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  : كورتةيةك 

  

مواداوو مدا  َومدة مةن واى م ريزام مَدة   ن

دةَم زادى رادةرء َ ا  َن دةووة،  ووة

   داء فء اوة َة .َى َ نءدوو َ اماو زامري

  ءزادى رادةر كَ ر مووم دم مومزريزام مَدة 

تء وَا ، ردراموةزامرىء من  ءردةا داما مو رَىء 

ء ذم دة م ،وت ء  ومةوةك دوو مََ وة 

 َو مَان تء طمة دةرواتء داردارزانء رةو  ء رى

َةا دروموء... ، كَر وةوامَ    ءزادى رادةر

طمةَ   وةء ََوة َوَا  ،راان دةَم زامري

ةَوةو ةمى مَان مَن  دةةَء روورى ةتء ت

 .َو دة نط دةزطنء داو  

ةمن  ون ،  اوة و وةر ر  رَرةَى ى 

 دمدة َم وةرزام مَدة  امرد َر ، ر 

،  و رَرو مم امرَمةرة  و وء طومى دةموَ رَرة 

 َ  ن ءط دةزطدا رىزام دمداوا.رم  
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 و لةهةرَيمى كوردستاندا بة ياسا دامودةزطا طشتى 

 ..بة ثَيدانى زانيارى بة هاوآلتيان نتايبةتييةكان ثابةندكراو

  مافى ثَيدانى زانيارى بة هاوآلتيان شادةمارو ئؤكسجينى

  يية ..ديموكراس

 دانةبِراوة لةو خزمةتطوزاريية رؤذانةييةى  ثَيدانى زانيارى بةشَيكى

 .كة دامودةزطاكانى دةوَلةت ثَيشكةش بة هاوآلتيانى دةكةن.

  بةدةستهَينانى زانيارى تةنها ثَيويستى خةَلك نيية، بةَلكو

 مةرجَيكى سةرةكى حكومةتى كراوةشة..

 ضةند دةستةواذةيةكى كليلى
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  زانيارى ضيية؟  ث/

 :رى وةر زام ن ر ن اون م ي زارةدا  ىم د

.َا ؤم ةىَ ن اور ن اوطَن و اوم  

  

  كاندا زانيارى وةربطرين؟ تييةتايبةطشتى و  ث/ ئايا دةتوان لةدامودةزطا

:نء  وةط دةزطدا امدة َ

 زراوةمدا م ،رى وةرا زام

   امرد َر  ك

موى (ى   دةو زامرى  رَاوة

ددة  22  ، ) 2013ى 11 ى ذرة 

َوةو  ارة رم ردما 

  دةرَاوة. 

    

  ث/ ئايا مافى بةدةستهَينانى زانيارى مافَيكى دةستوريية؟ 

:ددةى  وة وةىر ردة َ َ38 اقىَ  رىدة  

  .وةدةردوَ ام زامرى  ن دةق 

  

  

  
  



ضؤن دةتوان زانياريمان لةدامودةزطاكان دةستبكةوَيت؟!     

 

4 

 

  مافى بةدةستهَينانى زانيارييان هةية؟لةهةرَيمى كوردستاندا ث/ كَين ئةوانةى 

:وة و ض َ و1 وى ن َ2  مَدة ونءدارط 

   زامرىء م دامك و دؤَمى   دادةزطن داواى دةت

   .دةو زامرى) (ددةى ارة ى

  

  ؟ َيننةهن ئةوانةى زانيارييةكان بةكاردث/ كَي

 :نوة ماوةَر ،دةم ن،  ىمراط من،  دةزطم ،  

  رنمز .  

  

  بةوةى كة دةبَيت زانيارييةكانيان  ثابةندكراون و تايبةتى ي طشتيدةزطائايا داموث/ 

  بآلوبكةنةوة؟ بؤ راى طشتى

:وة  ،َ رىزام ودة  ىو داط دةزط   و

َةى رار م ن زامرمن  وةى ردووة  ر َردما 

ردةوا و  وموة راى ط  ن رى رء ر 

  .) ى مواو(ددةى  ،طى                   زامرمن ة موة

  

                                                           
1
   و   ىءم ر ى  ،ة(ؤظ).َ ك  

2   (...نَ و وم ،  ،م ،اوَر) وى    
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، بكةين دامةزراوةكة سةردانىث/ بةرلةوةى 

  ؟ضى بكةين باشواية

 :وة وا ردام رةَء و زراوةو دا ر ىر  ،

دة ،(َ َو  دة)َ  دةوتر رة زامرن ر ط

  وىم.ر  

  

  نةبةر بؤئةوةى زانياريمان دةستبكةوَيت؟َيطثَيويستة ب ث/ ئةو رَيوشوَينانة كامانةن كة 

:ر وةزام ومَ  ط زراوةرةي دا كن ،  َ

 شَ اوةي مَ كرداوا ارةم م زراوةودا ،َ اَ 

َط ىم:  

  ى دة ى و دازراوة ومَ . ي داوازامرو  -

  رةوان َ.  ءروونى دة ي داوازامرو  -

 درى َ. داوادم زامرتء رواري  -

- َو وا كت ي رداوا َ وم. 
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  بؤ بةدةستهَينانى زانيارى لةهةرَيمى كوردستاندا فؤرمى داواكارىدوو نموونةى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وردستانثةرلةمانى ك  وةزارةتى بازرطانى و ثيشةسازى  
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  ت؟ بكاضى دةستبةجَي ، ثَيويستة ث/ ئةو دامةزراوةيةى داواى زانياريت لَيكرد

:وة  َدة َزراوةا، داَل وةرطط  تى داوا ىت ر ،

و  مدنر ت مَرةدموةى داوات،   ض  رةزامى  َن 

    رةدموة م داوا ذردة .َرَا
  

  و ض كاتَيك  كةى ، دةبَيتى زانياريت لَيكردووةئةو دامةزراوةيةى داواث/ 

  داتةوة؟بى داواكارييةكةت وةآلم

 :وة َ وزراوةدووة،داَ رى داواى زام  وةي10 داؤذر  وة

روة،  تداواا  و زؤر رةو ذدا َ رر زامط د

ى  م  ر در  َوةىوا اوَى م َ و،  َ ر

َر وة وةدمَدر  15  ت.رؤذمرَ  
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  ضى دةكةيت؟ ةوة، تيوةآلمي داواكارييةكةي نةدا كةدامودةزطائةطةر  ث/ 

