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 : پێشەكی

 ، چونكهئاشكرایە هەڵبژاردن یەكێكە لەڕێگا دیموكراسیەكان كە زۆربەی واڵتانی جیهان پیادەی دەكەن
لەبواری  بەتایبەتی  واڵت  سیاسیەكانی  ناكۆكیە  چارەسەركردنی  بۆ  دیموكراسیە  دوابژاردەی 

یەكگرتووەكان   یشهەڵبژاردن  .فەرمانڕەواییدا نەتەوە  لەالیەن  وەك  هەیە  نێودەوڵەتی  چوارچێوەیەكی 
چەختی لەسەر كراوە هەربۆیەش زۆربەی هەڵبژاردنەكان كە واڵتان پەنای بۆ دەبەن بۆ ڕەوایەتی دان  

ێوەیەكی ڕەها بەش  .بە هەڵبژاردنەكان و ئەنجامەكان دەبێت لەژێر چاودێری نەتەوە یەكگرتووەكان بێت
ناتوانرێت بگوترێت هەڵبژاردن پڕۆسەیەكی بێ خەوش بێ گەردە بەڵكو دەكرێت تێبینی لەسەر هەبێت، 
لەالیەكی ترەوەش شێوازەكانی ئەنجامدانی پڕۆسەی هەڵبژاردن بنەمایەكی تری ناوخۆی واڵتانی جیهانە 

بە سەرۆكی   بێت وەك گەل ڕاستەوخۆ دەنگ  بەشێوەیەكی ڕاستەوخۆ  ئایە  یان سیستەمی  كە  واڵت 
یان بە ناڕاستەوخۆ لە ڕێگای نوێنەرانەوە دەنگ بدات وەك هەڵبژاردنی نوێنەرانی   ،سیاسی واڵت بدات

  .بۆ ئەم مەبەستە دەكرێت لەشێوازی بازنەیی داخراو یاخود كراوەیی بێت ،پەرلەمان

 گرنگی توێژینەوە

لەالیەنی گرنگ تاك و    ،دا خۆی دەبینێتەوەێكالیەن  ندچه لهبێگومان گرنگی و بایەخی ئەم توێژینەوەیە   
بەدەستهێنانی  بۆ  دەبێت  گرنگی  و  گەورە  ئاسەوارێكی  چ  سیاسیدا  پڕۆسەی  لە  تاك  بەشداری 
دەوڵەت   بۆ  لەدوایش  كۆمەڵگا  بۆ  وەهەروەها  یاساكان  سەروەربوونی  و  دیموكڕاسی  كۆمەڵگایەكی 

  ی كه یانهڵگهو كۆمهڵبژاردن لههه  .ە بووندەرئەنجامی پۆزەتیفانەی دەبێت و كۆمەڵگایەكی نموونەیی دێت
نێكی هێشتا هیچ هێز و الیه  ت كهتایبه  ، بهیهتی خۆی ههخی تایبهرن بایهپهردا تێدهقۆناغی راگوزهبه

،  وهی ئازادییهدوای پرۆسه  كردبێ. بۆ عیراقیش لهكانی حوكمرانیدا قایم نهپایه  ی خۆی لهسیاسی پێگه
 كات كه یدا دهمان گرنگی خۆی پهكهوهتوێژینه  وهگرنگییه  ، لهڵبژاردن شوێنی گرنگیدانبووههه  میشه هه
بردووهده بابه  ستی  ههبۆ  كهتێكی  عیراق  حوكمرانی  سیستهرییهكاریگه  ستیاری  شێوازو  می كانی 
 دا. ن و پێكهاتهالیهكی فرهعیراقێ  كان، لهنگی نێوان هێزهی سیاسی و هاوسهر پرۆسهسه له ڵبژاردنههه

 ئامانجی توێژینەوە

ئەو كی  رهی سه ئامانج بەكاریگەری  ئەكادیمیە سەبارەت  و  زانستی  توێژینەوەیە شیكاریكردنێكی  ئەم 
 ئامانجمانه   . بۆیهپێدەكرێت لەسەر سەنگی هێزە سیاسیەكان  سیستەمە هەڵبژاردنیەی كە لەعێڕاق كاری

بخه عێڕاق  هەڵبژاردنیر  سه   ینهتیشك  نوێنەرانی  ئەنجوومەنی  چوارەمی  و  سێیەم  رووی له  خولی 
و و شێوازانهت بهكی تایبهند داتایهرخستنی چه تی كاركردن، دواتریش دهبردن و چۆنیهرێوهشێوازی به

ئەوەی ئەم توێژینەوەیە كان.  شدارهبه   نه مانی الیهرله نگ و كورسی پهرووی سهشدا خستنه وهڵ ئه گهله
ەبەستیەتی بریتییە لەبەراوردكاریێك لەنێوان خولی سێیەم و خولی چوارەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی م

 )سیستەمی هەڵبژاردن(.  عێڕاق لەڕووی گرتنەبەری شێوازەكانی پڕۆسەی هەڵبژاردن
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 پرسی توێژینەوە

نێوان    له  كانی عیراق كردووهسیاسییه  نگی هێزهر سهسهری لهڵبژاردنی كاریگهمی ههئایا چۆن سیسته
كیش  ند پسیارێكی الوهدا، چهكییهرهسه   م پرسیارهپاڵ ئه   لهم؟  م و چوارهڵبژاردنی خولی سێیه ردوو هههه

 ممان:ردهبه دێته

 كرێ؟مانی دیاری دهرلهر خولێكی پهك بۆ ههمایهر چ بنه سهڵبژاردن لهكانی هه مهئایا سیسته  -
سیسته  - پهئایا  لهیرهمی  دهڵبژاردنهههوكراو  سهكان  ژمارهكرێ  و  الیهنگ  كورسی  كان  نه ی 

 بگۆرێت؟ 
 ؟ كارهاتووهند شێواز بهمانی عیراقی چهرلهكانی پهڵبژاردنههه تا ئێستا له -
ههكاریگه - یه ری  لهر  شكێك  رهسه له  چییه  ێوازانه و  پیگهر  و  سیاسی  الیهوشی    نه ی 

 كان؟ شداربووهبه

 گریمانەی تویژینەوە

رێكی جیاواز،  ند فاكتهچه   له  جگه  ین كهكهده  وهی ئه، گریمانهكهوهاڵمێك بۆ پرسیاری توێژینهك وهوه
ههسیسته  پهمی  لهیرهڵبژاردنی  سێیههه   وكراو  خولی  چردوو  و  پهوارهم  رۆڵی  رله می  عیراقی،  مانی 

ڵبژاردن ی ههپرۆسه   شداریان لهی بهسیاسیانه  و هێزهكێك لهر یهنگی ههدیاریكردنی سه   له  بووههه
به له تایبه  كردبوو،  دابه  ت  شێوازی  كورسیهگۆرینی  كردنی  چهش  بۆ  بازنه كان  جیاواز یهند  كی 

