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يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن پهيــڕهو ك ـراوه بهدرێ ـژ يا� ئــهو پێنــج خولــهى ههڵـ ب شـراردن بــۆ پهرلهمـ فـا� كوردســتان ئهنجامــدراوه  ،وئــهم جــۆره
ش ف ڵ
دياريكردنــه بهكــهم جێبهجێدهكرێــت لهاليــهن سيســتێمه ف
ارد� و�تـ فـا� جيهانــهوه ،تــا ئــهو ڕادهيــهى بهئاوارتــه دادهنرێــت لهڕێســاى گشـ تـى
كا� ههڵـ بـر
كهفرهبازنــه� هه ب ش
ڵراردنــه.
ي
هــهروهك گرتنهخــۆى يهكبازنــه ي� لــهڕوى واقيعيــهوه دهرهنجــام ولێكهوتــهى جيــاوازى دهبێــت بهنيســبهت دهنگــدهر ونوێنهريشــهوه ،وپهيوهســت
ڵ
بهپرۆســه ف
هاو�تيانيــش تێيــدا كاريگــهرى بهرچــاو جێدێـ ڵ �
ـی بــه بــهراورد بــهوهى گــهر فرهبازنــه ي� جێبــه ب �
�
كا� ههڵـ ب شـراردن وپرۆســهى ســياس وبهشــدارى
بكرێــت ئهمهيــان دهرهنجــام جيــاوازى دروســت دهكات تــا ئهندازيــهك زۆر.
ـرد� بازنــه ف
كا� پهيوهســت بهههريــهك لــهو دو شــێوازهى دياريكـ ف
ئــهو بابهتــهى باســهكه ههوڵيــداوه چوارچێــوه و چهمكــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن ڕون بكاتــهوه
ـرد� بازنــه ف
لهگــهڵ ههڵســهنگاندى ههريهكهيــان ،زيــاد لــهوهش ئامــاژه بكرێــت بهدهســه ڵ� ت� تايبهتمهنــد بهدياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن ودابهشــكردنيان،
ڵ
ڵ
ڵ
ئاخــۆ ههمــان دهســه�ته يــان دهكرێــت دياريكردنهكــه دهســه�تێك ڕێكيبخــات وهك دهســه� ت� دامهزرانــدن ،ودابهشــكردنهكهش لهتايبهتمهنــدى
ڵ
ڵ
دهســه�تێ� تــر دهبێــت وهك دهســه� ت� ياســادانان يــان جێبهجێكــردن..
ف
�
تروانيـ فـى لهخۆگرتــوه
تاوهكــو باســهكه گهشــته نمونهيــهك لــهڕاى دهنگــدهرا� ههرێــى كوردســتان لهڕێگــهى ڕاپرســيهكهوه كهبۆچــون وئاراســتهى ي ڕ
بهرانبــهر يهكبازنــه� ،و ئاســۆى بركردنهوهيــان لهمــهڕ گواســتنهوه بــۆ گرتنهخــۆ� شــێوازى فــره بازنــه� .هــهروهك دهرهنجــام وه ڵ�م پرســياره ف
كا�
ي
ي
ي
ي
ـرد� فرهبازنــه� لهههڵـ شـرارد�ف
ـكرد� پێشــنياز و پرۆژهيــهك بــۆ جێبهجێكـ ف
ـدا� توێــژهر لــه پێشكهشـ ف
ڕاپرســيهكه كاريگــهرى ڕاســتهوخۆى ههبــو لهيارمهتيـ ف
ب
ي
پهرلهمـ فـا� كوردســتان لــه خولــه ف
كا� داهاتــودا ،لهڕێگــهى جێكردنــهوهى چهنــد ماددهيــهك دهســتورى پهيوهســت بهبابهتهكــه لهدهســتورى
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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گرنريـ فـى دابهشـ ف
ـدا� ههمــواكار� پێويســت لــهدهق وياســا پهيوهنــداره ف
چاوهڕوانك ـراوى ههرێمدا،ولهوهشــهوه ئهنجامـ ف
ڵراردن .ت
كا� بــوارى هه ب ش
ـكرد�
ي
ههرێــم بــۆ چــوار بازنــهى ههڵـ شـراردن بهگوێــرهى ژمــارهى پارێـز ف
گاكا� ئهوانيش(بازنــهى ههولـ �ـر ،بازنــهى سـ ف
ـلێما� ،بازنــهى دهــۆك ،وبازنــهى ههڵبجــه).
ي
ب

پێشهیک:

ض
يهكهم:
ناسي� توێژينهوەكه:

ڵ
ـاكا� دونيــا بريتيــه لهدياريكـ ف
و�تــه جياجيـ ف
خاڵێــ� گرنــگ و ســهرهك هــهر ڕێكخســتنێ� دهســتور� وياســا� ههڵـ شـر ف
ـرد� بازنــهى
ارد� پهرلهمـ فـا� له
ب
ي
ي
ڵ
ڵ
ف
�
هه ب ش
ڵراردنهكــه چ پێكهاتـ ب �
وتروانيـ فـى دهســه�تدارا� هــهر و�تێــك.
ـى لهيهكبازنــه يــان چهنــد بازنهيــهك ،ئــهوهش بهگوێــرهى ديــد ي ڕ
كا� پرۆســه ف
ـو� جيــاواز لهخــۆ ههڵدهگــرێ لهنێــوان اليهنــه سياســيه ڕكابــهره ف
وبــهردهوام ئــهم دياريكردنــه گفتوگــۆ وخســتنهڕوى بۆچـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن،
بهجۆرێــك پــرس دادپــهروهرى ونادادپــهروهرى دابهشــكارى بازنــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دهبێتــه بابهتێــ� بهپيــت بــۆ اليهنــه سياســيه ڕكابــهرهكان بــۆ داخــوازى

و پێشكهشـ ف
ـكرد� تــهرح و پــرۆژه لهپێنــاو ههمواكردنــهوهى ياســاى هه ب ش
ڵراردنهكــه پهيوهســت بــهو بــواره.
ڵراردنــه ف
هــه پر� پهيوهســته بــه هه ب ش
كا� پهرلهمـ فـا� كوردســتان لــهو پێنــج خولــهى كهتاوهكــو ئێســتا ئهنجامــدراوه يهكبازنــه ي� پهيــڕهو كـراوه  ،لێكهوتــهى
ئــهو كارهش خـ ڵـا� ئــهرێ ونــه �
ر� خــۆى ههبــوه ،بۆيــه ههوڵــدان وپێشــنياركردن بــۆ گۆڕانــكارى ياخــود هێشــتنهوهى بازنــهى ههڵـ ب شـراردن پێويسـ تـى
ي
گ
ف
ف
بهلێكۆڵينــهوه و لێتوێژينهوهيــه ،بهتايبــهت لــهدوا خــوىل ههڵـ ب شـرارد� پهرلهمانــهوه دهنــ� داخــوازى بــۆ گۆڕانكاريكــردن لهڕێســاكا� ههڵـ ب شـراردن زياتــر
ڵراردنيــش يهكێكــه لــه خاڵــه ف
بيسـ تـراوه ،وبازنــهى هه ب ش
كا� ئــهو داخوازيانــه.

گ
دوەم :گرن� توێژينهوەكه:

گ
ڵ
ئهكرێ گرن� توێژينهوهكه لهم خا�نهى خوارهوه بخهينهڕو:

ف
 _1دياريكــردن وخســتنهڕوى كاريگــهر� شــێوازو سيســتێى پهيڕهوك ـراو لــهڕوى بازنــهى ههڵـ شـر ف
نگاند�
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتانهوه ،وههڵســه
ب
ي
ي
ف
ف
لــهڕوى دهرهنجامــه ف
ش
ت
كا� بــۆ پهيوهنــدى نێــوان دهنگــدهر ونوێنــهر ،ولــهڕوى لێكهوتــهكا� بــۆ پرۆســهكا� ههڵـ بـراردن وپرۆســهى ســياس بهگشــى.

ـكرد� بازنــه ف
كا� دابهشـ ف
ـرد� گرنـ گـ� هــهر شــێوازێك لهشــێوازه ف
 _2دياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن يــان دياريكردنيــان ،بهتايبــهت لــهڕوى كاريگهرييــان لهســهر
ژيـ فـا� حـ فـر� وخزمهتكـ ف
ـرد� پلۆراليسـ تـى حـ ي فـر ب� لهههرێــى كوردســتاندا.
ي ب
ڵ
ـرد� بازنــه ف
هاو�تيــان لهبهشــدارى سياســيدا بــهو پێيــهى فرهكـ ف
كا� ههڵـ شـراردن لهســهر هانـ ف
ـرد� بازنــه ف
 _3ڕۆڵ وكاريگــهرى دياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن
ـدا�
ب

خزمهتێــ� ڕاســتهوخۆ دهكات بهكهمكردنــهوهى بۆشـ يـا� نێــوان دهنگــدهر ونوێنــهر.
ف
�
تف
وتروانينيــان ســهبارهت بهيهكبازنــه ي� وفرهبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن،
 _4ئهنجامــدا� ڕاپرســيهك لهنێــو دهنگدهرانــدا تايبــهت بــهو پرســه بــۆ گهشــ� بهديــد ي ڕ
ڵ
ـياس هاو�تيــان.
ولێكهوتــهى هــهر يــهك لــهو شــێوازانه لهســهر پرۆســهى ســياس وپرۆســهى ديموكـراس وبهشــدارى سـ ي

سێيهم :ئاريشهى توێژينهوەكه:

ئاريشهى سهرهك توێژينهوهكه دهكرێ لهخستنهڕوى ئهم پرسيارانه چڕ بكهينهوه:
ڵراردن لهههرێمدا خزمه ت� بهپرۆسهى ديموكراس و ف ف
 _1تا چ ڕادهيهك يهكبازنه� هه ب ش
لێكريكردنهوهى دهنگدهر و نوێنهر كردوه؟
ي
ڵ
 _2تا چهند ههنگاو ههڵهێنان بهرهو فرهبازنه ي� دهبێته هاندهر بۆ بهشدارى زياترى هاو�تيان لهپرۆسهى سياسيدا؟
ارد� پهرلهمــان وادهكا كێركـ �ـى ههڵـ شـر ف
كا� ههڵـ شـراردن لهههرێمــدا بــۆ ههڵـ شـر ف
ـرد� بازنــه ف
 _3وتــا چ ئهندازهيــهك فرهكـ ف
ارد� اليهنــه سياســيهكان زياتــر
ب
ب
ب
بڕ ي
� لهســهر هه ب ش
� وكهمـ تـر دهرهنجــام ههڵـ ب شـراردن لهپارێزگايــهك يــان زياتــر كاريگــهرى هــه ب �
ناوچــه ي� ب �
ڵراردنــهكان بهگشـ تـى؟
شكرد� بازنه ف
ف
يف
كا� هه ب ش
ميكانرمێك گونجاوه ئهنجامبدرێ؟
ڵراردن لهههرێمدا بهچ شێواز و
 _4دابه
ڵ
كواڵيى نوێنهرايه ت� پهرله ف
كرد� بازنه ف
 _5فره ف
كا� هه ب ش
ت
وڕۆ� ده ب �
ما�؟
� لهبهرزكردنهوهى
ڵراردن خزمهت بهپرۆسهى ديموكراس دهكات،

چوارەم :گريمانهى توێژينهوەكه:

ڵ
توێژينهوهكــه گريمانــهى ئــهوه دهكات ههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمانـ يـى لهههرێــى كوردســتاندا وهكــو زۆربــهى و�تــان بــهردهوام ئهگــهرى پێداچونــهوهو
ب
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ف
ت
گرنگريــن ئــهو ڕهگهزانــهش كهكاريگــهرى بهرچــاوى
گۆڕانــكارى لهڕهگــهزهكا� ههيــه ،لهڕێگــهى ههمواركردنــهوهى ياســا وڕێســا پهيوهندارهكانيهوه.له
ـكرد� بازنــه ف
ههيــه لهســهر پرۆســهكه دياريكــردن ودابهشـ ف
كا� هه ب ش
ڵراردنــه.

پێنجهم :ڕێبازى ز ت
انس� توێژينهوەكه:

بــۆ ئهنجامـ ف
ـدا� توێژينهوهكــه پشــت بهسـ تـراوه بهڕێبــازى شــيكردنهوهى زانسـ تـى لهڕێگــهى شــيكردنهوهى ههمــو ئــهو دهقــه ياســاييانهى پهيوهنــدارن
كا� ههڵـ شـر ف
بهنــاوهڕۆك بابهتهكــهوه ،هــهروهك شــيكردنهوهى پرۆســه ف
ارد� پهرلهمانـ يـى لهههرێمــدا لهســۆنگهى يهكـ يـى بازنــهى ههڵـ ب شـراردن يــان
ب
فرهييــهوه وكاريگــهرى ههريهكهيــان لهســهر پرۆســهى ســياس و لهســهر نزيكردنــهوهى زياتــرى دهنگــدهر لــه نوێنــهر .هــهروهك باســهكه لهبهشــێكيدا
ش ف ڵ
ڕێبــازى بــهراوردكارى پهيــڕهو دهكات لهڕێگــهى ئاماژهكــردن و بــهراوردكارى ههڵوێسـ تـى ههنــدێ لهسيســتێمه ف
ارد� و�تـ فـا� تــر لهنمونــهى
كا� ههڵـ بـر

ڵ
ـ� بهدهرهنجــام ئــهو پرســيارانه لهبهشــێكيدا پشــت بهسـ تـراوه بــه ئهنجامـ ف
و�تێــ� تــر .ههروههــا بــۆ گهشـ ت ف
ـدا�
فهرهنســا و بهريتانيــا و ميــ� وچهنــد
ڕاپــرس لهنێــو دهنگدهرانــدا.

