بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
هةريَمى كوردستان  -عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
بـرِيـار
ذمارة ()01ى سالَى 4104

بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ( )1ي ماددةي ( )11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي  5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بة ثال
عيَراق ذمارة ( )1ى سال
ثةرلةماني كوردستان – عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )11لة  5112/7 /52بريارماندا
بة دةركردني:

ماددةي يةكةم:

ياساي ذمارة ()4ي سالَي 4104
ياساي كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةلَبذاردن و رِاثرسي
بةشي يةكةم

مةبةست لةم دةستةواذة ودةربرِينانةي كة لة خوارةوة دا هاتوون بريتيية لةو مانايانةي كة
لةبةرامبةرياندا دياريكراوة بؤ مةبةسيت ئةم ياساية:
يةكةم :ثةرلةمان :ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق.
َبذاردنةكان و رِاثرسي.
دووةم :كؤمسيؤن :كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةل
سيَيةم :هةريَم :هةريَمي كوردستان ـ عيَراق.
ضوارةم :ئةجنوومةن :ئةجنوومةني كؤمسياران.
بةشي دووةم
ماددةي دووةم:

يةكةم :بةطويَرةي ئةم ياساية دةستةيةك دادةمةزريَ لة ذيَر ناوي كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي
َبذاردن
َت (السلطة احلصرية) كة رِيَكاري هةموو هةل
َبذاردن و رِاثرسي بؤ ئةوةي ببيَتة تاكة دةسةال
هةل
و رِاثرسييةطشتييةكان ئةجنام دةدا لةسةر ئاسيت سةرتاسةري كوردستان ـ عيَراق.
دووةم :بارةطاي سةرةكي كؤمسيؤن لة ثاريَزطاي هةوليَري ثايتةخت دةبيَ و ،بةطويَرةي ثيَويست
نووسينطةكاني خؤي لة ناوةندي ثاريَزطاكان و يةكة ئيدارييةكاندا دةكاتةوة.
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مادةةي سيَيةم:

كؤمسيؤن دةستةيةكي ثيشةيي سةربةخؤ و بيَاليةنة و خاوةن كةسايةتي مةعنةويي خؤيةتي و
ملكةضة بؤ ضاوديَريي ثةرلةمان و بةرثرسياريشة لة بةرامبةريدا.

ماددةي ضوارةم:

كؤمسيؤن ئةمانةي خوارةوة دةطريَتة ئةستؤ:
َبذاردنةكان و راثرسيية طشتييةكان كة
َةتي بؤ هةل
يةكةم :داناني بنةما و رِيَساي كارثيَكراوي نيَودةول
لةسةرتاسةري كوردستان ـ عيَراقدا ئةجنام دةدريَن بؤ زامن كردني جيبةجيَكردني بة
شيَوةيةكي بيَطةرد و دادثةروةرانة.
َبذاردن و رِاثرسيية طشتييةكان لةسةرتاسةري كوردستاني عيَراقدا.
دووةم :سةرثةرشيت كردني هةل
َبذاردنةكان و رِاثرسيية طشتييةكان بة طويَرةي ياسا كارثيَكراوةكان.
سيَيةم :جارِداني وادةي هةل
َبذاردنةكان و رِاثرسيية طشتييةكان
ضوارةم :رِيَكخسنت و جيَبةجيَ كردني هةموو جؤرة هةل
لةسةرتاسةري كوردستاني عيَراق.
ثيَنجةم :بةرِيَوةبردني ثرؤسةي تؤماركردني دةنطدةران و ريَكخسنت و نويَ كردنةوةي تؤمارةكانيان بؤ
َبذاردنيان.
مسؤطةر كردني مايف هةل
َبذاردن و هاوثةميانييةكان و ثةسةند كردنيان ،بةطويَرةي ياسا
شةشةم :تؤمار كردني ليستةكاني هةل
ثةيوةنديدارةكان.
َبذاردن و
حةوتةم :ريَكخسنت و جيَبةجيَ كردني ثرِؤسةي تؤماركردني نويَنةراني ليستةكاني هةل
َةتي و ناوخؤييةكان و ئةواني تر.
َبذاردن لة رِيَكخراو و رِاطةياندكارة نيَودةول
ضاوديَراني هةل
هةشتةم :ريَكخسنت و ئةجنام داني ثرؤسةي ذماردن و جياكردنةوةي دةنطي دةنطدةران و ئاشكراكردني
ئةجنامةكان لةناو ويَستطةكاندا بةمةرجيَك كيانةكان هةر يةكة و دانةيةك لة رِاثؤرتي ذماردن
و جياكردنةوةيان ثيَ بدريَ.
َبذاردنةكان و راثرسييةكان بةمةرجيَك لة ( )75حةفتا
نؤيةم :ئاشكرا كردني ئةجنامة بةراييةكاني هةل
ودووكاتذميَر تيَثةرِنةكات و ،هةروةها ئةجنامة كؤتاييةكان دواي ئةوةي لةاليةن دةسةآلتي
دادوةريي تايبةمتةندةوة ثةسةند دةكريَن.
َبذاردندا الي طشت تويَذةكاني كوردستان و
دةيةم :كاركردن بؤ دروستكردني متمانة لة ثرؤسةي هةل
َبذاردن لة ريَي دريَذةدان بة ثةيوةندي لةطةلَ طشت هاوبةشةكاني
ضةسثاندني رؤشنبرييي هةل
َبذاردنةوة.
ثرؤسةي هةل
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بةشي سييَةم
ثيَكهاتةكاني كؤمسيؤن
ماددةي ثيَنجةم:

كؤمسيؤن ثيَكديَت لة:
يةكةم :ئةجنوومةني كؤمسياران
َبذاردن
دووةم :كارطيَريي هةل
يةكةم :ئةجنومةني كؤمسياران:
 -1ئةجنومةني كؤمسياران :لة ( ) 9نوَ ئةندام ثيَك ديَ كة لةاليةن ثةرلةمانةوة بة زؤرينةي رِةهـاي
َدةبذيَردريَن دواي ئةوةي لةاليةن ليذنةيةكي تا يبةتةوة كة ثةرلةمان ثيَكيـدةهيَينَ
ئةنداماني هةل
ثيَشنياز دةكريَن ،بةمةرجيَك دوو ئةندامي ئةجنومةن بةالني كةمةوة ياساناس بن هةروةها دةبي
نويَنةرايةتي ئافرةتان و ثيَكهاتـةكان مسـؤطةر بكـريَ و ،مـاوةي كـاركردني ئةجنوومةنةكـة
َي رؤذ ذميَريية.
() 2ثيَنج سال
َدة بذيَردريَ دةبيَ ئةم مةرجانةي خوارةوةي تيَدابيَت:
 -5ئةوةي بؤ ئةجنوومةن هةل
أ -هاووآلتي كوردستان ـ عيَراق بيَ و بةبةردةوامي تيَيدا نيشتةجيَ بيَ.
ب -بةالني كةمةوة دةبيَت خاوةني برِوانامةي بةرايي زانكؤيي بيَت.
ج-تةمةني لة ( )21سي سالَ كةمرت نةبيَ.
د -خاوةن ئةزموون بيَت و توانا و دةستثا ك بيَت و بيَاليةني سةمليَنراو بيَ.
ه -خاوةن رةفتار و رِابردويةكي ضاك بيَت و ،بة تاوانيَكي ئابرِوبةر حوكم نةدرابيَت.
و -بةشداري نةكردبيَ لةو تاوانانةي كة لةاليةن رذيَمي بةعسةوة ثالني بؤ دارِيَذرابيَت يان ئةجنام درابيَ
بؤ سةركوتكردني طةلي كوردستان و طشت طةال ني عيَراق و هةروةها بةعسـي نـةبوو بيَـت بـة
َي .5112
طويَرةي ياساي ذمارة ()11ي سال
ز -ئينيتماي بؤ هيض ثارتيَكي سياسي نةبيَ لةكاتي ئةنداميةتيدا لة ئةجنومةن.
 -2ئةنداماني ئةجنوومةن سويَندي ياسايي لةبةرامبةر ئةجنوومةني دادةوةريـي هةريَمـدا دةخـؤن و
بةطويَرةي ئةم دارِشتنة(( :سويَند بةخواي مةزن دةخؤم كة بةرثرسيارييةتيية ياسايي و ثيشـةييةكةم بـة
ئةمانةت و بة لةخؤ بوورديي و دلَسؤزييةوة جيَبةجيَ بكةم و كاربكةم بؤ رِاثةراندني ئةركةكاني سةرشامن بة