 مم م َ دةء راو ةمي َ  :وةآلم

وة   وةى وةى َ م،  َوة دةي ري  ؤظ

رت. زامردة  رى، (                 تزام وى دة ددةي3 يط ،6(  
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  تةبةر؟طريدة ى ترلةسةر ثَينةداني زانياري، ض رَيكارَيك ث/ ئةطةر دامةزراوةكة بةردةوامبوو

 /روةزام دامَ زراوةدا ومردةوا  ،ي َ يدادط را

ومت ، داوا ،زراوةر دا  رىزام دامَ وةرز،  

دواي واووم رَرة نء  ََ.رََي دادطوة ت دة

 ،دادط ردة  ن واوي ووير  دادط ووة.رادة  
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  ؟هةبَيت يانثَيداني زانياري مةرجة دامةزراوةكان فةرمانبةري تايبةت بةايا ئث/ 

:ر  وة َ ،َ

اوة طء دازر

 َرمر 

 امَ م

زامري دازراوةا 

 وةى وة ،ترد

 َم سء ر

اوة  داواى زامري 

  ،تدة زراوةدا

  .  م رَ داواى،  رةدموةى َ ام زامرى  َد 

  

 ناوشَيلكارييةكي ثَي ران لةسةر ئاشكراكردني هةر زانياري وث: ئايا فةرمانبة

  ؟سزا دةدرَين دامةزراوةكةيان

ان ، رمر دةَم زامرىوة: م َ ،َددةي مة ى 

   مو رَراوة  ادم ر رَء ََر ن

زراوةمدا ر َدرر ممر ا رة  وا ،َرا ا

رى م ءةمط دما َ اى طرذةوةم ت .  
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  ؟سزاى لةسةرة كى ياسايى،َلثشتييةثَينةدانى زانيارى بة هاوآلتيان، بةبَي هيض ثاث/ ئايا 

  دازراوة ادةدرَ.م زامري،   ،َردموةو َدا :وة
    

  ضيية؟لةو كةسةى داواى زانيارى دةكات شاردنةوةي زانياري  ث/ سزاي ثَينةدان و

ن در5  زار در َ ء   250   مَرااى  وةآلم:

َر َ ،َم ن ز َدؤ امَ  نومدارط  َ ىَن ر

  ردة دةو زامرا دروت د زامري مدرو ات.

  

لةبةردةم جَيبةجَيكردني بِرطةكاني  و تةطةرةكَيشةوةيةك او دامةزر ئايا هةر كةس ث/

  دا دروسبكات، سزا دةدرَيت؟سةربةخؤ ىكارةكاني دةستة بةدةستهَينانى زانيارى و ياساي

 5زار درى َا  مَء  َ250  ا دةدر  َراك   وةآلم:

.َم ز رن د  

  

  ئةنقةست دؤكيؤمَينت لةناوبةرَيت؟اليةنة دةدرَيت بة  و ث/ ئايا سزاى ئةو كةس

 اي  ََ  مودم دؤ وةآلم:

  َ250   اَ رىزار د

  ءَ5م .َم ز رن د  
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، كار بة ياساي ترى هةرَيمى كوردستان دةكرَيت، وةك بةهاوآلتيان / بؤ ثَينةداني زانياريث

  ياساي رَيكاري فةرمانبةران؟

ةقء   مَء ي  مَ  ،َام زامري ر  د وةآلم:

  دةو زامرى  روةَ  ام زامري.

 

  

  

  

  

  

  

  ؟ و ياساكة قةدةغةى كردووة ئةو زانياريانة ض كة نابَيت بدرَينة هاوآلتيان ث/

طر  م َ زامرك رةَوة ، ى دةو زامرا وة وةآلم:

  مدا داوارى ون  ادم رذةوةمى طا و.

  رةَوة: 

1-   .َر  ىءرط  ت َم 

2-   َر انَم ممدام رةو رى طَن دةدما ىمرو زام

 ردنء م رار.

3-   نءوةَ ةوىَر ر دنَر ىَن دةدما ىمرو زام

 دادطدمن.
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4-   م ن رةوا ََ دمََ ىَن دةدما ىمرو زام

 .ر َاروةم رودام 

5-  ةم ،ن  ىرىء دؤزام ، ،نَ   ارن

.... و م ةىَذ ،َرمر  
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   -1- ثاشكؤ

  

  

  

  دةقى ياساى مافى دةستكةوتنى زانيارى

  عَيراق - لةهةرَيمى كوردستان 

  2013ى ساَلى 11ياساى ذمارة 

  

  



 

1 

  
 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

)ة1991()ةستتىل  ة1()ةيىستتى)ةادتتى  ة 65(ةلتتكةدتتى   )ة ة1 رِطتتك)ة ثشتتبة تتكةىتت    ة
هكد ا  راوو،ةلكسك ة اوا)ةادى  )ةيىسىي ةئكندادىن ةثك لكدىن،ةثك لكدىن ة    ستىنةتةعيَراقةلتكةةة

ة رِيى )ة   ض واندن ةئكمةيىسىيك)ة ا:ة6/5/1013ة()ة ؤا)12  انيشت ةئىسىي ةادى  ة
ة

 3112(ى سالَى 11ياساى ذمارة )

 ياساى مافى دةسكةوتنى زانيارى لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
 ماددةي يةكةم:

ةلكمةيىسىيك اةدك كسبةلكمةزا اوانكةئكمةواتىيىنكيكة كةلك ك ادبك ةهك يَكيَكيىنةهىت و :ة
ةهك يَ  ة    ستىنةتةعيَراق.ةهك يَم:ةيك كم:
ة:ةثك لكدىن:ةثك لكدىن ة    ستىنةتةعيَراق. وو م
ة:ة  ستك:ة  ستك)ةسك  كخؤ)ةدىفك ىن ةدرؤظتتةلكةهك يَ  ة    ستىن.ةةسيَيكم
:ة امةوة  زطى)ةطشت :ةسك جكمة امةوة  زطى ىن ةيىسى انىنةوةجيَبكج َة ر نةوة ا و  )ةض ا  م

ةستك)ةسك  كخؤيك ىن.وة ى طيَريكةخؤجيَيك ىنةوة  
 امةوة  زطى)ةتىيبكت :ة ؤدثىنيى ىنة ك ت ةتىيبكت،ةيىنةهك ة يَكخراويَك ةنىىك د ،ةيتىنةةة:ثيَنجكم

  ستكيككة كةدرفقيَك ةطشت ة ك ِيَ  ة   ىت،ةيىنة ىز طىن ة   ىت،ةيىنةثيشكيككة   تىت،ةة
ةيىنةى   كتةتكد يل ة   ىتةوة كسىيكتيَك ةقىن ن ةهك  َ.

