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ثشتتبة تتكةى ت

ة( )65ةيىستتى ةادتتىر ة( )1ةستتىل ة 1991ة

ة رِطتتك ة(1ة)ةلتتكةدتتى

هكد ار راوو،ةلكسكرةثيَشنيىر ةادىر ةيىسىي ةئكندادىن ةثكرلكدىن،ةثكرلكدىن ة ر ستىنةتةعيَترا ة
لكة انيشت ةئىسىي ةادىر ة( )11ةرؤا ةة1014/7/12ة رِيىر ة رض واندن ةئكمةيىسىيك ة ا:ة
ة
ياساي ذمارة ()4ي سالَي 4104
ياساي كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي هةلَبذاردن و رِاثرسي
بةشي يةكةم
ماددةي يةكةم:
دك كستتبةلتتكمة ستتتكواا ةو ر رِينىنتتككة تتكةلتتكةة ت ار و ة اةهتتىو ونة ريتييتتكةلتتكوةدىنىيىنتتككة تتكة
لك كرادبكريىنداة يىريكراو ة ؤةدك كسيتةئكمةيىسىيك:ة
يك كم:ةثكرلكدىن:ةثكرلكدىنية ر ستىنةتةعيَرا .ةة
وو م:ة ؤدسيؤن:ة ؤدسيؤنية ىآلكةسكر كةؤكةهكلبذار نك ىنةوةرِاثرسي.ة
سيَيكم:ةهكريَم:ةهكريَ ية ر ستىنةتةعيَرا .ة
ض ار م:ةئكجن ودكن:ةئكجن ودكنية ؤدسيىران.ةة
بةشي دووةم
ماددةي دووةم:
يك كم:ة كط يَر كةئتكمةيىستىيكة ستتكيك ةة ا دتكرركَةلتكةايَترةنتىوكة ؤدستيؤنيةة تىآلكةستكر كةؤكة
هكلبذار نةوةرِاثرسية ؤةئكو كة بيَتكةوى كة ستكَ ةة(السلطة احلصلية )ة تكةرِةيَكتىركةهتكد وة
هكلبذار نةوةرِاثرسييكطشتييك ىنةئكجنىمة اةلكسكرةئىسيتةسكروىسكركة ر ستىنةتةعيَرا .ة
وو م:ة ىر طىكةسكر ية ؤدسيؤنةلكةثىريَزطتىكةهتكوليَركةثىيتتكةبة تيَةةو،ة تكط يَر كةثيَ يستبة
ن وسينطك ىنيةةؤكةلكةنىو ندكةثىريَزطى ىنةوةيك كةئيدارييك ىنداة
ة
ة
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ىوكو .ة

