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بُزواز/22 4نُوزؤش 2112/كىزدّ
مًَروو  ّ 2012 /4/11 4شايًين

بؤ  /ضُزؤكايُتًِ ثُزلُمانِ كىزدضتاى ـ عرياق
بابُت  /زاثؤزتًَم لُبازٍَ ثسؤذَ ياضاٍ كًَربكآ
هيَزىةي كاسوباسي ياطايي هة سؤري /9خةسماىاٌ2711/ى كوسدي بةسامبةس بة سؤري 2011/7/31ى
َييةوة هة ياطاي (كيَربكآ هة ٍةسيَني كوسدطتاٌ-عيَشاق) كة هةاليةٌ رماسةي
صاييين كؤبووةوة بؤ هيَلؤه
ياطايي ئةىذاماىي ثةسهةماىةوة ثيَشلةش كشاوة و دواي خويَيذىةوةي يةكةمي هة ثةسهةماٌ هة داىيشتين
ئاطايي رماسة ()10ى سؤري  2009/11/17بؤ هيَزىةكةماٌ ٍاتووة و دواي وتوويَز و تاوتوآكشدىي ،
هيَزىة طةيشتة ئةماىةي خواسةوة:
يُكُم4
ياطاكةىاوبيشآ بة (ياطاي كيَربكآ و قةدةغةكشدىي كاسي قؤسخلشدٌ هة ٍةسيَني كوسدطتاٌ-
عيَشاق) ضوىلة قةدةغة كشدىي قؤسخلشدٌ دةسفةت هةبةسدةو كيَربكآي ئاصاد و ثان و ثاساطتين
َطا فةساٍةو دةكات.
بةكاسبةس و سيَلخظتين ئابووسي كؤمةه
دووَم4
الداىي ماددةي يةكةو  ،ضوىلة صيادة و صجنريةي ماددةكاٌ بةو ثيَية ساطت بلشيَـتةوة و طؤسيين
صجنريةي بشطةكاٌ هة رماسةوة بؤ ىووطني و طشتيةبةسي ٍةماٌ شيَواص كة هة داسشتين ياطاكاٌ هة
ثةسهةماىي كوسدطتاٌ ثةيشةو كشاوة.
ضًًَُم4
هيَزىة ثيَشياص دةكات ياطاكة بةو شيَوةيةي خواسةوة دابشِيَزسيَتةوة:
ياضاٍ كًَربكآ و قُدَغُكسدنٌ كازٍ قؤزخلسدى لُ ه َزيَمٌ كىزدضتاى-عًَساق
ذمازَ ( )ّ ضالٌَ 2012
ماددةي (:)1
مةبةطت هةو صاساوة و دةطتةواراىةي خواسةوة ماىاكاىي بةسامبةسياىة بؤ مةبةطيت ئةو ياطاية:
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يةكةوٍ :ةسيَه ٍ :ةسيَني كوسدطتاٌ-عيَشاق.
دووةو -:وةصاسةت  :وةصاسةتي باصسطاىي و ثيشةطاصي هة ٍةسيَنذا.
طيَيةو -:وةصيش :وةصيشي باصسطاىي و ثيشةطاصي هة ٍةسيَنذا.
ضواسةو -:كيَربكآ :ئةو ئةسكةي ثيَشلةش دةكشآ هة كاتي ضاالكي و ثةسةثيَذاىي ئابووسي.
ثيَيحةو -:قؤسخلشدٌٍ :ةس كاس  ،يا سيَللةوتييَم كة هة كةطيَلةوة ياٌ صياتش طشوشيت يا مةعيةوي
دةسضووبآ ياٌ هةواىةى كةوتبية ىيَواىياٌ بؤ دةطت بةطةسداطشتين ىشخ هة باصاسدا ياخود كواهيَيت
َطا.
كاآل و خضمةتطوصاسي كة دةبية مايةي صياٌ طةياىذٌ بة كؤمةه
