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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 هةريَمى كوردستانى عيَراق

 سةرؤكايةتى هةريَم                
 سةرؤك          

 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 3182( سالَى 86ذمارة )

 –( ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستاا   11( ي ماددةي )1بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )
ى هةمواركراو ثيَما  دراوةو، بتة ثاَلشيتتئ ئتةو ياستاكارييةى      5112ى ساَلي ( 1عيَراق ي  ذمارة )

بريارماندا  بة   6/5112/ 2(  لة 52عيَراق كردويةتي لة دانييتاين ذمارة  ) –ثةرلةماني كوردساا  
  دةركردني:

 

 3182(ى سالَى 88ياساى ذمارة )

 اقياساى مافى دةسكةوتنى زانيارى لة هةريَمى كوردستان ـ عيَر
 

 ماددةي يةكةم:
 لةم ياسايةدا مةبةست لةم زاراوانة ئةم واتايانةية كة لةبةرامبةر هةريَكيَكيا  هاتووة: 

 هةريَم: هةريَمى كوردساا  ت عيَراق. يةكةم:
 ثةرلةما : ثةرلةمانى كوردساا  ت عيَراق. دووةم:

 . دةساة: دةساةى سةربةخؤى مافةكانى مرؤظتت لة هةريَمى كوردساا  سيَيةم:
دام و دةزطاى طيتاى: سةرجةم دام و دةزطاكانى ياسادانا  و جيَبةجىَ كرد  و دادوةرى و  ضوارةم:

 كارطيَرية خؤجيَيةكا  و دةساةى سةربةخؤيةكا .
دام و دةزطاى تايبةتى: كؤمشانياكا  كةرتى تايبةت، يا  هةر ريَكخراويَكى ناحكومى، يا   ثيَنجةم:

،  ، يا  ثييتةيةك دةكات ، يا  بازرطانى دةكات يَوة دةباتدةساةيةك كة مرفقيَكى طيتاى بةرِ
 يا  حوكمةت تةمويلى دةكات و كةسايةتيَكى قانونى هةبىَ.

فةرمانبةرى تايبةت: يا  كةسةية كة لةالية  دام و دةزطاكا  ديارى دةكريَت بؤ سةيركردنى  :شةشةم
 . داواكارى وةدةساهيَنانى زانيارى
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دنى زانيارى بة تاكةكانى كؤمةَلطا بةشيَوزايَكى طيتاى شياو لة ريَطاى هةر وكردنةوة: طةيانآلب حةوتةم:
 وكردنةوة.آلكةناَليَكى ناسراوى ثةخش و ب

داتاى زارةكى يا  نووسراو يا  تؤمار يا  ئامار يا  بةَلطةنامةى نووسراو يا  ويَنةطرياو زانيارى:  هةشتةم:
 . ى يا  بةهةر شيَوةيةكى ريَطةيةكى دييا  تؤماركراو يا  هةَلطرياو بةشيَوةى ئةليكرتؤن

( كة زانيارى تيَدا تؤماركراوة بةضاو ثؤشني لةشيَوة و فؤرمات وسيطدؤكيؤميَنت: ئةو ناوةندةية ) نؤيةم:
 و سةرضاوة و ميَذووى دةرضوو  و بارة ياسايةكةيةوة.

 

 ماددةى دووةم: ئاماجنةكان
 ئةم ياساية ئةم ئاماجنانةى هةية:

تيانى هةريَم كة ثارةكايزى مافى خؤيا  بؤ آلكرد  و ئاسانكاري كرد  بؤ هاوتوانادار يةكةم:
بةدةساهيَنانى زانيارى بكة  كة لةالية  دام و دةزطاى طيتاى و تايبةتةكاندا هةية بةطويَرةى 

 حوكمةكانى ئةم ياساية.
 ميوكراتي.كردنى ثرةنسيشةكانى شفافيةت و بةشدارى كارا بؤ ضةسشاندنى ثرؤسةى د ثيتاطريى دووةم:

 و كردنةوة.آلدابني كردنى كةشيَكى لةبارتر بؤ ئازادى رادةربرِين و ثةخش و ب سيَيةم:
 

 بةشى دووةم
 تةكانىآلدةستة ئةرك و دةسة

 ماددةى سيَيةم:
داهاتووة بؤ ضتاوديَرى جيَبتةج     5111(ى ساَلى 4دةساة سةربارةى ئةم ئةركانةى لة ياساى ذمارة )

 و دةسةالتانةشى هةية: كردنى ئةم ياساية ئةم ئةرك
بةدواداضوونى جيَبةج  كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية و ضاوديَرى كردنى سةرثيَضيةكا  و ئةو  يةكةم:

 كؤسشانةى ديَنة ريَطاى جيَبةجىَ كردنى ياساكة و دةركردنى راسشاردةى ثيَويست.
بةجيَبةجيَكردنى ئةحكامةكانى  دانانى بةرنامةى كار بؤ راهيَنانى ئةو فةرمانبةرانةى تايبةمتةند  دووةم:

 .ئةم ياساية
و ساغ كردنةوةيا  )الاحقيق منها( بةزووترين كات و طرتنةبةرى ريَ و شويَنى  آلوةرطرتنى سكا سيَيةم:

 ثيَويست.
ئاطاداركردنةوةى دام و دةزطاكا  بؤ راساكردنةوةى ئةو حاَلةتانةى كة بةَلطةى تؤمةتباركردنى  ضوارةم:

 ئةم ياسايةيا  تيَدا دةرئةكةوىَ.سةرثيَضي كارانةى 
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تيا  بةرِيَطاى ئةوتؤى شياو بؤ طةييتنت بةو مافانةى لةم ياسايةدا هاتوو  آلئاراساةكردنى هاو ثيَنجةم:
 وكراوةى ثةيوةنديدار بةم بابةتةوة.آلدةركردنى ب

ياساية  ى ئةمدةخالةت كرد  بؤ بةدةساهيَنانى زانيارى لة حاَلةتيَكدا داواكار نةشيا بةطويَرة شةشةم:
لةسةر ئةو  زانيارى دةست بكةوىَ ثاش ثانهيَنانى بؤ دةساة هةروةها دةساة بؤشى هةية داوا

 بةرزبكاتةوة. الية  و تاكانةى كة ئةم ياساية ثيَيتيَل دةكة  لةبةردةم دادطاكاندا
رلةما  كيةكانى خؤيةوة راثؤرتيَك بةثةآلمانط جاريَك لةبارةى كاروضا 6دةبىَ دةساة هةر  حةوتةم:

 وى بكاتةوة.آلبدات و بؤ راى طيتاى ب
 

 بةشى سيَيةم
 ضؤنيةتى بةدةستهيَنانى زانيارى

 

 ماددةى ضوارةم: )مافى تيَرِوانني و دةسكةوتنى زانيارى(:
هةموو كةسيَك ض سروشاى بيَت يا  معنوى مايف ئاطاداربوو  و بةدةساهيَنانى زانيارى و ضةند دانةيةك 

كة لةدام دةزطاكا  داواى دةكات بةدةر لةو زانياريانةى كة بةطويَرةى ماددةى لةو دؤكيؤميَناانةى هةية 
 ( ئةم ياساية ريَسشةركراو .14)

 

 ماددةى ثيَنجةم: مافى ثيَشكةشكردنى داواكاري
هةموو كةسيَك مافى ئةوةي هةية كة داوا بؤ بةدةساهيَنانى زانيتارى ثيَيتتكةش بكتات ئةطتةر ئتةو      

داواكراوةكةى تيَداية الى ئةم دام و دةزطاية بيَت كة داواكةى ئاراساة كراوة  بةَلطةنامةيةى كة زانيارية
 ئةوا ثيَويساة دانةيةك لةو بةَلطةنامةيةى ثيَ بدات.

 

 وكردنةوةيان ئةركةآلماددةى شةشةم: ئةو زانيارييانةى ب
ةليكرتؤنى خؤى نة دةليليَك دةربكات يا  لةسةر ساياى ئآلهةر دام و دةزطايةكى طيتاى دةبىَ سا :يةكةم

 . و بكاتةوة بةردةوام  ئاثديَيايا  بكاتآليا  بةراثؤرتيَك كة ئةم زانيارانةى تيَدابىَ ب
ثةيكةرةكةى، ناونييتا  و ماَلشةر و ئةليكرتؤنيةكةى، ريَطاكانى ثةيوةنديكرد  ثيَيةوة ريَكارةكانى ـ 1

دامةزرانتد ، بةرثرستةكانى و    بةدةساهيَنانى زانيارى، ئةركةكانى، برِيارةكانى، ريَتو شتويَنةكانى  
 ناونييتانة وةزيفيةكانيا .

 ، حسابة كؤتايةكةى. ت بودجة و تةرخانكراوةكانى 5
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ت ثرِؤذة جيَبةجىَ كراوةكانى، ئةو ثرِؤذانةى لةبارى جيَبةجيَ كردندا ، ئتةو ثرِؤذانتةى برِيتارة بيَنتة       2
 جيَبةج  كرد .

 بةدةساهيَنانيا . ت ئةو خزمةتطوزاريانةى ثيَيتكةشي دةكات ريَطاى 4
 نةى ثيَيتكةش كراو  و ئةو ريَ و شويَنانةى لةبارةيانةوة وةرى طرتوو .آلت ئةو سكا 2

رابطةينىَ بة  سامانةكانىدام و دةزطاى طيتاى كةم كردنةوة و زيادبوونةوةكا  بؤ موَلك و  دةبىَ دووةم:
 طويَرةى ياسا و سيساةمة كارثيَكراوةكا  لة هةريَمدا.

 

 م: ريَكارةكانى داواكردنى زانيارى دةسكةوتنماددةى حةوتة
ثيَويساة لةسةر هةر دامودةزطايَكى طيتاى يا  تايبةتى فةرمانبةريَكى تايبةمتةند يا  زياتر بؤ  يةكةم:

 وةرطرتنى داواكارييةكانى زانياري دةسانييتا  بكات.

امادةبكات ووردةكارى دامودةزطاي طيتاى يا  تايبةتى بؤى هةية فؤرميَكى داواكارى زانيارى ئ دووةم:
رِوو  دةربارةى ناوةرِؤكى زانياريية داواكراوةكا  و ناوى ثيَيتكةشكارى داواكارييةكةو ئتامرازى  
ثةيوةندى ثيَوةكردنى لةخؤ بطريَت بةمةرجيَك بتارطراني نتةبيَت بةستةر ثيَيتكةشتكارةكانى، و     

 دانانى فؤرمةكة لةسةر ثيَطةى ئةليكرتؤنى خؤى.

نيارييةكا  بة نووسراويي دةبيَت تةنها لة حاَلةتى بوونى ثاساو نةبيَت لةو كاتتةدا  داواكردنى زا سيَيةم:
 دةكريَت بة زارةكى بيَت.

ثيَويساة لةسةر دامودةزطاي طيتاى يا  تايبةتى دةستبةجىَ لةطتة َ وةرطرتنتى داواكارييةكتة      ضوارةم:
كرد  بة رِةتكردنةوةيةكى تؤمارى بكات ض رِةزامةندى لةسةر بدريَت يا  رِةتبكريَاةوةو تؤمار نة

 ناياسايي داواكارييةكة هةذمار دةكريَت.
ثيَويساة لةسةر دامودةزطاي طيتاى يا  تايبةتى لة ماوةى دة رؤذ لتة ريَكتةوتى وةرطرتنتى     ثيَنجةم:

ميا  بداتةوةو ئةطةر داواكارييةكة ذمارةيتةكى زؤر لتة زانيتارى لتةخؤ     آلداواكارى زانيارى وة
راويَذى اليةنى سيَيةم بكات، ئةوا بؤى هةية ئةم ماوةيتة بتؤ يتةك ار     بطريَت يا  ثيَويست بة

 ( رؤذ زياتر نةبيَت.12دريَذبكاتةوة بةمةرجيَك لة )
لة حاَلةتيَك ئةطةر داواكارييةكة زانيارى ثيَويساى بؤ ثاراسانى ذيانى كةسيَك يا  ئازادييةكةى  شةشةم:

( 42ةكة يتا  تايبةتيةكتة لتة متاوةى )    لةخؤبطريَت، ئةوا ثيَويساة لةسةر دامتةزراوة طيتتاي  
 مى بداتةوة.آلكاتذميَرى دواى ثيَيتكةشكردنى وة
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 مدانةوةى داواكارييةكانآلهةشتةم: وة ماددةى
لة حاَلةتى رِازيبوو  لةسةر داواكارييةكة ثيَويستاة لةستةر دامتةزراوى طيتتئ يتا  تايبتةتى        يةكةم:

 راساةوخؤ زانيارييةكا  بداتة ثيَيتكةشكارةكةى.
ئةطةر زانياريية داواكراوةكا  ئامادةبن و ثيَويسايا  بة هةوَلدا  نةبيَت بؤ طةرِا  بةدواياندا، ئةوا  ةم:دوو

دةكريَت رِاساةوخؤ لة ريَطةى ثةيوةندى تةلةفؤنى يا  ثؤساى ئةليكرتؤنى يا  بةزارةكى بدريَنة 
 داواكارةكةي.

تكرايةوة ئةوا ثيَويساة لةسةر فةرمانبةرى ئةطةر داواكارييةكة، هةر هةمووى يا  بةشيَكى، رة سيَيةم:
مدانةوةيةك كة رِادةستاى ثيَيتكةشتكارى داواكارييةكتةى دةكتات، هتؤى      آلتايبةمتةند، لة وة

 رِةتكردنةوةكة ديارى بكات، بة مةرجيَك هؤيةكة لةمانةى خوارةوة دةرنةضيَت:
 زانيارى داواكراو لةبةردةساى دامةزراوة ثةيوةندارةكة نية. -1
 ارى داواكراو دةكةويَاة نيَو ضوارضيَوةى ئةو بةدةرانةى لةم ياسايةدا دياريكراو .زاني -5
وكردنةوةى، يا  بوونى آلوكراوةتةوة لةطة َ ئاماذةكرد  بة جيَطةو كاتى بآلزانيارى داواكراو ثيَيترت ب -2

 . نط( ما6لةسةر ثيَطة ئةليكرتؤنيةكةى يا  دراوةتة خودى ثيَيتكةشكارى داواكارييةكة ثيَش )
 . ئاماذةكرد  بؤ مافى ثيَيتكةشكارى داواكارييةكة لة طةرِانةوة بؤ دادطاى بةرايي تايبةمتةند -4

 

 ماددةى نؤيةم: طةياندنى زانيارى
ثيَيتكةشكارى داواكاري بؤى هةية ئةو ريَطةيةى كة ئاسانة بؤ ثيَ طةييتانى زانياريةكا  رِوو   يةكةم:

 طيتاى يا  تايبةتى داواكارييةكةى جيَبةجيَ بكات.بكاتةوةو، ثيَويساة لةسةر دامودةزطاي 
ثيَويساة لةسةر دامودةزطاي طيتاى يا  تايبةتى ئةم داواكارييانةى لة خوارةوة داديَن لة كتاتى   دووةم:

 داواكردنيا ، جيَبةجيَيا  بكات:

 ويَنةيةكى رِةسةنى دؤكيوميَناةكة بةو شيَوةيةى لة الى دامةزراوةكة ثةيرِةوكراوة. -1
افى ليَووردبوونةوة لة دؤكيوميَناةكة لة كاتى ثيَويسادا بة بةكارهيَنانى ئتةو ئامرازانتةى كتةوا    م -5

 . دامةزراوى ثةيوةندار هةيةتى
 . مافى لةبةرطرتنةوةى دؤكيوميَناةكة بةبةكارهيَنانى ئةو ئاميَرانةى كةوا كةسةكة هةيةتى -2
يا  تؤماركراو، بينراو بيَت يا  بيسرتاو، ئةطةر دانةيةكى دةقاودةقى دؤكيوميَناةكة، ضاثكراو بيَت  -4

 . توانرا ئةم دانةية بة بةكارهيَنانى ئاميَرة بةردةساةكانى دامةزراوى ثةيوةندار ئةجنام بدريَت
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ئامادةكردنى دانةيةكى رِاست و دروست لة دؤكيوميَناة رِةسةنةكة، بة شيَوةيةكى كورت يا  هتةر   -2
 يوميَناةكة.ثؤلينيَكى ترى شيَوازةكانى دؤك

دامودةزطاي ثةيوةندار بؤى هةية ثيَدانى زانيارييةكا  بةو شتيَوةيةى كتة لتة برِطتةى ستةرةوة      سيَيةم: 
 داواكراوة رِةتبكاتةوة، ئةطةر زيا  بة دؤكيوميَناةكة بطةينيَت.

