك
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تةنيتيزى موباشر بة رَيطاى كةرتى تايبةت، جارَى تةبعةن تَيطةيشتنةكى هةَلة هةية : يةكةميان دةَلَيت: شت
عيمارانةى كة دروست دةكرَيت  لةوة، كة ناوى كةرتى تايبةت هاتووة لَيرة، موتةئةكيدم ثَييان واية ئةو

موَلكى كةرتى تايبةتةو دةييترؤشَيت، نا ئةو تةنها جَيبةجَيى دةكات، يةعنى دوو نةوعة جَيبةجَي كردنة 
يان تةنيتيزى موباشرة يان كةرتى تايبةتة، كةرتى تايبةت دةبَيت بة ئيعالم بيكةى و دةعوةتى بكةى و 

دةيتة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة بؤى هةية ئةطةر بة ثَيوَيستى بَيت، بؤ ئةوةى ر ؤتينةكة، ئةطةر دةسةآلت ب
زانى بة موباشرى جَيبةجَيى بكات، تةكؤييتةكةى كةمرت بوو و رؤتينى كةمرت بوو با جَيبةجَيى بكات، ئةطةر 
نةيتوانى و ئةو ئاليةتةى نةبوو ئةو ر َيطايةشى بؤ بر ةخسَيت دةعوةتى ضةند كؤمثانيا بكات بؤ جَيبةجَى 

ةكةى نابَيتة موَلكى تايبةت، لةطةَل ئةوةشدا بؤ ئةوةى ئةو ئةشكاليةتةمان نةمَينَيت، هةردوو ال ر ازى كردن
بن كة دةَلَيت بة تةنها وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة، ئةوة زيادة با نَينَيت بؤ وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةش هةر 

( لغرض وامني ا ر بواطنى ابدب)ربدرَيت، خؤيةتى، هةر تةنيا بَؤَيت تةنيتيزى موباشر و قيتاعى خاا الب
ئةوانة لة بؤ مواتنى ئيقؤيم بَيت، باسى دةخؤى مةحدود كرا، بؤ لةو كةليمةية ترا هةبَيت؟ خةَلكى بَى 
دةرامةمتان نية؟ خةَلكى هةذارمان نية؟ يةعنى تؤ كة لة قانون دا نةنووسرا ماناى ئةوة دةطةيةنَيت؟ بة 

خزمةتى خةَلكى هةذار بكةين، دةمانةوَيت خزمةتى كةم دةرامةتةكان بكةين، عةكسةوة ئَيمة دةمانةوَيت 
نامشانةوَيت ئةوةى لة قانونَيك دا هةية سبةى بة واستة و واستةكارة نةدرَيتة ئةو خةَلكانةى كة 

طا دةكةيةوة بةرةو ر ووى هةموو هاووآلتيان كة بدرَيتة هةموو رموحتاجينة، تؤ داخل نةكةى ماناى واية دة
اووآلتيان، ماناى ئةوةية داخل بَيت و دةرطا بةرةو رووى خةَلكى هةذار بكرَيتةوة و هاوكاريان بكرَيت، ه

، ئةوة بَؤَيى و نةَلَيى واقعة و (نا يتالئم ما واقا ا تما كوردستانى ) خاَلَيكى تر موالحةزة لةسةر 
، من ئةوانة بؤ هاوكارييانة بؤ ئةوةى ئينشايةكة هاتووة لة ر استى دا، بة تةئكيد دةبَيت تةمؤيك بكرَيت

هني نةبَيت لة ليذنةكان، ئةوانة خوالسةى رةئى برادةرانة كة ثَيم واية ئةو موحةزاتانةى كة دام 
ضارةسةرى زؤربةى شتةكان دةكات، من ثَيم واية ثَيشنيارةكةى كاك كمال هةرضةندة لة ناحيةى لوغةوى 

، تؤ ئةطةر بَؤَيى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة مةسئولة، جيهةتيكت ر استة، بةآلم مةسئوليةتةكة دووردةخاتةوة
بؤ كرد، بَؤَى حكومةت دةبَيت كؤببَيتةوة كَى مةسئولة ؟ كام وةزارةت مةسئولة؟ ئَيمة قانو ان دةرهَيناوة 
 بؤ وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة، ئةو وةزارةتة مةسئولة لة دروستكردنى شوقةو ئاوةدانكردنةوةى الدَيكانيي،

ةكة نَينَيت، هةندَيك طوتيان ( دخل حمدود)موالحةزةكةى من بةشَيكى قسةكانى كاك كمال دةطرَيتةوة 
ناوى هةذارى نةيةت، ئةويي ثَيى واية دةبَيت بؤ هةموو خةَلك بَيت، من بةعةكسةوةى دةبينم رةئى 

لةسةر ئةوة ليذنةى قانونى و رةئى حكومةتيي، هةموو ليذنةكانيي ئةوةيان تةئيد كرد، تةئكيد 
بكرَيتةوة كة دروست كردنى شوقة يان خانوو بؤ خةَلكى كةم دةرامةتة، بؤ خةَلكى دةوَلةمةند نية، ئةو 
خةَلكانةش نية كة قودرةتيان هةية نيوةى خانووةكة دروست بكةن، نيوةى بة سوليتةى عةقار دروست 

ةروجى كردووة دةيةوَيت ذن بكةن، بؤ ئةوةش نية  بؤ ئةو كةسةية كة هييى نية، طةجنَيكة تازة تةخ
بَينَيت، ثَيويستى بة دةعم هةية، ثَيويستى بة شوقةيةك هةية بؤ ئةوةى هاوسةريةكةى خؤى تةواو بكات، 
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اتةكة البربدرَيت، ئيقؤيم، الدَيكانيي دةطرَيتةوة، ئةطةر جةنابى وةزير تةعؤيقت هةية لةسةر بشار و قةسة
قسةكا  تةوحيد كرد، من ئةوةي دةيَؤَيم ر ةئي خؤم نية، ئةو طيتتوطؤيانةو قسةكاني من، من خؤالسةي 

خوالسةي ر ةئي ئَيوةية، بؤ ئةوةي موناقةشةكان بةردةوام نةبَيت، ئيستييتادةش لةوةخت بكةين، فةرموو 
 .كاك سةركيس

 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةر َيز سركيس ئاغا جان
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةنطة طؤةييةك لة خؤمان وةكو حكومةت هةمبَيت، ضونكة لةوَي ديارة زؤر بةر اسس من بةطشس هةر ر 
ليذنةو ثرؤذةي تر هةية، دةبواية، ثَيشرت هةموويان لةطةَل يةك، رَيكخرابان وئينجا لةطةَل ئةو ثرؤذةيةي 
بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان دةمج كربايةو، بةشَيوةي ثرؤذةيةكي موةحةد ثَيشكةشكراية، ئَيستا 

كومةت ليذنةيةك دروستكراوة، سةد مؤيؤن دؤالر تةخصيص كراوة، بؤ وةحداتي سةكةني، ئةوةي ليذنة لةح
وةكو ثَيشنياري خؤي بةرزي كردووةتةوة بؤ سةرؤكايةتي ئةجنومةن، لةسةر ئةو ئةساسةية كةهةر 

ي مةتر، تا سةقيتي كوليتة 100مةتر دروست بكرَيت، هةر شوقةيةك لةسةر  180خانوويةك، كةلةسةر 
فةوائيد، % 8ي و لة %5ي حكومةت دةيدات، بةسَي وةجبة، موقابيؤي ئةوةي تا %30سةد هةزار دؤالر، كة 

فائيدة دةدرَيت، دةبواية لةطةَل ئةو مةشروعة تؤزَيك رَيكبخراية، بؤ ئةوةي % 8ساَل  15بؤ % 3ساَل  10
ة، ئَيستا ئةو ثرؤذةية بةشَيوةي مةشروعَيكي طوجناو، يةعين هةردوو تةنسيق بكرايةو دةربيووباي

دةردةضَيت، ثَيي ثرؤذةيةكي تر وةكو سوليتةي عةقارو زؤريي طوجناو بوو لةطةَل ئيستسمار، بةا 
بةشَيوةي طشس من لةطةَل ئةو موالحةزاتانةم كة بةر َيزتان ثَيشكةشتان كرد، لةسةر وةآلمي ئةنداماني 

 .ثةرلةمان، سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئةو قسانةي جةنابي وةزير، ثشتطريي لةو ثرؤذةية ئةكات، يةعين ئةو بةرنامةي كة حكومةت زؤر سوثاا، 
دايناوة، تةخصيصي سةد مؤيؤن دؤالري كردووة، ماناي واية، لةجَيطاي خؤيةتي ئةو قانونة دةربيَيت، ئةو 

ام ئةبَيت، ئةوةش قانونةي كةدةرئةضَيت ئَيستا سةد مؤيؤن دؤالرة لةوانةية بؤ ئةم ساَل بَيت بةا بةردةو
 .خةبةرَيكي خؤشة، وامان لَي ئةكات، ئَيمة ثةلة بكةين لة دةرضووني ئةو قانونة، كاك شَيروان فةرموو

 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

خؤي ئةو ثرؤذةية يةكَيكة لةو كةناآلنةي كةضارةسةري كَيشةي نيشتةجَيبوون ئةكات، شان بةشاني 
ةكاني تر، بةآلم ئةوةي جةنابت ئيشارةتت ثَيدا، بةنيسبةت تةنيتيزي موباشريو كةرتي تايبةت، كةناَل

بةر اسس لةطةَل ر ةئيةكةي جةنابتني، بؤ مةشاريعيي عادةتةن، لة هةموو وةزارةتةكان بةو شَيوةية 
ت، كؤمثانياو دةكرَيت، يان بةتةنيتيزي موباشر يان لةر َيطاي كةرتي تايبةت، واتة كؤمثانياو مقاوةال

مقاوةالتيي دوو ر َيطا هةية، يان دةعواي موباشرة يان غري موباشرة، ئةوة موتةبةعة لةهةموو وةزارةتةكان، 
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بةآلم ناكرَي ئَيمة ئَيستا تةنها بة تةنيتيزي موباشر بيخةينة ئةستؤي وةزارةتةكة، ضونكة تةنيتيز موباشر 
ية، بةنيسبةت هةر وةزارةتَيك، ناتوانَيت ئةطةر بةطوَيرةي مةعؤوماتي ئَيمة سةقيتَيكي موحةدةدي هة

هاتوو، مةبؤةغي مقاوةلةكة لةو سةقيتة زياتر بوو، بة تةنيتيز موباشر جَيبةجَيي بكات، بةنيسبةت ئةو 
وةحداتانةي كة لةطةَل واقعي كؤمةَلطاي كوردةواري بطوجنَيت، ئةوة ر ةئي حكومةت بووة، ئَيمةش 

مةبةستيي لةمةسةلةي كوليتةو ئةو مةسةالنة بووة، ضونكة هةروةكو براي ثشتطريميان لَيي كردووة، ر ةنطة 
بةر َيزم كاك ئارَيز ئيشارةتي ثَيدا، ئةو تةبةقةية ناتوانن بين لةو شوَينانة كة كاك ئارَيز ئيشارةتي ثَيدا 

هةر وةحداتي سةكةني بكر ن، ض لةر َيطةي ئيستسمار ض لة ر َيطةي غري ئيستسمار، رةنطة مةبةستيي لةو 
ئةوة بَيت، كة لةطةَل واقيعي كوردستان بَيت، نرخةكةي تؤزَيك طوجناو تر بَيت، نةك مةبةسس تري 
لةدواوة بَيت، من هةر ئةوةندة موالحةزةم هةية، بةنيسبةت شارو شارؤضكةكةشةوة من مانا نيم، ئةطةر 

رويف تَيدا دةكرَيت، با ئةو نةصةي جةنابت مواتين كوردستان هةموو اليةك بطرَيتةوة، دوايي ضؤن تةسة
 .بةتةعؤيمات و ر َينمايي دةربيَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
تقوم وزارة االعمار : زؤر سوثاا، كةواتة ئةو ماددةية واي لَي دَيت عةرةبيةكةي دةخوَينمةوة، املادة االوىل

تأمني السكن ملواطين االقؤيم من ذوي واالسكان ببناء شقق ودور سكنية لؤمواطنني يف اقؤيم كوردستان لغرض 
 .باشة ئاوا، باشة كورديةكةي خبوَيننةوة. الدخل احملدود ومتؤيكها هلم

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَى كردن، شوقةو خانووى نيشتةجَيبوون دروست دةكات  :ماددةى يةكةم
 .وواَلتيانى هةرَيمى كوردستان بؤ دابينكردنى كوجنى هاوواَلتيانى كةم دةرامةت و بةناويان دةكاتبؤ ها

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بيكةن بةشوَيين دانيش ، ئَيستا كَي لةطةَل ئةو ماددةيةداية بادةسس بَؤند بكات؟ فةرموون كَيي 
 .تكاية لةطةَلدانية؟ بةكؤي دةن  قبوَلكرا، بؤ ماددةي دووةم

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثارةي تَييووني شوققةكان بةثَيي هؤكارة جياوازةكاني، كة تةالرَيك لة تةالرَيكي ديكة  :ماددةي دووةم
جيادةكاتةوة، دةستنيشان دةكرَي بةثَيي ئةو نةخشةيةي كة بؤي دانراوةو لةسةر بنيينةي ئةم ثارة 

 :نةي خوارةوةتَييووا
 .ثارةي تَييووي بيناكة -1
 .نرخي عةردةكة -8
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ئةو بةشة ثارةيةي كة بةرامبةر، قريتاوكردن وئاوةر ؤو طةياندني ئاوو كارةباو ثارةي تَييووني  -3
 .هتد دةخةمَؤَيندرَي.... بةشةكاني ديكة، ئةطةر هةبوون وةك ساردكردنةوةو طةرم كردن وئةسانسَير 

 :ريح حيدبةر َيز شَيروان ناص
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةين، بةا بةشَيوةيةكي تر صياغةمان كردووة، كة ئَيستا بؤ ئَيوةي بةر َيزي 
 .ئةخوَينمةوة
 :مادةى دووةم

بؤ جَيبةجَيكردنى ئةم ياساية وةزارةتى شارةوانى زةوى ثَيويست بؤ نيشتةجَى بوون تةرخان دةكات بؤ  -ا
ى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَيكردن بَى بةرامبةر، بؤ ئةوةى شوقةو خانووى نيشتةجَيبوونى لةسةر وةزارةت

 .دروست بكات
نرخى بنيات نراوةكة  بةطوَيرةى ئةو ثارةيةى بة كردةنى تَيى ضووة ديار دةكرَيت لةطةَل قازاجنَيك لة  -ب

 .بةثَى ى ماوةى قيستةكان% 3و% 8نَيوان 
اددةكة ورد ببينةوة، دةبينني خاَلَيكمان زياد كردووة، ئةويي ئةوةية، تةخصيص واتة ئةطةر لةم: يةكةم

كردني زةوي لةاليةن وةزارةتي شارةوانيةوة، بؤ وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة، بةشَيوةيةكي مةجاني ئةبَيت، بؤ 
: دووةمئةوةي وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة، بتوانَيت وةحداتي سةكةني لةسةر ئةم زةويية دروست بكات، 

زياتر نةبَيت، % 3و% 8مةسارييتي بينا لةسةر كوليتةي حةقيقي ئةبَيت، لةطةَل قازاجنَيكي رةمزي لةنَيوان 
نةفةقاتي تةبؤيت و ئاوو كارةبا، لةاليةن حكومةتةوة جَيبةجَي ئةكرَيت، : نةك كوليتةي تةقديري، سَييةم

تي زةويي لَيرة ئيؤغا كراوة، هةروةكو لة نةفةقاتي قيمة: نةك خبرَيتةوة سةر كوليتةي شوقةكة، واتة يةكةم
نةفةقاتي تةبؤيت وئاوو كارةباش ئيؤغا كراوة، بةو شَيوةي كة خوَيندمةوة، :  ماددة ئةصَؤيةكةدا هاتووة، دوو

 .ئَيمة ثَيشنيارمان كردووة، دوا ر ةئيي ر ةئي ئَيوةو ئةنداماني بةر َيزي ثةرلةمانة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

تةئيد  3و  8ئةو ر ةئيةي ليذنةي ياسايي لةاليةن ليذنةكاني تريشةوة، بةتايبةتي ر َيذةكة زؤر سوثاا، 
كراوة، بةو شَيوةي كة خوَينديةوة ليذنةي ياسايي، ئيعادةي صياغةي كرايةوة، ئةو موالحةزةي كة كاك 

ر تَيبينيةكي شَيخ اهلل وتي، ثرؤذةي حكومةت بزانني ضية؟ ئايا دةكرَيت ماددة بة ماددة حكومةت ئةطة
دابَيت لةسةر ئةوماددانة، من دَلنيام لةسةر ئةوةي كة بةهةند وةرطرياون لةاليةن ليذنةكانةوة، بةا ئةطةر 

كةواتة ئةو ماددةية بة تةحديدي هييي . ئيختالفَيك هةية، بيخوَيننةوة كاك شَيروان، ئةطةر لةالتانة
ةوَيت قسة بكات لةسةر ئةو موقتةرةحةي ليذنةي لةسةر نية، بةا ئةطةر ماددةي تر هةبوو، باشة، كَي دةي

 .ياسايي، ناوي دةنووسم، ئَيستا فةرموو كاك رةشاد لة ليذنةي شارةواني
 :رشاد امحد ابراهيمبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ةيف ئةوةي تَيبيين دةكرَيت، لَيرة ئةو ر وحبةي كةلَيرة هاتووة، من بةزيادي ئةزا ، لةبةر ئةوةي كة مةسر
عةقاري قيست ئةدات، فةوائيدي موقةر ةر  هةية، بة قانون وةري دةطرَيت، بةآلم كةوةزارةت هةَلدةستَيت 
بةدروست كردني ئةو وةحدانة، وةزارةتي دارايي ثارة تةرخان دةكات، وةكو صندوقَيكي دةعمي ئيسكانة، 

هةزار لة  10ؤالري تَي بيَيت، هةزار د 50هيض موبةر ير َيك نية، ئةرباح وةربطرَيت، ئةطةر خانوويةك 
دؤالر فةوائيد  4800ساَل  80هةزارةي كة دةمَينَيتةوة، لة خياللي  80خاوةنةكةي وةردةطريَيت، ئةو 

دةدات بةبانك، وا بزا  ئةوة كافية، فةتةت فةوائيدةكة لة ر َيطاي بانك بَيـت، ئيزافة نةكرَيتة سةر ئةمة، 
 .زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك زرار فةرموو
 :امني طاهر بةر َيز زرار

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من تةنها يةك تَيبينيم هةية، مةسةلةن كةدَيينة سةر ماددةكان، ر اي هةموو سةرؤك ليذنةكان 
وةربطرن، مةسةلةن ئةوةي كاك شَيروان باسي كرد، تةقريبةن ئةوةي ئَيمةش هةر واية، ئةطةر ر اكا ان 

ئةندام كةمرت نية، كةواتة بةر اسس ئةوانةي كةناوي خؤيان  10ووي يةك بوو، هةر ليذنةيةكيي لة هةم
 .دةنووسن، زؤر كةم دةبنةوة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ئاماذةم بةوة كرد، كة ليذنةي ئاوةدانكردنةوةو ليذنةي دارايي، ثشتطريي لة ر اكةي ليذنةي ياساي 
يةكة، بةآلم كاك ر ةشاد تَيبينيةكي هةبوو، كة دةَلَيت ئةو رحبة ثَيويست ناكات  3و8بةتي لة ئةكةن، بةتاي

 .ئيزافة بكرَيت، كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي ئاوةدانكردنةوة ئةو قازاجنةي كةوا ئَيستا هاتووة، بةقةناعةتي من ئةمة نةفةقاتي ئيداريية، كة وةزارةت

هةَلدةستَيت بةدروست كردني ئةم شوقانة بةر اسس، ئةوةي مةسرة  عةقاري، ئةوة قانونَيكي ترة، خؤيان 
موعالةجاتيان هةية، فةوائيد لةوَي تةحديد كراوة، ئةو كةسةي كةوا سةرثةرشتى ئةكات، بؤ مةسرة  

 .وثااعةقاري، بؤ حسابي ئةو خانووة يان ئةو وةحدة سةكةنية، زؤر س
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ديؤيمان فةرموو
 (:ديؤمان ئامَيدي)بةر َيز حممد امحد صاحل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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بؤضي موحةدةد نةبَيت، بؤ بيخةينة % 3ـ % 8من لةسةر ئةو نسبةية قسةم هةية، ترتاوح بني : يةكةم
ةبَيت، ضونكة ئةمة خؤي مةدعومة، خؤي لة زياتر ن% 8من لةطةَل ئةوةدام كة لة : ، دوو3و 8بةيين 

ئةم مةشروعة بؤ ئةوانةية، كة كةم دةرامةتن، : موازةنةي تةكميؤي ثارةي بؤ تةخصيص دةكرَيت، سَي
 .موةزةيف بيووكن، يان خانةنشينن، ضةند زةريبة كةمرت بَيت، باشرتة، من لةطةَل ئةوةدام، سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

: موناقةشةكان وةكو ماددةكاني تري لَي نةيةت، ئةو مةوزوعة يةكاليي بكرَيتةوة، يةكةم وةَلآل بؤ ئةوةي
كاك فرسةتيي لةو الوة ئاماذةي ثَيكرد، ثَيي باشة ومنيي ثَيم باشة، قيمةتي زةوي لَي دةربيَيت، 

يةكالي ئةو موالحةزةي كة كاك ديؤمان وتي، ئةطةر زوو % 3ـ % 8لة  : بةنةصيي تَييدا بَيت، دووةميي
 .بكةينةوة بؤ ئةوةي موناقةشةكان دووبارة نةبَيتةوة، كاك شَيروان فةرموو

 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ساَل هاتووة،  85كةدانراوة لة ر استيدا، لةبةر مودةتي تةقسيتةكةية، ئاستى ثرؤذةكة % 3ـ % 8ئةو  

ساَلةوة تا  15ةدةالتى خدمة عادةتةن بةنيسبةت موةزةفينةوة لة حكومةت ثرؤذةكةى ناردووة دةَلَيت موع
ساَلة، بؤية ئةو دوو لة سةدايةو سَى لةسةداية بة طوَيرةى مودةتى تةقسيتةكةية، ئةطةر رةئيةكة  80

ساَلةى كة داندراوة، ئةوا دةبَيت قةرارى لةسةر بدرَيت سَى لة سةد دةبَيت،  80ئيستقرار بكات لةسةر ئةو 
ةطةر لةوى كةمرت بَيت ئةوا دوو لة سةد دةبَيت، ئةوةش بؤ ئَيوةى بةرَيز دةمَينَيتةوة، بؤية ئةو بةآلم ئ

 .مرونةتةمان داوةتَى لة نَيوان دوو لةسةد و سَى لةسةد
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرمووطلعت  دةبَيت تةحديدى ئةوة بكرَيت، كاك
 :تؤفيق حممد صاحل طلعتبةر َيز 
 .ى ئةجنومةنسةرؤكبةر َيز 

بَيت، لة ئةسَؤى مةشروعةكة، حكومةتيي داواى  8/3من لةطةَل بؤضوونى ليذنةى شارةوانيم كة قازاجنةكة 
 .قازانج ناكات، زؤرسوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك عادل فةرموو

 :عادل حممد امنيبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ة بكةم، بةر استى ئةو هةموو تَييوونانةى كة لَيرة هاتووة قيمةتى من لةسةر ئةسَؤى ماددةكة دةمةوَيت قس
زةوى و جادةو ئاوو ئاوةر ؤ و كارةبا خبةينة سةر هةر يةكةيةكى نيشتةجَى بوون هيض كةسَيك ناتوانَيت 
بيكر َيت، بؤية من ئةو ماددةيةم ئاوا ثَيشنيار كردووة، وةكو كاك تةَلعةتيي طوتى، مةفروزة ئَيمة لةسةر 
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بةو شَيوةية بَيت ( أ ) سَؤى ماددةكة بدوَيني، لةبةر ئةوة من بؤ دوو بر طة ثَيشنيارم كردووة، بر طةى ئة
بةهاى هةريةكةيةكى نيشتةجَى بوون لةسةر بنةماى تَييوونى بيناكة دابني دةكرَيت، بيناكة ضةند )

ت وةزارةتى شارةوانى زةوى و دةبَي) يي بةو شَيوةية بَيت ( ب)، بر طةى (تةكؤيف دةكات ئةوة ديارى بكرَيت
 .، ئةو ماددةية بةو شَيوةية ىَل بكةن باشرتة(خزمةتطوزارية بنةر ةتيةكان دابني بكات بَى بةرامبةر

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك عبدالرمحن فةرموو

 :ةضا عبدالرمحن امحدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

اوةدانكردنةوةو ليذنةى ياسايى دةكةين، كة باسى بر ى تَييوونةكة ئَيمةش ثشتيوانى لة راثؤرتى ليذنةى ئ
دةكاتةوة، لة ماددةكة كة دوو دَيرى يةكةم هاتووة، باسى ثارةى تَييوونةكة دةكات، ئةوة رَيكبخرَيت زؤر 
 باشرتة، خاَلى دووةمم زةوى كشتوكاَلة كة ئَيستا دةتوانني بَؤَيني ر ةطةزى زةوى و زار تَيك ضووة، ضونكة

طرنطيةكى وا نية بؤ بارى كشتوكاَل، هةروةها خانووبةرة لة زةوى و زار بآلوبووةتةوة، ئةوة رَيك خبرَيت و 
لة راسثاردة بةهةر شَيوازَيك بَيت بة تايبةت لة نزيك شارةكان بة شَيوةيةكى ستوونى دروست بكرَيت، ثَيم 

كراوة لة خانووبةرة، ئَيمة زةوميان هةية بؤ  واية ئةوة بؤ مَيذوو دةمَينَيتةوة، كة دةستكارى زةوى كشتوكاَل
 .خانووبةرة، بؤية ئةوة لة شوَينَيك جَيطاى بَيتةوة زؤر باشة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك شوقى فةرموو

 :شوقى حسني ابراهيمبةر َيز 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ةى ثَى هةستانى وةزارةتى شارةوانى من ثشتطريى لة رايةكةى كاك عادل دةكةم، مةسةلةى زةويةكةو مةسةل
بؤ ئةو كارانة، ضونكة ئَيمة شتَيكى تريشمان هةية، مةسةلةى تة يةى موحافةزاتيشمان هةية، دةكرَيت 
سوود لةوةش وةربطريدرَيت بؤئةو كارة، بةآلم كاك شَيروان ئاماذةى بةوة كرد كة ئةو ر َيذةيةى داندراوة 

ارى وةزارةتةكةية، ئةوة ميزانيةى بؤ ئيقرار كراوة بؤوةزارةتةكة، ثةيوةندى بةوةوة هةية نةفةقاتى ئيد
بؤضى حكومةت دةيةوَيت قازانج بكات لةو ثارةيةو بيخاتة سةر شانى هاووآلتى، لة كاتَيك ئَيمة بؤ خةَلكى 

 .كةم دةرامةت و هةذار ئةو كارة دةكةين، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك شَيخ الؤة فةرموو
 :شَيخ اهلل شَيخ الؤة ابراهيمر َيز بة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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منيي ثاَلثشتى لة رةئيةكةى كاك عادل دةكةم، وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةش عةينى شتى طوتووة، بؤية طومت 
 .راثؤرتةكة خبوَيندرَيتةوة، بةآلم بة داخةوة نةياخنوَيندةوة، زؤر سوثاا

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .َلَين فةرمووكاك بة
 :(بةَلَين)محد عبدالؤة حممودبةر َيز 
 .سةررؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

نرخى بنيادنراوةكة بة طوَيرةى ئةو ثارةيةى بة ) من ثَيم باشة واى ىَل بكرَيت ( ب) سةبارةت بة بر طةى 
زانج خبرَيتة تةنها ئةوةندة بنووسرَيت، مةسةلةى قازانج و نيسبةى قا( كردةنى تَيى ضووة ديارى دةكرَيت

ئةو رَيذةى ساَلى دانةوةى ديارى كراوة، ثَيشةكيةكةش ديارى كراوة،  5، ضونكة لة ماددةى  5ماددةى 
، بة فةقةرةيةك لةوَى موعالةجة بكرَيت، ضونكة مةسةلةى 5قازاجنةكةش دةبَيت بكةوَيتة ماددةى 

ذ بَيت قازاجنى زياتر دةبَيت، ضةند دانةوةى قةرز لة سةر ساَلى دانةوةية، يةعنى ماوةى دانةوةى ضةند درَي
ماوةى دانةوةى قةرزةكة بة ساَل كةمرت بَيت، ر َيذةى قازاجنةكة كةمرت دةبَيت، لةبةر ئةوة بة ر اى من لة 

قازانج ضارةسةر ناكرَيت، تةنها مةبدةئةكة، با لَيرة دايرب َيذين، ر َيذةى قازاجنةكة با خبرَيتة  8فةقةرة 
 .ةكى تايبةت با موعالةجةى بكةين، زؤر سوثاا،  بة فةقةرةي5ماددةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك حامت فةرموو

 :حامت حممد جان حسنبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 3، ئةوة لة جَيى خؤيةتى، بةآلم بر طةى 8و  1منيي هةمان رةئى كاك عادمل هةية، بؤئةوةى لَيرة بر طةى 
لييتانةى كة دةكرَيتة سةر ئةو بيناية كة دروست دةكرَيت لةسةر وةزارةت بة حةقيقةت حةقة ئةو تةكا

 .خؤى بَيت، ضونكة بةشَيكن لة ثَيكهاتةى ئةو شوقةية يان ئةو خانووة كة دروست دةكرَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك كريم فةرموو
 :(جوتيار)كريم ويد شريفبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ويستم قسة لةسةر زةوى كشتوكاَلى بكةم، ئةوةى كة كاك عبدالرمحن قسةى لةسةر كرد، من 
بةداخةوةم وةزاةتى كشتوكاَل لة دةربر ينى بريور اى خؤيان دا باسى ئةوةيان نةكردووة كة زةوية 

ى تر هةية كة كشتوكاَلةكان و زةوية بة ثيتةكان بدةن بة بيناو عيمارةو ئةوانة كة ضةندين شوَين و جَيطا
ر ةنطة ثيتى زؤرى نةبَيت بؤ كشتوكاَل، ديارة وةزارةتى شارةوانى بة ثَيى ئةو ماستةرثالنانةى كة خؤيان 
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هةيانة زةوى دةدةن بة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة بؤ ئةوةى خانووى لةسةر دروست بكرَيت، بةآلم لة ر استى 
ستمان ناكةوَيتةوة، ئةطةر ئَيستا بيكةين بة عيمارة، دا هةندَيك زةوى كشتوكاَلى هةية كة دواجار ئَيمة دة

بؤية حةقة ئةو شوَينانةى كة دةكرَينة كؤمةَلطاى نيشتةجَى بوون بربدرَين بؤ ئةو شوَينانةى كة بة ثيتى و 
كَيآلن و داهاتى كشتوكاَليان كةمة، بؤية من ئةوة دةَلَيم دةبواية وةزارةتى كشتوكاَل، ريكخراوة جوتياريةكان 

استى شةر يان لةسةر ئةمة بكرداية، ضونكة جَيطةو ر َيطة زؤرة، شوَين و جَيطا بؤ بينا كردنيي زؤرة، بةر 
بؤية من دةَلَيم حةقة ريعايةتى ئةوة بكرَيت، بة تايبةتى ليذنةى ياسايى كة ثَيشنياريان كردووة،  دةَلَين بؤ 

زارةتى ئاوةدانكردنةوة بؤ جَيبةجَى جَيبةجَى كردنى ئةم ياساية وةزارةتى شارةوانى زةوى بدات بة وة
كردنى ئةوة، ئةو زةويانة با لةو جؤرة زةويانة بَيتكة بؤ كشتوكاَل ناشَين، واتة كؤمةَلطاكة لة جَيطايةك 

 .بَيت كة بة كةَلكى كَيآلن و بةرهةمهَينانى كشتوكاَلى نايةن، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .رميان فةرموو. د
 :ةضاحممد عبدالرمحن  مضابة. دبةر َيز 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ثَيشنيار دةكةم بؤ ديارى كردنى شوَينى نيشتةجَى بوون ئاستى طوزةرانى خةَلك لةبةرضاو بطريدرَيت، 
ئَيستا لة هةولَير ئةو ثرؤذانةى كة بؤ كةرتى تايبةت بؤ ثرؤذةى وةبةرهَينان داندراون، هةموويان نزيكى 

ئةوانة بؤ خةَلكى فةقري بوواية، نةك كةسنةزان،  كؤمةَلَيك شوقةى زؤر هةية كةا ئَيستا  بازار ن، دةكرا
ناضَيتة ناويان و نايكر َيت، لةبةرئةوةى لة طوزةرانى خةَلكى فةقري زؤر دوورة، تؤ قستى كر ينى خانووى 

شتى نني كة لةطةَل لةسةردانَى و ئةزمةى هاتووضؤ و ئةوانةش، ئَيمة كة خاوةنى هؤيةكانى طواستنةوةى ط
طوزةرانى خةَلك دا بطوجنَيت، باشرت وابوو بري لةو نوقتةية بكرَيتةوة، نةوةك بدرَيتة كةرتى تايبةت و 
مةساحةيةكى زؤرى دراوةتَى بؤ قازاجنى خؤى، نرخى زةويةكةشى خستووةتة سةر كوليتةى خانوو، ضونكة 

زمةى سةكةن كةم دةكاتةوة، ساحبى دةخؤة تةنانةت فرؤشتنى ئةو خانووانةش بة سعرَيكى طوجناو لة ئة
باشةكان كة ئةو خانووة تازانة دةكر ن، شوَينةكانى خؤيان ضؤَل دةبَيت، ئةمةش فورسةتَيكى ترة بؤ حةل 

 .كردنى كَيشةكة، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .رؤذان فةرموو. د
 :دزةيي رؤذان عبدالقادر. دبةر َيز 
 .نسةرؤكى ئةجنومةبةر َيز 

، كة باا لة ثارةى تَييوو دةكات، سةرةتا كة (ب)تَيبينيم لةسةر ثَيشنيارى ليذنةى ياسايى هةية، بر طةى 
داوا لة هاووآلتى دةكرَيت قستةكة بدات، ياخود قازاجنةكان ديارى دةكرَين، ديار نية ثارةى تَييوو ضةندة؟ 

دوو كوليتةمان لَيرة هةية، كوليتةى  لةسةر ئةساسى ثارةيةكى تةقديرى ديارى دةكرَيت ئةو شتة، بؤية



 88 

تةقديرى و كوليتةى نيهائى، هى نيهائيةكة كة دواى تةواو بوونى ثرؤذةكةية، تةقديريةكة لةسةرةتاوة 
دةخةمَؤَيندرَيت، مةبةست لةو ماددةية ئةوةية كة بةكةمرتين نرخ هةوَل بدةين يةكةى نيشتةجَى بوون بؤ 

لةو ماددةية زياد بكرَيت بة هةمواركردنى يان ثَيشنيار كردنى ئةو هاووآلتيان دابني بكرَيت، كة بر طةيةك 
ماددانة، واتة ئةطةر كوليتةى نيهائى لةطةَل كوليتةى تةقديرى جياوازى هةبوو كَيشةكة ضؤن ضارةسةر 
دةكرَيت؟ ئةوة تةئسريى لةسةر قيمةى نيشتةجَى بوون دةبَيت، قيمةتةكةى دةطؤر َيت بة كةم كردن يان 

ضونكةنرخى كةل و ثةل و مةوادى بينا لة طؤر ان دايةو سابت نية، ئةطةر ئةو خاَلة لةبةرضاو زياد بوونى، 
 .بطريدرَيت شتَيكى باشة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك اخر فةرموو

 :اخر مجال أنوربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ةرامةمتان لَيى هَينا و بؤ ئةو خَيزانانةية كة كةم من ثَيشنيار دةكةم، مادام ئةو خانووانة ناوى كةم د
دةرامةتن، ثارةى تَييووى بينايةكة زياترى ىَل نةسةندرَيت، ثارةى زةوى و ثارةى قريتاو كردن و ئاوو ئاوةر ؤ 
و طةياندن و ئةوانة، ضونكة لة خةَلكى ئيعتياديي ناسةندرَيت، كةوا دةضَيت خانوويةك دةكات، لة خةَلكى 

بَيت، % 8ساَل با  18ديي ناسةندرَيت، بؤية ثارةكة هةر با ثارةى كوليتة بَيت، قازاجنةكةش هةتا دةوَلةمةن
 .بَيت، زؤر سوثاا% 3ساَليي لة  80هةتا 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك حممد فةرموو

 :حممد رفعت عبدالرمحنبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ى داناوة، ثَيم باشة ببَيتة % 3, % 8كة لة بر طةى ب دا هاتووة، لة من قسةم لةسةر نسبةتى رحبةكة هةية 
يستوفى املصر  العقارى : ) دا دةَلَيت 8دا لة بر طةى  6، جطة لةوة ئةوة لة دووالى تر لة ماددةى 8,5%

َيت، لَيرةدا دابندر%  8,0، جا ئةطةر ئةو %8دا جارَيكى تر دةَلَيت لة  18، لة ماددةى % (3فائدة اليتجاوز 
 .ئيؤغابكرَيت 18لةطةَل ماددةى  8دةبَيت بر طةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك ئارام فةرموو

 :ئارام رسول مامندبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

داهاتووة،   18دا هاتووة، هةروةها لة ماددةى  8بر طةى  6قازانج لةو مادديةدا جَيطاى نابَيتةوة، لة ماددةى 
ليذنةى ئاوةدانكردنةوة ثَيشنيارَيكمان كردووة، من حةزم دةكرد ثَيشنيارى ليذنةكان ماددة بة ئَيمة لة 
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ماددة خبوَيندرَيتةوة، باا لةوة كراوة ثارةى تَييوون تةنها ثارةى دروست كرنى خانووةكة بَيت بة تةواوى، 
شةثَيدانى ثارَيزطاكا ان هةية واتة ثَيويست ناكات لَيرة قازانج و خةدةمات بكرَيت، لةبةر ئةوةى ئَيمة طة

 .كةوا ئةهميةت بة خةدةمات دةدات بؤ طةر ةطة تازةكان كة دروست دةكرَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :ئارَيز عبدالؤة امحدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ووى نيشتةجَى بوون بؤ هةموو هاووآلتيان بة شارو ئَيمة لة ثَيشرت باسى ئةوةمان كرد كة داين كردنى خان
شارؤضكةكانةوة، ئَيستا لَيرة كة دةَلَيني وةزارةتى شارةوانى خانوو دابني بكات، ئةى لة طوندةكان ضى؟ 
جارَيكى تريي ئَيمة طوندةكا ان لةبري ضووةوة، يةعنى طوندةكان كة شارةوانيان نية، ئةى كَى دابينى 

بَيت ئةوة ضارةسةر بكرَيت؟ لة اليةنى ياسايى ثَيويستى بة ضارةسةر هةية، لَيرة كة دةكات؟ لةبةر ئةوة دة
دةَلَيت زةوى بة بةالش دابني بكرَيت، كة ليذنةى ياسايى و ليذنةكانى تريي  تةئيدى ئةوةيان كردووة، 

كاليى بةآلم خودى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة زؤر جوانى هَيناوة، لةبةر ئةوة ئةو مةسةلةيةش با ية
بكرَيتةوة بؤئةوةى تةنيا تَييوونى خانووةكة و رووبةرى خانووةكة بكةوَيتة ئةستؤى ئةو كة ثَيى دةدرَيت، 

 .زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كمال فةرموو.كاك د
 (:كمال كةركووكى.د)حممد قادر عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

َيبةجَى كردنى ئةو ياساية وةزارةتى شارةوانى زةوى ثَيويست بؤ نيشتةجَى لَيرة لة بيدايةت هاتووة بؤ ج
هةزار كةا كةمرتة بةلةدية و  3بوون تةرخان دةكات، لة ر استى دا ئةو شوَينانةى كة نيتوسيان لة 

شارةوانى تَيدا نية، بؤية وةزارةتى شارةوانى دةسةآلتى بةسةر ئةو شوَينانة نية كة زةويةكة دابةش بكات، 
ؤية ثَيويستة وةزارةتى كشتوكاَليي لة طةَل وةزارةتى شارةوانى ثَيكةوة بتوانن ئةو زةوية تةرخان بكةن، ب

لة اليةكى تريي كة كةم دةرامةت دةَلَيني، بة ماناى موزةفةكانة كة راتبيان كةمة، ئةى ئةو هاووآلتيانةى 
 .ر سوثااكة هيييان نية؟ بؤية ثَيويستة بة باشرتى بريى ىَل بكرَيتةوة، زؤ

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك زرار فةرموو

 :امني طاهرزرار بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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ئةوةى كة لة ليذنةى ئاوةدانكردنةوة هاتووة نازا  لة كاتى خوَيندنةوةى دا طوَيتان لَيى ر اطرتبا، كاك عادل 
نةسى نووسينةكةى ئَيمة وا نووسراوة،  و كاك بةَلَين، وابزا  هةر ناوى خؤشيان نةدةنووسى، خؤى

ثَيشنيار دةكات ثارةى تَييوون، تةنها ثارةى دروست كردنى خانوو يان شوقةكة  8ليذنةكةمان لة ماددةى 
داهاتووة، نرخى كر ينى زةويةكةو خزمةتطوزارية  3و  8ئةوةى لة بر طةى ( ب ) بَيت بة تةواوى، فةقةرةى 

َيمى كوردستان بَيت، نةك هاووآلتى، بؤ ئةوةى بر ى تَييوونةكة زؤر طشتيةكان لة ئةستؤى حكومةتى هةر
نةبَيت، كةواتة بةر استى ئةطةر ئةوة طوَيتان لَيى ر اطرتبا دةتانطوت ثشتيوانى لة ليذنةى ئاوةدانكردنةوة 

 .دةكةين
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .نوقتةى نيزامى نية، كاك بةَلَين فةرموو
 :(بةَلَين)مودمحد عبدالؤة حمبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

تة ئةو شتانةى كة باسكرا، كاك زرار مةبةستم ئةو شتانة نةبوو، من داوام كرد نيسبةى قةرزةكة بيَي
 .، من باسى تَييوو  نةكردووة5، من داوام كرد نةقل بَيت بؤ ماددةى 5ماددةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
نية، كاك عادل ئيشارةت دةدات ئةوة نوقتةى نيزامى نية، جةنابى وةزير فةرموو، ئةوة نوقتةى نيزامى 

لةبةر ئةوةى ئةو مةوزوعة ثارةى تَيداية، هةندَيك دةَلَين با هةموو مةسرةفةكة بكةوَيتة سةر حكومةت، 
رةئى ليذنةى قانونيي ئةوةية، ئةغؤةبيةتى ئةوانةى قسةيان كرد رحبةكةى ثَييان واية زيادة كة 

 .، ئةطةر بنووسرَيت نةفةقاتى ئيدارى باشرتة، كاك عونى فةرمووبنووسرَيت
 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :ئَيمة لة راثؤرتى خؤمان ئيشارةمتان بةوة كردووة كة دةمانوَيت ماددةكة بةو شَيوة دابر َيذرَيتةوة
 :اباد  ثانية

نية جمانا لواةا  اع ااة  اعا اب عنشاء ر ة أ  د ة ا نية  ليها ا ي ختصص  ااة  الالداة قطع اةاضى ا 
 .ونفي ا عح ا  ه ا ال انوب

حسب مد  % 3ي % 8حتدد قياة الاناء  لى اااس ابصاةاف الفعلية للتشييد مضافا اليها ةحبا ارتا ح بني ب ي 
 .الت سيط

قريتاو و ئاوو ئاوةر ؤ و طةياندنى كارةبا و واتة لَيرة لة ثرؤذة ئةسَؤيةكة كة باسى فائيدة دةكات، باسى 
ئةوانة دةكات، لَيرة ئَيمة هةموو ئةوانةمان الدا، وةزارةتى بةلةديةمان ئيؤزام كرد بة دابني كردنى زةوى بَى 
بةرامبةر، خاَلَيكى تر قيمةتى بينايةكة تةحديد كراوة لةسةر مةسارييتى ئةساسى و فعؤى بيناكردن، ئةو 

بة طوَيرةى مودةى تةقسيدةكانة كة لة ماددةكانى دوايي دَيينة سةرى كة % 3ـ % 8ناوة ثارةيةى كة دامان 
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ئيشارةمتان ثَيى داوة، لَيرة مةبةستمان فائيدةى قانونى نية كة برادةران بؤى دةضن بؤ مةسرةفى عةقارى 
% 8ةكؤيف بكات ئةوة عيالقةى بةوةوة نية، لَيرة بؤ  وونة شوقةيةك يان خانوويةك دوو  دةفتةر دؤالر ت

رةبح قازانج دَيتة سةر ئةو ثارةيةى كة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة دةداتة ئةو مةشروعة بؤ % 3يان 
تةواوكردنى شوقةكة يان بينايةكة، لَيرة جياوازميان كردووة لة فائيدةى قانونى كة عاييدى مةسرةفى 

رَيت، موجةرةد لة بيدايةت كة ليذنةى عةقارية بة شروتةكى موعةيةن وةردةطريَى و لَيرة لَيى وةرناطريد
% 3يان % 8ثةيوةندار لة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة تةحديدى ثارةكةى دةكات كة ضةندى تَيدةضَيت، 

 .ئيزافة دةكرَيتة سةرى بؤ ئةو ماوةيةى كة قيستةكانى ثَي دةدرَيتةوة، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك رشاد فةرموو
 :محد ابراهيمرشاد ابةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئةو حاَلةتةى كة بةرَيز كاك عونى ئيشارةتى ثَيدا ، ئةطةر وابَيت مةفروزة ئةو رحبة يةك جار ئيزافة 
ساَل، ئةطةر بيخةية سةر مودة،  80ساَل و  10بكرَيت، نةك سةنةوى، كة باسى درَيذ خايةن دةكةن كة 

، ئةوةش كَيشةيةك دروست ناكات، بةآلم ئةطةر وةكو مةسرةفى ئةطةر رحبة يةك جار ئيزافة دةكرَيت
عةقارى بَيت، ئةو جةدوةلةى دام بة جةنابت ثارةيةكى زؤر زؤر دةكات، لةبةر ئةوة ئةطةر يةك جار بَيت 

با ئيشارةت بةوة بدةن، ( يكون قيمة البناء كامال) با بنووسرَيت، قيمةى كوىل ضةندة لةطةَل سةدا ئةوةندة 
 .ضوونى جياواز دروست دةبَيت لةو مةسةلةية، با تةفسرياتى تر هةَل نةطرَيت، زؤر سوثااضونكة بؤ

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك سةركيس فةرموو

 :وةزيري دارايي و ئابووري/سةركيس ئاغا جانبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .شَيوةيةمن تةئيدى بةرَيز مام رشاد دةكةم بؤ ئةوةى تةسبيت بَيت بةو 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بَيت باشرتة، شتةكة مةسارييتى ئيداريي % 1ثَيم زؤرة، ئةطةر % 8تةحديدى ئةوة واية، بةآلم من نازا  
ئةوة مةساريف  يئةوةتةحديد بَيت، لةبةر% 1َى نةكرد، بَيت با تةحديد بكرَيت، كةسى تر ئاماذةى ث

وابزا  تةحديدى ئةوةش بكرَيت كة قيمةتى زةوى داخل نابَيت ( ءمر كلفة الانا% 1)ئيدارية، ئةوة كافية، 
مر كلفة الاناء  لى اب عحتتسب قياة اعةض مر ال لفة % 1 اضاف) لةو كوليتةية، باشة ئةوة بوو بة 

كةواتة مةشروعةكة رحبى نية با وانةبَيت دواتر دةَلَين حكومةت ربح وةردةطرَيت، لةبةر ئةوة با ( ال لية
حبى تَيدا نةبَيت، ئةطةر سياغةكة تةواو بووة بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطدان، مامؤستا كةليمةى ر

 .كاكة فةرموو
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 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :8ماددةى 
دةكات  أ ـ بؤ جَيبةجَى كردنى ئةم ياساية وةزارةتى شارةوانى بودجةى ثَيويست بؤ نيشتةجَى بوون تةرخان

بؤ وةزارةتى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَى كردن بَى بةرامبةر بؤ ئةوةى شوقةو خانووى نيشتةجَى بوونى 
 .لةسةر دروست بكرَيت

ب ـ نرخى بنادنراوةكة بة طوَيرةى ئةو ثارةيةية كة بة كردةنى ديار دةكرَيت لةطةَل تَييووى كارطَير ى بة 
 .َى هةذماركردنى نرخى زةويةكةى تَييووةكة، بةمةرجَيك بة ب% 1ر َيذةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك ئارَيز فةرموو

 :ئارَيز عبدالؤة امحدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

جةنابى سةرؤك منيي و كاك ماليي باسى ئةوةمان كرد كة ئةوة تةنيا شارةكان دةطرَيتةوة، ئةى ئةو 
 .ةكةن؟ با وةآلمى ئةوة بدةنةوة ئةوجا دةنطى بؤ بدةنشوَينانةى شارةوانيان نية، ضؤن ضارةسةرى د

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ئةغؤةبى شوَينةكان شارةوانيان هةية، تةنيا دةمَينَيتةوة طوندةكان، طوندةكانيي هيض موافةقةتَيكى ناوَيت، 

 .َيروان فةرمووهةزار طوند هني كراوة بة بَى ثرسيي، مةسةلةكة ئةو رؤتينةى ناوَيت، كاك ش 8تا ئَيستا 
 :رىشَيروان ناصح حيدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

هةروةكو جةنابت ئيشارةتت ثَييدا، بةآلم طونديي هةية مومكينة شارةوانى هةبَيت، ئةوةش مشوىل دةكات، 
بةت ئةوانةوة، مةبةستةكةش لَيرة مةسةلةى عةمةليةى ئيتيتاية، عةمةليةى ئيتيتاى سةهل دةبَيت بة نيس

تةخسيس بكات بؤ وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة، بةآلم ئةوة ئيمكانى هةية،  ةزر ةعى موفة دةتوانني قيتةبؤي
فؤاد طوتةنى بة ثرؤسةيةكى تر ئةم  مةسةلةية دةبَيت عيالج بكرَيت، وةزارةتى . بةدةردى د

، ئيمكان هةية بة ئاوةدانكردنةوة عيالجى ئةوة بكات، ر ةنطة زةوى وةزارةتى مالية و زراعةش لةوَى هةبَيت
 .شَيوةيةك لة شَيوةكان ئةو مةسةلةية موعالةجة بكرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
من ثرسيارَيك دةكةم لة وةزيرى دارايى تا ئَيستا ئةو هةموو الدَييانةتان ئاوةدان كردووةتةوة، موافةقةتى 

 وةزارةتى كشتوكاَلى ويستووة؟
 :يي وئابووريوةزيري دارا/ سةركيس ئاغا جانبةر َيز 
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نةخَير بةرَيز سةرؤكى ثةرلةمان، هةر هةمووى جَيبةجَى كراوة، بةآلم طوندةكان بة خؤيان ئةطةر بَيية 
ئةمرى واقا خؤيان ئييتراز كراون هةر هةموويان، هةر طوندةكيي ديارة خاوةنةكةى كَييةو ساحبى كَيية، 

وةزارةتى كشتوكاَل بَيت، بةآلم ئيعمار كة ئاوةدان دةمَينَيتةوة ساحبى موَلكةكان كة وةزارةتى دارايى بَي يان 
 .كردنةوة بكات، هةتا ئَيستا كةا ر َيطر نةبووة لةوة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك عونى عةرةبيةكةى حازرة بؤ خوَيندنةوة؟ فةرموو

 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :2املادة 
 عؤيها سكنية ودور شقق ألنشاء واالسكان االعمار لوزارة وانًا سكنية اراضي قطا البؤديات زارةو ختصص -أ

 .القانون هذا ألحكام تنيتيذًا
كنيتقات ادارية عؤى ان ال حتتسب % 1 إليها ميافًا لؤتشييد اليتعؤية املصاريف أساا عؤى البناءكؤيتة  حتدد -ب

 .قيمة االرض

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 ةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةوةية دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، بة زؤرينةى دةن  قةبوَل كرا، دة

 .، مامؤستا كاكة فةرموو3بؤ ماددةى 
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :3ماددةى 
طةياندن قةبوَل كردنى داواكانى بة موَلك وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن بة هةموو هؤيةكانى را

كردنى شوقةكان و ئةو تةالرانةى نيشتةجَى بوونيان رادةطةيةنَيت كة بة نيازة دروستيان بكات بة ثَيى ئةو 
 .نةخشةو  وونةيةى كة بؤى داندراوة لةطةَل نرخى خةمَؤَيندراو بؤ هةر شوقةيةكيان

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شَيروان فةرموو

 :رىيدبةرَيز شَيروان ناصح ح
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ئَيمة لةطةَل دةقى ماددةكةين، بةآلم سياغةمان كردووة بةو شَيوةيةى كة بؤتان دةخوَينمةوة
 :3ماددةى 
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وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن ئاطادارى باَلودةكاتةوة بؤ وةرطرتنى داخوازيةكانى كر ينى ئةو 
تةجَيبوونانةى دةيةوَيت دروستى بكات بةثَيى ئةو هَيؤكارى و  وونانةى بؤيانى داناون كة شوقةو نيش

 .بطوجنَين لةطةَل نةريت و واقيعى كؤمةَلطاى كوردستانى
 :فةرق بةينى ئةسَؤى مةشروعةكةو رةئى ليذنةى قانونى بةم شَيوةيةية

 .ي ئيزافة كراوة( دور سكنية )ـ  1
 .قيمةى فعؤى ـ قيمةى تةقديرى بووةتة 8
ـ مةسةلةى داب ونةريت ئيزافة كراوة، لةبةر ئةوةى لة ماددةى ثَيشوو الدرا ئَيستاش لَيرة الدةدةرَيت،  3

 .ئةوة بوو بة كورتى فةرقى بةينى مةشروعى ئةسَؤى و رةئى ليذنةى قانونى، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ثَيتان وا نية ئةو ماددةية زيادةية؟ ضونكة ئةوة تةعؤيماتة  ثَيي ئةوةى رةئى ليذنةكانى تر وةربطريدرَيت،
و وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة دةيدات، ئةطةر ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و شارةوانى ثَييان زيادة دة ةمة 

 .دةنطدانةوة بؤ ئيؤغا كردنةوةى، كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئى من ئةو ماددةية زياد نية، ضونكة ماددةكانى دواتر موعالةجةى ئةوة دةكات، دةبَيت ئيعالن بكرَيت، بةرة
بؤ ئةوةى بزاندرَيت كَى رةغبةتى هةية شوقة يان خانوو بكر َيت، لَيرة تار ةكةى مةعؤوم دةبَيت، بة 

ميةى كر ينى شوقة يان تايبةتى ئيؤزامىوةزارةت دةكةين كة لة ماوةى دوو ساَل ثاش دانةوةى موقةد
خانووةكة مولزةمة وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة كة تةسؤيمى بكات، رةئى كؤتاييي رةئى ئةندامانى 

 .ثةرلةمانة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

باشة ئةوة تةعؤيماتة، بة هةرحاَل ليذنةى ئاوةدانكردنةوة و شارةوانى  و دارايى ثشتطريى لةوة دةكةن كة 
ني رةئى هةية، كَى لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية ئيؤغا بكرَيت دةستى بَؤند بكات تكاية؟ البربدرَيت، بزان

 .، مامؤستا كاكة فةرموو8فةرموون، بة زؤرينةى دةن  ئيؤغا كرا، بؤ ماددةى 
 :مصطفى عبدالكريم ابوبكربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :8ماددةى 
ةبوَل ناكرَيت، ئةطةر خؤى يان هاوسةرةكةى سوودى لة هةر ا ـ داواكردنى بة موَلك كردن لةو كةسة ق

 .ثرؤذةيةكى نيشتةجَى بوونى هاوشَيوة وةرطرتبَيت
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ـ بةآلم ئةطةر داواكارى بة موَلك كردنةكة بؤ مةبةستى نيشتةجَى بوون ثارةى لة بانكى خانووبةرة قةرز  8
ةرجةكانى تر كة لةو ياساية دا هاتوون كردبَيت، بؤى هةية داواى بة موَلك كردن بكات لة كاتى هاتنةدى م

 .لةو بارانةى كة بؤى هةية سةر لة نوَى داواى وةرطرتنى قةرز بكات لة بانكى خانووبةرة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ماددةمان كردووة بةو شَيوةيةى كة بؤتان دةخوَينمةوة ئَيمة لة ليذنةى ياسايى ئيعادةى سياغةى ئةو

 :8ماددةى 
نابَى ئةو كةسةى داخوازى ثَيشكةش دةكات بؤ كر ينى بنياتنراوةكة سوودمةند بووبَى  نة خؤى و نة 

 :هاوسةرى لة

 .ى نيشتةجَيبوونَيكى ديكة لة هةرَيمداؤذةثر  -أ
 .ئةو قةرزة عةقارى يةى حكومةتى هةرَيم دةيدات  -ب

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .ليذنةى ئاوةدانكردنةوة رةئيتان ضية؟ كاك زرار فةرموو

 :امني طاهرزرار بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

،  8هيض تَيبينيةكمان نية، بةآلم لةسةر بر طةى  1ئَيمة وةكو ليذنةى ئاوةدانكردنةوة لةسةر بر طةى 
خانووبةرةى وةرطرتبَيت نابَى لةو ياساية سوودمةند بَيت، هةركةسَيك خؤى يان هاوسةرةكةى قةرزى 

يةعنى ئةطةر لةمةو ثَيي قةرزى خانووبةرةى وةرطرتبَيت و خانووى هةبَيت لة ياساي نيشتةجَى بوون 
 .ثَيويست ناكات سوودمةند بَيت، كةواتة لةطةَل ليذنةى ياسايى تةقريبةن هاور اين

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو دلَير.كاك د
 :سدلَير اتاعيل حقى شاوي. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :بةم شَيوةيةى خوارةوة دابر َيذرَيتةوة 8ئَيمة وةكو ليذنةى دارايى ثَيمان ضاكة سةبارةت بة بر طةى 
داواكار نابَيت هيض يةكةيةكى نيشتةجَى بوون بة ناوى خؤى يان هاوسةرةكةى يان منداَلى ناكاميةوة 

 .هةبَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 كاك رشاد ئَيوة موالحةزةتان هةية؟
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 :رشاد امحد ابراهيمبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

وابزا  زياد هاتووة، دةمانةوَيت  8هيض موالحةزةيةكمان نية، بةآلم بر طةى  1ئَيمةش بة نيسبةت بر طةى 
 :بةو شكؤةى دابر َيذرَيتةوة

 :8ماددةى
ك كردني لةو كةسة قبوَل ناكرَيت، طةر خؤي يان هاوسةرةكةي سوودي لة هةر ثرؤذةيةكي بةموَل

نيشتةجَيبووني هاوشَيوة وةرطرتبَيت، وا بزا  داعي نية، ئيشارةت بدةين بةوةي كة ثَيشرت وةري طرتووة، 
 .يان وةري نةطرتووة، بةآلم تةعؤيماتي خؤي هةية، جَيبةجَيي دةكات، سوثاا

 :ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر
مـةرجي ئـةوةي   : خيالفَيكي وا نية، لة بةيين ليذنةكاندا، ئةصَؤي موقتةرةحةكةي ليذنـةي ياسـايية، دةَلَيـت   

ــةكَيكيان     ــاوة، ي ــةرجي دان ــة، دوو م ــةمؤيكيان هةي ــةقي ت ــةكي    : ح ــيض ثرؤذةي ــة ه ــةكردبَي ل ــتييتادةي ن ئيس
ت، ئةو دوو مةرجةش هي تـةبيعني، ثـَيم   سوليتةي عةقاري وةرنةطرتبَي:  نيشتةجَيبوون لة هةرَيمدا، دووةم

وابــَي صياغةكةشــي بــاش هــاتووة، ئةطــةر كةســَيكتان قســةتان هةيــة، لةســةر ناوتــان دةنووســم، نازنــاز خــان  
 .فةرموو

 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ضــونكة : بةتايبــةتي، يةكــةمدوو ثرســيار لَيــرة بــؤ مــن هاتووةتــة ثــَيي، ئاراســتةي ليذنــةي ياســايي ئةكــةم  
بةداخةوة دياردةي فرة ذني لةوآلتي ئَيمةدا هةية، ئايا لةحاَلةتَيكدا هييـكام لـة هاوسـةرةكان، هـيض يـةكَيك      
لةو دوو بر طةية نةيانطرَيتةوة، بةآلم ثياوةكة وةري طرتبَيت، يةكَيك لةو ئيمتيازاتانـة، لـةو حاَلةتـةدا مـاَلي     

ديسانةوة بةداخةوة، ضونكة دياردةي قةيرة كيي : د دةبَيت لةوة، دووةمدووةم ضؤن ئةبَيت، ضؤن موستةفي
لــة وآلتــي ئَيمــةدا هةيــة، ذمارةيــةكي يــةكجار زؤر كيــي رةبــة ان هةيــة، يــان كــور ي رةبــة ان هةيــة، لــةو   
حاَلةتةدا مـن وا هةسـت ئةكـةم، ئـةو شـوقانة بـةا بـؤ خَيزانـة، ئـةي ذمارةيـةكي يـةكجار زؤر كـور  هةيـة،              

ت ئَيسـتا ذن بَيــنن، ئيمكانياتيشـيان لةوانةيــة هـةبَيت، ذمارةيـةكي زؤريــي ئـافرةتي موســتةقيل و      نايانـةويَ 
سةربةخؤمان هةية، دةيانةوَيت بةتةنها بذين، ئةم دياردةيةش لة كؤمةَلطاي ئَيمـةدا بةر اسـس، وةكـو بَؤَييـت     

َلةتةدا ئايا ئةمة ر َيطـر نيـة، ئَيمـة    شتَيكي زؤر نار َيكة، نةطوجناوة كة نابَيت كةسَيك بة زطورتي بذي، لةو حا
 .بةا باسي هاوسةر وحاَلةتي خَيزاني ئةكةين، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةشَيكي ثرسيارةكةت لـة جَيطـاي خؤيـةتي ئـةوة فـرة ذنـي، بـةا لَيـرةدا مـةرج نيـة، خَيـزان بَيـت يـةعين              
، بؤ ئةوةي تيكراري ئةو موالحةزةية نةبَيتةوة، ئةو عائيؤةي هةبَيت، مةرجي تَيدا نية، دةَلَيت بؤ هاووآلتية

ئـةوة   هو أ  ا جته، ئةو اشرتط  لى م د  طلب التالك اب عا وب قد ااتفاد هو أ  ا جتهزوجتية البةرن، 
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البةرن، ئةوة خةَلكي زطورتيي ئةطرَيتةوة، بَيـوةذنيي ئةطرَيتـةوة، ئةطـةر فـرة ذنـيي هـةبَيت، يـةكَيكيان        
ةطرَيتةوة، هةر كةسَيك ئةطةر وةري نةطرتبَيت، يان هيض خانوويةكي بةناو نةبَيت، يـان  نةيبَيت ئةوانيي د

 .سوليتةي عةقاري وةرنةطرتبَيت ئةم ياساية دةيطرَيتةوة، كاك عادل فةرموو
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
اددة، بـةالبردني هةنـدَيك لـة مـاددةي     من ثَيشنياري ئةوة ئةكةم، مـاددةي ضـوار و ثَيـنج بكرَيـت بةيـةك مـ      

ثَينج، لةبةر ئةوةي هاوشَيوةي يةكن، هةرضي باسي ئةوة ئةكات، مةرجةكاني ئةو كةسـانةية كـة خانوويـان    
مشير   اي ين   )ثَي ئةفرؤشرَيت لةو خانووانة، هةروةها لَيرة لةكؤتايي ئةم بر طةيةدا، بر طةي يةك ئـةَلَيت،  

وثرؤذة خانووانةيـة كةحكومـةت دروسـس كـردووة، زؤر ثـرؤذة خـانوو       يةعين مةبةسس ئةوةية ئة( مماطل
لةكوردسـتان دروسـت كـراوة، رَيكخراوةكـان دروسـتيان كـردووة، يـةعين خـةَلك هةيـة، سـوودي بينيـوة، لـةو             
خانووانةي كةوا رَيكخراوَيـك كردوويـةتي، سـةبارةت بـةوةي كـة بـؤي نيـة، هـيض كةسـَيك سـوودمةند بَيـت،            

ايــي، بـــةآلم ئـــةي زةوي ضــؤن ئـــةبَيت، ضـــونكة خــةَلك هةيـــة، زةوي وةرطرتـــووة،    ئةطــةر خـــانووي تـــا دو 
فرؤشتوويةتيةوة، نة سوليتةي عةقاري وةرطرتووة، نة كردووشيةتي بة خانوو، ئايا ئةوة ضؤنة؟ حـةق وايـة   
بؤ عةدالةت ئاماذة بةو مةوزوعةش بدةين، بـؤ ئـةوةي كةسـَيك دووجـار سـوودمةند نـةبَيت، هـي وا هةيـة،         

سوود مةند دةبَيت، هي واش هةية، سوودي وةرنـةطرتووة، نـة لـة خـانوو نـة لـةزةويي، بؤيـة بـةم         دووجار 
 .ثَيية بَيت ئةطةر لَيرة ئاماذة بة زةوي نةدةين، دووبارة سوود وةردةطرَيتةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان فةرموو
 :بةر َيز ظيان سؤَيمان حاجي بشار

 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن
بةر اسس لةم ماددةيةدا، ئةوةي كة نازناز خان باسي كرد، ئَيمة لة ماددةي يةكدا، باسي هاووآلتيمان كردووة، 
كة هاووآلتي حةقي ئةوةي هةية، كة خانووي نيشـتةجَيبوون وةر بطرَيـت، هـةم قـةيرة كـض وةري ئـةطرَيت،       

خَيزانـدار، مـن ثـَيم باشـرتة، لَيـرةدا ئـةوةي        يةعين تَييدا سوودمةند دةبَيت، كور يي بةهةمان شَيوة لةطـةلَ 
كةهاتووة، نة خؤي نة هاوسةرةكةي، لةطةَل ئةوةي منداَلي ناكام، يةعين ثشـتيطري ليذنـةي دارايـي ئةكـةم،     
لةوخاَلةي كة فيعؤةن ئةبَيت يةك يةكةي نيشتةجَيبوون هةبَيت، ئةوانـةي كـة يـةك خَيـزان ثَيـك ئـةهَينن،       

يشــتةجَيبوون هةيــة، نـةك جــارَي خــؤي وةري بطرَيـت، جارَيــك هاوســةرةكةي،   ثَيويسـتيان بةيــةك يةكـةي ن  
ضةند منداَلي ناكاميشي هةية، هةريةكة خانوويةك بةناوي تؤمـار بكرَيـت، ديسـان بيـَيت سـوليتةيةكي تـرو       
ثَيشينةيةكي تر و يةكةيةكي تريي وةربطرَيت، بةر اسس ئةو شتة زياتر دةرطا دةكاتةوة، كـة خـةَلكَيك بـةو    

ةية، كـة تائَيسـتاش بـةو شـَيوةية رؤشـتووة، ضـونكة ئَيمـة بـا بَؤـَيني تةجروبـةمان هةيـة، يةكـةم باسـي              حيؤ
خانووةكــاني زانكــؤ ئةكــةم، مامؤســتاياني زانكــؤ ئةضــوون خانووةكانيــان بــةناوي منداَلــة وردةكــاني خؤيــان   
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شـدا مامؤسـتاي ديكـةمان    ئةكرد، بؤ ئةوةي بتوانن لة خانووةكاني زانكؤ سوودمةند بنب، بـةآلم لةطـةَل ئةوة  
هةبوو، كة نةخانووي هةبوو، نة هيييشي هةبوو، وةزعي مادديشي زؤر خراث بوو، ئينجا ئةطـةر ئـةو شـتة    
لَيرةش بكةين، ئةوة خؤي و هاوسةرةكةي و منداَلة ناكامةكاني لَيرة نـةمَينَيت، ديسـان بزةبـت هـةمان شـت      

 .ةوة، سوثاادووبارة ئةبَيتةوة، بؤية داوا ئةكةم لَيرة نَينَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني ضية، هةموو جارَيـك ئـةو تةفصـيالتانة تـةناقوزي تَيدايـة، كـة سـةر لـةو كةسـةش دةشـَيوَينَيت كـة            
جَيبةجَيي دةكات، بةآلم ئةطةر تؤ ئةو موالحةزةي كة نازناز خان داي، اليببةين ئةمَينَيتةوة سةر بةديهيـة،  

سـَيك و ذنةكةشـي لةهـةمان كاتـدا، بةديهيـة كـةخانوو نـةدرَيت بةكةسـَيك و         بةديهية كة خانوو نةدةيتة كة
ذنةكةي و منداَلةكةشي كة ناكامـة، بـةآلم تـؤ لَيـرة بَييـت بيـيتة نـاو ئـةو تةفصـيالتةوة، سـةر لـة ئَيمـةش             
ئةشـَيوَي لـة حكومـةتيي ئةشَيوَيـــت، لـةو كةسةشـي كـة جَيبــةجَيي ئـةكات،  وونـةش،  وونةيـةكي ســؤ           

فَيَؤي كردووة، نابَي ببَيت بةئةساا بؤ ئةوةي موشةريا دابنيشـَيت، ئـةو شـتانة دةربكـات، هةيـة       كةكةسَيك
خــةَلكَيك كــةفَيَل لــةقانون ئــةكات، لــة موســتةقبةليي فَيــَل ئــةكات، ئــةبَي ئةوانــةي كةبةدوايــدا ئةضــنةوة،   

 .بكةن، كاك سةردار فةرمووئاشكراي بكةن ونةيهَيَؤن و ر َيطا بطرن لةوانةي كة دةيانةوَيت فَيَل لةقانون 
 :زؤ هةركيؤبةر َيز سةردار صباح ب

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــة دةَلَيــت ئةوانــةي كــةوا زةويــان              ــةكاني كــاك عــادل، ســةبارةت بــةوةي ك ــةي مــن دووبارةيــة بــؤ قس قس

 .وةرطرتووة،سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاا، كاك سعدالدين فةرموو
 :عبداهلل مولود بةر َيز مال سعدالدين

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل منيي هةر لةطةَل ئةوةدام كةوا وزوجتة زياد بكرَيـت، ضـونكة بةر اسـس ئـةو قانونـة بـؤ ئةوةيـة، كـة         
ئَيستاكة كؤمةَلَيك خةَلك هةية، كةوا خَيزاني هةيةو سةكةنيشي نية، كة ثَيشرتيي باتان كرد، غَير دخـل  

ةوَيت عيالجي ئةو نةوعة بكةين، لةبةر ئةوة نابَي قيود هةَلبطرين، وا باشة كةوا حمدووديشة، يةعين دةمان
 .قيود زياتر دابنَيني، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر رةمةزان فةرموو
 :حماد ةضا ةمضاب  ادالرمحر. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ومة، دةعم كردنةكةش بؤ خةَلكَيكي خـاوةن داهـاتَيكي ديـاري    لةبةر ئةوةي ئةم ثرؤذةية، ثرؤذةيةكي مةدع
كراوة، من ثشتطريي لة ر اي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة ئةكةم، بةبووني ئةو قيودانة، ئةطةر ئَيمة ئةو قيودانـة  
هةَلبطرين، ئَيمة واقعي ئيدارةي خؤمان و وةزعي خؤمان ئةزانني ضـؤنة، باسـي قـةيرة كـض و كـور ي ر ةبـةن       

َيمة كةواتة تةشجيعي قةيرةيي و رةبةني ئةكةين، خةَلكـة خَيزاندارةكـة بـة سـَي، ضـوار منداَلـةوة       بكةين، ئ
ئةمَينَيتةوة، لةبةر ئةوةي ئةو قةيرانة كةسي خاوةن دةسةآلت دةبن، مونافةسةي خةَلكة هةذارةكة ئةكـةن،  

 .سوثاا ئَيمة با واقيعانة واقيعي خؤمان ببينني، با ئةو قيودانةي تَيدا هةبَيت، زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك محة رةشيد فةرموو
 

 :يد كريم رشيدبةر َيز رش
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من وا ئةزا  ئةم ثرؤذةيةو ثرؤذةي ثَيشينةي عةقار، ثرؤذةي دروست بووني صندوقي نيشـتةجَيبوون، بـؤ   
مــةدا دابــني بكرَيــت، لــةم ماددةيــةدا ئةوةيــة كــةزؤرترين بينــاو زؤرتــرين شــوَيين نيشــتةجَيبوون لــةم هةرَي

فةرعي يةكةمي كة ئةَلَيت، نةخؤي نةهاوسةرةكةي سـووديان نـةبينيبَيت، لـة ثرؤذةيـةكي نيشـتةجَيبووني      
ديكة، ماناي واية، سووديان نةبينيبَيت لة شوقةيةكي تر، كة حكومةت تةوزيعي كردبـَي، ئـةي ئةطـةر هـاتو     

اتــة تــةمؤيكي خــانووي هــةبوو، بــةآلم حــةقي ئــةوةي هةيــة،   خــؤي خــاوةني خــانوو بــوو، مــوَلكي هــةبوو، و 
ئيستييتادة بكات، مادام ئيستييتادةي نةكردووة لةو ثرؤذةية، من ثَيم واية ئيزافةي ئةمةي بؤ بكرَيت باشـة،  

 .ثرؤذةيةكي نيشتةجَيبووني ديكةي هاوشَيوة لة هةرَيمدا، يان خؤي خانوو بَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .امت فةرمووكاك ح
 :بةر َيز حامت حممد جان حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآل من دوو خاَلم هةبوو، خاَلَيكيان مامؤستا نازناز باسي كرد، دةربـارةي ئـةوةي كـة يـةكَيك دوو خَيزانـي      
 هةبَيت، بةحةقيقةت زياتر تةئسريي دةبَيت، ئةطةر خـؤي و خَيزانَيكـي لـة خـانوودا بـن، خَيزانةكـةي تـري       

دةربارةي ئةوةي كة ئةو دوو ماددةية، ماددةي ضـوار و  : بةخؤي و منداَلةكانيةوة لة خانووي كرَيدا بن، دوو
ماددةي ثَينج، ماددةي ضـوارةم لـة دوو بر طـة ثَيـك هـاتوو، دوو بر طـةيان هاوشـَيوةي مـاددةي ثَيـنجن، بؤيـة           

مــاددةي ثَيــنج كــة دوو بر طةيــة، زؤر  ئةطــةر بكرايــة بةيــةك مــاددة، تــةنها ئــةو بر طةيــة نايةتــةوة، لةطــةلَ 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين فةرموو
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 (:بةَلَين)بةر َيز محد عبداهلل حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديارة ر اثؤرتي هةر ضوار ليذنةكة، تةقريبةن لةيةكرتي نزيكن، بـةآلم ئةطـةر بـة وردي تةماشـاي ثَيشـنياري      
بكةين، وردكاري باشرتي تَيدا كردووة، ئَيمة وةختَيك لَيرةدا ياسـا دةرئةكـةين، بـؤ ئـةوة نيـة       ليذنةي دارايي

كة دواتر تةفسري و ئيجتيهادات وةربطرَيت، بةر اي من ثَيشنيارةكةي ليذنةي دارايي زؤر وردةكاري باشي تَيدا 
كيـدي كـردةوة، ئةطـةر بـةوردي     كردووة، ر َيطاشي طرتووة لةبازرطاني كردن لةو مةسةلةية، ظيان خانيي تةئ

طوَي لة ثَيشنيارةكةي ليذنـةي دارايـي بطـرين، بـةر اي مـن لـة هـةموويان باشـرتة، ر َيطـا لـة هـةموو بازرطـاني             
 .كردنَيك و ئيجتيهادات و تةفسريَيك دةطرَيت، كة لةياسايةكةدا هةبَيت، سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر دلَير فةرموو
 :يسدلَير اتاعيل حقي شاو. بةرَيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة مةبةسس سةرةكي لة دةركردني ئـةم ياسـاية، ئةوةيـة كـة ئَيمـة كَيشـةيةكمان هةيـة، بـةناوي كَيشـةي          
نيشـتةجَيبوون، ذمارةيــةكي زؤري خـةَلك و هاووآلتيــاني كوردسـتان، بــَي خانووبـةرةن، لةاليــةكي تريشــةوة،     

رَيمي كوردسـتان هاوكـاري هاووآلتيـان بكـات، يةكـةي نيشـتةجَيبوونيان بـؤ دابـني         ئةوةية كة حكومـةتي هـة  
بكات، بؤية ثَيويستة بةر اسس ئةو كةسـةي كـة سـوودمةند دةبَيـت لـةم ثرؤذةيـة، ئـةم ياسـاية دةيطرَيتـةوة،          
ئــةبَي نةســوودمةند بَيــت لــة ثرؤذةكــاني ثَيشــوو، كــة مةبةســت لةوةيــة نــة زةوي وةرطرتبَيــت، نــة قــةرزي   

انووبةرةي وةرطرتبَيت، لةاليةكي تريشةوة ئةبَي، نةخؤي نةخَيزاني، نة منداَلي ناكامي خانوويان هةبَيت، خ
ئةمــة مةســةلةيةكي جةوهةرييــة، ئــةطينا وا نــةبَيت، ئَيمــة ياســاكة بــةم وزوحــة دةرنةكــةين، ئــةو وةختــة   

، ئــةو خةَلكــةي كــة زؤر زؤر كؤمــةَلَيك ســوودمةند ئــةبن لــةم ياســاية، كــة لةر اســتيدا ثَيويســتيان بــةوة نيــة 
ثَيويسس بةم ياساية هةية، مةبةسس ياساكةش بؤ ئةوانة، ئةكةونة ذَير دةست و ثَيوة، بؤيـة ئَيمـة تةئكيـد    
ئةكةين لةسةر بريو بؤضووني ليذنةي دارايي، كة ئةبَيت جطة لةوةي كة خةَلك سـوودمةند نـةبووبَيت لـةو    

شــتةجَيبوون بــةناوي خــؤي يــاخود خَيزانــي يــاخود منــداَلي ثرؤذانــةي هاوشــَيوة، ئــةبَي هــيض يةكةيــةكي ني
 .ناكامي نةبَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دلَير فةموو
 :بةر َيز دلَير حممد شريف

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .من قسةكا  كرا،  سوثاستان ئةكةم
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا، كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةَلآلمن ثشتطريي ئةو ثَيشنيارةي ليذنةي دارايي ئةكةم، كة يةكةي نيشتةجَيبوون بةناوي خؤي و خَيزانـي  
و منداَلة ناكامةكاني نةبَيت، بؤ زةوي لةطةَل ئةوة نيم، ضونكة كةسانَيك هةية، كة زةويشـي وةرطرتـوو، نـة    

انَيت بيكات بةخانوو، ئَيمة ئةمة كَيشةي نيشتةجَيبوون ضارةسةر ناكات، بةآلم يةكةي نيشتةجَيبووني ئةتو
وةزعــي  انشيياء اهبـةناوةوة نــةبَيت، مةســةلةي فرةذنــي مــن ر ةَيــزم هةيــة، بـؤ قســةكةي نازنــاز خــان، ئةطــةر   

كـةوا ذنـي دووةميـان هةيـة،     كوردستان واي لَيهات، يةكةي نيشتةجَيبوون زؤر بـوو، وة دراش بـةو كةسـانةي    
ي ذنـي دووةم دَيـنن، لةبـةر ئـةوة بةر اسـس بـا ئـةو        %50ئةوا خةَلكي كوردستان لةخؤشي ئةو خانووةوة، لة 
 .دةرطاية نةكةينةوة، ئةوة هانداني فرةذنية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عةوني فةرموو
 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب

 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن
اشرتط  لى م د  طلب التالك اب عا وب قد : اباد  الرابعةمن حةز ئةكةم صياغةكة بةو شَيوةية بَيت، 

 يي:ااتفاد مر
 .أي مشر   ا ين آخر يف اعقليم -1
 .السلفة الع اةاة اب دمة مر ح ومة اعقليم -8

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي كةوا قسةيان كرد، قسةي خؤيان لةئايندة بةبرييان وةَلآل قسةي باشكرا، بةآلم ئومَيد ئةكةم، ئةوان
دَينمةوة، با لةبريي نةكةن، لةم نزيكانة بةبرييان دَينمةوة، ئةو مةباديئانة مةباديئي زؤر طةورةن و باشن، 
بةآلم دةبَيت لةسةر خؤمشان جَيبةجَيي بكةين، هةمووشم تةسجيل كردووة ئةوانةي كةوا وتوويانة، 

جا بابزانن مةقصةدم ضية، ضونكة ئةطةر تؤ عةدالةت بؤ خةَلك داوا بكةي، دةبَيت ناوةكا  نوسيووة، 
عةدالةتي موتَؤةق ناتوانيت دابيين بكةيت، ئةوة مةقولةيةكة : يةكةوار خؤت بطرَيتةوة، ئةوة يةك، دووش

ر حاَلةت دةمَيكة وتراوة، خؤ من لةطةَل ئةوةشدام كة بنووسرَيت ثارضة زةويشي وةرنةطرتبَيت، بةآلم زؤ
 5ةكان، بَيدةرامةتي واي لَي ئةكرد، ثارضة زةوي وةرئةطرت، ئةييترؤشت بة (90) هةية، بةتايبةتي لة 

هةزار دينار، تا ناني ثَي خبوات، ئَيستاكة بةثَيي قانوني حكومةت، بةري ناكةوَيت، هةشة دووي وةرطرتووة 
وَلم لةو الية ئةكةين، بةاليةكي تر بري يان سَيي وةرطرتووة، يةعين ئةطةر بةنةوعَيك بري بكةينةوة، ز

بكةينةوة زوَلم لةاليةكي تر ئةكةين، ياخود بةعةكسةوة، لةاليةك بري بكةينةوة اليةني دووةم ئيستييتادة 
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ئةكات، لةبةر ئةوة هةر كةسَيك كة ئةو ر ةئيانة دةدات، مةنتقي هةية، بةتةئكيد مةنتقي هةية، حةقي 
ة، عةدالةتة، بةآلم لةبةر ئةوةي لةهةردوو حاَلةتدا، حاَلةتي زةق هةية، قانوني هةية، مةسةلةي مايف مرؤظ

كة ثَيشَيل كردني ياساية، ثَيشَيل كردني عةدالةتة، هةردوو حاَلةت لةوةي كة يةكَيك سوودمةند بَيت، بَؤَيم 
ردووة، كة ثارضة زةوي لَيرة زةرةرمةند ئةبَيت، ئةو كةم دةرامةتانةي كة مةبدةئي يةكةم بوو تةسبيتمان ك

ومت يةكَيك هييي نية، ثارضة زةوييةكي لة حكومةت وةرطرتووة، ضووة يةكسةر فرؤشتوويةتي، مومكينة 
داويةتي بة كرَيي خانووي شةش مان  كةنةي بووة، ئَيستاكة بةثَيي قانون كة لة هةرَيمدا هةية، ناتوانَيت 

مشولي ئةكات و شوقةش، هي تريي داوا خانوو وةربطرَيت، هةشة، دوو تا سَي جار وةري طرتووةو خانووش 
ئةكات، جا ئةوانةي كةوا قسةيان كردووة، لَيرة نوسيوومن، فةرموو نازناز خان بزا  نوقتةي نيزاميت 

 .هةية
 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئايا قانون ئةسةري رةجعي بةا ئةوةندة من جارَيكي تر ثرسيار ئةكةمةوة، ئةوة ثرسيار نية، بةآلم  

هةية، ضونكة ئةو زةوييانة هةمووي لةساآلني ر ابردوو وةرطرياون، ئةطةر بشكرَيت دةبَي بؤ لةمةودوا بَيت 
 .ئةم شةرتة، ضونكة ئةسةري رةجعي نية، بؤ ر ابردوو، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ادات بةو كةسةي كةزةوي وةرطرتووة، يان ئةو قانونة ئةصؤًََةن لةكوردستاندا هةية، ئةَلَيت خانوو ن
زةوييةكي تر نادرَيت بةو كةسةي كة زةوي وةرطرتووة، بةآلم ئةوةي كة كراوة خياليف ئةو قانونانةية 
كةهةية، هي ئةو قةرارانةية كة هةية، يان حةتا ئةو ر َينماييانةي كة هةية، يان بابَؤَيني مةنتق كةهةية، 

لَيرةية، خؤي ر ةنطة باشرت بزانَيت، لةبةر ئةوة من ثَيم واية، ئَيستا دوو شت كراوة، ئةوة جةنابي وةزير 
ر ةئي هةية، لةسةر ئةوةي كة ئةوة زياد بكرَيت كةئيستييتادةي كردووة، لةثارضة زةوي حةقي نةبَيت، 

 .لةوةي كة خانوو وةربطرَيت، فةرموو كاك شَيروان
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد

 .مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو
وةَلآلهي بةقةناعةتي ئَيمة ئةوةي ثارضة زةوي وةرطرتبَيت، مةعناي وانية، لةمةشروعَيكي سةكةني 
بةشداري كردووة، رةنطة لةبةر بَي دةرامةتي نةيتوانيبَيت هةتا ئَيستا زةوييةكةي بكات بةخانوو، ثاريي 

زةوييانةي كة تةوزيا كراوة،  جةنابي وةزيري ئاوةدانكردنةوة لَيرة بوو، ئةوة قسةي ئةو بوو، وتي ئةو
مةعناي واية، ئةوانةشي كةوا خاوةن % 80ي بينا كراوة، با ئَيستا طةيشتبَيت بة لة %10هةتا ئَيستا لة 

زةوين، يان هةندَيك هةية تيجارةتي ثَي ئةكات، من ناَلَيم، بةآلم زؤربةي زؤري نةيانتوانيووة، بيكةن بة 
ةبَيت بتوانن، زةوييةكةي خؤيان بيترؤشن، موشارةكة خانووي نيشتةجَيبوون، رةنطة ئيمكان ه
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ساَلة، قةرزي عةقاريشي ئةدرَيَس، بؤية  80لةمةشروعَيكي سةكةني ئاوادا بكةن، بةتايبةتيي بؤ ماوةي 
 .بةقةناعةتي من زةوييةكة مشولي مةسائيؤي سةكةني ناكات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زاميةوة رةئيةك مةدةن، دةي فةرموو كاك بةَلَينتكاية هةريةكةو بةناوي نوقتةي ني
 (:بةَلَين)بةر َيز محد عبداهلل حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةنها يةك كةا، باسي مةسةلةي زةوي كرد، لةهةموو موداخةلةكان، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيت ناوةكان بَؤَيم، كاك عـادل ضـية نوقتـةي    نا ضوار، ثَينج كةا باسي كرد، ئةوةتا ناوم نوسيوون، من نامةو
 .نيزاميةكةت، فةرموو

 :بةر َيز عادل حممد امني
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من باسي زةويم كرد، جةنابي سةرؤك تةوزحيم هةية، من ئـةزا  خـةَلك زةوي وةرطرتـووة، بـؤ دوو فـةردة      
ةو مةوزوعة، ئةَلَيم ئةو كةسانةي كـةوا زةوي  ئارد فرؤشتوويةتي لةكاتي خؤيدا، من ثَيشنيارَيكم هةية بؤ ئ

نيسـبةيةك دابنـَيني كـة قيمـةتي     % 15يـان  % 10وةرطرتووة، حةقي تةمؤيكي هـةبَيت، بـةآلم مةسـةلةن لـة     
 .زةوييةكة بةا لةو كةسانة وةربطرين، ئةتوانني ئةو مةوزوعة موعالةجة بكةين، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تؤ كةقانونَيك دائةنَييت، لةقانونةكة ئةو دوو مةرجةي تَيداية، فةرموو كاك غةفور ئةزاني ضؤنة برادةران، 
 .نوقتةي نيزاميت هةية

 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ئةو خانووانة كة دروست ئةكرَيت، يان ئةو شوقانة هاووآلتي بـةثارة دةيكر َيـت لةحكومـةت بةقيسـت،     
زةوي بةخشـينَيكة بـةثَيي نوقـات وبـةثَيي سـاآلني خزمـةتي خـؤي ثَيـي دةدرَيـت، يـةعين حاَلةتـةكان            بةآلم 

 .لةيةكرتي جيان، ئةو لة حكومةت ئةيكر َيتةوة، ئةوةش حكومةت ثَيي ئةبةخشَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ددةي يةكةم، تةسبيتمان كرد، ثارةي ئةطةر عةفوم ئةكةيت لَيرة وانية، كاك غةفور، لةبةر ئةوة، ئَيمة لة ما
زةوييةكة حيسـاب ناكرَيـت، مةبـدةئَيكي تريشـمان هةيـة، قـةرارَيك هةيـة، كـةوا دوو ثارضـة زةوي نادرَيـت،           
كةواتة تؤ لَيرة ثارضة زةوي دةدةيت، لة كوليتةكةت دةرهَينا، ئةو موالحةزةية دةبَي ئينتيباه بكةين، بـةآلم  

ي %40هةية، زةوي وةرطرتووة، نـةيتوانيوة خـانوو بكـات، رةنطـة لـة       ئةوةي كةمن حةرزم كردن، زؤر كةا
هةزار دؤالر ئةكات، نـةخانووي ثَيـدَيت،    5ئةو خةَلكانة بةتايبةتي خةَلكي هةذار، ثارضة زةوي وةرطرتووة، 
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ــؤ دةســةآلتي            ــةوة ب ــَي ئَيمــة بيهَيَؤين ــةوة دةب ــة فرؤشــتوويةتيةوة، ئ ــات، بؤي ــت خــانووي ثَيبك ــة دةتوانَي ن
َيكردن، خؤ هةر ئةو قانونة نية، قةوانيين تريي هةية، لةهةرَيمدا دةَلَيت دوو ثارضة زةوي نادرَيت جَيبةج

بةكةسَيك، بـةآلم ئَيمـة مةبـدةئي يةكـةممان بـؤ كـةم دةرامةتـة ئـةو خانووانـة، بـا ئـةوان تةقـديري بكـةن،              
ووي نيـة، مانـاي وايـة كـةم     با خانووي نةبَيت، ئةوة موهيمة، ثارضة زةوي وةرطرتووة، بـةآلم كـةخان  : يةكةم

دةرامةتة، موستةحةقي ئةوةية جارَيكي تريي هاوكـاري بكرَيـت، ئـةوة دةكرَيـت وةزارةتـي ئاوةدانكردنـةوة       
بةثَيي رَينماييةك، بـةثَيي مـةبادئَيك كـة داي دةنَيـت ر ةضـاوي بكـات، بةتةئكيـد ر ةضـاوي ئـةوة دةكـات، كـة            

نةطرتووة، ئةوة كةم دةرامـةت تـرة لةخـةَلكي تـر، بؤيـة      ئةوةي خانووشي نية، هيض ثارضة زةوييةكيشي وةر
دةبَيت لةثَيي ضـاو بَيـت، بؤيـة مـن ثـَيم وايـة، ئـةو صـياغةي كةليذنـةي قـانوني كردوويـةتي زؤر جَيطـاي             
خؤيةتي، بةآلم ئةو خاَلة دةمَينَيتةوة كةدوو ر ةئي هةية، يةكَيكيان نازناز خـان ثَيشكةشـي كـرد، كـة دةَلَيـت      

ست ناكات بنووسرَيت، لةاليةكي تريشةوة كوَيستان خان دةَلَيت دةبـَي، بنووسـرَيت، ئـةو دوو    خَيزانةكة ثَيوي
 .ر ةئية يةكالبكةينةوة ثَيي ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، كاك عةوني فةرموو

 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ين، خانوويةك لةباوكةوة ماوةتةوة، باوكةكةش مردووة، من ثَيشنيارَيكم كرد، وابزا  دةبَي موالحةزةي بكة
ئةوة موستةقيل  (عميلك ر ة ا  داة ا نية،  لى  جه اعات الل) ثَينج وةرةسةي هةية، ئةوة بؤية دةَلَيم

 .نية، موشاعة، بؤ مةغدور بن ئةو كةسانة، با فورسةتَيكي بدةييَن ئيستييتادة بكات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةو موقتةرةحة كاك عةوني جةنابت كردت وةكو شةخص، تةرحت كرد، لةبةر ئةوة ناكرَي بَؤَييت دةبَي ئ
لَيمان وةربطريت، لةطةَل ئةوةشدا ئةطةر يةكَيك ئيستسناي لةسةر بكات، يان بيكةن بة موقتةرةحي ليذنةي 

ة، بةآلم تؤ دةَلَييت دةبَي ياسايي، يان يةكَيك ثشتطريي لَيبكات ئةوة جياوازة، خؤ شتةكة مةنتقي تَيداي
وةريبطرن، منيي ئةَلَيم نابَيت لةبةر ئةوةي تؤ وةكو شةخص دةيَؤَييت، ئةطةر ليذنةي ياسايي كردي بة 
موقتةرةحي تازةي خؤي و وتيان ثشتطريي لَي ئةكةين، ئةوة منيي تةرحي ئةكةم، بةَلَي كاك شَيروان 

 .فةرموو
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز س
ئَيمة ثشتطريي لةر اكةي كاك عةوني ئةكةين، ئةوة شتَيكي تازة نية، بةر اسس ناكرَيت يةكَيك حسةيةكي 
موشاعي هةبَيت لةموَلكَيك، مومكينة هةر هيييي نةبَيت، دةبَي ئَيمة حسابي بؤ بكةين بةر اسس لة 

انوويةك هي ئيستقرار ئةطةر هةبوو، كةوا بوو زؤربةي قةوانينةكانيي ئةوة هاتووة، بؤية ئَيمة بيكةينة خ
مةحروم ئةبَيت لةو مةشروعة سةكةنية، نةك حسةيةكي شايا لةخانوويةك، يان لةوةرةسة بؤي مابَيتةوة، 

 .سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بارزان فةرموو
 :قادرعبدالبةر َيز بارزان حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة، رَيكخراوي كراو كؤرو قةنديل، خانووي زؤريان كردووةو داوييانة بةخةَلك، مةسةلةن لة مةنتقةي ئَيم

لةكيتري طةر ةكي ئيمام حممد هةمووي خانووي تازةيةو كردوويانة بؤ خةَلك، يةعين مةفروز واية، ئةوةشي 
 .كة لة رَيكخراوةكان بؤيان كراوة، مشولي نةكات، كاك عادليي باسي كرد، سوثاا

 
 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

بةتةئكيد ئةوانة مشوليان ناكات، وازحة ئَيمة دةَلَيني ئةوةي كةئيستييتادةي نةكردووة، ناَلَيت لة حكومةت 
دةَلَيت لة هيض مةشروعَيكي سةكةني ئيستيتادةي نةكردبَي، يةعين ئةواني تريي نةك هةر هي حكومةت، 

 .بةكوردي، بؤ ئةوةي برادةران باشرت تَيبطةنصيغةكة ئةوةي ليذنةي قانوني بيخوَيننةوة جارَيكي تر 
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ش دةكات بؤ كر ينى بنياتنراوةكةنابَى ئةو كةسةى داخوازى ثَيشكة :ماددةى ضوارةم

 .هيض خانوو يان شوقةيةكي سةربةخؤي بةناو هةبَيت-1
 .ى نيشتةجَيبوونَيكى ديكة لة هةرَيمداسوودمةند بووبَيت لة ثر ؤذةيةك -أ

 .ئةو قةرزة عةقارييةى حكومةتى هةرَيم دةيدات  -ب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ثَيي ئةوةي بيخةينة دةنطةوة، ئةو مةوزوعة يةكالبكةنةوة، كةر اي جياواز هةبوو، هةندَيكيان 
كةا كةلةو مةوزوعة قسةي كرد، كوَيستان  تةئيدي نازناز خانيان كرد، هةندَيكيشيان بةعةكسةوة، ئاخر

خان بوو، كة مةرجي ئةوانةي كةداواي تةمؤيك ئةكةن، ئيستييتادةيان نةكردبَي، نةخؤيان نة خَيزانةكانيان، 
ئةصَؤي مةشروعةكة وليذنةي ياسايي ئةَلَين، نةخؤيان نة خَيزانةكانيان، ر ةئي نازناز خان كة هةندَي 

ن بةتةنها خؤيان، بؤ ئةوةي تووشي ئةوة نةبني ئةوةي كة دوو ذني هةية، ئةنداميي تةئيدي كرد، دةَلَي
يان سَي ذني هةية، من ثَيم واية، ئةطةر هاوسةرةكةي رةش بكةينةوة، دةمَينَيت بؤ تةقديري وةزارةت، 
دةطةر َيتةوة بؤ مةبدةئي كةم دةرامةتةكة، خؤي تةقديري ئةكات، من ئةوةم ثَي باشرتة، ليذنةكانيي 

هةتا كؤتايي، باشة يي :اشرتط  لى م د  طلب التالك اب عا وب قد ااتفاد  مري لةوة ئةكةن، كة ثشتطري
 . ئَيستا كاك عةوني بيخوَينةرةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة

 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 يي:ااتفاد مر اشرتط  لى م د  طلب التالك اب عا وب قد :اباد  الثالثة

 :   اب عا وب قد ااتفاد مر. اب عميلك ر ة ا  داة ا نية  لى  جه اات الل
 .أي مشر   ا ين آخر يف اعقليم -1
 .السلفة الع اةاة اب دمة مر ح ومة اعقليم -3

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مامؤستا كاكة بيخوَينةرةوة بةكورديةكةي فةرموو
 
 

 :مصطفىر بةر َيز عبدالكريم ابوبك

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 : نابَى ئةو كةسةى داخوازى ثَيشكةش دةكات بؤ كر ينى بنياتنراوةكة :ماددةى ضوارةم

 .هيض خانوو يان شوقةيةكي سةربةخؤي بةناو هةبَيت-1
- :سوود مةند بووبَيت لة-8

 .لة ثر ؤذةيةكى نيشتةجَيبوونَيكى ديكة لة هةرَيمدا -أ
 .يةى حكومةتى هةرَيم دةيدات ئةو قةرزة عةقاري -ب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـةا  3ئَيستا دة ةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية؟ بادةسس بَؤنـد بكـات تكايـة، فـةرموون كَيـي لةطةَلـدا نيـة؟        
 .تكاية بؤ ماددةي دواتر

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة موَلك كردنةكة بة ثَيي فؤر مَيك رَيك ئةخرَي، كة وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة  داواكردني :ماددةي ثَينجةم

 :و نيشتةجَي كردن ئامادةي دةكات و، ئةمانةي تَيدا دةبَيت
 .ناوي داواكاري بة موَلك كردنةكة و شوَيين نيشتةجَي بووني-1
، ئةطةر فةرمانبةر يا ثيشةي داواكاري بة موَلك كردنةكة و ناوي ئةو فةرمانطةيةي كة سةر بةوة-8

كارمةندي بةكارهاتوو بوو، يان كرَيكار ياخود ئةو شوَينةي كة كاري تَيدا دةكات، ئةطةر سةر بة كةرتي 
 .تايبةت بَيت

داواكاري بة موَلك كردنةكة بيسةملَييَن كة نةخؤي نة هاوسةرةكةي سووديان لة هيض ثرؤذةيةكي  -3
 .نيشتةجَي بووني هاوشَيوة وةرنةطرتبَيت

 .هةر مةرجَيكي ديكة كة وةزير بر ياري لةسةر دةدات، خبرَيتة سةر فؤر مي داواكة -8
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 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

طريَيت، ضونكة ئيمكان هةية، بة ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي ثَيشنيار ئةكةين، كة ماددةي ثَينجةم هةَلب
 .بكرَيت، زؤر سوثااَينمايي ئةم مةسةلةية ضارةسةر ر

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيوةش ر ةئيتان واية، فةرموو دكتؤر دلَير
 
 
 

 :يسدلَير اتاعيل حقي شاو. ةر َيز دب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةش ثشتطريي ئةو بؤضوونةي ليذنةي ياسايي ئةكةين، ثَيمان واية ئةمة وةزارةت ئةتوانَي بةر َينمايي 
كات، بؤية داوا ئةكةين، ئةم ماددةية البربَيت، بةآلم ثَيشنياز ئةكةين لةهةمان كاتدا ماددةيةكي ضارةسةري ب

 :تر خبرَيتة جَيطاي، بةم شَيوةش بَيت
خاوةني ئةو يةكة نيشتةجَيبوونة لةم ثرؤذةيةدا هاتووة، بؤي نية، بييترؤشَيت، تا هةموو قةرزةكاني ثاكتاو 

ة بَيت، ئةو كةسةي كة سوودمةند ئةبَيت لةم ثرؤذةيةدا، بؤي نةبَيت نةكات، بةر اسس ئةبَي بةندَيك ه
 .بييترؤشَيتةوةو فر وفَيَؤي تَيدا بكات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني ضؤنة، ئةوةندةي من بزا  لةشس وا ئةو خانووة، هةتا قيستةكاني نةدات، رةهن كراوة، ئةطةر 
ةي كة دةيكر َيتةوة، لة دونيادا زؤر هةية شس وا، كة دةييترؤشَيت، بيشييترؤشَيت، دةضَيتة سةر ئةو كةس

باقيةكةشي ئةو كةسةي كةدةيكر َيت تةحةمولي ئةكات، موقتةرةحي ليذنةي ياسايي بة ئيؤغا كردني ئةو 
ماددةي دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَليةتي با دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون، كَيي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةن  

 .طريا، ماددةي شةشةم تكايةوةر
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
رؤذ، لة ( 30)داواكاري بة موَلك كردن دواي ر اطةياندني ثةسةندكردني داواكةي لةماوةي  :ماددةي شةشةم

ي نرخي خة %10مَيذووي ر اطةياندنةكةي كة دةبَي ثارة بدات، طوذمة ثارةيةك بدات، كة دةكاتة لة 
 .مَؤندراوي بةرايي ئةو شوقةيةي كة  ئةيةوَيت بةناوي بكات

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زرار فةرموو
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 :امني طاهربةر َيز زرار 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةسةر مـاددةي شةشـةم ليذنةكـةمان  ثَيشـنيار ئـةكات داواكـارى بـة موَلـك كـردن دواى راطةيانـدنى ثةسـند            
طوذمة ثارةيةك بـدات كـة   .رؤذ لةمَيذووى راطةياندنةكةى كةدةبَى ثارةبدات ( 85)واكةى لةماوةى كردنى دا

َلكى بكــات بةرةضــاوكردنى ايى ئــةو شــوققةيةى كةدةيــةوَى بــةموى نرخــى خةمؤَينــدراوى بــةر%10دةكاتــة 
 .رؤذ 85رؤذةكةمان كردووة بة  30تةنها  0بةرذةوةندى هاوواَلتيان

 :ةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنوم
 كاك رةشاد ئَيوة هيض تَييبنيتان هةية؟

 
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ثشتطريي لة ر اكةي ليذنةي ئاوةدانكردنةوة ئةكةين، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 كاك دكتؤر دلَير ئَيوة تيبينيتان نية؟
 :يسدلَير اتاعيل حقي شاو. ةر َيز دب

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رؤذ، زؤر سوثاا 85رؤذ كةمة بؤ ئةو ثرؤذةية، بؤية ثَيمان باشة بكرَيت بة  30ئَيمةش ثَيمان واية 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

رؤذ بَيت، كـاك ئـارام تـؤ لـة ض ليذنةيـةكي، ليذنةكـةت        85ئةوة قسةي ثَيناوَيت سَي ليذنة داوا ئةكةن كةوا 
 .رؤذ بَيت، بةهةرحاَل فةرموو 85داواي كرد كةوا 

 :بةر َيز ئارام رسول مامند
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةماددةي شةشةم باسي نرخي خةمَؤَيندراوي بةرايي ئةكات، ئَيمـة لـة ليذنـةش موناقةشـةمان كـرد، ئةطـةر       
دا هاتووة، بؤي ئةمة نرخي بةرايي بَيت بؤ شوقةكان، كة دروست كرا لةماوةي دوو ساَل، كة لةماددةي دواتر

ــةم        ــة ئ ــرد، ك ــةر ك ــان لةس ــةيةكي زؤرم ــةوَي موناقةش ــةش ل ــة ئيم ــت، بؤي ــاتر بَي ــوقةكة زي ــي ش ــة نرخ هةي
خةمَؤَيندراوي بةراييـة بكرَيـت بةخةمَؤَينـدراوي بنـةر ةتي، بـؤ ئـةوةي جـارَيكي تـر دواي دروسـت كردنةكـة           

 .نرخةكةي نةضَيتة سةرةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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، هـةمووي تةقديرييـة، ئَيسـتا    كـة ندراوي بنةر ةتي نية، لة دونيادا كـاك ئـارام، رةنطـة هـةموو بةرايية    خةمَؤَي
وةكو موناقةشةكةي بودجةمان لَيهات، كاك شَيروان ئةي تؤ ر ات ضية؟ يان تةئيـدي ئـةو ليذنةيـة بكـة، يـان      

 .وجهة نةزةري خؤتان بدة، فةرموو
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد

 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر
ئَيمة وةكو ليذنةي ياسايي بةم شَيوةية مامةَلةمان لةطةَل ئةو ماددةي كردووة، سةبارةت بـةماددةي شةشـةم   

كة دةكاتة ماددةي ثَينجةم، ئةطةر ثَيشنيارةكةمان بةهةند وةربطريَيت، ليذنـة بـةم جـؤرة داي دةر َيذَيتـةوة،      
 ماددةي ثَينجةم،

ي خةمَؤَينـدراو  %80وةكة، دواي ئةوةي داواكـةي ثةسـةند دةكرَيـت، ر َيـذةي لـة      داواكاري كر يين بناياتنانة-1
 .دةدات، لَيرة خةمَؤَيندراو مةبةسس فيعؤيةكةية، بةر اسس دةبَي ئةوة روون بكةينةوة

سـاَل تَيثـةر     80ئةو بر ة قةرزةي كـة دةمَينَيتـةوة، بةقيسـس سـاآلنة يـان مانطانـة دةيـدات بـؤ مـاوةي لـة           -8
 .نةكات

ئةطةر هاووآلتييةكة خانووبةرةكةي ثـَيي كؤتـايي هـاتين قةرزدانةوةكـةي فرؤشـت، دةبـَي هـةمووي ئـةو         -3
قةرزةي كةماوةتةوة بة يةك جَي بيداتةوة، بةر اسس ئةمة ر اي ليذنةي ياسايية سةبارةت بةو ماددةيـة، زؤر  

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةي ئَيوة ضـي ئـةَلَين ئـةو سـَي ليذنةيـةي تـر؟ كـاك شـَيروان         %80كةتان كردووة بة % 10يةعين ئَيوة لة 
ئَيوة مودةكةتان باا نةكردووة، مةبةستم سي رؤذةكةية، ئَيستا خيالفةكة لةسةر ئةوةية، ئةصَؤي ثرؤذةكة 

بَيـت،  % 80ية حكومةتيي كة جوابي داونةتةوة دةَلَيت بـا لـة   %10ئةندامي تةقدمييان كردووة، لة  10كة 
كــة زؤرة، % 80كــةي تةســبيت كــردووة، هــةر ســَي ليذنةكــةي تــريي ئــةَلَين لــة  %80ونيي لــة ليذنــةي قــان
كة زؤر باشة، ضونكة ئةوةي كةم دةرامةتـة  % 10كة ئةكةن كة ئةصَؤي مةشروعةكةية، لة % 10تةئيدي لة 

آلم يـة هـةر سـَي ليذنةكـةش تةئيـديان كـردووة، بـة       % 10لةكوَيي بوو بيدات، ئَيستا ئةصَؤي مةشروعةكة لة 
بَيـت بـا   % 80من ئةمةوَيت ئـةوة خبةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةدايـة كـة لـة         % 80موقتةرةحي تازة لة 

دةسس بَؤند بكات تكاية؟ شةش كةا كةواتة ئةصَؤي مةشروعةكة ئةمَينَيتةوة، فةرموو نازنازخـان نوقتـةي   
 .نيزاميت ضية؟

 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 
 .ةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنوم

من ئةو تةوزحية ئةدةم بؤ مةسةلةي دةنطدانةكة، ئةطةر ئةو نيسبة زيـاترة دابنـَيني بـةر اي مـن حكومـةت،      
دةتوانَيت ذمارةيةكي يةكجار زؤر شوقةي ثَي دروست بكات، بةآلم ئةطةر كةم بوو ذمارةيةكي كةمرت دروست 

 .ئةكات، ضونكة بودجةكةي مةحدوودة، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي ئيمكان نية، ئةطةر هـةيبوو، ئـةوة فـةقري و هـةذار نيـة، مةبـدةئي       %80كة ومتان كةم دةرامةت هةذار، لة 
 .يةكةم نايطرَيتةوة، فةرموو كاك تةلعةت

 :طلعت خضر ايف الداربةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي تةَلةبي تةمؤيك بكـات، بـةآلم لـة    ئَيمة ماددةي سَييةممان ئيؤغا كردةوة، كة دةبواية وةسائيؤي ئيعالم، قبوَل
رؤذمان دانـاوة بـؤ تـةئر ي تةَلـةب، ئـةوة ض شـتَيك دروسـت         85ماددةي شةشةميي ئةصَؤي مةشروعةكة، 

 .ناكات؟ سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ميـة  نا، ئَيمة ئةوةمان البرد، تةحديد كردنةكة وةزارةت دةيكات، ر َينمايية، كاك بةَلَين ئةطـةر نوقتـةي نيزا  
باشـة ئـةطينا دةنطمـان بـؤ داوة،  دةمَينَيتـةوة صـياغةكة، كــاك شـَيروان موشـكيؤة نيـة، ئـةو صـياغةي ئَيــوة            

 .كردووتانة باشة، بيخوَينةرةوة فةرموو
 

 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 :اباد  الرابعة
 .مر ال ياة اب دة  للاناء%( 80) ُاسدد طالب التالك بعد قاول طلاه مالغًا قدةه  -1
 . شرار انة80اسدد طالب التالك ابالغ ابتا   ب مته باقساط رهراة أ  انواة خالل مد  عوتجا ا  -8

 .يف حالة بيع ابواطر للع اة ابالك له قال انتهاء مد  وسداد ال رض فعليه وسداده كاملة -3
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةي نيزاميت هةيةفةرموو كاك حامت نوقت
 :بةر َيز حامت حممد جان حسن

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .لة نوقتةي دووةم تةنها يةك ر ةئيت وةرطرت، ر ةئي دووةمت وةرنةطرت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نطمـان  كاكة ئَيمة دةنطمان نةداوة، بةا نيسبةكةمان وةرطرتووة، خؤ تةواو نةبووة، ماددةكة، ئَيمة بـةا دة 
 .بَيت، صياغةكةي تر ماوة جارَي، بةَلَي دكتؤرة هالة فةرموو% 80بَيت يان لة % 10بؤ نيسبةكة داوة لة 

 :هالة سهيل وادي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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يةك خاَل هةية، لة ر اثؤرتي وةزارةت هاتووة، ئةطةر حاَلةتي وةفات هـةبَيت، ئـةو كةسـةي كـةوةفات ئـةكات،      
 ئَيـرة جَيطايـةتي ئةطـةر بكرَيـت جَيطـاي بكةينـةوة، واتـة كةسـةكة وةفـاتي كـرد، لـةماوةي دانـةوةي             وابزا 

 .قةرزةكة كَي دةيداتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

يف حالة بيع ابواطر للع اة ابالك له قال انتهاء مد  )ثَيي ئةوةي بَيينة سةر ئةو خاَلةي كة هالة خان وتي، 
ئةي ئةطةر فرؤشس بةيةكَيك ئةويي كةم دةرامةت بوو، ئةطةر كةم دةرامةت بَيـت هـةمان    (ضوسداد ال ر

شروتي لةسـةر تـةتبيق ئـةبَيت، واتـة قيسـتةكان ئينتيقـال ئـةكات، بـؤ ئـةو كةسـةي كـة كر يويـةتي، ئةطـةر              
يةتي فرؤشس بؤ تيجارةت و ئةو شـتانة، ئـةوة دةبـَي قةرزةكـة بداتـةوة، يـةعين ئـةو شـوقةي كـة فرؤشـتوو          

ئةطةر بؤ يةكَيك بَيت كة كةم دةرامةت بَيت، ئةقساتةكان ئينتقال ئةكات، بؤ ئةو كةسة كةم دةرامةتةي كـة  
تازة هاتووة، يةعين موشكيؤةيةك بؤ حكومـةت حـةل ئـةكات، بـةآلم ئةطـةر فرؤشـس بـؤ غـةرةزي تيجـارةت          

 .دةبَي هةموو قيستةكان بداتةوة، ئصوَل واية،  ةفةرموو كاك رةشاد
 
 
 

 :ةر َيز رشاد امحد ابراهيمب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة حاَلةتَيكدا ئةطةر ئةو شوقةية فرؤشرا، ئةطةر كر يار نةفسي شروتي هةبوو، دةكـرَي ئـةو قـةرزة تـةدوير     
بكرَيت لةسةري، شةرت نية، موتةبةع بوو، لةبانكي عةقاري ئـاوا بـوو، كـة خانوويـةك ئةفرؤشـرا، سـوليتةي       

ة، ئةطـةر شـروتي تَيدابوايـة كر يارةكـة، قةرزةكـة تـةدوير ئـةكرا لةسـةري بـة ئةقسـات           عةقاري لةسـةر بوايـ  
 .دةيدا، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوة ئةطــةر بَيــت و خــانووي خــؤي بَيــت، بــة ســوليتةي عــةقار، بــةآلم ئةمــة مــاَلي حكومةتــة، خــةَلكي كــةم 
ةزارةت هةية، ئةقساتةكان نقَل بكات، بـؤ ئـةو   دةرامةت شروتي هةية، ئةطةر ئةو شروتة متةوةفر بوو، بؤ و

كةسة تازةي كة شروتي تَيدا هةية، وةكو شةخصي يةكةم كة دراويةتي، كاك فرسةت دةَلَيت، باشة، با خـؤي  
 .شةرحي بكات، فةرموو

 :ت امحد عبداهللبةر َيز فرس
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةكي تيجـاري نيـة، ئَيمـة ئةطـةر واي لـَي بكـةين، ئـةو        ئةو ثرؤذةية بؤ يارمةتي دانـي خةَلكَيكـة، بـؤ قةزيةيـ    
بة سعري كوليتة ثَيـت داوة،  : خةَلكة ئةو خانووانة بيترؤشن، هةموو كةسَيك جتارةتي ثَيوة ئةكات، تؤ يةكةم

ثارةي زةويت لَي نةسةندووة، ئةضَيت بةيةكَيكي ئةدات دوور نية، شروتيشي تَيدا نةبَيت، شروتيشي : دووةم
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ايــةك ئةكةينــةوة بــؤ تيجــارةت، بــةر ةئي مــن هــةدةيف ثرؤذةكــة تَيــك ئــةدةين، ئةطــةر ئَيمــة  تَيــدا بَيــت دةرط
 .مةجالي فرؤش  بدةين، مةفروزة ئةو وةختة بيترؤشرَيت كة هةموو ثارةكاني تةسديد كرد، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

يف  -3) ةعين سـَييةمةكة بـاش هـاتووة،   زؤر ر استةو مةنتقة، لةبةر ئةوة كاميؤةكة باشة، مـةنتقَيكي باشـة، يـ   
 .(حالة بيع ابواطر للع اة ابالك له قال انتهاء مد  وسداد ال رض فعليه وسداده كاملة

 .موقتةرةحةكةي دكتؤرة هالة دةمَينَيت ئةوةي كة دةَلَيت ئةطةر يةكَيك مرد، كاك سةردار فةرموو
 :زؤ هةركيؤبةر َيز سةردار صباح ب

 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن
وةَلآل ثشتطريي لة قسةكاني كاك فرسةت ئةكةم، بةآلم لةيةك شت، ئةتوانني ر َيطا لـة تيجـارةت بـةو شـوقانة     

 .ساَل كر ين و فرؤشتين لةسةر هةبَيت، سوثاا 80بطرين، ئةويي ئةوةية لَيي نةطةر َيني تا 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةيةمان كرد، بـةآلم تـؤ ر َيطـا ئـةدةيت بـةوةي كـة        ئةزاني ضؤنة كاك سةردار، خؤي البةالش باسي ئةو
بةناقانوني كر ين و فرؤشتين ثَيوة بكرَيت، بة قاضـا  بكرَيـت، كـة ئةمـةش كَيشـةي زؤر لـَي دَيتـة ثَيشـةوة،         
ضونكة خةَلك ر اناوةسـتَيت لةسـةر ئـةوة، بؤيـة ئـةو شـةرتةي بـؤ دابنـَيني كـة هـةموو ثارةكـة بـدات، بـةَلَي              

 .موودكتؤرة هالة فةر
 :هالة سهيل وادي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةنسيبةت حاَلةتي وةفات، ئةساسةن كةسةكة كةم دةرامةتة، ئةطةر وةفاتي كرد، منداَلي وردي هةبَيت هـةر  
ثَيي ناكرَيت، كة قةرزةكة بداتةوة، ئةطةر طةورة بن و قوتابيي بـن، هـةر ثَييـان ناكرَيـت، ثَيشـنيار ئةكـةم،       

 .ئيعيتا بكرَيت، لة قيستةكان، سوثااكةوا 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو مةوزوعة بر َيك بري كردنـةوةي ئـةوَيت، بـؤ ئـةو كةسـةي كـةوا وةفـات ئـةكات، مومكينـة كرَيكـار بَيـت،            
منداَلةكانيشي ورد بن، هيض ئيمكانيةتي ئةوةشي نية، قيستةكان بداتةوة، ضؤن موعامةلةي لةطةَل بكرَيـت،  

رَيت بة ض ر َيطايـةك، بـة ض شـتَيك، وةختةكـةش درةنطـة، رةنطـة مَيشكيشـمان ئـيي نـةكات، ئةطـةر           ئيعيتا بك
 .نوقتةي نيزامية فةرموو كاك بارزان

 :قادرعبدالبةر َيز بارزان حممد 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نـادةنَي، مـن    كة سوليتةي عةقار وةردةطريت، تؤماتيكي بةبَي تةئمني لةسةر ذيان ناكرَيت، واتـة سـوليتةكةت  
هــةزار تــةئمينيان لةســةر ذيــان لــَي وةرطرتــووم، ئــةوةش بــؤ حاَلــةتي  180مؤيــؤن،  10خـؤم كردوومــة بــؤ  

 .مردنة، يةعين قانونيةن ناكرَيت، هةتا تةئمني لةسةر ذيان نةبَيت، ئةبَي كةفيؤيشت هةبَيت، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

م وايـة بـادواي خبـةين و بريَيكـيي لـةوة بكةينـةوة، كـَي لةطـةَل         ئةوة سوليتةي عةقار نيـة، فـةرقي زؤرة، ثـيَ   
 11ئةوةداية كةوا دوا خبرَيت؟ باشة كَيي لةطةَلدا نية؟ بةزؤرينـةي دةنـ  وةرطـريا، باشـة سـبةييَن سـةعات       

 .دانيش  دةبَيت، خوا حافيز
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

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

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

 2002\6 \2رَيكةوتي  سَي شةممة

 ردنخولي دووةمي هةَلبذا
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 ( 83)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/6/2002 رَيكةوتي شةممةسَي 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي    3/6/8004رَيكــةوتي  شــةممةســَي  رؤذي ثــَيي نيــوةر ؤي ي (11)كاتــذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , ومـةن و بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجن   كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (83)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)ذمـارة  لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي    ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 دا 3/6/8004ي ثَيي نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكـةوتي  (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (83)
 :بةم شَيوةية بَيت

ةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دابني كردني خانووي نيشتةجَي بةردةوام بوون لةس -1
بوون بؤ دانيشتواني هةرَيمي كوردستاني عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة 

 .ثَيشكةش كراوة
ي ساَلي (46)رة خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذما -8

 .ي هةموار كراو، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1969
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 8006ي ساَلي (86)خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة  -3
 .ومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةياساي باجي دةرامةت، كة لة اليةن ئةجن

 :ةجنومةنبةر َيز سةرؤكي ئ
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :بةناوي طةلي كوردستان دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار
ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 80)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 

بر ياريدا بةرنامةي  ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن1998
ي ثَيي نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة (11)ي خولي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري (83)كاري دانيشتين ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت3/6/8004رَيكةوتي 
بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دابني كردني خانووي نيشتةجَي  -1

هةرَيمي كوردستاني عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة بوون بؤ دانيشتواني 
 .ثَيشكةش كراوة

ي ساَلي (46)خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة  -8
 .ي هةموار كراو، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1969

 8006ي ساَلي (86)نةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة خست -3
 .ياساي باجي دةرامةت، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

سةرةتا بةخَيرهاتين بةر َيز جةنابي وةزيرو كاك سةالم و كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان 
داواي لَيبوردنيي لة ئةوان و لة ئَيوةش دةكةم كة دواكةوتني بةهؤي ئةوةي كة سةرقاَلي بةشداري دةكةم، 

ئاهةنطَيك بووين لةطةَل ذمارةيةك لة ئةنداماني ثةرلةمان، يادي ماتةميين بوو، نؤزدة ساَلةي كؤضي دوايي 
نةي ياسايي و ليذنةي ئيمام خومَيين بوو، بؤية دواكةوتني، داواي لَيبوردن دةكةين، داوا لة ليذ

ئاوةدانكردنةوةو ليذنةي دارايي و ئابووري و ليذنةي رؤشنبريي ئةوانةي دوَييَن بةشدار بوون بَين لة 
شوَيين خؤيان دابنيشن، تكاية فةرموون، ثَيي ئةوةي دةست بة بةرنامةكةمان بكةين و خاَلي يةكةم باا 

يشتووة، كة دوَييَن شةو كؤضي دوايي كردووة، مان ثَي طة(فؤاداحسان )بكةين، خةبةري وةفاتي دكتؤر 
ئةمر ؤ بةخاك سثَيردراوة، سةرةتا تازةيةي خؤمان ئاراستةي ثرسةي ئةو برا بةر َيزة دةكةين، برايةكاني و 
هاوسةري و كةسوكاري، دكتؤر ئيحسان كةسايةتيةكي ناسراو بوو و رؤشنبريَيكي طةورة بوو، تةمةني درَيذي 

و خزمةتي بزووتنةوةي كوردستاني خؤي و بنةماَلة بةر َيزو تَيكؤشةرةكةي، لة  لة خزمةتي زماني كوردي
خوا دةثارَيينةوة جَيطاي بةهةشت بَيت و خوا سةبووري كةسوكاري بداتن، تةمةني درَيذي بؤ دكتؤر كةمال 

ان فوئاد كة سةرؤكي ثَيشووي ثةرلةمان بووةو دكتؤر جةمال فوئاد وةزير بووة، هةردووكيان لة تةمةند
خوا سةالمةتيان بكات، تةندروستيان باش بَيت، هةر بؤيةش كاك عيماد ئةمحةد وةزيري ئاوةدانكردنةوة 
نةيتوانيوة ئةمر ؤكة بَيت، ضونكة لةو مةراسيمة بةشدارة، بؤية ئةو عوزرةشي قةبولة، دوَينَيي عوزرةكةي 
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م ئريتيبامت بةو دانيشتنةو ئريتيبامت تازة طةيشت بوو، ئةو عوزرةشي قةبولة، منيي دةبواية لةوَي مب، بةاَل
بةو بةيانية نةمتواني بيم و بةشدار مب لة بة خاك سثاردني تةرمةكةي، دَيينة سةر بةرنامةي خؤمان، 

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي دابني كردني خانووي / خاَلي يةكةم
ردستاني عَيراق، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني نيشتةجَي بوون بؤ دانيشتواني هةرَيمي كو

ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، دوَييَن لة ماددةي شةش بوو، كة بوو ماددةي ضوار راوةستاين، ئةوةمان يةكال 
كردةوة، كة ليذنةي ياسايي داواي كرد بوو سةرةتاي ئةو ثارةيةي كة دةدرَيت لة اليةن ئةو كةسةي كة 

يةكة بَيت و تةسبيت كرا، ئةوة تةواو بوو، خاَلَيك %10بَي ، دةن  درا كة لة % 80كاتن لة داواي خانوو دة
مابوو لةوةدا كة لة وةختَيكدا ئةطةر هاوواَلتيةكة ئةو عةقارةي فرؤشت موقتةرةحي ئةوةية كة دةَلَيت 

وة ثَيي كة ئةطةر هةموو ثارةكة بدات، ئينجا مايف ئةوةي هةبَي  بييترؤشَي ، مةوزوعَيكي تريي هاتبو
وةفاتي كرد، منداَلةكاني و هاوسةري بَي دةرامةت بوون، ضي بكرَي  لةو حاَلةتةدا نةيانتواني قستةكان 
بدةن، وابزا  هةندَيك برادةر ثَيشنياريان كرد كة ببةخشرَينرَين، ئةوة حةقي خؤيةتي بةر اسس، خؤي 

ةتن، ئةوةي كة هةذارو كةم دةرامةتة ئةو قستةي ئَيمة ئةو ياسايةمان بؤ ئةوانةي هةذارن و كةم دةرام
لةسةريةتي بة هةزار حاَل تواني بيداتةوة، ئةطةر خؤشي وةفاتي كرد كةسَيكي واي نةبوو ئيي بكاتن، 
فةرمانبةر بَيت هاوسةرةكةي، يان منداَلةكاني حةقي ئةوةي هةية وةكو ئةنداماني ثةرلةمان دوَييَن 

فوو بكرَي  لةو ثارةيةي كة ماوة لةسةريان، من داوا دةكةم جةنابي ئاماذةيان ثَي كرد وةرةسةكةي عة
وةزير ثشتطريميان بَيت لةوةي قسة بكاتن ثشتطريميان بكات لةو مةسةلةية، ئةطةر قسةيةكت هةبَيت 

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةوة دةكةم كة فرؤش  و كر ين لةسةر ئةم خانووانة نةبَيت، ضونكة هةدةيف ئَيمة بؤ ئةوةية  من ثشتطريي

ئةوانةي كة كةم دةرامةتن يارمةتيان بدةين و ثشتطرييان لَي بكةين، زةوييةكة بة بةالش دةدرَيت، ض بة 
ئةطةر رَيطا لةوة كوليتةيةكي كةمرت دروست دةكرَيت، بة تةئكيد سعري ئةو خانووانة بةرز دةبَيتةوة، 

نةطرين بة ياسا ئةوة فرؤش  و كر يين زؤر لةسةر خانووةكان دةكرَيت، بةنيسبةت ئةوةي لة دواي وةفاتي، 
من ثشتطريي ئةو رةئيةش دةكةم كة ليذنةي شارةواني دايةتي، تةئمني لةسةر حةيات، بة قةناعةتي من 

َي تةئمني لةسةر حةياتيان بؤ بكات، يةعين ئةطةر مةسرةيف عةقاري بَيت هةموو ئةوانةي قةرزيان دةدات
قستيان لَي وةردةطرَيت، يان فةرمانبةرة، يان هاوواَلتية، لةو حاَلةتة ئةطةر تةئمني لةسةر حةياتيان بؤ 
بكات، كة وةفاتيان كرد ئةو كاتة كؤمثانياي تةئمني مةجبورة هةموو ثارةكة بؤ مةسرة  عةقار تةسديد 

 .بكاتةوة، زؤر سوثاا
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

 .فةرموو كاك بارزان
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 :بةر َيز بارزان حممد قادر

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة ماددةي نؤدا باسي دةكات، ماددةي نؤ وةاَلمي ئةو ثرسيارةي تؤ دةداتةوة، دةَلَي دةبَيت رةهن بَيت و 

نادةنَي، كة مرديي  تةئمينيي بَيت، ضونكة كابرا كة زيندووة، ئةطةر تةئمني نةبَيت عةقارةيةكةي
 .تةئمينةكة جَي بةجَي دةكرَيت، ئةطةر ضاوَيكي ثَيدا خبشَيين

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك بارزان ئةوة تةئمني نيية، ئةوة رةهين تةئمينية، فةرقي هةية، ئةوةي جةنابي وةزير طوتي، يةعين 
دةَلَيت خانووةكة رةهن بكرَيت بؤ  خاوةنةكةي تةئمني بكرَيت لةسةر ذيان، ئةوةي لة ماددةي نؤ هاتووة

دابني كردني ئةو ثارةيةي كة دةدرَيت لة جياتي، فةرقي هةية، ئةوةي راثؤرتي ليذنةي ياسايي خاَلي يةكةم 
يةكة مايةوة، خاَلي دووةم تةواو بوو كةا ئيعتريازي لةسةر نةطرت و بة بيست ساَل %10تةواو بوو 

عةقارة كة لة اليةن هينةوة فرؤشرا دةبَيت ثارةكةي هةموو بدرَيت،  دةدرَيت، خاَلي سَييةم لة كاتَيكدا ئةو
رةئيةك هةية دةَلَي قابيؤي فرؤش  نةبَي ، بؤ ئةوةي مةسةلةي تيجارةت نةيةتة طؤر َي، ئةوة هاتووة بؤ 
 دابني كردني ذياني و سةكةنيةتي، كة فرؤشس بؤ كوَي دةر واتن، رةئيةكي هةية دةَلَي بيَيتة سةر خاوةني

تازة، جةنابي وةزيريي ثشتطريي لةوة دةكات كة نةفرؤشَيت، دوَينَيي قسةي لةسةر كرا، رةئي ضةند 
برادةرَيك ئةوة بوو كة قابيؤي فرؤش  نةبَي  تا بيست ساَلةكةش تةواو دةكاتن، بؤ ئةوةي لَيمان تَيك 

سَي لة ماددةي ضوارةم نةضَي  ورد بني و موختةسةريشي بكةين، تكاية دووبارةشي مةكةنةوة فةقةرةي 
يف حالة بيع ابواطر للع اة ابالك له قال انتهاء مد  وسداد ال رض فعليه )كة ثَيشرت شةشةم بوو، دةَلَيت 

، ئةوة لَيرة موقتةرةحي ليذنةي ياسايية، دوو رةئي تريي هةية، يةكيان دةَلَيت قةرزةكة (وسداده كاملة
َيت هةر قابيؤي فرؤش  نةبَي ، بة تةحديدي سَي، ضوار كةا بيَيتة سةر خاوةني تازة، يةكَيكيشيان دةَل

قسةي بكاتن، ضونكة دوَييَن زؤر قسةتان كردووة، يةكةم جار رةئي ليذنةكان بزانني ضية لةسةر ئةو 
 .مةوزوعة، كاك رةشاد فةرموو

 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةئمني لةسةر ذيان بوو، هةر قةردَيكي حكومةت دةبَيت تةئمني / د، يةكئَيمة دوو نوقتة هةبوو باتان كر

بكرَيت، لةبةر ئةوةي سبةييَن خوا نةكات ئةو كابراية سوليتةي وةرطرتووة وةفاتي كرد، حكومةت مادام 
 .رةهنة دةرةجة ئوال بينايةكةي دةفرؤشَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مينة نوقتةيةكي تر تازة هاتة ثَيشةوة، من ئةو خاَلةي دةَلَيم كة لة كاك رةشاد لَيمان هني مةكةن، ئةو تةئ
ليذنةي ياسايي هاتووة دةَلَي هاوواَلتيةكة كة خاوةن عةقارة ماوةي ماوة حةقي فرؤشتين هةبَيت، يان نا، 
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 ليذنةي ياسايي دةَلَيت حةقي فرؤشتين هةبَيت، بةاَلم هةموو قةرزةكةي بداتةوة تةنيا لةسةر ئةوة رةئي
 .بدةن

 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةاليةني كةمةوة لة دة ساَل نةفرؤشَيت، لةبةر ئةوةي تيجارةتي ثَي / تةنيا دوو موقتةرةمحان نية، يةك

نةكرَيت، واتا تا دة ساَل نةفرؤشرَيت، ثاش ئةوةي كة دةفرؤشَيت، ئةطةر فرؤشس دةبَيت دةفعة واحيدة 
 .بداتثارةكةي 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار فةرموو
 :امني طاهر بةر َيز زرار

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيمة وةكو ليذنةي ئاوةدانكردنةوة ئةوةي نووسيوومانة وةكو ليذنةي ياسا بر طةيةك زياد بكرَيت و 

بر ي ثارةي هةموو قستةكاني  هاوواَلتي دةتوانَيت خانوو يان شوقةكةي بيترؤشَيت دواي ئةوةي)بنووسرَيت 
 (.بة يةكةوة دابَيت و هيض قةرزَيكي لةسةر نةما بَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيستا تؤ ثشتطريي لة رةئيةكةي ليذنةي ياسايي دةكةيت، كاك ئيحسان فةرموو
 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاوةني ئةو يةكة نيشتةجَييانة كة لةم ثرؤذةدا هاتووة بؤي )ووري دةَلَيني ئَيمة وةكو ليذنةي دارايي و ئاب
نيية بييترؤشَيت، تا هةموو قةرزةكاني تةصيتية نةكات، جطة لةوة لة حاَلةتَيك هةية مةسةلةن حوجةتي 
قانوني هةية، لةوانةية كابرايةك خانوويةك بة دةستة لة هةولَير نةقؤي دهؤك بووة، ئةو كاتة شتَيكي 

 .وايةو بييترؤشَيت، مةرجة ثارةكةي بيدات، سوثاارة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كة ئةوة ناكرَيت لة قانون حوجةت، كاك عةوني فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
دانَيني  ئَيمة ئةو موقتةرةحةمان تةسبيت كرد، لةبةر ئةوةي بَؤَيني و نةَلَيني ئةطةر ماددةيةكيي

نةفرؤشَيت، هةر دةفرؤشرَيت، واتا تةشجيعي موخالةفات دةكةين، بؤ ئةو تةشجيعة بكةين، لَيرة بة 
نةصَيكي قانوني ئيال ئةطةر ثارةكة بة كامؤي تةسديد كرا، ئةو وةخس حةقي فرؤشتين هةبَيت، زؤر 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)قادر عبداهللبةر َيز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من وا بة ثَيويسس دةزا ، ضونكة لةوانةية يةكَيك ئةو خانووة ئةو شروتةي هةبَيت، بةاَلم لة 
مةرحةلةيةك نةتوانَيت قةرزةكة بداتةوة، ئينجا عةقاري دةيبات، بؤية تةرةيف تازة كة دةيةوَيت ئةو 

 :ويستةخانووة بكر َيت، ثَي
تةحةمولي  هةموو مةسئوولياتي بكاتن ئةوةي لة بيدايةت، لة شةخصي يةكةم كة كر يةتي، ئةو  -1

 .تةحةمولي ئةو مةسئووليةتة بكات
شةخصي كر يار هةموو شروتي تيا بَيت، عةقاري لة يةكةم جار كة حكومةت لة يةكةم جار بة شةخصي  -8

مة مةنعي بكةين و حةقي نةبَيت بييترؤشَيت، لةوانةية يةكةمي داوة، بةو دوو حاَلةتة، بةا ئةطةر ئَي
ئينسانَيك لة مةرحةلةيةك ناتوانَي  قستةكةي بداتن، ئةوجا زةرةر دةكاتن، ئينجا حكومةت بة سعرَيكي 
موناسيب دةييترؤشَيت، بؤ ئةوةي قةرزةكةي وةربطرَيتةوة، خؤ نايكاتة موَلكي خؤي، ئةمة لة زؤر شوَيين 

كان يةكَيك لة دةرةوة بيةوَيت خانوويةك بكر َيت، بانك ثارةي ثَي دةداتن و زةريبةي لَي دنيادا هةية، بانكة
دةسةنَيت، مانطانة قستةكةي خؤي دةدات، ئةطةر نةتوانَيت قستةكةي بدات خانووةكةي دةفرؤشَيت، 

ئةطةر  ئةوةندة ثارةي خؤي كة لةسةر خاوةن موَلكةكةية وةردةطرَيت، ئينجا ئةوة زةرةر دةكات، بةاَلم
شةخصَيكي تر هةبَيت تةحةمول بكات بيكر َيت، ئةو خةسارةتة بداتن و ئةو شروتةي تيا هةبَيت، زؤر 

 .تةبيعييةو قانونيية ثَيي بدرَي ، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
يذنةي ياسايي دةكةم بةوةي كةوا بييترؤشَيت ضي قةرزي لةسةر ماوة دةفعي بكات، من تةئيدي رةئيةكةي ل

بؤضي؟ ئَيمة هةر لة مةشروعةكة لة ماددةي نؤ باتان كردووة، كة ئةو شوقةية بة موَلكَيكي سر ، بة 
بَيت قةرزي رةهنةكة تةسجيل دةكرَيت بةناوي ئةو كةسةي كة دةدرَيت، كة ( مث ل)حةقي رةهن يةعين 

 فيهان بة موَلكي سر  تةسجيل دةكرَيت، يةعين صاحَيبةكةي هةمووو حةقَيكي بةسةردا هةية بيما طومت
فرؤشتين، بةاَلم بة موسةقةل بة حةقي قةرزةوة، ئَيمة ئةطةر بَيتو حاَلةتَيكي تر رةضاو بكةين شوقةيةك 

بؤ دَييةكي تر، لة قةزايةك بؤ دراوةتة فةرمانبةرَيك، ئةم فةرمانبةرة لة شارَيك بؤ شارَيكي تر، لة دَييةك 
قةزايةكي تر نةقل دةبَيت، ئةو شوقةية ض سوودي هةية ئةو لة سؤَيماني بَيت نةقل بوو بَيت بؤ دهؤك 
مةسةلةن، يان خاوةنةكةي مرد وةرةسةكةي دةيانةوَيت لَيك جيا ببنةوة، نايةنةوَيت هةموويان لة يةك 

لةم قانونة سوودمةند بن، تؤ هةموو دةرطايةكاني لَي داخبةيت  خانوودا نَينن، ئَيمة دةمانةوَيت ئةم خةَلكة
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هةتا هةتاية سوودي لَي وةرنةطرتووة، لةبةر ئةوة من تةئيدي رةئيةكةي ليذنةي ياسايي دةكةم، زؤر 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةكاتن، دةَلَيت موقتةرةحَيك هاتووة لة اليةن ليذنةي ياساييةوة دةوَلةمةندي موقتةرةحةكةي خؤيان 
يف حالة بيع ابواطر )سَييةم بةو شَيوةية دةبَي  بةثَيي موقتةرةحي تازةيان بة عةرةبيةكةي دةخوَينمةوة 

للع اة ابالك له قال انتهاء مد  وسداد ال رض فعليه وسداده كاملة اذا كاب ابشرتي اتوفر فيه الشر ط 
باشة، يةكةم جار رةئي ليذنةكان وةربطرين، كاك رةشاد  ئةوة( الواةد  يف ه ا ال انوب  مبواف ة الوااة 

 .فةرموو
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

روون كردنةوةيةك لةسةر ئةو مةوزوعة، ئةو بينايةي كة دةكرَيت بؤ خةَلكَيكي موستةحةق، ثارةي عاردي 
كةوَيتة بابي تيجارةت كر ين و فرؤش ، ماناي واية لَي وةرناطريَيت، لة فةوائيد تةسهيالتي بؤ كرا، ئةوة ب

غةرةزي فةلسةيف قانونةكة تةحقيق نةبوو، لةبةر ئةوة من دووبارةي دةكةمةوةو تةئكيد دةكةمةوة لةسةر 
ئةوةي ئةو بيناية دة ساَل نةفرؤشرَيت، بؤية خةَلكي حةقيقةت ئةوةي ئيستييتادةي لَي دةكات ئيستييتادةي 

 .لَي بكات، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عوتان فةرموو
 (:باني ماراني)عبداهلل قادر  ثااببةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديارة مةبةست لة دروست كردني ئةم شوقانة بؤ دةعمي خةَلكي هةذارو خةَلكي فةقرية، ثَيويست ناكات 

ة كاتَيكدا ئةو كةسةي كة شوقةكة دةكر َيت كؤت و بةند لةسةر موعامةلة كردني ئةو شوقانة دابنَينن، ل
فيعؤةن ئةو قةرزةي دابَيتةوة حكومةت، كةواتة ئةوةي ليذنةي ياسايي دايةتي ئَيمة ثشتطريي لَي دةكةين، 
ئةوة بؤ ئةوةية خةَلكي فةقري ئيستييتادةي لَي بكات، موعامةلةو كر ين و فرؤش  جووالنَيك ثةيدا دةكات، 

ةكةش ئيستييتادةي لَي دةكات، بؤية ئةو كؤت و بةندانة لةسةر موعامةلة كردني هةم لة بازار ، هةم فةقري
 .شوقةكان بة رةئي من لة بةرذةوةندي خةَلكي فةقري نيية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دكتؤر نوري فةرموو

 :نوري مجيل تاَلةباني. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ك رةشاد دةكةم، ضونكة جاري وا هةية خَيزانَيك دة ساَل ثَيكةوة دةذين، ثاش من ثشتطريي لة بؤضووني كا
ئةوة منداَليان طةورة دةبَيت، لةو شوقةية جَيطةيان نابَيتةوة، ئةطةر ئةوان بتوانن ثارةي ئةو شوقةية 

رة هةمووي بدةن مايف خؤيانة كةوا بييترؤشن، بؤ ئةوةي بينة خانوويةكي طةورةتر، جطة لةوةش ئَيمة لَي
قانوني لة حاَلةتي مردني خاوةن شوقةكةية، قانوني ئيزالةي شيوع هةية، يةكَيك لة نةوةكاني ئةو كةسة 
دةتوانَيت ئةو شوقةية خباتة ئيزالةي شيوعةوة، ئةو كاتة ئيحتيمالة خةَلكي تر بَيت بيكر َيت، يةعين 

جَيك ثاش ئةو دة ساَلة بتوانَيت هةموو رَيطةي فرؤشتين ئةوة زؤرة، با ئَيمة سةرةتا دة ساَل دابنَيني بةمةر
ثارةكة دةفا بكات، بؤ ئةوةي ثاشان ئةطةر ويستان بينة ناو ماَلَيكي ترةوة، يان بة ئيزالةي شيوعةوة، 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

حي كةواتة ئَيستا دوو موقتةرةح هةية، موقتةرةحَيك تازةية لةاليةن ليذنةي شارةوانييةوة بوو، موقتةرة
ليذنةي ياسايي ثَيشرتةو تةعديؤيشي كرد، بؤتا  خوَيندةوة بة تةعديؤةكةشةوة، موقتةرةحَيكي تر هةية 
كة ليذنةي ياسايي تةرحي كردووةو يةك، دوو برادةريي ثشتطرييان لَي كرد، ئةويي ئةوةية دةَلَيت 

َيثةر َيت ئينجا حةقي هةبَيت نَينَيت وةكو خؤي بةاَلم بطوترَي  ثاش دة ساَل، يةعين دة ساَل بةسةري ت
بييترؤشَيت، كة فرؤشتيشي بةقيةي ثارةكةي بداتةوة، ئةو شةرحانةي كة كرديان دكتؤر كةمال و كاك 
عوتان و دكتؤر نوري كة كرديان دةيطرَيتةوة، لة اليةكةوة مومكينة ئيمكان هةية فةرمانبةرة ضؤتة 

م ثارةكةي بدات، هةميي ئةوة بكاتن، دوايَي ئةو شارَيكي تر، ياخود وةزعي باشرت بووة، دةتوانَي  هة
بؤضوونةي ليذنةي ياسايي بة موقتةرةحةكةشيةوة زؤر ضاكة، بةاَلم راستيةكةي بر َيك جَي بةجَي 
كردنةكةي زةمحةتة، ضونكة دةبَيت بيَيتة وةزارةت و جارَيكي تر شروتةكاني بزانني ضؤن تةسبيت 

وة لةطةَل ئةوةي مافَيكي دةدةيَس، ئةوةندة قورسايي مةخة دةبَيت، تؤزَيك تةعقيد دةبَيت، كةضي ئة
سةري، حةقَيكت داوةتَي، خانوويةكت داوةتَي عاردةكةي بةالشةو بة ثارةيةكي كةمة، بةاَلم واشي ئةسري 
مةكة، ئةسريي ئةو خانووة بَي  نةتوانَيت هيض بكات، من شةخصيةن ثَيمواية ئةو موقتةرةحةي ليذنةي 

يية، دة ساَلي بةسةردا ضوو بَيت، ثاش دة ساَل ذيان دةطؤر َي ، منداَلةكان ذيانيان شارةواني ناوةند
دةطؤر َي ، بةتايبةتي ئةو كةسةي كة دةيكر َيت، من ثَيمواية ئةويي هةذارة، ضونكة ئةو خانووة هةر بؤ 

صرة، هةذار دروست كراوة، بؤ كةم دةرامةت دروست كراوة، قةصر نيية، مومكينة شوقةيةكة، نة ق
نةشتَيكة، ئةو كةسةي كة دةيكر َي  حةمتةن ئةو كةسةية ئيمكانيةتي كةمة، بؤية ئةو رَيطايةي 

 .هةَلبذاردووة، فةرموو كاك كةريم
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ابل ية خاصة ) ي فةقةرة يةك دةَلَي83رةئي ليذنةي شارةواني ثَييةوانةي دةقَيكي دةستووريية، ماددةي 
كةواتة ئةطةر ئةو قةيدانةي بؤ دابنَييت، بةر اسس ( مصونة  حي  للاالك اعنتفا  بها  ااتغالهلا للتصرف بها

 .هةر غةرز لةو ياساية ئينتييتاع دةبَي 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةسةرة، كة قةرزي كاك كةريم لةوةدا سةهووي، ضونكة ئةو ماددة دةستووريية، ئةو موَلكة خاصة قةرزي ل
 .لةسةر بوو، موَلك نةبؤتة خا،، قةرزارة، با كاك سةردار وةاَلم بداتةوة لة ثَيشيس فةرموو

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ك ابل ية اخلاصة مصونة  حي  للاال/ا ًع)دةَلَي ( 83)هةر ئةو ماددةيةي كة كاك كةريم باا دةكات ماددةي 
 (.اعنتفا  بها  ااتغالهلا  التصرف بها يف حد د ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاا، عةيين ئةو قسةي من دةطرَيتةوة، بةاَلم تؤ قانونيةن وةاَلمت دايةوة، ئَيستا موقتةرةحي شارةواني 
 .هةية تازةترة، فةرموو كاك سةعد

 
 
 

 :ؤ كاروباري ثةرلةمانوةزيري هةرَيم ب/ بةر َيز سعد خالد حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة بر واي من لة بةيين ئةو موقتةرةحةش ئةوةي كة جةنابت باست كرد هي ليذنةي شارةواني، طرن  
ئةوةية يةك شت زؤر طرنطة لةوة، بةر اسس ئةو يةكة نيشتةجَي بوونانة مةفروزة وةكو الي تر تةماشا 

ئازادة، ئةطةر قةرزي بانكي داوا بكات و بتوانَيت بكات، ئةوة بزةبت نةكرَيت، وةكو ئةوروثا كة خةَلك 
ئةوةي مام رةشاد طوتي فةلسةفةي ئةو قانونة لةوةية تؤ كَيشةي نيشتةجَي بوون بؤ ضينَيك وةكو طؤتةني 

 .ضارةسةر دةكةيت كة خةَلكَيكي زؤر كةم دةرامةتة
وا تةسةور نةكات، حكومةت لة يةك تةوقيت  ئةو ثرؤذةية، ثرؤذةيةكي سترياتيجيية، يةعين خةَلك/ دوو

لة ماوةي ساَلَيك دةتوانَيت دةيان هةزار يةكةي نيشتةجَي بوون بكات و تةئسري نةكاتة سةري، فيعؤةن 
بازرطاني ثَي بكرَيت، بةر اسس خةَلكي كةم دةرامةت ناتوانَيت، بؤية دةكرَيت شتَيكي تريي بكرَيت لة 

ردنةوة دةَلَيت ضةند مةرجَيكي تر كة رَيطر بَيت لة بازرطاني كردن بةم راثؤرتةكةي وةزارةتي ئاوةدان ك
شوقانة، يةعين حكومةتيي ثَيي واية هةندَيك شروت دابنَيت، بؤ ئةوةي رَيطر بَيت لة تيجارةت كردن 
بةوة، بؤية دةكرَيت بة فةقةرةيةك بَيت، اليةني ثةيوةنديدار دةكرَيت كؤمةَلَيك مةرج دابنَيت، بؤ ئةوةي 

 .رَيطري بكاتن لة بازرطاني كردن بةو شوقانة، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من  وونةيةكتان بؤ بَينمةوة، وةخس خؤي ئةوانةي بة تةمةنن بة برييان دَيت مةشروعَيكي خانووةكاني 
َي يا بووئيسكان لَيرة هةبوو، حكومةت كردي بة ثارةيةكي كةم، ثاش دة ساَل زؤر لةوانةي خانووةكانيان در

وةزعي ذيانيان طؤر ا، وةزعي ئيقتيصاديان طؤر ا، ضوون خانوويةكي تريان كر ي، ئةوةي ئةو خانووانةي 
ئيسكانيان كر ي، ئَيستاش بر ؤ تةماشايان بكة خةَلكي هةذارو فةقرين، كةواتة وةكو ئةو قسةيةي عةرزم 

دةفةي تؤ، ئةو قانونةي تؤ لةوَيشدا كردن هةر خةَلكي هةذارةكة دةضَيت دةيكر َيت، ماناي واية ئةو هة
تةحقيق دةبَيت، بؤية ئةو دة ساَلة زؤر لة جَيي خؤيةتي، تةوازونَيكي هني دةكاتن، تؤ ئةو دةسةاَلتةت دانا 
زؤر مةعقولة، تؤ لةاليةكةوة دةَلَيي شوقةكان بة بيست ساَل قستةكان بداتةوة، باشة بَؤَيي بؤ حكومةت دة 

بؤ هاوكاري ئةو كابراية طوتت بيست ساَل، باشة كة وةزعي باش بوو حةقي نيية  ساَليي دةبَيت، بةاَلم تؤ
بيَيت بَؤَي من هةموو قستةكان ثَيكةوة بدةم، حةقي خؤيةتي، بةاَلم تؤ لَيرة قيودي بؤ دادةنَيي دةَلَيي دة 

ن هةموو ساَلي بةسةر تَيثةرَي ، ئةطةرنا لة دنيادا هني نيية، سبةييَن دةضَيت دةَلَيت حكومةت م
قةرزةكانت دةدةمَي، كة قةرزةكانيدا بووة موَلكي سر  وةكو كاك كةريم طوتي حةقي خؤيةتي، بةاَلم تؤ 
ئةو دة ساَلةت لَيرة دانا زؤر لة جَيي خؤيةتي ديقةتي تَيداية، هةدةفةكة دة ثَيكي و، دَلنياشم ئةو كةسةي 

وونةي هيني، ئةو موقتةرةحةي ليذنةي كة دةيكر َيت ئةويي هةذارةو ئةو قانونة دةيطرَيتةوة لةو  
شارةواني كة ثشتطريي لَي كرا لة اليةن ئةندامان، كة بؤي هةبَيت بييترؤشَيت دواي دة ساَلي بةسةردا ضوو 
بَيت و هةموو ثارةكةش بداتةوة، باشة حكومةتيي ثشتطريي لةوة دةكات، دة ةمة دةنطدانةوة، جةنابي 

لة ماددةي ضوار كة دةَلَيت لة كاتَيكدا ئةطةر هاوواَلتيةكة ئةو  وةزيريي ثشتطريي كرد، خاَلي سَييةم
شوقةية، يان ئةو خانووةي فرؤشت كة ثَيي دراوة ثَيي ئةوةي مودةي قةرزةكاني تةواو بكات لة 
موقتةرةحةكة نووسراوة، ثَيويستة هةموو قةرزةكان بداتةوة، ئَيستا دةَلَيت بة شةرتَيك دة ساَليشي بةسةردا 

دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نية دةسس  ضوو بَيت،
بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، كاكة كاك كةريم شك دةكات كة ثشتطريي ليذنةي 

كاك عوتان و دكتؤر شارةواني كردووة كة حكومةتيي ثشتطريي كردووة، داواي لَيبوردن دةكةم وةكو طومت 
نوري و كاك دكتؤر كةماليي ثشتطرييان لَي كرد، خؤشم ثشتطرييم لَي كرد، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية 

 88بة  89دةن ، كةواتة  89دةن ، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟  88دةسس بةرز بكاتةوة؟ 
لة ثَيشمة   ي تر كة تازة هاتؤتة ثَيشةوة، كاك بةَلَيندةن ، بة زؤرينةي دةن  وةرطريا، دةمَينَيتةوة خاَلَيك

نامةيةكي نووسيووة سةبارةت بةو خاَلةي ئةطةر مرد، تةمةنيان درَيذ بَيت ئينشائةَلاَل نامرن، تَيبيين خؤي 
 .داوة ئَيستا دة وَينمةوة، فةرموو كاك رةشاد

 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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مودةي تةسديدي ئةقسات بةيين بيست ساَل و بيست و ساَل باتان نةكرد، ئةطةر بيست ساَل  بةنيسبةت
 .بَيت تةعتيؤي قانونةكة دةكات، بيست ساَلةكة كةمة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، (خالل مدة ال تتجاوز عن عشرين سنة)خاَلي دووةم كة دةَلَيت لة خياللي ئةقساتي شةهري، يان سةنةوي 
 .كاك رةشادفةرموو 

 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةزار دةمَينَيت ( 85)ئةطةر بيست و ثَينج ساَل بَيت ثةجنا هةزار دؤالري درا بَي ، ثَينج هةزاري داوة 
دؤالر فائيدةيةتي، باشة ( 900)دؤالر دةكات ساَلَي، ساَلي يةكةم ( 1400)ساَلي بكةيت ( 85)دابةشي 

دؤالر، لة بةندَيكي تر دةَلَيت لة ( 150)دؤالر سااَلنةيةتي دةكاتة مانطَي ( 1400)يدةي بانك نةما فائ
دؤالر كةمرت بَيت ئةو شوقةية بة بةري ناكةوَيت، لةبةر ( 600)ي رات  زياتر نةبَيت، واتا ئةطةر 85%

( 85)دةمَينَيت % 10ري دةدات هةزار دؤالر بَيت، ثَينج هةزا( 50)ئةوةي ثَيم خؤشة ثَيدا بينةوة، ئةطةر 
دؤالر دةكاتة ( 150)ي بكة مانطَي (18)دؤالر دابةشي ( 1400)ساَل بكة دةكاتة ( 85)هةزار دؤالر دابةشي 

دؤالر ( 600)دؤالر بَيت، ئينجا دةتوانَيت ئيشترياك بكاتن، لة ( 600)روبعي، ماناي دةبَيت رات  ئةو 
 .و شوقانة، زؤر سوثااكةمرت بَيت ناتوانَيت ئيشترياك بكات لة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .موقتةرةحي خؤتان ضية كاك رةشاد
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ساَلةكة كةمة، زؤر نيية، لَيرة لة ليذنةي ياسايي كراوةتة بيست ساَل زؤر زؤر كةمة، ناتوانَيت ئةو ثارةيةي 
 .دؤالر دةكاتن ساَلَي( 8850)بدات، بيست ساَل بَيت 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ساَلي طوتووة، ( 85)باشة خؤي موالحةزةكةي ليذنةي شارةواني بةجَيية، ضونكة ئةسَؤي مةشروعةكة 
ساَلةكة ثشتطريي لَي بكرَي ، ضونكة بؤ خةَلكي هةذارة، ليذنةي ياسايي ( 85)ساَل، ( 30)ئةطةر نةكرَيتة 

 .حابي رةئيةكةتان بكةنمن ثَيمواية ئةطةر ئينس
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

( 85)مانة بيست ساَل، لةبةر ئةوةي حكومةت خؤي داواي كردووة دةَلَيت دئَيمة راثؤرتةكةمان نووسي كر
 ساَل زؤرة بيكةنة بيست ساَل، لة بر طةي هةشتةم لة راثؤرتي حكومةت دةَلَيت مةرجي تايبةتي بؤ

هاوواَلتيان دابنرَيت كة داواكاري ثَيشكةش دةكةن بؤ سوود وةرطرتن لة ثرؤذةكة لةوانة داني ثَيشةكي بة 
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بَيت، ثاش ماوةكةي بة ئاساني بدرَيتةوةو % 85تا لة % 80يةكة كةمة، بةَلكو باشرتة لة %10رةئي ئَيمة لة 
عةدلي فةرمانبةر كةمرت نيية، بؤية ساَل زؤرة، ضونكة تَيكر اي خزمةتي مة( 85)دانةوةي قةرزةكان بة 

ساَل بَيت، ئةمةو لةطةَل ضةند مةرجي تر كة رَيطر بَيت لة بازرطاني كردن بة ( 80تا  15)ثَيمان باشة لة 
 .شوقةكان

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزيري دارايي رةئيتان فةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

، ئةوةي تر موالحةزةي بةر َيز مام رةشاد %10بوو كة ثَيشةكي بدرَيت، ئةوة كراية % 80ثَيشنيارةكة / يةك
هةزار مانطانة رات  بَيت، ( 800)ساَليي حيساب بكةين، فةرمانبةرَيك ( 85)زؤر لة جَيطاية، هةتا ئةطةر 

( 85)اتوانَيت بيدات، يةعين هةر ضؤنَيك بَيت ناتوانَيت لة مؤيؤن دينار ن( 15)لة ماوةي ئةو هةموو ساَلة 
 .ساَلةش ناتوانَيت هةموو ئةقساتةكان بداتةوة، زؤر سوثاا( 85)ساَل كةمرت بدات، هةتا بةو 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ب كاك عةوني ئةطةر ئَيستا طوَيت لة رةئي حكومةت بوو، ماناي واية تؤش ئةطةر ئيعتريازةكةي خؤت سةح
ئةوة ( عاما 85ال تتجاوز مدة )ساَلةكة، دةَلَيت ( 85)بكةيتةوة وةكو ليذنةي ياسايي مرونةتَيك هةبَيت 

تةبيعيية، ئةطةر بة بيست ساَلي دابواية بة ثازدةي داباية باشة، رةئيتان كاك عةوني سةح  رةئيتان 
 .بكةنةوة

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ر شتَيك لة بةرذةوةندي هاوواَلتياندا بَيت، ئَيمة لةطةَلي داينة، ئيقترياحةكةي خؤمان سةحب هة
 .دةكةينةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ساَل، ثَيويست ناكات بيدةينة دةنطدانةوة، ( 85)باشة كة ئيقترياحةكة سةحب كرايةوة، دةبَيتةوة 
ساَل مايةوة، ئَيستا دَيينة سةر ئةو خاَلةي ( 85)ثرؤذةكةش دةَلَيت ئيقترياحةكة سةحب كرايةوةو ئةسَؤي 

 .ئةخري تازةية، حةز دةكةيت كاك بةَلَين مادام نوقاتةكانت داوة، خؤت فةرموو قسة بكة
 (:بةَلَين)بةر َيز محد عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة ضارةسةر بكرَين، ضونكة هةر تةنها مةسةلةي بةر اسس هةر لةو ماددةية دةبَيت ئةو حاَلةتانةي خوار

فرؤش  نيية، يةعين كؤمةَلَيك حاَلةتي تر هةية، ثَيويستة ئةو ياساية وةاَلميان بداتةوة، من نؤ حاَلةمت 
نووسيووة، بةر اسس ئةطةر بوار هةبَيت هةر نؤ حاَلةتةكة خبوَينمةوة، بةَلَي، بؤ  وونة ئةطةر طةجنَيك ذني 
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شوقةيةك بكر َيت، بةاَلم دواي ساَلَيك، يان ضةند ساَلَيك كؤضي دوايي كردو منداَليشي نةبوو،  هَينا تواني
 خَيزانةكةي شووي كردةوة، خانووةكة ضي بةسةر دَيت و ئةو قستانةي داويةتي ضي بةسةر دَيت؟

ي شووي كردةوة، ئةطةر هاتو ئةم حاَلةتةي سةرةوة روويدا، بةاَلم ئةو كةسة منداَلي هةبوو و خَيزانةكة -8
 ياخود بةسةر منداَلةكانةوة دانيشت، لة هةردوو حاَلةتدا ئةم ياساية ضؤن مامةَلةي لةطةَلدا دةكات؟

 ئةطةر خاوةن خانوو دووضاري سزا بوو، واتا حوكم درا، ئةو ياساية ضؤن موعامةلةي لةطةَلدا دةكات؟ -3
ا ذنةكة هيض مايف لةو خانووة دةبَيت؟ يان ئةطةر هاتو ذن و مَيردَيك لة يةكرتي جيا بوونةوة، ئاي -8

 نابَيت؟
ئةطةر هاتو ذن و مَيردةكة هةردووكيان ثَيكةوة مردن و منداَلي لة خوار هةذدة ساَليان هةبوو، ئايا ياسا  -5

 ضؤن مةعامةلةيان لةطةَلدا دةكاتن؟
ثةككةوتةيي هات، ئةطةر ئةو ثياوة بؤ  وونة فةرمانبةرة، يان سائيق تةكسية سبةينَيكة تووشي  -6

نةيتواني ضي تر كاس  بكاتن و تواناي دانةوةي قةرزةكاني نةبوو، ئةو ياساية ضؤن مةعامةلةي لةطةَلدا 
 دةكاتن؟

ئةطةر خاوةن خانووةكة ئيؤتيزامي بة دانةوةي قةرزةكان نةكرد، طوتي من ناتوا  بيدةمةوة، ئيجرائاتي  -6
 ي لَي دةسةندرَيتةوة، يةعين ضؤنة؟ياسايي بةرامبةري ضية؟ دةردةكرَيت، شوقةكة

ياخود ئةطةر خانووةكةي نةتيجةي كارةساتَيكي سروشس تووش هات، نةتوانَيت تَيدا بذيت، كة ئَيمة  -4
قانوني تةئميين سةكةنيشمان نيية، لة واَلتي ئَيمة تةئميين سةكن نيية، يةعين لةو حاَلةتة ياسا ضؤن 

 مةعامةلة لةطةَل ئةو حاَلةتانة دةكات؟
من ثَيمواية ئةو حاَلةتانةي كة روو دةدةن هةمووي لة كوردستاندا هةية، ثَيويستة لةو ياسايةدا ضارةسةري 

 .بؤ بدؤزرَيتةوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو حاَلةتانةي كة باست كرد، هةمووي طرنطن و هةمووي عيالج كراوة لة قانون، ئةو حاَلةتانة مريات 
وني تر عيالجي دةكات، جينايةت عيالجي دةكات، خؤ ئةو قانونة جَيطاي هةموو ئةو عيالجي دةكات، قان

قانونانة ناطرَيتةوة، يةك حاَلةت هةية كة دوَييَن ئاماذةي ثَي كرا، من مةبةستم ئةو حاَلةتةية فةقةت، 
يا ئةو ئةطةر ئةو ئيمزا كردنةكة كة شوقةكةي درايَي وةفاتي كرد، مرياسةكةي ئيمكانيةتي نةبوو، تةن

حاَلةتةية كة قانون عيالجي ناكات و ضي لَي بكةين، كةا ناتوانَيت قستةكاني بدات، كةسي نيية، داهاتيان 
نيية، هيض شتَيكيان نيية، رةئيةك تةرح كرا كة لة حاَلةتي وادا دةسةاَلت بدرَيتة حكومةت كة لَيي خؤش 

تَيكي نيية تةشجيعي بكةيت بيَيت خؤي بَيت، عةفوي ئةو وةرةسةية بكاتن لةو قستانةي كة ماوة، خؤ ش
بكوذَيت تاكو حكومةت عةفوي بكات، جةنابي وةزيريي قسةي كردو ثشتطريي لَي كرد، سوثاسيشي دةكةين 
ئيسثاتي ئةوةش دةكات كة حكومةت ثشتطريي لة هةذار و كةم دةرامةت دةكات و دةيةوَي هاوكاري بكرَين، 
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و فةقةرةية وا بكةن لة حاَلةتَيكدا خاوةن خانووةكة وةفاتي كردو بؤية من داوا دةكةم لة ليذنةي ياسايي ئة
 .وةرةسةكةي ئيمكانيةتي ئةوةي نةبوو، لة قةرزةكة عةفو بكرَين، كاك شَيروان فةرموو

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوةي فةقةرةي ئةخريي ثَي ناوَيت بةر اسس، ئةوة يةك
حاَلي حازر مةسرةيف عةقار كة قةرز دةداتن، لة حاَلةتي وةفات لة ئةقساتةكان عةفوو دةكرَيت، ئَيستا / دوو

مةفروزة وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة بة هةمان شَيوة تةعامول لةطةَل حاَلةتي وةفات بكات، نةك ئةو قةيدةي 
 .ئةخريي لةطةَل بَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

عةفوو دةكرَيت ئةطةر وةفاتي كرد، كةواتة ئةوة ثَيويست ناكات، تؤ سوليتةي عةقار لة سوليتةي عةقار 
دةدةيتة كةسَيك مومكينة كةم دةرامةت نيية، وةزعي لةو كابراية باشرتة، تؤ لةوَي عةفووي بكةيت، باشة 

عةقار بيخوَينةوة بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطدانةوة، حوجةتي لة داناني ئةو مةبدةئة، مادام لة سوليتةي 
عةفوو بكرَيت، دةبَيت لةوة هةر عةفوو بكرَيت، ضونكة بة تةئكيد هةندَيك كةا سوليتةي عةقار 
وةردةطرَيت مومكينة هةذاريي نةبَيت، مومكينة كةم دةرامةتيي نةبَيت، خاوةن ئةرزيشة، كاك بةَلَين 

يجرائات ضي دةكرَيت؟ ئةطةر قةرزةكة نةدات ضي دةكات؟ ئةو خاَلة دةمَينَيت، ئةطةر قةرزةكةي نةدات ئ
 .كاك عةوني وةاَلم دةداتةوة، فةرموو

 
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةبعةن مةباديئي عامةي قانون موعالةجةي كردووة، ئةطةر قةرزار قةرزةكةي نةدات، هةتا شةخصي 
رة كة حكومةتة ماددةيةكمان داناوة، ئةو ئيعتياديي بَيت، بؤي هةية حيجزي بكات و وةربطرَيت، بةاَلم لَي

موَلكة رةهن دةكرَيت بة رةهين تةئميين، قانوني مةدةني موعالةجةي رةهين تةئميين كردووة، واتا ئةطةر 
قةرزةكةي نةدات ئيجرائاتي قانوني دةكرَيت، حكومةت دةييترؤشَيت لة جياتي قةرزةكةي موزايدةي 

 .كر َيتةوة، زؤر سوثااعةلةني دةكات، هةر كةسَيك حةقي هةية بي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

عةيين شتة، يةعين قانون عيالجي هةموو حاَلةتةكاني كردووة، غةيري ئةوة نةبَيت، ئةويي كاك شَيروان 
دةَلَيت لةوَي واية بةديهيةن لَيرةش دةبَيت وا بَيت، ثَيويسس بة نةصَيكة، ئةو نةصةش خبوَينةوة، بؤ 

 .ئةوةي دةنطي بؤ بدةين
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر خاوةن خانوو، يان شوقةكة ثَيي دانةوةي قةرزةكة كؤضي دوايي كرد لةو بر ة ثارةية دةبةخشرَيت 

 .كة لةسةري ماوةتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 
بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  ئةو خاَلة ئيزافة كرا، ماددةكة بة هةر ضوار خاَل ثَيكةوة هةمووتان 
يةكة بة يةكة دةنطتان بؤ داوة، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي 

 .بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، زؤر سوثاا، تكاية ماددةي ثَينجةملةطةَلدا نيية دةسس بةرز 
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن بةَلَين دةدات شوقة بةجؤرَيك بدات بة : ماددةي هةشتةم
 .تةجَي بوون لة ماوةي دوو ساَل لة مَيذوودا لة ثارةي ثَيشةيةكةخاوةنةكةي كة ئامادة كرا بَيت، بؤ نيش

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةي حةوتةم كة دةبَيتة ماددةي ثَينجةم يةك و دوو و سَيي تَيداية، ئةسَؤي مةشروعةكة خبوَيننةوة، 
 .دوايَي رةئي ليذنةي ياسايي

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .ةجنومةنبةر َيز سةرؤكي ئ

 :ماددةي حةوتةم
باجي خانووبةرة لةسةر ئاطادار كردنةوةي لة وةزارةتةوة قةرز دةدات بة داواكاري، بة موَلك كردنةكة  -1

 .بة قةد ثامشاوةي نرخي شوقةكةو لة دواييشدا ئةو قةرزة دةدرَيت بة وةزارةتي دارايي و ئابووري
ي نرخي قةرزةكة زياتر نةبَيت و وةزيري %3باجي خانووبةرة قازاجنَيك وةردةطرَيت كة لة  -8

 .ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن بةثَيي ماوةي قةرزةكة دةست نيشاني دةكات
ساَل زياتر نةبَيت دةدرَيتةوة، بة مةرجَيك ثارةي ( 85)قةرزةكة بة قسس مانطانة لة ماوةيةك لة  -3

وةرطرتنةكة زياتر نةبَيت، ئةطةر  ي داهاتي مانطانةي قةرز%(85)قستةكةي مانطانة لة رَيذةي لة 
فةرمانبةر بَيت، ئةطةر سةر بة كةرتي تايبةتيي بَيت، ئةوة بة دةستةبةري بانكي ئةو رَيذةيةي لَي 

 .وةردةطريَيت
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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لة ماددةي دوو و ئةو ماددةيةي  ئةو ماددةية موعالةجة كرا لة دوو ماددةي ثَيشوو كة دةنطمان بؤي داوة،
ئَيستا موناقةشةمان لةسةر كرد، لَيرة ئَيمة ئيقتريامحان كرد، كة بةديؤي ئةو ماددةية بةو شَيوةية بَيت 

 (.و و   ااة  ابالية بتاوال  ااة  اع ااة  اعا اب التخصيصات ابالية الالامة لاناء الش    د ة الس ر)
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وة زؤر شاميؤةو باشيشة، سؤزان خان فةرمووئة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيكهَيناني سندوقي نيشتةجَي )هةر لة موقتةرةحةكاني وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة خؤي هاتووة دةَلَيت 
َي لة وةزارةتي بوون لة هةرَيمي كوردستان وةكو ئةوةي دياري كراوة لة بر ياري سندوقي نيشتةج

ينةي دراوي دةدات بؤ هاوواَلتي بؤ جَي تئاوةدانكردنةوةي عَيراقي فيدراَلي كة يارمةتي دابني كردني رؤ
، ثرسيارةكةي من لَيرةداية، ئَيمة ئةطةر ئةوة وا لَيبكةين كة نةك بَؤَيني وةزارةتي (بةجَي كردني ثرؤذةكة

دستاندا ئةم كارة بكات، يةعين دةكرَيت، ثرسيارةكةي من مالية، بَؤَيني سندوقي نيشتةجَي لة هةرَيمي كور
ئةوةية، ضونكة بةر اسس من لَيي تَيناطةم سندوقي نيشتةجَي بوونةكة عيالقةي ضية بةسةر ئةمةوة 

 .لَيرةدا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

الًََم هَيشتا سندوقةكة هَيشتا دروست نةكراوة، ئةطةر دروست كرا بواية، راستة قسةكةي جةنابت بوو، بة
دروست نةكراوة، بؤية ناتوانني هَيشتا شتَيك دروست نةكراوة بيخةينة ناو قانونَيكةوة، هةر دةبَيت 

 .وةزارةتي مالية بَي ، جةنابي وةزير رةئيةكت هةية لةسةر موقتةرةحي ليذنةي ياسايي
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثشتطريي لَي دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة ئةوة ثَيويسس بة موناقةشة نيية، موقتةرةحي ليذنةي ياسايي بؤ ماددةي ثَينجةم دة ةمة 
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر 

 .ا، تكاية ماددةي هةشتةم كة بؤتة شةشةمسوثاا، بةكؤي دةن  وةرطري
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردن بةَلَين دةدات شوقة بةجؤرَيك بدات بة : ماددةي هةشتةم
ذووي داني ثارةي خاوةنةكةي كة ئامادة كرا بَيت، بؤ نيشتةجَي بوون لة ماوةي دوو ساَل لة مَي

 .ثَيشةكييةكة
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 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ياسايي ثشتطريي لةو ماددةية دةكات كة هاتووة لة ثرؤذةكةدا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ئاوةدانكردنةوةو شارةواني و دارايي هيض رةئيةكتان نيية
 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة هيض تَيبينيمان نيية لةسةر ئةو ماددةيةو ثشتطريي لَي دةكةين

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيض تَيبينيمان لةسةر نييةو ثشتطريي لَي دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئةو ماددةية كة خوَيندرايةوة دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية جةنابي وةزير تَيبينيتان نيية، باش
دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  

 .وةرطريا، تكاية ماددةي دواتر
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

شوقةكة بةناوي خاوةنةكةي لة فةرمانطةي تؤمار كردني خانووبةرةي تايبةت بة موَلكي : ماددةي نؤيةم
سر  تؤمار دةكرَيت، بة مةرجَيك رةهن كرا بَيت، رةهنَيكي دابينكةر بةناوي بانكي خانووبةرة بةرامبةر 

 .بة طوذمة ثارةي قةرزةكة
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كةمان بةو شَيوةية نووسيووة، ثشتطريي ثرؤذةكة دةكةين، كة لة ئةسَؤدا هةم بةو شَيوةية هاتووةصياغة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك رةشاد
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمةش ثشتطريي ليذنةي ياسايي دةكةين و هةمان بؤضوو ان هةية
 :ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر
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 .ليذنةي ماليةو ئاوةدانكردنةوة
 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةسةر ئةو ماددةية هيض تَيبينيمان نييةو ثشتيواني لَي دةكةين
 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةكةين و هيض تَيبينيمان نييةئَيمةش ليذنةي دارايي ثشتطريي ليذنةي ياسايي د
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزيريي تةئيدي دةكاتن، دوو كةا قسةي هةية، فةرموو كاك عومةر
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي  من ثَيمواية ليذنةي ياسايي لةو ماددةية تؤزَيك بة وردي سةيري بكةن، ئةمة تةعاروز لةطةَل

ثَيشووتر دروست دةكات، دةَلَيت تا دة ساَل تَيثةر نةبَيت و بؤي نيية بيترؤشَيت، لَيرة دةَلَيني بة موَلكي 
سر ، تةسجيل دةبَيت بة حةقي رةهنةكةوة، كة طومتان موَلكي سر  يةعين هةموو حةقَيكي تةسرويف 

 .بةسةرةوة هةية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .هين لةسةر كاك عومةر، سؤزان خان فةرمووئاخري رة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .داواي لَيبوردن دةكةم، رةئيةكةم كاك عومةر طوتي، زؤر سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ناَلَيت موَلك  تةسجيل كردن،( وسجل الش ة باام صاحاها)نازا  كاك عومةر تؤ موالحةزةكةت نيية، دةَلَيت 
ماناي واية ( مل ًا صرفا  لى اب وا ى مرهونة ةهنا وأمينا بصرف الع اة اعادل مالغ ال رض)سر  بَيت 

مع مرا ا  )ئةوةي دة ساَلةكة ( مرا ا  ماد  مع)دةسس بةسةردا طرياوة ناتوانَيت بييترؤشَيت، حيجز كراوة 
ئةوةندة، بةو ( مع اعلتزا  بالف ر  الرابعة مر اباد )َي  ئةوة راستة دة ساَلةكة ب( مر اباد )ئةوةندة ( ف ر 

ئيزافةوة دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس 
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةي دةيةم كة دةبَيتة هةشتةم

 :مصطفى م ابوبكربةر َيز عبدالكري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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تؤمار كردني شوقةكة بةناوي خاوةنةكةي لة فةرمانطةي تؤمار كردني خانووبةرة لة : ماددةي دةيةم
 .رةتي تؤمار كردن جارَيك دةبووردرَيت

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رؤذةكةدا هاتووةئَيمة لةطةَل دةقي ماددةكةينة كة لة ث
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، (..........اعفى وسجيل الش ة ا  الوحد  الس نية باام صاحب)بنووسة، نةك ( اعفى وسجيل  حد  ا نية)
ئةوةش ماددةيةكة موناقةشةي ناوَيت، ئةوةي ئيزافةمان كرد، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس 

كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا،  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا،
 .تكاية ماددةي يازدة كة دةبَيتة نؤيةم

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شوقةكة لة باجي خانووبةرة لة ماوةي قةرزةكة دةبووردرَيت: ماددةي يازدة
 :بزازبةر َيز عوني كمال سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة ليذنةي ياسايي ثَيشنيارمان كردووة ئةو ماددةية ئيؤغا بكرَيت، لةبةر ئةوةي شوقةية، يان سوكنةية 
 .ئةسَؤةن مةعيتو دةبَيت بةثَيي قانوني زةريبةي عةقار

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ية ئةو ماددةية زيادة، ليذنةكاني تريي تةئيدي ليذنةكاني تريي تةئيدي دةكةن، ليذنةي ياسايي ثَيي وا
دةكةن، جةنابي وةزيريي تةئيدي دةكات كة زيادة، دة ةمة دةنطدانةوة بؤ ئيؤغا كردني ئةو ماددةية، كَي 
لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي 

 .ؤغا كرا، ماددةي دوازدة كة دةبَيتة ماددةي نؤدةن  ئةو ماددةية ئي
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي دارايي و ئابووري ثارةي ثَيويست تةرخان دةكات، تاكو بانكي خانووبةرة بتوانَيت : ماددةي دوازدة
 .زياتر نةبَيت% 8ةرامبةر بة قازاجنَيك ئةركي قةرز ثَيدان بطرَيتة ئةستؤ بة مةبةسس ئةم ياساية ب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش باسي هاتووة، ئةوةش زيادة، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةيةش ئيؤغا بكرَيت 
دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  ئيؤغا 

 .كرا، تكاية ماددةي دواتر



 44 

 :مصطفى بةر َيز عبدالكريم ابوبكر

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةزارةتي شارةوانيةكان ثارضة زةوي تةرخان دةكات و ئامادةي دةكات، بؤ بنياتناني شوقةي : ماددةي سَيزدة
 .نيشتةجَي بوون بؤ هاوواَلتيان لة ثَيناوي جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيشنيار دةكةين ئةوةش ئيؤغا بكرَيت، لةبةر ئةوةي لة ماددةي دوو فةقةرة يةك موعالةجة كراوة، زؤر 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةرز بكاتةوة؟ زؤر موقتةرةحي ئيؤغا كردني ئةو ماددةية دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس ب
سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  ئيؤغا كرا، ماددةي ضواردة كة 

 .دةكاتة ماددةي نؤ
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ر يةك بةثَيي تايبةمتةندي ثَيويستة ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان هة: ماددةي ضواردة
 .خؤي ثَير ةو و رَينمايي ثَيويست بؤ ئاسانكاري جَي بةجَي كردني حوكمةكاني ئةم ياساية دةربيووَينَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيي ئةوةي ئةو ماددةية هني بكةين، كاك سةعد وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان ديارة بة راوَيذ 
س وةزيري دارايي و ئابووري دةَلَين، ئايا ثَيويست ناكات تةمةنَيك دياري بكرَيت، بؤ ئةو لةطةَل كاك سةركي

كةسانةي كة شوقةيان دةدرَيَس، يةعين ئةوة ئةسبابي موجيبةي تةرخان كردني ئةو شوقانة بؤ ئةوةية 
خؤت شةرحي  خةَلكي كةم دةرامةت و هةذار بَي ، زياتريي بؤ خةَلكي طةجنة، بةَلَي كاك سةعد/ يةكةم

 .بكة فةرموو
 :وةزيري هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان/ بةر َيز سعد خالد حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم خؤشةو جةنابي سةرؤكي ثةرلةمانيي باسي كرد، ئةوة ئاستةن  دروست كردنة، بة ثَييةوانةوة 

ةكات، كة تازة ذياني خَيزاني و ئةوانة، بةاَلم بة بؤ خةَلكي هةذارة، بةتايبةتيي خةَلكَيك ئيستييتادةي لَي د
رةئي من ئةطةر تةمةن تةحديد نةكرَيت، بؤ  وونة سبةييَن هةر كةسَيك دةضَيت تةمةني كةسَيك 
دةهَينَيت كة شةست ساَلة، بةتايبةتي ئيستييتادة لة فةقةرةيةك دةكات، كة دةَلَيت لة دواي مردني ئيعيتا 

خَيزانَيك دةتوانَيت كةسَيك ببينَيتةوة تةمةني ثةجنا، شةست ساَل، حةفتا دةكرَيت لة قةرزةكة، هةموو 
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ساَل بَيت، بؤ ئةوةي دة ساَل دواي ئةوة وةفات دةكات و ئيعيتا دةبَيت لة قةرزةكة، ئينجا باشة ئةو 
 .مةسةلةية لةبةرضاو بطريَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار فةرموو
 :امني هرطابةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةر اسس ئةوةي كاك سةعد باسي دةكات، ئةو حاَلةتانة زؤر كةمن، جا ئةو خةَلكة ثريانة ذمارةيان كوا 
% 90ئةوةندة زؤرة بييت خانوويان لةسةر تاثؤ بكةيت، يان شوقةيان بدةيَس، ئينجا ئةطةر هةشبَيت لة 

 .ر اسس ئَيمة لةطةَل ئةو ثَيشنيارةدا نني، زؤر سوثاائةوانة خانوويان هةية، لةبةر ئةوة بة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك رةشاد، بة هةر حاَل ليذنةكان ئةطةر ثَيشنيارةكان نةبنةوة وازي لَي دةهَينني
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

خانووي بةناو بَيت لةسةر وةجهي ئيستيقالل، ئةو شوقانةي ئةوة لة جَيطايةك ئيشارةتي ثَيدراوة، ئةوةي 
 .نادرَيَس، واتا لة ماددةكاني ثَيشوو عيالج كراوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

حكومةت خؤي رَينماييةك دةردةهَينَيت، ماددةي ضواردة كة ئةسَؤةكةي خوَيندةوة دةبَيتة ماددةي نؤ، 
جملس الواةاء  اجلهات ذات العالقة كل حسب اختصاصات اعنظاة  التعلياات  لى )خوَيندرايةوة دةَلَيت 

، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر (الالامة لتسهيل ونفي  اح ا  ه ا ال انوب
كة  سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةي ثازدة

 .دةبَيتة دة بيخوَينةوة تكاية
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكاني ئةم ياساية : ماددةي ثازدةم
 .جَي بةجَي بكةن

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 . لى جملس الواةاء  اجلهات ذات العالقة ونفي  اح ا  ه ا ال انوب: اد  العارر اب
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية 
 .زدة كة دةبَيتة يازدة تكايةدةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةي شا

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةقائيعي )ئةم ياساية لة رؤذي دةرضوونيةوة جَي بةجَي دةكرَيت، لة رؤذنامةي فةرمي : ماددةي شازدةم
 .دا باَلو دةكرَيتةوة(كوردستان

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن

 قائع )انف  ه ا ال انوب ا تااةا مر واةاخ اصداةه  انشر يف اجلراد  الرمسية : اباد  احلاداة  شر 
 (.كوةداتاب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز 
 .ينةي دةن  وةرطريا، ئةسبابي موجيبة خبوَينةوةبكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤر

 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 هؤية ثَيويستيةكاني دةرضواندني ئةم ياساية
لةبةر ئةوةي فةراهةم كردني خانووي نيشتةجَي بوون بؤ ئةوانةي داهاتيان سنووردارو كةمة دةكةوَيتة 

ثَيناوي بةشداري كردني لة ضارةسةر كردني قةيراني نيشتةجَي بوون و دابني سةر شاني حكومةت و لة 
 .كردني بؤ هاوواَلتيان لة كوردستاندا، ئةم ياساية دةرضوَينرا

 
 
 

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 اعاااب ابوجاة
لداتوة قد كفل للاواطر ح  الس ر ابالئم  اب مبا اب مش لة الس ر اامة مستفحلة يف اقليم كوةداتاب  اب ا

احل ومة مطالاة بتأمينها  بغية التخفيف  ر كاهل ابواطنني ذ ي الدخل احملد د  وأمني الس ر هلم ف د 
 .رر  ه ا ال انوب

رةئي خؤمان ئةوةية كة تازة خوَيندمانةوة، ثشتطريي دةكةين كة لة راثؤرتةكة  بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن،
 .ةهاتوو
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةليمةيةكي تر نابيننةوة، كةليمةي موستيتحةلة راست نيية، ماناي ئةوةية كة ( مستفحلة)لةجياتي 
نةتوانَيت ضارةي بكةيت، ئةوة نيية ئَيمة رَيطايةكمان بؤ دؤزيتةوة ضارةي بكةين، ليذنةي ئاوةدانكردنةوة 

 .بزا  رةئيتان
 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

 هؤي داناني ئةم ياساية
لةبةر ئةوةي كَيشةي نيشتةجَي بوون لة هةرَيمي كوردستان كَيشةيةكي بةرضاوو ديارة، كة زؤربةي 
فةرمانبةران و هاوواَلتياني كةم دةرامةتي طرتؤتةوة، هةموو هاوواَلتيةكيي مايف خؤيةتي شوَيين نيشتةجَي 

 .ةي كَيشةي نيشتةجَي بوون لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق ئةم ياساية دةركرابووني هةبَيت بؤ كةم كردنةو
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ئةسبابي موجيبةي بة كوردي خوَيندرايةوة بة عةرةبيةكةي هةموار بكةين وةكو ئةوة باش بة ديقةت 
طةَل ئةسباب موجيبةي هاتووة، بؤ ئةوةي رزطاريشمان دةبَيت لة كةليمةي موستةفحةلة، ثرؤذةكة لة

ليذنةي ئاوةدانكردنةوة خوَينديةوة دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، 
كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  قبوَل كرا، ثريؤزةو دةستتان خؤش بَيت 

ذةكةيان دةوَلةمةند كرد، بة ئاخريي بوو بة ياساو ئومَيد و سوثاا بؤ هةموو اليةك بةشداريان كردو ثرؤ
دةكةين كة حكومةتي هةرَيم هةنطاوي بة ثةلة بنَيت بؤ جَي بةجَي كردني و ببَيتة هؤي ئةوةي موشكيؤةي 

 .نيشتةجَي بوون، بةتايبةتي بؤ كةم دةرامةتةكان ضارةسةر بكرَيت و هاوكاريان بني
ةم لة بةرنامةي كار دواخبرَيت و خاَلي سَييةم تةواو بكةين، ئَيوة بر ؤنة ئةطةر موافةقةت بكرَي  خاَلي دوو

جَيي خؤتان، موقتةرةحَيك هةية لة اليةن سةرؤكايةتيةوة ئَيستا خاَلي سَييةم موناقةشة بكرَي  و 
كورتيشة، خاَلي دووةم دواخبرَيت، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةية دةسس بةرز 

وة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، كةواتة بكاتة
خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي / خاَلي سَييةم لة بةرنامةي كار بووة خاَلي دووةم، ئَيستا خاَلي دووةم

ةرامةت، كة لة اليةن ذمارةي ياساي باجي د 8006ساَلي ( 86)ياساي هةموار كردني يةكةمي ياساي ذمارة 
ياسايي ئةنداماني ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كراوة، ليذنةي ياسايي ئةوةي كة طؤر انكاري دةكاتن لة جَيطاتان، 
لةطةَل ليذنةي دارايي، كاك دكتؤر دلَير بؤ ئةو خاَلة ض راثؤرتتان هةية، فةرموو لَيرة دانيشة ئةطةر 

 .راثؤرتيشتان نةبَيت فةرموو
 :يسدلَير اتاعيل حقي شاو.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة ثشتطريي راثؤرتةكةي ليذنةي ياسايي دةكةين
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو ليذنةي ياسايي بؤ خوَيندنةوةي ئةسَؤي ثرؤذةكةتان
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ى نيشتمانيى كوردستان ـ عَيراقسةرؤكايةتى ئةجنومةن/ بؤ 
 راثؤرتى ليذنةى ياسايى/ بابةت 

كـــوردى دا  8604/طـــواَلنى /89رَيكـــةوتى  19/5/8004ليذنةكــةمان لـــة ئَيـــوارةى رؤذى دوو شــةممةى   
ى سـاَلى  86)ياساى هةمواركردنى يةكةمى ياساى باجى دةرامـةت ذمـارة  )كؤبووةوة بؤ لَيكؤلينةوةى ثرؤذةى 

ارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمانةوة ثَيشكةش كـراوة، دواى خوَيندنـةوةوى يةكـةمى    كة لةاليةن ذم( 8006
ــارة     ــايى ذم ــتنى ئاس ــة دانيش ــردراوة   13/5/8004ى رؤذى (16)ل ــةمان نَي ــؤ لَيذنةك ــةمان دواى  . ب ليذنةك

ليذنـة بةشـَيوةيةكى طشـتى ثشـتطريى ىَل دةكـات، ضـونكة لـة بةرذةوةنـدى          طيتتوطـؤو تـاوتوَيكردنى ثرؤذةكـة   
وواَلتيانة، تكايـة سـةيرى ثرؤذةكـة بيتـةرموون و راى ليذنـةى ياسـاييي خبةنـة بةرضـاوى ئةجنومـةن، بـؤ           ها

 .زؤر سوثاا. ئةوةى طيتتوطؤى لةسةر بكاو راى لة بارى خؤى لةسةر بدات
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 العراق_ةئااة اجمللس الوطين ل وةداتاب/ اىل
  رار اللجنة ال انونيةو/  

ال وةداة  8064/طوالن/89ابصادف ليو   19/5/8004اجتاعت اللجنة ال انونية مساء او  اعثنني 
اب د  مر قال العدد  8006لسنة  86لدةااة مشر   قانوب التعدال األ ل ل انوب ضرااة الدخل ةقم 

( 16) له يف الربباب لجلسته األ تياداة ابرقاة ال انون  مر ا ضاء الربباب  احملال اليها بعد ال راء  األ ىل
 بعد ابناقشة  ابدا لة وؤاد اللجنة ابشر   ل ونه يف صاحل ابواطنني، ةاجني  13/5/8004 ابؤةخة يف 

 .التفضل باعطال    رض اصل ابشر    ةأي اللجنة بشأنه  لى اجمللس للاناقشة  ابداء ةاي ابنااب بصدده
 :ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكي

 .فةرموو كاك عةوني ماددةي يةك لة ثرؤذةكة خبوَينةوة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 : مادةى يةكةم
ى ياساى 8006ى ساَلى (86)بر طةكانى دووةم ء سَييةم ء حةوتةم لة ماددةى دووةمى ياساى ذمارة  :يةكةم

ى هةموار كراو لة هةرَيمى 1948ى ساَلى (113)اتى ذمارة هةموار كردنى ثيادة كردنى باجى داه
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كوردستان ـ عَيراق هةَلدةوةشَيتةوةو دووبارة كار بة حوكمى بر طةكانى هةَلوةشاونةتةوة ثَيي 
 .هةمواركردنةكة دةكرآ

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جةنابي وةزير رةئيت لةسةر ئةو موقتةرةحة

 :دارايي و ئابووريوةزيري / بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةداخةوة رةنطة ئَيمةو ليذنةي ياسايي يةك را نةبني لةسةر ئةو بابةتة، ئَيمة لةطةَل ئةوةين فةقةرةي 
هيبةية،  8006ساَلي ( 580)دوو و سَي و حةوت كاريان ثَي نةكرَيت بةر اسس، فةقةرةي دوو لة قةراري 

وك و دايكَيك بة كور ةكاني دةبةخشَيت، يان بة ثَييةوانةوة، تةنيا يةك يةعين بةخشني، خانوويةك با
جاريي لة ذياندا دةكرَيت، ئَيمة ئةوة هةذدة، نؤزدة ساَلة، يةعين لةوةتي حكومةتي هةرَيم يةك حاَلةتي 

نةوة واش بؤمان نةهاتؤتة ثَيي، تةبيعي ئَيمة بة ئةوة نازانني كة سوودي هةبَيت بؤ هاوواَلتي، بةثَييةوا
لة بةرذةوةندي حكومةتة، ئةطةر كار بةوة بكرَيت، دةبَيتة سةبةبي ئةوةي كة ثَيويستة جارَيكي تر 
بَيينةوة سجالت بؤ هةموو ئةو حاَلةتانة بكةينةوة، ئةطةر يةكَيك مور اجةعةي زةريبة بكات، دةبَيت بَييت 

لة ذيان ئيستييتادةي كردووة لةو  سجالتي ئةو هاوواَلتية تةدقيق بكةيت، بؤ ئةوةي بزانني ئايا جارَيك
بةخشينة؟ يان نا؟ ئةوةش دةبَيتة سةبةبي ئةوةي كة عةرقةلة بؤ ئيشي هاوواَلتيان دروست ببَيت، دَلنياشم 

 .دةبَيتة سةبةبي دروست بووني طةندةَلي
لَيرة ئةوةي ( 86)بةنيسبةت فةقةرةي سَي و فةقةرةي حةوت، ئةوة ئيعيتاي موتَؤةقة، ئَيمة لة ياساي ذمارة 

دةرضووة لة ثةرلةماني بةر َيزو كاري ثَي دةكرَيت، ثةجنا مؤيؤني جاري يةكةم ئَيمة عةفووي دةكةين لة 
زةريبة، ئةوةش لة بةرذةوةندي هاوواَلتيان داية، بةاَلم لة ئيعيتاي موتَؤةق، ثَيويستة هةر موعامةلةيةك 

بكةيت و مةجالي ئةوةش ثةيدا دةبَيت، كة جارَيكي تر بيَيت هةموو موعامةالتي سااَلني ثَيشووتر تةدقيق 
فةرمانبةري باج ضاو ثؤشي بكات و عةفووي ثَيشرت بشارَيتةوة، دووبارة كابرايةكي تر عةفوو بكرَيت، 
يةعين مةبةستم لةوةية كة ببَيتة سةبةبي ئةوةي كة تةعقيدات دروست بَيت بؤ هاوواَلتيان، مةجال 

وب بكةن، كة بيةوَيت بةر اسس، بؤية من لةطةَل ئةوةمة جارَيكي دةدرَيت بة فةرمانبةران بؤ ئةوةي تةالع
 .تر نةطةر َيتةوة، ضؤن ئَيستا كاري ثَي ناكرَيت؟ بةو شَيوةية بَي ، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بؤ ئةنداماني ثةرلةمان روون بكةنةوة فةقةرةي دوو و سَي و حةوت 
 .بؤضي داوا دةكةن ئيؤغا بكرَي ، زةرةري ضي بووة هةموو ئةو حوجةتانة، فةرموو ضية،

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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خوشك و براياني ئةنداماني ثةرلةمان، ثاش دةركردني ياسايةكة طؤةييةكي زؤرمان بؤ هات، كة طوتيان 
تي بكات، خزمةتي هاوواَلتياني بكات، بة ثَييةوانةوة باري ثةرلةمان لة جياتي ئةوةي خزمةتي ميؤؤة

هاوواَلتياني طران كردو ئةزيةتَيكي زؤريدا بة خةَلك، خةَلك كة دةضَيتة دائريةي زةريبة، وا دةزانَيت 
دةضَيتة دائريةيةكي ئريهابي، موعامةالت نار وات و تةعقيد بووة ئةو ئاليةتةي كة ثَيي دةركردني 

و كرا بوو، زؤر لة بةرذةوةندي هاوواَلتيان بوو، ضونكة موعامةلة زؤر بة ئاساني دةر ؤيشت، ياسايةكة ثةير ة
بةتايبةتي بر طةي هةشتةم كة داوامان كردووة ئيؤغا بَيت، ضونكة وةخس خؤي ئةجنومةني وةزيران 

دةوائريي تاثؤي ثةير ةوَيكي دانا بوو كاري ثَي دةكرد، زؤر نةجاحةتي هَينا، موعامةلة راستةوخؤ تةقدميي 
دةكرا، ليذنةي تاثؤ تةقديريان دةكرد، ثاش تةقدير كردن لة سةدا نيوي زةريبةيان وةردةطرت رةوانةي 
زةريبةي دةخؤيان دةكرد، بةبَي ئةوةي مور اجيا مور اجةعةت بكات، ئيشةكاني بة ئاساني دةر ؤيشت، بةاَلم 

يدا بوو، بةتايبةتي برادةراني حمامي و دةرضوو ثاش ئيؤغا كردني ئةو فةقةرةية كَيشةيةكي زؤر ثة
هاوواَلتيان، نةقابةي حمامني كتابَيكي ئاراستةي ئَيمةي كرد، ثاش خوَيندنةوةي يةكةمي ثرؤذةكة، ئَيستا 

 :بؤتان دة وَينمةوة، كة لة نزيكةوة ئاطاتان لة وةزعةكة بَيت
 بةر َيز ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستان/ بؤ

 سوثاا و ثَيزانني/ ب

ناوي سةنديكاي ثارَيزةراني كوردستان دةست خؤشي طةرم لة ئَيوةي بةر َيز دةكةين، لة هةَلوةشاندنةوةي بة
دوا هةمواري ياساي باجي دةرامةت، كة لة بةرذةوةندي هاوواَلتيان نةبوو، هةروةها داواكارين كةوا دوا 

بؤ ثاراستين بةرذةوةندي هةموار كردني هةردوو ياساي باجي خانووبةرةو عةرةسات هةَلبوةشَيتةوة، 
 .هاوواَلتيان و سووك كردني باري سةرشانيان

ئةوة بةنيسبةت ئاليةتي ماددةكة، تةبعةن بؤمان مةعؤومات هات، كة لة دةوائريي زةريبة فةرمانبةرةكان 
بةداخةوة ئةو قسةية دةكةم بة راشكاوي لة مةقامي ئةنداماني ثةرلةمان، لة موعامةالتيان طةندةَليةكي 

تةواو ثةيدا بووة، فةرمانبةري كؤمثيوتةر خةمتي لَي دةدات، دةَلَيت ئةوة موسةجةل نيية بة موقابيؤي زؤر 
مةبؤةغَيكي موعةيةن، هةرضةندة ئةو قسةيةشم ثَي ناخؤشة لَيرة بيكةم، بةاَلم دةيكةم، ضونكة زؤر خةَلك 

ةر اندنةوةي ئةوة لة بةرذةوةندي هات مور اجةعةتيان كردو طؤةييةكي زؤريان كرد، جةنابي وةزير دةَلَيت ط
حكومةتة، مادام بةرذةوةندي حكومةتة، ئَيمةش ثشتطريي لَي دةكةين با بةرذةوةندي حكومةت بةرضاو 
بطريَيت و با حكومةت قازانج بكات، ئةطةر بةو ثرؤذةية كة ئَيستا ئَيمة تةقدميمان كردووة، بؤ تةوزيح 

يؤغا بَيت، ماددةي ضوارةم دةَلَي  لة ئةسَؤي قانونةكةي، قانوني كردني ماددةكاني ديكة، ئَيمة داوامان كرد ئ
 1999ي ساَلي (5)زةريبةي دةخؤي كوردستان رةقم 

اعفى اب لف مر ضرااة الدخل  ر ن ل مل ية الداة ا الش ة ابعد للس ر بالايع ا  بأاة طرا ة مر طرق  -أ
ا جته ا  اع عد ال اصرار داة ا ر ا  ر ة ا نية ن ل ابل ية مهاا بلغ بدل الايع اذا مل ا ر بال ها ا  

 .صاحلة لس نه  لى  جه اعات الل بتاةاخ الايع يف حمل اقامته اع تياداة
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ئةو عةفوو هةبووة لةوَي، بةاَلم عةفوومان لةغوو كرد، ماناي واية باري هاوواَلتيا ان طران كرد، يةعين 
 .بةرذةوةندي ميؤؤةت، ئةوة يةكةميانئةزيةتي خةَلكماندا، نةك قانون دةربيَيت لة 

فةقةرةي تر كة داوامان كردووة ئيؤغا بكرَيت بابَيك، يان داكَيك خانوويةكي هةية بةناوي منداَلةكاني 
دةكات بؤ زةريبةي لَي وةربطرين، بؤ عةفووي نةكةين، قانوني ثَيشةوة عةفووي دةكرد، ئَيمة ئةو 

 .ةو نوقتةيةش بكاتثرؤذةيةمان تةقديم كرد خةَلك ئيستييتادة ل
 .كة داوامان كردووة ئيؤغا بكرَيت/ سَييةميان

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةزانن ضؤنة، بؤ ئةوةي ئةنداماني ثةرلةمان تَيبطةن، من بةدواي ئةوة دةطةر َيم فةرقةكةي تَي بطةية ، 
ثةرلةمان ئةو ثرؤذةيان ئَيستا با فةقةرة بة فةقةرة بيكةين، ليذنةي ياسايي ذمارةي ياسايي ئةنداماني 

كؤسثَيكي  1996لة ساَلي ( 86)تةقديم كردووة، ئةو ياسايةي كة لة اليةن ثةرلةمانةوة دةرضوو ذمارة 
هاتة ثَيي، ذمارةيةك لة هاوواَلتيان طؤةييان كرد، طوتيان ئةوة غةدرَيكة لة ئَيمة دةكرَي  و واي كردووة 

َيت بةوة هةَلبستَي ، لةبةر ئةوة قيودَيكي زؤر دانراوة، كر ين و فرؤش  زؤر دابةزَي ، خةَلك نةتوان
ئيعيتائاتَيكة بؤ ثَيشرت، بؤ هاوواَلتي، هةندَيك حاَلةتيان البردووة، يةكَيك لةو ئيعيتائاتانة كة ئَيمة بة قانوني 

، لة فةقةرةي دووةمدا لةو 1946ي ساَلي 580المان بردووة، فةقةرةي دووةمة لة قةراري ( 86)ذمارة 
وعفى مر ضرااة الدخل معاملة هاة )ئَيمة ئةو قانونةي خؤمان ئيؤغا كرد، دةَلَيت  80/6لة  580ارةي قةر

اع عد بشرط اب ميلك ابوهوب له داةا ا   بوار عداة ا نية  احد  ا  ر ة ا نية  احد  اليت وتم بني ا
ئةو ئيعيتايةي لة قةراري  ئَيمة( ر ة ا نية اخرى  لى  اب اعات الل خالل مد  انتني ااب ة لتأةاخ

ئيؤغامان كرد، ئةو ئيؤغا كردنة بةر اسس خةَلكَيكي زؤرطؤةيي دةكاتن دةَلَيت ئةو  1946ي ساَلي 580
نةوعة ئيعيتا كردنة لة زةريبةي دةخل بؤ ئةوانةي كة لة نَيوان باوك و دايكة حةق نييةو ليذنةي ياسايي 

كردووة لةوة دةبَيت ئةو ئيعيتاية بطةر َيتةوة، من ثَيمواية وةكو ثشتطريي سةنديكاي ثارَيزةران كة ثشتطريي 
 فةقةرة بة فةقةرة بَيت، جةنابي وةزير رةئيت ضية لةسةر ئةو فةقةرةية تةحديدةن؟

 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةدةبواية بةو شَيوةيةي موتَؤةق لةسةر باجي دةرامةت بةر اسس لة سةرةتايةكةي دةَلَيم بةر َيز كاك عةوني ن
باسي كرد بواية، هةر موالحةزةيةكي هةيبَيت، ئَيمة ليذنةي تايبةتيمان هةية لة وةزارةتي مالية، دةدرَينة 
مةحكةمة، يان ئيجرائاتي خؤمان وةردةطرين بةشَيوةي موتَؤةق باش نيية، من حةز دةكةم هةتا يةك 

ةوة نةماوة، لة 8003دوايَي كاك عةوني بؤم بَينَيت، بةنيسبةت ئيعيتاي موتَؤةق لة  وونةش ئَيستا، يان 
يي كةا طؤةيي نةكردووة، بةاَلم حةز دةكةم بةر َيز ئةنداماني ثةرلةمان بزانن ئةو 8004هةتا  8003

ةموو جاريي ئيعيتاية موتَؤةقة سَي ساَل جارَيك دةكرَيت، بةاَلم ئةو ياسايةي لَيرة دةرضووة ثةجنا مؤيؤنة ه
دووبارة دةبَيت، يةعين بؤ هةر موَلكَيك ثةجنا مؤيؤن دينار ئيعيتا دةكرَيت، هةموو جارَيي دووبارة 
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دةبَيتةوة، ئةطةر ئةوان موسرين لةسةر داواي برادةراني ثارَيزةران كة تةعديل بكرَيت، ئَيمة راستيةكا  
 .ةكةين، سوثااعةرزي جةنابتان كرد، هةر بر يارَيك دةدةن ئَيمة تةنيتيزي د

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة طومتان فةقةرة بة فةقةرةية، ئةو فةقةرةية عةفوو بكرَي ، ئةو كةسانةي كة خانووي بة هيبة 
دةدةن لةنَيوان دايك و باوك و منداَلةكانيان بة مةرجَيك شوقةي سةكةنيان هةبَيت، يةك خانوو، من 

حةقيقةت ئةو خاَلة تةبيعية باوك و دايك و منداَلةكانيان بة هيبة  ثَيمواية كة ئةوةمان ئيؤغا كردةوة بة
بدةن يةك خانوو، بة مةرجَيك لة دوو ساَلي ثَيشوودا شس وا رووي نةدا بَيت، يةعين رَيطا دةطرَي  ئةمر ؤ 

ايةو بيكةيت و دوو سبةي مانطَيكي تر ئةوة بكةيتةوة، نازا  جةنابتان موافيقن بةالي من مةنتيقَيكي تَيد
ئةو ئيعتريازةي كة كراوة لة اليةن خةَلكةوة، يةعين ئةو عةفوة بطةر َيتةوة لةنَيوان باوك و دايك و منداَل 
بة مةرجَيك بؤ يةك جار بَي  و بؤ خانوويةك بَيت دوو ساَليي لة ثَيشوودا نةكرا بَيت، ئةطةر جةنابت 

 .َيررةئيةك بدةيت بة تةحديد لةسةر ئةوة بة بةَلَي، يان بة نةخ
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةا مةبةستم ئةوة بوو سةرةتا ومت ئةوة تةعقيداتَيكي زؤر دروست دةكات، هةر موعامةلةيةك طؤةيي 
بَيت طةورة لةسةر ئةوةية كة دةَلَين موعامةالت لة زةريبة تاخري دةبَيت، هةر موعامةلةيةك بَيت، دة

يةكسةر بين تةدقيق بكةن، كة ئايا بةخشني ئيستييتادةي لَي كردووة خاوةن ئةو موعامةلةية؟ يان نا؟ 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .باشة ئَيمة ثَيي ئةوةي موناقةشةي بكةين، با بزانني خاَلةكاني تر، باشة فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا جةنابي وةزير طوتي حاَلةتي وا زؤر زؤر كةمة، تازة ئَيستا قسةي دةكات بةداخةوة تةناقوز دةكات 
 .لةطةَل قسةكاني تري كة ثَيشوو كردي، زؤر سوثاا

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

اقةشةي ئَيستا ئةو خاَلةي لة التان روون بوو و رةئي حكومةتيي لة التان روون بوو، ثَيي ئةوةي مون
بكةين، با بزانني خاَلةكاني تريي ضيةو ئيختيالفةكة هةية، يان رةئي حكومةت و رةئي ذمارةي ياسايي، 

دةَلَيت كار بة فةقةرةي ( 86)يان نا، خاَلي دووةم فةقةرةي سَيية لة هةمان قانون، فةقةرةي سَي لة قانوني 
و قانونة ضي دةَلَي ، ئةو قانونةي كة نةكرَيت، ئة 1948ي ماددةي حةوت لة قانوني زةريبةي دةخؤي 80
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الداة  الش ة معد   -أ)لة ماددةي حةوت دةَلَيت  80ئَيمة ئيؤغامان كردووة لة قانونةكةي خؤمان فةقةرةي 
للس ر  ند ن ل مل يتها بالايع ا  بااة طرا ة مر طرق ن ل ابل ية مهاا بلغ بدل الايع اذا مل ا ر بال ها ا  

صرار داة ا ر ا  ر ة ا نية صاحلة لس نة  لى  جه اات الل بتاةاخ الايع يف حمل لز جه ا  ا عد ال ا
اقامته اع تياداة  ع اعترب متلك اب لف اب كوة ا  الز جة ا  ا عدها ال اصرار قطعة اةض معد  للس ر ا  

( الواةد بند ب ادناه اكثر بتاةاخ الايع مانعا لالاتفاد  مر ه ا اع فاء  عاتاتع باع فاء متاتع باع فاء
قطعة اةض معد  للس ر كاب  احد  ن ل مل يتها بالايع ا  باي طرا ة مر طرق )بةندي ب ئةدنا دةَلَيت 

ن ل ابل ية مهاا بلغ بدل الايع اذا مل ا ر بال ها ا  لز جه ا  ا عد ال اصرار داة ا ر ا  ر ة ا نية ا  
لايع يف حمل اقامته ا تياداة  لى اب وزاد مساحة اعةض قطعة معد  للس ر  لى  جه اعات الل بتاةاخ ا

مرت مربع فاب االت مساحتها  لى ه ا احلد خضعت الزااد  بنساة قياة ( 400)ابعد  للس ر م كوة  لى 
ابساحة اائد  اىل قياة كلية لضرااة  ع اتاتع باع فاء الواةد يف ه ا الاند متتعا باع فاء الواةد يف الاند أ 

، هةر ئةو دوو فةقةرةيةتان ئةوة كردووة، يان فةقةرةي تريشة، تَيكةاَلوي كرد لَيرة بؤ ئةو قانونة (ا اله
لة بةغدا دةرضووة، قانوني خؤمان هَيناوةو قانوني خؤمان ئيؤغا كردووة، هةر خؤي شةرحي بكات، ثاش 

 .ئةوةي كة شةرحي كرد ئينجا رةئيةكي دةدةين، فةرموو
 :بزاز بةر َيز عوني كمال سعيد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةنداماني ثةرلةمان
هاتووة، يةكة بة يةكة بؤتان ( 86)داوامان كردووة ئةو فةقةرةية ئيؤغا بكرَيت كة لة قانوني ذمارة 

فةقةرةي دووةمي ( مر الداتوة 88ااتنادا اىل ف ر   أ مر اباد  )كة دةَلَي   580دةخوَينمةوة، قةراري 
ر ضرااة الدخل معاملة هاة داة ا نية  احد  ا  ر ة ا نية  احد  اليت وتم بني اعبوار وعفى م)دةَلَيت 

 اع عد بشرط اب عميلك ابوهوب له داةا ا  ر ة ا نية اخرى  لى  جه اات الل خالل مد  السنتني 
 .يؤغامان كردووةئةوة فةقةرةيةكة، داوامان كردووة ئةوة بطةر َيتةوة، كة ئَيمة ئ( الساب تني لتاةاخ اهلاة

مر قانوب ضرااة الدخل ( 6)مر اباد   80اوقف العال بالف ر  )دةَلَيت ( 86)لة قانوني ذمارة / سَييةم
الداة ا  الش ة  -أ/80 وعفى مر الضرااة)نةصي ماددةكةتان بؤ دةخوَينمةوة ( ابعدل 1948لسنة  113

ن ل ابل ية مهاا بلغ بدل الايع اذا مل ا وب  معد  للس ر  ند ن ل مل يتها بالايع ا  بااة طرا ة مر طرق
بال ها ا  لز جه ا  ا عد ال اصرار داة ا ر ا  ر ة ا نية صاحلة للس ر  لى  جه اات الل بتاةاخ الايع يف 
حمل اقامته ا تياداة  ع اعترب متلك اب كوة ا  الز جة ا  ا عدها ال اصرار قطعة اةض معد  للس ر ا  اكثر 

 .، ئةوةش ئيؤغامان كرد بوو، ئَيستا دةمانةوَيت ئةوة بطةر َيتةوة(ع مانعا عاتفاد  مر ه ا اع فاءبتاةاخ الاي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 رةئيت ضية لةسةر ئةوة جةنابي وةزير؟
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز سركيس ئاغا جان
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةخشينةكةية، ئةوة كة تةوزيا درا، ئةويرتيان ئيعيتاي موتَؤةقة، ئَيمة  بةخؤي دوو فةقةرةية يةكَيكيان
تةسهيالت زؤرتر بؤ هاوواَلتي دةكرَيت، ضونكة بؤ هةر ( 86)رةئيمان ئةوةية بةثَيي ياساي ذمارةي 

موعامةلةيةك ثةجنا مؤيؤني يةكةم لة زةريبة عةفوو دةكرَيت، بةا ئةويرت تةنيا سَي ساَل جارَيك دةكات 
 .يعيتا مشولي دةكات، كة جياوازيةكةيةكة ئ

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاا، ئَيستا كاك عةوني فةقةرةي حةوتةم شةرح بكة
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةن ثَيي ئةوة باسم كرد، كاتي خؤي ئةجنومةني وةزيراني سنووري هةولَير رَينماييةكيان دةركرد بوو، تةبع
حوكمي قانونيان بةوة دةكرد، لةبةر ئةوةي ثةرلةمان سةاَلحيةتي دابووة ئةجنومةني وةزيران وةكو قانون، 
دةَلَيت هيض موعامةلةيةك ثَيي ناوَيت ئيحالةي زةريبةي دةخل بَيت لة حاَلةتي كر ين و فرؤش  

دائريةي تاثؤ لةطةَل ليذنةي موعامةلةكة تةقدميي تاثؤ دةكرا لة سةدا نيو زةريبةي دةدا، ثاش ئةوةي كة 
مةعين ليذنةكان موشتةرةكن لة تاثؤو شوَينةكاني تر تةقديريان دةكرد، لةسةر ئةو تةمخينة سةدا نيو 

 .زةريبةيان دةدا موعامةلةكة ئؤتؤماتيكيةن لة تاثؤ تةواو دةبوو
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةم، ماددةي يةكةم موقتةرةحي خؤتان دةَلَيت فةقةرةي حةوتةم كة داواي ئيؤغاتان كردووة لةماددةي يةك
 دووةم و سَييةم خوَيندرايةوةو باست كرد، حةوتةميان ضية؟( ولغى الف رات ثانيا  ثالثا  اابعا)

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةفوو، ماددةي ئةويي هةر موتةعةليقة بة ع( 5)حةوتةم قانوني زةريبةي دةخؤي كوردستانة رةقم 
اعفى اب لف مر ضرااة الدخل  ر ن ل مل ية الداة ا الش ة ابعد للس ر بالايع ا  بأاة )ضوارةم دةَلَيت 

طرا ة مر طرق ن ل ابل ية مهاا بلغ بدل الايع اذا مل ا ر بال ها ا  ا جته ا  ا عد ال اصرار داة ا ر ا  
 (.خ الايع يف حمل اقامته اع تياداةر ة ا نية صاحلة للس ر  لى  جه اعات الل بتاةا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 جةنابي وةزير رةئيت لةسةر ئةو فةقةرةية؟
 :وةزيري دارايي و ئابووري/ بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةقةرةي سَي و حةوت هةردووكيان ئيعيتاي موتَؤةقةو يةك مةوزوع دةطرَيتةوة
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 :كي ئةجنومةنبةر َيز سةرؤ

زؤر سوثاا، ئَيستا فةقةرةي دووةم كة داواتان كردووة فةقةرةي هةشت لة ماددةي دووي قانوني ئاماذة ثَي 
 .كراو شةرح بكة بؤمان تكاية

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بوو كة موعامةلة لة كاتي كر ين و  ئيدارةي سنووري هةولَير كاتي خؤي تازة باسم كرد قةرارَيكيان دةرهَينا
فرؤش  ثَيي ناوَيت بيَيتة دائريةي زةريبةي دةخل ئؤتؤماتيكيةن تةقدميي دائريةي تاثؤ دةكرَيت، لة 
دائريةي تاثؤ ليذنةي مةعين تةقديري موَلكةكةيان دةكرد، زةريبةيان لة سةدا نيو وةردةطرت، جطة حااَلتي 

ي زؤر ثَي مورتاح بوو، رؤتني نةمابوو بة ئاساني ئيشةكانيان دةر ؤيشت، عةفوو ما عةفوو، بة تةنيا هاوواَلت
ئةمر ؤ تةقدميي دةكرد، سبةييَن كةشف دةكرا، دوو سبةي رتةكةو زةريبةكةي دةدا، سَييةم رؤذي ئةخريي 
سةندي تاثؤي وةردةطرت، ئَيستا بةو تةعديؤةي كة ئَيمة كردمان لةسةر قانوني زةريبةي دةخل بةثَيي 

تةعقيداتَيكي زؤر طةر ايةوة، خةَلك نار ةزايي و طؤةيي هةية، لةبةر  8006ي ساَلي 86ني ثةرلةمان قانو
ئةوةي ئَيمة ئةو ثَيشنيارةمان كرد كة هةموار بكرَي  بةو شَيوةيةي كة طومتان بطةر َيتةوة بة ئةسَؤي خؤي 

 .لة سةدا نيوةكة وةربطريَيتةوة لة دائريةي تاثؤ، سوثاا
 :كي ئةجنومةنبةر َيز سةرؤ

ئةطةر ئيجازةتان هةبَيت، ئةسَؤي خؤي ئةو ثرؤذةية لة اليةن ئةنداماني ياسايي ثَيشكةش كراوة، لةبةر 
دةبواية راثؤرتي ليذنةي ياسايي / ضةند هؤيةك كة ئاماذة ثَيكرا، بةاَلم من دوو موالحةزةم هةية، يةكَيكيان

ةكةي كة قانونةكةية، قانونةكةي كة ئَيمة ئيؤغامان ئةو تةفسيالتة لة راثؤرتةكةدا بنووسَيت، نةصي ئةسَؤ
كردووة، موقتةرةحي ئَيستا كة دةمانةوَيت ئةو قانونةي خؤمان ئةوانة بنووسرَيت، بؤ ئةوةي ئةندامي 

 .ثةرلةمان بزانَيت موناقةشةي ض دةكات
دارايي لةسةر سَي فةقةرةي دووةم و سَييةم و حةوتةمي فةقةراتي ماددةي دوو، كة وةزيري / دووش

ئاماذةي ثَي كرد موافيق نني، ئيختيال  هةية، بَيجطة لةوةي كة ئةندامان تَي نةطةيشتوون تةفسيالت 
ضية؟ يةعين ئةمة راستة دةمانةوَيت هاوكاري خةَلك بني و كار ئاساني بكةين، بةاَلم ناكرَيت قانونَيك 

خبةين ئةو موناقةشةيةو ليذنةي ياسايي  دةربهَينني و بةبَي ئةوةي تَي بطةين، بؤية من ئيقترياح دةكةم دوا
بةو تةفسيالتة راثؤرتي ئامادة بكات و بيداتة ئةنداماني ثةرلةمان، ئينشائةَلاَل هةفتةي دادَيت، يان دواتر 
ثَيي كؤتايي هاتين خولةكةمان كؤتايي ثَي دةهَينني، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية دواي خبةين 

زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةن  دةسس بةرز بكاتةوة؟ 
بةيانَيك  8/6دانةنيشني؟ لةجياتي  8/6دوا خرا، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينني، ئةي بةياني 

ةت دانيشتنة تايبةتيةكة، ذمارةيةك لة ئةندامان داوايان كرد بوو دانيشتنَيكي تايب 8/6دةردةكةين كة 
بكةين، داوايان كرد بوو داخراو بَيت، ئةو رؤذة قةرار دةدةين بؤ تةقيمي ئيي و كارةكا ان، لة جياتي 
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سَي ساَل بةسةر ثةرلةماندا  8/6سبةييَن رؤذي دوو شةممة كؤ دةبينةوة، ثريؤزباييتان لَي دةكةم سبةييَن 
تةواو كرد، ئينشائةَلاَل ئةو ساَلةي ماوة تَي دةثةر َيت و تةواو دةبَيت، خولي دووةمي ثةرلةمان سَي ساَلي 

بةسةركةوتوويي تةواوي دةكةين و هةندَيكمان رزطارمان دةبَيت و هةندَيكي تريي مةسئووليةتةكة 
 .بةردةوام دةبَيت، بةَلَي كاك رةشاد فةرموو

 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ر بَيت، لةبةر ئةوةي هيض وةختَيكمان نةما، ئَيمة بةا مانطي ثَيشنيار دةكةم كؤبوونةوةكا ان زيات

شةمشان لةبةر دةستة، لة مانطي شةشيي ئةو ثرؤذانة تةواو نابَيت، مانطي حةوت و هةشت ثشووة، ئةطةر 
قةبول دةكةن مانطَيكي تر لةوالي بؤ ئيي تةعديل بكرَيت قةيدي ناكات، ئةطةرنا دوايَي ئةو بيست 

 .وزة رؤذي دوو كؤبوونةوة بكرَيت، تاوةكو تةواو بكرَيترؤذةمان ماوة، مةفر
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كوَيستان خان فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنيار دةكةم ئةم مانطي شةشةي كة لةبةر دةستمانة جةلسةكا ان زياتر بكةين، بؤ ئةوةي لةكاتي 

 .ؤةي خؤمان وةربطرين، ئةوة رةئي زؤربةي ئةنداماني ثةرلةمانةخؤيدا عوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاا، كةواتة لة جياتي رؤذي دوو شةممة رؤذي يةك شةممة دادةنيشني، رؤذي يةك شةممة ئةو 
هي كارو ئيشةكاني وةخس قةرار دةدةين داخراو بَيت، يان نا، ئَيستا من ناتوا  بَؤَيم دانيشتنةكةش 

ثةرلةمانة، هةرضي طؤةييشتان هةية بيكةن لة جياتي شوَيين تر بيكةن، موافيق نيت فةرموو، ئَيستا 
سةرؤك فراكسيؤني سةوز دةَلَيت، ئةهميةتي جةلسة طرنطرتة لة نووسينطةو ئةوانة، دوو سبةيي مةجالتان 
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طةَل ئةوةية بةياني كؤ ببينةوة دةسس بةرز هةية لة نووسينطةي دةوام بكةن، يةك شةممة لَيرة بن، كَي لة
بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَل ئةوةية رؤذي يةك شةممة كؤببينةوة دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، 
بة زؤرينةي دةن  رؤذي يةك شةممة كؤ دةبينةوة سةعات دةو نيو، فةرموون، زؤر سوثاا، بةخَير بَين 

 .  سةرضاوان

      
           

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    
 

 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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 ( 22)رؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ث

 2002\6\2رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 88)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/2002 /2 رَيكةوتي شةممةيةك 
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ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَيي ني ــةك  رؤذي ث ــةممةي ــةوتي  ش ــةن  4/6/8004رَيك ــتمانيي ئةجنوم ي نيش
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .بةست ي خؤي( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (88)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 دا6/8004/ 4رَيكةوتي  يةك شةممة ؤي رؤذيي ثَيي نيوةر (11)كات دووةمي هةَلبذاردن لةي خولي (88)
 :بةم شَيوةية بَيت

 180)خستنةروو و طيتتوطؤ كردنى ئةء طؤر انكاريانةى كةلةبةر ر َوشناى جَيبةجَى كردنى مادةى  -1
( ستيظان دمستؤرا) يةكطرتوةكان بةر َيز راثؤرتى نوَينةرى ئةميندارى طشتى نةتةوة دراىل وةيدةستورى ف

 .روبارى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيموةزيرى كا(حممد احسان .د)ئامادة بوونى بةر َيز بة سةريان هةَلداوة
رنامةى ساَلى ضوارةمى خوىل دوةمى طيتتوطؤيةكى طشتى دةربارةى رةوتى ثةرلةمانى كوردستان بة -8

  .هةَلبذاردن
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
لـة ثَيـر ؤي   ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة   :دانيشتنةكةمان دةكةينةوة بةناوي طةلي كوردستان،

ــةمواركراوي ســاَلي (1)نــاوخؤي ذمــارة  ــتان  1998ي ه ــةني نيشــتمانيي كوردس ــراق -ي ئةجنوم ــتةي , عَي دةس
 ي ثـَيي (11)دووةمـي هةَلبـذاردن لـة كـات     ي خولي (88)سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياردرا دانيشتين ذمارةي 

 :بةم شَيوةية بَيت دا 6/8004/ 4رَيكةوتي  يةك شةممة نيوةر ؤي رؤذي
 180)ى جَيبةجَى كردنى مادةى يخستنةروو و طيتتوطؤ كردنى ئةء طؤر انكاريانةى كةلةبةر ر َوشنا -1

( ستيظان دمستؤرا)دةستورى فدراىل وةراثؤرتى نوَينةرى ئةميندارى طشتى نةتةوةيةكطرتوةكان بةر َيز
 .روبارى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيموةزيرى كا(حممد احسان .د)داوة بةئامادة بوونى بةر َيزسةريان هةَل

طيتتوطؤيةكى طشتى دةربارةى رةوتى ثةرلةمانى كوردستان بةرنامةى ساَلى ضوارةمى خوىل دوةمى  -8
ناوضةكانى  كاروبارىوةزيرى هةرَيم بؤ  (حممد احسان. د)ةرةتا بةخَيرهاتنى طةرمى بةرَيزس. هةَلبذاردن

. وةزيرى هةرَيم بؤكاروبارى ثةرلةمان دةكةين بةخَيربَين سةرضاو( كاك ماموستا سعد)دةرةوةى هةرَيم، 
دةكةم هةربَيت لَيرة دابنيشَى، بؤئةوةى دةست بةخاَلى يةكةم بكةين، خاَلى ( حممد احسان.د)داوا لة 

 :يةكةميي 
دةستورى  180)ةر رَوشناى جَيبةجَى كردنى مادةى خستنةرو  طيتتوطؤ كردنى ئةء طؤرانكاريانةى كةلةب -1

سةريان ( ستيظان دمستؤرا)فدراىل و راثؤرتى نوَينةرى ئةميندارى طشتى نةتةوة يةكطرتوةكان بةر َيز
 .روبارى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيموةزيرى كا(حممد احسان .د)هةَلداوة بةئامادة بوونى بةر َيز
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حممد احسان ،ئةو خاَلةى يةكةمى بةرنامة بةثةلةبوو خستمانة . د ثَيي ئةوةى قسة بدةمة بةر َيز كاك
وودا لةاليةن بةر َيز دمستؤرا  بةرنامةى كار لةبةر ئةوةى كة  لةم ر ؤذةى دواييدا دوور ؤذى ر ابرد

اطةياندنَيك ثَيشكةش كرا ،وةكو هةنطاوى يةكةمى ئةو دةورةى كة نةتةوة يةكطرتوةكان بر يارى داوة  بؤ ر
لة (1660)لة بر يارى  (UN)بيبينَيت، ديارة هةموومان دةزانني    (  180)كردنى مادةى  جَيبةجَى

بر ياريدا تيمَيك تةشكيل بكات، بؤ ثَيشكةش كردنى هاوكارى تةكنيكى وة مةشورةت و (8006ئابى 10)
وةكان لةبةررؤشنايى ئةو بر يارةى سكرتَيرى نةتةوة يةكطرت(180)ثشتطريى بؤ جَيبةجَى كردنى مادةى 

تةكؤييتى نوَينةرى خؤى كرد لة عرياق سةرؤكايةتى ئةو تيمة بكاتن و ثَيى هةَلبستَي ، وةدميستؤرا لةو 
ر ؤذةوة لةثةيوةندى داية لةطةَل هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان، لةوانةش هةرَيمى كوردستان، ضةند 

ةثةرلةمانى كوردستاندا قسةى بؤ هاتة ئَيرةلة ل8006جارَيكيي سةردانى ئَيرةى كردووة، دوا جاريي لة 
وةختى 8006ئيََوة كردو باسى ئةو دةورةى كرد كة ثَيى سثَيردرابوو، ئةو بر يارة و داواشى كرد بةكؤتايى 

جَيبةجَىكردنى مادةكة كةبؤى ديارى كراوة تةواو دةبَى، رةئى وابوو بةردةوام بي ، ئَيمةش ئةورةئيةمان 
ا بوو، لةبةر زروفى عرياق و بةتايبةتى نائةمنى و ئريهاب و ثَي ثةسةندبوو، ضونكة ئةمرةكى واق

ئاَلؤزيةكانى ثةيوةندى نيوان دةسةاَلتةكانى جيا جيا لةبةغدادا، ئيمة ثشتطريميان لَيكرد و ئيستاش 
ثشتطريى لَيدةكةين ،ضونكة ثَيمان واية  ئةو ثشتطريية ثَيويستة، بةتايبةتى كة لةر ووى ثَيشكةش كردنى 

،وة لةبةررؤشنايى ئةو 180سثاردة و مسائؤى تةكنيكية، بةثابةندبوون بةجةوهةرى مادةى مشورةت و را
ةمان، ليذنةيةكى تايبةمتان هةية سةردانةشى خؤشتان دةزانن ئَيمة هةرلةسةرةتاى دةستثَي كردنى ثةرل

َيطرى بةسةرؤكايةتى ج ،180ضوون و جَيبةجَى كردنى مادةى لةناو ثةرلةماندا بةناوى ليذنةى بةدوادا
ئةوليذنةيةش لةطةَل حكومةتى هةرَيم، ئةويي  ،ةندامانى زؤرى ثةرلةمانى تَيدايةسةرؤكى ثةرلةمان و ئ

لةكابينةى نوَيدا وةزارةتَيكى ثَيك هَيناوة، وةزارةتى هةرَيم بؤكاروبارى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم ،بةر َيز 
ى خؤشى هةَلدةستَيت، دةست خؤشيشى حممد احسان ئةو ثؤستةى وةرطرتووة، وةضااَلكانة بةدةور.د

بااَل هةية، لةحكومةتى فيدراىل عَيراقدا  لَيدةكةين، وة ضةندين جاريشة سةردانى بةغدا دةكات ،ليذنةيةكى
ليذنةية ئةطةرضى لةسةرةتاكةيدا وةكو ثَيويست بةدةورى خؤى  جَيبةجَىكردنى ئةو مادةية، ئةوبؤ 

دةورَيكى باش 8006ضةند مانطيي لة 8004ردوو لة  ساَلى باهةَلنةستا، بةاَلم ئةو ضةند مانطةى ر 
بةتايبةتى البردنى ئةو زوَلم و زؤريةى 180دةبينن، تاحةدَيك بؤ بةدواضوون و جَيبةجَىكردنى ماددةى 

بؤ ئاسايى كردنةوةى وةزعةكة، ديارة تةبعةن  كوردستان لة كوردو توركمان كراوة و،كةبةرامبةربةخةَلكى 
لةر َيى عةمةليةوة ثشتطريى ؤتةوة،ئةو بةرنامةى كةداينابوو ،بقسةكانى لةراطةياندن باَلوتؤرا بةر َيز دميس

وة سَى هةنطاوى بؤداناوة ،سَى مةرحةلةى بؤداناوة بؤ جَيبةجَى  ،(180)كردنى جَيبةجَى كردنى مادةى 
وةيةك لةبةغدا ثَيويستة لة كؤتايدا هةَلسةنطاندنى بؤبكرَيت،دواجاريي كؤبوونة كة كردنى ئةوماددةية،

حممد احسان  ثَيشى ضةند هةفتةيةك ثَيي ضةند 0و  د180كرا، بةئامادةبوونى سةرؤكى ماددةى
حممد . كةمال كةركوكى و بةر َيز كاك د.ر ؤذَيكيي داواى كرد كةدانيش  هةبَيت، كةهةردوو بةر َيز كاك د
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غدا ،لةطةَل دميستؤراو اليةنة احسان بةشداريان كرد لةو كؤبوونةوانةى ئةو ضةند ر ؤذةى دوايى لةبة
 هةيةتى، ثَيشنيارانةى هةيةتى خستؤتةروو،وكة هةنطاوى يةكةم لةو بةرنامةيةى ثةيوةنديدارةكان، ئةوةبو

ئايا ئةو بةرنامةية ضةند لةطةَل ويستى ئَيمة  ،ةسةلةيةكى زؤرطرنطى هَيناثَيشةوةخستنةرووة مئةو 
جؤراو جؤرى لَيكراوة لةم يةك دوور ؤذةى ر ابردوودا، قسةى  ؟180دةطوجنَيت؟ضةند ثابةندة بةمادةى 

ي بةدواى سةركردايةتى سياسى  كوردي ،كمان ض كورد رةئى شةخسى خؤى داوةخةَلكَيك ض عةرةب ض تور
، ثةرلةمانى كوردستان وةكو نوَينةرى ةتيي كؤبوونةوةى لةطةَل دةكرَي بةتايب ،ئةو مةسةالنةدا  دةضَي 
بؤئةوةى  ،ئةم مةسةلةية ئةم كؤبوونةوةية خاَلى يةكةمى تةرخان بكات بؤ اخةَلك بةباشى زانى كةو

ئاطابن لةو هةنطاوانة، بةشدارى بكةن لةطةَل ثةرلةمان و دستان، هاوواَلتيانى كوردستان بة خةَلكى كور
 ضونكة ئةوة مةسةلةيةكة ثةيوةندى بةهةموو كؤمةاَلنى خةَلكةوة هةية، تةنيا سةركردايةتى سياسى كورد،

بؤية هةموو اليةك يةكةم دةبَى ئاطاداربن، وشياربن  ،ك و كةسايةتيةك و ثؤستَيكةوة نيةثةيوةندى بةحزبَي
، وة بؤ ة ئريادةى خةَلكى كوردستان بكاتنبؤئةوةى تةعبريل ،ةكان  و بةشدارى بكةن لة بريور الة هةنطاو

ؤبوونةوةم بةباش زانى وة سوثاسى بؤية من ئةو ككؤسثَيك ئةطةر بَيتة ثَيشةوة، و ضارةسةركردنى هةموو
دواهةنطاوةكانى ئةوسةفةرةى دوايى كرديان،  ،دةكةم كةهاتووة، داواشى لَيدةكةمحممد احسان .كاك د
ميستؤرا كة لة راطةياندندا ئةو راثؤرتةى د  لة بةغدا بوون،كةمال كةركوكى . َى لةطةَل كاك دكةثَير

فةرموو  ،يسةنطَينني و باسى بكةينشتَيكى ئةوةىل هةَل بؤتةوة بؤمان باا بكاتن ، بؤئةوةى وةكوباَلو
 0جةنابى وةزير

 :وةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم/حممد احسان.بةر َيز د
 0 بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر سوثاا جةنابى سةرؤك ،سثَيدة باش بؤ هةمووتان، جارَيكى تر حةقيقةت شةرةفَيكى طةورةية بؤمن 
ئاخر تةتةوراتى لةسةر ئةم بابةتة هةية كة ثَيشكةش بكةين بؤتان كابزانن ض دَيتة  بةرامبةرتان ر اوةستم،

من و دميستؤرا لَيرة بووين ،وةعدماندا  بةخةَلكى  18كردن، لةم هؤَلة لةسةر ئةم كورسية لةمانطى 
نطةى كوردستان بَيني و ئَيوة سةالحيةتتان بةئَيمةدا  لةطةَل دميستؤرا كة هاوكاربني، بؤئةم شةش ما

،ئةوةى لةالى خؤمان هةية ،هةرضى 180داهاتوو كارى خؤى بكات، بؤ جَىبةجَى كردنى ماددةى 
مستةمسةكاتَيكى هةية،لةم واَلتة ،ئةمر ؤ هيض ديكيَومَينتَيكى نية بؤ ئومةم موتةحيدةمان حازر كرد 

ؤسى قيادةى سةورة ،هةرضى خةرائيتَيكى هةية ،هةرضى نةتائجى ئينتيخابات هةية ،هةرضى  قراراتَيكى و
هةية ،هةرضى نةوعة راثؤرتَيكى هةية ،هةرضى نةوعة تةسهيالتَيكى هةية،تاكو بةزووترين كات بتوانن 
كارى خؤيان بكةن و ئيتييتاقَيكيشمان هةبوولةسةر مةنهةجيةتَيكى كار، لةيةكةم ر ؤذى هاتنى دميستؤرا 

ر ،سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بؤناو ئةم ئيشة ئَيمة لة بةغدا بووين بةرامبةر سةرؤك كؤما
جَيطرى سةرؤكى وةزيران، يةك ثرسيارمان لَيكرد ،منهةجيةتى كارى تؤ ضية لةسةر ض ئةساا كاردةكةى؟ 

، قراراتى مةجؤسى  8005ئةو شتانةى كة دميستؤرا لةوَى ئيتييتاقمان لةسةر كرد، نةتائجى ئينتيخاباتى 
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اىل منحؤى جاران ،وةزعى  ئةمنى ئةمر ؤ، ر ةبتى ئيقتيسادى قيادةىسةورة ،قراراتى ليجنةى شئونى مش
ناوضةكان  دةبنة ثَينج مةعيارى ئةساسى كةكارى لةسةر بكةى بؤهةر جَيطايةك ،لةدواى ئةوة هاتني 
تةسنييتى ناوضةكا ان كرد ،شتَيكى باش يةكةم جار لة تاريخ كةبتوانني بةر َيطاى  قانونى بزانني ض ناوضة 

 1968هةية ، نةلة دةستور ديار كراوة، نةلة قانونى ئيدارى ديار كراوة،نةلة قانونى  (متناا   ليها)
انضم اىل )ديارة ،دةَلَى ئةو ناوضانةى ئةغؤةبيةى كوردين ( متنازع عؤيها )حوكمى زاتيي ناوضةكانى

يى تةقيمى ئةوةى زؤر ثَيمان خؤش بوو جاران، وة ئةوانةى لةدوا 68هةتا لةقانونى ( منط ة احل م ال اوى 
دوو شتى تياية، يةكَيك باش يةكَيك خراث ،شتى باشةكة  56خةَلك دَيتة كردن لةسةر ئةساسى احصائى 

بكةيتة ئةساا، بةاَلم ئةو  56بَؤَى تؤ ناتوانى ض ئيحصايةكى : ئةوةية ئةمر ؤ كةسَيك ناتوانَى بؤ  وونة
وارة لةر اثؤرتى دميستؤرا توانيويان بَؤَين ض جَيطايانةش كة ئةغؤةبيةتى كورد بوونة تيايدا ديارنةكرابوو،ئة

بةيانى لةطةَل دميستؤرا دانيشتني لةجياتى  4330هةية، ر ؤذى ثَينجى مان  سةعات (متنازع عؤيها )ناوضة 
سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ر اثؤرتى خؤى بؤ ئَيمة ثَيشكةش كرد ،مؤةخةسى ر اثؤرتةكة ديارة ، 

ى مان  بةكامؤى 8سةر نةينةوا ،عةقرة بطةر َيتةوة سةر دهؤك،مةمخورتار ؤذى حةمدانية بطةر َيتةوة 
بطةر َيتةوة سةر هةولَير،وةمةندةىل بر وات بؤ ديالة ، ناتوانيت بَؤَييت هةموو شتَيك قازانج دةكةيت، يان 
هةموو شتَى زةرةر دةكةيت، ثَيويستة خؤت حازر بكةيت ،تةهةيئةى خةَلكيي بكةى، هةندَى شت لة 
دةستت نامَينَى، دوايى زؤر تةوقعى خةَلك بةرز نةكةين لةسةر ئةم ئيشة ،ومتان خاَلى يةكةم ثَيشكةش 
بكةين و رةئى خةَلك بَؤَيني ،بةاَلم ثَينجى مان  سةيرمان كرد، لة ر ؤذى ثيََنجى مان  رِاثؤرتةكة طؤر اوة، 

لة عَيراق، تةغةيراتى  حداثرى مةنهةجيةتةكة هاتيتة طؤر ين، ومةنهةجيةتى كار بووةتة تاريخ ئيدا
وة   8005تةقدميى خةدةمات بؤخةَلك، تةركيبةى سكانى ئينتيخاباتى 8003ئةساسى لة دواى ئازادى 

  15000اجتيماعية سةيرمان كرد،لة راثؤرتةكة دةَلَى قةراج حةقيقةت لةبةر ئةغؤةبيةتى لةبةر  ضر ف
فةسؤى عونسورى نية، ئةمة كورد، ئةمة عةرةب ، هةزار عةرةبى تَيداية نايَيتة كردن، ئةمة ئةم ئيشة 

مةند  دةبني،ئَيمة لة واَلتَيك دةذين شةريكى خةَلكَيكى ترين لةم واَلتة، بةاَلم لة ةرئةطةر وابَى ئَيمة زةر
فةسَؤى عونسورى لة مةسؤةحةتى خؤماندانية ،مةساجى ئَيمة هةمووجارَى  ئةوةبوو  ثَيكةوة  ذيانة 

لةم واَلتة داوايى شةريكاتيةكى حةقيقى دةكةين ،لةسةر عةردى كوردستان،  ،ثَيكةوة بذين شةريكني
ئةوانةى لةطةَلمان بن دةتوانني لةطةَليان بذين، بةاَلم نةك فةسَؤَيكى  عونسرى بَيت ، وتني بَينةوة قةراج، 
ئةضيتةوة لةر اثؤرتةكة ديارة مةنهةجيةتةكةى هاتية طؤر ين حةقيقةت،سةيرمان كرد يةكةم شت 

 أ(53)طةربَيت باسى عةقرة بكةى ئةمر ؤ ،عةقرة، مةسةلةى عةقرة مةحؤولة لة قانونى ئيدارةى دةولةت ئة
ئةو عةردةية  19/3/8003ئةم ناوضانةى لةذَير كؤنرتؤىل حكومةت هةرَيمى كوردستاندان تا : دةَلَى

مانى،نةينةوا ،كةركوك كةحكومةتى هةرَيمى كوردستان سيادةى تياهةية ، لة حمافةزةى دهؤك ،هةولَير ،سؤَي
و سةالحةدين و ديالةش ئةمة سابيقةيةكى تر ، موشكيؤةكة عةقرة نية، عةقرة شتَيكة كةئةنةهو هى منة، 
لةطريفانى منة يةكَيك بَي  بةمن بَؤَى بؤتؤية، من لة عةقرة موشكيؤةم نية، بةاَلم لة كةالرو ضةميةماَل و 
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ةكة وام ىَل بكات ،لةبةر ئةوة ئةو ناوضانةش كيترى ئةو كيترى دةترسم ر ؤذَيكى تريي بَيت لة ر اثؤرت
ئةتوانَى عةينى مةفهوم لةسةر ضةميةماَليي ( متنازع عؤيها) جَيطاية زؤر جَيطاى تريي بيَيتة مقايسى

بكات، وة هةستةكةم نةوعة عةدالةتَيكى تياهةية ،بةحةقيقةت ئةوجا ر اثؤرتةكة لةبةر دةستى ئَيوةية ، 
ثؤرتةكة لة ئيعالم نةشر بووة، ئةتوانني بؤ هةمووتان نسخةيةكتان بدةينَى، وابزا  يةعنى خؤ ديارة ر ا

ةتوانني بؤتان ئ ،ةموو جَيطايةك نةشر بووة حةقيقةت، لةسةر سايتى يَوناميي هةيةنةشر بووة لةه
 ، ئةمةةستانر اثؤرتةكةى بةئينطؤيزىو بةعةرةبى هةية ،ئةتوانني خبةينة بةر د ،هةموويانيي بَينني

 0، سنجار، تؤكَيف، تةلةعيتةر، شَيخانسةبارةت بة خانةقني: مةرحةلةى يةكةم ،مةرحةلةى دووةم
هةم لةثَيي سةرى مان  مةرحةلةى  ،حةلةى دووةم ئةم مانطة دةردةضَيتتةبعةن مةر: مةرحةلةى سَييةم

تة ثَيويس 30/6دووةم مةالحمى مةراحؤى مةرحةلةى سَييةميي كةكةركوك و دةورووبةرى لة ثَيي
د م الاونام  و دام )بكة 1660ئةطةر بَيى سةيرى  1660ئةساسى كاركردنى دميستؤرا  ثَيشكةشى بكات،

قانونة لةبةر تؤ خةياَلى  ،ة يَونامى بَيت مولزةم نية بؤمانيةعنى هيض شتَيك ل ( اعاتيشاة   ابسانده
سياسى تَيدا بَيت، بتوانيت نزيك ، تةوافوقَيكى َى، بةاَلم ئةطةر شتَيك هة بَيـتدةستورى تؤى هةردةمَين

مةسةلةكةش نوقتةيةكى  ،وانَى كةسَيك تةفكريى تَيدا بكاتبكات بؤ تةحقيقى هةدةفةكانى خؤى ئةت
تريي، جةنابى سةرؤك ثَيمخؤشة زؤر تةئكيد لةسةر بكةم ئةمةتةقسيمى عةرد نية ، بر واناكةم هيض 

داتى سياسى كوردى، هيض جَيطايةك هةبَى، حةقى قوةتَيك هةبَيت لة دونيا نةثةرلةمانى كوردستان نةقيا
هةبَى بَؤَى ئةم جَيطاية كوردستانة يان كوردستان نية، ئَيمة باسى ئيدارة ئةكةين نةك باسى ئةوة ئةكةين 
دةَلَى ئيدارةكةى سةربة هةرَيمى كوردستانة يان سةربة هةرَيمى كوردستان نية ،بائةم نوقتة وازح بَيت 

، ماناى ئيدارةكةى نايةتة سةر طايانةية لةسةر هةرَيمى كوردستانئةَلَين ئةم جَيبؤمان ، يةعنى كاتَى 
 ،طاية كوردستانة يان كوردستان نيةهةرَيمى كوردستان ، بةاَلم ئةوة حةقى كةسَيك لة ئَيمة نية بَؤَى ئةم جَي

ة نيت يان ئةم عةردة ئةمتؤ هزرةكةى؟ تؤ كوردى كةسَيك نية بتوانَى مَيشكى تؤ تَيك بدات بَؤَى نةخَير تؤ 
، من ئةَلم هى منة،  كابرايةكى تر ئةَلَى هى تؤية، هى خؤيةتى هةريةك بةعةينى وةجهات نةزةر كورد نية

من درَيذناكةم دةتوا  بؤتان  ،انبى ئيدارى فةقةت شتَيكى تر نيةئةبَى، بةاَلم مةسةلة تةئكيدةكة لةسةر ج
رةكةى ئةمةية، ئةطةر بةمن بَؤَيى ثرسيار لةمن بكةى راثؤرتةكة هةمووى بَينم ،بةكورتى مةالحمى كا

 ،ةكةنانى بةديل، خيارَيكى ترم نيةلةم قؤناغة يةكَيكة لة كةنال(امم متحدة )ئةوة،رةئيت ضية ؟من ئةَلَيم
، بةاَلم بَييت رة ئيةكة كة، حةقيقةت ئينتيباهى خراثم هةيةبةاَلم ئينتيباهى خراثم هةية لةسةر ر اثؤرتة

ى مةرحةلةى ئينتيزار ،ر بكةين، راثؤرتةكة ثوخت تر بَيتبةباشرت هةية، هةموو ثرت ئينتيزامن ئةَلَيم 
، ة لةثةرلةمانى كوردستان بَيتةدان، لةدوايى  رةئى ئةخري لةسةر هةرسَى مةرحةلدووةم و سَييةم بكةين

َيكى تريي ، جارنَى لةم  قؤناغة ئَيمة ئَيستا جارَيكى تريي ئةَلَيني ئةم تةريقةى ئةخري بةكارنةهَي
        .زؤر زؤر سوثاادوماهى هاتو ماَل ئاوا، 

