بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
برِيارى ذمارة ()6ى سالَى 1025

بةثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي 5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بةثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردستان – عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )7لة  5112/4 /7بريارماندا
بة دةركردني:

ياساى ذمارة ()3ى سالَى 1025
ياساى هةمواركردنى جيَبةجيَ كردنى ياساى سزادانى عيَراقى ذمارة ()222ى سالَى 2161ى
هةمواركراو لة هةريَمى كوردستان
ماددةى (:)2

كاركردن بة حوكمى ماددةى ()414ى ياساى سزادانى عيَراقى ذمارة ()111ى ساىل 1494ى
هةمواركراو  ،رادةطرييَت.

ماددةى (:)1

ثيَويستة لةسةر اليةنة ثةيوةنديدارةكان حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكةن.

ماددةي (:)3

ئةم ياساية لة رؤذى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان) جيَبةجيَ دةكريَت.
مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق

هةوليَـر
1025/4/13

هؤيةكاني دةرضواندن
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َطايةكي دوور لة توندو تيذي و جياكاري رةطةزي
لةثيَناو ضةسثاندني دادطةري و هيَنانة كايةي كؤمةل
ئةم ياساية دةرضوويَندرا.
بةناوي خواي بةخشندةو ميهرةبان
هةريَمى كوردستانى عيَراق
سةرؤكايةتى هةريَم
سةرؤك

بةناوى طةلةوة
برِيارى ذمارة ()7ى سالَى 1025

بةثيَي ئةو دةسةآلتةى لة برِطةي ()1ي ماددةي ()11ي ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان –
َثشيت ئةو ياساكارييةى
َي 5112ى هةمواركراو ثيَمان دراوةو ،بةثال
عيَراق ذمارة ()1ى سال
ثةرلةماني كوردستان – عيَراق كردويةتي لة دانيشتين ذمارة ( )8لة  5112/4 /11بريارماندا
بةدةركردني:
ياساى ذمارة ()4ى سالَى 1025
ياساى ئامادةكردنى ثرِِِؤذةى دةستورى كوردستان ـ عيَراق بؤ رِاثرسي
ماددةى (:)2

مةبةست لةم دةستةواذانةى خوارةوة ماناكانى بةرامبةريانة كة لةم ياسايةدا هاتووة:
يةكةم :ثةرلةمان :ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق.
دووةم :ثرِؤذة :ثرِؤذةى دةستورى كوردستان ـ عيَراق.
سيَيةم :ليذنة :ليذنةييةكى تايبةمتةندة كار دةكات بؤ ئامادةكردنةوة و هيَنانة كايةى سازان لةسةر
ثرِؤذةى دةستورى كوردستان ـ عيَراق بةثيَى حوكمةكانى ئةم ياساية دادةمةزريَت.
ماددةى (:)1

َدةبذيَردريَ كة دةكريَت ئةندامى
يةكةم :ليذنةيةك بة زؤرينةى رةهاى دةنطى ئةندامانى ثةرلةمان هةل

ثةرلةمان بن ،يان لة دةرةوةى ثةرلةمان ،بةمةرجيَك ثسثؤرِ يان خاوةن ئةزموون بن و ،ريَذةى ذنان و
نويَنةرايةتى ثيَكهاتة نةتةوةييةكان لة خؤبطريَت.
دووةم :ليذنةكة لة ( )51بيست و يةك ئةندام زياتر نةبيَـت.
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سيَيةم :ثيَويستة ليذنةكة لة ماوةيةكدا كة لة ( )11سي رؤذ زياتر نةبيَت لة ريَكةوتى دةرضوواندنى
ئةم ياساية ثيَك بهيَنريَت.
ضوارةم :برِيارةكانى ليذنة بة سازان دةبيَت.
ماددةي (:)3

يةكةم :ليذنة لة ماوةيةكدا كة لة ( )41نةوةد رؤذ زياتر نةبيَـت لة ريَكةوتى ثيَكهيَنانيةوة،
كارةكانى تةواو دةكات.
دووةم :ئةطةر لةو ماوةيةدا ليذنةكة كارةكانى تةواو نةكرد ثةرلةمان بؤى هةية بةثيَى ثيَويست
ماوةكةى بؤ دريَذ بكاتةوة.
ماددةي (:)4

ثرِؤذةى ئامادةكراو بة هةردوو زمانى (كوردي و عةرةبى) ثيَشكةشى سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكريَت.
ماددةي (:)5

كؤى ثرِؤذةكة بة رِةزامةندى النى كةم ()1/5ى ذمارةى ئةندامانى ثةرلةمان ثةسند دةكريَت.

ماددةي (:)6

َتيان ،ثرِؤذةى دةستورى ثةسندكراو لةاليةن ثةرلةمانةوة بة زمانةكانى
بة مةبةستى ئاطايى هاوال
َودةكريَتةوة.
ثةيرةوكراو (كوردى ،عةرةبى ،توركمانى ،سريانى و ئةرمةنى) ضاث و بال
ماددةي (:)7

يةكةم :سةرؤكايةتى هةريَم و سةرؤكايةتى ثةرلةمان بة هةماهةنطى لةطةلَ اليةنة ثةيوةنديدارةكان لة
ماوةيةكدا كة لة ( )11سي رؤذ تيَثةر نةبيَت رؤذيَك بؤ رِاثرسي طشتى ديارى دةكةن.
دووةم :رِاثرسي بة رِا دةربرِين دةبيَت لةسةر ئةم ثرسيارةى خوارةوة:
َىَ) يان (نةخيَر)
َم بة (بةل
(ئايا رةزامةنديت لةسةر ثرِؤذةى دةستورى كوردستان ـ عيَراق؟) ،وةال
دةبيَت.
سيَيةم :ثرِؤذةكة بة دةنطى زؤرينةى دةنطدةران بة ثةسندكراو دادةنريَت.
ماددةي (:)8

َى 1445ى
ئةو مةرجانةى بؤ دةنطدةر لة دةنطدانى طشتييدا ثيَويسنت بةثيَى ياساى ذمارة ()1ى سال
هةمواركراو ثيَويستة لةو كةسةدا هةبيَت كة بةشدارى رِاثرسي لةسةر ثرِؤذةكة دةكات.
ماددةي (:)4
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لةسةر اليةنى ثةيوةنديدار ثيَويستة حوكمةكانى ئةم ياساية جيَبةجيَ بكات.
ماددةي (:)20

َدةوةشيَتةوة.
َى  5118هةمواركراو هةل
يةكةم :ياساى ذمارة ()19ى سال
َدةوةشيَتةوة.
َى  5114هةل
دووةم :برِيارى ذمارة ()8ى سال
سيَيةم :كار بة هيض ياسا و برِياريَك ناكريَت ثيَضةوانةى حوكمةكانى ئةم ياساية بيَت.
ماددةي (:)22

ئةم ياساية لة رؤذى دةرضوونيةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةى فةرمي (وةقايعى كوردستان)دا
َودةكريَتةوة.
بال