شةشةو -:باصاسِ :ئةو ىاوضةيةية كة بةسٍةمَيًَ و بةكاسبةس بة يةن دةطةيةىآ بؤ طشيَذاىي طشيَبةىذى
باصسطاىي هةباسةي كاآليةكي دياسيلشاوةوة و باصاسيش بة ىاضاسي بة طيووسي جوطشافيي
دياسيلشاوةوة بؤ مةبةطيت ئةو ياطاية ىابةطرتيَتةوة.
حةوتةو -:ئةجنومةٌ :ئةجنومةىي ثاساطتين كيَربكآ و قةدةغةكشدىي ئةجنامذاىي قؤسخلشدٌ.
ماددةي (:)2
َطا
ئاماجني ئةو ياطاية سيَلخظتين كيَربكآ و قةدةغةكشدىي ئةجنامذاىي قؤسخلشدىة كة صياٌ بة كؤمةه
دةطةيةىآ.
ماددةي (:)3
يةكةو :حوكنةكاىي ئةو ياطاية هةطةس ضاالكيةكاىي بةسٍةمَيَياٌ و باصسطاىي و خضمةتطوصاسي ثيادة
َذةطنت ٍ ،ةسوةٍا حوكنةكاىي ٍةس
دةكشيًَ كة كةطي طشوشيت و مةعيةوي هةىاو ٍةسيَنذا ثآي ٍةه
ضاالكيةكي ئابووسي كة هة دةسةوةي ٍةسيَنذا ئةجنامذةدسيًَ دةطشيَتةوةو ٍةماٌ ئةجنامي ىاوخؤ
دةطشيَتةخؤ.
دووةو :ئةو بشياساىةي كة وةصاسةت دةسياٌ دةضويَيآ هة حوكني بشطةي (يةكةو) هةو ماددةيةدا
بةدةس دةكشيًَ هةباسةي طيووس داىاٌ بؤ ىشخي كاآلكاٌ و خضمةتطوصاسيية بيةسةتييةكاٌ ئةوةش هةبةس
ٍاتيةثيَشةوةي باسيَلي بةدةسكشاوي هةىاكاو بؤ ئةو ماوةيةي كة باسة ىاوبشاوةكة دةخواصآ و بة
سةصامةىذي ئةجنومةىي وةصيشاٌ دةبآ.
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ماددةي (:)4
ئةجنومةىيَم هة وةصاسةت ثيَلذى ثآي دةطوتشآ (ئةجنومةىي ثاساطتين كيَربكآ و قةدةغةكشدىي
ئةجنامذاىي كاسي قؤسخلشدٌ) و بشيلاسي وةصاسةتي كاسوباسي باصسطاىي بةسِيَوةي دةبات و هةماىة
ثيَلذآ:
يةكةو :ئةىذاماٌ بة ثوةي (بةسيَوةبةسي طشيت) ىويَيةسايةتي ئةو اليةىاىة دةكةٌ:
-1وةصاسةتي ىاوخؤ.
-2وةصاسةتي طواطتيةوةو طةياىذٌ.
-3وةصاسةتي كشتوكالَ و طةسضاوة ئاوييةكاٌ.
-4وةصاسةتي ثالىذاىاٌ-دةصطاي ىاوةىذي ثيَواٌ و كواهييت كؤىرتؤلَ.
دووةو :ئةىذاماٌ ىويَيةسايةتي ئةو اليةىاىة دةكةٌ:
-1يةكيَيت رووسة باصسطاىي و ثيشةطاصييةكاٌ.
-2يةكيَيت جوتياساٌ.
-3طةىذيلاي رميَشياساٌ و وسدبيياٌ.
-4ئةجنومةىي ثاساطتين بةكاسبةس.
ماددةي (:)5
يةكةو :ئةجنومةٌ هةطةس باىطَيَشيت طةسؤن دوو جاساٌ هة ماىطيَلذا كؤدةبيَتةوة .ياخود ٍةس كة ثيَويظيت
كشد و  ،كؤبووىةوةكةش بة ئامادةبووىي صؤسييةي ئةىذاماىي ئةجناو دةدسآ و بشياسةكاىي بة
صؤسييةي دةىط دةسدةضً.
