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*ايفصٌ اال*ٍٚ

((ايتعازٜف))
املاد ٠االٚىل:
يقصد بالتعابير و المصطلحات اآلتية المعاني المبينة أزاء كل منها الغراض هذا القانىن– :

أً ٚال  :االقً :ِٝاقً ِٝنٛزدضتإ ايعسام .
ثاًْ ٝا  :ايٛشازٚ : ٠شاز ٠شؤ ٕٚايشٗداٚ ٤املؤْفًني.
ثايج ًا  :ايٛشٜسٚ :شٜس شؤ ٕٚايشٗداٚ ٤املؤْفًني .
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ز ابعاً  :ايطذني ايطٝاض َٔ ٖٛ :ٞسبظ ا ٚضذٔ بطبب َعازضت٘ يالْعُ ١املتعاقب ١يف ايعسام عً ٢ايسأ ٟا ٚاملعتكد اٚ
األنتماء الوطين او السياسي او تعاطفه مع املعارضة او مساعدته هلم او مشاركته يف احلركة التحررية الكوردستانية
وصدر قرار احلكم عليه مو قبل احد احملاكم أو السلطات التابعة للهظام.

خاَطاً  :املعتكٌ ايطٝاض :ٞنٌ َٔ اعتكٌ ا ٚاستذص ا ٚاٚقف د ٕٚصدٚز قساز اذتهِ بريو َٔ قبٌ ستهُ ١شتتص١
يٓفظ االضباب املرنٛز ٠ف ٢تعسٜف ايطذني ايطٝاض.ٞ
*ايفصٌ ايجاْ* ٞ

((االٖداف ٚاالضظ  ٚايطسٜإ ))
املاد ٠ايجاْ:١ٝ
ٜٗدف ٖرا ايكاْ ٕٛاىل ضُإ سكٛم ٚاَتٝاشات ايطذٓا ٤ايطٝاضٝني ٚتهسميِٗ ٚزعاٜتِٗ ٚتعٜٛضِٗ مبا ٜتٓاضب  ٚسذِ
َٚهاْ ١ايتضشٝات اييت قدَٖٛا يًتخفٝف عٔ َعاْاتِٗ .
املاد ٠ايجايج: ١
َ الغساض تطبٝل اسهاّ ٖرا ايكاْ ٕٛنٌ َٔ  :ـ
َ ضٝاضٝا
َ اَ ٚعتكال
ال ٜعد ضذٓٝا
اً ٚال  :نإ ٜعٌُ َع األْعُ ١ايكُع ١ٝايطابك ١يف َؤضطاتٗا املختًف ١ا َٔ ٚاملٛايني هلا ضذٔ ا ٚاعتكٌ بطبب تصف١ٝ
سطاباتٗا ايداخً.١ٝ
ثاْٝاً :عٌُ َع األْعُ ١ايكُع ١ٝايطابك ٚ ١تٛزط يف اعُاٍ ادساَ ١ٝاثٓا ٤ا ٚبعد األعتكاٍ ا ٚايطذٔ.
املاد ٠ايسابع: ١
َ :تشهٌ دتٓ ١خاص ١بس٥اض ١قاض َٔ ٞايصٓف األٜ ٍٚسشش٘ زتًظ ايكضا ٤يف االقًٚ ِٝعض ١ٜٛممجًني ال تكٌ دزدتِٗ
اٚال
عٔ َدٜس عاّ ميجًَ ٕٛا ٜأت :ٞـ
 .1زتًظ ايٛشزا٤
ٚ .2شاز ٠شؤ ٕٚايشٗدا ٚ ٤املؤْفًني.
ٚ .3شاز ٠ايداخً١ٝ
 .4ممجٌ عٔ مجع ١ٝايطذٓا ٤ايطٝاضٝني يف أقً ِٝنٛزدضتإ.
ثاْٝاًٜ :جبت ايطذٔ ايطٝاض ٞا ٚاالعتكاٍ ايطٝاض ٞبايطسم ايكاْ ١ْٝٛاَاّ ايًذٓ ١ارتاص ١املشهً ١مبٛدب اسهاّ ٖرا
ايكاْ.ٕٛ
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ثايج ًا :تصدز ايًذٓ ١قسازٖا باألغًبٜ ٚ ١ٝه ٕٛقسازٖا قابالً يًطعٔ ف ٘ٝأَاّ احملهُ ١األدازٚ ١ٜفكاً يألسهاّ قاْ ٕٛزتًظ
شٛز ٣األقً ِٝزقِ ( )14يطٓ.2002 ١
املاد ٠ارتاَط: ١
ٜطس ٟأسهاّ ٖرا ايكاْ ٕٛعً ٢مجٝع ايطذٓا ٚ ٤املعتكًني ايطٝاضٝني  ٚاير ٜٔمت حتدٜدِٖ مبٛدب املاد ٠األٚىل َٔ
َٛاطين أقً ِٝنٛزدضتإ  -ايعسام.