-2

سةربةخؤيي و بيَاليةني و ،خوا شايةدة لةسةر ئةوةي دةيلَيَم)) .
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أ -ئةجنوومةن لةيةكةم دا نيشتنيدا بةزؤرينةي دوو لةسةر سيَي ذمارةي ئةندامةكاني سةرؤك و جيَطر
َدةبذيَريَ.
َبذاردن هةل
و برِياردةري ئةجنوومةن و سةرؤكي كارطيَرِيي هةل
ب -سةرؤكي ئةجنوومةن نويَنةري ياسايي كؤمسيؤنة.
 -2سةرؤكي ئةجنوومةن يان ئةوةي نويَنةرايةتي دةكات ئةم دةسةآلتانة جيَبةجيَ دةكات:
أ -بةرِيَوةبردني كارة كارطيَري و ريَكخستنيةكاني ئةجنومةن.
ب -ئامادةكردني كارنامةي كؤبوونةوةكاني ئةجنوومـةن و طريَـدان و سـةرؤكايةتي كردنـي و ،بـةو
كؤبوونةوانةشي كة سيَ ئةندام لة ئةنداماني ئةجنوومةن بةالني كةمةوة داواي دةكةن.
ج -هةر ئةركيَكي تر كة ئةجنوومةن ثيَي بسثيَريَ.
 -6كؤبوونةوةي ئةجنوومةن دروسـتة بـة ئامـادةبووني زؤرينـةي رِةهـاي ذمـارةي ئةندامـةكاني و
برِيارةكانيشي بة زؤرينةي ئامادةبووان وةردةطرييَ و لةكاتيَكدا ئةطةر دةنطةكان يةكسان بوون ئةو
اليةنة براوة دةبيَ كة سةرؤك دةنطي لةطةلَ داوة.
َبذاردن:
دووةم :كارطيَرِيي هةل
َبذاردنةكان لة ثاريَزطاكان و
َبذاردن ثيَكديَ لة نووسينطةي طشيت و نووسينطةي هةل
 -1كارطيَرِيي هةل
َبذادنةوة ثيَشنياز كـراوة و
يةكة كارطيَرِييةكان بة طويَرةي ئةو هةيكةلةي لةاليةن كارطيَرِيي هةل
لةاليةن ئةجنوومةنةوة ثةسةند كراوة.
َبذاردن بةرثرسياري يةتي جيَبةجيَ كردني ئةو ثةيرِةو و ريَنماييانة دةطريَتة ئةستوَ كة
 -5كارطيَرِيي هةل
لةاليةن ئةجنوومةنةوة دةرضـون ،هـةروةها بـة ِريَوةبردني طشـت ئـةو ضـاالكيانةي كـة مـؤركي
ثرؤسةطريي و جيَبةجيَكارى يان ريَكارييان هةية.
بةشي ضوارةم
دةسةآلتةكاني ئةجنوومةن
ماددةي شةشةم:

يةكةم :ئةجنوومةن ئةم دةسةآلتانةي خوارةوة ثيادة دةكات:
 1ـ دامةزراندن و نويَ كردنةوة و بذارد كردني تؤماري دةنطدةران لة ريَي هةموو جؤرة شيَوازيَكي
تازةي بةردةست ،لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكانيش ثيَويستة هاوكاري و هةماهةنطي لةطةلَ
ئةجنوومةندا بكةن بؤ طةيشنت بةو مةبةستة.
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َيَوراوان بة مةبةسيت
َبذاردنةكان و هاوثةميانييةتييةكان و ثال
5ـ ثةسة ندكردني تؤماركردني ليسيت هةل
َبذاردنةكان و بةشداري كردن تيَيدا.
ضوونة ناو هةل
َبذاردن و رِاطةياندكاران و
َبذاردنةكان و بريكاراني ليستةكاني هةل
 2ـ متمانة دان بة ضاوديَراني هةل
َةتي و ناوخؤيي.
َطاي مةدةني لةسةر ئاسيت نيَودةول
ريَكخراوةكاني كؤمةل
َبذاردنةكان دةدريَن و
َ و تانةليَدانانةي لة طشت هةل
 2ـ يةكالكردنةوة و برِياردان لةو سكاال
َتي دادوةرييةوة لة دادطاي ثيَداضوونةوةي هةريَمدا.
بريارةكانيشي مايةي تانةليَدانن لةاليةن دةسةال
2ـ ثةسةند كردني ريَكارةكانى ذماردن و جياكردنةوة.
َبذاردنةكان و رِاثرسييةكان دواي ثةسةند كردني لةاليةن دادطاي
 6ـ راطةياندني ئةجنامي كؤتايي هةل
ثيَداضوونةوةي هةريَمةوة.
َبذاردنةكاندا.
7ـ داناني ثةيرِةو و ريَنماييةكان بؤ ثاراستين بيَطةردي لة ثرؤسةي هةل
َبذاردن.
1ـ ثةسةندكردني هةيكةلي كارطيَريي هةل
َبذاردن لة ثاريَزطاكان و يةكة كارطيَريةكاندا.
9ـ دامةزراندني كارمةنداني نووسينطةكاني هةل
11ـ دارِشتين سياسةتي دارايي كؤمسيؤن.
دووةم :ثاآلوتن بؤ دامةزراندني ثلة باآلكان لة بةريَوةبةري بةرِيَوةبةرايةتيةكان لة كؤمسيؤن و
َيَوراوةوة دةبيَ
َبذاردن لة ثاريَزطاكاندا لة رِيَي ثيَشنياز كردني ( )2سيَ ثال
نووسينطةكاني هةل
بةطويَرةي بنةماي دةرفةتي يةكسان ،ليذنةيةكي تايبةت ئةم كارة جيَبةجيَ دةكات كة لةاليةن
ئةجنومةن دروست دةكريَ و ،يةكيَك لة ثاليَوراوةكان لةاليةن ئةجنومةنةوة بة زؤرينةي دوو
َدةبذيَردريَ .
لةسةرسيَ هةل
بةشي ثيَنجةم
ليَثرسينةوة و كؤتايي هاتن بة ئةندامييةتي
ماددةي حةوتةم:

يةكةم :ئةندامييةتي لة ئةجنوومةندا لةبةر هؤيةك لةم هؤيانةي خوارةوة كؤتايي ثيَديَ:
1ـ تةواوبووني وادةي ئةجنومةن.
5ـ دةست لةكاركيَشانةوة.
2ـ مردن يان ثةككةوتين ئةندام لة جيَبةجيَ كردني ئةركةكانيدا.
2ـ دةرضووني حوكمي دادطايي بنربِ دةرهةق بة ئةندام لة تاوانيَكي ئابرِووبةردا.
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2ـ بةخشيين ئةنداماني ئةجنومةن بةتاك يان بةكؤ لة ئةركةكانيان لةاليةن ثةرلةمانةوة كاتيَك كة
سةرثيَضي حوكمةكاني ئةم ياساية و ثةيرةوةكان دةكةن ،ئةويش زؤرينةي دوو لةسةر سيَ.
َوتنيدا بؤ كارةكةي ثيَشكةشي كردوة رِاست نةبووة.
6ـ ئةطةر سةمليَنرا ئةو زانياريانةي لةكاتي ثاال
7ـ ئامادة نةبوون بؤ سيَ جاري لة دواي يةك و بةبيَ بيانوويةكي رِةوا لة كؤبوونةوةكاندا.
َوتين ئةندام بؤ يةكيَك لة ئةجنوومةنة نويَنةرايةتييةكان.
1ـ لة كاتي ثاال
دووةم :لةكاتي ضؤل بووني يةكيَك لة كورسييةكاني ئةجنوومةن بةهؤي يةكيَك لةو هؤيانةي لة
برِطةكاني سةرةوةدا دياريكران ،ئةنداميَكي تر بةهةمان ئاليةتةي لة ناو ياساكةدا هاتووة
َدةبذيردريَت.
هةل
بةشي شةشةم
مافةكاني ئةندام
ماددةي هةشتةم:

يةكةم :ئةنداماني ئةجنوومةن ئيمتيازاتي (بريكاري وةزارةت)ـيان دةبيَ بؤ ماوةي ثيَنج سالَ و
دةكريَ نويَش بكريَتةوة بؤ يةك جار.
َةية زياتر
َة ببةخشيَتة فةرمانبةرةكاني ،بة مةرجيَك ئةو دةرمال
دووةم :ئةجنوومةن بؤي هةية دةرمال
َةيةي دةبةخشريَتة فةرمانبةراني ثةرلةمان.
نةبيَ لةو دةرمال
سيَيةم :ئ ةنداماني ئةجنوومةن ناتوانن لة وةزيفةي طشتيدا دامبةزريَن بؤ ماوةي سيَ سالَ لة بةرواري
تةواوبووني فةرمانةكانيان وةكو كؤمسيار ،جطة لة ئةرك و ثلة و ثايةي ئةكادميي نةبيَ.
ضوارةم :كؤمسياران مايف مووضةي خانةنشينيان دةبيَ بةبرِي  %11لةسةدا هةشتاي كؤي ئةو
مووضةيةي وةريدةطرن دواي تةواوبووني فةرمانةكانيان جطة لة حالةتي دةست لةكاركيَشانةوة
يان لةكارالدان يان تاوانباركردني بة تاوانيَك كة ثةيوةندي بة كارةكةيةوة هةبيَ .
ثيَنجةم :ئةطةر يةكيَك لة ئةنداماني ئةجنوومةن لة كاتي يان لة ئةجنامي خزمةتكردني لة كؤمسيؤن
تووشي كةم ئةندامي بوو ،بةهؤيةوة نةيتواني ئةركةكاني جيَبةجيَ بكات ،مووضةيةكي
خانةنشيين بؤ دياري دةكريَ بةطويَرةي برِطةي ضوارةمي ئةم ماددةية.
شةشةم :ئةطةر يةكيَك لة ئةنداماني ئةجنوومةن كؤضي دوايي كرد لةكاتي يان لة ئةجنامي
خزمةتكردني لة كؤمسيؤندا يان بةهؤي ئةم خزمةتةوة ،ئةوا مووضةيةكي خانةنشيين بؤ
خيَزانةكةي دةبرِدريَتةوة بةطويَرةي برِطةي ضوارةمي ئةم ماددةية.
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حةوتةم :ماوةي خزمةتكردني ئةندام لة كؤمسيؤن بؤ مةبةسيت سةرمووضة و بةرزكردنةوة و
خانةنشيين هةذمار دةكريَ.
ماددةي نؤيةم:

بةشي حةوتةم
سكاالَكاني هةلَبذاردن

َتيَكي (حصري)ي هةية سةبارةت بة جيَبةجيَ كردني مةدةنيانةي ثةيرِةو و
يةكةم :ئةجنوومةن دةسةال
َتة
ريَكارةكاني و ،ثيَويستة ئةجنوومةن هةر كيَشةيةكي تاوانكاري رِووبةرِووي دةسةال
َسوكةوتيَكي
َطةيةكي هةبوو سةبارةت بة هةل
تايبةمتةندةكان بكاتةوة ئةطةر هات و بةل
َبذاردنةوة هةبيَ.
تاوانكارانة كة ثةيوةندي بة ثاكي ثرؤسةي هةل
دووةم :ئةجنوومةن ئةو ناكؤكيانة ضارةسةر دةكا كة لة ئةجنامي خؤئامادةكردن و جيَبةجيَ كردنى
َتة ببةخشيَ بة
َبذاردن ورِاثرسيية طشتييةكان ديَنة ئاراوة و بؤي هةية ئةو دةسةال
هةل
َبذاردن بؤ ضارةسةركردنيان لةكاتي رِوودانياندا.
كارطيَريي هةل
سيَيةم :برِيارةكاني ئةجنومةن بة هةردوو زماني كوردي و عةرةبي لةسيَ رؤذنامةي رؤذانةي ناوخؤيي
َو دةكريَنةوة و ،ئةجنوومةن بؤي هةية رؤذنامةيةكي تايبةت بةخؤي دةربكا و
لة هةريَمدا بال
سايتيَكي ئةلكرتؤني بؤ ئةم مةبةستة دروستكات.
ضوارةم :لة دادطاي ثيَداضوونةوةي هةريَمي كوردستان دةستةيةكي دادوةريي ثيَك ديَ لةسيَ دادوةري
تةرخان نةكراو بؤئةوةي ضاو بةو تانةليَدانةدا خبشيَنيَتةوة كة لة برِيارةكاني ئةجنوومةن
دةطرييَن لةاليةن ئةوانةي كة رِاستةوخؤ لة برِيارةكاني ئةجنوومةن زةرةرمةندن.
ثيَنجةم :تانةدان لة برِيارةكاني ئةجنوومةن لةاليةن ئةوانةي زيانيان لة برِيارةكة بينييوة ،رِاستةوخؤ
ثيَشكة بة دةستةي دادوةريي هةريَم دةكريَ لة ماوةي سيَ رؤذ دا لة رؤذي دواي
َوكردنةوةي برِيارةكة ،لةاليةن ئةجنوومةنةوة لةطةلَ رةضاوكردني رؤذاني ثشووي فةرمي.
بال
شةشةم :دةستةي دادوةريي ثيَويستة ئةو تانانة يةكاليي بكاتةوة كة ثيَشكةشي كراون  ،ئةويش لة
ماوةي حةوت رؤذدا لةو رؤذةوةي كة تانةكةي ثيَشكة كراوة و ،برِيارةكانيشي سةبارةت بةو
تانانة بنربِة و ريَكارةكاني تةماشاكردني تانةليَداني حوكمةكاني ئةم ياساية دةيانطريَتةوة،
َى 1969ى هةمواركراو و،
لةطةلَ رةضاو كردني ياساي دادبيين مةدةني ذمارة ()12ى سال
ياسا ريَكارييةكانى تر كة لة هةريَمى كوردستاندا جيَبةجيَ دةكريَن لة هةر شتيَك بة دةق لةم
ياسايةدا نةهاتبيَت.
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ماددةى دةيةم:

بةشى هةشتةم
حوكمة جؤراوجؤر و كؤتاييةكان

َتييان لة دةرةوةى
ئةجنومةن ثيَويستة ميكانيزمى طو جناو دابنىَ بؤ زامن كردني بةشداريكردنى هاوال
َبذاردنةكان و رِاثرسيةكاندا.
كوردستان ـ عيَراق لة هةل

ماددةى يازدةيةم:

َبذاردن و رِاثرسي
َةتى و ناوخؤيي بوارةكانى هةل
ئةجنومةن دةتوانىَ ثشت بة شارةزاو ثسثؤرِى نيَودةول
َبــذاردن و
َــةكردن و ئامادةكــاري و ئةجنامــدانى هةل
َل
ببةســتىَ لــة قؤنانــةكانى ســازدا ن و طةال
رِاثرسييةكاندا.
ماددةى دوازدةيةم:

َطـةى مـةدةنى بكـات لةسـةر
ئةجنومةن دةبيَ هاوكارى و هةماهةنطى لةطةلَ ريَكخراوةكانى كؤمةل
َةتى و ناوخؤيي ،هةروةها لةطةلَ بريكاري كيانـة سياسـيةكان و رِاطةيانـدنكاران بـؤ
ئاستى نيَودةول
َبذاردنةكان و رِاثرسيةكان بةمةبةستى زامن كردني ثاكييان.
ئاسانكاريى ثرِؤسةى ضاوديَريكردنى هةل
ماددةى سيَزدةيةم:

ثيَويستة ئةجنومةن-:
يةكةم  :رِاثؤرتى وةرزى ئامادة بكا لةبارةى ئةركةكانى و ثيَشكةشى ثةرلةمانى بكات.
َبذاردنةوة بة
دووةم :رِاثؤرتيَكى كؤتايى بة وردةكار ييةكانةوة دةربكات لة بارةى هةر ثرؤسةيةكى هةل
هةمو قؤنانةكانيةوة و ،ثيَشكةشي ثةرلةماني بكات.
ماددةى ضواردةيةم:

َمدانةوةى فةرمي لةطةلَ ئةجنومةني وةزيران و وةزارةتةكان
سةرؤكى ئةجنوومةن لةكاتى طفتوطؤ و وةال
َتى وةزيرى هةية.
و فةرمانطة فةرمييةكانى تردا  ،دةسةال
ماددةى ثازدةهةم:

َنةى سةربةخؤى دةبىَ بةطويَرةى ريَنمايي و ريَسا ثةيرِةوكراوةكان
يةكةم :كؤمسيؤن بودجةيةكى ساال
دةبىَ و لةاليةن ئةجنومةنةوة ثيَشنياز دةكرىَ بة رِاويَذ لةطةلَ وةزارةتى دارايى و ئابووري و ،ثةرلةمان
ثةسةندى دةكات و دةخريَتة ناو بودجةى طشتى هةريَم.
دووةم :ذميَركاري كؤمسيؤن لة ذيَر ضاوديَري و وردبيين ديواني ضاوديَري دارايي هةريَم دادةبيَت.
ماددةى شازدةيةم:

ئةجنومةن بة زؤرينةى رِةهاى ذمارةى ئةندامةكانى ئةم ئةركانةي خوارةوة ئةجنام دةدا:
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يةكةم :دارِشتنى ثةيرِةويَكى ناوخؤى تايبةت بةخؤى.
دووةم :دارِشتنى ثةيرِةويَكى تايبةت بؤ دامةزراوةكانى كؤمسيؤن.
َوةشاندنةوة و بةيةكةوة طريَدانى بةرِيَوةبةرايةتيةكان يان بةشةكان يان هؤبةكان
سيَيةم :كردنةوة و هةل
لةكاتى ثيَويستيدا.
ضوارةم :دةركردنى ثةيرِةوي ثيَويست بؤ ئاسانكاريى جيَبةجيَ كردنى حوكمةكانى ئةم ياساية.
ماددةى حةظةدةيةم:

ئةجنومةن مافى ئةوةى هةية كة ثيشنيازى ئةو ياسـايانة بكـا بـؤ ثةرلـةمان كـة ثةيوةنـدييان بـة
َبذاردنةكان و رِاثرسيية طشتييةكانةوة هةية.
هةل

ماددةى هةذدةيةم:

لة ثيَكهاتةى كؤمسيؤندا هاوسةنطى لة نويَنةرايةتيى ثيَكهاتة نةتةوةييةكاندا مسؤطةر دةكريَت.
ماددةى نؤزدةيةم:

َوكردنـةوةي ئـةم ياسـاية
كؤمسيؤن لة ماوةيةك كة زياتر نةبىَ لـة ( ) 91نـةوةد رؤذ لـة دواى بال
ثيَكدةهيَنريَت.

ماددةى بيست:

كار بة هيض دةقيَكي ياسايى يان برِياريَك ناكرىَ كة ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بيَ.

ماددةى بيست و يةك:

لةسةر ئةجنومةنى وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ثيَويستة حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

ماددةى بيست و دوو:

َوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان)ـةوة جيَبةجىَ دةكرىَ.
ئةم ياساية لة رؤذى بال

هةوليَر
4104/1 / 46

مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق

هؤيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية

َبذاردنةكان و رِاثرسيي و،
َى سةربةخؤى هةل
لةبةر ثيَويستى نيشتمانى بؤ دامةزراندنى دةستةيةكي باال
َى بيَ اليةن
بؤ ئةوةى ثيَكهاتة و ئةركةكانى كة دةكةويَتة ئةستؤى ريَك خبريَن لة رِيَى دةستةيةكي باال
و سةربةخؤ و ثةيوةست بة ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراقةوة ،ئةم ياساية دةرضويَندرا.
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
هةريَمى كوردستان  -عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
بـرِيـارى ذمارة ()00ى سالَى 4104

بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي () 11ي ياساي سـةرؤكايةتي هـةريَمي كوردسـتان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى ثةرلةماني
َي  5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
كوردستان – عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )19لة  5112/7 /52بريارماندا بةدةركردني:
ماددةى يةكةم:

ياساى ذمارة ()5ى سالَى 4104
ياساى ثيَدانى بودجةى حزبةكان لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق

َةت ثيَدراوةكان لة
ئةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان بودجةيةكي ساآلنة بؤ حيزبة سياسيية مؤل
هةريَمي كوردستان لة بودجةي طشتييدا دابني دةكات.

ماددةي دووةم:

َةت ثيَدراوةكان برييت دةبيَت لة ( )%1لة سـةدا يـةكي
بودجةي تةرخانكراو بؤ حيزبة سياسيية مؤل
بودجةي طشيت هةريَمي كوردستان و ،بةم ثيَوةرانة دابة دةكريَت:
يةكةم :كورسيي ثةرلةمان دةكريَتة بنةما و ،بةهاي هـةر كورسـييةك مانطانـة ()%17111272ى
بودجةى طشتيية.
َبذاردنى ثةرلةمان بؤ هةر حيزبيَك كؤدةكريَتةوة و،
دووةم :ذمارةي كورسييةكاني دوايني دوو خولي هةل
َبذاردنى ثةرلةمانةوة كورسـييةكي بـؤ كـؤي
هةر حيزبيَكي كوردستاني لة يةكةم خولي هةل
ذمارةي كورسييةكاني زياد دةكريَت بة مةرجيَك لة هةر خوليَكدا ذمارةي كورسييةكاني لة
( ) 2ضوار كورسيي كةمرت نةبآ.
َبذاردني خـولي بـةردةوامي ثةرلـةماني كوردسـتاني كردبيَـت و
سيَيةم :هةر حيزبيَك بةشداري هةل
كورسيـي بةدةست نةهيَنابآ ،بةآلم ريَذةي ( )%21لة سةدا ضل يان زياتري دةنطي ثيَويست
بوَكورسي بة دةست هيَنابآ ،بةهاي دوو كورسيـي بؤ هةذمار دةكريَت.
ضوارةم :هةر حيزبيَك بةشداري خولي بةردةوامي ثةرلةماني كردبيَت و كورسيـي بةدةست نةهيَنابآ،
بةآلم ريَذةي ()% 29 - %51ي دةنطي ثيَويست بؤ كورسيـي بة دةست هيَنابآ ،بةهاي يةك
كورسيـي بؤ هةذمار دةكريَت.
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ثيَنجةم :هةر حيزبيَكي بةشداربوو لة خةباتي رزطارخيوازي كوردستان بة هةمان ناو كة خاوةنى يةك
كورسيـي بيَت لة خولي بـةردةوامي ثةرلـةماني كوردسـتاندا دواي كؤكردنـةوةي ذمـارةي
كورسييةكاني لةخولي ثيَشوو ،بةهاي دوو كورسيـي بوَ هةذمار دةكريَت.
شةشةم :هةر حيزبيَك ثيَش راثةرِين بةشداريـي خةباتي رزطارخيوازي كوردستاني كردبيَت و لة خولي
بةردةوامى ثةرلةماندا كورسيـي هةبيَت ،نابيَت لة ()%1711112ى بودجةى طشتى كةمرت
وةربطريَت.
حةوتةم :هةر حيزبيَك يان قةوارةيةكي سياسي ،كـة خـاوةني كورسـيي كؤتـاي خـولي بـةردةوامي
ثةرلةمانة ،ئةوا بةهاي ئةو كورسييةى مانطانة ()% 171112ى بودجةى طشتيية بةدةر لـة
حوكمي برِطةي يةكةمي ئةم ماددةية.
ماددةي سيَيةم:

َــةتي
ئــةو حيزبانــةى ئــةم ياســاية دةيانطريَتــةوة ،بيَبــة دةكــريَن لــة بودجــةي ســاآلنة ،لــة حال
َي 1992ي هةمواركراو
َوةشاندنةوة ،يان سةرثيَضي كردن لة حوكمةكاني ياساي ذمارة ()17ي سال
هةل
ماددةي ضوارةم:

بةثيَي سيستةمي ذميَرياريي كارثيَكراو لة هةريَمدا ووردبيين بودجةي حيزبةكان ئةجنام دةدريَـت و،
دةكةويَتة ذيَر ضاوديَري ديواني ضاوديَري دارايي.