كان بۆ  نگهكان و گۆرینی دهنگهژماركردن دهی شێوازی ههوهله  گهج  مهی پارێزگاكان. ئهچوارچێوهله
 كان. نگی هێزهر سه سهبوو لهری خۆی ههمانیش كاریگهرلهكورسی په

 بگۆڕەكان 

 بگۆڕی سەربەخۆی توێژینەوە بریتییە لە سیستەمی هەڵبژاردن 

 بگۆڕی گرێدراوی توێژینەوە بریتییە لە سەنگی هێزە سیاسیەكان  

 میتۆدی توێژینەوە 

ئەو شێواز و میتۆدەی لەنووسینی ئەم توێژینەوەیەدا گیراوەتە بەر هەروەك ئاشكرایە میتۆدی) وەسفی 
بابەتەكە و شڕۆڤەی و شیكاری و بەراوردكاری(مان بەكارهێناوە بەجۆرێك توێژەر شیكاریانە دەڕوانێتە  

دەكات بە پشت بەستن بەو سەرچاوانەی كەلەژێر دەستن هەروەها خستنەڕووی ئەو داتا و زانیاریانەی 
كە ئامادەن بۆ بابەتی كاریگەری سیستەمی هەڵبژاردن لەسەر سەنگی هێزە سیاسیەكان لە عێڕاق لەنێوان  

 ق.خولی سێیەم و چوارەمی هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێڕا
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 پێكهاتەی توێژینەوە

ئەم توێژینەوەیە لەسێ بەشی سەرەكی پێك دێت كەهەر بەشەو سێ باس لەخۆدەگرێ، كەبەشی یەكەمی 
توێژینەوەكە خۆی لەسێ باس پێك دێ لەباسی یەكەم باسی هەڵبژاردن و جۆرەكانی هەڵبژاردن دەكەین 

مدا ئاماژە بەشێوازی دەنگدان  لەباسی دووەم باسی سیستەمەكانی هەڵبژاردن دەكەین و لەباسی سێیە
و وەڕگێڕانی دەنگ بۆ كورسی پەرلەمانی دەكەین،هەرچی بەشی دووەمی توێژینەوەكەیە ئەویش لەسێ 
ساڵی  لەدوای  عێڕاق  لە  دەكەین  هەڵبژاردن  پڕۆسەی  بە  ئاماژە  یەكەمدا  كەلەباسی  دێت  پێك  باس 

نی نوێنەرانی عێڕاق دەكەین لە خولی  (وە كەچی لەباسی دووەمدا ئاماژە بە هەڵبژاردنی ئەنجوومە2003)
سێیەم و هەرچی لەباسی سێیەمە ئاماژە بە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێڕاق دەكەین لە خولی  
چوارەم، بەشی كۆتایی كە دەكاتە سێیەمین بەشی توێژینەوەكە بەهەمان شێوە لەسێ باس پێك هاتووە  

هە سیستەمی  لەنێوان  بەراوردێك  یەكەمدا  ئەنجوومەنی لەباسی  چوارەمی  و  سێیەم  لەخولی  ڵبژاردن 
نوێنەرانی عێڕاق دەكەین، هەرچی لەباسی دووەمە ئاماژە بەسەنگی هێزە سیاسیەكان لە عێڕق دەكەین 
چوارەمی  و  سێیەم  خولی  لە  سیاسیەكان  هێزە  سەنگی  لەنێوان  بەبەراوردێك  ئاماژە  باس  كۆتا  و 

 ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێڕق دەكەین. 

  



4 
 

 چەمكی هەڵبژاردن 1.1.1

هەڵبژاردن چ بەشێوازی كۆن و چ بە سیستەمە تازەكەی بۆ گەالنی جیهانی سێیەم بەگشتی و گەلی 
كوردیش بە تایبەتی تاڕادەیەك بابەتێكی نامۆیە و شارەزاییەكی ئەوتۆمان لێی نەبووە هەڵبەتە پڕۆسەی 

كۆ  و  ڕۆشنبیری  ئاستی  پێی  بە  و  هەیە  دێرینەی  مێژوویەكی  گەالن هەڵبژاردن  ڕامیاری  و  مەاڵیەتی 
دەنێت، تازەتر  هەنگاوی  و  دیموكڕاسی   1دەگۆڕێت  بوونی  لەدایك  زادەی  هەڵبژاردن  ئەگەر  كەواتە 

بۆ   دەگەڕێتەوە  مێژووەكەی  ئەوا  ئەغریقیەكان  ئەزموونی  دوای  ئەوڕوپا  لەواڵتانی  بێت  نوێنەرایەتی 
ساڵی   مونفورت(  سیمۆن  كاتێ)  ناو   1265ئینگڵتەڕا  خستە  نوێی  ئەندامی  زۆرینە  سیستەمی  بەپێی 

 . یاوانی ئاینی و ئەشڕافەكان ئەندام پەرلەمان بوونپەرلەمان كە پێش ئەوكات تەنها پ

ئەمڕۆ هەڵبژاردن بەتاكە ڕێگایەكی دیموكڕاتیانە دەژمێردرێت بۆ وەرگرتنی دەسەاڵت چ لەبواری دیاری 
كردن و هەڵبژاردنی نوێنەری گەل)پەرلەمان(بێت یان بۆ دیاری كردنی سەرۆكی وواڵت بێت لەسیستەمی 

ەزانایان و سیاسەتمەداران لەو بڕوایەدان كە دیموكراسیەت مەحاڵە بەبێ سەرۆكایەتیدا لەوەشەوە زۆر ل
 2. هەڵبژاردن بەرقەراربێت

ئەنسكلوپیدیای   لەوانە  كراوە  بۆ  جۆراوجۆری  پێناسەی  چەندین  پڕۆسە  وەك  هەڵبژاردن  پڕۆسەی 
بەوەی دەكات  هەڵبژاردن  پێناسەی  ئەمریكی  كردن   ئەكادیمی  دیاری  بۆ  ڕێگەیەكە  ی )هەڵبژاردن 

سەركردەكان یان بڕیاردان لەڕێگەی پڕۆسەی دەنگدانەوە( بەاڵم فەرهەنگی نوێ بۆشیكاری سیاسی 
پێناسەی هەڵبژاردن دەكات كە)بریتییە لەپڕۆسەی دیاری كردنی ئەو كەسانەی كەپلەوپایەیەكی دیاری 

ڕ بەپێی  بدەن  دەنگ  دەتوانن  ئەوانەی  واتە  دەنگدەران  هەڵبژاردنی  لەڕێگە  وەردەگرن  و كراو  ێسا 
)كۆمەڵێك ڕێسا بۆ   كاتدههەڵبژاردن    ییف( پێناسە ت ه)د.نوری ل.  ڕێوشوێنەكانی سیستەمی هەڵبژاردن(