مـسعود بارزانـي
سـةرؤكـي هةريَمـي كوردستان ـ عيَراق
هةوليَـر
1025/4/13

هؤيةكاني دةرضواندن

لةثيَناو هيَنانة كايةى سازان و ،دانانى ميكانيزمى ثيَويست بؤ ئامادةكردنةوةى ثرِؤذةى دةستور و
ثةسةندكردنى لة رِاثرسيةكى سةرتاسةريدا ئةم ياساية دانرا.
5105 /5 /5

– –4
العدد

ذمارة ()085

بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق

بـرِيـار
ذمارة ()1ى سالَى 1025

َبذاردني ثةرلةماني كوردستان-
َثشت بة حوكمي برطةكاني (١و )٤لة ماددةي ( )٦٥لة ياساي هةل
ثال
َي ١٩٩١ي هةموار كراو و  ،ماددةي ( )٧٧لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني
عيَراق ذمارة ()١ي سال
َي ١٩٩١ي هةمواركراو  ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين
كوردستان – عيَراق ذمارة ()١ي سال
ذمارة ()٥ي ئاسايي خولي بةهارة  ،رؤذي  ١١١٦/٤/١دا ئةم برِيارةي دا -:
يةكةم  :متمانةدان بة بةرِيَز ( غازي سعيد سليمان ) بؤ ثؤسيت وةزيري هةريَم 1
دووةم  :ئةم برِيارة لة رؤذي سويَند خواردني ياساييةوة لة ريَكةوتي ()١١١٦/٤/١ـةوة جيَبةجيَ
دةكريَ و  ،لة رؤذنامةي فةرمي ( وةقايعي كوردستان ) بآلودةكريَتةوة 1

يـوسف مـحمد صـادق
سـةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
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بةناوى خواى بةخشندة و ميهرةبان
بةناوى طةلةوة
ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بـرِيـار
ذمارة ()3ى سالَى 1025

َثشت بة حوكمي ماددةكاني (14و )44لة ثةيرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان – عيَراق
ثال
َي  1445ي هةمواركراو  ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ()9ي رؤذي
ذمارة ()1ي سال
 5112/4/1دائةم برِيارةي دا:
يةكةم :ناوي ئةم ئةندامانةي ثةرلةمان كة ناويان لة خوارةوة دا هاتووة دةخريَتة سةر ئةو ليذنانةي
بةرامبةر ناوي هةر يةكةيان هاتووة.
َطاي مةدةني
ليذنةي كاروباري كؤمةل
 -2تةالر لطيف حممد
ليذنةي رؤشنبريي و راطةياندن و هونةر
 -1عمر صاحل عمر
ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة
 -3سهراب ميكائيل حممدامني
ليذنةي كاروباري ياسايي
 -4طةشة دارا جالل
ليذنةي كاروباري ثةرلةمان
 -5كنعان جنم الدين امحد
ليذنةي كاروباري ثةرلةمان
 -6جودت جرجيس لطيف
ليذنةي بازرطاني و ثاراستين مايف بةكاربةر
 -7حممد سعدالدين انور
ليذنةي كاروباري تةندروسيت و ذينطة
 -8شكرية امساعيل مصطفى
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دووةم  :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة  5112/4/1ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرمي
( وةقايعي كوردستان ) يشدا بآلودةكريَتةوة.
يـوسف مـحمد صـادق
سـةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران
ذمارة  3064 :لة 1025/4/10
برِيارى ذمارة (1025/4/5)38
بـرِيـار

ئاماذة بةكؤنووسي كؤبوونةوةي ئاسايي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )٣لة  ، ١١١٦/٤/٦ولة سةر
ثيَشنياري وةزارةتي دارايي و ئابووري بة نووسراويان ذمارة ( )٦٤٤٣لة  ، ١١١٤/٧/١١و دوابةدواي
برِياري ئةجنومةني وةزيران بة ذمارة ( )٤٤و ( )٤٦لة كؤبوونةوةي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )١١لة
 ١١١٣/٥/١٩برِيارماندا بة :
 -2ثيَداني دةسةآلت بة وةزيري ثةيوةنديدار يان سةرؤكي دةستةي نةبةسرتاو بة وةزارةت بؤ بةخشيين
َةتة
َةتي بيَ مووضة بؤ فةرمانبةران بؤ ماوةيةك لة ( )٦ثيَنج سالَ زياتر نةبيَت و ئةم مؤل
مؤل
شاياني نويَكردنةوةية تاوةكو هةمان ماوة 1
َةتي بيَ مووضةي فةرمانبةران بةخزمةت ئةذمار دةكريَت تةنها بؤ مةبةستةكاني
 -1ماوةي مؤل
خانةنشيين .
َةتي بيَ مووضةيان
َةتي هاتوو لةم برِيارة ئةو فةرمانبةرانةش دةطريَتةوة كة ثيَشرت مؤل
 -3ماوةي مؤل
وةرطرتووة و دةتوانن لة بةرواري جيَبةجيَكردني ئةم برِيارةوة سوود لة مؤلةت بؤ ماوةي ( )٦ثيَنج
َي تر وةربطرن 1
سال
 -4ئةم برِيارة خاوةن ثلة تايبةتةكان و ثيَشمةرطة و هيَزةكاني ئاسايشي ناوخؤ و مامؤستايان و
ثزيشك و دةرمانساز ناطريَتةوة 1
 -5ئةم برِيارة لة رِؤذي دةرضوونييةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رِوذنامة وةقايعي كوردستان
بآلودةكريَتةوة 1
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 -6وةزارةتي دارايي و ئابووري رِيَنمايي ثيَويست بؤ ئاسانكاري جيَبةجيَكردني ئةم برِيارة دةردةكات.

نيَضريظان بـارزانى
سـةرؤكى ئةجنومةنى وةزيران
ئةجنومةنى دادوةرى
ذمارة  120:لة 1025/4/5

فـةرمـان

ئاماذة بـةبرِياري ئةجنومـةني دادوةري ذمـارة ( )17لـة  5112/1/11وة ثشـت بـة نووسـراوي
سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيران ذمارة ( )5149لة  5114/4/55وة هاوثيَضـةكةي ( كؤنووسـي
تايبةت بةكيَشةي ئيدارةي قةزاي ضةمضةمالَ ) وة فةرماني وةزارةتي ناوخؤ ذمارة ( )54441لـة
 5114/15/18وة نووسراوي ثاريَزطاي سليَماني ذمارة( )1154لـة  5112/1/58كـة بؤمـان
هاتووة بة ثيَي نووسراوي وةزارةتي ناوخؤ ذمارة ( )4124لة  5112/5/51كة تايبةتة بةترازاني
قةزاي ضةمضةمالَ لة ئيدارةي طةرميان و لكاندني بة ثاريَزطاي سليَماني لـة رِووي ئيداريـةوة  ،وة
ثشت بةحوكمي ماددة  - 14/ضوارةم لةياساي دةسةآلتي دادوةري لة هـةريَمي كوردسـتان ذمـارة
َي  5117برِيارماندا بة-:
( )51بؤسال
َضـوونةوةي ناوضـةي
 -1جياكردنةوةي (فك ارتباط) دادطاي بةرايي ضةمضـةمالَ لـة دادطـاي تيَهةل
َضوونةوةي ناوضةي سليَماني.
(كةركوك /طةرميان) وة لكاندني بة دادطاي تيَهةل
 -5ئةم برِيارة جيَ بة جيَ دةكريَت لة رِيَكةوتي 5112/7/1وة .
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أمحد عبداهلل زبري
سـةرؤكي ئةجنومةنى دادوةري

