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ناساندن
رێكخراوی ستۆپ بۆ دژە گەندەڵی :SOAC-رێكخراوێكی كىردصتاهیە بەگىێرەی یاصای ()1ی صاڵی  2011لە
فەرماهگەی رێكخراوە هاحكىمیەكاوی كىردصتان تۆماركراوە ،رێكخراوی صتۆپ لەبىاری بەدامەزراوەیی كردن و ڕووبەڕوبىهەوەی
گەهدەڵیو بەهێزكردوی بىاری لێپرصیىەوەو شەفافیەت لەهەرێمی كىردصتان كاردەكات ،ئەویش لەرێگای پاڵپشتی بۆ بەهێزكردوی
دامىدەزگاكاوی تایبەت بە چاودێری و لێپرصیىەوە و هەهێشتنی گەهدەڵی و دروصتكردوی هەماهەهگی لەگەڵیان ،هاوكات
چاودێریكردنو بەشداری كردن لە فشارە مەدەهیەكان و جێبەجێ كردوی پرۆژەی درێژخایەن لەو بىارە .ئۆفیس ی صەرەكی رێكخراو
لە هەولێری پایتەختی هەرێمی كىردصتاهە.
تۆڕی تارگێت بۆ شەفافیەت و سەروەری یاسا :تۆڕێكی كىردصتاهیە لە صاڵی  2017لە كۆمەڵێك رێكخراوی كۆمەڵی
مەدەوی و چااڵكىان و رۆژهامەهىش پێكهاتىوە ،ئێضتا تۆڕی تارگێت بە هاوكاری رێكخراوی صتۆپ و پاڵپشتی صىدوقی هیشتماوی
ئەمریکی بۆ دیمىکراس ی ( )NEDكار لە صەر چاودێری ئاصتی جێبەجێ كردوی یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری دەكات.
سندوقی نیشتامنی ئەمریکی بۆ دیموکراسی  :NED -دەزگاێکی تایبەتی قازاهج هەویضتە (هابازرگاوی) یە کە
لەصاڵی ٣٨٩١دەمەزراوە بە ئاماهجی گەشەکردن و زیاتر بەهێزکردوی دیمىکراس ی لەصەراوضەری جیهان  .بەشێىەیکی صەرەکی
الیەن کۆهگرێس ی وەاڵیەتە یەکگرتىوەکاوی ئەمەریکا شایضتە دارایەکان لەبىدجەی وەاڵت بۆ دابین دەکرێت .ئەم دامەزراوەیە
صااڵهە زیاتر بە ( )٣٠١١بەخشین لە ( )٨١واڵتی جیاواز پاڵپشتی لەو پرۆژاهە دەکات کە الیەن ئەو رێکخراو و گروپ هاحىکىمییە
 صەربەخۆکان پێشەکەش دەکرێً کە ئاماهج و کارکردوی باڵوکردهەوەی و چەصپاهدوی دیمىکراصییە .دەزگاکە لەالیەنئەهجىومەهێك بەرێىەدەبرێت کە کەصایەتی هاودار و پضپۆر و شارەزای چەهدیً بىاری جیاوازی تێدایە کە صەربەخۆن لە
بریاردان.
پڕۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دەسەاڵتی یاسا :پرۆژهیهكی درێژخایهوی رێكخراوی صتۆپ بۆ دژه گههدهڵی به
پاڵپشتی صىدوقی هیشتماوی ئهمریكی بۆ دیمىكراس ی ( )NEDجێبهجێی دهكات ،له تهمىزی صاڵی  2015دهصتی پێكردوه:
صیزوی یەكەم و دووەم :كاری لەصەر ئامادەكردوی راپۆرتی س ێ ماهگی له بارهی گههدهڵی و پێشێلی یاصا و چاودێری چاكضازی له
چىارچێىهی پرۆژهكه باڵودكرێتهوه ،كه بریتی بىو له دیكۆمێيتكردوی ئهو دۆصیه و بهدواداچىهاههی كه وهك گههدهڵی له میدیا
باڵودهكرێتهوه ،دواتر پێشكهش ی (صهرۆكایهتی داواكاری گشتی و دهصتهی گشتی دهصپاكی ههرێم) دهكرا و ،بهمهبهصتی
لێكۆڵیىهوه و به دواداچىن ،بهئاماهجی بههێزكردوی پرۆصهی لێپرصیىهوه و رووبهڕووبىههوهی گههدهڵی .هاوكات باڵوكردههوهی
راپۆرتی وهرزییهكان له پرێضكۆهفراوضێك ،به ئامادهبىاوی بهرپرصاوی حكىمی و حسبی و ئههداماوی پهرلهمان و ئههجىمهوی پارێسگا
و هىێىهری داواكاری گشتی و دهصتهی دهصپاكی .ههروهها ئههجامداوی چههدیً وۆرك شۆپ بۆ چاالكىاهان بۆ بههێزكردوی رۆڵی
رێكخراوهكاوی كۆمهڵی مهدهوی بۆ بهرههگاربىههوهی گههدهڵی.
صیزوی صێیەم :لەو وەرزەدا جێبەجێ كردوی پرۆژەكە لەصەر س ێ ئاصتدابىو ،ئاصتی یەكەم ،بە هاوكاری تۆڕی تارگێت چاودێری
ئاصتی جێبەجێ كردوی یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری دەكرێت ،ئاصتی دووەم ،چىار چاالکی تایبەت بە (دامەزراوەی داواکاری
گشتی لە ھەرێمی کىردصتان و پرس ی ھەمىاری یاصاکەی) لە ھەر چىار شاری ھەولێر و دھۆک و ھەڵەبجە و صلێماوی ھەیە،
بەمەبەصتی دروصتکردوی فشارە بۆ ھەمىاری یاصای داواکاری گشتی بۆ بەھێزکردوی ئەو دامەزراوەیە و گفتىگۆ لەبارەی باشتریً
رێگا بۆ ئەو ئاماهجە ،ھاوکات باشتر ڕووهکردهەوەی ئەرکی داواکاری گشتی بۆ رێکخراوەکاوی کۆمەڵی مەدەوی لەپێىاو بەھێزکردوی
پەیىەهدی رێکخراوەکان لەگەڵ ئەو دامەزراوە گرهگە .ئاصتی صێیەم ،ئامادەكردوی گلۆصەریەك لەبارەی چەمك و زاراوەكاوی
تایبەت بە پرس ی گەهدەڵی و شەفافیەت و حكىمڕاوی باش.
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پێشەكی

یاصای ژمارە ()11ی  3112مافی دەصتکەٌتنی زانیاری( .)1یەکێکە لە یاصا زۆرباشەکان کە دەتٍانێ رۆڵێکی گەٌرە
بگێرێت لەبٍاری زیادکردنی شەفافیەت ٌ گەیشنت بە زانیاری کە یەکێکە لە بنەما گرنگەکانی حٍکمڕانی باش،
بەلەبەرچاٌگرتنی گرنگی ئەٌ یاصایە لە ماٌەی صاڵی ڕابردٌٌ تۆڕی تارگێت بۆ صەرٌەری یاصا کە پێکھاتٍە لە نٍێنەری
چەندین رێکخراٌ ٌ چاالکی مەدەنی ٌ رۆژنامەنٌٍش چاٌدێری ئاصتی جێبەجێ کردنی یاصاکەی کردٌٌە ،بۆ ئەٌەش
رێکخراٌی صتۆپ بۆ دژە گەندەڵی ٌەک بەشێک لە پرۆژەی بەھێسکردنی لێپرصینەٌە ٌ دەصەڵتی یاصا لە ھەرێمی
کٍردصتان کە پشتیٍانی کراٌە لەالیەن صندٌقی نیشتیامنی بۆ دیمٍکراصی ئەمریکی  NEDپشتیٍانی دارایی ٌ
مەغنەٌەی تۆڕەکەی کردٌە.
لە مانگی مارصی  ٨١٠٨یەکەم ڕاپۆرتی شەش مانگی تایبەت بە ھەڵضەنگاندنی ئاصتی جێبەجێکردنی یاصاکەی
بڵٌکردەٌە ،ئەٌ راپۆرتەی بەردەصتت دٌٌەم راپۆرتی شەش مانگی چاٌدێری ٌ ھەڵضەنگاندنی ئاصتی جێبەجێ کردنی
یاصاکەیە.
بۆ ئەٌ مەبەصتە ھەماھەنگی لەگەڵ لیژنەی مافی مرۆڤی پەرلەمانی کٍردصتان ٌ دەصتەی صەربەخۆی مافی مرۆڤ کە
بەرپرصی جێبەجێکردنی یاصاکەیە کراٌە ،ھاٌکات ھەماھەنگی لەگەڵ صکرتاریەتی ئەنجٍمەنی ٌەزیران کراٌە کە
بەھاٌبەشی لەگەڵ دەصتەی صەربەخۆی مافی مرۆڤ رێنامیی جێبەجێکردنی یاصاکەیان ئامادەکردٌٌە کە تا ئێضتا لە
رۆژنامەی ٌاقائیع بڵٌنەکراٌەتەٌە ئەگەرچی لەبەرٌاری ( )٠١٣٢/٣١/٣٣لەدانیشتنی ئەنجٍمەنی ٌەزیران پەصەند
کراٌە.
بڵٌنەکردنەٌەی رێنامییەکە کە ٌەک صکرتاریەتی ئەنجٍمەنی ٌەزیران بە نٍێنەری تۆڕی تارگێت-ی ڕاگەیاندٌە بەشێکی
پەیٍەندی بە الٌازی بەدەمەٌە ھاتنی ٌەزارەتەکانی حکٍمەتی ھەرێم ھەیە کە ئامادەنەبٍنە رەزامەندی نیشان بدەن بۆ
جێبەجێکردنی ناٌەرۆکی رێنامییەکە ،کە بەشێٍەیەکی مۆدێرن ٌ صٌٍد ٌەرگرتن لە ئەزمٍنی ٌڵتە شەفافەکان
ئامادەکراٌە.
ئەٌەی گرنگە زانیاریەکانی ناٌ ئەٌ راپۆرتە جەخت لەٌە دەکەنەٌە کە ئەٌ یاصایە چەندە پێٍیضتە بۆ بەھێسکردنی
شەفافیەت لە دامەزراٌەکانی حکٍمەتی ھەرێم ،بۆیە جارێکی تر داٌا دەکەین بەزٌٌترین کات رێنامییەکە بڵٌبکرێتەٌە لە
ٌاقائیع ٌ ،دامەزراٌەکان ناچاربکرێن بەجێبەجێکردنی ناٌەرۆکی یاصا ٌ رێنامیی جێبەجێکردنەکەی ،بەپێچەٌانەٌە
یاصاکە ھەر ٌەک مەرەکەبی صەر کاغەز دەمێنێتەٌە ٌٌ ،ەک زۆرێک لەٌ یاصا باشانەی کە تەنھا کێشەیان ئەٌەیە
جێبەجێ ناکرێن.
دٌاین خاڵ تایبەتە بە پەرلەمانی کٍردصتان کە بەداخەٌە ٌەک لەبەشێکی ئەٌ راپۆرتە ھاتٍە ھیچ ئاصانکاریەکی نەکردٌٌە
بۆ نٍێنەری تۆڕی تارگێت بۆ گەیشنت بە زانیاری بەپێی ئەٌ یاصایەی کە لە خٍدی ئەٌ پەرلەمانە دەرچٌٍە ،ئەٌە

( )1دەقی یاصاكە لە لە پاشكۆی ژمارە ( )1دایە.
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پێشینەیەکی یەکجار خراپە بۆ کاری پەرلەمان ،ھیٍادارین ئەٌ جۆرە حاڵەتە دٌٌبارە نەبێتەٌە ٌ ،ئەٌان لەجێی پێشێلکردن
ببنە یەکەم الیەنی جێبەحێکردنی یاصاکان ٌ ،پێشینەیەکی باش بدەن لەٌ بٍارەیەٌە.

