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 پێضەکی

 

تا ٠٢٩١ /تموزی/ ٠١ لە ماوەی مێژووی صیاصەتی بەعەرەبکردن لە صەردەمی رژێمی بەعس ی رووخاو

بە ی دەصتور دەیاهگرێتەوە کە ٠٤١لە هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان کە مادەی   ٩١١٠/هیضاوی/٢

بە هەصتاوە  مەبەصتی گۆرینی دیموگرافیای راصتەقیىەی هاوچەکان و کەمکردهەوەی رێژەی کورد  

و هیغتەجێکردوی  یانکردهدەرکردن و کۆچ راگواصتن و کۆچپێکردوی بەزۆر و دورخضتىەوە و

 کردن  و دەصتبەصەر داگرتنی موڵک و زەوییانو بێ بەظ کردهیان لە کار  لە جێگایانعەرەبی هاوردە 

بریارەکاوی ئەهجومەوی ی بەپێلێضەهدەهەوەی مافی خاوەهداریەتی و کوژاهەوەی مافی بەکارهێىان  بە

 بریارەکاوی لێژهەی کاروباری باکوور) ومجلس قيادة الثورة (  )قراراتصەرکردایەتی عۆرظ 

و دەرکردوی مەرصومی جمهوری  و چىدیً بریار و فەرماوی تایبەت  قرارات لجىة صؤون الضمال(

ئەو  دەرخەری کە ی )تصحیح القومیە( لەم هاوچاهە ضازی هەتەوەیصیاصەتی پاک بە مەبەصتی 

 ە.داو ئەهجامی لە الیەن دامودەزگا داپلوصەرەکەی لە صەردەمی رژێمی بەعط ەگۆڕاهكاریاهەی

 بە بەڕێگای لێكردهەوەی چەهد پارچەیەك لەم هاوچاهەو لكاهدهیان بە هاوچەی دیكەوە هەروەها 

تایبەت بە مەبەصتی گۆڕینی یەكە ئیداریەکان و گۆڕینی واقعی هەتەوەیی  ی بڕیار  کۆمەڵێک دەركردوی

لەم هاوچاهەدا ئەهجام دراون بە ئاماهجی كەمكردهەوەی ڕێژەی كوردو دامەزراهدوی چەهدیً یەكەی 

و  و بەخغین هەكانو زاری داهیغتواوی كوردو توركما و دەصتبەصەرداگرتنی زەوی  اری هوێ ئید

 .بێت بەعەرەبکردهدا عەرەبی هاوردە بەو عێوەیەی كە لە خسمەتی صیاصەتی  ۆتۆماركردهیان ب

لە هەمامکات  گرهگی ئەو هاوچاهە لە رووی  صاماهە صروعتیەکان  وەک هەوت و گاز  و  زۆر عتی تر   

جا  چ لە بەش ی حکومی بووە هۆکاری تری بەعەرەبکردن و دەرکردن و دورخضتىەوەی  بە زۆر  لە کار 

ژمارەی کرێکارە .  بۆ هموهە کۆمپاهیای هەوتی کەرکوک کە بێتیان  کەرتی تایبەت و کۆمپاهیاکان بوو 

کوردەکان بە درێژای مێژووی بەعەرەبکردوی ئەو هاوچەیە بەراوەرد لەگەڵ کرێکارە عەرەبەکان لە 

 کەمبووهەوەی بەر چاو دابووە و ئەم بەراوەردە بە روون و ئاعکرا بەرچاو دەکەوێت.

 هگرێتەوەلە دەصتوری عێراقی فیدرال دەیا ٠٤١كە مادەی  نئەو هاوچاهەهاکۆکی لەصەرەکان هاوچە 

یەكە ئیدارییەكاوی بەعێک لە ، بە هەموو قەزا و هاحیەکاوی  پارێسگای كەركوكلە کە پێکدێت 

بەدەرن لە ئەو هاوچاهەی بەپێی مادەی  و صەالحەدیً کە ئەو هاوچاهە پارێسگای هیىوی، دیالە، واصط

 اری کردوە.دی ٠٢/٠/٩١١٠تاکو  لە یاصای بەرێوەبردوی دەوڵەت بۆ قۆهاغی گواصتىەوە )آ(  ٣٠
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ئاصەواری زۆڵم و زۆر کە دەرحەق بە گەلی  البردوی دوای رووخاوی رژێمی بەعط بە مەبەصتی لە 

چارەصەری کێغەی هاوچە  ،وە بۆ عێراق لە دەرئەهجامی صیاصەتەکاوی رژێمی پێغوو ئەهجامی دابوو 

(  TALکە بە یاصای ) یاصای بەرێوەبردوی دەوڵەت بۆ قۆهاغی گواصتىەوەهاکۆکی لەصەرەکان لە 

مادەی  رکە دواتچارەصەری کێغەی هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان بۆ (  جێگیر کرا ٣١)مادەی هاصراوە  

کە  ندەصتوری هەمیغەیی عێراقی فیدراڵ جێگیر کرای ٠٤١مادەی بە هەموو بەهدەکاوی لە  ٣١

 :دەکەیً انلەخواروەدا باصی

 

 لە یاسایی بەڕێوبردوی دەوڵەت بۆ قوهاغی گواسخىەوە 85مادەی: 

 ادارە قاهون )یاصای بەڕێوەبردوی دەوڵەتی عێراق بۆ قۆهاغی گواصتىەوەلە   ٣١هاوەڕۆكی ماددەی 

و لەس ێ بڕگەی صەرەكی  دا دەركراوە ٩١١٤صاڵی ی  ٠، كە لەماهگی ( الاهتقالیە للمرحلە الدولە

 ئەمەی خوارەوە  دەقەكەیەتی:پێكدێت 

ی باڵی چارەصەری دەصتەحکومەتی عێراق لە قۆهاغی گواصتىەوە  بەتایبەتی لەگەڵ  )أ( 

بە زووتریً کات  پەیوەهدیدار دەبی تری  یەکاوو هەموو الیەه زەوی و زارو  مۆڵکداری ەکاوی یهاکۆکی

 صتەم و زۆردارییەكاوی  رژێمی  پێغوو  هەڵبضتێت بە گرتىەبەری رێ و عوێنی پێویضت بۆ هەڵگرتنی 

 کە  بووە  هۆی  گۆرینی بارودۆخی داهیغتواوی لە چەهد هاوچەی دیاری کراوە  لە هێواهیاهدا کەرکوک،

ووی خۆیان و هەروەها لەڕێی  لەعوێنی هیغتەجێ بو  دورخضتىەوە کەصەکان و گواصتنرالەڕێگای   كە

ئەم  بۆ بێگاهە زۆرە  لەهاو هاوچەكە و دەرەوەی هاوچەکە و هیغتەجێكردوی خەڵكاویکۆچپێکردوی بە

)تصحیح قومی( پاکضازی هەتەوەی هاوچاهە و بێبەظ كردوی  داهیغتوان  لەكاركردن لە چوارچێوەی

لە قۆهاغی گواصتىەوە ئەو ە بۆ چارەصەری ئەو زۆڵمە، ئەرکی حکومەتی عێراقە هاوچاه ئەو

 هەهگاواهەی خوارەوە بگرێتە بەر:

http://www.com140.com/paper.php?source=akbar&page=5
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و كۆچ پێكراو و دورخراوەکان ڕاگوێسراوەكان و ئەوەی پەیوەهدی بە داهیغتوان هەیە لە   .1

