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اني /رئاسح ترنًاٌ كوردستاٌ-انعراق
و /تقرٍر يشترك حول يشروع قاَوٌ (انتعذٍم انساتع نهقاَوٌ رقى ( )1نسُح )1992

اجتًعت نجُح (انشإوٌ انقاَوََح) و ( نجُح انذاخهَح وااليٍ و انًجاان انًلهَاح)
تصاااااورج يشاااااتركح تتاااااارٍ  / 22جاااااإنجرداٌ  2713 /كاااااوردً انًصااااااد نَاااااوو
 2013/6/12يَالدً نذراساح يشارو ٌ قااَوٌ (الخؼدذٌ الادع غ لامدع رق سلد ( )1لادةت
 )1992انًقذو يٍ قثم انعذد انقاَوٌَ ال ضاء انثرنًاٌ و انًلال اني انهجااٌ انًعَُاح تعاذ
انقراءج األوناي ناف اٌ انثرنًااٌ تجهساتف اال تَادٍاح انًرقًاح ( )32اي ، 2013/ 6 /12
تعذ انًُاقشح و انًذاونح توصهت انهجُتاٌ اني يا ٍهٌ:
انًادج االوني:
تعذل انًادج (انثاََح) يٍ انقاَوٌ و تقرأ كأالتٌ:
انًادة (الثع ٍت):
ٌدشى اال خخع عث عاللخشاع الاشي المبعشش وفك ظعم المعئمت المفخرزت المسذودة.
انًادج انثاََح:
تعذل انفقرج (اوالً) يٍ انًادج (انسادسح يكررج) يٍ انقاَوٌ و تقرأ كاُتٌ:
المعدة (الاعدست) مكشسة:
اوالً :حس د المفرةددٍت الؼاٍددع الماددخمات ل خخع ددعث مس د ال ٍ ددت الؼاٍددع ال خخع ددعث شلمددعق
كرسدسخعق – الؼشاق الراسدة فً هزا المع رق ل ششاف ػاى ا خخع عث البشلمعق و اداساح ع
مرخددا ازكددعم الفمددشة ( )4مددا المددعدة ( )2مددا لددع رق المفرةددٍت الؼاٍددع ل خخع ددعث سلد
( )11لاةت .2002

انًادج انثانثح:
تهغي انًادج (انساتعح شرج) يٍ انقاَوٌ.
انًادج انراتعح:
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تعذل انًادج (انتاسعح و انعشروٌ) يٍ انقاَوٌ و تقرأ كاُتٌ:
المعدة (الخعسؼت و الؼششوق):
 -1ؼذ الخأكٍذ ما اهاٍت الةعخاٌ ،خ حااٍمه البطعلت اال خخع ٍت و حأشٍش اسمه و اسشدعد
الى المرلغ المسذد لاخصرٌج.
ٌ -2مددرم الةعخددا علخعشددٍش ػاددى اسدد ازددذى الكٍع ددعث الاٍعسددٍت المذو ددت فددً البطعلددت
اال خخع ٍت كزلك الخعشدٍش ػادى اسد ازدذ المششدسٍا مدا فدن الكٍدعق او االكخفدع علكٍدعق
الاٍعسً وزذ .
 -3لاةعخددا الددزي ال ٌاددخطٍغ المددشا ة و الكخع ددت اق ٌاددخؼٍا مددا ٌخخددعس مد البطعلددت
اال خخع ٍت.
 -4ال حمب الةٍع ت علخصرٌج فً اال خخع عث.
انًادج انخايسح:
تعذل انًادج (انثالثوٌ) يٍ انقاَوٌ و تقرأ كاالتٌ:
المعدة (الث ثرق):
ٌ -1خددرلى سئدددٍن لدةدددت المشكدددض اال خخدددع ً زفددا الةظدددعم فدددً مشكدددض  ،ولددده اق ٌادددخؼٍا
علششطت المساٍت الخع ؼت لرصاسة الذاخاٍت فً االلاٍ زصشاً و اق ٌخخز ما االخشا اث مدع
ٌكف ةمعق زاا سٍش اال خخع عث و س مخ ع.
 -2ال ٌدددرص لمددرى االمددا الددذاخاً و المادداسٍا الددذخرز الددى المشاكددض اال خخع ٍددت اال ةددع
ػاى طاا ما سئٍن الادةت.