چۆنیەتی کارکردن تۆری تارگێت بۆ جێبەجێ کردنی یاسای مافی دەستکەوتنی زانیاری

تۆڕی تارگێت بۆ شەفافیەت ٌ صەرٌەری یاصا لە رێگای پرۆژەی بەھێسکردنی لێپرصینەٌە ٌ دەصەڵتی یاصا بەھاٌکاری
رێکخراٌی صتۆپ چاٌدێری ئاصتی جێبەجێ کردنی یاصاکە دەکات لە رێگای بەدٌاداچٍن بۆ دامەزراٌەکان بۆ
پابەندبٍن بە ناٌەڕۆکی یاصاکە ،ئەگەرچی ئێضتا بەربەصتی بەردەم ئەٌ کارە بریتیە لە دەرنەچٍنی رێنامیی جێبەجێ
نەکردنی یاصاکە بەڵم صەرەڕای ئەٌەش لە کارکردن لەصەر ئەٌ یاصایە نەٌەصتاٌە ،تۆڕی تارگێت لە رێگای درٌصتکردنی
لیژنەی تایبەتی ناٌخۆیی ٌ ،ئامادەکردنی فۆرمی تایبەت کە یەکانگیر بێت لەگەڵ بەرپرصیاریەتی دامەزراٌە حکٍمیەکان
لەصەر پێدانی زانیاری بەگٍێرەی یاصاکە ،بۆ ئەٌ ڕاپۆرتە تۆڕ بەھۆی دەرنەچٍنی رێنامیی یاصاکە پێ ی باش بٍ لە رێگای
ڕاپرصیەک بۆچٍنی تٍێژەر ٌ رۆژنامەنٌٍش ٌ چەند چین ٌ تٍێژێکی تر ئاصتی شەفافیەتی دامەزراٌەکان بۆ پێدانی
زانیاری ھەڵبضەنگێنێت کە لەبەشەکانی تری ئەٌ ڕاپۆرتە ٌردەکاری راپرصیەکە بڵٌکراٌەتەٌە ،ھاٌکات ھەماھەنگی
لەگەڵ دەصتەی صەربەخۆی مافی مرۆڤ بکات بۆ ٌەرگرتنی زانیاری لەصەر ئاصتی پابەندبٍنی دامەزراٌە حکٍمیەکان ٌ
فەرمیەکان بەناٌەڕۆکی یاصاکە ٌ پێدانی ڕاپۆرتی صاڵنە.
تۆڕی تارگێت ھەرٌەھا بەرنامەی ھەیە لە کاتی دەرچٍنی رێنامییەکە کە ئەٌکات جێبەجێکردنی رێنامییەکە دەبێتە ئەرکی
ھەمٌٍ دامەزراٌەکان بەشێٍەیەکی فراٌانرت چاٌدێری ئاصتی جێبەجێ کردنی یاصاکە بکات ٌ ،ڕاصتەٌخۆ زانیاری لە
دامەزراٌەکان ٌەربگرێت ٌ ،بەدٌادچٍن بکات بۆ ھۆکاری جێبەجێ نەکردن یاخٍد جێبەجێ کردن بەشێٍەیەکی
کەمٍکٍڕ.
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چۆنیەتی كاركردن بە یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری

پەرلەمانی كٍردصتان لە صاڵی  3112یاصای ژمارە ()11ی بەناٌی (یاصای مافی دەصتكەٌتنی زانیاری لە ىەرێمی
كٍردصتان  -عێراق) دەركرد ٌ ،لە كۆتایی ئەٌ صاڵە لە رۆژنامەی (الٍقائع الكٍردصتان) بڵٌكرایەٌە ،بەپێی ماددەی
یەكەم بڕگەی ( ٌ )2ماددەی صێیەم لە یاصاكە (دەصتەی صەبەربەخۆیی مافی مرۆڤ) راصپێردراٌە بە چاٌدێری كردنی
یاصاكە ،دەصتە لە بارەی كارٌ چاڵكیەكانیەٌە راپۆرت بەرز بكاتەٌە بۆ پەرلەمانی كٍردصتان ٌ بۆ رای گشتیش
بڵٌبكاتەٌە.

ریشەی كاركردن بە یاساكە:

 .1دەصتەی صەربەخۆیی مافی مرۆڤ ٌەك ىەنگاٌی یەكەمی دەصت بەكاربٌٍنی لە بەرێٍەبەرایەتی یاصایی لە
دیٍانی دەصتە لە  3111/1/11دا ( )11خاڵ بۆ چۆنیەتی كاركردن بە یاصای مافی دەصتكەٌتنی زانیاری دەركرا(.)2
 .3بەپێی ماددەی یەكەم بڕگەی ( )6لە یاصاكە دەبێ لە ىەر دامەزراٌەیەك فەرمانبەرێك دەصتنیشیان بكرێ بە
مەبەصتی داٌاكاری ٌ بە دەصتيێنانی زانیاری بە ىاٌڵتیان ،ىەرٌەىا لە ماددەی صێسدەیەم لە یاصاكە پێٍیضتە لەصەر
دامەزراٌەكان ىەر ( )1مانگ جارێك راپۆرتێك ئاراصتەی دەصتەی صەربەخۆیی مافی مرۆڤ بكەن .لە صەرەتای
صاڵی  3111دا دەصتە چەند نٍرساٌێكی فەرمی ئاراصتەی دامەزراٌەكان دەكات بە مەبەصتی پابەندبٍنیان بە یاصاكە
بەتایبەتی ئەٌ دٌٌ مادەی صەرەٌە باصكرا ،كە داٌا كراٌە نٍێنەرێك دەصت نیشان بكەن ٌ راپۆرتی چٍار مانگی بۆ
دەصتە بنێرن .لێرە ئاماژە بە ژمارەٌ بەرٌاری ئەٌ نٍرساٌانە دەكەین:
سەرۆكایەتی ئەنجىمەنی وەزیران :بە نٍرساٌی ژمارە ( )7لە  3111/1/39ئاگادار كراٌەتەٌە.
سەرۆكایەتی هەرێمی كىردستان :بە نٍرساٌی ژمارە ( )8لە  3111/1/39ئاگادار كراٌەتەٌە.

سەرۆكایەتی پەرلەكانی كىردستان :بە نٍرساٌی ژمارە ( )9لە  3111/1/39ئاگادار كراٌەتەٌە.
سەرۆكایەتی ئەنجىمەنی دادوەری :بە نٍرساٌی ژمارە ( )11لە  3111/2/1ئاگادار كراٌەتەٌە.

فەرمانگەی رێكخراوە ناحكىمیەكان :بە نٍرساٌی ژمارە ( )33لە  3111/2/37ئاگادار كراٌەتەٌە.

دەستەی دەسپاكی و دیىانی چاودێری دارایی :بە نٍرساٌی ژمارە ( )32لە  3111/2/21ئاگادار كراٌەتەٌە.

وەزارەتی بازرگانی :بە نٍرساٌی ژمارە ( )31لە  3111/2/21ئاگادار كراٌەتەٌە(.)3

 .2ئەنجٍمەنی ٌەزیران دٌٌ نٍرساٌ ئاراصتەی دامەزراٌەكان دەكات بەمەبەصتی كاركردن بە یاصاكە:
یەكەم :ئەنجٍمەنی ٌەزیران نٍرساٌی ژمارە ( )1311لە بەرٌاری  3111/3/18دا بۆ تەٌاٌی ٌەزارەتەكان ٌ دەصتە ٌ

دامٍدەزگا ٌ فەرمانگەكان گشتاندٌٌە .بە مەبەصتی دەصتنیشانكردنی نٍێنەریان بۆ ٌەرگرتنی داٌاكاری بە دەصتيێنانی

زانیاری ٌ بەدٌاداچٌٍن بە گٍێرەی ماددەی صێیەم لە یاصای مافی دەصتكەٌتنی زانیاری.
()2تەواوی خاڵەكان لە پاشكۆی ژمارە ( )2دایە.
( )3گشت هىصراوەكان لە پاشكۆی ژمارە ( )3دایە.
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دوووەم :ئەنجٍمەنی ٌەزیران نٍرساٌی ژمارە ( )3186لە بەرٌاری  3111/1/6دا بۆ ىەمان مەبەصت راصتەٌخۆ

نامەی بۆ ژمارەیەك لە ٌەزارەتەكان ٌ فەرمانگە ٌ دەصتەكان ناردٌٌە(.)4

 .1بەپێی مادەی بیضت ٌ یەكەم لە یاصاكە" ،پێٍیضتە لەصەر ئەنجٍمەنی ٌەزیران ٌ بەىەماىەنگی لەگەڵ دەصتەی
صەربەخۆی مافەكانی مرۆڤ رێنامیی پێٍیضت بۆ ئاصان جێبەجێكردنی حٍكمەكانی ئەم یاصایە دەربكات" .بۆ ئەٌ
مەبەصتە دەصتەی صەربەخۆیی مافەكانی مرۆڤ لە مانگی 2ی  3111تاٌەكٍ مانگی 13ی  3111چٍار نٍرساٌی
ئاراصتەی ئەنجٍمەنی ٌەزیران كردٌٌە ،بەڵم ٌەڵمی ىیچ نٍرساٌەكی نەدراٌەتەٌە.
 .5رێنامیی جێبەجێ کردنی یاصاکە لەالیەن ئەنجٍمەنی ٌەزیران ٌ دەصتەی صەربەخۆیی مافی مرۆڤ تائێضتا
ماٌەتەٌە .لەبەرٌاری ( )٨١٠٦/٠١/٠٠لە دانیشتنی ئەنجٍمەنی ٌەزیران ئەٌ بابەتە گفتٍگۆ کرا ٌ ،لە ڕاگەیەندراٌی
دٌای دانیشتنەکە ھاتٍە(،پًصًند كردنی ڕێنامیى بۆ ئاصانكاریى جێبًجێكردىن یاصاَ ماىف دهصكًٌتنى زانیارَ ،لە
( )٨١٠٦/٠١/٠٠لە كۆبٍنەٌەی صەرۆكایەتی ئًنجٍمًىن ٌهزیراىن ىًرێمى كٍردصتان ،صًفین دزهیى ٌتًبێژَ فًرمیى
حكٌٍمًت ٌ بًرپرىس فًرمانگًَ میدیا ٌ زانیارَ ،پرۆژوَ ڕێنامیى بۆ ئاصانكاریى جێبًجێكردىن یاصاَ ماىف
دهصكًٌتنى زانیارَ ،ژمارە ٠٠ی صاڵی  ،٨١٠٢پێشكًش كرد .بًپێى ئًٌ ڕێنامییانً ،یًكًَ زانیارَ لً گشت
دامٍدهزگاكاىن ىًرێمى كٍردصتان دادهمًزرێت بۆ ئًٌهَ زانیاریًكان بً شێٍهیًىك ڕاصت ٌ درٌصت لً چٍارچێٍهَ
چًند ڕێكارێىك كارپێكراٌدا بگاتً دهصت ىاٌٌڵتیان .ئینجا دٌاَ خضتنًڕٌٌَ چًند صًرنج ٌ تێبینییًك لًصًر
پرۆژوكً ،بً شێٍهیًىك مًبدهىئ پًصًند كرا) ٌاتە قۆناغی پەصەندکردنی لە ئەنجٍمەنی ٌەزیران بڕیٍە ،دٌاین دانیشنت
کە بۆ پێداچٍنەٌە بە رێنامییەکە بەگٍێرەی تێبینیەکانی ئەنجٍمەنی شٍرا لە بەرٌاری  ٨١٠٧/٢/٨ئەنجامدراٌە ،بەٌ
شێٍەیە ئەٌ لیژنەیەی صەرپەرشتی نٍصینەٌەی رێنامییەكەی دەکرد ئەرکەکانی خۆی تەٌاٌ کردٌە ٌ ،پێٍیضت بٍ دٌای
ئەٌ دانیشتنە ڕاصتەٌخۆ رێنامییەکە بڵٌبکرێتەٌە لەصەر ڕاصپاردەی دانیشتنەکەی ئەنجٍمەنی ٌەزیران ،بەڵم تاکٍ ئێضتا
بڵٌنەکراٌەتەٌە ،دٌای تێپەڕبٍنی زیاتر لە صاڵێك ئاراصتەی رۆژنامەی ٌەقائیع نەکراٌە ،کە ئەٌەش نیگەرانی
درٌصتکردٌە.
 .6دٌابەدٌای بەدٌاداچٍنی پەرلەمان ٌ داٌاكاری پەرلەمانتار (ئٍمێد حەمە عەلی) دەصتەی صەربەخۆیی مافی مرۆڤ
لە  3115/3/36راپۆرتی (كار ٌ چاالكی ٌ پەرەصەندنەكانی جێبەجێكردنی یاصای مافی دەصتكەٌتنی زانیاری لە
صاڵی  )3111پێشكەشی پەرلەمان دەكات .لە راپۆرتەكە لە ( )11بڕگە كارەكانی صاڵی  3111خراٌەتە رٌٌ بۆ
پەرلەمانی كٍردصتان.