َةتيَلي كة
دووةو :ىابآ ٍةس ئةىذاميَم هة ئةجنومةٌ بةشذاسي هة تاوتوآكشدٌ يا دةىطذاٌ بلات هة حاه
خشابيَتة بةسدةو ئةجنومةٌ و بةسرةوةىذييةكي خؤي تيَذابيَت ياٌ هةطةلَ يةكيَم هة اليةىةكاٌ
ثةيوةىذي خضمايةتي ٍةبآ تاكو ثوةي ضواسةو يا ىويَيةسايةتي يةكيَم هة اليةىةكاىي كشدبآ ياٌ
بلات.
طيَيةو :ئةجنومةٌ بؤى ٍةية داواي ئامادة بووىي ٍةس كةطيَم بلات هةواىةي داواي ياسمةتيياٌ هيَ بلات
هة شاسةصاياٌ و ثظجؤساٌ بؤ كؤبووىةوةكة بةبآ ئةوةي مايف دةىطذاىياٌ ٍةبيَت.
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ماددةي (:)6
َةتيةكاٌ هة حلومةتي فيذساهي  ،ضاآلكي
هةطةلَ طةسثيَضي ىةكشدىي ثةمياىيامة و سيَللةوتييامة دةوه
ئابووسي و باصسطاىي ئةجناو دةدسآ بةو شيَوةيةي كة ىابيَتة مايةي قةدةغةكشدىي كيَربكآ ياٌ
طيووسداسكشدىي ياخود صياٌ ثآطةياىذىي بةثآي حوكنةكاىي ئةو ياطاية.
ماددةي (:)7
سيَللةوتً و طشيَبةطت هة ىيَواٌ كةطةكاىي كيَربكيَياٌ هة ىيَواىذاية قةدةغة دةكشيًَ هة ٍةس
باصاسيَم ياخود ئةو كةطةش كة دةطت بةطةسداطشتين باصاسيَلي دياسيلشاوي ٍةية ئةو كاساىة
بلات:
 -1ياسي كشدٌ بة ىشخي بةسٍةمةكاٌ بة بةسصكشدىةوة ياٌ ىضو كشدىةوة ياخود ضةطجاىذىي ىشخي
َة كشدىذا.
فشؤشنت و كشِيين بةسوبووو هة شويَين مامةه
 -2دابةشلشدىي باصاسةكاىي بةسٍةمةكاٌ ياخود تةسخاىلشدىياٌ هةطةس بيضييةي ىاوضةي جوطشايف
ياخود طةىتةسي دابةشلشدٌ  ،ياخود ضؤىيةتي كشياسةكاٌ ياخود كاآل و وةسص و ماوةي
صةمةىيي.
ٍ -3ةماٍةىطي كشدٌ هةباسةي ئةوةي ثةيوةىذيي ٍةية بة ثيَشلةوتً ياٌ ىةضووىة ىاو
كةملشدىةوةكاٌ و صيادكشدىةكاٌ و كاس و ٍةموو عةسصكشدىي ٍاوسدةكشدٌ.
-4داىاىي كؤت هةطةس بةسٍةو و فشؤشتيةكاٌ بة طيووسداىاىي بةشةكاىةوة.
-5تةىذةسي فيَآلوي وةن ئةوةي اليةىيَم ياٌ صياتش سيَللةوٌ هةطةس تةىذةس ثيَشلةشيةكشدٌ ياٌ
كةملشدىةوة ياخود سيَللةوتً هةطةس دياسيلشدىي ىشخ يا بشِطة يا مةسجةكاىي تةىذةس ياٌ
كةملشدىةوة و سيَللةوتً هةىيَواٌ خؤياىذا كة ٍاوبةشً هةو تةىذةسةي كة صياتش طوودبةخشة.
-6طيووسداسكشدىي كشداسةكاىي ثيشةطاصيي كشدٌ ياٌ دابةشلشدٌ و ٍةىاسدةكشدىي بؤ باصاس
ياخود سيَطشتً هة دابةشلشدىي خضمةتطوصواسييةكاٌ ياٌ جؤسةكاىي  ،ياٌ قةباسةي ياٌ باسي
