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 كاري جَيبةجَيكراو كورتكراوةي

كاتةي كة بة دوو تةقينةوة   وبةخؤيةوة بينيوة لةتيرؤريستي ةوة هةرَيمي كوردستان يةكةم هَيرشي  ( 4112لةساَلي )

يةكَيك  لة دا.كة 4102ئةيلولي ي  42هَيرش كراية سةر بيناي ئاسايش و وةزارةتي ناوخؤي هةرَيمي كوردستان لة 

ظيل لةم ِرووداوةدا نةكوذراوة بةاَلم بةطوَيرةي , هيض كةسَيكي سلة تةقينةوةكان ئةمبوالنس بةكارهاتبوو

 .بريندار بوونة كةس  41 ؤرةتةكانِراث

لة هةرَيمي  طيراوةكان و بةندكراوةكانِرابةطوَيرةي داتاكاني دةسةاَلتةكاني هةرَيمي كوردستان, ذمارةي تةواوي 

(  لة كؤي ئةم ذمارةية 4291. )(2422بريتي بووة لة ) دا 4102كوردستان لة كؤتايي مانطي كانووني يةكةمي 

( 0422) وة .هةبوونة (  نةوجةوان021و ) ( ئافرةت21لةنَيوانياندا ), كة بوونة طايي كردنِراطيراوةكاني ثَيش داد

. هةندَيك لة طرتووخانةكان تاكو ئيستا نةوجةوان هةبوونة( 91( ئافرةت و )22يش حوكمدراون كة لةنَيوانياندا)

 زاخؤ هيض قاوشَيكيطرفتي قةرةباَلغي و خراثي لة ثاكوخاوَينيان هةية. لة هةردوو طرتووخانةي ضةمضةماَل و 

دةركةوتووة كة نيطةراني هةية  وا نضاوثَيكةوتن لةطةَل ِراطيراوةكا لة مياني بؤ ئافرةتاني ِراطيراو. تايبةت نيية

 كة تَيبيني ئةوةي كردووةةمةكي و ثةيِرةو نةكردني ِرَيضكة ياساييةكان. يونامي دةربارةي طرتني هةِر

 ةيشة. ذمارةيةك لة طيراوةكان بانطنبارة ِراطيراوةكان بؤ بةردةم دادطادوواكةوتنَيكي زؤر هةية لة ناردني تاوا

ةثَيكراويان ثَيشكةش كردووة دةربارةي ئازاردان و مامةَلةي خراث كةلة كاتي لَيكؤَلينةوةدا ئةنجام دراون. متمان

ذمارةي تةواوي نةوجةوانان لة هةرسَي ضاكسازي سةر بة وةزارةتي  ماوةي تةواوبووني ئةم ِراثؤرتةدا لةطةَل

( بووة. باروودؤخي ضاكسازيةكاني سلَيماني و هةولَير وة هةروةها زاخؤ لة 441كارو كاروباري كؤمةاَليةتي )



ي خراث شةي ثَيطةيشتووة دةربارةي مامةَلةةدهؤك ناطونجَيت لةطةَل ستانداردي نَيودةوَلةتي. يونامي ضةندين بانط

 وةك سزادانَيك بؤ ئةو نةوجةوانانةي كةوا بةدِرةفتاري ئةنجام دةدةن.

بةرضاوي بةخؤوة بينيووة لة جَيبةجَيكردي ياساي بةرةنطاربوونةوةي  ةتي هةرَيمي كوردستان ثَيشوةضوونيحكوم

بةرةنطاربوونةوةي بةرَيوبةرايةتي  4102(. تا كؤتايي كانووني يةكةمي 4/4100, ياساي ذمارة )تونوتيذي خَيزاني

لَيكؤلينةوةي دامةزراندووة لة هةر شةش ناوضةي هةرَيمي كوردستان لةسةر  ضةند يةكةيةكي وندوتيذي خَيزانيت

ثؤليس كان ةفةرمي ئامارةئاستي قةزاو ناحيةكان. هةروةها لَيذنةي ئاشتةوايي لة هةولَير دةستبةكاربووة . بةطوَيرةي 

تا تشريني دووةم بةدةست طةيشتووة.  ةذي دذي ئافرةتانيان لة مانطي تةموزةوشةي توندوتيةبانط 4292و دادطاكان 

ينيوة ضونكة ِرةشنوسي دةزطاكاني شةَلتةرةكاني ئافرةتان لة هةرَيمي كوردستان هيض طؤِرانكارييةكي بةخؤوة نةب

 01اريةكاني حكومةت لتةرةكان تاكو ئَيستا لة ئةنجومةني وةزيران ثةسةند نةكراوة. بةطوَيرةي زانيسيستةمي شة

لة هةولَير و  42لتةرةكاني سةر بة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةَليةتيدا بوونة تا كؤتايي ساَل كة ئافرةت لة شة

 لة سلَيماني بوونة.  09لة دهؤك و  00

زاري شةي ئةوة دةكةن كةوا زةوي و ةذمارةيةك لة ئةنداماني ئاشورييةكان لة ثارَيزطاي دهؤك بة بةردةوام بانط

دا  4104كشتوكاَليان لَي زةوتكراوة لة اليةن بةرثرسة كوردةكان و سةرؤك هؤزةكانةوة. لَيذنةيةكيش لة ساَلي 

لة هةندَيك  ثَيكهَينراوة بؤ ضارةسةركردني ئةم كَيشانة بةاَلم تاكو كانووني يةكةميش هيض دةرئةنجامَيكي نةبووة.

ي ئةوة دةكةن كة لةاليةن طِروثة توندِرةوةكانةوة دووضاري كوشتن شةةشوَيني تردا ئةنداماني تايةفةي يةزيدي بانط

 طةياندني لة بووة ن كةوا ِرَيطرو ِرفاندن دةبنةوة. هةروةها حكومةتي هةرَيمي كوردستانيش بةوة تاوانباردةكة

 سوودمةندييية كؤمةاَليةتييةكان بؤيان.

ي  44دةكةن بؤ هةمواركردنةوةي ياساي ذمارة  كةمئةندامان بة بةردةوام داوا لة حكومةتي هةرَيمي كوردستان

 .ثَيداويستي تايبةت نلةسةر ماف و ئيمتيازاتي كةساني كةمئةندام و خاوة 4100ساَلي 

لةمياني نوسينةوةي ئةم ِراثؤرتةدا ِرؤذنامةنووسان و ميدياكاران لة هةرَيمي كوردستان دووضاري توندوتيذي و 

 يتي بووة لة هةرةشةلَيكردن و هَيرش كردنة سةر و كوشتن و هةوَلي كوشتن.ترساندن بوونةتةوة. توندوتيذيةكان بر

كة ئةمةش واي ضةند ضةكدارَيكي نةناسراو ِرؤذنامةنوسَيكي بةناوبانط لة سلَيماني دةكوذن  ي كانووني يةكةم 9لة 

 ة ِرووداوةكة.سةرؤك وةزيراني حكومةتي هةرَيمي كوردستان لَيذنةك ثَيك بهَينَيت بؤ لَيكؤَلينةوة ل كرد 

بوونةتةوة لة زةوتكردني  ةمةكيكاري هةِربة بةردةوام دووضاري  كرَيكاراني كؤضبةر لة هةرَيمي كوردستان

كرَيكارة  جوواَلنةوةو قؤرخكردني مادي. ئةو ِرَيطةطرتن لةثاسةثؤرت و شوَيني حةوانةوة و كاركردني نةشياو و 

كؤضبةرانةي كة بةبَي مؤَلةتي كاركردن دةسطيردةكرَين ماوةيةكي زؤر لة طرتووخانةكاني ثَيش دادطايي كردن 

يةتيش داني بةوةدا ناوة كةوا هةندَيك لة ةِرَيوبةري طشتي كاروباري كؤمةاَلب. لة قاوشَيكي زؤر قةرةباَلغدا دةمَينةوة

نابن بة ِرَيضكة ياساييةكان لةكاتي كة كرَيكاري كؤضبةر دةخةنة كار كؤمثانياكاني هةرَيمي كوردستان ثابةند 

 شةكاني توندوتيذي.ةبانطهةروةها ليذنةيةكيشيان ثَيكهَيناوة بؤ بةدوواداضوون لةسةر 

دةربارةي ِرةوشي  ي مرؤظ يةكةم ِراثؤرتي خؤي باَلوكردةوةلة مانطي كانوني يةكةم دةستةي سةربةخؤي مافةكان

ةرَيمي كوردستان. لة ِراثؤرتةكةدا نيطةراني زؤر بةديدةكرَيت دةربارةي كةمي ذمارةي مافي مرؤظ لة ه

وة بارودؤخي خراثي ناو بةندينخانةكان و قةرةباَلغي و مامةلةي خراث  دادوةرةكان و داواكاري طشتي و دادطاكان

سةر ضةند دةزطايةكي حكومي كة هاوكار نين لةطةَل تة. هةروةها ِراثؤرتةكة تيشكي خستؤلةطةَل ِراطيراوةكان

 شنياري لةخؤطرتني ثِرؤذة ياساي ثاراستني منداَلي كردووةَيثدةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ ,هةروةها دةستة 

زينداني تا  ؤن بدايعكردني طؤِريني سزاي لة سَيدارةهةمواركردنةوةي ياساي داواكاري طشتي. وة تةشر لةطةَل

 َلتةرةكان.ةمي شةة لةخؤطرتني ِرةشنوسي سيستو هةتايي.



   ِراسثاردةكاني تايبةت بة حكومةتي هةرَيمي كوردستان:

طيراوانةي كة بؤ ماوةيةكي زؤرة طيراون و ِرابةرداني يانيش بةثَيي ثَيويست دادطايي كردني هةموو ئةو  -0

بدرَينة دادطا تاكو  طيراوةكانِرابة بَي ئةوةي هيض تاوانيان  بخرَيتة ثاَل , وة زامنكردني ئةوةي كة 

  ثَرؤسةكة طونجاو بَيت لةطةَل ستانداردي نَيودةوَلةتي بؤ دادطايي كردني دادثةروةرانة.

