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 ثيَشةكى:

فافيةت ثيَشكةوتنى بةرضاوى بةخؤيةوة لة بوارةكانى شةكى ضاالَ رابردوو بةدواوة سةدةى لة دةيةكانى

كوانةكانى ئةم بوارة ى و ضاالَانى دذة طةندةلَدةزطاكو ةتيةكان كخراوة ناحكومية نيَودةولَريَ بينيوة

 كوانانى ئةم بوارةضاالَدةزطاكان و زؤربةى  بابةتةكة. ضاويان هةبووة لة بةرةوثيَشربدنىرؤليَكى بةر

حكومةتيَكى هةبوونى تيَك رةنطدانةوةى دةبيَت لةسةر والَادةى شةفافيةت لة هةر ة رلةسةر ئةوة كؤكن ك

 ,UN-HABITAT and Transparency International, 2004; Islam).ك لة بريارداندادارى خةلَو بةش كضاالَ

2006; Kaufmann, et al., 2002; Kurtzman, et al., 2004; IMF, 2001; UNODC, 2004; CEPA, 2009) . 

( دةكةن بة Open Government)هةروةها ئةو تيؤرانةى كة باس لة شةفافيةت و حكومةتى كراوة 

بايةخ ثيَدانى  مانكاتدا ضةمكى شةفافيةت بؤتة جيَطايلة هة وةيةكى بةرضاو روو لة زياد بوونن،شيَ

، (ئاسايشى نةتةوةيى)، (وساندنتيؤرى دان)رةكانى بة تايبةتى لة بوا ينةوة زانستيةكانؤلَيَك لة ليَككؤمةلَ

ةية لةسةر ضةمكى كؤدةنطيةكى الواز ه هةرضةندة (Stasavage, 2009).  ..و هتد.. (و دارايى بوودجة)

ة و طشتطري بؤ شةفافيةت ستا ثيَناسةيةكى تؤكمكوانانى ئةو بوارة بؤية تا ئيَضاالَ شةفافيةت لةاليةن

دا ثيَناسةيو سادةترين ترين شةفافيةت لة كور بؤية (Relly & Sabharwal 2009; Florini 2007) ةدانةنراو

تيان بة جؤريَك هاوالَ تيانداووى هاوالَةت بةرِبة دةولَ حكومةت و دةزطاكانى ثةيوةنديدار ىبريتية لة كراوةي

وة دةردةضيَ تةنها تةكة لةاليةن دةسةالَ يان بطات بة هةرضى زانيارييةنسؤريَك دةستايَ هيض سبتوانن بةب

ا كردنيان زيان بة ثرؤسةى بة ئاسايشى نةتةوةيى كة ئاشكر زانيارانة نةبيَت كة ثةيوةنديدارن ئةو
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 Openتيؤرى حكومةتى كراوة) كة ئةمةش هاوتةريب دةبيَت لةطةلَدارى دةطةيةنيَ ةتدةولَ

Government .) 

ى مافى دةست ياسا بريتية لة تنطيةكى تايبةتى هةية لةناو ضةمكى شةفافيةيةكيَك لةو بابةتانةى كة طر

بيَتة هؤى ئةوةى ةنةبوو د (Activeم ضاالَك )ئةطةر ئةو ياساية نةبوو ياخود هةبوو بةالَزانيارى  كةوتنى

ى ةندةلَوة ئةو اليةنانةى كة ثراكتيزةى ط كى بةرضاو روو لةزياد بوون بكات،ى بة شيَوةيةكةوا طةندةلَ

لة الوازى  نةبوونى ياخود ى نةتةوةيى.ثةردةى ئاسايشلة ذيَر  دةكةن كارةكانيان بشارنةوة

جومطة هؤكاريَكة بؤ ئةوةى حكومةت و اليةنى ثةيوةنديدار كؤنرتؤىل  يةياسائةم جيَبةجيَكردنى 

 شاردنةوةى زانياريةكانن لة ريَيى تيانو هاوالَ دندةزطاكانى راطةيانت بكةن كة ئةوانيش والَسةرةكيةكانى 

 ى، وة ضةمكى شةفافيةت دةخاتةدةبيَ لةبةردةم دياردةى طةندةلَ و زةمينةساز كة لة دواجار ريَخؤشكةر

 خةلكَ بيَتة هؤى ئةوةىردنى زانياريةكان بؤ راى طشتى دةبؤية ئاشكرا كردن و فةراهةمكذيَر ثرسيارةوة. 

ى بة هةموو دةلَار دةبيَتة هؤى ئةوةى طةندواج لة كيةكانى حكومةت بن وضاالَراستةوخؤ ئاطادارى كار و 

ى ليلى ضارةسةرى طةندةلَات. بؤية ئةم جؤرة ياسايانة بة كوو لة كةم بوون بكنيةوةى رِجؤرةكا

 دةذميَردريَن. 