( )4هەردوو هىصراو لە پاشكۆی ژمارە ( )4دایە.
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 .7چەندین رێكخراٌی كۆمەڵگەی مەدەنی كاریان لەصەر چاٌدێری ٌ ىەڵضەنگاندن ٌ ىۆشیاری ٌ ئاصتی
جێبەجێكردنی یاصای مافی دەصتكەٌتنی زانیاریان كردٌە.
 .8بەمەبەصتی ٌەرگرتنی زانیاری لەبارەی ئاصتی جێبەجێ کردنی یاصاکە رێکخراٌی صتۆپ ٌ تۆڕی تارگێت داٌایەکیان
ئاراصتەی دەصتەی صەربەخۆی مافی مرۆڤ کرد ،بۆ زانینی ئەٌەی تا چەند دامەزراٌەکانی حکٍمەتی ھەرێم بەگٍێرەی
یاصاکە ڕاپۆرتی صاڵنەی خۆیان ئاراصتەی دەصتەکە دەکەن بۆ جێبەجێ کردنی یاصاکە ،بەگٍێرەی ٌەڵمی دەصتە
بەژمارە ( )362/16/1لە  3118/3/38بۆ رێکخراٌی صتۆپ ٌ تۆڕی تارگێت ،لەماٌەی ئەٌ دٌٌ صاڵە تەنھا ٌەزارەتی
پالندانان ٌ ئەنجٍمەنی پارێسگای صلێامنی پابەند بٍنە بە ئاراصتەکردنی راپۆرتی صاڵنەی خۆیان بۆ دەصتەی مافی
مرۆڤ .لە ماٌەی صاڵی ( )٨١٠٧تەنھا یەک صکاڵ لەالی ئەٌان تۆمار کراٌە لەصەر پێنەدانی زانیاری ٌەک پێٍیضت
ئەٌیش لەالیەن رێکخراٌی ھەڵٍێضت لەصەر ئەنجٍمەنی پارێسگای صلێامنی .صەبابەت بە پێدانی راپۆرتی شەش
مانگی لە بارەی ئاصتی جێبەجێ کردنی یاصاکە کە پێٍیضتە دەصتەی صەربەخۆی مافی مرۆڤ ئاراصتەی پەرلەمانی
بکات تەنھا لە صاڵی  ٨١٠٦دەصتە یەک ڕاپۆرتی ئاراصتەی پەرلەمان کردٌە ئەٌیش لەبارەی نەچٍنە بٍاری جێبەجێ
کردنی یاصاکە ،لە صاڵی  ٨١٠٧ھیچ راپۆرتێک نەدراٌەتە پەرلەمان لەالیەن دەصتەی ناٌبراٌەٌە.
شایەنی باصە ،دٌابەدٌای داخضتنی پەرلەمانی كٍردصتان لە 13ی ئۆكتۆبەری  3115ئاصتی كاردن بە یاصای مافی
دەصتكەٌتنی زانیاری پاشكەٌت ٌ پابەندی دامەزاراٌەكان بەپێی گرنگی یاصكەدا نییە.

ANNUAL REPORT

2

2 0 1 8

9

هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی

یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری

بەشی یەكەم

ئاستی جێبەجێ كردنی
(یاسای مافی دەستکەوتنی زانیاری لە ھەرێمی کىردستان)
لەم بەشەدا چاٌدێری ئاصتی كارایی بنكەكانی پێدانی زانیاری لە دامەزراٌەكان بەىاٌڵتیان كراٌە
پارێسگاری سلێامنی :كردنەٌەی گۆشەی پێدانی زانیاری بە ىاٌڵتیان ،د .ىەڤاڵ ئەبٍبەكر پارێسگاری صلێامنی بە

نٍرساٌی ( )778لە  3118/1/18بڕیاریدا:

 .1كردنەٌەی زانیاری پێدانی لە بەرێٍەبەرایەتی راگەیاندن ٌ پەیٍەندییەكانی پارێسگای صلێامنی.
 .3بەرێس (ناصك ئەنٍەر حضین) راصپێردرا بە بەرێٍەبردنی ئەم گۆشەیە لە بەرێٍەبەرایەتی راگەیاندن ٌ پەیٍەندییەكانی
پارێسگای صلێامنیدا لە رۆژی ئەم فەرمانەٌە.
دٌاتر پارێسگاری صلێامنی بە فەرمانی ژمارە ( )1896لە  3118/5/38گشتاندنی بڕیاری كردنەٌەی گۆشەی زانیاری
پێدان بە ىاٌڵتیان بۆ صەرجەم قائیمقامیەتەكانی صنٍری پارێسگاری صلێامنی دەكات(.)5

حکىمەتی ھەرێم و وەزارەتی دارایی

کۆمەڵێک رۆژنامەنٌٍش ٌ پەیامنێری بەشێک لە دەزگاکانی ڕاگەیاندن لە ھەٌلێر ڕاگەیەنراٌێک لە ٨١٠٨/٧/٢

بڵٌدەكەنەٌە ٌ ،تیایدا ڕەخنە لە حکٍمەتی ھەرێم ٌ ٌەزارەتی دارایی لەبارەی جیاکاری لەنێٍان رۆژنامەنٌٍصان ٌ
دەزگاکان لەپێدانی زانیاری ٌ ڕایانگەیاندٌٌە"،ئەم رەفتارەی ٌەزیری دارایی جگە لەٌەی پێجەٌانەی یاصای مافی بە
دەصتھێنانی زانیارییە ،ھاٌکات جیاٌازی کردنە لە نێٍان دەزگاکانی ڕاگەیاندن ٌ گٍمان دەخاتە صەر کارەکانی ٌەزیری
دارایی"(.)6
( )5دەقی هەردوو فەرماهەكە لە پاشكۆی ژمارە ( )5دایە.
( )6دەقی راگەیىدراوەكە لە پاشكۆی ژمارە ( )6دایە.
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داوا كردنی زانیاری

بەمەبەصتی ھەڵضەنگاندنی دامەزراٌە گشتیەکان بۆ پابەندبٍن بە پێدانی زانیاری بەٌ شێٍەیەی کە لە یاصای مافی
دەصتکەٌتنی زانیاری ھاتٌٍە ،گرٌپەکانی تۆڕەکەمان ٌەک ھەنگاٌی یەکەم چٍار شٍێنیان دیاریکرد بەمەبەصتی
داٌاکردنی زانیاری ٌ ئاصتی ٌەڵمدانەٌەی دامەزراٌەکان.
بۆ قۆناغی یەکەم بریاردرا چٍار شٍێن دەصتنیشان بکرێت کە ئاگاداریەکی تەٌاٌیان بە یاصای مافی دەصتکەٌتنی
زانیاری ھەیە ،داٌای چەند زانیاریەکی صەرەتایی لەٌ دامەزراٌانە کراٌە ،ھەڵبژاردنی ئەٌ پرصیارانە بەٌ شێٍەیە لە
قۆناغی یەکەم بۆ بە ئاصایی کردنی ئەٌ حاڵەتەیە کە رێکخراٌەکان یان ھاٌڵتیان بەشێٍەیەکی گشتی پشت بەٌ یاصایە
ببەصنت بۆ داٌاکردنی زانیاری ٌ دامەزراٌەکانیش بە دیاردەیەکی ئاصایی ٌەریگرن ٌ ٌ ،ەڵم بدەنەٌە ،دەکرێ لە
ھەنگاٌەکانی ئاییندە ٌەزارەتەکانی تر ٌ داٌای زانیاری گرنگرت ٌ ھەصتیار تر بکرێت بەتایبەت ئەٌانەی پەیٍەندیان بە
بٍاری دارایی ھەیە .ئەٌ شٍێنانەی داٌای زانیاریان لێکرا ئەٌانەی خٍارەٌەن:
 -٠پەرلەمانی کٍردصتان
ٌ -٨ەزارەتی پەرٌەردە
ٌ -٢ەزارەتی پیشەصازی ٌ بازرگانی
 -٤دەصتەی صەربەخۆی مافی مرۆڤ
بۆ ئەٌ مەبەصتە چٍار داٌاکاری جیاٌاز ٌ بەشێٍەی جیاٌاز ئاراصتەی ئەٌ الیەنانە کران ،ھەڵبژاردنی ئەٌ دامەزراٌانە
بەلەبەرچاٌگرتنی ئەٌە بٍ کە پێشرت ھەریەک لەٌ دامەزراٌانە بەشێٍەی جیاٌاز کاریان بۆ جێبەجێ کردنی یاصاکە کردٌٌە،
بۆ ھەڵضەنگاندنی ئاصتی جێبەجێکردنی ھەنگاٌەکانیان صەرەتا ئەٌان دەصت نیشان کران.
سەبارەت بە پرۆسەی وەاڵمدانەوەکان بەشێىەیەکی گشتی ئەو تێبینیانەمان ھەیە:

 -٠جگە لە پەرلەمانی کٍردصتان دامەزراٌەکانی تر ٌەڵمی داٌاکاریەکەیان دایەٌە ،بەڵم لە رٌٌی کاتەٌە خێرا نەبٌٍن،
بەشێکیان بەھۆی ئەٌەی فەرمانبەری تایبەمتەند لە پشتٌٍ بٍە یانیش بەھۆی کارٌباری ترەٌە ٌەڵمەکان دٌاکەٌتٌٍن،
ئەگەر بتٍانن کەصی تایبەمتەند ٌ کەصی بەدیلیش ھەبێ لەکاتی پێٍیضت ٌا دەکات کارٌبارەکان خێراتر بڕٌات.
 -٨ئیمەیل ٌ ژمارەی پەیٍەندیدار یان بەردەصت نین یاخٍد زۆر درەنگ ٌەڵم دەدرێنەٌە ،پێٍیضتە رۆژانە ئیمەیڵەکان
صەیر بکرێن ٌ ژمارە تەلەفۆنەکان کارابن.
 -٢بەگشتی ھەنگاٌی زیاتر بۆ بەھێسکردنی بانکی زانیاری دامەزراٌەکان پێٍیضتە.
 -٤دامەزراٌەکان کلێشەی دیاریکراٌیان نیە بۆ ٌەڵمدانەٌە کە تایبەت بێ بە بانکی زانیاری ،پێٍیضتە کلێشەی تایبەت
بۆ نٍرساٌەکان دابرنێت کە پەیٍەندیدارە بە داٌاکردنی زانیاری.
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یەكەم :داواکاری بۆ پەرلەمانی کىردستان

