بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

َي 1991ي هةمواركراوو ،لةسةر
ثشت بة حوكمي برِطةي ( ) 1لة ماددةي ()65ي ياساي ذمارة ()1ي سال
َي 1991ي
داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ،و بةدةر لة حوكمةكاني ياساي ذمارة ()1ي سال
هةمواركراو ،ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق لة دانيشيت ئاسايي ذمارة ()3ي رؤذي  1112/11/12برِياري
دةرضوواندني ئةم ياسايةي دا:

ماددةي يةكةم:

ياساي ذمارة ()1ي سالَي 7112
ياساي دريَذكردنةوةي خولي هةلَبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

َبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق  ،دوو خولي طريَداني تر (دورتي االنعقاد) لة كاردا
خولي هةل
دةبيَت لة بةرواري ()1112/11/5ةوة .
ماددةي دووةم:

دةستةي سةرؤكايةتي ريَكخستين ماوةي طريَداني خولي يةكةم و دووةمي ماوةي دريَذكراوة لة ئةستؤ دةطريَت.
ماددةي سيَيةم:

كار بةهيض دةقيَكي ياسايي يان برِياريَك ناكريَت كة ثيَضةوانةي ئةحكامةكاني ئةم ياساية بيَت.
ماددةي ضوارةم:

ئةم ياساية لة ماوةي ( )11رؤذ لة بةرواري ثةسند كردني لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة
دةردةضوويَندريَت و ،لة رؤذي دةرضوونيةوة جيَ بةجيَ دةكريَت و ،لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان)
بآلودةكريَتةوة.

بيَطةرد دلَشاد شكراهلل
سكرتيَرى ثةرلةمانى
كوردسـتان ـ عيَراق
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جعفر إبراهيم ئيَمينكى
جيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى
كوردستان ـ عيَراق
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يوسـف حمـمد صـادق
سةرؤكي ثةرلةمانى
كوردستان  -عيَراق

ذمارة ( )712العدد

هؤيةكاني دةرضوواندن

َي 1991ي هةموار كراو ،و ثةيرِةوي
َبذاردني ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
بةثيَي ياساي هةل
َي 1991ي هةموار كراو ،رؤذي ()1112/11/5
ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
َبذاردني ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراقة ،ئةو ماوةيةش لة
كؤتايي هاتين ماوةي ياسايي خولي هةل
تةواو بوون داية بيَ ئةوةي بارودؤخيَكي طوجناو بؤ طةلي كوردستان برِةخسيَ تا مايف خؤي لة ئةجنامداني
َبذاردن بؤ خولي ثيَنجةم ثيادة بكات ،هةمووان بة هيوا بووين ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي
هةل
َبذاردني طشيت تيَدا ئةجنام بدريَت ،بةآلم بة داخةوة لة
هةريَم كة ريفراندؤمي سةربةخؤييان تيَدا ئةجنامدراوة ،هةل
َبذاردن و
ئيَستادا ناتوانريَت ئةمة بكريَت ،بؤية بةرقةراربووني ئارامي لةو ناوضانةو بةشداري ثيَكردنيان لة هةل
طشت مةسةلة ضارةنووسسازةكان ئاماجنيَكي نةتةوةيي و نيشتمانيية ،وة بة مةبةسيت ثاراستين يةكريزي
نيشتماني و نزيكي اليةنة سياسيةكان و نةترازاني ريزةكاني طةلي كوردستان و ،هةروةها نويَ كردنةوةو بذار
َبذاردن و راثرسي و ئةجنامداني ئامادةكاري
َي سةربةخؤيي هةل
كردني تؤماري دةنطدةران لةاليةن كؤمسيؤني باال
َبذاردن و راثرسي
َي سةربةخؤيي هةل
لؤجيسيت بة كواليتيةكي بةرز بةتايبةت دواي راطةيَندراوي كؤمسيؤني باال
َبذاردن و لةبةر نةبووني كانديد بؤ ثؤسيت سةرؤكي هةريَم كة بةثيَي
بةراطرتين ريَو شويَنةكاني ثرؤسةي هةل
َي  1116هةموار كراو دةبيَت
ماددةي ( )2لة ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
َبذاردني ثةرلةماني كوردستان ئةجنام بدريَت ئةم
َبذاردني سةرؤكي هةريَم لة كات و ساتي هةل
دةنطدان بؤ هةل
ياساية دةركرا.
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق

َي 1991ي هةمواركراوو ،لةسةر
ثشت بة حوكمي برِطةي ( ) 1لة ماددةي ()65ي ياساي ذمارة ()1ي سال
َي 1991ي
داواي ذمارةي ياسايي ئةنداماني ثةرلةمان ،و بةدةر لة حوكمةكاني ياساي ذمارة ()1ي سال
هةمواركراو ،ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق لة دانيشيت ئاسايي ذمارة ()2ي رؤذي  1112/11/19برِياري
دةرضوواندني ئةم ياسايةي دا:
ياساي ذمارة ()7ي سالَي 7112
ياساي دابةشكردني دةسةالَتةكاني سةرؤكايةتي هةريَم بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكاني هةريَم
ماددةي يةكةم:

َبذاردنةكاني سةرؤكي هةريَم و خولي ثيَنجةمي ثةرلةماني كوردستان
دةسةآلتةكاني سةرؤكايةتي هةريَم تا هةل
بةسةر دامةزراوة دةستوورييةكاني هةريَم دابةش دةكريَن بةم شيَوةيةي خوارةوة:
يةكةم :ثيادةكردني ئةرك و دةسةآلتةكاني هاتوو لة حوكمي ماددةي يةكةم و ماددةي دووةم و ،هةروةها
برِطةكاني (دووةم ،شةشةم ،دةيةم  ،يازدةم  ،ثازدةم  ،هةذدةم  ،نؤزدةم) لة ماددةي دةيةم لة ياساي
َي  1116هةمواركراو لةاليةن سةرؤكي
سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
ئةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان دةبيَت .
دووةم :ثيادةكردني ئةرك و دةسةآلتةكاني هاتوو لة برِطةكاني (ضوارةم  ،ثيَنجةم  ،حةوتةم  ،هةشتةم و حةظدةم)
َي 1116
لة ماددةي دةيةم لة ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
هةمواركراو لةاليةن سةرؤكايةتي ئةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان دةبيَت .
سيَيةم :ثيادةكردني ئةرك و دةسةآلتةكاني هاتوو لة برِطةكاني (يةكةم ،1 /ضواردةم) لة ماددةي دةيةم لة ياساي
َي  1116هةمواركراو لةاليةن دةستةي
سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان دةبيَت .
ضوارةم :ثيادةكردني ئةرك و دةسةآلتةكاني هاتوو لة برِطةكاني (سيَيةم  ،دوازدةم  ،سيَزدةم  ،شازدةم) لة
َي  1116هةمواركراو
ماددةي دةيةم لة ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
لةاليةن سةرؤكي ئةجنومةني دادوةري هةريَمي كوردستان دةبيَت .
ماددةي دووةم:

ديواني سةرؤكايةتي هةريَمي كوردستان لةكارو ئةركة كارطيَرِي و داراييةكاني بةردةوام دةبيَت و ئةركةكاني
بةثيَي حوكمةكاني ئةم ياساية جيَبةجيَ دةكات .
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ماددةي سيَيةم:

يةكةم :جطة لةو ماددانةي كة لة ناوةرِؤكي ئةم ياسايةدا ئاماذةيان ثيَكراوة كاركردن بةياساي سةرؤكايةتي
َبذاردنةكاني
َي  1116هةمواركراو رادةطرييَت تا هةل
هةريَمي كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
سةرؤكي هةريَمي كوردستان و خولي ثيَنجةمي ثةرلةماني كوردستان.
َبذاردنةكاني سةرؤكي هةريَمي كوردستان و خولي ثيَنجةمي ثةرلةماني
دووةم :ئةم ياساية بةركار دةبيَت تا هةل
كوردستان .
ماددةي ضوارةم:

كار بةهيض دةقيَكي ياسايي يان برِياريَك ناكريَت كة ثيَضةوانةي ئةحكامةكاني ئةم ياساية بيَت .
ماددةي ثيَنجةم:

ئةم ياساية لة ماوةي ( )2رؤذ لة بةرواري ثةسند كردني لةاليةن دةستةي سةرؤكايةتي ثةرلةمانةوة
دةردةضوويَندريَت و ،لة رؤذي دةرضوونيةوة جيَ بةجيَ دةكريَت و ،لة رؤذنامةي فةرمي (وةقايعي كوردستان)
بآلودةكريَتةوة.

