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بؤ /شةرؤكايةتيي ثةرهةماني كوردشتاى -عرياق
ب /راثؤرتي ياوبةػ
ئاماذة بة نووشراوي شةرؤكايةتيي ثةرهةماني كوردشتاى -عرياق ذماارة كن )6///هاة 2112/3/1دا و ثاهَثعا
بة حوكمةكاني يةردوو ماددةي ك )6/39و ك)46ي ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرهةماني كوردشتاني عرياق ذماارة ك)1ي
شاااهَي 1992ي يااةموار كااراوذ هيانااةكاني كاروباااري ياشااايي و ناااوخؤ و ئاشااايغ و ئةكومةنااة خؤ ييااةكاى و
كاروبااااري كؤمةتيااااةتي و مهاااااا و خياااساى و ماااااة ماااارؤشذ كؤبوونةوةياااةكي ياوبةظااااياى هااااة رؤذي /17
رِةظةمي2711/ي كوردي ريلةوتي رؤذي 2112/3/7ي زاييين طري دا بة شةرؤكايةتيي بةرِيس دكتؤر ئةرشةالى
بايس شةرؤكي ثةرهةماى و ئامادة بووني باةرِيس ررشاةئ ئةداةد شالرتيري ثةرهاةماى باؤ هيلؤهَيهاةوة هاة ثارؤذة
ياشاي كهيبوردني طعا)) كاة هاة الياةى ذماارةي ياشاايي ئةناااماني ثةرهةماناةوة ثيعالةػ كاراوةذ باؤ دانااني
راثؤرتيلي يةكطرتوو هةبارةيةوة بؤ ئاشاى كردني طفتوطؤ و دةنطااى هة ثةرهةماناا.
دواي طفتوطااؤ و دانوشااتاى و تويايهااةوة هااة راي اليااةناني ثةيوةناياااار بااة بابةتةكااةوةذ هةوانااةػ نويهااةراني
ئةكومةني دادوةري و وةزارةتي داد و شةرؤكايةتيي داواكاريي طع) و وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةتياةتي و
وةزارةتي ناوخؤ و بة طفتوطؤ و وردبايين كردناي ئاةو بريؤكاة و راياناةي باة نووشاة هاة الياةى يةناايم دادطاا و
دادوةراني بةرِيس و ئةناااماني داواكااريي طعاتيي تايبةدةناا باة بابةتةكاةوةذ هياناةكاى ثييااى واياة باظا واياة
ياشايةكي هةم اؤرة هاةم كاتاةدا دةربلريا باؤ بةرذةوةناايي طعا) و رة ااو كردناي يةهوماةر ي شياشاي و
كؤمةتيةتي و ئابووريي ئةمرِؤي نيو كؤمة و باري دةروونيي حوكماراواى و دةشتبةشةر كراواى.
ئاظلراية كة هيبوردني طع) يؤيةكة هةو يؤياناةي دةبيتاة ماياةي ناةماني حوكماةكاى و ئاةو شاسا رةشاةى يااى
ثاظلؤ ياى تةواوكارييانةي دةيطرنة خاؤذ هيباوردني طعا) تااواى دةشارِيتةوة و الي دةباائذ بؤياة دةباي ئاةوة
رة او بلري كة ثاريسطاري هة بهةماي هة يةن ياكردنةوةي دةشةتتةكاى و شةربةخؤيي دةشاةتتي دادوةري و
دةش وةرنةداى هة كاروبار و حوكم و برِيارةكاني بلري و نة رةوتاني ماة كةشيذ ونلة دةوهَةئ و دةشاةتتي
ياشاااداناى ئةطااةر ماااة دةركردنااي هيبااوردني يااةبي ذ ئااةوا ماااة دةش ا يااةهَطرتو ه اة ماااة كةشاايي تاكااةكاني
زةرةرمةنااي نييااةذ ااونلة هااةم حاهَةتااةدا بةرثرشاايةتيي رااةرةبوو كردنااةوةي كةشاااني زةرةرمةنااا دةكةويتااة
ئةشتؤي ئةوةوةذ بؤية ئاظ بوونةوة و دةشا ياةهَطرتو هاة شالاتي شاساييانة باة ديرةطيلاي بهاةرِةتيي ياشاا
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داناراوةذ بةوةي ئاظ بوونةوة شةروةري يةموو حوكمةكانةذ بة مةر يم بة ييض ظيوةيةن هة ظيوةكاى نةبيتة
مايةي بريهاار كردني يةش) خيسانةكاني تاواى هي كراو و زةرةرمةنا هة ئاكامي ئةو كردارانةي دةريةرياى كاراوة
يةروةيا دةريةق بة ماة كؤمةهَيغ.
هةبةر ئةوةي رةهصةرةي شساداى اكصازيية نةن تؤهَة شةنانةوةذ بؤية دةبي ئةوة و ئاخري ئامانج هة دةركردني