مةسجةكاىي ياخود داىاىي بةسبةطت هةبةسدةو فةساٍةملشدىي.
-7سيَللةوتً هةطةس ثيشةطاصيي كشدٌ ياٌ بةسٍةمَيَياٌ ياٌ دابةشلشدىي بةسٍةميَم بؤ ماوةيةن
ياخود ماوة دياسيلشاوةكاٌ.
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-8سيَللةوتً هةطةس بةطتين طشيَبةىذي فشؤشنت و كشِيً هةطةلَ ٍةسكةطيَم ياٌ ساطشتين
َيذا بةشيَوةيةن كة ببيَتة مايةي سيَطةطشتً هة ئاصادي ضووىةىاو باصاس ياخود
َةكشدٌ هةطةه
مامةه
ضووىةدةس هيَى هة ٍةس كاتيَلذا.
 -9سيَللةوتً هةطةس دابةشلشدىي بةسٍةميَم دووس هة بةسٍةميَلي تش هةطةس بيضييةي ىاوضةي
جوطشايف ياخود طةىتةسي دابةشلشدٌ يا كشِياس ياخود وةسص و ماوةي صةمةىي.
 -10جياواصيلشدٌ هةىيَواٌ فشؤشياس ياٌ كشِياس كة طةىتةسي باصسطاىياٌ ثيَلذةضآ هة
َةكشدىذا.
ضواسضيَوةي فشؤشنت و كشِيً ياخود هة مةسجةكاىي مامةه
 -11سيَطةطشتً هة بةسٍةمَيَياٌ ياٌ سيَطةداٌ بة بةسٍةميَلي خشاث كة بةسٍةمي باشرتى هة
سِووي ئابووسييةوة ٍةبآ.
َة ىةكشدٌ هةطةلَ كيَربكيَلاسدا.
 -12ىاضاسكشدىي ئةوةي بةسٍةمةكة دةٍيَيآ بة مامةه
 -13طيووسداىاٌ هةبةسدةو ئاصادي ٍاتين بةسٍةمةكاٌ بؤ باصاسةكاٌ يا ضووىة دةسياٌ بة
َةكشدٌ ثيَى،
شيَوةيةكي تةواو يا ٍةىذيَلي و ئةمةش بة شاسدىةوةي ياٌ سيَطةطشتً هة مامةه
ٍةسضةىذة هةالي خاوةىةكةي ٍةبآ ياٌ عةمباسى كشدبآ بةبآ ئةوةي ثيَويظت بآ.
 -14سيَطةطشتً يا طشفت داىاٌ هةثيَش ٍةس كةطيَم كة ضاالكي ئابووسي ياٌ باصسطاىي هة
باصاسدا دةىويَيآ.
 -15شاسدىةوةي ئةو بةسٍةمةي كة بة صؤسي هة باصاسِدا ٍةية هة كةطيَم بة شيَوةيةكي طشيت
ياٌ ٍةىذيَلي هة كةطيَلي دياسيلشاو بةبآ ٍؤيةكي سِةوا.
 -16بآلوكشدىةوةي صاىياسي ىاساطت هةباسةي بةسٍةمةكاٌ و ىشخةكاىياٌ هةطةلَ صاىيين بةو
كاسةي.
َة ىةكشدٌ هة كشِيً و فشؤشتين بةسٍةمةكاٌ ياٌ طشفت داىاٌ هةثيَش ئةو كاسة ياٌ
 -17مامةه
سِآ هيَطشتين كة ببيَتة مايةي فةسصكشدىي ىشخيَلي ىاساطتةقيية بؤي.
 -18كةملشدىةوة ياٌ صيادكشدىي ضةىذايةتي بةسٍةو كة بةسدةطتة هة بةسٍةمَيَييَم كة ببيَتة
مايةي دسوطتلشدىي كوستَيَياٌ ياٌ صيادةيةكي ىاساطتةقيية هة باسةيةوة.
 -19فةسصكشدىي ثابةىذبووٌ بة ثيشةطاصي ىةكشدٌ ياخود بةسٍةمَيَياٌ ياٌ دابةشلشدىي بةسٍةو
