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 كدةستثيَ

 
تينسلةة س  اةةبتنسيةة    سن وسلةة ستةةيا سشت   ة سس1991لة ساةةيل  سس

كوبةة ا سي  ةلتسلةة سسس.ستب شاة ي  سوسكوبةة ا س يو  ةل سلةة سي  ةلتسسسس
 ي  و  سشتمسوسش زطيتةي  سسيرِيي  سشتسي ست اس32/11/1991ي  وت  س

س ت سئ ةلت  سوسيياةيي سوسية اسسس رتقسشتسوسي و شسيؤشييل ستب شا ي  سع ا
سرِؤض وت   سيضبترتينسثر  س ثي   ستة سي اةي  سئة ةسسسي ث ايي و وس ن  سويا

 ش مس وسي    ستب شا ي  ست سل سشت با ي لتسيةؤسسسة ن سية سسسيولت شت  سث ا
 سف ةةي ت سئةة و شسو سطةةرتنسوياةةرِ ازسوسئةة زةبو ؤو سئةةيل يةةي وشؤس ا

ه ة يؤ  سا  ييز سوسئييبو  سوسشت تي سوئ لت  سوسش  وو ة سسسة  سسس
ا س سش اة   سؤتة سسةسسس تب شاة ي س س  ية سوسا  ستب شوستب شاة ينسس

س او شةي  سشتية سية  سئة زةبو سسسس(سDefacto)ي سيبوسثي  ت س  ِؤوتق ع سط
ا ستسوسطرتنسي س ياوخس ينستي ويي  سسؤ سوسثي تا ينسينضة ن تي  سس

ذيةةينسوست  تةةة ا سوسسةةة ل  يسلةة سئياةةييةسوةيفةة تينسوساةة  وةي اسؤت
كبتم سييايوسشتشثة  و   ستة س ية نسط لة و سسسسسس  ين يانيسا ينسوهيوو  

 ستي ويةي  سطة  سلة س يا ةي سسسسسب يرش ياكبتمسفة  ةي رت  سطة  سوسية  سسس
وسس اياري بةذس ب ي ت سئةيزتشسه ل سية سشة اسسسرنش يذياس ينت  و ست سه ل  ن  و بيا

م سيياةيسسكسكةبتسوي ياةسيار ست سي سزجنري س ِ اث الو ينسث ا ااه ةبوسش ا   
سش ا  ا تي  سيياةيسة ل ؤيو نسوستسي  ثي نسشت ي سي يترش  و  سه  سا ا
 س ثةةرِسيو  ةة و سوسئ ةةلت سوي  سوسشتشو   سوسيؤشةةيي سيياةةيبةة ي اوسي ا
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سةسع ارتقسوسشيي يورش  سيؤ  سث يب  ل سل طة  سسسس تي ويي  ستب شا ين
س.ا س يو  ل ش ا   

لةة سث انةةيوسي  ذ و  ةةلي سط ةةوسطةة ل ستب شاةة ينساةة  ؤتيي ا س
تةة سش تياةة سس8/4/1993ي  سلةة سية  وت  سسا ياة سيةة    ستب شاة سس

تةةب ش سيياةةي سه لبةةذت ش  سسس3993/ ةة و ؤز/س19ي  تةبةة  س ؤذ س
سةسع ارتقس ش  ضةبت لسوسية سسسس (ث  لة ةينس)ئ جنبة   س    مي  ستب شا ين

ث اةة سيياةةيت سه لبةةذت ش  سط ةةوسلةة ستب شاةة ينسلةة سيةة  وت  سسسسسسس
ينسوسئ جنيةل تسيبسه لبذت ش  س بيان  ت  سط ل ستب شاة سس19/5/1993

ي و شسي تة مسش اة  ا سيياةيشت  ستب شاة ي  سعةريتقسشت ةرتسوسية وسسسسسسسس
سذةي  ية ت سوس4/9/1993لتسلة سسه لبذت ش  سي ت مسشت    ينسسؤ سطريا

 ساةيل  سس(1)زؤ سل سييايسوسيرِيي  سش  ترشسوسل وت  شسيياةي سذةةي  سسس
يياةي سه لبةذت ش  سث  لة ةينسوسشوتيةةسث اةر و  سث  لةة ةينسسسسسسس1993

س11/9/1993ت سل سي  وت  سس1993 سايل  س(1)ستب شا ينسذةي  
يياةي سسس  ةيرِطة  سه شة  ة سةةيشش  سثة جنيوسش شةسسسسسس ش  ضبت لسي سث ا

اييب تسي سيياةي سسسمسئيةيش ترش  يولة ئ مس يت  ئيةيذ سث اورتوسوسل ي  سئ و
هة ةبوسئة وسه ةبت ترش  وت ة ستة سية ساة  ييشتسيةبو سية سسسسسسسسسوسث  ل ةينس

طبيار  سيي وشؤس سييي ا ي  سوسسؤي ا سوسي شة اب ي ت سطبجنةيوسل طة  سسسس
تة سلة سسس سوسشت ةي  سهة ةبوسه ةبت ترش  سسوية سئ وسقب ي   سث التويسةتسس

وسلة س ةيو  وت سةةيشش وسيرِطة تي  سوسسسسسسشتضبت ض اب  سط ةوسيياةيت سس
ية سسسبي سه ةبت ترش  سك وا ة سييايت سيسشوتينيسه ةبت ترشنسيؤسييايت 

وسش ي سئيةيذ سي و شسيور ست سثة ير و سسس3112 سايل  س(15)سذةي  
  سوي ساة  شتهيتسلة سةةيسسسسض  لينسيي سه ةبت   يوسؤ سث  ل ةي  ةس
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وسشوتوي ةةينسهةة ةبت ترش  سس31/5/3114اةةيسس11/9/1993  ةةبتنس
س.شت31/5/3114ل س(س1)ه ش  مسيبوسي سيرِيي  سث  ل ةينسذةي  س

اة يي  تسية سيياةي سسسسل سث انةيوسيووترش ة و  سزت  ةي  سيياةيي سسسسس
ية سييشةمسسسبذت ش  سث  ل ةي  ستب شا ينسوسه ةبوسه ةبت ترش  تي  سه ل 

 مس ية لو يةةة شتسهةةة ةبوسشت شةةة ن و  ستؤايي ةةة تي  سسسسلةةةزت ةةة س
ش ي كسل سةيشش تي  سيينسيرِط ي كسل سشه ةبت ترش   تي  سل ا  سه  سةي

ل  و سل سييايت سيةؤسسيي   سيينسه لب شي  زييشسه  هيسيرط تي  سوسه  و 
 ت س وو ةلتسش ية سوسسسنةس   س ية لو ت سل سي  ش مسين   نيسئ و  سسبين  

ش زت  سئ ة  سل سي  ش اوسيياي سث  ل ةي  ستب شا ي  سية سشة ب ي ت سسس
وس ةيس وو ة سلة سي  ةل تي  سوسسسسس(ست يةيكس)و  سش تيتسلة سسوتؤايي سوسش

وسي هؤ سش  ضبت ل  سلة سقب ةي سسس ث  ابويالوسزجنري تي  سشتي شورتو سو
ي يوتزشتسوسي سةيشش  سشوويي  سوسه ةينسذةي   سةيشش تي  ستة سس سوستيا

س.ه نسوسيينسي اسذةي  
ث  ل ةينس يو  وت تة  سشووسيياةي سلة سسةؤسسسسسس ئ مسيياي سئ س ي

و ينساييب ا سي سيياي سث  ل ةينسوةيشش تي  سييي ا س  وشة سسش طر سي ت ا
وسش ا  ا تي  ست سش ا  ا سيياةيشتشت  سسينسوسئ  ت تي  سث  ل ةس تي 

   تي  سث اةة  لسترش ةة سيبشيةة سوسذة اريةةي  ستؤاةةي  سوسوسئ  تةة سينةة
 ترش  سييايوسيرِيي  تينسوسضيوشياريورش  سش ا  ا سي ابة ي استةرشسسس ش

 ةينسستينسوسل اثراة ن و  سكوبةة ا سوسشوو ةسسيؤسي اب ي استرش ة سيياةيسس
 يوي  تي  سئ جنيةلت  سه لبذت شنسوسة  ية تي  سس يوي ي  ت ساييب تسي س

بةذت شنسوسل اةر شتسية سش  فة ا سسسسسية سه ل س تسبةسيوسكبتم س ب سايسان وثي
ث  ن ي سيو مسيؤسي  يازتنسئ  لتةي  سث  ل ةينسل سسبل سضةبت  ة سسسش زتمن
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ئ س يشتسي سشت ي  سييايي ت س ب اسيؤسث  ل ةي  ستب شاة ينسية سشة اب ي كسسسس
لةة سييي اةة تي  سسيورياةتسي ةةيس(ساملوضووية  )  وت ستة سييي اةة تي  س ةيوسس
ه لبذت شنسئ ط  سيي وشوخسوستيتسطبجنيوسيةبوسسسا  يوي  تي  سوسضب   

س. ي  ن يؤسئ مسث ا
ئةة مس ية لو يةة مسئيةةةيش ترشسوسش ة ةةة سيةة  سش اةةوسئ  ةةلتةي  سسس

ي زت  ينسكبتم تي  سيياةي سث  لة ةي  سسسسيث ابيس  ينىسث  ل ةينسوسئ وت  
ل سث انيوسسزة تسي س  واة سيياةيي سيورياةتسوست  ابخي ة  سسسسستب شا ي نس

ييايي ستب شا ينسش ول ة  لسيورياتسوسية سئياةي  سي   يانة و سيةؤ سوسسسسس
ابوشيينسل سو  ي رنسي سيةؤ  سث اةب  سةي لوو ة ينسية سشوزينة و  سسسسسس
ة انسوسه ةبت ترتوسوسه لب شي ل  تي  ست سي سا  يي لتشيتستةيتسية سسس

وسل اةر شتسية سسسسيةبسهة ةبوتنسسسي اةتسسضةيو ي كسايتبسا  فريوشتنس  ض سوس
ىساةيل  سس(3)ث ابيسوسش زتمنسئيةيذ سي و سيو مست سي ث ا سيياةيىسذةةي  سسس

ييايىسه ةبت ترش  سضبت  ة سيياةيىسث  لة ةي كستب شاة ينسسسسس3119
 يوىسث  لة ةي كستب شاة ينسع اةرتقسشةبياينسسسسسس1993ايل  س(س1)ذةي  س
لة سستة سسش طريا ة و سسس( اةرتقسعس–ئ جنبة  كس    مي   ستب شا ينس) يوىس

س.ل سه ةبوسييايستي ث اورتو تينسل سه  ياملتوسييايت شتسهيابو س
س

 عةوني بةزاز: كؤكردنةوةي ئامادةكردني
 و ئةندامي ثةرلةماني كوردستان لةخولةكاني دووةم و سيَيةم

 سةرؤكي ليذنةي ياسايي لة هةردوو خولدا جيَطري
 كوردى 1712/ خةرمانان -  1112/ ئةيلول 
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 راقبذاردني ثةرلةماني كوردستان ـ عيَياساي هةلَ
دواين  و هةمواركردنةكانيهةموو و لةطةأل  1991ي سالَي (1)ذمارة 

 1112ي سالَي (11)حةوتةم بة ياساي ذمارة  هةمواركردني
 

 دةروازةي يةكةم
 ي ثةرلةماننانثيَكهيَ

 
س:سيةكةمماددةي 

س.ييزش سئ  لتمسث اولياتث  ل ةي  ستب شا ينسةسع ارتقسل سا شوس
 

 : دووةمماددةي 
ي سث ا سا س  ة سي سش   لت  س ا اينس ِتا  وسؤسس تينه ل بذت ش 

س.ل سوسترتو  سانبو شت سئ جنيمسش ش يات
 

 : سيَيةمماددةي 
س.ئ  لتة سث  ل ةينسش ي ا  س بيان   سط ل ستب شا ينسةسع ارتق
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 : ضوارةمماددةي 
 يش اسئ  لتة اوسث  ل ةينسوسف  ةي ب  يا ة ا سط ةوسي ي تة و سسسسس -1

تؤيوريا  و ،سه  سف  ةي ب  ياو سط وستة سيةبو سئ  ةلتمسلة سسسسس
 ؤذ سابيانلسسبت ش   و سل ي  ش مسث  ل ةينسي سوتزه انة  سلة سسس

شتش  ةةر اسوسث ابيسةة  سل اةة   ساةةوراي ي ا سسسسف  ةي  تةة  
سةةؤ سي  تةبةة  سث  لةة ةينسئيطيشت يوياةة و سلةة سه ل بيسةةوسس

 .و زيف ت  

وسئ  ةةةلتة اوسئ جنبةةةة   او سسث  لةةة ةين يشةةة اسئ  لتة  ةةة ا س -3
ه ل بذت ش  سا  سي سشتي   وسش زطيتي  سكوبة ا سه  يامسية سس
ي تة و ستؤيوريا ةة و وس،سث ابيسةة  سل اة  سئ  ةةلتم،سلةة ةيو  سسس
ه شتس ِؤذشت،سل س ِؤذ س ِتط يي ل  سئ جنية سه ل بذت ش  ت و س
ي ت اسل سشووسئ جنبة   ت سه ل بةذيار ا،سئ طة  سئة و س ة تيت،سسسسس

ه يابةذيار سئ  لتة ة ا سئة مسث  ل ةي ة سشتش  رياةتسو،سسسسسسسئ و سي 
س.ث  ل ةينسئيطيشت سش تيت

 

 : ثيَنجةمماددةي 
هةة ةبوسئ  ةةلتةي  سث  لةة ةينسسؤيةةينساةة  سينسش تةة نسو،سسسس
ةبةي  اةة  سئةة  كسوسفرةةةي  سكزيةة سواةة  ليويسوس ِياوخةةرتو سسسس

اة  ع اوي  سوسسسي ةيو  ي  تينسي سةبةي  ا  ستةي  سو زيفة سوسس
س.رياتسو،سل ط  سة ي اوسئ مسييايي شتسث اض وت  س    ث   ي سشت ي 
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 دةروازةي دووةم
 هةلَبذاردني ثةرلةمان

 

 بةشي يةكةم
 دةستةكاني هةلَبذاردن

 

 : شةشةمماددةي 
ي سييايي ك،سش ا  ي ت سيةيي ساة  ي سؤسث اوةل ه انرياتسيةؤسسسسس
ا  ث  شوسه ل بذت ش  تينسوسي  ِياب يرش  ستي  تي  سه ل بذت شنسل س
ه  يام ستب شا ينسةسع ارتقلت،سس    سش   ل  تنسئيةيش سش تةيتسسس
و،سة  ت ز تي  سه ل بذت شنسل سه  يامةلتسش ا ن  ةينسش تةيتسو،سسسس
 ِيانمةةيي سث ابيسةةتسيةةؤسئياةةي ورش  س ِ وشةة سه ل بذت ش ةة تينسسسسس
ش  ش تيتسو،سا  ؤكسوسئ  لتة تي  سل ذ  سطة ل سة  تة ز تي  سسس

س. يوز شسش تيت
 

 (: بارةدوو) ماددةي شةشةم
ــةم ستؤة سةةة ؤ  سيةةةيي ساةةة  ي سؤ سه ل بذت ش ةةة تينسس:يةكـ

ش ض ا  ي ا   سش ا   سييي سه ل بذت ش  تي  سث  لة ةي  سس
سةسع اةةرتقست لةة مسيياةةيي شتسهةةيابو سيةةؤسسسسسسسس تب شاةة ين
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ا  ث  ش  ورش  سه ل بذت ش  تي  سث  ل ةينسوسي  ِياب يرش  س
 سيياةي سس(3) سةةيشش  سس(4)ي ث ا سكبتم تي  سيرِط  س

 سةة ؤ  سيةةيي ساةة  ي سؤ سه ل بذت ش ةة تي  سذةةةي  ستؤة
،سايو تبسث اوا اني  سش ا   سيةيي سس3111 سايل  س(11)

سةسسسسس اةة  ي سؤ سه ل بةةذت شنسوس تثراةة سلةة ستب شاةة ين
س.( )ع ارتقلت

ييي سا  ي سؤ سه ل بذت ش  تين،سيةؤ سه ية سسستؤة س ؤ  س:سدووةم
ه ل بذت ش ة تي  سسث ارِ ووس ِِِيانميي  ساييب ا  تي  سسؤ سي ا  س
سةسع ارتقسث ارِؤسيويتس ي سيؤ ياكست س.سث  ل ةي  ستب شا ين

س.ل ط  سكبتم تي  سئ مسييايي شتسث اض وت  س  ين
  ي سؤ سه ل بذت ش  تين،سا يرترش  ساتؤة س ؤ  سييي س:سيَيةم

ئ وس يتؤت سوس ي ِ زتي ي  سش طريا  سئ ا ؤستة سلة سة ي ة  سسسس
 ِياوي  تةةةةي  سئيةةةةةيش ترشنسوسي ابةةةة ي استرش ةةةة سسس

س.ه ل بذت ش  تي لتس ِووش ش ن

                                                           
تؤةس ؤ  سيي  ىسا  ي سؤىسه ل بذت شنءس ِتثرا سل سه  يام ستب شا ينسي سيياةيىسذةةي  سسس

(س21)ث اوا انرتسوسئ جنبة  كستؤةس ي تنسه ل بذيارتنسي سيرِيةي  سذةةي  سسسس3114ىسايل كس(4)
وسه  شووسييايوسيرِيي  ت سل س ِؤذ ية ىسف  ة سو قةييع ستب شاة ينسية سسسسس2/13/3114ل س

.يووترت  و س18/13/3114ل سس181وسس4/9/3114ل سس118ذةي  س
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ش ا  ي ت سشتشو   سل سشتشطي سث التضبو  و  سه  يام س:سضوارةم
 ةريسس)تب شا ينسةسع اةرتق،سلة ساة اسشتشو   س ياة  سينسسسسسس

ث اكسش ه انرياةتسيةؤساة يرترش  سئة وساي ب ة  سسسسسس(سة فر ني
ل  ي نسايت ايت  سست ل  ي نسش ا   سه ل بذت ش  تينسيين

 ي  سز    سة  ل تي  و سيةؤ سش   ارش ياةتسوسسسيينستسس ل ك
اي  يينسل سيرِيي  تةي  ستؤة سة ؤنسشتو ،سيرِيي  تي   ة ةسسسس

س.ينربِسش ين
 

 :ماددةي حةوتةم
ش ا   سيةيي ساة  ي سؤستة سا  ث  شةوسه ل بذت ش ة تي  سسسسسس
ث  ل ةي  سه  يام ستب شا ينسةسع ارتقسش تيت،سيؤ سه ي ،سضؤ  اوسس

ا  ث  شةوسه ل بذت ش ة تينسلة سي تة سئ لت ي ة تينسوسسسسسسوسش ابتز س
س.ث اوا اني  سل ذ  تينسل سة  ت ز تي  سه ل بذت شنسشيي يويت

 
 :ماددةي هةشتةم

شتشو  ياكسيينسسكا ل ذ   سة  ت ز سه ل بذت شن،سي سا  ؤتيي
ي ا ر سشتوتتي  سط ةوسيةينسيياي ياة اكسو،س بيانة  ياكسل هة  سسسسسس

س.ذت شنسث اكسشياتل سواسل سل س  تي  سه ل ب
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 بةشي دووةم
 ناوضةكاني دةنطدان

 
 : ماددةي نؤيةم

سةسع اةةرتقسي يةة كس يوضةة  سش   ةةلتنسسسسس هةة  يام ستب شاةة ين
 .شتش  رياتسو،سشتي شسش ترياتسي ا  سض  لسة  ت زياو سش   لت لت

 
س: (1)ماددةي دةيةم

س.ئ لغيسترتو 
 

 :ماددةي يازدةم
يةة سث اةة سئةة وسسث  لةة ةينش   ةةلت  سا وتوتةة  سيةةؤسئ  ةةلتة اوس

ثر  سة ثي   ستة سش قةة تي  ينسلة مسيياةيي شتسهةةيابونسلة سهةة ةبوسسسسسس
سةسع اةرتقسشوت س ة ةي  ستؤاة سوسا طة   سسسسسس ي ش تي  ستب شا ين

س.ش ترياتست سئ اس يس يابت ر اسه ل بذت ش  ينسا يشتسيوريات
  

                                                           
(سهة ةبت ترش  ساة ا  مسسسيياةي س)س3114 ساةيل  سس(41)ي سةيشش  سث انج ة سيياي سذةةي  سس(1)

 يوض  سش   ةلت  سشتية شسش ترياةتسية سسسسس:سئ لغيسترتسش ق سةيشش سئ لغيترتو ت شسئ ة يبو
س.ض  لسة  ت زياكسو،سل ذ   س يوض سي سي يي نية ي كسشيي  سش تيت
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 بةشي سيَيةم
 دةنطدان وادةي

 
 : ماددةي دوازدةم

وتش  سش   لتن،سي سيرِيي  سا  ؤت سه  يامسل سة ي   سثةيزش سس
،سيينسي سش  ضةبو  سسث  ل ةي  و  ِؤذشتسل سي  وت  ستؤايي سةيو  س

ي سه ل ب شي ل  و  سسؤ ،سشيي ش ترياتسو،سية  سسسث  ل ةينيرِيي  س
ل سوتش  سشيي يورتويةسي سةيو ية كستة سلة سية كسةةي رتستة ةرتسسسسسسس

ي ل ة و سي اة  سهيوويا ي ةلتسيةووسسسسس  ي ات،سلة سش زطيتةي  س ِتط يسس
س(.يي ِسش ش يات)ش تريا  و س

 
 :ماددةي سيازدةم

ش   لتنسل سه ةبوس ي ت ستب شا ينسةسع ارتقلتسل ي كس ِؤذشتسس
 .ش ي ات

 
 :(1)ماددةي ضواردةم

 .ئ لغيسترتو 

                                                           
يياةةي س)س15/2/3119لةة سس3119 ساةةيل  س(3)ية سةةةيشش  سشوو ةةة سيياةةي سذةةةي  سس ( )

 .ئ لغيترت(سه ةبت ترش  سضبت  م
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 بةشي ضوارةم
 تؤماري دةنطدةران

 
 :ماددةي ثازدةم

ش   ةةل  تنسيةةؤسسيةةؤسهةة  يام ستب شاةة ين،سس ةة  سيةة  يو س
ش   لتن،سي ث ا سة  تة ز تي  سه ل بةذت شنسئيةةيش سش تةريانسوسية سسسسسس
 ِيزي  ل سث   سئ جب شي  تينس ِياوةل سريانستة سث  ة وس يو   ةينسوسسسسس

ئ طة  سلة سسس.سي  وت وسي ا   سل سشتيكسيبو  ةينسا اةلتساؤةةي ترتو سسس
ابت يشتس  يبوسئة و سيوةر ا،سئة وستياة سش اة   سيةييسيةؤ سه ية سسسسسسسسس

ت ساةر سلة سيةي ارسيةؤسو ش سه انةي  سة ي اةوسث ابيسةةتسسسسسسس ِيا  ية س
س.شيي يويت

 
س:( )(دووبارة) ماددةي ثازدةم

ي ا ةةي سش اةة  وتذ  سس(اؤةةةي  سش   ةةل  تن)ش اةة  وتذ  س
ش طريا  و سل ه  سي ا يية ت سئة مسيياةيي شتسسسس(سس    سش   ل  تن)

س.هياب ات

                                                           
(سيياي سهة ةبت ترش  سضةبت  مسس)ي سث ا سةيشش  س ؤي ة سييايت س(سشوويي  )ةيشش  سثيزش مس ( )

ي ا ةيىسس(ساؤةةي ىسش   ةل  تنسس)ش اة  وتذ ىسس:س،سو سية مسشة اب ي سس3119ايل  س(س3)ذةي  س
 .ش طريا  و سل سه  ي ا يي ت سئ مسييايي شتسهياب ات(سس   ىسش   ل  تن)ش ا  وتذ ىس
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 :ماددةي شازدةم
ةيو  سشيةي ترتو سس ؤذسث اةس(س15)ش ا   سيييسي    ست مس

ش   لتن،ساؤةي  تينسي ا  سة  ت ز تي  سش   لت لت،سل سه  يامةلتسس
شتي شسش تيتسيةؤسئة و  سلة ساةييلؤ ساييبة تسية مسة ي اة  سية سسسسسسسسس
هيوويا ي  س ِتي  ي   اسي سة  ي اسي سةؤ  سش ا   سيييسةؤ يوريانس
و،سيةة  وت  س ِتط يي ل  ت شةةة سل اةة  سينبواةةةريات،سل طةةة  سسس