هيبوردىذ ان كردني تاوانلار بي و راش كردنةوةي رةرتاري و دووبارة ظيانانةوةي بي بؤ ئاويتة كردنةوةي
بة كؤمة ذ نةمازة كة رةرمانطةكاني اكصازي ي دي دةزطاي شاسايي ناةذ باةهَلوو ياةر وةن هاة ناوةكانيانااا
ياتووة ك اكصازيو) .ئياي ئةوشاا ئاةم هيبوردناة بيطريتاةوة باظا ة باؤ طةرِاناةوةي باؤ نياو كؤماة و باؤ نياو
ئةنااماني خيسانةكةي وةن كةشيلي باػ كة درن بة رةيةناةكاني تاوانةكة و شساكاني بلائذ دوا ار نةطةرِانةوة
بؤي.
هيرةظاا يةر دةبي ةخ بلريتة شةر كار كردى تا ظويين بةنا كردناي حوكمااراواى و دةشتبةشاةراى باة ثياي
شتانااردي يًاني و ثياوةري نيودةوهَاةتيي مااة مارؤش بيا ذ هاة رووي بيهاا و داباة كردناي ثيااويصا) ذيااني
ئاشاييةوة هة نيو اكصازييةكةداذ هة يةموو روويةكةوة :خاؤرانذ ااوديريي تةناروشا)ذ ثاان و خااويينذ كاائ
بةشةربردىذ ئامرازةكاني ظياناى بؤ طةرِانةوة و ئاويتة بووى بة كؤمة  .بؤ ئةوةي بة كردةني بلريتة دةزطايةكي
اكصازيذ بة مةر يم دةركردني هيبوردى نةبيتة يؤي يانااني تاوانلاراى هة نةترشاى هة شسا و حوكمي دادوةري
كة دةريةرياى دةردة ي ذ دوود نةبووى هة روو كردنة ئةكام داناي تااواى باة ئوميااي ئاةوةي مااوة ناا مااوة
هيبوردني طع) يةبي هة كاتي ئةكام داني تااوانيلي ناوي و اوونة بةنا اناةوة و ثاظااى ااوةرِواى كردناي
مةرحةمةتي هيبوردى.
هةبةر يةموو ئةوانةي ثيعووذ هيانةكاى طةيعتهة ئةم دارِظتهةي دادياي ثرؤذةكاة و ثيعاهياريغ دةكاةى بلريتاة
بهاغةي طفتوطؤ:
ثرؤذة
ياشاي هيبوردني طع) هة يةريمي كوردشتاى -عرياق
ياشاي ذمارة ك )ي شاهَي 2112
م ك:)1
بااة طااويرةي ئااةو حوكمانااةي هااةم ياشااايةدا ياااتووىذ هيبااوردني طعاا) حوكماااراواى كبةنااي و دةشتبةشااةراى)
دةطريتةوة.
م ك:)2
شااساي ئةوانااةي حااوكمي هااة شااياارةداى دراوى هااةو كيعااانةي اليةنااةكاى ئاظ ا دةبهااةوةذ بااؤ شااساي زيهااااني
يةتايةتايي شوون دةكري ذ بة مةر يم ئةو ئاظ بوونةوةياة هاة باةردةم ئاةو هيانةياةدا بَةشاثيهاري كاة باة
طويرةي ئةم ياشاية ثيم يي هاراوة هة ماوةيةكاا كة هة كشي مانط) تيثاة ِر ناةكائ هاة رؤذي كاار ثاي كردناي ئاةم
ياشايةوة.
م ك:)3
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ماوةي شساي برِيار دراو بؤ بةناي و دةشتبةشةراى هة رةرمانطةكاني اكصازيي كؤمةتيةتي هة يةريماا بة رياةي
ك )%31كااةم دةكريتااةوة هااةو ماوةيااةي كااة هااة شااسا ئةش اوَةكةياا ياااتووةذ كااة هااة اليااةى دادطاكاااني يااةريمي
كوردشتانةوة دةريةرياى دةر ووة هةو كيعانةي ئاظتةوايي دةكري ياى كراوة هة نياواى اليةناةكاى هاة باةردةم
هيانةي ثيم ييهاراو و هة ماوةيةكاا كة هة كشي مانط) هة رؤذي كار كردى بةم ياشاية تيثةرِ نةكائذ ئةو ماوةيةي
كةميغ كراوةتةوة وةن ماوةي بةشةر وو هة رةرمانطةكاني اكصازيي كؤمةتيةتي يةذمار دةكري بؤ مةبةش)
ئازاد كردني مةر اار.
م ك:)4
ريلاري ياشايي بة ظيوةيةكي يةكجارةكي هةو كيعانةدا رادةطريي كة هة هيلؤهَيهاةوة يااى دادطاايي كردناااى هاة
يةموو ئةو تاوانانةي كة بةر هة رؤذي دةر ووني ئاةم ياشاايةوة روويااى داوة كتاةنيا تاوانبااراني ياةتتوو و ئاةو
تاوانانةي بةدةر هة حوكمةكاني ئةو نةبو) ئةطةر ئاظتةوايي كرا بي ياى دةكري هة نيواى اليةنةكاى هاة باةردةم
