بةناوى خوداى بةخشهدةو ميورةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةماني كوردشتان ـ عيَراق
َي 1881ي
َجشت بة حونُةناْي برِطةي ( )1يةة َةاةة ي ()45ى ياشةاي مَةا ()1ي شةاي
ثاي
ٖةَوا نراو و ،بة طويَر ي ئةو ي ئةجنوَةْي و زيرإ خصتيية وو ،ثة يةَاْي نو ةشتإ ة عيَرام
ية ةاْيشتين ئاشايي خؤي مَا ()12ةا نة ؤمي  1111/11/21طريَ ة ا ،برِيا ي ة نرةْة
ئةّ ياشايةى ةا:
ياشاى ذمارة ()33ى شالَى 3122
ياشاي ماف و ئينتيازاتى كةمئةندام و خاوةن ثيَداويصتيي تايبةت
لة هةريَني كوردشتان -عرياق
بةشي يةكةم
(ثيَهاشة و ئامانج)
ماددةي يةكةم:
َةبةشت يةّ زا او و ة شتةواماْةي ةاةئَ واتاناْي بة اَبة ياْة بؤ َةبةشيت ئةّ ياشاية:
ٖ -1ة يَِٖ :ة يَُي نو ةشتإ -عريام.
 -1و زا ت :و زا تي نا و نا وبا ي نؤَةآليةتي ية ٖة يَِ.
 -2و زير :و زيري نا و نا وبا ي نؤَةآليةتي ية ٖة يَِ.
 -3ئةجنوَةٕ :ئةجنوَةْي ضاوةيَري و شياْدْي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصيت تايبةت ية ٖة يَُدا.
 -4خاو ٕ ثيَداويصيت تايبةتٖ :ة نةشيَو تووشةي ْاتواْاييةةني يةإ بةشةةنيي جةشةتةيي يةإ
ْاجةشتةيي و بة شيَو يةني ْةطؤ ِبيَت ،ية ٖة يةى ية ٖةشتةناْي يةإ تواْانةاْي جةشةتةيي
َي بة اة ي ئةو ي يَ ية نا ي و زيفيةي ئةْةداَيَو يةإ زيةاتر يةة
يإ ة ووْي يإ عةقً
ئةْداَيَه جةشتةي بطريَت ،ئةَةش ة بيَتة َايةي يَطرتٔ ية و ة شتٗيَٓاْ ثيَداويصةتييةناْ
ئاشايياْةي مياْي.
 -5نةَئةْداّٖ :ة خةاو ٕ ثيَداويصةتييَهي تايبةةت تووشةي ثةنهةةوتين جةشةتةيي بةشةيَو يةن
ٖةَيشةيية يإ ٖةَةني ،يإ بةشةنيي جةشتةيي يإ ْاجةشةتةيي و بةة شةيَو يةني بةة ة واّ
ٖاتبةيَ.
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 -6ثصوويةي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت :ئةةو ثصةووية تايبةتةيةة نةة نةَئةْةداّ و
َطري
خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةةت ثيَٓاشةة ة نةات و و زا ت ة يةد نات ،و يَ بةة ٖةةي
ة ةات شووة يةو َاف و ئيُتيازاتاْة و بطريَت نة ياشا و يَصا و يَُٓاييةنإ ة يبةخشٔ.
 -7شياْدٕ :نؤي ئةو خسَةتطوزا يية ثسيشهي و ثة و ة يي و فيَرنرةٕ و نؤَةآليةتي و ثيشةيي
و ة ووْييةةة و ةابيٓهرةْة ئاَراز ناْةة بةةؤ ئاشةةاْهرةْ ثيَطةيشةةتٓ بةةة َةبةشةةيت ئةةةو ى
نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت بتوأْ مياْي خؤيإ بطوز يَٓٔ و يا َةةتييإ بةد يَت
َدا.
