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ثَيشةكى:

ثرؤســةى هةَلبــذاردن، بةرلــةوةى سيســتمَيكى هةَلبــذاردن بــؤ هــةر وآلتء 
ــت:  ــيارةدا دةطةِرَي ــةم ثرس ــى ئ ــةدواى وةآلم ــكات، ب ــارى ب ــك دي هةرَيمَي

ــت؟(. ــذاردن دةوَي ــان لةهةَلب )ضيم
ــتعرازىء  ــيةتَيكى ئيس ــا ديموكراس ــت، ت ــذاردن دةوَي ــان لةهةَلب ــا ئةوةم ئاي
ببةخشــَيتة  روكــةش  شــةرعيةتَيكى  كــة  بةرهةمبهَينرَيــت  رواَلةتئامَيــز 
ــة هةَلطــرى سروشــتَيكى هةميشــةيىء شــاقوَليء  ــةوةى دةســةآلتَيك ك مان
ثَيكهاتــة  لةنــاو  بةسياســيكراوةكةى  كؤمةآليةتييــة  ثَيطــة  نةطــؤِرةو 
ــة  ــود ل ــن( ياخ ــةو ئايي ــةبء تايةف ــرة، مةزه ــل، تي ــتاوةكانى وةك )خَي وةس
ــةدةرو بةهــؤى دةستبةســةراطرتنى  )شــةرعيةتى شؤِرشــطَيِري(يةوة، هاتؤت
ــى  ــدو تاكحيزب ــى قائي ــى حيزب ــةوة، لةفؤرم ــزى دةوَلةت ــةرضاوةكانى هَي س

ــةثاندووة.  ــةآلتدا س ــةى دةس ــةر كاي ــان بةس ــموليدا خؤي ش
بضووككردنــةوةو  لةثَينــاو  هةَلبــذاردن  ئامانجــى  فةلســةفةو  ياخــود 
بَيكاريطةركردنــى ئــةو ثَيكهاتــة هةميشــةيىء شــاقووَليانةية لةنــاو بونيــادى 
دةوَلةتــداو جَيطرتنةوةيانــة بــة ثَيكهاتةطةلَيكــى كاتــىء ئاســؤيىء طــؤِراو، كــة 

ــتةدةكات.  ــدا بةرجةس ــىء مؤدَيرن ــي ديموكراس ــى سياس ــؤى لةثارت خ
ســةرةوة،  ثرســيارةى  ئــةو  بــؤ  روانينــةكان  يةكالبوونــةوةى  بةثَيــى 
سياســى  نوخبــةى  ئةطــةر  دياريدةكرَيــت.  هةَلبذاردنيــش  سيســتمى 
ــى  ــان خســتة ئةولةويات دةســةآلتدار، ئامانجــى ديموكراســيانةى هةَلبذاردني
دةطةِرَيــن  هةَلبذاردنــدا  سيســتمَيكى  بــةدواى  لةوكاتــةدا  كارةكانيــةوة، 
ــؤِرى ئاشــتيانةى دةســةآلتى سياســى،  ــؤ ئاَلوط ــة بِرةخســَينَيت ب ــة زةمين ك
ثيََضةوانةكةشــى راســتةو دةبَيتــة مايــةى هَيشــتنةوةى نوخبةيةكــى سياســى 

هةميشــةيى لةســةر كورســي دةســةآلت. 



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

9

كةواتــة ئةطــةر هةَلبــذاردن دةروازةيــةك بَيــت بــؤ هةنطاونــان بــةرةو 
هةيــة  بةرضــاوى  رؤَلَيكــى  هةَلبــذاردن  سيســتمى  ئــةوا  ديموكراســى، 
لةرةنطِرَيذكردنــى نــاوةِرؤكء خةســَلةتء ســيماكانى ئــةو دةروازةيــةء 
تةنانــةت هةندَيكجــار، لــةو ئةزموونانــةى لةقؤناغــى طواســتنةوةدان بــةرةو 
ديموكراســي، رؤَلء طرنطــي سيســتمى هةَلبذاردنــى وآلتَيــك هيضــي كةمتــر 
نييــة لــةو رؤَلــةى دةســتوورةكةى دةيطَيِرَيــت. هةربؤيــة دةستنيشــانكردنى 
جــؤرى سيســتمى هةَلبــذاردن مةســةلةيةكى ســةرثَييء تةكنيكــى نييــة 
بةَلكــو لةناوةِرؤكــدا ثرســَيكى سياســييةو لةثاَليــدا كؤمةَلَيــك فاكتــةرى 
ــوان ثارتــة سياســييةكان  مَيذوويــىء كةلتووريــىء تةوافوقاتــى سياســي نَي

ــِرن.  ــى تَيدادةطَي رؤَل
ئــةم كتَيبــة، طةِرانَيكــة بةنــاو ئةندامانــى خَيزانــى سيســتمةكانى هةَلبــذاردنء 
دةرخســتنى اليةنــى ئةرَينــىء نةرَينــى هةريةك لــةو سيســتمانةى هةَلبذاردن 
لةروانطــةى ئاســتى بةفيِرؤدانــى دةنــطء بةديهَينانــى عةدالةتــى نوَينةرايةتــى 
ــةو  ــاندنى ئ ــؤ ناس ــة ب ــةم كتَيب ــى ئ ــييةوة. ئامانج ــى كورس ــةى نرخ لةرَيط
ــةرى  ــيارى خوَين ــتى هؤش ــةوةى ئاس ــذاردنء بةرزكردن ــتمانةى هةَلب سيس

كــوردة لةبــارةى هةريــةك لــةو سيســتمانةى هةَلبــذاردن.
ــتمةكانى  ــى سيس ــان ناوةِرؤك ــَيوةيةكى ئاس ــدراوة بةش ــةدا هةوَل ــةم كتَيب ل
ئامرازَيكــى  وةك  هةريةكةيــان،  بــؤ  هــاوكات  بخرَينــةِروو،  هةَلبــذاردن 
يارمةتيــدةر، نموونــةى طريمانةيــى هَينراوةتــةوة، بــؤ ئــةوةى خوَينــةر 
لــةِرووى كردارييــةوة لةميكانيزمةكانــى طؤِرينــى دةنطــى دروســت بــؤ 

كورســي بةشــَيوةيةكى باشــتر تَيبطــات.

د. دةرباز محمد ئارام جةمال    
2014 - 1 - 3
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 هةَلبذاردن ضيية؟
هةَلبــذاردن ئامــرازي دةستنيشــانكردنى ثاَلَيوراوَيــك يــان ضةنــد ثاَلَيوراوَيكة 
لةاليــةن دةنطــدةرةوة، بــؤ ئةنجومةنــة هةَلبذَيــردراوةكان يــان ســةرؤكايةتى 
ياســايىء  رَيوشــوَينَيكى  ضةنــد  بةثَيــى  ئةمــةش  هةرَيمــةكان،  وآلتء 

ــت.  ــتورى بةِرَيوةدةضَي دةس
 قؤناغةكانى ثرؤسةى هةَلبذاردن كامانةن؟
هةَلبذاردن وةك ثرؤسة، لةسَي قؤناغ ثَيكهاتووة: 

يةكةم: قؤناغى بةر لةهةَلبذاردن
لــةم قؤناغــةدا ضَيوةيةكــى ياســايي ثةســةندكراو بــؤ هةَلبــذاردن هةيــة، كــة 
سيســتمى هةَلبــذاردن لةطرنطتريــن ثَيكهاتةكانيةتــى. ثَيويســتة لــةم قؤناغــةدا 
ــتىء  ــتيية لؤجس ــذاردن  ثَيداويس ــةى هةَلب ــتيارى ثرؤس ــى سةرثةرش اليةن
تةكنيكييــةكان بــؤ رؤذى هةَلبــذاردن دةســتةبةربكات، لةطــةَل تؤماركردنــى 
قــةوارة سياســييةكانء ثاَلَيــوراوةكانء نوَيكردنــةوةى تؤمــارى دةنطدةرانء 

هةَلمةتــى بانطةشــةى هةَلبذاردنــدا. 

دووةم: رؤذى هةَلبذاردن
رؤذى هةَلبــذاردن لــةو ســاتةوة دةســتثَيدةكات كــة يةكــةم كارتــى دةنطــدان 
ــتطةكانى  ــتنى وَيس ــى داخس ــا كات ــةوة هةت ــندوقى دةنطدان ــاو س ــة ن دةخرَيت

دةنطــدان بةئامانجــى جياكردنــةوةو ذماردنــى دةنطــةكان.

سَييةم: قؤناغى دواى هةَلبذاردن
لةســاتةوةختى هةَلِرشــتنى كارتةكانــى دةنطدانــى نــاو ســندوقى دةنطدانــةوة 
دةســتثَيدةكات بــة مةبةســتى جياكردنــةوةو ذماردنيــان لةنــاو وَيســتطةكانى 
دةنطدانــدا تــا راطةياندنــى ئةنجامــى بةرايــىء كؤتايــى هةَلبذاردنةكــة. ئــةم 
ــةى ئةنجامــةكانء دابةشــكردنى كورســييةكان بةســةر  ــة دروَين قؤناغــة، ب
ــةو  ــى ئ ــش بةثَي ــارة ئةوي ــراوة كةدي ــدا ناس ــيية ركابةرةكان ــةوارة سياس ق

سيســتمى هةَلبذاردنــة دةبَيــت كــة لةياســاى هةَلبذاردنــدا هاتــووة.
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 رةطةزةكانى هةَلبذاردن كامانةن؟ 
سةرةكيترين رةطةزةكانى هةَلبذاردن بريتين لة:

ــى  ــى بكةرةكان ــؤ ثابةندكردن ــايية ب ــى ياس ــذاردن: ضَيوةيةك ــاى هةَلب - ياس
هةَلبــذاردن بــة رَيكارةكانــى هةَلبذاردنــةوة لةطــةَل دياريكردنــى وادةى 

هةَلبــذاردنء سيســتمى هةَلبــذاردنء بازنة/كانــى هةَلبــذاردن.  
بكةرَيكــى  ضةنــد  هةَلبذاردنَيــك  هةمــوو  هةَلبــذاردن:  بكةرةكانــى   -
ثَيويســتة، كــة ثَيكهاتــووة لــة )دةنطــدةران، ثاَلَيــوراوان، قــةوارةى سياســى، 
جَيبةجَيــكارى  سةرثةرشــتء  اليةنــى  سياســي،  قــةوارةى  بريــكارى 
ئاذانســةكانى  ميديــاكاران،  بيانــى،  ناوخــؤو  ضاودَيرانــى  هةَلبــذاردن، 

نةتةوةيةكطرتــووةكان(.
- ثَيداويســتيية هونــةرى و لؤجســتيكييةكان: ثَيكهاتــووة لة )ئامار، وَيســتطةو 
ــى  ــدان، كارت ــندوقى دةنط ــدةران، س ــارى دةنط ــدان، تؤم ــى دةنط ناوةندةكان
ــى،  ــؤرى ئةلةكترؤن ــدان، م ــى دةنط ــدان، مةرةكةب ــةى دةنط ــدان، ثةناط دةنط

ــاد (  كارتــى زيرةك...ت
ــةر  ــكردنى وآلت بةس ــَيوةى دابةش ــة ش ــة ل ــذاردن: بريتيي ــى هةَلب - ديزاين

ــدا. ــتطةكانى دةنطدان ــدو وَيس ــذاردنء ناوةن ــى هةَلب بازنةكان
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 سيستمي هةَلبذاردن ضيية؟
ضؤنَيتــي  لــة  بريتيــة  هةَلبــذاردن  سيســتمي  ثَيناســةيدا  لةســادةترين 
طؤِرينــي دةنطــة دروســتةكان لةهةَلبذاردنــدا بــؤ كورســي ئةنجومةنــة 
بــةض شــَيوازَيك دةنطــي هاوآلتيــان دةكرَيتــة  هةَلبذَيــردراوةكان. واتــا 
كورســي ثارلةمــان، يــان ئةنجومةنــة لؤكاَلييــةكان، يــان ســةرؤكي وآلتــانء 

هةرَيمــةكان.

 لةكوَيدا سيستمى هةَلبذاردن و رةطةزةكانى هةَلبذاردن بةيةكدةطةن؟
لةثَيناســةكردنةكةى ســةرةوةى سيســتمى هةَلبذاردنــدا، ســَي رةطــةزى 

ــووة: ــذاردن هات هةَلب
1/ قةبــارةى بازنــةى هةَلبــذاردن: مةبةســت لةذمــارةى ئــةو كورســي/ 

ــن. ــةك  تةرخاندةكرَي ــؤ بازنةي ــة ب ــة ك نوَينةرانةي
2/ ميكانيزمــى بردنــةوةى كورســي: واتــة ثاَلَيــوراو بةثَيــى ض شــَيوازو 

ميكانيزمَيــك كورســي دةباتــةوة؟
ــة  ــة ك ــةو بذاردانةي ــت ل ــدان: مةبةس ــى دةنط ــةى كارت ــَيوةو ثَيكهات 3/ ش
لةبــةردةم دةنطــدةردان بــؤ هةَلبذاردنــى ثاَلَيوراوةكــةى، جــا بــة يــةك بذاردة 

ــى. ــان ليســتى حيزب ــت ي ــاك بَي ــر، ت ــان زيات ــت ي بَي

 ضةند سيستمى هةَلبذاردن لةجيهاندا ثةيِرةو دةكرَيت؟
ــة  ــةوة ك ــةوة دةكةن ــةر ئ ــت لةس ــذاردن جةخ ــوارى هةَلب ــى ب توَيذينةوةكان
لةجيهانــدا 12 سيســتمى هةَلبــذاردن ثةيِرةودةكرَيــت. بةآلم هةر سيســتمَيكى 

هةَلبذاردنيــش، خــؤى لةخؤيــدا،  اليةنــى بــاشء خراثــى هةيــة.
ــة  ــة تاك ــةى ك ــةو بِرواي ــتونةتة ئ ــذاردن طةيش ــواري هةَلب ــارةزاياني ب ش
سيســتمَيكي هةَلبــذاردن يــان تاكــة شــَيوازَيكي هةَلبــذاردن نيــة بــؤ هةمــوو 
وآلتــان هاوشــَيوةي يةكتــر شــياو بَيــت، بةَلكــو سيســتمي هةَلبــذاردن 
ــة  ــةو ل ــوريء كؤمةآليةتيي ــي، ئاب ــي، سياس ــي مَيذوي ــي بارودؤخ بةرهةم

ــت.  ــر دةطؤِرَي ــى ت ــؤ وآلتَيك ــةوة ب وآلتَيك
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ــةردةمَيكي  ــةك لةس ــؤ كؤمةَلطةي ــذاردن ب ــتمةى هةَلب ــةو سيس ــةت ئ تةنان
ــة  ــان كؤمةَلط ــؤ هةم ــت ب ــاو نةبَي ــة طونج ــارة، لةوانةي ــراودا زؤر لةب دياريك
ئةزمونــة  باوةكانــى  ناســراوء  سيســتمة  واتــة  تــردا.  لةســةردةمَيكي 
دةطؤِرَيــت،  دةوَلةتــان  بارودؤخــي  جيــاوازي  بــة  ديموكراســييةكان، 
بةشــَيوةيةك كــة ناتوانيــن دوو سيســتمي كتومــت هاوشــَيوة، لــةدوو 

بدؤزينــةوة.  دةوَلةتــدا 
ــذاردن  ــك لةسيســتمي هةَلب ــدي هــةر كؤمةَلطةيــةك جؤرَي ــة تايبةتمةن كةوات
ــيء  ــي سياس ــي ذيان ــة مَيذووييةكان ــي قؤناغ ــةوة، كةبةرةنجام ــة كاي دَينَيت

ــة. ــيء كارطَيِريي ــتمي سياس ــةندني سيس ــتى طةشةس ئاس

 خَيزانةكانى سيستمى هةَلبذاردن لةجيهاندا كامانةن ؟
ئــةو 12 سيســتمةى هةَلبــذاردن، بةســةر 4 خَيزانــى سيســتمى هةَلبذاردنــى 

ســةرةكيدا دابةشــدةبن: 

خَيزانى يةكةم: سيستمى هةَلبذاردنى زؤرينة/ فرةيى:
سيســتمةكانى  كؤنتريــن  لــة  مَيذووييــةوة  لــةِرووى  سيســتمة  ئــةم 

هةَلبذاردنــةو لــة ثَينــج لقــى جياجيــا ثَيكهاتــووة كــة بريتيــن لــة:
- سيستمى براوةى يةكةم 

- سيستمي دوو خولى
- سيستمي دةنطدانى قةوارة

- سيستمي دةنطدانى قةوارةى ثارتى سياسى 
 - سيستمي دةنطي ئةلتةرناتيظ 

ــةدا، سيســتمى بــراوةى  ــاو ئــةم ثَينــج سيســتمى هةَلبذاردنــةى زؤرين * لةن
يةكــةمء سيســتمى دوو خولــى زؤر زياتر لةوانــى تر لةجيهانــدا ثيادةدةكرَين.
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 خَيزانى دووةم: سيستمى هةَلبذاردنى ليستى نوَينةرايةتى رَيذةيى:
 ئةم خَيزانة خاوةنى دوو سيستمى هةَلبذاردنة:

 - ليستى نوَينةرايةتى رَيذةيى  
- سيستمى يةك دةنطى طوَيزراوة 

خَيزانى سَيهةم: سيستمى هةَلبذاردنى تَيكةآلو:
 ئةم خَيزانة خاوةنى دوو سيستمى هةَلبذاردنة كة بريتين لة:

 - سيستمى هاوتةريب 
 - سيستمى هاوِرَيذةيى ئةندامَيتى تَيكةآلو 

 خَيزانى ضوارةم: ضةند سيستمَيكى هةَلبذاردنى تر:
ئةمانة ناضنة ذَير ضةترى هيض خَيزانَيكةوةو سَي سيستمى هةَلبذاردن 

 لةخؤدةطرَيت:
 - سيستمى يةك دةنطى نةطوَيزراوة 

 - سيستمى دةنطدانى سنوردار 
- سيستمى بؤردا
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خَيزانةكانى سيستمى هةَلبذاردن

خَيزانى يةكةم: سيستمى هةَلبذاردنى زؤرينة/ فرةيى

لــة ئاســانترينء كؤنترين سيســتمةكاني هةَلبذاردنــة، دةنطــدةر ثاَلَيوراوَيك لة 
نَيــوان ضةنــد ثاَلَيوراوَيكــدا هةَلدةبذَيرَيــت، كــة نوَينــةري ثارتة سياســيةكانن، 
يــان ثاَلَيــوراوي ســةربةخؤن. تايبةتمةنــدي ديــاري ئــةم سيســتمة ئةوةية كة 
لةهــةر بازنةيةكــدا يــةك ثاَلَيــوراو يــان ضةنــد ثاَلَيوراوَيــك هةَلدةبذَيردرَيــت، 
بؤيــة دةوَلــةت دابةشــدةكرَيت بــؤ ضةنــد بازنةيةكــي هةَلبــذاردنء قةبــارةى 
بازنــةكان بةثَيــى ياســا كارثَيكراوةكانــي دةوَلةتــةكان دةطؤِرَيــت، بــؤ نمونــة 
ــتة وآلت  ــت، ثَيويس ــةس هةَلبذَيردرَي ــةك ك ــدا ي ــةر بازنةيةك ــة ه ــةر ل ئةط
ــى  ــارةى ئةندامةكان ــرةى ذم ــة طوَي ــةك ب ــد بازنةي ــؤ ضةن ــت ب ــةش بكرَي داب
ثةرلةمانــى وآلتةكــة، يــان ذمــارةى بازنــةكان بــة طوَيــرةى )هَينــدةى( 
نيــوةى ذمــارةى ئةندامانــى ثةرلةمــان دةبــن، ئةطــةر لــة هــةر بازنةيةكــةوة 

دوو نوَينــةر ســةربكةوَيتء دةكرَيتــة ضةنــد بةشــَيكةوة:
  

)FPTP( يةكةم-1: سيستمى براوةى يةكةم 
ئــةم سيســتمة بــة زؤرينــةى ســادةش ناســراوة. ضةنــد ثاَلَيوراوَيــك 
ــط  ــا دةن ــدةر تةنه ــةن، دةنط ــةري دةك ــى ركاب ــةك كورس ــةوةى ي ــؤ بردن ب
ــي بةدةســتهَينا  ــن دةنط ــك زؤرتري ــةر ثاَلَيوراوَي ــوراو دةدات، ه ــةك ثاَلَي بةي
ــك  ــي هةرضةندَي ــذةى دةنطةكان ــارةء رَي ــر ذم ــةوة، ئيت ــييةكة دةبات كورس
بَيــت، كــة رةنطــة هةندَيكجــار نةطاتــة دةيةكــي دةنطــدةران. سيســتمى 
ــة  ــا، وياليةت ــة ديموكراســيةتة دَيرينةكانــي وةك بةريتاني زؤرينــةى بــراوة ل

ــت.  ــِرةو دةكرَي ــةدا ثةي ــكاو كةن ــي ئةمري يةكطرتوةكان
طةورةتريــن طرفتــي ئــةم سيســتمة ئةوةية كــة زؤرتريــن دةنطي فةوتــاوي لة 
ئاســتي بازنــةكانء لةئاســتي وآلتــدا لَيدةكةوَيتــةوة، لةبةرامبــةردا ئــةو ثارتة 
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سياســييةى زؤرتريــن كورســي دةباتــةوة، مــةرج نيــة زؤرتريــن دةنطيشــي 
بةدةســتهَينابَيت، بــؤ نمونــة لةوانةيــة ثارتَيكــى سياســى بــة رَيــذةى )35%(

ى دةنطةكانــةوة )%50(ي كورســييةكان بباتــةوة. هــةر لةبــةر ئةمةشــة كــة 
سيســتمي دوو خولــى )زؤرينــةى رةهــا( هاتؤتةكايــةوة.

 نمونةيةك لةسةر سيستةمي براوةى يةكةم:
 - ذمارةى دةنطدةران: 10 هةزار كةس 

- بازنةى هةَلبذاردن: 1 كورسي
- ذمارةى ثاَلَيوراوان: 5 كةس

دةنطي ثاَلَيوراوةكان بةم شَيوةية دابةشبووة:
ثاَلَيوراوي )A(: 2400 دةنط.
ثاَلَيوراوي )B(: 2450 دةنط.
ثاَلَيوراوي )C(: 2200 دةنط.
ثاَلَيوراوي )D(: 1950 دةنط.
ثاَلَيوراوي )E(: 1000 دةنط. 

ئةنجــام: ثاَلَيــوراوي )B( براوةيــة، ضونكــة زؤرتريــن دةنطــي بةدةســتهَيناوة، 
ئةطةرضــي تةنهــا رَيــذةى )%24.5(ي دةنطةكانــي بةدةســتهَيناوة.
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:)TRS(  يةكةم-2 : سيستمي دوو خولى 
ــراوةى  ــتمي ب ــان سيس ــراوة، هةم ــا”ش ناس ــةى رةه ــتمي “زؤرين ــة سيس ب
يةكةمــة، بــةآلم ثَيويســتة ثاَلَيــوراو )%50 + 1(ى دةنطــةكان بةدةســتبهَينَيت. 
ئةطــةر ثاَلَيــوراو لــة خولــي يةكةمــدا زؤرينــةى رةهــاى بةدةســتنةهَينا، ئــةوة 
ــن  ــت كةزؤرتري ــوراوةدا ئةنجامدةدرَي ــةو دوو ثاَلَي ــوان ئ ــي دووةم لةنَي خول
دةنطيــان بةدةســتهَيناوة. لــة خولــي دووةمــدا هةركاميــان زؤرتريــن دةنطــي 

بةدةســتهَينا دةبَيتــة بــراوةى كورســي ئــةو بازنةيــة. 
بؤيــة لــةم سيســتمةدا دةنطــي فةوتــاو زؤر كةمدةبَيتــةوة، بؤ كةمتــر لةنيوةى 
ــوان ثارتــة ركابــةرةكان دَينَيتــة  ــة نَي دةنطــةكانء دادثةروةرييةكــي زياتــر ل
ــتمة  ــةم سيس ــان ئ ــةرؤكي وآلت ــى س ــة هةَلبذاردنةكان ــار ل ــةوة. زؤرج كاي
بةكاردَيــت، بــةآلم ضةنديــن وآلتــي وةك فةِرةنســاو ئؤكرانيــا لــة هةَلبذاردنــي 

ثةرلةمانيشــدا بةكاريدةهَينــن.

نمونةيةك لة كارتى دةنطدانى سيستمى  دوو خولى )زؤرينةى رةها(
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 نمونةيةك لةسةر سيستمي هةَلبذاردنى دوو خولى:
 ذمارةى دةنطدةران: 10 هةزار كةس 

بازنةى هةَلبذاردن: 1 كورسي
ذمارةى ثاَلَيوراوةكان: 5 

دةنطي ثاَلَيوراوةكان بةم شَيوةية دابةشبووة:
ثاَلَيوراوي )A(: 2400 دةنط.
ثاَلَيوراوي )B(: 2450 دةنط.
ثاَلَيوراوي )C(: 2200 دةنط.
ثاَلَيوراوي )D(: 1950 دةنط.
ثاَلَيوراوي )E( : 1000 دةنط.

لةبةرئــةوةى هيضــكام لــة ثاَلَيــوراوةكان نةيتوانيــوة زياتــر لــة نيــوةى 
 )B( ثاَلَيــوراوي  و   )A( ثاَلَيــوراوي  لةنَيــوان  بةدةســتبهَينَيت،  دةنطــةكان 
ــة  ــؤ نمون ــت. ب ــذاردن ئةنجامدةدرَي ــةى هةَلب ــي ديك ــةرلةنوَي خولَيك دا، س

ئةنجامةكــةى بــةم شــَيوةية دةبَيــت:
ثاَلَيوراوي )A(: 5550 دةنط 
ثاَلَيوراوي )B(4450 دةنط. 

ئةنجام:
ــت، ضونكــة زؤرتريــن  ــوراوي )A( بــراوةى كورســي ئــةو بازنةيــة دةبَي ثاَلَي
ركابةرةكــةى  دةنطانــةى  لــةو  زياتــرة  كــة  بةدةســتهَيناوة،  دةنطــي 

بةدةســتيهَيناوة.



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

19

 سيستمة دوو خولييةكةى فةِرةنسا ضؤنة؟
ــة  ــة ل ــة دةدات ك ــةو ثاَلَيوراوان ــوو ئ ــةت بةهةم ــايي دةرف ــةى فةِرةنس نمون
ــة  ــةوةى بضن ــتهَيناوة، بؤئ ــان بةدةس ــدا )%12.5(ي دةنطةكاني ــي يةكةم خول

ــة:  ــؤ نموون ــةوة. ب ــي دووةم ــي خول كَيبِركَي
ثاَلَيوراوي )A(: 4500 دةنط
ثاَلَيوراوي )B(: 2500 دةنط.
ثاَلَيوراوي )C(: 1300 دةنط.
ثاَلَيوراوي )D(: 1290 دةنط.

ثاَلَيوراوي )E(: 410 دةنط.
لةبةرئــةوةى هيضــكام لــة ثاَلَيــوراوةكان زياتــر لــة نيــوةى دةنطةكانــي 
ــةآلم  ــت، ب ــام دةدرَي ــذاردن ئةنج ــةى هةَلب ــي ديك ــتنةهَيناوة، خولَيك بةدةس
ــةوة،  ــي دووةم ــي خول ــة كَيبِركَي ــى )D( ، )C( ، )B( ، )A( دةضن ثاَلَيوراوةكان

لةبةرئــةوةى زياتــر لــة )%12.5(ي دةنطةكانيــان بةدةســتهَيناوة. 
دواتــر لــة خولــي دووةمــدا هــةر ثاَلَيوراوَيــك زؤرينــةى دةنطةكانــى 
بةدةســتهَينا، ئــةوة دةبَيـــتة بــراوة، ئةطةرضــي زياتــر لةنيوةي دةنطةكانيشــي 

ــَيوةية: ــةم ش ــةوة، ب نةبردبَيت
ثاَلَيوراوي )A(: 4600 دةنط
ثاَلَيوراوي )B(: 2900 دةنط.
ثاَلَيوراوي )C(: 1300 دةنط.
ثاَلَيوراوي )D(: 1200 دةنط.

ئةنجــام: ثاَلَيــوراوي )A( دةبَيـــتة براوةي ئــةم بازنةى هةَلبذاردنــة، ئةطةرضي 
)%46(ي دةنطةكانى بةدةســتهَيناوة. 