بيَطةرد دلَشاد شكراهلل
سكرتيَرى ثةرلةمانى
كوردسـتان ـ عيَراق

جعفر إبراهيم ئيَمينكى
جيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى
كوردستان ـ عيَراق

يوسـف حمـمد صـادق
سةرؤكي ثةرلةمانى
كوردستان  -عيَراق

هؤيةكاني دةرضوواندن

بةهؤي دريَذكردنةوةي ماوةي ياسايي خولي ضوارةمي ثةرلةماني كوردستان و ،رةتكردنةوةي سةرؤكي هةريَمي
كوردستان بؤ بةردةوام بووني لة ثؤستةكةيدا و ،بةثيَي ئةوةي لة ماددةي ضوارةم لة ياساي سةرؤكايةتي هةريَمي
َبذاردني سةرؤكي هةريَم
َي  1116هةمواركراودا هاتووة كة دةنطدان بؤ هةل
كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي سال
َبذاردني ثةرلةماني كوردستان ئةجنام دةدريَت و لةبةر نةبووني كانديد بؤ ثؤسيت سةرؤكي
لة كات و ساتي هةل
هةريَم و بةمةبةسيت دروست نةبووني بؤشايي ياسايي لة دةسةآلتةكاني سةرؤكي هةريَم ،ئةم ياساية دةركرا.
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةي برِيار6 :
ميَذووي برِيار7112/11/74 :

برِيار
ذمارة ()6ى سالَى 7112

ثشت بةسنت بة حوكمةكاني برطة ()1ي ماددة ( )15لة ثيَرِةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق ذمارة
َبذاردني
َي 1991ي هةمواركراو ،ثةرلةماني كوردستان لة دانيشتين ذمارة ()3ي ئاسايي خولي هةل
()1ي سال
ضوارةمدا لة رؤذي ()1112/11/12ي بةسرتا ئةم برِيارةي خوارةوةي دا:
َبذاردني بةرِيَز (بيَطةرد دلشاد شكراهلل) بؤ ثؤسيت سكرتيَري هةميشةيي ثةرلةماني
يةكةم :هةل
كوردستان ـ عيَراق بةتةزكيية.
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1112/11/12ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي
(وةقايعي كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة.

جعفر إبراهيم ئيَمينكى
جيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى كوردسـتان ـ عيَراق
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بةناوي خوداي بةخشندةو ميهرةبان
بةناوي طةلةوة
ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةي برِيار2 :
ميَذووي برِيار7112/11/72 :

برِيار
ذمارة ()2ى سالَى 7112

َبذاردني ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق ذمارة ()1ي
ثشت بة حوكمي برطةي ( )1لة ماددةي ( )23ياساي هةل
َي 1991ي هةمواركراو ،و هةردوو ماددةي ( 33و  )36لة ثةيرةوي ناوخؤي ثةرلةماني كوردستان ذمارة
سال
َي  1991هةمواركراو ،ثةرلةماني كوردستان ،لةدانيشتين ذمارة ()2ي ئاسايي رؤذي
()1ي سال
1112/11/19يدا برِياري ئةمةي خوارةوةيدا-:
َكردني وازهيَناني بةرِيَز (طؤران ئازاد حممد) لةئةنداميةتي ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق .
يةكةم :قةبوول
دووةم :ئةم برِيارة لة رؤذي دةرضووني لة 1112/11/19ـةوة جيَبةجيَ دةكريَت و لة رؤذنامةي فةرميي
(وةقايعي كوردستان)دا بآلو دةكريَتةوة .

جعفر إبراهيم ئيَمينكى
جيَطري سةرؤكي ثةرلةمانى كوردسـتان ـ عيَراق
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ثةرلةماني كوردستان ـ عيَراق
ذمارةي)7116/3/4( :
رِيَكةوت7112/11/31 :