وةزارةتى كشتوكالَ وسةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  3267 :لة 1025/4/8

ثالثشت بة برطةى (  4و ) 11لة ماد دةى دووةم لة ياساى وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئـاو
َى  5111ئةم ريَنمايةى خوارةوة مان دةركرد .
ذمارة ( ) 9ى سال
ريَنمايى ذمارة ()4ى سالَى 1025
تايبةت بة ثيَدانى مؤلةت بؤ دامةزراندنى باخى ميَوة

ماددةى يةكةم  :ثيَناسةى زاراوةكان :
وةزارةت  :وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو .
َى ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان .
بةريَوةبةرايةتى طشتى  :بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
بةريَوةبةرايةتى باخدارى  :مةبةست بةريَوةبةرايةتي با خدارى ية لةناو ثةيكةرى ب .ط كشتوكالَ لة
سنورى ثاريَزطاكان و ئيدارةسةربةخؤكان .
باخ  :زةوى ضيَندراو بة هةموو جؤرة نةماميَكى بةردارة لة يةكةى رووبةرى ريَطة ثيَدراو .
ماددةى دووةم :

مةرجة ياساييةكانى زةوى بؤ دامةزراندن :
 -1ريَطة دةدريَت بة دامةزراندنى باخ لةسةر زةوى مولك يان زةوى ئةمريى كة مافى بةكارهيَنانى
َى هةميشةيى يان بة بريارى
َتيانى لة سةرة ،بة مافى رةفتار كردن يان طريَبةستى كشتوكال
هاووال
َى  1471و ياسا
َى ذمارة ()117ى سال
دابةشكردن بة ثيَى ياساى ضاكسازى كشتوكال
بةركارةكانى ديكة .
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 -5ئةطةر زةويةكة (مشاع) بوو  ،ئةوا ثيَويستة رةزامةندى هةموو هاوبةشةكانى لةسةر بيَت
بةفةرمى .
 -1ئةطةر داواكار طريَبةستيَكى ياسايى هةبيَت لةطةلَ هةر فةرمانطةو دامةزراوةيةكى خاوةن زةويةكة
بةمةرجيَك طريَبةستى بة كريَدانى دريَذخايةن بيَت .
 -4زةويةكة دةبيَت سةرضاوةى ئاوى مسؤطةرى هةبيَت ئةطةر بؤ باخى بةراو بيَت .
 -2ريَطا نادريَت بة دامةزراندنى باخ لةسةر ئةو زةويانةى كة بةكار دةهيَنريَت بؤ ضاندنى بةروبومى
سرتاتيجى بة تايبةتى لة زةوية دةشتايية تايبةتى و ديارةكانى هةريَمى كوردستان كة لةاليةن
َى ثاريَزطاكان ديار دةكريَت .
بةريَوةبةرايةتى طشتى كشتوكال
ماددةى سيَهةم :

مؤلةت دةدريَت بةدامةزراندنى باخ لةسةر ئةو زةويانةى ( تسوية ) نةكراون بةم مةرجانةى خوارةوة :
َى ناوضةكة  /بةشى زةوى وزار .
 -2ثشتطريى فةرمانطةى كشتوكال
 -1ثشتطريى ئةجنومةنى طوند لةطةلَ ( ) 5شاهيدى بةتةمةنى دانيشتوى هةمان طوند .
َى ناوضـةكة و راسـتاندنى بـؤ
 -3زةوى هيَلكارى (مرتسم) ى هةبيَت لةاليةن رووثيَوى كشـتوكال
َى ناوضةكة .
بكريَت لةاليةن فةرمانطةى كشتوكال

ماددةى ضوارةم :

رووبةرى ريَطةثيَدراو :
 -1دةبيَت رووبةرى لة (  ) 1.2دؤمن كةمرت نةبيَت بؤ ناوضة شاخاويةكان .
 -5دةبيَت رووبةرى لة (  )2دؤمن كةمرت نةبيَت بؤ ناوضة دةشتاييةكان .
 -1رووبةرى دياريكراو لة دةرةوةى سنوورى شارةوانى بيَت .
ماددةى ثيَنجةم :

ميكانزمى داواكردنى مؤلةت :

َى ناوضةكة
 -1داواكار داوا ثيَشكةش دةكات لة ريَطةى هؤبةى باخدارى لة بةريَوةبةرايةتى كشتوكال
بة ديارى كردنى رووبةرو نيازى داواكار لة جىَ بةجىَ كردنى ضاالكى لةسةر زةويةكة.
 -5داواكة بةرز دةكريَتةوة بؤ بةريَوةبةرايةتى باخدارى .
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 -1ثاش نؤرين لةاليةن هؤبةو بةشة تايبةمتةندةكان  ،لة بةريَوةبةرايةتى باخدارى نوسراو دةكريَت بؤ
اليةنة ثةيوةندارةكان بؤ وةرطرتنى رةزامةندى كة بريتني لة فةرمانطةكانى (سامانة سروشتيةكان
،كارةبا  ،شويَنةوار ،ريَطاوبان ) لة ناوضةكة.
 -4ثاش وةرطرتنى رةزامةندى اليةنة ثةيوةندارةكان ( ريَطةثيَدانى )ثيَدةدريَت لةاليةن بةريَوةبةرايةتى
باخداريةوة بؤ دامةزراندنى باخةكة .
َة دةبيَت هةموو كارة هونةريةكان ئةجنام بـدات لـة
 -2ريَطة ثيَدان تةنيا بؤ يةك سالَ بيَت و لةم سال
ضاندن و ثةرذين ..
 -9دواى جىَ بةجىَ كردنى هةموو كارة ئةندازةيى و هونةريةكان ( ريَطا ثيَدان)ـةكةى بـؤ دةكريَـت
بةمؤلةت .

ماددةى شةشةم :

ثيَويستة خاو ةن باخ ثةيوةست بيَت بة ريَنماي ية هونةريةكانى تايبةت بة دامةزراندنى باخى ميَوة كة
لةاليةن بة ريَوةبةرايةتى باخداريةوة دةردةضيَت .

