
 ِراثؤرتي ِرةوشي مافةكاني مرؤظ لة عيراق:

 4102كانووني دووةم تا حوزةيراني 

 ئؤفيسي مافةكاني مرؤظ / يونامي

 و

 ئؤفيسي كؤمسيوني باالَي مافةكاني مرؤظ

 4102بةغدا ئابي 

 كورتكراوةي جيَبةجيَكراو

 هةريَمي كوردستان

توندوتيذيةي كة بةشةكاني تري عيراقي طرتؤتةوة, وة هيض  مر بووة لةةهةريَمي ئؤتؤنؤمي كوردي بةد

لةطةَل ئةوةشدا هةريَمي كوردستان ثيَشوازي كارةساتيَكي بةرضاو بةدينةكراوة لة مياني نوسينةوةي ئةم ِراثؤرتةدا.

كردووة لة ذمارةيةكي زؤر لة ئاوارةي ناوخؤ كة لةدوواي دةستبةسةر داطرتني داعش بؤ ناوضةكانيان ِرايان 

 كردبوو.

ِراطيراوو بةندكراو لة   5555 ويَرةي زانياريةكاني دةسةالَتةكانطبة دا 4102لةكؤتايي مانطي حوزةيراني 

نةوجةوان بوونة.  432ئافرةت و  42يان ثياو و  4214ِراطيراو بوونة كة  4545كة  هةريَمي كوردساندا هةبوونة

ن كاتيشدا ئاطاداري لةهةما ناو طرتووخانةكان  ئاوةِرؤكاني ثاكوخاويَنييطةرانة لة قةرةبالَغي و نمي بةردةوام ايون

مارةيةك ِراثؤرتي بةدةست . يونامي ذهةولَةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستانة بؤ ضارةسةركردني ئةم طرفتانة

 030دا,  4102. لة سةرةتاي سالَي طةيشتووة لةسةر دواكةوتني ليَكؤلَينةوةكان و ناردني تؤمةتبارةكان بؤ دادطا

لةم ِراطيراوانة بؤ ماوةي دوو ساَل  05كة  ماونةتةوةلة ذيَر ليَكؤلَينةوةدا  زياتر لة ماوةي ياسايي  كةسي راطيراو

دةبيَت لةذيَر ليَكؤلَينةوة دانة. تةنها ذمارةيةكي كةم نةبيَت لةم ِرطيراوانة كة بة كةفالةت ئازاد كراون. وة زياتر لة 

ثاريَزةر بؤ خؤيان دابين بكةن وة هةنديَكيش  ِريَطةيان ثيَنةدراوةئةوةيان كردووة كة رطيراويش بانطةشةي  42

 بانطةشةي ئةوةيان كردووة كة ِريَطةيان ثيَنةدراوة ثةيوةندي بة كةسوكاريانةوة بكةن.

باسيان لةوة كردووة كة ئةشكةنجة لة ِراطيراواكةان  35لةمياني سةردانةكاني يونامي بة مةبةستي ضاوديَريكردن, 

ي نةشياويان لةطةلَدا ئةنجام دراوة كة زؤربةي لةذيَر دةستي ثؤليسي نةهيَشتني تاوان و ئاسايش بووة ةدراون مامةلَ 

يكراوة لة دان بة مةبةستي دانثيَدانان. ثيَشوةضووني بةرضاو بةلة ناوضة الديَكان لةكاتي ليَكؤلَينةوة سةرةتاييةك

 ةم دياردةية وة يوناميش تيَبيني ئةوةي كردووة كة دةسةالَت ئامادةية بؤ ضارةسةركردني ئةم كيَشانة.نةهيَشتني ئ

كراوي ئافرةت لة هةرسَي ضاكسازيةكاني هةوليَر و دهؤك و دبةن 44ِراطيراوو  24تا كؤتايي مانطي حوزةيران 

شيَوةيةكي طشتي هةموويان لة ئاستيَكي  . يونامي ضاوديَري ئةم سَي ضاكسازيةي كردووةو بةسليَملنيدا هةبوونة

 كراوة ئافرةتةكان حوكمي لةسيَدارة دانيان بةسةردا سةثَنراوة بة هؤكاري تاواني كوشتن.دباش دان. شازدة لة بةن

سزاي لةسيَدارةدان و لة شةش مانطي يةكةمي حكومةتي هةريَمي كوردسان بةردةوامة لةو ِراطرتنة نافةرميةي 

 ي لةسيَدارةدان لةم هةريَمةدا جيَبةجَي نةكراوة.دا هيض سزايةك 4012



بةطويَرةي داتا فةرميةكاني بةَريَوبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذ بة ئافرةتان, هةريةك لة ثؤليس و 

دا كة  4102بانطةشةي توندوتيذيان دذ بة ئافرةتان تؤمار كردووة لة شةش مانطي يةكةمي سالَي  3513دادطا 

بانطةشةي توندوتيذي دذ بة ئافرةتان هةبووة, لةدوواي ئةوة دهؤك ديَت  0350ذمارة لة هةوليَر بووة كة بةرزترين 

ليَداني  كةيسي 4434بانطةشةية. ِرووداوةكانيش بريتي بووة لة  932ة, ئينجا سليَماني كة  444كة ذمارةكةي 

كةيسي دةستدريَذي  55جةستةي خؤيان, وة كةيسي خؤسوتاندن كة ئافرةتةكان ئاطريان بةرداوةتة  054جةستةيي و 

ئافرةتيش كوذراوة.بةِروبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةتان  34سيَكسي. لةثاَل ئةوةشدا 

 ِروونبكاتةوة.نةيتوانيووة وردةكاري كوشتنةكان و طرتن و دادطايي كردني تاوانبارةكان 

شيَلتةر بؤ ئةو ئافرةتانةي كة لةذيَر هةِرةشةدان لةكؤتاييدا , 4102ي سالَي  4لتةرةكان, ريَنمايي ذمارة اسةتي شةسي

ي 44ةتي كارو كاروباري كؤمةالَيةتي لة اري تةمووز مصادةقةي لةسةر كراوة. دوواي ئةوةي كة وةز01وة لة 

دةي كؤتايي كة بةهاوكاري ضةند ريَكخراويَكي ئاياردا بةرزيكردةوة بؤ ئةنجومةني وةزيران كة بريتي بوو لة مسوة

ةوة ئامادة يةنيَكي ترضاالكواني ذنان و ئاذانسةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان و ضةند ال كؤمةلَطةي مةدةني و

 ثيَوةر بؤ بةِريَوةبردن و دامةزراندنيوة وا ضاوةِروان دةكريَت كة ئةم سياسةتة بريتي بيَت لة كةمترين .كرابوو

  ئافرةتان لةم هةريَمةدا. شيَلتةرةكاني

, كةمئةندام لة هةريَمي كوردستان زؤر لةسةرخؤ بووةي مافي كةساني  4100ثِرؤسةي جيَبةجيَكردني ياساي سالَي 

كةمئةندامةكان بةردةوام داوايان لة حكومةتي هةريَمي كوردستان كردووة كة ثةلة بكات لة جيَبةجيَكردن و 

ني كةمئةندام و بةخيَوكةرةكانيان سودمةند بن لة زيادكردني مووضةكانيان و هةمواركردني ياساكة بؤ ئةوةي كةسا

 بيمةي تةندروستي و نيشتةجيَبوون و وةرطرتني قةرزو سودةكاني تر.

جيَبةجيَكردني ثالني كاري هةريَمي ةتي هةريَمي كوردستان هيض ثيَشوةضونيَكي ئةوتؤي نةكردووة لة محكو

دا. ليَذنة هاوبةشة وةزاريةكاني كة لةاليةن حكومةتي  4102يةكةمي سالَي افةكاني مرؤظ لة شةش مانطي م

هةريَمي كوردستانةوة ِراسثيَردرابوون بؤ سةرثةرشتي كردني جيَبةجيَكردني ثالني كاري نيشتيماني لة كؤتايي سالَي 

يسيوني باالَي مافةكاني كؤم ليَذنةكة بةشداري خؤي ثيَشكةش كرد بؤتةي كة الةو ك ِراطرتووة انةوة كارةكاني 4103

  دا. 4102مرؤظ بةر لة ثيَداضوونةوةي خولي طشتطير لةسةر عيراق لة تشريني يةكةمي سالَي 

 بؤ هةريَمي كوردستان: ِراسثاردةكان

ئازادكردني يانيش بةثيَي ثيَويست دادطايي كردني هةموو ئةو طيراوانةي كة بؤ ماوةيةكي زؤرة طيراون  -0

تاوانيان  بخريَتة ثاَل , وة زامنكردني ئةوةي كة طرتوةكان بدريَنة دادطا تاكو و بة بَي ئةوةي هيض 

  ثَرؤسةكة طونجاو بيَت لةطةَل ستانداردي نيَودةولَةتي بؤ دادطايي كردني دادثةروةرانة.