مادةةي سيَيةم:
ؤدسيؤنة ستكيك يةثيشكييةسكر كةؤةوة يَاليكنكةوةةىو نة كسىيكويةدكعنكوييةةؤيكويةوةدلككضكة تؤة
ضىو يَرييةثكرلكدىنةوة كرثرسيىريشكةلكة كرادبكريدا.ة
ماددةي ضوارةم:
ؤدسيؤنةئكدىنككةة ار و ة طريَتكةئكستؤ:ة
يك كم:ة انىنية نكدىةوةرِيَسىكة ىرثيَكراوكةنيَ ولكوية ؤةهكلبذار نتك ىنةةوةراثرستييكةطشتتييك ىنةة تكة
لكسكروىسكركة ر ستىن ةتةعيَراقداةئكجنىمة ريَنة ؤةرادنة ر نيةجيبكجيَكر نية كةشتيَ يك ية
يَطكر ةوة ا ثكرو رانك.ة
وو م:ةسكرثكرشيتة ر نيةهكلبذار نةوةرِاثرسييكةطشتييك ىنةلكسكروىسكركة ر ستىنيةعيَراقدا.ة
سيَيكم:ةجىرِ انيةوا كةهكلبذار نك ىنةوةرِاثرسييكةطشتييك ىنة كةط يَر كةيىسىة ىرثيَكراو ىن.ة
ضتت ار م:ةرِيَكخستتوةوةجيَبتتكجيَة ر نتتيةهتتكد وةجتتؤر ةهكلبذار نتتك ىنةوةرِةاثرستتييكةطشتتتييك ىةنة
لكسكروىسكركة ر ستىنيةعيَرا .ة
ثيَنجكم:ة كرِيَ ر نيةثرؤسككةوؤدىر ر نية نطد رانةوةريَكخسوةوةن كَة ر نكو كةوؤدىر ىنيتىنة تؤة
دسؤطكرة ر نيةدىيفةهكلبذار نيىن.ة
شكشكم:ةوؤدىرة ر نيةليستك ىنيةهكلبتذار نةوةهىوثكاىنييتك ىنةوةثكستكندة ر نيتىن،ة تكط يَر كةيىستىة
ثكي نديدار ىن.ة
ىكووتتكم:ةريَكخستتوةوةجيَبتتكجيَة ر نتتيةثرِؤستتككةوؤدتتىر ر نيةن يَنتتكرانيةليستتتك ىنيةهكلبتتذار نةوة
ضىو يَرانيةهكلبذار نةلكةرِيَكخراوةوةرِاطكيىند ىر ةنيَ ولكويةوةنىوةؤييك ىنةوةئكوانيةور.ة
هكشتكم:ةريَكخسوةوةئكجنىمة انيةثرؤسككةادىر نةوةجيى ر نكو كة نطية نطد رانةوةئىشكرا ر نية
ئكجنىدك ىنةلكنىوةويَستطك ىنداة كدكرجيَكة يىنك ىنةهكرةيك كةوة انكيك ةلكةرِاثتؤرويةادتىر نةوة
جيى ر نكو يىنةثيَة دركَ.ة
نؤيكم:ةئىشكراة ر نيةئكجنىدكة كراييك ىنيةهكلبذار نتك ىنةوةراثرستييك ىنة كدتكرجيَكةلتكة()71ةىتكتتىة
و وو ىوذديَرةويَثكرِنتك ى ةةو،ةهتكرو هىةئكجنىدتكة ؤوىييتك ىنة واكةئتكو كةلكَيتكنة ستكآلوية
ا و رييةوىيبكمتكند و ةثكسكندة

ريَن.ة

يكم:ة ىر ر نة ؤة روستكر نيةدت ىنكةلكةثرؤسككةهكلبذار نداةَكةطشبةو يَتذ ةىنية ر ستتىنةوة
ضكسثىندنيةرؤشنبريييةهكلبذار نةلكةريَية ريَذ انة كةثكي نتدكةلكطتك َةطشتبةهىو كشتك ىنية
ثرؤسككةهكلبذار نكو .ة
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ة
بةشي سييَةم
ثيَكهاتةكاني كؤمسيؤن
ماددةي ثيَنجةم:
ؤدسيؤنةثيَكديَبةلك:ة
يك كم:ةئكجن ودكنية ؤدسيىرانة
وو م:ة ىرطيَرييةهكلبذار نة
يك كم:ةئكجن دكنية ؤدسيىران:ة
-1ئكجن دكنية ؤدسيىران:ةلكة()9ةن َةئكندامةثيَتكة كَة تكةلكَيتكنةثكرلكدىنتكو ة تكةرؤرينتككةرِة هتىكة
ئكندادىنيةهكلد ذيَر ريَنة واكةئتكو كةلكَيتكنةليذنكيتك يةوىيبكوتكو ة تكةثكرلتكدىنةثيَةكيتةد هيَينَة
ثيَشنيىرة

ريَن،ة كدكرجيَكة ووةئكنداديةئكجن دكنة تكةَنية كدتةكو ةيىستىنى ة تنةةهتكرو هىة تية