ماددةى حةوتةم :

 -1هةر (  ) 1سالَ جاريَك مؤلةتةكة نوىَ دةكريَتةوة و لةكاتى نوىَ نةكرنةوةش :
َيَك لة دواكةوتن بة (  ) 21.111دينار .
أ  -غةرامة بكريَت بؤ هةر سال
َوةشاوة دادةنريَت .
ب  -ئةطةر بةردةوام بوو  ،دواى (  ) 9سالَ لة نوىَ نةكردنةوة مؤلةتةكةى بة هةل
َنى رابوردوودا مؤلةتةكانيان نوىَ نةكردؤتةوة  ،بةفةرمى ئاطادار دةكريَنةوة و
 -5ئةو باخانةى لة ساال
ثاش تيَثةر بوونى يةك سالَ لة ئاطادارى يةكة لة كاتى نوىَ نةكردنةوةى مؤلةتةكة ،برطةى ()1ى
هةمان ماددةى ( حةوتةم ) يان بةسةردا دةضةسثيَت .
 -1ئةطةرخاوةن مؤلةت ويستى هةر طؤرانكاريةك بكات لة باخةكةدا  ،دةبيَت ثيَش وةخت
بةريَوةبةرايةتى باخدارى ىلَ ئاطادار بكاتةوة .
مادةى هةشتةم :

بةمةبةستى نؤرينى هةر زةوي يةك و برياردان  ،لة سنوورى كارى بةريَوةبةرايةتى طشتى  ،ليذنةيةك
بة سةرؤكايةتى نويَ نةرى بةريَوةبةرايةتى باخدارى و ئةنداميةتى نويَنةرى بةريَوةبةرايةتى زةوى و زارو
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َنة سةرؤك و
رووثيَويَك ثيَك د يَت بؤ ثشكنني و نؤرينى ئةو زةوي يةى باخى لةسةر دادةمةزريَت و ساال
ئةندامانى ئةم ليذنةية دةطؤردريَت .
مادةى نؤيةم :

ئةم كريَيانةى خوارةوة وةردةطرييَت لة كاتى ئةجنامدانى ئةو كارانةى بةرامبةريان ديار كراوة :
 52.111دينار ( كرىَ ى ثشكنينى زةوى )
َةت )
 72.111دينار ( كرىَ ى دةرهيَنانى مؤل
َةت )
 21.111دينار ( كرىَ ى نوىَ كردنةوةى مؤل

مادةى دةهةم :

ثاش بآل وكردنةوةى ئةم ريَنمايي ية لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان) كارى ثيَدةكريَت .
عبد الستار جميد
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
وةزارةتى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو
ذمارة  3730 :لة 1025/4/18

بـةثشت بةسنت بة ماددةي يةكةم و ثيَنضةم لة ياساي وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو ذمارة
َي  5111ئةم ريَنماييةمان دةركرد :
()9ي سال
رِيَنمايي ذمارة ( )5ي سالَي 1025
رِيَنمايي كاركردني كؤمثانيا كشتوكالَييةكان لة بواري تويَذينةوةي كشتوكالَي
ماددةي يةكةم :

ثيَناسةي زاراوةكان
 - 2هةريَم  :هةريَمي كوردستان -عيَراق .
 - 1وةزارةت  :وةزارةتي كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو .
 - 3وةزير  :وةزيري كشتوكالَ و سةرضاوةكاني ئاو .
َي .
 - 4بةريَوةبةرايةتي طشيت  :بةريَوةبةرايةتي طشيت تويَذينةوة و رِيَنمايي كشتوكال
 - 5فةرمانطة  :بةريَوةبةرايةتي تويَذينةوة لة ثاريَزطاكان و ئيدارة سةربةخؤكان .
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َي تؤماركراو لة هةريَمي كوردستان عيَراق و تايبةمتةند بة بواري
 - 6كؤمثانيا  :كؤمثانياي كشتوكال
َي .
َي اليةني رِووةكي و ئاذةل
كشتوكال
ماددةي دووةم :

كؤمثانياكان بؤيان هةية بةو مةرجانةي خوارةوة كيَلطةي تاقيكردنةوةي زانسيت وتويَذينةوةي
َي دامبةزريَنن .
كشتوكال
 - 1ثيَشكةشكردني داخوازي بؤ بةريَوةبةرايةتي طشيت كة مؤلةتي دامةزراندني كؤمثانياو()c.vي
كؤمثانياو ثسثؤريي كارمةندةكاني هاوثيَض كرابيَت .
 - 5دياريكردني بواري تاقيكردنةوةكان يان تويَذينةوةكان كة بطوجنيَت لةطةلَ ثسثؤري كؤمثانيا و
كارمةندةكان .
 - 1ثيَشكةشكردني رِاثؤرتي تايبةت بة شويَين كيَلطة كة لةرِووي ( جوطرايف  ،خاك  ،ئاو ) .
 - 4دةستنيشان كردني بابةتي تويذينةوة يان تاقيكردنةوة و ناوو ()c.vي سةرثةرشتيار كة بةالني
كةم خاوةني برِوانامةي ماستةر بيَت .
ماددةي سيَيةم :

بؤ هةر تويَذينةوةيةك تايبةمتةندي شويَنةكة رِةضاودةكريَت و بةريَوةبةرايةتى طشيت رِةزامةندي كؤتايي
لةسةردةدات .
ماددةي ضوارةم :

دةبيَت كؤمثانيا ثابةندبيَت بةهيَناني تؤوةكان لةسةرضاوةي باوةرثيَكراو وثاك بيَت لة دةردة
َنيابوون لة دةستكاري
َيةكان وتؤماري تؤوةكاني لةسةرضاوة سةرةكيةكة هةبيَت بؤ دل
كشتوكال
نةكردنيان لة رِووي جينيةوة .
ماددةي ثيَنضةم :

تويَذينةوةكان يان تاقيكردنةوةكان لةذيَر سةرثةرشيت و ضاوديَري فةرمانطة ئةجنام دةدريَت و ثيَشكةش
كردني رِاثؤرتي مانطانة لةسةر تاقيكردنةوةكان كة واذؤ كرابيَت لةاليةن سةرثةرشتياري فةرمانطة .
ماددةي شةشةم :

تاقيكردنةوةكان دةبيَت شيكردنةوةي ئاماري (حتليل احصائي) و رِاسثاردةي زانسيت (توصيات
علمية) تايبةت بة تويَذينةوةي زانسيت رةضاو بكات .
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ماددةي حةوتةم :

رِاثؤرتي كؤتايي و ئةجنامةكان دةبيَت لةاليةن ب.ط.تويَذينةوةو رِيَنمايي ثةسند بكريَت وة لة ريَطاي
ب.ط .ناوبراو بنيَردريَت بؤ اليةني ثةيوةنديدار بةمةبةسيت تؤماركردن و ثةسند كردني .
ماددةي هةشتةم :

ئةم كؤمثانيانةي ئيَستا لة كاردان دةبيَت لةماوةي ( )1مانط لةرِؤذي بآلوكردنةوةي ئةم رِيَنمايية لة
رِؤذنامةي فةرمي كاروباري خؤيان بطوجنيَنن وةك لةم رِيَنماييةدا هاتووة .
ماددةي نؤيةم :

كار بةم رِيَنمايية دةكريَت لة رِؤذي بآلوكردنةوةي لةرِؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان) .