ى بة دةست هيَنانى زانياريان ت ياساوالَ 09ستا زياتر لة لةسةرانسةرى جيهان تا ئيَ بؤ زياتر زانيارى

ةكراوة، شيَوةيةكى بةرضاو كارى لةسةر نستا بة م تا ئيَتى ياسادانانةوة بةالَدةركردوة لةاليةن دةسةالَ

 Transparency)نية لةسةر ياساكة زانياريان  والَتانةئةو  ىتيانذمارةيةكى زؤر لة هاوالَ ادةيةكبةرِ

International Agency, 2014.)  
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سا بة تى عرياق لة ريَى ثةرلةمانى كوردستانةوة هةلَةى لة ناو دةولَةريَميَكى فيدرالَوةك ه كوردستان

كة ثيَك  3912ى (ى سال11َذمارة ) كةوتنى زانيارىياساى مافى دةس دةركردنى ياسايةك لة ذيَرناوى

 بة شيَوةيةك مادةكان (3912-1-11( 161ذمارة ) )رؤذنامةى وقايعى كوردستانةدماد 33هاتووة لة 

ان بطات بةو تيانى هةريَمى كوردستان بتوانن لة ريَى ئةم ياسايةوة دةستيهاوالَ تاوةكو يَكخراوةرِ

داربن لة تا لة دواجار بتوانن بةشن ةتى هةريَمى كوردستانةوة دةردةضزانياريانةى كة لةاليةن حكوم

رة ئةوةية كة ليَ م ثرسياربةالَكيةكانى حكومةتى هةريَم بن. ضاالَ و حكومةت و ئاطادارى كاريارةكانى برِ

ؤى ئةم هةريَمة؟ عى ئةمرِيواق جناوة لةطةلَطو ضةندة ئةو ياساية جيَبةجيَكراوة؟ ئايا ئةو ياسايةئايا تا 

لة ذيَر  دوةرى ليَثيَضينةوةى هةبووة؟تى دادةسةالَ كردنى ئايا تا ضةند جيَ بة ة لة جيَهةي ئةطةر سستى

كردنى  ةجيَب ادةى جيَوة رِ ،ى ناوبراوسةنطاندنى ياساهةلَرؤشنايى ئةم ثرسيارانةى سةرةوة بؤ 

 فةرمانطةى شربدنى،بةرةو ثيَ نةسةر اليةنى الوازى ياساكة بة مةبةستىخستطةكانى ياساكة و تيشك برِ

سا بة ئةجنامدانى هةلَ لة دةستةى طشتى دةسثاكى لة هةريَمى كوردستان خؤثاراسنت و شةفافيةت

ووناكى تيان بةطشتى بة مةبةستى رراثرسيةك لة ناو دةزطاكانى راطةياندن و فةرمانبةران و هاوالَ

 .رسيةكة كراوةاثانى رِكلة خوارةوة ئاماذة بة دةرئةجنامةكة  ،ياساكة ةكانىالواز سةر اليةنةخستنة
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 :3112بؤ ساىل  11كةوتنى زانيارى ذمارة ياسايى دةس

تيان لة طشت ضني و كى زؤرى هاوالَةذمارةيكة ى ئاماذة ثيَكراو ياسا اثرسيةك لةسةرلة ئةجنامى ر

ؤذنامةنووسان و م دابةشكرا بةسةر فةرمانبةران و رِفؤرِ 199زياتر لة ، تيَيدا داربوونبةشتويَذةكان 

كردنيان لة % لة بةشداري55بةريَذةى  نامةنووسان ثشكى شيَريان بةركةوتتيان بةريَذةيةك كة رؤذهاوالَ

 . وةك لةو ويَنةيةى خوارةوة ديارةراثرسيةكة 

 

 (1ويَنةى ذمارة )

زؤربةى ستا لة كوردستان ئيَ دةتواندريَت وا ليَك بدريَتةوة كة تاؤذنامةنووسان داربوونى رِى بةشريَذةى زؤر

نطى بة تيان طرستا هاوالَنطةكان شيَوازيَكى طشتطرييان بة خؤيانةوة نةبينيوة ياخود تا ئيَثرسة طر

طةرى دةبيَت لةسةر دا كاريكة لةداهاتووو ديديان بؤ ئةم ثرسانة نية نط نادةن يَك ثرسى طركؤمةلَ
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تيان يَتةوة بؤ كةمتةرخةم بوون و نةبوونى هؤشيارى خودى هاوالَئةمةش دةكريَت بطةرِ تالَثيَشكةوتنى و

 ((.1ويَنةى ذمارة ))لةم بوارةدا 

ستا نازانن كة ياسايةك هةية ن لة راثرسيةكة تا ئيَوداربوتى و فةرمانبةرانةى بةشزؤربةى ئةو هاوالَ وونرتر

ى  ئةو %44لة ويَنةى خوارةوة ديارة كة زياتر لة  وةك ”كةوتنى زانيارىى مافى دةسياسا“بةناوى 

نن كة ياسايةك هةية مافى ئةوةيان ثيَدةدات دةستيان بطات بة انازاثرسيةكة لة رِداربوون بةش تويَذانةى