 :ض
پا� توێژينهوەكه :
شهشهم

ـرد� توێژينهوهكــه دابهشــدهكرێت بــۆ دو تــهوهر :يهكهميــان چهمــ� بازنــهى ههڵـ شـراردن وشــێوازه ف
ـال� زانسـ تـى بــۆ جێبهجێكـ ف
پـ ف
كا� تێــدا باســدهكرێ،
ب
ـكرد� بازنــه ف
ـكرد� دهســه ڵ� ت� دياريكــردن ودابهشـ ف
وتــهوهرى دوهم تهرخاندهكــرێ بــۆ باسـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن وئاســۆى پێشخسـ ف
ـتى لهههرێــى كوردســتاندا

تهوەرى يهكهم

ف
ڵراردن وشێوازه ف
چهم� بازنهى هه ب ش
دياريكرد�
كا�
باسـ ف
ـكرد� ئــهم تــهوهره دابهشــدهبێت بــۆ دو پــار ،لهپــارى يهكهمــدا چهمــك و واتــاى بازنــهى ههڵـ ب شـراردن ڕوندهكرێتــهوه ،هــه پر� پــارى دوهمــه ئــهوا
گ
كا� دياريكـ ف
ـانكرد� شــێوازه ف
ف
ـرد� دهدات .بهمجــۆرهى الى خــوارهوه:
باســهكه گرنــ� بهڕونكردنــهوه و دهسنيشـ

پارى يهكهم

ف
ناساند� بازنهى هه ب ش
ڵراردن
بازنــهى ههڵـ ب شـراردن پێناســهى جۆراوجــۆرى بــۆ ك ـراوه لهاليــهن ياساناسـ فـا� بــوارى ياســاى گشــتيهوه ،بهجۆرێــك ههندێــك پێناســهى دهكــهن بــهوهى
بهشــێكه لهههرێــى دهوڵهتهكــه بهرتهســك بێــت يــان بهرفـراوان ،كانديدێــك يــان زياتــرى بــۆ دياريدهكرێــت لهمــهڕ هه ب ش
ڵراردنيــان لهاليــهن دهنگــدهر فا�
ت
ـياس ،2001 ،ال )51
ئــهو ههرێمــهوه( .الشــاوى ،االقــراع السـ ي
هــهروهك پێناســهدهكرێ بــهوهى يهكهيــهك ههڵـ شـر ف
ارد� تايبهتــه ،تاكــهكان ئهوانــهى تۆمارك ـراون لهخشــتهى تۆمــارى دهنگــدهران تێيــدا نوێنهرانيــان
ب
ت
ف
ف
ش
ـ�،
لهچوارچێوهيــدا ههڵدهبژێــرن بــۆ نوێنهرايهتيكردنيــان لهئهنجومــه� نوێنهرايــه� بهگوێــرهى ئــهو ياســايانهى ههڵـ بـراردن ڕێكدهخهن(.د.عفيـ ي
ف
االنتخابــات النيابيــه وضماناتهــا الدســتوريه والقانونيــه ي� القانــون المــرصي والمقــارن ،2000 ،ال.)770
ارد� ســهربهخۆيه تێيــدا دهنگــدهران دهنــگ دهدهن بهئامانــ� ههڵـ شـر ف
يــان دهناسـ فـێرێ بــهوهى يهكهيــهك ههڵـ شـر ف
ارد� نوێنــهران لهئهنجومهنــه
ب
ب
ب
نوێنهرايهتيهكاندا(.زيــن الديــن ،النظــم االنتخابيــة المعــارصة ،2010 ،ال )203
ولهبــهر گرنـ گـ� بازنــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بهشــێك لــه ياســادانهر فا� ههڵـ ب شـراردن بــۆ خۆيــان پێناســهى بازنــهي هه ب ش
ڵراردنيــان كــردوه بــهوهى( يهكهيــهك
ارد� ســهربهخۆيه ،دهنگــدهره ف
ههڵـ شـر ف
كا� ئهوانــهى ناويــان تۆمارك ـراوه تێيــدا نوێنهرێــك يــان زياتــر بــۆ ئهنجومــه ف� نوێنهرايــه ت� ههڵدهبژێــرن) .يــان(
ب
ڵ
ڵراردنــه ف
ههمــو ناوچهيــهك دياريكـراوه كــه ژمارهيــهك كــورس بــۆ تهرخانكـراوه( )..م ،1ياســاى هه ب ش
كا� ئهنجومــه ف� نوێنــهر فا� عـ ي�ـراق ژمــاره  45ى ســا�
 2013ههموارك ـراو)
ـ� لــهو پێناســانهى بــۆ بازنــه ف
به ي�تروانـ ي ف
كا� ههڵـ ب شـراردن خراونهتــهڕو دهردهكهوێــت لهدهوروبــهرى دو ڕهگــهزدا دهخولێنــهوه ،ڕهگــهزى يهكــهم ڕهگهزێــ�
ڕ
جوگرافيــه يــان وهك ناودهبــرێ ڕهگــهزى ڕوكار� ،پهيوهســته بهجهختكردنــهوه لــهو پێگــه جوگرافيايــهى جيادهكرێتــهوه و ژمارهيــهك كــورس پهرلهمــا�ف
ي
بــۆ تهرخاندهكرێــت ،وڕهگــهزى دوهم بريتيــه لهڕهگــهزى بابهتـ يـى كهپهيوهســته بهژمارهيــهك دياريك ـراو لهدهنگــدهران وژمارهيــهك وێناك ـراو لــه كــورس
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ت
ف
ت
ا� ،2011 ،ال.)72
پهرلهمانيــان بــۆ دابــڕ دهكرێــت( .البيــا� ،االطــار القانــو� لإلجـراءآت الســابقه عــى انتخابــات مجلــس النــواب العـر ي
ڵ
ولهگــهڵ ئــهوهى بازنــهى ههڵـ شـراردن تاڕادهيــهك زۆر ههمــان پێناســهى بــۆ كـراوه وڕهگــهزه ف
كا� چونيهكــن لهسيســتێمه سياســيه جياوازهكانــدا ،بــه�م
ب
ـكرد� بازنــهى ههڵـ شـر ف
ـ� لهدياريكــردن ودابهشـ ف
هــهر ئــهو سيســتێمانه هاودهنــگ نـ ي ف
ارد� پهرلهمانهكانيانــدا .بهشــێك لهسيســتێمهكان ئهوانــهى كهمينــهن
ب
وتاڕادهيــهك زۆر بهئاوارتــه لهڕێســاى فرهبازنــه� ههڵـ شـراردن دادهنرێــت لــهم بــوارهدا يهكبازنهييــان دياريكــردوه بــۆ پڕكردنــهوهى تــهواوى كورســيه ف
كا�
ب
ي
ڵ
ڵ ت
ف
ـو� للدوائــر
پهرلهمــان ،لهنمونــهى و�� ئي�ائيــل ،مۆناكــۆ ،هۆ�نــد ،و ههرێــى كوردســتانيش ئــهم شــێوازهى پهيــڕهو كردوه(.ســاعد ،النظــام القانـ ي
االنتخابيــه ف ي� الجزائــر ، 2015 ،2014 ،ال . )8
ڵ
و�تانــه ڕێســاى فرهبازنهييــان جێگركــردوه ،ئهمــهش بهواتــاى دابهشـ ف
ـكرد� ههرێــى دهوڵهتهكــه دێــت بــۆ چهنــد ڕوبهرێــ�
هــه پر� بــه شس زۆرى
ي

جوگ ـر فا� دياريك ـراو وتێيــدا ڕهچــاوى ڕێــژهي تاكــه ف
كا� گــهل دهكرێــت ،ولههــهر يهكهيهكــهوه نوێنهرێــك يــان زياتــر بــۆ پهرلهمــان ههڵدهبژێردرێــت(.
اســماعيل ،النظــم االنتخابيــة ،چ ،2ال .)104
ـكرد� دابــهش دهبێــت بــۆ دو وهچهپــار ،يهكهميــان يهكبازنــه� ههڵـ شـر ف
ـرد� بازنــهى ههڵـ شـراردن ،باسـ ف
كا� دياريكـ ف
ـتى زياتــر لــه شــێوازه ف
وبــۆ تێگهيشـ ف
ارد�
ب
ب
ي
تێــدا باســدهكرێت ،ودوهميــان فرهبازنــه� ههڵـ شـر ف
ارد� تێــدا شــيدهكرێتهوه ،بــهم جــؤره :
ب
ي
ناسيى يهكبازنه� هه ب ش
ف
ڵراردن:
يهكهم:
ي
وهك لهپێشــدا باســكرا ئــهم شــێوازه بريتيــه لهدياريكـ ف
ـرد� يــهك بازنــهى ههڵـ ب شـراردن ولهچوارچێوهيــدا تــهواوى ئهندامـ فـا� ئهنجومــه ف� نوێنهرايــه ت�
ڵ
ههڵدهبژێردرێــت ،ئــهوهش بهگوێــرهى ياســا وڕێسـ ف
ـاكا� ههڵـ ب شـراردن لهو�تــدا.
ـتى بازنــهى هه ب ش
كهواتــه لهمجــۆرهى ڕێكخسـ ف
ڵراردنــدا تاكــهكان لهيــهك تۆمــارى دهنگــدهران ناوهكانيــان تۆماردهكرێــت ودهنــگ دهدهن بــۆ تــهواوى

كورســيه ف
كا� پهرلهمــان چونكــه تــهواوى ههرێــى دهوڵهتهكــه يــان قهوارهكــه دهبێتــه يــهك بازنــهى ههڵـ ب شـراردن.
ف
گرنگريــن خهســڵهته ف
ت
كا� يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن بدرێت(:الحميــده ،االســس الدســتوريه ي� تحديــد الدوائــر االنتخابيــه،
لهوانهشــهوه دهكــرێ ئامــاژه به
 ،2004ال  8ودواتر)
ڵ
ڵ
 _1يــهك ههرێــى و�ت ويــهك بازنــهى ههڵـ ب شـراردن ،واتــه و�ت كــه خــاوه ف� يــهك ههرێمــه وهك ڕهگهزێــ� بنــهڕه ت� دهوڵــهت ،تــهواوى ئــهو ههرێمــه
دهبێتــه يهكبازنــهى ههڵـ ب شـراردن.

� دابهشــكارى كورســيهكان بهســهر ناوچــه جياجيـ ف
ڵراردنــهوه تــهواوى كورســيه ف
 _2لهيهكبازنــهى هه ب ش
كا� پهرلهمــان پڕدهكرێنــهوه ،بــه ب �
ـاكا� ههرێــى
ڵ
و�تهكــه.
ڵ
ـوا� دهنگبــدات بهكانديــدى ناوچــه جياجيـ ف
 _3دهنگــدهر لهمجــۆرهى دياريكـ ف
ـرد� بازنــهى هه ب ش
و�تهكــه ،بــه ب �
ڵراردنــدا ئهتـ ف �
� ئــهوهى
ـاكا� ههرێــى
ڵ
�
�
ـرى لهو�تــدا ڕێگــرى بكــهن لــهو توانايــهى.
ـرى پارێ ـزگا يــان هــهر يهكهيــهك تــرى كارگـ ي ڕ
ســنورى كارگـ ي ڕ

ت
 _4يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن زياتــر دهگونـ ب �
ـ� لهگــهڵ سيســتێى نوێنهرايــه� ڕێژهيىــدا ،نــهوهك سيســتێى زۆرينــه .چونكــه لهگريمانــهى كۆكردنــهوهى
سيســتێى يهكبازنــه� و سيســتێى زۆرينــهى هه ب ش
ڵراردنــدا ئــهوا ئهنجومــه ف� نوێنهرايــه ت� يهكڕهنــگ ده ب �
� وئــهو پارتــه يــان ئــهو قهوارهيــهى زۆرتريـ فـى
ي
ف
دهنگــه ف
ـتهێنا� دهبێتــه ب ـراوهى تــهواوى كورســيهكا� پهرلهمــان ئــهوهش تاڕادهيــهك زۆر ناگونـ ب �
ب �
ـ� لهگــهڵ سيســتێى ديموكراســيدا.
كا� بهدهسـ
ـكرد� بازنــه ف
ـرد� يهكبازنــه� ههڵـ شـراردن بريتيــه لــهوهى نادادپــهروهرى لهدابهشـ ف
ديارتريــن خـ ڵـا� ئهرێـ فـى شــێوازى دياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دروســتناكات،
ب
ي
گ
ڵ
و�تــدا بهكاردهبــرێ بــۆ دابهشـ ف
ـكرد�
چونكــه خــۆى لهبنهڕهتــدا يهكبازنهيــه وناتوانــرێ دابــهش بكرێــت .ههروههــا دهنــ� ســهرجهم دهنگــدهران له
ڵ
تــهواوى كورســيه ف
كا� پهرلهمــان ،واتــه ئــهم شــێوازه داد دروســتدهكات لهئاســت دهنگــدهر فا� و�تــدا كاتێــك ســهرجهم دهنگــهكان لهيــهك ئاســتدا
گردرێــت بــۆ ســهرهجهم كورســيه ف
�
كا� پهرلهمان.ئــهوهى كهههندێــك واى وهســف دهكــهن يــهك ڕيــز دهنگــدهر ،ويهكڕيــز نوێنهرايــه ت� لهســهر
وهرده ي ڕ
ف
ف
ت
ـا� جديــد ،2007،ال)205
ئاســى نيشــتما� بــو� دهبێت(.كوكــس ،اليابــان :التكيــف لنظــام انتخـ ب ي
ڵ
رێى گهلــهوه نزيكــه ،وهك ئــهوهى ســهروه ت
هــهروهك شــێوازى يهكبازنــه� زياتــر له يبرۆكــهى ســهروه ت
رێى گــهل قابيــى دابهشــكردن نيــه و هــاو� ت�
ي
ت ڵ
ـوا� دهنگبــدات بهتــهواوى كانديـ ف
ڵراردنــه پهرلهمانيهكــه ،بهجۆرێــك هه ب ش
ـداكا� هه ب ش
و�تهكــه ئهتـ ف �
ڵرێــردراوان دهبنــه نمونهيــهك
دهنگــدهر لهدورتريــن پنــى
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ڵ
هاو�تيــان ،بــهوهش بـراوه لــهم شــێوازهى هه ب ش
ڵراردنــدا وادهردهكهوێــت كــه نوێنــهرى تــهواوى گهلــه بهههمــو پێكهاتــه
بچــوك لهئـ يـراده و خواسـ تـى گشـ تـى
و توێژهكانيــهوه ،وبهتهنهــا نوێنــهرى ناوچهكــهى يــان پێكهاتهكــهى نيــه ،بهجۆرێــك ئــهم بــاره دهســه ڵ�ت و ڕهوايــه ت� تۆكمهتــرى پ �
� دهبهخـ ش �
ـ�.
(اســماعيل ،النظــم االنتخابيــة ،ال)276
گرێــت ،ئــهوا ديارتريـ فـى ئهوهيــه ئــهم شــێوازه بۆشـ يـا� نێــوان دهنگــدهر ونوێنــهر فراوانــدهكات،
هــه پر� پهيوهســته بــهو ڕهخنانــهى لــهم سيســتێمه ده ي
گ
لهوهشــهوه ســيفه ت� نوێنهرايهتيكــردن تێيــدا له ت
نزمريــن ئاســتدا دهبێــت ،چونكــه دهنگــدهر دهنــ� تۆمــاردهكات لهبهرژهوهنــدى ليســتێ� حـ ي فـر ب� دهكــرێ
ف ڵ
�.لهبــهر ئــهوهى دياريكـ ف
ئــهو ليســته هيــچ كانديدايــهك ناوچهكــهى ئــهوى تێــدا نه ب �
ـاكا� و�ت
ـرد� كانديــداكان وجێكردنــهوهى نوێنــهرى ناوچــه جياجيـ
حربهكانــدا بهتــهواوى جێدههێڵــرێ بــۆ ئـ يـرادهى ســهركردايه ت� ي ف
لهليسـ تـى ي ف
حربهكان(.ابــو الفضل_پنــاه_ ،حقــوق اســاس ونهادهــاى ســياس1393 ،
ـه ،ال)603
هــهروهك خــودى دهنگــدهر ئاســۆيهك نـ ف
� ســهبارهت بــهو كانديدايانــهى ي ف
ـاڕو� ده ب �
حربهكــهى دياريكــردون ولهليســتهكهى جێيكردونهتــهوه ،چونكــه
ـتهێنا� كــورس پهرلهمـ فـا� كهزياتــر لههۆيــه ف
ف
كا� ڕاگهياندنــهوه دهركهوتوتــر
چاوهڕواندهكرێــت چانــ� ئــهو كانديدايانــه زياتــر بێــت بــۆ دهرچــون وبهدهسـ