بةردةوامي لةو بةرنامةيةي كة قةرةبالَغي لة طرتوخانةكان و بةندينخانةكان ناهيَلَيَت بة دروستكردني  -4

 ةخانةي تازة و ثيَداضونةوةي كةيسةكاني ثيَش دادطايي كردن.بالَ 

سنوورداركردني بةكارهيَناني بةندكردني ئينفرادي بؤ ئةو تؤمةتبارانةي كة طوماني ئةوةيان ليَدةكريَت  -3

 تاواني طةورةيان ئةنجامداوة.

ةزطايةكي جيَطرةوة بؤ ساَل وة دامةزراندني د 03دةستنيشانكردني تةمةني ياسايي بةرثرسياريَتي تاوان بؤ  -2

 بةندينخانةي نةوجةوانان.

بؤ بةكارخستني ريَكارةكاني ئاسايش و ثؤليس  ثيَوةركاراكردني ياساي داواكاري طشتي, و دامةزراندني  -5

وة هةنطاو بنريَت بؤ تاكيد كردنةوة لةسةر ئةوةي كة هةموو ليَكؤلَينةوةكان لة ذيَر دةسةالَتي ليكؤلةرةوةي 

 ريَت.دادوةري ئةنجام بد



مسؤطةركردني دامةزراندني ذمارةيةكي باش لة دادوةرو داواكاري طشتي كة شارةزايي ياسايي باشيان  -9

هةبيَت, وة باش راهيَنرابن لةسةر جيَبةجيَكردني هةموو تةشريعاتةكان بؤ بةدةستهيَناني بةرزترين ثيَوةري 

 سةروةري ياساو دادطايي دادثةروةرانةو دةستثاكي و دادثةروةري.

يَزكردني ياساي بةرةنطاربونةوةي توندوتيذي خيَزاني بؤ ئةوةي بةرفراوانتر بيَت هةموو جؤريَك لة بةه -5

توندوتيذي لة دذي ئافرةتان بطريَتةوة نةك تةنها توندوتيذي خيَزاني وة كاريش بكريَت بؤ جيَبةجيَكردني 

 تةواوي ياساكة.

بؤ دلنيابوون لةوةي كة دةطونجيَت  ةندامثيَداضوونةوةو هةمواركردنةوة لة ياساي مافي كةساني كةمئ -4

لةطةَل ريَكةوتننامةي ثةيوةست بة مافةكاني كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت و بة تةواوي 

جيَبةجيَدةكريَت. ثيَويستة لةسةر حكومةتي هةريَمي كوردستان كة ليذنةيةكي وةزاري ثيَك بيَنيَت بؤ 

( كة ليَذنةكة نويَنةراني 2تايبةت ) مادةي  ضاوديَري و ثيَشخستني خةلَكاني خاوةن ثيَداويستي

 ريَكخراوةكاني كةساني خاوةن ثيَداويستي تايبةت لةخؤ بطريَت.

دلَنيابوون لةوةي كة ِرؤذنامةنوسان ثاريَزراو بن لة هةراسانكردن و توندوتيذي لة كاتي كاركردندا, وة   -2

ياساي رؤذمامةطةري بيَت لة هةريَمي مامةلَةكردني دادطا بؤ كةيسةكاني ِرؤذنامةنوسان بةطويَرةي 

 (.4115ي سالَي  35كوردستان ) ياساي ذمارة 

   دلَنيابوون لةوةي كة ِريَز لة مافي تاكةكةسةكان دةطيريت لة اليةن ثؤليس و دةسةالَتةكاني ترةوة لة كاتي  -01

ت لةسةر كؤنترؤلكردني خؤثيشانداني    ئاشتيانةدا     وة هةموو ئةنداماني ثؤليس ِراهيناني باشيان ثيَبكريَ 

 طردبوونةوة مةدةنيةكاندا.

 بيري طشتي دةربارةي مافةكاني مرؤظ.نبالَوكردنةوةي ِرؤشة -00

وة  4103ي سالَي 03ئازادي لة طةيشتن بة زانياريةكان, ياساي ذمارة تاكيد لةسةر جيَبةجيَكردني ياساي  -04

ةكو بطونجيَت لةطةَل ثيَوةرة نيَودةولَةتيةكاني هةنطاوي باشتر بنريَت بؤ بةهيَزكردني جيَبةجيَكردني ياساكة تاو

 مافةكاني مرؤظ.

ئاسانكاري بَو جيَبةجيَكردني ئييش و كارةكاني كريَكارة بيانيةكان و يةكخستني هةموو ِريَوشويَنةكان لة   -03

ة, ئوفيسيك يان وةزارةتيَكدا و تاكيد كردنةوة لةوةي كة زانياريةكان دةربارةي ثرَوسةي تَوماركردن جياواز

هةروةها ماف و ئةركةكاني ئةو كريَكارة بيانيانةي كة ديَنة ناو ووالت بة ضةند زمانيَك باَلو بكريَتةوةو بة 

كَولَينةوةو طرتنةبةري شيَوازي ئةليكترؤنيش بيَت لة شويَنةكاني هاتنة ناوةوةي هةريَمي كوردستان . ليَ 

 ي ياساييدا كريَكارة بيانيةكانيان تَومار ناكةن.ريَضكةي ياسايي توند لة دذي ئةو كَومثانيانةي كة لة ماوة

 ثاراستني مةدةنيةكان:

 ثاراستني مةدةنيةكان لة هةريَمي كوردستان

لةم توندوتيذيةي كة بةشةكاني تري عيراقي طرتؤتةوة, وة هيض كارةساتيَكي  هةريَمي كوردستان بةدةر بووة

هةريَمي  دانطي حوزةيراناِراثؤرتةدا. لةطةَل ئةوةشدا لة مبةرضاو بةدينةكراوة لة مياني نوسينةوةي ئةم 

كوردستان ثيَشوازي كردووة لة ذمارةيةكي زؤر لة ئاوارةي ناوخؤ دوواي ئةوةي داعش دةستي بةسةر ثاريَزطاي 

 ابينكردني رطرانيةك بةسةر حكومةت و خةلَكي ئةم هةريَمة بة داموسَل داطرتووة كة ئةمةش بؤتة ب

 سةرةكيةكان بؤيان.خزمةتطوزاريية 

 بةندكردن و سةروةري ياسا:

 بةندكردن و سةروةري ياسا لة هةريَمي كوردستان



سةردني  02نةكاني هةريَمي كوردستان دةكات, ايونامي بة بةردةوام سةرداني طرتووخانةكان و بةندينخ

ةزارةتي كارو كاروباري نة ذيَر دةسةالَتي هةردوو ووئةنجامداوة بؤ طرتووخانةكان و بةندينخانةكاني كة دةكة

كؤمةالَيةتي و ناوخؤي حكومةتي هةريَمي كوردستان, لةطةَل ضةند سةردانيَك بؤ بةدوواداضووني كةيسةكان 

يَكةوتني ئةنجامداوة لةطةَل ِراطيراوةكان و ثضاو 051وطرفتةكان. يونامي لة مياني ئةم سةردانانةدا 

 بةندكراوةكان.

ذمارةي تةواي ِراطيروةكان و بةندكراوةكان تا كؤتايي مانطي حوزةيراني  بة طويَرةي داتاكاني دةسةالَتةكان

 432ذن و  42ثياو و  4214يشيان حوكمدراو, كة  4545يان ِراطيراوو  4451كة  5555بريتي بووة لة    4102

نةوجةوان بوونة
0
. 