ن يَنكرايكويةئىتر وىنةوةثيَكهىوك ىنةدسؤطكرة كركَةو،ةدىو كة ىر ر نيةئكجن ودكنك تك ة()6ثيَتن ةة
سىليةرؤاةاديَرييك.ة
-1ئكو كة ؤةئكجن ودكنةهكلد ذيَر ركَة يَةئكمةدكرجىنككةة ار و كةويَدا يَب:ة
أ-هىووآلوية ر ستىنةتةعيَرا ة يَةوة ك كر واديةويَيداةنيشتكجيَة يَ.ة
ب-ة كَنية كدكو ة يَبةةىو نية رِوانىدككة كراييةرانكؤيية يَب.ة
ج-وكدكنيةلكة()20ةسيةسى َة كدرتةنك يَ.ة
ةىو نةئكرد ونة يَبةوةو انىةوة ستثى ة يَبةوة يَاليكنيةسكمليَنراوة يَ.ةه-ةةىو نةر تتىرةوةرِا ر ويك يةضى ة يَبةو،ة كةوىوانيَكيةئى رِو كرةى مةنك را يَب.ة
و-ة كشداركةنك ر يَةلكوةوىوانىنككة كةلكَيكنةرايَ ية كعسكو ةثالنية ؤة ارِيَذرا يَبةيىنةئكجنىمة را يَة
ؤةسكر وكر نيةطكلية ر ستىنةوةطشبةطكَنيةعيَترا ةوةهتكرو هىة كعستيةنتك وة يَتةبة تكة
ط يَر كةيىسىكةادىر ة()11كةسىلية.1002ة
ر-ةئينيت ىكة ؤةهيضةثىرويَكيةسيىسيةنك يَةلك ىويةئكنداديكويداةلكةئكجن دكن.ة
-2ةئكنتتدادىنيةئكجن ودتتكنةس ت يَندكةيىستتىييةلك كرادبتتكرةئكجن ودتتكنية ا و ريتتيةهكريَ تتداة ةتتؤنةوة
كط يَر كةئكمة ارِشتنك:ة(س يَندة كة اكةدكرنة ةؤمة كة كرثرسيىرييكوييكةيىسىييةوةثيشتكييك كمة تكة
ئكدىنك ةوة كةلكةؤة ور ييةوة لسؤرييكو ةجيَبكجيَة ككمةوة ىر كتكمة تؤةرِةاثكرانتدنيةئكر تك ىنية
سكرشىمنة كةسكر كةؤييةوة يَاليكنيةو،ةة اةشىيك ةلكسكرةئكو كة يليَم).ة
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- 4ة
ةأ-ئكجن ودكنةلكيك كمة انيشتنيداة كرؤرينككة ووةلكسكرةسيَيةادىر كةئكندادك ىنيةستكرؤ ةوةجيَةطتةرةوة
رِيىر ركةئكجن ودكنةوةسكرؤ ية ىرطيَرِييةهكلبذار نةهكلد ذيَركَ.ة
ب-ةسكرؤ يةئكجن ودكنةن يَنكركةيىسىيية ؤدسيؤنك.ة
-6سكرؤ يةئكجن ودكنةيىنةئكو كةن يَنكرايكوية

ى ةئكمة سكآلوىنكةجيَبكجيَة

ى :ة

أ -كرِيَ ر نية ىر ة ىرطيَركةوةريَكخستنيك ىنيةئكجن دكن.ة
ب-ئىدتتى

ر نية ىرنىد تككة ؤ ونتتكو ىنيةئكجن ود تكنةوةطريَتتدانةوةستتكرؤ ىيكوية ر نتتيةو،ة تكوة

ؤ ونكوانكشية كةسيَةئكندامةلكةئكندادىنيةئكجن ودكنة كَنية كدكو ة اواكة

كن.ة

ج-هكرةئكر يَكيةورة كةئكجن ودكنةثيَية سثيَركَ.ة
 -5ؤ ونتتكو كةئكجن ودتتكنة روستتتكة تتكةئىدتتى
رِيىر ىنيشية كةرؤرينككةئىدى