س.ئ و  سل سةيشش  سثيزش ةلتسهيابو  ِ ضيوترش  س
 

  :( )ماددةي حةظدةم
 .ئ لغيسترتو 

 

 :ماددةي هةذدةم
هة  ست اة اسة  ية تي  سش   ةلت  سا اةلتسف  تهة مسي اةتسو،سسسسسسسس -1

 يو ت  سل سس    سش   ل  ت ةلتسلة يريسترتية اسيةؤ سه ية سسسسسس
شتوتيويتس يو بوسسيور ا،سهة  سش   ةل  ياو ةسيةؤ سه ية سسسسس

                                                           
ية ث اكسسس3112ىساةيل كسس(15)لغيسترتسي ث اكسةيشش ىسا ا  ة سييايىسذةةي  سسئ مسةيشش ي سئ (س1)

ه ةبت ترش  سك وا ة سييايىسه ل بذت ش  تي كسه  يام ستب شا ينسوسةيشش ت شسث اةسئلغيس
شتي   ىسكيل بيةيل  سشي اة ي ك،سثلة وسش   ةلتنسسسسس:سةيشش ىسك ظل م:سترشنسي مسش اب ي سيبو

ايل  سا وتوسترشية اسي شة اب ي ت سوتستة سو وة سوسسسسسس18سش شتتسي ه  سهيو  ا   كسا ة   
شول سي ث اكسي يي نية ىسش ا  ىسيةي  سشيةي ترتي اسي ةة  ي اسش   ةل  سلة تياكسش   لت ةلتسسسسسسس

.ت ايي ا سث اسش  خبيت



16 

شتوت س يو بواورش  سه  سهيوويا   كسيوةيتستة سي  يهة قسسسس
 يو سث تسطب اسسرتي ا،سيينسشتوت ستبذت ل  و  س يو سه  س
هيوويا  كسيويتسل سس    سش   ل  ت لتسية س يهة قس ةيو سسسس
 بواةرتي ا،سئ ةي ة شسلةة سةةيو  سش س ِؤذشتسش ية اسلةة س ِؤذ سسسسس

 .ش   ل  ت  و سابةي  تي   ِتط يي ل  س

 سث ا و شسي سش ا   سيييسش تةر ا،سش ية اس ِت سسسشتوتتي ي  ت -3
.سل ذ ةة  سة  تةة ز سش   ةةلت  سث اب  ليةةلت  سل طةة  سي اةةتس

ش اةة   سيةةيي،سلةة ةيو  ساةة اس ِؤذسزيةةيارس ةة ي ا،سلةة س ِؤذ س
 .ث ا و شورش  سشتوتت و ،سي تالي سش تيا و 

 

 بةشي ثيَنجةم
 مةرجةكاني دةنطدةرو ثالَيَوراو

 :ماددةي نؤزدةم
سةسع ارتق،سضس  ار،سضسةة ا،سيةؤ سسسسه  س هيوويا  ت ستب شا ين

ه ي سيب ا  سش   ل  سيينسثيل  اب توسئ ط  سئ وسة  يي   سا التسف  ته مس
س.ي اتست سي سش قسل مسييايي شتسهيابون

 

 :ماددةي بيستةم
سةسع اةرتقسية اسو،سسسسس ة  ي سش   ل  سل سهيوويا ي  ستب شاة ين

س.ه ذش سايل  سا ة   سا وتوترشي ا
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 :ماددةي بيست ويةكةم
ث ابيس  سثيل  اب توسيؤسئ  ةلتة اوسث  لة ةين،سئة مسة  يي ة  سسسسس

س:سبت  و  سف  ته مسي ات
سةسع ارتقسي اتسو،سل ا س   ة  ي اسسس -1 ل سهيوويا ي  ستب شا ين

 .ي ات

 .ا وتوسش يوي اتسوسط ي  ب ا  سا ة   سي ستسوسث انجساي ا -3

 .ي سضيت سسبيانلنسوس بوانيسيزت  ات -2

ي  مي ي كسكبتم ساجنس  ش تي است سل س ِ وشتسسي سيؤ   -4
 .وسئيشتي سط وسوسش ا ثيت س يلتي ات

ية سي  مية  ستبشةة ينسش ا     اةتسيةينسشز سكةةبتم سسسسس -5
 ..اجنس  ش تي ا

ل وسي  ميي  شتسي شةلت  س ة ترشي استة سش اة يا ساة  سسسسسس -9
تباوةي سلة ستب شاة ي لتسثال ة سيةؤسشت ةيي اسيةينسئةة جنية سسسسسسسس

 .شتي ات
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 مةبةشي شةش
 ثاآلوتن

 
   :دووةم ماددةي بيست و

سةسع ارتقةلتسيةؤ سسسس -1 ه  ست ي  او سا يا سل سه  يام ستب شا ين
ه ي سل س  او ساييب تسي س يو سثيل  اب تو تةي  سسةؤ سل اة  سسسس
ئياوستب شا ينسةسع ارتقسيويتست س ِياذ ي كسئيفر ا سا التي اتس

ت ةرتس  ي اتسو،س يو سثيل  اب تو تي  ةسي سش اب ي كس%(س21)ل س
ياةذ  س ةيويرتو سئيفر اةينسلة سسسسس ِيزي  لسترتينستة س بت ةل  س ِسس

ي سة  ي اسذةي   سثيل  اب تو تةينسلة سسسث  ل ةي لتسزتةنسيويت،س
 .ثيل  اب توست ةرتس  ين(س2)ه  سل س  او سه ل بذت ش لتسل س

 ؤذسلة سية  وت  سسسثي ز س(س15)ل سوسثيل  ب تو تينسل سةيو  س -3
 ِتط يي ل  سوتش  سه ل بذت شنسث ا و شسي سا  ؤت سش ا   س

ترياتسوسه ةبوسي ل    ية ي ت سث اب سش لو انر است سلة سسيييسش 
 .ةيشش  سي ستسوسي ت ةلتسشتوتترتون

 
 :ماددةي بيست و سيَيةم

ش اةة   سيةةييسلةة سةةةيو  سي سةةتسوسضةةبت ساةة عيتسلةة سسسسس -1
ث ا و شورش  سشتوتتي ي تينساة يريينسش تةيتسوسية تاليينسسسس
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ش تيا و و،سيرِيي  ت ش سل سةيو  سشووس ِؤذشتسية سشتوتتةي  سسس
 .ثييوان ت وسي س بيان   سل سوسث اب  ليلت س ِتش ط ي   ا

شتوتتي ي سثييوان ت سيةؤ سه ية سلة سةةيو  سشووس ِؤذشتسلة سسسسسس -3
يةة  وت  سث ارِتط يي ل  ت يةة و  ،سلةة سيةة  ش ة سشتشطةةي سسسسس
ث التضةةبو  و  سهةة  يام ستب شاةة ي لتساي ةة سلةة سيرِيي  تةة  سس

 .ش ا   سيييسيلتت

تب شا ين،سلة سةةيو  سشووسسسسشتشطي سث التضبو  و  سه  يام  -2
 . ِؤذشتسيرِيي  سينربِسل ا  ساي  ل الت  ت سش  ش تيت

ث اب  ليلت  تين،سل س ِؤذ س ِتط يي ل  سيرِيي  تينسلة ساةييلؤ سسس -4
 ِتط يي ةل  سئة وس ي  ةة  سش  يضةبت لوون،سية سث ارِتط يةة  رتوسسسسس

 .شتش  ريان

ش اة   سيةيي،سلة سِ يا ةي سيةؤ سية سيةؤ  سِ تط يي ل ة و ،سسسسسسسسس -5
ل س  تي  سثيل  اب توتنس ِتش ط ي   اتسو،سل ساييلؤ س ِتط يي ل  س
ه  سة  ت زياو سه ل بذت ش لت،سل س يوضة  سه ل بذت ش  تة شت،سسس
  ةةة ستةةة مسثةةة اةسشوتزش س ِؤذسلةةة سوتش  سش   ةةةلتنسسسسس

 .ه ل ل وتاريان
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 بةشي حةوتةم
 ثرِوثاطةندةي هةلَبذاردن

 
 :ماددةي بيست و ضوارةم

ه ل بذت شن،سل سانبو  سييايوسا س  ة سط وسثرِوثيط  ل  س
وسئيشتيةةلتسئةةيزتش ،سيةة سةةة  ي اسش اةة   سيةةيي سه ل بذت ش ةة تينسس
ثر  س ث سه ل سي تسةينسيةؤسهة ةبوسل سة  تي  ست اربِتة اسزتةةنسسسسسسس

س.يويت
 

 :ماددةي بيست و ثيَنجةم
ثرِوثيط  ل  سه ل بذت شن،س ِؤذياكسثيشس ِتط يي ل  سل سةوسس:سيةكةم

ا عيتسل س(س48)ثيل  اب تو تينسش اتسث ال تيتسو،سي  سل س
س.ش ا ث اورش  سش   لت  و سش و اوا

تؤة سةةة ؤن،سيةةة سش ياةةةذتي سةةةةيو  سئ جيز ث اةةةل تو سسسس:سدووةم
ثرِوثيط  ل  سه ل بذت شن،سئ وسي ا ييي  سش ا ن  ينسش تيتس
ت س ِيا   سثرِوثيط  ةل  سه ل بةذت ش  ينسا اةلتسق ش   ية و،سسسسس

س.   لت  ينسا التس يتريات يوالة سش
ث ابيسةة  سل اةة  سهةة ةبوست يي ةة سا ياةة  تينستةة سلةة سسس:سســيَيةم

ه ل بذت ش لتسي شةلت سش يةن،س ِيوالةة تي  سش   ةلتنسثةيكسسسسسس
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يو  ةة و ،سيةة سث اةة س ِيانميي ةة تي  ستةة ستؤةسةة ؤنسش  يةةينسس
س.ش تيت

س:ضوارةم
ي نييةة تي  سو زت  اةة تينسو،سشتئري تةةي  سهةة  يامسوسهةة ةبوسسس -1

ي وسفرةين،سق ش   ي سيؤستي  سك زي سوس يوالة سي ا يتي  ست
 .ه ل بذت شن

 يي اسفرةي ب  ت  سشتئري تي  سه  يامسو،سش اة يا تي  سسةؤي اسسس -3
،سث ا   سو زيف ،سيةينسشتهةيا سهة  يام،سيةينسئةيةرتزوسسسسسس(تحملل  )

ش زطيتةي  سهةة  يامسيةةؤسي  ذ و  ةةل سسؤيةةين،سيةةينسيةةؤسهةة  سس
 ةيوسؤو،سا  ييزي ة و ،سسسثيل  اب توياك،سي سه از تي  سئيايي  س

 .يؤسه ل بذت شنسيينسيؤستي ترش  سا  سش   ل  تنسي ستي ي انن

 
س:ثيَنجةم

ه ضسثيل  اب توياك،س يشة ا،س ة سؤ ،س ة سية سهةؤ ست اة او سسسسسسسس -1
ار و ،سل س ؤذ سش   لت لت،سي   ية  ستي سيةين،سيووتةرتو ،سسس

 .يينسثل ت،سيينسه  سش  او سارسيوويويا و 
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سه ضستي ة  لياس -3 و سشتي   تي  سهة  يام،سيةينسئ  ةلتةي  سسسس يش ا
،سلةة س ؤذ سش   لت ةةلت،س(ةةة كلل )ش اةة يا تي  سسةةؤي اس

 .ي   ية  ستي ،سي سؤ سيينسي سهؤ ست ا سار و سيوويويا و 

 يش اسي  يو سثيل  اب توياو و ستة سلة ست شةف سثيل  اب تو تي ةلتسسسسس -2
 يو ساؤةي   ترتو ،س يوالمسشتينر ا،سيينسي   ية  ستي سيةووسس

 .يوريا  و ،سيينسيووسترتو و،سثل تسشتي شسيوريات

ق ش   ي ،سثيل  اب تو تةين،سهة  س يوالة اوة سه ل بةذت شنسسسسس:سشةشةم
يو نست سش   ل  تنسه ل ب س ل  ا ايناسيينسطزي ينسل اسيويت،س
يينسش ابتز سيرينلت ترش  سه اوسا التي ات،سيينسيبيانةلت  سس

س.ا التي ات
وةةيل  سط ةو،سيةينسلة سيبية  سسسسسسسق ش   ي ،سل سةبل ةكس:سحةوتةم

و زت  ا تين،سيينسل سةبل كسوسةيل  سئ وقيف،سيينسل سةبل كس
س.وسةيل  سث   ريي سش   ت سه ضسش  اكسس  جسيوريات

ق ش   يةةة ،سهةةة  سك زي اةةةكسيةةةينسطروث اةةةك،سيةةةينسس:هةشـــتةم
،سيةةينسهةة  س(ث اوايا يةة ك) ياوخرتو يةة ك،سيةةينستةة يي  اكسس

شة ابتزياو سف ةي سيةينسسسس ي   اك،سيينسهة  ست اة اك،سهة  سسسس
اراةةي لن،سيةةينسيةة ستةةيفرترشن،سيةةينسيةة سسةةيئنيستةةرشنسسس

س.ي تي يا ان ات



23 

 بةشي هةشتةم
 دةنطدان

 :ماددةي بيست و شةشةم
ا  ؤت سل ذ ة  سة  تة ز سه ل بةذت شنسوسئ  لتة تي   ة ،سسسسس
شتشو  وسي ا ر سشتوتتي  سط وس  ي اسئة مساةبيانل  سسةبت  و سسسس

ل سي  ش مسل ذ   س يوضة ت شتسسسث اةسش اتسترشنسي سئ  ت تي  ين،
س:ش سؤن
ي سسبت سط و  سابيانلسش سؤم،ست سئ   ت مسي  ِتاةوسوسس)

س(.ئ ة ينسوسي اس ي    و ي اب ي اسيو م
 

 :ماددةي بيست و حةوتةم
ش ا   سيييس ِيانميي سش  ش ضبياينا،سي سث ا سئ وس ِيانميي  سش اب وس

شتسسةةة سوسقةةة يي   ساةةةنلوق تي  سه ل بةةةذت شنسو،سشةةة ابتز س
س.ترش  و يينسشيي ش تيت

 
 :ماددةي بيست و هةشتةم

ش اةة   سيةةييسثل  ةة تي  سه ل بةةذت شنسضةةي سش تةةيتسو،سسسس
س.انلوق تي  ينسئيةيش سش تيت
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 :ماددةي بيست و نؤيةم
لةة سشوت سشل ن ةةييبونسلةة سل ااياةة ي سش   ةةل  ،سلةة و  سس:سيةكــةم

هةة ل  ر س  ط ز يةةة  سع ارتق ةة ،سثسةةبول  سش   ةةلت  سسس
ش ترياتسوس يو س   ي  سش ترياةتسوسيةؤسث ا ة  سسسسس ِتش ات

س.شيي يورتوسيؤسش   لتنس يانميي سش تريات
ش   ل  سيؤ سه ي س يو سي ت اكسل وسق وت  سا يا ي   سل س:سدووةم

ثسةةبول  سش   لت ةةلتس بواةةرتونس   ةةي  يويتسوس ةةيو سس
ي ت اكسل سثيل اب توت  سه ةينسق وت  س   ي  يويتسيينساة  ايسس

س. ت س   ي  سيويتق وت  سا يا 
ئ وسش   ل    سسبيانل  و وس بوانيس يزت  اةتسيةؤ سه ية سسسس:سسيَيةم

ث تسيب ا  اتسي و  سش ا ن  ي  سش تيتسيؤسثرِترش  و  س
س.ثسبول  سش   لت  ت 

 . بيان  تي ا ورشنسل سش   لت لتس يا   سث انيش يات:سضوارةم

 
 :ماددةي سييةم

ا  ؤت سل اذ   سينو  سه ل بذت شنسثي تا ينس ياووي ي سل سس:يةكةم
ينو ت  سل سئ ا ؤسش طريات،سو سيةؤ سه ية ساة  ايسث ةتسسسسس
يب ا  اتسي سثؤل س سسؤي ا  ا سا  سي سو زت  ا س يوسؤسل س
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ه  ياملتسوسئ وس ياوي ت  سي ريا  ي  ست وتسييشسي  ِياب ضةبو  سس
س.ه ل بذت ش  تينسوسش وا  ينسةسؤط  سيويت

ه از تي  سئيايي  س يوسؤسوسض تلت تنسيؤيينس   سيضن س  ابسس:ووةمد
ينو تي  سه ل بةذت شنساة  ايسل اة  سشتوتتةي  ساة  ؤت سسسسسس

س.ل اذ   و س  ي ات
 

 :ماددةي سي و يةكةم
ل ذ   سة  ت زسكبتمسل ا  سه ةبوسشةويي ا اكسش شتتستة سسس
ل سيي   سثرؤا  سه ل بذت ش  و سث ا و ش سترتي اةت،سئ ةة شسية سسسس

س.يي ياو سثيايوشت ست سل سثرؤاؤتؤل او ساييب التساؤةي  سش تيتيرِ
 

 :ماددةي سي و دووةم
ثرؤا  سش   لتن،سا عيتسه شوسي يي  سش اةتسث اةل تيتسسس
و،سا عيتسه شوسئ ابت  ستؤاةيي سشياةت،سش اة   سيةيييةسيةؤ سسسسسس
ه ي ،سية سي يي نية ية كسوتش  سشيوة سش اةتس   ةينسيوةيتسلة وسسسسسسسس

س. ت سشت رتونسا اث  ِ  تيتا عياي   سيؤسش   لت 
 

 :ماددةي سي و سيَيةم
ل ستيا سا وتويبو  سوتش  سشيي ترتو سثرؤاة  سش   ةلتن،سسس
ا  ؤت سل ذ   سة  ت ز،ستؤايي سثرؤا  سش   لتنس ِتش ط يايناسو،س



26 

يةةيش يبو  سسئل سثرؤاؤتؤل  سه ل بذت ش  ت شتساؤةي  سش تةيت،سية سسس
ن و وسئيشورت،سانلوق تينسش تريا بيان  ت  سل س  تي  ست اربِت ا،سي س

س.ش    تينسي يش تريان و 
 

 :ماددةي سي و ضوارةم
س:ئ مسثل  ي   سسب ت و سي سيؤشسشتش  ريان

 .ئ وسثل    سةؤ  سل ذ   سة  ت ز سث اب   ي ا -1

ئ وسثل    سهة ضسه اميية ت سيةؤسهة ضسل سة  او سثةيل  اب تو سسسسسسس -3
ه ل بذت ش  سية ت اسلة سسسا لت  ي ا،سيينسطبةينسخبيا سا  سيؤ  س

 .ل س  تين

 
 :ماددةي سي وثيَنجةم

ل اذ  تي  سينوة تي  سه ل بةذت شنسه ل ل اة سية س ياوخسة ينسسسسسس
تؤ بوا سوتذووترتوسل س ي نسسؤيي  و سيؤسئ جنية تي  سش   ةلتنسس
وسا  ي مسي ل    ية ساييب ا تي  سثرؤاة  سه ل بةذت ش  سل ط ل ةلتسسسس

تسرتو سةؤ ترتوسية سةؤ  تة  سسسهيوث اضسش ترياتسوسل سز  ف او سش
سؤ سشتش  رياتسيؤساثي ش  سل س  ستؤةس ؤ  سييي سا  ي سؤ،سوس
شت  يةة ت ستؤ بواةة ستؤاةةيي ستةة سلةة س يةة نس بيانةة  ت  سقةة وت  س
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ي شلت يبو تي  و سوتذووترتو سش ش يا ة سقة وت  سي شةلت يبو تي  سسسس
س.ه ل بذت شن

 :ماددةي سي و شةشةم
ي ث ا سئ مسة وي  زة  سسبت  و سشيي  سا اورِت سه ل بذت شنس:سيةكةم

 :ش تريات

تؤ سط وسش    سش تو سش واة  تي  سئة وسث اواياي ة  سلة سسسسس -1
 سئة مسيياةيي شتسئيةيذ يةينسيةؤستةرتو سسسسسس(شوويي  29)ةيشش  س

شتيةة شسش تريا ةة ساةة  سذةةةي   سئةة وستب اةة ي   سيةةؤسهةة  سس
ث اوايا ي كسا  سينسترتو سيؤسش  ه اني  سا اوةرِت سه ل بةذت شنسسس

 . يؤ

ئةة وسش   ي ةة  سش ة اننةة و سشتيةة شسش تريانةة ساةة  سذةةةي   سس -3
ست ةورش  و  سذةةي   سئة وسسس تب ا  تي  سث  ل ةينسثيشسل ا

 ساةة   و سئيةةةيذ  سيةةؤستةةرتو ،سيةةؤسس(1)تب اةة ي   سلةة س
ش  ه اني  سا اورِت سه ل بذت ش  سئة وسق وت ت ة  سكبتمة تي  سسسس

 . سئ مسييايي س ييي  ريا  و (شوويي  س29)ةيشش  س

ذةي   سئ وستب ا ي   ست وتسه  سق وت  ي كسي ش ا ا انيو س: ةمدوو
س.ي ث ا سئ مسة وي  زة  سسبت  و سشيي  سش تريات
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شتي شورش  سئ وسش   ي ة  سهة  سق وت  ية كسي ش اة  ا انيونسسسسس -1
 س(ي تة مس)ي ا  سا اوةرِت سه ل بةذت شن،ستة سية ث ا سيرِطة  سسسسسس

 اة ي   سسا   و سش  ه انرتو ،سيؤسشيي يورش  سذةي   سئ وستب
 .ق وت   سث يب  لت سي ش ا  ا انيون

ل سكيل  ا سش ا ن ت واينسا اورِت سه ل بذت شنسل  ية نسهة ضسسسس -3
ق وت  ي ت ست اربت اوي سل ا  سئ وستب اة ي   سلة سةةيشش  سسسس

ئيةيذ يةةينسيةةؤستةةرتو ،سئةة وتسيةة كستب اةة سسس(سشوويةةي  29)
ش ي س ريا  سئ وسق وت  ية  ستة وتسزيةيارينسش   ة سلة س  اةبسسسسسسس

 .ايا ت شتسه انيو ث او

ئ وستب ا ي   سل سئ جنية سش اة و واينسةةيو ش  رتستة سسسسس:ةميسيَ
  طيا سا اورِت سه ل بذت شنسي سي ايل  سش ة اننة و سش ي ا ة سهة سسسس
ئ وسق وت ت   ست وتسزؤ ارينسةيو ش    ةينسي ش اة ا انيو وسسس

س.ي ش اب ي ت سي كسل سشوت سي ك
 

 (:دووبارة) ماددةي سي و شةشةم
ث انجستب ا سيؤستللتنساريينسئيشب  سا  سينسش تةر اسس:سسيةكةم

س.ثيل  اب توت  سئ وسث اوايا ي ست اربِت ا سل ا  سش ت ن
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ث انجستب ا سيؤساب تمينسا  سينسش ترياةت،سثةيل  اب توت  سسس:سدووةم
س.ئ وسث اوايا ي ست اربِت ا سل ا  سش ت ن

ثيل  اب توت  سئ وسي كستب ا سيؤسئ  ة نسا  سينسش تريات،س:سسيَيةم
س.ث اوايا ي ست اربِت ا سل ا  سش ت ن

 
 :ماددةي سي و حةوتةم

ب توت  سق وت  ت سشوويي  س يزي  لسش تريان و سي س ا يو سثيل : يةكةم
طةبيار  سئةة وسش   ي ةة  سهةة  سيةة ت او ينسي ش اةة  ا انيو وسس
سش ي س رياتساة   ايسية و  سية  زارينسسسس تب ا  تي  ينسث ا

يو ساةيو تبسشيةي يورش  ساة  ي مسئة وسسسسسش    سي ش اة ا انس
س.تب ا ي   سق وت  ت سي ش ا ا انيون

ل سكيل  ا س  هيان تيي  س ياذ  سا  سي ورتوسيؤسئيفر اينست س: دووةم
 سييايت شتسهةيابو ،سئة وتسسس(33) سةيشش  س(1)ل سيرِط  س

ذةةةي   سث ابيسةةوسئيفر اةةينسلةة س  اةةبتنسئةة وسيرتوت ةة  سلةة س
ئيةيذ يةينسيةؤترتو سية سطةبيار  سئة وسسسسسس ساة   و سس(ي ت م)

 .ش   ي   سي ش ا  ي ا انيو ،سث اةسش سريان
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 : سيَيةم
ش اةةة   سيةةةييسئةةة وس ياةةةذ ساةةة شي   سهةةة  سق وت  يةةة كسس -1