سةنتةري طرتن و طواستنةوة لة  بةدي دةكريَت بةتايبةتي لة ئاودةستةكان ِرةوشي قةرةبالَغي و نةبووني ثاكوخاويَي

شاري زاخؤي سةر بة ثاريَزطاي دهؤك, هةروةها لة ضةمضةماَل و كةالريش لة ثاريَزطاي سليَماني. لة هةردوو 

وريَكي تايبةت نية بؤ راطيراوة ئافرةتةكان كة وسةنتةري طرتن و طواستنةوةي ضةمضةماَل و زاخؤ هيض ذ

ئةم نيسان وة لة كاتي سةردانمان بؤ كردنيان. لةمانطي رنةوة لةكاتي دةسطيدةيانهيَلَ  ذووري ئةفسةري ئيشكطرلةناو 

, يونامي ثيَشوةضووني بةرضاوي بةدي كردووة لة بواري ضاكوخاويَني و ئاوةِرؤدا لةم دوو شويَنةدا.لة دوو شويَنة

) كة هةموويان  هةنديَك لة طرتووخانةكاندا وةكو طرتوخانةي زاخؤ, ئاسايشي زاخؤ و بةِريَوبةرايةتي دهؤك

ةروةها ئاسايشي هةوليَر و ئاسايشي طشتي لة هةوليَر ذمارةي تةختي نوستن كةمن بؤ هدةكةونة باريَزطاي دهؤك( 

. لةثاَل ئةوةشدا لةم شويَنانةي كة باسمان كردن هةواطؤركَي و طةرمكردنةوةي ذوورةكان باش نيية, ِراطيراوةكان

و طواستنةوةي زاخؤ.لة هةندي سةردنيشمان تيَبيني ئةوةمان كردووة كةوا بةتايبةتي لة بةشي نةوجةوانان لة طرتن 

اطيراوةكان بة بةردةوام باسيان لة كةمي دةرمان دةكرد, وة ئةم ةَل طةورةكان تيَكةَل كرابوون. رِ نةوجةوانان لةط

ن و ثيَويستيان بة طرتووخانانة بة شيَوازيَكي وا دروست نةكراون بؤ ئةوةي ئةو ِراطيراوانة بطرنة خؤ كة نةخؤش

ي لةم جؤرةش هةبيَت زؤر بةكةمي دةنيَردريَت بؤ نةخؤشخانةضارةسةر هةية, وة ئةطةر نةخؤش
4

زؤربةي  .

 بةسةربردن و ضوونة بةر خؤريان تيَا نيية. سةنتةرةكاني ِراطرتن شويَني وةرزش و كات

كيشةي قةرةبالَغي لة هةنديَك لة حكومةتي هةريَمي كوردستان لة هةولَي بةردةوام داية بؤ ضارةسةركردني 

كانووني دووةم تةواو  05كة لة طرتووخانةكاني ثيَش دادطايي كردن. بؤ نمونة لةئاسايشي طشتي هةوليَر بينا تازة

. ِراطيراوي ليَدةبؤوة 411راطيراو لةخؤ دةطريَت بة بةراورد لةطةَل بينا كؤنةكة كة تةنها جيَطةي  211كة  بووة

 يةني ثةيوةندار ِراطةياندووة كةِراي خؤي بة السةرداني بينا تازةكةي كردووة وة  شوبات مانطي 05 لة يونامي

. وة ئةم ثيَشنيارانة تا ةنجةرة بضوكةكان بؤ هةوا طؤركيَ ثبريتي ية لة دابينكردني تةختي نوستن و كردنةوةي 

نةوةيةكدا لةطةَل وةزارةتي ناوخؤ ي مانطي ئايار وة لة كؤبوو9ئامادةكردني ئةم راثؤرتةش جيَبةجَي نةكراون. لة 

تاوتوَي كردووة هةروةها يونامي جةختيشي كردؤتةوة  ييونامي هةموو كيَشةكاني ثةيوةست بة طرتووخانةكان

لةسةر داناني كارمةند و دابينكردني شتومةك بؤ هةردوو طرتووخانةي ضةمضةماَل و كةسنةزان لة ثاريَزطاي 

 هةوليَرو سليَمانيدا.

ضاكسازي نةوجةوانان و ئاسايشي طشتي لة  ئينفيرادي لة ذووري انة لة داناني ِراطيراوةكان لةيونامي نيطةر

ئةوةي جيَطةي نيطةرانيية ئةوةية كة ئةو تؤمةتبارانةي كة بةتؤمةتي طةوةرة دةستطير دةكرين هةر لة سليَماني. 

. لةطةَل ئةوةشدا لةبةر هؤكاري تاديبي بيَتسةرةرتاوة دةخريَنة ناو ذووري ئينفيراديةوة وةك كاريَكي رؤتين نةك 

ثيَوةرة   لة هةنديَك شويَن بةتايبةتي ضاكسازي نةوجةواناني سليَماني هؤلَةكان بة هيض شيَوةيةك ناطونجيَن لةطةلَ 

  3نيَودةولَةتيةكان لةبةر قةرةبالَغي و ثيسي ئاوةِروكان.

, يونامي هيَشتا ِراثؤتي بةدةست ة هةولَي بةردةوام دايةل مي كوردستاندةسةالَتةكاني حكومةتي هةريَ ئةوةي  لةطةلَ 

دةطات دةربارةي دوواكةوتن لة تةواوكردني ثِرؤسةي ليَكؤلَينةوةكان و ناردني تؤمةتبارةكان بؤ دادطا. لة 



كة , ِراطيراو لة ذيَر ليَكؤلَينةوةدا بوونة كة مانةوةيان لة ماوةي ياسايي زياتر بووة 030دا  4102سةرةتاي سالَي 

تر لة دوو ساَل دةبيَت ماونةتةوة.وة تةنها ذمارةيةكي كةم لة ِراطيراوةكان بة كةفالةت اِراطيراويان زي 05

ِراطيراو بانطةشةي ئةوةيان كردووة كة مافي دابينكردني ثاريَزةريان ثيَنةدراوةو  42ئازادكراون. زياتر لة 

 ثةيوةندي بة كةس و كاريانةوة بكةن.هةنديَكيش باسيان لةوة كردووة كة ِريَطةيان ثيَنةدراوة 

--------------------------------------- 

0
 يونامي ئةم ذمارة فةرميانةي لة وةزارةتةكاني داد و ناوخؤو كارو كاروباري كؤمةالَيةتي حكومةتي هةريَمي كوردستان وةرطرتووة.

4
 , ئةطةر نا ئةو دةرمانانةي كة لةاليةن يةكةي تةندروستييةوة دابين دةكريَت زؤر كاريطةر نيية.نةخؤشةكان لةاليةن كةسوكاريانةوة دةرمانيان بؤ دةكِريَت تزؤربةي كا  
3

يَني و جل و بةرط و تةختي نوستن و خواردن و ساكاني مامةلَةكردني بةندكراوةكان كة بريتيية لة دابينكردني شويَني حةوانةوةو ثاكوخاويَ بةطويَرةي ثيَوةري نمونةيي ر 

 يارمةتي ثزيشكي لةناو بةندينخانةكان و طرتووخانةكان. 

 

كردووة لة ئاسايشي طشتي كة ماوةي سَي سالَة لة  يراوةكانييةك لة طي شوبات, يونامي سةرداني 05لة 

ئةوةي هيض ثةيوةندي لةطةَل كةسوكارةكةي بكات وة تةنها يةك جاريش براوةتة  طرتووخانة ماوةتةوة بةبيَ 

دا.4101حوزةيراني  44بةردةم دادوةري ليَكؤلَينةوة لة 
2

ينةوة بة يونامي ِراطةياندووة كةوا سةرؤكي بةشي ليَكؤلَ  

لة ِرابردوودا ي تةواو نةبووة.ئةم كةسة بة زياتر لة تاوانيَك تؤمةتبار كراوة وة تا ئيستا ليكؤلينةوة لة كةيسةكان

لة كاتي ئةنجامداني ئةم تاوانانة ياساي دذة تيرؤري  كةيسي لةم جؤرة هةبووة وة دةسةالَت باسيان لةوة كردووة كة

هةريَمي كوردستان نةهاتبووة كايةوة بةتايبةت بؤ ئةو تؤمةتبارانةي كة بةهؤكاري تيرؤرةوة دةسطير كرابوون,وة 

تةطةرةي دةهاتة ثيَش. يونامي هةردةم دووثاتي ئةوة دةكاتةوة كة ئةم جؤرة  ريسانةدا زؤثرؤسةي ياسايي لةم كة

) ئةو كاتةي  كةيسانة ثيَويستة بةطويَرةي ياساي ثةيِرةو كراوي كاتي ئةنجامداني تاوانةكة مامةلَي لةطةلَدا بكريَت

ر بكريَت كة حوكم دةدريَت وة ئةطةر هاتوو ش دادطايي كردن ثيَويستة بؤي هةذماكة ِراطيراوةكة دةميَنيَتةوة لة ثيَ 