انًادج انسادسح:
تعذل انًادج (انخايسح و انثالثوٌ) يٍ انقاَوٌ و تقرأ كاُتٌ:
المعدة (الخعمات و الث ثرق):
حمددرم لدددعق المشاكددض اال خخع ٍددت خةظددٍ المسعةددش المرلؼددت مددا لبا ددع ةخددعئح الخصددرٌج و
حشفك ع كعفدت الرثدعئك الخع دت علؼماٍدت اال خخع ٍدت و حدردع فدً ردشف مقادك و مخخدرم
خخم ع الٌذاػ ع الى ال ٍ ت الؼاٍع .و ٌخ حضوٌذ الكٍع عث المشعسكت فً اال خخع دعث ةادخت
ما المسضش الة عئً مرلؼع ً ما لب ممثاً الكٍع عث المشعسكت.
انًادج انساتعح:
تعذل انًادج (انسادسح و انثالثوٌ) يٍ انقاَوٌ و تقرأ كاُتٌ:
المعدة (الاعدست و الث ثرق):
2

اوالًٌ :خ حسذٌذ المؼذز اال خخع ً وفك اَلٍت الخعلٍت:
ٌ -1ما مدمرع اال راث الممخشػت لامكر عث المشعس الٍ ع فً المعدة ( 33مكشسة) مدا
هزا المع رق ػاى ػذد الممعػذ المخصصت لك مكرق السخخشاج المؼذز اال خخع ً له.
 -2حما اال دراث المخبمٍدت ػادى ػدذد ممعػدذ البشلمدعق ؼدذ طدشذ ػدذد الممعػدذ المشدعس
الٍ ع فً ( )1اػ  ،السخخشاج المؼذز اال خخع ً لاكٍع دعث يٍدش المشدمرلت عزكدعم المدعدة
( 33مكشسة) ما هزا المع رق.
ثع ٍعًٌ :خ حسذٌذ ػذد الممعػذ الخً فعص ع ك كٍعق وفك اَلٍت الخعلٍت:
 -1حماٍ اال راث الخً زدعص ػاٍ دع كد كٍدعق ػادى المؼدذز اال خخدع ً ،المادخخشج وفدك
الفمشة (اوالً) اػ  ،لخسذٌذ ػذد الممعػذ الخً فعص ع الكٍعق المؼةً.
 -2فً زعلدت ػدذم زصدرز اي كٍدعق ٌخةدعفن ػادى الممعػدذ المشدعس الٍ دع فدً المدعدة (33
مكشسة) ػاى المؼذز اال خخع ًٌ ،مةر ممؼذ وازذ لاكٍعق الزي زص ػاى اكثش اال دراث،
ةما المكرق.
ثعلثدعً :حدداوز الممعػددذ الشددعيشة خٍدددت لسصددرز معٌددع ال حصد الددى المؼددذز اال خخددع ً الددى
الكٍع عث الخً زصاج ػاى اكبش البمعٌع و ػاى الخرالً.
انًادج انثايُح:
تعذل انًادج (انساتعح و انثالثوٌ) يٍ انقاَوٌ و تقرأ كاالتٌ:
المعدة (الاع ؼت و الث ثرق):
اوالًٌ :خ حرصٌغ الممعػذ الخً فعص ع ك كٍعق وفك الخااا الخعلً:
ٌ -1خ مةر ممؼذ لك مششر زص ػاى المؼذز اال خخع ً الماخخشج وفدك ازكدعم الفمدشة
(اوالً) ما المعدة ( )33المؼذلت ما هزا المع رق ،زادا اال دراث الخدً زصد ػاٍ دع كد
مة .
 -2حخ اػعدة حشحٍا اسمع مٍت مششسً الكٍدعق زادا اال دراث الخدً زصد ػاٍ دع كد
مة و حمةر مٍت الممعػذ ل ا خذا ما السع ػاى اػاى اال راث الى اق ٌخ حسذٌدذ
كعفت الممعػذ الخً زص ػاٍ ع الكٍعق.
ثع ٍعً :فً زعلت ػذم حسمك الةابت المخصصت لاةاع و الراسدة فً الفمشة ( )1ما المدعدة
( )22ما المع رقٌ ،خ حمذٌ الؼذد المطارب ما الةاع ما دٍا الفدعئضاث المشدعس الدٍ ا
فً (اوالً )2/اػ زاا اال راث الخً زصاا ػاٍ ع.
ثعلثددعً -1:حؼاددا ال ٍ ددت الؼاٍددع الةاددبت الم رٌددت الخددً زصدد ػاٍ ددع كدد كٍددعق و الممعػددذ
البشلمع ٍت الخً فعص ع.
 -2حؼاا ال ٍ ت الؼاٍع اسمع الفعئضٌا ؼضرٌت شلمعق كرسدسخعق – الؼشاق.
حضعف المعدة الخعلٍت الى المع رق:
انًادج انتاسعح:
ما ٍا مششسً الكٍعق الزي ٌؼرد الٍده الممؼدذ و رلدك
فً زعلت خار اي ممؼذٌ ،خ ام
وفك اَلٍت الخعلٍت:
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ٌددخ اػخمددعد ػددذد اال ددراث الخددً زص د ػاٍ ددع المششددسرق لمددف الممؼددذ الممةددرذ وفددك
(اوالً )2/ما المعدة ( )32المؼذلت ما هزا المع رق ،و فً زعلت حاعوي اال راث ٌخ مائ
الممؼذ الشعيش زاا حااا االسمع فً المعئمت اال اٍت.
انًادج انعاشرج:
َقتاارا انغائ ااا الَ ااا يعانجااح ااٌ انًااادج (انثاََااح) يااٍ انًشااروع نتعهق ااا تانًااادج ( )82يااٍ
انقاَوٌ.
هُاااك اقتااراا تا ااا ح يااادج انااي انًشااروع تااـ ( جعاام كوردسااتاٌ – انعااراق) ثااالا دوائاار
اَتخاتَح تذالً يٍ (دائرج اَتخاتَح واحذج) انواردج ٌ اصم انقاَوٌ.