ئةطةر دؤكيومَيناةكة بة ضتةند زمتانَيكى جؤراوجتؤر هتةبَيت، ئتةوا زانيارييتةكا  دةدرَينتة         ضوارةم:
 واكارةكةى بةو زمانةى يا  بةو زمانانةى ويساى لةسةرة.دا

 

 ماددةى دةيةم: بوونى دؤكيوميَنت لة الى دامةزراويَكى تر:
كاتيَك فةرمانبةرى تايبةمتةند داواكارييةكة وةردةطريَت، ثيَويساة جةخت بكاتةوة لةسةر ئةوةى  يةكةم:

زراوة ياخود نا، وة ئةطةر لةبةر دةساى ئاخؤ دامةزراوة طيتايةكة دؤكيوميَناى داواكراوى ال ثاريَ
نةبيَت، و وابزانيَت كةوا لةبةر دةساى دامودةزطايَكى طيتاى ثةيوةندارى ترة، ئةوا فةرمانبةرةكة 
بتتؤى هةيتتة ض داواكارييةكتتة بتتؤ دامودةزطتتاي ثةيوةنتتدار ئاراستتاة بكتتات و ثيَيتكةشتتكارى  

 ؤ ئةم دامةزراوة.داواكارييةكةى ليَ ئاطادار بكاتةوة يا  ريَنويَنى بكات ب
مدانةوةى داواكارييةكة لة ريَكةوتى ئاراساةكردنى بؤ دامودةزطاي ثةيوةندار هةذمار آلماوةى وة دووةم:

  . دةكريَت
 

 ماددةى يازدةم: ثاراستنى دؤكيوميَنتةكان
ثيَويساة لةسةر هةر دامودةزطايَكى طيتاى يا  تايبةتى ئةو دؤكيوميَناانةى لتة اليتةتى بةشتيَوةيةك    

 ريَزيَت كةوا تيَرِوانينا  ئاسا  بيَت بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية.بشا
 

 ماددةى دوازدةم: راهيَنانى فةرمانبةران
ثيَويساة لةسةر هةر دامودةزطايَكى طيتاى يا  تايبةتى رِاهيَنانى طوجناو بؤ فةرمانبةرة تايبةمتةندةكانى 

 مسؤطةربكات. لةوةى ثةيوةساة بة جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية،
 

 ماددةى سيَزدةم: ثيَشكةشكردنى راثؤرت بة دةستة
ثيَويساة لةسةر هةر دامودةزطايَكى طيتئ، هةر ضوار مانط جاريَك، راثؤرتيَك بؤ دةساة بةرز بكاتةوة 

 بةمةرجيَك ئةمانةى خوارةوة لةخؤبطريَت:
يا  ثةسةندكراو  يا  بةتةواوةتى داواكاريية وةرطرياوةكا ، ئةو داواكارييانةى ض بةتةواوةتى يا  بةشيَك

رِةتكراونةتةوة، نارِةزايي و داوا بةرزكراوةكا ، ئةو رِاثؤرِتانةى كة بةثيَى ماددةى شةشةمى ئةم ياساية 
 وكراونةتةوةو ئةو خوالنةى بؤ رِاهيَنانى فةرمانبةرةكانى ئةجنامى داو .آلب
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 ماددةى ضواردةم: )بةدةرةكان(
 

ي طيتاى يا  تايبةتى ثيَدانى زانيارى رِةتبكةنةوة بة بيتانووى ثاراستانى   ناشيَت بؤ دامودةزطا يةكةم:
بةرذةوةندييَكى هاتوو لة برِطةى )دووةم(ى ئةم ماددةية ئةطةر بةرذةوةندى طيتاى ئاشكراكردنى 

 ثيَويست بكات.
دامودةزطاي طيتاى يا  تايبتةتى متافى هةيتة لتةم حاَلةتانتةى ختوارةوة داواكتارى زانيتاري          دووةم:

 بكاتةوة:رِةت
نهيَنى تايبةت بةبةرطري و ئاساييتى هةريَم )ووردةكارى ضةك و ثيَداويساية سةربازييةكا ، ئةركة  -1

 نهيَنية سةربازي و ئاساييتييةكا ، جولةو تةكايكى بةرطرى و زانيارى هةواَلطريي(.
ةو دانووستاانانةى  ئةو زانيارييانةى كةوا ئاشكراكردنيا  دةبيَاة هؤى كارتيَكرد  لةسةر رِيَرِةوى ئت  -5

، يا  لةسةر طؤرِينةوةى زانيارييةكا ، ئةطةر هةردووال  كةوا هةريَم لةطة َ هةر اليةنيَكى تر دةيكات
 وكردنةوةى.آللةسةر نهيَنى بوونى ريَككةوتن تاوةكو ب

و ئةو زانيارييانةى كةوا ئاشكراكردنيا  دةبيَاة هؤى كارتيَكرد  لةستةر رِيَترِةوى ليَكؤَلينتةوةكا      -2
 دادطاييكرد .

ئةو زانيارييانةى كةوا ئاشكراكردنيا  دةبيَاة هؤى ثيَيتيَلكردنى كيَربكيَى رِةوا يا  مافةكانى دانةرو  -4
 خاونداريَايي هزريي.

، يا  ذمرية  ، يا  فةرمانبةريَاى ، يا  ثزييتكى زانيارى و دؤسيةى كةسةكا  كة تايبةتن بة خويَند  -2
، و هةر ضيةكى ثةيوةست  ةييةكانى بةبىَ رِةزامةندى كةسى ثةيوةنداربانكيةكانى يا  نهيَنية ثييت

 . تي و خسانةبةرى ذيانى بؤ مةترسىآلبيَت بة سةالمةتى و تةندروساى هاو
ئةو داتايانةى كةوا ئاشكراكردنيا  دةبيَاة هؤى دزةكرد  بؤ نيَو تتؤرِة ئةليكرتؤنيتة ثاريَزراوةكتا      -6

 رِةشكردنةوة يا  دزين. وناوةرِؤكةكانيا  دةخاتة بةردةم
 

بةدةرة هاتووةكانى نيَو ياسا بةركارةكانى تر لة هةريَمدا بتةجؤريَك لةطتة َ حوكمتةكانى ئتةم      سيَيةم:
 ياسايةدا ناكؤك نةبيَت.

 

(ى برِطةى )دووةم(ى ئةم ماددةيةدا هاتوو  لة دواى 2، 5، 1ئةو زانيارييانةى لة بةندةكانى ) ضوارةم:
 سا َ ئاشكرا دةكريَن.( بيست 51بةسةرضوونى )
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 بةشى ضوارةم
 حوكمة طشتييةكان

 ماددةى ثازدةم: تيَضوونةكان
 ثيَيتكةشكارى داواكارى تيَضوونةكانى دةسكةوتنى زانيارى داواكراو لة ئةساؤ دةطريَت.

 

 ماددةى شازدةم: )ثاراستنى فةرمانبةر(

ربارةى سةرثيَضى يا  ثيَيتتيَلكردنى  نابيَت هيض سزايةك خبريَاة سةر هةر فةرمانبةريَك كةوا زانيارى دة
 ئةجنامدراو دذ بة ياسا، ئاشكرا دةكات.

 

 ماددةى حةظدةم: نارِةزايي دةربرِين
هةر كةسيَك، داواكارى دةسكةوتنى زانياريي رِةتكراوةتةوة، مافى هةيتة نتارِةزايي دةربربِيَتت     يةكةم:

كا ، آلردةم سةرضاوة كارطيَرِية بالةسةر برِيارو ريَكارةكانى دامودةزطاي طيتاى يا  تايبةتى لةبة
( حةوت رؤذ لة ريَكةوتى دةرضوونى ئةو 7دةساةو، دادطاكانى بةرايي تايبةمتةند لة ماوةيةك لة )

برِيارةى لةسةرى نارِازيية يا  برِيارى ئةو اليةنةى لةالى نارِةزايي دةرِبرِيوة، تيَشةرِ نةكات، و لةم 
 حاَلةتانةى خوارةوة:

 داواكارييةكة، ض بةتةواوةتى يا  بةشيَكى.رِةتكردنةوةى  -1
 مدانةوةى بةثيَى ماددةى هةشاةم/ برِطةى )ثيَن ةم(.آلتيَشةرِينى ئةو ماوةيةى دياريكراوة بؤ وة -5
 سةثاندنى تيَضوونى ناثيَويست بةسةر ثيَيتكةشكارى داواكارييةكة. -2
تتر، بتة ئامتاجنى سةرليَيتتيَواندنى     رِةوانةكرد  يا  ريَنويَنيكردنى بتؤ زيتاتر لتة دامودةزطتايَكى      -4

 ثيَيتكةشكارى داواكارييةكةو شاردنةوةى زانيارييةكا  ليَى.
برِيارى دةركراو لة الية  دادطاى بةرايي تايبةمتةند شياوى تانةليَدانى تةمييزي دةبيَتت لتة الى    دووةم:

رؤذ لتة  ( ثتازدة  12دادطاى تيَهةَلضوونةوةى ناوضةكة بة ستيفةتيَكى تتةمييزي، لتة متاوةى )    
ريَكةوتى ثيَرِاطةياند  يا  هةذماركردنى بةوةى ثيَي رِاطةييَنراوةو ئتةو برِيتارةى لتة ئتةجنامى     

 تانةليَدانةكة دةردةكريَت بنربِ دةبيَت.
 

 ماددةى هةذدةم: بةرثرسيارةتى سزاكاريي و مةدةنى
مرت نةبيَت و لتة  ( دوو سةدو ثةجنا هةزار دينار كة521.111سزا دةدريَت بة غةرامةيةك لة ) يةكةم:

 ( ثيَنج مليؤ  دينار زياتر نةبيَت، هةر كةسيَك:2.111.111)
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خؤى بطريَت لة ثيَدانى دؤكيوميَنت يا  تيَرِوانني يا  دةسكةوتنى زانيارى يا  زانيتارى نادروستت    -1
 ثيَيتكةش بكات بة ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية.

     ضتاوديَريي جيَبتةجيَكردنى حوكمتةكانى    ةيوةستاة بتة   ارةكانى دةساة لةوةى ثتةطةرة خباتة بةر ك -5
 ئةم ياساية. 

تة ياساييةكانى خؤى بةثيَى ياسا آلهةر كةسيَك دؤكيوميَنايَك، لة دةرةوةى سنوورى دةسة دووةم:
 . ، بة ئةنقةست لةناو ببات ئةوا سزا دةدريَت بةركارةكا 

 

 بةشى ثيَنجةم
 حوكمة كؤتاييةكان

 ماددةى نؤزدةم: 
 يساة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرا  و اليةنة ثةيوةندارةكا  حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكة .ثيَو

 ماددةى بيستةم: 
 كار بة هيض دةقيَكى ياسايي يا  برِياريَكى ناكؤك لةطة َ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.

 ماددةى بيست و يةكةم: 
طى لةطة َ دةساةى سةربةخؤى مافةكانى مرؤظ ريَنمايي ثيَويساة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرا  و بةهةماهةن

 ثيَويست بؤ ئاسا  جيَبةجيَكردنى حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات.
 ماددةى بيست و دووةم: 

            وكردنتتةوةى لتتة رؤذنامتتةى فتتةرمى    آلريَكتتةوتى ب( نتتةوةت رؤذ لة01ئتتةم ياستتاية لتتةدواى )  
 .)وةقايعى كوردساا (دا جيَبةجيَ دةكريَت

 
 

 
 مسعود بارزاني                                                                                                        

 سةرؤكي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق                                                                                                  
 وليَرهة

4 /7 /3182  
 هؤية ثيَويستكارةكان

لة ثيَناو ضةسشاندنى ثرنسيشى شةفافيةت و ريَكخسانى ثيَيتكةشتكردنى زانيتارى دروستت، و متافى     
 تى لة دةسكةوتنيا ، ئةوا ئةم ياساية دةرضوويَندرا.آلهاو
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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 هةريَمى كوردستانى عيَراق

         سةرؤكايةتى هةريَم        
 سةرؤك          

 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 3182( سالَى 87ذمارة )

 –( ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستاا   11( ي ماددةي )1بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )
ى هةمواركراو ثيَما  دراوةو، بتة ثاَلشيتتئ ئتةو ياستاكارييةى      5112( ى ساَلي 1عيَراق ي  ذمارة )

بريارمانتدا     6/5112/ 11(  لة 50عيَراق كردويةتي لة دانييتاين ذمارة  ) –وردساا  ثةرلةماني ك
 دةركردني: بة 

 

 3182(ى سالَى 83ياساى ذمارة )

 ى هةمواركراو 3111(ى سالَى 32ياساى جيَبةجيَكردنى ياساى راذةى زانكؤيي فيدرِاىل ذمارة )
 عيَراق –لة هةريَمى كوردستان 

 

 ماددةي يةكةم:
ى هةمواركراو بة ياستاى  5112(ى ساَلى 52جيَكردنى ياساى راذةى زانكؤيي )فيدرِاىل( ذمارة )جيَبة

 عيَراقداو كاركرد  بة حوكمةكانى. –لة هةريَمى كوردساا   5115(ى ساَلى 25ذمارة )
 

 ماددةى دووةم: 
تة فيدرِاليةكا  آلسةتة تايبةمتةندةكانى )كارطيَرِى و زانسئ و ئةكادميى( هةريَم دةضنة جيَطةى دةآلدةسة

 لة هةر شويَنيَكى ياساى ناوبراودا هاتنب.
 

 ماددةى سيَيةم:
ياساى  هةموارى  5115(ى ساَلى 25لةكارخسانى برِطةى )يةكةم(ى ماددةى يةكةمى ياساى ذمارة )

 لة هةريَمداو، ئةمةى خوارةوة جيَطةى دةطريَاةوة: 5112(ى ساَلى 52يةكةمى ياساى ذمارة )
 نبةري راذةى زانكؤيي لةوانةى:فةرما يةكةم:

( 66هةَلطرى نازناوى زانسايي )مامؤسااى ياريدةدةر(و )مامؤساا( ، بةتتةواوكردنى تةمتةنى )   -1
 ساَلي خانةنيتني دةكريَن.
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( 71هةَلطرى نازناوى زانسايي )ثرؤفيسؤرى ياريدةدةر(و )ثرؤفيسؤر( ، بةتتةواوكردنى تةمتةنى )   -5
 ساَلى خانةنيتني دةكريَن.

 

 ةى ضوارةم: مادد
 ةوة كار بة حوكمةكانى هةموارى يةكةمى ياساكة دةكريَت.7/2/5115لة ريَكةوتى 

 

 ماددةى ثيَنجةم: 
 ثيَويساة لة سةر ئةجنومةنى وةزيرا  و اليةنة ثةيوةندارةكا  حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكة .

 

 ماددةى شةشةم: 
نةوةى زانساى ريَنمايي ثيَويست بؤ ئاسا  جيَبةجيَكردنى ثيَويساة لةسةر وةزارةتى خويَندنى باآلو تويَذي

 حوكمةكانى ئةم ياساية دةربكات.
 

 ماددةى حةوتةم: 
 كار بة هيض دةقيَكى ياسايي يا  برِياريَكى ناكؤك لةطة َ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكريَت.