وةآلمي ثةرلةماني كوردستان
بؤ برِيارةكاني ئةجنومةني نويَنةراني عيَراق
َي
َي 1991ي هةمواركراو ،برِياري ذمارة ()1ي سال
ثةرلةماني كوردستان بةثيَي ياساي ذمارة ()1ي سال
َك و خاكي كوردستاني
1116ي ثةرلةماني كوردستان ،وةك ئةركيَكي نيشتمانيي و نويَنةرايةتي سةروةري خةل
َةتي و ئةو ثةمياننامةو ريَككةوتننامانةي كة عيَراق تيَياندا
عيَراق بةطويَرةي ريَسا بةركارةكاني ياساي نيَودةول
َثشت بة ماددةكاني دةستووري هةميشةيي عيَراق بةتايبةتي
ئةندامة ،يان راستاندني بؤ كردوون و ثال
ماددةكاني ( /112 ،116 ،111 ،22 ،9 ،8 ،6 ،2 ،1 ،1يةكةم )111 ،دواي ئةوةي ئةجنومةني نويَنةراني
عيَراق و ئةجنومةني وةزيراني عيَراق ضةند برِياريَكي نادةستووري و ناياساييان دةركرد وةك كاردانةوةيةك بؤ
ثرؤسةي ريفراندؤمي طةلي كوردستاني عيَراق ،دواي طفتوطؤكردني ئةنداماني ثةرلةماني كوردستان لةسةر ئةو
ثيَشهات و كاردانةوانة ،ثةرلةماني كوردستان بة كؤي دةنطي ئةنداماني ئامادةبوو لة دانيشتين ئاسايي ذمارة
()1ي رؤذي  1112/9/31دةنطي لةسةر ئةم خاآلنةي خوارةوةيدا:
يةكةم :ثةرلةماني كوردستان دةستخؤشي و ثريؤزبايي سةركةوتين ريفراندؤمي سةربةخؤيي لة طةلي كوردستان
دةكات ،كة لة ثرِؤسةيةكي دميوكراسي و مةدةنيدا خواسيت خؤي بة جيهان نيشاندا بة ثشت بةسنت بة
َةتي و دةستووري عيَراق .هاوكات دةسةآلتة فةرمييةكاني هةريَمي
بنةما و رِيَسا و ياساي نيَودةول
كوردستان رادةسثيَريَت بؤ جيَبةجيَكردني ئةجنامةكاني ريفراندؤم كة لة  1112/9/16ئةجنامدراوة.
دووةم :ثةرلةماني كوردستان ثةسند و ثشتطريي دةقي راطيَندراوي ئةجنومةني وةزيراني هةريَمي كوردستان
دةكات كة لة كؤبوونةوةي ذمارة ( )31لة ريَكةوتي  1112/9/18وةك بةشيَك لة وةآلمي ثةرلةماني
كوردستان بؤ برِيارةكاني ئةجنومةني نويَنةران و ئةجنومةني وةزيراني عيَراقي فيدرالَ  ،وة جةخت
دةكاتةوة كة دةبيَت حكومةت كار بة ياسا و برِيارة بةركارةكاني هةريَمي كوردستان بكات.
َةتي و وآلتاني دراوسيَ و ناوضةكة دةكةين كة ريَز لة برِياري طةلي كوردستان
َطاي نيَودةول
سيَيةم :داوا لة كؤمةل
بطرن سةبارةت بة ثيادةكردني مايف ضارةي خؤنووسني  ،ثةرلةماني كوردستان وآلتاني دراوسيَ و ناوضةكة
َنيا دةكاتةوة كة ريفراندؤمي كوردستاني عيَراق بة هيض شيَوةيةك هةرِةشة نيية بؤ سةر ئاسايشي
دل
نةتةوةيي هيض وآلتيَك ،وة هةريَم فاكتةري ئارامي و سةقامطريي ناوضةكة بووة و دةبيَت.
ضوارةم :ياسا و برِيارةكاني ئةجنومةني نويَنةراني عيَراق بةثيَي (برطةي دووةم) لة ماددةي ( )111لة دةستووري
َي 1991ي ثةرلةماني كوردستان بة هيض شيَوةيةك قابيلي
عيَراق و برِياري ذمارة ()11ي سال
جيَبةجيَكردن نيني لة هةريَمي كوردستان تاكو لةاليةن ثةرلةماني كوردستان برِياري جيَبةجيَكردنيان ثيَ
دةردةضيَت.
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ثيَنجةم :ثةرلةماني كوردستان برِياري ئةجنومةني نويَنةراني عيَراقي فيدرالَ لة كؤبوونةوةي ذمارة ( )13رؤذي
 1112/9/12كة تايبةت بوو بة كاردانةوة لةسةر ئةجنامداني ريفراندؤم لةناو هةريَم و ناوضة
كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةريَم رةت دةكاتةوة ،وة دووثاتيشي دةكاتةوة كة برِيارةكة
نادةستووريي و ناياسايية بة ثشت بةسنت بةم خاآلنةي خوارةوة:
 -1ئةوةي لة برطةي ( )1برياري ئةجنومةني نويَنةراندا هاتووة بةتةواوي ثيَضةوانةي سيستةمي فيدرالَ و
بنةماي دميوكراسيية ،كة لة ماددةي ()1ي دةستووردا ضةسثيَندراوة ،وة ثيَضةوانةي ماددةي ()8ي
َةتيةكاني دةطريَت ،برِياري طةلي كوردستان لة
دةستوورة كة تيَيدا هاتووة عيَراق ريَز لة ثابةنديية نيَودةول
َثشت بووة بة دةستووري عيَراق و ميساقي نةتةوة يةكطرتووةكان و هةردوو
ريفراندؤمي  1112/9/16ثال
َي .1921
َي  1955كة عيَراق ثةسةندي كردوون بة ياساي ذمارة  193ي سال
َةتي سال
ثةمياننامةي نيَودةول
َثشت بووة بة رِيَساي مايف ضارةي
 -1برياري ئةجنامداني ريفراندؤم لة كوردستاني عيَراق لة  1112/9/16ثال
َةتي بة شيَوةيةك كة هيض
خؤنووسني كة رِيَسايةكي بةرفةرمانة (ئامريةية) لةسةر ئاسيت ياساي نيَودةول
َةتيَك بؤي نيية دذي ئةو رِيَساية بوةستيَتةوة ض جاي ئةوةي ئةجنومةني نويَنةراني عيَراق مايف ضارةي
دةول
َةم بدات و داواي بةدواداضووني قةزايي بكاتن بؤ
خؤنووسني لةاليةن هاوآلتياني كوردستان بة تاوان لة قةل
ئةوانةي لة ثرؤسةكةدا بةشدار بوون.
َيةكان لة ناوضة
 -3سةبارةت بة ثابةندكردني فةرماندةي طشيت هيَزة ضةكدارةكان بؤ بآلوةثيَكردني هيَزة فيدرال
كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةريَم ثيَضةوانةي برِطةي (يةكةم)ـة لة ماددةي ()9ي دةستوور كة
ناكريَت هيَزة ضةكدارةكاني عيَراق و هيَزةكاني ئاسايشي بةكاربهيَندريَن دذي ثيَكهاتةكاني طةلي عيَراق بؤ
يةكالي كردنةوةي ناكؤكية سياسيةكان ،ئةمة جطة لةوةي كة ماددةي ( )121لة دةستووري هةميشةيي
عيَراق مايف يةكالكردنةوةي ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي ئيدارةي هةريَمي داوة بة دانيشتواني ئةو
ناوضانة لة رِيَطاي رِاثرسييةوة نةك فةرمان كردن بة بةكارهيَناني هيَز بؤ دةست بةسةرداطرتين ئةو ناوضانة،
وة فةرماندةي طشيت هيَزة ضةكدارةكاني هةريَمي كوردستان سةرثشك دةكةين بؤ طرتنةبةري هةر ريَكاريَكي
ثيَويست بؤ ثاراسنت و ثاريَزطاري كردن لةو ناوضانة و بةرقةرار بووني ئارامي تياياندا.
 -2برِيارةكاني ئةجنومةني وزاري ئةجنومةني ئاسايشي عيَراقي فيدرالَ كة لة برِطةي ()3ي برِيارةكةي ئةجنومةني
نويَنةران ئاماذةي ثيَدراوة هيض ثابةندييةكيان نيية لةسةر كوردستاني عيَراق و لة دةرةوةي دةسةآلتة
َي
َة ،لة هةمان كاتيشدا هةريَمي كوردستان بةثيَي ياساي ذمارة ()2ي سال
تايبةتيةكاني حكومةتي فيدرال
 1111خاوةني ئةجنومةني ئاسايشي خؤيةتي.
 -6برِياري داخستين دةروازة سنووريةكان لة دةسةآلتي حكومةتي فيدرالَ نيية و بةهيض جؤريَك لة ماددةي
()111ي دةستووردا ئاماذةي ثيَنةدراوة ،وة بةثيَي ماددةي ( )116لة دةستوور هةر بابةتيَك كة لة
َدا نةهاتبيَت ،دةسةآلتي هةريَمةكانة.
ضوارضيَوةي دةسةآلتة تايبةتيةكاني حكومةتي فيدرال
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َطة نةوتيةكان كة دةكةويَتة ضوارضيَوةي سياسةتي نةوت و طاز ،ئةويش لة ماددةي
 -5سةبارةت بة كيَل
َكو لة ضوارضيَوةي ماددةي ( )111ضارةسةر كراوة،
َدا نةهاتووة ،بةل
()111ي دةستووري عيَراقي فيدرال
َي نيية.
َتي تايبةتي حكومةتي فيدرال
بؤية ئةمةش دةسةال
َةتيةكان لة هةريَمي كوردستان ئةو
 -2سةبارةت بة داخستين كونسلخانةكان و نويَنةرايةتي و نووسينطة نيَودةول
َةتي
َوةشاندنةوةي مؤل
مافة مافيَكي دةستووريي و ياسايي بة دةست هاتووة بؤ هةريَمي كوردستان ،وة هةل
َةتيانة بةبيَ ئةوةي هةريَمي كوردستان كةم
َخانةكان و نويَنةرايةتي و نووسينطة نيَودةول
كردنةوةي ئةو كونسل
و كوري هةبووبيَت لة ثيَوةر و ريَنماييةكاني كاركردني ئةم نويَنةراتي نووسينطانة ،بة نارِةوايي كردن لة
َتدا هةذمار دةكريَت .سةرةرِاي ئةوةي كة ئةم بابةتة دةكةويَـتة ضوارضيَوةي ياساي
بةكارهيَناني دةسةال
َي
َطةرييةكاني سال
َةتي و بةثيَي ريَكةوتننامةي (ظييننا) بؤ ثةيوةنديية ديبلؤماسي قونسول
طشيت نيَودةول
 1953كاري كونسولَ و ديثلؤمتكاران ريَكخراوة.
َتةكاني ياسادانان و راثةراندن و دادوةري عرياقي
شةشةم :ثةرلةماني كوردستان تيَكرِاي ئةو برِيارانةي دةسةال
فيدرالَ رةت دةكاتةوة كة وةك كاردانةوةيةك بةرامبةر ئةجنامداني ثرؤسةي ريفراندؤم دراون.
لة كؤتاييدا ثةرلةماني كوردستان لة رِوانطةي باوةرِبووني بة ثرةنسيثي ئاشتةواييي نيَوان طةالن و دراوسيَيةتي
باش جةخت لة ريَطةضارةسةري ئاشتييانة بؤ سةرجةم كيَشةكان دةكاتةوة و لةو ثيَناوةشدا اليةنة
ثةيوةنديدارةكان سةر ثشك دةكات بؤ دةستثيَكردني طفتوطؤي بنياتنةرانة ،هاوكات ثةرلةماني كوردستان داوا
َةتي و لة دؤستاني طةلةكةمان دةكات كة بةنيطةرانيةوة لة بريارةكاني ئةجنومةني
َطاي نيَودةول
لة كؤمةل
َويَستيان هةبيَ بؤ رِووبةرِوونةوةيان ،ضونكة لة
نويَنةران و ئةجنومةني وةزيراني عيَراقي فيدرالَ برِوانن و هةل
َكي كوردستانة دذي طةلي كوردستانة بة
َي خةل
رِوانطةي ثةرلةماني كوردستانةوة ئةو برِيارانة سزاي بةكؤمةل
َ بةرِيَز (ئاية اهلل
هةموو ثيَكهاتةكاني ،وة هةروةها ثةرلةماني كوردستان دةست ثيَشخةرييةكةي مةرجةعي باال
سيستاني) بؤ دةستثيَكردني طفتوطؤ و ضارةسةري ئاشتييانةي كيَشةكان بةرز دةنرخيَنيَت ،وة ثيَشوازي دةكات
َةتي يان كةسي بؤ دةستثيَكردني دانووستان و طفتوطؤ.
َيَكي نيَودةول
لة هةر هةول
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وةزارةتى دارايى و ئابوورى
ذمارة  13166/4/2 :لة 7112/11/16