دەسەاڵتداری  دەستەی  پێكهێنانی  لە  هەیە  كردنیان  بەشداری  مافی  كە  كەسانەی  ئەو  كردنی  دیاری 
ێت هەڵبژاردن بەم بەگشتی دەكر.  دەوڵەت و چۆنیەتی ئەنجامدانی دەنگدان و پەسەندكردنی ئەنجامەكان(

لەنێوان   یان كۆمەڵێك  دیاری كردنی كەسێك  لەپڕۆسەی  بریتییە  ) هەڵبژاردن  بكرێت  پێناسە  شێوەیە 
پاڵوراواندا بۆ تەنها پۆستێكی دیاری كراو یان بۆ پێكهێنانی دەستەیەك بەپێی ئەو مەرج وڕێوشووێنانەی 

كردووە(   دیاری  هەڵبژاردن  یاسای  ب  3كە  دەتوانین  بریتییە  لەكۆتاییدا  هەڵبژاردن   گرنگترین  هلڵێین 
 . ئامرازی دیموكراتی بۆ دیاری كردنی دەسەاڵت

 
 5م، ل كهولێر،چاپی یهی رۆشنبیری هه ڵبژاردن، چاپخانهیشتنی هه ك بۆ تێگه تایهره محمد خورشید توفیق، سه 1
ی موكریانی، چاپی  رد، چاپخانهڵبژاردنێكی ئازاد و بێگه كانی ههرهڵبژاردن و پێوه كانی ههمهن، سیسته سهچواس حه   2

 8-5، ل ل 2007م، كهیه
- 95، ص ص  1979د.نوري لطيف, القانون الدستوري و النظام الدستوري في العراق، مطبعة عالء, الطبعة الثانية، بغداد    3

97 
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كەواتە هەڵبژاردن بەیەكێك لەبنەما و پڕنسیپە سەرەكیەكانی دیموكراسی دادەنرێت بەجۆرێك كە ناكرێت 
كی  باسی بەرجەستەبوونی سیستەمی دیموكراسی بكەین لەهیچ واڵتێكدا بەبێ پەیرەوكردنی هەڵبژاردنێ

ئازادانە و بێگەرد كە هەموو هاواڵتیان بەشێوەیەكی یەكسان و بەبێ جیاوازی ڕەگەز و نەتەوە و زمان 
كە بتوانن بەشداری ئەو پڕۆسەیە بكەن و مافی دەنگدان یان خۆپااڵوتن یان هەڵبژاردنی نوێنەری   ،و ئاین

 1خۆی هەبێت.

 ئامانج و گرنگی هەڵبژاردن   2.1.1

بۆ   یەكەم  هەڵبژاردنەهەنگاوی  ئەنجامدانی  لەواڵتدا  دیموكڕاسی  سیستەمی  چونكە   ،چەسپاندنی 
دەسەاڵتی سیاسیە پێدانی  و    ،سەرچاوەی شەرعیەت  گونجاو  دەرفەتی  ڕەخساندنی  لەڕیگای  ئەمەش 

ئازاد  هەڵبژاردنێكی  بواری  لەواڵتدا  كاتێك  هەڵبژێرن  خۆیان  نوێنەرەكانی  كە  هاواڵتیان  بۆ  لەبار 
 2.  اڵت بەرەو دیموكراسیەت هەنگاوی ناوەو دیموكراسیەتی سیاسی چەسپیووەو  ئەوا ،ئەڕەخسێنرێت

لەتەواوی واڵتانی   ،لەڕاستیدا كاریگەری هەڵبژاردن لەسەر پڕۆسەی سیاسی واڵت لەوەدا دەرئەكەوێت 
نەچەسپێت ڕاستەقینەش  دیموكراسیەتی  ئەگەرچی  چونكە   ،دنیا  ئەدرێت  ئەنجام  هەلبژاردن  بەاڵم 

ئاشتیا و ئاڵوگۆڕی  هێز  بەكارهێنانی  لەبڕی  ئەدەن  ئەنجام  هەڵبژاردنەوە  لەڕێگەی  دەسەاڵت  نەی 
لەم بارەشدا حزب و الیەنە سیاسیەكان بەشێوەیەكی ڕێكخراو كۆی ملمالنێكانی كۆمەڵگا   . توندووتیژی

هەنگاوانەش   و هەموو ئە  .ڕێكئەخەن لە چوارچێوەی جەنگی هەڵبژاردندا كێبڕكێی چوونە دەسەاڵت ئەكەن
گرەنتی سەقامگیری سیاسی سەرئەن  ئەكەن چونكە  بەپڕۆسەی سیاسی واڵت  گەورە  خزمەتێكی  جام 

 3. دەهێنێتەكایەوە لەڕیگەیەوە چارەسەرێكی ئاشتیانە بۆ كێشە سیاسیەكان

 ، ئەو پارتەی زۆرترین دەنگی هێنا دەسەاڵت بەدەستەوە ئەگرێت یاخود بەشداری لەدەسەاڵتدا ئەكات 
بەردەوام   یێویستی نەهێنا وەك پارتێكی ئۆپۆزسیۆن لەخەباتی سیاسهەرالیەنێكی سیاسیش ڕێژەی پ

هەروەها خەڵك هۆشیار .  ئەبێت و تیایدا چاودێرێكی جدی و كاریگەر ئەبێت بەسەر كارەكانی حكومەتەوە
هەڵبژاردن بە  .ئەكاتەوە لەبارەی پرسە گرنگ و چارەنووسسازەكان و ڕای گشتی لێ ئاگادار ئەكەنەوە

چونكە دەسەاڵتدار ناتوانێت بەئارەزووی خۆی دەسەاڵت   ،فەرمانڕەواییان دائەنرێتتیغی سەرگەردنی  
هەڵبژاردنی  لە  هاواڵتیان  كردنەوەی  تۆڵە  و  گشتی  ڕار  لەترسی  بەكاربهێنێت  خۆی  لەبەرژەوەندی 

  4  داهاتوودا.