ماددةي ثيَنجةم:

ثيَويستة لةسةر وةزارةتي دارايي و ئا بووري ريَنمايي ثيَويست دةربكات بؤ جيَ بةجيَ كردني ئةم ياساية.
ماددةي شةشةم:

ثيَويستة لةسةر ئةجنومةني وةزيران و اليةنة ثةيوةنديدارةكان ئةم ياساية جيَبةجآ بكةن.

ماددةي حةوتةم:

ئةم ياساية لة رؤذي بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان)دا كاري ثيَدةكريَت.

مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق

هةوليَر
4104/1/46

هؤيةكانى دةرضوواندنى

لة ثيَناوي طةشةكر دن و ثةرةثيَدان بة ثرؤسةي سياسي و فـرة حيزبـي لـة هةريَمـدا و ،ضةسـثاندني
َـةت
دميوكراسيةت و بةشداريي ضاالك لة ذياني سياسيدا ،هةروةها ريَكخستين بودجـةي حزبـة مؤل
ثيَدراوةكان لة هةريَم بةشيَوةيةكي شةفاف و دادثةروةرانة لة بودجةي طشتيدا ،ئةم ياساية دةرضويَندرا
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وةزارةتى ناوخؤ
ذمارة  06554 :لة 4104/1/47

ئاماذة بة هةردوو نووسراوى سةرؤكايةتى ئةجنوومةنى وةزيران  1616لة  5112/2/9و  2252لة
َتةى ثيَمان دراوة لة ماددة 1/برِطةى يةكةم لة ياساى وةزارةتى
 5112/7/51و بة ثيَى ئةو دةسةال
َى  5119ئةم ريَنماييةى خوارةوةمان دةركرد:
ناوخؤ ذمارة 6ى سال
ريَنمايى ذمارة ()0ى سالَى 4104
ريَنمايى ليذنةى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى
مادةى يةكةم  :ثيَناسةكان

مةبةست لةم زاراوانةى خوارةوة ماناكانيان بةرامبةريان ديارى كراوة بؤ مةبةستى ئةم ريَنمايية :
 -1وةزارةت  :وةزارةتى ناوخؤى هةريَمى كوردستان .
 -5وةزير  :وةزيرى ناوخؤى هةريَمى كوردستان .
 -2ليذنة  :ليذنةى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى .
 -2ئؤتؤمبيلى مريى  :ئةم ئؤتؤمبيلةى كة تؤماركراوة لة بةرِيَوةيةرايةتييةكانى هاتووضؤ و ذمارةى
مريى بؤ تةرخانكراوة .
 -2دادطا  :دادطاكانى ليَكؤلينةوة لة هةريَمى كوردستان .
 -6باج  :ئةوباجةى كةوا لةاليةن ليذنةى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى ريَكدةخريَت و
دابة دةكريَتة سةر ئةو ئؤتؤمبيالنةى كة ريَطةيان ثىَ دةدريَت .
مادةى دووةم :

مةبةست لة دةركردنى ئةم ريَنمايية :
 -1بؤ ريَكخستنى هاتووضؤ و خراث بةكارنةهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى كة لة ئةستؤى فةرمانبةر و
كارمةندانى مريين .
 -5كةم كردنةوةى خةرجييةكان و بة ياسايى كردنى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلةكان .

ماددةى سيَهةم :

يةكةم :سةرجةم ئةو ذمارة شارستانيانةى دراون بة ئؤتؤمبيَلة مريييةكان وةردةطرييَتةوة جطة لةو
ذمارانةى تةرخان كراون بؤ ئؤتؤمبيَلى بةريَز وةزير و بريكارى وةزير و ثاريَزطارةكان .
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دووةم  :لةكاتى نةطةراندنةوةى ئةو ذمارانة دواى ئاطادار كردنيان دواى ( )2رؤذ فةرمانطةى ياسايى
َ لة دادطا دذى ئةوانةى
َدةستيَت بة تؤماركردنى سكاال
بةريَوةبةراتيةكانى هاتووضؤى هةريَم هةل
ذمارةكان ناطةريَننةوة .
سيَهةم  :لة كاتى طةرانةوةى ذمارةى شارستانى دةبيَت ئةستؤثاكى لةاليةن بةشى سزاكانى هاتووضؤ
بكريَت .
ضوارةم  :ريَكخستنى جؤرة باجيَك لةاليةن ليذنةى بةدواداضوونى بةكارهيَنانى ئؤتؤمبيلى مريى كة
بةالى ضةثى خوارةوةى جامى ثيَشةوةى ئؤتؤمبيلةكة دةلكيَندريَت .
ثيَنجةم  :دةست بةسةرداطرتنى ئةو ئؤتؤمبيَلة حكوميانةى كة دواى دةوام بىَ باج بةكاردةهيَنريَن لة
َدةستيَت بة
طؤرةثانى بةريَوةبةرايةتيةكانى هاتووضؤ  /بةشى ياسايى ئةو بةريَوةبةرايةتيانة هةل
َ دذى شوفيَرى ئؤتؤمبيَلةكة .
تؤماركردنى سكاال
شةشةم  :ئؤتؤمبيَلةكانى فرياطوزارى ( ثؤليس  ،هاتووضؤ  ،ئةمبوآلنس  ،ئةوانةى ئاميَرى
ئاطاداركردنةوةى لةسةربةسرتاوة ) ناطريَتةوة .
حةفتةم  :بةكارهيَنانى ذمارةى دةرةوةى هةريَم بؤ ئؤتؤمبيَلة حكوميةكان قةدةنةية و دةستى بةسةر
دادةطريىَ و ريَوشويَنى ياسايى لةطةلَ دةكريَت .
هةشتةم  :دواى كاتذميَر()2ى ئيَوارة هةر ئؤتؤمبيليَكى مريى بةبىَ باج لة شةقامةكاندا بسوورِيَتةوة
دةستى بةسةر دادةطريىَ و ريَوشويَنى ياسايى لةبةرامبةريدا لةطةلَ دةكريَت .
ماددةى ضوارةم :

لةسةر هةموو بةريَوةبةرايةتى هاتووضؤى سنورى ثاريَزطاكان و ئيدارةكان ئةم ريَنمايية جيَبةجىَ بكةن.

ماددةى ثيَنجةم :

كار بةهيض ريَنماييةكى تر ناكريَت دواى دةرضوونى ئةم ريَنمايية .
ماددةى شةشةم :

ئةم رِيَنمايية كارى ثيَدةكريَت لةرؤذى بآلوبوونةوةى لة رِؤذنامةى وةقايعى كوردستان .

كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
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ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارة 4614/3/4 :
ريَكةوت 4104/9/4 :

((روونكردنةوة))

َةيةكى ماددى لة وةرطيَران و دارِشتنةوةى ( القسم –  -42سبب الوفاة جراء املخاطرة بالقيادة)
هة ل
َى 5117
َى  5112كة بة ياساى ذمارة ( )26ى سال
لة ياساى هاتووضؤى عيَراق ذمارة ()16ى سال
لة هةريَمى كوردستان بةركاركراوة  ،روويداوة .ئةم بةشةى ياسا كة ثيَكهاتووة لة ضوار برِطة ،لة
دةقة ئينطليزييةكةدا ئاماذة بة سزاى طرتن يان ثيَبذاردن دةكات بة ( )orواتة (يان ) هاتووة نةك
( ) andواتة (و) واتة يةكيَك لةم دوو سزايانة دةرهةق بةو كةسة جيَبة جيَ بكريَت  .كةضى لة
طشت ثةرتووكةكان كة دةقى وةرطيَرِدراوى عةرةبى ئةم ياسايةى تيَدا هاتووة 7بة ( و ) ترمجة كراوة
(و) يش لة زمانى عةرةبى بؤ (عطف)ـة واتة هةروةها  .هةر بةم شيَوازة لةدادطاكان هةردوو سزا
بةند كردن و ثيَبذاردن دةرهةق بةكةسانيَك جيَبةجيَ دةكريَت كة بوونةتة هؤكارى ئةجنامدانى ئةم
رووداوة .بؤية بة ثيَويست زانرا ئةم روونكردنةوة فةرميية بدةين و 7اليةنى ثةيوةنديدارى ليَ ئاطادار
بكةنةوة و لة رؤذنامةى فةرمى (وةقايعى كوردستان ) دا بآلوبكريَتةوة.

فخرالدين قادر عارف
سكرتيَرى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
بةيانى سالَى 4104

بةثيَى ئةو دةسةآل تةى ثيَماندراوة لة (ماددةى ثيَنجةم /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ
َى 5111بريارماندا بة - :
وسةرضاوةكانى ئاو ذمارة ()6ى سال
 -1كردنةوةى (بةشى ثيشةسازى خؤراك) لة بةرِيَوةبةرايةتى طشتى ثالن دانان وبةدواداضوون و ثةيوةست
َى) لة هةمان بةرِيَوةبةرايةتى طشتى.
كردنى ئةو بةشة بة(بةريَوةبةرايةتى خزمةتطوزارى كشتوكال
 -5كردنةوةى(هؤبةى ثيشةسازى خؤراك) لة بةرِيَوةبةرايةتية طشتيةكانى كشتوكالَ لة ثاريَزطاكـانى
هةريَم وئيدارةى طةرميان وثةيوةست كردنى ئةو هؤبةية بة(بةشى ثالن دانان و بةدواداضوون) لـة
هةمان بةرِيَوةبةرايةتية طشتيةكان .
 -2ئةم بةيانة لة رؤذى دةرضوونيةوةجيَبةجآ دةكريَت ريَكةوت 5112/ 1/ 51
عبدالستار جميد
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

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

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ، 5117بريارماندا بة -:
ذمارة ( )12سال
بةيانى ذمارة ( )19سالَى 4104

 كردنةوةى (ئةم هؤبانةى خوارةوة ) لة نةخؤشخانةى طشتى قةآل دزىَ سةربة بةرِيَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى رِاثةرِين .
 ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 5112/1/12 هؤبةى  -1خؤيةتى  -5لة دايك بوون و مردن  -2فايل  -2هاتووضؤ  -2بانكى خويَن  -6كؤطاىَن  +ناكام  -9نةشتةرطةرى  -11ضارةسةرى سروشتى .
كةل و ثةل  -7ضاوديَرى ضرِ  -1منداال
بةيانى ذمارة ( )91سالَى 4104

 كردنةوةى (هؤبةى ياسايى) لة نةخؤشخانةى ئافرةتان و لة دايك بوونى فيَركارى سةربة بةرِيَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى هةوليَر.

 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريت لة رؤذى دةرضوونى ريَكةوتى . 5112/1/12

د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار رقم ( )01لسنة 4102

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  4002املعدل و بناءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته
املرقمة ( )11يف  4012/7/42قررنا إصدار:
قانون رقم ( )2لسنة 4102
قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء
الفصل االول
املادة األوىل:

يقصد باملصطلحات والتعابري اآلتية املعاني املبينة إزاءها ألغراض هذا القانون :
أوالً :الربملان :برملان كوردستان ـ العراق.
ثانياً :املفوضية :املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء.

ثالثاً :االقليم :اقليم كوردستان ـ العراق
رابعاً :اجمللس :جملس املفوضني.
الفصل الثاني
املادة الثانية:

أوالً :تؤسس مبوجب هذا القانون هيئة تسمى املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء لتكون
السلطة احلصرية اليت تقوم بإجراء مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة على مستوى
كوردستان-العراق و أحنائه كافة.
ثانياً :املقر الرئيسي للمفوضية يف حمافظة أربيل العاصمة وتفتح هلا مكاتب يف مراكزحمافظات
كوردستان ـ العراق والوحدات اإلدارية عند االقتضاء.
املادة الثالثة :

املفوضية ،هيئة مهنية مستقلة وحمايدة تتمتع بالشخصية املعنوية وختضع لرقابة الربملان ،وتكون
مسؤولة أمامه.
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املادة الرابعة  :تتوىل املفوضية ما يلي:
أوالً :وضع األسس والقواعد املتبعة دولياً لالنتخابات واالستفتاءات العامة اليت جتري يف مجيع احناء
كوردستان ـ العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.
ثانياً :اإلشراف على االنتخابات واالستفتاءات العامة يف مجيع احناء كوردستان العراق.
ثالثاً :القيام باعالن موعد االنتخابات واالستفتاءات العامة  ،وفقا للقوانيني النافذة.
رابعاً :تنظيم وتنفيذ كافة انواع االنتخابات واالستفتاءات العامة يف مجيع احناء كوردستان العراق.
خامساً:إدارة عملية تسجيل الناخبني وتنظيم وحتديث سجالتهم لضمان حق االقرتاع.
سادساً :تسجيل القوائم االنتخابية واالئتالفات وتصديقها ،وفقاً للقوانني ذات العالقة.
سابعاً :تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل ممثلي القوائم االنتخابية ومراقبـي االنتخابات من املنظمات
واإلعالميني الدولية واحمللية وغريهم.
ثامناً :تنظيم وإجراء عملية العد والفرز ألصوات الناخبني ،واعالن النتائج داخل احملطات على ان يزود
الكيانات بنسخة من حماضر العد والفرز.
تاسعاً :إعالن النتائج األولية لالنتخابات واالستفتاءات على ان التزيد على ( )74اثنني وسبعني
ساعة ،والنتائج النهائية بعد املصادقة عليها من اجلهة القضائية املختصة.
عاشراً :العمل على بناء الثقة يف العملية االنتخابية لدى كافة أوساط اجملتمع الكوردستانى وتعزيز
الثقافة االنتخابية عرب إدامة الصلة مع كافة شركاء العملية االنتخابية .
الفصل الثالث
تشكيالت املفوضية
املادة اخلامسة :