*ايفصٌ ايجايح *
(( اذتكٛم ٚاالَتٝاش ات ))
املاد ٠ايطادض:١
ٜتُتع ايطذني ا ٚاملعتكٌ ايطٝاض ٞباذتكٛم ٚاالَتٝاشات األت: ١ٝ
أٚالًَٓ :ح قطع ١ازض ضهٓ ١ٝبد ٕٚبدٍَٓ ٚ ،ش٘ عكاز ١ٜيبٓاٚ ٤سد ٠ضهٓ.١ٝ
ثاًْ ٝا :حتتطب يًُٛظف فرت ٠ايطذٔ ا ٚاالعتكاٍ خدَ ١ألغساض ايعالٚ ٠ٚايرتفٝع  ٚايتكاعد ٜصسف بػض ايٓعس عٔ عُس
ايطذني أ ٚاملعتكٌ ٚقت اذتهِ عً ٘ٝبايطذٔ أ ٚأعتكاي٘.
َ ٚفكاً
َ تكاعدٜاً شٗسٜا
ثايج ًاٜ :صسف يًطذني اٚاملعتكٌ ايطٝاض ٞاملصادم عً ٢اضبازت٘ َٔ قبٌ ايًذٓ ١ارتاص ١زاتبا
يًتعًُٝات  ٚايضٛابط اييت تصدز السكاً عً ٢إ ال ٜكٌ عٔ ايساتب اير ٟميٓح ألقساِْٗ يف اذته ١َٛاالحتاد.١ٜ
زابع ًاٜ :طتجٓ ٢املشُ ٍٛباسهاّ ٖرا ايكاْ َٔ ٕٛشسط ايعُس يػسض ايكب ٍٛيف ايدزاضات االٚي ٚ ١ٝايعًٝا ،مبٔ ف ِٗٝايرٜٔ
أْكطعٛا عٔ ايدزاض ١بطبب ايطذٔ ٚاالعتكاٍ.
خاَطاً :تتشٌُ سه ١َٛاالقًْ ِٝفكات دزاض ١ايطذني ٚاملعتكٌ ايطٝاض ٞا ٚاسد اٚالد ٙيف ادتاَعات اذتهٚ ١َٝٛاالًٖ١ٝ
داخٌ االقً.ِٝ
ضادضاً :تتشٌُ سه ١َٛاالقً ِٝتهايٝف َعادت ١ايطذني ٚاملعتكٌ ايطٝاض ٞيف املطتشفٝات اذته ٚ ١َٝٛاالًٖ ١ٝداخٌ
االقً ِٝبعد ابساش تكسٜس طيب صادز َٔ دتٓ ١طب ١ٝشتتص.١
ضابع ًا :عٓد اساي ١أ َٔ ٟاملٛظفني َٔ ايطذٓا ٤أ ٚاملعتكًني ايطٝاضٝني عً ٢ايتكاعد ٜصسف هلِ َهافأ ٠تطا ٟٚايساتب
ايٛظٝف ٞملا ال ٜصٜد عً )21( ٢أثٓيت عشس شٗساً.

