بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
هةريَمى كوردستان – عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك
بةناوى طةلةوة
بـرِيـار
ذمارة ()61ى سالَى 4162

بة ثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياسا ي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستاا -
َيت تة ئتةو ياستاكارييةى
َي 5112ى هتةمواركراو ثيَ متا دراوةو بتة ثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردساا – عيَراق كردويةتي لة داني اين ذمارة ( )9لة  5112/11/59بريارماندا
بةدةركردني:
ياساى ذمارة ()1ى سالَى 4162
ياساى زمانة فةرمييةكان لة هةريَمى كوردستان ـ عيَراق
بةشى يةكةم
ثيَناسة و زاراوةكان
ماددةى (:)6

مةبةست لةم زاراوانةى لةم ياسايةدا بةكارهاتوو ئةمانة :
يةكةم :هةريَم :هةريَمى كوردساا ت عيَراق.
دووةم :زمانة فةرمييةكا  :ئةو زمانانةية كة بةثيَى دةساوورى هةمي ةيى عيَتراق دا بتة فتةرمي
بوونياندا نراوة.
بةشى دووةم
بنةما و ئاماجنةكان
ماددةي (:)4

كوردي و عةرةبى دوو زمانى فةرميني لةسةرانسةرى عيَراقدا لة كوردساانى عيَراقدا زمانى كوردي
زمانى سةرةكيية.
ماددةي (:)3
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لة كوردساانى عيَراقتدا زمتانى ثيَاتاتتةكانى تترى (توركمتا و ستريا و ئةرمتة ) لتة يةكتةى
بةرِيَوةبةرايةتى خؤياندا و لة كاتى ثيَويسادا لة ثالَ زما نى كورديدا فةرميني.
بةشيى سيَيةم
زمانى ياسا و دادطاكان
ماددةي (:)2

ثرِؤذة ياسا و برِيار و ثةيرِةو و ريَنماييةكا لة هةريَمدا بة زمانى كوردى ئامادة دةكريَن و دةردةكريَن.

ماددةي (:)5

دةقى ياسا و برِيارةكا لة رؤذنامةى فةرمي لة هةريَمى كوردساا بتة زمتانى كتوردى و عتةرةبى
َودةكريَنةوة دةقة كوردييةكة سةرضاوة و بنةماية.
بال
ماددةي (:)1

يةكةم :هةموو ريَاارة دادوةرييةكا بة برِيارى دادطاكاني ةوة بة زمانى كتوردى بتةرِيَوة دةضتن و
دةنووسريَن.
دووةم :ئةطةر اليةنيَاى داواكة زمانى كوردى نةزانيَت ثيَويساة دادطا وةرطيَرِيَاى بؤ دابني باات.
بةشي ضوارةم
زمانى دامو دةزطاكانى حكومةت و دامةزراوةكانى ديكة
ماددةي (:)7

زمانى كوردى زمانى ئاخاوتن و نووسينى فةرمى سةرجةم دامةزراوة دةساوورى و فةرمانطتةكانى
هةريَمة.
ماددةي (:)8

زمانى نووسني و ثةيوةندى لة نيَوا حاومتةتى هتةريَم و حاومتةتى فيتدرالَ و هةريَمتةكانى تتري
عيَراقدا زمانى كوردي و عةرةبيية بؤ ثةيوةندى لةطةلَ دامةزراوة بيانييةكا زمانى كوردي و هةر
زمانيَاى ترى ثيَويست بةكار بيَت.
ماددةي (:)9

ثيَويساة ريَااةوتنةكانى حاومةتى هةريَم لةطةلَ اليةنة دةرةكييةكاندا بة زمانى كوردي و زمانى
اليةنى بةرامبةر بيَت.
ماددةي (:)61
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يةكةم :تابلؤى سةرجةم دامةزراوة و فةرمانطة حاومييةكا زمانى كوردي و عةرةبى لةخؤ دةطريَت
بةرِةضاوكردنى زمانى ثيَاتاتةكانى تر بةمةرجيَك نووسينة كوردييةكتة لةبةىتى ستةرةوةى
تابلؤكة بيَت.
َتا و ريَاخراوة بيانييةكا لة هةريَمدا بة
َطةرى وال
دووةم :تابلؤى نووسينطة و نويَنةرايةتى و كونسةل
زمانى كوردى و عةرةبى و زمانى اليةنةكةى دياة دةبيَت.
ماددةي (:)66

َتيانى هةريَمدا
َةى لةطةلَ هاوال
هةر دامو دةزطايةكى حاومى و ناحاومى عيَراقى و بيانى كة مامةل
هةبيَت ثيَويساة لة فؤرم و نووسراوةكاني اندا زمانى كوردي بةكار بتيَنيَت.

