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 لە بری پێشەکی:

  وەک ان بە نددوەرەری مۆمددان نددازانی   کە ئەندددام پەرلەمانددانەی پێەکاثەکددئەو زۆربەی زۆری

 ..ناسێرراون نوەرەری پێەکاثەکان

 ..پێویسجە پێەکاثەکان ثۆماری دەنگدەرانی ثایبەت بە مۆیان هەبێت 

 اومۆ و زەرەڤدانی و پێشدرەر ە دەندە بە کاندیددانی نابێت لە دەنگدانی ثایبەثددا هێەەکدانی ند

 پێەکاثەکان بدەن چونەە ثای ثەرازووەکە بە ئاقارەەی مراپدا دە ۆڕەت..

رەەخددراوی سددەر بە پێەکدداثە نەثەوەیددی و ( 25) نددوەرەرانی یمواسددجبۆچددوون و  سددەرەوە ئەمەی

 کە دا (2022-11-23-21) ییددپێەی سددر رۆ ەۆرکشددۆ ندداولە بددوو ئاییرییەکددانی هەرەرددی کوردسددجان

بااردند
ب
لە  ەدر ناونیشدانی  لە شداری دهدۆک (UNAMI–یۆندامی( ی سدەر بەنوسیرگەی هاوکداری هەل

بااردنددددی داهدددداثووی پەرلەمددددانی  ی پێەکاثەکددددانبەشددددداری دەنگدددددەرانبەرزکددددردنەوەی )
ب
لە هەل

  1رەەیخسجبوو. دا(کوردسجان

یرەوەیە هەوگب و  ەڕاندددددێەە بە دوای ئەو هۆکدددددارانەی وای
ب
ەدددددردووە ئەو قەندددددا ەثە ئەم لێەدددددۆل

   پێەکاثەکدددان دروسدددت ببێدددتسدددەر بە رەەخراوەکدددانی لەالی ئەو ندددومبە مەدەنیدددیەی نەرەریدددیە 

 . کە ئێسجا بۆثە رۆ ەڤی نێو کایەی سیاسی و میدیایی

 

 

 

 

 

 

                                                           

بااردنی دەقی راپۆرثی   1
ب
بە هەر سدر زمدانی کدوردی و  ەرەبدی و ئیبگ یدەی لەم  (یۆندامی)سەر بە نوسیرگەی هاوکاری هەل

 لیرەەدا بخوەرەرەوە:

Promoting Inclusive Participation in the Kurdistan Region Parliamentary Elections among women, youth, people 

with disabilities and minorities | United Nations in Iraq 

https://iraq.un.org/en/213596-promoting-inclusive-participation-kurdistan-region-parliamentary-elections-among-women-youth?fbclid=IwAR3pu1MKmVkfwbSHSqeUaPo_vdx_E-UY5xU_GU4YeYFNBW2wraB2WVZ_hDA
https://iraq.un.org/en/213596-promoting-inclusive-participation-kurdistan-region-parliamentary-elections-among-women-youth?fbclid=IwAR3pu1MKmVkfwbSHSqeUaPo_vdx_E-UY5xU_GU4YeYFNBW2wraB2WVZ_hDA
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 ناوەڕۆک:                                        

 رلەمانی کورسجانداقۆناغەکانی ثەرمانەردنی کورسی کۆثای پێەکاثەکان لە پە 

 (2005-1992) کۆثای پێەکاثەکانکورسی قۆناغی یەکەم: بەرەی کوردسجانی و  -

 (2002-2005) کرابۆ پێەکاثەکان قۆناغی دووەم: پاشەکشەکردن لەوەی  -

بەز و دابەزی کۆثای پێەکاثە نەثەوەییەکان -
ب
 (2012-2002) قۆناغی سێیەم: هەل

  هسێکەمی  مولی  ەل كانەكکاثێپدەنە و کورسییەکانی ئەنجامی 
ب
 (25/7/2002 ) كوردسجاندا یمانەرلەپ یبااردنەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجاندالە ی ئاشور وانسری وك دپێەکاثەی  -
ب
 سێکەمی  مولی هەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجانداسێکەمی  مولی پێەکاثەی ثورکران لە  -
ب
  هەل

باارلە سێکەمی  مولی پێەکاثەی ئەرمەن  -
ب
 دنی پەرلەمانی کوردسجانداهەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجاندا  -
ب
 کۆی  مارەی دەنگەکانی پێەکاثەی زۆریرە و ئەوانی دیەە لە سێکەمی  مولی هەل

  هەمی  مولی چوار ەل كانەكکاثێپدەنە و کورسییەکانی ئەنجامی 
ب
 (21/2/2013 ) كوردسجاندا یمانەرلەپ یبااردنەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجاندامولی چوارەمی  ی لە رئاشو وانسری وك دپێەکاثەی  -
ب
 هەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجاندامولی چوارەمی  پێەکاثەی ثورکران لە  - 
ب
 هەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجاندامولی چوارەمی  پێەکاثەی ئەرمەن لە  -
ب
 هەل

  هەمی  مولی پێرج ەل كانەكکاثێپدەنە و کورسییەکانی ئەنجامی 
ب
 (30/2/2012 ) كوردسجاندا یمانەرلەپ یبااردنەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجاندای لە پێرجەمی  مولی ئاشور وانسری وك دپێەکاثەی  -
ب
 هەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجانداپێەکاثەی ثورکران لە پێرجەمی  مولی  - 
ب
 هەل

بااردنی پەرلەمانی کوردسجانداپێەکاثەی ئەرمەن لە پێرجەمی  مولی  -
ب
 هەل

 بااردنەکانی پەرلەمانی کوردسجان )کۆی د
ب
 (2012-2002ەنگی بەدەسجکاثووی پێەکاثە نەثەوەییەکان لە هەل

 لە ثەرمانەردنی کورسییەوە بۆ قەیرانی نوەرەرایەثی پێەکاثەکان 

 پاشەکشە لە پیادەکردنی کۆثای پێەکاثەکاندا 

 دەرەنجام و راسپاردەکان 
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 ەکانقۆناغەکانی ثەرمانەردنی کورسی کۆثای پێەکاث 
 لە پەرلەمانی کورسجاندا

 
 

 رسجاندا بە سر قۆناغدا ثێپەڕیوە:کورسی کۆثای پێەکاثەکان لە پەرلەمانی کوثەرمانەردنی 

لە مدولی یەکەمدی  یەکان وەک پێەکاثەیەکی ئداییری و نەثەوەیدیمەسیدی: داقۆناغی یەکەملە 

بددددۆ  کورسددددییان (5) ی سددددەرکردایەثی بەرەی کوردسددددجانیەەبە بڕیددددار پەرلەمددددانی کوردسددددجاندا

یانەوە شددددەنگددددەرانی پێەکددداثەی ئاشدددوری مۆمدددودی لەالیەن کاندیددددەکانیان و  جیددداکراوەثەوە

باەردر
ب
بااو ثەنانەت  ناوهەل

ب
  هەبووە.مۆشیان  ردنی ثایبەت بەبازنەی هەل

: هیچەام لە پێەکاثەکان کورسییان لە مولی دووەمی پەرلەمانی کوردسجاندا داقۆناغی دووەملە 

لە  ( کورسدی زیداد دەکدات و6) کرەت لە ەگب ئەوەی  مارەی کورسییەکانی پەرلەمدانبۆ ثەرمان نا

 ( کورسی. 111) دەبێجە( کورسییەوە 105)

بااردندددی مدددثەرمدددانەردنی کورسدددی پێەکاثەکدددان  :داسدددێکەمقۆنددداغی لە 
ب
ولی سدددێکەمی لە هەل