رِيَنمايى
ذمارة ()74ى سالَى 7112

َثشت بة فةرمانى سةرؤكايةتى ئةجنومةنى وةزيران ذمارة ( )226لة
بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة و ثال
 1112/11/9برياردرا بة -:
َةى مةترسى فرِؤكةوانى بؤ ( فرِؤكةوان  ،طةشتيةوان  ،ئةندازيار و تةكنيككارانى
يةكةم :خةرج كردنى دةرمال
فرِؤكةوانى ) بةم برِانةى خوارةوة بةثيَى تايبةمتةندى و ثلةى ئةفسةرى و ثلةدارى .
َةكان -:
دووةم  :برِى دةرمال
ذ

ناونيشان

ثلةى سةربازى

1

فرِؤكةوان
طةشتيةوان

عميد

 101110111يةك مليؤن دينار

عقيد

 90110111نؤ سةد هةزار دينار

مقدم

 80110111هةشت سةد هةزار دينار

رائد

 20110111حةوت سةد هةزار دينار

نقيب

 50110111شةش سةد هةزار دينار

ئةندازيارى فرِؤكةوانى

َةى مةترسى
برِى دةرمال

مالزمى يةكةم  60110111ثيَنض سةد هةزار دينار
مالزمى دووةم  20110111ضوار سةد هةزار دينار
ئةفسةرى ئةندازيار

عميد

 90110111نؤ سةد هةزار دينار

1

ئةفسةرى تةكنيكى لة بةشى
فرِؤكةوانى و ئامرازةكانى سةر
َى ئامسانى كاردةكةن
زةوى و كؤنرتؤل

عقيد

 80110111هةشت سةد هةزار دينار

مقدم

 20110111حةوت سةد هةزار دينار

رائد

 50110111شةش سةد هةزار دينار

نقيب

 60110111ثيَنض سةد هةزار دينار

مالزمى يةكةم  20110111ضوار سةد هةزار دينار
مالزمى دووةم  30110111سآ سةد هةزار دينار
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ثلة دار تةكنيكى
بةشى فرِؤكةوانى و

3

تيمى زةمينى فرِؤكة

رثيَدراوا 1/

 161111دوو سةدو ثةجنا هةزار دينار

رثيَدراوا 1/

 116111دوو سةدو بيست وثيَنض هةزار دينار

رثيَدراوا 3/

 111111دوو سةد هةزار دينار

رثيَدراوا 2/

 126111سةد و حةفتاو ثيَنض هةزار دينار

رثيَدراوا 6/

 161111سةدو ثةجنا هةزار دينار

رثيَدراوا 5/

 116111سةدو بيست و ثيَنض هةزار دينار

رثيَدراوا 2/

 111111سةدهةزار دينار

رثيَدراوا 8/

 26111حةفتا وثيَنض هةزار دينار

َةتةكاندا تا ( )31رؤذ خةرج دةكريَت و بؤ زياتر لةم ماوةية لة رؤذة
َةية لة سةرجةم مؤل
سيَيةم :ئةم دةرمال
زيادةكان دةبرِدريَت .
ضوارةم  :ئةم ريَنمايية لة ريَكةوتى  1112/11/9ةوة جيَبةجآ دةكريَت و لة رؤذنامةى (وةقايعى كوردستان)
بآلودةكريَتةوة .

رِابةر صديق حممد
بريكارى وةزارةت بةوةكالةت
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى (شةشةم  /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة
َى  1112برِيارماندا بة :
()16ى سال
بةيانى ذمارة ()47ى سالَى 7112

 كردنةوةى ( بةشى نةشتةرطةرى دةم و شةويالط ) لة نةخؤشخانةى ئاشتى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى هةوليَر .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1112/11/6

بةيانى ذمارة ()43ى سالَى 7112

 كردنةوةى (بنكةى تةندروستى هةوليَرى نوآ ) لة طةرةكى هةوليَرى نوآ سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى هةوليَر .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1112/11/11

بةيانى ذمارة ()44ى سالَى 7112

 كردنةوةى (هؤبةى ددان ) لة بةشى هونةرى سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستى طةرميان . -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1112/11/11

بةيانى ذمارة ()45ى سالَى 7112

 كردنةوةى (هؤبةى تاقيطة ) لة بةريَوةبةرايةتى تةندروستى فرؤكةخانة سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتىتةندروستى سليَمانى .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1112/11/11

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
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وةزارةتى تةندروستى

بةثيَى ئةو دةسةآلتةى ثيَماندراوة لة ماددةى ( شةشةم  /برِطةى دووةم ) لة ياساى وةزارةتى تةندروستى ذمارة
َى  1112برِيارماندا بة :
()16ى سال
بةيانى ذمارة ()46ى سالَى 7112

 كردنةوةى (سةنتةرى جوانكارى ثزيشكى ) doblehairى تايبةت لة شارى هةوليَر بةمةرجيَك و ثابةندىطشت رِيَنماييةكانى وةزارةتى تةندروستى و ذينطة و سةنديكاى ثزيشكانى كوردستان بيَت .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1112/11/11

بةيانى ذمارة ()42ى سالَى 7112

 كردنةوةى (بةشى قسطرة و شبكة و بالؤن ) لة نةخؤشخانةى شار سةر بة بةريَوةبةرايةتى طشتى تةندروستىسليَمانى .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1112/11/11

بةيانى ذمارة ()48ى سالَى 7112

 طؤرينى (بنكةى تةندروستى ساريَذ لة جؤرى  Bبؤ جؤرى  ) Aلة ناحيةى خةبات سةر بة بةريَوةبةرايةتىطشتى تةندروستى هةوليَر .
 -ئةم بةيانة جيَبةجآ دةكريَت لة رؤذى دةرضوونيةوة ريَكةوتى . 1112/11/11