بە نٍرساٌێک کە بەٌ کڵێشەیە ئامادەکرا کە پێشرت پەرلەمانی کٍردصتان لە صایتی خۆی بڵٌیکردۆتەٌە لە بەشی بانکی
زانیاری ،بەمەبەصتی ڕٌٌنکردنەٌەی شێٍازی پێشکەشکردنی داٌاکاری بۆ بەدەصھێنانی زانیاری.
داٌاکاریەکە لە بەرٌاری ( )٨١٠٨/٥/٨٩ئاراصتەی بەرێٍەبەرایەتی دیٍانی صەرۆکایەتی پەرلەمان کرا ،کە ٌەک لە
نٍرساٌەکە لە خٍارٌە ئاماژەی پێ کراٌە بریتی بٍە لە ژمارەی ئەٌ پرصیارانەی کە ئەندامانی پەرلەمانی ئاراصتەی
حکٍمەتی ھەرێمیان کردٌٌە لەگەڵ ٌەڵمەکان.
پەرلەمانی کٍردصتان پابەنی یاصای مافی دەصتکەٌتنی زانیاری نابێت ،ئەٌەی خٍارەٌە ٌردەکاری داٌاکردنی زانیاریەکە
بەگٍێرەی یاصایەک کە پەرلەمانی کٍردصتان خۆی دەریکردٌٌە ،بەداخەٌە نازانین ھۆکارەکەی چیە ،بەڵم لە پەرلەمان
ھیچ ئاصانکاریەک نەکرا بۆ نٍێنەری تۆڕ بۆ بەدەصت ھێنانی زانیاریەکی صادە ،ئەٌەش پێشینەیەکی یەکجار خراپە
لەالیەن پەرلەمانی کٍردصتان ،پێٍیضت ئەٌان پێشەنگ بٍنایە لە پێدانی زانیاری ،ھیٍادارین بەرپرصانی ئیداری لە
پەرلەمان پێداچٍنەٌە بەٌ جۆرە مامەڵەیە بکەن ٌ ،النی کەم پابەندی ئەٌ بڕیارانە بن کە ئەندامانی پەرلەمان کە نٍێنەری
گەلن دەریدەکەن ،بەپێچەٌانەٌە ئەگەر پەرلەمان پابەند نەبێ چۆن داٌا لە دامەزراٌەکانی تر بکەین پابەند بن.
ڕۆژی صێ شەممە  ٨١٠٨/٥/٨٩بە ھارد کۆپی نٍێنەری تۆڕ فۆڕمی داٌاکاری زانیاری گەیاندە پەرلەمان ،ئەگەرچی لە
صایتی فەرمی پەرلەمان بانکی زانیاری دانراٌە بۆ چۆنیەتی داٌاکردنی زانیاری بەڵم لە پرصگە ھیچ زانیاریەکان لەبارەی
ھەبٍنی شٍێنێکی لەٌ شێٍە نەبٍە ،دٌاتر ھیچ زانیاریەکیان دەربارەی ئەٌ بانکی زانیارییە نەبٌٍ ٌە دەیانٍت ئەٌ فۆڕمەت
لە کٍێ بەدەصتھێناٌە!..؟ نٍێنەری تۆڕ ئاماژەی بۆ ئەٌە کرد لە صایتی پەڕلەمان بڵٌکراٌەتەٌە ئیرت دٌای بەدٌاداچٌٍن
لە ناٌ صایتی پەرلەمان بۆ بانکی زانیاری دۆزیانەٌە ٌٌتیانٌ ،ایە ،بەڵم دەتٍانی بە ئیمێڵ یان لە ڕێگای ژمارە تەلەفٍنەکان
داٌای زانیاری بکەی ٌ ٌەڵمت دەدرێتەٌە  ،ئەٌە یەکەم جارە کەصێک بێت ٌ داٌای بانکی زانیاری بکات.
دٌای ھەندێک گفتٍگۆ ٌ قضەی تر رێگەیان دام کە بچمە ناٌ پەرلەمان ٌ فۆرمەکە بگەینمە بانکی زانیاری ،بەڵم نەیان
دەزانی مبنێرن بۆ کام ژٌٌری پەرلەمان ،چٍنکە زانیاریان نەبٌٍ لەصەر ئەٌ ژٌٌرە بۆیە صەرەتا منیان ناردە "صایتی
پەرلەمان" ٌ کە گەیشتم خۆم ناصاند ٌ پرصیاری "بانکی زانیاری"م کرد ٌتم ھاتٌٍم بۆ ٌەرگرتنی زانیاری ،کەصێک
لەٌانەی لەٌێ بٌٍ ٌٌتی "ئێرە نییە ٌە بانکی زانیاریامن نییە لە ناٌ پەرلەمان پێشرت بۆ ماٌەیەک کردیانەٌە بەڵم دٌاتر
داخرا" ،پاشان نٍێنەری تۆڕ دەنێرنە نٍصینگەی بەڕێٍەبەری گشتی ،لەٌێ ھیچ رێگایەک بۆ تەٌاٌکردنی مامەڵەکە بە
نٍێنەری تۆڕ نەگٍترا ٌ بەناڕاصتەٌخۆ داٌای لێکرا دەصت لەداٌاکاریەکە ھەڵبگرێت .دٌاتر ئاماژەیان بەٌە کرد پێشرت
زانیاریان داٌەتە رێکخراٌێک تٍشی کێشە بٌٍنە.
ىاٌكات داٌایان کرد ھەمان نٍرساٌ ئاراصتەی صەرۆکایەتی پەرلەمان بکەن ٌ بۆ ئەٌەش نٍێنەری تۆڕ نٍرساٌێکی تری
ئاراصتەی صەرۆکایەتی پەرلەمان کرد بەڵم فەرمانبەرێک ئاماژەی بۆ ئەٌەکرد زەحمەتە ٌەڵمتان بدەنەٌە.
دٌای  ٨٦ڕۆژ دٌای داٌاکردنی زانیاری ھیچ ٌەڵمێکامن بەدەصت نەگەیشت بۆیە لە  ٨١٠٨/٦/٨٥لە ڕێگەی ئیمێڵەٌە
کە لە بانکی زانیاری داندراٌە ئیمێڵێکامن بۆ ناردن ،بەڵم تاٌەکٍ ئەمڕۆ کە  ٨١٠٨/٧/٥ھیچ ٌەڵمێکی ئێمێڵەکەش
نەدراٌەتەٌە.
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ناٌەڕۆکێ ئیمێڵەکە :
ئیمەیل bankezanyari@perleman.org :
صڵٌ ڕێس...
لە ڕۆژی صێ شەممە  ٨١٠٨/٥/٨٩لە ڕێگای فۆرمی تایبەت بەداٌاکردنی زانیاری داٌای زانیاریامن لە پەرلەمان کرد،
بەڵم تاٌەکٍ ئێضتا ھیچ ٌەڵمێکامن ٌەرنەگرتۆتەٌە ،ناٌەڕۆکی داٌاکردنی زانیاری ( -:ڕێژەی ئەٌ پرصیارانەی کە
ئەندامانی پەرلەمان ئاراصتەی حکٍمەتیان کردٌٌە لە صاڵی  ٨١٠٧چەندە ؟ ٌ چەندی ٌەڵم دراٌەتەٌە؟)..
ئیمە لە ڕاپۆرتێکی خۆماندا ئاماژە بە ٌەڵمی پەرلەمان ٌ بانکی زانیاری دەدەین  !..بە ھیٍام ھاٌکار بن.
لەگەڵ ڕێسماندا...
عبدالباری صالح
چاالکی مەدەنی
لە صایتی پەرلەمان گۆشەی بانکی زانیاری ژمارە تەلەفٍنێکیان داناٌە تایبەت بە بانکی زانیاری بۆ ئەٌەی ھاٌٌڵتیان
تەلەفٍنیان بۆ بکەن ،بەڵم جێگای داخە کە تەلەفٌٍنەکەیان داخراٌە ٌ ١٧٧٠٦٨٧٧٧٧٧ە دٌٌ ژمارەی تەلەفٍنی تریان
لەصەر "فۆڕمی داٌاکردنی زانیاری" داناٌە بەداخەٌە ئەٌانیش داخراٌن.)١٧٧٨٥٧٨٥٩٠٥ - ١٧٥٠٨٢٨١٨٢٩( :

دووەم داواکاری ئاراستەی وەزارەتی پەروەردە

بە نٍرساٌێک کە بەٌ کڵێشەیە ئامادەکراٌە کە پێشرت ٌەزارەتی پەرٌەردە لە صایتی خۆی بڵٌیکردۆتەٌە لە بەشی
داٌاکردنی زانیاری ،بەمەبەصتی ڕٌٌنکردنەٌەی شێٍازی پێشکەشکردنی داٌاکاری بۆ بەدەصھێنانی زانیاری داٌایەک
بەشێٍەی ئەلیکرتۆنی ئاراصتەی ٌەزارەتی ناٌبراٌ کرا.
کە ناٌەرۆکەکەی بریتی بٍ لە ژمارەی ئەٌ قٍتابخانە ئەھلیانەی کە لە پارێسگاکانی ھەرێمی کٍردصتان ھەیە(.)7
وەاڵمەکەی وەزارەتی پەروەردە :

( )7وەاڵمی وەزارەتی پەروەردە لە پاشكۆی ژمارە ( )7دایە.
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سێیەم :داواکاری ئاراستەی وەزارەتی پیشەسازی و بازرگانی

بە نٍرساٌێک کە بەگٍێرەی ئەٌ کلێشەیە ئامادەکرا کە ٌەزارەتی پیشەصازی ٌ بازرگانی لە ماڵپەڕی فەرمی خۆی
بڵٌیکردۆتەٌە کە تیایدا ڕٌٌنکردنەٌەی تەٌاٌی تێدایە بۆ چۆنیەتی داٌاکردنی زانیاری.
ناٌەرۆکی نٍرساٌەکە ٌەک لە خٍارەٌە بڵٌکراٌەتەٌە بریتیە لە داٌاکردنی زانیاری لەبارەی ژمارەی کۆمپانیا تۆمار کراٌەکان
لە ٌەزارەتی ناٌبراٌ.
وەاڵمەکە وەزارەتی پیغەصازی و ةازرگانی:

بەشێٍەی ئەلیکرتۆنی ئاراصتەی نٍێنەری تۆڕ کرا کە بەتەٌاٌی ٌردەکاریەٌە ٌەک لە داٌاکاریەکە ھاتبٌٍ ،بەٌ شێٍەیە:
ٌەڵمەکەی ٌەزارەت ئەگەرچی بە ئیمەیلی فەرمی ٌەزارەتە بەڵم لەناٌ کلێشەی تایبەت نیە ،لە ٌەڵمەکە ئاماژە بۆ ئەٌە
کراٌە صەبارەت بەٌ داٌاکاریەی ئاراصتەمان کراٌە ٌە بە پاڵپشت بە بنەماکانی پێدانی زانیاری گشتی:
 -٠بەپێی پێٍیضت فەرمانگەی دیٍانی ٌەزارەمتان لەماٌەی رابردٌٌ چٍار ڕاپۆرتی جۆراٌجۆر لە کات ٌ صاتی جیاٌاز
ئاراصتەی دەصتەی مافی گشتی کردٌٌە.
 -٨بەپێی دٌایین داتای زانیاری بەرێٍەبەرایەتی گشتی تۆمارکردنی کۆمپانیاکات

ژمارەی کۆمپانیای خۆماڵی لە ھەٌلێر  ٠٥١٨٤کۆمپانیایە ،لە دھۆک  ٢٠٧٧کۆمپانیایە
ژمارەی کۆمپانیا بیانیەکان لە ھەٌلێر  ٨٤٨٧کۆمپانیایە ٌ لە دھۆک  ٨٩٥کۆمپانیایە.
ژمارەی کۆمپانیا خۆماڵی ٌ بیانیەکان لە صلێامنی  ٥٩١٦کۆمپانیایە.