كةواتــة سيســتمي هةَلبذاردنــى فةِرةنســايى لةيةككاتــدا دةرفــةتء ضانســي 
بردنــةوةى زياتــر دةداتــة ثاَلَيــوراوةكان. هــاوكات دةرفةتــى زياتريــش 
لةبــةردةم دةنطدةرانــدا دةِرةخســَينَيت بــةوةى كــة لــة خولــي دووةمــدا زياتر 

ــت بــؤ دةنطــدان.  ــان لةبةردةمــدا بَي ــة دوو ثاَلَيوراوي ل
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 :)BV( يةكةم-3 : سيستمي دةنطدانى قةوارة  
هــةر شــَيوازي بــراوةى يةكةمــة، بــةآلم لةيــةك بازنــةدا ضةنــد كورســييةك 
هةيــة، نــةك تةنهــا يــةك كورســي. دةنطــدةر دةتوانَيــت بةطوَيــرةى ذمــارةى 
كورســييةكان، ثاَلَيــوراو هةَلبذَيرَيــت، بــؤ نمونــة ئةطــةر بازنةكــة ثَينــج 
نوَينــةر/ كورســي هةبــوو، دةنطــدةر دةتوانَيــت ثَينــج ثاَلَيــوراو لةســةر كارتي 
دةنطدانةكــةى دةستنيشــان بــكات، دواتــر هــةر ثاَلَيوراوَيــك زؤرتريــن دةنطي 
ــي  ــة خاوةن ــوراو دةبن ــةم ثاَلَي ــا ثَينج ــوراوةوة ت ــةم ثاَلَي ــتهَينا لةيةك بةدةس

ثَينــج كورســييةكةى ئــةو بازنةيــة. 
ئــةم جــؤرة سيســتمة طةورةتريــن كَيشــة بــؤ ثارتــة سياســيةكان دةنَيتــةوة 
بةســةر  دةنطةكانيــان  بــكات  رازي  دةنطدةرةكانــي  ناتوانَيــت  ضونكــة 
ــي  ــة ثاَلَيوراوةكان ــك ل ــة، يةكَي ــة لةوانةي ــدا دابةشــبكةن، ضونك ثاَلَيوراوةكاني
دةنطــي زؤر زياتــر لــة ثَيويســت بــؤ بردنــةوة بةدةســتبهَينَيت بــةآلم 

ثاَلَيوراوةكانــي تــر دةنطــي ثَيويســت بةدةســتنةهَينن. 
ــك  ــة ثارتَي ــة تاك ــت ك ــةدا ثةيِرةودةكرَي ــةو وآلتان ــر ل ــتمة زيات ــةم سيس ئ
دةســةآلتى كؤنترؤَلكــردووةو رَيطــة بةثارتــى سياســى ركابةرى تــر نادرَيت، 
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ئةمــةش وايكــردووة كــة ركابةرييةكــة زياتــر لةنَيــوان ئةندامانــى يــةك ثارتى 
ــت )وةك ســوريا(. ياخــود رَيطــة بــةكارى ثارتــى سياســى تــر  سياســيدا بَي
نادرَيــتء تةنهــا وةك كةســانى ســةربةخؤ بةشــدارى لةهةَلبذاردنــدا دةكــةن 

)وةك كوةيــت(.
لــةو وآلتانــةى سيســتمى دةنطدانــى قــةوارة ثيادةدةكــةن بريتين لــة )كوةيت، 

لوبنــان، ســوريا، دةســةآلتى فةلةســتينى، الوس، دورطةى كايمــان، مالديظ(

 نمونةيةك لةسةر سيستمي دةنطدانى قةوارة:
ذمارةى دةنطدةران: 14 هةزار كةس 

بازنةى هةَلبذاردن: )3( كورسي
ذمارةى ثاَلَيوراوةكان: )5( 

دةنطي ثاَلَيوراوةكان بةم شَيوةية دابةشبووة:
ثاَلَيوراوي )A(: 4000 دةنط
ثاَلَيوراوي )B(: 3000 دةنط.
ثاَلَيوراوي )C(: 2500 دةنط.
ثاَلَيوراوي )D(: 2550 دةنط.
ثاَلَيوراوي )E(: 1950 دةنط

ئةنجــام: ثاَلَيوراوانــي )D( ، )B( ، )A( هــةر ســَي كورســي ئــةو بازنةيــة 
دةبةنــةوة. 

سيستمى دةنطدانى قةوارة، مافى ئةوة دةداتة دةنطدةر، بةئةندازةى 
ذمارةى كورسييةكانى بازنةكة، دةنط بةثاَلَيوراوةكان بدات تةنانةت 

ئةطةر ئةو ثاَلَيوراوانة سةر بة ضةند ثارتَيكى سياسيش بن
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:)PBV( يةكةم-4 : سيستمي دةنطدانى قةوارةى ثارتى سياسى
لــةم سيســتمةدا بــؤ هــةر بازنةيةكــى هةَلبــذاردن ضةنــد كورســييةك 
ــةوارةى  ــتمى ق ــة. سيس ــرة نوَينةرايةتيي ــتمَيكى ف ــة سيس ــراوة، وات دياريك
ثارتــى سياســى هةمــان سيســتمي دةنطدانــى قةوارةيــة، بــةآلم دةنطــدةر لــةم 
سيســتمةدا تةنهــا يــةك دةنطــي هةيــةو دةيداتــة ليســتي ثارتَيكــى سياســى 
نــةك ثاَلَيــوراو. ئــةو ثارتــة سياســيةى )ليســتةى( زؤرتريــن دةنطــي 
ــةوة. ــذاردن دةبات ــةي هةَلب ــةو بازنةي بةدةســتهَينا هةمــوو كورســييةكاني ئ

 ئــةم سيســتمة لــة ســةنطافورة، جيبؤتــي، تونــس )لةثَيــش شؤِرشــي 2011( 
ثةيــِرةو دةكرَيــت. 

ــة  ــدا ئةوةي ــةم سيســتمة لةطــةَل سيســتمي نوَينةرايةتــي رَيذةيي ــاوازي ئ جي
لةنوَينةرايةتــي رَيذةييــدا هــةر ثارتــةء بةثَيــي رَيــذةى دةنطةكانــي كورســي 
دةباتــةوة، بــةآلم لــةم سيســتمةدا هــةر ثارتَيك زؤرتريــن دةنطي بةدةســتهَينا 

هةمــوو كورســييةكاني ئــةو بازنةيــة دةباتــةوة. 
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 نمونةيةك لةسةر سيستةمي دةنطدانى قةوارةى ثارتى سياسي:
ذمارةى دةنطدةران: 10 هةزار دةنطدةر

بازنةى هةَلبذاردن:  5 كورسي
ذمارةى ثارتة سياسييةكان : 4 ليست

دةنطي ثارتى سياسيةكان بةم شَيوةية دابةشبووة:
ثارتى سياسى )A(: 2000 دةنط.
ثارتى سياسى )B(: 3000 دةنط.
ثارتى سياسى )C(: 2550 دةنط.
ثارتى سياسى )D(: 2450 دةنط.

ئةنجــام: ثارتــى سياســى )B( هــةر ثَينــج كورســيةكةى ئــةم بازنةيــة 
دةباتــةوة، لةبةرئــةوةى زؤرتريــن دةنطــي بةدةســتهَيناوة، هةرضةنــدة )30%(

دةنطةكانيشــى بةدةســتهَيناوة.

سيستمى دةنطدانى قةوارةى ثارتى سياسي هةمان لؤذيكى سيستمى 
براوةى يةكةمى هةية “ اليةنى براوة هةموو كورسييةكان دةباتء اليةنى 

دؤِراويش هةموو كورسييةكان لةدةستدةدات”.
 جياوازى نَيوان ئةم دوو سيستمة لةِرووى دةنطدانةوة تةنها لةوةداية، 

دةنطدةر لة سيستمى دةنطدانى قةوارةى ثارتى سياسيدا دةنط بة ليستَيك 
دةدات بةآلم لة سيستمى براوةى يةكةمدا دةنط بة ثاَلَيوراوَيك دةدات
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 :)AV( يةكةم-5 : سيستمي دةنطي ئةلتةرناتيظ
سيســتمَيكي تايبةتــي زؤرينةيــة، لــة بازنــةى يــةك كورســي/ يــةك نوَينــةردا 
بةكاردَيـــت، دةنطــدةران ذمــارة بــؤ ثاَلَيــوراوةكان دادةنَيــن لــة باشــترينةوة 
بــؤ خــوارةوة، بــؤ نمونــة دةنطــدةر ذمــارة )1( بــؤ ئــةو ثاَلَيــوراوة دادةنَيــت 
بــؤ  دادةنَيــت   )2( ذمــارة  دواتــر  بــكات،  نوَينةرايةتــي  كةمةبةســتَيتي 
ثاَلَيوراوَيكــي تــر كــة الي دةنطدةرةكــة لــة دواي ثاَلَيــوراوي ذمــارة يةكــةوة 
دَيــت، تــا بةمشــَيوةية هةمــوو ثاَلَيــوراوةكان ريــز دةكات. ثاَلَيــوراوي بــراوة 
دةبَيــت رَيــذةى رةهــاي دةنطةكانــى )%50 + 1( بازنــةى هةَلبذاردنةكــة 
ــوراوةكان نةطةيشــتة  ــذةى هيضــكام لةثاَلَي بةدةســتبهَينَيت. بــةآلم ئةطــةر رَي
ــتهَيناوة  ــي بةدةس ــن دةنط ــوراوةى كةمتري ــةو ثاَلَي ــةوا ئ ــةك، ئ ــؤ ي ــوة ك ني

دووردةخرَيـــتةوة، ئةمجــار رَيذةكــة ئةذمــار دةكرَيتــةوة. 
اليةنــة باشــةكةي ئــةم سيســتمة ئةوةيــة كــة ثَيويســت نــاكات خولــي 
دووةمــي دةنطــدان ئةنجامبدرَيــت، ئةطــةر هيضــكام لةثاَلَيــوراوةكان زؤرينةى 
رةهايــان بةدةســتنةهَينا، هةروةهــا دةنطــدةر زياتــر لــة بذاردةيةكــي هةيــة، 
دةنطَيكــي تــةواو دةداتــة ئــةو ثاَلَيــوراوةى بــة ذمــارة يــةك دايدةنَيــت، نيــو 
دةنــط بــؤ ئــةو كةســةى ثلــة دووي دةداتــَىء ســَييةكي دةنطَيــك بــؤ ســَييةم 

ــاد.  ــك بــؤ ضــوارةم ثاَلَيوراو...ت ــوراوو ضواريةكــي دةنطَي ثاَلَي
بةهــؤى ئــةو ِريزكــردن و ثلةبةندييــةى دةنطــدةر لةنَيــوان ثاَلَيــوراوة 
ــآ،  ــان دةدات ــى دةدات و ئاســتى جياوازي ــدا ئةنجام ــى خؤي هةَلبذَيردراوةكان
لةبةرئــةوة سيســتمى دةنطــى ئةَلتةرناتيــظ بةسيســتمى )دةنطدانــى بذاردةيي 
ــي  ــةورةى جَيبةجَيكردن ــةى ط ــةآلم كَيش ــت. ب - Preferential Voting)  دادةنرَي
ــياري  ــدةواريء هؤش ــةرزي خوَين ــتَيكي ب ــة ئاس ــة ك ــتمة ئةوةي ــةم سيس ئ

ــتة.  ــي ثَيويس سياس
ئــةم سيســتمة لةهةريــةك لــة ئوســتراليا، فيجــيء هةَلبذاردنــي ســةرؤكايةتي  

ــدةدا بةكاردَيت. ئَيرلةن
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 نمونةيةك لةسةر سيستةمي دةنطى ئةَلتةرناتيظ:
ذمارةى دةنطدةران: 10 هةزار دةنطى دروست

بازنةى هةَلبذاردن: يةك كورسي 
ذمارةى ثاَلَيوراوان: 4

ثاَلَيوراوى )A(: 5001 دةنط لة باشترينةكان واتا ريزبةندي )1( 
ثاَلَيوراوى )B(: 2000 دةنط. لة باشترينةكان واتا ريزبةندي )1(
ثاَلَيوراوى )C(: 1500 دةنط. لة باشترينةكان واتا ريزبةندي )1(
ثاَلَيوراوى )D(: 1499 دةنط. لة باشترينةكان واتا ريزبةندي )1(

ئةنجــام: ثاَلَيــوراوى )A( بــراوةى يةكةمــة ضونكــة زياتــر لــة نيــوةى 
بةدةســتهَيناوة. دةنطةكانــى 

ئةطــةر هيــض ثاَلَيوراوَيــك زؤرينــةى رةهــاي بةدةســتنةهَينا، ئــةوا لةقؤناغــى 
يةكةمــدا ثاَلَيــوراوى )D( دوور دةخرَيتــةوة، لةبةرئــةوةى كةمتريــن دةنطــى 
ــِرى بةدةســتهاتووى  ــي ب ــةى، بةثَي بةدةســتهَيناوة. ثاشــان )1499( دةنطةك
بــذاردةى )2(ى هةريــةك لةثاَلَيوراوةكانــى تــر، بةســةرياندا دابةشــدةكرَيت. 
ئةطــةر لــةم قؤناغــةدا يةكَيــك لةثاَلَيــوراوةكان زؤرينــةى رةهــا بةدةســتهينا 
ئــةواى كورســى بازنةكــة دةباتــةوة، بــةآلم ئةطــةر هيضيــان بةدةســتى 

تــرى  ثاَلَيوراوَيكــى  نةهَينابــوو، 
ــش  ــى تري ــن دةنط ــاوةن كةمتري خ
دةنطــة  دةخرَيتــةوةو  دوور 
تــازةكــــةى،  بـةدةستـهاتـــووة 
)3(يــان  بــذاردةى  بــِرى  بةثَيــي 
ــردا  ــةى ت ــةر دوو ثاَلَيوراوةك بةس
كاتــةدا  لــةم  دابةشــدةكرَيتةوة، 
رةهــاى  زؤرينــةى  هةركاميــان 
كورســى  ئــةوا  بةدةســتهَينا 

دةباتــةوة. بازنةكــة 

ى
دان

نط
دة

ى 
رت

كا
ة 

ك ل
ية

نة
وو

نم
ظ  

اتي
رن

تة
ةَل

ى ئ
نط

دة
ى 

تم
س

سي
 



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

26

 يةكةم-6: اليةنة باش و ئةرَينيةكانى  سيستمي زؤرينة/ فرةيى كامانةن ؟
ــة بــة هةمــوو جؤرةكانيــةوة، بــةوة ناســراون كــة . 1 سيســتمةكاني زؤرين

بــؤ دةنطــدةر ســادةو ئاســاننء دةنطــدةر لــة نَيــوان ئــةو ثاَلَيوراوانــةى 
ــت. ــك يــان زياتــر هةَلدةبذَيرَي ــة ناوضــةى جوطرافــي خؤيــدان ثاَلَيوراوَي ل

ــةَل . 2 ــةوة، لةط ــة كاي ــى دةهَينَيت ــى سياس ــةك ثارت ــي ي ــار حكومةت زؤرج
ــي  ــدا حكومةتَيك ــة يةككات ــة ل ــةر، وات ــزي كاريط ــيؤنَيكي بةهَي ئؤثؤزس
بةهَيــزو ئؤثؤزســيؤنَيكي خــاوةن بةرنامــةي سياســي بةهَيــز كةبتوانَيــت 

ــاراوة. ــة ئ ــم، دةهَينَيت ــة ســةر حوك بَيت
لــةم . 3 ثةرلةمــان(  )ئةندامــي  نوَينــةر  دةنطــدةرو  نَيــوان  ثةيوةنــدي 

سيســتمةدا بةهَيــزة ضونكــة دةنطــدةر راســتةوخؤ دةنــط بةكةســة 
دةدات.  ثاَلَيوراوةكــــة 

ــدا . 4 ــةر ناوضةيةك ــتء لةه ــةر نابَي ــَي نوَين ــي ب ــي جوطراف ــض ناوضةيةك هي
ثاَلَيوراوَيــك يــان زياتــر لــة ئةنجومةنــة هةَلبذَيردراوةكانــدا نوَينةرايةتــى 

دةكات.
ئــةم سيســتمة رَيخؤشــكةرة بــؤ بردنــةوةو ســةركةوتني كةســاني . 5

ــت،  ــةم دَي ــةى يةك ــة ثل ــوراوةكان ب ــةرى ثاَلَي ــة كاريط ــةربةخؤ ضونك س
ــوراو دةدات. ــة ثاَلَي ــط ب ــتةوخؤ دةن ــدةر راس ــةوةى دةنط لةبةرئ

 يةكةم-7: اليةنة خراث و نةرَينيةكانى  سيستمي زؤرينة كامانةن ؟
ئــةم سيســتمة بــَي كةموكورتــيء كَيشــةو رةخنــة نييــة، لةطرنطتريــن ئــةو 

ــة: طرفتانــةى لــةم سيســتمةدا هــةن بريتيــن ل
ــاوي . 1 ــذةى دةنطــي فةوت ــن رَي ــةوة ناســراوة كةزؤرتري ــةم سيســتمة ب ئ

ــتي  ــة ئاس ــدا ناطةن ــة بازنةكان ــةى ل ــةو دةنطان ــوو ئ ــة هةم ــة، ضونك هةي
كورســي دةفةوتَيــن بةبَيئــةوةى ثارتــي سياســي يــان ثاَلَيــوراو ســودي 
لَيببينَيــت. هةربؤيــة هاوســةنطي لــة نَيــوان رَيــذةى دةنطي بة دةســتهاتوو 
لةطــةَل ذمــارةى كورســي ثةرلةمانــدا دروســت نابَيــت، تةنانــةت زؤرجار 
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بــة كةمتــر لــة نيــوةى دةنطــةكان لةســةر ئاســتي نيشــتيماني، قــةوارةى 
سياســي دةبَيتــة خاوةنــي زياتــر لــة نيــوةى كورســييةكاني ثةرلةمــان.

ــي  . 2 ــة نوَينةرايةت ــان ل ــةواوي خؤي ــي ت ــن ماف ــةكان ناتوان ــة بضووك ثارت
ــتء  ــان دةفةوتَي ــدا دةنطةكاني ــةى بازنةكان ــة زؤرب ــة ل ــرن، ضونك وةربط
ــى   ــى سياس ــار ثارتَيك ــة هةندَيكج ــؤ نمون ــي. ب ــتي كورس ــة ئاس ناطات
رَيــذةى )%10(ي دةنطــةكان بةدةســتدةهَينَيت بــةآلم هيــض نوَينةرَيكــي لــة 

ــت.  ــدا نابَي ثةرلةمان
كةمينــةكان لــةم سيســتمةدا ئةســتةمة بتوانن ببنــة خاوةنــي نوَينةرايةتي، . 3

بةتايبــةت ئةطــةر كةمينةيــةك لــة بازنةيةكــي هةَلبذاردندا زؤرينــة نةبَيت.
لةســايةي ئــةم سيســتمةدا ثارتــة سياســييةكان ناتوانــن دةنطي ثَيويســت . 4

بــؤ ثاَلَيــوراوة ذنــةكان مســؤطةر بكــةن، ئةطــةر ذنــي ثاَلَيــوراو لة ئاســتي 
متمانــةى دةنطدةرانــدا نةبَيت.

ــةر . 5 ــارت دةدات لةس ــك ث ــي هةندَي ــي دةركةوتن ــتمة يارمةت ــةم سيس ئ
ــةى  ــة بةرنام ــة، دوور ل ــان ناوض ــك ي ــةزء ئيتني ــَلء رةط ــاى خَي بنةم

سياســيء ئابــوورىء كؤمةآليةتــي لةســةر ئاســتي نيشــتيماني.
ــانكردني . 6 ــتنةوةى دةستنيش ــةرلةنوَي داِرش ــة س ــتي ب ــةردةوام ثَيويس ب

بازنةكانــى هةَلبــذاردن هةيــة، كــة بةثَيــي طؤِرانــكاري ديمؤطرافــي 
ذمــارةى دةنطــدةرانء دانيشــتوان دةطؤِرَيــت.

ــتة . 7 ــتبدات، ثَيويس ــي لةدةس ــةك ئةندامَيت ــةر هؤي ــك بةه ــةر نوَينةرَي ئةط
بــؤ  ئةنجامبدرَيتــةوة،  هةَلبــذاردن  بازنةيــةدا  لــةو  ســةرلةنوَي 

شــوَينةكةى. ثِركردنــةوةى 



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

28

بەراوردی نێوان سیستمەکانی ھەڵبژاردنی زۆرینە/ فرەیی

سیستمەکان
بازنەی 

ھەڵبژاردن

دەنگدەر چەند دەنگ 

دەدات

رادەی کاریگەری بۆ سەر 

بونیادی پارتی سیاسی و 

سەرکردایەتییەکەی

براوەی یەکەم
یەک 

نوێنەر
کاریگەری کەمەیەک دەنگ

دوو خولی
یەک 

نوێنەر
کاریگەری کەمەدوو دەنگ

فرە نوێنەرسیستمی قەوارە
بەئەندازەی ژمارەی 

کورسییەکانی بازنەکە
کاریگەری زۆرە

سیستمی قەوارەی پارتی 

سياىس
کاریگەری نییەیەک دەنگفرە نوێنەر

دەنگی ئەلتەرناتیڤ
یەک 

نوێنەر

بەئەندازەی ژمارەی 

کورسییەکانی بازنەکە
کاریگەری زۆرە

بةثَيى تازةترين توَيذينةوة، كة لةاليةن “تؤِرى زانيارى هةَلبذاردن- 
ACE”ةوة ئامادةكراوة، سيستمى زؤرينة/ فرةيى بةهةموو لقةكانيةوة 

لة ثةرلةمانةكانى وآلتانء هةرَيمةكانى جيهاندا بةم شَيوةيةى خوارةوة 
بةكاردةهَينرَيت: 

- سيستمى براوةى يةكةم: )53( وآلت
- سيستمى زؤرينةى رةها/ دوو خولى: )14( وآلت

- سيستمى دةنطدانى قةوارة: )9( وآلت
- سيستمى دةنطدانى قةوارةى ثارتى سياسى: )1( وآلت

- سيستمى دةنطى ئةَلتةرناتيظ: )4(

بؤ زانيارى زياتر، سةيرى خشتةى كؤتايي ئةم كتَيبة بكة.
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خَيزانى دووةم: سيستمةكانى نوَينةرايةتي رَيذةيي

رَيذةيــى ورددةبينــةوة،  نوَينةرايةتــى  لةنــاوى سيســتمةكانى  وةختَيــك 
كةئةويــش  هةيــة  ناوةكةيــةوة  لةثشــت  كــة  تَيدةطةيــن  ئامانجــة  لــةو 
ــة  ــةوارة سياســييةكان لةئةنجومةن ــى ق ــة نوَينةرايةتييةكــى رَيذةي ــة ل بريتيي
هةَلبذَيردراوةكانــدا، واتــة هــةر قةوارةيةكــى سياســى بةثَيــى ئــةو دةنطانــةى 
بةدةســتيدةهَينَيت، رَيذةيةك لةكورســييةكانى ئةنجومةنــة هةَلبذَيردراوةكانى 
دةســتدةكةوَيت تةنهــا ئةوانةيــان نةبَيــت كــة ذمــارةى دةنطةكانيــان ناطاتــة 

ــييةك.  ــةوةى كورس بردن
سيفاتة جياكةرةوةكانى سيستمةكانى نوَينةرايةتى رَيذةيى بريتين لة:

بازنــةى . 1 نابَيــت  واتــة  ثيادةدةكرَيــت،  كورســيدا  فــرة  لةبازنــةى   
ثَيكهاتبَيــت. كورســي  يــةك  لــة  هةَلبذاردنةكــة 

ــاو . 2 ــى ب ــتَيتء حاَلةت ــوراو دةبةس ــرة ثاَلَي ــتى ف ــة ليس ــت ب ــر ثش   زيات
ــةر ليســتَيك  ــاو ه ــى ن ــارةى ثاَلَيوراوةكان ــؤى ذم ــت ك ــة نابَي ــة ك ئةوةي

ــت1.  ــر بَي ــة زيات ــةى هةَلبذاردنةك ــييةكانى بازن ــؤى كورس لةك
 دةنطدان تَييدا بة يةك خول تةواو دةبَيتء خولى دووةمى نيية.. 3
 هــةر ثارتَيــك بةشــَيوةيةكى نزيكةيــى، بــة ئةنــدازةى رَيــذةى دةنطةكانى، . 4

كورســي بةردةكةوَيت.

سيستمةكانى نوَينةرايةتى رَيذةيى دوو جؤرن:
يةكةم : ليستى نوَينةرايةتى رَيذةيى.