ونيةرؤرينتتككةرِة هتتىكةادتتىر كةئكندادتتك ىنيةوة

وانةو ر طريكَةوةلك ىويَكداةئكطكرة نطتك ىنةيك ستىنة ت ونة

ئكوةَيكنكة راو ة يَة كةسكرؤ ة نطيةلكطك َة او .ة
ة
وو م:ة ىرطيَرِييةهكلبذار ن:ة
 .1ىرطيَرِييةهكلبذار نةثيَكدكَةلكةن وسينطككةطشيتةوةن وسينطككةهكلبذار نك ىنةلكةثىريَزطى تىنةوة
يك كة ىرطيَرِييك ىنة كةط يَر كةئكوةهكيككلككةلكَيتكنة تىرطيَرِةييةهكلبذا نتكةو ةثيَشتنيىرة تراو ةوة
لكَيكنةئكجن ودكنكو ةثكسكندة راو .
 .1ة ىرطيَرِييةهكلبذار نة كرثرسيىرييكويةجيَبكجيَة ر نيةئكوةثكيرِ وةوةريَن ىييىنتةكة طريَتتكةئكستت َة تكة
لكَيتتكنةئكجن ودكنتتكو ة رض ت ن،ةهتتكرو هىة تتكرِيَ ر نيةطشتتبةئتتكوةضتتىَ يىنككة تتكةدتتؤر ية
ثرؤسكطريكةوةجيَبكجيَكىر ةيىنةريَكىرييىنةهكيك.
ة
ة
ة
بةشي ضوارةم
دةسةآلتةكاني ئةجنوومةن
ماددةي شةشةم:
ى :ة

يك كم:ةئكجن ودكنةئكمة سكآلوىنككةة ار و ةثيى ة
4

1تة ادكرراندنةوةن كَة ر نكو ةوة ذار ة ر نيةوؤدىركة نطد رانةلكةريَيةهكد وةجؤر ةشيَ اريَكية
وىر كة كر سب،ةلكسكرةَيكنكةثكي نديدار ىنيشةثيَ يستكةهىو ىركةوةهكدىهكنطيةلكطك َة
ئكجن ودكنداة ككنة ؤةطكيشوة كوةدك كستك.
2تةثكسكند ر نيةوؤدىر ر نيةليسيتةهكلبذار نك ىنةوةهىوثكاىنييكوييك ىنةوةثىليَ راوانة كةدك كسيتة
ض ونكةنىوةهكلبذار نك ىنةوة كشداركة ر نةويَيدا.
3تةدت ىنكة انة كةضىو يَرانيةهكلبذار نك ىنةوة ريكىرانيةليستك ىنيةهكلبذار نةوةرِاطكيىند ىرانةوة
ريَكخراو ىنية ؤدكلطىكةدك نيةلكسكرةئىسيتةنيَ

ولكويةوةنىوةؤيي.

4تةيك ال ر نكو ةوة رِيىر انةلكوةسكىَةوةوىنكليَدانىنككةلكةطشبةهكلبذار نك ىنة ريَنةوة
ريىر ىنيشيةدىيككةوىنكليَداننةلكَيكنة سكَوية ا و رييكو ةلكة ا طىكةثيَداض ونكو كة
هكريَ دا.ة
5تةثكسكندة ر نيةريَكىر ىن ةادىر نةوةجيى ر نكو .ة
6تةراطكيىندنيةئكجنىدية ؤوىييةهكلبذار نك ىنةوةرِاثرسييك ىنة واكةثكسكندة ر نيةلكَيكنة ا طىكة
ثيَداض ونكو كةهكريَ كو .
7تة انىنيةثكيرِ وةوةريَن ىييك ىنة ؤةثىراستينة يَطكر كةلكةثرؤسككةهكلبذار نك ىندا.
8تةثكسكند ر نيةهكيككلية ىرطيَرييةهكلبذار ن.
9تة ادكرراندنية ىردكندانيةن وسينطك ىنيةهكلبذار نةلكةثىريَزطى ىنةوةيك كة ىرطيَريك ىندا.
11تة ارِشتينةسيىسكوية ارايية ؤدسيؤن.
وو م:ةثىَوونة ؤة ادكرراندنيةثلكة ىَ ىنةلكة كريَ كركة كرِيَ كرايكويك ىنةلكة ؤدسيؤنةوة
ن وسينطك ىنيةهكلبذار نةلكةثىريَزطى ىنداةلكةرِيَيةثيَشنيىرة ر نية()2ةسيَةثىليَ راو و ة يَة
كط يَر كة نكدىكة رتكويةيك سىن،ةليذنكيك يةوىيبك ةئكمة ىر ةجيَبكجيَة
ئكجن دكنة روسبة