بةردةوامي لةو بةرنامةيةي كة قةرةباَلغي لة طرتوخانةكان و بةندينخانةكان ناهَيَلَيت بة دروستكردني باَلةخانةي تازة  -4

 .دادطايي كردنو ثَيداضونةوةي كةيسةكاني ثَيش 

 دامةزراندني دةزطايةكي جَيطرةوة بؤ ةساَل و 02دةستنيشانكردني تةمةني ياسايي بةرثرسيارَيتي تاوان بؤ  -2

 .ندينخانةي نةوجةوانانبة

ني ئاسايش و ثؤليس كارةكاني ستاندارد بؤ بةكارخستني رَيياساي داواكاري طشتي, و دامةزراند داِرشتني -2

ردنةوة لةسةر ئةوةي كة هةموو لَيكؤَلينةوةكان لة ذَير دةسةاَلتي ليكؤلةرةوةي وة هةنطاو بنرَيت بؤ تاكيد ك

 بدرَيت.دادوةري ئةنجام 

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

بةدةستهَيناني بةرزترين ثَيوةري هةبَيت, وة باش راهَينرابن لةسةر جَيبةجَيكردني هةموو تةشريعاتةكان بؤ 

 سةروةري ياساو دادطايي دادثةروةرانةو دةستثاكي و دادثةروةري.

وة  بةردةوامي لة ثةرةثَيدان و جَيبةجَيكردني تةواوي ياساي بةرةنطاربونةوةي توندوتيذي خَيزاني -0

ي كؤمةاَليةتي لة لَيكؤلةرةوة مسؤطةركردني خَيراكردن لة دامةزراندني فةرمانبةري شارةزاو ثسثؤِر و

دةربارةي جَيندةر بؤ ئةو فةرمانبةرة فةرميانةي  كة لة بةرةنطاربوونةوةي  , ووشياركردنةوةلتةرةكانداشة

 دا كار دةكةن.انتوندوتيذي دذي ئافرةت

 تةرةكان.لةخؤطرتني سيستةمي شةل تةواوكرن و -2

ثَيداضوونةوة لة ياساي مافي كةساني كةمئةندام  بؤ ئةوةي بطونجَيت لةطةَل رَيكةوتننامةي نَيودةوَلةتي بؤ  -4

لَيذنةي وةزاري مافي كةمئةندامان و بةتةواويش جَيبةجَيبكرَيت. ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

( كة نوَينةراني 2مادةي يستي تايبةت )ةساني خاوةن ثَيداوثَيكبهَينَيت بؤ ثَيشخستن و ضاودَيري ِرةوشي ك

 .خراوةكاني كةمئةندامانيشي تَيدابَيتِرَي

دَلنيابوون لةوةي كة ِرؤذنامةنوسان ثارَيزراو بن لة هةراسانكردن و توندوتيذي لة كاتي كاركردندا, وة  -2

رَيمي مامةَلةكردني دادطا بؤ كةيسةكاني ِرؤذنامةنوسان بةطوَيرةي ياساي رؤذمامةطةري بَيت لة هة

 (.4112ي ساَلي  29كوردستان ) ياساي ذمارة 

ت لة اليةن ثؤليس و دةسةاَلتةكاني ترةوة لة كاتي دَلنيابوون لةوةي كة ِرَيز لة مافي تاكةكةسةكان دةطيرَي  -01

خؤثيشانداني ئاشتيانةدا وة هةموو ئةنداماني ثؤليس ِراهيناني باشيان ثَيبكرَيت لةسةر كؤنترؤلكردني 

 مةدةنيةكاندا.طردبوونةوة 

 بيري طشتي دةربارةي مافةكاني مرؤظ.نباَلوكردنةوةي ِرؤشة  -00

( وة طرتنةبةري 4102ي  00) ياساي ذمارة  زامنكردني جَيبةجَيكردني ياساي طةيشتن بة زانياريةكان  -04

 ثَيوةري باش بؤ بةهَيزكردني ياساكةو طونجاني لةطةَل ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكاني مافةكاني مرؤظ.

و يةكخستني هةموو ِرَيوشوَينةكان  ش و كارةكاني كرَيكارة كؤضبةرةكانبةجَيكردني ئينكاري بَو جَيئاسا  -02

لة ئوفيسيك يان وةزارةتَيكدا و تاكيد كردنةوة لةوةي كة زانياريةكان دةربارةي ثرَوسةي تَوماركردن 

ت بة ضةند زمانَيك بَلاو جياوازة, هةروةها ماف و ئةركةكاني ئةو كرَيكارة بيانيانةي كة دَينة ناو ووال

بكرَيتةوةو بة شَيوازي ئةليكترؤنيش بَيت لة شوَينةكاني هاتنة ناوةوةي هةرَيمي كوردستان . ليكَوَلينةوةو 

 ي ياساييدا كرَيكارة كؤضبةرةكانيانطرتنةبةري رَيضكةي ياسايي توند لة دذي ئةو كَومثانيانةي كة لة ماوة

 تَومار ناكةن.



ةي سةربةخَوي مافةكاني مرَوظ و مسؤطةركردني ئةوةي كة لةطةَل ثرنسيثةكاني هاوكاريكردني دةست   -02

 ثاريس دةطونجَيت.

بارة كردنةوةي سنوور لةطةَل سوريا بؤ هاتنة ذوورةوةي ئةو خةَلكة سظيالنةي كة بة بايةخدان بة دوو  -09

 هؤكاري كَيشةكان ِرايانكردووة.

 

 لة هةرَيمي كوردستان لةسةر خةَلكي سظيلتوندوتيذي ضةكداري و تيرؤريزم و كارَيطةري 

, لةطةَل هةرَيمي كوردسان تا ِرادةيةكي زؤر دووربووة لةو توندوتيذيةي كة بةشةكاني تري عيراقي طرتؤتةوة

ةوة ئةوةبوو كة هَيرشَيكي تيرؤريستي كراية سةر بينايةي  4112ئةوةشدا لة ِروداويكي كةموَينةدا لة مانطي ئاياري 

ي ئةيلولدا. يةكَيك لة ئؤتؤمؤبيلة تةقَينراوةكان ئةمبوالنس  42يش و وةزارةتي ناوخو لة هةريةك لة ئاسا

برينداري لَيكةوتؤتةوة ,بةاَلم  41بةكارهاتبوو. بةطوَيرةي ِراثؤرتةكان هيض كةسَيكي سظيل نةكوذراوةو تةنها 

كورديةكان سَي كةسي سظيلي لة ئةنداماني ثؤليس و ئاسايش بريندار بوون. هَيزة  24شةس ئاسايش كوذران و 

 كة ثةيوةنديان هةبووة بة هَيرشةكان و ئَيستا لة طرتوخانةي هةولَيرن بة تؤمةتي تيرؤر. عيراقيان دةسطير كرد

 بةندكردن و سةروةري ياسا لة هةرَيمي كوردستان

لةاليةن  كة بةطوَيرةي ئةو ئامارانةي ةكان و بةندكراوةكان لة هةرَيمي كوردستانوكؤي ذمارةي ِراطيرا

. (2422بريتي بووة لة ) دةسةاَلتةكاني هةرَيمي كوردستانةوة ثَيشكةش كراوة لة كؤتايي مانطي كانوني يةكةمدا

( شيان 021( ئافرةت و )21( يان راطيراوي ثَيش دادطايي كردن بوونة كة )4291لةكؤي ئةم ذمارةيةدا )

 .ي تَيدا بووة( نةوجةوان91ئافرةت و )( 22( حكومدراوةكان بوونة كة )0422نةوجةوان بوونة. )

سةرداني ئةنجامداوة بؤ طرتووخانةكاني ذَير دةسةاَلتي هةردوو  24لة مانطي تةموزةوة تا كانووني يةكةم يونامي 

طرتوخانةكان و بةندينخانةكان بةردةوام كَيشةي . هةندَيك لة وةزارةتي ناوخؤو كارو كاروباري كؤمةاَليةتي

ثاكوخاوَينيان هةية بةتايبةتي طرتووخانةكاني ثَيشدادطايي كردني زاخؤو ضةمضةماَل و كةالر. قةرةباَلغي و 

هةردوو طرتووخانةي زاخؤو ضةمضةماَل قاوشي تايبةت بة ئافرةتانيان لَينية كة ئةمةش بؤتة هؤي ئةوةي كة  

 ركردندا.نةوة لة كاتي دةستطينئافرةتة دةستطيركراوةكان لة ذووري ئةفسةري ئَيشكطر بمَي

دا هاتووة, وةزارةتي كارو كاروباري  4102ئاياري  09بةطوَيرةي وةاَلمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان كة لة 

كؤمةاَليةتي فؤكةسي كردؤتة سةر دروستكردني بيناي تازة بؤ بةندينخانةكان وة هةردوو بيناي هةولَير و سلَيماني لة 

ئةم بينايانة بة شَيوازَيكي باش تةجهيز بكرَينو ئةنجومةني وةزيراني تةواوبوندان. وة بؤ تاكيد بوونةوة لةوةي كة 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة  ئَيستا خةريكة كارةكة بكاتة ثِرؤسةي تةندةرةوة.حكوةتي هةرَيمي كوردستان 

كة لة هةندَيك لة  هيواية كة هةركاتَيك ثالني ثَيشخستني بةندينخانةكان تةواو بَيت طرفتي قةرةباَلغي و ثاك و خاوَيني

بةندينخانةكاني ثاوان لة هةولَير و سلَيماني بةدي دةكران ضارةسةر بكرَين. وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةروةها دةستي بةكار كردووة بؤ دروستكردني بيناي تازة بؤ ضاكسازي نةوجةوانان 

اني و دهؤكيش دروستكردني  بيناي تازة بؤ ضاكسازي نةوجةوانان و ئافرةتان  و ئافرةتان لة هةولَير وة لة سلَيم

هةروةها وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي ثالني داِرشتووة بؤ زيادكردني ذمارةي  ئيستا خراوةتة تةندةر.