  ( بدة(3)سةرجنى ويَنةى ذمارة ) .ى كوردستانهةريَم دامةزراوةكانىزانيارى لة 

  

 (3ويَنةى ذمارة )

ت بة كردنةوةى خوىل سيَدار دةكريَت هةلَةنديوزانياريةى سةرةوة اليةنى ثةيبة ثيَى ئةم 

كات بة بئاشنايان  تيان و فةرمانبةران لة ريَطةى خوىل تايبةت بةم بوارة وهاوالَ ياركردنةوةىهؤش
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 كة لة ضوارضيَوةى ياسا ريَكخراوة، ئةويش دةكريَت لةريَى هاوكاريكردن بيَـت لةطةلَمافةكانى خؤيان 

 ى مافى مرؤظ و فةرمانطةى خؤثاراسنت و شةفةفيةت لة دةستةى طشتى دةسثاكى لةةستةى سةربةخؤد

 هةريَمى كوردستان و سةنتةر و ريَكخراوة حكومى و ناحكوميةكان و دةزطاكانى راطةياندن. 

 :3112بؤ ساىل  11ى بةدةست هيَنانى زانيارى ذمارة سةنطاندنى ياساهةلَ

لة خؤدةطريَت  زؤربةى ئةو اليةنانة دة بة جؤريَكماد (33)بة شيَوةيةكى طشتى ياساكة ثيَك هاتووة لة 

م ئةوة ماناى ئةوة نية كة ئةم ياساية بةدةر بيَت دةست هيَنانى زانيارى بةالَكة كارئاسانى دةكةن بؤ بة

ةكى زؤر ةجنامى راثرسيةكة ذمارةيئو داتايانةى كة بةدةست هاتوون لةى، روونرت بة ثيَى ئةلة كةم و كورِ

 .( ديارة2واية كة ياساكة كةم و كورى تيَداية وةك لة ويَنةى ذمارة ) ان بؤضوونيانولة بةشداربو

 

 (2ويَنةى ذمارة )
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 لةخؤدةطريَزؤر  ةدان ياساكة كةليَنىداربووان لةو باوةرِ% لة بةش61زياتر لة  وونةلة ويَنةى سةرةوة ر 

داواكردنى زانيارى دةبيَت لة ئةستؤى  خةرجيةكانى تيَضوونى ;نطةكان بؤ منونةطر بؤ شاردنةوةى زانيارية

زطاكانى زانياريةكان لةاليةن دةمةش دواجار كارتيَكى بة هيَز دةبيَت بؤ شاردنةوةى ئةداواكاربيَت 

 كةويَتة ذيَر ثرسيار ودةضةمكى شةفافيةت  ام، سةرئةجنبة ئاشكراكردنى زانياريةكان ثةيوةنديدار

 ( -4-)ويَنةى ذمارة  هاونيشتمانيان طومان لة هةبوونى دةكةن.

 

 (4ويَنةى ذمارة )

ثيَت باشة سةرجةم تيَضوون و ئايا “ ةم شيَوازة بووةنةى سةرةوة ديارة كة ثرسيارةكة بوةك لة ويَ

ى بةشداربووان واى بؤدةضن كة %54زياتر لة  ”داواكردنى زانيارى لة ئةستؤى داواكار بيَ؟ خةرجيةكانى

رى لةاليةن دةزطا ازاني لةبةردةم بةدةست هيَنانى ئاستةنط دروستدةكات طةيةبرِئةم 

 .ثةيوةنديدارةكانةوة
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ثيَيان  بةشداربووانزؤرينةى  ،باس لة ئاسايشى نةتةوةيى دةكاتطركانى ياساكة هةروةها يةكيَك لة برِ

يَى حكومةتى هةريَم دةتوانيَت لة رِنطةكان واية كة نيارية طرردنى زاطةيةش وةك ثةردةثؤشكواية ئةم برِ

لةدةستى ت يَف و ثرسة طرينطةكان هةية بثاريَزثةيوةنديان بة مةلةةو زانياريانةى طةيةوة زؤربةى ئئةم برِ

ت بةيةكرتى و دةسةالَك خةلَنيَوان ى بووني متمانةةئةمةش دةكريَت بطةريَتةوة بؤ ن .ضةند كةسانيَك

ت بكريَتة ناو ئاسايشى نةتةويى لةبةر ناكريَت مةلةفى نةواثرسيةكة ئاماذةى ثيَكراوة ة رِوةك ل ضونكة

. تئةمة ثةيوةندى راستةوخؤى بة هاونيشتمانيانةوة هةية كة لة دواجار بة زيانى ئةوان كؤتايى ديَ ئةوةى

اداربوون لة مةلةفة هةرضةندة لة ياساكة باس لة ليذنةيةكى تايبةتى دةكات بؤ ليَكؤلينةوة و ئاط

طرنطةكان بةالم سةرئةجنام ئةو ليذنةيةش دةتواندريَت بةسانايى قؤرغبكريَت بؤ بةرذةوةندى تايبةتى و 