نبك )ةتىيبتكت:ةيتىنة كستكيكة تكةلك يتكنة امةوة  زطى تىنة يتى )ة   رَيتبة تؤةةةةةةةةةةفك دى:ةشكشكم
ةسكير ر ن ة اوا ى )ةو   ستهيَنىن ةزانيى ).

 ال و ر نكو :ةطكيىندن ةزانيى )ة كةتى ك ىن ة ؤدكل طىة كشيَ زايَك ةطشت ةشيىوةلكة يَطى)ة:ةىكوتكم
ةهك ة كنىل يَك ةنىسراو)ةثكخشةوة ال و ر نكو .

انيى ):ة اتى)ةزا    ةيىنةن وسراوةيىنةتؤدى ةيىنةئىدى ةيىنة كل طكنىدتك)ةن وستراوةيتىنةةةةزة:هكشتكم
ويَنتكطااوةيتتىنةتؤدتتى  راوةيتىنةهتتكل طااوة كشتتيَ  )ةئتكليكهؤن ةيتتىنة كهتتك ةشتتيَ  يك  ةةةة

ة يَطكيك  ة ي.
شتيَ  ةوةة(ة كةزانيى )ةتيَداةتؤدتى  راو ة كضتىوةثؤشتةةلكةةةوسيط ؤ يؤديَنب:ةئكوةنىو ند يكة :ةنؤيكم

ةفؤ دىتةوةسك ضىو ةوةديَذوو)ة   ض ونةوة ى  ةيىسىيك كيكو .
ة
ة
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 ماددةى دووةم: ئاماجنةكان
ةئكمةيىسىيكةئكمةئىدىجنىنك)ةهكيك:

ت انى ا  ر نةوةئىسىنكى ية ر نة ؤةهىو  تيىن ةهتك يَمة تكةثتى   تيم)ةدتىف ةخؤيتىنة تؤةةةةةةةةيك كم:
طتتى)ةطشتتت ةوةتىيبكتك ىنتتداةهكيتتكة ك  ستتتهيَنىن ةزانيتتى )ة كتتكنة تتكةلك يتتكنة امةوة  ز

ة كط يَر )ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيك.
:ةثشتطا)ة ر نت ةثر نيتيثك ىن ةشتيىفيكتةوة كشتدا )ة تى اة تؤةضكستثىندن ةثرؤستك)ةةةةةةةةة وو م

ة مي  راتي.
ة:ة ا ةة ر ن ة كشيَك ةلك ى ترة ؤةئىزا )ة ا    رِينةوةثكخشةوة ال وة ر نكو .سيَيكم

 بةشى دووةم
 سةالَتةكانىدةستة ئةرك و دة

 ماددةى سيَيةم:
 اهتىت و ة تؤةضتىو يَر)ةةةةة1010()ةستىل  ةة4  ستكةسك  ى  )ةئكمةئك  ىنك)ةلتكةيىستى)ةادتى  ة ةةة

ةجيَبكجآة ر ن ةئكمةيىسىيكةئكمةئك كةوة  سك تىنكش ةهكيك:
 ون ةجيَبكجآة ر ن ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكةوةضىو يَر)ة ر ن ةسك ثيَضتيك ىنةوةة:ة ك وا اضيك كم

ةثىنك)ة يَنكة يَطى)ةجيَبكج َة ر ن ةيىسى كةوة    ر ن ة اسثى   )ةثيَ ييب.ئكوة ؤس
:ة انتتىن ة ك نىدتتك)ة تتى ة تتؤة اهيَنتتىن ةئتتكوةفك دىنبك انتتك)ةتىيبكيكنتتدنة كجيَبتتكجيَكر ن ةةةة وو م

ةئكىكىدك ىن ةئكمةيىسىيك.
نك تك )ة يَةوةة:ةو  طرتن ةسكى  ةوةسىغة ر نكو يىنة التحقيقةدنهى(ة كزووترينة تىتةوةطرتةسيَيكم

ةش يَن ةثيَ ييب.
:ةئىطى ا  ر نتكو )ة امةوة  زطى تىنة تؤة استتكر نكو )ةئتكوةىىل كتىنتك)ة تكة كل طتك)ةةةةةةةةةض ا  م

ةتؤدكتبى  ر ن ةسك ثيَضية ى انك)ةئكمةيىسىيكيىنةتيَداة   ئك كو)َ.
ستىيك اةة:ةئى استك ر ن ةهىو  تيىنة ك ِيَطى)ةئكوتؤ)ةشتيىوة تؤةطكيشتةة تكوةدىفىنتك)ةلتكمةيىةةةةةةثيَنجكم

ةهىت ونة    ر ن ة ال و راو )ةثكي  نديدا ة كمة ى كتكو .
:ة  خىلكتة ر نة ؤة ك  ستهيَنىن ةزانيى )ةلكةىىل كتيَكتداة اوا تى ةنكشتيىة تكط يَر )ةئتكمةةةةةةشكشكم

يىسىيكةزانيى )ة  سبة ككو)َةثىشةثىنهيَنىن ة ؤة  ستتكةهتك و هىة  ستتكة ؤشت ةهكيتكة اواةةةةةة
ةكةئكمةيىسىيكةثيَشيَلة   كنةلك ك   مة ا طى ىنداة ك ز كىتكو .لكسك ةئكوة يكنةوةتى ىنك)ة 

دتتىنجةجى يَتتبةلتتك ى  )ة ى وضتتى   يك ىن ةخؤيتتكو ة اثؤ تيَتتبةة5:ة   تت َة  ستتتكةهتتك ةىكوتتتكم
ة كثك لكدىنة داتةوة ؤة ا)ةطشت ة ال و)ة كىتكو .