بگوهجێىدرێت لەگەڵ  یاصای دەصتەی باڵی چارەصەر هاکۆکی مۆڵکداری و  وكۆچکراوەکان 

 داهیغتوانلەماوەیەكی گوهجاودا زەوی و زار، و رێکارە یاصاییەکاوی دیکە ئەرکی حکومەتە 

 ئەرکی حکومەتە ئەوا ئەوە بکرێتئەگەر هەتواهرا  و بگەَڕێىێتەوە صەرماڵ و موڵكی خۆیان

 . اتەوەبكیان و بەعێوەیەكی دادپەرەوراهە قەربو 

 

بەپێی   ەحكومەتئەرکی  اصترایىەوە،و جێگای دیاریكراو گو  صەبارەت بەو كەصاهەی بۆ هاوچە .1

موڵكداری و زەوی و زار  هاکۆکی( لەیاصایی دەصتەی باڵی چارەصەری ٠١ماددەی )

گرهتی  ەگەڵ بكات.  لەپێىاو گرەهتی كردوی دووبارە هیغتەجێ كردهەوەیان  یاخودلمامەڵەیان 

و پێداوی  زەوی لەعوێيێكی هسیك لەجێگای   لە الیەن دەوڵەت قەربوو كردهەوەیان کردوی

بدات و ئەگەر کرا مەصروفاتی  یانپێ هیغتەجێ بووهیان لەو پارێسگایەی لێوەی هاتوون

 گەراهەویان بۆ دابین بکات. 

 

وەک صەرچاوەی  یان  ئامرازی دیکەبێ بەظ كراون لەدامەزراهدن صەبارەت بەو کەصاهەی    .3

هاچار بً کۆچ بکەن لە عوێنی داهیغتيیان  لە صەر  بۆ ئەوەی دابین کردوی  بژیوی ژیاهیان 

زێدی خۆیان و  زەوییەکاهیان   ئەرکی حکومەتە هاوی دەصتەبەر کردوی هەلی کاری تازە  لە 

 هاوچاهە و لەصەر ئەو زەوییاهە بۆ بدات.

حكومەت هەموو ئەو  حیح قومی( دەبێت) تص تایبەت بە پاکضازی هەتەوەیی هەروەها .4

زیان لێكەوتووان كە  بۆ   . رێخۆعکەر بیتهەڵبوەعێيێتەوە ی پەیوەهدیدارە بڕیاراهە

ئیيتمای   هیغتماهییەی کە هاصىامەیمافی خۆ هووصیيیان هەبیت بەو  بەویضتی خۆیان 

 .دیاری بكەن پێ هەیە بەبێ زۆر و گوعار رەگەزیان 
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و عتی دیکە بۆ گەیغتن بە  صىوری کارگێڕی  دەصتێوەرداوی کرد  لە ڕژێمی پێغوو هەروەها   )ب( 

ڕاصپاردە پێغكەظ بە راگوزەری عێراقە  حكومەتی  و صەرۆکایەتی ئەرکی صیاصیەکاوی. ەئاماهج

 ئەگەرهادادپەروەراهە. لە حالەتێک  بۆ چارەصەركردوی گۆڕاهكاری   ،ئەهجومەوی هیغتماوی بكات

 دەبێت  ئەوا، لەصەر چەهد ڕاصپاردەیەك رەزامەهد بً  بەكۆی دەهگ  ویهەتوا صەرۆکایەتی

بەمەبەصتی   مەزرێىێتبدا ی بێالیەندەهگ هاوبژیواهێك صەرۆكایەتی بەكۆی  ئەهجومەوی

هاتوو ئەهجومەوی صەرۆکایەتی  و ئەگەر دیراصەکردوی بابەتەکە پێغکەظ کردوی راصپاردەکان.  

ئەوا پێویضتە  ئەهجومەوی صەرۆكایەتی داوا لە  ،وی  هاوبژیوانلەصەرداهاهەیتواوی  رەزامەهد بێت 

كەصایەتیەكی هێودەوڵەتی بۆ دەصت هیغان کردوی ئەمیىداری  گغتی هەتەوە یەكگرتووەكان بكات  

 بە هاوبژێواوی پێویضت. ی هەصتێتبۆ ئەو   باڵ

تا تەواو دوا دەخرێت هاکۆکی لەصەرەکان  بە کەرکوکەوە  یەزەوی یەکالیی کردهەوەی  کۆتایی  )ج(

صەرژمێری داهیغتووان  کە دادپەروەراهە و عفاف بێت تا ئەهجام داوی صەرەوە و ڕێكارەكاوی کردوی 

یەکال بکرێتەوە   كێغەی ئەو هاوچاهە بەجۆرێك کاتی پەصىدکردوی دەصتوری هەمیغەیی.  پێویضتە  

تواوی ئەو هاوچاهەظ لەبەر و ئیرادەو ویضتی  داهیغ لەگەڵ پرەوضیپەکاوی عەدالەت کە بگوهجێت

 . چاو بگیرێت

  ی دەسحور ٠٤١ماددەی: 

رصیاریەتی گرتىەبەری هەهگاوی پێویضت بۆ تەواو كردوی پیەکەم: دەصەڵتی جێبەجێكردن بەر 

بەهەموو بڕگەكاوی دەگرێتە لە یاصای حکومەت لە قۆهاغی گواصتىەوە  ( ٣١جێبەجێ كردوی ماددەی )

 ئەصتۆ.

بە گوێرەی   لە قۆهاغی گواصتىەوە داهرابوو  بەرپرصیاریەتەی بۆ دەصەڵتی جێبەجێ كردوی ئەودووەم: 

لە یاصای بەرێوەبردوی دەوڵەت  لە قۆهاغی گواصتىەوە درێژەپێدارو بەردەوام دەبی   ٣١مادەی 

تا  بە گوێرەی دەصتووری عێراقی فیدراڵ وە دەخرێتە ئەصتۆی حکومەتی جێبەجێکاری  هەڵبژێردراو 
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ڕاپرس ی لەكەركوك و هەموو کۆتایی بێت بە  ئاصایی كردهەوە و صەرژمێری و اوکردوی دەرئەهجامی تەو 

  ٠٠کە لە   ی دیاریکراولەماوەیەك بۆ دیاری کردوی خواصتی هاووڵتیان  لەصەرەكاوی تر هاکۆکی  هاوچە 

 تێىەپەڕێ . ٩١١١كاهوووی یەكەمی صاڵی 

 ٦١٠٤-٦١١٢كی ساڵی  یمال هوری و دووەمی یەکەم بەرهامەی حكومەجی  

 : ٦١١٢لە ساڵی  هوری مالیکی یەکەمی لە بەرهامەی حکومەجی (٦٦خاڵی ) -

لە  ٣١مادەی ت بە ی دەصتوور  پاڵپغ ٠٤١بە جێبەجێکردوی ماددەی  پابەهد دەبێتحکومەت 

لە چوارچێوەی س ێ قۆهاغی دیاری کراو: ئاصایی  بۆ قۆهاغی گواصتىەوە یاصای بەرێوەبردوی دەوڵەت

لەگەڵ  کردهەوە، صەرژمێری، و ریفراهدۆم  لە کەرکوک و هاوچە هاکۆکی لەصەرەکاوی تر، و حکومەت 

هەڵدەصتی بە داهاوی  رێکاری پێویضت  بۆ قۆهاغی ئاصایی کردهەوە  لەگەڵ گەراهەوەی قەزا پێکهێىاوی 

کۆتایی پێ دێت و  ٩٢/٠/٩١١١لە صەرەتا. ئەوە قۆهاغە لە  رکوک وەک خۆی ەو هاحیەکاوی صەر بە ک