ـناڵر و شــارهزاترن لهســێكتهره جۆربهجــۆره ف
ونا�اوتــرن ،نــهوهك ئــهو كانديدايانــهى پرۆفيشـ ت
كا� زانســت وژياريــدا.
ڵ
ارد� سـ ڵـا�  ، 2005كهيهكــهم ههڵـ شـر ف
وشــايه ف� باســكردنه لـ �ـرهدا عـ �ـراق لهههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمـ فـا� بــو لــهدواى ســا�  2003پهيــڕهوى لــهم شــێوازهى
ب
ي
ب
ي
كا� ئهنجومــه ف� نيشـ ف
ـرد� بازنــهى ههڵـ شـراردن كــرد ،و تــهواوى ههرێــى عـ �ـراق بهيهكبازنــهى ههڵـ شـراردن دان ـرا وتــهواوى كورســيه ف
دياريكـ ف
ـتما�
ب
ي
ب
ڵ
الرلمانيــة  ،2018 ،ال  ،)71بــه�م دواتــر
كهژمارهيــان  275كــورس بــو لــهو يهكبازنــهوه دابهشكرا(.ســعيد ،الرقابــة القضائيــة عــى صحــة االنتخابــات ب
ڵ
ت
ئــهو سيســتێمه گــؤڕدرا بــۆ فرهبازنــه ي� بهگوێــرهى دهســتورى كۆمــارى عـ ي�ـرا� ســا� .2005
بهههمــان شــێوه لهههرێــى كوردســتانيش شــێوازى پهيڕهوكـراوى دياريكـ ف
ـرد� بازنــهى ههڵـ ب شـراردن يهكبازنهييــه بهدرێـژ يا� ئــهو پێنــج خولــهى ههڵـ ب شـراردن
ڵ
ارد� پهرلهمـ فـا� ،ســهرهڕاى ئــهوهى ياســاى ههڵـ شـر ف
كهئهنجامــدراون بــۆ ههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتان ژمــاره 1ى ســا�  1992لهمــادهى 9يــدا
ب
ب

ـتا� بــۆ ف
ـكرد� ههرێــى كوردسـ ف
دابهشـ ف
ال� كــهم چــوار بازنــهى ههڵـ ب شـراردن جێگـ يـر كردبــو ،كــه پ� لــهڕوى كردهييــهوه هه ب ش
ڵراردنــهكان لهســهر بنهمــاى
ف
ف
اط ي� الع ـراق بعــد ،2013 ،2003ال،)172
يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن جێبهجێكرا(.عبابكــر ،دور االنتخابــات ب
الرلمانيــة ي� عمليــة التحــول الديمق ـر ي
� بهئامادهبـ ف
ـو� ليســتێ� دروسـ تـى دهنگــدهر فا� هــهر بازنهيهكــهوه لــهو كاتــهدا بهجۆرێــك ي ش
ـى ديارتريــن هــۆكار بــۆ ئــهو بابهتــه پهيوهســت ب �
ڕةنگـ ب �
لرنــهى

ف
ت
كا� سهرپهرشـ تـى هه ب ش
ـى بــهو هۆيــهوه بازنــهكان دابــهش بكات .ش
ڵراردنهكــه نهيتوانيـ ب �
(�يــف ،الحكــم الصالــح ي� اقليــم كوردســتان_العراق،2013،
ت
ـرد� ياســاكهدا بازنــهى ههڵـ شـر ف
ال .)209ههرچهنــد دواتــر لهههمواركـ ف
ارد� پهرلهمــان كـرا بهيهكبازنــه وهك لــهده� مــاددهى 9ى ههمواركـراودا ياســاكه
ب
�
ـتان-عراق يــهك ناوچــهى هه ب ش
ڵراردنــه ودابهشــدهكرێت بــۆ چهنــد ناوهندێــ� ههڵـ ب شـراردن).
گرتيــه خــۆ بــهوهى (ههرێــى كوردسـ
ي

دوەم :شێوازى فرەبازنه� هه ج ش
ڵ�اردن:
ي

ڵ
ڵ
ف
ف
و� ف
تا� دونيا ئهوانهى هه ب ش
ڵراردنيان وهك ئامرازى بهده
جێگركردوه ،پهيڕهوييان لهشێوازى
ستكرد�
ستهێنا� دهسه�ت و دهستاوده
لهزۆرينهى
ي
گ
ـرد� بازنــه ف
كا� ههڵـ شـراردن كــردوه ،تائهنــدازهى ئــهوهى كۆدهنگيــهك فيقــ� دروســت بــوه لهســهر گرنــ� و پێويسـ تـى فرهكـ ف
فــره� بازنــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن
ب
ي
ڵ
ـ� لهمــهڕ جيديــه�ت
و�تدا(،د.عفيـ فـ� ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال ، )770وههندێــك بهجێبهجێكـ ف
ـرد� ديموكـراس لهقهڵــهم دهدهن ،و بهنمايــهك دهبيـ فف
له
ي
ـوا� پڕوپاگهنــدهى ههڵـ شـر ف
ڵراردنــهكان و پاكێـ تـى وبێگهردبونىلهڕێگــهى ڕهخسـ ف
هه ب ش
ـاند� چوارچێوهيــهك شـ ف
ـوێى بــۆ كانديــد تابتـ ف �
ارد� تێــدا ئهنجــام بــدات،
ب

وچوارچێوهيــهك جوگ ـر فا� بــۆ ئــهوهى دهنگــدهر مـ فـا� دهنگـ ف
ـدا� تێــدا پيــاده بكات(.الجبــوري ،الچمانــات الدســتوريه ف ف
لراهــه االنتخابــات النيابيــه،
ي

 ،2013ال)130
لهگــهڵ ئهوهشــدا دابهشـ ف
ـكرد� دهوڵــهت بــۆ چهنــد بازنهيــهك ههڵـ ب شـراردن بهمانــاى ئــهوه نايــهت هــهر بازنهيــهك تــهواو ســهربهخۆيه لهدهوڵهتهكــه،
وســهربهخۆيه لهنوێنهرايهتيكردنيشــدا ،بهڵكــو ماناكــه لــهوهدا قهتيــس ده ب �
� كهلههــهر بازنهيهكــهوه ژمارهيــهك كانديــد ب ـراوه دهبــن بــۆ نوێنهرايــه ت�
تــهواوى گهل(.حمدي،أثــر نتائــج اإلنتخابــات عــى ممارســة الســلطة وحقــوق الفــرد ،2014 ،ال)31
ڵ
ڵراردنــه ،وبهواتــاى دابهشـ ف
ڵراردنــه فۆرمێــ� ڕێــكاره پێشــينيه ف
كا� پرۆســهى هه ب ش
هــه پر� خــودى فرهبازنــه� هه ب ش
ـكرد� ههرێــى و�تهكــه دێــت بــۆ
ي
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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چهنــد ناوچهيــهك ههڵـ ب شـراردن و لههــهر ناوچهيهكــهوه نوێنهرێــك يــان زياتــر ههڵدهبژێردرێــت بهگوێــرهى ئــهو سيســتێى هه ب ش
ڵراردنــهى پهيــڕهو دهكــرێ

ڵ
لهو�تــدا.

ڵ
ارد� تاكهكــهس پهيــڕهو دهكــهن زۆرتريــن بازنــهى ههڵـ شـراردن دياريدهكــهن بهگوێــرهى ژمــارهى كورســيه ف
و�تانــهى سيســتێى ههڵـ شـر ف
كا�
ئهوهتــا لــهو
ب
ب
ڵ
پهرلهمــان ،چونكــه لههــهر بازنهيهكــهوه نوێنهرێــك ههڵدهبژێردرێــت ،جيــاواز لــهو و�تانــهى سيســتێى ههڵـ شـر ف
ارد� ليســت دهگرنــه خــۆ تێيــدا ژمــارهى
ب

بازنــهكان كهمـ تـر دهبــن وڕوبــهر و دهنگدهرهكانيـ شـ� زۆرتــر دهبــن ،چونكــه لههــهر بازنهيهكــهوه زيــاد لهنوێنهرێــك ههڵدهبژێردرێــت.
ڵ
و بــۆ دابهشــكارى بازنــه ف
و�تانــدا ،ئــهو پێوهرانــهش بــهزۆرى بريتـ ي ف
كا� ههڵـ ب شـراردن پێــوهرى جيــاواز پهيــڕهو دهكرێــت له
ـ� له(:كامــل ،ترســيم حــدود

الدوائــر االنتخابيــه ،2015 ،ال)5
ڵ
ف
كسا� لهژمارهى دانيشتوان لهنێوان بازنه جياوازهكاندا )%52.8( ،و�تان پهيڕهوى لهم پێوهره دهكهن.
_ يه
ڵ
ف ڵ
�
و�تان جێبه ي �
جى دهكهن.
كا� و�تهكه)%41.8( ،
گرييه
_ گونجاندن لهگهڵ سنوره كار ي ڕ
ت
_ ڕێز ف
�وشى وخهسڵهته جوگرافيهكان)%24.2(.
گرتى سنوره
_ ڕوبهرى جوگر فا� بازنهى هه ب ش
ڵراردنهكه)%18(.
_ كۆمهڵگه خاوهن بهرژهوهنديه هاوبهشهكان)%16.7(.
ڵ
ت
بــه�م
گرنگريــن ڕێســا كهپشـ تـى پێدهبهسـ تـرێ لــهو پێوهرانــهدا هێنانــهدى يهكسـ فـا� ڕێژهييــه لهنێــوان بازنهكانــدا لــهڕوى ژمــارهى دانيشــتوانهوه،
گ
ئــهو يهكســانيهى كهبهبنهمايــهك ديموك ـراس دادهنرێــت ،و دهبێتــه هــۆكارى ســهرهك بهخشـ ف
ـيى ههمــان قورسـ يـا� بهدهنــ� دهنگــدهران لهبازنــه
جياوازهكانــدا ،بــۆ نمونــه گــهر لهبازنهيــهك هه ب ش
ڵراردنــهوه دو ئهوهنــدهى بازنهيــهك تــر دهنگــدهرى هــه ب �
� ولهههردوكيانــدا يــهك كانديــد ب ـراوه بكــرێ،
ئــهوا پلــهى كاريگــهرى دهنگــدهران لهبازنــهى يهكهميانــدا كهمـ تـر ده ب �
� تــا ئاسـ تـى نيــوه بهبــهراورد بهدهنگــدهر فا� بازنــهى دوهم.
ڵ
ف
ف
شكرد� بازنه ف
ف
كا� هه ب ش
كسا� لهنێوانياندا ،ژمارهيهك زۆرى ئهو و�تانهى پهيڕهوييان لهفره ي� بازنهكان
جێكرد� يه
ڵراردن و جێبه
ههروهك بۆ دابه
كــردوه يهكســانيكردنيان بهســتۆتهوه بــه ژمــارهى گشـ تـى دانيشــتوانهوه ،وژمارهيــهك تريــان بهســتويانهتهوه بهژمــارهى دهنگــدهره تۆماركـراوه ف
كا� هــهر
ناوچهيــهك هه ب ش
ڵراردنــهوه( .كامــل ،ترســيم حــدود الدوائــر االنتخابيــه ،2015 ،ال.)5

ـكرد� بازنــه ف
لهگــهڵ ئهوانهشــدا شــێوازى تهكنيــ� دهســتورى وياســا� پهيڕهوك ـراو لهدياريكــردن ودابهشـ ف
كا� هه ب ش
ڵراردنــدا بهشــێوهيهك ســهرهك
ي
ت
ف
ت
ـو� لالج ـراءات الســابقه عــى انتخابــات مجلــس النــواب الع ـرا� ،2011 ،ال)76_75
خــۆى لــهدو ڕێگــه دهبينێتــهوه( :البيــا� ،االگار القانـ ي
 _1دياريكـ ف
ـرد� ژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومــه ف� نوێنهرايــه ت� :لـ ي�ـرهدا دهســتور ژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومــه ف� نوێنهرايــه ت� دياريــدهكات لهوهشــهوه
ڵراردنيــش وێنــا دهكات بهگوێــرهى سيســتێى ههڵـ شـر ف
بازنــه ف
كا� هه ب ش
ارد� پهيــڕهو ك ـراو ،گــهر سيســتێمهكه زۆرينــه بــو ئــهوا ئهوهنــده بازنــهى ههڵـ ب شـراردن
ب

ارد� ليســت بــو ئــهوا ژمــارهى بازنــه ف
دهكرێتــهوه بهگوێــرهى ژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومهنهكــه ،وگــهر سيســتێمهكه ههڵـ شـر ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بريـ تـى ده ب �
�
ب
لهژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومهنهكــه كــه دابهشــدهكرێ بهســهر ژمــارهى ئــهو ئهندامانــهدا كــه بڕيــارى لێــدراوه بــۆ هــهر بازنهيــهك.
 _2دابهشــكردن بهگوێــرهى گــۆڕان لهچــڕى دانيشــتواندا :لــهم ڕێگهيــهدا ژمــارهى ئهندامــان دهبه�ێتــهوه بهژمــارهى دانيشــتوانهوه ،بهجۆرێــك هــهر
كا� ههڵـ شـر ف
ـی بهســهر ژمــارهى ئهندامانيشــدا لهخولــه جيــاوازه ف
زيــاد و كهمكــردن لهژمــارهى دانيشــتوان كاريگــهرى بهجێدێـ ڵ �
ارد� پهرلهمانيــدا.
ب

ڵ
ت
ديارتريــن نمونــهش بــۆ ئــهم ڕێگهيــه دهســتورى كۆمــارى عـ ي�ـرا� ســا�  2005كاتێــك ژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومــه ف� نوێنــهر فا� بهســتۆتهوه بهژمــارهى
دانيشــتوانهوه وبهدياريكـراوى بــۆ هــهر ســهد هــهزار كهســێك كورســيهك دياريكــردوه ،بــهوهش بهههڵكشـ فـا� ژمــارهى دانيشــتوان له �
عراقــدا بهگوێــرهى
ي
دهســتور دهبێــت ژمــارهى ئهندامانيــش زيادبكرێــن(.م  /49بڕگــهى يهكــهم)
�
مانى
 _3شێوازى ئاوێته :يلرهدا ههردو شێوازى پێشو تێكهڵكێش دهكرێن بهجۆرێك بۆ ههر ژمارهيهك دياريكراوى دانيشتوان يهك كورس پهرله ي
ـا� ژمــارهى ئهندامــان لــهو ژمارهيــه تێپــهڕ بــكات .لهوهشــهوه ژمــارهى بازنــه ف
دياريدهكرێــت بــه ڵ�م بنميچێــك دياريدهكرێــت كهنـ ب �
كا� ههڵـ ب شـراردن بهگوێــرهى
ڵر ف
سيســتێى هه ب ش
ارد� پهيڕهو كراو دابهشــدهكرێت.