بؤ ماوةيةن يا ضةىذ ماوةيةكي دياسيلشاو.
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َواطيين طشآبةطنت ياٌ سيَللةوتً هةطةس فشؤشنت و كشِيً بة مةسجيَم ثابةىذبووٌ
ٍ -20ةه
(اهتضاو) ياخود بةسٍةمةكاٌ بة طشوشيت خؤياٌ بيَت ياخود بةثآي بةكاسٍيَياىي باصسطاىي
َي ياخود سيَللةوتً.
َةكشدىي ئةطو
ثةيوةطت ىةبووٌ بة شويَيى مامةه
 -21هةدةطتذاىي يةكظاىي دةسفةت هةىيَواٌ كيَربكيَلاساٌ بة جياكشدىةوةي ٍةىذيَلياٌ هة
ٍةىذيَلي تشياٌ هة مةسجةكاىي طشيَبةىذي فشؤشنت و كشِيً بةبآ بووىي ٍؤيةكي سِةوا.
ماددةي (:)8
ئةجنومةٌ ئةو تايبةمتةىذيياىةي خواسةوةي ٍةية:
يةكةو :ئامادةكشدىي صاىياسي تةواو دةسباسةي ضاالكي ئابووسي و ىويَلشدىةوة و ثةسةثيَذاىي هةطةلَ
اليةىةكاىي ثةيوةىذيذاس هة ٍةموو بواسيَلي بةطرتاو ثيَيةوة بة كيَربكآ و سيَطةطشتً هة دةطتذاىة
َييةوةو تويَزييةوةي ثيَويظت بةو كاسةوة.
كاسي قؤسخلشدٌ و ئةجنامذاىي هيَلؤه
دووةو :وةسطشتين صاىياسي ثةيوةىذيذاس بة كشدىي كاسي صياىبةخش بة بيضييةكاىي كيَربكآ و
سيَطةطشتً هة قؤسخلشدٌ بة ٍاوكاسيلشدٌ هةطةلَ اليةىة ثةيوةىذيذاسةكاٌ و طشتين سيَلاسي
طوجناو هةباسةيةوة بةثآي ياطا.
َوطؤسِكشدىي صاىياسي و
طيَيةوٍ :ةماٍةىطي كشدٌ هةطةلَ دةصطاي ٍاوضةشً هة بواسي ئاه
بةياىيامةكاىي ثةيوةىذيذاس بة جيَبةجآكشدىي بيضييةكاىي كيَربكآ و سيَطةطشتً هة قؤسخلشدٌ هة
َى و ٍةسيَنةكاٌ و وآلتاٌ بةثيَي ياطا كاسثيَلشاوةكاٌ.
حلومةتي فيذساه
ضواسةو :ئامادةكشدىي ساثؤستي ىيو ماىطي هةباسةي ضاالكيةكاىي ئةجنومةٌ و ثالىي دواسؤري و
ثيَشيياصةكاىي هةباسةي كيَربكآ و سيَطةطشتً هة قؤسخلشدٌ و ثيَشلةشلشدىي بة وةصيش.
ماددةي (:)9
بةثآي ثيَشيياصي ئةجنومةٌ سِآ هة كاسمةىذاىي ئةجنومةٌ دةطريآ كة طيفةتي ئةىذاماىي صةبتلشدىي
دادوةسيياٌ ٍةبآ  ،هةاليةٌ طةسؤكي دةطةآلتي دادوةسي بؤ طةملاىذىي ئةو تاواىاىةي هةئةجنامي
طةسثيَضيلشدىي حوكنةكاىي ئةو ياطاية سوو دةدةٌ و هة ثيَياوي ئةوةش مايف ئةوةياٌ ٍةية بضية
شويًَ و ئةو دسوطتلشاواىةي كة طةسثيَضيلاس ضاالكي خؤي تيَذا دةىويَيآ هةطةلَ ثشلييين و
َطةىامة و تؤماسةكاىي ٍةس اليةىيَلي حلومي و ىاحلومى.
طةيشكشدىي بةه