دووةم: يةك دةنطى طوَيزراوة

ــى  ــى ثارَيزطاكان ــةرانء ئةنجومةن ــى نوَين ــى ئةنجومةن ــاى هةَلبذاردن ــةردوو ياس ــةآلم لةه 1 ب
عَيراقــدا، ذمــارةى ثاَلَيوراوةكانــى هــةر ليســتَيك دةتوانَيــت دوو ئةوةندةى ذمارةى كورســييةكانى 

بازنةيةكــى هةَلبــذاردن بَيــت.
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يةكةم:  ليستى نوَينةرايةتى رَيذةيى:

  فؤرمةكانى ليستى نوَينةرايةتى رَيذةيى:
 لــة ليســتى نوَينةرايةتــي رَيذةييــد،ا )بازنــةى هةَلبــذاردن(ء )جــؤرى ليســت( 

ئــةو دوو رةطــةزةن كــة فؤرمــى جيــاواز بــةم سيســتمة دةبةخشــن: 

 فؤرمى ليستى نوَينةرايةتى رَيذةيي لةطةَل بازنةى هةَلبذاردندا:   
ليســتى نوَينةرايةتــى رَيذةيــي لةتوانايدايــة سةرتاســةرى وآلت بكاتــة يــةك 
بازنــةى هةَلبــذاردنء ســةرجةمى وآلت يــةك دابةشــكارى هةَلبذاردنــى 
ضةنــد  بةســةر  وآلت  كورســييةكانى  ذمــارةى  كــؤى  ياخــود  هةبَيــت، 
بازنةيةكــى هةَلبذاردنــدا دابــةش بــكاتء هــةر بازنةيةكــى هةَلبــذاردن 

دابةشــكارييةكى هةَلبذاردنــى تايبــةت بةخــؤى هةبَيــت. 
 سيستمى نوَينةرايةتى تةواو: 

لــةم فؤرمــةدا وآلت هةمــووى يــةك بازنــةى هةَلبــذاردنء يــةك دابةشــكارى 
قــةوارة  بةســةر  كورســييةكان  دابةشــكردنى  هةيــة،  هةَلبذاردنــى 
سياســييةكاندا لةســةر بناغــةى ئــةو رَيــذة دةنطةيــة كــة هــةر قةوارةيةكــى 

ــتيهَيناوة.  ــةكان بةدةس ــؤى دةنط ــى لةك سياس
ــةك  ــتَيت ن ــتةكان دةبةس ــة دروس ــارةى دةنط ــة ذم ــت ب ــة ثش ــةم فؤرم ئ
ذمــارةى دانيشــتوانى ناوضةكانــى وآلت هةربؤيــة لــةم فؤرمــةدا عةدالةتــى 
نوَينةرايةتــى زؤر بةباشــى بةديدَيــت ضونكــة كةمتريــن دةنــط بةفيــِرؤ 

ــدا.   ــى جوطرافي ــى نوَينةرايةت ــة بةديهَينان ــت ل ــةآلم كورتدةهَينَي دةِروات ب
 سيستمى نوَينةرايةتى نزيكةيى: 

لــةم فؤرمــةدا وآلت بةســةر ضةنــد بازنةيةكــدا دابةشــدةكرَيتء هــةر 
بازنةيةكيــش بةثَيــى ذمــارةى دانيشــتوانةكةى ذمــارةى كورســييةكانى بــؤ 
دياريدةكرَيــت لةبةرئــةوة لــةم فؤرمــةدا هــةر بازنةيــةك بةتةنيا دابةشــكارى 
هةَلبذاردنــى تايبــةت بةخــؤى دةبَيــتء نرخــى كورســي لةبازنةيةكــةوة بــؤ 
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بازنةيةكــى تــر ضوونيــةك نابَيــت ســةربارى ئــةوةى لةســةر ئاســتى وآلت 
ــى  ــةى قةوارةيةك ــةو دةنطان ــارةى ئ ــوان ذم ــتدةكات لةنَي ــاوازى دروس جي
ــيانةى  ــةو كورس ــارةى ئ ــةَل ذم ــةراورد لةط ــتيهَيناوة بةب ــى بةدةس سياس

ــتيدةهَينَيت.  ــدا بةدةس ــاو ثةرلةمان لةن
ئــةم فؤرمة ثشــت بةذمــارةى دانيشــتوان دةبةســتَيت لةدياريكردنــى ذمارةى 
كورســييةكانى هــةر بازنةيةكــدا نــةك ذمــارةى دةنطــة دروســتةكانى 
ــوان  ــى زؤر لةنَي ــةك دةنط ــةوة ذمارةي ــة، لةبةرئ ــةى هةَلبذاردنةك ــاو بازن ن
بازنةكانــدا بةفيــِرؤدةِرواتء بةمــةش ئاســتى عةدالةتــى نوَينةرايةتــى كةمتــر 

ــةوة باشــترة. ــى جوطرافيي ــةرووى نوَينةرايةت ــةآلم ل ــت ب بةديدَي
  

 فؤرمى ليستى نوَينةرايةتى رَيذةيى لةطةَل جؤرى ليستدا:
ــى  ــتى ثارت ــة ليس ــت ب ــدا ثش ــتمَيكة لةبنةِرةت ــى سيس ــى رَيذةي نوَينةرايةت
سياســى دةبةســتَيت، دواتــر لةناو ليســتةكة/اندا دةنطدةر بــذاردةى دراوةتَىء 

ئــةوةش جــؤرى ليســتةكان دياريــدةكات بــةم شــَيوةيةى خــوارةوة:

1- ليستى داخراو: 
سياســيء  ثارتــى  لةاليــةن  ليســتةدا  ئــةم  لةنــاو  ثاَلَيــوراوةكان 
ــاى  ــدةر توان ــةوةى دةنط ــن بةبَيئ ــرى دادةنرَي ســةركردايةتيةكةيةوة بةجَيطي
طؤِرينــى ئــةو ريزبةندييــةى نــاو ليســتةكةى هةبَيــت، لةبةرئــةوةى دةنطــدةر 
ــةوارة  ــة ق ــط ب ــة دةن ــةوةى هةي ــى ئ ــا ماف ــدا تةنه ــى دةنطدان ــاو كارت لةن
سياســييةكة بــدات. واتــة ئيتــر ئــةو حيزبــة خــؤى ريزبةنديــى ثاَلَيوراوةكانــي 
كــردووة، ذمــارةى ئــةو كورســيانةى ليســتى ئــةو حيزبــة بةدةســتيدةهَينَيت 
ــةك  ــت ن ــى داياندةنَي ــةى كردوويةت ــةو ريزبةنديي ــى ئ ــؤى بةثَي ــزب خ حي

ــة.  ــدةرى حيزبةك دةنط
ــَيك  ــرى كةس ــت لةبةرخات ــدةر ناضاردةبي ــؤى دةنط ــراودا ت ــتى داخ لةليس
يــان حيزبَيــك دةنــط بةكــؤى ليســتَيك بدةيــت لةكاتَيكــدا رةنطــة تــؤ هةمــوو 
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يــان زؤرَيــك لةوانــةى تــرت بــةدَل نةبَيــت، ئةمــةش دةبَيتةمايــةى طةيشــتنى 
ئةنجومةنــة  بةثةرلةمــانء  حيــزب  ســةركردايةتى  دَلخــوازى  كةســانى 
لةنَيــوان  ثتــةو  ثةيوةندييةكــى  وادةكات  ئةمــةش  هةَلبذَيــردراوةكان. 
دةنطــدةرو ثاَلَيــوراودا دروســت نةبَيــتء ئةنجومةنــى هةَلبذَيردراويــش 

هةســت بةبةرثرســيارَيتييةكى زؤر نــاكات بةرامبــةر بةدةنطــدةر.
وآلتانــة  لــةم  داخــراو،  بةليســتى  رَيذةيــى/  نوَينةرايةتــى  سيســتمى 
ثيادةدةكرَيــت: )جةزائيــر، ئةنطــؤال، ئةرجةنتيــن، بةلجيــكا، بةنيــن، بولطاريــا، 
بؤركينــا فاســو، بؤرؤنــدي، كةمبؤديــا، كؤســتاريكا، ســلظادؤر، كينيــاى 
ئيســتوائي، ئةريتريــا، فةِرةنســا، هنــدؤراس، عَيــراق )2005(، ئيســرائيل، 
مةغريــب، مؤزةمبيــق، نيثــال، نيكاراطــوا، نايجيريــا، ثةنامــا، ثاراطــواي، 

ئؤرؤطــواي، ثيــرؤ، ثورتوطــال، باشــورى ئةفريقيــا، ئيســثانيا..(.

»كؤتا«2ى ئافرةتان لة ليستى داخراودا
لــة ياســاى هةَلبذاردنــى ئةنجومةنــة هةَلبذَيردراوةكانــدا »كؤتــا«ى ئافرةتــان 
سيســتمى  هةَلبذاردنــدا  لةياســاى  ئةطــةر  نموونــة  بــؤ  دياريدةكرَيــت. 
ــان  ــاى ئافرةت ــذةى كؤت ــتء رَي ــى بةليســتى داخــراو بَي ــى رَيذةي نوَينةرايةت

ــة: ــت ك ــةوة دَي ــاى ئ ــة بةوات ــت، ئةم )%25( بَي
- دةبَيــت لةنــاو هــةر ليســتَيكدا، بؤ هــةر ضــوار ثاَلَيوراوَيــك، نــاوى ئافرةتَيك 
هاتبَيــت، واتــة ئةطــةر ليســتى قةوارةيةكــى سياســي لــة 16 ثاَلَيــوراو 

ــن.  ــرةت ب ــة ئاف ــت ضــوار لةوان ــةوا دةبَي ــت ئ ثَيكهاتبَي
- دةبَيــت لةنــاو هــةر ضــوار كورســييةكدا، كــة هــةر قةوارةيةكــى سياســى 

ــت.  بةدةســتيدةهَينَيت، يــةك كورســيان بــةر ئافــرةت بكةوَي
بــةو ثَييــةى لــة ليســتى داخــراودا دةنطــدةر تةنهــا دةنــط بــة قــةوارة 

2  سيســتمى كؤتــا، ئامرازَيكــة بــؤ يارمةتيدانــى ئافرةتــان بــة مةبةســتى زاَلبــوون بةســةر ئــةو 
ــة  ــؤ ثَيكهات ــا« ب ــان. سيســتمى »كؤت ــةردةم بةشــدارى سياســي ئافرةت ــدو كؤســثانةى دَينةب كةن
نةتةوةيــىء ئاينييةكانيــش هةمــان ئةركــى ثؤزةتيــظ بةئامانجــى يارمةتيدانيــان دةطَيِرَيــت بةهــؤى 

كةمــى ذمــارةى دانيشــتوانيانةوة.
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سياســييةكة دةداتء دةنــط بــة ثاَلَيــوراوةكان نــادات، لةبةرئــةوة ئافرةتانيش 
ــاوة،  ــزب داين ــةى حي ــةو ريزبةنديي ــى ئ ــوراو، بةثَي ــى ثاَلَي ــةروةك ثياوان ه
ــي  ــدا، كورس ــاى هةَلبذاردن ــان لةياس ــؤ ئافرةت ــراو ب ــاى دياريك ــى كؤت بةثَي
ــدا  ــاوو ذن ــى ثي ــوان ثاَلَيوراوان ــط لةنَي ــاوازى دةن ــةوةى جي ــةوة بةبَيئ دةبةن

ــت.   دةربكةوَي

»كؤتا«ى ثَيكهاتة نةتةوايةتيء ئايينييةكان لة ليستى داخراودا
لةياســاى هةَلبذاردنــى ئةنجومةنــة هةَلبذَيردراوةكانــدا هةريــةك لة«كؤتــا«ى 
ــانء  ــتمى هةَلبذاردنةكةي ــةَل سيس ــةكان لةط ــيء ئايينيي ــة نةتةوايةت ثَيكهات
جــؤرى ليســتةكةيان دياريدةكرَيــت. ئةطــةر ليســتى ئــةو ثَيكهاتانــة بةليســتى 
ــت ئــةوا دةنطــدةرى ئــةو ثَيكهاتانــة تةنهــا دةنــط بــة ليســتةكان  داخــراو بَي
ــى  ــى سياس ــةر قةوارةيةك ــيانةى ه ــةو كورس ــارةى ئ ــى ذم دةدةنء بةثَي
بةدةســتيدةهَينَيت ذمــارةى ثاَلَيوراوةكانــى بةثَيــى ريزبةنــدى ليســتةكة 

ــت. دياريدةكرَي
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2- ليستى كراوةى سنوردار )نيمضة كراوة(: 
لَيــرةدا دةنطــدةر دةتوانَيــت لةيةككاتــدا يــان تةنهــا دةنــط بــة ليســتةكة بــدات 
ياخــود دةنــط بــة ليســتةكةو ثاَلَيوراوَيكــى نــاو ليســتةكةش بــداتء بةمــةى 

دوايــى دةطوترَيــت )دةنطدانــى بذاردةيــى - االقــراع التفضيــي(. 
لةرَيطــةى  كــة  دةنطــدةر  دةداتــة  ســنوردار  ئازادييةكــى  ليســتة  ئــةم 
هةَلبذاردنــى ثاَلَيوراوَيكــةوة تاِرادةيــةك دةســتكارى ئــةو ريزبةندييــة بــكات 
كــة لةنــاو ليســتى قةوارةيةكــى سياســيدا هةيــة. بةمــةش دةنطــدةر رؤَلَيكــى 
بةرضــاوى دة بَيــت لةدياريكردنــى ئــةو ثاَلَيــوراوةى دةخوازَيــت بضَيتــة نــاو 
ثةرلةمانــةوة. بــةآلم ئــةو دةنطــدةرةى تةنهــا دةنــط بةليســتةكة دةدات وةك 
ئــةوة وايــة بةثَيــى ليســتى داخــراو دةنطــى دابَيــتء رازييــة لةســةر هةمــان 

ــاوة.  ــزب داين ــةى كةحي ــةو ريزبةنديي ئ
لــة ليســتى كــراوةى ســنورداردا كــؤى ذمــارةى ئــةو دةنطانــةى قةوارةيةكى 
سياســى بةدةســتيهَيناوة كؤدةكرَينــةوةو بةســةر دابةشــكارى هةَلبذاردنــى 
ئــةو كورســيانةى  دابةشــدةكرَيتء ذمــارةى  هةَلبذاردنةكــةدا  بازنــةى 
قةوارةيةكــى سياســى دةيباتــةوة بــةر ئــةو ثاَلَيوراوانــة دةكةوَيــت، كــة لةنــاو 
ــان  ــن دةنطي ــةك زؤرتري ــةدواى ي ــةك ل ــييةكةدا، ي ــةوارة سياس ــتى ق ليس

ــتهَيناوة. بةدةس
ــة  ــتداية ك ــذاردةى لةبةردةس ــا دوو ب ــدةر تةنه ــتةدا دةنط ــؤرة ليس ــةم ج ل
ــذاردةى  ــةآلم ب ــت ب ــييةكة دةضَي ــةوارة سياس ــؤ ق ــةو ب ــان ئيلزاميي يةكَيكي
ــةوارة سياســييةكةية،  ــاو ق ــى ثاَلَيوراوَيكــى ن ــؤ هةَلبذاردن ــان، كــة ب دووةمي

ــا.  ــان ن ــةوة ي ــة تاقيبكات ــةو بذاردةي ــةوةى ئ ــازادة ل ــدةر ئ دةنط
كةواتــة لةنــاو ليســتى كراوةى ســنورداردا قــةوارةى سياســى، وةك بذاردةو 
دواتريــش بــؤ ذماردنــى دةنطــةكان، بةبناغــة وةردةطيرَيــتء دةنطــدةر 
مافَيكــى تــةواوى هةيــة لــة ريزبةنديكردنــى ثاَلَيوراوةكانــدا، كةديــارة ئةمةش 
كاريطةرييةكــى ســنوردارى دةبَيــت بــؤ ســةر الوازكردنــى بونيــادى حيــزبء 
ديزاينــى  دةســتكارى  دةنطــدةر  دواجــار  ضونكــة  ســةركردايةتييةكةى، 
ليســتةكةء ئــةو ريزبةندييــة دةكات كــة ســةركراديةتى ليســتةكة داياننــاوة.
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دةنطدةردايــة، ثرؤســةى  لةبةردةســت  بذاردةيــةى  ئــةو دوو  بةهــؤى   
دةنطدانةكــة لــةالى دةنطــدةر كةمَيــك لــة ليســتى داخــراو ئاَلــؤزو قورســترةو 
ئةمــةش ئةطــةرى ئــةوة دروســتدةكات، بةبــةراورد لةطةَل ليســتى داخــراودا، 
ذمارةيةكــى زؤرتــر لــة كارتةكانــى دةنطــدان ثووضــةَل بكرَينــةوةو  قةبارةى 

كارتــى دةنطدانةكــةش كةمَيــك طةورةتــرو تَيضوونةكةشــى زياتــر بَيــت.
لةسيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــي ئــةم دةوَلةتانــةدا ليســتى كــراوةى 
ئايســلةندا،  فنلةنــدا،  كؤلؤمبيــا،  )بةرازيــل،  ثيادةدةكرَيــت:  ســنوردار 
ــراق،  ــويد، عَي ــدا، س ــج، ثؤلةن ــدا، نةروي ــا، هؤَلةن ــؤن، التظي ــيا، ذاث ئةندةنوس

كوردســتان3(. هةرَيمــى 

»كؤتا«ى ئافرةتان لة ليستى كراوةى سنورداردا
»كؤتــا«ى ئافرةتــان لــةم فؤرمةشــدا بةثَيــى ياســاى هةَلبذاردنــى ئةنجومةنــة 
هةَلبذَيــردراوةكان دياريدةكرَيــت4. ئةطــةر ليســتى داخــراو نةهَيَلَيــت دةنطدةر 
ــةى  ــاو لةجَيط ــى ذنء ثي ــكاتء ثاَلَيوراوان ــةى ب ــةو ريزبةنديي ــتكارى ئ دةس
خؤيانــدا بهَيَلَيتــةوة، ئــةوا لــة ليســتى كــراوةى ســنورداردا جطةلــةوةى ئــةو 
ريزبةندييــة تَيكدةداتــةوة هــاوكات ذمــارةى ئــةو دةنطانــةش دةردةكةوَيــت 
ــتيانهَيناوة!  ــتَيكدا بةدةس ــاو ليس ــاو لةن ــى ذنء ثي ــةك لةثاَلَيوراوان ــة هةري ك
ــت لةنــاو ئــةو كورســييانةى هــةر قةوارةيةكــى سياســى  ــرةدا دةبَي بؤيــة لَي
بةدةســتيهَيناوة ئــةو رَيذةيــة لةكورســي بــؤ ئافرةتــان دةســتةبةربكرَيت كــة 
ياســاكة دياريكــردووة، ئةويــش بــة رةضاوكردنــى ئــةو دةنطانــةى ئافرةتانــى 
ــةى  ــةو ئافرةتان ــتيانهَيناوة. ئ ــر بةدةس ــؤ كةمت ــةزؤرةوة ب ــتةكة ل ــاو ليس ن
كورســييةكانيان بــةم شــَيوةية بةدةســتهَيناوة ثَيياندةطوترَيــت )افضل الخــارسات(.

3  لةهةرَيمــى كوردســتاندا تةنهــا هةَلبذاردنــى خولــى ضوارةمــى ثةرلةمانــى كوردســتان 
ــةى  ــَي خولةك ــةر س ــةآلم ه ــدراوة ب ــراوة ئةنجام ــة ك ــتى نيمض ــَيوةى ليس )21/9/2013( بةش
ثَيشــووترى ثةرلةمانــى كوردســتان )لــة ســاآلنى 1992، 2005، 2009( بةليســتى داخــراو 

ئةنجامــدراون.
ــة  ــة، وات ــذةى )%30(ي ــى كوردســتاندا بةرَي ــى ثةرلةمان ــان لةياســاى هةَلبذاردن ــاى ئافرةت 4 كؤت

ــت. ــان ئافــرةت بَي ــردراودا يةكَيكي ــةرى هةَلبذَي ــوان ســَي نوَين ــت لةنَي دةبَي
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“كؤتا”ى ثَيكهاتة نةتةوايةتيء ئايينييةكان لة ليستى كراوةى سنورداردا
كاتَيــك »كؤتــا«ى ثَيكهاتــة نةتةوايةتــيء ئايينييــةكان لةياســاى هةَلبذاردنــى 
سيســتمى  دةكرَيــتء  ديــارى  بةرَيذةيــةك  هةَلبذَيردراوةكانــدا  ئةنجومةنــة 
لــةو  كــراوةى ســنوردار،  بةليســتى  رَيذةييــة  نوَينةرايةتــى  هةَلبذاردنةكــةى 
ــة  ــةر ب ــى س ــى سياس ــة قةوارةيةك ــط ب ــة دةن ــةو ثَيكهاتان ــى ئ ــةدا دةنطدةران كات
ــى  ــةدا خاَل ــةم »كؤتا«ي ــةوةى ل ــان دةدةن. ئ ــك لةكانديدةكةي ــانء يةكَي ثَيكهاتةكةي
جياكةرةوةيــة ئةوةيــة كــة ئــةم ثَيكهاتانــة، قــةوارةى سياســىء دابةشــكارى 
هةَلبذاردنــى تايبــةت بةخؤيــان هةيــةو لةنــاو خؤيانــدا كَيبِركــَي لةســةر بردنــةوةى 

ــردون5.   ــؤى دياريك ــذاردن ب ــاى هةَلب ــة ياس ــةن ك ــيانة دةك ــةو كورس ئ

ــي  ــةك كورس ــة ي ــى ل ــان ئايين ــى ي ــى نةتةوةي ــييةكانى ثَيكهاتةيةك ــارةى كورس ــةر ذم 5  ئةط
ــة/  ــتمى زؤرين ــو سيس ــت بةَلك ــذاردن ثيادةناكرَي ــكارى هةَلب ــَيوازى دابةش ــةوا ش ــوو ئ ثَيكهاتب
ــة  ــت ك ــةوارة سياســيية دةكةوَي ــةو ق ــةر ئ ــة كورســييةكة ب ــةرو تاك ــةم دةطيرَيتةب ــراوةى يةك ب

ــتهَيناوة. ــتى بةدةس ــى دروس ــن دةنط ــةدا زؤرتري ــةو ثَيكهاتةي ــييةكانى ئ ــةوارة سياس ــاو ق لةن
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3- ليستى كراوةى ئازاد:
ــدازةى  ــة ئةن ــت ب ــدةر دةدرَي ــة بةدةنط ــة رَيط ــازاد ئةوةي ــراوةى ئ ليســتى ك
ــدا  ــاوى تَي ــةى دةنطــدةر ن ــةى هةَلبذاردن ــةو بازن ذمــارةى كورســييةكانى ئ
ــيية  ــةوارة سياس ــتى ق ــى ليس ــاو ثاَلَيوراوةكان ــذاردةى لةن ــراوة، ب تؤمارك

ــت.  ــدا هةبَي جياوازةكان
لــة ليســتى كــراوةى ئــازاددا دةنطــدةر تةنهــا دةنــط بــة ثاَلَيــوراوةكان دةدات 
نــةك قــةوارةى سياســى، تــا ئــةو رادةيــةى لةاليــةن خؤيــةوة ريزبةندييةكــى 
جياوازةكانــدا  سياســيية  قــةوارة  ثاَلَيوراوةكانــى  كــؤى  لةنــاو  نــوَى 

ــتدةكات.  دروس
لةدواييــدا كــؤى ذمــارةى ئــةو دةنطانــةى ثاَلَيوراوةكانــى هــةر قةوارةيةكــى 
سياســى بةدةســتيهَيناوة كؤدةكرَينةوةو بةســةر »دابةشــكارى هةَلبذاردن«دا 
دابةشــدةكرَينء بةمــةش ذمــارةى ئــةو كورســيانةى قةوارةيةكــى سياســى 
ــةوارة  ــتى ق ــاو ليس ــة لةن ــت، ك ــة دةكةوَي ــةو ثاَلَيوراوان ــةر ئ ــةوة ب دةيبات

سياســييةكةدا، زؤرتريــن دةنطيــان بةدةســتهَيناوة. 
ــى زؤرى لةبةردةســتدايةء  ــدةر بذاردةيةك ــازاددا دةنط ــراوةى ئ لةليســتى ك
ئةمــةش كاريطةريــى زؤرى دةبَيــت بــؤ ســةر الوازكردنــى بونيــادى حيــزبء 
ســةركردايةتييةكةى، بــةآلم نابَيــت ئةوةشــمان لةبيربضَيــت كــة هةندَيكجــار 
بةهــؤى ئــةو بــذاردة زؤرةى لةبةردةســت دةنطدةردايــة وادةكات ثرؤســةى 
دةنطدانةكــة قــورس بَيــتء ذمارةيةكــى زؤر لــة كارتةكانــى دةنطــدان 
ثووضــةَل بكرَينــةوة، ســةربارى ئــةوةى كــة قةبــارةى كارتــى دةنطدانةكــةى 

ــرة.  ــةو تَيضوونةكــةى زيات طةورةي
»كؤتــا«ى هةريــةك لــة ئافرةتــانء ثَيكهاتــة نةتةوةييــةكان لــة ليســتى 
ــةو  ــةر ئ ــييةكانيان بةس ــتء كورس ــا دياريدةكرَي ــة ياس ــازاددا ب ــراوةى ئ ك
ثاَلَيوراوانةيانــدا دابةشــدةكرَين كــة لةنــاو خؤيانــدا زؤرتريــن دةنطيــان 

بةدةســتهَيناوة. 
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شَيوازةكانى دابةشكردنى كورسييةكان
 لة ليستى نوَينةرايةتى رَيذةييدا :

لةليســتى نوَينةرايةتــى رَيذةييــدا كورســييةكان بــة دوو ميكانيزمــة بةســةر 
ــةم  ــوان ئ ــى لةنَي ــاوازى بنةِرةت ــدةكرَينء جي ــييةكاندا دابةش ــةوارة سياس ق
دوو ميكانيزمةيــةدا ثةيوةنــدى بــة ذمــارةى قؤناغةكانــةوة هةيــةو بةمجــؤرة 

ثؤلَيــن دةكرَيــن:

 1/ دابةشكردنى كورسييةكان بةدوو قؤناغ: 
 ئةم ميكانيزمةية بة دوو قؤناغ دةنطةكان دةطؤِرَيت بؤ كورسي:  

بــة  ثشــت  كــة  دةناســرَيتةوة  بــةوة  قؤناغــة  ئــةم  يةكــةم:  قؤناغــى 
االنتخابــات(  معامــل  هةَلبــذاردن-  )كؤلكةكانــى  لةجؤرةكانــى  يةكَيــك 
ضونكــة  دابةشــبكات  كورســييةكان  هةمــوو  ناتوانَيــت  دةبةســتَيتء 
ــك  ــن يةكَي ــةدا دةتواني ــةم قؤناغ ــةوة. ل ــاَل دةمَينَيت ــييةكى بةت ــد كورس ضةن
ئةمانــةن:  كــة  بةكاربهَينيــن  هةَلبــذاردن  كؤلكــةى  جؤرةكــةى   3  لــة 

أ/ شَيوازى )دابةشكارى هةَلبذاردن- القاسم االنتخايب(
ب/ شَيوازى )ذمارةي يةكخراو – العدد املوحد(

ج/ شَيوازى )كؤلكةى نيشتمانى-  املعامل الوطني(

ــة  ــة ب ــةو تايبةت ــى يةكةم ــةرى قؤناغ ــة تةواوك ــةم قؤناغ ــى دووةم: ئ قؤناغ
ــةى كــة  ــةو كورســيية بةتاآلن ــؤ دابةشــكردنى ئ بةكارهَينانــى دوو شــَيواز ب

ــة.  ــن ل ــش بريتي ــةوة، ئةواني ــدا ماونةت لةقؤناغــى يةكةم
أ/ دابةشــكردنى كورســي بةتــاَل )بةشــَيوازى زؤرتريــن دةنطــى مــاوة- 

ــوى( ــي االق الباق
ب/ دابةشكردنى كورسي بةتاَل بةشَيوازى )بةهَيزترين تَيكِرا- المعدل االقوى(
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2/ دابةشكردنى كورسييةكان بة يةك قؤناغ: 
مةبةســت لــة يــةك قؤناغــى ئةوةيــة دةنطــةكان بــة يةكجــارو بةيــةك قؤنــاغ 
ــةوةو  ــاَل بمَينَيت ــي بةت ــةوةى كورس ــييةكان بةبَيئ ــؤ كورس ــن ب دةطؤِردرَي
ثَيويســتمان بةقؤناغــى دووةم هةبَيت. شــَيوازةكانى ئةمجؤرة لةدابةشــكردنى 

كورســي بريتيــن لــة:
أ/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى )هؤندت(

ب/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى )سانت ليطؤ(
جـ/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى )سانت ليطؤى هةمواركراو(

د/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى )هارا(

نمونةيةك لةهؤَلى ثةرلةمانى ئةوروثا - ستارسبؤرط
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1/ دابةشكردنى كورسييةكان بةدوو قؤناغ

)1( دابةشكردنى كورسييةكان لةقؤناغى يةكةمدا:
بــؤ دابةشــكردنى كورســييةكان لةقؤناغــى يةكةمــدا ضةنــد شــَيوازَيك هةيــة 

كــة لَيــرةدا تةنهــا بــاس لــة ســَي شــَيوازيان دةكةيــن:

1/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى 
)دابةشكارى هةَلبذاردن- القاسم االنتخابي(:

لــةم شــَيوازةدا كــؤى ذمــارةى دةنطــة دروســتةكانى نــاو بازنةيةكــى 
هةَلبــذاردن دابةشــى ذمــارةى كورســيية تةرخانكراوةكانــى ئــةو بازنةيــةى 
دةكةيــن بــؤ دةرهَينانــى دابةشــكارى هةَلبــذاردن، دواتــر كــؤى ئــةو دةنطــة 
دروســتانةى هــةر قةوارةيةكــى سياســى بةدةســتى هَينــاوة دابةشــى 
ــى  ــةر قةوارةيةك ــن ه ــةوةى بزاني ــؤ ئ ــن ب ــى دةكةي ــكارى هةَلبذاردن دابةش

ــتهَيناوة. ــدا بةدةس ــى يةكةم ــي لةقؤناغ ــد كورس ــى ضةن سياس

دابةشكارى هةَلبذاردن= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ذمارةى كورسييةكانى هةر قةوارةيةكى سياسى =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)لةقؤناغى يةكةمدا(    

كؤى ذمارةى دةنطة دروستةكانى ناو بازنةى هةَلبذاردن

ذمارةى كورسيية تةرخانكراوةكان بؤ بازنةى هةَلبذاردن

ذمارةى دةنطة بةدةستهاتووةكانى 
قةوارةكة لةبازنةى هةَلبذاردندا

دابةشكارى هةَلبذاردن
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نموونةيةكى طريمانةيي:
 - بازنةيةكى هةَلبذاردن لة )5( كورسي ثَيكهاتووة.

- كؤى ذمارةى دةنطة دروستةكانى )75000( دةنطة.
- ذمارةى قةوارة سياسييةكان: )4( قةوارة.

- قؤناغى يةكةم:

دابةشكارى هةَلبذاردن= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                             = )75000 دةنط ÷ 5 كورسي( = 15000 دةنط / كورسي
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15,000

 2,33325,000

B21,0001,416,000

C11,0000,733011,000

D8,0000,53308,000
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75,000
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 3
 كورسي

 30,000
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بةوثَييــةى لةقؤناغــى يةكةمــدا )30 هــةزار( دةنطــى دروســتء دوو كورســي 
بةتــاَل بــة دابةشــنةكراوى ماوةتــةوة، لةبةرئــةوة ناضاريــن قؤناغــى دووةم 

بــؤ دابةشــكردنى دوو كورســيية بةتاَلةكــة ئةنجامبدةيــن. 