ي ش ا  ا انيو وسئ وستب اة ي   سث  لة ةي  ستة سيرشوي ا ة و سسسسس
 . تش ط ي   ات

ش ا   سيييس يو سيرتو تي  سئ  لتة اوسث  ل ةي  ستب شا ينسس -3
س.ةسع ارتقس تش ط ي   ات

 
 :( )ياساكة ماددةي زيادكراو بؤ 

ل سكيل  ا سي ايل مي  سه  ستب ا  اك،سئ وتسل س ي نسثيل اب ت ي  س
ي  سسةيو نستب اة  ت ي سثةرِسش تريا ة و ،سئة ويةسية سسسسسسس ئ وسق وت 

ي س  ينسي وسثةيل ب تو  سزؤ اةرينسش   ة سي ش اة ا انيو ،سو سلة سسسسسس
ش    تينسثيل اب توت لتتسئ وتسثرِترش ة و  سسكيل  ا سي تسينسيبو  س

تب ا  سي ايل  ت سي سطبيار  سئ ول وي ا س يزي  ةل س يو تةينسلة سسسس
س.ل س  سين  ِ ا  ت و سش ي ات

 :ماددةي سي و هةشتةم
ش ا   سيةييسيةؤ سه ية سه ل بةذت شنسلة سهة  سة  تة زياو سسسسسسسس

 سينسفروف ال ةسيةسش   لتنسه ل ب ش ان ا  و سئ ط  سش  ت وتست سطز س
س.ا التترتو وستي ي   ي سه يبو سل ا  سئ جنية سه ل بذت ش  تين

                                                           
اةيل  سس(س15)ذةةي  سس(سيياي سه ةبت ترش  سك واة ة س)ي سث ا سةيشش  س ؤي ة سئ مسةيشش  س ( )

 .ييايت ،سزييشترتسيبس3112
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 دةروازةي سيَيةم
 ئةنداميَيت لة ثةرلةماندا

 

 بةشي يةكةم
 و ثاداشتةكان( احلصانة)ثشتيوانة 

 
 :ماددةي سي و نؤيةم

ئ  لتة سث  ل ةين،سه  س ِتوسيؤسضبو  اكسش  يربِ ا،سيةينسيياة سسس
تي ترش  سل سث  ل ةي لت،سي ثرا ي سه  س ووشتوياكسيويتسل ستيا س

س. يي ات
 

 :ماددةي ضلةم
سه ضسئ  لتة اكسي سي اس ِ زتة  لي سث  لة ةينسي ةري اسية سسسس -1  يش ا

،سا   يسلة وسسث  ل ةي لتهؤ سه  سايوت  اكسي اسل سةيو  سي ا ينس
 . وةيي اقيي  س  ي است سايوت  او سل سش اتس

 يي اسه ضست ا اكسلة سئ  ةلتةينسلة سةةيو  سش و   سي اة ينسسسسسس -3
ي سهؤ سه  سايوت  او و سي اسي ري اسي ي اسو  طةراينسسسث  ل ةي لت

 ِ زتة  ل سا  ؤت سث  لة ةينساة   يسلة وسيةي  شتس ة ي استة سسسسسسس
 .ايوت  او سل سش اتسق وةيي ا
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 :( )ماددةي ضل و يةكةم
ئ  لتةي  سث  لة ةين،سسا  ؤكسوسي ا ر سا  ؤكسوساورا ارسوس

س.ةي  ي  ،سييشتش  اكسو  ش طرنسث  ل ةينسش ا ن  ي  سش تيت
 

 :ماددةي ضل و دووةم
ةةةيو  سئ  ةةلتة ا   سث  لةة ةينسيةةؤسة ي اةةوسا  ةبوضةة وسسسسس -1

 .ي  زترش  و وسسي     ينسكس ابسش تر ا

ئ ط  سي ت اكسل سئ  لتةي  سث  ل ةين،سل ستيا سسزةة اورش  سس -3
هةؤ سئة و و سيةر ا،سئة وتسةبوضة  سسسسسسسل سث  ل ةي لت،سيينسية س

سي     ينسيؤسس ازت  تة  سش يرِش يا ة و وسث  لة ةينسيرِ تة  سسسسس
 .(3)ش ا ن  ينسش تيت

  

                                                           
تة سلة سث  ل ةي ة و سش  ضةبو ،سلة سسسسسسس12/9/1993 س ِؤذ س(س12)يرِيي  سذةةي  سس:ا اب ين( )

 .شتسيووترتو ا و س1993/ سةي   سا ريينسي ت ة س(3) ِؤذ ية  سث  ل ةينسذةي  س

و،سهةة ةبت ترش  سس1999 ساةيل  سس(12)يياةي سسي    ة ينسئ  ةلتةي  سث  لة ةينسذةةي  سسسسسس( )
شتسو،سه ةبت ترش  سشوو ةة سية سسسس35/2/3114ل سس3114يل  س سا(25)ي ت ة سذةي  س
تة سهة  شووت ينسلة س ِؤذ يةة  سسسسسس39/9/3118لة سسس3118 سايل  س(13)يياي سذةي  س

لةة سس(س89)وسذةةةي  سسس4/9/3114لةة سس(س49)ذةةةي  س(سو قةةييع ستب شاةة ينسس)فةة  ة  س
 .يووترتو  ا و س38/1/3118
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 بةشي دووةم
 تةواوبووني ئةندامييَت

 

 :ماددةي ضل و سيَيةم
ئ  لتة اوسث  ل ةينسل سي ت اسلة مسيي ت ة  سسةب ت و ستؤاةيي سسسسس

س:شيات
 .ه ل ب شي  و  ستؤايي سهياينسةيو  سث  ل ةينسيين -1

وتزه اني  سئ  لتم،سل س ؤذ سقببل ورش  سل  ي نسث  ل ةي  و سي س -3
 .زؤ ين  سش  رتستي  سث ال تر 

ئ ط  سي ت اكسل سة  ي تي  سثييواينسيؤسئ  ةلتة اوسث  لة ةينسسس -2
ا الت  يبو،سث  ل ةي  ةسي سزؤ ين  سشووسل ا  ساة ا سش   ة سسس

 .لتتئ  لتة سئيةيش يبو تي  سيرِيي  سل ا  سي

ئيةيش   يبو  سئ  لتمسل سا اسشت    ينسل ا  سي كسي ي اسعبز  س -4
 .ة شروع

س.ةرش  سئ  لتمس -5
 .ئيلغاكراوة :( )ماددةي ضل و ضوارةم

                                                           
ئ ط  سي ت اكسل ستب ا  تي  سث  ل ةينسضؤ سيبو،سثيل  اب توياو سشيوة ،سس:س)ئ ال  سةيشش ت س( )

 ستسي ا سئ  لتة ت  سث ا بوسش طريا  و و،س ية   سسةيو نسل سة  ت سية سث اة سسسسسسلل سه ةينس
ثيشينسية سس(.سل سةيشش  سا سوسك وا ة سئ مسييايي سش ا ن  ي  سش تيت(س3)كبتم سيرِط س

يياي سي ت مسهة ةبت ترش  سيياةي سسس)س1994 سايل  س(4)يياي سذةي  سةيشش  سي ت مسل س
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 دةروازةي ضوارةم
 رةوشي كار لة ثةرلةمان

 

 :ماددةي ضل و ثيَنجةم
ل سه ول ارسش ي ارت اسو،سش ش اسلة سهة  سشةبيان او سسسسسث  ل ةين

س.ش سيب ا ار است سث  ل ةينسل ستيا سث ابيس لتسش ا ن  ي  سيويت
 

 :ماددةي ضل و شةشةم
ث  ل ةينسشت    ينسي ت ة سش ي اواسل سة ي   سش س ؤذ سثيشس
ش  ضبو  سة  ابوة سه  يامسيؤسيي  ا ا تسوستؤيبو  و  ،سي يمس

تس  ترت،سئ وت،سل سي ت مس ِؤذ سثيشستؤايي سهياينسئ ط  سيي  ا ا 
س.ةيو  س يويرتو،سل سسؤي و ستؤش ي ا  و 

 :ماددة ضل وحةوتةم
ي ت ةنيسشت    ينسي سا  ؤتيي ا سي سا ة  رتينسئ  لتمسسث  ل ةين

س:ش ي اواسو،سئ  لتة تي  سئ مسابيانل  سسبت  و سش سؤن
ي ت اوسط  سوسسي سسبت سط و  سابيانلسش سؤمست سثي يازطي  )

س(.سيت ستب شا ينسةسع ارتقسوسي  ذو  لي سيييتي  سيو م
                                                                                                                            

ثيشينسةيشش ت سه ةبو سي سث ا سةةيشش  سك ظةل مسسس.سه ةبت ترت(س1993 سايل  س(1)ذةي  س
 س(1)يياي سه ةبت ترش  سا ا  ة سيياي سذةةي  سس)س3114 سايل  س(41)ل سيياي سذةي  س

 . سه ةبت ترتوسئ لغيترت1993ايل  س



35 

 

 :ماددةي ضل و هةشتةم
ث  ل ةينسل سي ت مسشت    ن لت،سي س ِيا ة  سش   ةلت  س اة اين،سسسس
ا  ؤكسوسي ا ر سا  ؤكسوساةورا ار سث  لة ةين،سية سزؤ ينة  سسسسس

س.ه ل ل يذيار ااسث  ل ةينةبال  ق سش    سئ  لتةي  س
 

 :ضل و نؤيةم ماددةي
ث  ل ةينسل سشت    ينسي ت ة لت،سوتش  سش و  تي  سي ا ينس:سيةكةم

ش ا ن  ةةينسش تةةيت،سيةة سةةة  ي اساةةيي  سلةة سشووسش و  س
س.ت ةرتس  ي ا

ا  ؤت سث  ل ةين،سيةينس  ة ستة مساة اسية ت سذةةي   سسسسسسس:سدووةم
ئ  لتة تي  ،سيؤيينسه ي سشتوت سي ا ينسشت   ة ينس يئياةيي سسس

تؤيبو  و ت شسا   يسيةؤساة يرترش  سئة وسييي اي ة سسسسسيو ن،س
س.ش ي اتست سل سيي   ا   ت شتسشيي ترتون

اةة  ؤت سث  لةة ةينسيةةؤ سه يةة ،سلةة تيا سث ابيسةةتسوسس:سســيَيةم
ل ا  شتوت سا  ؤت سه  يامسيينسل اة  سشتوت ساة  ؤت سسس
ئ جنبةة   سو زيةةرتنسشتوت سي اة ينسشت   ةة ن او س يئياةةيي سسس

س.يويت



36 

ش و  ية  سيبية  سط ةوسهة  يام سا اةلتسش سريا ة سسسسسسسئة وسس:سضوارةم
ي  ضيو سث  ل ةين،ستؤاةيي س يية ت،سثةيشسا اةلي ورش  سسسسس

س.يبي ت س  ي ا
 

 :ثةجناماددةي 
ييايي سية سئيةةيش يبو  سسسسكشت    ينسث  ل ةينس يي ا  سشت    ن او -1

زؤ ينةة  سئ  لتةةة تي  س ةة ي ا،سيرِيي  تي   ةة سيةة سزؤ ينةة  سس
  سل وسكيل  اي   ست سي سث ا سيياةيسسئيةيش يبو تينسش شتت،سي ش

ش ي ات،سئ طة  سش   ة تي  ةسسسث ابيسوسي سزؤ ين ي ت ساييب تس
 .ي تسينسيبون،سئ وتسش    سا  ؤكس ي ت ينسقب سسش تيت

 .ثرِؤذ سييايتين،سةيشش سي سةيشش سش    ينسل ا  سش ش يات -3

 
 :ماددةي ثةجنا و يةكةم

شت   ة ن و سش اةتسسسةيو  سث  ل ةينسضبت سايل  ،سلة سي تة مسسس
س.ث ال تيتسو،سل سشوتسشت    ينسايل  سضبت  ةلتستؤايي سشيات
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 :ماددةي ثةجنا و دووةم
شت   ة ن تي  سث  لة ةينسئيشةورتنسو،سش شة اسل اة  سشتوت سسسسسس
ا  ؤت سث  ل ةينسيةينس ية   ستة مسضةبت  ي ت سئ  لتةة تي  سوسسسسسس

 ستة سسية سزؤ ينة  سئيةيش يبو تةين،سشت   ة نسسسسسث  ل ةين ِ زتة  لي س
س. ا اينسي ات

 
 :ماددةي ثةجنا و سيَيةم

ش ا يا سي اب ي اورشنست سل سئ جنبة نسهة ل  بيو ،سيةينسش سسس
ئ  ةةلتمسلةة سئ  لتةةة تي  سيؤيةةينسه يةة سثرِؤذ تةةي  سيياةةيتينسسسسسسس
ث ا ن يزيو ن،سثةرِؤذ  سيياةييةسوسابوياةذ سل اة  س ةيتر اسية  سسسسسسس

 ية ت ةسسل و  سل ذ   ساييب ا سوسثسثؤ سا ير سيويت،سه  سثرِؤذ
سث  ل ةينث  ل ةينس ِ ا سيويا و ،سل سة ي   سه ةينسش و   سي ا ينس

س.ث ا و شس يتريا  و 
 

 :ماددةي ثةجنا و ضوارةم
ه  سئ  لتة او سث  ل ةينسيؤ سه ي سي سث ا سث اةرِؤ س ةيوسؤ سسسس -1

ث  ل ةينسثرا ي وسل اثرا ن و سئي تا   سئ  لتةي  سئ جنبةة   سس
ي اب ي اورشنسيويتسل وسييي اي   ست سش ت و  سضبت ضة اب  سس
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تي وسش ا يا تي  ينسو،سئ وت  ةسش ية اسلة سةةيو  سكة وتسسسسس
يةةة سيل  ةة و وسلةة  يوسس ِؤذسلةة س ِؤذ سث ارِتط يي ل  ي ةة و سو 

ث  ل ةي ةةلت،سلةة ستةةيا سث ابيسةة لتسوسابوياةةذسل اةة  سيييةة ا سسس
 .ل اثرا ن و ت سش تر ا

ضبت ي ت سئ  لتةي  سث  ل ةينسيؤيينسه ي سشتوتتةي  سهؤتةي سسس -3
ث ا ةةو شسيوةة نسيةةؤسيةةرِوتسل اسةة  ل  و سلةة سئ جنبةةة   سسسسسس

اةيسسسث  لة ةي  ةسية ت اسلة سئ  لتةة تي  ،سسسسي اب ي اورشن،سيينس
 وتس ِؤذسل سة اذوو سث ا و شورش   و سا ان ثة  ِياتسسةيو  سك

وسابوياذسل ا  سئة مسشتوتتي ية س يتةيت،سشوت سشووس ِؤذسلة سسسسس
 .وابوياذ،سئ نجيسش    سل ا  سش ش  ا

ئ ط  سث  ل ةينسيرِوتي سل سش ا يا سي ابة ي اورشنسيةينسلة سسسس -2
سوتزه انةي  سسس سش اة ب ي ا ا  ؤت ت  سيو ا  ا  و ،سئ وت،سش ي ا

س.و شسيويتسؤ سث ا 
 

 :  ثيَنجةمماددةي ثةجنا و 
ثي تا ينس  زتمسا  ؤت سث  ل ةينسيينسئ و  سي ا سش طريا  و ،س

س.ش طريا  سئ ا ؤل  يوسث  ل ةي لتس
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 دةروازةي ثيَنجةم
 ئةرك و دةسةآلتةكاني ثةرلةمان

 
 :( )ماددةي ثةجناو شةشةم

ث  لةة ةين،سئةة مسئةة  كسوسش اةة ياي   سسةةبت  و سي ابةة ي اسسس
س:ش تيت

 .ييايشت ينس -1

يرِيةي شتنسل اة  س ِياو وانة تينسو،سي تالترش ة و  ست ا ة سسسسسسس -3
ضي   بواسيز تي  سط ل ستب شا ينسةسع اةرتق،سشيةي ترش  سسسس

 (.ة  ت ز )ث اب  لي سييايي سل ط  سش ا يا س يو  ل س

ش ا ن  ةي ورش  ساة  ؤت سش اة يا سي ابة ي اورشن،ستةة سسسسسس -2
ئ ويةسش ا يا سش ا ن  ي ورش  سئ  ةلتةي  سش اة يا ت  سسس

 .ل س  ابتنسئ  لتةي  سث  ل ةينسيينست اي  سارشته ي س

 .ة مي  شتنسي سش ا يا سي اب ي اورشن،سيينسل اس  ل  و  س -4

                                                           
:سشتسش  ضةبو ستة سسس(س5/1/3115)لة سس(س1)كسل سث  ل ةي  ستب شا ي  و سي سذةةي  سسيرِيي يا( )

ث  ل ةينسسؤ سش ي ا  سة  ي ع سا يا سوسش اة بو  سيةؤسي تالترش ة و  سة اة ل تي  سسسسس
وشيةي يورش  سث يب  ةل سش اة بو  سل طة  سسسسس.سضي   بواة سطة ل ستب شاة ينسةسع اةرتقسسسسس
ية سس(سو قييع ستب شا ين)  سل س ِؤذ ية  سف  ة سش ا يا سف ل ِتل ستؤةي  سع ارتقسئ مسيرِيي

 .شتسيووترتو ا و س39/13/3115ل س(س58)ذةي  س
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 .ط ش ث التنيرِيي شتنسل ا  سيبي  سط وسوسثال  تي  س -5

 .ضيوشيار سشت ينسل ا  سش ا يا سي اب ي اورشن -9

ث اوا انةةي  سل اذ ةة  سيؤ يةة يؤ سيةةؤسل اوؤل  نةة و سل هةة  سسسسسس -1
 . و ا تي ويي ياو سي

شت ي  سث ارِؤ س يوسؤ سو،سشيي ترش  سة التيتسو،سيرِيةي شتنسسس -8
 .ل ا  سيبي ت  سوسشتة ز ت ل  ستي ة  ل تي  

تيا  ةة تينسلة سئ  ةةلتةي  سسسث اوة و  ي  سل ذ ةة  سه ة  ة ي سوسس -9
 .ي سث ا سث ارِ و س يوسؤ ث  ل ةينس

يةؤساؤةة ابي ترشنسوسشتشطةييورش  سسسس(سينضة ن س)شت ي  س ِياسيس -11
ئ  لتةةة تي  ،سلةة ستةةيا سشةةوي ل  سئةة وساةةبيانل  ستةة سسسسسس

 .سبت شوويي  

ي تالترش  و  سئ وساي ي   ست سث ا و شسترتونسل سيي   س -11
 لتة ا  ةسية سزؤ ينة  سسسش وا   سه ل بذت ش  سئ  لتة تي  ،سئ 

 .ش    سشووسل ا  سا ا سئيةيش يبوت  و س  ي ا،سه ل نيو ش ا  و 
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 دةروازةي شةشةم
 جةرميةكاني هةلَبذاردن

 
 :ماددةي ثةجناو حةوتةم

ه  ت ا ا،سي يي نية ،سيينسويان ،سيةينسيالوتةرتو  ساييبة ا سسسس:سيةكةم
يةؤسسه ل بذت شنسل سش   و  سي ا يساييب اة تي  سه ل ببتاة ا،سسس
س.ةيو ي كسازت سك ثس سش ش  اسل سي كسةي رتسزييارس  ي ا

ضةبت  مس،سث انجة مس،سسس)ه  ست ا اسلة سكةبتم سيرِطة تي  سسسس:سدووةم
 سةيشش  سي ستسوث انجة ة سئة مسيياةيي سسسس(ش ش م،سك وا م

 يلت،سازت سك ثس سش ش ياتسيةؤسةيو ية كسل ية كسةةي رتسسسسس
تةة ةرتس ةة ي اتسوسلةة سشةة شسةةةي رتسزيةةيارس ةة ي اتسو،سيةة سسس

تة ي ت ةسل سي كسةل ؤنسشيني ست ةرتس  ي اتسوسل سث اةنجسس   
س.ارس  ي اتةل ؤنسشيني يةسسزيي

ةةي رتستة ةرتسسس(س9)ي سك يسسازتسش ش  اسيؤسةيو ي كسلة سس:سسيَيةم
اة شسهة زت سسس(س111.111)  ي اتسو،سي س   تة ي ت ةسل س

ث اةنجساة شسهة زت سسسس(س511.111)شيني ست ةرتس  ي اتسوسل س
س:  ست ا اشيني سزييارس  ي ات،سه
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ي سئ    اتس يوياو سيينسض  لس يو ،سيينسس ال  ا سش ؤ سل س -1
 سئ    اةتسوسية سسسيةس  س  تي  سه ل بذت ش ةلتس بواة ،سيةينسسسس

 .ث اض وت   سكبتم تي  سئ مسييايي س يوياو س   بوا 

 ةةيو سسةةؤ ،سيةةينس ةةيوياو ساةةر ،سيةة ي اسف  تهةة ةببو  سسسسسس -3
ة  ي تي  سييايي س بوا سوسش  ت وتست سش ش سزت  ،سيينسس

 .ه  ست ا اس يوياو سارس   بوا اسيينسي سرِيا  و 

ل سه ل بذت ش لتسش    سسؤ سيلتوسي زت  استة س يو تة  سلة سسسس -2
اؤةي  سش   ل  ت لتسي سث اض وت   سييايس بوارتو ،سيةينسئة وسسس

  ي سييايي ي   سل سش اتسشتو ست سث ابيس سيؤسي تي ه اني  سة
 .ةييفسش   لتن

 .ي سئ    اتسي  يو ست ا او سار و سش  رتسيلتت -4

 . ا اينسش   لت  سش   ل  ياكسئيشورتيويتسي ي اس ِ زتة  ل س -5

 .ةييفسش   لت  سسؤ سل سيي ياكسزييارسي تي ي ايناس -9

ؤ ِ اسو،س ةةيو سئةةي  زوو سش   ةةل  ياو س ةة سب ا،ش وت سي ةةس -1
ت اة اكسينبواة اسيةينسئيةةيذ سية سه اميية كسيةلتتستة سئةة وسسسسسسسسس
  سبيانل  وت  س  يبيس يبا،سيةينسهة  سش   ةل  ياو سلة سةةييفسسسسسس

 (.عرقل)ش   لتنسي سطريسه انيي اس



43 

سؤ ،سل سزييارسل ي كسييز  شت،سيينسل سزييارسلة سية كسل سةوسسسسس -8
 .ثييوايباسه ل بذت ش لت

 .تي لتسطزي سترشي ال ستيا سي يترش  و  سش     -9

ي سك ثسسازتسش ش ياتسيؤسةيو ي كسل سي كسةةي رتستة ةرتسسس:سضوارةم
س:  ي اسو،سل ي كسايل  ةسزييارس  ي ا،سه  ست ا ا

ي سئ    اتسش اتسش ياذ سيويا سا  سويانة  سثيل  اب تو تةينسسس -1
يينسي   ية تي  ينست سل سي ا ي ساييب ا سسؤيي ةلتسلو انةرتون،سسس

ينس ي   او سار،سيؤسئ و  سزيينسية وسسيؤسابوش ست ا او سارسي
ثةةيل  اب تو سي ةةة يينا،سيةةةينستي ي ةة   سل اةةة  سثرؤاةةة  سسس

 .ه ل بذت ش  ت سه ي ا

ئ ط  س تي  يي ل،ستة سثيل  اب توياةكسيةينسزيةيارسلة سثرؤاة  سسسسسسسس -3
ه ل بذت ش  ت ست يو  ا و وسش ش ازت  ست سش ؤش تةيتسية يمسسس

ش    تي  سسة ي اوسئ و يبوست ستي سل سش   ل  تنسيويتسيين
 .ئ وسثيل  اب تو سيؤس  سسؤ س ِتيو ا  ات

ي هةة  سهؤيةة ك،سش اةةتسش ياةةذ سيوياةة ساةة  سئيةرتزت ةة  سسسس -2
ش   لتن،ست سي سيياةيس ِيا ةي سث اةل تو ،سي اةرِين و سيةينسية سسسسسسس

 .ش ِت لنسيينسي ه  سهؤي ت سار
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ي سك ثس،سيؤسةيو ي كسازتشسش ش يات،سل سي كساي است ةرتس:سثيَنجةم
س:ت ا ا  ي ا،سه  س

ه از،سيينسه  ِ ش سية تي ي ايناسيةؤس ِيا ة سطةرانسلة سش   ةلت  سسسسسسس -1
ت ا اكسي وسش اب ي  ست سسؤ سش ي و ا،سيينس ِيا   سث ان شتتس