چىارەم داواکاری زانیاری لە دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ

بەنٍرساٌێکی فەرمی کە ئاراصتەی دەصتەی صەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ کرا بە کلێشەی رێکخراٌی صتۆپ تیایدا
داٌای زانیاری کرا لەبارەی چاالکیەکانی دەصتە تایبەت بە یاصای مافی دەصتکەٌتنی زانیاری

وەاڵمی دەصتەی صەرةەخۆی مافی مرۆڤ:

تایبەت بەٌ ڕاپۆرتانەی کە پێٍیضتە دامەزراٌە فەرمیەکان بەگٍێرەی یاصاکە ئاراصتەی دەصتەی بکەن ٌ ،ژمارەی ئەٌ
صکاڵیانەی کە لە دەصتە تۆمارکراٌن لەصەر پێنەدانی زانیاری.
لە ٌەڵمی دەصتە کە ٌەک بڵٌکراٌەتەٌە لەماٌەی شەش مانگی یەکەمی ئەمضاڵ ھیچ دامەزراٌەیەک ڕاپۆرتی
پێشکەش نەکردٌٌە ٌ ،ھیچ صکاڵیەکیش تۆمار نەکراٌە(.)8

( )8وەاڵمی دەصتەی لە پاشكۆی ژمارە ( )8دایە.
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بەشی دووەم

ئەنجامی راپرسی
(یاسای مافی دەستکەوتنی زانیاری لە ھەرێمی کىردستان)
بەمەبەصتی وەرگرتنی بۆچىوی هاواڵتیان لە بارەی یاصای مافی دەصتكەوتنی زاهیاری و ئاصتی
جێبەجێكردوی( ،تۆڕی تارگێت بۆ شەفافیەت و صەروەری یاصا) لە هەرێمی كىردصتان راپرصیەكی
ئەهجامداوە ،كەتێیدا ( )450فۆڕمی باڵوكردەوە و ( )425فۆڕم بەتەواوی گەڕێىدرایەوە ،راپرصیەكە
لە ماوەی  2018/6/15تاوەكى  2018/6/30ئەهجامدراوە ،ئەهجامەكاوی راپرصیەكە بەمشێىەیەی
خىارەوە بىو:
رەگەزی بەشداربوان:
نێر% 91.4 :
مێ% 8.6 :
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تەمەنی بەشداربوان:
تەمەنی  88تا % 9.2 :03
تەمەنی  08تا % 32.4 :30
تەمەنی  33تا % 58.4 :65

پ /١وەک ھاواڵتیەک ھیچ زانیاریەکت ھەیە لەبارەی یاسای مافی دەستکەوتنی زانیاری لە
ھەرێمی کوردستان؟
بەڵێ% 68.8 :
تارادەیەك% 08 :
نەخێر% 81.5 :
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پ / ٢ھەبونی ئەو یاسا یە و کارپێکردنی بەشێوەیەکی باش بەالی تۆوە گرنگە؟
بەڵێ% 17.6 :
تارادەیەك% 88.0 :
نەخێر% 7.0 :

پ /٣بەگوێرەی یاساکە کاتێک ھەر وەزارەتێک یان دامەزراوەکی حکومی لەکاتی
داواکردنی زانیاری لێی لەالیەن ھاواڵتی ئامادەنەبو زانیاری بدات مافی ئەوەی ھەیە سکااڵ
لەدەستەی مافی مرۆڤ تۆمار بکات ،پێت باشە ھاواڵتیان سکااڵ تۆمار بکەن لەو
حاڵەتانە؟
بەڵێ% 70.6 :
نەخێر% 5.6 :
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پ /٤کاتێک سەردانی ھەر وەزارەت یان بەرێوەبەرایەتیەکی حکومەتت کردوە بۆ
بەرێکردنی کاروبارەکانت داوای زانیاریت کردووە ،وەک پێویست ھاوکاری کراوی؟
بەڵێ% 8.2 :
تارادەیەك% 38.5 :
نەخێر% 30.8 :

پ /٥پێت وایە حکومەت لە باڵوکردنەوەی داتا و زانیاریەکان بۆ خەڵک و ڕای گشتی لە
ئاستی پێویستە و شافافە و زانیاری پێویست ناشارێتەوە؟
بەڵێ% 7 :
تارادەیەك% 80.1 :
نەخێر% 11.3 :
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بەشی سێیەم

چاودێری ماڵپەڕە ئەلكرتۆنیەكانی
(پەرلەمان و حكىمەت و وەزارەتەكان)
لەٌ بەشەدا ئاصتی پابەندبٍنی دامەزراٌە گشتیەکانی ھەرێم بە یەکێک لە ماددە گرنگەکانی یاصای مافی دەصتکەٌتنی
زانیاری دەخەینە ڕٌٌ کە ماددەی ()6ی یاصای ()11ی صاڵی 3112ی ،مادەی شەشەم لە بەشی صێیەمی یاصای
مافی دەصتکەٌتنی زانیاری یەکێکە لە گرنگرتین بەشەکانی ئەٌ یاصایە ،ماددەکە لە دٌٌ بڕگە پێکھاتٍە کە تیایدا
بڵٌکردنەٌەی ھەندێک زانیاری لەصەر دامٍدەزگا گشتیەکان کردۆتە ئەرک ٌ ،بەبێ ئەٌەی ھیچ کەش ٌ الیەنێک
داٌای بکات پێٍیضتە ئەٌ دامٍدەزگایانە بەشێٍەی راپۆرتی صاڵنە ئەٌ زانیاریانە بخەنە بەردەم ڕای گشتی.

دەقی ماددەکە:
ماددەی شەشەم :ئەٌ زانیاریانەی بڵٌکردنەٌەیان ئەرکە:

یەکەم:

ھەر دام ٌ دەزگایەکی گشتی دەبێ صاڵنە دەلیلێک دەربکت یان لەصەر صایتی ئەلیکرتۆنی خۆی یان

راپۆرتێک کە ئەٌ زانیاریانەی تێدابێ بڵٌبکاتەٌە بەردەٌام ئاپدێتیان بکات.

 -٠پەیکەرەکەی ،ناٌنیشان ٌ ماڵپەرە ئەلیکرتۆنیەکەی ،ڕێگاکانی پەیٍەندی کردن پێیەٌە ،ڕێکارەکانی بەدەصھێنانی
زانیاری ،ئەرکەکانی ،بڕیارەکانی ،ڕێٍشٍێنەکانی دامەزراندن ،بەرپرصەکانی ٌ ناٌنیشانە ٌەزیفیەکانیان.
 -٨بٍدجە ٌ تەرخانکراٌەکانی ،حیضابە کۆتاییەکەی.
 -٢پڕۆژە جێبەجێ کراٌەکانی ،ئەٌ پرۆژانەی لەباری جێبەجێ کردن دان ،ئەٌ پرۆژانەی بڕیارە بێتە جێبەجێ کردن.
 -٤ئەٌ خسمەتگٍزاریانەی پێشکەشی دەکات رێگای بەدەصتھێنانیان.
 -٥ئەٌ صکاڵیانەی پێشکەش کراٌن ٌ ئەٌ رێ ٌ شٍێنانەی لەبارەیانەٌە ٌەری گرتٌٍن.
ANNUAL REPORT

2

2 0 1 8

19

هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی

یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری

دووەم :دەبێ دامٍدەزگای گشتی کەم کردنەٌە ٌ زیادبٌٍنەکان بۆ مٍڵک ٌ صامانەکانی ڕابگەیەنێ بەگٍێرەی یاصا ٌ
صیضتەمە کارپێکراٌەکان لە ھەرێمدا .بەگٍێرەی بەدٌاداچٍنی ئەٌ ڕاپۆرتە ئاصتی پابەندبٍنی دامٍدەزگا گشتیەکان بەٌ
ماددەیە زۆر نسمە ،ھەندێکیان پابەندن بە بەشێکی ئەٌ ماددەیە کە ئەٌەش لە شٍێن بۆ شٍێن ئاصتەکەی دەگۆڕێت،
بەشێکیشیان پابەند نین بەھیچ بەشێکی ئەٌ ماددەیە ،ئێمە بۆ ھەڵضەنگاندنی ئاصتی پابەندبٍنی دامەزراٌە گشتیەکان
بە منٍنە ماڵپەڕەکانی پەرلەمان ٌ صەرۆکایەتی ھەرێم ٌ حکٍمەت ٌ ٌەزارەتەکان مان ٌەرگرتٍە ٌ ،شیکاریامن بۆ کردٌٌن
لەبارەی پابەندبٍنیان بەٌ ماددەیە.
كۆتا بەرٌاری زانیاری لەصەر ماڵپەڕی دامەزراٌە فەرمیەکان کۆکراٌەتەٌە لە  3118/6/21بٌٍەٌ ،اتە لەصەر بنەمای ئەٌ
بەرٌارە ھەڵضەنگاندن بۆ چاالکی ماڵپەرەکان کراٌە.

ماڵپەڕی پەرمەمانی کىردصتان

صایتی ئەلیکرتۆنی پەرلەمان بە ڕادەیەکی باش بڕگەکانی ماددەی شەشەمی جێبەجێ کردٌٌە بەتایبەت خاڵی یەکەمی
بڕگەی یەکەم ،بەڵم صەبارەت بەخاڵی دٌٌەم ھیچ زانیاریەکی بڵٌنەکردۆتەٌە لەبارەی ئەٌ بٍدجەیەی بۆی تەرخان کراٌە
ٌ حیضاباتی خیتامیٌ ،اتە ئەٌەی پەیٍەندی بە الیەنی دارایی ھەیە صایتەکە ھیچ زانیاریەکی لەبارەٌە بڵٌنەکردۆتەٌە.
ھاٌکات ھیچ زانیاریەکی لەبارەی ئەٌ صکاڵیانە بڵٌنەکردۆتەٌە کە ئاراصتەی کراٌن ٌ رێٍشٍێنەکان کە بۆیان گیراٌەتە
بەر.

ماڵپەڕی صەرۆکایەتی ھەرێمی کىردصتان

ئەگەرچی ئێضتا بەگٍێرەی بڕیاری پەرلەمان صەرۆکی ھەرێم بٍنی نەماٌە ٌ دەصەڵتەکانی دابەش کراٌە ،بەڵم ٌەک لە
ڕٌنکردنەٌەی صەرۆکایەتی ھەرێم ھاتٍە صەرجەم بەش ٌ دامەزراٌەکانی صەرۆکایەتی ھەرێم لە کارکردن بەردەٌامن،
بۆیە ئێمە لەصەر ئەٌ بنچینەیە ھەڵضەنگاندن بۆ ئاصتی پابەندبٍنی صەرۆکایەتی ھەرێم بە یاصاکە ٌ ماددەی صێ یەم
دەکەین ،ماڵپەرەکە پەیکەری صەرۆکایەتی ھەرێمی بڵٌکردۆتەٌە ،بەڵم ھیچ ناٌنیشانێک ٌ رێگای پەیٍەندی ٌ چۆنیەتی
دەصتکەٌتنی زانیاری بڵٌنەکردۆتەٌە ،ھیچ زانیاریەکی لەبارەی راپۆرتی دارایی بڵٌنەکردۆتەٌە ،ھیچ زانیاری لەبارەی
ھەبٍنی صکاڵ ،زیادکردن ٌ کەمکردن لەصەر مٍڵک ٌ صامانەکانی بڵٌنەکردۆتەٌە.