توَيذةراني كؤمةاَليةتي  دةروني و هةروةها بؤ ئةنجامداني خولي تايبةت بؤ بةرنامةي بونيادناني تواناكان لة ِرَيطاى 

هةروةها حكومةتي هةرَيمي 0  يةكانةوة.ِرَيخراوة نَيودةوَلةتيةكانةوة كة تايبةتن بة بةندينخانةكان و ضاكساز

ئاطاداري تةواوي هةية لة بارودؤخي خراثي باك و خاوَيني ناو  كوردستان بة يونامي ِراطةياندووة كة 

 طرتووخانةكاني ثَيش 



 تازةكاني بينا وهةردو كة,  هاتووة دا 4111 ئاياري 11 لة كة ِراثؤرتة ئةم دةربارةي كوردستان هةرَيمي حكومةتي وةالمي بةطوَيرةي 1

 لة بةاَلم تةواوبووة دا 4112 دووةمي تشريني مانطي لة و تَيضووة دؤالري مليون 01 هةريةكةيان كة سليََماني و هةولَير لة بةندينخانة

 .دةكات تةندةرةكة ثرؤسةي سةرثةرشتي كؤمةاَليةتي ضاكسازي بةرَيوبةرايةتي لة لَيذنةيةك ئيستادا لة وة.تجهيزكردنن بواري لة ئَيستادا

 .نَيودةوَلةتي ستانداردي لةطةَل دةطونجَيت بةتواوي تازةكة بينا كة دةكات لةوةش باس كوردستان هةرَيمي حكومةتي

 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة هةوَلي  دادطايي كردن لة هةولَيرو سلَيمانيدا وة لة ِرَيطاي وةزارةتي ناوخؤوة

 روست بكات كة بةتةواوةتي بطونجَينهةولَير و زاخؤو ئاكرَي و سؤران و كةالر  دئةوةداية كة بيناي تازة لة 

    لةطةَل ستانداردي نَيودةوَلةتي 

وة وا دةركةوتووة كة  ضاوثَيكةوتني ئةنجامداوة لةطةَل ِراطيراوةكان و بةندكراوةكان 402يونامي هةروةها 

 اساييةكان. يونامي هةروةها تَيبينينةطرتنةبةري ِرَيضكة يةمةكي و نيطةرانيةكي بةردةوام هةبَيت لة طرتي هةِر

( 402ئةوةي كردووة كة دوواكةوتنَيكي زؤر هةية لة ناردني تاوانبارة ِراطيراوةكان بؤ بةردةم دادطا. لة كؤي ئةو )

ان ( يان زياتر لة ماوةي ياسايي لة طرتووخانةك%49)ِراطيراوةي كة ضاوثَيكةوتنيان لةطةَلدا ئةنجام دراوة

كةسيان زياتر لة دوو ساَلة لة طرتوخانةي ثَيش دادطايي ماونةتةوةو يةكَيكيشيان زياتر لة سَي  01وة ماونةتةوة. 

( ِراطيراوةي كة ضاوثَيكةوتنيان لةطةَلدا ئةنجام دراوة 402كؤي ئةو ) %91ساَل دةبَيت ماوةتةوة. لة هةمانكاتدا 

تؤمةتةكانيشيان ثَينةطوتراوة, وة هةندَيك لة ِراطيراوةكان باسيان لةوة  نةيانتوانيوة ثارَيزةر بؤ خؤيان دابين بكةن و

كردووة كة ناهَيلرَيت كةسوكاريان سةردانيان بكةن. دةسةاَلتةكاني هةرَيمي كوردستان ثاساوي ئةوة دَيننةوة كة لة 

وبوو كة ئةوان ئةم كاتةدا دةرنةض ومي كوردستان لةياساي دذة تيرؤري هةرَي داكاتي دةسطيركردني ئةو كةسانة

انةي كة شَيوازَيكي ناياسييان نتاوانانةيان ئةنجام داوة. يونامي زؤرجار جةختي كردؤتةوة لةسةر ئةم جؤرة طرت

هةية. يونامي زؤر جار داواي ئةوةي كردووة كة ِرةضاوي ئةوة نةكرَيت كة ياساي دذة تيرؤري هةرَيمي كوردستان 

َيشتا دةرنةضوبوو, وة ئةم ِراطيراوانة ثَيويستة بةطوَيرةي ياساي تاواني لة كاتي ئةنجامداني ئةم تاوانانةدا ه

, وة كارثَيكراو دادطايي بكرَين وة ئةطةر حوكميش بدرَين ئةوا ثَيويستة ماوةي مانةوةكةشيان بؤ هةذمار بكرَيت

لة وةاَلمي  .ةبوش بكرَينةوةيانيش ئةطةر هيض بةَلطةيةك لة دذيان نةبَيت ئةوا ثَيويستة دةستبةجَي ئازاد بكرَين و قةر

دا نَيردراوة , حكومةتي هةرَيمي كوردتان باس لةوة دةكات كة هيض  4102ئاياري  09ِراثؤرتةكةدا هاتووة كة لة 

. بةطوَيرةي ياساي بنةماكاني دادطاي دا نيةهةرَيمي كوردستانلة طرتوخانةكاني ناياسايي  شيوةيةكي  كةسَيك بة

رَيطةنادات كة  001و  012كة لة) هةرَيمي كوردستاندا هةموار كراوةتةوة( مادةي  0220ي ساَلي 42سزاي ذمارة 

بة دادوةر كة تؤمةتبار بة كةفالةت ئازاد بكرَيت لة حاَلةتي كة تاوانبارةكة دةسطير كرابَيت لةسةر تؤمةتَيك كة سزاي 

شوَيني دانيشتوي ديار نةبَيت و مةترسي هةاَلتني بَيت يانيش كةيسي تيرؤر بيت يان كة تؤمةتبارةكة  مردني لةسةر

. لةم حاَلةتانةدا تؤمةتبارةكان ةبَيت لة طرتووخانةدا بمَيننةوة تاوةكو كةيسةكةيان كؤتايي ثَيدَيت. هةروةها  لَيبكرَيت

دوواكةوتن هةية لة هةندَيك لة كةيسةكان وة لة ئَيستادا حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئاماذةي بةوةش كردووة كة 

 ضةند لَيذنةيةك لة هةموو ثارَيزطاكان ثَيكهَينراوة بؤ ثَيداضوونةوةو ضارةسةركردني ئةم كةيسانة.

شةي ئازاردان و مامةَلةي خراث و طةلةو ِراطيراوانةي كة ضاوثَيكةوتنيان لةطةَلدا ئةنجام دراوة بان 21

ينةوةي ثَيش دادطايي كردندا, وة ِراطيراوةكان لَيكؤلةرةوةكاني ثؤليس و كردووة لة كاتي لَيكؤَلئةشكةنجةدانيان 

ئةم طرفتانةش وا ثَيدةضَيت زياتر بةتايبةت لة بنكةكاني ئاسايشي  .اسايشيان بةم كارة تؤمةتباركردؤتةوةئةفسةراني ئ

اية لةطةَل حكومةتي هةرَيمي كوردستان ي دابَيت. يونامي لة طفتوطؤي بةردةوام دودةرةوةي شارةكان ِرو

وة تَيبيني ئةوةي كردووة كة دةسةاَلتةكان بة ثةرؤشن بؤ ئةنجامداني ضاكسازي  دةربارةي ئةم جؤرة ِراثؤرتانة

خولي  04ياسايي. يونامي هةروةها بةردةوامة لة جَيبةجَيكردني بةرنامةي دروستكردني تواناكان بة ئةنجامداني 

بؤ وةاَلمي ئةم بابةتة  .سةري ئاسايش بةهاوكاري وةزارةتي ناوخؤئةف 091ةفسةري ثؤليس و ئ 091ِراهَينان بؤ 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان تاكيد لةسةر ئةوة دةكاتةوة كة ئةشكةنجةدان دذي ياسايةو هةموو بانطةشةكاني 

ئةشكةنجةدانيش بةدوواداضووني بؤ دةكرَيت و كةساني بةرثرسيش بةطوَيرةي ياسا لَيثَيضينةوةيان لةطةَلدا دةكرَيتز 



ةوة ناكو ئيستا هةشت  4114شي بةوة كردووة كة لة مانطي تشريني دووةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئاماذة

   كارمةندي هَيزة ئةمنيةكان سزادراون بةهؤكاري ئةشكةنجةداني ِراطيراوةكان 

 سزاي لةسَيدارةدان

حكومةتي هةرَيمي كوردستان بةردةوامة لة ثةيِرةوكردني ئةو ِراطرتنة نافةرمييةي سزاي مردن وة هيض لة 

يوناميش لة هةوَلةكاني بةردةوامة بؤ بة  هةرَيمة ئةنجام نةدراوة. لةم 4102رةدانَيك لة شةش مانطي دووةمي سَيدا

 فةرمي كردني ئةم ِراطرتنةو نةهَيشتني سزاي لةسَيدارةدان بة يةكجاري.