ة
ة
ة
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 بةشى سيَيةم
 ضؤنيةتى بةدةستهيَنانى زانيارى

 
 رِوانني و دةسكةوتنى زانيارى(:ماددةى ضوارةم: )مافى تيَ

هكد وة كسيَبةضةسروشت ة يَبةيىنةدعن )ةدتى ةئىطتى ا   ونةوة ك  ستتهيَنىن ةزانيتى )ةوةضتكندةةةةةة
 انكيككةلكوة ؤ يؤديَنتىنك)ةهكيكة كةلك امة  زطى ىنة اوا)ة   تىتة تك   ةلتكوةزانيى يىنتك)ة تكةةةةةة

ة(ةئكمةيىسىيكة يَيثك  راون.14 كط يَر )ةدى   )ة 
 ثيَنجةم: مافى ثيَشكةشكردنى داواكاريماددةى 

هكد وة كسيَبةدىف ةئكو يةهكيكة كة اواة ؤة ك  ستهيَنىن ةزانيتى )ةثيَشتككشة كتىتةئكطتك ةئتكوةةةةةة
 كل طكنىدكيك)ة كةزانيى يكة اوا راو  ك)ةتيَدايكة )ةئكمة امةوة  زطىيكة يَبة كة اوا تك)ةئى استتكةةة

ةيك)ةثيَة دات. راو ةئكواةثيَ ييتكة انكيككةلكوة كل طكنىدك
 ماددةى شةشةم: ئةو زانيارييانةى بالَوكردنةوةيان ئةركة

هك ة امةوة  زطىيك  ةطشت ة    َةسى  نكة  ليليَبة    كىتةيىنةلكسك ةسىيت ةئكليكهؤن ةةيك كم:
ةخؤ)ةيىنة ك اثؤ تيَبة كةئكمةزانيى انك)ةتيَدا  َة ال وة كىتكو ة ك   وامةةئىثديَيتيىنة كىت.

 تتك)،ةنىونيشتتىنةوةدىل ثتتك ةوةئكليكهؤنيك تتك)،ة يَطى تتىن ةثكي  نتتديكر نةثيَيتتكو ةةةتتتةثكيكك  1
 يَكى   ىن ة ك  ستهيَنىن ةزانيتى )،ةئك  تك ىن ،ة رِيى   تىن ،ة يَت ةشت يَنك ىن ة ادكز انتدن،ةةةةةةة

ة ك ثرسك ىن ةوةنىونيشىنكةو زيييك ىنيىن.
ةتة   جكةوةتك خىنكراو  ىن ،ةىيى كة ؤتىيك ك).ة1
جيَبكج َة راو  ىن ،ةئكوةثرِؤاانك)ةلك ى )ةجيَبكجيَة ر ندان،ةئكوةثرِؤاانك)ة رِيى  ة يَنتكةةتةثرِؤا ةةة3

ةجيَبكجآة ر ن.
ةتةئكوةخمدكتط زا يىنك)ةثيَشككشية   ىتة يَطى)ة ك  ستهيَنىنيىن.ة4
ةتةئكوةسكى  نك)ةثيَشككشة راونةوةئكوة يَةوةش يَنىنك)ةلك ى  يىنكو ةو  )ةطرت ون.ة6

 امةوة  زطى)ةطشت ة تكمة ر نتكو ةوةزيى   ونتكو  ىنة تؤةد ل تبةوةستىدىنك ىن ةةةةةةةة    َة وو م:
ة ا طكين َة كةط يَر )ةيىسىةوةسييتكدكة ى ثيَكراو  ىنةلكةهك يَ دا.

 ماددةى حةوتةم: ريَكارةكانى داواكردنى زانيارى دةسكةوتن
ك ةتىيبكيكندةيىنةزيتىترة تؤةةةطشت ةيىنةتىيبكت ةفك دىنبك يَةاد   زطىيَك :ةثيَ ييتكةلكسك ةهك ة يك كم

 و  طرتن ة اوا ى ييك ىن ةزانيى ية  ستنيشىنة كىت.

طشت ةيتىنةتىيبتكت ة تؤ)ةهكيتكةفتؤ ديَك ة اوا تى )ةزانيتى )ةئىدى   كتىتةةةةةةةةةةاد   زطىي :ة وو م
وو    ى )ة ِوونة    ى  )ةنتىو  ِؤ  ةزانيى ييتكة اوا راو  تىنةوةنتىو)ةثيَشككشتكى )ةةةةةة

كي  ند)ةثيَ   ر ن ةلتكخؤة طريَتبة كدتك جيَبة تى طرانيةنتك يَبةةةةةة اوا ى ييك كوةئىدراز)ةث
  كسك ةثيَشككشكى   ىن ،ةوة انىن ةفؤ دك كةلكسك ةثيَطك)ةئكليكهؤن ةخؤ).
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:ة اوا ر ن ةزانيى ييك ىنة كةن وسراويية   يَبةتكنهىةلكةىىل تكت ة ت ون ةثىستىوةنتك يَبةلتكوةةةةةةسيَيكم
ة ىتك اة   ريَبة كةزا    ة يَب.