 درێت. بئەهجام  ٠٣/٠٠/٩١١١وە کۆتا قۆهاغ کە ریفراهدۆمە لە  ٠٠/١/٩١١١قۆهاغی صەرژمێری لە 

 : ٦١٠١ساڵی هوری مالیکی لە  دووەمی ( لە برهامەی حکومەجی٠خاڵی ) -

ئەوەی تێدا هاتووە و  هەموو ئەوە  هەموو بە و کارکردن  پابەهدبوون"پاراصتنی دەصتوری عێراق و 

جگە لە واهەی لە چوارچێوەی   کردنجێبەجێهاچیتە بواری ئەهجامدەدرێت  گۆراهکارییاهەی دواتر

بەبێ هەڵبژاردن و  مادەکان و بەهدەکاوی دەصتوردابێت، وە کاراکردوی هەموو  ٠٤٩مادەی 

پاڵپغت بە   ،٠٤١ی مادەی بەدواداچوووی کاری لێژهە جواروجۆرەکان بەپێی دەصتور بەتایبەت

صەرەکی کاری حکومەت دەبی و چارەصەری کۆی هاکۆکییەکان و  وەک صەرچاوەییاصایی  ىەماییب

کێغە قوڵەکان لە بىەرەتەوە و پابەهد بوووی هێزە صیاصیەکان و ئەهداماوی ئەهجومەوی وەزیران بە 

حیزب هێز و  یهاوبەش  ەوەی کە دەبیتە هۆکاری کۆکەر  بەرهامەی حكومەت بە رەچاو کردوی  دەصتور 

 صیاس ی دەوڵەت".  پرۆصەیبەعدارن لە بەرێوەچوووی کە  و الیەوی صیاصیەکان
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  ی دەسحور  ٠٤١پێكهێىاوی لێژهەی جێبەجێكردوی مادەی: 

وەزیری داد لێژهەی باڵی  عبلیبەصەرۆكایەتی  هاعم   ١/٩١١٩/ ٢لە   (٤٩بە فەرماوی دیواوی ژمارە )

دەصتی   ٤/٤/٩١١١لە   هاعم عبلیئەوەی  ،لەبەر  ی دەصتور پێکهات٠٤١جێبەجێکردوی مادەی 

 وەزیری علوم و تەکىولۆژیا  همیەرائد ف دواترلە وەزارەت ، و لە صەرۆکایەتی لێژهەلە کار کێغایەوە 

ئەهجومەوی وەزیران ژمارە )ظ گغتی ئەمیىداریەتی بە هووصراوی  داهرا ولە جێگاکەی 

  .دەصت بەکار بوو  ٩/١/٩١١١لە بەرواری   (١/٠/٠٠١٢٠و/

لێژهەكە گۆڕدرا و وەزیری گواصتىەوە   ٩١٠١لە  کی یلە دوای دەصت بەکار بوووی کابیىەی دووەمی مال

 ٩١٠٠ /٩٢/٩لە  ( ٩٠٩٤١بە فەرماوی ئەمیىداریەتی گغتی ئەهجومەوی وەزیران ژمارە ) هادی عامری 

  لە خوارەوە هاوی صەرۆک و ئەهداماوی لێژهە هیغان دراوە: ، بە صەرۆكی لێژهە کرا
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 ٦١١٢ساڵی  ٠٤١لێژهەی جێبەجێکردوی مادەی 
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 ٦١٠٠-٦١١٢ساڵی  ٠٤١لێژهەی جێبەجێکردوی مادەی 

 

 ثا ئێسحا  ٦١٠٠ساڵی  ٠٤١لێژهەی جێبەجێکردوی مادەی 
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  لە هاوچەهاکۆکی لەسەرەکان: ی دەسحور ٠٤١مادەی هوسیىگەکاوی سەر بە لێژهەی 

کە هوصیىگەی  دامەزران هووصیىگەكاوی )كركوك , صىجار , خاهەقین(دەرچوووی بریارەکان،  لەدوای 

لە رێگای  تواهرا   هاوچەکاوی مخمور و زومار و عێخاوی لەخۆ دەگرت کەجگە لە عىگال  (صىجار)

و رێژەیەكی زۆر لە قەرەبووكردهەوە دابەظ لە ئاصاییکردهەوە هەهگاوی زۆر ببڕێت هوصیىگەکان 

) وافدیً( بۆ گەراهەوەی  راگوێسراوان  و کۆچپێکراوەکان و کوچکراوەکان و هاوەردەکراوەکان  بکرێت

بە راصپاردەی   ٩١١٢پاعان لە صاڵی ،  لە هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان  بۆ هاوچە رەصەهەکاوی خۆیان

هاوەڕاصت  هاوچەکاویهاوبراو دەرچوو کە لێژهە ی ( ١بڕیاری ژمارە )الیکی صەرۆک وەزیران هووری م

 ی دەصتوور بیاهگرێتەوە و هووصیىگە بۆ ئەواهیػ کرایەوە ،وە ٠٤١وباعووری عێڕاق  مادەی 

 دابەعکردوی هوصیىگەکان بەعێوەیەی خوارەوە بوو:
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  ی دەسحوور٠٤١بریارەکاوی لێژهەی باڵی جێبەجێکردوی مادەی:  

لەدوای داهاوی مەرج و ئامادەکردوی رێىمایی تایبەت دەصتور  ی٠٤١لێژهەی جێبەجێکردوی ماددەی 

و  صەرەکی( بڕیاری ٤کە )ی دەرکرد (بڕیار ١) ی دەصتور دەیاهگرێتەوە٠٤١بەو کەصاهەی  مادەی 

 بە ٠٢/٤/٩١١١بۆ ئاصایی كردهەوەی بارودۆخی هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان و لە بەرواری  گرهگ بوون

ئەهجومەوی وەزیراوی عێراقەوە صەرۆکایەتی  ( و لەالیەن  ٩/٠/٩١/٩١٣٩ژمارەی)ق هوصراوی 

 بڕیارەكان بریتی بوون لە: پەصەهد كراوە. 

ماهبەراهەی کە داهیغتووی رەصەوی گەراهدهەوەی هەموو ئەوفەر  ٠٩/٠/٩١١١ لە( ٠)بریاری ژمارە . ٠

هاوچەهاکۆکی لەصەرەکاهً لە )کورد، تورکمان، ئاعوورییەکان و کلداهیەکان، عەرەب( كە 

كرابوون یان دوورخرابووهەوە  لە کارەکاهیان بۆ دەرەوەی هاوچەهاکۆکی لەصەرەکان و لەگەڵ دەر 

تا  ٠٢٩١/تمووزی/٠١ێوان کەرکوک بە هۆکاری صیاس ی و هەتەوەیی و تایفی و ئایینی لەماوەی ه

٢/٠/٩١١٠. 

کۆچپێکراو لە  راگوێسراو و و کۆچکردوگەڕاهدهەوەی ئەو خێزاهە  ٠٩/٠/٩١١١ لە( ٩)بریاری ژمارە . ٩

كە بەهۆی صیاصەتەكاوی ڕژێمی پێغوو لەماوەی هێوان   ەوەکەرکوک بە هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان

یان كۆچیان پێكرا، بۆ هاوچە راگوێسران  انهاوچەكاهیلە  ٢/٠/٩١١٠تا  ٠٢٩١/تمووزی /٠١

 ڕەصەهەكاوی خۆیان هەروەها قەربووكردهەویان .