ئازاد كرا وة ئاشكرا بوو كة ئةم تاوانةي ئةنجام نةداوة ئةوة دةبيَت قةرةبوو بكريَتةوة( يان دةبيَت  ةتاوانبارةك

ئازاد بكريَت و قةرةبوش بكريَتةوة. دةستبةجيَ 
5

  

 بانطةشةي ئةشكةنجةدان و مامةلَةي نةشياو لة هةريَمي كوردستان: 

لة ِراطيراوةكان بانطةشةي ئةوةيان كردووة كةوا ئةشكةنجة دراون و مامةلَةي  35 مياني سةردانةكاني يونامي لة

نةشياويان لةطةلَدا ئةنجام دراوة كة زؤربةيان لةاليةن ثؤليسي نةهيَشتني تاوان و ئاسايشةوة بووة لة ناوضة الديَكان 

بة بةردةوام لة ثةيوةندي و طفتوطؤ داية لةطةَل دةسةالَت بؤ  بة مةبةستي وةرطرتي زانياري و دانثيانان. يونامي

ة دةسةالَت ئارةزوي ضارةسةري ئةم كيَشانةي هةية لة ِريَطاي ئةم جؤرة كةيسانة و وة تيَبيني ئةوةي كردووة ك

 بونيادناني تواناكان بؤ ئةو كارمةندانةي كة لة بواري ليَكؤلَينةوةدا كار دةكةن.

يونامي ضاوديَري كةيسيَكي بانطةشةي مامةلَي نةشياوي كردووة لة اليةن هيَزةكاني  ,اري ئايطلة سةرةتاي مان

كةس كة ضاوديَري هةلَبذاردن بوون سةر بة يةكيَك لة ثارتة  5لة كاتي هةلَبذاردنةكان كةوا  لة سليَماني ئاسايشةوة

ني دةنطدان. تيمةكة ضاوديَري ئةم ي ئايار دةستطير دةكريَن لة يةكيَك لة بنكةكا4سياسيةكان وة لة ئيَوارةي 

سةرةكي كؤمسيوني باالَي  يبنكةيان كردووة تاوةكو هةموو سندوقةكاني دةنطدان دةطوازريَنةوة بؤ بنكة

هةلَبذاردنةكان بؤ ليَك جياكردنةوةي دةنطةكان. بانطةشةي ئةوة هةية كةوا ئاسايش هيَزي بةكارهيَناوة لةكاتي 

لة كاتي ليَكؤلَينةوةدا بؤ ئةوةي دان  انة دووضاري مامةلَةي نةشياو بوونةتةوةدةستطيركردن و هةروةها ئةو كةس

بدةن لة شارةكةدا. دانثيَداناني دوو لة ضاوديَرة  ئةنجام دنبة تاوةنةكانياندا بنيَن كة ويستويانة ثشيَوي و كاري سوتان

اي بةرداني ثيَنج كةسةكة سكاالَ دةستطيركراوةكان لةسةر شاشةي تةلةفزيؤنةكان بؤ رؤذي دوواتر ثةخشكرا. دوو

ني ئةم ِراثؤرتةش ليَكؤلَينةوةكان بة يلة دذي ضةند ئةفسةريَكي ئاسايش تؤماركراوة بةالَم تا كؤتايي نوس

  .هةلَثةسيَردراوي ماونةتةوة



2
دا لة بةغدا دةسطيركراوة, دوواي ئةوة طواستراوةتةوة بؤ ئاسايشي طشتي لة هةوليَر بة مةبةستي ليَكؤلَينةوة لة  4112ي تشريني يةكةمي 9لة  طيراوة لةاليةن هيضزةكاني ئةمةريكاوةائةم ر 

لة طرتوو خانة مابؤوة بةبَي ئةوةي ثرَيزةرةكةي حوزةيران عبدالوهاب  31. تاوةكو 4119ي سالَي 3دا وة بة تؤمةتي تيرؤر دةسطيركراوة بةثيَي ياساي دذة تيرؤري ذمارة  4112تشريني دووةمي 

ن مولود كاكول ة كة ئةويش لة اليةن هيَزةكاني هيض نوسراويَكي بةدةست طةيشتبيَت بة هؤكاري مانةوةي بؤ ئةم ماوة زؤرة لةاليةن دادوةري ليَكؤلَينةوة. كةيسيَكي تريش كة ناوي كامةرا

ِرادةستي حكومةتي هةريَمي كوردسان كراوة. كاكؤل لةوكاتةوة لة ئاسايشي هةوليَر لة ئينفيرادي بةند كراوة بة تؤمةتي  4112وة لة سالَي  4112 لة بةغدا دةستطير كراوة لة سالَيئةمةريكاوة 

 . ةتة ثاَل و نةشضؤتة بةردةم دادوةري ليَكؤلَينةوةئةنداميَتي لة يةكيَك لة طروثة تيرؤريستيةكان بةناوي ئةنسار االسالم. ئةم دةستطيركراوة تاكو ئيَستا بة فةرمي هيض تؤمةتيَكي نةخاو

 ِراهيَناني مافةكاني مرؤظ بؤ هيَزةكاني ئاسايش و ثؤليس

 04يونامي بةردةوام بووة لة جيَبةجيَكردني بةرنامةي بونيادناني تواناكان لة بواري مافةكاني مرؤظ بة ئةنجامداني 

ئةفسةري ثؤليس لة مياني ماوةي نوسيني ئةم  051ئةفسةري ئاسايش و  051وؤركشؤثي ِراهيَنان بؤ 

ِراهيَناني ئةنجامداوة بؤ ئةفسةراني ئاسايش و ثؤليس لةسليَماني و دهؤك. 4ِراثؤرتةدا.يونامي 
9

مةبةست لة  

ئةنجامداني ئةم ِراهيَنانة زيادكردني زانياريية بؤ ئةم ئةفسةرانة لة بواري ثابةندبوون بة بنةماكاني مافةكاني مرؤظ 

ن و ضؤنيتي مامةلَة كردن لةطةَل بانطةشةكاني ئةشكةنجةدان و مامةلَةي بةتيش قةدةغةكردني ئةشكةنجةدابة تاي

نةشياو لة طرتوخانةكاندا.ئةم بةرنامةيةش بة هاوبةشي و هاوكاري وةزارةتي ناوخؤو دةزطاي ئاسايشةوة لةاليةن 

 .دةوام دةبيَتبةر 4102يوناميةوة ئةنجامدراوة. وة بةرنامةكةش تا كؤتايي سالَي 

 سزاي لة سيَدارةدان لة هةريَمي كوردستان

لة شةش مانطي يةكةمي  ةحكومةتي هةريَمي كوردسان بةردةوامة لةو ِراطرتنة نافةرميةي سزاي لةسيَدارةدان و

دا هيض سزايةكي لةسيَدارةدان لةم هةريَمةدا جيَبةجَي نةكراوة. يونامي بةردةوامة لة هةولَةكاني لةطةَل  4012

ومةتي هةريَمي كوردستان بؤ بةفةرمي كردني نةهيَشتني سزاي لةسيَدارةدان. وةالَمي حكومةت ئةوة بووة كة ئةم حك

 ضوونةوة داية.بابةتة لةذيَر ثيا

 مافي ئافرةتان لة هةريَمي كوردستان

 ضوارضيَوةي ياسايي و سياسي

مانطي ئازاردا كؤبوونةوةيةكي ِراويَذكاري لة اليةن بةِروبةرايةتي ثؤليسي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي  31لة 

دذ بة ئافرةتان لة هةوليَر ريَكخرا, لةم كؤبوونةوةيةدا ثيَشنياري ئةوة كرا كةوا ياساي بةرةنطاربوونةوةي 

ستان( هةموار بكريَتةوة بؤ ئةوةي هةموو جؤرةكاني ) هةريَمي كورد4100ي سالَي  04توندوتيذي خيَزاني ذمارة 

توندوتيذي بطريَتةوة لة دذي ئافرةت نةك تةنها توندوتيذي خيَزاني. وة هةموو بةِريَوبةرايةتيةكاني 

بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةتان لة سةرتاسةري هةريَمي كوردستان ثيَشنياري خؤيان ثيَشكةش كرد بؤ 

 حوزةيرانيش كارةكان بة هةلَثةسيَردراوي مابوونةوة. 31ياساكة, بةالَم تاوةكو هةمواركردنةوةي 

5
ي 2لةوانةية ببيَتة طرتني هةِرةمةكي كة ئةمةش دةبيَتة ثيَشيَلكاري لة مادةي يونامي تَيبيني ئةوةي كردووة كةوا طرتني كةسةكان كة لةسةر بنةماي ياسايي نةبيَت  