 

 ماددةى هةشتةم: 
 )وةقايعى كوردساا (دا، جيَبةجىَ دةكريَت.ريَكةوتى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي ئةم ياساية لة

 
 

 

 

 
 مسعود بارزاني                                                                                                                                  

 سةرؤكي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق                                                                                                   
 هةوليَر

9/7/3182  
 
 

 هؤية ثيَويستكارةكان
لةثيَناو دابينكردنى باشرتين هة  بؤ ئةندامانى دةساةى وانةطوتنةوةو هةَلطرانى نازناوى زانساى و بة 

نى ئاساى زانساى، ئتةوا ئتةم ياستاية    لةبةرضاوطرتنى هةو َ و كؤشيتيا  بؤ ثةرةثيَدا  و ثيَيتكةشكرد
 دةرضويَندرا.
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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 هةريَمى كوردستانى عيَراق

 سةرؤكايةتى هةريَم                
 سةرؤك          

 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 3182( سالَى 81ذمارة )

 –كايةتي هةريَمي كوردستاا   ( ي ياساي سةرؤ11( ي ماددةي )1بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )
ى هةمواركراو ثيَما  دراوةو، بتة ثاَلشيتتئ ئتةو ياستاكارييةى      5112( ى ساَلي 1عيَراق ي  ذمارة )

بريارمانتدا     6/5112/ 17(  لة 21عيَراق كردويةتي لة دانييتاين ذمارة  ) –ثةرلةماني كوردساا  
 دةركردني: بة 
 

 3182(ى سالَى 82ياساى ذمارة )
 رثرسيارنةبوونى بةشداربووى بزوتنةوةى رزطاري خوازى طةىل كوردستان ـ عيَراق ياساى بة

 لة رووى سزايى و شارستانى
 

 ماددةى يةكةم: 
هةر كةسيَك كاريَكى ثيَضةوانةى ياسا ئةجنام دابيَت لة ئةجنامى توندوتيذى شؤرِشطيَرِانةى بزوتنةوةى 

ةوانةى هاوكار بوو يةك لةدوايةكةكانى عيَراق يا  ئ رزطارى خوازى كوردساا  يا  بةهؤيةوة دذ بة رذيَمة
 .4/7/1005تاكو  11/0/1061ا لةثيَناو بةرطريكرد  لةطة َ و خاكى كوردساا  لة بوو  لةطةَليد

 

 ماددةى دووةم:
ريَكارة ياسييةكا  دةرهةق بةو كةسانةى كة حوكمةكانى ماددةى يةكةمى ئةم ياساية دةيانطريَاةوة 

 يَت و راطرياوةكانيا  ئازاد دةكريَن ئةطةر تؤمابار نةكرابوو  لة ثرسطةىل ياساى تر.بةتةواوى رِادةطري
 

 ماددةى سيَيةم:
وةزارةتى كاروبارى ثييَتمةرطة دةبىَ دياريكردنى ئةو كةسانةى كة ماددةى يةكةمى ئةم ياساية 

بةمةرجىَ لةالية  دةيانطريَاةوة لة ئةساوو بطريَت بةثيَى ئةو ضوارضيَوةى تيايدا روو  كراوةتةوة 
 ئةجنومةنى وةزيرانةوة ثةسند بكريَت.
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 ماددةى ضوارةم: 
ثيَويساة لةسةر ئةجنومةنى دادوةرى هةريَم ريَنمايى ثيَويست بؤ ئاسانكارى جيَبةجيَكردنى ئةم ياساية 

 دةربكات.
 

 ماددةى ثيَنجةم: 
 ت.كار بة هيض دةقيَك ناكريَت كة لةطة َ حوكمةكانى ئةم ياساية ناكؤك بيَ

 

 ماددةى شةشةم: 

 ثيَويساة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرا  و اليةنة ثةيوةنديدارةكا  حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكة .
 

 ماددةى حةوتةم: 
      كوردساا (  ىعةكريَت و لة رؤذنامةى فةرمي )وةقايئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة جيَبةجيَ د

 . دةكريَاةوةبآلو
 
 
 
 
 

 مسعود بارزاني                                                                                                                            
 اق  سةرؤكي هةريَمي كوردستان ـ عيَر                                                                                                  

 لَيرهةو
9/7/3182  

 
 
 
 
 

 هؤي دةرضووني
بةمةبةساى ثاراسانى خةباتكارانى ثيَيتمةرطة و بةشداربووانى بزووتنةوةى رزطارخيوازى كوردساا  هةر 
بةرثرسياريَايةكى ياسايى لة ئةجنامى ئةجنامدانيا  بؤ رِاثةراندنى ئةركةكانيا  لةثيَناو بةرطرى كرد  لة 

 ياساية دةرضويَندرا.طة  و خاكى كوردساا  ئةم 
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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 هةريَمى كوردستانى عيَراق

 سةرؤكايةتى هةريَم                
 سةرؤك          

 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 3182( سالَى 89ذمارة )

 –( ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردساا  11( ي ماددةي )1بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )
ى هةمواركراو ثيَما  دراوةو، بة ثاَلشيتئ ئةو ياساكارييةى  5112( ى ساَلي 1عيَراق ي  ذمارة )

بريارماندا    6/5112/ 10(  لة 22عيَراق كردويةتي لة دانييتاين ذمارة  ) –ثةرلةماني كوردساا  
 دةركردني:بة 

 

 3182(ى سالَى 84ياساى ذمارة )
  3111(ى سالَى 9كريَدانى خانووبةرة ذمارة )ياساى راطرتنى كار كردن بة ياساى بة

 لة هةريَمي كوردستان ـ عرياق
 

 ماددةي يةكةم:
دريَذ دةكريَاةوة  5112(ى ساَلى 0كارنةكرد  بة حوكمةكانى ياساى بةكريَدانى خانووبةرةى ذمارة )

 . 12/7/5112تاوةكو 

 ماددةي دووةم:
 ديدارةكا  حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكة . ثيَويساة لةسةر ئةجنومةنى وةزيرا  و اليةنة ثةيوةن

 ماددةى سيَيةم: 
   ،  ئةم ياساية لة رؤذى دةرضواندنيةوة كاري ثيَدةكرىَ و لة رِؤذنامةي فةرميي )وةقايعي كوردساا (

 . و دةكريَاةوةآلب
 

 مسعود بارزاني                                                                                               
 سةرؤكي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق                                                                                                

 لَيرهةو
9/7/3182  
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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
 هةريَمى كوردستانى عيَراق

         سةرؤكايةتى هةريَم        
 سةرؤك          

 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 3182( سالَى 38ذمارة )

 –( ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردساا  11( ي ماددةي )1بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )
ى هةمواركراو ثيَما  دراوةو، بة ثاَلشيتئ ئةو ياساكارييةى  5112( ى ساَلي 1عيَراق ي  ذمارة )

بريارماندا    6/5112/ 21(  لة 22عيَراق كردويةتي لة دانييتاين ذمارة  ) –وردساا  ثةرلةماني ك
 دةركردني: بة 

 

 3182(ى سالَى 87ياساى ذمارة )
 ئيتيحادي  3183(ى سالَى 11ياساى جيَبةجيَكردنى ياساى ئيمتيازاتى ليَكؤلَةرةواني دادى ذمارة )

 لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
 

 ماددةي يةكةم:
(ي ساَلي 21جيَبةج كردني ياساي )ئيمايازاتي ليَكؤَلةرةواني دادي( حكومةتي ئيايحادي ، ذمارة )

 . ، و كاركرد  بة ئةحكامةكاني لة هةريَمي كوردساا  ت عيَراق 5115
 

 ماددةي دووةم:
ة دةسةآلت و دامةزراوةكاني هةريَم شويَين دةسةآلت و دامةزراوةكاني حكومةتي ئيايحادي دةطرنةوة ل

 . دا ناويا  هاتووة5115(ي ساَلي 21هةر شويَنيَك كة لة ياساي ذمارة )
 

 ماددةى سيَيةم: 
ئيمايازات و دةسكةوتة داراييةكاني كة لةم ياسايةدا هاتووة لة بودجةي ئةجنومةني دادوةريي هةريَم 

 . خةرج دةكريَت
 

 ماددةى ضوارةم:
انكاري جيَبةجيَكردني يي ثيَويست دةربكات بؤ ئاسثيَويساة لةسةر ئةجنومةني دادوةريي هةريَم  ريَنما

 ئةم ياساية.حوكمةكاني 
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 ماددةى ثيَنجةم: 
 . ثيَويساة لةسةر ئةجنومةني وةزيرا  و اليةنة ثةيوةنديدارةكا  حوكمةكاني ئةم ياساية جيَبةج  بكة 

 

 ماددةى شةشةم: 
 . كمةكاني ئةم ياساية ناكؤك بيَتكار بة هيض دةقيَكي ياسايي يا  برِياريَك ناكريَت طةر لةطة َ حو

 

 ماددةى حةوتةم: 
ي )وةقايعي كوردساا (دا ة رؤذنامةي فةرم( جيَبةج  دةكريَت و ل1/1/5112ئةم ياساية لة بةرواري )

 . بآلو دةكريَاةوة
 
 
 
 
 
 

 مسعود بارزاني                                                                                              
 سةرؤكي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق                                                                                                

 لَيرهةو
9/7/3182  
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 بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان 
 هةريَمى كوردستانى عيَراق

        سةرؤكايةتى هةريَم         
 سةرؤك          

 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 3182( سالَى 33ذمارة )

 –( ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردساا  11( ي ماددةي )1بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )
ى هةمواركراو ثيَما  دراوةو، بة ثاَلشيتئ ئةو ياساكارييةى ثةرلةماني 5112ى ساَلي ( 1ذمارة ) عيَراق

 دةركردني: بريارماندا  بة 6/5112/ 21لة  (22)لة دانييتاين ذمارة  عيَراق كردويةتي –ا  كوردسا
 

 3182(ى سالَى 81ياساى ذمارة )
 ياساى دريَذكردنةوةى خوىل هةلَبذاردنى سيَيةمى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 ماددةي يةكةم:
،  ( دا تةواو دةبيَت51/2/5112لة )خوىل هةَلبذاردنى سيَيةمى ثةرلةمانى كوردساا  ت عيَراق كة 

، وهةَلبذارد  لة  ( لةسةر كارى خؤى دةميَنيَت1/11/5112، و ثةرلةما  تا ) بةردةوام دةبيَت
 .  ( ئةجنام بدريَت51/0/5112)

 ماددةي دووةم:
 كار بةهيض دةقيَكى ياسايى يا  برِياريَك ناكريَت كة ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بيَت. 

 ى سيَيةم: ماددة
ثيَويساة سةرؤكايةتى هةريَم و ئةجنومةنى وةزيرا  و اليةنة ثةيوةنديدارةكا  حوكمةكانى ئةم ياساية 

 جيَبةجىَ بكة . 
 ماددةى ضوارةم

كوردساا (دا ، و لةرؤذنامةى فةرمي )وةقايعى ئةم ياساية لةبةروارى دةرضوواندنيةوة جيَبةجيَ دةكريَت
 ودةكريَاةوة. آلب

 
 مسعود بارزاني                                                                                               

 سةرؤكي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق                                                                                            هةوليَر  
9/7/3182  
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 ةخشندةو ميهرةبانبةناوي خواي ب
 هةريَمى كوردستانى عيَراق

 سةرؤكايةتى هةريَم                
 سةرؤك          

 

 بةناوى طةلةوة

 برِيار
 3182( سالَى 85ذمارة )

 –( ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردساا  11( ي ماددةي )1بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي )
ى هةمواركراو ثيَما  دراو، بريارماندا بة دةركردنى بريارى ذمارة  5112( ى ساَلي 1عيَراق ي  ذمارة )

 15/6/5112( لة 21عيَراق لة دانييتانى ذمارة )-كة ثةرلةمانى كوردساا  5112( ساَلى 2)
 ثةسةندى كردوة :

 

تة طيتاييةكا  و ريَكخراوة آلثةسندكردنى ثةميانى هاوبةشى و طةشةثيَدا  لةنيَوا  دةسة يةكةم:
 . راقكا  لة هةريَمى كوردساا  ت عيَناحكوميية

 

 ثيَويساة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكا  ثابةندبن ثيَي و بةندةكانى جيَبةجيَ بكة . دووةم:
 

دةكرىَ و ثةميانى ناوبراو بةثاشكؤى ئةم برِيارة دادةنرىَ و لةرؤذى دةرضوونيةوة كارى ثيَ  سيَيةم: 
 ودةكريَاةوة.آليعى كوردساا (دا بلةرؤذنامةى فةرمى )وةقا

 
 
 
 
 

 مسعود بارزاني                                                                                         
 سةرؤكي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق                                                                                                

 َيرلهةو
4/7/3182  
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 ناحكومييةكانو ريَكخراوة  طشتييةكانثةميانى هاوبةشى و طةشةثيَدان لة نيَوان دةسةالَتة 
 عيَراق -لة هةريَمى كوردستان 

  ثيَشةكى
ةسةاَلتةكانى  ياسادانا  و ، كةبريايني لة د طيتاييةكا ئةم ثةميانة برياية لة ريَككةوتنى نيَوا  دةسةالتة 

عيَراق .ئاماجنى طيتاى  –هةريَمى كوردساا   ىةطة َ ريَكخراوة ناحكومييةكانجيَكرد  ، لجيَبة
ثةميانةكة بريايية لة جةخاكردنةوة لةوةى سةرجةم اليةنةكا  ثيَكةوة بةشيَوةيةكى كارا و هاوبةشى كار 
دةكة  بة مةبةساى ثاةوكردنى دميوكراسى و كؤمةَلطةى مةدةنى و سةقامطرييى كؤمةاَليةتى و 

 ةوايى باش لةثيَناو بةرذةوةنديى هةريَمى كوردساا  ،كؤمةَلطةو هاواَلتيانى .فةرمانرِ
وا  ئةم ثةميانة رةنطدانةوةى سياسةتى بوارى هاوكاريية وةك قؤناغيَكى بنةرِةتيى لة ثةيوةنديى نيَ

،  عيَراق –ى هةريَمى كوردساا  جيَكرد  لةطة َ ريَكخراوة ناحكومييةكاندةسةالتى ياسادانا  و جيَبة
دةتوانن لة ريَى دانوساانةوة ثةيوةندييةكى ثاةو باشرت  دةسةآلتة طيتاييةكا  و ريَكخراوة ناحكومييةكا 

( ياساى 5111( ى ساَلى  )1ثيَك بهيَنن و بضةسشيَنن وةك ضؤ  لة ئاماجنةكانى ياساي ذمارة )
 ريَكخراوة ناحكومييةكا  لة هةريَمى كوردساا  هاتووة .

ةردةوام و سايَت بةو تيَطةييتانةى كة لة ثيَناو بةديهيَنانى سيساميَكى دميكراتيى بئةم ثةميانة ثيتت دةبة
ثرؤسةى دروساكردنى برياردا دةسةالتة طيتاييةكا  بةشداريي بة هاواَلتيا  و  طةشةسةندوو، دةبيَت لة

 ريَكخراوة ناحكومييةكا  بكة .
 ئةم ثةميانة ئةم خاالنة رِوو  دةكاتةوة :

 و ريَكخراوة ناحكومييةكا   طيتاييةكا  دةسةاَلتة رؤَلى تةواوكارى 
 :ثرةنسيشةكا  و ئاماجنةكانى و ميكانيزمةكانى هاوكارى نيَوا  هةردوو اليةنةكة 

 يَكةوة كاركرد  و هاوبةشيكرد  .و ث ئةو لةويياتى هاوكاريى 

 . ميكانيزمى جيَبةجيَ كرد  و ضاوديَرى كرد 

 يَنيَت:ئةم ثةميانة ئةم خااَلنةى خوارةوة دةسةمل

  ثاراسانى سةربةخؤيى ريَكخراوة ناحكومييةكا  تةنانةت ئةطةر ثيتايوانى داراييش لة دةسةالتة
 طيتاييةكا  وةربطر  .