 .ش  رتسيلتت

ي ل  انسيةلتتسي هة  سش   ةل  ياكسيةينسية س ة ير سئة وستة سسسسسسسسس -3
ابوشياو سيلتا اسيينسي خيا سث ا  سيينسي ل  اينسيلتا اسيؤسئة و  سس

 .شيي يورتوسي ا ان ان سش  رت،سيينس  ي ل اسش  رتسيلتتي سيي ياو س

ابوشياكسقبب سيويتسيينسشتوت سيويت،سيؤسسةؤ ،سيةينسيةؤسسسسس -2
  ير سسؤ سل وست ا  ست سسزةة ا سط ة   سثرؤاة تي  سسسس

 .ه ل بذت ش  ست وابو ا سا  سشين

ش   بييا سش ؤسل سيي   س ِ وشةوسثيل  اب توياوة و سيةينسلة سسسسسس -4
وسش   ل  ت لتسيالويويا و سيينسيي  سيي   س يويي    و ،سل  ي

يلتت،سيؤسئ و  ستي ي    سه ي اتسل اة  س ِت سش   ةل  تنسسس
 .ئ جنية تي  سش   لت  ت ش  يي   س

ي سث اض وت   سكبتم تي  سئ مسييايي ،سي سضة ت و ،سيةينسية سسسسس -5
 .يض ان س يوسيي  طي ساييب ا سش   لت  و (ساالحسيي ح)ا غ و س
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يةينسش اةتسش ياةذ سيوياة ساة  سسسسسسيبيان،سيينسا ش  سيةلتتسسس -9
ل ذ   سه ل بذت ش  تين،سيينسي ت اسل سئ  لتةة تي  سلة ستةيا سسسس

 .ثرؤا  سش   لت لت

انلوق تي  سش   لتن،سيينسس ة  تي  سش   ةلتن،سيةينسهة  سسسسس -1
ي ل    ية يةة كسسةةرت سيوةةيتستةة سث اب  ةةلي سيةة سثرؤاةة  سسس

 .ه ل بذت ش  ت و سه ي ات

ث  اوسيؤستي  سك زية سسش ومش تي  سئييني،سيينسةيل  تي  سسبت -8
 .يينسيؤسثرِوثيط  ل  سه ل بذت شنسي تي ي اينا

ي سك ثس،سيؤسةيو ي كسازتسش ش  اسل سية كساةي استة ةرتسسسس:سشةشةم
سو،سي س   تة ية ت ةسلة سسس اة شسهة زت سسس(س111.111)  ي ا

ث اةنجساة شسهة زت سسسس(س511.111)شيني ست ةرتس  ي اسو،سلة سس
س:شيني سزييارس  ي ا،سه  ست ا ا

  سش   ةةلتن،سيةةينسو   قةة تي  سش   ةةلتن،سيةةينسساةةنلوق تي -1
اؤةي  تي  سش   لت  سه ي ا،سيينسي  ي يا  و ،سيةينسلة س يويةينسسسس
ي  يات،سيينسسرتث ينسيويت،سيينسا او ينسيلتت،سيينسي ي ةلز ا،سس

 .يينسئ جنية تي  ينسي ه  س يا  ي كسي ؤ ِيات

رِؤ سي سه از،سيينسي سه  ِ ش ،سل سئيزتشي سه ل بذت شنسيينسل سث اةس -3
 .ه ل بذت شنس يلتت
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ل سكيل  ا اولتسئ ط  سا مل انرتست يي  او سا يا سلة سهة  سسس:سحةوتةم
سةست سش ق ت  سلة مسسس ي  مي ي كسل سي  مي تي  سه ل بذت ش لت
سةسسا اب طو،سئ وتسي س   تة ي ت سةيل سازتسسس ييايي شتسهيابو 

ثةة جنيسةل ةةؤنسشينةةي سس(س51.111.111)ش ش  اسيرِ تةة  س
س.ي ات

ــتةم تةة يي  سا ياةة ،سلةة وسش   ي ةة  ست لةة سة  تةة ز سسسس:هةش
ه ل بذت ش لتسي سش اوسه انيو سي اب شسش تر ا،سل سكيل  ا اولتس
ستة سسسسس ل سي  مي ي كسل وسي  ميي ة  سه ل بذت ش ةلتسا اةب طل  ا

ي تة مس،سث انجة مس،سش شةة مس،سسس)ش قة تي  ينسلة سي  ةةل تي  سسس
 سئةة مسيياةةيي شتسس(س35) سةةةيشش  س(ك واةة مس،سه شةة  مس

س.نهيابو
سي سك ثسسوسية س   تة ية ت ةسلة سش سةل ةؤنسسسسس:سنؤيةم ازتش ش  ا

ت ةرتس  ي اسو،سل سي ستسوث انجسةل ؤنسشيني يةسزييارس ة ي اسس
 سةةةيشش  س(ه شةة  م)هةة  ست اةة اسلةة سكةةبتم سيرِطةة  س

س. سئ مسييايي س يلتت(35)
ا ياة ،سس(سث اوايا ية ت س)ه  سك زي اك،سيينسه  ست يي  او س:سدةيةم

ض تلت  سهة ي اسلة سي شةلت يبو  سه ل بةذت شنسسسسسة ل   ي س
س.ي اب شسش تريات
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هةة  ست ةةي  او سا ياةة سيةة سه اةةزسيةةينسيةة سه  ِ شةة  سس:سيازدةيــةم
ي تي ه اني  سه اةز،سيةؤسي  ذ و  ةل سسةؤ ،سيةينسلة سشذ سسسسسسس
  يةة   سسةةؤ ،س يوضةة ي ت سه ل بةةذت شنسشتخبةةيت،سلةة سسسس
ي شةةلت يبو  سه ل بذت ش ةة تينسوسلةة سذةةةي ش  سش   ةة تينس

س.شسش ترياتي اب 
يةة ش  سلةة سكبتمةة تي  س ياسةةيسط ةة    تين،ساةةزت س:سدوازدةيــةم

ي  مي  سا وتو سي ا  شتسش ش  ا،سه  ست ا اسه و اسيلتتس
ةيشش تي  سي  مية تي  سه ل بةذت شنستة سش قة تي  ينسلة مسسسسسس

س.ييايي شتسهيابونسث ا  السيويت
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 دةروازةي حةوتةم
 حوكمة جياجياكان

 :ماددةي ثةجناو هةشتةم
تؤةس ؤ  سيةيي ساة  ي سؤ سه ل بذت ش ة تينسلة سع اةرتق،سسسسسس
سةسسسسس ي ا   سش ا   سييي سه ل بذت ش ة تي  سث  لة ةي  ستب شاة ين
ع اةةرتقستةة سلةة مسيياةةيي شتسهةةيابو سش طريا ةة و سيةةؤسا  ث  شةة   سس

س.ه ل بذت ش  تي  سسبل سشوو ة سث  ل ةينسوسي  ياب يرش  
 

 :ماددةي ثةجناو نؤيةم
سةسع اةرتق،ستة سلة سش   و سسسسسسسهيوو ا ي  سهة  يام س تب شاة ين

ةةةييفسي شةةلت يبو  ينسلةة سه ل بذت ش ةة تي  سس(ستمل ةة مني)شتش    ةةنس
س.ث  ل ةي  ستب شا ينسةسع ارتقلتسه ي 

 :ماددةي شةستةم
ثرؤا  سش   لت  ستي ة  لت  سه از تةي  سئيايي ة س ةيوسؤ،سسسس

و،ساةةةةبثيو،ستي ة  ةةةةلت  س(سث ا ةةةم  ط س)زيار ظةةةي  سهةةةة  يامسس
ي  لةي  تينسوسك ثسسوساةجن تين،سلة سضة  لسسسس.سس  سؤشخي  تين

ة  تةة زياو ساييبةة تسيةة سسؤيةةينسئةة جنيمسش ش ياةةتستةة سش اةة   سس
تؤةس ؤ  سييي سا  ي سؤ سه ل بذت ش  تينسي سهيوش    سل ط  س
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و زت  ا سث يب  ليلت  تي لتسش ا ن  ي  ينسش تيت،سي سة  ي اسث اةس
بذت ش ة تينسسضلسوسه شتسا عيتسل سوتش  سش اتسث اورش  سه ل 

س.ئ جنيمسيل يات
 :(1)ماددةي شةست و يةكةم

سثةيل  اب تو سستة سسيبوسل س  اكسه سي ايل  ت ستب ا  سئ ط  س:يةكةم
سلةة سشيوةة سثةةيل  اب توياو سيةةؤستب اةة  ت سئةة وتس ةة ةيي ا،

                                                           

 ساةيل  سس(12)زييشترتسيبسةيشش ت سي سث ا سةيشش  سي ت ة سيياي سذةي  س(سث انج م)يرِط  س ( )
ي تة مسس)يياي سه ةبت ترش  سش ش ة سيياي سه ل بذت ش  سث  لة ةينسوسيرِطة تي  سسسس3119
 سه ل ب شيو سو يازي  ل سةيشش تينس تاتسترتو سي سث ا سةيشش  سش ي ة سيياةي سسس(وشوو م
س.سل سيياي سه ةبت ترش  سك وا ة سيياي سث  ل ةينس3112ايل  س(س15)ذةي  س

ئ ط  سئ  لتة سث  ل ةينسل ي  سهة  سس:سيةكةم: ثيَش هةمواركردن بةم شيَوةية بوو 21واتا ماددة 
ئة وتسثةيل  اب تو سشوت سئة وسلة سل سة  ت  سسةؤ سية سسسسسسسسهؤي كستب ا   ت  سل سش اة لت،سس

طبيار  سئ وسا  ا ب  سا ا لتسهيابو ،سي ا سش طريا ة و ،سئ ةة شسي ضةيوسئة وسل سة ي  و ستة سسسسسسس
ئ ط  سئ  لتة سث  ل ةينسل ي  سهة  سهؤية كستب اة   ت  سسسس:سدووةمس؛هيوي  لي ينس  ترشوو 

  سا يا ست سهيوي  ل سل  يوسل سةوسسل سش ا لتسئ وتسثيل  اب تو سشوت سئ وسل سه ةينسق وت 
ئ ط  ستب ا  سي ايل  تة سهة سسس:سسيَيةمس؛ه ل بذت ش  سهيوي  لشتسترشوو سي ا   سش طريا  و 

ل س  اكسيبوست سثيل  اب تو س  ةيي ا،سئ وتستب ا  ت سيؤسثيل  اب توياو سشيو سلة سق وت  ية ت سسس
ش   ي   سي سش ا ا انيو ستة سسا يا سشيو سا  سينسش تر است ست ةرتينس ِتش  سذةي   سئ وس

س؛يؤسثرِترش  و  ستب ا   كسث ابيس  و،سي سث اض وت  و شستب ا   ت سي سية ايل  سش ة ن ا ة و سس
ئ ط  ستب ا  سي ايل  ت ساييب تسي سئيفر تسيبو،سة  جس   سئةيفر ا او سشيوة سي اة سسسس:سضوارةم

س؛تية ا سئيفر اي ةلتسهة ي اسسسي ريا  و ،سة ط  سل وسيي  شتست ستي ي    سل اة  س ِياةذ  س بيان  سس
ل سكيل ا سابينلس  سبت ش  سثةيل ب ت سه لبةذت ش توسيةؤسث  لة ةينسلة سةةيو  سسسسسسس:سثيَنجةم

 ؤذسلة سة اةذوو س ةيويرتوسةةييفسسسسس(س91)شيي يورتوشتسي ي اسهة ضسهؤية ت س  وت،سئة وتسشوت سسسس
 .ئ  لتة  ا س ية ايناسو،سثيل  اب توياو سشيو سي ث ا سييايسشبياينسش طريا  و 
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ستة ةرتينسستة سسش تةر اسساة  سينسسشيوة سسا يا سق وت  ي ت 
سيةؤسستة سسه انةيو سسش اةتسسية سسش   ي ة  سسئ وسذةي   س ِتش  

سث اضةة وت  و شسيةة سث ابيسةة  وستب اةة   كسثرِترش ةة و  
س.ش ة ان ا  و سي ي ايل  ستب ا   ت 

س    سة  جسيبو،سئيفر تسي ساييب تسي ايل  ت ستب ا  سئ ط  س:دووةم
ستة سسيةي  شتسسلة وسسة ط  سي ريا  و ،س سي اسشيو سئيفر ا او 

س.ه ي اسئيفر اي لتس بيان  تي ا س ِياذ  سل ا  ستي ي    
سيةؤسسه ل بةذيارش توسسثيل  اب تو س  سبت ش  سابيانلسكيل  ا سل : سيَيةم

سةةييفسس ةيويرتوسسة اةذوو سسلة سس ِؤذ(س91)سةيو  سل سث  ل ةين
سشبياينسييايسث ا سي سشيو سثيل  اب توياو س،سوس ية يناسئ  لتة  ا 
س.ش طريا  و 

 :ماددةي شةست و دووةم
شوت س ِ ابةةةبو  ساةةة اسةةةةي رتسي اةةة  ستؤاةةةيي سهةةةياينسسس
سلة وسشتوتتي ي ي ة  س ةيطري اسلة سئة جنية سسسسسسس ه ل بذت ش  تين،سطةب ا

س.ه ل بذت ش  تي  و سش وا ببون
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 :ماددةي شةست و سيَيةم
 يي اسه ضسض تلت ياكسيينسه ازياو سض تلت سيض ان س يوسث  ل ةينس
يينسل س زيكسش  طيتي  سي ا ريسية اسة طة  سية سشتوتترش  اةكسلة سسسسسس

س.ا  ؤت سث  ل ةين
 :( () )ضوارةم ماددةي شةست و

ؤذ ية  ساييب ا سئ وسيياييي   ست سل سث  ل ةينسش  ش ضنسل س 
يووش تريانةةة و ستةةةة سسةةةؤ سش   سش تةةةةيتسوسلةةةة س ِؤذ سسس

                                                           

سو قةييع س)س ِ مس ة سس ِؤذ يةة  سسلة سسيل يوترش ة و سسيياةي سس1999سايل س (4)سذةي  سيياي 
سيياةيوسسيالوترش ة و  سسية سسش ية اسساييب مت  لستب شا ينسو قييع ست سش  ضبيانل ت(ستب شا ين
سوسسسوسئ ذةي ش تريانسي هيوث اض تي  ينسئ و  سوستب شا ينسث  ل ةي  سيرِيي  تي   ث ارِ و تةين
سيياةي سسلة سستة سسف  ةي ي ة  سسوسة  اةبمسسئة وسسوسش ترياةتسسئة ذةي سسهيوث اض تي  ينسئ و ىسي 

سئ اة ؤسسل سف  ة س ِؤذ ية  سيياي سش  ضبت ل  سشتشسو زت  ا سوسه نسه  ياملتسا  ؤتيي ا 
س11/11/1999لة سس(س49)ية سذةةي  سسس(س ؤذ يةة ىسث  لة ةينسس)وسئة مسيياةيي سلة سسسسسش طةر اس

لة سس(س3)يووترتو اة و سو سشوتاةرسلة س ؤذ يةة ىسفة  ة سو قةييع ستب شاة ينسية سذةةي  سسسسسسسسسس
.يووترتي و س4/5/3111

س15ش  ضبوت ل  سييايوسيرِيي  تينسيينساي  سل الت  ينسي ش اب ي ت سط ة كسسلة ةيو ىسسس:سا اب ين
ل سة اةذووىسط يي ةل  سيةؤساة  ؤتيي ا سهة  يامسوسط  ت ل ة و ىسيةؤسث  لة ةينسيةؤسسسسسسسسسسس ؤذشت

شوويي  سث التضبو  و سل ا  ىسل سش ا   ا سا  ؤت سه  يامة سية ث اكسيياةيىساة  ؤتيي ا سسسسس
(س1)يرِطة ىسس(س11)ةيشش ىس)ىسه ةبت ترتوسس3115ايل كس(س1)ه  يام ستب شا ينسذةي  س

لت  ساة  ؤت سهة  يامسينةربِسش ية اسوسهة  و هيسلة سكيلة ا سسسسسسسسوسيرِيي ىسث  ل ةينسثيشساي  سل ا
ش    ضبوت ل  سا  ؤت سه  يامسل سةيو ىسشيي يورتوشتسو ساي ة سل انة شت ك،سيياةيويرِيي  تينسسسس
ي سش  ضبوسه ذةي سش ترياتسوسيال وترش  و ىسل س ؤذ ية ىسف  ة سلة سئ اة ؤىسث  لة ةينسسسس

.سش ي ات
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يووترش  و ي  ينسي اب ي اسش تةريان،سئ طة  سة اةذووياو سش سيةؤسسسسس
س.ش ا ن  ينس  ترتسي ا

 :ثيَنجةمماددةي شةست و 
ذ يةة  سفة  ة سسسئ مسييايي سلة س ؤذ سيووترش ة و  سلة س ِؤسسس

س.ي سي اب ي استرتوسشتش  ر ا(سي    ستب شا ي  )
س

 :سةرؤكايةتي سياسيي بةرةي كوردستان
 .يةكيَيت نيشتماني كوردستان ـ جالل تالَةباني
 .ثارتي دميوكراتي كوردستان ـ مسعود بارزاني

 (.ثاسؤك)ثارتي سؤسيالسيت كوردي  ـ عبداهلل ئاطرين
 .سؤسيالسيت كوردستان ـ عيَراق يثارت ـ رسول مامةند

 .حيزبي شيوعي كوردستان ـ عزيز حممد
 .ثارتي طةلي دميوكراتي كوردستان ـ سامي عبدالرمحن

 .ثارتي رِةجندةراني كوردستان ـ قادر عزيز
 .بزووتنةوةي دميوكراتي ئاشوري ـ يعقوب يوسف

س
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  يهؤكارة زةروورةكاني داناني ئةسلَي ياسا

 1991ي سالَي (1)ذمارة 
 نيشتمانى كوردستان ياساي ئةجنومةني

 (ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق)
 

كوبة ا سع ارتق،سل مسشوتي ة شتستةي ياو سئة واؤ ستةرشستة سلة سسسسسسس
ة وي  سشوسوتس ِوو س ة شتو ،سئة و يبوسيرِيةي  سشتسئ ةلت  تي  سسةؤ سسسسسس

 سلة س يوضة  ستب شاة ينسيو ا ة ا  و ،سي ةة شسسسسسس(سشتي   وسفرةي ب  تن)
كوبة سوسييايتي ي سي اسويان  س يي و و،سي    ستب شاة ي  سسسيؤشيي  ت 

 سية  ش مسيةي وشؤس او سئةيل ؤزوسسسس سشت با ي لتسيبوسسسة ست سل سط ل  لتسل
ضةب و سهة  ستؤة ل   ية كسئةيش ة زتش سا اةلتي ات،سسسسسسسطةرتنسئ زةبو  او س

 يضي ،سث ابيس  ستي ويي  س ِياكسخبر اسيؤسئ و  سيياةي،ساة  و  سية اسو،سسسس
 ثيي اسو،سسؤ تكسوسش  ةينسش ا ي  ي اسو،سئياةييةسوسةةيفسسسع شتل تسي 

وسةبل كسوسةي اسوسئيزتش سوسذيينسوسكب ة ا سهيوويا ينسثي ياز توسي اةت،سس
زتةةنس ةيتريانسةلمال ة اسوسسسس(ستلفةرش س)ئ ةي  شسي ستؤش  سا   يستة سسس

سث يلتسش ي ا،سئ مسشؤس سث ابيسوسية ستؤش ة سهيوي شة سيةؤسسسسس ئيذتو  سل ا
  ِياب يرش  ستي ويةي  ستؤة ل  ة وسشتاة ثي ل  سكةبتم سسسسس ِياوخس سوسي

س.ييايوسع شتل ت،سئ ة شسل س ِيا ي س بيان  ت  سط ل و سشيا  سش ات
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ئةةيش ة زتش،سهةة  سلةة ستؤ ةة و سشت ةة سيةة سشميبترتا ةةلتس ةةيو ،ستةة سس
ش ابتزياو سضيت سش  ِيرِِِيينسئيوتتسوسئبة ال سشوتس ِؤذوس ِتوسيةؤسضةبو  سسس

يانة   سسؤية ا ستة سكةبتمسوسئ ةلت  سي ريا ة سسسسسسستؤة  اسوسه ل بذت ش  س ب
ئ ا ؤ،سئ مسثر  سة ث ساة ل مي لووي ا ستة سيةؤستةي سث اوةرشنسضةيت و،سسسسسسسس
شيي   سئ زةب  و،سه ضسثر  س ث او ةسي سش ياذتي سضةيس تي  سة اةذووسية سسسس
ق ش  سث ارِؤ سشميبترتا سسةؤ ِتطرس ة يبو ،ساةي،سوت سلة اسهةيت،سيبوية سسسسسسس

 مسي اي ة  ستة س ثة   تي  س ِذيامة سسسسس ِياسيوس ض  سي اةي  سئة ةرِؤ،سئةسسس
شيو ياؤ ي سا التسش ث اضريا  و و،سثيي تي  سا س  ة او سي اي   س ةبيا سلة سسس

تةة سل اةة  سشووستبضةةو  سينضةة ن ي س ِتش طرييةةن،سيةة اسشتش ةةة ز  اس
شميةةبترتا سو،س ِياز ةةينسلةة سةةةيفسوسئيزتشي ةة تي  سئةةيش ة زتشس:س)ئ ةي ةة ن

س(.ةرؤظ)
 اة يا سوتق عة سطؤ ِ ثي  ت ية سسسسي    ستب شا ي  ،ستة سسةؤ سشسس

(Defactoس)ت واة سؤو،سشةي  سشتية سيةة  سئة وسئ زةبو ة ساةة ستسوسسسسسس
طرت  ،ست سكوبة ا سع ارتق،سيؤ سي سي اسه ا ت،سل ية  سئة و ،سية    سسسس
تب شا ينسيرِيي  سشتست سي سط ي  او سا  ش ة ي  ،سشينسيلتاة سية  سئة وسسسس

ي   سئ اسة ي ستب شاة ينسسسئ  تي  و،سي سترش و سث ا  ي   ا  سوتق ع سئ مسذي
ي ستة سئة مسسس ةسع ارتقسل مسث انيو شلت،سه   يو سي ت مسل مستي وت  شتسئ و

تؤة ل  يي سثيسه ل  ر اسوسي يا ستي وت  سي اي  سسةيو نسشي اة ي  سيةؤسسسس
رتا سوس سيني ة  سل اة  سشووستبضةو  سشميةبتسسسسزتةنورش  سسئ و  ستةس

 ز يايناستة سي ل    يةة وسسس ِيازل انينسل سةيفسوسئيزتشي  تي  سئةيش ة زتشسشتةةسس
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 ِياسيتي  س  ابش ول  ا سين يا ينس ةيو ،سهة  و هيسيةؤسئة و شسية سي اةي  سسسسسسس
يس ل م ننيست سط ل ستب شا ينسةسع ارتقسش ابت  استي ويةي  سسةؤ سية سسسسس

ت سي اةي  سئة ةرِؤسشت ة سث اةلت يو سه ل سةبو  يايناسوسسسسسسث ا سئ وثر  س ثي   س
س.ي  ِياب  سيبيت

شتسي سث ا سث ارِؤ س ةيوسؤ سس(س1988)ي    ستب شا ي  ،سل سايل  س
يرِيي  سوتيةبوسئ جنبةة   او س   ة مي   ستب شاة ي  سث اوة و سيةينا،س ِتوسسسسسسس
ئةةي  زوو سطةة ل ستب شاةة ينسش  ِيةةرب اسوستل لةة سضي   بواةة سيةةؤسس
يلؤزيا  و ،سي يمسيةي وشؤخس   ِ سسةيستة سئة وسيرِيةي   سلة سز ة نة  سسسسسسسس

 سي باة ي اسيوةيتساة   يسلة وسشووساةيل   سية  سلة سسسسسسسسوتق علتسية ستةرشتسس
شت ةة ي ا،سشوت س(س1991)ي  سبشت ةة سشةةوؤة  ل ت  سيةة هي  ساةةيل  س

ئ و شسه  سيؤ س  ترت،سل ي  سئ وستي  ايا سية كسلة سشوتي تي ة  ستة سسسسس
ل ا  سي كسوسي سس ارتي سش ق وةينسو،ستؤ ِ و سط ة    سة اذووي ن ت شة سسس