)اصول المحاكمات الجزائية(, هةروةها مادةي 0250ي لة بنةماكاني دادطاي تاوانةكاني سالَي  25مةدةني و سياسيةكان, وة هةروةها مادةي ثةيماننامةي نيَودةولَةتي مافة 
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يونامي نيطةرانة بةهؤي دوواكةوتني حكومةتي هةريَمي كوردستان لة ثالَثشتي تةواو لة  جيَبةجيَكردني دوو 

ستراتيذي زؤر بةهيَز كة لة اليةن ئةنجومةني باالَي خانمانةوة دةستةبةر كرابوو بؤ بةهيَزكردني هةولَةكان لة 

تين لة بةرةنطاربوونةوةي توندووتيذي لة دذي ئافرةتان ثاراستني ئافرةت لة هةريَمي كوردستان. ئةم سترتيذيانة بري

ةو لة اليةن ئةنجومةني وةزيراني حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة موسادةقة  4104ي تشريني دووةمي 45كة لة 

كة تاكو ئيستا لة ضاوةِرواني 4102تا سالَي  4103ستراتيذي ثيَشخستني ِرةوشي ئافرةت لة سالَي  كراوة, لةطةلَ 

 ؤ ئةوةي لةاليةن ثةرلةماني هةريَمي كوردستانةوة لةخؤ بطيريَت.داية ب

 توندوتيذي دذي ئافرةتان

دةسةالَتةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان بة بةردةوام ذمارةيةكي زؤر سكاالَيان بةدةست دةطات لة اليةن ئةو 

توندوتيذي بونةتةوة, ئةمةش ئافرةتانةي كة بانطةشةي ئةوة دةكةن كةوا لة اليةن كةس و كاريانةوة دووضاري 

اتر باوةِريان بةوةية كة باس لةم توندوتيذيانة بكةن كة لة دذياندا ئةنجام يئةوة دةطةيةني كة ئافرةتان ئيستا ز

 دةدريَت.

يَوبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذ بة ئافرةتان, هةريةك لة ثؤليس و فةرميةكاني بةرِ بةطويَرةي داتا 

بانطةشةي توندوتيذيان دذ بة ئافرةتان تؤمار كردووة,  3513ن اي كانووني دووةم تا مانطي حوزةيرلة مانطدادطا 

بانطةشةي توندوتيذي دذ بة ئافرةتان هةبووة, لةدوواي ئةوة دهؤك  0350كة بةرزترين ذمارة لة هةوليَر بووة كة 

كةيسي ليَداني  4434كانيش بريتي بووة لة بانطةشةية. ِرووداوة 932ة, ئينجا سليَماني كة  444ديَت كة ذمارةكةي 

كةيسي  55كةيسي خؤسوتاندن كة ئافرةتةكان ئاطريان بةرداوةتة جةستةي خؤيان, وة  054جةستةيي و 

ئافرةتيش كوذراوة.بةِروبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي  34دةستدريَذي سيَكسي. لةثاَل ئةوةشدا 

كوشتنةكان و طرتن و دادطايي كردني تاوانبارةكان بدات. يوناميش بة بةردةوامي ئافرةتان نةيتوانيووة وردةكاري 

 داواي ئةم زانياريانةي كردووة.

يونامي بةردةوام نيطةرانة لةم ذمارة زؤرةي ِرووداوةكاني خؤ سوتاندني ئافرةتان وة داواي كردووة كة هةرضي 

 ةسنيشان كردني هؤكارةكاني ئةم جؤرة كارانة.زووة كار بكريَت بؤ ليَكؤلَينةوة لةم جؤرة كةيسانة بؤ د

سالَةي كردووة كة بةشيَوةيةكي دِرندانة لةاليةن ميَردة  05يونامي بة ووردي ضاوديَري كةيسي ئةم مندالة كضة 

ي ئايار دا. بةطويَرةي ِراثؤرتي 43ساالَنةكةي كوذراوة لة ناوضةي كةلةكضي سةر بة ثاريَزطاي دهؤك لة  25

ارةكة داني بة ي حوزةيران تؤمةتب4فيشةك كوذراوة. لة نامةيةكي ظيديؤييدا لة 05ة ئةم كضة بة ك ةبزيشكي طواي

ثاساويشي بؤ ئةوة هيَنايةوة كة لةسةر شةرةف كوشتوويوتي, ضونكة خيَزانةكةي ) بووكة  وة وةتاوانةكةي خؤي نا

زايي خةلَك و خؤثيشاندان لة شةقامةكان ي حوزةيران وة دوواي ناِرة04مندالَةكة( طواية خيانةتي ليَي كردووة. لة 

ي ئايار 44لةدذي ئةم تاوانة, ميَردةكة خؤي ِرادةستي ثؤليس كرد لة قةزاي شيَخاني سةر بة ثاريَزطاي دهؤك. لة 

سةرؤك وةزيراني حكومةتي هةريَمي كوردستان لة بةياننامةيةكدا بة توندي ئيدانةي ئةم كارةي كردةوة وة 

ردةوة كة حكومةتي هةريَمي كوردستان بةدوواداضوني وورد دةكات بؤ ئةم كةيسةو تاكيديشي لةسةر ئةوة ك

كاني تري توندوتيذي لةم شيَوةيةةسكةي
5

 حوزةيران ليَكؤلَينةوة لة كةيسةكة بةردةوام بوو. 31. ئةوةبوو تاكو 

لة مانطي ئازاردا, يونامي بة هةماهةنطي لةطةَل بةِريَوبورايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيَذي لة دذي ئافرةتان 

ظيديؤ كليثيَكي بةرهةمهيَنا كة لة كةنالَة تةلةفزيؤنيكان و تؤِرة كؤمةالَيةتيكاندا بالَوكرايةوة. فةندي بةرهةمهيَناني 

باالَي مافةكاني مرؤظةوة دابين كرابوو بة مةبةستي بةرزكردنةوةي ئةم ظيديؤية لةاليةن ئؤفيسي كؤميسيؤني 

ئاستي ووشياركردنةوةي خةلَك بةرامبةر بة توندوتيذي لة دذي ذنان, بة تايبةتيش توندوتيذي خيَزاني لة هةريَمي 



ةيسةكاني  دةردةكةوت بؤ خةلَك تاكو لة كاتي ك مذمارة تةلةفؤنيَكي هيَلَي طةر ةداكوردستان.هةر لةناو ظيديؤك

 .وندوتيذي لة دذي ئافرةتاندا ثةيوةندي بكةن بة ثؤليست

 طرتني  ئافرةتان

 44ئافرةتي ِراطيراوو  24رو دهؤك و سليَمانيدا يَ تا كؤتايي مانطي حوزةيران لةهةر سَي ضاكسازيةكاني هةول

سةثيَنراوة بة تؤمةتي حوكمدراو هةبوونة. شازدة لة ئافرةتة حوكمدراوةكان سزاي لة سيَدارةدانيان بة سةردا 

كاني كردووةو بة ةونامي سةرداني ضاكسازييي ياساي سزاداني عيراقي.  219كوشتن, بة طويَرةي مادةي 

شيَوةيةكي طشتي ِرةوشي ئةم ضاكسازيانة بة باش هةلَدةسةنطيَنريَت. لة هةوليَرو سليَماني هةموو طيراوةكان 

تةنها ئةوانة نةبيَت كة سزاي مردنيان بةسةردا سةثيَنراوة.لة سودمةندن لة ِراهيَناني كاري دةستي و خويَندن 

دهؤكيش تةنها ئافرةتة ِراطيراوةكاني بةر لة دادطايي كردن دةرفةتي ئةوةيان هةية كة بضنةوة بةر خويَندن. 

وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةالَيةتي ثالني داناوة بؤ ثيَشكةشكردني راهيَناني كاري دةستي بؤ ئافرةتة 

 دا بةالم تاكو ئيستا دةستي ثيَنةكراوة.  4102مدراوةكان لة سةرةتاي سالَي حوك

دا بةلَيَني ئةوةي دابوو  4103ةكةمي يلةطةَل ئةوةي كة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةالَيةتي لة مانطي كانووني 

يَشةي بودجة هيَض كةوا ضةند دايانطةيةك لة ضاكسازيةكاني ئافرةتاندا دابمةزريَنيَت, بةالَم بة هؤكاري ك

دايانطةيةك نةهاتؤتة دامةزراندن لة هةردوو ضاكسازي هةوليَرو دهؤك . لة ضاكسازي ئافرةتاني سليَمانيشدا دوو 

ؤرتةشدا هؤلَيَك و مةتبةخ و باخضةيةكيش بؤ ئةم دايةنطةية ثذوور بؤ دايانطة كراوةتةوة و لة مياني نوسيني ئةم ِرا

 زيادكراوة.