ى ة كةلكَيكنة

ركَةو،ةيك يَكةلكةثىليَ راو ىنةلكَيكنةئكجن دكنكو ة كةرؤرينككة ووة

لكسكرةسيَةهكلد ذيَر ركَة.ة
بةشي ثيَنجةم
ليَثرسينةوة و كؤتايي هاتن بة ئةندامييةتي
ماددةي حةوتةم:
يك كم:ةئكندادييكويةلكةئكجن ودكنداةلك كرةهؤيك ةلكمةهؤيىنككةة ار و ة ؤوىييةثيَدكَ:ة
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1تةوكواو ونيةوا كةئكجن دكن.
2تة سبةلك ىر يَشىنكو .
3تةدر نةيىنةثك ككووينةئكندامةلكةجيَبكجيَة ر نيةئكر ك ىنيدا.ة
4تة رض ونيةى

ية ا طىيية نربِة رهك ة كةئكندامةلكةوىوانيَكيةئى رِوو كر ا.ة

5تة كةشيينةئكندادىنيةئكجن دكنة كوى ةيىنة ك ؤةلكةئكر ك ىنيىنةلكَيكنةثكرلكدىنكو ة ىويَكة كة
سكرثيَضيةى

ك ىنيةئكمةيىسىيكةوةثكير و ىن

كن،ةئكويشةرؤرينككةة ووةلكسكرةسيَ.

6تةئكطكرةسكمليَنراةئكوةرانيىريىنككةلك ىويةثىَوونيداة ؤة ىر ككةثيَشككشية ر و ةرِاسبةنك و .ة
7تةئىدى ةنك ونة ؤةسيَةجىركةلكة واكةيك ةوة ك يَة يىن ويك يةرِ واةلكة ؤ ونكو ىندا.ة
8تةلكة ىويةثىَووينةئكندامة ؤةيك يَكةلكةئكجن ودكنكةن يَنكرايكوييك ىن.ة
وو م:ةلك ىويةضؤ ة ونيةيك يَكةلكة رسييك ىنيةئكجن ودكنة كهؤكةيك يَكةلكوةةهؤيىنككةلكة
رِطك ىنيةسكر و اة يىريكران،ةئكنداديَكيةورة كهكدىنةئىليكوككةلكةنىوةيىسى ك اةهىو و ة
هكلد ذير ريَب.ةة
ة
بةشي شةشةم
مافةكاني ئةندام
ماددةي هةشتةم:
يك كم:ةئكندادىنيةئكجن ودكنةةئي تيىراوية( ريكىركةو رار )تيىنة يَة ؤةدىو كةثيَن ةسى َةوة

ركَة

ن يَشة كريَتكو ة ؤةيك ةجىر.ةة
وو م:ةئكجن ودكنة ؤكةهكيكة ردىلكة بكةشيَتكةتكردىنبكر ىني،ة كةدكرجيَكةئكوة ردىلكيكةريىورةنك يَة
لكوة ردىلكيككة كةشريَتكةتكردىنبكرانيةثكرلكدىن.ة
سيَيكم:ةئكندادىنيةئكجن ودكنةنىو اننةلكةو ريفككةطشتيداة امبكرريَنة ؤةدىو كةسيَةسى َةلكة كرواركة
وكواو ونيةتكردىنك ىنيىنةو

ة ؤدسيىر،ةجطكةلكةئكر ةوةثلكةوةثىيككةئك ى ايةنك يَ.ة

ض ار م:ة ؤدسيىرانةدىيفةد وضككةةىنكنشينيىنة يَة ك رِكة%10ةلكسك اةهكشتىكة ؤكةئكوة
د وضكيككةو ريد طرنة واكةوكواو ونيةتكردىنك ىنيىنةجطكةلكةىىلكوية سبةلك ىر يَشىنكو ة
يىنةلك ىرَ انةيىنةوىوانبىر ر نية كةوىوانيَكة كةثكي ندكة كة ىر كيكو ةهك يَة.ة
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ثيَنجكم:ةئكطكرةيك يَكةلكةئكندادىنيةئكجن ودكنةلكة ىويةيىنةلكةئكجنىديةةزدكوكر نيةلكة ؤدسيؤنة
و وشية كمةئكندادية و،ة كهؤيكو ةنكيت انيةئكر ك ىنيةجيَبكجيَة كى ،ةد وضكيك يةةىنكنشيينة
ؤة يىركة