طشت ةيىنةتىيبكت ة  سبكج َةلكطكلَةو  طرتن ة اوا ى ييك تكةةةاد   زطىي ثيَ ييتكةلكسك ة:ةض ا  م
تؤدتتى )ة كتتىتةضة ِ زادكنتتد)ةلكستتك ة تتد يَبةيتتىنة ِ تبكريَتتتكو وةتؤدتتى ةنتتك ر نة تتكةةةة

ة ِ تكر نكو يك  ةنىيىسىيية اوا ى ييك كةهكادى ة   ريَب.
كت ةلكةدىو )ة  ة ؤاةلكة يَكتكوت ةو  طرتنت ةةةطشت ةيىنةتىيبةاد   زطىي :ةثيَ ييتكةلكسك ةثيَنجكم

 اوا ى )ةزانيى )ةو   ديىنة داتكو وةئكطك ة اوا ى ييك كةادى  يك  ةزؤ ةلكةزانيى )ةلتكخؤةة
 طريَبةيىنةثيَ ييبة كة اويَذ)ة يكن ةسيَيكمة كىت،ةئكواة ؤ)ةهكيكةئكمةدىو يكة تؤةيتك جى ةةة

ةب.(ة ؤاةزيىترةنك ي16َ  يَذ كىتكو ة كدك جيَبةلكة 
:ةلكةىىل كتيَبةئكطتك ة اوا ى ييك تكةزانيتى )ةثيَ ييتت ة تؤةثى استتن ةايتىن ة كستيَبةيتىنةةةةةةةةةةشكشكم

ئىزا ييك ك)ةلكخؤ طريَب،ةئكواةثيَ ييتكةلكسك ة ادكز او ةطشتيك كةيىنةتىيبكتيك كةلكةدىو )ة
ة(ة ىتذديَر)ة وا)ةثيَشككشكر ن ةو   د ة داتكو .42 

 واكارييةكانماددةى هةشتةم: وةالَمدانةوةى دا
يك كم:ةلكةىىل كت ة ِازيب ونةلكسك ة اوا ى ييك كةثيَ ييتكةلكستك ة ادتكز او)ةطشتاةيتىنةتىيبتكت ةةةةةة

ة استكوخؤةزانيى ييك ىنة داتكةثيَشككشكى   ك).
 وو م:ةئكطتتك ةزانيى ييتتكة اوا راو  تتىنةئىدتتى   نةوةثيَ ييتتتيىنة تتكةهكول تتدانةنتتك يَبة تتؤةطتتك ِانة

 ِاستكوخؤةلكة يَطك)ةثكي  ند)ةتكلكفؤن ةيىنةثؤستت ةئتكليكهؤن ةةةة ك وايىندا،ةئكواة   ريَب
ةيىنة كزا    ة د يَنكة اوا ى   كي.

ستتيَيكم:ةئكطتتك ة اوا ى ييك تتك،ةهتتك ةهتتكد و)ةيتتىنة كشتتيَك ،ة  تكرايتتكو ةئتتكواةثيَ ييتتتكةلكستتك ة
ةفك دىنبك )ةتىيبكيكنتد،ةلتكةو   ددانكو يتككة تكةِ ا  ستت ةثيَشككشتكى )ة اوا ى ييك تك)ةةةةةةة
   ىت،ةهتؤ)ة ِ تكر نكو  تكة يتى )ة كتىت،ة تكةدتك جيَبةهؤيك تكةلكدىنتك)ةخت ا  و ةةةةةةةةةة

ة   نكضيَب:
ةزانيى )ة اوا راوةلك ك   ست ة ادكز او ةثكي  ندا   كةنيك.ة-1
ةزانيى )ة اوا راوة   كويَتكةنيَ ةض ا ضيَ  )ةئكوة ك   انك)ةلكمةيىسىيك اة يى يكراون.ة-1
و راو تكو ةلكطكلَةئىدىا  ر نة كةجيَطتكوة تىت ة ال و ر نتكو )،ةةةةزانيى )ة اوا راوةثيَشهة ال ة-3

يىنة  ون ةلكسك ةثيَطكةئكليكهؤنيك ك)ةيىنة  او تكةخ  )ةثيَشككشكى )ة اوا ى ييك تكةثتيَشةةة
ة(ةدىنج.5 
 ئىدىا  ر نة ؤةدىف ةثيَشككشكى )ة اوا ى ييك كةلكةطك ِانكو ة ؤة ا طى)ة ك اييةتىيبكيكند.ة-4

ة
ة
ة
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 ماددةى نؤيةم: طةياندنى زانيارى
ثيَشككشكى )ة اوا ى ية ؤ)ةهكيكةئكوة يَطكيك)ة كةئىسىنكة تؤةثتيَةطكيشتتن ةزانيى يتك ىنةةةةةةيك كم:

طشت ةيىنةتىيبتكت ة اوا ى ييك تك)ةجيَبتكجيَةةةةةاد   زطىي  ِوونة كىتكو و،ةثيَ ييتكةلكسك ة
ة كىت.

ئكمة اوا ى ييىنك)ةلتكةخت ا  و ة ا يَتنةلتكةةةةةطشت ةيىنةتىيبكت ةاد   زطىية :ةثيَ ييتكةلكسك ة وو م
  ىت ة اوا ر نيىن،ةجيَبكجيَيىنة كىت:

ةويَنكيك  ة ِ سكن ة ؤ ي ديَنتك كة كوةشيَ  يك)ةلكة )ة ادكز او  كةثكيرِ و راو .ة-1
دىف ةليَ و    ونكو ةلكة ؤ ي ديَنتك كةلكة ىت ةثيَ ييتداة كة ك ى هيَنىن ةئكوةئىدرازانتك)ة تكواةةةة-1

ةاو)ةثكي  ندا ةهكيكت . ادكز 
ةدىف ةلك ك طرتنكو )ة ؤ ي ديَنتك كة ك ك ى هيَنىن ةئكوةئىديَرانك)ة كواة كسك كةهكيكت .ة-3
 انكيك  ة  قىو  ق ة ؤ ي ديَنتك ك،ةضىثكراوة يَبةيىنةتؤدى  راو،ة ينراوة يَتبةيتىنة ييتهاو،ةةةةة-4

ن ة ادتكز او)ةثكي  نتدا ةئتكجنىمةةةةئكطك ةت انراةئكمة انكيتكة تكة تك ى هيَنىن ةئتىديَر ة ك   ستتك ىةةةةة
ة د يَب.

ئىدى   ر ن ة انكيك  ة ِاسبةوة  وسبةلكة ؤ ي ديَنتكة ِ سكنك ك،ة كةشيَ  يك  ة ت  تةيتىنةةةة-6
ةهك ةثؤلينيَك ةتر)ةشيَ از  ىن ة ؤ ي ديَنتك ك.