هيانةي ثيم ييهارا هة ماوةيةكاا كة هة كشي مانط) هة رؤذي كار كردى بةم ياشاية تيثةرِ نةكائ.
م ك:)5
هيبوردني طعا) ئةواناة دةطريتاةوة كاة باة تااواني شةرثيَاي كاردى طارياوى و ريلااري ياشااييغ دةرياةق باة
تؤمةتباراني رادةطريي .
م ك :)6شوود هة حوكمةكاني ئةم ياشاية وةرناطري ئةوانةي ئةم تاوانانةي داديياى كردووة:
يةكةم:
 -1ئااةو تاوانانااةي هااة ياشاااي ثاراشااتين بيانياااى و ئةوانااةي كااار دةكااةى هةطااة ريلنراوةكاااني نةتااةوة
يةكطرتوووةكاى و ريلنراوةكااني مرؤياي هاة ياةريمي كوردشاتاى ذماارة ك)6ي شااهَي  1992و ياشااي
شساداني حيازة و دروش كردى و بةكار ييهاني تةرةمةني ذمارة ك)8ي شاهَي  1992و ياشاي بةرةنطار
بوونةوةي تريؤر ذمارة ك)3ي شاهَي 2116ي يةموار كراوداذ ياتووى.
 -2ئةو تاوانانةي طرياراو بة ئاشايعي ناوخؤ و دةرةوةي يةريمو.
 -3ئةو كوظتهةي ياوكاتي دزيية و تاوانةكاني دزي كة دةبهة مايةي مردني مرؤشيم.
 -4كوظنت بة بةيانةي يؤي ظةريفانة كظؤردنةوةي ظةرةف)اةوة.
 -5دةشتاريايي شيلض و نيربازي و زيهاي مةحرةم.
 -6بازرطاني كردى بة يؤظبةرةوة.
 -7دزيين شاماني طع).
 -8تةزوير كردني دراو و كاغةزي ثارة و بانلةنؤئ.
 -9تةزوير كردني نووشراوي رةرمي هة زةرةري ئابووريي يةريماا.
دووةم :حوكماراواني طةرِاوة.
م ك:)7
بةدةر هة حوكمي ماددةي كظةظةم)ي ئةم ياشاية:
يةكةم :ماوةي شساي حوكماراواى هة بةناي و دةشتبةشةراني نيو رةرمانطةكاني اكصاازيي كؤمةتياةتي هاة
يةريماا بة رياةي ك )%11كةم دةكريتةوة هة ماوةي شسا ئةشاوَييةكةي كاة هاة الياةى دادطاكااني يةريماةوة
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دةريااةرياى دةر ااووةذ بااؤ ئةوانااةي ئااةو تاوانانااةياى كااردووة كااة هااة ماااددةي كظةظااةم)دا ياااتووة و ئااةو
كيعانةي ئاظتةوايي هة نيواى اليةنةكاى دروشا دةبيا وذ ئاةو ماوةياةي كاةميغ كراوةتاةوة وةن مااوةي
بةشةر وو هة نيو رةرمانطةكاني اكصازيي كؤمةتيةتي يةذمار دةكري بة مةبةش) ئازاد كردني مةر اار.
دووةم:شوود هة حوكمةكاني ئاةم ياشااية وةردةطريا بةنااي و دةشتبةشاةراني ئةكامااةري تااواني دزيذ
ئةطةر ئ ةو تاوانة نةبووبيتةوة ياؤي كوظاتين مارؤش و شااماني دزراوياغ طةرِيهاراياةوة يااى باةياي باة دراو
خةموَيهاراوي و رةرةبووي زياى بةركةوتووػ بة يةن ار درا بووةوة .يةروةيا ئةكاماةراني دزيين شاماني
طع) بة مةر ي طةرِانانةوةي شاماني دزراو بة يةن ار.
م ك:)8
شوود هة حوكمةكاني ئةم ياشاية وةردةطري ئةو حوكماراوانةي حوكمي غيابيياى دةريةق دةر ووة ئةطاةر
هة ماوةي كظةش ) رؤذدا هة رؤذي دةر ووني ئةم ياشايةوة خؤياى رادةش دا.
م ك:)9
شااوود هااة حوكمااةكاني ئااةم ياشاااية وةرناطري ا كبةناااي و دةشتبةشااةراني) كااة شااوودياى وةرطرتااووة هااة
حوكمةكاني ياشاي هيبوردني طع) ذمارة ك)4ي شااهَي  2117يااى ياةر ياشاا و برِيااريلي باةر هاة ئاةويغ
دةر ووةذ يةروةيا برِيارةكاني هيبوردني تايبةئ كة هة اليةى شةرؤكي يةريمةوة دةر ووى.
م ك:)11
يةكةم -بة مةبةش) يبية ي كردناي حوكماةكان ي ئاةم ياشااية هيانةياةن يااى زيااتر هاة ياةر ناو اةيةكي
تيًةهََوونةوة هة يةريماا دروش دةبو بة شةرؤكايةتيي دادوةريام كاة ؤرةكاةي هاة اؤري دووةم كاةم