 كرات.وبةشداريى كاراى ريَكخراوة ناحكومييةكا  لة طةشةثيَدانى كؤمةَلطةيةكى دمي 

 لة بةرامبةر بة دةسةاَلتة  ى ضاالكييةكانى داكؤكيكرد دانمافى ريَكخراوة ناحكومييةكا  لة ئةجنام
 .طيتاييةكا 
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   بةياننامةى نويَنةرايةتيى 

دةسةالتة طيتاييةكا  )دةسةالتى ياسادانا  و جيَبة جيَكرد ( و ريَكخراوة ناحكومييةكا  بة هاوبةشى 
 15/6/5112بةندةكانى ئةم ثةميانة يا  دارِشت، ثةرلةمانى كوردساا  ثةسةندى كرد لة 

III- انبةهاو ثرةنسيثةك  
 هاوبةشى هاوتايانة -8

تا لةناو كؤمةَلطةدا هاو و ثرِبايةخ شيَوةيةكى بة ناحكومييةكا  ريَكخراوة و طيتاييةكا  دةسةالتة
تة طيتاييةكا  كة بة ةكا  دا  دةنيَن بة رؤَلى دةسةآلريَكخراوة ناحكوميي .رؤَلى تةواوكارى دةطيَرِ  ،

بن بة ثاراسنت و بةرزراطرتنى يش ثابةند دةطيتاييةكان ةتدةسةآل رابن،شيَوةيةكى دميوكراتيى هةَلبذيَرد
جنةكانيا  و ئةجنامدانى التيا  و ريَكخراوةكانيا  لة رِيَكخسانى خؤيا  و لة دارشانى ئاماوى هاوماف

هةردووال دا  دةنيَن بة بايةخ و بةهاى هةبوونى ثةيوةندييةكى  كانيا  لة ضوارضيَوةى ياسادا،ضاالكيية
 . ( لة ثيَناو بةرذةوةنديى طيتايى بة شيَوةيةكى كاراتر ) بةرهةمدار يةكى بةبرِشتئةريَنى و هاوبةشي

 

 سةربةخؤيـى -3
 : لة ريَكخراوة ناحكومييةكا  ئازاد  و سةر بةخؤيى تةواويا  هةية

أ . دامةزراند  و بةرِيَوةبردنى كارةكانى خؤيا  بةثيَى ثةيرِةو و ثرؤطرامى ناوخؤيى  ريَكخراوةكانيا  لة 
  . يَوةى ياساى ريَكخراوة ناحكومييةكا ضوارض

سياسةتةكانى يا  لةسةر سةرنج و بريوبؤضوونى ضاالكى و هةَلمةت و دةربرِينى ب. مافى ئةجنامدان
 ةى مةدةنى و ياسايى بطرنة بةر و ئامرازيَكي ديك طيتاييةكا  ، بؤيا  هةية هةر ريَطة دةسةالتة

يَت بةريَكخراوة ناحكومييةكا  ، نابيَت كؤت و بةند و دةدر تةمويل ( ت. كاتيَك لة بودجةى طيتايى )
 مةرجى سياسى  بسةثيَندريَت  بةسةرياندا و كار  بكاتة سةر سةربةخؤييا  

 

 . شةفافييةت و بةرثرسياريَتى 2
و لةبةر بةرذةوةندى طيتايى ،  تةرخانكراوةكا  كارهيَنانى  سةرضاوةسةبارةت بة ضاالكييةكا  و بة

كراوة بن و بكةونة ذيَر بةرثرساريَاى . لة ثيَناو  ناحكومييةكا اييةكا  و ريَكخراوة ثيَويساة دةزطا طيت
رييةكا  بة شةفافييةت ، هةردوو الية  ثابةند دةبن بة دابينكرد  و طةياندنى داتا و زانيا ضةسشاندنى

 . رِاطةياند هاوآلتيا  و كةناَلةكانى 
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 . يةكسانيى لة مامةلَةكردن 4
سيشى يةكسانيى و ئازاديى لة طيتاييةكا  ثابةند دةبن بة ثرِةن ومييةكا  و دةسةالتةناحكريَكخراوة 

 نيَوا  سةرجةم هاوالتيا  و ريَكخراوةكانيا  لة بةشداريى لة بوارى طيتاى هةردوو الية  دا  دةنيَن بة : 
 جؤراوجؤريى ريَكخراوةكا  و شيَوازى بريكردنةوةيا  و ئاماجنةكانيا  . - أ

راسنت لة ناوزراند  و بةكةم سةيركردنى تواناى ريَكخراوةكانى ديكة يا  بريو ثيَويساى خؤثا - ب
 بؤضونيا  يا  ئةو كةسانةى كارى تيَدا دةكة  .

 

 رؤلَ و بةشداريى هاووآلتيان  -5

دةساشيَيتخةريى هاووآلتيا  و بةشداريى خؤبةخيتانة يا  لة بوارى طيتايدا برياية لةبةشيَكى دانةبراو لة 
وكراتدا ريَكخراوة ناحكومييةكا  يةكيَكن لةكةناَلى نويَنةرايةتيكردنى بةها و كؤمةَلطةى دمي

بةرذةوةنديية جؤراوجؤرةكا  لة بوارةكانى وةك دارشانى سياسةتةكا  و ثييَتكةشكردنى خزمةتطوزارى 
 طوجناو بةكؤمةَلطة خؤجيَيةكا  .

 

 كارايى و بةردةوامبوون : -6
يانةوة لة ثيَناو بةديهيَنانى نكومييةكا  ثابةند دةبن بة ثةميانةكةدةسةآلتة طيتاييةكا  و ريَكخراوة ناح

كة كاركرد  بؤ دريَذةدا  و بةردةواميى هاوبةشيى و هاوكارى نيَوانيا  لة ثيَناو ةئاماجنةكانى ثةميان
 طةشةسةندنيَكى بةردةوام سةرةراي هةر طؤرانكاريةكى سياسى و ئابوورى و كؤمةآليةتى .

 

Iv- وانكراو لةم هاوبةشيية و ثابةندبوونة ثيَويستةكان :ئاماجنى ضاوةر 
 : ( كؤمةلَطةى مةدةنيى ضاالك و ريَكخراوى كارا8ئاماجنى )

 بةليَنةكانى دةسةآلتة طيتاييةكا 
 طةرةنايكردنى ثاةوكردنى كلاورى هاووالتى بوو  . -1
وطؤى كراوة بؤ ثيَويساة دةسةآلتة طيتاييةكا  دةساشيَيتخةريى بكة  بؤ ريَكخسانى ميَزطرد و طفا -5

تييتك خسانة سةر بايةخى هةبوونى كؤمةَلطةى مةدةنى و روونكردنةوةى رؤىل هةبوونى ريَكخراوة 
ناحكومييةكا  لة كؤمةَلطةى دميوكراتيدا هةروةها دروساكردنى ثردى ثةيوةنديى لة نيَوا  ريَكخراوة 

 ناحكومييةكا  و دةسةآل تة طيتاييةكا  .

ى بؤ ريَكخراوة ناحكومييةكا  بةثيَى  بةثيَى ثيَويساييةكانى دابينكردنى بةرنامةى تواناساز -2
 ريَكخراوةكا  و لةريَطةى ثالنيَكى تؤكمةوة . 
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طةرةنايكردنى هةبوونى سيساةميَكى كارا بؤ ثيتاطرييى لة دةساشيَيتخةريى مةدةنى لةنيَوانياندا  -4
كانيش بةردةست دةبيَت رةخساندنى دةرفةتى راويَذكارى و خوىل راهيَنا  كة بؤ ريَكخراوة نوييَة

 بةمةبةساى يارمةتيدانيا  لة بونيادنانى تواناكانيا  و بةديهيَنانى ئةجنامى ئةريَنى .

طةرةنايكردنى ثيتاطرييكردنى ثرؤذةى ريَكخراوة ناحكومييةكا  و دابينكردنى سةرضاوةى مادى و  -2
 اييةكا  بةدى بهيَنن .مةعنةوى بؤيا  بةشيَوةيةكى ثييتةيى و دادثةروةرانة كة باوانن ئاماجنة طيت

 كرتؤنى بؤ ريَكخراوة ناحكومييةكا  . يدانانى سيساةميَكى تؤماركردنى ئةل -6

طةرةنايكردنى شةفافيةت لةريَى طةياندنى داتا و زانيارى و زياتركردنى تواناى دةساطةييتنت بةداتا  -7
و كةنالةكانى  و زانيارييةكا  بةشيَوةيةك كة ريَطةى بؤ ريَكخراوة ناحكومييةكا  و هاووآلتيا 

راطةياند  خؤش بكات بؤ دةربرينى نارازيبوو  لةسياسةتة ثيادةكراوةكا  و لة ثيَيتكةشكردنى 
 . طيتاييةكا خزمةتطوزارييةكا  و بؤ بةرثرسياركردنى دةسةآلتة 

رةضاوكردنى دابينكردنى شيَوازى جؤراوجؤرى ثيتاطريى ريَكخراوة ناحكومييةكا  وةك دةرفةت  -2
 يَنا  و سوود وةرطرتن لةو شويَن و جيَطة و سةرضاوانةى موَلكى دةولةتن .رةخساند  بؤ بةكاره

 

 بةليَنةكانى ريَكخراوة ناحكومييةكا  :

 دارشانى بةرنامة و ثرؤذة بؤ ثاةوكردنى كلاورى هاووآلتى بوو  .-1
ريَكخسانى طفاوطؤ لةسةر هةنديك ضةمك وةك دميوكراسى ، هاووآلتى بوو  ، كؤمةَلطةى مةدةنى  -5

 . طيتاييةكا يى هاووآلتيا  لة كاروبارة فافيةت ، بةرثرسياريَاى و بةشدار، شة
بوو  و نايابيَاى لة ثيَناو بةديهيَنانى باشرتين ام بؤ كارى جياواز و كارا ثييتةييهةوَلدانى بةردةو -2

 ئةجنام لةكارةكانى .
دياريكراو كة باوانريَت بهيَنريَاة  ثابةندبوو  بة فيَربوونى بةردةوام و دانانى ثةيامى روو  و ئاماجنى -4

دى دانانى ميكانيزمى بةرثرسياركرد  لة ثيَناو ئاشناكردنى هاووآلتيا  و زياتركردنى مامانةيا  
 بةريَكخراوة ناحكومييةكا  .

ئاشناكردنى اليةنطر و ئةندام و كارمةند و سودمةندانى ثرؤذةكا  و هاووآلتيا  بة ثرةنسيشةكانى  -2
اليةنة ) ريَكخراوة ناحكومييةكا  و هاووآلتيا  ( و ئةولةويياتى كارو مومارةساتى هاوكاريى دوو 

 باش .
ثابةند بوو  بةثاراسانى مافةكانى تاكةكا  لةنيَو ريَكخراوة ناحكومييةكا  و كاركرد  بةثرةنسيشة  -6

 دميوكراسييةكا  لة بةريَوةبردنى ريَكخراوةكا  .
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 روستكردنى سياسةتةكاندا : بةشداريى ضاالك لة د 3ئاماجنى   
 :  طيتاييةكا بةَليَنةكانى دةسةآلتة 

 بة دامةزراوةييكردنى بةشداريى هاوآلتيا  لة دروساكردنى سياسةتةكا  لة ثةرلةما  و حكومةت . .1
ثةرلةمانى كوردساا  لة دروساكرد  و دارشانى سياسةتة طيتاييةكاندا راويَذ لةطة َ ريَكخراوة  .5

 يَطةى كةناَلى جيا جيا .ناحكومييةكا  دةكات لة رِ

ئةندامانى ثةرلةما  كار بة ثرةنسيشى كؤبونةوةى كراوة بكة  لةطة َ خةَلك لة ناوضةكانيا  ، و  .2
 . طيتاييةكا كؤبوونةوةى طيتاى سازبكة  بؤ تاوتويَى سياسةتة 

نى ةكانى تويَذينةوةى تايبةمتةند تا باوانن بةشداريى بكة  لة ثيَيتكةشكردثاةوكردنى توانا ناوةند .4
 راويَذ و ليَكؤَلينةوة لةسةر سياسةتة طيتاييةكا  .

دةركردنى ياسايةك كة مافى دةساطةييتنت بة زانياريى فةراهةم بكات ، لةطة َ دانانى ميكانيزمى  .2
 كردنى . ثيَويست بؤ جيَبةجىَ

 َلكى دنةوةى اليةنة ثةيوةنديدارةكا  وخةئاسا  بؤ ئاطاداركربوونى كةناَلى ثةيوةنديى شةفاف وطةرةناى  .6

 وةآلمدانةوةى خيَرا و كارا بؤ دةساشيَيتخةرييةكانى ريَكخراوة ناحكومييةكا  . .7

رةخساندنى دةرفةتى لةبار بؤ ريَكخراوة ناحكومييةكا  تا نويَنةرى خؤيا  دابنيَن لة دةساة و دةزطا  .2
 و ليَذنةكراوةكا  ، و ريَزطرتن لةو دةسةآلتةى بة نويَنةرةكا  دةبةخيتريَت .

بةوةى بة تةنها هيض ريَكخراويَك يا  تؤربةنديَك نويَنةرايةتيى هةموو ريَكخراو و تؤرةكانى دانشيَدانا   .0
 كوردساا  ناكات .

كاركرد  لةطة َ ريَكخراوة ناحكومييةكا  لةسةر دارشانى سياسةتةكا  لة قؤناغة بةراييةكانةوة  .11
وونى خؤيا  هةبيَت هةر لة ، جةخاكردنةوة لة بةشداريى ئةو ريَكخراوانةى ئةطةرى ئةوةيا  هةية بؤض

 دةساشيَكى ثرؤسةكةوة ، البردنى ئةو ئاساةنطانةى ريَطة لةبةشداريى ريَكخراوةكا  دةطر  .

طةياندنى ئاطادارينامةيةكى ثيَيتوةخت سةبارةت بة طفاوطؤ و راويَذ و بابةتةكانى داهاتوو ، بؤ  .11
ى بة خاوة  يَت تاوةكو بةشداريب ئةوةى ريَكخراوة ناحكومييةكا  كاتى ثيَويسايا  لةبةر دةسادا

 ة ئامادةكردنى وةآلمةكانياندا .بةرذةوةندييةكا  بكة ل

ثيَويساى وةرطرتنى سةرنج و دةرهاوييتاةى ريَكخراوة وةآلمدةرةكا  هةروةها ثيَيتاندانى برِى  .15
كاريطةرى وةآلمدةرةكا  لةسةر دارشانى سياسةتةكا  ، لةطة َ ئاماذةدا  بةو بؤضوونانةى 

 كا  كة رةضاو نةكراو  يا  بةدواداضوونيا  بؤ نةكراوة .وةآلمدةرة
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ئةجنامدانى راويَذى فةرمى و كاريطةر ، بة نووسراو يا  بة هةر ريَطةيةكى تر ، لةطة َ ريَكخراوة  .12
 ناحكومييةكا  و دابينكردنى هؤكار و روونكردنةوةى لؤجيكى بؤ هةر بريارِيَك .

 

 بةَليَنةكانى ريَكخراوة ناحكومييةكا  : 

ثيادةكردنى سياسةتى هةَلمةت ئةجنامدا  و داكؤكى و فيتار ) لؤبى ( بؤ جةخاكردنةوة لة بوونى  .1
لة ثةرلةما   طيتاييةكا ميكانيزمى راويَذ لةطة َ ريَكخراوة ناحكومييةكا  سةبارةت بة سياسةتة 

 و دةساطاكانى جيَبةجيَكرد  ، و جةخاكردنةوة لة ثيادةكردنى ئةو ميكانيزمانة .
 كردنى رِاويَذةكانى حكومةت و بةدةمةوةضوونى بة ثيَى توانا .ثالشيتاي .5

رِا وةرطرتنى ئةنداما  و سوودمةندا  و بةكارهيَنةرانى خزمةتطوزارييةكا  و خؤبةخيتةكا  و  .2
، رِوونكردنةوةى ئةوةى نويَنةرايةتى كىَ  طيتاييةكا رازطرا  لة كاتى نويَنةرايةتيكرد  لة دةزطا 

زانساى و ثييتةيى ( خةسَلةتةكةى ، ئةو بناغانةى ئةم نويَنةرايةتييةى دةكريَت ) بة شيَوةيةكى 
 لةسةر دامةزراوة . 