    :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ةر َيز حممد احسان ديارة لةبةر ئةوةى كة وا دوو ر ؤذة ئةو ر اطةياندنة لةاليةن ب.كاك د ،زؤر سوثاا
ؤثيةكتان دةدةينَى لة ، دواتريي كا تةفسيالتى هةية، ثَيمواية لة سايتةكانددميستؤرا باَلو كراوةتةوة

سيؤنةكان و ئَيستا من ثَيي ئةوةى بَيينة ئةو كؤبوونةوة دانيشتنيكمان لةطةَل سةرؤك فراك ،دةقةكةى
 ، وةختيشماندا كة فراكسيؤنةكان لةطةَل ئةندامانى ثةرلةمان قسةى بكةن ،وة بؤنوَينةرى حزبةكان كرد

ؤنةكان و بؤية من داوا لة سةرؤك فراكسي ، ثوختى و بة مورةكةزى هني بكرَيئةوةى ئةو مةسةلةية بة
دواتر ئةطةر  ،ةك قسةى بكاتن لةسةر ئةو مةوزوعةكةهةريةكةك ضةند دةقةي ،نوَينةرى حزبةكان دةكةم

ئَيستا كَى لةوانة كةحةز  ،اَلمَيك يان قسةيةكى لةسةر بكةينثَيويست بكاتن كاك حممد احسان يان ئَيمة وة
، كاك كاك حممد فةرةج ،دةستى بَؤند بكاتن ،ذةم ثَىكرد كَى دةيةوَى قسةبكاتندةكاتن لةوبرادةرانةى كةئاما

ناوى فراكسيؤن و ئةوانة  ئةوةل جار ،ثةخشان خان كاك شَيروان، :بةَلَين ناوى هينةكان دةنووسم وةكو ومت
ان، يةك و يةك ومت كاك سةردار، ،سنيكاك مامَوستا موح ،كاك ر ؤميؤ كاك زانا، ،كاك كةرخى ،دةنووسم

كاك حمسينمان نووسى، ئةطةر وةخت هةبوو ئةوجا دةدةينة كاك  فراكسيؤنى سةوز كَى قسة دةكات ؟
اتة كاك حممد فةرةج، كة و ،ئةوة كاك موحسني قسةى دةكاتن ، ئةطةر وةخت نةبوو، ومسابسةردار وكاك 

موحسني،  كاك  اك زانا، كاك ر ؤميؤ، كاكثةخشان خان، كاك كةرخى، ك ،كاك شَيروان ،كاك بةَلَين
يةك كةا قسةى بكا ماموستا موحسني ومتان قسةى دةكاتن ،دواتر ئةطةر مةجال : غةفورحزبةكان ومتان

لةوانة ثري خدر لةبةر ئةوةى بةناوى ئَيزيدى قسةى دةكاتن  بوو ،قسة دةدةمة ضةند كةسيكى تر،
نديةكى ترى هةية مةجاىل ةكَى تايبةت م ،ةجالةى دةدةينَى،ئةطةرضى لة ليستى ثارتية، بةاَلم ئةو م

بكاتن، لة كاك   ومثانيش، ئةطةرنا ماموستا موحسني دةتوانَى تةعبريلة كاك سةردارو كاك دةدةينَى
 0فةرموو كاك حممد فرج ،وانيي لةكاك جةمالةكةى تر دةكاتنكاك شَير ،جةماليي بكاتن
  :بةر َيز حممد فرج امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
قانوب احل م ال اوى )شة مةجامل بدةيتَى ماددةى يةكةمى قانونى حوكمى زاتى خبوَينمةوة ،وةاَل من ثَيم خؤ

وتاتع منط ةكوةداتاب باحل م ال اوى  وساى ابنط ة اعنى كوةداتاب حيناا  ةدت يف ه ا  :ابادد  اع ىل 
 0ال انوب 
غالاية ا انها  اثات اعمني  اتتحدث منط ة حيث ا ر ال وةد: حيثاا  ةدت فى ه ا ال انوب ،ب:ب :الثانى

ااااا لتحداد  1956العا  حد د ابنط ة  ف ا باجاء يف بياب احلادى  شرمر اذاة  وعترب قيود احصاء العا  
 0الطايعة ال ومية اعغلاية الس انية ابطل ة يف اعماكر التى  ايجرى فيها احصاء  ا  

د  هلا رخصية معنواة وتاتع باحل م ال اوى فى اطاة  وعترب ابنط ة اعنى كوةداتاب  حد  اداةاة  اح -ج
 0الوحد  ال انونية السيااية  اعقتصاداة  اعجتاا ية 

حممد ئاماذةى بةوة كردية ،يةكَيك لةو ثرَينسيثانةى كة .ئةطةر سةيرى ئةمةبكةين ،ئةمة بر يارَيكة كة د
 ، طةورةترين بر ياريان بةر ذِيمى ثَيشوةحكومةتى ثَيشوة،  دميستؤرا ئيعتيمادى لةسةر كردووة، برِ ياراتى
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ئةم هةرَيمة  قانون دةرضووة كة قانونى حوكمى زاتية، يةعنى دةبَى ئةم هةرَيمى كوردستانة،
 ،تيي بووة بةئةساا 56وةئيحساى  ،ية، وةسنوورةكةيشى ئةبَى دياربَىشةخسيةتَيكى مةعنةوى هة

بةراوورد بكةين،  66لةطةَل  56:َؤَيني كةركووك ئةطةربَيني من هةر  وونةيَى بدةم لةسةر مةسةلةن ب
كورد  56، يةعنى سةير بكةن ر َيذةكان ضؤنة لة63هةربةر َيذةكةى ئةيَؤَيم نةك بةئةوةى لةنيهايةتى  

بووة ،ضؤن هاتوةتة خوارةوة، % 36,4( 66)، عةفو كورد لةساَلى 66لة ساَلى %36,6عةرةب %  8488
، %88,8بووة بة  66بووة ،كةضى لة ساَلى %  84,8( 56)ة ساَلى ، عةرةب ل36بووة بة  84يةعنى لة 

بووة،ئةويي وةكو ئَيمة كةمى كردووة لةساَلى  81,8(  1956)ضؤن ئةو زيادى كردووة، توركمان لة ساَلى
، يةعنى بزانة ئةو طؤر انكاريانة لةو قةرارانةى كة حكومةت داويةتى ضةند طؤر اوة 16,3بووة بة  66

كة لةو شوَينانةى طؤر انكارى بةسةرداهاتووة ، مةندةىل هةرضى ئةو شوَينانةى كة كوردن ،مةندةىل يةكَي
هةمووى بة ئةمرى عوتانى دروست بوون ،يان بةئةمرى عوتانى يان بةئةمرى مةلةكى ،هةموو ئةو 

ةكاو ن دشوَينانةى وةكو خانةقني و مةندةىل و شَيخان و شنطارو ،هةموو ئةو شوَينانةى كةكورد داوايا
 ،ون بة قةزا يان بةفةرمانى مةلةكى، يان بةفةرمانى عوتانى دروست بوون ،بوباسيان لَيوةئةكا هةمووى

هةمووى لةدواى حةفتاوة ( متنازع عؤيها)َيستا وةكو دكتؤر ئاماذةى ثَيكرد، بةاَلم ئةو شوَينانةى كة ئ
بةبر يارى  86/6/1946هةتا بؤ وونة مةندةىل بةفةرمانيكى عوتانى دروست بووة ،  ،دروست بووة

كةا  85656( 66) كاتى خؤى  بة قةزا بووة، كةوةختى قةزا بووة ذمارةكةى ضةندة ،بةئيحساي 859
كةا ،بزانة يةعنى ئةم جياوازية زؤر ديارة ،مةسةلةن بَيينة  4098بووة بة 1946بووة ، كةضى لة ساَلى 

بوونة تة ناحية وةبوونةتة  1960لةساَلى (نةمرودو بةرتؤة)حةمدانية، حةمدانيةو هةردوو ناحيةكةى 
بوون ، يةعنى هةست  1960بووةتة قةزا وئةو دوو ناحية لةساَلى 1960قةزا ، يةعنى حةمدانية لةساَلى 

بؤئةوةية ئةو  180دةكةىؤَيرةوة دةستى ثَيكردية ،جةوهةرى قسةكانى من لَيرةداية، جةوهةرى ماددةى 
شوو  طؤر اون وةكو خؤيان لَيبكرَيتةوة ، ئةوجا بَيني ئَيمة لةطةَل شوَينانةى كة بةقةراراتى ر ذَيمى ثَي

خةَلكةكة قسةبكةين لةسةر ضى ر َيكدةكةون ،ئةو قسةى كةجةنابت دةيكةى ئةوة ئيداريةن ضؤن قسةى 
َيتةوة لةسةر بكرَى ،ئةبوو بةر استى دميستؤرا بريى لةوة بكردايةوة ،ئةم قةراراتة وحييتة البات، هةَلطر

خةوة ئةمة بةاَلم بةدا بكاتةوة ئينجا بَينَى ئَيمة موناقةشةى قةزايةكان بكةين ،رةكانى وةكو خؤى لَي،ئاسا
سةر ضى ؟ سةر تةنها ئيعتيمادى كردؤتة  ،ثرَينسيثانةى ئاماذة ثَينةكردووة زؤر ئةو ،كةلَيرة بةديار كةوَيت

ةمخور بكةى ى طوندوناحيةكانى م، يةعنى ئةطةر سةيرى دةشتى مةمخور بكةى، سةيرنةتائجى هةَلبذاردن
، يان داوة لةهةولَير دةنطيان داوة، هةموو خةَلكى مةمخورو دةورووبةرى لةكوَى دةنطئةوخةَلكانة دةركراون

قبوَل دةكةم، ئاخر كةا نةبووة لةوَى بيَيت دةنطت بؤ بدات،  8005تؤ ئَيستابَؤَيى نةتائيجى ئينتيخاباتى 
ئةطةر تؤ بر يارَيكت دةركردباية ،تؤ ئةو كاتة خةَلكى مةمخورو  ،تافى نةبووة بيَى لةوَى دةن  بدام

خةَلكى ئةم ناوضانة بين لةجَيطاى خؤيان دةن  بدةن ،ئَيستاشَيوازةكة وانةدةبوو ،لةبةر ئةوةى شتَيكى 
سروشتية بَؤَيى بةعزة شوَين عةرةبى زياترةو كوردستانيشة،لةبةر ئةوة من ثَيمواية مراجعةيةكى دةوَيت 
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لةمان و جةنابيشت ثةلةنةكا هةتا  شَيوازةكانى قؤناغى دووةم و سَييةميي دَيت ،ئةو كاتة بر يار وثةر
يةنةكانى تريي ر ازى بدةن وة  بر يارةكةش دةبَى هاوبةش بَيت نةك هةر ئَيمة رازى بني ثَييةوة ئةبَى ال

ةبَيت بر يارةكا ان وة بذين د، هةتا ثَيكةلةعَيراقدا ثَيكةوة دةذين نكة ئَيمة هةموومانوض ،بن ثَييةوة
، ، ئةبَيت بةيةكةوة هاوبةشى بكةينئةبَيت ئيدارةكا ان بةيةكةوة بَيت لة شوَينا هاوبةشني ،هاوبةش بَيت

 .، سوثاائازادانةو برايانة بةيةكةوة بذينشَيوازيك دروست بكةين هةموومان بة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن 

 0، كاك حمسني فةرمووزؤر سوثاا 
 :ةر َيز حمسن عؤى اكربب

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
من ثَيم خؤش بوو لةسةر ئةم مةسةلةية زؤر بةتةفسيَل تر باا بكةين و ئةوانة ، ئةوةى بةشى يةكةم كة 

ئةطةر وابر وا، هيوادارين بةشةكانى (خميبة لالمال )لةم ر اثؤرتة هاتووة بةر استى يةعنى وةكوعةرةب دةَلَى 
رة من قسةكان ئةمةوَى تةوجيهى بكةم بؤ هةموومةعنيني لةناو عَيراقا ، يةكَيك تر وانةبَى ،ديا

لةطةورةترين كَيشةكانى ناو عَيراق لةر ؤذى دامةزراندنى دةوَلةتى عَيراقى تاكو ئةمر ؤ كَيشةى كورد بووة 
كة تار يةن ناوضانةى كردووة  ، داوايى هةموو ئةوؤى نةكةو تووة،ديارة كورديي لة خةبات و مؤمالنَيى خ

ئةطةر ناوضةيةكى  ،لة كوردستان يان ناوضةيةكى كوردنشني بوونة لةر ووى قةوميةوة بةشَيك بوونةو
، بةاَلم ئةمانة هةمووى ناوضةبوون وة لة ضوار ضَيوةى ئةو ميي نةكرابَى ناوضةكانى كوردستانرةسي

ضارة سةر نةكردنى ئةم  ردستان ميشةوة ثَييان ئةَلَين كوشوَينانةن كةتار ي و جوغرافى و لةرووى قةو
تقرار لةناو عَيراقا ، عةدةم  ئيسزؤر طةورة بؤ عَيراق دروست دةكاتمةسةلةية من ثَيمواية يةعنى كَيشةى 

، ثَيموانية ئةوةى دَلسؤزى عَيراق بَيت شتَيكى واى بوَيت، لةبةر ئةوة ثَيويستة بة ضاوَيكى دروست ئةبَى
 180ئةطةر بَيني سةيرى ماددةى  ةوة سةيرى ئةم مةسةلةية بكرَى،عةقالنيةت و بةضاوَيكى واقا بينان

ئةو  ،ا هاتووة ئيستييتتائى لةسةر كراوة، سَى مةرحةلةى بؤ دانراوةلةدةستور 180بكةين، ماددةى 
و مةراحيالنة لةبةر ئةوةى جَى بةجَى نةبوو لةماوة دياريكراوةكةى خؤيدا، جةنابى دميستؤرا هاتة ئَيرة 

، ئةو ماوةية ئيزافةكرا بؤ ئةوةى لةرووى فةنييةوة بتوانن ئةوة َلدا كراو ئةوانةدانيشتنى لةطة
ضارةسةربكةن نةوةك دةسكارى ناوةر ؤكى ماددةكة بكرَى ، من ثَيم واية يةعنى ديارة زؤربةى خةَلكى 
كوردستان ثَييان واية ئةو مةسةلةية ناكرَىوابَى ،يةك وةحدةى يةكطرتووة ئةطةر ضى بة قؤناغيي 

ئةطةر قبوَل كراوة، لةاليةكى تريشةوة هةمان  8005انرابَى، ثَيويست بةوة ئةكات نةتائيجى ئينتيخاباتى د
ئينتيخابات لةهةندَى لةناوضةكاندا مةجؤسى ناوضةكةى خؤى هةَلبذاردووة، مةسةلةن بؤ  وونة لة 

بةشَيك خبرَيتة مةندةىل هةر هةموو ئةندامانى مةجؤسى مةندةىل داواى ئةوةدةكةن مةندةىل وةكو 
سةركوردستان، جاباا لةوة ناكةم مةسةلةن خانةقني و ئةوانة، ديالة طواية ئةوان رةضاوى ئةوةيان 
بكرداية ئةو واقعةى كةلة كوردستانة ،دامةزراوة بةدرَيذايى ضةندين ساَل وةبة تايبةتى لةسةردةمى بةعسا 
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َيوةيةك كراوة ، بؤ  وونة ناوضةى عةمةليةى تةرحيل و تةبعيس و تةعريب و ئةو جؤرةشتانة بةض ش
خانةقني لةكؤنيشةوة هةندَى لةبةَلطةنامةكانى حكومةتى عَيراق  و فةيؤةقةكانى يةك وئةوانة هاتووة 

كيؤؤ مةترىرتيي  10كيؤؤ مةتر، دواى ئةوة ئيزافةى  30،ناوضةسنووريةكانيان ضؤَل كردووة بة قواَليى 
ضوة امنيا احملد دي احلمابالنساة الىال صاات الواقعة ضار الشراط ا) كراوة، ئينجا لةشوَينَيكى ترا ئةَلَى

فننتظر قراة ال ياد  السيااية هل انها اتزال ا  وا ى  لى حاهلا  ذلك مبنع اى وواع  ارانى داخل  ه ه 
لةبةر ئةوة سةيرى ئةوة دةكةين مةسةلةن شوَينَيكى وةكو خانةقني مةندةىل وايؤَيكراوة، يةعنى  (ابدب
بةسةر بةرديةوة نةماوة، هيض تةتةورَيكى تيانةبووة ،سةربارى ئةوةى كةخةَلكةكةى تةرحيل كراوة  دارى

، من خؤم بةثَيى ئةو هينةى كة ةَلكى خؤى وةكو خؤى نةماوة لةوَى،ئيي و كارو ئةوانةشى تيا نةماوة خ
ئامادةيى دةر دةبر ن  كردوومة  لةو مةنتقةى مةندةىل و دةورووبةرى مةندةىل و ئةوانة زؤربةى خةَلكةكة

ئةطةر بَيتو ئيستييتتا بكرَى ،دةن  بدةن بؤئةوةى بكةوَيتةوة سةر كوردستان، بةهةمان شَيوة ناوضةكانى 
ترى مةمخورو ئةوناوضانةى كةئَيستا لةقؤناغى يةكةميي باا كراوة ،بةهةمان شَيوة بري لة مةسةلةكان 

ووة، ئةوسَى قؤناغةى بؤ دانراوة ،ئةطةر ئةوان ماددةيةكة يةكطرت  180دةكةنةوة،لةبةر ئةوة ماددةى 
هاتوون بؤ تةسهيل كردنى كارى ئَيمةو ويارمةتى دا ان ،حةق واية طوَى لة داخوزيةكانى ئَيمةش بطرن 
،ئَيمة داواى هيض ناوضةيةكى زيادمان نةكردووة لةوناوضانةى كة لةئةسَؤة لةرووى تار يةوة ناوضةى 

انيي، دانيشتوانيي هةمووى كوردبوون ،لةبةر ئةوة يةعنى بةر استى من كوردنشني بوون ،وةكو دانيشتو
نهةجيةتةى جةنابى بةش بةحاَلى خؤم نيطةرانى خؤم دةردةبر م بةرامبةر بةو ر اثؤرتة، ئةطةر بَيتو بةومة

حةق واية هةموو لَيثرسراوانى  ،ن ثَيمواية كارَيكى باش نيةبةو مةنهةجيةتة بر وا م ،وةزير باسى كرد
راقيي ضاوَيك لةو واقعةى ئَيستا بكةن ،واقا بينانة سةيرى مةسةلةكة بكةن وةر اطوزارى بةسةريدا عَي

تَينةثةر ن، ضةنكة ضارةسةرنةكردنى ئةومةسةلةية موشكيؤةى طةورة بؤ عَيراق ئةنَيتةوة ،لةبةرئةوة 
بةضاوَيكةوة سةير عَيراقيي  ، مةعنيينىم و سَييةم بةم ضاوة سةير نةكرَىهيوادارين لةقؤناغى دووة

موساهم بني لةبنياد نانى عَيراق، عَيراقَيكى  ، ئَيمة دةمانةوَى وةكو هاوواَلتى عَيراقى بةشداربني وبكةن
، عَيراقَيكى دميوكرات، عَيراقَيكى فيدرال، عَيراقَيك هةموو هاوواَلتيةك لةناو عَيراقا هةست بكا بةوةى ئازاد

دنى ئةو مةسةلةية وانية بةشَيكى زؤرى عَيراق خؤى بةوة بزانَى بة ضارةسةرنةكر كةجوزئَيكة لةعَيراق،
عاالنة بؤ عَيراق  ناتوانَى هيض موساهةمةيةك بكات فة ،، ضونكة ئةطةر حقوقى دياري نةكراكة عَيراقية

بةتةئكيد ديارى كردنى حدود ئةوكاتة لةر ووى ئينسانيشةوة وةكو ئةوان باسةكةن  ،يةكطرتوو بَيت
َيتة مةنتيقةيةك بيست ساَل ذيابَى، حةزةكةن ضى عةرةبى تريي هةية بابَيت لة عةرةبَيك كةهاتب

كوردستان بذى، من ثَيم وانية يةكَيك هةبَى لةكوردستان ر َيطةى طرتبَى،  عةرةب ياغةيرى ئةوانةى 
ى بكات كةئَيستا لةكوردستان هةن بَينة ناوضةكة َرَيطةيان لَيطريابَى ، بةاَلم حةق واية ئةو حدودةكة ديار

هةتاوةكو دوايى ئةوة من هةوَل بدةم بؤ ئةوةى حدوديي بسر مةوة ،نةيةلًََم زةروراتى ئيقتيسادى، 
، دواى ئةوة ئةتوا  ئةو ويست ئةكات كةمن حقوقم  دياريكرازةروراتى سياسى، ئيجتيماعى هةمووى واثَي
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عَيراق هةوَلبدةين بؤ  بنيادنانى  خةتةى كة ئةو دايئةنَى ئةسَؤةن طوَيشى نةدةمَى، ئَيمة وةكو بةشَيك لة 
ةية بكةن و عَيراق، هةوَلدانى دميستؤراو يوئَينيي بة عةقالنيانة و واقا بينانة سةيرى ئةم مةسةل

                0، زؤر سوثاا ضارةسةرى بؤ بدؤزنةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 0سوثاا ، كاك بةَلَين ، فةرموو 
 :(َلَينبة)ر َيز محد عبدهلل حممودبة

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةر استى ئةو ر اثؤرتةى  ،ؤستا حمسني لة ثَيي من قسةيان كردوة كو برايانى بةر َيزم كاك حممد و مام

، بةتايبةتى لة هةرَيمى ست كردووةدميستؤرا نيطةرانى و بَي ئومَيديةكى زؤرى لة هةموو اليةك درو
رتيتية بةر لة ضارةسةر كردنى كَيشةى ناوضة دابر اوةكان يان ضونكة ئةو ثَيوةرانةى كة ئةو ط ،كوردستان

 ،ةهةقى لة هةرَيمى كوردستان كراوةبةر استى زؤر بةزةقى ن( متنازع عؤية)ئةو شوَينانةى ناويان لَينراوة 
، لة طوَير  مةندةىل ،لةناحيةى قةراج هاتووة بؤ  وونة مةسةلةن ئةطةر ناحيةى قةراج بطرين لةطةَل

كةئةوانة  ،ر عةرةبَيك لةوَى داوايان كردووةحيةى قةراجى لَيدابر يوة لةبةر ئةوةى ضةند هةزاهاتووة نا
، مةندةىل بةكامؤى داوة بةديالة، طةر َينةوة سةر هةرَيمى كوردستان، بةاَلم كةدَيية سةر مةندةىلنايانةوَى ب

داواى طةر انةوةى سةر  ،يتتا بكاتلةوَيندةر كةبيَى ئيستي باشة ضةند هةزار كورد لةوَيية ضةند طوندى كورد
هةرَيمى كوردستان دةكةن ،ئةو موفارةقةية بةر استى لة ر اثؤرتةكةدا زؤر بةزةقى ديارة كةزوَلمى لةميؤؤةتى  

نازا  ئاكرَى بةض حةقةك  ،حممد احسان باسى كرد هةرَيمى كوردستان كردووة ،سةرةر اش وةكو بةر َيز كاك
كةئةوة بةطوَيرةى ياسا، بةطوَيرةى بر يارةكانى كؤن ضارةسةر كراوةولة (عؤيةمتنازع )هاتَوتة ناو مةوزوعى 

ئةو ر اثؤرتة  ،ستى من نامةوَى بيمة ناو تةفاسيللةسةر هةرَيمى كوردستانة ،لةبةر ئةوة بةرا 19/3
 ستىر اثؤرتَيكة نةهةقى تَيداية بةرامبةرى هةرَيمى كوردستان، خةَلكى كوردستان ،وةداواش دةكةين بةرا

شتنى  ترى داني ،كةكةى بةتةواوى لةبن دةستمان نيةلةبةر ئةوةى ناوةر ؤ ،زياتر هةلوةستةى لةسةر بكةين
 .، بةوردى ديراسة بكرَى وة دواتر هةَلوَيستى ثَيوةربطريَى، زؤر سوثااثةرلةمانى لةسةر بكرَى

 :ئةجنومةن سةرؤكى بةر َيز
 0كاك ر ؤميؤ ،فةرموو

  :ؤميؤ حزيران نيسانبةر َيز ر
 .ئةجنومةن سةرؤكى بةر َيز

دوايى تةئكيد كردنةوة لةسةر قسةكانى كـاك بـةَلَين ،بـؤ ئـةوةى كةنيطةرانيـةكى زؤرى لَيكةوتؤتـةوة ،دواى       
، ثَيـك  ،لةبـةر ئـةوةى ئةمـة قؤنـاغى يةكةمـة     من تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئـةوةى كـة ئيمـة ثةلـة نةكـةين      

ثَيـدا كةسـَييةمني قؤنـا  لةدةورووبـةرى كؤتـايى ئـةم       هاتووة لةسَى قؤنا  كةجـةنابى وةزيـريي ئيشـارةتى    
بةر استى  ،دةبَى ئيشَيكى زياترى بؤ بكرَى مانطة تةواو دةبَى، ياخود ر اثؤرتةكة ديار دةبَى، بةاَلم بةهةر حاَل
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دةبَى هةماهةنطيةكى زياتر بكرَى، لةنَيوان نةتةوةو خةَلكى ئـةو ناوضـانة لةطـةَل اليـةنى ثةيونديـدار ،مـن       
ئةم ر اثؤرتة بةر استى ئاليةتى ئيي كردنى جـةنابى دميسـتؤرا ئةوانـةى لةطـةَليان بـوون بةر اسـتى         بةطشتى

ياخود وةك ئةوةى تةالعوبَيكى تيا كرابَى، ئاليـةتى ئـيي كردنةكـة،     ،بَؤيى بةهةلًََةيةكى زؤرى دةبينم وةكو
ة بـريو  ة كةبةر اسـتى ئةمـ  ضونكى من ئةوةى بزا  بؤ  وونة لةو ناوضانةى وةكو حةمدانيـة كـة قةرةقوشـ   

، بــةاَلم بةهــةرحاَل نةتيجــةى ر اثؤرتةكــة  بــؤ  وونــة مةســيحيةكانى ئــةوىَ  ،بؤضــوونى خــةَلكى ئــةوَى نيــة 
ئةمة بريو بؤضـوونى خؤيـةتى، نوَينـةرى يوئَينـة،     : وادةرضووة، من ثَيم باشة لةر اثؤرتةكةى دميستؤرا دةَلَى

يتتوطؤيةكة ، بةاَلم هةوَل بدةين تةنها طةى من تَيطةيشتبم دةكرَيتةوة ئةوئةمةش لةطةَل مةركةزا يةكاليى 
، لةطةَل اليةنى ترى ثةيوةنديـدار لةطـةَل ئـةم مةسـةلةية بةتايبـةتى ليذنـةى بـااَلى        لةطةَل مةركةزا نةكرَى

 ،ووشى خةَلكى ئةو شوَينانة كردووةمن لةكؤتايدا دةَلَيم ئةو نيطةرانيةى ت ،و خةَلكانى تريي 180ماددةى 
نيةى كةخةَلك ثَييةوة ، دواى تةواو بوونى سَى قؤناغةكةش كةمرت نني لةو نيطةراةتى خةَلكى هةرَيمبةتايب

 .، سوثاالةكات و وةعدةى خؤيدا 180ماددةى ، لةجَى بةجَى نةكردنى  نيطةران بوو
  :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

  0كاك شَيروان بيتةرموو
 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد

  .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكى 
تان طيتتوطؤ ، جَيطاى خؤيةتى كةئةمر ؤ ثةرلةمانى كوردسانى بةر َيز ئةندامانى  ثةرلةمانخوشك و براي

ئةوةى  ،ت طةىل كورد لة كوردستانى عَيراقكةئةمةش بابةتي ضارةنووسسازة بةنسبة ،لةسةر بابةتَيك دةكات
يةن ئةندامانى ثةرلةمان وازح نية ور ةنطة من دةمةوَى بيَؤَيم هةتا ئَيستا ثَيشنيارةكانى دميستؤرا لةال

، تةنها ئَيستا جةنابى وةزير ئيشارةتى بةو ى ثةرلةمان بةدةستيان نةطةيشتووةزؤربةى ئةندامان
مةعؤوماتةدا مومكينة مةعؤوماتةكى ئةوةىل بوو بةنيسبةت زؤربةى هةرة زؤرى ئةندامانى ثةرلةمان 

، بؤية من ت لةسةر ئةم موقتةرةحة ثةيدا بووتازؤر موالحةزارةى ئةو موالحةزاتانة ئَيسكةر ةنطة بةطوَي
ثَيمواية ئةبَى ئَيمة ثةلة نةكةين هةروةكو براى بةر َيزم كاك ر ؤميؤ طوتى دوومةرحةلةى تر ماوة، ئةوة 

ئينجا ئةو وةختة ئةم مةسةلةية  ،مةرحةلةى سَييةميي ئيعالن بكرَى مةرحةلةى يةكةمة دةبَى ئةو
طوجناوة يان  180اددةى اَلَلة بكرَى وة هةَلبسةنطَيندرَى، ئايا هةتا ضةند لةطةَل مطة ،ديراسةت بكرَى

ةرسَى ر اثؤرتةى بؤية من ثَيم باشة لة جةلسةيةكى ثةرلةمانى وةدواى ديراسةت كردنى ئةو ه ،نةطوجناوة
ةم سةبارةت ب ئةو وةختة ثةرلةمانى كوردستان هةَلوَيستى روون و ئاشكراو ديارى هةبَى ،كةتةقديم دةكرَى

 .مةسةلةية، زؤر سوثاستان دةكةم
 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن 
 0فةرمووسوثاا، كاك زانا 
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 :(زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 
 0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن 

، كةدميسـتؤرا ئينحيـازى   دنى ر ؤذنامـةوانى باسـى ئةوةدةكـةن   هةرضةندة هةندَى اليةنى عَيراقى لـة ر اطةيانـ  
بـةاَلم ئـةوةى كـة     ،ةرة تةفسـريى كـوردى لَيكيداوةتـةوة   رد و ئةو ناوضانةى كة جياوازيان لةسـ كردووة بؤ كو

، ئـةبَى هؤشـدارى بـَى بـؤ     شكةشـى كـرد  ئةم ر اثؤرتـةى كةدميسـتؤرا ثيَ   ئَيمة تَيبينى دةكةين بة ثَييةوانةية،
، دةبـَى دَلنيـا بـني ئـةم     ئةطـةر ئـةوة بـةدَلمان نيـة     ،ربارةى ر اثـؤرتى دووةم و سـَييةمى  ئَيمة لة كوردستان دة

سةرةتاية هؤشدارية كةئةوانى تريي لةوة باشرت نـني و دةترسـَيني بةتايبـةتى لـة ثارَيزطـاى كـةركووك زؤر       
بؤيـة ثَيويسـتة ئَيمـة وةكـو ثةرلـةمانى كوردسـتان قيـادةى سياسـى كـوردى بكةوَيتـة            لةوة خراثرتيي بَيـت، 

 ،تةكانى دووةم و سـَييةم وادةرنةضـن  ؤئةوةى ر اثؤرحةرةكةيةك و مجوجؤَلةكى سياسى و دبؤؤماسى طةورة ب
ر استة ئةم ر اثؤرتانة دةرضوونة لة سةاَلحيةتى خؤى بةثَيى ئةو بر يارةى ئةجنومةنى ئاسايشى نَيودةوَلـةتى  
 ئةوة كَيشةى دميستؤرا نية بَيت ئةم ثَيشنيارانة ثَيشكةش بكـات بـةو وردةكاريـة وردى بكاتـةوة، ئـةو تـةنها      

، لَيـرةش بـةَلَينى بـة ئَيمـة دا تـةنها لـة ر ووى فـةنى و تةكنيكيـةوة يارمـةتى          َيذ ثَيشكةش بكاتندةتوانَى ر او
نية، ئةوة 180ماددةى  بةاَلم ئةوةى ئَيمة دةيبينني ئةوة ،بدات لة جَيبةجَى كردنى كارةكانى 180ليذنةى 

ى كَييـة؟ ر اثرسـى كـارَيكى زؤر    ئايا ئيؤغا كردنةوةى مةسةلةى ر اثرسى لةو ناوضانة بة دةسـةاَلت  ،شتَيكى ترة
ناوضانة ئةطةر ر اثرسى بكرَي  ئَيمـةش طؤـةييمان نـابَى ئةطـةر      ة لةهةر يةكَى لةو180طرنطى ناو ماددةى 

وردسـتانيي نـةطوجنا مةسـةلةيةك    هاتو خةَلكى ئةو شوَينانة بر يارةكةيان بةشَيوةيةك دا لةطةَل هـةرَيمى ك 
جَيـى وةقيتةيـةو لةسـةر     رسـى لـة ثـر ؤذةى كـارى دميسـتؤرا بةر اسـتى      م ئيهمـال كردنـى معيـارى ر اث   نية، بةآل

لةبةر ئةوةى بةر َيز دميستؤرا  ئةلَيرة هاتوو ئَيمة بةدةست بةرز كردنةوة  ،، من تةوةقوعم دةكردر اوةستانة
تةوةقوعم دةكرد كةنوسخةيةك لةم ر اثؤرتـة بـةالى كـةم     ،دا كة ئةم هاوكارية ثَيشكةش بكاترةزامةندميان 

راستةى ثةرلةمانى كوردستانيي بكا، بؤئةوةى ئَيمة ئاطاداربني لة مجوجـؤَل و ضـاالكيةكانى بةهـةر حـاَل     ئا
، خـةَلكى كوردسـتانيي بـة قؤنـا  و بةخـةبات      دةكـات هيض مافَيك نافـةوتَى مـادةم كةسـَيك هـةبَى داواكـارى      

لـةرووى ئيداريـةوة    ،ر باسى كردةنها وةكو جةنابى وةزيلَينةطةر ا بستَيك لةخاكى بيتةوتَى، ئةو ر اثؤرتةش ت
ئةطةر قـةبوَل بكـرَى ئةطـةرنا لـةرووى مَيذووييـةوة، لـةرووى جوغرافيـةوة ، لـةرووى خـاكى كوردسـتانةوة،           

 .زؤر سوثاا جيؤى داهاتوو قةبوَلى ناكات، ،بَى منداَلةكا ان قةبوَلى ناكةنئَيمةش قةبوَلمان كرد
  :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 0ان، فةرمووسوثاا ، ثةخشان خ 
 
 

 :زةنطةنة بةر َيز ثةخشان عبدهلل
  0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن  
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 ،، بيؤيتيعل منيي هةرواى تَيئةطةمت ئةمة  هةَلسةنطاندنَيكىئةوةليةجةنابت لةثَيشةكى قسةكانتا وت
ضونكة ئةو ر اثؤرتةى دميستؤرا لةسَى قؤنا  خؤى ثَيشنيارى كردووة بةئيتييتاق لةطةَل خؤمان، ئةمة 

، باشة ئَيمة ئةمة ى من كةموكور ى زؤر زؤرى تَيدايةؤناغى يةكةميةتى، ئةم قؤناغى يةكةمة بةبؤضوونق
وةكو خؤشى وتويةتى ئةمة ثَيشنيارة، يةعنى ئَيمةش مةتةفقني لةسةرى دميستؤرا وتى ئَيمة قةرار نادةين 

دةكرَى ئَيستا هةتا لةم قؤناغى كةئةَليم ئَيمة يةعنى عَيراقى و بةكوردستانى و بةهةموويةوة ،باشة ئةطةر 
يةكةمة يةعنى هةوَلَيك بدرَيت، طيتتوطؤيةك بكرَى دةربارةى ئةوة، بةر استى جةنابى وةزير باسى ئةوةى 

يى سةيرئةكةين بةنةوعَيكى كرد كة ئةو مةقايسانةى كةلةسةرى ر َيك كةوتوونة ئةو ثَينج مقياسة ،دوا
نةكرَى، ثَيى لةسةر دابطريَى، ضونكة ئةو مةقايسانةى كة من ثَيم واية ئةوة يةعنى فةرامؤش  ،ديكةية

لةثَيشةوة دةست نيشان كراون، ثَيمواية مةقايسى زؤر باشن ،قةراراتى مةجؤسى قيادةى سةورة نةماو 
بةر استى منيي هاور ام لةطةَل ئةو  ،ي هةموو تياية كةببَيتة ئةساسَيكقةراراتى شئونى شيمال ئةمانة

كرد ئَيمة مةسةلةى ئةو قؤناغى دوو و سَى كة يةعنى مةالحمَيكى ئةوةىل ئَيستا برادةرانةى كةباسيان 
كةكاك دكتؤر باسى كرد، جةنابى وةزير باشة طيتتوطؤكة زياتر بَيت لةطةَل دميستؤرا وةثَيي ئةوةى ئةوها 

ةرحةلة وةكو بةم نةوعةى ئَيستا تةقانيةوة بزانني عةلةل ئةقةل شتَيك لة ناوةرؤكى ئةو ر اثؤرتةى كة م
 ،، ضونكة ئةمة يةكسةر ئيعالن كرا، عةقرة دَيتةوة سةر كوردستاندوو دةرى دةكات و بؤ مةرحةلةى سَى

ةرحةلةى سَييةميي ئيرت مةالحمى م 30/6بةر استى كاك جةنابى وةزير باسى ئةوةى كرد مةفرةزة لة 
رَى دوايى وةكو ر اثؤرتَيك ئةطةر مةالحمةكةى دةربك 30/6من لَيرة شتَيك تةئكيد دةكةم لة  ،تةواو بَى
ئيمة لةبةر دةمى هةَلبذاردنى ئةجنومةنى ثارَيزطاكانني، ئينجا  ،ة بكرَىو باا بكرَىوةختَيك دةباتموناقةش

، بؤية زؤر زؤر ئيشةكة تةعقيد تر دةكات ثَيمواية ئةمة هَيشتنةوةى بؤ دواى هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان
يان ئةمة  ،َى هةتا ئةم مةسةلةية حةز  نةبَىى حمافةزات دوا خبرثَيويستة يان دةبَى هةَلبذاردنى مةجالس

 0ثَيي خبرَى هةتا مةجالسى مةحافةزات دةكرَى، زؤر سوثاا 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 فةرموو  غةفور زؤر سوثاا ، كاك
 :خاوةىطاهر اعيد مهيتور بةر َيز غ

 0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
وك و ناوضةكانى ترى وثؤرتةى دميستؤرا بؤ ضارة سةركردنى كَيشةى كةركلةر استيدا خستنة ر ووى ئةو ر ا

دان جَيطةى نائومَيديةكى زؤرة ، وة دةتوانني  180كوردستان لة ضوارضَيوةى جَيبةجَى كردنى ماددةى 
َيمة ئةطةر ئ بَؤَيني هةرلةسةرةتاى هةنطاوةكانيةوة بؤمان دةردةكةوَي  كةنيةتى دميستؤرا ضية ،

لةو ر اثؤرتةدا دميستؤرا زؤر هةوَلى داوةو موراعاتى توركيا بكات، موراعاتى  ،كى وردى بؤ بكةينخوَيندنةوة
، لة هةمان كات ئةطةر ئَيمة بَيني تةمةشاى ئةو ر اثؤرتة بكةين خاَل ندَى خةياراتى شئونى عةرةبى بكاتهة

، هةمووى مشال عَيراق، اوةوةيةك ناوى كوردستانى نةهَينبةخاَل لَيى ورد بينةوة، مةسةلةن بةهيض شَي
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، قسةى لةسةر بكةم مةسةلةى مةمخور شيمال عَيراق ئةوة خاَلَيك ، خاَلَيكى تريي ،ئةوةى كةمن دةمةوَى
تةوة  1986مةمخور لةوكاتةى كةلة  ،ئاكرَى ئةوةندة جَيى طرفت نةبووةمةمخوريي تةقريبةن وةكو 

ئةطةرتةماشاى ر اثؤرتىطةشتيارة بيانيةكانيي  بؤتة قةزا سةر بةثارَيزطاى هةولَير بووة، ثَيي ئةوةش
ئةوانة ضووينة مةمخور لةزمنى ليواى هةولَير  14لة 80لة (w r aسنتان فى كوردستان )بكةين مةسةلةن

، ضوارى باسى كرد ،دةَلَى تا ضوارى مان  بووة ئةو كاتيي، وة دواتر بةنسبةت  قةراج وةك جةنابى وةزير
شتةكة طؤر اوة، قةراج لةو كاتةى كة ناحية  5/6كة لة مةمخور دابرب َى لة  مانطى شةش قةراج باا نةكراوة

كيؤؤ مةتر لة مةمخور دوورة ناحيةى  10بووة سةر بةمةمخوربووة، لةزمينى هةولَير بووة ،هةمووش 
قةراج بؤ زانيارى بةر َيزان وة ئةطةر حدودى بةلةديةى مةمخوريي خبةيتة سةر ضوار ثَينج كيؤؤ مةتر 

طوندى هةمووى  80طوندى  ناحيةى قةراج  66َى كةلة مةمخور دووربَي  ناحيةى قةراج ، دواتر لة دةمَين
طوند دةمَينَيتةوة ئةوةى عةرةب بَيت ،ديسان بةثَيى  38كوردة، دوو طونديشى هاوبةشة كوردو عةرةب 

عةرةبةكان  ر موراعاتىئةوة بَيت زؤر بةى كوردة دواتر ئةو عامى قةومى لةو مةسةلةية بةكار هَيناوة، زيات
ئةوةى كةزؤر زؤر جَيطةى نيطةراني و جَيطةى نائومَيدية بةنيسبةت  :، خاَلَيكى تردةكرَيت ئةوة خاَلَيك

قةراج  يةعنى خارجى هةموو شتَيك دةَلَى خبرَيتة سةر قةزايةكى نزيكى ئةو يان سةر ثارَيزطايةكى تر، 
ييتتاشةوة هيض مةجالةكى َيتةوة سةر كوردستان بة ئيستيةعنى هيض مةجاىل تَيدانية، هَيشتا قةراج  بطةر 

، بةر استى ئةوةش كة قبوَل دةكرَي  من واى تةسةور دةكةم دةست بةردار دةبني لةبةشَيكى نةهَيشتوة
خاكى كوردستان، ئةوةش دةضَيتة ضوارضَيوةى خيانةتى نةتةوةييةوة ،بؤية ئَيمة كةتةماشاى بكةين بةثَيى 

، كةدةَلَين ئَيمة سةرةتا باتةماشاى من ر َيزم بؤ قسةى برادةران هةيةؤرا بَيت بةر استى ئةو ر اثؤرتةى دميست
، باوةر  بكة لة كاردانةوةيةكى بةهَيزمان نةبَي قؤناغةكانى تر بكةين ، ئةطةر لةقؤناغى يةكةمةوة ئَيمة 

َيينةوة بؤئةوةى كة هةر دوو قؤناغةكةى تر شتى تريشمان بةسةردا فةرز دةكرَي  وةئَيمة دةبَى بطةر 
تا ئَيستا نةرمى نواندنى ئَيمة، ئَيمةى طةياندؤتة ئةم ئةجنامة، نةرمى  8003بةدرَيذايى ئةو ماوةية كةلة 

بؤية بةر استى دةبَى ئَيمة لةسةر ئةمة زؤر بةجدى  ،ى كورد، كوردى بةم ئةجنامة طةياندووةنواندن
وةربطرين ،ر استة دوو مةرحةلةى تر ماوة، وردةكارى تر هةَلوةستة بكةين و بر يارَيكى يةك اليةنى كةرةوة 

بؤ ئةو دوو  قؤناغة دةخاتةروو ، بةاَلم ئةطةر لةسةر ئةساسى ئةو قؤناغى يةكةم بَي  ئةو وردةكاريةى كة 
دةبَيتة هؤكارى ئةوةى كةكَيشةى تةعريب كردن لة  180، ماددةى رَى  ئَيمةناطةينة هيض ئةجنامَيكدةك

 ر نةكرَي  ، دةبَيتة ئالةتَيكى فاشل بةر استى،  بؤية ئَيمة حةق واية لةسةر ئةوكوردستان ضارةسة
، خاَلَيكى تر بةنسبةت مةسةلةى مةندةىل، مةندةىل رَيك ثَييةوانةى مةسةلةية بةجدى هةَلوةستة بكةين

ئةى بؤ قةراجى كردووة ، باشة قةراج كةبَي  حساب بؤ ئةو ضةند عةرةبة بكاتن كةلةو ناوضةية دةذين، 
حساب بؤ ئةو كوردة ناكةن كة لة مةندةىل دةذين، يةعنى وةكو بانَيك و دوو هةوا، يةعنى بةر استى حةقة 
لَيرة بَؤَيني مستةر دميستؤرا ستؤث،  تؤ نةخشةت نية، لة ئيي و كارةكان نةطةيشتية هيض ئةجنامَيك، 

ة و من ر َيزم 180ةجَى كردنى ماددةى لةبةر ئةوةى ئةوة دذى خواستةكانى ئَيمةية، دذى هةنطاوةكانى جَيب
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كةدةَلَى ئةوانة لةرووى خاكةوة سةربة كوردستانن،  ،ناوضةكانى دةرةوةى كوردستان هةيةبؤ بةر َيز وةزيرى 
لة ر ووى ئيداريةوة نا، ئَى باشة كة سةر بة كوردستان بَيت دةبَى خؤشم ئيدارةى بكةم ،بةر استى نازا  ئةو 

طةر شوَينَيك سةر بةكوردستان بَيت دةبَى كوردستانيي ئيدارةى بكات نةك نةزرةى جةنابى وةزير ئة
، بةهيض ة ورد كردنةوةى دروستمان هةبَي خةَلكَيكة تر ئيدارةى بكاتن ،يةعنى بةر استى دةبَى ئَيم

شَيوةيةك رازى نةبني كةشوَينَيك سةربة كوردستان بووة، ئَيمة بيخةينة سةر شوَينَيكى تر ، بةتايبةت 
ةى كة لة ناحيةى قةراج زؤر زؤر خةَلك نائومَيد دةكاتن ، شوَينَيك يةعنى بةشَيكة لةكوردستان ضؤن ئةو

، دواتر هةر لةماوةى ئةم بدةين بيخاتة سةر حمافةزةيةكى ترئةو حةقة بةدميستؤرا يان بةكةسَيكى تر 
ردةمى ئةو ثةرلةمانة ثَينج ساَلةى ر ابردوو ضةندين جار عةرةبةكانى قةراج و ناوضةكة هاتوونةتة بة

ضةندين جار هاتوونة لةوانةية بةر َيز سةرؤكى  ،اوضةية بطةر َيتةوة سةر كوردستانداوايان كردووة كة ئةو ن
ثةرلةمان يان جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان ئةوانيشى بينيبَي ، ئةوة بةنيسبةت خؤثشاندانى ئةوان و لة 

اوة، ضةندين جار ضوونةتة الى بةر َيز سةرؤكى ياداشتيان د ،ةمخوريي ضةند جار داوايان كردووةم
كوردستان بؤ ئةو مةسةلةية، يةعنى ئَيستا كة ئةوةى من تَيبينى دةكةم بةنيسبةت  ناحيةى قةراج 
دميستؤرا طوَيى لة ضةند كةسانَيك طرتووة ،ئةو كةسانةش كؤنة بةعسني لةناوضةكة وةديارة ر ابردووشيان 

ؤرتى ئةوان، يةعنى طوَيى لةخواستى خةَلكةكة نةطرتووة، كةمةجاىل ضية، ئيعتيمادى كردؤتة سةر ر اث
ئيستييتتاش نةماوةتةوة، ئاليةتى ئيستييتتا لَيرةنةماوة، دةزانَى ئةطةر مةسةلةى ئيستييتتا بَى ئةو ناوضةية 

قةراج وةربطرَي  غةيرىمةمخور، هةم لةر ووى ان، ضونكة هيض شوَينَيكى تر نية دةطةر َيتةوة سةر كوردست
تةئر يةوة، هةم لةر ووى بةيةكةوة ذيان لةم ناوضةية هةبووة، هيض طرفتَيك نةبووة بةر استى، من كؤتايى 

 .، زؤر سوثاا بة قسةكا  دَينم
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 0فةرموو  سوثاا ، كاك كةرخى
 :بةر َيز كةرخى نةجم الدين نورالدين

 0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
انى ثَيشةمنيي طوزارشتيان ، لةوانةية برادةرسةر ضةند خاَلَيك هةَلوةستة بكةمَى لةمن بةر استى دةمةو

، ئَيمة بةر استى لةو ر اثؤرتةدا ضاوةر وانى ئةوة بووين كة ر اثؤرتةكى طشتطريو و ثر او ثر  ثَيشكةش لَيكرد
ستؤرا بؤ ئةوة ، هةر خؤى ئةساسةن هاتنى دميى اليةنةكانيي لةسةرى موتةفيق بنبكرَيت و زؤربةى زؤر

، بةاَلم ديارة لة ر اثؤتةكة َيشةيةك هةيةو كَيشةكة حةل بكرَىبوو كة شتَيكى وا ثَيشكةش بكات، هةتا ك
، يةعنى كَيشةكة زياتر بؤ ئةوة دةضَيت زياتر كَيشةكان وة دةضَى كَيشةكة قوَل تر دةبَيتوردة وردة بؤئة

رد لة قسةكانى جةنابى كاك دكتؤر حممد ئةويي قوَلرت دةبن، ئاَلؤزتر دةبن، وة ئةوةى موالحةزةم ك
طؤر انكارى كراوة لةمةنهةجيةتى كاركردنى يؤنامى ،بيدايةتى باسى هةندَى ئةساسياتى كرد كةكاتى 
ثرسياريان لَيكردبوو ،ثاشان كة ر اثؤرتةكة دةرضووة،  ئةوةندة طؤر اوة و شتى ديكة هاتؤتة طؤر َى ،باشة 
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بةبةكةى ضية ؟ هؤيةكانى ضني ؟ يةعنى ثرسيارَيك ئةطةر بكرَى لة ر َيطاى دةكرَى ئةمة ثرسيار بكةين سة
جةنابتانةوةو دميستؤرا هةتا ئَيمةش بزانني مةنهةجيةتى خؤمان دابر َيذين، بزانني ضؤن تةعامل لةطةَل 

مان من ثَيمواية ئةو موقتةرةحاتانة بةش بةش و ثير  ثير  دَين، ئَيمة ثَي:ئةو مةوزوعة دةكةين ،سَييةم 
ناكرَى لةمةسةلةيةكى ئةوها ضارةنووسسازو كاريطةردا بةثير  ثير ى بر يارى لةسةر بدةين و و يان بة 

، من ثَيمواية هةمووى، هةرسَي ر اثؤرتةكة ،هةر سَى مةرحةلةكة ى بتوانني ديراسةى بكةينتةواوةت
ةوة، ئينجا بزانني ئَيمة بةتةواوةتى لةثَيي ضاوى خةَلكى كوردستان و ثةرلةمانى كوردستان روون ببَيت

ضؤن تةعامول لةطةَل ئةو ر اثؤرتانة دةكةين ،دةنا ئَيستا دَلة راوكَيكى ئةوة هةية كة ر اثؤرتةكانى دادَى 
ضؤن دةبَيت ،ئايا لةوة باشرتن، خراثرتن شتى ئيجابى تَيداية يان سؤبى، طرنطرتين شت ئةوةية كاتَى كة 

فةرامؤش نةكرَى  180عى ئةو ر اثؤرتانة دةبَى جةوهةرى ماددةى كاتى ئةوةدَى  بر يار بدرَى لةسةرمةوزو
% 40،هةم ديسان كر ؤكى ماددةكة ببَيتة ئةساا بؤ ئةو ر اثؤرتانة، ناكرَى ئَيمة ماددةيةكى دةستورى كة لة 

عَيراق دةنطى بؤ داوة هةمووى فةرامؤش بكةين بَيني باسى شتى تر بكةين ،كة جيابَيت لةو ماددةية و زؤر 
 ر بكةوَيتةوة،دوو

بةنيسبةت شوَينة توركمان نشينةكان ئةو شوَينانةى كةركووك ، دوزخورماتوو ،داقوق و، كيترى و،  
، ان واية دةبَى رييتراندؤم بكرَي ، ئَيمة ثَيموركمانى تَيدا بةزؤرى نيشتة جَين، ئةوانى كة تةلةعيتةروت

اتوويت و تابعى بةفالنكة جَى، تؤ تةلةعيتةر بةر استى كةا ناتوانَى خؤى بكاتة وةكيؤى ئةوان وتؤ دوزخورم
رييتراندؤمى لةسةر بكرَى و ، سوثاستان  ،رةئيى خةلًََكةكة فةرامؤش نةكرَى تابا بووى بةفالنكة جَى با

  .دةكةين
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 0فةرمووزؤر سوثاا، كاك ثري خدر 
 :مانسؤيخضر خليل بةر َيز 

 0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ،وين، خةَلكيي هةروةها تَيدةطاتحممد احسان دةكةين ،ئيمة ئةوها تَيطةيشتو. هاتنى بةر َيز دبةخَير

دَيتة ضارةسةركردن ،وة لةدوايى وتيان يان  180كَيشةى ناوضةكانى دابر او لة كوردستان لة ماددةى 
كة دةبَيتة سَى  (UN)، يان ر اثؤرتى نوَيى  8005رييتراندؤمةكى طشتى يان ئةجنامى هةَلبذاردنى ساَلى 

كى ئَيمة زؤر حممد احسان ئاماذةى ثَيكرد ،وة قؤناغى يةكةم  ئاشكرا بووة، بةر استى خةَل 0قؤنا  كة  د
، ر ايةكَى دذوار كةظتة سةري وانداو قةستامة ذى كرد نةوةكة ئةندامَى ثةرلةمانَى وةكَى بنطةيَى بةثةلة بوو

بةحسى قةزايى دَيتة خةَلكى بةعشيقة دةَلَى  ،ةى بكةنةهينةمة بةتةمابوو مزاهةرخؤ دط ئَيزدىاللةشى 
سةربة قةزاى شَيخان بووين، ئةوان ئَيمةيان خستؤتة سةر قةزاى   1959كرن ئَيمة ناحيةيةكني هةتا ساَلى 

ئاشكراية خةَلكى ناوضةى بةعشيقة كوردى ئَيزدى و كوردى شةبةكن نتةرى موسَل هةر باسى ئَيمة نية، سة
 حممد احسان بزانيت؟0ا ضارةنووسيان دةبَيت ضى بَيت؟ دزؤربةى زؤرى ، ئاي
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يان ئةو ناحيةى  طرد حوزَير كة ديسان ئةوَى كارةساتى ىَل دروست بووة ،وة خةَلكى ئَيمة ديسان لة 
، ضارةنووسى قةزاى شنطار غةدر بؤ قةزاى شنطار دروست بووة مةترسى تريؤرست دان، ئةويي قةرارةكى

ئةويي زؤربةى زؤرى  ،سةر بةقةزاى شَيخان بووة 1961ى هةتا ساَل ناحيةى ئةلقوش ئةويي ضية؟
خةَلكى ئةوَى كوردن، كوردستانينة، زؤربةى ئةوان ئَيزدينةو براى مةسيحى لَينة ، ئينجا خةَلكى ئَيمة لةو 

 ،ركردايةتى ئَيمةى سياسى كوردستان، هيوادارم سةدةظةرى ئةوانى تَيدانية بة ثةلةنقؤناغانةى كة باسى 
، نةرييتراندؤمةكى ضارة سةرى كَيشةى ئَيمة دةكات 180، ماددةى بكةين 180مة ثشتطريى ماددةى ئَي

% 48، كةا نازانَى ئةوانة كةسى ئَيزدينعةينى سةنتةرى قةزاى تؤكَيف هةشت كةا دةبن ئةوانةش 
وان نةطةيشت ،ئةو طَى ، قاميقام هيض كةسَيكى ئَيزدى ناباتة موسَل ئَى دةندانيشتوانى قةزاى تؤكَيف ئَيزدين

 عةينى شت وةكى دَينة  قةزاى شَيخان بينة دةظةرى ئَيمة ئةوان كةسان بينن ئةوان بيانةوَى، ،رييتراندؤمة
،  نابى بزانن ثر ؤسةى نى دةبَيت ثرسى خةَلك وةربطريَيت، يةعنن كَى بةرَى خؤ دةداتة ظان كةسابزا

نة ثرسى عةيناتيت وان  ،خةَلك وةربطريَىك بكرَيت و ثرسى راثرسى طشتى  رييتراندؤمة 180ماددةى 
 .مةشبوه بوو ، سوثاا

 0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 0فةرموو حسان هيض رةدَيكى هةية  بةكورتى زؤر سوثاا ، ئةطةر كاك ا

 :ةزيرى ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيمو/حممد احسان. بةر َيز د
 0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

من بةدميستؤرا و  هزر نةكةن ئةوشتانةى كةئَيوة ئَيستا باستان كرد، قةت ،ضةند نوقتةيةكى من دةمويست
 a، وة زياتريي لةبةر ئةوةى من زياتر ضومية ناو تةفسيؤةكانةوة لة ة وتوة بؤ تاريختيمى دميستؤرام ن

نية ،هةَلطرى  180، يةك نوقتة شتَيكى باش موقتةرةحاتى دميستؤرا  بة ليذنةى ماددةى  zتاوةكو 
، دميستؤرا ئةم كارةى كردووة نية، كة كارى مةجؤسى ريئاسةية 180لةكارَيك كةكارى ليذنةى  ثارضةيةكة

كارى خؤى كردووة بةتةواوى ، سةبارةت مةراحل، سةبارةت بة  180سةبارةت بة حدود ئيدارى ليذنةى 
ة كراوة كعقودى زراعى، سةبارةت بة فصوىل سياسى، كارَيكى بةشةهادةت، كَيي حةزى لَيبَيت با ئةوشتةى 

 ئَيستا بةيةك 180ليذنةى  ،ة، لةبارةى ئيحساوة كةكارى وةزارةتى ثالن دانانوة هةتا لةبارةى ئيحساوة
ضةند  8004تةوة هةتا  1956لة ساَلى (متنازع عؤيها )، هةرناوضةيةك كة كؤيكَيكى كؤمثيوتةر بةتؤ دةَلَى

ةكى ديكةش ئَيمة كارَيكى سياسى دةكةين  ، نوقتةيدات بةشدار بَيت لة ئيستييتتائةكةكةا موئةهؤة دةن  ب
بَيت، هةموو شتَيك وةكو تؤ بَيت، ،لةسياسةت شتَيكى ثَيرفَيكت نية، شتَيك نية  هةموو شتَيك وةكو من 

، تؤ ضؤن دةتوانى تةوافوقَيك بكةى  ئةو شتانةى كةتؤ حةزت لَيية موئمنى ئاخر هَيشتا معادةلة هةية
يان  ،يان غةصبت كردية  ،رةفى مقابل هةست بكات كة ئيهانةت كردووةثَييى كة جَيبةجَيى بكةى، بَى تة

ات زؤربةى شتةكان ، كاك ر ؤميؤ باسى ئةوة دةكئةم كارة كاتَيكى درَيذى دةوَيت ،ةهيض شتَيكهةست بكات ب
؟ بةَلَى كاك ر ؤميؤ هةموو شتَيك لة مةركةز قرارى لةسةر دَيت  لةسةر ئةم مةسةلةية  ، لةطةَل مةركةزة
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دوايى ئةوة دَيتة مةجؤيسى ثةرلةمان ،هةرضى (جملس ةئااة باعمجا  )نونى ئيدارةى دةوَلةت دةَلَى ،قا
بةى برادةران وتيان بؤ دميستؤرا بةاَلم ئَيمة تةرةفَيكي تَييدا زؤر طؤرِ انكاريةكى حدودى ئيدارى بكرَى ،

ثؤرتى خؤى تؤرا عةينى ر ا، حةقيقةت ثَيتان خؤشة دميسةكةى خؤى ثَيشكةش ئَيمة نةكردووةر اثؤرت
 ؟قى بكات، لةمةسؤةحةتى ئَيوة دايةثَيشكةشى هةموو ئةندامانى مةجؤسى عَيرا ثَيشكةشى ئَيوة بكات و

هةر  ،ةمابةينى سَى زائيد دوو نَينَيتكةئةم ثر ؤسةية ل ،ئةساسة كارَيكى زؤر بةجدميان كردلةسةر ئةو 
، ئَيوة ئةزانن مى كوردستان، رئاسةى وؤسى وزةراةرَيسَى ئةندامانى مةجؤسى رئاسة ،سةرؤكايةتى ه

ئَيوة ئةزانن ناحةزانى كورد ضؤن لةوَى دةتوانن ضةند كةمثَينيان هةية   ؟اقى ضؤنةمةجؤسى نةوابى عَير
، كاك ر ؤميؤ لة اك ر ؤميؤ باسى شتَيكى تريشى كرد، كةتوانن موئةسةريي بة لةسةر خةَلكضؤن ئ

ةمدانية هةستيان كردية كة بَيتة سةر هةرَيمى كوردستان يان فكرةى ر اثؤرتةكة ديارة زؤر خةَلكى ح
بةاَلم لةسةر  ،ئيدارةيةكى هةبَيت ، بةاَلم هةندَيك برادةرانى مةسيحى ئةوانةى ناحةزى ثرؤسةكة بووينة

ؤر دذى ئةم ثرؤسةية ر اوةستاون رةنطى رةفتةى من يان لةبةذن و بااَلى من يان لةمةسائؤى شةخسى ز
ةوان لةر اثؤرتةكة زؤر زؤر زياترة لةو دةنطانةى كة خةَلك هةستةكا لةخةَلكى ناوضةكة كة بَيتة دةنطى ئو

 180اَلى ، خةياَلى ئيستييتتا خةيايةكى نيطةرانة بؤمان بة حةقيقةتسةر كوردستان، ئةمة جَيطايةك، جَيط
لةم واَلتة نية بتوانَيت هيض قوةتَيك   180، ئيقييتاقمان لةسةر نةكرد، ماددةى هةر بةردةوام دةمَينَيت

، خوشكة ثةخشان باسى ئينتيخاباتى كرد، ئةم واَلتة بطؤر َيت بةا دةستورى هةَلوةشاندنى 180ماددةى 
ر استى واية ئةم مةلةفة قةثات نةبَيت، تةو جيهى قيادةى سياسى ئةوةية هيض نةوعة ئينتيخاباتَيك لةم 

، سةرؤكى كؤمار ئةم فكرةيةى ثَيشكةش كرد َيبطةننةك دوور ت 8بة  38،فكرةى ناوضةية نايَيتة كردن 
، وةلةو تةسرحيَيكيي نةك لةسةر ئةساسى تةركيبى قانونىبؤناوضةى كةركووك لةسةر ئةساسى ئيدارة ية 

، دةبَيت بةئينتيخابات 38طةن ئةوة دةرضووة لةسةرؤكايةتى كؤمار لةسةر ئةم مةوزوعة، يةعنى وة تَينة
تة كردن تا ئةم مةلةفة كؤتايى ثَينةيَيت ،ئةو طؤَلةى لةسةر ئَيمة هاتة كردن ئينتيخابات لةم ناوضانة نايَي

يةكَيكة  8005كةئةمر ؤ مةجبور بووين ئيعتريا  بكةين ئينتيخاباتى  8005لة ئينتيخاباتى 
، لة ئةترافةكانى نايَيتة كردن، ئةطةر زؤر هةستان لة بؤضوونةكى فةرق هةية 8004لةمةقايسةكانى حةل 

ئَيمة حةزمان لة حةلة ئةم مةلةفة بَيتة حةل كردن  ،راقيي و لة ثرؤسةى دميستؤراو و لة ئَيمةترى عَي
بةاَلم  ،ئةساسَيكى  قانونى دةستورى بَيت لةسةر ضةند ئةساسَيك طةر انةوةى حةق بؤ ساحَيبى حةق لةسةر

دوو  ،بطرَيت نى دذين ئةوةندةى دذي دميستؤرا ئةوان نةيانويست ئةم ثرؤسةية هيض سةرئةترافةكا
ئةطةر  ،نوقاتةكانى تر ئَيمة ثَيتان دةَلَيني بؤ تاريخ ،مةوزوعةجياوازى جيا جيايان هةية سةبارةت ئةم 
بةاَلم  ،ك هةفتة دةتوانني ئيستييتتا بكةينئَيمة لة خيالىل ية ،بر يارى سياسى لةسةر ئيستييتتا بَيتة دان

ستا ئريادةيةكى سياسى بةقوةت نية لة عَيراق ، تا ئَيسياسية لة ئيتارى قانونى دةرضووةبر يارةكة 
، يةعنى من لة ثةرلةمانى كوردستان ناتوا  بةقسةى سياسى قسة بكةم  حةىل ئةم كَيشةية بكاتتةحةموىل

، ئةترافةكانى ترى معادةلةى سياسى يةكى حةقيقى دةَلَيم ئةوة تار ةبَيجطة لة سةراحةت لة مواجةهة
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، كاكة ثريخدر، حةقيقةت قةت تةخةيول نةكةى ئةو ةسئوليةت داننيَيستا لةو ئاستى معَيراقى تائ
ناحيةكانى ترى  ،سةر نة راوةستابووين، طردحوزَيرةدةظةرانةى كة تؤش باست كرد، يةعنى ئَيمة بةجدى لة

برادةرة ئَيزديةكان، هةموويان  ثَيكةوة يةكَيك لة طةورةكانى كة غةدرى لة دميستؤرا كردية لة ر اثؤرتةكةى 
بؤمن  ،توركمان، لة شةبةك و لة ئَيزيدى لة عةرةب لة هةندَى ،َى، حةمدانية ثَيك دَيت لة كورددةَل خؤى

تؤ مةفهومى، بةاَلم ئةوة عةقؤيةتة،  ،زيدى هةية قبوَل ناكات كورد بَيتئةوة كاريسةتة، ر استة هةندَيك ئَي
، نةك تةعميمى هةندَى ردبَيتت و هةندَيكيي حةزدةكات كوهةندَى ئَيزيدى هةية حةز ناكات كورد بَي

 0زؤر سوثاا  ،رحيةيةكى زؤر طةورةى ئةم ميؤؤةتةفكرةى زؤر بيووك و ناخؤش تةعميم بكات لةسةر شة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

، زؤر برادةرانى ئةندامانى ثةرلةمان داواى قسةيان كردووة بة نامةش بؤمةيان نووسيوة، بةاَلم زؤر سوثاا
ئةم ئيعالن كردنى دميستؤرا  ،يار نيةكة ئةم كؤبوونةوةية بؤ وةرطرتنى بر  ،ن لَيكردا قسةماوة كو سةرةت

هةردوو  ،تة وةكو خؤشتان ئاماذةتان ثَيكرد، ثَيويسحةلةيةكة وة كؤتايى ثَى نةهاتووةر اطةياندنى مةر
واى لَيبوردن قؤناغةكةى تريي بَيتة ر اطةياندن و تَيبطةين ئةوجا بتوانني هةَليسةنطَينني، بؤية من دا

دةكةم كة مةجالدان بة ئةندامانى تر نادةم، ضونكة ئةطةر دةرطا بكةمةوة زؤر ئةندام حةقى خؤيةتى قسة 
بكاتن، بةاَلم ئةو قسانةى كة كرا وة ئةو قسانةى كة جةنابى وةزيريي كردى روون كردنةوةيةك بوو لة 

، من وا دةبينم دةينَى ثاشى كؤبوونةوةكة و دةتانسةر ئةو ر اطةياندنة و كؤثيةك لة تةفسيالتى كؤثى كرا
ئاماذة بةوة بكةين من هةروا  ،بةيانَيك نةك بر يارَيك و ئةوانةكةئةم دانيشتة راطةياندنَيكى دةوَى وةكو 

، دوايى ر اطةياندنى ر اثؤرتى بةر َيز دميستؤرا نوَينةرى تايبةتى تَيكم نووسيوة بؤتان دةخوَينمةوةضةند ش
سةبارةت بة ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيمى كوردستان كة كَيشةى لةسةرة لة  (un)سكرتَيرى طشتى 
، لة دانيشتنى َيت و، دةقى ئةوةش دةبَى وابَيتتةبعةن ئةوة سياغة دةكر  4/6/8004دانيشتنى ئةمر ؤ 

كةوةكو خؤى باسى لَيكردووة  ،لةسةر ر اثؤرتةكةى دميستؤرا  كرا طيتتوطؤ 4/6/8004ئةمر ؤى ثةرلةمان  
ر اى خؤى دةربر يوة لة ضةند ناوضةيةك كة دةكةوَيتة ئةو  ،يةكةمة لة سَى قؤنا  ثَيك هاتووةغى قؤنا

ور ،قةزاى كة بريتني لة قةزاى مةمخ ،ضارة سةريان بكات 180رَى ماددةى شوَينانةى كة ضاوةر وان دةك
، لة انى خؤى دةردةبر َي َيكدا نيطةرقةزاى حةمدانية ،ثةرلةمانى كوردستان لة كات ،ئاكرَى، قةزاى مةندةىل
 ، بةتايبةتى بة كارهَينانى ثَيوةرى جياواز بؤ طةيش ةو قةزايانة كة ئاماذةى ثَيكراوةدةست نيشان كردنى ئ

هةروةها تةئكيد دةكاتةوة لة ضارةسةركردنى هةر كَيشةيةك لة ر َيطاى  ،بةو ثَيشنيازانةى كةباسي كردووة
ةطةز ثةرستانةى ر ذَيمى سةتى البردنى ئاسةوارى ئةو سياسةتة ردةبَى سيا 180جَيبةجَى كردنى ماددةى 

، نةك سةملاندن و ضةسثاندنى ئةو واقعةى كة لة ئةجنامى 180لة كوردستاندا ببَيتة ماددةى ، لةناوضوو
ئةو سياسةتانة هاتوونةتة ثَيشةوة، ئَيمة لة كاتَيكدا سوثاسى بةر َيز دميستؤرا و نةتةوة يةكطرتووةكان 

نةتةوة  1660بةثةرؤشةوة هةوَل و كؤششَيكى زؤريان داوة بؤ جَيبةجَى كردنى بر يارى  ةدةكةين ك
، بؤ هاوكارى كردنى طةىل عَيراق لة جَيبةجَى كردنى دا دةرضووة 8006كةلة مانطى ئابى يةكطرتوةكان  
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ة بةر َيزى ، بؤ ثَيشكةش كردنى يارمةتى تةكنيكى و  تةقديم كردنى مةشوةرةت ،ئَيمة داوا ل180ماددةى 
، ليذنةى بااَلى اق و حكومةتى هةرَيمى كوردستان ودةكةين، بةر َيز دميستؤرا و لة حكومةتى فيدراىل عَير

و هةموو اليةنة ثةيوةنديدارةكان دةكةين ،ثَيويستة بةهةند وةربطرن ئةو  180جَيبةجَى كردنى ماددةى 
دةستوورى  180يةك ثابةندبن بة ماددةى نيطةرانيةى خةَلكى كوردستان، ثةرلةمانى كوردستان هةموو ال

و  عَيراقى فيدرال ، بةلةبةر ضاوطرتنى ر استية مَيذوويى و جوغرافيةكان، دابني كردنى  داد ثةروةرى
البردنى ئةو زوَلم و زؤريانةى كةر ذَيمى ديكتاتؤرى لةناو ضوو بةرامبةر بة طةىل كورد و توركمان و طشت 

تيشى دةكةينةوة كة ثةرلةمانى كوردستان ضةند ضاوةر وانى ثَيشنيازةكان ، دووثانى كردووةخةَلكى كوردستا
دةكاتن بةتايبةتى راطةياندنى قؤناغى دووةم و سَييةمى ئةو ثَيشنيازانة، ( un)و هةنطاوةكانى داهاتووى 

شة، بؤ بر ياردان لةسةرى و بؤ دةربر ينى ر ةئى خؤى ،باشة ،ثَيتان با ،ئةوجا  جارَيكي ديكة كؤدةبَيتةوة
سياغةى دةكةينةوة  دوايَيي تةبعةن قؤناغى دووةم و سَييةم كة دةرضوو جارَيكي ديكة كؤ دةبينةوة، لةو 
بةينةشدا بةتةئكيد سةركردايةتى سياسى لَيثرسراوانى هةموو حزبة سياسيةكان كؤدةبنةوة لة كوردستان 

وة دةست كؤدةبنةوة لةسبةينَيسةرؤكى كؤمار سةرؤكى هةرَيم سةرؤك و سكرتَيرو لَيثرسراوانى حزبةكان 
بؤ هةَلسةنطاندن و بة دواضوونى ئةو هةنطاوانة هةموومان ثَيكةوة هاوكاري يةك ثَيدةكاتن كؤبوونةوةكان 

بني، ضونكة ئةم مةسةلةية مةسةلةيةكى ضارةنووسسازة وةكو ئاماذةم ثَيكرد، زؤر سوثاسيشتان دةكةم، 
 .سوثاسى جةنابى وةزيريي دةكةم ، دةتوانَيت بيتةرمووَيتخاَلى يةكةم لة بةرنامةى كارمان تةواو بوو، 

 خاَلى دووةم لةبةرنامةى كارمان طيتتوطؤيةكى طشتى دةربارةى ر ةوتى ثةرلةمان بؤ بةرنامةى ساَلى
، وةك ثَيشرتيي باتان كرد لة دانيشتنيي دوا دانيشتنمانة ئةو خاَلة ضوارةمى خوىل دووةمى هةَلبذاردن

نةقل بكرَى بؤ بر يار لَيدةدةن وةكو سااَلنى ثَيشرت ئايا داخراو بَيت يان كراوة بَيت و كة باا دةكةين خؤتان 
بَيت دةستى ، كَى لةطةَل ئةوةية ئاشكراداخراو بَيت دةستى بةرز بكاتةوة؟ سوثاا ، كَى لةطةَل ئةوةيةطشتى

 .اان كةداخراو بَيت؟ زؤر سوثوةداة، بةزؤرينةى دةن  لةطةَل ئبةرز بكاتةوة ؟ سوثاا
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 9/6/2002 رَيكةوتي شةممةدوو

ــ    9/6/8004رَيكـــةوتي   شـــةممةدوو رؤذي ثـــاش نيـــوةر ؤي  ي (5)كاتـــذمَير    تمانيي ئةجنومـــةني نيشـ
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (85)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 دا 9/6/8004ي دوو شـةممة رَيكـةوتي   ي ثـاش نيـوةر ؤي رؤذ  (5)دووةمي هةَلبذاردن لة كـات  ي خولي (85)
 :بةم شَيوةية بَيت

ـ بـةردةوام بـوون لةسـةر خسـتنةروو و طيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي ثاراسـتين ذينطـة لـة هـةرَيمي              1
 .كوردستان

ي (46)ـ خستنةر وو و طيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي هـةمواركردني ياسـاي كرَيـي خانووبـةرة ذمـارة         8
 .ي هةمواركراو1969ساَلي 

 8006ي سـاَلي  (86)ـ خستنةر وو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة3
 ( .ياساي باجي دةرامةت)

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :دانيشتنةوةكةمان دةكةينةوة بة خوَيندنةوةى بةرنامةى كاربةناوى طةلي كوردستان، 

وون لةسـةر خسـتنةروو و طيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي ثاراسـتين ذينطـة لـة هـةرَيمي          ـ بـةردةوام بـ    1
 .كوردستان

ي (46)ـ خستنةر وو و طيتتوطـؤكردني ثـرؤذةي ياسـاي هـةمواركردني ياسـاي كرَيـي خانووبـةرة ذمـارة         8
 .ي هةمواركراو1969ساَلي 

 8006ي سـاَلي  (86)ذمارة ـ خستنةر وو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي3
 ( .ياساي باجي دةرامةت)

وةزيــري هــةرَيم بــؤ كاروبــاري / وةزيــري ذينطــة، بــةرَيز كــاك ســةعد /بــةخَير هــاتين بــةرَيز كــاك دارا 
ثةرلةمان دةكةم، زؤر بةخَير بـَين، داوا لـة لَيذنـةى ياسـايي و لَيذنـةى تةندروسـس دةكـةم، بـا بـَين لـة           

 .شوَيين خؤيان دابنيشن
 :امحد حممد بابان فؤاد.د َيزبةر 
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
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لة راستيدا من هةر روونكردنةوةيةكم هةية لة رؤذنامةى رؤذنامة بآلوكرايتةوة، شتَيك بة زماني منةوة، 
ئةنـداماني ثةرلـةمان نـاتوانن ر اي    : حةز دةكةم ثشت راسس بكةمـةوة، نووسـراوة كـة طوايـة مـن وتوومـة      

 .طيز قسةى وام نةكردووة، بؤ ئاطاداريتان، سوثااخؤيان دةربربن، من هةر
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

خؤزطة هـةر كةسـَيك بـة زمانييـةوة شـتَيك بآلوبكرَيتـةوة، ئةطـةر راسـت         نةوة ، سوثاا بؤ ئةو روونكرد
 نةبَي لَيرة رووني بكاتةوة، بةآلم دوَييَن من موالحةزةيةكم دا دةقـي موالحةزةكـةم هاتـة دي، ئيتييتاقتـان    

كــرد و قــةرارتان دا كــة كــةا بــة نــاوى خــؤي نــةبَيت، يــةعين نــةَلَيت نــاوم بــة بــَي نــاو، هــةر كةســَيك      
تةصرحيَيك ئةدات و قسة ئةكات، ئازادة و سـةربةخؤية سـةدلة سـةد، بـةآلم بـا بـةناوى خـؤي بيكـات، بـة          

رلـةمان قسـةيةكي   ثَيكةنينةوةش ومت، بةآلم واي لَي نةيَيت بَؤَيي سةرضاوةيةكي نزيـك لـة ئةنـدامَيكي ثة   
كرد، هةر دةق ئةمر ؤ راطةياندنَيكي وا لة رؤذنامةيةك بآلوبوويتةوة، سةرضاوةيةكي نزيك لة ئةندامَيكي 

 .ثةرلةمان واي وت، و واي وت، بةَلَي كاك شَيخ فةتاح
 :فتاح عبداهلل نةقشبنديَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ئةوةى لَيرة ئةكرَيت، لة دةرةوة بـاا نـةكرَي، جـةنابت دوو، سـَي     قسةكان  كة دوَييَن لَيرة ئيتييتاقَيك كرا

جار تةئكيدت لةوة كردةوة ئةوةى لةناو جةلسةى دوَييَن وتراوة و باا كراوة، لة دةرةوة باا نةكرَي، بة 
داخةوة من سـةعات هةشـت كـة ضـووم سـواري سـةيارة بـووم، تةلـةفؤنَيكم بـؤ هـات، وتـي مـن رؤذنامـةى              

سةى ئةمر ؤ داخـراو بةشـي دووةم لةسـةر ئـةوة بـووة كـة ئةنـداماني ثةرلـةمان داواي         رؤذنامةم، ئةو جةل
 .حقوق و ئةوةى خؤيان كردووة، من طومت كاكة شس وا نةبووة، وتى ئَيستا ئةندامَيكي ثةرلةمان ثَيي ومت

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ــردووة،      ــر تةلــةفؤني ك ــؤ يــةكَيكي ت ــةفؤني تــؤ ب ــتا ثــاش تةل ــيس  بــةَلَي مامؤس ــةى وتــووة، وت عــةيين قس
ئةندامَيكي تري ثةرلةمان ثَيـي ومت، ئـةويي وتـى كَييـة؟ لَيـي دةرهَينـاوة، وتـي شـَيخ فةتاحـة، ئـةوة بـة            

لة ثةرلةمان هيض شتَيك نية بيشارينةوة، ناشـاردرَيتةوة، ئـةوة يـةك، خؤمشـان     : حةقيقةت با شتَيك بَؤَيم
متـان قسـةيةك كـة ئةكـةين بـؤ ئـةوةى مةسـئول بـني لـة          بر يارمان داوة هيض شتَيك نةشـارينةوة، بـةآلم و  

قسةكة، ئةندامي ثةرلةمان دةبَي بوَير بَي و نةترسَي بَؤـَي مـن فـالن كـوري فـال  و ئـةو قسـةيةم هةيـة،         
ئَيمة لةبةر ئةوة بـوو ومتـان كةسـَيك نـةَلَي  ئـةو قسـةيةت دةدةمـَي، بـةآلم نـاوم مةنووسـة، مانـاي وايـة             

ا ئةندامي ثةرلةمان حةصانةى هةية، كةا موحاسةبةي ناكـات، لـة ض برتسـَي    قسةكة راست نية، ئةطةر ن
و بَؤَي من ناوم مةنووسة؟ مةقصةدمان لةوةدا بوو، كاك خةليل لة فةصـؤي دووةمـني، فةصـؤي يةكـةممان     
تةواو كرد، ئَيستا دةست ثَي دةكةين بة خاَلي يةكةم لة بةرنامةى كار، بةردةوام بوون لةسـةر خسـتنةروو   

وطؤكردني ثرؤذةي ياساي ثاراسـتين ذينطـة لـة هـةرَيمي كوردسـتان، لـة دانيشـتين ثَيشـرتدا فةصـَؤي          و طيتت
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يةكةممان تةواو كرد، ئَيستا لة فةصَؤي دووةمةوة دةسـت ثـَي دةكـةين، فـةرموو لَيذنـةى ياسـايي، لَيذنـةى        
 .تةندروسس راثؤرتتان، هاوبةشة

 :حممد صاحل اتاعيلَيز بةر 
 .ومةنسةرؤكي ئةجنَيز بةر 

 :ئةجنومةني ثاراس  و ضاككردني ذينطة لة ثارَيزطاكاني هةرَيم
 (:4)كة دةبَيتة ماددةي ( 16)ماددةي 

ئةجنومـةنى ثاراسـ ء ضــاككردنى ذينطـة لــة    )لةهـةر ثارَيزطايـةكى هــةرَيم ئةجنومـةنَيك دادةمـةزرآ بــةناوى     
ةكةى شوَينى دةطرَيتةوةو بةئةجنومةنةوة ء ثارَيزطار سةرؤكايةتى دةكاتء لةكاتى نةهاتنى جَيطر(ثارَيزطاكةدا

 .ثةيوةست دةبآ
 :خؤيل ابراهيم حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
 الفصل الثان 

 حتسني الايئة يف حمافظات اعقليمجملس محااة   
 :  وصاح اباد  الثامنة 16اباد 

احملافظ اراس ( يئة يف احملافظةحتسني الاجملس محااة   ) اؤاس يف كل حمافظات اعقليم جملس اساى ب
 .ا  نائاه يف حالة غيابه،   ارواط باجمللس

 :امحد حممد بابان فؤاد.دَيز بةر 
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

، (لـةثارَيزطاكانى )بكرَيتـة  ( لةهـةر ثارَيزطايـةك  )وشـةى  ( 4)كـة دةبَيتـة مـاددة    ( 16)سةبارةت بة مـاددةى  
 .تةنها ئةم تَيبينيةمان هةية، سوثاا

 :خؤيل ابراهيم حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .حمافظة، اؤاس يف حمافظات اعقليماؤاس يف كل : عةفو، بةا كةليمةى كل، الدةضَي، لة جياتي بَؤَيي
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ة، ئةطةر كةا ةكةيان البردووة، وا بزا  شتَيكي تةبيعي(كل)ئَيستا ئةو ماددةية لة لَيذنةى هاوبةش تةنيا
 .ئةوةى نية دة ةمة دةنطةوة، فةرموو كاك سةردار

 
 
 

 :سةردار صباح بؤزؤ هةركيَيز بةر 
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 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ئةوة هةمووي لةسةر يةك دةبَيتة مةجؤيسي موحافةزة، لة حيماية و تةحسني بيئة، ثَيشنياري من وةكو 

ةو تةعرييتـة و لـة خـوارةوة، يةكـةم و دووةم و سـَييةم      ماددةى ثَيشرت، كة باسي ئةوة دةكرَي، لةسةرةوة ئ
ببَيتة مةجؤيسـي موحافـةزة، دووةم، بَؤـَيني، يؤسـس ا ؤـس، هـةتا       : بَيت، نةك بة مةواد بَيت، يةعين اوال

 .ئةخريي، يةك ماددة بَيت هةمووي، سوثاا
 :حممد غريب طَيالا حمي الدينَيز بةر 
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

شرتدا لة ئةجنومةنى ثاراس  و ضـاككردني هـةرَيم، مـودير عامـةكاني هـةموو وةزارةتـةكان       لة ماددةى ثَي
ئةندامن لةو ئةجنومةنة، لَيرة ثارَيزطا ئةويي ئةبَي بة سةرؤكي ئةجنومةنَيكي تـر لـة ثارَيزطاكانـدا، ئايـا     

ؤ سةرثةرشـس و  ثارَيزطا نابَيت بيَيتة ئةو ئةجنومةنةى وةزارةتـةوة؟ كـة مـودير عـامي وةزارةتـي نـاوةخ      
ئةوانــة ئــةكات، بــةآلم دةرةجــةى مــودير عــام و لةطــةَل مــودير عــامي وةزارةتــي نــاوةخؤ لةطــةَل ثارَيزطــا،  

 .تةزاروبَيك دروست نابَيت لةوة؟ سوثاا
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 زير؟باوةر ناكةم ئةوة رةبس هةبَي، بةآلم بة نيسبةت ئيقترياحي كاك سةردار، رةئيتان ضية جةنابي وة
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
سةبارةت بة ئةجنومةنى ثارَيزطا، ئةوة جياوازة لة ئةجنومةنى ثاراستين ذينطة لـة سـةر ئاسـس حكومـةت     
دةكرَي، لةسةر ئاسس ثارَيزطارة و ثارَيزطاريي لةسةر ئاسس ئيدارية سةرثةرشس دةكات، ئةوة ثةيوةندي 

ية بةوة، ئةوة شتَيكي لة يةك جياوازة،  سةبارةت بةو ماددانةش ئَيمة ئةطةر جـةنابتان سـةيري بكـةن،    ن
، مومارةساتي مةجؤيسمان نووسيوة، نووسـيومانة   14ئَيمة دواتر لة هةر ماددةيةكدا، بؤ  وونة ماددةى 

، ئــةو  19ةها مــاددةى خــاَلي يــةك و، دوو ، ســَي، ضــوار، لةبــةر ئــةوة كردوومانــة ماددةيــةكي جيــا، هــةرو
بةرنامةيةى كة ثَيويستة مةجؤيسةكة لةسةري بر وات ئةويي بة سَي ضوار خاَل نووسيومانة، كردوومانة 
ثَينج خـاَل، لةبـةر ئـةوة ماددةكا ـان بـة جيـا نووسـيوة، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر نةشـي طـؤر ين، تـةنها ئـةوة               

تةنزميَيك كـراوة و تةنزميةكـةمان لـَي تَيـك ئةضـَي،      بطؤرين لةوة ئةضَي بؤ ئَيمة تَيكيوونَيك بَ ، ئَيستا 
 .دةنا لة مةسةلة جةوهةريةكة ناطؤر َي، زؤر سوثاا

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .، دةبَيتة يةك، ضونكة زؤر فةرقَيكي واي نية، كاك شَيروان16و  16خؤي ماددةى 
 
 

 :ريروان ناصح حيدشَيَيز بةر 
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 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ثةيوةندي بة مةجؤيسـي موحافـةزة هةيـة، مـاددةى      16ةتي من ماددةكان باش هاتووة، ماددةى بة قةناع

ثةيوةنـدي بــة مةجؤيســي مةركةزيــةوة هةيــة، بؤيــة نــاكرَي دةمــج بكــرَي هــةردووكيان ثَيكــةوة، زؤر   16
 .سوثاا

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .زؤر رةكيكة بة حةقيقةت 16نازا  ماددةى 
 :وةزيري ذينطة/امني دارا حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

بــاا لــة مةجؤيســي حيمايــةى بيئــة دةكــات لةســةر ئاســس هةرَيمــدا، ئــةم مةجؤيســي    16ئــةوة مــاددةى 
حيمايةى بيئةية لةسةر ئاسس هةرَيم، ئةو سةرثةرشـس دروسـتكردني مةجؤيسـي موحافـةزة دةكـات كـة       

دةية جياوازة، ئَيمة ثَيشـرت باسـي مةجؤيسـَيكمان كـردووة     لةسةر ئاسس هةر شارَيك هةية، يةعين ئةو ماد
 لةسةر ئاسس هةرَيم، ئةوة مةجؤيسة سةرثةرشس دروست كردووة،

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
اؤاس يف حمافظيات اعقلييم، جمليس اسياى     ، 16ماددةى : بة عةرةبيةكةى دةخوَينمةوةو و دةوي دةكةم

فظة،   اتوىل اجمللس وش يله مير اجلهيات ابعنيية حلاااية الايئية مير       جملس محااة   حتسني الايئة يف احملا
يـةعين   احملافظة   ارااه احملافظ ا  نائاه يف حال غيابه،   ايرواط بياجمللس بتعليايات اصيدةها اجملليس ،     

ئةوة دةمج بكرَي هـةمووي عـةيين شـت دةكـات، جـا ئـةوةى كـاك سـةرداريي دةَلـَي بكرَيتـة يـةك و دوو،            
 .شوكرية.، ببَيتة يةك ماددة، بةرَيز د16و  16 يةعين ماددةى

 :شوكرية رسول ابراهيم.دَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
دوَيـيَن نـاومت خوَينـدةوة، دوَيـيَن مـن لـة اليـةن        : حةز دةكةم ئةو قسةى كة لة ثَيشـرت بـة منـت وت، وتـت    

قسةى سـةرؤكي فراكسـيؤن وام كـرد،     سةرؤكي فراكسيؤنةوة ئاطادار كرام كة بيمة كؤر َيك، لةبةر ئةوة بة
 : ئةوة يةك، دوو

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .نوقتةى نيزام، سةرؤكي فراكسيؤن بؤي نية ئيزنت بدات، دةبا من ئيزنت بدةم
 :شوكرية رسول ابراهيم.دَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

تا ئاماذةتان ثَيكرد، بةراسس ر ام لةطةَل ضونكة زؤر حةزم لة ئيؤتيزامة، بة نيسبةت ئةو خاآلنةى كة ئَيس
دةمج بكرَي جوانرتة، ضونكة كة ئـةَلَيي ئةجنومـةنى موحافـةزة وا     14و  16و  16ئةوةية كة ئةو خاَلي 

هةست دةكةى هةر ئةو ئةجنومةنةية كة لةوَيية، بةآلم طةر ناوي بنَين ئةجنومةنى ثاراس  و ضاككردني 



 131 

ةوةي هةيـة، يةكـةم ئةجنومةنةكـة هـةبَي، دووةم، ئةجنومـةن لـة ضـي        موحافةزة ئةم صةالحياتانةى خوار
 .ثَيك دَيت؟ سَييةم، ئةرك و صةالحياتةكاني، بة ثَيي خاَل بَينة خوارَي، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

با تةعؤيقةشيت لَي بدةم هةندَي كةا كةييتيان بة تةعؤيقةكة دَيت، هةندَي كةا رةخنةيان لة من طرت 
من هةندَي جار تةعؤيق دةدةم، هةنـدَي كةسـيي قسـة دةكـات و قسـةى خـؤي دةكـات دوايـي دةضـَيتة          كة 

 .فةرمووفؤاد .دةرَي و نايةتةوة، ئةوةش هةية، كاك د
 :بابان حممد امحدفؤاد .دَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ةردةضـَي، تَيبينيةكـةمشان   وا لـةق د  19و  14و  16لة راستيدا ئَيمـة تَيبينيـةكمان هةيـة بؤيـة مـاددةى      

، وشةى ئةجنومةنى ثارَيزطا تَيياندا بكرَيتة ئةجنومـةنى  19و  14و  16سةبارةت بة ماددةكاني : ئةوةية
 ذينطةى ثارَيزطا، لةبةر ئةوة ئةو هينة حةل دةبَي، 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك خةليل فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدَيز بةر 
 .ومةنسةرؤكي ئةجنَيز بةر 

راستة ئةوة رةئي لَيذنةى موشـتةرةك بـوو، بـةا لـة مـاددةى يةكـةميي ئـةوةمان تـةرح كردبـوو كـة لـة            
تةعرييتات ئةو مةجؤيس موحافةزة ببَيتة مةجؤيس بيئة موحافةزة، بةا لةوَى قبوَل نةكرا و تةصويت 

َى تـةعريف كــرا  لةسـةر نـةكرا، هـةر وةكـو خـؤي مــا، جـا ئَيمـة لَيـرة نـاتوانني ئــةوة بكـةين، ضـونكة لـةو            
مـةجؤيس موحافـةزة يـان مـةجؤيس حيمايـة و حتسـني بيئـةي موحافـةزة، لـةوَى نـةكرا نـازا  لَيـرة كــو             

 دةتوانني بيكةين؟
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك سعدالدين 
 :عبداهلل مولودمالسعد الدين مالَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
اؤايس جمليس محااية الايئية يف اعقلييم، يف كيل       وها بَيـت باشـة،   ، هةر ئة16و لة ماددةى  16لة ماددةى 

 16و  16االقؤيم، بةا لَيرة لة ماددةى حمافظات اعقليم جملسآ اساى مبجلس محااة الايئة يف حمافظات 
عةدةدي ئةعزا نةهاتية، يةعين كة لـة ضـةند ئـةعزا ثَيـك دَيـت؟ ئـةو مةجؤيسـة لـة ضـةند           19و  14و 

كة عةدةدي ئةصوات بة حاز وةردةطَيرَي ؟  19مة باسي ئةوةمشان كردية لة ماددةى ئةعزا ثَيك دَيت؟ ئَي
اؤاييس يف اقليييم دةبــَي ضــةند بــَي؟ ضــةند نــةبَي؟ باســي عــةدةد نةكرايــة، ئــةوهاش بــة باشــرت دةزا  ،     

 .داتاب جملسآ اساى مبجلس احملافظةكوة



 138 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك دارا فةرموو
 :وةزيري ذينطة/امني دارا حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ــرد و        ــةمان كـ ــرت موناقةشـ ــَيكيان ثَيشـ ــة، مةجؤسـ ــةوة دوو مةجؤيسـ ــادارن، ئـ ــةنابتان ئاطـ ــة وةك جـ ئَيمـ
مةهامةكانيشــي ديــارة، هــةر باتــان كــردووة لــة ياســاكة و ئــةوةش مةجؤيســَيكة لةســةر ئاســس ثارَيزطــا    

َلَيكة كة ئةو كاتي باتان كرد، ئةو دوو خاَلة لـة يـةكرتي   مةهامي ئةوةش ديارة كة هةر يةكةى ضةند خا
جيايــة، يــةكَيكيان حــةقَيكي قــانوني دةدا بــةوةى بــة دروســتكردني مةجؤســَيك لــة موحافــةزة و بةســةر    

بـاا لـة    16، مـاددةى  16ثةرشس موحافيز لةسةر ئاسس حيمايـةى بيئـة لـة موحافـةزة، ئـةوة مـاددةى       
ةَلَيي مةجؤيس يـةعين مـةجؤيس حيمايـة البيئـة، ئـةوةى كـة لةسـةر        مةجؤيسي موحافةزةكةى ترة، كة ئ

ئاسس هةرَيمة،  ئةوة سةرثةرشس تةشكيل كردني مةجؤيسي موحافةزة دةكـةن بـؤ ئـةوةى كـة دةوائـريي      
موختةصي تَيدا بَي بةسةرثةرشس موحافيز، و بـة تـةعؤيمات يصـدرها ا ؤـس، ئـةوةش هـةر مةجؤيسـي        

 ئةوة دوو ماددةى لةيةك جياية، ئةطةر تَيكةَل نـةكرَي بـؤ ئَيمـة وازحيـرتة،     حيمايةى بيئة بة عام، يةعين
مةهامي هةر يةكَيكيان ديارة، يةكةميان تةشكيؤي مةجؤيسة لة موحافةزات، دووةميـان شـَيوازي تةشـكيل    

ــاددةى          ــة م ــةبارةت ب ــس، س ــة طش ــة ب ــةى بيئةي ــي  حيماي ــةن مةجؤيس ــة الي ــة ل ــةوةش 14كردنةكةي ، ئ
ؤيسي حيمايةى بيئةى موحافةزاتة، كـة ومتـان ئةطـةر بيئةكـةش زيـاد بكـرَي موشـكيؤة        مومارةساتي مةج

نية، بةا ئةطةر لة تةعرييتةكة نةمانكردبَي، مةجؤس بيئة موحافةزة ، ئةطةر واي لَيبكرَي، يةكـةم جـار   
 .وا ئيقتريامحان كرد

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك خةليل فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
وةلآل ئَيمة ئةو زةروورةتة نابينني دةمج بكرَيت، ضونكة باسي تةئسيسة، مةبدةئَيكـة لةهـةر موحافـةزة،    
ئةو مةجؤيسة دةبَيت، مـةجؤيس  بيئـة موحافـةزة، دواي باسـي ئـةو جيهةتـة كـة دةيكـات مـاددةى ديكـة           

ة دةكات، ئةوةى تريي باسي مةهامة، يةعين تةشكيؤي مةجؤيس دةكات، ئةوة مةجؤيسي باآلى ئيقؤيم ئةو
 .هيض ئيشكال نية وابزا ، ئةوة موجةبة نية

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ئَيستا دوو مةجؤيس تةشكيل دةكةن لة موحافـةزة، دوو ماددةيـة، ئـةوة ئـةو موقتةرةحـةي كـة جـةنابت        
 حمافظات اعقلييم، جمليس اسياى    اؤاس يف: كرديتت باشرتة، ئةو دوو ماددةية ببَيتة يةك ماددة و بوترَي
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جملس محااة   حتسني الايئة يف احملافظة، اتوىل وش يله جملس محااة   حتسني الايئة يف اعقلييم، اراايه   
 .اخل، كاك سامل فةرموو........نائاه يف 

 :سامل حممد عؤيَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
، ئـةوة مـةجؤيس   16و  16ردوو مـاددة رةبـت نـابن،    جةنابي وةزير و كاك شَيروان حةيدةريي، ئةوة هة

 .موحافةزةية و ئةوى تر لةسةر مستةواي ئةقؤيمة، نابَيت رةبت بكةين
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

اتيوىل  يةعين هةر موحافةزةيةك مةجؤيسَيكي دةبَي، دوايي دةَلـَي،  اؤاس يف حمافظات اعقليم، : كة دةَلَيي
 .عةيين شت دةكات، فةرموو، اجمللس واايس جملس احملافظة

 :خؤيل ابراهيم حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ــة        ــارة ك ــوارةم دي ــس، ض ــةت ا ؤ ــس بــة تــةعريف، فةق ــات، ا ؤ ــةر ه ــةعرييتامتان طوتيــة ئةط ــة ت ئَيمــة ل
االقؤـيم، ئـةوة مةجؤيسـي باآليـة،      اجمللس اعين جمليس محااية   حتسيني الايئية يف    :ةابعآمةبةستمان ضية؟ 

ةكات، مةبةستمان ئةو مةجؤيسةية، ئةو مةجؤيسي موحافـةزات ئـ  : يتوىل ا ؤس: وةكو تؤ ئةَلَيي 14رة لَي
 .يةعين وازحية و ئيشكال نية، سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

اؤاس يف حمافظات اعقلييم جمليس اسياى    ئةوة صيغةيةكي تر كاك زانا ناردوويةتي، ئةويي هةر دةوة، 
ني الايئيية يف احملافظيية، اتييوىل اجمللييس وشيي يله ميير اجلهييات ابعنييية بالايئيية مبوجييب جملييس محاايية   حتسيي

 ئةوة باشة؟ وعلياات اصدةها هل ا الغرض، ارااه احملافظ ا  نائاه يف حالة غيابه،   ارواط باجمللس، 
 :خؤيل ابراهيم حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ئــةوة هــيض ئيشــكال نيــة، ئــةتوانني دةمــج بكــةين و  16و  16بــةرَيزان ئةطــةر ئــةوةى دةمــج بكــةين لــة 
اؤايس يف حمافظيات اعقلييم جمليس اسياى جمليس       ئةتوانني وا لَي بَيت، هيض ئيشـكاليي دروسـت نابَيـت،    

محااة   حتسني الايئة يف احملافظة، اتوىل وش يله جملس محااة   حتسني الايئة يف اعقليم، ارااه احملافظ 
 تا ئةخري، 38881ئةوة دةوةكةية، ئةتواني ئيزافة بكةين، و ميارا اختصاصات،يابه، ا  نائاه يف حالة غ

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

كاك سةردار كـة ئةصـَؤي موشـكيؤةكةى دروسـت كـرد، سـَي ماددةكـةى كردووتـة ماددةيـةك، بـةو شـَيوةية            
محااة   حتسني الايئة يف ا و  اجمللس بتش يل جملس اساى جملس :ا آل: 16ئيقترياحي كردووة، ماددةى 

احملافظة، ارااه احملافظ ا  نائاه يف حالة غيابه،   بعضيواة اجلهيات ابعنيية حلاااية الايئية يف احملافظية،         
 .ارواط باجمللس ال ي اصدة وعليااوه هل ا الغرض
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 :مياةس جملس احملافظة ابها    الصالحيات التالية-ثانيآ
 .العالقة باحملافظة متابعة ونفي  قراةات اجمللس ذات-1
 .ابداء الراي يف ابشاكل الايئية يف احملافظة -8
 . اقرتاح خطة محااة الايئة-3

سَي مـاددة باسـي موحافـةزة دةكـات، ئيقؤـيم باتـان كـردووة، باسـي مـةجؤيس موحافةزةيـة، موهيمـاتي،            
 .قسةت هةية جةنابي وةزير؟ فةرموو

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنز َيبةر 

بةراسس ئةوةى ئَيمة باسي ئةكةين، ئةوة فةصَؤَيكي سةربةخؤية، باا لة مةجؤيسَيك ئةكةين كـة جـاري   
، جملييس محاايية   حتسييني الايئيية يف حمافظييات اعقليييم وا هةيــة ثَيويســتة تــةنيا قــانونَيكي بــؤ دةربيــَي،  

جيا بَيت، من بةالمةوة سةيرة فةصـَؤَيك سـَي    تةبيعية ئةو فةصَؤة سَي ماددة بَيت بؤ ئةوةى واجيباتةكان
و ضوار ماددة هةمووي بكةى بةيةك بؤ ئةوةى يةك ماددة بَيت، زؤر دوور و درَيذ دةبَي، ئةو كاتة ئيؤـزام  
ناكات هةر فةصَؤيي بَيت بةراسس، تؤ مةجؤيسَيكت دروسـت كـردووة و ئـةركَيكي زؤر طـةورةى هةيـة لـة       

موحافيز، ئَيمة لة سَي ماددةدا مـةهامي ئـةو مةجؤيسـةمان تـةعريف      موحافةزاتي ئيقؤيم بةسةرثةرشس
كرد، و تةعرييتي مةجؤيسةكة و ضؤن تةشكيل ئةبَي؟ و مةهامي ضية،دياري كـردووة، ئيرتنـازا  حيكمـة    

 لةوةى ضية كة هةمووى بكرَيت بة ماددةيةك و بة بَي ئةوةى ثَيشرت ديراسةيةكي لةسةر كرابَي؟
 :ةنسةرؤكي ئةجنومَيز بةر 

حيكمةت لةوة داية باش نةهاتووة بةراسس، سةالسةتي تَيدا نية، با من عـةرزي بكـةم بزانـة وةكـو خـؤي      
اؤاس يف حمافظات اعقلييم جمليس اسياى جمليس محااية   حتسيني الايئية، اتيوىل         :دةَلَي 16كوة؟ ماددةى 

طـة،تؤ لـة ماددةيةكـدا    ئـةدى ئـةوةى ثَيشـرت ض بـوو؟ بةراسـس لَيـرةدا لةن      اجمللس وش يل جمليس احملافظية،   
مةجؤيست دانا و دةَلَي مةجؤيسي ئيقؤيم هةَلدةسَس، حيكمةتةكة لَيرةيـة، بـة دوو مـاددة، دوو مـةجؤيس     

 .دادةنَيي، نابَيت، كاك عادل فةرموو
 :امني عادل حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
نووسـيوة رَيطـاي ئـةدةي، بـةآلم ئَيمـة      ئوصوَلي موناقةشة واية، دةرطـاي طيتتوطـؤ بكرَيتـةوة، ئـةوةى نـاوى      

جـار طةر ايـةوة بـؤ لَيذنـةى قـانوني و بـؤ       685شةش ، حةوت كةا ناومان نووسـي رَيطـةت ثَيمـان نـةدا و     
 برادةرَيكي تر، ئةوة نوقتةى نيزامية يان نا؟

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

جـةنابي وةزيـر قسـةيةكي داوا    نوقتةى نيزامي نية، جارَي حةقت نةسووتاية، ناوت نووسراوة، بـةآلم كـة   
كرد، لَيذنةى قانوني قسةيةكي داوا كرد، ئةوان ئةساسي ترن بؤ ئةوةى ئيشةكة ئاسان بكـةن، خـؤ ئةطـةر    
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دةرطاي بكةمةوة ثاش ئةوة دة كةا قسـة دةكـات، ئةطـةر لَيذنـةى قـانوني و وةزيـر نةطةنـة قةناعـةتَيك         
حةقيقــةت، ئَيمــة دةمانــةوةَى بــة تــةوافوق بــة كةوايــة، دةبــَي بيخةينــة دةنطدانــةوة، ئــةوةش خراثــة بــة 

صيغةيةك، سَي ماددةية دةيكةينة ماددةيةك، طرنطرتة لةوةى دوو كةا ناوي نووسيوة قسةى بدةيين يان 
نا، سَي ماددةكة بكرَيتة يةك ماددة، ئةو وةخس كة كردمانة يةك ماددة، كـيَ  ئيعـتريازي هةيـة و قسـةي     

ستا ئةو موقتةرةحةي كـاك سـةردار بـة تةوحيـدي ئـةو سـَي ماددةيـة،        هةية؟ دةتوانني قسةى بدةييَن، ئَي
 .فةرموو كاك زرار

 :امنيطاهر زرار َيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
بةراسس لة سةرةتادا نووسراوة، ئةجنومةنى ثاراس  و ضاككردني ذينطة لة ثارَيزطاكـاني هـةرَيم، كةواتـة    

َيمــة ئةجنومـةن بــؤ هـةر ثارَيزطايــةك لـة ثارَيزطاكــان دادةنــَين؟    دةبـَي ئــةو سـَي مــاددة بـاا لــةوة بكـات ئ    
عيالقةى بة ثارَيزطاوة هةية نةك ئةجنومةنى باآلى هـةرَيم، مـن ثـَيم باشـة هـةر سـَي ماددةكـة لـةو سـَي          
دَيـرة كــؤ بكةمــةوة ئةطــةر مــةجامل بــدةى دة وَينمــةوة، بــؤ هــةر ثارَيزطايــةك لــة ثارَيزطاكــاني هــةرَيمي  

ومةنَيك هةبَيت، ثارَيزطار يان جَيطرةكةى سةرؤكايةتي بكات، سةر بـة ئةجنومـةنى بـاآلى    كوردستان، ئةجن
 .هةرَيم بَيت و ئةرك و دةسةآلتةكاني خوارةوةى هةبَيت، ئةوة ئةرك و دةسةآلتةكاني نووسراوة

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك رةشاد فةرموو
 :ابراهيم امحد شادرَيز بةر 

 .مةنسةرؤكي ئةجنوَيز بةر 
من تَيبينيةكم هةية، بةراسس ئةو قانونة كة تةماشاي دةكةى بةشـي زؤري موقتةبةسـة، يـةعين دةيـةها     
تةعديالتي لةسةر كراية، ئةوة نةتيجةى ئةو تةعديالتةية و هاتووتة سةر ئـةو الثةر ةيـة، ئَيمـة هةنـدَي     

كـة   11يز نيـة، لـة مـاددةى    شت هةية بر ةك بة وردي تةماشاي بكـةين، وةلـةو نامـةوَى بطةر َيمـةوة، جـائ     
ناوى وةزارةتةكا ان نةنووسي، بووة بةشَيك لة تةعتيؤي ئةو قانونة، هةندَي شت هةيـة نـاكرَي لةسـةري    
راوةستني و باسي لَيوة بكةين، ئةوة موقتةبةسة لة قانوني عرياقي، دةيـةها تةعـديؤي لةسـةر كرايـة، زؤر     

 .ناعةتي من وةكو خؤي نَينَي  بةسة، زؤر سوثاائةهةميةتي نية ئةوةندة باسي لَيوة بكةين، بة قة
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .زؤر سوثاا، كاك  رشيد فةرموو
 :رشيد كريم رشيدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ئةطـةر شـتَيكي بـؤ زيـاد بكـرَي،       16، هةروةكو خؤي نَينَيتـةوة، بـةآلم مـاددةى    16من ثَيم واية ماددةى 

بريتية لة ئةرك و دةسةآلتةكاني ذينطة لة ثارَيزطـا، مةعـةلعيؤم    14وي زيادة، ماددةى هةمو 14ماددةى 
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بة رَينمايي بؤي دَي لة ذينطةى باآلوة، ئةطةر واش نةبَي ئةوة نوقصاني هةية ، كَي ئةرك و دةسةآلتي بـؤ  
دةسةآلتي زياتر  داناوة؟ ئةو سَي ئةرك و دةسةآلتة وةكو قيودَيك واية، ئةو مةجالي هيين نية كة ئةرك و

دانَي، ثَيم واية كة هةردوو ماددةكة وةكو كاك سـةردار واي طـوت بيكـةين بـة يـةك و دوو و بـةو شـَيوةية        
ئةجنومـةنى ثارَيزطـا   : ئةجنومةن: ئةويي ئةوةية 16دةمج بَيت، ئةطةر شتَيك ئيزافة بكرَيت بؤ ماددةى 

اكـةدا دادةمـةزرَي، بـة ثَيـي ئـةو رَينماييانـةى       لة اليةنة ثةيوةنديـدارةكان بـة ثاراسـتين ذينطـة لـة ثارَيزط     
 .ئةجنومةن بؤ ئةو مةبةستة دةريدةكات و ئةرك و دةسةآلتةكاني خؤشي دياري دةكات، سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك شَيروان
 :ريشَيروان ناصح حيدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
خبوَينينـةوة   11وو بؤضوونةكاني، ضونكة ئةطةر ماددةى وةلآل من تةئيدي جةنابي وةزير دةكةم لة هةم

دةبَينني ئةو ماددةية تايبةتة بة مةجاليس و حيمايةى بيئة لة هةرَيم، ئةوة يةك، تةشكيالتةكةى دايـة،  
ــاددةى     ــة م ــةوةى ل ــاتةكةى داوة، ئ ــي ئيختيصاص ــة     16و   16دواي ــدي ب ــةوة ثةيوةن ــس ئ ــاتووة بةراس ه

رةوة مـاددة يـةك، تـةعرييتي مـةجؤيس هـاتووة و تـةعرييتي مةجؤيسـي        موحافةزة هةية، جطة لـةوةش وة 
موحافةزةش هاتووة، بؤية ماددةكان وةكو خؤي نَينَيتةوة و ماددةكة وزوحـي تَيدايـة و هـيض طؤر انكـاري     

 .تَيدا نةكرَي، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك عادل
 :امني عادل حممدَيز بةر 

 .نسةرؤكي ئةجنومةَيز بةر 
، ئةصـَؤي  16منيي ثشتطريي لة رةئيةكةى كاك شَيروان دةكةم، لةطةَل هةندَيك تةوزحيات، ئَيمة ماددةى 

نةصةن نـةقَل كـراوة لـة قـانوني حيمايـة و تةحسـيين بيئـةى عرياقـي، هـةر           16لةطةَل  16ئةو ماددةى 
ناو لَيناني مةجؤيسـي   ضةندة ئةوة نافيز نية لة هةرَيمي كوردستان، نةصةن نةقؤة ئةوة، لة ماددةى يةك

ــةك      ــة، ي ــةعين دووان ــة، ي ــس هةرَيم ــة ئاس ــة ل ــَيكمان هةي ــة مةجؤيس ــة، ئَيم ــة،  :موحافةزةكةي ــةوةى باآلي ئ
: مةجؤيسي هةرَيم باآلية و مةجؤيسي موحافةزات لة خوارووي ئةوةية، ماددةى يةك تةنها ناو نانة، ئةَلَي

يؤةكةى دةكـات؟ مةجؤيسـي هـةرَيم تةشـكيؤةكةى     كَي تةشـك : تةئسيس دةكرَي بةو ناوة، ماددةى دوو ئةَلَي
مـاددةى ئـةو   ( 6)دةكات، كةواتـة مانـةوةى زؤر لـة جَيـي خؤيـةتي و زؤر دروسـتة، حـةز دةكـةن مـاددةى          

ئةكاتـة  ( 4)، مـاددةى  (16)ئةكاتـة مـاددةى   ( 6)، مـاددةى   1996/ي سـاَلي  (3)قانونة كة قانوني ذمارة 
دروســتة، ماددةكــةي تــريي ئــةتوانني مــةهام و صــةالحياتي ، نةصــةن لــةوَيوة هــاتووة و زؤر (4)مــاددةى

 .ئةجنومةنى ثارَيزطاكة ضية؟ لةوَى تةحديدي بكةينةوة، ئةوانة زؤر دروست هاتووة
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 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
 .كاك عمر فةرموو

 :عؤي عمر عبدالرمحنَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ةم، ئةو ماددةية زؤر بة وازحيي هاتووة، لةبـةر ئـةوةى لـة    منيي تةئيدي ئةو رةئيةى جةنابي وةزير دةك

لـة دواي   19تةفسريي مةجؤيس كراوة بة مةجؤيسي حيمايةى بيئةى ئيقؤيم، لـة مـاددةى   :ماددةي يةكةم
ئةم ماددةى ترةوة، مةجؤيسـي موحافـةزة هـاتووة، ئَيمـة ئةطـةر بَيـت و ئـةم ماددةيـة دةمـج بكـةين، يـان            

ريةكي لَي بكةين، ئةبَي ماددةكة هةمووي البةين، بةآلم بؤ ئةوةى ئةو نا رَيك و اليبةين، يان هةر طؤر انكا
جملس محااة   حتسني الايئة )ثَيكيةى يان ئةو غوموزة الببةين، هةرضةند لةسةري فةصَؤةكة نووسراوة 

ش يل جملس اتوىل جملس محااة  حتسني الايئة يف حمافظات اعقليم، و: )ئةتوانَي بَؤَي( يف حمافظات اعقليم
ئةو نار َيك و ثَيكية و ئـةو هينـة كـة روون نيـة، روون بَيتـةوة، يـان ئـةو ماددةيـة وةكـو خـؤي           ، (احملافظة

 .نَينَيتةوة و هيض عةي  نية، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك زانا فةرموو
 (:زانا)خضرقادر سعيد َيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ارةكةى خـؤم رةوان كـرد، ثـَيم وايــة وةكـو خـؤي نَينَيتـةوة، ئةطـةر بشـمَينَيتةوة تــةنها         وةلـآل مـن ثَيشـني   

 .دةمج بكرَيت، زؤر سوثاا( 16)و ( 16)ماددةى 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كمال فةرموو. كاك د
 (:كمال كةركووكي. د)حممد قادر عبداهللَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ــة ماددةكــ   ــَيم واي ــن ث ــاددةى  م ــاتوون، م ــاش ه ــاددةى    16ان ب ــت، م ــؤي نَينَي ــو خ ــَيوةية   16وةك ــةو ش ب

ئةجنومةني ثاراستين ذينطة لة هةرَيم، ثَيك دَيت لة نوَينةراني لَيذنةى ثاراستين ذينطة لة : بنووسرَيتةوة
 .تثارَيزطاكان، نوَينةرايةتي ثارَيزطاكان لَيذنةى باآل ثَيك بَينَيت بؤ هةرَيم، بةو شَيوةية بَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ئَيستا بةرَيز كاك عادل، ئةو هةموو ئةندامانة قسةيان كرد، هيض نـةطؤر درا هـةر عـةيين ئيشـكالة، دةمـج      
بكرَي، جةنابت  و كاك شَيروان و كاك عومةر تةئيدي  جةنابي وةزيرتـان كـرد، بـةآلم دةطةرَيمـةوة سـةر      

كة لــة موحافــةزة، ئــةوة مةجؤيســي ئيقؤــيم نيــة، دوو  ئــةوةي عةرةبيةكــةى خبوَيننــةوة، ئــةوة مةجؤيســيَ 
مادةية، تؤ بة دوو ماددة، دوو مةجؤيس تةشكيل دةكةى، هةردووكيشي يةكة، ئةطةر دووة، ثَيمان بَؤَين بؤ 
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ئــةوةى هــةر يــةكي بةتــةنيا هــني بكــةين، ئــةوة عةرةبيةكــة دةخوَينمــةوة، ئــةوةى عــةرةبي دةزانــَي بــا     
كـَي تةئسـيس دةكـات غـةيري     ، (اؤايس يف حمافظيات اعقلييم   ) :م، يةكـةم موناقةشةم بكات رجاتان لَيدةكـة 

يـةعين مةجؤيسـي   ( اؤايس يف حمافظيات اعقلييم   )مةجؤيسي ئيقؤيم؟ ئـةوة يـةك، ئـةوةى لـة بـري مةكـةن،      
جملييس محاايية   حتسييني الايئيية يف  )ئيقؤــيم لــة موحافــةزاتي ئيقؤــيم مةجؤيســَيك دادةمــةزرَي بــة نــاوى   

، يةعين مةجؤييس ئيقؤيم، مـاددةى  (ا  نائاه يف حالة غيابه،   ارواط باجمللساحملافظة   ارااه الرئيس 
يـةعين مةجؤيسـي ئيقؤـيم، جـارَيكي تـر طةرِ ايـةوة سـةر ئـةوة، سـياغةكةش          ( يتـوىل ا ؤـس  )دواتر دةَلـَي،  

عةيين مةجؤيسةكةى ماددةى ثَيشوو، جارَيكي تر تةشكيؤي كرد، يان دوو ، (وش يل جملس احملافظة)لةنطة،
 .مةجؤيس دادةنَيني، ثةخشان خان فةرموو

 :زةنطةنةعبداهلل ثةخشان َيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
، ئيحائــةكى وا دةدا كــة يــةك (جملييس محاايية   حتسييني الايئيية يف حمافظييات اعقليييم: )لــة عينوانةكةشــيدا

فـةزات ئـةو مةجؤيسـة    مـن ثـَيم وايـة لـة موحا    : مةجؤيسة، بؤية ئةبَي بَ  بة مةجاليس، ئةوة يـةك، دوو 
تةئسيس ناكرَي، تةشكيل ئةكرَي، مةجؤيسةكةى هةرَيم ئةوة تةئسيس ئةكرَي، لةبةر ئةوة  ئـةوةى هـةر   

ئةطةر نانـةوَى تةئسيسـةكةش بهَيَؤينـةوة،     ،(وؤاس يف حمافظات اعقليم)نزيكة لةوةى كة جةنابت وتت، 
اتيوىل جمليس اعقلييم    و )ةكـة نـةمَييَن،   ( ايرواط )، (ايرواط بياجمللس  ) هـةتا ئةطاتـة، و   ،(جملسآ اسياى ب )

 (.اخل...... وش يله مر اجلهات ابعنية حباااة
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .رؤذان فةرموو.د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.دَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
و ياساية ئةو مةجؤيسـة  لة هةر ثارَيزطايةك بة ثَيي ئة ،(وؤاس يف حمافظات اعقليم: )كة دةَلَي 16ماددة 

ــت، مــاددةى      ــك دَي ــت، يــةعين بــةثَيي دةقــي ياســا، ئةجنومةنةكــة دادةمــةزرَي و ثَي بــاا لــة  16ثَيــك دَي
تةشــكيالتي مــةجؤيس دةكــات، واتــة هةيكــةلي مةجؤيســةكة، ئــةو ئةجنومةنــة باآلكــة ديــاري دةكــات،           

 .ردوو ماددة، سوثااعةزويةكةى كَيية؟ ئةو تةفاصيؤةى لَيرة باا كراية، ئةوةية جياوازي هة
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ئةوة ئَيستا دؤزميةوة كاكة، ئةوة قانوني حيمايةى بيئةية، بزانن يةك كةليمةيان لةبري كردووة لـةوة، يـةك   
اؤايس يف كيل حمافظية، جملسيآ اسياى جمليس احملافظية        : كةليمةتان لة بري كـردووة هـةمووي طؤر يـوة، دةَلـيَ    

يتوىل ا ؤس، حتديد تشكيل وؤس : تةواو، دواتر .ارااه احملافظ   ارواط باجمللس حلاااة   حتسني الايئة،
اخل، ئـةوة زؤر وازحيـة و فـةرقي زؤرة    ....حمافظية يف كـل   الايئي  العمـل   خصوصيية و  طايعة حسب، احملافظة

شــووتر، يتــوىل ا ؤـس، مةجؤيســةكة تةشــكيل كــرا لــة مــاددةى ثيَ : لةطـةَل ئــةوةى دةيَؤــَين، ماددةكــةى دواتــر 
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تةحديد، ئةوة مةهامةكةيس، فةرقي هةية تؤ بةوةى كة ئَيستا هاتووة دوو مةجؤيس دادةنَي بة دوو ماددة، 
 . كاك شَيروان فةرموو

 :ريشَيروان ناصح حيدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ــدا .ئــةوةى د ةى تــر ةكــة تةئســيس مةجؤيســةكةية، ماددةكــ  16وايــة، مــاددة % 100رؤذان ئيشــارةتي ثَي

، تةئسيسـةكةية، مـاددة   اؤايس : دةَلـيَ  16تةشكيؤي مةجؤيسةكةية، بةراسس، موساعةدة بكـة بـرا، مـاددة    
تةشكيؤي هةيكةليةتةكةيـة كاكـة، مةجؤيسـةكة هـةر مةجؤيسـي هةرَيمـة، مةجؤيسـةكي تـر نيـة، زؤر           16

 .وازحية
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .اوبةش  قسة و رةئي خؤتان بدةنفةرموو جةنابي وةزير، دوايي ئَيوة لَيذنةى ه
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ثةرلةمان رَيطا ئةدات بـة دروسـت كردنـي    : رؤذان وتي تةواوة، ئةوة دوو ماددةية، ماددةى يةكةم.ئةوةى د

ــَي ت     ــةو مةجؤيســة ك ــات، ئ ــةوة دةك ــاا ل ــاددةى دووةم، ب ــةزات، م ــة موحاف ــَيك ل ــةكات؟  مةجؤس ــكيؤي ئ ةش
ئـةوةى لةبـةر دةسـت جةنابتـة، ئـةوة ياسـاي ذمـاة        : مةجؤيسي حيمايةى بيئةى ئيقؤـيم، ئـةوة يـةك، دوو   

ساَل بةسةري تَيثةر بووة و ئةوة ياساي ئةو ساَلةى عرياقة كة دةرضـووة، كـة    11، كة 1996ساَلي /ي(3)
ا زؤر قورسرت بووة، ضونكة دةكةوَيتة تازة دةرضووة و كة خؤشتان دةزانن لة عرياقدا دةركردني ياسا ئَيست

مةجؤيسي شوراي دةولة و بة ضةند مةرحةلةيةك ئةر وات، لـةوَى بـة هـةمان شـَيوة هـاتووة، خـاَلي دووةم       
، 1996يتوىل ا ؤس، يةعين مةجؤس حيماية البيئة،  ئةوة دةقةكةيةتي، ئةوة ياسا تازةكةى ساَلي : ئةَلَي

او رئيس االقؤيم، ئةوان تةبعةن باسـيان   احملافظ برئااة، حمافظةاو يتوىل ا ؤس تشكيل وؤس كل اقؤيم 
، بتعؤيمات يصدرها رئيس احملافظةالبيئة يف االقؤيم او  حباااة ابعنيةاجلهات   ضواةلة ئيقؤيم كردووة، و 

القـانون يف كـل    هي ا نوجـب   اؤايس : ا ؤس، كراوةتة ماددةيةكي سةربةخؤ، لة ماددةى يةكةم نووسـراوة 
رئيس االقؤيم  ارااه، احملافظةيف االقؤيم او  الايئةو حتسني  محااة، وؤس يسمى وؤس حمافظةيم او اقؤ
بــا ؤس، ئــةو  اييرواط: بــا ؤس، مــاددةى دووةم، كردوويتــة دوو خــاَل، خــاَلي ئةكــةم اييرواط، احملييافظاو 

البيئــة يف االقؤــيم، مةجؤيســةى كــة رَيطــا ثَيــدراوة دروســت بكرَيــت، كــَي تةشــكيؤي ئــةكات؟ وؤــس محايــة 
 تةئيسةكةى و واجيباتي ضية؟ 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

جةنابي وةزير من ثَيم واية دةقي ياساي عَيراقـي بـؤ ئَيمـة نـابَي ، ئةطـةر واش هـاتَ ، هـةم خةلـةلَيكي         
شـتوونة  تَيداية و هةم ئَيمة لَيرة كة دةيكةين هني نابَيت، من داوا دةكةم لة لَيذنةى هاوبـةش ئةطـةر طةي  

 .رةئيةك ثَيمان بَؤَين تكاية
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 :خؤيل ابراهيم حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
مةســةلة مةســةلةي ســياغةية، لــة بيدايةتــةوة ئــةو مةجؤيســة طةورةيــة نانطوتبــا مةجؤيســي ئــةعال بــؤ    

ةبَيـت،  حيمايةى بيئة، ئيحتيمالة ئـةو خةَلتـةش دروسـت نـةدةبوو، ئـةملوهيم ئَيسـتا ئيشـكالةكةى حـةل د        
ئَيمة هةر سَي ماددة دةمـج بكـةين، بـةو شـَيوة دةبَيـت و هـيض طرفتَيـك دروسـت نابَيـت، وةكـو فةصـؤيي            
دروســت نابَيــت، ئَيمــة بــةو شــَيوةية دةبَيــت ئَيمــة هــةردوو لَيذنــة لَيــرة لةســةر مينةصــة طةيشــتينة ئــةو  

لس اساى مبجليس محااية   اؤاس يف حمافظات اعقليم جمسيغةية، ئةطةر ثَيتان باش بَيت تةصويت بكةن، 
  حتسني الايئة يف احملافظة، اتوىل وشي يله جمليس محااية   حتسيني الايئية يف اعقلييم، اراايه احمليافظ ا          

 :نائاه يف حالة غيابه،   مياةس ابها    الصالحيات التالية
 .متابعة ونفي  قراةات اجمللس ذات العالقة باحملافظة -1
 .احملافظة ابداء الراي يف ابشاكل الايئية يف -8

اقرتاح خطيط محااية متابعية ونفيي ها   و يدام و ياةار د ةاية  ير النشياط   الواقيع الايئي  يف             -3
 .احملافظة، اىل اجمللس

 (.4)ئةوة هةر سَي ماددة دةبَيتة يةك و ببَيتة ماددةى
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ة كـرا دة ةمـة دةنطـةوة، ئـةو     ئةوة زؤر باشة، ئةو موقتةرةحة تازةية هي هةردوو لَيذنـة، زؤر موناقةشـ  
سَي ماددةيـة تةوحيـد دةبَيـت بـة ماددةيـةك، كـَي لةطـةَليس دةسـس بةرزبكاتـةوة تكايـة؟ فـةرموون، كـَي             
لةطةَلدا نية؟ بة ئةكسةريةت لةطةَليس، ئةطةر باوةر تان نية بـة سـةرؤكايةتي دةبـَي بيـذمَيرين، ئـةو سـَي       

اوبةش خوَينديةوة، جـةنابي وةزيـريي مـانعي نـةبوو، بـؤ      ماددةية دةمج بوو بة ماددةيةك كة لَيذنةى ه
 .9ي كؤن كة دةبَيتة ماددةى 19ماددةى 

 :حممد صاحل اتاعيلَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
 :9كة دةبَيتة ماددةى  19ماددةى 

 :ماددةي نؤزدة
مى جارَيــك لــة هــةر بـةثَيى بانطَيشــةى ســةرؤكةكةى يــان جَيطــرى ســةرؤك ئةجنومـةنى ثارَيزطــا بــةالى كــة   -1

 .مانطَيكدا كؤدةبَيتةوة
لة كؤبوونةوةكانى ئةجنومةنى ثارَيزطادا رادةكة بـة ئامـادةبوونى زؤرينـةى ذمـارةى ئةندامـةكاني تـةواو        -2

 .دةبآ
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ئةجنومةنى ثارَيزطا بة زؤرينةى دةنطى ئةندامةكانى ئامادةبوو، بر يارةكانى وةردةطرآء لةكاتى يةكسـان   -2
 .نة دةيباتةوة كة سةرؤكى ئةجنومةنى ثارَيزطا يان جَيطرةكةى دةنطى لةطةَلياندا داوةبوونيدا ئةو الية

كؤنووســـى كؤبوونـــةوةكانى ئةجنومـــةنى ثارَيزطـــا مانطانـــة دةخرَيتـــة بـــةردةم ئةجنومـــةن بـــؤ زانـــنيء   -2
 .ثةسندكردنى

كان بـؤ وةرطرتنـى   ئةجنومةنى ثارَيزطا بؤى هةيـة ميوانـدارى هةركةسـَيك بكـات لـة تايبةمتةنـدو شـارةزا        -2
 .بريور اكانيانء ثرسياركردنيان دةربارةى كاروبارةكانى ذينطة، بةبآ ئةوةى مافى دةنطدانيان هةبآ

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 ر ةئي لَيذنةى هاوبةش لةسةر ئةو ماددةية؟
 :بابان حممد امحد فؤاد.دَيز بةر 

 .بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة كة ئةم ماددةية سةرةتاكةى بكرَي بة ئةجنومةنى ذينطةى ثارَيزطـا، ئـةواني   ئَيمة تةنها تَيبينيمان ئةوةي

جملس بيئة احملافظية، تتايع جمليس بيئية احملافظية مير   احيد   ليى         :تر وةكو خؤي نَينَيتةوة، يةعين 
 .اخل.......اعقل

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

، دةبَي ئةوةش احملافظةاية و حتسني البيئة يف ئاخر تؤ ئيقترياحت كرد، لة ثَيشرت ناوةكةت لَينا وؤس مح
وا بَيت، كة ئةو ماددةى ثَيشوو، سَي ماددةكةت دةمج كرد بؤ هني، ئةوةش باسي موحافةزة دةكـات، دةبـَي   

، ئــةوة واي لــَي بكــةن، ئــةوة ماددةيــة كــة      احملافظييةيتــوىل وؤــس محايــة  و حتســني البيئــة يف     : بَؤَيــي
تةنيا لة ناوةكةيـدا، مـةجؤيس موحافـةزة كـة كردوويـةتي، جمتمـا وؤـس        خوَيندرايةوة لَيذنةى هاوبةش 

، مـرة واحـدة عؤـى االقـل كـل شـهر، كـَي قسـةى هةيـة نـاوى دةنووسـم،            احملافظةمحاية و حتسني البيئة يف 
 .جةنابي وةزير قسةت هةبوو فةرموو

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
شةم لة ماددةى يةكةم، تةعرييتي مةجؤيسي موحافةزةمان كـردووة بـؤ ئـةوةى هـةموو جـارَي      لة خاَلي شة

ئةو دووور و درَيذة دووبارة نةبَيتةوة، هةر لة رووي قانونيةوة شتَيكي ناثَيويستة و نابَيـت، تةعرييتـةكان   
ى يةكــةم ، مـاددة  احملافظييةمحايــة و حتسـني يف   الايئية هـةر ال ئةبـةين، هــةموو جـار بنووســني مـةجؤيس     

نووسيومانة، خاَلي شةشةم، مةبةستمان ئةوةية، لةبـةر ئـةوة ئةطـةر ئـةوة بنووسـني كافيـة، هـةر تيكـرار         
 .دةبَيتةوة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
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كةواتة ئةو موالحةزةيةى كرد هةردوو لَيذنةكة ثَيتان واية سةح  بكةنـةوة هينةكـةى، مةفهومـة ئـةوة،     
شرت دةنطمان بؤ دا و تةواو بوو، لَيرة بةتةنيا مةجؤيس موحافةزة مةفهومـة كـة ئـةوة    بةآلم لة ماددةى ثَي

 .دةطرَيتةوة، كاك ئيحسان فةرموو
 

 :قاسم اهللاحسان عبدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
هةقيقةت منـيي هـةر ئـةو تَيبينيـةم هـةبوو وةكـو وةزيـري ذينطـة وتـي، ئـةوة لـة تـةعابريةكان هـاتووة              

ي موحافــةزة، يــةعين مةجؤيســي حيمايــةى بيئــة لــة موحافــةزاتي ئيقؤــيم، كةواتــة هــةر كاتَيــك مةجؤيســ
مةبةستةكة ديارة ئيرت ثَيويست ناكـات ئـةو تةفصـيالتانة و عينوانةكـة بـة تـةواوى بنووسـني، مـةجؤيس         

 .موحافةزة تةعبري لةو مةجؤيسة دةكات كة حيمايةى بيئةية و، زؤر سوثاا
 :نسةرؤكي ئةجنومةَيز بةر 

 .فةرموو كاك زانا
 (:زانا)خضر  قادر سعيدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
، وشةى بيئةمان بؤ زياد كرد ئةوة جياي بكةينةوة لـة  احملافظة بيئةتةصويتةكة لةو شَيوةية كرا، وؤس 

 .مةجؤيسي موحافةزة كة هةَلبذَيردراوة
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .فةرموو كاك خؤيل
 :ؤيل ابراهيم حممدخَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

ببَيتـة  ( احملافظية  جملس)راستة بيدايةتةن رةئي لَيذنةى موشتةرةك هةر لة ماددةى يةكةم، تةعرييتةكان 
تـا جيـاواز ببَيـت لةطـةَل مةجؤيسـي ئيقؤـيم و لةطـةَل مةجؤيسـي موحافـةزاتيي،          ( احملافظية بيئة  جملس)

، عـةيين موقتـةرةمحان هـةبوو و تةصـويتمان      19و 14و  16و  16بةآلم لة ئةواني تريي لـة مـاددةى   
كرد و لة ماددةى يةكةم ثةسند نةكرا، مادام ئةوة نةكرا بؤ ئَيمة، ماددةى تريي الدةضَي، من نووسيمة و 
نةكرا لةسةري،  يةعين لةسةري ئةو  ئَيمـة نـةكرا، بـا ئينسـاتيي بكـرَي، بـةا مـن موتةئةكيـدم هـةوة،          

 . ،ضونكة تةعريف كراوة لة ماددةى يةكةم(احملافظة بيئةوؤس :)َينيثَيويست ناكات بَؤ
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك حممد رفعت
 :نحممد رفعت عبدالرمحَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
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ــاددةى     ــةر زيادةيــة، ضــونكة م ــة ئــةو ماددةيــة ه ــَيم واي ــةو     15مــن ث ــةين هــةموو ئ ــةر ســةيري بك ئةط
هةمووي باا كراوة، بؤية هاتين جـارَيكي تـر لَيـرة زيادةيـة،     ( 15)و هاتووة، لة ماددةى تةعؤيماتةى لةنا

 .بة رةئي من البربَيت باشة، سوثاا
 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 ، 15كاك حممد ئةوة مةجؤيس ئيقؤيمة ماددةى 
 :نحممد رفعت عبدالرمحَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
نَيرَي بـؤ موحافـةزات، بـةرزترة، تـةعؤيماتي بـؤ دةنَيـرَي، بؤيـة مـادام بـةرزترة          ئيقؤيم خؤي تةعؤيمات نا

دياري كراوة، ئيقؤيم تةعؤيمات دةنَيرَي بؤ موحافةزات، بة طـوَيرةي تـةعؤيماتي ئيقؤيمـة لـة موحافـةزات      
 .كار بكةن

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .دوايي لَيذنةكة جواب بداتةوة، كاك سةردار
 :صباح بؤزؤ هةركي سةردارَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
، من ثَيم  (9)كةثَيم واية بوويتة ماددةى  19من هيض تَيبينيم لةسةر ناوةكةى نية تةنها لةسةر ماددةى 

واية وةكو قانون ثَيويست ناكات بيَيتة ناو تةفاصيؤيي، ئيجتيماعات و نيصاب و ئةوانـة، تـةنها بـة يـةك     
نيزامَيـك دةربكـات بـؤ     جمليس حمافظية نظاميآ لتنظييم اجتاا اويه   جلسياوه،      اصيدة كيل   : جومؤة بَؤـَيني 

 .تةنزيم كردني ئةوة، يان مةجؤيس بؤيان دةربكات، سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك بارزان فةرموو
 :قادر بارزان حممدَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ةرةبي غةَلـةت كـراوة، جَيطرةكـة زيـاد هـاتووة، دووةم،      تةرجومةى ع( 19)وةلآل من ثَيم واية لة ماددةى 

ئةو مانطة زؤرة هةموو مان  كؤ بَيتةوة ئةو مةجؤيسة، ثَيم واية ئةو مانطة بكرَيتة يةك مان  يـان دوو  
 .مان  جارَيك باشرتة كؤ بَيتةوة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك رةشاد فةرموو
 :شاد امحد ابراهيمرَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
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ئةو مةجؤيسة عادةتةن لة موحافةزة ثَيك دَيـت لـة هـةموو مومةسـيؤي دةوائريةكـان، لةبـةر ئـةوة مـانطي         
جارَيك كؤبوونةوةى بكةن كةمـة، بيكـةن دوو مـان  جارَيـك بَيـت، ئةوانـة قـةراراتيان، تةوصـيات دةبـَي،          

نـةوة بكـةن، ثَيشـنيار دةكـةم دوو مـان  جارَيـك       بةبةرنامة، رؤذانة نية ئيشيان هةتا هةموو مان  كؤبوو
 .بَيت كؤبوونةوةكة، هةتا ئيشةكةيان بة رَيك و ثَيكي برِ وات، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
 .شوكرية فةرموو.د

 :شكرية رسول ابراهيم. دَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
، ئايـا لـة   (15)كي زؤر هةيـة لةطـةَل مـاددةى    هةسـت دةكـةم لَيـك ضـوونيَ    ( 19)من بة نيسـبةت مـاددةى   

هةردوو مان  جارَيك ئةجنومةن كؤدةبَيتةوة، بةآلم لة ماددةى : ثرسيارَيكم لة وةزير هةية( 15)ماددةى 
دا ئةَلَي بة اليةني كةمةوة مانطي جارَيك كؤدةبَيتـةوة، كامـةيان طرنطـة؟ ئايـا دوو مـان  جارةكةيـة       (19)

( 19)من ثَيم باشة ئةو ماددةى : ة ئةوة يةك خبرَيت، ئةوة خاَلي يةكةم، دوويان مانطي جارَيكة؟ ثَيويست
بة ثَيي بانطَيشةى نـةك سـةرؤكةكةى يـان جَيطـري سـةرؤكي ئةجنومـةن، بـة ثَيـي بانطَيشـةى          : واي لَي بَي

سةرؤكي ئةجنومةن يان جَيطرةكةى ثارَيزطا بة اليةنى كةمةوة مانطي جارَيـك كؤدةبَيتـةوة، ئـةو رسـتةية     
لة كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني : ؤر نارَيكة واي لَي بَيت، هيين خاَلي يةكةم من ثَيم باشة، لة جياتي بَؤَييز

كؤبوونـةوةكاني ئةجنومـةني ثارَيزطـا بـة     : ثارَيزطا ر اددةكة بـة ئامـادةبووني زؤري ، ثَيويسـتة واي لـَي بـيَ     
كي ترم كة خاَلي سَييةم و ثَينجةمة، زؤر لة ئامادة بووني زؤرينةى ذمارةكاني ئةنداماني دةبةسرتَي، خاَلَي

 .دةضَي ئةطةر ئَيوة بيخوَيننةوة هةر وةكو يةكة، زؤر سوثاا( 15)ماددةى 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك عمر فةرموو
 :عؤي عمر عبدالرمحنَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
تةئيـدي رةئيةكـةي جـةنابي وةزيـر دةكـةم،       من ثَيم وايـة ئـةو ماددةيـة زؤر بـة رَيـك و ثَيكـي هـاتووة و       

مةجؤيسي موحافةزة زؤر دةاللةتَيكي وازحية، يةعين هـيض جارَيـك ثَيويسـت ناكـات ئـةو عينوانـة دوور و       
ــاددةى        ــة م ــادام ل ــة م ــةك، دوو، ئَيم ــةوة ي ــرَيتةوة، ئ ــؤ بنووس ــذةى ب ــة  ( 15)درَي ــةالحياتةكةمان دا ك ص

ماددةية ثَيويست نـةبوو لَيـرة بـَي، ئـةبَي ئـةو ماددةيـةش        مةجؤيسي ئيقؤيمي كؤ بَيتةوة، هةر ضةند ئةو
 .وةكو خؤي نينَيتةوة بؤ مةجؤيسي موحافةزة و سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .رؤذان فةرموو.د
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي. دَيز بةر 
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 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
وةزير رووني كـردةوة وةكـو ماددةيـةكي لـَي     تَيبينيم لةسةر ناوى ئةجنومةنةكة هةبوو، هةروةها جةنابي 

 .دَي كة تةعديل كراوة، زؤر سوثاا
 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك عةوني فةرموو
 :زازسعيد ب وني كمالعَيز بةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
، بيئية احملافظية  ئَيمة لة ماددةى يةكةم، لـة فةقـةر شـةش تةسـبيتمان كـرد، دةنطـي لةسـةر دراوة، وؤـس         

نيازمان ئةوةبوو كة تةحديدمان كـرد لـة لَيذنـةى قـانوني لةطـةَل لَيذنـةى تةندروسـس طومتـان جيـاوازي          
بكةينةوة لة مةجؤيسي موحافةزة، هةتا ناوةكان نزيكي يةك نةبن، لةبةر ئةوةى ثشتطريي قسةكاني كـاك  

 .زاناي دةكةم، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك خةليل فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدز َيبةر 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
من لة الي خؤم ئيشارةتَيك دةكةم، راستة ئةوة موقتةرةحي ئَيمة بوو، بةآلم لة ماددةى يةكـةم تةصـويت   
لةسةر ئةوة نةكرا، ثةسةند نةكرا سةيدا عةوني، وة ئيال الزمة بطةر َينةوة ئينسات، من لَيرة موتابةعـةم  

عيالقـةى بـةوة   ( 15)مـاددةى  : بي وةزيريي ئاطاي لَييـة نـةكرا، ئـةوة يـةك، دووةم    دةكرد و نةكرا، جةنا
نيــة، ئــةوة باســي ســةيري عةمــةلي مةجؤيســي ئيقؤــيم دةكــات، ئــةوةى لــة مــان  جارَيــك بَيــت وا بــزا    
موفرةدات لة مةجؤيسي موحافةزة زؤرترة، وا بزا  ثَيويست دةكات زؤرتر دابنيشـن، ضـونكة يـةوميات و    

 .زؤرترة، ماددةكة وا بزا  جوان هاتووة و رَيك و ثَيك هاتووة و هيض موشكيؤةى نيةميترةدات 
 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

وةلآل خؤ لة الي كاك فورسةتيي و لة الي منيي تةئشري نةكراوة كة مـةجؤيس موحافـةزة طؤر ابَيـت بـة     
، وةكـو  (االقؤـيم  حمافظيات  يف الايئية و حتسـني   محااةوؤس )مةجؤيس بيئة فةقةت، هةر ئةوة نووسراوة 

خؤي ماوةتـةوة، جـا دةتـوانني بطةر َينـةوة مةحزةرةكـة بـؤ ئينسـات و تةماشـاي دةكـةين، ئةطـةر خـيال             
هةبوو ثَيتان دةَلـَيني، وةكـو خـؤي ماوةتـةوة، ئـةوة مانـاي وايـة ئيشـكاملان نيـة، ئةطـةر نانطؤريبـا ئَيسـتا             

ســةر مةحزةرةكـة تةماشـاي دةكــةين بةهـةر حـاَل، ئَيســتا     دةبـووة ئيشـكالَيك لَيــرة، ئةطـةر دةشـطةر َينةوة     
( 15)هـاتووة و لَيـرةش هـاتووة، بـةآلم ئـةوةى لـة مـاددةى        ( 15)هةندَي بـرادةر كـة دةَلـَيني لـة مـاددةى      

هاتووة هي مةجؤيسي ئيقؤيمة، ئةوة هي مةجؤيسي موحافةزةية، دةبَي تةئكيد بكرَيتةوة، ئةطةر تةئكيـد  
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نةبَي بةوَيندةر، بةآلم لَيرة نووسيس ئةطةر ضي تيكراريي بَيت بـؤ ئةوَينـدةر،   نةكرَيتةوة رةنطة ثابةند 
بةآلم ئةو مةجؤيسـةى موحافةزةيـة بـؤ ئـةوةى هـني بكرَيـت، بؤيـة مـن موالحةزةيـةكي ئـةوتؤم نـةديت،            

ؤي دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤند بكات، تكاية؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كـ 
 .دةن  قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية

 :حممد صاحل اتاعيلَيز بةر 
 .نسةرؤكي ئةجنومةَيز بةر 

 (:10)كة دةبَيتة ماددةي ( 80)ماددةي 
دا بـؤ  (سـندوقى ثاراسـ ء ضـاككردنى ذينطـة لـة هـةرَيم      )لة هةرَيمدا سندوقَيك دادةمةزرآ بةناوى  :يةكةم

ةء ضــاككردنىء ثارَيزطـارى كـردن لــة ر ةطـةزةكانى لـة ضوارضــَيوةى     خـةرجكردنى لـة ثَينــاو ثاراسـتنى ذينطـ    
هَينانـــةدى ئامـــانجء مةبةســـتةكانى كـــة لـــةدةقى ئـــةم ياســـايةء ثَيـــر ةو ءر َينماييةكانيـــدا هـــاتوونء ئـــةو   

 .تَيخوَيندنةوانةى بةثَيى ئةم ياسايةوة دةركراون
ــىء ك   : دووةم ــةنى دارايـ ــةء لةاليـ ــةوى هةيـ ــايةتيةكى مةعنـ ــندوقةكة، كةسـ ــةربةخؤيةو  سـ ــةوة سـ ارطَير ييـ

 .سامانةكانى سامانى طشتني
  -:داهاتةكانى سندوقةكة لة مانةى خوارةوة ثَيك دَيت :سَييةم

 .ئةو بر ة ثارانةى لة بودجةى هةرَيمةوة بؤى تةرخانكراوة -أ
ئــةو بــر ة ثــارةو يارمــةتىء بةخشــيء بةخشــينانةى لةاليــةن دةوَلــةتانى بةخشــةرو دةســتةو كؤمةَلــةو     -ب
كخراوةكانى ناوخؤو هةرَيمىء نَيودةوَلةتىء دةسـتةء كؤمةَلـةكانى ئـةهؤىء تايبـةتىء تاكـةكان ثَيشـكةش       ر َي

 .كراون
 .باجء كرآء ر ةسمء غةر امةكانى ذينطة بةثَيى ئةم ياساية وةرطرياون -ج

ديــاريكردنى ر َيكارةكــانى تايبــةتىء ثةيوةســت بةدامةزرانــدنى ســندوقء ســثاردنء عــةمباركردنء   :ضــوارةم
ســةرفكردنء اليةنــةكانى خــةرج كردنــى داراييــةكانى بــةثَيى ر َينماييــةكانى ئةجنومــةن دةبــآ كــة بــؤ ئــةم    

 .مةبةستة دةرياندةكات
 :بابان حممد امحد فؤاد.دَيز بةر 
 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

مر ( رائبالض)ح ف كلاة البردرَيت، ( ضرائب)تةنها تَيبينيةكاني ئَيمة لةسةر ئةو ماددةية ئةوةية، وشةى 
 .منها ف ط( ج)الف ر  الثالثة 

 :سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ثَيي ئةوةى لَيذنةكة قسةى بكات من خؤم ئيشارةمت ثَي كردووة، ضونكة زةرائيب لَيرة هينةكي ئيتيحاديـة  
 و لَيرة نية، ئوجور و رسوم و غةرامات بَي لَيي وةردةطريَيت، بةآلم تةسجيل دةبَي لةسةر حيسابي وةزارةتـي 

مالية بة ثَيي قةوانني، مادام تؤ لة مةبالو موخةصةصة لة ميزانيةتي حكومةتى ئيقؤيم دةبَي لةوَى ئيزافة 
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بكرَي بؤ ميزانيةتان، ناكرَيت موباشةرةتةن بَيت، هةموو جار داهـاتي هـةموو وةزارةتـةكان، مـادام ميزانيـة      
مالية تةسجيل دةكرَي، ئـةوة خيالفـةكي    عامةكة لة وةزارةتي مالية تةحديد دةكرَي، داهاتةكة بؤ وةزارةتي

زؤري لةسةرة لة قةدميةوة، ئةطةر لة ئيقتيصادَيكي زؤر كراوةتر و المةركةزيرت ئةوة دةكرَيت، بـةآلم ئَيمـة   
تا ئَيستاكة لة ميزانيةى وةزارةتةكاندا تةوحيـد كـراوة و وةزارةتـي ماليـة ميزانيـةى هـةموو وةزارةتةكانـة،        

يل دةكرَي بة ناوى وةزارةتةكةوة، بةآلم دةضَيتة سةر ميزانيـة، بؤيـة مـن ثـَيم     هةموو رسوم و ئةوانة تةسج
زيادة هـةمووي نـةك بـةا زةرائيبةكـة، ضـونكة ئوجـور و رسـوم و        ( ج)واية ئةوة لَيرة نابَي وا بوترَي، ئةو 

وة ئــة: غــةرامات و ئةوانــة دةضــَيتة حيســابي وةزارةتــي ماليــة، كــاك فرســةت موالحةزةكــةى باشــي دا، دةَلــَي
ميزانيةى وةزارةتي ذينطة نية، ئةوة سةندوقَيكي تايبةتة، كةواتة بة سـة زةريبةكـةى لـَي البردرَيـت، مـادام      
سندوقة ئةوة خارجمي ميزانيةيـة، يـةعين ميزانيـةى حكومـةت بـؤ سـندوق نـةك بـؤ وةزارةتـي بيئـة، ئـةو            

ةكــو لَيذنــةى هاوةبــةش ســندوقة مــةهامي تايبــةتي هةيــة، دوايــي دَيينــة ســةري، كةواتــة بــةا زةريبةكــة و
 .الدةبردرَي، ناوتان دةنووسم، كاك كةريم بةحري فةرموو( ج)ئاماذةى ثَيكرد، زةريبةكة   لة 

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

حةز  بكرَيت ( ج)بةر اسس هةر ثَيم خؤش بوو جةنابت لة رةئيةكةي خؤت ثةشيمان نةبيتةوة، با بر طةي 
لةبــةر ئــةوةي ناكرَيــت بؤداهــاتي هــةرَيم صــندوق تــةرخان بكرَيــت، ئــةوة داهاتــة بــؤ ميزانيــة، بــؤ      باشــة،

خةزَينةي دةوَلةتة، كة لة خةزينةي دةوَلةتيي دَيت تةرخان دةكرَيت، ناكرَيت غةرامات و رسوم و ئجور بؤ 
ت لـةو ماددةيـة، زؤر   ة حـةز  بكريَـ  (ج)ئةو صندوقة تةرخان بكرَيت، بؤية من لةطةَل ئةوة دام ئـةو بر طـة   

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةوةدا دةبَيت رةئي دكتؤر دلَيـر بثرسـني رةئيسـي ليذنـةي دارايـي و ئابوورييـة، لةسـةر ئـةو مةسـةلةية لـة           
 رووي داراييةوة رةئي ضية؟

 :دلَير اتاعيل حقي شاويس.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

هةمووي داهاتي هةرَيم حيساب دةكرَيت، ئةطةر وابَيـت بيـَيتة حيسـابي دارايـي،     منيي ثَيم وا بَيت ئةوانة 
 .من واي دة وَينمةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك بةَلَين فةرموو

 (:بةَلَين)ر َيز محد عبداهلل حممودبة
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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خـاَلي سـَييةم طوتـت، يـةعين دةكرَيـت لـة ميزانيـةي        لة ( أ)منيي هةمان رةئيم هةية، ضونكة لة فةقةرةي 
هةرَيم شتَيك تةخصيص بكرَيت بؤ ئةو صندوقة، ضونكة تؤ غةرامات و رسوم جارَيكي تر لة قانونَيكي تـر  
عةيين شتة باا كراو قةبول نـةكرا، نـازا  ئَيسـتا بـة بـريم نايةتـةوة كةمـةيان بـوو، باتـان كـرد كـة ئـةو             

ة لَيـرة قـةبول   (ج)َينة ناو صندوقَيك، بةاَلم قةبول نةكرا، بؤ ئَيسـتا ئـةو فةقـةرة    غةرامانة وةردةطريَين خبر
اباييالغ ابخصصيية ميير ميزانييية احل وميية  )بكرَيــت؟ ضــونكة لــة فةقــةرةي يةكــةم عيالجــي كــردووة، دةَلَيــت  

 .، دةكرَيت لة ميزانيةي حكومةت شتَيكي بؤ تةخصيص بكرَيت، زؤر سوثاا(اعقليم
 :ةجنومةنبةر َيز سةرؤكي ئ

من خؤ موالحةزةكةم داوا بوو، بةاَلم كاك فرسةت بـةو ئيعتيبـارةي دةزانـَي ضـؤنة؟ بـا مـن رةئيةكـةي كـاك         
اباالغ ابخصصية مير   )كةريم و كاك دلَيرو كاك بةَلَين باشرت شةرح بكةم، ئةو صندوقة خاَلي يةكةم نةبواية 

، خؤ حكومةتي ئيقؤـيم بـؤ   (اباالغ ابخصصة)ةَلَيت ، ئةو خاَلة دةمايةوة، بةاَلم كة د(ميزانية ح ومة اعقليم
ئةو صندوقة، كة ثارة دادةنَي ، دةتوانَيت رةضاوي ئةو داهاتة بكاتن لة رسوم، كة لة وةزارةتي بيئة هاتووة 
زياتريي بداتن، لةبةر ئةوة زيادة، يةعين مومكينة مةسةلةن بَؤَين مؤيؤنَيكي خر كردؤتـةوة، حكومـةت دة   

بةو صندوقة، زميين ئةوي رةضاوي كردووة مؤيؤنَيك هاتووة لة وةزارةتي مالية هـني كـراوة،    مؤيؤني دةداتن
 .ئةطةر موافيق بن هةردوو ليذنةو جةنابي وةزير، فةرموو رةئيتان كاك خةليل

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ين صـندوقةكة شةخصـيةتي خـؤي مةعنـةوي، لـة      ئةمة صندوقَيكة تايبةتة، بةشَيك نيية لة وةزارةت، يـةع 
ناحيةي مالي شةخصيةتي مةعنـةوي هةيـةو ئيسـتيقاللي مـالي هةيـة، تـؤ دةتوانيـت بـة قـانون مةصـادري           
تةمويؤي ديار بكةيت، شتَيك بؤي تةخصيص دةكرَيت، ئةو ئجورو غةرامةو رسومات زؤر شـتَيكي تةبيعييـة   

 .ةئي ئَيمة، بةا زةر ائيب نابَيت، زؤر سوثاابؤ ئةو ببَيت، هيض مةناعةتي قانوني نيية بةر 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 جةنابي وةزير تؤ رةئيت ضية؟
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضؤن  سةرةتا ئةم ياساية رةئي وةزارةتي مالية وةرطرياوة لةسةري، بةا ئةو زةر ائيبة الدرا بوو لةوَي، نازا 

طةيشتؤتة ئَيرة جارَيكي تر، يةعين وةزارةتي مالية خؤي موافيق بووة، ئـةو صـندوقة شـتَيكي موسـتةقيؤة،     
ئةوة لة هةموو دنيادا هةية، لـة هـةموو واَلتَيكـدا، بةر اسـس ئَيسـتا مةشـاكيؤي بيئـي يـةكجار زؤرة خؤشـتان          

ةيةك نةبَيت، صندوقَيك نةبَيت ئـيي  دةزانن، ئةو هؤكارانةي دةبنة هؤي ثيس بووني ذينطة، ئةطةر غةرام
لةسةر بيئة بكات، لةوة دةضَيت حكومةت ميزانيةي تري هةية، ئيهتيماماتي تري هةيـة بةر اسـس بةاليـةوة    

 .طرن  نيية، بؤية ئَيمة داواكارين وةكو خؤي نَينَيتةوة، تةنها زةر ائيبةكة البربَيت، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة بر َيــك دوو دَلــي كــردووم، ئةطــةرنا كةليمــةي صــندوق نــةبَيت هــيض داهــاتَيكي هــيض  مــن تــةنيا صــندوقة

وةزارةتَيـك بــؤ وةزارةتةكــة خــؤي نانووســَيت، هــةمووي بـؤ وةزارةتــي مالييــة، تــةنيا ئيشــكامل لةوةيــة ئــةوة   
سـتة،  صندوقَيكي تايبةتة، لةبةر ئةوة بـؤ ئيشـَيكي تايبةتيشـة، لةوانةيـة هـةردووكيان راسـتة، ئـةوتريي را       

لةبةر ئةوةي مةسةلةن حكومةت بَؤَيني كة تةحديـدي موخةصةصـاتَيك دةكـات بـؤ ئـةو صـندوقة رةضـاوي        
ئةوةش دةكات داهاتي خودي صـندوقةكة ضـةندة لةطـةَل رسـومات و ئةوانـة، ئـةوةش موالحـةزة دةكـات، بـا          

 .ئةوانةي قسةيان كردووة تةواوي بكةين، كاك سةعةدةدين فةرموو
 :ن عبداهلل مولودبةر َيز مال سعدالدي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
، يةعين ئةوة نايةوَيت شتَيكي زيادة، لة ثاشان كة ( وعترب امواله امواًع  امة)من موالحةزةم لةسةر ئةوةية 

لة قـانوني ماليـة، كاتَيـك كـة ئـةوقايف مـالي هـةبوو، يـةعين         ( الايئية)باسي رسوم و غةرامات دةكات، دةَلَيت 
ــةر بــ   ــة س ــةوةي ك ــة       ئ ــةي دةدراوةو ل ــة مالي ــريا ل ــف وةردةط ــة وةق ــارةي ل ــةو ث ــوو، ئ ــةوقا  ب ــي ئ ة وةزارةت

مزطةوتـةكان سـةر  دةكــرا، يـةعين ئــةو شـتة هةيــة، بـووني هةيــة لـة وةزارةتــي ماليـة، كــة دةكـرَي  ئــةو         
 .رسومات و غةرامانةش هةر سةر  بكرَيتةوة بؤ ئةو مةجؤيسة، يان بؤ ئةو صندوقة، لةطةَل رَيزمدا

 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شوكرية رسول ابراهيم.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دا نيم، ئةمة يةك(ج)منيي لةطةَل خاَلي 

، بةر اسـس ئـةم ضـوار    (لـة هةرَيمـدا صـندوقَيك دادةمـةزرَيت    )خاَلي يةكةمي ماددةي بيست، كة دةَلَيت / دوو
دَيــني كراســَيك لةبــةر دةكــةين، ئــيرت نــة ثَيويســس بــة قيافةيــة، نــة ثَيويســس بــة    دَيــرة زؤر زيــادة، ئَيمــة 

لـة هةرَيمـدا صـندوقَيك دادةمـةزرَيت بؤضـي؟ دةبَيـت بنووسـرَيت بـؤ         )سومخةية، بة رةئي مـن وا جـوانرتة   
خةرج كردن، بةناوي ضي؟ بةناوي صندوقي ثاراس  و ضاك كردني ذينطة لة هةرَيمدا، لةثَيناوي ضـية؟ لـة   
ثَيناو ثاراستين ذينطةو ضاك كردن و ثارَيزطـاري كـردن، تـةواو هـةتا ئـةوَي، ئةمانـةي تـر هـةموو زيـادة لـة           

 .، ئةمانة زؤر دوورن، ئةمة خاَلَيك.........رةطةزةكاني، لة ضوارضَيوةي هَينانةدي
اليةن دارايـي   خاَلَيكي تر، من ثرسيارم لة وةزير هةية، دةَلَيت صندوقةكة كةسايةتيةكي مةعنةوي هةية لة

و كارطَيري سةربةخؤية، كة ئةم كةسايةتيةي هةبَيت، ماناي ئةوةية تواناي ئةوةي هةية لة رووي داراييةوة 
هةموو شتَيك سةر  بكات، لة رووي داراييةوة ثارةي بؤ بَيت، ئةي باشة ئةو خـاَلي سـَييةمة بـؤ لَيـرة، ئـةو      

 .ثااداهاتانة ئيزافة بكة، لةطةَل ئةو داهاتانة نيم، سو
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك رةشاد فةرموو
 
 
 

 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةو صندوقة وةكو لة دةستووري عَيراقي هـاتووة، ئـةو ئةقاليمـةي نـةوتي لـَي ئينتـاج دةكرَيـت، دةبَيـت لـة          

ة، ئةمـةش وةكـو ئيقؤيمـي كوردسـتان،     ئرياداتي نةوت بةشَيكي باش ثارة تةرخان بكرَيـت بـؤ حيمايـةي بيئـ    
ئةوة جةنابتان دةزانن بةرةو ئةو مةشروعانة دةر ؤيـن، مـةفروزة لَيـرة ديـار بكـرَي ، ئـةو نةوتـةي ئينتـاج         
دةكرَي  لة هةرَيمي كوردستان بةشَيك لـة ئرياداتـي وي دةعمـي ئـةو صـندوقةي ثـَي بكـرَي  بـؤ حيمايـةي          

 .ذينطة
با نةَلَيني غةرامات، بَؤَيني ئجور ئيدارييـة، دائيمـةن خـةدةماتي ئيـداري      بةنيسبةت رسوم و غةرامات،/ دوو

كة وةردةطريَيت، دةكرَيت بؤ ئةو صندوقة بةكار بَيت، بؤ ماليـة نانَيرَيـت، ئَيمـة وةخـس خـؤي لـة غورفـةي        
  ، بـؤ ماليـة نـةبووة، دةكـريَ    رةمان وةرطرتـووة بـؤ غورفـةي تيجـارة    تيجارة ضةند ساَل بةناوي خةدةمات ثا

بةناوي ئجـور خـةدةمات، نـةك غـةرامات، لَيـرةش هةنـدَيك نـاو هـاتووة، بةر اسـس كـة بةشـداري بكـةن لـةو              
صــندوقة، مــن وا تةماشــا دةكــةم تــةقؤيؤي ئةهميــةتي ئــةو صــندوقةية، كــة لةســةر مســتةواي ئــةفراد، يــان   

 .سوثااجةمعياتي ئةهؤي، مةفروز نيية ئَيمة رَيطا بدةين، خؤ صندوق سواَلكاري نيية، زؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةي ئةخرييت زؤر تةبيعيية، فـةرديي موسـاعةدة بكـات، سوثاسـي دةكـةين، دةوَلـةتيي بيكـات سوثاسـي         
ابايالغ ابخصصية مير ميزانيية     )ةكة لة قانونَيك قةرار دراوة، مادام لَيرة دةَلَيـت  %5دةكةين، بةاَلم ئةوةي لة 

 .، دكتؤرة رؤذان فةرموورةضاوي ئةوةش دةكات( ح ومة اعقليم
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة ( الؤوائح)وشةي ( ال انوب  اعنظاة  التعلياات  اللوائح)تَيبينيم لةسةر بر طةي يةكةم هةية، كة دةَلَيت 

لة ئةهدا  دةكـات و كؤمـةَلَيك   ال بدرَيت ئيكتييتا بة تةعؤيمات بكرَيت بةسة، هةروةها لة هةمان بر طة باا 
ئايا بَي لة حيمايةو تةحسني بيئـة  ( محااة الايئة ا  حتسينها ا  احملافظة  لى  ناصرها)شتيي دةذمَيرَيت 

هيض ئةهدايف تري هةية لةو ياساية؟ يان ئةو بر طةية ئيكتييتا بكرَيـت بـة حيمايـةي بيئـةو تةحسـيين، يـان       
ت، ضونكة وابزا  هةدة  لةو ياسـاية حيمايـةو تةحسـيين بيئةيـة،     ئةوة البدرَيت تةحقيقي ئةهدا  نَينَي

 .هةروةكو لةناوي ياسايةكةدا هاتووة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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راست دةكات، لوائيحةكـة شـةتب بكرَيـت، هـةر لـة قـوانيين خؤمانـدا ئـةو موسـتةَلةحة وةكـو كـاك            ( الؤوائح)
اعهداف  اعغيراض ابنصيوص   )، ئةهدا  عةيين شتة، خؤ تةنيا (راضاعهداف  اعغ)فرسةت دةَلَيت نيمانة، 

اعهيداف  اعغيراض محااية    )، كة طوتت ئةهدا  ماناي حيمايةو تةحسيين بيئة، عةيين شـت دةكـات،   ( ليها
ــت تــةنيا ئــةو خيالفــةي لةســةر بر طــةي   (  حتسييني الايئيية ــداماني  (ج)دةكــاتن، دةمَينَي ، ذمارةيــةك لــة ئةن

 .ن زيادة، يةعين لةبةر ئةوةي دةضَيتة وةزارةتي مالية، جةنابي وةزير فةرمووثةرلةمان دةَلَي
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةو          ــة ل ــةوة يةكَيك ــة، ئ ــندوقة هةي ــةو ص ــا ئ ــةي دني ــةوانيين بيئ ــة ق ــرد، ل ــم ك ــةرةتا باس ــن س ــتيدا م لةر اس
ك لـة رؤذنامـةكاني خؤمـان دووبـارة بؤتـةوة، خـاَلي طـرن  لـةم فةسـَؤة          داواكارييانةي لةوانةية ضـةند جاريَـ  

ة لة ماددةي دة، ئةطةر ئَيمة نةتوانني غةرامات خبةينـة سـةر ئـةو مةنشـةئانةي كـة بيئـة ثـيس        (ج)بر طةي 
دةكةن، هيض جيهةتَيكي تر نيية غةرامة وةربطرَيت، ناتوانني نة ئَيمة وةريدةطرين، نـة كةسـي تـر، هـةموو     

َينَيك بة ئارةزووي خـؤي ثـيس دةكـات بـةبَي ئـةوةي غةرامةيـةك هـةبَيت لـة موقابيؤـدا خزمـةتي           بةرهةمه
ذينطةكةي ثَي بكرَيتةوة، ضونكة ئَيمة وةزارةتي مةعنني، ئةمـة يةكَيكـة لـة خاَلـة طرنطـةكاني صـندوقةكة،       

ة ةينة سـةر ئـةو   يةعين ثَيمواية داهاتي سةرةكي صندوقةكة بريتيية لة ئةمة، لةم غةراماتةي كة ئَيمة د
ثرؤذانةي كة دةبنة هؤي تَيكيووني ذينطة، بةثَيي ئةو تةعؤيماتـة، بـةثَيي ئـةوةي ليذنةكـة بر يـاري دةدات،      
ئةمة بريتية لة غةرامةيـةكي سـةنةوي لةسـةر هـةموو ئةوانـة، لةبـةر ئـةوة البردنـي ثَيموايـة صـندوقةكة           

 .ئةهميةتي نامَينَيت، لةطةَل رَيزمدا
 :جنومةنبةر َيز سةرؤكي ئة

صـندوق بـوو،   / ئةو برادةرانةو بةخؤمشةوة كة ثَيمان وابوو البـدرَيت، مـن دوو دَليةكـةم لـةوة بـوو، يةكـةم      
جةنابي وةزير دةَلَيت ئَيمة رةئي وةزارةتي داراييشمان وةرطرتووة، كةواتـة  / ناوي صندوقي هَينا، دووةميي

زارةتــي ماليــةش دةَلَيــت مــوافيقن، تــةنيا لــة رووي دارايــي و قانونييــةوة، جــةنابي وةزيــر خــؤي بــةناوي وة 
ئةوةندةية ئَيمة لة رووي قانوني زةريبةكة هـني نييـة، لةطـةَل ئةوةشـدا ئةطـةر ئةوانـةي كـة قسـةتان كـرد          

زيادة، ئَيستا ناَلَيم ( ج)دةبَيت البيَيت، ئةطةر موسري ن لةسةري، ضونكة خؤم سةحبم كرد، كة طومت بر طةي 
ئةوةي جةنابي وةزير دةَلَيت ئةوة رةئـي وةزارةتـي ماليةشـة، تـةنيا زةريبةكـةمان       زيادة، ناَلَيم كةمة، لةبةر

ةكـة هـةمووي   (ج)البرد، تةنيا دوو رةئيةكةية حةتي دةكةين، ئَيمة زةريبةكةمان البرد، دةمَينَيت بر طةي 
ئـةوةي جـةنابي    البيَيت، من خؤم يةكةم جار قسةم كرد طومت البيَيت، بـةاَلم ئَيسـتا نـاَلَيم البيـَيت، لةبـةر     

وةزير دةَلَيت ئةوة رةئي وةزارةتي ماليةشة، لةبةر ئةوةي خؤشم دوو دَلم صندوقة، نةك داهات، كاك كةريم 
 .يةكةم جار داوات كرد البيَيت، موسري ي لةسةر داوايةكةت كة البيَيت، فةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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، يـةعين هةرضـي هـةبَيت    (الدولـة بالوعـة  )من لة دةرسي ماليـة كـة خوَيندومـة دةَلَيـت     بةر اسس من نازا ، 
دةبَيت بيَيتة ناو خةزينةو ناو ئةوةي مالية، لةوَيي بَيت تةوزيا بكرَي ، بةر اسس نةطوتراوة، ئةطةر هـةر  

خؤي ببات و  وةزارةتَيك صندوقَيك دابنَيت و خؤشي غةرامات وةربطرَيت و خؤشي رسوم بكات، هةمووي بؤ
 .نةضَيتةوة خةزينة وةكو داهاتَيك حيساب نةكرَي ، كةواتة هيض نةكرا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دةولة بالوعة نيية، ئةوة يةك

وةزارةتي بيئةش دةوَلةتة، من بـة بـريم دَيـت داهـاتي وةزارةتـي كارةبـا، بـؤ خـؤي بـوو، ئَيمـة بـة            / دووةمني
و وةزارةتـي ماليـة قـةرزمان دةكـرد لـة وةزارةتـي ديكـة، كارةبـا لـة داهـاتي           بريمان دَيت قةرزمان دةكرد، وةك

ــةر حــاَل             ــةوة، بــة ه ــَيتةوة يــةك هين ــةوة هــةمووي دةض ــَي دةدا، لةبــةر ئ ــا مــةعامشان ث ــي كارةب وةزارةت
 ، كاك دكتؤر دلَير تؤ رةئيت ضية؟(ج)موقتةرةحةكة بؤ شةت  بر طةي 

 :يسدلَير اتاعيل حقي شاو.بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
ئَيمــة سيســتةمَيكمان هةيــة بةر اســس هــةموو واريــداتي دةوَلــةت دةضــَيتةوة وةزارةتــي ماليــة، لــة وةزارةتــي  
ماليةوة سةر لةنوَي تةوزيا دةكرَيتةوة بةسةر دامودةزطاكاني دةوَلةتدا، راستة هةندَيك دامودةزطامان هةية 

و خـؤي خـؤي بـةخَيو دةكـات، ئـةو واريداتانـةي دوايـَي        واريداتي خؤي هةيـة، تـةمويؤي زاتـي خـؤي دةكـات      
ئةطـةر لـة   ( 69)ئةطةر َيتةوة بؤ خؤي، بةاَلم هةمووي دةضـَيتةوة حيسـابَيك، كـة ثَيـي دةطوترَيـت حيسـابي       

ذمارةكة بة هةَلةدا نةضوومب، لةبةر ئةوة ئةمة دذايةتي هةية لةطةَل ئةو سيستمةي كة ئَيمة هةمانة، ئَيمة 
ئةو صندوقة هةبَيت و صندوقَيكي ضاالك بَيت و دةعم بكرَيت، بةاَلم بةم شَيوةية دةعـم  دذي ئةوة نني كة 

ناكرَيت، ئةمة لةطةَل ئةو سيستمةي ئَيمة كة ثةير ةوي دةكةين لة رووي داراييةوة دذة، ديسان من هةندَيك 
 .تَيبينيم هةية سةبارةت بة خاَلي ضوارةم، دوايي دَيمة سةري، زؤر سوثاا

 :رؤكي ئةجنومةنبةر َيز سة

كةواتة موقتةرةحي كاك كةريم كة دكتؤر دلَيريي ثشتطريي لَي دةكات و كة ئةندامَيكي تريي ثشتطريي لَي 
زيادة البيَيت، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية كة ئةو بر طةية البيـَيت  ( ج)دةكات، كة دةَلَيت خاَلي 

لةطـةَل ئةوةيـة وةكـو خـؤي نَينَيتـةوة بـةا زةريبةكـة         دةن  زؤر سـوثاا، كـيَ   80دةسس بةرز بكاتةوة؟ 
البيَيت دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ سـي و قصـور دةنـ ، زؤر سـوثاا، بةزؤرينـةي دةنـ  وةكـو خـؤي مايـةوةو            
ماعةدا زةريبة، بةا زةريبةكةي لَي الضوو، جةنابي وةزير ئةوةشي طوت كة وةزارةتي دارايي موافيق بـووة،  

كة دكتؤرة رؤذان طوتي لةطةَل زةريبـة، ماددةكـة بـة    ( الؤوائح)بة البردني وشةي ئَيستاكة ماددةكة هةمووي 
البردني كةليمةي لةوائح و زةريبة دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاا،  

  وةرطـريا،  كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، دوو كـةا لةطةَلـدا نييـة، بةزؤرينـةي دةنـ     
 .تكاية ماددةكةي تر
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 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى ضوارةم

 ثالندانانى ذينطةيى
 (:11)كة دةبَيتة ماددةي ( 81)ماددةى 

بةثَيى ثَيشنيارى ئةجنومةن، وةزير ثالنَيكى بنيينةيى بـؤ ثاراسـتنى ذينطـة لـة هةرَيمـدا دادةنـآ ء       : يةكةم
 .ة دان بةو بر يارة دةنآ، كة لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةردةكرآئةم ثالن

ثالنى ثاراستنى ذينطةى بنيينةيى مؤكةضى ئةو ضاو ثَيداخشاندنةوة دةوريانـة دةبـآ، كـة هـةردوو     : دووةم
ساَل جارَيك وةزير ئةجنامى دةداتء بةثَيى ثَيشنيارى ئةجنومةن دان بـةو هـةموار كردنانـةدا دةنـآ، كـة بـة       

 .َيك لة ئةجنومةنى وةزيرانةوة دةردةكرَيتبر يار
ضاو ثَي داخشاندنةوةى دةورى بة ثشت بةس  بة حاَلةتى ذينطـةى هـةرَيمى ئـةجنام دةدرآ لةطـةَل     : سَييةم

 .لةبةرضاو طرتنى ثةرةسةندنةكانى جيهانى لة مةيدانةكانى زانستء توَيذينةوةو تةكنؤلؤذيا
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .سةرؤكي ئةجنومةن بةر َيز
 .ليذنةي هاوبةش ثشتطريي ئةو ماددةية دةكات و هيض تَيبينيةكمان نيية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شتَيكي زؤر رةواية هةموو نوقتةكان، كاك سةعدةدين فةرموو
 :بةر َيز مال سعدالدين عبداهلل مولود

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لة هـةموو  ( اضع الواار خطة ااااية حلاااة الايئة)دادةنَيت، نةك وةزير  عادةتةن مةجؤيسةكة خوتةكةي

ماددةكةي مةجؤيس بكرَيتة وةزيـر، وةزيـريي بكرَيتـةوة مـةجؤيس، ماددةكـة زؤر رَيـك دةبَيتـةوة، يـةعين         
 .مةجؤيس خوتةكةي دادةنَيت، سوثاا( بناءا  لى م رتح الواار)

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .وتاظطة خان فةرمو
 :بةر َيز تاظطة حممد عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة رةئي من ئةو قسةي كاك سةعدةدين قةيدي ناكات ئةوة مةجؤيسي حيمايـةي بيئةيـة لـة ئيقؤـيم، بـةاَلم      

 .ئايا وةزير بة تةنها خوتةكة دادةنَيت؟ يان وةزارةت حازري دةكات بؤ مةجؤيسةكة؟ سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .حسان فةرمووكاك ئي
 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ضونكة وةزير سةرؤكي ئـةو ئةجنومةنةيـة، لةبـةر ئـةوة دةبَيـت ثَيشـنيارةكة هـةر لـة الي ئةجنومـةن بَيـت،           

 .ضونكة وةزيرةكة خؤي سةرؤكي ئةجنومةنةكةية، ئةوة خاَلي يةكةم
عةي دةوري دوو ساَل، بـة رةئـي مـن ئَيسـتا لـةم زةمانانـة ئـةو        خوتةي حيمايةي بيئة مور اجة/ خاَلي دووةم

بارودؤخة لةسةر ذينطة دةبَيت، ئةو مةسةلةي سؤتن و ئةو مةسةلةي خؤَل بارين و ئةو مةشـاكيؤي ديكـةي   
 .بيئةية، ثَيويسس مور اجةعةي سااَلنة هةية، نةك دوو ساَل جارَيك بَي ، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

اضيع اليواار خطية اااايية حلاااية      )حةزةية لة ناحيةي لوغةوي فيعؤةن وا هاتووة، يـةعين خـؤي   ئةو موال
شـتَيكي وا  ( اضيع اجملليس خطية ا يو  بهيا جمليس اليواةاء       )، خؤي وةزيريي رةئيسي مةجؤيسـةكةية  (الايئة

، ليذنـةي  (لايئةا  ا ر جملس الواةاء اخلطة ال ي اضعها جملس ا)بَي ، ماددةي يةكةم طؤر ينةكة وا دةبَي  
 .، جةنابي وةزير فةرموو(اضع اجمللس خطة ا رها جملس الواةاء)هاوبةش ئةطةر ضاكي بكةن 

 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةر استيدا مةجؤيسةكة ثَيشرتيي باتان كرد، ئةو ئيشـي ئيقترياحةكةيـة، ضـونكة مةجؤيسـةكة هـةر يةكـة       
ري وةزارةتَيكة، ئةوان خوتةي بيئي دانانَين، وةزارةت دايدةنَيت، بةا لةسـةر ئيقترياحـي ئـةوة رةفـا     نوَينة

 .دةكرَيت بؤ ئةجنومةني وةزيران لةوَي موصادةقةي لةسةر دةكرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــز        ــة ئيم ــةمووي ب ــة ه ــترياح  وةزعةك ــات ئيق ــةوةي دةك ــةجؤيس كؤبوون ــة م ــر ك ــةنابي وةزي ــي ج اي رةئيس
مةجؤيسةكة دةبَيـت، كـة وةزيـرة، كةواتـة هـةردووكيان يـةك قـوةي قانونيـان هةيـة، مـةجؤيس خوتةيـةكي            

و يو  اليوااة    )ئيقرار كرد، يان داينا، يان رةئيسي مةجؤيس داينَيت، يةعين وةزيـر، يـان دةتـوانني وا بَؤـَيني     
و يو   )ئةوها باشـة،  ( ةها جملس الواةاءبوضع خطة بناءا  لى اقرتاح اجمللس  و ر خطة مر قال ب راة اصد

الوااة  بوضع اخلطة اعاااية حلاااة الايئة يف اعقليم بناءا  لى اقرتاح اجمللس،  و ر خطة ب راة اصدة  ر 
، ئـةو صـياغةكة دوايـَي هـيين دةكـةين، كةواتـة ئـةو        ( و ر خطية مير قايل جمليس اليواةاء     )، (جملس الواةاء

ةم لةبةر رؤشنايي قسـةكاني بـةر َيزان دة ةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة       ماددةية بة طؤر يين بر طةي يةك
دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، بـةكؤي دةنـ             

 .وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
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 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى ثَينجةم
 هةَلسةنطاندنى كاريطةرى ذينطةيى ء رةزامةندى ذينطةيى

 (:18)كة دةبَيتة ماددةي ( 88)ماددةى 
هةر كةسَيكى سروشتى، يان مةعنةوى طشتى، يان تايبةتى تَيكةاَلو، يان هةر اليةنَيك دواى بةكار بوونى ئةم 

ت، ثَيويسـتة توَيذينةوةيـةك   ياساية دامةزرا بآ ء ضاالكيةك ئةجنام بدات ء كاريطـةرى لةسـةر ذينطـة هـةبيَ    
ئامــادة بكــات، بــؤ هةَلســةنطاندنى كاريطــةرى ضــاالكى ئــةو ثرؤذانــةى داياندةمــةزرَينآ لةســةر ذينطــةداء بــؤ  
وةزارةتى بـةرز بكاتـةوة، بـؤ وةرطرتنـى بر يـارى طوجنـاو دةربارةيـةوةو ثَيويسـتة ئـةو توَيذينةوةيـة ئةمانـة            

 :لةخؤى بطرآ
ةكانى ئةرَينى ء نةرَينى ثرؤذةكـة، يـان دامةزراوةكـة، يـان كارطةكـة لةسـةر       هةَلسةنطاندنى كاريطةري: يةكةم

 .ذينطةدا
هؤكارةكانى ثَيشنيار كراو بؤ دووركةوتنةوةو ضارةسةر كردنـى هؤكارةكـانى ثـيس بـوون، بـةجؤرَيك      : دووةم

 .جَي بةجآ كردنى رَينمايىء بةرزةفتكاريةكانى ذينطة بَينَيتة دى
 .وونى لة ناكاو ئايندةو ئةو ئامادةكاريةى ثَيويستة بيطرينةبةرحاَلةتةكانى ثيس ب: سَييةم

 .بةديؤةكانى كة دةتوانرآ بؤ بةكارهَينانى تةكنؤلؤذياى ثاكء خاوَينرتى ذينطة خبرَيتة كار: ضوارةم
 .كةم كردنةوةى ثامشاوةكانء كؤكردنةوةى سةر لةنوآء بةكارهَينانةوةى: ثَينجةم
 .سوودةكانء ئةو زيانة ذينطةييانةى كة لة ثرؤذةكة دةكةوَيتةوةهةَلسةنطاندنى طوذمةى و : شةشةم

 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هاتووة، ثَيشنيار دةكةين ( هةَلسةنطاندن)لة هةر شوَينَيكى ئةم بةشةدا وشةى ( بةشى ثَينجةم)سةبارةت بة 

 (.مةزةندة كردن)بكرَيتة 
اانايا  ةدت يف ميواد   ( و يدار )ب لاة ( و يم)بالنساة للفصل اخلامس جعل كلاة : )وةيةعةرةبيةكةي بةم شَي

 .الفصل
لةر استيدا تةقيم لـةم بةشـةدا لـة جَيـي خـؤي نـةهاتووة، ئةمـة مةزنـد نةكردنـة، يـةعين دةبَيـت بزانرَيـت             

ي بـة تــةنها  ضـةندَيكة تـةقيم كـردن، هةَلســةنطاندن بـزانني ضـؤنيةتةكةي ضـؤنة؟ بــةاَلم لَيـرة ضـؤنيةتةكة        
مةقصةدمان نيية، دةبَيت ضةند اليةني لةم بر طانةدا هاتووة ضةندة؟ ئةو ثَيشَيؤكاريانةي كة كـراون، لةبـةر   

 .ئةوة طوجناوترة تةقيمةكة بكرَيت، زؤر سوثاا



 156 

 
 

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة كةليمةي تةقدير هاتووة، ( و دار اعثر الايئ ) م تةفسريمان كردووة، طوتي(13)لة ماددةي يةك بر طةي 

ــردووة،    ــةعرييتمان كـ ــة تـ ــَي ئَيمـ حتدايييد  حتلييييل  و ييييم اثييياة مشييير   ا  منشيييأ  ا  نشييياط  ليييى     )دوايـ
ــةمووي      (.............الايئيية ــة ه ــةو عةمةلياتان ــةحؤيل و ئ ــةقيم و ت ــي ت ــاتووة، باس ــدير ه ــادام تةق ــةوَي م ، ل

، لة هةر شوَينَيك تةقويم هاتبَيت بكرَيتـة تةقـدير،   (و دار اعثر الايئ )ة دةكرَيت، عينواني فةسَؤةكة ببَيت
 .ئةوانة هةمووي، سوثاا( اتضار حتليل  و يم)ضونكة خؤي 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاا، ئةوة ماددةيةكة هةمووي بة ديقةت هني كراوة، ليذنةي هاوبـةش ئـةو تةعديؤـةي كـة داوايـان      
ددةي يــةك ئيقرارمــان كــردو دةطوجنَيــت، ئةطــةر كــةا قســةي لةســةر نييــة دة ةمــة  كــرد بــوو لةطــةَل مــا

دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
ئةطـةر   سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، ماددةكاني تر دَين هةمووي عيؤمينـة قـابيؤي موناقةشـة ناكـات، ئـيال     

 .مةسةلةيةكي جةوهةري نةبَي ، تكاية ماددةكةي تر
 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:13)كة دةبَيتة ماددةي ( 83)ماددةى 
وةزير بؤى هةية داوا لة هةر كةسَيكى سروشتى، يان مةعنـةوى، يـان هـةر اليـةنَيكى وةسـتاو بكـات بـةر لـة         

ة، ضاالكيةك ئةجنام بدات ء كاريطةرى لةسةر ذينطةدا هـةبآ، توَيذينةوةيـةك ئامـادة    بةكار بوونى ئةم ياساي
بكات بـؤ هةَلسـةنطاندنى كاريطـةرى ثرؤذةكـانى لةسـةر ذينطـةدا، ئةطـةر ثَيداويسـتيةكانى ثاراسـتنى ذينطـة           

 .ثَيويست بكات
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةكمان نيية، زؤر سوثاائَيمة هيض تَيبين
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش دةسةاَلتَيكي تةبيعيية بدرَيتة وةزير، دة ةمة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟       
ــريا، تكايــة       ــ  وةرط ــوثاا، بةزؤرينــةي دةن ــةرز بكاتــةوة؟ زؤر س ــدا نييــة دةســس ب ــَي لةطةَل زؤر ســوثاا، ك

 .ماددةكةي تر
 :ز حممد صاحل اتاعيلبةر َي
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:18)دةبَيتة ماددةي ( 88)ماددةى 
ــةر ةت ء        ــةفات ء بنــ ــةء مواســ ــدار ثَيوانــ ــةكانى ثةيوةنديــ ــةَل اليةنــ ــةنطى لةطــ ــة هةماهــ ــةن بــ ئةجنومــ
ــؤ          ــن ب ــةى مؤكةض ــةو مةيدانان ــرؤذةو ئ ــى ث ــان كردن ــت نيش ــؤ دةس ــت، ب ــت دابنَي ــةكانى ثَيويس بةرزةفتكاري

ةكانى هةَلسةنطاندنى كاريطةرى ذينطةيى ء ئامادة كردنـى ليسـتى ئـةو ثرؤذانـةء دانـانى ثَيـر ةو و       توَيذينةو
 .رَيكارةكانى هةَلسةنطاندنى كاريطةرى ذينطةيى

 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

رد، هةَلسـةنطاندن بكرَيــت بــة  ئَيمـة هــيض تَيبينيـةكمان نييــة، جطــة لـةو ثَيشــنيارةي لــة ثَيشـةوة باتــان كــ    
 .مةزندة كردن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو تةنسـيقة مـةجؤيس    ( اضيع اجملليس  بالتنسيي  ميع اجلهيات ابعنيية      )من موالحةزةيةكم هةية، ئـةويي  
ي ناتوانَيت بيكات، دةبَيت وةزارةت بيكـات، مـةجؤيس كؤبوونـةوةي دةكـات، تةنسـيقةكة دةبَيـت وةزارةت ثيَـ       

و يو  اليوااة   بالتنسيي  ميع     )ةكـة هـةر زيـادة    (اضيع )هةَلبستَي ، لةبةر ئةوة دةبَيـت صـيغةكةي بطـؤر ين،    
اجلهات ابعنية بوضع ابعااري  ابواصفات  اعاس  الضيوابط الالامية لتحدايد ابشياةاع  اجملياعت الييت ختضيع        

واي لـَي  ( ظم  اجراءات و دار اعثير الايئي   لدةااات و دار اعثر الايئ   ا داد قوائم به ه ابشاةاع   ضع ن
و و  الوااة   بالتنسي  مع اجلهات ابعنية بوضيع  )بووة ( اضع اجمللس)دَي ، ئَيستا تةقيمةكة بووة تةقدير، 

 .، تةواوة، ليذنةي هاوبةش ثَيتان باشة، جةنابي وةزير، فةرموو(ابعااري
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .ةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز س

ئــةوةي جةنابيشــت باشــة، بــةاَلم لَيــرة بــاا لــة مــةجؤيس كــراوة، بــاا لــةو مةعايريانــة دةكــةين، كــة هــةر   
كام ثرؤذة ثَيويستة خبرَيتة ( أ و ب و ج)ثرؤذةيةك تةصنييتي ثرؤذةكان دةكرَيت، وةكو ئَيستا بابَؤَيني هةية 

اندني بيئيية رَيطـاي ثـَي نادرَيـت، بـةاَلم ئةطـةر بَيتـو       ذَير ضاودَيري بيئييةوة؟ بةبَي ئةو راثؤرتي هةَلسةنط
بةا وةزارةت دياري بكات، لةوة دةضَيت جؤرَيك لة فشار لةسةر وةزارةتةكاني ديكة دروسـت بكـات، ضـونكة    
ئةم ثرؤذانة هي وةزارةتةكاني ترن لة بةرهةمهَينانـةوة بطـرة تـا وةزارةتـي صـناعة، تـا وةزارةتـي صـحة، تـا          

ن، كاتَيك بة تةنيا وةزارةتي بيئة بر يـار بـدات، لةوانةيـة هةنـدَيك مـةعايريي زؤر قـورا       هةموو وةزارةتةكا
دابنَيت، كةا نةتوانَيت ثرؤذةيةك بكاتةوة، بؤية ئةطةر رةئي مةجؤيسةكة كة نوَينةري وةزارةتةكاني تـري  

 .تياية لةطةَل بَيت باشرتة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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، تـؤش لةبـةر   (و يو  اليوااة  بوضيع خطية بنياءا  ليى اقيرتاح اجملليس        )ن كـرد طومتـان   ئَيمة كة ثَيشـرت هينمـا  
رؤشنايي خوتةكـة دةجوَلَييـةوة، كـة خوتةكـة لـة اليـةن مةجؤيسـةوة دانـراوة، لَيـرةش دةتـوانني ئةطـةر بـؤ             

ؤيس ، بـةاَلم مـةج  (و و  الوااة  بناءا  لى اخلطة اعاااية للاجليس )ئةوةي تةئكيد لةسةر شتةكة بكةينةوة 
 .ناتوانَيت تةنسيق بكات، ئيال دةبَيت وةزارةت تةنسيق بكات، فةرموو

 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ببوورة جةنابي سةرؤك، ئةوة داناني خوتةي بيئيية، ئةمة تـةنها دانـاني مةعايريَيكـة، كـة باتـان كـردووة       
سةرثةرشـس دةكـات و وةزيـر خـؤي رةئيسـي مةجؤيسـةكةية، تةنسـيق        ئةم مةجؤيسة وةزارةتي بيئـة خـؤي   

بكات لةطةَل جيهاتي مةعين بؤ داناني مواصـةفاتَيك، كـة تايبةتـة بـة تةقـدير بيئةكةيـة، يـةعين تـةنها بـؤ          
 .داناني ئةو مواصةفاتانةي كة ض مةشروعَيك داواي ئةو راثؤرتةي دةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 مريكا ضؤنة؟كاك جةمال لة ئة
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تةبيعي عادةتةن من باسي بانكي دةولي دةكةم، كة قةرز دةدات بة دةوَلةتان، عادةتةن ئةوان قبولي ليذنـةو  

( ظسبؤس سـةتدي فـؤر ثـارك ثـالن    )مةجاليسي مةحةلي ناكةن بؤ تةقدير، بةرنامةيةكيان هةية ثَيي دةَلَين 
ةر ثرؤذةيةك بَيت، ئةوان كة هي دوةلني مةمجوعةيةك دةوَلةت شارةزاييان لـةو مةوزوعـة هةيـة، كـة     بؤ ه

ئةو تةقديرو ديراسةية بكةن، بؤ ئةوةي لة ئةجنامدا ئةو شةريكةي كة دروسـت دةكرَيـت، كـة بَؤـَيني بـانكي      
مولي مةحـةلي ناكـةن،   دوةلي ثارةي تيا سةر  كردووة، بةر مةسئووليةت نةكةون، لةبةر ئةوة ئةوان تةحة

لةبةر ئةوة ئةم مةوزوعة مةوزوعَيكي طرنطة، بة قةناعةتي من وةزارةت تةئكيد لةسةر ئـةوة بكاتـةوة، كـة    
شةريكاتي ئةجنـةبي طـةورة، كـة شـارةزاييان هةيـة لـة ديراسـةت كـردن و تـةحؤيالتي دروسـت كردنـي ئـةو             

تاو لة داهاتووشـدا ئيسـتييتادة لـةو شـتة بكرَيـت،      شةريكاتانة، ئةو تةئسرياتانةي كة هةيانة دةيانبَيت لة ئَيس
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

الببـة، لةبـةر ئـةوةي تـؤ     ( اضع اجمللس ا  بالتنسي  ميع اجلهيات ابعنيية   )من هينةكةي خؤم تةعديل دةكةم، 
ؤيسـةكة  مةجؤيسةكة نوَينةري هةموو وةزارةتةكاني تَيداية، كةواتة جيهاتي مـةعين ئؤتؤماتيكيـةن لـة مةج   

ابعيااري  ابواصيفات  اعايس  الضيوابط الالامية لتحدايد ابشياةاع  اجملياعت الييت ختضيع            اضع اجمللس)هةن، 
، فةرموو (لدةااات و دار اعثر الايئ   ا داد قوائم به ه ابشاةاع   ضع نظم  اجراءات و دار اعثر الايئ 

 .كاك خةليل
 



 159 

 
 

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر
اضييع )هةرضــةندة رةئــي وةزيــر موهيمــة لَيــرة، مــن وا دةبيــنم ئــةو ماددةيــة هــةمووي زيــادة، مــادام طــوتي  

خبوَينن دةَلَيـت لـة سـةاَلحياتي    ( ثانيا  ثالثا)، ضونكة لة ماددةي ضواردة، كة بووة ماددةي شةش لة (اجمللس
 . ال يااية لعناصر الايئةاقراة  ا تااد ابواصفات  ابعااري/ ثانيًا)ئةو مةجؤيسة 

اقراة الشر ط  الضوابط اليت تب ووافرها يف ابنشيأت  النشياطات الييت هليا ويأثري ضياة  ليى الايئية ا          / ثالثًا
 (.اؤدي اىل اعخالل بتواانها

 .وابزا  عةيين ئةو ماددة، يةعين هةر ئةو بر طةيةي تَيداية، جا لَيرة هةر زيادة، سوثاا
 :جنومةنبةر َيز سةرؤكي ئة

 .بة كاك فرسةتيشم طوت زيادة، ئةطةر جةنابي وةزير رازي بَيت دة ةمة دةنطدانةوة بؤ ئيؤغاي
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

راستة لةوَيي هـاتووة، لَيـرة دووبـارة بؤتـةوة، بـةا ئةمـة دوو فةسـَؤي جيايـة، لـةوَي بـاا لـة سـةاَلحياتي             
س دةكات، لَيرة بـاا لـة بابـةتَيكي زؤر طـرن  دةكـةين، كـة ئـةوة بر بـر ةي ثشـس ذينطةيـة، ئـةويي            مةجؤي

هةَلسةنطاندني كاريطةري ذينطةيي مةشاريعة، لة هةموو دنيـا هـةر كؤمثانيايـةك كـة بيـةوَيت ئـيي بكـات،        
يتيـة لـةم بر طانـة، كـة     بةرهةمهَينان بكات، دةَلَيت ئةوة لة قةوانيين خؤتان ضيتان هةية لةسةر ئةوة، كة بر

مــةعايريةكاني لــة اليــةن مةجؤيســَيكي تايبةتــةوة ديــاري كــراوة، ئــةوة يةكَيكــة لــة خاَلــةكان، يــةعين ئةمــة   
فةسَؤَيكي تايبةتـة، تةنسـيقةكة موشـكيؤة نييـة، ضـونكة ئـةوة وةزارةتـي تـري تيايـة، زؤر تةبيعييـة ئةطـةر            

 .البيَي ، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤر نوري فةرموودكت
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــت بــة  ( اجلهييات ابعنييية)مــن لةطــةَل ئــةوةم كــةوا وشــةي   ، ضــونكة (اجلهــات املختصــة)نَينَيــت، بــةاَلم بكرَي

، لةبـةر  زانكؤيةكان ئةوان دةتوانن هاوكاري ئةو ئةجنومةن بكةن، بةبَي ئةوةي كةوا ئةندامي ئةو اليةنة بـن 
 .ضاكرتة، سوثاا( اجلهات املختصة)ئةوةي مانةوةي بةم شَيوةية بَيت، بةاَلم بكرَيت بة 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حمةمةد فةرةج فةرموو
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 :بةر َيز حممد فرج امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
طايةكدا ئيستيشاريية، ناتوانَيـت  من قسةكةم لةسةر ئةوةية ئةجنومةن لة هةموو وةزارةتَيكدا، لة هةموو جَي

ــت       ــت بــة كــاري وةزارةتةكــة، وةزارةت دةبَي ــةر ئــةوة دةبَي ــنيار بكــات، لةب ــت، دةتوانَيــت ثَيش مــةعايري دابنَي
مةعايريو مواصةفات دابنَيت، نـةك ئةجنومـةن، ئةجنومـةن ئيشـي ئيستيشـاريية، دةتوانَيـت تةوصـية بكـات،         

 .ة ئةو تواناية وةربطرَيت، سوثااثَيشنيار بكات، بةاَلم دةبَيت وةزارةتةك
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو مةجؤيسة ئيستيشاري نييـة، بـةثَيي مـةوادةكاني ثَيشـرت كـة ديارميـان كـردووة، مةجؤيسـَيكة دةسـةاَلتي          
 .هةية، ئةوة يةك

ي جوابي كاك دكتؤر نوريي، سةرؤكي زانكؤ لـة ماددةكـاني تـردا دةَلَيـت رةئيسـي مـةجؤيس، يـان وةزيـر بـؤ         
هةية ئيستيشارة بة هةر كةسَيك بكات، يةعين كةواتة بةبَي ئةوةي ناويشيان بَينَيـت، دةتوانَيـت ئيستيشـارة    
بكات، كةواتة جةنابي وةزيريي موافيق بوو لةسةر ئةو ئيقترياحـةي بةنـدةتان و هـةردوو ليذنـةش ثَييـان      

ضوابط الالامة لتحداد ابشاةاع  اجملاعت ابعااري  ابواصفات  اعاس  ال اضع اجمللس)باش بوو واي لَي بَي  
اليت ختضع لدةااات و دار اعثر الايئي   ا يداد قيوائم بهي ه ابشياةاع   ضيع نظيم  اجيراءات و يدار اعثير           

دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية بة تةعديالتةوة دةسس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا،    ( الايئ 
 .ةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةكةي تركَي لةطةَلدا نيية دةسس ب

 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (:15)كة دةبَيتة ماددةي ( 85)ماددةى 
هةموو اليةنةكانى ثةيوةنديدارء بةهةماهـةنطى لةطـةَل وةزارةت ء بـةر لـة بةدةسـتهَينانى رةزامةنـدى بـؤ         

- :ذةيةك، ثابةند دةبن بة وةرطرتنى ئةم رَي وشوَينء رَيكارانةى خوارةوةهةر ثرؤ
كار كردن بؤ قةدةغة كردنى كاريطةريةكانى نةرَينى ذينطة، كة بؤى هةية لة ثرؤذةكانيان، يـان لـةو   : يةكةم

 .نبثرؤذانةى دةكةونة ذَير ضاودَيريكردنيان يان ئةوانةى رةزامةندى دةربارةيانةوة دةردةكةن، ثةيدا ب
وةرطرتنى هةموو رَيكارةكانى طوجناو بؤ مسؤطةر كردنى ثيادةكردنى رَيساكانى لةم ياسايةدا هـاتووة،  : دووةم

بةسةر ثرؤذةكانيان ء ثرؤذةكـانى كـة دةكةونـة ذَيـر ضـاودَيرى كردنـى، يـان ئـةوةى دةركردنـى رةزامةنـدى           
 .بةثَيى ئةم ياسايةدا دةركراوةدةربارةيانةوة دةطرَيتة ئةستؤ، لةوانةش ثَير ةو و رَينماييةكانى 
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ضاودَيري كردن ء بةدواداضوونى ثَير ةوو ثَيوانةكانى ذينطـةو لـة ثر ؤذةكـانى ء يـان ئـةو ثرؤذانـةى       : سَييةم
دةكةونة ذَير ضاودَيرييةوةو ثابةند بَيت ثَييانـةوةو بـةهؤى راثـؤرتى دةورييـةوة دةربارةيانـةوة ئةجنومـةن       

 .ئاطادار بكاتةوة
نطى لةطــةَل ئةجنومــةن بكــات بــةر لــة دةركردنــى هــةر رةزامةنديــةك، يــان راطةيانــدنَيك   هةماهــة: ضــوارةم

 .ثةيوةندى بة ئةجنامدانى ضاالكى سرتاتيذى ء زةبةالحةوة هةبَيت ء كاريطةر بَيت لةسةر ذينطةدا
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

التنسي  مع ) هةر نَينَيتةوة( ةابعا)مر (اجراء ) ح ف كلاة )رةبيةكة ئَيمة تةنها تَيبينيمان ئةوةية لة عة
 ............(اجمللس قال اصداة ااة مواف ات

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةكة حـةز   (اجراء)ئةو ماددةيةش ئةطةر كةا موالحةزةي لةسةر نيية، بة دةقيقي هاتووة، تةنيا لة رابعا 

 .بكرَيت، كاك ئيحسان فةرموو
 :ر َيز احسان عبداهلل قاسمبة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةر كارَيـك لـةناو كؤمـةَلطا، لـةناو      ( العال  لى منع التياثريات السيلاية  )فةقةرةي يةكةم لة بةندةكة هاتووة 

واَلت بكرَيت ئةكيد تةئسرياتي هةية، مةنا كردني تةئسراتي سؤ  ئةوة مومكني نيية، بةا دةتوانيت بَؤَيي 
يةعين كةم كردنةوة، بة رةئي من ئـةو مـةنا كردنـة بكرَيتـة كـةم كردنـةوة عةمـةلي تـرو باشـرتة،          ئيقالل، 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة(منع التاثريات)منيي لةطةَل رةئي كاك ئيحسا  فةقةرةي يةك بكرَيت 

 (.اختاذ التدابري الالامة)بكرَيت ( اختاذ كافة اعجراءات ابناااة/ )دوو
مبااةاية  )وةكو ثَيشنيار كرا ئيجرائةكـة البربَيـت، ثرسـيارَيكم هةيـة لـة جـةنابي وةزيـر، كـة دةَلَيـت          / ضوار

 .مةبةسس لةوةدا ضية؟ زؤر سوثاا( نشاطات اارتاويجية   االقة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةطةر ئةو موالحةزةيـةتان بـةجَي بـوو، ئةطـةر جومؤـةي دواي ئـةوةتان تَيـدا نةبوايـة، ئـةو جومؤـةي           خؤي ئ
، يةعين ئةوة كؤنرتؤلي (العال  لى منع التاثريات السلاية الايئية اليت قد ونجم  ر مشاةاعها)دواتر دةَلَيت 

ايـة موالحةزةكـةتان لـة جَيـي     خؤيةتي، كؤنرتؤلي مةشروعةكةية، دةبَيت بكرَي ، ئةطـةر ئـةوةي تَيـدا نةبو   
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خؤي بوو، كةواتة ئةو ماددةية تةنيا موالحةزةي ليذنةي هاوبةش كـة ئيجرائةكـةيان ئيؤغـا كـرد، دة ةمـة      
دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    

 .ةي دواترسوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية مادد
 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

  (:16)كة دةبَيتة ماددةي ( 86)ماددةى 
ثَيويستة وةزارةت بة دواى جَي بـةجآ كردنـى بر يارةكـانى دةركـراون ء تايبـةتن بـة كاريطةريـةكانى ذينطـة         

 .ةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديدارةوةسةبارةت بة ثرؤذةو دامةزراوةكاندا بيآ لة ميانةى هةماهةنطى كردن ل
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوة ئةندامةكان دةَلَين ئةو ماددةية زيـادة، جـةنابي وةزيـريي دةَلَيـت مـانعم نييـة بيخةيتـة دةنطدانـةوة،         
دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية ئةو ماددةية شةتب بكرَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاا، بـؤ   

 .كة فةرموو جارَي نيوةي دةنطمان بؤداوة، نيوةكةي تر ماوةشةتبة
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ماددةية بةر اسس نابَيت شةتب بكرَيت، وةباهةتَيكة لةسةر وةزارةت، ئةو بر يارانـةي كـة دةردةضـَيت لـة     
روت و مـةعايريو مواصـةفاتةي كـة دةردةضـَيت، بـؤ ئـةوةي       مةجؤيسةوة، ئةو تةقيمة هةر هةمووي، ئـةم شـ  

 .تا ضةند( الس ستقام)بزانني ضةند ئةو مةعةمةالنةي كة قائيمة، ئةو مةعةمةالنةي 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاكة بزانة، فةرموو جةنابت، خؤي ثةلةكة لة ئَيمة بوو دةنطمان بؤدا، بةاَلم تةواو نةبوو، تةنيا طومتان كـَي  
ةَلدايةو كَي لةطةَلدا نيية تةواومان نةكرد، ضـونكة داواي كـرد، بـة هـةر حـاَل، ئَيمـة نيـوةي دةنطـدا ان         لةط

كرد، با عةرزت بكةم ئةو ماددةية بؤية دةن  بةرز بؤوة كة زيادة، لةبةر ئةوةي لة ضـةندين مـاددةي تـردا    
ؤي دةردةهَينَيت، كة عيالقةي بـة  ئةو تةفسرية هةية، وةزارةت مةهاميةتي، تةنيتيزي قةراراتي بكاتن، كة خ

تةئسرياتي بيئةوة هةية، تةحصيل حاصؤةو بةديهيةتة، بَيجطـة لـةوة لـة قـانوني وةزارةتيشـدا ئـةوة هةيـة،        
 .فةرموو

 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ري بيئيية، دةبَيت ئَيمة وةكو باسم كرد، بةر اسس ئَيمة فةسَؤَيكي تر باا دةكةين، كة باا لة تةقيمي ئةسة
ئةو فةسَؤة زؤر طرنطة بؤ ئَيمة، كة ئَيستا كوردستان لةسةر بةرهةمهَينانةو دةيـان مةعمـةملان هةيـة زووتـر     
دروســت كــراوة، هةميشــة ئَيســتا هةيــة، كــة بــةثَيي ئةمــة دةتــوانني مامةَلــةي لةطــةَل بكــةين، ئَيمــة ئةطــةر   

يةك لة كؤتايي ئةم فةسَؤة، كة وةزارةت بؤي هةية ئةم بر يارانة جـَي بـةجَي   فةقةرةي يةكمان هةبَيت ماددة
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بكات، بؤي هةية موتابةعةي بكات، كة تايبةتة بة تةقيمي ئةسةري بيئي، يةعين بابةتةكةي ئَيمـة تايبةتـة   
 يـة وةزارةت بـؤي هـةبَيت موتابةعـةي بكـات، بـؤي هـةبَيت ئـةم بر يارانـة جـيَ          (ئي ئاي كـة )بةم بر طةية كة 

بةجَي بكات، بؤي هةبَيت لَيثرسينةوة بكات، ضونكة لةم بابـةو لـةم فةسـَؤة باتـان نـةكردووة، بـةا ئةمـة        
 .فةسَؤَيكي موستةقيؤة، ئةطةر نَينَيت باشرتة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

اختياذ كافية   )ت ئينجا هةر بؤ مةعؤوماتت، هـةر ئـةو ماددةيـةي ثـَيي ئَيسـتا دةنطمـان بـؤدا، خاَلَيكيـان دةَليَـ         
اعجراءات ابناااة لضااب وطاي  ال وا د الواةد  يف ه ا ال يانوب  ليى مشياةاعها   ليى ابشياةاع الييت ختضيع        

، كـَي  (عررافها ا  اليت وتوىل اصداة ابواف ة  نها، مبا يف ذلك اعنظاة  التعلياات الصادة  مبوجب ه ا ال انوب
بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كةواتـة بـةكؤي دةنـ  ماددةكـة ئيؤغـا        لةطةَل ئةوة دانيية لةغو بكرَيت دةسس 

كرا، نوقتةي نيزاميةكة راست بوو، بةاَلم لةبةر ئةوةي هةَلةكة لة منةوة بة ثةلة بوو، ثَيي ئةوةي مـةجال  
بدةينة جةنابي وةزير قسة بكات خستمانة دةنطدانةوة، رةخنة لة خؤمان دةطرين ثةلةمان كرد، بةَلَي كـاك  

 .ن فةرمووشَيروا
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن موالحةزةيــةكي عــامم هةيــة لةســةر موناقةشــةي ئــةمر ؤ، مــن حــةز دةكــةم لــة دةســتةي ســةرؤكايةتي،  
خاصةتةن جةنابت مةجال زياتر بة ليذنةو وةزيرو ئةنداماني ثةرلةمان بدةيت بةر اسس، بؤ ئـةوةي زيـاتر   

 .يان تةرح بكةن، زؤر سوثاابتوانن رةئي خؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

جةنابت لة هةمووان زياتر قسةت كردووة، كاك شَيروان ئةوة تةناقوزَيكي تريي، رةخنةي طةورةي لة منـة  
دةَلَيت مةجال دةدةيت، ئةمر ؤش دةَلَيي مةجال بدة، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةوةية بةردةوام بـني  

كاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَل ئةوةية بةردةوام نةبني دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا،     دةسس بةرز ب
رةئيسي ليذنةكان لةطـةَل  ( 10)ي ئَيوارة، ضونكة بةيانيةكةي سةعات (5)دواي دةخةين تا سبةييَن سةعات 

ــةعات     ــووة س ــة ب ــني و ئةوان ــةت و ه ــةعات  (11)حكوم ــةوة س ــةر ئ ــني ( 10830)، لةب ــن، دةض ــرة ب ــؤ  لَي ب
ئةجنومةني وةزيران، سةرؤكي ليذنةكان سةعات دةو نيو كة هاتن باسي دةكةين، كؤتايي بة دانيشـتنةكةمان  

 .دةهَينني، زؤر سوثاا
  

                                                                                                                                                                            
 

 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 – كوردستان                     عَيراق     – كوردستان  
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 ( 86)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/2002 /10 كةوتيرَي شةممةسَي 

ئةجنومـــةني نيشـــتمانيي   10/6/8004رَيكـــةوتي  شـــةممةســـَي  رؤذي ثـــاش نيـــوةر ؤيي (5)كاتـــذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن     بةر َيز, جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (86)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
ي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  دةســتةي ســةرؤكايةت, ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 دا 6/8004/ 10ي ثاش نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكةوتي (5)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (86)
 :بةم شَيوةية بَيت

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي ثاراستين ذينطة لة هةرَيمي  -1
 .كوردستان

ي ساَلي (46)و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة  خستنةر وو -8
 .ي هةموار كراو، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1969

 8006ي سـاَلي  (86)خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني يةكةمي ياسـاي ذمـارة    -3
 .ت، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةياساي باجي دةرامة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةي كار

ي هةموار كراوي ساَلي (1)لة ثةير ةوي ناوخؤي ذمارة ( 80)ي ماددة (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طة 
ي ئةجنومةني نيشتمانيي كوردستاني عَيراق، دةستةي سةرؤكايةتي ئةجنومةن بر ياريدا بةرنامةي 1998

ي ثاش نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة (5)ي خولي هةَلبذاردن لة كاتذمَيري (86)كاري دانيشتين ذمارة 
 :دا بةم شَيوةية بَيت10/6/8004رَيكةوتي 

كردني ثرؤذةي ياساي ثاراستين ذينطة لة هةرَيمي  بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ -1
 .كوردستان

ي ساَلي (46)خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياساي هةموار كردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة  -8
 .ي هةموار كراو، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة1969
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 8006ي سـاَلي  (86)ي هةموار كردني يةكةمي ياسـاي ذمـارة   خستنةر وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةي ياسا -3
 .ياساي باجي دةرامةت، كة لة اليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

سةرةتا بةخَيرهاتين بةر َيز وةزيري ذينطة كاك دارا و كـاك سـةعد وةزيـري هـةرَيم بـؤ كاروبـاري ثةرلـةمان        
 .شوَيين خؤيان دابنيشن، فةرموون دةكةم، داوا لة ليذنةي ياسايي دةكةم بَين لة

 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 بةشى شةشةم
 ثشكنني ء ضاودَيري كردنى ذينطة

 (:16)كة دةبَيتة ماددةي ( 86)ماددةى 
وةزارةت ضاودَيرى دةزطاو ثرؤذةو دامةزراوو ضاالكية جؤراو جؤرةكان دةكات، بؤ زانينى رادةى ثابةند 

ونيان بة مواسةفات ء ثَيوانةء ثَيوةرةكانى ثشتى ثآ دةبةسرتآ لة ثاراستنى ذينطةدا، بةثَيى حوكمةكانى بو
 .ئةم ياساية

 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة هيض تَيبينيةكمان نيية لةسةر ئةو ماددةية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةو ماددانةي ماون، بةر اسس مةسائيؤي عيؤمني و فةنني و لة تةجاروبي ثرؤذة ياسـاكاني هاوشـَيوة   زؤربةي ئ
وةرطــرياوةو حكومــةت ديراســةتي كــردووة لةطــةَل ليذنــةي ياســايي و ليذنــةي تةندروســتيي، كــة طيتتوطــؤي  

ةسـةر هةيـة،   كردووة، ئَيستا هةردوو ليذنةي هاوبةش ثشتطرييان لة دةقي ماددةكة كـردووة، كـةا قسـةي ل   
 .كاك حمةمةد رةفعةت فةرموو

 :بةر َيز حممد رفعت عبدالرمحن

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
يـةك و  ( 14)كـة دةبَيتـة مـاددةي    ( 89)، من ثَيمواية لةطةَل مـاددةي  (16)كة بؤتة ماددةي ( 86)ماددةي 

و يو  اليوااة    )َيندرَيتـةوة  دوو بكرَيت بة يةك، ضونكة ثةيوةندييان بة يةكرتييةوة هةية، بـةم شـَيوةية خبو  
مبراقاة ابؤاسات  ابشياةاع  ابنشيات  اعنشيطة  ير طراي  فيرق مراقاية الايئية  الييت  هليا احلي  يف دخيول             

 .، سوثاا(ابنشات  ابؤاسات لغرض وفتيشها  التأكد مر مدى وطاي  رر ط  ضوابط محااة الايئة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةعدةدين فةرموو
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 :عبداهلل مولودمالةر َيز مال سعدالدين ب

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وا ديــارة ئــةو ماددةيــة، ماددةيــةكي زيــادة،  تةحصــيل حاصــؤة، يــةعين مور اقةبــة كــردن صــةميمي ئيشــي     
وةزارةتة، دوايـَي لـة مـاددةي ضـواردة لـة مـةهامي وةزارةت هـةر باتـان كـرد، دوَينـَيي لـةو ماددةيـةي كـة              

وة، هةر عةيين ماددة بوو كـة مور اقةبـةي تـةنيتيزي قـةرارات بـوو، جـا ئيقـترياح دةكـةم ئـةو          ئيؤغامان كردة
 .ماددةية زيادةو هةَلبطريَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ظيان خان فةرموو

 :ثاشا خضربةر َيز ظيان امحد 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــت بــةثَيي مواصــةفات و    ــرة هــيض شــتَيكي ثــَي ئامــاذة    لــةو ماددةيــة كــة دةَلَي ثَيوانــةو ثَيوةرةكــان، بــةاَلم لَي
باسي توَيذينـةوةو زانسـس ذينطـة دةكـات،     ( 88و  83و  88و  81)نةكردووة، ضونكة لة ماددةكاني تريي 

بةاَلم هيض ئاماذة بة دانيشتين سةنتةرَيكي توَيذينةوة نـةكردووة، مـن دوَينـَيي هةوَلمـدا بـاا لـةوة بكـةم،        
ينةوةو ثاراستين ذينطة باا دةكرَيت، بةاَلم بةبَي ئةوةي ئامـاذة بكرَيـت بـة دامةزرانـدني، يـان      ضونكة توَيذ

داهَيناني دةزطايةك بؤ ئةو توَيذينةوةو لَيكؤلينةوة، كة ئةوةش بؤ ثاراستين ئاوة، خاكـة، هةوايـة، لَيـرة مـن     
ةوةي ذينطـةيي، كـة لـة هةرَيمـدا     ثَيشنياري ئةوة دةكةم بة دامةزراندني سـةنتةرَيكي ئيسـترياتيجي لَيكؤلينـ   

دروست بكرَيت، بة مةرجَيك خةَلكي ثسثؤر ي و شارةزاي لَيي دانةزرَيت، كة بةر َيوةي ببات، ثَيشنياري ئةوة 
دةكةم دامةزراندني بةشَيكي تايبةت كة لة بواري ذينطة لة هةموو زانكؤيـةكاني هـةرَيم، ضـونكة زؤر باسـي     

بـاا دةكرَيـت، توَيذينـةوةو    ( 88و  83و  88و  81)يبـةتي ماددةكـاني   دةكرَيت لة هـةموو ماددةكـان، بةتا  
ثاراس ، دةبَيت هةر شتةكة توَيذينـةوةي زانسـس لـَي بكرَيـت بةشـَيوةيةكي ئـةكادميي دةبَيـت سـةنتةرَيكي         

 .توَيذينةوةو ئةكادميي دروست بكرَيت، ئةوةش سةر بة زانكؤيةكانة لة هةرَيمدا، سوثاا
 :مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن اتاعيل سؤيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تَيبينيةكةم لةسةر ئةو ماددةية هةر ئةوةية باسي مونشةئات و مةشـاريا و ئةوانـة دةكـاتن، باسـي نـاو شـار       

ؤي سـةيارات و ئـةو   ناكات، خؤي ئالودة لة هةموو شتَيكي زيـاتر ئةوةيـة كـة لـةناو شـار ثةيـدا دةبَيـت، بـةه        
شتانة، ئةطةر مور اقةبةي زاتي بكرَيت، كَي مور اقةبةي ئةوانة دةكات؟ ضؤن مور اقةبةي خؤيان دةكةن؟ ئةو 
سةياراتانةو ئةوانـةي كـة دَيـت وةكـو بـؤري سـؤبا كـة بـة نـةفس رةش ئـيي دةكـات، ئةسـَؤةن ئةكسـةريةتي              

، ثَيويستة لةوَي موعالةجةي ئةوة بكرَيت، بةديؤَيك دانيشتواني خةَلك لةناو شارة، لةناو طوندو ئةوانة نيية
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بؤ ئـةو ئـالودةي هـةوا ديـار بكرَيـت، بـة رةئـي مـن شـارة طـةورةكان وةكـو هـةولَير، سـؤَيماني، وةكـو دهـؤك،                
ثَيويست بة قيتارو ئةو شتانة دةكرَيت، بؤ ئةوةي موعالةجةي ئةو ئالودةية بَيتة كرن، ضونكة بةو شَيوةية 

دةبَي ، هـةم ئـالودةي هـةوا بر َيـك باشـرت دةبَيـت، هـةر ئةوةنـدة تَيبينيـةم هـةبوو، زؤر            هةم ئيزدحيام كةم
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةمووي دةطرَيتـةوة، بـةاَلم    (  ابشاةاع  ابنشات  اعنشطة ابختلفية )موالحةزةكاني ئةوة طوتت لَيرة هاتووة 

و  86)ذنةي هاوبةش وةربطـرم، بةتايبـةتي لـةوةي مـاددةي     لة قسةكاندا دةمةوَيت رةئي جةنابي وةزيرو لي
دةكرَيت بكرَيتة يةك ماددة بة فةقةرات، بة تةسةلسـول هـةمووي رةبـس بـة يـةك مةوزوعـةوة       ( 89و  84

هةية، ئةويي رةقابةية، وةزارةت رةقابة دةكات، خاوةن مةشروع دةبَيت بة واجيـب هةَلبسـتَيت بـؤ رةقابـة،     
ي هـي يـةك ماددةيـة بـة يـةك و دوو دةتوانَيـت تـةواو بـَي ، ئـةو رةئيـةي خـاتوو            فريةقي مور اقةبة هةموو

ظيانيي جوابي بدةنـةوة تكايـة، فـةرموو، ئـةوةي كـاك حمةمـةد رةفعـةت طـومت، بـةاَلم جـوابي خـاتوو ظيـان             
 .دزةيي بدةنةوة، ضونكة جياواز بوو، ئةوةي جةنابت دةمج بوو، يةكةم جار طومت

 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بةم فةسَؤة كة باا لة تةفتيي و رةقابةي بيئي دةكات، لةر استيدا وةزارةتي بيئة لة كوردسـتان و  
لة عَيراقيي، يان لة جؤرَيك لة واَلتاني دنيا وةزارةت ئيشرايف رةقابةية، يةعين هةر خودي وةزارةتةكة ئةو 

ةزارةتي ذينطة وةزارةتَيكي ئيشرايف رةقابية، بؤية بة ثَيويستم زاني بؤ تةئكيد كـردن  ئيشةية، لةبةر ئةوة و
ــةكَيكيان    ــةين، ي ــةوة بك ــاا ل ــاواز ب ــاددةي جي ــَي م ــةوا   / بــة س ــة وةزارةت، ك ــة دةدات ب ــةو رةقابةي ــةقي ئ ح

 .رَيتةوةمور اقةبةي هةموو وةزارةت و هةموو ضاالكي جؤراوجؤر بكات، كة ئةوة ناو شارو دةرةوةي شار دةط
ســةبارةت بــة ماددةكــاني دووةم و ســَييةم، هــةر يةكــةيان بــاا لــة شــتَيكي تــر دةكــات، كــة دروســت كردنــي   
مور اقي  بيئيية، حةق ثَيدانة بة مور اقي  بيئي بة ضوونة ناو هةموو مونشةئةيةك، كـة وةكـو بـةر َيزتان    

تة نـاو هةنـدَيك مةشـاريعةوة، كـة بـاجي      دةزانن لة واَلتَيكي وةكو ئةمريكا مور اقي  بيئي، بـؤي هةيـة بيـيَ   
بؤي نييـة بيـَيت، لةبـةر ئـةوةي ئـةو مةشـاريعانة مةشـاريعي خاصـن،         ( ئَيف ئاي)تايبةتي هةية كةسَيك لة 

مةشاريعي نةوةويية، يان شس تايبةتة، بةاَلم ئةوانة مةر اقةبةي بيئي خؤيان دةكةن، لةبةر طرنطي باسةكة، 
 .ا بكةينةوة، بيكةينة ئةو دوو و سَي ماددةيةئَيمة ويستوومانة لة يةكرتي جي

سةبارةت بة وةاَلمي خاتوو ظيان دزةيي، لة ياساي وةزارةت ئةوة هاتووة، كة ئةركي وةزارةتة دروست كردني 
ئةحباسي بيئي و لَيكؤَلينةوة، ئةوة لـة قـانوني وةزارةت هـاتووة، ئَيمـة ئَيسـتا دةسـتمان ثـَي كـردووة بـةوةي          

كـردووة بـة دروسـت كردنـي مةعهـةدَيك تايبـةت بـة تـةدريب و ئـةحباا و تـةدري             ثرؤذةيةكمان تةقديم
 .كةواديري بيئي و ئةحباسي بيئي، دةستمان ثَي كردووة
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سةبارةت بة بـووني قسـمي ذينطـةش، نـةك بكرَيتـةوة، ئَيسـتاكة كراوةتـةوة لـة زانكـؤي سـةاَلحةدين، ئةمـة            
ةتةوة، بر يارة ئةمساَل لة زانكؤيةكاني تريي بـة هـةمان   يةكةم ساَليةتي، قسمي ذينطة لة كؤليذي عؤوم كراو

 .شَيوة دةست ثَي بكرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ليذنةي هاوبةش ئَيوة رةئيتان لةسةر دةوةكة ضية؟
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
اددةكـة هـيض ناطؤر َيـت، هـةر وةكـو خـؤي نَينَيتـةوة بـةو         لةر استيدا ئَيمةش وامان ثَي باشـة لـة مـةنتوقي م   

 .شَيوةيةي كةهاتووة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةسي تر قسةي نيية لةسةر دةوةكة، ئةطةر هةر كاك رةفعةت بَيت، جةنابي وةزيرو هـةردوو ليذنةكـةش   
اددة ئةوةي لةسةر دةكةين، ماددةي شـازدة  هني نةكةن، زؤر طؤر انكارييةكي ئةوتؤ ناكات، كةواتة ماددة بة م

موالحةزةيةكي ئةوتؤ نةهاتووة، وةاَلمي ظيان خان درايةوة، هـي كـاك عبـدالرمحنيي شـةرمحان كـرد، ئـةو       
ماددةية دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس       

 .رينةي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةكةي تربةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بة زؤ
 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:16)كة دةبَيتة ( 84)ماددةي 

ثَيويستة خاوةن هةر ثرؤذة، يان دامةزراوَيك ثرؤسةكانى ضاودَيرى سةربةخؤو بةهةماهةنطى : يةكةم
َيى ثَيوةرو بةرزةفتكاريةكانى وةزارةت داياندةنآ و لةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديدار ئةجنام بدات ء بةث

بةرزكردنةوةى راثؤرتةكانى دةربارةيانةوة بةثَيى رَينمايةكانى وةزارةت ء هةر اليةنَيكى ديكةداو ثَير ةوو 
 .رَينمايى ء تَيخوَيندنةوةكان بةثَيى ئةم ياسايةوة دةركراون، دةست نيشان دةكات

يان دامةزراوَيك مؤكةضى ضاودَيرى ذينطة بآ، تؤمارطايةك بةدةستةوة  دةبآ خاوةن هةر ثرؤذةيةك،: دووةم
بطرآ، بؤ دياري كردنى كاريطةريةكانى ضاالكيةكان لةسةر ذينطةداء بةثَيى ئةو رَينماييانةى وةزارةت 

 .دةريدةكات
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـةر  . (منها( ا ًع)مر الف ر  (  اللوائح)ن رتح ح ف ( 86)ح برقم اباد   اليت اتصا( 84)بالنساة للااد  )

 .ئةو تَيبينيةمان هةية، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هـاتبوو شـةتب كـرا،    ( الؤـوائح )لة هيين ئَيمةدا نيية، لـة ماددةيـةكي تـر    ( الؤوائح)دوَينَيي طومتان كةليمةي 

َيت، ئةوةش وةكو ماددةكةي ثَيشووة، شـتَيكي تةبيعييـة، ئةطـةر كـةا     ثَيمواية تةبيعيية لَيرةش شةتب بكر
موالحةزةي لةسةر ئةوة نيية، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي    

 .لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  ماددةي حةظدة وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :ةر َيز حممد صاحل اتاعيلب

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:14)دةبَيتة ( 89) ماددةى

تيثى ضاودَيرى كردنى ذينطة سييتةتى فةرمانبةرى بةرزةفتكار وةردةطرآ، دةتوانآ بةرزةفتى : يةكةم
 .سةرثَييى ء تاوانةكانى ذينطة كة ثَييةوانةى ئةم ياسايةوة روو دةدةن بكات

ى كردنى ذينطة مافى ئةوةى هةية بيَيتة ناو دامةزراوو دةزطاكان بة مةبةستى تيثى ضاودَير: دووةم
ثشكنينيان ء وةرطرتنى ضةند  وونةيةك لَييان ء دَلنيا بوون لة رادةى ثيادة كردنى ثَيوةرو مةرج ء 

ارى بةرزةفتكاريةكان بؤ ثاراستنى ذينطة، لة كاتى ئةجنامدانى كارةكةيدا رةطةزةكانى ثؤليسي ذينطة هاوك
 .دةكات
لةسةر خاوةنى ثر ؤذةو ضاالكية جؤراو جؤرةكان ثَيويستة رَيطا بؤ تيثةكانى ضاودَيرى ذينطة خؤش : سَييةم

بكةن، بؤ ئةوةى بتوانن ئةركةكانيان جَي بةجآ بكةن ء بةيانات ء زانياريةكانيان ثآ بدةن، كة بة 
 .ثَيويستى دةزانن بؤ جَي بةجآ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية

 :امحد حممد بابان فؤاد.ر َيز دبة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بسـر َيتةوة،  ( يةكـةم )لة كؤتايى بر طةى ( ذينطة)وشةى ( 84)كة دةبَيتة ماددةى ( 89)سةبارةت بة ماددةى 

 .، هةر شورتة نَينَيتةوة، زؤر سوثاا(مر الشرطة الايئية)يةعين 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تـةعرييتي مـاددةي يةكـدا هـاتووة، ئةطـةر لـة تـةعرييتي مـاددةي يةكـدا هاتبَيـت، شـةتب            لة ( فرق املراقبة) 
وةكو ثَيشرت موافةقـةمتان كـرد   ( و وب فرق ابراقاة)كردنةكةي راستة، ئةطةر نةهاتبَيت، دةبَيت بنووسرَيت 

 .بوو، كاك خةليل فةرموو
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 وؤااةها اثناء وأداة  اليها  ناصير   )ان نيية بةناوي شورتةي بيئي، حةرةا غابات هةية، دةَلَيت عينوانَيكم

 .يةعين هةر ئةوة دةبَيت(  ناصر مر الشرطة)، يةعين ئةو موستةَلةحة نيمانة، (مر الشرطة الايئية
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لـة تةعرييتةكـة هةيـة، يـةعين     ( ابراقاية  فرق)كاك خةليل من شورتةم نةطوت، ئَيوة طوتتان، من مةقصةدم 

قةصــدم ئةوةيــة، ئةطــةرنا شــورتةكة ئيعتيادييــة، بيئةكــة البــدرَيت، شــورتة، شــورتةية تــةكؤيف دةكــرَي ،    
و يوب  )مومكينة بةوة هةَلبستَي ، لةوَي شةتب كردنةكة تةواوة، بةا مةقصةدم لـة موالحةزةكـةي خؤمـة    

ة، ئةطةر تةعرييتي نيية، دةبَيت بة كامؤي بنووسرَيت، وةكـو عينـواني   تةعرييتي هةي( لفرق ابراقاة الايئية
يــةعين دةبَيــت جومؤةكــةي ئيزافــة بكرَيــت، كــاك دارا  ( و ييوب لفييرق ابراقايية)قانونةكــة، دةبَيــت عينــواني 

 .فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

اسـةي مور اقيـب بَيـت، ئـيي بكـةين لـة تةعرييتةكـة، كـة لَيـرة هـاتووة، كـة            من ثَيم باشة ئةطةر بكرَيت ثَين
ابوظيف ابسياى مبوجيب اح يا  هي ا ال يانوب براقاية ونفيي  التشيراعات          / ابراقيب )ئةمةش تةعرييتةكةيةتي 

، ئةطةر ئةوة بنووسراية باشرت بوو، ضونكة لة الي خؤمان ثَيشرت نووسيبوومان، بـةا لَيـرة   (ابتعل ة بالايئة
 . نا، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــؤرة        ــةم ج ــةم ب ــةي يةك ــاكرتة بر ط ــةكراوة، ض ــي ن ــةي بيئ ــةي مور اقةب ــةعرييتي فريةق ــةوا ت ــةوةي ك ــةر ئ لةب

فيات  اجليرائم الايئيية الييت و يع خالفيًا هلي ا        وش ل فرق ابراقاة الايئية مهاتهيا ضياط ابخال  )بنووسرَيتةوة 
 .، لَيرة هةم تةعرييتيشمان كردووة، هةم موهيمةكةمشان دياري كردووة، زؤر سوثاا(ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا، ئةوة زؤر راستة فةقةرةيةك ئيزافة بكرَيت، بةَلَي كاك دارا
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .ةر َيز سةرؤكي ئةجنومةنب

و يوب لفيرق ابراقاية    )من تةئيدي دةكةم، بةا ئةطةر بةشـَيوةيةكي تـر دايرب َيذينـةوة، لَيـرة نووسـيوومانة      
خـؤي ئـةوة نووسـراوة خـؤي عيبارةتةكـة زؤر      ( صفتها الضياط  هليا  )بنووسني ( الايئية صفة مأموة الضاط

 .نةطؤر ين
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بَيت تةشكيؤي بكةيت، دوايَي تةعرييتي بكةيت، لةبـةر ئـةوة ئـةو قسـةيةي كـاك دكتـؤر نـوري        ئةوةل جار دة
، ئينجا صياغةكةي دوايَي بدةنة ليذنةي قانوني كة طوتي، ئةوة كـاك  (...........وش ل فرق ابراقاة الايئية )
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 ل فيرق ابراقاية   وشي )بنووسـني  ( تكـون )فرسةت مةخرةجَيكي تري دؤزيةوة، دةَلَيت لة ئةوةلةكة لـةجياتي  
وشي ل فيرق ابراقاية    )بنووسـرَيت  ( و يوب لفيرق ابراقاية   )، ئةوةلةن نووسـراوة  (الايئية  و و هلا صفة مأموة

، (الايئية  و وب هلا صفة مأموة الضاط  هلا ضاط ابخالفات  اجلرائم الايئية الييت و يع خالفيًا هلي ا ال يانوب     
 .خان فةرمووباشة كاك دكتؤر نوري، ئةويي موافيقة، ثةخشان 

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
موهيمةكةي ئةوةية، بـؤ  ( وهلا)من موالحةزةيةكي زؤر بيووكم هةية، كة ئَيمة فرق تةشكيل دةكةين، نةك 

 .يةعين دةتوانَيت بيكات و دةتوانَيت نةيكات، هةر ئةوة بوو، سوثاا( هلا)ئةوة تةشكيل دةبَيت، 
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

ةكــةي دوا (تكــون)، يــةعين (هلــا)، نــةك (وتكــون هلــا)ئةطــةر موالحــةزةت كــرد بَيــت ثةخشــان خــان، طومتــان  
وش ل فرق ابراقاة الايئية  و وب هلا صفة مأموة الضاط  هليا ضياط   )دةخةيت، لة بيدايةتةكةي نووسراوة 

ي دووةم، باشـة موشـكيؤة   (هلـا )لـة جيـاتي   ( وعؤيهـا )، (وبابخالفات  اجلرائم الايئية اليت و ع خالفًا هل ا ال ان
 .نيية، كاك حمةمةد فةرةج فةرموو

 :بةر َيز حممد فرج امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة بؤضي؟ بؤ زةبـس موخالـةفات، جـةرائيميي    (مأمور)من وادةزا  زؤر ضؤتة ناو تةفاسيؤةكةوة، هةر ئةمة 
ــة جةر   ــك دةبَيت ــة وةختَي ــت، جةرمي ــؤ     نابَي ــة، خ ــةوة موخالةفات ــة ثَيش ــونكة ل ــت، ض ــةحقيق ببَي ــة ت ــة، ك مي

 .موحةقيق نيية، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

و و  اليوااة   )ليذنةي هاوبةش موقتةرةحَيكيان كردووة، منيي تؤزَيك تةعديؤي دةكةم، ئةو نووسيوويةتي 
، ئـةوة  (يئية اليت و ع خالفيًا هلي ا ال يانوب   بتش يل فرق ابراقاة الايئية، مهاتها ضاط ابخالفات  اجلرائم الا

باشة، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز 
، فـةرموو كـاك كـةريم    (14)بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، كةواتة هةرسَي بر طةكةي ماددةي 

 .قسةي هةية
 :يم حبري عبداهللبةر َيز كر

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةوةي كــة مةعؤومــة ئَيســتا لــة هــةرَيمي كوردســتان بةشــَيك هةيــة لــة بةر َيوةبةرايــةتي ثؤليســي هــةرَيمي   
كوردستان بةناوي ثؤليسي ثاراستين ذينطة، باشة ئةي ئةركي ئةوانة ضية؟ يةعين ض ئةوةكيان هةية لةطةَل 

 .فرق، ئةوة يةك
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ي غابات لة زميين ئةو تةشـكيالتة دايـة، ئايـا ئـةو تةشـكيالتة جيـاوازة لةطـةَل ئـةوة؟ زؤر         مةسةلةن حةرةس
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة هةر وةزارةتَيك دةكرَيت ئةو بةشـة دابنرَيـت، لـة هـةر مةنشـةئةيةك، خؤمـان باتـان كـردووة، ثؤليسـي          
عبـدالرمحن ئامـاذةي ثـَي كـرد، سـةيارةيةك تـَي       مرور واجيبَيكي طةورةي دةكةوَيتة سةر شاني ئةوةي كـاك  

دةثةر َي ئةو دووكةَلة رةشةي دةكاتن و ثَيويست دةكاتن ثؤليسي مرور دةست بة جَي ئيجرائات وةربطـرَي ،  
لةسةر وةزارةتي بيئة رانةوةستَي ، يـان مـور اقي  هـني و ئةوانـة، لةبـةر ئـةوة لـةوَي ئـةو فرقـة تـةعاروز           

 .نيية، بةَلَي كاك دارا
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماددةكة دةنطي لةسةر دراوة، طومت ئةطةر لةسةر شورتةي بيئي ماوة، بؤية داماننـاوة، ئَيمـة لـة كوردسـتاندا     
ن ثؤليس نا، فةرماندةيي ثاراستين ذينطةمان هةية، لةطةَل ثؤليسي دارستان، كـة ئـةم دوو هَيـزة هـةردووكيا    

لة بارودؤخَيكي نائاسايي دروست بوون، بؤ ئةوةي ياسايةكةمشان شَيوازَيكي مةدةني وةربطرَيـت، لـة هـةموو    
دنيـا ثؤليسـي بيئـي هةيـة، ئةوانـة لـة جيـاتي ئـةوةي ئَيسـتا لـة بةرنامـةي ئَيمـةش هةيـة، بةر اسـس ئَيســتا               

لة ياسايةكةش شـورتة بـة موتَؤـةقي     قسةمان لَي كردووة، كة ئةم ثؤليسانة ببنة ثؤليسي ذينطة، ئةطةر بَيتو
نةيةت، وا جوانرتة بَؤَيني بؤ مور اقةبةي مونشةئات، ئةوةي كة دةضَيتة ناو ثؤليسي بيئي و لة بةرنامةمشان 
هةية، كة لة داهاتوو بؤمان بكرَيت، ئةوانة ناو بنَيني بـة ثؤليسـي ذينطـة ثـارَيزي، بؤيـة لَيـرة ناومـان هَينـا         

 .باشرتة، سوثاا بوو، طومتان ئةطةر ببَيت
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

عةفوم دةكةي كاك دارا، لَيرة ئيشكالَيكمان دَيتة ثَيي، شـورتةي بيئـي دةبَيـت تـابعي نيزامـي شـورتة بـَي ،        
راستة لَيرة موهيمةكةية، لَيرةش داخيؤي بكةين، ئةوةلةن دةبَيت بة قـانون تةشـكيؤي بكـةيت وةكـو ئـةوةي      

 .تر
ر َييتةوة سةر نيزامي داخيؤي وةزارةتي ناوخؤ بؤ تةشكيؤي شورتة، بة عام كة هاتوونة دةبَيت بطة/ دووةمني

لَيرة، ماناي ئةوة نيية تؤ لةوَي هيين ناكةيت، لـة دواييـدا شـورتةي بيئـي هـةبوو بـة ثرؤذةيـةك تةشـكيؤي         
دابنَيـت، بؤيـة مـن    ( ميؤاة )بكةن، بةاَلم لَيرة باشرتةو شامؤرتة، هةموو شورتةيةك دةتوانَيت هاوكارتان بَيـت  

موقتةرةحي ليذنةي هاوبةش بؤ حةزيف بيئةكة، جةنابت دةنطت نةكرد، من وامزاني تةواوةو بيئةكة لةوَي 
شةتب كراوة، بة طؤر انكاري لة يةكةمةكة كة كرا، ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بـةرز  

ز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، بـةكؤي دةنـ  وةرطـريا، تكايـة       بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بـةر 
 .ماددةكةي تر
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 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:19)دةبَيتة ماددةي ( 30)ماددةى 

رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدنى ء تاكةكان بؤيان هةية وةزارةت ئاطادار بكةنةوة سةبارةت بة ضاالكى ء 
 .انى زيان بةذينطة دةطةيننهةَلس ء كةوتةك

 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة هيض تَيبينيمان لةسةر ئةو ماددةية نيية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، كاك كةمال ثَيي واية زيادة، ضونكة ئةوة تةحصيل حاصؤة، بة تةنيا مونةزةمات نيية، هةر هاوواَلتيةك
هةر دامودةزطايةك بة هةموو مونةزةماتي موجتةمةعي مةدةنيشةوة، ئةطةر ضي زياتر واجي  بوو، 
واجي  موجتةمةعاتي مةدةنيية، يةعين ئةوان بَيجطة لةوةي، ئَيوة موقتةرةحَيكتاندا، بةالي كةمي 

ئيةكي هةية شةرحَيك بكةين، هؤي ئةوة ضية؟ كة داوا دةكةن ئيؤغا بكرَيت، ضونكة جةنابي وةزير رة
 .بَؤَي ، ليذنةي هاوبةشيي رةئييان هةية، فةرموو كاك خةليل

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة ثَيمان باش نيية حةز  بكرَيت، ضونكة ئةمة ئيشراكي موجتةمةعي مةدةني و موجتةمةع هةمووي 
 .مة لةطةَل حةزفةكة ننيلةو مةوزوعة طرنطة، يةعين وابزا  ببَيت باشة، ئَي

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دارا فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لة  1968جةنابتان دةزانن ثَيي دروست بووني موئةسةساتي بيئي و وةزاراتي بيئي، كة لة ساَلي 
اوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني هةبوون لة هةموو دنيا كة كاري موئتةمةري ستكهؤمل بر ياريدا، تةنها رَيكخر

ذينطةيان كردووة، ئَيستا زؤر دةورَيكي كاريطةريان هةية لة هةموو شوَينَيكدا ضاودَيري ذينطة دةكةن، ئَيمة 
بة ثَيويسس دةزانني ناوي رَيكخراوةكاني كؤمةَلطاي مةدةني لةم ياساية ببَيت و بةشداري ثَي كردني ئةوان 

ثرؤسةكاني حكومةت كارَيكي طرنطةو دةتوا  بَؤَيم طرنطيةكي تةواو دةدات بة ياسايةكةي ئَيمة،  لة
ئةوانيي دةتوانن رؤَلَيكي تر ببينن، كة ئةو مافةيان ثَي بدةين و بؤيان هةبَيت ضاودَيري بكةن، ئَيمة لة 

 .وثااكةموكور يةكان ئاطادار بكةنةوة، بؤية مانةوةي بة شتَيكي طرن  دةزا ، س
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو دكتؤر كةمال قسةي هةية
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تؤ ناتوانيت مةجتةمةعي مةدةني ئيجبار بكـةيت، كـة مـةعؤوماتت    / ماددةي سي بة رةئي من زيادة، يةكةم

 .بداتَي، ئةوة يةك
ردووة، بؤ مةجتةمةعي مةدةني و ئةفراد، ئةوة كراوةية بؤ هةموو كةسَيك، بؤ هةموو تةحديدت ك/ دووش

بنظايات اجملتايع ابيدن   اعفيراد     )دةزطايةك، كة شتَيكي ناقانوني ببينَيت ئيبالغـت بكـاتن، بـةاَلم تـؤ لَيـرة      
البـدرَيت، زؤر   يةعين ئيجباري دةكـةيت، قانونيـةن ناتوانيـت بيكـةيت، بؤيـة يـان ضـاك بكرَيـت، يـان         ( ابالغ

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دارا فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تـا ئيجبـاري   (  ليى منظايات اجملتايع ابيدن     )نةمان نووسـيووة  ( بنظاات اجملتاع ابدن )ئَيمة نووسيوومانة 
 .داون، كة ئةمة ئيشراك ثَي كردني ئةوانة، سوثاا بكةين، يةعين ئَيمة حةقَيك ثَيمان

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضؤنة؟ فةرقةكة زؤر نيية، ئةطةر نةنووسرَيت، ئةطةر بينووسن شتَيكي ئةوتؤ نيية، ضـونكة ئةطـةر   
ة، نةنووسرَيت واجيبة، واجيبة لةسةر مونةزةمات، لةسةر ئـةحزاب، لةسـةر ئـةفراد، بنووسـرَيت تةئكيدَيكـ     

 .بةاَلم ئيؤزام نيية، كاك دكتؤر فةرموو
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةر استيدا هةروةكو كاك دارا باسي كـرد، كؤمةَلطـةي مـةدةني دةوري هـةبووة ثـَيي دامةزرانـدني وةزارةتـي        

ثــؤليس نييــة، بةر اســس هــةموو  ذينطــة لــة كوردســتاندا بــؤ ثارَيزطــاري ذينطــةو ئــةركي ثارَيزطــاري ذينطــة    
تاكةكاني كؤمةَل دةبَيت بةشدار بن لة ثارَيزطاري ذينطة، بؤ تةئكيد كردنةوة لَيرة لة جَيطةي خؤيةتي، زؤر 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا دوو رةئي هةية، رةئي جةنابي وةزيرو ليذنةي هاوبةش، ئةو ماددةيـة زةرورييـة، دةنطـي ئَيـوةو كـاك      
تؤر كةمال و كاك فرسةتيي واية، بؤية ئةوةي موقتةرةحي كاك دكتـؤر كـةمال و كـاك فرسـةت، ئَيـوةش      دك

دةنطتان هةبوو كة ئةو ماددةية ئيؤغا بكرَيت، دة ةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة شـةتب بكرَيـت دةسـس        



 166 

كاتـةوة؟ زؤر سـوثاا،   دةنـ ، زؤر سـوثاا، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة نَينَيـت دةسـس بـةرز ب         86بةرز بكاتـةوة؟  
 .بةزؤرينةي دةن  ماددةكة مايةوة، فةرموو كاك ئيحسان

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ئةو ماددةية نَينَيت، بة رةئي من تةعديؤَيك بكرَيت، ضونكة ئةوة ئيشي هةموو موئةسةساتَيكة، كـة  

ي دروســت بــووني مونــةزةماتي مةجتةمــةعي مــةدةني لــة  طوتــت مونــةزةماتي موجتةمــةعي مــةدةني، ثــَي
كوردستان، كؤمةَلَيك دةوائريي حكومي، كؤمـةَلَي خـةَلكانَيك موهتـةم بـوون بـة كوردسـتان، لةبـةر ئـةوة بـة          

، ضونكة خةَلكانَيك ئيشـةكةيان  (بنظاات اجملتاع ابدن   كافة ابؤاسات احل ومية  غري احل ومية)رةئي من 
 .كي تري داوة، سوثااكردووة، ئيؤتيزامَي