ثآَ ًا :ميٓح ايطذني اٚ

املعتكٌ ايطٝاض َٔ ٞادتٓطني َٓش ١شٚاز  ٚقدزٖا (ثالخ َالٜني دٜٓاز عساقٚ )ٞملسٚ ٠اسد.٠
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تاضعاً :مش ٍٛايطذني اٚاملعتكٌ ايطٝاض ٞباألَتٝاشات  ٚاملٓافع اييت متٓشٗا سه ١َٛاالقً ِٝيًشسا٥ح االخس ٣يف اجملتُع عً٢
إ ال تكٌ ْطبتٗا عٔ .%21
عاشساً :يف ساي ١ن ٕٛايطذني ا ٚاملعتكٌ ايطٝاضَٛ ٞظفاً جيٛش ي٘ ادتُع بني ايساتب ايتكاعد ٚزاتب٘ ايٛظٝف ٞملد ٠عشس٠
ضٓٛات ،تعٜٛضاً ي٘ ٚ ،ي٘ سل اختٝاز ايساتب االفضٌ باْتٗا ٤املد ٠املرنٛز.٠
ساد ٟعشس :ختصٝص  ّٜٛايطابع َٔ شٗس شباط َٔ نٌ عاّ يٝهَٜٛ ٕٛاً يًطذٓا ٚ ٤املعتكًني ايطٝاضٝني يف إقًِٝ
نٛزدضتإ.
ثاْ ٞعشس  :تتهفٌ املدٜس ١ٜايعاَ ١يشؤ ٕٚايطذٓا ٚ ٤املعتكًني ايطٝاضٝني َصازٜف أدا ٤فسٜض ١اذتر يًطذٓا ٚ ٤املعتكًني
ايطٝاضٝني ٚ ،سطب ايٓطب املكسز َٔ ٠قبٌ املدٜس ١ٜايعاَ ١يًشر  ٚايعُس ٠يف إقً ِٝنٛزدضتإ.
ثايح عشس  :تهس ِٜايطذٓا ٚ ٤املعتكًني ايطٝاضٝني مبدايٝات تكدٜساً يتضشٝاتِٗ يف ضب ٌٝاذتسن ١ايتشسز ١ٜايهٛزدضتاْ.١ٝ
زابع عشس  :تٓتكٌ سكٛم  ٚأَتٝاشات ايطذني  ٚاملعتكٌ ايطٝاض ٞإىل ٚزثت٘ ايشسعٝني بعد ٚفات٘.

ايفصٌ ايسابع
(اسهاّ عاَ)١
املاد ٠ايطابع:١
إساي ١املتُٗني بإزتهاب ادتسا ِ٥عل ايطذٓا ٚ ٤املعتكًني ايطٝاضٝني اىل احملانِ املختص.١
املاد ٠ايجآَ:١
يًٛشٜس اصداز ايتعًُٝات ايالشَ ١يتطٗ ٌٝتٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ
املاد ٠ايتاضع:١
الٜعٌُ بأْ ٟص ٜتعازض  ٚاسهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ
املاد ٠ايعاشس:٠
عً ٢زتًظ ايٛشزاٚ ٤ادتٗات ذات ايعالق ١تٓفٝر اسهاّ ٖرا ايكاْ.ٕٛ
املاد ٠اذتاد ١ٜايعشس:٠
ٜٓفر ٖرا ايكاْ ٕٛاعتبازاً َٔ تازٜخ ْشس ٙيف ادتسٜد ٠ايسمس.١ٝ
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(االضباب املٛدب)١
يكد َس ايعسام  ٚبضُٓ٘ أقً ِٝنٛزدضتإ بفرت ٠عصٝب ،١سٝح شٗد تطًط زتُٛع َٔ ١اجملسَني ٜتصعُِٗ اعت ٢دنتاتٛز
عسف٘ ايتازٜخٚ ،متخض عٔ ذيو تعسض ايهجري َٔ ٜٔابٓا ٤شعبٓا ايهٛزدضتاْ ٞاىل اذتبظ ا ٚايطذٔ ٚاالعتكاٍ ٚاْتٗاى
سكٛم اإلْطإ بطبب َعازضتِٗ ايطًط ١يف ايسأ ٟأ ٚايعكٝد ٠أ ٚاالْتُا ٤ايطٝاض ،ٞأ ٚألِْٗ تعاطفٛا أ ٚضاعدٚا
َعازضٗٝا ٚ ،تستب عً ٢ذيو اذتام ايضسز  ٚاألذ ٣بايطذٓا ٚ ٤املعتكًني اير ٜٔحتًُٛا املصاعب ٚ ،ألدٌ االٜفا ٤ظص ٤بطٝط
مما قدَ ٙٛيف ضب ٌٝاملباد ٤ٟاييت ضشٛا َٔ ادًٗا ،فكد شسع ٖرا ايكاْ.ٕٛ
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