د .رِيَكةوت محة رشيد كريم
وةزيرى تةندروستى
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
بأسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق

إستناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )65من القانون رقم ( )1لســنة  1991املعدل وبناءاً على ما عرضه العدد
القانوني من أعضاء الربملان ،واستثناءاً من أحكام القانون رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،قرر برملان كوردستان ـ
العراق جبلسته االعتيادية املرقمة ( )3واملنعقدة بتاريخ  1112/11/12تشريع القانون اآلتي:
قانون رقم ( )1لسنة 7112
قانون متديد الدورة االنتخابية الرابعة لربملان كوردستان – العراق
املادة األوىل:

يستمر عمل الدورة االنتخابية الرابعة لربملان كوردستان – العراق لدورتي انعقاد أخريني اعتباراً من تأريخ
(.)1112/11/5
املادة الثانية:

تتوىل هيئة الرئاسة تنظيم مدة انعقاد الدورة األوىل والثانية املمتدتني.
املادة الثالثة:

ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة الرابعة:

يُصدر هذا القانون من قبل هيئة رئاسة الربملان خالل مدة ( )11أيام من تأريخ تصديقه ،وينفذ من تأريخ
صدوره ،وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

بيطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتري
برملان كوردستان – العراق
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األسباب املوجبة

مبوجب قانون انتخاب برملان كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،والنظام الداخلي لربملان كوردستان
– العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،يعترب يوم ( )1112/11/5نهاية املدة القانونية للدورة االنتخابية الرابعة
لربملان كوردستان – العراق  ،وهذه املدة على وشك االنتهاء دون تهيئة ظروف مالئمة لقيام شعب كوردستان
مبمارسة حقه يف إجراء االنتخابات للدورة اخلامسة  ،وكان اجلميع يأمل يف إجراء االنتخابات العامة يف املناطق
الكوردستانية خارج إدارة اإلقليم اليت جرت فيها عملية استفتاء االستقالل ،إال أنه ولألسف ال ميكن إجراء ذلك
يف الوقت احلالي  ،لذلك فإن إرساء األمن يف هذه املناطق وإشراكهم يف االنتخابات ومجيع املسائل املصريية هدف
قومي و وطين  ،وألجل محاية الوحدة الوطنية وتقارب األطراف السياسية وعدم تفرقة صفوف شعب كوردستان ،
وكذلك جتديد وتنقيح سجل الناخبني من قبل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء وإجراء
االستعدادات اللوجستية بنوعية عالية والسيما بعد إعالن املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالستفتاء
إيقاف إجراءات عملية االنتخابات وبسبب عدم وجود مرشح ملنصب رئيس اإلقليم  ،والذي مبوجب املادة ( )2من
قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة  1116املعدل  ،جيب انتخابه بالتزامن مع موعد انتخاب
برملان كوردستان ،لذلك فقد شرع هذا القانون .
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
بأسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق

إستناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )65من القانون رقم ( )1لســنة  1991املعدل وبناءاً على ما عرضه العدد
القانوني من أعضاء الربملان ،واستثناءاً من أحكام القانون رقم ( )1لسنة  1991املعدل  ،قرر برملان كوردستان
ـ العراق جبلسته االعتيادية املرقمة ( )2واملنعقدة بتاريخ  1112/11/19تشريع القانون اآلتي:
قانون رقم ( )7لسنة 7112
قانون توزيع اختصاصات رئاسة اإلقليم على املؤسسات الدستورية لإلقليم
املادة األوىل:

توزع اختصاصات رئاسة اإلقليم على املؤسسات الدستورية لإلقليم حلني إجراء انتخابات رئيس اإلقليم والدورة
اخلامسة لربملان كوردستان على الوجه اآلتي:
أوالً :ميارس رئيس جملس الوزراء اقليم كوردستان املهام واالختصاصات الواردة يف أحكام املادتني األولي والثانية،
وكذلك الفقرات (ثانياً ،سادساً ،عاشراً ،حادي عشر ،خامس عشر ،ثامن عشر ،تاسع عشر) من املادة
العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة  1116املعدل.
ثانياً :متارس رئاسة جملس الوزراء اقليم كوردستان املهام واالختصاصات الواردة يف الفقرات (رابعاً ،خامساً،
سابعاً ،ثامناً ،سابع عشر) من املادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة
 1116املعدل.
ثالثاً :متارس هيئة رئاسة الربملان كوردستان املهام واالختصاصات الواردة يف الفقرات (أوالً ،1/رابع عشر) من
املادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة  1116املعدل.
رابعاً :ميارس رئيس جملس القضاء القليم كوردستان املهام واالختصاصات الواردة يف الفقرات (ثالثاً ،ثاني عشر،
ثالث عشر ،سادس عشر) من املادة العاشرة من قانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة
 1116املعدل.
املادة الثانية:

يستمر ديوان رئاسة اقليم كوردستان يف أعماله وواجباته اإلدارية واملالية وينفذ مهامه مبوجب أحكام هذا
القانون.
املادة الثالثة:

أوالً :فيما عدا املواد املُشار إليها يف مضمون هذا القانون يتم إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ
العراق رقم ( )1لسنة  1116املعدل حلني إجراء انتخابات رئيس ااقليم كوردستان والدورة اخلامسة لربملان
كوردستان.
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ثانياً :يبقى هذا القانون نافذاً حلني إجراء انتخابات رئيس اقليم كوردستان والدورة اخلامسة لربملان كوردستان.
املادة الرابعة:

ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
املادة اخلامسة:

يُصدر هذا القانون من قبل هيئة رئاسة الربملان خالل مدة ( )2أيام من تأريخ تصديقه  ،وينفذ من تأريخ صدوره
 ،وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

بيطةرد دلشاد شكراهلل
سكرتري
برملان كوردستان – العراق

جعفر إبراهيم ئيمينكى
نائب رئيس
برملان كوردستان  -العراق

يوسـف حمـمد صـادق
رئيس
برملان كوردستان – العراق

األسباب املوجبة

نظراً لتمديد املدة القانونية للدورة الرابعة لربملان كوردستان  ،ورفض رئيس إقليم كوردستان االستمرار يف منصبه،
ومبوجب ما جاء يف املادة (الرابعة) من قانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم ( )1لسنة  1116املعدل ،من
أنه جيري االقرتاع النتخاب رئيس اإلقليم يف موعد انتخاب برملان كوردستان ،ونظراً لعدم وجود مرشح ملنصب
رئيس اإلقليم  ،ومنعاً حلدوث فراغ قانوني يف اختصاصات رئيس اإلقليم  ،فقد شرع هذا القانون.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
بأسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار6 :
تاريخ القرار7112/11/72 :
قــرار
رقم ( )6لسنة 7112

استناداً الحكام الفقرة ( )1من املادة ( )15من النظام الداخلي لربملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة 1991
املعدل ،قرر برملان كوردستان ـ العراق يف اجللسته االعتيادية املرقمة ( )3للدورة االنتخابية الرابعة واملنعقدة بتاريخ
 ،1112/11/12اآلتي:
اوالً :انتخاب السيدة (بيطةرد دلشاد شكراهلل) ملنصب سكرتري دائم لربملان كوردستان ـ العراق (بالتزكية).
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  1112/11/12وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر إبراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
بأسم الشعب
برملان كوردستان ـ العراق
رقم القرار2 :
تاريخ القرار7112/11/72 :
قــرار
رقم ( )2لسنة 7112

استناداً حلكم الفقرة ( )1من املادة ( )23قانون انتخاب برملان كوردستان ـ العراق رقم ( )1لسنة  1991املعدل،
واملادتني ( 33و  )36من النظام الداخلي لربملان كوردستان رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،قرر برملان كوردستان ـ
العراق يف جلسته االعتيادية املرقمة ( )2واملنعقدة بتاريخ  1112/11/19اآلتي:
أوالً :قبول استقالة السيد (طوران ئازاد حممد) من عضوية برملان كوردستان ـ العراق.
ثانياً :ينفذ هذا القرار من تاريخ اقراره يف  1112/11/19وينشر يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان).