ـكرد� بازنــه ف
ـرد� ئهندامـ فـا� پهرلهمــان لهوهشــهوه دابهشـ ف
بهديــدى توێــژهر گونجاوتريــن ڕێگــه بــۆ دياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بريتيــه لهڕێگــهى ســێيهم،
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كا� پهرلهمانــى بهژمــارهى دانيشــتوانهوه لهگــهڵ دياريكـ ف
واتــه بهســتنهوهى كورســيه ف
ـرد� بنميچێــك وهك ســنورێ� دهســتورى كهنهكرێــت ئــهو ســنوره
ي
رێى گــهل دهكات بــهو پێيــهى ژمــارهى دانيشــتوان كاريگــهرن لهســهر دياريكــردن وپيادهكـ ف
ببهزێـ فـرێ ،چونكــه ئهمــه لهديوێكيــدا وێنــاى ســهروه ت
ـرد�

ڵ
ڵ
ف
ـتكرد� قورسـ يـا� دار يا� و هه�وســان لهژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومــه ف� نوێنهرانيشــدا.
ســهروهرى لهو�تــدا ،ولهديوێــ� تريشــهوه نابێتــه هــۆى دروسـ
ـرد� ژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومــه ف� نوێنهرايــه ت� ،كهمـ تـر ئــهوه ڕوندهكاتــهوه بازنــه ف
وشــياوى ڕونكردنهوهيــه ئــهو ڕێگهيانــهى باســكران لهدياريكـ ف
كا�

ڵ
ڵ
ڵ
هه ب ش
ڵراردن لهاليهن چ دهســه�تێكهوه دابهشــدهكرێت ئاخۆ خودى دهســتور دياريدهكات ،يان دهســه� ت� ياســادانان يان دهســه� ت� جێبهجێكردن..

ئــهوهى لــه بــه شس دوهم توێژينهوهكــهدا باســدهكهين.
ـكرد� بازنــه ف
ئــهوهش گرنگــه لـ �ـرهدا ڕونبكرێتــهوه ،وهك چــۆن دابهشـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن گرنــگ وپێويســته وده ب �
� ڕهچــاوى ژمــارهى دانيشــتوان بكرێــت
ي
تێيــدا ،ئــاواش گرنگــه كهبازنــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دوبــاره چــاوى پێدابخشـ فـێرێتهوه هــهر مــاوهى جارێــك وگۆڕانــكارى تێــدا بكرێــت بهگوێــرهى گۆڕانــكارى
ڵ
� دهســتكارى وڕهچاونهكـ ف
و�تــدا .لهوهشــهوه هێشــتنهوهى بازنــه ف
لهژمــاره و دابهشـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بــه ب �
ـرد� گۆڕانــكارى و جوڵــهى
ـبو� دانيشــتوان لــهو
دانيشــتوان جۆرێــك لهنادادپــهروهرى دروســتدهكات لهنێــوان دهنگــدهر فا� ناوچــه جياجياكانــدا.

ڵ
خا�نــهى وهك خـ ڵـا� ئهرێـ فـى يهكبازنــه� ههڵـ ب شـراردن لهپێشــدا باســكران دهبنــه خـ ڵـا� نهرێـ فـى لهفرهبازنــه� هه ب ش
ڵراردنــدا ،بهتايبــهت
وههمــو ئــهو
ي
ي
گ
فرهبازنــه ي� وادهكات دهنــ� دهنگــدهر فا� ناوچهيــهك يــان بازنهيــهك تهنهــا كاريگــهرى هــه ب �
� لهســهر ژمارهيــهك دياريك ـراوى ئهندامـ فـا� پهرلهمــان
گ
رناگردرێــت بــۆ تــهواوى كورســيه ف
�
ش
كا�
بهگوێــرهى ئــهو ژمــاره كورســيانهى بــۆ هــهر بازنهيــهك ههڵـ بـراردن دياريكـراوه ،واتــه دهنــ� تــهواوى دهنگــدهران وه ي ڕ
پهرلهمــان .بــهو جــۆرهش ئــهم شــێوازه واده ف
بيرێــت كهكهمـ تـر لهگــهڵ ســهروه ت
رێى گهلــدا دێتــهوه.
ڵ
كا� شــێوازى يهكبازنهييــه وهك لهپێشــدا باســكران لــه ت
هــه پر� خاڵــه نهرێنيــه ف
كا� گرتهخــۆى شــێوازى فرهبازنهييــدا ئــهوا دهبنــه خــا� بههـ ي� فـر و

پۆزهتيــڤ ،ديارتريــن ئــهو خاڵــه پۆزهتيڤانــهش بريتيــه لــهوهى پهيوهنــدى نێــوان دهنگــدهر ونوێنــهر زياتــر نزيــك دهكاتــهوه ئــهوهش لهبــهر بهرتهســ�
ـنابو� دهنگــدهر بهئاسـ تـى گونجــاوى و لێوهشــاوه� كانديــداكان وههڵـ شـر ف
ـاند� دهرهفــه ت� زياتــر بــۆ ئاشـ ف
ســنورى ڕكابــهرى وبانگهشــهكردن وڕهخسـ ف
ارد�
ب
ي
گونجاوترينيــان.

ڵ
ڕۆ� ههيــه لهههڵـ شـر ف
ارد� باشـ تـر فيى كانديــدهكان بــۆ ئهندامێـ تـى پهرلهمــان ،بهواتــاى ئــهوهى كواڵيـ تـى وئهزمونــدارى ئهندامـ فـا�
لهوهشــهوه ئــهم شــێوازه
ب
ـرد� كانديــداكان تهنهــا لهخواســت و ويسـ تـى پـ ت
� بهبــهراورد بــه يهكبازنــه� ههڵـ شـراردن ،چونكــه ئــهو كات تــهوهرى دياريكـ ف
پهرلهمــان بهرزتــر ده ب �
ـار�
ب
ي
ڵ
ڕۆ� كاريگهرييــان ده ب �
سياســيدا قهتيــس نـ ب �
� لهســهر
ـا� ،بهڵكــو خواســت و ويسـ تـى دهنگــدهران وڕاوبۆچونيــان لههــهر ناوچهيــهك ههڵـ ب شـراردن
دياريكـ ف
ـرد� كانديــدى پارتهكانيــان.

ـرد� بازنــه ف
ســهربارى ئهوانــهى پێشــهوه فرهكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بهبــهراورد بهيهكبازنــه ي� ڕێكخســتنێ� ياسـ يـا� ئاڵۆزتــرى پێويســته ،چونكــه يهكبازنــه ي�
ـا� .لهگــهڵ ئهوهشــدا فرهبازنــه� ههڵـ شـراردن بــهردهوام دهبێتههــۆى وروژانـ ف
ڕێكخســتنێ� ســادهى ههيــه و وردهكارى ئهوتــۆى پێويســت نـ ب �
ـد� بابــه ت�
ب
ي
ـكرد� بازنهكانــدا ،كهدهبێتــه بابهتێــ� بــاو لههــهر گفتوگــۆ ومشــتومڕێ� ســياس لهنێــوان اليهنــه ڕكابــهره ف
دادپــهروهرى لهدابهشـ ف
كا� پرۆســهى ســياس
ڵ
لهو�تــدا ،ئــهو بــارهى تاڕادهيــهك زۆر لهســايهى يهكبازنهييــدا چاوهڕواننهكراوه(.ســاعد ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال)8

تهوەرى دوەم

ڵ
شكرد� بازنه ف
ف
كا� هه ب ش
ف
پێشخستى لهههرێى كوردستاندا
ڵراردن وئاسۆى
دهسه�تىدابه
ـكرد� بازنــه ف
ـكرد� ئــهم تــهوهره وهك لهناونيشــانهكهيدا ڕونــه دابهشــدهبێت بــۆ دو پــار ،لهپــارى يهكهمــدا بــاس لهدهســه ڵ� ت� دابهشـ ف
باسـ ف
كا�
ـتى بازنــهى ههڵـ شـر ف
ههڵـ شـراردن دهكرێــت .ولهپــارى دوهمــدا باســهكه تهرخــان دهبێــت بــۆ باسـ ف
ـكرد� ئاســۆى پێشخسـ ف
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتان.
ب
ب
بهمجــۆرهى الى خــوارهوه:

پارى يهكهم

ڵ
شكرد� بازنه ف
ف
كا� هه ب ش
ڵراردن
دهسه� ت� دابه
ڵ
ڵ
ـكرد� بازنــه ف
و�تــان ،تايبهتمهنــدى دياريكــردن و دابهشـ ف
كا� هه ب ش
ڵراردنيــان داوهتــه دهســت دهســه� ت� ياســادانان ،وژمارهيــهك تــر ئــهو
ژمارهيــهك له
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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لرنهيــهك تايبهتمهنــد بــۆ ئــهو مهبهســته جيــا لــهو اليهنــهى سهرپهرشـ تـى هه ب ش
ئهركهيــان خســتۆته ســهر شـ فـا� ي ش
ڵراردنــهكان دهكات ،يــان دهدرێتــه ههمــان
ڵ
اليــه ف� سهرپهرشــتيكارى ههڵـ ب شـراردن وهك لهههنــدێ و� ت� تــر پهيــڕهو دهكرێ(.ســعيد ،ســهرچاوهى پێشــو،ال72و)73

� جيــاكارى بكرێــت لهنێــوان دياريكــردن لهاليــهك ودابهشــكردن ودابهشــكردنهوهى بازنــه ف
كا� هه ب ش
ئهگــه پر� بــهڕاى توێــژهر ده ب �
ڵراردنــدا لهاليــهك
ڵ
ـتور� وياسـ يـا� ڕێكدهخرێــت بهتايبــهت ئــهو كاتــهى سيســتێى پهيڕهوك ـراوى
تــرهوه ،چونكــه زۆرينــهى و�تــان ئــهو هــهردو كارهكــه بهڕێســاى دهسـ ي
ڵ
ش ف
�
ش
گريــهكان ديــارى ودابهشــكر ب �
ا� .هــه پر� ئــهو و�تانهيــه
ههڵـ بـراردن ههڵـ بـرارد� ليســت بێــت ،وبازنهكانيــش لهســهر بنهمــاى پارێ ـزگاكان يــان يهكهكار ي ڕ
ـرد� بازنــهكان زياتــر لهبــهر ڕۆشــنا� دهقــه دهســتور� و ياســاييه ف
ارد� تاكهكــهس دهكــهن ئــهوا دياركـ ف
كهزۆرتــر پهيــڕهوى لهسيســتێى ههڵـ شـر ف
كا�
ب
ي
ي
ڵ
�
�
ش
ـرى يــان ههمــان ئــهو
پهيوهنــدار بههه بڵراردنــهوه دياريدهكرێــت ،بــه�م دابهشــكردن و دوبــاره دابهشــكردنهوهى بازنــهكان دهسـ يـپرنه دهســتهيهك كارگـ ي ڕ
ڵراردنــهكان دهكات .ئــهوهش بهئامانــ� جێبهجێكـ ف
دهســتهيهى سهرپهرشـ تـى هه ب ش
ـرد� دادپــهروهرى لهنێــوان بازنهكانــدا پێبــه پ �
� لهگــهڵ گۆڕانــكارى
ب
وجوڵــهى دانيشــواندا (.البــاز ،حــق المشــاركه السياســيه ،1992 ،ال)104
ـرد� بازنــه ف
كا� ههڵـ شـراردن دهكهيــن ،نــهوهك دياريكـ ف
ـكرد� بازنــه ف
هــهر بۆيــه لهخــوارهوه بهچهنــد بڕگهيــهك بــاس لهدابهشـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن ئــهوهش
ب
لهبــهر ئــهوهى ئــهو كاره لهتايبهتمهنــدى دهقــه دهســتورى وياســاييه ف
كا� بــوارى هه ب ش
ڵراردنــه وهك لهپێشــدا باســكرا:

ڵ
شكرد� بازنه ف
ف
كا� هه ب ش
ڵراردن لهاليهن دهسه� ت� ياسادانانهوه :
 _1دابه
ڵ
ـكرد� بازنــه ف
و�تانــدا پهيــڕهوى لــهم ڕێگهيــه دهكرێــت بــۆ دابهشـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بهجۆرێــك خــودى دهســه ڵ� ت� ياســادانان ههڵدهسـ ت �
ـى
لهزۆرينــهى
كا� ههڵـ شـراردن لهچوارچێــوهى ياســاى ههڵـ شـر ف
ـكرد� بازنــه ف
بهدياريكــردن ودابهشـ ف
ارد� پهرلهمــان يــان لهچوارچێــوهى ياســايهك تايبــهت بــهو بــواره.
ب
ب
ڵ
ئــهوهش لهبــهر ڕۆشــنا� دهقهدهســتوريه پهيوهنــدارهكان بهپرۆســهى هه ب ش
ڵراردنهكانــهوه .لهنمونــهى ئــهو و�تانــهى ئــهم شــێوازه دهگرنهخــۆ وياليهتــه
ي
يهكگرتــوه ف
كا� ئهمريــكا ،فهرهنســا ،ميــ�� ،
وعراق(.البيـ تـا� ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال)77
ي
ڵ
ـكرد� بازنــه ف
ـدا� دهســه ڵ� ت� دابهشـ ف
كا� پێـ ف
لههــۆكاره ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بهدهســه� ت� ياســادانان خــۆى لهڕێگهگرتــن دهبينێتــهوه لهخ ـراپ بهكارهێنـ فـا�

دهســه ڵ� ت� دابهشــكردنهكه لهاليــهن دهســه ڵ� ت� جێبهجێكردنــهوه بهتايبــهت تــرس ئــهوه ههيــه تهنهــا ي ف
حربێــك كهپێكهێنــهرى كابينــهى حكوميــه
ڵراردنــهوه بهئاقارێــك ڕۆڵ وپێگــهى ناوچــه ف
ـى بــۆ ياريكــردن بهبازنــه ف
كا� هه ب ش
كا� ب �
ئــهو پێگهيــه بهكاربێـ ف �
� نفــوزى خــۆى پتــهو و جێگـ يـر بــكات ،يــان
� نفــوزى ڕكابــهره ف
بازنــه وناوچــه ف
كا� ب �
كا� پــهرت پــهرت بــكات ولهئهنجامــدا نادادپــهروهرى و نايهكسـ فـا� لهنێــوان بازنــهكان وژمــارهى دهنگدهرانــدا
� بهبــهراورد بهدهنـ گـ� دهنگــدهر فا� هـ � فـر و اليهنــه ڕكابــهره ف
دروســت بــكات .بهجۆرێــك دهنگــدهره ف
كا� خــۆى دهنگهكانيــان قورسـ يـا� زياتريــان ده ب �
كا�.
ي

(عبدالحفيظ،قانــون تقســيم الدوائر:نظــرة نقديــة تحليليــة)2015 ،
ڵ
ڵ
كا� ههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمـ فـا� بازنــه ف
و�تانــهى ياســادانهر لهچوارچێــوهى ياســاى تايبــهت بهههڵـ شـر ف
و� ت� �
ارد� ديــارى ودابهشــكردوه
عراقــه،
لــهو
ب
ي
ب
ڵ
ڵراردنــه ف
كا� ههڵـ شـراردن لــهدواى ســا�  2003بازنــه ف
ئهوهتــا لهچوارچێــوهى ياســا دهرك ـراوه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دياريك ـراوه ،دواترينيــان ياســاى هه ب ش
كا�
ب
ارد� دياريكــردوه بهگوێــرهى ژمــارهى پارێ ـز ف
كا� ههڵـ شـر ف
ئهنجومــه ف� نوێنهرانــه ژمــاره 45ى سـ ڵـا� 2013كاتێــك بازنــه ف
گاكا� عـ ي�ـراق كههــهژده پارێ ـزگا بــوه
ب
لــه ت
كا� داڕشـ ف
ـتى ياســاكه وســنورى هــهر پارێزگايــهك وهك ســنورى بازنهيــهك ههڵـ ب شـراردن دياريكــردوه .دواتــر بــۆ هــهر بازنهيــهك ژمارهيــهك هاوتــاى
ت
لهكــورس پهرلهمـ فـا� تهرخــان نهكــردوه بهڵكــو پيودانـ گـ� ژمــارهى دانيشـ ف
ـتوا� هــهر پارێزگاكــهى بهههنــد وهرگرتــوه وهك لهدهســتوردا ده� لهســهر
ف
ش
ـورس تهرخانك ـراو بۆيــان جێگـ يـر كراوه(.مــادهى /11يهكــهم
هاتــوه ،ههربۆيــه لهخشــتهى هاوپێـ پـ� ياســاكهدا نــاوى بازنــهكا� ههڵـ بـراردن وژمــارهى كـ ي
ڵ
ڵراردنــه ف
لهياســاى هه ب ش
كا� ئهنجومــه ف� نوێنــهر فا� عـ ي�ـراق ژمــاره 45ى ســا� )2013

ف ڵ
ڵ
� ت
شكرد� بازنه ف
ف
ڵراردنه ف
با�ى هه ب ش
كا�
كا� گرتوه لهمهڕ دياريكردن ودابه
عرا� ڕێگهى به دهسه� ت� جێبهجێكردن وكۆمسيۆ�
بهوهش ياسادانهرى ي
ت
ف
ههڵـ ب شـراردن  ،چونكــه بهشــێوهيهك ڕون وئاشــكرا بــهده� ياسـ يـا� ئــهو بابهتــهى ڕێكخســتوه و بــۆ ئــهوا� بهجێنههێشــتوه .ئهمــهش بهبــڕواى توێــژهر
ت
كارێــ� باشــه وبهخاڵێــ� پۆزهتيــڤ تۆماردهكرێــت بــۆ ياســادانهرى عـ ي�ـرا� .بهههمــان شــێوهش ياســادانهر لهههرێــى كوردســتاندا لهچوارچێــوهى
ياســاى پهرلهمـ فـا� كوردســتان ژمــاره 1ى سـ ڵـا�  1992تاكــه بازنــهى ههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمـ فـا� دياريكــردوه.
ب

كا� ههڵـ شـر ف
ارد� ئهنجومــه ف� نوێنــهران وبــه ياســايهك تايبــهت بازنــه ف
هــه پر� ياســادانهرى مي�يــه لــهدهرهوهى ياســاى ههڵـ شـر ف
ارد� ئهنجومــه ف�
ب
ب
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ـكرد� بازنــه ف
نوێنــهر فا� دياريكــردوه ،ئهويــش ياســاى دابهشـ ف
ڵراردنــه ژمــاره 202ى سـ ڵـا� .2014ههرچهنــد دهركـ ف
كا� هه ب ش
ـرد� ياســايهك لــهو جــۆره
بوبــه جـ ي �ـى ڕهخنــه ولــهالى ههندێــك بهكارێــ� نامــۆ ناسـ فـێرا(عبدالحفيظ،قانون تقســيم الدوائر:نظــرة نقديــة تحليليــة ،)2015 ،لهگــهڵ ئهوهشــدا

ياســاكه بهشــێوهيهك ورد ههوڵيــداوه بازنــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دابهشــبكات بهگوێــرهى ئــهو سيســتێمه ئاڵــۆزهى لههه ب ش
ڵراردنهكــه پهيــڕهو دهكرێــت
كهئهويــش سيســتێى تێكــه ڵ�وه ،بهشــێ� كورســيهكان كهزۆرينهيــه بهشــێوهى ههڵـ شـر ف
ارد� تاكهكــهس پڕدهكرێتــهوه وبهشــهكهى تــر بهشــێوهى
ب
ليســت پڕدهكرێنــهوه.
ديارتريــن ئــهو ڕهخنهيــهش لــهم شــێوازه دهگرێــت لهقــورس وئاڵــۆزى گۆڕانــكارى كــردن لهبازنــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن خــۆى دهبينێتــهوه چونكــه لههــهر
ي
ـكرد� بازنــه ف
ويســت وپێويســتيهك لــهو جــۆره دهخوازێــت ياســاى ههڵـ شـراردن يــان ياســاى تايبــهت بهدابهشـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن ههمــوار بكرێتــهوه،
ب

ف
�
ـاع زۆرتــر ده ب �
ـرى.
ئاشكراشــه پرۆســهى ههمواركردنــهوهى ياســا پێويسـ تـى بهههنــگاو وقۆنـ
� بهبــهراورد بــهكارى كارگـ ي ڕ
ڵ
ـدا� دهســه ڵ� ت� دابهشـ ف
زيــاد لــهوهش ههمــان تــرس كــه لهپێـ ف
ـكرد� بازنــهكان بهدهســه� ت� جێبهجێكــردن چاوهڕواندهكرێــت ،ي�لرهشــدا چاوهڕوانكـراوه،
بۆيــه ههندێــك بهگهرانتيــهك ڕههــاى نابيـ ف ف
ـ� ،چونكــه دهكــرێ زۆرينــه ڕههــاى پهرلهمانـ يـى لــهالى ئــهو پــارت وليســته بێــت كــه حكومــه ت� پێكهێنــاوه،
شكرد� بازنه ف
ف
كا� هه ب ش
ب �
بگون� وببێته هۆى بچوككردنهوهى
ڵراردن كهلهگهڵ بهرژهوهندى خۆيدا
لهوهشهوه ئهو پارته ياسايهك دادهڕێژێت بۆ دابه

دهرفه ت� ڕكابهره ف
كا�(.خالد،األنظمة السياســية ،2015 ،ال )90
شكرد� بازنه ف
ف
ڵراردن لهڕێگهى ي ش
كا� هه ب ش
لرنهى تايبهتمهندهوه:
_2دابه
ارد� تاكهكــهس پهيــڕهو دهكرێــت ولهبــهر زۆرى وبهرتهســ� بازنــه ف
وهك لهپێشــهوه باســكرا كاتێــك سيســتێى ههڵـ شـر ف
كا� ههڵـ ب شـراردن تێيــدا بابــه ت�
ب
ڵ
و� جێبهجێكـ ف
ـرد� دهدرێــت.
دابهشــكردن ودوبــاره دابهشــكردنهوهى بازنــهكان لهپێنــاو بهديهێنـ فـا� دادپــهروهرى لهنێوانيانــدا دهبێتــه فاكتێــك و هــه
ڵ
وئينگلرايــه ،بۆنمونــه لهئهزمـ ف
ت
لهبهرئــهوه كارى دابهشــكارى ئهدرێتــه ي ش
ـو�
لرنهيــهك تايبهتمهنــد بــهو بــواره ،نمونــهى ئــهو و�تانــه كهنــهدا وئوسـ تـراليا

كا� ســنور بــهو پێيــهى سيســتێى ههڵـ شـر ف
لرنــه ف
كا� ههڵـ شـر ف
ـكرد� بازنــه ف
ئينگلتــهرادا ئــهرك دابهشـ ف
لرنهيــهك تايبهتمهنــد بهنــاوى ي ش
ارد� سـ ي�ـپردراوهته ي ش
ارد�
ب
ب
ڵ
ف
ف
تاكهكــهس پهيــڕهو كــردوه بــۆ ههڵـ ب شـرارد� پهرلهمانـ يـى بهپـ ي �ـى ياســاى ئهنجومــه� گشـ تـى ئــهو و�ته(.زيــن الديــن ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال)451
� هــهر ده بــۆ پــازده ســاڵ جارێــك ڕاپۆرتێــك پێشــكهش بــكات تێبيـ فـى وپێشــنيازه ف
وههريــهك لــهو ي ش
لرنانــه ده ب �
كا� تێــدا بخاتــهڕو ســهبارهت بهيهكێــك
يــان گشــت بازنــه ف
كا� ههڵـ ب شـراردن و ڕاپۆرتهكــه پێشــكهش دهكرێــت بهوهزيــرى ناوخــۆ ،ئهويــش الى خۆيــهوه دهيخاتــه بهردهســت پهرلهمــان بــۆ
پهســهندكردن يــان پهســهندنهكردن ،لهبــارى پهسهندكردنيشــدا دهخرێتــه بهردهســت شــاژن بــۆ دهركـ ف
ـرد� ئـ يـرادهى مهلهك(.هريــ� ن ـژاد ،حقــوق
اســاس تطبيـ تـ� ،1387 ،ال)49

ڵ
ـكرد� بازنــه ف
ـدا� تايبهتمهنــدى دابهشـ ف
نگاند� ئــهم شــێوازهدا ههندێــك پێيــان وايــه لهبهرئــهوهى لهبــارى پێـ ف
ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بهدهســه� ت�
لهههڵســه
ڵ
ڵ
ياســادانان و دهســه� ت� جێبهجێكــردن تــرس خ ـراپ بهكارهێنـ فـا� ئــهو دهســه�ته چاوهڕوانك ـراوه بۆيــه چارهســهرێ� گونجــاوه ئــهو ئهركــه بدرێتــه

كا� ڕايكـ ف
لرنانــه ڕهنگــه لــه ت
ـ� ئــهم ي ش
يش
لريــهك ســهربهخۆ و پيشه�(.اســماعيل ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال ،)105لهبهرانبــهردا بهشــێ� تــر واى دهبيـ ف ف
ـرد�
ي
ارد� ئهندامــه ف
كا� ههڵـ شـر ف
كێ� نێــوان پارتــه سياســيهكان لــه ت
كارهكانيــدا تـ ش
ـوس بهريهككهوتــن بێــت لهگــهڵ كێشــمه ش
كا� بهتايبــهت كاتێــك ئهندامێـ تـى
ب