ماڵپەڕی صەرۆکایەتی حکىمەتی ھەرێم

ماڵپەری صەرۆکایەتی حکٍمەتی ھەرێم لە بڕگەی یەکەم خاڵی یەکەم بەشێکی جێبەجێ کردٌە ،بەڵم شٍێنەکەی
بڵٌنەکردۆتەٌە ،ھاٌکات بۆ پەیٍەندی ھیچ ژمارەیەکی بڵٌنەکردۆتەٌە تەنھا ئیمەیڵێک.
ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجەی ھەرێم ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە ،ھیچ زانیاریەکی لەبارەی رێٍشٍێنی دامەزراندن
تێدانیە ،ھیچ زانیاریەکی لەبارەی زیادکردن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی تێدانیە .جگە لە کارنامەیەکی کٍرت ھیچ
زانیاریەکی لەبارەی پرۆژە جێبەجێکراٌەکانی صاڵنە ٌ ئەٌانەی ئێضتا لەجێبەجێ کردنن تێدا بڵٌنەکراٌەتەٌە.
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ماڵپەری وەزارەتی کغتىکاڵ و صەرجاوەکانی ئاو

ماڵپەرەکە زۆرینەی داٌاکاریەکانی ماددەی شەشەمی یاصاکەی جێبەجێ کردٌٌە ،لە پێدانی زانیاری ٌ رێنامیی جۆراٌ
جۆر بە جٍتیاران ،زانیاری لەبارەی ٌەزارەت ٌ رێگاکانی پەیٍەندی تێدایە ،بەڵم بنکەی پێدانی زانیاری بەٌ شێٍەیەی لە
یاصاکە ھاتٍە جێ نەکراٌەتەٌە ،بٍدجەی تەرخان کراٌ ٌ حیضاباتی خیتامی بڵٌنەکراٌەتەٌە ،کە ڕەنگە بەشێکی
پەیٍەندی بە پەصەند نەکردنی بٍدجەی صاڵنە ھەبێت ،ئاماژە بە بڵٌکردنەٌەی راپۆرتی صاڵنەی ٌەزارەت نەکراٌە،
بەڵم بۆ دەبین کردنی پێداٌیضتیەکانی رەچاٌی زیادکردن ٌ کەمکردن کراٌە بەشێٍەی تەندەر.

ماڵپەری وەزارەتی رۆعنتیری و الوان

صایتی ٌەزارەتی رۆشنبیری خاڵی یەکەمی برگەی یەکەمی مادەی شەشەمی جێبەجێ کردٌٌە زۆرترین زانیاری لەبارەی
پەیکەرەکەی ٌ ناٌنیشان ٌ شێٍازی پەیٍەندی پێکردن بڵٌکردۆتەٌە ،بەڵم بانکی زانیاری تێدانیە.
زانیاری بٍدجەی تەرخان کراٌ ٌ حیضابی خیتامی بڵٌ نەکراٌەتەٌە.
رێنامیی ٌ شێٍازی پێشکەشکردنی خسمەتگٍزاری ئاماژەی بۆ کراٌە ،زانیاری لەبارەی صکاال ٌ صەرەنجامەکانی تێدانیە
بەڵم رێگای پێشکەشکردنی صکاڵی رٌٌن کردۆتەٌە ،ھیچ زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی داھات ٌ صامانەکەی
تێدانیە.

ماڵپەڕی وەزارەتی پەروەردە

رۆشنبیری خاڵی یەکەمی برگەی یەکەمی مادەی شەشەمی جێبەجێ کردٌٌە زۆرترین زانیاری لەبارەی پەیکەرەکەی ٌ
ناٌنیشان ٌ شێٍازی پەیٍەندی پێکردن بڵٌکردۆتەٌە ،ھاٌکات جۆری ئەٌ خسمەتگٍزاریانەی پێشکەشی دەکات ٌ
رێنامییەکانی کارکردن بە ڕٌٌنی ئاماژەی بۆ کراٌە.
بەڵم صەبارەت بە خاڵی دٌٌەم ھیچ زانیاری لەبارەی بٍدجەی تەرخان کراٌ ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە.
زانیاری پێٍیضتی لەبارەی پرۆصەی تەندەر تێدایە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردن ٌ مٍڵک ٌ صامانی تێدا
بڵٌنەکرایتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی کارەةا

صایتی ٌەزارەتی کارەبا خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی شەشەمی بەشێٍەیەکی باش جێبەجێ کردٌٌە ،بەڵم بانکی
زانیاری تێدانیە.
خاڵی دٌٌەم تایبەت بە بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی زانیاری بڵٌنەکراٌەتەٌە .خاڵی صێیەم زانیاری لەبارەی پرۆژەکان بە
ڕادەیەکی باش ڕٌٌنکراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی جۆری خسمەتگٍزاریەکان بڵٌکراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی ھەبٍنی صکاڵ ٌ
صەرەنجامەکانی بڵٌنەکراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.
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ماڵپەڕی وەزارەتی ئەوقاف و کاروةاری ئایینی

صایتەکە خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش جێبەجێ کردٌە ئەٌە نەبێ بانکی زانیاری تێدانیە ،ھیچ
زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە .زانیاری لەبارەی خسمەتگٍزاری پێشکەشکراٌ ٌ رێنامیەکانی
تێدایە ،بەڵم لەبارەی صکاڵ ٌ صەرەنجامەکانی ھیچ زانیاریەک ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی
مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی دارایی و ئاةىری
صایتەکە خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش جێبەجێ کردٌە ئەٌە نەبێ بانکی زانیاری تێدانیە ،ھیچ
زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە .زانیاری لەبارەی خسمەتگٍزاری پێشکەشکراٌ ٌ رێنامیەکانی
تێدایە ،بەڵم لەبارەی صکاڵ ٌ صەرەنجامەکانی ھیچ زانیاریەک ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی
مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی تەنذروصتی

صایتی ئەٌ ٌەزارەتە تاکٍ ئێضتا لە کارکەٌتٍە.

ماڵپەڕی وەزارەتی خىێنذنی ةااڵ و تىێژینەوەی زانضتی

صایتەکە خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش جێبەجێ کردٌە ئەٌە نەبێ بانکی زانیاری تێدانیە ،صەبارەت
بەخاڵەکانی تر ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە .زانیاری زۆر ٌردنی لەبارەی خسمەتگٍزاری
پێشکەشکراٌ ٌ رێنامیەکانی تێدایە ،بەڵم لەبارەی صکاڵ ٌ صەرەنجامەکانی ھیچ زانیاریەک ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ،زانیاری
لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە و نیغتەجێتىن

صایتەکە خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش جێبەجێ کردٌە ئەٌە نەبێ بانکی زانیاری تێدانیە ،صەبارەت
بەخاڵەکانی تر ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە .زانیاری لەبارەی خسمەتگٍزاری پێشکەشکراٌ
ٌ رێنامیەکانی تێدایە ،بەڵم لەبارەی صکاڵ ٌ صەرەنجامەکانی ھیچ زانیاریەک ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی
زیادبٍن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی داد

صایتەکە خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش جێبەجێ کردٌە ئەٌە نەبێ بانکی زانیاری تێدانیە ،صەبارەت
بەخاڵەکانی تر ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە .زانیاری لەبارەی خسمەتگٍزاری پێشکەشکراٌ
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ٌ رێنامیەکانی تێدایە ،بەڵم لەبارەی صکاڵ ٌ صەرەنجامەکانی ھیچ زانیاریەک ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە جگە لەٌەی ئاماژە بۆ
ئەٌە کراٌە ھاٌڵتی دەتٍانێ صکاڵ بکات ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی ناوخۆ

صایتەکە لە ئاصتێکی بەرزە لە ڕٌی پێشکەشکردنی خسمەتگٍزاری ،خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش
جێبەجێ کردٌە ئەٌە نەبێ بانکی زانیاری تێدانیە ،صەبارەت بەخاڵەکانی تر ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی
خیتامی تێدانیە .بەڵم زانیاری لەبارەی خسمەتگٍزاری پێشکەشکراٌ ٌ رێنامیەکانی تێدایە بەشێٍەیەکی زۆر ٌرد،
بەشێکی تایبەت بە صکاڵ تۆمارکردن تێدا جێ کراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی
بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی کاروةاری عەھیذان و ئەنفامکراوان

صایتەکە خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش جێبەجێ کردٌە ئەٌە نەبێ بانکی زانیاری تێدانیە ٌ ئاماژە بە
بڕیارە نٍێکان نەکراٌە ،صەبارەت بەخاڵەکانی تر ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە .بەڵم
زانیاری ٌ ھەٌاڵی لەبارەی خسمەتگٍزاری پێشکەشکراٌ ٌ رێنامیەکانی تێدایە ،بەشێکی تایبەت بە صکاڵ تۆمارکردنی
تایبەت بە کەش ٌ کاری شەھیدان تێدا جێ کراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی
بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی عارەوانی و گەعت و گىزار

صایتەکە بەشێک لە داٌاکاریەکانی خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی جێبەجێ نەکردٌە ،زانیاری لەبارەی پەیکەری ٌەزارەت
ٌ بەرێٍەبەرایەتیەکان بڵٌنەکراٌەتەٌە ئەگەرچی شٍێنی بۆ دیاریکراٌە ،جگە لە بەشی ھەٌاڵ ٌ چاالکی صەرجەم
بەشەکانی تری صایتەکە کارناکات ،زانیاری لەبارەی بٍدجەی تەرخان کراٌ ٌ حیضابی خیتانی تێدانیە ،زانیاری لەبارەی
خسمەتگٍزاریەکان ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ،لەبارەی صکاڵکردن ھیچ زانیاریەک بڵٌنەکراٌەتەٌە ، ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ
کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی صامانە رسوعتیەکان

صایتەکە بەشی ئینگلیسی رۆژنانە نٍێ دەکرێتەٌە بەڵم بەشە کٍردیەکەی دٌاین نٍێکردنەٌەی مانگی ٠١ی ٨١٠٧یە،
بەشێٍەیەکی صەرەتایی زانیاریە بنەڕەتیەکانی بڵٌکردۆتەٌە ،زانیاری لەبارەی پەیکەری ٌەزارەت ٌ بەرپرصەکانی ٌ
رێگاکانی بەدەصت ھێنانی زانیاری ئاماژە بۆ نەکراٌە ،ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە تەرخانکراٌەکەی ٌ حیضابی
خیتامی بڵٌنەکردۆتەٌە ،لەبارەی خسمەتگٍزاریەکان ٌ رێگاکانی بەدەصت ھێنانی زانیاری ئاماژە بۆ نەکراٌە ،شێٍازی
پێشکەشکردنی صکاڵ ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیابٌٍن ٌ کەمبٍنەکان لە مٍڵک ٌ صامانی ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە.
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ماڵپەڕی وەزارەتی پالنذانان