ل طة  سكوبةة ا سع اةرتقستة سيةبوسسسسسسي ا  سشتهيتسو،سئ وسشت با ي  شس
ي  ي ةة مي  و ،ساةةيسئ اسةة يشسهةة ضسئةةيوتا او سيةة    ستب شاةة ينسيةةؤسسس

سةسع ارتق سو ش اةتس ة ه انيسسسسسو شياا اني  سشتسبتزي  تي  سط ل ستب شا ين
ئ و يبوسكوبة ا سع ارتقست وا سفرِوف السوسش ا خ س ِوترشمنةينسو،سلة وسسس

 سشت بواة ي  تي لتسث امةي  سسسي ل  ني  شسث ش مينسش يبو و ست سل ساة   ايس
شتيبو،سوياةرِت سئة و شسف ةي  سه ةة سيةؤ  ساة  ييز سوسئةييب  سوسسسسسسسس
شت تي سوسئ لت  سوسش  وو  سسسة  ساة  ستةب شوستب شاة ينسو،سلة سسسسسس
ت ةرتينسكب ة تسوسةييفسةرؤظست سلة سي اةي  سشي اة ي  لت،سئياةيي  وسسسسس
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و،سشت  سث الت رتو س  سشتوسث تسطةبيا سسسةت،سل ية  سهة ةبوسئ وت ة سسسسس
ل ي  سئ و شست سث ارِؤ سشميبترتا سيري   سل سكبتمسوسف  ةي رِت   سطة  سس
وسي  ياب يرش  ستي ويي  سطة  سلة س ِيا ةي س بيان  ت ة و ستة سسةؤ سية سسسسسسسس
ش اب ي ت سئيزتشسه ل  ي بذيار اسو،سه ةبوسش ا يا او ينسث ال اث ار است سية سس

زطةةيوسزجنةةري س ِياوي ياةةكسكةةبتم سيياةةيسي  ثييوةة نسوستؤةةة ل  سش سسس
 ياوخةةرتو سثسةةثؤ ِوساييب مت  ةةل سلةة اسي ا ةة ش سو،سيةة سث اةة سثر  سةة ث سس
ي يترش  و  سه  ا اسش ا يا سا شريع سوسي ابة ي اوي  سوسشتشو   ،سس
سةسع اةرتقسسسسسس يؤشيي سييايي سثرِيو   و و،سئ ةلت   ستي ويةي  ستب شاة ين
ث او و ين انسو،سيؤ  سث يب  ل سل طة  سكوبةة ا سة  تة ز سش اةتسسسسس

س..و ن   ينسي
ئ وسه ةبوس   ي  شسية سه ل بةذت ش  او سئةيزتشوسي تة وس ِتاةتسوسسسسسس
شميبترتا س  ي اس يتر اسوس يي ا ش ،سيةيسيةؤسو شيا انةي  سئة وسئةيوتتسوسسسسسس

س.ئيةيجني   سط ل ستب شا ينسةسع ارتق،سئ مسييايي سا شريعسترت
 
 

 8/5/1991سةركردايةتي سياسيي بةرةي كوردستاني 
 ي كوردي 1291سالَي ي نةورؤزي (19)رِيَكةوتي 
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 و حةوتةمي هةمواركردني شةشةم
 ياساى هةلَبذاردني ثةرلةمانى كوردستان
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 (هةمواري شةشةم)
 

 بةناوى خواى بةخشندةو ميهرةبان
 

 هةريَمي كوردستان عيَراق
 سةرؤكايةتي هةريَم

 سةرؤك
 بةناوى طةلةوة 

 برِيار
 1119سالَي  11ذمارة 

 عيَراق –ياساى هةمواركردني شةشةمي ياساى هةلَبذاردني ثةرلةمانى كوردستان 
 (1)1991ى هةمواركراوي سالَى (1)ذمارة 

يياةيىسس)ىس(11)ىسةةيشش ىسسس(1)ي ث اكسئ وسش ا   ا ىسلة سيرِطة ىسسس
ىس3115 ساةيل كسس(1)ىسسذةي  س(ا  ؤتيي اكسه  يامكستب شا ينسع ارتق

ثيل ث ةةوسئةة وسيياةةيتي ي  ىسث  لةة ةي كسسهةة ةبت ترتوسث امةةينسش تو و،سيةة س
س39/11/3119ل س(س8)تب شا ينسع ارتقسترشووي ا سل سشت    ينسذةي  س

س:يرِيي ةي لتسي سش  ترش  
 بةناوى طةلةوة 

 برِيار
 1119سالَي  11ذمارة 

 عيَراق –ياساى هةمواركردني شةشةمي ياساى هةلَبذاردني ثةرلةمانى كوردستان 
 1991هةمواركراوي سالَى ى (1)ذمارة 

                                                           
س15/2/3111لة سسس119و قةييع ستب شاة ينسذةةي  سسسسس ِؤذ يةة ىسفة  ة سسئ مسييايي سلة سس(  )

 .يووترتو ا و 
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 : ماددةى يةكةم
ةيشش ىسث انج مست سي ث اكسهة ةبت ترش  سث انجة ة سيياةيىسث  لة ةي كسسسسس

زييشترتو سيرِط ية ت سية سزجنةري ىسسسسس3119ىسايل  س(5)تب شا ينسذةي  س
س:و كسئ ة ىسسبت  و سيؤسزييشسش تريات(سث انج م)

ت ش توسيةؤسسل سكيل ا ساةبينلس ة سبت ش  سثةيل ب ت سه لبةذسسسس:سثيَنجةم
(س91)ث  ل ةينسل سةيو  سشيي يورتوشتسي ي اسه ضسهؤي ت س  وت،سئ وتسشوت س

 ؤذسل سة اذوو س يويرتوسةييفسئ  لتة  ا س ية ايناسو،سثيل  اب توياو سشيو سية ث ا سس
س.ييايسشبياينسش طريا  و 

كبتم تي كسئ مسييايي ،سئ وت ة سش طريا ة و ستة سلة سسسسس:سةيشش ىسشوو م
ه ل بذت ش  و سيؤسسبل سا ا  ة سه ل بذت ش  و سيةؤسئ  ةلتة ا كسسسسبل سا ا  ة س

س.ث  ل ةينسثيل  ب تون
ث ابيس  سل ا  س ي   سث يب  ليلت  تين،سكبتمة تي كسس:سةيشش ىسا ا  م

س.ئ مسييايي سي اب ي اسيو ن
ئة مسيياةيي سل ية  وت  سش  ضةبت ل    و سي ابة ي اسسسسسس:سةيشش ىسضبت  م

س.شتسيال وش تريا  و (سو قييع ستب شا ين)ش تر اسوسل س ؤذ ية ىسف  ة س
س

سةسعبشسيي زت ك
 ا  ؤت سه  يام ستب شا ينسع ارتق

 هةوليَر
 ى كوردي1719طةالَرِيَزان /1
 كؤضي 1521ذى القعدة /8

 ى زايين1119تشريين يةكةمي /17
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 (هةموارى حةوتةم) 
 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 عيَراق –هةريَمي كوردستان 

 سةرؤكايةتي هةريَم
س3112ايل  س(س14)يرِيي ىسذةي  س   سةرؤك 

ىسيياةةيىس(11)ىسةةةيشش ىس(1)يةة ث اكسئةة وسش اةة   ا ىسلةة سيرِطةة ىسس
ىس3115ىساةيل كسس(1)ا  ؤتيي ا سه  يام ستب شا ينسع ارتقسذةةي  سس

هةة ةبتترتوسث امةةينسش تو سيةة سثيل ث ةةوسئةة وسيياةةيتي ي  ىسث  لةة ةي  سسس
لةة س(س22)ترشويةة ا سلةة سشت   ةة ينسذةةةي  سسسسستب شاةة ي كسع اةةرتقس

س:يرِيي ةي لتسي سش  ترش  س19/9/3112
 (1)1112ى سالَى  (11)ياساى ذمارة 

 ياساى هةموارى حةوتةمى ياساى هةلَبذاردنى
 هةمواركراو ي1991ى سالَى (1) ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراقى ذمارة

 :ماددةي يةكةم
  و ستش ترياتسوسية مسشة اب ي ىسسةبسسس ستىسييايت سه ةب(ةيشش ىسشوو م)

س :ش سبيانل يا  و 

                                                           
س11/1/3112لة سسس199 ِؤذ يةة ىسفة  ة سو قةييع ستب شاة ينسذةةي  سسسسسسئ مسييايي سلة سس(  )

 .يووترتو ا و 
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  :ماددةى دووةم
ا  وسؤسية ث اكسا سة  ةكسل سة كسسسست كس ا ان  س ت ش  تينسي سش   لتبذه ل 
س. سئ جنيمسش ش ياتتو ىسانبو شتتر

 :ماددة دووةم
 سيياةةيت سهةة ةبت س(ش شةة ة سشوويةةي  ) سةةةيشش  س(ي تةة م)يرِطةة  س

س:سبت  و سش سبيانل يا  و ش ترياتسوسي مسش اب ي  س
س(:شوويي  )ماددةي شةشةم 

تؤةس ؤ  سييي سا  ي سؤ سه ل بذت ش ة تينسش ضة ا  سي ا ة  سسسس:سي ت م
سةسع ارتقستة سسس ش ا   سييي سه ل بذت ش  تي  سث  ل ةي  ستب شا ين
لةة مسيياةةيي شتسهةةيابو سيةةؤسا  ث  شةة  ورش  سه ل بذت ش ةة تي  سسسس

 سةيشش  س(4)بتم تي  سيرِط  سث  ل ةينسوسي  ياب يرش  سي ث ا سك
 سيياي ستؤةس ب  سييي سا  ي سؤ سه ل بذت ش  تي  سذةةي  سس(3)
،ساةةيو تبسث اوا انةةي  سش اةة   سيةةيي سسسس3111 ساةةيل  س(11)

س.ا  ي سؤ سه ل بذت شنسوس تثرا سل ستب شا ينسةسع ارتقلت
 :ماددةي سيَيةم

س. سييايت سه ل ل و ش انل يا  و (سةيشش  سك ظل م)
 :ضوارةم ماددةي

 سيياةيت سهة ةبت سش ترياةتسوية مسشة اب ي  سسسسسس(ي ستسوس ؤي م)ةيشش  س
س:سبت  و سش سبيانل يا  و 
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 :ماددةي بيست و نؤيةم
ل سشوت سشل ن ييبونسلة سل ااياة ي سش   ةل  ،سلة و  سهة ل  ر سسسسسس:سي ت م

  ط ز ية  سع ارتق  ،سثسبول  سش   لت  س ِتش اتسش ترياةتسوس ةيو سسس
س.ث ا   سشيي يورتوسيؤسش   لتنس يانميي سش ترياتس   ي  سش ترياتسوسيؤ

ش   ل  سيؤ سه ي س يو سية ت اكسلة وسقة وت  سا ياة ي   سلة سسسسسس:سشوو م
ثسةةبول  سش   لت ةةلتس بواةةرتونس   ةةي  يويتسوس ةةيو سيةة ت اكسلةة سس
ثيل اب توت  سه ةينسقة وت  س   ةي  يويتسيةينساة  ايسقة وت  سا ياة  ت سسسسسسس

س.   ي  سيويت
   سسبيانل  و وس بوانيس يزت  اتسيةؤ سه ية سث ةتسسسسئ وسش   ل :سا ا  م

يب اةة  اتسيةة و  سش ا ن  ةةي  سش تةةيتسيةةؤسثرِترش ةة و  سثسةةبول  سس
س.ش   لت  ت 

س. بيان  تي ا ورشنسل سش   لت لتس يا   سث انيش يات:سضبت  م
 :ماددةي ثيَنجةم

 سييايت سه ةبت سش ترياتسوسية مسشة اب ي  سسةبت  و سسسس(ةيشش  سا ا  م)
س:يا  و ش سبيانل 

 :ماددةي سيَيةم
ا  ؤت سل اذ   سينوة  سه ل بةذت شنسثي تاة ينس ياووةي ي سلة سسسسسس:سي ت م

ينو ت  سل سئ ا ؤسش طريات،سو سيؤ سه ية ساة  ايسث ةتسيب اة  اتسية سسسسسس
ثؤل س سسؤي ا  ا سا  سي سو ز ت ا س يوسؤسل سه  ياملتسوسئ وس ياوي ت ة سس
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ه ل بذت ش ةة تينسوسش واةة  ينسسي ريا  يةة  ستةة وتسيةةيشسي  ِياب ضةةبو  سسس
س.ةسؤط  سيويت

ه از تي  سئيايي  س يوسؤسوسضة تلت تنسيؤيةينس  ة سيضةن س  اةبسسسسسس:سشوو م
س.ينو تي  سه ل بذت شنسا  ايسل ا  سشتوتتي  سا  ؤت سل اذ  و س  ي ات

 :ماددةي شةشةم
 سييايت سهة ةبت سش ترياةتسوسية مسشة اب ي  سسسسس(سا سوسث انج م)ةيشش  س

س:ل يا  و سبت  و سش سبيان
 :ماددةي سي و ثيَنجةم

ل اذ  تي  سينو تي  سه ل بذت شنسه ل ل اة سية س ياوخسة ينستؤ بواة سسسسس
وتذووترتوسل س ي نسسؤيي ة و سيةؤسئ جنيةة تي  سش   ةلتنسوساة  ي مسسسسسس
ي ل    ية ساييب ا تي  سثرؤا  سه ل بذت ش  سل ط ل لتسهيوث اضسش ترياةتسوسس

 تة  سسةؤ سشتش  رياةتسيةؤسسسسسل سز  ف او سشتسةرتو سةةؤ ترتوسية سةؤ سسس
اثي ش  سل س  ستؤةس ؤ  سييي ساة  ي سؤ،سوسشت  ية ت ستؤ بواة سسسس
تؤايي ست سل س ي نس بيان  ت  سقة وت  سي شةلت يبو تي  و سوتذووتةرتو سسسس

س.ش ش يا  سق وت  سي شلت يبو تي  سه ل بذت شن
 :ماددةي حةوتةم

شة اب ي  سس سييايت سه ةبت سش ترياةتسوسية مسسس(سا سوسش ش م)ةيشش  س
س:سبت  و سش سبيانل يا  و 
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 :ماددةي سي وشةشةم
ا اورِت سه ل بةذت شنسية ث ا سئة مسة وي  زةة  سسةبت  و سشيةي  سسسسسسس:سي ت م

س:ش تريات
تؤ سط ةوسش   ة سش تو سش واة  تي  سئة وسث اواياي ة  سلة سسسسسسس -1

 سئة مسيياةيي شتسئيةيذ يةينسيةؤستةرتو سشتية شسسسسسسس(سشوويي  س29)ةيشش  س
ئة وستب اة ي   سيةؤسهة  سث اوايا ية كساة  سينسسسسسسسسش تريا  سا  سذةي   

 .ترتو سيؤسش  ه اني   سا اورِت سه ل بذت شنسيؤ 

ئةة وسش   ي ةة  سش ة اننةة و سشتيةة شسش تريا ةة ساةة  سذةةةي   سسسس -3
تب ا  تي  سث  ل ةينسثيشسل است ةورش  و  سذةي   سئ وستب ا ي   س

ل بةذت ش  سس سا   و سئيةيذ  سيؤسترتو ،سيؤسش  ه اني  سا اورِت سه (1)ل س
 سئةة مسيياةةيي س(شوويةةي  س29)ئةة وسق وت ت ةة  سكبتمةة تي  سةةةيشش  س

 . ييي  ريا  و 

ذةي   سئ وستب ا ي   ستة وتسهة  سق وت  ية كسي ش اة  ا انيو سسسسس:سشوو م
س:ي ث ا سئ مسة وي  زة  سسبت  و سشيي  سش تريات

شتي شةورش  سئةة وسش   ي ةة  سهةة  سق وت  يةة كسي ش اةة  ا انيونسس -1
 ساة   و سس(ي تة مس)ه ل بةذت شن،ستة سية سث اة سيرِطة  سسسسسسي ا  سا اورِت س

ش  ه انرتو ،سيؤسشيي يورش  سذةي   سئ وستب ا ي   سق وت   سث يب  ةلت سس
 .ي ش ا  ا انيون
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ل سكيل  ا سش اة ن ت واينسا اوةرِت سه ل بةذت شنسل  ية نسهة ضسسسسسس -3
س29)ق وت  يةة ت ست اربت اوةةي سل اةة  سئةة وستب اةة ي   سلةة سةةةيشش  س

يةةينسيةةؤترتو ،سئةة وتسيةة كستب اةة سش ي س ةةريا  سئةة وسئيةيذ (سشوويةةي  
 .ق وت  ي  ست وتسزييارينسش    سل س  ابسث اوايا ت شتسه انيو 

ئ وستب ا ي   سل سئ جنية سش ا و واينسةةيو ش  رتستة س  طياة سسسس:سا ا  م
ا اورِت سه ل بذت شنسي ي ايل  سش ة انن و سش ي ا  سه سئة وسق وت ت ة  ستة وتسسسس

س.ي ش ا ا انيو وسي ش اب ي ت سي كسل سشوت سي كسزؤ ارينسةيو ش    ين
 :ماددةي هةشتةم

 سييايت سهة ةبت سش ترياةتسوسية مسشة اب ي  سسسسس(ا سوسك وا م)ةيشش  س
س:سبت  و سش سبيانل يا  و 

س:ةيشش  سا سوسك وا م
 ةةيو سثةةيل اب توت  سق وت  تةة سشوويةةي  س يزي  ةةلسش تريانةة و سس:سي تةة م

و ينسي ش اة  ا انيو وستب اة  تي  ينسسسي طبيار  سئ وسش   ي   سه  سي ت ا
ث اسش ي س رياتسا   ايسي و  سي  زارينسش   ة سي ش اة ا انيو ساةيو تبسسسس

س.شيي يورش  سا  ي مسئ وستب ا ي   سق وت  ت سي ش ا  ا انيون
ل سكيل  ا س  هيان تيي  س ياذ  سا  سي ورتوسيؤسئيفر اينستة سلة سسس:سشوو م

هةةيابو ،سئةة وتسذةةةي   سسس سيياةةيت شت(33) سةةةيشش  س(1)يرِطةة  س
 سا   و سئيةيذ يةينسس(ي ت م)ث ابيسوسئيفر اينسل س  ابتنسئ وسيرتوت   سل س

س.يؤترتو سي سطبيار  سئ وسش   ي   سي ش ا  ي ا ا،تو ،سث اةسش سريان
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س:سا ا  م
ش ا   سيييسئ وس ياذ سا شي   سه  سق وت  ي كسي ش اة  ا انيو وسس -1

 .يرشوي ا  و س تش ط ي   اتئ وستب ا ي   سث  ل ةي  ست س

سةسسس -3 ش ا   سيييس يو سيرتو تي  سئ  لتة اوسث  ل ةي  ستب شاة ين
 .ع ارتقس تش ط ي   ات

 :ماددةي نؤيةم
ل سكيل  ا سي ايل مي  سه  ستب ا  اك،سئ وتسلة س ية نسثةيل اب توت  سئة وسسسسس
ق وت  ي  سسيو نستب ا  ت ي سثرِسش تريا  و ،سئ ويةسي سي س ة ينسية وسسس

ب تو  سزؤ اةرينسش   ة سي ش اة ا انيو ،سو سلة سكيل ة ا سي تسةينسسسسسسسثيل ا
يبو  سش    تينسثيل اب توت لتسئ وتسثرسترش  و  ستب اة  سي ايل  تة سية سسسس

س.طبيار  سئ ول وي ا س يزي  ل س يو تينسل سل س  سين  ِ ا  ت و سش ي ات
 :ماددةي دةيةم

اةيت سس سيي(سمش اةتسوسي تة سس) سةةيشش  سس(شوو م)وس(سي ت م)يرِط  س
ه ل ل و شةة انل ي  و وس ِيزي  ةةلىسةيشش تةة سيةة سطةةبيار ىسئةة وس تاةةتسس

س.ش تريا  و 
 :ماددةي يازدةم

تي سي سه ضسش ق او سييايي سيينسيرِيي ياو س ةيتؤكسل طة  اسكبتمة تي  سسسس
س.ئ مسييايي شتس يتريات

  



68 

 :ماددةي دوازدةم
كبتمة تي  سسث ابيس  سل ا  سئ جنبة   سو زيرتنسوس ي   سث يب  لت  تينس

س.ئ مسييايي سي اب ي اسيو ن
 :ماددةي سيَزدةم

ئ مسييايي سل س ياو وا سش  ضبوت ل  سي اب ي اسش ترياتسوسل س ؤذ يةة  سس
س.شتسيووش تريا  و (سو قييع ستب شا ين)ف  ة س

س
س

سةسعبشسيي زت  
سا  ؤت سه  يام ستب شا ينسةسع ارتق

سه ول ار
س2/1/3112

س
س

سهؤي سث ابيس وي  تين
سؤطبجني لنسل طة  اسث التويسة   تي  سا سة  ة سه ل بةذت ش  س ةبيا سسسسسسيؤس

 .ث  ل ةي  ستب شا ينسةسع ارتق،سئ وتسئ مسييايي سش  ضبويانل ت
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 ثيَرسيت هةمواركردنةكان
 

يبوسوسلة سسس1994 سايل  س(4)ه ةبت سترش  سي ت مسي سيياي سذةي  س -1
لةة سسشتسيووترتيةة و سو(س32)لةة سذةةةي   س(سث  لةة ةين) ِؤذ يةةة  س

 .ي اب ي اورتس14/13/1994

يةبو،سلة سسسس1998 سايل  س(5)ه ةبت ترش  سشوو مسي سيياي سذةي  س -3
 س ِؤذ يةةةة  سث  لةةة ةينسيووترتيةةة و وسلةةة س ِؤذ س(21)ذةةةةي  س

 .شتسي اب ي اورتس39/4/1998ش  ضبو   و سل س

يةبوسلة سسسس3114 سايل  س(41)ه ةبت ترش  سا ا  مسي سيياي سذةي  س -2
 و سي ابةة ي اورتوسلةة سسس31/11/3114 س ِؤذ سش  ضةةبو   و سلةةس

 س ِؤذ س(52)شتسلة سذةةي  سسس(سو قييع ستب شاة ينس) ِؤذ ية  سف  ة س
 .يووترتي و س39/13/3111

ترتوسل سس3119 سايل  س(3)ه ةبت ترش  سضبت  مسي سيياي سذةي  سس -4
ي سي اب ي استرتوسشت رتسوسل س ِؤذ ية  سفة  ة سسس35/2/3119 ِؤذ س

شتسس4/5/3119 س ِؤذ س(س98)ذةةةي  سسلةة (سو قةةييع ستب شاةة ين)
 .يووترتي و 

ترتوسل سس3119 سايل  س(5)ه ةبت ترش  سث انج م،سي سيياي سذةي  سس -5
و قةييع سس)ي اب ي استرتسوسل س ِؤذ ية  سف  ة سس14/5/3119 ِؤذ س

 .يووترتي و س1/9/3119 س ِؤذ س(س111)ل سذةي  س(ستب شا ين
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ترتوسس3119 سايل  س(12)ه ةبت ترش  سش ش م،سي سيياي سذةي  سس -9
ي ابةة ي استةةرتسولةة س ِؤذ يةةة  سفةة  ة سس39/11/3119لةة س ِؤذ س

س15/2/3111 ِؤذ س(س119)لةة سذةةةي  سس(سو قةةييع ستب شاةة ينس)
 .يووترتي و 

تةرتوسسس3112 سايل  س(15)ه ةبت ترش  سك وا م،سي سيياي سذةي  س -1
و قييع س)ي اب ي استرتسول س ِؤذ ية  سف  ة سس19/9/3112ل س ِؤذ س

س.يووترتي و س11/1/3112 ِؤذ س(س199)ل سذةي  س(سب شا ينت
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 العراق املعدل -انتخاب برملان كوردستان قانون 
 

 كلمة متهيدية
 

وأثناء املفاوضات اجلارية بني اجلبهة الكوردستانية  1991يف عام 
 32/11/1991واحلكومة املركزية يف بغداد قررت األخرية بتاريخ 

سحب اداراتها ومؤسساتها من كوردستان ـ العراق وختلت عن ادارته 
وحصل فراغ اداري وقانوني كبريين، متجاهلة احرتام احلقوق 

وخمالفة بذلك أبسط القيم ثيق واالعراف الدولية واحلريات املقررة باملوا
تانية مما وضع اجلبهة الكوردساالنسانية املعرتف بها يف العامل املتحضر 

وامتحان صعب ومل تكتفي بذلك  املتفاوضة معها يف وضع معقد
فمارست شتًّى الضغوط العسكرية واالقتصادية واملالية واالدارية 

 .والنفسية
اجلبهة الكوردستانية بكونها سلطة األمر  اضطرتمما 

ونه م شؤيتنظبةالصعب احلالةاىل مواجهة تلك   (Defacto)الواقع
حياة ,حريات,اموال,حقوق ,من أوأموره ومحاية مرتكزات اجملتمع من 

واقامة حكم القانون والعدالة بواسطة ممثليه واختيار  وكرامة املواطنني 
هي حكم ومبا ان الدميقراطية دارة، يف تولي احلكم واال ممن ينوب عنه

شعب وادارته بواسطة ممثلني خيتارهم حبرية تامة ويفوضهم للالشعب 
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مجيع الصالحيات القامة سلطة القانون وحكمه عرب سلسلة من 
االجراءات اليت تؤدي اىل بناء وتأسيس األجهزة واملؤسسات املختصة 

ريعية والتنفيذية للعمل وفق مبدأ الفصل بني السلطات الثالث التش
الفراغ القانوني وتشكيل ادارة لشؤون كوردستان ـ  والقضائية ملأل

العراق وحتديد العالقة مع السلطة املركزية وملقتضيات مصلحة شعب 
كوردستان أصدرت القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية بتاريخ 

كوردي،  3993/نوروز/19املصادف ليوم  ميالدي 8/4/1993
ومبوجبه ( الربملان)تخاب اجمللس الوطين لكوردستان ـ العراق قانون ان

 19/5/1993جرت االنتخابات العامة يف كوردستان بتاريخ 
النتخاب ممثلي شعب كوردستان ومت انتخاب أول سلطة تشريعية 

بتاريخ  اأوىل جلساته تلكوردستان ـ العراق وبانتخابه عقد
رارات ومنها القانون العديد من القوانني والق توأصدر 4/9/1993

قانون انتخاب الربملان ثم نظام برملان كوردستان  1993لسنة ( 1)رقم 
استنادًا  11/9/1993بتاريخ صدر  الذي 1993لسنة ( 1)رقم 

ن هذا الكتيب ومبا ا القانون املذكورمن ( 59)من املادة ( 8)فقرة لل
روف ومجيع التعديالت اجلارية عليه وفق الظ خيص قانون الربملان

املوضوعية والذاتية ومبا يتالئم مع املرحلة اليت مرت بها ووضع مجيع 
 .التعديالت يف االطار العام للقانون وضمن مواده وفقراته
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وكان آخر تعديل للقانون هو التعديل السابع بالقانون رقم 
جرت على النظام  بأنهايضا وال بد أن نشري  3112لسنة ( 15)

لغاية  11/9/1993عديدة خالل الفرتة من  الداخلي للربملان تعديالت
 يف( 1)التعديل الثامن بالقرار املرقم   كان اآخره 31/5/3114
31/5 /3114. 