 مافي ئافرةت لة هةرَيمي كوردستان

بةرضاوي ئةنجامداوة لة جَيبةجَيكردني ياساي بةرةنطاربوونةوةي  كيحكومةتي هةرَيمي كوردستان ثَيشوةضوونَي

بؤ دامةزراندني يةكةي  0و  2( بة تايبةتي هةريةك لة مادةكاني 4/4100, ياساي ذمارة )توندوتيذي خَيزانيدا

 ئاشتةوايي. يلَيذنة( بؤ ثَيكهَيناني 9روةها مادةي )لَيكؤَلينةوةي تايبةت ,هة

كؤَلينةوة كة سةر بة بةرَيوبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خَيزانيية لة هةر شةش يةكة تازةكاني ثؤليسي لَي

موو يةكةكاني ناوضةكاني كوردستان دامةزراوة لةسةر ئاستي قةزاو ناحيةكان.لة كؤتايي كانووني يةكةمةوة هة

كانووني يةكةمةوة لة هةولَير دةستي بة ي  4كةوتوونةتة كار. لَيذنةي ئاشتةوايش لة  ( ة 42لَيكؤَلينةوة كة ذمارةيان )

و هةمان شَيوةي ئةم لَيذنةية لة ناوضةكاني دهؤك و طةرميان و سلَيماني و ِراثةِرين دامةزراوة.  كارةكاني كردووة

مليون ديناري عيراقي لة بودجةي هةرَيم بؤ  411دادوةري لَيكؤَلينةوةي توندوتيذي خَيزاني ئاشكراي كردووة كةوا 

 ي ئاشتةوايي ئامادةكراوة.لَيذنةكان

( 4292بةطوَيرةي ئامارة فةرميةكاني بةرَيوبةرايةتي بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي خَيزاني, ثؤليس و دادطا )

رين ِرَيذةي ِرووداوةكان كةيسي توندوتيذي خَيزانيان تؤمار كردووة لة مانطي تةموزةوة تاكو تشريني دووةم . بةرزت

 ( كةيس. ِرووداوةكان922( ئينجا سلَيماني بة )002بووة, دوواي ئةوة دهؤك دَيت بة )( 022َير بووة كة )لة هةول

دةستدرَيذي ( كةيسي 20( كةيسي خؤسوتاندن وة )024( كةيسي ئازارداني جةستةيي ,)4020بريتي بووة لة ) 

دوتيذي ونةوةي تون( كةيسي كوشتني ئافرةت تؤماركراوة. بةرَيوبةرايةتي بةرةنطاربو42سَيكسي.لةطةَل ئةوةشدا )

هةموو ووردةكاريةكان بدات دةربارةي طرتنةكان و دادطايي كردنةكاني كة  خَيزاني نةيتوانيوة ئاماري

رووداوةكاني خؤسوتاندن, وة داواي كاردانةوةي بة  ئةنجامدراون . يونامي نيطةرانة دةربارةي ِرَيذةي بةرزي

وانة هيض تاوانَيكي لة ثشتةوة نيية. هةروةها يونامي داواي لة بؤ لَيكؤَلينةوة لةوةي كة ئةم ِرووداثةلةي كردووة 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان كردووة كة بة ووردي لَيكؤَلينةوة لة هؤكارة بنةِرةتيةكاني ئةم كةيسانة بكات كة 

سةتَيكي وا دابَرَيذرَيت بؤ بةرةنطاربوونةوةي ئةم اخؤي ئازار بدات وة سيهؤكارةكان ضين كة وابكات ئافرةتَيك 

 .حالةتانةو هةروةها ثَيشكةشكردني خزمةتطوزاري طونجاو بؤ ئةو ئافرةتانةي كة لة مةترسي دان

يونامي هةروةها نيطةرانة لةوةي كة هيض ثَيشوةضونَيكي بةرضاو لة اليةن حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة 

جَيبةجَيكردني ستراتيذي نيشتيماني بؤ بةرةنطاربوونةوةي توندوتيذي دذي ئافرةت كة ئةنجام نةدراوة بةرامبةر بة 

دا  4104ي تشريني دووةمي  49لةاليةن ئةنجومةني بااَلي خانمانةوة لةخؤطيراوةو ئةنجومةني وةزيرانيش لة 

ةوشي ئافرةت لة . هةروةها ضاوةِرواني لة لةخؤطرتني ستراتيذي نيشتيماني بؤ طةشةسةندني ِرثةسةندي كردووة

 هةرَيمي كوردستان لة اليةن ثةرلةمانةوة.

لة مياني  لتةرةكاني ئافرةتان لة هةرَيمي كوردستان هيض طؤِرانكاريةكي بةخؤوة نةبينيوةبارودؤخي ناو شة

نزمترين ئاستي ثَيوةر بؤ  لتةرةكان كة وا ضاوةِروان دةكرَيت ِرثؤرتةدا, ِرةشنوسي سيستةمي شة نوسينةوةي ئةم



زانياريةكاني ضاوةِرواني ثةسةند كرنة لة ئةنجومةني وةزيران. بةطوَيرةي  لتةرةكان دابنَيت تاكو ئيستا لةشَي

ي كانووني  20لتةرةكاني سةر بة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي بوونة تاكو ة شةئافرةت ل 01حكومةت 

ي لتةرَيكةكَيتي نيشتيماني كوردستانيش  شةة. يلة سلَيماني بوون 09لة دهؤك و  00لة هةولَير و  42يةكةم, كة 

لتةرةكان لة مانطي ئةيلول كؤكردنةوةي زانياري دةربارةي شة ساوة بة. يونامي هةَللة سلَيماني بةِرَيوة دةبات تايبةت

لةوانةش  ئةو شةلتةرانة بؤ تشريني دووةم  و ضةند ثَيشنيارَيكيشي ثَيشكةش بة حكومةت كردووة بؤ طةشةسةندني

 .دامةزراندني ضةند لَيكؤلةرَيكي كؤمةاَليةتي شارةزاو راهَينراو لة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي

ئافرةتي تَيدا  21بةطوَيرةي زانياريةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان , شَيلتةري سلَيماني لة ئاستَيكي باش دايةو 

و نوَيكراوةتةوةو كراوة بة شَيَلتةر و هةروها لة ئيستادا لة دةذي, شَيلتةري هةولَيريش خانةيةكي بةسااَلضووان بوة

دا لة  4102دهؤك دروستكردني شَيلتةرَيك لة بواري جَيبةجَيكردن داية. شَيلتةرَيكي تازةش لة كؤتايي ساَلي 

ئةم  ناوضةي طةرميان لة كةالر كراوةتةوةو كة لة ئيستادا بيناي بؤ بةكرَي طيراوة. ئةو ئافرةتانةي كة ثةنا بؤ

كاتذمَير لةوَي بمَيننةوة وة ئةطةر توانرا كَيشةكةيان ضارةسةر بكرَيت  24شَيلتةرة دةبةن دةتوانن تةنها بؤ ماوةي 

. حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئاماذةي ئةوة باشة ئةطةر نا ئةوا ِرةوانةي يةكَيك لة شَيلتةرةكاني  سلَيماني دةكرَين

كاني تةندروستي و كؤمةاَليةتي و ياسايي ثَيشكةش بة ئافرةتةكان بةوةش كردووة كة هةموو خزمةتطوزاريية

دةكرَيت لةم شَيلتةرانةدا. حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئاماذةي بةوةش كردووة كة جؤرَي لة دوواكةوتن بةدي 

يراني دةكرَيت لة واذوكردني فةرمي سيستةمي شَيلتةرةكان لة هةرَيمي كوردستان كة تاكو ئيستا لة ئةنجومةني وةز

 هةرَيمي كوردستان ماوةتةوة.

 ثؤليسي بةِرَيوبةرايةتي ئامارةكاني كة ِراطةياندووة يونامي بة  كوردستان هةرَيمي حكومةتي اد 4111 ئاياري 10 لة ِراثؤرتة ئةم بَو وةالمي لة 4

 دا 4114 لة كة دا 4114 ساَلي لةطةَل بةراورد بة كةمبؤتةوة ئافرةت كوشتني رَيذةي كةوا نيشانداوة واي كوردستان هةرَيمي كة كوردستاني هةرَيمي

 دا 4114 لة كة كةميكردؤتةوة ئافرةتيش خؤكوشتني يتحالة هةروةها. ئافرةت كوشتني حالةتي 41 بؤ كةمبؤتةوة دا 4112 لة و هةبووة حالةت 111

 .حالةت 01 بؤتة دا 4112 لة كةضي هةبووة حالةت 111

  

هةر سَي ثارَيطاكاني هةولَير و دهؤك و  لة طرتووخانةكاني  رةت هةبوونةئاف 020 تا كؤتايي مانطي كانووني يةكةم

بؤي دةركةوتووة كة بارودؤخي ذيانيان  ةو سلَيماني, يونامي بة بةردةوامي ضاودَيري ئةم طرتووخانانةي كردووة

ارةدانيان بةسةردا باشة. لة هةولَير و سلَيماني هةموو طيراوة ئافرةتةكان )جطة لةوانةي كة حوكمي لةسَيد

, لة دهؤكيش تةنها ئافرةتة سةثَينراوة( سودمةند بوونة لة ضةند خولَيكي كاري دةستي و ضوونة بةر خوَيندن

كارو كاروباري كؤمةاَليةتي  م وةزارةتيِراطيراوةكاني ثَيش دادطايي كردن مافي ضوونة بةر خوَيندنيان هةية بةاَل

َيكي كاري دةستي و كؤمثيوتةر و دورمان و نةخشاندن بؤ ئافرةتة ثالني دارشتووة بؤ كردنةوةي ضةند خول

 دا. 4102حوكمدراوةكان لة سةرةتاي ساَلي 

 مافي منداالن  لة هةرَيمي كوردستان

يونامي بة بةردةوام ضاودَيري ضاكسازيةكاني نةوجةواناني كردووة لة هةولَير ودهؤك و سلَيماني, هةروها بةشي 

لةطةَل كؤتايي ئامادةكردني ئةم ِراثؤرتةدا  ي زاخؤ كة سةر بة وةزارةتي ناوخؤية.نةوجةوانان لة طرتووخانة

 002ذمارةي نةوجةوانان لة هةرسَي ضاكسازيةكاني سةر بة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي بريتي بووة لة 

اطونجَيت لةطةَل بارودؤخي  ضاكسازيةكاني هةولَير و سلَيماني هةروةها طرتوخانةي زاخؤ لة دهؤك ن كةس.