 
 18، ل 2017ولێر  م،ههكهی چوارچرا، چاپی یهڵبژاردن، چاپخانهسفین جالل فتح الله، جوگرافیای هه  1
، چاپی رده روه تی پهزاره ی وه ڵ دیموكراسی، چاپخانهگهزایی لهاره ؟ شدیڤید بینتهام و كیڤن بویل، دیموكراسی چیه  2

 73، ل 2001ولێر  م، هه كهیه
 ڵبژاردن، ل ؟ ستوری و یاسای هه ی ده خامۆش عبدالله، چوارچێوه  3
 5ی پێشوو ل رچاوهن، سه سهچواس حه  4
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 سروشتی یاسایی هەڵبژاردن  3.1.1

دەبێت باسی سروشت و سەرچاوە و ئاوەڵی ئەو بێگومان كاتێك باسی هەر سیستەمێك دەكەین ئەوا  
سیستەمە بكەین بۆ ئەوەی تێبگەین كە سەرچاوەكەی لەچیەوە هاتووە وە ماناكەی چیە هەڵبژاردن و 
و   بەشیكردنەوە  پێویستی  دیموكراسی  پڕۆسەی  گرنگی  سیستەمێكی  وەك  بێگومان  دەنگدانیش 

هەر لەشۆڕشی فەڕنسیەوە گفتووگۆ و    1. نلێكدانەوەیە بۆ ئەوەی سروشت و مانا ڕاستەقینەكەی بزانی
جیاواز  بیروڕای  گەلێك  بارەیەوەش  لەم  كراوە  هەڵبژاردن  یاسای  سروشتی  لەسەر  چەندوچوون 
یاسای  سروشتی  دەربارەی  بیروبۆچوونانە  ئەو  گرینگترین  خااڵنەدا  لەم  بۆیە  گۆڕێ  هاتوونەتە 

 2 هەڵبژاردن دەخەینەڕوو:

الیەنگرانی ئەم تیۆرە پێیان وایە هەر هاواڵتیەك مافی هەڵبژاردن و  هەڵبژاردن مافە:    /ڕای یەكەم.  1
هەیە و   ،دەنگدانی  سیاسی  لەمافە  تاكەكان  نێوان  یەكسانی  پڕەنسیپی  بنەڕەتی  لەسەر  مافەش  ئەم 

دەچەسپێت و   .شارستانیەكان  سیاسی  لەمافی  یەكسانن  كۆمەڵ  تاكەكانی  ئەوەی  لەبەر  واتە 
 و تاكێك مافی دەنگدانی هەبێت چونكە دەنگدان مافێكی سیاسیە. شارستانیەكاندا بۆیە دەبێت هەمو 

ئەو كەسەی ،  هەڵبژاردن ئەركە: بەپێی ئەم بۆچوونە هەڵبژاردن ئەركێكی كۆمەاڵیەتیە  ڕای دووەم/ .  2
بەڵكو وەك فەرمانبەرێك كە دادەمەزرێت لەوەزیفەیەكدا   ،هەیە بۆی نییە نەچێت بۆ هەڵبژاردن  یئەو مافە

لەگەڵ ئەمەشدا ئەم مافە بەهەموو كەس نادرێت تەنها ئەو كەسانە    ،ەئەركەكانی خۆیپابەند ئەبێت بو 
 .نەبن كە ئەم مافەیان لە دەستوور و یاسادا بۆ هاتووە

هەڵبژاردن ماف و ئەركە: بەپێی ئەم تیۆرە هەڵبژاردن مافێكی كەسیە و لەهەمان كاتدا   رای سێیەم/.  3
  ،بەاڵم ئەم ماف و ئەركە بەیەكەوە و لەیەك كاتدا كۆنابنەوە  .بە ئەركێكی كۆمەاڵیەتیش دەژمێردرێت

دێن یەكدی  لەدوای  یەك  دەسەلمێنرێت  .بەڵكو  هاواڵتی  بۆ  مافێكە  هەڵبژاردن  ەش بەوپێی   ،لەسەرەتادا 
 ، ئەگەر هاواڵتیەك ناوی نەبوو لەلیستی دەنگدەراندا ئەوا مافی هەیە كەداوای تۆماركردنی ناوی بكات

 بەاڵم هەر لەوكاتەی كەناوی تۆمار دەكرێت ئەوا ئەركی سەرشانیەتی كە بەشداری بكات لە هەڵبژاردندا. 

ژاردن نە مافە و نە ئەركە هەڵبژاردن دەسەاڵتێكی یاساییە: بەپێی ئەم بۆچوونە هەڵب  ڕای چوارەم/ .  4
دەنگدەر بۆ  سەلمێنراو  یاساییی  لەدەسەاڵتێكی  بریتییە  بەرژەوەندی    .بەڵكو  بۆ  سەلماندنە  ئەو  بەاڵم 

 
كی یهوهتوێژینه رانی عیراق )لهنی نوێنهنجومهبژاردنی ئهڵڵبژاردن و یاسای هه كانی ههمهن، سیسته سهفا حهسلێمان مسته   1

 13، ل 2014م، كهراوردكاریدا(، چاپی یه به
ط  2 التوزيع،  للنشرو  اتيراك  السياسية،  النظم  و  الدستوري  القانون  مباديء  الشكري،  يوسف  مصر،  1د.علي   ،2004 ،

ولێر،  م، هه كهنبیری، چاپی یهی رۆشهاندۆم، چاپخانهڵبژاردن و ریفركانی ههمهریف علی، سیستهسنار شه   --291ص
 17، ل 2017
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و  ناوەڕۆك  لەڕووی  دەسەاڵتە  ئەو  هەروەها  گشتییە،  بەرژەوەندی  بۆ  بەڵكو  نییە  دەنگدەر  تایبەتی 
 ۆ سەرجەم دەنگدەران دیاری دەكرێت.مەرجەكانی بەكارهێنان و شێوازی پەیڕەوكردنی بەیەكسانی ب

 سەرەتاییەكانی پڕۆسەی هەڵبژاردن رێكاره   4.1.1

بێگەردی  پاكی و  لەبنەما سەرەكیەكانی سەركەوتن و  بەیەكێك  ڕێوشوێنە سەرەتاییەكانی هەڵبژاردن 
  1:   هەر هەڵبژاردنێك دەژمێردرێت بۆیە لەم خااڵنەدا چەند الیەنێكی گرنگی ئەو ڕێوشوێنانە دەخەینەڕوو 

الیەنی بەرپرس لەبەڕێوەبردنی پڕۆسەی هەڵبژاردن: پڕۆسەی هەڵبژاردن پێویستی بە دەزگا یان   /یەكەم 
لێژنەیەك هەیە كە ئامادەكردن و بەڕێوەبردن و سەرپەرشتی كردن و بەدواداچوونی پڕۆسەكە لەئەستۆ 

بەتەنیا و هەرلەخۆیەوە ناتوانێت چونكە یاسای هەڵبژاردن هەرچەند نموونەیی و دادوەرانە بێت    .بگرێت
بكات بێگەرد  و  چاك  هەڵبژاردنێكی  ئەنجامدانی  بەرپرس   ، گەرەنتی  الیەنی  كردنی  دیاری  بۆیە 

  .لەبەڕێوەبردنی پڕۆسەی هەڵبژاردن

ئامادەكردنی تۆماری ناوی دەنگدەران: بریتییە لەو لیستانەی كەناوی سەرجەم ئەو هاواڵتیانەی   /دووەم
كە مەرجەكانی دەنگدەریان تێدایەو مافی دەنگدانیان هەیە، یاسای هەلبژاردن بڕیار تێدا تۆمار كراوە  

اڵتیەك نییەبەشداری دەنگدان بكات ئەگەر ناوی لەو و لەسەر بوونی ئەو تۆمارانە دەدات و بۆ هیچ ها
 لیستانەدا تۆمار نەكرابێت. 