عبد الستار جميد
وةزيرى كشتوكالَ و سةرضاوةكانى ئاو

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ،5117بريارماندابة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ()21ى سالَى 1025

 كردنــةوةي ( بنكــةي تةندروســيت كوبــانيَ ) بــؤ ئاوارةكــاني كــةمثى قــةزاي ئــاكريَ ســةر بــةبةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت دهؤك.
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/1/8بةيانى ذمارة ()10ى سالَى 1025

 كردنةوةي ( هؤبةي ئاوارة و ثةناهةندةكان ) لة بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر . ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/1/4بةيانى ذمارة ()12ى سالَى 1025
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 كردنةوةي ( هؤبةي ياسايى ) لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى خةبات سةر بةبةرِيَوةبةرايةتي طشيتتةندروسيت هةوليَر .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/1/12بةيانى ذمارة ()11ى سالَى 1025

 كردنةوةي (هؤبةي سوتةمةني ) سةر بة بةشي خزمةتطوزاري لة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيتهةوليَر .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/1/11بةيانى ذمارة ()13ى سالَى 1025

 كردنةوةي ( بنكةي تةندروسيت بةشي ثؤليسي طرتن و طواستنةوةي رِاثةرين ) لة ناو بيناي بةشيثؤليسي طرتن و طواستنةوةي رِاثةرين لة رِانية سةر بةبةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى رِاثةرِين.
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/1/11بةيانى ذمارة ()14ى سالَى 1025

 كردنةوةي ( نةخؤشخانةي منداآلني كوردستان )ي تايبةت لة شاري هةوليَر بة مةرجيَك ثابةندبيَتبة طشت رِيَنماييةكاني وةزارةتي تةندروسيت و ذينطةيي وة سةنديكاي ثزيشكاني كوردستان .
 -ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/8

د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى

وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ماددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ،5117بريارماندابة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ()15ى سالَى 1025

َدان ) لة قةزاي زاخؤ سةر بـة بةرِيَوةبةرايـةتي
 كردنةوةي (بنكةي تةندروسيت خيَرخوازي سةرهةلطشيت تةندروسيت دهؤك بة مةرجيَك ثابةندبيَت بة طشت رِيَنماييةكاني وةزارةتي تةندروسـيت و
ذينطة يي وة سةنديكاي ثزيشكاني كوردستان .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/15بةيانى ذمارة ()16ى سالَى 1025
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 طؤرِيين (بةشي ئةندازة ) بؤ (بةرِيَوةبةرايةتي ئةندازة) لـة بةرِيَوةبةرايـةتي طشـيت تةندروسـيتسليَماني .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/15بةيانى ذمارة ()18ى سالَى 1025

 طؤريين ( يةكةي فايل ) بؤ ( هؤبةي فايل ) لةنةخؤشـخانةي فرياكـةوتين هـةناوي سـةر بـةبةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت سليَماني .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/19بةيانى ذمارة ()11ى سالَى 1025

َبةندي تةندروسيت
 كردنةوةي ( هؤبةي ثزيشكي طشيت و هؤبةي برين ثيَضي ذنان و ثياوان ) لة مةلفةرمانبةران سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت سليَماني .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/19بةيانى ذمارة ()30ى سالَى 1025

َي هريان لة طوندي ثونطينة لة بةرِيَوةبةرايةتي تةندروسيت
 كردنةوةي ( بنكةي تةندروسيت ) لةدؤلشةقآلوة سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/19د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة (ما ددةى شةشةم /برطةى دووةم) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى
َى  ،5117بريارماندابة -:
ذمارة ()12ى سال
بةيانى ذمارة ()32ى سالَى 1025

 كردنةوةي (بةشي جنتك (  ) Molecular Genetics and Engineeringلة نةخؤشخانةينانةكةلي .سةر بة بةرِيَوةبةرايةتي طشيت تةندروسيت هةوليَر .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/19بةيانى ذمارة ()31ى سالَى 1025
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 طؤرينى ( هؤبةى ئاوارة و ثةناهةندةكان) بؤ ( بةشى ئاوارة و ثةناهةندةكان ) لة بة بةريَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى هةوليَر .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/58بةيانى ذمارة ()33ى سالَى 1025

َؤبالَ )ى طشتى تايبةتى لة شارى دهؤك بة مةرجيَك ثابةندبيَت بة
 كردنةوةى (نةخؤشخانةى وان طلطشت ريَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطةيى وة سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/58بةيانى ذمارة ()34ى سالَى 1025

 طؤرينى ناوى (كلينكى رِاويَذكارى نةخؤشيةكانى سنط) بؤ ( سةنتةرى رِاويَذكارى نةخؤشـيةكانىسنط و هةناسة ) سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى سليَمانى .
 ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/58بةيانى ذمارة ()35ى سالَى 1025

كردنةوةى (هؤبةى كاروبارى هونةرى) و ( هؤبةى خزمةتطو زارى) لةم بةريَوةبةرايةتية تةندروستيانةى
خوارةوة سةربة بةريَوةبةراتى طشتى تةندروستى هةوليَر.
بةيَوةبةرايةتى تةندروستى  -1خةبات  -5دةشتى هةوليَر  -1شةقآلوة  -4ضؤمان  -2بارزان
ئةم بةيانةكارى ثآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة لة ريَكةوتى .5112/4/58د.رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيـرى تـةنـدروستى
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار
رقم ( )6لسنة 5102
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وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقة اوأو ى م املاة الاارة لقاوو رئاةة قللي وورةةاا –
الاةاق رل ( )1لسنة  5112املادل و بناءًا على ما رةعه بةملا وورةةاا – الاةاق يف جلساه
املةلمة ( )7يف  5112/4/7لةروا قصدار:
قانون رقم ( )3لسنة 5102
قانون تعديل تطبـيق قانون العقوبات العراقي رقم ( )000لسنة 0161
املعدل يف اقليم كوردستان
املادة (:)0

يولف الامل حبك املاة ( )414م لاوو الاقوبات الاةالي رل ( )111لسنة  1494املادل.

املادة (:)5

على اجلهات ذات الااللة تنفيذ أحكام هذا القاوو .

املادة (:)3

ينفذ هذا القاوو م تاريخ وشةه يف اجلةيد الةمسية (ولائع وورةةاا ).
مـسعود بارزانــى
رئيــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةولري
5102/ 4/ 53

األسباب املوجبة

بغية تةةيخ الادالة وقجياة جمامع بايد ع الانف والامييز اجلنسي ،فقد رةع هذا القاوو .
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة االقليم
الرئيس
باسم الشعب
قـرار
رقم ( )7لسنة 5102
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وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقة اوأو ى م املاة الاارة لقاوو رئاةة قللي وورةةاا –
الاةاق رل ( )1لسنة  5112املادل و بناءًا على ما رةعه بةملا وورةةاا – الاةاق يف جلساه
املةلمة ( )8يف  5112/4/11لةروا قصدار:
قانون رقم ( )4لسنة 5102
قانون إعداد مشروع دستور كوردستان ـ العراق لالستفتاء
املادة (:)0

يقصد بالابارات اآلتية وأغةاض هذا القاوو املااوي املبينة قزاءها:
أوالً :الربملا  :بةملا وورةةاا ـ الاةاق.
ثانياً :املشةوع :مشةوع ةةاور قللي وورةةاا ـ الاةاق.
ثالثاً :اللجنة :جلنة خماصة تامل م أجل قعداة وقجياة الاوافق حول مشةوع ةةاور وورةةاا –
الاةاق ،وتؤةس مبوجب أحكام هذا القاوو .
املادة (:)5
أوالً :تناخب جلنة باوأغلبية املطلقة وأصوات أعضاء الربملا وجيوز أ يكوووا م أعضاء الربملا  ،أو

م خارجه  ،بشةط أ يكوووا م ذوي االخاصاص أو اخلرب  ،وتض وسبة النساء ومتثيل املكووات
القومية .
ثانياً :أال تزيد اللجنة على ( )51واحد وعشةو عضواً.
ثالثاً :جيب تشكيل اللجنة يف مد ال تزيد على ( )11ثالثو يوم ًا م تاريخ قصدار هذا القاوو .
رابعاً :تكو لةارات اللجنة بالاوافق.
املادة (:)3

أوالً :تنجز اللجنة أعماهلا خالل مد ال تاجاوز ( )41تساو يوماً م تاريخ تشكيلها.
ثانياً :قذا مل تنجز اللجنة أعماهلا يف هذه املد  ،فللربملا متديد املد هلا حسب احلاجة.