حربيــهوه ئــهوهش بێگومــان بێاليــه ف� ئــهو ي ش
تێيــدا ببهسـ تـرێتهوه بهڕهزامهنــدى ي ف
لرنانــه دهخاتــه ژێــر پرسيارهوه(.ســعيد ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال)79
ـكر� بازنــه ف
لرنانــه بــۆ دابهشـ ف
لهوهشــهوه بــهڕاى توێــژهر دياريكـ ف
ـرد� ئــهو ي ش
كا� ههڵـ ب شـراردن لــهو كۆمهڵگايانــه زياتــر دهتوانێــت بهشــێوهيهك پــاك
وپيشــه� كاره ف
كا� ئهنجــام بــدات كــه ديموكـراس وهۆشــيارى ســياس ههنــگاوى زۆرى ههڵهێنــاوه وبهئاسـ فـا� دهتوانرێــت بهشــێوهيهك دامــهزراوه ي�
ي
ڵ
ســهربهخۆىبون وپيشــه ي� بــون لهپێكهاتــن وكارهكانيــدا جێگـ يـر بكرێــت ،جيــاواز لــهو و�تانــهى ئــهو بههايانــه تهنهــا نــاو وناونيشــان ئــهو جــۆره دامهزراوانــه
ڵ
ف
بــو� ههيــه كــه پ� لــهڕوى پێكهاتــن وكارهوه بــهو جــۆره نيــه .بۆيــه لــهم كۆمهڵگايانــهدا دابهشــكردنهكه بسـ ي�ـپردرێته دهســه� ت� ياســادانان گونجاوتــره.
ڵ
شكرد� بازنه ف
ف
كا� هه ب ش
ڵراردن لهڕێگهى دهسه� ت� جێبهجێكردنهوه:
 _3دابه
ڵ
كا� ههڵـ شـراردن يةكێــك دهبێــت لهتايبهتمهنديــه ف
ـكرد� بازنــه ف
بهپـ �ـى ئــهم شــێوازه دهســه ڵ� ت� دابهشـ ف
كا� حكومــهت ،بهجۆرێــك خــودى دهســه� ت�
ب
ي
ڵ
س بهدابهشــكردن ودوبــاره پێداچونــهوه بهســنورى بازنــه ف
كا� هه ب ش
جێبهجێكــردن ههڵــده �
ڵراردنــدا لــهو�ت .ئهمــهش وهك لهپێشــدا باســكرا ترســێك
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
دروســت دهكات بــهوهى ئــهو تايبهتمهنديــه بــۆ بهرژهوهنــدى پــارت وهاوپهيمـ فـا� دهســه�تدار بقۆزرێتــهوه لهڕێگــهى كردنــهوهى بازنــهى ههڵـ ب شـراردن
گ
بــۆ ئــهو جێگانــهى دهبنــه جێنفــوزى ،يــان لهڕێگــهى ههڵوهشــانهوه وپهرتكـ ف
ـرد� دهنــگ وســهن� ڕكابــهر فا� لهنێــو ژمارهيــهك زۆرى بازنــهى ههڵـ ب شـراردن.
ڵراردنهكــه يــان تێكـ ف
(ســعيد ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال )79لهوهشــهوه دهكرێــت ببێتــه يهكێــك لهڕێگــه ف
كا� ســاختهكارى لههه ب ش
ـدا� پرۆســهكه بهگشـ تـى.
(ســارى ،النظــام االنتخـ بـا� عــى ضــوء قضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا ،2005 ،ال)73
ڵ
ڵ
ڵ
ـتى پرۆســه ف
و� ت� مهغريبــه بهپـ ي �ـى ياســاى ڕێكخسـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دهســه�ت دراوهتــه
لهنمونــهى ئــهو و�تانــه شس كهپهيــڕهوى لــهم ڕێگهيــه دهكــهن
وهزيــرى ناوخــۆ وهك ڕهگهزێــ� ديــارى دهســه ڵ� ت� جێبهجێكــردن بــه دابهشــكردن ودابهشــكردنهوهى بازنــه ف
كا� هه ب ش
ڵراردن(.مــادهى 2 ،1لــه ياســاى
ڕێكخسـ ف
ـتى ژمــاره  27.11لــه14ى)2011/10/

ـكرد� بازنــه ف
ـدا� تايبهتمهنــدى بهدهســه ڵ� ت� جێبهجێكــردن بهدابهشـ ف
توێــژهر لـ �ـرهدا تــهواو هاوڕايــه لهگــهڵ ئــهوهى پێـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دهبێتــه هــۆى
ي
كۆكردنــهوهى هــهردو ســيفه ت� ڕكابــهر و داوهر لهيــهك اليهنــدا ،ئــهوهش لهگــهڵ پرنسـ پـيى دادپــهروهرى و بێاليهنيــدا ناگونـ ب �
ـ� ،چونكــه ئــهو بــاره
ڕێگهخۆشــدهكا دهســه ڵ�تداران لهقازانــ� خۆيــان ولهپێنــاو جێبهجێكـ ف
ـرد� خواســته بهرتهســك وتايبهتيهكانيــان و لــهدژ ڕكابهرهكانيــان بهكاريببــهن.
ب
ڵ
ڵ
ڵ
ـرد� هاوســه گن� و بهرجهســته ف
و�تــدا لهجێگركـ ف
كرد� تــهواوى
ناكــرێ ئــهوهش لهبـ يـر بكــرێ كهلهههمــو بارهكانــدا ڕۆ� دهســه� ت� دادوهرى له
ي
ڵ
ـكرد� بازنــه ف
كا� دابهشـ ف
ڕێســا پهيوهنــداره ف
كا� ههڵـ ب شـراردن لهنمونــهى( ســيفه ت� نوێنهرايهتيكــردن ،يهكسـ فـا� نێــوان دهنگــدهران ،وبێاليــه ف� دهســه� ت�
بگرێت .ئهوهش بهگوێرهى ئهو ڕۆڵه چاودێريىكاره كاريگهرهى كهخاوه ت
نێى(.بۆ زياتر بڕوانه:اسماعيل ،سهرچاوهى
دابهشكارى بازنهكان )..ناديده ي
پێشــو،ال  ،107_106و ســعيد ،ســهرچاوهى پێشــو ،ال 80ودواتــر).

پارى دوەم

ف
دياريكرد� بازنهى هه ب ش
ف
ڵراردن لهههرێى كوردستاندا
پێشخستى
ئاسۆى

وهك لهپێشــدا ئامــاژهى پێــدرا لهههرێــى كوردســتاندا پهيــڕهوى لهشــێوازى يهكبازنــه� ههڵـ شـراردن كـراوه لهههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمانيــدا لــهو پێنــج خولــهى
ب
ب
ي
ڵ
ههڵـ ب شـراردن ئهنجامــدراوه ،ئــهو بــارهش بهگوێــرهى ياســاى پهرلهمـ فـا� كوردســتان ژمــاره 1ى ســا� 1992ى ههمواركـراو ،ئهگــه پر� خــودى ئــهو ياســايه
پێــش ئــهوهى ههمواربكرێتــهوه فرهبازنــه ي� گرتبوهخــۆ وهك لهپێشــدا باســكرا.

ف
دياريكرد� بازنهى هه ب ش
ڵراردن دهگهڕێتهوه بۆ چهند هۆكارێك:
ئهوهش يارمهتيدهرى سهرهك بوه ،بهڕاى توێژهر ،بۆ گرتنهخۆى ئهم جۆرهى
كا� ههڵـ شـراردن بههــۆى فرهنهكـ ف
ـرد� پرۆســه ف
 _1ســانا� جێبهجێكـ ف
ڵراردنــهوه ،بهجۆرێــك لهيهكبازنــهدا دهنگــهكان ده �
ـرد� بازنــهى هه ب ش
ژمردريــن
ي
ب
ي
وجيادهكرێنــهوه و كورســيهكانيش دابهشــدهكرێن.

كا� پهرلهمــان ودياريكـ ف
ـكرد� كورســيه ف
ارد� ليســت ونوێنهرايــه ت� ڕێــژه� وهك شــێوازێك بــۆ دابهشـ ف
 _2لهخۆگرتـ فـى سيســتێى ههڵـ شـر ف
ـرد� ب ـراوهكان
ب
ي
ڕێگهخۆشــكهره بــۆ ئــهوهى دياريكـ ف
ـرد� يهكبازنــه ي� پهيــڕهو بكرێــت .بهپێچهوانــهى سيســتێى تاكهكــهس وزۆرينــهى ههڵـ ب شـراردن كهڕاســتهوخۆ
ـرد� بازنــه ف
پێويسـ تـى بهفرهكـ ف
كا� هه ب ش
ڵراردنــه.

ڵ
و�ت وههرێمانــهدا دهگونـ ب �
ـ� كهڕوبــهر و ژمــارهى دانيشــتوانيان زۆر وف ـراوان نيــه ،بۆيــه
 _3وهك باســكرا يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن زياتــر لهگــهڵ ئــهو
ف
�
وابخوێرێتــهوه كهيهكبازنــه ي� لهههرێمــدا ژينگهيــهك تاڕادهيــهك گونجــاوى دۆزيوهتــهوه.
تروانينــهوه دهكرێــت
لــهو ي ڕ
كا� ههڵـ شـر ف
ـرد� بازنــه ف
كا� ههرێــى كوردســتان بهئاراســتهى فرهكـ ف
ـو� هــهوڵ وپــرۆژهى پارتــه سياســيه ڕكابــهره ف
 _4نهبـ ف
ارد� پهرلهمــان هۆيــهك تــرى
ب
هێشــتنهوهى يهكبازنهييــه ،بهتايبــهت لهاليــهن ئــهو دو پارتــه گهورهيــهى بهشــداربونه لهپێكهێنـ فـا� كابينــه يــهك لهدواييهكــه ف
كا� حكومهتــدا وايكــردوه
هيــچ يهكيــان پرۆژهيــهك لــهو جــۆره پێشــكهش نهكــهن ،ســهربارى ئــهوهش ئــهو داواكاريــهش لهاليــهن پارتــه ف
كا� تــرى دهرهوهى ئــهو پارتــهش ف
نابيرێــت.
وپهيوهســت بههێشــتنهوه يــان گۆڕانكاريكــردن لهشــێوازى دياريكــردن يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن لهههرێمــدا توێــژهر ڕاپرســيهك لهنێــو دهنگدهرانــدا
ـرد� ولێكهوتــه ف
ئهنجامــداوه ســهبارهت بهيهكبازنــه� ههڵـ شـراردن وفرهكـ ف
كا� هــهر يــهك لــهو دو شــێوازه لهســهر نوێنهرايهتيكــردن وپرۆســهى ســياس
ب
ي
بهشــێوهيهك گشـ تـى.
لهڕاپرســيهكهدا  104فــۆرم دابهشــكرابو بهســهر چـ ي ف
ـ� و توێــژه جياجياكانــدا بهتايبــهت لهســهر ئاسـ تـى خوێنــدكار و مامۆســتاى زانكــۆ ،بههــهردو
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ڵراردنــدا .ههمــو ئهوانــهش لهخشــته ف
ـداريكرد� لهپرۆســه ف
ف
ڕهگــهزهوه .بهڕهچاوكـ ف
كا� هه ب ش
كا� ()5_1دا ئاماژهيــان
ـرد� تهمــهن و ئينتمــاى حـ ي فـر ب� وبهشـ
پێك ـراوه.
لهنــاوهڕۆك ڕاپرســيهكهدا چهنديــن پرســيار خراونهتــهڕو ســهبارهت بــهدو تــهوهرى ســهرهك ،ئهوانيــش يهكبازنــه� وفرهبازنهيـ ي ف
ـ� ســهبارهت بــه
ي
ڵ
ش ف
�
ـنا�
ههڵـ بـرارد� پهرلهمانـ يـى لهههرێمــدا .لـ يـرهدا ههوڵئهدهيــن دهرهنجامــهكان وشــيكردنهوهيان لــهدو خاڵــدا بخهينــه ڕو ،ولهخــا� ســێيهمدا لهبــهر ڕۆشـ ي
كا� ههڵـ شـر ف
ئــهو دهرهنجامانــه بهپرۆژهيــهك ئاســۆى بازنــه ف
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتان بخهينــهڕو:
ب

يهكهم :دهرهنجامه ف
كا� تهوهرى يهكبازنه� هه ب ش
ڵراردن:
ي

كا� تايبــهت بهپرۆســهى ههڵـ شـر ف
لــهم تــهوهرهى ڕاپرســيهكهدا  13پرســيار خراوهتــهڕو ســهبارهت بهيهكبازنــهى ههڵـ شـراردن ولێكهوتــه ف
ارد� پهرلهمـ فـا�
ب
ب
ـۆر� نوێنهرايــه ت� ،وچهنــد بارودۆخێــ� پهيوهســت بهدهنگــدهران ونوێنهرانيــش.
كوردســتان وئاســت وجـ ي
ڵ
ف
ـداربوا� ڕاپرســيهكه ،ولهڕێگــهى وهرگرتـ فـى وه�م
لهدهرهنجــام ڕاپرســيهكهوه ســهبارهت بــهو پرســيارانهى لــهم تــهوهرهوه خراوهتــه بهردهســت بهشـ
زۆرينــهوه  ،ئــهم دهرهنجامانــه بهرجهســته دهبــن( :بــۆ وردهكارى زياتــر ســهبارهت بهدهرهنجامــهكان بڕوانــه خشــتهى ژمــاره_)_6
ف
_ يهكبازنــه ي� لــه ههڵـ ب شـرارد� پهرلهمانـ يـى ههرێمــدا بۆشــاييهك گــهورهى لهنێــوان دهنگــدهر ونوێنــهر دروســتكردوه.بهوهش ئــهم جــۆره دياريكردنــه
نهيتوانيــوه دهنگــدهر لهنوێنــهر نزيكبكاتــهوه.
ـداريكرد� زۆرتــرى دهنگــدهران لهپرۆســه ف
ف
كا� هه ب ش
ڵراردنــدا ،بهڵكــو بهپێچهوانــهوه هۆكارێــك بــوه بــۆ
_ يهكبازنــه ي� پاڵنهرێــك نهبــوه بــۆ بهشـ
بهشــدارينهكردن يــان كــهم بهشــداريكردن لــهو پرۆســهيهدا.
ڵ
ڕۆ� دهنگدهر فا� كهمكردۆتهوه لهبراوه ف
كرد� ت
ت
ندامێى پهرلهمان
باشر فيى كانديدهكان بۆ ئه
_ يهكبازنه ي�
ـو� نوێنــهر فا� ناوچــه جياجيـ ف
_ يهكبازنــه� ههڵـ شـراردن هــاوكار نهبــوه بــۆ بـ ف
ـاكا� ههرێــم لهپهلهماندا.ئهگــه پر� بهڕێژهيــهك زۆر كــهم ئــهم ڕايــه پارســهنگ
ب
ي
دراوه لهگــهڵ پێچهوانهكهيــدا.
ڵ
كى هه ب ش
كێر ي �
ڵراردندا.
_ يهكبازنه ي� ڕۆ� ههبوه لهكهمكردنهوهى ب ڕ
ف
ـداريكرد� دهنگــدهر فا� پارێزگايــهك كاريگــهرى هــه ب �
� بهســهر تــهواوى دهرهنجامهكانــهوه لهقازانـ بـ� اليهنێــ� ڕكابــهر
_ يهكبازنــه ي� وايكــردوه ڕيــژه ي� بهشـ
لههه ب ش
ڵراردنــدا.