  و ةثكي  ندا ة ؤ)ةهكيكةثيَدان ةزانيى ييك ىنة كوةشيَ  يك)ة كةلكة رِطتك)ةستكةةةاد   زطىي :ةسيَيكم
ة اوا راو ة ِ تبكىتكو ،ةئكطك ةزيىنة كة ؤ ي ديَنتك كة طكينيَب.

:ةئكطك ة ؤ ي ديَنتك كة كةضكندةزدتىنيَك ةجؤ اوجتؤ ةهتك يَب،ةئتكواةزانيى ييتك ىنة    يَنتكةةةةةةةض ا  م
  اوا ى   ك)ة كوةزدىنك)ةيىنة كوةزدىنىنك)ةوييت ةلكسك  .

 كى تر:ماددةى دةيةم: بوونى دؤكيوميَنت لة الى دامةزراويَ
 ىتيَبةفك دىنبك )ةتىيبكيكندة اوا ى ييك كةو    طريَب،ةثيَ ييتتكةجتكخبة كىتتكو ةلكستك ةةةةةةيك كم:

ئكو )ةئىخؤة ادكز او ةطشتيك كة ؤ ي ديَنت ة اوا راو)ة ةثى يَم او ةيىخ  ةنتى،ةو ةئكطتك ةةة
ا )ةتر ،ةطشت ةثكي  ندةاد   زطىيَك  لك ك ة  ست ةنك يَب،ةوةوا مانيَبة كواةلك ك ة  ست ة

ثكي  نتدا ةئى استتكة كتىتةوةةةةةاد   زطتىية ئكواةفك دىنبك   كة ؤ)ةهكيكةضة اوا ى ييك كة ؤة
ةثيَشككشكى )ة اوا ى ييك ك)ةليَةئىطى ا ة كىتكو ةيىنة يَن يَن ة كىتة ؤةئكمة ادكز او .

 نتدا ةةثكي ةاد   زطتىية :ةدىو )ةو   ددانكو )ة اوا ى ييك كةلكة يَككوت ةئى استك ر ن ة ؤة وو م
ةةهكادى ة   ريَب.

 ماددةى يازدةم: ثاراستنى دؤكيوميَنتةكان
طشت ةيىنةتىيبكت ةئتكوة ؤ ي ديَنتىنتك)ةلتكة يتكت ة كشتيَ  يككةةةةةةةاد   زطىيَك  ثيَ ييتكةلكسك ةهك ة

ة ثى يَميَبة كواةتيَرِوانينىنةئىسىنة يَبة كثيَ ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيك.
ة
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 رانماددةى دوازدةم: راهيَنانى فةرمانبة
طشت ةيىنةتىيبكت ة ِاهيَنىن ةط جنىوة ؤةفك دىنبك  ةتىيبكيكند  ىن ةةاد   زطىيَك  ةثيَ ييتكةلكسك ةهك 

ةلكو )ةثكي  ستكة كةجيَبكجيَكر ن ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيك،ةديؤطك  كىت.
 ماددةى سيَزدةم: ثيَشكةشكردنى راثؤرت بة دةستة

ض ا ةدىنجةجى يَتب،ة اثؤ تيَتبة تؤة  ستتكة تك زةةةةةةطشا،ةهك ةةاد   زطىيَك  ثيَ ييتكةلكسك ةهك ة
ة كىتكو ة كدك جيَبةئكدىنك)ةخ ا  و ةلكخؤ طريَب:

 اوا ى ييكةو  طااو  ىن،ةئتكوة اوا ى ييىنتك)ةضة كتتكواو ت ةيتىنة كشتيَكيىنةثكستكند راونةيتىنةةةةةةةة
 ةدتى   )ةة كتكواو ت ة ِ تكراونكتكو ،ةنى ِ زاييةوة اواة تك ز راو  ىن،ةئتكوة ِاثؤ ِتىنتك)ة تكة تكثيَةةةةة

ةشكشكد ةئكمةيىسىيكة ال و راونكتكو وةئكوةخ  نك)ة ؤة ِاهيَنىن ةفك دىنبك   ىن ةئكجنىد ة اون.
 ماددةى ضواردةم: )بةدةرةكان(

طشت ةيىنةتىيبكت ةثيَدان ةزانيى )ة ِ تبككنكو ة كة يتىن و)ةثى استتن ةةةةاد   زطىي :ةنىشيَبة ؤةيك كم
 م()ةئتتكمةدى   يتتكةئكطتتك ة ك ا و نتتد)ةطشتتت ة ك ا و نتتدييَك ةهتتىت وةلتتكة رِطتتك)ة  وو

ةئىشكرا ر ن ةثيَ ييبة كىت.
طشت ةيىنةتىيبكت ةدىف ةهكيكةلتكمةىىل كتىنتك)ةخت ا  و ة اوا تى )ةزانيتى يةةةةةةةاد   زطىي :ة وو م

ة ِ تبكىتكو :
نهيَن ةتىيبكتة ك ك طريةوةئىسىيش ةهك يَمة وو    تى )ةضتككةوةثيَداوييتتيكةستك  ىزييك ىن،ةةةةةة-1

ةهيَنيكةسك  ىزيةوةئىسىيشييك ىن،ةج لكوةتك تيك ة ك طر)ةوةزانيى )ةهكوال طريي(.ئك  كةن
ئتتكوةزانيى ييىنتتك)ة تتكواةئىشتتكرا ر نيىنة   يَتتتكةهتتؤ)ة تتى تيَكر نةلكستتك ة ِيَتترِ و)ةئتتكوةةةة-1

 ان وستىنىنك)ة تكواةهتك يَمةلكطتكَلةهتك ة يتكنيَك ةتترة  يكتىت،ةيتىنةلكستك ةطؤِ ينتكو )ةةةةةةةةةةة
ةهك  وو ةلكسك ةنهيَن ة  ون ة يَكككوتنةتىو   ة ال و ر نكو ).زانيى ييك ىن،ةئكطك ة

ئكوةزانيى ييىنك)ة كواةئىشكرا ر نيىنة   يَتكةهؤ)ة ى تيَكر نةلكسك ة ِيَرِ و)ةليَكؤل ينتكو  ىنةةة-3
ةوة ا طىييكر ن.