بؤ تيَهةٍَ بووٕ يةطةٍَ نؤَةي
 -8بٓهةناْ شياْدٕ :ئةو بٓهاْةٕ نة ةووبا شياْدٕ بة نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةةت
َدا ة نةٕ.
َجشيت ية ثرؤطراَةناْي شياْدٕ و تيَهةٍَ نرةْيإ ية ْيَو نؤَةي
ة ة ٕ و ثاي
 -11بٓهةناْي حةواْدْةو  :ئةو بٓهاْةٕ نة نةّ ئةْداَإ ة حةويَٓٓةو نةة يةة ةيةةٕ نةة و
َةي
نا ياْةو بةخيَو ْانرئَ و ئةواْيش ثيَويصتييإ بة ضةاوةيَري و بايةةث ثيَةدإ ٖةيةة و ؤي
ةووبا شياْدْةو ة طرْة ئةشتؤ.
ماددةي دووةم:
ئاَاجني ئةّ ياشاية:
يةنةّ :ية ئةشتؤ طرتين َايف ٖةَوو نةشاْي نةَئةْداّ و خةاو ٕ ثيَداويصةتيي تايبةةتٔ و َصةؤطة
نرةْي ٖةَوو َاف و ئازاةيية بٓة ِ تييةناْيإ شإ بة شاْي ئةواْي ةيهة.
ةوو ّ :زآَهرةْ شهؤي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت و شة بةخؤييإ يةة ْيَوياْيشةدا
ئازاةياْة ية برِيا ناْياْدا و شة بةخؤبووْيإ يةو ِوو .
شيَيةّ :ثة ثيَداْي تواْاناْي َٓداآلْي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيية تايبةتةنإ.
ضوا ّ :طرتٓةبة ي ٖةَوو يَها يَو نة ة بيَتة ٖةؤى َصةؤطة نرةْ تيَهةةٍَ بووْيةإ بةة ميةاْي
طشتيي نؤَةٍَ.

بةشي دووةم
(ئةجنومةني ضاوديَري و شياندني كةمئةندام و خاوةن ثيَداويصتيي تايبةت)

ماددةي شيَيةم:
ئةجنوَ ةةْيَو بةةؤ ضةةاوةيَري و شةةياْدْي نةَئةْةةداّ و خةةاو ٕ ثيَداويصةةتيي تايبةةةت يةةة ٖة يَُةةدا
ةاة َةز يَت و و زير شة ؤنايةتيي ة نات و ٖة يةى يةَاْة ة بٓة ئةْداَ :
يةنةّ :بة ِيَو بة ي طشتيي ضاوةيَري و ،ثة ثيَداْي نؤَةآليةتي ية ثا يَسطاناْي ٖة يَُدا.
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ةوو ّْ :ويَٓة ي ئةّ و زا تاْةي ةاةئَ بة َة جيَو ثًةيإ يةة ثًةةي بة ِيَو بةة ي طشةيت نةةَ
ْةبيَت:
 -1خويَٓدْي باآل و تويَذيٓةو ي زاْصيت.
 -1ثة و ة .
 -2تةْد وشيت.
 -3ؤشٓبريي و ةوإ.
َةى نةَئةْداَإ و خاو ٕ ثيَداويصيت تايبةت.
شيَيةّْ :ويَٓة يَه نؤَةي
ضوا ّ :و زير بؤي ٖةية باْطٗيَشت ٖة شا زايةى ية ْاو و يإ ية ة و ى و زا ت بهات بؤ
بةشدا ي نرةٕ ية نؤبووْةو ناْي ئةجنوَةْدا.
ثيَٓجةّ :فة َاْبة يَو نة برِواْاَةي زاْهؤيي بةة شةت ٖيَٓةابيَ ئةة ني يَهسصة و بةة ِيَو برةْ
نا ناْ ئةجنوَةٕ ة طريَتة ئةشتؤ.