 

بە هاوچەهاکۆکی لەصەرەکان  بۆ راوگەڕاهدهەوەی خێزاهە هاوردەک ٤/٩/٩١١١ لە( ٠) بریاری ژمارە. ٠

 ٠٢٩١/تمووزی /٠١دەرئەهجامی صیاصەتەکاوی رژێمی پێغوو لە ماوەی هێوان لە کە  ەوەکەرکوک

 بۆ هاوچەكاوی رەصەوی خۆیان کە پێغتر لێهاتوون لەگەڵ قەربووكردهەویان .  ٢/٠/٩١١٠تا

 

هەڵوەعاهەوەی هەموو ئەو گرێبەصتە کغتوکاڵیاهەی كە لە   ٤/٩/٩١١١ لە( ٤) بریاری ژمارە. ٤

 بە لەصەرەكان هاکۆکی( لە هاوچە بەعەرەبکردن) چوارچێوەی صیاصەتی گۆڕینی دیمۆگرافی

 اهدهەوەی باروودۆخەكە بۆ كاتی پێػ بەصتنی گرێبەصتەكان.وە گەڕ  ەوەکەرکوک
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 قەرەبووکردهەوە.خەرجکردوی  دەصت پێکردوی  ٠٠/١/٩١١١ لە( ٣)بریاری ژمارە . ٣

 

دەرحەق بە خەڵکی هاوچەی صتەم و چەصاهدهەوە البردوی  ٠/٠١/٩١١١ لە( ٩) بریاری ژمارە . ٩

دەصتبەصەرداگیراو و گەراهدهەوەی هەموو زەوی تضعین و حمسەلی بە گەراهدهەوەی زەوی  

کغتوکالییەکان کە بە پێچەواهەی یاصا دەصتی بەصەرداگیراوە و کوژاهدهەوەی بۆ کراوە بۆ 

 )رەصەن(. هەکاهیانخاوە

 

 کە بەرامبەر داهیغتواوی چەوصاهدهەوە و صتەمالبردوی  ٩٠/١/٩١١٢ ە( ل١)  ەژمار  ی ار ی. بر ١

عێراق کراوە لە دەرئەهجامی صیاصەتەکاوی رژێمی پێغوو لە دەرکردن و  هاوەراصت و باعووری 

و زەوی کغتوکاڵی لە ماوەی  ککۆچپێکردن و راگواصتن و دورخضتىەوە و دەصتبەصەرداگرتنی موڵ

 .٩١١٠هیضاوی/ ٢تاکو  ٠٢٩١تموزی/ ٠١هێوان 

 

)کەرکوک،هیىوی،دیالە( کە لە  لە پارێسگاکاوی راوەکان( لێژهە  خێزاهە هاوردەک١تێبینی: بریاری ژمارە )

 ٩١١٠هیضاوی  ٢تاکو  ٠٢٩١تموزی  ٠١دەرئەهجامی صیاصەتەکاوی رژێمی پێغوو لە ماوەی هێوان 

 .لێژهە دەیاهگرێتەوە ی(٠هاگرێتەوە بڵکو ئەوان بریاری ژمارە )
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  ٦١٠٦-٦١١٢لە بودجەی ساڵهە لە ماوەی  ٠٤١ثەرخان کراو بۆ مادەی  گوژمەیبری 

تاکو  ٩١١٩ ی دەصتور لە ماوەی صاڵوی٠٤١گۆژمەی  پێویضت بۆ جێبەجێکردوی  مادەی بڕی 

٩١٠٩. 

 (٠خضحەی ژمارە )

 بڕی گۆژمە بە دیىار ساڵ

٦ ٦١١٢508٦5١١١5١١١ 

٦٢٢ ٦١١٢5١١١5١١١5١١١ 

٦١١5 ٦١١5١١١5١١١5١١١ 

٦١١0 ٦٢٦5558550٢5١١١ 

٠٢٦ ٦١٠١555858١١5١١١ 

٠٢٦ ٦١٠٠5١١١5١١١5١١١ 

٠٢٦ ٦١٠٦5١١١5١١١5١١١ 

 18186811288168222 گشتی کۆی
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 ی دەسحوری عێراق:٠٤١قۆهاغەکاوی جێبەجێکردوی مادەی  

 ئاسایی کردهەوە ) الحطبيع(  یەکەم:قۆهاغی 

 سەرژمێری )احصاء(  دووەم:قۆهاغی  

 راپرس ی )اسحفحاء( سێیەم: قۆهاغی

 (:لحطبيعئاسایی کردهەوە )ا  قۆهاغی یەکەم:

هیچیان بە  کە نباراجێبەجێ کلە قۆهاغی ئاسایی کردهەوە دەبا هەموو ئەو هەهگاواهە 

 هەکراوە کە لە خوارەوە باس ی دەکەین: ثەواوی جێبەجێ 

کە هاوردەکران و  گەڕاهەوەی دەركراوەكان و هاردهەوەی هاوردەكان بۆ عوێنی خۆیان  .٠

و راگوێسران و کۆچێان پێکرا و کۆچیان کرد لە دەرئەهجامی صیاصەتەکاوی رژێمی پێغوو 

 قەرەبووکردهەوەیان. 

 گەراهدهەوەی فەرماهبەران بۆ هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان و لەگەڵ کەرکوک. .٩

و بریارەکاوی  (هاوچوو ی )لەهەڵوەعاهەوەی بریارەکاوی ئەهجومەوی صەرکردایەتی عۆرش  .٠

 .(هەڵوەعاوە)لێژهەی کاروباری باکووری 

چێوەی صیاصەتی بەعەرەبکردن ر هەڵوەعاهەوەی گرێبەصتە کغتوکالییەکان کە لە چوا .٤

 .کراوە

 صىوری ئیدارییەکان بە هۆی صیاس ی لێکەوتەوە.ری گۆراهکارییەکاوی چارەصە .٣

 یەالکردهەوەی داواکان)صکاالکان( لە دەصتەی داواکاوی مۆڵکداری.  .٩
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 دەرئەهجامی بەرگەکاوی سەرەوە بەصێوەی خوارەوە بوو:  -

 

:و کوچکراوەکان و هاوەردەکراوەکانگەراهەوەی  راگوێسراوان  و کۆچپێکراوەکان   . ٠

  بۆ هاوچەگەراهەوەی  راگوێسراوان  و کۆچپێکراوەکان و کوچکراوەکان و هاوەردەکراوەکان 

  (٦ژمارە ) بە پێی خضحەی یانقەرەبووكردهەوەو   لە هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان رەصەهەکاوی خۆیان

 باڵوکراوەتەوە :  لەم بارەیە بەپێی ئەم بریاراهەی خوارەوە کە یەدوا  ئاماری قۆهاغی ئاصایی كردهەوەکە 

کۆچپێکراو لە هاوچە  راگوێسراو و و کۆچکردوگەڕاهدهەوەی ئەو خێزاهە  (٩)بریاری ژمارە بەپێی  -

راگوێسران  انهاوچەكاهیلە كە بەهۆی صیاصەتەكاوی ڕژێمی پێغوو   ەوەکەرکوک بە هاکۆکی لەصەرەکان

ملیون دیىار و پێداوی  ٠١بە بڕی  قەربووكردهەویانان و یان كۆچیان پێكرا، بۆ هاوچە ڕەصەهەكاهی

 . لە هاوچەی لێی راگوێسران خاهووبەرەپارچە زەوی 

بە هاوچەهاکۆکی لەصەرەکان  بۆ راوگەڕاهدهەوەی خێزاهە هاوردەک ( ٠) بریاری ژمارەبریاری بەپێی  -

 وی خۆیان کە پێغتربۆ هاوچەكاوی رەصە دەرئەهجامی صیاصەتەکاوی رژێمی پێغوو لە کە  ەوەکەرکوک