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةفراد هةمووي دةطرَيتةوة، لـة هـةموو شـتَيكدا حةشـووي نةكـةين بةر اسـس، بؤضـي طـوتراوة مونـةزةماتي          
موجتةمةعي مةدةني، لةبةر ئةوةي مونةزةماتي موجتةمةعي مةدةني يةكَيكة لة ئةركةكاني سةرشاني، كة 

يـة غاليبـةن، ضـونكة حزبـةكانيي     (ئـَين، جـي، ئـؤ   )ي، مونةزةمةيـةكي  وتت موزةماتي موجتةمةعي مـةدةن 
دةطرَيتةوة، ئةطةر فراواني بكةيت كةا نييـة لـةناو مونةزةمةيـةكي موجتةمـةعي مـةدةني ئـيي نـةكاتن،        

 .فةرموو
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماتي موجتةمةعي مةدةني حةقي نيية ئاطـاداري  من يةك ثرسيار لة جةنابي وةزير دةكةم، غةيري مونةزة

دةزطايــةكان بكــات لــة موخالةفةيــةك؟ هــةموويان حــةقيان هةيــة، لةبــةر ئــةوة جــةنابي ســةرؤك نةيهَيشــت  
تةوزحيي رةئي خؤم بكةم، ئيعالني كرد كة دةنطي خؤم بكةم، نةصـةكة تةصـويس لةسـةر كـرا تةبعـةن مـن       

 .تةئيدي دةكةم، مونتيج نيية
 :كي ئةجنومةنبةر َيز سةرؤ

منيي رةئي خـؤم نـةدا، ضـونكة ئـةو مةوزوعـة زؤر هـني نييـة، طـومت كـاك دكتـؤر كـةمال و كـاك فرسـةت،              
دة ةينة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس   

 .دةكةي تربةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، تكاية ماد
 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 بةشى حةوتةم

 رَيو شوَينةكانى هاندان
 (:80)كة دةبَيتة ماددةي ( 31)ماددةى 
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وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتى دارايى سيستةمى هاندان ئامادة دةكات، ثَييةوة، يارمةتى كةسانى 
ةوانةى ضاالكى ئةجنام دةدةن، يان بريو بؤضوونيان ثَيشكةش دةكةن، كة سروشتى ء مةعنةوى دةدرَين ئ

 .دةكرآ ثاراس  ء ضاك كردنى ذينطةى ىَل بَيتةدى
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة ثشتطريي ئةم ماددةية دةكةين و هيض تَيبينيمان لةسةر نيية، سوثاا

 :ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن

 .فةرموو كاك كةريم
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زةريبة بةثَيي ياسا دياري دةكرَيت، نةك بة نيزام

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كــاك كــةريم كــةي باســي زةريبــة كــراوة؟ ئــةو ماددةيــة زؤر تةبيعييــةو حــةوافزةو ئاماذةشــي كــردووة، لــة    
يق دةكـات، مانـاي وايـة بـةثَيي قـانون دةبَيـت، دة ةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطـةَل ئـةو            وةزارةتي مالية تةنس

ــوثاا،           ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــس ب ــة دةس ــدا نيي ــَي لةطةَل ــوثاا، ك ــةوة؟ زؤر س ــةرز بكات ــس ب ــة دةس ماددةي
 .بةزؤرينةي دةن  وةطريا، ماددةي دواتر تكاية

 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .ةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنوم
 بةشى هةشتةم

 باج ء كرَييةكان
 (:81)كة دةبَيتة ماددةي ( 38)ماددةى 

باجَيكى ذينطةيى سااَلنة بةسةر ضاالكية ذينطة ثيسكةرةكاندا دةسةثَيندرآ ء بةثَيى ثَير ةوَيك بؤ : يةكةم
 .ئةم مةبةستة دةردةكرَيت

ن وةريدةطريَيت، بةرامبةر بةو وةزارةت ئةو كرَييانة دياري دةكات كة لة ضاالكية هةمة جؤرةكا: دووةم
خزمةتانةى ثَيشكةش بةطشت كةرتةكانى دةكات، ئةويي بةثَيى رَينمانى وةزارةت بؤ ئةم مةبةستة 

 .دةريدةكات
لةم ماددةيةدا بؤ ليذنةكانى ( دووةم)لة كرَيية وةرطرياوةكان بةثَيى بر طةى %( 80)رَيذةى : سَييةم

 .ى ئةو رَينماييانة دةبَيت كة وةزير بؤ ئةم مةبةستة دةريدةكاتثةيوةنديدار تةرخان دةكات، ئةويي بةثَي
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 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ئَيمة ئةم ثَيشنيارةمان هةية

( 38)بدع مر الضرائب  اعجوة،  بالنساة للااد  ( الغرامات  اعجوة)وادل مجلة ( الفصل الثامر) نواب 
- :ف ر  ا ع منها كاآلو جعل صياغة ال

ــةعين (. وفييرض غراميية بيئييية ايينواة  لييى األنشييطة ابلوثيية  اليييت حتييدد بنظييا  اصييدة هليي ا الغييرض       ) ي
 .زةريبةكةمان البردووة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ، بـا جـاريَ  (حتيدد بنظيا   )غةرامةش بة نيزام نابَي ، كاك خةليل دةبَيـت ئـةوة عـيالج بكرَيـت، لـة جيـاتي       
بَؤـَيني  ( بنظيا   حتدد)قانونيةن حةتي بكةين، كاك دارا ئةوة دةبَيت ثرؤذةيةكي قانوني بؤ تةقديم بكةن، 

، دوايَي ثرؤذةيةك تةقديم بكةن لَيرة قانوني بؤ دةربيَي ، ئةطـةرنا بـة قـانون نـة زةريبـة،      (ب انوب حتدد)
 .ك، فةرموونة غةرامة ناكرَي ، يان دةبَيت مةحكةمة لةبةر رؤشنايي قانونَي

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وابزا  عقوبة هةرضةندة ثَيويسـس زيـاتر بـة تـةحقيق و تةدقيقـة، يـةعين لـة قـانوني عقوبـات غـةرامات           
 .هةية بؤ ئةو مةوزوعة، ئةطةر ئيشارةت بدةينة ئةوة، كة راستة بة نيزام دروست نيية لَيرة

 :ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن

، ئةطةر هةبَي  ئةوة موعالةجة دةكرَيت، ئةطـةر نـةبَي ، ئـةوة دةبَيـت     (وفق القانون)باشة دةتوانني بَؤَيني 
وفرض غرامة بيئيية  ليى   )، ئَيستا با جانيبة قانونيةكة حةسم بكةين، (وفق القانون)ثرؤذة تةقديم بكات، 

 .ت، بةَلَي كاك دارا، ئةويرت شةتب بكرَي(األنشطة ابلوثة للايئة  ف  ال انوب
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وفيرض غرامية   )ئةوة باا لة غةرامةكة نيية، لةوة دةضَيت ئيشكالَيكمان هةبَيت، ئَيمة بـاا لـةوة دةكـةين    
ام غةرامـة ديـاري   بـاا لـة غةرامةكـة ناكـات، ئَيمـة بـة نيـز       ( بيئية  لى األنشطة ابلوثة  اليت حتيدد بنظيا   

ناكةين، بة نيزام ئةمة دياري دةكةين ئةو نةشاتانةي كة مولةوةسي بيئةن، ئَيمـة مةبةسـتةكةمان ئةوةيـة،    
 .نةك بة نيزام غةرامة دياري بكةين

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثــَي جــةنابي وةزيــر دةبوايــة ئــةو نيزامــة حــازر بَيــت، نيزامةكــة تةقــديم بكــةن، بــؤ ئــةوةي لَيــرة قــانوني   
 .دةربيَيت بة غةرامةكةي بؤ عقوبةكةي، بةَلَي
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 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نيزامةكــةمان بــاا لــة غةرامةكــة نييــة ئةمــةي لَيــرة هــاتووة، بــاا لــة ئةنشــتيةي مولةوةســةية بــة نيــزام 
تـةوزيعي غةرامـة نييـة، ئـةوة لَيـرة       دةردةضَيت، ضي ذينطة ثـيس دةكـات غةرامـةي بيـَيتة سـةر؟ بـاا لـة       

نةك ( اعنشطة ابلوثة للايئة حتدد بنظا ( ) اليت حتدد بنظا )ئيشكالَيك هةية، بؤية ئةوةمان ثَي باش بوو 
غةرامات و تةوزيعي غةرامة، ئَيمة بةنيزام دياري دةكةين ضي ذينطة ثيس دةكـات؟ بـاا لةوةيـة، نـةك بـة      

 .اري بكةين، سوثاانيزام تةوزيعي غةرامةو غةرامة دي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، كـاك فرسـةت   (حتدد بنظا  اعنشطة ابلوثة للايئة  وفرض  ليها غرامة  ف  ال انوب)كةواتة دةبَيت بَؤَيني 
 .شةرحَيكي هةية، فةرموو جةنابت

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
شاتانةية، ئةوةي ئيعتبار بَيت موخالةفةية، يان جةرمية، تةحديدي ئةطةر مةقصةد تةحديد كردني ئةو نة

ئةو نةوعة نةشاتانة الزمة بة قانون بَيت، تةحديدي غةرامةش جةزاية، جةزايةكةش الزمة بة قانون بَيت، 
، مةقصود بة نةصةكة نةصي قانونة، نـة نةصـي   (ع جرمية  ع   وبة اع بنص)ضونكة مةبدةئَيكمان هةية 

 .نة نةصي تةعؤيماتة، زؤر سوثاانيزامة، 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال قسةي هةية
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيرة من وا تَيدةطةم مةبةسس ئةوةية، ئةو مةعامؤةي كة ئيي دةكات بيئة ثيس دةبَيت، بةاَلم ئةمة مـةنا  

، ناتوانيــت مــةنعي بكــةيت، بــةاَلم لةســةر ئــةو ثيســية ســااَلنة شــتَيك دابنــَي ، كــة لــةو شــةريكةية  ناكرَيــت
 .وةربطرَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دارا فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي دةبنـة ثـيس بـووني ذينطـة لـة تـةواوي دنيـا ياسـا نييـة          سةبارةت بة ئةنشيتةي مولةوةسة، ئةو هؤكارانة
دياري كرد بَيت، ضونكة هؤكارةكان جؤراو جؤرن، جاري وا هةية ئؤتؤمبَيؤَيكة، جاري وا هةيـة مؤليدةيةكـة   
دةنطي كةمة، يةكَيكي تر دةنطـي زؤرة، يـةعين تـؤ ياسـايةك دادةنَييـت، ئةطـةر بنووسـي مؤليـدةي بيـووك،          
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ةي طةورة، سةيارةي طاز، ئةو ثرؤذانةي بة طاز ئيي دةكةن، ئةوةي بـة مـازؤت ئـيي    مؤليدةي طةورة، سةيار
دةكات، ئةوةي بة هايدرؤ ثـاوةر ئـيي دةكـات، لةبـةر ئـةوة لـة تـةواوي دنيـا جيهـةتي فـةني ديـاري دةكـات،             

ة غةرامةي ئةم نيشاتة لةبةر ئةوة تةبيعي هةر دةبَيت ببَيت، وةك كاك دكتؤر كـةمال باسـي كـرد، نةشـاتةك    
ناوةســتَيت، بــةاَلم غةرامةيــةكي دةخرَيتــة ســةر ئةنــدازةي ئــةوةي كــة تةئســرياتي لةســةر بيئــة هةيــة، كــة   

 .دةطةر َيتةوة بؤ صندوقةكة ثَيشرت باتان كردووة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك ئارام
 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .بةر َيز سةروكي ئةجنومةن
ئةم ماددةية زيادة، لةبةر دوو، سَى سةبةب، ئةو فةقةرةي يةكةم لـةو ماددةيـة، ضـاالكي ذينطـة     من ثَيمواية 

ثيسكةرةكان، بةشَيكيان ئةو مةعامل و مةصانيا و هينانةية، كة بةتايبةتي ئةمانـة ثـرؤذةي ئيستيسـمارين    
رَيك لةو ثرؤذانة ثـَيي  و لة رَيطةي ياساي ئيستيسمارةوةو دةستةي وةربةهَينانةوة مؤَلةتي ثَي دةدرَيت، جؤ

ئــةوةي مؤَلــةت وةربطــرن رةزامةنــدي وةزارةتــي ذينطــة وةردةطريَيــت، بــةثَيي ئــةم ياســاية كؤمــةَلَيك ثَيــوةر   
دادةنرَيت، بةاَلم هةنـدَيكي زةرورييةتـة تـؤ ناتوانيـت رَيطـري لـةوة بكـةيت، كـة ئـةو مةعمةالنـة هةنـدَيكي            

ةرياندا، يـان غةرامةيـةك بـةثَيي ياسـاي ئيستيسـمار      ذينطة ثـيس دةكـات، ئَيسـتا فـةرز كردنـي باجَيـك بةسـ       
ئةوانة لة باج و شت دةبوردرَين، بةتايبةتي ئةو ثرؤذانةي كـة تـاكو ئَيسـتا موافةقـةتيان لةسـةر كـراوةو لـة        

 .حاَلةتي جَي بةجَي كردنداية، ئةمة يةكةم
ة، زؤر شـت دةطرَيتـةوة،   كة تؤ هاتيتة سةر تةحديد كردني ذينطة ثيس دةكات، بةر اسس زؤر فراوان/ دووةم

بؤ  وونة سةيراني هاويناني خةَلك، كـة دةضـَيتة دةرةوةي شـارو بـؤ خؤيـان ئـاطر دةكةنـةوة، ئـةوة ذينطـة          
ثيس دةكات، باشـة سـبةييَن تـؤ باجَيـك، يـان غةرامةيـةك لةسـةر ئـةوة دادةنَييـت، بؤيـة مـن ثَيموايـة ئـةو              

 .اي ئيستيسماريي دذي يةك دةبَيتةوةو زؤر سوثاابر طةية زيادةو لَيرةدا جَيي نابَيتةوة، لةطةَل ياس
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك فرسةت موالحةزةيةكي باشيدا لة بابي ضوار لة ئـةحكامي عيقـابي، لةوَيـدا هـاتووة ئةطـةر دةوَلةمةنـد       
مير  لليواار ا   ( )55)بكرَيت بة جومؤةيةكي ئةو فةقةرةية لةوَي دةكـرَي ، ئةطـةر بيخوَينييـةوة، مـاددةي     

خيوله ان اة ااة منشا  ا  مشر   ا  اي جهة ا  مصدة ملوث للايئة عاالة العامل ابؤثر  ابضر بالايئة خيالل  
مد  اقصاها  شير اايا  مير وياةاخ التالييغ باعني اة،  يف حالية  يد  اعمتثيال فلليواار اا ياف العايل ا  غل يه              

ميع  يد    : ا ًع( )56)، مـاددةي  (ليك بتعليايات   احب ابواف ة الايئية مؤقتا حلني معاجلية التليوث  اينظم ذ   
اعخييالل باايية   وبيية ارييد ويينص  ليهييا ال ييوانني اعخييرى، اعاقييب ابخييالف عح ييا  هيي ا ال ييانوب  اعنظايية     

غةرامةشي تَيدايـة،  ( ،  وضا ف الع وبة(...........رهر) التعلياات الصادة  مبوجاه باحلاس بد  ع و ل  ر 
، (دانياة ( 8000000)دانياة  ع وزايد  ير    ( 150000)بغرامة ع و ل  ر )، غةرامةكةي تةحديد كردووة
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حتيدد  )لةبةر ئةوة من دةطةر َيمةوة سةر ئةوةي بيدايةكة ئيشارةمت ثَي كـرد، ئـةو غةرامةيـة هـةر البيـَي       
 .، كاك سةردار فةرموو(اعنشطة ابلوثة للايئة بنظا 

 :بةر َيز سردار صباح بؤزؤ هةركي

 .ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكي
من موتـةفيق نيمـة لةطـةَل جـةنابي سـكرتَير لةسـةر مةسـةلةي ئـةوةي كـة هـةم زةريبـةو هـةم ئةنشـيتةي              
مولةوةا بة قانون تةنزيم دةكرَيت، لَيرة ئةنشيتةي مولةوةسـةي بيئـة جةرائيمـةكان نييـة، كـاك فرسـةت       

ةطـةر جـةرائيم بَيـت ئةسـَؤةن     باسي ئةوة دةكات دةَلَيت جةرائيميي بة قـانون تـةنزيم دةكرَيـت، نـةخَير، ئ    
جةرائيم تةحريم دةكرَيت، مةنا دةكرَيت، عيقابي بؤ دادةنرَيت، بةاَلم لَيرة باسي جـؤرَيكي تـر ئةنشـيتةي    
مولةوةا، وةكو سةيارة لَيخورين، يةعين ئةو بوخارةي لة سةيارة دةردةضَيت، تةبعةن ثيسة بؤ بيئة، بةاَلم 

ة؟ زةرائيب لةسةري دادةنرَيت، بؤ ئةوةي كـةمرت بـةكار بهَينرَيـت،    تةحرمييي ناكرَيت، لَيرةدا مةبةست ضي
ثَيمـوا بَيـت زؤر باشـرتة، لـة     ( وفـق القـانون  )بؤية لةطةَل ثَيشنيارةكةي جـةنابي سـةرؤكم، ئةطـةر بطوترَيـت     

بؤ ليذنةكان نةر وات بؤ ئوجورةكان، بةَلكو بؤ صـندوقي تةحسـيين   % 80فةقةرةي سَييةم، بة رةئي من ئةو 
 .بر وات، سوثاابيئة 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ثةخشان خان فةرموو
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
رةئيةكةي من كاك سةردار طوتي، بزةبت رةئيةكةي منيي واية، زةريبة تةبعةن ئةوة بـة قـانون دادةنرَيـت    

َيــت، ضــونكة ئةمــة فــةرقي هةيــة لةطــةَل ئــةوةي لــة  شــتَيكي ديكةيــة،  ســةنةويي ب( وفــق القــانون)بَؤــَيني 
 .ئةحكامي عيقابيدا هاتووة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةا هةيـة، ئـةوة بـةهيض    سةبارةت بة بر طة يةك، كة باسي ئةنشيتية مولةوةسة دةكرَيت رَيذةيةك لة تةلةو

شَيوةيةك ناتوانني بنرب ي بكةين و نـةهَيَؤني، ئـةوة تـةنها ئـةو غةرامةتـة لـةو حاَلةتـة فـةرز دةكرَيـت، ئـةو           
رَيذةيةي كة لة حةددي مةتوح تةجاوزي كردووة، سةبارةت بة بر طة سـَي منـيي ثشـتطريي ثَيشـنيارةكةي     

ةو جؤرة بؤ ليذنـةكان نـةبَيت، بـؤ صـندوقي تةحسـيين      كاك سةردار دةكةم، كة ئةو بر ة غةرامةية، ياخود ئ
 .بيئة بَيت، زؤر سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر رةمةزان فةرموو
 :ةمضاب  ادالرمحر حماد ةضا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ية كـة تـؤ راي   من لةطـةَل رةئيةكـةي بـةر َيز جَيطـري سـةرؤك دام، ضـونكة ئةمـة زةريبةيـة، ئـةو ضـاالكيانة          

ناطريت، بـةا كـة دةَلَييـت غةرامـة لـة موخالـةفات دَيـت، كـة غةرامـةت كـرد دةبَيـت رايبطريـت و دووبـارة              
دةبَيتةوة بة موزاعة ، بةاَلم بؤ مةسةلةي نيسبةتةكة، عادةتةن نيسـبةت لـة حاَلـةتي غةرامـةدا دادةنرَيـت      

لـة حاَلـةتي زةرائيبـدا، ئـةوة داخيؤـي       بؤ ئةو كةسانةي كة هةَلدةسـ  بـة زةبـت كردنـي موخالـةفات، بـةا      
 .داهاتي ئةو وةزارةتة، يان حكومةت دةكرَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رةشاد فةرموو
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
اتووة، دةكرَيـت زةريبةكـة   نيةتي موشةريا لَيرة غةرامة نيية، ئةوة ئريادَيكة بؤ وةزارةت بةناوي زةريبـة هـ  

، لةبةر ئةوةي مةشاريا دوو جؤرة، مةشاريعي مولةوةسة هةية، كة لة (ااتيفاء ةاو  انواة)بكرَيتة رسوم، 
مةنتيقةي مولةوةسة دةبَيت و دوور دةبَيت لة شار، قائيمة، ئيي دةكات، لَيـرة سةنةويشـي كـردووة، ئةطـةر     

بةثَيي موخالةفةكة، لَيرة مةبةسس موشـةريا غةرامـة نييـة،     غةرامة بَيت، هةر حاَلةتَيك تةغريم دةكرَيت
 .لَيرة مةبةسس موشةريا ئريادة بؤ وةزارةتة، ئةو ثارةية وةردةطريَيت و سااَلنة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةر َيز محد عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .من لةاليةن كاك سةردارو بةر َيزان كرا، زؤر سوثااقسةكاني 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاا، كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةروةكو جةنابي وةزير ئاماذةي بؤ كرد، ئَيمة ناتوانني لَيـرة ئـةو هؤكارانـةي دةبنـة خـراث كردنـي ذينطـة        

وفرض غرامة  لى اعنشطة اليت وؤدي اىل ولوايث الايئية   )َيرة دياري بكةين، بؤية من ئةم ثَيشنيازة دةكةم ل
 .، سوثاا( حتدد نساها  كيفية ااتيفاءها ب انوب
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك كةريم بةحري فةرموو
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل ئةوة دام، كـة لَيـرةدا ئةطـةر غةرامةيـة سـةنةوي ناوَيـت، يـةعين غةرامـة يـةك جـار            بةر اسس منيي

فةرز دةكرَيت، لةطةَل ئةوة دامة مةسةلةي غةرامة بةثَيي ياسا تةحديـد بكرَيـت لةطـةَل ئـةو موخالةفانـةي      
ة جـةرائيم،  كة غةرامةي دةكةوَيتة سـةر، هةَلبةتـة غةرامـة لةسـةر موخالةفاتـة، موخالـةفاتيي بةشـَيكة لـ        

دةيطرَيتــةوة، وةكــو كــاك ( ال جرميــة والعقوبــة اال بــنص)موخالةفةيــة، جو،ــة، جينايةيــة، يــةعين لَيــرةدا 
 .فرسةت ئاماذةي ثَي كرد

بـؤ ئوجـور موسـتةوفات راسـتة،     % 80ةكة، بةر اسـس كـة دةَلَيـت غةرامـة لـة      %80سةبارةت بة مةسةلةي لة 
باســي ( ج)بر طــة ( دة)وة بيــَيت بــؤ صــندوق، ئَيمــة لــة مــاددةي لَيــرةدا هةنــدَيك بــرادةران داوايــان كــرد ئــة

ــة       ــةاَلم ل ــَي ، ب ــندوق دةض ــؤ ص ــةمووي ب ــة ه ــةرامات و ئةوان ــة غ ــرد، ك ــةوةمان ك ــة  %80ئ ــةو غةرامات ي ئ
 .موستةوفاتة دانراوةو وةزارةت داواي دةكاتن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ د امنيبةر َيز دارا حمم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة باا لة زةريبة دةكةين لةسـةر ئـةو مةنشـةئاتانةي كـة ذينطـة ثـيس دةكـةن، زةريبـة بـؤ ئَيمـة نييـة،            
نيزامي خؤي هةيةو سةر بة وةزارةتي ماليةية، ئةو بةر َيزانة وا تَيطةيشتوون ئـةوة بـؤ وةزارةتـي ذينطةيـة،     

بةا ئَيمة داوا دةكةين زةريبةيان لةسةر بَيت، بـؤ ئـةوةي ئـةم مةنشـةئةية لـةم واَلتـة        ئةوة بؤ ئَيمة نيية،
 .ئيي دةكات و بةرهةم دةهَينَيت و واريداتَيكي هةية بؤ دةوَلةت، ئةمة يةك

ــؤ      % 80لــة / دوو ــوري كةشــف كــة ت ــانونيي نةينووســني، ئج ــي ئوجــوري كةشــيتمان كــردووة، كــة لــة ق باس
ةكـةي  %80ةعمةلَيك دةكات، خؤ ئجوري كةشيتةكة دةبَيت ضـةند بَيـت تـا لـة     ليذنةيةك دةنَيريت كةشيتي م

ةكةي دةردةضـَيت، يـةعين دة هـةزار دينـارة، ئةمـة تـةنها ئةطـةر        %80وةصؤَيكي بؤ دةكات ثةجنا هةزارة، لة 
لَيرةش نةبَيت، وةزير بؤي هةية بةثَيي تةعؤيمات بر َيك لةو ئجوري كةشيتة بـدات بـةو ليذنـة فةنيـةي كـة      

ت كةشف دةكات، يةعين ئةوة زةريبةكةش بؤ ئَيمة نيية، بـؤ ئـةوةي بـؤ ئـةو بةر َيزانـة وازحيـرت بَيـت،        دةضَي
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةكة، ئةو شةرحةي كاك كةريم راستة، يةعين خؤ دةضَيتة صـندوقةكة،  %80بةنيسبةت فةقةرةي سَييةم لة 
ــة   ــةاَلم ل ــةع  %80ب ــةوة، ي ــؤ ئ ــت ب ــيص دةكرَي ــَيتة   ي تةخص ــةيطوتووة ناض ــاتووة، ن ــادي ه ــتَيكي ئيعتي ين ش
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صندوقةكة، دةمَينَيت هةر ماددةي يةك ئةو خيالفةي لةسةرة، كاك دكتـؤر نـوري ئـةو صـيغةيةي كـة كـرد       
بــووت كــوا؟ بــة حةقيقــةت جــةنابي وةزيــر مةبةســس ئةنشــيتةكةية بــة نيــزام دةربيــَيت، تةحديــدي            

يـد، دةقيـق نييـة هـةموومان بـةثَيي ئـةو صـياغة بَيـت، وةكـو          ئةنشيتةكةية، ئينجا لَيرة نةهاتووة بة تةحد
وفرض غرامية  ليى اعنشيطة الييت ويؤدي اىل      )بَؤَيي زةريبةكةو غةرامةكةية، ئةوةي كاك دكتؤر نوري دةَلَيت 

، ئـةوة باشـة بـؤ غةرامةكـة، بـةاَلم ئـةوةي كـاك دارا        (ولواث الايئة  حتدد نساها  كيفيية اايتيفاءها ب يانوب   
يةوَيت تةحديد ئةنشيتةكة، تةفسيالتي ئةنشيتةكة بـة نيـزام بكرَيـت، دوو شـس جيـاوازة، بـةَلَي       دةَلَي ، دة

 .كاك خةليل
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لـةو سـياقة بـاا باسـي ئةنشـيتةي مولـةوةا بَيـت، ئـةوة لـة مـةهامي           ( حتدد)من وا نابينم ئةو مةوزوعي 
س و زةوابـت و مواصـيتات دادةنَيـت، ئةطـةر خـياليف ئةوانـة بـوو، ئـةوة خـؤي دةبَيتـة           مةجؤيسة باسي مةقاي

موخالةفــة، خــؤي دةبَيتــة تةلويســي بيئــة، لَيــرة عينــواني فةســَل هةيــة بــةناوي زةرائيــب و ئجــور، كــة ئــةو 
زةرائيبةمان الدا طومتان ببَيتة غةرامات، ضونكة دووةميي هةر باسـي تةحديـدي ئجـورة، ئةوةلـةنيي ئـةو      

ة هةر باسي غةرامةية، بةاَلم لَيرة ئةوةية ئايا قةوانينمان هةية هي نافيز، ئان بةش دةكـات، ئةطـةر   (حتدد)
، ئةطةر قصوري تَيدايـة ئـةو قوانينانـة موخالـةفات زؤرة، موحتـاجي هةيـة       (وفق القانون)ئةوة بَيت بَيذين 

ــَيني  ــانون )الزمــة بَؤ ــدد وفــق الق ــةو ( حت ــدد)ئ ــَيت (حت ــيتة ناض ــواني  ة بــؤ ئةنش ــةوة نييــة، عين ، ســياقةكة ئ
 .فةسَؤةكةش باسي ئةوة، عينواني فةسَل باسي غةرامات و ئجورة ضؤن تةحديد بكرَيت؟ يةعين ئةمةية

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

( الغرامـات واالجـور  )ئةو شةرحةي كاك خةليل زؤر راستة، فةسَؤةكة زةرائيب و ئجور ناومان طـؤر ي طومتـان   
وة ئةطةر جةنابي وةزير مةوزوعي نيزام بـؤ ديـاري كردنـي ئةنشـيتة لـة شـوَينَيكي تـر        ئةوة يةك، لةبةر ئة

 .هةية، ئةو دةسةاَلتة دراوةتة ئةجنومةنةكةي خؤتان لةوَي دةتوانن، كاك شَيروان فةرموو
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بة غةرامة حـوكم دةدرَيـت، واتـا غةرامـة عقوبةيـة،      خؤي غةرامة عقوبةية، ئةطةر هاتوو جةرميةيةك بوو 

لَيرة عقوبات ماددةيةكي تايبةتي بؤ هاتووة لة ئـةحكامي خيتـامي، لَيـرة مةبةسـت زةريبةكةيـة، مةبةسـت       
غةرامةكــة نييــة، بــةا زةريبــةش بَيــت، دةبَيــت ئــةو زةريبةيــة تةحديــد بكرَيــت، نابَيــت زةريبةكــة وا بــة   

بي وةزير راست دةكات، ئَيمة لة وةزارةتـي ماليـة زةريبـةي عةرةسـامتان هةيـة      كراوةيي بةجَي بهَيَؤَين، جةنا
نيسةبي مةعؤومة، زةريبةي دةخؤمان هةية نيسةبي مةعؤومة، بةاَلم لَيرة زةريبة بة مةفتوحي نَينَيتـةوةو  

 .ؤر سوثاادوايَي فةرز بكرَيت، ئةوة بةر اسس جَيي هةَلوةستةية، دةبَيت زةريبةكة لَيرة تةحديد بكرَيت، ز
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زةريبة ئةطةر تةفسيالتي تَيدا نةبَيت ضؤن تةحديد دةكرَيت؟ ئةطةر ثرؤذةيـةكت نـةبَيت بـؤي، جـا لةبـةر      
وفيرض  )ئةوة دةطةر َيينةوة باشرت واية وةكو ئةوةي كاك دكتؤر نوري طوتي، ليذنـةي هاوبةشـيي كردوويانـة   

، فةرموو (دي اىل ولواث الايئة  حتدد نساها  كيفية ااتيفاءها ب انوب لى اعنشطة اليت وؤ( ضرااة)غرامة 
 .كاك جةمال

 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ابخالفيات ابتعل ية   )من لةطةَل تَيبينيةكـةي كـاك شـَيروا ، ضـونكة لـة قـانوني عقوبـات لـة مـاددةي سـَييةم           

دا معاقبةيةكي داناوة، لةطةَل ئةو واقيعةي ئَيستا ناطوجنَيت، لةبـةر  (896)بزات لة ماددةي ( بالصحة العامة
اعاقب باحلاس مد  ع وزاد  لى مخسة  شر  اوميا  )ئةوة دةبَيت شتَيك لَيرة تةحديد بكرَيت، دةَلَيت ضي؟ 

، يةعين ئةوة ئةطةر بة قـانون بكـةيت ئةوةيـة، نـة زةريبةيـة، يـةعين       (ا  بغرامة ع وزاد  لى  شر  دنانري
 .مةبةستم ئةوةية دة دينار لةطةَل واقيعي ئَيستا ناطوجنَيت، ئةمة دةبَيت لَيرة شتَيك تةحديد بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةمة بةياني تؤ مةصيتايةكي نةوتت هةيـة، نـةوتي دةردةكـات    لَيرة زةريبة لة جَيطةي دروست دَيت، ضونكة ئ

و تةصيتيةي دةكات و ذينطة ثيس دةكات، عيقابي ناكةيت، تؤ ناتوانيت ئةمـة بـة جةرميـة حيسـاب بكـةيت،      
ضونكة ئيحتياجي عامي ثَي هةية، لةبةر ئةوة ئةو فائيدةش دةكـات، ذينطـة ثـيس دةكـات و خؤشـي قـازانج       

دادةنَيت، بة رةئـي مـن زؤر دروسـت هـاتووة، بـةاَلم نيسـةبي زةريبةكـة بـةثَيي          دةكات، بؤية زةريبةيةكي بؤ
 .قانون تةرتيب بكرَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني كاك دكتؤر مةوزوعي زةريبةو غةرامةكة، يةعين بة رةئي من هةرضةندة قانوني نيم، بةاَلم زةريبة 
، ضونكة ئةسةري ثيس كردني بيئةكة بةنيسبةت فةرق دةكـات لـة   لَيرةدا دةقيق نابَيت، غةرامة دةقيق ترة

ساَلَيك بؤ ساَلَيكي تر، ئةو نيزامة تةحديد دةكات، ئةو نيسبةتي تةلةوةسي بيئةكة ناتوانيت تؤ هةر جـارَي  
نيســبةكةي بطــؤر ي، بــةاَلم غةرامةكــة دةرةجــةي تةلةوةســةكة ئةوةندةيــة، دةرةجــةي ئيؤزامــي مونشــةئةكة 

يــة دةبَيـت بــة غةرامـة بــَي ، بؤيـة ئَيمــة موناقةشـةمان نــةكرد، طومتـان لــة جيـاتي زةريبــة       ئةوةندةيـة، بؤ 
 .غةرامة بَي ، من ثَيمواية ئةو ثَيشنيارةي دكتؤر نوري زؤر لة جَيطاي خؤيةتي، كاك شَيروان فةرموو
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
مع  د  اعخيالل بأاية   وبية اريد وينص  ليهيا ال يوانني اعخيرى،         )ة دةَلَيت خبوَينيةو( 56)ئةطةر ماددةي 

اعاقب ابخالف عح ا  ه ا ال انوب  اعنظاة  التعلياات الصيادة  مبوجايه بياحلاس ميد  ع و يل  ير ريهر ا         
، هةتا لَيرة بةنيسبةت موخالةفةي ئةحكامي ئـةو  (مئة  مخسوب الف داناة( 150000)بغرامة ع و ل  ر 

 .انونة غةرامةي بؤ خؤي تةحديد كردووة، لَيرة مةقصود زةريبةية، مةقصود غةرامة نيية، سوثااق
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة زةريبةية، ئةوة راست نيية، دةبَيت غةرامة بَيت، كاك عةوني فةرموو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤر كةمال دةكةم، لَيرة ئَيمة بةر اسس لة ليذنةي هاوبةش بة سةهوو ضووينة كـة  من ثشتطريي قسةكاني دكت

لـة قـانوني عقوبـات ديـارة، دةَلَيـت      ( 83)طومتان ببَيتة غةرامة، غةرامة عقوبةية، عقوبةش بةثَيي ماددةي 
و ئيشـة كـة   ، لَيـرة ئـة  (الغرامية  -8. احلياس  -1:ابخالفة ه  جرمية معاقب  ليها باحدى الع وبتني التياليني )

دةكرَيت جةرمية نيية، ئيشَيكة وةكو دكتؤر كةمال طوتي سوودي لَي وةردةطريَيت، دةبَيت زةريبة بَي ، ئَيمة 
لة ليذنةي هاوبةش بة سةهوو ضـووينة، لَيـرة داوا دةكـةم ببَيتـة زةريبـةو تةحديـد بكرَيـت بـة قـانون، كـة           

 .نيسبةكةي ضةندةو، ضةند نيية؟ سوثاا
 :جنومةنبةر َيز سةرؤكي ئة

كاكــة مــن ثرســيارَيكتان لــَي دةكــةم، ئةوانــةي كــة دةَلــَين زةريبــةو ئةوانــة، مــن يــةك ثرســيارت لــَي دةكــةم    
ة، تؤ زةريبـةت  %5مونشةئةيةكي تازة دروست بووة، با بَؤَيني تابوقة، ضية؟ نيسبةي تةلةوةسي بيئة تازةية 

اَلَيكي تر ئةو مونشةئةية كـؤنرت دةبـَي ،   دينار فةرزمان كرد، س( 150000)لةسةر داناوة، مةسةلةن بَؤَيني 
ية؟ يان دةبَيـت زيـاد بكرَيـت بطؤر َيـت، وايـة هـةر       (150000)دةرةجةي تةلةوةسي زياد دةكات، ئايا عةيين 

 .دةبَيت بة غةرامة بَيت، زياد دةكرَيت، كاك خةليل فةرموو

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هاوبةش سةيدا عةونيي لةوَي بوو، عةيين ئةو موناقةشةيةمان كرد زةريبـة هـةر نابَيـت،     ئَيمة لة ليذنةي

ضؤن تؤ باسي نةشاتَيك دةكةيت كة موخالةفةيـةو تةلويسـي بيئـة دةكـات، ئةسـَل زةريبـة بـةو شـتة نـادات،          
ةريبـة هـةر   ئَيمة ئةوةمان كرد هةتا عينوانةكةمان طـؤر ي طومتـان ببَيتـة غـةرامات و ئوجـور، لَيـرة الزمـة ز       

نابَيت، تؤ بَؤَييت غةرامة، قانوني نافيز هةيـةو قـانونَيكي بـؤ دابنـَيني، يـةعين مةوزوعةكـة ئةمةيـة زيـاتر         
 .نيية، سوثاا
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 .ثَيم خؤشة ليذنةي قانوني ئةمر ؤ موختةلييتن، كاك عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .نبةر َيز سةرؤكي ئةجنومة
لة ئةسَؤدا زؤر راستة، ئةو زةريبة فةرز ناكرَيت، نابَيت ئةوة زةريبة بَيـت، ئةطـةر بَيتـو ئَيمـة باسـي لةسـةر       
بكةين، زةريبة بـة قـانوني مـالي تةحديـد دةكرَيـت، زةريبـة نيسـةبي هةيـة، ئةمـة دةبَيـت بـة رسـوم بَيـت،              

ــيتةكة مو      ــة ئةنش ــةرت نيي ــت، ش ــت دةبَي ــرة دروس ــيتةي لَي ــةو ئةنش ــونكة ئ ــة،  ض ــة، مةعمةلَيك ــاليف نيي خ
مةصــنةعَيكة، ئينتاجَيكــة، بــةاَلم لــة نةتيجــةي ئينتاجةكــة دووكــةَلَيك فــرَي دةدات، ئــةوة موخالةفــةي          
تــةعؤيماتي نــةكردووة، ضــونكة لــة ئةســَؤدا موافةقــةي ذينطــةي وةرطرتــووة، ئينجــا مةشــروعةكةي دروســت  

غةرامةكةمان تةحديد كردووة، ئةو غةرامانة بـؤ  كردووة، ئةوةي كة كاك شَيروان لَيرة باسي دةكات، دةَلَيت 
ئةو كةسانةية، كة موخالةفةي تةعؤيمات و ئةنيزمةي ئةم قانونة دةكةن، ئةطةر موخالةفةي كـرد بَيـت لـة    
ئةسَؤدا ذينطة موافةقةتي ناكرَيت و ناضَيت مةشـروعةكة دروسـت بكـات، بـةاَلم لَيـرة ئةمـة بـة رسـوم بَيـت          

ئةو ئةنشيتانةي كة دةبنة هؤي ثيس بووني بيئة رةتةكاني ئةوةنـدة تةحديـد   باشرتة، بَؤَين رةسم لةسةر 
 .دةكةيت، ئيرت بةطوَيرةي قانون بَيت، يان بة طوَيرةي نيزام بَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري موقتةرةحةكةت تةعديل دةكةيت
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو
ئةطةر رَيطة بدةيت من هةندَيك روون كردنةوة دةدةم، بؤ ئةوةي زياتر روونـرت بَيـت، ئَيمـة لَيـرة بـاا لـةو       
هؤكارانة دةكةين كةوا دةبَيتة هؤي ثيس بووني ذينطة، ئـةوة ثَيويسـت بـة سـزا دةكـات، بـؤ  وونـة تةماشـا         

، كـابرا خةريكـة سـةربانةكةي قـري دةكـات،      دةكةين لة طةر ةكَيك لة طةر ةكةكان دووكةَلَيكي رةش دةكرَيتـةوة 
ئةو طةر ةكة هةمووي بةجارَيك ذيانيان لَي تَيك دةضـَيت، يـان لـة كـاتي بـةهاردا خـةَلكَيك دةضـَيتة دةرةوةو        
ذينطةكــة ثــيس دةكــات، ئــةو فريقانــةي كــةوا ئَيمــة ناومــان لَينــاون، ثَيويســتة دةســةاَلتي ئــةوةيان بــدةييَن،    

زايان بدات، سزايةكةش ثاشان دياري دةكرَيت بة قانون، ئيرت ثَيويست ناكـات  هةروةكو ثؤليسي مرور كةوا س
تؤ بَؤَييت ئةوة جةرميةي كردووة، يان نا، ضونكة ئةطةر جةرمية بَيـت، دةبَيـت بدرَيتـة دادطـا، بـةاَلم ئةطـةر       

ت ئةو ثارةيـة  ئةو دةسةاَلتةي بدةيَس كةوا بتوانَيت سزاي بدات بة ثارة بة وةرقةيةكي بؤ دةنووسَيت، دةبَي
 .بدات، مةبةست لَيرة ئةو سزايةية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمــة بةر اســس كَيشــةيةكة قســةي زؤر دةوَيــت، زةرائيــب بَيــت، ئوجــور بَيــت، رســوم بَيــت، غــةرامات بَيــت،   

ني دةوَيت، بةاَلم ئَيمة ئيقـترياح دةكـةين، ئَيسـتا طةيشـتينة ئـةو نةتيجةيـة هـةر ئـةو فةسـَؤة          هةمووي قانو
هةمووي نةبَيت، ئيكتييتا بة ئةحكامي عيقابي دةكةين، لة قانوني عَيراقيي هةر ئةو فةسَؤة الضووة، تَييدا 

 .نيية، نازا  ئةطةر جةنابي وةزير موافيق بَيت، ئةوة ال دةبةين، سوثاا
 :ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

 .كاك بةَلَين فةرموو
 (:بةَلَين)بةر َيز محد عبداهلل حممود

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةر اسس ئةوةي كاك عومةر باسي كرد راستة، ضونكة تـؤ مةعمـةل، سـةيارة لـَي خـورين ئَيسـتا لـة ئـةوروثا         

يـةعين  ( سي، ئؤ، تـو )ت بؤ دَيت، نووسراوة خةَلك سةيارة لَي دةخور َي، سااَلنة دوو جار، يان جارَيك وةصؤَيك
فـر َي دةداتـن، ئـةوة خـؤ     ( سـي، ئـؤ، تـو   )تؤ نيسبةتَيك ثارة دةدةيتة حكومةت، لةبةر ئةوةي سةيارةكةي تـؤ  

غةرامـة نييــة، ئـةوة زةريبةيــة، لةبـةر ئــةوةي تكــا دةكـةم مةســةلةي زةريبـة شــتَيكي طرنطـة لــةو قانونــةي       
رماركَيت كـة موخالـةفاتي هةيـة، خـؤ هـيض جـةو ثـيس ناكـات، بـةاَلم          نَينَيت، مةعمةل و ثرؤذةكـان، سـوثة  

موخالةفاتي هةية، دةبَيت سااَلنة زةريبةي خؤي بدات، مانةوةي زةريبة لـةو قانونـة زؤر زةرورييـة، ئـةوةي     
جةنابيشت باست كرد، مةسةلةن دروست كردني كوورةيةكي كةرثوض، جيهازَيكي دادةنَيـت، ئةطـةر دوو سـاَل    

ئينيدعاسية حـةرارةي كـة دةيـداتن زيـاتر بَيـت، دةبَيـت جيهازةكـةي تـازة بكاتـةوة، لةبـةر ئـةوة            زياتر ئةو 
 .بةر اسس زةريبةكة نَينَيت باشرتة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

يةعين بةر اسس تَيكةاَلويةك هةية، تَي نةطةيشتنَيكيي هةية، لة خؤمةوة دةست ثَي بكةين، يةعين زةريبة 
ةنرَي ، مشولي هـةموو كةسـَيك دةكـاتن، هـةموو خـاوةن سـةيارةيةك ئـةو زةريبةيـة دةداتـن، ضـي           هةية داد

تةحديدي ئـةو زةريبةيـة دةكـاتن؟ نـةوعي سةيارةكةشـي، مؤديؤةكةشـي، بـةاَلم شـورتي مـرور سـةيارةيةكي           
ارةكة ضـاك  دةبينَيت دووكةَلي رةشي لَي دةضَي ، رايدةطرَي  ئةوة غةرامةيةكةي بةبَي ئةوةي بيـَيت سـةي  

بكات، مةمنوعة سةيارة بة دووكةَلي رةش بَيتة سةر جادة، خؤ رانةوةستَيت بَؤَيت بـؤ زةريبةكـة بـدة، لَيـرة     
غةرامةية، رايدةطرَي  غةرامةي موخالةفةي دةكاتن، كة دةبوايـة بيـَيت ثـَيي ئـةوةي بَيتـة سـةر جادةكـة        

غةرامةيةكي بةرامبةر دانراوة، هةمووي بة  مةكينةكةي دابطرَي  و ضاكي بكاتن، جةرميةكة موقابيل بةوة
قانون دةبَي ، لةبةر ئةوة ئَيمة هَيشتا ئةو نيزامة زةري  شامؤمان نييـة، ئَيـوة دةزانـن زةريبـة لـة واَلتـاني       
ثَيشكةوتوودا جيهازي زةريبة، زةمخرتين جيهازة، طةورةترين جيهازة، دةوَلةتي ثَيشكةوتوو، دةوَلةتي طةورة 
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يزامي زةريبةكة تةحديدي ثَيشكةوتووةكةي دةكات، ئةطةر نيزامي زةريبة ضةند ثَيشكةوتوو لة ئةوروثادا ن
بَيــت، دةَلــَين مةســةلةن ئــةمريكا طــةورةترين نيزامــي زةريبــة لــة ئــةمريكا هةيــة، بــة زةريبــة دةر وات، خــؤ  

ئَيمـة لَيـرة   حكومةت ثارةي نيية، موَلكي هيض شتَيكي نيية، زةريبـة كـؤ دةكاتـةوةو ئيـدارةي خـؤي دةكـات،       
ناكرَيـت باسـي واَلتَيكـي ثَيشـكةوتوو بكـةين و بـَيني لةسـةر خؤمـان هـيين بكـةين، ئَيمـة سـةرةتاين، هَيشــتا             
جةنابي وةزير داوا دةكات و قانوني بؤ دةرنةضووة، غةرامةكةي بؤ دةرنةضووة، زةريبةكةي بؤ دةرنةضووة، 

ثَي وتراوة، لةوَي سةرةتايةكي داناوة، بؤ ئـةوةي  لَيرة عقوبةيةك هاتووة لة ماددةي دواتردا مةوادي عيقابي 
سزا بدرَين بة قانون ئةوانةي موخالةفةي ئةنشيتةي دةكةن، بؤية من لَيرة فةقةرةي ئةطةر بَيتو هـةمووي  

بـةا ئةوةنـدة، تـةواو بر ايـةوة،     ( حتدد اعنشطة ابلوثية للايئية  في  نظيا     )شةتب بكرَيت، بكرَيتة هؤي كة 
، بــةاَلم (حتداييد اعنشييطة)اَلحيةتي بدرَيتــة وةزارةت بــةثَيي ئــةو بةشــةي داينــاوة  ئةنشــيتة مولةوةســة ســة

عقوبةكة لةوَي ضي ئيزافة دةكةن بيكةن، لة ماددةي تردا مةوادي عيقابيةكـة ضـي ئيزافـة دةكـةن بكرَيـت،      
 .ئةو غةرامةيةش دةكرَيت بيَيتة ئةوَي، تةعديل دةكةن، ضي دةكةن، بةَلَي كاك دارا

 :وةزيري ذينطة/ حممد امني بةر َيز دارا

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر زةريبةكة بطؤر ين، من ثَيمواية فةسَؤةكة هةر نةمَينَيت، لةبةر ئةوةي باسـي غةرامـةمان كـردووة لـة     
سندوق، دواتريي تةحديدي غةرامةكة دَيت و دةبَيتة قانون، لَيرة دياري دةكرَيت، يةعين ئةطةر زةريبةكة 

 .تةئيدي ئةوة دةكةم، كة ئةوة هةر نةمَينَيت، سوثااالبيَيت، من 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

باشة ئةوة ئيشكاملان نييـة، هـةردوو ليذنـة ئيقترياحـي شـةت  ئـةو فةسـَؤةيان كـردووة، جـةنابي وةزيـريي           
 .موافةقةي كردووة، بةا كاك رةشاد نوقتةي نيزامي هةية، فةرموو

 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
ئةو مةشاريعانة مولةوةسة موحةدةدة لة قانون، مةشاريعي مولةوةسة ئيجـازةي تايبـةتي هةيـة، موافةقـةي     

ئيجـازةي صـحيية، جيهـاتي صـحي سـااَلنة نـوَيي       / هةية، سااَلنة مةشاريا دوو نةوعـة ئيجـازةي هةيـة، يـةك    
، ئةو زةريبةية لَيرة بة ئرياد هاتووة لـة جيـاتي   ئيجازةي مولةوةسةية/ دةكةنةوة، رسومي وةردةطرَي ، دوو

ئةو ئيجازةية، نةك غةرامـة، ئـةوة عقوبـة نييـة، ئريادةكـة سـااَلنة ئيجـازةي دةردةكـات بـؤ ئـةو مةشـروعة،            
فورةق دةضَيت تةفتيي دةكات و شروتي نةقص بَيت ثَيي تةواو دةكـات، ئينجـا ئيجازةكـةي نـوَي دةكاتـةوة،      

 .ت، زؤر سوثاائةو رسومةي لَي وةردةطرَي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بؤ شةرحةكة سوثاست دةكـةين، موقتـةرةحي ليذنـةي هاوبـةش كـة جـةنابي وةزيـر ثشـتطريي دةكـات، ئـةو           
فةسَؤة هـةمووي هـةَلطريَي  لةمـةوادي عيقابيـدا ض ئيزافـةتان هـةبوو دةكرَيـت، دة ةمـة دةنطدانـةوة، كـَي           



 191 

دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سـوثاا، كـَي لةطةَلـدا نييـة دةسـس بـةرز        لةطةَل ئةوةية ئةو فةسَؤة ئيؤغا بكرَيت
بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، دةيذمَيرين، ضونكة ضةند ئةندامَيك هةبوون لةطةَل هيض اليـةك نـةبوون، بؤيـة مـن     
تةسةورم دةكرد دةسس بَؤند دةكات، دوايَي لة دةست بَؤند كردني دووةمـدا هةنـدَيك دةسـتيان بَؤنـد نـةكرد،      

تَيكيوو، كَي لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي هاوبةشة، جةنابي وةزير تةئيدي كرد، كة ئةو فةسَؤة هةمووي لَيم 
دةن ، زؤر سوثاا، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة نَينَيـت دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟         84البيَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ 

ي ثةيدا كردووة، طومـان لـة   دةن ، من لةطةَل يةكةمدا بووم شةتب كرا، ئةو ماددةية تؤزَيك حةساسيةت 84
بـة   84ذماردنةكة كرا، لة يةكةم جارو دووةم جاريي، شةرحَيكي تر دةكةمةوة، لةبةر ئـةوةي دةنطدانةكـة   

دةن  دةرضوو، كاك سةردار نةيزاني بوو  88هةبوو، طوتيان كاك كةمال حيساب نةكراوة، جاري يةكةم  84
فةسـَؤة فةسـَؤي زةرائيـب و ئوجـور، كـة زؤر موناقةشـةي        كامةي دةنطيدا، لةبةر ئةوة طومان ثةيدا بوو، ئـةو 

لةسةر كرا، كاك فرسةت طوتي لـة مـةوادي عيقـابي عـيالج كـراوة، هـةردوو ليذنـةو جـةنابي وةزيـر، دوايـَي           
ئةطةر لةكاتي قسة كردندا شةرحي دةكةين و دة ةينة دةنطدانةوة، طؤةيي لة مـن نةكـةن، ئـةو فةسـَؤة كـة      

ةي هاوبةش، ثاش ئةوةي كة زؤر موناقةشةمان كرد، ئيختيال  ثةيدا بوو لةسـةر  باتان كرد، هةردوو ليذن
زةريبةو غةرامـة، تَيطةيشـتنَيكي تـةواو نييـة، جـةنابي وةزيـر مةقصـةدي لـة فةقـةرةي يةكـةم ئةوةيـة كـة             
ئةنشيتةي مولةوةسةكة بة نيزام ديـاري بكـات، زؤر لـة ئةنـدامان وا تَيطةيشـتوون ئـةو زةريبةيـة بـة نيـزام          

اري بكاتن، لَيرةشدا لةن  بوو، دوايـَي حةتـةن بـؤ ئـةوة ئيقترياحـات هـات لـة دكتـؤر نـوري، لـة ليذنـة،            دي
حةتةن بؤ ئةوةي ليذنةي هاوبةش، ئةوة ئـةو فةسـَؤة هـةمووي شـةتب بكـرَي ، بـؤ ئـةوةي ئـةو ئيشـكالة          

دةخــوازن لــةوَي نــةمَينَيت لــة مــةوادي عيقــابي، ئةطــةر شــتَيك هةيــة، غةرامةيــةك دةخــوازن، زةريبةيــةك  
نةهاتبَيت ئيزافةي بكـةن، جـةنابي وةزيـريي تةئيـدي كـرد، هةنـدَيك بـرادةريي بـة ثَييـةوانةوة طوتيـان           
زةروريية نَينَيت، لةوانة دكتؤر كةمال و كـاك شـَيروان و كـاك عـةوني و ثةخشـان خـان و بـؤ ئـةوةي هـني          

زيرةوة ثشتطريي لَي كـراوة، ئـةو فةسـَؤة    بَيت، ئَيستا لةبةر ئةوةي موقتةرةحي ليذنةي هاوبةش لة اليةن وة
هةمووي ئيؤغا بكرَيت، ئةطةر ثَيويسـتيةك هـةبَي  و لَيـرة هـاتووة لـة مـةوادي عيقـابي ضارةسـةر بكرَيـت،          

دةن ، زؤر سوثاا، كَي  35دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَل ئةو فةسَؤة ئيؤغا بكرَيت دةسس بةرز بكاتةوة؟ 
دةن  زؤر سوثاا، زؤر كةا هةبوو دةسس بـةرز نـةكرد    84س بةرز بكاتةوة؟ لةطةَل ئةوةية نَينَيت دةس

ي موعارةزةكـة هـةروةكو خـؤي مايـةوة،     (84)بؤوة، ثاش ئةوةي كة تَيطةيشـت لـة شـةتبةكة تةئيـدي كـرد،      
 .كةواتة بةزؤرينةي دةن  ئةو فةسَؤة شةتب كرا، تكاية ماددةكةي تر
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 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
 بةشى نؤيةم كة دةبَيتة بةشي هةشتةم

 بةرثرسياريةتى ء قةرةبووكردنةوةى زيانةكان
 (:81)كة دةبَيتة ماددةي ( 33)ماددةى 

هةر كةسَيك ببَيتة هؤكار بة كردةوةى كةسيى خؤى، يان كةم تةرخةمى، يان بةهؤى كارى ئةو : يةكةم
رى، يان كؤنرت ؤَلى ئةو دابن، لة كةسان ء اليةنطرانى، يان كةسانةى لة ذَير سةرثةرشتى، يان ضاودَي

سةرثَييى ياساكان ء ثَير ةو و رَينماييةكان بكات و زيان بة ذينطة بطةيةنآ بةرثرسيار دةبآ ء دةبآ 
قةرةبووى بكاتةوة، زيانةكةش الببات، بارودؤخةكةش بطةر َينَيتةوة بؤ كاتى جارانى بةر لة كةوتنةوةى 

ى ئةو ماوةى لة اليةن وةزارةت دياري كراوةو، دواى ئاطادار كردنةوةى بؤ وةرطرتنى رَيو زيانةكة، بةثَي
شوَين ء رَيكارةكانى تواناى البردنى زيانةكةى هةيةو طةر انةوة بؤ سةر سةبةب كار بة هةموو ئةو 

ضاو طرتنى مةسرةفانةى بؤ ئةم مةبةستة لَيى كةوتووة، سةربارى خةرجييةكانى كارطَير ى لةطةَل لةبةر 
 :ئةم ثَيوانانةى خوارةوة

 .ثؤةى مةترسيدارى ئةو ماددة ثيسانةو جؤرةكانى -أ
 .كاريطةرى ثيسبوون لةسةر ذينطة لة ئَيستاء ئايندةدا -ب

بةرثرسياريةتى سةبةبكارى ئةو زيانانةى لة ئةجنامى سةرثَييي كردن لة ثيادة كردنى حوكمةكانى : دووةم
 .ا لةبةرضاو دةطريَى لةم ماددةيةد( يةكةم) بر طةى 

حوكمةكانى ياساى شارستانى عَيراقى سةبارةت بة رَيساكانى بة ثرسياريةتى ثيادة دةكرآ، لة هةر : سَييةم
 .شتَيك لةم ياسايةدا دةقى بؤ نةهاتبآ

رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى ء زيان لَي كةوتوان لة تاكةكان بؤيان هةية، داوا بةرز بكةنةوة : ضوارةم
 .بردنى زيان ء داواى قةرةبوو كردنةوةبؤ ال

هةر كاتآ خةرجيةكانى البردنى ثيسى وةرطريا بة سندوق دةسثَيردرآ، تاوةكو بؤ البردنى : ثَينجةم
 .ثيسيةكة بةكار دةهَيندرَيت، يان خةرج دةكرَيت

 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مة تَيبينيةكمان هةية زمانةواني لة بر طةي يةكةمدا هاتووة، دةستةواذةى سةبارةت بةم ماددةية تةنها ئَي
 .، كة لة دَيري شةشةمداية، سوثاا(سةبةبكار بةرثرسة لة)بطؤر درَيت بؤ ( طةر انةوة بؤ سةر سةبةبكار بة)

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بة عةرةبيةكةش هةية
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 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر

، لة يف الف ر  ا ًع( اتحال ابساب مجيع)بي (  العود   لى ابساب)وادال كلاة بةَلَي بة عةرةبيةكةش هةية، 
 .عةرةبيةكة دَيري ثَينجةمة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .شريين خان نوقتةي نيزاميت هةبوو
 :بةر َيز شريين عبدالرمحن دينؤ

 .مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو

ئةطةر مةجال هةبَي ، من ثرسيارَيكم هةية، حةقي سةرؤكي ثةرلةمان هةية، ئةطةر ضةند ئةندامي 
ثةرلةمان مومتةنا بن بؤ دةن  نةدان، جارَيكي تر تةئكيد بكاتن، الزمة ئةو ئةندامي ثةرلةمان دةن  

ةلةكا دةن  نةدا، بدات، ثرسيارَي من بةا ئةظةية، نزا  نيسبةتي تةصويَس وة لَي هات، يةعين ط
جةنابَيتة تةئكيد لة هةندَي كرد دةن  نةدا، وةسا ديار بوو ئيشا الزم دةن  بداتن، نزا  هةتا ضةندَي 

 .حةق هةية؟ يان نا؟ سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

شريين خان طوما ان لةوانة نةبوو كة دةنطيان نةدا، طوما ان لة ذمارةي دةنطدانةكة بوو، ئةوةي كة 
مومتةنيا بوو تَي نةطةيشت بوو لة سةبةبي موقتةرةحي ليذنةي هاوبةش و جةنابي وةزير، كة مةجبور 
بووين دووبارة ئيعادةي تةصويت بكةينةوة، شةرحةكة دووبارة بؤوة، هةندَي لة مومتةنعني قةناعةتةكةي 

كةا مومتةنيعة، طؤر ا دةسس لةطةَل موقتةرةحي ليذنةي هاوبةش كرد، طومان لةوةي نةبوو كة ضةند 
 .نةخَير باسي ئةوةي نةكراوة، فةرموو ثةخشان خان نوقتةي نيزامي هةية

 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .من ئةوةي لة خةياَلمدا بَيت، لة نيزامي داخيؤي ئيمتيناع نيية لة تةصويتدا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةاَلم نايـذمَيرين، ئةطـةر هـةبَيت و نـةبَي ، هـةموو ئينسـانَيك ئـازادة دةسـس بَؤنـد           ئيمتيناع نيية، حور ة، 
نةكاتن و ئيمتيناع بكاتن، بة هةر حاَل لة نيزامي داخيؤي مومتةنيا نييـة، بـةاَلم ئةنـدامي ثةرلـةمان بـؤي      

َييةم نيية لة هةية ئيمتيناع بكاتن، بةا دةنطةكة ناذمَيردرَيت، ضةند كةا مومتةنيعة، يةعين خةياري س
نيزامــدا، بــةا مانــاي ئــةوة نييــة كــة نييــة، حــةقت نييــة دةنــ  نــةدةيت، بــة دةليؤــي ئــةوةي لــة زؤربــةي  
قةوانينةكان سةرؤكايةتي دةستمان هةَلناطرين، كة دةبينني خيال  نييةو ئةكسةريةت و ئةقؤيةتةكة ديارة، 

ر بوو، ئةو ماددةية كة خوَيندرايةوة، ليذنةي ثَيويست ناكات بَؤَيني، ماناي ئةوة نيية، كة ئةكسةريةتةكة ديا
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ي كرديوتــة تةحــةمولي مةســئووليةت دةكــات، (طةر انــةوة)هاوبـةش تــةنيا يــةك كةليمــةي طؤر يــوة، ئـةويي   
 .قسةتان لةسةري هةية، كاك ئيحسان فةرموو

 :بةر َيز احسان عبداهلل قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
، بــةا ئــةوة فةقةرةيــةك تَيــدا هــاتووة، بــة تةســةوري مــن زؤر   بةحةقيقــةت مــن لةطــةَل ئــةو ماددةيةمــة 

لةوانةيــة لــة حاَلــةتَيك كــة (  ا يياد  احلييال اىل ماكيياب  ليييه قاييل حييد ث الضييرة )زةمحةتــة ئــةويي دةَلَيــت 
خةَلكَيك مرد بَي ، ئةوةندة ذينطة ثيس بووة، بة تؤزو بة دووكةَل و ئةوانة لة دةسـس ئينسـان دةرضـووة،    

بـة تةسـةوري مـن ئـةوة     ( بالتعواض  ااالة الضيرة )َلةتةكة بطةر َينَيتةوة، كة لة ثَيشي طوتية كة بتوانَيت حا
 .كافية، بؤ ئةوةي جيهةتةكة ئيحراج نةكةيت، شتَيك كة مومكني نةبَي ، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيمواية ئةو فةسَؤة، فةسَؤي نؤيةم دةبواية لة زميين بابي ضوارةم بهاتبواية لة ئةحكامي عيقـابي، بـةاَلم   

بنظاات اجملتاع ابدن   ابتضيرةار مير   )بة هةر حاَل يةك تَيبينيم هةية لةسةر فةقةرةي ضوار، كة دةَلَيت 
، نــازا  بــؤ دةعوايةكــةي ئيقتيصــار كــردووة بــة (اعفييراد اقاميية الييد وى عااليية الضييرة  ابطالايية بييالتعواض

اقامية اليد ا ي  ليى اجليرائم     )ئيزالةي زةرةرو موتالةبةي بـة تـةعويز، مـن ثَيموايـة ئـةوة البـدرَيت، بَؤَيـت        
 .، سوثاا(الواةد  يف ه ا ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حاتةم فةرموو
 :بةر َيز حامت حممد جان حسن

 .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 
 .من ثَيمواية خاَلي ضوارةم هاوشَيوةي ماددةي نؤزدةية كة هاتووة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ويتحمـل املسـبب   )بكرَيتـة  ( العودة)من ثشتطريي لة بؤضووني ليذنةي هاوبةش دةكةم سةبارةت بةوةي كةوا 

، سـةبارةت بـة   (اب كياب ذليك مم نياً   )، ئةوةي كةوا كاك ئيحسان ئاماذةي بؤ كرد، دةكرَيت بَؤَيني ......(مجيا 
حتييدد )هــةتا دَيــت بَؤــَيني ( وعتييرب مسييؤ لية ابسيياب  يير اعضييراة النامجيية )بر طــةي دوو، لــة جيــاتي ئــةوةي 
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لفيية وطاييي  اح ييا  ابيياد  ا ع مبوجييب اح ييا  ابسييؤ لية     مسييؤ لية ابسيياب  يير اعضييراة النامجيية  يير  ا   
، ضونكة ئةوة نةزةرةيةكي تةواو هةية سةبارةت بةوة، ئةطـةر ئـةوة جـَي بـةجَي بكـةين هـةموو       (الت صرياة

 .اليةك حةقي خؤي وةردةطرَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (.حتدد( )تعترب)لةجياتي 
 :نينوري مجيل تاَلةبا.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
حتدد مسؤ لية ابساب  ر اعضراة النامجة  ر  الفية وطايي  اح يا  ابياد  ا ع مبوجيب اح يا  ابسيؤ لية        )

 (.الت صرياة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نوري باسي كرد لةسةر مةسئولية تةقصريي ئيسارة بكةم، سوثاست دةكةمرةئيةكةي منيي كاك دكتؤر 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ظيان خان فةرموو
 :ثاشا خضربةر َيز ظيان امحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
رطةو بةاَلم هيض ئاماذةي نةكردووة بة كا( هةر كةسَيك)لَيرة لة ماددةي يةكةم من وا ثَيشنيار دةكةم دةَلَيت 

كؤمثانيايةكان، كة ئةوان موسةبةبي رةئيسني، ئَيستاكة وةكو كارطةي ضيمةنتؤ لة سؤَيماني، يـان كارطـةكاني   
 .تر، لَيرة هةر كةسَيك، يان كارطةو كؤمثانيا كة هؤكارن بة كردةوةي كةسي، ئةوة يةك

ةكة، من واي ثَيشنيار دةكـةم  لَيرة بارودؤخةكة بطةر َينَيتةوة بؤ كاتي جاراني بةر لةكةوتنةوةى زيان/ دووةم
لة جياتي ئةو بر طةية بَؤَيت ضاكي بكاتةوة باشرتة، لةجياتي بارودؤخةكةش بطةرَيتةوة بؤ كاتي جاراني بةر 

 .لةكةوتنةوةي زيانةكة
رَيكخراوةكـاني كؤمةَلطـةي مـةدةني زيـان لَيكـةوتووان لـة تاكـةكان بؤيـان         )لة ضـوارةم دةَلَيـت   / خاَلي سَييةم

تـان ثـارت هةيـة، وةكـو ثــارتي ذينطـة هةيـة، كـة رووبـةر ووي حكومـةت دةبَيتـةوة، دامودةزطــا           هةيـة، لـة والَ  
ثةيوةنديدارةكان دةبَيتة لة هةموو كةموكورتيةك، لَيرة وا ثَيشنيار دةكةم كةوا كؤمةَلطاي مةدةني و اليةنة 

 .ثةيوةنديدارةكانيي، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك كةريم
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 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من ثَيمواية مةسةلةي تةعويز لة بر طةي يةك كة هاتووة، ئةسَؤةن هةر تةعويزةكة هةر بؤ البردنـي زيانـة،   
، يةعين يـةك لـة هـةردووكيان،    (او)ةكة بكرَيتة (واو)، يةعين (بالتعواض ا  ااالة الضرة)من ثَيم باشة لَيرة 

 .تةعويز بكرَيتةوةو هةم ئيؤزام بكرَيت بةوةي كة ئيزالةتي زةرةرو ئةوةي تريي، ئةوة يةكناكرَيت 
تةئيـدي بؤضـوونةكةي دكتـؤر نـوري دةكـةم، سـةبارةت بـةوةي ئيشـارةت بدرَيتـة سـةر مةسـئووليةيي            / دوو

 .تةقصريي بةثَيي قانوني مةدةني، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةش و جةنابي وةزير لةسةر ئةو موالحةزانة رةئي بدةن، موالحةزةيةكي منـيي  داوا دةكةم لة ليذنةي هاو
ئةوة دةرطايةكي زؤر طةورة دةكاتـةوة،  ( بنظاات اجملتاع ابدن   ابتضرةار مر اعفراد)هةية لةسةر ضوارةم 

ــت        ــةكَيك دَي ــةلةن ي ــَي ، مةس ــت دةب ــةورة دروس ــكالَيكي ط ــات و ئيش ــكايةت بك ــت ش ــةردَيك دةتوانَي ــةر ف  ه
خانوويةك دروست دةكات لة تةنيشت مةعمةلَيك، دوايَي دةضَيت شكايةت دةكـاتن نةتيجـةي ئـةو مةعمةلـة     
نــةخؤش كــةوت دةبَيــت تــةعويز بــدات، بــةثَيي ئــةو ماددةيــة حــةقي هةيــة، ئــةفراد لــة مةجتةمــةعي زؤر   

اَلني ثَي بيَيت، ئايـا  ثَيشكةوتوو ئةو مةجالة هةية، بةاَلم زؤر دةقيقة ئةو مةوزوعة، رةنطة لة دةعواي وا سا
ئةو كةليمةية ئةفرادةكة بةجَي بهَيَؤني بؤ جيهاتي موختةصة؟ بؤ وةزارةت؟ بؤ مونـةزةماتي موجتةمـةعي   
مةدةني؟ ئةو دةرطاية بكرَيتةوة، زؤرة نة قودرةتي مةحاكم هةية بؤ موتابةعةي، نة جَي بةجَي كردنةكةي 

ريـي باشـة، ئـةو ثـةر ي روقـي و تةقـةدومي وةزارةتـة،        ئاسانة، ئةطةرنا حةز دةكةم جـَي بـةجَي بكرَيـت، زؤ   
مةسةلةن داناني مةعمةل وةزارةت تةحديدي دةكات و ئيجازةي دةداتَي، بةاَلم تؤ خؤت ضـووي خانوويـةكت   

 .دروست كرد لة تةنيشت مةعمةلَيك، كاك كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم خاَلة لة جَيي خؤي هاتووة، ئةطةر تؤ بتةوَيت خانوويةك بكةيت دةبَيـت ئيجـازةي سـةكةن وةربطريـت،     
ئيجازةي سةكةن ئةطةر شوَينَيكي صناعي بَيت، مةئجور بَيـت، ناتوانيـت بيكـةيت، لةبـةر ئـةوةي ئةمـة زؤر       

 .دروستةو لة جَيي خؤي هاتووة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لي سةرضــناريي هــةبوو، ثــاش ئــةوةي كــة مةعمــةليي دروســت بــوو، هــةزاران ئيجــازةي شــارةواني   مةعمــة
دةرضــوو بــؤ خــانوو، دوايــَي واي لَيهــات ئَيســتا مةعمةلــةكانيان داخســت، يــةعين مةقصــةد ئةوةيــة ئيجــازة    

 .شارةواني ئةساا نيية ئيعتيمادي لةسةر بكةين، فةرموو كاك دكتؤر
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 :بابانامحد حممد  فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمةي ليذنةي هاوبةش لةسةر رةئي خؤمانني، تةنها ئةو طؤر انة دةكـةين كـة باتـان كـرد، لـة عةرةبيةكـة       
طةر انةوة بؤ )، لة كورديةكةش .....(....اتحال ابساب مجيع)بطؤر َيت بؤ ( العود   لى ابساب)دَيري ثَينجةم 
 .، بر طةكاني تر وةكو خؤي نَينَيتةوة، سوثاا(بة سةبةبكار بةرثرسة )بطؤر َيت بؤ ( سةر سةبةبكار

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةي ئــةو ثرســيارةي كــاك ئيحســان دةَلَيــت، ئةطــةر مــرد بَيــت ضــؤن ئيعــادةي تــةعويز دةكرَيتــةوة؟ حــدود  
ي كرد، لة صياغةكة ضؤن مردي زيندوو دةكةيتةوة؟ كاك ئيحسان ثرسيارَيك( ا اد  الضرة)زةرةرةكة دةَلَيت 

، ( ااالة الضيرة  ا ياد  احليال اىل ميا كانيت  لييه قايل حيد ث الضيرة         )وةاَلمي ضية؟ لة ثرسيارةكةدا دةَلَيت 
 ا اد  احليال اىل  )ئةطةر زةرةرةكة نةتيجةكةي وةفاتي ليَي كةوتةوة، ضؤن ئيعادةي دةكةيت؟ ئةو كةليمةية 

 .ةيةك، بةَلَي جةنابي وةزير، قةت ناطةر َيتةوة، بة هيض شَيو(ما كانت  ليه
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من داواكارم وةكو خؤي نَينَيتةوة، تةنها ئةو تَيبينيةي ليذنةي هاوبةش لة جَيي خؤيةتي بطؤر درَيت، ئَيمة 
، ئةطـةر شـتَيك مـومكني نـةبَيت، ئـةوة      ( ا اد  احلال اىل ما كانت  ليه اذا كاب مم نياً )كة باا لةوة دةكةين 

هةر ثَيويست ناكات باسي بكـةين، بـةاَلم بـة طشـس ئةوانـةي ثـرؤذةي بيئـي جـَي بـةجَي دةكـةن، مةسـةلةن            
رَيطاوبانَيك تَيـك دةدةن، يـان لـة شـوَينَيكدا ثَيويسـت بـةوة دةكـات، ئةطـةر سـةد درةخـت برب َيـت، دوايـَي لـة              

َيت، يــةعين بــاا لــةوة دةكــةين، بؤيــة ثَيويســتة نَينَيتــةوة شــتَيك جَيطايــةوة ســةد درةخــس تــر دةر وَينــدر
 .مومكني بَيت، ئةوة مةعؤومةو هيض ياسايةك داواي لَي ناكات، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، كـة  ( اليز  بيالتعواض  )، ئـةويرت دةطرَيتـةوة، يـةعين    ( ااالية الضيرة  )دةزاني ضية، ئةو كةليمةي نووسراوة 
ةعين تةقريبةن وةكو ئيعادةي حالـة ئيزالـةي زةرةر دةكـات، تةعويزةكـةش دةكـاتن، لةبـةر       تةعويزي كرد ي

زةمحةتيشة، (  ا اد  احلال)ئةوةي جومؤةكةي تر شةتب بكةن، ئةو قسةي كاك ئيحسان هينةكةي نامَينَيت 
بيطةر َينيـةوة؟ بـةاَلم   دارَيكت بر يوة دةتوانيـت  (  ا اد  احلال حسب اعم اب اذا كاب مم نًا)يان دةبَيت بَؤَييت 

 .دةتوانيت تةعويزي بكةيت، كاك شَيروان
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وطاي  اح يا  ال يانوب ابيدن  العراقي  بشيأب قوا يد        )ماددةي سَي ئةو مةسـةلةيةي حةسـم كـردووة، دةَلَيـت     

حكامي قانوني مةدةني، هـةر نةصـَيك لَيـرة نةيـةت     ، قةواعيدي مةسئوولية بابَيكي فراوانة لة ئة(ابسؤ لية
 .هةمووي لة قانوني مةدةني هةية، سوثاا( ا  اذا كاب مم نًا)دةطةر َيتةوة سةر قانوني مةدةني 
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، تؤ ئةو نةصةي داخيل بكةيت، داخيل نةكةيت (يف كل ما مل ارد فيه نص به ا ال انوب)لة سَييةمدا دةَلَيت 
ةكـة شـةتب   ( ا ياد  احليال  )اشرتة، لةوَي هاتووة، لةبةر ئةوة ئةو جومؤةية بؤ تةسـاهولةكةي كـاك ئيحسـان    ب

 .بكرَيت جَيي خؤيةتي، فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيستا ثرؤذةيـةكمان هةيـة   كة باسي ئيعادةي حال دةكةين، باا لةو شتانة دةكةين كة مومكينة، بؤ  وونة ئ
، ئةم هَيَؤـي ئةنتةرنَيتـة هـةموو رَيطاوبانـةكان هةَلدةكـةنَيت،      (فايبةر طالا)هَيناني هَيَؤَيكي ئةنتةرنَيت بة 

بؤية ثَيويست بةوةية بَيجطة لة زةرةر بدات و تـةعويز بـدات، حاَلةكةتـةش بطاتـةوة جَيطـاي خـؤي، يـةعين        
ةي ثرؤذةكة جَي بةجَيي دةكات مةسئوولة لةوةي، ئةطةر ئيمكان بوو ئَيمة هةندَيك حاَلةمتان هةية، كة ئةو

ــة       ــرتة، ئةم ــت باش ــةر نَينَي ــؤي، ئةط ــة طةر انــةوةي وةك خ ــئوولة ل ــت، مةس ــَي بكرَي ــؤي ل ــة وةك خ حاَلةتةك
دةسةاَلتَيك دةدات بة وةزارةتي بيئة فةرزي بكات لةسةر ئةو دةزطايانةي دةبنة هؤي ثيس بوون و تَيكـداني  

ان شوَينةوارَيك، ئةطةر لة ئيمكان بوو جـارَيكي تـر بيطةر َيننـةوة شـوَيين خـؤي، ئةطـةر ئيمكـانيي        ذينطة، ي
نةبوو، بةا نَينَيت بؤ ئَيمة باشرتة، هةندَيك حاَلـةت هةيـة دةتوانَيـت بيطةر َينيـةوة، بـةا ياسـا لةسـةري        

 .ثَيويست ناكات، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئـةو شـتانةي   ( وطاي  اح يا  ال يانوب ابيدن     )طـوتي راسـتة، مـادام فةقةرةيـةكت دانـاوة      ئةوةي كاك شَيروان 
هةموو تَيداية، ئةطةر موافةقةت بكةن ئةو جومؤةيةش شـةتب بـَي ، بـؤ ئـةوةي ئيشـكال دروسـت نـةبَي ،        

، ئةطـةر  ، كاك خةليل بريَيكي لَي بكةنةوة، كـةييتي خؤشـتانة  ( ا اد  احلال)بةر اسس ئيشكال دروست دةبَي  
ئيســرار دةكــةن دة ةمــة دةنطدانــةوة، التــان وايــة نَينــَي ، كةواتــة دةَلــَين وةكــو خــؤي نَينَيتــةوة، تــةنيا   

وعترب مسؤ لية ابساب  ر اعضراة النامجية  ير  الفية وطايي      )موالحةزةكةي كاك دكتؤر نوري لة دووةم 
 ي، فةرموو، ضي بوو كاك دكتؤر نور(اح ا  اباد  ا ع مبوجب ه ه اباد 

 :نوري مجيل تاَلةباني.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
حتدد مسؤ لية ابساب  ر اعضراة النامجة  ر  الفية وطايي  اح يا  ابياد  ا ع مبوجيب اح يا  ابسيؤ لية        )

قي   وطاي  اح يا  ال يانوب ابيدن  العرا    )، بؤ روون كردنةوة سةبارةت بـة بر طـةي سـَييةم، دةَلَيـت     (الت صرياة
، ئَيمة لة بر طةي يةكةم روو ان كردةوة، كة نةصَيك هةيـة  (بشأب قوا د ابسؤ لية يف كل مامل ارد فيه نص

دةَلَيت هةتا لةو حاَلةتانةش ئةطةر نة، نـةبوو، ئـةو كاتـةش هـةر دةطةر َيينـةوة بـؤ قـانوني مةسـئووليةي         
 .تةقصريي، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ة موالحةزةت هةية، فةرمووكاك عةوني لةسةر ئةو
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل رَيزم بؤ مامؤستامان دكتؤر نوري تاَلةباني، بةاَلم لةطةَلي دانيمة، ضونكة ئةطةر لَيرة موالحةزةي 

ايي  اح يا  الانيد ا ع مير     وعترب مسؤ لية ابساب  ر اعضراة النامجة  ير  الفية وط  )بكةين دووةم دةَلَيت 
، واتـا مةسـئووليةكي موفتةرةزةيـة، يـةعين ئـةو كةسـةي كـة ئيـديعا دةكـات، حكومـةت           (ه ه اباد  مفرتضة

دةَلَيت مةسئووليةت كراوةو موخالةفة كراوة، بيئة ثيس بووة، ئةوة مةسئووليةكي موفتةرةزةية هةية، ئةو 
ت ئيسثات بكات، كة وا نيية، واتا دةبَيت ئـةو ماددةيـة   كةسةي كة ئيديعاي عةكسي ئةو حاَلةتة دةكات، دةبَي

 .كة جةنابي دكتؤر نوري ئيشارةتي ثَيدا، زؤر سوثاا........( حتدد)بةو شَيوةية نَينَيتةوة، نةك 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

البينـة  )نازا  ئةنداماني ليذنةي قانوني بةتايبـةتي، يـةعين ئـةو فةقةرةيـة زةرورييـة، بةديهيةتـة يـةعين        
ــدعي  ــى امل ــى  )، (عؤ ــن ادع ــى م ــيمني عؤ ــةعي    (وال ــةزةماتي موجتةم ــت، مون ــةتيي بَي ــات حكوم ــدي ناك ، قةي

مةدةنيي بَيت، ئةوة بةديهيةتة هةر باا كردني ئةو زةرةرة هةتا ئيسـثاتي نـةكاتن موفتـةرةزة، بـةا بـة      
  تــةغريم بكــات، يــان تــةنيا ئيشــارةتي ثــَي دةكــةن تــؤ زةرةرت كــردووة، ئةطــةر ئيســثاتي نــةكاتن، نــاتوانيَ 

عقوبةي بداتَي، يان زةريبةي لةسةر هني بكات، يان دايبخات، دةبَيت ئيسثاتي بكـاتن و ئـةوجا هـيين بكـات،     
 .بةَلَي كاك دارا

 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةنيشـت مةعمةلَيكـةوة دروسـت كـرد،     بؤ تةئيدي قسةكةي جةنابت، كة وتت ئةطةر يةكَيك خانوويةكي لـة ت 
لةبةر ئةوة لة كوردسـتاندا ثـَي دةضـَيت زؤر حـااَلتي وا دةبَيـت، هـةر كةسـَيك لـة شـوَيين خؤيـةوة بيـةوَيت            
دةعوايةك قةيد بكات، بؤ ئةوةي بةهؤي ذينطةوة تووشي رةبؤ بووةو تووشي نةخؤشـي تـر بـووة، بؤيـة زؤر     

كة زؤر باَلوة، هةموو كةا دةتوانَيـت خـةَلك تاوانبـار بكـات، كـة      تةئكيدمان لَي كردةوة، لةبةر ئةوة حاَلةتة
بةهؤي ذينطةوة تووشي نةخؤشي بـووة، بؤيـة بـة ثَيويسـتمان زانـي بـة جيـا تةئكيـدي لةسـةر بنووسـرَيت،           

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

عـوا بكـاتن لةسـةر    من مةقصةدم لةوة داية، يةعين بةديهيةتة، يةعين هـةر كةسـَيك دةتوانَيـت ئيقامـةي دة    
( مبيا فييه  )هةر مةوزوعَيك، نةك بـةا ئـةو مةوزوعـة، هـةر هاوواَلتيـةك دةتوانَيـت ئيقامـةي دةعـوا بكـات          

ئةوةي كة ئَيمة باسي دةكةين، بَؤَي من زةرةرم كردووة، ذينطة هني دةكاتن، صحتماني تَيكداوة، بةاَلم دةبَيت 
 .ئيسثاتي بكات، بةَلَي كاك خةليل
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 :راهيم حممدبةر َيز خؤيل اب

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

راستة ئةمة بةديهيةو نةبَي ، ئةوة هةر هةية، ئةو حوكمة هةر هةية، ئـةو حةقـة هـةر هةيـة، بـةاَلم ئـةم       
قانونة زؤر طرنطةو تةوعيةش دةيةوَيت، ئَيمة بؤ بابي تةوعيةكة زياتر هاوواَلتي، خةَلك مايف خؤي بزانَيت 

 .و، بؤ مةر  باشرت دةكات، سوثاابةوة، وابزا  ببَيت باشرتة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي فيعؤةن ئةو فةقةرة دووة هةر زيادة، بؤضـي؟ لةبـةر ئـةوةي لةسـةرةوة بـاا لـة مةسـئووليةي خـةَلك         

ئةعمالي تابا و لةطةَل مةسـئووليةي تةقصـريي، مةسـئووليةي    كراوة ئيهمال و تةقصري، ئةمة دةضَيتة بابي 
تةقصــريي ضــي تةحديــد دةكــات؟ ئــةو تــةعويزو، ئــةو زةرةرانــةي كــة دةيــدات بــة نةتيجةيــةكي عيالقــةي   
سةبةبي دةبَيت لةنَيوان فيعل و نةتيجةي فيعـل، يـةعين لـةنَيوان خةتـةل و لـةنَيوان ئـةو نةتيجةيـةي كـة         

مر ه ه )ددةكة لة فةقةرة يةكدا زؤر بة وازحيي باسي لةسةر كراوة، من ثَيمواية دَيتة دي، لةبةر ئةوة لة ما
زؤر زيادة، ئةو فةقةرةيةي ثَيويست نييـة، ضـونكة عيالقـةي سـةبةبي لـة بـةيين خةتـةل و        ( اباد  ابفرتضة

نةتيجة تةحديدي مةسئووليةي تةقصريي دةكـات، كـة تةحديـدي مةسـئووليةي تةقصـريي كـرا، تةحديـدي        
قوا د ابسؤ لية )ةتي تةعويزو زةرةرةكان دةكات، ئيزافة بؤ ئةوةي لة فةقةرة سَي كة باا لةوة كراوة نيسب

، مــن تةئيــدي رةئيةكــةي مامؤســتا نــوري دةكــةم لةســةر بــابي مةســئووليةي تةقصــريي    (يف ال ييانوب ابييدن 
 .سوثاالةقانوني مةدةني ئةوةي تيا تةحديد كراوة، ثَيويست بة هيض شةرحَيكي تر ناكات، 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك فرسةت فةرموو
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةر اسس ئةو مةوزوعة، مةوزوعي ئيؤتيزامـات و قـانوني مـةدةني برادةرانـي حقـوقي دةزانـن، زةمحـةترين        

ةفسيل باسي ئـةو شـتانةي كـردووة،    مةوزوع بوو لة كولياتي حقوق، بة رةئي من مادام قانوني مةدةني بة ت
با ئَيمة لة خؤمان تَيك نةدةين و لة قانوني مةدةنيي تَيك نـةدةين، لـة مـةحاكميي تَيـك نـةدةين، ئةطـةر       
بَيتــو فةقــةرةي ضــوار بــزانن، ئةطــةر رةئــي بــةر َيزان ئةنــداماني ثةرلــةمان لةطــةَل بَيــت، كــؤ مونــةزةماتي     

زةرةر بكات، ئةوة لـة قـانوني مةدةنيـدا نييـة، ئةطـةر ئـةوة        موجتةمةعي مةدةني ئةو مافةي هةبَيت داواي
نَينَيت، فةقةرةي ثَينج كو هةندةك نةفةقاتي ئيزالـةي تةلـةوةا و صـندوقةكة بطةر َيتـةوة، ئـةوةش تَيـدا       
ــة         ــكؤَيكي وردو ب ــة ش ــيل و ب ــة تةفس ــةدةني ب ــانوني م ــة ق ــة ل ــةَل ئةوةم ــن لةط ــريي م ــاني ت ــة، ماددةك نيي
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سةوابقي حماكم بة هةزاران قةراراتي حماكم كؤن بووينة، با ئَيمة ئةو سـةوابقانة   صياغةيةكي باش هاتووة،
تَيك نـةدةين، عورفـةك و ئريسـَيكي قانونييـة بـؤ ئَيمـة، لةبـةر ئـةوة منـيي ئيقترياحـي ئـةوة دةكـةم، ئـةو              

ن لةسـةر  ماددةية لةغو بكرَيتةوة، عةدا ئيستيسنائي ماددةي ضوارو ثَينج، ئةطةر رةئـي ئةنـداماني ثةرلـةما   
 .بَيت كو نَينَيت، ئةوة مةوزوعةكة عايدي ئةوانةو، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دارا فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، كـة سـةد   خؤي بيئة بوارَيكة هةمووي سي، ضل ساَلة هـاتووة، ئةطـةر دةتانـةوَيت قـانوني مـةدةني عَيراقـي      
ساَلة دانراوةو ئيشي لةسةر كراوة، هةر بوارَيكي تازة هاتة هةرَيمةوة، نة طـؤر اني لةسـةر بكرَيـت، نـة ياسـاي      
بؤ دابنَيني، نـة قسـةي لةسـةر بكرَيـت، ئةمـة بـاا لـة بيئـة دةكرَيـت، كـة بـوارَيكي طرنطـة، ئَيسـتا كَيشـةي               

ر بـووني كـاربؤن و دايؤكسـني و كَيشـةي ذينطـةيي،      تةغريي مةناخ لة دنيا زيادي كردووةو، ئَيستا رَيـذةي زؤ 
ــةوةيان         ــدا ئ ــة جيهان ــة ل ــاكاني ذينط ــةموو ياس ــتا ه ــة، ئَيس ــا هةي ــةموو دني ــة ه ــة ل ــةورةن، ك ــةي زؤر ط كَيش
سةَلماندووة، ئَيمة دوا واَلتني كة ئةم فةقةرةية دادةنَيني، بؤية زؤر ثَيويسـتة وةزارةتـي ذينطـة لةسـةر ئـةم      

ــةزراوةو طــرن   ــة دام ــةم         بنةماي ــووني ئ ــةو ب ــي ئ ــة كردن ــةوة، ئيزاف ــةالي ئَيم ــايةية ب ــةم ياس ــاَلي ئ طرتين خ
مةسئووليةتةية لةسةر ئةو كةسانةي كـة دةبنـة هـؤي تَيكـداني ذيـاني خـةَلك، ثَيمانوايـة ئةطـةر بَيتـو ئـةو           

ة كةسانةي بةهؤي تَيكيووني ذينطةوة زةرةرو زيانيان لَي دةكةوَيت، بؤيان نةبَيت دةعوا قةيـد بكـةن، كـة لـ    
قانوني مةدةني ئةم تةفسيؤةي بةندي يةكةم نيية، ماددةي يةكةم ئةوةلةن، ئةطةر ئةمـة نةنووسـني، ئَيمـة    
ثَيمانواية هيض شتَيكمان نـةكردووة، تةلةوةسـي بيئـي هةرضـي بكـات، نـاتوانني هـيض سـزايةك لةسـةر هـيض           

يان كـردو ئةطـةر نــةمَينَيت   كةسـَيك دابنـَيني، بؤيـة زؤر زؤر طرنطـة نَينَيتــةوة، بـةا ئـةو خاَلـةي كــة باسـ        
 .موشكيؤة نيية، ضونكة ئةوة خؤي تةبيعي واية، واتا دووةم ئةطةر نةمَينَيت موشكيؤة نيية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك فرسةت تةوزحيي تري هةية
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

د، هيض عيالقـةي بـة مـةوزوعي ذينطـة نييـةو تةئسـريي ناكـات، ئـةوة         ئةو بابةتةي جةنابي وةزير باسي كر
مةوزوعي تةعويزو مةسئووليةتة، كَي تةحةمولي زةرةر دةكات؟ كـَي تةحـةمولي مةسـئووليةت دةكـات؟ بـة      
نةتيجة تةقديري زةرةر وةزارةتـي ذينطـة تةقـدير ناكـات، مةحكةمـة تةقـديري دةكـات، ئـةو مةوزوعـة بـة           

ة صيغةتةكة باشرتةو لة قانوني مةدةني هاتووة، ئيؤغاي ئةو ماددةية تةئسـريي لـة   تةفسيل وةك ئةو ماددةي
ذينطة ناكات، ضونكة ئةوة ئينعيكاسة بؤ قانوني مةدةني، بةاَلم لة قانوني مةدةني صياغةكة باشرت هاتووةو 
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 لـةوَي؟  تةحديدي مةسئووليةت روونرتة، جيهةتي دةعوا ديار كراوة لةوَي، تةقديري تـةعويز ضـؤن دةبـَي    
 .ديار كراوة، هيض تةئسري لة ئيي و كاري نة وةزارةت دةكات، نة ئةجنومةني ذينطة دةكات، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة رؤذان فةرموو
 :رؤذان عبدالقادر دزةيي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ا تةحديدي مةسئووليةت كراوة يان نا؟ كَيشةكة لَيرة كَيشةكة لَيرة لةوةي نيية كة لة قانوني شارستاني، ئاي

مةســئووليةي موفتــةرةزة، ئةطــةر موفتةرةزةكــة نَينَيــت، ئــةوة ئــةو دةقــة زؤر زةرورييــةو ثَيويســتة لَيــرة  
هةبَيت، ضونكة لة قانون مةدةني مةسئووليةت دائيمةن موفتةرةز نييـة، يـةك  وونـة بـؤ بـةر َيزتان روون      

زةرةر موفتةرةز لة ياسايةك هةبَيت، ماناي ئةوةية ئةو ياساية دةَلَيت زةرةر هةية،  دةكةمةوة، ئةطةر وشةي
زيان هةية، ئينجا لة واقيا هةبَيت، يان نةبَيت، ئةوة تةئسريي لةسةر مةوزوعي ئيسـثات دةكـات، بؤيـة ئـةو     

وليةت دائيمـةن  دةقة لَيرة ئةطةر مةسئووليةتي موفتةرةز بَيت، دةبَيت هةبَيت، لة قـانوني مـةدةني مةسـئو   
 .موفتةرةز نيية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
كة داواي ( بنظاات اجملتاع ابدن )من ثَيمواية لةطةَل نيوةي قسةكاني كاك فرسةت دام، بةاَلم فةقةرة ضوار 

ئةو زةرةرانةي كة تةلةوةسي بيئة دةكةوَيت لة هةر كةسَيكدا ضـؤن دةتوانَيـت بـة ض    تةعويز بكات لة جَيي 
صــيغةيةك، بــة ض ســييتةتَيك موجتةمــةعي مــةدةني داواي ئــةو تــةعويزة بكــات، بــؤ؟ ضــونكة شــةرتَيك لــة   
شةرتةكاني دةعوا مةسـَؤةحةي مومكينـةي موحةقيقـةي حـاَلي هةيـة، مةسـَؤةحةتي مةجتةمـةعي مـةدةني         

ةعوا دةبَيت زات مةسَؤةحة شةكوا ئيقامة بكات، يةعين موتةزةرير، يةعين ئةو كةسةي كـة لـة   ضية لةوة؟ د
نةتيجةي عيالقةي سةبةبي لـة بـةيين خةتـةل و نةتيجـة زةرةرَيكـي لـَي دةكـةوَيت، ئـةو بـؤي هةيـة داواي           

 .تةعويز بكات، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ امني بةر َيز دارا حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لة بةندي يةكةم كة باتان كردووة، باا لةو هؤكارانة دةكـةين كـة دةبنـة هـؤي تَيكـداني ذينطـة، بـؤ        
، ئةمـةش بـوارَيكي نوَييـة، ئَيمـة     (اليت حتدث ضيرةا للايئية  )ئةوةي وازيح بَيت لة المان، ئةمانةي طوتومانة 
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دةواجنَيكمان هةية، بةثَيي ئةنزميةو تةعؤيماتي ئَيمـة زةرةري بـؤ بيئـة هةيـة، هـةموو       كارطةيةكمان هةية،
ئةو خةَلكانةي لة دةورو بةري دةذين، ئَيمة داوا دةكةين ئةم زةرةرة ضؤن تةقدير دةكرَيـت؟ ئـةم عقوبةيـة    

ئووليةتة عقوبـة  كَي دةيدات؟ ئةمانةمان طوتووة بةثَيي قانوني مةدةني عَيراقي، بةثَيي ئـةو قـانون و مةسـ   
دةدرَيت، ئَيمة ديارميان نةكردووة، نةمان وتووة ئَيمة مةحكةمةي دةكةين و ئَيمة سزاي دةدةيـن، سـةبارةت   
بة موجتةمةعي مـةدةني ئـةوان داواي ثـارة ناكـةن، ئـةوان بؤيـان هةيـة دةعـوا قةيـد بكـةن، لةبـةر ئـةوةي             

لةو واَلتـة ئـةحزاب و ثـارتي ذينطـةييمان نييـة،      ئةوانة مور اقةبةي وةزعي بيئي دةكةن، لةبةر ئةوةي ئَيمة 
تةنها بؤ ئيشراكي موجتةمةعي مةدةني بؤيان هةية ئيقامةي دةعوا بكةن، نةك خؤيان تةعويز بـدرَيت بـة   
ئةوان، ئةو تةعويزة بؤ ئةوان نييـة، ئَيمـة طوتوومانـة ئيقامـةي دةعـوا بكـةن، داواي تـةعويز بكـةن ئةطـةر          

ــا، ئــ   ــان ن ــؤ خؤي ــؤ    زةرةر هــةبوو، ب ــؤ حكومةتــة، ب ــوة، ئــةوة ب ــَيتة كوَي ــةعويزةكان دةض ــراوة ت ــاري ك ةوة دي
 .مةجتةمةعي مةدةني نيية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك عومةر
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ا بـة مونـةزةماتي مةجتةمـةعي    جةنابي وةزير حةقي ئةو تةعويزةي كة ئَيستا باسـي لةسـةر دةكرَيـت، دةد   

مةدةني، ئَيمة ئَيستا تؤزَيك لةوةو ثَيي باسـم لةسـةر كـرد، هـةموو دةعوايـةك دةبَيـت مةسـَؤةحةتَيكي تيـا         
هةبَيت، ئةو حةقة بؤ نادات بة وةزارةتي ذينطة خؤي بتوانَيت داوا بكات، خؤي تةمسيؤي بةرذةوةنـدي عـام   

 .دةكات، نةفعي عام دةكات، سوثاا
 :ةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز س

 .فةرموو ثةخشان خان
 :بةر َيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةر اسس من ئةوةي كة مةجتةمةعي مةدةني لَيرة خستؤتة بـةر بـةردةم بةرثرسـياريةتي بـة سـابيقةيةكي      

ئووليةتي ئـةواي  زؤر ئيجابي دةزا ، خؤزطة موجتةمـةعي مـةدةني لـة زؤر ياسـايةكاني ديكـةش ئـةوا مةسـ       
 .خبرَيتة سةر، لةبةر ئةوة من ثَيمواية شتَيكي زؤر ئيجابيةو ماني ثَيويستة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو كاك كةريم
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 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
زةروريية بر طـةي يةكـةم نَينَيـت،     بةر اسس من ثَيمواية لة هةموو موناقةشةكان طةيشتينة قةناعةتَيك، كة

تؤزَيك ئيستيحالةي تَيداية، ئةوة نةمَينَي ، هـةروةها ضـوارةم،   ( اعادة احلال)بةاَلم لةطةَل ئةو طؤر انكاريةي 
من لةطةَل بؤضـوونةكةي كـاك عومـةر دام، بةر اسـس لَيـرةدا دةعـوا دةبَيـت مةسـَؤةحةتي تَيـدا بَيـت، ئةطـةر            

، بؤي نيية ئيقامةي دةعواي زةرةر بكاتن، من ثَيمواية ئةو طؤر انكاريانةي تَيـدا  تةحقوقي مةسَؤةحة نةكاتن
 .بكرَيت، زؤر ئاسايية وةكو خؤي نَينَيتةوة ماددةكةو، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك خةليل فةرموو
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

سـةيري ئـةو مةوزوعـةمان كـرد، لةطـةَل ليذنـةي تةندروسـس موشـتةرةك، ئةمـة          ئَيمة لـة ليذنـةي قـانوني    
مةســةلةيةكي تةخةصوصــيية، خوبــةر ايان دانــاوة موقارةنــة لةطــةَل زؤر قــةوانيين تــر كــردووة، لةناحيــةي  
قانوني موجةرةد سةيرمان نةكردووة، سـةيري شـتَيكمان كـردووة، هـةر شـتَيك بَيـت خزمـةتي ئـةم قانونـة          

و تةحسيين بيئة بكات و دووبارةش بَيت، ئَيمة لَيرة دةستكاري نةكةين مادام مةخالةفةيـةكي  بكات، حيماية
سةرحيي قانونَيكي تر نةبَيت، لةر استيدا ئَيمة لَيرة هيض ئيشكالَيك نابينني لةو مةوزوعة، يةعين نازا  بـؤ  

ــةبيَ       ــريي ه ــنياري ت ــةر ثَيش ــدان، ئةط ــة دةنط ــنم خبرَيت ــا وا دةبي ــات، ئينج ــة   واي لَيه ــةويي خبرَيت ــا ئ ت، ب
 .دةنطدانةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن لةطــةَل رةئيةكــةي كــاك عومــةرو كــاك كــةريم نيمــة، تةبعــةن دةعــاوي لــة مــةحاكم عادةتــةن بــؤ ئــةو    

جةهة هةية، يان نا، يةعين دوو تةرة  كة دةعوا دةهَيـنن، دةبَيـت خصـومة    مةسةلةية دةَلَيت خصومة موة
لــة بــةينيان هــةبَيت، لَيــرة ئةطــةر هــةر كةســَيك بَيــت، هــةتا ئةطــةر موتــةزةريريي نــةبَيت، مونــةزةماتي     
موجتةمةعي مةدةني  خصومة هةية، لةبةر ئةوةي مةسةلةي ذينطة مةسةلةيةكي طشتيية، يةعين لة بازار  

ارةيةك غاز لةوة ذينطة ثيس بكات، لةوانةية لةو ثةر ي شارةكةي تر يةكَيكي تر موتةئةسري بَيت ئةطةر سةي
ثَيي، بؤية خصومةكة هةيةو دةبَيت هةبَيت، لة زؤربةي قةوانينـةكاني ديكـةي ذينطـة تةماشـامان كـردووة،      

ة حةقَيكي عامة، بـةاَلم  حةقي ئيقامةي دةعواي هةية، ضونك( لكل االفراد)بةر اسس نةك موتةزةرير دةَلَيت 
، يـةعين  (عاالية الضيرة  ابطالاية بيالتعواض    )لَيرةدا تةنها لةطةَل ئةوة نيمـة بَيـت تـةقؤيص بكـرَي ، بَؤَيـت      
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ئةوانة ئةسَؤةن ئةو مونةزةمةية حةقي تةعويزةكةي نةبَي ، راستةوخؤ بـة ئـةو نـةبَي ، بـةاَلم بطوترَيـت      
 .، سوثااحةقي ئيقامةي دةعواي هةبَي  بة تةنهاو

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بنظاييات اجملتاييع ابييدن  )ئــةو موالحــةزةي كــاك ســةردار مــن ثَيشــرت بــة كــاك فرســةمت طــوت، ضــوارةمةكة    

ابطالاية  )ئـةو  (  ابتضرةار مير اعفيراد اقامية اليد وى عاالية الضيرة  في  اح يا  الانيد ا ع مير هي ه ابياد             
باشـة ئـةوةي   ( اقامة الدعوى وفق البند اوال)ي زةرةرةكةش نةمَينَيت ةكة لةوَي نةمَينَيت، ئيزالة(بالتعواض

ــةن   ــاك بك ــاددةي   (اقاميية الييد وى  فيي  اح ييا  الانييد ا ع ميير هيي ه ابيياد     )ض ــةوة، م ــؤَل دةكات ــة ك ــةوان ل ، ئ
موفتةرةزةكةش وةكو باا كرا، بةر اسس من خؤم زؤر لةالم هني نيية، ثَيمواية بةديهيية ئةوة، بةاَلم مـادام  

ر هني دةكةن، يةعين يةك شـت هةيـة دة ةمـة دةنطدانـةوة، بـةا ئةوةندةيـة داوا لـة ليذنـةي قـانوني          هة
دةكةم تةعاروزي هةية، دووبارة موشكيؤة نيية، ئيعادةي ئةحكامَيك ئةطةر لة قانوني مةدةنيي هاتبَيت، لة 

لَيرةدا هـاتووة، ض زةرةرَيكـي   قانوني عقوباتيشدا هاتبَيت، بة شةرتَيك تةعاروز نةكات لةطةَل ئةو ماددةيةي 
نيية، ئةطةر تةعاروزي هةية ثَيمان بَؤَين، ئةطةر تةعاروزيي نيية موشكيؤة نيية، ئةطـةر تـةعاروز نييـة ض    
زةرةرَيكي نيية، ئَيمـة زؤر جـار وا بـووة ماددةيـةك لـة قـانوني جـةزائي هةيـة، هـاتووة لَيـرة تةئكيديشـمان            

 .كردووة، كاك دكتؤر نوري فةرموو
 :نوري مجيل تاَلةباني.ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
سةبارةت بة بر طةي دوو تةعاروز نييـة، بـةاَلم مةسـئووليةتةكة دةخاتـة سـةر اليـةنَيك، بـةبَي ئـةوةي كـةوا          
اليةني دووةم هيض بةَلطةيةك ثَيشكةش بكات، بؤية مـن ثَيشـنيازي ئـةوةم كـرد، كـة بطةر َيينـةوة ئـةحكامي        

ي، ئةو كاتة ثَيويستة ئةو جيهةتـةي كـةوا ئيـديعاي دةكـات و زةرةري ثـَي طةيشـتووة،       مةسئووليةي تةقصري
دةبَيت بة بةَلطة ئيسثاتي بكات، بةاَلم لةو حاَلةتة ئةطةر بةو جؤرة نَينَيتةوة موفتـةرةزة بَيـت، ئـةوة ئـةو     

 .جيهةتة ئييتتريازي دةكرَيت، كةوا ئةو زةرةرةي كردووةو بةرثرسيارة لةوة، سوثاا
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

 .كاك عومةر فةرموو
 :بةر َيز عمر عبدالرمحن عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةنيسبةت حةقَيك بدةيت بة مونةزةماتي موجتةمةعي مةدةني بةا، بة تـةنيا حـةقي ئيقامـةي دةعـواي     
، شـروتي ئـةترايف   هةبَيت لةسةر ض ئةساسَيك، ضونكة قانوني مور افةعاتي عَيراقـي شـروتي ئيقامـةي دةعـوا    

دةعواي تةحديد كردووة، بة ض سييتةتَيك دةتوانَيت ئيقامةي دةعوا بكات؟ ئةمة لة اليةك، لة اليـةكي ديكـة   
 .موجتةمةعاتي مونةزةماتي مةدةني تةمسيؤي حةقي عام ناكات بةناوي موجتةمةعةوة قسة بكات، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نايطرَيتـةوة، بـةثَيي ئـةو بةنـدة ئـةو مةسـئووليةتة، ئـةو        ( الحكـام البنـد اوال  وفقًا )ئةي كاك عومةر دةَلَيت 
( منظاات اجملتاع ابدن )زةرةرة، باا كردني ئةو قةوانني و ئةنزميةو هينة، ثَيشرت ماددةيةك دراوة دةَلَيت 

، بـؤ ئـةوةي   بؤي هةية ئاطادارت بكاتةوةو موتابةعةت بكات، حةقَيكي داوةتَي، لَيرةش حةقَيكي تري داوةتـيَ 
 .كة ئيقامةي دةعوا بكات، بةَلَي جةنابي وةزير

 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةر استيدا مونةزةماتي موجتةمةعي مـةدةني ئةوانـةي كـة ئَيسـتا تةمسـيؤي خـةَلك دةكـةن، ئةطـةر ئةوانـة          
ر طرنطة بؤ ئيشراك كردني موجتةمـةعي مـةدةني لـة    تةمسيؤي موجتةمةع نةكةن كَيية؟ ئةمة بوارَيكي زؤ

خواردني كَيشةكاني خةَلك، جطة لةوةي ئةطةر ئةفراد بؤي هةبَيت ئيقامةي دةعوا بكات، كة هـةر خؤيـةتي   
مونةزةماتي مةجتةمةعي مةدةني كة نوَينةري خةَلكن شـتَيكي زؤر ئاسـايية، بةتايبـةتي بوارةكـةش بـواري      

هةموو خةَلك هةيـة، قانونيـةن هـيض مانعَيـك نييـة، كـة ئـةو حةقـةيان ثـَي           ذينطةية، كة تةئسرياتي لةسةر
بــدرَيت و ياســايةكةش دةوَلةمةنــد بكــات بــةوةي كــة مونــةزةماتي مةجتةمــةعي مــةدةني دةوريــان هةيــة،    

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيخةَلاَل فةرموو
 :بةر َيز شَيخ اهلل ابراهيم شَيخ اهلل

 .ي ئةجنومةنبةر َيز سةرؤك
من ثَيشنيارَيكم هةية، دةزا  قـةبوليي نابَيـت، بـةاَلم ئـةوة ماوةيـةكي دوورو درَيـذة لةسـةر ئـةو ماددةيـة          
طةلةك قسة دةكرَيت، بةتايبةتيي براياني ياساناا كة زؤربةي هةرة زؤريان دةنطيـان لةطـةَل يـةكرت نييـة،     

ن ئـةو ماددةيـة بـة زيـاد دةزا ، ثَيموايـة باشـرت       مادام ئةو ماددةيةش لة قانوني مةدةني عيالج دةكرَيت، مـ 
 .شت ئةوةي البدرَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دةزاني ضـؤنة كـاك شـَيخةَلاَل، ئيختـياليف ئةنـداماني ليذنـةي قـانوني و قانونيـةكان بةطشـس، ئيختيالفَيكـة،           
ي نابَيت ئةوة هةبَيت، ئيختيال  ببَيت، يان بةاَلم لة جةوهةري نيية، لةبةر ئةوة شتَيكي جةوهةر نيية، بَؤَي

نةبَيت، هةندَيك دةَلَين لة قانوني فالن هاتووة، لةبةر ئةوة مانةوةي زةرةرَيكي نيية، ئةطةر زةرةري هةيـةو  
تةعاروزي هةية، من داوام كرد ئةوة بَؤَين، ئةطةر تةعاروزي نةبَي ، من كؤتايي بة موناقةشـةكان دةهَيـنم،   

( يتحمـل )بطؤر َيت بـؤ  ( العودة عؤى)انةوة بةو طؤر انكارييانةي كة باستان كرد، لةوةي يةكةم دة ةمة دةنطد
بنظاات اجملتاع ابدن   ابتضيرةار مير اعفيراد اقامية     )وةكو ليذنةي هاوبةش باسي كرد، لة بر طةي ضوارةم 

ــةواني ( الييد وى  ف ييًا عح ييا  الانييد ا ع ميير هيي ه ابيياد     ــت، ئ ــؤي دةمَينَي ــو خ ــة   وةك ــاطؤر َين، دة ةم ــر ن ت
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دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر    
 .سوثاا، بةزؤرينةي دةن  وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر

 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 دةروازةى سَييةم

  ء ضاككردنى ذينطةحوكمةكانى ثاراس
 بةشى يةكةم

 ثاراس  ء ضاك كردنى ئاو
 (:88)كة دةبَيتة ماددةي ( 38)ماددةى 

فرَيدان ء روو كردنى هةر ماددةيةكى زيان بةخي، يان شؤة، يان طازى، يان تيشكاوةرى، يان طةرمى بؤ ناو 
ى ثَيوةرةكانى كارثَيكراو هةموو سةرضاوة ئاوييةكان، يان رَير ةوةكانيان قةدةغةية، تةنيا ئةطةر بةثَي

 .ضارةسةر كرابآ
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي هاوبةش هيض تَيبينيةكي نيية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك سامل فةرموو
 :بةر َيز سامل حممد عؤي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو تنة مةبةستة، سائيؤةو ( اي مواد ضاة ( )حيضر طرح ا  وصراف اي مواد ضاة )لةو ماددةي كة دةبَيذت 
ثرت موتَؤةقةو ثرت ئيستييتادة لَي ( اي مواد ضاة )غازيةو موشعةو حةراريية زيادةية، يةعين نَينَيت 

 .وةردةطريت، ئَيستا هي ئةوةي غازية، يةعين ئةو هةر ضوار نةمَينَيت باشرتة، سوثاا
 :ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر

 .كاك سةردار فةرموو
 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركي

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطـةَل صـيغة كورديةكـةش يـةكرت     ( ةمي  )تةنها بطوترَيت ( طرح ا  وصراف)لة سةرةتا لةطةَل ئةوةي نيمة 

 (.ةم )َين بَؤ( وصراف ا  طرح)دةطرَيتةوة، ضونكة دةَلَيت فر َيدان، من ثَيمواية لة جياتي 
وةكو كاك حاكم سامل باسي كرد مةوادي زةرةرو سائيؤةو غازية و مونشيئة ئةوة هةمووي زيادة، بَؤـَين  / دوو

ملوثيات  )مولةوةساتي بيئة، يان مةوادي مولةوةسة، ضونكة لة موختةسـةرات لـة تـةعاريف هـاتووة، دةَلَيـت      
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تةفسيل باسي كردووة، لَيرة ثَيويست ناكات ئَيمة ئةو يةعين زؤر بة ( ابواد الصلاة  السائلة  الغاااة/ الايئة
 .تةفسيؤةي بدةييَن، ئةي ئَيمة بؤ ئيختصارمان كردؤتةوة لة تةعرييتةكان، لةطةَل رَيزم

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .رةمزية خان فةرموو
 :بةر َيز رمزية امحد رشيد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ميواد  )بَيـذن  .( ........طيرح ا  وصيراف اي ميواد ضياة  ا  ايائلة ا      )ةرانـة  تَيبينيا من نةفسي تَيبينياي براد
فةسـؤَيك كةوتؤتـة نَيـوان هـةردووكيان،     ( مواد ضاة  ا  اائلة)، ضونكة (ضاة  ا  اائلة ا  الغاااة ا  احلراةاة

 .بَيت، سوثاا( مواد ضاة  اائلة)بنووسني 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي هاوبةش رةئيتان لةطةَل جةنابي وةزير ئةو سَي موالحةزةيةي درا،
 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

لةر استيدا ئةم ماددةية وا هاتووة، بؤ ئةوةي رووني بكاتةوة ئةو ماددانة ضـني كـة نةكرَيتـة نـاو ئـاوةوة، لـة       
ــرة    ــةاَلم لَي ــةوادي مولةوةســة هــاتووة، ب ــاتي بيئــة  (اة مييواد ضيي)تةعرييتــةكان م ــةناوي مولةوةس ــونكة ب ، ض

 .نةهاتووة
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مولةوةساتي بيئة شتَيكي شامؤرتة، لَيرة فةسَؤي داناوة باسي حيمايةو تةحسيين ئاو دةكات، ئةوة تايبةتة بـة  
وةزير وةاَلم دةداتةوة، يان جـةنابي دكتـؤر،    ئاو، ئةو شتانة زيكر كراون بةتايبةت، لةوانةية نازا  عيؤميةن

 .لةبةر ئةوة مولةوةسات زؤرترة لةوة ديارة مةقصودة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

طيرح ا   )من ثَيمواية ئةو ماددةية زةروريية، ضونكة فةرقي هةية لةطةَل ئةو مةسـةالنةي تـر باتـان كـرد     
َييةك، تةرح كردني ئييترازاتي مةعمةلَيك فر َي دةدرَيتـة نـاو   مومكينة تؤ دةضَيتة ز( وصراف اي مواد ضاة 

زَييةكة، خةتةري لةسةر ئاو هةية، خةتةري لةسةر زؤر شت هةية، هةر ئةوة نيية وةكو  وونة، بؤيـة ئـةو   
تةحديدة فةرقي لةسةر ئةوة هةية، كة تةلةوةسي بيئة دةكات، يةعين ئةوةي كة فر َي دةدرَيت فةزةالتة، ض 

ض غـازات بَيـت، مومكينـة ذينطـة ثـيس نـةكات، بـةاَلم ئـاو ثـيس بكـات، بـة تةئكيـد لـة قـانونَيكي                ئاو بَيـت، 
موماسيل وةرطرياوة، من مةتةئةكيدم لـةوة، كـاك فرسـةتيي قسـةيةكي كـرد، دةعمـي قسـةكةي مـن دةكـات          

ة، فةسـَؤي  فةسَؤي يةكـةم لةسـةر حيمايـةو تةحسـيين ئـاو     ( احكام محاية وحتسني البيئة)دةَلَيت بابي سَييةم 
دووةم لةسةر هةواية، فةسَؤي سَييةم توربةية، جياي كردؤتةوة، وةكو منيي بةبَي ئةوةي هيين بكةم باسـي  
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زَييةكةم كردو، باسـي ئاوةكـةم كـرد، بؤيـة ئـةو ماددةيـة وةكـو خـؤي دة ةمـة دةنطدانـةوة، كـَي لةطةَلدايـة             
رز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةزؤرينـةي دةنـ    دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بة

 .وةرطريا، تكاية ماددةكةي تر
 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:83)كة دةبَيتة ماددةي ( 35)ماددةى 

ثَيوانةكانى هةرَيمى بؤ ئاوى سةر زةوى ء ذَير زةوى ء ئاوى خواردنةوة، بةثَيى سيستةمَيك دياري دةكرَيت 
 .سةر ثَيشنيارى وةزير دةبآء لة

 :امحد حممد بابان فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئَيمة هيض تَيبينيةكمان نييةو ثشتطريي لةو ماددةية دةكةين و ثَيويستة نَينَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك ئارام
 :بةر َيز ئارام رسول مامند

 .ةجنومةنبةر َيز سةرؤكي ئ
ئةو ثَيوانانة ثَيويستة لةسةر ستاندةردي دةوَلةتي بَيت، نةك سيستةمَيكي تر، ثَيم باشة ئةوة ئيشارةتي ثَي 

 .بدرَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة ئيزافة بكةن، كاك دارا فةرموو(  ف  معااري د لية)جومؤةي ئةخريي 
 :طةوةزيري ذين/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .قوربان نابَيت، ئةوة شتَيكي عيؤمية 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة كاك ئارام بَؤَيت رةئي من نةبوو، باشة من جومؤةيةك دةَلَيم جةنابت طوتت قوربان نابَيـت، جةنابيشـتان   
كـي تريشــة، مور اعــاتي مــةعايريي  ئيقؤيميــة مانـاي وايــة شــامؤةو جَيطــاي واَلتيَ ( معييااري اقلياييية)طوتووتانـة  

 .تريي بكةين، هةر بة تةنيا
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

سةبارةت بةو روون كردنةوةيـةي كـاك ئـارام طـوتي، ئَيمـة بـاا لـة ئـاو دةكـةين، ئـةو مةعايريانـةي ئـاو لـة              
مة دةَلَيني مةعايريي دوةلي، ضونكة سةرضاوةكاني ئاوي ئَيمـة  واَلتَيك بؤ واَلتَيكي تر جياوازة، بةا بؤية ئَي
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لة واَلتاني ئيقؤيمةوة دَيت، لة ئَيرانةوة، يان لة توركياوة، لةبةر ئةوة عةيين مواصيتاتي ئةو ئاوةي كة لةوَي 
دابنـَيني   هةية، ئةو مةعايريانةش لَيرة دادةنَيني، ئَيمة ناكرَيت مةعايريي ئاوي واَلتَيكي وةكو ئةمريكا لَيـرة 

كة نيسبةتةكاني فةرقي هةية، ناتوانني لةبةر ئةوة ئَيمة دةبَيت مةعايريي ئيقؤيميمان هةبَيت، سةرضـاوةي  
 .ئاويةكا ان يةكة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كــاك دارا ئــةو ماددةيــة خةلــةلَيكي تَيدايــة عــةفوم دةكــةيت، ضــونكة مةســةلةن ئــةو تةحديــدي مــةعايرية،   
َيي ئيقترياحي وةزيرة، باشة كَي تةحديدي دةكات؟ تؤ دةَلَييت ئيقـترياح دةكـةين، ئيقترياحةكـة    جةنابت دةَل

 ، ئةي كَي تةحديدي دةكات، ئةوة ئيقترياحت كرد، ئةجنومةنةكةية؟ كَيية؟(حتدد املعايري)وةزير دةيكات 
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةي فةنيمان هةية، كة ئةم ليذنة فةنيية هةيئـةتَيكي ئيستيشـاريية، ضـةندين مامؤسـتاي زانكـؤي      ئَيمة ليذن
تياية، بؤية ئَيمة ثَيي ئةوةش ئاماذةمان ثَي كردووة، بةا لةبةر ئةوةي تاكو ئَيستا قانونةكة دةرنةضـووة،  

فةنييـةوة، خؤتـان دةزانـن بـؤ     نةمانتوانيوة ئةوة دابنَيني ئةو تةعؤيماتة ئامادة كردني لة اليةن ليذنةيةكي 
 وونــة ئيجــازة ثَيــداني كؤمثانيايــةكي ئــاوي خواردنــةوة، ئةطــةر مواصــةفاتةكاني بــؤ ديــاري نةكــةيت بــةو  
شَيوازةي كة لَيرة هةية، بةهيض شَيوةيةك ئةو مواصةفاتةي كة لة واَلتَيكي تر هةية، بؤ ئَيرة نابَيت، دةبَيت 

وونـة، بـةاَلم دواي ئـةم نيزامـة لـة ئةجنومـةني وةزيـران ثةسـند         هةموو مةعمـةلي ئاوةكـان داخبرَيـت بـؤ      
دةكرَيت، كة لة اليةن ليذنةيةكي فةنييـةوة ديـاري كـراوة، مـةعايريي بـابَؤَيني ئـاو، بـؤ كارةبـاش بـة هـةمان           

 .شَيوة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةجنومـةنَيكتان هةيـة نوَينـةري    ئةو تةحديدي مـةعايرية ئةطـةر بدرَيتـة ئـةو ئةجنومةنـةي كـة داتاننـاوة،        
هةموو وةزارةكاني تَيداية، ئيشي ئةوةية مةعايريةكةش دابنَيني، يان ئةو ئةو ئيقترياح بكات تـؤ دايبنَييـت،   

 .بةَلَي فةرموو
 :وةزيري ذينطة/ بةر َيز دارا حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ت كةسـاني ثسـثؤر و هةيئةيـةكي ئيستيشـاري عيؤمـي      لةبةر ئةوةي مةعايريةكان شتَيكي فةنيية، تـةنها دةبيَـ  
ئةم مةعايريانة دادةنَيت، ثَيشرتيي باتان كـردووة موقـابيؤي ثَيـدا ضـوونةوةية سـااَلنة، ئةمـة بةشـَيكة لـة         
مةعايريي ئاو، كة تةنها دانراوة، بةا دواتر ثةسند كردني مادام نيزامة لـة اليـةن ئةجنومـةني وةزيرانـةوة     

 .ةكرَيتموصادةقةي لةسةر د
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئاخر ئةوة نيزامي ئَيوةية، عيالقةي بة ئةجنومةني وةزيرانةوة نيية، ئـيال ئةطـةر لَيـرةوة بَؤـَيني، باشـة بـؤ       
بنياءا  ليى   )تـةواو  ( حتدد ابعااري اعقليايية بابيياه السيطحية  اجلوفيية  ميياه الشيرب بنظيا        )عيالجي ئةوة 
حتيدد ابعيااري   )مةعؤومـة مةجؤيسـةكة دةيكـات، مةجؤيسـةكة دةيكـاتن، ئَيمـة بَؤـَيني         نايةوَيت( اقرتاح الواار

ئــةويرت شــةتب بكــةن، ئــةوة وةخــس مةعروفــة ( اعقلياييية بابييياه السييطحية  اجلوفييية  مييياه الشييرب بنظييا 
بـةو   مةجؤيسةكة دةيكاتن و ئةجنومةنيي دةردةهَينَيت، كةواتة بَي ئةوةي موناقةشةي بكةين، ئةو ماددةية

تةعديالتة دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس 
 .بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، ضرؤ خان ئيعتريازت هةية فةرموو

 :بةر َيز ضرؤ عؤي محة امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .دامَيدةستم هةَلطرت قسةيةك بكةم، بةا هةر مةجالت نة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةلةن دةرطاي موناقةشةمان نةكردةوة، غةيري جةنابت دة كةسي تر، دوازدة كةسي تر دةسس بَؤند كرد، 
دةرطا بؤ موناقةشة نةكراوة، لةبةر ئةوةي ئيعتريازةكة تةحديد كرا بوو لةسةر ئةوةية كة وةزيـرة، يـان نـا،    

ةوةكة ديار بوو لةوةي كة ثَيويست بة موناقةشـة ناكـات، ئةطـةر نـاوم     كة جةنابي وةزير موافةقةتي كرد، ج
بنووسي بوايةو ناوي تؤم نةنووسي بواية، ئةو وةخس دةتواني ئيعترياز بكةيت، ئةطةر بة تةنيا دةسس بَؤند 
كرد بواية، ئةو وةخس ئيعـترياز دةبـوو، بـةاَلم جـةنابت يـةكَيك بـووي لـة دوازدة كةسـي تـر داواي قسـةيان           

ةكرد، كة ئةو ئيعتريازة ئةو صيغةية درا كةسَيكي تر قةبولي نـةكرد، مـن خسـتمة دةنطدانـةوة، ئينجـا لـة       د
نيوةي دةنطدان دةسس جةنابتم ديت، فةرموو بؤ ماددةي دواتر، ئةطةر ئيعتريازيشتان هـةبَي  بـة نوقتـةي    

ريةت هةر رةخنةيةكتان هةبَيت نيزام بَؤَين و ثَيويست ناكات موقاتةعةم بكةن، حةقتان هةية بة كامؤي حو
لة خؤم بطرن، نةك بة كاك جةميل، يان بة كاك حاتةم بَؤَيي، دةتواني بةخؤم بَؤَيي موباشةرةتةن، سةرضاو، 

 .بووة( 35)كة ( 88)فةرموو ئَيستاش دةتوانيت نوقتةي نيزام بطريت، ماددةي 
 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 (:88)كة دةبَيتة ( 36)ماددةى 

وةزارةت رَينمايى تايبةتى بةثَيوةرةكانى ئاستى ثيس بوونى رَيطة ثَيدراو لةو ئاوانةى بؤ خواردنةوةو 
ئاودان ء ثيشةسازى ء خزمةتطوزاريةكان بةكار دَين، دةردةكات، هةركاتَيك ثَيويست بوو ضاو بةو ثَيوةرانة 

 .دةخشَيندرَيتةوة
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 :د بابانامحد حمم فؤاد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وةزارةت ثَيـوةرى ئاسـتةكانى   ): ئَيمة ثَيشنيار دةكةين كة سةرةتاي ئةم ماددةية دابر َيذرَيتـةوة بـةم شـَيوةية   

 (.هتد....ثيس بوونى ر َيطة ثَيدراو
 (.اخل.....وصدة الوااة  م اايس مستواات التلوث ): بة عةرةبيةكةيةش بةم شَيوةية بَيت

 .ر انَيكي تيا نيية، تةنها زمانةوانيية، زؤر سوثااهيض طؤ
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .يةعين تةعؤيماتةكةي الببةن، كَي ئةيةوَيت قسة بكات، ناوةكانيان ئةنووسم، فةرموو كاك ئيحسان
 :بةر َيز إحسان عبداهلل قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ئةركي ئةجنومةنـة، دةسـةآلتي ئـةوة، ئـةو ئَيسـتا كؤمـةَلَي       لة ماددةي بيست وسَي و بيست و ضواريي، ئةو
ئةركي بة وةزارةت سثاردووة، لة مةهامةكاني ئةجنومةن هاتووة، لةبةر ئةوة ئيشي ئةجنومةنـة ئـةو كارانـة    

، عةناصري (إقراة  ا تااد مواصفات  ابعااري ال يااية لعناصر الايئة)بكات، بة تةفاصيل هاتووة، مةسةلةن 
شتانة هةموويان دةطرَيتةوة، كة خؤي ئيقراري دةكات، بؤ خؤي ئيعتيماد دةكاتة سةر مةواد، ئةوة  بيئة ئةو

 .تةواو ئيشي ئةجنومةنة، لةبةر ئةوة ئةبَي ئةو ئةركة لةسةر شاني ئةجنومةن بَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 :بةر َيز عبدالرمحن اتاعيل سؤيم

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
من ثَيشنيار ئةكةم هةردوو ماددةكة بكرَيت بةيةك، واتـة دةمـج بكـرَين، واتـة سـي و ثَيـنج و سـي وشـةش،         
يةكَيكيان لةسةر مةعايرة ئـةوي تريشـيان لةسـةر مةقايسـة، هـةردووكيان يـةكن، ئـاخر ئـةوةش لةطـةَل وي          

 .دةمج بكرَيت، زيادة بة رةئي من، سوثاا
 :جنومةنبةر َيز سةرؤكي ئة

 .ئةوة دةنطمان بؤداوة رؤشت، كاك رؤميؤ فةرموو
 :بةر َيز رؤميؤ حزيران نيسان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وصدة اليوااة  التعليايات اخلاصية مب ياايس مسيتواات التليوث ابسياوح بهيا يف ابيياه          )من دةثرسم ئايا دةَلَيت 

سـةماحَيك هةيـة بـؤ مسـتةواياتي تةلـةوا لـة       من دةثرسـم ئايـا هـيض    ، (ابستخدمة للشرب  الري  الصنا ة
 .ئاوي خواردنةوة؟ نابَي تَيكةَل بكرَيت، لةطةَل ئةوي تر، سوثاا
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 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بـةَلَي هةيــة، مسـتةواياتي هةيــة، نيســبةتَيك هةيـة، ئَيســتا هـةموو ئاوَيــك كــة دةخورَيـت مولةوةســة، بــةآلم      
دييـة زةرةر نـادات لـة جسـم، ئـةو موالحةزاتـةي كـاك ئيحسـان،         نيسبةتَيكي كةمي هةيـة، مةتوحـة، ئيعتيا  

 .ئةطةر جوابي بدةنةوة
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةمة هةر باسي تةحسيين بيئةيةو فةصَؤي يةكـةم باسـي حيمايـة وتةحسـيين املياهـة، ئـةواني تـر مـةهامي         
مةهام بوو، لَيرة وابزا  هةر تةصـدورةكة هةرضـةندة رةئـي     ئةجنومةنةكة بةشَيوةيةكي عام بوو، كة باسي

باشـرت دةبَيـت، ئةطـةر جـةنابي     ( حتـدد )لةوَي بَؤـَيني  ( وصدة الوااة  مستواات التلوث)موشتةرةكمان طوتووة 
حتدد الوااة  م اايس مستواات التلوث ابساوح بها يف ابياه ابستخدمة ) وةزير ئيعرتازي نةبَيت، يةعين بَؤَيني

 .بةو شَيوة بَيت، سوثاا( اىل اخ... للشرب  الري  الصنا ة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

حتيدد اليوااة  م ياايس    )تعؤيمـات خاصـة نامَينَيـت، واتـة     ( حتـدد )دةبَيت بة ( تصدر) ئةو دوو طؤر انكاريية 
اب اعاد النطر يف ه ه  مستواات التلوث ابساوح بها يف ابياه ابستخدمة للشرب  الري  الصنا ة  اخلدمات  لى

ئَيســتا دة ةمــة دةنطــةوة كــَي لةطةَلدايــة دةســس بــةرز بكــات؟ زؤر  (. اب يياايس كلاييا د ييت احلاجيية اىل ذلييك
 .سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  وةرطريا، تكاية بؤ ماددةي دواتر

ة دةنطدانةوة، ئةطةر دوَييَن سةعاتَيكي تر دابنيشتيناية ئةمر ؤ ئةمر ؤ وتيان دةسةآلت بةكار بهَينةو مة ةر
تةواومان كردبـوو، باشـة دةي كـاك شـَيروان و كـاك عـةونيي بؤيـان نووسـيوم دةَلـَين ئةنـداماني ثةرلـةمان            

بـا   11ماندوون، دةي باشـة، ئَيسـتا دة ةمـة دةنطـةوة كـَي لةطةَلدايـة؟ كـة دواخبرَيـت بـؤ سـبةييَن سـةعات            
ز بكات؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نييـة دةسـس بـةرز بكاتـةوة؟ زؤر سـوثاا، بةزؤرينـةي دةنـ         دةسس بةر

 .بةخَير بَين سةرضاوان 11دواخر بؤ سبةييَن سةعات 
 

          
 

                                                                                                                                                                     
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر   
 انييسةرؤكي ئةجنومةني نيشتم  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري س َيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت  

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                           – عَيراق                         كوردستان – كوردستان    
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 ( 86)رؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة ث
 11/6/2002 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (11)كات ــَيي ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــتمانيي    11/6/8004رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 

, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)هللحممد قادر عبدا
 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (86)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــةني 
ــولي (86) ــات    ي خ ــة ك ــذاردن ل ــةممة رَيكــةوتي     (11)دووةمــي هةَلب ــوار ش ــوةر ؤي رؤذي ض ــَيي ني / 11ي ث
 :بةم شَيوةية بَيت دا 6/8004

ــاي ثا    -1 ــرؤذةى ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنة روو و طيتتوط ــةر خس ــوون لةس ــةردةوام ب ــةرَيمي   ب ــة ه ــة ل ــتين ذينط راس
 .كوردستان

ــارةى          -8 ــةرةى ذم ــي خانووب ــاي كرَي ــةمواركردني ياس ــاي ه ــرؤذةى ياس ــي ث ــؤ كردن ــو ط ــتنة روو و طيتت خس
 .ي هةمواركراو1969ساَلي /ي(46)
، 8006سـاَلي  / ي(86)خستنة روو وطيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة  -3

 .ياساي باجي دةرامةت
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :دانيشتنةكةمان دةكةينةوة بة خوَيندنةوةى بةرنامةى كاربةناوى طةلي كوردستان، 

ــةرَيمي       -1 ــة ه ــة ل ــتين ذينط ــاي ثاراس ــرؤذةى ياس ــي ث ــؤ كردن ــتنة روو و طيتتوط ــةر خس ــوون لةس ــةردةوام ب ب
 .كوردستان

ــي     -8 ــؤ كردن ــو ط ــتنة روو و طيتت ــارةى      خس ــةرةى ذم ــي خانووب ــاي كرَي ــةمواركردني ياس ــاي ه ــرؤذةى ياس ث
 .ي هةمواركراو1969ساَلي /ي(46)
، 8006سـاَلي  / ي(86)خستنة روو وطيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة  -3

 .ياساي باجي دةرامةت
وةزيــر دةكــةين، كــة بةشــدارن بــؤ  بــةخَير هــاتين بــةرَيز كــاك دارا و بــةرَيز كــاك ســةعد هــةردوو جــةنابي   

جةلسةى ضوارةم لة دانيشتين ثةرلةمان، ئةوة ضوارةم جةلسـةية بـؤ ثـرؤذةى ياسـاي ذينطـة، ئومَيـد دةكـةم        
ئةوة ئاخري دانيشتنمان بَيت، ئةوةى كة لة مةوزوعةكـة شـارةزاية رةئيـةك بَؤَيـت باشـة، بـةآلم ئةطـةر وةكـو         
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ةو مانطـة نـاتوانني ئـةو بةرنامـةى كـة داماننـاوة تـةواوى بكـةين،         دانيشتنةكاني ثَيشرت برؤَين، ماناي واية ئـ 
وو و طيتتوطؤ كردني ثرؤذةى ياساي ثاراستين ر بةردةوام بوون لةسةر خستنة:  كارخاَلي يةكةم لة بةرنامةى 

ذينطة لة هةرَيمي كوردستان، داوا لة لَيذنةى ياسايي و لَيذنـةى تةندروسـس دةكـةم بـَين لـة شـوَيين خؤيـان        
شن، كاك خةليل فةرموون لةو خاَلةى كة دوَييَن تةواومان كـرد، لـةو مـاددةى كـة دوَيـيَن تـةواو بـوو بـؤ         داني

 .ماددةى دواي ئةو، فةرموون
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 بةشي دووةم
 ثاراس  و ضاككردني هةوا

وشـس يـان مةعنـةوى ثابةنـدة بـةوةى نةبَيتـة       هـةر كةسـَيكي سر  (: 85)كـة دةبَيتـة مـاددةى    ( 36)ماددةى 
 .ناخؤشي هةراسانكةرو زيانبةخشةكان

 :امحد حممد بابان  فؤاد.دبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ئَيمة هيض تَيبينيمان نية لةسةر ئةو ماددةية، زؤر سوثاا 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ــةك   ــةديهياتن، ئةطــةر كــةا تةعديؤ ــَي نةديتيتــةوة،   ئةوانــة مةســائيؤي ب ــان هةَلةيــةكي ل ي ثَيويســس نيــة ي
دة ةمــة دةنطــدان، ئةطــةر عةرةبيةكــة هــيض موشــكيؤةيةكتان نيــة، ئَيمــة كورديةكــةى ضــاك دةكــةين،           

يؤتزم كل شخص معنوي او طبيعي بعدم التسبب يف انبعاث او تسـريب املؤوثـات اىل اهلـواء،    : عةرةبيةكةى دةَلَي
ئـةوة مةقصـوةديان دةواجينـةو ئـةو شـتانةى نزيـك شـارةكانة،        .املزعجة او اليارةنا فيها الروائح الكريهة او 

دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلَيس دةسس بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةن  ماددةى 
 .قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر( 85)كة بوويتة ماددةى( 36)
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
هــةموو ضــاالكية ثيســكةرةكاني هــةوا، مؤكةضــي ثَيوانــةكاني      (: 86)كــة دةبَيتــة مــاددةى   ( 34)مــاددةى 

 . هةرَيمايةتي دةبن و ثَيويستة ئةو ثيسكردنة لة ضوار ضَيوةي رَيطا ثَيدراو دةرنةضَي
 :امحد حممد بابان  فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .ذنةى هاوبةش هيض تَيبينيةكمان نية، زؤر سوثاائَيمة لَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 جةنابي وةزير مةعايريي ئيقؤيمي ضية؟
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 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ةرةتاي ئَيمـة بةراســس لَيــرة نـةمانتواني مــةعايريي دةولــي دابنــَيني، لةبـةر ئــةوةى وآلتــي ئَيمـة تــازة لــة ســ    
بةرهةم هَينانة، نة لةناو شار و نة لة دةرةوةى شار ئَيمة جياوازيةكي زؤرمـان هةيـة لةطـةَل وآلتـاني دونيـا،      
مــةعايريي ئيقؤيمــي وآلتــاني دةوروبــةر، لةبــةر ئــةوةى لــة ئاســس ثَيشــكةوتن لةطــةَل وآلتــاني دةورووبــةردا   

ئـةتوانني نيسـبةتَيك ديـاري بكـةين كـة       فةرقَيكمان نية لـة رووي ثيشةسـازي و لـة رووي ثيسـبووني هـةوا،     
ــة           ــا ك ــي دوني ــدَيك وآلت ــي هةن ــةآلم ه ــةر، ب ــاني دةورووب ــة وآلت ــرياق و ل ــي ع ــة وآلت ــان و ل ــة خؤم ــة ل نزيك
ثيشةسازيةكي زؤر زؤري هةية، ئَيمة ئةو مةعايرية بؤخؤمان دانـانَيني، يـان هةنـدَيك وآلت توانيويـةتي بـة      

نــةهَيَؤَي، لــة موشــكيؤةى ســةيارات وةســائيؤي تــري زؤري بــةكار  ثَييــةوانةوة موشــكيؤةى خــؤي لــةناو شــاردا 
هَيناوة، بةنزينةكةى ئةوان رةصاصي تَيدا نية، جؤرةكةى باشة، ئَيمة ئةطةر مةعايريي ئةوان دابنَيني دةبَي 
سةيارةيةك ئيشي ثَي نةكةين كـة بةنزينـةكاني ئَيمـة رةصاصـي تَيدايـة و نةوعيـةتي خراثـة، لةبـةر ئـةوة          

 .يقؤيمي بؤ ئَيمة طوجناوترة، مةعايريي دةولي بؤ ئَيمة نابَيمةعايريي ئ
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

كاك دكتور ئةطةر ئيجازة بدةى، من ثَيم واية ناكرَي بنووسـرَي مـةعايريي ئيقؤيمـي، ضـونكة يـةك مـةعايري       
ين، ئةوةنـدةي  هةية، ئةويي دةبَي دةولي بنووسني، بةآلم خؤ شةرت نية يةكسـةر بتـوانني جَيبـةجَيي بكـة    

جَيبةجَيي بكةين، ساَلَيكي تر، دوو ساَلي تر، سَي ساَلي تر، مـةعايريةكى  % 80دةتوانني جَيبةجَيي بكةين لة 
معـايري  :)، يـان دةبـَي بَؤـَيني   (معـايري خاصـة بـاالقؤيم   : )ئيقؤيمي نية ئيتييتاقي لةسةر كرابي، يان دةبَي بَؤَيني

 .، ئةو دووة، فةرموو(دولية
 :وةزيري ذينطة/حممد امنيدارا بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
مةعايريي دةولي بؤ ئَيمة هـةر نـابَي بةراسـس، ضـونكة ئـةو مةعايريانـة هـةر وةكـو ثَيشـرتيي باتـان كـرد            
هةمووي بؤ ئَيمة نابَي، ئةتوانني، بةآلم ئةوةى وآلتاني دةوروبةرمان هةية ئةتوانني ئيستييتادةى لَي بكةين، 

اسي زةوزا بكةين و مةعايريي دةولي بَينني ئـةبَي زؤر شـس هةيـة ثـةكي خبـةين، دوو سـاَلَي       ضونكة ئةطةر ب
 .جارَيك موراجةعة دةكرَي لة مةعايريةكان

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةوةى من بزا  رةنطة لة هةندَي ضَي و شوَيندا ئةو قانونةى ئَيمة دةريـدةينني رةنطـة لـة دةوروبـةر هـةر      
باشرتة، هةندَيكيي لة دةولي وةرطرتيـة، بـةَلَي كـاك غـةفور     ( املعايري اخلاصة باالقؤيم)ئةوة  نةشبَيت، لةبةر

 .فةرموو
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 :سعيد مةمخوري طاهر غيتوربةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
بةر ةئي من بةر اسس ئَيمة فـةرقَيكي زؤرمـان هةيـة لةطـةَل وآلتـاني دةورووبـةر، مةسـةلةن ئـةوان توركيـا و          

و هةندَي وآلتاني دةورووبةر بطرة هةموويان خـاوةني ثيشةسـازي طـةورةن، ئـةوان لةوانةيـة ثَيـوةري        ئَيران
تريان دانابَي بؤ ثاراستين ئاو و هةواي خؤيان و ذينطةى خؤيان، بةآلم لة كوردستنا ئَيمة تةماشـاي دةكـةين   

لةسةر ثيس كردني ذينطـةى   ئةو كارطة طةورانةمان نية لة رووي ثيشةسازيةوة كة كاريطةريةكي واي هةبَي
كوردستان، بؤية ئَيمة دةبَي هةوَلبدةين ثَيوانةيةكي كوردستانيمان هةبَي و شارةزاياني خؤمان ئةو ثَيوانةية 

 .دابنَين و شتةكة خؤماَلي بَيت و بةسوود وةرطرتن لة ئةزمووني خةَلكاني تريي، لةطةَل رَيزمدا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

، كـة وات وت يـةعين ئةجنومـةنى    (املعايري اخلاصة باالقؤيم)ابيشت موافةقةت كرد، بكرَيتةبيطؤرن وةكو جةن
تايبةت كة دامةزراوة ئةو دايـدةنَي بـة طـوَيرةى تَيطةيشـتنيان و خيربةيـان و وةرطـرتين تةجروبـةى دونيـا،         

ثـاش ئـةو طؤر انكاريـة،     وةزارةت دايدةنَي و ئةجنومةن دايدةنَي، دة ةمة دةنطـةوة ( املعايري اخلاصة باالقؤيم)
 .كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بةزر بكاتةوة؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بةكؤي دةن  قبول كرا، بؤ مادةى دواتر

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ةى كـة لـة   سنووري ثيس كردني رَيطة ثَيدراو بؤ ئةو ثـيس كردنانـ  (: 86)كة دةبَيتة ماددةى ( 39)ماددةى 
هةموو ضاآلكيةكاني ثيس كردني هـةوا دةكةوَيتـةوة و بـة ثَيـي رَينماييـةكاني وةزيـر دةستنيشـان دةكـرَين،         

 :ئةوانةى خوارةوة تَيدا دياري دةكرَي
سنوورى ر َيطة ثَيدراو بؤ ثيسكردنةكان بة هؤى سووتاندنى سووتةمةنى يان هـةر ماددةيـةكى ديكـة    : يةكةم

 .ةستةكانبؤ هةر مةبةستَيك لة مةب
 .سنوورى ر َيطة ثَيدراو لة ئاستةكانى ذاوةذاو: دووةم

سنوورى ر َيطة ثَيدراو بؤ ئاستةكانى تيشكاوةرى يان ضر كردنةوةى ماددة تيشكاوةرةكانى كة لة هـةر  : سَييةم
 .ضاالكيةكى تيشكاوةريةوة دةردةضَيت

 :حممد بابان امحد  فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ــ ــةوة      لَيذن ــوارةوة دابرذَيت ــؤرةي خ ــةم ج ــة ب ــةرةتاي ماددةك ــات، س ــنيار دةك ــةش ثَيش وةزارةت ر ادةى : ]ةى هاوب
ثيســبوونى ر َيطةثَيــدراو ديــارى دةكــات بــؤ دةرهاوَيشــتةكانى ســةرجةم ئــةو ضــااَلكيانةى هــةوا ثــيس دةكــةن  

 (.بر طةكان وةكو خؤى نَيننةوة)ـ [ :لةوانةش
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 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

وتبقى بقية اليتقـرات  .........( الوزارة التؤوث املسموح به النبعاثات كافة االنشطة املؤوثة لؤهواء نا فيها حتدد)
 .كما هي

وتبقى بقية اليتقرات .........( حتدد الوزارة التؤوث املسموح به النبعاثات كافة االنشطة املؤوثة لؤهواء نا فيها) 
ضـاككردنةوةى لَيذنـةى ياسـايي و لـة ناحيـةى زمانةوانيـةوة        ئةطـةر كـةا قسـةى نيـة ماددةكـة و     . كما هـي 

دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ماددةكةية با دةسس بَؤند بكات؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بة كـؤي دةنـ  قبـووَل كـرا     
 .بؤ ماددةى دواتر تكاية

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 بةشي سَييةم
 ني خاكثاراس  و ضاككرد

 :ئةوانةى خوارةوة قةدةغةن(: 80)ماددةى 
هةرضــاالكيةكى بــة ر َيطةيــةكى ر اســتةوخؤ يــان ناراســتةوخؤ ببَيتــة هــؤى زيانطةيانــدن بــة خــاك و   : يةكــةم

 .يان خراثكردنى يان ثيسكردنى بة جؤرَيك كار لة تواناى بةرهةمهَينان بكات( أ)زةويةكانى كشتوكاَل ثؤةى 
ان بــة ثَيـوةرى زةوى تــةرخانكراو  بــؤ لــةوةرطا بطةيـةنَى تــةنها بــةثَيى ثَيــر ةو و   هـةر ضــاالكيةك زيــ : دووةم

 .ر َينماييةكانى بةثَيى ئةم ياساية دةركراون نةبَى
دامةزراندن و بنيادنانى هةر ضاالكيةكى ثيشةسازى  يان بازرطانى يـان خزمـةتطوزارى لةسـةر زةوى    : سَييةم

 .مايةكان بة ثَيى ئةم ياساية دةركراوة نةبَىتةنيا بةثَيى ثَير ةوو ر َين. كشتوكاَلى
طؤر ينى ر ةطةزى زةوى و زار لة كشتوكاَليةوة بؤ نيشتةجَى بوون يان ثيشةسازى يـان بازرطـانى يـان    : ضوارةم

 .خزمةتطوزارى، تةنيا بةثَيى ثَير ةوو ر َينمايةكانى بةثَيى ياسا دةركراوة نةبَى
ن طواســتنةوةى خؤَلةكــةى بــة ئامــاجنى بــةكارهَينانى لــة زةوى  شــؤرةككردنى زةوى كشــتوكاَلى يــا: ثَينجــةم 

ــتنى        ــان ثاراس ــاككردنى ي ــتى ض ــة مةبةس ــةى ب ــتنةوةى خؤَلةك ــان طواس ــةمواركردنى زةوى ي ــتوكاَلى، ه ناكش
 .ثيتدارييةكةى بة ر ووتاندنةوةو شؤرةككردنى حيساب ناكرَيت

 :حممد بابان امحد  فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .َيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةو ماددةية دةكات بة هةموو بر طةكانيةوة، زؤر سوثاال
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

كاك جةنابي وةزير ئايا ئةو خاآلنة لةطةَل وةزارةتةكاني زراعة و ثيشةسـازي بـاا كـراوة؟ ئيعتريازيـان نيـة      
 لةسةري؟
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 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .ئةجنومةن سةرؤكيبةر َيز 
سةبارةت بةم فةصَؤة، بةَلَي وةزارةتي زيراعة ئةو ياسايةمان بؤ ناردوون و : وةلآل من ئةمةوَي دوو شت بَؤَيم

تَيبيين خؤيان هةبووة، دواتر لَيرة لَيذنةى كشـتوكاَل هةيـة ئـةتوانن راي خؤيـان بَؤـَين، بـةا مـن تَيبينـيم         
ةر درا؟ مـن لةطـةَل ئـةو تةعديؤـةى بيدايـةت بـووم كـة        لةسةر فةصَؤي ثَيشوو هةبوو كة نـازا  دةنطـي لةسـ   

وتبقـى بقيـة اليتقـرات     .........حتدد الوااة  التلوث ابساوح به عناعاثات كافة اعنشطة ابلوثة للهواء مبا فيها)
دوايــي هــاتووين ســَي جؤرمــان ديــاري كــردووة زؤر طرنطــة، ضــونكة لــة ياســايةكةى ئَيمــة ئــةوةى   . كمــا هــي

جؤرَيكيــان، غازاتــةكانن، لــة كــاربؤن و لــة ئَوكســيدي كربيــت و ئــةو   : ســَي جــؤري هةيــة  مولةوســي هةوايــة
زةوزاية، ضونكة ناكرَي لة ياسايةكةى ئَيمة يـةكَيك لـةو بـارة طرنطانـةى كـة      : بابةتانةى كة هةن، جؤرَيكيان

هــاتووين ئَيسـتا تةلةوســن دونيــا ثــيس دةكـات و لــة هــةموو ياســايةك هــاتووة باسـي زةوزامــان نــةبَي، بؤيــة    
تةحديدمان كردووة، تةلةوةسي زةوزايي بة ذاوةذاو يةكَيكة لـة هؤكارةكـان كـة ذيـاني خـةَلك بَيـزار دةكـات،        
خاَلي سَييةميشيان تيشكة، يةعين ناكرَي لة ياساي ئَيمة باسي ثيس بوون بـة مـاددة تيشـكاوةريةكان، وةلـآل     

 . بةراسس باا لةوة نةكرا كة ئةو سَي فةقةرةية ال ئةبرَي
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةو سَي فةقةرةية دةنطي بؤ درا، النابرَي، بةا موقةدميةكة تةعديل كرا، فةقةرةكـة دةمَينَيتـةوة و تـةواو    
 .، ناوتان دةنووسم، كاك خةليل فةرموو(80)دةنطي بؤ درا، ئَيستا لة ماددةى 

 :حممد خؤيل ابراهيمبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ضـية لـةوَى دانـراوة؟ يـةعين ئةطـةر شـةرحَيك بكـرَي،        ( ا)ئـةو دةرةجـةى   : ةر ثرسيارَيكم هةيـة وةلآل من ه

 نازا  زيادة يان شتَيكي عيؤمية؟ 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 ضية كاك طؤعت؟( ا)ئةوة دةبَي لَيذنةى زيراعة جوانان بداتةوة، دةرةجةى 
 :سيف الدين طلعت خضربةر َيز 

 .ومةنسةرؤكي ئةجنبةر َيز 
خوصــوبةى توربةكــةى حيســاب ( ا)ضــية؟ ضــونكة ئةطــةر دةرةجــة ( ا)وةلــآل نــازا  بةراســس ئــةو دةرةجــة 

بكةين ئةرازي خةصبة و غةير خةصبة ئةوة دةرةجاتي موتةفاوتي هةية، بةآلم ئةطـةر تةبـةقاتي ئـةرزيان    
 .بةراسس نوَيية نازا  ضية( ا)مةبةست بَيت ئةوانيي فةرقي هةية، ئةو دةرةجة 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .با رةئيسي لَيذنةى كشتوكاَلي بزانني ض دةَلَي؟ فةرموو
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 :ةضا عبدالرمحن امحدبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ديارة ئَيمةش هةر تَيبينيةكةى يةكةم جاري جةنابتا ان هةبوو، ياسايةكة بؤ خؤي بة شَيوةيةكي طشس بؤ 

ئـةو ثـؤلني كردنـة ديـارة     : وكارية بـؤ ثاراسـ  و ضاكسـازي زةوييةكانـة، دووةم    ثاراستين زةوي زؤر باشة، ها
مةبةستيان زةوى سةوزايي و ئةوةي كة زياتر زةوى كشتوكاَلية و سـةوزايية و نزيكـي شـارةكانة، بـةآلم ئـةو      
ثــؤلني كردنــة بــاش نيــة بــة ر ةئــي مــن، ضــونكة ثــيس كــردن يــان هؤكارةكــاني ثــيس كــردن هــةمووي زةوى 

مـان هةيـة لـة زةوى و    ( ج)و ( ب)و ( ا)بـا نـةبَي، ئَيمـة    ( ا)وة بةراسس، لةبةر ئةوةى ئةو دةرةجـة  دةطرَيتة
زاردا، زةوى باش و زةوى نيمية باش و زةوى سةخةرى، ئةوان زياتر مةبةستيان ناوضـة سـةوزايةكان بَيـت،    

نطيةش كة مةبةستتانة و بةآلم ئةو ثؤلينة نةبَي باشة، هةموو زةوييةكان ثيس دةبن، هةروةها ئةو هةماهة
ئاماذةتان ثَيكرد و هاوكاري وةزارةتي ذينطةش بـؤ دارسـتانةكان و بـؤ ضـاودَيريي بـة ئاليـةتَيك دةبَيـت كـة         

 .تَيكدان نةبَيت لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَلدا و ، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئَيمة باا لة حةزر ئةكةين، حةزري هةموو ضاالكيةك، راستة و خؤ يان نا راسـتة و خـؤ كاريطـةرى هـةبَي،     
ئةطةر بَيت و هةموو دةرةجةكان وا لَي بكةين ئةبَي هيض ضاالكيةك نةكرَي، ضونكة ئةطةر هةر ضي ئةرازي 

 يان غةير موباشري تةلةوسي بيئـي نةيطرَيتـةوة، مـةعناي    زيراعي هةية بة هةموو دةرةجةكانيةوة موباشري
ــة ئَيمــة حــةزري ئةكــةين بــة       ــك نــةكرَي، ئــةوةى ك ــةم هَينانَي وايــة هــيض كارطةيــةك و ئيستيســمار و بةره
شَيوةيةكي موباشري و نا موباشري نابَي كاريطةرى بيئي لةسةري هةبَي بـة دةرةجـة يـةك، ضـونكة تـؤ نـاكرَي       

كم بة ضـوار دةوريـةوة هـيض     5كم الزمة دوور بَيت لة ئاوةدانيةوة، ئةطةر  5ةية يةعين مةعمةلي وامان ه
زراعيةكي رَيطة ثَي نةدرَي ئةوةش خاَلَيكي باش نية، ئَيمة بؤية تةنها بؤ ئةوةى شـتةكة زؤر قـورا نـةبَي،    

 .نابتانةئَيمة لة وةزارةتي زراعةش تَيبينيان لةسةر نةبوو، هةموو ثَييان باش بوو، ئةوةش قةراري جة
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .شوكرية فةرموو.د
 :شوكرية رسول ابراهيم.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
بة نيسبةت خاَلي يةكةمةوة، هةر ضاالكيةك لةطةَل خاَلي دووةم ئةطةر دةمج بكـرَي و يـةك خبـرَي، ضـونكة     

ةكي راستة و خؤ يان نا راستة و خؤ ببَيتة هؤي هةر ضاالكيةك لة رَيطةي:هةردووكيان ضاالكية وا بَيتة وتن 
زيان طةياندن بة خاك و لةوةر طا و زةويةكاني كشتوكاَل ئةوة لة جياتي خـاَلي دووةم دابـيَن، ضـونكة لةوَيـدا     
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بؤ طؤر يين رةطةز، رةطةز لَيرةدا خؤ نة مَيية و نـة  : بةا لةوةر طامان هةية، بة نيسبةت خاَلي ضوارةم ئةَلَي
جـوانرتة، يـةعين طـؤر يين جـؤري زةوى، هـةتا      ( جؤر)ى نة مَيية و نة نَيرة تا وا بَؤَيني، بيكةن بة نَيرة، زةو

 .جوانرتة، سوثاا( نو  اعةاض )بكرَيتة ( جنس اعةاض )جؤري زةوى:لَيرةشدا كة ئةَلَي
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ةلةي طـؤر يين جنسـي ئـةرزي زيراعـي     هةموو ئةنداماني لَيذنةى كشتوكاَل ثَيدةكـةنن، ضـونكة دةزانـن مةسـ    
 .واريدة و لة قانونيشدا، هةر ناوى واية، جا خؤ ئةوة تةرجومةية  لة عةرةبيةوة هاتووة، كاك سامل فةرموو

 :سامل حممد عؤيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
اع مبوجيب هي ا   حيظر وغيري جنس اعةاضي  مير اةا يية اىل اي نية ع تيوا      ) لةفةقةرةي ضوارةم تة بَيذن 

 . زَيدةية، سوثاا( ه ا)ئةو ( اال نوجب القانون)، نابَي قانوني ترمان هةية، بكرَي (ال انوب
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

بتعليايات صيادة    : )زيادة، لَيذنةى هاوبةش شةت  بكةن، بكرَيتة( ه ا)ئةوة زؤر راستة و زؤر سوثاا، ئةو 
 .ظيان خان ،(مبوجب ال انوب

 :ثاشا خضرامحد ظيان ز بةر َي

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
هةر ضاالكيةك كة زيان بـة ثَيـوةري زةوى و تـةرخان كـراو     : ثَيشنيار و ثرسياري من ئةوةية لة خاَلي دووةم

دةطةييَن، لَيرة باسي ثَيوةر دةكات لة ضاككردني خاك، لة هـةوا و لـة ئـاويي باتـان كـرد، ثَيوةرةكـان لَيـرة        
تاقيطة هةية، تاقيطةى مةركةزي كة هةبَي بـؤ ثَيشـانداني ثَيوةرةكـة  كـة ئايـا تـا ضـةند ئـةو         ثَيويستيان بة 

ئـاوة يـان هــةوا و خاكـة ثابةنــد دةبـَي بـة تاقيطاكــان؟ ئايـا تــا ضـةند مةركـةزى هةيــة بـؤ ئــةو شـتة؟ خــاَلي           
َلـَي ضـاالكي   دامةزرانـدني هـةر ضـاالكيةكي ثيشةسـازي و بازرطـاني، كـة دة      : دووةميشم كة لَيرة بـاا دةكـات  

زؤر طرينطـة لَيـرة، ضـونكة    ( داتا بةيس)ثيشةسازي، لَيرة مةعؤومامتان ثَيويستة، بووني قاعيدةى مةعؤومات
ئةو مةعؤوماتة بة شَيوة و بنةما و بنيينةى زانياري قسةكانت بؤ دةردةكةوَيت كة لةسةر ئةساسَيكي راست 

وسةد هةزار منداَل لـةبار ضـوو، ضـونكة لَيـرة داتـا      كاتَيك كة ضرينوبل تةقيةوة ، دو: و دروستة، بؤ  وونة 
بةيسيان هةبوو و زانيان كةوا بنةماي قسةكانيان لةسـةر ئاسـتَيكي راسـت و دروسـت دةرضـوو، جـا ئـةو دوو        

 .شتة زؤر طرينطة بؤ بنةماكاني خاك و هةوا و ئاو، سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو كاك جوتيار
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 (:جوتيار)شريفكريم ويد بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
لة بر طةرى يةك من تةئيدي قسةكةى كاك عبدالرمحن دةكةم، ئـةو ضـاالكيانةى زيـان بـة ثيسـكردني زةوى      
دةطةييَن، تةنيا زةوى كشتوكاَلي نةبَي بة راسـس هـةموو و هـةر زةويـةك و خاكَيـك ثـيس بَيـت و تةئسـريي         

حيساب لةسةر ئةوةى هةبَي كة تةنيا زةوية كشـتوكاَليةكان نـةبَي،    هةبَيت لةسةر ثيس بووني ذينطة، ئةبَي
ضونكة هةندي شت هةية ئةويي تةئسريي راسـتةوخؤي هةيـة لةسـةر مـرؤظ، سـةبارةت بـة بر طـةى دووةم،        
باسي لةوةر طا كرا جا وةلآل نازا  ئةطةر جَيطاي ببَيتةوة باسي دارستانةكان بكرَي، ض دارستاني دةستكرد بَي 

ارستاني سروشس بَي ئةوة هـةر ضـاالكية و زيـان بـة دارسـتانةكان بطـةييَن ض دارسـتاني سروشـس و ض         و ض د
دةستكرد بَي، تةنيا بة ثَيي ثَيوةرةكان و رَينماييةكان نةبَي، بة ثَيي ئةو ياسايانةى كة دياري كراوة قةدةغة 

ة ثـاككردن و راطـرتين ذينطـة و    بكرَي، ضونكة بـة راسـس دارسـتان لـة دونيـا حيسـاباتي زؤري بـؤ دةكـرَي لـ         
 .ئةوانة، سوثاستان دةكةم

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك رةشاد فةرموو
 :رشاد امحد ابراهيمبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
هةر زةوييةك جنسي زيراعي بوو، تةسؤيمي شارةوانيةكان بوو، سييتةتي زيراعي نامَييَن و دةبَي ئةو كاتـةى  

بنرَي، تةصميمي ئةساسي هةية و تةصميمي تةفصيؤي هةيـة، تةصـميمي ئةساسـي حـدودي     تةصميمي بؤ دا
كاميؤي ديار دةبَي و تةسـؤيمي شـارةواني دةكـرَي و صـييتةى زيراعـي نـامَييَن، ئـةوجا شـوَين ديـاري دةكـرَي،           

ر جَيطاي ثيشةسازية؟ ئينتاجية؟ تيجارية؟ سةوزايية؟ ئةوانـة بـةش ، بـةش دةكـرَي بـة ثَيـي تةصـميم، هـة        
تةصميمَيك كة تةعديل بكرَي يان تازة دروست بكرَي موافةقةى ذينطة وةردةطريي، موافةقةي قيتاعي ثَيـي  
دةَلـَيني، زيراعةيـة؟ صـيحةية؟ دييتـاع مةدةنيـة؟ دةوائـريي تـرة؟ ئةوانـة هـةمووي دةبـَي موافةقـةى بكــةن،            

ةلي ئةو دةوائريانة تةوجيهي رؤذ تةصديق دةكرَي، هةر ئيعتريازَيك لة قيب( 90)ئةوجا ئةو تةصميمة ثاش 
 .شارةواني بكرَي، شارةوانيةكان رايدةطرن و ناهَيَؤن جَيبةجَيي بكةن، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ئيحسان فةرموو
 :قاسم احسان عبداهللبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
بـؤ جَيبـةجَي كردنـي ئـةو ياسـاية، ئَيمـة        بةراسس من دةبَينم كة زؤر شت قورسة لةسةر خةَلكي كوردستان

وآلتَيكي وَيرا ان هةيـة، هـيض ثيشةسـازي و ئـةو شـتانةمان نيـة، ئةوةنـدة شـت قـورا دةكـةن لةسـةر ئـةو             
خةَلكة بةخوا يةعين وا بيَي رةنطة ئينسان واي لَي بَي خؤي تةتوير نةكات، لة ثَيشةكي ئَيمـة طومتـان هـةر    
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ة بة هةموو شَيوةيةك رَيطـة لـة خـةَلك طـرياوة كـة هـيض ئيشـةكى نـةكات،         كةسَيك ئةبَي مولتةزيم بَي  ئةو
اي نشـا  يـؤدي بطريـق مباشـر او غـري مباشـر ، يـةعين هـةر كارَيـك بـَي ،           : ئةوة لَيرة بة موتؤةقي هـاتووة 

يةعين ئةوة بة موتؤةقي بة تةسةوةرى من رَيطة طرتنة تـا ئينسـان كارَيـك بكـات، ئيشـَيك بكـات كـة لـة نـاو          
ة بيَي ، ئةوة باش نية، ضونكة ئةوة رَيطا طرتنة لة هةر كارَيك و لة هـةر بزووتنةوةيـةك و لـة هـةر     سةيار

ضاالكيةك بؤ ئةوةى وآلتي خؤمان ثَيي خبةين، لةوانةيـة لـة وآلتـي ثَيشـكةوتوو ، هـةتا ئةوانـةى تـا ئَيسـتا         
ي طـةورة تـةوقيا لةسـةر ئـةو     لةسةر كؤنطرةى كيوتؤ و نازا  ئةوانةى ذينطة لـة ئاسـس جيهـان لـة دةوَلـةت     

ــة      ثرؤذانــة ناكــةن، بــؤ ئَيمــة ئــةو بــارة قورســة دةخةينــة ســةر خــةَلكي خؤمــان؟ رَيطــة دةطــرين لــة كؤمةَل
ثرؤذةيةك؟ ئَيمة ثرؤذةيةكي ئيستيسمارميان هةية و دةعمي خةَلك دةكةين و رَيطة بـة خـةَلك ئـةدةين بـؤ     

ببــةين، ئَيســتا رَيطــا دةطــرين لــة هــةموو شــَيوةى   ئــةوةى وآلتةكــةمان ئــاوةدان بكةنــةوة و بــةرةو ثَيشــةوةي
ثَيشكةوتن و بنياتناني ئابوورى و ثَيشكةوتن و ثيشةسازى لة كوردستان، فةقـةرةى ضـوارةم حةقـة بـةرةئي     
ــي       مــن بَيتــة ئيؤغــا كــردن، ئيشــي ذينطــة نيــة، ئــةوة عيالقــةى بــة وةزراةتــي شــارةواني هةيــة، بــة وةزارةت

ينطة نيـة، ضـونكة تـةغيريي جنسـي ئـةرازى ئـةوة صـةالحياتي وةزاراتـي         ئيستيسماري هةية، بة وةزارةتي ذ
 .ديكةية و عيالقةى بة وةزارةتي ذينطةوة نية، ئيرت سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك شَيخ اهلل فةرموو
 :شَيخ اهلل شَيخ اهلل ابراهيمبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ة بـة زيـاد دةزا ، ثـَيم وايـة زةوى و زار هـةمووي      ( ا)يةكـةم ئـةوة    بر طـةى  : ثرسيارةكةي من هةر ئةوةيـة 

 .يةكة و ثَيويستة حيسابي يةكي بؤ بكرَي، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ديؤمان فةرموو
 (:ئامَيدي ديؤمان)حممد امحد صاحل بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ةكي زؤري تَيدايـة لـة بـةيين وةزارةتـي ذينطـة و وةزارةتـةكاني ديكـة،        منيي ثَيم واية ئةو ماددةيـة تَيكةَليـ  

، ئـةوة موهيمـةى وةزارةتـي ذينطـة نيـة نةوعيـةتي جنسـي        (محااية   حتسيني الرتبية   : )موهيمةى كة دةَلَيت
اؤثر : )توربة ضاك بكات، بةَلكو تةنها ثاك و خاويين توربةكة بثارَيزَيت، كة هةر لة بر طةى يةكةمدا دةَلَيت

، ئةوة موهيمةى وةزارةتي زيراعةية، قودرةتي توربة بـة مـةوادي كيميـاوى و ئةوانـة و     (قدةوه اعنتاجية يف
: و ئةوانة زياد بكات، ئةوة موهيمـةى ذينطـة نيـة، لةطـةَل ئـةو رةئيةشـم كـة دةَلَيـت         حراثه    ب  ةنةوعي 

ا لـة فةقـةرةى ضـوارةم هاتيـة،     ، فيعؤةن قةوانيين تر هةن، ئةوةى كاك سامل طـوتي تـةنه  مبوجب ه ا ال انوب
، ئةوةش عةرقةلـةكي دةخاتـة نـاوى، ضـونكة هـةتا      مبوجب ه ا ال انوببةَلكو لة سَييةم و دووةميي هاتية، 
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مةراعي و غابـات هةيـة بـة قـانونَيكي تـر تـةنزيم دةبَيـت، وةزارةت هـةتا تـةدةخول لـة قـةزاياي تةصـاميم             
 .بة تةصاميم و خةرائيتةوة، زؤر سوثاا دا، ئةوة دائريةى خا، هةية 81كردية، لة ماددةى 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

زؤر سوثاا، ناوةكان تةواو بوو، ئةطةر ئةو شتانةى كة هاتوون لة يةكةمدا قسةكةم موةجةهـة بـؤ جـةنابي    
وةزير، ئةطةر موالحةزاتي تر كة لة قسةكان هاتووة جوابيان بدةوة، بةآلم ئةوةى كة هاتووة بؤ ئةوةى ئـةو  

اي نشاط اؤدي بطرا  ماارر ا  غري : ا آل)زة بؤ ئةوةى نةهَيَؤَيت ياخود ئةو قورسايةى نةخاتة سةر، غومو
شـةتب  ( ا)دةرةجـة   ،(اي نشياط ايؤدي اىل اعضيراة برتبية اعةاضي  الزةا يية       : )، ئةوة شـةتب بكـريَ   (ماارر

( ا)هينةكة، ئـةوة ئةطـةر    بؤي نووسيوم ئيشارةتة بؤ خصوبةتي طلعتوةكو كاك ( ا)بكرَي، ضونكة دةرةجة 
انشياء   اقامية اي نشياط    )البيَيت، بـرادةران داوايـان كـرد ، دوو، سـَي كـةا كـة ئـةوة البيـَيت، لـة ضـوارةم،           

لـة ضـوارةم و سـَييةمةكة عـةيين شـتة،      ( صنا   ا  جتاةي ا  خدم   لى اعةاضي  الزةا يية خالفيآ لل يانوب    
ةو هينة باشرتة، جا فةرموو كاك خةليل ئـةو موالحةزةيـة و   دةتوانني بَؤَيني خياليف ئةحكامي ئةو قانونة ئ

 .موالحةزاتي تريي ئةطةر ئيجاب بكات، ئةوةى كاك رشاد و ئةوةى ظيان خان، جواب بدةنةوة، فةرموو
 :حممدخؤيل ابراهيم بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 ع مبواف ة الوااة    طا آ لل وانني النافي  ، ا: وةلآل ئةطةر صياغةكةى وا لَيبكةين بؤ سَييةم و ضوارةم بَؤَيني

ضونكة قةوانيين تر هةية، ئةطةر بةو صياغةية بَؤـَيني، يـةعين وا بـزا  هـةمووي حـةل دةبَيـت و جيهـاتي        
 .تريي دةضنة ذَيريان

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

خيالف اح يا  هي ا    )، لـة هـةمووي باشـرتة، ضـونكة بـؤ وةزارات و ئةوانـة      ( خيالف اح يا  هي ا ال يانوب    )وةلآل 
بؤ ئةوةى ئـةترايف تـر هةيـة بتـوانَي قـةرار بـدات نـةوةك داواى هـني بكـات، لةبـةر ئـةوة سـَييةم و             ( ال انوب

ئيزافـة بكـةن لـةوَيوة كـة دةسـت ثـَي       ( خالف اح ا  ه ا ال يانوب )ضوارةم جةنابي وةزيريي موافةقةى كرد،
ــات  ــةزةى د (خييالف اح ييا  هيي ا ال ييانوب  )دةك ــةو موالح ــوك.، ئ ــة  ش ــة عةرةبيةك ــنس)رية ب ــة  ( ج ــةن ب فيعؤ

، بـةآلم لَيـرة تةرجومـة كورديةكـة     (نةوعـة )ة يـان  (صـنف )يةك ناطرَيتـةوة، جـنس لَيـرة    ( رةطةز)كورديةكة
ناطرَيتةوة بةراستيةكةى، ئَيمة دةن  دةدةين بؤ عةرةبيةكة  و وشـةى كورديةكـة دوايـي رَيككـةون     ( رةطةز)

ددةكة دةخةمة دةنطةوة كَي لةطةَليَس دةسس بَؤند بكات تكاية؟ كَي لةسةري، بةو طؤرانكارية كة هني كرا، ما
 .لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 (:89)كة دةبَيتة ماددةى ( 81)ماددةى 
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بنيـينةيى ناوضـةكانى شارسـتانى، و ثاراسـتنى     ثَيويستة لةسةر هةموو كةسـَيك ثابةنـد بَيـت بـة نةخشـةى      
زةوى لة دزةكردنى بنياتنان، وثَيويسـتة فةرمانطـةكان ثالنـدانانى بنياتنـان، بةَلطـةكانى ثَيويسـت ثَيشـكةش        
بكةن بؤ بةدةست هَينانى ر ةزامةندى وةزارةت لةسـةر نةخشـةو نةخشةسـازى و طؤر انكاريـةكان لـة ر ةطـةزى       

 .زةويةكان
 :محد حممد بابان ا فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ئَيمة لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةو ماددةية دةكةين، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .بةا كاك سعد الدين دةيةوَى قسةى بكات
 :سعد الدين عبداهلل مولودمال بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
تـةختيس عـومراني عيالقةيـةكي ئـةوتؤي بـة وةزارةتـي ذينطـةوة نيـة،         ئَيمـة قسـة لةسـةر توربـة دةكـةين،      

وةزارةتـي ئــاوةدان كردنــةوة هةيــة، وةزارةتـي ثــالن دانــان هةيــة، وةزارةتـي شــارةواني هةيــة، ئــةوان لةســةر    
و يدام ابيربةات   )تةماشـاي بكـةين    ئةطةرزةحيتي عومرانني، نةخشةيان هةية ، ثالنيان هةية، دواي ئةوةش 

 .ةقدميي موبةريراتي الزمى بؤ ضية؟ ئةوان بؤ خؤيان نةخشةى خؤيان هةية، لةطةَل رَيزم، ت(الالامة
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

يؤتزم بالتصاميم االساسية، يةعين ئةو وةزارةتانةى تـر  : كاك سةعدالدين ئةطةر ئينتيباهت بكردبا كة دةَلَي
ــرا     ــي ئيق ــميمي ئةساس ــردووة، تةص ــةر ك ــان لةس ــةموو ئيؤتيزامي ــي   ه ــةجؤيس وزرا، وةزارةت ــة م ــرَي ل ر دةك

بةلةديةية، ثالن دانانة، زؤر باش هـاتووة بـة عةكسـةوة، كـاك سـامل وا بـزا  تـؤش موالحـةزةت ئـةوة بـوو،           
دة ةمة دةنطةوة ئةو ماددةية، كَي لةطةَليَس دةسس بَؤند بكات؟ فةرموو، كَي لةطةَلدا نية؟ بةا كـاك سـعد   

ر ض بـَي موالحـةزة بـدة بـة بـرادةران بـة صـياغة، ض موالحـةزةتان هةيـة          شوكرية، كورديةكـة هـة  .الدين و د
 .بدةينة لَيذنةى قانوني ثَيي ئةوةى ياساكة ئيمزا بكةين، بؤ ماددةى دواتر تكاية

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 (:30)كة دةبَيتة ماددةى ( 88)ماددةى 

يةنــةكانى ثةيوةنديــدار، مةرجــةكانى ذينطــةى طوجنــاو بــؤ ضــاالكيةكانى  وةزارةت بــة هةماهــةنطى لةطــةَل ال
ثااَلوتن و دةرهَينانى كانزاو باخيـةو كـانى بـةردو بـةرد شـكَينةرو غةسـالةو مةجنـةم و دةرهَينـانى سـامانى          
نةوتى، و شتى ديكةش، دادةنَى بة شَيوةيةك ثاراستنى سةرضاوةكانى سروشتى لـة هةرَيمـدا لـة ثيسـبوون و     

 .ةربوون مسؤطةر دةكاتخوَينب
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 :امحد حممد بابان  فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .لَيذنةى هاوبةش هيض تَيبينيةكى نية، سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةوة معيارةكي عيؤمية، رَيككةوتن بزانن كةا موالحةزةى لةسـةر نيـة؟ دة ةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَليَس       
ات، تكاية؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  قبول كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية، جةنابي وةزير دةسس بَؤند بك

 .فةرموو
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
من ثَيم باشة دواتر بة كوردي ئةم ماددانة نوَينـةرَيكي ئَيمـةش بـَ ، ضـونكة بةراسـس ئيسـتينزا ، خـوَين         

ربوون نية، بؤ  وونة وشةى تري لة كيتابةكة هةن، ئةطةر دوايي كرانة كوردي ئَيمةش بةشـدار بـني لـة    بة
 .كورديةكةى، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .باشة، دوايي لةطةَل صياغةكة بةشدار بن لةطةَل لَيذنةي قانوني، فةرموون
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .ةنسةرؤكي ئةجنومبةر َيز 

 بةشي ضوارةم
 كردن لة هةمةجؤري طاينؤةوةرةكان ثارَيزطاري

 (:31)كة دةبَيتة مادةى ( 83)ماددةى 
ثاراستنى سروشت و خؤثاراس  لة بةبيانيبوون و نةهَيشـتنى و ثارَيزطـارى كـردن لـة ر ةطـةزةكانى ئـاذةَل و       

 .ثشتطريى كردنى لة بةرذةوةندى طشتى داية
 :ان امحد حممد باب فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئَيمة هيض تَيبينيةكمان لةسةر ئةم بر طةية نية تةنها لة كورديةكة ثَيم واية وةكـو لـة عةرةبيةكـة هـاتووة،     
، هـيض تَيبينيـةكي   (رةطةزةكاني ئـاذةَل و رووةك ) ، نةباتيةكة بكرَيت بة( لى اعجناس احليوانية   النااوية)

 .ترمان نية، سوثاا
 :ةرؤكي ئةجنومةنسبةر َيز 

 جةنابي وةزير ئةو ماددةية زياد نية بة ر ةئي ئَيوة؟
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 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ئةوة لـة راسـتيدا تةسـبيس مةبدةئـةكي عامـة كـة ئَيمـة ئيشـي لةسـةر ئةكـةين، بـة تايبـةتي لـةم ماددةيـة               

شت و ثاراس  لة تةصةحور كـة ئَيسـتا موشـكيؤةية كـة زؤر وآلتـاني      ئيشارةمان بةوة داوة كة ثاراستين سرو
دونياي طرتووةتـةوة و هـةرَيمي كوردسـتانيي، كـة رَيذةيـةكي زؤري خاكةكـةمان تووشـي تةصـةحور بـووة،          
ئَيستا لة ثالني وةزارةتي ئَيمةية لةطةَل وةزارةتي كشتوكاَل و وةزارةتـة مةعنيـةكان كـة ضـؤن بتـوانني ئـةو       

ــ ــكيؤةية ح ــةباتي و     موش ــي ن ــتين ئةجناس ــةورة، ثاراس ــاني ط ــةيةكي جيه ــة كَيش ــتا بوويت ــة ئَيس ــةين ك ةل بك
حةيواني خؤتان ئةزانن ئةوة بةشَيكي ذينطةية كة لة كوردستاندا بةرةو لـة نـاو ضـوون ضـووة و رَيذةيـةكي      

ا بـة  زؤري كة ئَيسـتا جيهـاتي ذينطـة مـةعنني بـة زينـدوو كردنـةوةى ئـةوة، ئَيمـة بـؤ ئـةو مةبةسـتة ئَيسـت             
هاوكاري رَيكخراوى يَونسـكؤ، ئـةوة حةفتةيةكـة دةسـتمان كـردووة بـة كردنـةوةى وؤرك شـؤثَيك، كـة ضـؤن           
بتوانني لة كوردستانيشدا ناوضة سروشتيةكان بثـارَيزين، ئـةو ناوضـانة ئةطـةر طرينطـي خؤيـان ثـَي بـدرَي،         

ةعين ئـةوة خـاَلَيكي طرينطـة و    بكرَينة بةشَيك لة مرياتي عالةمي بة ثَيي سـرتاتيجياتي دةولـي كـة هةيـة، يـ     
 .مةبدةئَيكي عامة ئةطةر تةسبيت بكرَي باشة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ــة          ــةديهياتَيك ببَيت ــةر ب ــت ه ــةآلم ناكرَي ــة، ب ــريي هةي ــةديهياتي ت ــؤي زؤر ب ــاك دارا خ ــر، ك ــةنابي وةزي ج
، محااة الطايعة   الوقااية مير التصيحر    وعترب مر ابصلحة العامة: ماددةيةك، مةسةلةن دةَلَي بة عةرةبيةكة

يةعين ئةوة قسةيةكي عام دةكةي، بؤ ضي ببَيتـة ماددةيـةك؟ ئـةوانى    .   م افحته   احملافظة  لى اعجناس
تريي و ماددةكةى دواتر زؤر باش هاتووة، حةزرى دةكةى، مةنعي دةكةى، زيادي دةكةى، شتَيكي عام ئـةوة  

 .لة مةقالةيةكدا دةنووسرَي
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امني بةر َيز

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
تَيبينيةكةى جةنابت دروستة، بةآلم ماددةكة طـؤر انَيكي تَيـدا بكـةين، ضـونكة ئـةوة بـؤ ئَيمـة زؤر طرينطـة،         

 ليى  ااة  الايئية ا  اليوااةات ابعنيية ا  اجلهيات ابعنيية، محااية الطايعية           : ئةطةر واي لَي بكرَي مةسةلةن
ــةري    قاايية ميير التصييحر   اب افحيية   محاايية اعجنيياس احليوانييية   النااوييية     الو ــة جةوه ــةوة ل ــونكة ئ ، ض

ئيشةكةية، يةعين نَييَن، بةا واي لَي بكرَي، ئةبَي لة ياساكة هةمان بَيت شتَيكي وا، بةآلم ئةوةى جـةنابت  
 .  دروستة، ئةطةر واي لَي بكةين بؤ ئةوةى دةربيَي لةو ئينشائة 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .نوقتةى نيزامي هةية، فةرموو طلعت كاك
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 :سيف الدين طلعت خضربةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
وةكو جةنابيشتان ئيشارةتتان ثَيكرد تةقريبةن هـةر خـؤي لـة    ( 88)لةطةَل ماددةى ( 83)بةراسس ماددةى 

  اب افحة   احملافظة  لى اعجناس احليوانيية  )اسي يةك ماددةدا دةنوَييَن، بةا كة لَيرة لة ماددةى يةكةم ب
، ئةوةى خوارَي تةفصيالتي نةباتيةكة و حةيوانيةكةيـة، يـةعين ثَيويسـتة ئـةوة رَيـك خبرَيـت و       (  النااوية

 .بكرَيتة يةك ماددة و، سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ي قسةي دةكةن ناوتان دةنووسم، كاك كةريم فةرمووئةوانةى داوا
 :عبداهلل كريم حبريبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 ، طلعتهرةئيةكةي من هةمان نوقتةى كاك 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .يةعين مةقصةدت ئةوةية بَؤَيي نوقتةى نيزامي نةبوو؟ كاك غةفور فةرموو
 :موريسعيد خم طاهرغيتور بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
( 38)و ( 31)لة ئةصـَؤي ثرؤذةكـةدا كـة ثاشـرت دةبَيتـة      ( 88)و ( 83)دةكةم ماددةى  من ثَيشنياري ئةوةى

ثاراسـتين سـاماني رووةكـي و ئـاذةَلي ئـةركي وةزارةتـي ذينطةيـة كـة         : يةك خبرَيت، بةو شَيوةيةشي لَي بَيـت 
نَيتـةوة،  دياري كردووة كـة ضـية؟ لةطـةَل ئةوةشـدام كـة ئـةو ماددةيـة نيَ       ( 88)ئةمانة دةطرَيتةوة، ماددةى 

لةبةر ئةوةى ئَيمة هةموو ئاطادارين كة ئةمر ؤكة ذينطةى كوردستان دووضـاري كؤمـةَلَيك طرفـت بوويتـةوة،     
بة تايبةتي مةسةلةى راوكردن كة خةريكة باَلندة و ئاذةَلة كَيويةكان وردة، وردة لة ناو دةضـن، ئـةوة يـةك،    

ة و مةســةلةى دار و بارةكــان تووشــي بر ينــةوة  مةســةلةى كانياوةكا ــان ثَيويســتيان بــة ذيانــةوة هةيــ : دوو
دةبَيت، يةعين ئةوة بةراسس كة بة ماددةيةك بَيت لةو ياساية ئيؤزامَيكي تَيدا دةبَيت، وةكو ئةوةى نية كـة  
تؤ لة ضوارضَيوةى وتارَيك، يان لة ضوارضَيوةى ثرؤذةيةك بيخةية روو، با بةو ياسـاية ثارَيزطـاري لـةو شـتة     

ــةين  ــتيانة دةك ــتان         سروش ــة كوردس ــوانرتيي ب ــةنَيكي ج ــتانةوة و دمي ــةى كوردس ــة ذينط ــ  ب ــة ثةيوةس ك
 .دةبةخشن، لةطةَل رَيزمدا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةطةر موالحةزاتتان هةمووى لةو حدودة دةسوورَيتةوة ئةوانةى ماوة قسة بكةن، بؤ ئـةوةى ئيسـتييتادة لـة    
(: 38)دةبَيتـة موقةدميـةى   ( 31)اددة، بـةآلم مـاددةى   دةبَيتة يةك مـ ( 38)و ( 31)وةخت بكةين، ماددةى 

لغرض محااة الطايعة   الوقااة مر التصحر   ب افحته   احملافظة  لى اعجناس احليوانية   النااوية حيظر 
 .باشة؟ جةنابي وةزيريي موافيقة، لَيذنةى هاوبةشيي موافيقة، فةرموو: ما ال 
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 :امحد حممد بابان  فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 
ئَيمــة يــةك تَيبينيمــان هةيــة كــةوا وشــةى ئيعــدام البــربدرَي لــة بر طــةى ثَينجــةم لــة  ( 88)لةســةر مــاددةى 

 عةرةبيةكةيدا،
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

نا جارَي ئَيمة تةوحيدمان كرد، دةن  دةدةين بؤ تةوحيد، كَي لةطةَل ئةوةية تةوحيـد بكـرَي دةسـس بَؤنـد     
كـَي موالحـةزةى هةيـة؟ راي    ( 588838881)رموون، كَي لةطةَلدا نية؟ ئَيستا تةوحيدكرا ئينجا لـة  بكات؟ فة

 .لَيذنةى هاوبةش ئةوةية وةكو خؤي دةَلَي ، كةليمةى ئيعدام لة ثَينجةم البردرَيت، بيخوَيننةوة
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 (:31)دةى كة دةبَيتة ماد( 88)ماددةى  

 :ئةمانةى خوارةوة قةدةغةن
 .هةركارو ضاالكيةك ببَيتة هؤى لة ناوبردن و هةر ةشةكردن لة ر ةطةزةكانى ئاذةَل و ر ووةك: يةكةم
 .ر اوكردنى ماسى و مةل و ئاذةَلةكان لة وةرزةكانى زاووزَى و جووتبوونياندا: دووةم

ةكارهَينانى تةقةمةنى و ذةهر و تـةزووى كارةبـا يـان    ر اوكردنى ماسى و مةل و ئاذةَلةكان بة هؤى ب: سَييةم
 .هةر ر َيطةيةكى ديكةى ر اوكردنى ستةمكارانة

ــوارةم ــة مــوَلكى        : ض ــةر زةوى و ئــاوى ل ــاى س ــتنى دارو نــةمام و، ر ووةك و طي ــر ين و دةرهَينــان و نةهَيش ب
 .طشتيةوة
ــةكانى ر اوكــردن و كوشــ  و طــرتن و يــان دةســت بةســةر داطــرتن يــان طوا  : ثَينجــةم ســتنةوةى مــةل و ئاذةَل

هةر ةشةى نةمانيان لةسةرة و طةر اندنيان و خستنة ر وويان بؤ فرؤش  يان خراثكردنـى هَيالنـةكانيان يـان    
 .شكاندني هَيؤكةكانيان

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

رة ئةوانــةى كــة هــاتوون هــةمووي بــة قــةرارات هــةن، عةمةليــةن لــة هــةرَيمي كوردســتاندا زؤر ضاكيشــة لَيــ
ــةش       ــةى هاوب ــة، راي لَيذن ــؤي باش ــيمي خ ــة مةواس ــةموو ل ــني و ئةوانــة ه ــةوة، راوى ه ــَي بكرَيت ــدي ل تةئكي

صيد ا  قتل ا  ا دا  ا  ن ل الطييوة ا  احليوانيات ابهيدد  بياعن راض ا  التجيول      : عةرةبيةكةى واي لَي دَيت
 .ووسم، فةرموو كاك شَيردَل، كَي قسةى هةية دةين بها ا   رضها للايع ا  اوالف بيضها ا  ا كاةها

 :حةوَيزي عبداهلل شَيردَلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
بة نيسبةتي دار ، بة نيسبةتي ئـةو خـاَلي ضـوارةم، دار زؤر دةوري هةيـة و فـةزاي سـةوز لـة هـةموو دونيـا          

نسـانَيك حـةقي   دةيثارَيزن، ضونكة ئةو دةبَيتة ئةوةى كـة ئؤكسـجني زيـاد بكـات، لـة شـارةكانيي هـةموو ئي       
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داري هةية و زياتريي، لَيرة نووسراوة بـر يين دار، بـر يين دار بـةا ئـةمالكي عامـةى نووسـيوة، مـن        ( 16)
دةَلَيم هـي خاصةشـي باوَينـة نـاوى، ضـونكة لـة مـاآلنيي مـةنا بكـرَي، بـةآلم بـة موافةقـةتي وةزارةتـةكان،              

بيرب َي، لة جاددة و لة مـاَلي خؤشـي بيـرب َي بـة     وةزارةتي مةعين، ضونكة ئينسان دةتوانَي لة هةندَي شوَينان 
موافةقةتي وةزارةت، بةآلم بة بـَي موافةقـةتي وةزارةت هـيض كةسـَيك لـة ماَلةكـةى خؤشـي نـةتوانَي دارَيـك          

 .بربَي، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ةر مـوافقن هـةردوو   شـامل دةبـَي، هـةموو خاصـيي دةطرَيتـةوة، ئةطـ      ( العامية االمالك )ئةطةر ئةو كةليمةى 
 لَيذنة و جةنابي وةزيريي؟

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ئةوة دةشَي بؤ ئيزالةى ئةشجار بوترَي، بةآلم بؤ نةباتات و ئةعشاب ناكرَي، كابرا موَلكي خاصـي خؤيـةتي و   

َي، لةبــةر ئــةوة ئــةو ئــةمالكي عامــة بــؤ  ئةعشــابي كــردووة و تايبةتــة بــؤ ئــةوةى كــة قــةتعي بكــات و بيــرب  
موحافةزةى تةنةوعي حةياتي بؤ نةباتات و لة ئةعشاب و ئةوانةية كة لة شوَينة طشتيةكانن، بةا دةكـرَي  
بؤ ئيزالةى ئةشجار ئةوة بكةين، هـةر ضـةندة زؤر زةمحةتـة لـةو قؤناغـة لـة مـاَلي خؤيـدا نـةتوانَي دارَيـك           

ةطةر بكرَي شتَيكي باشة بةا من ثَيم واية كارَيكي زةمحةتـة، خـةَلك ئَيسـتا    برب َي، ئةوة بكرَيتة قانونَيك، ئ
 .داري دارستانةكان ئةبر َي و ناتوانني كؤنرتؤَلي بكةين

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةطةر ئةمالكة عامةكةى الببةين، جةنابت وةكـو وةزارةت دةتـواني بـة تةفصـيالت بـة تعؤيمـات تةحديـدي        
يةعين لةوَى اليبةين و دوايي بة خؤتان تةعؤيماتي دةربَينن لةبةر رؤشنايي ئةو قانونة بكةى، ئةوة دةبَيت 

 تةعؤيماتي دةربينن و تةحديدي بكةن، بةَلَي؟
 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
مـةنعي بـر يين هـةموو دار و     ئَيمة كَيشةيةكمان نية بةا بؤ ثةرلةمان لةوانةيـة بَؤـَيني قانونَيـك دةرضـووة    

دارستان و ئةعشابَيك بكات و لة حةوشةكةي خؤيدا دةستكاري نةكـةى، تـؤ ئـةو ئةمالكـة عامـةى الببـةي و       
بَؤَيني لة ثةرلةمانـةوة دةرضـووة جَيـي ثرسـيار ئـةبَي، مـن هـيض كَيشـةيةكم نيـة، هـةر ئةوةندةيـة لـة مـاَل              

 .ئةوة قةرار ثةرلةمانة: خؤمةوة نابَي هيض ئةعشابَيك بربينةوة دةَلَيم
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عادل فةرموو
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 :عادل حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
، ئةوانـة سـَي قـانون هةيـة، قـانونَيكي تايبـةت هةيـة كـة قةدةغـةكردني راوى          ( 5)و ( 3)و ( 8)لة بر طـةى  

ة و عقوبةكــةيان ضــية و ئيجرائــات ضــية؟قانونَيكي ماســي و كائينــة مائييــةكان موفةصــةَلة و دوور و درَيــذ
تايبةت هةية بة باَلندة و ئاذةَلةكَيويةكان، ئةوة بة تةفاصيل هةية، لة ناو ئةوةشدا قانونَيك هةيـة تايبةتـة   
بة قةدةغةكردني راوى ئاسك، يةعين من بؤ خؤم يةكيك بووم لةو كةسانةى كة ئةو عقوبةيةم فةرز كرد و 

خؤي هةية، ئينجـا ئـةوة لَيـرة بينووسـي و نةينووسـي هـيض ثَيويسـت ناكـات بةراسـس ،          ئيجرائاتي تايبةتي 
يةعين ئةوة شتَيكي زيادةية، يةعين ئةو بر طةية حةقة البردرَي، يةعين ئةوة سَي قانوني موفةصـةَل هةيـة   

ى ضـؤن  بة دوور و درَيذى، ئينجا صةالحيةتةكةى كَي فةرزى دةكات؟ عقوبةكةى كَي ئةيـدات؟ ئيجرائاتةكـة  
 .ئةكرَي؟ يةعين ئةوة ثَيويست ناكات بة راسس ئةو سَي بر طةية لَيرة بَي، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عبد الرمحن فةرموو
 :ةضا عبد الرمحن امحدبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
رهـةمي كشـتوكاَلي بـة هـةردوو     ئَيمة ثَيي ماوةيةك ياسـايةكمان دةركـرد، ياسـاي ثاراسـ  و ثةرةثَيـداني بة     

بةشي رووةكي ، بةشي ئاذةَلَي، بةشَيك لة ئاماجنةكاني ئةو ياساية، ئةو خاآلنة بـوون، جـا ئةطـةر    : بةشةكاني
ئَيمة ئيزافةيةك نةكةين بة هةماهـةنطي لةطـةَل اليـةني ثةيوةنديـدار و وةزارةتـي ثةيوةنديـدار، ئـةو كاتـة         

هي و فـرة ئاراسـتةيي دةبَيـت، ثَيويسـتة شـتَيك هـني بكـةين كـة بـة          تَيطريان دروست دةبَيت، يان فرة تةوجي
 .هةماهةنطي لةطةَل اليةني ثةيوةنديدار، ئةطةر ئةو ماددةية نَينَيتةوة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك احسان فةرموو
 :قاسم احسان عبداهللبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
يـان هـةر رَيطايـةكي راوكردنـي سـتةم،      : َييةم موالحـةزةم هةيـة، كـة وتوويـةتي    من سةبارةت بة فةقةرةى س

خؤي هةموو راو كردن ستةمي تَيدا هةية، مومكني نية يةكَيك شتةك بكات و نَييري بطريت يان راو بكات و 
رةمحيي لةطـةَلي بَيـت، كوشـتين مـةر  و ماآلتـة يـان باَلندةيـة خـؤي ئةطـةر سـتةمي لةطـةَل نـةبَي ئيشـةكة              

اكرَيت، بةرةئي من ئةو فةقةرة البربَي باشرتة، يان شتَيكي تر لة جياتي دابنَين، ببَيتة هةر رَيطايةك ببَيتة ن
 .هؤي البردني رةطةز، ئةوةى ديكةش لةطةَل ئةوةمة لة جياتي ئيعدام بكرَيتة ئيتال ، سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك سعد الدين فةرموو
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 :اهلل مولود سعد الدين عبدبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ديسـان ئـةوة    صييد اعمسياو   الطييوة   احليوانيات يف مواايم ااد اجهيا   و اثرهيا،   ذليك،        : دووةم و سَييةم

 ذليك باايتعاال ابتفجييرات    نايةتـةوة سـَييةم، ديسـان ســَييةمي نايةتـةوة لالتـاك و الطيـور، هــةر بَؤـَيني و        
، ئَيستا لة وةزارةتـي زيراعـة،   قطع ا  اقتال  اعرجاة: كالةك هةية لَيرة، لة ضوارةم ، جا ئيش.......امليترقعات 

يان لة وةزارةتي شارةواني كة هةر ئةوةك ئيتيتا دةكرَي، كة مةنتيقـةك ئيتيتـا دةكـرَي، كؤمةَلـة مةزرةعـةك      
ن دةَلـَين حـةقي   هةية مةسةلةن لة دةورا و ثشس شار، ئـةو مةزرةعانـة تَيـك دةدرَيـن، هـةر دارَيكـي دةردَيـن       

ئةوةى هةية دارَيكي تري بدرَيت، بةراسس ئةوة نابَي ئةوها بَيت، حةتا ئةطةر ئةو مةزرةعةيـة تـةمؤيكيي   
بكــرَي، يــان ئيتيتــايي دةكــرَي، يــةعين مــةفروزة نينَيتــةوة، يــةعين شــةرت نيــة ئــيال دةريبــَييَن و حــةقي   

، غابةش بَيت باشرتة، يةعين هةر ( ة ا الشجرياتااالة اعرجا)دارةكةى بؤ حيساب بكرَي، جا ئةطةر لة جياتي
كةليمةى غابةى بةكار بَيـنني باشـرتة، لةطـةَل ئةوةشـدام ئةعشـابي بـةر ي لةطـةَل نـةباتات هـةَلبطَيرَي لَيـرة،           

 .ضونكة زيادةية و ئيستييتادةى نية، لةطةَل رَيزمدا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك سامل فةرموو
 :سامل حممد عؤيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
منـا حيـازة نايةتـة كـرن، ضـونكة مـةمحيات بيئيـة موغؤةقـة نايةتـة كـرن،           : فةقةرةى ثَينج بة رةئـي مـن   

ئةطةر حيازة هةبَيت باشرت دَينة ثاراستنة و حةيواناتة موهةدةدة باشرت دَينة ثاراس ، جا ئةو حيازة رةبت 
 .بكرَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ن فةرمووطَيالا خا
 :حممد غريب طَيالا حمي الدينبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ئَيستا بر يارَيك هةية يان ياسايةك هةية بؤ قةدةغةكردني راوى ئاذةَل و مةلة كيويةكان، ماسي قةدةغة نية 

اوزَي و جـووت  ئيال لة كاتي زاوزَي نةبَي، بـةآلم لَيـرة راوكردنـي ماسـي و مـةل و ئاذةَلـةكان لـة وةرزةكـاني ز        
بووندا، ئةوة دةسس خةَلك دةكاتـةوة بـؤ راو كردنـي مـةل و ئاذةَلـةكانيي، بؤيـة مـن ثـَيم باشـة ئـةوة جيـا            

 .بكرَيتةوة، ماسي لة وةخس جووتبووندا و ئةوةى تر هةية كة راو كردنيان قةدةغةية، سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك جةمال فةرموو
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 :انيمجال يوسف بؤتبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
) حةقيقةت ئةوةى من ثرسيارَيكة ، لة واَلتانى ثَيشكةوتوو هني دةكرَيت بة قانون ،جا دةكـرَى ئـةوة بَؤـَيني    

، ضــونكة دةوراتيــان هةيـة ،ئيجــازة وةردةطــرن لــة واَلتــانى  (اينظم صيييد اعمسيياو   الطيييوة اعخيرى ب ييانوب  
 . ة بةر ئةوة لة وةزارةت ئةو شتة هةية ، زؤر سوثااثَيشكةوتوو،صيديي تةنزيم دةكرَى ، ل

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .قسةكان تةواو بوون ، جةنابى وةزير ض جوابت هةية ، بؤ ئةمة

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ي كةم نية، ئـةوة كةسـاني ثسـثؤر لـة     سةبارةت بة هةندَى موستةلةحاتي وردةكاري تيادا هاتووة، ئةوة شتَيك
بارايَولَوجي و كةسـاني ثسـثؤر لـة بـايولؤجي نووسـيويانة، حـةز ناكـةم قسـةى لـَي بكـةين، ئَيمـة صـةيدمان             
قةدةغة نةكردووة، يةعين بة عةكسةوة صةيد بة موتؤةقي رَيطةى ثَيدراوة و لـةو حالةتانـة مـةنا كـراوة و     

كرد لة هةموو دونيا صةيدي جـائر هةيـة و صـةيدي مةشـروع     كاك ئيحسان باسي : تةعؤيماتيي هةية، دوو
هةية، هةموو صةيدَيك جائر نية، صةيدي جائر ئةو صةيدانةية كة بة بَي بةرنامةية، لةبةر ئـةوة ئـةوةى   
ئةَلَي هةموو صةيديك جائرية وانية، ئَيمة رَيطا لة صةيد ناطرين، دوايي رَيطاي ثَيدراوة تةنها لـةو حالةتانـة   

ةتةكانيشمان هةمووي بـاا كرايـة، حـةتا جؤرةكانيشـمان ئيشـارةت ثَيكـردووة، لةبـةر ئـةوةى لـة          نةبَي، حال
وآلتي ئَيمة ئةو جؤرة هةمووي بةكارهاتووة، بةشتَيكي ثَيويسس دةزانني، ئةو طؤر انكاريةي كـة كـرا شـتَيكي    

زيادة، دواتـريي ئَيمـة   تةبيعية، ضونكة طؤر اني بةسةر ناييةت، وشةى ئيعدامةكةش البربَي، ضونكة شتَيكي 
لةو ياساية كة كاتَيك صةيد مةنا بكةين لةم حاَلةتانـة تةعؤيماتـةكيي دةردةضـَي لةسـةري و بـة ثَيـي ئـةو        
تةعؤيماتة ئيشي لةسةر دةكرَي، ثَيويسس نةكردووة ئَيمـة تةفصـايؤي بـدةيين و ياسـايةك دابنـَين تـةنيا بـؤ        

جؤرةكــاني روون بكةينــةوة،  كــة بةر اســتى ئَيســتا ئَيمــة  راوى ماســي، لَيــرة لــة ياســاي عامةكــة ئَيمــة دةبــَي  
كَيشةيةكمان هةية ، كة بةبَى قانون خةَلك ئةطريَيت و سزادةدرَيت ، هةية سجنيي دةكرَى ،بـةا  قـانون و   
ياسايةكيشــمان  نيــة لةســةرى، كــة ئيشــى لةســةر بكــرَى ،كــة ئةمــة زؤر ثَيويســت بــوو، ئَيمــة دوو جــار لــة     

جةنابى سةرؤك داواى كردبوو ،قانون ضيتان هةية ، خةَلكَيكى زؤر راوى حةيوانى   سةرؤكايةتى هةرَيمةوة،
 كردووة ، يان ضوون داريان بر يوة ، قةزيةكة طةيشتبووة ئةوة ،   

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ا دةزانى موالحةزةكان بةشَيكيان لةسةر ئةوة بوو ، هةندَيك وتيان ئةوانة قـانونى هةيـة ،قـةوانينى جياجيـ    

دةرضووة، بؤ كاتَيكي سةيد وبؤ قانوني راو و ئةوانة، بةآلم ئةوة قانوني ذينطةية، قانوني ذينطـة دةبـَي ئـةو    
شــتانةى تَيــدا بــَي، بةشــَيكة و تةئكيــد كردنــة لةســةر ئــةو قانونــةى كــة جيــا جيــا دةرضــووة لــة مــةراحيؤي  

ئةطةر بة ديقةت بيخوَينينـةوة زؤر   موختةلييتدا، لةبةر ئةوةى كة لَيرة هاتووة جيَي  خؤيةتي و زةروورية،
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هةر نةشاتَيك كة بـؤ ئيبـادة كردنـي يـان ئـةنيتال      : دةقيق نووسراوة، خاَل بة خاَل، مةسةلةن لة يةكةم دةَلَي
كردني نةيطوتووة مةمنوعة، لة كاتي زاوزَيدا مةمنوعة، دوايي مةمنوعة بـة رَيطـاي بـةكارهَيناني قونبؤـة و     

ةقي مةنعي نةكردووة، ئةوةى كاك شَيردَل وتي هـةردوو شـتةكة جـائيزة،    موفةرقةعات مةمنوعةن، بة موتؤ
ئةمالك عامة بَؤَيَي، يان خاصة بَؤَيي، بةآلم موالحةزةكةى جةنابي وةزير كة ئةوة ئيشكالةك دروست دةكـات  
تا حةدَيك تةئسري لة حوريةتي شةخصـي دةكـات، يـةكَيك لـة مـاَلي خـؤي حـةوزَيكي كـردووة و ثـر ي ماسـي           

، ئةطةر اليبـةين ئـةويي مةمنووعـة، يـةعين قةيـدَيك ئةوةيـة ، ئينجـا نـازا  كـاك شـَيردَل كةسـي            كردووة
 .تريي تةئيدي نةكردي تا وةكو ببَيتة موقتةرةح، فةرموو

 :حةوَيزيعبداهلل شَيردَل بةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ضـَييَن، وةزارةتـي زيراعـة خـؤي     موهيمرتين شت بؤ شارةكان فةزاي سةوزة، يةعين حكومـةت خـؤي داري دة  
داوا دةكات، شارةواني داوا دةكات، ئَيستا خانووةكاني خؤمانت ديتووة هةمووي سةد مةترة لـة قاَلدرمـةو لـة    
بؤؤك و تةغؤيف زياتر هييي لَي نية، دارَيكي لَي نية، بر ؤ تةماشاي سؤَيماني بكة هةمووي رووتة، لة تـةيارة  

يـةعين لـة هـةموو شـوَينان مةمنووعـة، لـة        ووتة، دار بـةا بـؤ نـاو شـارة     تةماشاي هةولَير بكة، هةمووي ر
هةموو شوَينَيك مةنعي دةكةن، من دةَلَيم بـة قـانون مةسـةلةن دارةكـة نةخؤشـة دةتـواني بيـرب ي، ثَيويسـت         
ناكات بةلةدية موافةقةت بكات، بةآلم ئةطةر رَي بدةين ئةوة دار نامَييَن، ذينطـة بـؤ ضـية؟ بـؤ ئـةوة فـةزاي       

 .ةوز هةبَي، زؤر سوثااس
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

من تةئيدي فيكرةكةت دةكةم، بة عةكسةوة ئَيستا مةفروزة ئةو ئيجازاتي خانوو كـردن و ئةوانـة فـةرزَيكي    
تَيدا بَيت هةر لة ماَلَيكدا ئةوةندة دارة بة طوَيرةى مةساحةكة دةبَي بييَينن، نةك هيين بكـةن، كةواتـة كـة    

بؤ ضاندني دار بةديهية كة مةنعي بكةى لة قةتعي، ئةو هني نية، لة قانونةكة كة ئيؤزامت  تؤ ئيؤزامت كرد
كرد بة ضاندنى، كة قةتعي كرد، ئةوة خياليف قانوني كردووة، من ثَيم واية وةكو خؤي نَينَيت، تـةنيا ئـةو   

اويالف بيضيها ا    )،(يضيها ا يدا  ب )طؤر انكاريانةى كة باتان كرد كة لَيذنةى هاوبةش كردوويانة، لـة جيـاتي   
، دة ةمة دةنطةوة كَي لةطةَليَس دةسس بَؤند بكات ، تكاية؟ فـةرموون، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي       (ا كاةها

 .دةن  قبوَل كرا، فةرموون بؤ ماددةى دواتر
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ستة وةزارةت بة هةماهةنطى لةطةَل اليةنةكانى ثةيوةنديـدار و  ثَيوي(:38)كة دةبَيتة ماددةى ( 85)ماددةى 
اليةنةكانى دةرةكى ثةيوةنديدار، باخيـةو ثارَيزطـةى سروشـتى و باخيـةى طشـتى دروسـت بكـةن و شـوَينة         

 .سروشتيةكانى ر ةهةندَيكى كةلتووريان هةية بثارَيزن
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 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .بيين ئَيمة لةسةر ئةو ماددةية ئةوةية ،كةوا باخيةى طشس بسر َيتةوة، زؤر سوثااتَي
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 ئةو موالحةزةتان بؤ ضية؟
 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .انشْا حدائق خؤي ئةوة ئيشي شارةوانيةكانة، دروستكردن، ضونكة ئةوة باسي دروستكردن دةكات،
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ــي         ــزا  ئيش ــةزةهات وا ب ــتكردني مونت ــةش دروس ــةى هاوب ــةردوو لَيذن ــة ه ــةو موالحةزةي ــةر ئ ــة ، ئةط واي
 .شارةوانية، بةَلَي كاك دارا

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ئَيمة ناشيوناَل ثاركمان هةية كـة ئةوانـة لـة    : ، ئةوة يةك، دوو(ةمع اجلهات ابعني)ئَيمة سةرةتا نووسيومانة 

يةعين ئَيمة ( حةدائيقي وةتةني)دةرةوةى شار دروست دةكرَيت و ئةركي وةزارةتي بيئةية كة ثَيي ئةوترَي 
ئــةوانني ئةوانــةى كــة لــة نــاو شــارن ئــةركي وةزارةتــي شــارةوانني، ئــةو حةدائيقانــةى كــة لــة دةرةوةن كــة    

ثاركن، دروست دةكرَين و مـةمحيات تـةبيعي دروسـت دةكرَيـت، ئةوانـة ئـةركي وةزارةتـي بيئـةن،          ناشيوناَل
 .بؤية باتان كردووة، كة وتوومشانة ديارة بة بَي جيهاتي مةعين هيض يةكَيك لةوانة ناكرَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
اني لَيتـان مـةمنوون دةبـَي، بـا     ئَيوة خؤ ئةطةر مونتـةزةهيي دروسـت بكـةن ضـي تَيدايـة؟ وةزارةتـي شـارةو       

هةردوو ال بيكةن، ئةطةر هةردوو لَيذنةى هاوبةش سةح  بكةنةوة هينةكةتان، موافيقن سةح  بكةنـةوة  
و مونتةزةهةكة وةكو خؤي نَينَيتةوة؟ هيض زةرةري نية، هةردوو لَيذنة ئةوةكةيان سةحب كرد و ماددةكة 

دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بـة كـؤي دةنـ      وةكو خؤي دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَلداية
 .ئةسَؤي ماددةكة قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

بؤ هةموو كةا يان اليةن قةدةغةية،كارَيك بكات ببَيتة هـؤى زيـان   (: 33)كة دةبَيتة ماددةى ( 86)ماددةى
يان دةستكاري كردنى ر ةهةندة سروشتى يان جوانى يان كةلتووريةكانى ئةو ثارَيزطة سروشـتيانة،   طةياندن،

 .يان باخية يان باخية طشتيةكان
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 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .ئَيمة هيض تَيبينيمان نية، سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ســةر نيــة دة ةمــة دةنطــةوة، كــَي لةطــةَل ئــةو ماددةيــة دةســس بَؤنــد بكــات؟    ئةطــةر كــةا موالحــةزةى لة

 .فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  ثةسند كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 بةشي ثَينجةم

 ردني خاشاك و ماددة و ترسناكةكانبةرَيوةب
 (:86)ماددةى 

نابَى هيض كةسَيك ماددة يان خاشاكةكانى ترسناك لة دؤخى شؤى يان ر ةقى يان طازى بَى، دروست بكـات يـان   
عةمبار بكات يان بيخاتة ذَير زةوي يان نقومى ذَير ئاوى بكـات، بـةكارى بهَينـَى يـان ضارةسـةرى بكـات، يـان        

ماهـةنطى لةطـةَل اليةنـةكانى ثةيوةنديـدار     خؤى لَي ر زطار بكات، تةنيا بةثَيى ر َينماييـةكانى وةزارةت بـة هة  
 .دةريدةكات، نةبَى

 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .ئَيمة ثشتطريي لةو ماددةية دةكةين و هيض تَيبينيمان نية، سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .فةرموو كاك حةمة رةشيد

 :رشيد كريم رشيدبةر َيز 

 .ةرؤكي ئةجنومةنسبةر َيز 
مـاددةى   ،رةقةمةكاني كـة الي ئَيـوة جيايـة، ئـةكرَي بيكـةين بـة يـةك مـاددة        ( 89و  84و 86)ئةو ماددةى 

حيظيير ااييترياد ا  ميير ة :) ئــةكرَي بَؤــَيني( 84)، مــاددةى (تــا تــةوا ئــةبَي........ال جمــوز الي شــخص : ، ا86)
وةكو خـؤي بنووسـرَيتةوة كـة مـاددةى     (: ج)بوو، ( ب)ة ،ئةو(النفااات اخلطر   رب اعقليم اع مبواف ة اجمللس

، (ا و ب و ج)هةمووي ئةكرَيت بة يةك ماددة بة ( 89و  84و  86)ية، هةمووي بة سَي خاَل، يةعين (89)
 (.84)لة ماددةى ( 3و 8و  1)لةطةَل البردني 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ر ئةطةر موافيق بَيـت و رةئـي وةردةطـرين بـؤ ئـةوةى      وةلآل ئةو موقتةرةحة تؤزَيك بة جَيية، جةنابي وةزي
 .ئيشةكا ان ئاسانرت بَيت
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 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةطةر ئةو سَي ماددةية نةطؤر درَي باشة، لةبةر ئةوةى بـاا لـة بـوارَيكي حةسـاا دةكـات، ئـةويي هَينـاني        
بةتةكان فةرقي هةية، بة وردي بيخوَيننةوة، بـاا لـة سـَي مةبـدةئي جيـا      مةوادي خةتةر و لةبةر ئةوةى با

دةكات، لةبةر طرنطي شتةكان ومتان ئةوانةى كة حةزر دةكرَي با بة جيا نَينَيتـةوة، خـاَلي ئـةخرييي بـاا     
لة بابـةتَيكي تـر دةكـات، ئةطـةر دةوـي بكـةين ئـةوة ئيشـكالَيكمان بـؤ دروسـت دةكـات، ئةطـةر وةكـو خـؤي               

 تةوة، ئةوة باشرتة، ضونكة بةراسس زؤر ماندوو بووين تا جيامان كردةوة، ئَيستا دةمج بكرَيتةوة؟نَينَي
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

لَيذنةى هاوبةش موالحةزةيةكيان دا، كاك حةمة رشيد هينةكةت ناكرَي، ضونكة بؤ عقوبـات  : ئةزاني ضؤنة
 .، كاك سةردار فةرموو(38)كة ( 86)ددةى دةكرَي، بؤية هينةكة ، ئَيستا ما( 84)لة ماددةى 

 :سةردار صباح بؤزؤ هةركيبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

حـرق  )ئيزافـة بكـرَي   ( حـرق )دةكةم وشـةى   جطة لة ثشتطرييم بؤ ثَيشنيارةكةى كاك حةمة رشيد، ثَيشنيار
لة هةمووي خةتةر ترة، لـة  ( حرق)باا نةكراية، ( حرق.........( )ختزين ، استعمال) ، لَيرة باسي (النيتايات

( معاجلية ا  ختليص  : )هةمووى زياتر دةبَيتـة هـؤي ئـةوةى كـة ذينطـةى ثـيس بكـات، هـةر ضـةندة كـة دةَلـيَ           
ة، بـةآلم بـاا كرايـة، ضـةنكة     (معاجلية   ختليص  )هـةر  ( دفـن و اغـراق  )هةمووي دةطرَيتةوة، بةآلم لَيرة خؤ 

 .سوثااشتةكة طرينطة، مةفروزة ئيحراقةكةش زياد بكرَي، 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ئارام فةرموو
 :ئارام رسول مامندبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
نابَي خؤي لـَي  : وةلآل ئةو ماددةية زؤر بة باشي هاتووة، من تةنها ئةوةندة ثرسيارم لة جةنابي وةزير هةية

نـي؟ طواسـتنةوةى؟ ئـةو مـاددة ترسـناكانة      رزطار بكات مةبةسس ضية؟ يةعين بةرهةم هَيناني؟ عةمبار كرد
هــةمووى لــة جَيــي خؤيــةتي، بــةا خــؤي لــَي رزطــار بكــات، حــةز دةكــةم تؤزَيــك بؤمــان روون بكاتــةوة، لــة   

يـان نقـوومي ذَيـر ئـاوى بكـات، بـةكاري بهَينَيـت، يـان ضارةسـةري          : كورديةكةيدا هاتووة، ببورة ريزي دووةم
 .ي خوَيندرايةوة و بةو شَيوةية بوو، كاك حممد خوَينديةوةبكات، يان خؤي لَي رزطار بكات، كورديةكة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

، خؤي يةعين فر َيداني ، رزطـار كـردن نيـة،    (ختؤص: )كورديةكةى ثَيويستة ضاك بكرَيت، عةرةبيةكةى دةَلَي
 .فةرموو لة شتةكة رزطاري بَي نةك خؤي رزطار بكات، كاك ئيحسان( و التخؤص)تةرجومةكةى غةلةتة، 
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 :قاسم اهللاحسان عبدبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
بةرةئي من ئةطةر ببَيتة يةك ماددةش موشكيؤة نية، بةا وا بزا  ئةو مةوزوعة ئةوةندة باسـي مـةوادى    

خةتريةي كردية ئةوةندة باسي ذينطةى تَيدا نية، ئةو قةوانينة بة قوانني تر وةكو قـةوانيين ئـةمين عامـة    
هـيض قـانوني ديكـة نيـة باسـي ئـةوةى كردبـَي، بـةو         : لةجة كـراوة، لةبـةر ئـةوة مـن ثرسـيارَيك دةكـةم      موعا

 .شَيوةية بَيت؟ ضونكة وةكو هاتية لَيرة باسي بةستين ئةم ماددانة بة ذينطةوة نةكردية، سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك حامت فةرموو
 :حسن حامت حةمة جانبةر َيز 
 .ي ئةجنومةنسةرؤكبةر َيز 

وةلآل وا بزا  ئةوانةى من هةندَي باا كرا، بةآلم بة شَيوةيةكي تر مـن بـؤي دةضـم، منـيي لةطـةَل دةمـج       
نةك سـيغةي نووسـينةكة و مةشـروعةكة، بـةآلم لَيـرة      : بةآلم بةو شَيوة( 84و  86)كردني ئةو دوو ماددةم

وةم، و مـــا بـــاقي يةكـــةم و دووةم و بكرَيتـــة دو( 84)بكرَيتـــة يةكـــةم و مـــاددةى ( 86)بكرَيتـــة مـــاددةى 
 .، بةو شَيوة دةمج بكرَيت، زؤر سوثاا(ا و ب و ج)سَييةمةكة بكرَيتة 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
لَيذنةى هاوبةش موالحةزةيان دايـيَن، نـاكرَي دةمـج بكـرَي، لةبـةر ئـةوةى لـة عقوبـات         : من عةرزم كرد ومت

و فةقـةرةى ئةوةنـدة،   ( 84)يطؤرين دةبَي بَؤـَيني لـة مـاددةى    ، ئةطةر ب(84)ئيشارةمتان كردووة بؤ ماددةى 
زؤريي فةرقَيكي طةورة ناكات، ئةطـةر نـا موالحةزةكـةى كـاك حةمـة رشـيد وجهـةتَيكي هـةبوو، كـاك عبـد           

 .الرمحان فةرموو
 :عبد الرمحن اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
مـواد  ) ةو مةوادانـة ئةطـةر شـتَيكي تـر زيـاد بكـرَي       موالحةزةى من كـاك حةمـة رشـيد باسـي كـرد، بـةآلم لـ       

، ئةوة زؤر موهيمة، ئَيستا موشكيؤة دروست بووة لة دونيا لةسةر ئةو شـتانة، لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة     (مشعة
زيـاتر ئـةوة لـة    ( 84)ئةتوانن دياري بكةن، مومكينة لة ماددةى ( 84)ئةوةش ديار بكرَي، جا ض لة ماددةى 

 .خؤ بطرَيت، سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنةر َيز ب

 .كاك مجال فةرموو
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 :قاسم حممد مجالبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
وةلآل من تَيبينيةكم هةيـة، ئَيسـتا لـة عالـةمي متةتـةوةر، هـةموو ئـةو شـتانةى كـة فـر َي ئـةدرَي ريسـايكَل             

وسـت دةكـرَي، بـؤ ئـةوةى     ئـةكرَي، هـةتا ثيسـايي، هـةتا هـةموو شـتةكاني تـر جـارَيكي تـر شـس تـري لـَي در            
نةخرَيتة ذَير طَل و نةسووتَينرَي، يةعين ئةو مةوزوعي ريسايكَؤة ئةطـةر ئيزافـة بكـرَي شـتَيكي زؤر باشـة،      

 .سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عمر فةرموو
 :عؤي عمر عبد الرمحنبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
تةوحيـد بكـرَي، تةئيـدي رةئيةكـةي جـةنابي وةزيـر       ( 86)ددةى وةلآل مـن لةطـةَل ئـةو رةئيـة نـيم ئـةو مـا       

دةكةم، ضونكة لة ناحيةى عقوباتةكان فةرق دةكات، ئَيمة ئةطةر دةستكاري ئةوة بكةين ئيستريادي مةوادي 
ئَيمـة ضـةند نةوعـة    ( 086ةكـةوة رةبـت بكـةين لةطـةَل مـاددةى      ( 84)خةترية و هَيناني نيتايات لـة مـاددة   

( 56)عقوبةى غةرامةى بةسيت و حـبس، بـةآلم لـة مـاددةى     ( 56و   51)ة، لة ماددةى عقوبةيةكمان داناو
هــاتووين باتــان لــة عقوبــةى ســجن كــردووة كــة عقوبةكــةي خةتــةرترة بــة طــوَيرةى نــةوعي مةوادةكــة و   

 .هَيناني، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة وةكو خؤي نَينَيتةوة و زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

، ئـةدي ئـةو   (دفـن او حـرق  )ئيعتيادية ئيزافة بكرَي؟ ئـةوةى كـة كـاك سـةردار وتـي،      ( حرق )ئةوةى  نازا 
، خةتةر هةمووي دةطرَيتةوة، موشيعةش دةطرَيتـةوة،  (من اي مواد او نيتايات) مةواد موشيعة رةئيت ضية؟ 

 .كاك خةليل فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
، ئةطـةر ئـةوةى ئيشـعاعات زيـاد بكـةين وا بـزا  باشـة، ضـونكة لـة ئـةوةى عرياقـيي            (فااات خطير  ن)ثاش 

، ( اع باايتخدا  الطيرق السيلياة بيئييآ    ): هاتووة، لَيـرةش ئَيمـة تةخـةلو، قةيـدَيكي تـري بـؤ زيـاد بكـةين        
 .يةعين الزمة خؤ ضي لَي دةكات؟ موجةمةعَيكة، ناحيةكة، شتَيكة( يتخؤص من)ضونكة خؤي 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

، نووسراية ئةوة، ئةطةر لة قانوني (  ف  التعلياات اليت وصدةها الوااة    بالتنسي  مع) خؤي كة نووسراية
 .نية و موشكيؤة نية، بةَلَي كاك تةلعةت عرياقيي مةوادي موشيعة هاتَ  ئيزافةى بكةن ضي تَيدا
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 :سيف الدين طلعت خضربةر َيز 

 .كي ئةجنومةنسةرؤبةر َيز 
 .مةوادي موشيعة ضؤن دةسووتَي؟ نابَي، ئيال دةبَي دةفن بكرَي

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

نابَي تةصنيعي بكةي، نابَي خةزني بكةى، نابَي دةفين بكةى، نابَي يةعين بةكاري بـييَن، نـةك فةقـةت هـني     
ر ا  اغيراق ا  اايتعاال ا  حيرق ا     ع توا عي ريخص اب ا يو  بتصينيع ا  ختيزار ا  دفي     : بكةى، بابة دةَلَي

ئيزافـة دةكـةين،   ( مواد مشيعة حرق )ةكةى لة بري مةكةن،(الجموز)التخؤص ، هةمووى دةطرَيتةوة،  معاجلة ا 
 .كَي لةطةَل ئةوةية دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة زؤرينةى دةن  قبول كرا

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .ي ئةجنومةنسةرؤكبةر َيز 

 :ئةمانةى خوارةوة قةدةغةن(:35)كة دةبَيتة ماددةى ( 84)ماددةى 
 .هاوردنى خاشاكةكانى ترسناك بؤ هةرَيم: يةكةم
 .هاوردنى ماددة ترسناكةكان بؤ هةرَيم تةنيا بة ر ةزامةندى ئةجنومةن دةبَى: دووةم

 .ا بة ر ةزامةندى ئةجنومةن دةبَىتَيثةر ينى خاشاك و ماددة ترسناكةكان بةناو هةرميدا تةني: سَييةم
 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

: ئَيمة هيض تَيبينيمان نية، بـةآلم مـن خـؤم تَيبينيـةكم هةيـة لـة ناحيـةي زمانـةواني لـة بر طـةى يةكةمـدا           
 .ااهاوردنى خاشاكةكانى ترسناك بؤ هةرَيم، بكرَيت بة خاشاكة ترسناكةكان، زؤر سوث

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ومتان زمانةواني دوايي ضاك دةكرَي، ئةو ماددةية باش هاتووة، هةر ضةند بَؤـَيني بـاش هـاتووة موالحـةزات     
 .هةر هةية، كاك رفعت فةرموو

 :حممد رفعت عبد الرمحنبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
دووةم و سَييةم ببَيت بة يةك، و بةم شـَيوةية  : كةممن ثَيشنيار دة( 35)كة بوويتة ماددةى ( 84)ماددةى  

 .، سوثااحيظر ااترياد   مر ة النفااات   ابواد اخلطر   رب اعقليم اع مبواف ة اجمللس: بَيت
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك سةردار فةرموو
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 :سةردار صباح بؤزؤ هةركيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ــن   ــرة م ــآل لَي ــة  وةل ــيارم هةي ــةعرييتات و       : ثرس ــة ت ــةآلم ل ــات، ب ــةترية دةك ــوادي خ ــات و م ــي نيتاي ــرة باس لَي

موختةصــةرات لــة مــاددةى يــةك، هــيض باســي نيتايــات نةكرايــة، يــةعين شــةرحةكةى ضــية؟ بــةا شــةرحي  
 .مةوادى خةتةرة هاتية و نيتايات، بةآلم نيتايات خةتةرةي تَيدا نية، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ك زرار فةرمووكا
 :امني طاهرزرار بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
هـاوردن و تَيثـةر كردنـي مـاددة خاشـاك و      : يةكةم و دووةم و سَييةم، بةو شَيوةي لَي بكرَيت(: 35)ماددةى 

 .ترسناكةكان بة ناو هةرَيمدا ئةبَي بة رةزامةندي ئةجنومةن بَيت
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .دين فةرمووالكاك سةعد
 :مولود عبداهلل سعد الدينمال بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
حيظير اايترياد النفاايات   ابيواد     عةيين من صياغةى عةرةبيةكةم طؤريوة، يةعين هةرسَيكي بكرَيتـة يـةك،   

 .اخلطر  اىل اعقليم   مر ةها فيه اع مبواف ة اجمللس
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ةرمووكاك رةشاد ف
 :رشاد امحد ابراهيم بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ثَيشنيار دةكةم بـة موافةقـةش قبـوَل نـةكرَي ئـةو سـَي ماددةيـة بـة هـيض نـةوعَيك داخيؤـي ئيقؤـيم نـةبَي،              
ضونكة بةراسس نيتايات زؤرة، دة ساَل ثَيشرت دةيانويست نيتاياتي بنَيرنة ئَيرة بةو هةجنةتـةى عؤـى ئةسـاا    

صناعاتي ئينشائي دةبَي، لةبةر ئةو زرووفة ئَيمة ئةو سَي ماددةية بة قةراري قـةتعي مـةنا بكـرَي،    داخيؤي 
 .بة هيض شَيوةيةك مةتوح نةبَي، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

حيظر اايترياد    : ئةوة موالحةزاتةكان حةصر كراية لةوةى ئةو سَي فةقةرةية دةمج بكرَي، جا ئةطةر بَؤَيي
دةَلـَيم، ضـونكة مـةجؤيس       ابيواد اىل اعقلييم اع مبواف ية اليوااة ، مير  ااة       بةبَي خـةترية، ة النفااات ، مر 

خؤ دايم دانةنيشتووة كؤ ببَيتةوة، جـةنابي وةزيـر   : وةكو كاك فرسةت ئاماذةى ثَيكرد لة تةنيشتمةوة دةَلَي
 .فةرموو
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 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .ي ئةجنومةنسةرؤكبةر َيز 

من راي ئةو بةرَيزانة حةز دةكةم شةرحَيك بدةم دوايي دةن  بدةن، ئَيمة سَي خاَل باا دةكةين، يةكَيكيان 
هَيناني نيتاياتي خةتريةية، نيتاياتي خةترية بة هيض شَيوةيةك رَيطاي ثـَي نـادرَي لـة هـةموو دونيـا، ئـةوةى       : 

، كة ئيشي ئةو وآلتـةى ئَيمـة نـة لـة تـةعؤيم      (زئبةق) مةوادى خةتريةية، مةوادي خةترية بؤ  وونة: دووةم
عالي و نة لة صيحة بة بَي زئبـق نـار وات، بـةا رَيطـاي ثـَي ئـةدرَي و كةميةكـةمان ثـَي ئـةَلَين و ئَيسـتا بـة            
عةمةلي ئيشي لةسةر ئةكةين، دوو شس لةيةك جيـان، ئـةوةيان رَيطـة ثـَي ئـةدةين مـةوادى خـةترية لةبـةر         

ةية، مةوادى خةترية ئَيستا هةنـدَي ثارضـةمان هةيـة لـة مةعامؤـدا هـةمووي مـةوادي        ئةوةى ئيشمان ثَيي ه
موشيعة، بةا مةعمةلةكة بة بَي ئةو ئيي ناكات، ئةويي موافةقةى هةية و رقابةي هةية، نيتاياتةكة رَيي 

ر  دةبـَي،  مـرورة، مـرور فـةرقي هةيـة، نيتايـات بـة وآلت تَيثـة       : ثَي نادرَي، دوو شس لَيك جيان، خـاَلي سـَييةم  
شتَيكي تةبيعية، ئةوة لة قانوني دةوليشدا هاتووة، مةوادي خةترية بة وآلت تَيثـةر  دةبـَي، نـاتواني رَيـي لـَي      
بطــري، جــاري وا هةيــة بــة ئاتانــدا ئــةر وات، بــة ئــةرز ئــةر واتن بــة قيتــار، بــة بــةحر، بــةآلم موافةقــةتي     

جيـان، ئةطـةر ئـةو بةرَيزانـة يارمـةتيمان بـدةن زؤر       حكومةتى ئةوَى ئينجا تَيثةر  ئةبَي، سـَي خاَلةكـة لَيـك    
 .سوثاسيان دةكةم

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

موالحةزةكةت بة جَيية، بةآلم لة جياتي مـةجؤيس بيكةنـة وةزارةت، بـةآلم جـوابي كـاك سـةردارت نـةداوة،        
 نيتاياتي خةترية تةعريف نةكراوة، ضية؟

 :وةزيري ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنَيز بةر 

، جا ئَيمـة  اليت وساب ا  حيتال اب وساب نتيجتها مر ابواد، ضرةآ خطريآ لالنساب   الايئة: النفااات اخلطر 
ااترياد النفااات اخلطر    اليت حيتال اب وساب ضرةآ خطيريآ لالنسياب     ئةتوانني لَيرة ئيختيصاري بكةين، 

 .دةطرَيتةوةئينسانيي  ا ،  بةالايئة، ااب للايئة 
 :بةرَيز سةرؤكي ئةجنومةن

حيظير  : ئةطةر ئةو ئيزافةية بكةي مادام لة تـةعريف نـةهاتووة بـة جـَي بـوو، دةبـَي ئيزافـة بكـرَي، كةواتـة         
اايترياد  : ااترياد النفااات اخلطر  اليت حيتال اب وسياب ضيرةآ خطيريآ لالنسياب ا  للايئية اىل اعقلييم، د          

 ةئـةو  مر ة الواد اخلطر   رب اعقليم اع مبواف ة الوااة ،: ، سَييةماع مبواف ة الوااة ابواد اخلطر  اىل اعقليم 
طؤر انكارية دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤنـد بكـات؟ فـةرموون، كـَي لةطةَلـدا       ئةو ثاش

 .نية؟ سَي كةا، بة زؤرينةى دةن  قبوَل كران، فةرموون بؤ ماددةى دواتر
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 :حممد صاحل اتاعيلر َيز بة

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 (:36)كة دةبَيتة ماددةى ( 89)ماددةى 

نابَى ماددة ترسناكةكان بةرهةم بهَينرَيت يان بطوازرَيتةوة يان ئاَلوطؤر ى ثَى بكرَى يان بهَينرَيتة ناوةوة يان 
ةقــى ياســاو ثَيــر ةوو ر َينماييــةكانى عــةمبار بكــرَى تــةنيا دواى وةرطرتنــى هــةموو ئامادةكارييــةكانى كةلــة د 

 .هاتووة، بة جؤرَيك زيان لَينةكةوتنةوةى ذينطةى ىَل مسؤطةر بكرَيت
 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز  

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةم ماددةية دةكات و هيض تَيبينيةكةمان نية

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

موالحةزةى نية دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤنـد بكـات؟ فـةرموون، كـَي      ئةطةر كةا
 .لةطةَلدا نية؟ سَي كةا، بة كؤي دةن  قبوَل كران، فةرموون بؤ ماددةى دواتر

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 بةشي شةشةم

 ر كةرةكان و ئاوَيتة كيمياويةكانق
 (:36)كة دةبَيتة ماددةى ( 50)ددةى ما

قةدغةية هاوردن و بـةكارهَينان و ئـاَلوطؤر كردنى ئاوَيتـةكانى كيميـاوى كـة لـة اليـةنى نَيـو دةوَلةتيـةوة بـة           
 .هاوكارى لةطةَل وةزارةتى ذينطةى عَيراقيةوة قةدةغة كراوة

 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .يةكةمان نيةهيض تَيبين

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةوةش ماددةيةكي تةبيعية، دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسـس بَؤنـد بكـات؟ فـةرموون، كـَي      
 .لةطةَلدا نية؟ سَي كةا، بة كؤي دةن  قبوَل كران، فةرموون بؤ ماددةى دواتر

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 (:34)كة دةبَيتة ماددةى ( 51)ماددةى 

دروستكردن و هاوردن و برذاندن و ئالوطؤر كردن و بةكارهَينانى قر كةرةكانى زيندةوةرة زيانبةخشةكان يان 
هةر ئاوَيتةيةكى كيمياوى ديكة بـؤ مةبةسـتةكانى كشـتوكاَل و تةندروسـتى طشـتى و زؤر لـة مةبةسـتةكانى        
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ة بـةر ضـاوطرتنى مـةرج و بـةرزةفتكارى و ئـةو زةمانةتانـةى كـة ثَيـر ةوو         ديكةش، قةدةغةية، تةنيا دواى لـ 
ر َينماييةكانى بةثَيى ئةم ياساية دةركراون دةستنيشانيان دةكات، بة جؤرَيك ثاراستنى هـةموو ثَيكهاتـةكانى   

ى ئـةم  ذينطة بة شَيوةيةكى ر استةوخؤ و نار استةوخؤ لةكاتى ئَيستاو لة ئايندةدا لـة كاريطـةرى زيانبةخشـين   
 .قر كةرو ئاوَيتة كيمياويانة مسؤطةر دةكات

 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةم ماددةية دةكات و هيض تَيبينيةكةمان نية
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عبد الرمحن فةرموو
 :عبد الرمحن اتاعيلبةر َيز 

 .رؤكي ئةجنومةنسةبةر َيز 

ئةو دارستان و با  و ئةوانة و هةر جَييةكي دي كة ثَيويستة بر ةشينن، ئةو : من تَيبينيةكةم لةسةر ئةوةية
مةوادانة كة دةر ةشـينن هـةتا ئَيسـتا ئيسـتيعمالي دةكـةن و زةرةرى جانبيشـي هةيـة، يـةكَيك لـةو زةرةرانـة           

بَي ضارةسةرَيكي بكرَيت و ثةيـدا بكرَيـت بـؤ ئـةوةى     ميي هةنطوين ئةصَؤةن نةماية، لة بن دةضَي، ئةوة دة
 .لةو زةرةرو زيانة نةجات بكرَيت، تةنها ئةوةية، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ئةوة موالحةزةيةكي وانية، ئَيستا نيصاب تةواو نية، بؤية تةصويتةكة دوا دةخةين و دةضينة ماددةى تر
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنز بةر َي
 (:39)كة دةبَيتة ماددةى ( 58)ماددةى 

ــة         ــدا و ل ــة هةرَيم ــَى ل ــةرةكان دةبةخش ــة قر ك ــة ب ــاركردن و متمان ــة تؤم ــةخ ب ــةزرَيت باي ــةك دادةم ليذنةي
 .اليةنةكانى ثةيوةنديدار ثَيك دَيت

 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ي لةم ماددةية دةكات و هيض تَيبينيةكةمان نيةلَيذنةى هاوبةش ثشتطري
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئةوةش ناتوانني بيخةينة دةنطدان، ضونكة نيصاب تةواو نية، ئةطةر بانطيان بكةن، ئةو دوو ماددةية تـةواو  
 .بووة بةا تةصويت ماية لةسةري ، بر ؤن بؤ ماددةى حةوتةم
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 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنز بةر َي

 بةشى حةوتةم
 ر ووبةر ووبوونةوةى كارةساتةكانى ذينطة

 ( :80)كة دةبَيتة ماددةى ( 53)ماددةى 
ــةوةى          ــؤ ر ووبةر ووبوون ــتى ب ــى طش ــدار ثالنَيك ــةكانى ثةيوةندي ــةَل اليةن ــة ط ــةنطى ل ــة هةماه ــةن ب ئةجنوم

كو لةاليـةن ئةجنومـةنى نيشـتمانيى هـةرميى     كارةساتةكانى ذينطة دادةنَى، ئةو ثالنة جَيبةجَى ناكرَيت، تاوة
 :كوردستانى عَيراق متمانةى ثَى نةدرَى،لةم ثالنةدا ئةمانةى خوارةوة لةبةر ضاو دةطريَى

ئةجنومةن كؤكردنةوةى زانيارى و ثَير ةوةكانى كة لـة اليـةنى نـاوخؤيى و نَيـو دةولةتيـةوة لةبـةر       : يةكةم  
 .وةى كارةساتةكانى ذينطة و كةمكردنةوةى زيانةكاندةستان دةطرَيتة خؤ، بؤ ر ووبةر ووبوونة

ــؤ    : دووةم  ــةرؤكايةتى ســــةرؤك وةزيــــران بــ ــتى هــــةرَيم بــــة ســ دامةزرانــــدنى ليذنةيــــةك لةســــةر ئاســ
ر ووبةر ووبوونــةوةى كارةســاتةكان و كةمكردنــةوةى مةترســيةكانى بــة سيســتةمَيك بــة ثَييــةوة اليةنــةكانى  

كَيكيان ثـَيي كارةسـات و دواى كارةسـات لـةكاتى ر وودانـى دا      ليذنـةو ئـةرك و ميكـانيزمى كـاركردنى هةريـة     
 .دةستنيشان دةكات

دامةزراندنى تيمةكانى فرياكةوتن بؤ ر ووبةر ووبوونةوةى كارةساتةكان بةثَيى ر َينماييةكانى كة لـة  : سَييةم 
دا ( ئـةم ماددةيـة   دووةمـى )اليةنةكانةوة دةردةضَيت و خؤى لة لَيذنةى هةرَيمايةتى دةنوَينَى كة لة بر طةى 

هاتووة و هةموو ثَيداويستيةكانى نوَيي بؤ فةراهةمكراوة، ميالكى طوجناو و ر اهَينةر لة مةيدانى نةهَيشتنى 
 .ئةو ناكاويةدا

 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

كيةكة لَيـك بـدرَين و دةبَيتـة    لـة دةقـة سـةرة   ( 58و  53)لَيذنةى هاوبةش ثَيشنيار دةكات هةردوو ماددةى 
ئةجنومـةن بـة هةماهـةنطى لـة طـةَل اليةنـةكانى       : ماددةيةكي تـازة و دار شـتنةكةى بـةو جـؤرة بـؤي بكرَيـت      

ــةردةم         ــة ب ــَى، و دة ات ــة دادةن ــاتةكانى ذينط ــةوةى كارةس ــؤ ر ووبةر ووبوون ــتى ب ــى طش ــدار ثالنَيك ثةيوةندي
كةش رةضاوى ئةمانةى خوارةوة دةكرَي، بر طةكاني هةردوو ئةجنومةني وةزيران بؤ كار ثَيكردني و لة ثالنة

ماددةكة دةكةنة شةش بر طة و لَيك دةدرَين، ضـونكة لـة راسـتيدا هـةردوو مـاددة بـؤ ئةوةيـة كـةوا ثالنَيكـي          
طشس دابندرَي و طؤر انةكاني كة كراوة لَيذنةى هاوبةش كردوويةتي بريتيـة لـةوةى كـة ئـةم ثالنـة خبرَيتـة       

 .ةنى وةزيران لة جياتي ئةوةى خبرَيتة بةردةم ئةجنومةنى نيشتمانيي و ، زؤر سوثاابةردةم ئةجنوم
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

، جـةنابي وةزيـريي موافيقـةن، وا    (58و  53)يةعين ئيقترياحتان ئةوةية هةردوو ماددةكـة بكرَيتـة يـةك    
 .بزا  نيصابةكة تةواو بووة، نازناز خان فةرموو
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 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
فؤادم كة دةَلَي دةمج بكرَي، بةآلم بةراي من بر طةكان زيـادن، ضـونكة ئـةوة ئاليـةتي     .من لةطةَل رةئيةكةى د

 .تةنيتيز كردني ثالنةكةية
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ةرةحي لَيذنـةى هاوبةشــة  ئَيمـة دوايـي بــاا لةسـةر بر طــةكان دةكـةين، لةســةر دةوةكـة، كــَي لةطـةَل موقتــ      
دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ ، بة زؤرينةى دةن  قبوَل كرا و ئةو دوو ماددةية دةمج كرا، 

عةرةبيةكةى دةخوَينمةوة بؤ ئةوةى بيخةمـة دةنطـدان، ضـونكة    ( 51)ئَيستا دةطةر َيينةوة ثَيشةوة، ماددةى 
ةش   ودا ل مايدات اعفات ا  مركايات كيايا اية اخيرى عغيراض     حيظر وصنيع   ااترياد   موناقةشة كرا، 

الزةا ية ا  الصيحة العاميية   غيري ذليك ميير اعغيراض اع بعييد مرا يا  الشير ط   الضييوابط   الضياانات اليييت         
حتددها اعنظاة   التعلياات  ف آ هل ا ال انوب مبا ا فل  د  وعرض اائر م ونات الايئة بصيوة  ماارير  ا    

، كَي لةطةَل ئـةو ماددةيـة     يف احلال ا  ابست ال لالثاة الضاة  هل ه ابايدات ا  ابركاات ال يايا اةغري ماارر
دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ سَي كةا، بة كـؤي دةنـ  قبـوَل كـرا، فـةرموون بـؤ مـاددةى        

وشي ل جلنية وعنيى    : َيسـتا، دةَلـيَ  ي ئ( 39)ي قـةديم كـة دةبَيتـة    (58)دواتر كة موناقةشة كـرا كـة مـاددةى    
، كَي لةطةَل ئـةو ماددةيـة دةسـس بَؤنـد     بتسجيل   ا تااد ابايدات يف اعقليم   وتالف مر اجلهات ذات العالقة

و  53)كـة ثَيشـرت   ( 80)بكات؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  قبوَل كرا، فـةرموون بـؤ مـاددةى    
 فييؤاد.ةطــةر كــةا هييــي لةســةر نيــة بــةا نازنــاز خــان، ئةطــةر كــاك د ، ئ(80)بــوو و بــووة مــاددةى ( 58

 .شةرحي بكةي بؤي
 :امحد حممد بابان فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

لة راستيدا هةردوو بر طةكاني ئةو دوو ماددةية، ئةرك و شَيوةى كاركردني رووبةرووبوونةوةى كارةساتة بة 
عبري لة يةك كار دةكةن كة ئةو لَيذنةى كارةساتة ثَيي هةَلدةسـس و ضـؤن   طشس لةبةر ئةوة هةردووكيان تة

 .كارةكانيان جَيبةجَي دةكةن، بؤية هيض تةناقوزَيك نية لة ئيشةكانيان و ، زؤر سوثاا
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
، بيدايةتةكــةى واي لــَي دَيــت، (80)دةى كــة دةبَيتــة مــاد( 58و  53)ئيقترياحــي لَيذنــةى قــانونى، دةوــي  

ا و  اجمللس   بالتنسي  مع اجلهات ابعنية ا داد خطة  امة بواجهة ال واةث الايئيية    رضيها  ليى    : ئةَلَي
ئـةو سـَيي يةكـةم لةطـةَل ئـةو سـَيي مـاددةى ثاشـرت         : جملس الواةاء ع تاادها   ورا ى ه ه اخلطية ميا اياو    

 .يين تةسةلسول دةضية خوارَيدةبَيتة شةش فةقةرة و بة عة
 



 889 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

كةواتة لـة فةقةراتـةكان طؤر انكـاري نـةكراوة، تـةنيا دوو ماددةكـة كراوةتـة يـةك و ئةجنومـةنى نيشـتمانيي           
كوردستاني ناوَيت، مـةجؤيس وزراي دةوَيـت راسـتة، كـاك فرسـةتيي ثـَيي ئـةوةى ئـةوان وا بَؤـَيني عـةيين           

ا قســةى لةســةر نيــة، ئـةو ماددةيــة وةكــو موقتـةرةحي لَيذنــةى ياســايي دة ةمــة   قسـةي كــرد، ئةطــةر كـة  
دةنطةوة، كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستى بَؤند بكات تكايـة؟ فـةرموون، كـَى لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤى دةنـ          

 .، فةرموو كاك محة صاحل81كة دةبَيتة  55قةبوَل كرا، بؤ ماددةى 
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةر 
 دةروازةى ضوارةم

 حوكمةكانى سزايى
وةزير يان ر َيثَيدراوةكةى بؤى هةية، هةر دامةزراوَيك يـان ثر ؤذةيـةك يـان هـةر اليـةنَيك يـان       : 81ماددةى 

سةرضــاوةي ثيســكردنى ذينطــةيي ئاطاداربكاتــةوة، بــؤ البردنــى فاكتــةرى كاريطــةر و زيانبــةخي بــة ذينطــة   
ثرت نةبَيت لة ر َيكةوتى ئاطاداربوون بة ئاطاداريةكة، ولة حاَلةتى جَيبةجَى نةكردنى، وةزير  لةماوةى دة ر ؤذ