جعفر إبراهيم ئيمينكى
نائب رئيس برملان كوردستان  -العراق
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وزارة األوقاف و الشؤون الدينية
رقم  )7427( :يف 7112/11/72

إستناداً اىل املادة السابعة من قانون وزارة األوقاف و الشؤون الدينية رقم ( )11لسنة  1112أصدرنا
التعليمات اآلتية :
تعليمات رقم ( )7لسنة 7112
تعليمات تأسيس و تنظيم عمل معهد كوردستان لتأهيل و تدريب األئمة و اخلطباء يف إقليم كوردستان

املادة األوىل -:يراد بالتعابري األتية املعاني املبينة حيثما وردت يف هذا النظام :
الوزارة :وزارة األوقاف و الشؤون الدينية .
الوزير :وزير األوقاف و الشؤون الدينية .
املعهد :معهد كوردستان لتأهيل و تدريب األئمة و اخلطباء يف إقليم كوردستان .
اجمللس :جملس إدارة املعهد .
املدير :مدير املعهد .
املتدريب  :الشخص الذي يلتحق بدورة تدريبية أو برنامج تدريبـي و ينهي متطلباتها بنجاح .
برنامج التأهيل  :جمموعة من الفعاليات اليت تنظمها الوزارة من خالل املعهد لتاهيل األئمة و اخلطباء .
املادة الثانية -:يؤسس مبوجب هذا النظام معهد يسمى (معهد كوردستان لتأهيل و تدريب األئمة و اخلطباء)
يرتبط بالوزير و يكون مقره يف حمافظة أربيل و له ان يفتح دورات خارج أربيل .
املادة الثالثة -:يهدف املعهد اىل :
اوالً :تهيئة علماء دين و دعاة و اعني للرسالة الوعظ و اإلرشاد بهدف تنمية الوعي اإلسالمي و القيم األخالقية
العليا يف اجملتمع مبا ينسجم مع الواقع الكوردستاني .
ثانياً :رفع كفاءة الدارسني و املتدربني العلمية و العملية يف الوعظ و التدريس و إدارة املساجد .
املادة الرابعة -:يسعى املعهد لتحقيق أهدافه من خالل :
اوالً :إعداد بر نامج متعدد املستويات و مناهج تعليمية لتأهيل األئمة و اخلطباء حسب فئاتهم .
ثانياً :إعداد أسس نظام اإلمتحانات لتقييم مستوى املشاركني .
ثالثاً :عقد الندوات و إصدار النشرات و املطبوعات و البحوث اخلاصة لرفع مستوى املشاركني .
املادة اخلامسة-:

اوالً :يعد املعهد برناجماً تأهيلياً و تدريبياً لألئمة و اخلطباء .
ثانياً :حتدد املواد املقررة للربنامج التدريبـي  ،و عدد الساعات لكل مادة من قبل جلنة علمية ختصصية خيتارها
املعهد .
ثالثاً  :مدة كل دورة تأهيلية التقل عن شهرين و بواقع ( )11ساعة يف األسبوع .
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املادة السادسة-:

اوالً :مجيع االئمة و اخلطباء مشمولون بالدورات اليت يقيمها املعهد ممن تقل اعمارهم عن ( )51سنة .
ثانياً  :الميارس االئمة و اخلطباء بعد صدور هذه التعليمات مهام وظائفهم اال بعد اجتياز احدى الدورات اليت
يقيمها املعهد .
املادة السابعة-:

اوالً  :يشكل جملس يسمى ( جملس إدارة املعهد ) برئاسة الوزير و عضوية كل من -:
 -1مدير عام ديوان الوزارة .
 -1رئيس إحتاد علماء الدين اإلسالمي يف كوردستان .
 -3مدير املعهد .
 -2أحد عمداء كليات الشريعة يف جامعات إقليم كوردستان خيتاره الوزير بالتنسيق مع وزير التعليم العالي
 -6إثنني من ذوي اخلربة و االختصاص خيتارهما الوزير .
 -5يكون مدير االرشاد و البحوث و الدراسات يف ديوان الوزارة مقرراً للمعهد و اجمللس .
ثانياً :تكون مدة عضوية األعضاء املشار اليهم يف البندين ( )2و ( )6من الفقرة (اوالً) من هذه املادة أربع
سنوات قابلة للتجديد .
املادة الثامنة -:يتوىل اجمللس املهام و الصالحيات األتية -:
أ -إقرار السياسة العامة للتأهيل و التدريب أثناء اخلدمة .
ب -إقرار خطط التأهيل و التدريب و براجمها وتقوميها .
ج -إقرار أسس الدوام و التقويم و االمتحانات يف برامج التدريب و الدورات التدريبـية .
د -إقرار أسس و شروط إختيار الدارسني و املتدربني يف برامج التأهيل و التدريب .
ه-
و-
ز-
ح-

حتديد الربامج و الدورات التدريبية لغاية تطبيق أحكام هذه التعليمات .
حتديد أسس و شروط منح الشهادات للخرجيني .
حتديد مقدار نفقات الدارسني و أجور حماضرات املدرسني .
إقرار اخلطط اليت يقرتحها املدير أو اللجان املشكلة لتنظيم شؤون املعهد و سبل تطوير و حتديد املواضيع
الدراسية و توزيع مفردات املناهج على الدورات و اضافة مواد التدريس و حذفها حسب ما يراه اجمللس .

ط -اختيار العناصر اليت تتوىل التدريس يف املعهد و اقرار مالك املعهد .
املادة التاسعة  :جيتمع اجمللس بدعوة من الوزير  ،أو من خيوله ويكتمل النصاب القانوني حبضور ما اليقل عن
أكثرية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو من خيوله  ،و يتخذ قراراته بأكثرية أصوات احلاضرين  ،و يف
حال تساوي األصوات يرجع اجلانب الذي صوت معه رئيس اجللسة .
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املادة العاشرة :

أوالً :يكون للمعهد م دير من ذوي الكفاءة و االختصاص و له شهادة جامعية اولية يف األقل ويتم تعينه بقرار
من الوزير .
ثانياً  :يتوىل املدير املهام و الصالحيات األتية :
 -1اإلشراف على حسن سري العمل يف املعهد و متابعة سائر شؤونه .
 -1إعداد التقرير السنوي عن أعمال املعهد و عرضه على اجمللس .
 -3أي مهام أخرى يكلفه بها اجمللس .
املادة احلادية عشرة -:يشرتط للقبول يف دورات املعهد و ممارسة مهنة االمامة و اخلطابة مايلي
اوالً :ان يكون من سكنة اقليم كوردستان .
ثانياً :ان يقل عمره عن ( )51سنة .
ثالثاً :ان يكون من ذوي السمعة الطيبة و االلتزام الدينى و االجتماعي .
رابعاً :ان يكون متواجداً يف املسجد يف أوقات الصلوات (بالنسبة لإلمام) .
خامساً :ان يلزم بالضوابط الشرعية و القانونية يف اخلطبة ( كعدم التشهري و القذف و نشر املعلومات غري
الشرعية أو غري الصحيحة ) .
املادة الثانية عشرة -:تتوىل الوزارة تزويد املعهد مبا يأتي :
اوالً :قائمة بأمساء املتدربني من املوظفني يف الوزارة الذين تتوافر فيهم األسس و الشروط املطلوبة .
ثانياً  :تعيني احملاضرين لكل برنامج تدريبـي .
ثالثاً  :اية مهام أخرى تتعلق باملعهد .
املادة الثالثة عشرة -:مينح املعهد (شهادات مشاركة) للمتدربني موقعة من املدير و مصدقة من قبل الوزير .
املادة الثالثة عشرة -:تكون للمعهد ميزانية ضمن الوزارة و ختضع للرقابة املالية .
املادة الثالثة عشرة -:تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية (وقائع كوردستان) .