ملیون دیىار و پێداوی پارچە زەوی خاهووبەرە لەو هاوچەی  ٩١بە بڕی  قەربووكردهەویان ولێهاتوون 

 . لێوەی هاتوون

 

 

 

 

 



کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمدەستەی گشتی ناوچە   
 

07 
 

 (٦خضحەی ژمارە )

ثاکو  ٠/٢/٦١١٢ئاماری مامەڵەی هووسیىگەکاوی لێژهە لە  ) كەركوك، سىجار،خاهەقین( لە ماوەی 

5/8/٦١٠٦ 

 هووسیىگە

 

ژمارەی فۆڕمی 

دابەصکراو بەسەر 

 خێزاهەکان

ژمارەی فۆڕمی 

وەرگیراو لە 

 هاووڵثیان

ژمارەی چەکی 

دابەش کراو بەسەر 

ئەواهەی 

 دەیاهگرێحەوە

ژمارەی ئەو مامەڵهەی 

لە هوسیىگە +  ثەوەەماو 

ل.بەدواداچووی راسخیەکان + 

 ژمێریاری لێژهە

 راگوێسراو هاوردە راگوێسراو هاوردە راگوێسراو هاوردە راگوێسراو هاوردە

 8٤5٠٦ ٠٤5٢٦ 5٤5٦٦ ٠٠٦٢٦ ٠٦١5٦١ ٦555٤ ٠5١١١١ 5١55٤ کەرکوک

 ٢٠١٢0 ٠55٢ ٦١505 ١ ٠5٤585 ٠55٢ ٠٢0٢٠٢ ٠85٢ سىجار

 ٤0٦٢ ٠5٢ ٠١5٢٢ ٠٤٠١ ٠٢٢٢١ ٠٢٢5 ٦٤١١١ ٠5١١ خاهەقین

 ٠5١5٠٢ ٠850٤ ٢٢85٢ ٠٦٢5٦ ٦٢٦5٤5 5٠٤٤5 555٢٠٢ 55٢٦١ کۆی گضتی

 

 

 رەسەن:ی فەرماهبەران بۆ هاوچەی گەراهدهەوە  .٦

گەراهدهەوەی هەموو ئەوفەرماهبەراهەی کە داهیغتووی رەصەوی  ٠٩/٠/٩١١١ لە( ٠)بریاری ژمارە 

كرابوون یان دوورخرابووهەوە  لە کارەکاهیان بۆ دەرەوەی دەر لەصەرەکاهً كە  هاکۆکی هاوچە

 .هاوچەهاکۆکی لەصەرەکان و لەگەڵ کەرکوک بە هۆکاری صیاس ی و هەتەوەیی و تایفی و ئایینی

بەڵم دواتر بەتەواوی جێ بەجێ هەكرا لەبەر ئەوەی حكومەتی هاوەهدی رازی هەبوو مووچەكاهیان 

دەوام بكەن بەڵم لە میزاهیەی  هاکۆکی لەصەرەکان لە هاوچە بگەرێىەوە و رایگەیاهد با بدات و

 هەرێمی كوردصتان مووچەكاهیان وەربگرن.
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بڕیارەکاوی ی صۆڕش ی )لەهاوچوو( و هەڵوەصاهەوەی بڕیارەکاوی ئەهجومەوی سەرکردایەج  .5

 بەم صێوەی خوارەوە: لێژهەی کاروباری باکووری )هەڵوەصێنراو(

 :اوە(هەڵوەص)هەی کاروباری باکووری بڕیارەکاوی لێژ آ. گرێبەستی  کضحوکالییەکان لە 

، رژێمەەەی پێغەەەوو  ژمەەەارەیەک بریەەەاری بڕیارەکەەەاوی لیەەەژهەی کاروبەەەاری بەەەاکووری )هەڵوەعەەەاوە( صەەەەبارەت  بە  

کە خەەەەەەەەاوەوی  اهەیکە تەەەەەەەەایبەت بە کەەەەەەەەوژاهەوەی مەەەەەەەەافی بەکارهێىەەەەەەەەاوی ئەو زەویەەەەەەەەیە کغەەەەەەەەتوکاڵییدەرکەەەەەەەرد  کە 

کە ئەو   لە هەتەوەی کەەەورد و تورکمەەەان  بەەەوون  و گرێبەصەەەتەکان درا بە عەرەب و وافەەەدەکان رەصەەەەهیان 

ک  و هەر ئەو زەوییەان بەوون لە الیەن رژێمەی زەوییاهە دەکەوهە صەر پێغتێىەی ئەمنەی پارێسگەای کەرکەو 

پێغەەوو  هەر ئەو زەوییەەاهە بەەوو لەگەڵ جوتیەەارە عەرەبەکەەان لە چوارچێەەوەی صیاصەەەتی بە عەرەبکردوەەی 

کە  (بەەەەەەوو، ٠٠١٤پارێسگەەەەەەاکە، ژمەەەەەەارەی گرێبەصەەەەەەتە کغەەەەەەتوکاڵییەکان ئەهجامەەەەەەدراو لەگەڵ عەرەبەکەەەەەەان  ) 

لە بریارەکەەەەاوی ئەهجەەەەومەوی وەزیەەەەران لە داهیغەەەەتنی  دواتەەەەر هەمەەەەووی هەوعەەەەێ راوە بە پێەەەەی بەهەەەەدی چەەەەوارەم

دواتر  گغتاهدوی بریارەکە کراوە بۆ صەرجەم  وەزارەتەکەان  و هەمەوو  ٩٢/٠/٩١١١هاصایی صێیەم لە 

الیەوەەەەەەەەەەی پەیوەهدیەەەەەەەەەەداری فەرمەەەەەەەەەەی وە لەگەڵیەەەەەەەەەەان بەەەەەەەەەەۆ ئەهجەەەەەەەەەەومەوی بەەەەەەەەەەاڵی دادوەری بەپێەەەەەەەەەەی هوصەەەەەەەەەەراوی  ) 

وەزارەتەکەەەەان  و بەتەەەەایبەتی وەزارەتەەەەی  ظەرای ئەوەصەەەەەر   ٠٢/٤/٩١١١( لە رێکەوتەەەەی ٩/٠/٩١/٩١٣٩ق/

  کغتوکاڵ  کاری پێویضتیان بۆ جێبەجێکردوی ئەو بریارەی ئەهجومەوی وەزیران ئەهجام هەدا.

 :(لەهاوچوو  )بڕیارەکاوی ئەهجومەوی سەرکردایەجی صۆڕش یگرێبەستی کضحوکاڵی بە پێی  ب. 