بـؤى هةيــة كارةكــة ر ابطــرَى يــان دايبخــات و بـة شــَيوةيةكى كــاتى ر ةزامةنــدى ذينطــةيى بكَيشــَيتةوة تــاوةكو   
 .ضارةسةرى ثيسبوونةكة دةكرَي و ئةوةش بةثَيى ر َينماييةك ر َيك دةخرَي

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةر 
 .فةرموو فؤاد.د
 :بابان حممد امحد فؤاد.دبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .ئَيمة هيض تَيبينيةكمان نية، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

، ئةطةر كةا موالحـةزةى لةسـةر نيـة دة ةمـة     81ى ثَيشوو دةكاتة ماددةى  55ليذنةى هاوبةش ماددةى 
 81، كَى لةطةَليةتى دةستى بَؤنـد بكـات؟ فـةرموون، كـَى لةطـةَل دانيـة؟ بـة كـؤى دةنـ  مـاددةى           دةنطدانةوة

 .قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر تكاية، كاك حممد فةرموو
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .88دةبَيتة ماددةى  56ماددةى 

ض ســزايةكى تونــد كــة لــة دةقــى ياســاكانى ديكــةدا هــاتبَى،  لةطــةَل سةرثَييــى نــةكردن بــة هــي: 88مــاددةى 
سةرثَييى كةرى حوكمةكانى ئةم ياساية و سيستةم و ر َينماييةكانى بة ثَييةوة دةركراون، بةبةندكردن سـزا  
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سةدو ثةجنا هةزار دينار كةمرت ( 150000)دةدرَيت بؤ ماوةى لة مانطَيك كةمرت نةبَيت وبة غةرامةيةك لة
 .دووسةد مؤيؤن دينار ثرت نةبَيت، يان بة هةردوو سزاكان سزا دةدرَيت( 800000000)نةبَيت و لة 

 .لة هةرجارَيك سةرثَيييةكة دووبارة بكرَيتةوة، سزاكة دوو بةرامبةر دةكرَيتةوة: دووةم 
 وةزير يا ر َيثَيدراوةكةى لةوانـةى كـة فةرمانبةرايةتيةكـةى لـة بةر َيوةبـةرى طشـتى كـةمرت نـةبَيت،        : سَييةم 

دة ( 10000000)سـةد هـةزار دينـار كـةمرت نـةبَيت و لـة       ( 100000)بؤى هةية غةرامة دابسـةثَينَى لـة   
مؤيؤن دينار ثرت نةبَيت، بؤ هةر كةسَيك سةرثَييى لة حوكمةكانى ئةم ياسـاية و ثَيـر ةو ر َينماييـةكانى بـةو     

 .ثَييةوة دةركراون بكات
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فؤاد فةرموو.د
 :بابان حممد امحد فؤاد.دَيز بةر 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :سةبارةت بةو ماددةية ليذنةى هاوبةش ثَيشنيار دةكات بةم جؤرة دابر َيذرَيتةوة
ـ لةطةَل سةرثَييى نةكردن لةطةَل هةر سزايةكي توند تر كة لة ياسـاكانى تـر داهـاتووة، سةرثَييـى كـارى        1

َينماييـةكانى كــة ثَييـةوة دةركـراون بــة بةنـد كـردن ســزا دةدرَيـت بــؤ       حوكمـةكانى ئـةم ياســاية ثـةير ةو و ر   
هـةزار   150سـاَل زيـاتر نـةبَيت يـان بـة غةرامةيـةك كـة لـة          5ماوةيةك كة لة مانطَيك كةمرت نةبَيت و لـة  

 .مؤيؤن دينار زياتر نةبَيت يان بة هةردوو سزاكان 800دينار كةمرت نةبَيت و لة 
 .تةوة لة كاتى دووبارة كردنةوةى سةرثَيييةكةـ سزاكة دوو بةرامبةر دةبَي 8
ـ وةزيـر يـان ئـةوةى رَيـى ثَيـدةدا بـة مـةرجَيك ثؤـةى لـة بةرَيوبـةرى طشـتى كـةمرت نـةبَيت، بـؤى هةيـة                   3

مؤيؤن دينار زياتر نةبَيت، بؤ هـةر   10هةزار دينار كةمرت نةبَيت و لة  100غةرامةيةك بسةثَينَيت كة لة 
 .كمةكانى ئةم ياسايةو ثةير ةو ر َينماييةكانى بةو ثَييةوة دةركراون بكاتكةسَيك كة سةرثَييى لة حو

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك حممد  فةرموو
 :حممد رفعت عبدالرمحنبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

نابَيـت   ، من ثرسيارَيك دةكةم ئايا ئةوة بة ثَييةوانةى ئةم ياسـاية نيـة؟  88كة بوو بة ماددةى  56ماددةى 
و مةحكةمة ئةو سـزايانة دابنَيـت، ئـةوة خاَلَيـك، خـاَلى دووةمـم بةر اسـتى ئـةو بـر ة ثارةيـةى كـة دانـداروة             

مؤيـؤن، بـة رةئـى مـن حـةدى ئـةدنا دابنـدرَيت، بـةآلم حـةدى ئـةعال            800بؤسزاكان زؤر زؤرن، بؤ  وونـة  
 .ديارى نةكرَيت، زؤر سوثاا
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كة قانونَيك دادةنَين بة تةئكيد مةحكةمة قةراى لةسةر دةدات، خؤ وةزير ناَلَيت بـر ؤ سـَى سـاَل    كاك رفعت 
سجنى بكة، ئةوة غةرامةية، غةرامةش بة ثَيى تةعؤيمات لة قانونةكة هـةبَيت وةزارةت بـؤى هةيـة بيـدات،     

 .بةآلم سجن و ئةوانة دةبَيت مةحكةمة بيدات، كاك سةردار فةرموو
 :هةركى زؤؤب صباح سةرداربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لـة فقهـى قـانونى عرياقـى و لـة       3وةَلآل منيي هـةمان تَيبينـى كـاك رفعـتم هةيـة، ئـةويي لةسـةر بر طـةى         
تةتبيقاتى غةرامات تةنها بة حوكمى قانون فةرز دةكرَي  نةك ئةوةى ساحيبى هةر ثؤستَيك بَيـت، وةزيـر   

ؤى هةية غةرامةيةكى وا فةرز بكات، يةعنى ثـَيم وايـة ئـةوة لـة جَيطـاى      بَيت ياخود مديرى عاميي بَيت ب
خؤى نية، ئةوة شتَيكى نوَييةو با لَيى طةر َين تةنها بؤ حوكمى قانون بَيت، واتة بة مةحكةمة بَيت، كةواتـة  

 .حةز  بكرَيت باشرتة، زؤر سوثاا 3بر طةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ئارام فةرموو
 :ئارام رسول مامندبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

رةئى منيي هةر لةطةَل ئةو بةرَيزانةية كة ثَيشرت باسـيان كـرد، مـن ثـَيم وايـة بر طـةى سـَييةم ناكرَيـت لـة          
ئَيستاوة يةعنى ئةم سةآلحيةتة لـة دةسـت وةزيـر يـان هـةر كةسـَيكى تـر كـة ئـةو رَيـى ثـَي بـدات تـا ثؤـةى               

واية لةو خاَلة تةئيدى كاك سةردار و كاك حممد دةكةم، لة هةمان كـاتيي دا لـة   بةرَيوبةرى طشتى، من ثَيم 
سـاَل ئـةوةش فةترةيـةكى زؤرة، لـة مانطَيـك كـةمرت نـةبَيت وةكـو ئـةوى خـؤى            5مانطَيك كةمرت نـةبَيت بـؤ   

بؤ هاتووة باشرتة، غةرامةكةش ئةطةر بكرَيت حةدى ئةدنامان داناوة با حةدى ئةعالى ديارى نةكةين، ئةوة 
 .مةحكةمة ىَل بطةر َين باشرتة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .شكرية فةرموو. د
 :شكرية رسول ابراهيم.دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بَيـت ئةوةنـدة    150بةر استى منيي رةئيم لةطةَل رةئى برادةرانة، دةربارةى ئةو غةرامةو ئـةو سـزاية، نـة    
دةفتةر، ئةوة زؤر زؤرة، يةعنى خانوويةكى ثَى دَي  طوناهة، زؤر  14ت كة دةكاتة مؤيؤن بَي 800كةم، نة 

 .سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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ــة،     ــى واني ــة هيي ــة هةي ــةرقَيكى زؤرة، موخالةف ــةوة ف ــاوةنى    150ئ ــابرا خ ــة ك ــةش هةي ــةزارة، موخالةف ه
وة ئــةو فةرقــة بــؤ  ئــةوة هــاتووة،  كؤمثانيايةكــة بــة مــةاليني دؤالر زةرةرةكةشــى بــة مةاليينــة، لةبــةر ئــة  

 .مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .زؤر سوثاا، باسى رةئيةكةى منيان كرد
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك كريم فةرموو
 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

سـاَل،   5بة نيسبةت غةرامةكة نيسبةكةى تةناسب نية لةطةَل عقوبةكة، مانطَيـك بـؤ    1 بةر استى لة بر طةى
دةبَيت حةدى ئةدنايةكةى كةمرت بَيت و حةدى ئةعاليةكةش تؤزَيك داببةزَيت، خاَلَيكى ترم هـةروةك كـاك   

ا دةكةم ئـةو  باسي كرد كة بؤ وةزير نية يان مديرى عام غةرامة فةرز بكات، بؤية داو 3سةردار لة  بر طةى 
 .بر طةية البربدرَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :مولود سعدالدين عبدالؤة مالبةر َيز

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 15رؤذ يان  10مؤيؤنية، يةعنى ئةويي  800يةكة مقابؤى  150لة مانطةكة كةم بكرَيتةوة هةر وةكو كة 
يةعنى حةدى ئةدناى حةبسةكةى كةمرت بكرَيتةوة، ئةطـةر لـة سـةالحيةتى وةزيـر هةيـة       رؤذ بَيت، ئةوةش

فةرزى غةرامة لة جَيى خؤيةتى و مديرى عامةكة البربدرَيت، ئةطةر لة سـةالحيةتى وةزيـريي نـةبَيت بـؤ     
 .مةحاكمة بةجَى بهَيَؤدرَيت، لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ضرؤ خان فةرموو
 :ضرؤ عؤى محة امني بةر َيز

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
( سجن او بغرامـة ) ساَلة، مادام نووسراوة  5ساَلةكة بوو، لة مانطَيك بؤ  5موالحةزةى يةكةمم، هةر لة سةر 

 .لة طةَل راى كاك سةردارم، زؤر سوثاا 3كى تريشةوة خاَلى ساَلةكة كةمبكرَيتةوة، لة الية 5با 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

، هةردووكيشـى لةوانةيـة ببَيـت،    (او بكـال العقـوبتني  )كة دةَلَيت بة سجن و دواتر بة غةرامة، دواتـر دةَلَيـت   
 .كاك رشاد فةرموو
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 :رشاد امحد ابراهيمبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .قسةكانى من كراو سوثاستان دةكةم
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .زؤر سوثاا، كاك عمر فةرموو
 :عمر عبدالرمحن عؤىةر َيز ب

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

وةَلآل من بة ثَييـةوانةى ئـةو برادةرانـةوة قسـة دةكـةم، مـن ثـَيم وايـة مةشـروعةكة زؤر بـاش هـاتووة، بـة             
ئــةوة زؤر وازحيــة و ئــةم قانوننــة ثَيويســتى بــة عقوبــات هةيــة لةبــةر ختــورةى ئــةو  1نيســبةت فةقــةرةى 

تةعؤيمات و تةنزميةو مةوادى كة هةية، بة تةئكيد فةقةرةى يةكةمى ئةمةيان  نييتايات و موخالةفة كردنى
مةحاكم دةيبينَيت، كة مةحاكم دةيبينَيت، تؤزَيك دوادةكةوَيت و فةترةيةكى ثَى دةضَيت، هةتاوةكو كؤتايى 

رت نةبَيت و هةزار دينارةى كة نووسراوة لةوة كةم 150بة كَيشةكان دَيت، من ثَيم واية بة ثَييةوانةوة ئةو 
مؤيـؤن دينـار، زيادةكةشـى لـة      5هةزار دينارة بكرَيت بـة   150مؤيؤن نةبَيت، ثَيم واية ئةو  800زياتر لة 

مؤيؤن زياتر نـةبَيت، بـؤ؟ وةكـو جـةنابت فـةرمووت مةشـاريعى وا هةيـة رةئـس مالةكـةى بـة سـةدان             800
هـةزار دينـار كـة     150ان ئةنزميةيـةك  مؤيؤن دينارة، ض طرن  نية بة اليةوة بؤ موخالةفةى تةعؤيماتَيك ي

وةرةقةيةك دؤالر دةكات، شتَيكى زؤر نية، ضونكة بـة دةليؤـى ئـةوةى لـة فةقـةرةى دووةم باسـكراوة دةَلَيـت        
هـةزار   300هةزار ببَيت بـة   150ئةطةر تيكرارى كرد دةبَيت بة موزاعة ، لةو كاتةش دا هةر طرن  نية 

ةدناو ئـةعالمان دانـاوة، مةحكةمـة جـائيزة تةمةسـوك بكـات بـة        دينار مادام ئَيمـة لـةو عقوبةيـة حـةدى ئـ     
هةزار قةرار بدات، هةر قانونية و واريديشـة، جـائيزة ئـةوةى كـة      150حةدى ئةدناى عقوبةكةوة، جائيزة 

موخالةفةى كردووة، كةرةتَيكى تـريي و ضـةند جـارى ديكـةش بيكـات، تةئسـريى نابَيـت بـؤ سـةر ناحيـةى           
هةزاريي هيض طرن  نية بة اليةوة، مـن ثـَيم وايـة     500هةزار و  300بَيت بة هةزارةكة با ب 150مادى، 

كـة هةنـدَيك بـرادةر دةَلـَين وةزيـر بـؤى نيـة، بـة          3ئةو ماددةية وةكو خؤى نَينَيت، بة نيسبةت فةقةرةى 
ثَييةوانةوة من ثَيم واية ئةو سةالحيةتة بدرَيتة دةست وةزيرو ئـةو كةسـانةى كـة بـة دةرةجـةى مـوديرى       
عــامن، بــة دةليؤــى ضــى؟ قيــاا لةســةر غــةراماتى فــةورى هةيــة، هةنــدَيك شــت روودةدات، ثَيويســت ناكــات 
ــذ         ــاتى دوورودرَي ــةندةها ك ــت،  ض ــغول بَي ــةوة مةش ــةحاكم ثَيي ــةر م ــت، ئةط ــغول بَي ــةوة مةش ــةحاكم ثَيي م

كؤتـايى ثـَى   دةخايةنَيت و ئَيمةش ثَيمان واية جةرميةكة يـان خمالةفةكـة زؤر بـة زوويـي حةسـم بكرَيـت و       
بَيت، ثَيم واية ئةمة بةو سيغةية نةيةت، ر استة تةقريبةن ئيزديواجيـةتَيك هةيـة لـة نَيـوان هـةردووكيان،      
هةردووكى عقوبة بدرَيت، ئةطةر موخالةفةى ئةحكامى قانون و ئةنزمية و تةعؤيماتى كرد، بزةبت ئةميي 
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ة قـانون، مـةقياا هةيـة لةسـةر شـتَيك،      هةر غةرامـةى مـادى دانـاوة، بـةآلم مـن ثـَيم وايـة، قيـاا هةيـة لـ          
غةراماتى فةورى هةية لة مروردا، لة وةزارةتى داخؤى سـةالحيات دراوة بـة مرورَيـك، سـةالحيةت دراوة بـة      
مالزمَيك كة مةوقعى حةدةسة، وةسَؤَيك دةدات بة شوفَيرَيك و غةرامةى بؤ دةبر درَيـت، غـةراماتى فـةورى،    

لليواار فيرض   ) با بَيـت هـةتاوةكو   ( لؤوزير ) وةية بَيتة خوارةوة و بَؤَيني من ثَيم واية ئةو ماددةية بةو شَي
عوزايد  ير  شير  مالايني ورو يب اجليرائم ابعاقيب  ليهيا         )ئةو مةبؤةغةى كـة طـوتراوة، هـةروةها    (  غرامة

عقوبــةى حةبســى بةســيت، جــائيزة غةرامــةى فــةورى لةســةر هــةبَيت، بــةآلم بــا    (   وبيية حيياس الاسيييط 
 .دةبَيت لة مةحاكم دابَيت، زؤر سوثااتةبةقةى ترى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

رةغمى ئةوةى مورافةعاتةكة حيجةت و مةنتقى هةبوو، بةآلم ئةو ئةندامانةى كة قسـةيان كـرد، زؤربـةيان    
ثَييان واية ئةو نيسبةية زيادةية كاك فرستيي لة تةنيشتمةوة تةئيدى ئةوان دةكات و ثَييان واية زيادةية، 

ئةوةى رةئـى جـةنابى وةزيـر بثرسـني، هـةروةها لةطـةَل قـانونى دةسـةآلتى دادوةرى تـةعاروز دةكـات،            ثَيي
ضونكة ئةوة هاووآلتى دةطرَيتةوة، ( 1500)دةيطرَيتةوة، ئةوة زؤر باش هاتووة  8و 1خاَلَيكى تر فةقةرةى 

ر وةربطـرى؟ لةبـةر ئـةوة ئـةو     مومكينة دارَيك برب َيت بَؤَيى تؤ مةنعت كردووة، دةكرَيت تؤ نيو مؤيـؤن دينـا  
ــةو حاَلةتةيــة،    ــؤ ئ ــة     800حــةدة ئةدنايــة ب ــةو حاَلةتانــةى ك ــؤ ئ ــةتى ب ــة جَيطــاى خؤي مؤيؤنةكــةش زؤر ل

ئاماذةمان ثَيى كرد، زؤر لة ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كرد كة ئةو سَييةمة و ئةو سةالحيةتة نةدرَيت بة 
سةآلتى دادوةرى، جَى بةجَى كردنةكةشى زةمحةتة، دةسةآلت وةزير، لةبةر ئةوةى تةعاروز دةبَيت لةطةَل دة

دةدةيتة مـديرى عامَيـك بَؤَيـى بـر ؤ غةرامـةى بـدة بـة ئةوةنـدة، كـَى جـَى بـةجَيى دةكـات؟ جـةنابى وةزيـر               
 .فةرموو

 :وةزيرى ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

رلـةمان بَؤـَيم، ئَيمـة كـة ئـةو ياسـاية دةردةكـةين لـة ثَينـاوى          من دةمةوَيت ئةوة بة جةنابت و ئةندامانى ثة
ــة        ــةو كَيش ــةَيك ل ــت، يةك ــؤى ببينَي ــاكةمان دةورى خ ــت ياس ــتى دةبَي ــتانة، بةر اس ــةي كوردس ــتنى ذينط ثاراس
طةورانةى كة ئَيستا هةمانة لة كوردستان دا موخالةفاتى ذينطةية، لة ر اوكردنى بَى جَى و ر َي، كةسَيك راوى 

َيك دةكات تا دةضَيتة ثيس كردنـى ذينطـة بـة هؤكـارى جـؤراو جـؤر، تـا بر ينـى دارو تـا ر اوكردنـى           كةروَيشك
نادروست، هةتاوةكو تيجارةت كردن بـة مـةوادى خةترييشـةوة، ئَيمـة لـةو ياسـاية بؤيـة وامانـداناوة، اليـةنى          

يـة ئةطـةر بـة جؤرَيـك     كةممان داناوة، سـةبارةت بـة سـجنةكانيي، بؤيـة زؤرةكـةمان دانـةنا، ئَيمـة ثَيمـان وا        
ثـَيم وايـة ئةمـة شـتَيكة كـة زؤر      ( سنوات 5التزيد عن )ماددةى خةتري بَينيتـة ئةو وآلتة، حوكمةكةى نةك 

كةمة بؤ ئةوة، لةبةر ئةوة باسي ئةوةمان نةكردووة، ثَيمان واية دةبَيت زيـاتريي دابنـدرَيت، تـةنها خاَلَيـك     
روون بكةمةوة، لة قانون دا هةية كـة دةسـةآلتى قـةزائى و     كة بةالمةوة طرنطة و  حةزم كرد بؤ جةنابتانى

دةسةآلتى تةشريعى بةشَيك لة دةسةآلت دةدات بة سوَلتةى تةنيتيزى بؤ ئةوةى ئيي و كارةكان بر وات، باشة 
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وةزارةتـى بةلةديـة ئـةو كةسـانةى موخالةفـةيان كـردووة غةرامــةيان لـَي وةردةطرَيـت، ئةمـة ضـؤنة بـة بــَى            
ــايى بك  ــةوةى دادط ــةكى ىَل      ئ ــةن غةرامةي ــة دةك ــة موخالةف ــةى ك ــةموو ئةوان ــرور ه ــة، م ــةوة تةبيعي ــت، ئ رَي

وةردةطرَيت، بزانن ئةوة ضؤن كراوة، لة كاتَيك ئَيمة ئةو كةسةى كة دارَيـك دةبر َيـت، ئةطـةر بَيتـو وةزارةت     
دطــاى ئَيمــة بــؤى نــةبَيت غةرامــةى ىَل وةربطرَيــت، بــة هــيض شــَيوةيةك بينَيريــة دادطاكــانى ئَيمــة، بــةآلم دا   

مةشاكؤى بيئى نازانَيت، موشكيؤةى زؤر طةورةتر هةية تا ثَيى بَؤَيى ئةم قةزيةيـة حـاكمى بـؤ بَينـةو لةبـةر      
ســاَليي نةتيجةكــةى دةرناضــَيت، لةوانةيــة دةيــان دارى تــر برب درَيــت،   10ئــةوةى دارَيــك بر اوةتــةوة، دواى 

ةبيـنني تةلةوسـى هةيـة، ئةطـةر بَيتـو ر اسـتةوخؤ،       خاَلَيكى تر ئَيمة هةندَيك مةعامؤمان هةيـة كاتَيـك كـة د   
بؤية دةَلَيني وةزير بؤ ئةوةى هةموو كةا بؤى نةبَيت تةدةخول بكات، وةزير مودير عامى فـةنى تـةخويل   
دةكات لةطةَل ليذنةيةك دةضَيتة سةر ئةو مةعمةلة كة ئَيستا ئةزرارى بيئى هةية، غةرامةيةكى ىَل دةسةنَى 

 ، ئةطةر بيدةيتة دادطا تا يةك ساَل بـة اليـةنى كـةم ئـةو دادطايـة ئـةجنامى نـابَي و        و سنوورةكى بؤ دادةنَي
ــت        ــتى دةبَي ــةوة بةر اس ــةر ئ ــةَلك، لةب ــة خ ــردن و زةرةر دان ل ــيس ك ــة ث ــت ل ــةردةوام دةبَي ــة ب ــةم مةعمةل ئ

وانَيت ئةندامانى ثةرلةمان ئةم حةقيقةتة بزانن، ئةطةر وةزارةتى ذينطةش وةكو هةموو اليةنةكانى تر نةت
غةرامةيةك و نيسبةتَيك لةو دةسةآلتةى ثَى نـةدرَيت و غةرامـة وةربطرَيـت لـة كةسـانى سةرثَييـى كـار لـة         

ماسـى طرتـووة لـة كـاتى      10دادطا ناطاتة نةتيجة، خةَلك بةردةوام دةبَيت لة ر اوكردن، جارى وا هةية تـةنها  
ان ضؤن دةسـةآلتةكانى تـر دةر وا، وةكـو ضـؤن     نادروست دا، ضؤن بيدةينة دادطا، بؤية من داواكارم لة بةرَيزت

لة قانونى وآلتانى تردا هاتووة، هـةروةها لـة قـانونى بيئـةى عرياقـيي داهـاتووة، ئـةوة لـة الى بـةرَيزان لـة           
ليذنةى قانونيي هةية، جةنابيشتان ئةو دةسةآلتة بدةن بة ئَيمـة، زؤر سـوثاا، بـا تـةنها حةسـر نـةكرَيت       

 .ناطةينة ئةجنام ناتوانني ثارَيزطارى لة ذينطة بكةين، لةطةَل رَيزم لةسةر قةزا، ضونكة بةر استى
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئَيمة لة ليذنـةى قـانونى لةطـةَل ليذنـةى هاوبـةش ئـةو مةسـةلةيةمان زؤر موناقةشـة كـردووة، ئـةو وجهـة            
ــة ــةية زؤر        ن ــةو كَيش ــةحاكم ئ ــة م ــةتى، ل ــاى خؤي ــة جَيط ــرد ل ــةرحى ك ــتا ت ــر ئَيس ــةنابى وةزي ــة ج زةرةى ك

دةخايةنَيت، هةندَيك مةسائيل هةية حةقة بة فةورى بَيت، بؤية ئةو دةسةآلتة بـدةين بـة وةزيـر، ضـونكة     
متان داوة بـة زابتـى   ئةوة هيض تةعاروزَيكى نية لةطةَل سوَلتةى قةزائى، ضونكة لةو ثةرلةمانة ئَيمة دةسـةآل 

مرور كة غةراماتى فةورى لةسةر جادة وةربطرَيت، بةبَى مةحاكم، بؤية لة جَيطاى خؤيةتى ئَيسـتا جـةنابى   
وةزير هةندَيك حاَلةت هةية نابَيت ئينتيزارى مـةحاكم بكـات بـة سـاَلَيك دةعـوا تـةواو بَيـت، بؤيـة بـا ئـةو           

كؤمـةآلنى خةَلكـةوة هةيـة، بؤيـة تةئيـدى وجهـةت        دةسةآلتةى ثَى بـدرَيت، يةكسـةر عيالقـةى بـة ذينطـةى     
 .نةزةرى كاك عمر دةكةم كة تةئيدى وجهةت نةزةرى ئَيمةى كرد، زؤر سوثاا
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ثَيي ئةوةى قسـة بدةمـة كـاك فرسـت، مـن ثـَيم وايـة موقارةنـةى مـرور ناكرَيـت بـة ئةوانـة، دووشـتى              
ة نابَيت قانون دابنَيني بَؤَيني وةَلآل مةحكةمة وايـةو رؤتينـة، تةبعـةن    جياوازن، دووميي بة حةقيقةت ئَيم

قةرارى ئَيوةية، بةآلم زؤر جار مةحكةمة ئةطةر دوا خبرَيت زؤر باشرتة، كابرايةك مةخالةفةيةكى كـردووة،  
ةقافةتى دة جار با تةئجيل بكرَيت و هةموو جارَى ثَيى دةَلَين لةبةر ئةوةى دارَيكى بر يوة، بـة عةكسـةوة سـ   

 .بيئى زياتر بآلو دةبَيتةوة، كاك فرست فةرموو
 :فرست امحد عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بة رةئى من با ئَيمة زؤر نةضينة سوَلتاتى مةحكةمة بدةين بـة ئـةجهيزةى تـر، هـةر ثـَيي ماوةيـةكى زؤر       
قـةبوَلمان نـةكرد سـةآلحيةت بدةينـة     كةم ئَيمة قـانونى حيمايـةى ئينتـاجى زراعـى لَيـرة ئيقرارمـان كـرد،        

موديرى ناحية، هةرضةندة مـوديرى ناحيـة لـة اليـةك حقوقيـة، لـة اليـةك حـاكمى مةنتيقةيـة، لةاليـةكى           
ــةتى عرياقــى تــاكو ثــَيي ضــةند ســاَلَيك ئــةو ســةآلحيةتة وةك حــاكمى جــةزا       تريشــةوة لــة تةشــكيؤى دةوَل

ئةو حاَلةتـة، موخالةفـةى مـرور يـةكَيك سـةيارةى       تةخويؤيان دةكرد، مةوزوعى مرور قياا ناكرَيت لةطةَل
خؤى بة شكؤَيكى موخالف راطرت، هةتاوةكو دةيدةيتة مةحكةمةو كةشيتى بَيتة سةر، دوور نية ئاسارى ئـةو  
موخالةفةيـة نــةمَينَيت، دار بـر ين و جــةرائيمى تــر دةتـوانن مــةحزةرَيكى كةشــف دروسـت بكــةن، ئاطــادارى     

وستةمسةكات دروسـت بكـات، مـن لةطـةَل ئـةوة نيمـة بةر اسـتى دةسـةآلتى         شورتة بكةن بؤ ئةوةى يةكسةر م
دادوةرى بدةينة ئةجهيزةى تةنيتيزى، حةق بوو لةو مةسةلةية مومةسيؤى سـوَلتةى تـةنيتيزيي حـازر بـوو     

 .با، بؤ ئةوةى ئةو دييتاعى لة دةسةآلتى خؤى بكردبا، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .زاميت هةية؟ فةرموومامؤستا كاكة نوقتةى ني
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لة كاتَيك دا كة غةرامة تةحديد دةكرَيت لة نَيـوان   1، ضونكة لة بر طةى 1ناكؤكة لةطةَل بر طةى  3بر طةى 
هَينـاوة؟ هـةر    هـةزارةيان لـة كـوىَ    100هةزار، ئـةو   100دةَلَيت  3مؤيؤن، لة بر طةى  800هةزار تا  150

 .نية ئةسَؤةن
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ئةوةش حوجةتَيكى ترة بؤ وجهة نةزةرى كاك فرست، بةَلَى جةنابى وةزير. سوثاا
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 :وةزيرى ذينطة/دارا حممد امنيبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
لةمانـة بر يـارى لةسـةر دةدات،    ةكة خؤ لة ئاتانةوة نةهاتووة، ئةم ثةر 100يةكةو  150ئَيمة هةردووكى 

ئةو دةَلَى ئةمةيان لة دةسةآلتى سوَلتةى قةزائية، ثةرلةمانـة بر يـار دةدات ئةمـة غةرامةيـةو لـة دةسـةآلتى       
وةزيرة، بر يار لَيرةوة دةردةضَيت، ئَيمة هَيناومانة ئَيوة ئيقرارى بكةن، مةسةلةكةى ئَيمة بةر استى جةنابى 

طرتة، يةعنى ئَيمة موليدةيةك دةبينني ذاوةذاوَيكى زؤرى هةيـة، دوكـةَلَيكى   سةرؤكى ثةرلةمان لة مرور طرن
زؤر فر َى دةدات، ضؤن بيبةين بؤ دادطا؟ بةيانى ضـاكى دةكاتـةوة، بةر اسـتى زؤر زةمحةتـة ئـةوة بـدرَيت بـة        

كــةين، دادطـا، موةليدةكـة  ضـاك دةكاتـةوةو هـيض ئةســةرَيكى نامَينَيـت،  ئَيمـة نـاتوانني هـيض ئيجرائاتَيـك ب          
ئةطةر دووكةَلى سـةيارةيةكى بيـووك مـرور بـؤى هـةبَيت كـةمَيك دووكـةَل بكـات و غةرامةيـةك بسـةنَيت،           
موليدةيةكى طةورة طةر ةكَيك بَيزار دةكات، ئَيمةنةتوانني غةرامةى بكةين، ئةطةر بـة بةسـتنةوةى قايشـَيك    

ك دةبر َيــت و ماســيةك دةطرَيــت، بتـوانَى غةرامــةى بكــات، ئَيمـة نــةتوانني يــةكَيك غةرامـة بكــةين كــة داريَـ    
يةكَيكى تر لة شوَينَيك زيان بة ذينطة دةطةيةنَيت، لةبةر ئةوة بةر استى ئةمةش شتَيكى تايبةتـة لـة ثَينـاو    
ثاراستنى ذينطةى كوردستانة، لة ثَيناوى بةرذةوةندى ذيانى خةَلكة، بؤية دةبَيت ئةو دةسـةآلتة بـدرَيت بـة    

 .ت لة هةر شوَينَيك بَيت تا بتوانَيت بر َيك غةرامة دابنَى، زؤر سوثااوةزيرى ذينطة، هةر كةسَيك بَي
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئَيستا جـةنابى وةزيـر حوجةتةكـةى خـؤى بـاا كـرد و كـاك شـَيروانيي ثشـتطريى لَيـى كـرد، هةنـدَيك لـة              
ئاماذةى ثَيـى كـرد كـة     ئةندامانى ثةرلةمان داوايان كردووة كة ئةو فةقةرةية البيَيت، لةبةر ئةوةى كاكةش

سـاَل،   5تةعاروزى هةية، جارَيكى تريي ثَيتان دةَلَيمةوة كة بة نيسبةت ساَلةكة جةنابى وةزير ثَيـى وابـوو   
 ( د  اعخالل باى   وبة ارد)بؤية دامان نةناوة، بةآلم نوقتةيةكى تر هةية، لَيرة دةَلَين بؤ جوابى وةزير  

ــةعنى  ــةآلم ئة   5ي ــاوة، ب ــى دان ــات      ساَلةكةش ــانونى عقوب ــَى، ق ــةوانني ب ــك دذى ق ــةر كارَي ــةلةن ه ــةر مةس ط
عقوبةكةى ئةشةدة لَيرة ئاماذةى ثَى كردووة، ئيخالىل ثَى ناكرَيت، ئـةوة كـراوة، دةمَينَيتـةوة ئـةو عقوبـةى      

، (وضييا ف الع وبيية فييى كييل ميير  و ييرة فيهييا، و ييراة  الفيية   ) كــة دانــدراوة كــة فةقــةرةى تونــد دادةنَيــت   
شـةتب بكرَيـت،    3كـة هـاتووة لـة اليـةن ذمارةيـةك لـة  ئةنـدامانى ثةرلـةمان، فةقـةرةى           موقتةرةحى تـازة 

جةنابى وةزير موافق نةبوو و كاك شَيروانيي ثشتطريى لة وجهـةت نـةزةرى جـةنابى وةزيـر كـرد، ليذنـةى       
ــةرحيان كــردووة كــة       ــةند ئةنــدامَيك ت ــن ئــةو موقتةرةحــةى كــة ض ــتطرييان ىَل كــردووة، م هاوبةشــيي ثش

يـةعنى بـؤ وةزيـر هةيـة و     ( عام  للواار ا  مر خيوله ممر عو ل  ظيفته  ر مدار)كة دةَلَيت  3ةى فةقةر
بؤ ئةو فةرمانبةرةش كة تةخويل كراوة بةشةرتَيك بة بةرَيوبةرى طشتى كةمرت نةبَيت دةرةجةكةى، ئةمـة  

ــة    ــات ل ــةرز بك ــيَ       1000ف ــةر كةس ــةبَيت، ه ــاتر ن ــك زي ــة مؤيؤنَي ــةبَيت و ل ــةمرت ن ــار ك ــةى دين ك موخالةف



 854 

ــة اليــةن ليذنــةى      ــةو تــةعؤيمات و ئةنزميــةى كــة دةرضــووة، ئةوموقتةرةحــة كــة ل حوكمــةكانى ئــةو قانون
هاوبةشةوة ئيعرتازى لةسةر نةبووة، ضةند ئةندامَيك ئيقرتاح دةكـةن ئـةو فةقةرةيـة نـةمَينَيت كـَى لةطـةَل       

، كـاك فرسـت لـة تةنيشـتمةوة دةَلـَى      ئةوةية ئةو فةقةرةية نةمَينَيت دةسـتى بَؤنـد بكـات تكايـة؟  فـةرموون     
 .شةرحةكة وا نية، با جةنابى شةرحى بكات تكاية

 :فرست امحد عبدالؤةبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
دوو موقتةرةح هةية، موقتةرةحى يةكةم لةطةَل ماددة ئةسـَؤيةكةية، كـة غةرامةكـة بـة دةسـتى وةزيـر يـان        

 .ية كة موعاقةبةى ئةو غةرامةية بة دةستى مةحاكم بَيتمديرى عام بَيت، موقتةرةحى دووةم ئةوة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

دةطةر َيمةوة بؤ شةرحةكةى خؤم ثَيم وايـة باشـرتة، عـةفوم بكـة كـاك فرسـت، كـاك كمـال فـةرموو نوقتـةى           
 .نيزامى هةية

 (:كمال كةركووكى.د)حممد قادر عبدالؤة بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

رح تةواو بوو، ئةوةى لةطةَلى بوو رةئى دا، ئةوةى دذيشى بوو هةر رةئى خؤى دا، ثـَيي وةخـت درا   كاكة شة
 .تةسويت، ئةوة نَينَيت يان البربدرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ــةك          ــةنها ي ــة، ت ــةرةح ني ــؤى دوو موقت ــة، خ ــةرةح هةي ــةت دوو موقت ــاك فرس ــةآلم ك ــَيني، ب ــةش وا دةَل ئَيم
ةيةى كة خوَيندرايةوة، يةكةم و دووةم و سَييةمى تَيداية، يةكةم باسى عقوبـة دةكـات   موقةرةحة، ئةو مادد

 :و دةَلَيت
ي مع  د  اعخالل بااة   وبية اريد وينص  ليهيا ال يوانني اعخيرى، اعاقيب ابخيالف عح يا  هي ا ال يانوب              1 

دانياة  ( 150000)و ل  ر  اعنظاة   التعلياات الصادة  مبوجاه باحلاس بد  عو ل  ر رهر ا  بغرامة ع
 .ا  ب لتا الع وبتني( 800000000) عوزاد 

 .ي وضا ف الع وبة فى كل مر  وت رة فيها اةو اب  ابخالفة 8
 عوزاد  ر ( 100000)ي للواار ا  مر خيوله ممر عو ل  ظيفته  ر مدار  ا  فرض غرامة عو ل  ر  3
 .نظاة  التعلياات الصادة  مبوجاهكل مر خالف اح ا  ه ا ال انوب  اع(  10000000)

موقتةرةحى ضةند ئةندامَيكى ثةرلةمان ئةوةية البيَيت و نةمَينَيت، ئةو موقتةرةحـة تازةيـة كـة البردنـى     
للواار ا  مير خيوليه ممير    )  ة مةحكةمة، بةآلم كة دةَلَيت ئةو فةقةرةية، كاكة يةكةم و دووةم دةَلَيت بيَيت

كيل مير   (  10000000) عوزايد  ير   ( 100000)غرامة عو يل  ير   عو ل  ظيفته  ر مدار  ا  فرض 
يةكةم و دووةم عةينى شت دةكات، كاكة لـة  ( خالف اح ا  ه ا ال انوب  اعنظاة  التعلياات الصادة  مبوجاه

يةكةم داهاتووة، ئةوةى سَييةمى داوة بة وةزير، لة يةكةم باسى ئةوةت كردووةو دةَلَيى ئـةوةى موخالةفـةى   
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هةزارةكةى تةحديد كردووة، حةدى ئةعالى  150ماتةى كرد دةَلَيى بةو شَيوةية حوكم دةدرَيت، ئةو تةعؤي
تةحديد كردووة، ئةطةر زيادى كرد تةشديدى عقوبةكةى دةكرَيت، لةبةر ئةوة ثَيويست ناكـات جـارَيكى تـر    

كافيـة، دة ةمـة   تيكرارى بكةيةوةو بدةيتة مةحكةمة، لة يةكةم باا كـراوة ئـةوة تـةنها ئيؤغـا كردنةكـةى      
دةنطدانةوة كَى لةطـةَل موقتـةرةحى ئـةو ضـةند ئةندامـةى ثةرلةمانـة كـة ئيؤغابكرَيـت دةسـتى بَؤنـد بكـات            

كة  88كةا، كَى لةطةَل ئةوةية نَينَيتةوة؟ زؤرينة دةَلَيت نَينَيتةوة، ئَيستا ماددةى  80تكاية؟ فةرموون، 
انةوة كـَى لةطـةَل ئـةو ماددةيةيـة دةسـتى بَؤنـد بكـات        فةقةرى وةكو خؤى مايةوة، دة ةمة دةنطد 3بوو بة 

 .، بؤ ماددةى دواتر تكاية، كاك حممد فةرموو.تكاية؟ فةرموون، بة زؤرينةى دةن  قةبوَل كرا
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 83كة دةبَيتة ماددةى  56ماددةى 
 :83ماددةى 

ى ئةم ياساية بة زيندانيكردن (48)ى ماددةى (يةكةم و دووةم و سَييةم)ة سةرثَيييكةر لة حوكمةكانى بر ط
سزا دةدرَيت و مادةو خاشاكة ترسناكةكان بطةر َينَيتةوة شوَينى جارانيان يان بـة ر َيطةيـةكى بـَى زيـان خـؤى      

 .لَييان ر زطار بكات لةطةَل قةرةبووكردنةوة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فؤاد فةرموو.د

 :بابان حممد امحد فؤاد.د بةر َيز
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ليذنةى هاوبةش ثشتطريى لةو ماددةية دةكات وةك ئةوةى كةهاتووة، هيض تَيبينمان نية، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك رشاد نوقتةى نيزامى هةية، فةرموو
 :رشاد امحد ابراهيمبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .تةعبري كراوة، دةبَيت لَيرة موراعات بكرَيت، زؤر سوثاا 84لة ماددةى ( يةكةم و دووةم و سَييةم)و ئة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 . كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كةونةكة( 84)ى ، ماددة(36)نةك ( 35)كاك رةشاد قسةكةى مين كرد بةا ماددةكة دةبَيتة 
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
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 .دوايي تةدقيقي دةكةين ضةندة،كاك سامل فةرموو( 36( )35)موشكيؤة نية 
 
 :سامل حممد عؤيبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .باشرت دةبَي( حببس او سجن)ساَل كةمرت نةبَي، ( 5)بالسجن، سجن لة 
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ر فةرمووكاك سةردا
 :سةردار صباح بؤزؤ هةركيبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
هــاتووة لـة هــةموويان  ( 36)لـة مـاددةى   ( 3و  8و  1)وةلـآل مـن ثــَيم وايـة ئـةو جةرائيمانــةى لـة مــاددةى      

خةتةرترة و جةسامةتي زياترة، لَيرة دةبا تةشديدةكة زؤر بة قوةترت بَي، من ثَيشنيار دةكةم ضـةند شـتَيك   
ساَل ( 10)سجنةكة تةحديد بكرَي لة بةيين : ما عدم االخالل بالعقوبة باشة، دوو: ؤي ئيزافة بكرَي، يةكب

بؤ لة جةرائيمي ديكـة كـة جـةرائيمي بةسـيتة غةرامةكـةى تةحديـد كرايـة و لَيـرة         : ساَل، سَييةم ( 15)تا 
ناوَى باسي بكـةي، ضـونكة لـة    هيض غةرامةيةك نةنووسراية؟ تةنها باسي تةعويز كراية، خؤي تةعويز ثَيي 

 .قانوني مةدةني هةية، ثَيم واية دةبَي باسي غةرامةكةش بكرَي  و غةرامةكةش زؤر بَي و ،سوثاا
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :مولود عبداهلل الدينسعد مال بةر َيز

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .مودةكةي بكرَيت لَيرة هةر عةيين ئةوةم هةية، يةعين تةحديد

 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 لَيذنةى ياسايي و لَيذنةى هاوبةش بة نيسبةت ئةو تةحديدي مودةى سجن و مودةى حبس رةئيتان ضية؟ 
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ةكـةى دابنـَين لـةوَى، منـيي لةطـةَل      ئَيمة لة راثؤرتي خؤمان هيض رةئيمان نةدا، بةآلم جَيطاي ئـةوةبوو مود 

ئةوةمة مودةيةك دابنَين باشرتة، هةرضةندة لة قانوني عرياقي نةهاتووة، ئةوة عةيين عيبارةتـة لـة عـرياق    
 .وةرطرياوة، بةا لةوَى خةلةلَيك هةية يةعين الزمة مودةيةك دابنَين

 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .بةَلَي كاك عةوني
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 :زازسعيد ب عوني كمالبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
لـة قـانوني عقوبـاتي عرياقـي جينايـةي      ( 85)ثَيي ناوَى مودةكةى تةحديـد بكـةين، لةبـةر ئـةوةى مـاددةى      

، واتة ثَيي ناوى بَؤَيني مودةكةى ضـةندة، ئـةوة   انة 15السجر اكثر مر مخس انوات اىل : تةعريف كردووة
 .ة، جيناية و سيجنةكةش وازحية عقوبةكةى ئةوةندةيةساَل 15ساَل تا  5مةعؤومة و وازحيية 

 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو
 :مصطفىابوبكر عبد الكريم بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
، سـجنةكة قةيـدي نيـة، بـةآلم تـةعويزي بدةنـة كـَي؟ دائيمـةن تـةعويز دةدرَيتـة           (ما التعويض)لَيرة هاتووة 

 .ر ا بيدةينة كَي؟ نابَي، دةبَي تةحديد بكرَيصاحب احلق، يةعين لة خؤ
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 ئةو كةليمةي تةعويز فيعؤةن لَيرة زياد هاتووة، كَيية موتةزةرير؟ بة كَي بدات تةعويزةكة؟
 :زازسعيد ب عوني كمالبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .تةعويزةكة دةدرَيتة دةوَلةت، وةزارةت

 : رؤكي ئةجنومةنسةبةر َيز 

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيرى ذينطة/دارا حممد امني بةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
و توضا يف صـندوق محايـة البيئـة، ئـةوة دةبـَي ئـةوةى لةطةَلـدا بَيـت، لـة ثَيشـرتيي باتـان            : ئةو تةعويزة

 .كردووة
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عمر فةرموو
 :عؤي عبدالرمحنعمر بةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
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ئةو تةعويزةى دةبَي تَيدا بَي، فةرقي تةعويز و غةرامة، عيقابة، يةكَيكة لة نةوعـةكاني عيقـاب، بـةآلم بـة     
ماددى، تةعويز نةتيجةى زةرةرة، ئةوة تـةعويزة دةوَلـةت وةريئـةطرَي موتةمةسـيؤة بـة شةخصـي جـةنابي        

 .ة، خؤ بؤ خؤي نية بؤ دةوَلةت دةطةر َيتةوة، سوثااوةزير كة شةخصيةتي مةعنةوى هةي
 
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

باشة وةكو ئةوةى قانونيةكانيي شةرحيان كرد ئةوان باشرت لة غةيري قانونيـةكان دةزانـن، ماددةكـة وةكـو     
كـات؟ كـَي   دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤنـد ب ( 85)دةبَيتة( 84)خؤي غةيري ئةوةى 

 .لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  قبوَل كرا، بؤ ماددةى ئةحكامي خيتامي
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 دةروازةى ثَينجةم

 حوكمة كؤتاييةكان
ئةجنومةنى وةزيران بـة ثَيـى ثَيشـنيارى وةزارةت بـؤى هةيـة ثَيـر ةوى ثَيويسـت دةربكـات بـؤ           :(58)ماددةى

 :جَى كردنى ئةم ياساية، لةوانةش ئةمانةى خوارةوةجَيبة
 .ثَير ةوى ثاراستنى ئاو -أ

 .ثَير ةوى ثاراستنى هةوا -ب

 .ثَير ةوى ثاراستنى خاك و خؤَل -ج
 .ثَير ةوى ضاودَيرى كردنى تيشكاوةر  -د
 .ثَير ةوى ثارَيزطة سروشتى و باخية و باخية طشتيةكان -ه
 .ةرى ذينطةثَير ةوى هةَلسةنطاندنى كاريط -و
 .ثَير ةوى ثارَيزطاريكردن لة هةمةجؤرى طيانؤةوةرةكان -ز
 .ثَير ةوى ر ووبةر ووبوونةوةى كارةساتةكانى ذينطة -ح

 .ثَير ةوى ر َيو شوَينةكانى هاندان - 
 .ثَير ةوى بةر َيوةبردنى خاشاك و ماددة ترسناكةكان -ى

 :بابانحممد امحد  فؤاد.دبةر َيز 

 .ومةنسةرؤكى ئةجنبةر َيز 
 .لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لة ماددةكة دةكات و هيض تَيبيين نية

 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ئـةو تةحديـد كردنـة زيـادة، هـةر      : وةلآل من لة لَيذنةى هاوبةش دةثرسم و كاك فرسةت عةيين رةئي هةية
الالامية لتنفيي  اح يا  هي ا     جمللس الواةاء   بناءآ  لى اقيرتاح اليوااة  اصيداة اعنظاية     : ماددةيةك بنووسرَي
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ضونكة تؤ تةحديدي دةكةى و مومكينة هي تريي بَيتة ثَيشةوة، وةزارةت ض ئيقترياح بكات ال انوب، كافية، 
 .بؤي هةية، بةَلَي جةنابي وةزير

 
 

 :وةزيرى ذينطة/دارا حممد امني بةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

َي، بةا وتوومانة ئةطةر جةنابت سـةيري ماددةكـة بكـةى، ئـةو     ئَيمة تةحديدمان نةكردووة لةوة زياتر نةب
ئةنزميانــة دةربيــَي بــؤ تــةنيتيزي ئــةحكامي ئــةو قانونــة، نــا يف ذلــك مــا يــاتي، يــةعين كؤمــةَلَيك ئةنزميــة  
دةربيَي لةوانـة ، ئـةوة زةروورة تـا ئَيسـتا لـة هـةرَيمى كوردسـتان نيمانـة، بـا لَيـرةوة بـة ياسـا فـةرز بكـرَي               

نيزامانةى هةبَي، ئةطةر سةيري ياساي ذينطةى وآلتاني تر بكةين، ئةوانـةى زؤر لـةو بـوارةى    حكومةت ئةو 
طرينطن، ثةرلةمان فةرز دةكـات لةسـةر حكومـةت كـة النـي كـةم، ئـةواني تريشـي تةبعـةن تيايـة، بـةا بـة             

كي طـةورة دةكـات   تايبةتي ئةوانة زؤر ثَيويس  كة تا ئَيستا نيمانة تاكو ئةو ياسـاية بةرَيوةبيـَي و خزمـةتيَ   
 .لة هةموو بوارةكاني ذينطة

 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 ؤس الوزراء و بناءآ عؤـى اقـرتاح   : خؤي ئَيمة لةطةَل قةوانينةكاني تر هةمووي ئةو ماددةيةمان نووسيوة
بةو قانونـة  الوزارة اصدار االنظمة الالزمة لتنيتيذ احكام هذا القانون، مومكينة ئَيستا تؤ لَيرة تةحديد بكةى 

ا و )خؤت ئيؤزام دةكةي ئيال دةبَي وا بَي، سبةيين باشة خؤتان كؤبوونةوة ثَيتان وا بوو لـة جيـاتي نيزامـي    
مةسةلةن يةك نيزام بَيت، بؤ خؤت دةبةستيةوة بةو ناوة و تةحديدي دةكةى؟ بؤ ئَيوة ئاسانرتة، كة تـؤ  ( ج

ــي   ئــةو دةســةآلتةت دا بــة ئةجنومــةنى وةزيــران و بــةوةزير، د   ــي ئيحتيــاجي خــؤت و بــة ثَي ــت بــة ثَي ةكرَي
ئـةو نيزامـةو  ئـةو  نيزامـة يـةك      : ئةولةويات و بة ثَيي دوايني تَيطةيش ، مومكينة خةبريي تر بَيـت بَؤـيَ  

 .نيزامي دةوَي، بؤية ئَيمة دةَلَيني ئةوي تر باشرتة و بؤ خؤتان باشرتة و صيغةكةى تر باشرتة
 :نطةوةزيرى ذي/دارا حممد امني بةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئةوة دروستة، بةا ئَيمة دةستمان ثَيكردووة بةو نيزامانةو بة ثَيي ئةو سيسـتةمةى كـة لـة دونيـا هةيـة و      
 .بؤ هةر يةكَيك لةمانة ئَيستا خةريكي ئامادةكردني نيزامةكانني و كَيشةيةكيشمان نية

 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك كةريم فةرموو
 :عبداهلل كةريم حبري بةر َيز

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
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 ليى ايايل   )من تةئيدي بؤضووني ئَيوةى بةرَيز دةكةم لةبةر ئـةوةى ئـةو ئةنزميـةى ئـةوةى لَيـرة هـاتووة       
نية بؤ ئةوة زكري بكةين، مادام وةزارةت و وةزيـر دةسـس كراوةتـرة دةتـوانَي     ( عؤى سبيل احلصر )ة، (ابثال

 .بكات و ثَيشكةشي بكات، زؤر سوثااهةر نيزامَيك ئامادة 
 : سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عمر فةرموو
 :عؤي َيز عمر عبدالرمحنبةر 

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
بة تةئكيد منيي تةئيدي رةئي جةنابت دةكةم، ئةوةى كة جةنابت دةفةرمووى بة موتؤـةقي و بـة شـاميؤي    

 .ةبَيت زؤر سوثاابؤ هةموو ياساكة دةسس وةزير بةربآلوتر د
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

 .قسةت هةية نازناز خان فةرموو
 :قادرعبدالَيز نازناز حممد بةر 

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
من تةئيدي جةنابي وةزير دةكـةم، ئـةو ثةيرةوانـة زؤر طرنطـة ناويـان بهَينـدرَي، بـةآلم يـةك فةقـةرة زيـاد           

 .تريي زياد بكرَي، ئَيمة دةريبيوَينني، ئةوة تةعؤيماتة بكةين لة حاَلةتي ثَيويستدا ثةيرةوى
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

ئةوةى ثَيشرت باتان كردووة ماددةى دواتر ئيقترياحي خؤم كرد و لة اليةني دوو ئةندام ثةرلةمان تةئيدي 
بناءآ  لى اقرتاح الوااة  جمللس الواةاء    :كرا دة ةمة دةنطةوة، ئةوةى كة ئةوانة زيادةية و تةنها بنووسرَي

، كــَي لةطــةَل ئــةو موقتةرةحةيــة دةســس بَؤنــد بكــات؟  اصييداة اعنظايية الالاميية لتنفييي  اح ييا  هيي ا ال ييانوب 
فةرموون ، كَي لةطةَلدا نية؟ بةا نازناز خان، بة ئةكسةريةت قبوَل كـرا، تـةواو وةنيـة؟ فـةرموون مـاددةى      

 .دواتر
 :َيز حممد صاحل اتاعيلبةر 

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةر 
 (:85)كة دةبَيتة ماددةى ( 59)ماددةى 

 .وةزير بؤى هةية رَينمايى ثَيويست دةربيوينَى بؤ ئاسانكردنى جَيبةجآكردنى ئةم ياساية
 :بابان حممد امحد فؤاد.َيز دبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
 .لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةو ماددةية دةكات، سوثاا

 : ئةجنومةنَيز سةرؤكي بةر 

 .بَيتة ثَيشةوة، بيخوَيننةوة ( 60)بزا  ماددةيةكي ثَيشرت هةية، ماددة وا
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 :َيز حممد صاحل اتاعيلبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
 (:86)كة دةبَيتة  ماددةى (  60)ماددةى 

ثَير اطةيانـدنى   لةكاتى دةرضوونى ئةم ياسايةدا مؤَلـةتَيك كـة ئـةو ثـةر ى لـة سـاَلَيك زيـاتر نـةبَيت لـة ر ؤذى         
طةفةكةوة بة دامةزراو ياخود ثر ؤذة ياخود ضاالكية بةركارةكان دةدرآ تـا بـةثَيى حوكمـةكانى ئـةم ياسـاية      
بارودؤخى خؤى ر َيك خباتء، ئةجنومةنيي بؤى هةية لةسةر ثَيشنيارى وةزير لةكاتى ثَيويسـتدا مؤَلةتةكـة   

ةش ثاش دةركةوتنى جيديـةتى ئـةو ر َيكارانـةى كـة     درَيذبكاتةوة، بةمةرجآ لةشةش مان  زياتر نةبَي، ئةم
 .بؤ جَيبةجآكردنى ئةم ياساية طرياوةتة بةر

 :بابان حممد امحد فؤاد.َيز دبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
 .لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةو ماددةية دةكات، سوثاا

 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

ة مرونــةتى هــةبَيت و واقيعيــةتي هــةبَي و ئــةو فورســةتةي ئــةو ماددةيــة زةرووريــة بــؤ ئــةوةى ئــةو قانونــ
بدرَيَس، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون ، كَي لةطةَلـدا نيـة؟ ، بـة كـؤي دةنـ  ئـةوةش       

 .قبوَل كرا، بؤ ماددةى ثَيشرت كة دةبَي دوا خبرَيت
 :َيز حممد صاحل اتاعيلبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
 :(59) ماددةى

 .وةزير بؤى هةية رَينمايى ثَيويست دةربيوَينَى بؤ ئاسانكردنى جَيبةجآكردنى ئةم ياساية
 :بابانحممد امحد  فؤاد.َيز دبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

 .لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةو ماددةية دةكات، سوثاا
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

اددةية دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون ، كَي لةطةَلدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـ      ئةو ماددة رؤتينة، كَي لةطةَل ئةو م
 .قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر

 :َيز حممد صاحل اتاعيلبةر 
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

 :(61)ماددةى 
 . كار بةهيض دةقَيكى ياسايى ناكرَيت ئةطةر ناكؤك بَيت لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياساية

 :بابانحممد د امح فؤاد.َيز دبةر 
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 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

 .لَيذنةى هاوبةش ثشتطريي لةو ماددةية دةكات، سوثاا
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

ئةوةش ماددةكي رؤتينة، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون ، كَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي     
 .دةن  قبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر

 :د صاحل اتاعيلَيز حممبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
 :(68) ماددةى

 .ر ؤذ لة مَيذووى باَلوكردنةوةى لة ر ؤذنامةى فةر مى جَيبةجآ دةكرَيت( 90)ئةم ياساية دواى 
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

 كاك كةريم نوقتةي نيزاميت ضية؟
 :عبداهلل ريم بةحريَيز كبةر 

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنيََبةر 
 .وةكو ئةو تةسةلسولةى كة هةية 68بيَيتة جَيي ماددةى  63ةى مادد

 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

ئةوةش وايـة راسـتة  و هـةر واي لـَي دةكـةين ، راثـؤرتي هاوبـةش سـةبرت بكردبـا واي لـَي كرديـة، خؤشـت             
 .مةفروزة ئيمزات كردووة

 :بابانحممد امحد  فؤاد.َيز دبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

، (وةقــائيعي كوردســتاني بــؤ زيــاد بكرَيــت و بكرَيتــة دوا مــاددة  )نــةى هاوبــةش ثَيشــنيار دةكــات وشــةى  لَيذ
لةسـةر ئةجنومـةنى   : كة دةبَيتة ماددةيةكي تازة، بةم جؤرةى خوارةوة دابر ذَيتـةوة  63سةبارةت بة ماددةى 

 وةزيران و اليةنة ثةيوةنديديارةكانة حوكمةكاني ئةم ياساية جَيبةجَي بكةن
 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنر بة

كَي لةطةَل موقتةرةحي لَيذنةى هاوبةشة دةسس بَؤند بكات؟ فـةرموون ، كـَي لةطةَلـدا نيـة؟ بـة كـؤي دةنـ         
 .قبوَل كرا، بؤ  هؤكارةكاني فةرموو

 :َيز حممد صاحل اتاعيلبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
 هؤكارةكانى دةرضواندنى ئةم ياساية

ى هةرَيمى كوردستان بايةخ بةمافى مرؤظ دةدات تاكو لة ذينطةيـةكى ثـاكء دروسـتء    لةبةر ئةوةى حكومةت
ضةسثاودا بذيتء، لةثَيناو ثاراستنى هةرَيم لة ثيسى بةهةموو شَيوةو جؤرة جياوازةكانييةوةو دةستةبةرى 
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لــة  ذيـانى زينــدةوةرةكان لــة ذينطةيـةكى دروســتء ثــاكو خاوَينـداو بــؤ ئــةوةى بنـةماكانى ثاراســتنى ذينطــة    
ــاوة        ــؤ سةرض ــةردةوام ب ــةثَيدانى ب ــتء طةش ــةتى دابنرَي ــابوورىء كؤمةاَلي ــىء ئ ــةثَيدانى مرؤي ــدانى طةش ثَي
ذيارييةكان هانبدرَيت بةشَيوةيةك مافى نةوةكانى ئَيستاء داهاتوو ر ةضـاوبكاتء ثارَيزطـارى لـة هةمـةر ةنطى     

رامةتـة ئابورييـةكان بكـاتء    زيندةوةرةكانء تةندروسـتى سروشـتء بةروبوومـة سروشـتيةكانى هـةرَيمء دة     
لةهةر زيانَيك بيثارَيزآ كة ر ةنطة لة ضاالكيية ثيشةسازىء كشتوكاَلىء ئاوةدانكردنةوةكانء ئةوانى ديكـةدا  
لَيى دةكةوَيتء، بؤ ئةوةى هؤشيارى ر ؤشنبريىء ذينطةيى باَلوببَيتةوةو ثؤةبةندى لـة حوكمـة سـزاييةكاندا    

 .هةبَيت، بؤية ئةم ياساية دانرا
 :بابان حممد امحد فؤاد.َيز دبةر 

 .َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

ســةبارةت بــة هؤكارةكــاني دةرضــواندني ئــةم ياســاية، لَيذنــةى هاوبــةش ثشــتطريي لــَي دةكات،لةبــةر ئــةوةى   
 مةبةست لةدةركردني ئةم ياساية دةطرَيتة خؤ، سوثاا

 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
 .فةرموو

 :قاسمحممد َيز مجال بةر 

 .ز سةرؤكى ئةجنومةنَيبةر 
 .وةلآل من هةر لة دَير ي دووةم، بكيتالة ، ئةطةربكرَي بة زةمان وا بزا  جوانرتة

 : َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

يي ئيزافة بكةن، ئةسبابي موجةبةو هةموو قانونةكة دةخةمة دةنطدانـةوة،كَي  (زةمان)باشة ئةو كةليمةى 
لةطةَلدا نية؟ بـة كـؤي دةنـ  هـةموو ثرؤذةكـة قبـوَل كـرا، لـة          لةطةَلداية دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون ، كَي

اليــةن ثةرلــةماني كوردســتانةوة، زؤر ســوثاا بــؤ ئَيــوةى بــةرَيز، بــؤ ســةبرتان، بــؤ موداخــةالتتان كــة            
دةوَلةمةندي كرد، ياسايةكة دةرضـوو ئينشـْا  اهلل دةبَيتـة هـؤي ئـةوةى كـة وةزارةت بتوانَيـت بـة شـَيوةيةكي          

 .ي بكات و ذينطةش بثارَيزَيت، فةرموو جةنابي وةزيرطوجناو جَيبةجَي
 :وةزيري ذينطة/َيز دارا حممد امنيبةر 
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

زؤر ســوثاا بــؤ بــةرَيزتان و يةكــة يةكــةى ئةنــداماني ثةرلــةمان، كــة بةراســس ئــةو ضــةند رؤذة لةطــةَلمان  
اية، منـيي سـوودمةند بـووم لـة هـةموو ئـةو       ماندوو بوون، ئةركَيكي زؤرتان كَيشـا بـؤ دةركردنـي ئـةم ياسـ     

بةرَيزانةى كة هةموو ئةوانةى ثشتطرييان نةكردين و هةموو ئةوانةى ثشتطرييان كردين، هيواداريشم ئَيمـة  
بتوانني كة ئةو ياساية جَيبةجَي بكةين، جارَيكي تر من سوثاسي ئَيوة دةكةم و دةست خؤشيتان لـَي دةكـةم   

 .و زؤر سوثاا
 :ئةجنومةن َيز سةرؤكيبةر 
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زؤر ســوثاا جــةنابي وةزيــر ، ئينشــْا اهلل ئومَيــدي ســةركةوتنتان بــؤ دةخــوازين و هــةموو اليــةكمان دةبــَي    
ثشــتطريي لــة وةزارةت و هــةموو دام و دةزطاكــاني ثةيوةنديــدار بكــةين بــؤ ئــةوةى ذينطــةى كوردســتان ثــاك 

ةكي ثـاك و خـاوَين، ثـَيي ئـةوةى     بكرَيتةوة و بيثـارَيزين و خـةَلكي كوردسـتانيي ئاسـوودة بـن بـة ذينطةيـ       
كؤتايي بة دانيشتنةكةمان بَيـنني، ضـونكة فريـا نةكـةوتني، خاَلـةكاني تـر لةبـةر لَيذنـةكان ثَيويسـتة ئـيي           
بكةن، سبةينَيي و رؤذي يةكشةميي و داواش لة لَيذنةى ياسايي دةكةم بؤ ثرؤذةى خوَيندني بـاآل خبرَيتـة   

تـة بةرنامـة، سـةرؤكي زانكؤكـان دانيشـتنةكيان لةطـةَل بكـةين بـؤ         بةرنامةى كار ، بـةآلم ثـَيي ئـةوةى خبريَ   
ئةوةى دوا رةئيان وةربطـرن و ئةطـةر بكرَيـت ئـةو خاآلنـةى كـة تةوحيـد دةكـرَي بـةيين لَيذنـةى ياسـايي و            
راثؤرتي لَيذنةى ثةروةردة، من ثَيم واية ئيشكالةكي ئةوتؤش نية لةطةَل هةندَي سةرؤكي ضةند زانكؤيةكي 

ةز دةكةن كؤبوونةوةتان لةطةَل بكةن، رةئي خؤيان بدةن، ئةطـةر بكـرَي  يـةك شـةم يـان دوو      كوردستان، ح
 .شةم كؤبوونةوةكة دةخةينة سَي شةم، كاك شَيروان فةرموو

 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

اآل كؤبَيتةوة نةك لةطةَل ئَيمـة،  بةنيسبةت سةرؤكي زانكؤكان، ئَيمة حةز دةكةين لةطةَل لَيذنةى خوَيندني ب
 بةراسس ئةوة جَيهةيةكي عيؤمينة لة رووي صياغةكةوة قانونةكة رةئي خؤمان داوة، 

 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
ئةو موالحةزةى كة هةيانة زياتر لَيذنةى قانوني  با لةطةَل ئةوانيي دابنَيشـن، هـةردووال ، هـةردوو لَيذنـة     

كـاك   ،وة دةكرَي  و لةوانةية موالحةزاتيان هةبَي خؤ شةرت نية دةشكرَي  لَيـرةن لةطةَليان دابنيشن، ثَيكة
 .عةوني فةرموو

 :زازسعيد بوني كمال َيز عبةر 
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

ئَيمة سبةييَن لَيذنةي ياسايي كؤبوونةوةمان هةية لةطةَل لَيذنةى دارايي، سةبارةت بـة قـانوني عـةقار، ثـَيم     
اطاتان لَي بَي و لة بةرنامةى كاري رؤذي سَيشـةمة، خـاَلي يةكـةم ئـةوة بـَي ثـَيي وةزارةتـي        خؤشة ئةوةش ئ

 .تةعؤيمي عالي، زؤر سوثاا
 :َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

تةعؤيمي عالي دواترة، بةآلم دة ةينة بةرنامةى كار، رةنطـة سَيشـةم فريـا نةكـةوين تـةعؤيم عـالي، راسـتة        
من بؤ ئةوةمة لة راثؤرتةكةتان كة خرا بةرنامةى كار، راثؤرتةكة حازر ببَيـت،  خانوو و بةرة ثَيشرتة، بةآلم 

 (.10)ئةو موالحةزةيةش بة هةند وةربطرن، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينني تا رؤذي سَيشةم سةعات
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 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر    

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  تمانيي      ةرؤكي ئةجنومةني نيشجَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت    
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 ( 84)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/2002 /12 رَيكةوتي شةممةسَي 

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (10)كات ــَيي ني ــَي  رؤذي ث ــةممةس ــةوتي  ش ــتمانيي    16/6/8004رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , ز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    بة سةرؤكايةتي بةر َيكوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (84)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)مـاددة   ي(1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 6/8004/ 16ي ثَيي نيوةر ؤي رؤذي سَي شةممة رَيكـةوتي  (10)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (84)
 :وةية بَيتبةم شَي دا

ي ساَلي (46)خستنةر وو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي كرَيي خانووبةرة ذمارة -1
 ي هةمواركراوز1969

 8006ي ساَلي (86)خستنةر وو و طيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي هةمواركردني يةكةمي ياساي ذمارة  -8
 (.ياساي باجي دةرامةت)
ثرؤذةي ياساي وةزارةتي فَيركردني باآلو تؤذينةوةي زانسس كة لةاليةن  خستنةر وو و طيتتوطؤكردني -3

 .ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
خســتنةروو : دةكةينــةوة بةخؤيندنــةوةي بةرنامــةي كــار، يــةكدانيشــتنةكةمان ، بــةناوي طــةلي كوردســتان 

ي  1969ي ســاَلي ( 64)ي ثــر ؤذةي ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي كرَيــي خانوبــةرة ذمــارةي وطيتتوطــؤكردن
ي (86)خســتنةرووكيتتوطؤكردني ثــر ؤذةي ياســاي هــةمواركردني يةكــةمي ياســاي ذمــارة  : هــةمواركراو، دوو

خستنةروو وكيتتوطؤكردني ثـر ؤذةي ياسـاي وةزارةتـي خوَينـدني     : ي ياساي باجي دةرامةت، سَي8006ساَلي 
باآلو توَيذينةوةي زانسس كة لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، سـةرةتا بـةخَيرهاتين بـةر َيز    
كـاك سـركيس اغـا جـان وةزيـري دارايـي و ئـابووري دةكـةم لةطـةَل كـاك نهـاد، بـةخَيربيي سةرضـاو، ئومَيـد               
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يةكـةمي بةرنامـةي كـار خسـتنةروو      دةكةين كة ئةو ياسا طرنطة بةر َيكو ثَيكي تةواوبَيت و دةربيَيت، خاَلي
ي  1969ي ســاَلي ( 64)وطيتتوطــؤكردني ثــر ؤذةي ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي كرَيــي خانوبــةرة ذمــارةي 

هةمواركراو، داوا لةليذنةي ياسايي وليذنةي دارايي وئابووري دةكةم بَين لةشوَيين خؤيان دابنيشن، ليذنـةي  
ن هةية داوايان لَي دةكةم راثؤرتةكة بةكوردي خبوَيننةوةو دوايـي  ياسايي وليذنةي دارايي وئابووري راثؤرتيا

 .بر طة بر طة ثر ؤذةكة خبوَيننةوة لةطةَل رةئيي هةردوو ليذنةكة، كاك عبدالكريم فةرموو
 :مصطفىابوبكر  بةر َيز عبدالكريم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 سةرؤكايةتيى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان ـ عرياق/ بؤ 

 راثؤرتى ليذنةى هاوبةش/ ابةت ب
، ليذنةكةمان، لةسةر راسثاردةى سةرؤكايةتى (86/18/8006)ى رؤذى (186)دوابةدواى ر اثؤرمتان ذمارة 

ثةرلةمانى كوردستان، كؤبوونةوةيةكى هاوبةشى ئةجنامدا لةطةَل ليذنةى دارايى وبـة ئامـادةبووني وةزيـرى    
ذمـارة  / ردنى جَيبةجَي كردنى ياساى بةكرَيدانى خانووبـةرةى  طيتتوطؤكرا لةسةر بابةتى هةموارك، و دارايى

، دواى طيتتوطؤو راطؤر ينةوة، ليذنةى هاوبةش بةكؤى دةن  ثَيشـنيازى ئـةو دارشـتنةى    1969ى ساَلى (46)
 :خوارةوة  بؤياساكة دةكات

 8004ى ساَلى )          (ياساى ذمارة 
ى هةمواركراو 1969ى ساَلى (46)ذمارة/ وبةرةوخانياساى هةمواركردنى ثيادةكردنى ياساى بةكرَيدانى 

 لةهةرَيمى كوردستان ـ عرياق
ى هـةمواركراو   1969ى ساَلى(46)ذمارة بةرةىولةياساى بةكرَيدانى خانو( سَييةم)ماددةى  :ماددةى يةكةم

 .لةهةرَيمى كوردستان ـ عرياقدا لةكار دةوةستَينرَيت
ى هةمواركراو، 1969ى ساَلى (46)وبةرةى ذمارة وَيدانى خانكاربة حوكمةكانى ياساي بةكر :ماددةى دووةم

بـةردةوام دةبَيـت  بـؤ    , كةلة هةرَيمدا بةركارة، سةبارةت بةم خانووبةرانةى كـة بـؤ نيشـتةنى بـةكرَي دراون    
ماوةى ضوارساَل لة رؤذى بةركاربوونى ئةم ياساية، و دواى بةسةر ضوونى ئةو ماوةيـة، دةكةونـة ذَيـر كـارى     

 .ى هةمواركراو 1951ى ساَلى(80)ياساى شارستانى ذمارة حوكمةكانى 
 : ماددةى سَييةم

ــدانى خانو  :يةكــةم ــتانةى بةكرَي ــةم   وئــةو طرَيبةس ــةركاربوونى ئ ــتةجَييوون، دواى ب ــتى نيش بــةرة بؤمةبةس
ى 1951ى ســـاَلى (80)ياســـاية، مـــؤردةكرَين دةكةونـــة ذَيركـــارى حوكمـــةكانى ياســـاي شارســـتانى ذمـــارة   

 .هةمواركراو
بــةرةى كــة بــؤ غــةيرى مةبةســتى نيشــتةنى بــةكرَي دراون و بــةر لــة   وطرَيبةســتةكانى ئــةو خانو :ةمهــودو

سـاَل  لـة رؤذى كؤتـايى هـاتنى مـاوةى طرَيبةسـتةكةوة        يـةك بةركاربوونى ئةم ياساية مؤركراون، بـؤ مـاوةى   
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ــر كــارى حوك     ــة ذَي ــةو ماوةيــةش ، كرَييةكــةى دةكةوَيت ــاش كؤتــايى ئ ــةوة و، ث ــذ دةكرَين مــةكانى ياســاى درَي
 .ى هةمواركراو 1951ى ساَلى (80)شارستانى ذمارة 

 :ماددةى ضوارةم
ــةكانى ــةك   حوكم ــةي ي ــة  (ج-ب-ا)بر ط ــاددةى ل ــوارةم) م ــدانى خان (ض ــاى بةكرَي ــةرَيمى  وى ياس ــةرة ، لةه وب

 :كوردستان ـ عرياقدا لةكار دةخرَين و، ئةمانةى خوارةوة جَييان دةطرنةوة
بةرانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، لـةو طرَيبةسـتانةى كـةدواى    وخانو نابَى ساآلنةى ئةو :يةكةم

 :تربنابةركاربوونى ئةم ياساية مؤردةكرَين، لةم رَيذانةى خوارةوة زي
بةرة يان ئةو شوققانةى بؤ نيشتةنى ئامادةكراون و بؤ ئةم وضوار لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خانو%( 8) .1

 .مةبةستةش بةكرَي دةدرَين
وبةرة يان ئةو شوققانةى كة ذوور،ذوور، بؤنيشتةنى بةكرَى وشةش لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خان%( 6) .8

 .دةدرَين
بــةرة يــان ئــةو شــوققانةى كــة بــؤ مةبةســتى غــةيرى   وهةشــت لةســةدى بــةهاى طشــتى ئــةو خانو %( 4) .3

 .نيشتةنى بةكرَي دةدرَين
نى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، لةو طرَيبةستانةي ثـَيي  بةرانةى كةحوكمةكاوكرَيى ساآلنةى ئةو خانو :دووةم

 .ى سةرةوة هةموار دةكرَيت(يةكةم)بةركاربوونى ئةم ياساية مؤركراون، بةثَيى ر َيذةكانى بر طةى 
وبةرة لةم ياسايةدا كؤى بـةهاى زةويةكـةو بينايةكةيـة لةوكاتـةدا كـة      ومةبةست لةبةهاى طشتى خان: سَييةم

 .َينَىبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دة ةمَؤدةسةآلتى دارايى بؤ جَي
 :ماددةى ثَينجةم

كـة لةاليـةن ئةجنومـةنى نيشـتمانيى هـةرَيمى كوردسـتان ـ عرياقـةوة           6/8/8003لـة  ( 38)بر يـارى ذمـارة  
 .دةرضووة، ثووضةَل دةكرَيتةوة

 :ماددةى شةشةم
بــؤ ئاســانكردنى جَيبــةجَيكردنى    وةزيــرى دارايــى و ئــابووريى هــةرَيم ، بــؤى هةيــة، رَينمــايى ثَيويســت       

 .حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات
 :ماددةى حةوتةم

 .هةر دةقَيكى ياسايى يان بر يارَيك كة لةطةَل حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بَيت كارى ثَي ناكرَيـت
 :ماددةى هةشتةم

 .ةم ياساية جَيبةجَي بكةنثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثَيوةنديدارةكانيي حوكمةكانى ئ
 :ماددةى نؤيةم

 .ةوة جَيبةجَي دةكرَيت(وةقايعى كوردستان) ئةم ياساية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى رةتيى 
 :هؤكارةكانى دانانى ئةم ياساية
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َينانى بؤ ئةوةي ياسا لةطةَل سياسةتى كؤمةآليةتى و ئابوورى هةرَيمدا خبرَيـتة سةر بارَيكى طوجناو بؤ وةديه
ئاماجنةكانى ياساكاريةكانى كؤمةآليةتى و ئابووريـةكان و لـةثَيناو بـةديهَينانى هاوسـةنطى لـةنَيوان هـةردوو       
اليةنى طرَيبةستى بةكرَيداندا بةضاوَيكى دادثةروةرانة و يةكسانى و رةضاوكردنى هةلومةرجى كؤمةآليةتى 

ــة   ــةتى لةكؤمةَلطــ ــدى كؤمةآليــ ــةهَيزكردنى ثةيوةنــ ــابوورى و بــ ــى  و ئــ ــداني بزاظــ ــتانيدا و هانــ ى كوردســ
ئاوةدانكردنةوةو وةبةرهَينان بةشَيوةيةكى طشتى لةبوارى نيشتةجَيبوون و هاندانى كـةرتى تايبـةتبيي بـؤ    

 .ئةم ياساية دانرا, هاوبةشيكردنى لةكةم كردنةوةى طرفتى نيشتةجَيبوون
ةربـارةى ثرؤذةكـة خبةنـة ثـَيي     تكاية فةرموون سةيرى بكةن و، ئةسَؤى ثرؤذةكةو ، راى ليذنةي هاوبـةش د 

 .، زؤر سوثااضاوى ئةجنومةن بؤ ئةوةى طيتتوطؤى لةسةر بكات و راى خؤى لةبارةيةوة لةسةر بدات
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاا بؤ راثؤرتي ليذنةي هاوبةش، ثرسيارةكةم ئةوةية ئةو ناوانةي كة نوسراوة هةموويان ئيمزايان 
ن لةسةر ئةو راثؤرتة؟ ئةو ناوانةي لةثَيي دةمـانن، كـاك زانـا موافيـق نيـة، نـاو       كردووة؟ هةموويان موافيق

 .دةنووسم بؤ ئةوةي بيةويت تةعؤيق بدات بزا  ئةنداماني ليذنةكة، كاك عوني فةرموو
 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةوةكــة بةشــَيوةيةكي رةتــي لةبــةر ئــةوةي     دوو بــرادةر لةليذنــةي ياســايي ئامــادة نةبوونــة لــة كؤبوون     
ئيستيقالةيان داوة لةسةر ئةسبابي خا،، ثَيويست ناكات دياري بكةينةوة، بةنيسـبةت ئـةو برادةرانـةي كـة     

 .تةحةفوزيان هةية لةسةر ثر ؤذةكة
 :بةر َيز سةرَوكي ئةجنومةن

ةقـةت بكـةم لةسـةري، ئةطـةر     كاك عوني ئةوة نوقتةي نيزامية، ئةوةي ئيستيقالي دابَيـت، ئـةبَيت مـن مواف   
 .موافةقةمت نةكردبَيت مةعناي ئةوةية ئيستيقالةي نةداوة

 :زازب بةر َيز عوني كمال سعيد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئامـــادة نـــابني لةموناقةشـــة كردنـــي مةوزوعةكـــة، مـــةعناي وايـــة : لـــةبيان تةقـــديم كـــردووة، دةَلـــنيطيييه
 .ئيستيقالةيان داووة

 :مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو
ئامادة نةبوون شتَيكي ترة، دةتواني بَؤَييت ئامادةنةبوونة، يان غايب بوون، ئيعتبار دةكرَين غايـب بـوون تـا    

 .وةكو قةبؤَلي ئيستيقالةيان دةكرَيت
 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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سـةر ض مادةيـةك تةحــةفوزيان   ئـةو برادةرانـةيي كـة تةحـةفوزيان هةيـة لةســةري تةحديـديان كـردووة لة       
هةية، نة لةسةر هةموو ئةو ثر وذةيةي كة ليذنةي هاوبةش دايناوة، كاك زانا لةطةَل حممـد صـاحل اتاعيـل،    
تةحةفوزيان هةية، تةبيعي با ئةوةيي تةوزيح كةم جةنابي سةرؤكي ثةرلةمان، لةدانيشتين ذمارةي بيسس 

ي سـاَلي  (186)يمان خوَينـدةوة كـة بـةذمارةي    ينةي ياسا، ئَيمة راثؤرتي ليذ86/5/8004ثةرلةمان رؤذي 
ــراوة كــــة ليذنــــةي دارايــــيي ثشــــتطريي   86/18/8006، لــــةبرواري 8006 ، ثَيشكةشــــي ثةرلــــةمان كــ

لةراثؤرتةكةمان كرد، بةآلم لةسةر راسثاردةي سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةطةَل جةنابي وةزيري دارايي هـةرَيم  
دا ئــةو خاآلنــة كــة ئَيســتا لةراثؤرتةكــةدا هــاتووة تةســبيتمان كــرد،   كؤبوونــةوة، لةئــةجنامي ئةوكؤبوونــةوة

ئيختيالفيشمان هةبوو لةسةر ماوةكان كة لة هةندَيك جَيطا هاتووة، ضوار ساَلة، لةمادةي سَييي هاتووة دوو 
ساَلة، خيالفمان تةنها لةسةر ماوةكة بوو، عمومي راثؤرتةكة بةموافةقةتي جةنابي وةزير تةسبيت كرا بةو 

 .َيوةية، زؤر سوثااش
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاا، ئَيستا بر ؤنة سةر مادة بة مادة و ئةصَؤةكةي ضؤن بووة، ورةئيي خَوشتان بدةن وةكـو ليذنـةي   
هاوبةش، ئةزانني ئَيستا دوو، سَي ثر ؤذة هـةبووة، ئـةوة ليذنـةي هاوبـةش دةبوايـة ئـةوةيي تةسـؤيح كـةن،         

بوونةوةي بائامادبووني جةنابي وةزيري دارايي وئابووري، رَيككـةوتوون لةسـةر   ليذنةي هاوبةش لةئاخر كؤ
ئةو مادانـةي كـة داوا كرابـوون لةهةرسـَي ثر ؤذةكـة، يـةعين كـةواتا ئـةو راثؤرتـة هاوبةشـة تةوحيـدي ئـةو             
ثر ؤذانةي كردووة كة لة اليةن حكومةت و ذمـارةي ياسـايي  ثةرلةمانـةوةيي ثَيشـكةش كرابـوون، تةوحيـد       

اوة بةرةزامةنــدي حكومــةت لــةو راثؤرتــةدا هــاتووة، بؤيــة مــادة بــة مــادة ئــةوةي لةوراثؤرتــدا هــاتووة     كــر
 .بيخوَيننةوةو شةرحي كةن بؤ ئةنداماني ثةرلةمان بؤ موناقةشةو بر ياردان لةسةري

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 ابعدل يف أقليم كوةداتاب ي العراق 1969لسنة ( 46)قانوب وعدال وطاي  قانوب اتاة الع اة ةقم
ابعييدل يف اقليييم  1969لسيينة  46ميير قييانوب اتيياة الع يياة ةقييم  ( الثالثيية)اوقييف نفيياذ ابيياد   : ابيياد  اع ىل 
 .العراق –كوةداتاب 

 :مصطفىابوبكر بةر َيز عبدالكريم 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ى هـةمواركراو   1969ى ساَلى(46)ذمارة/ياساى بةكرَيدانى خانوبةرةىلة ( سَييةم)ماددةى  :ماددةى يةكةم
 .لةهةرَيمى كوردستان ـ عرياقدا لةكار دةوةستَينرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئَيستا كاك عوني شةرحي بكةن ئةو مادةية ضيةو بؤ ضي داواتان كردووة كة كـاري ثَينـةكرَيت، كـاك عـوني     

 .فةرموو
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 :زازعيد ببةر َيز عوني كمال س
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ي هةمواركراو كة ئَيستا بةركارة لةكوردستان، ئَيسـتا  1969ي ساَلي (46)مادةي سَي لةقانوني عيقار ذمارة 
ميتد   د اعتاة حب م ال انوب بعد انتهياء مدويه   : بؤ ئةنداماني ثةرلةمان دة وَينمةوة بةو شَيوةية هاتووة

، بـةثَيي ئـةو مادةيـةي    ع ياة  مسيتارا  ليى دفيع اعجير  طا يا عح يا  هي ا ال يانوب         مادا  ابستأجر رياغال ال 
كرَييي ئةطةر لةناو خانوودا بـوو يـان لـةناو دوكانـدا بـوو بـةردةوام بـوو لةدانـةوةي كـرَي، ئـةوة عةقدةكـة            

الةفـة  موستةمرة هةتا مايتةوة، ئةوة ئةو مادةيـة لـةنيزامي عامـا بـةثَيي ثـةير ةوي نيزامـي عـام، واتـا موخ        
ناكرَيت، لَيـرة ئَيمـة كـة ئـةو مادةيـةمان ر اطـرت مةبةسـتمان ئةوةيـة مادةكـاني ديكـة تـةوزيح دةكرَيـت بـة              
ئةحكامي قانواني عقارو كة بةنيازين لةكوردستان بةئيتييتاق لةطةَل حكومةت ضـي لَيبكـةين، لـةمادةي دوو    

ةوة كـة ضـيمان لَيكـردووة ورةبـس     ئةوشتانة تةوزيح دةكرَيـت، ئةطـةر ثَيتـان باشـة مـادةي دوويـي خبوَينمـ       
 .بةوةية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةفروزة ئةنداماني ثةرلـةمان خوَيندبيتيانـةوة كـة راثؤرتةكـةيان ثَيطةيشـتووة، بـةآلم مـن داوا لةجـةنابي         
ةطــةَل وةزيــر دةكــةم بــؤ موبــةر ير اتي راطــرتين ئــةو مادةيــة، تةبعــةن خــةَلك طــوَيي لَييــة ئةســبابي ضــية؟ ل  

تةتةورات و لةطةَل تةعقيداتي ناطوجنَيت بةآلم ثَيي ئةوةي داوا لةئَيوة بكـةم رةئـي لةسـةر بـدةن جـةنابي      
 .وةزير موبةر يراتي ئيؤغاي ئةوة توزَيك شةرح بكات، زؤر سوثاسي دةكةين

 :وةزيري دارايي وئابووري/بةر َيز سركيس اغا جان
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ر ؤذةيةي كة ئَيمة ثَيشكةمشان كردبوو، بةراسس بيدايةتةكةي هةدة  ئةوةبوو تةوحيدي ئةساسدا ئةو ث لة
نيسبةي ئيجارات بَيت لَيرةو لةسؤَيماني، ثاشان طؤر انكاري كـرا بـةو رَيككةوتنـةي كـة كردوومانـة، ثر ؤذةكـة       

لةطــةَل  جــانبَيكي تــري بةخؤيــةوةطرت، هةدةفةكــة زؤرتــر لةوةدايــة كــة قيتــاعي خاصــيي بَيــت بةشــداري 
حكومةت بكات بؤ ئةوةي ثر ؤذةي نيشـتةجَي بـوون زيادبَيـت وئيستيسـمار بكـات وقيتـاعي خاصـي داخيؤـي         
دروست كردني خانوبةرةو شوقق بَيت، ضونكة ئَيستا خاوةن موَلك تةنها سةيري خانووكان دةكات، بةراسس 

ان كـرد، زؤر مةشـاكيؤيي هـةبوو    كة ئةنةما ئةوة خانوويةكةي ئةونية، تةبيعي ئَيمة لَيرة زؤر موناقةشـةم 
كة ئَيمة ض بكةين بؤ ئةوةي موراعاتي كرَييي بكةين، يـةك حكومـةتي هـةرَيم سـةندوقي نيشـتةجَي بـوون       
وسوليتةو ئةومةشاريعانة كة هةيةتي ساَل بةسـاَل هةوَلـدةدات بةدروسـت كردنـي شـوقق و ئةزمـةي سـةكةن        

ــت مو     ــة بزانَي ــك ك ــاوةن موَل ــريي خ ــةكي ت ــات، لةالي ــةل بك ــت   ح ــةجبور دةبَي ــةوة، م ــؤي دةطةر َيت ــة ب َلكةك
ــان       ــةتوركيا ي ــر لــةخؤيج يــان ل ــةوةي لةشــوَينَيكي ت ــات لةمــةجالي عــةقارات، لــةجياتي ئ ئيستيســمارات دةك
لةشوَينَيكي تر ئيستيسمارات بكات، ئيستيسمار دةكات بؤ دروست كردني شوقق، ئةوةيي دةعمَيك دةبَيت بؤ 

ة بوو، هةتا ئَيستايي ئةو ياساية جَي بةجَي نابَيت ئةطـةر سـةيري   حكومةت، زؤرتر سياسةتةكة لةسةر ئةو
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مادةي ضوار بكةن، ضوار ساَلي ترة، يةعين هةدةفةكة زؤرتـر ئةوةيـة لةئَيسـتاوة ئـةوةي كـة لـةناو خـانووي        
كرَيية بزانَيت دواي ضوار ساَلي تر بةثَيي ئةو ياسـاية طؤر انكاريـةك دةكرَيـت، رةنطـة ئـةوة ببَيتـة سـةبةبي        

وةي كة عيالقةيةكي باش دروست بَيت لةبةيين ساحيب موَلك وكرَييي، مـن موتةئةكيـدم كـة لـةو ضـوار      ئة
ساَليي طؤر انكارَيةك دةبَيت، خؤ ئةطةر هةر نةبوو، هةر نةبوو دةسةآلتي ئةم ثةرلةمانـة دةتـوانن لـةدوايي    

ي باشيي دروست بَيت لةبـةيين  ئةو ضوار ساَلة رايبطرن، بةآلم ئَيستا دةبَيتة سةبةبي ئةوةي كة عيالقةيةك
 .كرَييي و خاوةن موَلك، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
شةرحي جةنابي وةزير، ئةو مادةية كـة داوا كـراوة ئيؤغـا بكرَيـت      بؤهةم زؤر سوثاا بؤ ليذنةي هاوبةش و

ــة       ــةآلم ئ ــة، ب ــيآلتي تيداي ــة زؤر تةفس ــار قانونَيك ــانوني ئيج ــار، ق ــانوني ئيج ــَيي ق ــادةي س ــؤ  م ــة ب و ثر ؤذةي
هةمواركردنَيس بةهةموو ئةو خاآلنةي كة ثَيويس  بةثَيي ئةو ثر ؤذةيةي كةهاتووة، بةثَيي رةئـي ليذنـةي   
هاوبةشيي، ثَيي ئةوةي داوا بكةم ئةطةر كةسَيك قسـةي هـةبَيت، مـن داوا دةكـةم لةئةنـداماني بـةر َيز كـة        

سةلةن تةعؤيق لةسةر مادةي يةك يان سـَي دةدات  قسة ئةكةن ثر ؤذةكةيان هةموو خوَيندبَيتةوة، يةعين مة
تةئييــدي دةكــات، يــان تةئييــدي ناكــات، روو بــةرووي ئــةوة نةبَيتــةوة ئــةو ســوئالةي كــةدةيكات، يــان ئــةو    
طؤةييةي كة دةيكات لةمادةيةكي تر عيالج كرابَيت بؤ ئةوةي وةختمان لةدةست نةضَيت، ئةو مادةية كـةا  

 .ووقسةي لةسةر هةية؟ كاك غيتور فةرم
 :موريسعيد خم طاهربةر َيز غيتور 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةبةر ئةوةي ليذنةي هاوبةش رةئيةاني خؤي يةك خستووةو ثر ؤذة ياساكةي بةشَيوةيةكي تر دار شتوةتةوة 
وبر ؤذةي حكومةتيي هةية، من بةثَيويسس دةزا  ئَيمة ئيستيناد بكةينـة سـةر يـةك ثـر ؤذة بـؤ ئـةوةيي       

ةرلـةماني كوردســتان دةنطـي لةســةر بـدات، بـزان كامــةي بةئةسـاا وةردةطــرن بـؤ طيتتوكــؤ، زؤر       ثَيويسـتة ث 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةطةر ليذنةي ياسايي، وليذنةي دارايي وئابووري تـةكؤيف كـرا بـةئامادةبووني حكومـةت و جـةنابي وةزيـر       

كةيان لةهةمواركردنةوة تةوحيد كـراوة، ئـةوة   ئةطةر موافةقةتي كردووة، يةعين موافةقةتي كردووة ثر ؤذة
ــي      ثــر ؤذةي حكومةتــة، ئــةوة يــةك، دووهــةمينيي، ئةنــداماني ليذنــةي ياســايي وئةنــداماني ليذنــةي داراي
ــةمان كــة       ــدا ئةوانــةي كــة ئةنــداماني ثةرل ــان كردبــوو، لةطــةَل ئةوةش ــةو ثر ؤذةيــةدا ئيمزاي ذمارةيــةكيان ل

مادة بة مادة ئةو رةئيةي كة تةقـدمييان كردبـوو، ئةطـةر تةماشـايان     ثر ؤذةكةيان تةقديم كرد، بؤيان هةية 
كرد خيالفَيكي زؤري تَيداية بؤيان هةية موناقةشةي بكةن، رةئي خؤيان جارَيكي تر بَؤَينةوة، خؤ ثر ؤذةكة 
قــةراري لةســةر نــةدراوة، ئَيســتا ثر ؤذةيــة و لةبةردةمتانــة، ئــةوةي كــة بةتــةكؤييتي ئَيــوة كــة خوَيندنــةوةي  

كةمي بؤكرا، داوامان لةوليذنةية كرد كة ديراسةتي بكةن و ديراسـةتيان كـردو زؤر دواكـةوت، لةثسـثؤر و     ية
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لة خةَلكي بازار يان ثرسي، دواتريي لةسةر داواكاري سةرؤكايةتي ثةرلةمان بؤ ئـةوةي راي جيـاواز نـةبَيت،    
ةن، ناكرَيـت سـَي ثـر ؤذة خبرَيتـة     ومتان هةوَل بدةن راثؤرتَيكي هاوبةشتان هةبَيت و ثر ؤذةكـان تةوحيـد بكـ   

بةردةم ثةرلةمانةوة و هةرسَيكي موناقةشة بكرَيت، هةر دةبَيت يةك ثر ؤذةبَيت، يان حكومـةت هـني خـؤي    
سةحب بكات يان ئةندامان هني خؤيـان سـةحب بكـةن، بؤيـة ليذنـةكان ئةطـةر تـةكؤيف كـران بـؤ تةحيـدي           

بةئامادة بوني وةزيـر، جـا جـةنابت بـؤت هةيـة لـةمادة       ئةوةيي سوثاسيان دةكةين، كارَيكي باشيان كردووة 
يةكدا لةوانةي كة ئيمزات كردووة لةسةر ثر ؤذةكة كة تةقديم كراوة لةاليةن ئةنـدام ثةرلةمانـةوة، هـةر وا    

 .دةتوانَيت هةر مادةيةك كة خياليف بؤضووني ئَيوةية رةئي خؤت بَؤَييت، كاك عادل فةرموو
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
بةراســس قــانوي ئيجــاري عــةقار، قــانونَيكي زؤر هةســتيارة، مــن ئةمــةوَي بةســةريعي مَيذوويــةكي قــانوني   
ئيجاري عةقار لةعَيراقدا بَينمـة بـري بـةر َيزان ئةنـداماني ثةرلـةمان، لةبـةر ئـةوةي ئَيمـة ثَيويسـتة زؤر بـة           

تةوة هةتا وةكو دةرضووني ئةم قانونة  1954لةساَلي وردي لةسةر ئةم ياساية قسة بكةين، هةر بؤ  وونة 
شةش قانوني ئيجار عةقار دةرضووة لةعَيراقدا بةشَيوةيةكي عام، لةدواي دةرضووني قانوني ئيجاري عةقار 
كــة بةشــَيوةيةكي عــام لةســةر قــانوني ئيجــاري عــةقارات قســة دةكــات، بؤيــة مــن بةراســس ئــةو تةعديؤــةي   

مادةيـة شـةش قـانوني هـةتا      86ي دةزا  ولةبةر ئةوة ئةم قانونـة كـة ئَيسـتا    كةئيستا هاتووة بة ثينةكردن
دةرضـووة بـؤ تةعـديل كردنـي ئـةو       جمليس قيياد  الثيوة    قـةراري   11تةعديؤي بـؤ دةرضـووة،    8000ساَلَي 

قانونة، ئةمري برَيمةر دةرضووة بؤ تةعديل كردني ئةو قانونة، لةزةماني دكتَور اياد عـالوي ئـةمرَيكي تـر    
ضووة بو تةعديؤي، يةعين كؤمةَلَي تةعديالت دةرضووة، بةرةئيي من راسـتة طـرَي كـوَيرةي ئـةو قانونـة      دةر

كَيشةيةكة لةسةردةمَيكا ئةو قانونةو مادةي سـَي قـانوني ئيجـار بةشـَيوةيةكي طشـس لـةزةمانَيكا دةرضـووة،        
دةيــةك ئــريادةي هــةردوو دةرضــووة بــؤ فةلســةفةي ئيشــرتاكي، زيــاتر اليــةنطري طرَييــي بــووة، يــةعين تــا را 

ــريادةي      ــوَين ئ ــاتووة لةش ــَي ه ــةمادةي س ــانوني ل ــَيكي ق ــةعين نةص ــةرة ، ي ــةي  ت ــدةر جَيط ــي و بةكرَي طرَيي
تةوة، يةعين تؤ ئةطةر خانوويةكت طرتبَيت بةكرَي و مودةكةيشي تةواو بووببَيت، ومودةكةيشـي ديـار   طرتَو

ةطــةر كرَييــي موخالةفةيــةكي ئــةو فةقةرانــةي نــةكردبَيت، بــةحوكمي قــانون مودةكــةي درَيــذ دةبَيتــةوة، ئ
هاتووة، بؤية بةراسس ئةم مةوزوعة مةوزوعَيكي زؤر حةساسة، من ئـةو ثَيشـنيارة    16كردبَيت كة لةمادي 

دةكةم ئةطةر ثَيتان باشبَيت، ئَيمة ثَيويستة بؤ كَيشـةي ئيجـار كـة يةكَيكـة لةكَيشـة سـةرةكييةكاني هـةموو        
كي كرَييـي ئةطـةر لَيـي بثرسـي كَيشـةت ضـية؟ لـةرووي ماديـةوة، دةَلَيـت كـرَي           خةَلك، بةراسس ئَيستا خـةلَ 

خــانوو، مــن واي بــةباش دةزا  ئَيمــة ثــر ؤذة قانونَيــك هــةبَيت بــةناوي قــانوني ئيجــاري ســةكةن، تــةنها بــؤ 
نيشتةجَيبوون، ئةوةيي لةسةر بنةمايةك بَيت، باآلنسي نَيوان خاوةن خانوو وكرَييـي رابطرَيـت، نـةك بـةو     
شَيوةية، قاعيدةيةكي عامي قانوني هةيـة لةعةقـدي ئيجـارا رةزامةنديـة، كـة روكنَيكـي ئةساسـية لـةئيجارا         
ــي مــادةي ســَي بــةهيض شــَيوةية طــوَي بــةخاوةن خــانوو نــادات كــة يةكَيكــة       بةراســس، بــةآلم ئــةلَيرة بــة ثَي
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ة لـةمادةي ضـوار تةقـديري    لةموشكيؤةكان و، دةبينني خانوو هةية هةتا ئَيستا بةدة دينـارة، بةهـةمان شـَيو   
قيمةي عـةقار كـة ئـةويي روكنَيكـي ئةساسـيية لةعةقـدي ئيجـارا ئـةبينني بةشـَيوةيةكة كـرَي خـانوو زؤر            
بةرزةو خةَلك بةئاساني ناتوانَيت كرَي خانوو بدات، بَوية من ئةوة ثَيشـنيارمة، ئةطـةر ئـةو ثَيشـنيارة سـةر      

 100كةين بؤ قانوي مةدةني، وةقانوني مـةدةني نزيكـةي   ناطرَيت ثَيم باشة ئيجاري عةقار ئَيمة تةحويؤي 
 .مادةي لةسةري داناوةو زؤر بةجواني عيالجي كردووةو، زؤرسوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيمـزات   1/4/8006زؤر سوثاا كاك عادل، بةآلم من تةعةجوب دةكةم، جةنابت يةكَيكي لةوانةي كـة لـة   

ن لـَي دةكـةين ئَيمـةي كـة لـةخواةوة ئَيمزامـان كـردووة بـةزؤترين كـات          كردووة، دةَلَييت زؤر بةثةلـة داواتـا  
ثــر ؤذةي ياســاي كريــَي خــانوو بةدةركــةوَيت، كــة خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــؤ كــراوةو بــا بكةوَيتــة طيتتوطــؤ،    

 .ئَيستاش ثَيشنياري زياد دةكةيت، كاك شوقي فةرموو
 :بةر َيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــي خانووبــةرة      ســةب ــك رةنطــة بــةثَيي ياســاي كرَي ارةت بــةو ياســاية مــن ثــَيم وايــة هةرضــةندة خــاوةن مؤَل

مةغدوربَيت، بةآلم بـؤ ئـةو مةرحةلةيـةي ئَيمـة ئَيسـتا تَيـدا طـوزةر دةكـةين و ئـةو حاَلةتانـةي كـة ئـةمر ؤ             
وة، ضـونكة ئَيمـة تـاكو    لةكوردستاندا هةية، دةستكاري كردني ئةوقانونة مةشاكيؤي زياتري لَي دةردةكةوَيتة

ئَيســتاكة، راســتة قانونيشــمان دةركــرد ضــةند رؤذيــك ثــَيي ئَيســتا، بــةآلم ئَيمــة لةمةيــداني عةمــةلي هــيض   
هةنطاوَيكي عةمةليمان نةناوة بؤ ئةوةي كة بتوانني كَيشةي نيشتةجَيبوون حةل بكةين لةكوردستان، ئَيستا 

خـوَلقَينني، كـة خـاوةن مؤَلـك وكرَييـي بـةثَيي قـانوني        ئةو قةرارة كة دةردةضـَيت ئـةوة حاَلـةتَيكي تـازة دة    
مةدةني موعامةلة بكةن، كة ئةوةيي بةراسس ئةو وةختة بةسةر بَريين كرَييي دةزا  لةحاَلةتةكـة، لةبـةر   
ئةوةي كة شـوَينَيكي بـؤ دابـني نـةكرَيت يـان جوزئَيـك لـةو كَيشـةو طرفتانـةي كـة هةيـة لةسـةر مةسـةلةي              

مة، ئَيمة مةشاكيؤةكان قوَلدةكةينةوة، ئةطةر مةبةسس بـةر َيز جـةنابي وةزيـريي    سةكةن حةلي نةكةين ئَي
كة ئاماذةي بةوةكرد كة تةوحيدي قانونةكان بكرَيت، بةراسس تةوحيدي قانونةكان نابَيت لةسةر حيسـابي  

ان كرَييي بَيت، لةبةر ئةوةي كرَييـي مةغـدورةو، وبةتايبـةتيي كـةم درامـةتن ومسـتةواي ذيـان لةكوردسـت        
هَيشتانة بةو شكَؤة نيـة كـة ئاوهـا ئَيمـة فشـار ببةينـة سـةر كرَييـي، ئةطـةر بةمةبةسـس موشـاركة كردنـي             

خاصيي بَيت، لةبؤ نيشتةجَيكردن وةسائيؤي ديكة هةية نةك بةو رَيطةية، نةبةو ريطةية كة ئَيمـة   قطا  
نـي ئـةو ياسـاية بـةكارَيكي بـاش      مةشاكيؤةكان قوَل بكةينةوة، بؤية من ئةو حاَلةتـة بـةباش نـازا  ودةركرد   

نازا ، بةثَييةوانةوة ئةوة لةخزمةتي ئةوانةية زيـاتر، بةراسـس كؤمـةَلَيك خانوويـان بةكرَييـة ودةيانـةوَي       
بةو سيغةية، ئةطةر لةمةودايةكي دوريي بَيت، بؤ ضـوار سـاَلي تـريي بَيـت، دةيانـةوَي بَينـةوة مةيدانةكـة        

زعةكة بكةن، ئةطةر حاَلةتةكة ئَيمـة توانيمـان بَيطـؤر ين بةسـاَلَيك يـان      بةئارةزووي خؤيان مامةَلة لةطةَل وة
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دوو ساَل خؤ ئةو وةختةيي ثةرلةمان دةتوانَيت قةرارَيك دةربكات، بؤ ئةوةي كة عيالجـي ئـةو مةسـةلةية    
 .بكات، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
توانيت ئـةو ئيمزايانـة كؤبكةيتـةوة، بـؤ ثـر ؤذةي      كاك غيتور ئيجازةم دةدةي، جارَيكيان من ومت باوةر م نية ب

بودجةي حيزبةكان، ضونكة ثَيم وابوو جارَيكي تر برادةران كة ئيمزايان كرد باش ثر ؤذةكـة دةخوَيننـةوةو   
باش دةزانن لةئيمكانييةتي جَي بـةجَيكردني لةئاسـس ثةرلةمانـدايا يـان نـة، وةضـَون جـارَيكي كـة ئيمـزات          

وة، ئَيستاكة دوو برادةر قسةيان كرد، هةردووكيان ئةوةتا ئيمزايان كردووة لَيـرة،  كؤكردوةتةوة بةهةمان شَي
دةَلَيــت بةثةلــة ثرَوذةكــة دةرضــَيت، هــةردووكيان دةَلــَين ثةلةيــة و عةجةلــةي لــَي مةكــةو خةتــةرةو، ئــةوة  

 .ئيمزاي بؤ ضية؟ هةردووكتان ئيمزاتان كردووة، كاك عادل فةرموو
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .ةر َيز سةرؤكي ثةرلةمانب
مـن نــاَلَيم دةرنةضــَيت، مــن دةَلــَيم قــانونَيكي تايبــةمتان هـةبَيت، مــن دةَلــَيم تةعــديل بكرَيــت، ئــةو قانونــة   

 .بةراسس زةمةني بةسةر ضووة، ئةو قانونة لةزةمانَيك و فةلسةفةيةكي كؤن دةرضووة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

َييت ثَيويستة قانونَيكمان هةبَيت، يةعين ئـةوة ثَيويسـت ناكـات و قـانونَيكي تـرت      نةفس شت دةكات، تؤ دةَل
 ثَيويستة، فةرموو كاك شوقي ئيمزات كردووة يان نا؟

 :بةر َيز شوقي حسني ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تةقبةل ذيـاني  راستة ئيمزام كردووة، ئَيستايي لةطةَل ئةوةمـة كـة قانونَيكمـان هـةبَيت بـؤ ئـةوةي لـة موسـ        
خةَلك باش بكةين، بةتايبةتي ئةوانةي كة كةم درامةتن، نةك بةو شكَؤةي كـة خـاوةن خـانوو موسـةيرتبَيت     

 .بةسةر كرَيييدا، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك رشاد فةرموو
 :بةر َيز رشاد امحد ابراهيم
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ادةي يـةك و دوو، لـةمادةي يـةك دةَلَيـت سـَي سـاَلي ديكـة دةبَيـت ضـوَلي          من دوو موالحةزةم هةية لةسةر م
بكات و خانووةكة تةسؤيمي خاوةن خانووةكة بكات، بةآلم لةمادةي دوو نيسبةي داناوة، دةَلَيت لةو نيسبةية 

، بـؤ  زياتر نابَيت كرَي وةربطريَيت، كة واتا مادام تةحديد دةكرَيت نيسبةتي ئيجار موحةدةدة بـةثَيي قـانون  
 .ئيؤزام بكرَيت ومةئجوريي تةخؤيةبكات، ئةطةر ئيستمرار بكات بةنةفسي نيسبة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .كاك عوني جةوابت دةداتةوة، فةرموو
 :زازبةر َيز عوني كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كـة طؤر ايـة، ئةطـةر موالحـةزةي بكـةيت، لـةو       ديارة كاك رشاد راثؤرتي كؤني لةاليـة، لـةراثؤرتي نـوَي وةزعة   
راثورتةي كة ئةمر ؤ تـةوزيا كـراوة، سـةبارةت بـة قسـةكاني كـاك شـوقي، كـة دةَلَيـت كرَييـي مةغـدورة، وة            
لةبيدايــةتيي وتــي صــاحيب مــؤَلكيي مةغــدورة، راســتة صــاحيب مؤَلكــة، كرَييــيي مةغــدورة ودســتوري   

العراقييوب متسا  ب اما  ال يانوب د ب  : مادةي ضواردة دةَلَيتعَيراقي هةميشةيي كة ئَيمة ثابةندين ثَيي لة
متييز بساب اجلنس ا  العرق ا  ال ومية ا  اعصل ا  اللوب ا  اليدار ا  ابي هب ا  ابعت يد ا  اليرا  ا  الوضيع      

ي ، واتا ئةطةر ئَيمة دييتاع لةكرَييي بكةين، مةجبوريشني دييتاع لـة خـاوةن مـؤَلكي   اعقتصادي ا  اعجتاا  
بكةين، بةتايبةتي قانونةكة ئةوة موعاجلة ناكـات ومتـان ئةطـةر مـادة كـاني تـر تةماشـابكةين كرَيـي خـانوو          
دَينَيتة خوارَي، كرَيي دوكان دَينَيتة خوارَي، بةطوَيرةي ئةو نيسبةتانةي كة لةراثؤرتةكةمانـدا هـاتووة، زؤر   

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو ةمضابكاك دكتور 
 :ةضا حمادةمضاب  اد الرمحر . دةر َيز ب

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
مــن لــةمادةي دووي ثر ؤذةكــةدا، ثــَيم وايــة درَيذيــةكي تَيدايــة، بةتايبــةني بةنيســبةت ئــةو خانووانــةو ئــةو  
مؤَلكانة كـة لةسـةردةمَيكي زؤر زوودا بـةكرَي دراون، راسـتييةكةي ئـةوة كـرَي نيـةو داطريكردنـةو، ئـةويي          

َيكي زؤري هةبووة لةسةر هةَلهاوساني موشكيؤةي خانووبةرة، ضونكة خةَلكي تةشـجيا نـةكردووة تـا    تةئسري
خانوودروست بكةن، يان ئةو خانووانةي كة هةية بةكرَيي بدةن، هةتاكو ئَيسـتايي خانوويـةكي ضـوَلي زؤر    

و صـاحيب مؤَلـك    هةية، ئَيمة كَيشةيةكمان هةية كَيشـةي نيشـتةجَي بـووني خةَلكـة، هـةردوواليي كرَييـي      
هاووآلتني، هـةردووكيان خـاوةني حـةقن بةسـةر حكومـةت و ثةرلةمانـةوة كـة لةكَيشـةكانيان بةشـَيوةيةكي          

 .دادوةرانة هةَلوَيسس خؤمان هةبَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئَيمة لةمادةي يةك باا دةكةين، لةمادةي دوو ئةو شتانة بَؤَي ةمضاب. مادةي يةك كاك د
 .كاك مجال فةرموو
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
وابز  منيي ئيمزام كردووة، ضونكة بةحةقَيقةت كة باسي كرَي كراوة من تةقديري ئـةوةم دةكـرد ئَيسـتا    
 ئَيمة قانونَيكي تازة دةربكةين، عادةتةن كة لةطؤمةَلطايةك موشكيؤةيةك دروست دةبَيـت بـري لةموشـكيؤةكة   
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دةكرَيتةوة ضون ضارةسةر بكرَيت نةك موعةقةد تر بكرَيت، ضونكة بةقةناعـةتي مـن ئـةم قـةرارة زةرةري     
كرَييية وشتَيكي زؤر زؤر خراثة، من لةباتي ئةوة ئةَلَيم مةفروزبوو ئَيمة ديراسةمتان بكراداية بزانني ئةم 

ني زؤر مةعؤومـة، زرويف كوردسـتان   بةرزبوونةوة لةكرَيدا ضَون دروست بووة، سةبةبةكاني ضية؟، سةبةبةكا
دؤالر،  8000و  1500دؤالرةوة كـردووة بـة    100طؤر اوة، كؤمةَلَيكي زؤر شةريكات هـاتوون خانوويـان لـة    

ئَيستا خةَلك كة سةيري شيعارةكان دةكةن لَيي نووسراوة ئةمة بؤ كؤمثانياية، يةعين نايدات بة خةَلكي بـؤ  
لةصاحلي كرَييي نيـة كـة نيسـبةيان زؤر زؤرة، ئَيمـة بابةشـَيوةيةك       دانيش ، مةبةستم ئةوةية ئةم قانونة

بري بكةينـةوة لةسـةر مسـتةواي ذيـان، تةقـديري مـةباليو بكـةين، كرَييـي، بةتايبـةتي ئـةو كرَييـييةي كـة             
لةكاتي خؤيا كرَيي خؤي دةدات ودواناكةويت و هيض موشكيؤةيةكي نية، ئةهؤي طةرةك هةمووي لَيي رازين، 

م نوقاتانة ئةبَيت سةير بكرَيت بؤ ئةوةي لةكرَييـَيس دةريكـةن، بـةآلم هـةروا ئيعتيـادي لةبـةر       عادةتةن ئة
ئةوةي كة دةمانةوَي تةلتييتي دةوَلةمةندةكان بكةين، ئةمة شتَيكي خراثة بةقةناعـةتي مـن، وة لةئـةمريكا    

ومـةت ئـةو توانايـةي    كةسَيك ئةطةر ثارةي نةبَيت حكومةت ئيجاري شوقةي بؤ ئةدا، مـن ئـةزا  ئَيسـتا حك   
ضـوومةتة ئـةمريكا، ئيعتيـادي كرَيـي شـوقةيةكي زؤر       1966نية يارمةتي خةَلك بـدا، ئـةطينا مـن لةسـاَلي     

رَيكوثَيك ضوار سةد دؤالر بووة، كةمن ضووم لةبةر ئةءةي مةعاشم كةم بووة، من شةست دؤالرم داوةو سَي 
و لة كؤمةَلطاي مةدةني بةو شَيوةية موعامةلـةي  سةدو ضل دؤالر حكومةت داوَيس، ئةمة يةعين لة شوَينان 

كرَييي دةكةن، لَيرة ئَيمـة بـري دةكةينـةوة كـة ئـةم خةَلكـة خبةينـة سـةر جـادة، قةناعـةتت بَيـت سـةرؤكي             
دؤالر، يــةك ذوور لةماَلَيكــدا بــةبَي ئــةوي هــيض   300ثةرلــةمان، خــةَلكي وا هةيــة يــةك ذووري طرتــووة بــة 

 .ةوة حةقة ئةمة بريَيكي باشرتي لَي بكرَيتةوة، زؤر سوثااشتَيكي لةطةَلدا بَيت، لةبةر ئ
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةزاني ضــَونة، بائَيمــة لةعاتييتــةو لةشــس تايبــةت برينةكةينــةوة، هــةر يةكــة شــس تايبــةتي خــؤي هةيــة،    
ت، يـان خـؤي   مومكينة برادةرَيكي كرَييي بَيت، مومكينة برادةرَيكي خاوةن مؤَلك بَيت يان خؤي كرَييي بَي

خاوةن مؤَلك بَيت، داواكارم بري لةوة نةكةنةوة، يةعين ئةهةمييةتي ئةندامي ثةرلةمان كة ثر ؤذة ياسـايةك  
موناقةشــةدةكات، قانونَيــك دةردةكــات بــريي تايبــةتي خــؤي، بةرذةوةنــدي خــؤي نةخاتــة ثــَيي ضــاو، خــؤي 

ياكـةي هةيـة، ئـةوة دةبَيتـة خيانـةت لـةو       خاوةن كؤمثانياية، برينةكاتةوة ئةو ياساية ضةند قازاجني كؤمثان
انة، ناَلَيم خيانةت، بـةآلم بـةبَي ئـةوةي شـعوربكات هةنـدَي جـار انسـان تةجروبـةي         تسوَيندةي كة خواردوو

تايبــةتي خــؤي لــةثَيي ضــاوي دةبَيــت و مةوزوعَييــةتي كــةم دةبَيتــةوة، ئــةو مةوزوعَييةتــة مــةوزوعَيكي     
ن بَيت، يـةكَيكيان عةدالـةت، عةدالـةتَيك كـة ثَيويسـتة هـةموو       حةساسة دةبَيت ضةند مةسةلةيةك لةثَيشما

خةَلك تةماشابكرَيت بةيةك ضاو، نةك مةسةلةن لَيرة ناعةدالةتَيك بَيت لةبةرذةوةندي خؤت يابرادةرَيكـت  
يان لةبةرذةوةندي كةسةكاني كة، كة دَوس  و لةاليةكي تريشةوة زوَلمَيـك بكـةي لةخـةَلكَيك كـة ناياناسـي،      

راسةت كردني ئةو مةوزوعة دواكةوت، موناقةشةكة دواكـةوت، زؤر جـار طؤـةيي خؤمتـان كـة ئـةوتا       بؤية دي
شةست ئةندام ثةرلةمان ثَيشي دة مان  لةيةكي هةشتةوة دةَلَيت بـةزوو تـرين كـات ئـةو ثر ؤذةيـة خبرَيتـة       



 848 

ةشـَيوةكان خـياليف   دةنطةوة، خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، ئَيستا ئةوانةي كةقسـةيان كـرد، بةشـَيوةيةك ل   
ئةو داواكاريةية لةراستيا، جا ئةو مةوزوعةي خانووبةرة مـةوزوعَيك نيـة تـازة بَيـت، نـة لـةعَيراق تازةيـة،        
نةلــةالي ئَيمــة تازةيــة، نــة لــة وآلتــاني رؤذ هــةآلتي ناوراســت تازةيــة، لــةوآلتاني ثَيشــكةوتوو عــيالج كرايــة  

خـؤ كـرَي بـةا نيشـتةجَيبوون نييـة، كرَيـي دوكانـة،         تةبعةن، من لةطةَلتا  كة موشكيؤةي نيشـتةجَيبوون 
كرَيي شوَيين تيجارية، بةآلم جانبَيكي هةية ئةوانةي كةكرَييـني و نيشـةجَين بةتايبـةتي كةمدةرامةتـةكان     
بةكرَييةكي كةم لةخانوودان، ئةوانـة ئةطـةر بَيـت يةكسـةر ئيؤغـاي بكـةي زةرةردةكـةن، بؤيـة لـةمادةي دوو          

ــردو  ــديم ك ــي تةق ــةريراتي    عيالجَيك ــرد، موب ــيان ك ــة باس ــة هــةردوو ليذن ــةكَيكيان موبةريراتةكةيــة ك وة، ي
هةمواركردني دةرضووني ئةو ثر ؤذةية، يةكَيكيان ئةوةية كة ضون عيالجي ئـةو خةَلكـة بكـةين كـة ئةطـةر      
بَيت و ئةو قانونةدةرضوو، قانونَيكـة لةناحييـةي طؤر انكـاري كـة بةسـةر عَيـراق وهـةرَيم هـاتووة، زةروريـة          
لةعَيراقيشـدا هــةمان شــت و لةهــةمان كاتيشــدا ضــَون ئــةو خةَلكــة هــةذارة كــة كرَييــني كــة مــةجاليان نيــة  
خانوويان هةبَيت، ضون عيالج بكةين؟ بؤ ئةوةي كارئاساني بكرَيـت بـؤ ئـةو رَيذةيـة رةنطـة زؤريـي نـةبن،        

خان كـردووة بـؤ   مؤيـؤن دؤالري تـةر   100حكومةت لةالي خؤيـةوة ثر ؤذةيـةكي هةيـة كـة اعالنـي كـردووة       
دروست كردنـي خـانوو وشـوقة، ئَيمـة قـانوني نيشـتةجَي بوو ـان دةرهَينـاوةو وتوومشانـة لـةماوةي ضـةند            
ساَلَيكا عيالجي دةكةين، ئةوةيي ضـوار سـاَلَي دانـاوة بـؤ جَيبـةجَي كردنـي، يـةعين لـةو ضـوار سـاَلةدا هـةم            

ساَل دةبَيت قانوني تازة تةتبيق بكـات، هـةم   كرَييييةكة ئةوةي كرَييية بري لةخؤي دةكاتةوة كة ثاش ضوار 
حكومــةت ئةطــةر خــةَلكانَيك هــةبَيت ثــاش ضــوار ســاَلي تــريي نــةيتواني عيالجــي كرَييــَيس خــؤي بكــات،   
حكومةت دةتوانَيت بةثَيي ئةو ثر ؤذانة ضارةسةري ذيانيـان بكـات، ئَيـوة وةكـو جـةنابي وةزيـريي ئامـاذةي        

كة ئةطةر بَيت تةماشامان كرد كة ئةوقانونة قابيؤي تةتبيق كـردن نيـة   ثَيكرد، ئَيوة موشةريعن ضوار ساَلي 
لةسةر ئةو كةسانةي كة نيشتةجَيبوون دةيانطرَيتةوة، كرَييينة، ئيمكانيةتيان نية، رَيذةيان زؤرة، دةكرَيـت  
جـارَيكي كـة تةمديـدي بكـةين، مودةيـةكي تـر بـدةين بةوانـة، يـاخود حكومـةت ثر ؤذةيـةك تةقـديم بكــات             

ريان بكات، بؤية من ثَيم وايـة قـةرار قـةراري خؤتانـة بةتةئكيـد، بـةآلم مـادةي يةكـةم كؤيؤـي هـةموو           هاوكا
مادةكاني ترة، مادةي يةكةم ئةطةر بَيت و ئيؤغا بةكرَيت ثر ؤذةكة يـةعين هـَيض، تـةواو، ضـونكة مـادةي دوو      

ات، ئةوبرادةرانـةيي كـة   ئيعتيماد لةسةر مادةي يةك دةكات، مادةي سَي ئيعتيمـاد لةسـةر مـادةي يـةك دةكـ     
قسةيان كرد راستة كة نيطةرانييان ثَيشاندا حةقي خؤيشَيس ئةو نيطةرانييـة، بـةآلم نـةيانوت موافيـق نـني      

فـةهمَيكيان لةسـةر مادةكـة     ايوء لةسةري، كةسيان نةيان وت دذي ئةو مـادةين، بـةآلم نيطـةرانيان ثَيشـاندا،     
حكومةتيشــةوة لةاليــةن ا لةليذنــةي هاوبــةش دةكــةم كــة ثَيشــاندا، بؤيــة موقتــةرةحَيكي تــازة نيــة مــن داو 

ثشتطريي لَي كراوة، مادةي سَي كة ئيؤغا بكرَيت، من داوا دةكةم بيخوَيننةوة جارَيكي تر بؤ ئةوةي بيخةينـة  
 .دةنطدانةوة، كاك كريم فةرموو

 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ى هــةمواركراو لةهــةرَيمى  1969ى ســاَلى(46)ذمــارة رَيــدانى خانوبــةرةىلــة ياســاى بةك( ســَييةم)مــاددةى 
 .كوردستان ـ عرياقدا لةكار دةوةستَينرَيت

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عبدالكريم فةرموو

 
 

 :مصطفىابوبكر بةر َيز عبدالكريم 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ابعييدل يف اقليييم  1969لسيينة  46وب اتيياة الع يياة ةقييم  ميير قييان( الثالثيية)اوقييف نفيياذ ابيياد    :ابيياد  اع ىل
 .العراق -كوةداتاب 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
دة ةمــة دةنطــةوة كــَي لةطــةَل ئةوةيــة كــة ليذنــةي هاوبــةش وتويــةتي ئــةو مادةيــة؟، بــا دةســس بَؤنــدكات،  

 .فةرموو بؤ مادةي دواترفةرموون، كَي لةطةَليدانية؟ فةرموون، بةزؤرينةي دةن  قةبوَل كرا، كاك كريم 
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ى هةمواركراو، 1969ى ساَلى (46)وبةرةى ذمارة وكاربة حوكمةكانى ياساي بةكرَيدانى خان :ماددةى دووةم
بَيـت  بـؤ   بـةردةوام دة  ،كةلة هةرَيمدا بةركارة، سةبارةت بةم خانووبةرانةى كـة بـؤ نيشـتةنى بـةكرَي دراون    

ماوةى ضوارساَل لة رؤذى بةركاربوونى ئةم ياساية، و دواى بةسةر ضوونى ئةو ماوةيـة، دةكةونـة ذَيـر كـارى     
 .ى هةمواركراو 1951ى ساَلى(80)حوكمةكانى ياساى شارستانى ذمارة 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك عبدالكريم فةرموو

 :مصطفىابوبكر بةر َيز عبدالكريم 
 .ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر

ابعدل  الناف  يف اعقليم بالنساة  1969لسنة  46استار العال باح ا  قانوب اتاة الع اة ةقم : اباد  الثانية
اىل الع اةات ابؤجر  ألغراض الس نى بد  اةبع انوات ا تااةًا مر واةاخ نفاذ ه ا ال انوب  ختضع بعد مضيى  

 .ابعدل 1951لسنة  80ةقم ابد  اب كوة  ألح ا  ال انوب ابدن  
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئــةو مادةيــة زؤر وازحيــة بــؤعيالجي ئــةو نيطةرانيــة كــة ئاماذةتــان ثَيــي كــرد بــؤ خــةَلكَيك كــة كرَييــني،      
ــت لةســةريان، ضــوار ســاَلي تــر يــةَلال       هــاووآلتني و كرَييــني، ئــةو ئيؤغــا كردنــة يةكراســت جَيبــةجَي ناكرَي

يان، واتا ئَيستاكة ئةو مادةية لةسـةر كرَييـي تيجاريـة، يـةعين ئـةوةي دوكانـدارة،       جَيبةجَي دةكرَيت لةسةر
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ــؤ       ــةوان دةطرَيتــةوة، بــةآلم ب ــؤ كؤمثانياكــان ئ ــةل و شــس واي هةيــة، خــانووي بــةكرَي داوة ب ئــةوةي مةعم
ي نيشــتةجَي بــوون كــة ئيؤغامــان كــرد نايانطرَيتــةوة، كــةواتا هــةتا ضــوار ســاَلي كــة ئــةوجا بــةقانوني مــةدةن

عيالجي ئةوان دةكرَيـت، كـةا قسـةي هةيـة لةسـةر ئـةو مادةيـة؟ بـؤ ئـةوةي نـاوي بنووسـم، كـاك احسـان              
 .فةرموو

 
 
 :احسان عبداهلل قاسمبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
خؤي موعاجلةكةي زؤر باشة، بةآلم شتَيكي طرن  هةية لَيرة، خةَلكَيك ئَيستا لةناو خانوونة، لةوانةية يةك 

لةناويــدان بةكرَييــةك ئيتييتاقيــان كــردووة، خــةَلكَيكيي لةوانةيــة بيســت ســاَلة لــةناو خانوويةكــدان   ســاَلة 
بةكرَي، ئةو ياساية بؤ هةموويان وةكو يةك تةعامل لةطةَليان بكات، بةرةئي من ئةطةر بَيت بريارَيكي ديكة 

ئةطةر مةسةلةن لةشةش سـاَل تَيـدابَيت   بوايةتن، لةوانةية بَؤَيت قةيناكة تادة ساَل كرَي كَونةكة نَينَيتةوة، 
ئةوانة بطرَيتةوة، بةآلم ئةطةر يةكَيك دة ساَليي تاكو ئَيستا بريي لَي نةكردوويتـةوة، لةوانةيـة ئـةوة غـةدر     
لةوخاوةن عةرزانة وخانووبةرانة بكرَيت، ئةوانةي لةثَيي دة ساَلة لةوانةية ثازدة، بيست ساَلة بةكرَييـةكي  

ية لةمةحكةمة دايئةنةن وة ئةو خةَلكانـة زؤر كةمينةشـن، بـا توزَيـك باشـرت رةضـاوي       رةمزية ئَيستا لةوانة
عةدالةت بكةين وة خةَلكَيك ئةوة ثازدة، بيست ساَلة لةناو خانوويةكة بامةصؤةحةتي خاوةن خانووةكـةيي  

كـةمرت   بثارَيزين، لةبةر ئةوة من ثَيم باشة ئةوة ئيزافـة بكرَيـت سـةبارةت ئـةو خانووبةرانـة لةشـةش سـالَ       
بةكرَي دراون ئةوة ئيزافة بكرَيت، بؤ ئةوةي لةشةش ساَل زياتر ئةو كرَيية نةمَينَي ، لةوانةية بَيست ساَلة 

 .لةناو خانوويةكة ئَيستا ضوار ساَلي ديكةيشي بؤ زيادبكرَيت، ئةوة ناعةدالةتي تَيداية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئارام فةرموو
 :ندارام رسول مامبةر َيز ئ

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
استيدا من لةطةَل مادةي دووهةمـدا نـَيم لـةم ثـر ؤذة ياسـايةدا و لـةو طؤر انكاريـةدا، لةبـةر ئـةوةي ئةمـة           لةر 

باسـي حاَلـةتَيك دةكـات كـة دواي ضـوار سـاَلي ديكــة جَيبـةجَي دةكرَيـت، ئَيمـة ئاشـكراية ئـةمر َو لةهــةرَيمي            
تةجَي بوون بةشَيوةيةكي بـةرفراوان هـةرَيمي كوردسـتاني طرتوةتـةوة وة حكومـةتي      كوردستان كَيشةي نيش

هةرَيم لةطةَل ثةرلةمان ضةندين ثر ؤذةو بةرنامةي هةيـة كـة هـةوَل بـدات ضارةسـةري كَيشـةي نيشـتةجَي        
ي بوون بكات لةرَيطاي سوليتةيةوة، لةرَيطاي سةندوقي نيشتةجَي بوونةوةية، لةرَيطاي دروسـت كردنـي جَيطـا   

نيشتةجَي بوون، ئةمانة هةمووي ضةند بةرنامةيةكن كة لةمةو دوا دةسس ثَي بكات وة بةثَيي ئـةم ياسـاية   
يـــةكان ئةوانـــةي كـــة لـــةدواي دةرضـــووني ئـــةم ياســـاية لةبر طـــةي يةكـــةمي مـــادة ســـَيهةم طرَيبةســـتة نوَي
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سس ئَيمة لةئَيستا هةتا ضوار ئةجنامدةدرَين، ياساي شارستاني دةيانطرَيتةوة، من ثَيشنياري ئةوة دةكةم بةرا
ساَلي تر بر يار نةدةين، دةكرَيت ثاش دوو ساَلي تر كة هةندَي لـةو ثر ؤذانـة دةسـس ثَيكـردووة و كةوتوةتـة      

بَيـت، بـةرةو ثَيشـةوة هـةنطاوي     % 10بواري عةمةلييةوة و بةشَيك لةكَيشةي نيشتةجَي بوون حـةتا ئةطـةر   
ةستة كؤنةكان دواي ضوار ساَلي ديكة بكرَيتةوة، من ثَيشنياري ئـةوة  نابَيت ئةوسا باا لةوة بكةين كة طرَيب

 .دةكةم ئةو مادةية البدرَيت لَيرة وة ئيؤغا بكرَيتةوة، زؤر سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو ةمضاب. كاك د

 :ةمضاب  ادالرمحر حماد ةضا. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

اك احسان رووني كردةوة تا رادةيةكي زؤر، منيي لةطةَل ئـةوةدام ئـةركَيك هةيـة،    بةراسس رةئيةكةي من ك
ئةركي حكومةتة هاوكاري خاوةن دةخل مةحدود بكات، ئَيمة ئةو ئةركة بؤ خبةينة سةر خاوةن مؤَلـك ئـةو   
مةسئول نية لةوةي كة خةَلك فـةقريةو ضـوار سـاَلي كـةيي تةحـةمول بكـات كـة بيسـت ساَليشـي ضـاوةروان           

و بةثَيي ياسايةك مؤَلكةكةي بؤ بطةر َيتةوة، ضونكة ئةو موَلكة كؤنانة بةكرَي نةدراون، بـةَلكو جَورَيكـة   كرد
لةداطريكردن، ئةمةش تةئسرييكي هةبوو لةسةر هةآلوسان لةسةر دروست بووني كَيشةي خانووبةرة، ضونكة 

وي نـوَي بـؤكرَي دروسـت بكـات،     تةشجيعي خةَلكي نةكردووةو ئةو خانووية كة هةيةتي بيدا بةكرَي ياخـانو 
 .ضونكة خؤي بةخاوةني نةزانيوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك دلَير فةرموو

 :بةر َيز دلَير حممد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مــن بةراســس لةطــةَل مــادةي يةكيشــا، لةطــةَل ئــةو وةســتانة نــةبووم بةراســس كــة مــادةي ســَي لةقانونةكــة    
رَيت لةبةر ئةوةي ئَيستا لَيرة بؤ خؤي ئيشكاالت دروست دةبَيـت كاتَيـك كـة ئَيمـة ئَيسـتا داوا ئةكـةين       رابطَي

بـةردةوام بَيـت بـؤ ضـوار سـاَلي تـر، ئَيمـة         1969ي سـاَلي   46ئيستمراريةتي ئةم قانونة، قـانوني رةقـةمي   
كةر امان طرت مـةعناي ئةوةيـة    لةثَيي ئةوة لةمادةيةكي ثَيشرت، مادةي سَيي قانونة ئةصؤةكةمان راطرتووة،

كــة قــوةتي جةوهــةري مــةحتواي ئــةو قانونــةمان راطرتــووة كــة حــةقي بةكرَييــي داوة كــة صــاحيب مؤَلــك  
نةتواني بةزؤر دةريكات، مادام ئيستيمراريةت هةية لةسةر كرَيكةي و ثارةكةي خـؤي ئـةدات بةبـةردةوامي،    

ومان راطرت ئَيمـة دَيـني ئَيسـتاكة ضـوار سـاَل ئـةَلَيني       لةنةفسي كاتيشدا ناتوانَيت زيادي كات لةسةري، كة ئة
ئةم قانونة بةردةوام ئةبَيت، من بةخؤم وا شعور دةكةم لةرووي قانونيةوة ئةمة شتَيكي ناكؤكن بةيـةكرتي،  
ضونكة لةاليةك تؤ قانونةكة رادةطرَيت و لةاليةكي تريي ضوار ساَل درَيـذةي ئـةدةيَس كـة بـةردةوام بَيـت،      
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ناكَوكــة لةطــةَل يــةكرتيا، ئةمــة لةاليــةك، لةاليــةكي تــر لةهــةموو حاَلــةتَيكا ئَيمــة ئيحتيمالــة ئةمــة بــةخؤي 
حكومــةت وةكــو مةبـــدةئي تــةدةخول مســـئول بَيــت لةســةر مةســـةلةي كرَييــي راســـتة، يــةعين لةســـةر        
ضارةسةركردني مةسةلةي سةكةن لة هةموو شـوَينَيك و لةهـةموو دونيايـةك ئةمـة ئةركَيكـة لةئةركـةكاني       

ومةت، كةسيي رَيي لةوة نةطرتووة كة بَؤَين سةرماية دارَيكي هاووآلتي تةبيعي ديسان موسـاهةمة بكـات   حك
لةضارةسةركردني ئةو كَيشـةية، بـةآلم ئةمـة بةضارةسـةركردني كؤمـةَلَيك ئيشـكالياتي كـؤني قـانوني حـةل          

راســتة هــةموومان دةزانــني  ناكرَيــت، ئَيمــة ئيحتيمالــة كؤمــةَلَيك خــاوةن مؤَلكمــان هةيــة زوَلمــي لــَي كــراوة،
وئينكاري ناكةين خاوةن مؤَلك هةية سي ساَلة مؤَلكَيكي داوة بةكرَي بةثارةيةكي كةم، راسـتة ئةطـةر ئَيسـتا    
حيسابي كةين ثارةكة زؤر كةمة لةضاو حةقةكةي ئةودا، بةآلم ئةوانة زؤر كةمرتن لـةو خةَلكـة كرَييـييةي    

لةدَيهاتةكان هاتوونةتة ناوشارةكانةوة كة كؤمةَلَيك ئيشـكالياتي   كة ئةمر ؤ كة لةنةتيجةي كؤمةَلَيك ئةسباب
دروست كـردووةو ئةزمةيـةكي سـةكين قـورا هةيـة، ئَيمـة بـَيني كَيشـةي بةشـَيك ضارةسـةر بكـةين، بـةآلم             
ئةزمةيةكي طةورةتر دروست بكةين، من ثَيم واية نة حكومةت تةحةمولي ئةتوانَيت بكات نة وةزعةكةيي 

و، لةهــةمان كاتيشــدا ئيشــكاليات و مةشــاكؤَيكي قــانوني زؤر لةمــةحاكيم دروســت دةكــات، ضارةســةر ئــةبَيت 
لةبةردةم كرَييي و صاحيب موَلـك لـةوة، ئَيمـة ئةطـةر قةسـدةكة ئةوةيـة جياكردنـةوة لةبـةيين مةسـةلةي          

ي سةكةني و تيجارية ئةوة شتَيكي جياوازة، هةموومان لةطـةَل ئـةوةين قـةزاياي تيجـاري كـة لةسـةر ئةساسـ       
، وةهةردوكيان كـة لةسـةر ئةساسـي قـازانج بـري دةكةنـةوة موشـكيؤةيةك نيـة، ئَيمـة دةتـوانني            رض  طلب

لةوةيانا ئةوثةَري عةدالةت جَيبةجَيبكةين لةبةيين هـةردووالدا، بـةآلم مةسـةلةي سـةكةني عةدالـةت لـةوة       
م جةيشـَيك، خـةَلكَيك كـة    نية كة ئَيمة عةدةدَيكي كةمي خاوةن موَلك ضارةسةر بكةين، وةزع بؤي لةبـةردة 

كرَييني و نةبووة، ئةمة كَيشةكة لةوة دروست دةكات، عةدالةت لةوةية كة تَو بتوانيـت ضارةسـةري كَيشـةي    
زؤرترين خةَلك بكةي، حكومةت خؤي لةم كاتةدا مةسئولة، ئةم مةسئولييةتةيي كةمن ئةيَؤَيم ئيحتيمالـة  

َيكي ضارةسةر بكات، بةآلم ئةمر َو نايكات، ئيحتيمالة دواي ئةم قانونانةيي كة ئَيمة لَيرة باسي دةكةين بةش
ي ئةزمةي سةكةن ضارةسةر بكات، حكومةت لةر َيطاي سـوليتةي عـةقاري و   %50سَي ساَلي تر، ضوار ساَلي تر 

ي %50لةرَيطاري مةشاريعي سةكةني و لةرَيطاي ئيستسماراتي سةكةني، ئةمة راستة، بةآلم دةبَيـت الي كـةم   
اية، ئةو كاتة ئينسان تةوةقوعي ئةكرد كةوا ئةم ئةزمةية هةندَي كَيشة بؤ حكومةت دروست ضارةسةربكراب

 .دةكات هةم هاووآلتيي دةخاتة بةردةم وةزعَيكةوة كةوا خؤمان خبةينة بةرثرسيارَيس، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك شوقي فةرموو

 :بةر َيز شوقي حسني ابراهيم
 .ةجنومةنبةر َيز سةرؤكي ئ

فةهم لَيـك دةدرَيتـةوة، بـةآلم ثـَيم وايـة ئَيمـة بؤضـووني جياوازمـان          اوءبةداخةوة بؤضوونةكاني ئَيمة بة 
هةية لةسةر قانونةكة، ئةوة يةك، لةسةر مةسةلةي عةدالةت مـن تةئييـدي قسـةكةي كـاك دلَيـر ئةكـةم وة       
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كـةم جَيبـةجَي كـرا، لـةجياتي     مـادةي ية بةئةكسةريةت و ئةقةلييـة  ثَيشم باشة مادام قانونةكة هةروا رَويي 
ئةو ضوار ساَلة بكرَيتة ثَينج ساَل لةبةر ئةوةي حكومةت ئَيستا بةنيازة شوقةقي سةكةني دروست بكات بـؤ  
ماوةي دوو ساَل كة دةبَيتة دوو مةرحةلة، يةعين بؤ حكومةتيي باشة بؤ ئةوةي كة بتوانَيت تا ئةو قانونة 

 .هةندَيك لةمةشاكيؤةكان حةل بكات، زؤر سوثااجَي بةجَي دةكرَيت اليةني كةم 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك رَوميَو فةرموو

 :بةر َيز رؤميَو حزيران نيسان
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مــن بةطشــس و بــةكورتي قســة ئةكــةم، مــن ضــةند خــاَلَيكم هةيــة بةراســس مــن يةكــةم جــار لةطــةَل ئــةو      
كة هاتووة كة ئـةم مـاوة دورودرَيـذةي بـؤ ديـاري كـراوة، هـةر هـيض نـةبَيت          مادةيةنيم بةراسس بةوشَيوةية 

ماوةي ساَلَيك يان دوو ساَلي دةوَيـت، بـةرةئي مـن ياسـاكةيي لـةرووي ياسـاييةوة دةتـوانن ضارةسـةرَيكي بـؤ          
ئَيمــة لــةبريمان نةضــَيت كــة زيــاتر لةســاَلَيكة ســةرجةم بةشــَيكي زؤري خــةَلكي كوردســتان  : بدَوزنــةوة، دوو

كةمرت يـاخود زيـرت ضـاوةر واني ئـةوة دةكـةن كـة ياسـايةك دةربيـَيت لةثةرلةمانـةوة بـؤ           % 50توا  بَؤَيم دة
ئــةوةي موعانــاتي ئــةم خةَلكــة و ئــةم شــةرَيحةية زؤرة تاحــةدَيك ضارةســةربكرَيت، بــةآلم بــةطوَيرةي ئــةم    

رضووين بةوياسـاية، كـةواتا   ياسايةو بةتايبةتي ئةم مادةية بةراسس ئةطةر لةم جةلسةيةي ئةمرؤدا ئَيمة دة
بريو بؤضوون و هيواو ضاوةر واني ئةم خةَلكة بةراسس بةهيض دةرئةضَيت، كةواتا ئَيمة هييمان نةكرد، مـن  
بةطوَيرةي قةناعةتي خؤم ئةم قسةية دةكةم لةوانةية موعاناتيان تا ضوار ساَلي تـر درَيـذة بكَيشـَيت يـاخود     

َل ئـةوةم ئـةو مادةيـة هـةر خـؤي نـةمَينَيت لـةم ياسـايةدا، خـاَلَيكي          زياتر يان كةمرت، جابَوية من هـةر لةطـة  
تريي ئةطةر جةنابتان ويـةك، دوو بـرادةري تـري ئةنـداماني ثةرلـةمانيي كـة سـةرةتا لـةمادةي يةكةمـدا          
قسةيان كرد باسي ئةوةيان كرد وتان ئيمزاتان كرد بةراسس ئَيمة ئيمزامان كردووة راستة بؤ ئةوةي ثةلةي 

ــ ــَي بكرَي ــةمان     ل ــةرةتاوة ثةل ــةر لةس ــس ه ــَيت، بةراس ــَيوةية دةربي ــةو ش ــايةك ب ــان  ياس ت، بــةآلم دواي دةم
 .نةكرداية باشرتبوو، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك سعدالدين فةرموو

 :بةر َيز مال سعدالدين عبداهلل مولود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

قانونةكة لةكاتَيكدا عيالجي زؤر زؤر لةقةزاياي سـةكةن دةكـات،   بةراسس قانونةكة زؤر لةوةخس خؤيةتي، 
يـةعين تـؤ موراعـاتَيكي كرَييـيت كـردووة،      % 8يةك موالحةزة هةية، كة تؤ تةحديدي نيسبة ئةكـةيت، لـة   

باشة مادام موراعاتي كرَيييت كردووة، زةروور نية ئـةو مودةيـة درَيـذ بكرَيتـةوة بـؤ ضـوار سـاَلي تـر، واتـة          
َيذ بكرَيتةوة بؤ ضوار ساَلي تر هةروةكولة قانوني دي بَيت، با هةر سَي ساَل نَينَيتـةوة باشـة،   طرن  نية در
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بؤ؟ ضونكة دةبَي ئَيمـة تةماشـاي تـةجاروبي دونيـا بكـةين، ئـةوة دوبةيـة، ئـةوة قةتـةرة، ئـةوة سـعوديةية،            
ي دوو ساَل و بة نيسبةت دةوَلةتةكاني دراوسَيمان، دوبةي طةورةترين تةزةخومي سةكةني هةبووة، بة مودة

ئَينجا عيالجَيكي زؤري ئةو تةزةخومةو ئةو سةكةنةي كردووة، كةواتة لة موقتةرةحي بـرادةرانيي  % 5لة 
ئةوةي لَي دةردةكـةوَيت، كـة ئـةو مودةيـة كـة درَيـذ كراوةتـةوة بـؤ ضـوار سـاَل بكرَيتـةوة بـة سـَي سـاَل، كـة                

جري وموستةئجري، دوايي كة ئةو ئيشة ئةكرَيت، كـاتَي ئـةو   بآلنسةكة وةكو خؤي لَي بَيتةوة، لة نَيوان موئة
قانونة دةر ئةضَيت دةبَي تةدابري دةربيَيت، يةعين حةتا لةو دةوَلةتانـةي كـة دةرضـووة، طـومر  هةسـتاية      
لةسةر مةوادي بينا، لةسةر ضيمةنتؤ لةسةر شيي لةسةر مةوادي تريي، بؤ ئةوةي كـة خـةَلكَيك بتوانَيـت    

ةتي بدرَيت بؤ ئةوةي بتوانَيت خانوو بؤ خؤي دروست بكـات، حـةتا بـؤ ئـةو موسـتةترية      كة كرَييية، يارم
سةكةنيانةي كة دَينة ئَيرة، ئةوان بتوانن خانوو دروست بكةن، ئةطةر ئةو خةَلكة بـزانن ضـوار سـاَلة كـةا     

ةكة هـةروةكو  خانوو دروست ناكات، كة زاني مودةكة درَيذة و ضوار سـاَلة ئينجـا ئيشـي ثـَي ئـةكرَيت، بآلنسـ      
 .خؤي نَينَيتةوة يان بؤ دوو ساَل يان بؤ سَي ساَل، زياتر خزمةتي قانونةكة ئةكات، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك غةفور فةرموو

 :موريسعيد خم طاهر بةر َيز غيتور
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

َل ئةوةدا نيم، ئَيمة لَيرةدا زيـاتر كرَييـي بـَي    بةنيسبةت ماددةي دوو لةو ثرؤذة ياسايةدا، بةر اسس من لةطة
ئومَيــد دةكــةين، لةهــةمان كاتــدا خؤتــان ئــةزانن كــة طــرفس نيشــتةجَي بــوون ئــةمر ؤ طرفتَيكــي ســةرةكي و 
خةمَيكي سةرةكي خةَلكي كوردستانة، كة هاتو ئَيمة ئةو ضوار ساَلةمان دياري كرد، كةوا بوو ئَيمة هييـمان  

َييي شتَيكي خَيراي ئةوَيت لة ئَيستادا، لةبةر ئـةوةي لـةم قؤناغـةدا كـرَي زؤر زؤر     بؤ كرَييي نةكردووة، كر
بةرزبووةتــةوة، لــة بةرزبوونــةوةو طرانــي بــازار يي تةئســريَيكي زؤر زؤر لــة كارمةنــدان ئــةكات، بؤيــة ئَيمــة 

ةيان لةسـةر  تةماشا ئةكةين ئةوانةي كةوا داهاتيان كةمـة، ئةطـةر ئـةو ياسـاية دةربيـَيت بـةو شـَيوةية، ئـةو        
جَيبةجَي بكرَيت، ئَيمة كةواتة هييمان بؤيان نـةكردووة، ر اسـتة بـؤ داهـاتوو ئيسـتييتادةي هةيـة، بـةآلم بـؤ         
قؤناغي ئةمرؤ كة ئَيمة داوا ئةكةين ثةلة بكرَيت لةدةركردني ئةو ياسـاية، دةزانـني كـةوا ئَيسـتا طرفتـةكان      

يـة مـن ثَيشـنياري ئـةوة ئةكـةم، ئـةو ماددةيـة يـان         زؤر بووة، ئَيسـتا خـةَلك طـرفس زؤرةو كَيشـةي زؤرة، بؤ    
نةمَينَيت لة ياساكةدا، يان ئةطةر دةمَينَيتةوة هةرضةندة ذمارةيةكي زؤري ئةنداماني ثةرلـةمان ثَيشـنياري   
هةَلطرتين ئةو ماددةيـان كـردووة، ئيزافـةي ئـةوةي بـؤ بكرَيـت، تـا ضـوار سـاَلي تـر، بـةآلم بةمـةرجَيك ئـةو              

ي كرَيكةي بَيتـة خـوارةوة، بيـزات مةسـةلةي خـانوو بـةرة،       %50ة لة خانووةكةداية لة كرَيييةي كة ئَيستاك
هـةزار دينـار،    850000هـةزارة بـا ببَيـت بـة      500000مةسةلةن شوَيين نيشتةجَي بوون، ئةطةر كرَيكـة  

ــت ئةطــةر ضــوار ســاَليي ضــاوةر َي بكــةن، بــةآلم بــةو       يــةعين نيــواو نيــو بَيتــة خــوارَي، طرفتَيكــي واي نابَي
وةزعَيتةو ضوار ساَل ضاوةر َي بكات، من تةسةور ئةكةم، ئَيمة هييمان بـؤ نـةكردوون، دةتـوا  بَؤـَيم ثـرؤذة      
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ياساي ئةوةي كةلةحكومةت هاتووة زؤر شامل ترة و زياتريي لةبةرذةوةنـدي كرَييـيداية و لةبةرذةوةنـدي    
ةراسـس و لـةماوةي رابـردوويي، يـةعين     خاوةن مؤَلكيشداية، بةآلم كَيشةي ئَيمة لةم قوناغةدا كرَييَيكانن ب

ــينة، بؤيـــة ئةمـــة ئةطـــةر     ــا بآلوكراوةتـــةوة ذمارةيـــةكي زؤري خـــةَلكي كوردســـتان كرَييـ لةكَومـــةَلَيك داتـ
بؤضارةسةركردني ئـةوة بَيـت بةوشـَيوةية ئَيمـة طرفتـةكانيان قـورا تردةكـةين وضارةسـةري طرفتـةكانيان          

 .ناكةين، زؤر سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك حممد صاحل فةرموو

 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من سةرةتا دةَلَيم كـةا لةطـةَل ئـةوة نيـة كَومـةَل لةشـوَين خـؤي بيـةقَي و بـةرةو ثـَيي نةضـَيت، نـةخَير             
رةو هةموومان هةَلبةتة متوحي ئةوةمان هةية مؤةتةكةمان بةرةو ثَيي ببـةين، دؤخـي ئةزموونةكـةمان بـة    

ــة       ــةت ك ــتادا بةحةقيق ــةي ئَيس ــةو رووةوةي ولةبارودَوخ ــةكن ل ــانووي س ــةلةي خ ــةآلم مةس ــةين، ب ــَيي بب ث
ئةزمةيـــةكي زؤر زؤرة لـــةثانايي ودرَيـــذايي كوردســـتان، نـــةك بةوشـــَيوةية كـــة راســـتةوخؤ بةحةقيقـــةت   

اتَيكي تر، لةكاتَيكدا موعالةجةي بكةين بةراي من ئةبَيت ثةلةي لَي نةكرَيت، ئةو بابةتة لَيي بطةر َيني بؤ ك
ئاسةوا بَيت، ئةثر ؤذانةي يان ئة سياسةتانةي كة دةرمان كردووة ئةقةلةن ئةجنامي ئيجابي لَي دةردةكـةوَي،  
يةعين ئَيمة ياساي سوليتةي عةقار كة دةرمان كـردووة لةسـةر قاضـَيك لةعـةرز نـةنراوة، ياسـاي نيشـتةجَي        

راوة، يــةعين ئــةو ثةلةيــة بةنــةزةري مــن زةرور نيــة،   بوو ــان دةركــردووة و هــةتا ئَيســتا شــوقةيةك نــةك  
مةسةلةن بـؤ  وونـة بـارودَوخي تيجـاري، حةرةكةيـةكي تيجـاري بـاش هةيـة هـيض كةسـَيك موعـاريز نيـة،             
فــةرموو بــا لــةبواري تيجــارة، لــةبواريي صــناعة بــاطَور ان بكرَيــت، ســةرةر اي ئــةوةي كــة نابَيــت ئةوةيشــمان   

جاري وصناعيي دةبَيتة هؤي طراني زياتري بـازار  كـة بـةخؤي بـازار  ئَيسـتا      لةبريبيَيت تةنانةت لةبواري تي
شــَيت بــووة، بةحةقيقــةت ئَيمــة دةبــَي تؤزَيــك ختواتــةكان مةحســوب و بةديقــةت بَيــت، خــانوو بــؤ خــؤي     
وةزييتةيةكي ئيجتيماعي هةية، هةندَي برادةر كة دةَلَين، با ئَيمة بري لة خاوةن خـانوو بكةينـةوة، كـة ثـارة     

صيص ئةكات، ئيستيسماري ئةكات لة خانوو، ئةوة ر استة، بةآلم لة عةيين كاتدا بـؤ خـؤي وةزييتةيـةكي    تةخ
ئيجتيماعي ئةبينَيت ئةو ثارةية، ئَيمة نابَيت ئةوةمان لة بري بيَيت، كة ئيجتيماعية، نابَي سييتةتي وةزييتة 

تي بـووني خـؤي بكـات، كـة سـَيك      ئيجتيماعيةكة دابر ين بةو شَيوةية، بؤ ئةوةي هاووآلتي هةست بة هـاووآل 
ــة ر ووي        ــدا ل ــةمان كات ــة ه ــت، ل ــة دةيثارَيزَي ــة ك ــةكةنَيك هةي ــة، س ــةتَيك هةي ــة، دةوَل ــك هةي ــة، قانونَي هةي
ئابوورييةوة ئةو ثارانةي كةوا ئيستيسمار ئةكرَيت، لة خانووبةرة عادةتةن فةرقي هةية، لةطةَل ئةو ثـارةي  

بواري تر جان  موئامةرةوو موخاتةرةي تَيداية، ئةمـةيان رةئـس    كة ئيستيسمار ئةكرَيت لةطةَل بواري تر،
مالَيكي سابتة لة هةموو جيهانيي هةر واية، بؤية ئةطةر بري بكةينةوة بَؤَيني كرَيي خانووبةرة كةمة، ئةمة 
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تةبيعية لة هةموو جيهاندا فةرق هةر هةية، لةاليةكي تر بةر اسس ئَيمـة بـةر اي مـن نةسـيجي ئيجتيمـاعي      
ك دا ئةبر ين، ئةيثير َينني، ثَيكةوة ذيان و ثَيكةوة طوجنان لةناو كؤمةَلـدا دةشـَيوَينني، دةرطايـةكي خـراث     لَي

لة هةزاران كَيشةو دونيايةك كَيشة بؤ حكومةت دةكةينةوة، هةروةها لـة ثةرلـةمانيي بـارودؤخي جـَيطريي     
ي، ئةمـةش كـارَيكي ضـاك نيـة، بؤيـة      ئَيستا لة بةيين هـةموو ضـني و توَيـذةكان هاوكـار دةبـني بـؤ شـَيواندن       

بةر اسس من داوا دةكةم كة تؤزَيك هةَلوَيستة لةسةر ئةوة بكةينةوة، عَيراق بةو هةموو توانا ئابوورييةيةوة 
فةرموو ئةوة دوو ساَلي دواخست نـةيتواني خـؤي لـة قـةرةي ئـةو بابةتـة طةورةيـة بـدات، ئَيسـتا مةسـةلةن           

الع يد  ) ي بةرين، قانوني مةدةني لةسةر سةرو لةسةر ضاوم، شتَيكي ضـاكة  ئةَلَيني با ثةنا بؤ قانوني مةدةن
، بةآلم قـانوني مـةدةني ئَيسـتا لـةم شـارة، مـن بـة جـةنابتان ئـةَلَيم دةيـان هـةزار خـانوو             (رراعة ابتعاقدار

، كةواتـة  هةية، ئَيستا ضؤَلةو بة كرَي نادرَيت، لةبةر ئةوةي بةكرَيي طراني داوادةكات، كابراش ثَيـي نادرَيـت  
يتة بكةين و بزانني هةنطاوةكان ضؤن دةنَيني، ضؤن بر يار لةو بابةتـة طـرن    دةبَيت لَيرةدا، ئَيمة ديسان وةق

 .وخةتةرناكة ئةدةين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
 :(اانا)خضربةر َيز قادر سعيد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ان لةيةكةمةكانة، كة ئةولةوياتي زةرووري ذيانة، وةكـو بـرادةران باسـيان كـرد،     سةكةن لة ثَيويستيةكاني ذي

ضــينَيكي ئيجطــاري كؤمــةَلطا ئَيســتا تووشــي ئةزمــةي ســةكةن بــووة، ئَيمــة لــة ثةرلــةمان ذمارةيــةك ئةنــدام  
ي ثةرلةمان ئةزمةي سةكة ان هةية، تا ئَيستاش هةر كرَييني، كة ضينَيكي ديـاري كؤمةَلطاشـني، جـا خـةَلك    

تر ئةبَي ضؤن بن، ئةم ماددةي دووةمة لةسةر ئييترتازَيك بنياد نراوة، كة دواي ضوار سـاَل ئةزمـةي سـةكةن    
نامَينَيت، بةآلم من ثَيم واية ئييترتازةكة لة جَيطاي خؤي نية، كةي ئَيمة توانيمان حكومةتي هـةرَيم ئيؤـزام   

ةوجا ئَيمـة ئـةتوانني بَؤـَيني ثـاش ضـوار      بكةين بة ضوار ساَل موشكيؤةي سةكةن حةل بكات لة كوردستان، ئـ 
ساَلي تر با قانوني مـةدةني حـاكم بَيـت لـة مةسـائيؤي سـةكةن، قـانون ئـةبَي تـةداةخول بكـات لـة هةنـدَيك             
ــر زؤر          ــاني ت ــة وآلت ــةتا ل ــازاديي ح ــازار ي ئ ــةآلم ب ــةر وات، ب ــازاد ئ ــازار ي ئ ــةرةو ب ــتا ب ــتة ئَيس ــدا، ر اس حاَلةت

شَيوةية نية كة لةالي ئَيمة هةية، بةداخةوة لةالي ئَيمة ئيستيغالل ماوة،  سةرمايةداريي ثيادة دةكةن، بةو
ئيستييتادة دةكات، دوايي هةنـدَيك بـارودؤخ، بؤيـة مـن هـةر لةطـةَل ئـةوةدام دةبـَي قـانون لـة هةنـدَيك             اوء

مةفاصيؤي ذيان و كؤمةَلطا تةدةخول بكات، يـةك لةوانـةش مةسـةلةي ئةزمـةي سـةكةنة، ضارةسـةر كردنـي        
شــةي هاووآلتيانــة، بــازار ي ئــازاد بــةو شــَيوةي كةلــةالي ئَيمــة ثيــادة دةكرَيــت، فــةقري، فــةقري تــر ئــةكات،   كَي

دةوَلةمةند، دةوَلةمةند تر ئةكات، هـةر ئاوامـان بينيـوة، ر اسـتة مةبدةئةكـة وا نيـة، بـةآلم تةتبيقةكـة بـةو          
ة كوردسـتان، بـرادةران ئاماذةيـان    شَيوةية، تةنانةت خاوةن موَلكةكانيي تةرةفَيك بن لـة كَيشـةي سـةكةن لـ    

بةوة كرد، كؤمةَلَيك خانوو تا ئَيستا ماوة كة سةدان خانووة يان هةزار خانووة، بـةكرَي نـادرَين، لـة قـانوني     
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زؤر وآلتاندا هةية، هةر خانوويـةك بؤمـاوةي ضـوار مـان  بـةكرَي نـةدرا، دةوَلـةت تـةدةخول ئـةكات و ئـةو           
ةجياتي ئةوة بَيني شروتي تةخؤية ئاسـان بكرَيـت، كـابرا نـةتوانَيت خـانوو      بةكرَيي ئةدات لةباتي كابرا، با ل

داطري بكات، كرَيييةكة نةتوانَيت خانووةكة داطري بكات، ئَيستا شروتي تةخؤية زؤر زةمحةتة، با بـَيني ئـةوة   
ةين نـةك  ئاسان بكةين، بؤية من ثَيم واية، ئةطةر بَيني تةعديؤي قانوني ئيجاريي بكةين، دةبَي باشرتي بكـ 

موعةقةد تر و ئاَلؤز تري بكةين، من ثشتطريي ر ةئي كاك ئارام و كاك رؤميـؤ وكـاك غيتـور ئةكـةم، كـة ئـةو       
 .ماددةية زيادةو ئيؤغا بكرَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

َلآل  ثَيويست تؤ ثشتطريي كاك ئارام ئةكةيت، ئةو عةكسةكةي وت، ئارام ئةَلَيت با دوو ساَل بَيت، البيَيت؟ وة
 .دةكات ليذنةى هاوبةش و جةنابى وةزير تةعؤيقى لةسةر بدةن، كاك عونى فةرموو

 :زازعونى كمال سعيد ببةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بةرَيزان خوشك و برايانى ثةرلةمانتار، كاك احسان ثَيشنيارَيكى باشـى تةقـديم كـرد، تةبعـةن ئَيمـة لةطـةَل       
سـاَلة يـان    80ابى وةزير موناقةشةى ئةو حاَلةتةمان كرد، كة طومتان كرَييى هةيـة  ليذنةى هاوبةش و جةن

ساَلة كرَييية، بةآلم ثَيمان وابوو ئةوة عةمةىل نية، يةعنى كَيشة بؤ مـةحاكميي دروسـت دةكـات، وةرة     15
لةبةر ئـةوة   ساَلة، 15ساَلة،  80لة مةحكةمة بة وردى تةئكيدى بكةوة، كرَييى هةية ضةند ساَلة كرَييية، 

ئَيمة طةيشتينة ئةو سياغةيةى كة حاَلةتَيك دابنَيني، مةعؤوم بَيت لة ثَيي مةحكةمةو لة ثَيي هاووآلتيان 
ساَلى لةثَيشـة، وةلـةو خيالفمـان هـةبوو لةسـةر       8و لة ثَيي هةموو خةَلكَيك، كة قانون باش دةردةضَيت و 

 8سـاَل و   3هةنـدَيك لـة بـرادةران ثَييـان وابـوو       ساَل بة زؤرى دةبيـنم،  8مودةكة، من بةش بة حاَلى خؤم 
ساَل بَيت، منيي ثَيم واية وابَيت باشرتة، خاَلَيكى تر كاك ئارام دةَلَيت ماددةكـة ئيؤغـا بكرَيـت، باشـة ئةطـةر      
ماددةكة ئيؤغا بكرَيت، بةديؤى ضى دةبَيت؟ مانـاى وايـة دةطةر َيينـةوة سـةر قـانونى مـةدةنى، ضـونكة لـةوَى         

ثشتطريى لة قسةكانى كاك احسـان كـرد،    ةمضاب. رمان ر اطرت لة ماددةى يةكةم لةم ثرؤذةية، دقانونى ئيجا
قســةكانى زؤر لــة جَيــى خؤيــةتى، فعؤــةن ئَيمــة دةبَيــت حيســابى ئــةوة بكــةين خــاوةن مــوَلكيي ئَيســتا واى  

دةرضــووة،  لَيهـاتووة، خـاوةن موَلكايـةتى بـؤ نـةماوة، يـةعنى بــووة بـة شةخسـَيكى غـةريب و لـة معادةلةكـة           
ــةو        ــى ئ ــة ثَي ــت ب ــة دةطؤر درَي ــةآلم كرَييةك ــة، ب ــتوورى و قانوني ــدى دةس ــةموو قةواعي ــاليتى ه ــةوةش موخ ئ

، %6بــووة بــة % 6، %8بــووة بــة % 5باتــان لَيــى كــردووة، كــة نيســبةكان لــة  8ثرؤذةيــةى كــة لــة مــاددةى 
َى بـوون، هـةر وةكـو خـؤى     بة نيسبةت ئةو شوَينانةى كة بةكرَى دراون بؤ غةيرى نيشـتةج % 4هةروةها لة 

، كاك دلَير باسى لة مودة كرد، باشة ئةى ئَيمـةش لـةو ماددةيـة هـةر باسـى مـودة ناكـةين؟        %4ماوةتةوة كة 
بةآلم مودة وةكو طومتان لـة نيزامـى عـام ئؤتؤماتيكيـةن تةمديـد دةكرَيـت بـة قـانون، لَيـرة ئَيمـة ئـةوةمان            

َلةكةش خـراث نيــة، كرَييـى ئيؤتيزامــات و حقـوقى  خــؤى    ســاَل مؤَلـةمتان دا، وابــزا  ضـوار ســا   8ر اطـرت و  
دةزانَيت، هةروةها خاوةن موَلكيي، ئةوة هـةنطاوى يةكةمـة بـؤ بـة ثَيشخسـتنى كؤمـةَلطا،  بـة تايبـةتى كـة          
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ئَيمــة قــانونى ئيستســمارمان دةرهَينــا، تةشــجيعى قيتــاعى خــاا دةكــةين، باشــة قيتــاعى خــاا ضــؤن دَيــت  
ئةطةر بزانَيت ئةو قانونةى ئيجارى عةقار هةية لة كوردستان، بةو قيـودةو   ئيستيسمار بكات لة كوردستان؟

بةو زؤريةى، يةعنى بةر استى بةوة هيض كَيشةيةك حةل ناكةين، كة دةَلَيى هةندَيك خانوو هةيـة بـة كـرَى    
، قـانونى  نةضووة، ر استة بة كرَى نةضووة، بةآلم بؤ بةكرَيى نةداتةوة؟ غَيـر دةبينى مةغدوريةتَيكى تَيداية

ئيجـارى عةقاريةكــة خـةرقى كــردووة و ئةزيــةتى دةداتـَى، ئــةوة ئةطـةر ئــةو قانونــة دةربيـَيت مانــاى وايــة      
دةستى واآل دةبَيت، بةكرَيى دةدات، خاوةن موَلك دةيةوَيت ئيستييتادة لة موَلكى بكات، نةك ر اى بطرَيت و بة 

تا واية كة نابَيت موَلك بةتاَل بَيـت و بـة كـرَى    كرَيى نةدات، وةلةو موخالةفةى قانونى ئيجارى عةقاري ئَيس
نةدرَيت، بة ثَيى قانون دةبَيت دةوائريى زةريبةى عةقار موتابةعةى ئـةو مةوزوعـة بكـةن، بـؤ ئـةوةى جـَى       

سـاَل بـؤى كةمـة،     8ساَل، لةبةرئةوةى مودةكـةى   5بةجَيى بكةن، بةهةرحاَل كاك شوقى ثَيى واية ببَيت بة 
ساَلة زؤرة با كةمرت بكرَيتةوة، هةروةها ثشتطريى لـة   8ؤم واى دةبينم ئةو ماوةيةى ئَيستا بةش بة حاَلى خ

رةئيةكـةى كـاك رؤميـؤ دةكـةم، كـة ثَيـى وايـة ببَيتـة سـاَلَيك يـان دوو سـاَل، دوو سـاَل شـتَيكى باشـة، ثَيشــرت               
ةن، ئـةو  ضةندين ثرؤذة تةقديم كرا، يـةك لةوانـة دانـى سـؤيتةى عـةقارى، هـةروةها قـانونى تـةئمينى سـةك         

ثرؤذانةى كة حكومةت خؤى دةيةوَيت ئةزمةى سةكةن حةل بكات، ئَيمة ئةزمةى سةكة ان هةية، كَيشـةى  
ئيجارى عةقارميان نية، ئةطـةر ئةزمةكـة نـةمَينَيت قيتـاعى خاسـيي دةورى دةبَيـت لـة مةوزوعةكـة، كـاك          

ةكـةين، كـاك غيتـور لةطـةَل     سعدالدين رةئى وةكو ئةوانى تر بوو، ئَيمةش ثشتطريى لـة رةئيةكـةى ئـةويي د   
ماددةكة دانية، لةبةر ئةوةى ثَيـى وايـة ئـةوة دةبَيتـة سـةبةبَيك بـؤ زيـادكردنى كرَيـى خانووبـةرة، نـةخَير           

ئَيمة باسى ئةوةمان كردووة، كرَيى خانووبةرة دَيتة خوارَى، ئةسَؤةن لة قانونى عرياقـى   8وانية، لة ماددةى 
بَيتة خوارَى، ئـةوة  % 50، دواتر دةَلَيت ئةطةر بكرَيت %6و % 8َيتة دةب% 6و % 5كة ئةو نيسبانةيان داناوة 

عةمةليةن مةعقول نيـة، يـةعنى وارديـي نيـة، لـة هـيض لـة قةوانينـةكانى دةوروبـةرمان ئـةو شـتانة نيـة،             
نيسبة هةية كة نيسبةش خؤى عةمةلية، هةتا ئيي بة قانونى مةدةنى دةكرَيت، كـاك حممـد صـاحل دةَليـت     

، باشة كاك حممد صاحلى بةرَيز، ئةطةر ئَيمة لةطةَل ثَيشكةوتن داين، باشة (ثَيي كةوتن داينة ئَيمة لةطةَل)
 .نابَيت هةنطاوى يةكةم لَيرةوة دةست ثَى بكات؟

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك ئارام نوقتةى نيزاميت هةية؟ فةرموو

 :ئارام رسول مامندبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئيمان دةربر يوة لةسةر ماددةكان، كاك عونى يةكةيةكة بة شَيوةى جواب دانـةوة جوانـان دةداتـةوة    ئَيمة رة
كةئةنـةما دةيــةوَيت رةئيــةكانى خــؤى هــني بكاتــةوة، ببــورة تــةنها ئــةوةى كــة ثرســيار بَيــت ثةيوةنــدى بــة  

 .ليذنةى قانونى هةية كة جوابى بداتةوة، نةك تةعؤيق لةسةر قسةى هةريةكَيك بدات
 :سةرؤكى ئةجنومةنر َيز بة
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نوقتةى نيزاميةكةت مةقبول نية، ضونكة راثـؤرت كـة نووسـراوة ليذنةيـةكى هاوبـةش هةيـة، بـة ئيتييتـاق         
لةطةَل حكومةت نووسيويانة، يةعنى ئةو ثرسيارانة كة لة اليةن ئةندامانى ثةرلةمان دَيت حةقى خؤيـةتى  

ليذنةى هاوبةش و حكومـةتيي دةكـات، ئةطـةر     شةرحى بكات و جوابيشى بداتةوة، ضونكة تةعبري لة رةئى
شتَيكيي هةبَيت ئيزافةى دةكات، لةبةر ئةوة زؤر تةبيعية رةدى بداتةوة، بةآلم خؤ مولزةم نية، ئَيوة ضؤن 
دةتوانن قسة بكةن و حةقتان هةية، ئةوانيي هةر وا دةتوانن قسة بكـةن، خـؤ رةئـى ئـةو بر يـار نيـة، ئـةو        

كاتةوة، بؤضى ئةو ماددةيةيان نووسيوة، واتة دييتاع لة وجهـة نـةزةرى خؤيـان    رةئيةكة دووبارة تةعبريى دة
 .دةكات، فةرموو كاك عونى تةواوى بكة

 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
كاك حممد صاحل ثَيى واية كـة ثةلـة نةكـةين لـةو قانونـة، مـن دةَلـَيم ئـةوة رةئـى ليذنـةش هةروايـة، رةئـى             

تيي وايـة، ئــةوة هـةنطاوى يةكةمـة بــؤ ثَيشـكةوتن و ضارةســةركردنى ئـةو كَيشـانةى كــة ئَيسـتا لــة        حكومـة 
كوردستان دا هةية، ئيشارةتى بةوة دا موَلكيةت وةزييتةيةكى ئيجتماعى هةية، ر استة ئةوة، بةآلم لة عـةينى  

ــة دة       ــتوورى ك ــَيكى دةس ــةَل نةس ــات لةط ــةعاروز بك ــة ت ــة ئيجتماعي ــةو وةزييت ــت ئ ــات نابَي ــت ك ــة ) َلَي موَلكي
، ئةطــةر بَؤَيــى موَلكيــةت وةزييتةيــةكى ئيجتماعيــة مانــاى وايــة هــةموو ئــةحكامى  (قودســيةتى خــؤى هةيــة

قودسيةتى موَلكيةم ر اطرت، تةعاروز دةكات لةطةَل دةسـتوورى هةميشـةيى عـرياق، مـةفهومَيكى كؤنـة و بـة       
سـتا ثـةير ةو ناكرَيـت، قـانونى ئيستسـمار      ثةير ةوى موَلكيةى فةردى نية، ئـةوة نيزامـةكى ئيشـرتاكية كـة ئيَ    

ثةيدا بووة، وةزعةكة طؤر ا، دونياش طؤر ا نا بةا كوردستان، دةَلَيت ساحَيب موَلك موَلكةكانى خؤى بـةكرَى  
نادات، ر استة ئةوةش، بةآلم بؤ بةكرَيى نادات، لةبةر ئةوةى دةبينـى مةغـدورة، قـانونَيكى ئيجـارى عـةقارى      

ودى لةسةر داناوة، ئيستييتادة لة موَلكةكة ناكات، ثَيـى وايـة ئـةو خةمـةى كـة لَيـى       توندمان هةية، هةزار قي
ــَى      دةخــوات بــة كرَيــى نــةدةم ســةرم راحــةت تــرة، موَلكةكةشــم دةر ووخَيــت و ئيستييتادةشــى ىَل ناكــةم، دةَل

، لَيـرة  نةسيجى ئيجتمـاعى دةثيـر َيت، نـةخَير ناثيـر َيت، بـة ثَييـةوانةوة ئَيمـة كـة ئـةو ماوةيـةمان دانـاوة           
وابزا  ضارةسةرى كَيشةكان دةكات، جةنابى طوتى عرياق دوو ساَل ر اى طرتووة، باشة ئةطةر عرياق دوو ساَل 

ساأل ر ابطريدرَيت، وابزا  هى ئَيمـة باشـرتة لـة هـى      8ر اى طرتبَيت، ئَيمة لَيرة دةبينني  ثَيشنياريان كردووة 
هةية، مةشـاريعى سـةكة ان هةيـة، ثَيويسـتة وا بكـات كـة       عرياقيي، كاك زانا ثَيى واية ئةزمةى سةكة ان 

مةشاريعةكان ثَيي ئةوة ضارةسةر بكرَيت، حةمتةن حكومةت مةشاريعى لةبةر دةستةو بة تةئكيديي جـآ  
بةجَيى دةكات، حكومةت خؤى ئَيستا بة ثةرؤشـةوةية بـؤ ئـةوةى كـة هـيض ئةزمـةى سـةكةن لـة كوردسـتان          

دانـةوةى سـوليتةى   : مان دوو قانونى باشى دةرهَيناوة لةو ماوةيـة، يةكـةميان  نةهَيؤَيت، بة تايبةتى كة ثةرلة
حكومةت مةشاريعى خؤى هةية، حكومـةت خـةم خـؤرى    : تةئمينى سةكةن، سَييةميان : عةقارى، دووةميان

ئةو ميؤؤةتةية، دةيةوَيت بةر استى خزمةت بكات، لَيرة دييتاع لة حكومةت دةكـةم، بـةآلم مـن ثـَيم وايـة بـة       
 .كى سا  و بة نيةتَيكى باش، هةنطاوى وا دةنَين، بؤ ئةوةى ئةزمةى سةكةن لة كوردستان نةمَينَيتنيازة
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من يةك داوام هةية لة ليذنةى قانونى و كاك عونى، ناو مةهَينة و مةَلَى فالن واى طوت، تـةنها لـةو جانبـة    
بؤ  وونة هةندَيكيان تةئيدى بؤضوونةكة دةكةن، ثَيويست  بة عام جوابى ئةو ثرسيارة بدةوة كة ثَيويستة،

ناكات يةكة، يةكة بطوترَيت، ئةو شتةى كة ثَيويستى بة جواب دانةوةية، ئـةوة جـواب بـدةرةوة، كـاك حممـد      
صاحل بةو ئيعتيبارةى ئةندامى ليذنةى قانونى و ئيمزات نةكردووة، بؤية جـارَيكى تـريي رةئيـت دةدةمـَى،     

 .فةرموو
 :حممد صاحل اتاعيلز بةر َي

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
من هةر ئةوةنـدةم دةوَيـت، قسـةيةك لةسـةر قسـةكانى كـاك عـونى بكـةم، كـة تةقريبـةن بـة شـَيوةيةك لـة              
شَيوةكان، رةدى قسةكةى منى دايةوة، كة بةرةوثَيشيوون نيـة، ئـةوةى كـة مـن دةيَؤـَيم، بـةَلكو ضـةقينة بـة         

بةرةوثَيي ضوون لةسةر الشةى هةزاران فةقريو كةم دةرامـةت بَيـت، مـن لـة      ماناى كةليمة، وةَلآلهى ئةطةر
 .قسةكةم ثةشيما  و داواى ضةقني دةكةم، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

خــؤى وةكــو بيدايةتةكــةى باتــان كــرد، ئــةو قانونــة وةكــو هــةموو قانونــةكانى تــر، عةدالــةتَيكى موتَؤــةق    
، ناشتوانى تؤ ثَيوةرةكةت ئةوة بَيت و حاآلتى تايبةت لَيرةو لـةوَى هـةبَيت، كـة    نابيندرَيت لة هيض قانونَيك

قانون دادةندرَيت لةبةر ر ؤشنايى ثَيويستى ئـةو قانونـة، لـةرووى عةدالةتـةوة، لـةرووى داراييـةوة، لـةرووى        
ان، ضـةندين  طةشةثَيدانى بوارةكانةوة، ئةو قانونة ضةندين ساَلة لة موناقةشة دايـة، نـةك هـةر لـة ثةرلـةم     

ساَلة لة موناقةشةداية، لة ناو حكومةت و وةزارةتى دارايى و لة ناو خةَلكيي دا، ئَيمة كة دةَليَين عةدالـةت،  
عةدالةت تةنها بؤ كرَييى نية، عةدالةت بؤ خاوةن موَلكيشة، ئةويي هـةر هاووآلتيـة، ر ةنطـة خـاوةن موَلـك      

بة كرَيى داوة خؤى ضووة بة كرَي خانووى طرتـووة، بـؤ    هةية هيض موَلكَيكى نية، تةنها خانوويةكى هةية و
ئـةوةى لـة فـةرقى هـةردوو خانووةكـةدا قازاجنَيــك بكـات و دواتـريي ئةسـعارةكان طـؤر اون، خـؤى ناتوانَيــت           
بيَيتةوة خانووةكةى، ئةويي هةر خاوةن موَلكة، ئَيمة دييتـاع لـةو خـاوةن موَلكانـة ناكـةين كـة دةيانـةوَيت        

خود تةنها تةفكرييان لةاليةنى مادديةكةية، بؤية ئةو جانبة ئيستسناى نيشتةجَى بوونى ئيستغالىل بكةن، يا
كردووة، يةعنى كرَيى نيشتةجَى بوون، هةم لةوةى ضـوار سـاَلةكة، ئـةو ضـوار سـاَلة مـن تةعـةجوب دةكـةم،         

ــة        ــاى ئةوةي ــةوة مان ــةورةن، ئ ــة ف ــةر ئةوان ــت لةس ــةتبيق بكرَي ــةدةنى ت ــانونى م ــةعنى ق ــردن ي ــا ك ــؤ ئيؤغ ت
لةاليةكةوة دةَلَيى ئةوانة غةدريان ىَل كراوة، لةاليةكى ترةوة دةَلَيـى ئـةوة ئيؤغـا بكرَيـت، مانـاى وايـة سـبةى        
دةبَيت تةتبيقى بكةى لةسةر قانونى مةدةنى، وةكو تيجاريةكةى ىَل دَيت، ئيؤغاكة ثَيم واية ئينتيباهيان بـؤ  

و ةت لةوةش بكةن، لة ماددةى دواتر دا لةوَيي دا ئـة ئةو جانبة نةكردووة، ثَيم واية ئةوة باش هاتووة، ديق
ى سـةنةوى،  % 8خةَلكةى كة بؤ نيشـتةجَى بـوون خـانووي كـرَي دةكـات موراعـاتى كـردووة، كردوويانـة بـة          

ى داوةتَى، يـةعنى لـةوَيي دا   %4لة قيمةتى ئةرزو شتةكة زياتر نةبَيت، ئةوةى تيجارية % 8كرَيى سةنةوى 
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وا  بَؤَيم ئةو قانونة خةَلكَيك كرَييى هاووآلتى بَيت كةمرت دةبَيت كرَيى خانووى بؤ حيساب بكرَيت، من نات
زةرةرى لَي ناكات، بةآلم بة عام ثَيوستة بؤ هةرَيمى كوردستان يان نا؟ ئةوة نوقتةيةكى طرنطة، ثَيويستة بؤ 
ثَيشكةوتن؟ بؤ دابني كردنى عةدالةت؟ نوقتةيةكى تـر كـة ئَيسـتا برادةرَيـك ئامـاذةى ثَيـى كـرد، طـوتى زؤر         

ةبـةر ئـةوةى كرَيـى زؤر داوا دةكـةن، يـةك لـة ئةسـبابى ئـةوةى كـة بـة كـرَى            خانوو هةية بة كرَى نادرَيت ل
نادرَيت ترسى خاوةن موَلكةكةية، دةَلَى كرَييى كة دةضَيتة ناوى دةرناضَيت لَيى، قـانون دةيطرَيتـةوة لةبـةر    

نـة كـة   ئةوةى نايدات، كة بيَيتة مةحكةمة شكاتيشى ىَل بكات ناتوانَيت دةرى بكات، لةبـةر ئـةوةى ئـةو قانو   
دةرضوو ئيتميئنـانى كـرد خـاوةن موَلـك، مـن خـؤم خـاوةن موَلـك نـيم بـؤ مـةعؤوماتتان، يـةعنى نامـةوَيت              
هينيي بكةم، نة خانووم هةية بة كرَيـى بـدةم، نـة بـة تةماشـم، دةبَيـت ئينسـان بيكـات بـؤ عةدالـةت، مـن            

رَيـت، خـؤ ئيؤغـاى بكـةى يـةعنى      ناتوا  ئةو داواكاريةى كة دوو برادةر كردوويانة كة ئةو ماددةية ئيؤغـا بك 
هييت نةكرد، لة حةققيقةت دا من ثَيم وايـة تَينةطةيشـتنَيك هةيـة لـةو كةسـانةى كـة داوايـان كـرد ئيؤغـا          
بكرَيت ئةو ماددةية، ئةطةر ئةو ماددةية ئيؤغا بكرَيت، لة سبةيةوة قانونى مةدةنى لةسةرى تةتبيق دةبَيت، 

، سَى برادةرة، ئةوا رةئيةكةى ئةوان دةخةمة دةنطدانةوة، كـاك  ئةطةر سةحبيي ناكةن رةئيةكةيان ئةو دوو
 ئارام فةرموو تؤ داوات كرد ئيؤغا بكرَيت، رةئى ئَيستات ضية؟ 

 :ئارام رسول مامندبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئيؤغــا ئيؤغــا بكرَيــت، مةبةســتمان ئةوةيــة ئــةو طؤر انــةى كــة هــاتووة، بــة  8ئَيمــة كــة داوامــان كــرد مــاددةى 
مشوىل ئةو عةقدانة نةكات كة لة ثَيي دةرضوونى ئةو ياساية  1969ساَلى  46ياساى  3كردنةوةى ماددةى 

ئةجنام دراون بة مةبةسـتى نيشـتةجَى بـوون، واتـة ئـةو طرَيبةسـتانةى  بـؤ نيشـتةجَى بـوون ئـةجنام دراون           
دةية ئيؤغا بكرَيت، ئَيمـة نامانـةوَيت   مشوىل نةكات لة دواى دةرضووني ئةو ياساية، بؤية داوامان كرد ئةم ماد

بةسةر خةَلكى كرَييى دا لة بةيانيةوة تةتبيق بكرَيت، يان لة دواى دةرضـوونى ئـةم    1حوكمةكانى ماددةى 
ياساية، بةر استى ئةوةى ئَيمة مةبةسـتمانة ئةوةيـة كـة لـةم كاتـةدا ئَيمـة وةزعـى كرَييـى تَيـك نـةدةين، بـا            

تر، بةر استى ئةطةر ئةو ماددةيـة ئيؤغـا بكرَيـت، ثَيويسـتة ماددةيـةكى تـر لـة        ساَلى  8مودةى بؤ دابنَيني بؤ 
جَيى دابندرَيت و ئيشـارة بـةوة بـدات كـة طرَيبةسـتةكانى ثـَيي دةرضـوونى ئـةو ياسـاية مشـوىل نةكـةن بـة             

 .، زؤر سوثاا1طؤر انى ماددةى 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك كريم فةرموو
 :ةكريم حبرى عبدالؤبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

منيي بةرلةوةى ئةو دوو ياساية، ياساى دابني كردنى خانووبةرة بؤ هاووآلتيانى كةم دةرامـةت و هـةروةها   
ئةو ماددةيةى كـة لـة ياسـاى ثةسـةند كردنـى بودجـةى بةسـةر داهـات، مةسـةلةى دانـى سـوليتةى عـةقارى،             
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ؤى كردوويـةتى، بةر اسـتى منـيي لةطـةَل ئـةوة      هةروةها ئةو ثرؤذانـةى كـة حكومـةت ئاشـكرا بـوون كـة خـ       
دانــةبووم و دذى ئــةوة بــووم كــة مةســةلةى ســةكةن دةســتى ىَل نــةدرَيت، مةســةلةى تيجــارى شــتَيكى تــرة،    
مةسةلةى سـةكةنى دةسـتى ىَل نـةدرَيت و قانونةكـة بـا بـةردةوام بَيـت، دواى ئـةو طؤر انكاريانـةى كـة هـاتن،            

ست بوو، ئَيمة ئةطةر بَيتو ئـةو ماددةيـة ئيؤغـا بكـةين، ئـةو  ماددةيـة       هةروةها قةناعةتَيكى تر الى من درو
دةبَيتة ثةيامَيك و ريسـالةيةك هـةم بـؤ كرَييـى كـة مشـورى خـؤى خبـوات كـة لـة مـاوةى ئـةو ضـةند سـاَلة               
دةتوانَيت بؤ خؤى شوَينَيكى نيشتةجَى بوون ثةيدا بكات، هةروةها بؤ كةرتى تايبةتيي، كةرتى تايبةت بري 

وة ئومَيدَيكى لةال دروست دةبَيت كة بتوانَيـت خانووبةرة دروست بكـات و بتوانَيـت ئيستسـمار بكـات     دةكاتة
لة بوارى عةقارات دا، هةروةها بؤ حكومةتيي لَيرةدا زياتر مشور دةكات و زياتر ثةلـة دةكـات كـة ئةزمـةى     

لَيرةدا ئةو ماددةية، ئةطـةر بَيـت   سةكةن لة كوردستان نةهَيؤَيت، لَيرةدا ئةو ماددةية ثةسةند بكرَيت، ئَيمة 
و ثةســةند بكرَيــت، ئَيمــة كــةَلكي زؤري لــَي وةردةطــرين، ئــةوةي كــاك ئــارام باســي كــرد، كــة مةســةلةي ئــةو 
عةقدانةي ثَيشني نةطرَيتةوة، ئةوانةي دواي بطرَيتةوة، بةر اسس ئةوة جائيز نية لة رووي ياساييةوة، ئَيمـة  

انون ئةبَيت عام بَيت و ورد بَيت، نابَي هةندَيك بطرَيتةوة و هةندَيك ماددةيةكي قانوني كة دةرئةكةين، ق
 .نةطرَيتةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .كاك زانا بة ئيعتيباري وةكو كاك حممد صاحل بؤية دةنطت ئةدةمَي فةرموو

 :(اانا)خضربةر َيز قادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

طةر ئةو ماددةي ئيؤغـا بكرَيتـةوة، يةكسـةر قـانوني مـةدةني تـةتبيق ئـةبَيت، نـةخَير         جةنابت فةرمووت، ئة
وانية، مـاددةي ضـوار زؤر ر َيـك وثَيـك هـاتووة، قانونةكـة زؤر عيالجـي ضـاكي ئةزمـةي سـةكةن ئـةكات، لـة             

) كـة   جَيطاي خؤي ئةمَينَيت ماددةي ضوارةم، ئةو ماددةية هةر ةشةية بة جَيبةجَي كردني قانوني مـةدةني، 
، دةطةر َيينـةوة بـؤ زةمـري و ويـذداني خـاوةن موَلـك، ئـاخؤ ضـؤن ئيتييتـاق ئـةكات،           (العقد شريعة املتعاقـدين 

لةطةَل كرَيييةكة هةندَي لة برادةران لة مودةكة بة غةَلةت تَيطةشـتوون، وائـةزانن ئـةو ضـوار سـاَلةي كـةوا       
وة باسي ئةوة ئةكات كة ثاش ضوار سـاَلي تـر   لَيرة باسكراوة، باسي تةمديدي عةقدي ئيجارة، ئةوة وانية، ئة

 .قانوني ئيجاري سةكةن، سةبارةت بةسةكةن نامَينَيـت قانوني مةدةني جَيبةجَي ئةبَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .جةنابي وةزير فةرموو
 :وةزيري دارايي و ئابووري/بةر َيز سركيس ئاغا جان

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
م كـة ئيؤغـا كـرا، ثةيوةنـدي بـة كرَيـوة هـةبوو، كةواتـة كـة مـاددةي يةكـةممان هةَلوةشـاندةوة             ماددةي يةكة

يــةكَيك كةكرَييــي بَيــت ولــةناو خانووةكــةدا دانيشــتبَيت و كرَيــي مانطانــة : مــاددةي يةكــةم بــةخؤي ئــةَلَيت
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بـة عةقدةكـة   بةبةردةوامي بدات، عةقدي ئيجارةكـة تؤماتيكيـةن نـؤي دةبَيتـةوة، دواي ئـةوةي كـة كؤتـايي        
دَيت، كة ماددةي يةكةم هةَلوةشـايةوة، يـةعين مـاددةي سـَييةم بـةثَيي مـاددةي يةكـةم هةَلوةشـايةوة، دةبـَي          
ئَيمة موعالةجةيةك دابنَيني هةروةكو بةر َيزتان فةرمووتان، ضونكة يةكسةر ئةضينة سةر قانوني مةدةني، 

ةش ثشتطريي لَي ئةكةين و ماوةكةش وةكو خـؤي  ئةو ماددةية ماددةي دووةم لة صاحلي كرَيييية، بؤية ئَيم
نَينَيتةوة زؤر باشة، بةر اسس موالحةزةيةكي تريشم هةية، ئةوانةي كةوا ئَيسـتا خـانووي خؤيـان بـة كـرَي      
دةدةن، ئـةم ضـةند سـاَلةي ئـةم دواييــة، كـة كرَيـي خـانوو بةرزبووةتــةوة، ئـةوة موشـكيؤةيان نيـة، زؤربــةي           

ةيان هةية، كةبيست ساَل وسي ساَل وكؤن بةكرَييان داوة، ئةطةر نا هي نـوَي بـة   خاوةن موَلكةكان ئةوان كَيش
 .سيعرَيكي باش نةبَيت بةكرَيي نادةن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو سؤزان خان بةا داواي قسةشت نةكردبوو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
َي يةت، ئةندامَيكي ليذنةي ياسايي بَؤَيت، با خةَلك مشوري خؤي خبوات، تـا ئـةم ضـوار    وةَلآلهي من سةيرم ل

ساَلة خانوو ثةيدا ئةكات، من تَيناطةم كة خةَلك ثارةي نةبوو، يان مةعاشَيكي هةبوو، ضؤن ئةتوانَي خـانوو  
خةَلكـة، ضـؤن ثـارة     ثةيدا بكات، خةزَينةي بةسةرا دائةبارَيت؟ ئاخر ئةوة بةر اسس بريندار كردني شـعوري 

 .ثةيدا بكات، بيَيت بيدزَيت بؤ ئةوةي شوَيين نيشتةجَيبوون ثةيدا بكات، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيستا ئةوانةي كةوا داوايان كردبوو ئةو ماددةية ئيؤغا بكرَيت، ئةطةر ثةشـيمان نابنـةوة دة ةمـة دةنطـةوة     
ك رؤميـؤ داوا ئةكـةن ئـةو ماددةيـة ئيؤغـا بكرَيـت كَيـي لةطةَلدايـة بـا          ئيقرتاحتان كاك ئارام و كاك زانا و كـا 

دةسس بَؤند بكات؟  هةر سَي دةنطةكة بوو، كةواتة ئيؤغا ناكرَيـت، ئَيسـتا ماددةكـة كـة هـاتووة ثـَيي ئـةوةي        
دام بيخوَيننةوة جارَيكي تر تةئكيد ئةكةمةوة ئةوة بؤ عةدالةتة، لة زةرةري كرَييي نية، وةكو هةندَيك ئةن

وا تَيطةشــتووة، ئــةو كرَييــيةي بــة عةقــدة بةردةوامــة تــا ثــاش ضــوار ســاَلةكةش ئَيســتاش هــةر بةردةوامــة، 
ئةوانةي كةوا عةقديان نية، كة ثةجنا ساَلة لة خانوويةكداية، كرَيكـةي مومكينـة كـة دة دينـار بَيـت، ئـةبَي       

ت، ثةجنا ساَلة هةر واية، دوايي ثاش فورسةت هةبَيت بؤ خاوةن موَلكةكة كة ئةو موَلكة هةروا تةماشا ئةكا
ضوار ساَلةكةي تريي ماددةي سَييةم ضارةسةري كردووة نيسبةتَيكي كةمي بؤ دانـاوة، ماددةكـة خبوَيننـةوة    

 .بؤ ئةوةي بيخةينة دةنطةوة، كاك سعدالدين، ئةطةر نوقتةي نيزامي نةبَيت ثَيت ئةبر م
 :مولود عبداهلل الدينسعدمال بةر َيز 
 .رؤكي ئةجنومةنسةبةر َيز 

و لَيذنةى هاوبـةش و كـاك رؤميـو، كـة ئـةوةى بدرَيتـة        ةمضاب.موقتةرةحي كةمكردنةوةش هةبوو، من و د
 .تةصويت بؤ كةمكردنةوةى، موقتةرةحي كةمكردنةوةى مودةى ئةو ضوار ساَلةش هةبوو
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 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
كةمبكرَيتةوة، سَي كةسـيي  : َي و لة اليةك دةَلَينيالبي:ئاخر ئةوة بة حةقيقةت تةناقوزة، لة اليةك دةَلَيني

داواي كردووة كة كةم بكرَيتةوة، جا لةسةر مةبدةئي كةم كردنةوةكة كاكـة ضـوار سـاَلةكة بكرَيتـة دوو يـان      
سَي، هـةر مـةوزوعي كـةم كردنةوةكـة دةخةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل ئةوةيـة كـةم بكرَيتـةوة دةسـس بَؤنـد              

لةطـةَل ئةوةيـة كـةم نةكرَيتـةوة؟ زؤرينـة دةَلـَي كـةم نةكرَيتـةوة، موقتةرةحةكـةتان          بكاتةوة؟ فةرموو، كـَي  
سةري نةطرت، قانونيةكان ئيعتريازيان نـةطرت، مانـاي وايـة تةريقـةى تةصـويتةكة تـةواو بـوو، بيخوَينـةوة         

 .تكاية، فةرموو
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

ي هـةموار  1969ي سـاَلي  (46)اني خانووبـةرةي ذمـارة   دبـة كريَـ   يحوكمةكاني ياساكار بة : ماددةى دووةم
كراو كة لة هةرَيمدا بةركارة، سةبارةت بةو خانووبةرانـةى كـة بـؤ نيشـتةجَيبوون بـةكرَي دراون، بـةردةوام       

ونـة  دةبَيت بؤ ماوةى ضوار ساَل لة رؤذى بةيكاربووني ئـةم ياسـاية، دواي بةسـةر ضـوونى ئـةم ماوةيـة دةكة      
 .ي هةموار كراو1951ي ساَلي (80)ذَير كاري حوكمةكاني ياساي شارستاني ذمارة 

 :كريم حبري عبداهللبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
، ابعدل   النافي  يف اعقلييم بالنسياة    1969، لسنة (46)استار العال ب انوب اتاة الع اة ةقم : اباد  الثانية

راض الس نى بد  اةبع انوات ا تااةآ مر واةاخ نفاذ ه ا ال انوب،  ختضع بعد مض  اىل الع اةات ابؤجر  عغ
 .ابعدل 1951لسنة ( 80)ابد  اب كوة  عح ا  ال انوب ابدن  ةقم 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

بـة   خةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَليس دةسـس بَؤنـد بكـات تكايـة؟ فـةرموون كـَي لةطةَلـدا نيـة؟            ةئةو ماددةية د
 .زؤرينةى دةن  قبول كرا، فةرموون بؤ ماددةى دواتر

 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 : ماددةى سَييةم

ئــةو طرَيبةســتانةى بةكرَيــداني خانووبــةرة بــؤ مةبةســس نيشــتةجَيبوون دواي بــةركاربووني ئــةم   : يةكــةم
ي هـةموار  1951ي سـاَلي  (80)ي ياساي شارستاني ذمـارة ياساية مؤر دةكرَين، دةكةونة ذَير كاري حوكمةكان

 .كراو
طرَيبةستةكاني ئةم ياساية بؤ غةيري مةبةسس نيشـتةجَيبوون بـةكرَي دراون، بـةر لةبـةركاربوونى     : دووةم

ئةم ياساية مؤر كراون بؤ ماوةى يةك ساَل لة رؤذي كؤتايي هاتين ماوةى طرَيبةستةكةوة درَيذ دةكرَيتةوة و 
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سـاَلي  ( 80)ايي ئةم ماوةية كرَييةكة دةكةوَيتة ذَيـر كـاري حوكمـةكاني ياسـاي شارسـتاني ذمـارة      لة ثاش كؤت
 .ي هةموار كراو1951

 :مصطفىعبد الكريم ابو بكر بةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 : اباد  الثالثة
ح ا  ال انوب ابدن  ةقيم  ختضع   ود اتاة الع اة اليت وؤجر لغري اغراض الس ر بعد نفاذ ه ا ال انوب ع -1
 .ابعدل 1951لسنة ( 80)
متتد   ود اتاة الع اة ابؤجر  لغري اغراض الس ر ابرب  قال نفاذ ه ا ال انوب بيد  اينة  احيد  ا تاياةآ      -8

 .مر واةاخ انتهاء الع د   ختضع عح ا  ال انوب ابدن  بعد انتهاء ابد  اب كوة 

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

موالحةزةى هةيـة لةسـةر ئـةو قانونـة؟ ئةطـةر كـةا موالحـةزةى نيـة، شـةرحةكةى ئةوةيـة، ئةطـةر            كةا 
 .جةنابي وةزير يان كاك عةوني شةرحي بكةن، هةر ضةندة من ثَيشرت خوَينديتمةوة

 :و ئابووري وةزيري دارايي/سةركيس ئاغا جانبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

نة تيجاريةكان هةية، بةراسـس بـة هـةمان شـَيوةي مـاددةى دووةمـة، بـةآلم        ئةوة ثةيوةندي بة دوكان و شوَي
لَيرة مودةتةكة بؤ يةك ساَل دانراوة بؤ دوكانةكان و شوَينة تيجاريةكان، لة دواي يةك ساَل ئةوةش دةضـَيتة  

 .ي مةدةني، وةها تةعامولي لةطةَل دةكرَي(80)سةر قانوني رةقةم 
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ةوني فةرمووكاك ع
 :زازسعيد ب وني كمالعبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
زياتر تةوزحيي بكةم، جةنابي وةزير تةوزحيي كرد، بةآلم دوو فةقةرةمان داناوة، ئةو عةقدانـةى كـة ئَيسـتا    
بـــةكرَي دةدرَي، ئـــةو موَلكانـــةو دوكانانـــة ئَيســـتا ثـــاش دةرضـــووني ئـــةو قانونـــة بـــةكرَي دةدرَي ئةوانـــة   

تؤماتيكيةن خازيعي قانوني مةدةني دةبن، بةآلم ئةوانى ثَيي ئَيستا بةكرَي دراون ثـاش سـاَلَيك خـازيعي    تؤ
 .قانون دةبن، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .هالة فةرموو.د
 :هالة سهيل وادي.دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
ياكـان و رَيكخـراوى حكـومى و نـا حكـومى، ئةوانـة       من ثرسيارم هةية لـة جـةنابي وةزيـر، هـةبووني كؤمثان    

دةوريــان نيــة لــة بةرزبوونــةوةى نرخــي عــةقار و كرَيــي خــانوو؟ مــةفروزة بــة رةئــي مــن ئةوانــة جيــاواز     
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بكرَينةوة، لةناو مةناتيقي سةكةني نةبَي، لةبـةر ئـةوةى لـة هـةر طـةر ةكَيك مةمجوعـةك خـانوو هةيـة كـة          
َييةكاني يةكجار زؤرة، بةرةئي من ئةوانة جَيطاي تايبـةتيان هـةبَي، لـة    نووسراوة تةنها بؤ كؤمثانياكان و كر

دةرةوةى مةناتيقي سةكةني ، لةبةر ئةوةى مونافةسةي هاووآلتي دةكةن، وايان كردووة ئةو كرَيية زياد بَي، 
ئةوانــةى شــوقق و عيماراتيــان هــةبَي، بــؤ  وونــة ئَيســتا شــوقق يــةكجار زؤريــان هةيــة كــة نةدرايتــة كــةا 

ندةي بدرَيتة كؤمثانيا و رَيكخراوةكان، موشكيؤةى سةكةن حةل دةبَي و كرَي بؤ خؤي دادةبـةزَي، ئةطـةر   هة
 .جةنابي وةزير وةآلمم بداتةوة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك رةشاد فةرموو
 :رشاد امحد ابراهيمبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
م ماوةكة زؤر كةمة هةر وةكو جةنابي ئيشـارةتي ثَيـدا، موشـكيؤةى سـةكةني     دةقةكة لة جَيي خؤيةتي، بةآل

وتي بؤ عيالج ئةجري و مةئةجري ضاك دةبَيتةوة ئةو ماوةية، وا دةكـةين ئـةو ماوةيـة بـر ةك درَيـذ بَيتـةوة،       
كرَييةكــة بكرَيتــة دوو ســاَل و بــؤ ئــةوةى خــاوةن موَلكــةكان و كرَييــيةكان عيالقــةى خؤيــان ضــاك بكــةن و  

 .شةكة كؤتايي بة مةوزوعةكة بكرَي و ، زؤر سوثااكِي
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك مةال ئةنوةر فةرموو
 :انور حممد غيتور مال بةر َيز

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
وةلآل من لة ثَيي ضاوم وازيح نية، دةبَي ماددةكة باسي ئيجارة، لة ئيجاري دوكان و ئةوانـة، ئَيمـة ئـةزانني    

َير مةسةلةن كابرايةك كرَييي بَي و ئَيستاشي لةطةَلدا بَي خاوةن موَلكةكة سةرقيتآلنة وةردةطرَي لة لة هةول
دوكانةكةى يان ثارةيةكي زؤر وةردةطرَي، ئةطةر بَيت و باسةكة لةوة بَيـت لـةو مـودة زةمةنيـة زيـاد و كـةم       

َييـيةكة دةربكـات و ئـةتوانَي    بكرَيت، ساحَيب موَلك ئـةتوانَي شةخصـةكة ئيشـكالَيكي بـؤ دروسـت بكـات، كر      
ئةييترؤشَيتةوة، يان هةندَي جار بووة دةري ئةكا بة بَي ئةوةى موقابؤَيكي بداتَي، جـا وايـة دوكـانَيكي ضـوار     
دةفتةر يان سـَي دةفتـةر حةسـةب مـةوقيا و شـوَينةكة وةكـو سـةرقيتآلنة بـاا دةكـرَي، نـازا  ضـؤن حـةل             

 دةكرَي؟ و ض دةبَي؟
 :نسةرؤكي ئةجنومةبةر َيز 

 .فةرموو ةمضابكاك 
 :ةمضاب  اد الرمحر حماد ةضا. دبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
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نةصة عةرةبيةكةى باش هاتووة، بةآلم ئةوةى لة بةشي يةكةمي كورديةكةيـدا هـاتووة بـةراي مـن غةَلةتـة،      
ــؤ       ــةوة ب ــةهاتووة، ئ ــتةجَيبوون ن ــس نيش ــؤ مةبةس ــةرة ب ــداني خانووب ــتانةى بةكرَي ــةو طرَيبةس ــس ئ مةبةس

 نيشتةجَيبوون نية،
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .سوثاا، كورديةكةى تةواو بكةن، كاك حممد صاحل فةرموو
 
 
 :حممد صاحل اتاعيلبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
هاوشان لةطةَل باوةربوو ان بةوةى كة ضاالكي بازرطاني هةنطاوى ضاكي نـاوة بـةرةو ثـَيي، رةغمـي ئـةوةى      

لة لَيدوانَيكدا قسة و موالحةزةم لةسـةر ضـاالكية بازرطانيـةكان هـةبوو، ديسـان مـانيا نيـة بـةآلم بـؤ           ثَيشرت
 .ماوةكة درَيذ بكرَيتةوة بؤ دوو ساَل و زياتر مةبدةئي عةدالةتي ثَيوة ديارة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك دلَير فةرموو
 :دلَير حممد شريفبةر َيز 

 .كي ئةجنومةنسةرؤبةر َيز 
منيي بةراسس تةئكيد لة رةئيةكةى مام رةشاد و كاك حممد صاحل دةكةم، ئـةو مودةيـة لـة سـاَلَيك بكرَيتـة      
دوو ساَل، لةبةر ئةوةى ماوةكة كةمة و ئيشكاالتي طةورة دروست دةكات بؤ كرَييـي و سـاحيب دوكانـةكان و    

مـن ثـَيم وايـة ئـةتوانن رَيـك بكـةون لـة بـةيين         ساحيب موَلكةكان، با مودةيةكى تةفاوز هةبَي لـة بـةينيان،   
 6يـان   5خؤيان و شتَيك دروست بكةن، ضونكة هةية عةقديان دروسـت كرديـة دوو سـاَلة و سـةر قيتآلنـةى      

دةفتةريان داوة، ئَيستا بة ثَيي ئةو قانونة يةكسةر تةحويل دةبَي بؤ قـانوني مـةدةني و مـاوةى سـاَلَيكي تـر      
 .يتاوةزات باشرتة درَيذ بكرَيتةوة، سوثاادةري دةكات، بؤية با جارَي م

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .ئةطةر قسةيةكتان نية، جةنابي وةزير فةرموو
 :و ئابووري وةزيري دارايي/سةركيس ئاغا جانبةر َيز 

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
يري ئـةم ياساشـة   ثرسيارَيك كرا بة نيسبةت مةكاتب و شةريكات كة خانووةكان بـةكرَي دةطـرن، ئةطـةر سـة    

كةم بَيـت، يـةعنى كرَييةكـةى    ضةندة كرَيمان داناوة بؤ ئةو حالةتانة، هةر % 4بكةن لة ماددةى  ضوارةمدا، 
بةرز كراوةتةوة، بؤ ئةوةى تةئسريى ىَل نةكات، بـة نيسـبةت ماوةكـة، ئَيمـة كـة موناقةشـةمشان دةكـرد، دوو        
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ة تـةئجيل كـرد كـة بـزانني ضـؤن بريـار دةدةن، ر ةنطـة        رامان هةبوو، دوو ساَل بةيةك ساَل، ئةوةمان بؤ ئَيـر 
 .منيي لةطةَل دوو ساَلةكة مب، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجومةنبةر َيز 
ئةوانةى داواى قسةيان كرد بوو تةواو، تةنها نوقتةى خيال  ئةوةية كة يةك ساَلةكةية، سَى ئةندامى 

نابى وةزيريي هةر ثَيى واية ئةو مودةية ثةرلةمان داوايان كرد كة ساَلةكة كةمة، فرسةت بدرَيت، جة
ببَيتة دوو ساَل، ئةو موقتةرةحةى كة داواى كردووة، عةقدى ئيجار لة نَيوان كرَييى و بةينى خاوةن موَلك، 

ئةندامى ثةرلةمان لةطةَل ثشتطريى  8ئةطةر بؤ تيجارى بَيت، موقتةرةحى ليذنةكة ساَلَيكة، موقتةرةحى 
َل ئةوةية ببَيتة دوو ساَل دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، بة زؤرينةى دةن  وةزير دوو ساَلة، كَى لةطة

 .بوو بة دوو ساَل، ماددةكة خبوَينةوة كاك كريم بؤ ئةوةى هةمووى خبةينة دةنطدان
 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 : ماددةى سَييةم       
بةكرَيدانى خانووبةرة بؤمةبةستى نيشتةجَييوون، دواى بةركاربوونى ئةم ياساية، ئةو طرَيبةستانةى /يةكةم       

 .ى هةمواركراو1951ى ساَلى (80)مؤردةكرَين دةكةونة ذَيركارى حوكمةكانى ياساي شارستانى ذمارة 
طرَيبةستةكانى ئةو خانووبةرةى كة بؤ غةيرى مةبةستى نيشتةجَى بةكرَي دراون و بةر لة  /دووةم      

بةركاربوونى ئةم ياساية مؤركراون، بؤ ماوةى دوو ساَل  لة رؤذى كؤتايى هاتنى ماوةى طرَيبةستةكةوة درَيذ 
دةكرَيتةوة و، ثاش كؤتايى ئةو ماوةيةش ، كرَييةكةى دةكةوَيتة ذَير كارى حوكمةكانى ياساى شارستانى 

 .ى هةمواركراو 1951ى ساَلى (80)ذمارة 
 :سةرؤكى ئةجومةنبةر َيز 

 .مؤستا كاكة فةرمووما
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :3املادة 
ختضع   ود اتاة الع اة اليت وؤجر لغري أغراض الس ر بعد نفاذ ه ا ال انوب ألح ا  ال انوب ابدن  : ا ًع
 .ابعدل   1951لسنة  80ةقم 

أغراض الس ر ابرب  قال نفاذ ه ا ال انوب بد  انتني ا تااةَا مر متتد   ود اتاة الع اة ابؤجر لغري  :ثانيًا
 .وأةاخ أنتهاء مد  الع د  ختضع يف اتاةه ألح ا  ال انوب ابدن  بعد انتهاء ابد  اب كوة 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
تر تكاية، كاك كريم ئةو ماددةيةش بةو طؤر انكاريةى كة كرا ، بة زؤرينةى دةن  قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دوا

 .فةرموو
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 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 :8ماددةى 
ى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ، لةهةرَيمى ( ضوارةم) لة ماددةى ( ج)و ( ب)و( ا)  1حوكمةكانى بر طةى 

 :كوردستان ـ عرياقدا لةكار دةخرَين و، ئةمانةى خوارةوة جَييان دةطرنةوة

نابَى ساآلنةى ئةو خانووبةرانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، لةو طرَيبةستانةى كةدواى  /كةمية
 :بةركاربوونى ئةم ياساية مؤردةكرَين، لةم رَيذانةى خوارةوة زَيرتبن

ضوار لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خانووبةرة يان ئةو شوققانةى بؤ نيشتةنى ئامادةكراون و بؤ ئةم %( 8/ )1
 .ةبةستةش بةكرَي دةدرَينم
شةش لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خانوبةرة يان ئةو شوققانةى كة ذوور،ذوور، بؤنيشتةنى بةكرَى %( 6/ )2

 .دةدرَين
هةشت لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خانووبةرة يان ئةو شوققانةى كة بؤ مةبةستى غةيرى %( 4/ )2

 .نيشتةنى بةكرَي دةدرَين
انووبةرانةى كةحوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، لةو طرَيبةستانةي ثَيي كرَيى ساآلنةى ئةو خ /دووةم

 .ى سةرةوة هةموار دةكرَيت(يةكةم)بةركاربوونى ئةم ياساية مؤركراون، بةثَيى ر َيذةكانى بر طةى 
مةبةست لةبةهاى طشتى خانووبةرة لةم ياسايةدا كؤى بةهاى زةويةكةو بينايةكةية لةوكاتةدا كة  /سَييةم

 .دةسةآلتى دارايى بؤ جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دة ةمؤَينَى
 :سةرؤكى ئةجومةنبةر َيز 

 .مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

اة الع اة يف أقليم مر قانوب ات( الرابعة ) مر اباد  (  ج)  ( ب) ( ا) 1اوقف العال بإح ا  الف ر   :8املادة 
 ي :كوةداتاب ي العراق  حيل حملها ماالى

عوزاد األجر  السنواة للع اةات ابشاولة بأح ا  ه ا ال انوب يف الع ود اليت ورب  بعد    العال به  لى  :أ ًع
 :النسب التالية 

 .بؤجر  هل ا الغرضأةبع مر ابائة مر ال ياة ال لية يف الع اةات ا  الش   ابعد  للس نى ا%[ 8]ي 1
 .ات مر ابائة مر ال ياة ال لية يف الع اةات أ  الش   ابؤجر   لى ر ل غرف للس نى%[ 6] ي 8
 .مر ال ياة ال لية يف الع اةات أ  الش   ابؤجر  لغري اغراض الس نى% 4 -3

ربمة قال العال بيه اىل النسيب   وعدل اعجر  السنواة للع اةات ابشاولة بأح ا  ه ا ال انوب يف الع ود اب :ثانيًا
 .ا اله( أ ًع)الواةد   يف الف ر  
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ا صد بال ياة ال لية للع ياة ألغيراض هي ا ال يانوب، جمايو  قياية اعةض  الانياء  قيت الت يدار الي ي            :ثالثًا
 .جتراه السلطة ابالية ونفي ًا ألح ا  ه ا ال انوب

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
رنطة، زؤريي بة ديقةت ديراسةت كراوة، ئةطةر موداخةلةتان هةبَيت ئومَيد ئةو ماددةية ماددةيةكى ط

 .دةكةم بة ديراسةتةوة موداخةلةى بكةن، ثَيي ئةوةى ئَيوة قسة بكةن كاك عونى شةرحةكى هةية فةرموو
 
 
 :زازسعيد ب كمال عونىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

(  ج)  ( ب) ( ا) 1اوقف العال بإح ا  الف ر   )ةية، كة دةَلَيت غةَلةتَيكى مةتبةعى لة بيدايةتى ماددةكة ه
دةطرَيتةوة بة تةواوى، ضونكة موالحةزةى قانونى عرياقـى بكـةين، سـآ     8ئةوة ماددةى ( الرابعة) مر اباد  

ــرة   ( ج)و ( ب)و ( ا)فةقةرةيــة، لَيــرة كــة ئيشــارةمتان داوة بــة    ديــارة ئيقتيبــاا كــراوة لــة كؤمثيوتــةر، لَي
ــت ســي ميير قييانوب اتيياة الع يياة يف أقليييم   ( الرابعيية ) اوقييف العاييل بإح ييا  ابيياد            )غةكةى واى ىَل دَي

، مةبةستيي لةو ماددةية ئةوةية لة ثرؤذةى حكومةت دا ............(: كوةداتاب ي العراق   حيل حملها ماالى 
بَيت بة نيسبةت ئةو شوَينانةى % 8تةوة، هاتبوو كة ئيتييتاقمان كرد لةطةَل جةنابى وةزير نسبةكان كةم بَي

بـؤ مةحـةالتى   % 4بؤ ئةو شـوَينانةية كـة زؤر بـة كـرَي دروان،     % 6كة بة كرَي دةدرَين بؤ نيشتةجَى بوون، 
تيجارى، واتة نسبةكان هةمووى كةم بووةتةوة، جطة لة هى تيجارى هةر وةكو خؤى ماوةتةوة، بـة نيسـبةت   

ئةو قانونة نسبةكان تةعديل دةكرَيت وةكو لة خـاَلى دووةم دا روو ـان   ئةو عةقدانةى كة ثَيي دةرضوونى 
وعدل اعجر  السنواة للع اةات ابشاولة بأح ا  ه ا ال انوب يف الع ود ابربمة قال العال به اىل )كردووةتةوة، 

موَلكانةى كة ئَيستا  واتة عةدالةتةك لة مةوزوع دا ثةيدا دةبَيت، ئةو، (ا اله( أ ًع)النسب الواةد   يف الف ر  
بةكرَى دةدرَين ثاش دةرضوونى قانونةكة كرَييان زياد نابَيت، كـةم دةبَيتـةوة، بـةآلم كرَيـى كـؤن هةيـة، كـة        
قةديم بة كرَيى داوة ئَيستا بة طوَيرةى ئةو قانونة ئةو موعادةلةى لةسةر تةتبيق دةكرَيت، يةعنى كرَيكـان  

 .سوثاازياد دةبَيت بة نيسبةت حاالتى كةم، زؤر 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .طوَلناز خان فةرموو
 :طوَلناز عزيز قادربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ثشتطريى لة راى ليذنةى هاوبةش دةكةم، بةآلم لَيرة ثَيشنيارى خاَلَيكى تر دةكةم، ئَيستا لة واقعى 
َلك، خاوةن موَلك خانوويةكى زؤرى هةية بة كوردستان دا نةبوونى متمانةية لة نَيوان كرَييى و خاوةن مو

ضؤَلى و زةويةكى زؤريي هةية شوَينى نيشتةجَى بوونة، خاوةن موَلك دايناوة و نايكات بة خانوو، 
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دةمةوَيت ثَيشنيار بكةين كة زةمانةتَيك هةية بؤ ثارَيزطارى خاوةن موَلك، ضؤن ئَيستا زةمانةتَيك هةية  
مان  دا خاوةن موَلك  8مان  دا، يان  6ت، بؤ  وونة سيانة لة ماوةى بؤ كرَييى كة رَيذةيةك دابندرَي

بتوانَيت سيانةيةكى بينايةكةى بكات، كة بةرةو وَيران ضوون نةضَيت، بة داخةوة زؤر حاَلةت هةبووة كة 
كرَييى زةرةرَيكى طةورة دةطةيةنَيت بة خاوةن موَلك، خاوةن موَلكيي لةو سةرةوة دةضَيت تؤَلةكةى خؤى 

 .بةزياد كردنى كرَييةكة لةسةر كرَييى دادةنَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ديؤمان فةرموو
 :حممد امحد صاحل بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

كة، هةتا وة جياوازى هةية لةطةَل موتةحةريلةبةر ئةوةى عةقارات رةئس مالَيكى سابتة، لةبةر ئة
ئةوة لَيرة ( قياة اعةض  الاناء  قت الت دار) جياوازيةى هةبَيت، مةبةستم  نةسةبيي دةبَيت ئةو

نيسبةكةى دةبَيت كةمرت بَيت، بة قةناعةتى من كة وةختى تةشيد دةكات، سعرى زةوى ر ةنطة كامل بَيت و 
بيخةيتة ئيجار لة سعرى زةويةكة زياد دةبَيت،سعرى كوليتةى مةواد زياد دةبَيت، ئةو ثارة ئةساسةن 
خستية رةئس مالةكى سابت، بؤ بينايةى شوقة يان وةحدةيةكى سةكةنى لة ئةسناى ئيجار خؤى 

ئةوة من لة طةَل ئةوةم نسبةكان  قيمةتةكةى زياتر دةبَيت، ئةوة ئيزافة دةبَيت لةسةر موئةجرةكة، لةبةر
بكات، ضوارةكة كةمرت بَيت، بة تايبةتى تا ئةو فةترةيةى كة حكومةت دةتوانَيت مةشاريعى خؤى ئينجاز 

ببَيتة سَى و شةشةكة ببَيتة ثَينج، ضونكة ئةو نيسبانة هةمووى زيادن رابتَيكى تةردى لةطةَل يةكيان 
هةية، كة سعرى دوكان زياد دةبَيت، عةمةليةن بازار  بةرزدةبَيتةوة، عةمةليةن مستةواى مةعيشى كةم 

نةبَيت فةرمانبةرة، نسبةى ثارةكةى دةبَيت، ضونكى زؤرينةى خةَلكى كوردستان فةقرين، ئةطةر هيض 
لةطةَل ئةوةى دةيكاتة مةسرو  تةقريبةن خةلةلةك دروست دةكات، لةبةر ئةوة من لةطةَل كةمكردنةوةى 

 .نسبةكا ، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عادل فةرموو
 :عادل حممد امنيبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

و، بةآلم كاك عونى جوابى دايةوة ثَيي ئةوةى من بيَؤَيم، سةبارةت بة رَيذةكانيي من موالحةزةيةكم هةبو
ساَل بة كرَى بدرَيت، يةعنى  85ـ  80من ثَيم واية رَيذةكان زؤرن، ئةطةر تةقديرى بكةين خانوويةك بؤ 

ة ساَل دا ثارةى خانووةكة بة كرَييةك 80ئةو رَيذةيةى كة لَيرة هةية تةقديرى بكةى لة ماوةى 
بَيت طوجناو ترة، خؤى لوبى قانونةكان % 3ةكة ئةطةر % 8وةردةطرَيت، جا بؤية من ثَيشنيار دةكةم رَيذةى 

وناوةرؤكى قانونةكة ئَيرةية، لَيرةية خةَلك موشكيؤةى هةية و ناعةدالةتيةكةش لَيرةية كة خاوةنى موَلك 
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ؤة بوو بؤ خاوةن خانووةكة، بؤية من كة ئةوة بوو كرَيييةكة موشكي 3كرَي زؤر وةردةطرَيت، لة ماددةى 
، تةقريبةن طوجناو دةبَيت 5بكرَيتة  8، هةروةها هى بر طةى 1لة بر طةى  3ثَيم باشة ئةو رَيذةية بكرَيتة 

 .ساَلَيك  دةكاتة ثارةى خانووةكة، زؤر سوثاا 80و بؤ ماوةى 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عبدالرمحن فةرموو
 
 
 :ةضاامحد  عبدالرمحنبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

، بةآلم كارى ثَي %6و % 5ديارة كة ثَيشرت لة قانونى ئيجارى عةقار ئةو ياساية هةبووة، بةآلم بة رَيذةى 
نةكراوة لة كوردستان، حكومةت بةدواداضوونى نةبووة، هاووآلتيانيي ئةو تواناو ئاستةيان نةبووة بؤ 

ستاش ئَيمة يةك دةنطني كة ئةزمةيةكى سةكة ان هةية، بؤ ئاسان ئةوةى بةرطرى لة خؤيان بكةن، ئَي
كردنى ئةو مةسةلةية ضاكسازى لة سةكةن دا ياسامشان دةركردووة، ياساى دابني كردنى نيشتةجىََ بوون، 

 6ثَيمان واية بةو ئاسانية جَى بةجَى ناكرَيت، يةعنى بة ضاو ر ؤشنى با قسة بكةين، لةسةر سوليتةى عةقار 
تَي ثةر يوة، جا بة ثرسيارَيك روو دةكةمة جةنابى وةزير، بؤ ئاليةتى تةنيتيز بؤ ئةم  8004لة مان  

ئاسانكارية بؤ كرَييى كة ناتوانَيت و فريا ناكةوَيت شوقةى بة دةست ناكةوَيت، يةعنى بؤ تةنيتيز كردنى 
كةن؟ لة خيالىل ئةو ئةو ياساية و بؤ ئاسانكردنى كرَيييةتى كة ض بةرنامةيةكيان هةية بؤ ئةزمةى سة

ضوار ساَلة كةم بكةنةوة ثَيي ئةوةى بطةر َيينةوة سةر قانونى مةدةنى، ثاشان بنةمايةكى طشتى ية دةبَيت 
قانون تةفسريى هاووآلتيان، ئومَيد دةكةم حكومةت هةنطاوى جدى بنَيت و ض ئاليةتَيكى نزيك خايةنيشيان 

 .هةية بؤ ضارةسةر كردنى ئةو ئةزمةية، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .سؤزان خان فةرموو
 :سؤزان شهاب نورىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

هةزار دؤالر تةقدير بكرَيت، لة  100ئةطةر هةَلةم نةكردبَيت لة حيساباتةكانى خؤم دا، ئةطةر عةقارَيك 
هةر مانطَيك، ئةطةر بة ئةرك  دؤالر دةكات بؤ 333ى بكة،  18وةرةقة ساآلنة، تةقسيمى  80ى دةكاتة % 8

نةبَيت ثَيم بَؤَين دةخؤى فةردى كورد لة كوردستان دا ضةندة؟ تاوةكو ئةو رَيذةية بدات و ئةو موعةدةلة 
دؤالر بة ثَيى ئةمة بَيت كةا ناتوانَيت  350بدات، كَى دةتوانَى ئةو موعةدةلة بدات؟، يةعنى ئةطةر بَؤَيى 

 .لةوة نازا  ئةوة بؤ جةنابتان بة جَى دةهَيَؤم، زؤر سوثااخانوو بطرَيت بة كرَى، يةعنى من 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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سؤزان خان ئةوة خؤ بؤ هةموو وآلتان نية، ئةوة ذمارةيةكة، دووةمني لة ئةوةندة كةمرت نةبَيت، من يةك 
ة، دةضَيت شت دةَلَيم بؤ ئةوةى موناقةشةكة هني نةبَيت، ئةطةر ئيجازةم بدةن، يةكَيك ثارةى هةي

خانوويةك دروست دةكات و خؤشى خانوويةكى هةية، دةيةوَيت مةوردَيكى هةبَيت لةو خانووة، ثارةيةك 
بة مانايةكى تر بة % 8ئةطةر بيَيت بة تيجارةتَيكى عةشوائيى بيكات، ر ةنطة قازاجنى لَيوة بكات، بةآلم ئةو 

هةزارةى سةرفى  100ى بؤ بكةن، ئةو ساَل ئةوجا ثارةكةى بؤ دةطةر َيتةوة، ئةو جانبةش حيساب 85
 100ساَل دةبَيت ر اوةستَيت و كرَييةكان ساَل بة ساَل وةربطرَيت تا دةبَيتة  85، % 8كردووة، بةو 

هةزارةكة، لةبةر ئةوة ئةوةش حيساب بكةن،  هاتووةو ماندوو بووة، بةَلَى قازانج دةكات ناتوانى ئةوة 
ةيَؤَيى، بةو ثَيوةرة ناتوانى قانون دابنَيى، ذمارةيك خةَلك هةية كةم نةَلَيى، بةآلم بةو ثَيوةرةى جةنابت د

دةرامةتة كة ئَيمة قانونَيكمان دانا بؤ نيشتةجَى بوون،  بؤ ئةوان بوو، ثَيرَى حكومةت بة ئَيمةى طوت 
مؤيؤنى تةرخان كردووة بؤ دروست كردنى خانوو بؤ خةَلكى هةذار، هةر بؤ ئةوان بوو، خؤ ناكرَيت  100

َؤَيى ئةى دةوَلةمةندةكان، هةر قانونَيك بؤ عةدالةتة وةكو عةرزم كردن، ثَيوةرَيكة دةبَيت لةسةرى بر ؤين، ب
بؤ ئةوةى ر َيطايةكمان هةبَيت بؤ تةعامل كردن بة شَيوةيةكى طشتى نةك بة شَيوةيةكى تايبةتى، ئةطةرنا 

مان دةكةين، ئةطةر ببينني كةسَيك تؤ بة ثةرؤشى، ئَيمةش وةكو جةنابت بة ثةرؤشةوةين، طؤةيى لة خؤ
كةم دةرامةت بَيت و نةتوانَى جَيطاى نيشتةجَى بوونى هةبَيت، بةآلم دةبَيت بة بةرنامةيةكى فراوان 

 .موعالةجةى ئةوة بكةين، كاك سعدالدين فةرموو
 :مولود سعدالدين عبدالؤة مال بةر َيز

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

، ئةطةر ئةو حيسابةى بكةى ئَيستا %5ة، لة قانونى عرياقية كؤنةكة زؤر باش% 8من ثَيم واية ئةو 
دةفتةر قيمةى عةقارى كوىل بؤ دابنَيى بؤ بينايةكةو زةويةكةى،  18دةفتةر دؤالر، بة  10خانوويةك بة 

 600دؤالر بؤ  600دؤالر ناتداتَى بة ئيجار تَييدا دابنيشى، ئةو مستةواية دَينية خوارَى لة  600ئَيستا بة 
دؤالر، ماناى واية تؤ ئيشَيكى زؤر باشت كردووة، يةعنى ئةو قانونة موعالةجةيةكى باشى  333دؤالر بؤ 

تَيدا كراوة، شةرت نية هةموو ساحَيب دةخؤَيكى مةحدود بيَى لة دواى خانوويةكى وا بطةر َيت كة سعرى 
 8تةواى دةخؤيان مةحدودة دةفتةر بَيت، ئةغؤةبى ئةو مةحةالنةى كة مس 18دةفتةر يان  10خانووةكةى 

دؤالرةى، خاَلَيكى ترم  333يشى بؤ بكةى زؤر كةمرتة لةو % 8دةفتةرة، ئةطةر حيسابى  5دةفتةر و 
ثرسيارَيكم لة جةنابى وةزير هةية، ئايا ئةو ليذنة تةمخينية ض ئاليةتةك بةكاردةهَينَى بؤ ئةو تةقديرةى؟ 

 .لةطةَل رَيزم
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .م واية قانون تةحديدى ئاليةتةكةى كردووة، كاك سامل فةرموومن ثَي
 :سامل حممد عؤىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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موخاليتةيةكى  (مر ال ياة ال لية للع اة ا  الش   ابؤجر  لالغراض الس نية% 4) لةو ماددةية  3خاَلى 
ئةحكامةكانى قانونى مةدةنى، ئةحكامى قانونى ، كة دةَلَيت دةكةوَيتة ذَير  3وازحى هةية لةطةَل ماددةى 

 .ساَل بَيت، زؤر سوثاا 15ساَل بَيت يان  10ساَل يان بة كةييتى خؤى،  4مةدةنى نابَيتة تةحديد بؤ 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك محة رشيد فةرموو
 
 
 :رشيد كريم رشيدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ى % 40، لةبةر ئةوةى نيسبةتى %3ةكة زؤرة، كةم بكرَيتةوة بؤ % 8كة رَيذةى منيي لةطةَل ئةو رةئيانةم 
كرَيييةكان فةرمانبةرن يان ثَيشمةرطةن يان ثؤليسن، يةعنى نيسبةتةكة كةمة، راتبةكة لة ضاو كرَييةكة 
هينَيكى زؤرى دةوَيت، خاَلَيكى تر حةز دةكةم جياوازيةك دروست بَيت هةر موتةحةرك بَيت باشرتة ، 
جياوازيةك دروست بَيت لة نَيوان ئةوةى لة ضةقى شارةو لة طةَل ئةو عةقارةى لة دةرةوةى شارة، ئةو 
نيسبةتة هةر وةكو يةك تةماشايان دةكات، ضونكة ئةوةى ضةقى شارةكة قيمةتى زؤرترةو تةكؤييتى زؤر تر 

اش نةبَيت، قيمةتى عةقار تَييووة، وةك ئةوةى لة ئةترافى شارةكةية، وةكو يةك تةماشا كردنيان ر ةنطة ب
بَيت ر ةنطة ئاسانرت مةعامةلةى  8و  8زةويةكة تةحيدى ئةوة بكات، ئةطةر موتةحةرك بَيت لة نَيوان 

 .لةطةَل بكرَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك شوقى فةرموو
 :شوقى حسني ابراهيمبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بكرَيتةوة، بؤ ئةوةى كة  نانةوَيت ئاستى بذَيوى خةَلك باش بكةين، كة  من لةطةَل ئةوةم كة رَيذةكان كةم
بة داخةوة لة الى ئَيمة و لة عرياقيي ئةو ئاراستةية طرياوةتة بةر كة راتب زياد بكةين، يةعنى هَيشتا 

ى ذيانى راتب زياد نةبووة بازار  طرانيةكى طةورةى بة خؤيةوة بينيوة، ئةطةر ئَيمة دةمانةوَيت ئاستى بذَيو
خةَلك باش بكةين ثَيويستة ئةو شتانة كةم بكةينةوة، باج و خةراج كةم بكةينةوة، نةك بَيني زيادى 

% 4، هةروةها %5بكرَيتة % 6، هةروةها %3بكرَيتة % 8بكةين، بؤية لةطةَل كةم كردنةوةمية، رَيذةكةش 
تةعؤيق بَيت، ئةو حيسابةى كة ، ضونكة هةروةك ئةو برادةرانةى كة بة بَى ئةوةى مةبةستم %6بكرَيتة 

دةفتةر دؤالر بكات، ئةو  10وةرةقةو هةندَيك دةكات، كة خانوويةك  3سؤزان خان كردى فعؤةن 
هةزار دينار، باشرتين  800برادةرانةى كة دييتاع لةوة دةكةن حيسابى ئةوةيان نةكردووة، فةرمانبةرَيك 

زياتر وةرناطرَيت، ئةى ضى خبوات؟ ئةوةى كة  هةزار دينار وةربطرَيت، لةوة 500فةرمانبةر لةوانةية 
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دوكاندارة كة كرَيى خانووةكة زياد دةكرَيت لةسةر حيسابى كَى؟ دةضى لَيى دةكر ى كيؤؤيةك خةيارم 
ة، دةَلى وةَلآل كرَيى سةيارة طرانة، لةبةر ئةوةى بةنزين طرانة،  8000يان بة  1500بدةية، ئةوة بؤ 

ئاوا ئيزافةى بكةين، ئةوة هةمووى لة طريفانى هاووآلتى دةرى دةهَينيةوة، ئةطةر ئَيمةش كرَيى دوكانةكان 
ئةطةر دةمانةوَيت ئاستى بذَيوى ذيانى خةَلك باش بكةين، ثَيويستة تةركيز بكةينة سةر ئةو شتانةو كةمى 

 .بكةينةوة و، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .اكطراوندى هةية، كاك دلَير فةرمووديارة بؤضوونةكانتان عيالقةى بة رؤشنبريى و ب
 :دلَير حممد شريفبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بة تةئكيد ثةيوةندى هةية بة باكطراوندى فكرميانةوة، بة تَير وانينمان بؤ ضارةسةرى كَيشةكان، هةَلبةتة 
% 8، بة قةناعةتى من منيي لةطةَل ئةو رةئيانةم كة برادةران باسيان كرد، ئةو نيسبةية بةر استى زؤرة

ةكة خؤم بؤ خؤم ئةطةر بة نيةت بَيت % 4، من %6بكرَيت بة % 4و % 8بكرَيت بة % 6و % 3بكرَيت بة 
لةطةَل نيم،  بؤ ئةوةى كة تةئسري نةكاتة سةر كرَيى خانووى سةكةنى باشرتة ئةويي كةم بكرَيتةوة، 

ةكَيكة لةو سةبةبانةى ئةطةر ئةو خانووانة هالة تةرحى كرد، ي. ضونكة مةكاتب  و منةزةماتى ئةوةى كة د
كرَييةكانيان بةرز بَيت، تةئسري لة ئةوانى تريي دةكات، بؤية بةر استى ئةو نيسبانة ئةطةر بَيتة خوارةوة 
باشرتة، لةم قؤناغةش دا خزمةت بة زؤرينةى خةَلك دةكات، من نامةوَيت بيمة سةر تةفاسيؤى ئةوةى كة 

َيمة ئةطةر ئيقتيساديةن سةيرى ئةو مةوزوعة بكةين، رحبى سةريا و رحبى دةخؤى فةرد ضةندة، بةآلم ئ
بةتيئمان هةية، مةفهومى تيجارة لة عةمةليةى ئيقتسادى ئةطةر سةيرى بكةين بةو مةفهومة، حةق نية وا 
بريبكةينةوة ئَيمة بزانني هةموو مةشروعَيكى سةريا، دةكرَيت هةموو كةسَيك و هةموو تاجريَيك لة 

ماوةيةكى كةم دةست كةوتَيكى باشى هةبَيت، بةآلم كاتَيك سةرمايةدارَيك بر يار دةدات لة ماوةيةكى خيالىل 
دوورو درَيذ دا رحبَيكى مسؤطةرى بةتيئى هةبَيت بؤ مودةيةكى زةمةنى ديارى كراو، بؤ  وونة خانوويةكى 

ئةوة دةسكةوتَيكى سابتةو ساَل دةسكةوتةكةى بَيتةوة دةستى، ثَيم واية  85دةفتةرى كة بة حدودى  10
 .زةرةريشى نةكردووة و بة مرورى زةمةنيي دةسكةوتةكةى زياد دةكات

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
زياتر نةبَيت، خاَلَيكى تر % 8زؤر سوثاا كاك دلَير، بةآلم وةكو موالحةزةيةك ئةوةَلى جومؤةكة دةَلَيت 

اناوة، ئَيمة ئةوةمان كةم كردووةتةوة، عةينى ى د% 5،  1969ئةطةر بطةر َييةوة سةر قانونى ئيجارى 
كةمرت نةبَيت، يةعنى  نوقتةيةكيي كةمرتة لة ئةوانى % 8كةمرت نةبَيت، ئَيمة دةَلَيني % 5شةرحة دةَلَيت 

 تر، كاك عمر فةرموو،
 :عمر عبدالرمحن عؤىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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ويستم ئةو قسةيةى جةنابت بكةم، لة قانونى ئيجارى هةروةكو ئَيستا جةنابت ئيشارةتت ثَيى دا، من 
دةر ؤيشت، كة ليجانى زةريبةى عةقار دةردةضوون تةقديرى قيمةتيان % 6عةقارى كؤن دا ئةو نيسبةتة تا 

يي جائيز بوو بر وات، بةآلم ئَيمة ئةطةر بَيني سةيرى ئةوةَلى ماددةكة بكةين كة دةَلَيت % 6دةكرد هةتا 
ةكة، يةعنى دةست خؤشى لة % 8ى جائيزة موشةريا حةقى داوة كة كةمرت بَيت لة يةعن( التزيد اجرة)

برادةرانى ليذنةى ياسايى دةكةم كة ئةو نيسبةتةيان داناوة، ئةوةيان باش ر ةضاو كردووة، بةآلم بؤضى؟ لة 
و، ئَيستا بة قانونى ئيجارى عةقارى كؤن دا قيمةى كوىل عةقار كةم بوو، بةآلم نيسبةتى كرَييةكة زياد كرابو

عةكس بووةتةوة قيمةى كوىل عةقار زيادةو نيسبةتى ئيجارةكة كةم كراوةتةوة، بيما مةعنا ئةءة لة ساَلحى 
كةمرت بَيت و بَيتة خوارَى، ئةمة  لة % 8زياتر نةبَيت، بةآلم جائيزة بة % 8كرَيييةكةية، جائيزة كة 

خوارةوة، من ناَلَيم با زةريبة بؤ حكومةت اليةك، لة اليةكى ترةوة ئَيمة ئةطةر ئةوة زؤر بَينينة 
كة تةقدير دةكرَيت لة الى ليجانى زةريبةى عةقار، ئةو عةقدانة لة  كؤبكةينةوة، تةبيعى ئةو نيسبةتانة 

زةريبةى عةقار تةسبيت دةكرَيت، بةو واقعةش زةريبة لة ساحَيب موَلك دةسَيندرَيت، لة اليةكى ترةوة 
احَيب موَلكمان تةقيد كردووة بؤ ضوار ساَلى ديكة ئينجا بتوانَيت جَى بةجَيى ئَيمة لة ماددةى ثَيشوو دا س

ديسانةوة ئةو عةقدانةى كة  ى ئةم ماددةية لة بةشى دووةم دا باا لةوة دةكةين كة 8بكات، لة فةقةرة 
استى كردوويةتى وةختى خؤى  بَيني كرَييةكةشى بؤ دابةزَينني ئةم نيسبةتانةى ئَيرة، ئةمة بةر  موئةجري

ناعةدالةتيةك دَينَيتة دى بةرامبةر بة ساحَيب موَلك، دةبَيتة هؤى كَيشة نانةوةيةكى طةورة لة بةينى 
ى دوكانةوة، بؤ ئةغرازى تيجارى % 4ساحَيب موَلك و كرَييى دا، ئةطةر بَيينة سةر نيسبةتى 

ى خؤو رجؤى ثَي دةَلَين، بةكاردةهَينَيت، دوكان هةية ئةو قيتؤةى كة دةدرَيت كة بة تةتيمة قانونيةكة
دةفتةر، كابرا دةيدات و  15دةفتةرو  10ئةسَؤةن غةيرة قانونية، جائيز نية وموخالةفةى قانونة، دةضَيتة 

زيادةية بؤ ساحَيب موَلكةكة، بةآلم % 4هةواى ناو دوكانةكة دةكاتة سةرقيتَؤى، بؤضى نيسبةتى كرَييةكةى 
دةفتةر با زياد بَيت بؤ  10ى تةنازول دةكات  و دةييترؤشَيت، لة كاتَيك دا كرَيييةكةى تر كة دووكانةكة

دابندرَيت، لة سةر تةئسري لة دانى سةرقيتَؤى دةكات، % 4 وونة، بة رةئى من ئةطةر ئةوة بكرَيتة نيسبةتى 
بة ثَييةوانةوة كرَيييةكة سوودمةند دةبَيت، ئيرت نايةت ثارةيةكى تازة بدات بؤ ئةوةى بيَيتة ناو 

ة، بة كرَييةكى مةعقول دةضَيتة ناو دوكانةكةوة و كاسبيشى تَيدا دةكات، بة رةئى من ئةطةر دوكانةكةو
داوا  ،(باح ا  هدا ال انوب فى الع ود ابربمة قال العال.......... وعدل اجر ) بَيينةوة سةر باسى دووةمى 

عةقد دةضَيتة بابى نيزامى  بووة،( العقد شريعة املتعاقدين)دةكةم ليذنةى ياسايى بري لةوة بكةنةوة كة 
عام، ئَيمة ئةطةر ئةوة هةَلوةشَينينةوة، يةعنى تةئسري لة سةر نيزامى عام دةكات و ئةو عيالقةى عةقدية 

 .، زؤر سوثاا دةكةين لةسةر نيزامى عام و موئةجريوموستةئجري
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

، ليذنةى هاوبةش %3يسبةتةكة كةم بكرَيتةوة بؤ تةنيا موالحةزةيةك كة هةية، هةندَيكيان ثَييان واية ن
 .، كاك دلَير قسةت هةية؟ فةرموو%8بووة كردوومانة بة % 5ثَييان واية لة 
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 :سدلَير اتاعيل حقى شاوي. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

، ر استة ئَيمة بةر استى ئةو نيسبةتانة ثَيم وابَى زؤر ديراسةتى لةسةر كراوة، جا ئةونيسبةتة داندراوة
ئةطةر ئاوا بة موجةرةدى لة داهاتى تاكة كةسةوة تةماشاى بكةين، بةآلم حةقيقةتَيكى تريي هةية ئةطةر 
ئَيمة تةماشاى بكةين، ئةو نيسبةتانة زؤر زؤر كةمرتة لة نيسبةتى فائيدة كة هةية، كةواتة كةسَيك ئةطةر 

دةفتةرة لة خانوويةك دا  10ةسَؤةحةتى نية ئةو دةفتةر بَيت، لة م 10خاوةن سةرماية بَيت يان خاوةنى 
نرَينَى و بةو نيسبةتة ئيستييتادةى ىَل بكات و كرَيى ىَل وةربطرَيت، بؤية ئةطةر لةو نيسبةتة كةمرت بَيت، 
ئةو كاتة هيض حةوافزَيك نامَينَيت بؤ ئةوةى خةَلك لة بوارى خانووبةرة ئيستيسماراتى خؤى بكات، يةكَيك 

ئةمة، جطة لة دروست كردنى جؤرة عةدالةتَيكى نيسبى، لة حةقيقةت دا ئةوةية كة ئَيمة لة هةدةفةكانى 
شان بةشانى ئةو ياسانةى كة دةرضووة بة تايبةتى ياساى وةبةرهَينان و ئةو ياسايانةى تر كة دةرى 

ية دةكةين، هةوَل بدةين اليةنَيك ياخود بةشيََك لة كَيشةكانى نيشتةجَى بوون ضارةسةر بكةين، بؤ
دابةزاندنى ئةمة كارَيكى سيؤبى دةكاتة سةر سةرجةم ئةو هةنطاوانةى كة ثَيشرت ناومانة، جؤرة خةلةلَيك 

 .لة مةجاىل ئيستسمارات دروست دةكات، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 ئةطةر موسري ن لةسةر رةئيةكانى خؤيان دة ةمة% 3ئَيستا ئةو سَى برادةرةى كة طوتيان ببَيتة 
ةكة % 8دةنطدانةوة، باشة، موقتةرةحةك هةية لة اليةن كاك دلَير و كاك شوقى و دوو برادةرى تر، كة 

، كَى لةطةَل ئةوةية با دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، بة زؤرينة رةفزى ئةو %3زؤرة با ببَيتة 
 .بيخوَينةوة 8موقتةرةحة كراو قةبوَل نةكرا، كاك كريم فةرموو بؤ ماددةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنةر َيز ب
 .كاك دلَير نوقتةى نيزامى هةية فةرموو

 :دلَير حممد شريفبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .خستة دةنطدانةوة% 8دةبَيت هةردوو نيسبةتةكةى تريي خبرَيتة دةنطدانةوة، تؤ تةنها 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ةكة كرا، تةنها يةك كةا ئةوانةى ترى ئيشارة % 8باسى  كةا باسى نيسبةتةكانى ترى نةكرد، بة تةحديد
ةكةى كرد، تةنها خؤت بووى باسى ئةوت كرد، % 8ثَيدا، يةك كةسيي نابَيتة موقتةرةح، كاك شوقى باسى 
 .تةنها يةك كةسيي نابَيتة موقتةرةح، كاك كريم فةرموو

 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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ى ياساى بةكرَيدانى خانووبةرة ، لةهةرَيمى كوردستان ـ عرياقدا ( ضوارةم) حوكمى ماددةى  :8ماددةى 
 :لةكار دةخرَيت و، ئةمانةى خوارةوة جَييان دةطرنةوة

نابَى ساآلنةى ئةو خانووبةرانةى حوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، لةو طرَيبةستانةى كةدواى  /يةكةم
 :ردةكرَين، لةم رَيذانةى خوارةوة زَيرتبنبةركاربوونى ئةم ياساية مؤ

ضوار لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خانووبةرة يان ئةو شوققانةى بؤ نيشتةنى ئامادةكراون و بؤ ئةم %( 8/ )1
 .مةبةستةش بةكرَي دةدرَين

شةش لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خانووبةرة يان ئةو شوققانةى كة ذوور،ذوور، بؤنيشتةنى %( 6/ )2
 .نبةكرَى دةدرَي

هةشت لةسةدى بةهاى طشتى ئةو خانووبةرة يان ئةو شوققانةى كة بؤ مةبةستى غةيرى %( 4/ )2
 .نيشتةجَى بةكرَي دةدرَين

كرَيى ساآلنةى ئةو خانووبةرانةى كةحوكمةكانى ئةم ياساية دةيانطرَيتةوة، لةو طرَيبةستانةي ثَيي  /دووةم
 .ى سةرةوة هةموار دةكرَيت(يةكةم)انى بر طةى بةركاربوونى ئةم ياساية مؤركراون، بةثَيى ر َيذةك