د .ثشتيوان صادق عبداهلل
وزير األوقاف و الشؤون الدينية وكالة
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برملان كوردستان – العراق
رقم  7116/2/2 :يف 7112/11/21
رد برلـمان كوردستان على قرارات جملس النواب العراقي

استناداً إىل القانون رقم ( )1لسنة  1991املعدل ،وقرار برملان كوردستان رقم ( )1لسنة  ،1116فإن برملان
كوردستان ،كواجب وطين ومتثيالً لسيادة مواطين وأراضي كوردستان العراق وفقاً للقواعد النافذة للقانون
الدولي واملعاهدات واالتفاقيات اليت يعترب العراق عضواً فيها أو صادق عليها ،واستناداً إىل مواد الدستور
العراقي الدائم ،وعلى وجه اخلصوص املواد (/112 ،116 ،111 ،22 ،9 ،8 ،6 ،2 ،1 ،1أوالً ،)111 ،وبعد
أن أصدر جملس النواب العراقي وجملس الوزراء العراقي عدة قرارات غري دستورية وغري قانونية كردة فعل على
عملية استفتاء شعب كوردستان العراق ،وبعد مناقشة أعضاء برملان كوردستان حول تلك التداعيات وردود
األفعال ،صوت برملان كوردستان بإمجاع األعضاء احلاضرين يف جلسته االعتيادية رقم ( )1بتأريخ ،1112/9/31
على النقاط اآلتية:
أوالً -:يبارك برملان كوردستان ويشيد بنجاح استفتاء االستقالل لشعب كوردستان ،بعد أن بيّن للعامل يف عملية
دميقراطية ومدنية باالستناد إىل أسس وقواعد القانون الدولي والدستور العراقي رغبته يف االستقالل ،ويف
الوقت ذاته يوصي السلطات الرمسية إلقليم كوردستان بتنفيذ نتائج االستفتاء الذي أجري يف .1112/9/16
ثانياً -:يصادق برملان كوردستان ويؤيد ما أعلنه جملس وزراء إقليم كوردستان يف اجتماعه رقم ( )31بتأريخ
 ،1112/9/18باعتباره جزءاً من رد برملان كوردستان على قرارات جملس النواب وجملس الوزراء العراقي
الفيدرالي ،ويؤكد على وجوب عمل احلكومة بالقوانني والقرارات النافذة يف إقليم كوردستان.
ثالثاً -:نطالب اجملتمع الدولي ودول اجلوار واملنطقة باحرتام قرار شعب كوردستان خبصوص ممارسته حلق تقرير
املصري ،ويُطمئِن برملان كوردستان دول اجلوار واملنطقة بأن استفتاء كوردستان العراق ال يشكل بأي صورة
تهديداً لألمن القومي ألي دولة ،بل أن اإلقليم كان وال يزال عامل أمن واستقرار للمنطقة.
رابعاً -:باالستناد إىل الفقرة (ثانياً) من املادة ( )111من الدستور العراقي ،وقرار برملان كوردستان رقم ()11
لسنة  ،1991فإن قوانني وقرارات جملس النواب العراقي ليست قابلة للتنفيذ يف إقليم كوردستان بأي شكل من
األشكال إال بعد إصدار قرار إنفاذها من قبل برملان كوردستان.
خامساً -:يرفض برملان كوردستان قرار جملس النواب العراقي الفيدرالي يف اجتماعه رقم ( )13بتأريخ
 ،1112/9/12كردة فعل على إجراء االستفتاء يف داخل اإلقليم واملناطق الكوردستانية خارج إدارة اإلقليم،
ويؤكد على أن القرار غري دستوري وغري قانوني باالستناد إىل النقاط اآلتية:
 -1ما جاء يف الفقرة ( )1من قرار جملس النواب خيالف متاماً النظام الفيدرالي واألساس الدميقراطي املثبت يف
املادة ( )1من الدستور ،وخمالف للمادة ( )8من الدستور والذي جاء فيها أن العراق حيرتم التزاماته الدولية،
ألن قرار شعب كوردستان يف استفتاء  1112/9/16استند إىل الدستور العراقي وميثاق األمم املتحدة
والعهدين الدوليني لسنة  1955واللذين صادق عليهما العراق بالقانون رقم ( )193لسنة 1921
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 -1استند قرار إجراء االستفتاء يف كوردستان العراق يف  1112/9/16إىل قاعدة حق تقرير املصري باعتبارها
قاعدة آمرة على املستوي الدولي على الوجه الذي ال ميكن ألي دولة الوقوف ضد هذه القاعدة فكيف مبجلس النواب
العراقي اعتبار حق تقرير املصري ملواطين كوردستان جرمية واملطالبة باملالحقة القضائية للمشاركني يف هذه العملية؟!