لة كاتى طةآلَلةكردنى بريؤكة و ثيَيتنيار بؤ ئايندة ، جةخت دةخريَاة سةر ئةو ريَطةضارانةى ثيتت بة  .4
لةضوارضيَوةى  بةَلطة دةبةسنت ، لةطة َ ثيَيتكةشكردنى ثيَيتنيارى روو  لةسةر ئةجنامة ئةريَنيةكا  و

 كاتبةندييةك كة ريَككةوتنى لةسةركرابىَ .

ثيتاطرييى لة هاوكاريى نيَوا  ريَكخراوة ناحكومييةكا  و هاوكات ريَزطرتن و بةهةند وةرطرتنى  .2
 بريوبؤضوونى ريَكخراوة ناحكومييةكانى تر .

، جةخاكردنةوة  جةخاكردنةوة لة ريَزطرتن لةسةربةخؤيى ريَكخراوةكا  و ريَزطرتن لةو سةربةخؤيية .6
لةو دؤزةى نويَنةرايةتيى دةكريَت ، بة بىَ رةضاوكردنى هيض ثةيوةندييةك لةطة َ دةسةآلتة 

 طيتاييةكا  ، جا دارايى بيَت يا  هى ديكة .
 

 : تةمويلى بةردةوامى دةستثيَشخةريية مةدةنييةكان  2ئاماجنى 

 : بةَليَنةكانى دةسةآلتة طيتاييةكا 
خراوة ناحكومييةكا  و دابينكردنى ريَك ىثرؤذة تةمويلكردنىبؤ وجؤراجؤر شيَوازى رةضاوكردنى .1

سةرضاوة بؤيا  ، لةناو ئةمةشدا كؤمةك و طريَبةست و تةمويلكردنى قةرز و بةكارهيَنانى باَلةخانة و 
خزمةتطوزاريى طيتايى كاركرد  بؤ البردنى ئةو ئاساةنطانةى ديَنة ثيَش ريَكخراوةكا  لة بوارى 

 تةمويل لة دارايى طيتايى بةتايبةتى ريَكخراوة بضووكةكا  .بةدةساهيَنانى 
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دانانى سندوقيَك بؤ ثيتاطرييى و تةمويلى ثرؤذةى ريَكخراوة ناحكومييةكا  ، كة بة ياسايةك ريَك  .5
 دةخريَت .

جةخاكردنةوة لة ئيدارةى باش و ثيادةكردنى شةفافى لة جارِدانى ثرؤثؤزةَلى ثرؤذةكا  ، و طوجناند   .2
 لةطة َ ئامانج و ئةجنامةكانى بةرنامةكة . و تةباييا 

لة رِيَى ثيَيتكةشكردنى بناغةيةكى لؤجيكى و روو  بؤ  كردنةوة لة ثيادةكردنى شةفافييةتخةخا .4
ردنى سةرنج و رِوونكردنةوةى هؤكارةكا  بةوانةى كهةر برِياريَك لة بريارةكانى تةمويلكرد  ثيَيتكةش

 ارييةكةيا  بؤ وةرطرتنى تةمويل رِةت كرايةوة .داواكارييا  ثيَيتكةش كردووة ئةطةر داواك

ريَككةوتن لةطة َ ريَكخراوة ناحكومييةكا  لةسةر شيَوازى بةدواداضوو  و ضاوديَريى ضاالكى و  .2
ئةجنامةكا  ثيَش ئةوةى طريَبةست يا  ريَككةوتننامةى تةمويل ساز بكريَت جةخاكردنةوة لةوةى 

دار دةبن بة بابةتةكةوة و لةطة َ سروشت و قةبارةى ضاوديَرى و ئامادةكردنى رِاثؤت ثةيوةند 
دةرفةتةكة دةطوجنيَت رِوونكردنةوةى زانياريية داواكراوةكا  ، و هؤى داواكردنى ئةو زانيارييانة ، و 
ضؤنيةتى بةكارهيَنانيا  ، لةطة َ دانشيَدانا  و ثةسةندكردنى ثيَدانةوةى خةرجيية كارطيَريية 

 كخراوةكا  داواكاريى بؤ وةرطرتنى كؤمةك ثيَيتكةش دةكة  .ثةيوةنددارةكا  كاتيَك ريَ

ئامادةكردنى روونكردنةوة و ريَنمايى ثيَويست لةسةر شيَوازى كاركرد  لةسةر ئةو سةرضاوة نةخاينة  .6
و نانةخاينة تةرخانكراوانةى لة دارايى طيتاى دةدريَن ، و ضؤنيةتى بةكارهيَنانيا  ئامادةكردنى 

 . يا نانرِاثؤرت لةسةر بةكارهيَ

دارشانى سيساةميَكى باج كة هانى دةساشيَيتخةريى مةدةنى و كارى خيَرخوازى بدات لةثيَناو   .7
 نةويساةكا  . –زياتركردنى بايةخدانى كةرتى تايبةت بة ثيتاطريى ضاالكييةكانى قازانج 

اسا لةئةجنامدانى ئةو ضاالكييانةى ي ناحكومييةكا جةخاكردنةوة لةريَطة نةطرتن لة ريَكخراوة  .2
 ريَطةى ثيَداو  لة ثيَناو ثاةوكردنى بناغةى ئابوريا  .

دابينكردنى تةمويل بؤ ثرؤذةى ريَكخراوة ناحكومييةكا  لةريَى بودجة و داهاتى وةزارةتة   .0
 جؤراوجؤرةكا  و هةر دامةزراوةيةكى ديكةى طيتايى لة هةريَمدا بةطويَرةى تايبةمتةندييا  .

ناحكومييةكا  و وةرطرتنى راويَذ و بؤ ضوونيا  لةسةر ريَو  هاوبةشى ريَكخراوة جةخاكردنةوة لة .11
شويَن و ريَنماييةكا  و بةشدارييا  لة ليَذنةكانى هةَلسةنطاندنى ثرؤذةكا  ) بةرةضاوكردنى روونةدانى 

 ثيَكدادانى بةرذةوةنديى ( .
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 بةليَنةكانى ريَكخراوة ناحكومييةكا  :
كا  بةشيَوةيةكى كارا بؤ مةبةساة جةخاكردنةوة لة بةكارهيَنانى سةرضاوة تةرخانكراوة  -1

 دياريكراوةكانيا  لةثيَناو بةديهيَنانى ئاماجنة دياريكراوةكا  .

جةخاكردنةوة لة رةوايةتيى وةرطرتنى تةمويل ثيَش ئةوةى داواكاريى ثيَيتكةش بكريَت بة  -5
 ةر ضؤنيةتى بةدةساهيَنانى ئةجنامةكا  .راشكاوى و روونييةوة تييتك خبريَاة س

جةخاكردنةوة لةوةى ريَوشويَنةكا  و ريَساكانى بةريَوةبردنى مةترسييةكا  تةبا و ثةيوةسنت لةطة َ  -2
بةديهيَنانى ئةجنامة خوازراوةكا  بةباشرتين شيَوة وةك ناردنى ئاطادارينامةى ثيَيتوةخت بؤ 

 رنط كة لة رةوشةكةدا رووبدات .تةمويلكارا  سةبارةت بةهةر طؤرانكارييةكى ط

كرانةوة و شةفافيةت لةبةرامبةر ئامادةكردنى راثؤرت و دانشيَدانا  بةوةى ثرؤسةى وردبينى دةرةكى  -4
 بيَت يا  ناوخؤيى يةكيَكة لة خةسَلةتةكانى ئيدارةى باش .

 .ثيَويساة ريَكخراوة ناحكومييةكا  سةرضاوةى تةمويلةكانيا  ئاشكرا بكة  و رايبطةيةنن  -2

 
 ( خزمةتطوزارى بةرسظى خيَرا و كواليتيى باش 4ئاماجنى )

 
 بةليَنةكانى دةسةآلتة طيتاييةكا  :

 روونكردنةوةى ثرةنسيشةكانى سشاردنى دةسةآلت بةريَكخراوة ناحكومييةكا  بؤ دابينكردنى  -1
 خزمةتطوزارييةكا  و طةياندنى بةهاووآلتيا  .

خاية  ضونكة باشرتين ريَطةية بؤ بةديهيَنانى ئةجنامةكا  ثابةند بوو  بة تةمويلى ثرؤذةى دريَذ -5
ثيَويساة ماوةى تةمويلى دريَذخاية  برياى بيَت لة رةنطدانةوةى كاتى ثيَويست بؤ بةديهيَنانى 

ئةجنامةكة ئةطةر دةركةوت ناتوانريَت تةمويلى دريَخاية  ثيَيتكةش بكرآ بؤى هةية تةمويلةكة رةت 
يارةشى ئاشكرا بكات .بكاتةوة و هؤيةكانى ئةم بر  

ئةطةر خزمةتطوزارييةكة رووبةرووى ئاساةنط و طريوطرفت بووة وة ئةوسا ثيَويساة لةطة َ  -2
ريَكخراوةكة لةسةر خيتاةيةكى كات ثيَك بيَت بؤ ضاكرتكردنى جيَبةجيَكردنى ثيَش ئةوةى بريار بدات 

 لةسةر كؤتايهيَنا  بة ثةيوةنديية داراييةكة .
ةكانى راطرتنى تةمويل روو  و ئاشكرا و دياريكراو بن بؤ ريَكخراوةكا  .دةبيَت ثيَوةر -4  
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هةَلسةنطاندنى كاريطةرييةكانى وةسااندنى تةمويل لةسةر سوودمةندةكا  و بةكارهيَنةرةكانى  -2
خزمةتطوزارييةكة و خؤبةخيتةكا  ثيَش ئةوةى بريار بدريَت لةسةر كةمكردنةوة يا  راطرتنى تةمويلةكة 

طاندنى ثيَويساى طةراندنةوةى ئةو ثارةية بؤ ريَكخراويَكى ديكةى هاوشيَوة كة خزمةت و هةَلسةن
 بةهةما  طروث و ثرؤذة بكات .

ى تةمويل يا  ثيتاطريييةكة طؤرِانى بةسةردا هات يا  كؤتايى هات ئةوسا ثيَويساة يئةطةر ثةيوةند -6
ماوةى ثرؤذةكة . بةنووسراو ئاطاداريينامةيةك ثيَيتكةش بكات بةطويَرةى سروشت و  

يكردنى ريَكخراوة ناحكومييةكا  و كؤمةَلطةكا .شبةكارهيَنانى دةرفةتة بةردةساةكا  بؤ بةشداري -7  
 

 بةليَنةكانى ريَكخراوة ناحكومييةكا  :
ثالندانا  بؤ ئةطةرى راطرتن و كؤتايهاتنى تةمويل لةثيَناو كةمكردنةوةى هةر كاريطةريةكى نةريَنى -1

ا  و ريَكخراوةكة .لةسةر سودمةندةك  

بةشداريشيَكردنى بةكارهيَنةرا  و سودمةندانى خزمةتطوزارييةكا  لة دارشانى ثال  و  -5
 جيَبةجيَكردنى خزمةتطوزارييةكاندا  بؤ ئةوةى بةباشرتين شيَوة وةآلمى داواكارييةكانيا  بدريَاةوة .

ةكا  و كؤمةَلطةكا  لة سوود وةرطرتن لةسةرجةم ئامرازةكا  بؤ بةشداريشيَكردنى خؤبةخيت -2
 ثيَيتكةشكردنى خزمةتطوزارييةكاندا .

 

 *ثةيكةرى جيَبةجيَكرد  و ضاوديَريكرد  :
ثةميانةكة .و ضاوديَرى كردنى اليةنةكانى ئةم ثةميانة بةرثرسن لةجيَبةجيَكردنى -1  

ة بةثيَى حكومةت دةساةيةك يا  دةزطايةك رادةسشيَريَت بؤ هةماهةنطى لةجيَبةجيَكردنى ثةميانةك -5
 تايبةمتةندى .

دةساة يا  دةزطاى بةرثرس ، بة بةشداريى ثةرلةما  و ريَكخراوة ناحكومييةكا  ، ساآلنة كار دةكة  -2
 بؤ دانانى ثالنيَك بؤ جيَبةجيَكردنى ثةميانةكة . 

هةر دوو سا َ جاريَك ليَذنةيةكى هاوبةش ثيَك ديَت لة ثةرلةما  و حكومةت و ريَكخراوة  – 4
يةكا  بؤ ضاوديَرى جيَبةجيَكردنى ثةميانةكة و ثالنى كارةكا  ليَذنةكة لة ساليَكدا بةالى كةمةوة ناحكومي

 س  جار كؤبوونةوة دةكات و راثؤرتى ساالنة بآلودةكاتةوة . 

بةرثرس بةراويَذ لةطة َ ثةرلةما  و ريَكخراوة ناحكومييةكا  ميكانيزمى شياو  ىدةساة يا  دةزطا -2
يكردنى ذمارة و نويَنةرى ريَكخراوة ناحكومييةكا  لة ليَذنةكةدا .دادةنيَت بؤ ديار  
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دوو سا َ جاريَك دانييتانيَكى ئاشكراى ثةرلةما  ساز دةكريَت بؤ تاوتؤيَى جيَبةجيَكردنى ثةميانةكة  -6
 و طةشةثيَدانى كؤمةَلطةى مةدةنى .

نى ناو ثةميانةكةية بةهةما  هةمواركرد  و هةَلوةشاندنةوةى ئةم ثةميانة لة دةسةآلتى اليةنةكا -7
ثرؤسةى ثةسةندكردنى ثةميانةكة ثرؤذةى هةموار بةهاوبةشى ئامادة دةكريَت لةالية  اليةنةكانى 

 ثةميانةكة و لةثةرلةما  ثةسةند دةكريَت .
و اليةنةكانى ترى كؤمةَلطةى مةدةنى كة بةشدار نةبوو  لة دارشنت و ثةسةندكردنى ئةم  ريَكخراو -2

وانن دواى ثةسةند كردنى ناوةرؤكى ثةميانةكة بةشدار بن اليةنةكانى ئةم ثةميانة كار بؤ ئةوة ثةميانة دةت
وا  بكريَت بةشيَوةيةك كة اليةنةكانى ترى كؤمةلطةى مةدةنى بطريَاةوة .ادةكة  كة ثةميانةكة فر  
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 هةريَمى كوردستانى عيَراق
 سةرؤكايةتى هةريَم                

 سةرؤك          
 

 فةرمانى هةريَمى
 3182( سالَى 91ذمارة )

ى (5عيَراق ي  ذمارة ) –هةريَمي كوردساا   ديوانى ضاوديَرى دارايىي ياساي ثيَن ةمبة ثيَي ماددةي 
و لةسةر ثاآلوتنى بةريَز )خالد هادي ضاوشلى ( بؤ ثؤساى سةرؤكى ضاوديَرى دارايى لة  5112ساَلي 

 12/6/5112 رؤذى ( لة25لة دانييتانى ذمارة ) ةوةثةرلةمانى كوردساان  هةريَمى كوردساا  لةالية 
 : برِيارماندا بة

 

ضاوديَرى دارايى لة هةريَمى ديوانى دامةزراندنى بةريَز )خالد هادي ضاوشلى ( لة ثؤساى سةرؤكى  -8
 كوردساا  بةثلةى وةزير .