كؤى ذمارةى دةنطة دروستةكانى ناو بازنةى هةَلبذاردن

ذمارةى كورسيية تةرخانكراوةكانى بازنةى هةَلبذاردنةكة
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2/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى
 )ذمارةي يةكخراو- العدد الموحد(

ــر  ــراوى جَيطي ــى يةكخ ــى ذمارةيةك ــة دياريكردن ــة ل ــَيوازة بريتيي ــةم ش ئ
ــةى  ــي لةبازن ــى سياس ــةر قةوارةيةك ــتة ه ــدةكاتء ثَيويس ــا دياري ــة ياس ك
ــة دةنــط بةدةســتبهَينَيت بؤئــةوةى  ــةو ذمارةي ــدازةى ئ ــة ئةن ــدا ب هةَلبذاردن
يــةك كورســي دةســتبكةوَيت، خــؤ ئةطــةر ضةنــد ئةوةنــدةى ئــةو ذمارةيــة 
دةنطــى بةدةســتهَينا ئةوكاتــة ضةندبــارةى ئــةو ذمــارة يةكخــراوة كورســي 
دةباتــةوة. نموونــة: طريمــان ئــةو ذمــارة جَيطيــرة )20,000( دةنطــة بــؤ يةك 
كورســي، ئةنجامــةكان بةثَيــى نموونةكــةى ســةرةوة بــةم شــَيوةية دةبَيــت:
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A35,000

20,000

 1,75115,000

B21,0001,0511,000

C11,0000,55011,000

D8,0000,408,000

كؤى 
طشتى

75,000
دةنط

  2
كورسي

 35,000
دةنط

ــةوة  ــةوة، لةبةرئ ــاَل ماونةت ــي بةت ــطء 3 كورس ــةزار( دةن ــن )35 ه دةبيني
دةبَيــت لةقؤناغــى دووةمــدا بةثَيــى يةكَيــك لــةو شــَيوازانة دابةشــبكرَين كــة 

دواتــر باســيان دةكةيــن. 
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3/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى
 )كؤلكةى نيشتمانى- املعامل الوطني(:

ــةو جياوازييةيــة كــة  ــتنى ئ ئــةم شــَيوازة بــؤ ضارةســةركردنء يةكخس
لةنَيــوان دابةشــكارى هةَلبذاردنــى بازنةكانــى يــةك ثةرلةمانــدا دَيتةئــاراوة. 
واتــة ئةطــةر كورســييةكانى ثةرلةمانــى وآلتَيــك بةســةر ضةنــد بازنةيةكــى 
هةَلبذاردنــدا  بازنةيةكــى  لةهــةر  ئةوكاتــة  دابةشــبكرَيت  هةَلبذاردنــدا 
دابةشــكارييةكى هةَلبذاردنــى تايبــةت بــةو بازنةيــة دروســتدةبَيت كةجياوازة 
ــةك  ــاو ي ــةش لةن ــردا، بةم ــةى ت ــى بازنةك ــكارى هةَلبذاردن ــةَل دابةش لةط
ــى  ــةكء بازنةيةك ــوان بازنةي ــي لةنَي ــى كورس ــاوازى نرخ ــدا جي ثةرلةمان
 تــردا دروســتدةبَيتء جؤرَيــك لةناعةدالةتــى نوَينةرايةتــى دَيتةئــاراوة.

بــؤ ضارةســةركردنى ئــةو ناعةدالةتييــة لةنوَينةرايةتيكردنــداو نزيكبوونــةوة 
لةنوَينةرايةتييةكــى تــةواو  كؤلكــةى نيشــتمانى بةكاردةهَينرَيــت كــة بةهةمان 
نيشــتماني  ئاســتى  لةســةر  بــةآلم  هةَلبذاردنــة  دابةشــكارى  شــَيوةى 
دةردةهَينرَيــت هةربؤيــة هةندَيــك بــة )دابةشــكارى هةَلبذاردنــى نيشــتمانى( 
 ناودةبــةن لةكاتَيكــدا وآلت بةســةر ضةند بازنةيةكى هةَلبذاردندا دابةشــكراوة. 
كــؤى  ذمــارةى  لةدابةشــبوونى  بريتييــة  نيشــتمانى  كؤلكــةى  كةواتــة 
ــؤى  ــارةى ك ــةر ذم ــتمانى بةس ــتى نيش ــةر ئاس ــتةكان لةس ــة دروس دةنط

بةطشــتى.  ئاســتى وآلت  لةســةر  نوَينةرايةتــى  كورســييةكانى 

كؤلكةى نيشتمانى= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــؤ دؤزينــةوةى بةركةوتــةى هةَلبذاردنــى هةر قةوارةيةكى سياســي لةســةر 
ئاســتى هــةر بازنةيةكــى هةَلبذاردنــدا، ذمــارةى كــؤى دةنطــة دروســتةكانى 
ــةش  ــدةكةينء بةم ــتمانيدا دابةش ــةى نيش ــةر كؤلك ــةك بةس ــةر قةوارةي ه
ذمــارةى كورســييةكانى هــةر قةوارةيةكمــان لةهــةر بازنةيةكــى هةَلبذاردندا 

بــؤ دةردةكةوَيــت.

كؤى دةنطة دروستةكان  لةسةر ئاستى وآلت بةطشتى

ذمارةى كورسييةكانى ثةرلةمانى نيشتمانى



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

44

ذمارةى كورسييةكانى قةوارةى سياسى = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
             )لة بازنةيةكدا(

دابةشــكردنى  )كــة  يةكةمــدا  لةقؤناغــى  سياســى  قــةوارةى  ئةطــةر 
هةمــوو  مابــؤوة،  دةنطــى  بازنــةدا(  لةضوارضَيــوةى  كورســييةكانة 
ســةرةثاضةى دةنطةكانــى ئــةو قةوارةيــة لةســةر ئاســتى هةمــوو بازنةكانــى 
هةَلبذاردنــى وآلتــدا كؤدةكرَيتــةوةو جارَيكــى تــر بةســةر هةمــان كؤلكــةى 
نيشــتماني قؤناغــى يةكةمــدا دابةشــدةكرَيتةوة بــؤ بةدةســتهَينانى كورســي 
ــةى  ــةم قؤناغ ــييةكان ل ــةوارة سياس ــة ق ــيانةى ك ــةو كورس ــى. ئ ثةرلةمان
دووةمــى دابةشــكردنى كورســييةكاندا بةدةســتيدةهَينن دةطوترَيت )كورســي 

ــتمانى(. ــتى نيش ــةر ئاس لةس

كؤى دةنطة دروستةكانى قةوارةيةك  
لةسةر ئاستى بازنة

كؤلكةى نيشتمانى 

دابەشبوونی كورسییەكانی خولی چوارەمی پەرلەمانی كوردستان
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) 2 ( : دابةشكردنى كورسييةكان لة قؤناغى دووةمدا:

زؤر بــة دةطمــةن روودةدات قؤناغــى يةكةمــى دابةشــكردنى كورســييةكان 
ــد  ــييةكانء ضةن ــةوارة سياس ــتى ق ــى دروس ــةك دةنط ــتء ذمارةي تةواوبَي
ــيانةى  ــةو كورس ــةوة. ب ــكردن نةمَينَيت ــَى دابةش ــش بةب ــييةكي بةتاَلي كورس
ماونةتــةوةو  كورســييةكان  دابةشــكردنى  يةكةمــى  قؤناغــى  كــةدواى 
الشــاغرة  المقاعــد  بةتاَلــةكان-  )كورســيية  دةطوترَيــت  دابةشــنةكراون 
– Unfilled seats( . بــة طةِرانةوةمــان بــؤ نموونةكانــى ثَيشــوو دةبينيــن 
ــي 2  ــؤى 5 كورس ــدا لةك ــكاري هةَلبذاردن ــَيوازى دابةش ــةرى )ش لةطرتنةب
كورســي بةتــاَل، لةشــَيوازى ذمــارةى يةكخراويشــدا لةكــؤى 5 كورســي 3 

ــؤوة6. ــاَل( ماب ــي بةت كورس
ضةنديــن شــَيوازو ميكانيزمــة بؤ دابةشــكردنى كورســيية بةتاَلةكانــى قؤناغى 
دووةم داهَينــراون كــة هةريةكةيــان كورســيية بةتاَلةكان بةاليةكــدا دةبات كة 
خزمــةت بةاليةنَيــك دةكاتء زيانــى بؤ اليةنَيكــى تر دةبَيت. لةهةمــوو بارَيكدا 
هةوَلــى دؤزينــةوةى طونجاوتريــن شــَيواز دةدةين كــة عةدالةتــى هةَلبذاردن 
ــت.  ــةنط بةديبهَينَي ــَيوةيةكى هاوس ــراوةو دؤِراودا بةش ــى ب ــوان اليةن  لةنَي
بــا ثَيكــةوة طةشــتَيك بةنــاو ئــةو شــَيوازانةدا بكةيــن كــة قؤناغــى دووةمــى 

ــت: دابةشــكردنى كورســييةكان لةخؤدةطرَي

6  لةهةَلبذاردنــى خولــى ضوارةمــى ثةرلةمانــى كوردســتاندا 3 كورســي بةتــاَل مايــةوةو 
بةثَيــى شــَيوازى )زؤرتريــن دةنطــى مــاوة( بةســةر هةريــةك لــة »حســك«ء »حشــك«ء 

»ئاِراســتةى ســَيهةم«دا دابةشــكرا.
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1/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى
 )زؤرترين دةنطى ماوة - الباقي االقوى(:

لــةدواى ئــةوةى ذمــارةى كوســييةكان لةقؤناغى يةكةمــدا بةثَيى »دابةشــكار 
هةَلبــذاردن« ياخــود »ذمــارةى يةكخــراو« بةســةر قــةوارة سياســيية 
بةشــداربووةكانى ثرؤســةى هةَلبذاردنــدا دابةشــدةكرَيت، هــةر قةوارةيةكــى 
سياســى بةوانــةى كورســييان بةدةســتهَيناوة يــان بةدةســتياننةهَيناوة 
ــييةكى  ــد كورس ــةوةى ضةن ــةَل مان ــةوة لةط ــي لَيدةمَينَيت ــةك دةنط ذمارةي
ــدان  ــى دووةم ــى قؤناغ ــة لةضاوةِروان ــاَل(دا ك ــي بةت ــنةكراو )كورس دابةش
بــؤ دابةشــكردنيان. ئةطــةر بمانةوَيــت بةشــَيوازى زؤرتريــن دةنطــى مــاوة 
كورســيية بةتاَلــةكان دابةشــبكةين ئــةوا دةبَيــت ئيــش لةســةر ئــةو دةنطانــة 
بكةيــن كــة هــةر قةوارةيةكــى سياســى لــةزؤرةوة بــؤ كةمتــر لَيــى ماوةتةوة. 
ــا نموونةكــةى ثَيشــوو بهَينينــةوةو  بــؤ روونكردنــةوةى مةبةســتةكةمان، ب

شــَيوازى »زؤرتريــن دةنطــى مــاوة«ى بةســةردا ثيادةبكةيــن: 
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ــةوة. ئةطــةر  ــؤ قؤناغــى دووةم دوو كورســيء )30 هــةزار( دةنــط ماوةت ب
كــة  بكةيــن،  سياســييةكان  لةقــةوارة  هةريــةك  دةنطةكانــى  ســةيرى 
ــوو  ــى )C( لةهةم ــةوارةى سياس ــن ق ــةوة، دةبيني ــتوونى 5(دا ماونةت لة)س
قةوارةكانــى تــر زياتــر دةنطــى ماوةتــةوة كــة )11000( دةنطــة لةبةرئــةوة 
يةكَيــك يــان يةكةميــن كورســي بةتــاَل بــةر ئــةو قــةوارة سياســيية 
ــت كــة )8000( دةنطــى  ــر قــةوارةى سياســى )D( دَي ــةو كةمت ــت. ل دةكةوَي
ماوةتــةوة لةبةرئــةوة كورســيية بةتاَلةكــةى دووةمء كؤتايــى بــؤ ئــةو 
قــةوارة سياســيية دةِروات. كةواتــة ئةنجامــى كؤتايــى بةمشــَيوةيةى لَيدَيــت: 

 } )A( 2 كورسي ، )B( 1 كورسي ، )C( 1 كورسي ، )D( 1 كورسي{

لَيكدانةوةى ئةنجامةكان:
لةقؤناغــى يةكةمــدا تةنهــا هــةردوو قــةوارة طةورةكــة ) B ، A( كورســييان 
ــة  ــةو دوو قةوارةي ــكام ل ــدا هيض ــى دووةم ــةآلم لةقؤناغ ــتهَينابوو، ب بةدةس
ــر  ــى ت ــةوارة بضوكترةكان ــةر ق ــو ب ــةوت بةَلك ــان بةرنةك ــي بةتاَلي كورس

ــة: ــت ك ــةش ثَيماندةَلَي ــةوت، ئةم ك
 1- شــَيوازى )زؤرتريــن دةنطــى مــاوة( لةبةرذةوةنــدى قــةوارة طــةورةكان 
ــة ) B ، A( لةقؤناغــى  ــةوارة طةورةك ــةوةى هــةردوو ق ــة لةطةَلئ ــة ضونك نيي
يةكةمــدا كورســييان بةدةســتهَينا بــةآلم لةقؤناغــى دووةمــدا كورســي 

ــةوت. ــان بةرنةك بةتاَلي
2- شــَيوازى )زؤرتريــن دةنطــى مــاوة( لةبةرذةوةنــدى قــةوارة بضوكةكانــة، 
ضونكــة ســةربارى ئــةوةى هــةردوو قــةوارة بضوكةكــة لةقؤناغــى يةكةمــدا، 
بةهــؤى نةطةيشــتنيان بةدابةشــكارى هاوبــةش، كورســييان بةدةســتنةهَينا 

بــةآلم لةقؤناغــى دووةمــدا كورســييان بةركــةوت.



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

48

2/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى
 )بةهَيزترين تَيكِرا-    المعدل االقوى(:

بؤ دؤزينةوةى ئةم شَيوازة ئةم رَيكارانة دةطرينةبةر:
ــى هــةر قةوارةيةكــى سياســى بةســةر دابةشــكارى  1- ذمــارةى دةنطةكان
ــدا دابةشــدةكةين بــؤ دؤزينــةوةى ذمــارةى كورســييةكانى هــةر  هةَلبذاردن
ــةكان  ــيية بةتاَل ــكردنى كورس ــؤ دابةش ــدا. ب ــى يةكةم ــةك لةقؤناغ قةوارةي

ــةم شــَيوازة. ــةر ئ ــة ب ثةنادةبةين
ــدل  ــذاردن- المع ــِراى هةَلب ــوارةوة، )تَيك ــةيةى خ ــةو هاوكَيش ــى ئ 2-  بةثَي

ــن: ــى دةردةهَيني ــى سياس ــةر قةوارةيةك ــؤ ه ــي( ب االنتخاب

تَيكِراى هةَلبذاردن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيانةى  ــةو كورس ــك ل ــةر يةكَي ــت، ئةط ــةوة دَي ــاى ئ ــةية بةوات ــةم هاوكَيش ئ
ماوةتــةوة بــؤ ذمــارةى ئــةو كورســييانة زيادبكةيــن كــة قةوارةيةكــى 
ــى  ــى كؤتاي ــةدا نرخ ــتيهَيناوة، لةوكات ــدا بةدةس ــى يةكةم ــى لةقؤناغ سياس

ــد.   ــة ضةن ــة دةبَيت ــةو قةوارةي ــييةكى ئ ــةر كورس ه
3- تَيكــِراى هةَلبــذاردن بــؤ هــةر قةوارةكــى سياســي لــة زؤرةوة بــؤ كــةم 
ــتء يةكــةم كورســي بةتــاَل دةدرَيتــة ئــةو قةوارةيــةى كــة  ريزبةنــد دةكرَي
)بةهَيزتريــن تَيكــِراى( بةدةســتهَيناوة، ثاشــان كورســيية بةتاَلةكــةى دووةم 
ــةم  ــةوةى يةك ــةى ل ــِراى هةَلبذاردنةك ــة تَيك ــةي ك ــةو قةوارةي ــة ئ دةدرَيت
كةمتــرةو لةوانــى تــر زياتــرةو ثرؤســةى دابةشــكردنى كورســيية بةناَلــةكان 
بةهةمــان ئــةم ثَيودانطــة دةِروات هةتــا هةمــوو كورســيية بةتاَلــةكان 

ــدةكرَيت.   دابةش

كؤى دةنطة بةدةستهاتووةكانى قةوارةي سياسي

ذمارةى كورسييةكانى قةوارة سياسييةكة لةقؤناغى يةكةمدا + 1 
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D8,0000,53308,00000
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طشتى

 75,000
دةنط

  3
كورسي

 2
كورسي

 5
كورسي

بــةر  يةكــةم  بةتاَلــى  كورســي  ديــارة،  لةخشــتةكةى ســةرةوةدا  وةك 
قــةوارةى سياســى )A( كةوتــووة لةبةرئــةوةى خاوةنــى بةهَيزتريــن تَيكــِراى 
هةَلبذاردنــة كــة نرخــى هــةر كورســييةكى )11,666( دةنطــى لةســةر 
كةوتــووة، كورســي بةتاَلــى دووةم بــةر قــةوارةى )C( كةوتــووة كــة نرخــى 

ــة. ــة )11,000( دةنط ــةو قةوارةي ــييةكى ئ ــةر كورس ه
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2/ دابةشكردنى كورسييةكان بة يةك قؤناغ

:)D’Hondt( أ/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى هؤندت
كــة  دؤزراوةتــةوة  هؤنــدت(ةوة  )ظيكتــؤر  لةاليــةن  شــَيوازة  ئــةم 
بةلجيكــى.  )Gant(ى  لةزانكــؤى  بــووة  مةدةنــى  ياســاى  مامؤســتاى 
لةبةلجيــكا  1898دا  يةكةمــى  كانونــى  لةهةَلبذاردنــى  يةكةمينجــار  بــؤ 
ــتةوخؤء  ــة راس ــة ك ــَيوازة ئةوةي ــةم ش ــةرةوةى ئ ــى جياك ــرا. خاَل ثيادةك
بةيــةك قؤنــاغ دةطاتــة ئةنجامــى كؤتايــىء ثَيويســتى بــة دابةشــكارى 
كورســييةكان.  دابةشــكردنى  بــؤ  نييــة  دووةم  قؤناغــى   هةَلبــذاردنء 
هــةر  دةنطةكانــى  دابةشــكردنى  لــة  بريتييــة  شــَيوازة  ئــةم  كورتــةى 
ــَيوةيةكى  ــى )5،4،3،2،1،..(دا بةش ــةر ذمارةكان ــى بةس ــى سياس قةوارةيةك
ريزبةنــد، كةئةمــةش ثشــت بــة ذمــارةى كورســييةكانى ئــةو بازنــةي 
ــى  ــاو بازنةيةك ــييةكانى ن ــارةى كورس ــة ذم ــتَيت، وات ــة دةبةس هةَلبذاردن
هةَلبــذاردن ضةندَيــك بَيــت ئةوةندةجــار ذمــارةى دةنطةكانــى قــةوارة 
ــةر  ــة ئةط ــؤ نموون ــةدا دابةشــدةكرَيت، ب ــةو ذماران سياســييةكان بةســةر ئ
ذمــارةى كورســييةكانى بازنــةي هةَلبذاردنةكــة 5 كورســي بــوو ئــةوا 
ذمــارةى دةنطةكانــى هــةر قةوارةيةكــى سياســي بةســةر )1و2و3و4و5(دا 
دابةشــدةكرَيت. دواى تةواوبوونــى دابةشــكردنةكةو دةرضوونــى ئةنجامةكان 
ــةى  ــةو ذمارةي ــر ئ ــت دوات ــة دياريدةكرَي ــارة كامةي ــن ذم ــا زؤرتري ئةوس
لــةو كةمتــرة تادةطاتــة طةورةتريــن ثَينجــةم ذمــارة )ضونكــة ذمــارةى 
كورســييةكانى بازنةكــة 5 كورســيية(. بــةو ذمارةيــةى كــة ثَينجةميــن طةورة 
ــوارةوةدا  ــةى خ ــة لةنموونةك ــةش( ك ــاذةى هاوب ــت )ئام ــة دةطوترَي ذمارةي

)11,000(ة. 
بةثَيــى ئــةو هاوكَيشــةيةى خــوارةوة، دةســتدةكةين بــة دابةشــكردنى 
ــةش(داو     ــاذةى هاوب ــةر )ئام ــةك بةس ــةر قةوارةي ــى ه ــارةى دةنطةكان ذم
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ئــةو ئةنجامانــةى دةســتماندةكةوَيت ذمــارةى كورســييةكان دياريدةكةيــن. 

ذمارةى كورسييةكانى هةر قةوارةيةك= ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــدت( ء شــَيوازى  ــةِرووى كــردةى حيســابييةوة شــَيوازى )هؤن ئةطةرضــى ل
)بةهَيزتريــن تَيكــِرا( لةيةكتــرى جيــاوازن بــةآلم هةردووكيــان هةمــان 

ئةنجامــى كؤتايــى بةدةســتةوة دةدةن.
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A35,00035,00017,50011,6668,7507,0003,1813

B21,00021,00010,5007,0005,2504,2001,9091

C11,00011,0005,5003,6662,5072,2001,0001

D8,0008,0004,0002,6662,0001,6000,7270

کۆی 

گشتی

75000

دەنگ
کۆی کورسییەکان

 5

کورسی

ذمارةى دةنطةكانى قةوارةي سياسي

ئاماذةى هاوبةش
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ب/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى )سانت ليطؤ(
ــى  ــار لةهةَلبذاردن ــؤ يةكةمينج ــةوةو ب ــاَلى 1910 دؤزراي ــَيوازة س ــةم ش ئ
ســاَلى 1951 لةنةرويــجء ســويد ثيادةكــرا. ئــةم شــَيوازة لــةِرووى هةنطــاوة 
هةيــة  )هؤنــدت(ى  شــَيوازى  رَيوشــوَينةكانى  هةمــان  حيســابييةكانةوة 
بةجيــاوازى ئــةوةى ذمــارةى دةنطةكانــى قــةوارة سياســييةكان لةشــَيوازى 
)ســانت ليطــؤ(دا بةســةر ذمــارة تاكةكانــى )9،7،5،3،1، ..(دا دابةشــدةكرَيت 
نــةك بةســةر ذمارةكانــى )5،4،3،2،1،..( دا كــة لــة شــَيوازى هؤندتــدا 

ــت.  ثيادةدةكرَي
ــةوارة  ــةو ق ــؤ(، ل ــانت ليط ــَيوازى )س ــةكان بةش ــى ئةنجام ــى دةرهَينان لةكات
ــةو  ــاوة، ثاشــان ئ ــن دةنطــى هَين ــن كةزؤرتري سياســييةوة دةســت ثَيدةكةي
قةوارةيــة دَيــت كةدةنطــى كةمتــرى بةدةســتهَيناوة، بةوشــَيوةية تــا كؤتايــي:
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A35,00035,00011,6667,0005,0003,8882

B21,00021,0007,0004,2003,0002,3331

C11,00011,0003,6662,2001,5711,2221

D8,0008,0002.6661,6001,1428881

کۆی 

گشتی

75.000

دەنگ

 5

کورسی

ــى  ــة ئةنجام ــَيوازة زؤر ل ــةم ش ــى ئ ــارة، ئةنجامةكان ــتةكةدا دي وةك لةخش
شــَيوازى )زؤرتريــن دةنطــى مــاوة( نزيكــةو دةرفةتــي زؤر دةداتــة قــةوارة 
سياســيية بضوكــةكان لةســةر حيســابي قــةوارة طــةورةكان كورســي 

بةدةســتبهَينن. 
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ــى  ــاَلى 2013ى ئةنجومةن ــى 20ى نيســانى س ــة هةَلبذاردن ــَيوازة ل ــةم ش ئ
ثارَيزطاكانــى عَيراقــدا تاقيكرايــةوةو بةهؤيــةوة ئةنجامــةكان لةبةرذةوةنــدى 

قــةوارة سياســيية بضوكــةكان شــكايةوة. 
كــة شــَيوازى       نــازة زؤرةى  دةرفــةتء  ئــةو  كةمكردنــةوةى  لةثَينــاو   
ــة بةدةنطَيكــى  ــك ك ــى دةدات، بةجؤرَي ــة بضووكةكان ــة ثارت )ســانت ليطــؤ( ب
كةمــةوة ضةنــد كورســييةك بةدةســتدةهَينن، ئــةو وآلتانــةى ئةم شــَيوازةيان 
ــا  ــان داهَين ــَيوازَيكى نوَيكراوةي ــردو ش ــدا ك ــتكارييان تَي ــرد دةس ثيادةدةك

ــراو(. ــؤى هةموارك ــانت ليط ــاوى )س بةن

ج/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى )سانت ليطؤى هةمواركراو(
جيــاوازى نَيــوان شــَيوازى )ســانت ليطــؤ( ء شــَيوازى )ســانت ليطــؤى 
هةمواركــراو( تةنهــا لةوةدايــة كــة دةنطةكانــى قــةوارة سياســييةكان لةبــرى 
ئــةوةى بةســةر )9،7،5،3،1، ..(دا دابــةش ببــن بةســةر )1,4، 3، 5، 7، 9، ..(دا 
دابةشــدةبن. واتــة تةنهــا ذمــارة )1( كراوةتــة ذمــارة )1,4(، بــةآلم لــةِرووى 

ــى زؤر روودةدات.  ــةوة طؤِرانَيك ئةنجامةكان
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A35,00025,00011,6667,0005,0003,8883 2 يان

B21,00015,0007,0004,8003,0002,3332 1 يان

C11,0007,8573,6662,2001,5711,2221

D8,0005,7142.6661,6001,1428880
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78.000

دەنگ

5

کورسی
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لةثيادةكردنــى شــَيوازى )ســانت ليطــؤى هةمواركــراو( دا ئةنجامــةكان 
ــةوارة  ــةر ســةيربكةين ق ــةو ئةط ــِرا(ةوة نزيك ــن تَيك ــة شــَيوازى )بةهَيزتري ل
ــت،   ــييان بةردةكةوَي ــي 4 كورس ــج كورس ــؤى ثَين ــى )B ، A( لةك طةورةكان
لةكاتَيكــدا قةوارةيةكــى بضووكــى وةك )D( هيــض كورســييةك ناباتــةوة 

ــةوة.  ــييةك دةبات ــؤ(دا كورس ــانت ليط ــَيوازى )س ــة ش ــدا ل لةكاتَيك
ــجء  ــويدو نةروي ــة س ــراو( ل ــؤى هةموارك ــانت ليط ــَيوازى )س ــتادا ش لةئَيس
بؤســنةدا ثيادةدةكرَيــت، لةهةَلبذاردنــى ئةنجومةنــى نوَينةرانــى عَيراقــدا 

)2014( بةشــَيوةى )1,6، 3، 5، 7، 9، ..( تاقيدةكرَيتــةوة.