ماددةي (:)64
يةكةم :تابلؤى ريَنمايى ىةقامةكا و دةساني اناردنى ىويَن و دةظتةرةكا بتة زمتانى كتوردي و

عةرةبى و ئينطليزى دةبن بة مةرجيَك نووسينة كوردييةكة لة بةىى سةرةوةى تابلؤكةدا بيَت
و دةركةوتوو تر بيَت.
دووةم :ثيَويساة تا بلؤى ئوتؤمبيلةكا بة زمانى كوردي بنووسريَن.
ماددةي (:)63

بةشى ثيَنجةم
زمانى خويَندن

زمانى كوردى لة ثةرةوةردة و ثرِؤسةى فيَركرد و خويَند زمانى فةرميية لة كوردساانى عيَراقدا.
ماددةي (:)62

بةشى شةشةم
زمانى كار و بازرطانى

ثيَويساة ط ت كؤميتانيا و دامةزراوة كانى كةرتى تايبةت زمانى كوردى بةكاربتيَنن بتةكارهيَنانى
زمانى بيانى بةثيَى ثيَويساى خزمةتطوزارى و زمانى بةكارهيَنةرا ئازادة.
ماددةي (:)65

بؤ دامةزراند يا كاركرد بة طريَبةست لة هةر ىويَن و كاريَادا ئةوانةى زمانى كتوردى دةزانتن

دةرفةتى وةرطرتنيا زياتر دةبيَت
جياجياكا .

بة رِةضاوكردنى ثسيتؤرِى و تايبةمتةندى كتاركرد لتة ستيَااةرة

ماددةي (:)61
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ثيَويساة لتة ثةيوةنتدى نيَتوا خاوةناتار و كارمةندةكانيتدا (بة طريَبةساي تةوة) زمتانى كتوردى
َيدا زمانيَاى دياةش بةكاربتيَندريَت.
بةكاربتيَندريَت دةكريَت لة ثال

ماددةي (:)67

ثيَويساة هةموو جؤرة ريَاالم و بانطةىة و ئاطادارييةكى كارو بازرطانى لة هةريَم بة زمانى كوردي
َيدا زمانى دياةش بةكار بتيَندريَت.
بيَت و دةكريَت لةطةل

ماددةي (:)68

يةكةم :ثيَويساة هةموو ىاومةك و كةل و ثةل و كاآل يةك كة لة هةريَم بةرهةم دةهيَندريَت ريَنمايي
بة زمانى كوردي لةسةرى بنووسريَت.
دووةم :دةزطا ثةيوةنديتدارةكا كؤميتانياكتانى هتاوةردةكردنى ختوارد و دةرمتا بتة وةرط َيرِانتى
ريَنماييةكا بؤ زمانى كوردي ثابةند دةكة .
ماددةي (:)69

ثيَويساة فؤرمى داواكارى و ثارةدا و وةرطرتن لةطةلَ هةموو دةزطايةكى خزمةتطوزاريي بازرطانى و
َيدا ريَطة ثيَدراوة.
ثسولة و زةرف  .....هاد بة زمانى كوردي بن بةكارهيَنانى زمانى دياة لةثال
بةشى حةوتةم
زمانى فةرهةنط و رؤشنبريى

ماددةي (:)41
يةكةم :ميديا و ناوةندى كلاوورى لة هةريَم بة زمانى كوردي دةبيَت لة كاتى ثيَويست زمانى دياة

بةكاردةهيَندريَت.
دووةم :ثيَاتاتةكانى دياةى هةريَم بؤيا هةية بة زمانى خؤيا ميديايا هةبيَت.
ماددةي (:)46