 يعى كوردساا (ةى فةرمى )وةقارؤذنام لةئةم فةرمانة لة رؤذى دةرضوونييةوة كارى ث  دةكريَت و  -3
 . بآلودةكريَاةوة

 
 
 
 
 

 مسعود بارزاني                                                                                         
 هةريَمي كوردستان ـ عيَراقسةرؤكي                                                                                                 

 لَيرهةو
9/7/3182  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق        –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             

 الرئيس               
 باسم الشعب

 قرار
 3162 ( لسنة61رقم )

 –لقانون رئاسة إقليم كوردستان  العاشرة املادةمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من الـموفقا للصالحيات   
العراق يف جلسته  –ا شرعه برملان كوردستان اءًا على معدل و بنالـم 5002( لسنة 1العراق رقم )

 قررنا إصدار: 2/6/5012( يف 52رقمة )الـم
 

 3162( لسنة 66قانون رقم )
 علومات يف إقليم كوردستان ـ العراقالـمقانون حق احلصول على 

 
 الفصل األول 

 التعاريف واألهداف
 األوىل: املادة

 بينة إزاء كل منها:الـمعاني الـمصطلحات اآلتية ألغراض هذا القانون الـميُقصد ب
 اإلقليم: إقليم كوردستان ـ العراق. أوالً:

 مان كوردستان ـ العراق.ـمان: برلـ: الربلثانياً
 ستان.ستقلة حلقوق اإلنسان يف إقليم كوردالـم: اهليئة: اهليئة ثالثاً
حلية واهليئات الـمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية واإلدارات الـم: كافة ؤسسة العامةالـم: رابعاً

 .ستقلةالـم
ؤسسة اخلاصة: الشركات التابعة للقطاع اخلاص أو أية منظمة غري حكومية أو هيئة تدير الـم: خامساً

 تتمتع بالشخصية القانونية.مرفقًا عامًا أو متوهلا احلكومة أو جتارة أو مهنة و
عنية للنظر يف طلبات الـمؤسسة الـمعني من قبل الـموظف أو الشخص الـمختص: الـموظف الـم: سادساً

  علومات.الـماحلصول على 
جتمع بصياغة عامة مناسبة عن طريق كافة الـمعلومات إىل مجيع أعضاء الـم: النشر: أي جعل سابعاً

 عروفة.الـموسائل النشر 
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علومة: بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجالت أو إحصائيات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو الـم: اًثامن
 مسجلة أو خمزونة إلكرتونيًا أو بأية طريقة أخرى.

علومات بغض النظر عن شكله وصياغته ومصدره الـم: الوثيقة: الوسيط الذي مت فيه تسجيل تاسعاً
 وتاريخ إصداره ووضعه القانوني.

 

 الثانية: األهداف ةاملاد
 يهدف هذا القانون إىل:

ؤسسات العامة الـمعلومات لدى الـممتكني مواطين اإلقليم من ممارسة حقهم يف احلصول على : أوالً
 واخلاصة وفقًا ألحكام هذا القانون.

 شاركة الفعالة لرتسيخ العملية الدميقراطية.الـممبادئ الشفافية و دعم: ثانياً
 .أفضل حلرية التعبري والنشر تأمني مناخ: ثالثاً

 
 الفصل الثاني

 اهليئة مهامها وصالحياتها 
 الثالثة:  املادة

، فيما يتعلق مبراقبة تنفيذ هذا 5010( لسنة 4هام الواردة يف القانون رقم )الـمللهيئة إضافة إىل 
 هام والصالحيات اآلتية:الـمالقانون، 

عوقات اليت تعرتض تنفيذه وإصدار الـمخالفات والـممتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ورصد  :أوالً
 التوصيات الالزمة.

 ختصني بتنفيذ أحكام هذا القانون.الـموظفني الـم: وضع برنامج عمل لتدريب ثانياً
 : استالم الشكاوى الواردة إليها والتحقق منها بأسرع وقت ممكن واختاذ اإلجراءات الالزمة.ثالثاً
 خالفني ألحكام هذا القانون.الـملتصحيح احلاالت اليت تظهر فيها أدلة ادانة ؤسسات الـمإعالم : رابعاً

واطنني بالطرق اليت متكنهم من التمتع باحلقوق الواردة يف هذا القانون وإصدار الـم: توجيه خامساً
 تعلقة بهذا اخلصوص.الـمنشورات الـم

ا القانون بعد جلوءه ول عليها وفق هذعلومات يف حالة عدم متكن احلصالـم: التدخل للحصول على سادساً
حاكم على اجلهات واألفراد اليت تنتهك هذا الـموهلا )اهليئة( أن ترفع الدعاوى إىل إىل اهليئة 

 القانون.
 . : على اهليئة تقديم تقارير نصف سنوية إىل الربملان حول عملها ونشرها للرأي العامسابعاً
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 الفصل الثالث
 ماتعلوالـمكيفية احلصول على 

 

 علوماتالـمالرابعة: حق اإلطالع واحلصول على  املادة
ؤسسات الـمعلومات اليت حتتفظ بها الـمحيق لكل شخص طبيعي أو معنوي اإلطالع واحلصول على 

 ( من هذا القانون.14) املادةواحلصول على نسخ من الوثائق اليت يطلبها إال ما استثنيت وفق 
 

 اخلامسة: حق تقديم الطلب املادة
علومات الـمعلومات وإن كانت الوثيقة اليت تتضمن الـمحيق لكل شخص تقديم طلب للحصول على 

 طلوبة إىل مقدم الطلب.الـمعنية، فعليها تقديم نسخة من الوثيقة الـمؤسسة الـمطلوبة حبوزة الـم
 

 علومات واجب النشرالـمالسادسة:  املادة
علومات اآلتية على موقعها اإللكرتوني الـمشر على كل مؤسسة عامة إصدار دليل سنوي، ون :أوالً

 وحتديثها باستمرار، أو عن طريق نشر تقرير يف إحدى وسائل اإلعالم فيما يتعلق بــ:
بنيتها، عنوانها، وموقعها اإللكرتوني، وطرق االتصال بها، مهامها، قراراتها، إجراءات التوظيف  -1

 لديها، مسؤوليها وعناوينهم الوظيفية.
 نيتها وختصيصاتها، حساباتها اخلتامية.ميزا -5
 قررة القيام بها.الـمشاريع الـمشاريع اليت يف طور التنفيذ والـمنجزة، الـمشاريع الـم -2
 اخلدمات اليت تقدمها وطريقة احلصول عليها. -4
 تخذة بشأنها.الـمقدمة إليها واإلجراءات الـمالشكاوى  -2

عن مناقصاتها ومزايدات أمواهلا وأمالكها وفق القوانني واألنظمة  : تقوم اهليئات العامة باإلعالنثانياً
 النافذة يف اإلقليم.

 

 علوماتالـمالسابعة: إجراءات طلب احلصول على  املادة
 : على كل مؤسسة عامة أو خاصة حتديد موظف خمتص أو أكثر الستالم الطلبات.أوالً

علومات يتضمن تفاصيل واضحة عن حمتوى الـم : للمؤسسة العامة أو اخلاصة إعداد منوذج لطلبثانياً
طلوبة واسم مقدم الطلب ووسيلة االتصال به على أن ال يكون عبئًا على الـمعلومات الـم

 مقدميها، ووضع النموذج على موقعها اإللكرتوني.
 علومات يكون خطيًا إال يف حالة التعذر جيوز أن يكون شفويًا.الـم: طلب احلصول على ثالثاً
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ؤسسة العامة أو اخلاصة تسجيل الطلب فور تسلمه سواء مت قبوله أو رفضه ويعد عدم الـمعلى : رابعاً
 التسجيل ردًا غري قانونيًا للطلب.

ؤسسة العامة أو اخلاصة أن جتيب على الطلب خالل مدة عشرة أيام من تاريخ االستالم الـم: على خامساً
ت أو يستجب استشارة طرف ثالث، جيوز هلا علوماالـموإن كان الطلب يتضمن عددًا كبريًا من 

 ( يومًا.  12متديد هذه الفرتة وملرة واحدة على أن ال تزيد على )
ؤسسة العامة الـم: يف حالة احتواء الطلب على معلومات ضرورية حلماية شخص أو حريته، على سادساً

 تقدميه.( مثان وأربعني ساعة التالية على 42أو اخلاصة اإلجابة عليه خالل مدة )
 الثامنة: اإلجابة على الطلبات  املادة

 علومات مباشرة إىل مقدمه.الـمؤسسة العامة أو اخلاصة يف حالة قبول الطلب إعطاء الـمعلى  :أوالً
طلوبة، جاهزة وال حتتاج إىل جهد للبحث عنها فيمكن تزويد طالبها الـمعلومات الـمإن كانت : ثانياً

 لفونية أو الربيد اإللكرتوني أو شفويًا.خابرة التالـممباشرة عن طريق 
ختص أن يبني، يف رد يسلمه ملقدم الطلب، الـموظف الـم: إذا مت رفض الطلب، كليًا أو جزئيًا، فعلى ثالثاً

 سبب الرفض على أن ال خيرج السبب عن:
 . عنيةالـمؤسسة الـمطلوبة ليست حبوزة الـمعلومات الـمـ 1
 حددة يف هذا القانون.الـميف نطاق االستثناءات طلوبة تقع الـمعلومات الـمـ  5
طلوبة سبق وأن مت نشرها مع اإلشارة إىل مكان وزمان نشرها، أو وجودها على الـمعلومات الـمـ  2

 ( أشهر.6موقعها اإللكرتوني أو مت تزويد مقدم الطلب نفسه قبل )
 . ختصةالـمـ اإلشارة إىل حق مقدم الطلب يف مراجعة حمكمة البداءة  4

 علوماتالـمالتاسعة: إيصال  املادة
ؤسسة العامة أو اخلاصة تلبية الـموعلى ، علومات إليهالـمملقدم الطلب بيان الطرق السهلة لوصول أوالً: 

  طلبه
 طالب الواردة أدناه عند الطلب:الـمؤسسة العامة أو اخلاصة تلبية الـم: على ثانياً
 مدة لديها.عتالـمـ نسخة أصلية من الوثيقة بالصورة 1
 عنية.الـمؤسسة الـمـ حق معاينة الوثيقة عند الضرورة باستخدام الوسائل اليت متلكها 5
 ؤسسة باستعمال أجهزة ميلكها الشخص.الـمـ حق نسخ الوثيقة داخل 2
ـ نسخة طبق األصل عن الوثيقة، مطبوعة أو مسجلة، مرئية أو مسموعة، إذا ما أمكن إجناز 4

 عنية.الـمؤسسة الـمتوفرة لدى الـمألجهزة هذه النسخة باستعمال ا
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 ـ إعداد نسخة صحيحة من الوثيقة األساسية بشكل خمتصر أو أي تصنيف آخر لصيغة الوثيقة.2
طلوب يف الفقرة أعاله، حني يلحق الـمعلومات على النحو الـمعنية رفض إعطاء الـم: للمؤسسة ثالثاً

 ضررًا بالوثيقة.
 علومات باللغة أو اللغات اليت يرغب فيها.الـمة بلغات متعددة، يزود طالب يف حالة وجود الوثيق :رابعاً

 

 العاشرة: وجود الوثيقة لدى مؤسسة أخرى املادة
ؤسسة العامة بالوثيقة من الـمختص الطلب، عليه أن يتأكد من احتفاظ الـموظف الـمحني يستلم  :أوالً

ة عامة أخرى ذات العالقة، فللموظف إما عدمه، وإن مل تكن حبوزتها ويعتقد وجودها حبوزة مؤسس
 عنية وإعالم مقدم الطلب بذلك أو إرشاده إليها.الـمؤسسة الـمحتويل الطلب إىل 

 عنية.الـمؤسسة الـم: حتتسب مهلة اإلجابة على الطلب من تأريخ حتويله إىل ثانياً
 

 احلادية عشرة: حفظ الوثائق املادة
وجودة لديها بطريقة تسهل اإلطالع عليها وفق الـمبالوثائق على كل مؤسسة عامة أو خاصة أن حتتفظ 

 أحكام هذا القانون.
 

 وظفنيالـمالثانية عشرة: تدريب  املادة
ختصني فيما يتعلق بتنفيذ الـمناسب ملوظفيها الـمعلى كل مؤسسة عامة أو خاصة أن تضمن التدريب 

 . أحكام هذا القانون
 

 إىل اهليئة الثالثة عشرة: تقديم التقارير املادة
 على كل مؤسسة عامة أن ترفع تقريرًا إىل اهليئة كل أربعة أشهر على أن يتضمن: 

رفوضة كليًا، واالعرتاضات  الـموافق عليها كليًا أو جزئيًا أو الـمستلمة، الطلبات الـمالطلبات 
رات اليت أقامتها السادسة من هذا القانون والدو املادةقامة، التقارير اليت نشرتها وفق الـموالدعاوى 

 لتدريب موظفيها.
 

 الرابعة عشرة: )االستثناءات( املادة
علومات محاية ملصلحة واردة يف الفقرة )ثانيًا( الـمال جيوز للمؤسسة العامة أو اخلاصة رفض إعطاء  :أوالً

 صلحة العامة كشفها. الـمإذا اقتضت  املادةمن هذه 
 علومات يف األحوال اآلتية: الـمرد طلب  : للمؤسسة العامة أو اخلاصة احلق يفثانياً
هام السرية الـمـ األسرار اخلاصة بالدفاع وأمن اإلقليم )تفاصيل األسلحة والتجهيزات العسكرية،  1

 علومات االستخباراتية(.الـمالعسكرية واألمنية، التحركات والتكتيات الدفاعية و
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فاوضات اليت جيريها اإلقليم مع الـملى سري علومات اليت تؤدي الكشف عنها إىل التأثري عالـمـ  5 
 علومات إذا اتفق الطرفان على سريتها حلني اإلعالن عنها.الـمأية جهة أخرى، أو تبادل 

 حاكمة. الـمعلومات اليت تؤدي الكشف عنها إىل التأثري على سري التحقيقات والـمـ  2
         ؤلفالـمحقوق شروعة أوالـمنافسة الـمعلومات اليت يؤدي الكشف عنها اإلخالل بالـمـ  4

 . لكية الفكريةالـمو
صرفية أو الـمـ معلومات وملفات األشخاص التعليمية، أو الطبية، أو الوظيفية، أو حساباته  2

 واطن وتعريض حياته للخطر.الـمهنية دون موافقته، وكل ما يتعلق بسالمة وصحة الـمأسراره 
حمية ويعرض حمتوياتها الـمها اخرتاق الشبكات اإللكرتونية ـ البيانات اليت يتسبب اإلفصاح عن 6

 للمحو أو السرقة.
 الواردة يف قوانني أخرى نافذة يف اإلقليم مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون. : االستثناءاتثالثاً
بعد مضي  املادة( من الفقرة )ثانيًا( من هذه 2، 5، 1علومات الواردة يف البنود )الـم: يتم كشف رابعاً

 . ( عشرين سنة50)
 الفصل الرابع

 األحكام العامة
 اخلامسة عشرة: التكاليف املادة

 طلوبة.الـمعلومات الـميتحمل مقدم الطلب تكاليف احلصول على 
 وظف( الـمالسادسة عشرة: )محاية  املادة

 القانون. ال جيوز إيقاع عقوبة على أي موظف يدلي مبعلومات حول خمالفات أو انتهاكات ترتكب ضد
 

 السابعة عشرة: االعرتاض املادة
االعرتاض على قرارات وإجراءات علومات الـممت رفض طلبه يف احلصول على حيق لكل شخص  :أوالً

ختصة خالل الـمراجع اإلدارية العليا، اهليئة، وحماكم البداءة الـمؤسسة العامة أو اخلاصة أمام الـم
ويف عرتض لديها الـمعرتض عليه أو قرار اجلهة الـمار سبعة أيام من تأريخ صدور القر( 7مدة )

  احلاالت اآلتية:
 ـ رفض الطلب، سواء أكان كليًا أم جزئيًا. 1
 الثامنة/ الفقرة )خامسًا(. املادةحددة لإلجابة وفق الـمهلة الـمـ جتاوز 5
 ـ فرض تكاليف غري ضرورية على مقدم الطلب.2
 علومات عنه.املسة أخرى، بهدف تضليل مقدم الطلب وإخفاء ـ إحالته أو إرشاده إىل أكثر من مؤس4
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ختصة يكون قاباًل للطعن متييزًا لدى حمكمة استئناف الـم: القرار الصادر من قبل حمكمة البداءة ثانياً
( مخسة عشرة يومًا من تأريخ التبلغ أو اعتباره مبلغًا 12نطقة بصفتها التمييزية، خالل مدة )الـم

 ادر نتيجة الطعن باتًا.ويكون القرار الص
 

 دنيةالـمسؤولية اجلزائية والـمالثامنة عشرة:  املادة
( 2.000.000( مائتان ومخسون ألف دينار وال تزيد على )520.000يعاقب بغرامة ال تقل عن ): أوالً

 مخسة ماليني دينار كل من: 
قدم معلومات غري صحيحة علومات أو الـمـ امتنع عن تزويد الوثائق أو اإلطالع أو احلصول على  1

 خبالف أحكام هذا القانون.
 ـ أعاق أعمال اهليئة فيما يتعلق مبراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون. 5

 : يعاقب كل من اتلف عمدًا وثيقة خارج حدود صالحياته القانونية وفق القوانني النافذة.ثانياً
 

 الفصل اخلامس
 األحكام اخلتامية

 . ى جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانونعل التاسعة عشرة:  املادة
 

 .ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانونالعشرون:  املادة
 

ستقلة حلقوق اإلنسان إصدار الـمعلى جملس الوزراء وبالتنسيق مع اهليئة  احلادية والعشرون: املادة
 . نفيذ أحكام هذا القانونالتعليمات الالزمة لتسهيل ت

 

تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ( تسعني يومًا من 00القانون بعد )ينفذ هذا  الثانية والعشرون:  املادة
 )وقائع كوردستان(.