د/ دابةشكردنى كورسييةكان بةشَيوازى )هارا(
بازنــةى  كورســييةكانى  ذمــارةى  لَيكدانــى  لةئةنجامــى  شــَيوازة  ئــةم 
هةَلبذاردنــة لةطــةَل ذمــارةى دةنطةكانى قةوارةى سياســىء دابةشــكردنيةتى 
ــة  ــةر ئةم ــة. ئةط ــةو بازنةي ــة دروســتةكانى ئ ــارةى دةنط ــؤى ذم بةســةر ك

ــت: ــَيوةيةى لَيدَي ــةم ش ــركارى ب ــةيةكى بي ــة هاوكَيش بكةين

ذمارةى كورسييةكانى هةر قةوارةيةك= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثيادةبكةيــن،  ثَيشــودا  نموونةكــةى  بةســةر  )هــارا(  شــَيوازى  ئةطــةر 
لَيدَيــت: شــَيوةيةى  بــةم  ئةنجامةكــةى 

ذمارةى كورسييةكانى بازنة X ذمارةى 
دةنطةكانى قةوارةي سياسي

كؤى ذمارةى دةنطة دروستةكانى ئةو بازنةية
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ناوى قةوارة 
سياسييةكان

ذمارةى ئةو 
دةنطانةى 

 بةدةستيانهَيناوة

ئةنجامى بِرى دابةشكردنى 
ذمارةى كورسييةكان لة ذمارةى 
دةنطةكانى هةر قةوارةيةك بةسةر 

ذمارةى دةنطة دروستةكانى 
بازنةدا

ذمارةى 
 كورسييةكانى

 هةر قةوارةيةك

A35,000  2,333 =35000/75000*52

B21,0001,4= 21000/75000*51

C11,0000,733= 11000/75000* 51

D8,0000,533= 8000/75000*51

5 کورسی75.000 دەنگکۆی گشتی

شــَيوازى هــارا، هةمــان ئةنجامةكانــى شــَيوازى )زؤرتريــن دةنطــى مــاوة- 
ــى بؤندســتاغ  ــة هةَلبذاردن ــةم شــَيوازة ل ــةوة. ئ ــوى( دةردةهَينَيت ــي االق الباق
)ثةرلةمــان(ى ســاَلى 1987ى ئةَلمانيــاى رؤذئــاوادا ثيادةكــراوة، هةروةهــا 
ســاَلى 1990 لــة هةَلبذاردنــى ئةنجومةنــى طةلــى كؤمــارى ئةَلمانيــاى 

ــراوة. ــيدا بةكارهَين ديموكراس

ــة  ــي ل ــكردنى كورس ــَيوازانةى دابةش ــةو ش ــةك ل ــى هةري دياريكردن
سيســتمى ليســتى نوَينةرايةتــى رَيذةييــدا، كاريطــةرى بةرضــاوى 
هةيــة بــؤ ســةر ئةنجامــى قــةوارة سياســيية ركابــةرةكان، بــؤ نموونــة 
ــوان دوو هةَلبذاردنــى )2009( و )2013( ليســتى دةوَلةتــى ياســا لةنَي

ــى هاوكَيشــةى دابةشــكردنى  ــدا، بةهــؤى طؤِرين ــى عَيراق ى ثارَيزطاكان
ليســتة  ئــةم  لةكاتَيكــدا  كةميكــرد،  كورســي  كورســييةكانةوة، 29 

لةهةَلبذاردنــى 2013دا 27 هــةزار دةنطــى زياديكردبــوو.
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دووةم: سيستمى يةك دةنطى طوَيزراوة

هةريــةك لــة تؤمــاس هــارى )1806- 1891( لةبةريتانيــاو كارل ئةنــدراى 
لــة دانيمــارك، بةجيــا لةيةكتــر، توخمــة ثَيكهَينةرانــى سيســتمى يــةك 
ــا  ــتمة تةنه ــةم سيس ــا. ئ ــؤزدةدا داهَين ــةدةى ن ــان لةس ــى طوازراوةي دةنط
لةضةنــد دةوَلةتَيكــى كةمــدا ثيادةدةكرَيــت وةك: كؤمــارى ئَيرلةنــدة لةســاَلى 
ــاَلى )1990( ــش لةس ــؤ جارَيكي ــاَلى )1947(ةوة، ب ــا لةس )1921(ةوة، ماَلت
ــة  ــةك ل ــى هةري ــؤ هةَلبذاردن ــةم سيســتمة ب ــرا. ئ ــة ئيســتؤنيا بةكارهَين دا ل
ــى  ــتراليا، هةَلبذاردنةكان ــى ئوس ــك لةهةرَيمةكان ــرانء هةندَي ــى ثي ئةنجومةن
يةكَيتــى ئةوروثــا، هةَلبذاردنــة لؤكاَلييةكانــى ئَيرلةندةى باكورو ســكؤتلةندةو 
هةندَيــك ئةنجومةنــى كارطَيِريــى نيوزلةنــداو هةرَيمــى بريتشــى كؤلؤمبيــاش 

ــت. بةكاردةهَينرَي
ــةو  ــى هةي ــةك دةنط ــدةر ي ــا دةنط ــوازراوة وات ــى ط ــةك دةنط ــتمى ي سيس
دةتوانَيــت بةســةر ثاَلَيوراوةكانــدا دابةشــى بــكات. ئــةم سيســتمة لــة 
كورســي  نوَينــةر/  فــرة  كــة  ثيادةدةكرَيــت  هةَلبذاردنــدا  بازنةيةكــى 
حيزبــى. ليســتى  نــةك  هةَلبذَيرَيــت  ثاَلَيــوراوان  دةنطــدةر   بَيــتء 
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ــة  ــةوةى ل ــةى، وةكئ ــى دةنطدانةك ــةر كارت ــدةر لةس ــتمةدا دةنط ــةم سيس ل
ــوراوةكانء  ــة ثاَلَي ــارة دةدات ــة، ذم ــدا هةي ــى ئةَلتةرناتيظ ــتمى دةنطدان سيس
لةباشــترينةوة بــؤ خــوارةوة ريزبةنديــان دةكات، بــؤ نمونــة دةنطــدةر 
ــوراو دادةنَيــتء ذمــارة )2( بــؤ ثاَلَيوراوَيكــي  ذمــارة )1( بــؤ باشــترين ثاَلَي
ــةدواي  ــةوة، ل ــى دةنطدةرةك ــةِرووى نوَينةرايةتيكردن ــة ل ــت، ك ــر دادةنَي ت
ــا  ــَى هةت ــان دةدات ــةم شــَيوةية ذمارةي ــت، ب ــةوة دَي ــارة يةك ــوراوي ذم ثاَلَي

ــذاردة دةكات.  ــوراوةكان ب ــوو ثاَلَي هةم
زؤربــةى جــار ئةم بذاردانــة ئارةزوومةندانةيــةو مةرج نييــة دةنطدةر هةموو 
بذاردةكانــى بداتــة ثاَلَيــوراوةكان بةَلكــو دةتوانَيـــت تةنها يــةك بذاردةيان بؤ 
 يــةك ثاَلَيــوراو بةكاربهَينَيــت بةبَيئــةوةى ثاَلَيوراوةكانــى تــر بــذاردة بــكات. 
دواى ئــةوةى هةمــوو دةنطــةكان دةذمَيردرَيــنء جيادةكرَينــةوة، بةثَيــى 
هاوكَيشــةى »كؤتــاى دروث«7، النيكةمــى ذمــارةى ئةو دةنطانــة دياريدةكرَيت 
ــؤ  ــدا بةدةســتيبهَينَيت ب ــةى هةَلبذاردنةكةي ــك لةبازن ــة ثَيويســتة ثاَلَيوراوَي ك

ــت.  ــةوةى دةربضَي ئ

بةهــؤى ئــةو ريزكــردن و ثلةبةندييــةى دةنطــدةر لةنَيــوان ثاَلَيــوراوة 
ــآ،  ــان دةدات ــتى جياوازي ــدةدات و ئاس ــدا ئةنجامي ــى خؤي هةَلبذَيردراوةكان
سيســتمى “يــةك دةنطــى طوَيــزراوة”ش وةك سيســتمى “دةنطــى ئةَلتةرناتيظ“ 

ــت. ــي( دادةنرَي ــى بذاردةي ــتمى )دةنطدان بةسيس

7  كؤتــاى دروث - Droop Cuota: لةنــاوى بيرمةنــدو بيركاريناســى ســةدةى نؤزدةهــةم 
النيكةمــى  دياريكردنــى  بــؤ  بةكاردةهَينرَيــت  دروث  كؤتــاى  داتاشــراوة.  )H.R.Droop(ةوة 
ذمــارةى ئــةو دةنطانــةى كــة دةبَيــت ثاَلَيوراوَيــك بةدةســتيبهَيت بــؤ ئــةوةى كورســييةك بباتــةوة.  

    ذمارةى دةنطةكانى بازنةكة
كؤتاى دروث = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   + 1

     )ذمارةى كورسييةكانى بازنةكة + 1(

 Quota = [  ) V / ) S + 1 (  ]  + 1  
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 دابةشكردنى كورسييةكان
 بةثَيى سيستمى يةك دةنطى طوَيزراوة:

دابةشــكردنى  هةَلبــذاردنء  كؤتايــى  ئةنجامــى  دةرهَينانــى  ثرؤســةى   
ــزراوة  كورســييةكان بةســةر ثاَلَيوراوةكانــدا بةسيســتمى يــةك دةنطــى طوَي
كارَيكــى ئاَلــؤزةو بــة زنجيرةيــةك ثرؤســةى ذماردنــدا دةِروات، بــةم 

شــَيوةيةى خــوارةوة:
- ئةنجامــى ذمــارةى دةنطةكانى بــذاردةى يةكةمى هةريــةك لةثاَلَيوراوةكان 

دواى جياكردنةوةو ذمــاردن دةردةهَينرَيت.
- كؤتاى دروث لةسةر ئاستى بازنةكة دةردةهَينرَيت.

:)First reference( بذاردةى يةكةم
- لةبــذاردةى يةكةمــدا ئــةو ثاَلَيــوراوةى ذمــارةى دةنطةكانــى يةكســان يــان 

زياتــر بَيــت لــة كؤتــاي دروث، ئــةوا راســتةوخؤ براوةيــة.
- ئــةو دةنطانــةى لــة براوة/كانــى بــذاردةى يةكــةم زيــادةن بةســةر 
ــةوةو  ــدا ماونةت ــذاردةى يةكةم ــة لةب ــدةكرَين ك ــةدا دابةش ــةو ثاَلَيوراوان ئ
ــةيرى  ــابيية س ــردة حس ــةم ك ــتن ل ــؤ تَيطةيش ــةوة. )ب ــييان نةبردؤت كورس

نموونةكــةى خــوارةوة بكــة(.
ــذاردةى  ــى ب ــوراوة براوةكان ــى ثاَلَي ــة زيادةكان ــكردنى دةنط - دواى دابةش
يةكــةم بةســةرياندا، ذمــارةى دةنطةكانــى هــةر ثاَلَيوراوَيكيــان بطاتــة كؤتــاى 
ــر  ــى ت ــةوةو ثاَلَيوراوةكان ــي دةبات ــتء كورس ــش دةردةضَي ــراو ئةوي دياريك
كــة ذمــارةى دةنطةكانيــان ناطاتــة كؤتــاى دياريكــراو بــؤ بــذاردةى دووةم 

ــةوة. دةمَينن
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:)Second reference( بذاردةى دووةم
- لــةم قؤناغــةدا ســةرةتا ســةيرى ذمــارةى دةنطةكانــى هةريــةك لــة 
ثاَلَيــوراوةكان دةكةيــن، ئــةو ثاَلَيــوراوةى لةناويانــدا دةنطةكانــى لةهةموويان 

ــةدةرةوة. ــرة دةكرَيت كةمت
ــى  ــةر ثاَلَيوراوةكان ــة دةرةوة بةس ــوراوةى كراوةت ــةو ثاَلَي ــى ئ - دةنطةكان

ــبكرَيت. ــدا دابةش ــذاردةى دووةم ب
- دواى دابةشــكردنةكة، هــةر ثاَلَيوراوَيــك ذمــارةى دةنطةكانــى بطاتــة 

ــت.  ــراوة ئةذماردةكرَي ــر بةب ــان زيات ــراو ي ــاي دياريك كؤت
ــةر  ــر بةس ــى ت ــادةن جارَيك ــراوةكان زي ــوراوة ب ــةى لةثاَلَي ــةو دةنطان - ئ
ــك  ــةر ثاَلَيوراوَي ــدةكرَيتةوةو ه ــدا دابةش ــذاردةى دووةم ــى ب ثاَلَيوراوةكان
ــةو  ــة ئ ــةوةو ئةوانةشــى ناطةن ــراو، كورســي دةبات ــاى دياريك طةيشــتة كؤت
ــَيوةى  ــان ش ــةكة بةهةم ــةوةو ثرؤس ــَيهةم دةمَينن ــذاردةى س ــؤ ب ــة ب كؤتاي
ــة  ــييةكانى بازنةك ــوو كورس ــا هةم ــت هةت ــذاردةى دووةم بةردةوامدةبَي ب

دابةشــدةكرَيت.
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اليةنة باشء ئةرَينيةكانى  سيستمى يةك دةنطى طوازراوة:
1. ئــةم سيســتمة رَيذةيبوونَيكــى بةرضــاو لةئةنجامةكانيــدا بةرجةســتة 
ــكات  ــذاردن زيادب ــةى هةَلب ــك ذمــارةى كورســييةكانى بازن دةكاتء ضةندَي

ــت. ــةوة زياتردةبَي ــةِرووى فرةيي ــش ل ــى ئةنجامةكاني رَيذةييبوون
2. كةمترين دةنطى تَيدا بةفيِرؤدةِروات.

قــةوارة  بضووكــةكانء  ثارتــة  ثاَلَيوراوانــى  لةبــةردةم  دةرفــةت   .3
ســةربةخؤكانء  ثَيكهاتــة نةتةوةييةكانــدا دةِرةخســَينَيت نوَينةريــان بــؤ 

دةربضَيــت.  هةَلبذَيــردراوةكان  ئةنجومةنــة 
ــة سياســييةكان دةدات بةشــَيوةيةكى باشــتر  ــى ثارت ــةم سيســتمة هان 4.  ئ
ذيانــى ناوخــؤى خؤيــان رَيكبخةنــةوةو كاربكــةن بــؤ ئــةوةى دةنطــى 
ــةوةى  ــك كةبردن ــةن بةجؤرَي ــان بك ــان ئاِراســتةى ثاَلَيوراوةكاني دةنطدةراني

ــةن.  ــؤطةر بك ــؤ مس ــيان ب كورس
بةشــداريكردنى  لةبــةردةم  لةبــار  زؤر  زةمينةيةكــى  ئــةم سيســتمة   .5
ــة  ــدا ضونك ــةى هةَلبذاردن ــَينَيت لةثرؤس ــةربةخؤدا دةِرةخس ــى س ثاَلَيوراوان

ــى. ــتى حيزب ــةك وةك ليس ــت ن ــة وةردةطرَي ــاك بةبناغ ــوراو وةك ت ثاَلَي
ــدى  ــةو ثةيوةن ــتى بضووك ــتمة بةطش ــةم سيس ــى ئ ــى هةَلبذاردن 6. بازنةكان

ــزة .  ــوراو بةهَي ــدةرو ثاَلَي ــوان دةنط نَي
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 اليةنة خراثء نةرَينيةكانى  سيستمى يةك دةنطى طوازراوة:
1. رَيطــة لةبــةردةم ثارتــى بضووكــدا دةطرَيــت كــة ثاَلَيــوراوى زؤرى هةبَيت، 
ضونكــة لــةم بــارةدا دةنطةكانــى بةســةر ثاَلَيوراوةكانيــدا دابةشــدةبَيت 
ــت.  ــة ثاَلَيوراوةكانــى نةبَي ئةمــةش وادةكات ئةطــةرى بردنــةوةى هيضــكام ل
لةمــةش خراثتــر ئةوةيــة دةنطةكانيــان دةضَيتــة خزمةتــى ثارتــة طــةورةكانء 
بةمــةش ذمــارةى كورســييةكاني ئــةو ثارتانــة بةشــَيوةيةك زيــاددةكات كــة 
بتوانــن زؤرينــةى رةهــاى كورســييةكانى نــاو ثةرلةمــان ببةنــةوةو دةســت 

بةســةر ثَيكهَينانــى حكومةتــدا بطــرن.
2. ئةطةرضــى ذمــارةى كورســييةكانى بازنــةى هةَلبــذاردن زيادبــكات 
رَيذةييبوونــى ئةنجامةكانيــش لــةِرووى هةمةجؤرييــةوة زياتردةبَيــت، بــةآلم 
ــدةرو  ــوان دةنط ــدى نَي ــى ثةيوةن ــةى الوازكردن ــدا دةبَيتةماي ــة لةخؤي ئةم

نوَينةرةكانيــان.
3. ئــةم سيســتمة دةبَيتــة مايــةى دابةشــكردنى حيزبــةكان لةنــاوةوة 
لةبةرئــةوةى كَيبِركــَي لةنَيــوان ثاَلَيوراوانــى يــةك قــةوارةى سياســيدا 
ثاَلَيوراوَيــك هةوَلــدةدات زؤرتريــن  هــةر  لةبةرئــةوةى  دروســتدةكات 

دةنطــدةرى حيزبةكانيــان بــؤ الى خؤيــان رابكَيشــن.
ــؤزةو  4. ثرؤســةى جياكردنــةوةو ذماردنــى دةنطةكانــى ئــةم سيســتمة ئاَل
ئةمــةش هةمــووان ناضــاردةكات جارَيكــى تــر دةنطــةكان لةناوةنــدى 
جياكردنــةوةو ذماردنــى دةنطــةكان جيابكرَينــةوةو بذمَيردرَينــةوة كةديــارة 

ــتدةكات. ــة دروس ــى هةَلبذاردنةك ــةر ثاكذي ــؤ س ــي ب ــةش مةترس ئةم
5. ئــةم سيســتمة لــةِرووى تَيطةيشــتنء ثيادةكردنــةوة بــؤ دةنطــدةر ئاســان 

نييــة لةبةرئــةوةى زيــاد لــة بذاردةيةكــى هةيــة .
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ضؤن دةنطةكان لة سيستمى هةَلبذاردنى 
يةك دةنطى طوَيزراوةدا دةذمَيردرَين؟



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

63

تايبةتمةندي سيستمةكانى نوَينةرايةتى رَيذةيى: 
ــتمى  ــةو سيس ــى هةي ــاشء خراث ــى ب ــذاردن اليةن ــتمَيكى هةَلب ــةر سيس ه

ــةوة: ــة ل ــةدةر نيي ــش ب ــى رَيذةي نوَينةرايةت

- اليةنة باشء ئةرَينيةكانى  سيستمةكانى نوَينةرايةتى رَيذةيى :
- تارادةيةكــى بــاش كَيشــى راســتةقينةو دادثةروةرانــة بــؤ نوَينةرايةتيكردنى 
هَيــزو ثارتة سياســييةكان لةنــاو ئةنجومةنــة هةَلبذَيردراوةكانــدا دةردةخات، 
بةتايبةتــى لةسيســتمى نوَينةرايةتــى سةرتاســةرى دةوَلةتــدا، ديــارة هؤكارى 
سةرةكيشــى ئةوةيــة لةدابةشــكردنى كورســييةكاندا كةمتريــن رَيــذةى دةنط 

بةفيِرؤدةِروات. 
ــة  ــاو ئةنجومةن ــان لةن ــن نوَينةرايةتيي ــة بضووكــةكان ئاســانتر دةتوان - ثارت
لــة  جؤرَيــك  زةمينــةى  ئةمــةش  دةســتبكةوَيتء  هةَلبذَيردراوةكانــدا 

بــؤ دةِرةخســَينَيت. ســةربةخؤييان 
ــا  ــى رةه ــا حكومةت ــة تةني ــي ب ــى سياس ــةوةى ثارتَيك ــت ل ــة دةطرَي - رَيط
ثَيكبهَينَيــت، لةبةرئــةوةى رَيــذةى بةفيِرؤدانــى دةنطــةكان زؤر كةمــة، ئةمةش 
لةخؤيــدا دةبَيتــة مايــةى دروســتبوونى فرةيــى سياســىء لَيرةشــةوة زةمينــة 

بــؤ بــة ئؤثؤزســيؤنبوون دةِرةخســَيت.
-  ثارتــة سياســييةكان، بةطــةورةو بضووكيانــةوة، دةتوانــن لة ليســتةكانياندا 
ــوراوى هةمةجــؤر لةســةر ئاســتى ناوضــةو ئةتنيــكء رةطــةز  جَيطــةى ثاَلَي

بكةنــةوة..
- هانــى بةشــداربوونَيكى بةرفراوانــى دةنطدةرانــى هةَلبذاردنــةكان دةداتء 

بةمــةش رَيــذةى بةشــداريكردنى دةنطــدةران بةرزدةبَيتــةوة.
- سيســتمى كؤتــاى ثَيكهاتــة نةتةوةيــىء ئاينييةكانــى لةطةَلــدا دَيتــةوةو رَيطة 

بــؤ نوَينةرايةتيكردنيــان لةنــاو ئةنجومةنــة هةَلبذَيردراوةكاندا خؤشــدةكات.
- رَيطــة بــة ديــاردةى طريمانــدةر نــادات، كــة بريتييــة لــة ياريكــردنء 
دةســتكاريكردنى ســنورى بازنةكانــى هةَلبــذاردن بةتايبةتــى لــةو بــارةدا كــة 

ــت. ــذاردن بَي ــةى هةَلب ــةك بازن ــا ي ــةرى وآلت تةنه سةرتاس
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- اليةنة خراثء نةرَينيةكانى سيستمةكانى نوَينةرايةتى رَيذةيى:
- زؤرىء هةمةجؤرى ثارتة سياسييةكان لةناو ثةرلةماندا وادةكات:

1. ثَيكهَينانى حكومةت كارَيكى ثِر طَيرمةو كَيشة بَيت.
2.  بةشــَيوةيةكى زةحمــةت بِريــار لةنــاو ثةرلةمانــدا وةربطيرَيــت. 
حكومةتــى  دروســتبوونى  دةبَيتةمايــةى  دروســتدةكاتء  كَيشــة  ء 
ــتء  ــةقامطيرى دةبَي ــى الوازو ناس ــار ثَيطةيةك ــى كةزؤرج هاوثةيمانَيت

ئةمــةش لةخؤيــدا ئةطــةرى ناســةقامطيري سياســي زياتــردةكات.

- دةرهَينانــى ئةنجامةكانــى كؤتايــى هةَلبذاردنــةكان بةثَيــى ئــةم سيســتمةو 
بةبــةراورد لةطــةَل سيســتمى زؤرينــةدا قورســتترةو دةبَيتةهؤى دواخســتنى 
ئةنجامــةكان كــة ئةمــةش ئةطــةرى ســاختةكارىء ياريكــردن بــة دةنطــةكان 

دةِرةخســَينَيت.

ــتى  ــايةى ليس ــى لةس ــي، بةتايبةت ــى سياس ــى ثارت ــؤى كةرتكردن - دةبَيتةه
نيمضةكــراوةدا، ضونكــة هــةر ثاَلَيوراوَيــك هةوَل بــؤ بةدةســتهَينانى زؤرترين 

دةنــط دةدات لةســةر حســابى ثاَلَيوراوةكانــى هاوليســتةكةىو ئةوانــى تــر.

ــاتء  ــردا داناخ ــدِرةو و ثةِرطي ــى تون ــى سياس ــةردةم ثارت ــةت لةب - دةرف
ثارتــى  ئــةوةى  وةك  دةداتــَى،  كورســييان  بةدةســتهَينانى  ئةطــةرى 
ــى  ــاَلى 2010ى ثةرلةمان ــى س ــت( لةهةَلبذاردن ــتةكان )راسيس نةذادثةرس
دةكاتــة                        كــة  بةدةســتهَيناوة  دةنطةكانــى  )%5,7(ى  رَيــذةى  ســويددا 

. كورســي(   20(
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خَيزانى سَيهةم: سيستمى هةَلبذاردنى تَيكةآلو

سيســتمى  لةتَيكةآلوكردنــى  بريتييــة  تَيكــةآلو  هةَلبذاردنــى  سيســتمى 
زؤرينــةو سيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى بةيةكتــر بــؤ هةَلبذاردنــى 
ثاَلَيــوراوان بــؤ نــاو ئةنجومةنةكانــى نوَينةرايةتــى. ئــةم تَيكةآلوكردنــة 
لــةوةوة ســةرضاوةيطرتووة كــة هيضــكام لــة سيســتمى زؤرينــةو سيســتمى 
نوَينةرايةتــى رَيذةيــى بــَي خــةوشء كةموكــوِرى نيــن، لةبةرئــةوة هةندَيــك 
لةوآلتــان لــة ياســاكانى هةَلبذاردنيانــدا ثةنايــان بــردة بــةر ســوودوةرطرتن 
شــَيوازى  لــةدوو  سيســتمةكةو  هــةردوو  ئةرَينيةكانــى  لةاليةنــة 

موتوربةكــراودا سيســتمى هةَلبذاردنــى تَيكةآلويــان داهَينــا. 
سيســتمى هةَلبذاردنــى تَيكــةآلو دوو فؤرمــى جيــاواز لةيةكتريــان هةيــة كــة 

ئةوانيــش بريتيــن لة:
-  سيستمى هاوتةريب 

-  سيستمى هاوِرَيذةيى ئةندامَيتى تَيكةآلو 

ئةو وآلتانةى لةجيهاندا سيستمى هاوتةريب ثيادة دةكةن
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:) Parallel System ( يةكةم: سيستمى هاوتةريب  
لةم سيستمةدا، هةردوو سيستمى زؤرينةو سيستمى نوَينةرايةتى رَيذةيى، 
بةشَيوةيةكى جيا لةيةكتر، بةكاردةهَينرَيت بةبَيئةوةى كاريطةرييان لةسةر 

ئةنجامةكانى يةكتر هةبَيت. 
ــى بةســةر  ــى نوَينةرايةت ــدا، كورســييةكانى ئةنجومةن ــة سيســتمى هاوتةيب ل

دوو بةشــدا دابةشــدةكرَين:
لــة بةشــَيكياندا وآلت دةكرَيــت بةضةنــد بازنةيةكــى هةَلبذاردنــى تــاك 
نوَينةرايةتــى/ يــةك كورســي، يــان ضةنــد نوَينةرايةتــى/ ضةنــد كورســي. لــةم 
ــت )وةك  ــِرةو دةكرَي ــة ثةي ــك لةسيســتمةكانى زؤرين ــةدا تةنهــا جؤرَي بازنان
ــد(. ــةوارةى حيزبى...هت ــةوارة، ق ــى ق ــى، دةنطدان ــةم، دوو خول ــراوةى يةك ب
ــةوة  ــةى هةَلبذاردن ــةك بازن ــةى ي ــييةكانيش لةرَيط ــرى كورس ــةكةى ت بةش
يــان ضةنــد بازنةيةكــةوة بةسيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى هةَلدةبذَيردرَين. 

- كارتى دةنطدانء بذاردةكان لةسيستمى هاوتةريبدا: 
دةشــَيت ذمــارةى كارتةكانــى دةنطــدانء بذاردةكانــى دةنطــدةر لة سيســتمى 

هاوتةريبــدا لةرَيطــةى يةكَيــك لــةم دوو شــَيوةيةى خــوارةوة تاقيبكرَينةوة:

* يةك كارتى دةنطدانء دوو بذاردة:
هةندَيــك لــةو وآلتانــةى سيســتمى هاوتةريــب ثيادةدةكــةن، دةنطــدةر 
لــةرؤذى دةنطدانــدا يــةك كارتــى دةنطــدان بةكاردةهَينَيــت بــةآلم دوو بذاردة 
)اختيــار( تاقيدةكاتــةوة. واتــة دةنطــدةر لةســةر يــةك كارتــى دةنطــدان دوو 
ــةى  ــييةو بذاردةك ــى سياس ــؤ قةوارةيةك ــان ب ــة: بذاردةيةكي ــذاردةى هةي ب

ــى.  ــؤ ثاَلَيوراوَيكيةت ــان ب تري
ــةى  ــتى بازن ــةر ئاس ــة لةس ــة ثاَلَيوراوةك ــدةر دةيدات ــةى دةنط ــةو بذاردةي ئ
ــييةكة/ ــتء كورس ــار دةكرَي ــة ئةذم ــاك نوَينةرايةتييةك ــي/ ت ــةك كورس ي

ان بةثَيــى سيســتمى زؤرينــة دابةشــدةكرَيت، بــةآلم ئــةو بذاردةيــةى 
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دةنطــدةر دةيداتــة قــةوارة سياســييةكة لةســةر ئاســتى ئــةو بازنةيــة 
ــراوة.  ــى دياريك ــى رَيذةي ــتمى نوَينةرايةت ــى سيس ــة بةثَي ــت ك ئةذماردةكرَي
 شــَيوازى بةكارهَينانــى يــةك كارتــى لــة كؤريــاى باشــووردا ثةيِرةودةكرَيت. 