وبغية نشر املعرفة القانونية بقانون انتخاب برملان كوردستان 
تضمينه يب قد أرتأيت يف هذا الكتفومجيع التعديالت اجلارية عليه، 

التعديالت اجلارية على أي مادة من مواده أو بالصياغة النهائية آلخر 
فقرة من فقرات مواده وكذلك االضافات وااللغاءات يف منت القانون 

واضحة بان ما يطلع  رؤية يب أمامليكون القارئ واملطلع على الكت
عليه هو قانون برملان كوردستان بشكله النهائي ويبعده عن االرباك 

املوزعة واملشتتة لصدوره يف يف متونه وتسلسالته  حضوووعدم ال
 أو بدونهامبواد مكررة بأرقام املواد املوجودة ومراحل وأوقات خمتلفة 
انون الربملان خيص ق أحدهمابني مواده قانونني  ان القانون احلالي جيمع

بكونه سلطة لسري عمل الربملان ومهامه وصالحياته كمواد موضوعية 
ة واحلساب اخلتامي وتشريع تشريعية مهامه األساسية تصديق املوازن

 قواننيا للالقوانني والقرارات ومراقبة السلطة التنفيذية يف تنفيذه
اجرائية ختص اجراءات االنتخابات  فهي ثانيهماومسائلة احلكومة أما 

وشروط املرشحني وغريها من األحكام اخلاصة باالنتخابات وانتهز 
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دورته الرابعة احلالية  الربملان يف للسادة أعضاءالفرصة هنا بان اقرتح 
يفصل املواضيع املوضوعية عن بتشريع قانون جديد لربملان كوردستان 

ية اخلاصة باالنتخابات ان كانت الظروف مالئمة لذلك املواضيع االجرائ
 .ومسح الوقت بذلك 

يف متناول أعضاء الربملان والذين  ووضعتهأعددت هذا الكتيب 
حيتاجون اىل معرفة األحكام القانونية لقانون الربملان خدمة للمسرية 

ة وتسهياًل للرجوع القانونية واغناءًا للمكتبة القانونية الكوردستاني
تيسريًا يف اجلهد وتوفريًا للوقت يف البحث  واالطالع عليه واالنتفاع منه
 .وليكون معينًا للجميع اللغاءات اجلارية عليهعن املتون والتعديالت وا

لسنة ( 3)ومن الضروري ان اشري هنا اىل انه مبوجب القانون رقم 
حلت تسمية ( برملان كوردستان)قانون التعديل الرابع لقانون  3119

 –اجمللس الوطين لكوردستان )حمل  ( العراق –برملان كوردستان )
 .القوانني النافذة يف االقليميف القانون املذكور ومجيع ( العراق

 
 عوني البزاز: مجع واعداد

 عضو الربملان يف الدورتني الثانية والثالثة
 ونائب رئيس اللجنة القانونية فيهما

  ى الكوردية1112امليالدية خرمانان   1112/ أيلول
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 قانون انتخاب برملان كوردستان ـ العراق
 التعديل السابع هامع مجيع تعديالته وآخر 1991لسنة ( 1)رقم 

 1112لسنة ( 11)بالقانون رقم 
 

 الباب األول
 تكوين الربملان

 
    :األوىلاملادة 

 .يتكون برملان كوردستان ـ العراق من مائة وأحد عشر عضوًا
    :الثانيةاملادة  
وفـق نظـام القائمـة     بـاالقرتاع السـري املباشـر    اتري االنتخابـ جت
 .احملدودة املفتوحة

    :الثالثةاملادة 
 .ميثل عضو الربملان شعب كوردستان ـ العراق

 :الرابعةاملادة 
والوظائف العامة ويعترب املوظف  الربملانال جيوز اجلمع بني عضوية   -1

 الربملـان العام مستقياًل من وظيفته اعتبـارًا مـن أدائـه الـيمني أمـام      
 .مبوقفه الوظيفي الربملانوعليه اشعار سكرتارية 
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وعضوية أحـد اجملـالس املنتخبـة    الربملان ال جيوز اجلمع بني عضوية   -3
املرتبطة بدوائر ومؤسسات حكومة االقليم وعلى العضـو أن خيتـار   
أحـد اجمللسـني خـالل مـدة ةانيـة أيـام مـن تـاريخ اعـالن نتيجــة          

ويبلــ  الربملان هــذا االنتخــاب وان مل يفعــل يعتــرب خمتــارًا لعضــوية
 .بذلكالربملان 

 
   :اخلامسةاملادة 

متفرغني، وال يعترب ممارسة املهام والعمل الربملان يكون مجيع اعضاء 
احلزبي أو النقابي أو املنظمـات اجلماهرييـة ممارسـة للعمـل الـوظيفي أو      

 .احلريف أو املهين وال يتعارض مع أغراض هذا القانون
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 الباب الثاني
 انتخاب الربملان

 الفصل األول
 االنتخابيةاهليئات 

   :السادسةاملادة 
تشكل بقانون هيئة عليـا مسـتقلة لالشـراف علـى االنتخابـات يف      

تتـوىل اعـداد    ،اقليم كوردستان ـ العـراق وادارة العمليـات االنتخابيـة    
جداول الناخبني وحتديد املراكز االنتخابية يف االقليم واصدار التعليمـات  

جلـان املراكـز   واعضـاء  الالزمة لتسهيل سري االنتخابات وتسمية رؤساء 
 .االنتخابية

   (:مكررة) السادسةاملادة 
ــل   : أوالً ــات حم ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــية العلي ــل املفوض ــا حت ــة العلي اهليئ

برملان كوردستان ـ العراق الـواردة يف هـذا القـانون      النتخابات
لربملان وادارتها مبوجب أحكام الفقـرة  الالشراف على انتخابات 

ــادة  ( 4) ــن امل ــتقلة    ( 3)م ــا املس ــية العلي ــانون املفوض ــن ق م
حلني تشكيل اهليئـة العليـا    3111لسنة ( 11)لالنتخابات رقم 

 .( )كوردستان ـ العراق املستقلة لالنتخابات واالستفتاء يف
                                                           

شككت ا مفوضيةككلع مف  لككت مفولككتخ ع ف وتالتتككتا يم لككتختتو دككا م  ككل  تي  لككتت   (7)

يت  موتالتب معةكتو وج كا مفوضيةكل   7177فلوع ( 7)تويجب مفختوي  مفو    
يوشكك  مفخككتوي  يمفخكك م   7/77/7177فلككوع ( 77)تويجككب  كك م  مفت فوككت    كك  
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للمفوضية العليا املستقلة لالنتخابات تطبيق األنظمة والتعليمـات  : ثانياً
اخلاصة بها على انتخابـات برملـان كوردسـتان ـ العـراق مبـا ال       

 .يتعارض مع األحكام الواردة يف هذا القانون
تتوىل املفوضـية العيـا املسـتقلة لالنتخابـات النظـر يف اخلالفـات       : ثالثاً

االعرتاضـــات الواقعـــة خـــالل اعـــداد وتنفيـــذ اجـــراءات  و
 .االنتخابات

تشكل هيئة قضائية يف حمكمة متييز اقليم كوردستان ـ العراق مـن   : رابعاً
ثالثة قضاة غري متفرغني للنظر يف الطعون احملالة اليهـا مـن قبـل    

االنتخابـات أو األفـراد أو الكيانـات املتضـررة مـن جـراء       هيئة 
 .قرارات املفوضية وتكون قراراتها باتة

   :السابعةاملادة 
للهيئة العليا املستقلة املشرفة علـى انتخابـات برملـان كوردسـتان ـ      
العراق أن حتدد الكيفية والطريقـة الـيت تشـرف بهـا علـى االنتخابـات       

 .جلان املراكز االنتخابية ضمن الوحدات االدارية وتشكيل
 

 :الثامنة املادة
تتكون جلنة املركز االنتخابي برئاسة قـاض أو نائـب مـدع عـام أو     

 .حقوقي وممثل عن كل قائمة انتخابية
                                                                                                                           

ا دككككك 777ي  7/7/7177دكككككا  717تتف ككككك   دكككككا ج لككككك ر ي كككككت   تي  لكككككتت  
77/77/7177. 
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 الفصل الثاني
 املناطق االنتخابية

 
    :التاسعةاملادة  

يعترب اقليم كوردستان ـ العراق منطقة انتخابية واحـدة وتقسـم اىل    
 .انتخابيةمراكز 
 

 .(1)ملغية  :العاشرةاملادة 
 

 :احلادية عشرةاملادة 
جتري انتخابات تكميلية لعضوية الربملـان وفـق األسـس املنصـو      
عليها يف هذا القانون يف أجزاء كوردستان ـ العراق الـيت يتعـذر اجـراء     

 .عند زوال املوانع ،االنتخابات فيها حاليًا
  

                                                           
 توي  مفت  لل مفثتفث يتتوكا مفوكت ر  7117فلوع ( 71)مفغلا تتفوت ر مفالتولع و  مفختوي       (7)

تخل  مفووطخع م وتالتتلع مفى ع   و  مفو متز م وتالتتلع تحك   تتلكت  وك  فجوكع )توص ع ى أوه 
 (.مفووطخع
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 الفصل الثالث 
 موعد االنتخابات

   :الثانية عشرةاملادة 
مخسـة عشـر   حيدد موعد االنتخابات بقرار من رئيس االقليم خالل 

أو صدور قرار منه حبـل نفسـه ويعلـن     الربملانيومًا من تاريخ انتهاء مدة 
 .بوسائل االعالم على املواطنني قبل املوعد احملدد هلا مبا ال يقل عن شهر

   :الثالثة عشرةاملادة 
 .مجيع أحناء كوردستان ـ العراق يف يوم واحد جيري االقرتاع يف

 .(1)ملغية  :الرابعة عشرةاملادة 
  

                                                           
 توي  مفت  لل مف مت   77/7/7117ا د 7117فلوع ( 7)مفغلا تتفوت ر مفثتولع و  مفختوي       (7)

 .فختوي  مفت فوت 
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 الفصل الرابع
 سجل الناخبني

 

 :اخلامسة عشرةاملادة 
انتخابية بأمساء الناخبني حسب  سجالتتعد القليم كوردستان 

املراكز االنتخابية مرتبـة وفـق احلـروف األةديـة تتضـمن مهـنهم       
وعناوينهم وتاريخ ومكان تولدهم وعند تعذر ذلك فللهيئـة العليـا   

 .حتديد طريقة أخرى مناسبة لتحقيق الغرض املطلوب
 

 :(1)(مكررة) اخلامسة عشرةاملادة 
أينما ( جداول انتخابية)عبارة حمل ( سجل الناخبني)حتل عبارة 

 .وردت يف هذا القانون
 

   :السادسة عشرةاملادة 
علـى املراكـز االنتخابيـة يف     السـجالت تتوىل اهليئـة العليـا توزيـع    

االقليم العالنها للمواطنني يف لوحات تعد هلذا الغرض قبل مخسـة عشـر   
يومًا على األقل من املوعد احملدد الجراء االقرتاع على أن تكون خمتومـة  

                                                           
مفككى مفخككتوي  تويجككب  ككتوي  ( وتكك  ر)مةككلضا وككت ر تتل لككل مفوككت ر مفالتولككع عشكك ر (7)

ألووت ( ج ميل موتالتتلع)تحل عتت ر لجل مفوتالتل  وحل عتت ر : مفت  لل مف مت  يتتآلتا
 .ي  ا دا هذم مفختوي 
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خبتم اهليئة العليا وتثبيـت تـاريخ اعالنهـا مـع مراعـاة مـا ورد يف املـادة        
 .اخلامسة عشرة

 
   :( ) (ملغية) عشرةالسابعة املادة 

 
 :الثامنة عشرةاملادة 

 سـجل لكل من تتوفر فيه شروط الناخب أهمل تسجيل أمسه يف   -1
الناخبني أن يطلب تسجيل أمسه فيـه، ولكـل ناخـب أن يطلـب     
درج أسم أي مواطن أهمل تسـجيله دون وجـه حـق أو حـذف     

الناخبني دون وجه حـق   سجالتأسم أي مواطن سجل أمسه يف 
 .الناخبني سجالتخالل عشرة أيام من تأريخ اعالن 

ــة املركــز     -3 ــرأي جلن ــا مشــفوعًا ب ــة العلي يقــدم الطلــب اىل اهليئ
االنتخابي املختص وتفصل اهليئة العليا فيه خالل مدة ال تتجـاوز  

 .ثالثة أيام من تأريخ تقديم الطلب
 

  

                                                           

 ككتوي  مفت كك لل  7177فلككوع  77مفغلكا تويجككب مفوككت ر مفثتفثكع وكك  مفخككتوي    ك   (7)
: مفلتت  فختوي  موتالتب ت فوت  تي  لتت  مف  مق، يتتوا مفوكت ر مفو غلكع تكت تا

تزي   م  ر م حيمل مفو ولع تكل وكيمط  متوكل مفثتووكع عشك ر وك  مف وك  تتطت كع )

مفبل ككع مف  لككت ع ككى م  لتكك ز  مفوتالككب يدككق  ككلغع تحكك   مي ككتدبت يشككت بت تتلككت 
 .مفوتالب وت لثتا شال لته عو  م  ت مع
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 الفصل اخلامس
 شروط الناخب واملرشح

 

 :التاسعة عشرةاملادة 
ألي من مواطين كوردستان ـ العراق ذكرًا كان أم أنثـى أن يكـون    
ناخبـًا أو مرشــحًا  ذا تــوفرت فيــه الشــروط املنصــو  عليهــا يف هــذا  

 .القانون
   :العشروناملادة 

يشرتط يف الناخـب أن يكـون مـن مـواطين كوردسـتان ـ العـراق        
 .وأكمل الثامنة عشرة من العمر

   :احلادية والعشروناملادة 
 :يشرتط يف املرشح لعضوية الربملان أن يكون

 .من مواطين كوردستان ـ العراق وساكنًا فيها -1

 .كامل األهلية وبل  اخلامسة والعشرين سنة من العمر -3

 .متقنًا القراءة والكتابة -2

غري حمكوم عليه بالسجن يف اجلرائم املخلة بـاالخالق واآلداب   -4
 .العامة والنزاهة

 .حمكوم عليه بالسجن يف جرمية القتل العمد أو السرقةغري  -5

مل يشـارك يف اجلـرائم الـيت خططــت هلـا السـلطة القمعيــة أو       -9
 .ها يف كوردستانتأرتكب
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 الفصل السادس
 الرتشيح

    :الثانية والعشروناملادة 
تقديم قائمة خاصة بـه  العراق  –يف كوردستان  كيان سياسيلكل   -1

نطاق كوردستان ـ العراق حتتوي علـى   على تتضمن أمساء مرشحيه 
من النساء ويتم ترتيـب أمسـاء املرشـحني    %( 21)نسبة ال تقل عن 

بالشكل الذي يضمن متثيل النسبة املذكورة للنساء يف الربملان علـى  
 .ثالثة عن أن ال يقل عدد املرشحني يف كل قائمة انتخابية

من تاريخ مخسة عشر يومًا ( 15)تقدم قوائم املرشحني خالل مدة   -3
اعالن موعد االنتخابات اىل رئيس اهليئـة العليـا مشـفوعة بالوثـائق     

 .املطلوبة يف املادة احلادية والعشرين من هذا القانون

 
   :ة والعشرونالثالثاملادة 

تبت اهليئة العليا يف الطلب خالل أربعة وعشرين ساعة مـن تقدميـه    -1
بقرارهـا خـالل    اليها وتبل  طالب الرتشـيح وممثـل القائمـة املعنيـة    

 .يومني

لطالب الرتشيح أن يطعن يف قرار اهليئـة العليـا لـدى حمكمـة متييـز       -3
 .اقليم كوردستان خالل يومني من تاريخ  تبلغه بالقرار
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تصدر حمكمة متييز اقليم كوردستان قرارًا باتًا بشأن الطعن خـالل    -2
 .يومني

تـأريخ  يعترب ذوو العالقة مـبلغني بـالقرارات املـذكورة أعـاله مـن       -4
 .اعالنها يف لوحة اعالنات اجلهة اليت أصدرتها

تعلن اهليئة العليا بوسائل االعالم املختلفة قوائم املرشحني وتعلق يف  -5
لوحــة تعــد هلــذا الغــرض يف كــل مركــز انتخــابي ضــمن املنطقــة 

 .االنتخابية قبل اثين عشر يومًا على األقل من موعد االقرتاع
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 الفصل السابع
 االنتخابيةالدعاية 

 

 :املادة الرابعة والعشرون
الدعاية االنتخابية حرة يف حـدود القـانون والنظـام العـام واآلداب     
على أن تضمن اهليئة العليا لالنتخابات مبدأ تكافؤ الفـر  بـني القـوائم    

 .املتنافسة
 :املادة اخلامسة والعشرون

ائم املرشـحني  تبدأ الدعاية االنتخابيـة يف اليـوم التـالي العـالن قـو     : أوالً
 .وتنتهي قبل ةان واربعني ساعة من بدء عملية االقرتاع

حتدد املفوضية األماكن اليت مينع فيها ممارسـة الدعايـة االنتخابيـة    : ثانياً
و لصاق االعالنات االنتخابيـة طيلـة املـدة املسـموح بهـا للدعايـة       

 .خابيةتاالن
بات  زالة ملصـقات  على الكيانات السياسية املشاركة يف االنتخا: ثالثـاً 

 .الدعاية االنتخابية ومبوجب تعليمات تصدرها املفوضية
 :رابعاً
مينع استخدام األبنية اليت تشغلها الوزارات ودوائر االقليم وكافـة    -1

 .مواقع العمل والوظيفة للعمل احلزبي أو للدعاية االنتخابية

ال جيوز ملوظفي دوائر االقليم والسلطات احمللية اسـتغالل نفـوذهم     -3
الوظيفي أو موارد االقليم أو وسائلها أو اجهزتهـا لصـاحلهم أو أي   
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مرشـح مبـا يف ذلـك قــوى األمـن الـداخلي واألجهـزة العســكرية       
 .للدعاية االنتخابية أو التأثري على الناخبني

 : خامساً
بتوزيع برامج عمـل أو   تال جيوز ألي مرشح أن يقوم يوم التصوي  -1

منشـورات أو بطاقـات أو غريهـا مــن الوثـائق بنفسـه أو بواســطة      
 .غريه

ال جيوز ألي من العـاملني يف دوائـر االقلـيم أو أعضـاء السـلطات       -3
احمللية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع برامج عمل بنفسه أو بواسـطة  

 .غريه

عالنـات أو توزيـع بـرامج عمـل أو منشـورات أو      ال جيوز وضع ا -2
 .بطاقات باسم مرشح غري مسجل يف كشف املرشحني

حيظر على املرشحني القيـام بأيـة دعايـة انتخابيـة تنطـوي علـى       : سادساً
ــريح أو     ــلوب التج ــتخدام أس ــهم أو اس ــاخبني أو غش ــداع الن خ

 .التشهري باآلخرين يف الدعاية االنتخابية
علـى الدعايـة االنتخابيـة مـن املـال العـام أو مـن         حيظر االنفاق: سابعاً

 .موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم اخلارجي
حيظر على أي حزب أو مجاعة أو تنظيم أو كيان أو أفـراد أو أي  : ثامناً

جهة كانت ممارسة أي شكل من أشـكال الضـغط أو التخويـف أو    
 .التكفري أو التخوين
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 الفصل الثامن
 صويتالت

 :نواملادة السادسة والعشر
يؤدي رئيس جلنة املركز االنتخابي واعضاؤها عدا القضـاة ونـواب   
املدعي العام قسمًا قبل ممارسة مهـامهم أمـام جلنـة املنطقـة علـى الوجـه       

 (أقسم باهلل العظيم أن اؤدي عملي بصدق وأمانة وحياد) :اآلتي
 

 :نواملادة السابعة والعشر
تعليمات حتدد مبوجبهـا شـكل وحجـم صـناديق     تصدر اهليئة العليا 

 .االنتخاب وطريقة غلقها وفتحها
 

 :نواملادة الثامنة والعشر
 .تقوم اهليئة العليا بطبع بطاقات االنتخابات واعداد صناديقه

 

 :نواملادة التاسعة والعشر
بعد التأكد من أهلية الناخب، من كونه حـاماًل للجنسـية العراقيـة    : أوالً

البطاقة االنتخابية وتأشـري أمسـه وارشـاده اىل املوقـع     يتم تسليمه 
 .احملدد للتصويت

للناخب التأشري على أسـم أحـد الكيانـات السياسـية املدونـة يف      : ثانياً
البطاقة االنتخابية والتأشري على أسم أحد املرشحني مـن الكيـان   

 .نفسه أو االكتفاء بالكيان السياسي وحده
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القـراءة والكتابـة أن يسـتعني مبـن خيتـاره      للناخب الذي ال جييد : ثالثاً
 .مللىء البطاقة االنتخابية

 .ال تقبل النيابة بالتصويت يف االنتخابات: رابعاً

 
 :املادة الثالثون

يتوىل رئيس جلنة املركز االنتخـابي حفـا النظـام يف مركـزه،     : أوالً
حصـرًا  يستعني بالشرطة احمللية التابعة لوزارة الداخلية يف االقلـيم  وله أن 

وأن يتخذ مـن االجـراءات مـا يكفـل ضـمان حسـن سـري االنتخابـات         
 .وسالمتها

ال جيــوز لقــوى األمــن الــداخلي واملســلحني الــدخول اىل : ثانيـاً 
 .املراكز االنتخابية  ال بناًء على طلب من رئيس اللجنة

 
 :املادة احلادية والثالثون

ــة   تفصــل جلنــة املركــز يف كــل شــكوى تقــدم اليهــا بشــأن عملي
 .االنتخاب بقرار مسبب يثبت يف حمضر خا 