       
 

                مـسعود بارزانــى                                                                                                                                  

 س اقليـم كوردستان ـ العـراقرئيـ                                                                                                          هةولري
4/7/3162  

 وجبةالـمألسباب ا
واطن يف احلصول عليها، فقد الـمعلومات الصحيحة، وحق الـمم تقديم ترسيخ مبدأ الشفافية وتنظي بغية

  شرع هذا القانون.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق        –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             

 الرئيس               
 باسم الشعب

 قرار
 3162 ( لسنة67رقم )

 –العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان  املادةالفقرة األوىل من منوحة لنا يف الـموفقا للصالحيات   
العراق يف جلسته  –ه برملان كوردستان ـعدل و بناءًا على ما شرعالـم 5002( لسنة 1العراق رقم )

 قررنا إصدار: 10/6/5012( يف 50رقمة )الـم
 

 3162( لسنة 63قانون رقم )
 عدل الـم 3112( لسنة 32رقم ) اديإنفاذ قانون اخلدمة اجلامعية االحت قانون

 يف إقليم كوردستان ـ العراق
 

 األوىل: املادة
( لسنة 25والـمعدل بالقانون رقم ) 5002( لسنة 52إنفاذ قانون اخلدمة اجلامعية )االحتادي( رقم )

 . يف إقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه 5015
 

  املادة الثانية:
يف االقليم حمل السلطات االحتادية أينما وردت يف  )دارية والعلمية واالكادمييةاال(حتل السلطات الـمختصة 

 القانون الـمذكور.
 

 املادة الثالثة: 
قانون التعديل األول  5015( لسنة 25يوقف العمل بالفقرة )أواًل( من املادة األوىل من قانون رقم )

 تي:يف اإلقليم وحيل حملها اآل 5002( لسنة 52لقانون رقم  )
 حيال موظف اخلدمة اجلامعية من :: أوالً
 ( عامًا.66حاملي اللقب العلمي )الـمدرس الـمساعد( و)الـمدرس( إىل التقاعد عند إكمال ) -1
 ( عامًا.70حاملي اللقب العلمي )األستاذ الـمساعد( و)األستاذ( إىل التقاعد عند إكمال ) -5

 املادة الرابعة: 
 .7/2/5015للقانون اعتبارًا من  يعمل بأحكام التعديل األول
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  املادة اخلامسة:
 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 املادة السادسة: 
 . على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 

  املادة السابعة:
 قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. ال يعمل بأي نص

 

 املادة الثامنة:
 ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.

                                                  
 
 
 
 
 
   مـسعود بارزانــى                                                                                      

 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                               

 هةولري
9/7/3182  

 
 
 
 
 
 

 األسباب الـموجبة
سية وحاملي اللقب العلمي واألخذ بنظر االعتبار من أجل توفري أفضل الفرص ألعضاء اهليئة التدري

 جهودهم يف تطوير وتقديم الـمستوى العلمي، فقد شرع هذا القانون.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق        –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             

 الرئيس               
 باسم الشعب

 قرار
 3162( لسنة 62رقم )

 

 –ادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان الـممنوحة لنا يف الفقرة األوىل من الـمللصالحيات  وفقا  
العراق يف جلسته  –عدل و بناءًا على مــا شرعه برملان كوردستان الـم 5002( لسنة 1العـراق رقم )

 قررنا إصدار: 17/6/5012( يف 21رقمة )الـم
 

 3163( لسنة 62قانون رقم )
 كوردستان ـ العراق  ساهم يف احلركة التحررية لشعبالـمم مسؤولية قانون عد

 جزائياً و مدنياً
 

  ادة األوىل:امل
اليسأل جزائيًا ومدنيًا كل من ارتكب فعاًل خمالفًا للقانون نتيجة العنف الثوري جراء احلركة التحررية 

تعاونني معها دفاعًا عن شعب وارض الـمتعاقبة والـمالكوردستانية او بسببها ضد انظمة احلكم العراقية 
 .4/7/1005ولغاية  11/0/1061كوردستان للفرتة من 

 

 ادة الثانية: امل
ادة االوىل من هذا القانون الـمشمولني بإحكام الـمتخذه حبق الـمتوقف وقفًا نهائيًا االجراءات القانونية 

 فني عن قضايا اخرى.يكونوا متهمني او موقو الـموقوفني منهم حااًل مالـموخيلى سبيل 
 

 ادة الثالثة: امل
بني الـمادة االوىل من هذا القانون ووفق االطار الـمشمول بأحكام الـمحتديد  الشييتمرطةتتوىل وزارة شؤون 

 فيها على ان يقرتن ذلك مبصادقة جملس الوزراء.
 

  ادة الرابعة:امل
 . تنفذ أحكام هذا القانونعلى جملس القضاء يف االقليم اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل 
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 ادة اخلامسة:امل
 اليعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

 ادة السادسة:امل
 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون.

 

 ادة السابعة: امل
 ردستان(.ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ىمـسعود بارزانـ                                                                                   
 س اقليـم كوردستان ـ العـراقرئي                                                                                             

 

 هةولري
9/7/3182  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الـموجبة االسباب

والـمساهمني يف احلركة التحررية الكوردستانية من أية مسائلة  الشييتمرطةلغرض محاية الـمناضلني من 
 قانونية نتيجة اداءهم لواجباتهم دفاعًا عن شعب وارض كوردستان، فقد شرع هذا القانون.
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 لعراق       ا –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             

 الرئيس               
 باسم الشعب

 قرار
 3162( لسنة 61رقم )

 –وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان   
العــراق يف جلسته  –كوردستان  اءًا على مــا شرعـه برملانـاملعدل و بن 5002( لسنة 1راق رقم )ـالع

 قررنا إصدار: 10/6/5012( يف 22املرقمة )
 

 3162( لسنة 64قانون رقم )
  3112( لسنة 1قانون متديد ايقاف العمل بقانون العقار رقم )

 يف إقليم كوردستان ـ العراق
 املادة األوىل:

 . (12/7/5012لغاية ) 5002( لسنة 0متديد فرتة ايقاف العمل بأحكام قانون اجيار العقار رقم )
 

 املادة الثانية: 
 . على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ احكام هذا القانون

 

 املادة الثالثة: 
 .(  وقائع كوردستان) ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسية 

 

 

   مـسعود بارزانـى                                                                                      
 رئيس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                             

 هةولري
9/7/3182  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
      العراق   –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             
 الرئيس               

 باسم الشعب
 قرار

 3162( لسنة 36رقم )
 –ادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان الـموفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من   

العراق يف جلسته  – عدل و بناءًا على ما شرعه برملان كوردستانالـم 5002( لسنة 1راق رقم )ـالع
 قررنا إصدار: 20/6/5012( يف 22رقمة )الـم

 

 3162( لسنة 67قانون رقم )
 االحتادي  3163( لسنة 21حققني القضائيني رقم )الـمقانون إنفاذ قانون إمتيازات 

 يف إقليم كوردستان ـ العراق
 

، والعمل  5015( لسنة 20رقم )حققني القضائيني( االحتادي الـمإنفاذ قانون )امتيازات  ادة األوىل:امل
 بأحكامه يف إقليم كوردستان ـ العراق.

ؤسسات اإلحتادية أينما وردت الـمؤسسات يف اإلقليم حمل السلطات والـمحتل السلطات و ادة الثانية: امل
 .5015( لسنة 20ذكرها يف القانون رقم )

ة يف هذا القانون من موازنة السلطة الية الواردالـميصرف اإلمتيازات واإلستحقاقات ادة الثالثة: امل
 القضائية يف اإلقليم.

 على جملس القضاء يف اإلقليم إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ادة الرابعة:امل
 

 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.ادة اخلامسة: امل
 

 بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. ال يعملادة السادسة: امل
 

 ( و ينشر يف اجلريدة الرمسية )وقائع كوردستان(.1/1/5012ينفذ هذا القانون إعتبارًا من )ادة السابعة: امل
 
 

 

 
   ىمـسعود بارزانـ                                                                                     

 رئيس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                                  هةولري 
9/7/3182  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 العراق        –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             
 الرئيس               

 باسم الشعب
 قرار

 3162( لسنة 33رقم )
 –وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان   

العراق يف جلسته املرقمة  –املعدل و بناءًا على مــا شرعه برملان كوردستان  5002( لسنة 1العراق رقم )
 قررنا إصدار: 20/6/5012( يف 22)
 

 3162( لسنة 62قانون رقم )
 كوردستان ـ العراق قانون متديد الدورة االنتخابية الثالثة لربملان

 

 املادة األوىل:

( ويبقى 50/2/5012منتهية يف )ـمان كوردستان ـ العراق الـتستمر الدورة االنتخابية الثالثة لربل
 . (51/0/5012( على أن جتري االنتخابات يف )1/11/5012مان قائمًا لغاية )ـالربل

 

 املادة الثانية: 
 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

 املادة الثالثة: 
 جهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.ـعلى رئاسة االقليم وجملس الوزراء وال

 

  املادة الرابعة:

 ية )وقائع كوردستان(.ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تأريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمس
 
 

               
 
 

   مـسعود بارزانـى                                                                                     
 تان ـ العـراقرئيس اقليـم كوردس                                                                                               
                                                                                   هةولري

9/7/3182 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 العراق        –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             
 الرئيس               

 باسم الشعب
 قرار

 3162( لسنة 61رقم )

 –ادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان الـمفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من و  
العراق يف جلسته  –قررنا اصدار القرار الذى اصدره برملان كوردستان  5002( لسنة 1العــــراق رقم )

 :5012( لسنة 2حتت رقم ) 15/6/5012( يف 20رقمة )الـم
 

حكومية يف اقليم ـنظمات غري الالـم التنمية بني السلطات العامة و الشراكة و: تصديق ميثاق أوالً
 . كوردستان ـ العراق

 

 . جهات ذات العالقة االلتزام به وتنفيذ بنودهـ: على الثانياً
 

     ذكور ملحقًا بهذا القرار نافذًا من تاريخ اصداره وينشر يف اجلريدة الرمسيةالـميثاق الـم: يعترب ثالثاً
 . )وقائع كوردستان(

 
 
 
 
 
 
 
 

   مـسعود بارزانـى                                                                                       
 قرئيس اقليـم كوردستان ـ العـرا                                                                                               

 

                                                                                   هةولري
4/7/3182 
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 ميثاق الشراكة والتنمية بني السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية

 العراق -قليم كوردستانا فى 
I .ديباجة 

 ثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية، واملنظمات غري احلكوميةهذا امليثاق هو اتفاق بني السلطات العامة، مم
معا وبشكل ويهدف امليثاق بشكل عام إىل ضمان أن مجيع األطراف تعمل  العراق. -قليم كوردستانا فى

إقليم  صلحةأجل تعزيز الدميقراطية واجملتمع املدني واالستقرار االجتماعي واحلكم الرشيد مل فعال من
 مع واملواطنني.، اجملتكوردستان
عالقة بني السلطة التشريعية والتنفيذية، لمرحلة أساسية لكيعكس السياسة اخلاصة بالتعاون،  و امليثاق

واملنظمات غري احلكومية  العامة وميكن للسلطات العراق. -قليم كوردستانفى اواملنظمات غري احلكومية 
 5011( لسنة 1كما جاء يف القانون رقم )أفضل من خالل عملية التفاوض،  تعاونحتقيق عالقة أقوى و

  قانون املنظمات غري احلكومية يف إقليم كوردستان.
السلطات العامة يستند هذا امليثاق إىل فهم أنه لكي يتحقق نظام دميقراطي دائم ونامي، جيب على 

 املواطنني و املنظمات غري احلكومية، يف عملية صنع القرار. مشاركة
 يوضح هذا امليثاق:

 احلكوميةسلطات العامة واملنظمات غري للألدوار املتبادلة واملتكاملة ا 

 واليات التعاون بني الطرفني واالهداف ئاملباد 

 أولويات التعاون واملشاركة  

 وآليات التنفيذ واملراقبة. 
 

 يساهم هذا امليثاق يف إقرار ما يلي:
 ياًل من السلطات العامةاحملافظة على استقاللية املنظمات غري احلكومية وإن تلقت متو. 

 املساهمة الفعالة للمنظمات غري احلكومية يف تنمية جمتمع دميقراطي. 

  السلطات العامة.جتاه لقضايا لحق املنظمات غري احلكومية يف القيام بأنشطة املناصرة 

II .بيان التمثيل 

اغة بنود هذا امليثاق بصيشاركوا السلطات العامة )التشريعية والتنفيذية( واملنظمات غري احلكومية 
 .(15/6/5012) وصادق برملان كوردستان على امليثاق يف تاريخ

III .القيم واملبادئ 
 



  

 

 ( العدد867ذمارة )                                                                            – 46  –                                                                         3182/  7/ 81

 الشراكة املتكافئةـ 6

فتُقر  تلعب السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية أدواًرا تكاملية هامة ومتكافئة يف اجملتمع.
تخبة دميقراطًيا، يف حني تلتزم السلطات العامة املنظمات غري احلكومية بدور السلطات العامة املن

ويقر  يف تنظيم أنفسهم ووضع أهدافهم وتنفيذ أنشطتهم وفًقا للقانون. املنظماتحبماية حق املواطنني و
بشكل أكثر من اجل حتقيق املصلحة العامة وجود عالقة إجيابية وشراكة مثمرة باهمية كال الطرفني 

 فعالية.

 االستقالليةـ 3

 يف: التام املنظمات غري احلكومية باحلرية واالستقالل تتمتع
 املنظمات غري احلكومية فى اطارقانون، وفقا للمناهج والنظام الداخلىتوطيد وإدارة شؤونها أ ـ 

 فى اقليم كوردستان.