مةبةست لةبةهاى طشتى خانووبةرة لةم ياسايةدا كؤى بةهاى زةويةكةو بينايةكةية لةوكاتةدا كة  /سَييةم
 .دةسةآلتى دارايى بؤ جَيبةجَيكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دة ةمؤَينَى

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر ز بةر َي
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 ي :مر قانوب اتاة الع اة يف أقليم كوةداتاب ي العراق  حيل حملها ماالى( الرابعة ) اوقف العال بإح ا  اباد   :8املادة 

د العال به  لى عوزاد األجر  السنواة للع اةات ابشاولة بأح ا  ه ا ال انوب يف الع ود اليت ورب  بع :أ ًع
 :النسب التالية 

 .أةبع مر ابائة مر ال ياة ال لية يف الع اةات ا  الش   ابعد  للس نى ابؤجر  هل ا الغرض%( 8)ي 1
 .ات مر ابائة مر ال ياة ال لية يف الع اةات أ  الش   ابؤجر   لى ر ل غرف للس نى%( 6) ي 8
 .ش   ابؤجر  لغري اغراض الس نىمر ال ياة ال لية يف الع اةات أ  ال%( 4) -3

وعدل اعجر  السنواة للع اةات ابشاولة بأح ا  ه ا ال انوب يف الع ود ابربمة قال العايل بيه اىل النسيب     :ثانيًا
 .ا اله( أ ًع)الواةد   يف الف ر  

لت دار ال ي ا صد بال ياة ال لية للع اة ألغراض ه ا ال انوب، جماو  قياة اعةض  الاناء  قت ا :ثالثًا
 .جتراه السلطة ابالية ونفي ًا ألح ا  ه ا ال انوب

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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كةا لةطةَل دانية، بة  6كَى لةطةَل ئةو ماددةيةى ليذنةى هاوبةشة دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، 
 .زؤرينةى دةن  قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دواتر كاك كريم فةرموو

 :عبدالؤة كريم حبرىبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
كة لةاليةن ئةجنومةنى نيشتمانيى هةرَيمى كوردستان ـ  6/8/8003لة ( 38)بر يارى ذمارة: 5ماددةى 

 .عرياقةوة دةرضووة، ثووضةَل دةكرَيتةوة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .مامؤستا كاكة فةرموو
 
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .ئةجنومةن سةرؤكىبةر َيز 

 .الصادة مر قال اجمللس الوطين ل وةداتاب ي العراق 8003/ 8/ 6 ابؤةخ يف (  38)الغى ال راة ابرقم  :5اباد  
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عونى فةرموو
 :زازعونى كمال سعيد ببةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

سـةالحيةتى دابـوو بـة سـةرؤكى      8003/ 6/8، لـة   38 كاتى خؤى ثةرلةمانى كوردستان بة بر يارى ذمـارة 
ئةجنومــةنى وةزيــران بــة ئيعــادةى نــةزةر بــة تةقــدير بــة كــةم كردنــةوةى كرَيــى خانووبــةرة لــة هــةرَيمى    
كورستان، بةو ماددةية داوا دةكرَيت ئةو قةرارة ئيؤغابكرَيت، ئةو قانونةى كة ئَيستا دةردةضَيت جَيطاى ئـةو  

 .دةطرَيتةوة
 :رؤكى ئةجنومةنسةبةر َيز 

زؤر تةبيعية، ئةطةر قسةى لةسةر نةبَيت دة ةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةو ماددةيـة دةسـتى بَؤنـد بكـات     
 .كاك كريم فةرموو 6تكاية؟ فةرموون، احلمد الؤة بة كؤى دةن  ماددةيةك قةبوَل كرا، بؤ ماددةى 

 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 
  .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

وةزيرى دارايى و ئابوورى هةرَيم بؤى هةية رَينمايى ثَيويست بؤ ئاسانكردنى جَى بة جَى  :6دةى ماد
 .كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .مامؤستا كاكة فةرموو

 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .قتصاد يف اعقليم اصداة التعلياات الالامة لتسهيل ونفي  اح ا  ه ا ال انوبلواار ابالية  اع :6 اباد 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عمر فةرموو
 :عمر عبدالرمحن عؤىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ثَيم واية هةر وةزيرى ماليةو ئيقتساد موختةا نية بة ئيسدارى تةعؤيمات، ضونكة هةندَيك 
 .كانى رةبتى بة وةزارةتى عةدلةوةش هةية، زؤر سوثااعةقدة

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرمووفؤاد . كاك د
 :بابان حممد امحد فؤاد. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ويستم ثَيشرت قسة بكةم، بةآلم مةجال نةبوو و شتةكانيي تَيكةَل بوون، هؤكارى دةركردنى ئةم ياساية 
كةمكردنةوةى طرفتى نيشتةجَى بوون، ديارة ئَيمة ضةند : مةتنةكةى دا هاتووة و دةَلَيت وةكو لة

بريارَيكمان دةركرد وةكو لة كاتى بودجة بؤ سوليتةى عةقارو ثاشان ياساى نيشتةجَى بوون، لةسةر زةوئى 
كاندا ئةو هالة كردى لة ر استيدا طرفتَيكى طةورةى نيشتةجَى بوون لة شارة طةورة.ئةو قسانةى كة د

خانووانةية كة لة ناوضةكانى شارةوانى كة بؤ نيشتةجَى بوون كراون، بازرطانى نني، رَيكخراوة بيانيةكان و 
ناوخؤييةكان و سةنديكا و كؤمثانياكانى تَيداية، كة بووة بة هؤى زيادكردنى طرفتى نيشتةجَى بوون، 

دار شتووة، ئةطةر مةجال هةبَيت  لةبةر ئةوة من ثَيشنيارى ماددةيةك دةكةم، ئةو ماددةيةمشان
دة وَينمةوة بة شَيوةيةك كةوا رَى لةو رَيكخراو و سةنديكا و كؤمثانيانة بطرَيت، كة لة ناوضةكانى 
بازرطانى نني، بؤ ئةوةى لةوَى خانوو نةطرن بة كرَى، تاوةكو هةلَيكى باش برةخسَي بؤ ئةوةى بتوانن ئةو 

فى  للس رعتوا اتاة د ة معد  ) : عةرةبى بةو شَيوةيةيةخانووانة بة كرَى بدةن، نةسةكةى بة 
 .، زؤر سوثاا(غريابناط  التجاةاة لغري اغراض ا ر

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
فؤاد . ئةوة مةبدةئيةن باشة، بةآلم تؤ بةديؤت هةية بؤئةوة؟ الجوز دةكةى بةديؤت هةية بؤ ئةوة؟ كاك د

 .فةرموو

 :بابان حممد امحد فؤاد. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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ثَيم واية دةتوانرَيت لةو عيمارة سةكةنيانة ئةو رَيكخراو و كؤمثانيايانة بين لةوَيدا دابنيشن، لة هةمان 
كات خاوةنى ئةو جؤرة خانووانة ضاوةر َى ناكةن بؤ ئةوةى كؤمثانيايةك بة كرَييةكى طران بيَيتة ئةو 

نى كرَيى خانووبةرة، دةتوانن خانوو بطرن ئةو كؤمثانيايانة ، هةروةها خانووانةوة تا رَى بطرين لة طرا
رَيكخراوةكانيي دةتوانن خانوو بطرن، بؤ ئةوانيي دةتوانني موهؤةيان بدةينَى، دةتوانني شتَيكى تريي 
بَؤَيني تةنيا ئةو خانووانةى خؤيان ساحَيب موَلكن، كؤمثانيايةك خؤى خانوويةكى هةية لة ناوضةيةكة كة 
داندراوة بؤ نيشتةجَى بوون، يةعنى مةناتقى سةكةنى، ئةو بؤى هةبَيت، بةآلم بتوانَيت لة عيمارةيةك دا 
شوقةيةك يان دووان بطرَيت، بؤضى دةبَيت لةو ناوضانة بَيت كة بؤ نيشتةجَى بوون داندراون، بةر استى 

بووة بة هؤى طرانى كرَي لةو  هةم بارى كؤمةآليةتى خةَلكيان تَيك داوة، لة زؤربةى ناوضةكان دا، هةم
 .شوَينانة، زؤر سوثاا

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

داواى رةئى ليذنةى ياسايى و ليذنةى دارايى دةكةم ثَيي ئةوةى قسة بدةم بة ئةندامان، ئةطةر جةنابى 
 .وةزيريي رةئى هةبَيت؟ باشة فةرموو كاك عونى

 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 
 .ةجنومةنسةرؤكى ئبةر َيز 

فؤاد باشة، بةآلم ئةطةر جَى بةجَى بكرَيت كَيشةيةكى زؤر طةورة دروست دةكات، ئَيمة  .ثَيشنيارةكةى د
هةزار كؤمثانيا خانوويان طرتووة لةو شوَينانةى كة سةكةنى تَيداية، ئةطةر  10بَؤَيني و نةَلَيني زياتر لة 

 .دةرمان كردن بؤ كوَى دةر ؤن؟ ضيان بةسةر دَيت؟ئةوة بكةين ماناى واية دةبَيت دةريان بكةين، باشة كة 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .دلَير فةرموو.كاك د
 :سدلَير اتاعيل حقى شاوي. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

دا ئةوة ثَيشنيارَيكى زؤر ضاكة، بةآلم من وا تةسةور دةكةم بؤ ئةمر ؤى بارودؤخى هةرَيمى لةر استي
كومةتى هةرَيمى كوردستان، كارَيكى ئاسان نية كة جَى بةجَيى بكات، بؤية زيادكردنى ئةو كوردستان و ح

 .ماددةية ر ةنطة لة رووى ثراكتيكةوة باش نةبَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .جةنابى وةزير رةئيةكت هةية؟ فةرموو
 :وةزيرى دارايى و ئابووري/سركيس ئاغا جانبةر َيز 
 .ةرؤكى ئةجنومةنسبةر َيز 
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بة ر استى لةرووى كؤمةآليةتيةوة من زؤر ثشتطريى لةو راية دةكةم، بةآلم بة عةمةىل ر ةنطة جَيبةجَى 
 .كردنى زةمحةت بَيت، بؤية نازا  ثَيتان باشة بة ياسا داببةزَيت يان وةكو تةوسية بَيت؟ زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
تان بة جَيية و شتَيكى باشة ئةطةر بتوانني كارَيكى وا بكةين، بةآلم ئةو خؤى ثَيشنيارةكة فؤاد. كاك د

شتانةى كة هةردوو ليذنةو جةنابى وةزيريي باسى  كرد، ثَيم واية ماوةيةكى بدةينَى، شةرت نية لَيرة 
دابندرَيت، با لة خيالىل ئةو ماوةية ثرؤذةيةك تةقديم بكةن، ديراسةتى بكةن، بزانن جَى بةجَى كردنى 
دةكرَيت؟ ضةند كؤمثانيا هةية لة شارةكان بة تايبةتى هةولَير و سؤَيمانى و دهؤك؟ مةجاىل دةرضوونيان و 
جَيطايان و ئيستيعابيان، ئةطةر دةكرَيت ثرؤذةيةكى لةو شَيوةية تةقديم بكةن بة تةنياش بَيت 

ةكرَيت بؤ خؤى دةبَيتة ثَيشنيارَيكى زؤر باشة، من ثَيم واية ثةلةى ىَل بكةين و دواتر جَى بةجَيي ن
هالة تةرحى كرد ديارة لة ليذنةى تةندروستى باستان كردووة . موشكيؤة، خؤى رةئيةكة ئةوةَل جار د

لةطةَل يةكرتى، بة حةقيقةت ئةوة موقتةرةحةكة ثةلة كردن لَيى و بة بَى هيض ديراسةت كردنَيك 
 .بيخةينة ناو ثرؤذةكةوة، ئةوة نابَيت، كاك زانا فةرموو

 :(اانا)خضرقادر سعيد َيز بةر 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ثشتطريى لةوة دةكةم كة بكرَيتة ماددةيةك و ئيزافة بكرَيت،  يةكةم شت ئَيمة تةشجيعى ئيستسمار 
دةكةين لة بوارى دروست كردنى عيمارةى سةكةنى لة شارةكانى خؤمان، ئةمة شتَيكى زؤر باشة، ئةو 

ةكان بكر ن و تَييدا دانيشن، هةروةها طوتوومانة مةناتقى تيجارى نا، ئةو كؤمثانيايانة دةتوانن خانوو
جَيطايانةى كة شةقامى سةرةكينة، مةعروفة ئةو شوَينانة ئةوة بؤيان هةية، بةآلم لة مةنتيقةى سةكةنى 
 بةر استى حيزبةكان سةنديكاكان و رَيكخراوةكان و كؤمثانياكان بةشَيكن لة دروستكردنى ئةزمةى سةكةن،

 .دةكرَيت ماوةى ساَلَيكيان بؤ دابنَيني بؤ جَى بةجَى كردنى ئةو ماددةية
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئةوة دةرطا دةكاتةوة بؤ ئةوةى ثرؤذةيةك هةبَيت، نةك بؤ كؤمثانيا تيجاريةكان، رَيكخراو  و كؤميتةى 
. كةن بة حةقيقةت، كاك دحيزبيي لة ناو خانووى نيشتةجَى بوون دا نةمَينَيت، جا ئةوة ديراسةتى ب

 .كمال فةرموو
 (:كمال كةركووكى. د)حممد قادر عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لة ر استى دا ئةمة لة هةموو شوَينَيكى دونيادا هةية، مةمنوعة كؤمثانيا لة ناو شوَينى سةكةنى مةقةرى 
كوردستان كةمَيك ئاَلؤزى تَيداية، من  خؤى دابنَيت، ئةطةر واى كرد جةزاى دةكةن، بؤ ئةوةى وةزعى

ثشتطريى ثَيشنيارةكةى سةرؤكى ثةرلةمان دةكةم كة ثرؤذةيةك حازر بكرَيت  و جوان ديراسةتى بكةن، 
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ئيشى بؤ بكةين كة ئةوة دةبَيت هةر هةبَيت، ضونكة لة هةموو دونيا هةية، ئةطةر ئَيمة تةماشا بكةين 
 .ش شتَيكى نامؤية، زؤر سوثااسةكةن و كؤمثانيا تَيكةَل بووة و ئةوة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
مةوزوعةكةمان ىَل هني بووة، ئَيستا دوو رةئى هةية، رةئى يةكةم ثَييان واية كة ببَيتة ماددةيةك، رةئى 
دووةميي كة من ثَيشنيارم كردو كاك كماليي تةئيدى كردم بؤ ئةوةى كة ثرؤذةيةك تةقديم بكرَيت، كَى 

 .فؤادة و دةيةوَيت قسةى بكات؟ كاك كريم فةرموو.ى دلةطةَل رةئيةكة
 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى  ئةجنومةنبةر َيز 

فؤاد كردى منيي كردم، بةآلم وةريان نةطرت،  لَيرة دا ثشتطريى . من لة ليذنةى ياسايي ئةو ثَيشنيارةى د
 .زؤر سوثاالة رةئيةكةى ئةو دةكةم، هيوادارم لةو ياساية دا جَى بطريت، 

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .يةكَيك هةية كة قسةى هةبَيت لةسةر رةئيةكةى من و كاك كمال؟ كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ةتة لةو من ثشتطريى لة رةئيةكةتان دةكةم، بةر استى لة جَيطاى خؤيةتى ئةوة بة بَى ديراسةت بر َيك زةمح
مةسائيالنة قةرارى لةسةر بدرَيت، بؤية بة ديراسةيةك بَيت، ضونكة مومكينة ئةو كةسانةى كة ئيؤتيزام 
نةكةن بةو قانونة عقوباتى دةبَيت بؤ دابندرَيت، موخالةفةى ئةو قانونة ضى بةسةر دَيت؟ بؤية بةم 

 .سوثاا سةرثَيية بة تةسةورى من ناكرَيت لَيرة ئةو موعالةجةية بكرَيت، زؤر
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو فؤاد. كاك د
 :بابانحممد امحد  فؤاد. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من هةست بةوة دةكةم كةوا دةركردنى رَيكخراوةكان لةو جَيطايانة مومكينة شتَيكى ئاسان نةبَيت، يان 
انياكان بطرَيتةوة، رَيكخراوةكان و سةنديكاكان ىَل دةبَيت دوو ساَل ماوة دابندرَيت يان جارَى با هةر كؤمث

 .بطةر َين لةو ماوةيةدا شتَيك بكةن
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .نا هةر موقتةرةحةكة با وةكو خؤى بَيت، كوَيستان خان فةرموو
 :كوَيستان حممد عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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شنيارةى كة هاتة ئاراوة، كة ثرؤذةيةك ئامادة بكرَيت، ئةوة خبرَيتة منيي يةك ثَيشنيارم هةية، كة ئةو ثَي
 .دةنطدانةوة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

كة دةَلَيت ماددةيةك هةبَيت  و ئَيستاش  فؤاد. ثرؤذة ئامادة كردنةكة دةنطى ناوَيت، ئةو ئيقرتاحةى كاك د
تةوة تكاية؟ فةرموو، كَى لةطةَل ئةو ة دةستى بةرز بكافؤاد. دابندرَيت، كَى لةطةَل موقتةرةحى د

بيكةنة  فؤاد. موقتةرةحة دانية؟ فةرموون، زؤرينةى ئةندامان لةطةَل ئةو موقتةرةحة دانني، دةكرَيت د
ثرؤذةيةك و ديارسةتيشى بكةن، لَيرة حةز دةكةم شتَيك دووثات بكةمةوة لةسةر ئةو ثرؤذانةى كة 

ئةندام تةقدميى ثرؤذةيةك بكةن، لةبةرئةوة بة  10ووة كة تةقديم دةكرَيت، لة ثةير ةوى ناوخؤ دا هات
ئةندام ئيمزاى دةكات، ئةوة قانونى نية، ضونكة كة  60حةقيقةت ئةوة دوو، سَى جارة شتَيك روودةدات كة 

ئةندام ئيمزاى بكات وا دةردةكةوَيت كة ئةوة بووةتة قةرار، كةضى قةرار لَيرة دةبَيت بة دةن  دان  60
قةشة بَيت، ئينجا هةنَيك برادةر دةضن تةسرحيَيك دةدةن كة نيوةى زياتر لة ئةندامان بَيت، بة مونا

ئةندام  10ئيمزايان كردووة، كةواتة دةبَيتة قانون، ئةوة لة هيض وآلتَيك دا شتى وا نية، لةبةر ئةوة تكاية 
ون بة ثةير ةو كردن ئةندام لة ديراسةت كردن و ثابةند بو 60ئةندام و بة  10كافية، حوكمى ثرؤذةكة بة 

ئةندام كردوويةتى و حوكمى قانونة،  60وةكو يةكة، لةبةر ئةوة دواتر دةضن طؤةيي دةكةن و دةَلَين 
ئةندام بة ثَيى قانون وةكو يةكن،  60ئةندام و  10سةرؤكايةتى طوَيى نةداوة بة ئَيمة، لة الى ئَيمة 

ئةندام لةبةر ئةوةى  56ئةندام لة  60َيت بة ثرؤذةكةش هةر دةخرَيتة بةرنامةى كار، ئةطةر ثَيتان واب
حوكمى قانونة و ئةطةر زياتر يي بَيت باشرتة، ئةو قسةية قانونى نية، ئةوةى  56ئةندامني،  111ئَيمة 

كة تةعؤيمات طوتى بة تةنيا وةزيرى مالية نية ثةيوةندى بةوة وةزيرى ( لواار ابالية  اعقتصاد)كة 
عمر بوو، لَيرة دةمةوَيت ليذنةى قانونى رةئى بدات كة ثةيوةندى بة عةدلةوةش هةية، وابزا  كاك 

 .وةزارةتى عةدلةوة هةية يان نا؟ كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ووة، ثةيوةندى بة وةزارةتى عةدلةوة نية، تةنها وةزارةتى مالية مولزةمة، بة ثَيى قانونى كؤنيي هةر واب
 .دةوائريى زةريبة مةربوتة بة وةزارةتى مالية، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك عمر فةرموو

 :عمر عبدالرمحن عؤىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لةطةَل رَيزم بؤ رايةكةى جةنابى كاك عونى، ئةوةى كة وةزيرى مالية ثةيوةندى ثَيوة هةية تةنها نسبةتى 
قيمةو بةدةىل ئيجارةكةية كة ئةو عةقدة ئيجارة دةضَيت تةنها بؤ زةريبةى عةقار، يةعنى تةحديدى 
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وةزيرى مالية لةوَيدا سةالحيةتى هةية، بةآلم باقى ترى ضؤنيةتى بةكرَى دان و عةقد و ئةوانة ئةوة ئيشى 
 .وةزارةتى عةدلة، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .وكاك زرار رةئيت هةية؟ فةرمو
 :امني اةاة طاهربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لَيرة بنووسرَيت وةزيرى دارايى و وةزيرة ثةيوةندارةكان، ئةطةر ثةيوةندى ثَيوة هةبوو ئةوا ئؤتؤماتيكيةن 
 .ضارةسةر دةكرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

، كاك (لتسهيل ونفي  اح ا  ه ا ال انوب لواار ابالية اصداة التعلياات الالامة) قانونى ثَيشرتيي دةَلَيت 
عمر ماددةيةكم ثَى بَؤَى كة وةزيرى عةدل رةبتى بةوةوة هةبَيت، كاك عمر سةحبى ئةوةى كرد، بؤية 
ماددةكة دةخةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَليةتى دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، بة كؤى دةن  قةبوَل كرا، 

 .كاك كريم بؤ ماددةى دواتر
 :كريم حبرى عبدالؤةَيز بةر 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
هةر دةقَيكى ياسايى يان بر يارَيك كة لة طةَل حوكمةكانى ئةم ياساية دا ناكؤك بَيت كارى ثَى  :6ماددةى 

 .ناكرَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .نسةرؤكى ئةجنومةبةر َيز 

 .عاعال باى نص قانونى ا  قراة اتعاةض مع اح ا  ه ا ال انوب: 6املادة 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئةوة ماددةيةكى رؤتينية و لة قةوانينةكان دا هاتووة و دة ةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية 
 .دةى دواتر كاك كريم فةرموودةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، بة كؤى دةن  قةبوَل كرا، بؤ ماد

 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةندارةكانى حوكمةكانى ئةم ياساية جَى : 4ماددةى 

 .بةجَى بكةن
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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 .مامؤستا كاكة فةرموو
 :طفىمصعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 . لى جملس الواةاء  اجلهات ذات العالقة ونفي  اح ا  ه ا ال انوب :4اباد  
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئةو ماددةيةش دة ةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، بة كؤى 
 .ر كاك كريم فةرموودةن  قةبوَل كرا، بؤ ماددةى دوات

 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ةوة جَى بةجَى (وةقائيعى كوردستان)نامةى رةتى ئةم ياساية لة ر ؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذ :9ماددةى 
 .دةكرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .مامؤستا كاكة فةرموو
 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةر 
 (. قائع كوةداتاب)انف  ه ا ال انوب ا تااةا مر واةاخ نشره فى اجلراد  الرمسية : 9املادة 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئةو ماددةيةش دةخةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةو ماددةيةية دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، بة كؤى 
 .ا، هؤيةكانى دةرضوون خبوَينةوة تكايةدةن  ئةو ماددةيةش قةبوَل كر

 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 هؤكارةكانى دانانى ئةم ياساية

بؤ ئةوةي ياسا لةطةَل سياسةتى كؤمةآليةتى و ئابوورى هةرَيمدا خبرَيـتة سةر بارَيكى طوجناو بؤ وةديهَينانى 
و ئابووريةكان و لةثَيناو بةديهَينانى هاوسةنطى لةنَيوان هةردوو  ئاماجنةكانى ياساكاريةكانى كؤمةآليةتى

اليةنى طرَيبةستى بةكرَيداندا بةضاوَيكى دادثةروةرانة و يةكسانى و رةضاوكردنى هةلومةرجى كؤمةآليةتى 
و ئابوورى و بةهَيزكردنى ثةيوةندى كؤمةآليةتى لةكؤمةَلطةى كوردستانيدا و هانداني بزاظى 

ةو وةبةرهَينان بةشَيوةيةكى طشتى لةبوارى نيشتةجَيبوون و هاندانى كةرتى تايبةتبيي بؤ ئاوةدانكردنةو
 . هاوبةشيكردنى لةكةم كردنةوةى طرفتى نيشتةجَيبوون، ئةم ياساية دانرا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .مامؤستا كاكة فةرموو



 383 

 :مصطفىعبدالكريم ابوبكر بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 ااب ابوجاةاألا
ألجل جعل ال يانوب منسيجاًا ميع السيااية اعجتاا يية  اعقتصياداة يف اعقلييم  لتح يي  أهيداف التشيراعات           
اعجتاا ية  اعقتصاداة  بغية حت ي  التوااب بني طريف   د اعتاة بنظر   ادلة و و   لى اااس ابسيا ا   

ط اعجتاا يية يف اجملتايع ال وةدايتان   وشيجيع      مرا ا  الظير ف اعجتاا يية  اعقتصياداة  وعزاير الير اب     
احلركة العارانية  اعاتثااةات بصوة   امية يف جميال السي ر  وشيجيع ال طيا  اخلياص للاسياهاه يف ختفييف         

 . أامة الس ر ف د رر  ه ا ال انوب
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ية، لةطةَل هؤكارةكانى  1969ى ساَلى  46ئةم ياساية كة هةموار كردنى ياساى خانووبةرةى ذمارة 
 8دة ةمة دةنطدانةوة كَى لةطةَل ئةو ياسايةية دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ 

كةا لةطةَل دانية، بة زؤرينةى دةن  قةبوَل كرا، زؤر سوثاا ئومَيد دةكةين كارَيكى بامشان كردبَيت و 
نى ئةو ياساية فعؤةن جَى بةجَى بكةن و بطاتة ئاماجنى، خاَلى ببَيتة هؤى ئةوةى كة هؤكارةكانى دةرهَينا

خستنة روو و طيتتوطؤ كردنى ثرؤذة ) يةكةم لة بةرنامةى كار تةواو بوو بؤخاَلى دووةم لة بةرنامةى كار 
، جةنابى وةزير (، ياساى باجى دةرامةت8006ى ساَلى  86ياساي هةمواركردنى يةكةمى ياساى ذمارة 

 .ووقسةت هةية؟ فةرم
 :وةزيري دارايي وئابووري/ سركيس ئاغا جانبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ةوة تةتبيق دةبَيت، ئَيمة كة داواى تةعديؤمان كردووة،  8004ئةوة لة سةرى ساَلى  86ياساى ذمارة 
ةئى ئَيمة تةقريبةن سَى، ضوار مانطة ئةو ياساية لة جَى بةجَى كردنةو داواى ر است كردنةوةى كراوة، بة ر

هَيشتا زووة كة ئةم ياساية تةعديل بكرَيت، بؤية داوا دةكةين تةئخري ببَيت، با ئةو ساَليي ياسايةكة وا 
 .تةتبيق بكرَيت، تاوةكو بزانني نةتائيجى ض دةبَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .رةئى ليذنةى هاوبةش لةسةر موقتةرةحى جةنابى وةزير ضية؟ كاك عونى فةرموو
 :زازسعيد ب عونى كمالز بةر َي

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ئَيمة ديراسةى ئةوةمان كرد لةسةر راسثاردةى سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةطةَل جةنابى وةزيرى دارايى 
هةرَيم كؤبووينةوة لة ئةجنامدا ئَيمة تةوزحيَيكمان تةقدميى ثةرلةمان كرد، ثاشان دابةمشان كرد لةسةر 

 .َيم باشة ئةطةر كاك كريم بيخوَينَيتةوةئةندامانى ثةرلةمان، ث
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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ةوة جَى بةجَى  1/1/8004جةنابى وةزير داوا دةكات دوا خبرَيت ئةو خاَلة تا كؤتايى ساَل، بؤ ئةوةى لةى 
 .كراوة، ئةو ماوةيةى كة ساَلَيك بَيت بؤ ئةوةى بتوانني تةقيمى بكةين، رةئيتان ضية؟ كاك عونى فةرموو

 :زازسعيد ب عونى كمالبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
لة كاتى جَى بةجَى كردنى ياسايةكة دةركةوت كةوا لة بةرذةوةندى هاووآلتيان دا نية و كَيشةيةكى زؤرى 
خةلق كردووة، لةبةر ئةوة ئَيمة لة ليذنةى ياسايى و بة رَيطاى ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان 

 .ديم كردووة، زؤر سوثااثرؤذةكةمان تةق
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 كاك دلَير ئَيوة رةئيتان ضية؟
 
 
 :ساتاعيل حقى شاويدلَير بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئَيمة لةسةر ثَيشنيازى جةنابى وةزيرى دارايى ثَيمان ضاكة ئةم مةسةلةية ثةلةى تَيدا نةكرَيت و 
 .دواخبرَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةن بةر َيز

 .كوَيستان خان فةرموو
 :كوَيستان حممد عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من دةمةوَيت دوو  وونة بَينمةوة بؤ ئةوةى ئةم خاَلة ئةمر ؤ موناقةشةى بكةين، ثَيي ضةند ماوةيةك 
وة، ثَييان وا بوو ثَيويستى بة وةكو نوسينطة لةطةَل وةزارةتى هةرَيم ئةوانةى دارايى سؤَيمانى كؤبووينة

تةعديل هةيةن كة هاووآلتيان زؤر نار ازين لةوة، ئةم هةفتةى ثَيشوو كة بؤ موناقةشة خوَيندمانةوة دامان 
بة كاك دَلشاد بة بريكارى وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى دارايى، تةبعةن زؤر ثَيى باش بوو كة ئَيمة ئةم 

ر ؤتني كةم : زؤر لة بةرذةوةندى هاووآلتيانة، دووةم: رد، يةكةمتةعديؤة بكةين، ئةو سَى شتى باا ك
طةندةَلى ناهَيؤَيت، تةبعةن ئةوةى بة تةفاسيل باا كردووة، من نامةوَيت ئةوة بة : دةكاتةوة، سَييةم

تةفاسيل باا بكةم، بؤية ثَيمان واية بؤ مةسَؤةحةتى هاووآلتيان و كةم كردنةوةى ر ؤتني و طةندةَلى وا 
 .تة ئَيمة ئةمر ؤ موناقةشةى بكةين و ئةو تةعديؤة تةسديق بكةين، زؤر سوثااثَيويس

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .موناقةشةكة تةنها لةسةر ئةوةية موقتةرحى جةنابى وةزير هةية، كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدبةر َيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

مة سةر مةسةلةكان، بةآلم من لةطةَل دواخستنى ئةو ثرؤذةيةم، ضونكة من نامةوَيت زؤر بة تةفاسيل بي
بة حةقيقةت، ئةو قسانةى كة كرا، ر ةنطة ثَييةوانةى ئةو قسانةش هةبَيت، كة لةوانةية لة بةرذةوةندى 

ةوة  1/1/8004هاووآلتيانيي نةبَيت و دادثةروةرى كؤمةآليةتيشى تَيدا نةبَيت، ئةو ياساية كة لة 
ضارةسةر  8006ى  86كرَيت كة نازانرَيت ئيجابيانى ضيةو ضؤنة، ر ةنطة زؤرمةسائيل لة ياساى تةتبيق دة

ضؤن تةتبيق دةكرَيت،  8004كرابَيت، بؤية بة قةناعةتى من ثةلة نةكرَيت لةو مةسةلةية با بزانني ساَلى 
ى ئةو ياساية دةكةين، سؤبيات و ئيجابياتى با روون بَيتةوة،ة ئينجا ئةو كاتة بة كةييتى خؤمان موناقةشة

 .زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك زانا فةرموو
 
 :(اانا)خضرقادر سعيد بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لةو ضوار مانطةى جَى بةجَى كردنى ياساكة، كَيشةى زؤرى بؤ دةركةوت، من لة نزيكةوة موتابةعةى ئةوةم 
موناقةشةكان باش تر بن، من ثَيم واية طةندةَلى زؤر ثةيدا بووة، كردووة، ثرسيارم كردووة، بؤ ئةوةى 

رؤتني زؤر زؤر بووة، ئيجرائاتى زؤر موعةقةد لة دائريةى زةريبة هةية و رووبةروويان بووةتةوة، بؤية بة 
 .ثَيويستى دةزانني ئةو مةشروعة ئةمرؤ طيتتوطؤى لةسةر بكرَيت و بريارى لةسةر بدرَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
 .كاك مجال فةرموو

 :مجال حممد قاسمبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بة راى من هةر ياسايةك دةربكةين و دواى ضوار مان  بيطؤر ين شتَيكى باش نية، بؤية بة قةناعةتى من 
رؤتينى زياد، حةقة مودةى بدةينَى، بةآلم ئةطةر ئةم ياساية يان هةر كارَيك بووةتة سةبةبى طةندةَلى يان 

 .ئَيمة تةحقيقمان هةبَى و دةست نيشانى بكةين و ئيجرائاتى ثَيويست لةطةَل ئةوانةدا بكةين، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

كةا لةطةَل ئةو موقتةرةحةن،  36كَى لةطةَل موقتةرةحى جةنابى وةزيرة كة ئةو ثرؤذةية دواخبرَيت؟ 
 6انية؟ باشة تةئجيل كرا تا كؤتايى ساَل، يةعنى جةنابى وةزير طوتى هَيشتا كَى لةطةَل ئةو موقتةرةحة د

خستنة روو و طيتتوطؤ  )مانطة بةالى كةمى تةقيمى بكةين بة ساَلَيك، خاَلى سَييةم لة بةرنامةى كارمان 
رانةوة كردنى ثرؤذة ياساى وةةزارةتى فَيركردنى باآل و توَيذينةوةى زانستى كة لة اليةن ئةجنومةنى وةزي

دادةنيشينن، داوا لة لَيثرسراوى ليذنةى  8ثَيشكةش كراوة، جةنابى وةزير ئةوة لة ر َيطاية، تاوةكو سةعات 
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( ئيدريس هادى.د)خوَيندنى باآل و ثةروةردة دةكةم  بؤ ئةو مةوزوعة كة بَين دانيشن، بةخَيرهاتنى كاك 
كراوة لة هينةكة، ئةو هةَلةيةش ئاراستةى وةزيرى خوَيندنى باآل دةكةين، ثَيي هةموو شتَيك هةَلةيةك 

وةزيرى خوَيندنى باآل  و وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان دةكةم، ئومَيد دةكةم ئةوة جارَيكى تر 
تيكرار نةبَيتةوة، ثرؤذةكةيان كة ناردووة بة شَيوةيةكة كةنابَيت بةو شكؤةى بنَيرن، دةبَيت ثرؤذةكة بة 

ة بَيت، نةك بةناوى سةرؤكايةتى هةرَيمةوة، ئةو ثرؤذةيةمان لة ال قبوَل نية، ناوى ئةجنومةنى وةزيرانةو
لةبةر ئةوة لة الى خؤمانةوة ضاكى دةكةينةوة و لةسةرى دةنووسني ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان، 

رةوة بةآلم ئةو هةَلةية جارَيكى تر تيكرار نةبَيتةوة، جارَيكى تريي باسى ئةوةم كردووة، ضونكة ئَيمة لَي
تةشجيعى قانونةكة نةكةين نابَيت، ئَيوة لة سةرؤكايةتى هةرَيم دانةنيشتوون موناقةشةى بكةن، بؤ ئَيمةى 
دةنَيرن، ضونكى ئةوة بؤ دووةم جارة بة تايبةتى كاك سعد تؤ ر ةضاوى ئةوة بكة، ئَيوة لة الى خؤتانةوة 

ى كوردستان، نةك سةرؤكايةتى يتمانئةو ثرؤذةية كة هةية ضاكى بكةنةوة، بيكةن بة ئةجنومةنيى نيش
هةرَيم،  ئايا راثؤرتى هاوبةش هةية يان جياوازة راثؤرتةكةتان؟ فةرموو ئةسَؤى ماددةكة كة لةاليةن 
حكومةتةوة هاتووة بيخوَيننةوة و دواتر لةو ماددةية رةئى ليذنةكان وةردةطرين بؤ موناقةشة كردنى، كاك 

 .كريم فةرموو
 :لؤةكريم حبرى عبدابةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 ياساى وةزارةتى خوَيندنى باآل و توَيذينةوةى زانستى
 هةرَيمى كوردستان ـ عرياق

 ثَيناسةكان: بةشى يةكةم
 :مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة بؤ مةبةستى ئةم ياساية: ماددةي يةكةم

 .عَيراق_هةرَيمى كوردستان : ـ هةرَيم 1
 وةزارةتى خوَيندنى بااَلو توَيذينةوةى زانستيـى هةرَيمى كوردستان ـ عرياق              : ئةجنومةنى وةزيران -8
 .عَيراق_وةزارةتى خوَيندنى بااَلء توَيذينةوةى زانستيـى هةرَيمى كوردستان: وةزارةت -3
 .عَيراق_دستانوةزيرى خوَيندنى بااَلء توَيذينةوةى زانستيـى هةرَيمى كور: وةزير -8

 .عَيراق_ئةجنومةنى وةزارةتى خوَيندنى بااَلء توَيذينةوةى زانستيـى هةرَيمى كوردستان: ـ ئةجنومةن 5 

 .هةموو قؤناغةكانى خوَيندنى حكومىء ناحكومى دواى قؤناغى ئامادةيى: ـ خوَيندنى بااَل 6          

 .ؤ تايبةمتةنديية ثزيشكيةكانئةجنومةنى كوردستانى بااَل ب: ـ ئةجنومةنى كوردستانى 6 

دامةزراوةكانى خوَيندنى بااَل لة زانكؤو دةستةء كؤلَيذء ثةميانطاء سةنتةرةكانى حكومىء : ـ دةزطا 4
 .ناحكومىء هاوبةش

هةر دةزطايةكى فةرمى خوَيندن يان توَيذينةوةيى بةثؤةيةكى كؤكراوةو ثةيوةست بة : ـ دةستة 9
 .وةزارةتةوة
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جؤرةكانى خوَيندنى بااَلى جياواز دةطرَيتةوة لة زانكؤو كؤلَيذو : ىء هاوبةشـ فَيركردنى ئةهؤ 10
ثةميانطاء سةنتةرةكانى توَيذينةوةو سةنتةرةكانى ر اهَينانء ئامادةكردنى زانكؤيى ناحكومى سةر بةكةرتى 

 .تايبةت كة وةزارةت بةثَيى ئةم ياسايةء ر َينمايىء بةرزةفتكارييةكان مؤَلةتى ثَيدةدا

راى ليذنةى ياسايى بة زمانى كوردى دةربارةى ماددةى يةكةم ليذنة ثَيشنياز ز سةرؤكى ئةجنومةن، بةرَي
بةم شَيوةيةى  5البربدرَيت، هةروةها بر طةى  8و  3و  8دةكات، هةرَيمى  كوردستان ـ عرياق لة بر طةى 

 (.توَيذينةوةى زانستىئةجنومةنى وةزارةت بؤ فَيركردنى باآلو : ئةجنومةن ) خوارةوة دابر َيذرَيت  
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ضية؟ فةرموو جةنابى وةزير نوقتةى نيزاميت  1راى ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثةروةردة لةسةر ماددةى 
 هةية؟ 

 
 
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

) دةَلَيت  9اية، هةرضةندة هةَلة هةية، كة لة خاَلى لةبةر ئةوةى من تةنها عةرةبيةكةم لةبةر دةست د
 .لة كوردديةكة ناَلَيت بة ثؤةى زانكؤيى، لَيرة تةرجومةكة بر َيك  فةرقى هةية( بدةجة جامعية

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .سؤزان خان فةرموو
 :سؤزان شهاب نورىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بة عةرةبى هاتووة، تَى ناطةم بؤ ليذنةى ياسايى ئةمر ؤ بؤ بة كوردى لةبةر ئةوةى نةسى ماددةكة 
دة وَينَيتةوة؟ سةرمان ىَل شَيواوة، قانونةكة خؤى بة عةرةبى هاتووة لة ثر  يةك، دوو كةا بة كورديان 

ر هَيناوة، لةوانةى كة واستةيان هةية و بة دةستيان كةتووةو ئةوانى تر لة بةر دةستيان نية، ئَيمة ئةطة
نانةوَيت شت بة سيستماتيكى بَيت، لة وةزارةت و ئةجنومةنى وةزيرانةوة بة عةرةبى هاتووةو بة حيسابى 

 .ئةوةى كوردايةتية تةنها دةبَيت بة كوردى بَيت
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .جةنابى وةزير تؤش واستةت نية، بؤية ثَيت نةطةيشتووة، نازناز خان فةرموو
 :عبدالقادر نازناز حممدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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جار ليذنةى ثةروةردة دانيشتنى  4لة سةرةتا ئةوةى كة لة وةزارةت و ئةجنومةنى وةزيرانةوة و ئةوةى كة 
كردووة هةمووى بة عةرةبى بوو، بةآلم لة كاروبارى ئةجنومةن لةو دوو، سَى ر ؤذة تةرجومة كراوةو 

 .خراوةتة ناو سندوقةكان
 :ؤكى ئةجنومةنسةربةر َيز 

 .باشة بة هةردوو زمان خبوَيننةوة، كاك خؤيل فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 
                             .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 8004لسنة )  ( قانوب ةقم 
 راقالع/ احث العلاى عقليم كوةداتابقانوب  ااة  التعليم العاىل  ال

 الفصل اع ل
 التعاةاف

 : ا صد بالعااةات اعوية ابعانى اباينة اااءها عغراض ه ا ال انوب :1اد  اب
 .اقليم كوةداتاب العراق: ي اعقليم  1
 .العراق -اء اقليم كوةداتاب جملس  اة: ي جملس الواةاء  8
 . ااة  التعليم العاىل  الاحث العلاى عقليم كوةداتاب ي العراق: ي الوااة  3
 .ر التعليم العاىل   الاحث العلاى عقليم كوةداتاب ي العراق اا: ي الواار  8
 .جملس  ااة  التعليم العاىل  الاحث العلاى عقليم كوةداتاب ي العراق: ي اجمللس 5
 .مجيع مراحل التعليم احل ومية  غري احل ومية بعد مرحلة اع داداة: ي التعليم العاىل 6
 .اتانى اع لى لال ختصاصات الطايةاجمللس ال وةد: ي اجمللس ال وةداتانى 6
وش يالت التعليم العاىل مر جامعات  هيئات  كليات  معاهد  مراكز حبثية ح ومية  غري : ي ابؤاسة 4

 .ح ومية  مشرتكة
 .اى مؤاسة ةمسية وعلياية ا  حبثية بدةجة جامعية مرواطة بالوااة : ي اهليئة 9

التعليم العاىل ابختلفة مر اجلامعات  ال ليات  ابعاهد  مراكز اشال امناط : ي التعليم اعهلى  ابشرتو 10
الاحوث  مراكز التدةاب  التاهيل اجلامعية غري احل ومية التابعة لل طا  اخلاص التى جتزاها الوااة   ف  

 .ال انوب  التعلياات  الضوابط
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .نازناز خان فةرموو
 :قادرلعبدانازناز حممد بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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وشةى ئةجنومةنى  6راى ليذنةى ثةروةردة بةو شَيوةيةية، ثَيشنيار دةكةين لة خاَلى  1لةماددةى 
 4، ضونكة ئةم دةزطاية بةرزترين بر وانامةى بؤرد دةدات، خاَلى (بؤردى كوردستان)كوردستانى بكرَيت بة 

البربدرَيت و بة ياسايةكى  10ةمان مةبةست دةطةيةنن، خاَلى ثَيشنيار دةكةين لَيك بدرَين، ضونكة ه 9و 
 .تايبةت ر َيك خبرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

موقتةرةحاتى هةردوو ليذنةكة لةسةر وشةكانة، ئةطةر كةا قسةى هةية باشة، ئةطةر نا جةنابى وةزير 
رَيتة بؤردى كوردستانى، موافقى لةسةر ئةو بؤضوونانةى هةردوو ليذنة؟ كة مةجؤسى كوردستانى بك

 .جةنابى وةزير فةرموو
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، جةنابى سةرؤك، ئةطةر ر َيطام بدةى ضؤنيةتى دانانى ئةو قانونة 
ختوة بر ؤين بةسةريدا، ئَيمة كة  روونبكةمةوة، بؤ ئةوةى تةسةورَيك دروست بَيت ثَيي ئةوةى ختوة

وةزارةمتان تةشكيل كرد و دوو ئيدارةيي بوو بة يةك ئيدارة، هةستمان كرد ئةو قانونةى كة هةية تةواوى 
لةسةر بنةماى ئةو قانونة كة كةموكور يةك لةو ياساية هةبوو، هةستمان كرد  8008ى  33بكةين، قانونى 

َيكى شامؤة و هةموو شتَيكى تَيدا جَيطا دةبَيتةوة، لةو مةرحةلة بؤ كة دةبَيت تةكميؤة بكرَيت، ئةوة قانون
ئةو قؤناغة ديراسةى هةموو شتَيكمان كرد كة ضيمان ثَيويستة لة هةرَيمى كوردستان بة ثَيى ئةوة 
قانونةكةمان دار شت، ليذنةيةكى ياساييمان دروست كرد، ثاشان ضةند ليذنةيةكى ترمان دروست كرد، دواتر 

ى وةزارةت بة وجودى هةموو سةرؤك زانكؤكان موناقةشة كرا، لة دواييي دا خستمانة بةردةم لة مةجؤس
ئةجنومةنى زانكؤكان، ضووة الى ر اطرة بةرَيزةكان و لةوَيي موناقةشةى زؤرى لةسةر كرا، سةرنج و 

ى سةرؤك تَيبينيةكانيان هاتةوة الى ئَيمة، جارَيكى تريي دوو جةلسة لة ئةجنومةنى وةزارةت بة وجود
زانكؤكان و سةرؤكى دةستةكان موناقةشةى كراوة، خةَلكى دةرةوةمشان هَينا لة حقوقى و لة ئةندامى 
ثةرلةمانى و نةقابةى مةحامى  و ئةمانة، دةوَلةمةندمان كرد، بَيجطة لةوةى كة قانونى تةشريعاتى وآلتانى 

ةوةى بطوجنَيت لةطةَل قؤناغى ئَيستا كة تريشمان تةماشا كرد، بةوة توانيمان ئةو قانونة دابر َيذين بؤ ئ
ئيمكانياتى حكومةت ضي هةية، دةكرَيت ئةو دةزطايانة ثارضة ثارضة بكةين، ئايا ئيمكانياتى بةشةرميان 
هةية بؤ هةر دةزطايةك دابينى بكةين، لةو قؤناغة ثَيمان باش بوو قانونَيكى مشوىل و تةكاموىل بَيت بةو 

جا بة كؤنووا ر ةوانةى ئةجنومةنى وةزيرا ان كرد لةوَيشةوة كة ليذنةى شَيوةيةيةى كة داندراوة، ئين
تايبةتى خؤيان هةية بة كؤ نووا ر ةوانى ئَيرة كراوة، جا ئةوة مولةخةسَيكة كة ياساكة لة اليةن 
خةَلكَيكى زؤرةوة ديراسةتى لةسةر كراوة، ديارة لة ثةرلةمانيي ديارسةيةكى زؤرى لةسةر كراوة لة اليةن 

نةكانةوة، جا لةبةر ئةوة من بة باشى دةزا  كة مةسةلةى مةجؤسى كوردستانى خؤى ماناى هةر بؤردة، ليذ
ئَيمة بة عةرةبى دامان ر شتووة، بؤردى كوردستانى، ئةمة وشةيةكى ئينطؤيزية هيض فةرقَيكى نية لةطةَل 



 330 

ش نووسيومانة ئةطةر لة مةجؤسى كوردستانى، كة تةرجومة كرا دةبَيتة بؤرد، دوايى ئَيمة لة قانونةكة
لة نَيوان دوو قةوا نووسيومانة بؤردى كوردستانى، لة  34تةماشا بكةىؤة ماددةى  13و  18سةحيتةى 

لةوَى نووسراوة بؤردى كوردستانى، هيض موشكيؤةيةكمان نية لةسةر بؤرد، بةآلم  34ى ماددةى 1خاَلى 
تةرجومة دةكرَيت با بكرَيتة بؤرد، ئةوة  لةبةر ئةوةى بة عةرةبى هاتووة، بؤردةكة مةجؤسة، يةعنى كة

تةعرييتى  9ئةوة دوو خاَلى جيان، هيض يةك نني، ضونكة لَيرة لة  9و  4مانعمان نية، بةآلم خاَلى 
دانةهاتووة، هةيئة موئةسةسةيةكى تةعؤيمى بةحسية بة دةرةجةى  4هةيئةمان كردووة كة لة خاَلى 

كة البربدرَيت  10ة لةبةر ئةوة با بةوة نَينَيتةوة، خاَلى ئةو تةعرييتة نةهاتوو 4جاميعةية، لة خاَلى 
جاميعةى ئةهؤى هةيةو دووي تريي ئيجازةيان وةرطرتووة، دةبَيتة  8لةطةَل ئةوة نني، ضونكة ئَيمة ئَيستا 

جاميعةى ئةهؤى، ئةو جاميعانة ئَيستا مؤَلةتيان وةرطرتووة بة موافةقةى ريئاسةى وزةرا دامةزراوة،  6
وت و زةوابتيشمان داناوة بةسةر ئةندامة بةرَيزةكان و دابةشى دةكةين، من لةطةَل خؤم هَيناوة كة ئَيمة شر

ضؤن كراوة، لةو قؤناغة ئيقرتامحان كردووة بةرَيوبةرَيكى طشتى بؤ ئةوانة دانةزرَيت، بؤ ئةوةى ئيي و 
ياسايةك دانةمةزرَى بة شَيوةيةكى  كارةكانيان ر َيك خبات، جَيطامان كردووةتةوة، ئَيستا لةو دةم و دةستة تا

موستةقيل نةبَيت، نابَيت، ئةو زانكؤيانة ئيي دةكةن لة جَيطاى خؤى نية، ئةطةر لة موستةقبةل ثَيوستى 
 .كرد بة ياسايةكى تازة ئةو كاتة دةتوانرَيت ئةو ياسايةى بؤ دانةزرَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
وش يالت التعليم العاىل مر جامعات  هيئات  كليات  معاهد  مراكز حبثية ح ومية  : )كة دةَلَيت 4لة خاَلى 

ئةى ئةوة نية ئيشارةى بة هةيئات كردووة؟ فةرقيان ضية لَيرة؟ كاك ادريس (  غري ح ومية  مشرتكة 
 .فةرموو

 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادىبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ة، هى موئةسةسةى رةتى تةعؤيمى ئةو بة دةرةجةى جامعةية، مةسةلةن هةيئةى هةيئة تةعريف كراو

توَيذينةوةمان هةية، هةيئةى تريشمان هةية، ئةو هةيئانة كة تةشكيل دةبَيت بة دةرةجةى جامعةية، 
لةناو قانونةكة هاتووة، تةعرييتى ئةو هةيئةية كراوة، ضونكة فةرقى هةية لةطةَل موئةسةسةكانى تر، لَيرة 
تةنها تةعرييتى هةيئةكةية، يةعنى بةا جامعة وازحة  و تةعرييتى ناوَيت، كوليةو مةعاهد وازحن، لَيرة 
تةعريف كراوة، بةآلم ئةطةر دةويي بكرَيت دذى ئةو دةكات، لةبةر ئةوةى هةيئة دةزطايةكى موستةقيؤة، 

 .لةبةر ئةوة ئَيمة بةو نوعةمان داناوة، زؤر سوثاا
 :ةنسةرؤكى ئةجنومبةر َيز 

ئةو ئيعرتازة لةسةر مةجؤسى كوردستانى تؤزَيك هينة ناطوجنَيت لةطةَل رةئيةكان، بؤضى مةجؤس، لة 
هةموو وةزارةتةكان دا مةجؤسمان هةية، بؤلَيرة ناوى مةجؤسى كوردستانى بَيت، بؤ مةجؤسى تةعؤيمى عاىل 

 .نةبَيت؟ بةَلَى كاك ادريس
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 :باآل وةزيرى خوَيندنى/ادريس هادىبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
اهليئة )تاوةكو ئَيستا، ثَيشرت ( اجمللس العراقى لالخصاصات الطاية)بةر استى تا ئَيستا هةر لة عرياق هةبوو 

بوو، هةيئةكةيان طؤر ى و كرديانة مةجؤس، جا ئَيمة تةنها كةليمةى عرياقيمان طؤر ى و كردمانة ( العراقية
كردمانة مةجؤسى كوردستانى، ( اجمللس العراقى لالخصاصات الطاية) كوردستانى، يةعنى لةباتى بَؤَيني

بةآلم كة تةرجومةى كوردى دةكةى دةبَيتة بؤردى كوردستانى، يةعنى بؤردةكة هيض خيال  نية، ئةطةر 
دةتانةوَيت لة عةرةبيةكةش بيكةنة بؤردى كوردستانى، مةجؤسةكة كةليمةيةكى عةرةبية، لةبةر ئةوة 

لةوَيي تةعرييتمان كردووة، موشكيؤةمان نية، حةز دةكةن لَيرة بيكةنة بؤردى كوردستانى،  دامان ناوة، دةنا
بةآلم بة تةئكيد لة نةسة كورديةكة دةبَيتة بؤرد، يان دةبَيتة ئةجنومةن، بةآلم شةهادةكة كة دةدرَيت 

بةغدا، خةَلكَيكى زؤر  شةهادةى بؤردة، كة دةَلَيى بؤردى كوردستانى، ئَيستا خةَلكى ئَيمة ناتوانَيت بيَيتة
ثرؤفيسؤر هاتوونة لةو بوارة كة دةتوانني ئةمساَل ئيختساساتى زؤر بكةينةوة، بؤية زؤر زةرورية ئةو 

 .موجؤيسة دانةزرَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ظيان خان فةرموو
 :ثاشا خضر ظيان امحدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

) موشتةرةكةكة لَيرة ( التعليم اعهلى  ابشرتو)دةَلَيت  10يارم هةية، لَيرة كة لة خاَلى تةنها دوو ثَيشن
زياد بكرَيت، بؤ ئةوةى هةردوو قيتاع بةدةر ( هيل جامعية غري ح ومية لل طا  اخلاص  ابشرتوأالت

نةكراوة، ( العؤم)ييتى تعرييتى ئةهؤى  و موشتةرةك كراوة، بةآلم ئايا تةعر 6بكةوَيت، خاَلَيكى ترم لة خاَلى 
لةبةر ئةوةى من قانونةكةم بة كوردى لة ال نية، حةزم دةكرد كورديةكةم لةبةر دةست بوواية، ضونكة من 

 .بة كوردى زياتر موسةيرتم، ئةوةش بكرا با وابزا  باشرت بوو، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو فؤاد.د
 :بابانحممد امحد فؤاد . دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

اجمللس ال وةداتانى اع لى لالختصاصات ) دا ئةو روونكردنةوةى جةنابى وةزير داى لةبارةى لةر استي
دواتر طؤر ا بة ( اهليئة) ، ئةمة تةرجومةى ئةو مةجؤسةية كةوا لة عرياق هةبوو كة ثَييان دةطوت (الطاية

دا لة  34َين، مةجؤسي عةرةبيي هةية، هةروةها لة ماددةى ، ئَيستاش لة بةغدا هةر واى ثَى دةَل(وؤس)
ر استى دا باسى شةهادةكة كراوة كة ثَيى دةطوترَيت بؤردى كوردستانى، ئَيستا بؤردى عةرةبى و عرياقيي 
هةية، لةبةر ئةوة بوونى بؤردى كوردستانيي كة شةهادةكةية ناوى بؤردى كوردستانية، لة ر استى دا ئةوة 
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كردووة، بةآلم ناوى مةجؤسةكة زؤر باش هاتووة لة ياساكة، ثَيويست ناكات ئةو مةجؤسة كَيشةكةى حةل 
بكةين بة بؤرد، ضونكة لة عَيراقيي دا وا هاتووة، بؤية با هةماهةنطى هةبَيت لةطةَل وةزارةتى تةعؤيمى 

 .عاىل لة بةغدا، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ئاريان فةرموو. د
 :اريان شَيخ خالص جوادئ. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

كة بؤردى عرياقى ( اجمللس العربى اع لى لالختصاصات الطاية) م هةية، كة دةَلَيت فؤاد.هةمان بؤضوونى د
ثَى دةَلَين، هةروةها بؤردى عرياقى ناوى هةبوو و طؤر ا بة مةجؤسى عرياقى، ثَيويست ناكات ناوةكةى 

كرَيت تةرجومةى كورديةكةى بكرَيت نةفسى شتة، ثَيويست ناكات ناوةكةى بطؤر درَيت، بطؤر درَيت، ئةطةر ب
 .زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .سؤزان خان فةرموو
 
 :سؤزان شهاب نورىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

يالت التعليم العاىل مر وش ) من نازا  هيض فةرقَيك نابينم لةوةى كة موئةسةسةو هةيئة، لةوَى دةَلَيت 
ئةوة موئةسةساتة،  (جامعات   هيئات  كليات  معاهد  مراكز حبثية ح ومية   غري ح ومية مشرتكة

( اى مؤاسة ةمسية وعلياية ا  حبثية بدةجة جامعة مرواطة بالوااة )هةرئةوة جارَيكى تر هاتووةو دةَلَيت 
ت عةينى مةعناى هةية، هةيئةية هةر يةعنى ئةطةر ئةو دووانة دةمج بكرَيت يان دةمج نةكرَي

موئةسةسةية، مورتةبتة بة وةزارةت، لة خوارةوة تةنانةت باسى حكومى نةكردووة، يةعنى ئةطةر دةمج 
جارَيكى تريي دووثاتى دةكةينةوة،  10بكرَيت، كةم بكرَيتةوة، هةر وةكو يةكن، سةبارةت بة خاَلى 

مة وشةيةكى زؤر تازةية لةناو فةرهةنطى ئةوةدا، تةنها تةعؤيمى عاىل موشتةرةك، ئةسَؤةن موشتةرةك ئة
وآلتَيك كة هةيةتى توركياية، توركيا تةنها وآلتَيكة كة تةعؤيمى موشتةرةكى تَيداية، ئةويي ثَيى 
دةطوترَيت حكومى و ئةهؤى بةيةكةوة، با ئَيمة بةو ياسا كؤنانة ئيجازة نةدةين بة جاميعات، بؤ ئةوةى هةر 

ت بؤ خؤى لَيرة جاميعةيةك بكاتةوة، مةفروزة بة ياسايةك زةوابت ديار بكرَيت، ر استة كةسَيك هةَلبستَي
ئَيستا ضوار تا ثَينج جاميعة كراوةتةوة، بةآلم ئايا ئةوانة نةجاحةت دةهَينن يان نا، ثرسيارةكة لةوةداية، 

بة هةموو كةسَيك كة ئةى كةواتة ئةطةر ئَيمة ياسايةكى مةزبومتان هةبَيت، لةو ياساية ئيجازة نةدةين 
بَيت لَيرة جاميعة بكاتةوة، هةتا نةزانني بؤ لة وآلتةكةى خؤى نةيكردووةتةوة، سةرةتا بزانني بؤ هاتووة 

 .لة وآلتةكةى ئَيمة بيكاتةوة، زؤر سوثاا
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ناصح فةرموو.د
 :ةمضابناصح غيتور . دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

قانوب التعليم العاىل  الاحث العلاى عقليم ) لةسةر ناوى ياساكة تَيبينيم هةية، كة بة ناوى من هةر 
هاتووة، من ثَيم واية كة كاتى خؤشى هةر لَيرةوة باسى ئةوةم كرد كة وةزارةت  (كوةداتاب ي العراق

عاىل و بةحسى عؤمى، حةلةقةيةكى زيادة، من بة ثَيويستى نازا  كة وةزارةتَيك هةبَيت بة ناوى تةعؤيمى 
ضونكة زانكؤكانى كوردستان يان دام و دةزطا زانستيةكانى كوردستان فةرقيان هةية لةطةَل هةر دام و 
دةزطايةكى ترى مريى لة كوردستان، بؤية ئةمانة كة دةزطاى زانستني بة زانكؤ و موئةسةساتةكانى تر 

ترمان هةر لة طةَل دامةزراندنى يةكةم كابينةى هةمووى دةزطاى زانستني، بؤية من ثَيم واية ياساى ثَيشوو 
حكومةتى كوردستان دا بة ناوى ياساى ئةجنومةنى خوَيندنى باآلو توَيذينةوةى زانستى هةر ئةوة زيندوو 
بكةينةوة باشرتة لةوةى كةوا ئةمة هةبَيت، بة دةليؤى ئةوةى كة لة ئةجنومةنةكة دا ثَيشرت كؤمةَلَيك 

بوارى جياجيا دا، يةعنى جطة لةوةى كة سةرؤكى زانكؤكانى تَيدا بوو، كة لة بةرَيزى ثسثؤر هةبوون لة 
اليةن سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانةوة سةرثةرشتى دةكرا، وةزيرى ثةروةردةى تَيدا هةبوو، سةرؤكى 
ئةجنومةنى وةزيران و جَيطرةكةى و وةزيرى ثةروةردةو كؤمةَلَيك ثسثؤر لة بوارى جياجيا كة ثؤةيان 

فيسؤر و جَيطرى ثرؤفيسؤر بوو، يةعنى ئوستاز و ئوستازى موساعد بوون، جطة لة سةرؤكى زانكؤكان، ثرؤ
ئةوةيان من ثَيم واية ئةو دةزطاية زؤر زؤر بةهَيز ترة، رَيزم هةية بؤ وةزيرةكان، لةوةى كةوا وةزيرَيك كة 

بؤ ئةجنومةنةكةى جاران كة سةرثةرشتى كارَيك دةكات، بة تايبةتى من ثَيشنيار دةكةم بطةر َيينةوة 
بوو، لةبةر ئةو هؤيانةى كة باسم كرد، ضونكة ئةطةر وا ( ئةجنومةنى خوَيندنى باآلو توَيذينةوةى زانستى)

نةبَيت، دروست نية، ئَيمة بؤ وةزير هيض مةرجَيكمان دانةناوة، وةزير لةوانةية هةر ئينسانَيك بكةى بة 
ى هيض مةرجَيك دانةنراوة بؤ وةزيرى تةعؤيمى عاىل، لةبةر ئةوة وةزيرى تةعؤيمى عاىل دةبَيت، لةبةر ئةوة

ئةطةر ئةوةيان ثةسةند نةكرَيت من ثَيم واية ئةو كاتة دةبَيت وةزير بة اليةنى كةمةوة يان ثرؤفيسؤر 
ساَل خزمةتى هةبَيت لة تةدريس  15بَيت يان جَيطرى ثرؤفيسؤر بَيت، هةروةها بة اليةنى كةمةوة دةبَيت 

ى عيؤمى، ئةو كاتة دةتوانَيت سةرثةرشتى وةزارةتَيك بكات كة بةناوى وةزارةت خوَيندنى باآل يان بةحس
بَيت، ضونكة فةرقى هةية، ناكرَيت سةرؤكى زانكؤ ثرؤفيسؤر بَيت يان جَيطرى ثرؤفيسؤر بَيت، بةرَيزَيك 

كؤكة، بؤية من ثَيشنيارى لةطةَل رَيزم دا كة  وةزيرة، بةآلم ثؤةى زانستى كةمرت بَيت لة ثؤةى سةرؤكى زان
 .يةكةمم بؤ ئةوةية ئةجنومةنةكة بطةر َيتةوة، نةك وةزارةت، لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك دلَير فةرموو
 :دلَير حممد شريفبةر َيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ى لة رايةكةى سؤزان خان دةكةم ئاريا ،  تَيبينى دووةمم ثشتطري. و د فؤاد. لة خاَلى يةكةم لةطةَل راى د

، ثَيم باشة ئةو تةعؤيمة ئةهؤى و موشرتةكة بةر استى فةلسةفةيةكى لة ثشتةوةية لةم  10لةسةر بر طةى 
زروفة دا نازا  ضةند لة مةسَؤةحةتى بةرةوثَيي ضوونى ناوةرؤكى زانكؤية لة وآلتى ئَيمة دا دةكرَيت 

اىل تَيداية، تةعؤيمى ئةهؤى بة تةنها ثَيم واية لةو وةزعةى تةعؤيمى موشتةرةك بَيت، ضونكة هَيشتا مةج
 .ئَيمة هَيشتا طوجناو نية، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

جارَى ئةوانة تةعارييتن، يةعنى لة ناو قانونةكة دا ئةطةر ناوى تةعؤيمى ئةهؤى و موشتةرةك هات ئةو 
ةيةنَيت، من ئةو موالحةزةيةم ثَى بةجَى ية لة كوَى ماناية دةطةيةنَيت، ناوى مةجؤس هات هةر ئةوة دةط

ناوى كوردستانى عرياق هاتووة زيادةية، ضونكة تؤ لةوَى تةعرييتت كردووة، لة ثَيشرت طوتووتة وةكو 
جملس التعليم العاىل  الاحث : اجمللس)قوانينةكانى تر، ئةوانة رةضاو بكةن، هةر ليذنةى قانونى، خاَلَيكى تر 

ا ؤس ) بؤ وةزارةت ئةوة مةعؤوم ئيرت لةوَى دةبَيت، خاَلَيكى تر ، (العراق - كوةداتابالعلاى عقليم 
ئةطةر بَيتو جومؤةى ئيزافة نةكةين، ئةشكاليةتَيك لة تةفسريةكة دروست دةبَيت، ئةوةَلةن ( الكوردستانى

 َيت، من ثَيم باشةي دا ناطوجنكوردستان، تةنها كوردستانى عرياق نية، دووميي لة طةَل دةستوورى عرياقي
، ئيقؤيمةكة ئيزافة بكةن بؤ ئةوةى بطوجنَيت (اجمللس ال وةداتانى اع لى لالختصاصات الطاية عقليم) 

لةطةَل دةستوور، بؤ ئةوةى تةفسريى ئةوة نةكرَيت بؤ هةموو كوردستانة، سَييةم موالحةزةم جارَيكى تر 
وش يالت التعليم العاىل مر جامعات : ابؤاسة) ة كة نووسراو 9و  4من ئةشكاليةتَيك دةبينم لة خاَلى 

اى مؤاسة : اهليئة)   دواتر دةَلَيت(  هيئات  كليات  معاهد  مراكز حبثية ح ومية  غري ح ومية  مشرتكة
تؤ لَيرة دةَلَيى موئةسةسةكة ئةوةية دواتر ، (ةمسية وعلياية ا  حبثية بدةجة جامعة مرواطة بالوااة 

باشة لةوَى موئةسةسةت تةشكيل كردووة و تةعرييتت كردووة بةوةوة، ئةو دذيةكية ، (اى مؤاسة) دةَلَيى
هةية، تةعؤيمى ئةهؤى و مةشتةرةك شةرح كراوة و دةَلَيت ثَيك دَيت لةوانة، ض ئةشكاليةتَيك نية لةو 

هات، شةرحةدا، نةقانونة نة شتَيكة، تةنها دةَلَيت ئةطةر لةو قانونة ناوى تةعؤيمى ئةهؤى يان موشرتةك 
مةبةستمان ئةو جؤرة تةعؤيمى عاليةية كة لة جامعات و كوليات و مةراكزى تةئهيؤى و ئةوانة غةيرى 
حكومني، تابعى قيتاعى خاسن، يةعنى مةبةستى ئةوةية تةعرييتى دةكات، ئةطةر ئةو ناوة هات ئةو 

ة، جا نازا  هةر جاميعاتانةن كة حكومى نني، يةعنى قورساييةك ناخاتة سةر ئةوة و ئيؤتيزامةكيي ني
دوو ليذنة ئةطةر موالحةزاتتان نةبَيت من كؤم كردووةتةوة لة موالحةزاتى ئَيوة، تةبعةن ئةوةى كة كاك 

ناصح طوتى بة تايبةتى بةشَيكى كة ثَيى واية وةزارةت زيادةية، ئةوة شتَيكى ترة لة مةجاىل باا كردن . د
عامةكةى لَيرة مةتروح نية ئةو قسةية بة تايبةتى  نية، ضونكة زؤر باا كراوة، لة تَيطةيشتنى فةلسةفة

كة ثرؤذةكة لة حكومةتةوة هاتووة، ثاش ئةوةى لة ليذنةى هاوبةشيي دا لةطةَل وةزارةتى ثةروةردة 
ضةندين كؤبوونةوة كراوة، راى جياجيا هةبووة، مةتروح نةكراوةو ثرؤذةيةك نةهاتووة كة هةر فكرةكة 
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ى كردبَيت،  ئةو موالحةزانةى كة من دام ئةطةر موالحةزةيةكى تر هةبَيت ئيؤغا بكات تاوةكو حكومةت داوا
 .جوابى بدةنةوة، نازناز خان فةرموو

 :نازناز حممد عبدالقادربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئَيمة تةنها بؤ ئةوةى كة ئةو تَيكةآلوية نةبَيت، دةَلَيني ئةجنومةنى كوردستانى، تةنها بؤ ئةو 
نة، مادام شةهادةى بؤرد دةدات، بؤرديي وشةيةكى ئينرتناشناَلة لة هةموو شوَينَيك بةكار مةبةستةما

دةهَيندرَيت، مةجؤس و ئةجنومةن زؤر جار تَيكةَل دةبَيت، كة خةَلك دة وَينَيتةوة نازانَى تةنها بؤ ئةوة 
بؤرديي دةدات، زؤر بووة كة طوتوومانة، هةر لة ئةساسةوة با ناوةكةى بؤرد بَيت باشرتة و شةهادةى 

جارَيكى تريي دةيَؤَيمةوة دةبَيت لَيك بدرَيت،  9و  4تةبيعية ئةطةر ئةجنومةنيي نَينَيتةوة، بر طةى 
ر استة لَيرة تةنها بؤ تةعرييتة، بةآلم لة دوايى دا لة ناو  10ضونكة هةمان مانا دةطةيةنَيت، بةآلم خاَلى 

َؤةن لةطةَل ئةوةين خوَيندنى ئةهؤى نةك موشتةرةك، ثرؤذة ياسايةكة بة تةفسيل هاتووة، ئَيمة ئةس
موشتةرةك بر وامان ثَيى نية، شتَيكى زؤر نامؤيةو نوَيية، مةعؤوم نية مةبةستةكةى ضية، هيض 
دةزطايةكمان نية كة ناوى موشتةرةك بَيت، ئةطةر هةبَيتيي ئةوة لة ساآلنى داهاتوو لةوانةية دروست 

ار جاميعةمان هةية بة فيعؤى ئةهؤني، بة ثَييةوانةى رةئى كاك دلَير ببَيت، ئةوةى هةمانة ئةهؤية، ضو
ئَيمة لةطةَل ئةوةداين ضؤن ئيستيسمار هةموو بوارةكان بطرَيتةوة، دةبَيت بوارى خوَيندنى بةرايى و 
خوَيندنى باآلش بطرَيتةوة، بةآلم خوَيندنى ئةهؤى زياتر دةكةوَيتة ناو بابى مةسةلةى ئيستيسمار، تنها 

ارةتى خوَيندنى باآل بؤى هةية كؤمةَلَيك ضوارضَيوةى عؤمى هةية كة ئيتارَيكى بؤ ديارى بكات لة وةز
ناحيةى عيؤميةوة ئاطادارى ر ةوشى خوَيندن بَيت و بزانَيت بة كام ئاقار دادةر وات، نةوةك ئةوةى ترى 

خؤماَلى دَيت لة جياتى هةمووى دةضَيتةوة سةر زياتر بابى ئيستيسمار و سةرمايةدارَيكى بيانى ياخود 
ئةوةى كة ثرؤذةيةكى ترى ئيقتسادى بكاتةوة دَيت ثرؤذةيةكى خوَيندنى باآل دةست ثَى دةكات، تؤ دةبَيت 
يارمةتى بدةى و دةعميشى بكةى مةجاىل بدةيتَى بؤ ئةوةى ئةو كارة بكات، بةآلم لة ناحيةى عيؤميةوة 

بَيت قانونةكةشى جيا بَيت، لة هةموو شوَينَيك ئَيمة وةزاةرتى خوَيندنى باآل بةرثرسة، بؤية دة  بةَلَى
ضةندين  وونةمان هَيناوة وةكو ليذنة، يةك لةو  وونانةى كة ئةخري جار موتابةعةمان كرد  وونةى 
ئوردنة بة تايبةت كة هاتووةتةوة، ياساى جاميعاتى ئةهؤى، نةك تةنها جاميعاتى ئةهؤى، ئَيمة داوا دةكةين 

هةبَيت بؤ حكوميةكانيي بة جيا، بةآلم ئةوة لَيرة جَيطاى نابَيتةوة لة ناو ئةو ثرؤذة  ياساى جاميعامتان
ياساية، بةآلم جاميعاتى ئةهؤى دةبَيت بة ثرؤذة ياساى تايبةت بَيتة خوارَى، بؤية ئَيمة دييتاع لة وجهة 

 .نةزةرى خؤمان دةكةين
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .جةنابى وةزير فةرموو
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ريس هادىاد .دبةر َيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان، بة نيسبةت جاميعات، ئَيمة لة واقيعةك دةذين كة جاميعاتى حكوميمان 
هةية، ئةهؤيي هةية، ئةو موشتةرةكة دةمةوَيت تةوزحيى بكةم، ئةهؤى ثارةى خوَيندنةكةى هةندَيك زؤرة، 

َلةتَيكمان هةية كة ئَيستا زانكؤيةكمان هةية لة دهؤك، جاميعةى كوردستان لة هةولَير، موشتةرةك حا
ئةمانة حكومةت دةعميان دةكات، ثارةيةكيان دةداتَى بة مينحة، بة مانطانة، بؤ ئةوةى ثارةى خوَيندنةكة 

ازانج ناطةر َيت، لة كةم بكةينةوة و خةَلك بتوانَيت ئةوة بكات، بؤية ئةوة موئةسةسةيةكى غريروحبية، بؤ ق
توركيا ئةوة هةية و ثَيى دةَلَين جاميعاتى وةقف، وةقف وةكو ئةوةية كة مزطةوت دروست دةكةى و 
تةتيؤى حكومةتى دةكةى، ئةوةية ثارةى خوَيندنةكةى كةم دةكاتةوة، ئةو ثارة قازاجنةكةش لة تةتويرى 

وآلت هةيةو وزؤريي بة سوودة، ئَيستا ئَيمة جاميعةكة بة كاردةهَيندرَيت، ئةوة تةجروبةيةكة لة هةندَى 
موئةسةسةيةكى قاميمان لة دهؤك هةية، لة هةولَيريي هةمانة، دةمانةوَيت جَيطاى ئةوانة بكةينةوة كة تا 
ئَيستا لة ناو ياساى ثَيشوو جَيطاى نةكراوةتةوة، نة ئةهؤية، نة حكوميشة، ئَيمة دةبَيت ضارةسةرَيكى لة بؤ 

ة لَيرةية، ئَيمة تووشى ئةو حاَلةتة بووينة، لةوَى نازانني ضؤن تةعاموىل لةطةَل بدؤزينةوة، مةسةلةك
بكةين، جا لةبةر ئةوة ثارةكةشى كةمة جَيطامشان بؤى كردووةتةوة، بة ثَيى شروت و زةوابتى خوَيندنى 

وابتى باآل من ضةند ثةر ةيةكم هَينا بوو، جةنابتان ئةمر بكةن كة دابةش بكرَيت، هةمووى شروت و زة
جاميعاتى ئةهؤى لةالى منة، لَيرة هَيناومة بةرَيزان ئةندامانى ثةرلةمان بؤ ئةوةى زياتر تةفاسيؤيان 
هةبَيت، لة ناو ياساكةش دا هاتووة، دواتر ئةطةر ئةو ياساية بة جيا بَيت يان بة جيا نةبَيت لةوة زياترى 

بة ياسايةك، يةعنى ضية ئةطةر ياسايةكى  تَيدا ناكرَيت كة ئَيستا لَيرةمان داناوة، لَيرة كردوومانة
سةربةخؤ دةرضَيت فةرقى ضية؟ ئَيمة بةرَيوبةرَيكى طشتيمان داناوة ئمورى ئةو شتانة موتابةعة دةكات، 
ئةندامَيك لة بؤردى زانكؤ ئةهؤيةكان بة دةرةجةى ثرؤفيسؤر لةوَى ئةندامة، تةقارير دةنووسَى 

ةمان هةمووى زةبت كردووة، بةا خاَلَيكم  ثَي بَؤَين ئةطةر ياساكة  هةَلسةنطاندنى بؤ دةكرَيت، ئَيمة ئةوان
بة تةنها بَيت فةرقى ضى دةبَيت؟ ئةوة ياسايةكة لة ناو ئَيرة جَيطاى بووةتةوة، بةآلم ئَيمة لةو زروفة 
نةمان ويستووة شتةكان طةورة بكةين و ياساى تايبةتى بؤ دةربكةين، دواتر خؤتان دةزانن ئَيستا لة مصر 
ئةوة تةنزميى قانونى جاميعاتى مصرية، لةوَى وةزارةت هةية كة مصر بةناوبانطةو وآلتَيكى ضةند 
طةشةكردووة لة جاميعات و شتى وا، هةمووى تةنزيم كراوة لة وةزارةتى تةعؤيمى عاىل، وةزير لةوَى 

تةعؤيمى عاىل لةو رةئيسى مةجؤسى تةعؤيم عالية، لَيرة شتَيك تةرح كرا، مةجؤسى تةعؤيمى عاىل، مةجؤسى 
ياساية هةية، سةرؤكى مةجؤسةكة وةزيرة كة هةم ئةكادميية، هةميي ثؤستى وةزير ثؤستَيكى سياسية 
وةكو ئةوةى لة هةموو وآلتَيكى دونيا هةية، من نامةوَيت باسى ئةوة بكةم كة ضةند خيربةم لة تةعؤيمى 

ةم، ضونكة ئةو ياساية بؤ من دانةنراوة، ساَل خيربةم لةسةرى هةية، بةآلم باسى خؤم ناك 38عاىل هةية، 
ئةو ياساية بؤ وآلتَيك داندراوة كة بةيانى و دوو بة يانى بةهةر شتَيك بَيت بةو جؤرة خةَلكَيك دادةندرَين 
كة بةو شَيوةية شروت و مواسةفات تَيدا بَيت، ئةطةر بة ثَيى ئةو ياساية بَيت كة زانكؤكان ياساى تايبةتى 
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ساَل خزمةتى زانكؤيى لةو زانكؤية هةبَيت بة  5ت سةرؤكى زانكؤ ثرؤفيسؤر بَيت و خؤيان هةبَيت، دةبَي
دةرةجةى ثرؤفيسؤرى، ئةطةر ئةو ياساية تةتبيق بكةين بةو شَيوةى كة هةندَيك كةا تةرحى دةكةن 

ى خؤمان لَيرة، دةبَيت ئةو سةرؤك زانكؤيانةى حاىل يةكَيكيان شروتيان تَيدا نةمَينَيت، ئَيمة لة واقعى حاَل
قسة دةكةين، ض مومكني دةبَيت ئةوة بكةين، ناضني باسى هةندَيك شت بكةين كة ناكرَيت، دواى ئةوة ئَيمة 
ئةوروثايى نني، ئَيمة مةسةلةى ئيستقالليةت و مةسائيؤى تر دةبَيت بة تةدةروج بؤى بر ؤين، 

هات طوتى دةبَيت زؤر ( ةكني طامب)كؤنيترانسَيكى خوَيندنى باآلى نَيو دةوَلةتيمان كرد، سةرؤكى زانكؤى 
حةزةر بن لة بةينى ئيسقالليةت و بةينى مةركةزيةتى وةزارةت، طوتى دةبَيت بة تةدريج بَيت، ئَيمة 

، بة تةدريج ئةو ئيستقالليةتة دةبَيت، ئَيمة بونييةكى تةحتيمان نية، 8088ثال ان داناوة بؤ ساَلى 
عةية و ئةوة تيجارةية، ئةوة موئةسةساتى طةورةية لةوَى تةَلةبةى ئَيمة بيَيتة موئةسةسات، ئةوة سنا

تةدريب بكات و حبوا بكات، زانكؤكانى دونيا ضؤنن، ثَيي هةموو شتَيك مالية لة خؤيانة بة حبوا ثارة 
ثةيدا دةكةن، خوَيندن لةوَى بة ثارةية و ميزانيةى تايبةتى خؤيان هةية، شروتى تةعينى سةرؤكى زانكؤ 

نةتة ئةو قؤناغة، يدةكات، بؤرد دةكرَيت بة ثَيى زةوابتَيك، ئَيمة جارَى نةطةيشتوو هةية، كَى تةعيينى
ئَيمة لة واقعَيك قسةى دةكةين كة حةز دةكةم ئةوة بزانن منيي متوحم ئةوةية لة موستةقبةل ئةوة 

 .بكرَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .سؤزان خان فةرموو
 :سؤزان شهاب نورىبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنةر َيز ب

من نوقتةى نيزاميم هةبوو ويستم قسةيةكى وةزير ر است بكةمةوة، جةنابى باسى زانكؤى كوردستانى كرد 
 .بؤ ئةوةى لةسةر شانى خوَيندكار ثارة كةم بَيتةوة، ثارةش دةدات بة تةَلةبة، ثارةى لَي وةرناطرَيت

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .، نازناز خان فةرمووئةوة نوقتةى نيزام نية
 :نازناز حممد عبدالقادربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

بؤ ئةوةى ئةو قسةى جةنابى وةزير ر است بكةينةوة، جاميعةى كوردستان جاميعةيةكى تةواو حكومية، 
ئيعالن بكرَيت ئةو جاميعةية دروست بوو، لةسةر ئةركى سةرؤكى  5ثَيي ئةوةى كة ئةو كابينةى 

مةنى وةزيران و سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران دروست بووة، ئةمةش نامةكةيانة كة ئَيمة بؤ ئةو ئةجنو
ثرؤذةية دةمانويست ناوى ئةو جاميعةية بزانني ئايا لة ر يزبةندى وةزارةتى خوَيندنى باآل دَيت يان نا، يان 

ة ثياوَيكى ئينطؤيزة هات بؤ ئةو موئةسةساتانةى كة دةكةوَيتة ذَير دةسةآلتى خودى سةرؤكى زانكؤكة ك
ئَيمة زانكؤى كوردستان ـ هةولَير ) ليذنةكةمان و لة دواييشدا بةو نامة رةتيية نامةى ناردووة كة دةَلَيت 
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زانكؤيةكة كة سةر بة وةزارةتى خوَيندنى باآلو ليكؤَلينةوةى زانستى نية، بةَلكو لة جَيى ئةوة دةستةى 
شةرحى ئةوة دةكات كة سةر بة ئةجنومةنى وةزيرانة و وةكو هةموو بةرَيوةبردنى هةيةو، ئينجا دواتر 

تةَلةبةيةكى جاميعةى كؤية و سةالحةدين و ئةوانى تر تةَلةبةكان ثارةش وةردةطرن لة حكومةت، بةآلم بة 
مواسةفات ئةهؤية و جاميعةيةكى زؤر ثَيي كةوتووةو ئيمكانياتَيكى باشى ىَل سةر  كراوة، بؤية ئَيمة 

اميعةى موشتةرةكمان نية، يان ئةهؤيمان هةية، وةك جاميعةى جيهان و ئةوانى تر، يان ئةسَؤةن ج
 .جاميعةى حكوميمان هةية

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كمال فةرموو.كاك د
 (:كمال كةركووكى.د)حممد قادر عبدالؤة بةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

عرييتاتة ثَيويست ناكات ئةو تةفاسيالتانةو ئةو شةرحة بكةين، بةرَيز جةنابى وةزير، ئةم ماددةية تةنها تة
بةآلم ئيشارة بةوة كرا ئايا ئيستقالليةت هةبَيت تا حةدَيك يان نةبَيت، بة تةئكيد جاميعة وةزارةتى دييتاع 

َيت نية،  كؤنكريت و بؤؤكى بؤ دابنَيى، دةبَيت ئاوا بَيت، بؤية دةبَيت لة ماددةكانى داهاتوو دا بة شكؤَيك ب
كةنةيةكى عةسكةرى ئيستاعد بكرَيت، زؤر هثكة لة ئةوروثا هةية، بةآلم بةو شكؤةش نةبَيت كة وةكو 

 .سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو فؤاد.كاك د

 :بابان حممد امحد فؤاد. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 81بة ثَيويستى  دةزا ، ضونكة لة ماددةى  9ةى دا، مادد 9و  4من تَيكةآلويةك دةبينم لة نَيوان ماددةى 
، بةآلم تَيكةَليةك لةوةى كة (اهليئة ال وةداتانية لدةااات الاحوث العلاية)دا باسى هةيئة كراوة 

موئةسةسةى بة هةيئة تةعريف كردووةو هةيئةشى بة موئةسةسة تةعريف كردووة، لةبةر ئةوة من 
ئةو  (وش يالت التعليم العاىل مر جامعات   هيئات  كليات: سةابؤا)دا  4ثَيشنيار دةكةم لة ماددةى 

وش يالت التعليم العاىل مر جامعات  كليات  اهليئة هى : ابؤاسة)هةيئاتةى ىَل البربدرَيت، هةر بكرَيت 
 .لةبةر ئةوة ناكرَيت بَؤَيني موئةسةسة هةيئةيةو هةيئةش موئةسةسةية، زؤر سوثاا، (ابؤاسة

 :جنومةنسةرؤكى ئةبةر َيز 

 .كاك سعدالدين فةرموو
 :مولود سعدالدين عبدالؤة مال بةر َيز

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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من نوقتةى نيزاميم هةية لةبارةى وةزارةتى ثةروةردة، دةبواية ئةوان ثَيشرت بانطَيشتى وةزيريان بكردبا و 
نةهاتبا ئَيرة لةسةر  لَيرة وجودى هةبواية، ئةو شتانةيان لة نَيوان خؤيان حةل بكردبا و ئةوة

 .موستةلةحات بيدائى ئَيمة موناقةشةى وا بكةين
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .شةرت نية، ليذنةى ثةروةردةش رةئى خؤى هةية، كاك خؤيل فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 6لة فةسَؤى  81ةآلم هةيئة لة ماددةى هةيئة تةعريف كراوةو موئةسةسةش تةعريف كرا، ب 9لة بر طةى 
وستحدث هيئة ) لةوَى لةيةكةم دةَلَيت    ( اهليئة ال وةداتانية للدةااات اعارتاويجية  الاحوث العلاية)

، من ثَيم باشة لةوَى هةر بَؤَيني هةيئةو (باام اهليئة ال وةداتانية للدةااات اعارتاويجية  الاحوث العلاية
اهليئة ) زا  بؤ لَيرة وا هاتووة؟ يةعنى كة دةَلَيني هةيئة تةعرييتةكةى ئاوا بَيت باسى ئةوة بكةين نا

، دوايى لة بر طةى دووةم لة ماددةى ثاشرت هةر باسى (ال وةداتانية للدةااات اعارتاويجية  الاحوث العلاية
 .هةيئة دةكات، هةر عةينى ئةو هةيئةية

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ماددةية باسى ئةو هةيئةية كرابَيت ئةو قسةيةي كاك خؤيل زؤر ر استة، تةبعةن ئةو  ئةطةر تةنها لةو
هةيئةية تةعرييتى بكةين ديسانةوة ئةشكاليةت دروست دةبَيت، وةكو لة ماددةكة دا هاتووة بيخوَينةوة كاك 

 .خؤيل ئةو ماددةيةى كة ئَيستا طوتت
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 

 .نسةرؤكى ئةجنومةبةر َيز 
 الفصل السابع

 ات اعارتاويجية  الاحوث العلايةاهليئة ال وةداتانية للدةاا
  :81اباد  

ي وستحدث هيئة باام اهليئة ال وةداتانية للدةااات اعارتاويجية  الاحوث العلاية،  ختتص با داد  1
لاحوث فى جماعت الصنا ة ابشاةاع  الدةااات اارتاويجية فى اجملاعت اعجتاا ية  اعقتصاداة  السيااية  ا

 . الطاقة  الايئة  الزةا ة  غريها
 .ي وتاتع اهليئة بشخصية معنواة، اعا الل اعداةى  اباىل  اعهلية ال انونية لتح ي  اهدافها 8

ئةوةشيان .........( ارأس اهليئة موظف حاصل)عةينةن باسى ئةوة دةكات و دةَلَيت  88دواتر لة ماددةى 
 .ةيةهةر باسى هةيئ

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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اهليئة ال وةداتانية للدةااات : اهليئة ) تةعرييتةكةى وا ىَل بكةن  9كةواتة بؤ دةفعى ئةشكال خاَلى 
 .، جةنابى وةزير فةرموو(اعارتاويجية  الاحوث العلاية

 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادى.دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

هةيئةكان البربدرَيت، ضونكة لَيرة تةنها ئةو  4دةكةم، ئةطةر لة خاَلى فؤاد .رةئةكةى دمنيي تةئيدى 
هةيئةية نية، لة موستةقبةل هةيئةى تر دروست دةبَيت، يةعنى ئةو هةيئةية لَيرة ئةمر ؤ هةية، بةآلم 

وانني ئةطةر وا خؤ هةموو رؤذَى قانونةكى نوَى دانانَيني، لةبةرئةوة طوتوومانة ئةو هةيئةية لَيرة نات
بكةين خؤمان حةسر دةكةين بة يةك هةيئة، ضونكة هةيئةى تر هةية، ئَيمة دةمانةوَيت دروستى بكةين، 

هةيئةكة الببةن، لَيرةش  4مةجاىل تَيدابَيت، بةآلم ئةطةر ئةشكال لةو كةليمةى هةيئةية هةية، لة خاَلى 
هةيئات، جةمعيشم كردووة، ضونكة يةك من طوتوومة  4تةعرييتمان كردووةو تةواو، ضونكة لة خاَلى 

هةيئة نية، هةيئةى حاسوبى مةركةزى هةية، هةيئةى شتى تر هةية، يةعنى ئَيستا يةك هةيئةمان هةية، 
 .بةآلم مةمجوعةك هةيئامتان دةبَيت لة موستةقبةل، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك كريم فةرموو
 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنز بةر َي

كة باا لةو موئةسةسات و هةيئانة دةكات  18منيي ثشتطريى لة وتةكانى كاك خؤيل دةكةم، لة ماددةى 
واتة (  دةااات اعارتاويجيةلاهليئة ال وةداتانية ل)دةَلَيت  10كة مورتةب  بة وةزارةت، هةروةها لة خاَلى 

اى مؤاسة اخرى قائاة أ  وستحدث )دةَلَيت  11بر طةى  يةك هةيئة هةية لة ياسايةكةدا، دواتر ئَيمة لة
ئةوة ئيستحداا  دةكرَيت ئةوةى كة جةنابى وةزير باسى لَيوة دةكات، يةعنى موئةسةسةية ( بعد ذلك

 .ئيستحداا دةكرَيت،  نك هةيئة، بؤية لَيرة دا بةو شَيوةية هاتووة، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك مجال فةرموو
 :مجال حممد قاسمةر َيز ب

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من تَيبينيم لةسةر مةجؤسةكة هةية، هةروةها تةئيدى قسةى جةنابت دةكةم، بة نيسبةت مةجؤسى 
مةجؤسى )كوردستانى، ئةمة شامؤة و مشوىل هةموو كوردستان دةكات، لةبةر ئةوة دةبَيت بكرَيت بة 

َيت، تَيبينى دووةمم لةم تةعارييتانة بة حةقيقةت من شتَيك و ، يةعنى تةحديد بكر(كوردستانى ـ عرياق
مةجؤسَيك نابينم كة تةقيمى جاميعاتى ئةهؤى بكات، لة هةموو دةوَلةتَيك مةجؤسَيك هةية كة تةقيمى 
جاميعاتى ئةهؤى دةكاتن كة بؤ ئةوةى بزانَيت تا ض ر ادةيةك ئةم جاميعةية مةقبولة يان مةقبول نية، ئةو 
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كى ثسثؤرن، يةعنى شةهادةكان كة دةدةن شةهادةى مزةوةرة يان نا، واتة ئيعتيارى هةية يان كةسانة خةَل
نية، لةبةر ئةوة يان ئةو مةجؤسة ئيشةكانى فراوان تر بكرَيت، تةقيمى بؤ جاميعةى ئةهؤيي هةبَيت كة 

يؤةى دةكرَينةوة، يان مةجؤسَيكى تر دروست بكرَيت بؤ تةقيمى جاميعةى ئةهؤى، بؤ ئةوةى موشك
 .جارَيكى تر دووبارة نةبَيتةوة( سانكؤيمَينتز)
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ثةخشان خان فةرموو
 :ثةخشان عبدالؤة زةنطةنةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

( اى مؤسسة رتية: اهليئة)نةمَينَيت، ضونكة لَيرة كة دةَلَيت  9منيي تةئيدى ئةو رةئية دةكةم كة خاَلى 
موئةسةسة فراوانرتة لة هةيئة، تةشكيالتى ترى بة دواوةية، هةيئة هةر خؤيةتى، لةبةر ئةوة  عادةتةن

 .نةمَينَيت باشرتة، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 
 :رىشَيروان ناصح حيدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ى تَيداية، جاميعةشى تَيداية، مةعاهديشى تَيداية، من كة تةماشاى تةعرييتى موئةسةسة دةكةم، هةيئة
بةآلم تةعريف تةنها بؤ هةيئة هاتووة لة زمنى تةعارييتةكان، ئايا بؤ جاميعة نةهاتووة؟ بؤ بؤ 
مةعاهيدةكانى تر نةهاتووة؟ ئةمة خاَلَيكيان، دووةم من ثَيم واية ئةطةر هةيئةكة، مادام جاميعاتى لةطةَل 

يي بطريدرَيت، موشكيؤة نية، ئةوة تةسةورى خؤمة، ضونكة تةعرييتةكةى لة نةهاتووة، هةيئةكة هةَل
دا هاتووة، زؤر بة روونى باسى كردووة و تيكراريي بووةتةوة، مادام تةعرييتى جاميعات و  81ماددةى 

مةعاهد نةهاتووة با ئةوةش نةمَينَيت زؤر تةبيعية، ضونكة لة زمنى تةشكيالتى موئةسةسةى تةعؤيمى 
 .وة، زؤر سوثااعاىل هاتو

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .شةتب بكرَيت 10جةنابى وةزير فةرموو، موالحةزةت لةسةر ئةوةى كة خاَلى 
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادى. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لةوَى هاتووة لة ئةوةَلةن جيهازى ئيشرا  و زةمانى نةوعى هةية، كة باسكراوة بؤتةقيمى جاميعاتة ئةوة 
لة خاَلى يةكةم، بة نيسبةت هةيئة لةبةر ئةوة تةعرييتمان كردووة لَيرة قةسدمان ئةوةية كة  10ماددةى 

بة دةرةجةى جاميعةية تةحديدى دةرةجةمان كردووة، ئةوة وازحة لة مةتنةكةى، ئةطةر بطةر َييةوة بؤ 
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نى كة رةئيسى بؤ دادةنَيى بة دةرةجةى هةيئة كة ض دةكات و دةرةجةكةى تةحديد نةكراوة، دةبَيت بزا
جاميعةية، تةعامؤى بة دةرةجةية، لةبةر ئةوة لَيرة تةعرييتةكةمان بة جودا كردووة دةرةجةى جاميعةمان 

يان ئايا . ثَيى داوة، ئةطةر ئةوة البربدرَيت نازانى ئةو هةيئةية بة ض دةرةجةيةكة، ئايا مديريةى عامةية
تة؟ جا لةبةر ئةوة تةعريف كراوة، تكا دةكةم ئَيمة بة وردى شتةكا ان جاميعةى عامةية؟ ئايا وةزارة

 .ديراسةت كردووة، ئةطةر نا خةلةىل تَى دةكةوَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .فةرموو فؤاد. كاك د
 :بابانحممد امحد  فؤاد.دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

هةيئة   9دا هيئات البربدرَيت، لة بر طةى  4شنيارةم كة لة بر طةى من تةئكيد دةكةمةوة لةسةر ئةو ثَي
اهليئة ال وةداتانية للدةااات اعارتاجتية  الاحوث )دا  81نَينَيت، ضونكة ئَيستا وةكو طومتان لة ماددةى 

ذ هةية، هيض ئةشكالَيك دروست ناكات وةكو جةنابى وةزيريي طوتى هةر هةيئةيةكيي لة دوا ر ؤ (العلاية
دروست بَيت، ئَيمة تةعرييتمان كردووة، لةبةرئةوة كَيشةيةك نية كة ئَيمة لةسةر ئةو دوو ماددةية قسة 

 .بكةين زياتر، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئيؤغا بكرَيت، ضونكة موحتاج نني،  4موئةسةسة لة كوَى ناوى هاتووة لةو ماددانة؟ ئةطةر هةية خاَلى 
تةحسيل حاسَؤة، ئةوة هةر الببةن وا بزا  ...................(  ابؤاسة وش يالت)  كة دةَلَيت 4ئةوةى 

البربدرَيت باشرتة، ئةو  4ثَيويست ناكات، موئةسةسةى ضى وةزارةت خؤى موئةسةسةيةكة، من ثَيم واية 
 .ووبؤضوونةى جةنابى وةزير لةوةية كة دةرةجةى جاميعة  وةربطرن، ر استة ئةوة، سؤزان خان فةرم

 :سؤزان شهاب نورىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ثشتطريى لة ئةو رايةى جةنابت دةكةم كة ئَيستا تةرحى كرد، موئةسةسة الببةين، بؤئةوةى جاميعةش 
بيووك نةكةينةوة لة زمنى تةشكيالتى وةزارةت، ضونكة خؤى بؤ خؤى جاميعة طةورةيى خؤى هةيةو 

 .ةبةر ئةوة موئةسةسة الببةين و ئةو ئةشكالةمان نامَينَيت، زؤر سوثاادةزطايةكى زؤر زةبةالحة، ل
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .شوكرية قسةت هةبوو؟ فةرموو. د
 :شوكرية رسول ابراهيم. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ة ابؤاسة  اهليئ) ة، ئةطةر موئةسةسة و هةيئة بةيةكةوة بنووسَينني، بَؤَينيفؤاد. من رام لةطةَل راى د
 .كَيشةكة حةل دةبَيت، زؤر سوثاا (...وش يالت التعليم العاىل
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك خؤيل فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

زافةى هاتووة و ئي 81البربدرَيت، هةروةكو لة ماددةى  4منيي تةئيدى قسةكةى جةنابت دةكةم، خاَلى 
باسى مةهامى وةزارةت كرا كة هةيئات  3ئةوة بكةين  كة هةيئات بة دةرةجةى جاميعةية، لة ماددةى 

يةعنى ئةوة هيض مةناعةتى نية، لة ( اقرتاح انشاء جامعات  هيئات ح ومية) 6دروست بكات، لة بر طةى 
فهومى مةسَؤةحة هةر مةفهومى قانونى ئيدارى مةفهومى هةيئة و مةفهومى موئةسةسة و مةنشةئة و مة

يةكة، مةفهومى تايبةتى خؤى هةية، لَيرة ناكرَيت تؤ هةموو ئةو تةشكيالتانة لة ذَير ناوى موئةسةسة 
 .ئيختيزال بكةى

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

وةَلآل ئةوة جةنابى وةزير ئيجماعى لةسةر بوو، ثَيي ئةوة طومت ئةوة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثةروةردة، 
كاك فرست و كاك كماليي لة تةنيشتمةوة تةئيدم دةكةن، تؤ موافةقةتى ئةوة بكة كة ئةوة  هةروةها

 .شةتب بكةين و رزطارمان بَيت، فةرموو جةنابى وةزير
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادى. دبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ى تَيك دةضَيت، ئةطةر بة جوانى و بة وردى بةرَيزان ئةندامان، ئةو كةليمةية البربدرَيت قانونةكة هةموو

موئةسةسات تةعؤيمى عاىل تةماشا  8بيخوَينينةوة دةزانني لة ضةند جَيطا هةيئة هاتووة، تةنها لة بةشى 
لَيرة موئةسةسة هةموو شتَيك (  انشا فى كل مر مركز الوااة   مؤاساوها)  11بكة، دواتر لة ماددةى 

ةوة دووبارة بكةينةوة، ضونكة ئةوة تةعرييتة لة قانونةكة، يةعنى قانونةكة دةطرَيتةوة ئَيمة نامانةوَيت ئ
ئةطةر موئةسةسةى الببةى هةمووى تَيك دةضَيت، ئَيمة هةموومان داوة بة وةزارةت، جةنابى جَيطرى 
سةرؤكى ثةرلةمان طوتى ئةوة عةسكةرتاريةت نية، ئَيمة لة بيدايةتةوة ئيما ان بة ئيستقالليةتى 

ى تةعؤميى عاىل هةية، بةآلم بة حةزةرو بة تةدريج، ئَيمة ئيستقالىل ماليمان داوةتَى و ديارميان موئةسةسات
داوة لة زمنى ئةوانة، ئةوةى لة وةزارةت ماوة قانونى كؤن ئةطةر سةيرى بكةى مةجؤسَيكى ئيستيشارى 

بوو، هييمان  الى وةزير% 100هةية، من خؤم ئيستيشاريةكةم البرد كة سةآلحيةت لة قانونى كؤن، 
نةهَيشتووةتةوة تةنها بؤ ئيشرا  و بؤ ثالن دانان و سرتاتيذيةت بؤ وةزارةتة، تةنسيقى بةينى جاميعات و 
بزانى ثَيويستيةكانى وآلت ضيةو ضى دةوَيت، يةعنى ئةوة بةر استى زؤر بة دةقيقى ديراسةت كراوة، حةز 

 .سوثاا دةكةم ر ةضاوى ئةوانة بكةن و بة باشى بيخوَيننةوة، زؤر
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .رؤذان فةرموو.د
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 :رؤذان عبدالقادر دزةيى. دبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

مةوزوعةكة ئةوة نية كة تةعرييتَيك هةَلبطريدرَيت و لة جَيطايةكى تر زياد بكرَيت، ئةو تةعرييتة بؤ 
، مةجاىل تةفسري كردن نةهَيَؤَيت، ئةوةية ئةطةر هةر وشةيةك و دةستةواذةيةك لة ناو ياساكة هات

باا كراوة، ئةطةر لَيرة ثَيناسة نةكرَيت، دواتر لةوَى بة شَيوةيةكى تر  50ـ  85موئةسةسة لة ماددةى 
تةفسرياتى بؤ دروست دةبَيت، بؤية ثَيويستة هةردووكيان نَيننةوة تةنها وشةى هةيئات لة ثَيناسةى 

 .موئةسةسةكة البربدرَيت، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنر َيز بة

رؤذان، ماناى ئةوةية ئةو موئةسةسةية كة دةَلَيت تةشكيالت و هةيئات كة زمنى . ئةطةر الى ببةين د
و ةموئةسةسةكة نية، ئةو ئةشكاليةتة هةية ئةطينا موقتةرةحةكةت باشة بؤ حةل، بةآلم كة ئ

ئةسةسةكة لةوَى الت برد ماناى واية موئةسةسةية هةموو تةشكيالتى وةزارةتى تةعؤيمى عاىل خستة ناو مو
 .ادريس نوقتةى نيزاميت هةية؟ فةرموو. ئةو هةيئةية موستةقيؤة زمنى تةشكيالت نية، كاك د

 
 
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادى. دبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ى جاميعة، لة ئةخريى ئةطةر هةر واية هةيئةكة الببةن، بةآلم لةوَى لة هةيئة بَؤَين بة دةرةجة

كةتةعرييتى دةكةين بؤ ئةوةى ئةوة ثر بكاتةوة، بةآلم لة موستةقبةل ئةطةر هةيئةيةكى تر تةشكيل بوو، 
 .دةبَيت جارَيكى تر ئيزافة بكرَيت، هةيئة با البربدرَيت، بةآلم موئةسةسة ناكرَيت البربدرَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كمال فةرموو.كاك د
 (:كمال كةركووكى.د)حممد قادر عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

لة حةقيقةت لةم تةعرييتانة من دةبينم جاميعة زؤر زؤر بيووك كراوةتةوة، يةعنى هَينراوةتة ريزى 
هةيئةو موئةسةسةيةك، لةوانةية جاروبار كةمرتيي كراوةتةوة، جاميعة قودسيةتى خؤى هةية و دةبَيت 

ة ماددةكة دابر َيذرَيت كة ئيستقالليةتَيكى هةبَيت، وزارةتيي دةورى خؤى هةبَيت و ئيشرا  بكات بةو شكؤ
و تةنسيق بكات، لةبةر ئةوة ئةو تةعرييتانة كة بةو شكؤة هاتووة حةقى ياساكة نادات، بؤية من ثَيشنيار 

جاميعة تةرازووى  َيرةدةكةم كة تةعرييتةكان كامل ترو موفةسةَل تر دووبارة بكرَينةوة، ضونكة ل
 .، يةعنى ئةوةش تةعةدايةكة كة لة جاميعة دةكرَيت، زؤر سوثااهةيئةيةكة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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 .كاك حممد فةرموو
 :حممد فرج امحدبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

وةكو ئةوةى ئةوةى من بينيومة لة سولةمى ئيدارى دا هةيئة لة بةينى موديريةت و وةزارت داية، يةعنى 
كة تواناى نةبَيت بة وةزارةت، بة هةيئة ناوى دةبةن و فةوقيشة، من بؤ موعالةجةى ئةوة ثَيم باشة لةو 
تةعرييتةى كة بؤ تةعؤيمى عاىل كراوة، ثَيويست ناكات بَؤَيى مةراحؤى ئةوة و ئةوة دةطرَيتةوة، دةتوانني 

و مةعاهد و مةراكزى حبوا، هةيئاتى ىَل هةَلطرى، بَؤَيني تةشكيالتى تةعؤيمى عاىل، كة بريتية لة جاميعات 
وش يالت التعليم العاىل اجلامعات، ال ليات، ابعاهد، ابراكز الاحثية احل ومية  غري )  6يةعنى لة خاَلى 

كمال .ئيرت ئةو موئةسةسةية البربدرَيت، موئةسةسة مانايةك نابةخشَى لَيرة، ئةو قسةيةش كة د (احل ومية
ةينةوة بة جارَيكى تر و وةسائيؤى تةعؤيمى، كؤمةَلَيك شت نابةستني بةيةكةوة و تَيكةَلى كردى قوةتى دةد

لةبةر ئةوة ثَيشنيار دةكةم ئةو خاَلة ( جامعات و كؤيات ومعاهد)يةكرتى بكةين، هةرباسةكة باسى تةعؤيمة، 
 .موعالةجةى ئةوة بكات

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك غيتور فةرموو
 :مةمخورىسعيد  طاهر غفوةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

هاور ام لةطةَل بةرَيزان لة ئةندامانى ثةرلةمان، لةبةر  10و  9و  4بةر استى منيي بة نيسبةت بر طةى 
ئةوة لَيرة تَيبينى ئةوة دةكةم زانكؤ و ثةميانطاكان خراونةتة يةك ئاست و يةك مستةوا، يةعنى كة باسيان 

َيك، خاَلَيكى تر ئةطةر ئةو هةموو هةيئاتة دروست بكرَيت و هةمووى بة دةرةجةى دةكرَيت، ئةوة خاَل
زانكؤ بَيت، يةعنى بةر استى ئةوة زوَلمَيكة لة زانكؤى دةكةين، ضونكة زانكؤ موئةسةسةيةكى زؤر زؤر 
 طةورةية، كاريطةريةكى زؤريشى هةية لةسةر كؤمةَلطا بة طشتى، هةتا زؤر جار لة زؤر وآلتان زانكؤ

دةتوانَيت ببَيتة هؤكارَيك بؤ طؤر ينى زؤر بر يارى سياسيي، تؤ هةيئةيةك دروست بكةى و تايبةمتةند بَيت 
لة مةجالَيك بكؤَلَيتةوة و بيهَينى لةطةَل زانكؤيةك هاوشانى بكةى، بةر استى ئةوة بة ر ةواو بة حةقى 

بة شَيوةيةكى تر دابر َيذرَيتةوة، بة  نازا ، بؤية ثَيويستة ئةوة ضاوثَيخشاندنةوةيةكى ثَيدا بكرَيت و
نيسبةت موئةسةسةو هةيئةش كة تةماشا دةكةين ئةو دوو بر طةية دةكرَيت نةمَينَيت، يةعنى هةيئةكة 
نةمَينَيت، ضونكة موئةسةسة هةية باا لةوة دةكات كة زانكؤكان و هةيئاتيي دةطرَيتةوة، باشة كة ئةوة 

 9ؤضى لَيرة ئةو هةيئةية نَينَيتةوة، من لةطةَل ئةوةدام كة بر طةى لَيرة هةبَيت كولياتيي دةطرَيتةوة، ب
 .هةَلبطريدرَيت، لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .خاتوو ظيان فةرموو
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 :ظيان سؤَيمان حاجى بشاربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

هةيئة مةفروزة نَينَيت، لةبةر كاك حممد ثَيي من باسى ئةو قسةيةى منى كرد، من لةطةَل ئةوةم كة 
ئةوةى كة دةرةجةكةى دةست نيشان كراوة، لةبةر جياوازيةكةى لةطةَل جاميعة و لةطةَل كوليات و 
مةعاهدى تريي دةست نيشان بكرَيت كة هةيئة جياوازيةكى لةطةَل ئةوانة هةية، ئةطةر موئةسةسةكة 

التةكةى تةعؤيمى عاىل وابزا  كَيشةكة حةل دةبَيت و نةمَينَيت و ببَيتة ثَيكهاتةكانى وةزارةت، ئيرت تةشكي
 .هيض كَيشةيةكى تر نامَينَيت، لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك عادل فةرموو
 :عادل حممد امنيبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

اسةى كة لة قانونى مةدةنى نئةطةر تةماشاى ئةو ثَيناسةية بكةين، ئةو ثَيناسةية زؤر نةطوجناوة لةطةَل ثَي
ثَيناسةى موئةسةسةى كردووة، يةعنى ئةو  51دا هاتووة، كة قانونَيكى زؤر وردة لة ماددةى عرياقَي

رخص : ابؤاسة)ثَيناسةية زؤر ثَييةوانةى ئةوةية، ثَيويستة ناوَيكى ترى ىَل بندرَيت، ثَيناسةكة وا دةَلَيت 
للعال بصفة انسانية ا  دانية ا   لاية ا  فنية ا  ةااضية، معنوى انشاء بتخصيص ماىل مد  غري معينة 

دواى ( ا وب انشاء ابؤاسة بصفة ةمسى ا  بوصية)ش دا دةَلَيت  58، لة ماددةى (د ب قصد اىل اى ةبح مادى
 .ئةوةش شةرتةكانى دةَلَيت،  يةعنى ئةو وشةية وةكو زاراوةيةكى قانونى  ناكرَيت و ناطوجنَيت لةطةَل ئةوة

 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةر 

 .كاك شَيخ فتاح فةرموو
 :فتاح عبدالؤة نقشبندىبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

من ثشتطريى لة رةئيةكةى جةنابت دةكةم، من ثَيم واية موئةسةسةو هةيئة هةردووكيان البربدَيت لة 
ت دةبَيت و هيض كَيشةيةك نامَينَيت، جومؤةكة ر اس( تشكل التعؤيم العاىل)هةَلبطريدرَيت، ( ابؤاسة) 4بر طةى 

هةيئةكةش البربدرَيت، بؤية هةيئةو موئةسةسة هةردووكيان موشكيؤةن، با هةردوو وشةكة البربدرَيت، 
 .لةطةَل رَيزم

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

او كيي تةوَيدةزانى ضؤنة، ئةطةر ماددةى يةكةم ئةوةندةى موناقةشةى لةسةر بكرَيت ماناى واية بة ساَل
ماددةية، ئةطةر عةفوم بكةن لةبةر ئةوةى زؤر قسةى لةسةر  60نابني، ئةطةروابر وات، ضونكة بؤ خؤى 

هةَلبطريدرَيت، لةناو  9كرا و جةنابى وةزيريي زؤر قسةى لةسةر كرد، من ثَيشنيار دةكةم ئةطةر خاَلى 
واتة ( ارتاويجية  الاحوث العلايةعادةااات لاهليئة ال وةداتانية ل) قانون دا هةر ض هةيئةيةك هةبَيت بَؤَين
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هةيئة بة تةنها نةبَيت، موئةسةسةكة وا تةعريف بكرَيت، دووجار زياتر ناوى هةيئات هاتووة بةتةنها 
ارتاويجية  الاحوث عدةااات الاهليئة ال وةداتانية ل: اهليئة )نةَلَيني هةيئة، لة كوَى ناوى هةيئة هات بَؤَين 

ايةوة، يةعنى لة جَيطاى خؤى تةعرييتةكة بطوترَيت، بةتةنها هةيئة نةمَينَيت، تةواو خةالا بر ( العلاية
بةوة ئةو ئةشكاليةتةمان لةكؤَل دةبيتةوة، بؤ جوابى كاك عادل موئةسةسة بؤ تةعؤيمى عاىل تةعرييتة بؤ 

سة ئةو كةى تر تةعريف كراوة، ئةوة بؤ ئةو قانونةية لَيرة ماناى موئةسةةقانونةكة، نةك ئةوةى لة شوَين
تةشكيالتانةية كة تةعؤيمى عاىل دةطرَيتةوة، تةبيعية كة ئةوة هاتووة، ئةطةر جةنابى وةزير موافق بَيت 

 .لةسةر ئةو موقتةرةحة، باشة جةنابى وةزير رةئيت ضية لةسةر ئةو موقتةرةحة؟ فةرموو
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادى. دبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
يم نية، بةآلم دةمةوَيت يةك شت بَؤَيم هةيئةى ئيستسمار هةية، رةئيسةكةى بة دةرةجةى وةزيرة، من الر

لَيرة كة طوتوومة هةيئة بة دةرةجةى جاميعة، لة جاميعةم كةم نةكردووةتةوة، جاميعة بةرزترة، كة 
عة لة ناو خؤى وتووة جاميعة بةدةرةجةى هةيئة، جا لةبةر ئةوة جامييطدةَلَيى بة دةرةجةى جاميعة نة

 .هاتووةو دواى ئةوة تةعرييتة من مانا نية، ئةوةى جةنابت ثةسةندةو ر ازيم، سوثاا
 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

شةتب دةكرَيت، لة قانونةكة لة كوَى ناوى هةيئة هاتووة  9باشة ئةو ئةشكاليةتةمان لة كؤَل بووةوة، خاَلى 
، كاك خؤيل (ال وةداتانية لدةااات اارتاويجية  الاحوث العلايةاهليئة : اهليئة )ئةوةى بؤ ئيزافة دةكرَيت 

 .فةرموو
 :خؤيل ابراهيم حممدبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
هةرضةندة ئةم ماددةية باسى تةعريف دةكات، تةعرييتيي وةكو كةليمةيةك دَيت زؤر جار تيكرار 

موجةرةد نةهاتووة يان ( ابؤاسة)ةليمةى دةبَيتةوة و لَيرة تةوزيح دةكرَيت، لةو قانونة هةمووى ك
هاتووة، لةوَيي ئةمة وازحة، يةعنى تؤ هةر دةبَيت ( مؤاسة وعلياية)هاتووة يان ( مؤاسات التعلياى)

، تةعرييتى بكةى ئةوة، (ابؤاسة التعلياية)يان ( تعليايةالابؤاسات )تةعرييتى بكةى و الزمة بَؤَيى 
رةدى نةهاتووة لةو قانونة هةمووى، خاَلَيكى تر كةليمةى هةيئة كةليمةى موئةسةسة بة تةنها بة موجة

ضةند جا تيكرار بووةتةوة، بة موفرةدى و بة موجةرةدى، كة تؤ موحتاجى تةعريف بيت، الزمة هةيئة 
يان ( تعليايةالابؤاسات )تةعريف بكةى و موئةسةسة تةعرييتى ناوَيت، يةعنى هةر دةبَيت تؤ بَؤَيى 

، ئةوةى بة دةرةجةى جاميعية دةتوانى ئةوةش ئيزافة بكةين و ئةوة حةل دةبَيت، (ةابؤاسة التعلياي)
 .بةآلم لَيرة تةعرييتى موئةسةسة نابَيت لَيرة بةو شَيوةية بَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
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 .كاك فرست فةرموو
 :فرست امحد عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

يان كرد، تَيكةآلويةك هةية لة نَيوان هةيئةو موئةسةسة، هةيئة و موئةسةسةو مونشةئة، برادةران زؤر قسة
وةكو ثَيي ئَيستا كة كاك خؤيل باسى كرد دةَلَيني وةحداتى المةركةزى مرفةقى يان مةسَؤةحى، لة قانونى 

ة موئةسةسة تَيكةآلويةك هةية، هةيئة ب 9و  4ئيدارى قانونى تايبةتى خؤى هةية، لَيرة لة فةقةرةى 
تةفسري دةكات و موئةسةسةش بة هةيئة تةفسري دةكرَيت، شتَيكى زؤر خراثة بةر استى، خاَلَيكى تر 
تةشكيالتى هةر دةزطايةكى ئيدارى ئةطةر لةذَير يةك عينوان بَيت، ماناى ئةوة نية هةمووى يةك 

باسى جاميعات دةكات و باسى  دةرةجةنة، يةعنى ئَيستا لَيرة لة فةسَؤى ضوارةم موئةسةساتى تةعؤيمى عاىل
هةيئات دةكات، لة ذَير عنوانى موئةسةساتى تةعؤيمى عاىل، ئةوة ئةوة ناطةيةنَيت كة هةموو يةك 
دةرةجةنة، هةيئةش بة دةرةجةى جاميعةية، ئيي كردنى ئةو هةيئةية و تةبيعةتى قانونةكة و 

هةيئةيةك لة هةيئات بة دةرةجةى ئينتاجيةكةى ئةوة تةقديرى دةرةجةكة دةكات، دووةم شةرت نية لة 
وةزير بَيت، يةعنى هةموو هةيئاتى كوردستان بة دةرةجةى وةزير بَيت، هةيئةى عامى زراعة لة عرياق بة 
دةرةجةى موديرى عام بوو، هةيئةى عاميي هةية بة دةرةجةى وةكيؤى وةزارةية، يةعنى خاسةية، 

هةيئةية ميالكات و ئيي كردنى ئةو دةمَينَيت،  هةيئةتيي هةية بة دةرةجةى وةزيرةو لةسةر طرنطى ئةو
ئيؤغا بكرَيتةوة، هةر كاتَيك هةيئةكة يان  9و  4لةبةر ئةوة منيي لةطةَل ئةو رةئيةم فةقةرةى 

ئةو كاتةى موحتاجى تةعريف بوو لةوَى با تةعريف بكرَيت، زؤر  ،وئةسةسةكة  لة جَيطاى خؤى بَيتم
 .سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ناز خان فةرمووناز
 :نازناز حممد عبدالقادربةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ةى كة هاتينة ناو قانونةكة ئيؤغابكرَيت، ئةو كات 10و  9و  4منيي تةئيدى كاك فرست دةكةم، فةقةرةى 
 .دا تةعرييتات ئةطةر ثَيويست بوو، دايدةنَينيلةوَي

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

يشى كرد،  4مان نةكردووة، ئةوة كاك فرست ئيزافةى  10دةكةين، باسة  9و  4اَلى مة باسى خجارَى ئَي
ئةو دةَلَي موئةسةسةش لة كوَى هات تةعريف بكرَيت، ر ةنطة ئيختيالفيي هةبَيت، ئةو ئةشكالةمشان لة 

بؤية دة ةمة كؤَل دةبَيتةوة، با تةفسالتيشى تَيدابَيت قانونةكة، ئةطةر موافقن ئةو دووة ئيؤغا دةكةينةوة، 
ئيؤغا بكرَيت تكاية دةستى بةرز بكاتةوة؟ فةرموون، كَى لةطةَل  9و  4دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةية خاَلى 

رةئى ليذنةى  10ئيؤغا كرا، دةمَينَيتةوة خاَلى  9و  4كةا لةطةَل دانية، بة زؤرينة بر طةى  3دانية؟ 
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و موشتةرةك نية، نازا  موقتةرةحتان ضية لةسةر ثةروةردة وا بوو كة موشتةرةكمان نية، ئةهؤى هةية 
 نازناز خان؟ 10خاَلى 

 :نازناز حممد عبدالقادربةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ئَيمة وةكو ليذنة كة دةَلَين تةعؤيمى ئةهؤيمان بةتةنها هةية، تةعؤيمى ئةهؤيي ضونكة جياية لة تةعؤيمى 

ت زياتريي بَيت لةوانةى حكومى، بؤية دةبَيت ئةو حكومى و دةبَيت ئيستقالليةتى خؤى هةبَي
بة موستةقل بن و بة ياساى موستةقؤيي بَينة ئاراوة، تَيكةَلى ناو وةزارةتى نةكةين، ئةو  ةموئةسةسان

هةموو مةركةزيةتة نةدةين بة وةزارةتَيك كة فرياى ئةو هةموو هةيئات و مةعاهدى ئةهؤى و حكومى و 
هةموو شتانةى تَيكةَل نةكةين، بةَلكو بة جيا قانونى خؤى هةبَيت لةزؤربةى  نيوة ئةهؤى بكةوَيت، با ئةو

وآلتانى دونياش بةو شَيوةيةية، ئَيمة ديراسةيةكى زؤر وردمان لةسةر ئةو موزوعة كردووة، بؤية دةَلَيني 
ر ثَى دادةطرين لَيرة نةمَينَيت دةزانني جَيطاى نية، ئَيرة تةعارييتة، بةآلم ضى بكةين، ضونكة ئَيمة لةوَى هة

و دووبارةى دةكةينةوة، لةبةر ئةوة هةوَل دةدةين قةناعةت بة برادةرانى ثةرلةمانتارانيي بَينني، بؤ 
و بَؤَيني ئةو تةعرييتةش الببةين، بؤية با لة ئَيستاوة الى  1ئةوةى جارَيكى تر نةطةر َيينةوة سةر ماددةى 

ةو ئيسثات بوو ومايةوة، ئةمة شتَيكى ترة لةوَى ببةين، ئةو كاتةش كة موناقةشةمان كرد ئةطةر هاتةو
 .دةتوانني تةعرييتى بكةين

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

تَييطةيشتني ئَيستا هينةكان لة ناو قانونةكة لة كوَى ناوى تةعؤيمى ئةهؤى و موشتةرةك هاتووة؟  هةر لة 
ريف كراوة، موقتةرةحةك تةع 9و  4هاتووة؟ جةنابى وةزير ئةو ماددةيةش وةكو ماددةى  81ماددةى 

 .هةية ئةوةش ئيؤغابكةين، ئةطةر رةئيت لةسةرى هةية با ئةوةش ئيؤغابكةين، فةرموو جةنابى وةزير
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادى. دبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

طةورة دروست دةبَيت و  ئَيمة ئَيستا ضةند زانكؤيةكى ئةهؤيمان هةية، ئةطةر ئةوة ئيؤغا بكرَيت فةراغَيكى
فةوزايةكيي سةرهةَلدةدات كة عايد بة كَى دةبَيت، كةى ئةو قانونة ر ؤيشت ثاشان با ليذنةى ثةرلةمان 
ثرؤذةيةك تةقديم بكةن لةطةَل ئَيمةش موناقةشةى بكةين، لَيرة هةموو شتَيك هاتووة لة ناو قانونةكة، 

ورية خةَلكَيك هةية كة دةيةوَيت تةقدميى جاميعة دواتر بة نيسبةت ئَيمة تةعؤيمى موشتةرةك زؤر زةر
بكات و حكومةت هاوكارى بكات بؤ ئةوةى ثارةى خوَيندن كةم بكةينةوة، ئةوةى دهؤك وةكو  وونةيةكة 
ئةوةى جاميعةى كوردستان ر استة لة تةعرييتةكةى جاميعةيةكى حكومية، بةآلم ئةمر ؤ بَى ثارةيةو 

موستةقبةل ناتوانني بةو جؤرة بةردةوام بَيت، ضونكة دةبَيتة  مةجانية، بةآلم من موتةئةكيدم لة
جاميعةيةكى موشتةرةك، يةعنى ئةوة ئَيستا كة قانون دادةنَيني شتَيكمان هةية رةبت دةبَيت و لة 
موستةقبةليي دةكرَيتةوة بؤ مةسَؤةحةتى وآلتةكةية، ئيؤغاكردنى زؤر خةتةرة لةو حاَلةتة دةبَيت 
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دةبَيت؟ زؤر ةو قانونة ئيسدار بَيت بَى ئةوة، كَى بةرثرسى ئةو زانكؤ ئةهؤيانة نَينَيتةوة، ضونكة ئ
 .سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

جةنابى وةزير داوا نةكراوة ئةو ماددةية ئيؤغا بكرَيت، ئَيمة داوا دةكةين تةعرييتةكة كة تةعؤيمى ئةهؤى و 
ـ  85ئةهؤى و موشتةرةك، بة عةكسةوة لة ماددةى موشتةرةكة لةناو قانون دا نةهاتووة، تيكراى تةعؤيمى 

باسى ئةوة دةكةن،  89و  86، ماددةى (ؤاسات التعلياية العليا غري احل وميةابايس أتوا و) دةَلَيت  89
لة مادديةك داهاتووة و تةعريف كراوة، لةبةر ئةوة لَيرة شةتب كردنى لة تةعابريةكان زؤر ئيعتيادية، 

 .جةنابى وةزير فةرموو
 :وةزيرى خوَيندنى باآل/ادريس هادى .دبةر َيز 

 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

َيت ئةو ثَيى واية ئةوة هةر قانونَيك من مانعم نية لَيرة شةتب بكرَيت، بةآلم ئةوةى ليذنةى ثةروةردة دةيَؤ
 .و دووشتى جيان، زؤر سوثاا

 
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

رد جةنابى وةزير، كَى لةطةَل ئةوةية شةتب بكرَيت دةستى بَؤند موافةقةتى لةسةر ك 10لَيرة فةقةرةى 
َ دانية؟ بة كؤى دةن  فةقةرةى  يي شةتب كرا، سَى فةقةرة لة  10بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةل

اجمللس ) 6وةزارةتةكة شةتب كرا، لة خاَلى ( جملس الوااة : اجمللس)  5ماددةى يةكةم شةتب كرا، لة خاَلى 
بؤئةوةى ئةشكاملان بؤ دروست  (اجمللس ال وةداتانى اع لى لالختصصات الطاية فى اعقليم: ى ال وةداتان

نةكات وةك ئةوةى كاك مجال باسى كرد، ئيقؤيمى كوردستانى عرياق لة  فةقةرةى دووةم و سَييةم و 
ى بؤ ( قؤيميف اال) ضوارةم الدةضَيت لةبةر ئةوةى تةعريف كراوة، مةجؤسى تةعؤيمى عاىل و بةحسى عؤمى 

لةبةر ئةوةى سبةى جاميعاتى تريي ( يف الوزارة)دادةنَيني باشرتة، ضونكة مومكينة تةجاوز بكات، نةك 
، من دة وَينمةوة لةطةَل ئةو تةغرياتانةى كة (فى الوزارة)هةبَيت با ئةندام بن لةو مةجؤسة، نابَى بَؤَيى 

 .كراوة
 : اينة اااءها عغراض ه ا ال انوبا صد بالعااةات اعوية ابعانى اب: 1املادة 

 .اقليم كوةداتاب ي العراق: ي اعقليم  1
 .جملس  اةاء اعقليم: ي جملس الواةاء  8
 . ااة  التعليم العاىل  الاحث العلاى فى اعقليم: ي الوااة  3
 .  اار التعليم العاىل   الاحث العلاى: ي الواار  8
 .احث العلاى فى اعقليمجملس التعليم العاىل  ال: ي اجمللس 5
 .مجيع مراحل التعليم احل ومية  غري احل ومية بعد مرحلة اع داداة: ي التعليم العاىل 6
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 .اجمللس ال وةداتانى اع لى لالختصاصات الطاية فى اعقليم: ي اجمللس ال وةداتانى 6
ئةو ماددةية بةو  يي شةتب كرا، دة ةمة دةنطدانةوة ئةو ماددةية، كَى لةطةَل 10و 9و  4خاَلى 

طؤر اكاريانةى كة كرا دةستى بَؤند بكات تكاية؟ فةرموون، كَى لةطةَل دانية؟ بة كؤى دةن  قةبوَل كرا، 
ا بؤ هاتنتان بةخَير بَين ى بةيانى، دانيشتنةكةمان كؤتايى ثَى دَينني، زؤر سوثا 10بةيانى سةعات 

 .سةرضاو
 
 

                                                                                                                                                                            
 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر   

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري س ني نيشتمانيي    َيري ئةجنومةسكرت   
  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – كوردستان   عَيراق                        – كوردستان    
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 ( 29)ؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤتؤك

 2002\6\12رَيكةوتي  ضوارشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 89)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/2002 /12 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (10)كات ــَيي ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــةني   14/6/8004رَيك ــتمانيي ئةجنوم نيش
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ةستي خؤي ب( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (89)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

ــولي (89) ــات    ي خ ــة ك ــذاردن ل ــوةر ؤ (10)دووةمــي هةَلب ــَيي ني ــواري ث ــةممة ي رؤذي ض / 14رَيكــةوتي  ش
 :بةم شَيوةية بَيت دا 6/8004

طيتتوطـــؤكردني ثـــرؤذةي ياســـاي وةزارةتـــي فَيركردنـــي بـــاآل و   بـــةردةوام بـــوون لةســـةر خســـتنةر وو و  -1
 .لةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة توَيذينةوةي زانسس، كة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يهرةبانبةناوي خواي طةورةو م

 :ةمان ئةكةينةوة، بةرنامةي كارمان بريتيية لةدانيشتنةكبةناوي طةلي كوردستان، 
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بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي ياساي وةزارةتي فَيركردني باآل و توَيذينةوةي  -1
 .زانسس، كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةشكراوة

ةو ليذنةي ياسايي ئةكةم، بَين لةشوَيين خؤيان دابنيشن، من ثَيم واية كةوا جةنابي داوا لة ليذنةي ثةروةرد
وةزيريي بَيت لَيرة دابنيشَيت، بؤ ئةوةي بةرامبةر بة ئَيوة قسةكاني بكـات، كـاك دكتـؤر ئيـدريس فـةرموو      

يــري جةنابيشــت دابنيشــة، بــةخَيرهاتين كــاك دكتــؤر ئيــدريس و كــاك ســةعد وةزيــري خوَينــدني بــاآلو وةز
هةرَيم بؤ كاروباري ثةرلةمان دةكةين، زؤر بةخَير بَين سةرضاو، دوَييَن ماددةي يةكمان لة ثـرؤذةي ياسـاكة   
تةواو كرد، ئَيستا داوا لة ليذنةي ياسايي ئةكةم، دةست بة خوَيندنةوةي ثرؤذةكـة بكـةن لـةماددةي دووةوة،    

 .فةرموون
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .مةنبةر َيز سةرؤكي ئةجنو
 بةشى دووةم

 ئامانج ء ئةركةكان
 :ئةم ئاماجنانةى خوارةوة دةدات وةزارةت هةوَلى هَينانةدى : ماددةى دووةم

 .نةخشةسازكردنى سياسةتى هةرَيم لة مةيدانى خوَيندنى بااَلء توَيذينةوةى زانستى لة هةرَيمدا-1
يهانى لة مةيدانى خوَيندنى بااَلء هَينانةدى طؤر انكارى ضؤنايةتىء سازان لةطةَل ثةرةسةندنةكانى ج-8

 .توَيذينةوةى زانستىء ثةرةثَيدانيان بؤ ئاستى ثَيويست لة مةيدانةكانى زانستى و هونةرىء تةكنؤلؤذييةوة

هَينانةدى طوجناندنء ثَيطةيش  لةنَيوان خوَيندنى بااَلء ثَيداويستييةكانى هةرَيم لة كاديرى زانستىء -3
 .هونةرييةوة

هَينانةدى هاوسةنطى لة نَيوان ثَيشكةوتنى زانستةكان لةاليةنى تيؤرييةوةو ئةوةى هةوَلدان بؤ -8
 .ثَيويستيةتى لة فراوانكردنء ثةرةسةندن لة ئةزموونء ئةجنامدان لةاليةنى ثراكتيكء تاقيكردنةوةوة

وَلةكانى دابينكردنى ثاراستنى زانستى بريمةندانء زاناء توَيذةرةوةو داهَينةرانء بةهةند وةرطرتنى هة-5
 (.التيتر  العؤمي)زانستييانء هاندانى دةستثرذاوبوونى زانستى 

هاندانى خوَيندنء توَيذينةوةى زانستىء ثشتطرييكردنء ثَيشخستنيانء فراوانكردنى ثسثؤر ايةتى -6
 .هونةرىء تةكنؤلؤذى بةجؤرَيك لةطةَل ثَيداويستيةكانى طةشةثَيدانى مرؤيىء ماددى لةهةرَيمدا كؤك بَيت

َلوطؤر كردنى زاناء بريمةندانء مامؤستايان لةطةَل زانكؤو دةزطازانستيةكانى عَيراقىء بيانىء ئينتيداب ئا-6
 .كردنيان

وةبةرهَينانى تواناء بةهرةكانى زانستىء سوود وةرطرتن لة ر َيطةء شَيوازو هؤكارةكانى زانستى هاوضةرخ -4
 .هاندابؤ سازبوون لةطةَل ثَيشكةوتنى زانستىء تةكنؤلؤذى لة جي

 .ثشتطرييكردنء هاندانى دةزطاكانى خوَيندنى بااَلى ئةهؤىء هاوبةش لة هةرَيمدا-9

ثاراستنى كةلتورى طةىل كوردستانء بايةخدان بة مَيذووةكةىء بةرز ر اطرتنى شوَينةوارة -10
 .شارستانيةكانى
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 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الفصل الثان 
 داف  ابها األه

 :وسعى الوااة  لتح ي  األهداف اآلوية :اباد  الثانية
 .ةام ايااة اإلقليم يف جمال التعليم العال   الاحث العلا   ونفي ها-1
إحداث وغيري نو    مواكاة التطوةات العابية، يف جمال التعليم العيال   الاحيث العلاي ،  النهيوض بهايا اىل      -8

 .عت العلاية  الفنية  الت نولوجيةابستوى ابطلوب يف اجملا
 .حت ي  اعنسجا   الت امل بني التعليم العال ،  بني احتياجات اإلقليم مر ال وادة العلاية  الفنية-3
العاييل  لييى حت ييي  التييوااب بييني و ييد  العلييو  النظرايية  مييا ا تضيييها ميير ووايييع  وطييوار يف التجيياةب    -8

 . ابااةاات التطاي ية  ابخترباة
مني احلصانة العلاية للاف رار  العلااء  الااحثني  اباد ني  وثاني جهودهم العلاية  وشيجيع التفيرغ   وأ-5

 .العلا 
وشجيع الدةااات  الاحوث العلاية  د اها  اعةو اء بها  التواع يف اعختصاصات الفنية  الت نولوجيية مبيا   -6

 .اتف  مع متطلاات التناية الاشراة  اباداة يف اإلقليم
 .واادل العلااء  ابف رار  التدةاسني مع اجلامعات  ابؤاسات العلاية العراقية  األجناية  انتدابهم-6
ااتثااة الطاقات  ابواهب العلاية  اعفاد  مر الطرق  اعااليب  الواائل العلاية ابعاصير  بواكاية الت يد     -4

 .العلا   الت نولوج  يف العامل
 .  األهلية  ابشرتكة يف اإلقليم  وشجيعهاد م مؤاسات التعليم العال-9

 .احلفاظ  لى وراث رعب كوةداتاب  العنااة بتأةخيه  إبراا معامل حضاةوه-10
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .اثؤرتي ليذنةي ثةروةردة، فةرموو كاك ئةسعةدر
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
باشة، كةوا بةشـي دووةم ببَيـت بـة فةلسـةفةي خوَينـدن لةهـةرَيمي كوردسـتان،        ئَيمة لة ليذنةكةمان ثَيمان 

 .يةعين ماددةيةكي نوَيية زيادي ئةكةين، بةم شَيوةية كة ئة وَينمةوة
 :وسعى الوااة  اىل حت ي  فلسفة التعليم العال  يف اعقليم   اليت تب أب وستند اىل ابعااري اعوية  

 .أكتسابه   حت ي ه   أحباثه تب أب ا وب حرًا أب العلم   طرا ة/ أ ًع 
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التعليم العال  هو  الية صري ةاة ألجل اللحاق بابستوى ابت د  للاجتاعات احلداثة ابعاصير    هي ا   / ثانيًا 
اتطلب وغيريًا جوهراًا يف مستوى التف ري   األداء   الت يييم يف مؤاسيات التعلييم العيال  ابتيداءًا مير هي ليية        

 . الوااة
أب التعليم العال  تب أب العب د ةًا جوهرايًا يف التنايية ابسيتدامة   الييت ويؤدي اىل ونايية رياملة يف        / ثالثًا 

 .ابستواات األجتاا ية   األقتصاداة   الث افية   الف راة يف اجملتاع ال وةداتان 
تايع ال وةدايتان  مبيا ايؤدي اىل أب     تب  لى التعليم العال  أب اركز  لى بناء رخصية اعنسياب يف اجمل / ةابعًا 

 .و وب ه ه الشخصية موجهة حنو التف ري احلر   العال الدؤ ب لتح ي  جمتاع حر مزدهر
أب اجلامعات يف اايل حت ي  ه ه الفلسفة تب أب وعال يف جو مر الف ر ابتفتح حيث أب ابناقشات / خامسًا 

 .نفتاح الف ري احلرالعلاية   الف راة اتجري يف إطاة مر احلراة   اع
 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ماددةي دووةم كة خوَيندرايةوة، لة ئةصـَؤي ثرؤذةكـة، ئَيمـة هـيض تَيبينيـةكمان لةسـةري نيـة، وةكـو خـؤي          

دووةم،  دةمَينَيتـةوة، بــةآلم ماددةيــةكي ترمــان دانـاوة لــة ر اثؤرتةكــةي خؤمــان كـة ئــةو دةبَيــت بــة مــاددةي   
ئةويي داناني فةلسةفةي خوَيندنة، ضونكة فةلسةفةي خوَيندني باآلي ئَيمـة زؤر ر وون و ئاشـكرا نيـة، كـة     
ئَيمة لةسةر ض ئةساسَيك و بةض ثَيـودان، واتـة ميعيـار ئةساسـي خوَينـدني بـاآلي خؤمـان دانـاوة، بؤيـة بـةم           

دةبَيتة ماددةي دووةم ومامؤستا ئةسعةد بـة   شَيوةية ئَيمة ئةساسياتي خوَيندني باآلي خؤمان دار شتووة، كة
 .عةرةبي خوَينديةوة، ئَيستا كورديةكةي دةخوَينمةوة

 بةشي دووةم
 فةلسةفةي خوَيندني باآل

 .ليذنة ر اي واية كة بةشي دووةم ببَيتة فةلسةفةي خوَيندني باآل لة هةرَيمي كوردستان: دووةم
 :ماددةي دووةم

يهَينـاني فةلسـةفةي خوَينـدني بـاآل لـة هةرَيمـدا، ئـةوةش ثَيويسـتة بـةم          ئةم وةزارةتة كؤشي دةكات بؤ وةد
- :خوارةوة بَيت( املعايري)ثَيوةدانطانةي 

 .زانست ور َيطاي فَيربووني زانست و وةديهَينان و توَيذينةوةكاني ثَيويستة ئازادو سةربةست بن -:يةكةم
َينـاوي ر اطةيشـ  بـة ئاسـس بـةرزو ثَيشـكةوتووي       لـة ث  (صري ةاة) خوَيندني باآل بزاظَيكي طؤر اندنة -:دووةم

هــزرو ئــةداو  (اجل ةايية)كؤمةَلطــةي مــؤدَيرن و هاوضــةرخةكاندا، ئةمــةش ثَيويســس بــة طــؤر يين ر َيشــاذؤي   
هةَلسـةنطاندن هةيـة، لـة دةزطاكـاني خوَينـدني بـاآلداو، سـةرةتايي لـة ثةيكةربةنـدي وةزارةتةكـةوة دةسـت            

 .ثَيدةكات
باآل ثَيويستة رؤَلَيكي ريشاذؤ لـة طةشةسـةندني بةردةوامـدا بطَير َيـت، كـة طةشةسـةندني       خوَيندني  -:سَييةم

 .طشتطريي لة ئاستةكاني كؤمةآليةتي و ئابووري و رؤشنبريي و هزريي كؤمةَلطةي كوردستاندا لَيدةكةوَيتةوة
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طـةي كوردسـتاندا   خوَيندني باآل ثَيويستة تـةركيز لةسـةر بنيادنـاني شةخسـييةتي مـرؤظ لـة كؤمةلَ      -:ضوارةم
بكــات، بــةجؤرَي كــة ئــةم شةخســييةتة ئاراســتة بكرَيــت، بــةرةو بريكردنــةوةي ئــازادو كــاري بــةردةوام بــؤ     

 .دروستكردني كؤمةَلطايةكي ئازادو خةمَؤيو
زانكؤكان لةثَيناوي وةدةستهَيناني ئةم فةلسةفةيةدا ثَيويستة لة كةشَيكي هزريي كراوةدا كار بكةن، -:ثَينجةم

 .ن طيتتوطؤي زانسس و هزريي، لة ضوارضَيوةي ئازادي و كرانةوةي هزري سةربةستدا دةكرَينلة زانكؤكا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةو ماددةية، موقتةرةحة لةاليةن ليذنةي ثةروةردةوة، حةز ئةكةم جةنابي وةزير ر ةئي خؤت بدةيت ثَيي 
 .ئةوةي موناقةشةي بكةين، فةرموو دكتؤر ئيدريس

 :َيندني باآلو توَيذينةوةي زانسسوةزيري خو/ادريس هادي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مةسةلةي فةلسـةفة مـن تةعـةجومب لـَي دَيـت، خبرَيتـة نـاو قانونـةوة، ضـونكة شـتَيكي ئـاَلؤزة، تـةعرييتَيكي             
ئـةو   تايبةتي نية، دةبَي تـةعرييتي فةلسـةفة بكـةيت، ثـَيي ئـةوةي كـة ئـةو خاآلنـة بنووسـي، دوايـي دةبـيَ           

ــةهامي وةزارةت        ــدا  وم ــة ئةه ــة ل ــي ئَيم ــني، دواي ــة بينووس ــبابي موجيب ــة ئةس ــةفيانةي ل ــةفكارة فةلس ئ
، يـةعين تـؤ تـةئميين حةسـانةي     ويأمني احلصيانة العلايية للاف يرار  العلاياء     ئةوانةمان دانـاوة، كـة دةَلـَيني    

موئةسةسـةيةكي ئيجتيمـاعي   ئةكةيت، لةوَي ئةوة ر ةنطـي داوةتـةوة، بةشـَيوازَيكي عةمـةلي ضـونكة هـةموو       
لةســةر ئــةفكاري فةلســةيف ر اســتة دادةمــةزرَيت، مةســةلةن لــة كؤمــةَلطاي دميــوكراتي فــةرق ئــةكات، لةطــةَل   
كؤمةَلطاي تر، مةسةلةن تؤ دةَلَيي لة كؤمةَلطاي دميوكراتي دةبَي ئَيمة ضـي فَيـري منداَلـةكا ان بكـةين، بـؤ      

بكةنةوة، بؤ ئةوةي لة موستةقبةل ذيـاني خؤيـان هةَلبـذَيرن،    ضي؟ بؤ ئةوةي كة فَيربن، بؤ ئةوةي كة فكر 
ئــةوة ئــةفكارَيكي فةلســةفية، بــةآلم تــؤ نــاتواني لةقانونَيكــدا دايبنَييــت و ئيؤزامــي ثَيــوة بكــةيت، ئــةوة لــة   
ئةسبابي موجيبة دَيت، لة يةكَيكي تر دَيت، لةبةر ئةوة لة ئةهدا  ومةهاميي ئةو شـتانة زؤربـةيان بـاا    

ايان كراوةتةوة، ئةوة لة ئةهدا  ومةهامة، ئةطةر سةيري بكـةن، جَيطامـان كردؤتـةوة فةقـةرةي     كران وجَيط
يةك،  فةقةرةي دوو، لة ئةهدافةكان فةقةرةي ثَينج، فةقةرةي شةش، فةقةرةي هةشـت، ئةوانـة هـةموويان    

 .تةختيةي ئةفكارةكانيان كردووة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة ر اي ليذنةي ثةروةردة بوو، ئيقرتاحي ماددةيةكيان كردووة، كة وةكو خؤيان ئةَلَين ئَيوة طوَيتان ل
فةلسةفةي خوَيندني باآل لة هةرَيمدا دةبَيت، بةشَيك يان ماددةيةك بَيت لةو ثرؤذةيةدا، كة دةبَيتة ياسا، 

ئةوةي وةختمان جةنابي وةزيريي وجهة نةزةري خؤي وت، وتي فةلسةفة جَيطاي نابَيتةوة لة قانون، بؤ 
زؤر نةكوذين، ئَيستا ئةطةر كةسَيك بيةوَيت ثشتطريي بكات لة ثرؤذةكة و يةكَيكي تريي دذي بَيت، با قسة 

بكةن، ئةوانةي كة ئةيانةوَيت تةئيدي موقتةرةحةكةي ليذنةي ثةروةردة بكةن، فةرموو دكتؤر ئيدريس 
 .نوقتةي نيزامي ضيت هةية
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 :َيندني باآلو توَيذينةوةي زانسسوةزيري خو/يادريس هاد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هةندَيك لة ليذنةي ثةروةردة تةحةفوزيان كرد، حةقة بةناوي ئةوةي كة تةحةفوزيان كرد، با ر ةئي خؤيان 

 .بَؤَين، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

َيني، ئَيستا دكتؤرة ئاريان قسة ئةكات، بة زؤرينةي ليذنةي ثةروةردةية، لةبةر ئةوة بةدواي زؤرينةدا دةطةر 
 .فةرموو

 :ئاريان خالص جواد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةطةر هةر دةزطايةك فةلسةفةيةكي جياوازي هةبَيت، ئةبَي ئةوة ضـر  بكرَيتـةوة، بـة ر َيطـاي روئيـا هةيـة و       
ةفةية ضـر  بكرَيتـةوة بـؤ بنيادنـاني     رسالةش هةية، ظذن ئةن ئةوةر ظذن، مةسةلةن ئةطـةر هـاتو ئـةو فةلسـ    

ئينسان، لةبةر ئةوةي ئينسان موساهيمة لـة تة يـةو تة يـةي موسـتةدامة، لةبـةر ئـةوة ئةتوانـدرَيت بـةو         
 .شَيوةية ضر  بكرَيتةوة، ر وئية و ظذني وةزارةتي خوَيندني باآل، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ةبَيت، سارا خان فةرموويةعين تؤ موئةيدي ئةوةي ئةو  ماددةية ه
 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ديـارة ئـةو طؤر انكاريانـةي كـةوا بةسـةر كؤمـةَلطاو هـةموو جيهانـدا هـاتووة، ثَيويسـس بـة طؤر انكـاري هةيــة             

ةَل ئـةو  لةبةرنامةدا، لةبةر ئـةوة ئـةوةي ليذنـةي ثـةروةردة ئـةو خاآلنـة، ئَيمـة ثشـتطريي لـَي دةكـةين، لةطـ           
كرانةوةو ئةو ثَيشكةوتنة، مةرجيي نية، هةتا ئةطةر ناويشي لَي نـةنَيني فةلسـةفة، مـوهيم ئةوةيـة، ئَيمـة      
شتَيكي نوَيمان هةبَيت، بؤ ئةو قؤناغةي ئةمرؤ بؤ ئةوةي زانكؤ زيـاتر لـة خزمـةتي ثَيشـكةوتين كؤمـةَلطادا      

 .سوثاا بَيت، نةك لة ثاشكؤي ر ووداوةكاني كؤمةَلطادا بر وات، زؤر
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خةمان خان فةرموو
 :بةر َيز خةمان زرار اسعد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل ثشتطريي تةواوم بؤ ليذنةي ثةروةردة، ثـَيم باشـة هـةر وةكـو فةلسـةفةش نَينَيتـةوة، لةبـةر ئـةوةي         

بنةماكاني وةزارةتي خوَيندني باآل، ئَيمة بةر اسس ئةمة خؤي طؤر انَيكي زؤر ئةساسية، لة فةلسةفةو هةموو 
خؤمان ئةزانني عَيراق هةمووي بة ثَيي سيستةمَيكي ئيداري سر  رؤشتووة، ئَيسـتا لـة كوردسـتانيي هـةر     
وابووة، يةكـةوارة ليذنـةي ثـةروةردة، لةطـةَل خـةَلكَيكي ثسـثؤر  بـة مانـدووبونَيكي زؤر هةوَليانـداوة، ئـةم           
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قيعَيكي تر، لةطةَل ئةوةدا من ثشـتطريي تـةواويان ئةكـةم، بـةآلم ئةطـةر بكرَيـت       واقيعة بطؤر ن، بيكةن بة وا
وةكو ثَيشنيارَيك بؤ سةرؤكايةتي ثةرلةمان، ئةطةر مةجال بدرَيت ليذنةي ثةروةردة، لةطةَل وةزارةت ئةوان 

ي ليذنـةي  زؤر تر قسة بكةن، ئَيمةش طوَي لةئةوان ر ابطرين، ضـونكة ئـةوان زؤر ئيشـيان كـردووة، بةتايبـةت     
ثةروةردة، جةنابيشتان ئاطادارن كة بةر اسـس كـاري زؤر باشـيان كـردووة، رةنطـة قسـة بكـةن هـةم بـؤ ئَيمـة           

 .باشرت بَيت، هةم خةَلكيي بزانَيت ئيختاليف ئةم دوو اليةنة لة ضيةوة دروست بووة، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دة بؤ ثَيشنيارةكة، ئَيستا سَي كةا موئةيدي كـرد، ئـةي   تؤ موئةيدي دكتؤرة شوكرية؟ باشة دةي كَي موئةي
 .كَي ر ةئي وةكو وةزيرة، دكتؤرة ر ؤذان فةرموو

 :ؤذان عبدالقادر دزةيير. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ديــاريكردني فةلســةفة شــتَيكي زؤر باشــة، بــةآلم بــةو شــَيوةية نــا كــة ليذنةكــة ثَيشــنياري كــردووة، ضــونكة  
ــةفةي  ــةند      فةلس ــاخود ض ــةك ي ــة بةماددةي ــةورةترة ك ــةوة ط ــاآل، زؤر ل ــدني ب ــةتي خوَين ــتَيك بةتايب ــةر ش ه

بر طةيةك دياري بكرَيت، ثَيويستة ئةو فةلسةفةية ر ةن  بداتةوة لة هـةموو ياسـاكةدا، هـةر لةسـةرةتاوة لـة      
ةك و بـة ضـةند   ماددةي يةكةوة تا هؤيةكاني دةركردني ياساكة، يةعين بةو شَيوةية، ئةطةر بةضةند بر طةيـ 

 .ماددةيةك فةلسةفة دياري بكةين، ئةوة زيان بة فةلسةفةو بة ياساكةش دةطةيةنَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد فةرةج فةرموو
 :بةر َيز حممد فرج امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
و ناوةنـدي، فةلسـةفة بـؤ تةربييـة     من وا بزا  فةلسةفة بؤ تةربية ئةبَيت، يةعين بؤ خوَيندني سـةرةتايي  

ئـــةبَيت ئـــةوة فةلســـةفةيةكي عيؤمانيـــة، مةســـةلةن دينيـــة، مةســـةلةن وةتةنيـــة، بـــةآلم تـــةعؤيمي عـــالي  
تةخةصوصية، يةعين هيض ثةيوةندي بة فةلسةفةو شتةوة نية، واتة بة مةفهومةوة نية، فةلسةفة مـةفهوم  

يمياية، ئةوة فيزيايـة، ئةمـة فةلسـةفةي ضـية؟،     سةير ئةكات، خوَيندني باآل هةمووي تةخةصوصية، ئةوة ك
فةلسةفة لةمـةدا دةرناكـةوَيت، فةلسـةفة لـة قؤناغـةكاني بنـةر ةتي ودواناوةنديـدا دةر ئةكـةوَيت، خـؤ لَيـرة           
تةربية ئيسالمي نية، يان مةلةسةن كؤمةآليةتي نية، ئةمـة بةشـَيكة مةسـةلةن بَؤـَيني كوليـةي شـةريعةية،       

انـة، لـة كيميـا، لـة فيزيـا، لةبـةر ئـةوة ئـةم تةعؤيمـة ئـةوة هـةَلناطرَيت ئـةو             عؤومي حةديسـة، عؤـومي قورئ  
فةلسةفةي تَيدا خبوَيندرَيتةوة، شتَيكي تةخةصوصية ئةتوانني بَؤَيني تة يةي بكةين، بةقةناعةتي من ثَيم 

: ةمبـاش بــوو ليذنـةي ثــةروةردة ئةمـةيان بنووســياية، يــان ئيزافـة بكرَيــت بـة ئةهدافــةكاني وةزارةت، يةكــ     
هةموو هاووآلتيةك مايف ئةوةي هةبَيت، كة موئةهةالتي تَيدا بوو، بيَيتة خوَيندني باآل، ئةمة مةسةلةيةكي 
زؤر طرنطة، ئةم دةرطاية سةير ئةكةين كةم بووةتةوة، ئَيمة جاران ئةمان وت بؤ ئيبتيدائي هةموو كةسـَيك  
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ةين بؤ ئايندة خةَلك وا لـَي بكـةين، بيـَيتة ئـةم     بؤي هةية، ئَيستا كةم كةم بةرز ئةبَيتةوة، ئةبَي واي لَي بك
قؤناغةوة، بيكةين بة ما ، يةعين بيكةين بة مايف هـةموو هاووآلتيـةك كـةوا تـةوافوري شـروتي تَيـدا بـوو،        
بيَيتة قؤناغي خوَيندني باآلوة، لةباتي ئةوةي كة بةقةناعةتي من زؤر درَيـذة دراوة، لةئاماجنةكانـدا، باشـة    

 .، سوثاادوايي دَيينة سةري
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــة         ــةبووة ب ــاكة ن ــةفةي ياس ــايةك فةلس ــيض ياس ــة ه ــردووة، ل ــامان دةرك ــةدان ياس ــة بةس ــةم ثةرلةمان ــة ل ئَيم
كـةن، ئـةم فةلسـةفةية لـة ياسـاكةدا      ماددةيةكي قانوني، بةدرَيذايي تةمـةني ثةرلـةمانيي، ئةطـةر سـةيري ب    

نـةبووة بةماددةيــةكي قـانوني، ئيمكــان هةيــة لـة ئةســبابي موجيبـة، ئــةو فةلســةفةيةي كـة خوَينــدني بــاآل      
ــةوا       ــةوة ك ــن واي ئةخوَينم ــيال م ــة، وةئ ــبابي موجيبةك ــي ئةس ــوةري ئةساس ــردووة ببَيتــة ميح ــنياري ك ثَيش

ــة   ــةن، وة ل ــةفةية فيعؤ ــاكةش فةلس ــت، ئينش ــايةك بَي ــبابي    ئينش ــة ئةس ــةبَيت ل ــةآلم ئ ــيةتي، ب ــاي خؤش جَيط
 .موجيبةكة دياري بكرَيت، زؤر سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
نووسيويشــمة كــة مــن ئَيســتا بةر اســس يــةكَيكم لةوانــةي كــةوا تةحــةفوزم هــةبووة،  لةســةر ئــةم ماددةيــة،  

ئةم ماددة تازةيـةي كـةوا ليذنـةي ثـةروةردة داينـاوة، كـة       : تةحةفوزم هةية، بةقةناعةتيشةوة ئةَلَيم، يةكةم
تةحقيقي فةلسةفةي تةعؤيمي عالية، بةر اسس ئَيمة لة زانكؤ هةوَل ئةدةين ضؤن لة قؤناغي سـةرةتاييةوة،  

ا ئةضـيتة ثسـثؤر ييةوة، زانكـؤ شـوَينَيكة كـةوا تـؤ       هةوَل ئـةدةين بـؤ ناوةنـدي دوايـي بـؤ دواناوةنـدي، ئينجـ       
تةخةصوصي خؤتي تَيداية، لةناو زانكؤدا فةيؤةسوفت ثَي ئةطات، لةناو زانكؤدا بريدؤزت ثَي ئـةطات، لـة نـاو    
زانكؤدا تؤ سةدان كةست ثَي ئـةطات، كـة ئةبنـة خـاوةن نووسـني و فةيؤةسـو  وئـةديب و نووسـةر، كةواتـة          

كــاك شــَيروان فــةرمووي، دكتــؤرة رؤذانــيي هــةروةها، ئــةتوانني بيخةينــة ئةســبابي  شـوَينَيكة لَيــرةدا وةكــو 
موجيبةوة، يان ئةتوانني هةندَي خاَلي تَيكةآلو بكةين، من لَيرةدا لة عةرةبيةكةدا ضةندين بابةتي تَيدايـة،  

وسـيومة،  كة هةمووي فكري حور ة، فيكري حور ، ئينتاج فكر حور ، هةمووي دووبـارة كراوةتـةوةو منـيي نو   
مــن هــيض دذايةتيةكيشــم نيــة لةطــةَل ليذنــةي ثــةروةردةدا، تــةنها عيؤمةكــةو ئــةكادميي نــةبَيت، مــن وةكــو   
مامؤستاية، وةكو ئةوةي كـة ثسـثؤر يم هةيـة، وةكـو ثرؤفيسـؤرَيك، هـيض جـؤرة حةساسـيةتَيكم نيـة، تـةنها           
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و كـاك حممـد فـةرةج فـةرمووي،     لةوةدا نةبَيت تؤ بَييت فةلسـةفةيةك لـة بـواري ثـةروةردةدا دابنَييـت، وةكـ      
بيؤيتعــل فةلســةفةي ثــةروةردة ئــةتوانني لــة قؤنــاغي ســةرةتايي و ناوةنــدي و دواناوةنــدي داي بنــَيني، كــة    
قؤناغي دروست كردني ئةو عةقَؤةية، بؤ قؤناغَيكي بةرزتر، بةآلم ئَيمة لَيرةدا بـَيني هـةمووي باسـي فكـري     

ا سةيري مـاددةي دوو بكـةين بـزانني ضـي تَيدايـة، بـا بـة        حور  ئةكات، تؤ سةري خؤت سةرؤكي ثةرلةمان، ب
وغيييري نييو    مواكايية  -8ةاييم اياايية اإلقليييم يف جمييال التعليييم، -1عــةقَل و مةنتيقــةوة تةماشــاي بكــةين، 

 د م مؤاسات  -4واادل العلااء، -6وشجيع -5احلصانة العلاية،  -8حت ي  اعنسجا   الت امل -3التطوةات، 
ــدا نيــة لَيــرةدا، كةواتــة ئــةتوانني بيخةينــة ئةســبابي     احلفيياظ  لييى وييراث،-9 تــو ئــةو خوايــة ئــيرت ضــي تَي

 .موجيبةوة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا كاك عوتان امحد فةرموو
 :امحد محة امني  ثااببةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ين ئةوة تَييدا تةحصيل حاصـؤة، كـة فةلسـةفةكةش    بةر اسس لة ماددةي دووةم، ئةهدا  و مةهامةكان، يةع

دةيةوَيت، ئةوةي كة لةماددةي دووةم ليذنةكةش ثَيشنياري كردووة، هةمان ئةو شتةية، ئةطةر لَيرة ديقةت 
 إحداث وغيري نو    مواكاة التطوةات العابية، يف جمال التعلييم العيال   الاحيث العلياي ،    -8بدةيت فةقةرةي 

طةر موالحةزةي بكةيت بةوردي، ئينجا هةر ئةو فةصـَؤي دووةمـة ئةهـدا  و مةهامـة،     هةر لة فةقةرةكة ئة
هةموو ئةهدا  و مةهامةكاني وةزارةتي خوَيندني باآلي تَيدا كؤكراوةتةوة، ضر  كراوةتةوة وةكو ئةوةي كـة  

 .دكتؤرة شوكرية، ئيشارةتي ثَيدا، كةواتة ئيزافةكردني فةلسةفة زيادةية، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك حممد حاجي حممود فةرموو
 :بةر َيز حممد حاجي حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل لةسةر فةلسةفة خؤي، بةر اسس خؤي دروست بووني وةزارةتةكة فةلسةفةية، فةلسةفة خؤي لة كوَيوة 
ين، يةعين من ثَيم وانيـة فةلسـةفة   هاتووة، فةلسةفة كاكَؤةي مةوزوعةكةية، ئَيمة لة كوَيوة دةست ثَي ئةكة

 .ببَيت بة ماددةيةك، خؤي بؤ خؤي دروست بوونةكة فةلسةفةية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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دةوة هاتووة، زؤر شس طرن  و بةسوود ومـوهيمي تَيدايـة، ئةطـةر    ئةم ثَيشنيارانةي كةوا لة ليذنةي ثةروةر
تةنها وشةي فةلسةفة البربَيت، وةكو ماددةيةك ئيزافة بكرَيت، بؤية برادةرَيك كة ئةم ثَيشنيارةي كـرد، مـن   
ثشتطريي ئةكةم، فةلسةفة البربَيت، ضونكة بؤيتعل فةلسةفة مةوازيعي تر ئةطرَيتةوة، بةآلم خاَلةكاني تر كة 

 .هَيناويانة، ئةتواندرَيت لةسةري موناقةشة بكرَيت، هةمووي طرنطة بؤ ئةم مةرحةلةية، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــةر         ــةر لةس ــة، ئةط ــي ئةوان ــنيارةكة ه ــة ثَيش ــةروةردة ك ــةي ث ــة ليذن ــةدةم ب ــة ئ ــار دوو دةقيق ــؤ دواج ــن ب م
 .خانثَيشنيارةكةي خؤيان موصر ن با شةرحي بكةن، فةرموو سؤزان 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دا هةمان ئـةو ماددانـة هـاتووة، كـة     1960لة ماددةي دووةمدا كةباا لة هةدةفةكان ئةكات، لة ياساي ساَلي 
دا هـةمان مـاددة، بـةآلم لـة ذَيـر      1943لة ماددةي ضوارداية، يةعين لةوَي مـاددةي ضـوارة، لـة ياسـاي سـاَلي      

دا هـةمان مـاددة، بـة ذمـارةي مـاددةي سـَي هـاتووة، كةواتـة         8003ةي دووداية، لة ياساي سـاَلي  ذمارةي مادد
وة هـةدةيف وةزارةتَيـك هـيض طـؤر انَيكي بةسـةردا       1960ئةطةر ئَيمة بَيني سةيري بكـةين، لـة ياسـاي سـاَلي     

- :َلَيتنةهاتَ ، تةنها دوو خاَلي زياد كردووة، ئةويي خاَلي نؤ و دةية، كة باا ئةكات، ئة
 .د م مؤاسات التعليم العال  األهلية  ابشرتكة يف اإلقليم  وشجيعها -9 

 .احلفاظ  لى وراث رعب كوةداتاب  العنااة بتأةخيه  إبراا معامل حضاةوه -10
ئَيمة هةموومان ئةمر ؤ ئةزانني، قؤناغَيكي نوَيية، ر استة ئَيستا برادةرة ياساييةكان ئـةَلَين، ياسـا طؤر انكـاري    

َيدا ناكرَيت، ئةتوانني ئةو ماددةية لةو ياساية نقَل بكةين بؤ ياسـايةكي تـر، بـةآلم ئَيمـة مـةعايري طـؤر اوة،       ت
ضونكة ئَيمة زؤر موناقةشـةمان كـرد، لـةناو ليذنـةي ثـةروةردةدا، خـاتوو رؤذان كـة ياسـايية، وتـي ياسـاكان           

عـةيين خـؤي ئـةبَيت، موشـكيؤة نيـة، ئةمـة       شةرت نية، مةوادةكان لةم ساَلةوة بؤ ئةو سـاَل ئةطوَيزرَيتـةوة،   
دا، ئَيمة ئةمانةوَيت فةلسةفةكة دابنَيني، ئَيمة وةزارةتي خوَيندني باآل ئةركَيكي طةورةي ةمةبةست نية لَير

لةسةر شانة، ئةويي بنياد ناني تاكي كورد لةدواي مةرحةلـةي ئيعداديـةوة بةشـَيوازَيك طـةش و  ـا بكـات،       
، كةواتة حةَلقةيةكمان نية لَيرةدا، حةَلقةكة ضية؟، ئةو ثَيوةرانةيـة، ئةطـةر ئـةو    ئةمة ئَيستا نية، نايبينني

ثَيوةرانة هةبَيت، كةواتة ئةساسَيك ئةبَيت بؤ ثَيطةياندني تاكةكة، من يةك ثرسيار لة بةر َيز وةزير ئةكةم، 
ضــووةتة دةرةوة  ئَيمــة خــةَلكمان هــةبووة لَيــرةدا، ر اســتة طــةش و  ــاي كــردووة، لَيــرة خوَيندوويــةتي،         

ئيخرتاعـي  بةرائـةي  دكتؤراكةي هَيناوة، طةر اوةتةوة ماوةيةك لَيرة كاري كردووة، بةآلم كة ضـووةتة دةرةوة،  
وةرطرتووة، بووة بةيةكَيك لة زانا طرنطةكان، بؤ لة دةرةوة بةو شَيوةية تـاكي كـورد، طـةش و ـا ئـةكات، لـة       

توو ئــةبَيت، بــؤ ئــةو مةجالــةي لــة نــاو كوردســتاندا بــؤ   عيؤمــدا ثَيشــكةوتوو ئــةبَيت، لــة زانســتدا ثَيشــكةو  
نار ةخسَيت، ئةوةية، كةواتة ئةو شتانةي كةوا لة خوَيندني بـاآلدا هـةبَيت، ئـةو ئيمكانيةتـة، ئـةو حور يةتـة       
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ئةدةبي و فكرية، ئةمانة ئةطةر لَيرةش بةهـةمان شـَيوة بر ةخسـَين، ئـةوا هـةموو تـاكَيكي كـورد ئـةبَيت بـة          
 .ةمةش لة ر استيدا فةلسةفةي بووني خوَيندني باآلية، زؤر سوثااعةالمةيةك، كةئ

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر ســوثاا، ئَيســتا ثَيشــنيارةكة خوَيندرايــةوة، طوَيشــتان لــة ر ةئــي وةزيــر بــوو، دوايــي ضــةند ئةنــدامَيك  
موعاكسيان وت، كـة   ثشتطرييان لة ثَيشنيارةكةي ثةروةردة كرد، ضةند ئةندامَيكيي روونيان كردةوةو رةئي

وتيان فةلسةفة داخَؤي نابَيت، ر ةئَيكي تـريي هاتـة ثـَيي، كـةوا كةليمـةي فةلسـةفة البربَيـت، تةبعـةن ئـةو          
ر ةئية، ئةطةر قبوَل بكرَيت دةبَيتة ئةهدا ، دوو برادةر قسةيان كرد، كة كـاك حممـد فـةرةج يـةكَيك لـةوان      

ددةي يةكـةم ئيزافـة بكرَيـت، بؤيـة موقتةرةحةكـة وةكـو       بوو، كة دةكرَيت هةندَيكي ببَيتـة ئةهـدا ، لـة مـا    
سؤزان خانيي باسي كرد، فةلسةفةية، فكرةي فةلسةفةي وةزارةتي خوَيندني باآلية، ئايا ئةو ماددةية وةكـو  
فكرةي فةلسةفة لةناو ياساكةدا بَيت؟، كة قسةي لةسـةر كـرا، دة ةمـة دةنطـةوة، كـَي لةطـةَل ثَيشـنيارةكةي        

، 38كةا، كَيي لةطةَلدا نية؟ ئـةويي ئـةذمَيرم    86اية با دةسس بَؤند بكات؟ دةيذمَيرم ليذنةي ثةروةردةد
كةواتة سةري نةطرت، ئَيستا دةمَينَيتةوة هةندَيك ئةفكار كة ثَييان واية لة ئةهدافدا دَيــت و دةكـرَي لـةوَي    

 .زياد بكرَيت، كاك خةليل ر ةئيت هةبوو، فةرموو
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .ةر َيز سةرؤكي ئةجنومةنب
بؤ مجا كردني ئةو دوو فيكرة، من ثَيم باشة لة ئةهدا  ماددةيةك زياد بكرَيت، بةو عينوانة 

 .فةلسةفةكةش ديار دةبَيت تَييدا، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن 

اَل هةيـة،  ببورة ئةوة رةفز كرا كاك خةليل، واتـة فةلسـةفة رةفـز كـرا، بـةآلم بـةناوي ئةهـدا  هةنـدَيك خـ         
ئةكرَيت لَيرةدا هةبَيت وببَيت بة ئةهـدا ، مـاددةي دووةم بـة كـوردي و بـة عـةرةبي خوَيندرايـةوة، ئَيسـتا         

 .ر ةئي ليذنةي ياسايي و ليذنةي ثةروةردة ضية؟ لةسةر ئةو ماددةية فةرموو مامؤستا كاكة
 :مصطفىبةر َيز عبدالكريم ابوبكر 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .يي، لة ر ووي ياسايي و دار شتنةوة هيض تَيبينيةكي لةسةر ئةو ماددةية نية، سوثااليذنةي ياسا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ليذنةي ثةروةردة فةرموو
 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .جيا بَيتمادام فةلسةفةي خوَيندني باآل دةنطي كةمرتي هَينا، بؤ ئةوةي وةكو ماددةيةكي 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .ثَيي ئةوترَيت دةنطي نةهَينا، لةبةر ئةوةي ئةكسةريةتي لةطةَلدا نةبوو
 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لَيـرةدا  ئَيستا ئَيمة داوا ئةكةين، ضونكة ثَيشرت ومتان ماددةي دووةم وةكو خؤي نَينَيتةوة، بةآلم مادام ئةوة 

رةفز كرايةوة، ثَيشنياريي هةبوو، بةتايبةتي جةنابي جَيطري سةرؤكي ثةرلةمان وتـي دةكـرَي ئـةو وشـةي     
فةلسةفة اليببةين، بيخةينة ماددةي دووةمـةوة، واتـة ئةهـدا ، ئةهـدا  دةتـوانني بـة دوو شـَيوة دابنـَيني،         

ئةم ئاماجنانة لةسةر ئةساسي ئةم ثَيوةرانـة   ئةلف و باي بؤ دابنَيني، بيكةين بة دوو بر طة، يةكةميان بَؤَيني
 .دَينة دي، ئةوانة بيكةين بة ثَيوةر، ئينجا لة دوايدا ئةهدافةكان بَينة خوارةوة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بةو شَيوةية، ناكرَيت ئـةوة فَيـَل كردنـة لـة خؤمـان، ئَيمـة ئـةوةمان رةفزكـرد، ض ئـةفكارَيكتان هةيـة، دةيـة            
 .يانزة، بة دوانزة، تةرحي بكةن فكرةكان، فةرموو جةنابي وةزير بيكةن بة

 :ندني باآل و توَيذينةوةي زانسسوةزيري خوَي/ادريس هادي. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةم ماددةية حةسم كرا، ئَيمة كة لة تةعؤيم عالي باا دةكةين، يان باسي سياسةتي تةعؤيم عـالي دةكـةين،   
ــرتاتي  ــي س ــان      باس ــت، ي ــةعؤيم نَينَي ــةي ت ــا مةزاي ــة، ئاي ــةتةكة ئةوةي ــةين، سياس ــالي ئةك ــةعؤيم ع ذييةتي ت

نةمَينَيت، تةعؤيمي ئةهؤي هةبَيـت يان نةبَيت، ئايا المةركةزيةت هةبَيت، ئايا سةد دةر سـةد تةلةبـة قبـوَل    
ة ئةهدافةكان، بةآلم بكرَيت، ئةوانة شس طرنطن، جطة لةوةي كة ئةوانةي لَيرةن هةمووي رةنطي داوةتةوة ل

بةشَيوةيةكي تر، يةكةمني حةسانةي عيؤمي فكري حور ، يـةعين كـةا دةسـتكاري هـيض نـةكات، بـةا بـةو        
شَيوةية هاتووة، دوايي ر استة ئةمة دةوَلةمةند كراوة، سةيري هـةموو قانونَيـك كـراوة، شـانازي ئةكـةين كـة       

كردنـي ياسـاكةية، بـةآلم شـس زؤر تـازةي تَيدايـة،        قانوني عَيراقي و دةوَلةتةكاني تـر، ئـةوة بـؤ دةوَلةمةنـد    
كوردستان،  لة ض ياسـايةكي تـردا هـاتووة، مةسـةلةن سـؤزان خـان باسـي        احلفاظ  لى وراث رعب  -10ئَيستا 

ئــةوة ئــةكات بــؤ لــةدةرةوة وا ئــةكرَيت، لــة دةرةوة ئيمكانيــةت هةيــة، موئةسةســات هةيــة، مــةعامل هةيــة،  
يمكانيةتي عيؤميـان هةيـة كـة خـؤي تـةتوير بكـات، بـةآلم لَيـرة ئَيمـة تـازة           مةصانا هةية، ئةوان ئةتوانن ئ

خةريكي تةشكيل كردنني، ئةبَي فةرقي ئَيرةو دةرةوة بكةين، تـؤ فيكرةكـةت هةيـة، بـةآلم ئيمكانيةتةكـةت      
اسي نية، ئةوة دوو شس جياية، بةآلم ئةو دائيم بةناوي ئةوةي دةَلَيت ئَيمة لة ليذنةي ثةروةردة، ئةصَؤةن ب

ليذنةي خوَيندني باآل ناكات، ئةوةي كة هةست دةكةيت و قسة ئةكات، ئـةَلَيت ئَيمـة لـة ليذنـةي ثـةروةردة،      
ناَلَين ثةروةردةو خوَيندني باآل، كةضي ئَيمة لَيـرة موناقةشـةي خوَينـدني بـاآل ئةكـةين، كـةوا بـوو ئةبوايـة         

 .ليذنةيةكي تايبةتي هةبوواية، سوثاا
 :نبةر َيز سةرؤكي ئةجنومة
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خؤي دكتؤر كة دةَلَين ليذنةي ثةروةردة مةبةسس ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني باآلية لـة ثةرلـةمان، ئـةوة    
موختةسةرةكةية، بـةآلم خـؤي مةعروفـة، مـادام ئَيمـة ئَيسـتا موناقةشـةي ياسـاي وةزارةتـي خوَينـدني بـاآل            

اآل، ئةوة لة جَيي خؤيةتي، بةَلَي كـاك  دةكةين، ئةو موالحةزةية ر استة، بَؤَين ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني ب
 .اسعد ئةطةر نوقتةي نيزامي نةبَيت قةتعي دةكةم

 :بةر َيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة لةسةر ر اثؤرتةكة نووسيومانة، كةواتة فةلسةفةي ثةروةردةو خوَيندني بـاآل، يـةعين لـة ر اثؤرتةكـة وا     
 .بؤ كورت كردنةوةية، وةكو سؤزان خان وتي، سوثاانووسراوة، كة واش دةَلَيني 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

تَيطةشتم ئةوة نوقتةي نيزامي نةبوو، شةرمحان كرد تةواو، ئَيستا ماددةي دووةم كة دةخاَلة، كَي دةيـةوَيت  
 .قسةي لةسةر بكات، ناوي دةنووسم ثةخشان خان فةرموو

 :زةنطةنةبةر َيز ثةخشان عبداهلل 
 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي

لة ماددةي دووةم بر طةي يةكةم، هةر بؤ ئةو ر ةنطدانةوةي ئةو فةلسةفةية، لـة ئةهدافةكانـدا دةر بكـةوَيت،    
ةام ايااة اإلقليم يف جمال التعليم العال   الاحث العلاي  مبيا   -1من ثَيشنيار ئةكةم عةرةبيةكةم لةالية من 

ئةمـة بر طـةي يةكـةم،    هات العامة، يف التناية الشاملة  ابسيتدامة،  ، مع التوجئةوةي بؤ ئيزافة بكرَيتانسجم 
إحيداث وغييري نيو    مواكاية التطيوةات العابيية، يف جميال التعلييم العيال   الاحيث           -8بر طةي دووةم، ئـةَلَيت  

لـة  روون نية، بةر اسس لة بر طةكـةدا، لـة هـةمان كاتيشـدا ثَيشـنيار ئةكـةم،        إحداث وغيري نو  ئةو  العليا ،
 مبا اناي  قابلييات الفيرد ال وةدايتان    رخصييته  حي ي  اعادهياة        .  الت نولوجيةكؤتايي بر طةكةدا دواي 

من ثَيم واية، لـة  حت ي  اعنسجا   الت امل يف التعليم العال ،  احتياجات اإلقليم -3، بر طةي سَييةمللاجتاع، 
ةدا يةعين هةسـت ناكـةين كـةوا تـةوازونَيك هةيـة لـة       كةليمةي انسجام زياتر بَيت، بةر اسس ئَيستا ئَيمة لَير

نَيوان ئيختيصاصةكاندا لة هةرَيمي كوردستان، سةير ئةكـةين ضـةندين كوليـةمان هةيـة لةبوارَيكـدا، بـةآلم       
لةبوارَيكي تردا زؤر زؤر فةقريين، يةعين لة ئيختيصاصَيكي تردا، بؤيـة ثـَيم وايـة لـةباتي ئينسـجام يـةعين       

، الم واية تةوازون لَيرةدا زيادة، ضونكة ئةوة العال  لى حت ي  التوااب-8بَيت، ضوارةم، نةوعة تةوازنَيك هة
هةدةفة، هةدةفيي داي ئةنَييت، بةآلم ئيشي بؤ ئةكةيت، ئةمة هةدةفة عةمةلةكة زيادة، واتـة العمـل عؤـى،    

هَينابوويـان، لـة ثـَيي     بر طةي ثَينج، هةر بة ئيستييتادة لةو بر طةيةي كة ليذنةي ثةروةردةو خوَيندني بـاآل 
.... وأمني احلصانة العلاية للاف رار،الف ر   اعبدا  يف اعقليم،   ضااب حراة، بَؤَيني وأمني احلصانة العلاية

عيالقةي بة مةهامةوة هةية، نـةك ئةهـدا  نقـَل بَيـت بـؤ مهـام،       ( 6لةطةَل  6)ثَيم واية، بر طةي اىل اخره، 
، بةر اسـس لةسـةر دةزطاكـاني خوَينـدني بـاآل      ليم العال  األهلية  ابشرتكةد م مؤاسات التع-9بر طةي نؤيةم، 

هي ئةهؤي، من ر او بؤضوونَيكم هةية، من زؤر مومتةئني نيم، دَلنيا نيم، لـةوةي كـة خوَينـدني بـاآل، ببَيتـة      
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بكـةين،   هةدةفَيكي ئيستسماري، يان ببَيتة بابةتَيكي ئيستسماري، هةتا ئةطـةر سـةيري وآلتـاني ثَيشـكةوتوو    
باا لة ئةمةريكا ناكةم، تةماشا ئةكةين تةعؤيمي ئةهؤي، يان تةعؤيمي بةثارة، زؤر زؤر مةحدوودة، لة ذَير 
زةوابتَيكــي زؤر قورســداية، لةبــةر ئــةوة ثــَيم وايــة، دةرطــا كردنةوةيــةك بــؤ تــةعؤيمي عــالي بةشــَيوةيةكي    

ةَلطاي كوردســتان ئةطةيــةنَيت، زةرةر بــة  بــةرفراوان، بــةبَي زةوابتَيكــي زؤرتونــد، زةرةر بــة تــةوازوني كؤمــ  
 .ثَيشكةوتين نةوةكاني داهاتوو ئةطةيةنَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاا، نازا  خؤتان قةرار بدةن، وةخـت ديـاري بكـةين يـان وا بـر وات، باشـة يـةكي دوو دةقيقـة، جـا          
ســةرؤكايةتيي مةمنوونيــةتي، خؤشــتان   ،ئةطــةر ئةوةشــي بيكــات بــة يــةك دةقيقــة مــن مــةمنووني ئــةوم  

مةمنووني بنب، من كة ئةَلَيم دوو دةقيقة هةر ئَيستا ئةوة سؤزان خان و دكتؤرة شـوكرية، ئـيعرتاز ئـةطرن،    
 .ئةطةر بكرَيت بةيةكيي زؤر باشة و مةمنوونتان ئةمب، كاك حممد فةرةج فةرموو

 :بةر َيز حممد فرج امحد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزا  بةثَيي ئةم مةعايرة نوَييانـةي كـة لـة هةندةسـةي بةشـةري هةيـة، هـةر كـارَيكي سـةركةوتوو          من وا 
لةوَيداية كـة ئاماجنـةكاني كـورت بـن، يـةعين ئيسـتيعاب بكرَيـت، ئـةم ئاماجنانـة تَيكةآلوييـةكيان هةيـة بـة             

قـة بَيتـة خـوارتر،    قةناعةتي من، تةحقيق انسجام حةقة ببَيت بة مـةهام، العمـل عؤـى حتقيـق التـوازن، حة     
ئةمـةش هـةر هـةدة  نيـة، دعـم، باشـة دةعـم كـردن كـة هةدةفـة،            واادل العلاياء يةعين ئةمة هةدة  نية، 

اعاها  يف ولايية اجملتايع ال وةدايتان  مير     بةقةناعةتي من، من ثَيشنيارَيكم هةية، لة باتي دووةم ببَيت بة 
ــيي ال ييوادة الاشييراة، ابؤهليية يف كافيية اجمليياعت،    ــةو دووةم ــؤر ش وا  احييداث وغيييري نييو     ئ ــة ش جؤرَيكــة ل

مت يني اجملتايع ال وةدايتان  يف    ئةنوَينَيت و دروسـتيي نابَيـت، بـةآلم ئـةكرَي قسـةيةكي تـر بكـةين، بَؤـَيني         
شتَيك بَؤَيني بتوانَيت ئةم بةرز بكةينةوة، احلداثة،  علاية،  الت نولوجية،  ابعلوماتالتعامل مع ابستجدات ال

ئةزانني ئةو بةرزة، يةعين ئاسس عيؤم و مةعرييتة لة دونيادا زؤر بـةرزة، ئَيمـة ضـي بكـةين،      ضونكة ئَيمة
ــت            ــةوةي بتوانَي ــؤ ئ ــتة، ب ــةو ئاس ــات ب ــةين، بط ــَي بك ــان وا ل ــةكاني خؤم ــان، خةَلك ــاني خؤم ــةبَي كاديرةك ئ

كاتةوة، ئاماجنةكان بةشَيوةيةكي زؤر باش مامةَلةي لةطةَلدا بكات، بةقةناعةتي من ئةبَي وةزارةت بري لةوة ب
هــةموو تةخةصوصــةكان ببينَيتــةوة، ئَيســتا جــةنابتان تــةنها تةخةصوصــة عيؤميــةكانتان لــةم ئاماجنانــةدا   
لةبةرضاو طرتووة، ئيرت تةخةصوصة ئينساني وديين ومةعرييتي وسةقايف وكةلتوري، ئةمان ديار نني، لةبةر 

ئـــةو تةخةصوصـــانة بطرَيتـــةوة، هـــةموو ئـــةوة مـــن ثـــَيم باشـــة، ببَيـــت بـــة ثَيـــنج ئامـــانج، ئاماجنـــةكان  
تةخةصوصةكان كةوا لة زانكؤدا هةية، خؤ هةر عيؤمي نية هةمووي، ئينسانيةكان كؤمةَلَيك شـس مـوهيمي   
تَيداية، ئةكرَي ئةوانةشي تَيدا باا بكرَيت، ئةطةر موافق بن من ئةتوا  شتَيك بنووسم و بيدةم بة وةزير، 

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .سوثاا بؤ ئيؤتيزامت بةوةختةكة دكتؤرة ئاريان فةرموو 
 :ئاريان خالص جواد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيم واية ئةطةر هاتوو يةكَيك لة مةهامةكاني وةزارةت، لةو فةلسةفةية ضر  بكرَيتةوة، يةعين طرنطة باسـي  

النسـان الكوردسـتاني لكـي يؤعـب دورًا جوهريـًا يف      ئةوة بكةين، يةك لة ثةيامةكاني خوَينـدني بـاآل، صـناعة ا   
التنمية، والتنمية املستدامة، لةبةر ئةوة ئَيستا تة ية عالةميـةن، ئـةو شـتة بـةكاري دَيـنن، تة يـة يـةعين        

زؤر موهيمةو طرنطة باسي تة ية بكةين، هةموو شتَيكمان بؤ حةل صنا ة ابست ال   ه   الية مت داثة، 
ئَيســتا دةبــَي خؤمــان بطةيةنينــة عالــةم، بــةردةواميي حماوةلــة بكــةين خؤمــان ضــاك   ئــةكات، لةبــةر ئــةوة 

 .بكةينةوة، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا، كاك إحسان فةرموو
 :بةر َيز إحسان عبداهلل قاسم
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

اآل زؤر خؤي مانـدوو كـردووة، ئةمـة بةشـي     لةبةرايدا حةقة من تَيبيين طشتيم هةية، وةزارةتي خوَيندني ب
دوو ياساية، يةكةم ياسا، ياساي وةزارةتة، وةزارةت خؤي ثَيشةكي ياسايةك بؤ خؤي دابنَيت و لَيـرة ثةسـةند   

ياسايةك بؤ خوَيندني باآل ئةطـةر لةيـةك جيـا بكرَيتـةوة، وا بـزا  ئـةو تَيكـةَلي و ثَيكةَليـة         : بكرَيت، دووةم
ســةبارةت بــة مــاددةي دووةم، ئــةوة لــة : كان باشــرت ئةهاتــة لَيــك جيــا كــردن، ســَييةملــةناو ئامــانج و ئةركــة

ثَيشةكي بة عةرةبي هاتووة، تسعى الـوزارة، خـؤي نابَيـت وةزارةت هـةوَلي بـؤ بـدات، ئـةبَي كـار بكـات ثَيـي،           
ةك ئيؤزامَيك هةبَيت، بةر ةئي مـن ئـةبَي تـةكيتل هـةبَيت، يـةعين موهيمةكـة لـة ئةسـتؤي خـؤي بطرَيـت، نـ           

هةوَلي بـؤ دةدات، ضـونكة ئيشـةكةيةتي، ئـةوة ئةطـةر بكرَيـت بـة تكيتـل الـوزارة يف حتقيـق االهـدا  االتيـة،             
، وةزارةتي خوَيندني باآل نـابَي  ةام ايااة اإلقليم يف جمال التعليمنووسراوة : مةعقول ترة لة تسعى، دووةم

ةك سياســةتي ئيقؤــيم بــؤ مــةجالي رةتــي سياســةتي ئيقؤــيم بكــات، رةتــي سياســةتي خوَينــدني باآليــة، نــ
خوَيندني باآل، بةو شَيوةية بة قوةت تر ئةبَيت، ضونكة وةزارةت مةعنية بة خوَيندني باآل، واتـة سياسـةتي   

ةايم ايااية التعلييم العيال      يف االقؤيم، يـةعين بـةو شـَيوة بَيـت       الاحث العلا خوَيندني باآل رةسم ئةكات، 
سـةبارةت بـة فةقـةرةي دووةم، بـةر ةئي مـن ئةطـةر بَيتـة دار شـ  بـةم          ا،  الاحث العلا  يف اعقليم  ونفيي ه 

إحداث نو   يف جمال التعليم العال   الاحث العلا  بصوة  مواكاة التطوةات العلاية،  وتااريى ميع   شَيوةية، 
ال يوادة  العايل  ليى إ يداد  وهيئية  ويوفري      ئةوةي سـَييةميي بـةم شـَيوةية دابر َيذرَيتـةوة،     اب ااس العابية،  

 .سوثااالعلاية  الفنية، اليت و تض  حاجات اعقليم، 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جوتيار فةرموو
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 (:جوتيار)بةر َيز كريم ويد شريف
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بر طةي دوو لةطةَل بر طةي شةش، لةوانةية زؤر بةديقةت نةنووسـرابَيت، ضـونكة زؤر نـزيكن لةيـةكرتي، لـة       
ؤوبي نووسيين دار شتنةكةدا جياوازن، ئةطينا يةك مةهام و يةك ئةركيان تَيدا دياري كراوة، من ثَيشـنيار  ئس

ئةكةم، ئةوةي لة ثـةرةطرايف خـوارةوةي بر طـةي شةشـدا هـاتووة، بـةجؤرَيك لةطـةَل ثَيداويسـتيةكاني طةشـة          
ةكنـةلؤجيا بنووسـرَيت وبر طـةي    ثَيداني مرؤيي و ماددي لة هةرَيمـدا كـؤك بَيـت، بر طـةي دوو لـة كؤتـايي ت      

 .شةش البربَيت، هةمان ماناو هةمان ئةرك و ئامانج دياري ئةكات، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك جةمال مشعون فةرموو
 :بةر َيز مجال مشعون ايؤيا

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي لة ر ةئيةكةي كاك إحسان ئةكةم، من دوو تَيبينيم هةية، تَيبيين يةكةم لةسةر بر طةي يةكةمة، ثشتطري

سياسةتي ئيقؤيم طةلَيك طةورةترة لةوةي كة وةزارةت ر ةتي بكات، حةتا ئةطةر لةمةجالي خؤشيدا بَيت، 
دةستوور تةحديدي سياسةتي ئيقؤيم ئةكات، لة هةموو بوارةكاندا، ثَيم واية رةسم سياسةتي ئيقؤيم ببَيتة 

وشةيةكي طوجناو  واادل العلااءلةسةر بر طةي حةوتة، : ية، خاَلي دووةمجتسيد سياسة االقؤيم يف وال الرتب
نية بةر اسس، وةكو سؤعة تةبادول بكرَيت، بةر ةئي من تبادل خربات بَيت، كة دةَلَين خربات كةسةكةش 

 .ئةطرَيتةوة، سوثاا
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك مجال يوسف فةرموو
 :بةر َيز مجال يوسف بؤتاني

 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 
بةحةقيقةت من يةكَيك لة خاَلة سؤبيةكان ئةبينم، الي كاديري ئَيمـة هـي عيؤمـي لـة دةرضـووي زانكؤكـان،       
خـربةي عةمــةليان كةمـة، ئــةوة حةقـة ئَيمــة هــةموومان هـةوَلَيك بــدةين ضـؤن بــري لـةوة بكةينــةوة، بــة ض       

تبيقي، مـن ئيقرتاحـَيكم هةيـة، ئةطـةر بكرَيـت      ئامرازَيك ئـةتوانني ئـةوة بكـةين بـةكادرَيكي عةمـةلي و تـة      
شةريكاتي ئةجنةبي دَين بؤ كوردستان، ئيؤزاميان بكـةين وةكـو خاَلَيـك، هةماهةنطيـةك لةبـةيين وةزارةتـي       
خوَيندني باآلو وةزارةتي تـر، ئـةو كاديرانـةي خؤمـان كـة تةخـةروج ئةكـةن، لةشـةريكاتي ئةجنـةبي ئـيي           

وان كـة تةخـةروج ئةكـةن لـةزانكؤ، شـةريكةي ئةجنـةبي بـؤي هـةبَيت         بكةن، جطة لةوة بةندَيك هةبَيت ئة
بيست كةا يـان سـي كـةا، لـة دةرةوة دةوراتـي تـةتبيقي ببيـنن، ئَيسـتا لـة هةنـدَيك لـةوآلتان هةيـة، كـة              
تةخةروج ئةكةن لة زانكؤ دواي تةخةروج شةش مانطَيك لةدةرةوة دَييَن، لـة ئـةوروثا مةسـةلةن، يـاخود لـة      
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عةمةلي ثةيدا دةكةن، ئَيمة هةر تـةخرجمي ئةكـةين، بـةآلم لـة رووي عةمةليـةوة الوازن،       ئةمةريكا خرباتي
جطة لةوةش عةقدَيك هةية، لةمابةيين شةريكاتي ئةجنةبي ولةمابـةيين خوَينـدكار خـؤي يـان قوتـابي كـة       

مةسارييتي لةزانكؤية، لةسةر حسابي ئةوان ئةخوَينن، كة خوَيندكار يان قوتابيةكي زيرةكة، كةفوئة هةموو 
لةسةر شةريكةية، كة تةخةروج ئةكات، دوايي ئةينَيرن بؤ دةرةوة، دةورات دةبينن دةبَيتة كاديرَيكي عيؤمي 
سةركةوتوو، نوقتةي دووةم، كةفائةتي عيؤمي زؤرمان هةية، لةدةرةوةن ئَيستا لة ئةوروثان، لـة ئةمـةريكان،   

تان، ئةمر ؤ وةزعةكة زؤر باشرتة لة جاران، دةكرَي وةزارةت تةشجيعي ئةوانة بكات، كة بطةر َينةوة بؤ كوردس
لـــةر ووي ذيانـــةوة، لـــة ر ووي تةســـهيالتي هاتنـــةوةوة، مكافةئاتـــةوة، تةســـهيالتي حـــدوودةوة، هـــةموو         
تةسهيالتَيكيان بؤ بكرَيت، بؤ ئةوانةي كةفائاتي عيؤميان، عيؤمي موهةجةر ئةمر ؤ لةدةرةوة بطةر َينةوة بـؤ  

 .ان دةست بةكار بن، سوثااكوردستان ولةناو كوردست
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك تارق جامباز فةرموو
 :حممد سعيد جامباز طاةقبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثرسـيارَيكم لةجـةنابي وةزيـر هةيـة، ئـةويي ئةوةيـة، لـة هـةموو دونيـادا زمـاني خوَينـدن يـان زمـاني              

ر َينماييدا، ضونكة يةكةم ياساية دوايي رَيسـاية، سـَييةم رَينماييـة، لـة     فَيركردن لةناو قانوندا هةية، نةك لة 
زؤر لة وآلتان ضةند ماددةيـةكي بـؤ تـةرخانكراوة، ضـونكة ئـةوة لـة قؤناغـةكاني خوَينـدن بةكوردييـة، كـة           
دةطاتة زانكؤ تووشي ئاسـتةن  دةبَيـت، لةبـةر ئـةوةي لـة زانسـتة مرؤظايةتيـةكان، هـةمووي بـةزماني غَيـر           

ثَيشـنيارَيكم هةيـة، بـؤ سـةرؤكايةتي ثةرلـةمان، بـؤ نـاو ثةرلـةمانيي،         : ية، ئةوةيان يةكةم بوو، دووةمكورد
ئَيمة ليذنةي ياسايي ثَيشـنيارَيكمان ثَيشـكةش كردبـوو، كـة سـاَلَيك و حـةوت مـان  و سـَي رؤذة، كـةوا ئـةو           

َيكي كـرد، بـؤ ئةجنومـةني    ياسايانةي كـة دَيتـة ثةرلـةمان بـة دوو زمـان بَيـت، سـةرؤكي ثةرلـةمان نووسـراو         
وةزيــران، بــةداخَيكي زؤرةوة، دوَينــيي ويســتم قســة بكــةم دةســتم بــةرزكردةوة، نــؤرةي قســة كــردن نــةما،  
نووسراوةكة دةقةكةي ئةوةيـة، تكايـة لةمـةودوا هـةر ثـرؤذةي ياسـايةك، بـةناوي حكومـةتي هةرَيمـةوة بـؤ           

دا بَيـت، بةداخـةوة دوَيـيَن كوردييةكـةي لةطةَلـدا      ثةرلةماني كوردستان بنَيردرَيت، دةبَي كوردييةكةي لةطةَل
نةبوو، داواكارم وةزيري كاروباري ثةرلةمانيي لَيرةية، كة هةر ياسايةك هات بة دوو زمان بَيت، نةك يـةك  

 .زمان، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك شوقي فةرموو
 :بةر َيز شوقي حسني ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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هةروةكو برادةران تةئكيديان لةسةر كرد، مةهام و ئةهدافةكان تَيكةآلوكراوة، ثَيم واية خاَلي يةكةم و  وةَلآل
 .ضوارةم وشةشةم و نؤيةم، ئةوانة لة زمين مةهام دَين، نةك لة زمين ئةهدا ، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤرة شوكرية فةرموو
 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
منيي هةمان ر اي كاك شةوقيم هةية، كة ئَيستا دووبارةي كردةوة، الي من خاَلي يةكـةم و شةشـةم بكرَيـت    

ــةم،      ــاَلي حةوت ــةوة خ ــة ر ووي عةرةبيةك ــةروةها ل ــةك، ه واييادل العلايياء  ابف ييرار  التدةاسييني مييع   -6بةي
لةوَيـدا شـتَيك ثـةر اوة، ئةطـةر بنووسـني       انتدابهم، اىل مياذا  اجلامعات  ابؤاسات العلاية العراقية  األجناية 

 .اليها جوانرت ئةبَيت، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .منيي سوثاا، سارا خان فةرموو
 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةي دةدا، لةبةر ئةوة دةبَي لـةماددةي  لة ماددةي ثَيشوو باسي تةعؤيمي ئةهؤي و موشتةرةكمان البرد، لة بر ط

دووةم، بر طةي نؤيةم بةو حيسابة البربَيت، ضونكة لة مـاددةي ثَيشـوو البـرا، تـةعؤيمي ئـةهؤي موشـتةرةك،       
بةنيسبةت بر طةي يةكةم، خاَلي ضوارةمي ثَيشنياري ليذنةي ثةروةردة، دةكرَيت لةطةَل بر طةي يةكـةم لَيـك   

اعقليم يف جمال التعليم العال    الاحث العلا   اب اركز  لى بناء رخصية  ةام ايااةبدرَيت بةو شَيوةية، 
، ئينجا تا كؤتايي، يةعين ئةو بر طـةي ضـوارةمة زؤر طرنطـة، ئةطـةر خبرَيتـة      اعنساب، يف اجملتاع ال وةداتان 

كةفائةتانـةي  ناو خاَلي يةكةمةوة، خاَلَيكي تر لةسةر بر طةي سَييةم، كاك جةمال باسي سوود وةرطـرتن لـةو   
كرد، كة لةدةرةوةي وآلتن، يةعين خةَلكي كوردستانن و لةدةرةوةي وآلت بر وانامةيان بةدةست هَينـاوة، يـان   

-3: تةجروبةو ئةزموونيان هةيـة، دةكـرَي بـةو شـَيوةية لـةو خاَلـةدا جَيطـاي بكرَيتـةوة، كـة لَيـرةدا ئـةَلَيت           
لَيـرةدا  . حتياجيات اإلقلييم مير ال يوادة العلايية  الفنيية      حت ي  اعنسجا   الت امل بني التعليم العال   بيني ا 

يـةعين   اعاتفاد  مر طاقة  جتراة كوادارنا يف خياةج اعقلييم،   يود  الع يول ابهجير  اىل اليوطر،        بوترَيت
 .ئةوة بؤ طةر انةوةي ئةو كةفائةتانةية كةلةدةرةوةي وآلتن، ئةطةر لةو خاَلةدا زياد بكرَيت، زؤر سوثاا

 :ةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز س

زؤر سوثاا، بةا من موالحةزةيةكم هةية سارا خان، ئَيمة لة تةعرييتدا ئةوةمان البرد، ماناي وانية، لة 
كوَيدا ئةو شتة هات، لة قانونةكةدا البربَيت، ئةوة مةوزوعَيكي ترة، لة تةعرييتدا المان برد لةبةر 

 .بةر ئةوة رةبس نية، خاتوو ظيان سؤَيمان فةرمووئةسبابَيك، لة قانونةكةدا دَيت ناكرَيت ئةو داواية، لة
 :بةر َيز ظيان سؤَيمان حاجي بشار
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةام ايااة اإلقليم يف جمال التعليم العيال   الاحيث   -1: من ثَيشنيار ئةكةم، كةوا خاَلي يةكةم، كة بريتية لة

جميال التعلييم العيال   الاحيث العلاي  باعايتناد  ليى         ةام ايااة اإلقلييم يف -1بةو شَيوةي لَي بَيت،  العلا  
وشيجيع  -6خاَلي شةشةميي بةو شَيوةي لَي بَيت، إنفتاح الف ر احلر،  العال الدؤ ب يف اجملتاع احلر ابزدهر، 

الدةااات  الاحوث العلاية  د اها  اعةو اء بها  التواع يف اعختصاصات الفنية  الت نولوجيية مبيا ايؤدي اىل    
، راملة مستدامة يف ابستواات اعجتاا ية،  اعقتصاداة،  الث افية،  الف راة، يف اجملتايع ال وةدايتان    وناية

بةنيسبةت خاَلي نؤيةميي، كة سارا خان ئاماذةي ثَيكرد، ئةطةر تعؤيم عالي بةا ناوةكةي بةو شـَيوةي لـَي   
 .ؤر سوثااز د م ابؤاسات التعلياية العليا غري احل ومية،   وشجيعها،بَيت، 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .خاتوو ظيان دزةيي فةرموو
 :ثاشا خضربةر َيز ظيان امحد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لــة خــاَلي يةكــةم، منــيي ثاَلثشــس ئــةو برادةرانــة ئةكــةم، كــة ئــةَلَين البردنــي نةخشةســازي يــةعين رســم،   

ذينــةوةي زانسـس، تـا ئَيـرة، بةسـة ضـونكة لــة      كاريطـةري سياسـةتي هـةرَيم لةمةيـداني خوَينـدني بـاآلو تويَ      
: هةرَيمدا ثَيويسـت ناكـات، ضـونكة لةسـةرةتاوة نووسـيومانة، سياسـةتي هـةرَيم، ئـةوة خـاَلي يةكـةم، دووةم          

ثاَليشس ئةو برادةرانة ئةكةم، كة ثَيي من وتيان، خاَلي سَييةم و ضوارةم البردني وشةي هَينانةدي، ضونكة 
ــردوو   ــي ك ــةرةتاوة باس ــارة       لةس ــرة دووب ــات لَي ــت ناك ــيرت ثَيويس ــةدي دةدات، ئ ــةوَلي هَينان ــة وةزارةت ه ة، ك

بكرَيتةوة، ئةوة ئاماجنةكانيةتي، منيي لة خاَلي شةشةم و حةوتةم ونؤيةم، ئـةو سـَي خاَلـة، خـاَلي طـرنطن،      
سـَي   بةآلم خبرَينة ئةركةكان، هةر ثَيشرتيي ثةخشان خان وكاك حممد فةرةج ئةمـةيان روون كـردةوة، ئـةو   

خاَلة دةكةوَيتة مةهامةكان، يةعين ئةركةكان، خاَلَيكي تريي ثَيشنيار ئةكةم زيـاد بكرَيـت، ئـةوةي دكتـؤرة     
ئاريان وتي، بةآلم من بةم شَيوةية دام ر شتووةتةوة، بةردةوام بووني خوَيندن كةلـة جيهانـدا ئَيسـتا هـةموو     

بوون، بة جيهاني عةولةمـة، ئـةو خاَلـة زيـاد      زانستَيك بةردةوام بووني هةية، يةعين بةستنةوةي بة جيهان
بكةين بةهاوكاري كردني يةعين التواصل لةطةَل وةزارةتةكاني ئيقؤيم، تاكو كةَلك وسوود لة وزةو خرباتيـان  
وةربطرَيت بؤ ضارةسةركردني طريوطرفتة هونةرييةكان، كؤمةآليةتيةكان، كة ئةمةش ثَيويسس بة ديراسـةو  

 .ية، زؤر سوثاالَيكؤَلينةوةي زانسس هة
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .سوثاا، خاتوو فةزيؤة فةرموو
 :اعداه فضيلة ةمضاببةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةطةر تةماشاي ئةهدا  بكةين، بة شَيوةيةكي باش، ئةوة باش هاتووة، بةآلم ئةطةر بـاش ديراسـةت لةسـةر    
بكةين، ضونكة زؤر تَيكةآلوي لةطةَل ماددةكاني ئةهـدا  و  مةهاميي بكةين باشرتة، ئةهدا  ومةهام دةمج 

مةهام هةية، ئةطةر ماددةي سَييةم بكةين بة وةسائيؤي وةزارةت بؤ ضوون تـةنيتيزي ئـةو ئةهدافانـة، دةبـَي     
تَيبينــيم لةســةر ئيقرتاحــي كــاك ئيحســان، تســعى الــوزارة، ضــونكة  : باشــرت بَيــت، ئــةوة خــاَلي يةكــةم، دووةم

لـة ئةهـدا  و مـةهام، ئةطـةر     : ببَيت بة تسـعى، نـةك تكافـل بَيـت، ئـةوة دووةم، سـَييةميي      ئةهدافة، الزمة 
خاَلَيكي تر ئيزافة بكةين، يةعين هةدةيف وةزارةت و مةهامي ئـةو ئـةوة بَيـت، يةكسـاني بَيـت بـؤ مـةعايري        

بَيـت، حتقيـق    قبوَل، يةعين هةندَيكجار لةوانةية يةكساني نـةبَيت، ئـةوة يـةكَيك لـة ئةهدافـةكاني وةزارةت     
 .العدالة، بؤ قبوَل كردن، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك غيتور فةرموو
 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيشنياري ئةوة ئةكةم، كة ماددةي دووةم و سَييةم لَيك بدرَيت، بةو شَيوةية بنووسـرَيت، تسـعى الـوزارة    

: هدا  واملهام االتية، ئاواي لَي بكرَيت، هةمووي بكرَيت بةيةك مـاددة، ئـةوة خاَلَيـك خـاَلي دووةم    لتحقيق اال
ةايم ايااية التعلييم العيال    الاحيث العلاي    ونفيي ها،        هةر لة ماددةي دووةم، بر طةي يةكةم بنووسرَيت، 

َيشنيار ئةكةم بر طةيةك زياد بكرَيت، يةعين يف االقؤيمي ناوَيت بةر اسس ديارة كة كاري وةزارةت لة كوَيية، ث
بؤ ئةو ماددةية، ئةو بر طةيةش ثةيوةسـت بَيـت بـة طـؤر يين مةنهـةجي خوَينـدن، ثرؤطرامـي خوَينـدن، كـة          
ثرؤطرامَيك بَيت لةطةَل واقيعي سياسـي ونةتـةوةيي ونيشـتمانيي كوردسـتاندا بطوجنَيـت، لةبـةر ئـةوةي كـة         

شـي نَينَيتـةوة ثرؤطرامـة    %40خوَينـدن، بـة زؤربـةي زؤري تـا لـة       تَيبيين ئةكةين، تا ئَيسـتاكة ثرؤطرامـي  
ي باوةر  بةخؤ بـوون و  ة بتوانني تاكي كورد لةسةر بنةماكؤنةكةية، شتَيكي كةمي لَي طؤر اوة، بؤ ئةوةي ئَيم

بنةماي ثةيوةست بوون بة نيشتمان بينا بكةينةوة، ثَيويستيمان بةوةية، كة ثرؤطرامي خوَيند ان تـةعبري  
ــة ــدرَيت،        ل ــتان خبوَين ــذووي كوردس ــةوة مَي ــت ثَيك ــة دةس ــات، ل ــتان بك ــةوةيي كوردس ــي و نةت ــي سياس واقيع

جوطرافياي كوردستان خبوَينـدرَيت، لةهـةمان كاتيشـدا هـةوَل بـدرَيت ئـةو ثرؤطرامـة ر ةنطدانـةوةي واقيعـي          
ستان ئةذين، بة كـورد و  نةتةوةيي و نيشتماني بَيت لةكوردستان، ر ةنطدانةوةي ئةو خةَلكة بَيت كة لة كورد

توركمان و ئاشوري و هةموو ثَيكهاتةكاني تريشةوة، بةوة ئَيمة ئةتوانني كةسـايةتيةك بينـا بكـةين لـة ر َيـي      
زانكؤكان، كة كةسايةتيةكي كوردستاني بَيت، ثةيوةست بَيـت بـة نيشـتمان، ثةوةسـت بَيـت بـة ديـرؤك وبـة         

، بةم شَيوةية بنووسرَيت، طؤر يين ثرؤطرامي خوَينـدن  جوطرافياي خؤي، بؤ ئةو مةبةستةش ثَيشنيار ئةكةم
و دار شتنةوةي كة لةطـةَل واقيعـي نةتـةوةيي ونيشـتمانيي و ديرؤكـي و جـوطرايف و ئـابووري و كؤمةآليـةتي         

 .كوردستان بطوجنَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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 .فةرموو دكتؤرة هالة
 :هالة سهيل وادي. دبةر َيز 

 .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 
لةو ئةهدافانة طرنطي بة قؤناغي ثاش زانكؤ و ثةميانطا دراوة زياتر، تا مةرحةلةي دراساتي عوليا، بةر اسس 
ئةو ياساية تةعامول لةطةَل طرنطرتين شةرحيةي كؤمةَلطا ئةكات، كة ئةويي شةرحيةي طةجنة، لةبـةر ئـةوة   

سَيي البربَيـت، لةبـةر ئـةوة تةحصـيل حاصـؤة و       ثَيشنيار ئةكةم، بر طةي يةك و دوو دةمج بكرَيت، بر طةي
وهيئية   إ يداد الشيااب بواجهية احلييا  العاليية  حت يي  التنايية،         ) بر طةيةكي نـوَي ئيزافـة بكرَيـت، ئـةوةي    

 .، سوثاا( التناية ابستدامة يف اعقليم
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .دكتؤر ناصح فةرموو
 :ةمضابناصح غيتور . بةر َيز د

 .ز سةرؤكي ئةجنومةنبةر َي
ثَيشةكي بةنيسبةت فةصَؤي دووةم ئةهدا  و مةهام، كة هـي فةصـَؤةو دوايـي دوو ماددةيـة، تةبعـةن ئةطـةر       
يةك مـاددة بوايـة، ئيحتيمالـة باشـرت بوايـة، ضـونكة بةر اسـس لـة مـاددةي دوودا، تَيكةَلـة لةطـةَل ئةهـدا  و             

كةَلييةكان، بةنيسـبةت بر طـةي يةكـةم، لـة مـاددةي دووةم،      مةهامدا، تَيكةَلي تَيدا هةية، دوايي دَيمة سةر تَي
ةام ايااة التعليم العال  ) منيي ثَيم واية ئيقؤيم زيادة، وشةي ئيقؤيم نةمَينَيت باشرتة، هةر بنووسرَيت،

ئةوة باشرتة، يـان لـة ئـةخريي ئيقؤـيم زيـاد بكرَيـت، يف االقؤـيم ئـةوة ئيشـكالَيك          (  الاحث العلا    ونفي ها
مـن   احيداث وغييري النيو     ناكات، بةآلم رسم سياسة االقؤـيم ئـةوة دروسـت نيـة، بةنيسـبةت دووةم،       دروست

احداث  ئةوة بؤ خؤيمواكاة التطوةات العلاية، العابية يف جمال التعليم تَيناطةم، بةر اسس ئةطةر ئَيمة بَؤَيني 
هـةر ثَيويسـت ناكـات،     وغييري النيو     احيداث لةبةر ئةوة من ثَيم واية، ئةصَؤةن ئةوة هـةر ئينشـائة،   وغيريه 
بهما،   النهوضئةوة بؤ خؤي تةغيرية، ئةخريةكةشي ديسانةوة، حةتا بَؤَيني  مواكاة التطوةات العلاية،بَؤَيني 

ثَيويست ناكات، كة تؤ وتت مواكبة حةمتةن بؤ مسـتةواي   ابطلوبئةوةكةي تري ثَيويست ناكات، اىل املستوى 
ةواي مةتَؤوب لَيرة زيادة، بر طةي سـَي مـن لةطـةَل ثةخشـان خـا ، حتقيـق إنسـجام        مةتَؤوبة، لةبةر ئةوة مست

بكرَيت بة توازن باشرتة، والتكامل دكتؤرة ئاريان ثَيشنيارَيكي كرد، زؤر باش بوو، بةآلم لة جيـاتي صـناعات،   
ي كـرد، بـةآلم لـة    بكرَيت بة تهيئة االنسان ئةوة باشرتة، من ثشتطريي ئةو بر طةيةي ئةو ئةكةم كـة ثَيشـنيار  

جياتي صناعة تهيئة بَيت، كاك ئيحسان باش باسي كرد، فعؤةن ئةمة ثةيوةنـدي بـة دوو وةزارةتـةوة هةيـة،     
يان بَؤَيني بةوةزارةت و خوَيندني باآلوة هةية، دوو شـتة بؤيـة واي لـَي هـاتووة، يـةعين مـةهامي خوَينـدني        

وأمني احلصانة العلاية وة تَيكةآلوييةكي تَيداية، ضوارةم باآلي تَيداية، مةهامي وةزارةتيشي تَيداية، لةبةر ئة
تؤ ئةبَي ئةجوائيشيان بؤ دروسـت بكـةيت،    خل  أجواء مالئاة هلم،  للاف رار  العلااء  الااحثني  اباد ني

نابَيت، ئةبَي ئةجوائي مالئيمةي بؤ دروست بكـةيت، بر طـةكاني تـر تةبعـةن منـيي       جواءحةصانة بةبَي ئة
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شةش و حةوت و نؤ، بينة مةهام ئةطةر ئاوا مانةوة، ئةطةر تَيكةآلويي بكرَيت ئـةوة ئيعتياديـة،   ثَيم واية، 
، بـةر َيز مـةفروزة ئَيمـة قسـة     العلاياء يـةعين خـربةت    وايادل اخليرباء،  بكرَيـت بـة    وايادل العلاياء  بةآلم لةباتي 

ناو حةدةسـةكةين، بةنيسـبةت   بكةين، يةعين ئةبَي بةر اسس مةجال بؤ ئَيمـة زيـاتر بر ةخسـَينيت، ئَيمـة لـة     
، من ثَيم واية، دةعمي ناوَيـت، ئةمـة ببَيـت    د م مؤاسات التعليم العال  األهلية  ابشرتكة-نؤيةم، كة ئةَلَيت 

يةعين ئَيمة بَؤَيني ئةوانةي كة ثَيويس ، ئَيسـتا  وشجيع فتح مؤاسات التعليم العال   اعهلية الضر ةاة، بة 
ان هةنـدَيك ثـةميانطا ئةكرَيتـةوة، كـة الي خؤمشـان هةيـة، ئةبَيتـة عـار لةسـةر          هةندَي زانكؤ ئةكرَيتةوة، يـ 

، وشيجيع فيتح مؤاسيات   ئَيمة، لةبةر ئةوة زةروري باشرتة لة موشتةرةكة، دةعمةكةش البيـَيت، بيكـةين بـة    
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ؤزان خان فةرمووزؤر سوثاا، حةز ئةكةم موالحةزاتةكانت بةنووسني بدةيت بة ئَيمة، س
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
لةطةَل بووني ئةو هةموو هةدةفة جوان و ر َيك وثَيكةي، كةلة ساَلي حةفتاوة لة ياساكاندا هةيةو تةتا ئَيستا 

ةوة هييي جَيبةجَي نةبووة، من ئيقرتاحـي شـس تـازة ئةكـةم، ئةمـة كـاري وةزارةت نيـة بةتـةنها، بةعةكسـ         
وسعى الوااة  لتح ي  اعهداف خؤي باسي كؤمةَلَيك دامةزراوةي كردووة، لة تةعرييتةكةشدا باتان كردووة، 

يةعين ئةمـة هةدةفةكةيـةتي،    بالتعا ب  التنسي  مع اجلامعات  ابعاهد  ابؤاسات العلاية يف اعقليم،: اآلوية
ئةمـة بكـات، وةزارةت نايكـات، دامـةزراوةكاني نـاو      بةآلم خؤي بةتةنها نايكات، خؤ ئةو ناضَيت بةتاقي تةنها 

وةزارةتةكة ئةم كارانة ئةكـةن، كـة عائيـدي وةزارةتةكـةن، كةواتـة لَيـرةدا ئـةبَي ئةمانـةي بـؤ زيـاد بكـةين،            
جةنابتان باسي ئةوةتان كرد، رةدتان كردةوة كة ئَيمة بةهيض شَيوةيةك باا لة ثَيوةرةكـاني خوَينـدني بـاآل    

 .بكةين
 :رؤكي ئةجنومةنبةر َيز سة

ئاخر تؤ موساعةدة بكة، تؤ ئةو تؤمةتة ئةهاويتـة سـةرمان، كـةي باسـي ئـةوةمان كـردووة، كـةي وتوومانـة         
 .بةهيض شَيوةيةك نابَي باسي بكةن؟ ئاخر بةدةنطدان وابَؤَي

 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ةايم ايااية اإلقلييم يف    -1زؤر تةبيعيـة دميوكراتيـةت وايـة،     نا، نا باش طوَيت لَيرة نـةبوو، ومت بةدةنطـدان،  
وةزارةت سياسةت جَيبةجَي ئةكات، سياسـةت لـة بـاآلدا رةسـم     . جمال التعليم العال   الاحث العلا   ونفي ها

القؤيمـة  ةايم ايااية ا  ئةكرَيت، بة تاقي تةنها خؤي رةتي ناكات، ئةوة مةعؤومة بؤ هةمووان، كةواتة ئـةو  
، ئَيمة راستة باا ئةكـةين سياسـةتي قبـوَل    ونفي  السياااتك لة شَيوازةكان ئةتواندرَيت بوترَيت، بةشَيوازَي

مةركةزيةو سياسةتي خوَيندني باآلية، بةآلم ئةبَيت بةو شَيوازة نةبَيت، لة ئةخرييشدا بنووسـرَيت، برتكيـز   
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، ئةوة مايف خؤمة، لةبةر ئةوةي كـة  ما االنسان الكوردستاني، خاَلَيكي تريي انسجام ئةبَي بكرَيت بة تةوازن
 .لةوَي دابةزيم بؤ ئةوةي كة مةجالي قسةم نةبوو، بؤية هامتةوة ئَيرة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئةوة بةر اسس مايف خؤت نية، بةا تؤ بةزؤر وةري ئةطريت ئةوة ئَيمة ضي بكةين
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
، ئةهؤي كـابرا دَيـت ثـارةي خـؤي سـةر  ئـةكات،       األهلية  ابشرتكة د م مؤاسات التعليم العال -9ت كة ئةَلَي

دةعمي تؤي ثَيويست نية، هاوكاري تؤي ثَيويستة، رَينماييةكاني ثَيويستة، بزةبت وةكو ياساي وةبـةرهَينان،  
كرَيـت، ئةطـةر لـَيم قبـوَل     عةينةن شتة تؤ ئـةبَي بةهـةمان شـَيوة بيكـةيت، دوو خـاَل حـةز ئةكـةم ئيزافـة ب        

، ئـةوة  نفتياح  التسيامح، خللي  بيئية دائياية لصي ل ابواهيب  اعبيدا         عث افية إ وشجيع حراة التف ري  بكةن، 
 .بةر اسس كارَيكي باشة، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا، كاك حممدي حاجي حممود فةرموو
 :بةر َيز حممد حاجي حممود

 .ةجنومةنبةر َيز سةرؤكي ئ
: وةَلآل من ئةمةوَيت، لـةوةي رةتـي وةزارةت يـان خوَينـدني بـاآل، مومكينـة هةنـدَي خـاَلم هـةبَيت، يةكـةم          

لةسةر مةسةلةي زانكؤكان  تا ئَيستاش ثَيم واية، ئةطةر بَؤَيم مستةواي تؤزَيـك هاتووةتـة خـوارةوة، ضـونكة     
وو نة لة كةلتور نةلة زؤر شس تر، بةر اسس زؤر زؤر لةوانةي كةوا تةخةروج ئةكةن لة زانكؤكان،  نةلة مَيذ

شارةزاييان نيـة، لةسـةر رةتـي بةرنامـةي وةزارةت يـان خوَينـدني بـاآل، مومكينـة ئةمـة عيالقـةي بـة دوو            
شتةوة هةبَيت، ئةوةية ئايا لةو رةتةدا، بةرنامةي خوَيندن هةروةكو ئَيمة لة هةشتاوة تا ئةوةنةدة ساَلةي 

رؤين يان طؤر اني تَيدا ئةكةين، لةسةر سيستةمي نوَيي جيهاني، ئَيستاسيسـتةمي نـوَيي   رابردوو لة سةري ئة
 60سـاَل تـا    55ساَل بَيت، ببَيت بة ثرؤفيسؤر، بةآلم جـاران ئةبوايـة    85جيهاني، ئةواني كةسَيك تةمةني 

هات، ئايا ئَيمة ئةتوانني ساَل بوواية، تةنها دوو سَي حمازةرة باَليان ئةطرت تا ئةيوتةوة، دوايي كؤتايي ثَي ئة
لة سيستةمي نوَي ئيستييتادة بكةين، خاَلَيكي ترم، باسي ئةوة كرا، طواية تةخةروجـةكاني ئَيمـة شـارةزاييان    
نية، منيي ثَيم واية ئةطةر كةسَيك دوايي تةخةروج ئيشي نةبَيت، بـر وات خـةريكي ئيشـي رؤذانـةي خـؤي      

بؤية دةبَي ئَيمة هةوَل بدةين بؤ ئةوةي لـةوة زيـاتر بـؤ كـارا      بَيت، مومكينة هةر لةوة زياتري ثَي نةكرَيت،
كردن، بؤ مةسةلةي ئيستييتادة كردنيي هةر شةرت نية، ئَيمة بَؤَيني وةَلآل ئةو كةسة ئـةبَي لـةدةرةوة بَيـت    
يان لة فآلن شوَينةوة بَيت، ئَيمة هةموو زانكؤكاني كوردستان يان هي دونيا، بؤي هةية، ئيتييتاقيان هـةبَيت  
لةطةَل هةموو زانكؤكاني دونيا، كة ئيستييتادةي لَي بكات، لة خربةيان لة بةرنامةيان، لة زانكؤكـاني ئَيمـة تـا    
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ئَيستا داهَينان نية، يةعين داهَيناني نوَي، يةعين شس نوَي تا بتوانن ثَيشكةشي بكـةن، ئـةو سـاَلة لـة زانكـؤ      
 .لة بوارة جياجياكاني كاركردندا، زؤر سوثاا ئةو شتانة تةرح كراوة، شس نوَييةو كاري لةسةر بكرَيت،

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا، دوا كةا كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ااة  لتح يي  اعهيداف   وسيعى اليو  ئةهدا  و مةهام لةماددةي دووةم، هةر لـة دَيـر ي يةكةمـدا كـة نووسـراوة،      

ــة،        اآلوييية،  ــان هةي ــةزراوةي عيؤميم ــونكة دام ــةورةترة، ض ــي ط ــ  وةزارةتَيك ــة واج ــة ل ــةم واجب ــس ئ بةر اس
ثةميانطامان هةية، زانكؤمان هةية، وةزارةتَيك بةو تةشكيؤةي خؤي بةضةند موديرَيـك ناتوانَيـت ئـةم كـارة     

ليتح   اعهداف اآلوية، بالتنسي   التعا ب مع اجلامعات  وسعى الوااة : بكات، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم بَؤَيني
يـةعين بـةم شـَيوةية تةعـديل بكرَيـت، نـةك وةزارةت        ابعاهد  ابؤاسات العلايية  مبواف ية جمليس اليواةاء،     

بيكــات، ئــةم دامةزراوانــة هــةموويان ثَيكــةوة، ئــةم ئةهدافانــة جَيبــةجَي بكــةن، ئةمــة خــاَلي يةكــةم، خــاَلي  
شَيوةية من ثَيم باشة، خاَلي يةكةم واي لَي بَيـت، رسـم سياسـة االقؤـيم، بةر اسـس وةزارةتَيـك       بةم :  دووةمم

التعا ب  التنسيي  ميع اجلامعيات    ناتوانَيت، سياسةتي ئيقؤيم لة بوارَيكةوة بةتةنها دابنَيت، بؤية بنووسرَيت، 
لعال   الاحيث العلاي ، لطرحهيا جملليس      ابعاهد  ابؤاسات العلاية يف اعقليم، لتهيئة مشر   ايااة التعليم ا

يةعين موافةقةي ئةجنومةني وةزيران، بؤ ئةم سياسـةتة زؤر زؤر شـةرت و ثَيويسـتة، ضـونكة هـيض      الواةاء، 
وةزارةتَيك ناتوانَيت سياسةتي ئيقؤيم تةرتيب بكات، خاَلَييكي ترم، خاَلي نؤيةم، املشرتكة البربَيت، لة ثَيشرت 

احلفياظ  ليى   -10: رد، لَيرةش البيَيت، خاَلي دةيـةم، بةيـةكجاري البربَيـت، ئـةَلَيت    كة لة تةعرييتةكة المان ب
ــنبريي و    . وييراث رييعب كوةداييتاب  العناايية بتأةخيييه  إبييراا معييامل حضيياةوه       ــي رؤش ــي وةزارةت ــة ئيش ئةم

ري طةشتوطوزارو وةزارةتةكاني ترة، يةعين ئةمة لة مةهامي وةزارةتي خوَينـدني بـاآل نيـة البيـَيت، ثَيشـنيا     
ليذنةي ثـةروةردة، كـة ثَيشـرت لـة ثَيـنج خاَلـدا ثَيشكةشـيان كردبـوو، مـن ثَيشـنيار ئةكـةم، ئيزافـة بكرَيـت،              
ثَيشــةكيةكةي البيــَيت، تســعى الــوزارة لتحقيــق اليتؤســيتة، ئــةوة البيــَيت، يةكــةميان وةكــو خــؤي دابنــدرَيت،  

ت بـةا جمـب البربَيـت، ضـونكة     دووةميي هةروةها، سَييةميي ضوارةم وشةي جمب البربَيت، خـؤي دابنـدريَ  
 .فةرزة، ثَينجةميي وشةي فةلسةفة البيَيت، ئةو خاآلنة ئيزافةي ئةهدا  بكرَين، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك حممد صاحل وابزا  ناوم لة بري كردبوو، فةرموو
 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تطريي لة بؤضوونةكاني بةر َيز جَيطري سةرؤكي ثةرلـةمان  كـاك دكتـؤر كـةمال ئةكـةم،      وةَلآل سةرةتا من ثش

بةر اسس كارةكة كارَيكي طةورةية، فيعؤةن هةوَل بدرَيت، وةزارةت بة هاوكاري لةطـةَل زانكؤكـان ض مةجؤسـي    
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ةوةي كة ئَيمة تةعؤيم و بةحسي عيؤمي بَيت، ض ناوي زانكؤكان بةريت، بةشَيوةيةك لة شَيوةكان، مةبةست ل
بة ثَيويسس ئةزانني بَيتة دي، بر طةي يةكةم، فعؤةن سياسةتي رةتي  ئيقؤيم، لة مةجالي تةعؤيمي عالي و 
بةحسي عيؤمي، ثَيم وابَي كاري مةجؤسة كاري زانكؤكانة، نةك بةتةنها كاري وةزارةت، اليةني تةنيتيزيةكةي 

بةحةقيقةت ئةوة  إحداث التغيري النو  : ة وةزارةت، دووةمدةطةر َيتةوة بؤ بةر َيز وةزيرو كاديري  ئيداري ل
العايل  ليى إحيداث    : كارَيكي زؤر طةورةية، دةبَي بَؤَيني ئةوة بة تةدرجميـةت دَيتـة دي، كةواتـة دةبـَي بَؤـَيني     

اوا بر طةي نؤيةميي من د التغيري النو  ، يف جمال التعليم  الاحث العلا ، مبواكاة التطوةات العلاية العابية،
 .ئةكةم البربَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاا، وةَلآل موناقةشةكان جؤراو جـؤر بـوو، رةئيـةكانيي جـؤراو جـؤرن، بـؤ ئـةو ماددةيـةو مـاددةي          
دواتريي، ئةهدا  و مـةهام، لـة نةتيجـةي موداخـةالت و رةئـي ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاآلو رةئـي           

تةرةحـةي ليذنـةي ثـةروةردةو خوَينـدني بـاآل لةسـةر ئـةوةو موداخـةالتي زؤرَيـك لـة           برادةرانيي، ئةو موق
ئَيــوةش، مــن لَيــرة لةطــةَل تةقديريشــم بــؤ زؤرَيــك لــة بؤضــوونةكان، بــةآلم هةنــدَيكي دووبــارة بــوو، بــةا   

ةيةو هةندَيك موالحةزاتي بةجَي هاتة ثَيشةوة، تةداخولَيكيي ئةبينني لةماددةي دوو، سَيدا، تيكةآلويةك ه
تيكراريي هةية، بؤية من ثَيشنيار ئةكةم، كة ئـةم دوو ماددةيـة دوا خبـةين، ليذنةيـةك ثَيـك بهَيـنني، لـةو        
ثَينج برادةرة، جةنابي وةزيـر، دوو بـرادةر لـة ثـةروةردة، دوو ئةنـدام لـة ليذنـةي ياسـايي، ئةطـةر ئيجـازةم           

بكــةن، ئــةو ئيشــكاليةتةمان بــؤ  بــدةن مــن دةســت نيشــانيان ئةكــةم، بــؤ ئــةوة ئــةو شــتانةمان بــؤ تةوحيــد  
ضارةســةر بكــةن، ئــةو تَيكةآلويــةي كــة هةيــة الي ببــةن، ئةطــةر كــرا بةيــةك مــاددةش ئــةو كاتــةش  هــةر     
موناقةشةي ئةكةن، ئةطةر دةرطا بكةينةوة ليذنةي ثةروةردة رةئي بدات، دوايي جةنابي وةزير ر ةئي بدات، 

تيي ناطةينة نةتيجة لة حةقيقةتدا، بـةآلم ليذنةيـةكي   جارَيكي تريي ئَيوة رةئي بدةن، ئةوة بة دوو سةعا
ثَينج كةسي، خوالسةي ئةو موالحةزانةش لةاليانة، نووسيويانة، جطة لةوةي كة بةنووسـني بؤمـان هـاتووة،    
كة دة ةينة بةردةمييان، دابنيشن سبةييَن ثَينج شـةممة، ضـونكة ئـةمر ؤ هـةر تـةواوي ناكـةين، بـةردةوام        

ني تر ئةطةر ئيختيالفيي هـةبوو، ئـةوانن ئـةويي بَؤـَين بـؤ ئـةوةي حـةتي بكـةين،         ئةبني لةسةر ماددةكا
 .ئةطةر خياليف ئةوة جةنابي وةزير رةئَيكت هةية، فةرموو

 :َيندني باآلو توَيذينةوةي زانسسوةزيري خو/ادريس هادي. بةر َيز د
 . بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بينيم هةية، لةسةر هةندَيك شت كةلَيرة باسكرا، ئةطةر ر َيطام من تةئيدي ئةو ليذنةية ئةكةم، بةآلم من تَي
ثــَي بــدةيت وةآلم بدةمــةوة، بــؤ ئــةوةي نــةك ئــةو ثَيــنج كةســة، لــة صــورةتةكة بــن، بــا هــةموو ئةنــداماني   
ثةرلةمان بزانن، ئَيمة بؤ ئةهدا  و مةهاممان لة يةكرتي جيا كردؤتةوة، يةعين بةعزَيك شت هةية، دةبـَي  

بكةين، ئةوانيي بزانن، تةنها ئةو ثَينج كةسة نةبَيت، من لةطةَل ئةوةدام ليذنةكة دابندرَيت ئَيمة شةرحي 
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ويةك خبرَيت ئةوة شتَيكي ضاكة، ئَيمة تةئيدي ئةوة ئةكةين، بـةآلم بـةياني دائةنيشـني، لةسـةر ئـةو شـتة،       
 .مانا نية، بةآلم ئةطةر ر َيطام ثَي بدةيت هةندَي تَيبيين خؤم هةية باسي بكةم

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةزاني ضي، من ئةزا  تَيبينيت هةية، بةآلم تَيبينيةكانت وةختةكـةمان لـَي دةبـات، سـبةييَن لـةو ليذنةيـة       
هةرضةندة ليذنةكة بيووك بَيت، ئةوةندة ئاسان دةبَيت موناقةشةكة، موالحةزةكانتان هـةمووي نووسـراوة   

طةر َينــةوة بــؤ ثرؤتؤكــؤل، كــة تةســجيؤةكة ئةبيننــةوة،      لــةالي خؤتــان، ئةطــةر ثَيويســت بــوو دةتــوانن ب     
بةنووســينيي هةنــدَيك هــاتووة، ئةطــةر ســبةييَن ليذنةكــة طةيشــتنة نةتيجــة، ئــةوة كــارَيكي باشــة، ئَيمــة     
هةدةفمان ئةوةية ياسايةك دةربيَيت، طوجناو بَيت، عةمةلي بَيت، لة ثَيناو ئةوةدا بَيـت، وةزارةتةكـة طةشـة    

طةشة بكات و بةرةو ثَيشةوة بيـَيت، كـةا لَيـرةدا هـةدةفَيكي موخـالييتي نيـة، ئـةوةي         بكات، خوَيندني باآل
هةدةفَيكي موخالييتي هةبَيت، سـةهوو رؤيشـتووة لةر اسـتيدا، لةبـةر ئـةوة جـةنابت، ئـةو ليذنةيـة سـبةييَن          

واني ر ةئي دابنيشن و بة موةحةدي بَينة ئَيرة، ئةوة زؤر باشة، ئةطةر بة موةحةدي نةهاتن ئةو وةختة، دةت
خؤت بة تةفصيل بـدةيت بـة ئةنـداماني ثةرلـةمان و شـةرحي بكـةيت، ئَيـوة ئـةوةتان ثـَي باشـة، دة ةمـة            

 .دةنطةوة كَيي لةطةَلداية، ليذنةكة دةست نيشان ئةكةم، ئةطةر ئيجازة هةبَيت، بةَلَي ثةخشان خان فةرموو
 :زةنطةنةبةر َيز ثةخشان عبداهلل 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةعين مــاددةي ســَيي كــة ئةكاتــة مــةهام، نــابَي ئَيســتاكة باســَيكي بكــرَي، بــؤ ئــةوةي صــورةتَيكي هــةبَيت،  يــ

 .ئةنداماني ثةرلةمان كة ضية
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمــة ومتــان كــة تةوحيــد كــرا، ســبةييَن هــةمووي ثَيكــةوة، زؤر كــةا ئامــاذةي ثَيكــرد، تــةداخول هةيــة لــة 
دا ، ليذنةكة من وتوومة ثَينج كةا، ئةطةر رازين دةست نيشانيان ئةكةم، جةنابي بةينياندا، مةهام و ئةه

وةزير، نازناز خان، سؤزان خان، مامؤستا كاكة، من ئةو ثَينجةم ثَي باشة، دوو قانوني، باشة يةكةم شت ئـةو  
ئـي حكومـةت   كةسة خؤ ئةوان قةرار دةر نني، بر يار نادةن، بؤ كـار ئاسـانية، جـةنابت وةزيـري تةمسـيؤي رة     

ئةكةيت، ئةطةر شتَيك موافـق نـةبوو ئـةَلَييت حكومـةت رةئـي وايـة، ليذنةكـة ثَيـنج كةسـة، ثـةروةردة دوو           
كةا، ياسايي دوو كةا، لةطةَل جةنابي وةزيريي، كاك دكتؤر نـوري ر ازي نيـة، بـا دكتـؤرة شـوكرية بَيـت،       

 .فةرموو دكتؤر نوري
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةر َيز د

 .رؤكي ئةجنومةنبةر َيز سة
لةطةَل رَيزم بؤ بؤضوونةكةتان، من بؤضووني تايبةتيم هةية، سةبارةت بةو ثرؤذة قانونة، هـةر بؤيـةش تـا    
ئَيستا بةشـداريم تَيـدا نـةكردووة، مـن لةطـةَل ئـةوةدا بـووم، لـةو ليذنـة هاوبةشـةش كـةوا لةطـةَل سـةرؤكي              
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يســتة ســةرةتا قانونيــةكي تايبــةت بــؤ زانكؤكــان  زانكؤكــان ثَيكــةوة بــووين، لةطــةَل ئــةوةدا بــووم، كــةوا ثَيو  
 .دابر َيذرَيت، ئةوجا قانوني وةزارةت دابندرَيت، بؤ هةماهةنطي لةطةَل ئةو زانكؤيانةدا، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا، كةواتة يان كاك عوني يان كاك خؤيل، قانونيمان ئةوَيت، كاك شَيروان فةرموو
 :رياصح حيدبةر َيز شَيروان ن

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من لةطةَل ر َيزم بؤ ئيقرتاحةكةي جةنابتان، هيض نةبووة، بؤ ماددةيةكي قانوني ليذنةيةك ثَيك بهَيندرَيت، 
عةجةبا ئةوة تاوتوَي بكرَيت، ئةو ماددةية ثَيشكةشي ثةرلةمان بكرَيت يان نةكرَيت، ئةمة يةكةم جارة، بـؤ  

تةشـكيل بكرَيـت، ئـةوة جـةنابي سـكرتَيري ثةرلـةمانيي لـة تةنيشـتةوةية، ئـةو           ماددةيةكي قانوني ليذنـة 
ئةطةر ئَيمة ئةو ماددة دةنطي هَينا، كـة ليذنـة تةشـكيل كـرا،     : مةوزوعة زؤر باش ئةزانَيت، ئةمة يةك، دوو

نابَي ئةم ياساية موناقةشة بكةين، ضونكة زؤربةي مـةوادي مـةهام و ئةهـدا ، ثةيوةسـت بـة تةشـكيالت و       
 .مةهامةكةي ماددةي سَي هةية، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

وةَلآل مادام واية، من با طؤةيي لة هةردوو ليذنة بكةم، مادام ئةو مةوزوعـةت كـردةوة، مـن نـةم ويسـت ئـةو       
طؤةيية بكةم، ئةو دوو ليذنةية ئيشتان كـردووة، دةبوايـة ئينتبـاهي ئـةوةتان بكردايـة، ئـةو تةداخولـةي لـة         

ددةي دوو، سَيدا هةية، ئةنداماني ثةرلةمانيي ئةطةر ئيقرتاحتان وابَيت، ئةو خيالفاتانـةي كـةوا روويـدا    ما
لَيرةدا، كة دةوَلةمةندتان كرد، ليذنـةي ثـةروةردة لـةجياتي ئـةوةي كـةوا موعالةجـةي ئـةوة بكـات، هـاتووة          

ي لـةماددةي دوو، سـَي، هـاتووة    ماددةيةكي تري ئيقرتاح كردووة، كـة دةكـرا دةوَلةمةنـد كردنـي ئـةو خاآلنـة      
ــةي       ــةم كــرد، باشــة هــةر ئيقرتاحــة بــا هــةردوو ليذن ــة مــن ئــةو ئيقرتاح ــت، ئــةوةتان نــةكردووة، بؤي بكرَي
ثةروةردةو ياسايي دابنيشن لةطةَل جةنابي وةزير، كاك فرسةتيي سـةرؤكايةتي كؤبوونةوةكـة ئـةكات، كـاك     

 .عةوني فةرموو
 
 

 :زازل سعيد ببةر َيز عوني كما
 .َيز سةرؤكي ئةجنومةنبةر 

جةنابت توهمة ئةهاويتة سةر ليذنةي ياسـايي، ئَيمـة ئـةو مةوزوعـة موناقةشـةيةكي زؤرمـان كـرد، لةطـةَل         
جةنابي وةزيري خوَيندني باآل، تةحديد كرا مـاددةي دووةم، هـةدةيف موسـتةقبةلي ئـةو قانونةيـة، مـاددةي       

سـةر ئـةكرَيت، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة ثيََمـان بـاش بـوو،         سَييةم، واجباتي وةزارةتة هي حالي كة ئَيستا قسةي لة
 .ماددةكان هةروةكو خؤي نَينَيتةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ثَيتــان بــاش بــوو، بؤيــة خؤتــان مانــدوو نــةكردووة، عــةفوم دةكــةي لــةوةدا، زؤربــةي زؤري ئةنــدامان ئــةو    
سةت دووبارة بووةتةوة، لة مةهام و لةئةهـدافيي،  موداخةالتةيان كرد، ئيشيان ئةوةية، دووجار رةتي سيا

ــان مانــدوو نــةكردووة،       ــةريم ئــيعرتا  ئــةكات، كــة خؤي ــة ئينتيباهتــان نــةكردووة، كــاك ك هــةردوو ليذنةك
 .بةهةرحاَل ئةو دوو ليذنةية كؤدةبَيتةوة، لةطةَل جةنابي وةزير، فةرموو جةنابي وةزير قسةت هةبوو

 :َيندني باآلو توَيذينةوةي زانسسوةزيري خو/يس هاديادر. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ليذنةي قانوني و ليذنةي ثةروةردة ثَييان باشـة ماددةكـة وةكـو خـؤي نَينَيتـةوة، هـيض موالحـةزةيان نيـة،         
خةَلكي تر ئارائيان هةية، ئةطـةر مـن وةآلميـان بدةمـةوة قةناعـةت دَيـنن، ماددةكـةش دةر وات وةكـو خـؤي،          

 .ن موالحةزاتيان نيةضونكة ئةما
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كةواتة دة ةمة دةنطةوة، ليذنةكة دكتؤر كةماليي حـازر ئـةبَيت، كـَي لةطـةَل ئةوةدايـة، ئـةو دوو ماددةيـة        
دةمج بكرَيت لةيةك ماددةدا؟، ليذنةي ثةروةردة لةطةَل ياسـايي و جـةنابي وةزيـر، بـة ئامـادةبووني دكتـؤر       

كةن و يةكالي بكةنةوة، ئةطةر ئةوانيي يةكاليان نةكردةوة، تةبعـةن ئَيـوة يـةكالي    كةماليي، كؤبوونةوة ب
ئةكةنةوة، ئةطةر نةيانتواني بطةنة نةتيجةي موةحةدي ئةوان، ئةوة جةنابي وةزير بـؤي هةيـة، تةحـةفوز    

 .بكات، بةَلَي نوقتةي نيزاميت هةية، دكتؤر فوئاد فةرموو
 :امحد حممد بابان فؤاد. بةر َيز د

 .ر َيز سةرؤكي ئةجنومةنبة
لةر اســتيدا مــن ثــَيم وايــة، ئــةم دوو ماددةيــة، هــةردووكيان دوو، ســَي، بــاش هــاتوون، بــةآلم خةلةلةكــة لــة     
تةعبريداية، مةهام وئةهدا  لةيةك ئةضن، لةبةر ئـةوة مـن ثَيشـنيارَيكم هةيـة، ئةطـةر قبـوَلي بكـةن، ئـةم         

ئةوة وةكو خؤي نَينَيتةوة، بر طةي  حت ي  اعهداف اآلوية،وسعى الوااة  اىل ماددةي دووةمة  ئةطةر بكرَيت، 
 .شةش و حةوت وهةشت، خبرَيتة ماددةي سَيوة، سوثاا

 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كاك دكتؤر فوئاد، نوقتة نيزاميةكةت باش بوو كة وتت، بةآلم ئةوةي تر ثَيشـنيارة، ئـةوةي كـة وتـت دةمـج      
ئَيمـة بـؤ دةوةكـة دةنـ  نـادةين، دةَلـَيني ليذنةكـة ثـةروةردةو ياسـايي           نةكرَيت، ئةوة ر استة نيزامي بـوو، 

وجةنابي وةزير و كاك دكتؤر كةمال، بةدوايدا بينةوة، مـاددةي دوو، سـَي، ضـيان بـةباش زانـي رؤذي دواتـر       
 .بهَيننة الي ئَيمة، فةرموو كاك شَيروان

 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ئةو قسانة ئةكةم، دةمةوَيت بةر اسس موناقةشةكة بةشَيوةيةكي ر َيك وثَيك بـر وات، قانونةكـةش بـة     من كة
شَيوةيةكي ر َيك وثَيك بةر َيوة بيَيت، ئَيمة وا فةرز بكة ئةو دوو ليذنةية دانيشت، بة سـةرؤكايةتي جَيطـري   

ماددةي سَييةم و ضـوارةم عةينـةن    سةرؤكي ثةرلةمان، ئةو ماددةيان حةل كرد، هاتن بة ر ةئيةكي موةحةد،
 .خياليف تَيكةوتةوة، ديسان ليذنة دابنيشَيتةوة، يةعين مةسةلةكة عةمةلي نية بةو شَيوةية، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نا ئَيمة وامان نـةوت، تـؤ ئينتيباهـت نـةكرد، ومتـان دووةم و سـَييةم، ماددةكـاني تـر ئـةو خيالفـةي لةسـةر            
ــاددةي  ــت، م ــةوا دران    نابَي ــةي ك ــدةن ئــةو موالحةزاتان ــدا بيــنةوة ليذنــةكان، هــةوَل ب دووةم و ســَييةم، ثَيي

لةسةري، هةندَيكي لةسةر ماددةي سَييةم بوو، تةداخول هةية، يةكالي بكةنةوة، ئةو ر ةخنةية قبوَل بكةن، 
ر ةخنـة قبـوَل    خؤ كوفر نابَيت، ئةو ر ةخنةيـة كـة كـرا لـة هـةردوو ليذنةكـة قبـوَلي بكـةن، ئَيمـة لـةخؤمان          

ئةكةين، ئةوة زؤر بة ئاساني ثَيشنياري يةكةمم سةحب كرد، جةنابت وتت ليذنة داناندرَيت، هةرضةند من 
لَيرة ثرسم بة كاك فرسةت كردبوو، ئَيوةش ئةو ر ةخنةية قبوَل بكةن، داواتان لَي ئةكةم هـةردوو ليذنةكـة،   

يةتي كـاك دكتـؤر كـةمال، بـؤ ئـةوةي جـارَيكي تـر        جارَيكي تر كؤببنةوة، لةطةَل جةنابي وةزيـر بـة سـةرؤكا   
دايرب َيذنــةوة، ئينجــا هةرضــيتان ئــيقرتاح كــرد، دة ةينــة بــةردةم ئةنــداماني ثةرلــةمان، تةوحيــدتان كــرد    
ــةر       ــةبوو، لةسـ ــان هـ ــةردةميان، ئيختالفتـ ــة بـ ــرد، ئة ةينـ ــدا كـ ــان تَيـ ــةردةميان، طؤر انكاريتـ ــة بـ ئة ةينـ

لةطــةَل ئــةو ر ةئيةدايـة بادةســس بَؤنـد بكــات تكايـة؟، فــةرموون كَيــي     ئيختيالفةكـة دةنطــي بـؤ ئــةدةين، كـيَ   
لةطةَلدا نية، زؤرينة لةطةَل ليذنةكةداية، تةنها شةش، حـةوت كـةا موعـارز بـوون، زؤرينـة وتيـان بـا ئـةو         
ليذنةية كؤببَيتـةوة، سـبةييَن كؤدةبَيتـةوة، بـة ئامـادةبووني جـةنابي وةزيـر، بـة سـةرؤكايةتي كـاك دكتـؤر            

ي بـــةياني كؤببنـــةوة، فـــةرموو بـــؤ مـــاددةي ضـــوارةم، هـــةردوو ليذنـــة بـــة هـــةموو   10، ســـةعات كـــةمال
 .ئةندامةكانيانةوة، فةرموو كاك شَيروان

 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، مــادام تةصــويت كــرا، ســبةييَن ليذنــةكان دابنيشــت، ئــةو ماددةيــةي كــة ئَيســتا جــةنابت وتــت بيخوَيننــةو 
عيالقةي بة مـاددةي دووةم و سـَييةم هةيـة، رجـا ئةكـةم كؤبوونةوةكـة كؤتـايي ثـَي بَيـت، ضـونكة ناكرَيـت            