ماددةي ضوارةم:
يةنةّ :ئةجنوَةٕ ئةّ ئة ناْة ة طريَتة ئةشتؤ:
 -1طفتوطؤ نرةٕ و ةاْاْي ش اتيذ و برِيا ةاْي شياشةةتي وووْةةيي تةةواونا و ئاَةاة نرةْةي
ميٓطةي طوجناو بؤ نةشاْي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيية تايبةتةنإ.
 -1ةيا ي نرةْي يَها و ةاْاْي اشجا ة بؤ ةابني نرةْي ضاوةيَري و شياْدٕ بةؤ نةَئةْةداّ و
خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت و بةةواةاضووٕ و ضاوةيَري نرةْي جيَبةجيَ نرةْيإ.
 -2برِيا ةاْي ثرؤطراَي تايبةت بؤ ٖؤشيا يي نؤَةآليةتي شةبا ت بة َايف نةَئةْداَإ و خةاو ٕ
َهي ةيهةةا ،بةة ٖةَاٖةةْطي يةطةةٍَ ةيةْةة
ثيَداويصتيي تايبةت و يةنصإ بووْيإ يةطةٍَ خةي
ثةيو ْديدا نإ.
ةوو ّ :ئةجنوَةٕ بة ةيةْي نةّ َاْط جا يَو نؤ ة بيَتةو و و زيريش بؤي ٖةية يةنات ثيَويصتدا
بؤ نؤبووْةو باْطٗيَشيت بهات.
شيَيةّ :شٓدووقيَو بؤ ضاوةيَري نرةٕ و شياْدْي نةشاْي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةةت
ةاة َةز يَت و ية ْيَو بوةجةي و زا تدا بوةجةيةني بؤ تةة خإ ة نريَةت ،ثيَبةخشةني و
شاَاْي اشجيَرة او نراو يإ ٖة ةاٖاتيَهي ةيهةشي ة خريَتة شة و شٓدووقيش ية ةيةةٕ
ئةجنوَةْةو بةة ِيَو ة برة يَةت و بةة ثةةيرِ ويَو نا وبةا و شةيَوازي نةا نرةْةي يَةو
ة خريَت.
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بةشي شيَيةم
(مافةكان)
لكي يةكةم
"مايف ثاراشنت و ضاوديَريي كؤمةآليةتي"
ماددةي ثيَهجةم:
"حهوَةت يَها ي ثيَويصت ة طريَتةبةة بةؤ ضةاوةيَري نرةْةي نةَئةْةداّ و خةاو ٕ ثيَداويصةيت
تايبةت ية ْيَو خيَساْةناْيإ ،يإ ية خاْةناْي يةخؤ طرتٔ و بٓهةناْ شياْدْدا.
ماددةي شةشةم:
يةنةّ :يَذ ى ثةنهةوتٔ يةةيةةٕ ييذْةيةةن ثسيشةهيي ثصةجؤ ِ و ةيةا ى ة نريَةت بةةطويَر ى
ثيَو يَه تايبةت ة بيَت نة و زا ت ة ى ة نات.
ةوو ّ :ئةواْةى حونُةناْ برِطةى (يةنةّ)ى شة و ة ياْطريَتةو بةضاو ثؤشةني يةشة ضةاو ى
ةاٖاتيإ َاف و طرتٓ يةبرى نةَئةْداَييإ ٖةية ،نة يةنصاْة بة ةوو يةشة شيَ بةرِى
َيةت .
نؤَةن ثا اشتٓ نؤَةة
شيَيةّ :شة با ي ئةو ي ية برِطة (ةوو ّ)ي ئةّ ئاَاة يةةا ٖاتوو  ،ئةواْةةي حونُةةناْي برِطةةي
(يةنةّ) ة ياْطريَتةو ية نةشاْي ْافة َاْبة َ ،ايف نؤَةنيَه شة با ى ٖةية نةبةّ شيَو ية
ة بيَت:

نؤَةني ثا اشتين نؤَةآليةتي ×

يَذ ي ثةنهةوتٔ.