له على سياسات السلطات العامة و ابداء الراى واملالحظاتإقامة األنشطة واحلمالت وب ـ حق 
 ئل وطرق مدنية وقانونية أخرىاتباع أي وسا

ذات الطابع السياسي عند متويل املنظمات غري احلكومية من والشروط جتنب فرض القيود ج ـ 
 العامة كما ينبغي أن ال يؤثر هذا التمويل على استقالليتها.وازنة امل

 الشفافية واملسؤولية. 2

يتطلب من  ةالعام  املصلحة والجل حتقيقفيما يتعلق باألنشطة واستخدام املوارد املخصصة، 
يلتزم ولشفافية، االنفتاح وحتمل املسؤولية لضمان ترسيخ ا السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية

 والقنوات اإلعالمية.للمواطنني كال الطرفني بإتاحة إمكانية الوصول للبيانات واملعلومات 

 املساواة يف املعاملة. 4
املساواة واحلرية بني مجيع املواطنني واجلمعيات يف مببدا لسلطات العامة املنظمات غري احلكومية وا لتزمت

 فيقر كال الطرفني: احلياة العامة.املشاركة فى 
  وجهات نظرها وأهدافها بتنوع املنظمات وأ ـ 

 األشخاص العاملني فيها. املنظمات األخرى أو آرائها أودور احلاجة إىل جتنب التشهري والتقليل من ب ـ 

 دور املواطنني ومشاركتهم. 2
طوعية يف احلياة العامة جزء ال يتجزأ من اجملتمع تتُعد املبادرات الذاتية للمواطنني ومشاركتهم ال

وضع  القنوات لتمثيل القيم واملصاحل املختلفة يف جماىل ىفاملنظمات غري احلكومية هي أحد الدميقراطي.
 احمللية. السياسات وتقديم اخلدمات الالزمة يف اجملتمعات
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 الفاعلية واالستدامة. 1

والعمل من  ،امليثاق هذا تلتزم السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية بتعهداتها لتحقيق أهداف
أجل استمرارية الشراكة والتعاون لتحقيق التنمية املستدامة رغم أي تغريات سياسية واقتصادية 

 واجتماعية.
IV .،ومتطلبات االلتزام األهداف املرجوة من هذا التعاون 

 جمتمع مدني نشط ومنظمات فعالة :1اهلدف 
 تعهدات السلطات العامة:

 

 .ضمان تعزيز ثقافة املواطنة .1
 

جيب على السلطات العامة أخذ زمام املبادرة يف تنظيم موائد مستديرة وحوارات مفتوحة  .5
مية يف جمتمع لتسليط الضوء على أهمية وجود جمتمع مدني وتوضيح دور املنظمات غري احلكو

 .دميقراطي، وإقامة جسور بني املنظمات غري احلكومية والسلطة العامة

 .توفري برامج لبناء قدرات املنظمات غري احلكومية وفًقا الحتياجاتها ومن خالل خطة متكاملة .2
 

 ضمان وجود نظام فعال لدعم املبادرة املدنية، مبا يف ذلك توفري فرص احلصول على االستشارات .4
بناء دعمها لمن أجل املستحدثة واليت ستكون متاحة أيًضا للمنظمات   ات التدريبيةوالدور

 .حتقيق نتائج إجيابيةوقدراتها 

ضمان دعم مشاريع املنظمات غري احلكومية وتوفري املوارد املالية وغري املالية هلا بطريقة مهنية  .2
 .وعادلة مما ميكنها من حتقيق األهداف العامة

 .اإللكرتوني للمنظمات غري احلكومية وضع نظام للتسجيل .6
 

بطريقة و ضمان الشفافية من خالل توفر وإتاحة الوصول إىل البيانات واملعلومات بشكل أفضل،  .7
االعرتاض على السياسات القائمة من اإلعالم سائل وو تُمكن املنظمات غري احلكومية واملواطنني 

 .وتقديم اخلدمات ومساءلة السلطات العامة

 ظر االعتبار االساليب املختلفة لدعم االخذ بن .2

 .توفري فرض استخدام واالتفاق من االبنية و املوارد العامة املنظمات غري احلكومية مثل
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 تعهدات املنظمات غري احلكومية:
 .تنمية برامج ومشاريع لتعزيز ثقافة املواطنة .1

تمع املدني والشفافية الدميقراطية واملواطنة واجمل تنظيم حوارات حول بعض املفاهيم مثل: .5
 .واملسؤولية ومشاركة املواطنني يف القضايا العامة

البحث املستمر عن األعمال امُلتَقنَة واملميزة والكفاءة املهنية والكمال من أجل حتقيق نتائج أفضل  .2
 .يف عملها

أجل  االلتزام بالتعليم املستمر ووضع رسالة واضحة وأهداف قابلة للتحقيق وآليات للمساءلة، من .4
 .ملنظمات غري احلكوميةباتعزيز فهم وثقة املواطنني  

تعزيز وإطالع مؤيديها وأعضائها وموظفيها واملستفيدين من مشاريعها واملواطنني على مبادئ  .2
 .التعاون املتبادل )بني املواطن واملنظمات( وأولويات العمل واملمارسات اجليدة

والعمل مببادئ الدميقراطية يف غري احلكومية نظمات االلتزام باحلفاظ على حقوق األفراد داخل امل .6
 إدارة املنظمة.

 املشاركة النشطة يف صنع السياسات :3اهلدف 
 العامة: سلطاتتعهدات ال

 .إضفاء الطابع املؤسسي على مشاركة املواطنني يف صنع السياسات يف الربملان واحلكومة .1

 .ياسات العامة من خالل قنوات متعددةللربملان استشارة املنظمات غري احلكومية يف صنع الس .5

ألعضاء الربملان اعتماد مبدأ اجللسات املفتوحة للناس يف جمتمعاتهم، وتنظيم االجتماعات العامة  .2
 .يف السياسات العامةاملناقشة 

تعزيز كفاءات مراكز البحوث املتخصصة لتصبح قادرة على املساهمة يف تقديم املشورة واألحباث  .4
 .ةيف السياسة العام

 .وضع اآلليات الضرورية لتطبيقه حق يف احلصول على املعلومات، و يظمن سن قانون .2

ضمان الوصول إىل قنوات اتصال شفافة وسهلة الوصول إلطالع األطراف املعنية والعامة من  .6
 على السائل . خالهلا

 .االستجابة السريعة للمبادرات املقدمة من قبل املنظمات غري احلكومية .7

فرص املناسبة اليت متكن املنظمات غري احلكومية من تعيني ممثليها يف اهليئات ضمان توفر ال .2
 .املفتوحة واللجان ، واحرتام السلطة املمنوحة للمثلني
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االعرتاف بعدم امتالك أحد املنظمات أو الشبكات سلطة متثيل مجيع املنظمات والشبكات يف  .0
 .كوردستان

ضمان اشرتاك  حل األولية لوضع السياسات.العمل مع املنظمات غري احلكومية من املرا .10
املنظمات اليت من املرجح أن يكون لديها وجهة نظر من البداية وإزالة احلواجز اليت قد متنع 

 .املنظمات من املساهمة

تقديم إشعار مبكر باحلوارات واملشاورات املقبلة، مما يعطي وقًتا كافًيا للمنظمات غري احلكومية  .11
 .ة يف إعداد الردودإلشراك أصحاب املصلح

شرح مدى تأثريهم على تنمية السياسات، مبا يف واحلاجة إىل تلقي مالحظات من املستجيبني  .15
 فيها أو اتباعها.تؤخذ بنظراالعتبارذلك وجهات نظر املستجيبني اليت مل 

األسباب  بيانإجراء مشاورات رمسية مع املنظمات غري احلكومية، خطًيا أو بطريقة أخرى، مع  .12
 .املنطقية الى قرارفسريات والت

 

 تعهدات املنظمات غري احلكومية:
منظمات غري ـحمالت واملناصرة واحلشد السياسي للتأكد من وجود آليات للتشاور مع الـإقامة ال .1

                  مان واهليئات التنفيذية والتأكد من تطبيق ـاحلكومية بشأن السياسات العامة يف الربل
 .هذه اآلليات

 .ري الدعم واالستجابة ملشاورات احلكومة، حسب االمكانتوف .5

استطالع آراء األعضاء واملستفيدين ومستخدمي اخلدمة واملتطوعني واألمناء عند التمثيل يف  .2
إيضاح من يتم متثيله )بطرق مهنية وعلمية(، واألسس والقدرات اليت يستند  السلطات العامة.
 .إليها هذا التمثيل

بلية يتم الرتكيز على احللول املستندة إىل براهني مع تقديم مقرتحات عند وضع أفكار مستق .4
 .واضحة حول النتائج اإلجيابية وضمن اإلطار الزمين املتفق عليه

دعم التعاون بني خمتلف املنظمات غري احلكومية ويف الوقت نفسه قبول واحرتام آراء املنظمات غري  .2
 .احلكومية األخرى أيًضا

استقاللية املنظمات، والرتكيز على القضية اليت يتم متثيلها بغض النظر عن  احرتام التأكيد على .6
 أية عالقات مع السلطات العامة أو املالية أو غريها.
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 التمويل املستدام للمبادرات املدنية :2اهلدف 
 تعهدات السلطات العامة:

وتزويدها باملوارد مبا النظر يف جمموعة واسعة من أساليب متويل مشاريع املنظمات غري احلكومية  .1
العمل على إزالة  يف ذلك املنح والعقود ومتويل القروض واستخدام البِنايات واخلدمات العامة.

احلواجز اليت قد تعوق املنظمات غري احلكومية، خاصة املنظمات الصغرية، من الوصول إىل 
 .التمويل العام

 ومن خالل سن قانون ينظم  ذلك. ة،إنشاء صندوق لدعم ومتويل مشاريع املنظمات غري احلكومي .5

طرح عطـاءات( املشاريع واليت تناسب  التأكد من اإلدارة اجليدة والتطبيق الشفاف لعمليات ) .2
 التمويل. األهداف والنتائج املنشودة لربامج

. مع االخذ ضمان حتقيق الشفافية من خالل تقديم أساس منطقي واضح لكل قرارات التمويل .4
 .واملربرات للمتقدمني يف حالة رفض طلب التمويل اخلاص  املالحظات االعتبار تقديمبنظر

االتفاق مع املنظمات غري احلكومية بشأن الطريقة اليت سيتم بها مراقبة ومتابعة األنشطة  .2
والتأكد من أن املراقبة وإعداد التقارير وثيق الصلة  والنتائج قبل إبرام عقد أو اتفاقية متويل.

وتوضيح املعلومات املطلوبة والسبب يف طلبها وكيفية  طبيعة وحجم الفرصة.باملوضوع ومالئًما ل
واالعرتاف والقبول بتغطية النفقات اإلدارية ذات الصلة عند تقديم  استخدام هذه املعلومات.

 .املنظمات غري احلكومية طلب للحصول على منحة

ري النقدية الضرورية املخصصة اإلرشادات الالزمة حول استخدام املوارد النقدية وغ وتبنى إعداد .6
 .من التمويالت العامة، وكيفية استخدامها وإعداد تقارير بشأنها

ابتكار نظام ضرائب يدعم املبادرة املدنية واألعمال اخلريية من أجل تعزيز اهتمام القطاع اخلاص  .7
 .بدعم األنشطة غري الرحبية

نشطة املضمونة مبوجب القانون، من األممارسة التأكد من عدم منع املنظمات غري احلكومية من  .2
 .أجل تعزيز أساسها االقتصادي

 ةأي وتوفري التمويل ملشاريع املنظمات غري احلكومية من املوازنة ومن عوائد الوزارات املختلفة  .0
 .وجمال عمله كل حسب اختصاصه االقليم هيئة عامة أخرى يف 

صياغة التعليمات والتنظيمات، ضمان التشاور مع املنظمات غري احلكومية ومشاركتها يف  .10
 .وكذلك مشاركة املنظمات يف جلان تقييم املشاريع )مع مراعاة عدم تضارب املصاحل(
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 تعهدات املنظمات غري احلكومية:
 .التأكد من استخدام املوارد املخصصة للغرض املنشود وبشكل فعال لتحقيق األهداف احملددة .1

التقدم بالطلب، والتزام الصراحة والوضوح بشأن التأكد من شرعية احلصول على التمويل قبل  .5
 .كيفية حتقيق النتائج

التأكد من ترتيبات احلوكمة القوية إلدارة أي خماطر مقرتنة بتسليم النتائج املرجوة كأفضل ما  .2
 .ميكن، مبا يف ذلك إرسال إشعار مبكر للممولني بالتغيريات اهلامة اليت تطرأ على األوضاع

حيال إعداد التقارير وإقرار أن املراقبة، سواء داخلية أو خارجية، تُعد أحد االنفتاح والشفافية  .4
 .أوجه ممارسات اإلدارة اجليدة

 على املنظمات غري احلكومية أن تكشف عالنية عن مصادر التمويالت اليت حتصل عليها. .2
 

 خدمات سريعة االستجابة وعالية اجلودة :4اهلدف 
 

 تعهدات السلطات العامة:
 

 ديد مبادئ تفويض اخلدمات العامة إىل املنظمات غري احلكومية.وضع وحت .1

وجيب أن تعكس مدة  االلتزام بتمويل مشاريع طويلة األمد ألنها أفضل طريقة لتحقيق النتائج. .5
وإذا تبني أن التمويل طويل األمد ليس ممكًنا، فلها أن  التمويل الزمن املستغرق لتحقيق النتائج.

 سباب اختاذ هذا القرار.ترفض التمويل مع بيان أ

يف حالة تعرض تقديم اخلدمة ملشاكل وعوائق، ينبغي االتفاق مع املنظمة غري احلكومية على  .2
 .جدول زمين إلجراء حتسني األداء قبل إصدار قرار بإنهاء العالقة املالية

 .جيب أن تكون معايري ومقاييس إنهاء التمويالت حمددة وواضحة للمنظمات .4

اء التمويالت على املستفيدين ومستخدمي اخلدمة واملتطوعني قبل أخذ قرار تقييم تأثري إنه .2
خبفض أو إنهاء التمويل، وتقييم احلاجة إىل حتويل األموال إىل منظمات أخرى ختدم نفس اجملموعة 

 .أو املشروع

يف حالة تغيري أو إنهاء عالقة التمويل أو غريها من أساليب الدعم، فعليها تقديم إشعار خطي  .6
 .ع االخذ بنظر اإلعتبار طبيعة ومدة املشروعم

 

 احمللية . استخدام الفرص املتاحة إلشراك املنظمات غري احلكومية واجملتمعات .7
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 تعهدات املنظمات غري احلكومية:
ي حمتمل على املستفيدين ـالتخطيط لإليقاف احملتمل للتمويل، من أجل خفض أي تأثري سلب .1

 .واملنظمة

واملستفيدين يف صياغة وتنفيذ خطط اخلدمات لالستجابة الحتياجاتهم  إشراك مستخدمي اخلدمة .5
 .بشكل أفضل

 .االستعانة جبميع الوسائل إلشراك املتطوعني واجملتمعات يف تقديم اخلدمات العامة .2

 تعزيز التواصل بني السلطات واملنظمات غري احلكومية عند تقديم اخلدمات. .4

 
V .هيكل التنفيذ واملراقبة 

 

 .تنفيذ ومراقبة هذا امليثاق هيثاق مسؤولياملطراف املشاركة يف تتحمل األ .1

 .تقوم احلكومة بتكليف هيئة أو إدارة للتعاون يف تنفيذ امليثاق وفًقا جملال كفاءتها .5

تضع اهليئة أو اإلدارة املسؤولة كل عام، مبشاركة الربملان واملنظمات غري احلكومية مًعا، خطة  .2
 .لتنفيذ امليثاق

ملراقبة تنفيذ سنتني نة مشرتكة بني الربملان واحلكومة واملنظمات غري احلكومية كل يتم تشكيل جل .4
األقل ثالث مرات سنوًيا ومن ثم تنشر تقرير  سوف جتتمع اللجنة على امليثاق وخطط عمله.

 .سنوي

سوف تضع اهليئة أو اإلدارة املسؤولة، بالتشاور مع الربملان، آلية مناسبة لتحديد عدد وممثلي  .2
 .نظمات غري احلكومية يف اللجنةامل

 .جيتمع الربملان كل عامني يف جلسة عامة ملناقشة تنفيذ امليثاق وتنمية اجملتمع املدنيسوف  .6

تقع سلطة تعديل أو إنهاء هذا امليثاق يف يد األطراف املشاركة فيه، باتباع نفس عملية التصديق  .7
تعديل املقرتح وتقدميه إىل الربملان للتصديق تقوم األطراف املشاركة يف امليثاق بإعداد ال و عليه.
 .عليه

لمنظمات غري احلكومية األخرى وعناصر اجملتمع املدني األخرى اليت مل تشارك يف صياغة هذا ل .2
 بعد التصديق عليه. حيق هلم املشاكة فية امليثاق والتصديق عليه،

 
 