 .موناقةشة لةسةر ماددةيةك بكرَيت، كة عيالقةي بة ماددةي دووةم و سَييةم هةبَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .مووجةنابي وةزير رةئيت ضية لةسةر قسةكاني كاك شَيروان؟ فةر
 :َيندني باآلو توَيذينةوةي زانسسوةزيري خو/ادريس هادي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةو       ــةر لةســةرةتاي مــاددةي يةكةمــةوة، ئ ــت، ضــونكة ه بَيطومــان منــيي لةطــةَل ئــةوةدام كــة كؤتــايي ثَيبَي

كةوة هةية، لةبـةر ئـةوة   موصتةَلةحاتانة، بيست تا سي جار دووبارة كراونةتةوة، هةمووي ثةيوةنديان بةية
دوَييَن ومت فةقةرةي هةشت و نؤ، ئةوانة المةبةن، ضونكة زؤر دووبارة كراونةتةوة، لَيرة تووشي ئةشـكاالت  
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دةبني، من يـةك داوام هةيـة، ئـةو قانونـة زؤر ديراسـةت كـراوة، نزيكـةي شـةش مانطـة الي ئَيمةيـة، لـةالي            
بةر َيزانةي كةبـة ضـاكي قانونةكـةيان نةخوَيندووةتـةوة،     ليذنةي ثةروةردةو ياساييي، هةموو ئةو ئةندامة 

رجاتان لَي ئةكةم بيخوَيننـةوة، ضـونكة رةبـس ثَيكـةوة هةيـة، ئـةوة نيـة كـة الثةر ةيـةك تةماشـا بكـةيت و            
ضونكة ئةو قانونة سـةقةت دةبَيـت بةر اسـس، جـا مـن تةئيـدي ر ةئيةكـةي         ء،بر ياري بؤ بدةيت، كة ئا، يا نة

 .ةكةم، زؤر سوثااليذنةي قانوني ئ
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو سؤزان خان
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئةمةيان ر است كردنةوةية، يةعين نوقتةي نيزام بؤ ر است كردنةوة، ئةم ياساية هةشت مان  نةبوو، لـةالي  

 .ااخوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، زؤر سوث 8/8ئَيمة، لة 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زرار فةرموو
 :امني طاهربةر َيز زرار 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
بةر اسس ئـةو ياسـاية، شةسـت ماددةيـة، ئَيمـة لةطـةَل ثَيشـنيارةكةي جـةنابتان بـووين، كـة بـةياني ليذنـةي             

دوو، سَي نةبَيت، ضونكة بةر اسـس  ياسايي و ثةروةردةو جةنابي وةزير كؤببنةوة، بةآلم بة تةنها بؤ ماددةي 
ئةو ياساية، بةتةنها جةنابي وةزيري خوَيندني باآل داينةناوة، لةئةجنامي كؤنيترانسَيكي طةورة، كة زياتر لـة  

دةوَلةت هاتووة، تَييبين  88ثَينج سةد كةا بةشداري تَيدا كردووة، تَيبيين خؤيان داوة، نوَينةري زياتر لة 
يشتنةكان با وابَيت بؤ هةموو ماددةكـان، ر اثـؤرتَيكي هاوبـةش دةربكـةن، بـؤ ئـةوةي       خؤي داوة، بةر اسس دان

 .لةكاتَيكدا كةموناقةشةي لةسةر ئةكةين، بة ئاساني ماددةكان ثةسةند بكرَيت، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازناز خان فةرموو
 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ي كاك زرار ر است ئةكةمةوة، خؤي جةنابي دكتؤر ئيدريس دةَلَيت هةشت مان  ثَيوةي بـووين، مـانطي   قسة

دوانزة ثرؤذةكة نَيردراوةتةوة ئةجنومةني وةزيران، كؤنيترانسةكةش مانطي دوانزة بةسـرتاوة، يـةعين ضـؤن    
ذنـةي ثـةروةردةو   ئةوان لـةو دةم ودةسـتةي ثـاش هةشـت مـان  ئيشـكردن توانيـان، دوايـيي ئَيمـة وةكـو لي          

( 35)مـاددة  ( 60)خوَيندني باآل، ئةو ماددانةمان موقار ةنة كردووة، لةطةَل ياساكاني ساآلني ثَيشوو، لة كؤي
 .ماددة زياد كراوة، سوثاا( 85)ماددة كؤثية، تةنها 



 348 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو كاك دكتؤر ئيدريس
 :و توَيذينةوةي زانسسآلوةزيري خوَيندني با/يادريس هاد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــةوةي        ــاش ئ ــةوة، ث ــووني وةزارةت ــت ب ــةكاتي دروس ــةر ل ــة ه ــدةم، ئَيم ــةوزحيات ب ــدَيك ت ــةوَيت هةن ــن ئةم م

كرد، ثاش ضوار مان  بر يارماندا ياسا ديراسة بكةين، ياساكة وردة وردة  10كؤنيترانسي يةكةممان لةمانطي 
لةبـةر ئـةوةي وةزعـي     8006دةبواية كؤنيترانسي عالةمي ببةسرتَيت، لـة سـاَلي    ديراسةكرا، بةآلم مانطي نؤ

ــيي   18توركيــاو تةهديــدات، تــةئجيؤمان كــرد بــؤ مــانطي    ــاكة ئامــادة بــوو، ومتــان بــا ر ةئــي كؤنيترانس ، ياس
وةربطرين، ئةو خةَلكـة لـةوَي ض قسـة ئـةكات، بـؤ ئـةوةي ياسـاكة دةوَلةمةنـد تـر بكـةين، ئَيمـة نـةمانتواني             

كؤنيترانسةكة ببةستني، بةآلم ياساو مسوةدةو ديراسـةتةكة مـةوجود بـوو، ئـةو ديراسـةتة كرابـوو        9طي مان
ثَيشـرت، جــا لةبـةر ئــةوة ويســتوومانة دةوَلةمةنـدي بكــةين، رةئـي خــةَلك، هــي زانكؤكـاني جيهــان و هــةموو      

ئَيمة هةشـت مـان    كةسَيك وةربطرين، ئةوةي سؤزان خانيي من نةم وت، هةشت مانطة لةالي ئَيوةية، ومت 
وة لةالتانــة، لةبــةر ئــةوة ديراســةيةكي زؤر لــة   8/8ديراســةمان كــردووة، ئَيــوةش ســَي مانطــة نزيكــةي لــة  

هةموواليةكةوة كراوة، ئةوة نية، جا لةبةر ئةوة من داوام كرد، ئةوةي كة ديراسةي ئةو ياسايةي نةكردووة، 
ت، ئـةطينا ياسـاكة سـةقةت دةبَيـت، هيالكيـةكي زؤر      باش بيخوَينَيتةوةو ديراسةي بكات، ئينجـا بر يـار بـدريَ   

 .كَيشراوة، خةَلكَيكي زؤر بةشداري كردووة لةو ياسايةدا، مةبةست ئةوةية لَيرةدا، زؤر سوثاا
 
 
 
 
 
 
 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ن، ئَيستا موقتةرةحي كاك شَيروان، كة جةنابي وةزيريي ثشتطريي لَي كرد، بؤ تةئجيؤي هةموو موناقةشةكا
لةبةر رؤشنايي ئةوةي كـة داوامـان كـرد هـةردوو ليذنـة كؤببَيتـةوة، ماددةكـاني تـريي عيالقـةي بةوانـةوة           
هةية، دة ةمة دةنطةوة كَيي لةطةَلداية كة هةمووي تةئجيل بكرَيـت بادةسـس بَؤنـد بكـات؟ فـةرموون كَيـي       

دادةنيشــينةوة، كؤتــايي ( 10)لةطةَلــدا نيــة؟ بــة زؤرينــةي دةنــ  تــةئجيل كــرا، رؤذي دوو شــةممة ســةعات  
 .بةدانيشتنةكةمان هات، بةخَير بَين سةرضاو
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 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   امحد عبداهلل                 ستفر    

 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي      جَيطري سَيري ئةجنومةني نيشتمانيي    سكرت     
  عَيراق - كوردستان     عَيراق                           – تانعَيراق                          كوردس – كوردستان     
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 ( 20)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2002\6\22رَيكةوتي  دووشةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن
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 ( 30)ؤكؤلي دانيشتين ذمارة ثرؤت

 6/2002 /22 رَيكةوتي شةممةدوو

ــذمَير    ئةجنومــةني نيشــتمانيي    83/6/8004رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي ثــَيي نيــوةر ؤي ي (10)كات
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
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, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (30)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , مانيي كوردســتاني عَيــراقئةجنومــةني نيشــت
 6/8004/ 83ي ثَيي نيوةر ؤي رؤذي دوو شةممة رَيكةوتي (10)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (30)

 :بةم شَيوةية بَيت دا

فَيركردنى بااَل و توَيذينةوةى  بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤكردنى ثرؤذة ياساى وةزارةتى -1
 .ومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةزانستى كة لةاليةن ئةجن

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 :ةوة بة خوَيندنةوةى بةرنامةى كاردانيشتنةكةمان دةكةينبةناوى طةىل كوردستان، 

و طيتتوطؤكردنى ثـرؤذة ياسـاى وةزارةتـى فَيركردنـى بـااَل و       كة بريتية لة بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو
 .ومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوةتوَيذينةوةى زانستى كة لةاليةن ئةجن

وةزيرى هـةرَيم بـؤ كاروبـارى    )و كاك سعد ( وةزيرى خوَيندنى بااَل)ئيدرا . سةرةتا بةخَير هاتنى بةر َيز د
ئَيمـةش  , م دةكةم كة بةشدارى دةكات لة كؤبوونةوةكة لـةمر ؤوة بةخَيرهاتنى كاك ئةدهة, دةكةم( ثةرلةمان

بـةاَلم بـة ويسـت و ئـريادةى     , ضـونكة ئيسـتيقالةى تةقـديم كردبـوو    , تةقديرى ئةم بةشدارى كردنة دةكةين
, بؤية بر ياريدا لةمر ؤوة بةشدار بَيت, ئةويي طوَير ايةىل ئةم رةتكردنةوةية بوو, ثةرلةمان رةتى دةكةينةوة

ئومَيــد دةكــةم وةكــو ثــَيي ئــةوةى ئيســتيقالةى تةقــديم بكــات بــريو بؤضــوونةكانى بــؤ  , خَيربَيتــةوةزؤر بة
داوا لة ليذنةى ياسايى و ليذنـةى ثـةروةردة   , زؤر بةخَيربَي سةرضاو, دانيشتنةكانى ثةرلةمان تةقديم بكات

دةكـةم كـة ئـةمر ؤ     هـةروةها بـةخَيرهاتنى ئـةو خوشـك و برايانـة     , دةكةم بـَين لـة شـوَينى خؤيـان دابنيشـن     
, زؤر بـةخَيربَين سةرضـاو  , كة ئةندامن لة رَيكخـراوى كؤمـةَلطاى مـةدةنى   , بةشدارن لةطةَلمان لةم دانيشتنة

داوامان كرد , مادةى دووةم و سَييةم كة ئيختيالفى لةسةر بوو, من دةمةوَى ئةو ياسايةى كة لةبةردةستمانة
كـةمال  . ك بكةن بة ئامادةبوونى وةزير و بةسةرثةرشـتى د لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثةروةردة دانيشتنَي

دةمةوَى يةك , بؤ ئةوةى بؤضوونةكان يةك خبةن و بيخةنة بةردةمى جةنابتان, جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان
ــت بَؤــَيم  بــةم شــَيوةى كــة ثَيشــرت    , ديراســةتى زؤرى كــراوة , ئــةم ثر ؤذةيــة تةفصــيالتى زؤرى تَيدايــة   , ش

دةســت  1/6حــةز دةكــةم بــزانن , ا بــر ؤين ئــةوا بــةم ضــةند رؤذة تــةواو نــابنيموناقةشــةمان كــرد ئةطــةر و
جطـة لـةوةش ثـرؤذةى    , ئةطـةر ئـةوة تـةواو نـةبَيت دةبَيـت تةمديـدى بكـةين       , ثَيكردنى ثشـووى ثةرلةمانـة  

, كةخوَينــدنى راطةيانــد ان بــؤكرد, هــةروةها ثــرؤذةى دةســتوورى هــةرَيمى كوردســتان , ترمــان لةبةردةمــة
خـةَلك راى خؤيـان   , كؤمـةَلطاى مـةدةنى  , داوامشان كرد لـة حزبـة سياسـيةكان   , ساَل زياترة 8ى نزيكةى ثَيش
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لـةم  , نامةيان بـؤ هـاتووة ليذنـةى دةسـتوورةكة     1800زياتر لة , ئار استةى نووسينةوةى دةستوورةكة بكةن
, نةوةى بؤ دةكرَيـت لَيرةدا خوَيند 6ثَيي كؤتايى هاتنى مانطى , رؤذانة ئةوةى ثَيويستة هةموارى دةكةنةوة

موناقةشــةكردن و , ثــرؤذةى دةســتوورى هــةرَيم دةكرَيتــة بةرنامــةى كــار 9بؤيــة يةكــةم دانيشــتنى مــانطى 
من داوا لة ليذنةى ثةروةردة و ليذنةى ياسـايى دةكـةم ئـةو راثؤرتـةى     , دةوَلةمةند كردنى راى ئَيوةى بةر َيز

بـؤ  , وةزيرش موافقة و بيخوَينةوة, ليذنةكة دةكاتئامادةيان كردووة بةموةحةدى و تةعبري لة راى هةردوو 
 .فةرموو, ئةوةى بيخةمة دةنطدان

 :بةر َيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :وسعى الوااة  لتح ي  اعهداف اعوية:اباد  الثانية
 .لاحث العلا ونفي  السيااة العامة ابراومة مر قال ح ومة اعقليم يف جمال التعليم العال    ا -1
احداث وغيري نو     مواكاة التطوةات العابية يف جمال التعليم العال    الاحث العلا    النهوض بهايا اىل   -8

 .ابستوى ابطلوب يف اجملاعت العلاية   الفنية   الت نولوجية
العلاييية   الفنييية ضييااب اعنسييجا    الت امييل بييني التعليييم العييال    بييني احتياجييات اعقليييم ميير ال ييوادة  -3

 .ال فوء 
العال  لى اجنياا التيوااب بيني و يد  العليو  النظراية   ميا ا تضييها مير وواييع   وطيوار يف التجياةب                -8

 .ابااةاات التطاي ية   ابخترباة
وأمني احلصانة العلاية للاف رار   العلااء   الاياحثني   ابايد ني   ويثاني جهيودهم العلايية   وشيجيع        -5

العلا  بهدف بناء رخصية اعنساب بش ل مستند  لى وف ري احلر   العال الدؤ ب لتح ي  جمتاع حر  التفرغ
 .مزدهر

وشيييجيع الدةاايييات   الاحيييوث العلايييية   د اهيييا   اعةو ييياء بهيييا   التوايييع يف اعختصاصيييات الفنيييية       -6
الث افيية  , اعقتصاداة, اعجتاا ية الت نولوجية مبا اتف  مع متطلاات التناية الاشراة   اباداة يف ابستواات

 .  الف راة يف اعقليم
ااتثااة الطاقات   ابواهب العلاية   اعفياد  مير الطيرق   اعاياليب   الوايائل العلايية ابعاصير  بواكاية          -6

 .الت د  العلا    الت نولوجى يف العامل
 .وشجيع مؤاسات التعليم العال  اعهلية يف اعقليم -4
 لى وراث رعب كوةداتاب   ونايته   العنااة بتأةخيه   ابراا معامل حضاةوه  اع تنياء بالث افية    احلفاظ -9

 .العامة   وعزاز انتاائة الوطين
وناية العا  الداةاني بلغة اجناية  ابيية  ليى اعقيل يف مييادار ختصصيهم   اكسيابهم مهياةات منااياة          -10

 .عاتخدا  الت نولوجيا
 .ة و نية  طنيةبناء نوا   لاي -11
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العال  لى جعل اللغية ال وةداية لغية وعليايية يف مراحيل التعلييم العيال  يف العليو  اعنسيانية   وشيجيع            -18
 .الرتمجة   التأليف   اعصداةات العلاية   الث افية   اعكادمية اىل اللغة ال وةداة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
تةبعةن لةناحيـةى زمـان غةَلـةتى    , خاَل 18بوويتة , خاَل بوو 10ئةصَؤةكةى , خوَيندرايةوة 8ئةوة مادةى 

ئةطـةر كـةا ئيعـتريازى    , كورديةكـةش ئينتيبـاه بكرَيـت كورديـةكى بـاش بَيـت      , تَيداية و ضاك دةكرَيــتةوة 
كـاك خـةليل ئيعـتريازت هةيـة؟ ئةوانـةى لـة ليذنةكـة بـوون قـةرارمان داوة          , لةسةر ئةو دوو ليذنةية نييـة 

, كـاك كــرمييي لـة ليذنـةى قانونيــت   , ضـونكة دةكــرا ئيعـتريازى هـةبَيت لــةناو ليذنةكـة    , دةنطيـان نـةدةينىَ  
تــةنها ســؤزان خــان ئــةويي ضــونكة لــة ليذنةكــة هينــى , ســةرؤك فراكســيؤنةكان كؤبوونــةوة و قــةرارمان دا

 .فةرموو كاك خةليل, خؤت حازر نةبووى مةوزوعَيكى ترة, هةبووة و مةجاىل دةدينَى
 :اهيم حممدبةر َيز خؤيل ابر

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم ئـةختائي صـياغةكة    , كـةمال . سةعات دانيشـتووين بـة ريئاسـةتى د    6, بةَلَى ئةم راثؤرتة موشتةريكة

بـةاَلم لـة   , بةاَلم ئةوة ضاك دةكرَيـت دوايـى  , ئَيمة تةنها لةسةر فكرةكة رَيك كةوتني, ئَيمة سةبةب نةبووين
ئةطـةر واش نـةبَيت بـا بـرادةران تةصـحيحى بكـةن       , ويت صـياغةكة وابـوو  بةتةصـ , شتَيك هةية 10برطةى 

احلفاظ  لى وراث رعب كوةدايتاب   ونايتيه   العنااية بتاةخييه   قيايه   ابيراا معيامل حضياةوه   وعزايز          )
 .سوثاا, ئَيستا بةم شَيوةية نيية, نةصةكة بةم شَيوةية بوو, ى تَيدا نيية(قيم)ئَيستا لَيرة , (انتاائه  طين

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 , لَيرة بوويتة مادةى ضةند؟ كاك خةليل بيخوَينةوة

احلفياظ  ليى وييراث ريعب كوةداييتاب   ونايية   العناايية بتاةخييه   قياييه   ابيراا معييامل حضياةوه   وعزاييز        
 .انتاائه  طين

سـؤزان خـان   , ضـووة بـةاَلم لـة صـياغةكة لـةبرييان     , كةواتة ئةو ئيزافةية هةردوو ليذنةكة لةسةرى مـوافقن 
 .فةرموو

 
 
 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, بؤيةش ئـةو حةقـة دةدةم  , من حةقَيك دةدةم بةخؤم كة قسةى بكةم, بةر َيزان خوشك و برايانى ثةرلةمان
, نضونكة ئةطةر تؤ ئةكادميى نةبيت بؤت نـةبَيت قسـة لةسـةر مةسـةلةيةك بكـةيت وةكـو ئةنـدام ثةرلـةما        

راستة من ئةكادميى نيم حةزم دةكرد زروفَيك هاتبا و يارمةتى منـى بدابايـة بـؤ ئـةوةى ببـام بـة كةسـَيكى        
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جا داوا دةكةم لةو كةسةى كـة ئيتيهـامى كـردووم كـة بـؤم      , ئةوة ضارةى منى تَيدا نيية بةر استى, ئةكادميى
مـن  , وثاا كـة بـةر َيز وةزيـرة   زؤر سـ , سوثاسـتان دةكـةم  , سةحبى قسةكةى خؤى بكاتةوة, نيية قسةى بكةم

ونفي  السيااة العامة ابرايومة مير قايل ح ومية     )لةخاَلى يةكةم , دةنطم نةداوة، بؤية بؤم هةية قسة بكةم
سياسـةتى خوَينـدنى بـااَل عيبارةتـة لـة وةرطرتنـى قبـوىل        , (اعقليم يف جميال التعلييم العيال    الاحيث العلاي      

بةرةئيى مـن ئـةم سياسـةتة حكومـةت نـاتوانَى بـةبَى ئاطـادارى        , ؤكانمةركةزى و بةراوَيذكردنى لةطةَل زانك
ــذىَ   ــةتة دابر َي ــةو سياس ــان ئ ــى وةزارةت و زانكؤك ــر  , مةجؤس ــةزَيكى ص ــة مةرك ــا دةبَيت ــةش زؤر , ئةوس ئَيم
لةبةر , كة بةشَيوةيةك لة شيوةكان ثةير ةو بكرَيت, راثؤرتةكةمان موتةفقني لةسةر مةبدةئى المةركةزيةت

كـة ئـةو مةركةزيةتـةى تَيـدا     , َيم باشة ئةم رةقةم يةكة بة شَيوازَيك لة شـَيوازةكان ضـاك بكرَيـت   ئةوة من ث
 .زؤر سوثاا, نةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةاليــةن حكومةتــةوة , داوا لــة جــةنابى وةزيــر دةكــةم بــري لــةو صــيغةية بكاتــةوة, مواَلحةزةيــةكى بةجَييــة

بةاَلم ئةوانة دةبَيت هاوكار , حكومةتيي, خوَيندنى بااَل سةرؤك زانكؤكان دةبَيت ئاماذة بكرَيت بة وةزارةتى
فكرةكـى لَيبكـةوة تـاكو وةاَلمَيكـى بامشـان      , (ةؤاياء اجلامعية  , ح ومة بالتعيا ب ميع  ااة  التعلييم العيال     )بن 

 .فةرموو, ناصح. كاك د, بدةيتَى
 :ةمضاب ناصح غيتور. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةسـت خؤشـيان لَيدةكـةم لةسـةر ئـةوةى ئـةو خااَلنـةيان        , هةمان تَيبينم هةبوو لةسةر خاَلى يةكـةم  منيي

بـةاَلم لةسـةر خـاَلى يةكـةم ئـةو تَيبينيـةى كـة سـؤزان خـان          , باوةر  ناكـةم تَيبينـى تـر هـةبَيت    , يةكخستووة
اَل ديارى دةكات؟ لَيرة مةعؤوم يةعنى كَيية كة سياسةتى خوَيندنى با, فعؤةن ئةو تَيبينية واريدة, ثَيشانى دا

ئينجا ئايا , يةعنى دةبَى هةيئةتَيك هةبَيت, (ونفي  السيااة العامة ابراومة مر قال ح ومة اعقليم), نيية
ئةو هةيئةتة كة لةناو وةزارةتـةوة ديـارى كـراوة لـةمادةى حـةوت و لـةمادةى هةشـت بةتايبـةتى؟ يـان ئـةو           

طريةكــةى و موستةشــارةكان و لةطــةَل ســةرؤكى زانكؤكــان و     هةيئةتةيــة كــة جــةنابى وةزيــر خــؤي و جيَ    
ــتى   ــرى زانس ــاتى ت ــةن       , موئةسةس ــة لةالي ــرى موختةص ــةكى ت ــان هةيئةي ــات؟ ي ــةك بيك ــةوة ئامادةي ــا ئ ئاي

ئةمـة دةبـَى لَيـرة وازح    , هةيئةتَيكى بااَلى تةعؤيمى عاليـة لةاليـةن حكومةتـةوة ديـارى كـراوة     , حكومةتةوة
 .كَى ئةو سياسةتة ديارى دةكات؟ زؤر سوثاا, استىلَيرة وازح نيية بةرِ , بَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
اعتيرب  )دةتوانـدرَى بَؤـَي   , وةزارةتى تـةعؤيم عـاىل بةشـَيكة لـة حكومـةت     , بووة دوو مواَلحةزة, رةئيةك هةية

 .كاك خةليل فةرموو, (ح ومة اعقليم بتعا ب مع اجلامعات   مؤاسات التعليم العال 
 :ؤيل ابراهيم حممدبةر َيز خ

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئيحتيمالة , يةعنى ئةو فةقةرةية لة هةموو فةقةرةكان زياتر لةسةرى وةستاين, باسى ئةو نوقتةية زؤر كرا
باسـى ئيختيصاصـاتى موشـتةريكة    , لـة دةسـتوورى عَيراقـى    118مـادةى  , ضةند سةعات تايبـةت بـةوة بـوو   

ام السيااى التعلياية   الرتبواة العامة بالتشا ة مع اعقاليم   احملافظات الر)لةبر طةى شةشةم باسى , دةكات
عادةتةن سياسـةت   ,(ونفي  السيااة ابراومة مر قال ح ومة اعقليم)لةوَى طومتان , (غري ابنتظاة يف اقليم

رةت يـةعنى سياسـةتةكة بـؤ وةزا   , لةهةر مةجالَيك جيهةتى ئيختيصا، رةفا دةكات، ئينجـا رةتـى دةكـات   
هــةموو , وةزارةت لةطــةَل تــةعؤيمى عــاىل هــةمووى دةكــات    , بــةا وةزارةت ئيعــداد دةكــات راســتة   , نييــة

, دةبَيتـة سياسـةتى تـةعؤيمى عـاىل لـة ئيقؤـيم      , مةشروعةكانى لة ئةجنومةنى وةزيران لةوَى ئيقـرار دةبَيـت  
و جـوانيي دار َيذرايـة و    لَيـرة ئـةو مانايـةى تَيدايـة    , وةزارةتى تـةعؤيم عـاىل ئـةو سياسـةتة تـةنيتيز دةكـات      

 .زؤر سوثاا, باشيشة
 :ئاريان خالص شَيخ جواد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنوةمةن
بةا لةخاَلى سَييةم يةك لـة مـةهامى رةئيسـى تـةعؤيم عـاىل      , بةنيسبةت ئةهدافةكان زؤر بةجوانى هاتووة

قاتى دووةم نووسيةتى حبوسى ئيسرتاتيجيةت لة نو( ويهئة ال وادة العالية   الفنية   الدةااات السرتاويجية)
مع ضااب   متابعة ), بةا لَيرة فةرزى دةكات، يةعنى دةبَيت ديراسات و ئيسرتاتيجيةت بكات, كة تةشجيعة

  ), يةعنى لةهةموو شتَيك لة جاميعات دةبَيت ئيعتائى جـةودة و مـةعايري هـةبَيت   , (جود    ا طاء معااري
 .زؤر سوثاا, (ى يف مراحل ما قال اجلامعةالت امل   التاااك السرتاويج

 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر  ثااببةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤيـة دةبـَى ياسـايةكى    , ديارة ئةم ياسـاية ثةيوةنـدَيكى فراوانـى بـة سـةرجةم دانيشـتوانى كوردسـتان هةيـة        
بـــؤ ئـــةوةى هـــةموو كـــون , كرَيــت طشــتطري بَيـــت و بـــة ئةعســـابَيكى ســاردةوة موناقةشـــةى ئـــةم ياســـاية ب  

, ضونكة ئةوة خةتـةرَيكى طةورةيـة  , بةر استى لةدوارؤذ لَيى ثةشيمان نةبينةوة, وكةلةبةرةكانى ثر بكرَيتةوة
بؤية دةبَى ثشـوومان درَيـذ بَيـت    , ئةو ياساية عيالقةى بة خوَيندن و ثةروةردةى نةوةكان دةبَيت لةواَلتةكة

ياساكة باسى خوَيندنى  4ى بر طةى  8لةمادةى , ةتَيروتةسةىل باسى بكةينب, بؤ بر ياردان لةسةر ئةم ياساية
زؤر , ثَيويستة ئَيمة بؤ خوَيندنى ئةهؤى ياسايةكي وامان هـةبَيت بـؤ وةرطرتنـى خوَينـدكاران    , ئةهؤى دةكات

كـة فـالن بةواسـتة لـة خوَينــدن     , بـاش ضارةسـةرى ئـةو كـةم و كور يانــة بكـات كـة لـةدةرةوة باسـى دةكرَيــت        
بـؤ  , فالن لةبةرئةوةى خزمى مةسئول بووة بؤية لـةم زانكؤيـة وةرطـريا   , فالن شهادةى تةزوير بووة, رطرياوة

بةر استى  مةسةلةى خوَيندنى ئةهؤى دةبـَى  , ئةوةى مستةواى ديراسى لةسةر ئاستى كوردستان نَيتة خوارَى
لَيـدَيت كـة لـة كوردسـتان     ئةطةر باش زةبتى نةكـةين وةك مةسـةلةى ئيستيسـمارى    , زؤر باش زةبتى بكةين

ئَيستا لة بةرامبةرى خؤمان لةناو شارى خةونـةكان بةهـةزاران دؤ مـان دايتـة موسـتةتري وا بـة       , دةرضوو
 .قاضا  دةييترؤشَى
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 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, دةتوانيـت ئـةو مةوزوعـة بـة ثرسـيارَيك ئار اسـتةى حكومـةت بكـةيت        , كاك عوتان لةمةوزوع دةرمةضـوو 

 .فةرموو
 (:بانى مارانى)عبداهلل قادر  ثاابةر َيز ب

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
خةَلكى بيـانى  , مةسةلةى خوَيندنى ئةهؤى هيض فةرقى نيية لةطةَل خوَيندنى ئةهؤى, مةبةستم ئيستسمارة

ئةطـةر ئَيمــة ئـةوة زةبــت نةكـةين مسـتةواى ديراســى لةواَلتةكـةمان دَيتــة      , دَيـت لَيـرة خوَينــدنطا دةكاتـةوة   
, من ثَيشنيار دةكـةم ئـةم ياسـاية ببَيتـة ضـوار ياسـا      , زةرةر لة سةرجةم نةوةكانى داهاتوومان دةدات, رَىخوا

ياســاى خوَينــدنى بــااَل و توَيذينــةوةى , ياســايةكى دوورودرَيــذة، لةوانةيــة زؤر بــة ئاســانيي هــةزم نــةكرَيت 
بةخؤى هـةبَيت ثةيوةنديـدار   ياساى وةزارةت حةقة ياسايةكى سـةر , زانستى حةقة ياسايةكى سةربةخؤ بَيت

حةقـة زانكـؤى   , ياساى زانكؤكان كـة بةر اسـتى حـةقى خؤيـةتى ياسـايةكى خؤيـان هـةبَيت       , بَيت بة خوَيندن
بؤ ئةوةى كـةا نـةتوانَى مةلعـةبى تَيـدا بكـات و بةكـةييتى خـؤى        , ئةهؤى ياسايةكى تايبةت بةخؤى هةبَيت

 .زؤر سوثاا, ئةو ياساية بكرَيتة ضوار ياسابؤية من ثَيشنيار دةكةم , طؤر انكارى لةياساكة بكات
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

زانكؤكـان   8مـادةى   8ئَيمـة ثَيويسـتة لـة    , ناصـح دةكـةم  . من ثشتيوانى لـة رايةكـةى سـؤزان خـان و كـاك د     
, ئـةوةش لةبـةر دوو هؤكـار   , ندانـرا لةاليـةن حكومـةت و زانكؤكـا    ( السياسة العامـة املرسـومة  ), بيهينة ئةوَى

خؤمان دةمانةوَى ناوةنديةتى / دووةم, ئَيمة خؤمان دةمانةوَى زياتر ئيهتيمام بةزانكؤكان بدةين/ يةكَيكيان
ناوةند و سةرضـاوةى سـةرةكى ثالنـدانان و بـوارى     /دوو, ئةوة يةك, مةركةزيةت لة حكومةت كةم بكةينةوة

بؤية مـن هـةر ثَيشـنيار دةكـةم ئـةوة      , ةك تةنها هى ناو زانكؤن, زانستى و نةخشةى بوارةكانى ترى ذيانيي
راسـتةوخؤ طيتتوطؤيـةكانى   , ئَيسـتا ئـةوة كامريةكـان لَيـرةن    , جةنابى سةرؤك من ثرسيارَيكم هةية, بطؤر َي 

خؤشحاَليشـم لـةوةى كـة خـةَلكى     , خـةَلكى كوردسـتان عـةرةبى نـازانن    % 40من دَلنيـام لـة   , ئَيمة رادةطةينن
بؤضى برادةرانى ليذنةى هاوبةش دَين جارَيكى تر بة عـةرةبى  , يان لة طيتتوطؤيةكانى ئَيمةيةكوردستان طوَي

ئةطةر عةيبة ئَيمة بةكوردى طيتتوطـؤ بكـةين و راثؤرتـةكا ان    , دة وَيننةوة؟ بةر استى من بةالمةوة سةيرة
, ويسـتة ئَيمـة بيـزانني   ئةطـةر لةنطيـةك لـة زمـانى كـوردي هةيـة، ثيَ      , ئامادة  بكةين ثَيويستة ئةوة بيزانني

ئَيمـةش حـةز دةكـةين    , ثَيويستة ئَيمة بيـزانني , ئةطةر خةبريانى زمانى عةرةبى لةناو ئةو ثةرلةمانة زؤرة
هـةموو  , يةعنى لةناو ئةو ثةرلةمانة ضةند كةا عـةرةبى بـاش دةزانـىَ   , قةواعيدى زمانى عةرةبى فَيربني

 .ر وا بر وات زمانى كوردى لَيرة لةبري دةكةينمن دَلنيام لةوةى ئةطة, جارَى تةقرير بة عةرةبية
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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, دوو نوقتـةت هـةبوو  , ئيعتريازةكـةت لةسـةر زمانـة   , مواَلحةزةكـةت تَيطةيشـتني  , لةمةوزوعةكة دةرمةضـوو 
كـوردى  , ئـةوةى تـر ئيعـتري ازت لةسـةر زمـانى كورديـة      , ناصـح دةكـةيت  . يةكَيكيان تةئيدى سؤزان خـان و د 

كـوردى زانـني ئةوةيـة بتـوانني فةقـةرةى صـياغة بكـةين لـة ر ووى         , هةر ئةوة نييـة قسـةى ثَيبكـةين    زانني
هـةموو  , ئـةوة هـةموو كةسـَيك ئـةو كورديـة نازانَيـت      , لـةر ووى تةربةويـةوة  , لةر ووى سياسـيةوة , قانونيةوة

رةبى ثـَي باشـرت   كاك ئةسعد كة موقةريرى ليذنةكةية صـياغةكةى بـة عـة   , كةسَيك ئةو عةرةبيةش نازانَيت
 .فةرموو كاك ئةسعد, هيض موشكيؤة نيية, بؤية بة عةرةبى نووسراوة, وةختيي كةم بووة, بوو

 :بةٍرَيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةسةر داواكارى جةنابى وةزيـر و ليذنـةى   , سؤزان خان كة دةرضوو جَيطاى ئةوم طرت, من جَيطرى سةرؤكم
 .زؤر سوثاا, بر ياردرا بة عةرةبى بنووسرَيت, ان دانيش موشتةريك و هةمووي

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, دواتر خواَلصةى هينةكان دةخةينة ر وو, ئةطةر قسةى هةية, ئَيستا جةنابى وةزير قسةى بكات

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .امانى ثةرلةمانبةر َيزان ئةند
ى 19بـةاَلم ئَيمـة   , ى مـان   14ئةوةى من طوَيم لَيبـوو وتـى   , لةسةر تةقريرى ليذنةى موشتةريك/ يةكةم

, ي مـان  بـوو  19ئـةو راثؤرتـةى كـة جـةنابت دة وَينيـةوة      , ئةطةر ئةوة راست بكرَيتةوة, مان  دانيشتني
 . رؤذى ثَينج شةممة

ئَيمـة  , دةعمى موئةسةسـاتى تـةعؤيمى ئـةهؤى و موشـتةرةك    , ووةبةنيسبةت خاَلى نؤيةم كة لة ئةهدا  هات
جامعـاتى  , ئـةو ياسـاية جامعاتيشـى تَيدايـة    , لةحكومةتى هةرَيم وةكو دةزانني ياسـاى وةبـةرهَينا ان هةيـة   

, تةئســرياتى طــومر  لَيــدةكرَيت, زةويــان ثَيــدةدرَيت, دةعميــان دةكرَيــت, ئــةهؤى كــة لــةزمينى وةبةرهَينانــة
ئَيمة تةشجيا دةكـةين ئـةو جـؤرة زانكؤيانـة     , جا ئَيمة ومتان دةعم و تةشجيعةكة نَينَى, رَيتشتيان ثَيدةد

يةعنى ئةطةر , دةعمةكةش هةية, بؤ ئةو ئةسبابى موجةبانةى كة باتان كرد, هةبن لةثاَل زانكؤى حكومى
ى ئَيسـتا كـة تةعـديؤى    من راثؤرتةكـة , كةليمةى دةعم البربدرَيت لة ياساى وةبةرهَينان هيض زةرةر ناطةينَى

 .باسى مادةى دووةم خاَلى نؤيةم دةكةم, تةنها ئةصَؤى ثر ؤذةكة نةبَيت, بةسةر هاتووة الم نيية
 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, ئَيستا باا لة راثؤرتى ليذنةكة دةكةم, ئةصَؤةكة تةواو بووة, ئَيمة ناطةرِ َيينةوة سةر ئةصَؤةكة

 :ااَلوةزيرى خوَيندنى ب/ىادريس هاد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن



 396 

, تةوزحيم كردووة كة لةناوةر ؤكى ثرؤذةكة هـاتووة , لةبةر زةرور ةتى موشتةرةك, رةئيى ئَيمة وةكو وةزارةت
كؤلَيذَيك هةية كةدةبَيتة زانكـؤ لـة   , لةكوردستان ئةمرَيكى واقيا هةية, مادةيةكى تايبةت موشتةرةك هةية

, ومتان ئـةوة دةبَيتـة موشـتةرةك   , بة بيناية, بةثارة, حكومةت دةعمى كردووة بةهةمووشتةوةئةمة , دهؤك
كــة ياســا نةيطرتؤتــةوة و , ئــةوة موئةسةســاتى حــاىل قــائيمن , ئَيمــة دةبَيــت جَيــى لــةناو ياســاكة بكةينــةوة 

باشـة  , ةبَيتئةطـةر ئـةوة نـ   , ئيشـى ئَيمـة ئةوةيـة بيخةينـة نـاو ضوارضـَيوةى ياسـاكة       , لةدةرةوةى ياسا ماون
جا وةكو حكومـةت هـةرض   , جا من ثرسيارةكةم ئةوةية, مةصريى ضى لَيدَيت و لةناو ض خانةيةك دادةنرَيت

لةبـةر ئـةوة ومتـان ئـةو موشـتةريكة      , بيخةينـة نـاو ياسـاكة   , موئةسةسةيةكى قائيم لةدةرةوةى ياساكة بَيت
 .نَينَيتةوة

ئَيمـة  , لـة هـؤَلى ثةرلـةمان ئـةو قسـةيةم نـةوتووة       مـن , بةنيسبةت سؤزان خان كة باسى ئةو قسـةية دةكـات  
هةنــدَيك شــت هةيــة كــة زؤر , بــةم شــَيوةيةش نــةبووة, كؤبوونةوةيــةكى تــةداوىل لــةنَيوان خؤمــان هــةبووة 

ئـةوان زؤر قسـةيان   , لـةو هؤَلـةش بـةينى خؤمـان بـووة     , مـن ئـةوةم وتـووة   , تةخصوصة بةخةَلكى ئةكادميى
, ئَيمـة هـاتووين بـاا لـة شـتَيكى زانسـتى دةكـةين       , م باسى ئةوة بكةممن نةهاتوو, كردووة دةربارةى وةزير

بةر اسـتى ليذنـةى   , بةنيسـبةت سياسـةتى خوَينـدنى بـاالَ    , بؤية حةق نـةبوو ئـةوة لَيـرة بطوترَيـت بةر اسـتى     
هـةردوو ليذنةكـة كؤبـووين لةسـةر ئـةوةى سياسـةتةكة ئةجنومـةنى وةزيـران         , قانونى زؤر جوان بؤى ضـوو 

, بــةثَيى دةســتووريي دةَلَيــت ئــةقاليم لةطــةَل مةركــةز دايدةر َيــذيت , كــة حكومــةتى هةرَيمــة, دايدةرِ َيــذيت
دةَلَيــت تــؤ , ئةجنومــةنى وةزيــران داوا لــة وةزارةتــى موختــة، دةكــات , ئــةقاليميي ئةجنومــةنى وةزيرانــة

, يـة و جاميعـات  هةتا كول, وةزارةت لة بةشَيكى زانستى بيووكةوة دةست ثَيدةكا, مةشروعَيكم بؤ ئامادة بكة
دةبَيتــة ثــر ؤذة بــؤ , لةئةجنومــةنى خوَينــدنى بــااَل موناقةشــة دةكرَيــت, هةركــةا ثــر ؤذةى خؤيــان دةنَيــرن

وةزارةتــى , لــةوَى كــةتاوتؤ كــرا و ثةســند كــرا دةبَيتــة سياســةتى حكومــةت  , ئةجنومــةنى وةزيــران دةضــَيت
ضـونكة بـةثَيى دةسـتوور ئـةو     , زحيشـة وا, حـةز دةكـةم ئـةوة روون بَيـت    , خوَيندنى بـااَل جَيبـةجَيى دةكـات   

ئَيمة لةبيدايةت طومتان ئةو ياسـايةى كـة دانـراوة    , بةنيسبةت ئةوةى كة ببَيتة ضوار ياسا, قانونة دار َيذراوة
, ئةو ئةهـدا  و مةهامانـةى كـة دةمانـةوَى بـؤ هـةرَيمى كوردسـتان       , هةمووى كؤكردؤتةوة, ياسايةكى شامؤة

, هـةر هـةمان ئةهـدافى دةبَيـت    , ثارضـة ثارضـةى بكـةيت   , ؤ جياى بكةيـةوة ئايا ئةطةر ت, هةمووى ثَيكةوةية
موئةسةسـاتى  , ثاش ضةند ساَلى تر كة تةتةور ات زياتر بـوو , ئيحتيمالة ئةمر ؤ ثَيويستمان بةيةك ياسا بَيت

 بـةاَلم ئـةمر ؤ ثَيويسـتيمان بـة ياسـايةكى     , ئةوكات دةكـرَى بـؤ هةريةكـةيان ياسـايةك دابنرَيـت     , زياتر كراوة
ئَيمــة لةبــةردةم , منــيي حــةز دةكــةم بــاا ئــةوة بكــةم , بةنيســبةت كامريةكــان, شــامل و يــةكطرتوو هةيــة

ئــةوةى مةنتقـة خــةَلك بــا طــوَيى لَيبَيـت كــة بر يــار لةســةر  ضــى   , كامريةكـانني و راســتةوخؤ دةطوَيزرَيتــةوة 
َيمة لةطةَل وةزعى ئَيسـتا  ئةو بؤضوونانةى ئ, من داوا ناكةم ئةطةر شتَيك ئةسبابى موجةبة نةبَيت, دةدةين

كـة  , من داوا دةكةم لة ئةندامانى ثةرلةمان ئةو بؤضوونانةى ئَيمة وةكـو وةزارةت , نةطوجنَى دةنطى بؤ بدةن
دَيتـة ئَيـرة كـةمن دةبَيـت دييتـاعى      , ئةو ثر ؤذةيـة ثـر ؤذةى حكومةتـة   , ئَيمة بةرثرسني لة جَيبةجَى كردنى
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, ض لـة ر ووى ئيمكانيـاتى بةشـةرى   , ئـةو ض لـة ر ووى مـادى   , بكـرىَ  ئةطةر شتَيك نةتواندرا جَيبةجَى, لَيبكةم
جا داواكارم بـةطوَيرةى ئـةو واقعـةى    , دةكةوَيتة سةر مةسئوليةتى ثةرلةمان, ئةوة مةسئوليةتى ئَيمة نابَيت
بؤ ئةوةى لـة  , بةثَيى ئةو مةنتقةى كة هةية موناقةشةى ئةو ياساية بكرَيت, كة هةمانة، بةثَيى ئيمكانيةت

 .زؤر سوثاا, ةرذةوةندى طشتى بر يارى لةسةر بدرَيتب
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئةو ئيزافةى كة كاك خةليل طوتى لـة فةقـةرةى نـؤ ئـةوة تـةواو بـوو      , بةنيسبةت ئةو مادةية, زؤر سوثاا
, 3رد ئةو رةئيانةى كة ضةند ئةندامَيكى ثةرلةمان ئاماذةيان ثَيك, بؤضوونى جياواز هةية, لةفةقةرةى يةك

ثَيويستيمان بة صياغةكة هةية تـةعبري  , لةدووريشةوة كاك كةريم دةَلَيت منيي رةئيم واية, كةا بوون 8
كـاك ئـارَيزيي تةئيـدى    , لةطـةَل سـؤزان خـان   , ناصح باسـى كـرد  . ئةوةى كاك د, لة بؤضوونةكانى ئَيوة بكات

م العياىل   الاحيث العلايى ابيؤد  مير قايل       ونفي  السيااة العامة للتعلي)بةم شَيوةية بؤمانيان ناردووة , كردن
كـَى موافيقـة لةسـةر ئـةو     , (جملس  ااة  التعليم العال    الاحث العلاي    ابعتايد مير قايل ح ومية اعقلييم      

ــياغةية ــةرموون  , صـ ــةوة؟ فـ ــتى بةرزبكاتـ ــة  , دةسـ ــق نييـ ــةوة؟ فـــةرموون  , كـــَى موافيـ ــتى بةرزبكاتـ , دةسـ
ــَيوةية بةئةكســةرةيةت ئــةو فةقةرةيــة تةعــديل بــوو بــةم   ــر   , ش دةمينــَى ئــةو فةقــةرةى كــة جــةنابى وةزي

وشجيع مؤاسيات  )ليذنةى هاوبةش دةَلَيت  4خاَلى , من موتةمةسيكم بة رةئيةكةى خؤمان, ئيعتريازى طرت
د يم مؤاسيات التعلييم العيال  األهليية        )خـؤى لةئةصـَل بـةم شـَيوةية     , (التعليم العال    األهليية يف األقلييم  

تةشــجيعةكةيان بــؤ , دةعمةكــةيان البــردووة, موشــتةريكةكةيان البــردووة, (  وشييجيعها ابشييرتكة يف األقليييم
هـةم جامعـاتى ئـةهؤى و    , جةنابى وةزير ثَيى واية هةم دةعمةكةى تَيدابَيت, جامعةكانى ئةهؤى هَيشتؤتةوة

ردوو بـابزانني هـة  , ثَيي ئةوةى ئةوة خبةمة دةنطـةوة , باسيشى كرد بؤضى موشتةرةكة, موشتةريكةش بَيت
 .فةرموو, ليذنةكة رةئيان ضيية بؤ دةعم و موشتةركةكة

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة لة تةعرييتةكة باتـان كـرد بؤضـى دةبـَى موشـتةريكة      , بةداخةوة هةموو جارَى دةبَي بَيينةوة سةرةتا
ض , ض ئـةوةى دهـؤك  , ومـةتيي دةعمـى كـردووة   ئـةوةى كـة حك  , ضونكة ئةم جؤرة جاميعةمان نيية, نةبَيت

ــةولَير  ــةرَيم  , زانكــؤى كوردســتان لةه ــتى حكومــةتى ه ــَيتة بــابى سياســةتى طش ــدان , هــةموو دةض بــؤ ثةرثَي
ــةرهَينان لــة زمينــةكانى خوَينــدن   ــىَ , لةمةســةلةى وةب ــات , بؤيــة زةويــان دةدات ــؤ تــةعمري دةك , بينايــةيان ب

نةك , موشتةرةكة لةبةينى ئةشخا، و حكومةتة, شتةريكة نييةئةمة مو, شتةكانيان لةبةردةستيان دادةنَى
ئَيمــة موشــتةرةكةمان نييــة , بؤيــة زؤر جيــاوازة, لةبــةينى ئــةو موئةسةســةى كــة حكومــةت دايدةمــةزرَينَى

كاتَيـك هاتينـة   , ثَيويست بةوهـةموو ثَيداطرتنـة ناكـات   , بؤية موشتةرةكةمان البردووة, بةماناى موشتةرةكة
لةوةش بؤمان بةديار دةكةوَيت كة ضـؤن دةبَيـت ئـةو    , كة ثةيوةندى بة موشتةرةكة هةيةسةر مادةكانى تر 

بةر استى وةزارةتى تةعؤيم عـاىل دةعمـى جامعـاتى ئـةهؤى     , بؤ دةعميي, يان البربدرَيت, مادانة ضاك بكرَيت
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كردووة بةمادةى  سةرمايةدارَيكى هةولَيرى لةبةريتانيا طةر اوةتةوة جاميعةيةكى ئةهؤى لَيرة دروست, ناكات
ئـةوة  , بةاَلم  حكومةت لـة ذَيـر تةئسـريى ياسـاى وةبـةرهَينان دَيـت زةوى دةداتـَى و ثشـتطريى دةكـات         , خؤى

بـةا وةزارةتـى تـةعؤيم عـاىل لـةر ووى ئـةكادميى و عؤيمـةوة        , دةعمةكة بـؤ حكومـةتى هـةرَيم دةطةر َيتـةوة    
 .ثاازؤر سو, تةشجيعى دةكات و ضوارضَيوةيةكى عؤمى بؤ دادةنَيت

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمة بةر اسـتى رَيككـةوتني لةسـةر    , لةوَيي زؤر قسةى لةسةر كرا, ئةمة بةر استى مةوزوعَيكى خيالفى بوو
بـةاَلم مـن ئةطـةر ئيجـازة هـةبَيت وةكـو       , 4ئـةوةى نووسـراوة لـة رةقـةم     , ئةو صيغةية كةبةم شَيوةية بَيـت 

ضـونكة فةصـَؤَيكى تايبـةمتان    , ثَيم باشة موشتةرةكة نَينـىَ , ئةطةر ئيجازة هةية؟ باشة, دةيَؤَيمرةئيى خؤم 
ئـةوة حكومـةت جزئَيـك    , ضـونكة ئـةو ئةهؤيـة طرانـة    , شتَيكة لةخزمةتى هاوواَلتيـان , هةية بة موشتةرةكة

ئـةوة مـةوزوعَيكى   , فالبردنةكـة لـة تـةعاري   , ئةمة لةخزمةتى هاوواَلتييـة , تةخيتييتة لةر سوم, دةعم دةدات
لَيـرة هةرضـةندة   , يـان ئـةو جـؤرة خوَيندنـة البـدةيت     , ماناى وانيية تؤ ئةو مةبدةئة البـدةيت , تةعرييتيية

كةليمـةى دةعـم بةر اسـتى زؤر    , بةاَلم من لةطةَل ئةوةم، تةئيد دةكةم نينـىَ , وةكو موشتةرةكة المان بردية
تـةخيتييتى  , وواَلتيان، يةعنى بؤضى ئَيمة مةنعى بكـةين حكومةت جزئَيك دةعم دةكات لةصاَلحى ها, زةرور ة

 .زؤر سوثاا, من تةئيدى ئةوة دةكةم دةعم و تةشجيا هةردووك نينَيت, رسوم دةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

د م مؤاسات التعليم العيال   )رةئيةك دةَلَيت ثر ؤذةكة خؤى ئةصَؤةكة , دوو رةئيى هةية, زؤر موناقةشةكرا
كاك خـةليؤيي ثشـتطريى   , جةنابى وةزير دييتاع لة وةجهى نةزةرى خؤى كرد, (ابشرتكة يف اعقليم اعهلية  

 .فةرموو, نوقتةى نيزامت هةية, بةاَلم ليذنة ثةروةردة نازناز خان راى واية كة موشتةرةكة, رايةكةى كرد
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, يـةعنى ئةطـةر وابَيـت   , بةسـةرؤكايةتى كـاك كـةمال   , وة راى زؤرينةى هـةردوو ليذنةكةيـة  ئةوةى لَيرة هاتو

بـةا مـن بـؤم    , هةندَيك رةئيى منيي هةية لـةوَى نةضةسـثاوة  , هةموومان رةئيى جياوازمان لةوَى هةبووة
, ةسـثا بـةاَلم رةئيـى ئَيمـة نةض   , لةمةسةلةى قيم راى كاك خـةليل ضةسـثا  , نيية لَيرة طيتتوطؤى لةسةر بكةم

لـةو راثؤرتـة ضـى هـاتووة     , دةبَى ئَيمة رَيز لة زؤرينةى رايةكان بطرين, بؤية من ثَيداناطرم لةرايةكةى خؤم
 .زؤر سوثاا, ئةو راستة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك كةريم فةرموو, تؤ وةجهى نةزةرى خؤت طوت

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئةوانـة هـةمووى   , بـةم شـَيوةية هـاتووة   ( وشجيع  لى اجنياا ), اية لةو خااَلنةى كة تةشجيا هاتووةمن ثَيم و
ئـةوة  ,(العايل  ليى اجنياا التيوااب بيني الت يد       )لَيرة دةَلَيـت  , ئةوانة لة ئةهدا  نابن, دةضَيتة خانةى مةهام

بـةاَلم ئةطـةر   , ةكـة ئينجـاز بكـات   دةبَيـت ئاماجن , (اجنياا التيوااب بيني الت يد     )دةبَيت يةكسةر بَؤَيت , هةدةفة
 .عةمةىل لةطةَل بَيت دةبَيتة مةهام

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بةهـةر حـاَل دةبوايـة بؤضـوونةكانت لـةوَى      , تؤ بؤ ضووية سةر ئةوةى تر, ئَيمة خاَلى تر موناقةشة دةكةين

ئةصـَؤى ثر ؤذةكـة   , 8مـادى  لـة   4بوويتة فةقـةرةى  , لةسةر ئةو فةقةرةية, نوقتةى نيزاميي نةبوو, بَؤَييت
كـاك  , جةنابى وةزير دييتاعى لَي دةكـات ( د م  وشجيع مؤاسات التعليم العال  اعهلية   ابشرتكة يف اعقليم)

نازنازخانيشـتان طـوَي   , خةليؤيي وةكو ئةنـدامى ليذنـةى قـانونى تةئيـدى رايةكـةى جـةنابى وةزيـر دةكـات        
د م    وشجيع مؤاسات التعليم العال  اعهلية )رؤذةكة دةَلَيت لة ئةصَؤى ث 8فةقةرةك هةية لة مادة , لَيبوو

, زؤرينةى ئةندامانى ليذنةى قانونى و ثةروةردة كؤبووينـةوة دةعمةكـةيان البـردووة    ,(  ابشرتكة يف اعقليم
, لةبــةر ئــةوة دةَلَيــت جامعــاتى ئــةهؤي ثَيويســتة خؤيــان دةعمــى خؤيــان بكــةن , موشتةريكةشــيان البــردووة

ــت  ــرَين  ثَيويس ــم بك ــات دةع ــرَين   , ناك ــجيا بك ــت تةش ــةنها دةبَي ــةو    , ت ــةر ئ ــردووة لةب ــيان الب موشتةرةكةش
كـة بؤضـى موشـتةريكة    , جةنابى وةزير رايةكـةى خـؤى شـةرح كـرد    , بؤضوونانةى كة نازناز خان باسى كرد

مـى  كاك خـةليؤيي وةكـو ئةنـدام لـة ليذنـةى موشـتةريك دةع      , بؤضيي دةبَيت دةعم بكرَيت, دةبَيت نَينَى
ئَيستا دةبَيـت ئـةو رايـة تـازةى كـة دوو ليذنةكـة بةئةكسـةريةت هَيناويانـة         , رايةكةى جةنابى وةزير دةكات

, (وشيجيع مؤاسيات التعلييم العيال  اعهليية يف اعقلييم      )صيغةكة بةم شـَيوةية  , بةالبردنى دةعم و موشرتةكة
كةدةَلَيت , تةغريةية كة تةقديم كرايةكَى لةطةَل ئةو , دة ةمة دةنطةوة, لةجياتى دةعم و تةشجيا الضووة

, ئــةوةى كــة راثــؤرتى ليذنــةى موشــتةرةك تةقــدميى كــردووة , موشــتةرةكة البيــَيت و دةعمةكــةش البيــَيت
, دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَل ئةصـَؤى هينةكةيـة  , كةا 88, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

باسى , ئَيستا دَيينة سةر ئةو فةقةرةى كة كاك كريم, دةن  ئةو فةقةرةية قبوَل كرا بة زؤرينةى, كةا 83
 .فةرموو, لَيكرد

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةو موئةسةساتانة , من وةكو وةزيرى تةعؤيم عاىل تةمحووىل مةسئوليةتى تار ى ناكةم, ئةوة دةمينَيـتةوة
, ئةوة بؤ ثةرلةمانتارانـة دةبـَى وةاَلمـى ميؤؤـةت بدةنـةوة     , كَى تةنزمييان دةكات, َينةوةخارجى قانون دةمَين

, ضـونكة ئَيمـة دامـان نـاوة    , ئَيمـة تـةمحوىل ناكـةين   , ئـةوة خـارجى ياسـاكةية   , بةيانى كة موشكيؤةك دةبَيت
 .زؤر سوثاا, بةاَلم ئَيوة رةفزتان كردةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن



 800 

ئـةوة  , ماناى وا نيية كة وةزارةتى تةعؤيم عاىل سةرثةرشتى نةكات و رةبتى نـةبَيت , ةرةيةالبردنى ئةو فةق
مانـاى  , بةاَلم لة شوَينى تر باسى موشـتةريكة دةكـات  , موشتةرةكةشى البردووة, لَيرة دةَلَيني دةعميان ناكات

ئـةو مواَلحـةزةى كـة    , ةملـة فةقـةرةى ضـوار   , ئـةوة يـةك  , وا نيية وةزارةتى تةعؤيم عاىل رةبتى ثَيوة نةماوة
وسعى )يةعنى , ئةوة زيادة, (اجناا التوااب بني)يةكسةر , ناكات( العال)ثَيويست بة , (العال  لى اجناا)وترا 

الييوااة   لييى اجنيياا التييوااب بييني و ييد  العلييو  النظرايية   مييا ا تضيييها ميير ووايييع   وطييوار يف التجيياةب     
ئَيسـتا مادةكـة   , جومؤةكـة تـةواو دةبَيـت   , عةمةلةكة شةتب بكـةين  ئةطةر ,(ابااةاات التطاي ية   ابخترباة

دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , بـةو تةغيرياتـة  , كـَى لةطـةَل مـادةى دووة   , بةو تةغرياتةى كة كرا دةخةمـة دةنطـةوة  
فـةرموو بـؤ مـادةى    , بـةكؤى دةنـ  قبـوَل كـرا    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَل نييـة , فةرموون

 .نةوةسَييةم خبوَي
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :وتول  الوااة  حت ي  ابها  اعوية :اباد  الثالثة

 ضع اايرتاويجية   خطيط للنهيوض بيالتعليم العيال    الاحيث العلاي   في  السيااية ابرايومة مير قايل              -1
 .ح ومة اعقليم

حركة التأليف   الاحيث العلاي    الرتمجية يف اجلامعيات        اقراة اخلطط الالامة لتطوار ابناهج   وشجيع -8
 .ابؤاسات العلاية اعخرى

 ضع اخلطط الالامية لرفيع ابسيتوى العلاي  لل يادة التدةاسي  يف مييداب التعلييم العيال  با يداد اعاياو               -3
بالاحيث العلاي    ة ااية     اجلامعيني  اخلرباء ابختصني مر ابناء اعقليم  ة ااة العلااء   ابف راني   العنااية 

مواهب اعبدا    اعبت اة   وشجيعها   د اها   العال  لى ووفري ابستلزمات الفنية   اباداية   ابعنواية الييت    
 .وسا د الااحثني   اباد ني   ابخرت ني  لى متابعة مهامهم العلاية بث ة   اطائناب

 .راقية   ال راة أاس التعادل لدةجتها   رهاداوها العلايةاع رتاف بابؤاسات اجلامعية   العلاية غري الع -8
 .اقرتاح فتح جامعات ح ومية   مؤاسات التعليم العال  ا  الغائها ا  دجمها ا  وشطريها ا  ن لها يف اعقليم -5
 .ابواف ة  لى فتح كليات   معاهد جداد  يف اعقليم ا  وشطريها ا  دمج ال ائاة منها بعضها يف الاعض -6
 .ونظيم التعا ب الث ايف   العلا  مع اجلامعات   ابؤاسات التعليم العال  خاةج اعقليم -6
ة اايية الوافييدار اىل اقليييم كوةداييتاب   ابوفييودار منهييا ميير الطلايية   اعايياو     الايياحثني   وييأمني          -4

 .يماحتياجاوهم العلاية   اعجتاا ية   وشجيع  ود  ال فاءات الوطنية مر خاةج اعقل
 .اقرتاح مشاةاع ال وانني   اعنظاة ابتعل ة بالتعليم العال    الاحث العلا  -9

 .ا داد مشر   ابواانة العامة للوااة    مؤاساوها -10
ا داد خطة   منهاج خاص و ييم ابؤاسات التعلياية التابعة للوااة     ضع اليية اصيالحيات ضير ةاة     -11

 .امر قال ابؤاسة التعلياية ذاوه
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متابعة  ال مؤاسات التعليم العال    الاحث العلا  مبيا اضيار احلفياظ  ليى ابسيتوى العلاي  مبوجيب         -18
 .الضوابط   ابعااري العابية ابعاول بها   اختاذ اعجراءات الالامة لضااب ذلك

اعجناييية    واييادل العلايياء   ابف ييرار   التدةاسيييني مييع اجلامعييات   ابؤاسييات العلاييية العراقييية         -13
 .انتدابهم

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك حممد فةرج, كَى دةيةوَى قسةى بكات ناويان دةنووسم

 :بةر َيز حممد فرج امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةداخةوة لة ئةهدافةكانيي كؤمـةَلَيك شـتى تَيـدا بـوون بـؤ      , مةهام نيني, هةدةفن( 8, 3, 1)من ثَيم واية 
هــى , ئَيســتا مــن دوو ياســام لةبةردةســتداية, هــةدة  نييــة, يــةعنى تــةنيتيز مةهامــة, يشــت نووســيمجةناب

( 1)لةبةر ئةوة ئَيستاش هـةر ثـَيم وايـة    , تةنيتيز ضؤن دةبَيتة هةدة , زؤر وازحية, ئوردةنى و فةَلةستينى
 .هةدةفة

 :بةر ةَيز سةرؤكى ئةجنومةن
مادةى دوو رؤى، تةصـويت  , ئةوة تؤ كؤنةكة دةخوَينيةوة ,كاك حممد تؤ تةركيز بكة سةر راثؤرتى هاوبةش

 .نوقتةى نيزام فةرموو, كرا تةواو بوو
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر ةَيز سةرؤكى ئةجنومةن
, حـةز دةكـةم شـتةكان وةكـو خـؤى بَيـت      , ئةوة هـةمووى دةضـَيتة نـاو ثرؤتؤكـؤل و خـةَلك دةبينَيـت      , ببورة

ونفيي  السيااية العامية للتعلييم     )دةَلَيـت  , ى ئَيمةشـة، زؤر سـوودمان لَيوةرطرتـووة   ئةوةى ئوردةن لةبةردةست
دةَلَييت نابَيت تةنزيم لة هةدة  , تؤ باا لة هةدة  دةكةيت, ئةوة زمينى ئةهدافى تةعؤيمى عالية ,(العاىل

 من دةَلَيم  , هةبَيت

 :بةر َيز حممد فرج امحد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

اع يرتاف بابؤاسيات اجلامعيية   العلايية غيري العراقيية   اقيراة اايس التعاميل ليدةجتها             )م لةخاَلى ضـوارة 
وةكـو بَؤَيـي ئـةو جاميعانـة كـَين؟ ضـؤن تـؤ دةتوانيـت ئيقـرارى          ,  لَيرة قةواعيدَيك هةيـة , (رهاداوها العلاية

, لـةو الئيحةيـة هةيـة   , هةر جاميعةيةك كة لة دنيا ئيعتريافـى ثَيبكـرىَ  , بكةيت؟ َيونسكؤ الئيحةيةكى هةية
ضونكة هةندَى جار لة كوردسـتان   ,(حسب ما جاءت يف عئحة اونس و)ثَيم خؤشة لَيرة ئةوةى بؤ زياد بكرَى 

, بةاَلم ئةطةر شتَيك لةو الئيحةية موعتـةرة  بَيـت  , دةتواندرَى ئةطةر سياسةت شتَيكى بةدَل نةبَي اليبدات
زؤر , و جاميعانــةى كــة جَيطــاى ئيعــتريافن ئــةو نووســيويةتى يــةعنى ئــة, دةبــَى ئَيمــةش ثَيــى ئيؤــزام بــبني 

 .سوثاا
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 :بةر َيز مجال حممد قاسم
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضونكة , بواية( تقييم)لةجياتى ئةوة حةق بوو , من ئةم كةليمةية بةراست نازا , (االعرتا )لةخاَلى ضوار 
اقيراة اايس   )ئينجـا لـةئاخري   , شةهادةية دةكـةن  تةقييمى ئةو, ئيشى ئةوان تةقييمى ئةو جاميعةية دةكةن

ئـةم  / دوو, ئةمـة يـةك  , ئينجا ئيقرارى دةكـات , تةقييمى دةكات, يةعنى لةثَيشا ئيعتريافى ثَيناكات, (التعادل
عادةتـةن  , ضـونكة هـةمان خـاَل لـةمادةى نـؤ كـة مـةجؤيس دةيكـات        , خاَلة بةحةقيقـةت ئَيـرة جَيطـاى نييـة    

رةئيسـى جامعـة و هـةموو ئـةوانى تـرى      , ضونكة مةجؤسَيكى ترمـان هةيـة  , ةتةقييم وةزارةت نةيكات باشرت
, 8خـاَلى  , 8بر طـةى   9يـةعنى لـةمادةى   , ئـةوان بيكـةن باشـرتة   , بؤ تةقييمى جاميعـات و شـةهادات  , تَيداية

اع ييرتاف باجلامعييات   ابؤاسييات العلاييية غييري العراقييية   اقييراة ااييس التعييادل لييدةجاوها    )هــةمان جومؤــة 
ئـةم دوو مواَلحةزةيـةم لةسـةر ئةمـة     , 3نـةك لـةمادةى   , من دةَلَيم لَيرة شوَينى خؤيـةتى , (داوها العلايةرها

لةم شـوَينة جَيطـاى   , سَى شت هةية لة تةعؤيمى ئَيمة, بةاَلم لة مةهام بةحةقيقةت هيوام وابوو دوو, هةبوو
يـان كوليـةى   , تة كوليـةى هةندةسـة  دةردةضـَيت و دةضـيَ  , وةكو واقيعى كة سةيرى تةَلةبة دةكـةيت , كراباوة

, ضونكة بنةمايةكى راست نيية بؤى, باشرتين تةَلةبة لَيرة لةساَلى يةكةم و دووةم وةزعى تَيك دةضَيت, توب
هـةموويان تةقـةى   , يةكسةر دةضَيتة سةر مادةكـة , مةبادئى ئةوةليان نيية, بؤ ئةوةى دةست بةكارةكة بكات

ضؤن دةكـرَى؟ ئَيسـتا حاليـةن لـةالى ئَيمـة جاميعـةى كوردسـتان        , ةكرَىنازاندرَى ضى باا د, مَيشكيان دَيت
عادةتــةن لـة كؤمــةَلطاى مــةدةنى ســاَلى يةكــةم و دووةم مــةبادئى  , ئســؤوبى تازةيــة, ئةمـةيان بةكارنــةهَيناوة 

, بؤ ئةوةى ئةو تةلةبةية كة دةضَيتة بارى توب, يةعنى شتة قور سةكان دةست ثَي ناكات, ئةساسى دةخوَينن
لةبـةر ئـةوة   , لةسانةوى وةكو ثَيويست ئةم شتانةى نةخوَينـدوة , شتَيكى تازةية, هةر بارَيكى ترة, دةسةهةن

هيـوام وابـوو   , واى كـردووة , جاميعةى كورَدستان كة لَيرة موتابةعةى دةكـةم , بةمة دةَلَين مةبادئى ئةساسى
لةشـوَينان مـةرج نييـة    , خوَينـدن مةسـةلةى رَيطـا نـةطرتن لـة     / يةك خاَلى تـرم , ئَيمةش هةنطاوى بؤ بنَيني

بـؤ ئـةوةى جاميعـة    , يـان شـةهادةى سـانةوى هـةبَيت    , ساَل بَيـت  81يان , ساَل بَيت 14تةلةبةيةك عومرى 
يـان  , ئةطةر شـةهادةى سـانةوى هـةبَيت   , كةمرت نةبَيت, ساَل زياتر بَيت 14هةر تةلةبةيةك لة , تةواو بكات
, (ريثؤيمَينــت تَيســت)ثَيــى دةوترَيــت , ئيمتيحانَيــك دةدات لــةوَى, بــؤى هةيــة بيــَيتة جاميعــات, نــةى بَيــت

ــة  ــةم تةلةبةي ــانى ئ ــرىَ  , ئيمتيح ــةت دةك ــةوة ديراس ــةنى تايبةت ــةن ئةجنوم ــةم  , لةالي ــتةواى ئ ــةقييمى مس ت
, ئينجا ئةم دةرسانة بةعزَيكى ترانزييتَيرن, بةثَيى مستةواى خؤى دةرسى بؤ ديارى دةكات, تةَلةبةية دةكات

بؤ ئـةوةى راى بهَيـنن   , يةعنى مةبادئى ئةساسية, بةعزَيكى ترى فاندةمَينتةَلن, جاميعةيةعنى رةئسةن بؤ 
مـةرج نييـة   , بؤ ئةوةى هةموو خةَلك ئازاد بَيت, من هيوام واية ئةم رَيطاية لةخةَلك نةطريَيت, بؤ دةرسةكة

, سـةر ئـةم زةمينـة   وةكو هـةموو شـوَينَيكى تـر لة   , شةهادةى سانةوى هةبَيت بؤ ئةوةى خوَيندن تةواو بكات
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى



 803 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ضيع  )لَيرةش دةبَيت خاَلى يةكةم ضاك بكرَيتةوة , خاَلى دووةممان ضاك كرد, لةبةر ئةوةى لةمادةى دووةم

مـة لـةمادةى   ضـونكة ئيَ , ئـيرت لَيـرة نوقتـة   , (اارتاويجية   خطط للنهيوض بيالتعليم العيال    الاحيث العلاي      
جارَيكى  , دةبَيت بةشَيوازَيكى تر بَيت, سرتاتيجيةكة ئةطةر لَيرة باسيشى بكةين, دووةم خاَلى دووةم طؤر ميان

من ثَيشنيار دةكةم , سةبارةت بةخاَلى ضوارةم, (بالتعا ب مع ااس  لاية يف اعقليم)تر باا لةوة بكةينةوة 
كةواتة دةتـوانني لـة   , ئَيمة دةبَيت ببني بة موئةسةسات, كرَيتبؤ ئةوةى هيض جياوازى نة, بةم شَيوازة بَيت

اع رتاف  بابؤاسيات اجلامعيية   العلايية غيري العراقيية        / ةابعا), رِ َيى نيزام و ياساوة ببني بة موئةسةسات
سـةبارةت بـةخاَلى   , (معادلة الشهادات الصيادة   نهيا  في  معيااري حتيدد مب تضيى النظيا  اصيدة هلي   الغااية          

ونظييم التعيا ب   )بةبر واى تةواومان لـة مةبـدةئى المةركةزيـةت خـاَلى حةوتـةم نابَيـت بةشـَيوةى        , ةوتةمح
ضـونكة ئَيمـة دةبَيـت ئـةو مافـة      , بَيت (الث ايف   العلا  مع اجلامعات   مؤاسات التعليم العال  خاةج اعقليم

بـؤ ئـةوةى   , تـر بتـوانن ئيمـزا بكـةن    موعاهةدات و مةواسيق لةطـةَل شـوَين و زانكؤكـانى    , بدةين بةزانكؤكان
ووثي  التعا ب الث ايف   العلا  مع اجلامعات   ابؤاسات )كةواتة خاَلى حةوتةم دةكرَيت , بةرةو ثَيشةوة بين

بةهـةمان شـَيوة   , 11بةنيسبةت خـاَلى  , (التعليم العال  خاةج اعقليم   ووايع ميادنها يف اعجتاهات ابتطوة 
منهاج خاص لت وام ابؤاسات التعلياية التابعة لليوااة     ضيع اليية اصيالحات      ا داد خطة)سةيرى دةكةم 

كـة خـؤى   ,  واية تةقوميةكة لةرَيطاى موئةسةسـاتَيكةوة دةكرَيـت  , (ضر ةاة مر قال ابؤاسة التعلياية ذاوها
هـيض   تـا ئَيسـتا  , دةكـرَى مـن خـؤم هةَلسـةنطاندن بكـةم و خؤشـم بـةدؤى خـؤم بَؤـَيم ترشـة          , تابعى وةزارةتة

بةَلكو تـةكؤييتى موئةسةسـاتَيكى   , كةواتة ئةمة نابَيت نَينَى, زانكؤيةك وتوويةتى خةلةلي من لةم خااَلنةية
بةتـةقييم و هةَلسـةنطاندن و زةمـانى ضـاودَيرى     , يان دروستكردنى موئةسةساتَيكى تايبةمتةنـد , تايبةمتةند

 . زؤر سوثاا, وةبؤ ئةوةى مستةوايان بةرزبَيتة, تةواو بكرَى لةسةر زانكؤكان
 :هالة سهيل وادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئةوةى وشةى تةبادوىل سـةقايف لةزؤربـةى   , زياد بكرَيت( واادل)وة , (ونظيم التعا ب)لةخاَلى حةوتةم 

كى تـر  ثَيشـنيارى خـاَليَ  , باشـة ئَيمـةش تـةبادوىل سـةقافيمان هـةبَيت     , شتَيكى تازةيـة , جاميعاتى دوةىل هةية
لةبـةر ئـةوةى   , (د م   وسهيل الزماعت   الاعثات اىل خياةج اعقلييم بالتنسيي  ميع اليوااةات اعخيرى      )دةكةم 

, حةقة تةنسيق هةبَيت لةنَيوانيان,  وونة زةماالت بؤ وةزارةتى صةحة دَيت, زةماالت بؤ وةزارةتى تر دَيت
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك شَيردَل فةرموو, كةت بؤمان بة نووسني بنَيرةهالة موقتةرةحة. د
 

 :بةر َيز شَيردَل عبداهلل حةوَيزى
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
اع يرتاف بابؤاسيات   )ضـونكة دةَلَيـت   , رايةكـةم تةقريبـةن وةك رايةكـةى كـاك جةمالـة     , من لةبر طةى ضـوار 

خؤتـان  , ض جؤرة موئةسةسـةيةكة , ةير عرياقييةيةعنى داينةناية ئةو غ, (اجلامعية   العلاية غري ا لعراقية
ئةطـةر  , هةندَي كةا هةية ئـةو مسـتةوايةيان نييـة   , بةثارة شةهادة دةدات, دةزانن زؤر جؤر جاميعة هةية

اقرتاح فيتح جامعيات ح وميية   مؤاسيات     )لةبر طةى ثَينج , ئةوة باشة, يان تةقيمَيكى بؤ دابنرَى, مةرجَيك
جـوانرت  ( يف داخيل اعقلييم  ) ئةطـةر بؤََـَيني  , (ا  دجمها ا  وشيطريها ا  ن ليها يف اعقلييم   التعليم العال  ا  الغائها 

 .زؤر سوثاا, هالة دةكةم. تةئيدى د 6لةبر طةى , نيية
 :ةمضابناصح غيتور . بةرِ َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لتدةاسي  يف مييداب التعلييم العيال       ضع اخلطط الالامة لرفع ابستوى العلا  لل ادة ا)لةخاَلى سَييةم دةَلَيت 

با داد اعاتاذ  اجلامعيني  اخلرباء ابختصني مر ابناء اعقليم  ة ااة العلاياء   ابف يراني   العنااية بالاحيث     
العلا    ة ااة مواهب اعبدا    اعبت اة   وشجيعها   د اها   العال  لى ووفري ابستلزمات الفنيية   اباداية   

, (وسيا د الاياحثني   ابايد ني   ابخرت يني  ليى متابعية مهيامهم العلايية بث ية   اطائنيياب            ابعنواية الييت  
, درَيــذة بكرَيتــةوة, ئــةو عينايــةى بةحســى عيؤمــى البربدرَيــت, لــةجياتى ريعايــة بكرَيتــة عينايــة بــامليتكرين

ى بـةم شـَيوةية بَيـت    يـةعن , ريعاية تؤزَى قور سة, عينايةكة باشرتة بؤ عولةما و موفةكرين, لةجياتى ريعاية
 ضييع اخلطييط الالاميية لرفييع ابسييتوى العلايي  لل ييادة التدةاسيي  يف ميييداب التعليييم العييال  با ييداد اعاييتاذ     )

اجلامعيني  اخلرباء ابختصني مر ابناء اعقليم  ة ااة العلااء   ابف راني   العنااة بالاحيث العلاي    العنااية    
ــةك  ,..(بابواهييب ــة ي ــوار , ئةم ــبةت ض  ,(اع ييرتاف بابؤاسييات اجلامعييية   العلاييية الغييري العراقييية   )ةم بةنيس

ئـةوة  , (  بالشيهادات   اليدةجات ممنوحية مير قاليهم     )ثاشـان  , (الغري العراقية)لةعةرةبيةكة غةَلةتى تَيداية 
ئـةو ئةجنومةنـةى هـى خوَينـدنى     , بؤ ئاطـادارى لـة مـادةى نؤيـةم ئةوانـة هـةمووى تيكـرار دةبنـةوة        , باشرتة
لةبـةر ئـةوة ثَيويسـتة لَيـرة تـةنها ئةوةنـدة       , ئةجنومةنى وةزارةت لةوَى ئيقـرارى ئـةو شـتانة دةكـات    , بااَلية

اع ييرتاف بابؤاسييات اجلامعييية   العلاييية الغييري العراقييية   بالشييهادات   الييدةجات  )وةكــو مــةهامَيك , بــوترَى
 .زؤر سوثاا, ةو خاَلةش دةكةمثشتطريى ئ, لةوةى كة هني بكرَيت, يةعنى ئةوة باشرتة, (ممنوحة مر قالهم

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .تاظطة خان فةرموو, ئةوة غةَلةتَيكى شائيعة, (الغري العراقية)باشرتة لة ( غري العراقية)بةا , سوثاا

 :بةر َيز تاظطة حممد عؤى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ضـونكة لـة كةتـةلؤكى    , مـد فةرجـة  هةر هةمان قسـةى مامؤسـتا حم  , قسةم هةية 8منيي هةر لةسةر خاَلى 
ضــؤن ئــةو , عَيــراقيي ئةندامــة لــة يونســَيف, يونســَيف ئــيعرتا  كــردن بــةم جاميعانــة هــةمووى نووســراوة
ضـونكة  , مـن لـة ئيعتريافةكـة ئيشـكامل هةيـة     , ئيعتريافة وةربطرينةوة بيخةينة سةر وةزارةتى تةعؤيم عـاىل 
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ئـةوة ئيشـى   , قرارى ئسوسى تةعادول بؤ شةهادة و دةرجـة بةاَلم ئي, ئةوة ئيشى يونيسييتة و ئةويي دايناوة
ضـونكة ئـةوة   , نـةك ئيعتريافةكـة  , دةتوانني هةر ئةو بةشةى ئاخريى ئَيمـة ئيسـتييتادةى لَيبكـةين   , وةزارةتة

, مادام ئةندامة ئـةوةى يونسـَيف ئيعتريافـى ثَيـدةكات    , خيالفة لةطةَل ئةوةى كة عَيراق ئةندامة لة يونسَيف
 .زؤر سوثاا, بؤضى ئةو ئيعيرتافة ئَيمة بيخةينة سةر خؤمان, فى ثَيدةكةينئَيمةش ئيعتريا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
منـيي مواَلحةزةيـةكم هةيـة    , من داوا لة جةنابى وةزير دةكةم وةاَلمى ئةو مواَلحةزاتانة بداتةوة كـة دران 

تؤ دةتوانيت , يعتريافى ثَيكرابَيتباشة ئةطةر شةهادةيةك لةاليةن حكومةتى ئيتيحاديةوة ئ, 8لةسةر خاَلى 
 .فةرموو, ئيعتريا  بةم شةهادةية نةكةيت

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان
ةهامةكانى وةزعى سرتاتيجيةت يةك لة م, بةنيسبةت تَيبينيةكانى بةر َيز مامؤستا حممد فةرجزؤر سوثاا، 

ضـــونكة , لـــة ئةولـــةوياتى وةزارةتـــة كـــة ثـــَيي هـــةموو شـــتَيك دةبَيـــت ســـرتاتيجيةت دابنَيـــت , وةزارةتـــة
ضـونكة تـؤ ثـَيي هـةموو شـتَيك لةمـةهامت       , لةبةر ئـةوة ناكةوَيتـة هةدةفـةوة   , لةمةهامةكانيةتى بةر استى

ــرة جَيــ , ثاشــان تةقســيمى خوتــةتى دةكــةيت , ســرتاتيجيةت دادةنَييــت , ى خؤيــةتى نَينَيتــةوةجــا ئــةوة لَي
بــةثَيى بؤضــوونى خــؤى , هــةر دةوَلــةتَيك بــة ثَيــى قــانونى خــؤى , دوو شــت هةيــة, مةســةلةى ئيعتريافــيي

ئـةوةى كـة لـة دةليؤـى يونسـَيف      , ئيعتريا  بةهةندَى جاميعات دةكـات كـة ثَيـى وايـة مسـتةواى عؤمـى باشـة       
هةنـدَيك جاميعـات هةيـة لـة     , ةىل ثَيـدةَلَين كة جاميعاتى ئيتيحـادى دو , هةمووى موعتةرةفة لةدنيا, هاتووة

كة ئةويي عَيراق لة بةغدا ئيعيرتافيان , بةاَلم لة ئيتيحادى جاميعاتى عةرةبى هةية, دةليؤى يونسَيف نيية
ئَيمة ناتوانني بَؤَيني ئةوة موعتـةرة   , لةبةرئةوةى بةغدا ئيعتريافى ثَيكردووة لةسةر ئةساسَيك, ثَيكردووة

, هةرضـةندة لـة يونسـَييتيي نـةهاتووة    , ئَيمة ثَيى ثابةند دةبني, شةهادةى لةوَى دةهَينَىئةو كةسةى , نيية
ئَيمـة دائريةيـةكى   , ئةو بةندةى كة هاتووة زؤر جَيى خؤيةتى ئَيمـة ثَيويسـت ناكـات باسـى يونسـَيف بكـةين      

ليجنةكـة   ,ليجنةيـةكى تايبـةت هةيـة كـة ئيقـرارى شـةهادةى تـةعادول دةكـات        , تةعادوىل شةهادامتان هةيـة 
بــةثَيى ئوسوســَيك زةوابــت و تــةعؤيماتى بــؤ  , خــةَلكى دةوَلةتــة موعتــةريف و موختةصــةكانن , موختةصــة

ــراوة ــةين    , دان ــةهادةية دةك ــةو ش ــةعادوىل ئ ــؤن ت ــة ض ــة    , ك ــةر جاميعةك ــةهادةكة ئةط ــةعادوىل ش ــونكة ت ض
دةبينـى بـة   , تـووة كـة لـةوَى ماسـتةرى وةرطر   , تؤ لَيرة شةرت نييـة بةماسـتةر بيكـةيت   , موعتةرييتيي بَيت

جا تةعادول فةرقى هةيـة لةطـةَل   , لةوَى ناو شةهادةكةى نووسراوة ماستةريي, ديبؤؤم تةعادوىل ثَيدةكةيت
تــةقييم مةجؤســى , ئــةوة كــاك جــةماليي واى طــوت, بــؤ مةســةلةى تــةقييميي, ئيقــرارى ئــةو جاميعاتانــة

, زةوابـت و تـةعؤيمات دادةنَيـت   , كـات مةجؤيسى تةعؤيم عـاىل عادةتـةن موناقةشـة دة   , تةعؤيم بيكات باشرتة
ضـونكة ئيختيصاصـى ئـةو    , ضـونكة ئـةوة ئيشـى مـةجؤس نييـة     , بةاَلم ليذنةيةكى تايبةت ئةم ئيشة دةكـات 
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ــة ــة    , نيي ــةثَيى ئيختيصاص ــةن ب ــةهادات دةك ــةعادوىل ش ــة ت ــةى ك ــة  , ئةوان ــةَلكَيكى تَيداي ــة خ ــة , هةندةس ك
راى خـةَلكى  , لةهةموو بوارةكان ئةندامَيكى تَيداية, ةتوب ئةندامَيكى توبى تَيداي, ئيختيصاصى هةندةسةية

جا لةبةر ئةوة مةجؤيس تةنيا مةهامى ئةوةية زةوابت و , تريي وةردةطرَيت ئةطةر لة ثسثؤر  دةطمةن بَيت
, ئةوة لة ياسـاكة جَيطـاى موناقةشـة نييـة    , بةنيسبةت ئةوةى كة هةندَيك تَيبينى هةبوو, تةعؤيمات دابنَيت
ــتا  ــؤي كوردس ــت   زانك ــؤوبةكة وابَي ــةين ئس ــةز دةك ــةش ح ــاَلى    , ن، ئَيم ــة و س ــتان تازةي ــؤى كوردس ــةاَلم زانك ب

ئينجــا ئَيمــةش ثــاش تــةقييم و  , بــا هةَلســةنطَينني بــؤ ســااَلنى داهــاتوو بــزانني ضــؤن دةبَيــت  , يةكةميــةتى
, نةبَيت ئةطةر هةَلسةنطاندنت, ناتوانيت هيض رييتؤرمَيك دةست ثَيبكةيت, هةَلسةنطاندنةكة رييتؤرم دةكةين

ئةوة كةخؤى هاتووة لة ليجنةكة ئَيمة , ( ضع السرتاويجية بالتعا ب مع اجلامعات)هى سؤزان خانيي دةَلَيت 
ــووين ــةفيق ب ــت  , موت ــر دةكرَي ــاتى ت ــةَل موئةسةس ــةك   , تــةعاون لةط ــةمووى ي ــالي ه ــةعؤيم ع ــات  و ت جامع

ئـةوان خؤيـان ثـالن و سـرتاتيجيةت     , يةعنى بةر استى وةزارةتى تةعؤيم عاىل بةبَى ئةوان ناكرَيت, وةحدةية
بـةاَلم  , دةكرَيتة يةك بؤ ئةجنومةنى وةزيراني دةنَيرن, دوايي هى هةموو جاميعةكان كؤدةكرَيتةوة, دةنَيرن

ضونكة من ثَيم باشـة  , ئةوة جَيطاى خؤيةتى, (بالتعا ب مع ابؤاسات احل ومية اعخرى اعهلية)ئةطةر بَؤَيت 
ضــونكة , لةطــةَل كــةرتى تايبــةت تــةعاون بكرَيــت كــة ســرتاتيجيةت دادةنرَيــت ,ئةطــةر لةطــةَل وةزارةتــى تــر

 .ئةوة جَيطاى خؤيةتى, ئةوانيي دةطرَيتةوة
ئَيمـة  , ئـةوان خؤيـان كردوويانـة   , بةنيسبةت ئةوةى كة ئةو مافة بدةين بة زانكؤكـان بـؤ تـةعاونى سـةقافى    

 63, ند موزةكةرةيـةكيان تـةوقيا كـرا   ضـة , هـةموو سـةرؤك زانكؤكا ـان كـؤكردةوة    , كؤبوونةوةكمان هةبوو
, ئَيمة لَيرة كة نووسيومانة كة ثشتطريى ئـةوة دةكـةين  , تةوقيا كرا لةاليةن زانكؤكان لةطةَل زانكؤكانى دنيا

كـة ئـةو   , يةعنى ئَيمة دوَينَى دانيشـتني بـؤ حاَلـةتى تـةنزميى سـةقايف     , (ونظيم التعا ب الث ايف)نووسيومانة 
ئـةوان  , ئَيمـة نايكـةين  , ضـؤن تـةفعيل بكرَيـت   , ضـؤن كـار بكرَيـت   , تةنزيم بكرَيـت رَيككةوتنانة كراوة ضؤن 

ئَيمة هةر لةسةرةتاوة ئةو حةقةمان داوة بةزانكؤكان كة خؤيان سةربةس  لـةو شـتة زانسـتيانةى    , دةيكةن
 زؤر كـةا هةيـة بـة دؤى خـؤى دةَلَيـت     , بةنيسبةت تةقييم, لَيرةش بةم جؤرة رةنطى داوةتةوة, كة دةيكةن

جؤرة تةقييمَيكيان , وةك من ضووم بؤ جاميعةى ئةمريكى لة لبنان, يةعنى لةهةموو زانكؤى جيهان, ترشة
دةبَى دةزطايةكيي هـةبَيت تـةقييمى تـؤ    , تؤ دةبَي تةقييمى خؤت هةبَيـت, هةية ثَيى دةَلَين تةقييمى زاتى

هةيــة كــة ســةربةخؤية تــةقييمى لةبــةريتانيا دةزطايــةك , لةهةنــدَى واَلت دةزطايــةكى تايبــةت هةيــة, بكــات
يةعنى ئَيسـتا موديريـةتَيكى رةقابـةى مـاليم هةيـة      , يةعنى وةكو رةقابةى ماىل, هةموو حكومةتةكة دةكات

, بةاَلم هةيئةيـةكى رةقابـةى مـاىل هـةرَيم هةيـة لةسـةر وةزارةتـةكان       , كة ضؤن زانكؤكان ثارة سةر  دةكةن
ئةطةر , تةقييمى زاتى خؤمان بؤخؤمان زؤر زؤر طرنطة جا لةبةرئةوة, ئةوة هةركةسة و ئيشى خؤي دةكات

ئةطـةر تـةبادوىل سـةقافى زيـاد     , هالـة مـن ثشـتطريى لَيدةكـةم    . ئـةوةى د , نا ئَيمة نازانني مسـتةوامان ضـؤنة  
ئـةو شـتة هـةر هةيـة لـة      , ضـونكة ئـةوة زةرورييـة   , مومكينة لةشوَينى تر هاتبَيـت , بكرَيت ئةطةر نةهاتيية

ــةكانيي دةن ــةَل وةزارةت     , ووســرَيتثر ؤتؤكؤل ــةك تــةنها لةط ــازة ومت ن ــيقيي مــن ت ــةَل كــةرتى  , تةنس لةط
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ــة  ــةبَيت باش ــةتيي ه ــةردووال   , تايب ــؤ ه ــةين ب ــادة دةك ــةَلك ئام ــونكة ئَيمــة خ ــؤ   , ض ــةت و ب ــةرتى تايب ــؤ ك ب
بةنيسـبةت ئـةوةى كـة ريعايـة بكرَيتـة      , ئةو تةنسيقة زؤر زةرور ية كـةداخل بكرَيـت  , موئةسةساتى حكومى

بـةاَلم ئةطـةر   , بـؤ قةزايـةى عيؤمـى رعايـة بـةكاردَيت     , دةبَيت تةعرييتى ئةم دوو كةليمةيـة بكرَيـت  , عيناية
بةنيسـبةت  , ئـةوة تةرجومـةى كـوردى دةكرَيـت    , ضونكة ئةوة شتَيكى وةهـا نييـة  , عينايةش بَيت ئيعتيادية

ئَيمـة  , ريافى ثَيبكرَيـت ئةطةر شةهادةيةك لةاليةن بةغداوة ئيعت, وابزا  وةاَلمم داوة, تَيبينيةكةى جةنابت
تـةنها جاميعـةى صـاَلحةدين لـةوَى     , وةكو طـومت ئيتيحـادى جاميعـاتى عـةرةبى هةيـة     , ئيعتريافى ثَيدةكةين

لةبةغـدا ئيعتريافيـان بةهةنـدَى جاميعاتيـان     , جاميعـةكانى تـر ئةنـدام نةبووينـة    , كاتى خـؤى ئةنـدام بـووة   
كة ئايا ئـةو شـةهادةية   , ئَيمة ثرسيار دةكةين, ةهَيننكة شةهادةى د, لةهةندَى دةوَلةتى تر, كردووة لةمصر

زؤر , ئةطـةر نـا ئـةوة هـيض    , ئةطةر موعتـةرة  بـوو، ئَيمـةش ئيعتريافـى ثَيدةكـةين     , لةالى ئَيوة موعتةرةفة
 .سوثاا

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بر طـةى ضـوارةم   / نوقتةى دووةمم, مواَلحةزة بكةن ئةطةر, ية(لدةجاوها)غةَلةتَيكى تَيداية , بر طةى ضوارةم
ئـةوة  , يـان لـةوىَ  , جـا ئايـا لَيـرة حـةز  بكرَيـت     , هةر بةهةمان مانا لـة مـادةى نـؤ هةيـة لـة بر طـةى دووةم      

اع يرتاف باجلامعيات     )ئةمة راستة لةبر طةى دووةمى مادةى نؤيـةم هـةر دةَلَيـت    , ناصح بوو. مواَلحةزةى د
ئةمـة لَيـرةش كـة    , ( العراقيية   اايس التعيا ب ميع وعيادل دةجاوهيا   ريهاداوها العلايية        ابؤاسات العلاية غري

ئيــدريس لَيــرة .د 11بر طــةى , ئةمــةش ثَيويســتى بةضارةســةرة, مــةهامى وةزارةتــة بةهــةمان مانــا هــاتووة 
 ئةمة خـؤى تـةقييمى  , وتى ضؤن ئةوة بؤ خؤى ئةو ئيشة بكات, ئةمة سوئاىل سؤزان خان بوو, شةرحى كرد

ئيـدريس  . يـان لـةر َيطاى جيهـازَيكى تـرة كـة بـةر َيز د      , لـةر َيطاى وةزارةتـة  , جيهةتَيكى ترة, خؤى ناكات لَيرة
نةخؤى , يان خؤى بؤ خؤى ئاليةت و صاَلحيات دادةنَيت, لَيرة ئاليةت و صاَلحياتى بؤ دادةنرَيت, باسى كرد

ــات  ــؤى بك ــةقييمى خ ــةكان  , ت ــةزات و خةلةل ــة مواَلح ــت دواى تةقييمةك ــان دةكرَي ــت نيش ــةو  , دةس ــا ئ ئينج
بـةرةئيى مـن شـةرحةكة    , ئةو بؤ خؤى ئاليةتَيك دادةنَيـت بـؤ ضارةسـةرى   , موئةسةسةتة بؤيان رةفا دةكات

 .زؤر سوثاا, نةك شةرحى تر, واية
 :قادرعبدالبةر َيز نازناز حممد 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةمـة لـة   , بـةاَلم يونسـكؤية  , يونسـَييتت وت , نسكؤي كردهةر بؤ زياتر وةاَلم دانةوةى تاظطة خان كة باسى يو

, تةئيكيدمان كردةوة, كة دةبَيت لةسةر ئةساسى يونسكؤ بَيت, ئةسبابى موجةبةى راثؤرتةكةى ئَيمة هاتووة
 .زؤر سوثاا

 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .فةرموو كاك جةماَل, نوقتةى نيزامت هةية, زؤر سوثاا
 :بةر َيز مجال حممد قاسم

 . بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطــةر يــةك كةليمــةى تــر ئيزافــة بكرَيــت ئــةويي   , (واييادل العلايياء   ابف ييرار   التدةاييني ) 13لــةخاَلى 
بـؤ  , تةلةبة لةبةينى جاميعةكان مانطَيـك، دوو مـان  دةطؤر نـةوة   , لةهةموو جاميعةكانى ئةمريكا, تةَلةبةية

زؤر , ئةطةر ئةو كةليمةية ئيزافة بكرَيت باشة, ؤيان بزاننئةوةى لةعادات و تةقاليد و مستةواى زيرةكى خ
 .سوثاا

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

تـةنها لةسـةر نةصـة قانونيةكـة     , داوا لة ليذنةى قانونى دةكةم رةئيى خؤى نةدات لةسةر بابةتة عيؤميةكـة 
ضونكة ئةوة بةجيا داوا دةكةيت كـة  , تان نابَيترةئي شةخصى خؤ, ضونكة بةا ئةوة كارى ئَيوةية, نةبَيت

 .قسةى لةسةر بكةيت
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤشـيان هةيـة راى خؤيـان    , ئةندامانى ليذنـةى قـانونى جطـة لـةوةى كـة راى قـانونى دةدةن      , نةخَير وانيية
سةر بابةتى ثـةروةردة  تؤ تةنها مافى ئةوةت هةية لة, ئةطةر وا بَيت سؤزان خان, بدةن لةسةر هةر بابةتَيك

جـارَى لةسـَييةم رعايةتةكـة وةكـو خـؤى      , لةسةر بابةتى تـر قسـة نةكـةيت   , قسة بكةيت و راى خؤت بدةيت
ناصـح تـؤ رةئيةكـةت وت، بـةاَلم كـةا      . د, كاك فرسةتيي دةَلَيت ريعايةكة قانونييةن شاميل تـرة , نَينَيت

العلاييية غييري العراقييية   اقييراة ااييس التعييادل   اع ييرتاف بابؤاسييات اجلامعييية  )ضــوارةم , تةئيــدى نــةكردى
لـةمادةى  , ئةوة ليذنةى قانونى دةَلَيت لةمادةى نؤ هاتووةلـة ئةصـَؤى ثر ؤذةكـة    ,(لدةجاوها   رهاداوها العلاية

بؤيـة مـن رةئيـى شـةتب كردنـى ئـةو بر طةيـة دةخةمـة         , ئيشى رؤذانةية, نؤ باشرت هاتووة مومارةسة دةكات
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , ضـونكة تيكـرارة  , لةم مادةية شةتب بكرَيت 8ةوةية فةقةرةى كَى لةطةَل ئ, دةنطةوة

 .كاك شَيروان فةرموو
 :ريبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

وؤيســـى وةزارةت هـــةموو , دةبـــَى ئَيمـــة لةموناقةشـــةكردنى ئـــةم قانونـــة تَيبطـــةين, حةقيقـــةتَيك هةيـــة
وةزارةتـيي بةشـَيكة لةئةجنومـةنى    , بةشـَيكة لـةوةزارةت  , واتـة مةجؤيسـى وةزارة  , جاميعةكان تَييدا عزونة

, بةاَلم كة لة صاَلحياتى مةجؤيس هاتووة, كةهاتووة بةشكؤَيكى عام هاتووة بؤ وةزارةت 8لةمادةى , وةزيران
تى لــةوَى خصوصــية, واتــة لَيــرة ئةهــدافى عمــومى وةزارةتةكةيــة, ئةمـة تايبةتــة بــة صــاَلحياتى مــةجؤيس 

 .زؤر سوثاا, بؤية بةقةناعةتى من دةبَيت بةيةك وةحدة تةعامول بكرَيت, داوةتة مةجؤيسةكة
 :وةزيرى خوَيندنى باال/ادريس هادي. بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
يـان  , مةجؤيس صاَلحياتى هةية ئيقرار بكات, بةاَلم لَيرة صاَلحياتة, ضونكة لَيرة مةهامة, هةمان بؤضوونة

جـا حـةز ناكـةم مـةهام و صـاَلحيات تَيكـةَل       , لَيـرة مـةهامَيتى كـة ئـةو شـتة بـةم جـؤرة دايرب َيـذَيت        , اتنةك
ئـةو مةجؤيسـة بـؤى هةيـة     , مومكينة جاميعاتى دوىل عـةرةبى هـةتا بةغـداش ئيعتريافـى ثَيكردبـىَ     , بكرَيت

زؤر , لـةوَى صـاَلحياتة  , هامـة لَيـرة مة , لةبةر ئـةوة دةبَيـت لةهـةردوو جـَي هـةبَيت     , بَؤَيت ئيعرتافى ثَيناكةم
 .سوثاا

 :ةمضاب ناصح غيتور. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةجنومةن كة ئيقرارى دةكـات شـتَيكى   , لةوَى صاَلحياتة, ضونكة لَيرة مةهامة, قسةكةى كاك شَيروان راستة
عينايـة وشـةيةكى   , اتيـةعنى ثَيويسـت ناكـ   , بـؤ قاصـرينة  , بةاَلم بةنيسبةت ريعايـة بـؤ ئةحداسـة   , تةبيعية
 .زؤر سوثاا, جَيى خؤى دةطرَيتةوة لَيرة, جوانرتة

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـؤ  , ناصح تةماشاى دةسـاتري و قـةوانينى عالـةم بكـات    . ئةطةر كاك د, بةرةئيى من موحتاجى بةشةرح نيية
بةعةكسـةوة عينايـة بـؤ نـةخؤش و ئـةو شـتانة       , ناكاتباسى عيناية , قةزايةى عيؤمى باسى ريعايةت دةكات

 .سوثاا, ضونكة ريعاية مةفهومى دةعميشى تَيداية, دَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, فةقـةرةى حةوتـةم  , وةكـو خـؤى دةمَينَيتـةوة   , لةبةر ئةوةى موقتةرةحةكـة سـَي كـةا تةئيـدى كـرد     , باشة
لةبـةر رؤشـنايى    ,(د م التعا ب   التاادل الث يايف )ية ببَيتة باشرت وا, لةجياتى تةنزيم وةكو ئاماذةتان ثَيكرد

 .فةرموو, نوقتةى نيزامت هةية, موناقةشةكانتان من ئةو قسةيةم نووسيوة
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ضؤن ثاشةطةز بوويةوة, ئَيمة دةستيشمان بةرزكردةوة, تؤ فةقةرةى ضوارت خستة دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئـةوةى جـةنابى وةزيـر    , داواى شةرحيان كرد, ضونكة من تةواوم نةكرد, من بةتةواويم نةدا دةنطدان

. د, كاك شَيروان تةئييدى كـرد , ثَيي ئةوةى بيخةينة دةنطدان وةجهى نةزةرى خؤى بدات, حةقى خؤيةتى
ئةوانـةى دةستيشـيان بَؤنـد كردبـوو عـةدةديان كـةم       , بؤية موقتةرةحةكة سـةحب كـرا  , ناصح تةئييدى كرد

ا داد خطة   منهاج خاص و ييم ابؤاسات التعلياية التابعة للوااة     ضع الية اصالحيات ) 11خاَلى , بوو
ابؤاسيات  تقيـيم  )ئةطـةر بَؤـَيني   , ئةوةش مواَلحةزةى لةسةر بوو, (ضر ةاة مر قال ابؤاسة التعلياية ذاوها

ئـةوة تـؤزَى   , (ة للوااة     ضع الية اصيالحيات ضير ةاة مير قايل ابؤاسية التعليايية ذاوهيا       التعلياية التابع
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, يةعنى فةرزى ئةوة ناكةين خويةكة تؤ دايبنَيت و مةنهةجى بؤ دابنَييت, حوريةت دةدات بة جاميعاتةكان
(  د اخلطة   ابنهاجع دا)كةواتة, ئةوة جةنابى وةزير موافيقة بؤ ئةم تةغيرية, تةقييمةكة وةزارةت دةيكات

ابؤاسييات التعلياييية التابعيية للييوااة     ضييع الييية اصييالحيات ضيير ةاة ميير قاييل ابؤاسيية   تقيــيم )دةبَيتــة 
 .شكرية نوقتةى نيزامت ضيية؟ فةرموو. د, ئةو مادةية بةو تةعديالتة دةخةمة دةنطةوة, (التعلياية ذاوها

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د
 .جنومةنبةر َيز سةرؤكى ئة

 .زؤر سوثاا, (د م   وسهيل الزماعت)ئَيمة خاَلَيكى ترمان بؤ زياد كرد 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

العمـل عـن تـوفري    )كراوة فةقةرةيةك ئيزافة بكرَيـت   دا ا, صياغةمشان كردووة, راست دةكةيت, زؤر سوثاا
, يــةعنى حكومةتــة, (مــا اجلهــات املعنيــةاملقاعــد الدراســية لؤمتيتــوقني لؤدراســات العؤيــا يف اخلــارج بالتنســيق 

 .فةرموو, وةزارةتة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .تةبعةن خةَلكى نامتةفةوق نانَيرى, دواى تؤ مةعايري دادةنَييت, كة تؤ دةَلَييت لراغبني

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةو  , دووةمةكـة دةضـَيت  , يةكةمة ناضـَيت , ةتيان هةيةمتةفةوقةكان ئةوانةى رةغب, خؤ ئةوة جةبرى نيية

فـةرموو دكتـؤرة   , بـة رةئيـى خؤيـةتى خـؤ فـةرز نييـة      , بةتةسةلسـولة , نةضوو بابَؤَيني ضوارةمةكة دةضـَيت 
 .نوقتةى نيزامت هةية, شوكرية

 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (.الوزارات االخرىما )كةليمةيةكى ترى بؤ زياد بكةين 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

تؤ لةطـةَل حكومـةتَيكى دةرةوة   , شاميؤة وةزارات بةتةنها كافى نيية, هةمووى دةطرَيتةوة, جيهاتى مةعنيية
العمل عن توفري املقاعد الدراسية لؤمتيتـوقني لؤدراسـات   )دة وَينمةوة , هني دةكةيت موباشر خؤت دةيكةيت

دة ةمــة دةنطــةوة كــَى لةطةَليــةتى دةســتى بةرزبكاتــةوة؟  , (تنســيق مــا اجلهــات املعنيــةالعؤيــا يف اخلــارج بال
ــةرموون ــة , ف ــدا نيي ــَى لةطةَل ــةرموون , ك ــةوة؟ ف ــتى بةرزبكات ــرا  , دةس ــوَل ك ــ  قب ــةكؤى دةن ــة  , ب ــةو مادةي ئ

كــَى لةطةَليــةتى دةســتى بةرزبكاتــةوة؟  , بــةو فةقــةرةي كــة ئيزافــة كــرا دةخةمــة دةنطــةوة  , بةتةغرياتــةوة
بر ؤ سةر , زؤر سوثاا, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, ةرموونف

 .فةرموو, مادةى ضوار خبوَينةوة, ئةصَؤى مةشروعةكة
 :دلَير حممد شريف. بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 الفصل الثالث

 وش يالت مركز الوااة   مهامها
 :اباد  الرابعة

وصدة  نه , هو ةئيس اع لى للوااة    ابسؤ ل  ر ووجية ا ااهلا   اعرراف   الرقابة  لى نشاطاوها: الواار
التعلياات   ال راةات  اع امر يف كل ماله  القة مبها  الوااة    وش يالوها  اائر رؤ نها العلاية   اعداةاة   

,  ع اميا  جمليس اليواةاء بوصيفه  ضيوا متضيامنا فييه        ا يوب مسيؤ  , ابالية   التنظياية ضار اح ا  ال انوب
 : مياةس بوجه خاص الصالحيات اعوية

 .قرتاح فتح اجلامعات  اهليئات بناء  لى ووصية مر اجمللسا -1
اقراة فتح ال ليات   ابعاهد بناء  لى ووصية اجمللس   ابصادقة  لى اايتحداث اعقسيا  ا  وغييري كياناوهيا      -8

 .ا  اعلغاءبالفصل ا  الدمج 
اقرتاح وعيني ةؤااء اجلامعات   اهليئات   كيل الوااة    ابستشاةار   العاداء   مسا دي ةؤااء اجلامعيات   -3

 .  اهليئات  ةفعه اىل ةئااة جملس الواةاء
 .ااتحداث ا  دمج ا  الغاء مداراات ا  اقسا  ا  رعب اداةاة وابعة للوااة  حسب م تضيات احلاجة -8
ا  انشاء اجلامعات   ال ليات   ابعاهد العالية   مراكز الاحوث العلاية غري احل ومية  ف ا لل انوب منح اجا -5

 .  التعلياات   الضوابط
 .ا داد الت رار السنوي حلاجة التعليم العال  يف اعقليم  ةفعه اىل جملس الواةاء -6
 .الواةاء و دام مشر   ابواانة العامة للوااة   وش يالوها اىل جملس -6
صرف اعجوة   ابخصصات   التعواضات   منح اب افأت بنتسيب اليوااة    لغيري منتسيايها ممير ا يدموب       -4

 .خدمات للوااة    مؤاساوها يف جمال التعليم العال    الاحث العلا 
 .وزاد  لى  شر  ااا اا اف الدةااة يف اجلامعات ا  ال ليات ا  ابعاهد احل ومية   اعهلية   ابشرتكة بد  ع -9

 . ضع التعلياات التنفي اة اليت اراها ضر ةاة بعاجلة احلاعت اليت مل ارد بصددها نص يف ه ا ال انوب -10
ابصادقة  لى اعوفاقيات الث افية   العلاية   الفنية الييت وع يدها مؤاسيات اليوااة  ميع ميا مياثليها مير          -11

 .مؤاسات التعليم العال 
 . لى حماضر جمالس اجلامعات   اهليئات احل ومية   غري احل ومية ابصادقة -18
متابعة ونفي  اخلطط الالامة لتطوار ابناهج   وشيجيع حركية الاحيث العلاي    التياليف   الرتمجية يف        -13

 .مؤاسات التعليم العال 
 .ع مشول ا ضاء اهليئة التدةاسية العاملني يف مركز الوااة  مبخصصات التفرغ اجلام -18
 .ابواف ة  لى الاعثات   الزماعت   اعجااات الدةااية   اع اةات   اعافادات خاةج العراق -15
 . رض ما اراه مر اعموة   ابواضيع  لى اجمللس بناقشتها   ابداء الرأي فيها -16
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 .ختوال بعض صالحياوه اىل  كيل الوااة   ةؤااء اجلامعات   اهليئات   ابدةاء العامني -16

 :بةر َيز نازناز حممد عبدلقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 بةشى ضوارةم
 ثَيكهاتةو ئةرك و فةرمانةكانى مةركةزى وةزارةت

    :كة دةبَيتة ماددةى ثَينجةم: ماددةى ضوارةم: ثَينجةم
 :لَيذنةكةمان ثَيشنيار دةكات بةم شَيوةيةى خوارةوة بَيت

تـة كـة ثَيشـنيار بكـات بـؤ كردنـةوةى زانكـؤ و         زارة وة جؤيسـى  مـة  كارى  ةال بربَيت، ضونكة ئةم: كةم ية ڵیخا
 . هاتووة( 8)لة فةقةرةى ( 9)هةروةها لة ماددةى  ،دةستة تايبةتةكان

 . ضونكة ئةمة كارى مةجؤيسى زانكؤية 14سةرماددةى   ال بربَيت و خبرَيتة: خاىل دووةم
لـة دواى سـةرؤك زانكـؤ و     ( كييل  ااة  ) تةنانـةت  ةكةشـدا و لة ناو برط(  كيل  ااة ) البردنى: م خاىل سَيية

 :  نا ياسايية، ضونكة لة ثؤةدا لةوان بةرزترة، برطةكة بةم شَيوةيةى لَيدَيت هةيئةكان هاتووة كة ئةمةش 
ثَيشنيار كردنى دامةوزراندنى جَيطرى سةرؤك زانكؤكـان و راطرةكـان وياريـدةدةرى سـةرؤكى زانكؤكـان بـة       )

 (.سةرؤك زانكؤكاندا و بةرز بكرَيتةوة بؤ سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيرانراوَيذ لة طةل 
 .ئةم خاَلة البربَى و بكرَيتة ماددةيةكى سةربةخؤ لة كؤتايى ياسةكةدا: خاىل ضوارةم
لةم ياسةيةدا، كة سةالحيةتى مةجؤيسـى  ( 9)ئةم خاَلة لَيرة ال بربَيت و خبرَيتة سةر ماددةى : م خاىل ثَينجة

 .لة كَوتايى رستةكة (ضوابط)هةروةها البردنى وشةى . وةزارةتة
 .( ر حالة التعليم العال )بؤ وشةى ( حلاجة التعليم العال )طؤر ينى وشةى : شةم شة  خاىل

ال بــربدرَى، ضــونكة زانكؤكــان خؤيــان بودجــةى خؤيــان ثَيشــكةش بــة ( و تشــكيالتها)وشــةى  :م حةوتــة خــاىل
 .مةجؤيسى وةزارةت دةكةن

  لغري منتساها ممر ا دموب خدمات للوااة    مؤاساوها يف التعليم العيال   )ال بردنى رستةى : م ةهةشت خاىل
  (.حسب التعلياات)و زياد كردنى (   الاحوث العلاية

 . (بد  ع وزاد  ر اااو )يان ( يةك هةفتة)ماوةكة بكرَى بة : م نؤية خاىل
  .وون نى ية و رَينماييةكان وةزير خؤى دايدةنَىئةم خالة ال بربدرَى، ضونكة هيض ر: م ية دة خاىل
ئةم خاَلـة ال بـربدرَى، ضـونكة زانكؤكـان دةتـوانن لةطـةَل زؤر لـة دةزطاكـانى نـاوةوةو دةرةوة           :م هة يازدة خاىل

 .رَيكةوتن واذوو بكةن
اوةى لة م) ، ضونكة ئةوان سةربةخؤن و زياد كردنى رستةى (غري ح ومية)البردنى وشةى : دوانزهةم خاىل

 (.هةفتةيةكدا رةزامةندى لةسةر دةربربدرَى
ية كة لـة مـادةى دةيةمـدا    (هيئة اعرراف   الضااب النو  )البربدرَيت، ضونكة ئةمة كارى  :خاىل سَيزدةهةم

 .هاتووة
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 .، ضونكة كارى مةجؤيسى وةزارةتة(9)ئةم خاَلة بيَيتة سةر مادةى :  خاىل ضواردة
 .َى، ضونكة مادةيةكى زؤر لَيَل و وكشؤك و روون نى ية و رؤتني زياد دةكاتئةم خاَلة ال بربدر:  خاىل ثازدة

سـةاَلحيةتى  ( 1)برطـةى  ( 6)بـة ثَىـى مـاددةى    ( وكيـل وةزيـر  )ضـونكة   ئـةم خاَلـة البـربدرَي،   :  ظدة خاىل حة
ون دا هةية و هةيئةتةكانيي داواى سةربةخؤييمان بؤ كردو( 15)دةدرَيتَى و سةرؤكى زانكؤكان لة ماددةى 

كــة بــة ياســا رَيكبخرَيــت، بةرَيوةبــةرة طشــتييةكانيي كــة ئةمــة كــارَيكى ناوخؤييــة بــة ثــَى ى رَينماييــةكان  
 .ضارةسةر دةكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــة    ــةروةردة هةي ــةى ث ــة ليذن ــيارَيكم ل ــن ثرس ــة م ــان    , باش ــةتى وةزيرت ــيض موافةق ــنيارة ه ــةموو ثَيش ــةو ه ئ

ئةطـةر  , بةبَى ئةوةى باا لة موافةقـةتى وةزيـر بكـةن   , شنيارةكتان هةيةوةرنةطرتووة؟ هةر فةقةرةيةك ثَي
دةبَيت خـاَل بـةخاَل رةئيـى جـةنابى     , ئةطةر موافةقةتى نةكردبَيت, موافةقةتى كردووة هيض ئيشكال نابَيت

بةئاسـانرتين شـَيوة   , زؤر شـتى هـةبوو، زؤر ئاسـان بـوو    , لةسـةر ئـةو موقتةراحاتانـةى ئَيـوة    , وةزير بثرسـني 
 .فةرموو كاك ئةسعةد, ان توانى حةىل بكةن و صياغةى بكةندةت

 :بةر َيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

سـؤزان خـان وتـى لةسـةر مـادةى ضـوارةميي       , ثَيشنياريشـمان كـرد  , ئَيمة لة ليذنةى هاوبةش كـة دانيشـتني  
بـةاَلم وتيـان   , ةزيـريي وةربطـرين  ضونكة هةندَى بريوبؤضوو ان هةية با رةئيـى جـةنابى و  , تاوتوَى بكةين

 .سوثاا, سَى وةرطرياوة و ضوارةم باا ناكةين, لةسةر دوو
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم مـن دةَلـَيم مـةفروز بـوو لةطـةَل جـةنابى وةزيـر         , نةبوو 8بؤ مادةى , بوو 3, 8بةا تةنها بؤ مادةى 
باشــة , ا صــياغةية، ض ئيشــكالَيكى لةســةر نييــةهةنــدَيكى تــةنه, دابنيشــن خــاَل بــةخاَل موناقةشــةتان كردبــا

 .فةرموو نازناز خان
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةوةى راستى بَيت ئةوة يةكةم ثر ؤذةى ياسايى نيية ئَيمة ئيشى لةسةر دةكةين وةكـو ليذنـةى ثـةروةردة و    

, لةسةر هى ئةكادميياي كـورديي كارمـان كـرد   , ارمان كردلةسةر هى وةزارةتى ثةروةردةش ك, خوَيندنى بااَل
ــايى    ــةى ياس ــةَل ليذن ــووة لةط ــيق ب ــةمووى بةتةنس ــايى،    , ه ــةى ياس ــاتووة ذوورى ليذن ــةعنيي ه ــرى م وةزي

بةاَلم بةداخةوة ئةوارة ليذنـةى ياسـايى زؤر زوو خـؤى لـةم مةوزوعـة      , طةيشتووينةتة كؤمةَلَيك قةناعةت
بؤيـة  , ثَيويسـت بـةراثؤرتى هاوبـةش ناكـات    , ناكات ئَيمة لةطـةَلتان دابنيشـني   طوتيان ثَيويست, بردة دةرةوة

ئينجـا ئَيمـة   , يةكةم جار وةزير هاتووة، تةوزحيى ثـر ؤذة ياسـاكةى بـؤ ئَيمـة داوة    , وةزيرش بانطهَيشت نةكرا
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جـةنابى  ئةوة مةفروز بوو بةر استى ليذنةى ياسـايى ئـةو دانيشـتنةى رَيكخسـتبا و     , وةكو ليذنة دانيشتووين
 .زؤر سوثاا, بؤ ئةوةى بطةيشتباينةتة راثؤرتى هاوبةش, وةزيرشى بان  كردبا

 :يدرىبةر َيز شَيروان ناصح ح
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى ياسا شـةرت نييـة لةطـةَل    , ئَيستاش تةئكيد دةكةينةوة, ئَيمة هةميشة ثَيشرتيي تةئكيدمان كردةوة
ــيت   ــةكان دابنيش ــةموو ليذن ــةر لي, ه ــات    ه ــ  بك ــؤى دانيش ــةوزوعى خ ــةى م ــةك لةناحي ــةر  , ذن ــةاَلم ئةط ب

بةاَلم شةرت نيية ئَيمة لةطـةَل هـةموو ليذنـةكان    , ئَيمة دانيشتنى هاوبةمشان كردية, ئيشكاليةتَيكى هةبَيت
لةر ووى صياغةشةوة , لةنيزام داخؤيي بةم شَيوةية هاتووة, دابنيشني و راثؤرتى موشتةرةك تةقديم بكةين

منـيي لةطـةَل جـةنابتم ئةطـةر     , بـةاَلم بةحةقيقـةت ئـةوةى لةراثؤرتةكـة هـاتووة     , اشامان كرديـة ئَيمة تةم
, لةراثؤرتةكـة رةنطدانـةوةى هـةبوو   , لةطةَل وةزير بة تةفصيالت دانيشـتبان لـةزؤر خـاَل دةطةيشـتنة يـةكرت     

 .ئةمة حةقيقةتى مةوزوعةكةية زؤر سوثاا
 :بااَلوةزيرى خوَيندنى /ادريس هادي. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .بةر َيزان ئةندامانى ثةرلةمان

مـن داوام كـرد لـة ليذنـةى ياسـا و ليذنـةى       , خوَيندنـةوةى يةكـةمى بـؤ كـرا    , كة ئةم ياساية هاتـة ثةرلـةمان  
 8تةقريبةن لةطةَل ليذنـةى ثـةروةردة نزيكـةى    , فعؤةن دانيشتنمان كرد, ثةروةردة دانيشتنيان لةطةَل بكةم

, وتيـان خـيالل هةفتـةك   , ئةوانيي يةك مواَلحةزةيان هةبوو, هةموو شتم روون كردةوة, يشتنيسةعات دان
لةطةَل ليذنـةى  , دوو هةفتة دانيشتنى خؤمان دةكةين و ديراسةت دةكةين و ئينجا تةقرير تةقديم دةكةين

بـةاَلم  , دانـةوة  كـة مواَلحـةزاتيان هـةبوو و وةاَلمـم    , دوو سةعات زياتر دانيشـتني , ياسايي دووجار دانيشتم
ــوو   ــةكى زؤرى بةسةرض ــةوةى فةترةي ــاش ئ ــةوة ث ــك, بةداخ ــان , مانطَي ــةبوو  , دوو م ــتنيان ه ــك دانيش رؤذَي

ومت ثـَيي  , كـة راى خـةَلك بثرسـن و ياسـاكة دةوَلةمةنـد بكـةن      , ثةيوةنديان كرد بة خةَلك حـةقى خؤيانـة  
موناقةشـةى ئـةو   , بـؤ نازنـاز خـان كـرد    تةلـةفؤ   , ئةوةى راثؤرتةكة بنووسن من ئامادةم لةطةَلتان دابنيشم

ئةطـةر ثَيويستيشـى كـرد لـة مواَلحـةزةى خؤتـان       , ئةطةر شتَيك تةوزيح كرا دةتوانن الي ببـةن , شتانة بكةم
لةبةر ئـةوة ئـةو   , ئةو دانيشتنة نةكرا, بةاَلم بةداخةوة خؤى وتى ئَيمة راثؤرتى خؤمان دةنووسني, دايبنَين

ةر استى مـن دةمـةوَى هـةموو ئةندامـة بـةر َيزةكان بـزانن ئـةوان لةطـةَل مـن          ب, مواَلحةزاتة زؤرانة روويداوة
ئـةو مواَلحةزاتانـة تـاوتؤ    , بؤ ئـةوةى ئـةو كَيشـةية حـةل بكـةين     , ئامادة نةبووينة بؤ ئةوةى دانيش  بكةن

ر ئةطـة , من ئامادةم وةاَلمى هـةر هـةمووى بدةمـةوة   , نةوةك ئةو هةموو مواَلحةزةية لَيرة نةدةبوو, بكرَيت
 .زؤر سوثاا, لةوةَى نةكرا، من دةكرَى لَيرة وةاَلم بدةمةوة

 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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يةعنى ئةطةر خاَل , من ثَيم واية ئةغؤةبى ئةو مواَلحةزاتانة ئاسانة و شتَيكى ئةوتؤ نيية و تةنها صياغةية
ض , نييـــة بـــةخاَل بكةوينـــة ســـةرى و وةختَيكـــى زؤرمـــان لةدةســـت دةضـــَيت و بةر اســـتى موجـــةبيي         

رةئيتـان داوة لةسـةر   , موقتةرةحَيكتان هةية لةسةر ئةوة؟ يةعنى ئَيوة يةك فةقةرةتان بـةجَي نةهَيشـتووة  
 .ض فةقةرةيةكتان داواكرد ئيؤغا بكرَيت؟ فةرموو, هةموو خاَلةكان

 :شاكر امني بةر َيز اسعد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

يـةعنى  , ةَل جـةنابى وةزيـر و ليذنـةى ثـةروةردة دابنيشـني     لةطـ , من ئيقترياح دةكةم مادةم كاتى زؤر دةبات
 .سوثاا, دووبارة بكةينةوة

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادىادريس ه. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ض مةعقول , بةثَيى مةنتق و بةثَيى ئةوةى ض مةعقولة, من ئيقرتاح دةكةم وةاَلمى مواَلحةزاتةكان بدةمةوة
با , ئةطةر بؤضوونةكانى من فعؤةن ثَيويستة نَينَى, ةندامة بةر َيزةكان تةصويتى لةسةر بدةنثاشان ئ, نيية

 .زؤر سوثاا, ئيشةكة دةبر َيتةوة, كة خؤيان خمةوةلن, ئةطةر نا بةرةئيى تر, نَينَى
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ستان خان فةرمووكوَي, فةقةر ة بة فةقةر ة بةسةريعى دةيكةين, هةر بؤ ئةوةى هني نةكةين
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, يـةكَيكيان دذ بَيـت  , يةكَيكيان موئةيةد بَيت, بؤ هةر خاَلَيك دوو كةا قسة بكات, من يةك ثَيشنيارم هةية

 .زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

رتاح فيتح اجلامعيات   اهليئيات بنياء  ليى ووصيية مير        اق)فةقةرةى يةكةم , سوثاست دةكةين, باشة زؤر ضاكة
 .ليذنةى ثةروةردة لةسةر ئةم خاَلة ضيتان نووسيوة؟ فةرموو, (اجمللس

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيزسةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, 8ئةوة لةمادةى نؤش هاتووة لة فةقةرةى , لةبةر ئةوةى كارى مةجؤيسى وةزارةتة
 :سةرؤكى ئةجنومةن بةر َيز

بةاَلم خـؤى نووسـراوة   , ئيرت ضى؟ وةزارةت ئيقرتاحةكةى ئيمزا دةكات, خؤى نووسراوة تةوصية من وؤيس
ووصية )ضونكة نووسراوة , بةر استى بةجَي نيية, ئةو موقتةرةحةتان سةحب بكةنةوة,  تةوصية من وؤس

 .فةرموو, ةنشكرية و كاك عادل لةسةر ئةو مةوزوعة قسة دةك. د, (مر جملس
 :شكرية رسول ابراهيم. بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة  , (ابواف ية  ليى فيتح اجلامعية    )بةاَلم لةجياتى كة ئيقترياح بنووسرَى , خؤى خاَلى يةكةم زؤر جوانة

 .زؤر سوثاا, وةزير موافةقةت دةكات لةسةر ئةو ئيقترياحة, ئيقرتاح لة ئةجنومةن دَيت
 :كى ئةجنومةنبةر َيز سةرؤ

 .فةرموو, كاك عادل خيالفت هةية لةسةر ئةمة, وةزير ئيقترياح دةكات, خؤى دةسةاَلتى حكومةتة
 :بةر َيز عادل حممد امني

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
باسـى مـةهامى   , (وشي يل مركيز اليوااة    مهامهيا    )ئةطـةر تةماشـاى عينـوان بكـةيت     , مـن قسـةى تـرم هةيـة    
تـةنها باسـى    8يـةعنى مـادةى   , لَيـرة عينوانةكـة مةركـةزى وةزارةيـة    , دةكـةى ثَيشـوو  وةزارةمتان كـرد لـة ما  

ــات  ــر دةك ــاَلحيةتى وةزي ــة  , ص ــاتى تَيداي ــةمان زؤر خيالف ــةعنى طيتتوطؤيةك ــاك   , ي ــةزة ض ــةو مةرك ــة ئ حةق
 .سوثاا, بكةينةوة

 :بةر ةَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ئيدريس فةرموو. د, بةشَيكةلة تةشكيالتى وةزارةت , ئةى وةزير بةشَيك نيية لةوةزارةت

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيستا باسى تةشـكيالتةكةى مةركـةزى   , ئَيمة مةركةزى وةزارةت ضةند موديريةتَيكى عاممان هةية, سوثاا
مـة لةمةركـةزى وةزارةت ئيشـةكان    ئَي, ئةمـة جيايـة  , كولياتة, هةيئاتة, باقى تر جاميعاتة, وةزارةت دةكةين

جـا لةبـةر ئـةوة تـةعاروز     , جاميعاتيي لةالى خـؤى ئيشـةكة دةكـات   , عيؤميةكان, ئيشة ئيداريةكان, دةكةين
 .سوثاا, نيية لةسةر ئيشةكة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, كاك مةال سةعدالدين نوقتةى نيزامى هةية
 :عبداهلل مولودبةر َيز مال سعدالدين 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لــةوَى , ضــونكة ئــةوة لَيــرة ئيقترياحــة, هــةر ئــةوة نوقتــةى نيزامــة, عــةرزى قســة بــؤ ســةرؤكايةتى بكرَيــت

جـا ثـَيم باشـة جـارَيكى     , هةردوو مادةكة فةرقى هةيـة , ئيقترياح فةرقى هةية لةطةَل موافةقةي, موافةقةية
 .سوثاا, تر تةماشاي بكةنةوة

 :ومةنبةر َيز سةرؤكى ئةجن
 .نازناز خان فةرموو, ضيمان وتووة؟ باشة

 
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ابواف ية  ليى   )بةعةرةبيةكـةى  , 8ئةطةر تةماشاى مادةى نؤ بكةن لة  ئةصَؤى ثر ؤذةكة لة بر طـةى   ،بةر َيزان

, عنى مةجؤيسـى وةزارةت موافةقـةت دةكـات   ئـةوة يـة   ,....(انشاء جامعات   كليات   معاهيد   مراكيز حبثيية   
, واتـة ئـةو مانايـة دةطـةينَيت بـؤ هـةموومان      , بةاَلم لَيرة لة صاَلحيةتةكانى وةزير هـاتووة دةَلَيـت ئيقـترياح   

, بـؤى نييـة بيـَيتة ئـةوَى و موافةقـةتى لةسـةر بكرَيـت       , ئةطةر شتَيك لة كةناَلى وةزيرةوة ئيقـترياح نـةكرا  
, يةعنى ئةو ئةو كةناَلة نةبَيت, ضونكة تؤ كةدةَلَيى بةا ئةو ئيقترياح دةكات, َىبيزةبت ئةو ماناية دةطةين

, بؤية با بيهَيَؤني بؤ كاروبارى خـودى ئةجنومـةن  , موافةقةتى لةسةر ناكرَيت, تا ئةو ئةو مةوزوعة نةكاتةوة
ةكة ديراسةى دةكات و بةاَلم ئةجنومةن, لة ئةجنومةنى وةزارةت رةنطة لة دةيان كةناَلةوة ئيقترياح دةربيَيت

تـةنها لةسـةر   , بـةر َيزان كـة ئـةوةى دةكـةين بةر اسـتى     , لةدوايدا موافةقةتى لةسةر دةكـات , هةَليدةسةنطَينَى
كةئـةوة  , بـةو ضـاوةش سـةير نـةكرَيت    , مةبدةئى ئةوةية هةموو دةسةاَلتةكان لةيةك شةخص كؤنةكرَيتةوة

لةدةسـةاَلتةكانى سـةرؤك   , بـؤ وةزيرةكـانى تريشـة    ,ئـةوة تـةنها بـؤ يـةك وةزيـريي نييـة      , تةنها بؤ وةزيـرة 
 .سوثاا, ئةوة بؤ روون كردنةوة, زانكؤكانيي ئَيمة بةهةمان مةبادل ئيشمان كردووة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــةوة   ــت دةدةم ــن جواب ــةدةوة    , م ــواب م ــل ج ــةر ةد فع ــؤ ب ــةن ت ــترياح  , ئةوةل ــت ئيق ــة دةَلَي ــترياح , هينةك ئيق

هاوواَلتيــةك دةتوانَيــت نامةيــةك , هــةموو كةســَيك دةتوانَيــت ئيقــترياح بكــات, رةنةشــتَيكى تــ, نةدةســةاَلتة
/ دوو, ئـةوة يـةك  , ئيقترياحَيـك تةقـديم بكـات   , بـؤ سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان   , بؤ سـةرؤكى هـةرَيم  , بنووسَيت

 بيزةبـت لةطـةَل ئـةو   , ئيقـترياح بـؤ حكومـةت دةكـات    , ئيقترياح بؤ كَى دةكات؟ ئيقترياح بؤ مةجؤيس ناكـات 
لةبةر رؤشنايى موافةقـةتى  , لةوَى مةجؤيس موافةقةت دةكات, فةقةرةى ئَيستا خوَيندتةوة يةك دةطرَيتةوة

, ئةطةر سـةحبى ناكةنـةوة موقتـةرةحى خؤتـان    , مةجؤيس وةزارةت ئيقترياح دةكات بؤ ئةجنومةنى وةزيران
 .فةرموو, دة ةمة دةنطةوة

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكى

بـةاَلم بـؤ ئاطـادارى هـةموو اليـةك كـة شـتَيكى        , كة راى زؤرينةمانى تَيداية, تةعبري لةراى راثؤرتةكة دةكةم
عينـادى لةسـةر   , ئةو سييتةتة سييتةتى من نييـة , ئةوها ثَييةوانة دَيت من تةنها تةعبري لة راى خؤم دةكةم

مـن لةطةَلـدام كـة سـةحب     , رةئيـةكى مةنتقيشـة   ,مـادةم سـةرؤكايةتى ثةرلـةمان راى وايـة و    , بر طةكان بكةم
 .سوثاا, بكرَيتةوة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كةواتة بر طةى يةكـةم  , باشة كةا نيية, كةا هةية ئيعتريازى قسةى نازناز خان بَيت لة ليذنةى ثةروةردة

ليس   ابصيادقة  ليى    اقراة فتح ال ليات   ابعاهد بناء  ليى ووصيية اجمل  )فةقةرةى دووةم , وةكو خؤى مايةوة
 .ليذنةى ثةروةردة رةئيتان ضيية؟ فةرموو, (ااتحداث اعقسا  ا  وغيري كياناوها بالفصل ا  الدمج ا  اعلغاء

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ضونكة ئةمة كارى مةجؤيسى زانكؤية, 14خاَلى دووةم البربدرَيت خبرَيتة سةر مادةى 

 :رَيز سةرؤكى ئةجنومةنبة
 . يان حكومةتة؟ فةرموو, يان ئةجنومةنة, دةسةاَلتى وةزيرة, فةحتى كولية

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ريس هادىاد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

كة لةاليةن راطرى كولية, عادةتةن فةحتى ئةقسامى عؤميةكان لةدةسةاَلتى زانكؤ خؤيةتى, بةر َيزان ئةندامان
زانكؤكـان خؤيـان   , ئَيمة موصادةقةى لةسةر دةكةين, لةاليةن مةجؤيسةوة ئيقرار دةكرَيت, ثَيشنيار دةكرَيت

, كـة فـةحتى كوليـة لـة مةجؤيسـى جامعـةى خؤيـان ثَيشـنيار دةكـةن بـؤ وةزارةت          , ثَيشنيار دةكةن بـؤ ئَيمـة  
ثاشان ئيقرار دةكرَيت بةفةرمانَيكى , لةوَى موناقةشة دةكرَيـت, لةوةزارةت دةخرَيتة مةجؤيسى تةعؤيم عاىل

فـةحتى جاميعـات   , بةاَلم لـة مـةجؤيس ئيقـرار دةكرَيـت    , بةتةوقيعى وةزير فةرمانةكة دةردةضَيت, وةزارةت
كتابَيــك بــة , كــة ثشـتيطرى دةكرَيــت بــة كردنـةوةى زانكؤيــةكى تـازة   , لةمةجؤيسـى وةزارةت قــةر ار دةدرَيـت  

خـؤى هـةمووى   , يـان نـاكرىَ  , جا لةوَى موافةقةت دةكرَى, وةزيرانتةوقيعى وةزير دةى نَيرَيتة ئةجنومةنى 
خؤم , ئةصَؤةن هةموو صاَلحيةتةكان ثَيشرت كة هى وةزير بوو, من لَيرة دةمةوَى تةئكيد بكةم, بةم شَيوةية

بـؤ ئـةوةى   , ومت كةليمـةى ئيستيشـارى البـدةن   , مةجؤيسةكة مةجؤيسى ئيستيشـارى بـوو  , مومارةسةم دةكرد
لـةو هـةموو خاَلـةى يـةك خـاَل نييـة       , نةك تةنها هى وةزير بَيت, يةتةكة بَيتة مةجؤيسةكةىهةموو صاَلح

جـا  , هـةمووى ئـةو شـتانةية   , هـةمووى تةقييمـة  , هةمووى ئيقترياحـة , بَؤَيت وةزير قةرارى ئةو شتة دةدات
ي و كـارى  لةبةر ئةوة مـن لةطـةَل ئـةوةم كـة زانكؤكـان دةسـةاَلتى تـةواويان هـةبَيت لةمومارةسـةكردنى ئـي          

لةبةر ئةوةى ئَيمة دةمانةوَى خوتةيةكى كامل و سرتاتيجى بؤ , بةاَلم دةبَيت بةياسايةك رَيك خبرَين, خؤيان
, قـةرارى بـؤ بـدات   , مةجؤيسـى تـةعؤيم عـاىل دانيشـَيت ئـةم ئيشـة بكـات       , هةموو هةرَيمى كوردستان هةبَيت

, ضـونكة بر يـارى لَيـدراوة   , ئـةوة صـاَلحيةت نييـة   بةاَلم , بةاَلم ئةوامريةكان بة تةوقيعى وةزير صادر دةبَيت
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم ئيقـرار   , نازا  وشةكة بةكورديةكة ضؤن نووسراية, ئةوة تةبعةن وةكو وةزير باسى كرد, زؤر سوثاا

خـؤت هاتؤتـة   قـةرارَيكى  , ئيقترياحَيكـة هاتؤتـة بـةردةمت   , بةعةرةبيةكةى يةعنى شتَيك هاتؤتة بـةردةمت 
ئـةم  , ليذنةكـة دةطاتـة بر يارَيـك   , ليذنةيـةكت تـةكؤيف كـردووة بةئيشـَيك    , تـؤ ئيقـرارى دةكـةيت   , بةردةمت

ئـةو دةسـةاَلتة وةكـو    , مانـاى وانييـة ئـةوة دةسـةاَلتى خؤيـةتى     , بر يارة دَيتة بةردةمت تؤ ئيقرارى دةكـةيت 
نازنـاز خـان   , قةر ارَيكى وةزارةت دةربيـَيت بةاَلم دةبَيت بة, فةحتى ئةقسامة, خؤى باسى كرد هى جاميعةية

 .فةرموو
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, لـةدهؤك , لةسـؤَيمانى , زاكؤيةك لةكؤيـة , ئةمة بةر استى لةطةَل مةبدةئى المةركةزيةتى زانكؤكان ناطوجنَيت

يـان ئـةم بةشـة    , حـةقى خؤيـةتى كـة ئـةم كؤلَيـذة     , لةهةر شوَينَيك كة بة ثَيويستى زانى كؤلَيـذَيك بكاتـةوة  
يـان شةخصـى   , نـةك ئةجنومـةنى وةزارةت  , ئـةوة ئةجنومـةنى زانكـؤ دةبَيـت بر يـارى لةسـةر بـدات       , بكاتةوة

 .زؤر سوثاا, هةم ميزاجيةتيي دةورى تَيدا دةبينَيت, ضونكة بةر استى هةم رؤتني زياد دةكات, وةزير
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بــةاَلم تــؤ قســمَيك , تةمــةننا دةكــةين دةســةاَلتى زانكــؤ بطاتــة ســةربةخؤى تــةواو , ابــت بدةمــةوةبــا مــن جو
, قــةراراتى ناوَيــت, هةيئــةى تةدريســى ناوَيــت, ئةمــة ميزانييــةى ناوَيــت, كؤلَيــذَيك دةكةيتــةوة, دةكةيتــةوة

ــت  ــةى ناوَي ــؤى     , بيناي ــةى خ ــة بةرنام ــر نة ات ــةر وةزي ــات؟ ئةط ــةئمني دةك ــة ت ــَى ئةوان ــ, ك ــؤىخوت , ةى خ
لةبـةر ئـةوة   , دةبَيـت ميزانييـةى بـؤ تـةئمني بكـات     , دةبَيت بينايـةى بـؤ تـةئمني بكـات    , موافةقةتى بؤ كرد

اقيراة فيتح ال لييات   ابعاهيد بنياء  ليى       )هةر لةجومؤةكة ديـارة  , بةر استى ئةم مواَلحةزةتان هني نةكردووة
جـةنابى وةزيـر خـؤى    , ةمووى قـةرار دراوة ئةوانـة هـ  , ...(ووصية اجمللس   ابصادقة  ليى اايتحداث اعقسيا    

مامؤستاي بـؤ تـةئمني   , لةبةر رؤشنايي ئةو قةرارة بينايةى بؤ تةئمني دةكات, دةزانَى ميزانييةكةى ضةندة
 .جةنابى وةزير فةرموو, كة ئةوانةى كرد ئينجا ئةوكات قةرار دةدات, دةكات

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ريس هادياد. بةر َيز د
 .رؤكى ئةجنومةنبةر َيز سة

يـان  , مةسةلةن لة دهؤك ئاطادار دةكرَينةوة كة كوليةكى زراعة دةكرَيتـةوة , بةَلَى ئةو قسةى جةنابت راستة
ئةطـةر بَيتـة ئةجنومـةن هـةموو سـةرؤك      , هـةمووى كـؤثى يـةكرتن   , يـان لةكؤيـة  , يان لةسؤَيمانى, لة هةولَير

مةسةلةن هى , كوليةى زراعةى  دهؤك دةكةينة غاباتمةسةلةن , ئَيمة خوتةيةك دادةنَيني, زانكؤكانى لَيية
ئَيمـة دةمانـةوَى تـةكاموىل    , هـى سـؤَيمانى دةكةينـة صـناعاتى غـةزائيى     , هةولَير دةكةينـة ئينتـاج حـةيوانى   

و موتـةكامؤيى  , لـةو مةجؤيسـة موناقةشـة بكرَيـت    , يةعنى ئةو شتانةى كة لةكوردسـتان دةكرَيتـةوة  , بكةين
هةندَى ئيختصاصـيي هةيـة هـةر    , صاصات ئةوةندة زيادة ثَيويستمان ثَيى نييةضونكة هةندَى ئيختي, بَيت

كـة لةمةجؤيسـةكة   , جـا ئةمـة زؤر طرنطـة بـؤ دانـانى تـةختيت و سـرتاتيجيةت       , لة يةك موحافـةزةش نييـة  
ئــةو , يــان قســمَيك بكاتــةوة, ئةطــةر هــةر زانكؤيــةك بةكــةييتى خــؤى كؤلَيــذَيك بكاتــةوة, موناقةشــة بكرَيــت

ئـةوةش  , هةر لةبةر ئةوة لَيرةمـان دانـاوة  , ئةوة ناكرَيت, طادار نةبَيت فةوزايةك دروست دةبَيتمةجؤيسة ئا
هـةموو  , ضونكة لةو مةجؤيسة هةموو سـةرؤك زانكؤيـةكى لَييـة   , لة صاَلحياتى جاميعات قةت كةم ناكاتةوة

 .زؤر سوثاا, رةئيى خؤيان تةسبيت دةكةن
 
 

 

 (:ركووكىكمال كة. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
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 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ابصادقة  لى اايتحداث اعقسيا    )بةاَلم قسمى دووةمى , موقةدميةكةى ئيعتيادية, 8فةقةرةى دوو لةمادةى 

كــة , بــةرةئيى مــن جاميعــة خــؤى ميزانييــةى خــؤى هةيــة   ,(ا  وغيييري كياناوهييا بالفصييل ا  الييدمج ا  الغيياء 
ويســتة ســةرؤكايةتى ئــةم زانكؤيــة بتوانَيــت لةطــةَل عةميــدةكان   ثَي, جاميعةيــةك بيــةوَى قســمَيك بكاتــةوة 

ئينجــا زانكؤيــةك بيــةوَى قســمَيك  , يــةعنى بةمــة واى لَيــدَيت بريؤكراتيــةت زؤر دةبَيــت , قســمَيك بكاتــةوة
, خؤى لة دةسةاَلتى نةبَيت حماوةلة ناكـات ئـةم قسـمة بكاتـةوة    , ئةطةر ميزانييةشى نةبَيت, بكاتةوة ناكرَيت

 .زؤر سوثاا, بةاَلم هى يةكةم وةكو خؤى نَينَيت, يى من قسمى دووةمى لَي البربدرَيتبؤية بةر ةئ
 :بةر َيز خةمان زرار اسعد

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كـة لةصـاَلحياتى وةزيـر كؤمـةَلَيك كـار حةصـر  كـراوة بةدةسـتى         , من ثَيم واية كَيشةكة لةوة دروسـت بـووة  

ئـةم ثرسـيارة دَيتـة ئـاراوة كـة ئَيمـة       , كردووة كَيشـةكة دروسـت ببَيـت   كة ئةمةش واى , وةزير لةم ثر ؤذةية
ثَيشـم  , يان ال مةركةزى بَيت, ياساى وةزارةت لةسةر ئةساسَيكى مةركةزى بَيت, دةمانةوَى ئةم ثر ؤذة ياساية

 واية هةر ئةوة واى كردووة ليذنةى ثةروةردة ئةساسى المةركةزيةتيان كردووة بة ئةساسى كارةكانى خؤيان
بر طـةى دووةم بـاا   , ئَيستا ئَيمـة لـة بر طـةى دووةمـني    / بؤ  وونة, و تَيبينيان لةسةر هةموو خاَلةكان بَيت

لـةمادةى نؤيـةم   , ئةمـة لةاليـةك  , دةكات دةَلَيت وةزير دةبَيت ئيقرار بكات لةسةر فةحتى كوليات و مةعاهـد 
لـةكاتَيك كـة وةزيـر خؤشـى ئةنـدامى      ئةمـة  , دةَلَيت مةجؤيسى وةزارةت ئةويي هةر ئيقرار دةكات لةسةرى

, ضـونكة لةاليـةك ئةنـدامى مةجؤيسـة    , يةعنى لَيرة وةزير دووجار حـةقى ئيقـرار كردنـى هةيـة    , مةجؤيسة
وةزير كة خـؤى لـةوَى ئةندامـة بـؤى     , ئةم ثَيشنيارة دة اتة ناو مةجؤيس, ئةم بابةتة, لةاليةكى تر وةزيرة

دةبَيت بيـَيتةوة بةردةسـتى   , تر لة مةجؤيس ئةطةر ئيقراريان كردجارَيكى , يان دذ بَيت, هةية لةطةَل بَيت
كةواتـة ئـةوة خـؤى لةخؤيـدا     , ئـةى ئةطـةر ئيقـراري نـةكرد    , وةزير ديسان دةبَيت جارَيكى تر ئيقـرار بكـات  

هـةر  , كة ئةم ثر ؤذة ياساية كـة دار َيـذراوة بةعةقؤيـةتَيكى زؤر مةركـةزى دار َيـذراوة     , تةعبري لةواقيا دةكات
بؤية مـن ثـَيم وايـة ئَيمـة دةبَيـت لةطـةَل ئـةوة بـني كـة          , ش واى كردووة كة ليذنةى ثةروةردة دذ بَيتئةوة

ــةوة البربدرَيــت  ــة      , ئ ــةَل سياســةتى وةزارةت ئيمكانيــاتى نيي ــونكة ئةطــةر وةزيــر لةط ئــةتوانَيت وةكــو  , ض
زؤر , يية ئةم بر طةية نَينَىبؤية زةر ور  ن, يان دذ نةبَيت, ئةندامَيكى مةجؤيس راى خؤى دةربرب َيت دذ بَيت

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئيقـرار دةكـات بـةاَلم لةسـةر وةرقـة دةمَينـىَ      , مةجؤيس صـاَلحيةتى تـةنيتيزى نـةدراوةتىَ   , يةك مواَلحةزة
, رةئيسى مةجؤيس بؤى نيية قةرار دةربكات, ئةطةر كةسَيك ئيمزا نةكات بيكاتة قةر ارَيك جَيبةجَى بكرَيت

مواَلحةزةكـة ئـةو فةرقـةى    , هةية قةرارى مةجؤيس جَيبةجَى بكات وةكو وةزيـر ئيمـزاى لةسـةر بكـات    بؤى 
 .ظيان خان فةرموو, هةية
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 :بةر َيز ظيان سؤيمان حاجى بشار
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

و فةقـةرةى ثَينجـى دةَلَيـت ئـة    , ئةطةر سـةيرى مـادةى نؤيـةم بكـةين    , قسةى جةنابت ئَيستا تؤزَى رؤن بؤوة
لَيرةش لةم خاَلـة ديسـان   , ئيقرارةكة هةية, صاَلحيةتانةى مةجؤيس ئيقرار و ئيستحداسى كولية و مةعاهد

ضـؤن دةبَيـت   , يةعنى دووجار ئيقرارةكة هاتووة, ئيقرارى فةحتى كوليات و ئستيحداسى كوليات و مةعاهدة
, ئـةوةم يـان بـةبَى موصـادةقة بَيـت      لةطـةلَ , ئيقرارةكة دوو جار بَيت؟ كةواتة باشرتة لَيرة ئيقرتاحةكة بَيت

ااتحداث اقسا    كياناوها بالفصيل  )كةمال دةكةم بؤ . ثشتةظانى لة بؤضوونةكةى د, هةموو بَيتة موصادةقة
 .زؤر سوثاا, ئةوة لَيى البربدرَيت ,(ا  الدمج ا  الغاء

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
مةجؤيسـى  , ؤزان خـان بَؤَيـت قـانونى نيـت تـؤ     تووشى ئـةوة نـةمب سـ   , خؤى ئةوة مةوزعَيكى صر  قانونيية

ئيمـزا  , دةَلَين ئةو جاميعةية بكرَيتـةوة , قةرارَيك دةدةن, وةزارةت كة دادةنيشَيت موناقةشةى شتَيك دةكةن
, بـةاَلم ئـةم قـةر ارة بةتةوصـية دةضـَيتة الى وةزيـر      , لة زمينى ئةوانةى كة ئيمزا دةكـةن وةزيريشـة  , دةكةن
دةَلـَين  , بةتةوصـية دةنَيـرن  , تةوصية دةكةين ئةو قةرارةى مةجؤيس جَيبـةجَى بكـة  جةنابى وةزير : دةَلَين

يـةعنى  , فـةرقى هةيـة  , ئَيمة قةرارمانة، داوات لَيدةكةين كة ئةم قةرارة جَيبةجَى بكة بة ئةمرَيكى ويزارى
كـةريم نوقتـةى    كـاك , لَيـرةش شـتَيكى تـرة   , ئيقرار لـةوَى شـتَيكة  , لةوَى ئيقرار هاتووة, لَيرة ئيقرار هاتووة

 .فةرموو, نيزامى هةية
 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوةش  , من ثَيم واية ئةطةر بةم شَيوةية موناقةشة لةناو ثةرلةمان بر وات هةر هيض لـةو ياسـاية نابينـةوة   
ى بر طةى 68ةير ةوى مادةى كة ث, بؤية داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةم, ثَييةوانةى نيزامى ناوةخؤية

 .مادة بة مادة, ى ثةير ةوى ناوخؤ بكات 3
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثَيـــرَى ئةطـــةر لـــة , دوَينـــَى, باسيشـــمان كـــرد, جـــارى ثَيشـــووش ئـــيقرتاح كـــراوة, لةمـــةوزوع دةرضـــوويت
كةت نيزامـى  نيـوةى قسـة  , باسى ئةو فةقةرةى دةكـةين , كؤبوونةوةكان حازر بووباى ئةو ئيشكالةت نةدةبوو

 .ناصح فةرموو. د, نيوةكةى ترت دةربر ينى راى خؤت بوو, بوو
 
 
 

 :ةمضاب ناصح غيتور. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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عينـوانى  , ثـَيي هـةموو شـتَيك ئـةوةى كـاك عـادل      , تكام وايـة مـةجامل بـدةيتىَ   , سَي تَيبينم هةية, من دوو
ئـةوة  , ى وةزير لةطـةَل تةشـكيالتى مـةجؤيس و مةهامةكـةى    فةرقى هةية كار, فةصَؤةكة لةجَيى خؤى نيية

منـيي لةطـةَل ئـةوةم ئـةوة     , دووجار ئيقرار ناطوترَيـت , بةنيسبةت ئةو خاَلةى كة باا دةكرَيت/ دوو, يةك
لَيـرة موافةقـةت بَيـت    , ئيقـرار لـةوَى كـراوة   , نةك ئيقـرار , (ابواف ة)بةاَلم وشةكة بطؤر درَيت بة , نَينَيتةوة

تكام واية طوَيم لَي , خاَلَيكى تر, يةعنى مةفروزة ئةوها بَيت, ةمة لةصوَلبى ئيي و كارى وةزيريشةئ, راستة
بـةاَلم ئـةم وةزارةتـة    , راستة هةر وةزيرَيك مةنصةبَيكى سياسية, بةنيسبةت وةزيرى خوَيندنى بااَل, رابطرن

بؤ مـودير عامـةكان   , وستةشارةكانبؤ م, هةندَيك شرومتان داناوة بؤ وةكيل وةزير, تايبةمتةندى خؤى هةية
دةبَيــت ئــةو شــروتانة , ئــةو شــر وتانة هــةمووى زؤر طــرنطن, كــة لــةخودى مةجؤيســى وةزارةت دةوام دةكــةن

ئينجـا ئةمانـة دةبَيـت بـةالى     , سـاَل خزمـةتيان هـةبَيت    80هةنـدَيكى  , سـالَ  15هةنـدَيكيان  , موختة، بن
لَيــرة , كةواتــة لَيــرة تــةنها سياســةت دةور نابينَيــت , يــان جــَيطريى ثرؤفيســؤر بــن, كةمــةوة يــان ثرؤفيســؤر
بؤيـة تكـام وايـة بةنيسـبةت وةزيـرةوةش بةاليـةنى       , ثؤـةى زانسـتى دةور دةبينَيـت   , عيؤميي دةور دةبينَيت

 .زؤر سوثاا, بؤ وةزيريي دابنرَيت, كةمةوة ئةو مةرجانةى كة بؤ وةكيل وةزير دانراوة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ناصحيي تةئيدى كرد لة عينوانى فةصَؤةكة. كاك عادل قسةى كرد و كاك د, ووة دوو كةالةبةر ئةوةى ب
بةاَلم تَيكةاَلويةك هةية، ثـَيم وايـة وةكـو قـةوانينى تـر      , عينوانةكانيان يةكرتى دةطرنةوة 5و  8كة مادةى 

وييرواط )ةوةى مةهامةكــةى دةَلَيــت و يةكســةر دةضــيتة ســةر ئــ : كــة دار يذرايــة دةبَيــت بــةم شــَيوةية بَيــت 
مـادةى  , ئيعادةى نةزةر  بكرَيتـةوة  5, 8مادةى , تةشكيالتيي مادةيةك بَيت, مةهام مادةيةك بَيت, (بالواار

وةكــو هـــةموو  , مــةكاتبى ســـةر بــةوةزارةت ئةوةيــة   , جـــَيطريى وةزيــر ئةوةيــة  , وةزيــر ئةوةيــة  : بَؤَيــت  8
, ؤ مادةيةكت داناوة فةقةت بـؤ وةزيـرة  ضونكة بةحةقيقةت ت, مةهامى وةزارةت بَيت 5مادةى , وةزارةتةكان

ئــةوة ليذنــةى قــانونيي , خــؤى دةبَيــت لةيةكةمــدا بَيــت, فةصــَؤت كــردووة (اييرواط بييالواار)مادةكـةى تــر  
 .كاك شَيروان فةرموو, بؤ ئةم مةوزوعة, ئينتيباهى نةكردووة

 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةنيسـبةت تةوصـيةى مـةجؤيس كـة     / يـةك , طةر جةنابت مـةجامل بـدةيتىَ  , هةيةسَى مواَلحةزةم , من دوو
يـةعنى ئةطـةر   , هـةردووك هـةمان مانايـة   , (ئيقـرارة )لةمادةى نؤش هاتووة دةَلَيـت  , لةفةقةرى يةك هاتووة

 .ئةوة يةك, هةر ئيقترياحة لةوة زياتر نيية, تةوصيةكة بكرَيتة موافةقةت
 
 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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تةواو , ناصح طوتى ئيقرارةكة ببَيتة موافةقةت. ثَيم واية ئةوةى د, موقاتعةت دةكةم, ةر ئيجازةم بدةىئةط
موصـادةقةى  , هـةر دةبَيـت موافةقـةت بَيـت    , (ابواف ية  ليى فيتح   )موشكيؤةكةمان بةوة حةل دةبَيت , دةبَيت

تؤ دَييـت  , بَيت جَيبةجَى بووةموصادةقة بؤ قةرارَيك دة, ئاخر ئَيوة جومؤةى هني ناكةن, فةرقى نيية, ضى
ئـةوة  , سةرؤكى هةرَيم بةقةرارَيك دةريـدةهَينىَ , ثةرلةمان قةرارَيك دةردةكات, موصادةقةى لةسةر دةكةيت

 .فةرموو, موصادةقةية
 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

عةكسةوة مـن ثـَيم وايـة المةركةزيـةت     بة, بةنيسبةت وةزير كةدةَلَين ئيختصاصةكانى لةخؤى حةصر  بووة
وةزيـر مولزةمـة   , مـةجؤيس موافةقـةت بكـات   , ضونكة ئةو ئيختصاصـة دراوةتـة مـةجؤيس   , لَيرة ثيادةكراوة
روئةسـائى زانكـؤ   / دوو, ئةمة يـةك , نةك وةزير, بؤية ئيختصاصةكة بةنيسبةت مةجؤيسة, موافةقةت بكات

ضـؤن  , و مةوزوعةكان تةوحيد نةكرَيت لـةم مةجؤيسـة  ئةطةر بابةت و هةمو, هةموو عةزونة لةم مةجؤيسة
لَيـرة مـن   , هـةر جاميعـةك سـةربةخؤ فـةرعَيك بكاتـةوة     , دةكرَيت هةر كوليةك سةربةخؤ كوليـةك بكاتـةوة  

بؤيـة بـةر ةئيى مـن    , تةوحيدةكـة لةمةجؤيسـةكة خـؤى دةكرَيتـةوة    , لةطةَل ئةوةدام كة لةمةجؤيسـةكة بَيـت  
ــة  ــةتى تَيداي ــةوة المةركةزي ــةك , ئ ــدا  , مةركةزيــةتن ــارةتيان ثَي ــةر َيزان ئيش ــدَيك ب ــة هةن ــاى  , ك ــة جَيط بؤي

 .زؤر سوثاا, خؤيةتى
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, راى ليذنـةى قـانونى بَيـت   , كاك خـةليل راى خـؤت نـةبَيت   , تةشكيالتةكة موافقن, ثَيي ئةوةى هني بكةين
 .فةرموو

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيزسةرؤكى ئةجنومةن

كة ئَيمة فةقةت لة ديباجةكة لةمةوزوعى وةزير كةليشةى تايبةتى خؤمـان  , راى ليذنة ئةوةية كةنووسراوة
, لَيــرة دَيتــة ســةر ئــةو كةليشــةى كــة بيدايــةت لةســةر وةزيــرة  16بر طــةى , ئــةوة لــةوَى دادةر يــذين, هةيــة

بـةاَلم لَيـرة عينوانةكـة    , 16هةرضةندة تةخويؤة بةبةعزَى صاَلحياتى وةكيل وزارة هةتا ئاخريى فةقةرةى 
, ئـةم فةصـَؤة هةشـت مـادةى تَيدايـة     , ئةمـة عينـوانى فةصـَؤَيكة   , تةشكيؤى مةركةزى وةزارةت و مةهامةكةى

باسـى مـةراكيزة و ئـةو    , باسـى دةوائـرية  , باسـى كولياتـة  , يةعنى باسى جاميعاتـة , باسى تةشكيالتى وةزارةت
لَيـرة  , هةندَيك جار بة مومجةليمان هَينايـة , ؤمان هَينايةلةقةوانينى وةزارةت هةندَى جار تةفصي, شتانةية

, ضــونكة زؤر شــت ثَيكةوةيــة بؤيــة موحتــاجى تةفصــيؤة     , قانونَيكــة موحتــاجى تةفصــيؤة  , ئــةو قانونــة 
لةقةوانينى تر مادةيةكى تايبـةمتان طوتيـة كـة تـةنزميى تةشـكيؤى وةزارةت و مـةهام و صـاَلحيات بـةنيزام         

لــةوةش , ونَيكى موفةصــةَلة عينوانةكــة لــة جَيطــاى خؤيــةتى و هــيض ئيشــكاىل نييــةبــةاَلم لَيــرة قــان, دةبَيــت
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ئَيمـة لَيـرة لـة ليذنـةى موشـتةرةك طةيشـتينة ئيتييتاقَيـك بةنيسـبةت بر طـةى دووةم          , مواَلحةزةمان نـةبوو 
 .لةمادةى نؤ هةية, ئةوة لَيرة حةز  بكرَيت, (إقراة فتح ال ليات   ابعاهد)

 :ةنبةر َيز سةرؤكى ئةجنوم
 8مـن ثـَيم وايـة لـة مـادةى      , تةنها داوام لَيكـردى لةسـةر عينوانةكـة قسـة بكـةيت     , لةمةوزوع مةضوو دةرَى

, تةشــكيالتى وةزارةت, هــةمووى يــةك مادةيــة 9, 6, 6, 6, 5, 8مــن ثــَيم وايــة مــادةى , تَيكةاَلويــةك هةيــة
وةكيـل وةزيـر   , وةزيـر ئةوةيـة   , لةمادةى يةكةم ئةو مةهامةى وةزير دةخرَيتة مادةى تر مـةهامى وةزارةت 

نـة  , يـةعنى ضـوار ثَيـنج مادةيـة هـةمووى تَيكـةاَلو كـراوة       , مةجؤس صالحياتى ئةوةية, صالحيةتى ئةوةية
هــةموو , مهــاميي بةتةنيايــة, تةشــكيالت بةتةنيايــة, نــة ليذنــةى ثــةروةردة ئينتيباهتــان نــةكردووة, ئَيــوة

ورواط بالوااة  ابؤاسيات التعليايية   ) 21هةتا لةمادةى , تناكرَي, مةهاميان جياوازة تيكةاَلوَيكى زؤر هةية
 .ئةوة هينى بؤ ضيية؟ جةنابى وةزير فةرموو, (اعوية

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ريس هادياد. بةر َيز د
فةصـَؤَيكى  , بةاَلم ئـةوة لـة فةصـَؤى سـَييةم    , ئَيمة تةشكيالتى وةزارةت و مةهامى ثَيكةوةمان كردية, سوثاا

لة فصَؤةكةى ئةو مادانـة هـاتووة كـة    , فصَؤَيكى تايبةت بؤ جاميعاتة, موئةسةساتى تةعؤيم عاليةتايبةت بؤ 
, يـةعنى موشـكيؤة نييـة لَيـرة    , يةعنى دةبَيت تةفسريَيكى مـةنتقى تَيدايـة  , مةركةزى وةزارةت مشول دةكات

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ويرواط الييواار  ) مــادةى دووةم دةَلَيـت , ةمادةى يةكةمـة تةشــكيالتى وةزارةت لـ , ض تةفسـرَيكى مـةنتق هةيـة   
باسـى   5ثاشـان لـةمادةى   , ضـؤن دةبَيـت لـة مادةيـةكى تـر بـاا لـة مةكتـةبى خـؤت دةكـةيت          , ..(ا اةواةاة

باسـى موستةشـارةكانى كرديـة،     6مـادةى  , ئـةوةش نوقتةيةكـة ثاشـى وةزيـر دَيــت     , وةكيؤى وةزارةت كردية
 .كاك تارق فةرموو, باا لة تةشكيؤى ديوان دةكات 7مادةى , ئةوةش لةهةمان مادةية

 :حممد سعيد جامباز طاةقبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة  , بيكةينـة صـاَلحيات يـان ئيختيصاصـات    , ئةطةر فةصـَؤى سـَييةم تةشـكيالتى مةركـةزى وةزارةت بَيـت     
 .سوثاا, تةواو دةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةكيـل  , وةزيـر , بكرَيتـة يـةك مـادة بـةناوى تةشـكيالتى وةزارةت     , دةبَيت دةمج بكرَيتئةو مادانة هةمووى 

, لةقانونـةكانى تـر وامـان كـردووة    , ئةوانة هةمووى دةبَيت ببَيتة يةك مادة, موستةشارين, مةجؤيس, وةزير
, بـؤ ئـةوة  كةواتة دةبَيت ليذنةى قانونى دابنيشـن لةطـةَل جـةنابى وةزيـر     , ئةوة جةنابى وةزيريي موافيقة

 .فةرموو نازناز خان, ئةوة جانبَيكى قانونيية زياتر
 



 885 

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, بؤردى نيشتيمانى بؤ تةعؤيم عاىل هةية, لةزؤر واَلتان وةزارةتى خوَيندنى بااَل نيية, بةر َيزانى ثةرلةمانتار
موستةمسةكيشم , ئةو ئةجنامى دةدات, ى كة لَيرة بؤ وةزير هاتووةلةوَى هةموو ئةو ئيي و مةهام و كارانة

يـاخود  , ضـؤن دةبَيـت سـةربةخؤ هـةر زانكؤيـةك هةَلبسـتَيت كؤلَيـذَيك بكاتـةوة        : بؤ كاك شَيروان كة دةَلَيت
 2991جــةنابت ســاَلى , بــةر َيز كــاك شــَيروان, ئيقــرار كــردن و ئــةو جــؤرة شــتانة كــارى ئةجنومــةن نييــة 

ــة ــدامى ثةرل ــاَلى   ئةن ــردووة س ــان دةرك ــةبوويت؟ ئــةوة قانونَيكت ــتان ن ــؤردة   2991مانى كوردس ــةو ب ــة ئ ك
بؤتـان  , ئةجنومةنى فَيركردنى بـااَل كـة لـةوَى هـةموو ئـةو مةهامانـة  هـاتووة       , نيشتيمانيية بؤ تةعؤيم عاىل

, دة دةيكـات بـؤر , يـةعنى شـةخص نييـة   , (إقرتاح فتح اجلامعات يف اعقليم)ضوار دانةيةكى , دةخوَينمةوة سَى
يـةعنى شـخص   , (اقيرتاح فيتح ابعاهيد   , إقرتاح وعيني ةؤااء اجلامعيات , إقرتاح فتح ال لية), ئةجنومةنة دةيكات

نــة لةطــةَل هــى , كةواتــة ئــةوة نــة لةطــةَل مةبــدةئى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان طوجنــاوة, نــةى كــردووة
ئةجنومةنَيك بةم , ارةتى خوَيندنى بااَلى نييةضونكة هى زؤر واَلت، جارَيكى تر دةَلَيم وةز, سةردةم طوجناوة
زؤر , كة ئةم ئةجنومةنة بريتيية لة روئةساى جاميعة و ذمارةيةك لـة زانايـانى ئـةو واَلتـة    , كارة هةَلدةستَى

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

داضـوونةوةى  هـةردوو ليذنةكـة دابنيشـنةوة بـؤ ثيَ    , دانيشـ   1, 1وةكو بؤ مـادةى  , من ئيقترياحَيكم هةية
 .فةرموو, كاك عزالدين نوقتةى نيزامى هةية, هةمووى

 :بةر َيز عزالدين سؤيم خديدا
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

هـةروةك ثَيشـةوة ئَيمـة ليذنـةك     , تـةواو ناكـةين   21/ 2ئةطـةر بـةم شـَيوةية بَيـت تـا      , ئَيمة با واقعي بني
 .دانةزرَينني

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, كاك شَيروان, سوثاا, تَيطةيشتني, امى نيية كاك عيزالديننوقتةى نيز

 :رىديبةر َيز شَيروان ناصح ح
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, بةاَلم ئةم عةدةدة زةمخةى جاميعات نةبوو لة كوردسـتان , راستة من ئةندام ثةرلةمان بووم 2991ساَلى 
سياســةتى حكومــةتى هــةرَيمى كوردســتان لــة / وود, ئــةوة يــةك, ئةصــَؤةن جاميعــات هــةر وجــودى نــةمابوو

بـةاَلم ديـارة سياسـةتى تـةعؤيمى عـاىل لـة       , ئةو كاتة ئةجنومةنَيك بـةر َيوةى دةبـرد  , تةعؤيمى عاىل وازح بوو
بؤيـة سياسـةتى حكومـةتى هـةرَيمى     , حكومةتى هةرَيمى كوردسـتان بـةوجودى ئـةوة نةجاحـةتى نـةهَيناوة     

بؤ ئةوةى , مةجؤيسى تةعؤيم عاىل لة زمينى وةزارةتةكة دانرا, دامةزراند وهةستا وةزارةتى , كوردستان طؤر ا
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, ض ليذنــةى ثــةروةردة, ض ئَيمــة/ دوو, ئةمــة يــةك, ئــيي و كارةكــةى بةشــَيوةيةكى رَيــك و ثَيــك دةربيــَيت 
بةقةناعةتى , سةبارةت بة ضؤنيةتى دار شتنى هةيكةليةتةكة, مواَلحةزةمان لةسةر ئةو هةيكةليةتة نةبووة

كةم قانونة هةية بةم صياغةتة هاتبَيت ئَيستاش تةئكيـد دةكـةم   , دار شتنَيكى رَيك و ثَيكة, َيمة دار شتنةكةئ
, يةعنى ئةوة لة تاقـةتى ئَيمـة نييـة   , سةعات دابنيشَيت 7ئَيمة هةر سَى مادة و  دوو ليجنة , بةاَلم ناكرَيت

 .ااسوث, ئةوة ناكرَيت, جةلسةى بؤ بكةين 25, 21قانونَيك ببةين 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئــةوة ئــةركى ليذانــة , ئَيمــة قانونَيــك دابنــَيني لــةن  بَيــت و ئيتييتاقمــان لةســةر نــةبَيت , ئــةوةش ناكرَيــت
, راثؤرتتـان تةوحيـد كردبـا   , ثَيشرت ئةطـةر كؤبوونـةوةى موشـتةرةكتان كردبـا    , بةتايبةتى ليذنةى ثةروةردة

كـة هاتـة ئَيـرة    , بةشـةرتَيك لـة ئَيسـتاوة موافةقـةت بكـةن     , دةئَيستاش من رةئيم واية ئةو راثؤرتـة تةوحيـ  
, هـةموو مادةكـان  , ئةو دةبَيت, زؤرينةى دةنطى ئةو دوو ليذنةية موافةقةتى لةسةر كرد, نةكةنة موناقةشة

بةمـةرجَيك  , كامـةيان مـةجاليان هةيـة   , يان كاك فرست, كةمال. د,  ئةو دوو ليذنةية لةطةَل جةنابى وةزير
يـان حـازر   , نـةك يـةك بَؤَيـت مـن لـةوَى نـةبووم      , لَيـرة دةخةينـة دةنطـةوة   , َى ئيقراريـان كـرد  زؤرينةى لـةو 

 .جةنابى وةزير فةرموو, موافيقن لةسةر ئةوة, يان رايةكى ترم هةية, نةبووم
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ريس هادىاد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دة هةر لةسةرةتاوة بةو بؤضوونةى راثؤرتةكةى دار شتووة كة وةزارةتـى  ليذنةى ثةروةر, ئةندامة بةر َيزةكان

ئَيسـتا  , ضةند واَلت وةزارةتى تـةعؤيم عـالي لَينييـة   , ئةوة بؤضوونةكانيان ديارة, تةعؤيم عاىل نابَيت هةبَيت
, لـة ميصـر  , ى مـان  سـةفةر دةكـةم    19, من دةعوةتَيكم لة وةزارةتـى تـةعؤيم عـاىل بـةريتانيا بـؤ هـاتووة      

هـةموو واَلتـانى   , لةبـةر ئـةوةى مةجؤيسـَيكيان هةيـة    , جاميعةيان هةيـة  211واَلتانى دةوروبةر لة توركيا 
دوايـي لَيـرة   , ناوى ثَينج واَلمت ثَيبَؤَي كـة وةزارةتـى تـةعؤيم عـاىل نييـة     , دنيا ئةجنومةنى تةعؤيم عاىل هةية
, تى موئةسةســاتى دةوَلــةت دةكــةينئَيمــة لــةم قؤناغــة ناســكة كــة بنيــا , لــةناو وةزارةت مةجؤيســةكة هةيــة

هــةر يــةك لةراســت خــؤى , ثَيويســتمان بةخوتــة و ســرتاتيجيةكى يــةكطرتوو هةيــة بــؤ هــةرَيمى كوردســتان 
كابينة دةطؤر َيت لةم وةزارةتة خؤ مـن شةخصـى خـؤم تيمسـامل بـؤ خـؤم دروسـت        , بةعيشوائى ئيي نةكات

جـا لةبـةر ئـةوة    , بةر َيزةكـةى خوَينـدنى بـاالَ    كةدةبينن صاَلحيات هةمووى دراوةتةوة مةجؤيسة, نةكردووة
دةنـا ئـةمر ؤ   , من رةئيم واية كةم تةرخةمى لة ليذنةى ثةروةردةشـة، داوام لَيكـرد دانيشـ  بكـةم لةطـةَليان     

ثار امـةوة ومت رجـا دةكـةم ئـةم     , هةدةفةكةم ئةوةبوو ئـةم قانونـة تـاخري نةكرَيــت    , تووشى ئةوة نةدةبووين
ئَيسـتا مـن رةئـيم ئةوةيـة ئةطـةر ئيختـيال        , بـةاَلم خؤيـان نـةيانكرد   , طةَلم دانيشنقانونة تاخري نةكةن لة

هةموو دةزانن ئةوة ضةند , ضؤن دةردةضَيت با ئةندامة بةر َيزةكان قةرارى بدةن, هةية خبرَيتة دةنطدانةوة
ئيختـيال   , ة عوتَؤةئةم ثةرلةمانة دةبَيت 2/7, با قةرار بدةن، با تةئجيل نةكرَيت, لةمَيذة ياساكة لةاليانة

 .زؤر سوثاا, با دوانةخرَى, ثَيشنيار دةكةم باخبرَيتة دةنطدانةوة, لةسةر ضةند كةليمةكة
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 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, دةبَيت بكرَيتـة يـةك مـادة   , عةرزم كرد ضةند مادةيةك هةية, هةر ئيختيال  لةسةر ضةند كةليمةك نيية
 .كاك بةكر فةرموو

 :نيبةر َيز بكر فتاح حس
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةئيزافــةى ئــةوةى كــة هةنــدَى لــةو ئةنــدام      , مــن هــةر ثشــتيوانى لــة ئيقترياحةكــةى جــةنابت دةكــةم      
بــة ئيختيــارى , بــا بيــن لــةو ليذنةيــة موناقةشــة بكــةن , ثةرلةمانتارانــةى كــة دةيانــةوَى موناقةشــة بكــةن 

 .زؤر سوثاا, نَىبا ئةو موناقةشانة لَيرة نةمَي, ئةوانيي ئةو قانونة ببَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـا بيـَيت موناقةشـة بكـات لـة كؤبوونـةوةى       , كـَى دةيـةوَى بيـَيت موناقةشـة بكـات     , ئةوة يـةك , زؤر سوثاا
ئـةم ثر ؤذةيـة دةبَيـت جَيبـةجَى     , ثَيي كؤتـايى هـاتنى مـاوةى ثةرلـةمان    / دوو, ئةوة يةك, هةردوو ليذنةكة

هــةر , لَيـرة دةتوانيــت نوَينـةرى خــؤت بنَيريـت   , ن  طــةر سـةفةرت كــرد ي مـا 19, بكرَيـت و تـةواو بكرَيــت  
, دووسبةى دادةنيشينةوة, ثَيم واية ئةطةر بةيانى كؤبوونةوة بكةن, كةسَيك بَيت كة خؤت خمةوةىل دةكةيت

دةبَيـت تـةواو   , باشـة بـةيانى نـا دوو بـةيانى    , تةنها صـيغةى قانونيةكـة نـةبَيت   , سبةى دةبَيت تةواوى بكةن
 .فةرموو جةنابى وةزير, و كؤببينةوة ببَيت

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

با دووسبةى , بةاَلم ئةطةر بةيانى تةواو بووين, ئةطةر سبةى دانيشني لةبةيانيةوة من ئامادةم, من موافيقم
 .زؤر سوثاا, كة بةر استى زؤر دواخراضون, بؤ ئةوةى لةو هةفتةية تةواو بني, كؤبوونةوة بكةين

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, فوئاد خيالفت هةية لةسةر ئةو قسانة. كاك د, باشة

 :امحد حممد بابان فؤاد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةكانى قـانونى خدمـةى   بـةعزَى لـة مـةوا   , بةاَلم تَيكةاَلوى تَيداية, ئةم ياساية ياساَيكى زؤر ضاكة, لةراستيدا
دةتوانـدرَيت بـةقانونى خدمـةى جـاميعى كـة لـةم ثةرلةمانـة كـاتى خـؤى          , مةدةنى و قانونى وةزارةت نيية

ئـةوة بـؤ بـاا كردنـى قسـم و صـاَلحيات و صـاَلحياتى        , ساَلَيك لةمة و ثَيي ئةوة ئيقرار بكرَيت, دةرضووة
ياسـاى وةزارةت بـاا   , ور ى نييـة لـةم ياسـاية   زةر , عةميد و صاَلحياتى رةئيس قسم و صـاَلحياتى بةشـةكان  

 .بكرَيت
 



 884 

 
 :بةرِ َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةو شـتةى كـة عيالقـةى     , ئةمر ؤ ثاش نيوةر ؤ دابنيشن, من خؤم داوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم, عةفوم بكة
دامَيك بـةيانيي هـةردوو ليذنةكـة و ض ئةنـ    , دةمـج كردنـى مادةكانـة يـةكالي بكةنـةوة     , بةياساييةوة هةيـة 

هةرضـى  , بؤ ئةوةى كـة هاتينـة ئَيـرة موناقةشـة نييـة     , با بةشداريان لةطةَل بكات, دةيةوَيت بةشدارى بكات
, كـَى موافيـق نييـة   , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كـَى موافيقـة لةسـةر ئـةوة    , رةئيى هةية لةوَى بيداتن

 9بـةيانى سـةعات   , ةنـ  قبـوَل كـرا   بةزؤرينـةى د , يةك كةا موافيق نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
داوا لـة  , كـةمال سةرثةرشـتيان دةكـات   . كـاك د , بؤ ئةوةى هةتا ئَيـوارة تـةواوي بكـةن   , ليذنةكة كؤ دةبَيتةوة

ــةم    ــر دةكـ ــةنابى وةزيـ ــةروةردة و جـ ــةى ثـ ــةبووة , ليذنـ ــوونَيكيان هـ ــؤ   , ض بؤضـ ــةبووة بـ ــةكيان هـ ض طرذيـ
ئــةو ثؤســتة بــة  , ةزيــر وةكــو خــؤى ئامــاذةى ثَيكــرد جــةنابى و, موناقةشــةكردن لــةر ابردوو ئيهمــاىل بكــةن 

هـةردووال  , نةئةندامى ثةرلـةمان ئـةو ثؤسـتةى بـة ويراسـةت بـؤى دةمَينَيتـةوة       , ويراسةت بؤى نةماوةتةوة
, ثَيويست دةكات هاوكارى ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل و, خزمةتى مةسةلةيةك دةكةن يةكدةطرَيتةوة

ئةطـةر هاوكـارى لةطـةَل    , ئةطةر نا ماناى واية دةبَيت ليذنةكة حـةل بكـةين  , ةبَيتوةزارةتى خوَيندنى بااَل ه
ماناى وايـة ليذنـةى ثـةروةردة و خوَينـدنى بـااَل تـةعاون نـةكات لةطـةَل         , بةو روحيةتة نةبَيت, يةك نةكةن

كى ئةمــة مةســئوليةتَي, ئيشــةكانى ليذنــةى خؤمــان لــةن  دةبَيــت , ئيشــةكان لــةن  دةبَيــت, خوَينــدنى بــااَل
كة مةنتقى تَيدايـة و  , جةنابى وةزيريي دةبَيت بةدَل فراوانيةوة ئامادة بَيت بؤ هةر بؤضوونَيك, هاوبةشة

بـؤ خزمـةت كردنـى كَيشــة    , بـةم روحيةتـة بـةيانى كؤبوونةوةكـةتان بكـةن     , وةزارةتةكـةى بـةهَيزتر دةكـات   
 .فةرموون, زؤر سوثاا, 21:11كؤتايى دانيشتنةكةمان دةهَينني تا دوو بةيانى سةعات , طشتيةكان
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 ( 31)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/2002 /22 رَيكةوتي شةممةضوار 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   85/6/8004رَيكــةوتي  شــةممةضــوار  رؤذي ثــَيي نيــوةر ؤيي (10)كاتــذمَير   
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (31)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

ــولي (31) ــات   دووةمــي ي خ ــة ك ــذاردن ل ــةممة رَيكــةوتي     (10)هةَلب ــوار ش ــوةر ؤي رؤذي ض ــَيي ني / 85ي ث
 :بةم شَيوةية بَيت دا 6/8004

بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنى ثر ؤذةى ياساى وةزارةتى فَيركردنى بااَلو توذينةوةى  -1
 .زانستنى كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 :ةوة بة خوَيندنةوةى بةرنامةى كاردانيشتنةكةمان دةكةين, بةناوى طةىل كوردستان
ى 1998ى هةموار كراوى ساَلى (1)لةثةير ةوى ناوخؤى ذمارة ( 80)ى ماددة (1)بةثَيى حوكمةكانى بر طة 

تةى سـةرؤكايةتى ئةجنومـةن بر يـارى دا بةنارمـةى كـارى      دةسـ , ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردسـتانى عَيـراق  
ثَيشنيوةرؤى رؤذى ضوارشةممة رَيكـةوتى   10,30ى خوىل دووةمى هةَلبذاردن لةكات (31)دانيشتنى ذمارة 

 :دا بةم شَيوةية بَيت 85/6/8004
و توذينةوةى بةردةوام بوون لةسةر خستنةر وو و طيتتوطؤ كردنى ثر ؤذةى ياساى وةزارةتى فَيركردنى بااَل -1

 .زانستنى كة لةاليةن ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة
كاك سـعد وةزيـرى هـةرَيم بـؤ كاروبـارى ثةرلـةمان       , بةخَيرهاتنى بةر َيز كاك ادريس وةزيرى خوَيندنى بااَل

ئامـاذة  سـةرةتا  , داوا لة ليذنةى ياسايى و ليذنةى ثةروةردة دةكةم بَين لة شـوَينى خؤيـان دابنيشـن   , دةكةين
كـة لةدانيشــتنى ثَيـرَى بر يارتانــدا هـةردوو ليذنــةى ياسـايى و ثــةروةردة     , بـة بر يـارى ئَيــوةى بـةر َيز دةكــةم   

ــن ــةن  , دابنيش ــة يةكبخ ــوونة جياوازان ــةو بؤض ــر    , ئ ــةنابى وةزي ــةَل ج ــةبَيت لةط ــيان ه ــؤرتَيكى هاوبةش , راث
انى ثةرلـةمان بؤيـان هةيـة بيـن     داوامشـان كـرد و ومتـان ئةنـدام    , كـةمال بـوو  . ليذنةكةش بةسةرثةرشتى د
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دةسةاَلتيشـمان دا بـةم ليذنةيـة بـؤ ئـةوةى لَيـرة طيتتوطؤيـان        , هةرضى رةئيةكيان هةية لةو ليذنةيـةدا بَؤـَين  
 .فةرموو كوَيستان خان, هةموو كوتؤةكانيي نوَينةرايةتيان هةية لة ليذنةكة, لةسةر نةبَيـت

 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل
 .ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكى 

دوَينَى ئةم ليذنةيـة بريتـى بـوو لـة ليذنـةى ياسـا و ثـةروةردة و دةورى        , هةروةك بةر َيزتان ئيشارةتان ثَيدا
كـة مادةكـان   , بؤية ئَيمة ثَيشـنيار دةكـةين  , سةعات 18ئةندام ثةرلةمان كة قسةيان هةبوو كؤبوونةوة  15

ــةوة  ــة دةنط ـــتةوة و خبرَيت ــةى هــ  , خبوَيندرَي ــةوةى قس ــونكة ئ ــةوىَ  ض ــردووة ل ــؤى ك ــةى خ ــة , ةبووة، قس بؤي
بؤيـة ثَيشـنيار دةكـةين ئَيمـة وةكـو فراكسـيؤنى       , جةنابى وةزيريي لةوَي بووة, رَيككةوتنى تةواوى لةسةرة

 .زؤر سوثاا, سةوز خبوَيندرَيـتةوة و دةنطى لةسةر بدرَيت
 :ثارتي دميوكراتي كوردستان/بةر َيز شَيروان ناصح حيدرى

 .ومةنبةر َيز سةرؤكى ئةجن
هةندَيك لـة ئةندامـة بـةر َيزةكان     , دوَينَى موناقةشةكى زؤر كرا, من ثشتطريى رايةكةى كوَيستان خان دةكةم

بؤية منـيي  , سةعاتى بةسةر برد 18ئةو موناقةشاتة , جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان حازر بووة, حازر بوونة
 .زؤر سوثاا, ةوةكة ئةطةر بكرَى يةكسةر خبرَيتة تةصويت, تةئيدى رةئيةكةى دةكةم

 :ئيسالمي كؤمةَلي/(زانا) خضر سعيد قادر بةر َيز
 .بةٍرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, منيي هةمان رةئيى ئةم بةر َيزانةم هةية
 :يةكطرتووي ئيسالمي/كريم رشيد بةر َيز رشيد

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاا, ئَيمةش تةئيدى ئةم راية دةكةين

 :رى خوَيندنى بااَلوةزي/ادريس هادى .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر لـة  , ئةو راثؤرتة تازة بة دةستمان طةيشت, بةاَلم يةك تَيبينيم هةية, منيي تةئيدى ئةم راية دةكةم
بةا ئةوةندة بؤ ئةوةى , بةا مواَلحةزةكة بدةين, يان شتَيك وةكو خؤى نةهاتبَيـت, ئةسنائى صياغةكردن

 .زؤر سوثاا, ئيتييتاقمان كردية ئةوها بَيتضؤن 
 :دميوكراتي ئاشوري/بةر َيز طةالوَيذ شابا ججى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاا, ئَيمةش ثشتطريى هةمان رةئيى دةكةين

 :حزبي شيوعي/بةر ةَيز ثةخشان عبداهلل زةنطةنة
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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 .زؤر سوثاا, ةكةينئَيمةش ثشتطريى هةر هةمان رةئيى د
 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةســت , دانيشــتنةكةتان ئةزيــةتَيكى زؤر بــووة, ئــةو قســانة دةليؤــى ئةوةيــة كــة دوَينــَى زؤرمانــدوو بووينــة 

ئومَيــد دةكــةم ئــةم , خؤشــيتان لَيدةكــةم لــةم بةشــداربوونة لــة ليذنــةكان و كــاك كــةمال و جــةنابى وةزيــر  
ئةمـة ببَيتـة   , ليذنـةى ثـةروةردة و وةزارةتـى خوَينـدنى بـااَل بـةردةوام بَيـت       هاوكارية لة ئايندةش لـةنَيوان  

ــَيوة      ــةمان ش ــاش بةه ــةتَيكى ب ــريي خزم ــةكانى ت ــةوةى ليذن ــؤ ئ ــاش ب ــةرةتاييةكى ب ــةير ةوى  , س ــوانني ث بت
كة ئاليةتى موناقةشةكردن و دةرهَينانى ياسا بةم شَيوةية رةنطة ئاسانرت بَيـت و  , ناوةخؤمان هةموار بكةين

ئَيسـتا داوا دةكـةم لـة ليذنـةى ياسـايى و ثـةروةردة ئـةو طؤر انكاريانـةى كـة تَيدايـة           , ر َيك و ثـَيكرت بـر وات  بة
ئةو مادانةى كة ئيقرارتان كرديـة تةوحيـد بَيـت دواتـر ئـةوةى كـة       , ئةصَؤى هينةكة خبوَيننةوة, خبوَيننةوة

 .فةرموو, ئيتييتاقتان لةسةرى كردووة
 :دلَير حممد شريف. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
زؤر , خبرَيتــة دةنطــدان, ثَيمـان باشــة هــةر ئــةوةى هـةردوو ليذنــة ئيتييتــاقى لةســةر كـردووة خبوَيندرَيتــةوة   

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

لـة مةشـروعةكة ببَيتـة يـةك     ( 10, 6, 6, 5, 8)موقتةرةحى هةردوو ليذنة و جةنابى وةزير مادةى , باشة
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطـةَل نييـة   , فـةرموون , دةستى بةرزبكاتةوة, ةَل ئةو يةكطرتنةيةكَى لةط, مادة

 .فةرموو, خبوَينةوة كة لةجياتى ئةو ثَينج مادةية 8باشة ئَيستا مادةى , بةكؤى دةن  قبوَلكرا, فةرموون
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر ةَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تـاكو نيـوة شـةو مايـةوة،     , دةمـةوَى ئيشـارة بـة دةورى كـاك عـةونى بـدةم      , ةوةثَيي ئةوةى مادةكـة خبوَينمـ  

 .يةعنى جَيى تةقديرة, هاتينة 6330بةيانى سةعات , ثَيكةوة ماينةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةو ئيشارةتة بؤ خؤتة, با منيي تةعؤيقَيك بدةم
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
هةر كـةا بـاى بـاى    , سةعاتى 18كةمال كؤتايى ثَيهات ثاشى . كة هةر د, ييم لةهةردوو ليذنة هةيةمن طؤة

 .بؤية وا دةَلَيم, تةنها من و كاك عةونى ماينةوة, ضوونة ماَلَى
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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, ؤشلةطـةَل ئـةوةش دةسـتان خـ    , كاك عةونيي موقـةريرى ليذنةيـة  , جةنابت موقةريرى ليذنةى/ ئةوةلةن
 .فةرموو

 :بةر َيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

يـةعنى جَيـى تةقـديرة    , نيو سةعات  ئيسرتاحةمتان كرد, سةعات 18بةا , من جَيطرى ليذنةكةم, دووبارة
لةطةَل جَيطرى , ئةندام بةشدار بووة 30, تةنها دوو ليذنةش نةبووة, بؤ هةموو ئةوانةى كة بةشدار بووينة

ئَيستا دَيينة سةر فةصَؤى , ئيدريس. لةطةَل جةنابى وةزير د, كةمال كةركووكى. بةر َيز د, ةرلةمانسةرؤك ث
مةشروعةكةى ئةساسى حكومـةت بـة عـةرةبى    , ثَيي ئةوةى كةا طؤةيى بكات, تةشكيالت و مةهام, سَييةم

نووســينةكة بــةاَلم , وةزيــر لةســةر ئــةو شــتة جــةختى كــرد كــةوا بــة كــوردى و عــةرةبى نيقــاش كــرا  , بــوو
ئَيســـتا , باشـــة, موتـــةفيقيي بـــووين, هـــةموومشان نيقامشـــان لةســـةر ئـــةوة بـــوو , بةعـــةرةبى نووســـراوة

 :دة وَينمةوة
 الفصل الثالث

 التش يالت  الصالحيات
 .مر ابشر   10 6 6 5 8دمج ابواد : اباد  الرابعة 

جيه ايااتها   اعرراف  الرقابة  ليها  وصدة  نيه  هو الرئيس اع لى للوااة   ابسؤ ل  ر ا ااهلا  وو: الواار/ أ ًع
 ونف  بأررافه مجيع ال راةات  اع امر  التعلياات يف كل ما له  القة مبهيا  اليوااة   وشي يالوها  صيالحياوها  ايائر      

ه  ضيوًا  رؤ نها الفنية  ابالية  اعداةاة  التنظياية  ف  اح ا  ال يانوب  ا يوب مسيؤ ًع أميا  جمليس اليواةاء بأ تاياة       
 .متضامنًا فيه  له ختوال بعض مر صالحياوه اىل  كيل الوااة  أ  ابدةاء العامني أ  مر اراه مناااًا يف الوااة 

 : مياةس بوجه خاص الصالحيات اعوية
 .اقرتاح فتح اجلامعات  اهليئات بناء  لى ووصية مر اجمللس-1
ئييات  ابستشيياةار  ابييدةاء العييامني  ةفعييه اىل ةئاايية جملييس اقييرتاح وعيييني  كيييل الييوااة   ةؤايياء  اجلامعييات  اهلي -8

 .الواةاء
اقرتاح وعني العاداء  مسيا دي ةؤاياء اجلامعيات  اهليئيات بنياءًا  ليى ووصيية ةئييس اجلامعية أ  اهليئية  ةفعيه اىل             -3

 .ةئااة جملس الواةاء
العلاية غري احل ومية  ف ًا لل انوب  التعلياات منح إجاا  إنشاء اجلامعات  ال ليات  ابعاهد العالية  مراكز الاحوث  -8

 . الضوابط
 .إ داد الت رار السنوي حول التعليم العال  يف اعقليم  ةفعه اىل جملس الواةاء -5
 .و دام مشر   ابواانة السنواة للوااة   وش يالوها اىل جملس الواةاء -6
سييب اليوااة   لغيري منتسيايها ممير ا يدموب خيدمات        صرف اعجيوة  ابخصصيات  التعواضيات  مينح اب افيآت بنت      -6

 .للوااة  مبوجب ه ا ال انوب
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 .إا اف الدةااة يف اجلامعات أ  ال ليات أ  ابعاهد احل ومية  اعهلية  بد  عوزاد  لى  شر  أاا  -4
 . غري احل ومية ابصادقة  لى حماضر جمالس اجلامعات  اهليئات احل ومية  اعطال   لى حماضر جلسات اجلامعات -9

متابعة ونفيي  اخلطيط اعامية لتطيوار ابنياهج  وشيجيع حركية الاحيث العلاي   التيأليف  الرتمجية يف مؤاسيات              -10
 .التعليم العال 

 .مشول أ ضاء اهليئة التدةاسية العاملني يف مركز الوااة  مبخصصات التفرغ اجلامع  -11
 .الدةااية  اع اةات  اعافادات خاةج العراقابواف ة  لى الاعثات  الزماعت  اعجااات  -18

 :ارواط بالواار/ثانيًا
 .م تب الواار  اداره موظف حاصل  لى رهاد  الا الوةاوس يف اعقل  اعا نه  دد مر ابوظفني-1
 .الس رواةاة -8
 .قسم اع ال  -3
 .قسم التدقي   الرقابة ابالية -8
 .ال سم ال انون  -5
 .ع العلايةم تب اداة  ابشاةا -6

 : كيل الوااة / ثالثًا
اعيا ب اليواار يف ووجييه اليوااة   اعريراف  ليى ريؤ نها اعداةاية  اباليية  التنظيايية ضيار الصيالحيات             -1

ابخولة له مر قال الواار  لى أب ا وب مر محلة رهاد  الدكتوةاه  مبرواة  لاية عو يل  ير اايتاذ مسيا د     
 .س  شر  انة له خرب   خدمة جامعية عو ل  ر مخ

 .ادار م تب الوكيل موظف حاصل  لى رهاد  الا الوةاوس -8

 (:QA)جهاا اعرراف  الضااب النو   / ةابعًا
اتوىل التح   مر جود  اداء اجلامعات  اهليئات  مدى مشر  ية وصرفاوها  انسيجامها ميع التشيراعات النافي    ارأايه      

اة ااتاذ مسا د  لى اعقل  له خرب  يف اعموة العلاية  اعداةاة موظف بدةجة خاصة مر محلة رهاد  الدكتوةاه مبرو
 .مدوها عو ل  ر مخس  شر  انة  اعا نه  دد مر ابختصني  حتدد مهامه بنظا 

 :ابستشاة ب/ خامسًا
يم ا وب للواار اةبعة مستشاةار بدةجة خاصة ل ل مر رؤ ب التعليم العال ،  الاحث العلا ،  التعليم اليت ين  التعلي  

 شرار انة  مر ذ ي ( 80)الطيب  لى أب عو ل دةجاوهم العلاية  ر ااتاذ مسا د  هلم خدمة جامعية عو ل  ر  
 .اخلرب   ال فاء  ابتايز 

- :ات وب مركز الوااة  مر الد ائر اآلوية/ ااداًا 
اه  افضيل اب ا يوب   ارأاها موظف بدةجة مدار  يا  مير محلية ريهاد  اليدكتوة     : الدائر  اإلداةاة  ابالية  -1

 .باختصاص اإلداة  أ  ال انوب  له خدمة  كفاء   خرب  إداةاة متايز  بد  عو ل  ر  شر انوات
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ارأايها موظيف بدةجية ميدار  يا  حاصيل  ليى ريهاد  اليدكتوةاه          : دائر  الدةاايات  التخطييط  ابتابعية    -2
 .وات مبرواة ااتاذ مسا د  لى اعقل  له خدمة جامعية عو ل  ر  شر ان

ارأاها موظف بدةجة مدار  ا  حاصل  لى رهاد  الدكتوةاه  مبرواة : دائر  الاعثات  العالقات الث افية  -2
 .  ااتاذ مسا د  لى اعقل  له خدمة جامعية عو ل  ر  شر انوات

 ارأاها موظف بدةجة مدار  ا  حاصل  لى رهاد  الدكتوةاه  مبرواة عو ل  ر: دائر  الاحث  التطوار -2
 .ااتاذ مسا د  له خدمة جامعية عو ل مر  شر انوات

ارأاها مهندس ااتشاةي بدةجة مدار  ا   له خرب  عو ل  ر مخس  شير   : الدائر  اهلنداية  ابشاةاع -2
 .انة
 

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

و يدام  )لةيةكـةم  ( 6)بر طـةى  , حةزةيان نةكردووةيان برادةران مواَل, ديارة لةكاتى ضاث كردن واى لَيهاتووة
, (مؤسسـاتها   ) ةبَيتد(  وش يالوها) لةجياتى, (مشر   ابواانة السنواة للوااة   وش يالوها اىل جملس الواةاء

ارأاها مهنيدس ااتشياةي   : الدائر  اهلنداية  ابشاةاع)ى شةشةميي (5)لة بر طةى , ضونكة وامان لَيكردووة
اتيول   ), ئيزافـة نةكرايةتـة سـةرى   , ئةو ئيزافةية(    له خرب  عو ل  ر مخس  شر  انةبدةجة مدار  ا

زؤر , ئةوةمان ئيتيتاق كرد كة ئيزافـة بكـرىَ  , (اع داد   ودقي  التصاميم   ال شوفات اهلنداية ألبنية  ااة 
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةو مادةيـة   , هني ناكـات , ة ثر ؤذةكانى تريي هاتووةبةاَلم ئةوة تةحصيل حاصَؤة ل, ثةخشان خانيي طوتى

 .فةرموو جةنابى وةزير, بةو ئيزافاتانةى كة كاك كريم خوَينديةوة و لةبريضووبوون
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيزد

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
زيـاد ئـةوة   ( واوَيك)لَيرة , (   ةؤااء  اجلامعاتاقرتاح وعيني  كيل الوااة) 8بر طةى , يةكةم, 8لةمادةى , زؤر سوثاا

ابصادقة  ليى حماضير   )ئَيمة دوَينَى هةندَى ئيختيالفمان هةبوو , لةهةمان بر طة, نؤيةم, ( ةؤااء   اجلامعات)ناكرَى 
ئَيمـة جاميعـاتى غـري    , (جمالس اجلامعات  اهليئات احل ومية  اعطال   ليى حماضير جلسيات اجلامعيات غيري احل وميية      

بؤضـى بَيتـة الى   , ئةطـةر هـةر مةسـةلة ئيـتاَلع بَيـت     , حكومى ئةهؤى بةشروت و زةوابتَيك دةبَيـت ثابةند بَيت ثَيـى 
ئـةطينا ئةطـةر   , لةبـةر ئـةوة زؤر زةر ور يـة   , كة ثَيشرتيشـة , لةبةر ئةوةى دةبَيت موصادةقةى مةحزةرةكة بكات, ئَيمة

 .زؤر سوثاا, دةبَيت بَين بؤ ئَيمة موصادةقةى بكةين, زةوابتة يان ثابةند نةبن بةو شر وت و, ثَيشةلكاريةكة ببَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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لةبـةر ئـةوةى عايـدى    , ئةطةر نا حكـومى موصـادةقة دةكـةين   , يان نا, ئيتاَلعةكة هةر بؤئةوةية كة بزانيت موخاليتة
دةتوانيـت  , موخالةفةى قـانونى بَيـت   ئةطةر, بةاَلم لةبةرئةوةى ئةركى خؤت نيية, ئةوةى تر  ئيتاَلع دةكةيت, خؤتة

, دةبوايـة دوَينـَى لـة دانيشـتنةكة حازربووبـاى     , مواَلحـةزة نييـة  , لةر َيطاى مةجؤيس وزةرا ئيعتري ازيان لةسةر بطريـت 
 .فةرموو, سةرؤك فراكسيؤنةكانيي لةجياتى هةمووتان تةئيدى ئةو هينةيان كرد

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .ومةنبةر َيز سةرؤكى ئةجن

دوَينـَى خوشـكة ثةخشـان ئيشـارةى كـرد لـةو        ,( ضوا متضامنا)راستة لة وةزارةت ئةو مةوزوعةمان هةموو نووسية 
وةزيـر مةسـئوليةتى   , با لَيـرة ضارةسـةرى بكـةين   , لَيرة خةتةئَيكى موتةبةعمان كردية, منيي تةئيدم كرد, مةوزوع

, مةسـئوليةتى تـةزامونى  , مةسـئوليةتى فـةردى  , ت هةيـة دوو مةسـئولية , خؤ نـة موتةزامينـة  , نيية لةكارى وةزارةت
لَيـرة باسـى كاروبـارو صـالًََحياتي     , ئـةوة مةسـئوليةى تةزامونييـة   , حكومـةت , تكـوينى وةزارةت , وةكو مـةجؤيس وزرا 

 .مةسئوليةتى فةردى, ئيي و كارى وةزيرة, وةزيرة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئَيمـة قـةر ارمان داوة كـة راثؤرتـة هاوبةشـةكة ئةساسـة      , وهـةرى نييـة  مـادام شـتةكة جة  , ببورة قسةكةت ثـَي دةبـر م  
مادةكـة  , مـن لةطـةَلتا  لـةم ناحيـة    , شـتَيكى ئـةوتؤ نييـة خةلـةل بكـات     , وةزارةتةكانى تريي هةمووى وا نووسـراوة 

, ة؟ فـةرموون دةستى بةرزبكاتةو, كَى لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, دةخةمة دةنطةوة
تةوحيـد  ( 9, 4)داواكراوة مـادةى  , بر ؤ سةر مادةى تر, بةئةكسةريةت ئةو مادةية قبوَل كرا, سَى كةا لةطةَلدا نيية

دةسـتى بةرزبكاتــةوة؟  , كـَى لةطةَلــدا نييـة  , دةســتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون  , كـَى لةطـةَل دةوــى ئـةو مادةيـة    , بكـرىَ 
 .فةرموو بر ؤ سةر مادةى تازة, بةئةكسةريةت ئةم دوو مادةية دةمج كرا, نورى موافيق نيية. تةنها د, فةرموون

 :بةر َيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مر ابشر   9 4دمج ابادوني : اباد  اخلامسة
 ي: اتألف مر( جملس التعليم العال   الاحث العلا )اش ل يف داواب الوااة  جملس اساى بي: أ ًع
 .ةئيسًا: ر الواا -1
 . ضوًا  ارأس اجمللس يف حالة غياب الواار:  كيل الوااة  -8
 .أ ضاء: ةؤااء اجلامعات احل ومية  اهليئات -3
 .أ ضاء  هلم ح  ابشاةكة يف ابناقشات  ابداء الرأي د ب اب ا وب هلم ح  التصوات: ابستشاة ب -8
 وميية مير ذ ي اخليرب   اعختصياص  نيد      لرئيس اجمللس د يو  ممثيل  ير أي جهية ح وميية أ  غيري ح       -5

 .احلاجة
ادارها موظف بدةجة مدار حاصل  لى رهاد  اباجيسرت  لى اعقل  ا وب مسؤ ًع : ا رواةاة اجمللس: ثانيًا

 . ر ود ار حماضر اجللسات  وعاياها  متابعة ونفي ها
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ة  ا تياداية  لليواار د وويه    انع د اجمللس حبضوة ثلث  أ ضيائه  تتايع مير   احيد  يف الشيهر بصيو      : ثالثًا
لالنع اد بصوة  ااتثنائية كلاا د ت احلاجة اىل ذليك،  وتخي  ال يراةات باغلايية اصيوات اع ضياء احلاضيرار        

 .  ند وسا ي اعصوات ارجح اجلانب ال ي صوت معه الرئيس
- :مياةس اجمللس الصالحيات اآلوية: ةابعًا

 .ع لية  العليا يف اجلامعات  اهليئات احل ومية  التعليم اعهل اقراة اعاس العامة لل اول يف الدةااات ا -1
 .اع رتاف باجلامعات  ابؤاسات العلاية غري العراقية  اقراة ااس التعادل لدةجاوها  رهاداوها العلاية -8
 اقراة الدةجات  اعل اب  الشهادات العلاية ابانوحية مير قايل جهيات ح وميية  غيري ح وميية يف اعقلييم         -3

 . وعيني رر ط منحها
التوصية بانشاء اجلامعات يف اعقليم  مراكز حبيوث ودةاايية أهليية يف جميال التعلييم العيال   ف يًا لل يانوب          -8

 . التعلياات
 .اقراة ااتحداث ال ليات  ابعاهد -5
 ليى وطيوار    اقراة   د مؤمترات للتعليم العال   الاحث العلا  للتطوار اإلداةي  العلا   الت ين  العايل  -6

 .ابناهج الدةااية  التشراعات ابتعل ة بالتعليم العال   اعنظاة الدةااية
 .اقرتاح مشاةاع ال وانني  اعنظاة ذات العالقة بالتعليم العال   الاحث العلا  -6
 .مراجعة التعلياات الناف    اقرتاح وعدالها أ  ووحيدها أ  إلغائها -4
 .اعرض  ليه مر قال الواارإبداء الرأي يف اموة اخرى  -9

ابصادقة  ليى اعوفاقييات الث افيية  العلايية  الفنيية الييت وع يدها مؤاسيات اليوااة  ميع مامياثليها مير              -10
 .ابؤاسات التعلياية اعجناية

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

كـة  , خـاَلى شةشـةم لـة يةكـةم لـةمادةى ثَيـنج كـةوتووة        دةركةوت كـة , لةو مواَلحةزاتانةى نةتيجةى خوَيندنةوة كرا
خـؤى لةتةسةلسـولةكة   , ئةوة لـةبري كـراوة  , (ةئيس جهاا اعرراف   الضااب النو ى  ضواَََ)ئةصَؤى ثر ؤذةكةدا هاتووة 

, مواَلحةزةيــةكى تــرم هةيــة, بــةم شــَيوةية, ثَينجــةم دةبَيتــة شةشــةم, بــةاَلم ضــوارةم دةبَيتــة ثَينجــةم, ضــوارةم بــوو
ئةوة ومتان تةحصيل حاصَؤة ئيؤغامان , (إبداء الرأي يف اموة اخرى اعرض  ليه مر قال الواار)ضوارةم , لةبر طةى نؤ

 .زؤر سوثاا, بةئيتييتاقى هةردوو ليذنة, كرد لةوَى
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو جةنابى وةزير, باشة كةا هينى هةية
 
 
 



 839 

 :دنى بااَلوةزيرى خوَين/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةبـةر ئـةوة حـةز دةكـةم بـةا ئـةو       , ئَيمة وةكو حكومةت رةئيمان وابـوو موستةشـاريي حـةقى تةصـويتى هـةبَيت     
ضـونكة ئَيمـة رةئيمـان ئـةوةبوو موستةشـار خيـربةى       , يـان نـةيهَينا  , ئةطةر دةنطـى هَينـا  , فةقةرةية بدرَيتة تةصويت

( سـكرتري ا ؤـس  ), (ا رواةاة اجمللس)هاتية / دوو, ئةوة يةك, مان بة رةئيى خؤمان كردئَيمة تةحةفوز, هةية لةوَى
ئةطةر ضاك , يان سكرتَيرى مةجؤيس, دةبَى يان موقةريرى مةجؤيس بَيت, نةك سكرتاريية( ادارها موظف)ضونكة 

, مةجؤيسى قسـم , ةجؤيسمان هةيةئَيمة ضوار م, نوقتةيةكى تر, ضونكة ئَيمة وامان طوت دوَينَى, بكرَيتةوة ثَيم باشة
عادةتةن لةو مةجؤيسانة فةقةرةيةك لة ئاخريى هةية , مةجؤيسى تةعؤيم عاىل, مةجؤيسى جاميعة, مةجؤيسى كولية

للاجليس  )داوا دةكـةين ئـةوةش ئيزافـة بكـرَى     , (للاجلس ختوال بعض صالحياوه اىل ةئيس قسيم ا  ةئييس اجلامعية   )
, مةجؤيسـةكة تـةخويؤى هةنـدَى صـاَلحيات دةكـات     , ة مةجؤيسـى وزةراش وايـة  لـ ( ختوال بعض صالحياوه اىل اليواار 

مةسـةلةن  , لةناو ئـةو قانونـة  , ئةطةر لةهةندَى حاَلةت بؤ رةئيسى ئةعال كة ئةوة لةهةموو مةجؤيسةكانى تر هاتووة
 ةئييس  جملليس اجلامعية ختوايل بعيض صيالحياوه اىل     )لةفةقـةرةى ئـاخريى هـاتووة    , لة صاَلحياتى مةجؤيسى جاميعة

لة مةجؤيسى قسـميي هاتيـة   , (جمللس ال لية ختوال بعض صالحياوه اىل العايد)لة مةجؤيسى كولية هاتية , (اجلامعة
هـةتا لـة مةجؤيسـى وزةراش وايـة     , لَيـرةش بةهـةمان شـَيوة   , (جمللس ال سم ختوال بعض صالحياوه اىل ةئيس ال سم)
 .زؤر سوثاا, ةوة شتَيكى قانونيةئ, (جمللس الواةاء ختوال بعض صالحياوه اىل الواار)

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةئةصـَؤى مةشـروع هةيـة؟    , با وةكو خؤى نَينـىَ , راى ليذنةكان ضيية لةسةر ئةوة؟ ئةطةر باا نةكراية شتَيكى ترة

 .فةرموو
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ريس هادىاد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لَيرة ئةمة لةهـةموو مةجؤيسـةكانى تـر    , ة زؤر شتمان ئيزافة كرد كة لة ئةصَؤى مةشروع نةبووئَيمة كة دانيشتينةو

يان نـا؟ هـةموو مةجؤيسـةكة بـةعزَى ئمـور هةيـة تـةخويؤى        , خؤ كاك فرست قانونية لَيى بثرسة بزانة واية, هاتووة
 .زؤر سوثاا, لةبةر ئةوةى تةسهيؤى ئمور بكات, رةئيسةكةى دةكات

 :ى ئةجنومةنبةر َيز سةرؤك
/ يـةكَيكيان , جـةنابى وةزيـر دوو موقتـةرةحى تـازةي هةيـة     , بؤ ئةوةى زؤر هينمان نةكات, ئةوة موقتةرةحى تازةية

ــَى ئــةو مةجؤيســة وةكــو هــةموو  / ئــةوةى تــر, ئــةوة ثاشــان باســى دةكــةين , ئــةوةى دةيــةوَى بيخةينــة دةنطــدان  دةَل
 .ةيةناصح نوقتةى نيزامت ه. فةرموو كاك د, مةجؤسةكانى تر
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 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ض , لةبةر ئةوةى ئيقترياحى تـازةش ثَيويسـت نييـة   , ئَيمة ئيتييتاقمان كرد كة رَيطا بة ئَيمة نادةيت موناقةشة بكةين
 .زؤر سوثاا, ئيتييتاقى لةسةر كراوة مةفروزة ئةو خبرَيتة دةنطدان

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ليذنـةكانيي وتيـان   , ئةطـةر خيالفَيـك هـةبوو   , ليذنـةكانيي هـةروا  , ومتان وةزير تةمسيؤى حكومةت دةكات, َيرنةخ

بةاَلم وةزير بـؤى هةيـة بَؤَيـت ئـةو     , وةزيريي, بةاَلم ليذنةكان موتةفيقن بةعام, قةرار ئَيوة دةدةن, خيالفمان هةية
يةكَيكيان , ئَيستا دوو نوقتةى هةية, ئةو حةقةى هةية بَؤَيتلةبةر ئةوة , ئَيوةش قةرار دةدةن, فالن نوقتةية تازةية

, مةجؤيس بؤى هةبَيت بةعزَى لةدةسةاَلتى بداتة سـةرؤكى مةجؤيسـةكة  , دةَلَيت فةقةرةيةك ئيزافة بكرَيت/ ئةوةية
نى بةحةقيقـةت لةناحيـةى قـانو   , لةزؤربـةى جَيطاكـانيي وايـة   , ئاماذةشى بةوة كرد كة لة ئةجنومةنى وةزيران وايـة 

بـؤ ئـةوةى   , نازنـاز خـان راى خؤتـان بَؤـَين    , لة ليذنةى تةربيـةش , يان دوو كةا قسةى بكات, حةز دةكةم يةك كةا
 .فةرموو كاك شَيروان, لةثاشان بيخةمة دةنطةوة

 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيستا ئةو موقتةرةحة تازةية، يةعنى بةر استى كة , ئةو نةصةى تَيدا نيية, ئَيمة موتاَلةعةى مةشروعةكةمان كردية
 .زؤر سوثاا, بة قةناعةتى من, حةق نيية لَيرةش ئيشارةى ثَيبكرَى, لة مةشروع نةبَيت

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, ئةو فةقةرةية زياد بكرَى, ئَيمةش لةطةَل ئةوة نيني
 :ؤكى ئةجنومةنبةر َيز سةر

 .فةرموو, ئيدريس موصر ى لةسةر ئيقترياحةكةت. كاك د
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. ز دبةر َي

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
يـةعنى ئةطـةر يـةك مةجؤيسـى بيـنن ئـةو       , ثاشان هةموو مةجؤيسَيك ئـةو فةقـةرةى تَيدايـة   , ئةوة الى ئَيمة ثةر يوة

يـةعنى ئةطـةر   , ئةو مةجؤيسـانةى كـة ئَيمـة هـةيتمان هـةمووى ئـةو فةقـةرةى هةيـة        , ناكةفةقةرةى تَيدا نةبوو قةي
ئةوة شتَيكى , دةبَى هي قسميي البدةين, هى كوليةش دةبَيت اليبدةيت, وابَيت مةجؤيسى جاميعةش دةبَيت البدةيت

 .عامة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

مـةجؤيس بـؤى هةيـة خـؤى قـةرار      , ئةطةر تَيـى دا نـةبَيت  , نئَيمة رةئيى وةردةطري, عةفوم بكة كاك دكتؤر ئيدريس
 .كاك زانا فةرموو, يةعنى شةرت نيية, بدات تةخويؤى رةئيس دةكات فالن شت و فالن شت
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 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ؤيسة بنووسرَىئَيستا لةو مةج, لة مةجؤيسى هيض وةزارةتَيك ئَيمة ئةو فةقةرةيةمان نةنووسيوة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةَلَيت مةجؤيس بؤى هـةبَيت  , جةنابى وةزير موقتةرةحَيكى هةية, باشة, دة ةمة دةنطةوة, ئةطةر سةحبى ناكةيت
, رةئيى برادةرانى ترتـان بيسـت  , وةكو لة زؤر شوَين هاتووة, هةندَيك لةدةسةاَلتى خؤى بداتة سةرؤكى ئةجنومةنةكة

ــةَل   ــَى لةط ــة ك ــةرةحى وةزيرداي ــةرموون , موقت ــةوة؟ ف ــتى بةرزبكات ــة , دةس ــدا نيي ــَى لةطةَل ــةوة؟  , ك ــتى بةرزبكات دةس
لةئةجنومةنى وةزارةت وةكيل , موقتةرةحى ترى جةنابى وةزير, كةواتة قبوَل نةكرا, زؤرينة لةطةَلدا نيية, فةرموون

ارين حـةقى حـازر بـوون و رةئيـدانيان     ليذنـةى هاوبـةش دةَلَيـت موستةشـ    , موستةشـارين , وةزيرة وةكـو باسـتان كـرد   
جــةنابى وةزيــر موصــر ة لةســةر , قــةرارتان داوة وةكــو ليذنــةى هاوبــةش, بــةاَلم حــةقى دةنطــدانيان نــةبَيت, هــةبَيت

لةبـةر  , ئـةوانيي حـةقى دةنطـدانيان هـةبَيت    , حةقة موستةشارةكان وةكو سةرؤكى جاميعة و ئةوانة, رايةكةى خؤى
موستةشـارةكان حـةقى دةنطـدانيان    , كـة وةكـو خوَيندرايـةوة   , ى هاوبـةش تـازة تـرة   ئةوةى ئـةو موقتةرةحـةى ليذنـة   

دةسـتى  , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَل موقتةرةحةكـةى ليذنـةى هاوبةشـة   , نةبَيت
دة ئـةويي شـةتب   ئةو فةقةرةى نؤش كة كاك كةريم طوتى زيا, بةزؤرينةى دةن  قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 .كاك شَيروان فةرموو, ئيتيتاق كراوة لةسةرى كة زيادة, بكةن
 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم فةقـةرة نـؤ مـاوة بـةطوَيرةى ئـةو تةئشـرياتةى كـة         , نـةماوة  9كة فةقـةرة  , براى بةر َيزم كاك كريم ئيشارةتيدا
 .زؤر سوثاا, لة دوو شوَين هةية, بةاَلم لَيرة ماوة, ئَيمة المان برددوَينَيي , لةالى ئَيمة كراوة

 (:كةمال كةركووكى. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـيرت ئؤتؤمـاتيكى هـةر    , ومتـان مـادةم جـةنابى وةزيـر سـةرؤكى ليذنةكةيـة      , ئةمة لةوَى زؤر بةدرَيذى موناقةشة كرا
 .زؤر سوثاا, ثَيويست ناكات وةكو فةقةرةيةك لَيرة دايبطرين, وَى باسى دةكاترةئيةكى هةبَيـت لة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, كةواتـة ئـةوة شـةتب دةكرَيـت    , خـؤى هـني دةكـات   , خـؤى داوا دةكـات  , ومتان بؤى هةية, هةر ئةوة تةحصيل حاصَؤة
, شةتب كردنى ئةو فةقةرةية دةخةمـة دةنطـةوة  بة , كةواتة ئةو مادةية وةكو خوَيندرايةوة لةاليةن ليذنةى هاوبةش

بةكؤى دةن  قبوَل , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو سةر مادةى ثاشى, كرا
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 :بةر َيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (.مر ابشر  11)و ابل اباد  : اباد  الساداة
اعايت الل  )انشأ يف كل مر مركز الوااة   مؤاساوها صند ق للتعليم العيال  اتاتيع بالشخصيية ابعنواية     :أ ًع

- :وت وب مواةده مر( ابال   اعداةي  اعهلية ال انونية
- :مر أةباح% 10نساة  -1
 الدةااات ابسائية -أ
 .م اوب اخلدمات العلاية  اعاتشاةاة -ب
 .ة الفحوصات ابخترباة  الاحوث العلايةاجو -ج
 .الراو  ابستوفا  مر اجلامعات  ال ليات  ابعاهد غري احل ومية -2
 .ابنح  اهلاات  الترب ات  الوقف  اعكتتاب  ف  التشراعات الناف   -2

 معاجلية   عغراض حتفيز العياملني  الاياق  عغيراض الصييانة    % 50وصرف اعارادات ابتح  ة بنساة  -:ثانيًا
 .اعختناقات اخلاصة بالعالية التعلياية  التطواراة يف الوااة 

 .اتوىل اداة  صند ق اجمللس -:ثالثًا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـؤ  , لـة ريئاسـةى بَيـت   , بـؤ وةزارةتـة  , تةبعةن ديارة ئةو صةندوقةى كة دروست دةكرَى لـة مةركـةزى وةزارةت بَيـت   
ــت بــ , ريئاســةتة ــة بَي ــيةتى مةعنــةوى هةيــة , ؤ جاميعةكةيــةلةجاميعةك ــةو خصوصــيةتةى هةيــة  , شةخص مــادةم ئ

ئةو مادةية وةكو ليذنةى هاوبةش و جةنابى وةزيريي موتةفيقة , مةجؤيسةكة بر يار دةدات, ئيدارةكةى كَى دايدةنَى
ــةوة  ــة دةنط ــةرموون   , دةخةم ــةوة؟ ف ــتى بةرزبكات ــةتى دةس ــَى لةطةَلي ــة , ك ــدا نيي ــَى لةطةَلي ــتى بةرزب, ك ــةوة؟ دةس كات

 .فةرموو, بؤ فةصَؤى ضوارةم, بر ؤ سةر مادةى ثاشى, بة ئةكسةريةت ئةو مادةية قبوَل كرا, دوو كةا, فةرموون
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (الفصل الرابع)
 مؤاسات التعليم العال 

 (.مر ابشر   18)و ابل اباد  :   اباد  السابعة
لف مؤاسات التعليم العال  مر اجلامعات  اهليئات  ال ليات  ابعاهد  ابراكز الاحثية احل ومية  غري وتأ -:أ ًع

- :احل ومية  ورواط بالوااة  ابؤاسات التعلياية اآلوية
 .أةبيل/جامعة صالح الدار -1
 .جامعة السلياانية -2
 .جامعة دهوو-2
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 .جامعة كواة -2
 .الطاية هةولريجامعة  -2
 .لس ال وةداتان  اع لى لالختصاصات الطايةاجمل -6
 .هيئة التعليم الت ين -2
 .اهليئة ال وةداتانية للدةااات اعارتاويجية  الاحوث العلاية -2
 .اى مؤاسة اخرى قائاة ا  وستحدث بعد صد ة ه ا ال انوب -9

 8/8/8006يف /3915 ابؤاس مبوجب امر جملس  اةاء إقليم كوةداتاب ابيرقم )جامعة كوةداتاب  -:ثانيًا
 (.اليت حتتفظ خبصوصيتها

 :ةزيرى خوَيندنى بااَلو/ادريس هادى.بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ئةندامة بةر َيزةكان
ئَيمــة لــة مةشــروعةكةى خؤمــان ثَيشــنيارمان كردبــوو كــة هةيئــةى تــةعؤيمى تةقــةنى بكرَيتــة جاميعــةى تــةعؤيمى 

ئةصواتةكان تةقريبـةن وةكـو   , دوَينَى كة موناقةشةمان كرد, ئة بكرَيتة جاميعةيةعنى تةنها كةليمةى هةي, تةقةنى
, ئةطـةر مـةجاملان بـدةن بؤتـان روون بكةمـةوة     , لةبةر ئةوةى نةطةيشتينة نةتيجة بؤ ئَيرةمان بةجَيهَيشت, يةك بوو

يــةك , ؤَيمانييةيــةك لــة ســ, دوو هةيئــةمان هةيــة, ئَيمــة يــةك هةيئــةمان نييــة , بؤضــى ئــةو ئيقتريامحــان كــردووة 
مةعهـدمان هةيـة شـةهادةى     80, كة ببَيتة جاميعة ئةوكاتة دةتوانني مةعاهيدةكان ئيحتييتـاز ثَيبكـةين  , لةهةولَيرة

ضـونكة شـةهادةى بـةكؤلؤريؤا    , سَى كوليةى تةقةنيشمان هةية ئةوان شةهادةى بةكـةلؤريؤا دةدةن , دبيؤؤم دةدةن
كاديرى تةدريسى كة ئَيسـتا بةكؤلؤريؤسـي هةيـة، مودةريسـى موسـاعيدة      ئَيمة دةتوانني , لة ذَير مةعهد تؤزى لةنطة

مستةواى عؤمى بةرز دةكةينةوة لةماسرت كةمرت , ئةطةر ببَيتة جاميعة ئةوة ناكرَى, دةرا دةَلَيتةوة لة مةعاهيدةكان
كـات بيكةنـةوة كـة     ئـةو , ئةطةر ببَيتة جاميعة ئةوا ئةوان دةتوانن ديراسةى عولياى خؤيان هـةبَيت , دةرا ناَلَيتةوة

هـةروةها تةشـجيعى   , ئةطةر ببَيتة جاميعة دةتوانن خوتـةى بةحسـى عيؤمـى دابنـَين    , ئَيستا ئةو ئيمكانيةتةيان نيية
كـة ئـةمر ؤ   , لةذَير ضـةترى جاميعـةى زيـاتر خـةَلك تـةحيتيز دةبَيـت      , خةَلكيي دةكرَيت بةرةو مةعهةدةكان بنَيرين

لةبـةر ئــةوة تــةنها ناوةكـة دةطؤر َيــت دةكرَيتــة   , ةتى زيـاتر دروســت بكــةين ئَيمـة ثَيويســتمان ثَييــة كـة كــادَيرى وةســ  
, ئةو موئةسةساتى قائيمة هـةمووى لـة ذَيـر ضـةترى ئـةو جاميعةيـة دةبَيـت       , هييى تر لةمةوزوع ناطؤر َيت, جاميعة

 .زؤر سوثاا
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, دةنطـةكان وةكـو يـةك نـةبوون    , مةعؤوماتى غةَلةت بة ئةندامانى ثةرلةمان بدرَيت لَيرة من حةز ناكةم, يةكةم جار

كةسيي لةطةَل ئةوة بوو كة ئةو مادةية بةم شَيوةية  10, كةا داواى كرد كة وةكو خؤى نَينَى 6لَيرة نووسيومانة 
غيري  )ئَيمـة لةهـةموو شـوَينَيك     ,راسـت كردنـةوةى دووةمـيي   , ئةوة راسـت كردنـةوةى يةكـةم   , بَيت كة ثَيشَيل كراية
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ئـةوة بةر اســتى هـاتووة كــة غةَلةتَيكـة دةبَيــت    , ضـونكة ئــةوة مورتـةبيت نييــة بـة وةزارةت   , مـان البردبــوو (احل ومية 
ضونكة ئةمة لـة  , ى لةطةَلدا نيية(غري احل ومية), (وتألف مؤاسات التعليم العال )لة تةعرييتةكةى هاتووة , اليبدةين

جاميعـاتى غـةيرى   , بـؤ لـة تةعرييتةكـةى باسـى بكـةين     , اميعاتى غةيرى حكوميمان نةكردووةرَيزبةنديةكة باسى ج
 .زؤر سوثاا, بؤية ئةو دوو راست كردنةوةم بة ثَيويست زانى, حكومى شتَيكى تايبةتة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم خـؤى   , تى هةيـة جـةنابى وةزيـر ئـةو قسـةى كـرد وةجاهـة      / دوو, ئـةوة يـةك  , البـدةن ( غيري احل وميية  )كةواتة 

, لةبةرئـةوة ئَيسـتا ئـةو قانونـة كةدةردةضـَيت بـؤ ئـةمرى واقيعـة        , دةسةاَلتى ئةجنومةنى وةزارةتة فـةحتى جاميعـات  
, يـةعنى مةبةسـتم ئةوةيـة تـؤ ئيقـترياح دةكـةيت      , هيض هني ناكات, بةيانى ئةطةر بيكةيتة جاميعة دةسةاَلتى خؤتة

 .فةرموو, كيؤةت نابَيت لةوةموش, دةضَيتة ئةجنومةن دةبَيتة قةرار
 :نى بااَلوةزيرى خوَيند/بةر َيز ادريس هادى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
هيئية التعلييم الت نيى    )ئةطـةر وةكـو خـؤى نَينـَى دةبـَى بنووسـرَى       , نووسـراوة ( هيئة التعلييم الت نيى  )ئةطةر وابَيت 

 .سوثاا, رَى ئةطةر وةكو خؤى نَينَيتناكرَى تةوحيد بك, (هيئة التعليم الت نى السلياانيه), (اةبيل
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

كةواتـة ئَيسـتا ئـةربيل و سـؤَيمانى ئيزافـة      , (الياانيه, اةبيل: هيئة التعليم الت ين)با بةم شَيوةية بَيت , ئةوة راستة
 .فةرموو, كرا لةسةر حةوتةم

 (:زانا)خضر سعيد قادر بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمــة لــة تــةعاريف موئةسةســةمان , ضــونكة ئــةوة لــةجياتى تةعرييتــة نووســراوة, البــدرَيت( غييري احل ومييية)ت نابَيــ
غـةيرى  , (ويرواط بيالوااة  ابؤاسيات اعوييه    )لـةدواى ئـةوة طومتـان    , طومتان لةوَى تةعرييتى دةكةين, تةعريف نةكرد

جاميعـةكى  , اَلم لـة تـةعرييتى وةكـو موئةسةسـة    بـة , ئريتيباتى نييـة بـة وةزارةت راسـتة   , حكوميمان لةوَى نةنووسية
 .موئةسةسةيةكى تةعؤيم عالية, ئةهؤيي

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, (وتألف مؤاسات التعلييم العيال  مير اجلاعيات   اهليئيات   ال لييات   ابعاهيد   ابراكيز الاحثيية احل وميية          )تؤ دةَلَيى 

وتيألف مؤاسيات  ااة    )لَيرة ناَلَيـت  , كاك زانا راست دةكات, اىلغةير حكومية جوزئَيك نيية لة وةزارةتى تةعؤيمى ع
وتييألف مؤاسييات التعليييم العييال  ميير ااجلاعييات احل ومييية   غييري احل ومييية   وييرواط  )لَيــرة دةَلَيــت , (التعليييم العييال 

ــرة تةخصيصــى كــردووة , (بييالوااة  ــاتى, موئةسةســاتى تــةعؤيم عــاىل حكــومى و غــري حكومييــة  , لَي  ئــةوة موئةسةس
كـة  , بؤية غري حكومية تةعرييتَيكة بؤ موئةسةسـاتى تـةعؤيمى عـاىل   , تةعؤيمى عاىل تةحديدى كردووة خوَيندمانةوة

, بـةاَلم مورتةبيتةكـةى تةحديـد كـردووة يـةك تـا حةوتـة       , موئةسةساتى مورتةبيت بة وةزارةت و غري مورتةبيتيي
/ بؤيـة يةكـةم  , عينوانةكـةى وايـة  , (العال  احل وميية مؤاسات التعليم )لةبةر ئةوة فةصَؤةكة ناوى , ئةوة باش هاتووة
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دةَلَيت وةزارةتى تةعؤيم عاىل ثَيك هاتووة لة جاميعات و هةيئات و كوليات و مةعاهد و مةراكزى بةحسى حكومى و 
 .فةرموو, ناصح. كاك د, ثاشان فاصَؤَيك ئريتيباتى ئةو موئةسةساتانةى خوارةوة بة وةزارةت دةبَيت, غريى حكومى

 :ةمضاب غيتور ناصح. د َيزبةر 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ضونكة خاَلى نؤيةم هـةمووى تَيـك دةدات  , بةاَلم ئةطةر خاَلى نؤيةمى لةطةَل نةبَيت, ئةوةى جةنابت دةَلَيى دروستة
هي ا  اى ابؤاسة العلايية   التعلياية احل وميية اعخيرى ال ائاية ا  وسيتحدث بعيد صيد ة         )يان دةبَيت ئيزافةى بكةين 

 .زؤر سوثاا, ئةطةر نا دةبَيت تةركى بكةين, ئةو كات هى جةنابت دروست دةبَيت ,(ال انوب
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم ئـةو قانونـة تةحديـدى كـردووة      , قسةكةت راسـتة , خؤى ئةو جومؤةية ئةطةر موجةرد بَيت لةهةموو قانونَيك
دةبَيتـة جوزئَيـك   , وةزير ئيقترياح دةكات, ةت قةرارات دةداتجاميعة مةجؤيسى وةزار, جاميعة ضؤن تةشكيل دةكرَى

بةاَلم ئةطةر بةتةنيا وةريبطرين قـةت ئـةو مادةيـةت لـةثَيي     , ئةطةر بة شامؤى وةريبطريت ئةو هينة راستة, لة هني
 .فةرموو, قسةى تؤ راستة, بَيت

 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

اى ابؤاسية  )ئةبَى بَؤـَيني  , قانون دةبَيـت وازح بَيت, ئَيمة قانون دةردةكةين, هةمووى دةطرَيتةوة, (اةال ائ)كة ومتان 
 .سوثاا(. احل ومية العلاية   التعلياة احل ومية اعخرى ال ائاة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .جةنابى وةزير فةرموو, (ل انوباى ابؤاسة اعخرى وستحدث اعد صد ة ه ا ا), راست دةكات, ئةو قائيمةية زيادة

 :رى خوَيندنى بااَلوةزي/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ناصح دةَلَيت راستة بةا . بةاَلم ئةوةى د, ئةوةى كة لة تةعرييتةكة هاتووة راستة غةير حكومى دةبَيـت لةطةَل بَيت
ئَيمـة جاميعـةى كـةركووكمان قائيمـة ثاشـان      , (رى ال ائاية اى ابؤاسية احل وميية اعخي   )كةليمةى حكومى زياد بكـرَى  

 .زؤر سوثاا, جَيبةجَى دةبَيت 180ثاش ئةوةى مادةى , رةبتى ئَيمة دةبَيت
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

تةبعـةن بـؤ مـةعؤوماتتان رةبتـى     , (اى ابؤاسة احل ومية اعخرى ال ائاة ا  وستحدث بعد صد ة ه ا ال انوب), راستة
تؤ لةم مادةية باسى موئةسةساتى , يةعنى نة مةبةستى موئةسةسةيةكى زراعى بَيـت, دةبَيت ئةو كةليمةيةئةوةلةن 

اى )ئَيستا ئةو كةليمةية , يةعنى موئةسةسةى تةعؤيمية ,(اى مؤاسة أخرى)بؤية كةدةَلَييت , تةعؤيمى عاىل دةكةيت
, دة ةمة دةنطةوة, انيي لةحةوتةم زياد دةكةينئةربيل و سؤَيم, حكوميةكة زياد دةكرَى و, (مؤاسة ح ومية أخرى

بـةكؤى  , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةية
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, دةن  قبوَل كرا
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 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مر ابشر   ب يت كاا ه ( 13) ابل اباد  و -:اباد  الثامنة
 :اباد  الثالثة  شر 

اجلامعة حر  امر   مركز ف رى   حضاةي ازدهر يف ةحابها الع ل   وعلو فيها قدة  اعبدا    اعبت اة   عتيوا  / ا عَََ
داف اليواةد  يف هي ا ال يانوب      التدخل يف رؤ نها اع ما مسح به ال انوب   و ع  ليها ابسؤ لية اباارر  يف حت يي  اعهي  

 ليها اب و و  بالدةااات   الاحوث ابستار  يف رتى جوانب ابعرفة اعنسانية   العلاية   اقع اعحتياجات اجلداد  مبا 
اتنااب   الت د  الت نولوج  يف العامل   متطلااوه  مبا اؤدى اىل و ليص الفجو  العلاية   الت نيية ابوجيود  بيننيا      

 .لد ل ابت دمة بواكاة التطوةات العابية مع مرا ا  خصوصية اجملتاع ال وةداتانىبني ا
اعاييت الل ابييال    اعداةي   اعهلييية )وتاتييع اجلامعيية   ال ليييات   ابعاهييد ابرواطيية بهييا بالشخصييية ابعنوايية   / ثانيييا

 .لتح ي  اهدافها   ادار رؤ نها جملس, (ال انونية
مير كلييات اكادمييية   مراكيز حبيوث   كلييات   معاهيد و نيية يف جمياعت التعلييم اليت ين بعيد             وتيألف اجلامعية   / ثالثا

 .الدةااة الثانواة ا  ما اعادهلا   اى وش يالت اخرى حسااا ود و احلاجة اليها يف نواح  ابعرفة النظراة   التطاي ية
 :زازسعيد ب بةر َيز عونى كمال

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةبةر ئةوةى مةجاملان نةبوو دةبواية تةبعى , ئةو كةليمانة ئيزافة بكرَى, ة ليذنةى هاوبةش ئيتييتاقمان كرددوَينَى ل

و  اعايت الل ابيال    اعداةي  )لةفةقةرةى دووةميي , ئةوة لةفةقةرةى يةكةم( و مصان اجلامعة حر  امر), بكةينةوة
 .زؤر سوثاا, ئةو دوو كةليمةية ئيزافة كرا, (االكادمييى

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دة ةمــة , ئــةو مادةيــة لةئةصــَؤى مةشــروعةكة ئــةو دوو كةليمةيــة ئيزافــة كــرا وةكــو كــاك عــةونى ئيشــارةتى ثَيــدا 

, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فـةرموون , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةيية, دةنطةوة
 .رموو بؤ مادةى ثاشىفة, بةكؤى دةن  قبوَل كرا

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (.مر ابشر   18)و ابل اباد   -:اباد  التااعة
اتم وعني ةئيس اجلامعة مر قال جملس الواةاء بناء  لى اقرتاح الواار بد  اةبع اينوات قابلية للتجدايد بير   احيد        

- :التالية ا وب بدةجة خاصة   ف  ابعااري
 .حاصل  لى رهاد  دكتوةاه  -1
 .مبرواة أاتاذ مسا د  لى اعقل -8
 . شر انوات( 10)له خدمة عو ل  ر  -3
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 .مشهود له بال فاء  اعداةاة  اخلرب   النزاهة يف العال -8
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
مشهود له بال فياء  اعداةاية  اخليرب   النزاهية   اعمانية يف      )م لة ضوارةم يةك كةليمة ثةر يية بةاَل, وةكو خؤى هاتووة

 .زؤر سوثاا, لَيرة زةر وريية( العال
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

كــَى لةطةَليــةتى دةســتى , ئــةو مادةيــة بــةو كةليمةيــةوة دةخةمــة دةنطــةوة , ئــةو كةليمةيــة تــةنها بــةقوةتى دةكــات 
فـةرموو بـؤ   , بـةكؤى دةنـ  قبـوَل كـرا    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كآ لةطةَلـدا نييـة  , ة؟ فةرموونبةرزبكاتةو

 .مادةى دةيةم
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (:15)و ابل اباد   -:اباد  العارر  
 :مياةس ةئيس اجلامعة الصالحيات اعوية

ه اىل اعجتاا يات اع تياداية  اعايتثنائية   ونفيي  قراةاويه   متثييل اجلامعية اميا          ةئااة جملس اجلامعية   د ووي  -1
 .اجلهات كافة

اداة  رييؤ ب اجلامعيية العلاييية   اعداةايية   ابالييية  لييى  فيي  اح ييا  ال ييوانني   اعنظايية ذات العالقيية   اع اميير      -8
 .التعلياات   اع امر الصادة  مر الوااة 

 .ابن ولة   غري ابن ولة  ف ا لل وانني   اعنظاة   التعلياات الناف  اداة  اعموال  -3
 .التعاقد مع ا ضاء اهليئة التدةاسية   الفنيني اعجانب -8
 .ابواف ة  لى اعافادات   اع اةات   اعجااات الدةااية داخل اعقليم بناء  لى ووصية جملس ال لية ا  ابعهد -5
 .  الفر     معا ن  العاداء يف ال ليات   ابعاهد بناء  لى ورريح العايدوعيني ةؤااء اعقسا   -6
 .ورفيع موظف  اخلدمة اجلامعية -6
 .ورريح العاداء   مسا داة -4
 .لرئيس اجلامعة ختوال بعض مر صالحياوه للعاداء   ابسا دار ا  بر اراه مناااا -9

 :بةر َيز اسعد شاكر امني
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةاَلم صـياغةكةمان طـؤر ى   , هةرضةندة هةمان مادةية, صياغةكةمان طؤر ى, لةفةقةرةى دوو لة كؤبوونةوةى هاوبةش
, (رييؤ ب اجلامعيية العلاييية   اعداةايية   ابالييية  لييى  فيي  اح ييا  ال ييوانني   اعنظايية ذات العالقيية إدارة )بــةم شــَيوةية 

زؤر . بـةا ئـةو دوو طؤر انكاريـةمان هـةبوو    , حةز  بكـرىَ ( ليمداخل اعق)لةفةقةرةى ثَينجةميي , ئةوةندةية بةا
 .سوثاا
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

إعداة  ريؤ ب اجلامعية العلايية   اعداةاية   اباليية  ليى  في         )لـةخاَلى دووةم  , ضونكة ئَيمة لةتةعرييتةكـة وتوومانـة  
 .ئاخر ئيزافةمان كرد, (اح ا  ال وانني   اعنظاة ذات العالقة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لةفةقـةرةى  , ئةوانـة هـةمووى شـةتب كـرا    , (  التعلياات   اع امر الصادة  مر الوااة االوامر )لةدووةم , لةو مادةيةدا
كـَى لةطةَليـةتى دةسـتى    , ئـةو مادةيـة بـةو طؤر انكارييـة دةخةمـة دةنطـةوة      , شـةتب كـرا  ( داخيل اعقلييم  )ثَينجةميي 

فـةرموو بـؤ   , بـةكؤى دةنـ  قبـوَل كـرا    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَلـدا نييـة  , ةرزبكاتةوة؟ فةرموونب
 .11مادةى 

 :بةرِ َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مر ابشر  ( 16)و ابل اباد   11اباد  
اية  اباليية، الشيؤ ب العلايية  الدةاايات العلييا  ريؤ ب        ا وب لرئيس اجلامعة ثالثية مسيا دار ل يل مير الشيؤ ب اعداة     

- :الطلاة اتم وعينهم مر قال جملس الواةاء  برتريح مر ةئيس اجلامعة  مبرواة مدار  ا   ف  ابعااري التالية
 .حاصل  لى رهاد  الدكتوةاه -1
 .أاتاذ مسا د  لى اعقل -8
 . شر انوات( 10)له خدمة جامعية عو ل  ر  -3

 :ز سةرؤكى ئةجنومةنبةر َي
ئـةو مةرتةبـة يـان دةبوايـة لـةوَى      , لةثَيشرت وتووتانـة لةمةرتةبـةى ئوسـتازى موسـاعد    , لَيرة بةا ئوستازى موساعد

 .فةرموو, بؤ ئةوةى لةطةَل مادةى نؤيةم بطوجنَى, نرتبة ئوستازى موساعد, يان لَيرة زيادى بكةين, شةتب بكةين
 :ندنى بااَلوةزيرى خوَي/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم فةرقةكـةى   , فـةرقى نييـة  , ليذنةى ثةروةردة حةزى كـرد بـةو صـياغةية بَيـت    , صياغةكةى ئَيمة فةرقى هةية

بةاَلم راى ليذنة وابـوو كـة كـةمى بكةينـةوة     , بؤ سةرؤكى زانكؤ و بؤ ئةمانةش, ساَلمان دانابوو 15ئةوةندةبوو ئَيمة 
كــة خؤمــان لــة مةجؤيســى وةزارةت رةئيســى  , ســاَل بَيــت 15َيمــة ثَيمــان بــاش بــوو وةكــو حكومــةت  ئ, ســاَل 10بــؤ 

, سـاَلةكة بَيـت   15يةعنى لةبةر رةصانةى عؤميـة كـة باشـرتة    , ساَل بَيت 15جاميعةكان خؤيان ئيقترياحيان كرد كة 
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
سـاَلةكة   15سـاَل و   10باشـة  , سـاَل ببَيتـة ئوسـتازى موسـاعيد     10بـة   كة تـؤ وتـت ئوسـتازى موسـاعد بـاوةر  ناكـةم      

 .فةرموو نوقتةى نيزاميت هةية, دةخةينة دةنطةوة
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 :حاجى بشار سؤيمان بةر َيز ظيان

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دَيك ئَيمـة لـة ليذنـةى ثـةروةردة هةنـ     , سـاَل هـاتووة   10ضونكة لة ئةصَؤى مةشـروعى حكومـةت هـةردووكى    , نابَيت

ئَيمـة مةشــروعى  , سـاَلى نَينَيتــةوة  10هةنــدَيكى تـر لةطــةَل ئـةوة بــوون هـةر بــة    , سـالَ  15لةطـةَلى بـووين ببَيتــة   
 .زؤر سوثاا, ساَلة 10حكومةمتان قبوَل كرد كة 

 :بةرِ َيز سةرؤكى ئةجنومةن
زيـاد كردنـى كةليمـةى     بةهـةرحاَل ئـةو مادةيـة بـة    , كة ئوسـتازى موسـاعيد سـاَلةكةى كـةمرت نـةبَيت     , موشكيؤة نيية

دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطةَليـةتى  , دة ةمـة دةنطـةوة  , بؤ ئةوةى وةكـو ئوسـتازى موسـاعيدى لَيبَيـت    , (مبرواة)
 .فةرموو, خبوَينةوة 18مادةى , بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .ةر َيز سةرؤكى ئةجنومةنب

 :ب يت كاا ه ( 16)و ابل اباد   18اباد  
 :ا وب للجامعة جملس  هو اهليئة اعداةاة العليا فيها  اتألف مر

 .ةئيسا: ةئيس اجلامعة-1
 .ا ضاء: مسا د ةئيس اجلامعة -8
 .ا ضاء: العاداء -3
رواة  لاية عو ل  ر مدةس   انتخب مر قالها بد   ضو مر اهليئة التدةاسية للجامعة   مر غري اعداةاني   مب -8

 . ضوا: عوزاد  ر انتني
 . ضوا: مدار مركز الاحث العلا  -5
اضاف اىل جملس جامعة التعليم الت ين ممثل  ر كل  ااة  مر الوااةات ذات العالقة ممر هم يف مستوى مدار  ا   -6

 .اتم اقراة  ضواتهم بد  انتني قابلة للتجداديف اعقل   ارا ى يف اختياةهم اخلرب    اعختصاص   
 .حيضر جملس اجلامعة ممثل الطلاة عموة وتعل  بشؤ نهم -6

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
جاميعةكـة دةبَيتـة هةيئـة    , هـى خـاَلى شةشـةم   , ضـونكة لـةوَى هينمـان كـرد    , لَيرة بـةا جاميعةكـةى بكةنـة هةيئـة    

, كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , ةطـةَل ئـةو مادةييـة   كـَى ل , دة ةمـة دةنطـةوة  , لةخاَلى شةشةم
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجومةن
 (. 14)و ابل اباد   -:اباد  الثالثة  شر 
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صرف اعجوة  ابخصصات  التعواضات  منح اب افئيات بنتسييب اجلامعية    }منها بالش ل اآلو  مع اضافة ف ر  اىل ثالثًا 
 .{ غري منتسايها ممر ا دموب خدمات للجامعة  مؤاساوها

 :ئةصَؤى مادةكةش دةخوَينمةوة
 :مياةس اجمللس اجلامعة اعختصاصات اعوية

 :اعختصاصات العلاية: ا عَََ
 .لدةااات اع لية يف ال ليات   ا داد خطط ال اول للدةااات العلياابصادقة  لى خطط ال اول ل-1
 .اقراة خطط الاحث العلا  لل ليات   ابراكز العلاية التابعة هلا -8
 .اقراة خطة لتوفري مستلزمات التعليم -3
 .اقراة ابواضيع الدةااية   ووااعها  لى السنوات الدةااية لالقسا  العلاية -8
 .تح اعقسا    الفر     ابراكز العلايةاقراة خطة لف -5
 .ونف  خطة ال اول -6
 .اقراة خطة الدةااات العليا -6
 .منح ابرواات العلاية ع ضاء اهليئة التدةاسية -4
 .متابعة ابناهج الدةااية -9

 .غرض اقراةهااقرتاح ابناهج الدةااية   احداث التغيري فيها لرتصني احلالة العلاية   و دميها للوااة  ل -10
 .ااا  6اا اف الدةااية كليا ا  جزئيا بد  عوزاد  لى  -11
 . ضع الية لتنفي  خطة الوااة    اارتاويجيتها -18
 .و ييم اداء  جود  مؤاساوها -13
 .منح الشهادات العلاية -18