  (هەەەەەاوچوو )لەئەهجەەەەەومەوی صەەەەەەرکردایەتی عۆرشەەەەە ی  صەەەەەەبارەت  گرێبەصەەەەەتی کغەەەەەتوکاڵی بەپێەەەەەی بریارەکەەەەەاوی

رژێمی پێغەوو ژمەارەیەک  بریەاری دەرکەرد بە مەبەصەتی وەرگەرتىەوەی خاوەهەداریەتی زەوی کغەتوکاڵی کە 

خەەەەەەەەەەاوەوی رەصەەەەەەەەەەەهیان لە هەتەوەی کەەەەەەەەەەورد و تورکمەەەەەەەەەەاهە  لە چوارچێەەەەەەەەەەوەی صیاصەەەەەەەەەەەتی بەعەرەبکەەەەەەەەەەردن لە 

( گرێبەصەەتی کغەەتوکاڵی بەەوون  کە هەمەەووی هەڵوەعەەێ رایەوە  بە ٩٩١٠ەهەەاکۆکی لەصەەەرەکان  کە) هاوچ

 .٩٢/٠/٩١١١پێی بەهدی چوارەم لە بریارەکاوی ئەهجومەوی وەزیران لە داهیغتنی هائاصایی صێیەم لە 

بە هەمەەاهەهگی لەگەڵ ئەهجەەومەوی عەەورای دەوڵەت  پەەرۆژەی رەعىووسەە ی یاصەەای   ٠٤١لێەەژهەی مەەادەی 

ئەهجەەەەەەومەوی عەەەەەەەورای  ٠١/١/٩١١١لە  ٩٩٠١ەڵوەعەەەەەەاهدهەوەی ئەو بریەەەەەەەاراهەی  بە هوصەەەەەەراوی  ژمەەەەەەەارە ه
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دەوڵەت هەەەاردی بەەەۆ ئەمیىەەەداریەتی گغەەەتی ئەهجەەەومەوی وەزیەەەران بە مەبەصەەەتی  بخەەەرێتە پەەەێػ ئەهجەەەومەوی 

 وەزیران بۆ پەصىدکردن و ئاراصتە کردوی بۆ ئەهجومەوی هوێىەران.

 دنبەعەرەبکااااار  سیاسااااەجی چوارچێاااااوەی لە کە کضااااحوکالییەکان گرێبەساااااحە هەڵوەصاااااهەوەی  .٤

 .کراوە

ی دەصەەەەەەەەەەەتوور ٠٤١کەەەەەەەەەەەاوی دەرچەەەەەەەەەەەوو لە لێەەەەەەەەەەەژهەی بەەەەەەەەەەەاڵی مەەەەەەەەەەەادەی بە مەبەصەەەەەەەەەەەتی جێبەجەەەەەەەەەەەێ کردوەەەەەەەەەەەی بڕیارە

( لە ٤١) ژمەەارە صەەەرۆکایەتی  ئەهجەەومەوی  وەزیراوەەی  حکەەومەتی عێراقەەی فیەەدڕاڵ  لە کۆبەەووهەوەی ئاصەەایی

ی ڕاصپارد بە ٠٤١ی دەرکرد و لیژهەی ماددەی ٩١٠٠( لە صاڵی ٠٣١بڕیاری ژمارە ) ٩١/٢/٩١٠٠رۆژی 

ی ئەمیىەدارێتی گغەتی ئەهجەومەوی وەزیراوەی عێراقەی فیەدڕال و هەر پێغکەظ کردوی ڕاپۆرتێک بە هاوکەار 

یەکە لە هەەەەەەەەوێىەری وەزارەتەکەەەەەەەەاوی )بەرگەەەەەەەەری، هەوت، هەەەەەەەەاوخۆ، دارایەەەەەەەەی، کغەەەەەەەەتوکاڵ، دەصەەەەەەەەتەی داواکەەەەەەەەاوی 

لەگەڵ هەەەەەەەەوێىەری حکەەەەەەەەومەتی هەرێمەەەەەەەەی کوردصەەەەەەەەتان کە پەەەەەەەەلەی لە  موڵکەەەەەەەەداری/ هي ەەەەەەەە  دعەەەەەەەەاو  ا لكيەەەەەەەە ( 

دەصەتور و مەادەی  ٠٤١ی راپەۆرتەکە یەکالیەی کەردهەوەی بەابەتی بەرێوبەری گغتی کەمتر هەبی و هاورۆک

لە یاصەەەەەای بەرێەەەەەوبردوی دەوڵەت لە قۆهەەەەەاغی گواصەەەەەتىەوە، لێەەەەەژهەی هەەەەەاوبراو راپەەەەەۆرتێکی تێەەەەەر و تەصەەەەەەلی  ٣١

و لە ئەهجەەەەەەومەوی بریارەکەەەەەەاوی دەرچەەەەەەو بە پێەەەەەەی صەەەەەەبارەت بە چارەصەەەەەەەری کێغەەەەەەەی گرێبەصەەەەەەتی کغەەەەەتوکاڵی 

. ئامەەەەەادەکرد اری بەەەەەاکۆری هەڵوەعەەەەەاوە بە وەردەکەەەەەارییەوەو کاروبەەەەە (هەەەەەاوچوو  )لە یەتی عۆرشەەەەە یاصەەەەەەرکرد

بە هوصەەەراوێکی نهێنەەەی و تەەەایبەت و زۆر بە پەلە بە  ئەهجەەەومەوی وەزیەەەران  راپەەەۆرتەکە و راصەەەپارەدەکان بەەەۆ 

 تەەەاتۆکردوی لە کۆبەەەۆهەوەی ئەهجەەەومەوی وەزیەەەران کە دواتەەەر بەەەۆ مەبەصەەەتی   ٠٢/٠٩/٩١٠٠لە  ٣٣١ژمەەەارە 

لە دوای بەەەەاش و   ٩٤/٠/٩١٠٩ئەهجەەەەومەوی وەزیەەەەران  لە   ٤رە لە کۆبەەەەوهەوەی ئاصەەەەایی  ژمەەەەا ئەم ڕاپەەەەۆرتە 

 :ئەم بریاراهە دەرچوو بەمەبەصتی چارەصەری کێغەکە  بەعێوەی ریغەیی  گفتوگۆ

 

 : ٦١٠٦لە ساڵی  (٦0ڕیاری ژمارە )بدەقی یەکەم:   

صەەەەەەەەەەەەەەەەەەبارەت بە هەڵوەعەەەەەەەەەەەەەەەەەەاهەوەی هەمەەەەەەەەەەەەەەەەەەوو بڕیارەکەەەەەەەەەەەەەەەەەەاوی لیەەەەەەەەەەەەەەەەەەژهەی کاروبەەەەەەەەەەەەەەەەەەاری بەەەەەەەەەەەەەەەەەەاکووری  :یەکەم 

کە  ییەکانکغەەەەەەەەتوکاڵ)هەڵوەعەەەەەەەەاوە(یە کە تەەەەەەەەایبەت بە کەەەەەەەەوژاهەوەی مەەەەەەەەافی بەکارهێىەەەەەەەەاوی ئەو زەویەەەەەەەەیە 

خەەەەەەەەەاوەوی رەصەەەەەەەەەەهیان عەرەب هەبەەەەەەەەەوون و هەڵوەعەەەەەەەەەاهەوەی ئەو گرێبەصەەەەەەەەەتە کغەەەەەەەەەتوکاڵییەکاهەی کە 

  لەگەڵیان ئەهجامدراوبوو.
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قەرەبەەەەووکردهەوەی هاووڵتیەەەەان کە زەرەرمەهەەەەد بەەەەوویىە لە هەڵوەعەەەەاهەوەی ئەو بریەەەەاراهەی  دەووم :

صەەەەەەەرەوە  بەپێەەەەەەی  هرخەەەەەەەی ئەو عەەەەەەتاهەی  دروصەەەەەەەتیان کەەەەەەردوە یەەەەەەان چاهەەەەەەەدویاهە و دایىەەەەەەاوە  لەصەەەەەەەەر ئەو 

و قەرەبەەەەەەەوو کردهەوەیەەەەەەەان   زەوییەەەەەەەاهە  کە بەپێەەەەەەەی ئەو بریەەەەەەەارە  دەگەرێەەەەەەەتەوە بەەەەەەەۆ  خەەەەەەەاوەهە رەصەەەەەەەەهەکان

لەگەڵ پێەەەەەەەداوی پەەەەەەەارچە زەوی خەەەەەەەاهوبەرە بەو مەرجەی  لە پارێسگاکەیەەەەەەەان یەەەەەەەان هسیەەەەەەەک لە  بەردەوام  و

 عوێنی هیغتەجێ بووهیان کە لێوەی هاتوون )رەصەن( .