ناةبي و ئةناامياةتيي ياةر ياةن هاة نويهاةري وةزارةتاةكاني داد و نااوخؤ و كاار و كاروبااري كؤمةتيااةتي و
شااةرؤكايةتيي داواك ااريي طعاا)ذ يااةر اليااةنيليغ نويهااةراني خااؤي كانايااا دةكااائ بااؤ يبااة ي كردنااي
حوكمةكاني ئةم ياشاية.
دووةم -برِيارةكاني كة هة هيانةكةوة دةردة و رابيوي تانةهياانو بة تةمييس هة الي دادطاي تةمييسي يةريماا
هة اليةى ئةناامي داواكاريي طع) ياى هة اليةى خةهَلاني ثةيوةناياارةوة كزةرةرمةنا)اةوة هة ماوةي كشاي)
رؤذدا هة رؤذي دةر وونييةوةذ ئةو برِيارةي هة اليةى دادطاي تةمييسيعةوة دةردة ي يةكاليي دةبي .
شييةم -دةبي هيانة كارةكاني خؤي هة ماوةي شي مانطاا هاة رؤذي دةشا ثاي كردناةوة تاةواو بلاائذ باة
تةواو بوونيعي هيانة بة يةهَوةظاوة دادةناري .
م ك:)11
يةكةم :دةبي حوكماراواني شوودمةنا هة حوكمةكاني ئةم ياشاية ئةو رةرةبووةي هة بري يةري كاةط برِياار
دراوة بة يةن ار بياةى بة تااواى هاي كاراو يااى مرياتطرانايذ هاة تاواناةكاني دزيعااا طةرِاناناةوةي شاامانة
دزراوةكة بؤ خؤي ياى بةياي خةموَيهاراوي بة يةن ارذ ا زةرةرمةنا كةشيلي ئاشايي بوو ياى مةعهةوي.
دووةم :هةو كيعانةي كة هة هيلؤهَيهةوة ياى دادطايي كردنااىذ برِيارداى هاةبارةي مااة كةشاةوة باة طاويرةي
ياشاكاني كار ثي كراو دةبي .
م ك:)12
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ئةطةر ئةو كةشةي بة طويرةي حوكمةكاني ئةم ياشاية هيبوردى طرتييةوة و دووبارة تاواى يااى كاةتهيلي باة
ئةنقةش) هة ماوةي كثيهج شا )دا هة رؤذي ئازاد كردنييةوةذ كردةوة و بة يؤي ئةويعةوة بة زيهااني كردى
بؤ ماوةي ث هة شاهَيم حوكم دراذ ئةوا برِياري هيبوردنةكة ياى كةم كردنةوةكةذ بة يةهَوةظاوة دادةناري و
ئةو ماوةياةي شاساي تاوانةكاة باة تاة واوي و نياوةي مااوةي شاساي كةتهةكاةي دةياةق يباة ي دةكريا .
يةروةيا برِيارةكاني راطارتين ريلاار وةن ئاةوةي ناةبووبو و هاةو رؤناغاةي كاة راطاريا باووذ ريلارةكانيعاي
دةريةق درياة ثي دةدري .
م ك:)13
حوكمةكاني ئةم ياشاية بة شةر ئةو كيعة و رووداوانةي بةر هة رؤذي دةر وونيعي ثيادة دةبو.
م ك:)14
دةبي ئةكومةني دادوةري هة يةريماا ريهمايي ثيويص بؤ ئاشاى يبة ي كردني حوكماةكاني ئاةم ياشااية
دةربلائ هة ماوةيةكاا كة هة كحةوئ رؤذ) هة رؤذي كار ثي كردنييةوة تيثةرِ نةكائ.
م ك:)15
دةبي ئةكومةني وةزيراني و اليةناني ثةيوةناياار حوكمةكاني ئةم ياشاية يبة ي بلةى.
م ك:)16
ئةم ياشاية هاة رؤذي دةر اووني يباة ي دةكريا و هاة رؤذناماةي راةرميي كوةراايتي كوردشاتاى)دا با و
دةكريتةوة.
يؤي دةر ووني
هةبااةر ئااةوةي ئاماااكي شااةرةكيي شااسا ااان كردنااي تاوانلااارة و بااة مةبةشاا) ئااةوةي دةررااةئ بااةو
كوردشااتانيانةي رووياااى كااردة ئةكامااااني يةنااايم تاااواى كااة بطةرِيهااةوة نيااو كؤمااة و ئاويتاة بااة ذياااني
كؤمةتيةتي بنب و بؤ ب و كردنةوةي طياني ئاظاتةوايي و هيباوردىذ باة هيباوردني ئاةواى يااى شاوون كردناي
شساكةياى ياى راطرتين ريلاري ياشايي دةريةرياى بة يؤي ئةكامااني ئةو تاوانانةي هيبوردى دةيانطريتةوةذ
ئم ياشاية دةر وويهارا.
ت لاية بفةرمووى بيبيهو و راثؤرتي ياوباةػ ةةناة باةردةمي ثةرهاةماى باؤ طفتوطاؤ كاردى و دةربارِيين راي
طوكاو و دةنطااى هةبارةيةوة.
هةطة ريسدا.....