 (-5-حزبى هةروةك ضؤن لة رابردوو ئةمة سةمليَندراوة. )ويَنةى ذمارة 

 

 (5ويَنةى ذمارة )
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ئاسايشى نةتةوةيى زؤر جار  ةريان وايةداربووان باوى بةش%26زياتر لة  ويَنةى سةرةوة ديارة كةوةك لة 

طةية سيَبةرى ئةم برِ حكومةت لة ذيَردةكريَت  وونرتلةبةردةم بةدةست هيَنانى زانيارى، رِيَطر دةبيَتة رِ

 يان بة ئاسايشى نةتةوةيى نية. دشاريَتةوة كة ثةيوةنزانيارى تر ب

لة ياساكة ئاماذةى ى ئةو ماوةيةةية ئةوداربووانى راثرسيةكة امان بوو لةاليةن بةشجيَطةى تيَرِ ئةوةى

زؤربةى بؤية  بؤ ثيَدانى زانيارى، دارم دانةوةى اليةنى ثةيوةنديؤذ بؤ وةالَرِ (15)بريتية لة  ثيَكراوة

وونرت كةوتنى زانيارى وةك لة ويَنةى خوارةوة رِطريةك دادةنيَن لة بةردةم دةسيَبة رِ بةشداربووان ماوةكة

 خات.طةية دةستكةوتنى زانيارى ثةك دةئةم برِ وايةداربووان باوةريان شى بة%51زياتر لة  ديارة

بةالم لة راستى دا ذمارةيةكىزؤر لة بةشداربووان ئاماذة ( رؤذكراوة 15هةرضةندة لة ياساكة ئاماذة بة )

ت بةوة دةكةن ضةندين جار داواى زانياريان كردووة بةالم بةدةستيان نةطةيشتووة لةبةر هةر هؤكاريَك بيَ

ثالنى لة دامةزراوةكانى هةريَمى كوردستان و بيَ %ى بةشداربووان ناشةفافيةت لة 25كة زياتر لة 

ريكخستنى زانياريةكان و شاردنةوةى لةدةستى ضةند كةسانيَك بة هؤكار دةبينن لةبةردةم طةيشنت بة 

   لة ثاشكؤ( -15-( رؤذدا. )سةرةجنى ويَنةى ذمارة 15زانيارى لةماوةى )
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 (6ذمارة ) ويَنةى

يةنى داواليَكراو م دانةوةى البؤ وةالَ نيَنبة جيَطرةوةيةكى طوجناو دادةرؤذ  (5بووان )داربؤية زؤربةى بةش

 .( روون تر ديارة1% وةك لة ويَنةى ذمارة )24بةرز دةبيَتةوة بؤ  يَذةيانبؤ ثيَدانى زانيارى كة رِ
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 (1ويَنةى ذمارة) 

داربووانى ئةم بة شيَكن لةو نائوميَديةى كة بةشهةريَميش دامةزراوةكانى بةدةر لة ياساكة  هةروةها

 نود ئةو زانياريانةى كة دةيدةخةمساردى لة ثيَدانى زانيارى ياخ بةرامبةر بة اثرسية ئاماذةى ثيَدةكةنر

ش دةكريَت ئاماذةيةك بيَت بؤ ئةوةى كة زانياريةكان لة ناو مةوديَكى ئةو تؤى نية ئةزؤرجار هيض سو

دةست بؤ بةانيَك كة وادةكات ببيَتة ئاستةنط لة دةستى ضةند كةس مى ثاريَزراوبنوحكدةزطاكانى 

ثيَيان واية كة داربووان ةشب ى%55بة جؤريَك لة  تيانطةيشتنى زانيارى دروست بؤ دةستى هاوالَ

كراون لةدةستى ضةند وونرت زانياريةكان قؤرغر رى ثيَويستيان لةبةردةست نية،هةريَم زانيا دامةزراوةكانى

 (-1-ى ذمارة )ويَنة سةرئةجنام بؤ بةرذةوةندى  خؤيان سوودى ليَدةبينن. كةسانيَك
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 (1ويَنةى ذمارة )

ةكةن لة كةمى زانيارى د بةوان ئاماذةة بةشداربوور ديارة كة ذمارةيةكى زؤر لوةك لة ويَنةكة بةرةنطى سو

فةرمانبةرانةى كة تايبةتن بة ثيَدانى زانيارى  . هةروةها زؤربةى ئةوى كوردستانهةريَم دامةزراوةكانى

لة دامةزرادنيان  دةكريَت ثيَوةرى تر بةكارهاتبيَتلةسةر ئاستى كةفائةت و شياوى دانةمةزراون واتا 

ى ئاستى هؤشيارى فةرمانبةر واية كةاثرسيةكة باوةريان وانى رِودارببةش ذمارةيةكى زؤر لةهةربؤية 

ن. تيان دروست دةكات كة داواى زانيارى دةكةزؤرجار كيَشة بؤ هاوالَتايبةت لة ئاستيَكى نزمداية ئةمةش 