 -3فيما خيص إلزام القائد العام للقوات املسلحة بنشر القوات الفيدرالية يف املناطق الكوردستانية خارج إدارة
اإلقليم ،فإنه خيالف الفقرة (أوالً) من املادة ( )9من الدستور ،واليت ال تسمح باستخدام القوات املسلحة العراقية
والقوي األمنية ضد مكونات الشعب العراقي حلل النزاعات السياسية ،فضالً عن أن املادة ( )121من الدستور
العراقي الدائم قد أعطت احلق حلسم مصري املناطق الكوردستانية خارج إدارة اإلقليم لسكان تلك املناطق من
خالل االستفتاء وليس من خالل إصدار األمر باستخدام القوة للسيطرة على تلك املناطق ،ونفوض القائد العام
للقوات املسلحة يف إقليم كوردستان باختاذ أي إجراء الزم للحماية واحلفاظ على تلك املناطق وإرساء األمن فيها.
 -2ليست لقرارات اجمللس الوزاري جمللس األمن العراقي الفيدرالي املشار إليها يف الفقرة ( )3من قرار جملس
النواب ،أي قوة إلزامية على كوردستان العراق باعتبارها خارجة عن السلطات احلصرية للحكومة الفيدرالية،
ويف الوقت ذاته فإن إلقليم كوردستان وفقاً للقانون رقم ( )2لسنة  1111جملس األمن اخلاص به.
 -6إن قرار غلق املنافذ احلدودية ليس من اختصاص احلكومة الفيدرالية حيث مل تتم اإلشارة إليها بأي شكل يف
املادة ( )111من الدستور ،ووفقاً للمادة ( )116من الدستور فإن أي موضوع ال يدخل يف نطاق االختصاصات
احلصرية للحكومة الفيدرالية يكون من اختصاص األقاليم.
 -5خبصوص احلقول النفطية الواقعة ضمن إطار سياسة النفط والغاز ،فإنها أيضاً مل ترد يف املادة ( )111من
الدستور العراقي الفيدرالي ،وإمنا ورد تنظيمها يف نطاق املادة ( )111من الدستور ،لذلك ال تعد أيضاً من
االختصاصات احلصرية للحكومة الفيدرالية.
 -2فيما خيص غلق القنصليات واملمثليات واملكاتب الدولية يف إقليم كوردستان ،فإن هذا احلق هو حق دستوري
وقانوني مضمون إلقليم كوردستان ،وأن إلغاء إجازة فتح هذه القنصليات واملمثليات واملكاتب الدولية دون
تقصري إقليم كوردستان يف معايري وتعليمات عمل هذه املمثليات واملكاتب ،يعد عدم مشروعية وإساءة يف
استخدام السلطة ،فضالً عن أن هذا املوضوع يقع ضمن نطاق القانون الدولي العام حيث مت تنظيم عمل
القنصليات والدبلوماسيني مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية والقنصلية لسنة .1953
سادساً -:يرفض برملان كوردستان مجيع القرارات الصادرة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية العراقية
الفيدرالية واليت مت إختاذها كردة فعل على إجراء عملية االستفتاء.
وأخرياً ،ومن منطلق إميان برملان كوردستان مببدأ السلم بني الشعوب وحسن اجلوار ،فإنه يؤكد على احلل السلمي
جلميع املشاكل ،وألجل ذلك يفوض اجلهات ذات العالقة للبدء باحلوار البناء ،ويف الوقت ذاته يطالب برملان
كوردستان من اجملتمع الدولي وأصدقاء شعبنا النظر باستياء لقرارات جملس النواب وجملس الوزراء العراقي
الفيدرالي واختاذ املوقف ملواجهتها ،ألن هذه القرارات ،من منظور برملان كوردستان ،مبثابة عقاب مجاعي ملواطين
كوردستان وضد شعب كوردستان جبميع مكوناته ،كما يثمن برملان كوردستان مبادرة املرجع األعلى السيد
(آية اهلل السيستاني) للبدء باحلوار واحلل السلمي للمشاكل ،ويرحب بأي جهود دولية أو شخصية للبدء
باملفاوضات واحلوار.
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Kurdistan Parliament-Iraq
NO:3/4/2116
Date: 31/10/2017
The Response of Kurdistan Parliament to the
Council of Representatives of Iraq
Based on the “Amended Law No. (1) of 1992” and “Kurdistan
Parliament Decision No. (1) of 2005”, the Kurdistan Parliament, as a
national duty and representation of the sovereignty for the citizens
and territories of Iraqi Kurdistan, in accordance with enforceable rules
of international law and treaties and conventions which Iraq is a
member of, or has ratified, and based on the basis of Iraqi Constitution
articles, in particular articles “1, 2, 4, 5, 8, 9, 47, 110, 115, 117/first,
121”, and after the Council of Representatives of Iraq and the Council
of Ministers of Iraq issued several unconstitutional and illegal
resolutions as a reaction to the process of the referendum of the Iraqi
Kurdistan people, after discussion of members of Kurdistan Parliament
on those repercussions and reactions, the Kurdistan Parliament
unanimously voted by its attendance members in its ordinary session
No. (2) on 30/09/2017, on the following points:
First: The Kurdistan Parliament congratulates and praises the success
of the independence referendum for the people of Kurdistan,
after it showed to the world in a democratic and civil process
based on the basis and rules of international law and the Iraqi
Constitution, its desire for independence. At the same time it
recommends the official authorities of the Kurdistan Region to
implement the results of the referendum held on September 25,
2017.
Second: The Kurdistan Parliament approval and supports and
approves the announcement of the Council of Ministers of the
Kurdistan Region at its meeting No. (31) dated 28/09/2017, as
part of the response of the Kurdistan Parliament to the decisions
of the Iraqi Federal Council of Representatives and Council of
Ministers, and emphasizes the government’s obligation to work
according to the laws and decisions which are in force in the
Kurdistan Region.
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Third: We call upon the international community, neighboring
countries and the region to respect the decision of the Kurdistan
People in its exercise of the right to self-determination. The
Kurdistan Parliament reassures the neighboring countries and the
region that the referendum of Kurdistan is not in any way a threat
to the national security of any country, rather that the Kurdistan
Region has been and remains a factor of security and stability of
the region as a whole.
Fourth: Based on paragraph (second) of Article 121 of the Iraqi
Constitution, and decision of Kurdistan Parliament No. (11) of
1992, the laws and decisions of the Iraqi Council of
Representatives are not enforceable in the Kurdistan Region in
any form, except after issuance of a decision to enforce it by
Kurdistan Parliament.
Fifth: The Kurdistan Parliament rejects the decision of the Iraqi Federal
Representatives Council at its meeting No. (23) dated 27/9/2017,
as a reaction to the referendum inside the Kurdistan Region and
Kurdistani areas outside the administration of the Region, and
stresses that this decision is unconstitutional and illegal based on
the following points:
1- What was stated in Paragraph (1) of the Council of Representatives
decision is completely contrary to the federal system and the
democratic basis established in Article (1) of the Constitution, and
contrary to Article (8) of the Constitution, which states that Iraq
respects its international obligations, because the decision of the
Kurdistan People in the referendum of 25/09/2017 based on the
Iraqi Constitution, the Charter of the United Nations and the both
of the International Covenants of 1966, which Iraq has ratified
them by Law No. (193) of 1970.
2- The decision to hold the referendum in Iraqi Kurdistan on
25/09/2017 based on the rule of the right to self-determination
right as a peremptory norm at the international level in a way that
no country can stand against this rule, so how can the Council of
Representatives of Iraq consider the right of self-determination for
the citizens of Kurdistan a crime and demand prosecution for the
participants in this process?!
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3- Concerning to binding the commander-in-chief of the armed forces
to deploy federal forces in the Kurdistan areas outside the
administration of the Kurdistan Region, it is contrary to paragraph
(First) of Article (9) of the Constitution, which does not allow the
use of Iraqi armed forces and security forces against the
components of the Iraqi people to resolve political disputes, As well
as that article (140) of the permanent Iraqi Constitution has given
the right to resolve the fate of Kurdish areas outside the
administration of the Region to the population of those areas
through referendums and not through the issuance of the
command to use force to control those areas, and Kurdistan
Parliament authorizes the commander-in-chief of the armed forces
in the Kurdistan Region to take any necessary action to protect and
preserve those areas and maintain security in them.
4- The decisions of the Ministerial Council of the Iraqi Security Council
referred to in paragraph (3) of the resolution of the Council of
Representatives, have no any mandatory force on Iraqi Kurdistan
because it’s outside of the exclusive powers of the federal
government, at the same time, the Kurdistan Region in accordance
with Law No. (4) of 2011 has Its own Security Council.
5- The decision to close border crossings is not within the jurisdiction
of the federal government, which is not referred to in any way in
Article (110) of the Constitution, and in accordance with Article
(115) of the Constitution, any subject that does not fall within the
exclusive jurisdiction of the federal government is be within the
jurisdiction of the regions.
6- Regarding the oil fields within the framework of the oil and gas
policy, it also did not appear in Article (110) of the Iraqi Federal
Constitution, but regulated within the scope of Article (112) of the
Constitution, so it is also not one of the exclusive powers of the
federal government.
7- Concerning the closure of the consulates, representations and
international offices in the Kurdistan Region, this right is a
guaranteed constitutional and legal right for the Kurdistan Region,
and the abolition of the authorization to open these consulates,
representations and international offices without shortening the
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Kurdistan Region in the standards and instructions of the work of
these representations and offices, is illegitimate and an abuse of
power , As well as this subject located within the scope of public
international law where the work of consulates and diplomats is
regulated by the Vienna Convention on Diplomatic and Consular
Relations of 1963.
Sixth: Kurdistan Parliament rejects all decisions issued by the Iraqi
Federal legislative, executive and judicial authorities, which were
adopted as a reaction to the referendum process.
Finally, in view of the Kurdistan Parliament belief in the principle of
peace between people and good neighborliness, it emphasizes a
peaceful solution to all problems, and for that authorizes the relevant
parties to start a constructive dialogue. At the same time, the
Kurdistan Parliament calls on the international community and the
friends of our people to resent the decisions of the Iraqi Federal
Council of Representatives and Council of Ministers, and take the
position to confront them, because these decisions, from the
perspective of the Kurdistan Parliament, are a collective punishment
for citizens of Kurdistan and against the people of Kurdistan in all its
components, and also Kurdistan Parliament appreciates initiative of
the Supreme Reference Mr. (Ayatollah Sistani) for starting a dialogue
and peaceful resolution of the problems, and welcomes any
international or personal efforts to start negotiations and dialogue.
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