قةرةوَيلةيان نية و لةسةر زةوي جَيطة ِرادةخةن, بيناكان قاوشي  . هةندَيك لة طيراوةكانثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان

زياديان نيية بؤ جياكردنةوةي نةوجةواناني خاوةن ثَيداويستي تايبةت لة ئةواني تر وة هةروةها خزمةتطوزاريةكي 

اكسازي نةوجةوانان لة دهؤك طونجاوة لةطةَل ثَيوةرة ضثَيشكةش ناكرَيت. لةاليةكي تريشةوة  شبزيشكي ئةوتؤ

شةي ثَيطةيشتووة دةربارةي يونامي ضةندين بانطة نَيودةوَلةتيةكان لة بواري مامةَلةكردن و شوَيني حةوانةوةيان.

طالن لة شةركردن لةطةَل وةكو تَيوة, مامةَلةي خراث و سزاداني نةوجةوانان بةهؤي بةدِرةفتاريةوة

َيماني و طرتووخانةي زاخؤ باسيان لةوة كردووة كةوا ة نةوجةوانةكان لة ضاكسازي سلزؤرَيك ل هاوذوورةكانيان.



بؤ  كةزينداني تةنيايي بوونةتةوة وةكو ِريكارَيكي تةئديبي لة دذيان بةكارهاتووة بةهؤي هةَلةي بضووك دووضاري 

زيندانة تةنياييةكان لة ضاكسازي سلَيماني هيض رووناكيةك و  .خاياندووة يانطِرؤذ تا دوو م دانة ماوةي نيو

ةخؤطرتني ياساي لمةتي هةرَيمي كوردستاني داوة بؤ وطةرمكةرةوةي تَيدا نيية. يونامي بة بةردةوام هاني حك

ساَلدا بؤ ئةوةي مافي رَيمي كوردستانةوة ثَيشكةشكرابوو لة سةرةتاي ئةم ثاراستني منداَل كة لةاليةن ثةرلةماني هة

لة وةالمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان بَو ئةم ِراثؤرتة لة  .منداَل لةم هةرَيمةدا بخرَيتة ضوارضَيوةيةكي ياسايي

حكومةت بة يونامي ِراطةياندووة كة ِرةشنوسي ثِرؤذة ياساي ثاراستني منداَل كة بة ِراويذكردن  دا 4102ئاياري  09

كردن بؤ ئةوةي لة  ثةسةندكردنلةطةَل رَيكخراوي يونيسيف ئامادةكراوة و نَيردراوة بؤ ئةنجومةني وةزيران بؤ 

و كاروباري حكومةتي هةرَيمي لةخولي داهاتووي ثةرلةمان برياري لةسةر بدرَيت. هةروةها وةزارةتي كار

كوردستان هةَلساوة بة ثَيكهَيناني يةكةيةك بؤ لَيكؤَلينةوة لة ِرةوشي كؤمةاَليةتي و دةروني و ثةروةردةيي و ئابوري 

ئةو مندااَلنةي كة دايك و باوكيان يان نةماوة يانيش جيابوونةتةوة. لة ثاَل ئةوةشدا وةزارةتي كارو كاروباري 

سةنتةري كردؤتةوة بؤ مندااَلني توشبوو بة ئؤتيزم لة هةر سَي ثارَيزطاكاني هةرَيم. بة طوَيرةي كؤمةاَليةتي سَي 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان سَي سةنتةري مندااَلن هةن بؤ بةرةثَيدان و زانياريةكاني وةزارةتي رؤشنبيري 

ةوة بؤ ضاثكردني بابةتةكاني مندااَلن و بةشداري منداَل لة  جموجؤَلة كةلتورييةكاندا. هةروها دوو ئؤفيسيش كراوةت

  دا. 4102لةطةَل كردنةوةي كةناَلي تةلةفزيوني )زارؤ( لة 

 مافي طروثة ئايني و ِرةطةزييةكان لة هةرَيمي كوردستان

ئةوة دةكةن كة زةوي و زاري كشتوكاَليان بة شةي لة شاري دهؤك بة بةردةوام بانطة ضةند ئةندامَيكي  ئاسوريةكان

بة مةبةستي بازرطاني كة ي ناياسايي لَي داطيركراوة لة اليةن بةرثرسة كوردةكان و سةرؤك هؤزةكانةوة شَيوةيةك

و بةرهةمهَينان بةكاردَين. يونامي سةرداني نؤ طوندي ئاسوريةكاني كردووة لة مانطي تةموزدا وة ضاوثَيكةوتني 

ان لَي داطيركراوة. يونامي لة هةمانكاتدا َين طواية زةوي و زاريامداوة كة دةَللةطةَل ضةند كةسانَيك ئةنج

ذنةيةي كة لةاليةن وة لةطةَل سةرؤكي ئةو لَي ضاوثَيكةوتني لةطةَل ثؤليس و بةرثرسان لة دهؤك ئةنجامداوة

دا دامةزراوة بؤ ضارةسةري ئةم كَيشةية, ئةم لَيذنةية هةوَلي داوة لةرَيطةي  4104ثارَيزطاري دهؤكةوة لة ساَلي 

داواي  ئاسوريةكان هةروها هةوَلةيدا سةركةوتوو نةبووة. مَيشةكان ضارةسةر بكات بةاَلم لةئاشتبوونةوة ك

ةبووة سكااَلكانيان تؤمار بكات. يونامي بةوة تؤمةتبار دةكةن كة ئامادة ن قةرةبووي ياساييان كردؤتةوة بةاَلم ثؤيس

بةطوَيرةي زانياريةكاني  ئةنجامةكانيش باَلوبكاتةوة.هاني ئةم لَيذنةية دةدات كة ئةم كَيشانة ضارةسةر بكات و 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان ئةم كَيشةية كَيشةيةكي زةوي و زاري تايبةتة  و نَيردراوة بؤ دادطاش بؤ يكاليي 

ة ةوة ئةم زةويية بةبَي دابِران بةكار دَينَيت و 0229كردنةوة و زةويةكة دراوةتةوة بة خاوةني ئيستاي كة لة ساَلي 

 ئةم بِريارة تانةي لَيدراوةتةوة لة دادطاي تيهةَلضونةوة بةَلام رةت كراوةتةوة.  

ي كانووني يةكةم يونامي سةرداني هةريةك لة قةزاكاني بةعشيقةو شَيخاني كردووة بؤ كؤبوونةوة لةطةَل لة مانط

ةتي هةرَيمي كوردستان و يةزيديةكان. ئةم دوو قةزاية كةوتوونةتة ناو ناوضة كَيشة لةسةرةكاني نَيوا حكوم

 4104لة مانطي ئاياري  طروثَيكي تونِرةو بةوة تاوانبار دةكةن كة دحكومةتي عيراق. نوَينةراني ئةم طروثانة ضةن

سوثاي عيراقي. هةروها حكومةت بةوة تاوانبار دةكةن كة وا ِرَيطر  كةسَيكيان ِرفاندووة لة نزيك بازطةيةكي دا 

كؤمةاَليةتيةكان. وة وا هةست دةكةن كةوا  ندييةةموة بةتايبةتي كةمئةندامان  بة سوود بَيت لة طةيشتني يةزيديةكان

كوردةكان  رةفورسةتي تةواو نةدراوة بة طروثة كةمينةكان لة ئةنجومةني نوَينةراندا.لة هةمانكاتدا ئةوان وةبةرهَينة

طةشةسةندني بازرطاني. يةزيديةكان  بةوة تاوانبار دةكةن كة زةوي و زاري ئةوانيان بةكارهَيناوة بة مةبةستي

باسيش لةوة دةكةن كة ئةم نيطةرانيانةيان طةياندؤتة حكومةتي هةرَيمي كوردستان و حكومةتي عيراقي بةاَلم 

بة سةدان بةطوَيرةي زانياريةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان, هةرَيمي كوردستان  هةوَلةكانيان بَي سوود بووة.

طرتؤتة خؤ كة بة هؤكاري ئةمني ناوضةكاني خؤيان جَيهَيشتووةو روويان لة هةرَيمي كوردستان  يةزيدي خَيزاني



 4102لة قوتابياني ئيزيدي لة قوتابخانةو زانكؤكاني هةرَيمدا وةرطيراون. تةنها لة ساَلي  9111كردووة, هةروةها 

  قوتابي يةزيدي لة قوتابخانةو زانكؤكاني دهؤك وةرطيراون. 491دا 

بؤ رَيزطرتن لة  َلَيكي خستؤتة طةرووَيرةي زانياريةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان, حكومةت هةموو هةبةط

مينةكان لة ناوضةكةدا. وةزارةتي رؤشنبيري هةرَيمي كوردستان دوو بةِرَيوبةرايةتي هةية بؤ توركمان كةكةلتوري 

ة كةلتوريةكاني ئةم طروثانةو ثَيداني يارمةتي جؤَلو كلداني و ئاسوريةكان بؤ ثةرةثَيدان بة جمو و سريانيةكان

بة زماني  و رَيكةوتننامة نَيودةوَلةتيةكان دارايي بؤ ضةند سةنتةرَيكي كةلتوري و مؤزةخانةو ضاثكردني كتَيب

هةروها ثَيداني مؤَلةت بؤ ضةند كةناَلَيكي تةلةفزيوني كة بة زماني كةمينةكان ثةخش دةكرَين. كةمينةكان و 

ةرَيمي كوردستان هةروةها رةتي ئةوة دةكاتةوة كة طروثةكاني كةمينةيان ناضاركردبَيت كة بة زماني حكومةتي ه

 .2 كوردي بخوَينن وة وةزارةتي ثةروةردةش هاوكارَيكي باش بووة بؤ خوَيندن بة زماني كةمينةكان

 

 لة هةرَيمي كوردستان كةمئةندام  مافي كةساني

ي  00بةردةوام داوا لة حكومةت دةكةن بؤ هةمواركردنةوةي ياساي ذمارة)كةمئةندامان لة هةرَيمي كوردستان 