 

 :ئەهجامی گرێبەسحە هەڵوەصاوەکان

خوارەوە لە خضحەی  کە قەرەبوویان وەرگرتەوەاوەکان کۆی گغتی گرێبەصتە هەڵوەعێ ر 

 هیضاهدراوە.

 یەکانیگرێبەسحە کضحوکاڵ (5ژمارە) خضحەی                                             

                                                 

 

 

 

 :٦١٠٦لە ساڵی  (5١دووەم: دەرچوووی بڕیاری ژمارە ) 

 دەرچوو و  رەواهەی هجومەوی وەزیراوی عێراقئە لە الیەن ٩١٠٩لە صاڵی   (٠١بڕیاری ژمارە )  

هەلبضتێ بە دەرکردوی یاصایەک بۆ هەڵوەعاهەوەی بڕیارەکاوی  کرا تاکوئەهجومەوی هوێىەران 

کە ئەهجومەوی عورای  بریارە  ٢کە ژمارەیان  ئەهجومەوی صەرکردایەتی عۆڕش ی )لەهاوچوو( 

 پەصىدتا دواتر  بۆ ئەو مەبەصتە  کەىووس ی یاصادەوڵەت راصپاردە کران بۆ ئامادەکردوی رەع

هۆی داهاوی  بە کاری لەصەر هەکراوە کە تاکو ئێضتا   لەالیەن ئەهجومەوی هوێىەراوی عێراق بکرێت

 .ئاصتەهگی  صیاس ی  لە الیەن ئەواهەی کە لە صیاصەتی بەعەرەبکردن صودمەهد بوویىە

ژمارەی گضتی گرێبەسحە  ژ
 هەڵوەصێنراوەکان

ژمارەی چەکی دابەصکراو وەک 
 قەرەبووکردهەوە

٠ 55٠٤١٤ ١٢ 
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 سىووری کارگیڕی بە هۆکاری سیاس ی ەسەری گۆڕاهکارییەکاویچار    .٣

بە کراوە صىووری کارگیڕی هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان لە  اهەیگۆڕاهکارییەکالکردهەوەی بابەتی ئەو 

( لە یاصای ئیدارەی دەوڵەت لە قۆهاغی گواصتىەوە ٣١بە پێی بەهدی )ب( لە مادەی ) هۆکاری صیاس ی

دەصتەی صەرۆکایەتی )صەرۆکایەتی ئێضتا(  لە الیەن،دەصتوریػ جێگیر کراوە  ٠٤١،وە لە مادەی 

ئەهجومەوی هوێىەراوی  راصپاردەکان لەم بارەیەوە بە کۆی دەهگی ئەهداماوی دەصتەی صەرۆکایەتی  بۆ 

رەواهە بکەن بەمەبەصتی بریاردان و لە کاتێک  هەیاهتواوی کۆدەهگ بً لەصەری  دەتواهرێ داوا  عێراق

و پێغکەظ بە ئەهجومەوی هوێىەران  موهە هەتەوەیەکگرتووەکان(لە هاوبژیواهێکی بێالیەن بکەن ) بۆ ه

 بکرێت بۆ بریاردان.

 ٩٢/٠/٩١١١هائاصایی)اصتثىایی(  صێیەم لە ئەهجومەوی وەزیران لە داهیغتنی لەصەر ئەم بابەتە   

لەسەر چارەسەری  ڕاسپاردەکاوی  ی راصپارد تای دەصتور ٠٤١لێژهەی  جێبەجێکردوی مادەی 

لە  لە الیەن رژێمی پێضوو  سىووری کارگیڕی بە هۆکاری سیاس ی هادادپەروەراهە لەی  گۆڕاهکاری

بۆ  یراسپاردەکاو لێژهەو دواثر  ادەبکاتبە کەرکوکەوە ئام هاوچە هاکۆکی لەسەرەکان

( لە ٠٩٩بە هوصراوی نهێنی و تایبەت ژمارە )و ئەهجومەوی وەزیران سەرۆکایەجی کۆمار 

هادادپەروەراهە  لە صىورە کارگێرییەکان  لە  چارەصەری گۆراهکارییچوهکە   هارد ٠٠/٠٩/٩١١١

ی ٠٤١جارێکی تر لێژهەی باڵی جێبەجێکردوی مادەی   دەصەڵتەکاوی صەرۆکایەتی کۆمار دایە.

 ایەتیئاراصتەی صەرۆکراصپاردەکاوی   ٠٩/٩/٩١٠٠( لە ٠٠٩ژمارە )دەصتور بە هوصراوێکی تر بە 

ئەم بابەتەی لەگەڵ  پڕۆژە یاصایرەعىوس ی کە دواتر صەرۆکی کۆمار  وەکۆماری عێڕاقی فیدڕال کرد

ئاراصتەی ئەهجومەوی هوێىەراوی  ٠/٠٠/٩١٠٠( لە رێکەوتی ٩٠١٢بە هووصراوی ژمارە )  راصپاردەکان

 بەڵم تاکو ئێضتا هیچ هەهگاوێک هەهاوێژراوە. عێڕاقی فیدڕال کرد.
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 :واکاوی مۆڵکداری کردهەوەی داواکان)سکاالکان( لە دەسحەی دایەکال  .٢

دەصتەی داواکاوی مۆڵکداری کە پێغتر دەصتەی چارەصەری هاکۆکیەکاوی مۆڵکداری و زەوی و زار 

بوو.  هەر لەصەرەتایی دەصت بەکار بوووی تاکۆ ئێضتا  هەیتواهیوە بەکارەکاوی خۆی  هەڵبضتێت و 

 . اکاری دەصتە دادەهر صیاس ی کە لە پێػ ی بە هۆی  ئاصتەهگکێغەکان چارەصەر و یەکالیی بکاتەوە 

 

 

 

 :قۆهاغی دووەم ئاماری گضتی سەرژمێری )الاحصاء(  

ئاماری گغتی ئەو هاوچاهە ئەهجام بدرێت  ەدوای ئەهجامداوی قۆهاغی ئاصایی كردهەوە پێویضتلە

یەم بكرێت و هەرێمی كوردصتان زۆر هەوڵیدا هەهگاو لەالیەن   و ئامادەباش ی بۆ قۆهاغی س ێ

حكومەتی بەغدا بۆ صەرژمێری بهاوێژرێت دوای ئەوەی قۆهاعی ئاصایی كردهەوە ئەوكاتی هەهگاوی 

  پرۆصەیە.ی دوور خضتەوە لەم باش ی بڕی بوو بەڵم حكومەتی بەغدا بەهەموو عێوەیەك خۆ 

 ."بۆ زاهین ئەو صەرژمێریە پەیوەهدی بە صەرژمێری گغتی هەموو عێڕاق هیە"

 

 

 یەم راپرس ی ) الاسحفحاء(: قۆهاغی س ێ

ی دەصتوور ی عێراق و بە ٠٤١لەالیەن لێژهەی جێبەجێكردوی ماددەی  ٩١١١لە كۆتایی صاڵی 

دا كاری پێویضت ئەهجامدرا لەگەڵ هاهدان و بەدواداچوووی هوێىەراوی كورد لە لێژهەكە

كۆمۆصیۆن بە هاردوی هووصراو داواکاری پێویضت تاكو لە ئامادەباش ی دابً بۆ ئەهجامداوی 