ك ىن ةئكوةزانيى ييىنك)ة كواةئىشكرا ر نيىنة   يَتكةهؤ)ةثيَشيَلكر ن ة يَرب يَت ة ِ واةيتىنةدىفتةةةة-4
ة انك وةخىوندا يَتييةهم يي.

زانيى )ةوة ؤسيك)ة كسك ىنة كةتىيبكتنة كةخ يَندن،ةيتىنةثميشتك ،ةيتىنةفك دىنبتك يَت ،ةيتىنةةةةةةة-6
ادا ة ىنكيك ىن ةيىنةنهيَنيكةثيشكييك ىن ة ك  َة ِ زادكنتد)ة كست ةثكي  نتدا ،ةوةهتك ةضتيك  ةةةةةة

ةنك ك )ةايىن ة ؤةدكترس .ثكي  سبة يَبة كةسك دكت ةوةتكند وست ةهىو  تيةوةخيت
ئتتكوة اتىيىنتتك)ة تتكواةئىشتتكرا ر نيىنة   يَتتتكةهتتؤ)ة ز  تتر نة تتؤةنيَتت ةتتتؤ ِ ةئكليكهؤنيتتكةةةة-5

ةثى يَم او  ىنةونىو  ِؤ ك ىنيىنة  خىتكة ك   مة ِ شكر نكو ةيىنة زين.
ك ىن ةئتكمةة:ة ك    ةهىت و  ىن ةنيَ ةيىسىة ك  ى   ىن ةترةلكةهك يَ داة كجؤ يَبةلكطكلَةى   تةسيَيكم

ةيىسىيك اةنى ؤكةنك يَب.
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()ة رِطك)ة  وو م()ةئكمةدى   يك اةهىت ونةلتكةة3،ة1،ة1:ةئكوةزانيى ييىنك)ةلكة كند  ىن ة ض ا  م
ة(ة ييبةسىلَةئىشكراة   ريَن.10 وا)ة كسك ض ون ة 

 بةشى ضوارةم
 حوكمة طشتييةكان

 ماددةى ثازدةم: تيَضوونةكان
ة ة  سككوتن ةزانيى )ة اوا راوةلكةئكستؤة  طريَب.ثيَشككشكى )ة اوا ى )ةتيَض ونك ىن

 ماددةى شازدةم: )ثاراستنى فةرمانبةر(

نى يَتتبةهتتياةستتمايككة ريَتتتكةستتك ةهتتك ةفك دىنبتتك يَبة تتكواةزانيتتى )ة    تتى  )ةسك ثيَضتت ةيتتىنة
ةثيَشيَلكر ن ةئكجنىدد اوة اة كةيىسى،ةئىشكراة   ىت.

 ماددةى حةظدةم: نارِةزايي دةربرِين
هك ة كسيَب،ة اوا ى )ة  سككوتن ةزانيى يية ِ تكراو تكو ،ةدىف ةهكيكةنى ِ زايية    ربِيَتبةة:ةيك كم

طشت ةيتىنةتىيبتكت ةلك تك   مةسك ضتىو ة ى طيَرِيتكةةةةةةةاد   زطىي لكسك ة رِيى وة يَكى   ىن ة
(ةىكوتة ؤاةلتكة يَكتكوت ةةة7 ى   ىن،ة  ستكو،ة ا طى ىن ة ك اييةتىيبكيكندةلكةدىو يككةلكة 

ض ون ةئكوة رِيى  )ةلكسك )ةنى ِازييكةيىنة رِيى )ةئكوة يكنك)ةلك )ةنى ِ زايية   ِ رِيت  ،ةة   
 تيَثك ِةنك ىت،ةوةلكمةىىل كتىنك)ةخ ا  و :

ة ِ تكر نكو )ة اوا ى ييك ك،ةضة كتكواو ت ةيىنة كشيَك .ة-1
ةتكم/ة رِطك)ة ثيَنجكم(.تيَثك ِين ةئكوةدىو يك)ة يى يكراو ة ؤةو   ددانكو )ة كثيَ ةدى   )ةهكشة-1
ةسكثىندن ةتيَض ون ةنىثيَ ييبة كسك ةثيَشككشكى )ة اوا ى ييك ك.ة-3
تتر،ة تكةئىدتىجن ةسك ليَشتيَ اندن ةةةةةةاد   زطتىيَك ة  ِ وانك ر نةيىنة يَن يَنيكر ن ة ؤةزيىترةلتكةةة-4

ةثيَشككشكى )ة اوا ى ييك كوةشى  نكو )ةزانيى ييك ىنةليَ .
كة يكنة ا طى)ة ك اييةتىيبكيكندةشيىو)ةتىنكليَدان ةتتكدييمية   يَتبةلتكةةةة:ة رِيى )ة    راوةل وو م

(ةثتىز  ة ؤاةة16 )ة ا طى)ةتيَهكل ض ونكو )ةنىوضك كة كةسييكتيَك ةتكدييمي،ةلكةدتىو )ة ة
لكة يَككوت ةثيَرِاطكيىندنةيىنةهكادى  ر ن ة كو )ةثيَية ِاطكييَنراو وةئكوة رِيى  )ةلكةئتكجنىد ةة

       ريَبة نربِة   يَب.تىنكليَدانك كة

 ماددةى هةذدةم: بةرثرسيارةتى سزاكاريي و مةدةنى
(ة ووةسك وةثكجنىةهكزا ة ينى ة تكدهةنتك يَبةوةةة160.000:ةسماة    يَبة كةغك ادكيككةلكة يك كم

ة(ةثيَنجةدليؤنة ينى ةزيىترةنك يَب،ةهك ة كسيَب:6.000.000لكة 
تيَترِوانةةيتىنة  ستككوتن ةزانيتى )ةيتىنةزانيتى )ةةةةةةةةخؤ)ة طريَبةلكةثيَدان ة ؤ ي ديَنتبةيتىنةةة-1

ةنى  وسبةثيَشككشة كىتة كةثيَضكوانك)ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيك.
تكطك  ة ىتكة ك ة ى   ىن ة  ستكةلكو )ةثكي  ستكة كةضتىو يَرييةجيَبتكجيَكر ن ةى   تك ىن ةةةةة-1

 ئكمةيىسىيك.ة
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سك  تكةيىسىييك ىن ةخؤ)ة تكثيَ ةيىستىةةة:ةهك ة كسيَبة ؤ ي ديَنتيَب،ةلكة    و )ةسن و )ة   وو م
ة ك  ى   ىن،ة كةئكنقكسبةلكنىوة بىتةئكواةسماة    يَب.