يةكةم :لةكاتى ئةجنامدانى هةر ضاالكييةكى هونةرى و كلاوورى بيانى لة هةريَمدا دةبيَت ثؤساةر و
ثرِوثاطةندةى كارةكة كوردى تيَدابيَت لة ثالَ زمانة بيانييةكة.
دووةم :هةر كاريَاى هونةرى و كلاوورى كة لة هةريَم بةرهةم دةهيَندريَت يا منايش دةكريََت دةبيَت بة
كوردي بيَت يا وةرطيَرِانى كوردى هةبيَت.
ماددةي (:)44
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لة هةر يةكةيةكى بةرِيَوةبردندا كة ضرِى داني اوانةكةى سةر بة ثيَاتاتة نةتةوةييةكانى دياة بن
زمانى خؤيا لة ثالَ زمانى كورديدا دةبيَاة زمانى فةرمى بؤ خويَند ئاخاوتن كاروبارى كارطيَرِى و
ناوخؤييا .

ماددةي (:)43

دةبيَت دامةزراوةكانى ئةم جؤرة ثيَاتاتانة لة ثةيوةندييةكانيا لةطةلَ دامودةزطاكتانى حاومتةتى
هةريَم زمانى كوردى بةكاربيَنن.

ماددةي (:)42

بةشى نؤيةم
سزاكان

ئةوةى سةرثيَضى حوكمةكانى ئةم ياساية باات بةر ئةم سزايانةى خوارةوة دةكةويَت:
يةكةم :سزاكانى بةرزةفاةكردنى بةسةردا جيَبةجيَ دةكريَت ئةطةر هاتوو فةرمانبةر بوو.
دووةم :ئةطةر سةرثيَضتياار فةرمانبتةر نتةبيَت ئاطتادار دة كريَاتةوة كتة لتة متاوةى ( )12رؤذدا
سةرثيَضيةكة رِاست بااتةوة ئةطةر لةسةر سةرثيَضيةكة بةردةوام بوو بتؤ هتةر رؤذيَتك بتة
غةرامةيةك سزا دةدريَت كة لة ( ) 21ثةجنا هةزار دينار كةمرت نتةبيَت و لتة ( )111ستةد
هةزار دينار زياتر نةبيَت.
سيَيةم :هةموو زةرةرمةنديَك مافى جوآل ندنى داواى هةية لة كاتى سةرثيَضى كردنى حوكمةكانى ئةم
ياساية .
بةشى دةيةم
ماددة دوماهييةكان
ماددةي (:)45

ثيَويستتاة لةستتةر ئةجنومتتةنى وةزيتترا بتتة هةماهتتةنطى لةطتتةلَ ئتتةكادنياى كتتوردي و اليةنتتة
ثةيوةنديدارةكا حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ باة .

ماددةي (:)41

كار ب ة هيض دةقيَاى ياسايى يا برِياريَك ناكريَت كة لةطةلَ حوكمةكانى ئةم ياسايةدا ناكؤك بيَت.

ماددةي (:)47

ئةم ياساية لة رؤذى بآل وكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردساا ) جيَبةجيَ دةكريَت.
مـسعود بارزانـي
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سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق
هةوليَر
4162/64/3

هؤيةكاني دةرضواندن

لةبةر ر ؤىنايى ماددةى ضوارةمى دةساوورى هةمي ةيي كؤمارى عيَراقى فيدرالَ بؤ زياتر ثيَ خسنت
و بايةخدا بة زمانى دايك و ريَزطرتنى زياتر لةسةرجةم ثيَاتاتةكانى كوردساا لةسةر بنةماى
ثيَاةوة ذيانى ئاىاييانة لة هةريَمى كوردساا ئةم ياساية دةرضويَندرا .
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بـرِيـار
ذمارة ()45ى سالَى 4162