صایتەکە لەڕٌٌی نٍێکردنەٌەی بەردەٌام الٌازە ،بەشێکی خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی ماددەی شیشینی جێبەجێ
کردٌٌە ،زانیاری لەبارەی بەرپرصەکانی ٌەزارەت بڵٌنەکراٌەتەٌە ،بڕیارەکانی ٌەزارەت ئاماژە بۆ نەکراٌە ،بانکی پێدانی
زانیاری جێ نەکراٌەتەٌە ،ھیچ ڕٌٌن کردنەٌەیەک لەبارەی بٍدجەی تەرخانکراٌ ٌ حیضابی خیتامی بڵٌ نەکراٌەتەٌە، ،
زانیاری لەبارەی زیابٌٍن ٌ کەمبٍنەکان لە مٍڵک ٌ صامانی ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی ةازرگانی و پیغەصازی
صایتەکە لە ئاصتێکی بەرزە لە ڕٌی پێشکەشکردنی خسمەتگٍزاری ،خاڵی یەکەمی بڕگەی یەکەمی بە ڕادەیەکی باش
جێبەجێ کردٌە ،بانکی زانیاری ھەیە ٌ ھەیلکەلیەتی ٌەزارەت بەشێٍەیەکی ٌرد ڕٌٌن کراٌەتەٌە بەڵم ناٌی بەرپرصەکانی
ئاماژە بۆ نەکراٌە ،صەبارەت بەخاڵەکانی تر ھیچ زانیاریەکی لەبارەی بٍدجە ٌ حیضابی خیتامی تێدانیە ئەگەرچی
بەشێکی تەرخان کراٌە بەناٌی بٍدجەی ٌەزارەت .بەڵم زانیاری لەبارەی خسمەتگٍزاری پێشکەشکراٌ ٌ رێنامیەکانی
تێدایە بەشێٍەیەکی زۆر ٌرد ،بەشێکی تایبەت بە صکاڵ تۆمارکردن تێدا جێ کراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ
کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی گىاصتنەوە و گەیانذن

صایتەکە لەڕٌٌی کارکردنەٌە ٌەک پێٍیضت نیە ،صەرەڕای ئەٌەی زۆربەی بەشە پێٍیضتیەکان دانراٌە بەڵم کەمرتین
زانیاری تێدایە ،خاڵی یەکەمی جێبەجێ نەکردٌە لە پێدانی زانیاری لەبارەی ٌەزارەت ٌ پەیکەرەکەی ٌ بڕیار ٌ رێگاکانی
پەیٍەندی ٌ پێدانی زانیاری ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ،ھیج زانیاریەک لەبارەی بٍدجەی تەرخانکراٌ ٌ حیضابی خیتامی
بڵٌنەکراٌەتەٌە ،خسمەتگٍزاری ٌ رێگاکانی بەدەصت ھێنانی ڕٌٌن نەکراٌەتەٌە ، ،بەشێکی تایبەت بە صکاڵ تۆمارکردن
تێدا جێ کراٌەتەٌە ،زانیاری لەبارەی زیادبٍن ٌ کەمکردنی مٍڵک ٌ صامانەکەی بڵٌنەکراٌەتەٌە.

ماڵپەڕی وەزارەتی کاروةاری پێغمەرگە

صایتەکە لە کارکەٌتٍە ئەٌەش پێشێلکاریە بەرامبەر شەشەمی یاصاکە.

ماڵپەڕی وەزارەتی کارو کاروةاری کۆمەاڵیەتی

صایتکە لە کارکەٌتٍە ئەٌە شپێشێلکاریە بەرامبەر ماددەی شەشەمی یاصاکە.

ANNUAL REPORT

2

2 0 1 8

24

هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی

یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری

سەرچاوە:
 .1یاصای ژمارە ()11ی صاڵی  3112مافی دەصتكەٌتنی زانیاری لە ىەرێمی كٍردصتان – عێراق .
 .3راپۆرتی (كار ٌ چاالكی ٌ پەرەصەندنەكانی جێبەجێكردنی یاصای مافی دەصتكەٌتنی زانیاری لە صاڵی . )3111
 .2نٍرساٌی فەرمی ئەنجٍمەنی ٌەزیران ٌ پەرلەمانی كٍردصتان ٌ دەصتەی صەبەخۆی مافی مرۆڤ .
 .1تەٌاٌای ماڵپەڕی دامەزراٌە فەرمیەكانی ىەرێمی كٍردصتان.
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پاشكۆی
بەڵگە و دیكۆمێنتەكان
پاشكۆی ژمارە ()1

دەقی یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری
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پاعكۆی ژمارە ()6

ڕەخنەی رۆژنامەنىوسانی بەشێک لە دامەزراوە میدیاییەکان لەبارەی پێدانی زانیاری لە وەزارەتی دارایی
مە ڕاگەیەنراوێک کە کۆمەڵێک رۆژنامەنىوش و پەیامنێری ةەعێک مە دەزگاکانی ڕاگەیانذن مە ھەومێر مە ةەرواری ( )٨٣٠٢/٣٠/٣٠ةاڵویان
کردۆتەوە تیایذا ڕەخنە مە حکىمەتی ھەرێم و وەزارەتی دارایی مەةارەی جیاکاری مەنێىان رۆژنامەنىوصان و دەزگاکان مەپێذانی زانیاری و
ڕایانگەیانذووە "  ،ئەم رەفتارەی وەزیری دارایی جگە مەوەی پێجەوانەی یاصای مافی ةە دەصتھێنانی زانیارییە ،ھاوکات جیاوازی کردنە مە
نێىان دەزگاکانی ڕاگەیانذن و گىمان دەخاتە صەر کارەکانی وەزیری دارایی"
دەقی ڕاگەیەنراوەکەی رۆژنامەنىوسان بخىێنەوە:
بۆ ڕای گشتی
بابەت /پێشێلکردنی مافی ڕۆژنامەنىوسان لەالیەن وەزیری دارایی و ئابىورییەوە
ماوەی چەنذ مانگێکە مە کاتی ةاڵوکردنەوەی میضتی مىوجەی فەرمانتەرانذا ،وەزیری دارایی و ئاةىوری حکىمەتی هەرێم ةە عەخضی
زانیاری میضتی مىوچەی وهزارهتهكان ةۆتهنها ڕۆژنامەنىوصی دەزگایەکی ڕاگەیانذن دەنێرێت و ةاڵوی دەكاتهوه ،دوای تێپهڕ ةىونی
نسیكهی كاتژمێرێك مه ریگهی راگهیانذنی وهزارهتهوه دهدرێت ةه دهزگاكانی تری راگهیانذن ةۆ ةاڵو كردنهوه.
ئەم رهفتارهی وه زیری دارایی جگە مەوەی پێجەوانەی یاصای مافی ةە دەصتهێنانی زانیارییە ،هاوکات جیاوازی کردنە مە نێىان دەزگاکانی
ڕاگەیانذن و گىمان دهخاته صەر کارەکانی وەزیری دارایی و پەیىەنذی مەگەل ئەو کەناڵە راگەیانذنه.
ئێمە وەک ئەو ڕۆژنامەنىوصانەی ناومان مە خىارەوە هاتىوە صەرةاری ناڕەزایەتی دەرةڕینامن مەصەر ئەم جۆرە ڕفتارانەئ وەزیری دارایی،
کە ةەردەوام دووةارەیان دەکاتەوە ،ةەڵگەمان مەصەر هەنذێک ڕۆژنامەنىوش هەیە کە مە ناو رۆژنامەنىوصانی دیکە دەڵێن ئێمە میضتی
مىوچە ةۆ وەزیری دارایی و ڕاگەیانذنی وەزارەتیػ دەنێرین تا ةاڵوی ةکەنەوە ،ئەمەظ دەرخەری ئەو راصتییەیە کە وەزیری دارایی
کاروةاری وەزارەتەکەی مە ژێر دەصتی حسب و دەزگایەکی راگەیانذنی حسةی صهر ةه دهصهاڵتذایه.
ئەمە مە کاتێکذایە چەنذ جارێک وەزیرمان مەو کارە دووةارە کردۆتەوە و ةەڵێنی چارەصەری داوە ةە ڕۆژنامەنىوصان ةەاڵم ئیضتا دووةارە
دەصتی پێکردۆتەوە
داوا دەکەین حکىمەت و وەزارەتی دارایی کۆتایی ةەو جیاوازییە مەنێىان دەزگاکان ةێنن.
ڕۆژنامەنىوصانی هەومێر مە دەزگا جیاوازەکانی ڕاگەیانذن:

 .0هێرظ قادر
.8ةڕیار محمذ
.1صەرتیپ قەعقەیی
.1کۆچەر عنی
.5ڕێتىار کاکەیی
.6ڕێناش عنی
.7ئاکار خامیذ
.8هەژار ئەنىەر
.9ئىمێذ چۆمانی
 .01ئاکار فارش
 .00صامح هەرکی
.08کاروان عاونی
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 .01ئىمێذ چۆمانی
.01وەمی صەمیم
.05محمذ عێخ ةسێنی
.06ئەحمەد مضتەفا
 .07هانا چۆمانی
 .08ئاصۆ هیرانی
 .09هۆگر عىمهر
 .81ئاراش عهزیس
 .80عیضا عتذامقهار
 .88عهوكهت قادر
 .81كاروان عىصامن
.81صەعیذ عتذمنە

50

هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی

یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری

پاعكۆی ژمارە ()7

وەاڵمی وەزارەتی پەروەردە بۆ فۆڕمی زانیاری داواكراو لەالیەن رێكخراوی ستۆپ
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پاعكۆی ژمارە ()8