 :اعختصاصات اعداةاة: ثانيا
 .ابؤاسات العلاية ابوجود  خاةج اعقليم   ونفي هااقراة خطط العالقات الث افية الثنائية مع اجلامعات   -1
 .ونفي  خطة وهيئة ابالو العلا    الفين   اعداةي لل ليات   ابراكز العلاية -8
 .وعيني التدةاسيني   الفنيني   اعداةاني  ف ا للاالو  ووفر الدةجة -3

 :اعختصاصات ابالية: ثالثا
 .طة اعاتثااةاةا داد خطة ابواانة السنواة   اخل-1
 .ابصادقة  لى قراةت اللجاب اخلاصة بالشطب  التثاني   اعتاة   الايع عموال اجلامعة ابن ولة -8
 .اقراة احلسابات اخلتامية -3

 .للاجلس ختوال بعض صالحياوه لرئيس اجلامعة: ةابعا
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 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .ةنبةر َيز سةرؤكى ئةجنوم

ختوايل بعيض صيالحياوه ليرئيس     )لَيـرة  , بـا لَيـرةش نةيـةت   , مادام لة مةجؤيسى يةكةم رابعـةن نييـة  , من باسم كرد
ئةطـةر شـتَيك نـةهاتبَيت    , كـة قانونةكـة موتـةكاميل بَيـت    , لةوَى نـةبَيت ئَيمـة موناقةشـةى ئـةوة دةكـةين     , (اجلامعة

ــت ئــةو, ئةطــةر شــتَيكيي زيــاد بَيــت اليبــدةين , ئيزافــةى بكــةين ــت بــؤ يــةكَيكيان بطوجنَي بــؤ ئــةوةى تريــان  , ة نابَي
 .زؤر سوثاا, نةطوجنَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بؤيـة جـةنابى وةزيـر ئيقـترياح دةكـات كـة البـدرَيت فةقـةرةى         , لةبةر ئةوةى فةقةرةى ضـوارةم لـةوَى ئيقـرار نـةكرا    

 .ناصح. فةرموو د, ضوارةم
 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر َيز

 .رؤكى ئةجنومةنبةر َيز سة
ئةم مةجؤيسـة فعؤـةن هةنـدَيك صـاَلحيات دةدات بـة سـةرؤكى       , ئةم مةجؤيسة فةرقى هةية لةطةَل مةجؤيسةكةى تر

يـةعنى لـةنَيوان   , هةندَيك صاَلحيات دةبَيـت بـدات  , ضونكة سةرؤكى زانكؤ هةموو كاتَيك ناتوانَيت كؤببَيتةوة, زانكؤ
ئةمـة عيالقـةى نييـة بـة     , يـةعنى ئـةو صـاَلحيةتة ثَيويسـتة    , دةدرَيت هةردوو مةجؤيسى زانكؤ ئةو صاَلحياتة ثَيى

 .زؤر سوثاا, ئةو فةرقى هةية, مةجؤيسى وةزارةت
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

كام صاَلحيات بةتةنيا يةكَيك , بةاَلم تةماشاى صاَلحياتى مةجؤيسى وةزارةت بكة, هةرضةندة ئيختيصاصى من نيية
ئـةوةش  ( اقيراة خطيط  / )دوو, ئةوة دةبَيت ئةجنومةن بَيـت ( ابصادقة  لى خطط)/ يةك, دةتوانَيت جَيبةجَيى بكات

/ ضـوار , ئـةوةش دةبَيـت ئةجنومـةن بيكـات    ( اقيراة خطية لتيوفري مسيتلزمات التعلييم     / )سـىَ , دةبَيـت ئةجنومـةن بَيـت   
خـؤ صـاَلحياتى سـةر     , ئـةويي جَيبـةجَيى دةكـات   , ئـةو ئيقـرار دةكـات   , هةمووى ئيقرارة, ئيقرارة/ ثَينج, ئيقرارة

ئـةو  , ئـةوةى تـر ئةجنومـةن ديـارى دةكـات     , بةقانون ديـارى كـراوة  , صاَلحياتى رةئيسى جاميعة تةحديد كراوة, نيية
بـةاَلم  , وةزيـر دةتوانَيـت صـاَلحياتى خـؤى بداتـة هـني      , لَيـرةش هـةر وايـة   , لـةهى ئةجنومـةن وايـة   , جَيبةجَى دةكات

صـاَلحيات بدرَيتـة   , موناقةشـات دةكـات  , ئيقـرارى خوتـةت دةكـات   , نَيتخوتةت دادة, مةجؤيس صاَلحيةتةكةى ديارة
, لةمةجؤيسـى وزةرا بَيـت  , مةبدةئةكـة غةَلةتـة  , ئـةوة هـةر ئةصـَؤةن ئةساسـةكة    , ديكتاتؤريةت دةدرَيتـة هـني  , ئةوان

, زير دةكةمبؤية منيي ثشتيطرى لة ئيقترياحى وة, صاَلحيات ناداتة يةك زةالم بؤ خوتة و ئيقرار, لةثةرلةمان بَيت
 .فةرموو

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, (ا داد   ونفي )كردمان بة , مان البرد(ابصادقة)لةخاَلى يةكةم لةو مادةية 
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 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, ئةوةى كة راى لةطةَل وةزير نيية, يةك كةا قسةى بكات

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/هادىادريس . دبةرِ َيز 
 .بةرِ َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, با دووبارة نةبَيـتةوة, لةبةرئةوةى لةفةقةرةى يةك هاتووة, خاَلى حةوت هةر زيادة
 :دلَير حممد شريف. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
يـان  , يان ئةجنومةنى كؤليـذ , وةكو ئةجنومةنى بةش, بةر استى ئةو ئةجنومةنانةى كة لةدام و دةزطا و زانكؤكان هةية

, هةموو كاتَيك سـةرؤكى زانكـؤ  , هةندآ كارى ئاليى هةية, ئةمانة جطة لةو كارانةى كة لَيرة هةية, ئةجنومةنى زانكؤ
يان ئةنـدامى كؤليـذ و   , يان ئةندامانى ئةجنومةن, يان سةرؤكى بةش ناتوانَيت ئةندامى بةشةكة, يان عةميدى كولية

كة ثشووةكانى هاوين , بةتايبةتى هةندَى فةترة هةية لةخوَيندن, ثَيويستى بةبر يارى تايبةت هةية, كؤ كؤبكاتةوةزان
لةو كاتانة بةر استى لةثشووى هـاوين بةتايبـةتى ئـةو ئةجنومةنانـة صـاَلحياتةكانى خؤيـان دةدةن بـة        , لةطةَل زستان

, لةبةر ئةوة ئةمة موبةريراتى خؤى هةيـة بةر اسـتى  , ةكانيان عةميدى كؤليذ, يان سةرؤكى زانكؤكان, سةرؤكى بةش
ئةمة حاَلةتَيكى ترة ناكرَى ئـةو صـاَلحيةتانة بـدرَيت بةجـةنابى     , بةاَلم ئةم ئةجنومةنة بااَليةى كة لةوةزارةت هةية

 .زؤر سوثاا, وانَينَيتةوة, بؤية من ثَيم ضاكة هةروةكو ضؤن لةو ثر ؤذةية هاتووة, وةزير
 (:كةمال كةركووكى. د)قادر عبداهلل بةر َيز حممد

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
وليجنـــةش ثَيـــك هـــاتووة , بةحةقيقـــةت ئَيمـــة لةمةبـــدةئى ئيشـــةكان بـــؤ المةركةزيـــةت و ئـــيي دابـــةش بكـــرىَ  

ــةكانيان زؤرة    ــة واجيب ــةو زانكؤي ــدامى ئ ــةك ئةن ــةكَيك , لةمةمجوع ــة ي ــة    , بدرَيت ــةموو واجيب ــةو ه ــَيك ئ لةشةخص
بؤيـة مـن تةئيـدى راى جـةنابى وةزيـر      , بؤيـة ديكتاتؤريـةت دروسـت دةبَيـت    , الة تووشى هةَلة بنكؤبكةيةوة ئيحتيم

 .زؤر سوثاا, دةكةم
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

للاجلس ختوايل بعيض صيالحياوه    )كة فةقةرةى ضوارةم البدرَيت , من موقتةرةحى جةنابى وةزير دةخةمة دةنطةوة
. من و د, دلَيريي عةكسى قسةى ئةو دةكات. كاك د, ئيقترياحى كرد البدرَيتئةوة جةنابى وةزير , (لرئيس اجلامعة

 .فوئاد فةرموو. د, كةماليي تةئيدى قسة دكةين
 :بابان حممد امحد فؤاد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ضـونكة ئـةم    ,ئةمة دروست كردنى ديكتاتؤريةتـة بةدةسـتى خؤمـان   , من ثشتطريى لة رايةكةى جةنابى وةزير دةكةم

بـؤ ئـةوةى بــةئامادةبوونى   , بؤيـة ئةجنومــةنى بـؤ ديـارى كـراوة    , هـةموو مةهامـةكان مـوهيمن   , صـاَلحيةتانة زؤرن و 
وردة وردة هــةموو , بــةاَلم ئةطــةر واى لَيبكرَيــت, هــةموو ئــةو ســةرؤك و عةميــدةكان و ئةندامــةكانى تــرةوة بكرَيــت
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زؤر , ناطةر َيتةوة بؤ مةجؤيس, ؤى هةموو ئيشةكان دةكاتئةو خ, صاَلحياتى مةجؤيس كؤدةكرَيتةوة لةيةك شةخص
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو, ناصح نوقتةى نيزامت هةية. كاك د

 :ةمضاب غيتور ناصح بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .......لةطةَل رَيزم بؤ رايةكى دكتؤر
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

دلَيريي راى خـؤى  . د, ناكرَى تؤ راى خؤت وت, تةنها نوقتةى نيزامى بَؤَي, راى مةدة, ام نييةنوقتةى نيز, ئةوة راية
ثَيشـرت نوقتـةى نيزامَيكـى    , ئةوة نوقتةى نيزام نييـة , ناكرَى رايةكى تر بدةيت, هةر هةمان راى جةنابتى هةية, وت

, كاك دكتؤر كةماليي روونـى كـردةوة  , دباتان كر, تةواو, بةهةندمان وةرطرت و بةقسةمشان كردى, زؤر جوانت وت
ئيقـرار كـةى بةيـةك زةالم دةكـرَى؟ ئيقـرارى خوتـة بـؤ تـةوفريى         , ئيعدادى خوتةت ئةوة كةى بةيةك زةالم دةكرَيت

ئيقـرارى خوتـةى   , تـةنيتيزى خوتـةى قبـول   , ئيقـرارى مـةوازيعى ديراسـى   , كةى بةيةك زةالم دةكـرىَ , موستةلزةمات
, وةزعــى ئاليــاتى تــةنيتيز, ئيقترياحــى مــةناهيج, موتابةعــةى مــةناهيج, ةباتى عؤمــىمــة،ى مةرتــ, ديراســاتى عوليــا

ــى   ــةهاداتى عؤم ــة،ى ش ــدارى , م ــاتى ئي ــةوةى      , ئيختيصاص ــةر ئ ــرَى؟ لةب ــةك زةالم دةك ــؤن بةي ــةمووى ض ــة ه ئةوان
ى جـةنابى  كَى لةطةَل ئـةو ئيقترياحـة  , دة ةمة دةنطةوة, موقتةرةحى جةنابى وةزير بؤ ئيؤغا كردنى ئةم فةقةرةية

بـة ئةكسـةريةت ئـةو    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةستى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون  , وةزيرة
دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ , كــَى لةطــةَل ئــةو مادةييــة , ئَيســتا مادةكــة بــةكاميؤى دةخةمــة دةنطــةوة  , فةقةرةيــة البــردرا

لةبةر ئةوةى , بة زؤرينةى دةن  ئةو مادةيية قبوَل كرا, فةرمووندةستى بةرزبكاتةوة؟ , كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون
بةاَلم لةبـةر ئـةوةى ئَيوارةيـة    , ئَيمة دامان نابوو بةيانى قةرارى يةكةم بؤ ثر ؤذةى هةموار كردنى ياسايةكمان هةبوو

ئَيـوارى  , ةيانَىعـةينى جةلسـةى بـ   , قةرارى خؤتانة كـة جةلسـةى بـةيانى بيخةينـة ئَيـوارىَ     , ئَيوة دةبَيت هني بكةين
 6باشــة ئَيــوارَى ســةعات , ســَى دَيــرة دة وَينينــةوة, دوو, ثرؤذةيــةكمان هةيــة هــةموار كردنــة , تــةعاموىل ثَيبكــةين

 .فةرموون, كؤتايى بةدانيشتنةكةمان دةهَينني, دَيينةوة
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 دانيشتنى دووةم
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةناوى خواى كةورة و ميهربان
, داوا لة ليذنةى ياسايى و خوَيندنى بااَل دةكةم بَين لة شـوَينى خؤيـان دابنيشـن   , مان دةكةينةوةدانيشتنةكة

لـةمادةى  , تـةواومان كـرد   14لة ئةصَؤى مةشروعةكة دةبَيتـة مـادةى    13مادةى , مان تةواو كرد 13مادةى 
 .فةرموو, ةوة دةست ثَيبكةن 18

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .مةنبةر َيز سةرؤكى ئةجنو

 19و ابل اباد   ( 18)اباد  
  ايد ال لية ا  ابعهد

اشرتط فيار اعني  ايدا لل لية اب ا وب حامال لشهاد  الدكتوةاه   مبرواة ااتاذ مسا د يف اعقل   ليه  / ا ع
  اتم وعينه بدةجة ميدار  يا  بيد  اةبيع اينوات بنياء  ليى اقيرتاح         , خدمة جامعية عو ل  ر  شر انوات

 .امعةةئيس اجل
اشرتط فيار اعني  ايدا للاعهد اب ا وب حاصال  لى رهاد  اباجستري  لى اعقل   مبرواة ميدةس    / ثانيا

له خدمة جامعية عو ل  ر  شر انوات   اتم وعينه بدةجة مدار  ا  بد  اةبع اينوات بنياء  ليى اقيرتاح     
 .ةئيس اجلامعة

اة  لى اب ا وب مبرواية  لايية عو يل  ير ميدةس   ايتم       ا وب للعايد معا ب للشؤ ب اعداةاة   الطل/ ثالثا
وعيينة ب راة مر ةئيس اجلامعة بناء  لى ووصية العايد   توا اضيافة معيا ب اخير كلايا د يت احلاجية اىل       

 .ذلك
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 (بناء  لى ةئييس اهليئية  )يةعنى , بؤية ببَيتة رئيسى هةيئة, بةا هيئةية, لةبةر ئةوةى نةبوويتة جاميعة

ئينجا كةليمـةى جاميعـة   , ضونكة ئَيمة كاتى خؤى ئيقتريامحان كرد ببَيتة جاميعة, هى عةميدى مةعهةدى
 .سوثاا, ببَيتة هةيئة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ســتا ئـةو مادةيــة بـةطؤر انى ئــةو   ئَي, ليذنــةى موشـتةرةكيي تةئيــدى دةكـات  , ئـةو كةليمةيــة بطـؤر ن  , راسـتة 

دةســتى , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , كـَى لةطةَليـةتى دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون     , كةليمةيـة دةخةمـة دةنطـةوة   
 .فةرموو, بر ؤ سةر مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 80و ابل اباد   15اباد  
 :مياةس العايد ابها    الصالحيات اعوية

 :اعختصاصات العلاية: ا ع
 .متابعة اري   انتظا  الدةااات اع لية   العليا   العال  لى ورصني احلالة الرتبواة   العلاية-1
 .ابصادقة  لى ووصيات جمالس اعقسا    الفر   -8
ةاايية   الوحيدات الفصيلية  ليى ا ضياء اهليئية التدةاسيية   احملاضيرار           ابواف ية  ليى وواايع ابيواد الد     -3

 .وش يل جلاب مناقشة الراائل   حتداد موا يدها
وطاييي  ال ييوانني   اعنظايية   التعلياييات الصييادة  بشييأب ونظيييم الشييؤ ب العلاييية   الرتبوايية   ال ييراةات   -8

 .الصادة  مر اجلهات العليا

 :ة   اباليةاعختصاصات اعداةا: ثانيا
 .وطاي  ال وانني   اعنظاة   التعلياات ابتعل ة بالشؤ ب اعداةاة   ابالية-1
 .ابواف ة  لى ووصيات اللجاب ابش لة يف ال لية ا  ابعهد -8
 .وسجيل الطلاة للدةااات اع لية   العليا -3
 .الت   ال تب   ااتريادهاابواف ة  لى رراء الواائل ابخترباة   ابستلزمات اعخرى   اجمل -8
ابواف ة  لى صرف م افأ  بير هيم خياةج اجلامعية  ير التيدةاب   التيدةاس   اعريراف  ليى الرايائل              -5

 .اعررتاو يف جلاب اعمتحاب الشامل   جلاب ابناقشة حسب التشراعات الناف  
 .ات   ابعاهد   د ائر اجلامعاتالتوصية بن ل العاملني مر الفنيني   اعدةااني   ونسياهم ضار ال لي -6
 .التوصية بن ل العاملني مر الفنيني   اعداةاني   ونسياهم مر ال ليات   ابعاهد   د ائر اجلامعات -6

 .معا نهةاة ا  ابالية لرؤااء اعقسا   للعايد ختوال بعض مر صالحياوه العلاية ا  اعدا: ثالثا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, 15كة لة ئةصَؤى مةشـروع مـادةى    80مادةى , وةكو خؤى دةمَينَيتةوة بةراى هةردوو ليذنةئةو مادةيةش 
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كَى لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, دةخةمة دةنةطةوة

 .فةرموو بيخوَينةوة 16دةبَيتة مادةى  81مادةى , بةكؤى دةن  قبوَل كرا, فةرموون
 :ةر َيز سؤزان شهاب نورىب

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :81و ابل  16اباد  

 :ا وب لل لية ا  ابعهد جملس  هو اهليئة العلاية   اعداةاة   ابالية فيها   اتألف مر
 .ةئيسا: العايد -1
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 .ا ضاء: ةؤااء اعقسا  ا  الفر   العلاية -8
 . ضوا: معا ب العايد -3
 . ضوا:  ال لية ا  ابعهد   مبرواة  لاية عو ل  ر مدةسممثل التدةاسني يف -8
 .جمللس ال لية ا  ابعهد اضافة  ضو اخر مر احدى الوااةات ذات العالقة باختصاصها -5
 .حيضر جملس ال لية ا  ابعهد ممثل الطلاة عموة وتعل  بشؤ نهم -6

 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

زؤر , جـةنابى وةزيـر هـيض تـةعؤيقَيكى نـةدا     , سَييةم لـة هـى عةميـد مايـةوة    , عؤيقم لةسةر ئةوة بوومن تة
 .سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, فـةرقَيكى زؤر هةيـة  , بؤية مـةجامل دايـَي قسـة بكـةيت    , منيي هةر هةمان مواَلحةزةم هةبوو, زؤر سوثاا

, زؤر تةبيعية شةخصَيك بؤ شةخصَيك بدات, زير خؤيةتىلَيرة صاَلحياتى وة, لةوَى صاَلحياتى ئةجنومةنة
 16كـة بوويتـة مـادةى     81ئـةو مـادةى كةخوَيندرايـةوة مـادةى     , بةاَلم ئةجنومـةنَيك بـؤ شةخصـَيك نـادات    

دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزكاتةوة؟ فـةرموون , دةخةمة دةنطةوة
 .فةرموو بؤ مادةى دواتر, بوَل كرابةكؤى دةن  ق, فةرموون

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 88و ابل اباد   16اباد  
 :مياةس جملس ال لية ا  ابعهد ابها    الصالحيات اعوية

 :اعختصاصات العلاية: ا عَََ
لعليا حسب ال سم ا  الفر  العلا     ضع خطة ال اول للدةااات اع لية   اقرتاح خطط ال اول للدةااات ا-1

 .الشر ط اخلاصة بها   متابعة ونفي ها
 . ضع اخلطط اخلاصة بالاحث العلا    التأليف  الرتمجة   النشر   وأمني مستلزمات التعليم -8
 ضع اخلطيط لفيتح اعقسيا    الفير    ابراكيز العلايية   اقيرتاح اايتحداثها ا  دجمهيا ا  الغائهيا   وواايع             -3

 .ابناهج الدةااية  لى السنوات الدةااية
 .اقراة خطط اعقسا  العلاية بشأب د و  اعااو   الزائرار -8
اقراة  نا ار الراائل اجلامعيية   وسياية جلياب اعمتحياب الشيامل  ابشيرف  ابشياةو   نتيائج ابناقشية             -5

 .اضافة مواضيع دةااية للدةااات العليا ا  ح فها
 .وساية اباتحنني اخلاةجيني بناء  لى اقرتاح ال سم ا  الفر  العلا  ابواف ة  لى -6
 .التوصية بااتحداث الدةااات العليا   مناهجها   خططها السنواة  ابست الية -6
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 .التوصية مبنح الشهادات العلاية -4

 :اعختصاصات اعداةاة: ثانيا
 .ا جه نشاطاوهااعرراف  لى رؤ ب ال لية ا  ابعاهد  العنااة مبختلف -1
ا داد مالو ال لية ا  ابعهد مر ا ضاء اهليئة التدةاسيية قايل نهااية السينة الدةاايية يف ضيوء ميا ا دميه          -8

 .العايد   جمالس اعقسا  ا  الفر   مر اعقرتاحات
ل سيم ا   التوصية مبنح اعجااات الدةااية اع لية   العليا بوظف  ال لية داخل اعقلييم بنياء  ليى اقيرتاح ا     -3

 .الفر  العلا  ابختص
اقرتاح ا اة  خدمات ا ضاء اهليئة التدةاسية ا  منحهم اعجااات   الزماعت   الاعثات خاةج اعقليم بنياء   -8

 . لى اقرتاح ال سم ا  الفر  العلا  ابختص
 .ابواف ة  لى وفرغ  ضو اهليئة التدةاسية داخل اعقليم ا  خاةجه  ف  الضوابط اخلاصة -5
 .فرض الع وبات اعنضااطية  لى الطلاة حسب اعنظاة   التعلياات الناف   -6
 .موة العلاية يف ال لية ا  ابعهداعرراف  لى ونفي  اعنظاة   التعلياات فياا اتعل  باع -6
التوصييية بانتييداب ا ضيياء اهليئيية التدةاسييية   احملاضييرار للدةااييات العليييا حسييب العييدد   احلاجيية اليييت    -4
 .ددها اعقسا   الفر  حت
 .ا داد خطة التأهيل لل واداري العلاية   اعداةاة -9

 .ا داد خطة للعالقات الث افية الثنائية -10
 .للاجلس وش يل جلاب وسا ده  لى اداء مهامه العلاية   اعداةاة   ابالية   الرتبواة -11
 .حيال اليه مر قال العايد النظر يف مجيع الشؤ ب اعخرى يف ال لية ا  ابعهد اليت -18

 :اعختصاصات ابالية: ثالثا
 .اقرتاح خطط ابواانة السنواة   ابنهاج اعاتريادي   اعاتثااةي-1
 .التوصية باقراة احلسابات اخلتامية لل لية ا  ابعهد -8
انيية ال لييية ا ييداد احتياجييات ال لييية ا  ابعهييد ميير اع اييال اهلنداييية   ابشيياةاع اخلاصيية بهييا ضييار موا    -3

 .اعاتثااةاة

 .للاجلس ختوال بعض صالحياوه اىل العايد: ةابعا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ئَيستاش دة ةمة دةنطـةوة , يان نةمَينَى, وةكو لةوَي خستمانة دةنطةوة نَينَى, ضوارةمةكة وةكو مةجؤيسة
لـةوَى هـى   , صـاَلحياتى دةداتـة عةميـد    كة لة ضـوارةم نووسـراوة هةنـدَى لـة    , يان نةمَينَى, بؤ ئةوةى نَينَى

هى عةميديي جطـة لـةو ئةسـبابانةى    , هى مةجؤيسمان لةغو كرد كة بدرَيتة وةزير, جاميعةمان لةغو كرد
ئةجنومـةن  , وتـى ئةمـة تةمبـةَلى دروسـت دةكـات     , كـةمال سـةبةبَيكى تريشـى طـوت    . كـاك د , كة باتان كرد

دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كـة ئيؤغـا بكرَيـت      , دة ةمة دةنطةوة, تاقةتى نامَينَى كؤببَيتةوة
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, ئةكسـةريةت لةطـةَل ئةوةيـة كـة ئيؤغـا بكـرىَ      , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فـةرموون , كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون
دةســتى , كـَى لةطــةَل ئـةو مادةيــة  , دةخةمـة دةنطــةوة , ضـوارةمان البــرد , باشـة مادةكــة بـةو تــةغرية كـة كــرا   

فـةرموو  , بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون بةرزبكاتةوة؟
 .83كة لةئةصَؤدا مادةى  14بؤ مادةى 

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .مر ابشر  ( 83)و ابل اباد  : اباد  الثامنة  شر 

علاية اعااس يف التعليم العال   اسيتحدث ال سيم أ  الفير  العلاي   نيد      هو الوحد  ال: ال سم أ  الفر  العلا 
 جود حاجة فعلية ألاتحداثه ررط ووفر مخسة مر التدةاسيني ابختصيني  ليى اب ا يوب اثنياب مينهم مير       

 ي:محلة الدكتوةاه  لى اعقل  له جملس ات وب مر
باقرتاح مر  ايد ال لية أ  ابعهد  لى اب عو ل  اعني ب راة مر ةئيس اجلامعة  : ةئيس ال سم أ  الفر : أ ًع

مرواته العلاية  ر ااتاذ مسا د بالنساة لل لية   ر مدةس بالنسياة للاعهيد  اتيوىل إداة  ال سيم أ  الفير       
 .مر النواح  العلاية  اإلداةاة  الرتبواة

 لى اب ا ونوا ( 6) ل  ر اةبعة  شر  عا( 18) دد مر أ ضاء اهليئة التدةاسية عازاد  ددهم  ر : ثانيًا
مر محلة رهاد  الدكتوةاه أ  ممر حيالوب ل ب  لا  ااتاذ مسيا د  هليم خدمية جامعيية فعليية عو يل  ير        

 .انوات( 5)
 ي:اتوىل اجمللس اعختصاصات اآلوية: ثالثًا

ضيوء ووصييات   العال  لى وطوار ابناهج الدةااية  مفرداوها  ال تب الدةااية  اقرتاح وعداليها أ  واداليها يف   
 .اللجاب العلاية يف ال سم أ  الفر   اعقسا   الفر   ابناظر  هلاا

 .اقرتاح حاجات ال سم أ  الفر  مر ا ضاء اهليئة التدةاسية  الفنيني  التوصية بد و  األااو   الزائرار

قتصيياداة إقييراة مشيياةاع الاحييوث العلاييية اب دميية ميير ا ضيياء ال سييم أ  الفيير   فيي  احتياجييات اجملتاييع اع    
 اعجتاا ية  السيااية  غريها  اقرتاح السال ال فيلة عجنااها  التوصيية بتعضييد الاحيوث العلايية  ال تيب      

 .ابؤلفة  ابرتمجة  العنااة باحوث الطلاة  ووفري مستلزمات ونفي ها

 .التوصية باقراة خطط اعقسا  العلاية بشأب د و  اعااو   الزائرار

 .ر الراائل اجلامعية  وساية جلاب اعمتحاب الشامل  ابشرف  ابشاةو  نتائج ابناقشةالتوصية باقراة  نا ا

 .ونفي  قراةات جملس ال لية أ  ابعهد

 .وش يل اللجاب الرتبواة  العلاية  ف ًا حلاجات ال سم أ  الفر 

سية  متابعية الشيؤ ب   اإلرراف  لى اري الدةااات  أااليب التدةاس  اعمتحانات  و وام أ ضاء اهليئة التدةا
 . العلاية للطلاة يف  تلف السنوات الدةااية  ر طرا  اإلرراف العلا  ابستار
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متابعيية التطييوةات العلاييية للاعرفيية  العلييو   ووجيييه أ ضيياء اهليئيية التدةاسييية لتحييداث  وطييوار ابنيياهج     
 .لتطوةات العلاية يف العاملالدةااية  اعفاد  مر الت نولوجيا احلداثة مبا تعلها منسجاة  مواكاة مع ا

 .ة ااة األااو   اباد ني  الطلاة ابتفوقني  حتفيزهم بصوة  مستار  -10
 . ضع خطة  آليه لتحوال  الية التدةاس اىل  الية التعليم -11
 .وهيئة ابعيدار إلكاال الدةااات العليا بهدف اد الن ص يف ال ادة التدةاس  -18
 .الحياوه اىل ةئيس ال سمللاجلس ختوال بعض ص: ةابعًا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَل ئةوةيـة ضـوارةم   , دة ةمة دةنطةوة, ئةوةش ضوارةمى دةبَيت ئيؤغا بكرَيت لةبةر هةمان ئةسباب

ئةكسـةريةت  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, ئيؤغا بكرَي
 .جةنابى وةزير فةرموو, ئيؤغا كرا, كة ئيؤغا بكرَى لةطةَل ئةوةية

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ريس هادىاد. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, وةكو مادةكة خـؤى هـاتووة كـة ئَيمـة نووسـيومانة بَيـت      , ئَيمة ثَيمان باشة, بةنيسبةت دووةمى ئةم مادةية
نـازا  لَيـرة   , كةا كـةمرت نـةبَيت   4ئةعزاى مةجؤيس ومتان لة عةدةدى , وابزا  دوَينَى ئيتييتاقَيك هةبوو

لةسـةر هةشـتةكة   , مـادةى موختـةليف هةيـة    4ئَيمة ومتان ضونكة لة هةر مةرحةلةيـةك  , شةش نووسراية
لةوانةية , لةوةزعى حاىل ئَيستا ئةو موقتةرةحةى كة هاتووة هى ليذنةكة/ دوو, ئةوة يةك, ئيتييتاقمان كرد

دوايى ئوستازى موساعيد بةثَينج ساَلى خدمةى فعؤى نابَيتـة ئوسـتازى   , ساعيدمان نةبَيتئَيمة ئوستازى مو
وة ئةقدةم ئةوةى كةوا كؤنرتينـة  , ئةوةى متةوةفرية( ممر هم با لى مرواة  لاية)ئَيمة دةَلَيني , موساعيد

, ةى دادةنَينيبؤ ئةوةى هةر تةخةصوصَيك هةبَيت لةو هةشت كةس ,(مع مر ا ا  ونو  التخصصات), لةقسم
ئَيمـة  , ئـةوة وابـزا  مشـوىل تـرة بـةثَيى واقيـا      , (العلاية اع ضاء يف جملس)بؤ ئةوةى ئةوة دووبارة نةبَيتة 

ئَيمة ئةو مةتاتيةمان دانـا بـؤ ئـةوةى    , هةندَى ئةقسامان هةية لةوانةية هةندَى شتى تَيدا متةوةفري نةبَيت
 .سوثاا, مشوىل بكات

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةوةى تـريي   , مـادام ئيتييتاقتـان كـردووة بيكةنـة هةشـت     , رةئيت وايـة ئـةو جومؤةيـة وةكـو خـؤى نَينـىَ      

كـة لةهةشـت   , ضـونكة دوَينـَى ئيتييتاقتـان لةسـةر كـردووة     , هةشتةكة تةسبيت كراوة, طور انَيكى ئةوتؤ نيية
كةسـيي   4اتر نةبَيت و لة كةا زي 18لةئةصَؤى هينةكة دةَلَيت ئةندامانى هينةكة لة , ساَل كةمرت نةبَيت

خؤى ئةصَؤى مةشروعةكة دةَلَيت لةو كةسانة ثَيك بَيت كـة مةرتةبـةى عؤمـى قـةديم تريـان      , كةمرت نةبَيت
بـةاَلم ليذنـةى هاوبـةش    , رةضاو كردنى تةنـةوعى تةخصوصـاتى عؤمـى   , هةروةها ئةعالشيان هةية و, هةية

ثَيـنج  , يان لةقةبى ئوستازى موسـاعدى هـةبَيت و  , تئةوةى كردووة دةَلَيت دةبَيت ئةو كةسة دكتؤراى هةبَي
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جةنابى وةزير دةَلَيت شةرت نيية بة ثَينج سـاَل ببَيتـة ئوسـتازى    , ساَليي خدمةى فعؤى هةبَيت لة جاميعة
 .فةرموو, نازناز خان وجهةى نةزةرى خؤيان شةرح دةكات و ثاشان دة ةمة دةنطدانةوة, موساعيد

 :ربةر َيز نازناز حممد عبدالقاد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوة زؤر وازح ترة بؤ ئةوانةى كـة دةبنـة ئةنـدامى هةيئـةى     , دوَينَى رَيك كةوتووين, ئةو راثؤرتة هاوبةشة
, يـاخود لةقـةبى عؤميـان ئوسـتازى موسـاعيدة     , ئةطةر بَؤَيني ئةوانةى هةَلطرى شةهادةى دكتـؤران , تةدريسى

ضـونكة بةر اسـتى ئـةوة جؤرَيـك لـة مةتاتيـةتى       , ة ثـر ؤذة ياسـاكة  زؤر وازح ترة تاكو بـةو شـَيوةى هـاتووة لـ    
بـةاَلم ئةطـةر تـؤ بَؤَييـت     , رةنطـة زؤر مةشـاكيل دروسـت ببَيـت    , تؤ كـةدةَلَييت ئةقـدةم دَيـت لةقسـم    , تَيداية

 .زؤر سوثاا, ئةوكات ئاسانرتة, شةهادةكةى ضيية
 :بابان حممد امحد فؤاد. د بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, جارى واهةية قسم دةكرَيتةوة ناضارى قسم بَيت, بةر استى ئةم كَيشةية لةناو جاميعةكان و قسمةكان هةية

لةبـةر ئـةوة ناضـارى بَؤَييـت كـَى لةوانـة       , يان موساعيدى ئوستازت نييـة , بةاَلم ئةم مةرتةبةية ئوستاز نيية
ية لةبةر زروفى ئَيستاى قسمةكانى ناو يةعنى ئةوة ناضاري, با لةو قسمة دابنرَيت, شةهادةى بةرزترى هةية
 .زؤر سوثاا, كولياتى جاميعاتى ئَيستا

 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم ئَيسـتا ئـةو ميالكـةمان     , ساَل ثَيي ئَيستا ئـةوةى جـةنابى وةزيـر دةَلَيـت ئيحتيمـال و واريـد بـوو        16
يةعنى بةر استى تـةتورى عؤمـى بةهـةموو كةسـَيك ناكرَيـت لةطـةَل        ,بةتايبةتى تةتورى عؤمى, دروست نيية

بـةاَلم مـن ثـَيم وايـة هـى      , زؤر باشـة , لةبةرئـةوةى ئـةوةى ليذنـةى موشـتةريك ثَيشـنيارى كـردووة      , رَيزمدا
ئةطـةر  , ئةطـةر ئـةوةش ئيزافـة بكرَيـت    , هَيشـتا باشـرت دةبَيـت   ( مع مرا يا  التخصيص العلاي    )ئةصَؤيةكةش 

 .زؤر سوثاا, ليذنةى موشتةريك باشرتة نةشى كةن ئةوةى
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ممر ا وب ليه  )ليذنةى هاوبةش , يةعنى خيالفَيكى جةوهةرى نيية, خؤى زؤر نوقتةيةكى جةوهةرى نيية
مرا يا   ), ثـَيي دةكـةوَيت بةتةئكيـد   , خؤ ئةطةر دكتؤراى هةبَيت مةرتةبـةى بـةرزترة  , (ا لى مرواة  الية

 .فةرموو جةنابى وةزير, ومؤةية كةهاتووة رَيطا ناطرَيت لةوةى كة ئَيوة دةَلَينئةو ج( التخصص
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
لَيـرة ئوسـتازى موسـاعيدى    , لةوانةيـة هـةمووى ئوسـتاز بـن    , (بأ لى مرواة  لايية )ئةوةى كة ئَيمة دةَلَيني 

مـن دةَلـَيم   , (يف اعقل)يةعنى لَيرة نةنووسراوة , قسام هةية هةمووى ئوستازة مةجؤيسةكةهةندَى ئة, داناوة
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ــةوها نــةبَيت   ــة لةوانةيــة زروفةكــةى ئ ــةعال   , هةنــدَى ئةقســام هةي ــى حــال ضــيية بــةا ئةقــدةم و ئ واقيع
ك بةاَلم ئةطةر بيبةستيةوة بـةم شـةرتةى لةوانةيـة نـةتوانيت مـةجؤيس ثيَـ      , مةرتةبةكةى حيساب دةكةيت

َكـَى ئةقدةمـة و   , لـة قسـمةكةى كـَى ئـةعال مةرتةبـةى هةيـة ئـةو دادةنَييـت        , دوايـى ئـةوة شـاميؤة   , بهَينيت
 .زؤر سوثاا, دواى ئةوة شاميؤة, خدمةى زياترة ئةو دادةنَييت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةم  , رحى كـرد ئةصَؤى ثر ؤذةكـة وةكـو جـةنابى وةزيـر شـة     , دة ةمة دةنطةوة, زؤر فةرقَيكى ئةوتؤى نيية

ــت ئــةعزاى تةدريســى لــة    , كــةا كــةمرت نــةبَيت  4كــةا زيــاتر نــةبَيت و لــة   18شــَيوةية كــةهاتووة دةَلَي
, كاميـان ئةقـدةم تـرن بـةثَيى تةسةلسـول دادةنرَيـت      , بةمةرجَيك ئةوانـةى كـة ئـةعال مةرتةبـةيان هةيـة و     

, وةكـةى تـر لـة قسـمةكانى تـر بَيـت      ناكرَى نيوةى لة قسمَيك بَيت و ني, موراعاتى تةنوعى قسمةكان بكرَيت
, راى ليذنةى هاوبةشيي خوَيندرايةوة كةدةَلَيت شةهادةى دكتؤراى هةبَيت و خدمـةى ثَيـنج سـاَلى هـةبَيت    

كـَى  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل راى ليذنةى هاوبةشة, ئةو رايةى ليذنةى هاوبةش تازة ترة
 .فةرموو, ةرمووندةستى بةرزبكاتةوة؟ ف, لةطةَلدا نيية

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, دةبَى ئةوة البدةيت, ضونكة ئةوكات ئوستازت هةية, دةبَيـت ئوستازى موساعيد البدةيت
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

يــان شــةهادةى دكتــؤراى , ئَيمــة وتوومانــة, نــازا  بــؤ جومؤةكــة دةطؤر درَيــت  بــةا, جومؤةكــة زؤر وازحيــة
ئــةوةى شــةهادةى , يــةعنى نــةمان وتــووة ئوســتازى موســاعيد بَيــت, يــان ئوســتازى موســاعيد بَيــت, هــةبَيت

, ضى تر با غةدةر لة موجتةمـةعى خؤمـان نةكـةين   , دكتؤراى هةبَيت بةا بة شةهادةى دكتؤرا دةكرَيتةوة
ضـوار  , ئينطؤيـزى تـةواو دةكـةن تـا ضـوار سـالَ      , خةَلكى ماستةر و بةشَيكى عؤميـان بـؤ دةكةينـةوة    كؤمةَلَيك

 .زؤر سوثاا, كةليمةى ئينطؤيزيي فَير نابن
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

لةطةَل ئةصَؤى ثرِ ؤذةكـة كـة جـةنابى وةزيـر خوَينديـةوة و      , ئَيستا راى ليذنةى هاوبةش وةكو خوَيندرايةوة
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطـةَل راى ليذنـةى هاوبةشـة    , دةخةمة دةنطـةوة , ائديي تةئيدى كرددكتؤر فو
مـادةى  , زؤرينـة لةطـةَل راي ليذنـةى هاوبةشـة    , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون

نـةى هاوبـةش قبـوَل    كة ضوارةم حـةز  كـرا و راى ليذ  , بةو طؤرانكاريةى كة كرا, بوو 83كة لةئةصَؤدا  14
ــرا ــةوة , ك ــةوة؟ فــةرموون    , دةخةمــة دةنط ــةتى دةســتى بةرزبكات ــة  , كــَى لةطةَلي ــَى لةطةَلــدا نيي دةســتى , ك

 .فةرموو, بر ؤ بؤ سةر مادةى تر, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 88و ابل اباد   19اباد  
 :اهليئات مراهليئة التدةاسية يف اجلامعات   وتألف

 .اعااو  -1
 .اعااو   ابسا دار -8
 .ابدةاني-3
 .ابدةاني ابسا دار -8

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطـةَل ئـةو مادةيـة    , دة ةمة دةنطةوة, ئةو مادةية هيض ئيعيرتازى لةسةر نيية

فـةرموو بـؤ مـادةى    , بـةكؤى دةنـ  قبـوَل كـرا    , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فـةرموون , ةَلدا نييةكَى لةط, فةرموون
 .ثاشى

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .مر ابشر  ( 85)و ابل اباد  : 80اباد  
أ  ما اعادهلا  تتاا اشرتط فيار اعني أ  مينح ل ب مدةس مسا د اب ا وب حائزًا  لى رهاد  اباجستري : أ ًع

 .بنجاح د ة  وأهيلة  الية للتدةاس بد  اتة أرهر  حيدد رر طها بتعلياات
اينوات مير وياةاخ وعيينيه ان يل اىل ابراكيز       ( 5)اذا مل ارق ابدةس ابسيا د اىل مرواية ميدةس خيالل     : ثانيًا

 (.سه ان ل خاةج اجلامعةالاحثية يف اجلامعات  متنح له انتاب مر اجل الرتقية اىل مرواة مدةس  بع 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــة     ــةر نيي ــى لةس ــيض ئيعتريازَيك ــةش ه ــةى هاوب ــةوةش ليذن ــةوة , ئ ــة دةنط ــتى  , دة ةم ــةتى دةس ــَى لةطةَلي ك
, بةكؤى دةن  ئةوةش قبوَل كـرا , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو بؤ مادةى دواتر

 :ةر َيز خؤيل ابراهيم حممدب
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 86و ابل اباد   81اباد  
 :اشرتط فيار اعني ا  مينح مرواة مدةس اب اتوافر فيه احد الشرطني التاليني

اب ا وب حائزا  لى رهاد  الدكتوةاه معرتف بها ا  ما اعادهلا  لايا ا  اب ا وب حائزا  لى رهاد   لايية ا   -1
  و نية ا  مهنية يف اعختصاصات اليت عمتنح فيها رهاد  الدكتوةاه ا  رهاد  معادلة هلا  لايا ريراطة  فنية ا
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اب عو ل مد  الدةااة للحصول  لى ه ه الشهاد    ر ثالث انوات بعد الشهاد  اجلامعية اع لية  عاساح ليه  
 .يااها بنجاحبالتدةاس مامل اشاةو يف الد ة  التدةااية بد  ثالثة ارهر   اجت

اب ا وب مدةاا مسا دا يف احدى اجلامعات بد  عو يل  ير ثيالث اينوات  نشير خالهليا حبيثني قيياني يف          -8
 .اعقل  قا  لجهود ودةاسية جيد 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو جةنابى وةزير, هةر مادة ئةصَؤةكةية, هيض ئختيالفتان نيية

 :َيندنى بااَلوةزيرى خو/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة  , نـازا  لـةبرييان ضـووة   , (حييدد رير طه بتعليايات   )هةر دوَينَى بةر ةئيى من ئةوةيان ئيزافة كـردووة  
 .زؤر سوثاا, ئَيمة ئيزافةمان نةكردووة, بةخؤيان ليذنةى هاوبةش ئيزافةى كردووة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ان ئيزافة كردووةضيت, فةرموو كاك عةونى

 :بزاز سعيد بةر َيز عونى كمال 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوة ئيزافـة   , لةبةر ئةوةى وةكى بةيانى ومت مةجاملان نـةبوو تـةبا بكـةين   , قسةكةى جةنابى وةزير راستة
 .زؤر سوثاا, لة نيهايةتى فةقةرةى يةكةم ,( اجتيهااها بنجاح   حيدد رر طه بتعلياات)كرا 

 :ز سةرؤكى ئةجنومةنبةر َي
, كـَى لةطـةَل ئـةو مادةييـة    , ئـةم مادةيـة دةخةمـة دةنطـةوة    , باشة ئيتييتاقتان كـردووة كـة ئةمـة زيـاد بكـرىَ     

, بةكؤى دةن  قبـوَل كـرا  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى

 :مدبةر َيز خؤيل ابراهيم حم
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :86و ابل اباد   88اباد  
اشرتط فيار اعني ا  مينح مرواة ااتاذ مسا د اب ا وب قد رغل مرواة مدةس يف احدى مؤاسيات التعلييم   

حبوث قياة  ليى اب ا يوب منفيردا     3انوات   نشر خالهلا ماعا ل  ر  8العال  يف التدةاس مد  عو ل  ر 
 .يف احداها

 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 
دةسـتى  , كـَى لةطـةَل ئـةو مادةييـة    , دة ةمة دةنطةوة, ئةوةش ليذنةى هاوبةش هيض ئيعيرتازى لةسةر نيية

فـةرموو  , بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .بؤ مادةى ثاشى
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 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .ر َيز سةرؤكى ئةجنومةنبة

 :84و ابل اباد   83اباد  
 86اشرتط فني اعني ا  مينح مرواة ااتاذ اب ا وب حصال  لى رهاد  الدكتوةاه   وتوافر فيه ريوةط ابياد    

انوات يف اعقل مبرواة ااتاذ مسيا د  قيا  خالهليا لجهيود متاييز  يف       6مر ه ا ال انوب  اب ا وب قد امضى 
 .حبوث ثالث منها اصيلة يف اعقل  كاب منفردا يف احداها 6ددا مر الاحوث عا ل  ر التدةاس  نشر  

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, بوو 88ضونكة مادةى ثَيشى , 88ة دةبَيتة (86)ئةو 
 :بابان حممد امحد فؤاد. د بةرِ َيز

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 يددا مير   )لةسةر ئـةوةى كـةوا دةَلَيـت    , لةمادةكةى تريي ثَيشنيارَيكم هةبوو, من فريا نةكةومت بةداخةوة

ئَيســتا لــةجيهانى , (الاحييوث عا ييل  يير اييتة حبييوث ثييالث منهييا اصيييلة يف اعقييل   كيياب منفييردا يف احييداها    
 كياب  )بـةراى مـن    بؤيـة , نـةك بـةتاك  , ثَيشكةوتوو زياتر بةو توَيذينةوانـة دةوترَيـت كـة بةكؤمـةَل دةكـرىَ     

 .زؤر سوثاا, لةوانةية جةنابى وةزيريي لةسةر ئةو راية بَيت, ثَيويست نيية (منفردا
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
حبوسـى موشـتةرةك عادةتـةن    , يـةعنى دةبَيـت بةحسـَيكى ئةصـَؤى هـةبَيت     , ئةوة بؤ مةرتةبةى ئوستازةكانة

بـةاَلم بـؤ   , تةسـهيل بـووة  , بةاَلم ئَيستا ئَيمة كرديتمانة يـةك , ثَيشان سَى حبوسى مومكني بوو هةبَيت, يةهة
 .زؤر سوثاا, يةكمان بةجَيهَيشتووة, مةرتةبةى ئوستازى هةتا تؤزَى رةسانةت و عؤميةت بةجَيبهَؤني

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةسـتى  , كَى لةطةَلدا نييـة , تى دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموونكَى لةطةَلية, كةواتة مادةكة دةخةمة دةنطةوة

 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 :حممد بةر َيز خؤيل ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :89و ابل اباد   88اباد  

لدكتوةاه ابعرتف بها ا  ما اعادهلا  لايا يف اجلامعة ااتثناء مر اح ا  ابواد الساب ة توا وعيني حامل رهاد  ا
اذا كاب قد ماةس التدةاس مددا مماثلة , ا  اهليئة مبرواة ااتاذ مسا د بتوصية مر جملس اجلامعة ا  اهليئة

يف جامعات خاةج اعقليم   كاب مشهودا له بالتفوق يف التدةاس  صيدةت ليه حبيوث  لايية قياية عو يل  ير        
 .مخسة
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 :كريم حبرى عبداهلل بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, لةسةترى ئاخري, مان ئيزافة كرد( يف جامعات ةصينة)ئَيمة لة ليذنةى موشتةرةك 
 :حاجى بشارسؤيمان بةر َيز ظيان 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاا, (ت الرصينةابعرتف  لايا بها يف اجلامعا)لةدواى , يشمان بؤ زياد كردبوو(عؤميا)وشةى 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ااتثناء مر اح ا  ابواد )لةيةكةم ئَيوة وتووتانة , با من ئيعتريازَيك ثيشان بدةم لةسةر عؤميةن و عالةميةن

, لَيرة عؤميةكـةيان بـةكارهَيناوة  , (ا  ما اعادهلا  لايا, الساب ة توا وعيني حامل رهاد  الدكتوةاه ابعرتف بها
باشة جةنابى وةزيـر   ,(ابعرتف بها  ابيا)ئةطةر نا دةبَى لةوَى بيكةية , دوايي لة رةصينةكةش بةكارهاتووة

 .خؤت رةئيت ضيية؟ فةرموو
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةرِ َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
يـةعنى تـةواو رةصـينة لةهـةموو     , نةدوايـى كـة دةَلَييـت جاميعـاتى رةصـي     , (عؤميـا )ئةوةى لةيةكةم هاتووة 

ااييتثناء ميير اح ييا  ابييواد السيياب ة تييوا وعيييني حامييل رييهاد   )باشــة لةيةكةمــةوة دة وَينمــةوة , ناحيــةكى
زؤر , يــةعنى ئــةوة لةناحيــةى عؤمــى موعادةلــةى ئــةو دةكــرَى, (ا  مييا اعادهلييا  لايييا, الييدكتوةاه ابعييرتف بهييا

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, يان وةزارةت ئيعيرتا  دةكـات , ئَيمة لةجَيطايةك وتوومانة ئةو ئةجنومةنة ئيعتريا  دةكات, لَيك هةيةسوئا
ثاشـان  , بؤ ئيعتريا  دةكات؟ يةعنى ئةوة تةحصيل حاصَؤة, باشة وةزارةت ئةطةر رَينمايةكانى عؤمى نةبَيت

ةصَؤةكة هاتووة كة ئيعيرتافت ثَيى يان نا؟ كة ئ, مةسةلةكة كَى دةتوانَيت تةقييمى جاميعةكة بكات رةصينة
, بـؤ ئةجنومـةن  , دةبَيتـة ئيشـكالَيك بـؤ وةزارةت   , تؤ جومؤةيةك دادةنَييـت , هةم عؤميشة, هةم رةصينة, كرد

يـةعنى جومؤةكـة زؤر ئيشـكال دروسـت     , بـةاَلم رةصـينة نييـة   , باشة يةكَيك دةَلَيـت ئـةو جاميعةيـة عؤميـة    
ر ئـةوة مـادةم دةسـةاَلت دراوة بـةوةزارةت لـة ئيعـتريا  كردنـى        لةبـة , دةكـات لـة ئاليـةتى جَيبـةجَى كردنـى     

 .فةرموو جةنابى وةزير, بةثَيى مةعايريى خؤى مةعؤومة ئةطةر عؤمى نةبَيت ئيعتريافى ثَيناكات, وةزارةت
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
لـة  , هةموو ئةو جاميعاتانة كـة موعتـةر  كـراوة لةاليـةن يونسـكؤ     , كة دةَلَييت جاميعاتى رةصني, عادةتةن

, سومعةشى هةية ضـونكة لـة دةليؤةكـة هةيـة    , ئيتيحادى جاميعاتى عالةمى عةزوة تَيدا و بةشدارى كردووة
 .زؤر سوثاا, ئةوةية مةسةلةكة, رةصني نيية, ضونكة ئةطةر لةوَى نةبَيت
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 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر َيز
 .رؤكى ئةجنومةنبةر َيز سة

ئـةو كـات   , زؤر دروسـتة , مـادام موعتةرةفـة  , عؤمـى بَيـت  , ئةطـةر رةصـني بَيـت   , وةكو جةنابت شةرحت كرد
ضؤن دةبَيت بَؤَييت رةصني؟ كة جاميعةكة ئيعتريافى , بَؤَيني موعتةرييتة عالةميةن ئيشكالةكة حةل دةبَيـت

 .ؤن بَؤَيني رةصني؟ زؤر سوثااض, يةعنى تةعؤيمية, يةعنى عؤمية, يةعنى رةصينة, ثَيكراوة
 (:كةمال كةركووكى. د)حممد قادر عبداهللبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةو دةتوانَيـت ئـةو جاميعةيـة    , بؤ خؤى ثَيوةرَيكى هةية, يان هةر جاميعةيةك, يان واَلتَيك, هةر ئيقؤيمَيك

ئيحتيمالــة دكتــؤراى ئَيمــة لــة هةنــدَى , تشــةهاداتى دكتــؤرا لــة عالــةم دةدرَيــ, يــان نــا, بــة رةصــني دابنَيــت
لةبةر ئةوة بة راى من ئةصـَؤى مةشـروعةكة   , ئيعتريافى ثَينةكات, جاميعات ئةطةر ئيتييتاقت لةطةَل نةبَيت

 .زؤر سوثاا, زؤر باشة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, َلَيت وةكو خؤى بَيـت ليذنةكةش دة, دةَلَيت وةكو خؤى بَيت, كاك دكتؤر دوَينَى خؤى رةئيسى ليذنةكة بووة
كـَى  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فـةرموون , كَى لةطةَل مادةكةية, دة ةمة دةنطةوة, جةنابى وةزيريي هينى كرد

 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةئةكسةريةت قبوَلكرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَلدا نيية
 :ؤيل ابراهيم حممدبةر َيز خ

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :30و ابل اباد   85باد  ا

اشرتط فيار اعيني معيدا يف ال لية اب ا وب حاصال  لى رهاد  الا الوةاوس بت دار جيد يف اعقل : ابعيد ب
 ميير الثالثيية اع ائييل  لييى ال سييم   اتييوىل ابشيياةكة يف الدةااييات التطاي ييية  العلاييية   مراقايية اعمتحانييات  

 . نشاطات اخرى يف ال سم
 :رؤكى ئةجنومةنبةر َيز سة

كـَى لةطـةَل ئـةو    , ضـونكة ئيتييتاقمـان كـرد   , ئةطةر خيال  نيية لةنَيوان ليذنـةكان دةنـ  نادةمـة ئةنـدامان    
بـةكؤى دةنـ    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَلى نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, مادةيية

 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, قبوَل كرا
 :حممد بةر َيز خؤيل ابراهيم

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 الفصل السادس

 اجمللس ال وةداتان  اع لى لالختصاصات الطاية
 مر ابشر  ( 31)و ابل اباد  : 86اباد  
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) اجملليس ال وةداييتان  مؤاسيية وعلياييية مبسييتوى جامعيية  حيير  آميير  مصيياب  اتاتييع بالشخصييية ابعنواييه  
 .الالامة لتح ي  اهدافه  ادار رؤ نه جملس  لا ( نونيةاعات الل اعداةي  اباىل  اعهلية ال ا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دة ةمــة , ليذنــةكان مــوافقن و جــةنابى وةزيــريي هــيض ئيعــتريازى نييــة, ئــةو مادةيــة صــياغة كراوةتــةوة

بكاتـةوة؟  دةسـتى بةرز , كَى لةطةَلـدا نييـة  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةيية, دةنطةوة
 .فةرموو, مادةى ثاشى خبوَينةوة, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, فةرموون

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 مر ابشر  ( 38)و ابل اباد  : 86اباد  
اسييعى اجمللييس ال وةداييتان  ع ييداد اطايياء متخصصييني بالتعييا ب مييع  ااة  الصييحة يف فيير   الطييب ابختلفيية  

 .فري ابستلزمات الضر ةاة  ف ًا عحدث اعااليب  ابات رات العلاية وو
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, كـَى لةطـةَل ئـةو مادةييـة    , دة ةمـة دةنطـةوة  , تةعاون وةزارةتى صةحة زياد كراوة لة ليذنـةى موشـتةريك  
, بةكؤى دةن  قبـوَل كـرا  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 .فةرموو, مادةى ثاشى خبوَينةوة
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :33و ابل اباد   84اباد  
للاجلس ال وةداتان  ةئيس حاصل  لى رهاد  دكتيوةاه ا  ميا اعادهليا يف الطيب   مبرواية اايتاذ  ايتم        : ا عَََ 

 .انوات قابلة للتجداد مر   احد  8اقرتاح الواار  بد   وعينه بدةجة خاصة بناء  لى
ا وب لرئيس اجمللس ال وةداتان  مسا د حاصل  لى رهاد  دكتوةاه ا  ميا اعادهليا يف الطيب   مبرواية     : ثانيا

انوات   اعيني بدةجة مدار  ا  بناء  ليى اقيرتاح    10ااتاذ مسا د يف اعقل   عو ل خدمته اجلامعية  ر 
 .توىل اعموة ابالية   اعداةاةالواار   ا

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, دةبـَى بَؤَييـت مـةجؤيس   , خـةَلتَيكى زؤر هينـة  , (ليرئيس اجملليس ال وةدايتان    )ئـةو  , ئَيستا مواَلحةزةم كرد
ناكـات هـةر   ثَيويسـت  , تـةعريف كـراوة لةسـةر هينةكـة    , ضونكة مةجؤيسى كوردستانى بةا ئةوةمان هةيـة 

كـة ئيختيصاصـاتى   , لةبيدايةت لة تةعرييتى رئيسى مةجؤسى كوردسـتانى هـاتووة  , (لرئيس اجمللس)دةَلَييت 
 .زؤر سوثاا, توبى ضيية
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 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك شَيروان, ئةو ئيشكالةمان لةكؤَل دةبؤوة, خؤى مةجؤيسى كوردستانى توبى ئيزافة كرابا

 :رىناصح حيد بةر َيز شَيروان
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــاتووة ( اجمللييس ال وةداييتان  ) ــةعريف ه ــراوة , لةت ــةعرييتيي ك ــةتى  , ت ــةجَيطاى خؤي ــةى ل ــرةش هاتنةك , لَي
 .زؤر سوثاا, صييتةتى ئيختيصار بةكارهاتووة لَيرة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كـىًََ لةطـةَل ئـةو    ,  دة ةمـة دةنطـةوة  , يةهيض ئيختيالفَيكيي نيية لةسةر ئةو مادة, باشة وةكو خؤى نَينَى

بـةكؤى دةنـ    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, مادةيية
 .فةرموو, فةرموو بر ؤ سةر مادةى ثاشى, قبوَل كرا

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :38و ابل  89اباد  
 :اجمللس ال وةداتان   اشرف  ليه جملس  لا  ات وب مر ادار

 .ةئيسا: ةئيس اجمللس ال وةداتان -1
 . ضوا م رةا: مسا د ةئيس اجمللس ال وةداتان  -8
 .ا ضاء: ةؤااء اجملالس العلاية الفر ية التخصصية -3
 . ضوا: طايب ميثل  ااة  الصحة حاصل  لى رهاد  يف ح ل اعختصاص -8
لس ال وةداتان  د و  مر اراه ضر ةاا للاشاةكة يف ا اال اجمللس العلا  كلايا د يت احلاجية    لرئيس اجمل -5

 .ل لك
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو ظيان خان نوقتةى نيزامت هةية
 :حاجى بشار سؤيمان بةر َيز ظيان

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئَيمـة وا  , نـةك لـة ئةغؤةبيـةى ئةصـوات    , دةنطـةكان  8/3دوَينَى ئَيمة لةسـةر  , تةسبيتم كردووة لةالى خؤم

 .زؤر سوثاا, ئيتييتاقمان كردووة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئينجـا لَيـرة موناقةشـة    , ئَيمة لَيرة قةرارماندا ئةطةر لةنَيوان ليذنةكان و جةنابى وةزير ئيختـيال  هـةبوو  
, دة ةمـة دةنطـةوة  , ناكةينـةوة بـؤ موناقةشـة   لَيرةش ئيتييتاق كراوة دةرطـا  , كة لةوَى ئيتييتاق كرا, دةكةين



 869 

, دةستى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون  , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةيية
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 مر ابشر   ( 35)اد  و ابل اب -:30اباد  
اع د اجمللس العلا  اجتاا ات د ةاة رهراة  له بد و  مر ةئيسه   د اعجتاا ات كلاا اقتضت احلاجة اىل 
ذلك  ا تال النصاب حبضوة ثلثي  اع ضياء  وتخي  ال يراةات  التوصييات باغلايية اصيوات احلاضيرار   نيد          

 .وسا اها ارجح اجلانب ال ي صوت معه الرئيس
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كَى لةطةَل ئةو مادةيية, دة ةمة دةنطةوة, موتةفيقن لةسةر ئةو مادةية وةكو ديارة
فـةرموو بـؤ مـادةى    , بـةكؤى دةنـ  قبـوَل كـرا    , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فـةرموون , كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون

 .دواتر
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .ى ئةجنومةنبةر َيز سةرؤك
 مر ابشر  ( 36)و ابل اباد   -:31اباد  

 :مياةس اجمللس العلا  اعختصاصات التالية
 :اعختصاصات العلاية/ أ ًع 

 .إقراة خطط فتح الفر   العلاية -1
 .إقراة خطة إلكاال الن ص يف مالو أ ضاء اهليئة التدةاسية -8
 .ونفي  خطة ال اول يف اجمللس ال وةداتان  -3
 .متابعة ابناهج  و وميها لغرض حتداثها  مواكاة التطوةات العلاية -8
 .اقرتاح ابناهج الدةااية  إحداث التغيري فيها لرتصني احلالة العلاية  و دميها للوااة  لغرض إقراةها -5
 .اتة أاا ( 6)إا اف الدةااة كليا أ  جزئيا بد  ع وزاد  لى  -6
 .    إارتاويجيتها ضع آلية لتنفي  خطة الوااة -6

 :اعختصاصات اإلداةاة/ ثانيًا
 .ي إقراة خطط العالقات  الث افية الثنائية مع ابؤاسات العلاية ابوجود  خاةج اإلقليم  ونفي ها1
 .ي التعاقد مع أ ضاء اهليئة التدةاسية  الفنيني األجانب8
 .إلقليم ي ابواف ة  لى اعافادات  اع اةات  اإلجااات الدةااية داخل ا3
 .ي ونفي  خطة وهيئة ابالو العلا   الفين  اإلداةي للهيئة8

 :اعختصاصات ابالية/ ثالثًا
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 .ي إ داد خطة ابواانة السنواة  اعاتثااةاة1
ي ابصادقة  لى قراةات اللجاب اخلاصة بالشطب  التثاني  اإلتاة  الايع ألموال اهليئة ابن ولة  غري ابن ولة 8

 .الناف   يف اإلقليم  ف  ال وانني
 .ي إقراة احلسابات اخلتامية3
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاا, لة دووةم, ( ر اجمللس ال وةداتان )ئةو هةيئةية ببَيتة 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنــةى , يئةكــة دةبَيتــة مةجؤيســى كوردســتانىهة, باشــة, مةجؤيســى كوردســتانى, ئــةوة مةجؤيســى عؤميــة
كـَى لةطـةَل   , دة ةمـة دةنطـةوة  , دةبَى ئةوةش بطؤر ين, ضونكة مادةكانى ترمان طؤر ية, هاوبةش مانعى نيية

بـةكؤى  , فـةرموون , دةسـتى بةرزبكاتـةوة  , كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةستى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون  , ئةو مادةيية
 .مادةى ثاشى فةرموو بؤ, دةن  قبوَل كرا

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

  36و ابل اباد   38اباد  
 .ات وب اجمللس العلا  التخصص  مر ثالثة ودةاسيني عو ل مرواتهم العلاية  ر ااتاذ مسا د: ا ع
 .حتدد مها  اجمللس العلا  بضوابط وصدة  ر اهليئة: ثانيا

 :مةنبةر َيز سةرؤكى ئةجنو
كـــَى لةطةَليـــةتى دةســـتى , ئيختـــيال  نـــةبوو لةســـةرى, ئـــةوةش ليذنـــةى هاوبـــةش موتةفيقـــة لةســـةرى 

فـةرموو  , بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .بؤ مادةى ثاشى

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :34و ابل اباد   33  اباد
 وعد ( الاوةد ال وةداتان )مينح اخلراج رهاد  اميل اجمللس ال وةداتان  اع لى لالختصاصات الطاية : ا عَََ

ا لى رهاد  مهنية يف ح ل اعختصاص   مينح حاملها قدما بد  انتني عغراض العيال     الرتفييع   اتاتيع    
 .واةاخ احلصول  ليهالجايع ح وقها   امتياااوها ا تااةا مر 

اشرتط يف الطايب ابت د  لنيل الشهاد  ابي كوة  اب ا يوب قيد اكايل ميد  اعقامية الد ةاية  ليى اعقيل          : ثانيا
 . مستوفيا لشر ط ال اول
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 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ة ةمـة  د, ئيختيال  نيية لةنَيوان ليذنةى قانونى و جـةنابى وةزيـر  , ئةو مادةيةش ئيتييتاقى لةسةر كراوة

بـةكؤى  , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ كـَى لةطةَلـدا نييـة   , دةنطةوة
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, دةن  قبوَل كرا

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :80و ابل اباد   35اباد  
 وانني   اعنظاة  التعلياات اليت وينظم ريؤ ب التيدةاس  الطلاية يف     وسرى  لى اجمللس ال وةداتان  ال: ا ع

 .جامعات اعقليم مبا عاتعاةض مع اعح ا  الواةد  يف ه ا الفصل
حتدد بتعلياات وصدة  ر الواار اعقسا    الفر   العلايية   ابهنيية للاجليس ال وةدايتان    رير ط      : ثانيا

 .اس   اعمتحانات   الد ا ال اول   التسجيل فيها   اااليب التدة
 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئـةوةمان    ,(مبا عاتعاةض مع اعح ا  الواةد  يف ه ا الفصيل )لة سةتر ى ئاخري , (35)لةيةكةمى ئةو مادةية 
 .زؤر سوثاا, لَي حةز  كرد بة ئيتييتاق

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطةر وابَؤَين ئةى ئةو قانونة بؤضى , كاك كةماليي ئيشارةتى ثَينةكردووة, نةكردووةكةا ئيشارةتى بةوة 

ئـةو هـةموو فةصـَؤةى ثَيويسـت     , ئةطةر وابَيت تةتبيقى قةوانينى تر لةسةر ئةوة تـةتبيق دةبـوو  , دةرضووة
ســارية تــةتبيق ثاشــان دةَلــَين ئةنزميــة و قــةوانينى , باســتان كــردووة, ئَيــوة صــاَلحيةتَيكتان داوة, نــةدةكرد

جـةنابى وةزيـر تـؤ رةئيـت     , ئـةو قانونـةتان بـؤ دةرهَينـا    , ئةطةر ئةو جومؤةى تَيدا نـةبَيت , دةبَيت لةسةرى
 .ضيية؟ فةرموو

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

َينــَى زؤر بــةدةقيقيي لةطــةَليان دو, مــن نــازا  الى خــؤم ئيشــارةمت نــةكردووة , بــا وةكــو خــؤى نَينَيتــةوة 
 .زؤر سوثاا, نازا  يةعنى, دانيشتبووم

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطـةَل  , ئةطةر حجةتَيكى واش هةبواية دةخمستة موناقةشةوة, كةماليي دةَلَيت وةكو خؤى ماوةتةوة. د

بةكؤى دةن  , رزبكاتةوة؟ فةرموودةستى بة, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, ئةو مادةيية
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, قبوَل كرا
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 الفصل السابع
 اهليئة ال وةداتانية للدةااات اعارتاويجية   الاحوث العلاية

 :81و ابل اباد   36اباد  
 ختيتص بأ يداد   ( للدةااات اعايرتاويجية   الاحيوث العلايية    اهليئة ال وةداتانية)وستحدث هيئة باام : ا ع

ابشيياةاع   الدةااييات اعاييرتاويجية يف اجمليياعت اعجتاا ييية   اعقتصيياداة   السيااييية   الاحييوث يف جميياعت     
 .الصنا ة   الطاقة   الايئة   الزةا ة   غريها

 .لتح ي  اهدافها( ابال    اعهلية ال انونية اعات الل اعداةي  )وتاتع اهليئة بالشخصية ابعنواة : ثانيا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَل ئةو مادةيية, موتةفيقن لةسةرى, هيض خيالفَيكى لةسةر نيية
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :88و ابل اباد   36اباد  
ارأس اهليئة موظف حاصل  لى رهاد  الدكتوةاه يف احدى اجملاعت العلاية  لى اب ا يوب مبرواية اايتاذ    : ا عَََ

 .انوات قابلة للتجداد بر   احد  8اعيني بدةجة خاصة بناء  لى اقرتاح الواار بد  
ا وب لرئيس اهليئة مسا د حاصل  لى رهاد  الدكتوةاه   مبرواة  لاية عو ل  ر ااتاذ مسا د  ليه  : ثانيا

 .خدمة جامعية عو ل  ر  شر انوات   اعيني بدةجة مدار  ا  اتوىل ابها  اعداةاة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــة    ــَؤى هينةك ــةر ئةص ــةوتن لةس ــةش رَيكك ــةى هاوب ــةوةش ليذن ــةرى ض خيالف, ئ ــةبووة لةس ــك ن ــة , َي دة ةم
, دةستى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون  , كَى لةطةَلدا نيية, كَى لةطةَليةتى دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, دةنطةوة

 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :83و ابل  34اباد  

 يف اهليئة مير محلية ريهاد  اليدكتوةاه   اباجسيتري اح يا  قيانوب اخلدمية اجلامعيية ةقيم           اسرى  لى العاملني
 :ابعدل رراطة اب ا وموا 1966لسنة ( 188)
 .بالتدةاس يف احدى مؤاسات الوااة  بنصف نصابهم-1
 .باجناا حبث  احد  لى اعقل خالل السنة الواحد  -8
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 .بت دام اياناة  احد كل ثالثة ارهر -3
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

 .كاك عةونى فةرموو, ثَيم واية دةبَيت طؤرِ انكارى تَيدا بَيت, ئةوة هيض طؤر اوة
 :سعيد بزاز كمال بةر َيز عونى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
اسيرى  ليى العياملني يف اهليئية مير محلية ريهاد  اليدكتوةاه           )ثـاش ئـةوةى   , ئةوة ئيزافةيةكى لةسـةركراوة 

ابعدل الناف  فى اعقليم ا  اى قانوب أخير   1966لسنة ( 188)اح ا  قانوب اخلدمة اجلامعية ةقم اباجستري 
 .زؤر سوثاا, (حيل حمله

 :رىن ناصح حيدبةر َيز شَيروا
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

تـازة  قـانونَيكى  , لـةغوو بـووة  , ئةو قانونةى كة تازة ئيشارةتى ثَيـدرا , هةر هةمان رةئيى كاك عونيم هةبوو
 .زؤر سوثاا, بؤية ئَيمة كردوومانة قانونى نافيزة, ئةو قانونة لَيرةش نافيز نيية, دةرضووة

 :َيندنى بااَلوةزيرى خو/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ة بـةاَلم ئَيسـتا قـانونَيكى تـر لـ     , كاتى خـؤى نـافيز بـوو    188ئةو قانونةى كة ئيشارةمتان ثَيدا , زؤر سوثاا
, مةجؤيسـى وةتـةنى ئَيمـةش موصـادةقةى كـردووة     , 8004سـاَلى   83ثةرلةمانى عَيـراق دةرضـووة قـانونى    
ئـةو قانونـة ئَيسـتا نـافيزة     , دوَينـَيي لةتةلـةفزيؤنيي ئيعالنـى لَيـدا    , بؤمان ناردوون دوو رؤذ ثـَيي ئَيسـتا  

 .سوثاا, بةاَلم تؤ دةتوانيت بنووسى قانونى نافيزة, لةهةرَيمى كوردستان
 :ةر َيز سةرؤكى ئةجنومةنب

كاك سـعدالدين ئةطـةر شـتى وا    , ئةوة غةَلةتَيكة, حكومةت ناكرَى جَيبةجَى بكات, ئةطةر لَيرة نافيز نةكرَى
كةواتة دةنووسني قـةوانينى  , ئينجا ئةوان جَيبةجَيى بكةن, دةبَى لَيرة نافيزى بكةين, هةبَيت بؤمان بنَيرة

 .وفةرمو, نوقتةى نيزاميت هةية, نافيزة
 :بةر َيز طةالوَيذ شابا ججى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
اسييرى  لييى العيياملني يف اهليئيية ميير محليية رييهاد   )لَيــرة كــة دةَلــَيني , هــةمان شــت كــرا 34و  36لــةمادةى 

ــان , (الييدكتوةاه   اباجسييتري ــةوانيي طوتي ــةمادةى , (الييدكتوةاه ا  اباجسييتري)ئ ــةرةى  36ل ــوترا  8فةق ا  )ط
 .زؤر سوثاا, (او)كة خوَيندراوة طوترا , هةية( او, و) فةرقى, (مبرواة
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  :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئـةو  , مةبةسـتى ئةوةيـة  , هـةم مةرتةبةكـةى هـةبَيت   , يةعنى هـةم شـةهادةكةى هـةبَيت   , (و)طوترا , نةخَير

دةسـتى  , ا نييةكَى لةطةَلد, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةية, مادةية دةخةمة دةنطةوة
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  وةرطريا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :88و ابل اباد   39اباد  
 :وت وب اهليئة مر: ا ع
 .مركز الدةااات اعارتاويجية-1
 .مراكز الاحوث العلاية   الت نولوجيا -8

وىل مها  ابراكيز ابي كوة  يف الف ير  ا ع مير هي ه ابياد  ميدار  يا  حاصيل  ليى ريهاد  اليدكتوةاه               ات: ثانيا
 .مبرواة  لاية عو ل  ر ااتاذ مسا د   له خدمة جامعية عو ل  ر  شر انوات

 .و وب للهيئة ميزانية خاصة ونااب   مهامها: ثالثا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــةى   ــةفيقن ليذن ــةوةش موت ــةرى  ئ ــةش لةس ــةوة , هاوب ــة دةنط ــة   , دة ةم ــةو مادةيي ــةَل ئ ــَى لةط ــتى , ك دةس
فـةرموو  , بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 .بؤ مادةى ثاشى
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةٍرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 الفصل الثامر

 ة العليا غري احل وميةابؤاسات التعلياي
 85و ابل اباد   80اباد  

توا وأايس جامعات ا  كليات ا  معاهيد ا  م اويب ويدةاب   وأهييل  لييا اهليية يف جميال التعلييم العيال  يف          
 .اعقليم  ف  ال انوب  التعلياات  الضوابط

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .زؤر سوثاا, (اعح ا  اعنت الية)فةصَؤى هةشتةممان ناونا , بةشئَيمة لة ليذنةى هاو
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ابؤاسيات التعليايية العلييا    )ئـةو فةصـَؤة   , ئةو مواَلحةزةى كاك كريم وةجهةتَيكى تَيداية, ئةوة رةئيى خؤتة
, يـةعنى نـاوَيكى لَيبنـَين   , ئةو غري حكوميية فةصَؤى بؤ ضـيية؟ ئـةحكامى خيتـامى ثَيبَؤـَين    , (غري احل ومية

 . فةرموو كاك شَيروان
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 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

سـَى مادةيـة عيالقـةى بـة موئةسةسـاتى      , ئـةو دوو , ئةحكامى خيتامى فةصَؤَيكى خاصى هةية لـة قانونةكـة  
ثاشـان ئَيمـة   , تـةنزيم بكـرىَ   موقتةرةحَيك هةبوو عالئةساا ئةوة بةقانونَيك, تةعؤيمى غري حكومى هةية

ــوارىَ     ــة خ ــؤى بَيت ــو خ ــة وةك ــةو مادان ــةوتني ئ ــامى    , رَيكك ــةحكامى خيت ــة ئ ــامى دةيكةين ــةحكامى خيت لةئ
بـؤ ئـةوةى تـةنزميى ئـةو     , لةخيالىل سـَي مـان  قانونَيـك دةربيـَيت    , مادةيةكى تازةمان دار شتووة, ئينتيقاىل

 .زؤر سوثاا, حاَلةتة بكات
 :ةنبةر َيز سةرؤكى ئةجنوم

ابؤاسيات التعليايية العلييا غيري     )تـؤ لَيـرة دةَلَييـت    , ئةو قانونة ناوى قانونى تـةعؤيمى عاليـة  , دةزانى ضؤنة
, لةوَى موعالةجةتان كردووة وتووتانة خيالىل سـَى مـان   , غةيرى حكومى عايدى وةزارةت نيية ,(احل ومية

 .رة؟ فةرموو جةنابى وةزيرئةو مادةية زياد نيية لَي, ئةوةى كاك شَيروان ئاماذةى ثَيكرد
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ــة كــة تــةعرييتى موئةسةســةمان كــرد ومتــان هــةموو جاميعــاتَيكى حكــومى و غــري حكــومى          ئينجــا , ئَيم

م زمينـى تـةعؤيمى   بـةالَ , بةاَلم ئةوة موئةسةسةيةكة رةبتى نيية, حكوميةكان بة وةزارةت مورتةبيت دةكات
 .زؤر سوثاا, ئةوةمان تةعريف كرد, عاليية

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئَيمـة وةكـو   , لةسةر خوَيندنى بااَلى ناحكومى, ئَيمة لةسةر ئةو بابةتة طيتتوطؤيةكى ئَيجطار زؤرمان كردووة
طةَل ئـةوة بـووين كـة ئـةوة نابَيـت لـةناو ياسـاى وةزارةتـى         زؤرينةمان لة, ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل

, بؤيـة نابَيـت تَييـدا بَيـت    , ضونكة خوَيندنى ئةهؤيى سةر بة وةزارةتى تةعؤيم عاىل نيية, تةعؤيم عاىل بَيت
يـان نـاوى ئـةو بةشـة     , بؤيـة دوو تـةرح هـةبوو   , بةاَلم ياساييةكان وتيان فـةراغَيكى ياسـايى دروسـت دةبَيـت    

يـان ئـةحكامى خيتـامى ببَيتـة     , راشى بطةينني كة ئةمـة تـةنها بـؤ سـَى مانطـة     , ةحكامى ئينتيقاىللَيبنَيني ئ
ئَيسـتا ئَيمــة هــةردووكمان  , لــةوَى وةكــو ئـةوةى كــاك شـَيروان وتــى بةر اســتى  , ئـةحكامى خيتــامى ئينتيقـاىل  

ؤيى بَيتـة نـاو ياسـاى    بةاَلم مةبدةئيةن بةهيض شَيوةيةك ئَيمة لةطةَل ئةوة نني خوَيندنى ئـةه , لةبةردةستة
 .زؤر سوثاا, تةعؤيمى عاىل كة وةزارةتَيكى حكومةتة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .ضيية؟ فةرموو, ئةو صياغةى ئيقترياحتان كردووة
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 :زازكمال سعيد ب بةر َيز عونى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ليذنـةى هاوبـةش تةقـدميى كرديـة    ئةطةر مواَلحةزةى بكةى الثةر ةكانى ئاخريى مةشـروعةكةى ئَيسـتا كـة    
مير هي ا   ( 83, 88, 81, 80)اعال باح ا  ابيواد  )بةم شَيوةية صياغة كراوة , مادةيةكى نوَيية, 55مادةى 

ال انوب حلني اصداة قانوب خاص باجلامعات  غري احل ومية  خالل مد  عوتجا ا ثالثة أرهر مر واةاخ نفاذ 
 .زؤر سوثاا, (ه ا ال انوب

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

دوَينَى ئَيمة ئيتييتاقمان كرد لةسةر ئةو صيغةى كةهاتية , ئةوةى كاك شَيروان و كاك عةونى تةرحيان كرد
بـةا لـةوَى لَييـان بربسـن     , نازا  كاك كةريم لةوَى نةبووة ئةوة جياييـة , هةموو ئةوةى لةوَى بَيت, بزةبت

 .يان نا؟ زؤر سوثاا, ة ئيتييتاق كرايةئةو
 :(كةمال كةركووكى. د)حممد قادر عبداهللبةر َيز 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كاك كةريم ئيؤحاحى كرد بةتةنها كـة  , دوَينَى ئَيمة بزةبت لةسةر ئةوة ئيتييتاقمان كرد, وةكو روونكرايةوة

مير  (  83888881، 80)اعايل باح يا  ابيواد    )دانيرا  ية بؤية ئةم مادة, بةاَلم قةبووَل نةكرا, ئينتيقاىل بَيت
ه ا ال انوب حلني اصداة قانوب خاص باجلامعات  غري احل ومية  خالل مد  عوتجا ا ثالثة أرهر مر وياةاخ  

 .زؤر سوثاا, ئةوة ئيتييتاقمان كرد لةسةرى لة بابى خيتامى و ئينتيقاىل دابنرَيت, (نفاذ ه ا ال انوب
 :ومةنبةر َيز سةرؤكى ئةجن

كاك فرسـت و ئةنـدامانى ليذنـةى قـانونى دةَلـَين بيـَيتة ئـةحكامى خيتـامى و         , كاك شَيروان و كاك عةونى
 .فةرموو كاك شَيروان, ئينتيقاىل لةوَى بَيت

 :رىشَيروان ناصح حيد بةر َيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

خيالفَيـك لـةنَيوان   / دوو, ة يـةك ئـةو , ئةو مةوزوعة حةسم بـووة , هةروةك جَيطرى سةرؤك ئيشارةتى ثَيدا
, ئةحكامى ئينتيقاليي لةناوةر استى قـانون دانانرَيـت  , ئةويي لةوَى حةسم بوو, ئَيمة و كاك كةريم هةبوو

يـةعنى تةنسـيقةكة زؤر   , ضوار مادةيةمان راطرتووة, بةاَلم بةم مادةية ئةم سَى, دةضَيتة موئةخريةى قانون
 .زؤر سوثاا, باشة

 :ةجنومةنبةر َيز سةرؤكى ئ
 .فةرموو كاك كةريم, كاك فرسةتيي دةَلَيت با بيَيتة دواوة, نةخَير
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 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

يـان  , بزانن ئةحكامى ئينتيقاىل لةثَيي خيتامى هاتووة, برادةرانى قانون با تةماشاى دةستوور بكةن, نازا 
, ئةوانة بة ئةحكامى ئينتيقاىل دادةنرَين, ئةو مةوادانةى موئةقةتن/ وود, ئةوة يةك, دواى خيتامى هاتووة

ئـةو مـادةى كـة كـاك     , ئـةو مادانـة مـةفعوليان نـامينىَ    , ضونكة دواى سَى مانطى تر قانونَيكى تر دةردةضَيت
ئـةو مادةيـة تـةنها لـة ئـةحكامى      , تـا سـَى مـانطى تـر    ( 83, 88, 81مـادةى  )عةونى خوَينديةوة كة دةَلَيـت  

دةبَيت بـةم شـَيوةية   , بةاَلم مادةكانى لةئةحكامى ئينتيقاىل بَيت, ضونكة ئةوة دةمينَيتةوة, تامى دةبَيـتخي
 .زؤر سوثاا, بَيت

 :زازكمال سعيد ب بةر َيز عونى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, ثَيكردووةحكومةت ئيعتريافى , دةوام دةكةن, تةَلةبة هةية, ئةمرى حالة, واقيعة, ئةو جاميعةية مةوجودة
ئـةوة  , بيبةنـة ئـاخريى  , ئَيستا ئَيمة ئةطـةر ئـةو مادانـة البـدةين    , زمينةن ئةطةر رةتيي نةبَيت بةتةواوى

ئـةو  , ئـةوة مـةوجودة لـةوَى موعالةجـة كـراوة     , وةزعةكـةى تَيـك دةدةيـن   , فةراغَيكى قانونى ثةيدا دةكةين
 .زؤر سوثاا, َى هيض كَيشة نامينَىهةتا سَى مان  قانونةكة كة تةقديم دةكر, مادةيةش حةىل دةكات

 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

موجـةرةد جَيطايةكـة دَيتـة    , لةبـةر ئـةوةى مادةكـان موئةقـةتن    , تةبعةن تةحةفوزَيك لةطةَل صياغةم هةية
وار مـان   ضـ , مادةكـان ثـاش سـىَ   , يةعنى بـةراى مـن موحتـاج ناكـات هةنـدة نيقـاش لةسـةر بكـةين        , طؤر ين

هييـى  , بـا لـة ئـاخريى بَيـت    , مادام مةفعوىل نامَينَى بـا لـةناو مـةزمونى قانونةكـة نـةبَيت     , مةفعوىل نامَينَى
 .زؤر سوثاا, هيض فةراغَيكى ثةيدا ناكات, تَيداية

 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

كـاك كـةمال   , بـؤ ئـةم مادةيـة بـةم شـَيوةية بـر وا      , اوةو دةنطى بـؤ در , لةسةر هةموو مادةكان ئيتييتاق كراية
بةو مادةية ئَيمة عيالمجـان  , ئةو قانونة نافيزة هةتا سَى مانطى ئةو ضوار مادةية, ئيشارةتى ثَيدا بةر استى

 .زؤر سوثاا, يةعنى نازا  لؤ بوويتة موشكيؤة, يةعنى زؤر بة مونةسةقى هاتووة, كردية
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

دوايـى ئيشـى ئَيمـة لـة     , ئـةوة قةزيـةكى تةنزميييـة   , وة عيالقةى بـة ئيتييتاقةكـةى نييـة كـة كردوومانـة     ئة
بةاَلم ئةطةر خةلةلَيك هـةبَيت بؤمـان هةيـة    , هةرضةندة دةسةاَلمتان داوةتة ئةم ليذنةية, ريئاسةت ئةوةية

ئَيسـتا  , نةكة ضاكى دةكـةين لةمةبدةئةكة طومتان ئةطةر خيالفَيك هةبَيت بةينى وةزير و ليذ, ضاكى بكةين
, تـةنيا مةوقعةكةيـة  , ثاشـان طؤر انكاريـةك نابَيـت   , لةناو ليذنةكةش لةسةر صياغةكة ئيتييتاقتان نـةكردووة 
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بةاَلم وةكو كاك , قانونةكة هيض تةئسري ناكات, لةجياتى لَيرة بَيت دة ةيتة دواى هينةكة, نةتةئسري دةكات
, تـؤزَى هينـة  , لةناوةندى قانونةكةيـة , ئةو مادةية ئيؤغا دةكرَىفرست طوتى ثاش ئةوةى كة قانون دةرضوو 
ئةطــةر كــةا , تــةنيا مةوقعةكــةى بطــؤر َين بيبةينــة ثشــتةوة , ئــةوة نــةبَيت تةئســريَيكى طــةورةى هــةبَيت 

كَى موافيقـة لةسـةر   , دة ةمة دةنطةوة, دةيبةينة ثشتةوة, ئيعتريازى نةبَيت دةيكةينة ئةحكامى ئينتيقاىل
, نـةخَير هـيض ثةيوةنـدى نييـة    , وابـزا  مادةكـةى دواتـريي ثةيوةنـدى بةهـةمان شـت هةيـة        ,ئةو مادةيـة 

 .فةرموو
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
يةكسـةر ئـةوة   , يةكسةر لةدواى ئةوة دوو مادةكةى تـر دَيـت كـة ئيؤغامـان كـردووة     , خؤشى ئةوةندة نةماوة

 .زؤر سوثاا, ئةم فةصَؤة ناو بنَيني ئةحكامى ئينتيقاىل, ةل نابَيتناوبنَيني ئةحكامى ئينتيقاىل ح
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .جةنابى وةزير فةرموو, ئةطةر مادةى ترتان لةدواى ئةوة ئيؤغا كردبَيت هيض موشكيؤةك نيية
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كــاك كــةريم رايــةكى , يــةك راى موخــالف هــةبوو, ئيتييتاقمــان كــرد, دوَينــَى زؤر دانيشــتنيبةر اســتى ئَيمــة 

 .زؤر سوثاا, بيدة تةصويتةوة, موخالييتى هةبوو
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

مادام وايـة  , ئَيوة دوَينَى رَيككةوتن كة وةكو خؤى نَينَى, ئةوة حةقى نيية, ئةطةر بةتةنيا كاك كةريم بَيت
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـة ئيتييتاقتـان كـردووة   , كـَى لةطـةَل ئةوةيـة وةكـو خـؤى نَينـىَ      , ةنطةوةدة ةمة د

, بةئةكسـةريةت , ثَيـنج كـةا لةطةَليـدا نييـة    , كَى لةطةَلدا نييـة دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون    , فةرموون
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :86و ابل اباد   81  اباد
مر ه ا ال انوب جلايع ال وانني   اعنظاة   التعليايات ابر يية      85ختضع ابؤاسات اب كوة  يف اباد  : ا ع

 .ما اتعل  بابناهج   الد ا    اعمتحانات   رر ط ال اول
 :وتوىل الوااة  بشأب ه ه ابؤاسات ما اأو : ثانيا

 .ط اليت حيددها اجمللسمنح إجاا  اعنشاء  ف  الشر  -1
مراقاة حسر التطاي  عح ا  ال انوب   التعلياات   الت يد بسيااة اعقليم العلاية   ووجيهيات اليوااة     -8

 .  اح ا  نظامها الداخل 
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 .ابشاةكة يف جمالس اداةاوها ا  هيئاوها بعضو  احد ميثل الوااة  -3

 .العامة لالقليم   لغرض الت يد بهاوز ادها بابعلومات الالامة لالحاطة بالسيااة العلاية  -8

التأكد  لى ويوفري ابيالو اخلياص بهيا مير التدةاسييني   الفنييني  ف يا للاعيااري   الضيوابط ابعتايد  يف             -5
 .مؤاسات التعليم العال  احل ومية

ا  ايحب اجااوهيا يف حالية خرقهيا عح يا  ال يانوب ا        , اا اف الدةااية فيهيا مؤقتيا بشي ل جزئي  ا  كلي        -6
 .ا  خر جها  ر اعهداف اليت ااست مر اجلها النظا 

 (:كمال كةركووكى. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئيتييتاقمان كرد هيض شتَيكى تازة ناكرَيت , بةنيسبةت ئةهؤى و غري حكومى ئةوةى هةتا غري موشتةرةكيي
ئةوة ئاشـكرا كـرا و بـاا    , تةعاموىل لةطةَلدا دةكرَى كةدةرضوو ئينجا, بةمانا هةتاكو ئةو قانونة دةردةضَيت

كـة دانـرا ئيؤزامييـة    ,  55بـةاَلم مادةيـةكى تـر وابـزا      , بؤية ئيتييتاقمان كرد ئةمة بةم شـكؤة نَينـىَ  , كرا
ئةنــدام ثةرلــةمان خــؤى    10ئــةوة , ئةطــةر جــةنابى وةزيــر نــةيهَينىَ   , دواى ســَى مــان  قانونَيــك بَيــت   

بؤيـة دةسـتمان لـة    , بةم شكؤة ئيتييتاقمان كـرد , خؤى بيهَينَى لَيرة ئيقرارى بكةين, مةشروعَيك حازر بكات
 .زؤر سوثاا, هةندَيكى تر هةبوو ئيؤغا كرا ثاشان ئةوانى موشتةرةك بوون, شتةكان نةدا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ادةية مادام بؤ سَى مانطة ئةو م, مادةى ثَيشرت كة هينمان كرد تةبيعى بوو, نازا  برادةرانى ليذنةى قانونى

ئـةوة  , ( ف  رر ط حيددها اجملليس   مراقاية حسير التطايي     )ضونكة دةَلَى , ثَيم باشة ئيؤغا بكرَيت باشرتة
ثاشـان دةَلـَيني ثـاش سـَى مـان       , ئَيمـة ومتـان جاميعـات ئيسـتقالىل خـؤى هةيـة      , هةموو جاميعاتى ئةهؤيية

عتيوا فيتح   )ادةى ثاشيشـى ئـةو مـادةى كـة مـن خوَيندمـةوة       م, مادةى ثَيشى قةيناكة, قانونى بؤ دادةنَيني
ختضع ابؤاسات اب كوة  يف اباد  )بةا ئةو هةموو دةسةاَلتة , ئةوةش باشة, ..(ابؤاسة التعلاية اع مبواف ة

  مر ه ا ال انوب جلايع ال وانني   اعنظاة   التعلياات ابر ية  ما اتعل  بابناهج   الد ا    اعمتحاب  85
 .فةرموو جةنابى وةزير, باشة شروتةكة لَيرة شروتى قبول مةركةزيية, (رر ط ال اول

 :وةزيرى خوَيندنى باالًََ/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

تةماشـا مـةناهج و   , بةو نةصـة ئيجازةيـان وةرطرتـووة   , ئةو جاميعة ئةهؤيانةى ئَيستا ئيجازةيان وةرطرتووة
, ئَيمــة شــروتى قبوَلةكــة موصــادةقة دةكــةين, نــابَى بةكــةييتى خؤيــان قبــوَل وةربطــرن, يشــياندةرا و قبوَل

ئـةوة ئيسـتمرار دةكـات تـا سـَى      , ئةوكاتة ئةوة ئيؤغـا بَيـت بـةثَيى قـانونى تازةيـة     , ئةطةر قانونةكة دةرضوو
, لَيــدةدةينلَيــرة قــةرارى , لةبــةر ئــةوةى هــةر شــتَيك تةغــةيرى كــرد , مــان  بــةثَيى ئةوانــة دةوام دةكــات 

 زؤر سوثاا, موشكيؤة نيية
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 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
تؤ قبوىل مةركةزيت هةيـة  , مةكاتب و جاميعات قبوىل هةية, ئةو سَى مانطةى دادَيت ساَلى تازةمان لة ثَيشة

قانونةكـة تـا سـَى مـان  دةرناضـَيت ئـةو       , لَيـرة شـروتى قبولـت بـؤ ئـةوةيي دانـاوة      , بؤ جاميعاتى حكـومى 
ئـةو شـةرتةى لَيـرة    , دةبَى بـةثَيى ئـةو قانونـة ئيؤتيـزام بكـات بةهـةموو شـروتةكانى تـؤ        , دةكرَيتتةعتيل 

هةموو , يةعنى تؤ هةموو شتةكانى قانونى حكوميت لَيرة بؤ داناوة, ئةو مادةية زيادةية لَيرة, دامةنَى لَيرة
, تةســجيؤى مــةعؤومات, ؤهــةمووى دراوةتــة دةســةاَلتى تــ , ئيقــافى ديراســى, شــروتةكانى لَيــرة بــؤت دانــاوة 

ئةطةر دانةنَيى ثَيويست بـة هةنـدَى   , ئةو مادةية مادةم سَى مانطت داناوة, يةعنى ناكرَى, تةمسيؤى وةزارةت
 .فةرموو كاك شَيروان, كة سَى مانطت دانا خؤت ئيؤزام بكةي بةو تةفصيالتة, تةعديل دةكات
 :رىحيدبةر َيز شَيروان ناصح 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ئةطـةر دةتانـةوَى ئـةو جاميعانـة     , غيتـاى قـانونى بـؤ ئـةو جاميعانـة هةَلدةسـتَيت      , ئةو مادانة ئيؤغا بكـرَين 
ئَيمة دامان ناوة ئةو غيتاية ئيستمراريةت لة ذَير ئةو قانونـة  , مادةكان ئيؤغا بكةن, غيتاى قانونيان نةبَيت

, ن ئـةو جاميعانـة هـيض غيتايـةكى نـامَينىَ     نةى هَينا ئةصـَؤة , وةزير هيناى ئةهال و سةهال, هةتا سَى مان 
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةزارةت , هـيض غيتـاى قانونيشـيان نييـة    , ضةندين كولياتى ئةهؤيشـمان هةيـة  , قانونةكة هَيشتا دةرنةضووة
 .فةرموو نازناز خان, عةمةليةن موافةقةتى هةية

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكى

بـةاَلم  , ئَيمـة رةئيمـان وةكـو رايةكـةى تـؤ وابـووة      , ئَيمة موناقةشةيةكى ئَيجطار زؤرمان لةسةر ئةوة كردووة
تـةنها بةيـةك   , ئَيمة لةطةَل البردنى هةموو ئةوانة بـووين , بةداخةوة زؤرينة و كةمينةى دةن  واى لَيدَيت

, دةر سـتووة بـؤ ئـةوةى ضـؤن هاوكـارى بكرَيـت       تـةعؤيماتيي وةزارةت , مادة ئيشارةت بة تـةعؤيمات بـدرىَ  
ئَيستاش , ئةوانة جَيطاى خؤيان دةكةنةوة, قانونني, شةرعني, دوايى لةياساى وةبةرهَينان جَيطايان دةبَيتةوة

ئَيمة دةتـوانني ئـةو شـروتى قبوَليـة كـة زؤر      , لةبةر ئةو ثَيداطرتنةى جةماعةت كة دةَلَين دةبَى نَينَيـتةوة
بـةاَلم ئـةوةى تـر بـا نَينَيتـةوة      , غـةيرى قانونيـة و غـةيرى مومكينـة البـدةين     , مةنتقيية غةيرى, قاسيية

 .زؤر سوثاا, لةبةر خاترى برادةران
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, شروتى قبوَل, تؤ دةَلَييت مةناهج, ئةطةر نَينَيتةوة دةبَى تةغةيرى بكةيت بةر استى, لةبةر خاتران نابَيت
ــني   ــؤى ه ــة خ ــاتجاميع ــة   , دةك ــةمووى ئةمريكيي ــةى ه ــةمريكى مةنهةجةك ــةى ئ ــةلةن جاميع ــؤى , مةس خ
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, شروتى قبولةكةى رةنطـة فـةرقى هـةبَيت لةطـةَل شـروتى قبـوىل تـؤ       ,  خؤ تؤ داتنةناوة, شروتةكان دادةنَيت
 .فةرموو جةنابى وةزير

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/دريس هادىا. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, وسخةيةك لةو شروت و زةوابتةمان دابةش كرديتة سةر هةموو ئةندامانى بةر َيز لةر ؤذى يةكةمةوةئَيمة ن
ئَيمـة كـة ئيجازةمـان داوةتـة ئـةو زانكؤيانـة ئـةوةى كـة لـة عةهـدى           , هةموو ئةو شـتانةى تَيدايـة بةر اسـتى   

ئَيمـة  , ئـةم شـتانة   ئـةوةى لـة عةهـدى وةزارةت بـووة هـةمووى خازعـة بـؤ       , ئةوةى ثَيشرت نـا , وةزارةت بووة
يةكَى بـَى  , يان صيناعة وةربطرن, يةعنى بةكةييتى خؤى خةَلك وةربطرَيت, ناتوانني جاميعات بةرةاَل بكةين

بـةاَلم مـن ئـةهؤى وا ئيجـازةى     , بةاَلم دةبـَى خـازيا بَيـت بـؤ تـةعؤيماتَيك     , راستة ئةهؤيية, شةهادة وةربطرن
, يراسة و خوَيندنةكةى دةبَى لـة ئاسـتَيكى عالـةمى بَيـت    مةنهةجى د, ثَينادةم كة بةكةييتى خؤى ئيي بكات

مانـاى  , دةبـَى شـروت و زةوابتـى وةزارةت بزانَيـت    , ئَيمـة موتابةعـةى دةكـةين   , كةمرت نةبَيت لةم مسـتةواية 
ئةوة موئةسةسةيةكى تةعؤيميـة دةبَيـت خـازع    , وانيية مةركةزَيكى تيجاريية بةكةييتى خؤى شت دةفرؤشَى

ئـةوكات فـةوزا   , غيتـاى قـانونى نـامينىَ   , ئةطـةر نـةمَينىَ  , وتى وةزارةتى تـةعؤيم عـاىل  بَيت بؤ زةوابت و شر
 .زؤر سوثاا, من ناتوا  تةحديدى شةهادةكانيشيان بكةم, دروست دةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, رَيتـةوة يان بة مادةيةك هةمووى دةط, ثَيم واية دَير و نيوةَيك, لةطةَل كاك فرسةتيي هينم كردووة, باشة

ئةوةنـدة   ,(مر ه ا ال يانوب جلاييع اعنظاية   التعليايات     80ختضع ابؤاسات اب كوة  يف اباد  )بةم شَيوةية 
يةعنى لةجياتى ئةو هةموو شروحاتانة ئةو مادةية , ئةوةى تر بة تةعؤيمات بؤ خؤت دةري دةكةيت, بةسة

مـادةى  , جاميعاتى ئةهؤييةكـة , شرت دةنطمان بؤ دائةوةى ثَي, ....(جموز )وةكو طومتان  80مادةى , واى لَيبَيت
مادام لـةوَى  , (مر ه ا ال انوب جلايع اعنظاة   التعلياات 80ختضع ابؤاسات اب كوة  يف اباد  )دواتر بَؤَيت 

نـا هـةر   , مومكينة لة عةمةىل خؤت كةشيتى شتَيك بكةيت, سَى مانطت داناوة رزطارت دةبَيت لةو تةفصيالتة
باشـة ئـةوة جـةنابى وةزيـر     , يةعنى ئةو جاميعات و كولية ئةهؤيانةى ثَيشرت باتان كرد, يبةتمادةيةكى تا
 .فةرموو, ليذنةى قانونيي خيالفيان نيية, ليذنةى ثةروةردةش رازينة, موافيق بوو

 :حسن بةر َيز حامت حممد جان
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .زؤر سوثاا, رَيتة تةصويتةوةدةَلَيم با ئةو دوو مادةية خبوَيندرَيتةوة و خب
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 81كـة دةبَيتـة مـادةى     86تـةواو مـادةى   , دوو دةقـة رادةوةسـتني  , با لَيمان تَيك نةضـَيت , صياغةمان هةية
ختضع ابؤاسات اب كوة  يف اباد  اعةبعني مر ه ا ال انوب جلاييع  )طؤر انكارى بةسةردا هات هةمووى دةبَيتة 



 848 

كَى لةطةَلدا , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةية, (   اعنظاة   التعلياات ابرئيةال وانني
 .فةرموو بؤ مادةى دواتر, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, نيية

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

  86و ابل اباد  ( 88)اباد  
عتوا ألي جهة ا  رخص فتح مؤاسة وعلياية  ليا غري ح ومية يف اعقلييم ا  اداةوهيا قايل ااتحصيال     : ا عَََ

 .مواف ة الوااة 
عتوا ألي مؤاسة وعلياية  ليا قائاية خياةج اعقلييم اب وفيتح هليا فر يا ا  م تايا يف اعقلييم اع بعيد          : ثانيا

 .ااتحصال مواف ة الوااة 
ااة  حصراَََ مبنح اجاا  فتح اى مؤاسة وعلياية  ليا غيري وابعية هليا ح وميية كانيت ا  غيري       ختتص الو: ثالثاَََ

 .ح ومية
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـؤ حةصـر ن مةجؤسـى    , فةقةرى سَييةم تةحصيل حاصـَؤة , ريئاسةت بؤى هةية تةدةخول بكات, كاك دكتؤر
ــةرار دةدات ــةيت  , وزرا ق ــةجَيى دةك ــؤ جَيب ــةر ت ــؤ ه ــةر مــ , خ ــة   ئةط ــرة وتووت ــؤ لَي ــدا ت ةجؤيس وزرا قةراري

 .زؤر سوثاا, كةليمةى حةصرن نابَيت, ئةو دةسةاَلتة لةئةجنومةنى وزةراش دةستَينى, حةصرن
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ىادريس هاد. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 وةزارةت قةصـدمان لةناحيـةى   ئَيمـة كـةدةَلَيني  , ثَيشرت مةسةلةن بـة كتـاب وةزارةتـى داخؤـى ئيجـازةى داوة     

, يةعنى ئَيمة مةشاكيؤمان تووش بووة لةبةرئـةوةى ئـةو كةليمـةمان نووسـيوة    , ئةوةى كة ئَيمة موختةصني
لةبةرئةوة حةصر مان كردووة , بؤ ئةوةى جيهاتى تر لةخؤر ا ئيجازة نةدات لة جياتى وةزارةتى تةعؤيم عاىل

 .زؤر سوثاا, بة وةزارةتى تةعؤيم عاىل
 :َيز سةرؤكى ئةجنومةنبةر 

ئـةو  , باشة مـادةم هينةكةيـة هـيض موشـكيؤةك نييـة     , ئةوة زمينى ئةو مادةية كة سَى مان  بؤى دةردةضَيت
زمينـى مادةيةكـة كـة خـيالىل سـَى مـان  ثر ؤذةيـةك تةقـديم         , مادةية ليذنةى هاوبةش موتةفيقن لةسـةرى 

دةستى , كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرمووندةستى , كَى لةطةَل ئةو مادةيية, دة ةمة دةنطةوة, بكرَى
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 84و ابل اباد  ( 83)اباد  
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ب فييتح ا  افييتح يف اعقليييم قاييل  وتخيي  الييوااة  اعجييراءات اعصييولية لغليي  اى مؤاسيية ا  فيير  ا  م تيي  : ا ع
 .ااتحصال مواف تها

كل مر قا  ا  ااهم يف فتح فر  ا  م تب يف اعقلييم ويابع بؤاسية وعليايية قائاية خياةج اعقلييم د ب        : ثانيا
مواف ة اليوااة  اعيد مرو ايا جنااية حبي  الشيعب ال وةدايتان    امنيه اليوطين   حييال  ليى احمل يا  عجيراء              

 .حم امته  ف ا ل لك
وسرى اح ا  الف ر  الثانية مر ه ه اباد   ليى الفير   ا  اب اويب ال ائاية يف اعقلييم قايل صيد ة هي ا         : ثالثا

 .ال انوب مامل ميتثل اى منها عح امه
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنةى هاوبةش ضؤن موتةفيقن لةسةر ئـةوة؟ هـةر كةسـَيك مةكتـةبَيكى     , من تةعاروزم لةسةر ئةوة هةية
ضـؤن شـتى   , بةاَلم بؤ جيناية بَيت بةحةقى شةعبى كوردسـتانى , يان جاميعةيةكى كردةوة غةَلةتة, دةوةكر

بـةاَلم بةجينايـة دابنرَيـت    , موافةقـةتى وةزارةت باشـة  , ئـةدى ئةطـةر ئيعـدام كـرا لةسـةر ئـةوةى      , وا دةبَيت
 .فةرموو جةنابى وةزير, غةلقةكة و ئيعتريا  كردنةكة باشة, نابَيت

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. دبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

خاصـةتةن لـة موئةسةسـاتى    , دةبَيت بةثَيى ياسا بَيـت , لةهةموو واَلتَيك هةر كةسَيك بيةوَى شتَيك بكاتةوة
يـان ئـةو قـانونَيكى ثةرلـةمانى هـةبَيت خـةَلكَيك       , ناكرَى ئةطـةر جيهـةتَيكى موختةصـى هـةبَيت    , تةعؤيمى

بةر اسـتى ئـةوة تَيكـدانى    , واَلتةكـة ثـر  شـةهادة بكـات    , شةهادة بدات, بةكةييتى خؤى جاميعة بكاتةوة بيَيت
لةبةرئـةوةى ئـةو شـةهاداتانة كـة دةدات دةبَيتـة ئـةمرى       , زانست و عؤم و ثَيشـل كردنـى سـةروةرى ياساشـة    

ةك بـدةيت كـة غيتـاى    تـؤ شـةهاد  , يةعنى لةوة طةورةتر جيناية ض هةية, يةعنى بةر استى جينايةتة, واقيا
 .زؤر سوثاا, قانونى نةبَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةاَلم حيسـابى بـؤ بكـةيت بـة جينايـة       , ئيؤغـاى بكـةى راسـتة   , ئيشـةكة خراثـة راسـتة   , ئةوة دةزانـى ضـؤنة  

مير قيا  ا    ), مومكينة بطاتة ئيعدام, ئةوة زؤر قور سة, بةرامبةر حةقى شةعبى كوردستان و ئةمنى وةتةنى
هم يف فتح فر  ا  م تب يف اعقليم وابع بؤاسية وعليايية قائاية خياةج اعقلييم د ب مواف ية اليوااة  اعيد         اا

مـن صـياغةكةى نـازا  كـاك زانـا       ,(اعتيرب ملغيياَََ  )يـان  , نةخَير باتيؤـةن قـانونى نييـة   , ئةوها باشرتة(  الفا
 .فةرموو

 (:زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

عتيوا ألي  )بةراى من مادةى ثَيشرت كـة وتوومانـة   , ئةو مادةية وةكو مادةيةكى ئينتيقامى دَيتة ثَيي ضاوم
 .زؤر سوثاا, ئةو مادةية زيادة, كافية, (جهة ا  رخص فتح مؤاسة
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 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى سانتكؤيمَينتيس يةكَيكة , بةبَى قانون زؤر مةكاتب كراوة, شة بووينئَيمة لة فةترةية تووشى زؤر كَي
دةبَيـت غيتايـةكى قـانونى    , حةق نيية دييتاع لةو مةكاتبة غةير شـةرعى و غـةير قانونيانـة بكرَيـت    , لةوان

ارةبـةى  هـةتا ئَيسـتا موح  , هـةتا ئَيسـتا بـةردةوامن   , كة مـةنا بكرَيـت  , لَيرة بةشَيوةيةكى ياسايى دابر َيذرَيت
شـةهادة  , تةحةدا دةكةن دةيانةوَى بةشـَيوةيةكى غـةير قـانونى موسـتةمري بـن     , حكومةت و قةوانني دةكةن

 .زؤر سوثاا, من ئةو ثرسيارة دةثرسم, ئايا ثةرلةمان ئةوة قبوَل دةكات, بدةن
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بــةاَلم ثةرلــةمان , مان ثَيــى خراثــةثةرلــة, ثةرلــةمان رةفــزى دةكــات, ثةرلــةمان قبــوَلى ناكــات, كــاك دكتــؤر
, ضوار كةا كـؤ دةبنـةوة  , ضونكة ئةوة بؤضوونة, ئيعتيبارى ناكات بة جيناية بةحةقى شةعبى كوردستانى

بــةثَيى رَينمايـةكانى وةزارةت و ثَيــوةر و  , مومكينـة بــةثَيى قـانون  , ثَييـان وايــة ئـةوة بــؤ خزمـةتى شــةعبة   
 .كاك شَيروان فةرموو, يةت نيية بةرامبةر شةعبى كوردستانىبةاَلم ئةوة عةمؤيةكى جينا, ئةوانة نيية

 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـا ئيحالـةى   , ئةطةر لةقانونى عقوبات مةوادى خا، هةبَيت, (اعترب خرق ال وانني الناف ه)ئةطةر بيكةيتة 
 .زؤر سوثاا, ئةوَى بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك خةليل, مةش وا دةَلَينيئَي

 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

وةكـى تـر ئيشـكالياتى قـانونى     , يةعنى ئةوة كافية, هةر زيادة البيَيت باشرتة, ئةو فةقةرةى يةكةم و دووةم
 .زؤر سوثاا, دروست دةكات

 (:كةمال كةركووكى. د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ــرد    ــذمان ك ــةيةكى دوورو درَي ــة موناقةش ــةردوو ليذنةك ــةوَى ه ــيض   , ئَيمــة ل ــَى مانطــة ه ــةترةى س ــةم ف كــة ل
لةبةرئةوة من داوا دةكةم ئةطةر , ثاش ئةوة قانونَيك دَيت, هيض شتَيكى تازة ناكرَيتةوة, ئيجازةيةك نادرَيت

ئَيمـة نامانـةوَى   , ضـونكة ئـةوة بـؤ كردنةوةيـة    , يـة البـدرَيت  ئةصَؤةن ئـةو مادة , جةنابى وةزير موافيق بَيت
 .بؤضى بيكةينةوة؟ زؤر سوثاا, بيكةينةوة
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 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
وتخي  اليوااة  اعجيراءات اعصيولية لغليي  اى     )هـةر مادةكـة ببَيتـة    , فةقـةرةى دووةم و سـَييةم فيعؤـةن زيـادة    

رؤذان خــان , ئــةوة تةبيعيــة, (يم قاييل ااتحصييال مواف تهييامؤاسيية ا  فيير  ا  م تييب فييتح ا  افييتح يف اعقليي
 .فةرموو

 :بةر َيز رؤذان عبدالقادر دزةيى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

وتخي  حبي    )بنووسـرَى  ( استحصـال موافقتهـا  )ثـاش  , زؤر باش هـاتووة , مادةكة بر طةى يةكى تَيدا نَينَيتةوة
ــةمادةى  , (ابخييالف اعجييراءات ال انونييية  ــونكة ل ــةبَى     88ض ــةناكرَى ب ــةوةى ك ــةر ئ ــةوتني لةس ــةموو رَيكك ه

ــدى ــة   , رةزامةن ــةى هةي ــك موخالةف ــةموو قانونَي ــرىَ  , ه ــةكانى دةك ــةى ئةحكام ــات  , موخالةف ــَى ئيجرائ دةب
ئيجرائــاتى قــانونى بةرامبــةر بــةو    , ئيجرائــاتى قــانونى بةرامبــةر شةخصــةكةى كرديتيــةوة    , وةربطــريَى

 .زؤر سوثاا, بر طةى يةك لةطةَل زياد كردنى ئةمة ئيكتييتا بكةين بة, موئةسةسةى كراوةتةوة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـؤ ئـةو سـَى مانطـةى ئـةوةى مـن عـةرزم كـردن         , رؤذان خؤى سَى مانطى تر قانونى تـرى بـؤ دةردةضـَيت   . د
, ئةطةر لةو سَى مانطـة فـةحتى جاميعةيـةكى كـرد    , غةلقةكة كافيية, ( وتخ  الوااة  اعجراءات لغل )كافيية 

 .فةرموو جةنابى وةزير, وةزارةت بؤى هةية ئيؤغاى بكات, هةيئةيةكى كرد موخاليف بَيت
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, لـةجياتى مـن ئيجرائـات بكـةم    , يةعنى ئَيوة ئاطـادارن , لَيرة دةبَيت هةتا ئةو سَى مانطة ئيجرائاتَيك هةبَيت

ئايا ثةرلةمان ضـؤن رَيطـا دةدات موئةسةسـةيةك    , منيان ئيحالةى مةحكمة كرد كة خؤيان موخالييتن ئةوان
, من لَيرة سةرم سور ماوة ئَيمة عيالقامتان بةهيض نيية, بةبَى ئةوةى ئيجرائات بكرَي, بكرَيتةوة بةبَى قانون

كـة  , وة داكؤكى لةسةر ئةوة بكةنمةفروزة ئَي, جاميعة بكاتةوة, هةر كةسَيك بَيت بؤ خؤى مةكاتب بكاتةوة
سـَى  , دووجـار , ئَيمة ئيحالـةى مةحكةمـة كـراين   , شتَيكى توند هةبَيت نةهَيَؤدرَيت ئةو جاميعانة بكرَيـتةوة

, ئَيستا موئةسةساتى تر هةية دَين دةيكةنةوة, جار هةرضةندة شتةكة طةندةَلى بوو دةمان ويست دايبخةين
, ئةطةر شت نةبَيت لة خيالىل ئةو سـَى مانطـةوة بـا نةيكةنـةوة    , ةنةوةخةَلكى تر هةن دَين دةيك, جطةلةوان

 .زؤر سوثاا, وةكى قانونى تازة دةرضوو موعالةجةى بكات
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كردنـةوةى   هةم وةزارةتى ناوةخؤ بؤ, جارَيكى تر دةَلَيم مادةى ثَيشوو موعالةجةى هةموو ئةوانةى كردووة

ختيتص  )لـةر ووى عؤيميشـةوة ئيشـارةى داوة كـة دةَلَيـت      , هةر موئةسةسةيةك بةرثرسة كـة ئيجـازةى بـدات   
كـة لـةدةرةوةى تـؤ شـتَيك بـةبَى ئيزنـى تـؤ        , ئـيرت ئيجرائـات لةوكاتانـة ديـارة    , (الوااة  حصرا مبنح اعجياا  
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, ئينسـان ئـةوةى دَيتـة بةرضـاو    , تريؤرةيةعنى ئةوهةموو تةشديدة دةَلَيت قانونى , كرابَيت ئيجرائات ضيية
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
وعترب اى ابؤاسية ا  الفير  ا  اب تيب ايتم     )بةم شَيوةية , كاك فرست صياغةيةكى داناوة لةجياتى ئةو سَيية

ئـةوة  , (ة لغل هاوأايسها د ب ااتحصال مواف ة الوااة   الفة ال انوب    لى الوااة  اختاذ اعجراءات اعصولي
 .فةرموو, باشة

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

لـةو ثةرلةمانـة   , ئيتيخازى ئيجرائات بكات بَؤـَين ئـةوة قـانونى تـريؤرة    , زؤر سةيرة ئيتيهامى وةزارةت بكةن
 .زؤر سوثاا, بةر َيزة كة تؤ طةندةَلى موحارةبة دةكةيت

 :سةرؤكى ئةجنومةن بةر َيز
ئـةو كةليمةيـة ئـةو    , ئـةوة شـةتب دةكـةين لـة مـةحزةر     , وتـى ئـةوة تـةنها تونـدة    , نةخَير ئـةوة هـني نييـة   

وعترب اى ابؤاسة ا  الفر  ا  اب تب اتم )صيغةكةى دةخوَينةمةوة ثَيي ئةوةى بيخةمة دةنطدان , تةشبيهة
باشـة  , ( لى الوااة  اختاذ اعجراءات اعصولية لغل هاوأايسها د ب ااتحصال مواف ة الوااة   الفة ال انوب   

وعتييرب اى )بــةم شــَيوةية بَيــت , مـازى و موزاريــا دةطرَيتــةوة ( وييتم ا  اييتم ا  م)بـؤ ئــةوةى ئــةو كةليمةيــة  
ابؤاسيية ا  الفيير  ا  اب تييب وؤاييس د ب ااتحصييال مواف يية الييوااة   الفيية ال ييانوب    لييى الييوااة  اختيياذ     

كـَى لةطةَلـدا   , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو ئيقترياحة تازةيية, (ية لغل هااعجراءات اعصول
ئةمة مةعؤومـة ئَيمـة   , بةئةكسةريةت جَيى خؤى طرتةوة و قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, نيية

قـةى كـة كردووتانـة    خواَلصـةى ئـةو ئيتييتا  , ئيختيال  هةية لـةنَيوان ليذنةكـة  , ئيدارةى جةلسةكة دةكةين
ئَيمة , ئةمة بؤ هةموو ئةندامان مولزةم نيية كة موناقةشة كرا و ئيختيال  هةبوو, وتووتانة بؤ سَى مانطة

 .فةرموو كاك شَيروان, ئةكسةريةتى هَينا, ئيقترياحى تازةمان تةقديم كرد
 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

هـةروةك نازنـاز خـان    , بـةاَلم ئـةو مةوزوعـة ئيتييتـاقى لةسـةركراية     , وونى جـةنابت من رَيزم هةية بؤ بؤضـ 
هـةموو بر طـةكان بـةم شـَيوةية     , ئيشارةتى ثَيدا كةمينةى دةن  و زؤرينـةى دةنـ  ئيتييتـاقى لةسـةر كرايـة     

 ,بـةاَلم جـةنابت مـةجاىل قسـةكردنت دا    , ئَيستا ئةوةش بةم شَيوةية رؤيشتبا هـيض موشـكيؤة نـةدةبوو   , رؤيى
 .زؤر سوثاا, بؤية ئةو مةوزوعة واى لَيهات

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, نةموناقةشةى لةسـةركرا , ئةو مادانةى ئيختيالفتان لةسةرى نةبوو, يةكةم جار ئيختيالفةكة لةناو خؤتانة

سـَى   لةبةرئـةوةى بر يارتـان داوة لـةخيالىل   , بةاَلم ئيختيالفةكة كة لـةناو ليذنةكـة هـةبوو   , نة راى لةسةردرا
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مـولزةم نييـة دةنطـى بـؤ     , ئةوة ئيختيالفـى ثةيـدا كـرد   , مان  قانونَيك دةربكةن جاميعاتى غةيرى حكومى
ئـةوكاتيي وامـان بـاا كـرد ومتـان ئةطـةر       , بةاَلم ئةطةر ئيختيال  هةبوو ناكرَي بيخةينة دةنطـدان , بدةين

تـازة ثةيـدابوو و خسـتمانة     ئَيسـتاش ئيقترياحـى  , ئـةوة تـؤزى قسـةى لةسـةر دةكـةين     , دوو رةئيى ثةيدابوو
لةنةتيجـة بـة ئةكسـةريةت ئـةو تةسـبيت      , ئيختيالفـيي جـائزة  , زؤرينـةى دةنطـى بةدةسـت هَينـا    , دةنطةوة

 .فةرموو بؤ مادةى دواتر, دةبَيت
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 89كة مـادةى  , و مادةكةيةوة ئيؤغا بكرَيتدوَينَى لة ليذنةكة بر ياردرا ئةو فةصَؤة بةهةردو( اليتصل التاسا)

 .زؤر سوثاا, ى لة خؤ طرتووة 50و 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرموو, ئةو فةصَؤة ئيؤغاى دةكةين, جةنابى وةزير لةطةَل ليذنةى هاوبةش, ئةطةر ئيختيالفتان نيية
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .نبةر َيز سةرؤكى ئةجنومة
تـةواو زؤر  , لةبةرئـةوة تةحـةفوزم كـرد   , بـةاَلم ليذنـةكان كؤبوونـةوة   , من تةحةفوزم لةرايةكـةى خـؤم كـرد   

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
موقتةرةحى ليذنـةى هاوبـةش بـؤ ئيؤغـا ئـةو فةصـَؤة بـةكامؤى        , بةا تةحةفوزى هةية, يةعنى مانعى نيية

دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كَى لةطةَلـدا نييـة  , زبكاتةوة؟ فةرموونكَى لةطةَليةتى دةستى بةر, دةخةمة دةنطةوة
 .فةرموو بؤ ئةحكامى خيتامى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, فةرموون

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 (اليتصل التاسا)ئةمة دةبَيتة 
 الفصل التااع
 اعح ا  اخلتامية

 :88اباد  
ة التدةاسية مبراواهم العلاية  ايائر احل يوق يف هي ا ال يانوب   ال يوانني اعخيرى         حيتفظ ا ضاء اهليئ: ا ع

اعنظاة   التعلياات الصادة  مبوجاها يف حالة ونسيياهم ا  وفيرغهم يف  ظيائف خياةج اجلامعيات   اهليئيات         
قيييامهم بهيي ه  وعيييينهم ا  ن لييهم اىل  ظييائف يف مركييز الييوااة  ا  مراكييز اجلامعييات   اهليئييات   وعتييرب مييد    

 .الوظائف خدمة جامعية فعلية عغراض الرتقية   العال     الرتفيع   الت ا د
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حيتفظ ا ضاء اهليئة التدةاسية حب  الرتقية العلاية بعد احالتهم  ليى الت ا يد ا  يف حالية وعيينهم ا      : ثانيا
 .ة د ب ررط التدةاسن لهم اىل  ظائف خاةج مؤاسات التعليم يف حالة ووفر الشر ط اب رة  للرتقي

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةسـتى  , كـَى لةطـةَل ئـةو مادةييـة    , دة ةمـة دةنطـةوة  , 88ليذنةى هاوبةش لةسةر مـادةى  , خيالفتان نيية

قبـوَل   88بـةكؤى دةنـ  مـادةى    , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, بةرزبكاتةوة؟ فةرموون
 .فةرموو, 58لةئةصَؤدا مادةى  كة 85بر ؤ سةر مادةى , كرا

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :حيدد مااأو  بتعلياات: 85اباد  
اعمييوة ابتعل يية باةريياد الطلايية   وييوجيههم  لايييا   وربواييا   اجتاا يييا   ف راييا   ة ييااتهم   حتداييد     -1

  ونظيم اعجااات الدةااية   كل ميا اتعلي  بشيؤ نهم      اجااوهم   انضااطهم   احلاقهم بالاعثات   الزماعت
 .العلاية   الرتبواة اعخرى

 .الرتقيات العلاية ع ضاء اهليئة التدةاسية -8
 .وعضيد الاحوث العلاية   التأليف   الرتمجة -3
 .هي ل  ال  ضو اهليئة التدةاسية -8
 .الدةااات العليا -5
 .ا اعهليةرر ط فتح ابؤاسات التعلياية العلي -6
 .مها    وش يالت الوااة    ووصيف  ظائفها -6

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو جةنابى وةزير, صياغةكةتان طؤر يوة, ئيختالفتان نيية لةسةر ئةو مادةيية

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

عادةتةن هةيكةليةتى وةزارةت , ئةو شتانةى ثَيشةوة بة تةعؤيمات دةبَيت, خؤى لةقانونةكةى ثَيشرت هاتبوو
, بـةا ئـةوان ثَييـان بـاش بـوو هـةمووى بـةنيزام بَيـت        , و تةوصييتات و وةزائييتـى وةزارةت بـةنيزام دةبَيـت   

ضـونكة ثَيشـرت لةبةغـدا و لَيـرةش ئـةو تـةعؤيماتى       , بةنيزام هةندَيك موعةقةد تر دةبَيت دةنا فةرق ناكات
يـان دةَلَييـت   , مةسةلةن دةَلَيى تةعؤيماتى تةرقييةى عؤمـى , قية و تةرفيا هةمووى بةتةعؤيمات هاتووةتةر

, يـةعنى ئـةو شـتة تازةيـة    , قةت من طوَيم لـَي نـةبووة بَؤَيـي نيزامـى تةرقييـة     , تةعؤيماتى تةعزيدى حبوا
 .زؤر سوثاا, دائيمةن تةعؤيمات لةوةزيرةوة دةردةضَيت
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 :ومةنبةر َيز سةرؤكى ئةجن
وةكـو كـاك فرسـةتيي هـني     , ئـةوةى تـر هـةمووى تةعؤيماتـة    , بةر استى ئةطـةر هةيكةلةكـةى لـَي دةربهَينـى    

 .فةرموو نازناز خان, دةكات
 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بوو كـة هـةموو ئـةو    وةكو راثـؤرتى يةكـةم ليذنـةى ثـةروةردة و خوَينـدنى بـااَل لةطـةَل ئـةوة        , وةكو ثَيشنيار

, لةهةموو دنياى ثَيشكةوتووى ئةمر ؤدا ياسايةك هةية بـةناوى ياسـاى زانكـؤ   , كاروبارانة بةياسا رَيك خبرَيت
قـانون زؤر  , هةموو ئةو جؤرة وردةكارييانةشـى تَيدايـة  , لةوَى ما  و ئةركى قوتابى و مامؤستا ديارى كراوة

ض قوتـابى  , ض مامؤستا بَيت, موو غةدرةش لةخةَلك ناكرَيتبؤية ئةو هةموو ئيستسنائات و ئةو هة, بةهَيزة
كةضــى شــتةكة زؤر نوَييــة و , ضــونكة زؤربــةيان لةطــةَل قــانون نــةبوون, ئينجــا ئَيمــة تــةنازوملان كــرد, بَيـت 

زؤر شتى , بةنيزاميي زؤر تةبيعيية, بؤية ومتان قةيناكة با بةنيزام بَيت, وةرنةطريا لةاليةن ثةرلةمانتاران
فاكتةرَيكـة بـؤ ثَيشـكةوتنى    , ئةمـة شـتَيكى زؤر قـور ا و زؤر طةورةيـة    , يت تـر بـة نيـزام دةبَيـت    لةوة بةسـ 

ضــونكة زؤر تــةعؤيمات بةميزاجيــةت , بؤيــة ئَيمــة داكــؤكى دةكــةين لــةوةى كــة بــةنيزام بَيــت , زانكؤكا ــان
 .زؤر سوثاا, دةردةضَيت بةر استى
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, بَؤـَى رايةكـةمان قبـوَل كـرد    , ونكة ئةوة حةقَيكى خؤت نيية هـةتا تـةنازول بكـةيت   ض, مةَلَى تةنازوملان كرد
 .فةرموو جةنابى وةزير, ضونكة ئةطةر شتَيكت هةبَى تةنازوىل لَيدةكةيت

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ثاشـان  , تـةعبري لةشـتَيك دةكـات   , وةيةكى موختةصـةر ة بةشـيَ , عادةتةن قانون هةموو شـتى تَيـدا نانووسـرىَ   
ــَيت ــزام دةردةض ــَيت , ني ــان تــةعؤيمات دةردةض ــت  , ثاش ــةعؤيمات دةبَي ــةن بةت ــيؤى عادةت ــتى تةفص ــت , ش نابَي

تةعؤيمات عادةتةن لـةوةزارةت كـة وةزيـر دةريـدةكات     , نيزاميي بةو تةفصيؤية دةربهَينيت وةكو تةعؤيمات
ثَيشرتيي هةتا ئَيستا ئـةوة قـانونى جاميعـاتى    , ت موخالةفةى ئةو قانونة بكاتنابَي, تةسهيؤى ئةو قانونةية

, هةيكةلة و شتى ترة ئةوة بـةنيزام دةردةضـَيت  , ئةو شتانة هةمووى بة تةعؤيمات دةرضووة, مصريشم الية
 .زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
مهيا    وشي يالت اليوااة       )ردووة كردوتانـة  حةوتـةمتان البـ  , طؤرِ انكارييةكانى تر وةزير لةسةرى موافيقـة 

 .ئَيوة موافيقن لةسةر ئةو فةقةرةية؟ فةرموو, (ووصيف  ظائفها
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 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

خاَلـة بـة    ئَيمـة دةَلـَيني ئـةو حـةوت    , يةكـةم حـةوت خاَلـة   , دوو فةقةرةيـة يةكـةم و دووةم  , مادة ئةصَؤيةكة
ئـةو  , دةَلـَيني تـةعؤيماتى تةرقيـة   , ضونكة من قـةت طـوَيم لَينـةبووة تةرقيـة بـةنيزام بَيـت      , تةعؤيمات بَيت

يــان نيزامــى ثَيــدةَلَين؟ ئــةوة , ئوســتازانةى لــة جاميعةنــة بــا يــةكَيك ثــَيم بَؤَيــت ئايــا تــةعؤيماتى ثَيــدةَلَين  
زؤر , ئةوة بـةنيزام دةردةضـَيت  , تةوصييتى وةزائيفبةاَلم هةيكةليات و تةشكيالت و , قانونيةكان مةوجودن

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, جـةنابى وةزيـر دةَلَيـت بـة تـةعؤيمات بَيـت      , دوو رةئيى هةية, ئَيستا خيالفةكة لةسةر تةعؤيمات و نيزامة
يـة هـى ليذنـةى    كةواتة ئـةو موقتةرةحـة تازة  , موقتةرةحى تازةية, راى هةردوو ليذنة دةَلَيت بة نيزام بَيت

دةسـتى  , كـَى لةطـةَل ئةوةيـة كةليمـةى نيـزام بَيـت      , هاوبةش بةو تةعديالتةى كة كـراوة دة ةمـة دةنطـةوة   
بةئةكسـةريةت نيزامـى قبـوَل    , دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَلـدا نييـة  , بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

 .فةرموو, كرد
 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
, بـا بـؤم شـةرح بكـةن بؤضـى بـة نيـزام بَيـت؟ بـؤ بـة تـةعؤيمات نـةبَيت            , ئةوانةى كةدةَلَين با بةنيزام بَيـت 

 .لةبيدايةتى تةعؤيم عاىل هةتا ئَيستا, ضونكة ئةو شتة هةر بة تةعؤيمات رؤيشتووة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

نيزام مةجؤسى , رةئيسى جاميعةية, وةزيرة, يسى دائرية دةرى دةكاتتةعؤيمات رةئ, با من بؤت شةرح بكةم 
كـَى لةطـةَل ئـةوة    , ئَيستا مادةكة هةمووى دةخةمـة دةنطـةوة  , ئةوة تةواو دةنطمان بؤدا, وةزارةت دةريدةكات

بـة ئةكسـةريةت   , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فـةرموون , كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, مادةية
 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, وَل كراقب

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ليذنةى هاوبةش ئيقترياح دةكات ئيؤغا بكرَى 53مادةى 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟ فـةرموون   , كَى لةطةَل ئةوةية ئيؤغـا بكرَيـت  , ئيقترياح كراوة ئيؤغا بكرَيت 53مادةى 
موقـابؤى   86مـادةى  , ئيؤغـا كـرا   53بةكؤى دةن  مـادةى  , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, َى لةطةَلدا نييةك

 .ئةصَؤى مةشروعةكةية خبوَيندرَيتةوة تكاية 58مادةى 
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

  (58)و ابل اباد  : اباد  الساداة  اعةبعوب
يئة  حدها بالات يف الش ا ى اليت ونشأ  ر كيل ميااتعل  بيال اول  اعنت يال  اعمتحانيات      ختتص اجلامعة  اهل

 الع وبات اعنضااطية اليت وفرض  لى الطلاة  الفصل بساب الراوب  و وام الشيهادات  اليدةجات العلايية    
 .العلاية  الفخراةالعراقية  اعجناية اليت ول  مرحلة الدةااة الثانواة  د ا ى منح اعل اب  الشهادات 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
كَى لةطةَلدا , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةيية, دة ةمة دةنطةوة, موتةفيقن لةسةرى

 .فةرموو بؤ مادةى ثاشى, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, نيية
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .ؤكى ئةجنومةنبةر َيز سةر
 .مر ابشر  (55)و ابل اباد  : اباد  السابعة  اعةبعوب

للجامعييات  اهليئييات اب وسييتعني يف اجييراء جتاةبهييا العلاييية  وطاي اوهييا  وييدةاب الطلايية لجايييع اجلهييات ذات   
اعختصيياص يف د ائيير اعقليييم الرمسييية  ال طييا  اخليياص   لييى هيي ه الييد ائر و ييدام التسييهيالت  ابسييا دات  

 .الالامة لتح ي  ذلك
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

كَى , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَل ئةو مادةيية, دة ةمة دةنطةوة, ئةوةش موتةفيقن لةسةرى
 .فةرموو بؤ مادةى دواتر, بةكؤى دةن  قبوَل كرا, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, لةطةَلدا نيية

 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .ر َيز سةرؤكى ئةجنومةنبة

 .مر ابشر  (56)و ابل اباد  : اباد  الثامنة  اعةبعوب
مبوجييب ال ييوانني النافيي   لجايييع ابييواد  العييدد  اعجهييز    الطمركيــةاجلامعييات  اهليئييات معفييو  ميير الراييو  

طاو يات ابسيتوةد  يف    اجزائها  ابواد اعحتياطية  ابخترباة   اائل اعاضاح  اعفيال   النشيرات  ال تيب  اب   
 .نطاق ابشاةاع  اعختصاصات العلاية اليت ختد  اغراضها

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
بـةثَيى  , يـةعنى ثَيويسـت ناكـات دايبنَييـت    ( مبوجب ال وانني النافي   )ضونكة تؤ دةَلَييت , ئةو مادةية زيادة

تـؤ  , ى طومر  دةسةاَلتَيكى ئيتيحادييةمةوزوع, ئةوة تؤ دةسةاَلتت نيية ئيعيتاى بكةيت لة رسومى طومركى
فـةرزى رسـومى   , ثَيويست بةوة ناكـات , قةوانينى نافيزةت وتووة خؤى ئيعتيادى دةر وات, لَيرة هينى بكةيت

 .فةرموو, لَيرة ناكرَيت, دةسةاَلتَيكى حةصر ى ئيتيحاديية, طومرطى لةدةستوور هاتووة
 



 898 

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

دةبَيـت لـة   , لةبةرئـةوةى جاميعـات خصوصـياتى خـؤى هةيـة     , بـةاَلم ئـةوة لةبةغـداش هـاتووة    , ئةوة راسـتة 
يـةعنى  , بـةَلكو جاميعـات مـةعيتوة   , ئـةو مادةيـة ئَيمـة نـةمان طـوت ئيعيتـا      , رسوماتى طومرطى ئيعيتا بكرَيـت 

لةبـةر ئـةوة   , كى تيجارى نيية طومرطى بَيتة سـةرى جاميعات خؤ شةريكةية, بةثَيى ئةوةى كة لةوَى هاتووة
 .زؤر سوثاا, ئةوة زةر ور يية لَيرة دابَيت, دةبَيت دةعمى موئةسةساتى تةعؤيمى عاىل بكرَيت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
وعفيى اجلامعيات   اهليئيات مير الرايو  ال اركيية  في  ال يوانني اعحتاداية          )ئةطةر بةم شَيوةيةى لَي بكـةين  

وعفيى  )تـؤ لَيـرة دةبـَى بَؤَييـت     , رسـومى طـومرطى دةسـةاَلتى ئيتحادييـة    , ئـةوةى دةبَيـت تَيـدا بَيـت    , (ف هالنا
لـة قـانونى   , ئةطةر نا هـني دةبَيـت  , (اجلامعات   اهليئات مر الراو  ال اركية  ف  ال وانني اعحتاداة الناف ه

 .فةرموو, ئيستسمار لةوَيي ئةو موناقةشة كرا
 :عبداهللبةر َيز كريم حبرى 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
نةصــَيكى , بــةاَلم ئــةو نةصــةى لَيــرة, راســتة لــةجَيى خؤيــةتى كــة طــومر  دةســةاَلتى ســوَلتةى ئيتيحادييــة

ئَيمة دةبَى لَيرة ئيقرار بكةين بؤ جاميعـاتى خؤمـان كـة ئـةو قانونانـةى كـة       , نةصَيكى ئينشا نيية, ئيقرارة
 .زؤر سوثاا, با جاميعاتى كوردستانيي بطرَيتةوة, شتانةجاميعاتى عَيراقى ئيعيتا دةكات لةو 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك بارزان فةرموو, ( ف  ال وانني اعحتاداة الناف ه)ئَيمةش وا دةَلَيني 

 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر ةَيز
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

العاليية   التعليايية    ابؤاسيات )واي لَيبَيـت   ئةطـةر بكرَيـت باشـرتة   , بؤ ئةو ثَيشـنيارةى كـة جـةنابت كـردت    
زؤر , لـةجياتى هـةيئاتيي ببَيتـة موئةسةسـات    , ضونكة ئَيمة تةئكيد بكةين لةسةر حكومةتةكة, (احل ومية

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

و  امعيات اجل وعفيى )بـةم شـَيوةية   , كاك دكتؤر ناصح بينَيـرة بؤيـان  , ئةو مواَلحةزةيةش ئيزافة بكرَيت, واية
 .فةرموو, (العلاية   التعلياية احل ومية مر الراو  ال اركية  ف  ال وانني اعحتاداة الناف ه ابؤاسات

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ووى لـة جاميعـات   ئَيمـة دةمانـةوَى هـةم   , بةاَلم جاميعـات وةكـو خـؤى نَينـىَ    , ئةو ثَيشنيارةى جةنابت باشة
ئةطـةر نـا دَيتـة سـةر     , بـؤ ئـةوةى رةتـى تـةعؤيمى و ئةوشـتانة كـةم بكةينـةوة لةسـةر تةَلةبـةى         , ئةهؤيي

 .زؤر سوثاا, ض زةرةرى هةية ئةطةر ئةوانيي ئيعيتا بكرَين, ئةو زيادة مةصارييتة, تةَلةبةى بةر استى
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بـةاَلم ئةطـةر طـومرطى تَيـدا بَيـت باجةكـةى       , ئـةوة مـةنتقي تَيدايـة    جـا لةبـةر  , ناصح طوَيـت لَيبـوو  . كاك د
لةبـةر ئـةوة بـا جاميعـاتى ئـةهؤيي      , ئجورةكةى خوَيندنى تةلةبةكة زيـاد دةكـات  , دةهَينن لةسةر تةلةبةكة

 .فةرموو, ئةطةر لة قانونى ئيتيحاد دا هةية, بطرَيتةوة
 :ةمضاب غيتور ناصح. د بةر َيز

 .بةر َيزسةرؤكى ئةجنومةن
واجبـى  , ض عيالقـةتَيكمان نييـة بـة موئةسةسـاتى تـرى غـةيرى حكـومى       , ئةوة قانونى جاميعاتى حكوميية

 .زؤر سوثاا, ثاشان ئةوةى ثارةى هةية با طومرطى خؤى بدات, ئَيمة ئةوةية
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

, يحـادى نـافيز ئيعيتـا بكرَيـت    يـةعنى ئةطـةر لـةقانونى ئيت   , ( ف  ال وانني اعحتاداة النافي ه )ئَيمة كة ومتان 
وعفيى اجلامعيات   )كةواتة ئـةو صـيغةى كـة مـن خوَيندمـةوة      , تةواو, ئةطةرنا ناكرَيت, لَيرةش ئيعيتا دةكرَيت

كية جلايع ابواد  العدد  اعجهز   اجزائهيا  ابيواد اعحتياطيية    لطمر اهليئات   ابؤاسات العلاية مر الراو  ا
ال   النشرات  ال تب  ابطاو ات ابستوةد  يف نطاق ابشياةاع  اعختصاصيات    ابخترباة   اائل اعاضاح  اعف

كــَى لةطــةَل ئةوةيــة دةســتى بةرزبكاتــةوة؟ , (العلاييية اليييت ختييد  اغراضييها  فيي  ال ييوانني اعحتادايية النافيي ه 
مـادةى  , بةئةكسةريةت ئـةو مادةيـة قبـوَل كـرا    , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون

 .فةرموو, دواتر
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :بةم شَيوةية, هةَلمان طرت ومتان دةيبةينة مادةى ئاخريى 8لةمادةى  8ئةوة كاتى خؤى فةقةرةى 

 .مر ابشر  ( 8)مر اباد  ( 8)جداد   ه  ف ر    -:اباد  التااعة  اعةبعوب
الغيياء اي ميير ابييداراات ا  اعقسييا  ا  الشييعب ضييار وشيي يالت الييوااة   حسييب     للييواار أاييتحداث ا  دمييج ا  
 .م تضيات  الها  ند اعقتضاء

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
دةسـتى بةرزبكاتـةوة؟   , كـَى لةطـةَل ئـةو مادةييـة    , دة ةمـة دةنطـةوة  , موتةفيقن لةسـةرى , ئةوةش تةبيعية

مـادةى  , بةئةكسةريةت ئـةو مادةيـة قبـوَل كـرا    , وة؟ فةرمووندةستى بةرزبكاتة, كَى لةطةَلدا نيية, فةرموون
 .فةرموو, دواتر
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 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :مر اصل ابشر   56و ابل اباد   50اباد  
  قانوب التعليم ( 1993لسنة  18قانوب التعدال الثان  ل انوب ةقم ) 8008لسنة ( 38)الغى ال انوب ةقم 

 .8008لسنة  33العال    الاحث العلا  عقليم كوةداتاب العراق ةقم 
 .ئةوةش الدرا بة نصَيكى تايبةت

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
موقتـةرةحتان ئةوةيـة فةقـةرةى يةكـةم ببَيتـة      , ئةو مادةيةتان ئيؤغـا كـردووة؟ ئـةو مادةيـة دوو فةقةرةيـة     

, كـَى لةطـةَل ئةوةيـة دووةم ئيؤغـا بكرَيـت لـةو مادةيـة       , فةقةرةى دووةميي ئيؤغـا بكرَيـت  , مادةيةك بةتةنها
بـةكؤى دةنـ  ئيؤغـا كـرا     , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

الغيى  )واتة فةقةرةى يةكةم دةبَيتة يـةك مـادة   , يةعنى فةقةرةى دووةم دةضَيتة مادةيةكى تر, لةو مادةيية
  قيانوب التعلييم   ( 1993لسينة   18ال انوب التعيدال الثيان  ل يانوب ةقيم     ) 8008لسنة ( 38)ال انوب ةقم 

فـةرموو  , الدةضـَيت ( ا ع)كةليمـةى  , (8008لسينة   33العال    الاحث العلا  عقليم كوةداتاب العراق ةقم 
 .كاك شَيروان

 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

تـةنها قـانونى رةقـم    , قةوانينةكانى تر هةمووى ئيؤغا كراوة/ يةكةم, فةقةرةي يةكةم 56بةنيسبةت مادةى 
, ئةوانى تر لةغو بووينـةوة , صياغةكةمان بةم شَيوةية كردووة, 8008نةبَيت نافيزى مةفعولة لةساَلى  33

 .زؤر سوثاا, ئةوانى تر نيية, بؤية ئيؤغايةكة تةنها ئةو قانونةية
 :مةنبةر َيز سةرؤكى ئةجنو

ئَيسـتا  , لـةجياتى ئـةوة ئـةو فةقةرةيـة ببَيتـة ئـةو مادةيـة       , خؤى باشرت وابوو مادةكة هةمووى ئيؤغا بكرَيت
 .فةرموو, خبوَينةوة بؤ ئةوةى خبةمة دةنطدانةوة 89مادة , ئَيمة دووةمان هةر بؤ خؤى ئيؤغا كرد

 :بةر َيز كريم حبرى عبداهلل
 . بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 ( 56)مر اباد  ( ثانيًا) و ابل الف ر   -:ة  اخلاسوباباد  الثالث
 .للواار اصداة اعنظاة  التعلياات الالامة لتسهيل ونفي  اح ا  ه ا ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .فةرموو كاك عةونى, ئةوة دةبَيت دواتر بَيت,  نةخَير ئةوة نا
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 :زازبةر َيز عونى كمال سعيد ب

 .ةجنومةنبةر َيز سةرؤكى ئ
لليواار اصيداة التعليايات الالامية لتسيهيل      )تةسةلسـولةكةش دةبَيـت   , ئَيمة ئـةو مادةيـةمان كـردة دوو مـادة    

الغيى  ), مـادةى ثاشـى فةقـةرةى يةكةمـة    , 56ئـةوة موقـابؤى فةقـةرى دووةمـى     , (ونفي  اح ا  هي ا ال يانوب  
  قيانوب التعلييم   ( 1993لسينة   18قيانوب التعيدال الثيان  ل يانوب ةقيم      ) 8008لسينة  ( 38)ال انوب ةقيم  

زؤر , بـةم شـَيوةية تةسـبيت كـرا     ,(8008لسينة   33العال    الاحيث العلاي  عقلييم كوةدايتاب العيراق ةقيم       
 .سوثاا

 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

يسـتيمان نـةك بـة    ثَيو, ئةنزمية عادةتةن مةجؤيسـى وزةرا دةريـدةكات  , ئيزافةتةن لةوةى كاك عةونى طوتى
بؤيــة ئــةو , ئــةوةى هــاتووة دووة, رةنطــة ثَيويســتيمان بــة زؤر نيــزام هــةبَيت, نيزامــةك و دوو نيــزام هةيــة

بـؤ ئـةوةى بـة مادةيـةكى موسـتةقيل حـةقى هـةبَيت كـة ئةنزميـة          , دةسةاَلتة بدرَيتة ئةجنومـةنى وةزيـران  
 .زؤر سوثاا, دةربكات بؤ تةنيتيزى ئةو قانونة

 :ةجنومةنبةر َيز سةرؤكى ئ
بؤ , صيغةكة خبوَينةوة, فةقةرةي يةكةميشى صيغةكةى طؤر ا, ئَيستا ئةو مادةية فةقةرةي دووةمى ئيؤغا كرا

 .فةرموو, ئةوةى بيخةمة دةنطةوة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نورى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :50اباد  

 .وبللواار اصداة التعلياات الالامة لتسهيل ونفي  اح ا  ه ا ال ان
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

دوايـى دةضـن ئيقترياحـى مادةيـةكى تـر      , ئَيسـتا لـةو مادةيـة فةقةرةيـةكتان البـرد     , ئةوة خةلةلَيكى تَيدايـة 
ئَيسـتا فةقـةرةى   , ئينجا جَيطاتان طؤر يبا و ئيقترياحتـان كردبـا  , دةبواية مادةكة هةمووى ئيؤغا بكةن, دةكةن

ن بَؤَين فةقةرةى دووةم دةبَيتة مادةيـةك و فةقـةرةى دووةمـيي دةبَيتـة     ثاشا, يةكةم ئيؤغا بكةن بةدةنطدان
ناكرَى فةقةرةيةكى ئيؤغا بكـةن  , بةتةسةلسول فةقةرةى دووةم دةضَيـتة ثَيي فةقةرةىيةكةم, مادةيةكى تر

, ئَيســتا لــةو مادةيــة فةقــةرةى دوو ئيؤغــا كــرا, و فةقةرةيــةك مــاوة لةمادةكــة و بيــينة ســةر مادةيــةكى تــر 
كـاك ئةسـعد نوقتـةى    , بيخوَينةوة بؤ ئةوةى بيخةمة دةنطدانـةوة , رةى يةك تةعديؤى بةسةردا هاتووةفةقة

 .فةرموو, نيزامى هةية
 :بةرِ َيز اسعد شاكر امني



 896 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 (. لى جملس الواةاء اصداة)ئيقترياحى مادةيةكى نوآ , ئةصَؤى ئيؤغا بكرَي 56ثَيي ئةوةى مادةى 

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
, يةكةم و دووةمى هةيـة  50مادةى , تؤ ئينتيباهت نةكرد كة من قسةم كرد, كاكة ئةوة نوقتةى نيزام نيية

صـياغةى تـازة   , فةقةرةي يةكةميشى دةبَيتـة مادةيـةك  , دووةمةكةى دةنطتان بؤ دا لةم مادةية ئيؤغاتان كرد
ليذنـةى  , دوايـى ئيقترياحـاتى تـر بَؤـيَ    , ةمة دةنطـةوة ئةو صياغةمان ثَي بَؤَى بؤ ئةوةى بيخ, هةية بؤ يةكةم

, كَى لةطةَل ئةو مادةيية, (8008لسنة ( 38)يؤغى القانون رقم )باشة خؤم دةَلَيم , قانونى صياغةكةتان بَؤَي
, ئةو مادةيـة ثةسـند كـرا   , دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون, كَى لةطةَلدا نيية, دةستى بةرزبكاتةوة؟ فةرموون

نـاكرَى مادةكـة بـة    , فةقةرةى دووةمتان ئيؤغا كـرد , دةَلَيم ئةو مادةية كة ر ؤيى دوو فةقةرة بوو جارَيكى تر
ئـةو مادةيـة كـة    , لةنطى نَينَيتـةوة بيـن بـؤ مادةيـةكى تـر ثاشـان بيـينةوة سـةر فـةرعى مادةكـةى يةكـةم           

ئَيسـتا  , دةنطمـان بـؤدا   دةبواية ئةوةلةكةى ببَيتة مادةيةك بةو صيغةى كة كردمـان و , بةشَيكى ئيؤغا كرابوو
صـياغةكةى  , دةبَيت ثَيي ئةو مـادةي تـازة خبرَيـت   , ئةو موقتةرةحةى دووةم كة ئيؤغا كرا دةبَيتة مادةيةك

ضـونكة ئـةوة   , ئينجا لةهةمان كات دةن  دةدةين بؤ تةسةلسـولةكةى , بؤ ئةوةى دةنطى بؤ بدةين, خبوَينةوة
 .فةرموو, لة تةسةلسول دةبَيت بيَيتة ئاخريى

 :َيز سؤزان شهاب نورىبةرِ 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 51اباد  
 .للواار اصداة التعلياات الالامة لتسهيل ونفي  اح ا  ه ا ال انوب

 :وةزيرى خوَيندنى بااَل/ادريس هادى. بةرِ َيز د
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .اازؤر سوث, 51نة  50مادام ئةو مادةية دةضَيتة ثَيشةوة دةبَيتة مادةى 
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ليذنـةى قــانونى تةسةلســول و صــياغةكة رَيــك  , ئَيسـتا ئةطــةر ئيجــازة بــدةن ئـةوة ئيشــى ليذنــةى قانونييــة  
 .كاك عةونى فةرموو, ئةوة عيالقةى بة وةزارةت و ليذنةى ثةروةردة و خوَيندنى بااَل نةما, دةخات

 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز
 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن

 لى جملس الواةاء اصداة اعنظاية الالامية لتسيهيل    )ثَيشنيار دةكةين ماددةيةك ئيزافة بكرَيت بةو شَيوةية 
 (.ونفي  اح ا  ه ا ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .، ئةو ماددةية ماوة كة دةَلَيت لة خياللي سَي مانطة، ئةوةي خبوَينةوة(لتنفي  اح ا  ه ا ال انوب)
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 :َيز خؤيل ابراهيم حممدبةر 
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مر ه ا ال انوب حلني اصداة قانوب خاص ( 83، 88، 81، 80)اعال باح ا  ابواد : اباد  اجلداد ( 58)اباد  
 .باجلامعات غري احل ومية  خالل مد  عوتجا ا ثالثة ارهر مر واةاخ نفاذ ه ا ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ــاك ــةي       ك ــةاَلم ناحي ــردووة، ب ــان ك ــة، ئيتييتاقم ــةوزوعَيكي قانوني ــةوة م ــت ئ ــة، دةَلَي ــةكي هةي ــةت رةئي فرس

 .صياغةكة رةئي هةية، فةرموو
 :بةر َيز فرست امحد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ئيصدار مةرحةلةيةكة لة مةرحةلةكاني دةرخستين قانون، تةشريا مةرحةلةيةكي ترة، تةقدميي مةشـروع  

ةرحةلةيــةكي تــرة، ضــؤن مــن ئيؤزامــي ســةرؤكايةتي هــةرَيم، يــان ثةرلــةمان بكــةم بــة ســَي مــان  قــانون   م
 ليى اب ا يد  مشير   لل يانوب     )دةربكات، الزمة ئيؤزامي ئةو جيهةتة بكةم ئةوي مةشروع ثَيشكةش دةكات 

ي جيهـةتي ئيصـدار   ، يةعين صـياغةتَيك بـةو رةنطـة بـَي ، نـة ئيؤزامـ      (خالل ثالثة ارهر اىل اجمللس الوطين
 .بكةن بة سَي مان 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 وا نيية كاك عةوني؟( و دام مشر   قانوب)تةقديم بنووسرَيت 
 :بةر َيز عوني كمال سعيد بزاز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
اجلامعات حلني وشراع قانوب خاص ب)دةتوا  بَؤَيم قسةكاني كاك فرسةت راستة، ئيصدارةكة ببَيتة تةشريا 

 (.غري احل ومية
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر ئيدريس فةرموو
 :وةزيري خوَيندني بااَل/ادريس هادي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بكرَيتة تةقديم مةشروع

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .تةقديم مةشروع راسترتة، بيخوَينةوة صياغةكةي تازة بة تةقديم مةشروع
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 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، خـؤي مةشـروعة، يـةعين ئةطـةر مةشـروع      (حليني و يدام مشير     )تةقديم مةشـروع ضـؤن دةبَيـت بَؤـَيني     
 .تةقديم كرا عةمةل بةو مةوادانة ناكرَيت، يةعين ئةوة نيهايةتي مودةية

ليس الييواةاء و ييدام مشيير   خيياص باجلامعييات غييري   لييى جم)بـةر َيزان، يــةعين صــياغةكة الزمــة بطؤر درَيــت  
 .بةو شَيوةية دةبَيت( احل ومية خالل مد  ع وتجا ا ثالثة ارهر مر واةاخ نفاذ ه ا ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

مر ه ا ال انوب حلني  83، 88، 81، 80اعال باح ا  مواد )دةزاني ضؤنة، صياغةكة بؤ ئةوةي دةقيق بَيت 
، (وب خاص باجلامعات غري احل ومية   لى جملس الواةاء و يدام مشير   خيالل ميد  ثالثية اريهر      اصداة قان

ئةوة باشة، دة ةمة دةنطدانةوة، كَي لةطةَلداية دةسس بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، كَي لةطةَلدا نيية دةسس 
تر تةسةلسولةكةي ئـةوةي  بةرز بكاتةوة؟ زؤر سوثاا، بةكؤي دةن  ئةو ماددةية وةرطريا، ئينجا ماددةكاني 

دةنطمان بؤدا بوو ئةوة ئيشي ليذنةي قانونيية تةسةلسولةكةي زةبت بكاتن، بةثَيي قةوانيين كة دةرضـووة،  
 .كاك ئةسعةد ثَيشنيارَيكي هةية

 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 :ماددةيةكي نوَي زياد بكرَيت، بةو شَيوةية

 (.اصداة اعنظاة اخلاصة لتنفي  اح ا  ه ا ال انوب لى جملس الواةاء )
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .نازا  ئةوة ثَيويست دةكات؟ بةَلَي كاك كةريم
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 اجلهيات   ليى جمليس اليواةاء    )بةر اسس ثَيويست بةو موقتةرةحة ناكات، لةبةر ئةوةي لـة ماددةيـةكي ديكـة    

، لة هةر شـوَينَيك بـة نيـزام هـاتووة، دةبَيـت جـَي بـةجَيي بكـات، كـة          (ذات العالقة ونفي  اح ا  ه ا ال انوب
 .دةَلَيني نيزام دةربكات، دةبَيت نيزامةكةي دةربكاتن، لَيرةدا مةجؤيسي وزةرا ئيؤزام كراوة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئةوة (س الواةاء  اجلهات ذات العالقة ونفي  اح ا  ه ا ال انوب لى جمل)خؤي ئةطةر نيزامةكةي هني بَي  
 .باشرتة، كاك شَيروان

 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوةلةن ئةوة لة هةموو نةصَيك هاتووةو لة هةموو قةوانينَيك هاتووة، ئةوة يةك

 .ة بؤ دوو، سَي ماددة هاتووةكة دوَييَن موناقةشةمان كرد، مةوزوعي ئيحال/ دوو
ئيمكان هةية وةزارةت لة موستةقبةل ثَيويسس بة نيزامـي تـريي بَيـت، بؤيـة ئةنزميةكـة بـة جـةما        / سَي

بَيت، هةم بؤ ئةوةي لةو دوو، سَي ماددةية هاتووة، هةم بؤ مةرةحةلـةي موسـتةقبةلي لـة اليـةن مةجؤيسـي      
 .وزةرايةوة تةصديق بكرَيت، زؤر سوثاا

 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 ليى جمليس اليواةاء اصيداة اعنظاية      )تَي نةطةيشتم تـؤ مةقصـةدتت ئةوةيـة، ئـةو موقتةرةحـة موئةيـةدي       
 .، جةنابي وةزير فةرموو( التعلياات

 :وةزيري خوَيندني بااَل/ ريس هادياد.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 لى )، ماددةي دووةم (لؤوزير اصدار التعؤيمات)ددةيةك عادةتةن لة هةموو قةوانينةكان دوو ماددة هةية، ما

لة هةموو قةوانينةكان هاتووة، ئَيوة لةو قانونـة لـة سـَي، ضـوار جَيطـا دةَلـَين       ( جملس الواةاء اصداة اعنظاة
دةبَيت نيزام دةربيَيت، باشة كَي ئـةو نيزامـة دةردةكـات، خـؤ وةزيـر دةري ناكـات، دةبَيـت مةجؤيسـي وزةرا         

 .، جا لةبةر ئةوة موتةفةقة، يةعين موشكيؤةي لةسةر نيية، سوثاادةري بكات
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك دكتؤر كةمال فةرموو
 (:كةمال كةركووكي.د)بةر َيز حممد قادر عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
تيايـة، هةنـدَيك جـَي     ئَيمة لة قانونةكة كة بة تةفسيل موناقةشة كراوة، نووسراوة هةندَيك جَي تةعؤيماتي

، مانـاي وايـة   ( لى جملس الواةاء ونفي  اح ا  ه ا ال انوب)ئةنزميةي تياية، دوايَي ماددةيةكت هةية دةَلَيت 
ئــةو دةبَيــت نيزامــةكان دابنَيــت، ثَيويســت ناكــات ئَيمــة ماددةيــةك دابنــَيني بَؤــَيني مةجؤيســي وزةرا نيــزام    

 .دةربكات، زؤر سوثاا
 :ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن

نيزام دةبَيت مةجؤيسي وزةرا دةريبكات، ئيرت ئةوة لَيرة بنووسرَيت ضية , ئةوة خؤي باشة، مةبدةئَيك نيية
وةزارةتـةكاني تـريي مةجؤيسـي    (  لى جملس الواةاء ونفيي  اح يا  هي ا ال يانوب    )من تَي ناطةم، كة دةَلَييت 

، وةكـو قةوانينـةكاني تـر، هـةموو     (ل يانوب  ليى جمليس اليواةاء ونفيي  اح يا  هي ا ا      )وزةرا نيزام دةردةكـات،  
قةوانينةكاني تر نيزامي تَيداية، ضونكة لةواني تر نةهاتووة، بؤ لَيرة بة تةنيا بَيت، ئةو ماددةيـةي كـة لـة    

 ليى جمليس اليواةاء  اجلهيات ذات     )، ( لى الواةاء ابختصني ونفي  اح يا  هي ا ال يانوب   )دواتر هاتووة دةَلَيت 
 .، ئةوةش دةطرَيتةوة، كة ئَيوة باستان كردووة، بةَلَي جةنابي وةزير(ه ا ال انوب العالقة ونفي  اح ا 
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 :َيندني بااَلوةزيري خو/ ادريس هادي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوةش هةر نايةوَي؟ ئةوة دةبَي هةبَي لى الواار اصداة التعلياات الالامة، : ئةي ئةو ماددةى كة .

 :ابراهيم حممد بةر َيز خؤيل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، خؤي ئةوة ئيشي ئةوة بؤ خؤي اعنظاةاصدار  الواةاءعؤى وؤس : راستة لة قوانينى تر ئةوةمان نةطوتووة
بةآلم لَيرة ئةوة قانوني تةعؤيم عالية، يةعين شتَيكي ثةلةيـة و ثَيويسـتة و   , و ئةو ماددةش شاميؤي دةكاتن

ددة دابنَين باشرتة و مةجؤيس وزةرا باشـرت مونتةبيـة دةبـةن و زيـاتر تةسـهيؤي ئيشـي       وا بزا  ئَيمة ئةو ما
 .وةزارةت دةكات، لةطةَل ئةو ثةر ي رَيز و سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .فةرموو طاةقكاك 
 :جامباز سعيد حممد طاةق بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةوة، تــةنيتيز شــتَيكة و ئةنزميــة شــتَيكة، ضــةند ئةنزميةيــةكي   ماددةيــةك هةيــة لــة ئــاخريي ئــةوة ناطرَيتــ  

ثَيويستة، ضونكة لةناو ماددةكان هاتووة بؤ تةنيتيز كردن ثَيويستة ئةو ئةنزمية دةرضَي بؤ ئةوةى شـتةكان  
 .بة رَيك و ثَيكي لة واقيعدا جَيبةجَي بكرَي

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

، ئـةوة  بنظيا    اياو  تَيدا نييـة، هـةر مـاددةى ثَيشـرت، حيـدد مـا       : يدةدةمةوة، دةَلَي طاةقجوابي كاك , ببورن
 لى جملس الواةاء  اجلهات ذات العالقة ونفيي  اح يا  هي ا    : مةجؤيس وزةراية، ضؤن تَيدا نية؟ تؤ كة دةَلَيي

تـر  مادام حوكمى قانون نيزام دةركردنة، قانون دةبَي دةريبكات لة زمنى ئةوة، هةموو قوانينةكاني ال انوب، 
بةو شـكؤة دةرضـووة، بـؤ ضـي ئـةو قانونـة وا تايبةمتةنـدي بـي و تـةناقوز هـةبَي، بـؤ؟ زةرةرةكـةى ئةوةيـة              

 .نةكرَي لةطةَل قةوانيين تر عةكسةكةشي هةر زةرةرة، كاك كةريم
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
زياتر هييي تر ناطةييَن، يةعين ماناكة جَيي خؤي بةراسس ئةطةر ئةوةى ئيزافة بكةين ثَيم واية لة حةشو 

 .طرتووة و زياتر
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك زانا فةرموو
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 (:زانا)خضر سعيد قادر بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
هــةردوو رةئيةكــة تــةواوة و رَيــي دةضــَيَس، بــةآلم لةبــةر خصوصــيةتي ئــةو ياســاية و لةبــةر ئــةوةى ضــةند  

 .كي تَيدا هةية، ئةو نةصة دابندرَي باشةنيزامَي
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

دة ةمة دةنطةوة، كَي لةطةَل ئةو موقتةرةحةى تازةية كة كاك ئةسعةد تةقـدميي كـرد، هةنـدَي لـة ئةنـدام      
َي مةجؤيس وزةرا نيزام دةربكات، كَي لةطةَل ئةوةية دةسس بَؤنـد بكـات؟ كـ   : ثةرلةمانةكان هينيان كرد دةَلَي

تةسةلسولي مةوادةكاني ئةخري لَيذنةى ياسـايي لَيـي مةسـئوولة تةسةلسـولةكةى     . لةطةَلدا نية؟ ئةكسةريةتة
مـاددةى  . بؤ دادةنَين بة ثَيي ئوصولي قةوانني كـة دةرضـووة، ئَيسـتا هـةر وا بـزا  ئةسـبابي موجةبـة مـاوة        

غةى ئَيستا بدة من، باشة ئَيستا ئـةوةى  ئةو صيانف  ه ا ال انوب ا تااةآ مر واةاخ نشره، كاو ااعد :  دواتر
وةزير دةنطمان بؤ دا؟ دةنطمان بؤ نةداوة، لةوَى ئيؤغامان كرد، بؤ فةقةرةى يةكةم كردمانة صـياغة، لؤـوزير   

، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسـس بَؤنـد بكـات؟ كـَي     الالامة لتسهيل ونفي  اح ا  ه ا ال انوباصدار التعؤيمات 
جملس الواةاء  اجلهات ذات العالقة ونفي  اح ا   عؤى: ؤي دةن  قبوَل كرا، ماددةى دواترلةطةَلدا نيية؟ بة ك

  .، كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤند بكات؟ كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  قبوَل كرا ه ا ال انوب
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .قراة اتعاةض   اح ا  ه ا ال انوبع اعال باي نص قانون  ا  
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤند بكات؟ كَي لةطةَل ئةو ماددةية نية؟ فةرموو بؤ ماددةى دواتر
 :بةر َيز خؤيل ابراهيم حممد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 (. قائع كوةداتاب)ه يف اجلراد  الرمسية انف  ه ا ال انوب ا تااةآ مر واةاخ نشر: اباد  اعخري 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

كَي لةطةَل ئةو ماددةية دةسس بَؤند بكات، كَي لةطةَلدا نية؟ تةبعةن لَيرة لة ثرؤذةكة هـاتووة جـةنابي كـاك    
ئةسـبابي  هـيين بكـةن،   , مةسعود سةرؤكي هةرَيم، نابَي لَيرة هةبَي، لَيرة هَيشتا نةضوويتة الي ئةو، غةلةتة

 .موجةبة خبوَينةوة
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن



 508 

انطالقآ مر التطوةات اعجتاا ية   اعقتصاداة  السيااية الييت اشيهدها اقلييم كوةدايتاب     : اعاااب ابوجاة 
  ااييرتاويجته   مبييا ا ياد  النظيير يف كيثري ميير اعايس   ابفيياهيم   اعلييات ابتعل يية بفلسيفة التعليييم العيال        

اتاارى مع اهداف ابرحلة اجلداد   رب اصداة قانوب جداد لوااة  التعليم العال    الاحث العلا  يف اعقلييم،  
ف د وانى ه ا ال انوب اعخ  مبادآ الالمركزاة بؤاسات التعليم العال  مر الناحية ابالية   اعداةاة   الرتكيز 

عييات كنييوا  ااااييية ،   اهاييية الاحييوث العلاييية يف خدميية احتياجييات اجملتاييع    لييى اعقسييا  العلاييية يف اجلام
ال وةداتان ،   لضااب واداة مؤاسات التعليم العال  لراالتها يف ميادار الاحث العلا    ا داد ال ادة العلا ، 

نية ااييتحدثت وشيي يالت جداييد  كيياجمللس ال وةداييتان  اع لييى لالختصاصييات الطاييية   اهليئيية ال وةداييتا    
للدةااات اعارتاويجية   الاحوث العلاية   حتوال هيئة التعليم الت ين اىل جامعية التعلييم اليت ين   ونظييم     
ابؤاسات التعلياية    اجلامعيات غيري احل وميية   ابشيرتكة يف ال يانوب   كيل ذليك بهيدف و لييص اهليو  بيني            

نة   مواكاة التطوةات العابية يف جمال التعليم العال  ابؤاسات التعلياية  يف اعقليم   اجلامعات العابية الرصي
 .  الاحث العلا    ولاية احتياجات اجملتاع ال وةداتان ، ف د رر  ه ا ال انوب

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئةوةش لةسةري موتةفيقن، ثرؤذةكة و تةبعةن تةسةلسولي مةوادةكان تةرجومةكةى بـة كـوردي، هـةمووي    
 .ن لَيي مةسئولة، فةرمووئةجنومةنى وةزيرا
 :بةر َيز سؤزان شهاب نوري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 الناحيية مـن   العيال   انتهاجآ بادآ الالمركزاية بؤاسيات التعلييم   : بةا يةك كةليمةيان لة بري ضووة كة ئةَلَي
 .، ئةوة كةوتووة، ئةطةر ئةوةى بؤ ئيزافة بكرَي، لة دَيري سَييةماعكادمييةو  ابالية

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .ئيستيقاللي ئةكادميي ضية من تَيناطةم، جةنابي وةزير فةرموو
 :َيندني بااَلوةزيري خو/ ادريس هادي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

بة نيسبةت ئةسبابي موجةبـة، ئَيمـةش نووسـيمان و ئـةوانيي خمـةوةل كـران لَيذنةكـة كـة بينووسـنةوة و          
 .ذنةى قانوني خموةل بوون بينووسن، سوثاالَيكي بدةن، لَي

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

زؤر سوثاا، ئَيستا ثرؤذةكة  بة ئةسبابي موجةبةوة دة ةمة دةنطدان بؤ ئةوةى وةكو ياسايةك دةربيـَيت،  
رؤزة كَي لةطةَلَيس دةسس بَؤند بكات؟ فةرموون، كَي لةطةَلدا نية؟ بة كؤي دةن  قبوَل كرا، زؤر سوثاا، ثيَـ 

 .و ئومَيد دةكةم سةركةوتوو بن، سوثاا بؤ هةموو اليةك و جةنابي وةزير فةرموو قسةت هةية
 :ااَلوةزيري خوَيندني ب/ ادريس هادي.بةر َيز د

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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ــةرَيزةكان،       ــة ب ــتان، ئةندام ــتمانيي كوردس ــةنى نيش ــةرؤكايةتي و ئةجنوم ــداماني س ــةرؤك و ئةن ــةرَيزان س ب
دةمةوَي زؤر سوثاسي سةرؤكايةتي بكةم، هـةروةها سوثاسـي هـةردوو لَيذنـةى ياسـايي و ثـةروةردة        ثَيشةكي

ــة ثرؤذةكــة       ــةوةى ك ــووة هــؤى ئ ــارةكةيان ب ــةم، كــة بةراســس موش ــى ئةندامــة بــةرَيزةكان بك بكــةم، سوثاس
سوثاسـي  دةوَلةمةند بكةن و موشارةكةكي فةعال بـوو، كـاتَيكي زؤري ويسـت، لَيـرةوة شـايةني خؤيـةتي كـة        

هةموويان بكةم، يةكة ،يةكةيان بؤ ئةو وةختةى كة تةرخانيان كردووة كة ئةو ثرؤذةية بة تَيـر و تةسـةلي   
بــؤ ئــةوةى ثرؤذةيــةكي ضــاكي لــَي دةربيــي، مــن بــةناوى خؤمــةوة و بــة نــاوى وةزارةتةكةمشــةوة سوثاســي   

 .هةمووتان دةكةم، كة ئةم ياسا باشةتان دةركرد و، زؤر سوثاا
 :ؤكي ئةجنومةنبةر َيز سةر

ئَيمةش سوثاست دةكةين، جةنابيشت نةفةست درَيذ بوو، بة تايبةتي لةو دوو جةلسةيةي ئةخريدا،  دةسـت  
خؤشيتان لَي دةكةم و لة وةزارةتةكةش دةكةين، خوَيندني باآل لـة كوردسـتان ثَيشـكةوَى لـة ئاسـس زانسـس،       

بؤ ئةوةى خوَيندني باآل بةرةو ثَيي بيَي و لة  لةمةودوا قاونَيكي باشي هةية بؤ ئةوةى كاري ثَيويست بكات
خزمــةتى خــةَلكي كوردســتانيي بَيــت، ســوثاا، ثــَيي ئــةوةى كؤتــايي بــة جةلســةكةمان بَيــنم ئاطادارتــان     
دةكةمةوة كـة رؤذي يـةك شـةممة دادةنيشـني، ضـونكة دوو رؤذمـان مـاوة، يـةك شـةمم و دوو شـةم، ئةطـةر            

ةحم طـوت كـة كـةمي بكةينـةوة، بـةآلم قسـةتان نـةكرد لةبـةر         دةتانةوَى تةمديدي بكةين من خـؤم موقتـةر  
ئةوةى يةك شةم و دوو شةم دادةنيشني، ئةطةر قبولتانة دووشةم دادةنيشني، ئةطـةر قبولتـان نيـة بيكةينـة     

 .لَيرة كؤ دةبينةوة، فةرموو 10رؤذةك، كةواتة يةك شةم سةعات ( 15)
 :امني طاهر زرار بةر َيز

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .رؤذي دووشةم با بةيانيةكةش دانيشني و ئَيوارةكةش دانيشني، بةا يةك شةم بةراسس

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نا يةك شةم دادةنيشني، ئةطةر دوو شةم ثَيويسـس كـرد ئَيوارةكـةش دادةنيشـني موشـكيؤة نيـة، ئـةوةى كـة         
ي يةك شةم ، لةبةر ئـةوةى تـا مـةجالتان    ثَيويستة وةكو قريائةى يةكةم بؤتان خبوَينمةوة، بؤ بةرنامةى رؤذ

هةبَي راوَيذكاري بكةن، ئةو اليةنةي كة ثَيويستة، حيزبةكانتانةو تةمديدي كاركردنـة بـة ياسـاي بـةرةنطار     
بوونــةوةى تــريؤر، كــة ضــةند رؤذَيكــي تــر، هــةم لــة اليــةن دة ئةندامــةوة ثَيشــكةش كــراوة، دواتــر ثــرؤذةى   

ردووة كـة ثَيويسـتيان بـةوةي هةيـة كـة ياسـاكة درَيـذ بكرَيتـةوة،         حكومةتيي هاتووة، حكومةتيي داواي كـ 
ثرؤذةى ياساكةتان بؤ دةخوَينمةوة بؤ ئةوةى لة رؤذي يةك شةممة موناقةشةى بكةين، ياسـاي درَيذةثَيـدان   
بةكار ثَيكردني ياساي بةرةنطار بوونةوةى تريؤر لة هةرَيمي كوردستاني عَيراق، يةعين ئـةوة خوَيندنـةوةى   

سـاَلي  /ي(3)كاركردن بـة حوكمـةكاني ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةى تـريؤر ذمـارة        : س، ماددةى يةكةميةكةمَي
 ، درَيذ دةكرَيتةوة،16/6/8010تا  8006
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ثَيويستة لةسـةر ئةجنومـةنى وةزيـران و اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان حوكمـةكاني ئـةم ياسـاية         : ماددةى دووةم
 .جَيبةجَي بكةن
وةقــائيعي )كــاري ثــَي دةكــرَي لــة رؤذنامــةى فــةرمي  16/6/8004ة لــة رؤذي ئــةم ياســاي: مــاددةى ســَييةم

 .بآلودةكرَيتةوة( كوردستان
 هؤيةكاني داناني ئةم ياساية

لةبةر ضةند هؤكارَيـك كـة بـةردةوام بـووني سـةثاندني حوكمـةكاني ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةى تـريؤر بـة            
موَلك و ئاسوودةيي و سةقامطريي ئةم ياساية تةشريا  هةروةها بؤ ثاراستين سةر و ماَل و, ثَيويست دةطرَيت

، بر ياري ئَيوةية، بةآلم ئةوة بؤ ئةوةى ئاطادار بن، ئةوة قريائـةى يةكـةمَيس   برياركرا، تةبعةن لة موناقةشة 
و رؤذي يةك شةم موناقةشةي دةكةين، تةبعةن قريائةي يةكةمي بؤ هةندَي ثرؤذةش رةنطة يةك شةم هني 

ى 1998(/1)ةموار كردنــي ضــوارةمي قــانوني ئةجنومــةنى نيشــتمانيي كوردســتان رةقــم   بَيــت، قــانوني هــ 
ــةوتني،       ــا نةكـ ــةر فريـ ــةمان ئةطـ ــداماني ثةرلـ ــةى ئةنـ ــانوني حيمايـ ــي قـ ــة كردنـ ــراو، موناقةشـ ــةموار كـ هـ
ــةآلم       ــا كــةوتني، ب ــةر فري ــةويي ئةط ــةمان، ئ ــداماني ثةرل ــي ئةن ــني كردن ــانوني خانةنش موناقةشــةكردني ق

كة فريا دةكةوين لةطةَل ئةو قانونةى تر، بة هةر حاَل ئةوةية بةرنامةى كارمان بؤ رؤذي خوَيندني يةكةمة
 . يةكشةم، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دَينم ، زؤر سوثاستان دةكةم، بةخَير بَين

 
   

 

    
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 عدنان رشاد ميتس (               كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل   ست امحد عبداهلل                فر   
 سةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانيي  يي      ةرؤكي ئةجنومةني نيشتمانجَيطري س  َيري ئةجنومةني نيشتمانيي  سكرت  

  عَيراق - كوردستان    عَيراق                          – عَيراق                          كوردستان – كوردستان    
 

 

 

 

 



 505 

 

 
 

 
 
 
 
 

 ( 22)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2002\6\29رَيكةوتي  يةك شةممة

 خولي دووةمي هةَلبذاردن

 
 
 
 
 
 
 



 506 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 506 

 ( 38)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 
 6/2002 /29 رَيكةوتي شةممةيةك 

ئةجنومــةني نيشــتمانيي   89/6/8004رَيكــةوتي  شــةممةيــةك  رؤذي ثــَيي نيــوةر ؤيي (10)كاتــذمَير   
 بـةر َيز  ئامـادةبووني بـة  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    كوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (38)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998هـةمواركراوي سـاَلي   ي (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)بةثَيي حوكمةكاني بر طـة  
دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 

 6/8004/ 89ي ثَيي نيوةر ؤي رؤذي يةك شةممة رَيكةوتي (10)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (38)
 :بةم شَيوةية بَيت دا

ةي ياساي درَيذةدان بة كارثَيكردني ياساي بةرةنطاربوونةوةي تريؤر لة خستنةر وو وطيتتوطؤكردني ثرؤذ-1
 .تةواو دةبَيت 16/6/8004كة لة  8006ي ساَلي (3)هةرَيمي كوردستان ذمارة 

خستنةر وو وطيتتوطؤكردني ثرؤذةي هةمواركردني دووةمي ياساي خانةنشيين ئةنداماني ئةجنومةني  -8
 .هةمواركرا 1999ي ساَل( 13)نيشتمانيي كوردستان ذمارة 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

 : بةناوى طةىل كوردستان، دانيشتنةكةمان دةكةينةوة، بةرنامةى كار
خستنةر وو و طيتتوطؤكردنى ثر ؤذة ياساى درَيذةدان بةكارثَيكردنى ياساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر -1

 .تةواودةبَيت 16/6/8004كة لة ( 8006)ى ساَلى ( 3)لةهةرَيمى كوردستان ذمارة 
ى ياساي خانةنشينى ئةندامانى ئةجنومةنى (8)خستنةرٍِوو و  طيتتوطؤكردنى ثر ؤذةى هةمواركردنى  -8

 0هةمواركراو 1999ى ساَلى (13)نيشتيمانيى كوردستان ذمارة 
 كاك سةردار فةرموو، ،اثؤرتى هةيةا لة ليذنةى ناوخؤ ر هةروةه ،ن دابنيشنداوا لة ليذنةى ياسايى دةكةم بَي

 0، فةرمووكاك حممد فرج ،ليذنةى مافى مرؤظ
كة ياساي بةرةنطاربوونةوةى تريؤر  ،داوا كراوة 83/6/8004وردستان لة نامةيةكى حكومةتى هةرَيمى ك

هةروةها  ،ستى ئَيستاى ناوضةكة بؤ دوو ساَللة بةر ثَيوي ،درَيذبكرَيتةوة( 3)ستان، ذمارة لة هةرَيمى كورد
وةى ئةندام ثةرلةمان لةبةرئةوةى ثَييان زانيوة كة دوو ساَلةكة تةواو دةبَيت ،ثَيي ئة 10لةهةمان كاتدا 

اية داواكاريان هةية ،ئةوانيي بةهةمان شَيوة داوايان كردووة ئةم ياس ،ثشووى ثةرلةمان دةست ثَيبكات
سايي دةكةم، داوا لة ليذنةى يا بةر َيزتان،لةبةر ئةوة دة ةينة بةردةم  ،درَيذ بكرَيتةوة بؤ دوو ساَل
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 كاك عةونى ،ذنةى مافى مرؤظ رةئيان وةردةطريندواتر ر اثؤرتى ليذنةى ناوخؤ و لي ،ثر ؤذةكة خبوَيننةوة
 .فةرموو

 :زازبةر َيز عونى كةمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

راق، عَي-ى ئةجنومةنى نيشتيمانيى كوردستانبؤ سةرؤكايةت ،ايى دةخوَينمةوةئَيستا ر اثؤرتى لَيذنةى ياس
ر َيكةوتى  ،كوردى8604ر ةزبةرى ساَلى /5ؤذى ، لَيذنةى ياسايي لة ر بابةت، راى لَيذنةى ياسايى

دانيشتنَيكى سازدا، بؤ تاوتَوكردنى ثر ؤذةى درَيذكردنةوةى كاردن بةياساي بةرةنطار  86/6/8004
ةاليةن ذمارةى ياسايى ئةندامانى ثةرلةمان ثَيشكةش كرابوو،  كةل 8006ساَلى  3ذمارة  بوونةوةى تريؤر،

 31حكومةت ثشتطريى لَيكردووة ،دواى خوَيندنةوةى يةكةمى لةثةرلةمان ،لة دانيشتنى ئاسايى ذمارة 
بةهؤى مانةوةى كة دةكات، ئاراستةى لَيذنةكةمان كرا،لَيذنةكةمان ثشتطريى لة ثر ؤذة 85/6/8004ر ؤذى 

اساكةى بؤ دةركراوة ، و بؤ ثارَيزطارى طيان و ئاسايي و ئارامى هاووالًَتيان و سامانيان ئةو هؤكارانةى ي
بؤ طيتتوطؤكردن و  ،اى لَيذنة خبةنة بةردةم ئةجنومةن،تكاية، بيتةرموون بؤ ئاطادارى و، ثر ؤذةكة لةطةَل ر 

 .دةربر ينى ر اى طوجناو، زؤر سوثاا
 0بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن 

خؤى ثر ؤذةى  ،وة، حكومةتى هةرَيم داواى كردووةكة حكومةتى هةرَيم ثشتطريى كردو ،كرد ئاماذةت بةوة 
 .داواى كردووة كة درَيذةى ثَى بدرَيت ، فةرموو، بؤ خوَيندنةوةى دةقى ياساكة ،وةناردو

 :بةر َيز حممد صاحل اتاعيل 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 0ةنطاربوونةوةى تريؤر، لةهةرَيمى كوردستانى عَيراقياساى درَيذةدان بة كارثَيكردنى ياساى بةر
 :ماددةى يةكةم 

درَيذ  16/6/8010تا  8006ساَلى ( 3)، ذمارة نى ياساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤركاركردن بةحوكمةكا
 .دةكرَيتةوة

 :ماددةى دووةم 
 .ساية جَيبةجَى بكةنحوكمةكانى ئةم يا ،ةزيران،و اليةنة ثةيوةنديدارةكانثَيويستة لةسةر ئةجنومةنى و

 :ماددةى سَييةم 
 .وةقايعى كوردستان باَلودةكرَيتةوة كارى ثَيدةكرَيت، لةر ؤذنامةى فةرمى16/6/8004ةر ؤذى ئةم ياساية ل

 كانى دانانى ئةم ياسايةهؤية
لةبةر ضةند هؤكارَيك كةبةردةوام بوونى سةثاندنى حوكمةكانى ياساي بةرةنطاربوونةوةى تريؤر بةثَيويست 

 .، ئةم ياساية تشريا كراسةقام طرييان ماَل و، مَؤك و، ئاسوودةيى و ،ةطرَى، هةروةها بؤ ثاراستنى سةروادر 
 



 509 

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
، كة ةردار دةكةينلةسةر هينةكة ،ئَيستا داوا لةكاك س ليذنةى ياسايى ر اثؤرتةكةى خوَيندةوة، ،زؤر سوثاا

 .كاك اخر فةرموو ،وةثؤرتى ليذنةى ناوخؤ خبوَينَيتةر ا
 :بةر َيز اخر مجال انور

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ر ؤذى ضــوار  ،ى كوردســتانلــة دانيشــتنى ئةجنومــةنى نيشــتيماني  ،، ر اثــؤرتى ليذنــة كاروبــارى نــاوخؤ بابــةت

ــةوتى   ــةممة ر ك ــة  85/6/8004ش ــةوةى س ــاش خوَيندن ــاية و ث ــةم ياس ــؤ ئ ــةنى   ،رةتايى ب ــةرؤكى ئةجنوم س
، بةكار ثَيكردنى ياساى بةرةنطار بونةوةى بةر ةوانة كردنى ياساي درَيذةدانبر ياريدا  ،ردستانى كونيشتيماني

تريؤر ،بؤ ليذنةكـةمان بةمةبةسـتى وةرطرتنـى ر اى ليذنةكـةمان، بؤيـة ليذنةكـةمان لـةر ؤذى ثَيـنج شـةممة          
ر اى خـؤى   و،كؤبوونةوةى خؤى كـرد  89/6/8004و ر ؤذى يةك شةممة رَيكةوتى  86/6/8004رَيكةوتى 

لةبـةر بـةردةوام بـوونى هؤيـةكانى      بـؤ وةرطرتنـى بر يـارى طوجنـاو،     بةم جؤرة ثَيشكةشى ئةجنومةن دةكـات، 
دةرخستنى ياساى بةرةنطار بوونةوةى تريؤر ،بؤ ثاراستنى طيان وسةروةت و سامانى هاوواَلتيان، و ثاراستنى 

امطريى لــة هــةموو عَيــراق ،ليذنةكــةمان  بةشــدارى كــردن لةثاراســتنى ســةق  ،مطريى لــة هةرَيمةكــةمانســةقا
ؤر بـؤ دوو سـاَلى تـر    ثشتطريى لةم ثر ؤذةية دةكات،ثشتطريى لةبةردةوام بوونى ياساى بةرةنطاربوونةوةى تري

 .سوثاا ،ثةسةند دةكات
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

رؤظ دةكةم، كاك داوا لةليذنةى مافى م ،ناوخؤ ثشتطريى لة ثر ؤذةكة دةكاتكةواتة ليذنةى  ،زؤر سوثاا
 .ر اثؤرتى خؤيان خبوَيننةوة  ،حممد فرج

 :بةر َيز حممد فرج امحد 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر  ،اساييةن، ضونكة بةزةرورى دةبيننيئَيمة وةكو ليذنةى مافى مرؤظ، لةطةَل درَيذكردنةوةى ئةم ي
ةكَيك لةو كارانةىكة ياسا زؤر طرنطة يئةمة مةسةلةيةكى  ،ئارامى دابَيتتةنانةت واَلتيي لة حالةتَيكى 

كة  ،نةصَيك هة بَيت بةر لة ر وودانى هةر ر ووداوَيكى خراث، ،ةوةية بةر لة فيعل نةصَيك هةبَيتئ ،دةيكات
، ئَيمة شةى لةسةر واَلت هةيةمةسةلةيةكى زؤر طرنكة، كة اليةزال ئريهاب هةر ة ،ى بكاتبتوانَيت ضارةسةر

كة ئيعدام ، بةتايبةتى ئةوبوارةى لةسةر بةعزَى بر طةى ياساكة: يانكةمدوو تَيبينيمان هةبوو ،ية
، يةكى مان  لةوبارةوة كة دةيانةوَيت ، ى مافى مرؤظ كؤنيترانسَيكيان هةيةوةزارةت ،لةناوبردن دةيطرَيتةوة

 ،ةحكومةتيي لةطةَل ئةم بؤضوونةدايتةبعةن  ،ك بكرَيتيان بةالى كةمةوة سوو ،تياساى ئيعدام نةمَينَي
ةوة ئَيمة، وةكو ليذنةى لةبةر ئ ،ةكى طةورةى طرتووة  لةسَيدارةدانلةم ياساية ماددةى يةكةم،مةساحةي

، ئةطةر نَينَيت سووك بكرَيت ،يانيي رووبةرةكةى ئةوة داين كةئةم سزاية نةمَينَيتلةطةَل  ،مافى مرؤظ
وهةين ،هةروةكو هةموو دنيا و ئَيمة لةلَيذنةى مافى مرؤظ هةموو لةطةَل ئةو تةوةج ،تةوةكةم بكرَي
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، تةنها ثَيشكةوتووةكانيي لةطةَل ئةوةدانواَلتة  ،لةطةَل ئةم تةوةجوهةن ،رَيكخراوةكانى مافى مرؤظ لة دنيا
خاَلَيكى تر كة  ،ان دةزاننيئةويي بةعزَيكى هؤكارةكةي ،ةكان لةطةَل ئةم مةسةلةية ننيواَلتة دواكةوتوو

َيك كؤمةَل ،يان بةست لةسةر ئةم ياساى تريؤرةيؤنامى كؤنيترانسَيك زؤر موهيمة ،هةشت مان  لةمةوبةر
ئةوانةى كة قسةيان لةسةر كرد ثسثؤر  بوون، هةندَيك موالحةزاتيان  ،خاَلى زؤر طرينطيان خستةروو

تةركى بكةين بؤئةوةى ئةم بؤشايانةى ة، ئَيمة لةم ياساي ،و، موالحةزاتةكان زؤر طرن  بوونهةبو
خاَلة الوازانة نةمَينَيت لة ناو ياساكة ،تةبعةن بةعزَيك خاَلى طرنكيشيان باا كرد ،وتيان  تيانةمَينَى ،ئةو

نة لةواَلتانى عةرةبى و لةزؤر واَلتانى ئةورووثا هَيشتا ئةوة بةرجةستة نةبووة، مةسةلةن بؤ  وونة 
اَلتانى ئةورووثى و ، نة لة واَلتى عةرةبى و نة لة زؤركةسوكارى ئةم تريؤرستة،تةبةنى كردنى بذَيوى 

بةاَلم ئافةرين بؤ ئَيوة كة  ، لةو سندوقة دةعم بكرَى،دروست بكرَيت هةر دةَلَين سندوقَيك ،تةبةنى نةكراوة
ان هةر ، لةوانةية ئةوو منداَلة سةريان لَينةشَيوَيت ئةم ماَل ،وتانة ئةمة بكةن بة ئةركى حكومةتتواني

قسةكةى ئَيمة ئةوةية  ،مة بة خاَلكى ئيجابى سةيردةكرَيتلةبةر ئةوة ئة ،نةزانن باوكيان ضى كردووة
، بةاَلم كاتَيك ديارى بكةين، بؤ مراجةعةيةك بؤ مةحكةم واناخرَى ئَيستا، جَيطةى خؤيةتىئةطةر ئةمة د

 0، زؤر سوثاستان دةكةم ن لةياساكةكردن و ثتةوكردنى ئةو خااَلنةى كة بةالوازى ديار
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .فةرمووسةردار كاك 
  :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركى

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ر ياسـاى بـةرةنطار بوونـةوةى تـريؤر،     لةسـة  ،ناوخؤ، ضةند تَيبينيةكمان هـةبوو ئَيمةش لة ليذنةى كاروبارى 

ئيمزايـان   رانـةى كـة  ، بةاَلم ئةو ثر ؤذةى كة تةقديم كرا لةاليةن ئةو برادة8وماددةي  1بةتايبةتى ماددةى 
بؤيـة نـاكرَى ئَيسـتا     ،ها بؤ درَيذكردنةوةى كارثَيكردنـة ، تةنيةتىهةروةها حكومةت ناردوو ،لةسةرى كردووة

ــةك بَيــ       ــةر فةقةرةي ــان ه ــةك ي ــةمواركردنى هةرمادةي ــان بةه ــة راى خؤم ــة     ،تئَيم ــة ل ــان واي ــة نيازم ئَيم
 .زؤر سوثاا ،اسايةكةين ،بؤ هةمواركردنى ئةم يئايندةيةكى نزيكدا ثر ؤذةيةك تةقديم ب

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
ليذنةى مافى مرؤظ ، ئةو تَيبينيانةى كة  ؤذةكةيةزؤرسوثاا، كةواتة ليذنةى مافى مرؤظيي لةطةَل ثر 

مةوزوعى ئيعداميي راى  ،ةدا باسى  بةرنامةى كار نيةكاك سةرداريي ئاماذةى ثَيكرد، لَير ،ئاماذةى ثَيكرد
، هةندَيك وياليةت َيك وياليةت هةية بةكارى دَينَيتلة ئةمريكا هةند ،واَلتَيكدا جيا هةية، لةناو خودىجيا

هةية بةكارى ناهَينَيت ،هؤكارى بةكارهَينان و بةكار نةهَينانى طيتتوطؤيةكى زؤرى لةسةرة، بةتايبةتى 
ناقةشةى لةسةر دةكريت لة هةر شوَينَيكدا مو ،ودةوَلةتى و، مافى مرؤظ و ئةوانةلةاليةن رَيكخراوةكانى نَي

حكومةت و  ،قةشةى لةسةرة، ضةند ر ؤذَيكى تر، كؤنيترانسةكى مافى مرؤظ هةيةبَيت ، لة كوردستانيي مونا
لةو  ، ئَيمة هةر طيتتوطؤيةك بكةينوتةوةرة دَيتة ثَيشةوة بة تةئكيدئة ،زارةتى مافى مرؤظ ثَيهةَلدةستَيتوة
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سةنطاندن هةبَيت، كردنى وةكو ياسا،دةبَيت هةَلبةاَلم بؤ موناقةشة  ،هةندى وةردةطرين بارةيةوة بة
 ،ناقةشةى لةسةر دةكةين، هةروةختَيك بَيت  ئَيمة مودةبَيت ثر ؤذة هةبَيت بؤ ئةوة، ديراسةت هةبَيت

 ، يان هةَلسةنطاندنيك  هةكةسَيك هةبَيت، ئةو ياساية رةنطة تريي هةية، ئةويي ئةوةية مةسةلةيةكى
ئةوةش جَيطاى خؤيةتى ليذنةى ناوخؤ بةرثرسة لةوة و ئةندامانى  ،وةبَيت بؤ ئةوةى ضؤن بةكار هاتو

وياساية وةكو خؤى جَيبةجَى ، ئةطةر ثَييان وابَيت ئةةموويان دةتوانن رةئى خؤيان بدةنثةرلةمانيي هةره
رؤكايةتى بكةن، بؤ موناقةشة دةكرَيت بة ثر ؤذةيةك ثَيشكةشى سة ، يان كةموكور يةكى هةية ،نةكراوة

ةقديرى خؤمان واية لة ، بةاَلم لةوة دةضَيت ئةو ياساية توةزيرى ناوخؤش بان  دةكةين ،كردن
ئةم ياساية  ،اكةمان بةرةو ياسايى كردن بر وات، ئةوياساية بؤتة هؤى ئةوةى زياتر كؤمةَلطسةرؤكايةتى

نة ةوةى درابوو، ئةق مابوون و  يةكالنة كرابوونةوة، يةكال كرانةوةكة دةيان كَيشة كة موعةل ،وايكردووة
 ، يةعنى وايؤَيكرد كة لةتةحقيقا خةَلكانةكى زؤر ثةلةبكرَي  لةوةى تةماشاىمةحكةمة، ئةوةى ئازاد كران

زووتر ئازاد بكرَيت   ،نبار نيةئةطةر تاوا ،ةمة، تاوانبار ئةطةر تاوانبارة بدرَيتة مةحكمةلةفةكانيان بكرَيت
، ياسايةكى ثَيويست و طرن  بووة و، نَيكى عام بؤ ياساكةهةَلسةنطاند و بطةر َيتةوة شوَينى خؤى ،بؤية

، ردووة، هةم دة ئةندامى ثةرلةمانئَيستاش بةردةوام بوونى هؤكارةكانى هةم حكومةت دةست نيشانى ك
ةطةر موناقةشةيةكيشى لةسةر ثَيمواية دةضينةوة سةر ثر ؤذةكة، بؤئةوةى ئ ،ردووةبةهةمان شَيوة داوايان ك

 .، ماددةى يةكةم خبوَينةوةى بؤ بدةين، فةرموو  كاك عةونىبيكةين و دةنط، بؤ ئةوةى هةبوو
 :زازبةر َيز عونى كةمال سعيد ب

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 : ماددةى يةكةم 

درَيذ  16/6/8010تا  8006ساَلى ( 3)كاركردن بةحوكمةكانى ياساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر ذمارة 
 .دةكرَيتةوة
 .ةجنومةنبةر َيز سةرؤكى ئ

ناوتان دةنوسم، كاك زاناو كاك حممد حكيم، كاك شَيروانيي،  ،كةا موالحةزةى هةية، لةسةر ئةو هينة
 .، فةرمووكاك زانا

 :(زانا)خضربةر َيز قادر سعيد 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بت لةبةر دةستمة دةقى قسةى جةنا ،اقةشةى ئةو ياساية كة دةرمان كردهةر لة ثرؤتؤكؤلةكانى مون
ض  ،ثَيويست بوو ئَيمة وةكو ثةرلةمان، ، ثَيي تةواو بوونى ئةم دوو ساَلة،هةرضةندة بةخؤت ئاماذةت ثَيكرد

بزانني  ،رةوة تةقيمَيكى ئةم ياساية بكةينلةرَيطةى ليذنةوة ض لة رَيطةى بان  كردنى وةزيرى ثةيوةنديدا
ئَيستا بزانني ئايا بةثَيى ئةو  ،ةست دانيةهيض داتايةكمان لةبةر دبةر استى ئَيمة  ،ضؤن جَيبةجَى كراوة

؟ فةقةرةكانى ضؤن جَيبةجَى كراون، ضؤن ياساية ضةند كةا طرياوة؟ ضةند كةا مةحكوم كراوة



 518 

، بؤ تريؤرستان و، دةرضوونى ياسايةكة رةدعَيك بوو ،ن كاريطةرى ئيجابى هةبووة، بَيطوماجَيبةجَى نةكراون
وةزيرى ناوخؤ ئَيستا  بةاَلم ثَيم وابوو دةبواية ،ييتادةى لةوة كردبَيتةوانةية ئيستخةَلكَيكى ئَيجطار زؤر ل

يان وةزيرى داد يان كَى ئاطاى لة ضؤنيةتى جَيبةجَى كردنى ياساكة هةبواية، هةندَيك  ،لَيرة باية
 ، يان بةالى كةم ليذنةى ناوخؤ لةو ر اثؤرتةيان كةمَيك بة موفةصةَلرتزحياتى بداية ئةندامانى ثةرلةمانتةو

بان  بزانن ئةم ياساية ضؤن جَيبةجَى كراوة و، ضؤن جَيبةجَى و، بةدوايداضوبانة سةر ئةو بابةتةبيوو
ئَيمة ناتوانني بؤ  ،جَيبةجَى كردنى ئةم ياساية نةكراوة ،بةبَى تةقيم و بةبَى هةَلسةنطاندنى ضؤنيةتى

ى جؤرَيكة لة ياسايةكى تةوار ،يةةين، ضونكة ياسايةكى ئيستيسنائماوةيةكى درَيذ تةمديدى ئةم ياساية بك
، ةكة، بارودؤخى عَيراق و كوردستانلةسةروبةندى دةركردنى ياساي ،لة حالةتَيك كة مةشاكيل هةبَيت

، بةاَلم دةتوانني بَؤَيني ئَيستا سوثاا بؤ خوا تا زؤر ئاَلؤز بوو لةرووى ئةمن و ئاسايشةوة خراث بوو،
بؤية  ،بةر قةرار تر بووة و باشرت بووة وردستانيي بارى ئاساييئةندازةيةكى زؤر لةسةر ئاستى عَيراق و ك

و ضارةسةرى كردووة  ،مةسةالنةى كةلةم ياسايةداية هةية، زؤربةى ئةو عقوباتى عَيراقيمان هةية قانونى
 .، زؤر سوثااديد كردنةوة لةوانةية باش نةبَيتبؤية من ثَيم واية تةم ،عقوبةى زؤر تونديشى تَيدا هةية

 :سةرؤكى ئةجنومةن بةر َيز
 ، بيتةرموو،كاك حممد حكيم

 :بةر َيز حممد حكيم جبار
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

بؤمان دةركةوت كة بوونى ئةو ياساية  ،نى باشرتةبوونى ياسا لةنةبوو ،مة ديارة لةطةَل ياساكة داينئَي
مةسئولن لة ليذنةكانى  ،نيبةاَلم دواى ئةوةى طوَيبيستى ئةو دووبراية بوو ،دَيكى هةبووةكؤمةَلة سوو

هةردووكيان لةطةَل ئةوةدان كة ئةو ياساية  ،فى مرؤظثةيوةنديدار بةم ياساية ،ليذنةى ناوخؤ ليذنةى ما
، بؤية من ثَيشنيارةكةم كةياساكة تاوةكو شةش مان  تةمديد بكرَى ،تا هةردوو ردنة ثَيويستى بة هةموارك

ةزانن هةموار ان ئةو ماددانةى كة ثَيويستيانة و بة باشى دليذنةى ثةيوةنديدار بؤخؤيان ئةو بر طانةى ي
، ئةوكات ياساكةمان دابيينةوةثر ؤذةكة طةاَلَلة بكةن ،ئَيمةش لة كؤتايى شةش مانطةكة بة ياسايةكة ،بكرَى

، يان ئةوةتا ضاو بطرين دةركرد بةشَيوةيةكى هةمواركراو و، تةوصياتى  ئةو كؤنيترانسةش ئةتوانني لةبةر
، ئةمانة هةموو وةكو بةرضاو ئيعدام وةكو عقوبةيةك لة عقوبات ةحكومةتةوة بووة، نةمانىطوَيى ل

ئَيمة لة كؤتايى شةش مانطةكة  ،ى ثةيوةنديدارةوةلةاليةن ليذنة ،ك ئةو ثر ؤذانة طةاَلَلة دةكرَينرؤشنيية
وانني سَى ساَل و ضوار ساَل ئةو كات لة جياتى دوو ساَل دةت ،ديكة دابر َيذينةوةدةتوانني ياساكة بة جؤرَيكي 

ة، بؤ شةش مان  تةمديدى ، بةاَلم من ئَيستا ثَيشنيارةكةم ئةوةية كداى بؤ دابنَيني، نةوةك دوو ساَلمةو
 .، سوثاابكةينةوة

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن 
 .كاك شَيروان، فةرموو
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 :رىبةر َيز شَيروان ناصح حيد
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

رلةمان ذمارةى ياسايى لة ئةندامانى ثة ،رةتادا كة ئةو ياسايةى ثةسند كردى كوردستان لةسةديارة ثةرلةمان
 ، واتة ثةرلةمانىةرلةمانى كوردستانةوة ثةسةند كرائةم ثر ؤذة لةاليةن ث ،ئةم ثر ؤذةيان تةقديم كرد

، هةربؤية ربكاتدة، بةو شكؤة ياساكان كوردستان ثَيشبينى ئةوةى كردووة، كة بارودؤخى كوردستان ضؤنة
دوو ساَل دانرابوو ، ئَيستاش لةبةر ئةوةى ئةزموونى ئةو ياساية بةردةوامة ثَيويستة ياسايةكة بؤ ماوةى 

زؤر شتةكى تةبيعية  ،مةسةلةى تةعديؤى قانونةكة ،لةالى دووةم ،د بكرَيتةوة ،ئةمة لةاليةكدووساَل تةمدي
بةنيسبةت : ، نوقتةى سَييةم بَيتةوة بةسةر ياساكةدائةطةر هةَلسةنطاندن هةبَيت ،تةعديؤةكة ئيعتيادية 

، يةك لةطةَل مانةوةى عقوبةى ئيعدامة ،دوو ئيتيجاة هةية عقوبةى ئيعدام لة هةموو دونيا دوو فةريق،
لة والًََتانى ئةمةريكا لةهةندَيك جَيطا  ،هةتا وةكو جةنابت ئيشارةتت ثَيدائةوة  ،يةك لةطةَل نةمانةوةيةتى

مةسةلةى  ، لةسةرتةرا ثار تةشديدى عقوبة كرالة ئينطؤ ،هةية، لة هةندَيكى نية معقوباتى ئيعدا
ئةوةى كؤنيترانسةكة هيض تةعاروزَيكى لةطةَل ئةو مةسةلةية نية ،كؤنيترانسةكة  ،موكافةحةى ياساى تريؤر

ئةو  رةلَي ،تةوصيات دَيتة ئةجنومةنى وةزيران، لةوَيوة دَيتة ثةرلةمانموجةرةد تةوصيات هةَلدةطرَى ،
، ضةندى لَيوةرنةطريَيت، لَيرةدا وةى بزانني ضةندى َلَيوةربطريَيتبؤئة ،مةوزوعة هةَلدةسةنطَيندرَيت

بةَلكو عيالقةى بة  ،اساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر نية، تةنها عيالقةى بة يبةوة بدةم دةمةوَيت ئيشارةت
 ،عدام لة هةندَى بر طة هةَلبطريَىةى ئيياساكانى ديكةوة هةية ،بة ياساى عقوبات، ماناى ئةوةية عقوب

 ، ض ئةوةى لةو بر طانةى، ض ئةوةى لة قانون عقوبات هةيةثَيويستة لة بر طةكان بة تَيكر ايى هةَلبطريَى
بؤية بة قةناعةتى من هةَلسةنطاندن زةرورية بؤ ضؤنيةتى جَيبةجَى كردنى  ،قانونى تريؤر هةية

 .َل تةمديدةكةم بؤ ماوةى دووساَل، لةطةَل رَيزمدابةر َيوةبردنى ئةم ياساية و، من لةطة
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن 

خؤى لة  مةبدةئيةن كةا موعارزى تةمديدةكة نية ،ئةوةى كاك حممد حكيم وتى، بؤ شةش مانطةكة،
، ئَيمة ةكة ديارى بكرَيت، بؤضى شةش مان بةاَلم دةبَيت موبةريراتى بؤ شةش مانط ،ر استيدا  رةئيةكة

ليذنةى  ،د، حكومةت داواى دووساَلى كردووةمان واية تةبعةن وةكو هةردوو ليذنة ئاماذةيان ثَيى كرثَي
بَيت ،كةسَيك  ناوخؤ، ليذنةى مافى مرؤظ مانعيان نةبوو بؤ ئةمة ،بةاَلم كةم كردنةوةى دةكرَى هةروةختَيك

تريؤر لة  ،يستى ئةم ياساية نةماوةكة ثَيداوكة ثَييوابَيت  ،ئةندامانى ثةرلةمان هةبَيت ، ذمارةيةكهةبَيت
، حكومةت خؤى ئةطةر هةَلسةنطاندنى هةبَيت كة ئةو وة دةكرَى ثر ؤذةيةك تةقديم بكاتكوردستاندا نةما

، ئومَيد دةكةين ر ؤذةك لة ر ؤذان خؤى داوا بكات بؤ ر اطرتنى ،ية ثَيويست ناكات جَيبةجَيى بكاتثر ؤذة
، بةاَلم كةكة بةطيانَيكى تةبيعى تر بذيتبؤئةوةى خةَل وة لة تريؤرستان،َيمة ثاك بكرَيتةزووتر كؤمةَلطاى ئ

دةمانةوَى لة هةمان كاتيشدا هةموو اليةك بزانن كة هةموو اليةنة سياسيةكان ،هةموو دام و دةزطاكان 
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كؤكن لةسةر ئةوةى ثَيكةوة خةبات بكةن بؤ نةهَيشتنى ئةم دياردةية و، مةوزوعى شةش مانطةكة ئةطةر 
 .فةرمووةحب ناكةيتةوة، دة ةمة دةنطةوة، كاك سةردار حممد حكيم موقتةرةحةكةت سكاك 

 :بةر َيز سةردار صباح بؤزؤ هةركى 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

اية ئةطةر جةنابى وةزير لَيرة ئامادةبو ،استى ئَيمةش ثَيمان باش بووبةر  ،سةبارةت بة موداخةلةى كاك زانا
جَيبةجَى خاَلى دووةم جَيبةجَى كردنى ياسايةكة لةوانةية زؤر بةباشى  ،وايةرةئى ئةويشمان طوَى لَيب

، بة تايبةتى لة مةنتيقةى سؤَيمانى ،يهةتى موختة، ناردراوةيةعنى تاخري ئةو ياساية بؤ ج ،نةكرابَيت
، نى ياسايةكةئةو جيهةتةى كة ثاش دةرضوو ،ةعام لةسةر هةموو ياسايةكان هةيةبةر استى ئةم رةخنةية ب

 ،ى جَيبةجَى كردن ئةمة عيالج بكات، هيوادارين سوَلتةؤر بة باشى نانَيرنبؤ جيهةتى موختةا دةنَيرين ز
، ياساكة يةعنى لة زؤر ماناى وانية كة ياساكة باش نةبووة، بةجَى كردنةكةى ئةطةر باش نةبَيتبةاَلم جَي

ة لة كؤنيتر انسةك ن لة ئيتاَليا بةشداربوونمنةزةمامتان ديتووة ،زؤر بةباشى ياساكة هةَلدةسةنطَينن ،برادةرا
و كاك ديندار، ئةو منةزةمةى طاهر، ئةطةر ثَيتان باش بَيت ناوةكانيان دةَلَيم ،دادوةر كاك هةندَيك دادوةر

، ياساى دذة تريؤر زؤر بةباشى هةَليان سةنطاندووة و، ثَييان وابووة كؤنيترانسةكةيان كردووة لة وَى بوونة
ئَيمة دةتوانني بؤ  ،بةوةى كة كاك حممد حكيم باسى كردثَيشكةوتوو خوازبووة ،سةبارةت كة ياسايةكى زؤر 

ةم دةتوانني ه ،يةك هات بؤ هةمواركردنى ياسايةكةدوو ساَل تةمديدى بكةين، ثاش ئةوةى ئةطةر بريؤكة
 .سوثاا ،موارةكةى بةسةر باقيةكةش دةر واتهةم هة ،دوو ساَلةكةش تةمديد بكةينةوة

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
وونةوة  ضونكة ثَيشرتلة ضةندين  كؤب ،قم لةسةر قسةكانى  كاك زانا نةداكاك سةردار، من بؤية تةعؤي

 ،ر دةبَيت لةسةر ئةساسى ئةوة بَيت، ليذنةكان ر اثؤرتيان هةبَيت، بانطهيشت كردنى وةزيئاماذةم ثَيداوة
، ئَيمة داواى لة سةرؤكايةتى كرداية مةوزوعة، ئةطةر ليذنةى ناوخؤ هةَلسةنطاندنَيكى هةبواية بؤ ئةم

، ئةم وةزيرمان بان  دةكرد ،ثرسيارةكيي ئةطةر لة ئةندامَيكى ثةرلةمان هةبواية لة سةر ئةم مةوزوعة
، ى وةاَلمى ثرسيارةكانى داباينةوة، بؤئةوةلةو ر ؤذةدا بانطى وةزيرمان دةكرد، ثرسيارةمان ئاراستة دةكرد

، كة تؤ ئةو وةزيرة هةَلسةنطَينى ،لةبةر رؤشنايى مةسةلةيةك ؤذةى هاتووة، بؤ ئةوة نيةةاَلم ئَيستا ئةو ثر ب
ئةطةر شتَيك ثةيوةندى بة حكومةتةوة  ،ت ،وةزيرى هةرَيميي لَيرةيةبَيت كة ثَيويست بكات وةزير لَيرة بَي

حكومةت  بؤ ئةو رةئيةيةو،هةية ، دةتوانَيت وةاَلم بداتةوة ،بةاَلم لَيرةدا بانطهَيشت كردنى وةزير تةنيا 
ئةطةر شتَيكتان هةبوو، راثؤرتَيكتان هةبوو لةم بارةيةوة لةمستةقبةل ئةوة دةكةين  ،خؤى داواى كردووة

، دةتةوَيت ان  بَيت، ئةطةر سةحبى ناكةيةوة، داواى ئةوةى كردووة كة شةش محممد حكيم،تةنيا كاك 
ليذنةى  ،ؤذةكة هى حكومةتة، داواى دوو ساَلى كردووةةيةوة،ديارة ثر بيخةمة دةنطدانةوة، يان سةحبى دةك

،يةعنى  ئةندامانى ثةرلةمانيي ،ليذنةى مافى مرؤظيي ثةسةند دةكاتناوخؤ ثةسةندى دةكات 
مافى مرؤظ  ليذنةى ،ة، ليذنةى ياسايى، ليذنةى ناوخؤ، واتة هةرسَى ليذنهةروةختةكيي ثَيويست بوو
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، ةَلسةنطاندنى ترمان هةبوو، كة ثَيويست بةو ياساية ناكاتَيكيي هوةخت هةر ،ثشتطرييان لَيكردووة
 .، فةرمووةية بَينني، جا جةنابت رةئيت ضيةثر ؤذةيةك تةقديم بكةن و بَؤَيني، كؤتايى بةو ثر ؤذ

  :بةر َيز حممد حكيم جبار
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ارةكةكةا تةئيدى نةكردم ،هةرخؤم بووم ،بؤية من سةحبى دةكةمةوة ثَيشني
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .، دة ةمة دةنطةوةكةواتة ماددةى يةكةم
 :زازبةر َيز عونى كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى يةكةم
درَيذ  16/6/8010تا  8006ساَلى ( 3)كاركردن بةحوكمةكانى ياساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر ذمارة 

 .دةكرَيتةوة
 :جنومةنبةر َيز سةرؤكى ئة

كاك زانا،  ،لةطةَلدانية دةستى بةرز بكاتةوة؟ كاك حسن ، كىًَداية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سوثااكَى لةطةَل
 .سوثاا ، ر ةنطة لةطةَل مودةكةى نني،ةئيدتان كرد، خؤتان تسَى كةا لةطةَلدانية

 :زازبةر َيز عونى كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 :ماددةى دووةم
 0لةسةر ئةجنومةنى وةزيران،و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ،حوكمةكانى ئةم ياساية جَيبةجَى بكةن ثَيويستة

 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 ؟لةطةَلدانية دةستى بةرز بكاتةوة ، كَىبكاتةوة؟ سوثاا ، كَى لةطةَلداية دةستى بةرزدة ةمة دةنطةوة

 .، بةكؤى دةن   ثةسةند كراسوثاا
 :زازسعيد ببةر َيز عونى كمال 

 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن
 :ماددةى سَييةم

 .قايعى كوردستان باَلودةكرَيتةوةوةكارى ثَيدةكرَيت، لة ر ؤذنامةى فةرمى،16/6/8004ةر ؤذى ئةم ياساية ل
 :نبةر َيز سةرؤكى ئةجنومة

، بةكؤى دةن  الةطةًلدانية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سوثا سوثاا ،كَى ؟لةطةَلداية دةستى بةرز بكاتةوة كَى
 .ثةسةندكرا
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 :زازبةر َيز عونى كمال سعيد ب
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 انى ئةم ياسايةهؤيةكانى دان
 ،ر ادةطرَىلةبةر ضةند هؤكارَيك بةردةوام بوونى سةثاندنى ياساى بةرةنطاربوونةوةى تريؤر بة ثَيويست 

 . قامطرييان، ئةم ياساية تةشريا كرا ئاسوودةيى و سة و مَؤك و هةروةها بؤ ثاراستنى سةرو ماَل
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

تةوة؟ طةَلداية دةستى بةرزبكا لةكَى  ،نى دةرضوونى دة ةمة دةنطدانةوةثر ؤذةكة بة سَى ماددةكةو هؤيةكا
نةى دةن  تةمديد كرا، ، كةواتة بةزؤريلةطةَلدانية دةستى بةرزبكاتةوة؟ سَى كةا لةطةَلدانية ، كَىسوثاا

 .كاك سةردارو كاك اخر، فةرموون ئَيوةزؤر سوثاا 
ى ياساي خانةنشينى ئةندامانى ئةجنومةنى (8)خستنةرٍِوو و  طيتتوطؤكردنى ثر ؤذةى هةمواركردنى  -8

 0هةمواركراو 1999ى ساَلى (13)نيشتيمانيى كوردستان ذمارة 
 .فةرموويان هةر مناقةشةتان هةية  ،ك دلَير راثؤرتان هةيةكا

 :دلَير اتاعيل حقى شاوةيس .دبةر َيز 
 .بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .بةَلَى، بةر َيز جةنابى سةرؤك راثؤرمتان هةية
 :بةر َيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةطةر راثؤرتان هةية، فةرموو، من ثَيشنيارَيكم هةية، ئةم ثرؤذةية تايبةتة، طرنطة، تايبةتة، موناقةشةش 
ةخةينة بةردةمتان، دانيشتنةكة داخراو بَيت بؤ موناقةشةي ئةم هةَلدةطرَيت، ئَيمة ئةو ثَيشنيارة د

ثرؤذةية، تةئسريي تةلةفزيؤن و ئةوة نةبَي  لةسةر موناقةشةكة، بؤ ئةوةى ئازاد بن لة مناقةشة كردن، 
بة كامؤي ئازادييةوة موناقةشة بكةن، دة ةمة دةنطدانةوة، كَى لةطةَل ئةوةية دانيشتنةكة داخراو بَيت 

ةرز بكاتةوة؟ سوثاا، كَى لةطةَلدانية دةستى بةرز بكاتةوة؟ سوثاا، زؤرينةى لةطةَل ئةوةية دةستى ب
بةرنامةي كار، دواى ئةم خاَلة كؤتايي بة دانيشتنةكة دَينني، لةبةر ئةوة  ت، هةر ئةم خاَلةيةداخراو بَي

 .برادةراني راطةياندن و تةلةفزيؤنةكان سوثاسيان 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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 ( 33)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 6/2002 /20 رَيكةوتي شةممةدوو

ــذمَير    ئةجنومــةني نيشــتمانيي    30/6/8004رَيكــةوتي  شــةممةدوو رؤذي ثــَيي نيــوةر ؤي ي (11)كات
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني  , بة سةرؤكايةتي بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و    ق كوردستاني عَيرا

, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن    , جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل
 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي , دووةمي خولي (33)دانيشتين ذمارة 

 :بةرنامةي كار
ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)حوكمةكاني بر طـة   بةثَيي

دةســتةي ســةرؤكايةتي ئةجنومــةن بر يــاردرا دانيشــتين ذمــارةي  , ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتاني عَيــراق 
 30/6/8004ي ثَيي نيـوةر ؤي رؤذي دووشـةممة رَيكـةوتي    (11)دووةمي هةَلبذاردن لة كات ي خولي (33)

 :بةم شَيوةية بَيت دا

راطةياندني كؤتايي هاتين خولي طرَيداني يةكةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي ساَلي سَييةمي ئةجنومةني -1
 .عَيراق –نيشتمانيي كوردستان 

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان

بةرنامةي كار بريتييـة لـة راطةيانـدني كؤتـايي هـاتين      بةناوي طةلي كوردستان، دانيشتنةكةمان  دةكةينةوة 
 -خولي طرَيداني  يةكـةمي خـولي هةَلبـذادني  دووةمـي سـاَلي سـَييةمي ئةجنومـةني نيشـتمانيي كوردسـتان          

عَيراق،  لة اليةن سةرَوكي ثةرلةمانةوة رادةطةيةنرَيت، خوشك و برايان، ئةنـداماني ثةرلـةمان، ئـةمر َو دوا    
لي طرَيداني يةكةمي خولي هةَلبذاردني دووةمي سـاَلي سـَييةمي ئةجنومـةني نيشـتمانيي     دانيشتنمانة لة خو

كوردستان، وةكو هةموو كؤتايي هاتنَيكي خول، خـولي طرَيـدان دادةنيشـني، بـَو ئـةوةي كَوتـايي بـة خولةكـة         
لـةو ئـةركي   بَينني و تَوزَيك  قسةي دةكةين و ئاماذةيةك بة ئـةو ياسـاو بر يارانـةي كـة دةرضـووينة لـةو خو      

سةرشا ان لة ماوةي ثشووي ثةرلةماندا، ئةوةش دةبَيت ئاماذةي ثَي بكةم، ثشووي ثةرلةمان ماناي وا نييـة  
ئةندامي ثةرلةمان لة ثشووة، ثشووي ثةرلةمان  يةعين دانيشتنمان نييـة، هـةم خَومـان دةبـَي هـةموو جـار       

هني وانية دةضني لة ماَلي خَومان دابنيشني،  بةبري خَومان بَينينةوة هةم خةَلكيي وا تةسةور نةكاتن وةكو
دةوامان بةردةوامة و ليذانةكان لة ئـيي و كـاري  خَويـان دةوام دةكـةن، سـةرَوكايةتي دةوامـي هةيـة، بـةاَلم         
ئةوةندةية دانيشتين ثةرلةمان نيية، فرسةت دةبَي ، بـَو ئـةوةي نوسـينطةكانيي دةوريـان زيـاتر بـَي  لـة        

اَلتيان، ئةطةر ئةندامَيكي ثةرلـةمانيي ويسـتَيكي تايبـةتي هـةبوو، سـةفةرَيكي بـَو       ثةيوةندي كردن بة هاوو
درةوةي هةبوو، دةتوانَيت لةو فةترةيةدا ئةجنامي بداتن، فرسةتةو ديسانيي دةَلَيمةوة ماناي وا نييـة هـيض   
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شــت بــَو ئــةو دانيشــ  نــابَي ، بــةَلكو ئةطــةر هــةر وةختَيــك ثَيويســت بــَي  بــة دانيشــتين نائاســايي بانطهيَ  
 .دانيشتنةش دةكرَيت، ديارة تةبعةن هةَلسةنطاندني ئةو خولة، فةرموو كاك دكتؤر ناصح

 :ةمضابناصح غيتور .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرَوكي ئةجنومةن

جةنابت باست كرد، كة جطة لـةم بةرنامةيـة، بةرنامـةي تـريي هةيـة، يـةعين خـاَلي تـريي هةيـة ئـةمر َو           
بةرناوةكةدا تةنها ئةو خاَلـة ديـاري كـراوة، دوَيـيَن جـةنابت كـة لـة كـاتي قسـة           باسي دةكةين، بةا لة ناو

 .كردندا كَوتايت ثَي هَينا، وتت ئَيمة دوو، سَي خاَلي تر ماوة، ئةوانةش باسي دةكةين
 :بةر َيز سةرَوكي ئةجنومةن

يي هـاتين خـولي دووةمـي    نةخَير، ئةنداماني ثةرلةمان ئةوةي لَيرة بوون لة برييانة، طومت راطةياندني كؤتـا 
طريداني ثةرلةمانة، بةاَلم ئةطةر مةجال بوو شس تـريي بـاا دةكـةين، نـةمطوت خـاَلي تـر هةيـة، فـةرقي         
هةية شس تر باا دةكةين، خـاَلي تـر هةيـة، شـس تـر ئةوةيـة، كـة ئامـاذة كردنـة بـةو ياسـاو بر يارانـة كـة              

بي، ماناي ئةوة نيية بييتة روسيا، بة يادي جاران دةرضووةو ئةركي سةرشاني ئَيوة لةو ثشووةدا لة كوَي دة
بَو خَوت لة بةيين مؤسكؤ و ليؤينطرادا هاتووضَو بكـةيت، دةبـَي لَيـرة نينَيـي، سـةفةريي نييـة، ديـارة لـةم         
ماوةي رابردووةدا ذمارةيـةك لـة  ياسـاو بر يـاري طوجنـاو دةرضـووينة، تـةنيا ئامـاذة بـة ياسـاكان دةكـةم، بـَو             

ن، ناَلَيم لة خَومان رازين، باش نييـة خـةَلك لـة خـَوي رازي بَيـت، دائيمـةن رةخنـة لـة خـَو          ئةوةي بة خَوما
بطري باشرتة، بةاَلم بَو هاندانة بَو داناني بةرنامةي داهاتوومان زياتر بَيت، كـاري زيـاتر بكـةين، بـَو ئـةوةي      

، بـَو خـولي داهـاتوو، ئـةو     ياساو ئةو ثرؤذانـةي كـة لةبـةردةمان دايـة دةوَلةمةنـدي بكـةين، ئامـادةي بكـةين        
 :ياسانايةو بر يارانةي دةرمان هَيناوة، دوازدة ياسامان دةر هَيناية لةطةَل دوو بر ياري طوجناو

 .ياساي رَيكخستين مايف بةكارهَيناني زةوي كشتوكاَل 31/3/8004ي لة (1)ياساي ذمارة  -1
لـة هـةموو سـاَلَيك بـة      16/8رَوذي  دةرضـووة، تايبـةت بـةداناني    8004/ 6/8ي لـة  (1)بر ياري ذمـارة   -8

 .رَوذي ذينطة
 .بة ثةسند كردني بة جينوسايد ناساندني ئةنيتال 18/8/8006لة ( 8)بر ياري ذمارة  -3
 .ياساي ديواني ضاودَيري دارايي هةرَيمي كوردستان بة يةكطرتنةوةي 81/8/8004لة ( 8)ياساي ذمارة  -8
 .ردني بودجةي هةرَيمي كوردستانبريس بوو لة ثةسند ك( 3)ياساي ذمارة  -5
ياسـاي   6/5يةعين تةسةلسولي ئةو ياسايانة دةرضووة، نةك ناوي ياسايةكة وا بَيت لـة  ( 8)ياساي ذمارة  -6

 .ثاراس  وثةرةثَيداني بةروبوومي كشتوكاَلي
هـــةموار كردنـــي يةكـــةم ياســـاي بةرةنطاربوونـــةوةي  13/5كـــة لَيـــرة دةرضـــووة، يـــان لـــة ( 6)ياســـاي  -6

 .8006ي ساَلي (31)رةكَيشان لة هةرَيمي كوردستان ذمارة جطة
ياسـاي قةدةغـة كردنـي خـراث بـةكارهَيناني ئامَيرةكـاني        19/5كة لَيرة دةرضـووة لـة   ( 6)ياساي ذمارة  -4

 .طةياندن
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ياسـاي دابـني كردنـي خـانووي نيشـتةجَي بـوون بـَو         3/6كة لةو خولـة دةرضـووة ، لـة    ( 6)ياساي ذمارة  -9
 .ني كوردستانهاوواَلتيا

 .ياساي ثاراستين ذينطة لة هةرَيمي كوردستان 11/6/8004لة  -10
 1969ســاَلي  46دا ياســاي هــةموار كردنــي ياســاي بةكرَيــداني خانووبــةرةي ذمــارة  16/6/8004لــة  -11

 .ثةسند كرا
 .دا ياساي وةزارةتي خوَيندني بااَلي هةرَيمي كوردستان ثةسند كرا85/6/8004لة  -18
ي سـاَلي  (3)درَيذ كردنةوةي كـار كـردن بـة ياسـاي بةرةنطاربوونـةوةي تـريَور ذمـارة         89/6/8004لة  -13

 .بَو دوو ساَلي تر ثةسند كرا 8006
ي ساَلي (3)دا هةموار كردني دووةمي ياساي خانةنيشيين ئةنداماني ثةرلةمان ذمارة 89/6/8004لة  -18

 .ثةسند كرا 1999
جناو لةو خولةدا دةرضووة، ئةو ثرَوذانةي كة لةبةردةمانن خوَيندنةوةي ياساو، دوو بر ياري طو( 18)كةواتة 

 :يةكةمي بَو كراوةو راثَورتيشي ئامادةية، بةاَلم ثَيويست دةكاتن دوا خبرَيت، يان نةمانتواني هيين بكةين
 1998ي ســاَلي (1)هــةموار كردنــي ضــوارةمي ياســاي ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان ذمــارة   / يةكــةم 

اركراو، كة لة اليةن ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ثَيشكةش كراون و خوَيندنةوةي بَو كـراوة لـة   هةمو
85/6/8004 

ئةجنومةني بااَلي راوَيذكاري كة لَيرةدا طيتتوطَومان لةسةر كردووة، دواييي بـوو بـةهَوي ئـةوةي كـة     / دووةم
َي  و زيـاتر ديراسـةت بكرَيـت، بـةبَي ئـةوةي      بَوضووني جيـاواز هـةبَي ،  واتـان  بـةباش زانـي كـة دوا خبـر       

ــة        ــةمان ك ــكرتَيري ثةرل ــة س ــايي و ل ــةي ياس ــة ليذن ــرا ل ــرو داواش ك ــاتَيكي ت ــَو ك ــرا ب ــرَي  دواخ ــند بك ثةس
 .مةناقةشةي لةسةر بكةن و بطةينة رةئيةكي هاوبةش

اوة ئومَيـد دةكـةين   ثةير ةوي ناوخَوي ثةرلةمان، ئةويي خوَيندنةوةي يةكةمي بَو كراوة، يان نـةكر / سَييةم
 .لة خولي داهاتوودا لة سةرةتاي خولي داهاتوودا بيخةينة بةرنامةي كار

ثاســةواني ئةنــداماني ثةرلــةمان، خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــَو كــراوة، بــةاَلم دوَيــيَن باتــان كــرد، كــة  / ضــوار
 .هةنطاوي بَو نراوة، بَو ضارةسةر كردني كاك ئسماعيل ئاماذةي بة هةنطاوةكاندا

ياســايانةي خــوارةوة خوَيندنــةوةي يةكــةمي بــَو كــراوة، بــةاَلم راثــَورتي لةســةر نييــة، حيمايــةتي مــايف   ئــةم
موَلكيةي فيكري و فةني زَورةو ثَيويست بة ديراسةت دةكـاتن، بَويـة هَيشـتا ليذنـةكان تـةواويان نـةكردووة،       

ووة ثةلـة نـةكرَي ، لةبـةر    كة لةاليـةن حكومةتـةوة هـاتووة، حكومـةت خـَوي داواي كـرد      ( االشعاع)ثرَوذةي 
ــان ثَيداضـــوونةوةيان هةيـــة، دةوَلةمةنـــدي دةكةنـــةوة، راطريايـــة،  ثـــرَوذةي    ــار)ئـــةوةي خَويـ كـــة ( االحتكـ

و، حيمايـةي موسـتةهؤيك كـة خوَيندنـةوةي بـوََ كرايـة       30/10/8006خوَيندنةوةي يةكةمي بَو كراوة لـة  
كـردين ثةلـةي نةكـةين و لةطـةَل  ليذنـةكان      هـةردووكيان وةزيـري بازرطـاني داواي لـَي      30/10ئةويي لـة  

ــرة وتــي ئَيمــة لــة ثةيوةنديــداين لةطــةَل واَلتــاني هاوشــَيوةو ثرَوذةكانيــان دةوَلةمةنــد كردنــي،      كَوبــووة، لَي
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ــي ئــةوةي خبرَيتــة بــةردةم      ــتييتادة لــة وان بكــةين و ثرَوذةكــةمان ثَيش خــةَلكمان نــاردووة، دةمانــةوَيت ئيس
ا دةمانــةوَي راو بَوضــووني خــةَلكي ثســثَور ي تــر وةربطــرين، ئــةوجا بيخةينــة  ثةرلــةمان، لةطــةَل ليذانةكانــد

 .بةردةمتان، ئةمةش لةسةر داواي حكومةت بووة، كة تا ئَيستا نةبووة
ئـةويي يـةعين دةكـرَي  لـة      30/10/8006ثرَوذةى ياساي مةحاميةكان، كة خوَيندنةوةي بـَو كـراوة لـة    

 .بيخةينة بةردةمي هينةوة مانطي نؤدا راثَورتةكان حازر بكرَي ،
ثرَوذةي ياسـاي دةزطـاي فرَوكةخانـةي مـةدةني لـة هـةرَيمي كوردسـتان، كـة لـة اليـةن ئةجنومـةني            / شةشةم

ــتا  16/3/8006وةزيرانـــةوة ثَيشـــكةش كـــراوة، خوَيندنـــةوةي يةكـــةمي بـــَو كـــراوة لـــة    ليذنـــةكان هَيشـ
َل اليةنـة ثةيوةنديـدارةكان طيتتوطَويـةكي بـاش     راثَورتةكانيان حازر نةبووة، لةبةر ئةوةي نةيانتوانيوة لةطـة 

 .بكةن، بَو حازر كردني راثَورتةكانيان
ي (35)بر ياري سةرَوكي هةرَيمي كوردستان، دةربـارةي كـاري رَوذنامةطـةري لـة كوردسـتان ذمـارة       / حةوتةم

رَوذةيـةكي  ، ئةوةش تةبعةن وةكـو ئاماذةمـان ثـَي كـرد، زَور جـار ئاماذةمـان ثـَي كـردووة، كـة ث         8006ساَلي 
طرنطةو بة  ياسا لَيرة ثةسند كرا، دواتر لة اليـةن سـةرَوكي هةرَيمـةوة طةر اندرايـةوة بـَو ئَيـرة، بـة تَيبـيين         
بةشَيوةيةكي طشس تَيبيين نيشان دابوو، داواي كرد بوو ثَيداضوونةوةي بةسةر ماددةكاندا بكةين و جارَيكي 

ةكةم، ضةندين كؤبوونةوة كراوة لة اليةن ليذنةي ياسـايي  ديكة، لةو رؤذةوة وةكو هةموو جار ئاماذةي ثَي د
و ليذنــةي رؤشــنبريي، لةطــةَل رَيكخراوةكــاني ثةيوةنديــدار، لةطــةَل ســةنديكا، لةطــةَل رايةطةيانــدني حزبــة   
سياسيةكان، ثسثؤر اني دةرةوةي هةرَيميي، بةتايبةتي لة واَلتة يـةكطرتووةكاني ئـةمريكا، لـة بـةريتانيا، لـة      

ي تر بيستوومانة كة ئةو ثرؤذةية تَيبـيين لةسـةر كـراوة لـة اليـةن زؤر كةسـةوة رةئـي جيـا جيـا          زؤر واَلتان
هاتووة بؤ ثةرلةمان، وامان بة باش زاني كة ئـةو ثرؤذةيـة ثةلـةي لـَي نـةكرَي ، ئـةو تَيبينيانـةي دران بـة         

، بنةماكاني ئـازادي و مـايف   هةند وةربطريَي ، بةشَيوةيةك دةربيَي ، طوجناو بَيت لةطةَل هةرَيمي كوردستان
مــرؤظ و ويســس هــةرَيمي كوردســتان بــؤ ئــةو ياســاية رةضــاو بكــرَي ، ئومَيــد دةكــةم لــةو ثشــووةدا ليذنــةي  
ثةيوةنديدار لةطةَل سةنديكاو لةطةَل سةرنووسةري رؤذنامةكان دانيشتنيان بةردةوام بَيت، تاكو راثـؤرتَيكي  

اي مـانطي نـؤوة خبرَيتـة بــةردةم ئَيـوةي بـةر َيزةوة، ديــارة      هاوبـةش هـةردوو ليذنـة ئامــادة بكـةن لـة ســةرةت     
تةبعةن ئةو ثرؤذانةش جطة لةوانةي كة خوَيندمةوة، هةندَيك ثرؤذةش هةية كـة ثَيشـكةش كـراوة، دوايـَي     
ديسان لةسةر ئةوة يان رةوانةي حكومةمتان كردووة، يان حكومةت خؤي داواي كردووةو سةح  كردؤتةوة، 

ــتين خؤ ــاي رَيكخسـ ــة     ياسـ ــراوة لـ ــؤ كـ ــةمي بـ ــةوةي يةكـ ــة خوَيندنـ ــس كـ ــةوةكاني طشـ ــاندان و كؤبوونـ ثيشـ
بة قسـة داوايـان كـردووة رابطريَيـ ، تـاوةكو زيـاتر دةوَلةمةنـدي بكـةن و هـةمواري بكـةن            31/18/8006

لةطةَل ويسس هةرَيمي كوردستان، لة ذماردني خزمةتي سةرؤكي يةكةكاني ئيداري بة خزمةتي قةزائي، كة 
، ئةو ثرؤذةية رةوانةي حكومةت كـراو، بـؤ ئـةوةي رةئـي     5/11/8006ةي يةكةمي بؤ كراوة لة خوَيندنةو

حكومةت بزانني، ئينجـا بيخةينـة بةرنامـةي ثةرلـةمان، ثـرؤذةي ياسـاي بودجـةي حزبـةكان كـة لـة اليـةن            
اوة، خوَيندنـةوةي يةكـةمي بـؤ كـر     16/8لـة  ( 4)ذمارةي ياسايي ئةندامةكان ثَيشكةش كراوة، لة دانيشتين 
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رةوانةي حكومةت كراوةتةوةو ضاوةر وان دةكةين رةئيان بَيتةوةو هةمووشتان دةزانن طيتتوطؤش لةسةر ئةو 
ــد دةكــةين كــة بةشــَيوةيةك بــَي ، طوجنــاو بــَي  لةطــةَل ويســس حزبــةكان و      مةســةلةية بةردةوامــة، ئومَي

 .عةداَلةت و واقيعيةت
ــوارةم ــةر ة    / ض ــةواناني ش ــاني ثاس ــاي دان ــرؤذةي ياس ــوو،    ث ــي واب ــةمان ثَي ــكرتَيري ثةرل ــةنابي س ــةوة ج ، ئ

رةئيةكةمشان ثَي ثةسند بوو، كة دةكرَي  بة بر يارَيكي ئيـداري لـة اليـةن خؤمانـةوة جـَي بـةجَيي بكـةين،        
 .بؤية سةرؤكايةتي ثةرلةمان لةم رؤذانةدا بر ياري ثَي دةردةكات

دواخـرا لةسـةر داواي    8006ي سـاَلي  (86)هةموار كردني يةكةمي ياساي باجي دةرامـةتي ذمـارة   / ثَينجةم
حكومةت و ئَيوة دةنطتان لةسةردا، حكومةت داواي كرد دوا خبرَي ، لةبةر ئةوةي طوتيـان كـة ئـةوة سـاَلَيك     
نابَي ، با ساَلةكة كؤتايي بَي  و بتوانني هةَليبسةنطَينني، رةئـي جيـا جيـا هـةبوو لـةناو حكومةتـدا، لـةناو        

ــدا، لــةناو ليذنةكا  نيشــدا رةئيــةكان موتــةفيق نــةبوون لةســةري، بؤيــة دواخــرا بــؤ ئــةوةي باشــرت         ئَيوةش
هةَليبسـةنطَينني، هـةر وةختَيـك زانيمــان ثَيويسـت دةكـاتن جــارَيكي تـر بتـوانن بــة رَيطـاي ياسـايي بيخةنــة          
بــةردةممان، ئــةوة بــوو كورتــةي ئــةو ثرؤذانــةي كــة بوونةتــة ياســاو، ئــةو ياســايانةي كــة دةرضــووينة، ئــةو  

ي كة راثؤرتيان حازرة، ئـةو ثرؤذانـةي كـة نَيـردراون بـؤ حكومـةت، دةمَينَيـت ثـرؤذةي دةسـتووري          ثرؤذانة
هــةرَيمي كوردســتان، دةســتووري هــةرَيمي كوردســتان وةكــو هــةمووتان دةزانــن، هــةموو خــةَلك موتابةعــةي  

ي ثَيشـوويان،  دةكاتن، ليذنةي بةدواداضووني نووسينةوةي دةستوور كارةكانيان تةواو كردووة، نـةك كارةكـان  
كة ئَيمة ثَيي ساَلَيك و نيو زياترة، لَيرةدا راطةياندني بؤ كـرا، خوَيندنـةوةي بـؤ كـرا، بـؤ راطةيانـدن، نـةك        

بؤضـوون و تَيبـيين و نامـة، بـؤ     ( 1800)خوَيندنةوةي يةكةم، ثاش ئةو خوَيندنةوةي راطةياندن زيـاتر لـة   
وانة تَيبينيـةكاني حزبـة سياسـيةكان، ئةوانـةي لـة      ليذنةي بةدواداضووني نووسينةوةي دةستوور هاتووة، لة

ــوونةكاني        ــيين و بؤض ــريي، تَيب ــيةكاني ت ــة سياس ــدا و حزب ــةت و ثةرلةمان ــة حكوم ــدارن ل ــةمان بةش ثةرل
رَيكخراوةكــاني كؤمــةَلطاي مــةدةني، خــةَلكي ثســثؤر ، هــاوواَلتي، ســةنديكاكان، يــةكجار تَيبــيين زؤر هــاتووة،   

ــةوةكاني كــة لــة كوردســتان لة    طةَلمانــدا دةذيــن، نوَينــةرانيان لــة حزبــةكانيان، هــةروةها كةمايةتيــة       نةت
ئايينيةكان، وةكو ئاييين مةسيحي و ئَيزيدي و ئةوانيي هةريةكةو بةر َيطاي جياجيا رةئـي خؤيـان، تَيبـيين    
خؤيان لةو دةستوورةدا بؤ ناردووين، زؤربةشيان داوايان كردووة، كةوا مافيان لـة دةسـتووردا دةسـت نيشـان     
بكرَيت، جطة لةوةي خةَلكي تريي وةكو مةسةلةن زيندانية سياسيةكان، وةكو كةم ئةنـدامان، زؤر لةوانـةي   
كةوا ثَيكهاتةي كؤمةَلطان، ئةوانيي داوايان كردووة، ليذنةي نووسـينةوةي دةسـتوور ئـةو خاآلنـةي بةهةنـد      

جومةكةي بة كوردي خـةريكني  وةرطرتووة كة ثَيويس ، ثرؤذةكةي خؤي هةموار كردووة، لةم رؤذانةدا تةر
بةشــَيوةيةكي رَيــك وثَيــك، بــة زمــاني كــوردي تــةواو بَيــت، كــة تــةواويي بــوو، ئَيمــة داواتــان دةكــةين بــؤ     
ــاوةي        ــةو م ــي ل ــةوةي يةكةميش ــاش خوَيندن ــةين، ث ــؤ دةك ــةمي ب ــةوةي يةك ــةت و خوَيندن ــتنَيكي تايب دانيش

ضونكة ئةوة وةكو بَؤَيني رةئي وةرطرتين اليةنة ثشووةدا، ئةنداماني ثةرلةمان و ليذنةكان ديراسةتي بكةن، 
سياسيةكان و كؤمةَلطاي مةدةني تةواو بوو، ئَيستاكة ثرؤذةكة دةكةوَيتة بةردةمي ئَيوة، كةي تةرجومةكةي 
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رؤذي تر، دانيشتنَيكي نائاسايي بؤ دةكةين، بـؤ   10بة كوردي رَيكخراو تةواو بوو، مومكينة هةفتةيةك يان 
ي، ئومَيديي ئةكةين لة مانطي نـؤ دةسـت ثـَي بكـةين بـة موناقةشـة كـردن و ثةسـةند         خوَيندنةوةي يةكةم

كردني، تا ئةو وةختةش بر يار بؤ ئَيوة ئةمَينَيـتةوة، هـةر بر يارَيـك كـة بيـدةن لةسـةري بةتايبـةتي لةسـةر        
ةياَلـدا بـوو   مةسائيؤي رييتراندؤم و هةموار كردني هةندَيك ماددة كة دَيتة ثَيشةوة، من هةر ئةوةندةم لة خ

عةرزتان بكةم، ئةطةر كةسَيك تَيبـيين لةسـةر ئـةو شـتانةي كـة ومت هةيـةتي بـا قسـة بكـات، ئةطـةر نيشـة،            
كؤتايي بة خولي طرَيداني يةكةمي خولي هةَلبـذاردني دووةمـي سـاَلي سـَييةم دَيـنني، باشـة قسـةتان هةيـة،         

 .فةرموو كاك كةريم
 :بةر َيز كريم حبري عبداهلل

 .ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكي
ثرؤذة ياساي ثارَيزطاكان كة جةنابت ئاماذةت ثَي نةدا، ثَيم واية ئةوةش يةكَيك لةوانةيـة، بةر اسـس ئـةوةي    
تَيبيين دةكرَيت، ئَيمة لة ماوةي ئةو خولةي رابردوو، لةطةَل خولةكاني ثَيشووشدا، بةر اسس ئَيمة بةتـةماي  

بــؤ ئــةوةي بتــوانني ضــاكرت، رَيكــرت، زووتــر، ثرؤذةكــان  ئــةوة بــووين كــة ثــةير ةوي نــاوخؤ ثةســةند بكرَيــت، 
موناقةشة بكرَيت، كاري ثةرلةماني زياتر ئةكتيظ بكرَيت، بةداخةوة هةتا ئَيستاكة ئةو ثرؤذةيـة لـةجَيطاي   
خــؤي موراوةحــة ئــةكات، نةضــووةتة ثــَيي، مــن لــةو قةناعةتــةدام كــة خولةكــةمان تــةواو ئةكــةين وئــةو     

لةسةر مةسةلةي ثـرؤذةي حيمايـةكاني ئةنـداماني ثةرلةمانـة،     : خاَلي دووةمم ثةير ةوةش ثةسةند ناكرَيت،
بةر اسس نازا  ئةوة ماوةي ساَلَيكة، ئةو ثرؤذةية خراوةتة بةردةم بةر َيزتان، بةآلم تـا ئَيسـتا قسـةي لةسـةر     

ةتـةوة،  نةكراوة، دةَلَي ضارةسةري بـؤ دروسـت ئةكـةم، مـن قةناعـةمت وايـة هـيض ضارةسـةرَيكي بـؤ نةدؤزراو         
ئةطةر دؤزرابَيتةوة هةتا ئَيستاش حكومةت قةرزاري حيمايةكاني ئةنداماني ثةرلةمانة، بةدوو مـان  هـةتا   

تا ئَيستا هيض بر يارَيك لة اليةن وةزارةتـي نـاوخؤوة نـةدراوة،    :  ئَيستا ر اتبيان وةرنةطرتووة، ئةوة يةك، دوو
رَيتةوة بؤ ئةوَيي من ثَيم واية، حيسابَيكي تايبةتيان بؤ طواستنةوةيان لة زَيرةظانيةوة بؤ ثؤليس، كة بطواز

بؤ ئةكرَيت، وةكو ثؤليس بؤيان ناكرَيت، ضونكة بةياسا نية، ئةو كاتة ئةبَي،  ئَيمة بري لـةوة بكةينـةوة، كـة    
ــام          ــةوة، دَلني ــةين و  وَلَيين ــار بك ــاتي ك ــة موئةسةس ــةر ب ــت، ئةط ــاوخؤ بَي ــي ن ــؤليس و وةزارةت ــة ث ــةر ب س

ة، لةاليــةن خؤمانــةوة لةاليــةن ئةندامانــةوة حــةرةا وثاســةوان دةســت نيشــان دةكرَيــت،   موئةسةســاتي نيــ
ــةوة         ــةن ثةرلةمان ــتا لةالي ــازا  ئَيس ــن ن ــن، م ــتان ب ــةماني كوردس ــة ثةرل ــةر ب ــةوانانة س ــةو ثاس ــتة ئ ثَيويس
يارمةتيةك ثَيشكةش بـة ئةنـدامان ئـةكرَيت مانطانـة، هـيض طريوطرفتَيـك هةيـة، ئةطـةر راتبةكـةي ديكـةش           
خبرَيتة سةر ئةو يارمةتية كة لةاليةن ثةرلةمانـةوة ئـةدرَيت، ثـَيم وايـة هـيض طريوطرفتَيكـي نايةتـة ثـَيي،         
ئةطةر سةر بةوةزارةتي ناوخؤ بيكةن، نة تةسرحييان نة جل و بةرطيان هيييان تا ئَيسـتا بـؤ نـةكراوة، لـةو     