-6-

ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى كوردستان
Yasa@perleman.org

ماددةي (:)10
ٍةس كةطيَم صياٌ بة حوكني ماددةي شةشةمي ئةو ياطاية بطةيةىآ ياخود سِآ هة ثيَشلةشلشدىي
َطةىاماىة بطشآ كة ئةجنومةٌ داواي دةكات بؤ ماوةيةن
ئةو بةياىيامة و كاغةصاىة و بةه
َيش صياتش ىةبآ  ،يا بة غةسامةيةن كة هة
َيَم كةمرت ىةبآ و هة دوو طاه
حوكنذةدسآ كة هة طاه
( )100طةد مويؤٌ ديياس كةمرت ىةبآ و هة ( )200دووطةد مويؤٌ ديياسيش صياتش ىةبآ .،
ماددةي (:)11
هةطةلَ طةسثيَضي ىةكشدىي بة ٍةس طضايةكي توىذتش هة ٍةس ياطايةكي تشي كاسثيَلشاو هة ٍةسيَه ٍةس
َطةىامةي ىاساطت بذات بة ئةجنومةٌ و بةمةش بضاىآ بة
كةطيَم بةياىيامة ياٌ كاغةص ياخود بةه
غةسامةيةن طضادةدسآ كة هة ( )250جووطةد و ثةجنا مويؤٌ ديياس كةمرت ىةبآ ياخود هة ()500
ثيَيخ طةد مويؤٌ ديياسيش صياتش ىةبآ و هةباسي دووباسة كشدىةوةيشي طضاكةي دووئةوةىذة
دةبيَت.
ماددةي (:)12
َم كشدٌ
َم كشدىي ئوطوأل ياخود مايف بة موه
ثيَويظتة هةطةس ئةو كةطاىةي كة ئاسةصووي بة موه
ياٌ طوود وةسطشتً ياٌ كشِيين ثشم ياخود ثيَلةوةىاىي يةكيَيت و هيَلذاٌ و كؤكشدىةوةي ىيَواىي
كاسطيَشِيي دوو كةطي مةعيةويي ياٌ صياتشياٌ ٍةية بةجؤسيَم كة ببية مايةي دةطت بةطةسداطشتين
باصاسِ  ،ئةجنومةٌ ئاطاداس بلاتةوة كة ئاطاداسييةكة دةثشليآ و بشِياسي هةباسةيةوة دةدات هة
ماوةيةن هة شةطت سؤر تيَجةسِ ىةكات هة ميَزووي طةيشتين ئاطاداسييةكة بؤي  ،ئةطةس ئةو ماوةية
بةطةسضوو بةبآ يةكاليي كشدىةوة بة سةصامةىذيي هةطةسدساو دادةىشآ و هة ٍةموو باسةكاىذا ىابآ
كاسةكاىي كة هةباسةيةوة ئاطاداسكشاوىةتةوة تةواو بلشيًَ مةطةس دواي دةسضووىي بشِياسي ئةجنومةٌ
بآ ياٌ تيَجةسِ بووىي ماوةي ئامارة بؤكشاو  ،بةبآ ئةوةي داواكة يةكاليي ببيَتةوة.
ماددةي (:)13
َم كشدٌ ىاطشىةوة كة ئةجنومةٌ ببييآ
حوكنةكاىي ماددةي (ياصدةو) باسةكاىي هيَلذاٌ و بة موه
ئةمة بةشذاسيي هة ثيَشلةوتين ئابووسي دةكات بةشيَوةيةن صياٌ بة كيَربكيَيةكة بطةيةىآ.