كةمئةندامان و كةساني خاوةن ثَيداويستي تايبةت لة هةرَيمي كوردستان(  ( ) ياساي ماف و ئيمتيازاتي4100ساَلي 

ةي كةمئةندامان و ئةو بريتي بووة لة زيادكردني دةرماَل بؤ ئةوةي زياتر ثةرة بدرَيت بة ثاراستنيان. داواكاريةكانيان

وسةرطيري. لةطةَل ئةوةي اشينةي هكةسانةي كة كةمئةندام بةخَيو دةكةن وة بيمةي تةندروستي و نيشتةجَيبوون و ثَي

كة حكومةتي هةرَيمي كوردستان ثابةند بووة بة ئةنجامداني ئةم هةمواركرنةوانة بةاَلم تاكو كؤتايي مانطي كانووني 

كدا لة ِرؤذي جيهاني لة خؤثيشاندانَي وردبوونةوة.و نةكراوة بؤ  لَي ي كوردستانمانيةكةميش ثَيشكةش بة ثةرلة

 ر كؤببوونةوةكةمئةندامان كة ذمارةيةك لة كةمئةندامان و اليةنطرانيان لة بةردةم ئةنجومةني وةزيراندا لة هةولَي

ة ةري طشتي ضاودَيري كؤمةاَليةتي لحكومةت كرد زياتر بايةخ بدات بة ثاراستني مافةكانيان. بةِرَيوب ةداوايان ل

  جةخت دةكاتةوة لةسةر جَيبةجَيكردنيوةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي بة يونامي ِراطةياندووة كةوا 

 .ني كةمئةندامةكان بة طوَيرةي ئةو ياسايةي كة ئَيستا كاري ثَيدةكريتورَيساكاني حكومةت بؤ سوودمةندبو

كات و  4100ي ساَل  00يونامي راطةياندووة كة جَيبةجَيكردني ياساي ذمارة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة 

كاري زؤري دةوَيت بؤ ئةم مةبةستةش ئةنجومةنَيك دامةزراوة بؤ كةمئةندامان بة سةرؤكايةتي وةزيري كارو 

ني كؤمةاَليةتي كاروباري كؤمةاَليةتي هةرَيمي كوردستان و بة نوَينةرايةتي بةِريوبةرايةتي ضاودَيري و طةشةثَيدا

لة هةموو ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستان و ضةند وةزارةتَيكي ثةيوةندار وةكو وةزارةتي ) ثةروةردة و 

تاكيد لةوةدةكاتةوة كةوا ضةند  . وةزارةتي  كارو كاروباري كؤمةاَليةتي هةرَيمي كوردستان تةندروستي و داد (

 ةرَيمي كوردستان كردووة ثَيشنيارَيكي ثَيشكةش بة ئةنجومةني وةزيراني ه

 05 و دةخوَينن توكماني زماني بة كة هةن قوتابخانة 41 ئَيستادا لة و دا 4111 ئاياري 10 لة ِراثؤرتة ئةم بَو كوردستان هةرَيمي حكومةتي وةالمي لة 2

 دهؤك لة دةكات يةزيدي ئاني خوَيندني سةرثةرشتي كة ثةروةردةوة طشتي بةِرَيوبةرةايةتي لة هةية تايبةت كؤميتةيةمي وة سرياني زماني بة

 

ثاش ِراوَيذكردن لةطةَل رَيكخراوةكاني كةمئةندامان وة لة  4100ي سالي  44بؤ هةمواركردنةوةي ياساي ذمارة 

ادا ئةم ثَيشنيارة لة ضاوةِرواني ئةوة داية كة ثَيشكةش بة ثةرلةماني كوردستان بكرَيت. حكومةتي هةرَيمي ئيست

ئاماذةشي بةوة كردووة كة ئةوان لة دذي ئةوة نين كة موضةي كةمئةندامان زيادبكرَيت بةاَلم كوردستان هةروةها 

وة وابِريارة كة لة ساَلي  ئةم كارة ناتوانرَيت ئةنجام بدرَيت لةبةر ئةم قةيرانة داراييةي كة لة ئَيستادا لة ئارا داية

دستان ئاماذةشي بةوة كردووة كة هةموو دا موضةي كةمئةندامان زيادبكرَيت. حكومةتي هةرَيمي كور 4109



خزمةتطوزاريةكي تةندروستي بؤ كةمئةندامان بة خؤِرايي ية, هةروةها دابينكردني ثَيشينةي هاوسةرطيري 

 دةستيثَيكردووة  بؤ كةمئةندامان كة ئةم هاوكاريية لَييان وةرناطيرَيتةوة.

يش بؤ دياركردني ِرَيذةي كةمئةنداميان, حكومةتي دةربارةي لَيذنة ثزيشكيةكاني دووبارة ثشكنيني كةمئةندامان

 كةس  سودمةند بوونة لة 000,002كؤي   4102هةرَيمي كوردستان بة يونامي ِراطةياندووة كة تا مانطي ئةيلولي 

 مووضةي كةمئةندامي. 

نابيستاني لةبةر  هةروها حكومةت لة ئَيستادا ثرؤسةي ثَيداضوونةوةي ثِرؤطرامي قوتابخانة تايبةتةكاني نابينايان و

وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي و ثةروةردةدا  يةكن هةرادةستاية وة ئةم ثَيداضونةوةية بةهةماهةنطيية لةنَيو

  .ئةنجامدةدرَيت

 ئازادي ِرا دةربِرين لة هةرَيمي كوردستان

لة مياني لة هةرَيمي كوردستان  و تؤقاندن بوونةتةوة ِرؤذنامةنوسان و ميدياكاران دووضاري زؤر توندوتيذي 

  .ي كوشتنكوشتن و هةوَليتي بووة لة هةِرةشةلَيكرن, لَيدان و رئامادةكردني ئةم ِراثؤرتةدا, ئةم توندوتيذيانة ب

ي كانووني يةكةم لة كةالر  تةقةيان لة ِرؤذنامةنوسي بةناوبانط كاوة طةرمياني  9ضةند ضةكدارَيكي نةناسراو لة 

و دةربارةي طةندةَلي حكومةت باَلكردو لةبةردةم ماَلةكةي خؤيدا كوشتيان, ئةم ِرؤذنامةنووسة ضةند زانياريةكي 

بةهؤي ئةوةي كة ِرايطةياندبوو كةوا تةماي ئةوةي هةية   كردبؤوة وة ضةند جارَيكيش هةرةشةي كوشتني لَيكرابوو

زؤر  وبكاتةوة كة ضةند بةرثرسَيكي حكومي دةستيان لةم طةندةَليانةدا هةبوبَيت. كوشتنةكةكة هةموو ئةو بةَلطانة باَل

وةزيران  وة سةرؤكَيكةوتةوة لة سةرانسةري هةرَيمي كوردستان . دانة كرا و ضةندين خؤثيشانداني لبة فراواني ئي

يذنةكة ل ليس لة ِرووداوةكة.كاني ثؤريكردني لَيكؤلينةوةضاودَيَيذنةيةك بؤ ناني لبارزاني فةرماني دةركرد بة ثَيكهَي

و سةنتةري ميترؤ بؤ داكؤكي  ثَيكهاتبوو لة ِراوَيذكارَيكي ياسايي و نوَينةري هةريةك لة سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان

سوكاري ِرؤذنامة نووسة تي ناوخؤو هَيزة ئةمنيةكان و ئيدارةي طةرميان. كةلة مافي ِرؤذنامةنوسان و وةزارة

سكااَليان لةسةر بةرثرسَيكي يةكَيتي نيشتيماني كوردستان تؤماركردووة ضونكة باوةِريان واية كة  كوذراوةكةش

تاكو ئَيستا لة  ةحكومةتي هةرَيمي كوردستان كةيسةكبة طوَيرةي زانياريةكاني  تيوطالبَيت لة كرداري كوشتنةكة.

ثِرؤسةي لَيكؤَلينةوةداية وة تاكيديش لةوة دةكاتةوة كة دادطاكان سةربةخؤ و شةفافن وة لةطةل ثَيوةرة ياساييي ية 

 نَيودةوَلةتيةكاندا دةطونجَين.

ي هةندَيك ِراثؤرتي ديكةش هةن دةربارةي تؤقاندن و هةِرةشةي كوشتن لة سةر نوسةرو ِرؤذنامةنوسَيكي كورد

كة لة مانطي ئايارةوة دةستي ثَيكردووةو تا كؤتايي ماوةي نوسيني ئةم ِراثؤرتةش هةر بةردةوام بووةو   بانطبةناو

م كةيسة لة مانطي تةموزةوة لة اليةن دةسةاَلتةكاني هةرَيمي كوردستانةوة تؤمار كراوة. خاوةني دةزطايةكي ةئ

تاكو كؤتايي تشريني يةكةميش هيض كةس  يةكةم.زطاري بوو لة مانطي تشريني لة هةوَلَيكي كوشتن ر شميديايي

هةندَيك كةيسي تريش لة كوشتني ِرؤذنامةنووسان بة كراوةيي و بَي لةسةر ئةم دوو كةيسة دةسطير نةكرابوو.