 (-0-)ويَنةى ذمارة 
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 (0ويَنةى ذمارة )

ة ةنطة هؤكاريَكى تريش هةبيَت بؤ ئةم بابةتةى سةرةوة ئةويش زؤرجار فةرمانبةرى تايبةت لةوانةيرِ

ض رثرسةكةيةوة ضونكة لةياساكة بةهيبيَت لةاليةن بةزانيارى بة داواكاريَك توشى سزا  لةسةر ثيَدانى

تيان ئةمةش ناكات كة تايبةمتةندن بة ثيَدانى زانيارى بة هاوالَ ةرمانبةرانةفجؤريَك باسى ثاراستنى ئةو 

يَ بة شيَوةيةكى شةفاف زانيارى نابكات كة نةتو ةى كة لةدواجار وا لةو فةرمانبةرانةدةبيَتة هؤى ئةو

داربووان ثيَيان واية كة فةرمانبةرى زؤربةى بةش ( روونرت ديارة19) ويَنةى ذمارة تيان. لةبدات بة هاوالَ

ى %65زدةبيَتةوة بؤ كة ريَذةكةى بةر ،يَزراو نيةتايبةت بة ثيَدانى زانيارى بةهيض جؤريَك ثار

ويَكةوة وفةرمانبةرى تايبةت بة ثيَدانى زانيارى لة هةموو ر ثيَيان باشة % يان19بؤية لة . بةشداربووان

 (-11-)ويَنةى ذمارة  .ثاريَزراو بيَت
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 (19ويَنةى ذمارة )

 
 (11ويَنةى ذمارة ) 
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  :تى دادورةىى دةسةالَؤلَرِ

كردنى ياساكان و ؤليَكى كاريطةر دةطيَرن لة ضاوديَريرِ ثيَشكةوتووةكان والَتةدةسةالَتى دادوةرى لة 

رووى وةديارة لة ادةيةك الوازى ثيَتارِ دةسةالتةان. لةسةر ئاستى كوردستان ئةم ينكرد بةجيَ ادةى جيَرِ

ى ناوودارببةش %ى19كاتيَك لة اوديَريكردنى ياساكان كان و ضليَثيَضينةوة و بةدواداضوونى سكاالَ

بوارةدا. )سةرجنى  زؤر الوازبووة لةماوةى تى دادوةرىى دةسةالَرؤلَلةسةر ئةوة كؤكن كة اثرسيةكة رِ

 بدة( -13-ويَنةى ذمارة 

 
وان ئاماذة بةوة دةكةن كة ودارببةش ادطاكاند كانىئةجنامى ليكؤلينةوة هةمان كاتدا لةبةر بيَلة

داربووان ئوميَديان بة ى بةش%09هيض دةرئةجناميَكى نابيَت بة جؤريَك زياتر لة  تؤماركردنى سكاالَ

طا و انيَك لة نيَوان كؤمةلَئةمةش دواجار ليَك ترازدذى دةزطايةكى ديارى كراو نية لة سكاالَ اركردنىمتؤ

تة زانة دةبيَتراكؤتايى ئةجنامةكةى باش نابيَت سةرئةجنام ئةم ليَك لة  دادوةرى دروست دةدات دةسةالَتى
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ناوبراويش ليَى  دةزطاكانىطا و نةكريَن و كؤمةلَ بةجيَ ثيَويست جيَ هؤى ئةوةى كة ياساكان بة طويَرةى

زياتر بيَت و  دامةزراوةكانى هةريَمناشةفافيةت لة ومان ئةمةش دةبيَتة هؤى ئةوةى بيَدةنط بن بيَط

 (-12-. )ويَنةى ذمارة لة كشان بكات يش رووطةندةلَ

   

 (12ويَنةى ذمارة )
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 :هةريَمى كوردستان دامةزراوةكانىشةفافرتين  ريزبةندى

ين دةزطاى سةبارةت بة شةفافرتدار و نةطةتيظ نيشان دةدات سيةكة داتاى زؤر مةتريئةجنامى راثرس

م ريزبةنديان وةرطرتووة بةالَهةشت لة دام و دةزطاكانى هةريَمى كوردستان  ،لةسةر ئاستى هةريَمفةرمى 

 %19ك يَذةيةكى زؤرى بةشداربووان كة دةطاتة نزيهيض كاميان شايةنى ئاماذة ثيَكردن نني، كاتيَك رِ

شةفاف بيَت و  هةريَمى كوردستاندامةزراوةكانى نية لة ناو  هيض دامةزراوةيةك ئاماذة بةوة دةكةن كة

 فةراهةم بكات.زانيارى بة ئاسانى 

داربووان ثيَيان واية ئةم وةزارةتة ى بةش%0نزيكةى يزبةندى يةكةمى وةرطرتووة تى رِوةزارةتى تةندروس 

ناكريَت ضونكة زؤر  ووى زانستيةوة ئةم ريَذةية هةذمارم لةرِبةالَ يارىكارئاسانى دةكات بؤ ثيَدانى زان