وەاڵمی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ بۆ فۆڕمی زانیاری داواكراو لەالیەن رێكخراوی ستۆپ
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بەشێك لە چااڵكی و باڵوكراوەكانی رێكخراوی ستۆپ بۆ دژە گەندەڵی
پرۆژەی (بەهێزكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان) رێكخراٌی ستۆپ بۆ دژە گەندەڵی بەىاٌكاری "سندٌقی نیشتیامنی بۆ
دیمٍكراسی  "NEDكە دەمەزراٌەیەكی ئەمریكیە جێبەجێی دەكات ،ئەم پرۆژەیە درێژخایەنە مە ساڵی 5105ەٌە دەستی پێكردٌە،
ئێستاش بەردەٌامە ٌ سااڵنە بەسرتاتیژیەتێكی نٍێ دەستپێدەكاتەٌە .بیرۆكەی پرۆژەكە ،بۆ ساڵی ( )5106 – 5105چاٌدێری كردنی
میدیا بەشێٍەیەكی گشی كۆكردنەٌە ٌ دیكۆمێنتكردنی ئەٌ راپۆرت ٌ زانیاریانەی مەسەر گەندەڵی باڵٌدەكرێنەٌە ،دٌاتر مە راپۆرتێك بە
نٍرساٌ ئاراسەی دامٍدەزگای چاٌدێری ٌ مێكٍمینەٌەكانی ىەرێمی كٍردستان دەكرا بە تایبەتی ىەریەكە مە (دەستەی دەسپاكی ٌ
داٌاكاری گشتی) بۆ مێكۆمینەٌە ٌ بەدٌاداچٍن .بەشێكی دیكەی ،چاٌدێریكردنی پرۆژەكانی چاكسازی ٌ پرۆسەی رٌٌبەڕٌٌبٍنەٌەی
گەندەڵی بٌٍ ،چاٌدێری ئاستی جێبەجێ كردنی بەڵێنەكانی چاكسازی.
ئەنجامی پرۆژەكە:
 .0دیكۆمێنتكردنی كەیسەكانی گەندەڵی.
 .5پەڕینەٌەی ئەزمٌٍنی بەرەنگاری گەندەڵی بۆ رێكخراٌەكانی كۆمەڵگای مەدەنی.
 .3درٌستكردنی پردی پەیٍەندی ىاٌكاری ٌ ىەماىەنگی مە نێٍان دام ٌ دەزگای چاٌدێری مەگەڵ رێكخراٌەكانی كۆمەڵی مەدەنی ٌ میدیا.
 .4بینای زانیاری ٌ مەعریفەی رٌٌبەرٌٌبٍنەٌەی گەندەڵی بۆ چاالكٍانان ىەٌمێر.
 .5كردنەٌەی چەندین دۆسیە مە دادگاكان بۆ كەیسەكانی گەندەڵی كە مە میدیا باڵٌكرانەٌە.
مەٌ ماٌەیەدا ( )01راپۆرتی مە سەر دۆسیەكانی گەندەڵی باڵٌكردەٌە.
لە ساڵی ( )7102كە دەكاتە وەرزی سێیەمی پرۆژەكە ،بەسرتاتیژیەتێكی نوێ كار لەسەر:
 . 0درٌستكردنی تۆڕی شەفافی مە شاری ىەٌمێر ،بۆ چاٌدێری كردنی ئاستی جێبەجێ كردنی یاسای بەدەستينانی زانیاری مە
دامٍدەزگاكانی حكٍمەت دەكات.
 .5كاراكردنەٌەی یاساكانی پاڵپشت بۆ بًىێسكردنی مێپرسینًٌه ٌ ڕٌبًرٌبٍنًٌهی گًندهڵی ،كاركردن مًسًر چًند یاسایًك كً پاڵپشت
دهبن بۆ بًىێسكردنی مێپرسینًٌه ٌ ڕٌٌبًرٌبٍنًٌهی گًندهڵی .بًتایبًت ىًمٍاری یاسای داٌاكاری گشتی ساڵی ( )0979بۆ ئًٌهش
سٌٍد مً ئًزمٍنی ئًنجٍمًنی نٍێنًران ٌهردهگیرێت ،بۆ ئًٌهش  4دانیشتنی بچٍكراٌه مً نێٍان ئًندامانی ئًنجٍمًنی نٍێرانی عێراق ٌ
پًرمًمانی كٍردستان ٌ سًندیكای مافپً رٌاران ٌ داٌاكاری گشتی ٌ پسپۆرانی یاسایی ٌ مامۆستایانی زانكۆ ٌ چاالكانی مًدهنی ،مً
ىًٌمێر ٌ سنێامنی ٌ دىۆك ٌ ىًمًبجً ،پاشان ئًنجامدانی كۆنفرانسێكی مًسًر ئاستی كٍردستان بۆ باڵٌكردنًٌهی راسپاردهكان بۆ
ىًمٍاری یاسای داٌاكاری گشتی.
 .3درٌستكردنی فًرىًنگێكی تایبًت بً چًمك ٌ زاراٌهی گًندهڵی ،بۆ ڕٌٌنكردنًٌه ٌ پێناسًكردنی چًمك ٌ رهىًند ٌ شێٍازهكانی
گًندهڵی ٌ چًند پرسێكی تایبًت بً رٌبًڕٌنًٌهی گًندهڵی فًرىًنگێك ئاماده ٌ چاپ دهكًین كً پێكيات بێت مً ( )011الپەڕو ٌ زیاتر مً
 051چًمك راڤً ٌ شیدهكرێنًٌه تایبًت بً گًندهڵی ،چٍنكً تاكٍ ئێستا ىیچ فًرىًنگێكی مًٌ شێٍهیً مە ىەرێمی كٍردستان نیً،
ئًٌهش ٌای كردٌه بًكارىێنانی چًمكًكان پاڵپشت نًبێت بً زانیاری پێش ٌهختً ٌ ىًندێجار تێكًل كردنی چًمكًكان.
لەو ماوەیەدا رێكخراوی ستۆپ كاری بۆ ئەو سێ پرۆژە كردوە:
 -1پڕۆژەی (بەىێسكردنی مێپرسینەٌە ٌ دەسەاڵتی یاسا مە ىەرێمی كٍردستان) بڕیار ٌایە ساڵی ئایندە بە سرتاتیژیەتێكی نٍێ كارەكانی
بەرێٍە ببات.
 -2پڕۆژەی (چاٌدێری كردنی پڕۆژە ٌ ىانگاٌەكانی چاكسازی حكٍمەت) مە كۆتایی ىەمٌٍ ساڵێك راپۆرتێك تێرٌتەسەل مەٌ بارەٌە
باڵٌدەكاتەٌە.
 -3پرۆژەی (بەشداری کۆمەڵی مەدەنی مە پرۆسەی چاکسازی ٌ رٌبەرٌبٍنەٌەی گەندەڵی) كە بە ىاٌكاری ئەنیستیٍتی ریفۆرم بۆ
گەشەپێدان جێ بەجێ دەكرێت.
ماڵپەڕی (ستۆپ ئەی سی –  )Stopacمە ناٌەڕاستی ساڵی  5107رێكخراٌی ستۆپ ماڵپەڕێكی بە ىەردٌٌ زمانی (كٍردی ٌ ئینگنیسی)
درٌستكرد ،بۆ ئەٌەی ببێتە پێگەیەك بۆ باڵٌكردنەٌەی تەٌاٌی ئەٌ راپۆرتانەی رێكخراٌەكەمان مە چٍارچێٍەی پرۆژەكانی باڵٌیكردۆتەٌە،
ىەرٌەىا باڵٌكردنەٌەی گشت ئەٌ ىەٌڵ ٌ چاالكییانەی رێكخراٌەكانی كۆمەڵی مەدەنی مە ىەرێمی كٍردستان ،كە بۆ بەرەنگاربٍنەٌەی
گەندەڵی ٌ پێشخستنی شەفافیەت ٌ دیمٍكراسی ٌ كەمكردنەٌەی ئاستی گەندەڵی دەیدەن.
سایتەكە گرنگی دەدات بە:
 -0پرسی گًنده ڵی ٌ شەفافیەت مەسەر ئاستی ناٌەخۆ ٌ دەرەٌە.
 -5باڵٌكردنەٌەی راپۆرتً ناٌخۆییًكان ٌ ىًنگاٌهكانی چاكسازی ٌ رٌبًرٌبٍنًٌهی گًندهڵی.

ANNUAL REPORT

2

2 0 1 8

53

هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی

یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری

 -3باڵٌكردنًٌهی تٍێژینًٌهی زانستی مە بارەی (گًندهڵی ٌ شەفافیەت).
 -4ئیشكردن مەسەر ئەٌ دۆسیانەی گەندەڵی كە مە شێٍەی (ىًٌاڵ ٌ راپۆرت ٌ زانیاری) مًبارهی گًندهڵی مە ىەرێمی كٍردستان
باڵٌدەكرێتەٌە.
 -5ببێتە پێگەیەك بۆ بە دەستيێنانی ىۆشیاری ٌ مەعرریفە مە بارەی (گًندهڵی ٌ شەفافیەت).
 -6باڵٌكردنەٌەی ئەٌ راپۆرتە نێٍدەٌڵەتیانەی كە مەسەر گەندەڵی دەردەچن.
 -7خستنە رٌٌی ئەزمٌٍنی چاكسازی ٌاڵتان ،تا ببێتە بانكێكی زانیاری بۆ گشت چین ٌ تٍێژەكان بە تایبەتی چاالكٍانان ٌ میدیاكاران ٌ
مێكۆڵەران ٌ مامۆستا ٌ قٍتابیانی زانكۆ...ىتد.
 -8دانان ٌ باڵٌكردنەٌە ی گشت ئەٌ قانٍنە نێٍخۆیی ٌ نێٍدەڵەتیانەی كە بۆ پێشخستنی شەفافیەت ٌ بەرەنگاربٍنەٌەی گەندەڵی
دەرچٌٍن.
 -9درٌستكردنی مینكی پەیٍەندی مەگەڵ دامەزراٌە جیيانیەكانی رٌٌبەڕٌٌبٍنەٌەی گەندەڵی.

باڵوكراوەكانی:
 .0زنجیرەی یەكەم :راپۆرتی وهرزی یهكهمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان.
 .2زنجیرەی دووەم :راپۆرتی وهرزی دووەمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان
 .3زنجیرەی سێیەم :راپۆرتی وهرزی سێیەمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان
 .4زنجیرەی چىارەم :راپۆرتی وهرزی چىارەمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان
 .5زنجیرەی پێنجەم :راپۆرتی سااڵنە ( )2116 - 2115داتاكانی گەندەڵی
 .6زنجیرەی شەشەم :راپۆرتی وهرزی پێنجەمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان
 .7زنجیرەی حەفتەم :راپۆرتی وهرزی شەشەمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان
 .8زنجیرەی هەشتەم :راپۆرتی وهرزی حەفتەمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان
 .9زنجیرەی نۆیەم :راپۆرتی وهرزی هەشتەمی پرۆژەی بەهێسكردنی لێپرسینەوە و دهسهاڵتی یاسا لەهەرێمی كىردستان
 .11زنجیرەی دەیەم :راپۆرتی (چاودێری و ههڵسهنگاندنی بڕیار و راسپاردهكان) بڕیار و راسپاردەكانی چاكسازی لە هەرێمی كىردستان لە
ماوەی نێىان  2116/1/1تاوەكى 2116/12/9
 .11زنجیرەی یازدەیەم :اپۆرتی سااڵنە ( )2117 - 2116داتاكانی گەندەڵی.
 .12زنجیرەی دوازدەیەم :بەشداری کۆمەڵی مەدەنی لە پرۆسەی چاکسازی و روبەروبىنەوەی گەندەڵی.
 .13زنجیرەی سێسدەیەم :ئەنجامی راپرسیەك لەبارەی رووبەڕووبىنەوەی گەندەڵی و پێشخستنی چاكسازی لە هەرێمی كىردستان
 .14راپۆرتی هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری ()1
 .15راپۆرتی بەرەو بەھێسترکردنی رۆڵی دەزگای داواکاری گشتی
 .16راپۆرتی هەڵسەنگاندن و ئاستی جێ بەجێ كردنی یاسای مافی دەستكەوتنی زانیاری ()2
تۆڕی تارگێت بۆ شەفافیەت و سەروەری یاسا پێكهاتىە لە:
-

ئیيضتتیىوی پەی بۆ پەروەردە و گەشەپێدان
رێکخراوی صتۆپ بۆ دژە گەهدەڵی
رێکخراوی چاوی زاهکۆ
رێکخراوی ئیىەف
کۆمەڵەی داکۆکی لە مافی کرێيشیىان
رێکخراوی ئاوێسە
رێکخراوی ئیلھام
رێکخراوی گىزارشت
رێکخراوی کىردۆزاوضت
رێکخراوی دۆصتایەتی
رێکخراوی هىرەکان
هاوەهدی صۆشیال بۆ پرصەکاوی گەهج
ئیيضتیىتی لۆبی
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صتافی جێتەجێ كردنی پرۆژە
لیژنەی هەماهەنگی

لیژنەی سەرپەرشتی پرۆژە

بەڕێوەبەری پڕۆژە

خەتاب عەزیس

ئاری عەةذوڵاڵ

فەرمان رەعاد

هەژار صەمیم

یىنط حەمەد

Assessment and implementation level of the Law on
Access to Information
Annual Report 2018
SUMMARY
Assessment and Implementation of the Law on Access to Information
This report consists of assessment and analysis of the Law on Access to Information
in the Kurdistan region, follow-up and research on the law and barriers in front of
the law is explained, a transparent government and a conscious citizen are two vital
conditions for a functioning democracy, the availability of information is a
fundamental human right.
The Kurdistan region of Iraq (KRG) has passed Law No. 11 on Access to Information,
this Act in relation to similar laws in the region, is a very good law but the problem
that is not active in reality and therefore it is necessary to activate the law by
pushing the authorities to take serious steps to put life into the law.
The report contains:
Preface
Obstacles and challenges
A poll on the implementation of Law on Access to Information
Monitoring of electronic websites to the parliament, government and ministries
Report recommendations
Recommendations by Transparency International
Documents and information
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