ضارةسةر ماوةتةوة كة واي كردووة ميدياكاران بانطَيشةي  بة كةلتور كردني ِراكردن لة سزادان لة كةيسةكاني 

حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة وةاَلمي ئةم ِراثؤرتةدا  2ؤذنامةنووسان لة هةرَيمي كوردستاندا.هَيرشكردنة سةر ِر

بة يونامي ِراطةياندووة كة كةيسةكاني توندوتيذي لة دذي ِرؤذنامةنووسان و ميدياكاران لة كةمبوونةوةداية كة لة 

 وةزارةتي ناوخؤي هةرَيمي كوردستانكةيس هةبووة.  02دا  4104كةيس هةبوونة كةضي لة  22 4102سالي 

لَيذنةيةكي هاوبةشي دامةزراندووة لةطةَل سةنديكاي ِرؤذنامةنووسان بؤ بةدوواداضوون لَيكؤَلينةوة لة هةموو 

 9بانطَيشةكاني توندوتيذي بةرامبةر بة ِرؤذنامةنووسان

 هةموو بؤ كراوة زؤر كاري كةوا ِراطةياندووة يونامي بة دا 4111 ئاياري 10 لة ِراثؤرتة ئةم بَو كوردستان هةرَيمي حكومةتي وةالمي لة  2

 بانطيشةي كة هةردي  ئاسؤس كةيسي لة. دةسةاَلت بؤ نَيردراوة كة  كاران ميديا و  ِرؤذنامةنوسان  سةر بؤ هةِرةشة سةرو هَيرشكردنة كةيسةكاني



 بةاَلم وة كراوة زينداني ساَل هةشت بة تؤمةتبارةكة,  لَييدرابوو  كوردستانةوة هةرَيمي حكومةتي بةرثرسَيكي ثاسةوانسي  لةاليةن كة هةبوو ئةوة

 .ساَل دوو بؤ كةمكردؤتةوة حوكمةكةي تَيهةَلضوونةوة دادطاي دوواتر

 بابةتةكاني تري مافي مرؤظ

  ئاوارةكاني ناوخؤ ثةنابةران و

كةس لة عيراقدا, كة زياتر لة   022و410تا كؤتايي مانطي كانوني يةكةم ذمارةي ئاوارة سوريةكان طةيشتؤتة 

 92,111, ئةوة جطة لةو  0لة ثارَيزطاي ئةنبارلة ناوضةي قائم  0111يان لة هةرَيمي كوردستانن و  411,111

ني ئةم ِراثؤرتة لة سةدا كةسةي كة لة مانطي كانوني يةكةم بة ويستي خؤيان طةِرانةوة بؤ سوريا. تا كؤتايي نوسي

لةناو كةمثةكاندا نيشتةجَي كراون ئةوانةي تريش لةاليةن كؤمةَلطاوة ميوانداري كراون. زؤري ضلي ئاوارةكان 

ذمارةي ئاوارةكان بارطرانيةكي زؤري خستؤتة سةر خزمةتطوزارية طشتيةكان و ذَيرخاني  هةرَيمي كوردستان. 

ةوَلةكاني حكومةتي عيراق بؤ كؤمةَلطاي نَيودةوَلةتي و نةتةوة يةكطرتووةكان بةردةوامة لة هاوكاري هةموو ه

 . ثَيشكةشكردني يارمةتي مرؤيي خَيرا بؤ ئاوارة سوريةكان

ةوة داخراوة. سنوري هةرَيمي  4104لةطةَل سوريا لة ساَلي  كوردستانخاَلة سنوريةكاني دةرةوةي هةرَيمي  

دا دووبارة كرايةوة.  4102دا داخراو بةاَلم دوواتر لة مانطي ئابي  4102كوردستانيش هةروةها لة مانطي ئاياري 

هةرَيمي كوردستان دووبارة لة مانطي ئةيلول سنوري داخستةوة بة هؤكاري بارودؤخي ئةمني نالةبار. تا كؤتايي 

نوسيني ئةم ِراثؤرتة سنوورةكة بة داخراوي مايةوة. ئةمةش بووة هؤكاري ئةوةي كة بة هةزاران هاواَلتي سووري 

. يةكتر ئاشتبنةوةبةك لة خَيزانةكان لةيةك دابِرابوون كة نةيةندةتواني دووبارة لةوديو سنوورة طير بخؤن. هةندَي

يونامي تَيبيني ئةو ئةركة طةورةيةي كردووة كة خراوةتة سةر دةسةاَلتةكاني حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة اليةن 

و  نكردني خزمةتطوزاريةكانئاوارة سوريةكانةوة هةروةها يونامي سوثاسطوزاريشة بؤ هةوَلةكاني حكومةت لة دابي

َيتة ثاَل داواكةي كؤمسيوني بااَلي ثةنابةراني سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ شوَين بؤ ئاوارةكان. يونامي د

دووبارة كردنةوة ي سنوور بةِرووي ئاوارةكاني سوريادا. حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة يونامي ِراطةياندووة 

ئاوارة كوردي سوري  491,111لة ِراستيدا كراوةيةو نزيكةي مي كوردستان كةوا خاَلة سنووريةكاني هةرَي

هاتوونةتة ناوةوةو يارمةتي وةردةطرن. حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةروةها ئاماذةشي بةوة كردووة كةوا زؤر 

 ةكانيسنووري َلةخا ايطكارا بووة لة طةياندني هاوكاريية مرؤييةكان بؤ شارةكاني قامشلو و حةسةكة لة سوريا لةِرَي

    سيمَياكاو فيشخابورةوة.

 دالة هةرَيمي كوردستان مافي كرَيكارة كؤضبةرةكان

هةرَيمي كوردستان. يونامي زؤر بة كارايي  ةيونامي نيطةرانة لة ثاراستني مافي كرَيكارة كؤضبةرةكان ل 

وة ثشتِراستي دةكاتةوة كة ئةوان بة بةردةوامي  كارة كؤضبةرةكاني كردووة لةم ماوةيةيداضاودَيري ِرةوشي كرَي

دووضاري ثَيشيلكاريةكان دةبنةوة لة زةوتكردني ثاسةثؤرت و  شوَيني حةوانةوةو كاركردني نةشياوو رَيطةطرتن 

كرَيكاري بياني لة هةرَيمي  00,111مانطي كانووني يةكةم  لة هاتووضؤو طةِران و قؤرخكردني مادي. لة كؤتايي

 ماركراوة وة وا ثَيدةضَيت كة ذمارةكة لة زيادبوون بَيت.كوردستان تؤ

كرَيكارة كؤضبةرةكان دووضاري جؤرَيك لة قؤرخكردن دةبنةوة لة اليةن كؤمثانياكاني هَيناني كرَيكاران و 

كؤمثانياكاني بةكارخستنةوة, كة بريتيية لة زةوتكردني ثاسةثؤرت لةكاتي طةيشتن,وة ثَينةداني هيض زانياريةك 

ةتي كاركرن و ئةم هؤكارانة بونةتة هؤي ئةوةي كةوا ئةم ارةي كؤنتراكتةكةيان و تازة نةكردنةوةي مؤَلدةرب

 44كرَيكارانة زياتر بكةونة بةر باري قؤرخكردن لةبةر بارة ناياساييةكةيان. لة مانطي تةموز يونامي لةجياتي 

.وة يونامي تواني راكتةكةياني بة كؤتا هَينابووضووة ثَيشةوة دوواي ئةوةي خاوةن كارةكةيان كؤنت كرَيكاري هيندي

نابووني رازي بكات كة بيانطةِرَيننةوة وواَلتي خؤيان. لة مانطي تشريني كؤمثانياكةو  ئةو كؤمثانيايةي كة هَي



كرَيكاري زةوت  411ة سلَيماني ثاسةثؤرتي كةوا كؤمثانيايةكي ثاككردنةوة ل دووةميشدا يونامي بؤي دةركةت

يتوانيوة كة مؤَلةتي كاريان بؤ دةستةبةر بكات. يونامي ئةم بابةتةي بةرزكردةوة بؤ وةزارةتي كارو كردووةو نةش

 َيذنةيةكي بةدوواداضوون ثَيكبهَينن.ةختيان لةسةر ئةوة كردةوة كةوا لكاروباري كؤمةاَليةتي و ئةوانيش ج

 

 ي 23 ذمارة ياساي هةروةها باَلوكراوةتوة دا 4111 شوباتي ي11 لة لَيذنةكة ِراثؤرتي يةكةم, كوردستان هةرَيمي حكومةتي داتاكاني بةطوَيرةي 0 
 بةوة ئاماذةشي هةروةها ِراثؤرتةكة. نةبَيت كفري و كةالر و خانةقين لة تةنها دةكرَيت جَيبةجَي كوردستاندا هةرَيي ناوضةكاني هةموو لة 4113 ساَلي

 .وةربطرَيت حكومةت لة زانياريةكان بتوانَيت خةَلك كة دةدات بةوة ِرَيطة كة ثَيدةكرَيت كاري ئَيستادا لة زانياريةكان وةدةستهَيناني ياساي كة كردووة

  .الية ذمارةكاني يةكطرتووةكان نةتةوة ثةنابةراني باالي كؤمسيوني  5

 

. قةرةباَلغةكانةوة ةيةكي زؤر دةخرَينة طرتووخانةةتي كاريان نيية بؤ ماوئةو كرَيكارة كؤضبةرانةي كةوا مؤَل

كة   َيماني كة زؤربةيان خةَلكي بةنطالديش و باكستان بوونلكةسي بياني بينيوة لة طرتووخانةي س 021يونامي 

ضل و نؤيان زياتر لة شةش مانط بوو لة طرتوخانةكة مابوونةوة بة هؤكاري هاتنة ناوةوةي هةرَيم بةشَيوةيةكي 

 .ناياسايي يانيش تةواو بووني ظيزةكانيان

ة هةرَيمي ا ناوة كة هةندَيك كؤمثانيا لبةرَيوبةري طشتي لة وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي داني بةوةد

كوردستان رَيكارة ياساييةكان ناطرنة بةر لة هَيناني كرَيكاري كؤضبةردا وة بؤ ئةم مةبةستةش لَيذنةيةك ثَيكهَينراوة 

هةروةها وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاليةتي باس لةوة دةكات كارييانة. بؤ بةدوواداضوون و لَيكؤَلينةوة لةم ثَيشَيل

شريني دووةم بةرثرساني تكة سةرداني مةيداني ئةنجام دةدةن بؤ ضاودَيريكردني ِرةوشي ئةم كرَيكارانة. لة 

كؤمثانيايان  41وودا وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي لة سلَيماني بة يوناميان ِراطةياندووة كةوا لة ساَلي رابرد

داوةتة دادطاي كار. لةطةَل ئةم هةموو هةواَلنةشدا هَيشتا ثَيويستة حكومةتي هةرَيمي كوردستان كار بكات بؤ 

تةواوو داناني ميكانيزم بؤ بةرةنطاربوونةوةي ئةم مةترسيانة. يونامي ضةندين جار ثَيشنياري تَيثةِرندني تةشريعاتي 

ي 4كردووة بؤ هةمواركردنةوةي ياسا كارثَيكراوةكان. لة وانةش ِرَينمايي ذمارة ) بؤ حكومةتي هةرَيمي كوردستان

( ي وةزارةتي كار درةبارةي كرَيكارة كؤضبةرةكان لة هةرَيمي كوردستان. حكومةتي هةرَيمي 4112ساَلي 

بةرةكان بةطوَيرةي شتني سياسةتَيك هةية بؤ ثاراستني كرَيكارة كؤضكوردستان ثَيويستي بة تةشريعاتي تةواو و داِر

لةوةاَلمي بؤ ئةم ِرثؤرتةدا حكومةتي هةرَيمي كوردستان بة يونامي ِراطةياندووة كة ثِرؤذة  ثَيوةرة نَيودةوَلةتيةكان.