 مان لة كؤتايى ريزبةنديةكةن كةارةتى ئةوقاف و ثةرلةضةوانةى ئةم وةزارةتة هةردوو وةزثيَ ،نزمة

ةم ئةجنامةش ئةركيَكى قورس دةخاتة سةرشانى ئةو دةزطايانة و ئ % دةبيَت،1ةريةكيَكيان نزيكةى لة ه

لةمةودوا  دةكريَت نةوةى حكومةت كار دةكةنكراو ى طةندةلَنةهيَشتنى كوانانةى كة لة بوارى ضاالَئةو 

طةرى بكاتة سةر و ناراستةوخؤ كاري و راستةوخؤكاربيَنن كة دةرئةجنامى هةبيَت بة ريَك لة ميكانيزمجؤ

 يةتيانةوةوى هاوالَي و كرانةوةى حكومةت بة روئاماجنى ديارى كراو كة نةهيَشتنى دياردةى طةندةلَ

ويَذ و و وتوو دواى بةكارهيَنانى  انكارهيَنانى هةر ميكانيزميَك دةكريَت لة ثيَش بةكارهيَنبةجؤريَك بة

يطةريةكانى لةسةر ئةم بوارة بة جؤريَك ئةطةر دةرئةجنامى باشى راثرسى لةسةر بكريَت سةبارةت بة كارِ

هيَندريَت نةبادا لة دواجار ئةويش ببيَتة هؤى بةهةدةردانى كاربيكاريَكى تر بةت رِدريَهةولَدةكريَت نةبوو 
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( بدة لة 14ويَنةى ذمارة ))سةرجنى  سامان و هاريكاربيَت بؤ بةردةوام بوون و مانةوةى ئةم دؤخة.

 (خوارة

 

 (14ويَنةى ذمارة )
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 :ختةى بابةتةكةوثو

ياسادانانى  ئةو ياسايانةى كة دةسةالَتى يَو كؤىنط لة نهيَنانى زانيارى وةك ياسايةكى طرياسايى بةدةست
تيان كة لة ريَى ئةو نطى تايبةتى خؤى هةية وةك كار ئاسانيةك بؤ هاوالَتيَك دةرى دةكات، طروالَ هةر

كار ثيَكردنى  ةوة هةيةثةيوةندى ثيَيان استةوخؤطات بةو زانياريانةى كة رِياسايةوة بتوانن دةستيان ب
 تياندا بةواتايةكى تر شةفافرتبوونى دةزطاكانى حكومةت كةووى هاوالَبة رِواتا كرانةوةى حكومةت ياساكة 

كيةكانى حكومةت ضاالَ و يارةكان و ئاطادارى كارداربيَت لة برِلة دواجار دةبيَتة هؤى ئةوةى خةلك بةش
 ى. ئةمةش ريَطة خؤشكةر دةبيَت بؤ نةهيَشتنى طةندةلَبيَـت 

 اليةن ثةرلةمانى كوردستانلة و 3912 ىى سال11َزانيارى ذمارة  ياساى مافى دةسكةوتنى دةركردنى
ارةكانى يي و شةفاف بوونى برروو بوونةوةى طةندةلَبؤ روو بةخؤى لة خؤيدا هةنطاويَكى طرنط بوو 

جيَبةجيَكردنى ياساكة لة دواجار  نةثيَضينةوة لة ميكانيزمىبةالم دروستكردنى ئاستةنط و ليَ حكومةت،
ت بةرةو ئاقاريَك دةبات كة لةوانةية دةرئةجنامى باشى الَدةبيَت لةسةر ياساكة و وونى نةريَكاريطةرى 

 نةبيَـت. 

م ى نية هةر لة رووى ماوةى وةالَاليةنة باشةكانى بيَ كةم و كورِ ى بةدةست هيَنانى زانيارى لةطةلَياسا
ئةو كةسانةى ر و نةثاراستنى وى تيَضووى زؤدانةوةى داواكاريةكان و بيانووى ئاسايشى نةتةوةيي و بيانو

تى دادوةرى نةهاتنى دةسةالَ بةدةنطةوة ترةوة لةاليةكي تايبةت مةندن بة ثيَدانى زانيارى و هةروةها كة
ةليَك هؤكارن كة سةرئةجنام .. ئةمانة كؤمهتد.. كردنى ياساكة بةجيَ ادةى جيَو ضاوديَرى نةكردنى رِ

ةيى دروست تمانة و جؤريَك لة بيَ ئوميَدى و نامكردنى ياساك جيَبة دةبيَت لةسةر جيَنةريَنى طةرى كاري
  و هاوالتيان.  دةكات لة نيَوان دامةزراوةكانى هةريَمى كوردستان

 

 

 



20 
 

 ثاشكؤكان

 هةرَيمى كوردستان(( نيارى لة دام و دةزطاكانى))فؤرمى راثرسى لةسةر ياساى بة دةست هَينانى زا