اللجنة القانونية

د.رؤذاٌ عبدالكادر دزةيى

مقررة اللجنة

احلاكه/عوىى البساز

شريواٌ ىاصح عبداهلل احليدرى

نائب الرئيس

رئيس اللجنة القانونية
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عنر عبدالرمحً على
عضو

عنر ىورةدييى
عضو

كاردؤ حمند ثريداود
عضو

طؤراٌ ئازاد حمند
عضو
عبداهلل حمند امني
عضو

برٍاٌ رشيد حصً
عضو

د .امحد ابراٍيه وةرتى
عضو
ئاراو قادر

عضو

جلنة الداخلية و االمن و اجملالس احمللية
قادر حصً قادر حصً
مكرر الللجنة
صباح بيت اهلل شكرى
عضو
مسري سليم امني بةط
عضو

شيَردلَ حتصني حمند
نائب الرئيس
ىةرمياٌ عبداهلل قادر
عضو
شؤرش جميد حصً
عضو

امساعيل حمنود عبداهلل
رئيس جلنة الداخلية

كارواٌ صاحل امحد
عضو
ئاواز عبدالواحد
عضو

شيَرزاد عبداحلافظ شريف
عضو

جلنة الشؤون االجتماعية و الطفل و االسرة
بةياٌ امحد حصً
مكررة الللجنة

ذياٌ عنر شريف
عضو

تارا حتصني
نائبة الرئيس

كةيلى اكرو امحد
عضو

شةردار رشيد حمند
عضو
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عبدالصالو مصطفى صديل
رئيس جلنة الداخلية

سيوةيل عثمان امحد
عضو

ثةمياٌ عبدالكريه عبدالكادر
عضو

محدية معروف امحد
عضو

جلنة حقوق االنسان
بةفريً حصني حمند
نائبة الرئيس

مكرر الللجنة

بكر كريه حمند (ئاشؤ)
عضو

تارا حتصني ياشني
عضو

ظياٌ عبدالرحيم عبداهلل
عضو

على حصً حمند
عضو
شوزاٌ يوشف خوشباية
عضو

شاالر حمنود مراد
رئيس جلنة الداخلية

ثةمياٌ عسالديً عبدالرمحً
عضو
ٍاذة شليناٌ مصطفى
عضو

نسخة منه اىل :
 -1مكتب السيد رئيس الربملان
 -2مكتب السيد نائب رئيس الربملان
 -3مكتب السيد سكرتري الربملان

طبع  /تاذان
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