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 ؟رێکەوتووامەی کۆپوهاگن چییە

 ه یپینسددددەپر ەندددد ەرچەه
 
 ەیجارنددددا هەریەک ڵە  ەڵ كانییەموكراسددددید ەبددددژاردنەڵ

ی ۆڤد ر ی اف یهانیج
 
ەوەودێدن ەیوتنندا ەكێر و(8491)ی سداڵ

 
 ویندەدە  ە داف ۆبد یتڵ

یسددا ەڵ كانییەاسددیس
 
 ی)كوبنهددا( ( ەیوتننددا ەكێرهەتددا  مەڵ  دا هدداتوونب ب(8491) ڵ

یسدددددددا
 
ەتدددددددانی واسدددددددایە و هاری ددددددداری وەوروپدددددددی نیەڵەڵ( 8441) ڵ

 
( CSCE) دەوڵ

موکراسدددیانەی بەپێدددی پێویسددد  سدددوود ڵەو پرەنسدددیپە دی تدددوانراەرانە(ەیەنددد راب ن

بددددژاردن وەربتیرێدددد ب چددددون ە 
 
 یرەوێددددپ ی  نددددچە نهددددا( ەی کۆپوتننددددا ەكێرهەڵ

ەوەودێن
 
 ه ۆب یتڵ

 
 ی ڵەخۆ(رتووە.كانییەموكراسید ەبژاردنەڵ

یسددددا ەڵ
 
ددددی تەواوکدددد ییاسدددداینوسددددینتەو وۆفیسددددێ ی  ندددد ەچ ەوە(8441) ڵ

 
ردن و رۆڵ

 یكددانەناوچ ۆبدد یددان(نهددا( ۆپك ەیوتننددا ەكێر) یكانییەتاەرەسدد ەندد ەب شدرۆڤەکردنی

یسددداڵەو نێوەشددد ا  بەجێتەیانددد ب (OSCE) یوروپدددەو یكددداریو هار ەیواسدددا
 
 (0844) ڵ

 ه یسددیفۆو
 
 و دوو سددا    زراەدا پۆڵەندد ە  یڵە وارشددۆی پددای ەخ  (كددانەوازاد ەبددژاردنەڵ

 وكانییەموكراسددید ز(دداەد یسددیفۆو) (ددۆردرا بددۆفراوان ددراو  یەکەندداو دواتددرکە تددردوا

ژیددددانی  ی انێپەشددددە( ۆەرخددددان را بددددتوەم وۆفیسددددە  ب(ODIHR) ۆڤ ددددر یكددددانە اف

بددددژاردنە (ەدددد ییەکان ڵەنێددددودیموکراسدددی و چدددداودێری ردنی 
 
 ەك ەیتددددانڵ  و وەو هەڵ

 ەڵ (ODIHR) یسددددیفۆو بددددۆ نمددددوونە. نەكەد وەرەیددددنهددددا(  پۆپك ەیوتننددددا ەكێر

 ه ەیسدۆ( پر881) ەڵ اتریز یرێچاود دا(OSCE) یكانەناوچ
 
ڵە  ب کەکدردووە انیدبژاردنەڵ

ەوەودێدددن یرێ( چددداود8111) ەڵ اتریدددزهەر پرۆسدددەیەک ا 
 
و بە ەش  بوونبەشددد ار یتڵ

ەوەد یكەیەرچاوەسد بووە (ODIHR) ییاسای ەیوەكردنیش وییتاۆك یرتۆراپ
 
 ۆبد ند ە ڵ

 ه
 
 (.OSCE) یكانەناوچ ۆب پنها( ۆك ەیوتننا ەكێر ینتان نەسەڵ
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  رێکەوتووامەی کۆپوهاگن رێوماییەکاهیگرهگترین ڵە 

بژاردهی دیموکراسیاهە
 
 :سەبارەت بە هەڵ

 

 (CSCE) یكاهییەۆمر هاەب ەیهگرۆك ۆب وهاگنپۆك ەیوەبووهۆك یرتۆراپ

 (1990 یراهەیحوز ی29)  

 
 -: ەڵ نیتیبر بوهاگنۆك یرتۆراپ یكاهییەوماێرگرهگترین ڵە 

 ڵەپێوتتتاو و یئتتتازاد یكاهەپیپرهستتت وۆڤمتتتر یكتتتاهەماف یزكردهتتتێه ەب یستتتتەبەم ەب

 یتتاهڵ  و كانەضتێك یركردهەستەچار ۆبت ەستتاهۆ ۆڤمر یهت ەوەیپ یئاستت یزكردهێهەب

 -:وتنەكێر ەهڵ  خا مەئ رەسەڵ ه امەئ

 ەیتتیفر یگرهگتت ،یەاستتای یتەڵ  ستتەد یكاهییەكەرەستت متتاەبو ەڵ یستتموكراید ستتێیەم/

 . كانییەاسیس ەهیەڵ یچاوكردهەر ێبەب ەوەتۆدووپاتكرد انەییكخراوێر

 یواوەت ۆبت ستتنیوێپ انیكێه ەه داەاهیماەبو وەئ وانێه ەڵ ەك اه ەیاهگیرا پێوجەم/

 -: كەو یتیەاۆڤمر یكاهییەكەرەس ەماف ەب تەبارەس نڕیربەراد

 ( ه5-1)
 
 ەیگێتر ەڵ ،تێدرەد هجامەدا ئ تەبیتا ەیدوو ماو وانێه ەڵ ەك ،ئازاد یبژاردهەڵ

 یزاموكردهتت ەل  گەڵ رەروەدادپ وەوێهاوصت یتتتر یكتەیەگێر رەه انیتت یوتێهه یهگت اهەد

 ه ۆب نڕیربەراد یئازاد
 
 . كانەرەوێهو یبژاردهەڵ

 یكردهتتتێجەبێج كتتتانۆییەهاوخ ەتەڵ  ستتتەد وتەحكتتتوم یكتتتاهەركەئ ەڵ كێتتتكیە( 5-3)

 . یەاسای

ەوەد وانێتته ەڵ واوەت یهگەمتتاهە( ه5-4)
 
 وەئ یتەبیتتتا ەب كاه اوییەاستتیس ەهیەڵ وتڵ

 . نێبگوهج ت اەحكوم ەل  گەهاتواهن ڵ ەیاهییاسیس ەزبیح

 یزاموتت استتای ەیەوێمضتت ە. ب یاوازیتتج ێبتت استتادای مەردەب ەڵ كستتاهنیە متتوانە( ه5-9)

 كاران . یاوازیج ەڵ گرتنێر ۆب كاتەكارد وكیەرڵەه ۆب تێبەد كردنەه یاوازیج
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 ەیوەرچتت اهەرپ ەب ۆبتت تێتتبەد ێڕی( كتتارگ یازڕ) ئتتام یكتتارۆه كێستتەك متتووە( ه5-10)

 یهت ەوەرژ ەب وكانییەتاەرەست ەماف ەگرتن ڵ زێر یزاموكرده ۆب كانییەرێكارگ ەارڕیب

 تاك. 

 وبتنەه ۆهت ێبت چتنەردەد كانەستەك رەرامتب ەب ەیاهێڕیكارگ ەارڕیب وەئ تێبە( د5-11)

 . اسای ێیپ ەبكات ب كانەضێك یرەسەچار

 یكتاهەماف یهاستاه ه ۆتتاك بت یكاهەماف یپاراستو یكاهییەوماێر ەیوە( دووپاتكرده10)

 ەل  گەڵ ۆكتتتت ەب وتتتتتاك ەچتتتتاڵك ب یكردهیصتتتت ارەب ویئتتتتازاد یكاهەپیهستتتتەپر وۆڤمتتتتر

 . انیپاراستو ترداویواهەئ

 ه ەڵ لەگ یستتیو یواهێهیدەب ەك اه ەیاهگیرا ه امەئ یتاهڵ  و صەصەم/
 
 یكتێبژاردهەڵ

 مەب ،ەكێتەحكتوم متووەه یاستای وتەڵ  ستەد یكەرەست یماەبو هاوداەهاوب یئازاد وپاك

 یحتتتوكم یكردهیصتتت ارەب ەڵ گتتترنەد انیتتتكاهیەتڵ  هاو ەڵ زێتتتر هتتت امەئ یتتتتاهڵ  و ێتتتیەپ

ته ەیراهەوێهتو وەئ ەیگێر ەڵ انی ۆخ وەراست ەب انەیكەتڵ  و
 
 ەیستۆپر ەڵ نێرێبژە ەڵ

 ه
 
ەوەدوێتتتتتته ەمتتتتتتاف وانەئ ەچتتتتتتوهك كاهتتتتتت اەبژاردهەڵ

 
 ییەومتتتتتتاێر ویتیەاۆڤتتتتتتمر ویتڵ

ەوەودێه
 
 . گرنەردەو ه ەه ەب كانەییتڵ

 رەرامتتتب ەب ەڵەگ یستتتتیو یرەضتتتاه یئتتتازادو ه یزگتتتاەد ەب یستتتتیوێپ ستتتیموكراید 

 ەئامتتاهج ۆبتت لكارێضتتێپ ویستتتیرۆریت یكختتراوێر كەه ۆكتت انیتت تێتتتتتاك ب یزووەئتتار

 . ه امەئ یتاهڵ  و یكاهەكراویارید

 

 تەحكتتوم یتەڵ  ستتەد ۆبتت كیەمتاەبو كەو لەگ یتكردهتتەخزم وزاموكتتردن ۆبت حەوتەم/

 . ه امەئ یتاهڵ  و یستیو

 ه ی( سازكرده7-1)
 
 .ەاساوی نیەڵ ەڵ كراویارید یكەیەماو ەڵ هاوەهاوب یئازاد یبژاردهەڵ

ەم( 7-2)
 
 ۆبت استادانی ەیستتەد یهیۆمسۆك ەوەمەك یهیەڵ ەب یكاهەگضت خاه یت اهۆڵ

 . كانەهگەد ەیژێر ێیپ ەب وڵ اەگ یستیو مەردەب ەئازادبوون ڵ
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 كانەضتتووەیگێپ ییەتڵ  هتاو ۆب رەروەدادپ رویگضتگ یهگ اهەد یماف یزاموكرده( 7-3)

 (. ل  سا 18 روە)س

ەیپسوو ی اهێفر یزاموكرده( 7-4)
 
 یكێوازێصت هت ەچ ەب انیت یوتێهه ەب كانەهگ اهەد ڵ

 . نێر هەیەگەراد ونێوسرهەد كانییەتاۆك ەهجامەئ یرتۆراپ ەڵ شەماهەئ وهاوتا

 ەب كانییەگضتت ویاستیس ەهیەڵ ەب ضتتنەیگ ۆبت انیتتڵ  هاو یماف ەڵ زگرتنێر( 7-5)

 .یاوازیج ێب ەب كانییەاسیس ەكخراوێر وزبیح یرەوێهو كەو انی ههاەت

 یكختراوێر وپارت یواهێكهێپ ۆب واوەت یئازاد ەڵ كانۆك وتاك یماف ەڵ زگرتنێ( ر7-6)

 . كاه اەتەڵ  سەد مەردەب ەڵ یكساهیە ەب انیكاركرده ۆب تەبیتا اسای ێیپ ەب یاسیس

ەم ۆبتتتت یگضتتتتت یرا استتتتاوی یكتتتتاركرده یزاموكردهتتتت( 7-7)
 
 ه وەئ یتتتتت اهۆڵ

 
 ەیتتتتتاهەمەڵ

 ه
 
 یاستتتیس ەیضتتتێك یوروژاهتتت ه ێبتتت ەپاكتتت ا ب یكتتتیەواەوهشەك ەڵ  ەك بتتتژاردنەڵ

ێپا
 
 كانەرەهگت ەد ەڵ گرتنێر انی انییهاتوێڵ وانیوڕیربەراد یئازاد ۆیه ەب كانەوراوڵ

 سزاكان . ەڵ ترس ێب ەب انیكاهەهگەد ی اهڕێف وهجام انەئ ۆب

 اهت نەیراگ یضتوەیگ ەیگێر ەڵ یرێكارگ وییاسای  یسپۆك یبووهەه ی( زاموكرده7-8)

 یزووەئتتتتتتتتار ەك ەیواهەئ وكانییەاستتتتتتتتیس ەهیەگضتتتتتتتتت ڵ ەب یاوازیتتتتتتتتج ێبتتتتتتتت ەب

 ه ەیسۆپر ەڵ ەیەه انیكردهیص ارەب
 
 . داەكەبژاردهەڵ

ێپتتتتا وەئ یستتتتمەر یزراهتتتت هەدام ی( زاموكردهتتتت7-9)
 
 ستتتتتیوێپ ەیژمتتتتار ەك ەیوراواهڵ

 انیتت ێبتتەد واوەت انەیتتكەتتتا خوڵ یستتمەر ەب انەیتتوەماه استتا،ی ێتتیپ ەب ونێهەهگتت ەد

 ویمتتتتتتوكراتید ییەومتتتتتتاێر ێتتتتتتیپ ەب وییاستتتتتتای یكێوازێصتتتتتت ەب ییتتتتتتتاۆك ەهەگەد

 .كانییەماهەرڵەپ

 

یماۆخ ویكەرەد یرێچاود یواهێه ه امەئ یتڵ  و /ەمصتەه
 
 زاهتنەبتاش د یكێكتار ەب ڵ

 ه ەیسۆپر یضخستوێپ ۆب
 
 ۆیە. بتتێدرەهجامت ەئ  اێیتت ەك ەیتاهڵ  و وەڵ كانەبژاردهەڵ

   یكێكخراوێر زگاوەد رەو ه OSCE  ەڵ ه امەئ یتاهڵ  و ەڵ نەكەد رانێچاود یداوا
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 استاو،ی ێیپ ەب كانەكردووەصەگ ییەضتماهیه ییەوماێر یكردهیرێچاود ۆتر ب یتەبیتا