تتألف املفوضية من:
أوالً :جملس املفوضني.
ثانياً :اإلدارة االنتخابية.
أوالً :جملس املفوضني:
1ـ جملس املفوضني :يتألف من (  ) 9تسعة اعضاء خيتارهم الربملان باالغلبية املطلقة لعدد اعضائه
بعد ترشيحهم من قبل جلنة خاصة يشكلها الربملان على ان يكون اثنان من أعضاء اجمللس على
األقل من القانونيني و على ان يضمن متثيل النساء واملكونات وتكـون مـدة واليـة اجمللـس()2
مخس سنوات تقوميية.
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 4ـ يشرتط فيمن يرشح للمجلس ما يلي:
أـ ان يكون من مواطين كوردستان ـ العراق ،ومقيماً فيه إقامة دائمة.
ب ـ ان يكون حاصالً على شهادة جامعية أولية على األقل.
ج ـ ال يقل عمره عن (  ) 20ثالثني سنة.
دـ ان يكون من ذوي اخلربة واملشهود له بالكفاءة والنزاهة واحلياد.
هـ ـ ان يكون حسن السرية والسلوك وغري حمكوماً جبرمية خملة بالشرف.
وـ مل يشارك يف اجلرائم اليت خطط هل ا أو ارتكبها نظام البعث يف العراق لقمع الشعب الكوردستاني
وعموم الشعب العراقي ومل يكن بعثياً وفقاً للقانون رقم ( )11لسنة .4002
زـ ان ال يكون منتميا اىل أي حزب سياسي اثناء عضويته يف اجمللس.
 2ـ يؤدي أعضـاء اجمللـس الـيمني القانونيـة أمـام جملـس القضـاء يف اإلقلـيم وبالصـيةة التاليـة:
(اقسم باهلل العظيم ان أودي مسؤولييت القانونية واملهنية بأمانة وتفان وإخالص واعمل على اجنـا املهـا
املوكلة إلي باستقالل وحياد ،واهلل على ما أقول شهيد ) .
2ـ
أـ ينتخب اجمللس يف جلسته األوىل باغلبية الثلثني لعدد أعضائه رئيسـاً ونائبـاً ومقـرراً للمجلـس
ورئيساً لإلدارة االنتخابية.
ب ـ رئيس اجمللس هو املمثل القانوني للمفوضية.
 2ـ ميارس رئيس اجمللس أو من ينوب عنه الصالحيات اآلتية :
أـ إدارة إعمال اجمللس اإلدارية والتنظيمية.
ب ـ إعداد جدول اجتماعات اجمللس وعقدها وترؤسها  ،مبا يف ذلـ إي اجتمـاع يطلبـه ثالثـة مـن
أعضاء اجمللس على األقل.
ج ـ أية مهام أخرى يكلفها به اجمللس.
 6ـ يكون اجتماع اجمللس صحيحاً حبضور األغلبية املطلقة لعـدد أعضـائه وتتخـذ قراراتـه بأغلبيـة
احلاضرين و يف حال تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثانياً :اإلدارة االنتخابية:
 -0تتألف اإلدارة االنتخابية من املكتب العام واملكاتب االنتخابية يف احملافظات والوحدات اإلدارية وفق ًا
للهيكلية املقرتحة من اإلدارة االنتخابية واملصادق عليها من قبل اجمللس.
 -4تتوىل اإلدارة االنتخابية مسؤولية تنفيذ األنظمة والتعليمات الصادرة من قبـل اجمللـس وإدارة
كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي واالجرائي.
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الفصل الرابع
صالحيات اجمللس
املادة السادسة:

أوالً :ميارس اجمللس الصالحيات اآلتية :
 1ـ إنشاء وحتديث وتنقيح سجل الناخبني عرب مجيع الوسائل احلديثة املتاحة ،وعلى اجلهات املعنيـة
التعاون والتنسيق مع اجمللس حتقيقاً هلذا الةرض.
 4ـ املصادقة على تسجيل القـوائم االنتخابيـة واالئتالفـات واملرشـحني لةـرض خـوض االنتخابـات
واملشاركة فيها.
 2ـ اعتماد مراقـبـي االنتخابات ووكالء القوائم االنتخابية واالعالميني ومنظمات اجملتمـع املـدني
على الصعيدين الدولي والداخلي.
2ـ البت يف ا لشكاوى والطعون االنتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام اهليئة القضائية يف
حمكمة متييز اإلقليم.
 2ـ املصادقة على إجراءات العد والفرز.
6ـ اعالن النتائج النهائية لالنتخابات واالستفتاءات بعد املصادقة ع ليها من قبل حمكمة متييز اإلقليم
7ـ وضع األنظمة والتع ليمات اليت حتفظ للعملية االنتخابية نزاهتها.
 1ـ املصادقة على هيكلية اإلدارة االنتخابية.
 9ـ تعيني منتسبـي املكاتب االنتخابية يف احملافظات والوحدات اإلدارية.
 10ـ رسم السياسة املالية للمفوضية.
ثانياً :الرتشيح للتعيني يف الدرجات العليا من مدراء الدوائر يف املفوضية واملكاتب االنتخابيـة يف
احملافظات يكون باقرتاح ثالث مرشحني وفقا ملبدأ تكافؤ الفرص ،وذل من قبل جلنة خاصـة
يشكلها اجمللس ،ويتم اختيار احدهم من قبل اجمللس بأغلبية الثلثني.
الفصل اخلامس
املسائلة وانتهاء العضوية

املادة السابعة:
أوالً :تنتهي العضوية يف اجمللس ألحد االسباب اآلتية :

1ـ انتهاء والية اجمللس.
4ـ االستقالة.
 2ـ الوفاة أو عجز العضو عن أداء مهامه.
 2ـ صدور حكم قضائي بات حبق العضو يف جرمية خملة بالشرف.
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 2ـ إعفاء الربملان ألعضاء اجمللس جمتمعا أو منفرداً من مهامهم عند خمالفتهم ألحكام هذا القانون
و اال نظمة باغلبية الثلثني.
 6ـ إذا ثبت عدم صحة املعلومات اليت أدىل بها عند الرتشح للوظيفة.
 7ـ غياب متتالي لثالث جلسات بدون عذر مشروع.
 1ـ عند ترشيح العضو إلحدى اجملالس النيابية.
ثانياً :يف حال شةور احد مقاعد اجمللس ألحد األسباب الواردة يف الفقرات أعاله يتم اختيار عضـو
آخر بنفس اآللية الواردة يف هذا القانون.
املادةالثامنة:

الفصل السادس
حقوق االعضاء

اوالً :يتمتع اعضاء اجمللس بامتيازات (وكيل الوزارة) ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

ثانياً :للمجلس منح خمصصات ملفوضيه ،التتجاوز املخصصات املمنوحة ملوظفي الربملان.
ثالثاً :ال ميكن تعيني اعضاء اجمللس يف وظائف عامة ملدة ثالث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم
كمفوضني ،بإستثناء الوظائف و املناصب االكادميية.
رابعـاً :يتمتع املفوضون براتب تقاعدي يبلغ  % 10من جمموع ما كانوا يتقاضوه من رواتـبهم بعـد
انتهاء مهامهم عدا حاالت االقالة واالستقالة او االدانة جبرمية هلا عالقة بعملهم.
خامساً :اذا اصيب احد اعضاء اجمللس اثناء او من جراء خدمته يف املفوضية ،بعوق مينعه من اداء
واجبه ،خيصص له راتب تقاعدي حسب الفقرة الرابعة من هذه املادة.
سادساً :اذا توفى احد اعضاء اجمللس اثناء او من جراء خدمته يف املفوضـية او بسـببها ،خيصـص
لعائلته راتب تقاعدي حسب الفقرة الرابعة من هذا املادة.
سابعاً :حتتسب خدمة العضو يف املفوضية الغراض العالوة والرتفيع والتقاعد.
الفصل السابع
الشكاوى االنتخابية

املادة التاسعة:

أوالً :يتمتع اجمللس بسلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ ا ملدني الجراءاته وانظمته و جيب على اجمللس
ان حييل اية قضية جنائية إىل السلطات املختصة إذا توفر لديها دلـيال علـى سـوء تصـرف
جنائي يتعلق بنزاهة العملية االنتخابية.
ثانيـاً :على اجمللس حل النزاعات النامجة عن إعداد وتنفيذ االنتخابات واالستفتاءات العامة وله
ان يفوض هذه الصالحية لإلدارة االنتخابية حللها حال وقوعها.
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ثالثاً :تنشر قرارات اجمللس يف ثالث صحف حملية يومية يف اإلقليم وباللةتني الكوردية والعربية ،و
للمجلس احلق بإصدار صحيفة خاصة وإنشاء موقع الكرتوني هلذا الةرض.
رابعاً :تشكل يف حمكمة متييز إقليم كوردستان هيئة قض ائية مكونة من ثالث قضاة غري متفـرغني
للنظر يف الطعون اليت تقدم على قرارات اجمللس من قبل املتضررين من قرارات اجمللس مباشرة
خامساً :تقدم الطعون يف قرارات اجمللس من قبل املتضررين من قرارات اجمللـس مباشـرة اىل اهليئـة
القضائية يف االقليم ،خالل مدة ثالثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار من قبل اجمللس،
مع مراعاة ايام العطل الرمسية.
سادساً :على اهليئة القضائية حسم الطعون املقدمة إليها خالل مدة سبعة أيـام مـن تـاريخ تقـديم
الطعن إليها وتعترب قراراتها بشأن الطعون باتاً وخيضع إجراءات نظرها للطعون ألحكام هذا
القانون مـع م راعـاة قـانون املرافعـات املدنيـة رقـم (  ) 12لسـنة  1969املعـدل والقـوانني
اإلجرائية األخرى النافذة يف االقليم فيما مل يرد به نص يف هذا القانون.