ماددةي حةوتةم:

َةت ،خاوةة فة َاْبةة ي نةَئةْةداّ و
بةة ية حونُةناْي ياشاي ام ي َةة ْي و شيصتةَي َؤي
َةتةةناْي
َةتي تايبةتي بةة َووضةةي تةةواو ٖةيةة و يةة شةة َؤي
خاو ٕ ثيَداويصيت تايبةتَ ،ايف َؤي
ةيهةشي ْامَيَرة يَت ،ئةطةة ةووطيةإ بةوو و ،ييذْةةي تايبةيةْةدي ثسيشةهي اي شةجيا ة نةة
َةتة ٖةية.
َةتةنةى ثيَويصت بةو َؤي
حاي
ماددةي هةشتةم:
خؤ تة خإ نرةٕ بؤ ضاوةيَري نرةْي نةَئةْداّ.
ٖة نةشيَو خؤي بؤ ضاوةيَري نرةْي نةَئةْداَيَو تة خإ نرة نة ْاتواْيَ بةة ّ خواشيت ئاشايياْةي
مياْي خؤيةو بضيَتٖ ،ة و ٖا بؤ بةجيَ طةياْدْي ثيَويصتييةناْي و ضاوةيَري نرةْي ثيَويصيت بة
َيدا بيَتَ ،ايف ٖةية شووة ية قة بووي خؤ تة خإ نرةٕ ببيٓيَت و بةّ شيَويةي
نةشيَهة ٖةَيشة يةطةي
ةاةيَ:
يةنةّ :ئةطة خؤ تة خاْهة َووضةي حهوَةتي ٖةبوو:
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َة ضةشجاو ناْ ثيَ ة ة يَتٖ ،ة و ٖا َايف شة َووضة
َةتي بة َووضةي تةواو يةطةٍَ ة َاي
َ -1ؤي
و بة ز نرةْةةو و ٖةةَوو َةافيَهي ةيهةةي ٖةيةة نةة َصةتةٖةقيةتي و ى ٖاوضةشةٓاْي يةة
فة َاْة إ بؤ ضاوةيَري نرةْي يةى نةَئةْداّ.
 -1شة با ي ئةو ي ية برِطةي ثيَشووةا ٖاتوو َ ،ووضةيةنيشي بؤ خة ج ة نريَت نةة يةنصةإ
بيَةةت يةطةةةٍَ اة ي نةةةَ ئ َووضةةةي فة َاْبةةة يَهي ٖةةة يَِ ،بةةؤ ضةةاوةيَري نرةْةةي ةوو
نةَئةْداّ.
ةوو ّ :ئةطة خؤ تة خاْهة َووضةي حهوَةتي ْةبوو:
َ -1ووضةيةني ثيَ ة ة يَت نة يةنصإ ة بيَت بة اة ي نةَ ئ َووضةي فة َاْبة يَهي ٖةة يَِ
بؤ ضاوةيَري نرةْي يةى نةَئةْداّ.
َ -1ووضةيةني ثيَ ة ة يَت نة يةنصإ ة بيَت بة يَذ ي ()%141ي اة ي نةةَ ئ َووضةةي
فة َاْبة يَهي ٖة يَِ بؤ ضاوةيَري نرةْي ةوو نةَئةْداّ.
شيَيةّ:
ْ -1ابيَ ٖيض نةشيَو ية يةى ناتدا خؤي بؤ ضاوةيَري نرةْي زيةاتر يةة ةوو نةَئةْةداّ تةة خإ
بهات.
 -1حهوَةت ضاوةيَري بؤ ئةو نةَئةْداَاْة َصؤطة ةابني ة نات نة نةشةيإ ْييةة ضةاوةيَرييإ
بهات.
َةتي خؤ تة خإ نرةٕ شاآلْة ْويَ ة نريَتةو .