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ماددةي (:)14
ئاشلشاكشدىي صاىياسي و بةياىيامةكاىي كة ثةيوةىذيذاسٌ بة باسي تايبةت بة ثيادةكشدىي
حوكنةكاىي ئةو ياطاية ياٌ بةكاسٍيَياىي بؤ غةيشي ئةو مةبةطتاىةي كة هة ثيَياويذا ثيَشلةشلشاوة
قةدةغةية.
ماددةي (:)15
ٍةس كةطيَم بؤي ٍةية ئاطاداسي ئةجنومةٌ بلات هة ٍةس طةسثيَضيلشدىيَم كة سِووبذات بةسامبةس
بة حوكنةكاىي ئةو ياطاية.
ماددةي (:)16
ثيَويظتة هةطةس ئةجنومةٌ هةكاتي طاغ بووىةوةي طةسثيَضييةن بةسامبةس بة حوكنةكاىي كة هة
ماددةي (شةشةو)دا ٍاتووٌ  ،داوا هة طةسثيَضيلةس بلشيَت باسي خؤي بطؤسِيَ و خيَشا
طةسثيَضيةكة الببات هةماوةيةكي دياسيلشاو بةبآ صياٌ طةياىذٌ بة حوكنةكاىي ئةو
بةسثشطياسيةتييةي كة هةو طةسثيَضياىة سووياىذاوة.
ماددةي (:)17
ثيَويظتة هةطةس ئةجنومةىي دادوةسيي هة ٍةسيَنذا دادطاي سيَلخظتين باصسطاىي دامبةصسيَيآ بؤ
طةيشكشدىي ئةو ىاكؤكيياىةي كة هة ثاساطتين بةكاسبةس و كيَربكآ سِوو دةدةٌ و قةدةغةكشدىي
كاسي قؤسخلشدٌ هةكاسي باصسطاىي  ،و دادوةسةكاىي ئةو دادطاياىة بةالىي كةو هة دادوةساىى ثوة
(صيف)ى دووةو بً  ،و حوكنةكاىي ياطاي سيَلخظتين باصسطاىي عيَشاقي كاسثيَلشاو هة ٍةسيَنذا
ثيادة دةكشيَ ،يا ٍةس ياطايةكي تش كة شويَيى دةطشيَتةوة بة مةسجيَم هةطةلَ حوكنةكاىي ئةو
ياطاية ىاكؤن ىةبآ.
ماددةي (:)18
يةكةو :بةسثشطي كاسطيَشِي فيعوي كةطة مةعيةوييةكة كة طةسثيَضي كشدووة طضا دةدسآ بةو
طضاياىةي كة بشِياسياٌ هةطةس دساوة بؤ كاسي طةسثيَضي كشدىي حوكنةكاىي ئةو ياطاية  ،ئةطةس
صاىياسي خؤي هةباسةيةوة طةملاىذ و  ،ئةطةس صياٌ طةياىذىةكةي كة ئةو كاسطيَشِيية بةطةسيذا
دةطةثيَيآ بةشذاسيي هة سِووداىي تاواىةكة كشدبآ.
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دووةو :كةطي مةعيةوي بةسثشطة بة ٍاوبةشي هةباسةي جيَبةجآكشدىي ئةوةي ثآي حوكه دةدسآ
هة طضاي داسايي ياٌ قةسةبوو كشدىةوة ئةطةس طةسثيَضييةكاٌ هةاليةٌ يةكيَم هة كاسمةىذاٌ ياٌ