ث ت بةسنت بة حوكمى ماددة ( ) 24وبرِطةى (أ) لة ماددةى ( )24ى ثيَترِةوى نتاوخؤى ثةرلتةمانى
َى  1995ى هةمواركراو و بةنتدى ( ) 1لتة برِطتةى يةكتةمى متاددةى
كوردساا ذمارة ()1ى سال
َى 5112
َبذارد و رِاثرسى ذمارة ()2ى سال
( ثيَنجةم ) لة ياساى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
بةثيَى ئةوةش كة لة داني انى ئاسايى ذمارة ()6ى رؤذى  5112/11/51ى ثةرلةمانى كوردساا
– عيَراقدا هاتووة برِيارماندا بة -:
يةكةم  :زيادكردنى هةردوو ئةندامى ثةرلةما بةرِيَزا (يعقوب طورطيس ياقو) و (ايد معروف سليم)
بؤ سةر ليذنةى كاتى ثةرلةمانى كوردساا بؤ ثاآلوتنى ئةندامانى ئةجنومةنى كؤمسيارا .
دووةم  :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونييةوة لة  5112/11/51كارى ثتىَ دةكترىَ و لتة رؤذنامتةى
فةرمى (وةقايعى كوردساا ) دا بآلودةكريَاةوة .
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يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بـرِيـار
ذمارة ()47ى سالَى 4162

َيت ت بة حوكمى ماددةى ( )22لة ثةيرِةوى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردساا  -عيَراق ذمارة ()1ى
ثال
َى  1995ى هتتةموار كتتراو ثةرلتتةمانى كو ردستتاا لتتة داني تتانى ذمتتارة ()6ى رؤذى
ستتال
 5112/11/51دا ئةم برِيارةى دا :
يةكةم  :زياد كردنى ئةندامى ثةرلةما بةرِيَز (ثةروا على حة مة) بؤ سةر ليذنتةى ثةيوةندييتةكا و
كاروبارى رةوةندى كوردساانى .
دووةم  :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة  5112/11/51تة وة جيَبةجىَ دةكريَت و لة رؤذنامتةى
فةرميى (وةقايعى كوردساا )ي دا بآلو دةكريَاةوة 1
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يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بـرِيـار
ذمارة ()36ى سالَى 4162

َى1995ى هةمواركراو
َيت ت بة حوكمى برِطةى( )4لة ماددةى ( )26لة ياساي ذمارة ()1ى سال
ثال
َبذاردنةكا و
و حوكمى برِطةى (يةكةم )1/ى ماددةى ( )2لة ياساى كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
َى  5112ثةرلةمانى كوردساا لة داني انى ئاسايى ذمارة ( )12رؤذى
رِاثرسى ذمارة ()2ى سال
 5112/15/3دا ئةم برِيارةى دا:
يةكةم :مامانتةدا بتة هةريتةك لتةم بةرِيَزانتة ى ختوارةوة وةك ئةنتدامى ئةجنومتةنى كؤمستيارا
َبذاردنةكا ورِاثرسى :
لة كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةل
 -1هندرين حممد صاحل
 -5عبدالصمد خضر عبداهلل
 -3سليما مصطفى حسن
 -2امساعيل محة على عبدالقادر
 -2ىريوا زرار نبـي
 -6جوتيار عادل حممود
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 -4ريزا محة رىيد كريم
 -4نترؤ سليم حنا
 -9سياح عبداهلل قاسم
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذى دةرضوونى لة 5112/15/3ةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامة فةرميى
(وةقايعى كوردساا )ي دا بآلودةكريَاةوة.
يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق
بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
ذمارةى فةرمان )7( :
رؤذى دةرضوونى 4162/64/61 :
فةرمان
ذمارة ()7ى سالَى 4162

ث ت بة برِيارى ذمارة ()9ى دةرضووى رؤذى  5112/6/16ى ثةرلةمانى كوردساا – عيَراق ئةم
ئةندامانةى خوارةوة لة لي ذنة هةمي ةييةكانى ثةرلة ما ئةم ئةرك و فةرمانانة دةطرنة ئةستاؤ كتة
َبذاردنى دةساةى سةر ؤكايةتى ليذنتةكا دةكريَتت بتةثيَى
بةرامبةر هةريةكةيا ديارى كراوة تا هةل
َى 1995ى
حوكمى برِطة( )3لة ماددةى ()39ى ثةيرِةوى ناوخؤى ذمارة ( )1ى هةمواركراوى ستال
ثةرلةما -:
 -1ليذنةى ناوضة كوردساانيةكانى دةرةوةى ئيدارةى هةريَم:
عبدالرمحن فارس عبدالرمحن