هةرَيمى كوردستان ئَيمة لة ودةزطاكانى  يارى لة دامو خراثةكانى ياسايى بةدةستهَينانى زانةستنيشان كردنى اليةنة باش بةمةبةستى د
وسان و هاوالتيان و ى ياساى ناوبراو لة روانطةى بريوبؤضوونى رؤذنامةنوثاكى هةلدةستني بة هةلسةنطاندنةي طشتى دةستدةس

بؤية  ئةم ياساية بؤ بةرةو ثَيشربدنى، سنيشانكردنى خالة الوازةكانىبة مةبةستى دة ،ى كوردستانهةرَيمنبةرانى دام و دةزطاكانى فةرما
 داوا لة بةشداربوان دةكةين بةو ثةرى بةرثرسياريةتيةوة وةالمى ثرسيارةكان بدةنةوة.

 ( وةالم بدةرةوة.x)  يان )     (  بةتكاية وةالمةكان   ثرسيارةكان:

   بةشى يةكةم زانيارى كةسى:

 رةطةزى بةشداربوو؟        نَير )     (،     مَي )      (.  ثرسيارى يةكةم/

 / ثيشةى بةشداربوو؟        رؤذنامةنووس )      (،  فةرمانبةر   )      (   هاوالتى  )       (. ثرسيارى دووةم

 ساَل بةسةرةوة )      (.  29(،     ساَل )    29ساَل بؤ  35ساَل )      (،  35ساَل بؤ  11تةمةنى بةشداربوو؟       يةم/ثرسايرى سَي

 بةشى دووةم )ثرسيارة طشتيةكان(: 

 ئايا ئاطادارى ياسايةك بةناوى ياسايى بةدةست هَينانى دةستكةوتنى زانيارى هةية؟  ثرسيارى يةكةم/

 بةلَي )       (،  نةخَير  )      (،   نازامن  )       (،

 ؟ ى كوردستانهةرَيم نيارى لة دام و دةزطاكانىبؤ بةدةست هَينانى زا ئةطةر بةلَي! ئايا تا ض رادةيةك كارئاسانة

 تا رادةيةكى زؤر زؤر مام ناوةند كةم تارادةيةركى زؤر كةم
1 3 2 4 5 

 

 ئايا هيض كات داواكاريت ثَيشكةش كردووة بؤ بةدةست هَينانى زانيارى؟  ثرسيارى دووةم/

 نازامن  )       (بةلَي )       (،  نةخَير  )      (،   

 بةدةستت هَيناوة بة ض شَيوازَيك بووة؟  ى كوردستانهةرَيم لة دام و دةزطاكانىئةطةر بةلَي! ئايا زؤربةى ئةو زانياريانةى كة  

 نووسني )      (،  ظيديؤ )      (,  وَينة )    (، ثةيوةندى تةلةفؤنى )      (،  ئيمةيل )     (  ئامار )      (.

 ئايا تا ئيستا هيض كات داواى زانياريت كردووة لة دةزطاكانى حكومةتى هةرَيم بة دةستت نةطةيشتبَيت؟ َيهةم/ثرسيارى س

 ............بةلَي )     (، نةخَير )     (. ئةطةر بةلَي تكاية ناوى دةزطاكان بنووسة )...................................................... 
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ئايا ثاراستنى ئاسايشى نةتةوةيى  تا ضةند رَيطربووة  لةسةر شاردنةوةى زانياريةكان لة اليةن دام ودةزطاكانى  /ثرسيارى ضوارةم
 ؟ ى كوردستانهةرَيم

 تا رادةيةكى زؤر زؤر مام ناوةند كةم تارادةيةركى زؤر كةم
1 3 2 4 5 

  

ئاية بةراى تؤ ئةو دام و دةزطايانة كامانةن كة شةفافرتينن بؤ بةدةست هَينانى زانيارى؟ تكاية ناوى دةزطاكان  ةم/ثرسيارى ثَينج
 .........بنووسة ).....................................................................................................................

 ية تا ئيستا هيض بةربةستَيكت هاتؤتة بةردةم بةمةبةستى وةرطرتنى زانيارى؟ئا ثرسيارى شةشةم/

 بةلَي  )       ( نةخَير )      (، نازامن )        (.  

رؤذ كة لة ياساكة ئاماذةى ثَيكراوة، طوجناوة بؤ وةالمدانةوةى اليةنى ثةيوةندى دار بة زانيارى  (11)ئايا ماوةى  تةم/ثرسيارى حةو
 داواكراو؟

 بةلَي )      (،  نةخَير )     (،  نازامن )     (،  ئةطةر نةخَير! ماوةى ضةند طوجناوة؟ )............................( 

 ئايا سكاالت لة هيض دام و دةزطايةك تؤماركردووة كة بةربةست بووبَيت لةبةردةم وةرطرتنى زانيارى داواكراو؟ ثرسيارى هةشتةم/

 َير )      (، نازامن )       (بةلَي )       (، نةخ 

 .................... (. ئةطةر بةلَي! ناوى دةزطاكة بنووسة ) ..........................................................................................