املادة العاشرة :

الفصل الثامن
إحكا متفرقة وختامية

علـى اجمللـس وضـع اآلليـات املناســبة لضـمان مشـاركة املـواطنني خــارج كوردسـتان ـ العــراق يف
االنتخابات واالستفتاءات.

املادة احلاديةعشرة :

للمجلس االستعانة خبرباء دوليني وحملـيني يف جمـال االنتخابـات واالسـتفتاءات يف مراحـل اإلعـداد
والتحضري وإجراء االنتخابات واالستفتاءات.

املادة الثانيةعشرة :

على اجمللس التنسيق والتعاون مع منظمات اجمل تمع املـدني علـى الصـعيدين الـدولي و الـداخلي وممثلـو
الكيانات السياسية واالعالمني لتسهيل عملية مراقبة االنتخابات واالستفتاءات وذل لضمان نزاهتها.

املادة الثالثةعشرة  :على اجمللس:
أوالً :إعداد تقارير فصلية عن مهامها و تقدميها إىل الربملان.
ثانياً :اصدار تقرير نه ائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية جبميع مراحلها و تقدميها اىل الربملان.
املادة الرابعةعشرة :

لرئيس اجمللس صالحية الوزير فيما يتعلق باملخاطبات الرمسية مع جملس الوزراء والوزارات والدوائر
الرمسية االخرى.
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املادة اخلامسةعشرة:

اوالً :تكون للمفوضية ميزانية سنوي ة مستقلة يتم اعدادها وفقا لالسس والقواعد املتعارف عليها
تقرتح من قبل اجمللس بالتشاور مع وزارة املالية واالقتصاد  ،ويصادق عليها الربملان وتدرج ضـمن
املوازنة العامة لالقليم.
ثانياً :ختضع حسابات املفوضية للتدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة املالية يف اإلقليم.
املادة السادسةعشرة  :تتوىل اجمللس باالغلبية املطلقة لعدد اعضائه مايلي:
أوالً :وضع نظام داخلي خاص به.
ثانياً :وضع نظام خاص بتشكيالت املفوضية.
ثالثاً :استحداث أو الةاء أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب عند االقتضاء.
رابعاً :اصدار األنظمة الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة السابعةعشرة :

للمجلس حق تقديم مقرتحات القوانني املتعلقة باالنتخابات واالستفتاءات العامة اىل الربملان.

املادة الثامنةعشرة:

يضمن يف تشكيل املفوضية ما حيقق التوازن يف متثيل املكونات القومية.

املادةالتاسعةعشرة:

تشكل املفوضية خالل مدة ال تتجاوز تسعني يوماً من تاريخ نشر هذا القانون.
املادة العشرون  :ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض و احكام هذا القانون.
املادة احلادية والعشرون:

على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة الثانية والعشرون:

ينفذ هذا القانو ن اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية ( وقائع كوردستان).

هةولري
4104/1/46

مـسعود بار انــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق
األسباب املوجبة

نظراً للحاجة الوطنية امللحة إىل تأسيس هيئة عليا مستقلة إلجـراء االنتخابـات واالسـتفتاءات،
وبةية تنظيم تشكيالتها ومهامها وإناطتها بهيئة عليا حمايدة ومستقلة ومرتبطة بربملان كوردستان
ـ العراق ،فقد شرع هذا القانون.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار رقم ( )00لسنة 4102

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لق انون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  4002املعدل و بناءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العـراق يف جلسـته
املرقمة ( )19يف  4012/7/42قررنا إصدار:
قانون رقـم ( )5لسـنة 4102
قانون متويل األحزاب يف إقليم كوردستان  -العراق
املادة األوىل:

خيصص جملس و زراء إقلـيم كوردسـتان ضـمن امليزانيـة العامـة ميزانيـة سـنوية لتمويـل األحـزاب
السياسية اجملازة يف إقليم كوردستان .

املادة الثانية:

تكون نسبة امليزانية املخصصة لألحزاب السياسية اجملازة ( )%1واحد يف املئة من امليزانيـة العامـة
إلقليم كوردستان وتوزع وفقاً للمعايري اآلتية:
أوالً  :يكون املقعد الربملاني هو املعيار ،والقيمـة الشـهرية لكـل مقعـد هـي ( )%07000272مـن
امليزانية العامة.
ثانياً :حيتسب لكل حزب جمموع مقاعده الربملانية يف الدورتني االنتخابيتني األخريتني ،ويضاف مقعد
واحد لكل حزب من الـدورة االنتخابيـة األوىل شـريطة أن اليقـل عـدد مقاعـده يف ايـة دورة
انتخابية عن ( )2أربعة مقاعد.
ثالثاً :حتتسب قيمة مقعدين لكل حزب شارك يف انتخابات الدورة املسـتمرة لربملـان كوردسـتان ومل
حيصل على أي مقعد ولكنه حصل على نسبة ( )%20أربعون يف املئة أو أكثر من األصـوات
الالزمة للمقعد الواحد.
رابعاً :حتتسب قيم ة مقعد واحد لكل حزب شارك يف انتخابات الدورة املستمرة لربملان كوردستان ومل
حيصل على أي مقعد ولكنه حصل على نسبة ( )% 29-%40من األصوات الالزمـة للمقعـد
الواحد.
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خامسـاً :حتتسب قيمة مقعدين لكل حزب شارك باإلسم نفسه يف احلركة التحررية الكوردستانية وله
مقعد واحد يف ال دورة احلالية للربملان بعد مجع مقاعده يف الدورة السابقة.
سادساً :ميول مبا التقل عن نسبة ( )% 0700112من امليزانية العامة كل حزب شارك قبل اإلنتفاضة
يف احلركة التحررية الكوردستانية واستحصل على مقعد يف الدورة املستمرة للربملان.
سابعاً :استثناء من أحكام الفقرة ( أوالً) من هذه املادة ،حتتسب شهرياً لكل حزب أو كيان سياسي
نسبة ( )% 070002من امليزانية العامة عن كل مقعد حصل عليـه مـن املقاعـد املخصصـة
لـ(الكوتا) يف الدورة املستمرة للربملان.
املادة الثالثة:

حترم األحزاب املشمولة بهذا القانون من التمويل السنوي يف حال حلها أو خم الفتها ألحكـام القـانون
رقم ( )17لسنة  1992املعدل.

املادة الرابعة:

تدقق ميزانية األحزاب مبوجب نظام احملاسبة املعمول به يف اإلقليم وهي خاضعة لرقابة ديوان الرقابة
املالية.

املادة اخلامسة:

على وزارة املالية واالقتصاد إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

املادة السادسة:

على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

املادة السابعة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).
مـسعود بار انــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةولري
4104/1/46

األسباب املوجبة

بةية حتسني و تطوير العملية السياسي ة والتعددية احلزبية يف اإلقليم  ،و ترسيخ الدميقراطية واملشاركة
النشطة يف احلياة السياسية ،ولتنظيم ميزانية االحزاب اجملازة يف اإلقليم بصورة شفافة وعادلة ضمن
ميزانية اإلقليم ،فقد شرع هذا القانون.
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