نەكانی هەڵبژاردن دیاری دەكرێت دیاریكردنی بازنەكانی هەڵبژاردن: لەم پڕۆسەیەدا سنووری باز  /سێیەم
بەمانای ئەوەی دەوڵەت دابەش دەكرێت بەسەر چەند یەكەیەكی جوگرافی دیاری كراودا بەڕەچاوكردنی 

ناوچەیەك دانیشتوانی هەر  بەپێی سیستەم و شێوازی   .ڕێژەی  بازنەكان  بەاڵم گەورەیی و بچووكی 
لەپەیڕەوكردنی شێوازی هەڵبژاردنی دەنگدان    بۆنموونە  .هەڵبژاردنی پەیڕەوكراو لەو واڵتەدا دەگۆڕدرێت

بەاڵم لەپەیڕەوكردنی شێوازی هەڵبژاردنی دەنگدان بە لیستدا بازنەكان   ،بەتاكدا بازنەكان بچووك دەبن
 گەورە دەبن . 

ڕۆشنبیركردنی دەنگدەران: بریتییە لەهەر چاالكیەك كەلەماوەی هەڵبژاردندا الیەنی بەڕێوەبەری   /چوارەم
پڕۆسەكە   لە  كردنیان  بەشداری  بۆ  دەنگدەران  هاندانی  بەمەبەستی  هەڵدەستێت  پێی  هەڵبژاردن 
بەمەبەستی پتەوكردنی دیموكراتیەت بۆیە ڕۆشنبیركردنی دەنگدەران لەبارەی هەڵبژاردن تەنها ئەو كاتە 

 2هەڵبژاردن.نابێت كە هەڵبژاردن دێتەپێش بەڵكو یەكێكە لە ئەركە بەردەوامەكانی الیەنی بەڕێوەبەری 

   جیاكردنەوەی دەنگەكان   5.1.1

 
 ، ص ؟ 1964النظم السياسية، الجزء االول، دار النهضة العربية، القاهرة, د.ثروت بدوی،  1

 23-16ی پێشوو، ل ل  رچاوهن، سه سهچواس حه 
 220، ص 2015بيروت النظم االنتخابية، منشورات العلى الحوقية، عبدو سعد و اخرون،  2
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ئەم قۆناغە دوای قۆناغی دەنگدانی هاوواڵتیان دەست پێدەكات و بە قۆناغی كۆتایی پڕۆسەی دەنگدان  
دەست   .دەژمێردرێت دەنگداندان  سندووقی  كەلەناو  دەنگدان  كارتەكانی  بەژماردنی  پڕۆسەیە  ئەم 

ت بەژمارەی ئەوانەی دەنگیان داوە بۆ دڵنیابوون لەبێگەردی پاشان ئەم ژمارەیە بەراورد دەكرێ  ،پێدەكات
كە    ،دەنگەكان دووردەخرێنەوە  دەنگانە  ئەو  بۆ    .نادرووستنپاشان  هەیە  سەرەكی  ڕێگای  دوو 

 1جیاكردنەوە و هەژماركردنی دەنگەكان ئەوانیش: 

واتە  یەكەمیان دەنگدان  لەبنكەكانی  دەنگەكان  ژماردنی  ڕێگای  ژماردنیان :  و  دەنگەكان  جیاكردنەوەی 
ڕاستەوخۆ لەدوای داخستنی سندوقی دەنگدان لەبنكەكە و هەر لەالیەن فەرمانبەرانی بنكەكە خۆیەوە بە 

 ئامادەبوونی نوێنەران و چاودێرانی قەوارە سیاسیەكان لەو بنكەیە.

سەرەكیدووەمیان لەناوەندێكی  دەنگەكان  ژماردنی  و  جیاكردنەوە  ڕێگای  ،:  داخستنی لەم  دوای  ەدا 
سندووقەكانی دەنگدان لە بنكەكان لەالیەن كەسانێكی ڕێپێدراوەوە سندووقەكان لە بنكەی دەنگدانەوە 

دەنگەكان ژماردنی  بەمەبەستی  هەژماردن  ناوەندی  بۆ  بۆ   ،دەگوازرێنەوە  گەیاندنی سندووقەكە  واتە 
 شوێنی مەبەست بەبێ گرفت. 

 جۆرەكانی هەڵبژاردن  1.2.1

مەبەست لە شێوازەكانی هەڵبژاردن بریتییە لە دیاری كردنی چۆنیەتی دەنگدانی دەنگدەران لەپڕۆسەی 
گۆڕانكاری   .هەڵبژاردندا شوێن  و  كات  جیاوازی  بە  كە  هەیە  شێوازێكی  و  جۆر  چەند  هەڵبژاردنیش 

 دەتوانین بەم شێوەیە باسی بكەین : ،بەخۆیەوە بینیوە

 ەوخۆ و هەڵبژاردنی ناڕاستەوخۆ:  یەكەم / هەڵبژاردنی ڕاست   1.1.2.1

بەبێ  فەرمانڕەوا هەڵدەبژێرێت  یان  نوێنەر  كاتێك دەنگدەر ڕاستەوخۆ  ئەوەیە  هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ 
)هەڵبژاردنی ڕاستەوخۆ( پێی دەوترێت  ئەو هەڵبژاردنە  نێوانیان  بەاڵم   .ئەوەی كەسێكی دیكە بكەوێتە 

ئەركی   ئەوەیە  ناڕاستەوخۆ  ئەندامانی هەڵبژاردنی  ئەوانیش  تا  هەڵبژێرێت  خۆی  نوێنەرانی  دەنگدەرە 
پەرلەمان یان دەسەاڵتداران هەڵبژێرن واتە دەنگدەران سەرەتا نوێنەرانی خۆیان هەڵدەبژێرن تا نوێنەرانی 
بۆ   ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  هەڵبژاردنەكانی  وەك  هەڵبژێرن  دەسەاڵتداران  هەڵبژێردراویش 

وواڵ كۆماری  لە   2.  تسەرۆك  وەك  دیموكراتیەت  لە  نزیكترە  ڕاستەوخۆ  هەڵبژاردنی  لەڕاستیدا 
كە  سەرەكی  ڕێسایەكی  بووەتە  ڕاستەوخۆ  هەڵبژاردنی  ئەمڕۆ  هەربۆیەش  ناڕاستەوخۆ  هەڵبژاردنی 

  3دەستووری زۆربەی وواڵتانی جیهان چەختی لەسەر دەكەنەوە. 