ضوا َّ :ؤي
لكي دووةم
"مايف ثةروةردة و فيَركردن"
ماددةي نؤيةم:
يةنةّٖ :ة نةشيَهي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصةتيي تايبةةت َةايف فيَربةووْي ٖةيةة ،ئةةويش بةة
َصؤطة نرةْي بةة شت ٖيَٓاْي ة فةتي ضووٕ يةى بؤ و طرتٔ ية ة زطاناْي ثة و ة
و فيَرنرةٕ بة ٖةَوو قؤْاغةناْييةو  ،ية ْيَوياْدا خويَٓدْي باآل و ئاشةإ نرةْةي بةة ة واّ
بووْي تيَيدا وْ ،ابيَ نةَئةْداَي ببيَتة يَطةر يةة بةة ة ّ و طرتٓة يةة ٖةة ة زطايةةني
ثة و ة ي يإ فيَرنرةْي فة َي يإ تايبةتدا.
ةوو ّ :ة بيَ حهوَةت يَطاي فيَرنرةْ طوجناو و تايبةةت بةة نةَئةْةداّ و خةاو ٕ ثيَداويصةتيي
تايبةت ةابني بهات بةة طةويَر ي جةؤ ي نةَئةْداَييةنةة و ثيَويصةتييةناْي و َاَؤشةتا و
واْةبيَذاْيش يةّ بوا ةا ئاَاة بهات و تيَهةرِاي ثيَداويصةتييةناْي خويَٓةدٕ ةابةني بهةات
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تيَهرِاي نا وبا ي ثةيو ْديدا بة فيَرنرةْيإ يَو خبات ،نة بةوا بةة ٖةةَوو قوتابييةةني
نةَئةْداّ يإ خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت ة ةات بضيَتة بة خويَٓةدٕ و ٖاوشةاْ قوتابيةاْ
ةيهة يةطةٍَ بة ْاَةناْ خويَٓدْدا برِوات.
شيَيةّ :بايةخدإ بة ثة و ة نرةْي َٓداآلْي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةةت يةة قؤْةاغي
شاواييدا.

لكي شيَيةم
"مايف شياندن و كار"

ماددةي دةيةم:
يةنةّ :ياشا َايف نا نرةٕ بؤ نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصةتيي تايبةةت ،و ى تيَهةرِاي تانةةناْي
نؤَةٍَ زأَ ة نات و شياْدْي و ةابني نرةْي ة فةتي نا بةو جةؤ ي يةطةةٍَ تواْةا و
بةٖر ناْيدا ية ضوا ضيَو ي بٓةَاي يةنصاْي و ضووٕ يةنبووْي ة فةت بطوجنيَت.
ةوو ّ :و زا ت بة ٖةَاٖةْطي يةطةةٍَ ةيةةْاْي ثةيو ْديةدا ةا ئةة ني شةياْدْي نةَئةْةداَإ و
خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت ة طريَتة ئةشتؤ بؤ و طةرتٔ يةة بٓهةةناْي َةشةكي ثيشةةيي و
نرةْةو ي و شة يإ ة زطاي نا ثيَ نرةٕ و بةةواةاضووْي نا يإ ية ضوا ضيَو ي ئةو
فة َاْطاْةي شة بة ئةوٕ.
شيَيةّ :حهوَةت ثةيو شت ة بيَت بة تة خإ نرةْي و زيفة ية نةة تي طشةتيدا بةؤ نةَئةْةداّ و
خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت بة يَذ يةى نة ( )%4يةة تيَهةرِاي مَةا ي و زيفةةنإ نةةَ
ْةبيَت ،ئةويش ية ثاش شياْدْيإ.
ضوا ّ :حهوَةت ٖاْي خاو ٕ ثرؤم ناْي تايبةت ة ةات نة ة فةتي نا بؤ خةاو ٕ ثيَداويصةيت
تايبةت ةابني بهةٕ ئةويش ية ثاش شياْدْيإ بةو جؤ ي يةطةٍَ خواشيت نةا ةا بطوجنيَةت
و ،حهوَةتيش تا َاو ي (شيَ شاٍَ) ْيو ي َاْطاْةنةيإ ة طريَتةة ئةشةتؤ ،يةطةةٍَ ضةاو
نرةْي حونُةناْي َاةة ي (شةشةّ)ي ئةّ ياشاية.