 تةرةكانشةل

بؤ سياسةتي شةلتةرةكاني ئةو ئافرةتانةي كة  4102ي سالَي 4ةسةرةوة ئاماذةي ثيَكرا, ِريَنمايي ذمارة هةروةك ل

تةمووز تةسديق كراوة. لةمياني ضاوديَريةكاني بؤ شةلتةرةكان يونامي تيَبيني  01لةذيَر هةِرةشةدان دوواكات لة 

لَر و دهؤك و سليَمانيدا لةطةَل ثيَوةرةكان يةكاني هةومئةوةي كردووة كة ِرةوشي ذيان لة ناو شةلتةرة حكو

ناطونجيَت وة تاكو ئيَستا ئةم دةزطايانة ثيَويستيان بة كارمةندي ليَكؤلَةري كؤمةالَيةتي ليَهاتوو و ِراهيَنراو هةية. لة 

ووي سليَمانيش شةلتةريَكي تايبةت هةية كةوا لة اليةن يةكيَتي نيشتيماني كوردستانةوة بةِريَوة دةبريَت لة رِ 

خزمةتطوزاريةوة باشترة بةالَم ئةويش ثيَويستي بة كارمةندي ِراهيَنراو هةية هةر وةكو شةلتةرة حكوميةكان, 

هيض جؤريَك لة مةشق و ِراهيَناني كاري دةستي و دابينكردني هةلي خويَندن بؤ ئافرةتةكاني شةلتةرةكان 

 نةِرةخساوة.

 

 

هةَولَةكان بؤ باشتر كردنى بارودؤخ و خزمةتطوزارى  شةلَتةرةكان حكومةتى هةريَمى كوردستان دةستى كردوة بة 

. لة مانطى كانونى دووةم  شةلَتةريَكى نوَى ى جؤريى لة سليَمـانى بة فةرمى كرايةوة. تةالرى نوَى ى شةلَتةرى 

. شةلَتةريَكى بكريَتةوة  4102دهؤكيش تةواو بووة وة وا ضاوةِروانيش دةكرا كة شويَنةكة تا مانطى تشرينى دوومى 

لة كةالر لة دةظةرى طةرميان كرايةوة. بةداخةوة شويَنى ئةم شةلَتةرة  4102ى كانونى دووةم  41نوَى ى كاتى لة 

ئاشكراية بةاَلم مةبةست لة شةلَتةرةكة ئةوةية كة كةسةكان بة شيَوةيةكى كاتى تيا بهيَلَدريَنةوة تا ئةو ساتةى 

 .  دةطوازريَنةوة بؤ سليَــمانى



ى ئادار , وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتى ) ثالنيَكى كار كردنى بؤ  42لة  2015َى ى فةرمانى ذمــارة بةث

بةِريَوةبردنى شةلتةرةكان ( دابةش كرد وة اليةنى دةسةاَلتة ثةيوةنديدارةكانى راســثارد بؤ ئةوةى كارى 

اتيَكدا ئةم هةنطاوانة ثيَشوازى ليَكراوة, يؤنامى وةزارةتى بةريَنماييةكانى بكريَت بؤ بةِريَوةبردنى شةلَتةرةكان. لة ك

كارو كاروبارى كؤمةاَليةتى و ئةنجومةنى بااَلى كاروبارى خانمان و اليةنة ثةيونديدارةكانى ترى حكومةت 

رادةسثيَرَى كة ثةرة بةو ثرؤطرامانة بدةن كة مةبةست ليَيان يارمةتى دان و كار ئاسانى كردنة بؤ دووبارة 

 اندنةوةى ذنانى قوربانى توندوتيذى خيَزانى جاريَكى تر بؤ ناو كؤمةلَطة.ئاخ

 مافةكانى طرووثة نةتةوةيى و ئايينيةكان و طروثةكانى تر: 

 . مافةكانى طروثة نةتةوةيى و ئايينى و طروثةكانى تر لة هةريَمى كوردستان

هؤك لةطةَل بةِريَزان جيَطرى ثاريَزطار, لة مانطى نيسان , يؤنامى ذمـارةيةكى كؤبونةوةى جيا جياى كرد لة د

بةِريَوةبةرى طشتى كشتوكاَل, وة هةندَى بةرثرسانى رة سمى تر بؤ ئةوةى ثرسيار و بةدواداضون بكات لة بارةى 

. ئةو كؤميتةية 41041راثؤرتى ئةو كؤميتةى كة لة اليةن سةرؤكى هةريَمى كوردستانةوة دامةزرابوو لة سالى 

لةو بانطةشانةى كة طوايا زةوى و زارى خةلَكانيَك كة سةر بة نةتةوةى ئاسوورين لة هةندى ليَكؤلَينةوةى كرد 

طوندى ثاريَزطاى دهؤك دةذيـن بة شيَوةيةكى ناياسايى دةستى بةسةردا طيراوة لةاليةن خزم و كةسى هةنديَك لة 

لَى دهؤك و هةرةوها بةرثرسانى كورد و سةرؤك هؤزةكان . لة اليةن هةردوو بةريَوةبةرى طشتى كشتوكا

قايمقائمى قةزاى بةردةِرةش كة سةرؤكى كؤميتةكة بوة جةختيان كردةوة لةوةى كة كؤميتةكة ليَكؤلَينةوةكانى خؤى 

وة ريثؤرتى كؤتايشيان ئامادةكرد. يؤنامى نيطةرانة لةوةى كة سةرةنجام و  4103تةواو كردوة لة مانطى تةمووزى 

 خةلَك , وة حكومةت ئاوِرى لة َ نيطةرانيةكانى سكااَلكاران نةداوةتةوة.  راسثاردةكان باَلو نةكراوةتةوة بؤ

 اوةن ثيَدوايستى تايبةت:مافى كةسانى خ

 مافةكانى كةسانى خاوةن ثيَداويستى تايبةت لة هةريَمى كوردستان :  –

ماف و ئيمتيازاتى كةمئةندامان داِريَذراوة لة هةريَمى كوردستان ,  4100ى سالى   44لةوةتةى ياساى ذمارة 

كردارى جيَبةجَى كردنى هيَواش بوة 
2

. ريَكخراوةكانى كة نويَنةرايةتى كةسانى كةمئةندام و خاوةن ثيَداويستى   

كوردستان كردوة كة خيَراتر جيَبةجَى ى بكات وة كار تايبةت دةكةن بة بةردةوامى داوايان لة حكومةتى هةريَمى 

لةسةر هةمواركردنةوةشى بكات بؤ ئةوةى كةسانى كةمئةندام و ئةوانةش كة ضاوديَريان دةكةن زياتر سوودمةند بن 

  , بيمةى تةندروستى باشتر, خانو و حةوانةوة, قةرز وةرطرتن و سودى تر.

بة يؤنامى راطةياند كة  4103مى كوردستان لة مانطى كانونى يةكةمى وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتى هةريَ 

ى ياساكة داوا كراوة, كة  3وةزارةتةكةيان لة ثرؤسةى دامةزراندنى ئةنجومةنيَك داية هةروةك بة ثَى ي ماددة 

ى ئاستى دةسةاَلتى ثةرةثيَدانى ستراتيذيةت و دانانى نةخشةو وة دةمةزرانى ثرؤطرامى تايبةت بؤ بةرزكردنةوة

هؤشيارى وة ئاستى ثاراستنى كةسانى كةمئةندام بةهيَزتر بكات. وةزيرى كار رايطةياند كة وةزارةتةكةى لة 

طفتوطؤداية لةطةَل وةزارةتى دارايى بؤ ثارة بؤ كارةكانى ئةنجومةنةكة دابين بكريَت , لةطةَل ئةوةشدا كة لة 

ا كؤتايى مانطى حوزةيران ئةنجومةنةكة هيَشتا ثيَك . ت 3هيض ثارةيةك تةرخان نةكراوة 4102بودجةى سالَى 

ى ياساكة كارى بةِريَوةبردنى هةنديَك سةنتةرى  03نةهاتبوو.وةزير زياتر رايطةياند كة بةثَى ى ماددةى 

تةندروستى كة سةر بة وةزارةتى تةندروستى هةريمى كوردستانن دةطوازريَتةوة بؤ وةزارةتى كارو كاروبارى 