* دوو كارتى دةنطدانء دوو بذاردة:
ــدانء دوو  ــى دةنط ــدا دوو كارت ــةرؤذى دةنطدان ــردا ل ــى ت ــك وآلت لةهةندَي

ــدةر:  ــة دةنط ــذاردة دةدرَيت ب
- دةنطــدةر لةســةر كارتــى يةكةميــان ئــةو بذاردةيــة تاقيدةكاتــةوة كةتايبةتة 
بــةو كورســيية يــان ئــةو ضةنــد كورســييةى كــة لةبازنةيةكــى هةَلبذاردنــدا 

بةثَيــى يةكَيــك لــة سيســتمةكانى زؤرينــة دابةشــدةكرَيت. 
- دةنطــدةر لةســةر كارتــى دووةميــان ئةو بذاردةيــة تاقيدةكاتةوة كــة تايبةتة 
ــى دابةشــدةكرَين.   ــى رَيذةي ــى سيســتمى نوَينةرايةت ــةو كورســيانةى بةثَي  ب
ــادا  شــَيوازى بةكارهَينانــى دوو كارتــى، لةوآلتانــى ذاثــؤن، تايالنــدو ليتواني

ــت. ثةيِرةودةكرَي

-  تةرخانكردنى كورسييةكان لةسيستمى هاوتةريبدا:
بةثَيــى سيســتمى هاوتةريــب، ذمــارةى ئــةو كورســييانةى لةنَيوان سيســتمى 
زؤرينــةو نوَينةرايةتــى رَيذةييــدا تةرخاندةكرَيــن لةوآلتَيكــةوة بــؤ وآلتَيكــى 
تــر دةطؤِرَيــت. بــؤ نموونــة لــة روســياو ئؤكرانيــاو ئةنــدؤرادا نيــوةى 
كورســييةكان )%50( بــؤ سيســتمى زؤرينةيــةو نيوةكــةى تريشــى )%50( بــؤ 
سيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى تةرخانكــراوة. لــة وآلتانــى وةك ئةرمينيــا، 
ذاثــؤن، ثاكســتان، ئازرباينجــان، كازاخســتان، ليتوانيــا، تاجيكســتان، كينيــاو 
ــةوة  ــتمى زؤرين ــةى سيس ــييةكان لةرَيط ــذةى )%60(ى كورس ــةنطالدا رَي س
هةَلدةبذَيردرَيــتء رَيــذةى )%40(ةكــةى تريشــي بــة سيســتمى نوَينةرايةتــى 
رَيذةيــي هةَلدةبذَيردرَيــت. لــة تةيمــورى رؤذهةآلتــدا، كــة ثةرلةمانةكــةى لــة 
88 كورســي ثَيكهاتووة، 13 كورســي بؤ سيســتمى زؤرينةى ســادة  )براوةى 
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 يةكةم(ةء 75 كورســييةكةى تريشــي بؤ سيســتمى نوَينةرايةتى تةرخانكراوة.
وةك دةزانرَيــت سيســتمى زؤرينــة ضةنــد جؤرَيكــى هةيــة، هةربؤيــة 
ــي  ــتمى نوَينةرايةت ــاَل سيس ــيانةى لةث ــةو كورس ــدا ئ ــتمى هاوتةريب لةسيس
ــى وةك  ــوو جؤرةكان ــن هةم ــة هةَلدةبذَيردرَي ــتمى زؤرين ــدا بةسيس رَيذةي
)سيســتمى زؤرينــةى ســادة، زؤرينةى رةهــا، دةنطدانى قةوارة يــان دةنطدانى 
 قــةوارةى حيزبــى( تَيدايــةو جؤرةكــةى لةوآلتَيكةوة بــؤ وآلتَيكى تــر جياوازة.
ــةوة  ــتى دةيخات ــَيوةيةكى طش ــب بةش ــتمى هاوتةري ــةى سيس ــةو ئةنجامان ئ
بريتييــة لــة رَيذةيبوونَيكــى جيــا لةنَيــوان هةريــةك لةسيســتمةكانى فرةيــى/ 

ــةء سيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى. زؤرين
نموونةيةكى طريمانةيى: 

ــةوة،  ــب تاقيبكةين ــتمى هاوتةري ــةر سيس ــى لةس ــى طريمانةي ــا نموونةيةك ب
ــراو: ــتمى ناوب ــر لةسيس ــتنى زيات ــى تَيطةيش بةئامانج
- ذمارةى كورسييةكانى ثةرلةمان 100 كورسي بَيت. 
- كؤى ذمارةى دةنطة دروستةكان )1,969000( بَيت.

- )%50(ى كورســييةكان بةثَيــى )سيســتمى زؤرينــة/ بــراوةى يةكــةم( 
بةســةر )50( بازنــةدا دابةشــبكرَيت.

-  سةرتاســةرى وآلت يــةك بازنــةى هةَلبذاردنــةو )%50(ى كورســييةكان، 
بةثَيــى )سيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى/ ليســتى داخــراو( دابةشــدةكرَيت.

- لــةرؤذى هةَلبذاردنــدا دوو كارتــى دةنطــدان دةدرَيتــة دةنطــدةر )دةكرَيــت 
يــةك كارتيــش بَيــت بــةآلم بــة دوو بــذاردةوة(:

ــة ثةنجــا  ــةك ل ــى هةري ــى ثاَلَيوراوةكان ــة بةهةَلبذاردن ــى يةكــةم: تايبةت كارت
ــةر  ــؤ ه ــت ب ــتةش دةبَي ــةم مةبةس ــؤ ئ ــم، ب ــى هةرَي ــةى هةَلبذاردن بازنةك
ــةك  ــةر بازنةي ــة ه ــتبكرَيت ضونك ــؤ دروس ــى ب ــى تايبةت ــةك كارتَيك بازنةي
ثاَلَيــوراوى تايبــةت بةخــؤى هةيــة كةجيــاوازة لــة ثاَلَيــوراوى بازنةكانــى تــر. 
كارتــى دووةم:  تايبةتــة بةهةَلبذاردنــى قــةوارة سياســييةكان لةســةر ئاســتى 

ــذاردن. ــةي هةَلب يةك بازن
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A  16 ثاَلَيوراوانىA  7440001935قةوارةى

 B 15ثاَلَيوراوانى B 4770001328قةوارةى

C  12ثاَلَيوراوانىC  351000921قةوارةى

D  3ثاَلَيوراوانىD  18700058قةوارةى

 E  2ثاَلَيوراوانى E  11800035قةوارةى

    F0ثاَلَيوراوانى   F9200033قةوارةى

100 50كؤى طشتى     1,969000كؤى طشتى                  50

لَيكدانةوة:
ــؤى  ــةم، لةك ــى يةك ــى كارت ــى )A(، بةثَي ــةوارةى سياس ــى ق * ثاَلَيوراوةكان
ــوونء  ــةم ب ــراوةى يةك ــدا ب ــة 16 بازنةيان ــذاردن، ل ــةى هةَلب ــا بازن ثةنج

بةمــةش 16 كورســييان بةدةســتهَيناوة. 
ــتى وآلت  ــةر ئاس ــى دووةم، لةس ــى كارت ــى، بةثَي ــةوارةى سياس ــان ق هةم
)744000( دةنطــى بةدةســتهَيناوة. ئةطــةر ئــةم ذمارةيــة بةثَيــى سيســتمى 
رَيذةيــى بةســةر دابةشــكارى هةَلبذاردنــدا دابةشــبكةين، ئةنجامةكــةى 

ــي: ــة 19 كورس دةكات
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      كؤى دةنطى بةدةستهاتووى قةوارةكة 
دابةشكارى هةَلبذاردن =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       ذمارةى كورسييةكان 

     =  1969000 دةنط ÷ 50 كورسي = 39380 دةنط/ كورسي
 

 = )A( كةواتة ئةنجامى قةوارةى سياسى
744000 دةنط ÷ 39380 دةنط/ كورسي = 19 كورسي

* ئةطــةر ســةرنجى ثاَلَيوراوةكانــى قــةوارةى سياســى )F( بدةيــن، دةبينيــن 
لــة كــؤى ثةنجــا بازنةكــةى هةَلبــذاردن، هيــض كورســييةكيان نةبردؤتــةوة، 
بــةآلم وةك ليســتةكة )92000( دةنطى لةســةر ئاســتى وآلت بةدةســتهَيناوة، 

لةبةرئــةوة 3 كورســي بردؤتــةوة.

دةرةنجام: 
ــتمى  ــة سيس ــن، ك ــة دةطةي ــةو دةرةنجام ــةدا، ب ــة طريمانةييةك ــة نموون ل
هاوتةريــب لةيةككاتــدا كار بةهــةردوو سيســتمى )زؤرينــة( و )نوَينةرايةتى 
رَيذةيــى( دةكات، بــةآلم ئةنجامــى دةنطــة بةدةســتهاتووةكاني هيــض 
بةشــَيوةيةكى  بةَلكــو  نــاكات،  تريــان  بــةوى  تَيكــةَل  سيســتمَيكيان 

هاوتةريــبء جيــا لةيةكتــر، مامةَلةيــان لةطةَلــدا دةكات. 
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اليةنة باشء ئةرَينيةكانى  سيستمى هاوتةريب:

ــةردوو . 1 ــى  ه ــاشء ئةرَينيةكان ــة ب ــة اليةن ــوودى ل ــتمة س ــةم سيس   ئ
نوَينةرايةتــى رَيذةيــى  سيســتمى هةَلبذاردنــى زؤرينــةو سيســتمى 

وةرطرتــووة.

 ئــةم سيســتمة عةدالةتــي نوَينةرايةتيكردنــى بةثَيــى ناوضــةى جوطرافــي . 2
دابينــدةكات ئةويــش لــةو ناوضانــةدا  كــة يةكَيــك لــة جؤرةكانــى 
سيســتمى زؤرينــةى  تَيــدا ثيادةدةكرَيــت، بةتايبةتيــش ئةطــةر لةجــؤرى 

ــت. ــةم( بَي ــراوةى يةك )ب

 ئــةم سيســتمة دةرفةتــى بردنــةوة دةداتة نوَينةرانــى ثَيكهاتــة نةتةوةيىء . 3
ئاينييــةكان بةهــؤى ســوودوةرطرتنيان لةسيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيى 

بةتايبةتــى ئةطــةر سةرتاســةرى وآلت يــةك بازنــةى هةَلبــذاردن بَيت .

لةبــةردةم دةنطدةردايــة، دةنطــدةر . 4 ئــةو دوو بذاردةيــةى   بةهــؤى 
دةتوانَيــت مــةوداى ئازادييةكــةى فراوانتــر بَيــت، بةجؤرَيــك لةيةككاتــدا 
ــوراوة  ــةو ثاَلَي ــدات، جــا ئ ــك ب ــكء ثاَلَيوراوَي ــة ثارتَي ــت دةنــط ب دةتوانَي
ســةر بةهةمــان ئــةو ثارتــة بَيــت يــان ســةر بــة ثارتَيكــى سياســى تــر 

ــت.  ــةربةخؤ بَي ــةت س ــت ياخــود تةنان بَي
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اليةنة خراثء نةرَينيةكانى  سيستمى هاوتةريب:

  ئــةم سيســتمة اليةنــة خــراثء ئةرَينيةكانــى  هــةردوو سيســتمى . 1
ــدا  ــةَل خؤي ــى لةط ــى رَيذةي ــةو سيســتمى نوَينةرايةت ــى زؤرين هةَلبذاردن

هةَلطرتــووة.

 ئــةو نوَينةرانــةى بةثَيــى سيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى تــةواو دةضنــة . 2
نــاو ثةرلةمانــةوة بةشــَيوةيةكى يةكســان نوَينةرايةتــى ثارَيزطــاو قــةزاو 
ــة  ــى ناوض ــى لةنوَينةرايةتيكردن ــةش ناعةدالةت ــةنء بةم ــةكان ناك ناحيي

جوطرافييــة جياوازةكانــدا دروســتدةبَيت.

 ئــةم سيســتمة ئاَلــؤزةو تَيطةيشــتنى لةاليــةن دةنطــدةرانء قــةوارة . 3
ــدانء  ــى دةنط ــةِرووى كارت ــى ل ــة بةتايبةت ــان نيي ــييةكانةوة ئاس سياس
بةشــداربووةكانى  ليســتة  لةنَيــوان  كورســييةكان  دابةشــكردنى 
هةَلبذاردنــدا كــة رةنطــة لــةو وآلتانــةى لةقؤناغــى طواســتنةوةدان بــةرةو 
ــةوةو ئةمــةش  ــك كَيشــةى سياســى ببن ديموكراســى دووضــارى هةندَي

ــةقامطيرى وآلت. ــةر س ــؤ س ــت ب ــى دةبَي ــةرى خراث كاريط

لةبــارى وازهَينانــى يةكَيــك لــةو نوَينةرانــةى بةهؤى سيســتمى زؤرينةوة . 4
دةرضــوون )بةهــؤى هةر هؤكارَيكــةوة بَيــت(، ثَيويســتدةكات هةَلبذاردنى 
ــةوة  ــة( ئةنجامبدرَيت ــة والتكميلي ــات الفرعي ــةواوكارى )االنتخاب ــةالو ت الب
كــة ئةمــةش ثرؤســةيةكى زةحمةتــةو دةبَيــت ســةرلةنوَي ئامــادةكارى 

بــؤ ئةنجامدانــى هةَلبــذاردن بكرَيتــةوة.



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

73

شَيوةو رَيذةى تةرخانكردنى كورسييةكان لةو وآلتانةى
 سيستمى هاوتةريب ثيادةدةكةن 
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28 قەوارەی حیزبی (50%) 14 (50%) 14 ئەندۆرا  1

131 براوەی یەکەم (57%) 75 (43%) 56 ئەرمینیا 2

125 دوو خولی (80%) 100 (20%) 25 ئازەرباینجان 3

235 دوو خولی (36%) 85 (64%) 150 جۆرجیا 4

114 براوەی یەکەم (33%) 38 (67%) 76 جیونیا 5

480 براوەی یەکەم (62%) 300 (38%) 180 ژاپۆن 6

77 دوو خولی (87%) 67 (13%) 10 کازاخستان 7

299 براوەی یەکەم (81%) 243 (19%) 56 کۆریای باشور 8

141 دوو خولی (50%) 71 (50%) 70 لیتوانیا 9

24 دەنگی قەوارە (67%) 16 (33%) 8 مۆناکۆ 10

342 براوەی یەکەم (80%) 272 (20%) 70 پاکستان 11

260 براوەی یەکەم (80%) 208 (20%) 52 فلیپین 12

450 براوەی یەکەم (50%) 225 (50%) 225 روسیا 13

120 قەوارەی حیزبی (54%) 65 (46%) 55 سنگال 14

34 براوەی یەکەم (74%) 25 (36%) 9 سیچیل 15

225 یەک دەنگی نەگوێزراوە (78%) 176 (22%) 49 تایوان 16

63 دوو خولی  (65%) 41 (35%) 22 تاجیکستان 17

500 براوەی یەکەم (80%) 400 (20%) 100 تایالند 18

88 براوەی یەکەم (15%) 13 (85%) 75 تەیموری خۆر 19

189 قەوارەی حیزبی (20%) 37 (80%) 52 تونس 20

450 براوەی یەکەم (50%) 225 (50%) 225 ئۆکرانیا 21
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 )MMP(  دووةم: سيستمى هاوِرَيذةيى ئةندامَيتى تَيكةآلو

ــى  ــتمى نوَينةرايةت ــةآلودا، سيس ــى تَيك ــى ئةندامَيت ــتمى هاوِرَيذةي ــة سيس ل
ــة  ــك ل ــةى يةكَي ــة لةرَيط ــةوة، ك ــة دةكات ــةو دةنطان ــووى ئ ــي قةرةب رَيذةي
سيســتمةكانى فرةيــى/ زؤرينــةوة )كــة زؤرجــار سيســتمى بــراوةى يةكةمة(، 
نةيتوانيــوة لــة بازنةكانــى هةَلبذاردنــدا كورســي بةدةســتبهَينَيت. واتــة 
ئةطــةر هــةر قةوارةيةكــى سياســى لةســةر ئاســتى هــةر بازنةيةكــى يــةك 
ــةر  ــى لةس ــةدا دةنطةكان ــتنةهَينابوو، لةوكات ــى بةدةس ــدا، كورس نوَينةرايةتي
ئاســتى كــؤى بازنةكانــى تــرى هةَلبذاردنــى وآلتــدا بــؤ كؤدةكرَيتــةوةو بــةو 
ئةندازةيــة كورســي ثَيدةدرَيــت كــة بةثَيــى سيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى 
لةســةر ئاســتى وآلت بةريدةكةوَيــت. بــؤ نموونــة ئةطــةر قةوارةيةكــى 
سياســى لةكــؤى 100 بازنــةى هةَلبذاردنــى تــاك كورســيدا تةنها 5 كورســى 
ــةوة كــة لةســةر  ــؤ كؤدةكرَيت ــةى ب ــةو دةنطان ــةدا كــؤى ئ ــؤوة، لةوكات بردب
ــى  ــر بةثَي ــتيهَيناوة، دوات ــر بةدةس ــةى ت ــةى هةَلبذاردنةك ــتى 95 بازن ئاس
سيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــىء لةســةر ئاســتى دابةشــكارى هةَلبذاردنــى 
نيشــتمانى، لةثــاَل ئــةو ثَينــج كورســييةى بةدةســتيهَيناوة، كورســي تريشــى 

ــت.  بةردةكةوَي

-  كارتى دةنطدانء بذاردةكان لةسيستمى هاوِرَيذةيى 
ئةندامَيتى تَيكةآلودا

لةرَيطــةى  تَيكــةآلودا  ئةندامَيتــى  هاوِرَيذةيــى  سيســتمى  لــة  دةنطــدان 
ــَيوة  ــة دوو ش ــى ب ــدةر بذاردةكان ــةآلم دةنط ــة ب ــى دةنطدانةوةي ــةك كارت ي

تاقيدةكاتــةوة: 
*  يةك كارتى دةنطدانء يةك بذاردة:

تَيكــةآلو  ئةندامَيتــى  هاوِرَيذةيــى  سيســتمى  وآلتانــةى  لــةو  هةندَيــك 
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ثةيِرةودةكــةن تةنهــا لةرَيطــةى بــذاردةى ثاَلَيوراوةكانــى ســةر كارتــى 
دةنطدانةكــةوة ئــةم سيســتمة ثيادةدةكــةن. واتــة قــةوارة سياســييةكان تةنهــا 
لةرَيطــةى ثاَلَيــوراوةوة بةشــدارى ثرؤســةى هةَلبــذاردن دةكــةن، لةمكاتــةدا 
دةنطــدةر تةنهــا يــةك بــذاردةى لةبةردةمدايــة كــة ئةويــش دةنطدانيةتــى بــة 
ــدان  ــةى. دواى دةنط ــةى هةَلبذاردنةك ــاو بازن ــى ن ــة ثاَلَيوراوةكان ــك ل يةكَي

ــدةكرَيت:  ــَيوةية دابةش ــةم ش ــييةكان ب ــَيوةى كورس ــوراوةكان، ش بةثاَلَي
- سيســتمى زؤرينــة: لةضوارضَيــوةي ئــةو بازنــةى هةَلبذاردنــةى دةنطــدةر 
ــة  ــةوة ك ــوراوة كورســييةكة/ان دةبات ــةو ثاَلَي ــة داوة ئ ــى بةثاَلَيوراوةك دةنط

ــن دةنطــى بازنةكــةى بةدةســتهَيناوة.   زؤرتري
ــى  ــى: كــؤى ذمــارةى دةنطــى ثاَلَيوراوةكان ــى رَيذةي - سيســتمى نوَينةرايةت
ــةدةر  ــدا )ب ــى هةَلبذاردن ــوو بازنةكان ــة هةم ــى ل ــى سياس ــةر قةوارةيةك ه
ــكارى  ــةر دابةش ــةوةو بةس ــةوة( كؤدةكرَيت ــدا بردؤت ــي تَي ــةى كورس لةوان
هةَلبذاردنــى نيشــتمانيدا دابةشــدةكرَيتء بــةوةش ذمــارةى كورســيية 

ــت. ــى دياريدةكرَي ــى سياس ــةر قةوارةيةك ــى ه براوةكان

* يةك كارتى دةنطدانء دوو بذاردة:
ــةآلو  ــى تَيك ــى ئةندامَيت ــتمى هاوِرَيذةي ــةى سيس ــةو وآلتان ــر ل ــى ت هةندَيك
ــذاردة  ــةوة دوو ب ــى دةنطدان ــةك كارت ثةيِرةودةكــةن، دةنطــدةر لةرَيطــةى ي

ــتى:  ــة بةردةس دةخرَيت
- بــة بذاردةيةكيــان بردنــةوةى ثاَلَيوراوَيــك يــان ضةنــد ثاَلَيوراوَيكــى قةوارة 
سياســييةكان، لةضوارضَيــوةى بازنــةى هةَلبذاردنةكةيــدا، تاقيدةكاتــةوة، 
كةديــارة لةمــةدا دةنطــةكان بةثَيــى يةكَيــك لــة سيســتمةكانى فرةيــى/ زؤرينة 
دةطؤِردرَيــن بــؤ كورســي ثةرلةمــان، كــة زياتــرو زياتــر شــَيوازى بــراوةى 

يةكةمــة.
ئاســتى  لةســةر  سياســي  قةوارةيةكــى  تريشــيان  بذاردةكــةى  بــة   -
لةمــةدا  كةديــارة  تاقيدةكاتــةوة،  طةورةتــر  هةَلبذاردنــى  بازنةيةكــى 
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ــتمى  ــى سيس ــي بةثَي ــى سياس ــةر قةوارةيةك ــتهاتووةكانى ه ــة بةدةس دةنط
ــة  ــةش ل ــان، ئةم ــى ثةرلةم ــؤ كورس ــن ب ــى، دةطؤِردرَي ــى رَيذةي نوَينةرايةت

ثيادةدةكرَيــت.  نيوزلةنــدةدا  ئةَلمانيــاو 

جياوازى نَيوان سيستمى هاوتةريب لةطةَل سيستمى هاوِرَيذةيى 
ئةندامَيتى تَيكةآلودا 

سيســتمى  هاوتةريــبء  سيســتمى  لةنَيــوان  زؤر  لَيكضوونَيكــى    
لــةِرووى  بةتايبةتــى  هةيــة،  تَيكــةآلودا   ئةندامَيتــى  هاوِرَيذةيــى 
بةكارهَينانــى هــةردوو سيســتمى زؤرينــةو نوَينةرايةتــى رَيذةييــةوة،  

ــة: ــة ك ــة ئةوةي ــةرةوةي نَيوانيان ــى جياك ــةوةى خاَل ــةآلم ئ ب
1- لــة سيســتمى هاوتةريبــدا، ثةيوةندييةكــى دةرةكــي لةنَيــوان 
هةيــة  زؤرينــةدا  سيســتمى  رَيذةيــىء  نوَينةرايةتــى  سيســتمى 
بةجؤرَيــك كةئةنجامةكانــي هيــض سيســتمَيكيان كارناكاتــة ســةر 

. ئةويتريــان  ئةنجامةكانــى 
تَيكــةآلودا، سيســتمى  ئةندامَيتــى  هاوِرَيذةيــى  لــة سيســتمى   -2
لةطــةَل  ناوةكيدايــة  ثةيوةندييةكــى  لــة  رَيذةيــى  نوَينةرايةتــى 
ــتكردنى  ــةوةو دروس ــى قةرةبووكردن ــةداو لةهةوَل ــتمى زؤرين سيس
لةبازنةكانــى  دةنطانــةى  ئــةو  بــؤ  رَيذةييدايــة  هاوســةنطييةكى 
هةَلبذاردنــى تــاك نوَينةرايةتيــدا، بةهــؤى سيســتمى زؤرينــةوة، 

ثةرلةمــان.  كورســي  نةطةيشــتوونةتة  فةوتــاونء 
   واتــة لةسيســتمى هاوِرَيذةيــى ئةندامَيتــى تَيكــةآلودا، سيســتمى 
نوَينةرايةتــى رَيذةيــى هةمــوو دةنطــة فةوتاوةكانــى هــةر قةوارةيةكــى 
سياســى لةســةر ئاســتى هةمــوو بازنةكانــى هةَلبــذاردن كؤدةكاتةوةء 
رَيــذةى دةنطةكانيــان لةســةر ئاســتى نيشــتمانى دةردةخــات تــا بــةو 

ئةندازةيــة كورســي ثةرلةمانيــان بــؤ قةرةبــوو بكرَيتــةوة.
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تةرخانكردنى كورسييةكان لةسيستمى هاوِرَيذةيى ئةندامَيتى تَيكةآلودا: 
ــةو  ــوان سيســتمى زؤرين ــةم سيســتمةدا لةنَي ذمــارةى ئــةو كورســييانةى ل
نوَينةرايةتــى رَيذةييــدا تةرخاندةكرَيــن لةوآلتَيكــةوة بــؤ وآلتَيكــى تــر 
ــت. بــؤ نموونــة لــة وآلتــى ليســؤتؤ 80 كورســي بةثَيــى سيســتمى  دةطؤِرَي
ــةوةى  ــؤ قةرةبووكردن ــتء 40 كورســيش ب ــةم هةَلدةبذَيردرَي ــراوةى يةك ب
هةشــتا  ئــةو  هةَلبذاردنــى  ئةنجامةكانــى  لــة  كــة  الســةنطييةية  ئــةو 
ــى  ــييةكانى ثةرلةمان ــارةى كورس ــدا ذم ــتدةبن. لةكاتَيك ــييةوة دروس كورس
ئةَلمانيــا )بؤندســتاط( 598 كورســييةو كــراوة بــة دوو نيــوةوةو هــةر 
ــوراوة  ــة دوو سيســتمةكة بةســةر ثاَلَي ــك ل ــى يةكَي 299 كورســييةكى بةثَي

براوةكانــدا دابةشــدةكرَين. 
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شَيوةو رَيذةى تةرخانكردنى كورسييةكان لةو وآلتانةى سيستمى هاوِرَيذةيى 
ئةندامَيتى تَيكةآلو ثيادةدةكةن 
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598 براوەی یەکەم (50%) 299 (50%) 299 ئەڵامنیا 1

630 براوەی یەکەم (25%) 155 (75%) 475 ئیتاڵیا 2

121 براوەی یەکەم (42%) 51 (58%) 70 نیوزلەندا 3

386 دوو خولی (54%) 210 (46%) 176 ھەنگاریا (مەجەڕ) 4

500 براوەی یەکەم (40%) 200 (60%) 300 مەکسیک 5

120 براوەی یەکەم (33%) 40 (67%) 80 لیسۆتۆ 6

130 براوەی یەکەم (48%) 62 (52%) 68 پۆلیڤیا 7

140 براوەی یەکەم (29%) 40 (71%) 100 ئەلبانیا 8

165 براوەی یەکەم (39%) 65 (61%) 100 فەنزویال 9

اليةنة باشء ئةرَينيةكانى  سيستمى هاورَيذةيى ئةندامَيتى تَيكةآلو:
ــى . 1 ــى رَيذةي ــتمى نوَينةرايةت ــةكانى سيس ــَلةتة باش ــتمة، خةس ــةم سيس ئ

ــتة دةكات. ــدا بةرجةس ــوون لةئةنجامةكان ــةو رَيذةييب تَيداي
 بةهــؤى ثيادةكردنــى سيســتمى زؤرينــةوة نوَينــةرة هةَلبذَيــردراوةكان 2. 

ــةش  ــتء ئةم ــةوة دةبَي ــان  بةدةنطدةران ــي ثتةوي ــى جوطراف ثةيوةندييةك
ــةران دةســتةبةردةكات . ــى ثرســينةوة لةنوَين دةرفةت

 لةدةســتضوونى دةنــط لةم سيســتمةدا كةمــة بةهــؤى قةرةبووكردنةوةى 3. 
ــة  ــك ل ــى يةكَي ــة فةوتاوةكان ــؤ دةنط ــي ب ــتى نوَينةرايةت ــتمى ليس سيس

سيســتمةكانى زؤرينــة.
دةنطــدةر . 4 دةنطدةردايــة،  لةبــةردةم  بذاردةيــةى  دوو  ئــةو  بةهــؤى 

ــؤ ليســتى  ــط ب ــةى هةَلبذاردنةكــةى دةن ــت لةســةر ئاســتى بازن دةتوانَي

http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
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حيزبَيــك بــداتء لةهةمانكاتــدا دةنــط بــة ثاَلَيوراوَيكــي ليســتةكةش بدات، 
ــةوداى  ــت م ــةدا بةكاربهَينرَي ــةر دوو كارت لةهةَلبذاردنةك ــةت ئةط تةنان
ئازادييةكــة بــؤ دةنطــدةر فراوانتــر دةبَيــتء دةتوانَيــت لةيةككاتــدا دةنــط 

ــدات.  ــةو ليســتةش ب ــى دةرةوةى ئ ــة ليســتَيكء ثاَلَيوراوَيك ب
 ئةم سيستمة دةرفةت لةبةردةم فرةيى حيزبيدا دةِرةخسَينَيت.5. 

بةهــؤى ســوودوةرطرتنيان لةسيســتمى نوَينةرايةتــى رَيذةيــى، دةرفةتــى . 6
بردنــةوة دةداتــة نوَينةرانــى ثَيكهاتــة نةتةوةيــىء ئاينييــةكان بةتايبةتــى 

ئةطــةر سةرتاســةرى وآلت بؤيــان يــةك بازنــةى هةَلبــذاردن بَيــت.

اليةنة خراثء نةرَينيةكانى  سيستمى هاورَيذةيى ئةندامَيتى تَيكةآلو:
1. هةموو اليةنة خراثةكانى ليستى داخراوى سيستمى نوَينةرايةتى رَيذةيى 

لةخؤيدا بةرجةستةدةكات وةك:
- زاَلبوونى سةركردايةتى ثارتى سياسى بةسةر ريزبةنديى ثاَلَيوراوةكان.

- الوازى لــة بةديهَينانــى ثرةنســيثى نوَينةرايةتيكردنــى جوطرافــيء نةبوونــى 
ثةيوةندييةكــى ثتــةو لةنَيــوان دةنطــدةرو نوَينــةرى هةَلبذيــردراودا.