اةعفت المراد البشوحركرلٍت الى المششوع:
):
انًادج (
ال ٌؼم أي ص لع ر ً او لشاس ٌخؼعسض مغ ازكعم هزا المع رق.
انًادج ( ) :
ػاى مدان الرصاس و الد عث راث الؼ لت حةفٍز ازكعم هزا المع رق.
):
انًادج(
ٌةفز هزا المع رق اػخبعساً ما حعسٌخ شش فً الدشٌذة الشسمٍت (ولعئغ كرسدسخعق).

االسثاب انًوجثح
حمعشٍع ً مغ مخطابعث الةظعم اال خخع ً الدذٌذ لبشلمعق كرسدسخعق  -الؼشاق ،فمذ شدشع هدزا
المع رق.
راجٍَ انتفضم تاالطالع و رض انًشروع و تقرٍر انًشاترك هاي انثرنًااٌ نهًُاقشاح و
اتذاء انرأً انًُاسة و انتصوٍت.

يع انتقذٍر
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نجُح انشإوٌ انقاَوََح:
تكر كرٍى يلًذ ( ئاسإ)
ضو

انلاكى /وَي انثزان

د.رؤراٌ ثذانقادر دنجٍي

َائة

يقررج انهجُح

انرئَ

ًر ثذانرحًٍ هي
ضو
ضو
كاردؤ يلًذ ثَرداود
ضو
ضو

قادر احًذ سًاٍم
ضو
ضو

ئحظٍَ ًر
ضو

ترهاٌ رشَذ حسٍ
ضو

نجُح انذاخهَح و االيٍ و انًجان
قادر حسٍ قادر حسٍ
يقرر انههجُح

طإراٌ ئاناد يلًذ

ثذهللا يلًذ ايٍَ

د .احًذ اتراهَى وجرتي
ضو

ئاراو قادر

ضو

انًلهَح:
شََرد َل تلسٍَ يلًذ
َائة انرئَ

صثاا تَت هللا شكرى
ضو

اسًا َم يلًود ثذهللا
رئَ نجُح انذاخهَح

َحرًٍاٌ ثذهللا قادر
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كارواٌ صانح احًذ
ضو

سًَر سهَى ايٍَ تحط
ثذانلا ظ شرٍف
ضو

شإرش يجَذ حسٍ
ضو

ئاوان ثذانواحذ
ضو

َسخح يُف اني :
 -1يكتة انسَذ رئَ انثرنًاٌ
 -2يكتة انسَذ َائة رئَ انثرنًاٌ
 -3يكتة انسَذ سكرتَر انثرنًاٌ
طثع  /تاراٌ
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شََرناد
ضو