ياساي كار لة اليةن وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستانةوة لةخؤ طيراوة و 

دا. لة هةمان كاتيشدا وةزارةتي  4102لة  9022اوة بة نوسراوي فةرمي ذمارة ثَيشكةش بة ئةنجومةني وةزيران كر

ي دةركردووة كة ضةندين  4102ي  2كارو كاروباري كؤمةاَليةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان ِرَينمايي ذمارة 

هةموو كرَيكارة . بةطوَيرةي ئةم ِرَينمايية مةرجي داناوة بؤ ئةو كؤمثانيانةي كة كرَيكاري كؤضبةر دةهَينن

. بةطوَيرةي داتاكاني  وةزارةتي كارو كاروباري ثَيويستة تؤمار بكرَين  لة هةرَيمي كوردستان كؤضبةرةكان

كرَيكاري بياني لة هةرَيمي كوردستان بة فةرمي تؤماركراون  09,111كؤمةاَليةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان  

ستةبةري كؤمةاَليةتي وتةندروستيان بؤ دابين دةكات ئةطةر بَيت و بة ثَيي ياسا دةوة حكومةتي هةرَيمي كوردستان 

وةزارةتي كارو كاروباري كؤمةاَليةتي حكومةتي هةرَيمي كوردستان هةروةها لة وواَلتي خؤيان بؤيان نةكرابَيت. 

ؤ بيانيةكان لة هَيلَيكي تةلةفؤني ِراستةوخؤي دامةزراندووة بؤ هاوكاريكردني كرَيكارة كؤضبةرةكان. ثَيداني ظيزا ب

) كة لة هةرَيمي كوردستان هةموار  0242ي ساَلي  004ِرَيطاي وةزارةتي ناوخؤوة دةبَيت بةثَيي ياساي ذمارة 

ئةوة كارةكتنيان لة ئاسايش بؤ جَيبةجَي بةاَلم بؤ هاواَلتياني تري عيراقي دةرةوةي هةرَيمي كوردستان  كراوةتةوة(

 دةكرَيت

 رؤظي هةرَيمي كوردستاندةستةي سةربةخؤي مافةكاني م



رؤظ  بؤ جَيبةجَيكردني يونامي بةردةوامة لة ثَيشكةشكردني هاوكاري تةكنيكي بؤ دةستةي سةربةخؤي مافةكاني م

هةَلسان بة سازداني  (يوئين دي ثي)دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ و  و ئةيلولدا يونامي.لة مانطي ثةيامةكةيان

مافي  ؤنةكانيسيكة هةريةك لة كؤم وؤركشؤثَيك بؤ ِرَيكخستني ثةيام و ديدي دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ

ثَيشكةش كرد شان بة شان لةطةَل  يدا ئامادةبوون و ضةند بابةتَيكيانةستين و كةنةدا تَيمرؤظي باشوري ئةفريقاو فةل

 .ةكاني مرؤظ لة عيراقنوَينةراني كؤمسيوني بااَلي ماف

كةم ِراثؤرتي سااَلنةي خؤي لة كانووني يةكةم دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هةرَيمي كوردستان ية

ِراثؤرتةكة ِرومالي بابةتةكاني سةروةري ياساو  ي مافي مرؤظ لة هةرَيمي كوردستان.دةربارةي ِرةوش باَلوكردةوة 

داَل, مافي كةمئةندامان, كةمينة نةتةوايةتيةكان , ئاوارةكان و طرتووخانةكان, مافي ئافرةتان, مافي من

وة ِراثؤرتةكة بةتايبةتي ضةند راطوازراوةكان, ئازادي ِرادةربِرين, مافي خوَيندن و تةندروستي كردبوو.

, داواكارة طشتيةكان و دادطاكان, بارودؤخي خراثي نيطةرانيةكي لةخؤ طرتبوو دةربارةي كةمي ذمارةي دادوةران

ِراثؤرتةكة هةروةها تيشكي خستبووة سةر  ناو بةندينخانةكان و قةرةباَلغي و مامةَلةي نةشياو لةطةَل ِراطيراوةكان.

ِراثؤرتةكة ضةند  دةزطاكاني حكومي لة هاوكاري نةكردنيان لةطةَل دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ.

ة ياساي ثاراستني منداَل, هةمواركردنةوةي ياساي ثَيشنيارَيكي لة خؤطرتبوو وةك, دةركردني يان لةخؤطرتني ثِرؤذ

, دةركردني تةشريعَيك بؤ طؤريني سزاي لةسَيدارةدان بؤ زينداني هةتا هةتايي و دةركردني داواكاري طشتي

 ِرةشنووسي سيستةمي شَيلتةرةكان.

 ثالني كاري هةرَيمي مافةكاني مرؤظ لة هةرَيمي كوردستان 

كة لة كانووني  ةكاني مرؤظفبةردوامة لة جَيبةجَيكردني  ثالني كاري هةرَيمي ماحكومةتي هةرَيمي كؤردستان 

ريني يةكةم هةريةك لة وةزارةتةكاني ناوخؤ, كارو كاروباري شةوة دةستي ثَيكراوة. لة ت 4102دووةمي 

رؤظي ي مبة وةزارةتي ماف بيري و ئةنجومةني دادوةري ِراثؤرتي خؤيان ثَيشكةشكردووةنكؤمةاَليةتي, رؤشة

دةستكةوتانةي كة لة ِراثؤرتةكةدا هاتووة  ثالنةكة. لةو دةربارةي ضاالكيةكانيان بؤ جَيبةجَيكردني عيراقي

دامةزراندني دةستةي سةربةخؤي مافةكاني مرؤظ لة هةرَيمي كوردستان وة دامةزراندني ئةكاديمياي دادوةري وة 

شكردني ثِرؤذة ياساي بةرةنطاربوونةوةي بازرطاني شكةدروستكردني ضةند طرتووخانةيةكي تازة بؤ ثؤليس وة ثَي

ي منداَل ماف وكردنةوةي رَيكةوتننامةي نَيودةوَلةتي بؤبة مرؤظ و ياساي ثاراستني منداَل وة هةروةها ضاثكردن و باَل

و  زؤربةي ئةم ضاالكيانة لة ثَيش نوسينةوةي ئةم ِراثؤرتةدا كةوتؤتة بواري جَيبةجَيكردن بؤ ضوار زماني ناوخؤ.

بةردةواميش بووة. هةروةها حكومةتي هةرَيمي كوردستان ياساي طةيشتن بة زانياريةكاني لة مانطي تةموزدا 

خستؤتة بواري جيبةجَيكردنةوة. هةروةها حكومةتي هةرَيمي كوردستان ضةند ثَيوةرَيكي طرنطي دةستنيشان 

 هةرَيمةدا هةورةوك لةسةرةوة باسي لَيوة كراوةي ئافرةتان لةم بؤ ثاراستني مافكردووة  كة حكومةت بيطرَيتة بةر 

دا لةاليةن ئةنجومةني وةزيرانةوة  بؤ بةرَيوبةرايةتي  4102وةكو ثَيداني دةسةاَلت لة نيوةي دووةمي ساَلي 

توندوتيذي خَيزاني بؤ لَيكؤَلينةوة لة كةيسةكاني توندوتيذي دذي ئافرةتان.هةروةها حكومةتي هةرَيمي كوردسان 

نوَيكردنةوةي داتابةيسي تايبةت بة وةزارةتي تةندروستي بؤ دياركردني ئامارةكاني ثَيداويستيةكاني ووة لة بةردةوام ب

 كةمئةندامان .

 يونامي زؤر بةطةرمي ثَيشوازي كردووة لة ثرؤسةي بةِرَيوةضووني ثالني كار لة هةرَيمي كوردستان.

  ثَيشوةضوونة تةشريعيةكان لة هةرَيمي كوردستان

كوردستان هيض ثرؤذةياسايةكي تازةي نةلةخؤ طرتووةو نة هةمواركردووة كة ثةيوةست بَيت  هةرَيميحكومةتي 

ثَيشنيارَيك هةبوو بؤ هةمواركردنةوةي ياساي ماف و ئيمتيازاتي كةمئةندامان و كةساني خاوةن بة مافةكاني مرؤظ. 

راوة بؤ ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان بؤ ( بةاَلم  نةنَيرد4100ي ساَلي  44ياساي ذمارة )  ثَيداويستي تايبةت



ان ماوةتةوة بؤ ميي مانطي كانووني يةكةم لة ثةرلةاوي ثاراستني مندااَلن تاكو كؤتاتَيِروانين. ثِرؤذة ياساي ثَيشنياركر

       تَيِروانين.

         

 

  

     

    

    

 

 