سةرؤكى تةمة

 -5ليذنةى كاروبارى ثةرلةما :
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عباس غزاىل مريخا

سةرؤكى تةمة

 -3ليذنةى ثةيوةندييةكا و كاروبارى رةوةندى كوردساانى:
حتسني امساعيل امحد

سةرؤكى تةمة

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان  -عيَراق

وةزارةتى داد
بةيانى ذمارة ( )66سالَى 4162

بةثيَى ئةو دةسةآل تةى ثيَماندراوة لة (ماددةى نؤيةم /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى داد ذمتارة
َى  5114بريارماندا بة - :
()13ى سال
 -1كردنةوةى هؤبةى ثيَراطةياند لة فةرمانطةى دادنوسى يةكةم لة هةرسيَ ثاريَزطاى (هةوليَر
سليَمانى دهؤك) .
 -5كردنةوةى هؤبةى ثيَراطةياند لة بةريَوةبةرايةتى جيَبةجيَاردنى ناوةندى لة هةرس َي ثاريَزطاى
(هةوليَر سليَمانى دهؤك) .

سـنان ضـلبى
وةزيـرى داد
------------------------------------- ---------------------------------وةزارةتى ناوخؤ
بةيانى ذمارة ( )8سالَى 4162

بةثيَى ئةو دةسةآل تةى ثيَماندراوة لة ( ماددةى ضوارةم  /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتتى نتاوخؤ
َى  5119بريارماندا بة - :
ذمارة ()6ى سال
 طؤرينى ناوى طوندى ( بارةثانة ) بؤ (ىؤرش) . ئةم بةيانة جآ بةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَاةوتى . 5112/11/56كريم سنجارى
وةزيرى ناوخؤ
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وةزارةتى كاروكاروبارى كؤمةآليةتى
بةيانى ذمارة ( )9سالَى 4162

بةثيَى ئةو دةستةآل تةى ثيَمانتدراوة لتة (متاددةى حةوتتةم /برِطتةى دووةم ) لتة ياستاى وةزارةتتى
َى  5114بريارماندا بة - :
كاروكاروبارى كؤمةآليةتى ذمارة () 15ى سال
 هيَنانةكايةى (استحداث )ى بةىى خزمةتطوزارى يةك دةروازة ( قسم خدمات النافذة الواحدة) سةربة بةريَوةبةرايةتى ضاوديَرى و طةىةثيَدانى كؤمةآليةتى دهؤك  /بةريَوةبةرايةتى تؤرى ثاراستانى
كؤمةآليةتى دهؤك بؤ سةرثةرىاى و راثةراندنى كارةكانى بةىى ناوبراو.
 ئةم بةيانة جآ بةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَاةوتى . 5112/11/56حممد قادر حممد
وةزيرى كاروكاروبارى كؤمةآليةتى

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى ىةىةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروساى
َى  5114بريارماندا بة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ( )641سالَى 4162

 كردنةوةى ( بناةى تةندروساى ) لة طوندى ضاآلوانى سةر بة ناحيةى سور داش لة قةزاى دوكتاسةر بة بةريَوةبةرايةتى ط اى تةندروساى سليَمانى .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَاةوتى .5112/11/11بةيانى ذمارة ( )646سالَى 4162

 كردنةوةى (هؤبةى خؤيةتى) لة بةرِيَوةبةرايةتى تةندروساى سؤرا سةر بة بةريَوةبةرايةتي ط اىتةندروساى هةوليَر .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَاةوتى .5112/11/11بةيانى ذمارة ( )644سالَى 4162

َبةندى تةندروساى باباطورِطورِ) سةر بة
 طؤرِينى ناوى ( بناةى تةندروساى باباطورِطورِ) بؤ ( مةلبةريَوةبةرايةتى ط اى تةندروساى سليَمانى .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَاةوتى .5112/11/111182 /81 /81
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بةيانى ذمارة ( )643سالَى 4162