بةىاوي ئةو ياخود بؤ بةسرةوةىذي ئةو سِووياٌ دابآ.
ماددةي (:)19
ثيَويظتة هةطةس ئةجنومةىي وةصيشاٌ و وةصيش ٍةس يةكةياٌ بةثآي تايبةمتةىذيي خؤي ثيَشةووو سيَينايي
ثيَويظت دةسبضويَيآ بؤ ئاطاىلاسيي جيَبةجآكشدىي حوكنةكاىي ئةو ياطاية.
ماددةي (:)20
كاس بةٍيض دةقيَلي ياطايي ياٌ بشِياسيَم ىاكشيَت طةس هةطةلَ حوكنةكاىي ئةو ياطاية ىاكؤن بآ.
ماددةي (:)21
ثيَويظتة هةطةس ئةجنومةىي وةصيشاٌ و اليةىة ثةيوةىذيذاسةكاٌ حوكنةكاىي ئةو ياطاية جيَبةجآ
بلةٌ.
ماددةي (:)22
ئةو ياطاية هة سؤري بآلوكشدىةوةي هة سؤرىامةي فةسميي (وةقايعي كوسدطتاٌ)دا جيَبةجآ
دةكشيَ.
ٍؤية ثيَويظتيةكاىي
هةثيَياوي سيَلخظتين كيَربكآ و ىةٍيَشتين كاسي قؤسخلشدٌ كة دةبيَتة مايةي صياٌ طةياىذٌ بةو
َطايةي كة كةطي طشوشيت و مةعيةوي هة طةشةثيَذةساٌ و بةسٍةمَيَيةساٌ و ئةواىةي كاسي
كؤمةه
بة باصاسِكشدىي بةسٍةو ئةجناو دةدةٌ و غةيشي ئةواىة هة ٍةموو ضاالكييةكي بةسٍةمَيَياٌ و
خضمةتطوصاسيي و ضاالكي ئابووسي كة هة دةسةوةي ٍةسيَه ئةجناو دةدسيًَ و كاس دةكةىة طةس
ٍةسيَه  ،ئةو ياطاية دةسضوويَيشا.
تلاية بفةسمووٌ ساثؤستي هيَزىة هةباسةيةوة خبشيَتة بةسدةو ثةسهةماٌ بؤ تاوتوآكشدىي و وةسطشتين سِاي شياو
بةسامبةسي و دةىطذاٌ هةطةسي.
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هةطةلَ سِيَــضدا...

د.زؤذاى عبدالقادز دشَيِ

احلاكم/عىنِ البصاش

بسِيازدَزٍ لًَرنُ

عمس عبدالسمحو علِ
ئُندام

شريواى ناصح عبداهلل احلًدزّ

جًَطسٍ ضُزؤكٌ لًَرنُ

عمس نىزَديهِ
ئُندام

كازدؤ حممد ثريداود
ئُندام

بسياى زشًد حطو

ضُزؤكٌ لًَرنُ

طؤزاى ئاشاد حممد
ئُندام

ئُندام

عبداهلل حممدأمني

ئُندام

د .امحد ابسايًم وَزتِ

ئُندام

ئازام قـــادز
ئُندام

ويَيةيةن بؤ:
*ىووطييطةي بةسيَض طةسؤكي ثةسهةماٌ.
* ىووطييطةي بةسيَض جيَطشي طةسؤكي ثةسهةماٌ.
* ىووطييطةي بةسيَض طلشتيَشي ثةسهةماٌ.

ضاث /كـارزان حسن

- 10 -

ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى كوردستان
Yasa@perleman.org