2. لةبــارى وازهَينانــى يةكَيــك لــةو نوَينةرانــةى بةهــؤى سيســتمى زؤرينةوة 
دةرضــوون، ثَيويســتدةكات هةَلبذاردنــى البــةالو تــةواوكارى ئةنجامبدرَيتةوة 

كــة ئةمــةش ثرؤســةيةكى زةحمةتــةو دةبَيت ســةرلةنوَي
ئامادةكارى بؤ ئةنجامدانى هةَلبذاردن بكرَيتةوة.

3. ئــةو ثاَلَيوراوانــةى لةســةر ئاســتى نيشــتمانى دةردةضــن تةنهــا هةســت 
بــة لَيثرســراوَيتى دةكــةن بةرامبــةر بــة حيزبةكانيــان ضونكــة بةهــؤى 

ــةوة. ــان بردؤت ــي ثةرلةماني ــةوة كورس ــى حيزبةكةيان دةنطةكان
4. ثَيويســتى بــة نةخشةكَيشــانى بازنةكانــى هةَلبــذاردن هةيــة بةشــَيوةيةكى 

ورد.
 5. ئةم سيستمة، بةراورد بة زؤرَيك لة سيستمةكانى تر، ئاَلؤزترة.

http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
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خَيزانى ضوارةم: ضةند سيستمَيكى هةَلبذاردنى تر

)SNTV( يةكةم: سيستمى يةك دةنطى نةطوَيزراوة 
لــةم سيســتمةدا دةنطــدةر تةنهــا دةنــط بــة يــةك ثاَلَيــوراوى نــاو ليســتَيكى 
قــةوارةى سياســى دةدات. ئــةم سيســتمة  لــة بازنةيةكــى هةَلبذاردنــى فــرة 
ــة  ــةوة ك ــي دةبةن ــة كورس ــةو ثاَلَيوراوان ــتء ئ ــدا ئةنجامدةدرَي نوَينةرايةتي
زؤرتريــن دةنطيــان بةدةســتهَيناوة. ئــةو وآلتانــةى سيســتمى يــةك دةنطــى 
نةطوَيزراوةيــان تَيــدا ثيادةدةكرَيــت بريتيــن لــة: ئــوردون، ئةفغانســتان، 

ــيا. ــى ئةندةنوس ــى ثيران ــدو ئةنجومةن تايالن

نموونةيةكى طريمانةيي:
ذمارةى ثاَلَيوراوان: 6

ذمارةى كورسييةكان: 4 كورسي
رَيذةى بردنةوةى يةك كورسي: 25%

ئةطــةر ثاَلَيوراوانى ليســتَيكى سياســى لــة )%50(ى دةنطةكانيان بةدةســتهَينا، 
لةوكاتــةدا 2 كورســي بــةر دوو ثاَلَيــوراوى ئــةو ليســتة سياســيية دةكةوَيــت 
كــة زؤرتريــن دةنطيــان بةدةســتهَيناوة. بــةآلم ئةطــةر ئةنجامةكــة وابــوو كــة 
ــةى  ــةى هةَلبذاردنةك ــى بازن ــة )%80(ى دةنطةكان ــى ليســتى )A( ل ثاَلَيوراوان
ــةدا  ــتهَينا، لةوكات ــى بةدةس ــة )%20(ى دةنطةكان ــتى )B( ل ــتهَيناو ليس بةدةس
هيــض   )B( ليســتى  دةباتــةوةو   كورســييةكة  ضــوار  هــةر   )A( ليســتى 

ــت. ــييةكى بةرناكةوَي كورس
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اليةنة باشء ئةرَينيةكانى  سيستمى يةك دةنطى نةطوَيزراوة:
 لــةو بازنــة هةَلبذاردنانــةى كــة قةبارةيةكــى طةورةيــان هةيــةو ذمــارةى 1. 

ــةك،  ــزراوة، تاِرادةي ــى نةطوَي ــةك دةنط ــتمى ي ــان زؤرة، سيس نوَينةرةكاني
دةرفــةت دةداتــة كةســايةتيية ســةربةخؤكانء هَيــزة بضوكــةكانء  ثَيكهاتــة 
نةتةوةيــىء ئاينييــةكان لةثةرلةمانــدا ثشــكيان لةنوَينةرايةتيكردنــدا هةبَيــت. 

ــؤوة، . 2 ــتنى ناوخ ــةرووى رَيكخس ــة ل ــييةكان دةدات ك ــة سياس ــى ثارت هان
ــان  ــتةكردنى دةنطدةراني ــؤ ئاِراس ــةن ب ــةوةو كاربك ــر كؤبكةن ــان زيات خؤي
ــي  ــةوةى كورس ــن بردن ــا بتوان ــان هةت ــكردنى دةنطةكاني ــاو دابةش لةثَين

ــةن. ــؤطةر بك مس
ــةن . 3 ــع لةالي ــةرزى واقي ــةم سيســتمة لةســةر ئ ــى ئ تَيطةيشــتنء ثيادةكردن

ــانة. ــةوة ئاس ــةى هةَلبذاردن ــى ثرؤس بكةرةكان

اليةنة خراثء نةرَينيةكانى  سيستمى يةك دةنطى نةطوَيزراوة:
تارادةيــةك 1.  طةورةيــة  قةبارةيــان  كــة  هةَلبــذاردن  بازنانــةى  لــةو   

ــوان  ــدى نَي ــةآلم ثةيوةن ــتةبةردةكات ب ــدا دةس ــوون لةئةنجامةكان رَيذةييب
الوازدةكات. نوَينــةران  دةنطــدةرو 

 ئــةم سيســتمة رَيطــة بةقــةوارة بضووةكــةكان نــادات ذمارةيةكــى زؤر لــة 2. 
ثاَلَيوراوانيــان هةبَيــت لةبةرئــةوةى دةنطةكانيــان بآلودةبَيتــةوةو ئةطــةرى 

بةدةســتهَينانى كورســي ثةرلةمانيــان زؤر كةمدةبَيتــةوة.
 لةهةندَيــك بــاردا لةسيســتمى زؤرينــةى بــراوةى يةكــةم دةضَيــت لــةِرووى 3. 

ــةى  ــةوةى زؤرين ــةكانء بردن ــيية بضووك ــةوارة سياس ــى ق ــى دةنط فةوتان
رةهــا لةاليــةن قــةوارة سياســيية طةورةكانــةوة.

ــوراو بــذاردة دةكات نــةك قــةوارةى سياســى، 4.   بــةو ثَييــةى دةنطــدةر ثاَلَي
كَيبِركــَي لةنَيــوان ثاَلَيوراوانــى يــةك قــةوارةى سياسيشــدا دروســتدةكاتء 

ئةمــةش دةبَيتةهــؤى الوازكردنــى رايةَلــةى حيزبــى. 
 بــةو ثَييــةى دةنطــدةر تةنهــا يــةك بــذاردةى لةبةردةمدايــة، ناتوانَيــت دةنط 5. 

بــةو  ثاَلَيوراوانــةى تــر بــدات كــة بةاليــةوة ثةســةندن، واتــة ئــةم سيســتمة 
دةنطدةرَيــك دروســتدةكات كــة ثةيوةندييةكــى ســتراتيذىء كؤنكرَيتــى بــة 

ثارتَيكــى سياســييةوة هةبَيــت. 
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)LV( دووةم: سيستمى دةنطى سنوردار
ئــةم سيســتمة مامةَلــة لةطــةَل ثاَلَيــوراودا دةكات بةتةنيــا وةك تاكَيــك، 
ــدا بةدةســتيدةهَينَيت لةطــةَل  ــك لةهةَلبذاردن ــة ئــةو ئةنجامــةى ثاَلَيوراوَي وات
ــؤ  ــا ب ــة تةني ــو ب ــةوة بةَلك ــردا كؤناكرَيت ــى ت ــض ثاَلَيوراوَيك ــى هي ئةنجامةكان

ــى. خؤيةت
سيســتمى دةنطــى ســنوردار لــة بازنــةى هةَلبذاردنــى فــرة نوَينةر/ كورســيدا 
ــت كــؤى  ــةآلم دةبَي ــة ب ــة بذاردةيةكــى هةي ــاد ل ــت. دةنطــدةر زي ثيادةدةكرَي
بذاردةكانــى لةكــؤى ذمــارةى كورســييةكانى بازنــةى هةَلبذاردنةكــة كةمتــر 
ــة  ــةوة ك ــان دةبةن ــي ثةرلةم ــة كورس ــةو ثاَلَيوراوان ــدا ئ ــت. لةهةَلبذاردن بَي
زؤرتريــن دةنطيــان بةدةســتهَيناوةو ئــةوةش بةثَيــى ذمــارةى كورســييةكانى 

بازنــةى هةَلبذاردنةكــة دةبَيــت. 
ــى  ــقء هةَلبذاردن ــةل تاري ــى جةب ــة وآلتان ــنوردار ل ــى س ــتمى دةنط سيس

ئةنجومةنــى ثيرانــى ئيســثانيادا ثيادةدةكرَيــت.

نمونةيةكى طريمانةيي: 
كؤى دةنطى دروست: )50000- ثةنجا هةزار( دةنط

 ذمارةى كورسييةكان: 3 كورسي
 بازنة: فرة نوَينةرايةتى

ذمارةى ثاَلَيوراوان: 5 كة ئةنجامةكانيان بةم شَيوةيةى خوارةوةية:
- ثاَلَيوراوى A : 8000 دةنط

- ثاَلَيوراوى B : 15000 دةنط
- ثاَلَيوراوى C : 12000 دةنط
- ثاَلَيوراوى D : 10000 دةنط

- ثاَلَيوراوى E : 5000 دةنط
)D( و )C( و )B( براوةى كورسييةكان: ثاَلَيوراوةكانى
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اليةنة باشء ئةرَينيةكانى  سيستمى دةنطى سنوردار:
ثرؤسةى دةنطدان بؤ دةنطدةران زؤر ئاسانة.. 1

 جياكردنةوةو ذماردنى دةنطةكان زؤر ئاسانة.2. 
ــةى 3.  ــن لةثرؤس ــؤ خؤثاآلت ــةربةخؤ ب ــايةتى س ــة كةس ــةت دةدات  دةرف

ــن. ــان ب ــن ئاس ــى خؤثاآلوت ــةر مةرجةكان ــى ئةط ــدا بةتايبةت هةَلبذاردن
لةذَيــر هةذموونــى حيزبــى سياســيدا 4.  تارادةيةكــى زؤر دةنطــدةر   

دةردةهَينَيــت.
ــةوارةى سياســى دةدات 5.  ــة ق ــط ب ــوراوةوة دةن  دةنطــدةر لةرَيطــةى ثاَلَي

ــةوة. ــةك بةثَيضةوان ن
ــتء 6.  ــووك دةبَي ــارة بض ــى قةب ــةى هةَلبذاردن ــؤ بازن ــتمة ب ــةم سيس  ئ

بةمــةش ثةيوةنــدى نَيــوان دةنطــدةرو نوَينــةرةكان ثتــةو دةبَيــت.  

اليةنة خراثء نةرَينيةكانى  سيستمى دةنطى سنوردار:
ئــةو ئةنجامانــةى بةهــؤى ئــةم سيســتمةوة دةردةضَيــت رَيذةييبوونــى 

كةمتــرة لةضــاو سيســتمى يــةك دةنطــى نةطوَيــزراوة. 
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)BC( سَيهةم: سيستمى بؤردا
ئــةم سيســتمة، وةك سيســتمى دةنطــى ســنوردار، ثشــت بــة ثاَلَيــوراوى تــاك 
دةبةســتَيتء لةســةر ئاســتى بازنــةى تــاك نوَينةرايةتــىء فــرة نوَينةرايةتيش 

بةكاردةهَينرَيت.
ــى  ــان شــَيوةى سيســتمى هةَلبذاردن ــؤردادا، بةهةم ــدةر لةسيســتمى ب دةنط
ئةَلتةرناتيــظ ء سيســتمى يــةك دةنطــى طوَيــزراوة، لةرَيطــةى دانانــى ذمــارة 
لةســةر كارتــى دةنطــدان ريزبةنــدى بــؤ ثاَلَيــوراوةكان دةكاتء بةثَيــى 
ذمــارةى كورســييةكانى ئــةو بازنةيــة بةهايةكــى دياريكــراو دةداتــة هةريةك 
لةثاَلَيــوراوةكان، لةكاتَيكــدا دةنطــدةر مافــى ئةوةشــى هةيــة كــة تةنهــا يــةك 
ذمــارة بــؤ يــةك ثاَلَيــوراو دابنَيــتء هيــض ذمارةيــةك بــؤ ثاَلَيوراوةكانــى تــر 

دانةنَيــت. 
لــةم سيســتمةدا ئــةو ثاَلَيوراوانــة كورســي ثةرلةمــان دةبةنةوة كــة زؤرترين 

ــتهَيناوة.  بذاردةى ذمارةكانيان بةدةس
لــة سيســتمى بــؤردادا، يــةك دةنــط دابةشــكراوة بةســةر ضةنــد بذاردةيةكــدا 

كــة هةريةكةيــان خــؤى لــة بةهــاى ذمارةيةكــى دياريكــراودا دةبينَيتــةوة. 
ــا  ــك بةجي ــى هــةر ثاَلَيوراوَي ــؤ بذاردةكان ــةك ثرؤســةى ذمــاردن ب تةنهــا ي
ئةنجامدةدرَيــت كةتَييــدا كــؤى ئــةو بذاردانــةى بــؤ كؤدةكرَينــةوة كــة 
ثاَلَيوراوةكــة بةدةســتيهَيناوة. بةثَيــى ئــةم سيســتمة ذمــارة )1( بةهــاى 
تةواوةتــى وةردةطرَيــتء ذمــارة )2( نيــوةى ئــةو بةهايــةو ذمــارة )3( يــةك 
لةســةر ســَي وةردةطرَيــتء بــةو شــَيوةية هةتــا كؤتايــى. هــةر ثاَلَيوراوَيــك، 
بةثَيــى ئــةو بذاردانــةى بةدةســتيهَيناوة، بةهــاى ئــةو ذمارانــةى بــؤ 
ــك  ــةر ثاَلَيوراوَي ــى ه ــى دةنطةكان ــى كؤتاي ــةوةش ئةنجام ــةوةو ب كؤدةكرَيت
بةجيــا دةردةهَينرَيتــو ئــةو ثاَلَيوراوانــةى زؤرتريــن دةنطيان بةدةســتيهَيناوة، 
بةثَيــى ذمــارةى كورســييةكانى بازنــةى هةَلبذاردنةكــة، كورســي ثةرلةمــان 
كــة  ثيادةدةكرَيــت  نــاورؤ  لةوآلتــى  تةنهــا  ئــةم سيســتمة  دةبةنــةوة. 

ــدا.  ــى هَيمن ــةربةخؤية لةئؤقيانوس ــى س دورطةيةك
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نمونةيةكى طريمانةيي: 
ذمارةى ثاَلَيوراوان: 5
ذمارةى كورسي: 3

     : )200( بذاردةى ذمارة )1(ى بةدةستهَيناوة )200×1=200(.
    : )300( بذاردةى ذمارة )2(ى بةدةستهَيناوة )300×1/2 = 150(

    : )21( بذاردةى ذمارة )3(ى بةدةستهَيناوة )21×1/3 = 7(
    : )16( بذاردةى ذمارة )4(ى بةدةستهَيناوة )16×1/4 = 4(

كؤى طشتى دةنطة بةدةستهاتووةكانى ثاَلَيوراوى )A( = 361 دةنط

     : )175( بذاردةى ذمارة )1(ى بةدةستهَيناوة )175×1=200(.
     : )350( بذاردةى ذمارة )2(ى بةدةستهَيناوة )350×1/2 = 175(

     : )27( بذاردةى ذمارة )3(ى بةدةستهَيناوة )27×1/3 = 9(
     : )12( بذاردةى ذمارة )4(ى بةدةستهَيناوة )12×1/4 = 3(

كؤى طشتى دةنطة بةدةستهاتووةكانى ثاَلَيوراوى )B( = 387 دةنط

     : )95( بذاردةى ذمارة )1(ى بةدةستهَيناوة )95×1=95(.
     : )380( بذاردةى ذمارة )2(ى بةدةستهَيناوة )380×1/2 = 190(

     : )33( بذاردةى ذمارة )3(ى بةدةستهَيناوة )33×1/3 = 11(
     : )8( بذاردةى ذمارة )4(ى بةدةستهَيناوة )8×1/4 = 2(
كؤى طشتى دةنطة بةدةستهاتووةكانى ثاَلَيوراوى )C( = 298 دةنط

      : )125( بذاردةى ذمارة )1(ى بةدةستهَيناوة )125×1=125(.
      : )130( بذاردةى ذمارة )2(ى بةدةستهَيناوة )130×1/2 = 65(

      : )99( بذاردةى ذمارة )3(ى بةدةستهَيناوة )99×1/3 = 33(
      : )24( بذاردةى ذمارة )4(ى بةدةستهَيناوة )24×1/4 = 8(

كؤى طشتى دةنطة بةدةستهاتووةكانى ثاَلَيوراوى )D( = 231 دةنط

)B
ى )

راو
َيو

ثاَل
)C

ى )
راو

َيو
ثاَل

)D
ى )

راو
َيو

ثاَل
)A

ى )
راو

َيو
ثاَل
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     : )260( بذاردةى ذمارة )1(ى بةدةستهَيناوة )260×1=260(.
     : )376( بذاردةى ذمارة )2(ى بةدةستهَيناوة )376×1/2 = 188(

     : )18( بذاردةى ذمارة )3(ى بةدةستهَيناوة )18×1/3 = 6(
     : )20( بذاردةى ذمارة )4(ى بةدةستهَيناوة )20×1/4 = 5(

كؤى طشتى دةنطة بةدةستهاتووةكانى ثاَلَيوراوى )E( = 459 دةنط

  )A( ثاَلَيوراوى ، )B( ثاَلَيوراوى ، )E( ثاَلَيوراوة براوةكان بريتين لة: ثاَلَيوراوى

اليةنة باشء ئةرَينيةكانى  سيستمى بؤردا:
بــة  بةبــةراورد  دةِروات،  بةفيــِرؤ  لةدةنطــةكان  كــةم  ذمارةيةكــى   .1

زؤرينــة. سيســتمةكانى 
ــان  ــى نوَينةراني ــدةر بةهةَلبذاردن ــة دةنط ــى دةدات ــد بذاردةي ــى ضةن 2. ماف
ــةن  ــة الي ــك ل ــد ناوَي ــةك ســةثاندنى ضةن ــوراو ن ــة ثاَلَي لةســةر ئاســتى تاك

ــةوة. ــتى حيزب ليس
3. ئــةم سيســتمة دةضَيتــة خانــةى رَيذةييبوونــةوة، بــةآلم ئــةو رَيذةييبوونــة 

لةخزمةتــى ثاَلَيوراوةكاندايــة نــةك حيزبةكان.
4. ئــةم سيســتمة تةبــاو طونجــاوة بــؤ ئــةو كؤمةَلطةيانــةى فرةيي سياســىء 

نةتةوةيــىء ئاينييــان تَيداية.

اليةنة خراثء نةرَينيةكانى  سيستمى بؤردا:
1. جياكردنةوةو ذماردنى دةنطةكان وردةكارى زؤرى دةوَيت.

2.  تَيطةيشتنى لةاليةن دةنطدةرانةوة ئاسان نيية.

ثرسيار: ئةطةر بازنةى هةَلبذاردنةكة لةم نموونةيةى سةرةوةدا تاك 
نوَينةرايةتى بَيت، بةثَيى سيستمى بؤردا كام ثاَلَيوراو كورسييةكة دةباتةوة؟ 

  )E( وةآلم:  ثاَلَيوراوى براوة بريتي دةبَيت لة: ثاَلَيوراوى

)E
ى )

راو
َيو

ثاَل
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ضةند ثرس و بابةتَيكى تايبةت بة هةَلبذاردن

 رَيذةى بةربةست (نسبة الحسم) لةهةَلبذاردنةكاندا

ئــةم زاراوةيــة لةدنيــاى هةَلبذاردنــدا بريتييــة لــة النيكةمــى ئــةو دةنطانــةى 
بةدةســتيانبهَينَيت  لةهةَلبذاردنــدا  سياســى  قةوارةيةكــى  ثَيويســتة  كــة 
 بؤئــةوةى كورســي ثةرلةمــان يــان ئةنجومةنــة هةَلبذَيــردراوةكان بباتــةوة.
ــذةى  ــان )رَي ــةوة: يةكةمي ــةدوو جــؤردا خــؤى دةبينَيت ــذةى بةربةســت ل رَي
بةربةســتى فةرمى يــان ياســايي(ةو دووةميشــيان دةرةنجامَيكى حيســابييةو 
ــةء  ــتمى هةَلبذاردن ــتةى سيس ــو دةرهاويش ــراوة بةَلك ــوةخت ديارينةك ثَيش

ثَييدةطوترَيت )رَيذةى بةربةستى كردةطى يان سروشتى(.  

1.  رَيذةى بةربةستى فةرمى )ياسايي(: 
ــاو دةســتور يــان مــاددةى ياســاييدا  ــة دانانــى بةربةســت لةن ئــةم جــؤرة ل
ــتنى  ــؤ داخس ــةش ب ــةرةكى ئةم ــى س ــراوة. ئامانج ــةك دياريك ــة ذمارةي ب
دةرطــاى ثةرلةمانــة بــةرووى طروثطةلــى سياســي بضــووك يــان هةندَيكجــار 
ــَيوةيةك  ــادانةر بةش ــةت/ ياس ــة دةوَل ــةوةى ك ــةى ئ ــددا لةروانط مامناوةن
ــةى  ــةر ثرؤس ــؤ س ــت ب ــة دةزانَي ــة هةِرةش ــة ب ــةم طروثان ــَيوةكان ئ لةش

ــي.  ــىء ديموكراس سياس
رَيــذةى بةربةســتى ياســايى لةجيهانــدا لةنَيــوان )%0,67(ى هؤَلةنــداو 
لــة فةلةســتيندا دةطاتــة  ئــةم رَيذةيــة  )%10(ى دةوَلةتــى توركيادايــة، 
ــويد )4%(،  ــدة )%5(، لةس ــدةو ثؤَلةن ــياو نيوزيلةن ــاو روس ــة ئةَلماني )%8(، ل
لــة ئيســرائيل )%1,5(. دانانــى رَيــذةى بةربةســتى فةرمــى )ياســايى( 
ــيية  ــةوارة سياس ــى ق ــة دةنط ــى زؤر ل ــتدانى ذمارةيةك ــؤى لةدةس دةبَيتةه
بةشــداربووةكانء رؤيشــتنى بــؤ هةندَيكــى تريان، بــؤ نموونــة لةهةَلبذاردنى 
ــى  ــييةكان نةيانتوان ــة سياس ــةك لةثارت ــاَلى 2002دا ذمارةي ــاى س توركي



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

88

رَيــذةى )%10(ى كــؤى ذمــارةى دةنطــةكان بةدةســتبهَيننء بةمــةش %46ى 
كــؤى دةنطــةكان لةكيســضوون، ياخــود لةهةَلبذاردنــى ســاَلى 1993ى 
ــؤ  ــى سياســىء %8 ب ــؤ ثارت ــذةى %5 ب ــى بةربةســت بةرَي ــدةدا دانان ثؤَلةن
هاوثةيمانَيتــى ثارتــةكان بووةهــؤى لةدةســتدانى %34ى دةنطــى دروســتى 
هةندَيــك  ثــارتء هاوثةيمانــىء رؤيشــتنى دةنطــةكان بــؤ هةندَيــك ثــارتء 

ــر. ــى ت هاوثةيمانَيت
لةياســاى ذمــارة )1(ى ســاَلى 1992 ياســاى هةَلبذاردنــى ئةنجومةنــى 
نيشــتمانى كوردســتان-عَيراقدا كــة يةكةميــن هةَلبذاردنــى ثةرلةمانــى 
كوردســتانى ثَيئةنجامــدرا، رَيــذةى بةربةســتى ياســايى )%7( بــوو، ئةمــةش 
ــى  ــى يةكةم ــى لةخول ــى سياس ــد قةوارةيةك ــكردنى ضةن ــؤى بَيبةش بووةه
ثةرلةمانــى كوردســتانداو ئةمــةش زةمينــةى بــؤ ئــةوة رةخســاند كــة 
ــى  ــةر يةكَيت ــا بةس ــة ثةنج ــا ب ــَيوةي ثةنج ــان بةش ــييةكانى ثةرلةم كورس
نيشــتمانى كوردســتانء ثارتــى ديموكراتــى كوردســتاندا دابةشــبكرَين 
لةكاتَيكــدا ئــةو دوو قــةوارة سياســيية تةنهــا )%88.66(ى دةنطةكانيــان 
بةدةســتهَينابوو ، واتــة ئــةو رَيــذة دةنطــةى كــة قــةوارة سياســييةكانى تــر 
بةدةســتيانهَينابوو، كــة بةهةمووى دةيكــردة )%11,34(، هيض كورســييةكيان 

ــردةوة. نةب
)ياســايى(  فةرمــى  بةربةســتى  رَيــذةى  بوونــى  بارَيكــدا  لةهةمــوو 
دةبَيتةمايــةى بةرزبوونــةوةى ئاســتى ناهاوســةنطىء بةرجةســتةكردنى 
ئــةوةى ثَييدةطوترَيــت »بَيداديــى لةنوَينةرايةتيكــردن«دا، ضونكــة بةهــؤى ئةو 
بةربةســتةوة هةندَيــك ثارتــى سياســى كورســي ثةرلةمــان بةدةســتناهَينن 
كورســي  ئةوانــة  نةبَيــت  بةربةســتة  رَيــذةى  ئــةو  ئةطــةر  لةكاتَيكــدا 

نوَينةرايةتــى لةنــاو ثةرلةمانــدا بةدةســتدةهَينن.
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2. رَيذةى بةربةستى كردةطى يان سروشتى8:
لةسيســتمى هةَلبذاردنــى نوَينةرايةتــي رَيذةييــدا »دابةشــكارى هةَلبــذاردن«ة 
ــى  ــى سياس ــةر قةوارةيةك ــىء ه ــتى كردةط ــذةى بةربةس ــة رَي ــة دةبَيت ك
ناباتــةوة،  كورســي  بةدةســتنةهَينَيت  لةدابةشــكارييةكة  رَيذةيــة  ئــةو 
ــة بةكارهَينانــى شــَيوازى )زؤرتريــن دةنطــى مــاوةو هــارا نيمــةر(  بــةآلم ل
ــذةي بةربةســتة  ــةو رَي لةقؤناغــى دووةمــى دابةشــكردنى كورســييةكاندا ئ
دادةبةزَيتةخــوار، كــة ئةمــةش دةرفــةت بــؤ قــةوارة سياســيية بضوكــةكان 
ــي  ــةوة كورس ــكارى هةَلبذاردنيش ــذةى دابةش ــوار رَي ــَينَيت لةخ دةِرةخس

ــتبكةوَيت. ــان دةس ثةرلةماني
ــةم(دا  ــراوةى يةك ــة )ب ــى/ زؤرين ــتمى فرةي ــة سيس ــت ل ــذةى بةربةس رَي
ــة  ــدا ضونك ــي رَيذةيي ــى نوَينةرايةت ــتمى هةَلبذاردن ــاو سيس ــرة لةض بةرزت
ــة  ــةوة ك ــي دةبةن ــييانة كورس ــةوارة سياس ــةو ق ــا ئ ــتمةدا تةنه ــةم سيس ل
ــر  ــى ت ــتهَيناوةو ئةوان ــان بةدةس ــةى هةَلبذاردنةكةي ــى بازن ــن دةنط زؤرتري

ــر. ــي/يةكانى ت ــدةكرَين لةكورس بَيبةش
لةعَيراقــدا ئــةو رَيــذةى بةربةســتة بةشــَيوةيةكى فةرمىء ياســايى لةياســاى 
ــة  ــا خــؤى ل ــة تةنه ــةوةى هةي ــو ئ ــراوة بةَلك ــارى نةك ــدا دي هةَلبذاردنةكاني
»دابةشــكارى هةَلبــذاردن- القاســم االنتخابــي«دا دةبينَيتــةوةو بةمــةش 

ــتى(. ــان سروش ــى ي ــتى كردةط ــت )بةربةس دةطوترَي
يةكةمــى  خولــى  هةَلبذاردنــى  لــة  جطــة  كوردستانيشــدا  لةهةرَيمــى 
ــدا  ــايى( تَي ــى )ياس ــتى فةرم ــذةى بةربةس ــة رَي ــتان ك ــى كوردس ثةرلةمان
ثيادةكــراوة لةهةمــوو هةَلبذاردنةكانــى خولــى دووةمء ســَيهةمء ضوارةمــدا 
تةنهــا رَيــذةى بةربةســتى كردةطــى يــان سروشــتى هةبــووة كــة لةقؤناغــى 
يةكةمــى دابةشــكردنى كورســييةكاندا خــؤى لــة »دابةشــكارى هةَلبــذاردن«ء 
لةقؤناغــى دووةمــى دابةشــكردنى كورســيية بةتاَلةكانيشــدا خــؤى لــة 