ف
نجامدا� ساختهكارى لههه ب ش
ڵراردندا
_ يهكبازنه ي� ڕێگر نيه لهئه
ڵ
كرد� پارته سياسيه بچوكهكان بهكورس پهرله ف
ڕۆ� ههبوه لهبراوه ف
ما�
_ يهكبازنه ي�
_ لهيهكبازنه� هه ب ش
ڵراردندا پارته سياسيه گهوره ڕكابهرهكان زيانيان بهركهوتوه.
ي
ف
ف
ش
_ پێويسته يهكبازنه ي� هه بڵرارد� پهرلهما� كوردستان گۆڕانكارى تێدا بكرێت.
دوهم :دهرهنجامه ف
كا� تهوهرى فرهبازنه� هه ب ش
ڵراردن:
ي
ف
هــه پر� پهيوهنــداره بهتــهوهرى فــره بازنهييــهوه ئــهوا دهرهنجامــهكا� ڕاپرســيهكه بــهم شــێوهيه دهكهونــهوه  (:بــۆ زياتــر ســهبارهت بهڕێــژهى ســهدى
ڕاكان بڕوانــه خشــتهى ژمــاره_)_7
ارد� پهرله ف
ڵر ف
دياريكرد� بازنه ف
ف
كا� هه ب ش
ما� كوردستان لهيهكبازنهييهوه بگۆڕدرێت بۆ فرهبازنه ي�
_ پێويسته شێوازى
ارد� پهرله ف
ڵر ف
_ چاوهڕوان دهكرێت بهفرهبازنه ف
كرد� هه ب ش
بۆشا� نێوان دهنگدهر ونوێنهر كهمبێتهوه.
ما� كوردستان
ي
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتان وادهكات كواڵيـ تـى ئهندامـ فـا� بهرزتــر بێتــهوه لهڕێگــهى براوهكـ ف
كا� ههڵـ شـر ف
ـرد� بازنــه ف
_ فرهكـ ف
ـرد� خــاوهن بڕوانامــه و
ب
ئهزمونــدار لــهڕوى بهڕێوهبــردن و سياســهتهوه.
ف
انى ف
_ فرهبازنه� هه ب ش
ڵراردن تاڕادهيهك زۆر گهر ت
جياجياكا� ههرێم دهكات لهپهرلهماندا.
بو� نوێنهرى ناوچه
ي
ڵ
_ فرهبازنه ي� هاوكار ده ب �
� بۆ زياتر بهشدارى سياس هاو�تيان لهههرێمدا.
ڵ
ڵراردندا.لهبهرانبهريشــدا نابێتــه هــۆى ڕهخسـ ف
ـا� لهكهمكردنــهوهى ســاختهكارى لههه ب ش
ڕۆ� كاريگــهرى نـ ب �
ـاند� دهرفــه ت� زياتــر بــۆ
_ فــره بازنــهى
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ســاختهكارى لههه ب ش
ڵراردنــدا.
ڵ
قورسكرد� خهرجيه ف
ف
ڕۆ� ئه ف
رێى ده ب �
كا�
� بهبهراورد به تێچو و
_ فرهبازنه ي�
ـرد� بازنــه ف
_دياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن لهههرێمــدا پێويســته لهدهســه ڵ� ت� دامهزرانــدن بێــت وبــهده ت� دهســتورى ڕێكخـر ب �
ا� %61.5.لهگــهڵ ئــهم بـژاردهدا
بــوه ،دياريكردنهكــه گونجــاوه بدرێتــه دهســه ڵ� ت� ياســادانان  %68.3لهبهشــدار فا� ڕاپرســيهكه هــاوڕان لــهو بارهيــهوه ،ولهبــارى پێـ ف
ـدا� تايبهتمهنــدى
ڵ
دياريكردنــه بهدهســه ڵ� ت� جێبهجێكــردن بهتايبــهت وهزراه ت� ناوخــۆ  %16.3لهگــهڵ ئــهم ب ـژاردهدا بــون ،هــه پر� سـ ف
ـپارد� ئــهو دهســه�تهيه
ف ڵ
ـيۆ� بــا�ى ســهربهخۆى ههڵـ ب شـراردن و ڕاپــرس ههرێــم ئــهوا  %44.2لهگــهڵ دهبێــت.
بهكۆمسـ
ـرد� بازنــه ف
_ لهبــارى فرهكـ ف
كا� هه ب ش
ڵراردنــدا ئــهوا گونجــاوه بكرێتــه چــوار بازنــه ،بهجۆرێــك هــهر پارێزگايــهك ههرێــم بكرێتــه بازنهيــهك ،وژمــارهى
دانيشــتوان بكرێتــه پێــوهر بــۆ دياريكـ ف
ـرد� ژمــارهى كــورس پهرلهمـ فـا� بــۆ هــهر پارێزگايــهك%51.ى بهشــداربوان لهگــهڵ ئــهم دابهشــكاريه بــون.
ف
ودهكرێــت بازنــهكان زۆرتــر بكرێــن وبهپـ ي �ـى چــڕى دانيشــتوان لههــهر بازنهيهكــهوه ههمــان ژمــارهى كــورس پهرلهمــا� پــڕ بكرێتــهوه .ئــهم بژاردهيــهش
 %45.2لهگهڵــن.
_ فرهبازنه� لهههرێمدا لهقازان� پارته گهورهكان و ف
زيا� پارته بچوكهكاندا دهبێت.
ب
ي
ڵ
ت
ف
ش
ت
ت
_ فرهبازنــه ي� ههڵـ بـراردن لهخزمــهت بهرجهســته وپتهوكــرد� ئاشــى كۆمه�يــه� دهبێــت لهســهر ئاســى ههرێــى كوردســتان ،وخزمهتيــش
بهپێشخسـ ف
ـتى پرۆســهى ديموك ـراس لهههرێمــدا دهكات.
ارد� پهرله ف
ڵر ف
سێيهم :پرۆژهى فرهبازنه ف
كرد� هه ب ش
ما� كوردستان:

لهســۆنگهى ئــهو دهرهنجامانــهى لهڕاپرســيهكهدا كهوتونهتــهوه وهك لهپێشــدا باســكران بــه ف
ڕو� دهردهكهوێــت كهفرهبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن بژاردهيهكــه

ي�
جى ڕهزامهندى زۆرينهى بهشــداربوانه و بهو شــێواز و ڕێگايانهى لهچوارچێوهى دهرهنجامهكاندا هاتون.
ـكرد� بازنــه ف
وتروانينێــك بخاتــهڕو ســهبارهت بهجــۆر وژمــارهى دياريكــردن ودابهشـ ف
�
كا�
بۆيــه لــهم بهشــهى باســهكهدا توێــژهر ههوڵئــهدات پــرۆژه ي ڕ
ههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمانـ يـى .بــه ڵ�م گرنگــه ئامــاژه بــهوهش بكرێــت ئــهو دياريكــردن ودابهشــكردنه بهسـ تـراوهتهوه بــهو سيســتێمانهى هه ب ش
ڵراردنــهوه كهپهيــڕهو
ب
دهكرێــن.
چونكــه لهسيســتێى ليســت ونوێنهرايــه ت� ڕێــژه ي� وهك پهيــڕهو دهكــرێ لهههرێمــدا ئاســان نيــه ئــهو دهرهنجامانــهى پێشــو جێبكرێنــهوه ،كــه ب �
وا� توێــژهر
بهگرنـ گـ� دهزانێــت بــۆ ئــهوهى فرهبازنــه� ههڵـ شـراردن لهههرێمــدا بهشــێوهيهك دروســت جێبكرێتــهوه شانبهشـ فـا� ئــهوه گۆڕانــكارى لهسيســتێمه ف
كا�
ب
ي
ڵ
هه ب ش
ڵراردنيشــدا بكرێت.لــهو ڕوهشــهوه گونجاوتريــن سيســتێم بــۆ ههرێــم بــهڕاى توێــژهر سيســتێى تێكــه�وه ،واتــه كۆكردنــهوهى هــهردو سيســتێى

ڵ
تاكهكــهس وليســت ،وهــهردو سيســتێى زۆرينــه و نوێنهرايــه ت� ڕێــژه ي� ،يهكهميــان وهك ئامرازێــك بــۆ خۆپا�وتــن بهجۆرێــك لهههندێــك بازنــهوه
خۆكانديدكــردن تاكهكــهس بێــت ،ولهچهنــد بازنهيــهك تــرهوه كانديدكــردن بهليســت بێــت ،ودوهميــان بهشــێك لهئهندامـ فـا� پهرلهمـ فـا� كوردســتان
حر� براوهى هه ب ش
ف
ت
�
ڵراردن بن(.زنگنه،وسعيد،
لهڕێگهى سيستێى زۆرينه و براوهى كورس پهرله ي
مانى بن ،وبهشێ� تريان به يپى سيستێى ليسى ي ب
ف
ف
�
ڕێكخسـ ف
ـتى ياسـ يـا� دابهشــكرد� كورســيه گشــتيهكان لهههڵـ ب شـرارد� پهرلهمانيدا_عـ يـراق وههرێــى كوردســتان بهنمونــه_ ،2018 ،ال)185-184
ـرد� بازنــه ف
لهوانهشــهوه سيســتێى تێكــه ڵ�و فرهكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن لهههرێمــدا دهكاتــه فاكتێــك ودهبێــت پهيــڕهو بكرێــت ،لــهو پێناوهشــدا توێــژهر

كا� ههڵـ شـر ف
ـ� وگۆڕانكاريكــردن لهبازنــه ف
ـرد� دهرهنجامــه ف
بهڕهچاوكـ ف
كا� ڕاپرســيهكه لهمــهڕ پێشخسـ ت ف
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتاندا پرۆژهيــهك دهخاتــهڕو
ب
بريتيــه لــه:
كا� ههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتان لهســهر بنهمــاى پارێـزگاكان كهژمارهيــان  4پارێزگايــه (ههولـ �ـر ،سـ ف
ـرد� بازنــه ف
دياريكـ ف
ـلێما� ،دهــۆك ،ههڵهبجــه)،
ي
ب
ـكرد� كورســيه گشــتيهكان كهژمارهيــان 100كورســيه بهســهر بازنهكانــدا بهگوێــرهى ژمــارهى دانيشـ ف
دواتــر دابهشـ ف
ـتوا� هــهر بازنهيــهك.
ـكرد� كورســيه تهرخانكـراوه ف
زيــاد لــهوهش دابهشـ ف
كا� هــهر بازنهيــهك بهســهر دوبهشــدا ،بهشــێكيان لهڕێگــهى سيســتێى ليسـ تـى حـ ي فـر ب� ونوێنهرايــه ت�
ـكرد� ناوچــه ف
ڕێــژه� پــڕ بكرێتــهوه ،وبهشــهكهى تــر لهڕێگــهى دابهشـ ف
كا� پارێزگاكــه بــۆ ژمارهيــهك بازنــهى ههڵـ ب شـراردن بهگوێــرهى ژمــارهى نيــوهى دوهم
ي
كورســيه تهرخانكـراوهكان وههڵـ شـر ف
ارد� يــهك كانديــد لههــهر بازنهيهكــهوه.
ب
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بــهو پێيــه دهنگــدهر فا� هــهر پارێزگايــهك لهيــهك كاتــدا دو دهنــگ دهدهن ،جارێــك بــه ليسـ تـى حـ ي فـر ب� لهســهر ئاسـ تـى بازنــهى پارێزگاكــه وجارێــ� بــه
ـرد� بازنــه ف
كانديدێــ� دياريك ـراو لــهو بازنــه تاكهكــهس وبچوكــهى نــاوى تێــدا تۆمارك ـراوه .بــۆ ئــهو مهبهســتهش توێــژهر پێشــنياز دهكات دياريكـ ف
كا�
ف
ڵراردن لهڕێگهى ده ت� دهســتورى بنه ف
هه ب ش
ودياريكرد� ســنورى ههر بازنهيهك بهتايبهت بازنه تاكهكهســيهكان
جێگر بكرێت ،ودابهشــكاريهكه
ماكا�
ي
لهڕێگــهى ده ت� ياســاييهوه لهچوارچێــوهى ياســاى تايبــهت بهههڵـ شـر ف
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتان ڕێكبخرێــت.
ب

كۆتا�
ي

ـرد� بابــه ت� باســهكه بهگوێــرهى پـ ف
لــهدواى تاوتوێكـ ف
ـال� كێـ شـ�او توێژينهوهكــه گهشــتۆته ژمارهيــهك دهرهنجــام وخســتنهڕوى ڕاســپارده و پرۆژهيــهك
كا� ههڵـ شـر ف
ـكرد� بازنــه ف
تايبــهت بــۆ جــۆر� دياريكــردن ودابهشـ ف
ارد� پهرلهمـ فـا� لهههرێمــدا:
ب
ي

يهكهم :دەرەنجامهكان:

ـيى چهمــ� بازنــهى هه ب ش
 _1لهناسـ ف
ڕوكار�،
ڵراردنــدا دو ڕهگــهز ڕهچاودهكرێــت ،ڕهگــهزى يهكــهم ڕهگهزێــ� جوگرافيــه يــان وهك ناودهبــرێ ڕهگــهزى
ي
پهيوهســته بهجهختكردنــهوه لــهو پێگــه جوگرافيايــهى جيادهكرێتــهوه و ژمارهيــهك كــورس پهرلهمـ فـا� بــۆ تهرخاندهكرێــت ،وڕهگــهزى دوهم بريتيــه
لهڕهگــهزى بابهتـ يـى كهپهيوهســته بهژمارهيــهك دياريك ـراو لهدهنگــدهران وژمارهيــهك وێناك ـراو لــه كــورس پهرلهمانيــان بــۆ دابــڕ دهكرێــت.
ت
 _2يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن زياتــر دهگونـ ب �
ـ� لهگــهڵ سيســتێى نوێنهرايــه� ڕێژهيىــدا ،نــهوهك سيســتێى زۆرينــه .چونكــه لهگريمانــهى كۆكردنــهوهى
سيســتێى يهكبازنــه� و سيســتێى زۆرينــهى هه ب ش
ڵراردنــدا ئــهوا ئهنجومــه ف� نوێنهرايــه ت� يهكڕهنــگ ده ب �
� وئــهو پارتــه يــان ئــهو قهوارهيــهى زۆرتريـ فـى
ي
ـتهێنا� دهبێتــه ب ـراوهى تــهواوى كورســيه ف
دهنگــه ف
كا� پهرلهمــان ئــهوهش تاڕادهيــهك زۆر ناگونـ ب �
ب �
ـ� لهگــهڵ سيســتێى ديموكراســيدا.
كا� بهدهسـ
 _3لهيهكبازنهيــدا دهنگــدهر ئاســۆيهك نـ ف
� ســهبارهت بــهو كانديدايانــهى ي ف
ـاڕو� ده ب �
حربهكــهى دياريكــردون ولهليســتهكهى جێيكردونهتــهوه ،چونكــه
ـتهێنا� كــورس پهرلهمـ فـا� كهزياتــر لههۆيــه ف
ف
كا� ڕاگهياندنــهوه دهركهوتوتــر
چاوهڕواندهكرێــت چانــ� ئــهو كانديدايانــه زياتــر بێــت بــۆ دهرچــون وبهدهسـ
ـناڵر و شــارهزاترن لهســێكتهره جۆربهجــۆره ف
ونا�اوتــرن ،نــهوهك ئــهو كانديدايانــهى پرۆفيشـ ت
كا� زانســت وژياريــدا.