پووچەڵ  راپرس ی لە هاوچە كوردصتاهیەكاوی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بەڵم دووبارە ئەو هەوڵە 

 .کاربەدەصتاوی حکومەتی حێراقی فیدراڵ كرایەوە لە
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 ی دەسحور:٠٤١لە بەردەم جێبەجێکردوی مادەی  ە هەڵپسێردراوەکانخاڵ 

 و خاڵهەی پێویسحە سەرۆکایەجی کۆمار چارەسەری بکات ئە 
 

لە الیەن  سىووری کارگیڕی بە هۆکاری سیاس ی هادادپەروەراهە لە یگۆڕاهکارییەکالکردهەوەی 

 پارێسگاکاوی هاوەراصت و باعوورو لە بە کەرکوکەوە  هاوچە هاکۆکی لەسەرەکانلە  رژێمی پێضوو 

بە هوصراوی نهێنی و تایبەت کە پێضتر راسپاردەکان بۆ سەرۆکایەجی کۆمار  و ئەهجومەوی وەزیران 

 لە صىوری  هادادپەروەراهە ارەصەری گۆراهکارییچوهکە  چ هێردرا ٠٠/٠٩/٩١١١( لە ٠٩٩ژمارە )

جارێکی تر لێژهەی باڵی جێبەجێکردوی   کارگێرییەکان  لە دەصەڵتەکاوی صەرۆکایەتی کۆمار دایە.

ئاراصتەی راصپاردەکاوی   ٠٩/٩/٩١٠٠( لە ٠٠٩ژمارە )ی دەصتور بە هوصراوێکی تر بە ٠٤١مادەی 

ئەم  پڕۆژە یاصایرەعىوس ی کە دواتر صەرۆکی کۆمار وە کۆماری عێڕاقی فیدڕال کرد ایەتیصەرۆک

ئاراصتەی  ٠/٠٠/٩١٠٠لە رێکەوتی  (٩٠١٢بە هووصراوی ژمارە )  بابەتەی لەگەڵ راصپاردەکان

هیچ هەهگاوێکی ئەهجومەوی هوێىەران  بەڵم تاکو ئێضتا  ئەهجومەوی هوێىەراوی عێڕاقی فیدڕال کرد.

پراکتیکی بۆ ئەم پرۆژە یاصایە هەهراوە و پێویضتە بەدواداچون جیدی لەصەر ئەم بابەتە 

 .ئەهجامبدرێت

لە  و راپرس ی ئەهجام بدرێت  پێػ یەکالکردهەوەی صىوری کارگێرییەکان صەرژمێری چوهکە هاتواهرێت 

ە هاکۆکی لەصەرەکان و  بۆ چارەصەری  ئەو گۆراهکارییاهە کە رژێمی کەرکوک و لەو هاوچپارێسگای 

پێغوو لە صىوری پارێسگاکان ئەهجامیداوە چ بە لێکردهەوە یان لکاهدن بەمەبەصتی گۆرینی صروعتی 

 ەکە بووە.دیموگرافیای هاوچ
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کە  پەیوەصت هیە لەصەر بیرۆکەی راپرس ی لە صەر ئاصتی هاوچەکان  پەصىدکردویتەهاهەت لە کاتی  

دەبی  لە الیەن صەرۆکایەتی پێغيیار  بکرێت  و لە الیەن ئەهجومەوی هەر   ئاصتی پارێسگا بێت

 هوێىەران  گفتوگۆ و دەهگی لەصەر بدرێت.

 چارەسەری بکات: ئەهجومەوی وەزیرانسەرۆکایەجی ئەو خاڵهەی پێویسحە 
 

کە ئەهجومەوی وەزیران لە کۆبۆهەوەی ئاصایی  ٩١٠٩لە صاڵی  ٠١یەکەم: لەبەر رۆعىایی بریاری ژمارە 

ئەهجومەوی عورای دەوڵەتی راصپارد بە ئامادەکردوی دەرچواهدهێکی تازە  ٩٤/٠/٩١٠٩چوارەم لە 

صەرکردایەتی عۆرش ی لە هاوچوو و چارەصەر  صەبارەت بە هەڵوەعاهدهەوەی بریارەکاوی ئەهجومەوی

 لە ئامادەکردوی  پێویضتی بە پەلەکردن هەیە پەیوەهدیدار لەصەر هەڵوەعاهەوەی کەکاریگەرییەکاوی 

 بە مەبەصتی پەصىد کردوی. بۆ ئەهجومەوی هوێىەرانهاردوی 

هەموو ئەوفەرماهبەراهەی كە فەصڵ كرابوون یان دوورخرابووهەوە یان  ەراهدهەوەیگدووەم:  

 لە هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان  بە خۆیانپێغووی گواصترابووهەوە لە کارەکاهیان بۆ كارەكاوی 

 و لە هاوچەکاوی هاوەراصت و  باعووری عێراق .  ەوەکەرکوک

بە وەزارەتی ە و پێغکەعکراو  ێ راوەخەمللێژهە زیاد بکرێت بەپێی ئەو موازهەی  میزاهیەیصێیەم: 

 کردهەوە .ت لەگەڵ قەبارەی کارەکان و قەرەبوو دارایی کە بگوهجێ
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 ئەو خاڵهەی پێویسحە ئەهجومەوی هوێىەران  چارەسەری بکات:
 

پێغکەظ  تازە کە لە الیەن ئەهجومەوی عورای دەوڵەت یاصای دارێژراوی کردن یەکەم:  پەصىد

ریارەکاوی دەرچوو لە الیەن ئەهجومەوی صەرکردایەتی عۆرش ی لە بۆ هەڵوەعاهەوەی ب دەکرێت 

 هاوچوو.

ەبووکردهەوەی ئەواهەی بۆ خەرجکردوی قەر   ی دیاریکراودووەم:  زیادە کردوی گۆژمەی پێویضت

 ی دەصتوری کۆماری عێراقی فیدراڵ.٠٤١بریارەکاوی مادەی مغمولً بە 

کایەتی کۆمار صەبارەت بە هەڵوەعاهەوەی صێیەم:  گفتوگۆ و بریار لەصەر راصپاردەکاوی صەرۆ 

صىوری کارگێری لە هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان لەگەڵ  ە رژێمی پێغوو لەک گۆراهکاریی هادادپەروەراهە

 .ئەهجامیدابوو  کەرکوک و لە پارێسگاکاوی هاوەراصت و باعووری عێراق

سەرۆکایەجی ئەهجومەوی وەزیراوی و ئەهجومەوی هوێىەراوی  عێراق  ەپێویسح یاسا و رێکارەکاوی

 :کاری بۆ بکات

 راپرس ی داهاوی یاصا و رێکاری پێویضت  و تەرخان کردوی بودجەی پێویضت بۆ ئەهجامداوی  .１

 هاوچە هاکۆکی لەصەرەکان.و  لە کەرکوک

جێبەجێکردوی بۆ ە هاکۆکی لەصەرەکان و لەو هاوچ ئەهجامداوی صەرژمێری لە کەرکوک .２

اپرس ی بۆ دیاری کردوی بۆ ئەهجامداوی ر  بەعداری ی دەصتور هەروەها بۆ ٠٤١مادەی 

 .بە کەرکوکەوە هاوچاهە ئەو لە چارەهوس ی

بۆ دیاری کردوی ە هاکۆکی لەصەرەکاوی تر و لەو هاوچ ئەهجامداوی ریفراهدۆم لە کەرکوک .３

 ئەو هاوچاهە. هاووڵتیاویخواصتی 