 
 125، ل رچاوهمان سه هه  1
 24ی پێشوو، ل رچاوهن، سه سهچواس حه  2
 29ولێر، ل م، ههكهی رۆشنبیری، چاپی یه ڵبژاردن، چاپخانهیشتنی هه ك بۆ تێگه تایه رهد خورشید تۆفیق، سهمهمحه 3



9 
 

 دووەم / هەڵبژاردنی تاك و هەڵبژاردنی بەلیست :    2.1.2.1

بەشێوەیەكی ئاسایی بەمەبەستی ئەنجامدانی هەڵبژاردن دەوڵەت دابەش دەكرێت بۆ چەند بازنەیەكی 
هەڵبژاردن ئەگەر دەنگدەر بۆی هەبوو لەبازنەیەكی هەڵبژاردندا دەنگ بەتەنها بەیەك پاڵێوراو بدات ئەوا 

  1. اردنی تاك (بەو شێوازە دەووترێت ) هەڵبژ

ئەوەیە مەبەست  لیست  لەهەڵبژاردنی  گەورەو    ،بەاڵم  هەڵبژاردنی  ناوچەیەكی  چەند  دەكرێتە  وواڵت 
دەنگدەران بەپێی ئەو ڕێژەییەی لەناوچەیەكی هەڵبژاردن دیاریكراوە دەنگ بەو كەسانە دەدەن كەخۆیان 

ك لەبازنەی هەڵبژاردندا هەڵدەبژێرێت كاندید كردووە بۆ نوێنەرایەتی واتە كاتێك دەنگدەر چەند پاڵێوراوێ
    2  .بەیەكجار ئەوا بوم شێوازە دەووترێت )هەڵبژاردنی لیست(

 سێیەم / دەنگدانی سنووردار و دەنگدانی گشتی :    3.1.2.1

دەنگدانی سنووردار واتە تەنها توێژێك یان چینێكی دیاری كراو بۆیان هەیە بەشداری بكەن لەپڕۆسەی 
هەڵبژاردندا و نوێنەرانی گەل هەڵبژێرن ئەم شێوازە لەو كاتانەدا بەتەواوی ڕوون دەبێتەوە كاتێك مافی 
دەنگدان دیاری دەكرێت بۆ دەستەیەكی دیاری كراو لە هاوواڵتیان لەسەر بنەمای ئاستی سامان یان 

نووسین و  توانای خوێندنەوە  یان  ئەوكەسەی    3.ڕەگەز  ئەو سیستەمە  هەیە بەپێی  هەڵبژاردنی  مافی 
پێویستە بڕێكی دیاری كراو لە پارە و پوولی هەبێت یان ئاست و پلەیەكی دیاری كراوی خوێندەواری  
هەبێت بەپێچەوانەوە بێ بەش دەكرێت لەبەشداری كردنی هەڵبژاردن ئەم سیستەمە مافە سیاسیەكانی 

 4.هاوواڵتیان سنوورداردەكات

هاوواڵتیان مافی دەنگدان و بەشداری كردنیان هەیە لەپڕۆسەی   بەاڵم دەنگدانی گشتی واتە سەرجەم
هەڵبژاردندا جا چ پیاو بن یان ئافرەت، دەوڵەمەند یان هەژار و خوێندەوار یان نەخوێندەوار بەمەرجێك 

لەم جۆرەدا هەموو كەسێك بەیەكسانی مافی هەڵبژاردنی هەیە بەبێ .  گەیشتبێتە تەمەنێكی دیاری كراو 
ڕێكی دیاری كراو لە پارە و پول یان پلەی خوێندەواری وە لە ئێستادا لەزۆربەی مەرجی هەبوونی ب

  5. واڵتاندا ئەم سیستەمە جێبەجێ دەكرێت

 چوارەم/ دەنگدانی ئارەزوومەندانە و دەنگدانی سەپێنراو :   4.1.2.1

 
 30ی پێشوو، ل رچاوهمحمد خورشید تۆفیق، سه 1
 ی پێشوو، ل ؟؟ رچاوه ، سهعبداللهخامۆش   2
 118-117، ص ص  2003د.مصطفى ابوزيد فهمي، مباديء االنظمة السياسية، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية،    3
نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة السابعة، ص    4

 283-281ص 
 25ی پێشوو، ل رچاوهریف علی، سه نار شه سه  5
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گدان ئەركێكی دەنگدانی ئارەزوومەندانە واتە دەن  .ئەم شێوازەش لەزۆربەی وواڵتاندا پەیڕەوی لێدەكرێت
ئەگەر   ئەو هاوواڵتیەی كەمافی دەنگدانی هەیە  بۆ  نەكراوە  دیاری  یاسایی  ئەخالقیە و هیچ سزایەكی 

هەڵبژاردندا لەپڕۆسەی  نەكات  بەشداری  دەنگداندا  ئەو   1.لەڕۆژی  سەپێنراودا  لەدەنگدانی  بەاڵم 
ئامادە بێت لەبنكەی دەنگدان و دەنگ    هاوواڵتیەی مافی دەنگدانی هەیە پێویستە لەڕۆژی هەڵبژاردندا 

بدات مەگەر بەهۆیەكی گونجاو بتوانێت لەو ئەركە دوا بكەوێت بەپێچەوانەوە ئەوا سزای یاسایی دەدرێت 
 2ئەم ڕێگایە لەهەندێك وواڵتی وەك بەلجیكا و ئوستڕاڵیا پەیڕەوی لێدەكرێت. 

 پێنجەم/ دەنگدانی نهێنی و دەنگدانی ئاشكرا:   5.1.2.1

دەنگدانی نهێنی ئەوەیە كە دەنگدەر دەنگ بدات بەبێ ئەوەی كەس بزانێت دەنگی بە چ پارت مەبەست لە  
لێرەدا دەنگدەر ناسنامەی ئاشكرا نییە وە كەسیش نازانێت دەنگی بەكێ داوە    . و لیست و كەسێك داوە

 3. و بەكێی نەداوە

یەكدا ڕادەگەیەنێت واتە دەنگدان  بەاڵم دەنگدانی ئاشكرا واتە دەنگدەر بەئاشكرا دەنگەكەی لەبەردەم لێژنە
بەشێوەیەكی ئاشكرا ببێت نەك نهێنی ئەمەش تا ڕادەیەكی زۆر پەیوەستە بە ئاست و پلەی دیموكڕاسی 

ئازادی و سەربەستی   ، لەو واڵتەدا لەسنوورداركردنی  ئاشكرا جۆرێكە  دەنگدانی  بڵێین  بۆیە دەتوانین 
جۆری دەنگدانەكەی تووشی گەلێك كێشە ببێت   چونكە لەوانەیە لەسەر هەڵوێستی سیاسی و   ،دەنگدەر

 4لەالیەن دەسەاڵتدار یان الیەنە سیاسیە ڕكابەرەكانەوە. 