املادة (:)4

يقدم املشةوع املاد باللغاني (الكورةية والاةبية) ق ى رئاةة الربملا .

املادة (:)2

تا املصاةلة على جممل املشةوع مبوافقة ما ال يقل ع ثلثي عدة أعضاء الربملا .

املادة (:)6
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لغةض وعي املواطنني يا طبع ووشة مشةوع الدةاور املصاةق عليه م لبل الربملا باللغات املاامد
(الكورةية ،الاةبية ،الرتوماوية ،السةياوية واوأرمنية).

املادة (:)7
أوالً :حتدة رئاةة اإلللي ورئاةة الربملا بالانسيق مع اجلهات ذات الااللة خالل مد ال تاجاوز ()11

ثالثو يوماً ،يوم ًا لالةافااء الاام.
ثانياً :يكو االةافااء بإبداء الةأي حول السؤال اآلتي:
(هل توافق على مشةوع ةةاور وورةةاا  -الاةاق؟) ،ويكو اجلواب بـ (وا ) أو (ال).
ثالثاً :ياد املشةوع مصاةل ًا عليه بأصوات أغلبية الناخبني.
املادة (:)8
جيب أ يساويف الشخص الذي يشارك يف االةافااء على املشةوع الشةوط الالزمة للناخب يف
االواخابات الاامة مبوجب القاوو رل ( )1لسنة  1445املادل.
املادة (:)1

على اجلهات ذات الااللة تنفيذ أحكام هذا القاوو .

املادة (:)01
أوالً :يلغى القاوو رل ( )19لسنة  5118املادل.

ثانياً :يلغى القةار رل ( )8لسنة .5114
ثالثاً :ال يامل بأي لاوو أو لةار يااارض وأحكام هذا القاوو .
املادة (:)00

ينفذ هذا القاوو م تاريخ قصداره وينشة يف اجلةيد الةمسية (ولائع وورةةاا ).

مـسعود بارزانــى
رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق

هةولري
5102/ 4/ 53

األسباب املوجبة

بغية قجياة الاوافق ،وضع اآللية الالزمة إلعداة مشةوع الدةاور واملصاةلة عليه يف اةافااء عام ،فقد
رةع هذا القاوو .
بسم اهلل الرمحن الرحيم
باسم الشعب
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برملان كوردستان – العراق

قـرار
رقـم ( )5لسنة 5102

اةاناةاً ق ى حك الفقةتا (١و )٤م املاة ( )٦٥م القاوو اواخاب بةملا وورةةاا – الاةاق رل
( )١لسنة  ١٩٩١املادل  ،واملاة ( )٧٧م النظام الداخلي لربملا وورةةاا رل ( )١لسنة ١٩٩١
املادل  ،أصدر بةملا وورةةاا يف اجللسة املةلمة ( )٥االعاياةية للدور الةبياية  ،بااريخ ١١١٦/٤/١
 ،القةار اآلتي :
أوالً  :منح الثقة للسيد ( غازي ةايد ةليما ) وزيةاً لالللي 1
ثانياً  :ينفذ هذا القةار م تاريخ اةاءه اليمني القاوووية يف ( ) ١١١٦/٤/١وينشة يف اجلةيد الةمسية
( ولائع وورةةاا ) .

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

بسم اهلل الرمحن الرحيم
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باسم الشعب
برملان كوردستان – العراق

قرار
رقـم ( )3لسنة 5102

اةاناةاً ا ى حك املاةتني (14و )44م النظام الداخلي لربملا وورةةاا – الاةاق رل ( )1لسنة
 1445املادل ،لةر الربملا جبلساة املةلمة ( )9واملناقد باأريخ  5112/4/1االتي :
اوالً :اضافة اعضاء بةملا وورةةاا – الاةاق املدرجة امساؤه اةواه الي اللجا املؤرة قزاء
ول منه :
جلنة رؤو اجملامع املدوي.
 -1تةالر لطيف حممد
جلنة الثقافة واالعالم والف .
 -5عمة صاحل عمة
جلنة الشؤو الصحية والبيئة.
 -1ةهةاب ميكائيل حممد امني
 -4طةشة ةارا جالل
 -2وناا جن الدي امحد
 -9جوةت جةجيس لطيف
 -7حممد ةادالدي اوور
 -8شكرية امساعيل مصطفى

جلنة الشؤو القاوووية
جلنة رؤو الربملا
جلنة رؤو الربملا
جلنة الاجار ومحاية حقوق املساهلك
جلنة الشؤو الصحية والبيئة

ثانياً :ينفذ هذا القةار م تاريخ الةاره يف  5112/4/1وينشة يف اجلةيد الةمسية (ولائع وورةةاا )

يوسف حممد صادق
رئيس برملان كوردستان – العراق

وزارة العمل والشؤون االجتماعية
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رقم  0117 :يف 5102/4/52

أةاناةا وأحكام الفقة ( )١م املاة الساباة عشة م وظام ةور احلضاوة رل ( )٧لسنة ()١١١٢
أصدروا الااليمات االتية:
تعليمات رقم (  ) 0لسنة ()٥١٠٢
تعليمات دور احلضانة يف إقليم كوردستان – العراق
املادة األوىل :

تكو للابارات واملصطلحات اآلتية املااوي املبينة قزاءها وأغةاض هذه الااليمات :
أوالً :اإلللي  :قللي وورةةاا – الاةاق.
ثانياً :الوزار  :وزار الامل والشؤو اإلجاماعية يف اإلللي .
ثالثاً :الوزية :وزية الامل والشؤو اإلجاماعية يف اإلللي .
رابعاً :املديةية الاامة  :املديةية الاامة للةعاية والانمية اإلجاماعية يف حمافظات وقةارات اإلللي .
خامساً :ةار احلضاوة  :املبين املةخص وفقاً هلذه الااليمات وحضاوة أطفال.
سادساً :لس احلضاوة  :لس احلضاوة يف املديةية الاامة اليت تقع ضم اخاصاصها مولع ةار احلضاوة.
سابعاً :اللجنة  :جلنة ةوراحلضاوة املشكلة مبوجب املاة الثالثة م هذه الااليمات.
املادة الثانية:

قجةاءات احلصول على تةخيص ةوراحلضاوة.