ەثە هەرە دیارە ل .دەردەکەوەدجەوە( کورسدییەوە 11بە ) پەرلەمدانی کوردسدجاندا
ب
ەکددانی ئەم مەسد 

  مدودی دەنگددەرانی پێەکاثەکدانەوەلەالیەن قۆناغە ئەوەیە کاندیددەکانیان ثەنکدا 
ب
  رداباەرەهەل

ەددو ثددێەەگب بە 
ب
بااردنددی  شددجی دەکددرە  و ئەو )دەنگدددەرانی بەل

ب
ی بددۆ هەر سددر ( کورسددییە11هەل

پێەکاثەی )ثورکران  ک دو سریان و ئاشدوری  ئەرمەن( ثەرمدانەراون لەسدەر برەمدای نەثەوەیدیە 

 .امەوهەر بەو شێوەیە بەردە شثا ئێسجاو ئەم قۆناغە هە نەک ئاییری

پێویسجە بگوثرەت هەر سر قۆناغەکە بە مشجە و داثا و زانیاری روونەراوەثەوە و ثێیدا  مارەی 

سریان و ئاشوری( و )ثورکران( و  ک دۆپێەکاثەکانی )لیسجی دەنە و کورسییەکانی هەریەک لە 

بااردندددددی ووەثەڕن)ئەرمەن( بە جیدددددا مدددددراو
ب
لە  دواثدددددرانددددددا هەریەکەی لە ەگب دابەشدددددەاری هەل

بەراوردکددراوە بە  مددارەی دەنددە و ئەو داثددا و زانیاریددانەی پێەکدداثەی کەمیرەکددان مشددجەیەکدا 

 .بۆ ئەوەی وەرە  شجییەکە روونجر بێت کورسییەکانی پێەکاثەی زۆریرە )کورد(
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  قۆناغی یەکەم: 
 (2005-1992) نبەرەی کوردسجانی و کۆثای پێەکاثەکا

لە  سدددددەرکردایەثی سیاسدددددی بەرەی کوردسدددددجانی 08/04/1992 چوارشدددددەمرەی رەەەوثدددددی رۆ ی

بااردنی پەرلەمانی کوردسجان  مارە ) لەپاگب ئەوەی کۆبونەوەیەکی بە پەلەدا
ب
ی 1یاسای هەل

ب
(ی سال

ئاشددوری بە هەمددوو ثایەنەکددانیەوە  یی پەسددەندکرد هاوکددات بریارەەیشددی بددۆ پێەکدداثە1992

لە پەرلەمدانی کوردسدجاندا بدۆ  یانپێدر(( کورسدی -5)دەکداثەوە کە   ەجەمدت لەوثێێدا  دەرکردو

ەکدددانی  ەلدددی ئاشدددوری و لە دایەرەی ثدددایبەت بە دەکرەدددت و ثەرمدددان 
ب
بااردنیدددان لەالیەن رۆل

ب
هەل

 .{مۆیانەوە بە شێوەیەکی دیروکراثی ئەنجام دەدرێ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وەسجەیە جەمجەردئەوەی لەم بڕیارەی سەرکردایەثی بەر
ب
 نەوەیەثیەی کوردسجانیدا جێگەی هەل

مدودی پێر(( کورسییەی بدۆ پێەکداثەی ئاشدوری ثەرمدانەراوە لەالیەن  -5سەر ئەوەی کە ئەو )لە

باەدردرە 
ب
  ثەندانەت لەوەش زیداثر دەڕوات و بداس دەنگدەرانی پێەکداثەی ئاشدوری مۆیدانەوە هەل

بااردندی ثدایبەت بەو پ
ب
کە ئەمە بدۆ ئەوکدات و   ێەکداثەیەش هەبێدتلەوە دەکات کە بدازنەی هەل

بااردنددی  ئەوەبددووسددەردەمە بە هەنگدداوەەی پۆزەثیددن دادەنرەددت. 
ب
دواثددر لە یەکەمددی  مددولی هەل
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( بدددرەەی 34  پێەکددداثەی ئاشدددوری )بەڕەوەچدددوو 12/05/1222پەرلەمدددانی کوردسدددجاندا  کە رۆ ی 

بددرەەی  25رەە ددای دهددۆک دەنگدددانیان لە پارەە اکددانی هەرەرددی کوردسددجاندا بددۆ ثەرمددانەرا  پا

. ئەنجدامی بدرەەی دەنگددان{ 1بدرەەی دەنگددان  پارەە دای سد ێرانی  2دەنگدان  پارەە ای هەولێر 

( کورسدی  بدۆ لیسدجی 1( کورسی بۆ لیسجی بدەووثرەوەی ئاشدوری و )4دەنگدانەکە بە بردنەوەی )

ەم مشدجەیەی ئ سدەیر لەمبدارەیەوە بدۆ زانیداری زیداثر ) یەکیەثی مەسدیدییەکان کۆثدایی هدات

 .(موارەوە بەە
 

 ی نەشیحیپێمهاتەژنارەی دەىگ و کورشییەکاىی 
تژاردىی پەرلەناىی لوردشتاىدا  ی  مولییەلەن لە 

 
 (1992ی نایصی 19) هەل

 الانگزێارپ
ى ەوەوتيةز

 ئاطورى
شٌحى ەن

 دًهولرات
 و للدان
 ئاطور

تى ەلٌەً
 لانەشٌحٌەن

دەنگی 
 دراوێرنە ى

كؤ  
  شجى

 . بركە  
 دەنگدان

 25 7877 59 1841 241 181 5555 دهۆك

 8 4011 29 880 1855 347 900 هەولێر

 0 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 5 لەرلوك

 1 166 ــــــــ 36 38 9 83 شلێهاىى

کۆی 
 گظتی

6543 537 2134 2757 88 12059 34 

رێژەى 
 شەدًى

 ــــــ 100% 0.73% 22.86% 17470% 4445% 54.26%

 ـــــــ 5 0 1 0 0 4 ژ. لورشی

 

ثدددوانراوە ثۆمددداری دەنگددددەران و بدددرەەی دەنگددددان بدددۆ وەک دەردەکەوەدددت  لەم قۆنددداغەدا 

پێەکدداثە نەثەوەیددی و ئاییرییەکددان جیددابەرەجەوە و ثەنکددا دەنگدددەرانی ئەو پێەکدداثەیە 

ەندە بە دەندە بە کاندیددەکانی مۆیدان دەدەن نەک ئەوەی دەنگددەرانی زۆریدرەش بجدوان  د

 کاندیدەکانی ئەو پێەکاثەیە بدەن.
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 قۆناغی دووەم:   
 (2002-2005کرا ) بۆ پێەکاثەکان لەوەی کردنپاشەکشە   

( کورسدی بدۆ 5  کە ثدایبەت بدوو بە ثەرمدانەردنی )یئەو بڕیارەی سدەرکردایەثی بەرەی کوردسدجان

بااردنی مولی دووەمی پەرلەمانی کوردسدجاند
ب
ا کداری پێرەکدرا و پێەکاثەی مەسیدییەکان لە هەل

( و هەمواری سێیەم 1222و هەمواری دووەم ) (1224لە هەمواری یەکەم )هیچەام نەشخرایە نێو 

بااردنددی مددولی دووەمددی یاسددا(ی 2004)
ب
بااردنددی پەرلەمددانی کوردسددجانەوە  هەربددۆیە لە هەل

ب
ی هەل

یەکیان ( بەڕەوەچدوو  پێەکاثەکدان هدیو کورسدی2005-01-30کە رۆ ی )  پەرلەمانی کوردسدجاندا

  ی کوردسدددددددجان مدددددددارەی کورسدددددددییەکانی پەرلەمدددددددانلەکاثێەددددددددا   بدددددددۆ ثەرمدددددددان نەکدددددددرا

 ( کورسی.111) زیاد کرا بۆ( کورسییەوە 105لە )

 
 ەم: قۆناغی سێی  
بەز و دابەزی   

ب
 (2012-2002) کۆثای پێەکاثە نەثەوەییەکان هەل

بااردنددهەمدددواری چددوا لە بددۆ دۆمدددی پێەکاثەکددان ئەم قۆندداغە
ب
ی پەرلەمدددانەوە رەمی یاسدددای هەل

 بۆ یەکەمجدار و ثێیدا پەرلەمانی کوردسجان دەریچوواند (2002-02-12)رۆ ی    کەدەسجپێدەکات

  کورسدی 5   ثورکردانکورسی 5 ی )ک دان سریان ئاشوورینەثەوەی یێەکاثەپ سر( کورسی بۆ 11)

 .ثەرمانەرا (کورسی 1 ئەرمەن
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 (25-7-2002) 

 

بااردنی لە  یئاطور وانریش وللدپێکهاتەی  
ب
 :(25/7/2002)هەل

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (5ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەی ەطدارة لیصت (4)  

 
 ةوون. لێتڕلێی هەل

 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (19665لیصتەکە ) چوار رەهەة 
تژاردن ةۆ ةەدەشتهێياىی یەك لورشی  دابەشەاری 

 
 .ەىگە( د3933)هەل

 

 

 

 لدان شرًان ئاطورىلپێکهاتەی ئەىجانی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان )

 
 (25/07/2009 هەل

 ىاوی لیصتەکان
ى گىەد

 شتهاتووەدەة
 . لورشىژ

 3 10595 ئەىجونەىی گەلی للدان شریاىی ئاطوری

 2 5690 لیصتی رافیدەیو
 0 1700 (لیصتی للداىی یەلگرتوو )الهوحدە

 0 1680 نلیصتی حولهی زاتی ةۆ للداىی شریاىی ئاطورییەلا
 لورشي 5 19665 لۆى گظتى

تژاردن )
 
 ( دەىگ/کورشی3933داةەطکاری هەل

 كانەییەوەثەن ەكکاثێپ ئەنجامی دەنە و کورسییەکانی 
 همولی   سێکەمی ەل

ب
 كوردسجاندا یمانەرلەپ یبااردنەل
( 25/07/2002) 

 لورشی.  (111) ی کوردشتانپەرلەناىیەکاىی لۆی ژنارەی لورشی 
تژاردىەلەی ەطدارة لورد لیصتی (31) 

 
 یان کرد.لێتڕلێی هەل

 ( دەىگی دروشتیان ةەدەشتهێيا.1818707لۆی لیصتە لوردەلان ) 
تژاردن ةۆ  دابەشەاری 

 
 ( دەىگی دروشت.18187) گظتی یەك لورشیةردىەوەی هەل
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بااردنی لە  پێکهاتەی تورکهان 
ب
 :(25/70/2002)هەل

 

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (5ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەی ەطدارة لیصت (4)  

 
 ةوون. لێتڕلێی هەل

 ە.ةەدەشتهێياو انیىگەد (29845لیصتەکە ) چوار رەهەة 
تژاردن ةۆ ةەدەشتهێياىی یەك لورشی ) دابەشەاری 

 
 .ەىگە( د5969هەل

 پێکهاتەی تورکهانئەىجانی لیصتەکاىی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان )

 
 (25/07/2009 هەل

 ىاوی لیصتەکان
ى گىەد

 شتهاتووەدەة
 . لورشىژ

لوردشتان ةزووتيەوەی دیهولراتی تورلهاىی لە  18464 3 

رلیصتی تورلهاىی هەولێ  3906 1 
 1 7077 لیصتی چالصازی تورلهاىی

 0 398 لیصتی شەرةەخۆی تورلهان ةۆ پاراشتيی خالی هەولێر
 لورشي 5 29845 لۆى گظتى

تژاردن )
 
 ( دەىگ/کورشی5969داةەطکاری هەل

بااردنی لە  پێکهاتەی ئەرنەن 
ب
 :(25/07/2002)هەل

 

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (1ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەی ەطدارة دکاىدی (3)  

 
 ةوون. لێتڕلێی هەل

یوراوەکە ) رەهەة 
 
 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (7979شێ پال

ێوراوەی زۆرثری  دەنگی بەدەسجکێراوە کورسییەکە دەباثەوە )براوەی یەکەم( 
ب
 ئەو پال

 پێکهاتەی ئەرنەنئەىجانی کاىدیدەکاىی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان )

 
 (25/07/2009هەل

 . لورشىژ شتهاتووەدەى ةگىەد انەککاندیدىاوی 

 0 888 انیصینلمون شرل ظخانیا

 1 4189 انیداود ةالو ویطاه ارامئ

 0 2893 انیصیشرل سینوش سیوارتم

 کورشی 1 7970 لۆى گظتى

 ( دەىگى ةەدەشتهێياوە4189) و ةراوەی یەکەنی کورشییەکەیە ویطاه ارامئ



   پەرلەناىی کوردشتان شەرۆکایەتی ةەرەی کوردشتاىییەوە ةۆ شەرکردایەتی  لە پێکهاتەکانکۆتای کورشی 
 2023 کانونی دووەم –ئارام جەنال 

 

10 

 

  ىی دیکە اپێکهاتەی زۆریيە و ئەوژنارەی دەىگەکاىی کۆی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتاىێکەمی  مولی شلە 

 
  داهەل

(25/07/2009) 

 ئەىجانی کۆی دەىگەکاىی پێکهاتە ىەتەوەییەکان
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان )

 
 (25/07/2009 هەل

 ىاوی پێکهاتەکان
ى گىەدکۆی 

 شتهاتووەدەة
 . لورشىژ

 تەرخاىکراو

دابەشەاری 
بااردن

ب
 هەل

 18187 100 1818707 کورد(پێکهاتەی زۆریيە )

 للدان شرًان ئاطورىپێکهاتەی 
 

19665 5 3933 

 5969 5 29845 پێکهاتەی تورکهان

 / 1 7970 پێکهاتەی ئەرنەن

 / 111 1876187 لۆى گظتى دەىگدەران

بااردن   ی سەرەوەدا دەردەکەوەتکەوەک لە مشجە
ب
 کوردییەکدان لیسدجە الیدابەشەاری هەل

پێددر(  کددوردی ی سیاسددیواثە بددۆئەوەی خەبێەدد  کورسددی ۆ یەکەنددگە بدد( د187)( هەزار و 18)

 کە دەکدداثە دەنددە بەدەسددجبکێرێت ئەو  مددارەیەکورسددی ببدداثەوە دەبێددت پێددر( ئەوەندددەی 

(590935=18187Xدەنددە ),  هەزار و ( 19بە ) ك دددان سددرًان ئاشددور پێەکدداثەی لە کاثێەدددا

واثددددای ئەوە دەددددت کە ئەو  بە ەمەشئبددددردۆثەوە   انیپێددددر( کورسددددییەئەو دەنددددە ( 665)

ی ەکەدەندگرەداەی کورسدییەک دەبداثەوە  ك دان سدرًان ئاشدور کاندیدەی لەناو پێەکاثەی 

ئەم جیداوازییە لە نێدوان رەداەی   هاوکات ەکاندیدەەی براوەی کوردرەاەی دەنگی (ی 21,6%)

ەی پێەکداث(. سدەبارەت بە 32,8%دەکاثە ) و کورددا پێەکاثەی ثورکران کاندیدەەی براوەی

 ئەوان ثەنکددا یەک کورسددییانلەبەرئەوەی ئەو رەسدایەیان بەسددەردا پیددادە ناکرەددت ئەرمەن 

بااردندددی بدددراوەی یەکەم 
ب
بدددۆ ثەرمدددانەراوە و بدددردنەوەی ئەو کورسدددییەش بە سیسدددجری هەل

بدددااردننەک بە لیسدددج یەکالدەبێدددجەوە
ب
بااردندددی  ی ندددوەرەرایەثی هەل

ب
هەثدددا دابەشدددەاری هەل

 .هەبێت
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 كانەییەوەثەن ەكکاثێپ یئەنجامی دەنگەکان 
 همولی   چوارەمی ەل

ب
 كوردسجاندا یمانەرلەپ یبااردنەل
 (21-02-2013) 

 

 

 

 

 

 

بااردنیلە  یئاطور وانشری وللدانپێکهاتەی  
ب
 :(21/09/2013) هەل

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (5ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەی ەطدارة لیصت (4)  

 
 ةوون. لێتڕلێی هەل

 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (12968ەکە )لیصت چوار رەهەة 
تژاردن ةۆ ةەدەشتهێياىی یەك لورشی ) دابەشەاری 

 
 .ەىگە( د3933هەل

 للدان شرًان ئاطورىپێکهاتەی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان 

 
 (21/09/2013(هەل

 ىاوی لیصتەکان
ى گىەدکۆی 

 شتهاتووەدەة

. ژ
 لورشى
 ةراوە

 کاندیدانی براوە
ى گىەد`ژنارەی 
 ةراوە کاىدیداىی

 2 5730 ئەىجونەىی گەلی للدان شریاىی ئاطوری
 2517 وەحیدە یاقو هرنز 

دا نرقوز
 
 1466 کهال یل

 2 6145 لیصتی رافیدەیو
 1573 گورگیس یاقویعقوب 

 535 لیرا  ەریا بکرام شابۆ
 493 شرود شلیم نتی 1 1093 اةياء اليهرًولیصتی 

 لورشي 5 12968 لۆى گظتى
تژاردن )داةەطکاری ه

 
 ( دەىگ/کورشی2594ەل

 لورشی.  (111) ی کوردشتانپەرلەناىیەکاىی لۆی ژنارەی لورشی 
تژاردىی ەطدارة (لوردۆریرە )ز لیصتی (19) 

 
 .ووەیان کردی گظتیلێتڕلێی هەل

 .وە( دەىگی دروشتیان ةەدەشتهێيا149504130لۆی لیصتە لوردەلان ) 
تژاردن ةۆ ه دابەشەاری 

 
 ( دەىگی دروشت.194501) گظتی یەك لورشیةردىەوەی ەل
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بااردنی لە  ثورکرانپێکهاتەی  
ب
 :(21/09/2013)هەل

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (5ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەی ەطدارة لیصت (4)  

 
 ةوون. لێتڕلێی هەل

 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (10889لیصتەکە ) چوار رەهەة 
تژاردن ةۆ ةەدەشتهێياىی یەك لورشی دابەشەاری 

 
 .ەىگە( د2178) هەل

 

 

بااردنی لە  ەرمەنئپێکهاتەی  
ب
 هەل

 

 

 

 

 

 ثورکرانئەىجانی پێکهاتەی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان )

 
 (21/09/2013 هەل

 ىاوی لیصتەکان
ى گىەد

 شتهاتووەدەة
. ژ

 لورشى
 کاندیدانی براوە

ى گىەد`ژنارەی 
 کاىدیداىی ةراوە

 2 5259 ی تورکهاىیرلیصتی پێظکەوت
 1825 جەودەت جرجیس لەتیف

 1053 نوىا ىەةی قاوەچی
 369 ماجد  وسران ثۆنیق 1 1951 ری تورکهاىیێهەوللیصتی 

 365 نحهد شعدالدیو ئەىوەر 1 1926 لیصتی گۆڕان و ىوێتووىەوەی تورکهاىی
 733 ئایدن نەعروف شەلیم 1 1753 ةەرەی تورکهاىی عێراقیلیصتی 

 لورشي 5 10889 لۆى گظتى
تژاردن )

 
 ( دەىگ/کورشی2178داةەطکاری هەل

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (1ئەم پێکهاتەیە ) 

تژاردىەلەی ەطدارة کاىدید (4) 
 
  :بە ناوەکانی یان کردووەلێتڕلێی هەل

 پرواىت ىیصان نارکۆس ةوترس، ىوةار شیپان غەریب، انیلوداود ةا ویطاه ارامئ، انیصینلمون شرل ظخانیا -

یوراوەکە ) چوار رەهەة 
 
 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (531پال

 .ی بردۆثەوەئەرمەنییەکانکورسی ( دەنە 316بە )روانت نیسان مارکۆس بوثرس ً 
  

 

بااردنی لە  ئەرمەنپێکهاتەی  
ب
 :(21/09/2013)هەل

 



   پەرلەناىی کوردشتان شەرۆکایەتی ةەرەی کوردشتاىییەوە ةۆ شەرکردایەتی  لە پێکهاتەکانکۆتای کورشی 
 2023 کانونی دووەم –ئارام جەنال 

 

13 

 

 كانەییەوەثەن ەكکاثێپ ئەنجامی دەنگەکانی
 ه  مولی ەمیپێرج ەل

ب
 كوردسجاندا یمانەرلەپ یبااردنەل

 (30-02-2012) 

 

 

 

 

بااردنیلە  یئاطور وانشری وللدانپێکهاتەی  
ب
 :(30/09/2018) هەل

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (5ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەلی ەطدارة لیصت (5)  

 
 ةوون. ێتڕلێی هەل

 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (14023لیصتەکە ) چوار رەهەة 
تژاردن ) دابەشەاری 

 
 ./ یەک کورسیىگە( د2805هەل

 

 للدان شرًان ئاطورىپێکهاتەی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان )

 
 (30/09/2018 هەل

 ىاوی لیصتەکان
ى گىەدکۆی 

 شتهاتووەدەة

. ژ
 لورشى
 ةراوە

 وەبرا کاندیدانی
ى گىەد`ژنارەی 

 کاىدیداىی ةراوە

ەییوەتەى یتێلیە یتێهاىەیهاوپ  8088 3 

 3252 رونیو حزیران ىیصان
 1599 جيان جتار ةویا

 815 روةیيە اویهلک عزیز 
 896 فرید یعقوب اةلیا 1 2963 ئەىجونەىی گەلی للدان شریاىی ئاطوری

 687 کالرا عودیوش یعقوب 1 2626 لیصتی رافیدەیو
 0 238  شٌحىەاتى نرلٌصتى دًهول

 
 0 108 اةياء اليهرًولیصتی 

 لورشي 5 14023 لۆى گظتى
تژاردن )

 
 ( دەىگ/کورشی2805داةەطکاری هەل

 لورشی.  (111) ی کوردشتانپەرلەناىیەکاىی لۆی ژنارەی لورشی 
تژاردىی ەطدارة (لوردۆریرە )ز لیصتی (19) 

 
 ی گظتییان کردووە.لێتڕلێی هەل

 .وە( دەىگی دروشتیان ةەدەشتهێيا149504130لۆی لیصتە لوردەلان ) 
تژاردن ةۆ  دابەشەاری 

 
 ( دەىگی دروشت.194501) گظتی یەك لورشیةردىەوەی هەل
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بااردنی لە  ثورکرانپێکهاتەی  
ب
 (30/09/2018)هەل

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (5ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەی ەطدارة لیصت (8)  

 
 .دووەی کرلێتڕلێی هەل

 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (11,535لیصتەکە ) چوار رەهەة 
تژاردن ةۆ ةەدەشتهێياىی یەك لورشی ) دابەشەاری 

 
 .ەىگە( د2307هەل

 

 

 

 

 

 ثورکرانئەىجانی پێکهاتەی 
تژاردىی پەرلەناىی کوردشتان )

 
 (30/09/2018هەل

 ىاوی لیصتەکان
ى گىەد

 شتهاتووەدەة
. ژ

 لورشى
 کاندیدانی براوە

ى گىەد`ژنارەی 
 کاىدیداىی ةراوە

 2 3381 پارتی گەطەپێداىی تورلهاىی
 1825 دًوەعدەنحهد ش

 د ەشار
 
 1194 ظادل

 2362 نوىا ىەةی قاوەچی 1 3125  پارتی چالصازی تورلهاىی

 866 ئایدن نەعروف شەلیم 1 1545  ێراقی ةەرەی تورلهاىی

 733 مەلرەئازاد ئ 1 885 لیصتی نیللەت

 0 846  ەی ةروشمەی تورلهاىیةزوتيەو

 
 0 760 هاوپەیهاىی تورلهاىی هەولێر

 0 695 لیصتی تورلهاىی هەولێر

 0 298 لیصتی تورلهاىی دیهولراتی
 لورشي 5 11535 لۆى گظتى

تژاردن )
 
 ( دەىگ/کورشی2307داةەطکاری هەل
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بااردنی لە  پێکهاتەی ئەرنەن 
ب
 (30/02/2012)هەل
 

 ةۆ تەرخاىکراوە. انییلورش (1ئەم پێکهاتەیە ) 
تژاردىەلەی ەطدارة کاىدید (6)  

 
 ةوون. لێتڕلێی هەل

یوراوەکە ) رەهەة 
 
 ةەدەشتهێياوە. انیىگەد (2970شێ پال

ێو 
ب
 کورسییەکە دەباثەوە )براوەی یەکەم( راوەی زۆرثری  دەنگی بەدەسجکێرائەو پال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئەىجانی کاىدیدەکاىی پێکهاتەی ئەرنەن
تژاردىی پەرلەناىی ک

 
 (30/09/2018وردشتان )هەل

 ەکانکاندیدىاوی 
ى گىەد

 شتهاتووەدەة
 . لورشىژ

 1 615 فاهٌك لهال شراىٌان

 0 611 ئارام ةوزو حهو

 0 590 ًرواىت ىٌصان نارلوس 

 0 439 ادلار هالوب

 0 425 نراد ناردروس وارتان

 0 290 رًبەان غپىوةار شٌ

 کورشی 1 2970 لۆى گظتى

 و راوەی یەکەنی کورشییەکەیەة فاهٌك لهال شراىٌان

 ( دەىگى ةەدەشتهێياوە615)

 پێکهاتە ىەتەوەییەکانی ةەدەشتهاتووی کۆی دەىگ
تژاردىلە 

 
 (2018-2009ی پەرلەناىی کوردشتان )ەکاىهەل

 ىاوی پێکهاتەکان
بااردنی

ب
 هەل

(25-07-2009 ) 
بااردنی

ب
 هەل

(21-02-2013 ) 
بااردنی

ب
 هەل

(30-02-2012 ) 

 للدان شرًان ئاطورىی پێکهاتە

 

19665 12968 14023 

 11535 10889 29845 پێکهاتەی تورکهان

 2970 531 7970 پێکهاتەی ئەرنەن

 22522 24388 57480 لۆى گظتى دەىگدەران
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 پێکهاتەکانقەیراىی ىوێيەرایەتی ةۆ  یەوەتەرخاىکردىی کورشیلە  

ی بەرەی کوردسدددجانی پێدددر( کورسدددی بدددۆ ئە ەر لە قۆنددداغی یەکەمددددا بە بڕیددداری سدددەرکردایەث

بااردنددا 
ب
پێەکاثەی مەسیدییەکان ثەرمانەرابێت و لە قۆنداغی دووەمددا بڕیدارەکە لە یاسدای هەل

 و قۆندداغی سددێیەمدا  لەدەقرددوس نەکرابێددت و هددیو کورسددییەکیان بددۆ ثەرمددان نەکرابێددت  ئەوا 

بااریاسدددای لە مددداددەی )سدددی و شدددەش/ دووبدددارە(ی هەمدددواری چدددوارەمی 
ب
دندددی پەرلەمدددانی هەل

لەسدددەر برەمدددای کورسدددی یدددانەە(  -11) ( دەرچوەرددددرا  ثێیددددا2009-03-25  کە رۆ ی )کوردسددجاندا

  زیادکرا. بۆ سر پێەکاثەی )ک دان سریان ئاسوری  ثورکران و ئەرمەن( ی یەاینەثەو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ەارییەک بددۆ ئەم مدداددە یاسدداییە
ب
بددااردنەوە شددیجەل

ب
  ەەیدد ب ی سددەرەوەئە ەر لە روانددگەی هەل

 ئەوە دەردەکەوەت کە سجراکجۆری ئەم ماددەیە لەسەر دوو پایە وەسجاوە: 

  بڕ ەکانی یەکەم و دووەم و سێیەمی ماددەکە پایەی دەسدجەبەرکردنی مدانی ندوەرەرایەثییە

 بۆ پێەکاثە نەثەوەییەکانی )ک دان سریان ئاشووری  ثورکران  ئەرمەن(.

 بدۆ بەجێگەیانددنی ئەو مدانەی کە سدر بدڕ ەی  بڕ ەی چوارەم پدایەی رەەداری و ئیجرائیدانەیە

 پێیداون.  ەکەمی ماددەکەی

ێی  بڕ ەی چوارەم 
ب
مداددەکەیە و  ەرەنجدی دەسدجەبەرکردنی ئەو  کرۆک و شدادەماریدەثوانی  ب 

گەی ئەوەی جەمت دەکاثەوە 
ب
کە ثەنکا دەنگددەرانی لەسەر ئەوەی مانە دەکات بە ثەواوی  بە بەل

ێوراوی پێئەو پێەکاثانە پ
ب
دەباەرنال

ب
 .ەکاثەکە هەل
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 داکۆثای پێەکاثەکان پیادەکردنیلە  کردنپاشەکشە 
 

لە هەمددواری دا  هەمددواری چددوارەمی یاسدداکە بەسددەر ( رۆ 49)ثیپەڕیرددی ئەوەندددەی نەبددرد دوای 

بااردندددا  کە رۆ ی 
ب
مدداددەی  دەرچوەردددرا  بددڕ ەی چددوارەم لدد  (2009-05-13)پێرجەمددی یاسددای هەل

وەشدێردرایەوە و ی زۆریرەی نراکسیۆنی یەکێجدی و پدارثی بە دەنگ (سی و شەشەمی دووبارە)
ب
هەل

ەمیرەوە لە بەشداریەردنی بەووثرەوەی  ۆڕان وەک   2سەرۆکایەثی مولی دووەمی پەرلەمان
ب
بە س 

 ئەم مدداددە رەەدداریییە  ددرنگە نەیکێشددت قەوارەیەکددی سیاسددی ثددازە و مدداوەن پددێگە و دەنددە  

بااردنەکەلە 
ب
ەدا  مانگی ثەمروزهەل

ب
 . جێبەجر بەرەت ی ئەو سال

بااردنددی لەسددەر  ی ەورە البردنددی بددڕ ەی چددوارەمی ئەو مدداددەیە السددەنگییەکی
ب
میەددانیەمی هەل

 کاندیدددەکانی ئەو پێەکاثددانە دروسددجەرد و لەو کدداثەوە هەثددا ئێسددجا پێەکاثەکددان لە قەیرانددی 

خیەبددددی دەنگددددی ئاڕاسددددجەکراوی دەنگدددددەرانی رەرایەثی راسددددجەقیرەدان بە هۆکدددداری ئەوەی ندددوە

ثداری د ێوراویان کورسییە ثەرمانەراوەکدان دەبداثەوە نەک ەسەالب
ب
کوردە ئەوە دیاریدەکات کام پال

 دەنگی دەنگدەرانی مودی ئەو پێەکاثانە مۆیان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ێوراوانی پێەکاثەکدان جیدابەرەرەوە
ب
و  پرسدیارە جەوهەریدیەکە ئەوەیە کە بدۆچی دەثوانرەدت پدال

یدی ئەرمەنەو کێ  کاندیدی ک دو سریان و ئاشورییە بەانرەت کر کاندیدی ثورکرانەو کر کاند

م بە خسددان ناثوانرەددت دەنگدددەرانی پێەکاثەکددان لە دەنگدددەرانی نەثەوەی زۆریددرە )کددورد(  بەالب

!. دەثوانرەددددت هەر بەو رەەددددارەی دە یددددرەجەبەر بددددۆ جیدددداکردنەوەی کاندیدددددی ؟جیددددابەرەرەوە 

                                                           
 سددەرۆکی پەرلەمددان/ یەکێجددی( و نددان مددونجی:  ەد): بەڕەددەان پێەکدداثبوون لە سددەرۆکایەثی مددولی دووەمددی پەرلەمددان  2

 (/ پارثی/ سەرثێری پەرلەمان ئەخرەد )نرسەتو  جێگری سەرۆکی پەرلەمان/ پارثی( :)کەماگ کەرکوکی
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نگددرەرانی هەریەک لەو پێەکاثدانەش بە هەمدان ئەو رەەدارە دە  لە کاندیدی کورد پێەکاثەکان

و ئەمەش لێددرەوە سەردەکێشددێت بددۆ دروسددجەردنی ثۆمدداری  لە دەنگدددەرانی کددورد جیددابەرەجەوە

دەنگدەرانی ثایبەت بە هەریەک لەو  پێەکاثانەی کە کورسدی نوەرەرایەثییدان لەنداو پەرلەمدانی 

ۆ ئەو یدازدە کورسدییەی کوردسجاندا بۆ ثەرمانەراوە  یامود وەک چۆن ناکرەدت کاندیددی کدورد بد

پێەکاثەکان مۆی کاندید بەات بەهەمانشێوە نابێت رەگە بە دەنگدەرانی کوردی  بدرەت دەنە 

بە کاندیددددانی ئەو یدددازدە کورسدددییە بددددەن! مدددۆ ئە ەر جیددداکردنەوەی دەنگددددەرانی کدددورد لە 

دددێ   ئەی بدددۆچی جیددداکردنەوەی 
ب
دەنگددددەرانی پێەکاثەکدددان جیاکددداری بێدددت  وەک هەنددددەۆ دەل

ندیدانی کورد لە کاندیدانی پێەکاثەکان جیاکاری نەبێدت.. نەمێدر رەدگە راسدجەکە ئەوەیە کە کا

هەریەک لە کاندید و لە دەنگدەرانی پێەکاثەکان لە کاندید و دەنگدەرانی کدورد جیدابەرەرەوەو 

بەمەش دەوثرەدددددت )جیاکددددداری ئەرەردددددی و پۆزەثیدددددن(  کە ئەمەش بەدیکێردددددانی کرۆکدددددی ئەو 

یەثی و جێرددەری و بیرۆکەیەیە کە )کۆ ثدا(ی وەک میجۆدەدۆ بدۆ پشدجگیریەردنی  دروپە کدۆمەالب

ت و هەرەدد    ەددی رەسددەنی هەندددەۆ والب
ب
ئەثرددی و زمددانەوانی و نەثەوەیددی و ئدداییری و ئددایرەاو مەل

 هێراوەثە ئاراوە.

بددااردنەوە  
ب
هەربددۆیە بەهددۆی البردنددی )بددڕ ەی چددوارەمی( مدداددەی سددی و شەشددەمی یاسددای هەل

ی کورسی بۆ پێەکاثەکان لە دەرەوەی نەثەوەی زۆریرە"  لە نداوەڕۆکی مدۆی "شێوازی ثەرمانەردن

بااردنەکدددانی رابدددوردودا 
ب
بۆثەوەو پیدددادەکردنی ئەو مددداددەیە بەبدددر بدددڕ ەی چدددوارەم لە هەل

ب
بەثدددال

الخاسدرات االنلدد"دا البددات  چدونەە -وایەردووە ئەو شیوازە بەالی "شدێوازی باشدجری  نەبراوەکدان

انی نەثەوەی زۆریرە و پێەکاثەکان هەردووکیان دەنە بە لیسجی خدەبە لەم شیوازەشدا دەنگدەر

ێوراو و لە 
ب
بددااردن رەاەیەکددی سددەدیی لە هەریەک لە پددال

ب
سیاسددییەکان دەدەن  کە یاسددای هەل

بااردنەکدانی 
ب
م ئەوەی لە هەل کورسی براوەی پێەکاثەکانی بەسەر ئەو لیسدجانەدا سدەپاندووە  بەالب

رەت لەمەش مراپجرە بەوەی کە ئەنجدامی ئەو جدۆرە لە دەنگددان پەرلەمانی کوردسجاندا پیادەدەک

ێوراوانەی پێەکاثەکددان کورسددی بددبەنەوە کە 
ب
لە کوردسددجاندا وا دەکەوەددجەوە کە ثەنکددا ئەو پددال

ثەنکدددا سدددەر بە خەبێەدددی سیاسدددی  نەک هەمدددوو ئەو ۆ.بدددانەی کورسدددی ندددوەرەرایەثی دەبەنەوە  

کورسدددددییەکەی لەبەردەم ئەو خدددددەبەدا ئەمەش دەرنەثدددددی قدددددۆرغەردنی زۆربەی زۆری یدددددازدە 

 رەمساندووە. 
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 دەرەنجام و راسپاردە: 
 

ی ) یەکەم:
ب
(دا بە بڕیارەدۆ ثەبەنردای ئەوەی کدرد 1992سەرکردایەثی بەرەی کوردسجانی لە سدال

ەو پێەکداثە ئاییرییەکدان کە
ب
ی  کورسدی کۆثایدان بدۆ نەک ثەنکا پێەکاثە نەثەوەییەکان بەل

م دواثددر  پەرلەمددانی کوردسددجان ثەنکددا کورسددی کۆثددای لەسددەر برەمددای ثەرمددان بەرەددت  بەالب

ددا بێدت پێەکداثە ئاییرییەکدان 
ب
لە پێەکاثە نەثەوەییەکان ثەرمانەرد و هەثا ئێسجاشی لە ەل

 کورسی کۆثایان بۆ ثەرمان نەکراوە. پەرلەمانی کوردسجاندا 

ــی پەرلەنــاىی کوردشــتاىدا  پێکهاتەکــان ةەر لە شــی و یەس شــال   :دووەم تژاردى
 
تۆنــاری لە هەل

ی هەة تایتەت ةە خۆیانو ةيکەی دەىگداىی  دەىگدەران و کارتی دەىگدان
 
م ئێصتا هەول ووە، ةەڵ 

کــاری ىەکــردە دادەىرێــت و ةــۆتە  ةە یەوەلەڵیەن پــارتینەةەشــتدارە ەی ئەو ڵداىە راشــتکردىەو

تژاردىی طەطەنیو خولی پەرلەناىی کوردشتان.
 
  هۆی دواخصتيی هەل

ـــارتی ئەوە تەىهـــا شـــێهەم: ـــیە دیهـــوکراتی کوردشـــتان پ ـــدازیار و کە  ىی لە  ةەرپرشـــیارەئەى

وەطـــاىدىەوەی 
 
تژاردىـــ(شـــی و طەطـــی دووةـــارەةـــڕگەی چـــوارەنی نـــاددەی )هەل

 
ی ی یاشـــای هەل

کو ةە هەنان ئەىدازە 
 
ووە یەکێتی ىیظتهاىی کوردشـتاىیض ةەطـدار ةـپەرلەناىی کوردشتان، ةەل

وەطاىدىەوەیەدا ةە ةە
 
 لەو هەل

 
شـەرۆکی لەشـەر پظـکی یەکێتـی  (عەدىـان نـوفتی) گەی ئەوەیل

 .دەىگی پێداوەض یەکێتی یىۆفراکصی ةووە و پەرلەناىی کوردشتاندووەنیو خولی 

 ةە ەوەەىدەةی پێـــتـــای پێکهاتەکـــاىکورشـــی کۆکاىدیـــدەکان ئەو دەىگـــاىەی ژنـــارەی  چـــوارەم:

ــواىو ئەو  ــدازەیەس کەنە کە تەىهــا ةە طــێوازی تەرخــاىکردن و جیــاکردىەوەی کورشــی دەت ئەى

ــاىزە  ــتەىەوەیکورشــیی ــدەران و  شەئەن، ە ة ــاری دەىگ ــت کە تۆن ــيکەی ئەوە دەخوازێ ــارت و ة ک

 تخــاتە خــزنەئەو کورشــیاىە ىەهــیح حزةێکــی کــوردی دەىگــداىیان ةــۆ جیــاةکرێتەوە ةــۆ ئەوەی 

   .خۆیەوە

 : راشپاردە  پێيجەم:

بااردن لە
ب
( ی دووبدارەو شەشدەم)بڕ ەی چوارەمی ماددەی سدی دا ی پەرلەمانی کوردسجانیاسای هەل

بااردنەکددددان رەەددددارە دەپەسدددەند و 
ب
و  ئیجرایددددیو  ثەکریەددددیقروسددددبەرەجەوەو کۆمسددددیۆنی هەل

 . نەراهەم بەاتبۆ لۆجیسجییەکانی 
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 سەرچاوەکان 

 هیاسای  -
ب
یسا ی(1) ە مار یاسایكوردسجان  یمانەرلەپ یبااردنەل

ب
 .مواركراوەه ی(1222) ل

 (www.parliament.krdسایجی پەرلەمانی کوردسجان ) -

بااردن -
ب
 بانەی زانیاری پەیرانگەی کوردی بۆ هەل

 2022 ئەی وگ -ئارام جەماگ-کوردسجاندا یمانەرلەپ ەل کانەەکاثێپ یثیەراەرەنو یرانەیق ەیچارەگەر پەیپەری -

 

 پاشەۆ 

 ک دۆ سریان و ئاشوری سیی سیاخەب پێر(
 داوای ثۆماری دەنگدەرانی ثایبەت بە مۆیان دەکەن 

  کە ناو و ئیرەایدان لە دۆکیدۆمێرجەکەدا پێر( هێەی سیاسی سەرەکی سەر بە پێەکاثەی ک دۆ سریان و ئاشوری

بااردندددی هدداثووە 
ب
 چەندددد داواکارییەکیدددان بددۆ کورسدددی کۆثاکدددان لە هەل

ثای را ەیاندراوەکەیاندددا دا مسددجۆثەڕوو. لە سددەرەنپەرلەمددانی کوردسددجا

هێددەە کوردییەکددان نێددوان رەمددرە لەوە دە ددرن کە لە کۆبوونەوەکددانی 

ی نێدددردەی ثدددایبەثی نەثەوەیەکگرثووەکدددان لە لە ەگب جردددی  بالسدددخارث

ئەوان وەک پێەکدددداثەیەکی  رنددددە بانگکێشددددت نەکدددددراون و   ێددددرا 

دددێ  کێشدددەی سدددەرەکی لە پەراوەەمدددراون لەکاثێەددددا 
ب
وەک مۆیدددان دەل

لە بەشێەی ثری الیەنە کوردییەکان پرسی کورسی کۆثاکانە. رەەرەکەو

دیددەەی را ەیاندراوەکەیاندددا جەمددت لەسددەر هەمددوارکردنەوەی یاسددای 

بااردنی پەرلەمانی کوردسجان دەکەنەوە لەسەر برەمدای دادپەروەری 
ب
هەل

و شددەراکەثی راسددجەقیرە  کە بە ئاسددجێەی بەرز  وزارشددت لە ئیددرادەی 

وسددایە و دەسددجێوەردانی هێددەە سیاسددییە   ەگ بەددات و دوور بێددت لە

کە ئیدددددددرادەی پێەکاثەکەمدددددددان دەدزن و چەندددددددد  مۆسدددددددەپێرەرەکان

  رنگجددددری  ئەو داواکارییددددانەی لە لە. نددددوەرەرەەی بەسددددەردا دەسددددەپێر  کە  وزارشددددت لە پێەکدددداثە ناکددددات

 هاثووە ئەمانەن: را ەیاندراوەکەیاندا

ەکانی پێەکاثەی ک دۆ س -1
ب
 شوریدا  ەمارۆ بدرەت.ریانی ئادەنگدان ثەنکا لە رۆل

 دانانی ثۆمارەەی دەنگدانی ثایبەت بە دەنگدەرانی پێەکاثەکە. -2

بااردنی کۆثا بخرەجە پێ  رۆ ی دەنگدانی  شجی  -3
ب
 هەل

 کارثی دەنگدان و برەە و وەسجگەکانی دەنگدانی ثایبەت بە دەنگدانی کۆثا ئامادەبەرەت. -4

لەسددەر ئاسددجی دانیشددجوان لە ثدداراو ە و  بەپێددی زیددادبوونی سروشددجیزیددادکردنی  مددارەی کورسددی کۆثاکددان  -5

 .نیشجران

http://www.parliament.krd/
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تژاردن
 
 پەیهاىگەی کوردی ةۆ هەل

ی ) 
 
( لەڵیەن چەىد 2002رێکخراوێکی ىاحکونی شەرةەخۆی قازاىجيەویصتە، ىاوەڕاشتی شال

دەدات لە پێ
 
وکردىەوەی هۆطیاری یاشاىاس و پارێزەرێکەوە دانەزرێيراوە، پەیهاىگە هەول ياو ةال 

تژاردىە گظتییەکان
 
تژێردراوەکاىی  دەىگدەران و هەنوارکردىی یاشای هەل

 
لە ئەىجونەىە هەل

 .عێراق و هەرێهی کوردشتاىدا

kielections@gmail.com 

www,kielections.com 

7701573210 

 

 

 

 

 

 

 

وکراو تژاردىدا ) ەکاىیةال 
 
تژاردن لە ةواری هەل

 
(2022-2002پەیهاىگەی کوردی ةۆ هەل  

 بااردندددددی دیروکراسدددددیانە
ب
ەثییەکدددددانی هەل

ب
ئۆنیسدددددی دەز دددددا  -کجێبدددددی پێدددددوەر و پابەنددددددییە نێودەول

وەر ێڕانددی لە ئیرگ یددەییەوە  شددێركۆ  -وارشددۆ –(OSCE –ODIHR)مددرۆ   مانەكددانی ودیروكراسددییەكان
ی  -جەودەت 

ب
 .2004سال

 رەبەری ێبی کجODIHR بااردنەكان بۆ
ب
 مانەكدانی وئۆنیسی دەز ا دیروكراسییەكان - چاودەریكردنی هەل

ی  - تەودەج ۆركێشێڕانی لە ئیرگ یەییەوە ر ەو –وارشۆ  –(OSCE–ODIHR) مرۆ 
ب
 2004سال

  ه ییاسددای ەیوێددچ ەب ەوەداچونێددپ یرەبەددرکجێبددی 
ب
 وئۆنیسددی دەز ددا دیروكراسددییەكان - كانددداەبااردنەل

ی  - ێڕانی لە ئیرگ یەییەوە  نازدگب خسێ ر ەو -وارشۆ  –(OSCE–ODIHRمرۆ  ) انەكانیم
ب
 .2004سال

  ه ئاسددانەاری بددۆ کەمیرەکددان لە یرەبەددرکجێبددی 
ب
 وئۆنیسددی دەز ددا دیروكراسددییەكان - كانددداەبااردنەل

حر ەو -وارشۆ  –(OSCE–ODIHRمرۆ  ) مانەكانی
ب
ی س - ێڕانی لە ئیرگ یەییەوە  مدەمەد خەمەسال

ب
 .2004ال

Kurdish Institute for Elections 

Aram686 

 راپۆرثە لە چوارچێوەی پرۆ ەی هاوبەشی نێوانئەم 

بااردن  
ب
 و" KIE–"پەیرانگەی کوردی بۆ هەل

 "دایەNED -جرانی لەپێراو دیروکراسی"سردوقی نیش

 

 

(2022 نیسانی)  

mailto:kielections@gmail.com
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  ه یپینسددددددەپررەەەوثررددددددامەی کۆپرکددددددا   و 
ب
ئۆنیسددددددی دەز ددددددا  – كانییەروكراسددددددید ەبددددددااردنەل

 –ێڕاندی لە  ەرەبیدیەوە ئدارام جەمداگ ر ەو –وارشدۆ  –(OSCE –ODIHRمدرۆ   مانەكدانی ودیروكراسدییەكان
ی 

ب
 .2004سال

  "بااردن "العرف االنجخابي
ب
ی سا –سەرکەوت خەمەخسێ   –نامی ەەی ثوندوثیای هەل

ب
 .2005ل

 یر
ب
 ه ەیسۆپر ەل كانییەاسیس ەنیەال یكاریبر ۆل

ب
ثشریری دووەمدی  -سەرکەوت خەمەخسێ   – بااردنداەل

2005 

 بدااردن بدۆ بەنرەبدازنەکردنی هەرەردی کوردسدجان
ب
 -ئدارام جەمداگ -ثوەایرەوەی  ونجاوثری  سیسجری هەل

 .2019ئابی 

 بااردنددی ئەنجددو
ب
ئددارام  – ٠٢٠٢مەنی نددوەرەرانی  ێددرا  پێشددریارنامەی هەمددوارکردنەوەی پرۆ ەیاسددای هەل

 .2020کانونی یەکەمی  -جەماگ و دانا جەمید

 ( بااردنددی ئەنجددومەنی نددوەرەرانی  ێددرا   مددارە
ب
ی 2دەقددی کددوردی یاسددای هەل

ب
وەر ێڕانددی لە  – 2020( سددال

 .2020ثشریری دووەمی  – ەرەبییەوە ئارام جەماگ 

  
ب
بااردنددی ئەنجددومەنی نددوەرەرانی  ێراقدددا )لەبەر ثۆمدداری دەنگدددەران و نرەبددازنەیی لە پددرۆ ە یاسددای هەل

بااردنی ئەنجومەنی نوەرەرانی  ێرا (
ب
 .2020ئەی ولی  –ئارام جەماگ و دانا جەمید  -رۆشرایی پرۆ ەیاسای هەل

  بااردنددی ئەنجددومەنی
ب
دئەایرددی هەرەرددی کوردسددجان لە نددرە بازنەییدددا )لەبەر رۆشددرایی پرۆ ەیاسددای هەل

 .2020ثشریری یەکەمی  –جەماگ و دانا جەمید ئارام  -نوەرەرانی  ێرا  ( 

  ثشدری   –آ.م.د هدیر   بدال د  مدردد  – 2020قراءة قانونیة جەائیة لقانون مج س الروان العراقي لسدرة
 2020االوگ 

 ( ی
ب
بااردنددی داهدداثووی سددال

ب
ئددارام  –(دا2021بەرکەوثەی خددەبە سیاسددییەکانی هەرەرددی کوردسددجان لە هەل

 .2020ی دووەمی ثشریر –جەماگ و دانا جەمید

   ااردنەوە بیەانی
ب
 .2021 ٠ک –ئارام جەماگ  –کجێبی ئەوەی پێویسجە لەبارەی سیسجرەکانی هەل

 موەردددنەوەیەکی رەمرە ددرانە  نەمشددەڕەی  ۆڕانەدداری رەدداەی کۆثددای  نددان لە پەرلەمددانی کوردسددجاندا( 
 .2021نی یەکەمی کانو -ئارام جەماگ  –لە لیسجی نوەرەرایەثی رەاەیی پەیوەست بە کۆثای  نان(

  بااردنددی ئەنجددومەنی نددوەرەرانی  ێددرا
ب
کاندیدددی  -کۆثددای ئانرەثددان) لێەەوثەکددانی یاسددای نددوەی هەل

بااردن  ەدالەثی نوەرەرایەثی جو رانی–ثاکەکەسی 
ب
 ۆڕیری دەنە بۆ  -کەمبوونەوەی  مارەی کاندیدانی هەل

 .2022نیسان  -ئارام جەماگ و ئومێد مەخرود –( کورسی

 بااردنی م
ب
 خوزەیران -ئارام جەماگ –ولی شەشەمی پەرلەمانی کوردسجان لەبەردەم داثا جیاوازەکاندا هەل
بااردنی 2022

ب
پێشریارکردنی رەگەچارەیەکی مامراوەند لەنێوان "یەکبازنەیی" و "نرەبازنەیی" لە هەل

 . 2022 ئان -ئارام جەماگ -پەرلەمانی کوردسجاندا

  بااردنە  شجییەکانی سوید
ب
 .2022ئەی وگ  –گ ئارام جەما –هەل

 ئەی وگ -ئارام جەماگ-کوردسجاندا یمانەرلەپ ەل کانەەکاثێپ یثیەراەرەنو یرانەیق ەیچارەگەر پەیپەری 
2022 

 دوو ه وانێنەل کانییەکورد ەخەب ینجامەئ یاوازیج 
ب
 2022 -رەمبەسید -ئارام جەماگ- بااردنداەل

 
بااردن

ب
وکراوەکانی پەیرانگەی کوردی بۆ هەل  : بۆ بەدەسجکێرانی کۆی بالب

www.kielections.com 