ڵ
ڵراردنــه ،وبهواتــاى دابهشـ ف
 _4فرهبازنــه� ههڵـ شـراردن فۆرمێــ� ڕێــكاره پێشــينيه ف
كا� پرۆســهى هه ب ش
ـكرد� ههرێــى و�تهكــه دێــت بــۆ چهنــد ناوچهيــهك
ب
ي
ڵ
ههڵـ ب شـراردن و لههــهر ناوچهيهكــهوه نوێنهرێــك يــان زياتــر ههڵدهبژێردرێــت بهگوێــرهى ئــهو سيســتێى هه ب ش
ڵراردنــهى پهيــڕهو دهكــرێ لهو�تــدا.
ـكرد� بازنــه ف
ـرد� ئهندامـ فـا� پهرلهمــان لهوهشــهوه دابهشـ ف
 _5بهديــدى توێــژهر گونجاوتريــن ڕێگــه بــۆ دياريكـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن بريتيــه لــه بهســتنهوهى
كا� پهرلهمانــى بهژمــارهى دانيشــتوانهوه لهگــهڵ دياريكـ ف
كورســيه ف
ـرد� بنميچێــك وهك ســنورێ� دهســتورى كهنهكرێــت ئــهو ســنوره ببهزێـ فـرێ،
ي
رێى گــهل دهكات بــهو پێيــهى ژمــارهى دانيشــتوان كاريگــهرن لهســهر دياريكــردن وپيادهكـ ف
چونكــه ئهمــه لهديوێكيــدا وێنــاى ســهروه ت
ـرد� ســهروهرى

ڵ
ڵ
ف
ـتكرد� قورسـ يـا� دار يا� و هه�وســان لهژمــارهى ئهندامـ فـا� ئهنجومــه ف� نوێنهرانيشــدا.
لهو�تــدا ،ولهديوێــ� تريشــهوه نابێتــه هــۆى دروسـ
� جيــاكارى بكرێــت لهنێــوان دياريكــردن لهاليــهك ودابهشــكردن ودابهشــكردنهوهى بازنــه ف
كا� هه ب ش
_6ده ب �
ڵراردنــدا لهاليــهك تــرهوه ،چونكــه لهزۆرينــهى
ڵ
ف
ف
ش
ـتور� وياسـ يـا� ڕێكدهخرێــت بهتايبــهت ئــهو كاتــهى سيســتێى پهيڕهوك ـراوى
و�تانــدا دياريكــردن ودابهشــكرد� بازنــهكا� ههڵـ بـراردن بهڕێســاى دهسـ ي
ش ف
�
ش
گريــهكان ديــارى ودابهشــكر ب �
ا�.
ههڵـ بـراردن ههڵـ بـرارد� ليســت بێــت ،وبازنهكانيــش لهســهر بنهمــاى پارێـزگاكان يــان يهكهكار ي ڕ
ڵ
ف
ش ف
ـنا� دهقــه
 _7هــه پر� ئــهو و�تانهيــه كهزۆرتــر پهيــڕهوى لهسيســتێى ههڵـ بـرارد� تاكهكــهس دهكــهن ئــهوا دياركــرد� بازنــهكان زياتــر لهبــهر ڕۆشـ ي
ڵ
دهســتور� و ياســاييه ف
كا� پهيوهنــدار بههه ب ش
ڵراردنــهوه دياريدهكرێــت ،بــه�م دابهشــكردن و دوبــاره دابهشــكردنهوهى بازنــهكان دهسـ ي�ـپرنه دهســتهيهك
ي
ف
كارگـ ي�ـرى يــان ههمــان ئــهو دهســتهيهى سهرپهرشـ تـى هه ب ش
ڵراردنــهكان دهكات .ئــهوهش بهئامانـ بـ� جێبهجێكــرد� دادپــهروهرى لهنێــوان بازنهكانــدا
ڕ
پێبــه پ �
� لهگــهڵ گۆڕانــكارى وجوڵــهى دانيشــواندا.
ـكرد� بازنــه ف
ـدا� تايبهتمهنــدى بهدهســه ڵ� ت� جێبهجێكــردن بهدابهشـ ف
 _8پێـ ف
كا� ههڵـ ب شـراردن دهبێتــه هــۆى كۆكردنــهوهى هــهردو ســيفه ت� ڕكابــهر و داوهر
ڵ
لهيــهك اليهنــدا ،ئــهوهش لهگــهڵ پرنسـ پـيى دادپــهروهرى و بێاليهنيــدا ناگونـ ب �
ـ� ،چونكــه ئــهو بــاره ڕێگهخۆشــدهكا دهســه�تداران لهقازانـ بـ� خۆيــان
ولهپێنــاو جێبهجێكـ ف
ـرد� خواســته بهرتهســك وتايبهتيهكانيــان و لــهدژ ڕكابهرهكانيــان بهكاريببــهن.
 _9پهيوهســت بههێشــتنهوه يــان گۆڕانكاريكــردن لهشــێوازى دياريكــردن يهكبازنــه ي� ههڵـ ب شـراردن لهههرێمــدا توێــژهر ڕاپرســيهك لهنێــو دهنگدهرانــدا
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ـرد� ،ولێكهوتــه ف
ئهنجامــداوه ســهبارهت بهيهكبازنــه� ههڵـ شـراردن وفرهكـ ف
كا� هــهر يــهك لــهو دو شــێوازه لهســهر نوێنهرايهتيكــردن وپرۆســهى ســياس
ب
ي
كا� لهنــاوهڕۆك توێژينهوهكــهدا ولهخشــته ف
بهشــێوهيهك گشـ تـى .وئهنجامــه ف
كا� هاوپێچــدا بهتــهواوى وردهكاريــهوه ئامــاژهى پێــدراوه.

دوەم :ڕاسپاردەكان:

توێــژهر لهنــاوهڕۆك باســهكهدا بهتايبــهت لهپــارى دوهم تــهوهرى دوهمــدا چهنــد ڕاســپاردهيهك لهچوارچێــوهى پرۆژهيهكــدا ســهبارهت بهفرهكـ ف
ـرد�
ڵ
ڵ
كا� ههڵـ شـر ف
بازنــه ف
ارد� پهرلهمـ فـا� كوردســتان وشــێوازى ڕێكخسـ ف
ـتى خســتۆتهڕو وبــۆ ئــهو مهبهســته پێشــنياز بــۆ دهســه� ت� ســياس ودهســه� ت� ياسـ يـا�
ب
ـاكا� بــوارى ههڵـ شـر ف
ـرد� لهدهســتورى ههرێــم و ياسـ ف
لهههرێــى كوردســتان دهكات بــۆ جێكردنــهوه و جێبهجێكـ ف
ارد� پهرلهمانـ يـى.
ب

ت
ليس� سهرچاوەكان

ض
زما� عهرە ج�:
يهكهم :كتێب به
 _1الباز  ،داود  ،حق المشاركه السياسيه ،1992 ،رساله دكتوراه ،جامعه االسكندريه.
-_2زين الدين ،بالل ي ف
الجام� ،االسكندرية ،مرص.
أم� ،النظم االنتخابية المعارصة ،ط ،2011 ،1دار الفكر
ي

ف
ـياس والنظــام االنتخـ بـا�،2011 ،ط ،2منشــورات زيــن
 _3اســماعيل ،د.عصــام نعمــة ،النظــم االنتخابيــة -دراســة حــول العالقــة بـ يـ� النظــام السـ ي
الحقوقية،لبنــان.
الجام� الحديث ،مرص.
الرلمانية،2018 ،ط ،1دار
 _4سعيد ،د.زانا جالل ،الرقابة القضائية عى صحة االنتخابات ب
ي
 -_5خالد ،د.حميد حنون ،األنظمة السياسية ،2015 ،ط ،2مكتبة السنهوري ،بغداد ،العراق
حس� ،الضمانات الدستورية ف ف
يف
لراهة االنتخابات النيابية ،2013 ،دار الجامعة الجديدة ،االسكندرية  ،مرص.
 _6الجبوري ،هاشم
ف
 _7عبابكر،ياسـ ي ف
اط ف ي� الع ـراق بعــد ،2013 ،2003اربيــل ،اقليــم كوردســتان_
ـ� محمــود ،دور االنتخابــات ب
الرلمانيــة ي� عمليــة التحــول الديمق ـر ي
العراق.
 _8الشاوى ،د.منذر ،ت
اإلقراع السياس،2001 ،بغداد.
 _9حمدي ،عمر نهاد عطا ،أثر نتائج اإلنتخابات عى ممارسة السلطة وحقوق الفرد ،2014 ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونية ،االسكندرية ،مرص.
االنتخا� عى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ،2005 ،ط ،2دار النهضة العربية ،القاهرة.
 -10سارى،د .پ
چور� شفيق ،النظام
ب
ف
 _11عفيـ فـ� ،د.عفيـ فـ� كامــل ،االنتخابــات النيابيــة وضماناتهــا الدســتورية والقانونيــة ي� القانــون المــرصى والمقــارن ،2000 ،دون ذكــر لــدار النـ شـ�
ومكانــه.
ض
زما� فارس :
دوەم :كتێب به ي
ت
_1پناه ،د.سيد أبوالفضل ف
حقو� ي ف
مران ،تهران.
قا�_ ش�يعت پناه ،-حقوق اساس ونهادهاى سياس1393 ،ـه  ،چ  ، 13بنياد
 _2هري� نژاد ،ت
ت
تطبي�1390 ،ـه ،ط ،2انتشارات آيدن ،بتريز ،ايران.
دكر كمال الدين ،حقوق اساس
سێيهم :ي� ف
ترو نامه وتوێژينهوهى ز ت
انسى:

 _1ش�يف ،ي ف
أم� فرج ،الحكم الصالح ف ي� اقليم كوردستان_العراق  ،2013،اطروحة دكتوراه ،كلية القانون والسياسة ،جامعة السليمانية.
ت
ف
ت
ا� ،2011 ،رســالة ماجسـ يـتر ،كليــة
ـا� ،وائــل منــذر حســون ،االطــار القانـ ي
 _2البيـ ي
ـو� لإلج ـراءآت الســابقة عــى انتخابــات مجلــس النــواب الع ـر ي
القانــون ،جامعــة المســتنرصية.
ف
ف
ماجستر ،جامعة قاصدى مرباح ورقلة ،جزائر.
القانو� للدوائر االنتخابية ي� الجزائر ،2015-2014 ،رسالة
 _3ساعد ،عبدالرحيم ،النظام
ي
ي
ف
 _4كامل،أسامة ،ترسيم حدود الدوائر االنتخابية ي ف
المعاير الدولية وتداعيات قانون تقسيم الدوائر االنتخابية ي� مرص  ،2015ط ،1المبادرة
ب�
ي
المرصية للحقوق الشــخصية  ،القاهرة ،مرص.
ت
واالسراتيجية  ،منشور
 _5عبد الحفيظ ،أحمد ،قانون تقسيم الدوائر :نظرة نقدية وتحليلية ،2015 ،مقال منشور بمركز الدراسات السياسية

An Academic And Scientntific Journal
Issued By Halabja University

HUJ-Volume 5,Issue 1, March 2020 89
ت ف
aspx.5423/http//acpss.ahram.org.eg/news ،�و
عى الموقع االلكر ي

ـكرد� كورســيه گشــتيهكان لهههڵـ شـر ف
ـتى ياســا� دابهشـ ف
 ڕێكخسـ ف،زانــا جــالل. د، و ســعيد،اســماعيل نجــم الديــن. د،_ زنگنــه6
ارد� پهرلهمانيدا_عـ ي�ـراق
ب
ي
 سـ ف،2  ژ،2  بــه گرك،�ـلێما
 توێژينهوهيــهك ڵب�وك ـراوه لهگۆڤــارى زانسـ تـى زانكــۆى جيهان_سـ ف،2018 ،وههرێــى كوردســتان بهنمونــه
 ههرێــى،�ـلێما
.كوردســتان
ف
كرســتنا: ت، انــدرو رينولــدز واآلخــرون، بحــث منشــور ي� انــواع االنظمــة االنتخابيــة،ـا� جديــد
 التكيــف لنظــام انتخـ ب ي: اليابــان، كاريــن،_ كوكــس7
ف
. اقليــم كوردســتان، اربيــل،�ـا� للنـ شـ
 مؤسســة موكريـ ي،1 ط،2007 ،خوشــابا بتــو
ف
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Summary
The single constituency of the Kurdistan Parliament elections has been adopted over the five electoral
cycles held in the region. This type of electoral districts allocation in the region is one of the few applications
adopted by the electoral systems in the countries of the world, to the extent that it is considered an exception
to the general rule that requires multiple electoral districts.
The adoption of a single circle in reality results in different outcomes and ramifications related to both the
electorate and the elected, as well as the electoral processes and the political process as a whole and the
participation of citizens in it, and, in comparison to the adoption of multi constituency, they create very different
results.
This study attempts to show the concepts and frameworks related to the methods of selection and distribution
of constituencies and the results and evaluation of any of them, by making reference to the relevant authority
to determine and distribute constituencies, and this study asked whether the same authority can regulate
the allocation or it has to be done by the establishing authority, and the selection would be the jurisdiction of
another authority such as the legislative or executive.
This research paper has examined point of view of voters in the Kurdistan Region through the adoption of a
questionnaire that asked their views and attitudes towards the unity of the electoral districts, as well as their
aspirations to move to adopt the style of multiple constituencies. The results of the questions raised within the
framework of the questionnaire have a direct effect in assisting the researcher in presenting a proposal or a
project to apply the method of multi constituencies to the elections of the Kurdistan Parliament in subsequent
sessions by including the constitution of the upcoming region with related constitutional articles and making
the necessary amendments in the electoral laws and texts.
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