لكي ضوارةم
"مايف طواشتهةوة و ذيهطةي شياو"
ماددةي يازدةم:
يةنةّ :نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت َايف شووة و طرتين ٖةية ية ئيُتيازات تايبةةت بةؤ
ئاشإ طواشتٓةو ي و بةجيَ طةياْدْي نا وبا ي ؤماْةي ئةويش بة طويَر ي جؤ و ثًةي
نةَئةْداَييةنةي ،حهوَةت و نة تي تايبةتيش نا بةؤ ئاَةاة نرةْةي ميٓطةةي طوجنةاو
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ة نات بؤ ئاشإ نرةْي جوويةي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت و ةابني نرةْةي
ئاشاْها يي ثيَويصت تا بتوأْ ئاَراز ناْي طواشتٓةو ى طشتيي بةنا بٗيَٓٔ.
ةوو ّٖ :ةةةَوو نةشةيَهي نةَئةْةةداّ و خةةاو ٕ ثيَداويصةةتيي تايبةةةت َةةايف شةةووة و طةةرتين يةةة
َه ةى ة توأْ بيطةةْ َ،
ميٓطةيةني شياو ٖةيةٖ ،ة و ٖا طةيش بة ٖة شويَٓيَو نة خةي
بة جؤ يَو شة بةخؤياْة ئازاةيي جووةْةو و بة ئاشاْي طةيشة بةة شةويَٓإ و بةة شةت
ٖيَٓاْي خسَةتطوزا يي ثيَويصتيإ بؤ ةابني بهات.
شيَيةّ :حهوَةت نا ة نات بؤ ْاضا نرةْةي ةيةةْ فةة َي و ْافةة َي نةة ثابةْةدي َةة ج و
َواشةفاتي جيٗاْي و تةنٓيهي و ئةْداز يي و تةة شازاْة بٔ ،نة ة بيَ ية بيٓةا و ةاَةةز او
و يا يطاي طشيت و ثة شتطا و شويَٓاْي طشيت و تايبةتدا ،بة نؤٕ و ْويَياْةةو ٖةةبٔ ،نةة
نةشاْي نةَئةْداّ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت ثيَويصتييإ ثيَياْة.
َةة و ٖاتوضةؤ بةؤ نةَئةْةداَإ و خةاو ٕ
ضوا ّ :ة بيَ فة َاْطةناْي ٖاتوضؤ ْيشةاْةناْي جووي
َةت بة شؤفيَرإ.
ثيَداويصتيي تايبةت خبةْة ْيَو تاقي نرةْةو ي بةخشيين َؤي
لكي ثيَهجةم
"مايف ضاوديَري و خسمةتطوزاريي تةندروشيت"
ماددةي دوازدةم:
يةنةةةّ :حهوَةةةت زآَ ة و ة شةةتٗيَٓاْ نةَئةْةةداّ و خةةاو ٕ ثيَداويصةةيت تايبةةةت ة نةةات يةةة
خسَةتطوزا يي تةْد وشيت بةخؤ ِاي و ئاشاْها يي ثيَويصتيشيإ ثيَشهةش ة نةات ئةطةة
َةتةنة ثيَويصتيي بة ضا شة نرةٕ ٖةبوو ية ة و ى ٖة يَِ.
حاي
ةوو ّ :حهوَةت نا ة نات بؤ:
 -1ثيَشهةش نرةْي خسَةتطوزا يي خؤثا يَسى و ضا شةة نرةٕ و ثةة ثيَةداْي خسَةةتطوزا يي
َدا.