 .دا4102الى كؤمةاَليةتى لة س

                                                           
 4103ئةيلول  49لة  920/ نوسراوى ديوان زمارة  سةرؤكايةتى هةريَم 1
 .4103 عيراق ثةيماننامةى تايبةت بة كةسانى كةمئةندامى بشتراست كردؤتةوة لة ئازارى 2
 وةزير كةمى بودجةى تةرخانكراو بؤ كارى ئةنجومةنةكةى كةراندةوة بؤ ) هةلةى( دةسةالتةكان.- 3



ى نيسان, يؤنامى سةردانى ئؤفيسى كةالرى بةريَوةبةرايةتى ثاراستن و ضاوديَرى كؤمةاَليةتى كرد كة سةر  5لة  

بة وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتية, بؤ بةدواداضوون لةو سكااَليانةى كة لةاليةن كةسانى كةم ئةندام و 

وةزارةت بة شيَوةيةكى نادادثةروةرانة ناوى سةدان كةسى كةمئةندامى  خاوةن ثيَداويستى تايبةت كرابوون كة طوايا

لة ليستى ئةو كةسانةى كة موضةيان لة حكومةت وةردةطرت دةرهيَناوة. بةرثرسى فةرمانطةكة بة يؤنامى راطةياند 

مى و كة وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاَليةتى كؤميتةيةكى دروست كردبو بؤ ديارى كردنى ريَذةى كةمئةندا

دة هةزار كةسى  01111شايستةبوون بؤ مووضة و سوودى تر زؤر سةرقاَل بوون بة كارى ثياضونةوة بة 

كةمئةندام لة كةالر لة ماوةيةكى زؤر كورت. لةم ثرؤسةيةدا كؤميتةكة ضةند هةلَةيةكى كردوة كة بوةتة هؤى 

ةوة .  هةر بة قسةى سةرؤكى  4103بيَبةش بن لة سودةكانيان لة مانطى ئةيلولى سالى  0211ئةوةى كة 

فةرمانطةكة, ئةو كيَشةية بةخيَراية خراية بةر ديدى وةزارةتى كارو كاروبارى كؤمةاليةتى هةريَمى كوردستان . 

كةسيان دووبارة  451كةيسةكة كرد و لة ئةنجاميشدا  0211بةو هؤيةوة كؤميتةكة جاريَكى تر ثياضونةوةى بؤ 

 ى رةزامةندى وةزارةتى دارايى .سودةكانيان بؤ طيَِردرايةوة دوا

 . مافةكانى ئازادى رادةربِرين و ئازادى طردبونةوةو ثاراستنى رؤذنامةنوسان .

 مافةكانى ئازادى رادةربِرين و ئازادى طردبونةوةو ثاراستنى رؤذنامةنوسان لة هةريَمى كوردستان : -

 ثاراستنى رؤذنامةنوسان:

حكومةتى هةريَمى كوردستان ثابةندى خؤى راطةياند بؤ ثالَثشتى كردنى ئازادى رادةربِرين و ثاراستنى مافةكانى 

 رؤذنامةنوسان لة هةريَمى كوردستانى عيراق. 

كةيسى تؤمار كردوة كة بانطةشةى  40, سةنديكاى رؤذنامةنوسانى كوردستان 4102لة ماوةى نيوةى يةكةمى سالَى 

 5افةكانى مرؤظيان كردوة سةبارةت بة رؤذنامةنوسان لة نيَوانيشياندا دوو كةيسى هةولَى كوشتن , ثيَشيَلكارى م

كةيسى هيَِرشى جةستةيى و داخستنى دامةزراوةى ميديايى لةاليةن دةسةالتةكانةوة. 
لة كةيَسكدا كة لةاليةن    4

لةفيزيؤنى روداو طوايا هيَِرشيان ى شوبات دوو رؤذنامةنوسى تة 42سةنديكاوة ئاماذةى ثى كراوة لة رؤذى 

كراوةتة سةر لة اليةن ثؤليسى دهؤكةوة , لةو كاتةى كة ئةوان رومالَى ياريةكى تؤثيَنيان دةكرد لة نيَو ياريطاى 

دهؤك. لة كةيسيَكى تر, تيميَكى تةلةفيزيؤنى كةي ئين ئين بانطةشةى ئةوةيان كردوة كة طوايا لة اليةن ثؤليسةوة 

تة سةر لة قوتابخانةى تروسكة لة قةزاى سؤران لة ثاريَزطاى هةوليَر لةو كاتةدا كة روومالَى هيَِرشيان كراوة

نيسان لة ضوارضيَوةى هةلَبذاردنى  44ثرؤسةى دةنطدانى تايبةتى سوثاو هيَزةكانى ئاسايشيان كردوة لة رؤذى 

. هةندى 4102مانطى نيسانى سالى ئةنجومةنى نويَنةرانى عيراق  و ئةنجومةنى ثاريَزطاكانى هةريَمى كوردستان 

ثةيامنيَرى ترى هةمان كةناَل بانطةشةيان كردوة كة هيَِرشيان كراوةتة سةر لة اليةن ثؤليسى قةزاى سؤرانى سةر 

نيسان لة قوتابخانةى سةهةند بةهةمان شيَوة لة ماوةى ثرؤسةى هةلَبذاردندا.  31بة ثاريَزطاى هةوليَر لة رؤذى 

حوزةيران تيميَكى رؤذنامةنوسانى كةي ئينئين  31سان باسى ئةوةى كردوة كة لة رؤذى راثؤرتى سةنديكا هةمي

هيَرشيان كراوةتة سةر لةاليةن ئاسايش لةو كاتةى كة ريثؤرتاذيان ئامادة دةكرد لةسةر ثرسى كةمى بةنزين لة 

 بةنزينخانةكانى قةزاى سؤران. 

ميانى , ئةو رؤذنامة نووسة كوردةى كة تةقةى ليَكراو يؤنامى بةردةوام بوو لة بةدواداضوونى كةيسى كاوة طةر

ى كانونى يةكةمى  5كوذرا لة اليةن كةسانى نةناسراو لة طةرميان لة قةزاى كةالر لة ثاريَزطاى سليَمانى لة رؤذى 
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كة  5, يؤنامى نيطةران بوو لةوةى كة هيض ثيَشوةضوونيَك ريثؤرت نةكرا لة اليةن ئةو كؤميتةيةى 4103

 وو لة اليةن دةسةالتةكانةوة بؤ ضاوديَرى كردنى ليَكؤلَينةوةكانى ثؤليس. دامةزراب

بةثَى ى بِريارى دادطاى كةالر, ثينج كةس دةستطير كران لةسةر ثرسى كوشتنةكة و ئامادةش بوون لة بةردةم 

سيَكى يةكيَتى دادوةرى ليَكؤلينةوةى دادطاى كةالر. لةطةَل ئةوةشدا كة طومانليَكراويَكى ترى سةرةكى كة بةرثر

ى كانونى دووةم  44ى كانونى دووةم لة دادطا ئامادةبوو بةالم دواتر لة رؤذى  9نيشتمانى كوردستانة لة رؤذى 

ي  9ئازاد كرا لةسةر بنةماى ئةوةى كة بةلَطةى تةواو لةبةردةست دا نةبووة بؤ دادطايى كردنى ئةو. لة رؤذى 

ة راويَذكارى ياسايى خؤى كرد كة بةدواداضون بكات لةطةَل نيسان , سةرؤكى هةريَمى كوردستان فةرمانى ب

 . 6ئةنجومةنى دادوةرى و دادطاى كةالر لةسةر كةيسى طةرميانى 

 

ى نيسان , طروثيَكى رؤذنامةنوسان و ضاالكوانان 5لة خؤثيشاندانيَكدا كة ريَكخرا لة ثيَش دادطاى كةالر لة رؤذى 

حكومةتى هةريَمى كوردستان بؤ ئةوةى كة ليَكؤلَينةوةيةكى وردو  جةختيان لةسةر داوايةكى خؤيان كردةوة لة

ى نيسان و لة  4هةمةاليةنة بكريَت لة كوشتنى طةرميانى وة ئةنجامدةرانيش رووبةِرووى دادطا بكاتةوة . لة 

 كؤبونةوةيةكى يؤنامى دا لةطةَل ثاريَزةرى خيَزانى رؤذنامةنوسة كوذاروةكة بانطةشةى ئةوةى كرد كة طوايا

دةرفةتى نةدراوةتَى كة لة ثرؤسةى ليَكؤلَينةوة ئامادة بيَت و دةستى بطات بةو دؤكيؤميَنتانةى كة ثةيوةستن بة 

 كةيسةكةوة.