   سیستەمەكانی هەڵبژاردن   2.2.1

ئاشكرایە لەپڕۆسەی هەڵبژاردندا دەنگدەران دەنگ دەدەن بەپاڵێوراوان جا لەڕێگای دەنگدان بەتاكەكەسی 
دەنگدان بەچەند كەسێك لەیەك كاتدا )دەنگدان بەلیست( بێت، بەاڵم چۆن  ) دەنگدان بەتاك( بێت یان  

لەنێوان سەركەوتووەكاندا   نوێنەرایەتی  كورسیەكانی  و چۆن  دەكرێت  دیاری  پاڵێوراوی سەركەوتوو 
دابەش دەكرێت ؟، ئەو ئەركە گرنگە دەكەوێتە ئەستۆی سیستەمی هەڵبژاردن واتە سیستەمی هەڵبژاردن 

ی كردنی ئەو پاڵێوراوانەی سەركەوتنیان بەدەست هێناوە بۆ ئەم مەبەستەش سێ هەڵدەستێت بەدیار
سیستەمی سەرەكی هەیە كە بریتین لە )سیستەمی زۆرینە، سیستەمی نوێنەرایەتی ڕێژەییی، سیستەمە  

 : 5تێكەاڵوەكان( كە بەم شێوەی خوارەوە باسیان دەكەین

 سیستەمی زۆرینە     1.2.2.1

 
 126، ص 2002رهنك حميد البرزنجي، انتخابات اقليم كوردستان العراق، مؤسسة موكرياني للطبع و النشر، اربيل س 1
 27ی پێشوو، ل رچاوهن، سه سهچواس حه  2
 28، ل رچاوهمان سه هه  3
 31ل  ی پێشوو، رچاوهنار شریف علی، سه سه  4
 67-66، ص ص 2001د.منذر الشاوي، االقتراع السياسي، منشورات العدالة، بغداد  5
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لە  لیستێك  پاڵێوراوێك یان  ناوچەیەكی دیاری كراوی هەڵبژاردندا ئەگەر  لە  بەپێی سیستەمی زۆرینە 
دەنگیان   زیاتر  دیكە  سەركەوتوو  بپاڵێوراوەكانی  بە  لیستە  ئەو  یان  پاڵێوراوە  ئەو  ئەوا  ەدەستهێنا 

 .ناوچەیە وەدەست دەهێنێتدەژمێردرێت و كورسی یان كورسیەكانی نوێنەرایەتی تەرخانكراو بۆ ئەو  
ئەم سیستەمە دەكرێت بەشێوازی )سیستەمی زۆرینەی سادە و سیستەمی زۆرینەی ڕەها( جێبەجێ  

 بكرێت بەم شێوەی خوارەوە: 

سیستەمی زۆرینەی سادە: مەبەست ئەوەیە ئەو پاڵێوراو یان پاڵێوراوانەی زۆرینەی دەنگەكان   /یەكەم 
دە هەڵبژاردنەكە  ملمالنێی  دێنن  ئەم وەدەست  باسە  شایەنی  دەچێت  بەڕێوە  قۆناغ  بەیەك  و  بەنەوە 

 2  1.سیستەمە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی بەریتانیا و كۆنگرێسی ئەمریكا كاری پێدەكرێت

یان   / دووەم  پاڵێوراوێك  هەر  سەركەوتنی  بۆ  ڕەها  زۆرینەی  لەشێوازی  ڕەها:  زۆرینەی  سیستەمی 
ستە زیاتر لەنیوەی دەنگەكان وەدەست بهێنێت یان زیاتر لە پاڵێوراوان لە ملمالنێی هەڵبژاردنەكان پێوی

لەكاتێكدا هیچ كام لە پاڵێوراوان نەیانتوانی ئەم   .(ی دەنگەكان1+50واتە )    ،%( دەنگەكانی پێبڕێت50)
ڕێژەییە لەدەنگەكان بەدەست بهێنن هەڵبژاردن دووبارە دەكرێتەوە و ئەو پاڵێوراوە سەركەوتوو دەبێت 

 3.ەكان وەدەست بهێنێتكە زۆرینەی دەنگ

 سیستەمی نوێنەرایەتی ڕێژەیی:   2.2.2.1

سیستەمی نوێنەرایەتی ڕێژەیی بەوە پێناسە دەكرێت كە هەر پارت و الیەنێك هێندەی ڕێژەی دەنگەكانی 
كە وەدەستی هێناوە لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا كورسی نوێنەرایەتی وەردەگرێت واتە هێندەی هێزی خۆی 

 4. نوێنەرایەتی دەبێت لە پەرلەماندا

ئەم سیستەمە لەنیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەدا لەئەنجامی ئەو ڕەخنانەی كەلە سیستەمی زۆرینە گیرا 
دادپەروەری  تیایدا  كە  بكرێت  پەیڕەو  دیكە  سیستەمێكی  كە  كرایەوە  لەوە  بیر  بۆیە  هەڵدا  سەری 

پارێزراو ب مافی كەمینە سیاسیەكان  داواكاری نوێنەرایەتی و  یەكەم  لەدوای جەنگی جیهانی  بۆیە  ێت 
لەسەرجەم وواڵتە ئەوڕوپیەكان سەری هەڵدا بۆ پەیڕەوكردنی سیستەمی ڕێژەیی لە هەڵبژاردنەكانی 
پەرلەماندا چونكە وادەبینرا ئەم سیستەمە هۆكارێكە بۆ ڕێگە گرتن لەدەست بەسەراگرتن و قۆرغ كردنی 

چینی هەندێك  لەالیەن  سیاسی  و   دەسەاڵتی  بیروبۆچوون  بەهۆی  پێش  كەلەمەو  تایبەت 
و  شەڕ  گەلێك  و  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  سیاسی  ناسەقامگیری  هۆی  ببوونە  سیاسەتەكانیانەوە 

 
 32ی پێشوو، ل رچاوهمحمد خورشید توفیق، سه 1
 401-400، ص ص 2001.محمود عاطف البنا، الوسيط في النظم السياسية، دار النشر للجامعات، القاهرة, د 2
 33ل  ی پێشوو، رچاوهمحمد خورشید توفیق، سه 3
 39ی پێشوو، ل رچاوهن، سه سهچواس حه  4
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كێشەی مەزن لە سیاسەتەكانیان كەوتبۆوە لەوانەش جەنگی جیهانی یەكەم و جەنگەكانی نێوان وواڵتە  
 1.ئەوڕوپیەكان 

ەمی نوێنەرایەتی ڕێژەیی بریتین لەوەی كەلە بازنەی فرە كوورسیدا بۆیە سیفاتە جیاكەرەوەكانی سیست
واتە نابێت بازنەی هەڵبژاردنەكە لەیەك كورسی پێكهاتبێت و زیاتر پشت بەلیستی فرە   .پیادە دەكرێت

پاڵێوراو دەبەستێت و حاڵەتی باو ئەوەیە كە نابێت كۆی ژمارەی پاڵێوراوەكانی ناو هەر لیستێك لەكۆی  
بێتكورسیەكانی   زیاتر  خولی    .هەلبژاردنەكە  و  دەبێت  تەواو  خول  بەیەك  تیایدا  دەنگدان  هەروەها 

