داكۆكیـكردن و یـاسـا ژیـنگهییـهكـان بۆ
پـارێزهرانی ئـاوی عـێراق
ژماره ٦

تشرینی دووهم ٢٠١٥ -

كـۆبونهوه لهگهڵ خـاوهن بـڕیارهكان له پهرلهمانی كوردستان – عـێراق
تیمى پڕۆژەى داکۆکیکردن  ،کۆبونەوەى لەگەڵ جێگری سەرۆکى
لیژنەى کشتوکاڵ لە پەرلەمانی کوردستان بەرێز (غەریب پێنجوێنى) لە
نوسینگەى پەرلەمانى کوردستان لە سلێمانى لە بەروارى ٢٩ی تەموز
 ٢٠١٥ئەنجامـدا ،ئامانج لە کۆبونەوەکە ئەبوو کە چۆن دەزگاکانى
حکومەتى هەرێمى کوردستان هانى خاوەن بەرژەوەندیەکان ( خەڵک و
رێکخراوە ناحکومیەکان ) بدات کە بەشێوەیەکى بەرچاو بەشداربن لە لە
تەشریعاتە ژینگەییەکان لە پێش دەرچواندنى لە پەرلەمانى کوردستان ،
وە چۆنیەتى بەشدارى پێکردنیان لە پرۆسەى دروستکرنى بریاڕەکان و
دەربڕینى ڕاو بۆچونەکانیان .
لە کۆبونەوەکە گفتوگۆ کرا لەسەر یەکەمین مسۆدەى پرۆژە یاسای
(بەرێوەبردن و پاراستنى ئاو لە هەرێمى کوردستان -عێراق) کە
پێشکەش بە پەرلەمانى کوردستان کراوە لە سـاڵی  ٢٠١٤کە هەتـا ئێستـا
ئێستـا لە بوارى گفتوگۆکردندایە .
دەرئەنجامى کۆبونەکە گەیشتن بە خاڵـێکى دیارکراو ،ئەویش زیاد کردنى
رۆڵى رێکخراوە ناحکومیەکان و بەشدارى پێکردنیان لە تەشریعاتە
ژینگەییەکان و یاساکانى ئاو  ،وە رۆڵى رێکخراوى سروستى عێراق
دروست کردنى پەیوەندی لە نێوان رێکخراوە ناحکومیەکان و مامۆستایان لە زانکۆکان کە لەبوارى تایبەت بە ئــاو کاردەکەن بە مەبەستى کۆکردنـەوەى سـەرجەم
تـێبـنیەکان لە سەر پرۆژە یاساکە و پێشکەش کردنى بە لیژنەى پەرلەمان .

كۆبونهوهی هاوبـهش لهگهڵ ڕێكخـراوه ژینگهییه نـا حكومییهكان و پسـپۆران له بـواری ئـاودا  ،بـه
مـهبهستی پێـداچوونهوه بـه پـرۆژه یـاسـای
( بـهڕێوهبردن و پاراستنی ئاو له ههرێمی كوردستان – عـێراق )
هەنگاوى یەکەم -:
لە بەروارى  ١٨ئابی  ، ٢٠١٥تیمى پرۆژەى داکۆکى کردن کۆبونەوەى هاوبەشى خۆى لەگەڵ رێکخراوە ژینگەیەکان بەست لە سلێمانى لە هوڵى ( سەوا سەنتەر)
لەالیەن کیدۆ (رێکخراوى گەشپێدانى ئابوورى کووردستان ) ئەو کۆبونەوەیە بەشێک بوو لەو کۆبونەوەکانى کە لەماوەکانى دواییدا ئەنجامدار لەگەڵ جێگیرى
لیژنەى کشتوکاڵى و سەرچاوەئاویەکان لە پەرلەمانى کوردستان لە نوسینگەى پەرلەمانى کوردستان  -سلێمانى .
لەکۆبونەوەکە (  ) ١٥لە نوێنەرى رێکخراوەکان و دووپسپۆرى شارەزا لە بوارى ئاو لە لە زانکۆى سلێمانى بەشداربوون  ،ئامانج لە کۆبونەوەکە کۆکردنەوەى
سەرجەم تێبنى و ڕاو بۆچونى بەشداربووان بوو لەسەر پرۆژە یاساى (بەرێوەبەردن و پاراستنى ئاو لە هەرێمى کوردستان – عێراق )
لە کۆی(  ) ٣٩بڕگە لە یاساکە (  ) ٢٠بڕگەى یاسایی چاوپێداخشانەوەى بۆ کرا لەالیەن بەشداربووانەوە.

هەنگاوى دووهەم -:
لەبەروارى ٨ی تشرینى دووهەم  ، ٢٠١٥بەشى دووهەم لەکۆبونەوەى هاوبەش رێکخرا بەمەبەستى چاوپێداخشانەوە بەسەر ئەو بڕگە یاساییانەى کەماوەتەوە لە
پرۆژە یاساى (بەرێوەبەردن و پاراستنى ئاو لە هەرێمى کوردستان – عێراق) وە سەرجەم  ٣٩ماددە یاسایەکە خۆێندنەوەى بۆ کرا وە مسۆدەى کۆتایی رێکخرا ،وە
ئەم کارە بەیەکێک لە گرینگترین یاساکان دادەنرێت لە کاتێکدا لە هەرێمى کوردستان هیچ تەشریعیێکى تایبەت نیە لە بەرەێوەبردنى ئاو لە هەرێمى کوردستان ،
وە بەشدار بووان لەسەر ئەوە کۆک بوون کە کۆبونەوەیەکى تایبەت رێکبخرێت بەمەبەستى کۆکردنەوەى راوبۆچون و تێبینەکان تایبەت بە دەروازەى چوارەم لە
( حوکمە سزاییەکان ) بەمەبەستى دیارى کردنى پـێبـژاردەکان و سزاکان و وە بەروارد کردنى لەگەڵ ئەو یاسانەى تر کەلە عێراقدا بەردەستە وە بۆ ئەوەى
پێچەوانەى یاساکانى تر نەبێت  ،وەلەهەمان کاتدا کەسێکى شارەزا لە بوارى زمانەوانى بانگهێشت بکرێت بۆ داڕشتنەوەى مسۆدەى پرۆژەکە وە لەکۆتایدا پرۆژەکە
پێشکەش بە لیژنەى پەرلەمانى کوردستان بکرێت .
رێکخراوى سروشتى عێراق گەشبینە بە دەرئەنجامى کۆبونەوەکان لەبەرئەوەى ئەم شێواز کارکردنە جۆرێک لە هەماهەنگى و شەفافیەت لە کارەکادا دروست
ئەکات لە نێوان رێکخراوە ژینگەیەکان و الیەنى پەیوندیدارەکان لە حکومەتى هەرێمى کوردستان .