ركَة كط يَر كة رِطككةض ار ديةئكمةدى يك.ةة

شكشكم:ةئكطكرةيك يَكةلكةئكندادىنيةئكجن ودكنة ؤضية وايية ر ةلك ىويةيىنةلكةئكجنىديةةزدكوكر نية
لكة ؤدسيؤنداةيىنة كهؤكةئكمةةزدكوكو ،ةئكواةد وضكيك يةةىنكنشيينة ؤةةيَزانك ككة
رِ ريَتكو ة كط يَر كة رِطككةض ار ديةئكمةدى يك.ةة
ىكووكم:ةدىو كةةزدكوكر نيةئكندامةلكة ؤدسيؤنة ؤةدك كسيتةسكرد وضكةوة كرر ر نكو ةوةةىنكنشيينة
هكادىرة

ركَ.ةة

ة
بةشي حةوتةم
سكاالَكاني هةلَبذاردن
ماددةي نؤيةم:
يك كم:ةئكجن ودكنة سكَويَكية(ىصرك)كةهكيكةسك ىر ة كةجيَبكجيَة ر نيةدك نيىنككةثكيرِ وةوة
ريَكىر ىنيةو،ةثيَ يستكةئكجن ودكنةهكرة يَشكيك يةوىوانكىركةرِوو كرِووكة سكَوكة
وىيبكمتكند ىنة كىوكو ةئكطكرةهى ةوة كلطكيك يةهك وةسك ىر ة كةهكلس كوويَكية
وىوانكىرانكة كةثكي ندكة كةثى يةثرؤسككةهكلبذار نكو ةهك يَ.
وو م:ةئكجن ودكنةئكوةنى ؤ يىنكةضىر سكرة

ىة كةلكةئكجنىديةةؤئىدى

ر نةوةجيَبكجيَة ر ن ة

هكلبذار نةورِاثرسييكةطشتييك ىنة يَنكةئىراو ةوة ؤكةهكيكةئكوة سكَوكة بكةشيَة كة
ىرطيَرييةهكلبذار نة ؤةضىر سكر ر نيىنةلك ىويةرِوو انيىندا.ة
سيَيكم:ة رِيىر ىنيةئكجن دكنة كةهكر ووةردىنية ر كةوةعكر يةلكسيَةرؤانىدككةرؤاانككةنىوةؤيية
لكةهكريَ داة الوة

ريَنكو ةو،ةئكجن ودكنة ؤكةهكيكةرؤانىدكيك يةوىيبك ة كةؤكة ر كىةوة

سىيتيَكيةئكلكرتؤنية ؤةئكمةدك كستك ة روستكى .
ض ار م:ةلكة ا طىكةثيَداض ونكو كةهكريَ ية ر ستىنة ستكيك ية ا و رييةثيَكة كَةلكسيَة
ا و ركةوكرةىنةنك راوة ؤئكو كةضىوة كوةوىنكليَدانك اةخبشيَنيَتكو ة كةلكة رِيىر ىنية
ئكجن ودكنة طرييَنةلكَيكنةئكوانككة كةرِاستكوةؤةلكة رِيىر ىنيةئكجن ودكنةر ر ردكندن.ة
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ثيَنجكم:ةوىنك انةلكة رِيىر ىنيةئكجن ودكنةلكَيكنةئكوانككةريىنيىنةلكة رِيىر كة ينيي ،ةرِاستكوةؤة
ركَةلكةدىو كةسيَةرؤاة اةلكةرؤاكة واكة

ثيَشكك ة كة ستككة ا و رييةهكريَمة

الو ر نكو كة رِيىر ك،ةلكَيكنةئكجن ودكنكو ةلكطك َةر ضىو ر نيةرؤاانيةثش وكةتكردي.ة
شكشكم:ة ستككة ا و رييةثيَ يستكةئكوةوىنىنكةيك اليية كىوكو ة كةثيَشككشية راونة،ةئكويشةلكة
دىو كةىكو ةرؤا اةلكوةرؤا و كة كةوىنك ككةثيَشكك ة راو ةو،ة رِيىر ىنيشيةسك ىر ة
كوةوىنىنكة نربِ ةوةريَكىر ىنيةوكدىشى ر نيةوىنكليَدانيةى

ك ىنيةئكمةيىسىيكة يىنطريَتكو ،ة

لكطك َةر ضىوة ر نيةيىسىكة ا يينةدك نيةادىر ة( )83ةسىل ة 1969ةهكد ار راوةو،ة
يىسىةريَكىرييك ىن ةورة كةلكةهكريَ ة ر ستىنداةجيَبكجيَة

ريَنةلكةهكرةشتيَكة كة

ةة

لكمةيىسىيك اةنكهىوبيَب.ةة
ة
بةشى هةشتةم
حوكمة جؤراوجؤر و كؤتاييةكان
ماددةى دةيةم:
ئكجن دكنةثيَ يستكةديكىنيزد ةط جنىوة ا نت َةة تؤةرادتنة ر نتيةة كشتداريكر ن ةهىوَوييتىنةلتكة ر و ة ة
ر ستىنةتةعيَرا ةلكةهكلبذار نك ىنةوةرِاثرسيك ىندا.ةة
ماددةى يازدةيةم:
ئكجن دكنة و ان َةثشبة كةشىر راوةثسثؤرِ ةنيَ ولكو ةوةنىوةؤيية ار تىن ةهكلبتذار نةوةرِاثرستية
بكست َةلكةقؤنىغك ىن ةسىر انةوةطكَلك ر نةوةئىدى

ىركةوةئكجنىددان ةهكلبذار نةوةرِاثرسييك ىندا.ةة

ماددةى دوازدةيةم:
ئكجن دكنة يَةهىو ىر ةوةهكدىهكنط ةلكطك َةريَكخراو ىن ة ؤدكلطك ةدك ن ة كى ةلكستكرةئىستت ة
نيَ ولكو ةوةنىوةؤيي،ةهكرو هىةلكطك َة ريكىركة يىنكةسيىستيك ىنةوةرِاطكيىنتدنكىرانةة تؤةئىستىنكىرةي ة
ثرِؤسك ةضىو يَريكر ن ةهكلبذار نك ىنةوةرِاثرسيك ىنة كدك كست ةرادنة ر نيةثى ييىن.ة
ة
ماددةى سيَزدةيةم:
ةةةةثيَ يستكةئكجن دكن-:ة
يك كم:ةرِاثؤرو ةو رر ةئىدى ة كىةلك ىر ةئكر ك ىن ةوةثيَشككش ةثكرلكدىن ة كى .ةة
1

وو م:ةرِاثؤرويَك ة ؤوىي ة كةور

ىرييك ىنكو ة ر كى ةلكة ىر ةهكرةثرؤستكيك ةهكلبذار نتكو ةة تكة

هكد ةقؤنىغك ىنيكو ةو،ةثيَشككشيةةثكرلكدىنية كى .ةة
ماددةى ضواردةيةم:
سكرؤ ةئكجن ودكنةلك ىو ةطفت طؤةوةو َددانكو ةتكرديةلكطك َةئكجن دكنيةو ريرانةوةو رار وك ىنةوة
تكردىنطكةتكردييك ىن ةور اة،ة سكَو ةو رير ةهكيك.ةة
ماددةى ثازدةهةم:
يك كم:ة ؤدسيؤنة جكيك ةسىَنك ةسكر كةؤ ة
َةوةلكَيكنةئكجن دكنكو ةثيَشنيىرة
ثكرلكدىنةثكسكند ة