  2. دووەمی نییە و هەرپارتێك بەشێوەیەكی نزیكەیی بەئەندازەی ڕێژەی دەنگەكانی كورسی بەردەكەوێت

سیستەمی نوێنەرایەتی ڕێژەیی تەنها لەگەڵ شێوازی هەڵبژاردنی لیستدا دەگونجێت و بۆ هەڵبژاردنی 
چونكە بۆ جێبەجێكردنی ئەو سیستەمە ) ڕێژەیی(ە پێویستە چەند كورسیەكی   ،شێوازی تاكەكەس نابێت

نوێنەرایەتی تەرخان كرابێت لەو ناوچەی هەڵبژاردنەكەی تێدا ئەنجام دەدرێت ئەوانیش كورسیەكانی 
ا بەاڵم بەپێی ڕێژەی دەنگە وەدەست هاتووی هەر لیستێك دابەش دەكرێن بەسەر لیستە ڕكابەرەكاند

و  دەكرێت  تەرخان  هەڵبژاردنەكە  ناوچەی  بۆ  یەك كورسی  تەنها  تاكەكەسیدا  هەڵبژاردنی  لەشێوازی 
ناكرێت ئەو كورسیەش لەنێوان ڕكابەرەكاندا دابەش بكرێت بۆیە ئەم شێوازە لەگەڵ سیستەمی زۆرینەدا 

  3.ناگونجێت

تەوا ڕێژەیی  نوێنەرایەتی  بەشێوەی  ڕێژەیی  نوێنەرایەتی  نیمچەیی سیستەمی  ڕێژەیە  یان  ڕەها(   ( و 
 4)نزیكەیی( جێبەجێ دەكرێت بەم شێوەی خوارەوە :

سیستەمی نوێنەرایەتی ڕێژەیی تەواو ) ڕەها( : ئەم ڕێگەیە وادەخوازێت كە دەوڵەت بەگشتی   / یەكەم 
وەك یەك وەك یەك بازنەی هەڵبژاردن لەقەلەم بدرێت و چەند بنكەی دەنگدان لەسەرتاسەری وواڵتاندا 

هاوواڵتیان دەنگدانی  بۆ  پێشوەخت    .بكرێتەوە  هەڵبژاردن(  )كۆلكەی  كەیەك  دەخوازێت  بۆ  هەروەها 
  .سەرتاسەری وواڵت لەڕێگای یاسای هەڵبژاردن دیاری بكرێت

ڕەخنانەی   /دووەم  ئەو  بنەمای  لەسەر  نزیكەیی(:   ( نیمچەیی  ڕێژەیی  نوێنەرایەتی  سیستەمی 
داهێنانی سیستەمی  لە  بیریان  فەڕەنسا  لەوانەش  دەوڵەت  هەندێك  گیرا  ڕەها  ڕێژەیی  كەلەسیستەمی 

ەك كە كەموكوریەكانی ڕێگەی پێشەوە چارەسەر بكات ئەویش  نوێنەرایەتی ڕێژەیی كردەوە بەشێوەی
بەپێی ئەو ڕێگەیەش وواڵت بەسەر چەند   .سیستەمی نوێنەرایەتی ڕێژەیی نیمچەیی ) نزیكەیی( لێكەوتەوە

 
 221-220د.علي يوسف الشكري، المصدر السابق، ص ص  1
 58ی پێشوو، ل رچاوه، سه د.سفين جالل فتح الله 2
 55ی پێشوو، ل رچاوه سنار شریف، سه 3

 402د.محمود، نفس المصدر، ص  
 41-40ی پێشوو ل ل رچاوهن، سه سهچواس حه  4
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ناوچەیەكی هەڵبژاردندا دابەش دەكرێت و بە گوێرەی ژمارەی دانیشتوانی هەر ناوچەیەكیش ژمارەیەك 
  .كورسی بۆ تەرخان دەكرێت

 سیستەمە تێكەڵەكان:   3.2.2.1

سیستەمە تێكەڵەكان جۆرێكی تایبەتی سیستەمی هەڵبژاردن نین كە خەسڵەتیان لەسیستەمەكانی پێشوو  
) ڕێژەیی و زۆرینە(   ،جیاواز بێت بەڵكو ئەو سیستەمانە تێكەڵەیەكن لەخەسڵەتی هەردوو سیستەمی 

پۆزەتیڤەكانی هەردوو سیستەمی) ڕێژەیی   پێكدێنن، هەندێك دەوڵەت بەمەستی سوود وەرگرتن لەالیەنە
نوێیە  سیستەمە  ئەم  داوە  هەوڵیان  نێگەتیڤەكانیان  لەالیەنە  بەدوورگرتن  بەمەبەستی  و  زۆرینە(  و 

  1.  پێكبهێنن

دەكرێت دابەش  هەڵبژاردن  بازنەی  چەندین  بۆ  دەوڵەت  ئەوا  سیستەمەدا  ئەو  چوارچێوەی  لە   ، لە 
هەڵبژاردنی بەشێك لە نوێنەران پشت بەسیستەمی نوێنەرانی ڕێژەیی و هەڵبژاردنی بەشێكی تریش پشت 

سیستەمی هەڵبژاردنی تێكەاڵو دوو فۆرمی جیاواز لەیەكتریان هەیە  .  بە هەڵبژاردنی زۆرینە دەبەسترێت
 2كەاڵو(: كە ئەوانیش بریتین لە  )سیستەمی هاوتەریب، سیستەمی هاوڕێژەیی ئەندامێتی تێ

نوێنەرایەتی   / یەكەم  سیستەمی  و  زۆرینە  سیستەمی  هەردوو  سیستەمەدا  لەم  هاوتەریب:  سیستەمی 
ڕێژەیی بەشێوەیەكی جیا لەیەكتر بەكاردەهێنرێت بەبێ ئەوەی كاریگەریان لەسەر ئەنجامەكانی یەكتر 

دابەش   .هەبێت دووبەشدا  بەسەر  نوێنەرایەتی  ئەنجوومەنی  كورسیەكانی  هاوتەریبدا  لەسیستەمی 
تاك نوێنەرایەتی یەك كورسی یان   ،بازنەیەكی هەڵبژاردن  دلەبەشێكیان وواڵت دەكرێت بەچەن  ، دەكرێن

بازنەیەدا لەم  دەكات  هەڵبژاردن  كورسیەكی  دەكرێت   ،چەند  پەیڕەو  زۆرینە  سیستەمەكانی  تەنها 
ەی تری كورسیەكانی لەڕێگای یەك بازنەی هەڵبژاردنەوە یان چەند بازنەیەكەوە بە سیستەمی بەشەك

 .نوێنەرایەتی ڕێژەیی هەڵدەبژێردرێت

  ، دامێتی تێكەاