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ەو شێٌازەی کۆثای چاکصازی لئەگەر 
لە خٌلەکاهی  کە هەکرێت داپێکًاثەکاه

یاهزە کٌرشی  پەرلەماهی کٌردشجاهداپێشٌوی 
، اثەی هەثەوەیی جیاکردۆثەوەًپێکشێ بۆ 
قەیراهی هٌێوەرایەثی ئەو پێکًاثاهە ەوا ئ

باشجر وایە لەم بارەدا ، بەردەوامی دەبێت
ێٌراوی هەبراوەی 

 
شێٌازی )باشجرین پال

 ێگرەوەیوەک ج پێکًاثەکان( پیادەبکرێت
پیادە دەکرێت.. يەثا ئێصجای ەشێٌاز ئەو  

 



 2222 ئەیلول                 ئارام جەمال                                           

           

3 | P a g e  

 

 هوێوەرایەتی رێگەچارەی قەیراهی
            كوردستاهدا   پەرلەماهیپێكهاتەكان لە  کۆتای 

 كىەشپێ: 
 

بە هۆکاری کەهیی ی هەهەجۆراًە ەرییەکی پۆزەتیڤە لەگەڵ ئەو گروپجیاکاگرتٌەبەری کۆتا لە بٌەڕەتذا 
لە ئەًجیىهەًە  ایەتیرێگری فەرهەًگی و کۆهەاڵیەتییەوە ًاتىاًي کىرسی ًیىێٌەربەهۆی ژهارەیاى یاخىد 
 ی کىرسییرخاًنردًەتی ىازێض يیًذەچ ذاهاًیج یتاًاڵوپەرلەهاًەکاًی لەًاو  .ببەًەوە اًذاهەڵبژێردراوەک

لەو  کە هەریەک ت،ێیمرەد ەادییپ میاىیەو ئیاییٌسا و ًەژادی و زهاًەواًی یٌییئیا و ەیییوەتەً ەنهاتێپ بۆ
بە ئەزهییىوى  ، بەاڵمنەنهاتییاًێپ وەئ اسیییهییافی سیبەدیهێییٌەری لە ئاسییکەکاى بە ئاسییکێ  ضییێىازاًە 

هەهیىو هەسیەلەکە ًیییە  هاًذاەرلەپ ەل ماىەنهاتێپ یراًەٌێًى لە یەکەژهار بىوًی دەرکەوتىوە کە تەًها
  ي؟!ذەبژێردرێهەڵٌەراًەی پێکهاتەکاى ئەوەیە کە چۆى و بە چ ضێىازێ  ئەو ًىێلەوە گرًگکر ى بەڵک

  ەییییوەتەً یەنهییاتێپ بییۆ سیی  ی( مىرسیی11 -ەازدییی)،تاًذای کىردسییذی هەڵبژاردًییی پەرلەهییاًاسییای ەل
 یڤەتەزۆپی ینێًگیاوەه نیذاێىید ەب شەهەئ ،تەرخیاًکراوە (ىەرهەو ئ تىرمویاى ،یئاضىور و اىیسر ۆملذ)
 وەئ یمیییاًەرەٌێًى یبژاردًیییەڵه یىازێضییی یاًیییذًەیگێجەب ەل ەیەه یواوەتیییردا ًیییات یەمەىیییید ەب مەاڵب
 و  ەیمیڤەتەزۆپی ەًیەال ەل ەمراوەادییپ ەىازێضئەو  ەیوەبىوًڵتاەب ییەها ەتۆب ەمبەجۆرێ   ،ەنهاتاًێپ

و  ەوەکێسیکەوەد ییەکەییذا پیێوەواًەتەڕەبٌ ەئاهیاًج ەڵگەلئەگەر چارەسەر ًەکرێت  ەم ،بە الڕێذابردًی
 . ًەخىازراو لە گەضەی دیوىکراسی هەرێوی کىردسکاًذا دەگێڕێت.ًەرێٌی و رۆڵی دواجار 

 يیًیذەچ اىەیمیەرەه ەم ەیواًێرەه و تاڵو وەئ یزهىوًەئ ەل رگرتيەسىودو ەب ،اتدەذڵوەه ەرەپەیپ مەئ
بیۆ ًیىێٌەرایەتیکردًی  یمەرەسی ینێىازێضیهیکیاًیسم و  ًذەچ ،ەگرتىوۆخەل اىییٌیئا و یتٌەئ ەینهاتێپ

 يیمىردسییکاى گىًجییاوتر یهییاًەرلەپ یًییذاهاًەئ ەیوەئۆبیی وو،ەڕاتبخییلە پەرلەهاًەکاًییذا  پێکهاتەکییاى
 ەنهییاتێپسیاسییی  یهییاف یرمردًەبەسییکەد یئاهییاًج ەب ى،ەبیین پەسییەًذ كەیەچییارەگێر كەو اىیىازێضیی
 ەچیاراًەگێرلەو  یەکرەه لە کاتێکذا ًابێت ئەوەضواى لەبیر بوێیت کە. ەىێض يیباضکر ەب ماىەییەوەتەً
 یٌاًێهیدەبئاسکی ئەوەیە تا چەًذ دەتىاًرێت  ە هەهىوی گرًگکرلاڵم ەب ،هەیە اىیٌێرەً و یٌێرەئ یًیەال
   .بەرزبکرێکەوە مىردسکاًذا یهاًەرلەپ ًاوەل ەنهاتاًێپ وەئ کردًی راسکەقیٌەییتیەراەٌێًى
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  پەرەيپەم ەئ

  کە:ەرەپەیپئاماهجی 

 ڵیسیا ی(1) ەژهیار یاسیای (ی یاسای هەڵبژاردًیی پەرلەهیاًی کىردسیکاى63هەهىارکردًەوەی هاددە)
 .تەوەییەکاى، کە پەیىەًذیذارە بە پێکهاتە ًەهىارمراوەه ی(1992)
 
 ی پەیپەرەکەەشێك : 

ذا هەیە، ی کىردسیکاًًىێٌەریاى لەًیاو پەرلەهیاًیاًسە ەرەڕای ئەوەی هەًذێل لە پێنهاتە ًەتەوەییەماى س
 .  یذاىقەیراًی ًىێٌەرایەتلە  ًىێٌەری راسکەقیٌەی خۆیاى ًییەوبەاڵم ئەو پێنهاتاًە 

  او:يربە ئاماهجگى گروپ 

راسکەوخۆ  مىردسکاى یهاًەرلەپ یماًەژًیل و ًذاهاىەئ بەو سیفەتەی مىردسکاى: یهاًەرلەپ یًذاهاًەئ
 خۆی  کە ئەم پەیپەرە خسکىویەتییەڕوو، کە ئەویص ییەکێطەئەو ارەسەرکردًی پەیىەًذیذارى بە چ

 . ذا دەبیٌێکەوە(ی یاسای هەڵبژاردًی پەرلەهاًی کىردسکا63ًهاددە)بڕگەکاًی لە هەهىارکردًەوەی 
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 تەرهاتيڤەرێگەچارە و ئ
 
 كان:ەل

خاڵی  کە ،دەخاتەڕوو ماىەنهاتێپیاًسە کىرسییەکەی ضێىازی هەڵبژاردًی  ۆبرێگەچارە  س ەم پەیپەرە ئ
 یە. ذاەکاًگطکیی هەڵبژاردًە پێیاى لە ًاوتا چەًذ ئەو رێگەچاراًە لەوێذایە جیاکەرەوەیاى 

  
 :مەكیە ەیچارەگێر

 بۆ پێکهاتەکان كییەكورس هدەچ جیاکردهەوەی 
 

بە هەهىو رێکارە پێىیسکەکاًی پرۆسەی هەڵبژاردى و  ،چەًذ کىرسییەکی پەرلەهاى داەیەچارەگێرم لە
کاریگەری لە رۆژی دەًگذاًذا ئەوەی  بە ئاهاًجی بۆ ًىێٌەراًی پێکهاتەکاى جیادەکرێکەوەدەًگذاًەوە، 

 . ى ئەًجام بذەىلەًێى خۆیاًذا هەڵبژاردتەًها دەًگەکاًی پێکهاتەی زۆریٌەیاى بەسەرەوە ًەهێٌێت و 
 رەه یماًەىراوڵێپائەگەر  ذادەسکەبەرکردًی هافی سیاسی پێکهاتەکاً لەئەم ضێىازە ئاسکێکی بەرزە 

ئەم جێبەجێکردًی ، دیارە يێردرێبژەڵه ەوەاًۆیخ ەنهاتاًێپ وەئ یراًەًگذەد ىیەالەل ًهاەت كەیەنهاتێپ
 و  تێبەه ۆیخ ەب تەبیتای راًەًگذەد یهارۆت كەیەنهاتێپ رەهکە  ،رێکارەش بەوە دەبێت
ئەم رێکاراًە ئەگەر  . بەاڵمێکەوەبکربۆ جیا بٌکە و وێسکگە و کارتی دەًگذاًیاىلە رۆژی دەًگذاًیطذا 

ضێىاوی لە هاًای خۆی بەتاڵذەبێکەوە و  بۆ پێکهاتەکاى کىرسی جیاکردًەوەیضێىازی ئەوا ، ەبەرًەگیرێٌ
ًىێٌەرایەتی راسکەقیٌە لە هاواڵتیاًی ئەو پێکهاتاًە هافی اًذا دروسکذەکات و پێکهاتەک لە ًىێٌەرایەتی

 .وەک ًاوێکی ب  ًاوەڕۆک دەهێٌێکەوە ت وازەوتذەک
مىردسکاًذا  یوێرەو ه  ، پامسکاى، هٌذسکاى، ئىردوىەًذەًلەف ،1ایمروات یتاًاڵو ەل ەىازێضئەم ئەگەرچی 

افی سیاسی بۆ ئەو پێکهاتاًە ًەک هەر ًەیکىاًیىە هئەم ضێىازە ، بەاڵم لە زۆربەیاًذا تێمرەدەادیپ
زیادکردًی بۆ سىودی خراپیاى لێىەرگرتىوە وەک ئاهرازێ  حسبە فەرهاًڕەواکاى دەسکەبەر بکات بەڵکى 

  .و سسککردًی گەضەی دیوىکراسی ژهارەی کىرسییەکاًیاى لە ًاو پەرلەهاًذا
 

 
                                                           

 .ەرخاًنراوە( تىماییەسرب وی هساوەً ،یواًەڵئ ،یمراًۆئ ،یروساً ،یامۆڤسل ،ینیچ ،ڵیکایئ ،یًگارە)هەکاًینهاتاًێپ ۆب یمىرس ایمروات ەل ەًوىوً ۆب  1
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  یەکەم ەیئەرێوی رێگەچارباش و الیەهی 
 :کهاتەکان()جیاکردهەوەی چەهد كورسییەك بۆ پێ

ئەگەر  ی خۆیاى بەرهەهیذەهێٌێتىێٌەری راسکەقیٌەًە و پێکهاتەکاًهەڵبژاردًی  باضکریي ضێىازی* 
 .هێٌرێت بە خراپی بەکارًە

 . ردەکەوێتەد ەٌیرۆز حسبەکاًی ەیوەرەد ەلکاى ەنهاتێپ سیاسی یضىًاس و  یًذەتوەبیتا* 
 ەکەوێت.دەرد داًیطکىاى و دەًگذەراًی پێکهاتەکاىژهارەی کێطی * 
 ەیسییۆپرچییىًکە  تێییٌرێماربهەب بییژاردىەڵه یماًەسییکویس هییىوەه تێییتىاًرەد داەیەچییارەگێر مەل* 
 .یەاًذاۆیخ ماىەنهاتێپ یخىد ًاوەل ەمەبژاردًەڵه
 

  ەرێوی رێگەچارەی یەکەمخراپ و هالیەهی 
 )جیاکردهەوەی چەهد كورسییەك بۆ پێکهاتەکان(:

کە ژهارەیییاى تییاڕادەیەک زۆرە، بوییٌە ًێییى کێبڕکێییی ًییادات،  ئەو پێکهاتییاًەهییاًی ئەم ضییێىازە * 
  هەڵبژاردًی گطکییەوە و پطت بەو ژهارە کىرسییە دەبەسکي کە بە یاسا بۆیاى جیاکراوەتەوە.

دەرفەتی ئەوە دەداتە حسبە فەرهاًڕەواکاى بە خراپیی بیۆ بەرژەوەًیذییەکاًی خۆییاى ئەم ضێىازە * 
 .خاوبکەًەوە گەضەی دیوىکراسیبەهۆیەوە و  بکەى زەوت بەکاریبهێٌي و هافی سیاسی پێکهاتەکاى

 

 

 

 

 

 

 :ەرگیومێوتئ
 

 یاكوواریج رەه كەه ەكهاتوواهێپ وەب تەبیتووا یراهەهگوودەد یمووارۆت یبووووهیەکەم: 
 ب ،دروسووت هاکووات داەویوورۆز ەیكهوواتێپ ەل  گەل

 
  ەیەوەختكووردهەج یموواێه كوووەل

 ..ەیكەدروست ەوێش ەب ەوازێش وەئ یكردهەادیپ ەل
 

کەهامە و رێکەوتووامەیەکی 
 
ەتی دووەم: هیچ بەل

 
هەتەوەیەکگرتووەکوان هێوودەول

هیووویە رێگوووری بکوووات لەوەی کە پێکهاتەکوووان تۆمووواری دەهگووودەراهی توووایبەت بە 
 یان هەبێت..خۆ
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 رێگەچارەی دووەم: 

 شێوازی جێکردهەوەی کاهدیداهی پێکهاتەکان لەهاو حزبە زۆریوەکاهدا

 (كانپێکهاتەکاهدیدی ی باشترین هەبراوە)
 

 یاریید هاًذاەرلەپ ەلکاى ەنهاتێپ کىرسییەکاًی یهەنیالً ییدەس ەیژێر اسای ەب دا،ەیەچارەگێر مەل
 ەدییاریکراو ەژێر وەل هاًذاەرلەپ ًاوەل ماىەنهاتێپ ینردًیتیەراەٌێًى ەیژێر تێًاب بەوەی کە تێمرەد
 . 2تێب اتریز ەیەژێر وەل تێمرەد مەاڵب ت،ێب هکرەم
 :، وەکەیەه دیاریکراو ێکیرجەوپێطط ًذەچ ەب یسکیىێپ ەىازێض مەئی نردًێجەبێج یسهیناًیه
دوو هەرجیی تێیذا بێیت: دەکرێیت پییادە بیۆ ئەم ضیێىازە ی ردًەسیسیکوی هەڵبیژا ئەو ەسیکیىێپ -1

لیسیکی )، وەک بێتیەکەهیاى قەبارەی بازًەی هەڵبژاردًەکەی بوىوک ًەبێت و دووەهیاى بە لیست 
 .(ی هاوتەریب یان هاوڕێژەییستمی هەڵبژاردوی تێکەاڵوسی) اخىدی (ًىێٌەرایەتی رێژەیی

بە هۆکااری ەەوەی  لەگەڵ ئەم ضێىازەدا ًاگىًجێت ەییسیسکوی زۆریٌە/فرئەًذاهاًی هیوکام لە  -2
 . 3لەالیەکەوە قەرەبارەی بازوەی هەڵبژاردویان بچىوکە و لەالیەکی دیکەوە بە لیست وییە

 . بێییییت ئەگەر هەڵبییییژاردًەکەی پەرلەهییییاًی کىردسییییکاى یەک بییییازًەیی یییییاى فرەبییییازًەیی -3
بەو  ،هەرێویی کىردسیکاىگطیکی سیکی لەسیەر ئا هەر حسبێی لیسیکی  پێىیسکە لە هەردوو بارەکەدا

  .لە یاسای هەڵبژاردًذا دیاریکراوە،، کە واو لیستەکەیدا هەبێت کاودیدی پێکهاتەکان لەرێژەیە 
ئەوا ، )بۆ ًوىوًە چىار یاى هەضیت بیازًە بێیت( لە بارێکذا ئەگەر هەڵبژاردًەکە فرەبازًەیی بێت -4

 ی هەڵبییژاردىەاًبازًییرتی دەًگیذاًی هەریەک لەو کییاسییەر لە تەکیاىدەبێیت ًییاوی کاًذیییذەکاًی پێکها
   .دەوگیان پێبدەنبتىاوه  بۆ ئەوەی دەًگذەراًی پێکهاتەکاى هاتبێت

 ۆبی یمىرسی ەل ەیەژێیر وەئ یهیەنیالً ل،ێسیکیل رەه ەیبیراو یمىرسی ەیژهار ۆیم ەلپێىیسکە  -5
کاًذییذی ی ەبیراوەً يی"باضیکر یىازێضی یرەبەگرتٌ ەبو لەسەر ئاسکی گطکی  ماىەنهاتێپ یذاًیماًذ

 دەسکەبەر بکرێت. "پێکهاتەکاى

                                                           
 واڵتاًی دیکەی جیهاًذا پیادەدەکرێت.زۆربەی و عێراق و  ی کىردسکاىکۆتای ژًاًە کە لە هەرێوئەو ضیىازەی هەهاى گرتىەبەری ئەم ضێىازە   2
ۆ هەرێمای لەباار ویایە بالەگەڵ ەەم شێىازەدا گىوجاوە بەاڵم سیستمێکی تا رادەیەک  (PBV) سیسکوی زۆریٌەی دەًگی بلۆکی حسبیتەًها   3

 کىردستان و دەرهاویشتەکاوی مەترسیدارن.
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ئەوا  ،یە( کىرسییی111)ی هەڵبژاردًییی پەرلەهییاًی کىردسییکاىزًەقەبییارەی بییا ئێسییکا کەبییۆ ًوییىوًە 
لەوااو دواتاری   %(10اتە )ذا بگیهەر لیسیکێک ەی کاًذیذەکاًی هەر س  پێکهاتەکە لەًاورێژدەبێت 

اوەکاًی هەریەک لە)پێکهاتەی کلذۆ سیریاى ئاضیىری( باضکریي ًەبربۆ  یىرسک (5)لیستە براوەکاودا
 .( کىرسیص بۆ پێکهاتەی ئەرهەى1و ) )پێکهاتەی تىرکواى( دەسکەبەر بکرێت و
 

 
 

 ەمدوو الیەهی باش و ئەرێوی رێگەچارەی
 (ی پێکهاتەکانباشترین هەبراوەکاه)

 

 کەًەوە.هەهىو لیسکەکاى ًاچاردەکات کاًذیذی پێکهاتەکاى لەًاو لیسکەکاًیاًذا جێب 
 ًهەوڵییذەدەى کاًذیییذی بەهێییس لە پێکهاتەکییاى بییخەًە ًێییى  ی دەرەوەی پێکهاتەکییاىحسبەکییا

 لیسکەکاًیاًەوە.
 لە دوور هەودادا هاوپەیویاًێکی لە ًێیىاى خۆیاًیذا هاًی هەًیذێ  لە حسبیی پێکهاتەکیاى دەدات ،

 .  ببەًەوە. بە دەًگی خۆیاى کىرسی و بوٌە ًێى کێبڕکێی هەڵبژاردًی گطکییەوە دروست بکەى و
 

 

 ەمدوو ەرێوی رێگەچارەیخراپ و هالیەهی 
 (ی پێکهاتەکانباشترین هەبراوەکاه)

 

 یسیکیل ىێیً ەبویٌ بيەًاچارد و ىەدەسکذەدەل اىۆیخ ۆیخەربەس و یًذەتوەبیتاکاى ەنهاتێپ 
 .ەوەٌیرۆز ەیوەتەً یماًییەاسیس ەپارت یبژاردًەڵه

 ەب رەسی یاسییس ینێپیارت ًیذەچ رەسیەب میاىەنهاتێپ یراًەٌێًى یضبىوًەداب یەیها ەکێبەد 
 .اوازىیج یژۆلیۆذیئا و یاسیس ەیرًاهەب یگرەڵه ەم ،ەٌیرۆز ەیوەتەً
  لەالی خراپکریي کاًذییذاًی بیراوەی پێکهیاتەی ًەتەوەی زۆرییٌە   یریهارگەدجۆرێ  لە رق و

 دروسکذەکات بەوەی کە باضکریي کاًذیذاًی ًەبراوەی پێکهاتەکاى کىرسییەکەی لێبردووى.
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 : مەسێه ەیچارەگێر

 ه یكاهەزهی باشتوڕدالە  لەبەرچاوگرتوی بەرژەوەهدی پێکهاتەکان
 
  دابژاردهەل

 

  ماىەییەوەتەً ەنهاتێپ ەمدادەڕێژرێي  لێرۆج ەب بژاردىەڵه یماًەبازًەیەدا چارەگێر مەل 
 یدوا تێرمەدەادیپ نادایهرەئ یماًەمگرتىویە ەتیەالیو ەل شەهە. ئەٌیرۆز ەببٌ داەبازً لێًذەه ەل

 ییەنایهرەئ ەیوەئ ٌاوێپەل ًجاهذرا،ەدا ئ5631 ڵیسا یًگذاًەد یهاف یاسای ەل ەیهىارمردًاًەه وەئ
 . ەٌیرۆز ەببٌ داەبازًاً وەل ماىییەسپاًیئ ەینهاتێپ و ماىەسکێضپەر

لەرووی پێکهاتەکاى ئاساى ًییە لەبەرئەوەی مىردسکاًذا  یوێرەه ەل ەیەچارەگێر مەئپیادەکردًی 
. گىًجاوتریي بازًەی هەڵبژاردًیاى بۆ دابڕێژرێتپەرش و باڵوى و زەحوەتە بکىاًرێت ییەوە جىگراف

 تەبیتا یبژاردًەڵه ەیبازً كیەپێکهاتەکاى  هىوەه بۆ ەم ەیەوەمىردسکاًذا ئ یوێرەه ەلچارەسەر 
 یاًیسر اًی)ملذیماًەنهاتێپ ەل كیەرەه یواڵب و رشەپ یًگەدلەهکاتەدا  ەچىًن ،هەبێت اىۆیخ ەب

  ۆیه ەکێًاب ئەژهاردەکرێت و ەوەنێپ ۆزاخ تاەه ەوییەمفر ەل رە(، هىەرهەو ئ تىرمواى ،یئاضىر
 .اىیماًەًگەد ەل لێضەب یسکوىوًەد ەل

 
  پەیپەرپێشویاری گوهجاوترین : 

بیریکییە لە رێگەچیارە بەالی ئاهادەکیاری ئەم پەییپەرەوە  گىًجاوتریي، هەر س  رێگەچارەکەدالەًاو 
  .(کاىبۆ پێنهاتە چەًذ مىرسییەك جیاکردًەوەیەم)رێگەچارەی یەم

دەخىازێیت  یاسای هەڵبژاردًیی کىردسیکاًذا لە هەهىاری هەضکەهیبەدیهێٌاًی ئەم رێگاچارەیە ئەوە 
 :کە بەم جۆرەی خىارەوە دەخىێٌذرێکەوە زیادبکرێت کەیاسا ی(٦٣)ەهاددبۆ چىارەم(  یبڕگە)کە 

ئەو  دەًی  بە کاًذییذاًی ی دییکەەکە هیی  دەًگیذەرێکلە دەرەوەی دەًگذەراًی سی  پێکهیات}ًابێت 
 لە هەبەسیت .{، لەگەڵ گیرتٌەبەری رێکیاری پێىیسیت بیۆ جێبەجێکرًیی ئەم بیڕگەیەە بذاتپێکهاتاً

 بە ەتیایبەتو بٌکەی دەًگذاى و کیارتی دەًگیذاًی  دروسکنردًی تۆهاری دەًگذەراىرێکاری پێىیست 
 .ماىیەەییپێنهاتە ًەتەو هەریەک لە
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طییٌیاری پێ، ئەوا ئەگەر پێطییٌیاری یەکەم بەو پێطییوەرجاًەوە پەسییەًذ ًەکییرا دووەم: پێطییٌیاری
رگییا دەبەهەش ، باضییکریي ًەبراوەکییاًی پێکهاتەکییاى() دەکەیییي کە بییریکیە لە رێگەچییارەی دووەم

( کىرسییییەکەی 11بەوەی کێبڕکییی لەسییەر )دەکییرێکەوە لەبەردەم هەهییىو حییسبە سیاسییییەکاًذا 
  .پێکهاتەکاى بکەى

 كان: ەاوچرەس 

 .هىارمراوەه ی(1992) ڵیسا ی(1) ەژهار یاسایمىردسکاى  یهاًەرلەپ یبژاردًەڵه یاسای -
: ەراویرگەو ەوەکیسا مە. ل2012عام  یەلغا ەالتیضاهال تعذ 1949دسکىر الهٌذ الصادر عام  -

https://www.constituteproject.org/constitution/India_2012.pdf?lang=ar 
  ،یەحذود الذوائر اإلًکخاب نیعٌذ ترس اتیقلاڵبوجوىعات ا ەهکعلق ەخاص یەأحنام قاًىً) یماًەتەباب -
  .ەيراووەرگ .orghttp://www.aceproject یکیسا ەل ،(اتیاالقل لیثتو

 

بژاردن  
 
 پەیماهگەی کوردی بۆ هەل

ی ) 
 
( لەالیەن چەهد یاساهاس و 2222رێکخراوێکی هاحکومی سەربەخۆی قازاهجوەویستە، هاوەڕاستی سال

وکردهەوەی هۆشیاری دەهگدەران و  دەدات لە پێواو بڵ 
 
پارێزەرێکەوە دامەزرێوراوە، پەیماهگە هەول

بژاردهە
 
بژێردراوەکاهی عێراق و  گشتییەکان هەموارکردهی یاسای هەل

 
 لە ئەهجومەهە هەل

 .هەرێمی کوردستاهدا

kielections@gmail.com 

www,kielections.com 

7701573210 

 

 

 

 

 

Kurdish Institute for Elections 

Aram686 

بژاردن
 
وکراوەکاهی پەیماهگەی کٌردی بۆ يەل  : بۆ بەدەشجًێواهی کۆی بڵ 

www.kielections.com 

https://www.constituteproject.org/constitution/India_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/India_2012.pdf?lang=ar
http://www.aceproject.org/
mailto:kielections@gmail.com
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بژاردنپەیماهگەی کور بەرهەمەکاهی
 
بژاردهدا ) دی بۆ هەل

 
(2222-2222لە بواری هەل  

 بژاردهییی دیمٌکراشیییاهە
 
ەثییەکییاهی يەل

 
 وئۆفیصییی دەزگییا دیمٌیراشییییەیان -کجێبییی پێییٌەر و پابەهییدییە هێٌدەول

ی  -وەرگێڕاهی لە ئیوگلیزییەوە  شێریۆ جەودەت  -وارشۆ –(OSCE –ODIHR)مرۆڤ  مافەیاهی
 
 .4002شال

  رێیبەری کجێبیODIHR بژاردهەییان ۆبی
 
 میرۆڤ مافەییاهی وئۆفیصیی دەزگیا دیمٌیراشیییەیان - چیاودێریرردهی يەل

(OSCE–ODIHR)–  ی  - تەودەج ۆریێشێڕاهی لە ئیوگلیزییەوە رگەو –وارشۆ
 
 4002شال

  ي ییاشییای ەیٌێییچ ەب ەوەداچٌهێییپ یرەبێییرکجێبییی 
 
 مافەیییاهی وئۆفیصییی دەزگییا دیمٌیراشییییەیان - یاهییداەبژاردهەل

ی  - ێڕاهی لە ئیوگلیزییەوە  فازدڵ  خصێنرگەو -وارشۆ  –(OSCE–ODIHR) مرۆڤ
 
 .4002شال

  ي ئاشاهکاری بۆ کەمیوەکان لە یرەبێرکجێبی 
 
 میرۆڤ مافەییاهی وئۆفیصی دەزگا دیمٌیراشییەیان - یاهداەبژاردهەل

(OSCE–ODIHR)–  حرگەو -وارشۆ
 
ی  - ێڕاهی لە ئیوگلیزییەوە  مدەمەد خەمەشال

 
 .4002شال

 ي یپیهصیییەپرەی کۆپوًیییاگن و رێکەوثوویییام 
 
 وئۆفیصیییی دەزگیییا دیمٌیراشیییییەیان – یانییەمٌیراشیییید ەبیییژاردهەل

ی  –ێڕاهی لە عەرەبییەوە ئارام جەماڵ رگەو –وارشۆ  –(OSCE –ODIHR مرۆڤ مافەیاهی
 
 .4002شال

 بژاردن
 
ی  –شەرکەوت خەمەخصێن  – "العوف االهجخابي" هامیلکەی ثٌهدوثیژی يەل

 
 .4002شال

 یر
 
 ي ەیشۆپر ەل یانییەاشیش ەهیەال یراریبر ۆل

 
 4002ثشریوی دووەمی  -شەرکەوت خەمەخصێن  – بژاردهداەل

 بژاردن بۆ بەفرەبازهەکردهی يەرێمی کٌردشجان
 
 .2202ئابی  -ئارام جەماڵ -ثٌێژیوەوەی گٌهجاوثرین شیصجمی يەل

  بژاردهیی ئەهجیٌمەهی هیٌێوەراهی عێیرا
 
ئیارام جەمیاڵ و داهیا  – ٠٢٠٢ پێشویارهامەی يەمٌارکردهەوەی پرۆژەیاشای يەل

 .4040کاهٌهی یەکەمی  -جەمیل

 ( بژاردهی ئەهجٌمەهی هیٌێوەراهی عێیرا  ژمیارە
 
ی 9دەقی کٌردی یاشای يەل

 
وەرگێڕاهیی لە عەرەبیییەوە  – 4040( شیال

 .4040ثشریوی دووەمی  –ئارام جەماڵ 

 ٌبژاردهییی ئەهجییٌمەهی هیی
 
ێوەراهی عێراقییدا )لەبەر رۆشییوایی ثۆمییاری دەهگییدەران و فرەبییازهەیی لە پییرۆژە یاشییای يەل

بژاردهی ئەهجٌمەهی هٌێوەراهی عێرا (
 
 .4040ئەیلٌلی  –ئارام جەماڵ و داها جەمیل  -پرۆژەیاشای يەل

   بژاردهی ئەهجٌمەهی هٌێوەراهی عێرا
 
دئزایوی يەرێمی کٌردشجان لە فرە بازهەییدا )لەبەر رۆشوایی پرۆژەیاشای يەل

 .4040ثشریوی یەکەمی  –ئارام جەماڵ و داها جەمیل  -( 

  4040ثشرین االوڵ  –آ.م.د يیمن عبداللى مدمد  – 4040قراءة قاهٌهیة جزائیة لقاهٌن مجلس الوٌاب العراقي لصوة 

 ( ی
 
بژاردهی داياثٌوی شال

 
ئیارام جەمیاڵ و داهیا  –(دا4042بەرکەوثەی خزبە شیاشییەکاهی يەرێمی کٌردشجان لە يەل

 .4040ثشریوی دووەمی  –جەمیل

 ژاردهەوە بیزاهین  کجێبی
 
 .4042کاهٌهی دووەمی  –ئارام جەماڵ  –ئەوەی پێٌیصجە لەبارەی شیصجمەکاهی يەل

 خٌێوییدهەوەیەکی رەخوەگییراهە لە لیصییجی  هەخشییەیێی گۆیاهکییاری رێییژەی کۆثییای ژهییان لە پەرلەمییاهی کٌردشییجاهدا(
 .4042کاهٌهی یەکەمی  -ئارام جەماڵ  –هٌێوەرایەثی رێژەیی پەیٌەشت بە کۆثای ژهان(

  بژاردهییی ئەهجییٌمەهی هییٌێوەراهی عێییرا
 
–کاهدیییدی ثاکەکەشییی  -کۆثییای ئافرەثییان) لێکەوثەکییاهی یاشییای هییٌێی يەل
بیییژاردن عەدالەثیییی هیییٌێوەرایەثی جیییٌگرافی

 
  –( گیییۆییوی دەهیییو بیییۆ کٌرشیییی -کەمبیییٌوهەوەی ژمیییارەی کاهدییییداهی يەل

 .4044هیصان  -ئارام جەماڵ و ئٌمێد مەخمٌد

 بژاردهی خٌلی شەشەم
 
 خٌزەیران -ئارام جەماڵ –ی پەرلەماهی کٌردشجان لەبەردەم داثا جیاوازەکاهدا يەل
بژاردهی پەرلەماهی 2022

 
پێشویارکردهی رێگەچارەیەکی مامواوەهد لەهێٌان "یەکبازهەیی" و "فرەبازهەیی" لە يەل

 . 2022 ئاب -ئارام جەماڵ -کٌردشجاهدا

 بژاردهە ەي
 
 .2222ئەیلٌڵ  –جەماڵ ئارام  –گشجییەکاهی شٌید ل

 2022 ئەیلٌڵ -ئارام جەماڵ-کٌردشجاهدا یماهەرلەپ ەل کانەکًاثێپ یثیەراەوێهٌ یراهەیق ەیچارەگێر پەیپەری 
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