َة كط يَر ةريَن تىييةوةريَستىةةثتكيرِ وة راو ىنة

ر َة كةرِاويَذةلكطتك َةو رار وت ة ارايت ةوةةئتى وركةوة،ة

ى ةوة ةريَتكةنىوة جك ةطشت ةهكريَم.ةة

وو م:ةةاديَر ىركة ؤدسيؤنةلكةايَرةضىو يَركةوةور يينة ي انيةضىو يَركة اراييةهكريَمة ا يَب.ة
ماددةى شازدةيةم:
ئكجن دكنة كةرؤرينك ةرِ هى ةادىر ةئكندادك ىن ةئكمةئكر ىنككةة ار و ةئكجنىمة ا:ةة
يك كم:ة ارِشتن ةثكيرِ ويَك ةنىوةؤ ةوىيبك ة كةؤ .ةة
وو م:ة ارِشتن ةثكيرِ ويَك ةوىيبك ة ؤة ادكرراو ىن ة ؤدسيؤن.ةة
سيَيكم:ة ر نكو ةوةهكل شىندنكو ةوة كيك كو ةطريَدان ة كرِيَ كرايكويك ىنةيىنة كشتك ىنةيتىنةهؤ تك ىنة
لك ىو ةثيَ يستيدا.ةة
ض ار م:ة ر ر ن ةثكيرِ وكةثيَ يسبة ؤةئىسىنكىري ةجيَبكجيَة ر ن ةى

ك ىن ةئكمةيىسىيك.ةة

ماددةى حةظةدةيةم:
ئكجن دكنةدىت ةئكو ةهكيكة كةثيشنيىر ةئكوةيىسىيىنكة كىة ؤةثكرلكدىنة كةثكي ندييىنة تكةهكلبذار نتك ىنة
وةرِاثرسييكةطشتييك ىنكو ةهكيك.ةة
ماددةى هةذدةيةم:
لكةثيَكهىوك ة ؤدسيؤنداةةهىوسكنط ةلكةن يَنكرايكوي ةثيَكهىوكةنكوكو ييك ىنداةدسؤطكرة

ريَب.ةة

ماددةى نؤزدةيةم:
ؤدسيؤنةلكةدىو يتةك ة تكةةريتىورةنتك َةلتكة()90ةنتكو ةرؤاةلتكة وا ة الو ر نتكو كةئتكمةيىستىيكة
ثيَكد هيَنريَب.ةة
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ماددةى بيست:
ك ىن ةئكمةيىسىيكة يَ.ةة

ىرة كةهيضة قيَكيةيىسىي ةيىنة رِيىريَكةنى ر َة كةثيَضكوانك ةى
ماددةى بيست و يةك:
لكسكرةئكجن دكن ةو ريرانةوةَيكنكةثكي نديدار ىنةثيَ يستكةى

ك ىن ةئكمةيىسىيكةجيَبكجيَة ككن.ةة

ماددةى بيست و دوو:
ئكمةيىسىيكةلكةرؤا ة الو ر نكو ةلكةرؤانىدك ةتكرد ة(و قىيع ة ر ستىن)تكو ةجيَبكج َة

ر َ.ة

هؤيةكانى دةرضوواندنى ئةم ياساية
لك كرةثيَ يست ةنيشت ىن ة ؤة ادكرراندن ة ستكيك ية ىَ ةسكر كةؤ ةهكلبذار نك ىنةوةرِاثرسييةو،ة تؤة
ئكو ةثيَكهىوكةوةئكر ك ىن ة كة

كويَتكةئكستؤ ةريَكةخبريَنةلكةرِيَ ة ستتكيك يةة تىَ ة تيَةَيتكنةوة

سكر كةؤةوةثكي سبة كةثكرلكدىن ة ر ستىنةتةعيَراقكو ،ةئكمةيىسىيكة رض يَندرا.ة
ة

يوسف حممد صادق
سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

ة
ويَبيين/ةئكمةيىسىيكة ك ريىركةادىر ة10كةسىلية1014ةةلكَيكنةسكرؤ يةهكريَ ية ر ستىنكو ةثكسكندة را.ة

ة
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