 ئايا دةرئةجنامى هةبووة؟ بةلَي )      (، نةخَير )      (، نازامن )       (.

ئايا تا ض رادةيةك دةزطاكانى دادوةرى بةدواداضوونيان بؤ سكاالكانى هاوالتيان كردووة سةبارةت بة ثَينةدانى زانيارى  ثرسيارى نؤيةم/
 لة دةزطايةكى ديارى كراو؟ 

 تا رادةيةكى زؤر زؤر مام ناوةند كةم تارادةيةركى زؤر كةم
1 3 2 4 5 

 

ئاية بة راى تؤ ض نَيوةندَيك ) وةسيلةيةك( باشة بؤ بةدةستهَينانى زانيارى داواكراو؟ دةتوانى زياتر لة دانةيةك  ةم/يثرسيارى دةي
 هةلبذَيرى

طاى نووسني )    (،  ظيديو )    (,  وَينة )      (، ثةيوةندى تةلةفؤنى )      (،  ئيمةيل )     (،  ئامار )     (، سةردانى كردنى دةز
 (،  رَيطايةكى تر )         (.     مةبةست )  
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 ئايا ثَيت باشة ئةو كةسةى كة داواى زانيارى دةكات لة دةزطايةكى ديارى كراو ناو و ناونيشانى بثارَيزرَيت؟  ثرسيارى يانزةم/

 بةلَي )        (، نةخَير )        (،  نازامن )       (. 

 زانيارى تايبةت بة ئيش و كارةكانيان لةبةر دةستة؟  دةزطاكانى هةرَيمم و ئايا تا ض رادةيةك دا ثرسيارى دوانزةم/

 تا رادةيةكى زؤر زؤر مام ناوةند كةم تارادةيةركى زؤر كةم
1 3 2 4 5 

 

ئايا تا ئيستا داواى زانياريت كردووة لة دةزطايةكى ديارى كراو، زانياريان لةبةر دةست نةبوبَيت بةالم رَينمونيان  ثرسيارى سيانزةم/
 كردبيت بؤ دةزطايةكى تر كة زانياريةكانيان لةبةر دةست بووبَيت؟ 

 بة لَي )       (، نةخَير )        (، نازامن )       (. 

 هؤشيارى فةرمانبةرى تايبةت بة ثَيدانى زانيارى  هاوالتيان لة ض ئاستَيك داية؟ ئايا ئاستى ةم/ضواردةهثرسيارى 

 تا ئاستَيكى زؤر زؤر مام ناوةند كةم ئاستَيكى زؤر كةم
1 3 2 4 5 

 

 / ئايا ثَيت باشة سةرجةم خةرجيةكان ) مصروفات( ى داواكردن و وةرطرتنى زانيارى لة ئةستؤى داواكاربَيت؟ةمثانزةهثرسيارى 

 بةلَي )      (، نةخَير )      (، نازامن )        (.  

 ئايا هيض كات داواى زانياريت كردووة لة دةزطايةكى ديارى كراو بة دةستت نةهَينابَيت بة بيانووى تَيضووى زؤر؟  ةم/شانزةهثرسيارى 

 بةلَي )      (، نةخَير )       (، نازامن )       (.  

 ئايا تا ض رادةيةك ئةو فةرمانبةرانةى كة زانيارى ثَيشكةش دةكةن ثارَيزراون لة هةموو اليةنَيكةوة؟   م/حةظدةهةثرسيارى 

 تا رادةيةكى زؤر زؤر مام ناوةند كةم تارادةيةركى زؤر كةم
1 3 2 4 5 

 

 ئايا تا ض رادةيةك دةزطاكانى حكومةت زانيارى دروست بةو كةسانة دةدةن كة داواى زانيارى دةكةن؟ م/ثرسيارى هةذدةهة

 تا رادةيةكى زؤر زؤر مام ناوةند كةم تارادةيةركى زؤر كةم
1 3 2 4 5 

 

ئايا بة راى تؤ ئةم دةزطا حكوميانة كامانةن كة هاوكارن بؤ ثَيدانى زانيارى دروست بة شَيوازَيكى ئاسان؟  م/ثرسيارى نؤزدةهة
............................................................................................................................(.............. 
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ى ئايا بة راى تؤ ضةند ماوة ثَيويستة بؤ هةلطرتن و ثاراستنى داتا و زانياريةكان لة دام و دةزطاكانى هةرَيم م/ثرسيارى بيستة
 ؟ كوردستان

)      (،   بؤ هةميشةيى  39ساَل بؤ  16ساَل )      (،     15ساَل بؤ  11ساَل )      (،     19ساَل بؤ  6ساَل )       (،     5ساَل بؤ  1
 هةلبطريَي )      (. 

 

 

 وردستان.تَيبينى/ مافى ثاراستنى زانيارى ثَيشكةش كراو ثارَيزراو دةبَيت لةاليةن دةستةى طشتى دةسثاكى لة هةرَيمى ك
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