 
 :املادة الثانية والثالثون

تبدأ عملية االقرتاع يف الساعة الثامنـة صـباحًا وتنتهـي يف السـاعة     
الثامنة مساءًا وللهيئة العليـا أن حتـدد ببيـان مواعيـد أخـرى ال تتجـاوز       

 .الساعات املخصصة لالقرتاع
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 :املادة الثالثة والثالثون
الوقت احملدد لالقرتاع يعلن رئـيس جلنـة املركـز انتهـاء     عند انتهاء 

عملية االقرتاع ويثبت ذلك يف حمضر االنتخاب وتفتح الصناديق وتفـرز  
 .االصوات علنًا، حبضور ممثلي القوائم املتنافسة

 
 :املادة الرابعة والثالثون

 :تعترب البطاقات اآلتية باطلة
 .(املركز)البطاقة غري املختومة خبتم جلنة   -1

البطاقة اخلالية من أية أشارة اىل احـدى القـوائم املرشـحة أو الـيت       -3
 .تثري لبسًا يف اختيار احدى القوائم

 
 :املادة اخلامسة والثالثون

تقوم جلان املراكز االنتخابية بتنظيم احملاضر املوقعة من قبلها بنتـائج  
يف  ضـع وتوالتصويت وترفق بها كافة الوثائق اخلاصة بالعملية االنتخابية 

املسـتقلة ويـتم    اهليئـة العليـا   لـدى ظرف مغلق وخمتوم خبتمهـا اليـداعها   
تزويد الكيانات املشـاركة يف االنتخابـات بنسـخة مـن احملضـر النهـائي       

 .موقعًا من قبل ممثلي الكيانات املشاركة
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 :املادة السادسة والثالثون
 :يتم حتديد املعدل االنتخابي وفق اآللية التالية: أوالً

للمكونات املشـار اليهـا   جمموع األصوات املقرتعة الصحيحة يقسم  -1
من هذا القانون على عدد املقاعد املخصصة ( مكررة 29)يف املادة 

 .لكل مكون الستخراج املعدل االنتخابي له

تقسم األصوات املتبقية على عدد مقاعد الربملـان بعـد طـرح عـدد      -3
املعـدل االنتخـابي    أعـاله السـتخراج  ( 1)املقاعد املشـار اليهـا يف   

مـن هــذا  ( مكــررة 29)للكيانـات غــري املشـمولة بأحكــام املـادة    
 .القانون

يتم حتديد عدد املقاعد اليت فاز بها كـل كيـان وفـق اآلليـة     : ثانياً
 :التالية
تقسيم األصوات اليت حاز عليها كل كيان على املعـدل االنتخـابي    -1

املقاعد الـيت فـاز   أعاله، لتحديد عدد ( أواًل)املستخرج وفق الفقرة 
 .بها الكيان املعين

يف حالة عدم حصول أي كيان يتنافس على املقاعد املشار اليهـا يف   -3
علـى املعـدل االنتخـابي، ميـنح مقعـد واحـد       ( مكـررة  29)املادة 

 .للكيان الذي حصل على أكثر األصوات ضمن املكون
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تؤول املقاعـد الشـاغرة نتيجـة حلصـول بقايـا ال تصـل اىل       : ثالثاً
علـى أكـرب البقايـا وعلـى     عدل االنتخابي اىل الكيانات الـيت حصـلت   امل

 .التوالي
 

 (:مكررة) املادة السادسة والثالثون
ختصص مخسة مقاعد للكلدان السريان اآلشـوريني يتنـافس عليهـا    : أوالً

 .مرشحوا املكون املذكور
ختصص مخسة مقاعد للرتكمان يتنافس عليهـا مرشـحوا املكـون    : ثانيـاً 

 .املذكور
خيصص مقعـد واحـد لألرمـن يتنـافس عليـه مرشـحوا املكـون        : ثالثـاً 

 .املذكور
 

 :املادة السابعة والثالثون
يعاد ترتيب أمساء مرشحي الكيان حسـب األصـوات الـيت حصـل     : أوالً

عليها كل منهم ومتنح املقاعد هلم ابتداء مـن احلاصـل علـى أعلـى     
 .ليت حصل عليها الكياناألصوات اىل أن يتم حتديد كافة املقاعد ا

يف حالة عدم حتقق النسبة املخصصة للنساء والـواردة يف الفقـرة   : ثانيـاً 
من القانون، يتم تقـديم العـدد املطلـوب مـن     ( 33)من املادة ( 1)

أعـاله حسـب   ( أواًل)النساء مـن بـني الفـائزات املشـار الـيهن يف      
 .األصوات اليت حصلن عليها
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 :ثالثاً
املستقلة النسبة املئوية اليت حصل عليها كل كيـان   تعلن اهليئة العليا -1

 .واملقاعد الربملانية اليت فاز بها
تعلن اهليئة العليا املستقلة أمساء الفائزين بعضوية برملان كوردسـتان     -3

 .ـ العراق
 

 :(1)املادة املضافة اىل القانون
يف حالة خلو أي مقعد، يتم ملئه مـن بـني مرشـحي الكيـان الـذي      

املقعد وذلك مبنحه للمرشح احلائز على أكثـر األصـوات، ويف    يعود اليه
حالة تساوي أصوات املرشحني يتم ملىء املقعد الشـاغر حسـب أولويـة    

 .تسلسل األمساء يف القائمة األصلية
 

 :املادة الثامنة والثالثون
للهيئـة العليـا  بطـال االنتخابــات يف أي مركـز انتخـابي  ذا ثبــت      

 .يف نتيجة االنتخاباتوقوع غش أو تالعب مؤثر 
  

                                                           

( 77)مةلضا هذه مفوكت ر مفكى مفخكتوي  تويجكب مفوكت ر مفتتلك ع وك  مفخكتوي    ك   (7)
 . توي  مفت  لل مفلتت  فختوي  مفت فوت  7177فلوع 
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 الباب الثالث
 العضوية يف الربملان

 
 الفصل األول

 احلصانات واملكافآت
 :املادة التاسعة والثالثون

ال يسأل العضو عما يبديه من آراء أو مـا يـورده مـن وقـائع اثنـاء      
 .ممارسة عمله يف الربملان

 
 :املادة األربعون

القبض عليه بسبب جرمية ال جيوز مالحقة أي من األعضاء أو القاء  -1
 .اثناء دورات االنعقاد دون اذن الربملان  ال يف حالة التلبس ةناية

ال جيوز مالحقـة أي مـن األعضـاء أو القـاء القـبض عليـه خـارج         -3
دورات االنعقاد بسبب جرمية دون اذن مـن رئـيس الربملـان  ال يف    

 .حالة التلبس ةناية
 

 :(1)املادة احلادية واالربعون
كل من رئيس الربملان ونائبه والسكرتري وأعضـاؤه مكافـأة   يتقاضى 

 .شهرية حتدد من قبل الربملان
 
 

                                                           
دكا ج لك ر مف كت   وك  مفت فوكت  يمفووشكي   77/7/7777دكا ( 77)و حظع مفخك م  مفوك    (7)

 .7777/تش ل  مأليل( 7)ت فوت  تتف    



71 

 :املادة الثانية واالربعون
ــع     -1 ــالوة والرتفي ــراض الع ــان ألغ ــة العضــو يف الربمل حتســب خدم

 .والتقاعد

 ذا تويف أحـد أعضـاء الربملـان مـن جـراء خدمتـه فيـه أو بسـببها          -3
 .(1)الربملان خيصص راتب تقاعدي لعائلته حيدده

 الفصل الثاني
 انتهاء العضوية

 :املادة الثالثة واالربعون
 :تنتهي العضوية يف الربملان يف احدى احلاالت التالية

 .انتهاء مدة الربملان أو حله -1

استقالة العضو، وتعترب نافـذة مـن تـاريخ قبوهلـا مـن قبـل الربملـان         -3
 .بأغلبية احلاضرين

الربملـان ويقـر الربملـان ذلـك     انتفاء احد شروط الرتشـيح لعضـوية    -2
 .بأغلبية ثلثي اعضائه احلاضرين

 .غياب العضو ثالث جلسات متتالية دون عذر مشروع -4

 .وفاة العضو -5

 .( )ملغية: املادة الرابعة واالربعون
                                                           

مف ت   وك  مفت فوكت  يمفووشكي  دكا ج لك ر  77/7/7777دا ( 77)مفخ م  مفو     :مالحظة( 7)

( 77)ي كتوي  تختعك  معةكتو مفت فوكت    ك  . 7777فشب  تشك ل  م يل ( 7)مفت فوت  تتف    
يت  ل ه مفثكتوا  77/7/7117دا  7117فلوع ( 77)يت  ل ه م يل تتفختوي       7777فلوع 

يمفووشككي ل  دكا مفج لكك ر مف لكولع ي ككت    77/7/7117دكا  7117فلككوع ( 7)تتفخكتوي    ك  
 .77/1/7117دا ( 77)يمف     7/7/7117دا ( 77)تي  لتت  تتف    

إذم ال  أح  وختعك  مفت فوكت  حكل وحكل مف ةكي مفلكتتق و شكن االك  وك  مفخت وكع )أ ل مفوت ر  (7)
وك  مفوكت ر مفلكتت ع ( 7)ت  مالتلت ه و   تل مفجبع  تحتع مفخت وع، يدكق وتجكتو تكتفضخ ر ذمتبت، ل

،  كتوي  7777فلكوع ( 7)يمفث ثل  و  هذم مفختوي ؛ ث  ع فا تتفوت ر مأليفى وك  مفخكتوي    ك  
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 الباب الرابع
 سري العمل يف الربملان

 

 :املادة اخلامسة واالربعون
مكان آخـر خيتـاره عنـد    ينعقد الربملان يف اربيل وجيوز عقده يف أي 

 .االقتضاء
 

 :املادة السادسة واالربعون
يعقد الربملان جلسته األوىل خالل عشرة أيام بعـد صـدور املرسـوم    
االقليمي بدعوته لالنعقـاد ويف حالـة عـدم صـدور الـدعوة اليـه جيتمـع        

 .تلقائيًا يف اليوم التالي النتهاء املدة املذكورة
 :املادة السابعة واالربعون

الربملان جلسـته األوىل برئاسـة أكـرب األعضـاء سـنًا ويـؤدي        يعقد
 :أعضاؤه اليمني التالية

أقسم باهلل العظيم ان احافا على وحدة شعب وارض كوردسـتان  )
 (.ـ العراق ومصاحله العليا

 :املادة الثامنة واالربعون
ينتخب الربملان يف جلسته األوىل بطريقة االقرتاع السري رئيسًا لـه  

 .لرئيس وسكرتريًا باألكثرية املطلقة لعدد أعضاء الربملانونائبًا ل
                                                                                                                           

، ث  مفغلكا مفوكت ر تتتو بكت تويجكب مفوكت ر مفلكتت ع 7777فلوع ( 7)مفت  لل مأليل ف ختوي      
 . توي  مفت  لل مفثتفث 7117فلوع ( 71)  مفختوي      عش ر و
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 :املادة التاسعة واالربعون
األوىل مواعيد دورات انعقـاده علـى أن ال    اجللسةحيدد الربملان يف : أوالً

 .تقل عن دورتني يف السنة
لرئيس الربملـان أو مـا ال يقـل عـن ثلـث عـدد اعضـائه دعوتـه         : ثانياً

عتيادية ويقتصر االجتماع على النظـر يف  لالنعقاد يف جلسة غري ا
 .املوضوعات احملددة يف الدعوة

للرئيس دعوته لالنعقاد يف جلسة غري اعتيادية بنـاًء علـى طلـب     :ثالثـاً 
 .رئيس االقليم أو رئيس جملس الوزراء عند الضرورة

ال تنتهي الدورة اليت تعـرض فيهـا املوازنـة العامـة لالقلـيم علـى       : رابعاً
 . ال بعد املصادقة عليهاالربملان 

 

 :املادة اخلمسون
ال يكون انعقاد الربملان قانونيًا  ال حبضور أغلبيـة أعضـائه ويتخـذ      -1

الربملان قراراتـه بأغلبيـة احلاضـرين وذلـك يف غـري احلـاالت الـيت        
تتطلب أغلبية خاصـة مبوجـب القـانون وعنـد تسـاوى االصـوات       

 .فللرئيس صوت الرتجيح

 .جيري التصويت على مشروعات القوانني مادة فمادة  -3
 

 :املادة احلادية واخلمسون
مدة الربملان أربع سنوات تبدأ مـن أول جلسـة لـه وتنتهـي بانتهـاء      

 .آخر جلسة يف السنة الرابعة
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 :املادة الثانية واخلمسون
جلسات الربملان علنية، وجيـوز ان تكـون سـرية بنـاء علـى طلـب       

ا ال يقـل عـن ربـع عـدد أعضـائه وموافقـة الربملـان        رئيس الربملان أو مـ 
 .بأكثرية احلاضرين

 
 :املادة الثالثة واخلمسون

للسلطة التنفيذية املنبثقة عن الربملان أو لعشرة من أعضـائه اقـرتاح   
مشاريع القوانني وال يناقش مشـروع قـانون قبـل أن تنظـر فيـه اللجنـة       

ه خـالل دورة االنعقـاد   املختصة وكل مشروع رفضه الربملان ال يقدم الي
 .ذاتها

 
 :املادة الرابعة واخلمسون

لكل عضـو يف الربملـان أن يوجـه مبوجـب نظامـه الـداخلي أسـئلة         -1
واسـتجوابات اىل أعضـاء الســلطة التنفيذيـة يف املوضـوعات الــيت     
تدخل ضمن مهامهم وصـالحياتهم وعلـيهم االجابـة عنهـا خـالل      

وضـوع االسـتجواب   سبعة أيام من تأريخ تبلغهم وجتري مناقشـة م 
 .يف الربملان عند االقتضاء

لربع عدد أعضاء الربملان تقديم طلب مسبب بسـحب الثقـة مـن      -3
السلطة التنفيذية أو من أحد أعضائها، وال يناقش الربملـان الطلـب   
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 ال بعد مرور سبعة أيام من تأريخ تقدميـه وجيـري التصـويت عليـه     
 .بعد يومني من امتام املناقشة فيه

الربملان سحب الثقة من السلطة التنفيذيـة أو مـن رئيسـها     ذا قرر   -2
 .فعليها تقديم استقالتها فورًا

 
 :املادة اخلامسة واخلمسون

أو من ينوب عنه احملافظـة علـى النظـام داخـل     يتوىل رئيس الربملان 
 .الربملان
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 الباب اخلامس
 مهام وصالحيات الربملان

 
 :(1)املادة السادسة واخلمسون

 :الربملان املهام والصالحيات التاليةميارس 
 .تشريع القوانني -1

اقرار االتفاقيات والبت يف املسائل املصـريية لشـعب كوردسـتان ـ      -3
 .العراق وحتديد العالقة القانونية مع السلطة املركزية

تسمية رئيس السلطة التنفيذية الذي لـه صـالحية تسـمية اعضـاء       -2
 .السلطة من بني اعضاء الربملان أو غريهم

 .منح الثقة للسلطة التنفيذية أو سحبها منها  -4

 .اقرار امليزانية العامة وخطط التنمية  -5

 .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية -9

 .تشكيل جلان الجراء التحقيق يف أي أمر يرتأيه -1

وضـع نظامـه الـداخلي وحتديـد مالكاتـه واقـرار موازنتـه وتعــيني         -8
 .موظفيه

                                                           
تتي  مفت فوت  هي مفو ج  مفللتلا  7/1/7117دا ( 7)    تهوتك   م   ت   و  مفت فوت  ( 7)

يمف لتي ي ف تا دا مفولت ل مفو ل لع فش ب تي  لتت  ـ مف  مق يتح ل  مف   ع مف لتي لع 
( ي كت   تي  لكتت ) م  وش  دا مفج ل ر مف لكولع و  ل طتا جوبي لع مف  مق مفض  مفلع، مفخ

 .77/77/7117دا ( 77)تتف    
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تشـكيل جلــان دائميــة ومؤقتــة مـن بــني اعضــائه مبوجــب النظــام    -9
 .الداخلي

وضع قواعد اتهام وحماكمـة اعضـائه يف حالـة اخالهلـم بشـرف       -11
 .القسم الذي أدوه

الفصل يف الطعون املقدمة يف صحة انتخـاب اعضـائه وال تبطـل     -11
 .ال بقرار يصدر بأغلبية ثلثي احلاضرينالعضوية  
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 الباب السادس
 اجلرائم االنتخابية

 
 :املادة السابعة واخلمسون

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على شهر كل مـن الصـق البيانـات أو    : أوالً
الصور أو النشرات االنتخابية اخلاصة خارج األماكن املخصصـة  

 .هلا
شهر وال تزيـد علـى سـتة أشـهر     يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن : ثانياً

وبغرامة ال تقل عن مليون دينـار وال تزيـد علـى مخسـة ماليـني      
رابعـًا ، خامسـًا، سادسـًا،    )دينار مـن خـالف أحكـام الفقـرات     

 .من املادة اخلامسة والعشرون من هذا القانون( سابعًا
ستة أشـهر وبغرامـة ال تقـل    ( 9)يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن : ثالثاً

ــن  ــى   ( 111,111)عـ ــد علـ ــار وال تزيـ ــف دينـ ــة الـ مائـ
 :مخسمائة الف دينار كل من ( 511,111)

الناخبني أو  سجالتتعمد  دراج أسم أو أمساء أو صفات مزيفة يف  -1
 .تعمد عدم  دراج أسم خالفًا ألحكام هذا القانون

توصل اىل  دراج أمسه أو أسم غريه دون توافر الشـروط القانونيـة     -3
اج اسم رم بذلك وكل من توصل اىل عدم اداملطلوبة وثبت أنه يعل

 .آخر أو حذفه
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ــم أن أمســه أدرج يف ســجل    -2 أدىل بصــوته يف االنتخــاب وهــو يعل
الناخبني خالفًا للقانون أو أنه فقـد الشـروط القانونيـة املطلوبـة يف     

 .استعمال حقه يف االنتخابات

 .تعمد التصويت باسم غريه -4

 .أفشى سر تصويت ناخب بدون رضاه  -5

 .حقه يف االنتخاب الواحد أكثر من مرة استعمل  -9

ر  رادة الناخب األمي وكتب أمسًا أو اشر على رمز غـري الـذي   غيَّ  -1
 .قصده الناخب أو عرقل أي ناخب ملنعه من ممارسة حقه االنتخابي

 .رشح نفسه يف أكثر من دائرة أو قائمة انتخابية  -8

 .قام بالتزوير اثناء فرز األصوات -9

 

 :مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة كل من  يعاقب باحلبس: رابعاً
ــراجمهم امللصــقة يف     -1 ــى صــور املرشــحني أو ب ــداء عل تعمــد االعت

األماكن املخصصة هلا حلساب آخر أو جهة معينة بقصـد اضضـرار   
 .بهذا املرشح أو التأثري على سري العملية االنتخابية

أعلن عن انسحاب مرشح أو أكثـر مـن العمليـة االنتخابيـة وهـو        -3
يعلم بأن األمر غري صحيح بقصد التـأثري علـى النـاخبني أو حتويـل     

 .أصوات املرشح اليه
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االعتداء على وسائل الدعاية االنتخابية املسـموح بهـا قانونـًا ألي      -2
سبب كان سواء كان بالشطب أو بالتمزيق أو غـري ذلـك أو كـل    

 .هذا القبيل تصرف من

 :يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة كل من : خامساً
استعمل القوة أو التهديد ملنع ناخب من استعمال حقه حلمله علـى   -1

 .التصويت على وجه معني أو على االمتناع عن التصويت

أعطى أو عرض أو وعد بأن يعطـي ناخبـًا فائـدة لنفسـه أو لغـريه        -3
أو علـى االمتنــاع عــن  حلملـه علــى التصـويت علــى وجـه معــني    

 .التصويت

قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغريه ممن كـان مكلفـًا بـأداء خدمـة       -2
 .عامة يف العملية االنتخابية

نشر أو أذاع بني الناخبني أخبارًا غري صـحيحة عـن سـلوك أحـد       -4
ه بقصــد التــأثري علــى آراء النــاخبني يف نتيجــة تــاملرشــحني أو مسع

 .االنتخاب

خصص لالنتخابات حاماًل سالحًا ناريًا أو جارحـًا  دخل اىل املقر امل  -5
 .خالفًا ألحكام هذا القانون

سب أو قذف أو اعتدى على جلنة االنتخابـات أو أحـد اعضـائها      -9
 .اثناء عملية االنتخاب
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االنتخابيـة أو أيـة وثـائق     السـجالت العبث بصناديق االقـرتاع أو    -1
 .تتعلق بالعملية االنتخابية

دينية أو دور العبادة الغراض العمل احلزبـي  استخدم الشعارات ال  -8
 .أو الدعاية االنتخابية

يعاقـب بـاحلبس مـدة ال تقـل عـن سـنة وبغرامـة ال تقـل عـن          : سادساً
( 511,111)مائة الـف دينـار وال تزيـد علـى     ( 111,111)

 :مخسمائة الف دينار كل من
استحوذ أو أخفى أو عدم أو أتلف أو أفسـد أو سـرق صـناديق أو     -1

القرتاع أو سجالت الناخبني أو غري نتيجتهمـا بأيـة طريـق    أوراق ا
 .من الطرق

 .نظامه باستعمال القوة أو التهديدبأخل حبرية االنتخاب أو   -3

يف حالة ثبوت مساهمة الكيان السياسـي يف ارتكـاب أي جرميـة    : سابعاً
من اجلرائم االنتخابية واملنصو  عليها يف هذا القـانون، يعاقـب   

 .مخسني مليون دينار( 51,111,111)بغرامة مالية مقدارها 
حيرم الكيان السياسي من األصوات اليت حصل عليهـا يف املركـز   : ثامناً

اجلـرائم االنتخابيـة املنصـو      ىحـد اه االنتخابي يف حالة اقرتاف
مـن املـادة   ( أواًل، خامسًا، سادسًا، سابعًا، ثامنـاً )عليها يف البنود 

 .من هذا القانون( 35)
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عشـرة  ( 11,111,111)يعاقب باحلبس وبغرامة ال تقل عـن  : تاسـعاً 
مخسـة وعشـرين   ( 35,111,111)ماليني دينار وال تزيد على 

( 35)من املـادة  ( ثامنًا)الفقرة مليون دينار كل من خالف حكم 
 .من هذا القانون

حيرم أي حزب أو كيان سياسـي حيـتفا مبيليشـيا مسـلحة مـن      : عاشراً
 .املشاركة يف االنتخابات

ــات  : حــادع عشــر ــان سياســي مــن املشــاركة يف االنتخاب حيــرم أي كي
وحساب األصوات يف حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بـالقوة أو  

 .م القوة لصاحله أو ضد غريهالتهديد باستخدا
يعاقب على الشروع يف اجلرائم االنتخابية املنصو  عليهـا  : ثاني عشـر 

يف هذا القانون بعقوبة اجلرمية التامة استثناًء من أحكـام القواعـد   
 .العامة
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 الباب السابع
 أحكام متفرقة

 :املادة الثامنة واخلمسون
العراقية حمـل اهليئـة العليـا    حتل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

النتخابات برملان كوردستان ـ العراق الورادة يف هذا القانون لالشـراف   
 .على انتخابات الدورة االنتخابية الثانية للربملان وادارتها

 :املادة التاسعة واخلمسون
ــاركة يف     ــق املش ــه ح ــيمني خارج ــتان املق ــيم كوردس ــواطين اقل مل

 .العراقانتخابات برملان كوردستان ـ 
 :املادة الستون

جتري عملية اقرتاع منتسبـي قوى االمن الداخلي وحـرس االقلـيم   
واجليش والعاملني يف املستشفيات والسـجون ونزالءهمـا   ( طةرالثيشمة)

يف مراكز اقرتاع خاصة حتددها هيئة املفوضية العليا املستقلة لالنتخابـات  
ةانية واربعـني سـاعة   بالتنسيق مع الوزارات املختصة على أن جتري قبل 

 .من موعد اجراء االنتخابات
 :(1) املادة احلادية والستون

                                                           
( 77) تل مفت  لل تويجب مفوت ر مأليفى و  مفختوي       77وت ر مفمفى ( التولت  )مةلضا مفضخ ر ( 7)