 بةشى ثيَنجةم
 حوكمة كؤتاييةكان

 ماددةى نؤزدةم: 
ةثيَ ييتكةلكسك ةئكجن دكن ةو زيرانةوة يكنكةثكي  ندا   ىنةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكةجيَبكجيَة ككن.

 ماددةى بيستةم: 
ةيَك ةيىسىييةيىنة رِيى يَك ةنى ؤكةلكطكلَةى   ك ىن ةئكمةيىسىيك اةنى ريَب. ى ة كةهياة  ق

 ماددةى بيست و يةكةم: 
ثيَ ييتكةلكسك ةئكجن دكن ةو زيرانةوة كهكدىهتكنط ةلكطتكلَة  ستتك)ةستك  كخؤ)ةدىفتك ىن ةدترؤظةةةةةةة

ة يَن ىييةثيَ ييبة ؤةئىسىنةجيَبكجيَكر ن ةى   ك ىن ةئكمةيىسىيكة    كىت.
 يست و دووةم: ماددةى ب

(ةنكو تة ؤاةلكة يَككوت ة ال و ر نكو )ةلكة ؤانىدتك)ةفتك د ة و قتىيع ةةةة90ئكمةيىسىيكةلكة وا)ة 
ة    ستىن( اةجيَبكجيَة   ريَب.

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
 

 
 هؤية ثيَويستكارةكان

لكةثيَنىوةضكسثىندن ةثرنييث ةشكفىفيكتةوة يَكخيتن ةثيَشككشتكر ن ةزانيتى )ة  وستب،ةوةدتىف ةةةةة
ة  سككوتنيىن،ةئكواةئكمةيىسىيكة   ض ويَند ا.ةهىو  ت ةلك

لك يكنةستك ؤ يةهتك يَ ية    ستتىنكو ةةةةة3162ى ساىل 61بة بريار  ذمارة ئكمةيىسىيكةةتيَبيين:
    ض يَنرا.

ة

 د. ارسالن بايز امساعيل
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 



  -2-ثاشكؤى 

  يان بة ياسا رَيكخستووة"مافى بةدةستهَينانى زانياري"ناوى ئةو وآلت و هةرَيمانةى 
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 تَآلوناوى  ز
ساَلى دةركردنى 

 كةياسا
 وَالتناوى  ز

ساَلى دةركردنى 

 كةياسا

 2000 مؤلدؤظيا 46 1776 سويد 1

 2000 بةريتانيا 47 1888 كؤَلؤمبيا 2

 2000 بوسنة و هةرسك 48 1951 فنلةندة 3

 2000 سلوظاكيا 49 1966 ئةمريكا 4

 2000 ليتوانيا 50 1970 نةرويج 5

 2001 كؤمارى سربيا 51 1970 دانيمارك 6

 2001 ثؤَلونيا 52 1978 فةرةنسا 7

 2001 رؤمانيا 53 1978 هؤلةندا 8

 2002 مةكسيك 54 1982 ئوستوراليا 9

 2002 ثيرؤ 55 1982 نيوزلةندا 10

 2002 ثاكستان 56 1983 كةنةدا 11

 2002 ثةنةما  57 1986 يؤنان 12

 2002 تاجيكستان 58 1987 نةمسا 13

 2005 مونتينيطرؤ 59 1987 نفليثي 14

 2002 زيمبابؤى 60 1990 ئيتاليا 15

 2002 ئةنطوال 61 1992 ئيسثانيا 16

 2002 سكؤتلةندا 62 1992 هةنطاريا 17

 2002 جامايكا 63 1992 ئوكرانيا 18

 2002 ثاكستان 64 1999 جؤرجيا 37

 2003 توركيا 65 1999 ليشتنشتاين 38

 2003 ذةنتينئةر 66 1999 لؤكسمبؤرط 39

40 
دورطةى ئةلئةنتيلى 

 هؤَلةندى
1999 67 

سانت فنسنتءجزر 

 غرينادين
2003 

 2003 ئةرمينيا 68 2000 بولطاريا 41

 2003 كؤسؤظؤ 69 2000 ئةستؤنيا 42

 2003 كرواتيا 70 2000 ئةفريقاى باشوور 43

 2004 ئةنتينطواو باربؤدا 71 2003 سلؤظينيا 44

 2004 دومينيكان 72 2004 ئيكوادؤر 45



  -2-ثاشكؤى 

  يان بة ياسا رَيكخستووة"مافى بةدةستهَينانى زانياري"ناوى ئةو وآلت و هةرَيمانةى 
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 تَآلوناوى  ز
ساَلى دةركردنى 

 كةياسا
 وَالتناوى  ز

ساَلى دةركردنى 

 كةياسا

 2011 مةنطؤليا  96 2004 سويسرا 73

 2011 نَيجيريا  97 2004 صربيا 74

 2011 بةرازيل  98 2004 دورطةى ظارؤ  75

 99 2005 ئازةربايجان  76
هةرَيمى 

  عَيراق -كوردستان
2013 

 2005 ئؤطةندا  77

 

 2005 ئازةربايجان  78

 2005 ئةَلمانيا  79

 2005 تايوان  80

 2006 ؤنيامةطد  81

 2006 هندوراس  82

 2007 نيثال  83

 2007 قيرزغيستان  84

 2007 نيكاراطوا  85

 2007 ئوردن  86

 2007 ضين  87

 2008 ضيللى  88

 2008 طواىؤرؤئ  89

 2008 بةنطالديش  90

 2008 كوكدورطةكانى   91

 2008 ئؤرطواى  92

 2010 ليبريا  93

 2011 تونس  94

 2011 ماليزيا  95

 

  