ؤ نـةكراوة، بؤيـة داوا ئةكـةم ئـةو     سَي ساَلةدا، بؤ سةر بـة وةزارةتـي نـاوخؤ بـن، هـيض حيسـابي ثؤليسـيان بـ        
مةسةلةية زووتر خبرَيتة كار، ئةطةر بَيت و لةماوةي ئةو ساَلةدا، لـةماوةي ئـةو مانطـةي كـة دادَيـت، ئةطـةر       
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وةزارةتي ناوخؤ ضارةسةري مةسـةلةكةي نـةكرد، ئـةو ثرؤذةيـة خبرَيتـة بةرنامـةي كـارو طيتتوطـؤي لةسـةر          
 .بكرَيت، زؤر سوثاا

 :ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن
كاك كـةريم، جـارَي ئـةوةي بةشـي ئـةخريي دوَيـيَن كـاتَيكي باشـي كوشـت لـة كؤبوونةوةكةمانـدا، حيمايـةي             
ئةنداماني ثةرلةمان، دواتر طوَيبيسس كاك ئيسماعيل بووين كة قسةي لةطةَل وةزيري ناوخؤ كردووة، ئَيمة 

ةرؤكايةتي ثةرلةمان كة سـةرؤكي  هةدةفمان ئةوةية كة ضارةسةر بكةين، لة كؤبوونةوةي هاوبةشي بةيين س
ــري           ــة وةزي ــوو، ب ــةوَي ب ــر ل ــةندين وةزي ــة ض ــةت ك ــةرؤكايةتي حكوم ــةَل س ــوو، لةط ــةَل ب ــةكا ان لةط ليذن
ناوخؤشةوة، ئةو مةسةلةية باا كرا، وةعديي درا، كة ئةوة ضارةسـةر بكـةن، ئةطـةر ضارةسـةريان نـةكرد،      

راست ئةكات من دوو، سَي ثرؤذة هـةبوو مـن لـةبريم    ئةو وةختةي ئةو قسانةي كة جةنابت دةيَؤَييت ر استة، 
ضوو بوون، ثرؤذةي ياساي ليذنةي ئؤَلؤمثي كة خوَيندنةوةي يةكةمي بؤ كراوة، ضـاوةر واني ئـةوة ئةكـةين،    
ر اثؤرتةكان حازر بكرَين، ثرؤذةي ياساي وةزارةتي ناوخؤي هةرَيمي كوردستان، ئَيمة خؤمـان دوامـان خسـت    

رن، ومتان نا ةينة بةرنامةي كار، كـة هـةردوو وةزارةت يـةكيان طـرت، ئـةو وةختـة       تا وةزارةتةكان يةك بط
ئةو ثرؤذةية موناقةشة ئةكةين، ئةوة ر ةئي ئَيوةش بـوو، ثـرؤذةي ياسـاي ثارَيزطاكـاني هـةرَيمي كوردسـتان،       

ئيشـكالي  تةبعةن ئـةو ثرؤذةيـة   ( 4)كةلةاليةن ئةجنومةني وةزيرانةوة ثَيشكةش كراوة، لة دانيشتين ذمارة 
لــَي دروســت بــووة، بــةثَيي ئصــوَل و ليذنــةكاني ثةيوةنديــدار، هــةر ثرؤذةيــةكيان بــؤ بَيــت، لةطــةَل اليــةني   
ثةيوةنديدار دائةنيشن، لةم ماوةيةدا ليذنـةي ياسـايي، ليذنـةي نـاوخؤش ضـةندين كؤبوونـةوةيان كـردووة،        

ةكــة، ئــةوانيي ثرؤذةيــان تةقــديم لةطــةَل ئةجنومــةني ثارَيزطاكــان، تَيبينيــةكي زؤريــان هةيــة لةســةر ثرؤذ
كردووة، خودي ثرؤذةي حكومةتيي دوو جار هاتووةتة طـؤر ين، بؤيـة ئاَلؤزييـةك لـة مةوزوعةكـةدا هةيـة،       
هةردوو ليذنة داوايان كرد لةسةرؤكايةتي ثةلة نـةكرَيت، لـةو مةوزوعـةو نةخرَيتـة بةرنامـةي كـارةوة، بـؤ        

ــيي داوام    ــةك، من ــة نةتيجةي ــوانني بطةين ــةوةي بت ــةَل       ئ ــتنانةدا، لةط ــةو دانيش ــن ل ــةردةوام ب ــردن ب ــَي ك ل
ثارَيزطارةكانيشدا دابنيشن، هي سؤَيماني و هةولَير ودهؤك، ر ةئي ئةجنومةني ثارَيزطاكان خبرَيتة موناقةشـة  
لة ناو ليذنةكاندا بؤ ئةوةي موناقةشة نةيةتة ئَيرة، بؤية دوا كةوتووة، ثرؤذةي ياساي هةمواركردني ياساي 

كاروباري ناوضةكاني دةرةرةوةي هةرَيم، يةك ماددةية كة ثَيويست بوو تـةواو بَيـت، بةحةقيقـةت    وةزارةتي 
شتَيكي ئةو تؤ نةبوو، بةآلم لةبةر ئةوةي ئةوة هاتة ثَيشةوة كة حكومةت يةك دةطرَيـت، هةنـدَيك وةزارةت   

د نـامَييَن ضـية؟ لةطـةَل    ئةطؤر درَيت، ر ةئيةكة وابوو كة حكومةت ئةو وةزارةتانةي كةيةك دةطرنـةوة، يـاخو  
ئةوةشدا ئـةوة كـارَيكي ئاسـانة و هةمواركردنـةو يـةك ماددةيـة، لـة مـانطي نـؤ تـةواوي ئةكـةين، سـارا خـان              

 .فةرموو
 :ثريؤت خضربةر َيز سارا 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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كوردسـتان،  ئةوةي منيي هةر لةسةر ضةند ياسايةك بوو، كة باسيان نةكرا، ثرؤذة ياساي ئاسايشي هةرَيمي 
ــةني        ــرؤذةي ئةجنوم ــار، ث ــةي ك ــة بةرنام ــةويي نةخراي ــةآلم ئ ــؤي، ب ــاتي خ ــةرماندا ك ــوو بةس ــةش كراب داب
ثارَيزطاكان ئةوة باستان كرد، هةرضةندة ئةجنومةني ثارَيزطاكان زؤر جار ثةيوةنـدي ئةكـةن، زؤر ثَيويسـ     

ياساي باري كةسَيس هةموار كردنةكة، بؤ ئةو ياساية، لةبةر ئةوةي سنوري دةسةآلتةكةيان ديار نية، لةطةَل 
ئَيمــة ئــةو ثــرؤذةي مــارة بــر يين كيــي بيووكيشــمان هــةر خســتة ثــاَل ئــةو، لةبــةر ئــةوةي لــة ياســاي بــاري  

 .كةسَيتيدا ضارةسةر ئةكرَيت، بؤية خةَلك ئةثرسَيت لة هةمواركردني ياساي باري كةسَيس، زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ساي باري كةسَيس، ثرؤذةيةكي زؤر طرنطة، خؤتان داواتان كرد، كة ئةو ثرؤذانةي كة دَيتة هةمواركردني يا
ئَيرة، يةكةوار يةكال كرابَيتةوة، ئةو ثرؤذةية هةر بؤية ثةخشان خانيي داواي قسةي كردووة، 

ى كؤنيترانسى لةسةر طرياوة، كؤبوونةوةى لةسةر كراوة، بؤية ئومَيد دةكةين زوو تةواو بَيت، رةئ
حكومةتيي موهيمة، ئَيمة ناردوومانة بؤ حكومةت، حكومةتيي خؤى بةدواداضوونى لةسةر دةكات، رةئى 
جياجيا هةية لة ناو بةشةكانى كؤمةَلدا، بؤية ر ةضاوكردنى ئةو رةئيانة و بةهةند وةرطرتنى طرنطة، 

هى حكومةتة مةسةلةى ثرؤذةى ئاسايي، ئةويي جارَيكى تر حكومةت داواى كردووةتةوة، ثرؤذةكة 
 .خؤيان بؤضوونى جياوازيان هةية، حةقى خؤشيانة داواى بكةن، ثةخشان خان فةرموو

 :زةنطةنةبةرَيز ثةخشان عبدالؤة 
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

بةر استى ثرؤذة ياساى هةمواركردنى بارى كةسَيتى فعؤةن وةكو جةنابتان فةرمووتان شتَيكى زؤر زؤر 
ةش لة كوردستان لة قؤناغَيكني ثَيويستمان بة طؤر انكارى كؤمةآليةتى هةية، ئةو موهيمة، بةآلم ئَيستا ئَيم

ئةندامى ثةرلةمان نَيردرا بؤ حكومةت،  34خراية خزمةت جةنابتان بة ئيمزاى  86/3ثرؤذةية لة 
حكومةتيي ئيشى خؤى لةسةر كرد، يةعنى زؤر لةطةَلى خةريك بوو، ئَيمة تةقديرى ئةوة دةكةين كة 

سياسى طةورة لة ئاراداية، بةآلم من ثَيم واية مةسةلة كؤمةآليةتيةكان ئةهميةتيان كةمرت نية لة مةسةلةى 
مةسةلة سياسيةكان، بؤية من هيوادارم كة جةنابتان وةكو سةرؤكايةتى و ئةم دةنطةى ئَيمةش بطات و ئيرت 

و موناقةشةى لةسةر بكرَيت، ئةوةندة مةحتةَل نةبَيت لة الى حكومةت، لة وةرزى ئايندة بَيتةوة ثةرلةمان 
زؤر لةسةر ئةوة نار ؤم، بةآلم ئَيمة ثرؤذة ياسايةكى دذى خةتةنةى مَيينةمان تةقديم كرد، بةر استى هيض 
عيبارةتَيكى تَيدانية كة شةرم و حةيا بر وشَينَيت، بةتايبةتى لة ناوةندَيكى موشةرعني دا، ئةطةر ئةو 

ةر بكرَيت، نةدةبوو خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ بكرَيت، ثرؤذةية جائيز نية لَيرة موناقةشةى لةس
بؤ كراوة، بؤية هةر خراوة دوواوة، لةبةر ئةوة ئةطةر ثَيتان واية  18خوَيندنةوةى يةكةمى لة مانطى 

ئةندامى ثةرلةمانيشى لةسةرة ئةوجا بةو  69نابَيت موناقةشة بكرَيت، يةعنى حةقة ئةوة؟ كة ئيمزاى 
تر منيي سةبارةت بة مةسةلةى حيمايةكانى ثةرلةمان، ئةو رؤذة كاك جوتيار شَيوةية بَيت، خاَلَيكى 

قسةيةكى كرد، بةآلم ئةوةى من زانيومة، يةعنى شتَيكى وام بيست ئةوانة هةر لةسةر زَيرةظانى 
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دةمَيننةوة، كة هةر لةسةر زَيرةظانى نَيننةوة، يةعنى هةر وةكو خؤيان دةبن، لةبةر ئةوة ليجانى 
 .ةجدى زياتر با بين بؤ ئةو مةسةلةية، زؤر سوثااثةيوةندار ب

 
 . بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ديارة مةوزوعى حيمايةكان، زةختَيكى زؤرى لةسةرتان هةية، ئةوة باش تَيدةطةم، هةر لة سايةقتانةوة تا 
ةى كة لة مورافقتان، رؤذانة دووجار ثَيتان دةَلَين، لةبةر ئةوة رةغمى شروحاتى كاك اتاعيل و رةغمى ئةو

كؤبوونةوةكانى ثَيشرت باتان كردووة، ثَيي ئةوةى بَينة ناو كؤبوونةوة حيمايةكانتان يةخةتان دةطرن، 
بؤية موناقةشةكانى ثَيشووترتان لة بري دةضَيت، بؤية كاك اتاعيل جارَيكى تريي داوات ىَل دةكةم باسى 

 .ئةوة بكةيتةوة كة دوَينَى ضيت طوت، فةرموو
 :حممود طاهر بةرَيز اتاعيل

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
جةنابتان لةو كؤبوونةوةى كة سةرؤكى ليذنةكان لةطةَل جةنابى سةرؤكى حكومةت كرديان جةنابتان لةوَى 
بوون، لةطةَل جةنابى سةرؤكى حكومةت باتان كرد كة كَيشةى ثؤليسمان هةية، كَيشةى حيمايةمان هةية، 

ية لةسةرى، ئةوةمشان باا كرد، هةردووكى جةنابى سةرؤكى كَيشةى ئةندامانى ثةرلةمانيشمان هة
حكومةت بة جدى وةرى طرت و طوتى زؤر ر استة و لة موعاناتتان حاَليم، هةروةها طوتى دَلنياتان 
دةكةمةوة كة كَيشةكةتان بؤ ضارةسةر دةكةين، وةزيرى دارايى و كاك كريم سنجاريي وةزيرى ناوخؤ، بؤ 

نتان سيغةيةك ببيننةوة، دواى ئةوةى ئَيمة كاك كريم سنجارى بينيمان، ر ازى ضارةسةرى كَيشةى ثؤليسةكا
بوو و داواى كرد ثؤليس و حيمايةى ئةندامانى ثةرلةمان هةمووى دةخةينة ناو يةك ليست و دةياخنةينة 
سةر ثؤليسى طشتى، موضةكةشيان زياد دةكةين، كةسَيكيان بؤ دةست نيشان دةكةين مانطانة وةرى بطرن، 

تا ئةوةشى باا كرد كة ئةطةر لة اليةن خؤتانةوة بَيت، ئَيمة هيض مانعمان نية، ئةطةر لةالى خؤتانةوة هة
بَيت ئَيمة شتَيكتان بؤ تةشكيل دةكةين و مووضةكةتان بؤ جيادةكةينةوة، لةالى خؤتان با مووضةكة 

انةوةية، ئةوةى تر دواتر وةربطرن، بةآلم لة موستةقبةل دا تةنها ئةو كةسانة دةمَيننةوة كة لةالى خؤت
زةرةر دةكةن، يةعنى ئةندامانى ثةرلةمان زةرةرى ىَل دةكةن، لةو ثؤليسانةو لةو دوو كةسانةى تر، بةآلم 
ئةطةر سةر بة وةزارةتى ناوخؤ بَيت و سةر بة ثؤليسى طشتى بَيت، بة تةئكيد ر ةنطة لة داهاتووش دا 

بةش نابَيت، بةآلم كة لةالى خؤتانةوة بَيت ر ةنطة بَى بةش  ئةوانة كَيشةيان نابَيت، لة هةموو حقوقَيك بَى
بن، سيغةيةكى تر ئةوة باسى ئةوة كرا ئةطةر بَيتو سةر بة ثةرلةمان بَيت، لةبةر ئةوةى دةورة بة دةورة 
زياد دةكات، واى ىَل دَيت ثةرلةمان جةيشَيكى طةورةى دةبَيت و ر ةنطة ئةوةش باش نةبَيت، ئةطةر 

با سةر بة وةزاةرتى ثَيشمةرطة بن، ئةطةر ثؤليسيي بَيت با سةر بة وةزارةتى ناوخؤ بن، ثَيشمةرطة بن 
رةئيةكةيان باش بوو ئَيمة ثَيمان وابوو وةكو ليذنةى ناوخؤ ئَيمة ثشتيوانيمان ىَل كردووة، بةَلَينيشى 

 .ثَيداين كة لةو مانطة ضارةسةرى كَيشةكة بكات، زؤر سوثاا
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 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
تةبعةن ئةوة بؤ ئةو موناقةشةية نةبوو، بةآلم وةكو موالحةزةيةك دراو منيي هينم كرد، بؤ ئةو موزوعة 
ئةو ثرؤذانةى كة باا كرا، بارى كةسايةتى جوامب دايةوة، هى خةتةنة هيض ثرؤذةيةك لَيرة نية كة 

ى بؤ نةدةكرا، ليذنةكان شةرمى لةسةر بَيت بؤ مةناقةشة كردنى نية شتى وا، ئةطةرنا خوَيندنةوةى يةكةم
ئةطةر راثؤرتيان حازر بَيت ئةو كاتة دةخرَيتة بوارى موناقةشة كردنةوة، بةآلم ئةو مةوزوعة مةوزوعَيكى 
تايبةمتةندة بة هةندَيك ناوضة، ضونكة لة هةندَيك ناوضة فةرقى هةية و حةساسيةتيشى هةية، بؤية 

ؤ ئةو جؤرة موناقةشانة، بؤ ئةوةى لة ثةرلةمان دا يةعنى ثَيويست دةكات كؤمةَلطا تؤزَيك حازر بكةى ب
بكرَيت، ئةو قسانةى كة لَيرة دةكرَيت باشة لة رؤذنامةشدا بكرَيت، رةئى عاميي ئامادة بَيت كة ئةو  
ثرؤذةية تةبيعية موناقةشة كردنى و بر يار لةسةر وةرطرتنى، بةآلم مةوزوعَيكى  بةثةلة نية، كاك زانا 

 .فةرموو
 (:اانا)خضرسعيد بةرَيز قادر 

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
وةَلآل قسةكانى من دةربارةى ليذنةى ثَيداضوونةوةى دةستوورى هةرَيمى كوردستانة، ئَيمة دواى ئةوةى كة 
ثَيشنيارو تَيبينى هاووآلتيان و حيزبةكا ان ثَيطةيشت، لة دواى ئةوة بة هيض شَيوةيةك لة ليذنةكةمان بة 

شتنمان نةكردووة، لَيرةو لةوَى طوَيمان لةوة دةبَيت كة دةسكارى كراوةو ديباجةكةى شَيوةيةكى فراوان داني
كةم كراوةتةوة و ئةو ماددانة الضووة و واى ىَل كراوة بَى ئةوةى ئَيمة ئةندامانى ليذنة هيض ئاطايةكمان لَيى 

دنةوةى يةكةمى بؤ بَيت، بؤية بة ثَيويستى دةزا  ثَيي ئةوةى ئةم ثرؤذةية بَيت بؤ ثةرلةمان خوَين
بكرَيت، بةالى كةم ئَيمة وةكو ئةندامانى ليذنة كؤبوونةوةيةك يان ضةند كؤبوونةوةيةك بكةين، ضونكة 
بةر استى ئَيمة هةندَيك تَيبينيمان هةية لةسةر هةندَيك ماددة، ئةو تَيبينيانة بةو خيالفة قوَلةوة بَيتة ناو 

 .ن داوادةكةم ليذنة كؤبوونةوة بكات، زؤر سوثااثةرلةمان ئيحتيمالة ضارةسةرى نةبَيت، بؤية م
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

راست دةكةى، ر ةنطة لة كؤبوونةوةكا ان نوقتةيةكم لة بري كرد، ئةويي ئةوةية كة دةَلَيم كورديةكة 
هةتا حازرة، ثَيي ئةوةى ئةو كؤبوونةوةية نائاسايية داوا بكةين، ليذنةكة دةبَيت كؤببَيتةوة، من طومت كة 

من و كاك كماليي لةطةَلتان كؤدةبينةوة، لةبةر ئةوةى بؤ ليذنةكة نةبوو، بؤ ئةندامانى ثةرلةمان بوو، 
بةآلم ثَيي ئةوةى ئةو داواية بكةين، دةبَيت ليذنةى نووسينةوةى دةستوور دةبَيت كؤببَيتةوة، بؤ ئةوةى 

وزى هةبَيت لةسةر ماددةكة، حةقى قةرارى نيهائى و رةئي خؤيان بدةن، ئةطةر رةئيةكيي هةبَيت تةحةف
 .خؤيةتى ئةوة بنووسَيت، كاك حمةمةد حةكيم فةرموو

 :بةر َيز حممد حكيم جبار
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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من لةم دواييدا تَيبيين شتَيكم كردووة، تايبةت لة حكومةتي هةرَيم لة دامودةزطاي، ئةويي ئةوةية بةناوي 
ن خةَلكَيك دةستطري دةكةن و ثشت بةست بة ماددةيةكي ياسايي كـة لـة   ياساي ثةرلةمانةوة دةضنة سةر مااَل

ثةرلــةماني كوردســتان دةرضــووة، ئةمــة لــة اليــةن هاوواَلتيانــةوة تةلــةفؤ  بــؤ كــراوةو خــؤميي ئةنــدامم   
ناردووة بؤ دةزطاي بةرثرا، كة بةو كارة هةَلستاوة، طومت ئةم ياسايةم ثيشان بدةن، كـة ئَيـوة ثشـت بةسـت     

ساية، بةتايبةت ئافرةت لة مااَلندا دةستطري دةكةن بؤ شةو و دوو شـةو دةيانهَيَؤنـةوةو ثَيشـيان دةَلـَين     بةو يا
ئَيمة ثشت بة ياساي ثةرلةمان دةبةسـتني، كـة ئَيـوة موخالةفةيـةكي ياسـايةكي ثةرلـةمانتان كـردووة، دواي        

لة سةرؤكايةتي دةكةم كة تـةنبيهَيك،   ئةم هَينان و بردنة بؤم دةركةوت، كة تةعؤيماتي وةزارةتَيكة، من داوا
يان موالحةزةيةك بداتة حكومةت، كة دامودةزطاكاني حكومةت، ئةوة مايف خؤيانة، يـةعين بـةدواي يـةكَيك    
سةرثَييي ياسا بكات، بةاَلم دةبَيت جياوازي لةنَيوان ياساو تةعؤيماتي وةزارةتَيكدا بكرَيت، كة تةعؤيماتةكـة  

ردني نيية، ضونكة ئةطةر ياسا بَيت، دةبَيت من بؤ خؤم بَيم ثةرلةمان كـة ياسـاي   ئَيستا ئَيرة جَيطاي باا ك
خؤم بةشدار بوومة لة دةركردني، طؤةيي نةكةم لة جَي بـةجَي كردنـي، بـةاَلم بـؤم هةيـة موالحـةزةي خـؤم        

ةتـوانني  بةرامبةر بة حكومةت لة رةفتارَيك دةربر م، كة ثشت دةبةستَيت بة تةعؤيماتي وةزارةتَيـك، ئَيمـة د  
بــة طيتتوطــؤ لةطــةَل وةزارةتةكــة قســة لــةو بارةيــةوة بكــةين، ئــةو ئيتيهامــة، كــة دةزطايــةك بــؤ ثةرلــةماني   
كوردستان دةيكات، كة ئَيمة ثشت بة ياسايةك دةبةستني، كـة ثةرلـةمان دةريكـرد بَيـت، بةحةقيقـةت جَيـي       

ــَيي      ــت، دوايـ ــاوي بطرَيـ ــةرؤكايةتي لةبةرضـ ــة سـ ــَيم خؤشـ ــةرجنة، ثـ ــيين و سـ ــيل  تَيبـ ــة تةفسـ ــوا  بـ دةتـ
 .موالحةزةكةتان ثَي بَؤَيم، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

سوثاا، ئةطةر بة تةفسيل ناندةيَس باشة بة تةئكيد، بةاَلم ئةوة حةقة بدرَيتة ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي    
ااَلن بـةبَي  مايف مرؤظ، ياساي ثةرلةمان رَيطاي دياري كردووة بـؤ ضـؤنيةتي جـَي بـةجَي كردنـي، ثشـكنيين مـ       

موافةقةتي حاكم ناكرَي ، هةروةها طرتين خةَلكيي، دةبَيت ئةمري هينَيكي هةبَيت، ئةطـةر سةرثَييـيةكة   
بَيت بؤ ياسايةكة، بةثَيي ياسا نةبَي ، ليذنـةي نـاوخؤ و ليذنـةي مـايف مـرؤظ، دةتـوانن ثرسـياري وةزارةتـي         

كؤَلينةوة لة مةسةلةكة بكةن، ئةطةر ثَيويسس كرد ثةيوةنديدار بكةن، ض بة نووسني، ض بة سةردان بَي و لَي
بانطهَيشس وةزيريي بكةين، ئةطةر دياردةكـة روون بـوو، ثَيويسـس بـةو بـان  كردنـة كـرد، كوَيسـتان خـان          

 .فةرموو
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثـرؤذة ياسـاي بـةرةنطار بوونـةوةي طةنـدةَليمان      من ويستم وةك بري خستنةوة، ئَيمة دة ئةندامي ثةرلـةمان  

ثَيشكةش كردووة، ثَيشمانواية بؤ ئَيستاي هةرَيمي كوردستان ياسايةكي زؤر طرنطة، ئةطةر بكرَيت لة خـولي  
داهاتوودا كاري لةسةر بكةين، ثَيشرتيي هةر دة ئةندامي ثةرلـةمان ثرؤذةيـةكمان تةقـديم كـردووة لةسـةر      

لة ئوصولي موحاكةماتي جةزائي، كـة ئةمـة ثةيوةنـدي بـةوة هةيـة، ئةطـةر        136كار ثَي كردن بة ماددةي 
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دكتؤرَيك كةم تةرخةمي، يان شتَيكي هةبوو لة رَيي وةزارةتي تةندروسـتيةوة ئاطـادار بكرَيـت، ئينجـا بـان       
 .بكرَيتة بةردةم مةحكةمةو بةر َيزيشتان ئاطاتان لةمة هةيةو، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .َيروان فةرمووكاك ش
 :بةر َيز شَيروان ناصح حيدري

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
/ ثَيي ئةوةي وةاَلمي كوَيستان خان بدةمةوة، من حةز دةكةم دوو، سَي نوقتـة ئيشـارةتي ثـَي بـدةم، يةكـةم     

ة خــولي ئَيســتامان تــةواو دةبَيــت، كــة هاوكاتــة لةطــةَل ئــةو ماوةيــةي كــة درا بــة نةتــةوة     (30/6)ئــةمر ؤ 
ــاددةي    يــة ــي م ــاري كردن ــان  هاوك ــاوةي شــةش م ــؤ م ــةو  180كطرتووةكان، ب ــارةتَيك ب ــرد ئيش ، حــةزم دةك

 .مةوزوعة بدرَيت، ئةمة يةك
مةوزوعي ثةير ةوي ناوخؤش زؤر باسي لَيوة دةكرَيت، ثةير ةوي ناوخؤ حازرة، بةا مـن حـةز دةكـةم    / دوو

نَيو خؤيــدا تاوتؤيــةك بكــات، ضــونكة  ثــَيي ئــةوةي عــةرزي ثةرلــةمان بكرَيــت، ســةرؤكايةتي ثةرلــةمان لــة  
 .سةرؤكايةتي ثةرلةمان بةشَيكة لة تةقديم كردني ئةو موقتةرةحة بؤ ثةرلةماني كوردستان

ئَيمة ئةطـةر بـةرةو تةعـديل كردنـي ثـةير ةوي نـاوخؤ بـر ؤين، دةبَيـت ثَيشـان بـري لـةوة بكةينـةوة             / سَييةم
ةطـةَل ياسـايةكة بطـوجنَينني، واتـا تةعـديؤي قانونةكـة       ياسايةكة ثةير ةو بكةين، بؤ ئةوةي ثةير ةوي ناوخؤ ل

دةبَيت بة ثَيي بكةوَيت، ئينجا ئَيمة دةسـت بـة هـةموار كردنـي ثـةير ةوي نـاوخؤ بكـةين، بةنيسـبةت ئـةو          
ثرؤذةيةي كة تةقديم كراوة سةبارةت بـة مـةوزوعي طةنـدةَلي، بةحةقيقـةت مـن ثشـتطريي كوَيسـتان خـان         

دي بـدرَيت و ثرؤذةكـةش بـة طـوَيرةي مـةعؤوماتي مـن رةوانـةي حكومـةت         دةكةم، كة حةقة هـةوَلَيكي جـد  
كراوة، هةتا ئَيستا نةتيجةمان بؤ نةهاتووة، حةق وايـة لـة خـولي داهـاتوو لـة ئةولـةوياتي بةرنامـةي كـاري         

، ئَيــوة ئيحالــةي ئَيمــةتان كــردووة، ئَيمــة بــة روون و ئاشــكرا وةاَلمــي 136ئَيمــة بَيــت، بةنيســبةت مــاددةي 
ــةرؤكا ــات و      س ــةتي بك ــةمان ديراس ــةرؤكايةتي ثةرل ــةم س ــةز دةك ــةوة، ح ــة رووي قانوني ــةوة ل يةتيمان داوةت

 .رةئيةكي طوجناو لةسةر بدات و زؤر سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ة، راسـت دةكـةيت، ئَيمـة ئـةو ماوةيةمانـدا بـؤ       (30/6)سوثاا بؤ بةبري هَينانـةوةي ثةرلـةمان، كـة ئـةمر ؤ     
، لـة  180ان و بةر َيز دميستورا، بـؤ ئـةوةي كـار بكـاتن، بـؤ جـَي بـةجَي كردنـي مـاددةي          نةتةوة يةكطرتووةك

، وةكـو كؤتـايي هـاتن بـة وةخـس جـَي بـةجَي        (31/18/8006)رووي واقيعيةوة دةسـتوور ديـاري كـردووة    
، بةاَلم لـةو وةختـةدا ئـةو هةنطاوانـة جـَي بـةجَي نـةكرا، كـة هـةنطاوةكان جـَي بـةجَي            180كردني ماددةي 

ــ ــة      ن ــزا  ذمارةك ــوو، واب ــا ب ــان دةرهَين ــةكطرتووةكان بر يارَيكي ــةوة ي ــابي   ( 1660)ةكران، نةت ــانطي ئ ــة م ل
ة، تةسةوريان كرد بوو، كة لةو ماوةيةدا جَي بةجَي نابَيت، بؤية ئامادةيي خؤيان نيشاندا بـوو، بـؤ   (8006)

ري طشس نةتةوة يةكطرتووةكان هاوكاري كردني ميؤؤةتي عَيراق، بؤ جَي بةجَي كردني ئةو ماددةية، سكرتَي
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تةكؤييتي بةر َيز دميستوراي كرد، وةكو كردي بـة نوَينـةري خـؤي، بؤيـة بةدواضـووني ئـةو بر يـارةي نةتـةوة         
يةكطرتووةكان و ئةو هات لةسةر ئةوة راوَيذي كرد، اليةني ثةيوةنديدار سةرؤكايةتي كؤمار، سةرؤكايةتي و 

اني عَيراق، كة هةر هةموويان رازي بوون بـةوةي كـة يـوئَين بَيتـة     ئةجنومةني وةزيران، ئةجنومةني نوَينةر
مةسةلةكةوةو هاوكـار بـَي ، بـؤ ئـةوةي ثَيشـنياري طوجنـاو و يارمةتيـدةرو يارمـةتى تـةكنيكيي ثَيشـكةش           
بكات، ئَيمةش لَيرةدا، ثَيمان باشة بؤ تيمةكةى ئَيوة، ئَيمة تةنها بؤ تيمةكـةى نةتةوةيـةكطرتووةكان ئةطـةر    

ك بكــةين، ئةطــةرنا مــاددة دةســتووريةكة كــة لــة كــاتى خــؤى دا جــَى بــةجَى نــةكرا، ئــةوة كاتةكــةى   قســةية
بةسةرضووة، بـةآلم ماددةكـة وةكـو دةسـتوورو وةكـو ثَيويسـت هةموواليـةك ثةيوةسـ  دةبَيـت جـآ بـةجَى            

ة، دانيشـتنى  ى مـان  بر يـارة بَيتـة ئَيـر    10بكرَيت، ئَيستا كة ماوةكةى تةواة بووة، بةردةوامـة لةسـةرى كـة    
لةطةَل دةكةين، لـةرووى عةمةليـةوة ئـةو كارةكـانى خـؤى دةكـات، مةرحةلـةى يةكـةمى ثَيشـكةش كـردووة،           
باتان كرد رةئى ئَيوة ئةوة بوو كة خةلةىل زؤرى تَيداية، وةكو باسيشمان كرد ثَيويست ناكات بيمة سـةرى  

ثَيويست ناكات، هةنـدَيك خـاَلى غـةدرى     ئةو نوقتةى كة باسى كرد تَيكةآلويةكى هةية، هةندَيك نوقتة هةر
لة خةَلكى كوردستان كردووة، بؤية طومتان رةئى كؤتايى لةسةر دةدةين، كةى قؤناغـةكانى تريشـى راطةيانـد    
ئةوكاتة هينى دةكةين، بة قةناعةتى مـن ئـةو ماوةيـة بـؤ مـاوةى دةسـتووريةكة نـةبوو، مـاوة بـوو بـؤ ئـةو            

، لة اليةن نوَينةرى سكرتَيرى طشـتى نةتـةوة يـةكطرتووةكان، كـة لـة      ليذنةية كة ليذنةى بةدوا داضوون بوو
راثؤرمتـان بـدةنَى، ئةطـةر باسـى كـردووة كـة        3/4اليةن نةتةوة يةكطرتووةكانةوة بةدواداضوون بكةن و تـا  

ى داواى لة ئَيمة كردبا كاتَيكى ترى بدةينَى دةهاتني كؤدةبووينةوة، بةآلم كة نةيداوة، ديارة ئةو لة ثةيوةند
داية لةطةَل حكومةت و لةطةَل ئةجنومةنى نوَينةران و لةطةَل سةرؤكايةتى كؤمارو دَيتة ئَيرةش لـة طـةَلمان   
دادةنيشـــَيت، هـــةروةها لةطـــةَل حكومـــةتى هـــةرَيم و ســـةرؤكى هـــةرَيم و هـــةموو اليةنـــة ثةيوةنـــدارةكان 

مـاددة دةسـتووريةكة لـة المـان     دادةنيشَيت، بؤئـةوةى رةئـى دوايـى ئَيمـةش بزانَيـت، لـة هـةموو حاَلةتَيكـدا         
موهيمة، ئَيمة هةموومان ثابةندين ثَييةوة، هةروةها ثَيويستة اليةنةكانى تريي ثابةند بـن ثَييـةوةو جـَى    

 .كمال فةرموو.بةجَى ى بكةن، كاك د
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبدالؤة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
قةت حةقة هةموو كةسَيك بزانَى لة كارةكةى خؤى، كة لةم بة نيسبةت ئةوةى دميستورا بة حةقي

يشى ئيهمال كردووة، خؤى  180ثةرلةمانة ئةو سيقةيةمان ثَيى داوة خؤى اليداوة، ئةو ليذنةى ماددةى 
ثَيوةرة، يةكَيك لةو ثَيوةرانة كة زؤر زؤر خةتةرة، بؤية ئَيمة و  9هةندَيك ثَيوةرى داناوة كة ذمارةيان 

و هةموو ثةرلةمانتارَيك لةسةرى رابوةستَي  كة ئةو ئيجرائاتانةى رذَيمى دكتاتؤرى بةعس هةموو كةسَيك 
كردوويةتى دةيةوَيت ئةوانة تةقييم بكات و بزانيـَت باش بووة يان خراث بووة، بؤية ئةو ( سةدام حسني)

ونةتة حةرةكةوة، لة كة دَيتة ئَيرة ئَيمة دةبَيت ئامادةباشيةكى بامشان هةبَيت، هةرضةندة ئَيستا كةوتو
خانةقينن لة جةلةوال و سةعدية، دوَينَى و ئةمر ؤ وةفديان لةوَى بووة، كة لة شَيخان بوون و دةضنة 
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سنجارو لة هةولَيريي بوون، لة مةمخورو حةمدانيةش خةَلكيان بينيوة، ئةو ثَيوةرانةى لةو راثؤرتةى 
اندرابوو، بؤية ئَيمة ئَيستا ئاخري تةقيم دواى بآلويان كردةوة، تةواو ئينحرا  بوو لةو ئيشةى كة بؤى د

 .مان  لَيرة دةبَيت، زؤر سوثاا 10ـ  4ئةوة دةيبينني كة دَيتة ئَيرة 
 

 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
 .كاك هيوا فةرموو
 :بةرَيز هيوا صابر امحد

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ونةوةى دوَينَى باا لةوة كرا كة كؤبوونةوةكة لة ر استى دا هةرضةندة جَيطاى ئةو باسة نية، بةآلم لة كؤبو
بر يار درا داخراو بَيت، هةرضةندة بةشَيك لة ئَيمة رامان لةطةَل ئةوة نةبوو كؤبوونةوةكان داخراو بَيت، 
ضونكة طومان دروست دةكات، هةروةها دةزطاكانى راطةياندن جؤرَيك لة ئيستغالىل دةنوَينن، بؤية من 

ةكا ان بة زؤرى كراوة بَيـت، ضونكة ئَيمة شتَيكمان نية لة جةماوةر و دةرةوة ثَيشنيار دةكةم كؤبوونةو
شاراوة بَيت، باسى ئةوة كرا كة كؤبوونةوةى ثةرلةمان بة طوَيرةى عورفى ثةرلةماني ثَيويستة ثارَيزطارى ىَل 

بةآلم ئَيستا هةست  ساَل جةلسة داخراوةكان ثارَيزطارى ىَل بكرَيت، 10بكرَيت، لة هةندَيك وآلت دةبَيت تا 
دةكةين لة دام و دةزطاكانى راطةياندن بآلوكراوةتةوة بة ناوى راوَيذكارى راطةياندنى سةرؤكايةتى 
ثةرلةمانةوة، ئةوةى كة لة كؤبوونةوةى دوَينَى باا كراوة، لَيرة بآلوكراوةتةوة، جا من لة ر استى دا 

 .ة بكةن، زؤر سوثااطؤيةييم هةيةو داوام واية لة سةرؤكايةتى ضارةسةرى ئةو
 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

ئةوةى بة ناوى راوَيذكارى سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة بآلوكراوةتةوة لة ثَيي ضاومة، دةَلَى راوَيذكارى 
ثةرلةمان ثشت ر استى كردةوة ياساى خانةنيشينى ئةندامانى ثةرلةمان لة دووتوَيى كؤبوونةوةيةكى داخراو 

ر دةكرَيت، دوَينَى خؤمان ثَيي ئةوةى هني بكةين، طومتان خاَلى دووةم لة دا ئَيستا طيتتوطؤى لةسة
بةرنامةى كار ثرؤذة ياساى خانةنيشني كردني ئةنداماني ثةرلةمانة، بؤ ئةوةش ئيعال ان كرد كة داى 
دةخةين، لةبةر ئةوة قسةيةكى زيادى نةطوتووة، لةبةردةم راطةياندن دا طومتان كؤبوونةوةكة داخراوة، 

ينى قسةى بةرنامةى كارى طوتووة يةك كةليمةى زيادى نةطوتووة، قسةكةى تر ئةوة هى خؤى نية، هى عة
رؤذنامةكةية، تةنها ثَيشى طومت ئةوةندةم طوتووة، ثَيم طوت ئةوةندة ئيعتيادية، ئةو قسةيةى دواترى 

 .قسةى رؤذنامةية، كاك كمال فةرموو
 (:كمال كةركووكى.د)بةرَيز حممد قادر عبدالؤة

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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ئَيمة بة ناوى سةرؤكايةتى ثةرلةمان راوَيذكارى ئيعالميمان نية، بؤية ئةو برادةرة دةتوانَيـت بةناوى خؤى 
قسة بكات وةك ئيعالميةك، ضونكة ثةرلةمان راوَيذكارةكانى حةقى ئةوةيان نية بة ناوى ثةرلةمانةوة 

 .زؤر سوثااتةسريح بدةن، تكاية ئةمة بة جدى وةربطرن، 
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

خؤى لَيرة نووسراوة راوَيذكارى ثةرلةمانة، بة غةَلةت نووسراوة، بةآلم قسة كردن هةموو ئينسانَيك قسة 
دةكات، لة ضوارضَيوةى حةقى خةَلكى تر قسة نةكات، ئةطةرنا سةرؤكايةتى ثةرلةمان و راوَيذكار قسة 

دةكةين، بةناوى خؤيةوة قسةى كردووة، من دةسةآلمت داوة ثَيى  دةكةن، ئةطةر تةجاوزى كرد موحاسةبةى
بة ناوى من لة ئيتارى قانوندا، ناتوا  هةموو سحوفيةك ببينم، ناتوا  هةموو جةريدةيةك ببينم، 
تةكؤييتى دةكةم دةَلَيم بر ؤ ئةوة بَؤَى،  ئةو مةوزوعة بَؤَى ئةطةر لة حدود دةرضوو من موحاسةبةى دةكةم، 

 .ك شَيروان فةرمووبةَلَى كا
 :بةرَيز شَيروان ناصح حيدرى

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

هةندَيك شت نووسراوة ئةسَؤةن دوَينَى لَيرة هةر باا نةكراوة، يةعنى ثَيويستى نةدةكرد ئةوة باا 
 بكرَيت، ضونكة هةر باسى ئةوة نةكراوة، ئةطةر باسيي كرابَى بةو شَيوةية نية كة   تةسرحيى لةسةردراوة،

تةسرحيةكةش خاسةتةن عايدى جةنابتة ئةوة دةتوانى تةسرحيى لةسةر بدات، بةآلم بة نيسبةت 
 .سةرؤكايةتى ناتوانى تةسرحيى لةسةر بدات

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

كاكة من بؤتان دةخوَينمةوة، بؤ ئةوةى بزانن خةتاى ئةوة، دةَلَيت هاوكات راوَيذكارى راطةياندنى 
ئةوةى بؤ سبةى ثشت راست كردةوة كة ياساى ( جوهر طاةق)ةَلةت كردووة، ئةوةى غ( سةرؤكايةتى

خانةنيشينى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان لة دووتوَيى كؤبوونةوةيةكى داخراو دا ئَيستا طيتتوطؤى 
لةسةر دةكرَيت، يةعنى ئةوةى خؤمان ئيعال ان كرد، ئةوة هةتا ئَيستا قسةيةكى تةبيعية، ئَيمة خؤمان 

امةى كار ئةوةمان طوت، ئةو قسةيةى ئةو ضية؟ ماوةيةك لةمةوبةر ئيعال ان كرد، ئةوةتا ئَيستا لةبةرن
قسةيةكى تةبيعية، قسةى ئةو ضية؟ ماوةيةك لةمةوبةر ياداشتَيك بةرز كرايةوة بؤ ديوانى سةرؤكايةتى 

ئةوة قسةى ثةرلةمانى كوردستان، كة ئةو قسةية راست نية تاريقيي ناتوانَيت ئةو قسةية بكات، 
جةريدةية، بة كؤى دةنطى ئةندامانى ثةرلةمان، ئةوةش ر است نية، كةواتة جةريدةكة مةسئولة لةوة، 

 .فةرموو كاك دكتؤر ناصح
 :ةمضابناصح غيتور .بةرَيز د

 .بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن

 .ناتقى رةتى ثةرلةمان، جةنابتى كةسى تر نية، لةطةَل رَيزم
 :بةرَيز سةرؤكى ئةجنومةن
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وة نوقتةى نيزامى نية، ئةوةَلةن بة ناوىناتقى رةتى ئةوةى نةطوتووة، بة ناوى راوَيذكارى سةرؤكى ئة
ثةرلةمانى طوتووة كة ئةوةش غةَلةت كراوة، من خؤم دةتوا  ضةندين راوَيذكار دابنَيم و قسةش بكةن 

، بةآلم تؤ فةرمانبةرَيك ئيعتيادية، بةآلم ئةطةر لة قانون دةرضوو و سةرثَيييان كرد موحاسةبة دةكرَين
دادةنَيى قسة بكات، لة هةموو دونيادا شتى وانية، ناتق، راستة تةنها خؤم ناتقم، ماناى وانية ئةندامى 
ثةرلةمان قسةى ناكات، وةكو ئةندامَيكى ثةرلةمان ئازادم، هةموو ئينسانَيك ئازادة، بةآلم ئةطةر لة حدودى 

َلَيى كاكة ئةوة لة دةسةآلتى تؤ نية و لة سةآلحيةتى تؤ نية، خؤى دةرضوو و سةرثَييى كرد ئةو كاتة دة
قسةيةكى زيادى نةكردووة،  تةنها ئةوةى كة خؤمان ئيعال ان كردبوو، لة بةرنامةى كار خاَلى دووةم 
ئةوةية داوامان كرد كة دانيشتنةكة داخراو بَيت ئَيوةش دةنطتان بؤى دا، ئةطةر شتى ترى طوت بَيت، 

ى دةَلَيم، بةآلم لة سياقى قسةكانى دا ثَيم واية ئةوة قسةى جةريدةكةية، ئةطةر قسةى حةقى نية، ثَيش
 .خؤى بَيت موحاسةبةى دةكةين

ئَيستا كؤتايى بة دانيشتنةكةو خوىل طرَيدانى يةكةمى خوىل هةَلبذاردنى دووةمى ساَلى سَييةمى ئةجنومةنى 
كة لة ماوةى داهاتوو دا كارَيكى باش بكةن بؤ  عَيراق دةهَينني، ئومَيد دةكةين -نيشتمانيى كوردستان 

 .مانطى سبتةمبةرى داهاتوو، بةخَير بَيت سةرضاوان
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  ي نائاسايي(1)ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة 

 2/2002 /22 رَيكةوتي شةممةضوار

ــذمَير    ــوةر ؤي ي (18)كات ــَيي ني ــةممةضوار رؤذي ث ــةوتي  ش ــتمانيي    83/6/8004رَيك ــةني نيش ئةجنوم
 بـةر َيز  بـة ئامـادةبووني   ،بةر َيز عدنان رشـاد ميتـس سـةرؤكي ئةجنومـةن و     بة سةرؤكايةتيكوردستاني عَيراق 
, بةر َيز فرست أمحـد عبـداهلل سـكرتَيري ئةجنومـةن     ،جَيطري سةرؤك و( كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهلل

 .ي خؤي بةست( 8004)ساَلي  ،دووةمخولي  نائاسايي ي(1)دانيشتين ذمارة 
 :بةرنامةي كار

ي 1998ي هـةمواركراوي سـاَلي   (1)لـة ثَيـر ؤي نـاوخؤي ذمـارة     ( 80)ي مـاددة  (1)اني بر طـة  بةثَيي حوكمةك
ــراق   ــتاني عَي ــتمانيي كوردس ــةني نيش ــاردرا    ،ئةجنوم ــةن بر ي ــةرؤكايةتي ئةجنوم ــتةي س ــاري  دةس ــةي ك بةرنام

ر ي ثــَيي نيــوةر ؤي رؤذي ضــوا(18)دووةمــي هةَلبــذاردن لــة كــات  خــولي نائاســايي ي (1)دانيشــتين ذمــارةي 
 :بةم شَيوةية بَيت دا 6/8004/ 83شةممة رَيكةوتي 

عَيــراق لةســةر شــَيوازي بةرضاوخســتين     –راطةيانــدني هةَلوَيســس ئةجنومــةني نيشــتمانيي كوردســتان      -1
طيتتوطـــؤكردن و بر يـــارداني ياســـاي هةَلبـــذاردني ئةجنومـــةني ثارَيزطاكـــان لةاليـــةن ئةجنومـــةني نوَينـــةراني  

 .عَيراقةوة

 :ئةجنومةن بةر َيز سةرؤكي
 .بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
دانيشــتنةكةمان دةكةينــةوة، دانيشــتين نائاســايي، يةكــةم دانيشــتين نائاســايي لــة  ، بــةناوى طــةلي كوردســتان

ثشووى ثةرلةماندا، بةرنامةى كارمان بؤ هةَلسـةنطاندن و طيتتوطـؤ كردنـة لةسـةر شـَيوازى ثةسـةند كردنـي        
ــاي ثارَيزط  ــذاردني ياس ــاي هةَلب ــَيوةيةكي      ياس ــة ش ــةوة، ب ــةراني عَيراق ــةنى نوَين ــةن ئةجنوم ــة الي ــة ل ــان ك اك

ــةنى        ــرد ئةجنوم ــةتان ك ــيَن موتابةع ــةمووتان دوَي ــو ه ــرا ، وةك ــةند ك ــيَن ثةس ــانوني دوَي ــتوورى و ناق نادةس
نوَينةراني عَيراق دوور لة هةموو بنةماكاني دميوكراسي، بة ثَيشَيَل كردني دةستوورى هةميشةيي عَيراق و 

لة رَيكةوتنةكان لة نَيوان ثَيكهاتةكاني ثةرلةمان، بة شَيوةيةكي زؤر ضاوةروان نةكراو، دوور لة عور  دوور 
و عادةتي ثةرلةماني، شَيوازَيكي لة خـؤ طـرت، كـة مةترسـيدارة لةسـةر دميوكراتيـةت، خةتـةر ناكـة لةسـةر          

ســةر دةكــرا، ماددةيــةك لــةو  عَيراقــي فيــدراَل، ديــارة كــة ثــرؤذةى ياســاي هةَلبــذاردن دةمَيكــة طيتتوطــؤي لة  
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ثرؤذةيةدا هاتووة ثَيشةوة لة اليةن لَيذنةى ثارَيزطاكان لة ئةجنومـةنى نوَينـةراني عَيـراق كـة ئـةو ماددةيـة       
هةر لة ئةساسدا ئَيمة رةئيمان وابوو لةسةري كـة ناقانونيـة، نـا دةسـتوورية، نابَيـت خبرَيتـة نـاو ياسـاكةوة،         

لةبةر رؤشنايي دةستووري عَيـراق و ئـةو ياسـايانةى كـة ثـةير ةو كـراون         ياساكة بؤ ئةجنامداني هةَلبذاردنة،
بة هاوكاري لَيذنةى باآلي هةَلبذاردن، من ثَيي ئةوةى موناقةشة بكةين و رةئي بدةين، هةر دةقي ماددةكة 

اددة، م( 83)دةخوَينمةوة، بةآلم ثَيي ئةوةى دةقي ماددةكة خبوَينمةوة، دواجار كة دوَييَن كؤبوونةوة بووة 
ماددة ئاسايي بـوون، طيتتوطـؤي   ( 83)كة زؤربةيان ئةطةر ضي لةسةر هةندَيكيان رةئي جياواز هةبوو، بةآلم 

كـة  ( 88)تَير و تةسةلي لةسةر كراوة، دةنطي بؤ دراوة بة شَيوةيةكي ئاشـكرا، كـة طةيشـتووتة سـةر مـاددةى     
وةى كـة هةيـة خبرَيتـة نـاو ياسـاييةكةوة،      خياليف لةسةرة،ثَيشرت رَيك كةوتوون كة ئةو ماددةية نابَي بةو شَي

لَيذنــةى ثارَيزطاكــان داواي كــردووة بــةنهَييَن تــةنيا بــؤ ئــةم ماددةيــة بــة  نهــَيين دةنــ  بــدرَيت، بةداخــةوة  
ســةرؤكي ئةجنومــةنى نوَينــةراني عَيــراق، بــةبَي هةســت كــردن بــة مســئوليةت و ئــةو مةوقيعــةى كــة لَيــي   

هةردوو جَيطرةكةى، بةبَي طةرانةوة بؤ تَيطةيشتين دةستوور و ياساكان،  دانيشتووة، بةبَي راوَيذكردن لةطةَل
لـةو ثرؤذةيـةدا بـة نهـَيين بكرَيـت،      ( 88)يةكسةر وتوويةتى باشة و قـةراري داوة كـة دةنطـدان بـؤ مـاددةى      

ئيعتريازيـان طرتـووة و طوتوويانـة ئـةوة دذي     ( و كاك عار  تييتـور   طيةشَيخ خالد .د)هةردوو جَيطرةكةى 
دةنطـداني نهـَيين تـةنيا بـؤ  دوو حالـةتي تايبةتـة،       : ر ةوى ناوةخؤيـة، ضـونكة ثـةير ةوى نـاوةخؤ دةَلَيـت     ثةي

ئاماذةيان ثَيكرد و دوَيين لة موئتةمةرة صوحةفيةكة باسيان كرد، طويَي نةداوةتة ئةوان، دواييي تةحالويف 
رازي نـني لـةو شـَيوازة و لـة ئةصـَؤي      كورستانيي و هاوثةمياني تر و نوَينةراني كوردستان، وتوويانـة ئَيمـة   

ماددةكةشدا كة ثَيمان واية دذي دةستوورة و دذي دميوكراتيةتـة، ضـونكة ئـةوة سـةندني حـةقي خةَلكـة لـة        
دةنطدان و لة هةَلبذاردن ئةوةى خؤيان بة شَيوةيةكي راسـت، طـوَيي نةداوةتـة ئـةوةش كـة ليسـس تـةحالويف        

مي لةطــةَل ضــةند ئةنــدامَيكي بــوَير و ئازايانــة، هةَلويســتيان  كوردســتانيي، ئةنــداماني يــةكطرتووي ئيســال 
وةرطرتووة و هاتوونةتة دةرةوة و ثابةند بوونة بةو سوَيندةى كة خواردوويانة لـة ثةرلـةمان كـة بـوون بـة      
ئةندامي نوَيي نوَينةراني عَيراق كة ثابةند بن بة ياسا و بة دةستوور، ثَيمان وايـة ئةوانـةى كـة دةرضـوونة     

ةكة، ئةو سوَيندةيان بةجَي هَيناوة، مولتةزيم بووينة بةو سوَيندة كة كردوويانة و ثابةند بوونة بـة  لة قاع
ــة         ــَيم واي ــن ث ــة، م ــةئاطا نةبووين ــان ب ــة ي ــا بووين ــة ئاط ــةر ب ــة، ئةط ــدةر بووين ــةوان لةوَين ــؤ ئ ــتوور، خ دةس

َيـراق ئةطـةر ضارةسـةر    مةسئوليةتي تةئر ي هةَلدةطرن، كة سةرةتايةكي خةتةرناكيشة لةسـةر ئاينـدةى ع  
نةكرَيت، بَيجطة لةوةش ذمارةى ئةوانةى كة ماوةن، طومان لةسـةر ئـةوة دةكـرَي  كـة ذمـارةى قـانونى بـن،        
دوَييَن لة تةليتزيؤنةكاندا، ضةندين كةا لة ئةنداماني ثةرلةمان، ليسس تـةحالو  و غـةيري تـةحالوفيي،    

و ذمارةى دةنطدان، هةنـدَيكيان ثَييـان وايـة هةنـدَي      ئاماذةيان بةوة كرد كة طومان هةية لة جؤري دةنطدان
فةرمانبةري ئةجنومةنى نوَينـةراني عَيـراق بةشـداريان كـردووة لـةوةى لـة دةنطدانـدا بـؤ ئـةوةى ذمارةيـان           

ةكـة  (88)لة ثَيشة، دة وَينمةوة، بةعةرةبية، مـاددةى   م(88)زياتر بَيت، من ماددةى %( 50)بطاتة حةدي 
 : دةَلَي ( 88)كة، دة وَينمةوة بزانن كة خةتةرةكةى لة كوَيية، لة ماددةى كة باسم كرد خةتةرنا
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 : (88)اباد  
وؤجل انتخابات جملس حمافظة كركوو   اعقضية   النواح  التابعة هلا حلني انهاء مها  اللجنية ابشي لة   : ا آل

- رب)واف  بني اب ونات الرئيسيةيف الف ر  ةابعآ ادناه  لى اب وصدة قراةات اجمللس خالل مد  التاجيل بالت
مر قانوب ( 6)  اباد   8004لسنة ( 13)مر قانوب ةقم( 8)يف اعموة ابنصوص  ليها يف اباد  (وركااب-كوةد

 .8004لسنة ( 81)احملافظات ةقم 
 

-ب ر)ل ل م وب مر اب ونات الرئيسية % 38اتم و سيم السلطة بني اب ونات الرئيسية الثالث بنساة :ثانيآ
للاسيحني،  اب صودبالسلطة ه  مجيع الد ائر اعمنية   ابدنية ابرواطة بوااة  ا  غري % 8  ( وركااب-كوةد

  ةئاايات جلياب   ( نائيب احمليافظ  -احمليافظ -ةئييس اجملليس  ) مرواطة بوااة    مبا فيها ابناصب السياداة اليثالث 
 .اجمللس   الوظائف العامة مبختلف الدةجات

مير جنيوب   ايط العيراق بيدآل مير        مستقدمةلف اعمين حملافظة كركوو اىل  حدات  س راة اعهد باب:ثالثآ
الوحدات العس راة العاملة حاليآ   خالل فرت   ال اللجنة ابش لة لضااب حراتها   مهنيتها مع التاكيد  ليى  

 .خر ج ال وى اعمنية ابرواطة باعحزاب السيااية
  و وب نساة و يوار كيل م يوب    ( ادناه)ا اله   خامسآ(ثانيآ)ها  الواةد  يف وش يل جلنة وتوىل ونفي  اب: ةابعآ

مر اب ونات الرئيسية اةبعة ا ضاء، اثنني منهم مر ا ضاء جملس النواب ل ل م وب،   ضو  احد للاسييحني  
يس   وتخ  اللجنة قراةاوها باغلاية  يدد اع ضياء،  ليى اب وشيرتو احل ومية يف اللجنية با ضياء اسيايهم ةئي         

  باريراف مميثلني   ( اجلنسيية )الواةاء   ا وب مر بينهم ممثلني  ير  ااة  التجياة    التخطييط   الداخليية     
اثنني  ر اعمم ابتحيد    اجلامعية العربيية مهايتهم و يدام اليد م   النصيح   اعةرياد   ابراقاية   انتهي            

 .1/10/8004وش يل اللجنة   واارر مهامها بتاةاخ 
 :جنةمها  الل: خامسآ

 .ا اله( ثانيآ) ضع الية و اام السلطة الواةد  يف الف ر  -1
 9/8/8003حتداد التجا اات  لى اعمالو العامة   اخلاصة   الس انية ضار حمافظة كركوو بعد -8
ورفع اللجنة ووصياوها اىل ابفوضية العليا ابست لة لالنتخابات عنشاء   حتداث اجل الناخاني  ف  اىل ميا   -3

 .ت اليه مر نتائجووصل
جتري انتخابات جملس حمافظة كركوو بعد ةفع اللجنية كافية التوصييات   النتيائج الييت ووصيلت اليهيا اىل        -8

 .جملس النواب   مبو د   الية اتم حتدادهاا مر قال اجمللس
 .مهامهاوت فل احل ومة اعحتاداة بتوفري الغطاء اعمين   النف ات ابالية الالامة عداء اللجنة :ااداآ
 ند  رقلة ا   د  ونفي  وشي يل اللجنية ا  ونفيي  م رةاوهيا ا  ووصيياوها اصياة اىل اجيراء انتخابيات         : اابعآ

م عيد لالقلييات يف وياةاخ    ( 8)م ا د ل ل م يوب مير اب ونيات الرئيسيية       ( 10)جملس احملافظة  ف  نساة 
 .31/18/8004حيدده جملس النواب يف مو د اقصاه 
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 . ه اباد  كآل ع اتجزأ لغرض التفسري   التنفي    ع اعال باي نص اتعاةض مع اح امهاوعترب ه: ثامنآ
اشييم ميير هيي ه ابيياد  انييه ان ييالب  لييى الداييتوة بال امييل   ان ييالب  لييى       : وعلييي  اييراع باللغيية العربييية  )

للشيعب افيرض   الدميوقراطية،   اشم منه ةحية النظا  الساب ،   كانه قراة مر قراةات جملس قيياد  الثيوة    
 ليه، اي انه ضد الداتوة   ضد الدميوقراطية   ضد ال انوب   ع مي ر قاوله مير قايل ريعب كوةدايتاب       

 (.مجيع الشعوب العراقية ابؤمنة بالدميوقراطية   ابصووة للداتوة
 دةطةرَيمةوة سةر قسةكاني خؤم ، ئةو ماددةية خةتةرناكة دذي دةستورة، بؤ ضي دذي 

ر ئةوةى لة دةستور ضةند ماددةيةك هةية، نة ثةرلةماني عَيراق، نة ثةرلةماني كوردسـتان،  دةستورة؟ لةبة
نة سةرؤكي ثةرلةمان، نة هيض مةسئولَيك، لة ض مستةوايةكدا بَيت، ناتوانَيت قةرارَيك بدات سةرووى ئةوة، 

زة لةسةر ماددةى ماددةيةكي دةستوورية، ئةوة هةمووي تةجاو( 180)، ماددةى (180)يةك لةوانة ماددةى 
ــاددةى (180) ــت( 180)، م ــة      : دةَلَي ــر اون ل ــة داب ــةكاني ك ــة ، ناوض ــةر هةي ــان لةس ــة خيالفي ــةكاني ك ناوض

كوردستان، شَيوازى ضارةسةركردني ئةو كَيشةية دياري كردووة، بة ئاسايي كردنةوةى وةزع لةو ناوضانة، بة 
ان طوَيزراون بؤ شوَيين خؤيان، بة ئاسـانكردني  كةركووكيشةوة، بة طةر انةوةى ئةو كةسانةى كة دةركراون، ي

كاري ئةو كةسانةى، ئـةو عةرةبـة هاوردانـةي كـة هـاتوون بـؤ شـوَيين خؤيـان، دوايـيي سـةرذمَيري بكرَيـت            
ئينجا ئاخري مةرحةلـةش رييترانـدؤم بكرَيـت، ئةجنومـةنى نوَينـةراني عَيـراق ناتوانَيـت قـةرارَيك دةربكـات          

ماددةية بكات، جطـة لـةوةش هةرضـةند ماددةيـةكي تـريي هةيـة كـة ئـةو          قانونَيك دةربكات تةجاوزي ئةو
ماددةية دذي ئةو ماددانةى دةستوورة، ئةم بنةمايةى كة لَيرة دانراوة، كَيشةى طةلي عَيراق بؤ دامةزراندني 
كؤمةَلطايةكي دميوكراتي و مةدةني قورا دةكات و طةورةتريي دةكات، بؤ؟ ضونكة ئةوة طةراندنةوةيـة بـؤ   

ــةَل      دوا ــي كؤمـ ــةش كردنـ ــم، زؤر دواوة، دابـ ــاني رذَيـ ــَيي رووخـ ــةك ثـ ــةك دواوة و نـ ــي دواوة، نـ وة، زؤريـ
بةشَيوةيةكي رةطةزى بةو شَيوةية خةتةرناكة لةسةر ئايندةى عَيـراق، فـةرز بكرَيـت كـورد دةنـ  بـؤ كـورد        

ثـَيي، ئـةوة بـةا    بدات، توركمان دةن  بؤ توركمان بدات، تةقسيمي بكةين، باشة سبةييَن ثرسيارَيك دَيتة 
كةركووك ناطرَيتةوة، موصؤيي دةطرَيتةوة و لة موصَؤيي عـةرةب هةيـة، كـورد هةيـة، كؤدوئاشـوور هةيـة،       
توركمـان هةيـة، بةغــداش دةطرَيتـةوة و هــةموو ئـةو ثَيكهاتانـةش لــة بةغـداش هةيــة، ديـاالش دةطرَيتــةوة،        

ي تَيكدا، ئـةو دميوكراتيـةى كـة دةمانـةوَى     سةالحةددينيي دةطرَيتةوة، ئةوة ماناي ئةوةية كؤمةَلطاي عَيراق
ــز لــة يــةكرتي بطــرين، ئــةوة هــةمووي دةكةوَيتــة خةتــةرةوة،       ثَيكــةوة بــذين، ئاينــدةمان ثَيكــةوة بيــت، رَي
ثةيوةنديةكاني ثَيكهاتةكاني عَيراق دةكةوَيتة خةتةرةوة، دةماخناتة زاويةكةوة هةر يةكـةو لـة ديـدي خـؤي     

ين خةتةرة لةسةر طةلي عَيراق و دةوَلةتي ئيتيحادي عَيراق كة دةنطمان بري لة خؤي بكات كة ئةوة طةورتر
بـؤ داوة، ئــةو شـَيوازةى كــة ســةرؤكي ئةجنومـةنى نوَينــةراني عَيـراق قبــولي كــردووة بـؤ دةنطــدان، خــةرقي      
نيزامي داخيؤي خودي ثةرلةماني عَيراق كة بة هيض شَيوةيةك ناكرَيت، تؤ سةرؤكايةتي دوو جَيطري هةية، 

َيكة ، قانونَيكة، دةستوورَيكة لة دميوكراتيةتي عَيراق داية، بـة تةوافوقـة، ناكريـت عـةرةب لـة جيـاتي       عورف
كــورد قــةرار بــدات، كــورد لــة جيــاتي توركمــان قــةرار بــدات، دةســتوور ســنووري دانــاوة بــؤ مافــةكانيان، بــؤ  



 581 

كســةريةتةوة هــيض قــةرار واجيباتيــان، لــةو ســنوورةدا قــابيؤي ئةوةيــة موناقةشــة بكرَيــت، بــةآلم بــةناوى ئة 
بدرَيت، كةسَيك بَيـت و لـة جيـاتي طـةلي كوردسـتان قـةرار بـدات و ئَيمـة قبـولي بكـةين، ئَيمـة بـة خؤمـان              
ضةندين جار لَيرة باتان كردية لة كوردستاندا برا توركمان هةية، عـةرةب هةيـة، كؤدوئاشـور هةيـة، هـيض      

يـار بـدةين، ثـرؤذةى دةسـتوورمان هةيـة و ئاماذةمـان       وةختَيك رَيطا بة خؤمان نادةين لة جيـاتي ئةوانـة بر   
بةوة كردووة كة ئةوان نوَينةري خؤيانن و لةبةر رؤشنايي ئـةو دةسـتوورةدا مافـةكانيان ديـارة و حقوقيـان      
ديارة و واجيباتيشيان ديارة، بةو شَيوةيةش ئَيمة قبوَل ناكةين كةسَيك لة جياتي ئَيمـة قـةرار بـدات، فـةرز     

، كاتَيـك كـة هـةردوو جَيطرةكـةى ثَييـان وتـوة ئـةوة نادةسـتوورية، نـا قانونيـة، خــةرقي           بكـات لةسـةر ئَيمـة   
نةداوةتـة ئـةو نةسـيحةتة، بؤيـة بؤَيرانـة جَيطـري يةكـةم و  جَيطـري دووةمـيي قاعةكـةيان            َيينيزامة، طو

وورية، زؤر بةجَيهَيشت و هاتوون لة دةرةوة كَونيترانس ثرَيسةكة رايانطةياند كـة ئـةوة ناقـانوني و نـا دةسـت     
لةوانةى كة دوَيين لة تةليتزيؤنةكة قسةيان دةكرد بؤني لَيثرسراواني بةعسي لـَي دةهـات، لـة قسـةكردندا و     
لة تةقيم كردني وةزعةكة، يةكَيكيان وتي ئةوة ضةند شـةوَيكة نةنوسـتووم و هـةر لـة ثـيالن طَيـران بـووم،        

ؤي لةسـةر زمـاني خـؤي وتـي ئـةوة ضـةند       حةقي خؤمانة بَؤـَيني ئـةوة ثيالنَيكـة دذي طـةلي كوردسـتان، خـ      
شةوَيكة نةنووستومة بؤ ئةوةى بطةينة ئـةو نةتيجةيـة،  كةواتـة حـةقي خؤمانـة بَؤـَين ئـةوة ثيالنَيكـة لـة          
طةلي كوردستان و لة دميوكراتيـةت كـراوة، ضـؤن ضارةسـةري بكـةين؟ ئَيمـة لـة وآلتَيكـداين دةسـتوورَيكمان          

وتوومشانة مانةوةى عَيراق، دروست بووني عَيـراق، ثَيكـةوة ذيا ـان    هةية، ئةو دةستوورة دةنطمان بؤ داوة، 
بةندة بةوةى ئيؤتيزام كردنة بةو دةستوورة، كَيشة دَيتة ثَيشةوة، رَيطاي كَيشة دياري كراوة ضؤن ضارةسـةر  

ران دةكرَي، من ثَيم واية دوَينـَيي لـة ثرسـيارَيكدا وآلمـم داوة، باشـرتين شـَيوة ئةوةيـة، ئةجنومـةنى نوَينـة         
ئةمر ؤ لة ذَير رؤشنايي الئيحةيةكي قانوني كة ليسـس تـةحالويف كوردسـتاني بةتةمايـة تةقـدميي بكـةن، بـا        

ــَين   ــةن بَؤ ــةت بك ــا      : جورئ ــةر ن ــرن، ئةط ــر رايط ــايةكي ت ــة ياس ــةوة ب ــاي بكةن ــردووة، ئيؤغ ــةمان ك ــة هةَل ئَيم
ــةب     ــان ه ــتة ئيؤتيزامي ــن و ثَيويس ــةَلكَيكي ياساناس ــة خ ــادي ك ــةى ئيتيح ــوَينديان   مةحكةم ــة س ــا ك ــة ياس َي ب

خــواردووة دةبــَي ثــَيي هــةموو كةســَيك رةدي ئــةوة بدةنــةوة كــة ئــةوة نادةســتوورية و نــا ياســايية و رةدي 
بكاتــةوة، ثَيويســت ناكــات ئــةوة هــةر كةســَيك بةســيترتين شــارةزايي هــةبَيت كــة دةســتووري خوَيندبَيتــةوة  

تي كؤمار، سةرؤكايةتي كؤمار ماددةيةك لة دةسـتوور  دةزانَي ئةوة نادةستوورية، جا بَيينةوة سةر سةرؤكاية
ــَي ــت لــة جَيبــةجَي كردنــي دةســتوور، يــةعين     : هةيــة دةَل ســةرؤكايةتي كؤمــار مةســئولة لــةوةى ئاطــادار بَي

مةسئوليةتَيكي هةية بؤ ئةوةى موتابةعـةي بكـات و بزانَيـت ئـةوة دةسـتوورة ضـؤن ئـةكرَيت؟ لةبـةر ئـةوة          
 طياةق .  ادابهيدي   د عـادل  .د)رة، بةآلم ثَيي ئةوةى ئةو مةسـئول بَيـت   جةنابي مام جةالل سةرؤكي كؤما

مةسئولن، بةثَيي ئةو ماددة دةستوورية، ثَيي ئةوةى مام جةالل بَؤـَي حةقـة، دةبـَي ئـةوان بيَؤـَين،      ( اهلامش 
هـةموو  : لةبةر ئةوة رانةوةس  جةنابي مام جةالل ظيتؤ بكات، حةقة بة ئيجماع بَيـت، مـن لَيـرةوة دةيَؤـَيم    

طةلي كوردستانيشةوة، ئةوة دياري دةكات كَي مولتةزمية بة عرياقَيكي دميوكرات؟، كَي مولتةزمية بة ثَيكةوة 
ذيان؟ كَي دةيةوَى ئةو عَيراقة ببَيتة عرياقَيكي فيدراَل؟ كَي دةيةوَى نانطةرَينَيتةوة دواوة؟ دوَييَن من ثـَيم  
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ةيشتوون يان بة مسئوليةت هةسـتيان نـةكردووة و ماونةتـةوة،    واية زؤر لة ئةنداماني ثةرلةمان، يان تَينةط
بةآلم ئَيستاكة لةو لةحزةيةوة و لة دوَينَيوة دةبَي ئةو شتة بة رووني و بـة هـةموو اليةكـةوة بَؤـَين، ئةطـةر      
ئةوة بةردةوام بَيت، ئةوة خةرقَيكي وازحيي دةستوورة، ئَيمة رةديشي دةكةينةوة، كة خةتةرَيكي تر لةسـةر  

ردني ئةو ياساية، هةموو طةلي عَيراق ضاوةروان بـوون ئـةو هةَلبذاردنـةى ثارَيزطاكـان لـة كؤتـايي سـاَل        دةرك
ئــةجنام بــدرَيت، ئةطــةر بــةردةوام بَيــت لةســةر ئــةو هةَلوَيســتة، واتــة ياســاكة دةرناضــَيت ،  ظيتــؤ دةكرَيــت،  

ةضــوو مانــاى وايــة طــةورةترين ئيتيحــادى ر ةتــى دةكاتــةوة ، طــةىل كوردســتان قبــوَلى ناكــات ،كةياســاكة دةرن 
هةَلةيان كردووة ئةجنومـةنى نوَينـةرانى عَيـراق ،بـةدةركردنى ئـةم ياسـاية بوونةتـة هـؤى ئـةوةى كـة ئـةو            
هةَلبذاردنانة نةكرَيت ،كة دواكةوت هةنطاو بة هةنطاو دواكةوت واي لَي دَيت كـة دةرنةضـَيت ياسـايةكة، كـة     

مــاوةى خؤيــان زيــاد بكــةن، ضــةند رؤذَيكيشــيان لــة ثَيشــة  دةريــي نةضــوو لــة كؤتــايي ئــةو مانطــة نــاتوانن  
دةكةوَيتة ثاييز، ثاييزيي بـةو شـَيوةية دوور خبرَيتـةوة مانـاي وايـة تـاخري دةبـَي، وا بـزا  ئَيمـة لَيـرة لـة            
سةرؤكايةتي باسي ئةوةمان كرد، دوَيين لة ثةيوةنديدا بووين لةطةَل سةرؤكايةتي هةرَيم و لةطةَل سـةرؤكي  

ة ثةيوةندي دا بووين لةطةَل ليسس هاوثةمياني كوردسـتان لـة بةغـدا، ثَيمـان وايـة مةسـئوليةتي       هةرَيم و ل
هةموو اليةكة، هَيزة سياسيةكان و سةركردايةتي سياسي، ثةرلةمان، حكومةت، كـة لـةم ثيالنـة ئاطـادار بـن،      

هَيَؤَي سـةركةوتوو بَيـت،   هةر كةسَيك لة شوَيين خؤيدا بةرةنطاري ئةم ثيالنة بَيت، ثووضةَلي بكاتـةوة و نـة  
ثَيشم واية رَيطاي قانونيمان لة ثَيشة، قانون لةطةَل ئَيمةية و دةستوور لةطةَل ئَيمةية، حةق لةطةَل ئَيمةية، 
ئةو رَيطاية دةطرين بؤ رةت كردنةوةى ئةو بر يارة نابةجَيية، ثَيمان وابـوو زؤر زةروورة ئـةو كؤبوونـةوة نـا     

ى بــةرَيز بانطهَيشــت بكــةين بــؤ ئــةو كؤبوونةوةيــة، هةرضــةندة لــة ثشــوودان، ئاســايية ئــةجنام بــدةين، ئَيــوة
ضونكة ئةوة مةسةلةيةكي طةورةية و ثَيويستة قسةى لةسةر بكةين، من لَيرة كؤتايي بة قسةكا  دَيـنم بـؤ   

ا ئةوةى رَيطا بدةم ئَيوةى بةرَيزيي را و بؤضووني خؤتان باا بكةين و دواتريي لة راطةياندني ثةرلةماند
ئـةو رةئيانــةى بةهــةموو خــةلكي كوردســتان و عَيـراق و لَيثرســراواني بــة تايبــةتي ئةجنومــةنى نوَينــةراني   
ــة         ــةهَيَؤن ببَيت ــةن، ن ــة بك ــةو قانون ــةين و ئ ــان بك ــةو بريارةي ــةى ئ ــةوةى موراجةع ــؤ ئ ــةينني، ب ــراق بط عَي

كــةمال قســةى .ةم، كــاك دهـةنطاوَيكي مةترســيدار بــؤ دامةزرانــدني عَيراقَيكــي فيــدراَل، زؤر سوثاســتان دةكــ 
 .كةمال.دةكات، ثاش ئةويي هةر ئةندامَيك بؤي هةية ناوى دةنووسم و قسةكاني بكات، فةرموو كاك د

 (:كمال كةركووكي.د)حممد قادر عبداهللبةر َيز 
 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

دذ بـة دةسـتوورة، دذ    ثَيشةكي بةداخةوة ئةوةي لة ئةجنومةنى نوَينةراني عَيـراق روويـدا، كـارَيكي زؤر زؤر   
ــةَليَ       ــة ئ ــوردي هةي ــةلةيةكي ك ــة مةس ــةدةكرا ك ــةوةقوع ن ــة ت ــا، ك ــة ياس ــؤ    ) ب ــَي ب ــت دةض ــَيت بَي ــةَلك ش خ

، ئَيمة ئؤمَيـدمان بـة ثةرلـةماني عَيـراق بـوو، كةضـي       (ئؤمةرمةندان، ئؤمةرمةندان شَيت بَي بؤ كوَي دةضَي
ذي نيزامــي داخيؤــي خــؤي كــة رؤذانــة كــاري خــةَلكَيكي وا قيــادةى ئــةكات كــة دذي دةســتوور و دذي ياســا، د

حيسـابيان نـةكرد بـؤ ئـةوةى ثَيكهاتةيـةك بـة كـاميؤي لةطـةَل ئـةترايف تـري           :ثَيدةكات، ئةم بةرَيزانة يةكـةم 
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سياسي طرن  لة ناو ئةو ثةرلةمانـة دةرضـوونة دةرةوة و حيسـابيان نـةكرد كـة ئـةوة ئـيخالل ئةخاتـة نـاو          
دان بـؤ تَيكـداني ئيسـقيرتاري طشـت عَيـراق، ئـةوة سـابيقةيةكي زؤر        برايةتي و ثَيكةوة  ئيي كردن و هةولَـ 

ثةرلةمانَيك لة هةر كوَيي دونيا ئةتوانَيت جةلسةيةكي سـر ي بـؤ خـؤي ئـةجنام بـدات، زؤر      : خةتةرة، يةكةم
تةبيعيــة، بــةآلم دةنطــداني ســر ي ســابيقةى نــةبووة، ئــةوة خــةرقَيكي ئاشــكراية بــؤ دةســتوور و ئيصــراري     

ماني عَيراقيي بؤ ئةوةى كة بةو شَيوةية بَيت، ئةويي خؤي موخالةفةيـةكي دةسـتوورية و   سةرؤكي ثةرلة
ثَيويستة لة برادةرا ان لة تةحالويف كوردستان كة من لَيرةوة سآلويان بـؤ ئـةنَيرين بـؤ ليسـس يـةكطرتووى      

زانةى دةرضووينة ئيسالمي، بؤ حزبي شيوعي، بؤ ئةو خوشك و برايانة لة ئيئتياليف شيعي لةطةَل ئةو بةرَي
ش، جَيطـاي رَيـزن، ئةمانـةن كـة     ( طيية خالـد  )، ئةو بةرَيزانةى تـريي بةتايبـةت   (صيتية سهيل)دةرةوة بؤ 

دييتاع لة دةستوور دةكةن لة يةك ثارضةيي عَيراق دةكةن، لة برايةتي و خزمةتى ئةم وآلتةى ئَيمة دةكةن، 
ي تر هةية كة زؤر زؤر خياليف دةسـتوورة، خـياليف   ثَيويستة ئةوانة ئينسان لةبةر ضاويان بطرَيت، نوقتةيةك

قانونة، كة تةزويريان كـردووة لـة مةشـرووعةكة، تـةزوير كـراوة لـة مةشـرووعةكة، ئـةو مةشـرووعةي كـة           
، يةك كةليمةيان بة دةسـت ئيزافـة   (8)شةشةم، فةقةرةى ( 88)، ماددةى (88)ئامادةيان كردووة لة ماددةى

، خؤي لة ئةصَؤي مةشروعةكة بـةم شـَيوةيةية   (ئاليةتة) طؤر َيت، ئةوييكردووة كة ناوةرؤكي ماددةكةش ئة
جتيري   (:8)ثَينجـةم ، فةقـةرةى   ( 88)لةبةر دةستتانة ئةطةر سـةيري بكـةن، مـاددةى    ( 88)كة لة ماددةى 

انتخابات جملس حمافظة كركيوو بعيد ةفيع اللجنية كافية التوصييات   النتيائج الييت ووصيلت اليهيا اىل جمليس            
ئةو ئاليةتة خؤيان ئيزافةيان كردووة، ئةو مزوةرضـيةكاني كـة بـةناوى ئةجنومةنـةوة     . و د   اليةالنواب مب

كار ئةكةن دذي قانون، دذي دةستوور، ئةو وشةيان ئيزافة كردووة كة ئةوة مةعناى ئةوةية كة وةخس ئـةو  
ن دابنــدرَي بــؤ  ئاليةتــة ئيزافــة دةكــرَي، يــةعين قــانونَيكي تــر جــودا لــة قــانوني ميتوةزيــةي هةَلبــذارد          

هةَلبذاردنةكان، ئـةوة خـؤي بـؤ خـؤي ئـةبَي عيقـابَيكي ياسـايي لةسـةرة، برادةرا ـان لـة وَى ئـةتوانن ئـةوة             
شكاتيان لَي بكةن و لةسةر ئةو خاَلة عيقابيان بدةين، بة نيسبةت مةشروعي قانون نـةمانزانيوة و نـةمشان   

نابَيت كة ئةوة سةرؤكي ئةجنومةنى نوَينـةراني   بيستووة و موتابةعةى زؤر شت ئةكةين بةدةنطداني نهَيين
ئةبوو  حازر و : عَيراق خؤي فةرزكرد، غةَلةت بوو، غةَلةتَيكي تريشي لة دانيشتنةكةيان ئةوةبوو كة يةكةم

غائيب تةسبيت بكرَي، نةيانكردووة، تةوةقوعات دةكرَيت كة حيمايةكاني خؤشي وةكو ئةندام ثةرلةمان لـة  
ةنطيان دا بَيت، ئةوة لة برادةراني خؤمان بيسـتم كـة مـن ثةيوةنـديم لةطـةَليان كـرد،       ذوورَي دانشتبَيت و د

ــَين           ــوو، وةك بَؤ ــك ب ــةوة حافزَي ــةر ئ ــة س ــة بَيين ــي ئَيم ــةى ئةساس ــةآلم نوقت ــةن ب ــةمووي خةرق ــة ه ئةوان
كـة   نةقيزةيةيك بوو، ئَيمةش لة هةرَيمي كوردستانن دؤستا ان لة ثةرلةماني عَيراق و لة مةجؤيسي وزةرا

زياتر وشيار بينةوة، كة بة ثاكي و بة سايف كار دةكةين، بةآلم مارَيكي ذةهراوى كة دائيمةن دةيةوَي ثَيـوةت  
ــةرَيمي        ــةى ه ــةو هةوَلدان ــتة و ئ ــةو هةَلوَيس ــوو و ئ ــؤبياتي زؤر ب ــتة س ــةوةة راس ــة ناحيةيةك ــة ل ــدات، بؤي ب

كـة ثَيكـةوة وةكـو يـةك تـيم بـؤ عَيراقَيكـي        كوردستان لةطةَل ئةو ئةترايف ناو ئةجنومةنى نوَينةراني عَيراق 
موســتةقري، دوور لــة حــرب و دذ بــة ئريهــاب كــار بكرَيــت، عَيراقَيكــي دميــوقراتي و عَيراقَيكــي ثةرلــةماني،   
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عَيراقَيكــي فيــدراَلي ديــارة خــةَلكَيك لــة ثاَلتــة و نايــةوَي ئــةم شــتانة جــَيطري بــَي، بؤيــة نايــةوَى، ئــةبَي بــة     
ةختَيكي زياتر كار بكةين بؤ ئةوةى ئةو شتانة تةئسريمان لَي نـةكات و مافـةكاني   هوشياريةكي زياتر و بة ز

ئَيمة و دةستووري عَيراق دوا نةخرَيت، ئةبينني ضـةند ماددةيةكـة كـة دييتـاع لـة مـايف هـةرَيمي كوردسـتان         
 دةكــات كــة بــة طشــت ثَيكهاتةكانيــةوة يــةك لــة دواي يــةك عةرقةلــةي بــؤ ئةدؤزرَيتــةوة و حماوةلــة ئــةكريَ  

لة قـانوني ئيـدارةى دةولـةى عَيـراق     ( 180)ة، ماددةى (180)جَيبةجَي نةكرَي و يةكَيك لةوانةش ماددةى 
بوو، هةر تةلـةكوئيان كـرد، هـةر هَينـا و بردةيـان كـرد بـؤ ئـةوةى جَيبـةجَي نـةبَي، ثـَيي            (54)كة ماددةى 

سـةفريةكاني دةوَلةتـةكاني    سوقوتي سةداميي وعوديان دا لة موئتةمـةرات، بـةآلم هـةر جَيبـةجَيان نـةكرد،     
زهلَيز، وةكو ئةمريكا و بـةريتانياو رةئـيس وزاراكـاني عَيـراق يـةك لـةدواي يـةك تةعـةهودي رةتيـان دا و          

هات كؤمةَلَيك ئاستةنطيان بؤ دانا، خؤي زؤر روونة و زؤر وازحيةو ئةطـةر نيـةت   ( 180)نةيانكرد، ماددةى 
ةآلم نيـةتي خـراث هةيـة و ئةيانـةوَي زةفرمـان ثـَي ببـةن و        ثاك بواية زؤر بة سـادةيي جَيبـةجَي دةكـرا، بـ    

ناخنةَلـةتَينن و دوامـان خبـةن هـةتاكو خؤيـان بـةهَيز بكــةن، ئـةوجا ئـةوةى هةيـة لَيمـان تَيـك بـدةن، ئــةم             
حةرةكةتةى دوَينَيكة ئةوة نيشان ئةدات بؤ هةرَيمي كوردستان، دةستووري عَيراق باسـي تـةوافوق دةكـات و    

ــةوافوق نووســ  ــة ت ــة     ب ــراق ل ــةَلكي عَي ــتييتتا، خ ــة ئيس ــراق دايتي ــةماني عَي ــؤ دا،  % 40راوة، ثةرل ــان ب دةنطي
ماددةكاني لة موقةدميةى دةستوور ئيؤتيـزام نـةكردن بـةو دةسـتوورة يـةعين ئيؤتيـزام نةكردنـة بـةو يـةك          

ك بدات، ثارضةيي طةل و عةرز و سيادةى عَيراق، يةعين خةَلكَيك هةية هةوَل دةدات ئةو عَيراقة تَيك و ثَي
بةآلم لةسةر حيسابي تؤ و تؤش ببية كةبي اليتيدا و ببَيتة قوربـاني ئـةو مةرامـة غةلةتانـةى ئـةو نةوعـة       
كةسانة، بؤية ئَيمة ثَيويستة لَيرة داوا بكةين لة حكومةتى هةرَيمي كوردسـتان كـة زؤر فةعاالنـة داوا بكـات     

جَيبةجَي نةكرا،  31/18/8006لة ( 180)جَيبةجَي بكات، ( 180)لة حكومةتى عَيراقي فيدراَل ماددةى 
يؤنامي هات و ئومـةم موتةحيـدة هـات، دميةسـتورا لـةو ثةرلةمانـة دانيشـت و وتـي بـة شـةش مـان  ئَيمـة             
جَيبــةجَيي ئةكــةين، شــةش  مانطةكــةش دةربــاز بــوو ئــةوة جَيبــةجيَي نــةكرا، ئَيســتاش راكــَيي و راكــَيي    

و داوا  ثـَي دابطـرين  نةكـةن، ئَيمـة ثَيويسـتة لَيـرة      يبـةجيَ ئةهَينن ضةند مانطَيكي تر ئةويي ئةيانةوَي جَي
ئيستييتتا بكرَي و جَيبةجَي بكرَي، يةعين ئةم بطرة و بةردةية ئَيمة ئةباتـة  ( 180)بكةين، ئةبَيت ماددةى 

قؤناغَيكـةوة، تاقةتـةكا ان ئةتوَينَيتــةوة و دوايـي ئـةوةى هةمشانــة لـة دةسـتمان ببــةن، ئَيمـة وةكـو بــةرَيز         
ثةرلةمان ئيشارةتي ثَيدا، داوا لة سةرؤكايةتي حكومةتى عَيراق دةكةين كـة بؤئيجمـاع ئـةوة رةفـز      سةرؤكي

بكــةن، ضــونكة ئــةوة زدي دةســتووري عَيراقــة، دذي دةســتووري عَيراقــة، دذبــووني دةســتووري عَيــراق بــةو 
ةسـَيك لةطـةَل ئـةوة    يـةعين نـابَي هـيض ك   ( جةرميـة ال تغتيتـر  )راشكاويية خبرَيتـة قـاَلبَيكي ياسـاييةوة ئـةوة     

بوةسَس و قبوَلي بكات، ئينجاش هـةر لَيرةشـةوة داوا لـة تـةحالويف كوردسـتاني دةكـةين زةغـت بكةنـة سـةر          
مةشــهةداني كــة ئــةو كــارة نــا دةســتووريةى كــة كردوويــةتي نةينَيرَيتــة مةجؤيســي ريئاســة و هــةر لــةوَيوة  

شـت عَيـراق، كـة ثةرلـةماني     شـةرمةزارية بـؤ ط  فةشةلي ثَي بينَيت لةناو ثةرلةماني عَيراق، ضونكة كارةكـة  
عةدالــةترين جَيطــا بَيــت، دةبَيــت لــة نــاو عــرياق موحاوةلــة بكــات، خــؤى خــةرقى قــانون و خــةرقى  عَيــراق 
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دةستوور بكات، خؤى موئامـةراتت لةسـةر بكـات و خـؤى فَيَؤـت ىَل بكـات، لةبـةر ئـةوة دةبَيـت ئـةوة زؤر بـة            
ك ئامادةية خؤى مافةكانى خؤى بة دةست بهَينيـت، بـة موزاهـةراتى    ر اشكاوى ضاك بكرَيت و، هةروةها خةَل

سؤمى، بة عسيانى مةدةنى، مؤكةض نابَيت بؤ ئةوةى مافى ذَيـر ثـَى خبرَيـت بـؤ هةنـدَيك شـتى نائاسـايى، لـة         
عرياق بةردةوام ئةو اليةنانةى كة ئةو كارةيان كردووة، دةَلَين ئَيمة دابةش كردنى ثؤستةكان، موخةسةسات 

ئَيمــةى شــكاندووة، بؤيــة خؤيــان دةيانــةوَيت لــة مةجؤســى موحافــةزةى كــةركووك هةنــدَيك بةشــةر    ثشــتى
كةم بَيت، هةندَيك بةشةرى تـر قيمـةتى زيـاتر بَيـت، ئةمـة زؤر غةَلةتـة، ئةوانـةى ئةوةشـيان          قيمةتى زؤر

ميـوكراتى  كردووة، نة تةمسيؤى توركمـان دةكـةن، نـة تةمسـيؤى عـةرةب دةكـةن، نـة تةمسـيؤى ئينسـانَيكى د         
دةكةن، دةسـتوورى عـرياق كـة تةبـةنى فيـدراىل و دميـوكراتى و يةكسـانى كـردووة، دةبَيـت ئةمـة حيمايـةت            

ــاددةى     ــة، م ــاددة هةي ــرياق زؤر م ــتوورى ع ــة دةس ــت، ل ــةك    119بكرَي ــةَلكى مةنتيقةي ــةق دةداتــة خ ــة ح ك
  قـةرارى لةسـةر بـدةن،    ئيشةكانى خؤيان، ئيدارةى خؤيان و نوَينةرايةتى خؤيان، خؤيان بة زؤرينةى دةنـ 

ثةرلــةمانى عــرياق تةشخيســى كــردووة هــةر كةســَيك كــة ببَيتــة ئةنــدامى ثةرلــةمان دةبَيــت ضــةند دةنطــى   
هةبَيت، نابَيت لة قةومَيك عةدةدَيكى زؤر تر بؤ ئةندامَيكى ئةجنومةنى نوَينةران دةنطى كةمرت بَيت، بةآلم 

بكات، ئةمة زؤر غةَلةتـة، بؤيـة مـن سـةرتان نايةشـَينم       اليةنَيكى ترى كةمرتيي بتوانَيت ئةو شوَينة ديارى
ئةو تةوةقوعة بةرزةش لة ئَيوة دةكةين، ثةرلةمانى كوردستان ثـَى لةسـةر ئـةوة دابطرَيـت، دةبَيـت مـاددةى       

ــت و بــة زووتــرين كــات و بــة قــانون و ياســا بــة ر َيطايــةكى ئاشــتيانة      180 بــة رييترانــدؤم ضارةســةر بكرَي
رارةى لـة ئةجنومـةنى نوَينـةرانى عـرياق دراوة، بـؤ ثةرلـةمانى كوردسـتان باتَؤـة، هـيض          دةيهَينَيتةوة، ئةو قـة 

ئيعرتافَيكى ثَى ناكرَيت، هـيض حيسـابَيكى بـؤ ناكـةين، داوا لـة خوشـك و براكا ـان دةكـةين لـة كـةركووك و           
تَيكى ديارو دةيانطرَيتةوة، يةك دةن  لة مةجؤسى موحافةزةكانيان هةَلوَيس 180شارةكانى ترى كة ماددةى 

 .ئاشكرايان هةبَيت بة زووترين كات، ئَيمةش ثشتيوانيانني، سةركةوتن هةر بؤ خاوةن حةقة، زؤر سوثاا
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كوَيستان خان فةرموو
 :كوَيستان حممد عبدالؤةبةر َيز 
 .ومةنجنسةرؤكى ئةبةر َيز 

كة دوَينَى بة مةسئوليةتةوة بةرامبةر ئةو  سةرةتا دةست خؤشى لةو ثةرلةمانتارة بةرَيزانة دةكةم
سوَيندةى خواردوويانة، هةروةها بةرامبةر دةستوورى عرياق و يةكثارضةيي هةَلوَيستيان لة دذى ئةو 
ياساية وةرطرتووة، ئَيمة وةك فراكسيؤنى سةوز بة توندى ئةو يساية رةد دةكةينةوة، ضونكة ئةو ياساية 

، دذى دميوكراتيةتة، دذى ئاشتبوونةوةى نيشتمانيشة، هةر شَيوازى 180دذى دةستوورى عرياقة بة ماددةى 
دةرضوواندنى  ياساكة دذى ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى عرياقيشة، ئةم ياساية مةترسيةكى طةورةى هةية 
لةسةر مةسةلةى تةوافق لة عرياق دا، تا ئَيستا هةر ياسايةك لة عرياق دةرضوو بَيت بة تةوافقى حيزب و 

نة سياسى و ثَيكهاتةكانى عرياق بووة، بؤ دةبَيت ياسايةك كة ثةيوةندى بة خةَلكى كوردستانةوة الية
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هةبَيت، بؤ دةبَيت بة تةوافق دةرنةضَيت، كةواتة ئَيمة ثَيمان واية ئةو ياساية دةرضوونى ناكؤكيةكانى 
ى شارةكانى موسَل و تكريت نةتةوة جياجياكانى عرياق قوَل تر دةكاتةوة، بؤية ئةمة حةق دةداتة دانيشتوان

و ديالةش، كة هةوَل بدةن بؤ ئةوةى هةمان ياسا بكةن بؤخؤيان، ئةوةندةى ئَيمة ئاطادارين ضةند 
ئةندامَيكى ثةرلةمانى عرياقى نوَينةرايةتى حيزبى بةعسى رووخاو دةكةن لة ثرؤسةى عرياق دا، بة هةمان 

ى طةىل كوردستان، ئةو خاَلة دذى دةستوورى عرياقة، بريوبؤضوون و بة هةمان بريوراوة دةر واننة مافةكان
بؤية دةبَيت ثةرلةمانى عرياق بة جدى بةم خاَلة دا بيَيتةوة و حةسانةش لةو ئةندام ثةرلةمانانةش 
وةرطرَيتةوة، هةموومان دةيزانني ئةوةى دوَينَى روويدا موئامةرةيةكى طةورةية لةسةر بةرذةوةندى 

مان بةداخةوة بةشداريان تَيداكرد، بؤية ثَيويستة ئَيمةو طةالنى كوردستان، طةلةكةمان و هاوثةميانةكانيش
بة هاوثةميانةكانى خؤماندا بيينةوة، هاوثةميانى تازةو جدى دروست بكةين، هةروةها لة ناوةوةى 
هةرَيميي هاوثةميانيةتَيكى جدى لة نَيوان هةموو حيزبة سياسى و ثَيكهاتةكانيي دروست بكةين، كة بؤ 

و رووبةرووبونةوةيةك ئامادة بني، لة كؤتاييدا ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستان بةياننامةيةك هةمو
دةربكات، كة لةو بةياننامةية داوا لة ثةرلةمانى عرياق بكات بةو ياسايةدا، بيَيتةوةو كؤمةآلنى خةَلكيي 

لةكةمان ثَيشَيل بكرَيت، هةموو دَلنيا بكةينةوة كة ئَيمة بة هيض شَيوةيةك ر َيطا نادةين جارَيكى تر مافى طة
 .بةرطريةكيي لة مافةكانى خؤمان دةكةين، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك شَيروان فةرموو
 :رىشَيروان ناصح حيدبةر َيز 
 .ومةنجنسةرؤكى ئةبةر َيز 

 .خوشك و برايانى بةرَيزى ئةندامانى ثةرلةمان
بر يارة دةكةينةوة، ضونكة وةكو بر يارَيكى نادةستوورى لة ئَيمةش وةكو فراكسيؤنى زةرد، رةدى ئةو 

قةَلةمى دةدةين، بةآلم لة هةمان كات دا حةز دةكةم هةندَيك قسةى لةسةر بكةم بؤ ئةو بةرَيزانة، من ثَيم 
واية ر استة ئةو بر يارة دذ بة دةستوور و دذ بة دميوكراسيةت و دذى ثرؤسةى سياسى عرياقة، بةآلم بة 

كة دةرضوو، بة ئريادةيةكى عرياقى  180ثَيشَيل دةكات، ماددةى  180ةكةم ئةو بر يارة ماددةى دةرةجةى ي
دةرضوو، بة تةوافقَيكى سياسى دةرضوو، بة بةشدارى دوةىل تةحالف دةرضوو و، تةعبريى لة ئريادةى طةالنى 

مانطى بؤ زياد  تةواو بوو، يونامى هاتة سةر خةت، شةش 86/18عرياق دةكات، سةقيتى زةمةنى خؤى لة 
كرد هةر ثَيى تةواو نةبوو، هةندَيك دةن  ثةيدابوو لة ناحةزان و لة نةيارانى طةلةكةمان، كة دةيانطوت 

شةرعيةتى نةماوة و ضووة بؤ طؤر ستان، ئَيستا هةمان هَيزة ئةم ياسايةى ثارَيزطاكانى هَيناية  180ماددةى 
تةوة لة ناو ماددةيةكى قانونى كة لة اليةن مةجؤسى بتوَينَي 180كايةوة، هةر ئةويشة دةيةوَيت ماددةى 

نوابةوة تةسديق بكرَيت، لة حاَلةتَيك دا ئةسَؤةن مةجؤسى نوابى عرياقى هيض عيالقةيةكى بة جَى بةجَى 
لة ئةستؤى حكومةتى عرياقى داية،  180نية، بةَلكو جَى بة جَى كردنى ماددةى  180كردنى ماددةى 
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ةكى تر هةَلسوكةوتى سةرؤكى ثةرلةمانى عرياقى و ئةوانةى ثشتطرييان كرد، بة ئةمة لة اليةكةوة، لة الي
ر استى ثَيشَيؤكاريةكى روون و ئاشكراى دةستوورى عرياقى فيدراَل و ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلةمانى عرياقة، 

ناوخؤى لة ثةير ةوى   38لة دةستوورى عرياقى فيدراَل، كة فةقةرةيةك لة ماددةى  53بة تايبةتى ماددةى 
ثَيويستة سةرؤكى ثةرلةمان ثابةند بَيت بة ياسا و بة دةستوور و ) ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق كة دةَلَيت 

بة ثةير ةوى ناوخؤى ثةرلةمان، لة ناو جةلسةى ثةرلةمان ر ةضاوى ئةو خاآلنةى نةكردووة، لة اليةكى 
ثةرلةمان لة كاتى موناقةشة كردنى تريشةوة هيض بر طةيةكى ياسايى نية كة دةسةآلت بداتة سةرؤكى 

ياسايةك بر طةيةك بة دةنطدانةكى نهَينى تَيثةر  بكات، ر استة تةحاليتى كوردستانى جَيطاى سوثاسن و دةست 
خؤشيان ىَل دةكةين، هةروةها ئةوانةى كة ثشتطرييان لةو هةَلوَيستة كرد، بؤية ئةوة حةقى ئيعرتاز و 

توورى ر استة هةيئةى سةرؤكايةتى حةقى ظيتؤيان هةية، بةآلم تةعنى هةية لة بةرامبةر دادطاى دةس
ثَيويستة ثةرلةمانى كوردستانيي هةَلوَيستى خؤى هةبَيت، ضونكة ئةوة مةسةلةيةكى ضارةنووسسازة، لة 
سوَلبى ئيي و كارى ثةرلةمانى كوردستانة، لة رووى سياسيةوة ئةطةر تةماشا بكةى، ثَيم واية ئةو 

مةرامَيكى سياسى لة دواية، هةندَيكيان بة ئاشكرا بانطةشةى بؤ دةكةن، هةندَيكيشيان  هةَلوَيستةى دوَينَى
بة نهَينى ثالنى بؤ دادةنَين، ئةطينا ئةطةر سةيرى بر يارةكة بكةى، بر يارةكة ثاشطةز بوونةوةية لة جَى بة 

بكةين دةبينني، بة  ى كةركووك و ناوضة دابر اوةكان، ئةطةر سةيرَيكى بر يارةكة 180جآ كردنى ماددةى 
و جَى بة  180نيسبةت ئاييندةى عرياق و ناوضة دابر اوةكان، جطة لةوةش ئةم بر يارة تواندنةوةى ماددةى 

بة هةَلواسراوى نَينَيتةوة، لة هةمان  180ـة، هةروةها دةيانةوَيت ماددةى  180جآ نةكردنى ماددةى 
ئةو كةركووكةى زوَلم و زؤردارى و ضةوسانةوة، ئةم ، بؤ  8003كاتيي دا طةر انةوةى كةركووكة بؤ ساَلى 

بر يارة دووركردنةوةو ثةراوَيز كردنى كوردة لة ثرؤسةى سياسى عرياق، ناحةزان و نةيارانى طةلةكةمان 
ثارَيزطاى عرياق، يةك ثارَيزطا  15زؤريان ثَى خؤش بوو كة ئةو بر يارة دةربيَيت، باشة ضؤن دةكرَيت لة 

لةطةَل بكرَيت، كآ ئةمة قةبوَل دةكات؟ بؤية من حةز دةكةم ناحةزان و نةيارانى  ئةو جؤرة تةعامولةى
طةىل كورد، هةروةها طةىل كوردستانيي لة ناوةوةو دةرةوةى كوردستانيي ئةو حةقيقةتة بزانن، كة 

تطريى ئَيستاش كورد فاكتةرَيكى بةهَيزة بؤ ئارامى و ئاسايشى عرياق، با باش بزانن ئَيستاش كورد ئةطةر ثش
لة حكومةتى عرياق نةكات ئةو حكومةتة سةر ناكةوَيت، بؤية من داوا دةكةم لة سةركردايةتى كورد، هةر 
لة ئَيستاوة با ئيعادةى نةزةر لة هةَلوَيستةكانى خؤيان بكةنةوة، بة نيسبةت ئةو ئيتييتاقانةى كة هةبوو، 

ييتاقانة بؤ كوَى ضوون؟ لة هةمان كات دا قؤَلى هةبوو، ئايا ئةو ئيت 5كة هى سَى قؤَلى هةبوو، ئيتييتاقى 
داوا  لة اليةنة سياسيةكانى عرياقى دةكةين ئةوانةى كة خةتى نيشتمان ثةروةريان تَيداية، هةَلوَيست 

 .وةرطرن لةو بر يارة، لَيرةدا كؤتايى بة قسةكا  دةهَينم و، زؤر سوثاستان دةكةم
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك حممد فةرموو

 :حممد فرج امحدز بةر َي
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 .ومةنجنسةرؤكى ئةبةر َيز 
ئَيمةش وةكو فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان، سةرةتا ثشتطريى لةو خاآلنة دةكةين كة 
جةنابتان ئيشارةتتان ثَيى دا، هةروةها دةست خؤشى دةكةين لة نوَينةرانى هةردوو ليستى هاوثةميانى 

ان، كة هةَلوَيستَيكى مَيذووييان نواند، بةرامبةر بةو بر يارة هؤَلى كوردستان و يةكطرتووى ئيسالمى كوردست
ئةجنومةنى نوَينةرانيان بة جَيهَيشت، ضونكة ئةو بر يارة كة دذى دةستوورة و هةروةها دذى ثةير ةوى 

دووبارة كردنةوة و سَى : ناوخؤى ثةرلةمانيشة، من ثَيم خؤشة ضةند خاَلَيك خبةمة روو، يةكةم
ى ئةو قسانة لة هؤَلى ثةرلةمان دا ماناى جيا نية، ماناى يةك هةَلوَيستية، لةبةر ئةوةى بارةكردنةوة

قسةكا ان يةك ئاراستة وةردةطرَيت، دةتوا  بَؤَيم دووبارةية، بةآلم تةئكيد كردنة لةسةر يةك هةَلوَيستى، 
كيان ثةيوةندى و كاريطةري با ئيستيتزاز نةبني، ئَيمة لة عرياقَيك دا دةذين، عرياقَيكى فرة جؤرة، هةندَي

دةرةكيان لةسةر هةية، وةكو زؤر جار دةيبينني و زؤريي لة المان تةئكيدة، لةبةر ئةوة يةكةم جارمان 
نابَيت و ئةخري جاريشمان نية، ئَيمة لةبةرئةوةى كة خاوةن حةقني، ئَيمة ئيستييتزاز نةبني، خوانةخواستة 

اوةنى حةقني، هةروةها دةستووريي ثشتطريى لة ئَيمة دةكات، ئيشى هةَلة بكةين، ئَيمة لةبةر ئةوةى كة خ
ئةمةى كة ئَيمة دةيَؤَيني لة ضوارضَيوةى دةستوور داية، طةىل كوردستان بؤ جَى بة جآ كردنى ماددةى 

كة هيض ثَيويست نةبوو كة نةتةوة يةكطرتووةكان بَيتة ناوى، بةآلم لةبةر ئةوةى كة خةَلك قة  180
يةكة لة ضارةسةرةكان، طةىل كوردستان ئةمةى قةبوَل كرد، هةر لةبةر ئةوةى كة ئةمة ناعةتى وابوو ئةمة 

ضارةسةرَيكة، بةآلم بة داخةوة ئةوانةى كة بةرامبةرن كاتَيك كة شتةكان بةرةو ضارةسةر دةر وات، يان 
دةطرنة بةر،  شتَيكة كة دةبَيتة دذى اليةنَيكى سةرةكى لةم مةسةلةية هةَلوَيستَيكى نادروستى لةبةرامبةر

لةبةر ئةوةوة ثَيكهاتةيةكى ئةساسى لةم ثرؤسةية ناديدة دةطرن، نةك تةهميشى دةكةن، من ثَيم وا نية 
كةا بتوانَيت طةىل كوردستان، يان سياسةتى كوردستان، يان بوونى كوردستان، لة عرياقى ئَيستاو ئاييندةش 

ةو رَيكةوتنةش كة لة عرياق دا دةكرَيت هَيز بَيت، دا ثةراوَيز بكات، بةآلم بة ناديدة كردن ثَيم واية نة ئ
خاَلَيكى تر زؤر طرنطة ئَيمة سةيرى بكةين، لة عرياق دا ئةمرؤ تةوافقات مةسةلةيةكى زؤر طرنطة، ئَيمة لة 
قؤناغَيكى ئينتيقاىل داين، لة بةينى دكتاتؤريةت و دميوكراسيةت داين، ئةم قؤناغة لة هةموو دونيا ناوى 

ات، يةعنى تؤ ناتوانى ثَيكهاتة ئةساسيةكانى ئةو جَيطاية وةكو عرياق ناديدة بطرين لة هةر نراوة تةوافق
بر يارَيك، لة كاتَيك دا بةر لةوةى بَينة هؤَلى ثةرلةمان لةطةَل هةموو اليةنةكان تةوافقيان كردووةو هةموو 

ن ئةم ماددةية بوو، ئةم رَيككةوتوون و مؤريشيان كردبوو لةسةر كؤمةَلك بنةماى ئةساسى كة يةكَيكيا
ياسايةى ثارَيزطاكان بوو، بةآلم بة داخةوة ئةو اليةنانة ئيؤتيزاميان نةكرد بةو بةَلَينةى كة خؤيان 
دابوويان كة ئةوة مةسةلةيةكى ترسناكة بؤ ئاييندة، كة ثَيم واية زيانى ىَل دةكةن و قازاجنى لَيوة ناكةن، 

ردستان لة عرياق دا بةر استى ضاو خبشَيننةوة بةو ثةمياننامانةى خاَلَيكى تر كة زؤر طرنطة نوَينةرانى كو
كة كردوويانة، من ثَيم واية دةبَيت لةمةوال هةر رَيكةوتنَيك لةطةَل هةر اليةنَيك دا بكةين با نووسراو بَيت 

َى كردن و بة ئاشكرايى بكرَيت، هةروةها لةو رَيكةوتنة خاَلى ئيؤزامى تَيدا بَيت بة ثاراس  و بة جَى بةج
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بَيت، خاَلَيكى ترى ئةو ثةمياننامانةو ئةو رَيكةوتنانةى كة دةيكةين لة ناو عرياق دا، من داوا دةكةم 
درَيذخايةن نةبَيت، بة ثَيى ثَيويست بَيت، بة ثَيى ئةو مةرحةالنة و ئةو مةسةالنة بَيت كة ئَيمة كارى 

مةوال جارَيكى تر بيينةوة بةو جؤرة شتانة، لةسةر دةكةين، ئةوة مةسةلةيةكى زؤر طرنطة ئَيمة دةبَيت لة
خاَلى ئةخريم داوا دةكةم لة جةماوةرى طةىل كوردستان، بة تةواوى ريكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى، بة 
هةموو ضني  و توَيذةكانةوة، هةَلوَيستَيكى دميوكراسيانةو ئارامانة بطرنة بةر بؤ ئةوةى ببَيتة ثاَلثشت بؤ 

ى كوردستان، ئةو هةَلوَيستة بدرَيت بة ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق، بؤ ئةوةى هةَلوَيستى ثةرلةمان
بةرلةوةى بيَيتة سةرؤكايةتى كؤمار، هةر لة ثةرلةماندا جارَيكى تر ضاوى ثَيداخبشَيندرَيتةوةو موافةقةى 

 .دةستوورو قانونى ناو ثةرلةمان بَيت، زؤر سوثاستان دةكةم
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .حسن فةرمووكاك 

 :حسن بابكر امحدبةر َيز 
 .ومةنجنسةرؤكى ئةبةر َيز 

ئَيمةش وةكو كؤمةَلى ئيسالمى كوردستان، سةربارة بةو كؤبوونةوةى كة دوَينَى لة ئةجنومةنى نوَينةرانى 
بوو، بةر استى بة ثَييةوانةى رؤحيةتى وةتةنى و  88عرياق كرا بؤ دةركردنى ماددةيةك كة ماددةى 

 8003وةتةنى،  ثَييةوانةى مةبدةئى تةوافقى دةزانني كة مةبدةئى تةوافق لة عرياق دا لة  موساَلةحةى
ةوة كارى ثَي دةكرَيت، لة تَيكر اى عرياق و كوردستانيي، ئَيمة يةعنى ئةوةمان زؤر ثَيويستةو ئيستييتادةشى 

ستان لة زؤر حاَلةتى حةساا لَيكراوة، بؤية ئَيمة ئةوة بةشتَيكى خراثى دةزانني، هةروةها هاوثةميانى كورد
دا دييتاعى لة حكومةتى مالكى كردووةو ثشتطريى لَيى كردووة، بةآلم بة داخةوة ئةوةى دوَينَى بينيمان 
ثَييةوانةى ئةو دييتاع و ثاَلثشتيةى تةحاليتى كوردستانى بوو لة حكومةتى مالكى، بؤية ئَيمةش لةطةَل 

ردستان ئيعادةى نةزةرو مراجةعةيةك بكاتةوة لة ئةوةين كة قيادةى سياسى كورد و هاوثةميانى كو
عيالقاتى، بة تايبةتى ئةو تةحاليتاتانةى كة سَى قؤَلى و ضوار قؤَلى بةستوويانة، ئةو ئيتييتاقيةى كة ثَيي 
ضةند مانطَيك كرا ئَيمة وةكو كؤمةَلى ئيسالمى تَيبينيمان لةسةر هةندَيك لة خاَلةكان و بةندةكانى هةبوو 

ةيةكيي ئاطادارى نةبووين، هةروةها ئةو ماددةية بة طشتى ئَيمة بة شتَيكى خراثى دةزانني كة بة هيض شَيو
بؤ ئةوةى ئةندامى هةبَيت لة   ى كورد دةكات لة كةركووك% 38بة تايبةتى ئةو خاَلةى باا لة نيسبةى 

يسبةتانة يةكاليى ثؤستة ئيداريةكان، ئةوة بة شتَيكى خراثى دةزانني، ضونكة دةبَيت هةَلبذاردنةكان ئةو ن
و هةموو ليستة جياجياكان دةكةين كة ثشتيوانى تةحاليتى ( خالد  طية)بكةنةوة، ثَيم خؤشة سوثاسى 

كوردستانى و يةكطرتووى ئيسالمى بوون لة هاتنة دةرةيان و لة هةَلوَيست نواندنيان، بةو هيوايةى 
ى بوةشَينَيتةوة، ئَيمةش بة ئومَيدى مةجؤسى نوابى عرياقى ئيعادةى نةزةر بةو قانونة دا بكاتةوةو هةَل

ئةوةين كة تةسرحيات و لَيدوانةكا ان عاتيتيانةو توندوتيذ نةبن، ضونكة ئَيمة مةنتق و قانو ان لةطةَلة 
 .بؤ ئةوةى زاَل بني بةسةر ئةوانةى كة ثَييةوانةى مةنتق و قانون هةَلوَيستيان هةية، زؤر سوثاا
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 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ى فةرمووكاك كرخ

 :كرخى جنم الدين نورالدينبةر َيز 

 .ومةنجنسةرؤكى ئةبةر َيز 
ئَيمةش وةكو كوتؤةى توركمانى لة ثةرلةمانى كوردستان دا بة توندى ئةو بر يارةى كة لة ئةجنومةنى 
نوَينةرانى عرياقةوة دةرضووة ئيدانةى دةكةين، رةدى دةكةينةوة و بة ناياسايى لة قةَلةمى دةدةين، لة 

استى من دةنطم دةخةمة ثاَل دةنطى بةرَيزانى ئةندامانى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى نيشتمانيى كوردستان و ر 
ئةو بةرَيزانةى كة ثَيي من طوزارشتيان لةو بابةتة كرد، هةروةها بة ثَيويستى دةزا  يةك، دوو ئيزافةى 

اتةى طؤر انكارى كرا لة عرياق دا بؤ ترى بؤ بكةم و لةبةردةم بةرَيزتان باسى بكةم، ئةويي ئةوةية كة ئةو ك
ئةوة بوو كة دميوكراسيةت بَيت بؤ عرياق، عرياق لة دكتاتؤريةتةوة رزطارى بَيت و دميوكراسى بَيتة عرياق، 
خةَلك بة هةموو ثَيكهاتةكانةوةو بة هةموو برية سياسيةكان لة ر َيطاى دميوكراسيةتةوة بطةن بة مافةكانى 

دةكةين ديسانةوة دميوكراسيةت كةتووةتة خةتةرةوة لة عرياق، ديسان ئةوة  خؤيان، بةآلم ئَيستا هةست
ئينقالبَيكة لةسةر ضةمكى  دميوكراسى كة مةبدةئَيكى ئةساسية لة دةستوورى عرياقيي دا ضةسثاوة، ضؤن 

ضؤن ئيستيهانة بة دةنطى ئةو . دةتوانني حةمجى نةتةوةيةك تةحديد بكةى بة بر يارَيك لة ثةرلةمان
ةرانة دةكةى كة دَين؟ باشة ئةطةر اليةنَيك بزانَيت ثَيي وةخت ئةوةندة كورسى دةبَيت؟ باشة ئةو دةنطد

 هةَلبذاردنة ض دةورى دةمَينَيت؟ ض واتايةكى دةبَيت؟ بؤية ثَيمان واية دةبَيت ئَيمة رَيز لة مافى مرؤظ 

زانَيت تةمسيؤى دةكات، بطرين، كة دةضَيت بة ئريادةى تةواوى خؤى دةن  دةدات بةو اليةنةى كة دة
نوَينةرايةتى دةكات، مافةكانى بة دةست دةهَينَيت، لة هةمان كاتيي دا دةبَيت رَيز لة دميوكراسيةت 
بطريدرَيت و بطةر َيينةوة سةر ئةو تةحالوفاتانةى كة كردوومانة، ئايا ئةو اليةنانة بة ر استى وةكو ئَيمة 

ةت دةطرن، ئةطينا ئَيمة لةو تةحاليتاتانة لةوانةية هةَلةمان بريدةكةنةوة؟ وةكو ئَيمة رَيز لة دميوكراسي
كردبَيت، ديسانةوة ئةو دةنطدانةى دوَينَى رةد دةكةينةوة بة توندى، ثَيمان واية بةو زووترين كات ضاو 
ثَيخشاندنةوةى ثَى بكرَيتةوةو بطةر َيينةوة بؤ ضةمكى دميوكراسى و بطةر َيينةوة بؤ ئةو تةوافقاتانةى كة 

 .رت هةموومان لةسةرى ر َيككةوتووين،  زؤر سوثااثَيش
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك رؤميؤ فةرموو

 :ر ؤميؤ حزيران نيسانبةر َيز 

 .ومةنجنسةرؤكى ئةبةر َيز 

ثَيشةكى ئَيمة لة فراكسيؤنى طةىل كؤدانى و سريانى، ئَيمةش وةكو سةرجةم برا بةرَيزةكا ان ئيدانةى 
ةى كة دوَينَى كرا لة ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياق دةكةين، كة ثةيوةست بة ماددةى سةرجةمى ئةو دانيشتن

، من دَيمة سةر ضةند خاَلَيكى سةر ئةو ماددةية، بةآلم بؤ تةئكيد كردن كة جةنابتان لة ثَيشةكى ئةم 88
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، بةآلم من دانيشتنة دا باسى ئةوةتان كرد، بوونى شؤظينيةت وةك كودةتايةك مةنيتى ئةو بر يارةتان كرد
ثَيم واية لة شؤظينيةتيشيان تَيثةر اندووة، ضونكة كاتى خؤى ر ذَيمى بةعس هةندَيك جار بة شَيوةيةكى نا 
ئاشكرا ثالنى دادةر َيشت دذى سةرجةم خةَلكى عرياق، بةآلم ئةوانة بة شَيوةيةكى ئاشكراو لة هؤَلى 

خةريكة ثَيكهاتةى خةَلكى عرياق دابةشى ثةرلةمان كة ثريؤزترين موئةسةسةى دةستوورية لة عرياق، وا 
ثؤة يةك و دوو و زياتريي لةوانةى كة ر ذَيمى بةعس دةيكرد، بؤية من هةتا لة تةوافقى ئةم برادةرانةش 
نا عةدالةتى و نا يةكسانى دةبينمةوة، بؤ  وونة لة مةسةلةى كةركووك كة باا لةوة دةكات، موكةوناتى 

كرد لة كاتى نووسينةوةى دةستوورى عرياق و ثرؤذةى دةستوورى هةرَيمى رةئيسى، ئَيمة شةر َيكى زؤرمان 
كوردستانيي دا كة رَيككةوتني لةسةر ئةوةى كة كوردستان هةمووى بةيةك شَيوة و بة يةك ئاست باا 
بكرَيت، بةآلم ئَيستا ئةمانة جارَيكى تر باا لةوة دةكةن كة لة عرياق دا موكةوناتى رةئيسى و موكةوناتى 

رةئيسى هةن، باسى عةرةب و كورد و توركمان دةكرَيت، بةآلم باسى خةَلكانى تريي دةكرَيت، ئةمة  غةيرى
خؤى لة خؤيدا ئةمةية شؤظينيةت، شؤظينيةتَيكى زةق لة بريوبؤضوون و تَير وانينى  ئةمانة بةدى 

ثشتطرييشيان  دةكرَيت، ئَيمة دذى ئةو ماددةيةن، دةست خؤشيي لة هاوثةميانى كوردستان و ئةوانةى كة
كردن بؤ كشانةوة لةم دانيشتنة دةكةين، ضونكة ئةم ماددةية خؤى لة خؤيدا ماددةيةكى نادةستوورى و نا 

، ضونكة هةر مةسةلةيةك  180ياسايية، ئةوانةش لة هةوَلى  ئةوةدان كة ئةمة ببَيتة جَيطرةوةى ماددةى 
ك كة كَيشةيان لةسةر هةية، بة ر استى تا كة ثةيوةست بَيت بة كةركووك و شوَينةكانى ترى وةكو كةركوو

جَى بةجَى نةكرَيت، ناتوانني ئَيمة هيض شتَيكى تيادا بكةين، بؤية ئَيمة جارَيكى تر دذى ئةو  180ماددةى 
ماددةية دةوةستينةوة، لة هةمان كات دا ئَيمةش دةخوازين كة خوشك و برايانى ثَيي خؤمان، كة دةبَيت 

ين، لةو كاتةى كة ئَيمة تووشى شتَيك يان دووضارى خةتةرَيك بني، ضونكة نةك تةنها باسى تةبايي بكة
ئةمة يةكةمني جار نابَيت كة ثةرلةمانى كوردستان دابنيشَيت بؤ هةَلوَيست وةرطرتن، بة ر اى من 
هةرضةندة ئةمان لة بةغدا حوكمى عرياق دةكةن، بةر استى دوايني جاريي نابَيت كة ئَيمة دابنيشني بؤ 

اسى هةَلوَيستة ضةوتةكانيان بكةين، بؤية داوا دةكةين لة كؤتايى دانيشتنةكة دا بة شَيوةى ئةوةى ب
 .بر يارَيك يان شتَيكى لةو بابةتة دةربكةين كة دذى ئةو ماددةية بوةستني، زؤر سوثاا

 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

 .ثةخشان خان فةرموو

 :ثةخشان عبدالؤة زةنطةنةبةر َيز 

 .ومةنجنئةسةرؤكى بةر َيز 

ليستى حيزبى شيوعى كوردستان، ئَيمةش لةطةَل هةموو ئةو بريوبؤضوونانةى جةنابتانني كة لة سةرةتاى 
دةست ثَى كردنى كؤبوونةوةكة فةرمووتان، بةر استى سةرةر اى ئاَلؤزى ئةو بابةتةى كة باسى دةكةين، 

ضاوةر وان نةكراو بوو كة بطاتة ئةو هةَلوَيستى دوَينَيى ئةجنومةنى نوَينةرانى عرياقى، بةو دةرةجةية 
ئاستة، بة داخةوة دةَلَيم من لةطةَل ئةوةم ئَيمة ر انةكَيشرَيني بؤ ئيستيتزاز و ردود فعل، بةآلم لةطةَل 



 558 

ئةوةشم كة ئَيمة نابَيت بة هيض جؤرَيك تةساهول بكةين لةطةَل ئةجندايةك كة دةيةوَيت عرياق 
وتةشةديد، رذَيمَيكى شؤظَينى، نانطةر َينَيتةوة بؤ ئةجندايةك كة بطةر َينَيتةوة بؤ سةردةمى رذَيمَيكى م

خزمةتى ئةو بكةين، شةرعيةت جارَيكى تر بداتةوة بة بريار و كردارةكانى رذَيمى ثَيشوو، كة ئةمة بة 
بؤضوونى من بةدةر نية لة كارتَيكردنى دةرةكى، بةر استى ئةوةى سةرؤكى ئةجنومةنى نوَينةران كردى بؤ 

هَيشتا هةر ماوة، ئةو هات  180ئةوة خةرقَيكى دةستوورية، ضونكة ماددةى  88ان بة ماددةى دةن  د
ر َيطةى دا بةو شَيوازة كة دةن  بؤ ئةو ماددةية بدرَيت، بةو شَيوةية ئةو نةوعة خةرقة لة اليةن سةرؤكى 

ة زؤر لة هةَلة طةورةترة، ثةرلةمانةوة كة وةعدى داوةو سوَيندى خواردووة دةستوور بثارَيزَيت، ئةمة كارَيك
بةر استى بر يار دانى سةرؤكى ثةرلةمان خؤى بة تةنيا بة بَى هةردوو نائيبةكةى ئةمة ثَيشَيل كردنى 
ثرةنسثى تةوافقة كة ئةسَؤى ثرؤسةى سياسى عرياق لةسةرى دامةزراوة بة دةستووريشةوة، لَيرةدا من ثَيم 

بكةم، كة فةعؤةن لةمةر  مةسةلةى تةوافق (   طية.د) باشة ئاماذة بة هةَلوَيستى ئيجابى بةرَيز 
هةَلوَيستَيكى باشى هةبوو، ئةمة ثَيشَيل كردنَيك بوو بؤ ئةو رَيككةوتنامةى كة رؤذَيك ثَيي ئةوة لة بةينى 
كوتؤة سياسةكان دا كرابوو، هةروةها ئةو قسةوقسةَلؤكةى كة باا لة تةزوير دةكات لة ذَير ضةترى 

هةمووى سابيقةيةكى مةترسيدارن، من بةش بة حاَلى خؤم بة سابيقةيةكى ثةرلةمان دا، ئةمانة 
خةتةرناكى دادةنَيم، بة سابيقةيةكى دادةنَيم بؤ وةرضةرخانَيكى خةتةرناك لة ثرؤسةى سياسى عرياق دا، 

جةنابتان  ر اشكاوانة تر دةَلَيم ئةمة بؤنى ثالنَيكى فرة اليةنى ىَل دَيت، بؤنى ثالنَيكى ئامادةكراوى ىَل دَيت،
ئاماذةمان كردو هةموومشان طوَيمان ىَل بوو كة نائيبَيك لة فةزائيةوة دةَلَيت ئَيمة ضةندين شةو 
سةعاتَيكيي نةنووستووين بؤ ئةو نةتيجةية، يةعنى ئةمة خؤى لة خؤيدا ثَيويستى بة هةَلوةستةيةكة، 

ت دانة بة كردةوةو بر يارةكانى ى ياساي هةَلبذاردنى ثارَيزطاكان شةرعية 88ئةم دةنطدانة بؤ ماددةى 
ر ذَيمى ثَيشوو، من دةمةوَيت سةرجنتان ر ابكَيشم كة ر ؤذى ثَيشرت ر َيكةوتنَيك هةبووة لة نَيوان كوتؤة 
سياسيةكان، ئةمانةى ئةندامى ئةو كوتؤة سياسيانةن، هاتبوونة ناو ثةرلةمان بة دةن  دانى نهَينى بة 

يان كردوويانة دةنطيان دا، ئةمة خؤى هةَلوةستةيةكى دةوَيت، من خيالفى ئةو رَيككةوتنةى كة كوتؤةكان
ئاماذة بة هاوثةميانيةتى دةكةم لة تةسرحيةكةى سةرؤكايةتى هةرَيم دا هاتووة كة دوَينَى بآلوكرايةوة، كة 
منيي هاور ام لة طةَل ئةو قسانةى كة ثَيشم كرديان، ثَيم واية مةسةلةى هاوثةميانيمان هةَلوةستةيةكى 

ى با ىَل بكةين، بةر استى ئةوةى روويدا بة داخَيكى طرانةوة دةيَؤَيم بؤنَيكى مةسةلةى كورد و عةرةبى ىَل تر
دانى مةلةفى ئةمنى بؤ قوةتَيك كة لة جنوب و  88دَيت، ئةطةر تةماشاى خاَلى سَييةم بكةين لة ماددةى 

دني ئةوقواتانةي كة ئَيستا لَيرةن، بؤ زةماني كردني حور يةت وميهةنييةتيان ودةركر ناوةر استةوة دَين
ن، بكرَيت كة لةجنوب و وةسةتةوة دَيزةماني ئةوة ضية؟ بؤ ئةبَيت ئةو ميهةنيةتة لةاليةن ئةو قواتانةوة 

بؤ نابَيت لةاليةن ئةو قواتانةوة زةمان بَيت كة ئَيستا لة كةركووكة، بةراسس من لَيرة بؤ ئايندة تةئكيد 
ةكةم ئةطةر كاتي زؤرم نةبردبَيت، كوردستان و ليسس هاوثةمياني كوردستان لةسةر ضةند هةَلوَيستَيك ئ

سةيةدا، من بة ثَيويسس ئةزا  ؤرثهاو بةشة لةثروسةي سياسي عَيراقدا، تةنها بةشدار نية، هاوبةشة لةو 
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 كة خودي ثةرلةمان، يةعين ئةجنومةني نوَينةراني عَيراقي تةحةمولي مةسئولييةتي دستوري و ئةخالقي
خؤي بكات بؤ راستكردنةوةي ئةمةي كة دوَيين رؤيدا، ئةبَيت خؤي ئةوةَل كةا بَيت موبادةرة بكات، 

بكات، سةرؤكايةتي كؤمار ئةبَيت لةئاسس مةسئووليةتي خؤيا بَيت،  ئياطال ئةوةي كة دوَييَن رؤيدا 
ي بة هةرسَي لةئاسس مةسئووليةتي دستوريانا بن، ضونكة ئةوان ثارَيزةري دستورن، سةرؤكايةت

ئةندامييةوة، مةحكةمةي ئيتيحادي ثَيويستة ئيؤتيزامي ياسايي و دستوري خؤي لَيرةدا تةئكيد بكاتةوة 
بةرةدكردنةوةي ئةوةي كة لة ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق دؤَييَن روَيدا، من تةئكيد ئةكةمةوة كة 

وة لةكؤتاييدا دةست خؤشي لةليسس ة 180ئةساسي ضارةسةري ئةو كَيشةية مادةيةكي دستورية كة مادةي 
هاوثةمياني كوردستان لةئةجنومةني نوَينةراني عَيراق دةكةم كة هةَلوَيستَيكي مةبدةئينيانةيان دةرخست، 

 .زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 هةر بؤ تةئكيد كردنةوةي قسةكاني جةنابت، ئـةوةي كـة داوايـان كـردووة كـة هَيـز لـةخوارةوةي عَيراقـةوة        
بَيــت، بةراســس خــةَلكي كوردســتان ضــاوةر واني ئــةوةي دةكــرد دةســت خؤشــي لــة هَيــزي ئاســايي وثــؤليس   
وئةمنييةتي كةركووك بكةن كة لـةو مـاوةي رابـردوودا، لـةو ضـةند سـاَلةي رابـردوودا ئاسايشـي شـارةكةيان          

كووك تا حةدَيكي زؤر ثاراست، وة توانيويانة دةيان ثالني دووذمنان و تريورستان ثؤضةَل بكةن و شاري كةر
لةتريورستان ثاك بكةنةوة، كةضي ئَيستا لةجياتي ئةوةي سوثاسيان بكةن و دةست خَوشيان لَي بكةن دةَلَين 
با ئةوانة دةربين و هَيزَيكي تربَيت كة نةشارةزاييان هةية، نة ئةتوانن ئةو ئةركة بةجَي بَينن، كاك حممـد  

 .حاجي مةمحود فةرموو
 :مودبةر َيز حممد حاجي حم

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةربارةي ئةوةي كة جةنابتان ئيشارةتان ثَيي داو روونتان كردةوة دةربارةي ئةوةي كة دوَييَن لة ثةرلةماني 
عَيراق رووي دا، من ثَيم واية شتَيكي ضاوةر وان كراو بـوو، ئةطـةر كـورد ضـاوةر واني ئـةوةي دوَيـيَن نـةبَيت،        

خؤي نةخوَيندوةتةوة ثَيشرت، لةبةر ئةوة من ثـَيم وايـة ضـاوةر وان كـراو بـوو       مةعناي ئةوةية موقابيؤةكةي
ئةو مةوزوعة، ضونكة ثَيشرتيي دياربوو وشـةي ثَيشـرتي قسـةكةري حيزبـي دةعـوة خـؤي بـةرةتي داواي        
ــة          ــةو مةنتةقةي ــيي ل ــمةرطةو ئاسايش ــوةتي ثَيش ــةوة وة ق ــةوان بكرَيت ــؤيمي ئ ــةركووك تةس ــة ك ــردووة ك ك

بةر ئةوة مـن ثـَيم وايـة ئَيمـة ثَيويسـتة ئيسـرتاتيذييةتي خؤمـان لةسـةر ثَيشـرت بطـؤر ين، ئـةو            نةمَينَيت، لة
 ئيسرتاتيذييةتة لةسةر كةركووك و ناوضة دابر اوةكاني تر، مـن نـاَلَيم مةسـةلةي شـكات كـردن بةراسـس بـيَ       

و دادطايــةيي هــةر دةســةآلتيية، يــةعين ثــةنا بــردن بــؤ دادطــا، ئــةوة دادطــا، ضــيمان ثَيكــرا لةثةرلــةمان، لــة  
ئةوةمان ثَيـدةكرَيت، وة سـةرؤكايةتي عَيـراقيي سـَي كـةا قـةرار ئـةدات ثَيكـةوة، واتـا دوو كةسـي تـر كـة             
غةيري كوردن قةرار ئةدات لةويي مومكينة لةوانةيـة سـاَلَيكي تـريي بكَيشـَيت، بـةآلم ئـةوان مةبةسـتيان        

بيسـةملينن، بـة دونيـا كـة كـورد دذي      ( UN)ئةوة بوو لةو يـاري كردنـةي ئـةو ماوةيـدا كـة بيسـةملَينن، بـة        
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ئينتيخاباتة، دذي دميوكراتية، بؤ ئةوة لةثَيشةوة كاريان بؤ كردووة، من لةطةل ئةوة نيم كة باستان كرد كة 
حممــود مةشــهةداني نوَينــةري عــةرةب نيــة، حممــود مةشــهةداني نــاخي نوَينةرايــةتي عــةرةبي كــرد دوَيــين   

كوتؤةكان دةنطيان بـؤي دا ثَيكـةوة ثَيشـرتيي كَوبوونـةويان بـؤ كـردووة،        لةثةرلةماني عَيراقي، يةعين ئةوة
بؤية ئَيمة ثَيمان واية ثَيويستة ئَيمة، ناطةر َيمةوة بؤ ئةوةي كة ئَيمة بؤ وامان لَي هات، يان بـؤ وامـان كـرد،    

، ئةوانـة ضـي   يان بؤ بةو شَيوةية رؤيشت، بؤ ئَيمة خؤش بـاوةر بني؟ بـؤ ئيتييتاقـة ضـوار قـؤَلي و سـَي قـوَلي       
سـس  َيوَلانـةدا خبشـَينَيتةوة، كـورد يـةك هة    بةسةرهات؟ من ئةَلَيم ئـةبَيت كـورد ضـاو بةهـةموو ئـةو رَيكةوت     

سياســي رَيكخســتين مــاَلي كــوردي هــةبَيت زؤر موهيمــة، ضــونكة رةنطــة ئــةوان ئيســتييتادةيان هةنــدَي لــةوة  
اَلي خؤمـان، وةيـةك هةَلوَيسـس وة طـؤر يين     كردبَيت، يةعين ئةبَيت هةوَل دانا ان هةبَيت بـؤ رَيكخسـتين مـ   

كة ئـةوان ئةيانـةوَيت لـةناوي بـدةن، مـن ثـَيم وايـة مـادة دسـتورية يـان            180سرتاتيجييةتي لةباتي مادةي 
دستوري نية، ئةطةر ئَيمة توانامان نةبَيت ئةبَيتـة ئةرشـيف، لةبـةر ئـةوة ئَيمـة خؤمـان ئـةبَيت جـدي بـني          

ئَيمة داواي حدودي كوردستان بكةين، ئَيمة عارةبيي و هةموو كةسـَيك   لةسةركاري خؤمان وةهةوَل بدةين
با لةكةركووك و ناوضة دابر اوةكان بَيت، بةآلم ئةو هةرَيمة حدودَيكي ثَيويسـتة هـةموو كةسـَيكيي دةزانـَي     

رةدي زجنرية ضيايةكة كة لة مةندليةوة هةتا دةطاتة خابوور، ئَيمة ثَي لةسـةر ئـةوة دابطـرين، ئَيمـة نابَيـت      
فيعؤمان هةبَيت زؤر بةتوندي، بةآلم تةنها مـايف خؤمـان ثـاي لةسـةر دابطـرين ونةيةينـة خـوارةوة لةسـةري         
بةهيض شَيوةيةك، دةربارةي ئةوةي كة ئةوان بةراسس ئةوة ئيعالني شةر ة كة دةَيكةن لةطةَل ئَيمة قةوةتي، 

دةري بكــةن و قـةوةتي تــر بَيرنــة   ئـةو قوةتــةي كـة ئَيســتا ئاسايشـي كــةركووك و ناوضـةكاني تــري طرتـووة     
ــني        ــورد نـ ــة كـ ــانةي كـ ــةي ئةوكةسـ ــةن لةزؤربـ ــةوةيي دةكـ ــي ئـ ــة وة باسـ ــؤي مةعؤومـ ــةوة خـ ــوَيين، ئـ شـ
ــةو      ــرحييان داوة ب ــردووة وة هــةموويان تةس ــي ك ــوازيان لَي ــانة هــةموويان ثَيش لةئةجنومةنــةكاني ئــةو ناوض

تان بةهةموو ثَيكهاتةكانييةوة ئيسرتاتيجييةتي ثَيشوازيية، بؤية من ثَيم واية ثَيويستة ئَيمة خةَلكي كوردس
خؤي لـةو مةوزوعـة بطور َيـت وة ضـاو خشـانةوة بـةوة بكـات و ئـةو بةيانـةي دوَينَيـي سـةرؤكايةتي هـةرَيم             
شتَيكي باش بووة، من بةراسس ض ثةرلـةمان يـان ض هاوثـةمياني وض يـةطرتووي ئيسـالمي وحيزبـي شـيوعي        

وو وكرديان وة ثَيم وانية ئةوانةيي هةندَيكيان وابـزام رووطـري بـوون كـة     عَيراقي هةَلوَيستَيكي باشيان هةب
هاتنة دةرةوة لةطةَل ليسس هاوثةمياني بة رووطريي هاتنةتة دةرةوة، ضونكة رةئيي ئةصؤيان ئـةوة بـوو كـة    
لــةوَي دايــان، بؤيــة مــن ثــَيم باشــة ئَيمــة لــةو مةوزوعــدا و نتيجــةي ئــةوة ثةرلــةماني كوردســتان بــةيانَيك   

ةربكات و دةست نيشاني خاَلةكان بكات وة ئَيمة ئةو قانونة بـة هـةموو شـَيوةيةك رةد بكةينـةوة و لةطـةَل      د
ئةويشدا ئَيمة بةردةوام بني لةثةرلةماني عَيراق، بةردةوام بني لةحكومةت، من ثَيم وانية ئةوان بةئاسـاني  

وة ض مادةي دستوريةكانةوة يان ئةوانـةي   ئةو قةرارةي دوَييَن هةَلوةشَيننةوة، بةآلم ئيسراري ئَيمة لةسةري
تر كة هةية بةردةوام بني لَيي، بؤية ثَيويستة بة يةك هةَلوَيسـس و دةستنيشـان كردنـي خاَلـةكا ان و ئـةو      
مادةيةي كة ئَيستا بةهةلواسراوي ماوةتةوة لةبةر ئةوة ئَيمة ثَيويستة لـةو مةوزوعانـةدا بةجـدي كـاري بـؤ      

هةية، ئَيمة هةر ئةوة نية تةنها ئةوان وا بري بكةنةوة كة ئَيستا ئةوان هةنـدَي   بكةين و خةياراتي تريشمان
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بةهَيزن و ئَيمة مومكينة هةندي هَيزمان لةوان كةمرتبَيت، بةآلم ئَيمة ثَيم واية خةياراتي تريشـمان هةيـة   
ستايشــي ةكاني تــري ئَييةنــالكــاني كــةركووك لةزينــدووكاني ولةوو كــةركووك كوردســتانة، كــةركووك، مردو

كان زياترن وة هةموو ئةو ناوضانةي تريي ثَيويستة ئَيمة لةو هاشةو وشانةي كة ئَيسـتا ئـةوان   لةطؤر ستانة
ئةيكةن نةك بسوور َينةوة بةَلكو و زياتر موسري بني لةسةر خةبات و تَيكَوشان و بةردةوام بوون بـة هـةموو   

ةندَي شوَين مةرغوب نةبَيت ئةطـةر طةيشـتة ئـةو    شَيوةيةكاني خةباتةوة، ئةوةيشي كة ئةمَرَو لةوانةية لةه
نةتيجةية ئةوكاتة ثةنا بةو خةباتةيي ئةبةين، بؤية من دةست خؤشـي لـةو خوشـك و برايانـة دةكـةم كـة       
لةثةرلةماني عَيراقي ئةوةي لةدةستيان هات كرديان، ضونكة مةسـةلةيةك هةيـة كـة هةنـدَيك جـار لةشـةر ا       

ي ئةوان لةدةستيان هات كرديان، بؤية من دةست خؤشيان لَي دةكةم بة راكردنيي هةر ئازايية، يةعين ئةوة
هةموو ثَيكهاتةكانييةوة وة ئَيمةيي ثَيويستة لَيرة بةردةوام بـني لـةكاري خؤمـان وئيعـادةي نـةزةر لةسـةر       

ا ئةو هاوثةمياني دوو قؤَلييةو سَي قؤَليية بكةينةوةوةو با زؤر خؤش باوةر يي نةبني وشتةكا ان لةمةو دو
 .بتوانني دستوري و قانوني بكةين، وزؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .فةرموو( نوَينةري بزووتنةوةي ئاشوري)طالوَيذ خان 

 :بةر َيز طالويذ شابا ججي
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ــاَلي       ــةرةتاي سـ ــة، لةسـ ــيةو وئةكيديشـ ــةيةكي سياسـ ــةية ثروسـ ــةو ثروسـ ــزا  ئـ ــن وابـ ــةر  8003مـ وة هـ
ــةرزطار ــةعس ل ــةرذَيمي ب ــةوة ل ــي    ،كردني عَيراق ــةكان داواي عَيراقَيك ــييةكان و قياديي ــة سياس ــةموو اليةن ه

دميوكراتي دةكةن، كة باا لةدميوكراتييةت دةكرَيت يةعين حوكمي طةل، يةعين دةنطي طةل، بةآلم ئـةوةي  
مةصريي طـةلَيك ديـاري    دوَيين رووي دا لةئةجنومةني نوَينةراني عَيراق زؤر دوورة لةودميوكراتيةدا، نابَيت

بكرَيت بةرةقةم، لَيرةدا ئَيمة وةكو بزووتنةوةي دميوكراتي ئاشوري، هةر لةبيدايةتةوة كةثَيشـرت لـة مـادةي    
ــادةي    180 ــَيي م ــةو ث ــتا هةي ــادةي 180كــة ئَيس ــردووةو    54، م ــداري ك ــةو مادةيــة بةش ــةرمان ل بــؤ نوَين

 خـؤي هـةبووة، بـةآلم بةداخـةوة لـةم كؤبوونـةوةي       هةَلوَيسس خؤي هةبووة، وة هـةتا دوَينَيـيي هةَلوَيسـس   
ئةمر َو هيض باسي لَي ناكرَيت، كة دةَلَين اليةني تر يان كة ناوي اليةنـةكان دَيـنن نـاوي بـةر َيز يَونـادم كـةنا       
ــةميان و       ــس هاوث ــَيوة كــة لةطــةَل ليس ــةمان ش ــردووة بةه ــاري ك ــؤي دي ــس خ ــيَن هةَلوَيس ــة دوَي ــت ك ناهَينرَي

لةبةر ئةو هؤيانة جةنابتان و ئةنداماني ثةرلةمان ئيشارةتان ثَيي دا هةَلويسس خؤي دياري اليةنةكاني تر، 
حـةلي هـةموو موشـكيؤةكان     180بةر َيوة بيـَيت، مـادةي    180كردووة، ئَيمة لَيرةدا كة داوا دةكةين مادةي 

طةلـة، ئـريادةي طةلـة    رةئـي   اايتفتاء ،  اايتفتاء دةكات، بةتايبـةتي لـة سـياغةكةي ئـةخريي كـة ثَيـي دةَلـَيني        
بةهيض شَيوةيةك ناكرَيت ئريادةي طةَل ئيحتريام نةطريَيت، ئةطةر باا لـة دميوكراتييـةت دةكـةين و ئةطـةر     
باا لةمايف نةتةوةكان دةكةين وهةموو ثَيك هاتـةكاني عَيـراق بكـةين دةبَيـت هـةوَل بـدرَيت بـؤ ئـةو شـتة          

دوَيـيَن كـة روويـدا، ئةكيـد هـةر كَيشـةيةك بـةو         وهيض كَيشـةيةك حـةل ناكرَيـت بـة ئـةرقام و بـةو شـَيوةي       
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شَيوةيةي روو بدات كَيشـةكان ئاَلوزتردةكـات ونارةحةتييـةكيي دروسـت دةكـات لـةناو هـةموو ثَيكهاتـةكاني         
 .عَيراق بةبَي جياوازي، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ةَلوَيســس خؤيــان هــةبووة، وةكــو زؤر ســوثاا، بــةآلم مــن ئامــاذةم بةجةنــد ئةنــدام ثةرلــةمانَيك كــرد كــة ه 

ئَيوةيي باستان كرد وةكو كاك يؤنادم ئةطةر دةرضووبَيت دةست خؤشي لَيدةكةين و سوثاسي دةكةين، ئَيمة 
داية  180دةزانني بةرذةوةندي كؤدواشور وسريان لةطةَل دميوكراتييةتداية، لةطةل جَي بةجَيكردني مادةي 

ؤذةي دستورةكةدا ئةو مادانةية كة دةست نيشـان كـراون بـؤ ئـةو     و لةدستوري هةميشةيي كوردستاندا، لةثر
نةتةوانةي كة لةكوردستاندا دةذَين زؤر زياترة لةوةي كة لةدستوري عَيراقدا هةية، بةتةئكيد ئةوة شـتَيكي  
تةبيعية، جَيطاي نوَينةراني بزووتنةوةي ئاشوري و دميوكراتي وهةموو حيزبةكاني كؤدان و ئاشـورو سـريان   

 .طةلي كوردستان بَيت، كاك غيتور مةمخوري فةرموولةطةَل 
 :سعيد مةمخوري طاهربةر َيز غيتور 

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
دةكةم واي تةماشادةكةم كة ثةيامَيكة بؤ هةموو خـةَلكي كوردسـتان كـة     88بةراسس من كة سةيري مادةي 

ني طةلي كوردستان دةوةستنةوة ئـةوة  ئةوة ثةيامي عةرةبي شؤظَيين عَيراقة كة بةو شَيوةية دذي خواستةكا
خاَلَيك، خاَلَيكي تر ئَيمة كة تَيبيين دةكةين لَيـرةدا هةَلبذاردنـةكاني ثارَيزطـاي كـةركووك دوا دةخـات هـةتا       
ضارةسةركردني ئةو كَيشانةي كة هةتا ئَيستا ماونةتةوة، خؤمشان دةزانني بةبةردةوامي ئةوان هةوَلي ئـةوة  

جَي بةجَينةكرَيت بةو شَيوة رةوشةكة دةمَينَيتةوة  180ةجَينةكةن، كةمادةي جَي ب 180دةدةن كة مادةي 
ودواتر دةَلَيت ئةوة نَينَيتةوة بؤ ئةو رَيكةوتنةي كة لةالي اليةنـة سياسـييةكان دةكرَيـت ئـةوة خاَلَيـك، وة      

ــةو مادةيــة لةبر طــةي ســَي هــةوَلي دةركردنــي هَيــ      زي دواتــر لةهةموويشــي طرفــت تــر كــة تةماشــادةكةين ل
كوردستان دةدات لةوَي، خؤشتان ئاماذةتان ثَيي كرد كة هَيزي كوردستان لةوَي هةوَلي ثاراستين ئةمنييـةتي  
ــة        ــةو ئاراميي ــَيوةيةك ئ ــةهيض ش ــة ب ــةوَي نةبواي ــتان ل ــزي كوردس ــةر هَي ــةكةي داوة، ئةط ــةركووك و ناوض ك

ال وى اعمنيية ابرواطية بياعحزاب     خر ج: لةوَيندةر نةدةبوو  وة رةغمي ئةوةيي واي ناوهَيناون كة دةَلَيت
، يةعين حةتا ئةو هَيزة كوردستانيانةي كة لةزةمةني وةزارةتي بةرطري عَيراقيشدان بـة ميؤيشـيا   السيااية

وةكو ميؤيشيايةك ناوي هَيناون، بةراسس ئةوةيي نةحةقييةكة بةرامبةر بة خةَلكي كوردستان و بةرامبةر 
فرت و جطة لةوة لةبر طةي ثَينجةم ئةطةر ئَيمة تةماشـا بكـةين لـةخاَلي    بة طةَلي كوردستان، لةهةموويشي طر

حتدايد  : دووهةم هةوَلـدةدات هَيـزو اليةنـة سياسـييةكانيي لةكـةركووك دةربكـات، تةماشـا دةكـةيت دةَلَيـت         
وة  9/8، يـةعين لـةثاش   9/8/8004 التجا اات  لى اعمالو العامة  اخلاصية ضيار حمافظية كركيوو بعيد     

بةئاماجنَيك دار َيذراوة، مة سةلةن كؤمةَلَيك بارةطاي حيزبةكاني كوردستان كةئَيستا تَييدانـة   ئةوةيي ديارة
لةزمين ئةمالكي عامداية وديارة مةبةستةكة ئةوةية بةراسس، ئةمـة ثةيامَيكـة زؤر زؤر ئاشـكراية كـة بـةو      

ةماشـاي دةكـةين حـةتا بـؤ     شَيوةية بةخـةَلكي كوردسـتاني رادةطةيـةنَيت، ئـةوةي كةئَيسـتا ئَيمـة بةراسـس ت       
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هةَلبذاردني ثاشرتيي داوا دةكات كة هَيزي ئةمين لةبةغداوة بيَيتة كةركووك، يةعين مةركزييةت، يـةعين  
خؤيان هَيز بنَيرن و خؤيان سةرثةرشس بكةن، يةعين ئاماجنةكة ديـارة ضـيية، لةهـةموويي طـرنطرت جطـة      

: ةعامل لةطـةَلي كـراوة، لـة بر طـةي هةشـتةم دةَلَيـت      لةوة كة تةماشاي ئةو مادةيـة دةكـةي وةكـو قانونَيـك تـ     
، يةعين ئةوةي وعترب ه ه اباد  كال عاتجزء لغرض التفسري  التنفي   ع اعال باي نص اتعاةض مع اح امها

نووسرَيت، ئـةوة موتابةعـةي   ئةوة لةكؤتايي هةموو ياسايةك دة كة كار بةهيض بر طةي نةصيكي تر ناكرَيت،
ةي كة لةعَيراق دةرضووة يان لةكوردستان لةثةرلةمان ئـةو لَيـرة بةراسـس بـةو شـَيوةية      هةموو ئةو ياسايان

: هاتووة، جا مةبةستةكة ديارة كة ضـيية، مـن لَيـرة ثَيشـنيار دةكـةم ئـةوة دةكـةم و كـاري ثَيبكـةين، يةكـةم          
ــتان لةئةجن       ــةمياني كوردس ــس هاوث ــتان داوا لةليس ــي كوردس ــةركردايةتي سياس ــةين س ــة داوا بك ــةني ئَيم وم

ــةين هــةموو      ــي عَيراقــدا بك ــتان لةئةجنومــةني وةزيران ــدا طروثــَي كوردس ــراق و لةهــةمان كات نوَينــةراي عَي
تةعـديل   88كارةكاني خؤيان هةَلثةسَيرن وةكو زةختَيك تا وةكو ضاو بةوياسايانةدا دةخشَيننةوة و مـادةي  

اني ئةجنومـةني وةزيـران، ئـةوة خاَلَيـك،     دةكرَيت، نةطةر َينـةوة نـاو ثةرلـةمان و نةطر َينـةوة ناوكؤبوونـةوةك     
خاَلَيكي تر ئَيمة هةموو هةَلبذاردنـةكاني هـةموو ثارَيزطاكـاني تـري كوردسـتانيي نـةك بةتـةنها كـةركووك         

جـَي   180، بَؤـَيني تـاوةكو مـادةي    180هةمووي رابطرين و ثةيوةسس بكةين بـة جـَي بـةجَيكردني مـادةي     
اني تـر ئاسـايي نةكرَيتـةوة ئَيمـة ئامـادةين لـةدهوك و هـةولَيرو        بةجَينةكرَيت رةوشي كةركووك و ناوضـةك 

سؤيمانيي هةَلبذاردن بكةين، وةكو زةختَيك ئَيمة ئةبَيت هةنـدَي هـةنطاوي كردةيـي بنـةين، مةسـةلةيةكي      
تريي ئَيمة كة تةماشاي دةكةين بةراسس مةسةلةي دستور، دستوري عَيراق من تةماشاي دةكـةم لةهـةموو   

وةند نية ثَييـةوة تـةنها ئَيمـةي كـورد شـني ورَورؤمانـة بـة ثةيوةسـت كـردن بـةو دسـتورة            عَيراق كةا ثةي
بةراسس، ئةوةيي دةطةر َيتةوة بؤ بَيدةسةآلتيمان، يةعين هةندَي كات ئةوة لةئَيمة دةخوازَيت كة بةراسـس  

ةكاني خؤمــان ئَيمــة هَيــز بــةكار بَيــنني، ئَيمــة فشــاري جــةماوةري بــةكار بَيــنني بــؤ ئــةوةي بتــوانني مةرجــ 
بسةملَينني، يةعين دواتر ئَيمة طةيشـتينة ئـةو بـاوةر ة ئـةو هـةنطاوةي ثةرلـةماني عَيراقـي دوَيـيَن بةراسـس          
ئةوة خواسس هةموو عةرةبة، ئَيمة ناكرَيت بَؤَيني ئةوة رةئيـي عـةرةب نيـة، ئـةوة رةئيـي هـةموو عةرةبـة        

راق عقَؤيـةتيان قابيـل طـؤر ين و طؤر انكـاري نيـة،      بةراسس لةعَيراقدا، يةعين بة هيض شَيوةيةك عةرةبي عَي
يةعين حكومةتَيك، ثةرلةمانَيك كةهـةتا ئَيسـتاكة تـةنها لةناوضـةي سـةوز، يـةعين دةسـةآلتي لةسـةر يـةك          
بستة خاكي عَيراق نةبَيت نةتوانَيت كونرتَوَلي ئةمين يةك ثاريزطاي عَيراق بكات، حكومةتَيك بَيـت لةيـةك   

بيثارَيزت ئةوة شت بةسةر ئَيمةدا فةرزبكات، بةراسس تاوانَيكي طةورةية كة ئَيمـة   ناوضةي بةغدا خةَلكَيك
قةبوَلي بكةين و ئَيمة ئامادة بني طَوي بة بر يارةكاني حكومةتي ناوضةي سةوز بدةين، حكومةتي طريـزون،  

ةكؤنطرةكان ئـةو خةَلكـةي كـة هـةتاكو دوَيـيَن ثـارةي فنـدقيان نـةبَي لـةدةرةوة، لةفندقـةكان دةخـةوتن و لــ           
ةكان ضـَون تـةعامل   د، فةرموو ئَيستا تةماشادةكةيت هاوثةمياندةهاتن بة ئيمكانيةتي كورد بةشداريان دةكر

لةطــــةَل ئَيمــــة دةكــــةن، بةراســــس دةبَيــــت ســــةركردايةتي سياســــي كوردســــتان شــــةفا  تربَيــــت لــــةو    
اوخؤي كوردسـتانيي، ئَيمـة   هاوثةميانييةتييةي كة لةطةَل ئةو هَيزة سياسـيانةي كـة دةيكـات و دةبَيـت لـةن     
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هَيزو اليةنة سياسييةكاني كوردستان ريزةكاني خؤمان زياتر رَيك خبةين، بةراسس ئةو تةقسيم بةندةي كة 
ئـةمر َو لةكوردســتانيي هةيــة قـابيؤي قــةبؤَل كــردن نيـة، دةبَيــت هــةوَل بـدةين ئَيمــة ســةرلةنوَي ناوةنــدي     

مة رووبةرووي ئـةو هةر ةشـانة بوةسـتينةوة و بـَي دةنـ       سياسي كوردستانيي رَيك خبةينةوة، بؤ ئةوةي ئَي
نةبني لةسةر ئةو مةسةالنة، دواتـر ئـةوةي كـة مـن تَيدةطـةم بةنيسـبةت كَيشـةي كـةركووك و هـةموو ئـةو           
ناوضانة، ئَيمة لةضوار ضَيوةي عَيراق ناتوانني بذَيني، ئةوة راستييةكة نابَيت ئَيمـة فَيـَل لـةخؤمان بكـةين،     

راقي قـةبؤَل ناكـات ئَيمـة لةطـةَلي بـذَيني، يـةعين ئَيمـة نانـةوَي و نةمانـةوَي شـةر َيكي           ضونكة عةرةبي عَي
طةورةمان لةثَيشة ئةمر َو بَيت يان سبةي بَيت ئةبَيت ئةو شةر ة بكةين، يـةعين حكومـةتي عَيراقـي ئـةمر َو     

شتَيكت بؤ بسةملَينَيت ئـةي   لةوثةر ي بَيدةسةآلتي خؤي كة لةذَير ثاراسس خةَلكَيكي تردابَيت ئامادة نةبَيت
باشة كة دةسةآلتي كةوتة دةست و  ئةي باشة كة تواني خؤي كؤنرتَوَلي رةوشي عَيـراق بكـات دةبَيـت ضـَيت     
بؤ بسةملَينَيت، بةراسس ئَيمة دةبَيت بةشَيوةيةكي وا هةنطاو بنةين هَيز نيشان بدةين، ئةمر َو لةعَيراق هَيز 

َينَيــت وسـةر بــةخؤيي كوردسـتانيي دةرمــاني هـةموو دةردةكانــة، ئَيمــة    دةتوانَيـت ئاماجنــةكانت بةدةسـت ب  
تةنهاو تةنها دةتوانَين لَيرةوة خاوةن بر ياري خؤمانبني و ئـةم ثةرلةمانـةش دةبَيـت بةراسـس نوَينةرايـةتي      
تةواوي خةَلكي كوردستان بكات كة دَلي خةَلكي كوردستان لةو مةسةالنة هةمووي يةك دةن  بَيت وبر ياري 

ارةنوسسازانةي خؤي بدات، نةك هةر روذَيك خةوتووي هؤتيؤةكاني ئـةوروثاو ئَيسـتا كـة حـوكمي عَيـراق      ض
دةكةن بَين شتمان بةرسةرا فةرز بكةن، بةراسـس ئَيمـة دةبَيـت ئـةوة قـةبؤَل نةكـةين و دةبَيـت ئَيمـة يـةك          

ةم ثةرلةمانـة دانشـتووين   دةن  و يةك هةَلوَيست بني، بةهيض شَيوةيةك كة ئَيمة خةَلكي خـةبات طَيـرين لـ   
لةسةر ئَيسكي ئةو ميؤؤةتة هاتووين ودةريايـةك خوَينمـان رشـتووة، خـةَلكَيكيي لةهوتيؤةكانـةوة هاتوونـة،       
بَيت شتمان بةسةردا فةرزبكات، نابَيت ئَيمة ئةوة قةبوَل بكةين، تـاوانَيكي طةورةيـة، يـةعين سـةركردايةتي     

ة لَيرة، بةهةَلبذاردن طةيشتوةتة ئةو ثؤستانةي خؤي، بيَيت سياسي كوردستان كة بةدةريايةك خوَين هاتوو
لةطةَل ضةند كةسَيك لةبةغدا كةهييي بةدةست نية طيتتوطـؤ بكـات ومافةكانيشـمان نةسـةملَينَيت، بةراسـس      
دةبَيت ئَيمة ضاو بةهاوثةميانَيس خؤماندا خبشَينينةوة، بةراسس ئَيمة دةبَيت هةوَل بدةين لةمةو دوا وةكو 

كي كاريطةر ئةطةر لةضوار ضَيوةي عَيراقيشدا نَينني كارو خةباتي خؤمان بكةين و بةهَيض شـَيوةيةك  هَيزَي
ــةوَي      ــة دةيان ــة رؤذان ــةدةين ك ــة ن ــوَي بةئةوان ــود     مماطلييةط ــةلةن حمم ــةين، مةس ــةيان بك ــةن و موجامؤ بك

َيمــة دةكــات مةشــهةداني دَيتــة ســةر مةنةصــةي ثةرلــةماني كوردســتان وهةنــدَي قســةدةكات، موجامةلــةي ئ 
بةراسس، بةآلم لةوَييي ئةوة حةقَيقةتي حممود مةشهدانيية، دةبَيت ئَيمة ئةو خةَلكانة باش بـاش بناسـني   
و بزانني كة هةموويان دوذمين طةلي كوردستانن و هـيض شـتَيكيان ثَينيـة بـؤ خَيـري طـةلي كوردسـتان، زؤر        

 .سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةخَو لةثةرلةماني كوردستان و خةَلكي كةركووك، فةرموونوري ئةندامي سةر. كاك د
 :نوري مجيل تاَلةباني. بةر َيز د
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ثَيويست ناكات من ئةوقسانةي كةوا لةاليةن جةنابتان و بةشي زؤري ئةنـداماني ثةرلـةمان كـران سـةبارةت     

عَيراقةوة ثةسةند كرا بةشـَيوةيةكي نادةسـتوري و    بةو قانونةي كةوا دوَييَن لةاليةن ئةجنومةني نوَينةراني
ــَيم كــةوا ناوضــةي كــةركووك و ئةوناوضــانةي دي     ناشــةرعي و ناقــانوني بكةمــةوة، مــن تــةنها ئةوةنــدة دةَل
هةرَيمي كوردستان كة وابةر شاآلوي سياسةتي بةعةرب كردن و بةزؤر طؤر يين باري سياسـةت ئـةو ناوضـانة    

َلدا خةَلكاني ئةو ناوضـانة ضـاوةر واني ئـةوة بـوون لـةثاش رووخـاني رذَيمـي        سا 30كةوتن لةماوةي زياتر لة
ــة         ــةموو اليةن ــةوا ه ــرد ك ــةوةي دةك ــاوةر واني ئ ــورد ض ــان، ك ــاَلي خَوي ــاَل و ح ــةر م ــةوة بةس ــةعس بطةر َين ب
سياسييةكاني عَيراقي بةهاوكاري اليةنة سياسييةكاني دةرةوة كة هاوكاري ئـةو خةَلكانـة بـن، سـةرةتا ئـةوة      

لـةقانوني كـاتي بةرِ َيوةبـةردني دةوَلـةتي عَيـراق ثةسـةندكرا بـؤ ضارةسـةركردني ئـةو           54و كةوا مادةي بو
ناوضانة، بةآلم ئةومادة جَي بةجَينةكرا لةاليةن حكومةتي عةالوييةوة ثاشان ناوةر َوكي ئةو مادةيـة خـراوة   

ةوا لةماوةيةكي دياري كـراودا  لةدستوري هةميشةيي عَيراقةوة ئةويي بةئومَيدي ئةوةي ك 180ناو مادةي 
جَيبةجَي بكرَيت، اليةني كوردستاني كةوا ماوةيةكي دياري كرد لةو مادةيةدا كةوا بيةسـثَينرَيت مةبةسـت   
ئةوة بوو فشار خباتة سةر حكومةتي عَيراق، ضونكة ئةركي ئةو بوو كةئةومادةية جـَي بـةجَي بكـات، بـةآلم     

وسث بةوالوة هييي تريان دروست نةكرد، ئَيمة ئـةمر َو كـة   نةحكومةتي جعيتري و نة حكومةتي مالكي لةك
لةدسـتوري عَيراقـدا، كـورد، خـةَلكي كوردسـتان كـة        180لةبةردةم كَيشـةيةكي طـةورةداين، كَيشـةي مـادةي     

دةنطي بؤ ئةودستورة دابَيت من لةو باوةر ةدام بةشـي زؤري بـؤ ئـةوة داي كـةوا بـةثَيي ئةومادةيـة دوارَوذي       
ي كراون و بطةر َينةوة سةر كوردستان، ئَيستايي ئَيمة لةبـةردةم ئيمتـةحانَيكي قورسـداين،    ئةوناوضانة ديار

هةَلوَيسس ئَيمة ضيبَيت بةرامبةر بةو هةَلوَيستةي كة دوَييَن ضاومان ثَيي كةوت، بةشَيك لـةبرادةران باسـي   
ي مـن ئـةوة هةَلوَيسـتيان بـو     ئةوة دةكةن كةوا ئةو هةَلوَيستانة ضاوةر وان نةكراو بـوون، نـةخَير بةبَوضـوون   

مـان  لـة ثـَيي رووخـاني رذَيمـي       4دا واتـا   8008كاتَيكيي بةشـَيك بـوون لـةموعارةزة، لةتـةموزي سـاَلي      
َلوَيسـس  ةبةعسدا كؤنيتراسَيك لةبةرلني بةسرتا، من بابةتَيكم ثَيشكةش كرد بـةو كؤنيتراسـة سـةبارةت بـة ه    

ي ناوضـةي كـةركووك، ئـةوةي كـة دوَيـين روويـدا مـن لـةو         اليةنة سياسييةكاني عَيراقي دةربارةي ثاشة رؤذ
بابةتةدا هةمووم دةست نيشان كردبوو، تـةنها ضـةند كةسـانَيكي خيـربةو لةطـةَل جةنـد كةسـانَيكي ليرب الـدا         
لةطةَل هةَلوَيسس كوردابوون، بةآلم ئةواني دي كاتَيكيي كة موعارةزة بوون ئَيسـتاش لةسـةر حـوكمن ئـةوة     

ضاوةر واني ئةوة ناكةم كـةوا طؤر انكـاري لةهةَلويسـتيانا بكرَيـت، ثَيويسـت ناكـات درَيـذةي         هةَلوَيستيانة ومن
ثَيبدةين ئةركي ئَيمة ئةمر َو ئةوةية داوا لةسةركردايةتي سياسي كـورد بكـةين ئَيمـةيي لةثةرلـةمانا وةكـو      

ة هـؤي هةَلوةشـاندنةوةي   نوَينةراني خـةَلكي كوردسـتان ثَيويسـتة داوا بكـةين كـةوا قـانوني دوَينَيكـة دةبَيتـ        
ي دستوري عَيراق، خةَلكي كوردستان ثابةندة بةو دستورةوة، ضونكة ئـةو مـادةي تَيدايـة، هـةر     180مادةي 

وةختَيك ئةو مادة هةَلوةشايةوة يان كارَيكي نار ةوا كرا بؤ هةَلوةشاندنةوةي، ئةو كاتة خةَلكي كوردستان بـة  
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، ئةوة داواكاري ئَيمة بَيت، ثَيويستة بةرووني هةموو اليةنةكان هيض شَيوةيةك ثابةند نابَيت بةو دستورةوة
 .ئاطادار بكةينةوة، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .زؤر سوثاا، با رَيطا بدةين بةضةند برادةرَيكيي قةسةبكةن، كاك ادهم فةرموو

 
 
 
 

 :امحد بارزاني  ثااببةر َيز ادهم 
 .بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 
هيض طومانَيك تَيدا نية، ئةطةر من ظَيت بئاخظم لةسةر ظة مةوزوعةي و هةمان خيتابة سياسـي، يـان تقـال    
هـةمان خيتابـا سياسـي وئينشـا سياسـي مـداباخظم هـيض ثَيويسـتةكا بـة ئاخيتتنـا نيـة، كـة ئةمـة شـتَيك لـة                

ن تر لةطةَل ميؤؤةتي خؤي تشتا ببَيـذي، يـان   حةقيقةتا هاتا طوتن، ئةز بَيذم هةندةك جار مرؤظ دةبَيت روو
مةسئةلة رونرتبَينة وازحكرن  بؤ ميؤةتي كورد طةلـةك جـار ئةظـةى هاتنـة طـوتن كـة هـةتا كـورد بةآليـةك          
بةسةر نةهَيت  نةزانَي  ضى لَي قةوميية بـؤ ظـى بةآليـة، لةبـةري ضـةندَي مـن دظَيـت  ئيشـارة بـة ضـةند           

مةسئةلة دةستثَيكا سقوتا رذَيمـا بـةعس يَيـك لـة غةلةتيـةت مـة       : يةك خالَةك بكةم ئةطةر ئيجازة هةبَيت،
كــورد ئــةز نــامب ض اليــةنَيك  كــورد يــان ســةركردايةتى سياســى كــورد، يــةك لةغةلةتيــةت كــورد ئةظــة بــوو    
تةجروبةى جةبهةى شيماىل  ئةفغانستانَي وكـابؤَل لـة كـةركووكي نةهاتـة تيكراركـرن، ثةميانـةك لةمابـةينا        

غانستاني لةطةل هاوثةميانا هاتة ئيمزاكرن، كة كابؤَل سقوت كرن و حكومةتـة تاليبـان رووخيـا،    شيماىَل  ئةف
دةبَيت هَيزي جةبهةي شيمالي داخيؤي كابؤل نةبن، بةىل طاظةك ئةو كارة هاتة كرن كاركردن، ثَيي هَيزَيـت  

مرَيكي واقيـا و سـةيتةرة   هاوثةميانا هَيزَيت جةبهـةي شـيماىل ئةظغانسـتانَى داخؤـى كـابؤَل بونـةو، بونـة ئـة        
لةسةر هةموو مةراكيزي حةساسَيت ثايتةخت هات ظة كرن،  ئةظة كارَيت لة مة  نةكرد،  كة ل دةست ثَيكـا   
سقوتا رذَيما بةعس لةكةركووكا نةظة كارة كـرد ، لَيـرة ئـةم بـاش دةزانـني كـة كـةركووك شـارَيكي كورديـةو          

ارَيكي عَيراقيا بةهةويةكا كوردستاني، نةخَير كةركووك شارَيكي كوردستانية، نة بةمةعناي كة كةركووك ش
شارَيكي كورديا بةهةويةكا كوردستاني، ئـةز ظـَى ضـم بـؤ ظـَى مةسـةىَل وسـةركردةي كـوردو رَيبـةرى مـةزني           
ميؤؤةتي كورديي  ورَيبةري مةزني ميؤةتي كورديي ظةشارة  و ظة باذَيريا دَلي ميؤؤةتي كـورد يايـة ناسـني،    

َيك تَيدا نيـة كـو ئـةم بـاذَيرة،  بـاذَيرَيكي كـوردي و كوردسـتاني بـزانني و ض شـكَيك تَيـدا           يةعين هيض طومان
نينة، خَؤةتيا مة كوردا  لةدةست ثَيكَيدا و ثاش سقوتى، ئةو بينة ماآل خؤ  مـة دَلـَى كوردسـتان، مـة خسـتة      

يَيـك لـة غةَلـةتَيت قيـادا      قاَل  رييتراندومَيدا، ئايا كةسَيك دهَيت  رييتراندوم لةسـةر مـاآل خـؤ بكـات؟ ئـةوة     
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سياسيا كوردى بوونة و تظيا ئةظ ظَى  ئيعرتافَى بةرامبةر ميؤؤةتي خؤ ظَى هةَلة بكةين، كة ئةو   هةَلـة كـرد   
دروست كرد بؤ  54تيشس ديي  دوى ئةو  هات، مة موعامةلة كرد، مةعامةلةكة ماددةكى كرد كة ماددةى 

يـة  ؤيـي هاتـة طـؤر ين، ب   54كـة بَيتـة ضارةسـةركرن،    دة ئيسـرار  كَيشة كةركووكَى  هةَلـة لظـَى بـوو، ظـة مـاد     
يي ديسان ضةند وةخت بوو هاتية دانـان، ظـة وةختـةش هـةمي بةسةرضـوون      180، ماددةية 180ماددةية 

ــَيي   ــاآل س ــةجَيكرن، خ ــة جَيب ــةوةكو    : وئــةم مــاددة نةهات ــذم ن ــان بَي ــتانَيدا ي ــةمانَي كوردس ــة ثةرل ــةمان ل ه
حةلةي سَيي دووبارة كـر، كـة دميسـتؤرا داوةكـي نوَينـةرا نةتةوةيـةكطرتووةكان       ثةرلةمانيا كوردستانَي مةر

قبولي كر وةكي ضارةسةريا ئةظ مةوزوعةي، ئةم زؤر باشي دةزانني كَيشةكا بيتة ضارةسةريا بةا زةمحةت 
كري، نةهاتية كرن بة شكؤةكا عام، ئةظـة مةمجوعةيـةك هةَلـة بـوون لـة سياسـةتا كورديـا هاتنـة كـرن، بـة           

را 88سبةتا كةركووكَي، ئةظرؤش مة سةد ئاخاف  وقسة كرن ديارة ثةرلةمانا عَيراقيا دوَييَن، لة ماددةي ني
خؤ كةلةسـةر مـة هاتيـة فـةرزكرن، و جـةنابي وةو ئةنـداماني ثةرلـةمانيي تـةوزحيي الزم لةسـةر وي دان،          

تةقسيم كرن، بةلكي بـة   ئةظة نةتيجةي تةبيعية سياسةتا مةية، مةب خؤ هةر ديسان الي كوردي كةركووك
داو،  88مةظـة رةئيـة دانـةو ئـةو رؤذ رايـةكي دي لةسـةر ماددةيـة         8و  38بة  38رةئيةكا كوردي بت، كة 

ثَيشكةشي مة كورد هاتية جارةكا دي، لَيرةدا خـاآل سـوثا يـان هَينـان سـوثا، لـة جنـوبي عَيراقـَي، ئـةظ خاَلـة           
، دوَيـيَن لـة ثشـس قـةعقاع وجةيشـي شـةعبيةي بـةعس،        خاَلةكا طرنطة، دووبارة داطـري كردنـةظا كـةركووكيَ   

ئةظرؤش لةالي هَيزا جنوب يان باشورَي عَيراقَي دَيت كةركووكَي دَيتة داطريكرن، ئةز لة ظـَي باوةر َيـدام ئـةظ    
خاَلة دةبَي زؤر بة وازحي بؤ ميؤؤةتا بَيتة شةرحكرن، جارةكا دي مة لَيـرةدا نيـة، ئةطـةر مـة كـورد لةسـةر       

عةي دةسـت نةهـةَلَينني، هـةر شـتةكي لـة دةسـت مـة بـي، ضـونكي ظـة مةسـئةلة مةسـئةلةيةكي             ئةظ مةوزو
مةسرييية، بة نيسبةتا مة ئةز تـةوةقوعا رشـت ئةكـةم، نـةك تـةنها حيـوارا دطـةل عـةرةبان، لةطـةَل هـةمي           

كـة مـة   تريي ئةظةية رَيطةيةك بَيتة دانان كوو مؤؤةت بةشدار بت، ميؤؤةت كةوَيتة جادةي، ئةطـةر هـةتا نو  
وةكي قيادةيا سياسي كورديا ثَييَي نةبَي ضارةسةرا ئةو مةسةلةية بكةين، هـةنطاوَيكي بـةرةظ ثَيشـرت بيـني،     
وابكةين كةوا ميؤؤةتي كورد دييتاع لة مافا خؤ بكات، دييتاع لةو شتانة بكات كة باوةر ي ثَي هاتيـة، كـة وةكـو    

هـةر وةكـي مـن طـوتي ئـةز مةسـةلةكا مـوهيم        موقةدةساتا دَيتة حساب كرن، ئةظ مةسـةلةية، مةسـةلةيةكة   
، ئةظـة بؤضـونا   عاعال بأي نيص اتعياةض ميع اح امهيا    دا لة دوماهيدا ببَيذين 88دةزا ، لة عةيين ماددةي 

وان يان فةلسةفا ظان عةرةبان هةر جهةتَيك بن، عيؤماني بن، ئيسالمي بن، غةيري ئيسالمي بن، ئةظا نةزرا 
 180را خؤي هةية بةرامبةر بـة كوردسـتانَي، بةبؤضـونا ظـة ئةظـة مـاددا       خؤ هةبت بةرامبةر بة كوردا نةز

نـةبت،   88دةبَي كةليما دوماهيا نةيف بكةن، يةعين شروتي تري تَيدا نةهاتية كرن، ئـيال ئـةحكاما مـاددةي    
را ئةز داوا لة ثةرلةمانَي دةكةم و داوا لة سـةرؤكايةتيا هـةرَيمَي كوردسـتانَي دةكـةم، و دوا لـة سـةرؤك كؤمـا       

عَيراقــَي دةكــةم، و داوا لــة هــةمي ئةنــدامي كــورد لــة حكومــةتا مــاليكيي دةكــةم، بةســةرؤك كؤماريشــةوة    
مةوقيتَيك بطرن، لة حكومةتا عَيراقَي بَينة دةرَي، مةسةلةن ئةطةر باسي مام جةاللَي بكةين خةباتا كري بؤ 

ةمحـةتا ديـت، دةسـت لـةكار كَيشـانةوة      كوردستانَي، بؤ رزطار كردنـا كوردسـتانَي، خوَينـا دايـت، تاَليـا ديـت، ز      
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ئةمر ؤ لة سةرؤك كؤمارا عَيراقَي بةآل يةك بَيـت لـة جـوزئَي ظـان مـةراحؤَي خـةباتَي خـؤ، بَيـت جارَيكـا دي          
بكـات، دييتـاع لـة ظـان طةرانـدنا كـةركووكَي بكـات بـؤ سـةر           180دييتاع لة كوردستانَي بكات، دييتاع لة مـاددا  

حكومـةت يـةعين هـةمي ئةنـدامَي كـورد لـة حكومـةتا عَيراقَيـدا شـتَيكي          كوردستان، بـةر اي مـن ظـة كَيشـانا     
طرنطة، بةآلم مةوقييتَيك بت، تأر يي بنووسَيت، ئةطةر الزم بت ئةز لة ظَي باوةر َيدام كة تا كوردةكيشي بة 
هةر قيمةتَيك بت دييتاع لة كةركووكَي بكات، وانةكات ئةظة نـةزرة شـوفينية ئـةظرؤ سـةر بكـةوَيت عَيـراق،       
خاَلةكا دي لة هةمي طرنطرت ئةظةية ئةز حةز بكةم ئيشارةتا ثَي بكةم، ئةظةي ئةمر ؤ حوكمَي عَيراقَي بكةن 
لة بن تةئسريا دةرةظة، هـي دةوَلـةتَي دةرورووبـةر هـةر ئـةمرَيكي ثـَي بَيتـة دان، ئـةو ئـةمرة بـةجَي دَيـنن،            

 .ئةكسةري ظان موشكيالت ئةظرؤ بؤ مة ضَي بن، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

 .كاك ئارَيز فةرموو
 :بةر َيز ئارَيز عبداهلل امحد

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من ثَيم واية ئةوةي دوَييَن روويدا، نة هةَلة بوو نةتاوان بوو، ثَيم وابَي كودةتايةك بوو، طةر انةوةي بـةعس  

و دةسـتوورةي كـة خـةَلكي عَيـراق     ياخود ثامشاوةي بةعس بوو بؤ سةر دةسةآلتي عَيراقي، لةبةر ئةوةي ئـة 
دةنطي لةسةر دابوو، ثَيشَيل كرا، قانون كة نيزامي داخؤي ثةرلةمانة ثَيشَيل كرا، تـةوافقاتي سياسـي ثَيشـَيل    
كرا، ئةوانة هةمووي ثَيشَيل كران، هاتن كار لةسةر بةرنامةيةك ئةكةن كة ئةو بةرنامةية هةمان بةرنامةي 

باسي ئةوة ئةكةن كة ئةو طؤر انكارييانـةي كـة ثـَيي رووخـاني رذَيمـي       ة، ئةوان هاتوون 9/8/8003ثَيي 
بــةعس طــؤر ان ئةوانــة بةناشــةرعي، ئــةوان بــة ناياســايي، ئةوانــة لــة قةَلــةم ئــةدةن لــة ناوضــة دابر اوةكــاني  
كوردستان، كةواتة ئةوانة ئةيانةوَيت درَيذة بة ستةم، بة زوَلم، بة سياسةتةكاني بةعس بدةن، لةبـةر ئـةوة   

ن ثَيم وابـَي، ئـةوةي دوَيـيَن هةَلوةسـتةيةكي سةرتاسـةري عَيراقـي ثَيويسـتة، ضـونكة طةر انـةوةي بةعسـة           م
بةهةموو ماناكاني، ئةطـةر بـةو نـاوةش نـةبَيت، بـةآلم بةهـةمان ئايـدؤلؤذيا، بةهـةمان فةلسـةفة، بةهـةمان           

هَيزانةي كة كاتَي طيتتوطؤيـان  بةرنامةية، من بةالمةوة سةيرة كة ثةرلةماني عَيراقي طومان خباتة سةر ئةو 
ئةكرد، زابت و ثؤليسي خةَلكي كةركووك بة خاك ئةسـثَيردران، كاتَيـك بةدةسـس تريؤريسـتةكان، بةدةسـس      
فاشيستةكان شةهيد كرابوون، ئةوانةي نةك تةنها دييتاعيان لة كورد ئةكرد، يان لة توركمان ئـةكرد يـان لـة    

لة سـاآلني ر ابـردوو ثةجنـةي يـةك لـةو عةرةبـة تةعريبانـةش بـة          عةرةب ئةكرد، بةَلكو ئةوانة لَي نةطةر ان
خوَيندا بَيت، لةسةر دةسس ئةو كةسانةي كة ئةوان زوَلميان لَي كردبوون، بـؤ تـةعريب كـردن، بـة مـةرامي      
تةعريب كردن هاتبوونـة سـةر خـاكي  ئَيمـة، سـةر مـاَلي ئَيمـة، سـةر عـةرزو ناموسـي ئَيمـة، تةنانـةت ئـةو              

هَيشتووة بةمةبةسس ضارةسةر كردني كَيشةكة، ئةوان بَين طومان خبةنة سـةر دَلسـؤزي نـةك    ثؤليسانة نةيان
هَيزةكاني ئاسايي، ثؤليس، سةر فريقةي عةسكةري عَيراقي، باشة ئةوان كاتَيك كـة قائيـدي فريقةيـةك كـة     

هةَلوَيسـتةي  كورد بَيت، طومان لة هةَلويسـتة عَيراقيـة نيشـتمانيةكةي بكـةن، ئـةي ئَيمـة ضـؤن طومـان لـةو          
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ئةوان نةكةين كة وةك كاك شَيخ ئةَلَيت بةهَيزي عةسكةري بيانةوَيت ناوضة دابر اوةكان داطري بكةنةوة، من 
ثَيم واية هَيزي داطريكةري ئةوان كة باسي دةكةن، لة جَيبةجَيكردني بةرنامة كؤنةكان  هيض شتَيكي زيـاتر  

لةبـةر ئـةوةي عومـةرة بيكوذَيـت، لـةو هَيـزة دَلسـؤز تـر         نية، من بةالمةوة سةيرة هَيزَيك كةسَيك بكوذَيت، 
بَيت كة عةرةبيي دةثارَيزَيـت، توركمـانيي ئـةثارَيزَيت، ئةرمـةنيي ئـةثارَيزَيت لـة كـةركووك، هَيـزَيكيي         
كةسَيك بكوذَيت، لةبةر ئةوةي ناوي عةلية، دَلسؤزتربَيت بؤ عَيراق وبؤ ئايندةي طةلي عَيـراق، لـةو هَيـزةي    

كووكي ثاراستووة لة ماوةي ساآلني ر ابردوو، قورباني داوة، تةزحيةي داوة، كام شـار بةقـةدةر   كة خةَلكي كةر
كةركووك خةَلكي لة ماوةي ر ابردوودا نةك تةنها لةبةر ئةوةي ئَيمة قسة ناكةين، نةك تةنها لةسةر دةسـس  

، لةسـةردةمي تةعريبـدا   تريؤريستان، بةَلكو لةسةر دةسس ئةوانةي كة هاتوونـةو كـةركووكيان داطريكـردووة   
خةَلكي ئَيمة شةهيد كراوة، ئينجا دةنطمان نةكردووةو دةستمان لةسةر برينةكان داناوة، بةهـةرحاَل كاتَيـك   
دةستوور ثَيشَيل ئةكرَيت، كاتَيك قانون ثَيشَيل ئـةكرَيت، كـاتَي تـةوافوقاتي سياسـي ثَيشـَيل ئـةكرَيت، ئـةبَي        

َيمة ثَينج ساَلة بة ثشة ثشة قةناعةمتان هَيناوة، ثَينج سـاَلة نـةرمي   ئَيمةش لةبةرامبةردا بَيدةن  نةبني، ئ
ئةنوَينني، سازمشان لةسةر زؤر مافةكاني خؤمان كردووة، ئةبَي لَيـرة بـةدواوة، ئَيمـةش ثةشـيمان ببينـةوة،      
ــة       ــدة بـ ــراق ثابةنـ ــةيي عَيـ ــةوةي يةكثارضـ ــةَلَيت مانـ ــة ئـ ــتوورَيك كـ ــابن بةدةسـ ــد نـ ــةوان ثابةنـ ــةر ئـ ئةطـ

كردني دةستوور، ئةبَي ئَيمة بَؤَيني سةدجار بةسةرضاو، ئَيمةش ثابةند نابني بةو دةستوورة، ئةوان جَيبةجَي
هـاتوون باسـي ئـةوة ئةكـةن، ئـةو هَيزانـةي ئَيمــة لةكـةركووك دةبـردرَين، لةكاتَيكـدا ئةبوايـة ئـةوان ئَيســتا            

ان، بةهةرحاَل مـن ثـَيم وايـة،    باسيان لةوة بكرداية بَي قةيد وشةرت عةرةبي تةعريب لةو ناوضانة دةركراب
ضيرت نةرمي نواندن لةبةردةم ئةو سياسةتةي ئةواندا نةك تةنها ئَيمة زؤرجار باسي ئـةوة ئةكـةين، ئةطـةر    
توند بني، ئةطةر هةَلوَيستمان توند بَيت، ئَيمة رةنطة هةندَي دةستكةوتيشمان هةبَي بةدةسس بَينني، بةا 

ية؟ كاتَيك ئَيمة توند نـابني ئَيسـتا لـةو قؤناغـة ناسـكةدا ئَيمـة تونـد        ثرسيارةكة لَيرةدا ئةوةية زةمانةت ض
نابني، لة ئايندةدا ئةوةي ئَيستا بةدةستمان هَيناوة لة داهاتوودا لةدةسس نـادةين، لةبـةر ئـةوة ثَيمـان وابـَي      

كة ئةطـةر شــةر َيك بةردةكــةي مـاَلي ثَيطــرتني يةكــةم رؤذ بيكـةين باشــرتة؟، مةبةســتم هـةموو جــؤرة شــةر يَ    
سياسية، دبؤؤماسية، هةموو جؤرَيكة، لةبةر ئةوة بةر اسس ئةو اليةنانةي ناو عَيراق دوَييَن دةنطيان بؤ ئـةو  

بر وايان بة فيدر الي نيـة،  : بر وايان بة دميوكراسي نية، دوو: ماددة قانونية دا، ئةوان ئيسثاتيان كرد كة يةك
ةوة ئَيمـة ئـةبَي هةَلوَيسـتمان لةبةرامبـةر ئـةو مةسـةالنة       بر وايان بة تةوافوقاتي سياسي نية، لةبـةر ئـ  : سَي

هةبَيت، ئَيمة لةدةستووردا ئةَلَيني فيـدر الي مـن ثرسـيارَيك ئةكـةم كـةي فيـدر الي هةيـة، ئـةوة ثَيـنج سـاَلي           
بةسةردا تَيثةر  بـوو، فـةرموون ئَيسـتاكة كـةي فيدر اليةتـة، دةوَلـةتَيكي فيـدر الي بةيـةك تاقـة هـةرَيم كـةي            

ة فيدر الي ئةوة يةك، ئةَلَيني دميوكراسي، فةرموون كةي دميوكراسي هةيـة، ئـةَلَيني ر ذَيمـي بةعسـمان     دةبَيت
ــةكان      ــةي ناوضـ ــة زؤربـ ــةعس لـ ــةوارةكاني بـ ــةي ئاسـ ــر ينةوة، كـ ــةعس ئةسـ ــةوارةكاني بـ ــردو ئاسـ ــةناو بـ لـ

افوقاتـةي ئَيمـة،   سر اونةتةوة؟، لةبةر ئةوة بةر اسس درَيـذةدان بـةو جـؤرة سياسـةتةي ئَيمـة بـةو جـؤرة تةو       
ــةوةي و        ــة لةبةهَيزكردن ــي، جط ــؤظينيةتي عَيراق ــاَلي ش ــةوةي ب ــة بةهَيزكردن ــة ل ــة جط ــةو اليةنان ــةَل ئ لةط
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هَينانةوةي كؤنة بةعسي ياخود ثامشاوةي بةعس بؤ سـةر دةسـةآلت هـيض شـتَيكي تـر نيـة، مـن لَيـرةدا داوا         
ةركووك بةثؤليسـة تَيكؤشـةرةكانيانةوة،   ئةكةم كة خةَلكي كةركووك بـةهَيزة ضـةكدارةكانيانةوة، خـةَلكي كـ    

ئةوانةي كةوا هـةموو رؤذَيـك قوربـاني ئـةدةن، بةهـةموو خةَلكانيانـةوة، ئةوانـة ثـَيي هـةموو خـةَلكي تـر            
ــةرؤكي         ــة س ــةوةي ك ــةر ئ ــرن، لةبةرامب ــان وةربط ــس خؤي ــة هةَلوَيس ــَيي ئَيم ــنطار ث ــةقني و ش ــةَلكي خان خ

بؤ عَيراق، طومان لة ئيخالصيان ئةكات بؤ كةركووك، طومان  ثةرلةماني عَيراق طومان لة ئيخالصيان ئةكات
لة ئيخالصيان ئةكات بؤ نيشتمان ثةروةريةتي، ئةوة ثَيويسس بةوة هةية هةَلوَيستَيكي زؤر جدي بةرامبةر 
بةو مةوقييتة وةربطرن، ثَيويستة ئَيمةش ضيرت بة ثشة ثشة، بة ئـةمر ؤ نـا سـبةي قايـل نـةبني، هةَلوَيسـس       

 .ديار و روون بَيت، سوثااسياسيمان 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .كاك ئةسعةد فةرموو  
 :بةر َيز اسعد شاكر امني

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من وةكو توركمانَيك لةو مينبةرة قسة ئةكةم، ثَيي هةموو شـت ئـةو تَيبينيانـةي كـة هةمـة بـة توركمـاني        

بؤضـووني خـؤم، هـةموو شـةريكات و جاميعـات ويـةعين       حازرم كردووة، تَيبينيـةكي تريشـم هةيـة، بـة بريو    
ئةوةي عالةمي قائيمةي سةودايان هةية، بة بريوبؤضـووني خـؤم ثةرلـةماني عَيـراقيي هاتـة نـاو قائيمـةي        
ــتووةو         ــةيان بةجَيهَيش ــةوا هؤَلةك ــةي ك ــةو ثةرلةمانتاران ــؤ ئ ــزم ب ــةَل رَي ــة لةط ــةمانتاران جط ــةوداي ثةرل س

، كة ياسايةكي ضةوت ونار َيكة، ئةطةر ئيزنيشم بدةيت ضـةند تَيبينيـةكم   ثرؤتستةي ئةو ياسايةيان كردووة
هةيــة بــة توركمــاني دةمــةوَيت بياخنوَينمــةوة، لَيــرةدا بــةتوركماني قســة دةكــات، ئةمــة مانــاي قســةكانيةتي 

ت، زؤر بةداخةوة دةَلَيم كةوا يةكةوارة لة ثةرلةماني عَيراق، بر يارَيكي ضةوت وةربطرييَـ : بةكوردي، يةكةم
مـاددةي يةكـةمي بةئاشـكرا دةنطـداني لةسـةر       83ضونكة معقول نيية ثرؤذة ياسايةك تاوتوَي بكرَيـت، كـة   

ةمي هةمان ياسـا بـةنهَيين دةنطـداني لةسـةر بكرَيـت، ضـونكة دةنطـداني نهـَيين         (88)بكرَيـت، بةآلم ماددةي 
ؤكي ثةرلـةماني عَيـراق و دوو   تةنها دوو حاَلةت بةكاردَيت، ئـةويي لـة هةَلبـذاردني سـةرؤك كؤمـار و سـةر      

ياسـاي هةَلبـذاردني ثارَيزطاكـاني عَيـراق هـةر لـة       : دووةم. جَيطرةكةي، ئةمةش ثَيشـَيؤكاري ياسـايي يةكةمـة   
ناويدا ديارة كة بؤ طشت ثارَيزطاكاني عَيراقة، واتة ثارَيزطاكاني كوردستانيي دةطرَيتةوة، بـةآلم ثةرلـةماني   

كةركووك لةو ياسايةدا ماددةيةكي تايبةت دابيَن، و تةنها لةشاري كـةركووك  عَيراق ماناي نيية بؤ ثارَيزطاي 
ئـةم دوو ثَيشـَيؤكاري ياسـايية رَيطـا خـؤش      : سـَييةم . جَيبةجَي بكرَيت، ئةمـةش ثَيشـيؤكاري ياسـايي دووةمـة    

ي صـالح الـدين ئـةوانيي داواي ياسـاي تايبـةت      –ديـالي   –بغـداد   -دةكاتةوة، لةبـةردةم هاووآلتيـاني موصـَل    
بكةن، ضونكة وةكو كةركووك نةتةوةكاني لةناوداية، بةمة عَيراق بـةش دةكرَيـت بةضـةند بةشـي جياجيـا،      
ئةمةش ثَيشَيؤكاري ياسايي سَييية، ضونكة دذي دةستووري هةميشةيي عَيراقة، واتـة يـةك ثارضـةيي خـاكي     

. لةسـةرمان دةضةسـثَيننةوة   عَيراق ناثارَيزَيت، ئةمةش كارَيكي باش نيية، بـةَلكو بنـةماكاني ثـارتي بـةعس    
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كة خراوةتة ناو ياساي ثارَيزطاكاني عَيـراق، ثـَيي   ( 88)بؤ زؤربةي زؤرمان ئاشكراية كةوا ماددةي : ضوارةم
دوو ساَل زياترة ئةم ماددةية لةدةرةوةي سنووري عَيراق ئامادة كراوة، بة ر َيطاي خؤ فرؤشـةكان هَينرايـةوة   

َي سةري نةطرت، بة واسيتةي شؤظينية توند رةوةكان طواسـرتايةوة نـاو   ناو وؤيسي ثارَيزطاي كةركووك، لةو
ــراق، وة بــة مــاددةي   لةياســاكة جــَيطري بــوو، مــن زؤر ثــَيم ســةيرة بــرا توركمانــةكا    ( 88)ثةرلــةماني عَي

 هةَلخةَلةتاون و تةعامول لةطةَل ئةم بةعسيانة دةكةن، ئايا زوَلم وزؤردارييةكانيان لةبري كرد؟، هةر ئةمانـة 
بوون ثَيشَيؤي هةموو مافة ر ةواكا انيان دةكـرد، تـةنها ئَيمـة نـني بـةَلكو بـرا كوردةكـان و مةسـيحييةكان و         
حةتا برا عةرةبةكانيي ناَلةناَليان بوو لةدةست زوَلم و زؤرداري ئةوانة، ئَيستا ضيمان لَيهات، بووين بةبراو 

ظينيانة هةمووشـتَيكيان قبوَلـة، ئةطــةر دذي   هاوثـةميان، دةمـةوَي ئامـاذة بـة شـتَيك بــدةم، ئـةويي ئـةو شـؤ        
كوردستان يـان دذي كـورد بَيـت، حـةتا ئةطـةر بر يارةكـة سـوودي خؤشـيان لـةناو ببـات، ثَييـان قبوَلـة تـةنها              
كوردســتان ســوودمةند نــةبَيت، لةاليــةن دوذمنــاني عَيــراق ضــةندةها ثيالنــي خــراث خــراث ئامــادة كــرا بــؤ  

َيــراق، دةوَلةتــة ئيقؤيميــةكان دةورَيكــي باآليــان هــةبووة لــةم ثيالنــة تَيكـداني يــةك ر يــزي لــة كوردســتاني ع 
خراثانة، حةتا بطرة دةوَلةتي سعوديةش بة مؤيؤنةها دؤالر سـةر  ئـةكات بـؤ خـؤ فرؤشـةكان بـؤ تَيكـداني        
ئةمن و ئاسايشي كوردستان، بةآلم بة يارمةتي خواي طةورة هةموو ئةنداماني ئاسايي و ثؤليسي كوردستان 

ي ياساكة، كـة تيايـدا   (88)جَيبةجَيكردني ماددةي: ثَينجةم. نة بؤطةنةكانيان ثووضةَل كراوةتةوةطشت ثيال
بـؤ كؤـدان وئاشـوورييةكان، ئةمـة خـؤي لـة       % 8بؤ توركمـان و كـورد و عـةرةب دانـراوةو لـة      % 38رَيذةي لة 

يـان نـةبَيت توركمـان     خؤيدا ئيهانةت و حةقارةتة بؤ ر اي تاكي خةَلكي كةركووك، ضونكة هةَلبذاردن ببَيـت 
: شةشـةم . كورسي دَينَيت، ئةمةش ثَيشيؤكاري مايف مرؤظة كة ر َيز لة بريوبؤضووني تـاك ناطرَيـت  ( 38)هةر 

لةم مينبةرة ثريؤزةوة بة ر اشكاوي بانطهَيشس مةسئولة كوردستانيةكان دةكةمـةوة، كـةوا ثشـوويان هـةبَيت،     
َينــةوة، تــةوازونيان ون نةكــةن، ضــونكة ئةمــةش ثيالنــي ســينطيان فــراوان بكــةن، بــة عــةقَل و مــةنتق  وَل

ذةهراوييــة و ئيمتيحانيشــة، دةبــَي لــةم ئيمتيحانةشــدا دةرا وعيــربةت وةربطــرين، هــةروةها تاكــةي ئَيمــة   
 .دؤست و دوذمن بةباشي نةناسني؟، دةبَيت سنوورَيك بؤ دؤستايةتيي هةبَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ؤيقَيك بدةم لة يةكَيكتان بَؤَيم وةختمان كةمة، لةثاش كـاك ئةسـعةد ئـةَلَيم ئاطاتـان لـة كـات       خؤ دةبَيت تةع

 .بَيت، ئةطةر وا بر ؤين زؤرمان ثَي ئةضَيت، تكاية كورتي بكةنةوة مةمنوو  كاك مةال ئةنوةر فةرموو
 :بةر َيز انور حممد غيتور

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
جارَيـك  ) ي هةموو ئةندامان ئةكةم، ثَيم خؤشـة قسـةيةكي كـورد بطَير مـةوة    تةبيعي من ثشتطريي لة وتةكان

دووثشكَيك داواي لة بؤقَيك كرد، وتي لةو زَيية مب ثةر َينةوة وتي ئاخر ثَيمةوة ئةدةيت، وتـي نـةخَير شـس    
ثَيوةيـدا،   وا نابَيت، من لةسةر ثشس تؤم شس وا ضؤن ئةبَيت، بةهةرحاَل ثةر انديةوة، لة ناوةر اسـس ئاوةكـة  

وتي بؤ وات كرد ئةي ئَيمة ئيتييتاقمان وا نةبوو، وتي ئاخر هةر تةبيعةتةكةم واية، خؤ بةدةسس مـن نيـة،   
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، ئةوة خؤي ماناي خؤي وازحة، ئةوة كافية بـؤ ئـةوةي ئـةو ياسـاية     (ضي بكةم، ناتوا  واز لةو ئيشةي بَينم
دا، بةآلم ئةوةي كة زؤر طران و زةمحةتة ئةوةية ثَييةوانةي دةستووري عَيراقة كة جةنابتان ئيشارةتتان ثَي

كة طةالني عَيراق، بةتايبةتي طةلي كورد، لـةو هةَلوَيسـتانة واي بـؤ دةضـَيت، مةئويسـت بَيـت لـة دةسـتوور،         
تةبيعي دةبَيت سةركردايةتي سياسي كورديي، بةخؤيـدا بيـَيتةوة هـةبووني دةسـتوور كـايف نيـة، تـةتبيقي        

َيمة جاراني تريي وةعد هةبووة، ثرؤتؤكؤملان هـةبووة، لـةناو دةسـتووردا قسـةو     دةستوور ئةساسة، يةعين ئ
مايف كورد دياريكراوة، بةآلم كةهاتووةتة سةر تةتبيق كردن وةكو ئةوجارةي لَي دَيت، كة تةماشا ئةكةيت لة 

ةميانيةي دوَينَيوة خةريكة بةوازحي دةردةكةوَيت، قسةيةكيشم هةية، ئةوةية بةو هةموو تةحالوفيةو هاوث
كة قيادةي كوردي ئةيكات نازا  ثةرلةمان زؤر لَيي ئاطادار نية، يان ثَيويست ناكات بَيتة ثةرلةمان و قسةي 
لَيــوة بكرَيــت، بــاا بكرَيــت، ضــونكة زؤر جــاري وا هــةبووة هاوثــةميانيمان كــردووة زؤريــي خزمــةتي           

ي تَيــدا هــةبووة، ئةصــَؤةن جــاري وا هاوثــةميانا ان كــردووة، بــةآلم مةســَؤةحةتَيكي زؤر كــةمي طــةلي كــورد 
 .هةبووة بةسةرماندا شكاوةتةوة، لةوةي كة قازاجني هةبَيت، زؤر سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .سوثاا كاك سةردار فةرموو

 :زؤ هةركيؤردار صباح بةبةر َيز س
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ثَيم وابَي، سةركةوتنَيكي طةورة  88سايةدا لة ماددةي ئةوةي دوَييَن لة ئةجنومةني نوَينةران ر وويدا، لةو يا
بوو بؤ وآلتاني دراوسَي، بةَلكو بؤ دام و دةزطا سيخور ييةكاني وآلتاني دراوسَي بةسةر ئـريادةي طـةلي عَيـراق    

سةركةوتن بوو بؤ ضـَؤكاو خؤرةكـاني ئـةو دام و دةزطايانـة بةسـةر ئـريادةي خـةَلكاني دَلسـؤزو         : يةك، دووش
حتداييد )روةري طــةلي عَيــراق، بةتايبــةتي ئةطــةر تةماشــاي بر طــةي ثَيــنج، دووةم بكــةين ئــةَلَيت  نيشــتمانثة

ئَيمـة ئـةزانني ئـةو    (  9/8/8003 العامية  اخلاصية  السي انية ضيار كركيو و بعيد       التجا اات  لى اعمالو
بةسـةركةوت   حكومةتة لةاليةن يـةك جيهةتـةوة بـووة، لَيـرةدا زؤر ديـارة كـة ئـريادةي ئـةو ضـَؤكاو خؤرانـة          

ــيَن          ــة دوَي ــَيم واني ــن ث ــراق، م ــةلي عَي ــةروةري ط ــتمان ث ــؤز و نيش ــةَلكاني دَلس ــريادةي خ ــةر ئ ــود )بةس حمم
و ئــةواني تــر   طيييةنوَينةرايــةتي عــةرةبي كردبــَي، نــةخَير بــةَلكو صــيتية ســهيل وخالــد        ( مةشــهةداني

هـدي، ئةطـةر بَيـت وئيعـترياز     نوَينةرايةتي عةرةبيان كردووة، هةروةها ثَيم واية تارق هـامشي وعـادل عبدامل  
بطرن لةسةر ئةو ياسـاية، تةمسـيؤي عـةرةب ئةكـةن، ثـَيم وانيـة موسـتةهدة  يـاخود بـةئامانج كـردن لـةو            

بووة، بةَلكو ثَيي ئةوة مةسةلةي دميوكراسيةت بـووة، ئَيمـة ئـةزانني لـةماددةي      180ياساية تةنها ماددةي 
دةرناضَيت، ئةطةر بَيت وهاودذ بَيت، لةطةَل ثرةنسـيثةكاني  هيض ياسايةك ) دوو لة دةستووري عَيراق دةَلَيت

ئـةوة زؤر  %( 10إنتخابات جملس احملافظة  في  النسيب   ) لَيرةدا لةماددةي حةوتةم كة دةَلَيت( دميوكراسيةت
موتـةعارزة، لةطـةَل ثرةنسـيثةكاني دميوكراســيةت، لَيـرةدا حـةقي خؤمانـة  بَؤــَيني ئـةو ياسـاية يـاخود ئــةو          

وكراسيةتي لة عَيراق بة ئامـانج كـردووة، هـةروةها ثـَيم وايـة، ئيسـتيهدايف يـةكَيس عَيراقيشـي          ماددةية دمي
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ــةلي         ــو ط ــرن  وةك ــةتَيكي ط ــةراوَيزي ميؤؤ ــةبووة ث ــةوافق ن ــرد، بةت ــةوةيان ك ــي ئ ــةبرادةران باس ــردووة، ك ك
ترين ليســتة ي طــةلي عَيراقــة، نوَينــةرةكانيان هاوثــةمياني كوردســتان دووةم طــةورة %80كوردســتان كــة لــة 

لةعَيراق كة ثةراوَيزكراوة، ثَيم واية ئةوة دذي تةوافق بـووة، بـةبَي تـةوافق بـة ثـةراوَيزكردني ئـةو ليسـتة        
يةكَيس عَيراق ئيستيهدا  ئةكرَيت، وةكو برادةران باسيان كـرد تةبعـةن دذي دةسـتوورة لـةماددةي دوو لـة      

لـة بر طـةي ثَيـنج، دووةم كـة باسـي ئـةوةي كـرد         ، هةروةها زيادة رؤيية لةسةر واليةتي حماكم180ماددةي 
تةبعـةن ئةطـةر هـةموو ماددةكـة خبوَينينـةوة، ئـةوة هـةر        ( حتداد التجا اات  لى اعمالو العامية  اخلاصية  )

ئةوة نية تةحديدي تةجاوزات بكات، بةَلكو لة تةوسياتدا حةقي فةصَؤيشي هةية، لَيرة لة واليةي حماكميي 
ااتخدا  قوات مر ) ، باسي مةلةيف ئةمين كرا و برادةران زؤر باسيان كرد، دةَلَيتزيادة رؤيي لةسةر دةكرَيت

، يةعين ئةوةي بيخوَينَيتةوة وا تَيدةطات، كة بارودؤخي ئاسايي و سةقامطريي لـة وةسـةت   (الواط  اجلنوب
سـةقامطريي  و لة جنوب باشرتة لة كوردستان، كةواش نية لة ر اسـتيدا، ئاسايشـي كـةركووك زؤر زؤر باشـرتة،     

زياترة، لة موصَل، لةبةغداد، لة بصرة، لة نةجة ، لة كةربةال، لة ميسـان لـة هـةموو ئـةو جَيطايانـة، ئَيمـة       
هةموومان ئةزانني هَيزةكاني كوردستان لَيرةوة دةضـَيتة بةغـداد، سـةقامطريي و ئـةمين ئـةوَيي ثاراسـتووة،       

ئَيرة، هـةروةها بؤضـي ئـةو قواتـة ناضـَيتة موصـَل،        نةك كة ثَيويستيمان ثَيي بَيت هي ئةو شوَينانة بَينينة
ئَيمــة ئــةزانني بــارودؤخي ئاســايي لــة موصــَل زؤر تــةواو نيــة، زؤربــةي خــةَلكي كــورد لــة موصــَل نــةماون، 
هةمووي ئَيستا لة هةولَيرن، لة دهؤكن حةتا طةيشتوونةتة كؤيةو دوكان ور انيةو قـةآلدزة، مـةفروزة قـواتي    

ؤ ثاراســتين نــةك بــؤ كــةركووك، ئةوانــةي لــة نــاو ئةجنومــةني نوَينــةرانن مــن   وابَيــت بيــَيت بــؤ موصــَل بــ 
موتابةعةم كردووة، بةر اسـس سياسـةتي بانَيكـةو دوو هةوايـة، يـةعين لـة دامةزرانـدني حكومـةتي عَيـراق،          
باسي ئةوةيان ئةكرد كةوا دذي موحاسةسةي تائييتي وقةومي و نةتـةوةيني، ئةطـةر تةماشـاي ئـةو ماددةيـة      

ئَيستا خؤيان ئةو ناصاَلحانةي كةوا ئَيستا دَين، دييتاعيان لةو ماددةية كردووة، دوَييَن لةو دانيشتنةدا بكةين 
( لكـل املكونـات الرئيسـة كـل العـرب والكـورد والرتكمـان        38)ئةكات بؤ عةرةب، لَيرة باا ئةكات 38كةباسي 

راق وةكـو خؤتـان باسـتان كـرد،     ئةوة سر  موحاسةسةي تائييتي وقةومي ونةتةوةيية، بـؤ دامةزرانـدني عيَـ   
لةوانةية ئَيمةش داوا بكـةين سـبةييَن لـة موصـَل جَيبـةجَيبكرَيت، لـة ديالـة جَيبـةجَي بكرَيـت، لـة هـةموو            
شوَينةكاني تريي، بؤية من دووثاتي ئةوة ئةكةمةوة كة دةبَيـت ئـةوة رةفزبكرَيـت و ضـاو خبشـَينينةوة بـة       

 .هاوثةميانَيس خؤمان، زؤر سوثاا
 :سةرؤكي ئةجنومةنبةر َيز 

وابزا  كاك حمةمةدي حاجي حممود شتَيكي لةبريضـووة قسـةي كـرد، بـةآلم داواي كـرد قسـة بكاتـةوة، ئـةو         
 .شتةي لةبريضوو با بيَؤَيت فةرموو

 :بةر َيز حممد حاجي حممود
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
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آل يةكَيك لةو خاآلنةي كةوا هةمبوو وةَلآل لةبريم نةضووة، ئةوةي ثَيشوو مةوقيف بوو، ئةمةيان قسةية، وةَل
كةباسي بكةم، ئَيوة باسي ئةوةتان كرد كة شتةكان بةتةوافوقة، لةدةستووري عَيراقيدا تةوافوقي تَيـدا نيـة،   

ثةرلةمان بةزؤرينة سةرؤكي ثةرلـةمان هةَلئةبـذَيرَيت، بةزؤرينـة    ) لة ثةرلةمان تةوافوقي تَيدا نية، ئةَلَيت
، ئَيمـة هـيض تـةوافوقَيك لـةناو ثةرلـةمان و دةسـتووري عَيراقـي وبةرنامـةي         (رَيتسةرؤكي كؤمار هةَلئةبذَي

ثةرلةمانــدا نيــة، ئَيمــة ئةبوايــة كــاتي خــؤي تةصــويتمان بكردايــة لةثةرلــةمان و لــة دةســتووري عَيراقيــدا   
ديد مان  سةرؤك كؤماري نةبوو، كةا نةيتواني بؤ كان 14ثَيويستة بة تةوافوق بَيت، وةكو ئةوةي لوبنان 

بكات، من لةسـةر ئـةوة قسـةم هـةبوو، ئَيمـة خؤمـان كـة باسـي تـةوافوق ئةكـةين، لةدةسـةآلتي سياسـي، لـة              
شتةكاني تر مةسةلةن، هيييان باسي تةوافوقمان نةكردووة لةبةرنامةكاندا، تةنها هةمووي ئـةَلَيت زؤينـةو   

ةلةي دميوكراتيـةت ئةكـةن،   كةمينة، كة ئَيمة ضةند سـاَلة بـةو زؤرينـةو كةمينـةوة سـووتاوين، باسـي مةسـ       
باشة تو ئةو خواية ئةوةي نـاو ثةرلـةماني عَيـراق سـةير بكـات، ئـةو ثةرلـةمان دميـوكراتي ضـي لـَي دةسـت            
دةكــةوَيت، بــةا خؤتــان ســةيري بكــةن، يــةكَيكي تــر لةخاَلــةكان مةســةلةي دةســتوور زؤر تةئكيــد لةســةر   

زيـاتري دةسـتوور دةسـتكاري بكرَيـت، ئـةو      خـاَل   50دةستوور ئةكةينةوة، دةسـتوور هـةمووي قـةراري داوة    
ثةجنا خاَلةش ئةوةيـة كـة دةسـتكاري بكـةن، لـة زةرةري كـورد دةسـتكاري ئةكـةن، واتـة دةسـتوور تـا ئَيسـتا             
هةَلواسراوةو كاري ثَيناكرَيت لة عَيراقدا، يةعين ئةو دةستوورة بؤيـة  ئَيمـة زؤرجـار تةئكيـد لةسـةر ئـةوة       

اكرَيت، دةربارةي ئيسترياتيذي و رَيككةوتنةكان كة باا ئةكرَيت، زؤر لةو ئةكةينةوة كة دةستوور كاري ثَين
رَيككةوتنانة رَيككةوتين بةيين حزبةكانة، يةعين حزب مايف خؤيةتي، دوو حزب، سـَي حـزب، ضـوار حـزب،     
ئيتييتاقات بكةن، رَيككةوتين بةيين ئةوانة نـابَي تـؤ ضـاوةر َيي ئـةوة بيـت، ئـةو بَيـت لةثةرلـةمان مـةوقيف          
وةربطرَيت لةسةر قةزييةي كوردي، لةسةر ئةو ئيتييتاقةي لةبةيين دوو حزبدا بؤ دةسـةآلتَيك كرابَيـت يـان    
بؤ هةندَي شس تايبةتي خؤيان كرابَي، بؤية من ثَيم واية و تةئكيد ئةكةمةوة ئةمر ؤ بةيانَيكمان هةبَيت و 

كة دوَييَن دراون، ئةبَي ئَيمة ئةوةمان  سوربوون لةسةر ثَيداطرتن و هةَلوةشاندنةوةي هةموو ئةو قةرارانةي
 .لةبري نةضَيت، ئةوة ناخي دَلي هةموو ئةو كةسانةية كة لةبةغدادن، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
من هةر يةك شتت بؤ روون ئةكةمةوة كاكة حةمـة، يـةك حةقيقـةت هةيـة كـة بةر اسـس جـةنابت لـةبريت         

تةوافوقي اليةنة سياسيةكان دةرنةضـووة، عـور  بةقـةدةر قـانون     نةضووةو ئةشزانيت، هيض قانونَيك بةبَي 
كـورد،  ) لة هةندَي شوَيندا قوةتي هةيـة، لـة عَيراقيشـدا وايـة، ئيتييتـاق كـراوة، ثَيكهاتـةي عَيراقـي سـةرةكي         

هيض كةسَيك ناتوانَيت تةعبيري لة ئريادةي ئةوي تـر بكـات، بـةَلَي قـةراراتي     ( عةرةبي سونة، عةرةبي شيعة،
يةت و ئةقةليةت هةية، بؤ مةسائيؤي رؤذانة، ئةو مةسائيالنة تـةنزيم ئـةكات، بـةآلم ئـةوة خـةرقي      ئةكسةر

دةسـتوورة، تةجاوزكردنـة لةسـةر مـايف نةتةوةيـةك، كـة ثَيكهاتةيـةكي طةورةيـة لـة طـةلي عَيراقـدا، بــةهيض            
 .شَيوةيةك ناكرَيت بةناوي ئةكسةريةتةوة ئةوة بكرَيت، فةرموو كاكة حةمة

 :مد حاجي حممودبةر َيز حم
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 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ئةوان دةستووريان هةَلوةشاندؤتةوة، ئَيمة هةَلمان نةوةشاندؤتةوة

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

 .بةَلَي، فةرموو كوَيستان خان
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
ة كؤبووينةتـةوة كـة مـةوقيف لةسـةر ئـةو ياسـايةي كـة دوَيـيَن         ديارة، ئَيمة لَيرة كؤبووينةتةوة، لةسةر ئـةو 

لةثةرلةماني عَيراق دةرضووة، ئايا رَيطا دةدرَيت بةوةي ئةنداماني ثةرلةمان قسـة لةسـةر قسـةي برادةرانـي     
ئةنداماني تري ثةرلةمان بكةن؟، يةعين ئةو موناقةشـانة ثَيويسـت ئـةكات، يـان هـةر ئةوةيـة كـة مـةوقيف         

 .اوةربطرين، سوثا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ئَيمة وةكو شتَيكي مةبدةئي سـةرؤكي فراكسـيؤنةكان، تـةعبيري لـة هـةموو ئةنـدامان ئةكـةن، بةشـَيوةيةكي         
طشس قسةكا ان داوة بةئةوان، واش ئيتييتاقمان كرد، لةطةَل سةرؤكي فراكسيؤنةكان كـة قسـة ئةساسـيةكان    

ندَيك ليست هةبَيت، رةنطة هةندَيك رةئي هةبَيت ئةنـداماني  ئةوان بيكةن، بةآلم بةتةئكيد ومتان رةنطة هة
ثةرلةمانيي حةز بكةن تةعبيري لـة ر ةئـي خؤيـان بكـةن، دةرطايـةكيي بكةينـةوة بـؤ ضـةند كةسـَيك قسـة           

 .بكات، بؤية دةرطامان كردةوة بؤ ضةند كةسَيك، بةَلَي كوَيستان خان
 :بةر َيز كوَيستان حممد عبداهلل

 .ومةنبةر َيز سةرؤكي ئةجن
مةبةستةكةي من ئةوة نةبوو، هةموو بةر َيزان ئةنداماني ثةرلةمان حةقي خؤيانة لةسـةر مةسـةلةيةكي وا   
طرن  قسة بكةن، من مةبةستم لة وةآلمةكاني كاكة حةمة بوو، بـؤ هةنـدَيك لـة ئةنـداماني ثةرلـةمان، كـة       

 .ئايا ئةوة بةثَيي ثَير ةو رَيطاي ثَيدراوة، سوثاا
 :ئةجنومةنبةر َيز سةرؤكي 

نـا رَيطــةي ثَينــةدراوة، بــةآلم ئــةو ر ةئــي خــؤي دةَلَيــت، ئــازادة لــة ر ةئــي خــؤي، دَيمــة دواوة مامؤســتا حمســن  
 .فةرموو

 :بةر َيز حمسن عؤي اكرب
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

من لة حةقيقةت نامةوَيت ئـةو قسـانةي كـةبرادةران كرديـان دووبـارةي بكةمـةوة، ضـونكة زؤر بةتةفصـيل         
ــي ــةوة مةســةلةيةكي زؤر           باس ــةم، ئ ــةوة بك ــةوَيت بــاا ل ــة ئةم ــدةي ك ــةكانيان كــرد، ئةوةن ــةموو اليةن ه

خةتةرناكة، ئةمةي كة لَيرةدا دار َيذراوة، ئةمة قـانون نيـة، بةعةكسـةوة، ئةمـة قـانوني ثـيالن طَير ييـة، كـة         
ثَييـةوانةي دةسـتوورة،    لةطةَل رةوتـي عَيراقـي تـازةدا يـةك ناطرَيتـةوة، ثَييـةوانةي دةسـتوورة، بـةَلَي وايـة         
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ثَييةوانةي هةموو بنةماكاني تةوافوقة، ئةمةي كة كـراوة، كـارَيكي زؤر زؤر خراثـة، يـةك حةقيقـةمتان بـؤ       
دةردةخات، حةقيقةتةكةش ئةوةية، هَيشتا ئـةو عةقَؤيةتـة كؤنـة زاَلـة بةسـةر هةنـدَيك لـةبوارةكاني ذيـاني         

ثَيم واية، ئةمة نةئةبَيت بة يةكةم قـانون نـة ئـةبَيت بـة     سياسي ناو عَيراق، لةبةر ئةوة ئةو عةقَؤيةتة من 
دوا قانونيي، كار كة بةثيالنطَير ي دابر َيذرَيت، من ثـَيم وايـة بـةر لـةوةي دذي كـورد بَيـت، دذي مةسـةلةي        
كورد بَيت، بازدانة بةسةر واقعَيكي مةوزووعي كة هةيـة، دذ بـة عـةرةب ودذ بـةتوركمان ودذ بـة قةزييـةي       

بةعَيراقةو بة ئيستيقراري ناو عَيراقة، لةبـةر ئـةوة قـةت مـومكني نيـة، ثَيكهاتةيـةكي طـةورة         عَيراقية، دذ
وةك ثَيكهاتــةي طــةلي كــورد كَيشــةيةك وةك كَيشــةي طــةلي كوردســتان، بــةثيالنطَير ي و لــة ثشــس ثــةردةوة، 

نونة لةالي هةموو طةلي قانوني بؤ دابر َيذرَيت، قانونةكةش بر وات و تةمرير بكرَيت و ثيادة بكرَيت، ئةو قا
كوردستان مةرفوزة، من ثَيشم واية لةالي بةشَيك لة عةرةبيي ئةو قانونـة وةرناطريَيـت، بؤيـة حـةق وايـة،      
ئَيمة بة هةَليوونةوة مةعامةلة لةطـةَل ئـةو مةسـةلةيةدا نةكـةين، بـةوردي و بةديقـةت ديراسـةي ئـةوَيت،         

ديدا بوون، ئَيستا ئةوان بـةهَيزي دةرةكـي خؤيـان بـةهَيز     بؤضي ئةوانةي كة تاكو دوَييَن لةثةناي هَيزي كور
ئةكةن، ثيالن دةطَير ن لة مةسةئةلةيةك كةثَيم واية قازاجني خؤشيان نيةو زوعيتي عَيراقـي تَيدايـة، حـةق    
واية ئةو بؤية ضـةندين وةآلمـي بـؤ بدؤزينـةوة، ديراسـةي ئـةوَيت، بؤضـي واي لَيهـاتووة؟ يـةعين كـة ئَيمـة            

ورةي ناو عَيراق بةشدار بَيت، لة ثرؤسةي سياسي عَيـراق، ئـةو بةشـداريية كاريطةرييانـةي     ثَيكهاتةيةكي طة
كة بةبَي كورد، لةوانة بووة عَيـراق بـةم شـَيوةي تـازة نةهاتايةتـة ثَيشـةوة، دةوَلـةتي عَيـراقيي تةشـةكولي          

وة هةية، يـةعين صـراع   نةكرداية، باشة، بةو جؤرةي ئَيستا بؤ ثيالن بطَير ن، هةَلبةتة ئةمة ثةيوةندي بةوة
ئـةو ئةجنةدةيـةي كـة    و مؤمالنَييةك هةية، ئةم صراع و مؤمالنَييـة، هـةر اليـةك هـةوَل ئـةدات، بةشـةكةي       

هةيةتي، ئةو بؤضوونةي بؤ داهاتووي عَيـراق هةيـةتي، ئـةوة زاَل بكـات، حـةق وايـة ئَيمـةش لـةناو خؤمـان          
شرت ئاطامان لةو وةزعيةتة بَيـت كـة دَيتـة ثَيشـةوة،     وةكو برادةران باسيان كرد ماَلي كوردي رَيك خبةين و با

رةنطة لة دةيان مةسةلةي تر قانوني لةو بابةتانة بَيتة ناو ثةرلةماني عَيراقةوةو موحاوةلةي ئةوة بكرَيت، 
ئةو قانونانة ئيمرار بكرَيت، من ثَيموايةو هةموو كةسَيكيي ثَييواية كورد ثَيكهاتةيةك نيية لةناو عَيراقدا 

واز بَيت لة ثشس ثةردةوة ثالنَيك بطَيرَيت و قانونَيك تـةمرير بكرَيـت، ئـةو قانونـة بـة ئاسـاني جـَي        زؤر ال
بةجَي ببَيت بةسةر ئةو هَيزو توانايةي كة كورد هةيةتي هيض شتَيك نةكات، لةبـةر ئـةوة يـةعين ثَيويسـتة     

ةَلوَيسـس جـددي تـر وةربطـرين،     ئَيمة باشرت ديراسةي ئةو وةزعة بكةين، بؤضي ئةو شتانة دَيتة ثَيشةوة؟ ه
دانيشتين بةردةواميي هةبَيت لة اليـةن قيـادةي سياسـي كـوردةوة، لةطـةَل هـةموو ئـةو برادةرانـةي كـة لـة           
بةغدان، لةطةَل هةموو ئةو هَيزة ثَيشكةوتووخوازانةي ناو عَيراق، كة بة دةنطي مةسةليةتي دميوكراتيـةتي  

ــدا بكــةين، كــة ئةمــة ســابيقةيةكي زؤر    عَيراقــةوة دَيــن، لةطــةَل ئةوانــةش دابنيشــني  و طيتتوطؤشــيان لةطةَل
مةترسي هةبووة بؤ ئايندةي عَيراق و عَيـراق مـومكني نييـة ئيسـتيقرار بـة خؤيـةوة ببينَيـت بـة تـةجاوز          
كردن بةسةر هةندَيك حةقائيقي مةوزوعي كة لة ناو عَيراقدا هةية، كة ثَيكهاتةيةك وةكو كورد فـةرامؤش  

وانةي كة خؤيان بةناوي ثَيكهاتةيةكي دياري كراو قسة دةكةن، مـن ثَيمـوا نييـة ئةوانـة     بكرَيت، هةندَيك لة
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مومةسيؤي ئةو اليةنانة بن، زؤربةي زؤري توركمان لةطـةَل ئـةوة نييـة، زؤربـةي عـةرةبيي لةطـةَل ئـةوةدا        
ي عَيـراق  نيية، هةندَيك كةا دَين بؤ ثالنطَيـر ي دَيـت دةيـةوَيت قانونَيـك تـةمرير بكـات بـة حيسـابي خـؤ         

بةرةو ثَيشةوة دةبات و كَيشةي ناو عَيراق ضارةسةر دةكات، ثَيمواية بةم شَيوةية بة غةَلةتدا ضووة، ضونكة 
عَيراق ثَيويسس بة ضارةسةر كردن هةيةو كَيشةكاني ديارةو، دةبَيت ضؤن ضارةسـةري بكـةن، بـة قـانونيي     

ي، ئةمــة كَيشــةكان قــووَل دةكاتــةوة لــةناو  دةبَيــت بــؤ ضارةســةر كردنــي كَيشــةكان بَيــت، نــةك بــؤ ثالنطَيــر   
كةركووك، بةناوي وةحدةي وةتةني عَيراقي قسة دةكرَيت، ئةمة تةشتيس وةحدةي وةتةني عَيراقي دةكات، 
بةناوي ثاراستين عَيراق و طةلي عَيراق و خاكي عَيراقةوة قسة دةكرَيـت، كةضـي ئةمـة ثَييـةوانةي هـةموو      

ئَيمـة لـةناو خؤمشانـةوة مـةفروزة بةديقـةت تـر بـة خؤمانـدا بيـينةوة،           ئةو ثرانسيثانةية، سةرباري ئـةوة 
كؤمةَلَيك مةسائيل هةية زؤر بة باشي لَيي ورد بينةوة، بؤضي ئةم مةسةالنة واي لـَي دَيـت؟ بؤضـي بتـوانن     

م طؤَلمان لَي بكةن؟ ثَيمواية طؤَل كردن بةا تةنيا لة ياري فوتبؤلَيندا حةتي مةسةلةكة دةكات، ئةطينا لة
شتانة ثالنطَير ان قةت مومكني نيية حةتي مةسةلةي ميؤؤـةتَيك بكـات، كـة نيـو قةر نَيكـة خـوَين دةدات و       
دةيان لةم قانونانة خراثرتيي دةرهاتووة لةسةردةمي بةعس و ثَيي بةعس بؤ لةناو بردنـي كـوردو دذ بـة    

ة كــوردو عــةرةب و كــورد، هييــي نــةبوة بــة هــيض، كــورد هــةروةكو خــؤي مايــةوةو طــةلي كوردســتانيي بــ    
توركمانيةوة وةكـو خـؤي مايـةوة، لةسـةر ثَيـي خـؤي وةسـتاوةو دةتوانَيـت بـةرةنطاري هـةموو ئـةو ثالنانـة             
بَيتةوة، لةبةر ئةوة ئةو قانونة هـيض بنةمايـةكي نييـة لـة بنـةماي ثالنطَيـر ان بـةوالوةو، مـةرفوزة لةاليـةن          

 .زؤر سوثااسةرجةم كؤمةاَلني خةَلكي كوردستانةوة رةت بكرَيتةوة، 
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

خاتوو نازناز فةرموو، تكاية كورتي بكـةن و موحاوةلـة بكـةن رةئيةكـة بـة ثـوخس و بـَي دووبـارة بوونـةوة          
 .بَيت

 :بةر َيز نازناز حممد عبدالقادر
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

راوة، من ناو لةوة دةنَيم كودةتاي سثي زؤر سوثاا، بةدرَيذايي مَيذوو ئةم جؤرة ثالنانة لة دذي كورد دار َيذ
كة زةمينة خؤشكةرة بؤ كودةتايةكي سوورو خوَيناوي، كـة هـةر ئـةو فةقةرةيـة هـاتووة دةَلَيـت جـةيي لـة         
جنوبةوة بَيت بؤ كةركووك، ئةمة ديارة خؤي مانايةكـةي دةطةيـةنَيت، ئةطـةر ئَيمـة ئـةو كودةتـا سـثيةمان        

مةكانيشـي مةعؤومـة ض دةبَيـت؟ ضـؤن بـةر َيوة دةر وات؟ مةشـهةداني       قبول بَيت، ديارة هةموو شتةكان ئةجنا
ئةوة يةكةم جاري نيية فَيَل لة كورد دةكات، ئةو رؤذةي كة هاتة ئَيرةو بة زماني لووسي خؤي درؤي لةطةَل 
ئَيمة كـردو موجامةلـةي كـوردي كـردو ئـااَلي عَيراقـي ثـَي هـةَلكردين، هةرضـةندة مـن نةهامتـة دةرةوة بـؤ             

ني ئااَلي عَيراق، ئةوةش هةر هةمان ئةو فَيَؤةية كة دوَيـيَن كـردي لـة طـةلي عَيـراق و لـة كـورديي،        هةَلكرد
سةرةر اي هةموو ئةو فرتـو فَياَلنـةي ئـةوان، ئَيمـة ميؤؤـةتَيكني ثابةنـدي ئـةخاَلق و ئاوارةكـاني عـةرةب لـة           

ي هــةرَيم لــة هــةولَير مــاَل و كوردســتان دةثــارَيزين و داواكاريشــم ئاسايشــي كوردســتان و هَيزةكــاني ئاسايشــ
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بنةماَلةي مةشهةداني بثارَيزن، بؤ ئةوةي طةجناني خوَين طةرمي ئَيمة ثةالماري ئةوان نةدةن لة تؤَلةي ئةو 
 .ثالنةي كة ئةو دايدةر َيذَيت، سوثاا

 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
دين، ئَيمة خؤمان قةرارمانـدا،  سوثاا، بؤ راست كردنةوةي هةندَيك قسة، ئةويي ئةوةية كة فَيَؤي لَي نةكر

 .قةراري ثةرلةما ان جَي بةجَي كرد لة بةرز كردنةوةي ئااَلي عَيراق، كاك دكتؤر ناصح فةرموو
 
 
 

 :ةمضابناصح غيتور .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

يك بوو، ضـونكة  من طومان نيية لةوةي ياسايةكةي دوَينييََ ئةجنومةني نوَينةراني عَيراق بة مردوويي لة دا
بةو جؤرةي كةوا دارَيذراوة، من بر وا ناكةم بكةوَيتة بواري جـَي بـةجَي كردنـةوة، بـةاَلم ئةمـة مانـاي ئـةوة        
نيية ئَيمة نابَيت هةَلوَيستمان هةبَيت بةرامبةريان، يان باسـَيك لـةم مةسـةلة نةكةينـةوة، حزبـي ئيسـالمي       

حزبـي دةعـوة بـة هـةردوو باَلةكةيـةوة، زؤر جـار باسـي        عَيراقي بةداخةوة ئيسثاتي كرد، كة ئـةوان لةطـةَل   
جةماعةتي سةدرييةكان، فةزيؤة، هةروةها جةماعةتةكةي ئةياد عـةالوي هـةموويان كـة دةميـان دةكةنـةوة      
دذي تائييتيــةت و دذي دابــةش كــردن قســة دةكــةن، بــةاَلم دوَيــيَن ئيســثاتيان كــرد هــةر هــةموو ئةمانــة كــة   

عَيراقي نـاوي خـؤي بطؤر َيـت بيكاتـة حزبـي ئيسـالمي عـةرةبي عَيـراق،          نوَينةري عةرةبن، حزبي ئيسالمي
حزبي دةعوة بـة هـةمان شـَيوة، مـن كـة ئةمـة دةَلـَيم بةداخـةوة بةشـَيك لـة كـوردي سـوننة لةطـةَل حزبـي               
ئيسالمي عَيراقيدا ئَيستاش ئيي دةكةن، بةشَيك لة برا خؤشةويستةكا ان كوردي فةيؤي بةتايبةتي لةطةَل 

ةدا ئيي دةكةن، كة ئةمانة ئَيستا بة داخةوة تةمسيؤي كورد ناكةن، تةمسيؤي ثَيكهاتةكاني تري حزبي دةعو
عَيراق ناكةن، دوَييَن ئيسثاتيان كرد، يةكةم جار ئَيمة كة مارانطةز بووين عَيراق ئةياد عـةالوي بـة ئَيمـةي    

شـاني ئَيمـة ئـةياد عـةالوي     ي جـَي بـةجَي نـةكرد وةكـو ثَيويسـت، كـة لةسـةر        (54)دةدا، كاتَيك كة ماددةي 
طةيشتة ئةومةنصـةبة، دواى ئـةوة جةعيتـةرى بـوو، دوَينـَى حزبـى ئيسـالميي خـؤى نيشـاندا، كـة ئـةويي            
هةمان هةَلوَيستى ئةوانى هةية، ئَيمة نابَى ئةمة لة بريبكةين، طومـان لـةوةدا نييـة، يـةك هةَلوَيسـتى ئَيمـة       

سوثاسى ئةوانة دةكـةم كـة دوَينـَى هةَلوَيسـتيان هـةبوو       بةرامبةر بةم وةزعة، ئةمة شتَيكى زؤر ثريؤزة، من
ــةمان          ــةوانيي ه ــة ئ ــن ثَيمواي ــةوة، م ــة روودا مان ــة ل ــاون ئةوان ــة بةرض ــةى ك ــةاَلم ئةوان ــةدا، ب ــةَل ئَيم لةط
هةَلوَيستيان هةية، ئةطةر لة خوارةوة بووناية، بةاَلم لة روودا مانةوة، ضونكة ئـةوان بةرضـاون هةنـدَيكيان،    

ســتيان لةطــةَل هةَلوَيســتى ئَيمــةدا وةرطــرت، ئَيمــة نابَيــت خؤمــان بــةوة هةَلبخةَلــةتَينني بَؤــَيني  بؤيــة هةَلٍوَي
خةَلكَيكى وا هةية بةم شَيوةية بريدةكاتـةوة، ئـةو ياسـايةى دوَينـَى دةرضـوو دذى دةسـتوورة، بـاا كـرا ئـةو          

طة بنَيـرين بـؤ ثاراسـتنى ئـةوان،     ياسايةى ئةوان كة ثَيويستيان بة ئَيمة بوو، داوايان كرد كـة ئَيمـة ثَيشـمةر   
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كةضى ئَيستا داوامان لَيدةكةن ئَيمة كةركووك بةجَي بَيَؤني، بة خـوَين، بـة ئارةقـةى نَيوضـاوان، بـة مانـدوو       
 .   بوون، بة قوربانيدان كةركووكمان ئازاد كرد، ئَيستا دةيانةوَيت تةتيؤيان بكةينةوة

 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن
 .ؤر مةمنون، تةواوزؤر سوثاا، دكتؤر ز

 :ةمضابناصح غيتور .بةر َيز د
 .بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

نةخَير تةواو نةبووم، ئَيمة بانطةشةي عةجي  بـؤ بكـةين، بيكـةين بـة موسـَؤح، بيكـةين بـة كابرايـةكي وا         
كةئةنــةما هــةمووي خــةمي ئــةو كوردســتانة، بــةاَلم دوَيــيَن دةر ســت، ماهيــةتي خــؤي دةرخســت تةنانــةت  

ة (85)دةرباز كرد، لة كاتي مـاددةي  ( 88)داو هاتة سةر ماددةي (85)ة ئةو حاَلةتةي كة لة ماددةي طةيشت
خةريك بوو ئيستييتزازو ئيهانةي كورديي بكـات، ئيسـتييتزازو ئيهانـةي مـةوقييتي كـورد بكـات، بؤيـة ئَيمـة         

نـةكرَيت، نابَيـت هةَلبـذاردن    جَي بةجَي  180دةبَيت هةَلوَيستمان هةبَيت، دةبَيت ئَيمة بَؤَيني هةتا ماددةي 
بكرَيت، دةبَيت بةر اسس مةوقييتي خؤمان بة تةواوةتي روون بكةينةوة، ضونكة ئةمة دذي دةستوورة، ئةمة 

 .دذي يةك ثارضةيي عَيراقة، طوناهي خؤشيان بة مؤي خؤيان، سوثاا
 :بةر َيز سةرؤكي ئةجنومةن

ماني بةر َيزةوة ئاماذة بة شتَيكي نيزامي دةكةن، دةَلَين زؤر سوثاا، سَي نامةم بؤ هاتووة، كة لة اليةن ئةندا
قســةكان هــةمووي كــران، ســةرؤك فراكســيؤنةكان قســةيان كــرد، ســةرؤكايةتي قســةي كــرد، هــةموو ئةوانــة   
قســةيان كــرد، ئةطــةر ئةنــدامَيكي بــةر َيز هــةبَي  قســةيةك نــةكرا بَيــت تةحديــدةن دةيــةوَي  بــة بريمــان  

دةكرَي  ثوختةي ئةو قسانةي كة كراوة كة لـة بـةيانَيك دةردةضـَي  ئامـاذةي ثـَي       بَينَيتةوة باشة، ئةطةرنا
 .بكرَي ، ثَيمان بَؤَيت ئةمة يةك

خةبةرَيكي ترتان ثـَي بَؤـَيم، جـةنابي مـام جـةالل سـةرؤكي كؤمـار ئَيسـتا بـةيانَيكي دةركـردووة، ثـَيي نيـو             
ووة، دةَلَيـت بـة هـيض شـَيوةيةك قـةبول نييـة،       سةعات باَلو بؤتةوة رةدي ئةو ياسايةي كردووةو رةفزي كـرد 

كةواتة ئةمةش هةنطاوَيكة بؤ هينةكةي، جا ئةطةر كةسَيك ئيزافةيةكي تةحديـدي نييـة، كـة لـةبريي ضـوو      
بَيت، من ثوختةي قسةكانتان دةخةمة روو، سوثاستان دةكةم ثوختةي قسةكان رةفزي ئةو هةَلوَيست و ئةو 

ومـةني نوَينـةراني عَيـراق دةكـةين، كـة دوَيـيَن روويـداوةو ثةسـند كـرا،          بةر َيوة ضـوونةي موناقةشـاتي ئةجن  
دةكةين، ثَيشمانواية ئَيمة تةبعـةن لـةو بةيانـةي كـة دةريدةكـةين ئامـاذة بـةو شـتانة         ( 88)رةفزي ماددةي 

دةكةين، ثَيمانواية ئـةوة  ( 88)دةكةين، رةدي ئةوانة دةكةينةوة، رةدي ئسؤوبةكة دةكةينةوة، رةدي ماددةي 
، خـةرقي نيزامـي داخيؤـي ئةجنومـةني نوَينـةراني عَيراقـة،       180ةرقي قانونة، ئيؤتييتافة لةسةر مـاددةي  خ

دذة بة بنةمايةكان و دةستووري قانوني، لة مةوادةكاني دةستووري عَيراقدا دذة بة ماددةيةك لة دةستووري 
وكراتيةت بَي ، دةبَيتة هؤى ئةوةى عَيراقدا كة دةَلَيت نابَيت هيض قانونَيك دةربيَي  دذي مايف مرؤظ و دمي

ثةيوةندييةكاني ثَيكهاتةكانى ناو عَيراق بةرةو خراثى بر واتن، كة ئَيمة خةبات دةكةين ئـةوة بـةرةو باشـى    
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دةبَيـت حكومـةت جـآ بـةجَيى بكـات       180بةرةو ئاسايى بر وات، سةندنةوةى دةسةآلتى تةنيتيزية، ماددةى 
ؤي دةسةآلتى بردؤتة الى خؤى، كة بة هيض شَيوةيةك حةقى نيية ئةم بةو شَيوةية ئةجنومةنى نوَينةران خ

كارةى كـة كردوويـةتى كـارَيكى تةنيتيزيـة، كـارَيكي جـَي بـةجَي كردنـة، كـة نابَيـت ثةرلـةمان ئـةو كـارة لـة               
دةسةآلتى جَى بةجَى كردن بسةنَيتةوة، ئةو كارةى كة دوَينَى كـراوة بـةو شـَيوةية، ئـةوةش رةد دةكةينـةوة،      

كردنى هَيزةكانى دةوَلةتي عَيراق و هةرَيم و ئاسايي و ئةمنيةت لة كةركووك بكشَينةوة، ئةمة دةبَيتة داوا 
هؤى ئةوةي تَيكيوونى ئةمنيةت و ئاسايشى شارةكة، كة كَيشةيةكى طةورة دروست دةكات، ئةوةى روويـداوة  

ــؤوبى رذيَ     ــؤنى ئس ــؤ دواوة، ب ــة ب ــةت و طةر انةوةي ــةبادئيى دميوكراتي ــة م ــووى ىَل   دذة ب ــاتؤرى ثَيش ــى ديكت م
دةكرَيت، كة بة هيض شَيوةيةك ئةوةمان قةبوَل نيية، داوا دةكـةين لـة حكومـةتى عَيراقـى بـة دةورى خـؤى       

، داوا لة هةموو اليةنةكان دةكةين هةَلوَيست 180هةَلبستَيت و بةردةوام بَيت لة جَى بةجَى كردنى ماددةى 
امةى دةركردووة، مةحكةمةى دةستوورى وةكـو ئاماذةمـان ثـَي    وةربطرن، وةكو ئةوةى سةرؤكى كؤمار بةيانن

كرد، كة دةبَيت بة شَيوةيةكى قانونى ئـةو هـةنطاوةى دوَينَيـى ثةرلـةمانى عَيراقـى، ئةجنومـةني نوَينـةراني        
عَيراق رةد بكةنةوة، بـةثَيي قسـةكاني ئَيـوة، داوا لـة سـةركردايةتى سياسـى دةكـةين، كـة ئةطـةر بَيتـو ئـةو            

َينَى ضارةسةر نةكات و بةردةوامى بوو، ئةوا ثَيويستة ثَيداضوونةوةى رَيككةوتنامةكانى خؤيان رةفتارةى دو
بكةن لةطةَل اليةنةكانى عَيراقي، ثَيويست دةكاتن ئةطةر ضارةسةر كرا باشة، ئةطةر ضارةسةر نةكرا دةبَيـت  

دا بيـنةوةو لـة بةرذةوةنـدى    ئةو رَيككةوتنامانة ثَيداضوونةوةى لةسةر بكرَيت و تةحاليتاتةكان هةمووي ثيَـ 
طةىل كوردستاندا رَيكبخرَيتةوة، زؤر نوقاتي تريي كة نووسراوة لة بةيانةكةدا  ئامـاذةي ثـَي دةكـةين، كـاك     

 كريم فةرموو نوقتةى نيزاميت هةية؟ 
 :كريم حبرى عبدالؤةبةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ة ئةمنيانةى كة لة كةركووكة بةهَيزى ئةمنى ميؤيشياتى ثَيم باشة لَيرةدا ئاماذة بةوة بكرَيت، ئةو هَيز
ناوي هَيناوة لة ياساكة، جةنابت طوتت هَيزى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، ئةوان بةو ناوة ناويان 

 .نةهَيناوة، ئةوة يةك
ى باسيان لة هةَلبذاردنى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان كردووة، كة ئةوة سةر بة حكومةتى هةرَيم/ دوو

 .كوردستانة، بةَلَي ئةوةش دةطرَيتةوة
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ئاماذةم ثَيى كرد، كة ئةوة رةبت دةكرَيت، ئةغؤةبى قسةكانتان كة  كراوة نووسيومة، من رئوسى 
ئةقالمةكةتان بؤ دةنووسم، دواتر بةيانةكةى دةنووسم، لةبةر رؤشنايى ئةو موناقةشاتانةي كة كراوة، 

كمال و كاك فرست موالحةزاتيان دةنووسن و بة بريم .لة بري ضوو بَيت، ئةوة كاك د ئةطةر شتَيكيشم
 .دَيننةوة، مامؤستا كاكة فةرموو

 : ادال رام ابوب ر مصطفىبةر َيز 
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 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 
ى 9خاَلَيكى تريي هةية، كةوا دذى دةستوورةو ثَيشَيل كردنى دةستوورة، خاَلى سَييةم دذى ماددةى 

نابَيت هَيزة ضةكدارةكان تةدةخول لة كارى سياسى و دةستاو ) ستوورى هةرَيمى كوردستانة، كة دةَلَيت دة
، ئَيستا ئةو دةيةوَيت ئةو هَيزة ضةكدارانة بَينَيتة كةركووك، بؤ ئةوةى كةوا (دةست كردنى دةسةآلت بكةن

 .تةدةخول لةو ئيشة بكات
 :سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

ونى صيغةكان تةرتيب دةكةين، بةآلم موهيمرتين شت رةفزى ئةو ماددةية دةكةين، بة شَيوةيةكى قان
بة تةواوةتي رةفز دةكةين، رةفزى ئةو ئيسؤوبةش دةكةين كة دوَينَى موناقةشةى كراوةو ( 88)ماددةي 

بةر َيوة ضووة، ئاماذةش بةوة دةكةين كة ئةوة دذى دةستوورةو، دذى هةموو قانونَيكة، كاك عزالدين 
 .رمووفة

 :عزالدين سؤيم خديدابةر َيز 
 .سةرؤكى ئةجنومةنبةر َيز 

وابزا  هةر كاتَيك ئَيمة لة دييتاع كردن و تةمديد كردن نةبني، ئَيمة با شتَيك ئيزافة بكةينة سةر، با 
بكةين بة ثةلة و بة سةقيتى زةمةنى، ئةطةرنا با ئينسيحاب لة حكومةتى بةغدا  180تةتبيقى ماددةى 

 .بكةين
 :سةرؤكى ئةجنومةنَيز بةر 

ئةوانة ئاماذةى زؤر ثَى كرا، ثَيويستة ئَيمة بة ئيسؤوبَيكى قانونى بر ؤين، هةنطاو بة هةنطاو بني، ضونكة 
حةق لةالي ئَيمةيةو، دةستوورو قانون و دميوكراتيةتيي لةطةَل ئَيمةية، ئةوانة بةو رَيطايانة دةر ؤين، 

َى بةجَى بكرَيت و ئةو ماددةيةش دةبَيت ئيؤغا بكرَيت، زؤر ج 180ئاماذةمان بةوة كرد دةبَيت ماددةى 
سوثاا بؤ ئَيوةى بةرَيز، ثَيي ئةوةى كؤتايى بة دانيشتنةكة بَينم، ئاماذة بةوة دةكةم رؤذى دووشةممةى  
داهاتوو دانيشتنَيكى نائاسايى ترمان هةية، بؤ هةمواركردنى ضةند ياسايةك بؤ بةرذةوةندى قوربانيانى 

شس تريي، ثَيشرتيي ئيعالن دةكةين، زؤر سوثاا، كؤتايي بة دانيشتنةكةمان دةهَينم، زؤر ئةنيتال و 
 .سوثاا
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