( أي   يثتولكت  ) توي  مفت  لل مفلت ا فختوي  موتالتتتا مفت فوت  ث  مفغلكا مفضخ تكت   7117فلوع 
 كتوي   7177فلكوع ( 77)ت يع فا تل لل مفويم  تويجب مفوت ر مف تش ر و  مفختوي    ك  ووب

دا  777مفت  لل مفلتت  فختوي  مفت فوت  مفووشي  دا مفج ل ر مف لولع ي ت   تي  لتت  تتف    
إذم دخ  عةي مفت فوت  وخ  ه ألي  :أولاً: يتتوا مفوت ر  تل مفت  لل تتفشتل م تا. 77/1/7177

لتب تت  لحل وح ه مفو شن مفتتفا دا  ت وته طتخت  ف ت تلب مفكيم   دلبكت تتفولكتع ف خكيم    لك  
إذم دخ  عةي مفت فوت  وخ  ه ألي لتب تت  لحل وح ه مفو شن مفتتفا و  وضا  :ثانيااًمفوؤت ضع؛ 

إذم تت  مفوخ   مفشت   لالص : ثالثااًت ضع؛ مفتلت  مفللتلا مفوؤت ف ةو  مفخت وع م وتالتتلع مفوؤ

 ت وع ملتوضذا مفو شحل  لال ص مفوخ   مفى و شن اال  و  تلت  للتلا اال  ح كل ع كى 
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اذا كان املقعد الشاغر خيص قائمـة اسـتنفذت املرشـحني خيصـص      :اوال
املقعد اىل مرشح آخر من كيان سياسي آخر حصـل علـى احلـد    
االدنى من عدد االصوات املقرر للحصول على مقعـد وخبـالف   

 .ذلك يبقى املقعد شاغرًا
اذا كان املقعد الشاغر خيـص امـرأة فـال يشـرتط ان حتـل حملـها        :ثانيا

 .ذلك مؤثرا على نسبة متثيل النساء كان اّل اذاامرأة اخرى ا
يف حالة عدم اداء املرشـح املنتخـب للربملـان الـيمني يف موعـده       :ثالثا

احملدد بدون عذر مشروع يسقط حقـه يف العضـوية بعـد مضـي     
خـر وفـق   آيوما على التاريخ املذكور وحيل حملـه مرشـح   ( 91)

 .القانون
 :املادة الثانية والستون

الدعاوى الناشئة عن االنتخابات بعد انقضاء ثالثـة أشـهر   ال تسمع 
 .على انتهائها

 :املادة الثالثة والستون
ال جيوز ألي مسلح أو قوة مسلحة الدخول اىل الربملـان أو االقامـة   

 .على مقربة من أبوابه  ال بطلب من رئيسه
  

                                                                                                                           
مفح  مأل وى و  ع   مأل يما مفوخ   ف ح يل ع ى وخ   يتال ف ذفك لتخى مفوخ ك  شكت  م ؛ 

ت مو أر أال ى إ  إذم تكت  إذم تت  مفوخ   مفشت   لالص مو أر د  لشت ط أ  تحل وح ب :رابعااً
دكا حتفكع عك   م مو مفو شكن مفووتالكب ف ت فوكت   :خامساااًذفك وؤث م  ع ى ولتع توثلل مفولكتو؛ 

ليوكت  ( 71)مفلول  دا ويع ه مفوح   ت ي  عذ  وش يع للخط حخه دكا مف ةكيلع ت ك  وةكا 
ختوي    ك  مف تش ر و  مف: )ع ى مفتت لخ مفوذتي  يلحل وح ه و شن مال  يدق مفختوي ؛ يوص

و  مفختوي  ( و  مفوت ر مفحت لع يمفلتي ( ثتولت)ي ( مي )ت غا مفضخ ر : )تت تا 7177فلوع  77
 .يل ت  تل لل مفوت ر تت ت فذفك
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 :املادة الرابعة والستون
دة خاصـة يصـدرها   تنشر القـوانني الصـادرة مـن الربملـان يف جريـ     

 .( )( )وتعترب نافذة من تاريخ نشرها ما مل حيدد تأريخ آخر لذلك
 :املادة اخلامسة والستون

ــة    ــدة اجلبه ــأريخ نشــره يف جري ــن ت ــذًا م ــانون ناف ــرب هــذا الق يعت
 .الكوردستانية

 :القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية
 .االحتاد الوطين الكوردستاني جالل الطالباني

 .احلزب الدميقراطي الكوردستاني البارزانيمسعود 

 (.باسوك)احلزب االشرتاكي الكوردع  ئاطرينعبداهلل 

 .احلزب االشرتاكي لكوردستان العراق رسول مامند

 .احلزب الشيوعي العراقي عزيز حممد

 .حزب الشعب الدميقراطي الكوردستاني سامي عبدالرمحن

 .حزب كادحي كوردستان قادر عزيز

 .احلركة الدميقراطية االشورية يعقوب يوسف

                                                           

( ي ككت   تي  لككتت ) ككتوي  مفوشكك  دككا مفج لك ر مف لككولع  7777فلكوع  7 ك    ككتوي  تكك    ( 7)
ت  وك  و دختتبكت مي وكت وكص دلبكت تال يص وش   يمول  ي  م ما ت فوت  تي  لتت  يوت ل ت

ع ى وش هت يم وظوع يوت ل تت  و  و دختتبت مي وت وص دلبت ع ى وش هت يمفو ملل  يم يمو  
دككا  77تتف كك   ( ت فوككت )مف ككت  ر تويجككب  ككتوي    تلككع م   ككل  يوشكك  مفخككتوي  دككا ج لكك ر 

دككا ( 7) كك   تتف( ي ككت   تي  لككتت )ثكك  وشكك  مفخككتوي  دككا مفج لكك ر مف لككولع  77/77/7777
7/7/7111. 

م  م  مفخيمول  يمفخ م ما مي م عت مض ع لبكت ت لكت مي جز لكت الك ل : و حظع (7)
ليوت و  تت لخ ي يفبت مفى   تلع م   كل  يمعت تبكت مفكى مفت فوكت   عكت ر ( 77)

مفوظ  دلبت م تحا وك   ك حلتا   كلا م   كل  تويجكب  كتوي    تلكع م   كل  
مفو ك ل مفوكت ر مف تشك ر مي  وك  يلتكي   ك م  مفت فوكت   7117فلوع ( 7)مفو    

ت ك  م عتك مض تشككتوبت  ط لكت يدكا حتفككع عك   م ك م هت وكك   تكل   كلا م   ككل  

ةو  مفو ر مفوذتي ر يع   م عت مض ت   مفخيمول  يمفخك م ما  كت  ر يتتكيفى 
 .  تلع مفت فوت  وش هت دا مفج ل ر مف لولع
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 املرقم ألصل القانون االسباب املوجبة
  1991لسنة ( 1)

 قانون اجمللس الوطين لكوردستان ـ العراق
 (قانون الربملان)

 
قامت احلكومة العراقية يف اآلونة األخرية باجراء مل يسبق لـه مثيـل،   

 مـن منطقـة كوردسـتان   ( دوائـر ومـوظفني  ) ذ قررت سحب االدارات 
فخلقت بذلك فراغًا حكوميًا وتشريعيًا فريدًا من نوعه، مما وضع اجلبهـة  
الكوردستانية املتفاوضة معها أمام وضع معقد وامتحان صـعب ذلـك أن   
أي جمتمع يضم بشرًا ال بد له من تنظيم شؤونه وأمـوره لضـمان سـيادة    
ل القانون واقامة العدل وتأمني الغذاء والدواء ومحاية أمن وحقوق وأمـوا 

وذلـك ال يضـمن باجلهـد الفـردي      ،وحريات وحياة وكرامـة املـواطنني  
مشـرتكًا   الذاتي الذي يبعث على التناحر والفوضى، بـل يتطلـب عمـالً   

لتنظيم أمور اجملتمع وادارة شؤونة واقامة حكم القانون والعدالة بواسـطة  
ن لقد اعرتفت البشرية منذ القدم بالدميقراطيـة أسـلوبًا للتعـبري عـ    . ممثليه

أماني وتطلعات وآراء اجملتمع والختيار من ينـوب عنـه يف تـولي احلكـم     
وقد أثبت هذا املبدأ صالحيته يف العمل وجدارتـه يف التجربـة   . واالدارة

ومل يقاوم مبدأ على مر العصور كما قاومت الدميقراطية اىل أن أصـبحت  
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 أسلوب ونهج عامل اليوم، عامل تطوى فيـه صـفحة األنظمـة الدكتاتوريـة    
: وتشيد فيه دعائم نظام عاملي جديـد مـبين علـى ركـنني أساسـيني همـا      

الدميقراطية واحرتام حقوق االنسان، لقد عزمـت اجلبهـة الكوردسـتانية    
ــع   ــر الواق ــلطة األم ــا س ــك   (Defacto)باعتباره ــة ذل ــى مواجه عل

االمتحان الصعب الذي وضعته احلكومة العراقية أمامها فقررت اسـتلهام  
ة املعطيات املشار اليها اىل واقع معاش يف كوردسـتان  روح العصر وترمج

العراق أيضًا، وذلك باختاذ اخلطوة األوىل يف مسرية التحاق هـذا اجملتمـع   
علـى   يبركب العامل املتحضر لضمان ارتكاز بنيـان اجملتمـع الكوردسـتان   

ركين الدميقراطيـة واحـرتام حقـوق وحريـات االنسـان وفقـًا ملـا أقرتـه         
راف الدولية ولكي يثبت للعامل أمجع أن شـعب كوردسـتان   املواثيق واألع

العراق قادر على ادارة أموره بنفسه وفق األسـس املعـرتف بهـا يف عـامل     
ومبوجـب   1988اليوم، وكانت اجلبهة الكوردستانية قد قررت يف عام 

نظامها الداخلي تشكيل جملس وطين كوردستاني معـرب عـن آراء شـعب    
مقدراتـه،  ال أنـه مل تسـنح الظـروف املؤاتيـة      كوردستان وممتلك ملفاتيح 

لرتمجة ذلك القرار اىل واقع عملي ال يف السنتني السابقتني على انتفاضـة  
وال بعـدها نظـرًا لتتـابع األحـداث      1991شعبنا  اجمليدة يف ربيـع عـام   

بسرعة هائلة وحصول اهلجرة اجلماعية التارخيية وما تلتها من مفاوضـات  
تلك املفاوضـات الـيت مل حتقـق اىل األن مـا كانـت       مع احلكومة العراقية

تأمله اجلبهـة الكوردسـتانية مـن حتقيـق ملطاليـب كوردسـتان ـ العـراق         
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العادلة حيث ظلت احلكومة العراقية متاطل وترتاجع حتـى عـن وعودهـا    
الضــغوط الــيت رافقــت بدايــة املفاوضــات ناهيــك عــن ممارســة شــتَّى  

دارية والنفسـية خمالفـة بـذلك أبسـط     العسكرية واالقتصادية واملالية واال
ــه وألن     ــذلك كل ــامل املتحضــر ل ــا يف الع ــرتف به ــانية املع ــيم االنس الق

وادارته بواسـطة ممـثلني خيتـارهم    للشعب الدميقراطية تعين حكم الشعب 
حبرية تامة ويفوضهم مجيع الصالحيات القامة سلطة القانون وحكمه عرب 

جمموعـة مـن األجهـزة املنظمـة     سلسلة من االجراءات تؤدي اىل انبثـاق  
املتخصصة تعمل وفق مبـدأ الفصـل بـني السـلطات الـثالث التشـريعية       

ــأل ــة والقضــائية مل ــانون والتنفيذي وتشــكيل ادارة لشــؤون  يالفــراغ الق
كوردستان ـ العراق وحتديد العالقة مع السلطة املركزية، وحيـث ذلـك    

ما هلذه الكلمـة مـن   ال يتم  ال عرب انتخابات حرة مباشرة دميقراطية بكل 
 .معنى، فقد شرع هذا القانون

 
 

 القيادة السياسية للجبهة الكوردستانية
8/4/2991 

 كوردي 1991/نةوروز/29
 
 
 



777 

 
 

 
 
 
 
 

قانونًالتعديلًالسادسًوالسابعًلقانونً
ًانتخاباتًبرلمانًكوردستانًالعراق

  





771 

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 العراق- قليم كوردستان
 رئاسة  القليم

 الرئيس
 باسم الشعب

 قرار
 3119لسنة ( 35)رقم 

 قانون التعديل السادس لقانون
( )العراق–رملان كوردستان ب نتخاب 

 

 
 

وفقًا للصالحيات املمنوحـة لنـا يف الفقـرة االوىل مـن املـادة العاشـرة       
املعـدل   3115لسـنة  ( 1)العـراق رقـم   –لقانون رئاسة  قليم كوردسـتان  

يف ( 8)العـراق يف جلسـته املرقمـة    -برملان كوردستانوبناءًا على ما شرعه 
 :قررنا  صدار 39/11/3119

 3119لسنة ( 12)قانون رقم 
 العراق-قانون تعديل السادس لقانون  نتخاب برملان كوردستان

 املعدل 1993لسنة ( 1)رقم 
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 :املادة االوىل
 تضاف فقرة  ىل املادة اخلامسة املضافة مبوجب التعديل اخلامس لقـانون 

( خامســًا)وتكــون تسلســل  3119لســنة ( 5)برملــان كوردســتان رقــم 
 :وكاآلتي

يف حالة عدم  داء املرشح املنتخب للربملـان الـيمني يف موعـده    : خامسًا
يومـًا ىل  ( 91)احملدد بدون عذر مشروع يسقط حقه يف العضوية بعد مضي 

 .التأريخ املذكور، وحيل حمله مرشح اخر وفق القانون
 :ةاملادة الثاني

تسري أحكام هذا القانون على املرشحني لعضوية الربملان  عتبـارًا مـن   
 . الدورة االنتخابية الثالثة

 :املادة الثالثة
 .على اجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون

 :املادة الرابعة
ينفذ هذا القانون  عتبارًا من تأريخ  صداره وينشر يف اجلريدة الرمسيـة  

 (.نوقائع كوردستا)
 مسعود بارزاني
 العراق–رئيس  قليم كوردستان 

 
 هةوليَر

 ي كوردي 072 / طةآلريَزان/5
 جنرية 347 / ذي العقدة /8

 ميالدية 772 / تشرين االول/ 0 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 اقليم كوردستان ـ العراق

 رئاسة االقليم
 الرئيس

 باسم الشعب
 قرار

 3112لسنة ( 14)رقم 
املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقـانون  وفقًا للصالحيات 

املعـدل وبنـاءًا    3115لسنة ( 1)رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم  
يف ( 22)على ما شرعه برملان كوردستان ـ العـراق يف جلسـته املرقمـة     

 :قررنا اصدار 19/9/3112
 3112لسنة ( 15)قانون رقم 
 ( )انتخاب برملان كوردستان ـ العراققانون التعديل السابع لقانون 

 املعدل 1993لسنة ( 1)رقم 
 

 :املادة األوىل
 :تعدل املادة الثانية من القانون وتقرأ كاآلتي

 :املادة الثانية
جترى االنتخابات باالقرتاع السري املباشر وفـق نظـام القائمـة املفتوحـة     

 .احملدودة
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 :املادة الثانية

مـن القـانون وتقـرأ    ( السادسـة مكـررة  )املـادة  مـن  ( أواًل)تعدل الفقرة 
 :كاآلتي

 (:املكررة)املادة السادسة 
ــا    : أواًل ــة العلي ــل اهليئ ــات حم ــتقلة لالنتخاب ــا املس ــية العلي ــل املفوض حت

النتخابات برملان كوردستان ـ العراق الواردة يف هذا القانون لالشـراف   
مـن املـادة   ( 4)على انتخابات الربملان وادارتها مبوجـب أحكـام الفقـرة    

لسـنة  ( 11)من قانون املفوضية العليـا املسـتقلة لالنتخابـات رقـم     ( 3)
حلني تشكيل اهليئـة العليـا املسـتقلة لالنتخابـات واالسـتفتاء يف       3111

 .كوردستان ـ العراق
 :املادة الثالثة
 .من القانون( السابعة عشرة)تلغى املادة 
 :املادة الرابعة
 :من القانون وتقرأ كاآلتي( والعشرونالتاسعة )تعدل املادة 

 :املادة التاسعة والعشرون
بعد التأكد من أهلية الناخب، من كونه حـاماًل للجنسـية العراقيـة    :أواًل 

يتم تسليمه البطاقة االنتخابيـة وتأشـري أمسـه وارشـاده اىل املوقـع احملـدد       
 .للتصويت
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املدونـة يف   للناخب التأشـري علـى اسـم احـد الكيانـات السياسـية      : ثانيًا
البطاقة االنتخابية والتاشري على اسم احد املرشحني من الكيان نفسـه او  

 .االكتفاء بالكيان السياسي وحده
للناخب الذي ال جييد القراءة والكتابة ان يستعني مبـن خيتـاره مللـ     : ثالثًا

 .البطاقة االنتخابية
 .ال تقبل النيابة بالتصويت يف االنتخابات: رابعًا
 :اخلامسةاملادة 
 :من القانون وتقرأ كاآلتي( املادة الثالثون)تعدل 

 :املادة الثالثون
يتوىل رئيس جلنة املركز االنتخابي حفا النظام يف مركـزه، ولـه أن   : أواًل

يستعني بالشرطة احمللية التابعة لـوزارة الداخليـة يف االقلـيم حصـرًا وأن     
 .بات وسالمتهايتخذ من االجراءات ما يكفل ضمان حسن سري االنتخا

ال جيـوز لقـوى األمـن الـداخلي واملسـلحني الـدخول اىل املراكـز        : ثانيًا
 .االنتخابية  ال بناءًا على طلب من رئيس اللجنة

 :املادة السادسة
 :من القانون وتقرأ كاآلتي( اخلامسة والثالثون)تعدل املادة 

 :املادة اخلامسة والثالثون
يم احملاضـر املوقعـة مـن قبلـها بنتـائج      تقوم جلان املراكز االنتخابية بتنظـ 

التصويت وترفق بها كافة الوثائق اخلاصة بالعملية االنتخابية وتوضـع يف  
ظرف مغلق وخمتوم خبتمها اليـداعها لـدى اهليئـة العليـا املسـتقلة، ويـتم       
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تزويد الكيانات املشـاركة يف االنتخابـات بنسـخة مـن احملضـر النهـائي       
 .ت املشاركةموقعًا من قبل ممثلي الكيانا

 :املادة السابعة
 :من القانون وتقرأ كاآلتي( السادسة والثالثون)تعدل املادة 

 :املادة السادسة والثالثون
 :يتم حتديد املعدل االنتخابي وفق اآللية التالية: أواًل
يقسم جمموع االصوات املقرتعة الصـحيحة للمكونـات املشـار     -1

ون على عدد املقاعد املخصصة من هذا القان( مكررة 29)اليها يف املادة 
 .لكل مكون الستخراج املعدل االنتخابي له

تقسم االصوات املتبقية على عدد مقاعد الربملان بعد طرح عدد  -3
ــا يف   ــار اليه ــد املش ــابي   ( 1)املقاع ــدل االنتخ ــتخراج املع ــاله، الس أع

 .من هذا القانون( مكررة 29)للكيانات غري املشمولة بأحكام املادة 

 :تم حتديد عدد املقاعد اليت فاز بها كل كيان وفق اآللية التاليةي: ثانيًا
تقسـيم االصــوات الـيت حــاز عليهـا كــل كيـان علــى املعــدل      -1

أعاله لتحديد عدد املقاعـد الـيت   ( أواًل)االنتخابي املستخرج وفق الفقرة 
 .فاز بها الكيان املعين

 يف حالة عد حصول أي كيان يتنافس على املقاعد املشـار اليهـا   -3
على املعدل االنتخابي، مينح مقعد واحـد للكيـان   ( مكررة 29)يف املادة 

 .الذي حصل على أكثر االصوات ضمن املكون

تزول املقاعد الشـاغرة نتيجـة حلصـول بقايـا ال تصـل اىل املعـدل       : ثالثًا
 .االنتخابي اىل الكيانات اليت حصلت على أكرب البقايا وعلى التوالي
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 :املادة الثامنة
 :من القانون وتقرأ كاآلتي( السابعة والثالثون)ادة تعدل امل

 :املادة السابعة والثالثون
يعاد ترتيب امساء مرشحي الكيان حسـب األصـوات الـيت حصـل     : أواًل

عليها كل مـنهم ومتـنح املقاعـد هلـم ابتـداء مـن احلاصـل علـى اعلـى          
 .االصوات اىل ان يتم حتديد كافة املقاعد اليت حصل عليها الكيان

يف حالة عدم حتقق النسبة املخصصـة للنسـاء والـواردة يف الفقـرة     : يًاثان
من القانون، يتم تقديم العدد املطلوب مـن النسـاء   ( 33)من املادة ( 1)

أعـاله حسـب االصـوات الـيت     ( أواًل)من بني الفائزات املشار الـيهن يف  
 .حصلن عليها

 :ثالثًا
يت حصـل عليهـا كـل    تعلن اهليئة العليا املستقلة النسبة املئوية الـ  -1

 .كيان واملقاعد الربملانية اليت فاز بها

ــان    -3 ــائزين بعضــوية برمل ــا املســتقلة امســاء الف ــة العلي ــن اهليئ تعل
 .كوردستان ـ العراق

 املادة املضافة اىل القانون: املادة التاسعة 
يف حالة خلو أي مقعد، يتم ملئه من بني مرشحي الكيان الذي يعود اليـه  

مبنحه للمرشح احلـائز علـى اكثـر االصـوات، ويف حالـة      املقعد، وذلك 
تساوي اصوات املرشحني يتم مل  املقعد الشاغر حسب أولوية تسلسـل  

 .االمساء يف القائمة االصلية
 :املادة العاشرة
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مـن القـانون،   ( احلاديـة والسـتون  )من املادة ( ثانيًا)و ( أواًل)تلغى الفقرة 
 .ويعاد تسلسل املادة تبعًا لذلك

 :ادة احلادية عشرةامل
 .ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون

 :املادة الثانية عشرة
 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون

 :املادة الثالثة عشرة
ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصـداره وينشـر يف اجلريـدة الرمسيـة     

 (.وردستانوقائع ك)
 
 

 مسعود بارزاني
 رئيس اقليم كوردستان ـ العراق

 
 :هةوليَر

2/1/3112 
 

 االسباب املوجبة
متاشيًا مع متطلبات النظام االنتخابي اجلديد لربملان كوردستان ـ العراق، 

 .فقد شرع هذا القانون
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 1991لسنة ( 1)قانون ال اجلارية على فهرست التعديالت
 (قانون الربملان) (الوطين لكوردستان ـ العراقلس قانون انتخاب اجمل)

 
ونشــر يف جريــدة  1994لســنة ( 4)التعــديل األول كــان بالقــانون رقــم  -1

 .14/13/1994واعترب نافذًا يف ( 32)بالعدد ( الربملان)

، نشــر يف جريــدة 1998لســنة ( 5)التعــديل الثــاني كــان بالقــانون رقــم  -3
 .39/4/1998تأريخ صدوره يف واعترب نافذًا من ( 21)بالعدد ( الربملان)

نفـذ مـن تـأريخ     3114لسـنة  ( 41)التعديل الثالـث كـان بالقـانون رقـم      -2
( وقائع كوردسـتان )ونشر يف اجلريدة الرمسية  31/11/3114اصداره يف 

 .19/13/3114يف ( 52)بالعدد 

واعترب نافذًا اعتبارًا مـن   3119لسنة ( 3)التعديل الرابع كان بالقانون رقم  -4
( 98)بالعـدد  ( وقائع كوردستان)ونشر يف اجلريدة الرمسية  35/2/3119
 .4/5/3119يف 

واعتـرب نافـذًا اعتبـارًا     3119لسنة ( 5)التعديل اخلامس كان بالقانون رقم  -5
بالعـدد  ( وقـائع كوردسـتان  )ونشر يف اجلريدة الرمسيـة   14/5/3119من 
 .1/9/3119يف ( 111)

واعترب نافذًا اعتبارًا  3119ة لسن( 12)التعديل السادس كان بالقانون رقم  -9
بالعـدد  ( وقائع كوردسـتان )ونشر يف اجلريدة الرمسية  39/11/3119من 
 .15/2/3111بتاريخ ( 119)

واعترب نافـذًا اعتبـارًا    3112لسنة ( 15)التعديل السابع كان بالقانون رقم  -1
بالعـدد  ( وقـائع كوردسـتان  )ونشر يف اجلريدة الرمسيـة   19/9/3112من 
 .11/1/3112بتاريخ ( 199)
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