ــةوة.   ــدا، دةبينَيت ــاوةى دةنط ــن م زؤرتري

8  نسبة الحسم العميل او الطبيعي.
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 ثارتى سياسىء سيستمي هةَلبذاردن

ثارتــة سياســييةكان بزوَينــةرو جوَلَينــةري ســةرةكي هــةر هةَلبذاردنَيكــن، تــا 
ئــةو ئاســتةى بةبــَي بووني ثارتــي سياســي، هةَلبــذاردن نــاوةِرؤكء جةوهةري 
ــة  ــتةيي هةي ــي وابةس ــتدةدات. ثةيوةندييةك ــي زؤر، لةدةس ــا رادةيةك ــؤي، ت خ
طوتــاري  كاركــردنء  جــؤرو شــَيوازي  هةَلبــذاردنء  لةنَيــوان سيســتمي 

ــيدا.  ــى سياس ــي ثارت ــةى سياس ــيء بةرنام سياس
بازنــةى  يــةك  وآلت  رَيذةييــةو  نوَينةرايةتــي  كــة  سيســتمانةى  لــةو 
ــيء  ــةركردةى ناوضةي ــة س ــتي ب ــر ثَيويس ــى كةمت ــى سياس ــة، ثارت هةَلبذاردن
بــؤ  ضاالكــي  رؤَلء  زؤرتريــن  بةَلكــو  دةبَيــت،  ناوضةيــي  بةرنامــةى 
ــدةكان  ــتي كاندي ــةوان ليس ــيةو ئ ــى سياس ــتيمانييةكاني ثارت ــةركردة نيش س
داخوازييــة  كاريطــةرى  ذَيــر  دةكةونــة  كةمتــر  واتــا  دةستنيشــاندةكةن، 
ناوضةييةكانــةوة، بــةآلم هــةر لــة سيســتمي نوَينةرايةتــي رَيذةييــدا ئةطــةر وآلت 
بــؤ ضةنــد بازنةيــةك دابةشــبكرَيتء ليســتي نيمضة كــراوة ثةيــِرةو بكرَيــت، واتا 
دةنطــدةر لةيةككاتــدا دةنــط بــة ليســتي ثارتــى سياســيء بــة ثاَلَيــوراوي ثارتــى 
سياســيش بــدات، ئةوكاتــة ثَيويســتة لةســةر ثارتــى سياســى كــة ســةركردةء 
ــازء  ــذاردن س ــي هةَلب ــة جياجياكان ــتي بازن ــةر ئاس ــان لةس ــارء بةرنامةي طوت
ــة  ــر دةكةوَيت ــذاردن كةمت ــي هةَلب ــدةرى بازنةيةك ــة دةنط ــةن، ضونك ــادة بك ئام

ــر.  ــي ت ــوراوى بازنةكان ــةرى ثاَلَي ــر كاريط ذَي
هــةر لةسيســتمي نوَينةرايةتــي رَيذةييــدا، لةســةر ئاســتي وآلت زؤرتريــن 
ــى  ــى سياس ــن ثارت ــذاردن دةكاتء زؤرتري ــداري هةَلب ــى بةش ــى سياس ثارت
دروســتدةبَيت، ضونكــة سيســتمةكة يارمةتيــدةرة، لةبةرئــةوةى كةمتريــن 
دةنطــي فةوتــاوي هةيــةو هةمــوو دةنطــةكان لةســةر ئاســتي بازنةكــة بــؤ ثارتة 
ــي،  ــةوةي كورس ــؤ بردن ــت ب ــودي لَيدةبينَي ــةوةو س ــؤ دةكرَيت ــيةكة ك سياس
بةثَيضةوانــةى سيســتمي زؤرينــة، كــة وآلت بــؤ ضةنديــن بازنة دابةشــدةكرَيتء 
دةنطــي ثارتــى سياســية دؤِراوةكان ئةطــةر نةطاتــة ئاســتي بردنــةوة، دةفةوتَيت. 
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ــى  ــن ثارت ــة زؤرتري ــدا هةميش ــي رَيذةيي ــتمي نوينةرايةت ــايةي سيس لةس
سياســى دةبَيتــة خاوةنــي نوَينةرايةتــي لــة ثةرلةمانــةكانء بةئةســتةم 
ــو  ــت، بةَلك ــت نابَي ــةر دروس ــان ه ــت ي ــت دةبَي ــة دروس ــي زؤرين حكومةت
حكومةتــةكان بــة هاوثةيمانــي دروســت دةبــنء حكومــةت كَيشــةي سياســي 
ــة  ــووةو ثارت ــى ثَيكهات ــى سياس ــد ثارتَيك ــة لةضةن ــةِرَي، ضونك زؤري دَيت
سياســيةكانيش جؤرَيــك لــة ركابــةري لةنَيوايانــدا هةيــة، كــة ئةمــةش 
ــي  ــةى حكومةت ــةداي حكومــةتء سياســةتةكاني، نمون ــة ســةر ئ كار  دةكات

ــراق.  ــي عَي ــتانء حكومةت ــي كوردس هةرَيم
بــةآلم لــة سيســتمي زؤرينــةدا، بــة هةمــوو جؤرةكانييــةوة، كــة نوَينةرايةتــي 
ــةك  ــةر ناوضةي ــت، ه ــةكان دةبَي ــة بضووك ــتي ناوض ــةر ئاس ــان لةس ثةرلةم
نوَينةرَيــك يــان زياتــري دةبَيــت، ثارتــى سياســى لةســةر ئاســتي بازنــةكان 
تايبةتمةنــدي خــؤي دةبَيــت، ثَيويســتة رَيكخســتنةكاني لةســةر بنةمــاي 
ســنوري بازنةكانــي هةَلبــذاردن رَيكبخاتــةوة، هــةر بازنةيةكــي هةَلبــذاردن 
يةكةيةكــي رَيكخســتني لَيدروســتدةكرَيت كــة تارادةيــةك تايبةتمةنــديء 
ســةربةخؤيي خــؤي هةيــة، ضونكــة طوتــارو سياســةتي ئــةو ثارتــة سياســية 
ــدي  ــة تايبةتمةن ــةو بازنةي ــاي ئ ــةر بنةم ــان لةس ــي ثةرلةم ــؤ هةَلبذاردن ب
خــؤي هةيــة، هةروةهــا كةســايةتية كاريطةرةكانــي ثارتــى سياســيش 
لةبازنةكانــي خؤيانــدا كاريطــةرى زؤر دةكةنــة ســةر رَيــذةء ذمــارةى دةنــط 

ــان. ــؤ ثارتةكةي ب
بةطشــتي سيســتمي زؤرينــة بــةوة ناســراوة، كــة دوو ثارتــى سياســى 
ــةى  ــةى ثةرلةمــان دةكــةنء زةمين ــةوةى زؤرين ســةرةكي ثَيشــبِركَيي بردن
دروســتبوونء طةشــةكردنء بةهَيزبوونــي ثارتــى سياســى ديكــة زؤر 
بــةآلم  بةريتانيــا.  ئةمريــكاو  يةكطرتوةكانــي  وياليةتــة  نمونــةى  الوازة، 
ــي  ــي سياس ــن ثارت ــدا، زؤرتري ــي رَيذةيي ــتمي نوَينةرايةت ــايةي سيس لةس
دةبَيـــتة خاوةنــي كورســي ثةرلةمــان، زؤر جــار حكومةتيــش لــة هاوثةيماني 
ضةنــد ثارتَيكــى سياســى دروســتدةبَيت نــةك تةنهــا يــةك ثارتــى سياســى.  
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 بازنةى هةَلبذاردنء ثَيوةرةكانى 

مةبةســت لــة بازنــةى هةَلبــذاردن، ئــةو ناوضــة جوطرافيةيــة كة بؤ مةبةســتي 
دياريكــراو  ذمارةيةكــي  كــة  دياريدةكرَيــت،  ســنورةكةى  هةَلبــذاردن 
دةنطــدةري هةيــةء كورســييةك يــان ضةنــد كورســييةكي تايبــةت بــة خــؤي 
هةيــة، بــؤ ئةنجومةنــة هةَلبذاَيــردراوةكان. روبــةرء ذمــارةى كورســييةكاني 
ــانء  ــي دةوَلةت ــتمي هةَلبذاردن ــي سيس ــة ثَي ــذاردن ب ــي هةَلب ــةر بازنةيةك ه

بنةمــا ياســاييةكاني دابةشــكردني كورســييةكان دةطؤِرَيـــت. 
سيســتمي  ثَيــي  بــة  هةَلبــذاردن  بازنــةى  بــؤ  دةوَلــةت  دابةشــكردني 
هةَلبذاردنةكــة دةطؤِرَيــت، بــؤ نموونــة لــة وآلتــي يةمــةن ذمــارةى بازنــةكان 
يةكســانة بــة ذمــارةى كورســييةكاني ثارلةمــان، بــةآلم لــة هؤَلةنــداو 
ــةت  ئيســرائيل هةمــوو وآلت يــةك بازنــةى هةَلبذاردنــة، لــة عَيراقيــش دةوَل
ــي  ــةك بازنةيةك ــةر ثارَيزطاي ــذاردنء ه ــةى هةَلب ــؤ 18 بازن ــكراوة ب دابةش

ــة. هةَلبذاردن
ئةو ثَيوةرانةى بازنةكاني هةَلبذاردن دياريدةكةن بريتين لة:

ــان ياســاكاني  ــي دةســتور ي ــة ثَي ــا ب ــي: وات ــوةري دةســتورىء قانون 1- ثَي
كورســييةكاني  ذمــارةى  هةَلبــذاردنء  بازنــةى  قةبــارةى  هةَلبــذاردن، 
دياريدةكرَيــت، بــؤ نمونــة لــة ياســاي نوَيــي هةَلبذاردنــي ئةنجومةنــي 
ــي  ــة بازنةيةك ــي ب ــةر ثارَيزطايةك ــاَلي 2014، ه ــؤ س ــراق ب ــي عَي نوَينةران
ــةك  ــش ذمارةي ــةر ثارَيزطايةكي ــؤ ه ــردووةو ب ــان ك ــذاردن دةستنيش هةَلب

كورســي دةستنيشــان كــردووة.
2- ثَيــوةري كارطَيــِري: واتــة لةبةرضاوطرتنــي يةكــةى كارطيــِري بــؤ 
ســنورة  ئــةو  ئيتــر  هةَلبــذاردن،  بازنــةى  ســنورى  دةستنيشــانكردني 
ــةزاو  ــةى ق ــِري، نمون ــةى كارطي ــنوري يةك ــان س ــت ي ــار بَيـ ــارةواني ش ش

ناحيــةكان، ياخــود تةنانــةت ســنورى طةِرةكيــش بَيــت.
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3- ثَيــوةرى دانيشــتوان: قةبــارةى دانيشــتوان يةكَيكــة لــة طرنطتريــن 
ثَيوةرةكانــي دةستنيشــانكردني ســنورى بازنــةى هةَلبــذاردن، ضونكــة هــةر 
ــتوان  ــراوي دانيش ــي دياريك ــي ذمارةيةك ــان نوَينةرايةت ــي ثارلةم ئةندامَيك
دةكات، زؤر جــار ذمــارةى كورســييةكاني بازنةيةكي هةَلبذاردن هاوســةنطة 

ــتوانةكةى. ــارةى دانيش ــةَل ذم لةط

بازنةى هةَلبذاردنء كَيشةكاني

لــة ثرؤســةى هةَلبذاردنــدا هةميشــة ســنورى بازنــةى هةَلبــذاردنء ذمــارةى 
ــة.  ــي ياســاي هةَلبذاردن ــةك، هةســتيارترين خاَل كورســييةكاني هــةر بازنةي
ــي دةستنيشــانكردني ســنورى  ــة ضؤنَيت دوو جــؤر ســاختةكاري ناســراو، ل

بازنــةى هةَلبــذاردنء ذمــارةى كورســييةكاندا هةيــة:

:)Malapportionment( يةكةم: ماالثؤرشنمَينت
ــانكردنى  ــةروةرى لةدةستنيش ــة لة«نادادث ــنمَينت بريتيي ــاردةى ماالثؤرش دي
ذمــارةى كورســييةكان لةبازنةكانــى هةَلبذاردنــدا، ئةويــش لــة رَيطــةى 
بازنةكانــى  دانيشــتوانى  يــان  دةنطــدةران  بةذمــارةى  ياريكــردن 
هةَلبذاردنةوةيــة، بةمةبةســتى اليةنطيــري بــؤ ثارتَيــك يــان اليةنَيكــي 

دةســةآلتدار«. 
لــةو وآلتانــةى كــة حكومــةت سةرثةرشــتى هةَلبــذاردن دةكات، يــان ثارتــي 
زؤرينــة دةســةآلتى دةستنيشــانكردنى ذمــارةى كورســييةكانى هةيــة، 
دادثةروةرييةكــى تــةواو لةدابةشــكردنى كورســييةكاندا ثةيــِرةو ناكــةن، بــؤ 
نموونــة لةضةنديــن خولــي هةَلبذاردنــى وآلتانــى كوةيــتء ميســرو ئــوردون، 

ئــةم حاَلةتــة روويــداوة.
 دياريكردنــى ســنووري بازنةكانى هةَلبــذاردنء ذمارةى كورســييةكانى هةر 
بازنةيــةك لةســةر بنةمــاى ذمــارةى دةنطدةرانــى بازنــةكان لــة طرنطتريــن 
ئــةو طرفتانــةن كةدَينــة رَيــي ياســاء سيســتمةكانى تايبــةت بــة هةَلبــذاردن. 
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ــى  ــن اليةن ــة بةطرنطتري ــةم ثرس ــةتمةدارانى وآلت ئ ــادانةرانء سياس ياس
تايبــةت بةياســاي هةَلبذاردنــةكانء بةهَيزتريــن فاكتــةرى كاريطــةر لةســةر 
ئةنجامةكانــى دةزانــن ضونكــة راســتةوخؤ كار دةكاتة ســةر قةبــارةء رَيذةى 
دةنطــى اليةنــة ركابــةرةكان، لةوَيشــةوة بــؤ ســةر ذمــارةى كورســييةكانء 

ســةنطء قورســايي سياســي هَيزةكانــى طؤِرةثانــي سياســي.

)Gerrymandering(  دووةم: جيريماندةرينط
بةمةبةســتي  هةَلبــذاردن  بازنةكانــي  ســنوري  دةســتكاريكردني  واتــا 
اليةنطــري بــؤ ثارتَيكــى سياســى دياريكــراو، كــة بةدةنطَيكــي كــةم دةتوانَيــت 
كورســيةكي زياتــر لــة ســةنطي دةنطةكانــي بباتــةوة. بةنــاوي حاكمــي 
ــة  ــة ل ــري( ك ــرت جَي ــراوة )ئةلبَي ــكاوة ناون ــتي ئةمري ــي ماسؤشوس واليةت
ــنورى  ــي س ــةرلةنوَي دياريكردن ــؤ س ــرد ب ــايةكي دةرك ــاَلي 1812 ياس س
ــؤ  ــري ب ــة وياليةتةكــةى، بةشــَيوةيةك كــة اليةنطي ــذاردن ل ــي هةَلب بازنةكان
هــةر دوو ثارتــة اليةنطرةكــةي خــؤي بــكات )ديموكراتــيء كؤمــاري( دذي 

ــزم. ــي فيدراَلي ثارت
ــؤى  ــةآلم بةه ــتبهَينَيت، ب ــط( بةدةس ــي )51766 دةن ــزم توان ــي فيدراَلي ثارت
ــي  ــا 11 كورس ــةوة تةنه ــى هةَلبذاردن ــنورى بازنةكان ــتكاريكردنى س دةس
ــان )50164  ــاري بةهةردوكي ــيء كؤم ــي ديموكرات ــدا ثارت ــردةوة! لةكاتَيك ب

ــردةوة. ــيان ب ــى 29 كورس ــتهَينا كةض ــان بةدةس دةنط(ي
ــة  ــدا ، ك ــي هةَلبذاردن ــنورى بازنةكان ــاني س ــتنء نةخشةكَيش ــى داِرش لةكات
زؤرجــار لةمــاوةي )5 بــؤ 10 ( ســاَلدا جارَيــك ئةنجامدةدرَيــت، دةســتكاري 
ســنوري بازنةكانــى هةَلبــذاردن دةكرَيــت، بةشــَيوةيةك كةدةنطةكانــي 
ــة  ــنورةكان نةطات ــة هاوس ــتء لةبازن ــةرت بكرَي ــراو ث ــة ئامانجك ــزي ب هَي
ئاســتي بردنــةوةى كورســي. لةبةرامبــةردا اليةنةكــةى تــر كورســيةكة بــة 
ــد  ــة ضةن ــراو، ل ــة ئامانجك ــي ب ــدا ثارت ــةوة، لةكاتَيك ــةم ببات ــي ك جياوازيةك
ــد  ــةو ضةن ــي ئ ــى زؤر، كورس ــاوازي دةنطَيك ــة جي ــداو ب ــي كةم بازنةيةك

ــةوة. ــة دةبات بازنةي
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دابەشبووىن سیستمەکانی ھەڵبژاردن لەواڵتان و هەرێمەکاىن جیھاندا

سیستمی ھەڵبژاردنی پەرلەمانواڵتانی جیھانز

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ئەریرتیا1

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئەرجەنتین2

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)ئەرمینیا3

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR) ئەروبا4

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ئەسیوبیا5

تاک دەنگی نەگوێزراوە (SN-TV)ئەفغانستان6

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئەلبانیا7

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئەلجیریا8

سیستمی ھاوڕێژەیی ئەندامێتی تێکەاڵو (MMP)ئەڵامنیا9

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئەندەنوسیا10

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)ئەندۆرا11

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئەنگۆال12

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ئەنگویال13

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ئەنتیگواو باربۆدا14

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئەنتێلی ھۆڵەندی /  دورگەکان15

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ئازەرباینجان16

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئیتالیا17

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئیستۆنیا18

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئیسپانیا19

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئیسالند20

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئیرسائیل21

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ئیل ئۆف /  دورگە22

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیئێران23

تاک دەنگی گوێزراوە (STV)ئێرلەندە24

 ھیچ زانیارییەکی لەبارەوە نییەئێکوادۆر25

دەنگی ئەڵتەرناتیڤئوسرتالیا26

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)ئۆردون27

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ئۆرۆگوای28
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سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیئۆزبەکستان29

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ئۆگەندە30

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)ئۆکرانیا31

دەنگی قەوارە (BV)ئیامراتی عەرەبی32

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)باشوری ئەفریقیا33

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)باشوری سو34

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بەھاما/ دورگەکان35

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیبەحرەین36

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بەنگالدیش37

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بەربادۆس38

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیبیالروسیا39

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بەلجیکا40

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بلیز41

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بەنین42

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بەرمۆدا43

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بەرازیل44

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بەریتانیا45

ھیچ پیادەناکرێتبرۆنای دارولسەالم46

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بۆسنە و ھەرزەگۆڤینیا47

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بۆتسوانا48

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بوتان49

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بولگاریا50

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بۆرکینا فاسۆ51

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)بۆرما (میامنار)52

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)بۆرۆندی53

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)پۆلیڤیا54

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)پۆلەندە55

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)پورتوگال56

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)پاکستان57

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)پاالو58
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سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)پاناما59

دەنگی ئەڵتەرناتیڤ (AV)پاپوای غینیای نوێ60

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)پاراگوای 61

دەنگی قەوارە (BV)پیتکارم/  دورگەکان62

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)پیرۆ63

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)تەیموری خۆرھەاڵت64

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)تاجیکستان65

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب(Paralell)تایالند66

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)تایوان67

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)تۆگۆ68

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)تۆنگا69

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ترینیدادو نۆباگۆ70

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)تونس71

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)تورکیا72

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیتورکامنستان73

74(Gibraltar ) جبل طارق(LV) سیستمی دەنگی سنوردار

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)جۆرجیا75

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)جامایکا76

سیستمی دەنگی قەوارەی پارتی سیاسی (PBV)جیبۆتی77

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)چاد78

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)چیک/ کۆماری چیک79

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)دانیامرک80

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)دۆمینیکا81

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)دۆمینیکا/ کۆماری دۆمینیکا82

سیستمی ھاوڕێژەیی ئەندامێتی تێکەاڵو (MMP)رۆمانیا83

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)روسیا84

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)رواندا85

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)زامبیا86

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)زیمبابۆی87

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)ژاپۆن88
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دەنگی قەوارە (BV)ژێرسەی89

دەنگی قەوارەی پارتی سیاسی (PBV)سەنگافورە99

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ساموای ئەمریکی91

دەنگی قەوارە (BV)ساینت ھێلینا92

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ساینت کیتس و ھێڤس93

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ساینت لوسیا94

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ساموای ئەمریکی95

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)سان مارینۆ96

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ساو تۆم و پرینسپ97

ھیچ پیادەناکرێتسعودیە98

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)سینیگال99

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)رسبیا100

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)سیرالیۆن101

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)سلۆڤاکیا102

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)سلۆڤانیا103

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)دورگەکانی سۆلۆمۆن104

ھیچ پیادەناکرێتسۆمالیا105

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)رسیالنکا106

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)سودان107

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)سورینامە108

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)سوازیالند109

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)سوید110

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)سویرسا111

دەنگی قەوارە (BV)سوریا112

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)سلڤادۆر113

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)شاینت ڤینسنت و گریناندس114

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)عومامن115

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)عێراق116

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)فلیپین117

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)فەلەستین118
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لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)فارۆ/ دورگەکانی فارۆ119

دەنگی ئەڵتەرناتیڤ (AV)فیجی120

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)فینلەندە121

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیفەڕەنسا122

دەنگی قەوارە (BV)فۆکالند/ دورگەکانی فۆکالند 123

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)فەنزویال124

تاک دەنگی نەگوێزراوە (SN-TV)ڤانواتو125

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیڤێتنام126

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ڤیرگنس (بەریتانیا)/  دورگەکان127

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)قوبرس128

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)قوبرس (باکور)129

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)قیرغیزستان130

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کەمبۆدیا131

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)کەنەدا132

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب  (Paralell)کامیرۆن133

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کیپ ڤێردای134

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)کایامن/ دورگەکانی کایامن135

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیکۆماری ئەفریقای ناوەڕاست136

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کۆلۆمبیا137

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب  (Paralell)کۆنگۆی دیموکراتی (کینشاسا)138

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)کووک/ دورگەکانی کووک139

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کۆستاریکا140

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)کۆت دیڤوار141

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کرواتیا142

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیکوبا143

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)کینیا144

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کینیا- بیساو145

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کینیای ئیستوائی146

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)کینیا147

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیکریباتی148



سیستمەکانی ھەڵبژاردن و شێوازی دابەشکردنی كورىس

100

دەنگی ئەڵتەرناتیڤ (AV)کۆریای باکور149

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (MMP)کۆریای باشور150

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)کۆسۆڤۆ151

تاک دەنگی نەگوێزراوە (SN-TV)کوەیت152

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)کۆماری الوی دیموکراتی میللی153

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)گابۆن154

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)گامبیا155

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)گانا156

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)گرینالند157

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)گرینادا158

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)گواتیامال159

دەنگی قەوارە (BV)گوێرنسی160

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)گویانا161

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)التڤیا162

دەنگی قەوارە (BV)لوبنان163

سیستمی ھاوڕێژەیی ئەندامێتی تێکەاڵو (MMP)لیسۆتۆ164

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)لیربیا165

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب  (Paralell)لیبیا166

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)لیگنشتاین167

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)لیتوانیا168

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)لۆکسمبۆرگ169

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)مەدەغەشقەر170

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ماالوی171

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)مالیزیا172

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ماڵدیڤس173

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیمالی174

تاک دەنگی گوێزراوە (STV)ماڵتا175

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)دورگەکانی باکوری ماریانا176

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)دورگەکانی مارشال177

دەنگی قەوارە (BV)مۆریشیۆس178
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سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)مەکسیک179

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)میکدۆنیسیا/  والیەتی فیدرالی180

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)مۆڵدۆڤا/  کۆمار181

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب  (Paralell)مۆناکۆ182

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)مەنگۆلیا183

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)مۆنتینیگرۆ184

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیمۆنترسات185

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)مەغریب186

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)مۆزەمبیق187

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب (Paralell)میرس188

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)نەمسا189

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)نەرویج190

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)نامیبیا191

سیستمی بۆردا (Borda)ناورۆ192

سیستمی تێکەاڵوی ھاوتەریب  (Paralell)نایجیر193

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)نایجیریا194

سیستمی ھاوڕێژەیی ئەندامێتی تێکەاڵو (MMP)نیوزیلەندە195

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)نیکاراگوا196

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)نیوی197

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیھایتی198

سیستمی ھاوڕێژەیی ئەندامێتی تێکەاڵو (MMP)ھەنگاریا199

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ھەرێمی کوردستان-عێراق200

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ھۆڵەندا201

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)ھندۆراس202

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ھندستان203

سیستمی زۆرینەی رەھا / دوو خولیوالیس و فوتونا204

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا205

سیستمی زۆرینە / براوەی یەکەم (FPTP)یەمەن206

لیستی نوێنەرایەتی رێژەیی (List PR)یۆنان207
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اآلداب، جامعــة بغــداد، 2002.

(ئەزموونێکــی   1992 مایســی  19ی   – کوردســتان  ھەرێمــی  ھەڵبژاردنەکانــی  کتێبــی   (15)

- صفــوت  مۆلــەر  پیتــەر  و  لیزینبێــرگ  میخیــل  و  ھــۆف  رۆد  ئامادەکردنــی  دیموکراســیانە)- 

ــرۆڤ  ــی م ــلێامنی ماف ــەی س ــی لیژن ــڕاوە- لەباڵوکراوەکان ــەوە وەریگێ ــی لەئینگلیزیی ــید صدق رش
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.2103 لەکوردســتان، 

(16) ڤیــان مجیــد، سیســتەمەکانی ھەڵبــژاردن وپرەنســیپەکانی دەنگــدان، باڵوکراوەکانــی مەکتەبــی 

بیروھۆشــیاری، ســلێامنی، 2004.

(17) فريــدة غــالم اســامعيل، النظــم االنتخابيــة، التبعــات واالعتبــارات الخاصــة، عــن موقــع بوابــة 

املــرأة: 
http://www.womengateway.com/NR/exeres/77388B3F-D3E4-40A3-B790-8ED7E3BB3AE3.htm

(18) بڕوانە سایتی:
 http://www.localcouncils.govt.nz/lgip.nsf/wpg_url//About-Local-Government-Participate-in-

Local-Government-All-about-STV-and-FPTP

(19) ســوود لــەو پێگــە ئەلەکرتۆنیانــە وەرگیــراوە کــە بەزمــاىن ئینگلیزیــن و تایبەمتەنــدن لەبــواری 

.(IDEA) ،(IFES) ،(ACE project) :ــەش وەک ــدا، لەوان ھەڵبژاردن

http://www.womengateway.com/NR/exeres/77388B3F-D3E4-40A3-B790-8ED7E3BB3AE3.htm
http://www.localcouncils.govt.nz/lgip.nsf/wpg_url//About-Local-Government-Participate-in-Local-Government-All-about-STV-and-FPTP
http://www.localcouncils.govt.nz/lgip.nsf/wpg_url//About-Local-Government-Participate-in-Local-Government-All-about-STV-and-FPTP
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KIE ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن
رَيكخراوَيكى ناحكومى سةربةخؤيةو كاردةكات لةثَيناو ئاوَيتةكردنى ضةمكى 
هةَلبذاردن بةشَيوازةكانى ترى بةشدارى سياسى لةثَيناو هؤشياركردنةوةى 

هاوآلتيانى كوردستان بةبنةماو ثرةنسيثةكانى ديموكراسى. 
ثةيمانطة لة ناوةِراستى ساَلى 2002 لةاليةن ذمارةيةك ثارَيزةرةوة

 لة شارى سلَيمانى دامةزرَيندراوة.

  Kurdish Institute for Elections-KIE 

E-mail: info@kie-ngo.org,  aram.jamal@kie-ngo.org 

Mobile: 07701573210

Office Tel: 053 3187111

    Address:  Iraq- Sulaimany, Bakhtiary , Hakary street No113, House No 44

www.kie-ngo.org