ثشهٓيٓ ثيَش و ختة نة ئاَاجني نةّ نرةْةو ي يَذ ي نةَئةْداَيية ية ْيَو نؤَةي
 -1ةابني نرةْي ئاَيَري شياْدٕ و قة بوونا اْة و ئةاَريى ثسيشةهي ثيَويصةت و ةابةني نرةْةي
تةنٓةيؤمياي ْويَ بؤ يا َةتيداْي نةَئةْداَإ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت.
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لكي شةشةم
"مايف وةرزش و ثشوودان"
ماددةي شيَسدةم:
يةنةةةّ :يةشةةة حهوَةت ةة نةةة ة فةةةتي و زش و خؤشبةشةةة بةةرةٕ بةةؤ نةَئةْةةداّ و خةةاو ٕ
ثيَداويصتيي تايبةت ةابني بهات يا َةتييإ بدات تا و زشي طوجناو بةخؤيإ بهةٕ ،ئةويش
بة طوجناْدْي يا يطا و ٖؤٍَ و خيَو تطة و ياْة ةاَةز او ناْيإ يةطةٍَ با ى نةَئةْةداَإ و
خاو ٕ ثيَداويصتي تايبةت و ئاَريو ثيَداويصتي ثيَويصتيإ بدات َ.
ةوو ّ :يةشة حهوَةتة ثشتيواْي ية بةشدا ي نرةْي نةَئةْداَإ و خاو ٕ ثيَدوايصةتيي تايبةةت
َةتيي و زشدا.
بهات ية ثرؤطراَةناْي ْيشتيُاْي و ْيَوة وي
شيَيةّ :نةَئةْداَإ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت ية نريَي ضووْة موو و يإ بؤ شويَٓاْي و زش
و نويتوو ى و نات بةشة برةٕ و شويَٓةوا ي حهوَيدا ة بةخشرئَ.
بةشي ضوارةم
"حوكنة شساييةكانة"
ماددةي ضواردةم:
يةنةّ :بة غة اَةيةى شسا ة ة يَت نة ية (ٖ )411,111ةزا ةيٓا نةَ و يةة ()1,111,111
يةى ًَيؤٕ ةيٓا زياتر ْةبيَتةٖ ،ة نةشيَو خؤي بؤ ضةاوةيَري نرةْةي نةَئةْةداَيَو يةإ
خةةاو ٕ ثيَداويصةةتييةن تايبةةةت تةةة خإ ة نةةات و نةَتة خةةةَي يةةة بةةةجيَ طةياْةةدْي
ئة نةنةيدا ة نات يإ ية بةجيَ طةياْدْي ئةو ي بؤ جيَبةجيَ نرةْي ئةو ئة نةة ثيَويصةتة،
شة با ي برِيين قة بوو نرةْ خؤ تة خإ نرةْةنةى.
ةوو ّ :ويَرِاي ثيَشيٌَ ْةةنرةْي ياشةا و يَصةا و يَُٓاييةة نةا ثةيَ نراو نةإ يةة ٖة يَُةدا ،بةة
غة اَةيةةةى شةةسا ة ة يَةةت نةةة يةةة ( )4,111,111ثيَةةٓم ًَيةةؤٕ ةيٓةةا نةةةَ و يةةة
( )14,111,111ثازة ًَيؤٕ ةيٓا زياتر ْةبيَت  ،خاو ْي ئةو ثرؤم يةى نةة ثةيو شةت
ْابيَت بة َة ج و َواشةفاتي جيٗاْي و تةنٓيهي و ئةْداز يي و تةة شازى نةة ة بةيَ يةةو
َةةت نةشةاْي
بيٓا و ةاَةز اواْةى نة ة وشتيإ ة نات ٖةبٔ ،بةو جؤ ي نة يةطةٍَ حاي
نةَئةْداّ يإ خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةتدا ْاطوجنئَ.
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بةشي ثيَهجةم
"حوكنة كؤتاييةكان"

ماددةي ثازدةم:
يةنةّ :ة بيَ و زا تةنإ ٖاووآلتييإ بة َةايف نةَئةْةداّ و خةاو ٕ ثيَداويصةتيي تايبةةت ٖؤشةيا
َةدا
بهةْةو و ،نا بؤ ثيَشهةش نرةْي يا َةتيي ثيَوشت بهريَت و بةباش فتا يإ يةطةي
بهريَت و تيَهةٍَ بة نؤَةٍَ بهرئَ.
