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 بڕیــــاری ئەنجومەنی وەزیــــران

 ٢٠/٠٨/٢٨٢٨ لە( ٠٨)ژمارە 
 
 

ی ساڵی (3)لە یاسای ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێمـی كوردستان ژمارە ( هەشتەم)شتبەست بە ئەحكامـی ماددەی پ

ــــوار راو   ٠99٢ ــ ــ ــ ــــارە هەمـ ــ ــ ــ ــــران ژمــ ــ ــ ــ ــــومەنی وەزیـ ــ ــ ــ ــا ی ئەنجـ ــ ــ ــ ــ ــــوونەوەی ئاسـ ــ ــ ــ ــــی كوەـ ــ ــ ــ ـــــا ی كونووســ ــ ــ ــ ــ ــ لە ( 43)و لەبەر ڕۆشــ

 :ا بەر بڕیارد  ٢٠/٠٨/٢٨٢٨
 

ــــان بە لنــــێنەی وێ بـــاتوو بە بڕیـــاری ئەنجـــومەنی وەزیـــران ژمـــارە  .٠ بە ســـەرۆکایە ی  ٠١/٠/٢٨٠4لە ( ٢٨)کوتاییهێ

بەڕێز وەزیری کاروەاری شەهندان و ئەنفال راوان لەگەڵ ئاڕاستەکردنی سوپاس و وێـزانین بو بەڕێزان سەرۆک و 

تـایبە  بە سەرپەرشــتن ردن و لە مـاوەی ڕابـردوودا ر هەوڵ و چاالکننەکاننــان ێنەیە لە بەرامـبەـئەنـدامانی ئەم لنـ

ــ ــ ــ ــــومە ی هەرێمـــ ــ ـــانی ح ــ ــ ــ ــــتمە هەوەەـکـ ــ ــــاهەنخی و ڕێ وڵــ ــ ـــانی ـهەمــ ــ ــ ـــاندنی تاوانەـکـ ــ ــ ــــو بەتنـوسایدناسـ ــ ــــتان بـــ ــ ی کوردســ

 .هەرێمئندارەی ڕێ وراوی تیرۆر ڵتە داعش لە کارەسا ی شەنخال و ناوچە کوردستانینەکانی دەرەوەی 

ـــــانی لیژنەیەکی نوێی بااڵ بە سوێ بێ. ٢ ــ ــ و ئەندامێتە ئەم بەڕێزانەی  ناوخوئەحمەد وەزیری  ڕێبەرەرۆکایە ی بەڕێز ــ

ــــوارەوە ــ ــ ــــرەودان بە هەوەەک خـ ــ ــ ــــاوی بــ ــ ــ ــــلە وێـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــانی ح ومـ ــ ــ ــ ــــەتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو بەتنـوســ ــ ــ ــــم بـ ــ ــ ــــی هەرێــ ــ ــ ــ ــ ــــایدناســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــانی ــ ــ ــ ــ اندنی تاوانەـک

ــــیرۆر ڵڕێ وـــراوی ت ــ ــ ــــداعـــش لە کارەس تەــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ی شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــەنگــ ــ ــ ــ ــــال و نـــاوچە کوردســ ــ ــ ــ ــ ــ تانینەکانی دەرەوەی ئنـــدارەی هەرێــــم ــ

ــــنە تناوازەک ــاینمە و نەتەوەیـــ ــ ــ ــاتە ئـ ــ ــــبەر وێ بـــ ــــلە بەرامـــ ــ ــ ــ ــــان و هەمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاهەنگن ردن لــ ــ ــ ــ ــــەگــ ــ ــــ ــ ــ ــــی ــ ــ ــــلێ ەڵ تنمــ ــــوەنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ەوەی ــ

ــــنەتەوە یەکگرتووەک ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو وەرەوێدانـ ــ ــ ــــان بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی هەوەەکــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرسـان و لێپــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنـەوە لە تاوانەکـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشـ ــ ــ ـــاد/ )انی داعــ ــ ــ ــ  -(یونیتـ

(United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by ISIL - UNITAD) 

 :٢٠/9/٢٨٠١لە ( ٢3١9)لە چوارچێوەی بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایش ە نەتەوە یەکگرتووەکان ژمارە 

 .دادوەزیری  ( أ

 .وەزیری کاروەاری شەهندان و ئەنفال راوان  ( ب

 .وەزیری کار و کاروەاری کومەاڵیە ی ( ج

 .وەزیری هەرێم بو کاروەاری دانوستان لەگەڵ ح ومە ی فندراڵی ( د

 .وەزیری هەرێم بو کاروەاری وەرلەمان  ( ه

 .سەرۆکی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران   (و

 .زیرانس رتێری ئەنجومەنی وە ( ز
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سەرۆکی دەستەی نـاوچە کوردسـتانینەکانی دەرەوەی )سەرۆکی فەرمانگەی هەماهەنخی و بەدواداچوون    ( س

 (.هەرێم بەوەکالە ئندارەی 

 .کانینەتەەو ەودێن ەاسپاردڕ  ی ر ە وڕێدیـدار زێباری    ( ش

ســـەرۆکی دەســـتەی ســـەرەەخوی مـــادی مـــرۆی وەک دامەزراوەیەـکــی ســـەرەەخو ئامـــادەی کوەوونەوەـکــانی لنــــێنەکە  -

 .دەبێت
 

ــــڕگەی  .3 ــ ــــی بـ ــ ــــاتوو بەوێـــ ــ ــــێنەی وێ بــ ــ ــــ ردنی (٢)لنــ ــ ــــاالکی و دابەشــ ــ ــــاوخو ئەرک و چــ ــ ــــی نــ ــ ــــی وەیڕەوێ ـ ــ ــــەرەوە بەوێـــ ــ ی ســ

کە لەالیەن بەڕێـــز ســـەرۆکی  و کوەوونەوەـکــانی ڕێـــت دەخــا  ێنە الوەکننەـکـانـو لنـــتایبەتمەنــدیتە و دەســـەاڵتەکان 

 .ئەنجومەنی وەزیران وەسەند دەکرێت
 

 .تێبەجێ دەکەن وەزارە  و الیەنە وەیوەندیدارەکان ئەم بڕیارە. 4
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