َبةندى ثةرة ثيَدا و فيَركردنى زانساى تةندروساى ) بؤ ( سةناةرى ثةرة ثيَدا
 طؤرينى ناوى ( مةلو راهيَنانى تةندروساى ) سةر بة بةريَوةبةرايةتى ط اى تةندروساى سليَمانى .
 ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَاةوتى .5112/11/16بةيانى ذمارة ( )642سالَى 4162

 كردنةوةى (هؤبةى خةزنةدار) لة بةريَوةبةرايةتى ط اى تةندروساى ىارةزوور. ئةم بةيانة كارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَاةوتى .5112/11/53د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار رقم ( )51لسنة 4152

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان –
العراق رقم ( )1لسنة  5002املعدل و بنـاءاً على ما شرعه برملان كوردستان – العراق يف جلسته

املرقمة ( )9يف  5012/10/59قررنا إصدار:

القانون رقم ( )6لسنة 4152
قانون اللغات الرمسية يف إقليم كوردستان ــ العراق
الفصل األول
التعاريف واملصطلحات
املادة (:)5

يُقصد باملصطلحات املستعملة يف هذا القانون املعاني املبينة إزاءها:
أوالً :اإلقليم :إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً :اللغات الرمسية :هي تلك اللغات اليت مت االعرتاف برمسيتها مبوجب الدستور العراقي الدائم.
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الفصل الثاني
األسس واألهداف
املادة (:)4

اللغتان الكوردية والعربية رمسيتان يف مجيع أحناء العراق ،وتعد اللغة الكوردية يف كوردستان العراق
اللغة الرئيسة.

املادة (:)3

تعد لغة املكونات األخرى (الرتكمان والسريان واألرمن) يف وحداتهم اإلدارية وعند احلاجة ،لغة رمسية يف
كوردستان العراق إىل جانب اللغة الكوردية.
الفصل الثالث
لغة القانون واحملاكم
املادة (:)2

تعد وتصدر مشاريع القوانني والقرارات واألنظمة والتعليمات يف اإلقليم باللغة الكوردية.

املادة (:)1

تنشر نصوص القوانني والقرارات يف اجلريدة الرمسية يف اإلقليم باللغة الكوردية والعربية ،والنص
الكوردي هو املصدر واألساس.

املادة (:)6

أوالً :تتم إدارة وتدوين مجيع اإلجراءات القضائية وبضمنها قرارات احملاكم باللغة الكوردية.
ثانياً :إذا مل جييد أحد أطراف الدعوى اللغة الكوردية ،جتب على احملكمة توفري مرتجم له.
الفصل الرابع
لغة أجهزة الدولة واملؤسسات األخرى
املادة (:)7

اللغة الكوردية هي لغة املخاطبة واملراسالت الرمسية يف مجيع املؤسسات الدستورية ودوائر اإلقليم.
املادة (:)8

لغة الكتابة واالتصال بني حكومة اإلقليم واحلكومة االحتادية وأقاليم العراق األخرى ،هي اللغة
الكوردية والعربية ،وعند خماطبة املؤسسات األجنبية جيب استعمال اللغة الكوردية وأية لغة أخرى
الزمة.
املادة (:)9

جيب أن تكون اتفاقيات حكومة اإلقليم مع اجلهات اخلارجية باللغة الكوردية ولغة الطرف املقابل.
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املادة (:)51

أوالً :تتضمن لوحات مجيع املؤسسات والدوائر احلكومية اللغة الكوردية والعربية ،مع مراعاة لغة
املكونات األخرى ،بشرط أن تكون الكتابة الكوردية يف القسم األعلى من اللوحة.
ثانياً :تكون لوحات مكاتب وممثليات وقنصليات الدول واملنظمات األجنبية يف اإلقليم باللغة
الكوردية والعربية ولغة الطرف اآلخر.
املادة (:)55

جتب على كل مؤسسة حكومية وغري حكومية عراقية وأجنبية تتعامل مع مواطين اإلقليم ،أن
تستعمل اللغة الكوردية يف استماراتها وحمرراتها.
املادة (:)54