( داواى لة حكومةتى  IFJى ئادار باَلو كرايةوة . فيدرالَيةتى رؤذنامةنوسانى نيَودةولَةتى )  05لة راثؤرتيَكدا كة لة 

هةريَمى كوردستان كرد كة ليَكؤلَينةوةيةكى هةمةاليةنى تةواو بكات لة هةموو ئةو هيَِرشانةى كة كراونةتة سةر 

و كاوة   7رؤذنامةنوسان و ضارةسةريش نةكراون, لة نيَويشياندا كوشتنى رؤذنامةنوس سةردةشت عوسمان

( .   NRTةردوو بالَةخانةى راديؤى ناليا و  تةلةفيزيؤنى ) طةرميانى و هةروةها هيَِرش و سوتاندنى سةر ه

فيدراليةتةكة داواى كرد لة حكومةت كة ئةنجامى ليَكؤلَينةوةكان ئاشكرا بكات وة بةرثرسانى ئةم كارانةش 

رووبةِروى دادطا كان بكاتةوة. داواى هاوشيَوةى تريش كرا لة اليةن سةنديكاى رؤذنامةنوسانى كوردستان , و 

ةرى ميترؤ و ريَكخراوى تى ناوخؤيى و نيَودةولَةتى كة داكؤكى لة ئـازادى رادةربِرين و ثاراستنى سةنت

 رؤذنامةنوسان دةكةن. 

 : ئازادى طردبونةوة

رؤذان بةردةوام  3ى كانونى دوةم, خؤثيشاندانةكان لة قةزاى سةيد سادقى سةر بة ثاريَزطاى سليَمانى بؤ 4لة رؤذى 

داوان كرد كة خزمةتطوزارية طشتيةكان بارودؤخى ذيانيان باشتر بكريَت . هيَزى ثؤليسى بوون . خؤثيشاندةران 

دذة ئاذاوة هاتنة شويَنةكةو خؤثيشاندةرةكانيانى ثةرش و باَلوة ثيَكرد بة بةكارهيَنانى طازى فرميَســك ريَذ. لة كاتى 

ى تريش بريندار  022ثيشاندةريَك  كوذراو ئةو ثيَكدادانةى كة لة نيَوان ثؤليس و خؤثيشاندةرةكاندا روويدا, خؤ

ثؤليس و ئةفسةرى ثؤليسيش بريندار بوون . هةردوو قائيمةقامى قةزاكةو سةرؤكى شارةوانى  91بوون, وة 

دةستيان لة كار كيَشايةوة و دواتريش ثةسةند كرا لة اليةن ثاريَزطارى سليَمانيةوة لة ذيَر فشار و داخوازى 

 بةردةوامى خؤثيشاندةران.
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كانونى دوةم, طروثيَك لة ضاالكوانان خؤثيشاندانيَكيان ريَكخست لةبةرامبةر ئةنجومةنى دادوةرى لة  5لة رؤذى 

شارى هةوليَر, داواى ليَكؤلَينةوةيان دةكرد لة كوذرانى رؤذنامةنوسيَك كة لة قةزاى كةالر رويدابوو لة دةذةرى 

خؤثيشاندةران داويان كرد كة ليَكؤلَينةوة بة ثَى ى ياساى سزادانى , 4103ى كانونى يةكةمى  5طةرميان لة رؤذى 

عيراقى بةريَوةبضيَت بة بَى هيض دةست تيَوةردانيَكى اليةنة سياسيةكان يان كةسايةتية سياسيةكان . 

 رؤذنامةنوسيَكى بةشداربووى خؤثيشاندانةكة بة يؤنامى راطةياند كة مالَةكةى كةوتة بةر هيَرش كردن لة اليةن

 . كةسانى نةناسراو راستةوخؤ دواى خؤثيشاندانةكة

 

 

 

 

 ثرسى مافى مرؤظى تر :

 دةستةى سةربةخؤى مافةكانى مرؤظ لة هةريَمى كوردستان .  –

سةردانيان طرتوخانةو  415بة ثَى ى دةستةى سةربةخؤى مافةكانى مرؤظ لة هةريمى كوردستان, كارمةندةكانيان 

سةردانى شةلتةرةكانى ذنانيان كردوة لة نيوةى  01ضاكسازيةكانيان كردوة كة سةر بة ثؤليس و ئاسايشن, وة 

يَك كة ثيَكةوة لةطةَل وةزارةتى . هةندى ضاالكى ترى وةك بةشدارى كردن لة وؤرك شؤث 8 4102يةكةمى 

مافةكانى مرؤظى عيراق ريَكخرابوو بة مةبةستى ئامادةكردنى راثؤرتى عيراق بؤ ثرؤسةى ثياضوونةوةى خولى 

( وة هةروةها ئةنجامدانى كةمثينى بةرز كردنةوةى ئاستى هؤشيارى لةسةر ثرسى مافةكانى   UPRطشتطير ) 

 مرؤظ لة ريَطاى ميدياكانةوة. 

سةربةخؤى مافةكانى مرؤظ بةردةوامة لة رووبةِروبونةوةى ئاستةنطةكان, بةتايبةتيش ذمارةى سنوردارى  دةستةى

 4101ى 2كارمةندانى بة توانا, نةبوونى هةيكةليةتى ريَكخراو بؤ دةستة, وة هةندى كةم و كورتى لة ياساى ذمارة 

ى ئادار سازكرا لةطةَل دةستة,  45لة رؤذى ى هةريَمى كوردستان بؤ دامةزراندنى دةستة.لة كؤبونةوةيةكدا كة 

سةرؤكى دةستة نيطةرانى خؤى دةربِرى لة ثيداويستيةكانى دةستة بؤ كارمةندان و هةندى شتى تر كة بؤ ثيَكهاتةو 

بةكارخستنى كارةكانى دةستة ثيَويستن لة اليةن حكومةتى هةريَمى كوردستان و ثةرلةمانى كوردستانةوة ئاوِرى لَى 

ة. بةاَلم طةشبينيش بوو كة ثةرلةمانى نوَى هةمواركردنة ثيَشيناركراوةكانى ئةو ياسايةى كة دةستةكةى نةدراوةتةو

ثَى دامةزراوة  ثةسةند بكات بؤ ئةوةى زةمانةتى سةربةخؤيى دارايى دةستة مسؤطةر بكريَت وة دةستةش كاراتر 

 بيَت و راستطؤييةكةشى باشتر بيَت. 

ةطةَل دةستةى سةربةخؤى مافةكانى مرؤظ و يارمةتى هونةرى ثيَشكةش دةكات . يؤنامى لة نزيكةوة كاردةكات ل

راويَذى ثيَشكةش بة دةستة كردوة لة بارةى ثالنى كار كردنى سااَلنة و جيَبةجَى كردنى وة ئةنجامدانى راهيَنان بؤ 

ثشتى دةستة بكات بؤ هةندَى كارمةندى ديارى كراوى دةستة لةسةر نوسينى راثؤرت. يؤنامى لة ثالنيةتى كة ثالَ 

ى دةستةى  4101ى سالى  2ريَكخستنى كؤنفرانسيَكى هةريَمى بؤ تاو و توى كردنى هةموار كردنى ياساى ذمارة 
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  شارةزوور , طةرميان و رانية.



سةربةخؤى مافةكانى مرؤظ لة هةريَمى كوردستان بؤ ئةوةى طونجاو بيَت لةطةَل سةرةتاكانى ثاريس بؤ دامةزراوة 

 نيشتمانيةكانى مافةكانى مرؤظ .

  لة هةريَمي كوردستان ارى هةريَمى مافةكانى مرؤظثالنى ك

حكومةتى هةريَمى كوردستان هيض ثيَشوةضونيَكى بةدى نةكردوة لة جيَبةجَى كردنى ثالنى كارى هةريَمى 

دا. ئةو ليَذنة وةزاريةى كة دامةزرابوو بؤ ضاوديرى كردن و  4102مافةكانى مرؤظ لة نيوةى يةكةى سالى 

كاتيَك كة كؤميتةكة راثؤرتى خؤى بؤ  4103ة, كارةكانى خؤى هةلَثةسارد بة كؤتايى جيَبةجَى كردنى ثالنةك

 . ثرؤسةى داهاتووى ثياضونةوةى خولى طشتطير ثيَشكةشى وةزارةتى مافةكانى مرؤظى عيراق كرد

 

  