أوالً  :يقدم طلب الرتخيص للمديةية الاامة  /لس احلضاوة م لبل املؤةس بنسخاني مةفقاً بالوثائق
اآلتية :
أ -صور ع بطالة اوأحوال املدوية قذا وا طالب الرتخيص عةالياً أو صور ع جواز السفة قذا وا
غري عةالي مع ثالث صور رخصية .
ب -رهاة عدم احملكومية .
ج -موافقة اجلهات املخاصة اوأولية .
ة -وسخة م اإلجاز الصحية الصاةر ع اجلهات املانية املاامد والبطالات الصحية للااملني يف ةار
احلضاوة .
هـ -تاهد م طالب الرتخيص يلازم فيه بكافة الااليمات واوأوظمة الصاةر ع الوزار .
و -عقد قجيار املبين اذا وا مسااجةاً أو ةند امللكية قذا وا مملوواً .
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ثانياً  :تكلف اللجنة القيام بالكشف املولاي للمبين وتُاد تقةيةاً مفصالً ع والع احلال وتةفاه ا ى
املديةية الاامة  /لس احلضاوة ماضمناً مايأتي :
أ -البياوات اوأولية املاالقة باحلضاوة مبا يف ذلك أمسها وعنواوها ومساحاها وعدة غةفها وصاالتها
ووصف لوحداتها الصحية والساحة اخلارجية ق وجدت واملطبخ والفئة الامةية اليت ةاخدمها
احلضاوة .
ب -عدة اوأطفال املسموح باةاياابه يف احلضاوة ،ووصيبه م مساحاها ( بوالع  5مرت مةبع لكل
طفل بالنسبة للمساحة الداخلية  ،و  5مرت مةبع لكل طفل بالنسبة للمساحة اخلارجية ) .
املادة الثالثة:

تشكل بقةار م املديةية الاامة يف مةوز ول حمافظة أو قةار  ،جلنة أو أوثة بةئاةة موظف بانوا
باحث أجاماعي وعضوية موظف صحي وآخة تةبوي وتاو ى املهام اآلتية:
أوالً  :قعداة الاقاريةع املبين والااملني واوأطفال يف ةار احلضاوة م خالل الكشوفات امليداوية اليت
جتةيها مةفقة بالاوصيات ورفاها الي املديةية الاامة  /لس احلضاوة .
ثانياً  :اإلرةاف على ةور احلضاوة م اجلاوب الصحي والرتبوي واإلجاماعي وتقيي ةري الامل
فيها وتقدي الاوصيات بشأوها.
ثالثاً  :قلرتاح لبول اوأطفال اللقطاء واوأياام وأطفال السجناء.
املادة الرابعة:

يشرتط يف املولع املةاة قلامة ةار احلضاوة فيه ما يأتي:
أوالً  :أ يكو املبين يف مناطق منظمة تنظيماً ةكنياً بإةاثناء احلضاوات اليت تفااحها الشةوات
واملصاوع خلدمة أبناء الااملني فيها ،وأ تكو بايد ع أماو الضجيج والالوث واملساوةعات
القابلة لإلرااال أو أي مواة ضار بالصحة الاامة وأةالك الضغط الاالي.
ثانياً  :أ ال يكو املبين يف منطقة منخفضة وماةضة للفيضاوات واإلوهيارات.
ثالثاً  :أ تكو الطةق املؤةية للمولع آمنة ومابد .
املادة اخلامسة :

يشرتط يف املبين املةاة تةخيصه ودار حضاوة ما يأتي:
أوالً  :أ يكو البناء م مواة اإلوشاء الدائمة ويةاعي فيه الشةوط الصحية والبيئية والسالمة
الاامة.
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ثانياً  :أ يكو املبين طابقاً أرضياً مساقالً له منفذ على الشارع وال يزيد منسوب قرتفاعه على
مرت ع مساوي الشارع صاوةاً أو وزوالً رةط أ يكو حممياً ويساثين م ذلك احلضاوات اليت
تؤةسها املؤةسات الةمسية واملشاريع خلدمة أبناء الااملني فيها رةيطة قختاذ اإلجةاءات اليت
تضم ةالمة وصحة ومحاية اوأطفال.
ثالثاً  :يف حال قررتاك احلضاوة مع مبين روضة أو مدرةة جيب أ يكو هلا ةاحة خاصة حممية ومزوة
باوألااب رةيطة قوسجامها مع أعمار اوأطفال وأ تكو آمنة وهاةفة ومسلية ،ويكو هلا
مةافق صحية مساقلة .
رابعاً  :جيب أ تاوفة يف احلضاوة عد غةف مؤثثة باوأثاث الضةورية املالئمة وأطوال وأعداة اوأطفال
وصحية وال يقل بُاد أية غةفة ع  1م ١وختصيص قحداها للةضع.
خامساً  :أ تاوفة يف احلضاوة صالة وشاط ماناةبة مع عدة اوأطفال حبيث ال تقل املساحة املخصصة
للطفل الواحد ع  5م ١مةبع .
سادساً  :أ تاوفة محامات صحية مناةبة تاناةب مقاعدها مع أحجام اوأطفال وأطواهل وبوالع محام
واحد لكل مخسة عشة طفالً  ...وأ تكو املغاةل على قرتفاعات مناةبة مع عدة اوأطفال
و قرتفاعها مع أطواهل .
سابعاً  :أ تاوفة يف احلضاوة مطبخ مناةب ومساقل ع غةفة الطاام تؤم فيه وةائل الاهوية
الصحية وتأمني اوأجهز واملكائ الالزمة واوأجهز اخلاصة حلفظ املواة الغذائية ،أجهز الااقي ،
وقةاخدام اوأةوات الصحية إلعداة وتسخني الطاام م القدور واملواعني واملالعق ووافة
املسالزمات الصحية اوأخةي ،وال جيوزقةاخدام اوأةوات البالةايكية املضة بالصحة ويةاعي
يف ول ذلك أعمار اوأطفال .
ثامناً  :توفري أجهز قطفاء احلةيق يف املبين وتوزع يف أماو خاصة واملطبخ  ،ليسهل قةااماهلا.
تاسعاً  :جيب ختصيص غةفة لإلةار حتاوي على خزاوة مناةبة حلفظ امللفات واوأضابري ووافة اوأوليات
املاالقة برتخيص احلضاوة وعقوة الااملني فيها والااامي الصاةر ولوحة قعالوات مثباة
عليها أرلام اهلواتف الضةورية والطارئة ( الشةطة  ،الدفاع املدوي  ،ألةب مةوز صحي ،
...اخل).
املادة السادسة:

جيب أ تاوفة يف ةاراحلضاوة رةوط السالمة الاامة وواآلتي:
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أوالً  :فيما خيص مياه الشةب:
أ -حفظ وختزي املياه يف خزاوات صحية مغلقة بإحكام رةيطة أ يكو الوصول اليها ةهالً لغةض
الكشف عليها وتنظيفها بصور ةورية  ،وتكو بايد ع مصاةر الالوث.
ب -أ تكو املياه املساخدمة للطبخ والشةب بصور خاصة وظيفة وصحية وم اوأفضل تأمني
الفلرتات اخلاصة لاصفية املياه.
ثانياً :بالنسبة للكهةباء:
أ -حفظ مصاةرالقو الكهةبائية ةاخل صندوق حمك والامل بااليمات الولاية والاقيد بها.
ب -تغطية اوأةالك الكهةبائية الظاهة بقنوات خاصة وأ تكو عالية لدراإلمكا حبيث ال تكو
عةضة أمام اوأطفال وتوفري أجهز قطفاء احلةيق يف املبين وفحصها بصور ةورية.
ثالثاً :توفري صندوق قةاافات أولية حياوي على املسالزمات الطبـي الضةورية والقط املاق ،
راش
طبـي  ،الصق طبـي  ،مقياس ةرجة احلةار  ....اخل.
رابعاً :القيام بصياوة ةورية لأللااب املساخدمة والاأود م ةالماها وصالحياها ووظافاها .
خامساً :حفظ قةطواوات الغاز يف أماو أمينة وبايد ع مصاةر النار وفحص أوابيبها للاأود م
عدم تسةب الغاز فيها أو م فوهاتها.
سادساً :أ يكو لكل حضاوة خطة للطوارئ ماضمنة ويفية اإلخالء واحملافظة على ةالمة اوأطفال
يف حال حدوث أي طارئ ياطلب ذلك.
املادة السابعة:

أوالً  :على صاحب ةور احلضاوة الااالد مع طبـي ب أطفال أو طبـي ب عام يشةف على النواحي
الصحية
للطفل وتدوي واائج الفحوصات على البطالة الصحية اخلاصة بكل طفل وحتفظ يف ملفه
اخلاص.
ثانياً :يقوم الطبـي ب بزيارات ةورية للحضاوة  ،وولما ةعت احلاجة ذلك.
املادة الثامنة:

حيظةعلى قةار احلضاوة ومناسبيها ما يلي:
أوالً :لبول أطفال فوق ة الةاباة .
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ثانياً :ماالبة الطفل وفسياً وبدوياً حيت (هزه) وقيذاءه مانوياً أو لفظياً.
ثالثاً :قرغام الطفل على القيام بأي ريء بالقو .
رابعاً :حةما الطفل أو تأخري قرباع حاجاته اوأةاةية.
املادة التاسعة:

على ةار احلضاوة مسك السجالت وامللفات اخلاصة باوأطفال والااملني واإلحافاظ بالوثائق
واملسامسكات وواآلتي:
أوالً :السجالت:
أ -ةجل للصاةر والوارة.
ب -ةجل حضور وغياب لألطفال وآخة للااملني.
ج -ةجل للزيارات.
ة -ةجل طبـي للوضع الصحي لألطفال.
ثانياً :امللفات:
أ -ملفات خاصة بالااملني  :حتفظ فيها رهاةاته  ،البطالات الصحية ،عقوة الامل  ،صور رخصية
ووافة الوثائق واملسامسكات املاالقة به .
ب -ملفات خاصة باوأطفال  :حتفظ فيها البطالات الصحية املنظمة م لبل الطبـي ب  ،صور
رخصية  ،رهاةات امليالة ووافة الوثائق واملسامسكات املاالقة باوأطفال.
املادة العاشرة:

على ةار احلضاوة تزويد املديةية الاامة  /لس احلضاوة الااباة هلا باقةية ةوري ع :
أوالً  :أوشطاها وفاالياتها الرتبوية واإلجاماعية اليت تاامدها لانشئة اوأطفال مبا يكفل منوه منواً
طبـي عياً وةليماً.
ثانياً  :لائمة بأمساء الااملني يف ةار احلضاوة ومؤهالته .
ثالثاً  :لائمة بأمساء اوأطفال وأعداةه وأعماره وتأريخ قلاحاله باحلضاوة.
املادة احلادية عشرة:

أوالً  :خياص لس احلضاوة يف املديةية الاامة بإةاالم طلبات الرتخيص وتدليقها والاأود م قواماهلا
ورفع الاوصية بشأ منح الرتاخيص.
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ثانياً  :تلقي الشكاوي املقدمة ضد ةور احلضاوة وةراةاها بالطةق اإلةارية والقاوووية وقختاذ اإلجةاءات
الالزمة ملااجلاها.
املادة الثانية عشرة:

أوالً  :حتدة أجور القبول واخلدمة يف احلضاوات احلكومية واآلتي:
أ -للطفل اوأول ( )52مخسة وعشةو الف ةينار رهةياً.
ب -للطفل الثاوي ( )51عشةو الف ةينار رهةياً.
ج -للطفل الثالث فأوثة( )12مخسة عشة الف ةينار رهةياً.
ثانياً  :حتدة أجور بدل القبول واخلدمة للطفل يف احلضاوات اوأهلية م لبل صاحب احلضاوة وتا
املصاةلة عليها م لبل املديةية الاامة بناء على توصية اللجنة على أةاس ووعية املبين
والااملني فيه ووافة اخلدمات اليت تقدم للطفل رةيطة أ تكو ماناةبة مع اخلدمات وال
تشكل عبئاً وبرياً على ذوي اوأطفال.
املادة الثالثة عشرة:

أوالً  :على ةوراحلضاوة فاح أبوابها إلةاقبال اوأطفال لبل الدوام الةمسي احملدة بنصف ةاعة على
اوألل  ،وباده بنصف ةاعة لياسين لذوي اوأطفال تسلي وقةاالم أطفاهل .
ثانياً  :جيوز لدوراحلضاوة اوأهلية متديد مد الدوام فيها لساعات أضافية وفق مقاضيات احلاجة
ومصلحة اوأطفال على أ التاجاوز يف ول اوأحوال الساعة الساباة مساءً  ،رةيطة قةاحصال
موافقة الوزار واجلهات املانية مسبقاً.
ثالثاً  :بالنسبة وأجور الساعات اإلضافية حتدة م لبل ةور احلضاوة على أ تصاةق عليها املديةية
الاامة وفقاً للماايري املامول بها يف هذه الااليمات.
املادة الرابعة عشرة:

أوالً  :يف حالة خمالفة صاحب احلضاوة وأحكام وظام رل ( ) 7لسنة ( )5111والااليمات الصاةر
مبوجبه  ،يوجه له قوذار رمسي بضةور تصويب أوضاع احلضاوة وقزالة املخالفة خالل( )12يوم
م تاريخ تبلغه باإلوذار  ،خبالف ذلك يوجه له طلب احلضور الي املديةية الاامة وتوجيه قوذار
وهائي له بكااب رمسي وتبلغه بضةور تصويب أوضاع حضاواه خالل املد اليت حتدة له
باإلةاناة الي ووعية املخالفة وطبـي عاها  ،يف حالة اإلةامةار على خمالفاته اليت ةبق وأ مت
توجيه اإلوذار له بصدةها يا ةحب قجاز ةار احلضاوة منه بقةار م الوزية أو م خيوله و
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قمهاله مد رهة لياسين لذوي اوأطفال وقل أطفاهل الي احلضاوات اوأخةي.
ثانياً  :الحيق مل ةحبت منه اإلجاز بسبب خمالفاه للقواوني واوأوظمة والااليمات الاقدم بطلب تةخيص
جديد قال باد مةور ةناني على تأريخ ةحبها.
املادة اخلامسة عشرة:

تطبق اوأحكام الوارة يف لاوووي الامل والاقاعد والضما اإلجاماعي للامال على الااملني يف ةور
احلضاوة تنظيماً لااللات الامل واحلفاظ على حقوله .
املادة السادسة عشرة:

ال يامل بأية تاليمات أخةي صدرت لبل هذه الااليمات ماالقة بدور احلضاوة .
املادة السابعة عشرة:

تنفذ هذه الااليمات قعاباراً م بداية الشهة الذي يلي وشةها يف اجلةيد الةمسية (ولائع وورةةاا ).

حممد قادر حممد
وزير العمل واشؤون األجتماعية
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