أوالً :تكون اللوحات الدالة على الشوارع واإلرشاد إىل األماكن واملناطق باللغة الكوردية والعربية
واإلنكليزية ،بشرط أن تكون الكتابة الكوردية يف القسم األعلى من اللوحة وأكثر بروزاً.
ثانياً :جتب كتابة لوحات املركبات باللغة الكوردية.
املادة (:)53

الفصل اخلامس
لغة التعليم

تكون اللغة الكوردية يف الرتبية وعملية التعليم والدراسة هي اللغة الرمسية يف كوردستان العراق.
الفصل السادس
لغة العمل والتجارة

املادة (:)52

جتب على مجيع شركات ومؤسسات القطاع اخلاص استعمال اللغة الكوردية ،مع حرية استعمال اللغة
األجنبية وفق ضرورة اخلدمات ولغة املستخدمني.
املادة (:)51

ألغراض التعيني ،أو العمل بعقد يف أي مكان أو عمل تكون فرص قبول الذين جييدون اللغة الكوردية
أكرب ،مع مراعاة االختصاص وخصوصية العمل يف املفاصل املختلفة.
املادة (:)56

جيب استعمال اللغة الكوردية يف العالقة بني صاحب العمل واملنتسب (وبضمنه املتعاقد) وميكن استعمال
لغة أخرى إىل جانبها.

املادة (:)57
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جيب أن تكون مجيع أنواع الدعايات واإلعالنات وإخطارات العمل والتجارة يف اإلقليم باللغة الكوردية،
وميكن استعمال لغة أخرى معها.

املادة (:)58

أوالً :جيب كتابة التعليمات على مجيع األشياء والبضائع والسلع اليت تنتج يف اإلقليم باللغة الكوردية.
ثانياً :تلزم اجلهات ذات العالقة شركات استرياد األغذية واألدوية برتمجة التعليمات إىل اللغة
الكوردية.
املادة (:)59

جيب أن تكون استمارات الطلب ودفع النقود واستالمه لدى مجيع األجهزة اخلدمية التجارية والبطاقات
والظروف  .....اخل ،باللغة الكوردية ،ويسمح باستعمال لغة أخرى إىل جانبها.
الفصل السابع
لغة املعاجم والثقافة
املادة (:)41

أوالً :تكون وسائل اإلعالم واملراكز الثقافية يف اإلقليم باللغة الكوردية ،ويستعمل لغات أخرى عند
احلاجة .
ثانياً :حيق للمكونات األخرى يف اإلقليم امتالك وسائل اإلعالم بلغاتهم .
املادة (:)45

أوالً :عند القيام بأي نشاط فين و ثقايف أجنبـي يف اإلقليم جيب أن توجد اللغة الكوردية يف ملصقات
وإعالنات ذلك النشاط إىل جانب اللغة األجنبية.
ثانياً :جيب أن يكون كل عمل فين وثقايف يتم إنتاجه أو عرضه يف اإلقليم باللغة الكوردية ،أو هلا
ترمجة بالكوردية.
الفصل الثامن
لغة املكونات القومية
املادة (:)44

يف كل وحدة إدارية ،كثافتها السكانية من املكونات القومية األخرى ،تصبح لغتهم إىل جانب اللغة

الكوردية لغة رمسية للتعليم ،واملخاطبة ،والشؤون اإلدارية والداخلية.
املادة (:)43
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جيب على مؤسسات مثل هذه املكونات استعمال اللغة الكوردية يف اتصاالتهم مع مؤسسات حكومة
اإلقليم.
الفصل التاسع
العقوبات
املادة (:)42

كل من خيالف أحكام هذا القانون يعاقب بالعقوبات اآلتية:
أوالً :يطبق عليه العقوبات اإلنضباطية إذا كان موظفاً.
ثانياً :إذا مل يكن املخالف موظفاً يتم إنذاره برفع املخالفة خالل ( )12يوماً ،وإذا استمر على
املخالفة ،يعاقب بغرامة ال تقل عن ( )20مخسني ألف دينار وال تزيد على ( )100مائة ألف
دينار مقابل كل يوم من املخالفة.
ثالثاً :حيق لكل متضرر حتريك الدعوى يف حالة خمالفة أحكام هذا القانون.
الفصل العاشر
املواد اخلتامية
املادة (:)41