یوەه ەضیمەه
 
  یئاست ەب ضتنەیگ ڵ

تتتتێب شیكتتتتاهەرێچاود ونەدەد رزەب
 
 یكتتتتاهییەوماێر رەستتتت ەهەكەكتتتتاره ەك نەدەد نەڵ

 ه
 
 .ەكەبژاردهەڵ

 -: ەب انیبووه ه ەپاب رەسەڵ نەدەاردڕیب ه امەئ یتاهڵ  و دەیەم/

   یرگرتوەو ۆب ،ۆك انی تێتاك ب كە, چ وموانەه یكاهەماف ەڵ زگرتنێ( ر10-1)

 ویئتتتازاد یكاهەپیهستتتەپر وۆڤمتتتر یكتتتاهەماف یكتتتاهییەاریزاه وكتتتانەئازاد ەچتتتووهۆب راو

 .ەاهییاریزاه وچوونۆب وەئ ەیوەوكردهڵ  ب

 ەكختتتراوێر وەل  مۆكتتت ەب كردنیهتتت ەوەیپ ەڵ كتتتانەتاك یكتتتاهەماف ی( زاموكردهتتت10-2)

 كەو نەكەد یئتازاد یكاهەپیهسەپر وۆڤمر یكاهەماف ەڵ یرگر ەب ەك كاه اییەهاحكوم

ەیمۆك ویبازرگاه یتێكیە
 
 . ۆڤمر یكاهەماف یكردهیرێچاود ەڵ

 ەڵ ەوەاهیتتهاوتاكاه ەب كردنیهتت ەوەیپ ۆبتت ەكختتراواهێر وەل  مۆكتت وەب دانەگێتت( ر10-4)

 یستتتەبەم ەب كانەاریضتتوێپ وچتتوونۆب ەیوەوۆڕیگتت اترویتتز یهگەمتتاهەه ۆبتت هاهتت ایج

 ەڵ یئتتتابوور یصتتت ارەب و یئتتتازاد یكاهەپیهستتتەپر وۆڤمتتتر یكتتتاهەماف ەڵ كتتتردنیرگرەب

ەوەودێه و یضتماهیه ەرچاوەس
 
 . اسای ێیپ ەب كاه اییەتڵ

 ەپیپرهستتت وۆڤمتتتر یكتتتاهەگضتتتت ماف یكردهەستتتەمومار یزاموتتت هتتت امەئ یتتتتاهڵ  ( و24) 

 وۆییهتتتاوخ یاستتتای ەیرجتتتاهەم وەڵ ەجتتتگ رجەم ێبتتت ەب بتتتنەد یئتتتازاد یكاهەباستتتكراو

ەوەودێتته
 
ەوەد وێتته ەیوتووتتامەكێر یتەبیتتتا ەب تێتتهەد انیتتدا یتڵ

 
 ویتتهەدەم ەمتتاف یتتتڵ

 ه ەستتەپ ەرجتتاهەم مەئ ەكچتتوه ۆڤمتتر یكتتاهەماف یهتتاهیج ەیجارهتتام وكانییەاستتیس

 كراون .

گضتتت  تێتتبە. دبنەاهییاستتای ەرجەم مەئ یتییەرعەصتت یزاموتت هتت امەئ یتتتاهڵ  و تێتتبەد

 مۆك یكاهییەئازاد وۆڤمر یكاهەماف یكاهەتەبیتا ەرجەم
 
 هت بنەپاب یمتوكراتید ەیگەڵ

 . ەوەكاهییەاسای ەئاماهج ەب
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 :وا ادەکار
 وارام جە ا 

بژاردن
 
بژاردن و شارەزای بواری هەڵ

 
 دیزاینەر ڵە سیس مەکانی هەڵ

 
 
 

بژاردن
 
 پەیماهگەی کوردی بۆ هەڵ

ی )رێکخراوێکی هاحکومی سەربەخۆ 
 
( ڵەڵیەن چەه  یاساهاس و 2002ی قازاهجوەویستە، هاوەڕاستی ساڵ

وکردهەوەی هۆصیاری دەهگ ەران و هەموارکردهی   ەدات ڵە پێواو بڵ 
 
پارێزەرێکەوە دامەزرێوراوە، پەیماهگە هەوڵ

بژاردهە گضتییەکان
 
بژێردراوەکاهی عێراق و هەرێمی کوردستاه ا یاسای هەڵ

 
 .ڵە ئەهجومەهە هەڵ

 
kielections@gmail.com 

  
www,kielections.com 

 
 77015732100 

 

 

Kurdish Institute for Elections 

Aram686 

mailto:kielections@gmail.com
mailto:kielections@gmail.com