ةوو ّ :و زا ت بؤى ٖةية بة ٖةَاٖةْطي يةطةةٍَ ةيةْةة ثةيو ْديةدا نإ نةة خسَةةتطوزا ي و
ئاشاْها ي و ٖاْدإ ثيَشهةش بة نةَئةْداَإ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت بهات.
ماددةي شازدةم:
ئةو َاف و ة شهةوتاْةي يةّ ياشايةةا ٖاتووٕ ،بريتني ية اة ي ٖة نةَي ئةو َافاْةي نة ة بةيَ
نةَئةْداَإ و خاو ٕ ثيَداويصتيي تايبةت ية ٖة يَُدا ييَيإ بةٖر َةْد بٔ.
ماددةي حةظدةم:
حونُةناْي ئةّ ياشاية بة شة نو تة باآلياْيشدا ثياة ة نريَةت و بةةو شةيَو يةي يةة َافةةناْيإ
نةّ ْاناتةو .
ماددةي هةذدةم:
ة بيَ ٖة ةوو و زا تي نا و نا وبا ي نؤَةآليةتي و ،تةْد وشيت يَُٓةايي ثيَويصةت بةؤ ةيةا ي
نرةْي ئةواْةي حونُةناْي ئةّ ياشاية ة ياْطريَتةو ية نةَئةْداَإ و خاو ٕ ثيَداويصةتيي تايبةةت
ة بهةٕ.
ماددةي نؤزدةم:
ة بيَ ئةجنوَةْي و زيرإ و ةيةْاْي ثةيو ْديدا حونُةناْي ئةّ ياشاية جيَبةجيَ بهةٕ.
ماددةي بيصتةم:
نا بة ٖيض ة قيَهي ْانؤى يةطةٍَ حونُةناْي ئةّ ياشايةةا ْانريَت.
مادةي بيصت و يةكةم:
َو ة نريَتةةو نةا ى
ئةّ ياشاية يةو ؤم ي ِا ية ؤمْاَةى فةة َي (و قةاي نو ةشةتإ)ةا بةد
ثيَد نريَت.

حمند قادر عبداهلل
(د .كةمال كةركووكى)
شةرؤكى ثةرلةمانى كوردشتان ـ عيَراق
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" هؤي دةرضووني "
بؤ طرتٓةبة ي يَوشويَٓ ثيَويصت بؤ يا َةتيةداْي نةَئةْةداَإ و خةاو ٕ ثيَدوايصةتيي تايبةةت بةؤ
تيَهةٍَ بووْي ة ووْي و ميٓطةيي يةطةٍَ نؤَةٍَ و ةابني نرةْةي ة فةةتي ضةاوةيَري و ثا اشة و
َةشل و شياْدٕ و نا نرةٕ بؤ ةةاْي يةَجة ي جةشتةيي و نؤَةآليةتي نة بووْةتة ٖؤي بيَ بةش
بووْيإ ية َاف و ئازاةي تا ة شهةوتي َاةةي و َةعٓةوى زياتريإ ثةيَ بةد يَت و ،يةطةةٍَ بٓةةَا
َةةتي و يَههةوتٓٓاَةة و ثةنآْاَةةي تايبةةتي ة ضةوو يةة
شة نييةناْي ياشاي َرؤيياْةي ْيَوة وي
َةي طشتيي ْةتةو يةنطرتوو ناْةو بطوجنيَت ،ئةّ ياشاية ة نرا.
نؤَةي
تيَبيين :ئةّ ياشاية بةبرِيا ي مَا ()1ي شايي  1111يةةيةةٕ شةة ؤني ٖةة يَُي نو ةشةتاْةو
ة ضوَْرا
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