على جملس الوزراء بالتنسيق مع األكادميية الكوردية واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة (:)46

ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة (:)47

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

مـسعود بارزانــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق
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هةولري
4152/ 54 /3

األسباب املوجبة

يف ضوء املادة الرابعة من الدستور الدائم جلمهورية العراق الفيدرالي ،وبغية التطوير واالهتمام األكثر
باللغة األم وزيادة احرتام مجيع مكونات كوردستان على أساس التعايش السلمي يف إقليم كوردستان،
فقد شرع هذا القانون.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار
رقم ( )41لسنة 4152

استناداً حلكم املادة ( )24والفقرة (أ) من املادة ( )24من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ()1
لسنة  1995املعدل واملادة اخلامسة  /الفقرة األوىل  /1/من قانون املفوضية العليا املستقلة
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لألنتخابات واألستفتاء رقم ( )2لسنة  5012وبناءً على ماجاء يف جلسة برملان كوردستان –
العراق االعتيادية املرقمة ( )6املنعقدة بتاريخ  5012/10/51قرر مايلي :
أوالً :اضافة عضوين من أعضاء الربملان كل من السيدان (يعقوب طورطيس ياقو) و (أيدن معروف
سليم) اىل اللجنة الربملانية املؤقتة لرتشيح اعضاء جملس املفوضني .
ثانياً :يعترب القرار نافذاً من تأريخ إقراره يف  5012 /10/51وينشر يف اجلريدة الرمسية
( وقائع كوردستان ) .

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار
رقم ( )47لسنة 4152
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استناداً حلكم املادة ( )22من النظام الداخلي لربملان كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة 1995
املعدل قرر الربملان جبلسته املرقمة ( )6واملنعقدة بتأريخ  5012/10/51اآلتي :
اوالً  :اضافة عضوة برملان كوردستان – العراق السيدة (ثةروا على حةمة ) اىل جلنة العالقات وشؤون
الرعايا الكوردستانيني .
ثانياً  :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  5012/10/51وينشر يف اجلريدة الرمسية
(وقائع كوردستان ) .

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
قـرار
رقم ( )35لسنة 4152
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استناداً اىل حكم الفقرة ( )4من املادة ( )26من القانون رقم ( )1لسنة  1995املعدل  ،وحكم
الفقرة (أوالً ) 1/من املادة ( )2من قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء رقم ()2
لسنة  ، 5012قرر برملان كوردستان يف جلسته االعتيادية رقم ( )12بتاريخ 5012/15/3
القرار اآلتي :
أوالً  :منح الثقة لكل من السادة املدرجة أمسائهم أدناه كأعضاء يف جملس املفوضني يف املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات واالستفتاء :
-1هندرين حممد صاحل
-5عبد الصمد خضر عبداهلل
-3سليمان مصطفى حسن
-2إمساعيل محه علي عبدالقادر
-2شريوان زرار نبـي

-6جوتيار عادل حممود
-4ريزان محه رشيد كريم
-4نهرو سليم حنا

-9سياح عبداهلل قاسم
ثانياً  :ينفذ هذا القرار من تأريخ إقراره يف  5012/15/3وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع
كوردستان)
يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق
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( )818العدد

ذمارة

رقم االمر ()7
تأريخ االمر 4152/54/51:
أمـر
رقم ( )7لسنة 4152

استناداً اىل القرار رقم ( )9الصادر عن برملان كوردستان – العراق بتاريخ  ، 5012/6/16يتوىل
األعضاء التالية أمسائهم يف اللجان الدائمية للربملان الواجبات واألوامر املبينة إزاء كل منهم حتى يتم
انتخاب هيئة رئاسة اللجان مبوجب حكم الفقرة ( )3من املادة ( )39من النظام الداخلي للربملان رقم

( )1املعدل لسنة :1995

-1جلنة املناطق الكوردستانية خارج أدارة االِقليم :
عبدالرمحن فارس عبدالرمحن

رئيس السن

-5جلنة شؤون الربملان:
عباس غزاىل مريخان

رئيس السن

-3جلنة العالقات وشؤون الرعايا الكوردستانيني:
حتسني أمساعيل أمحد

رئيس السن

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق
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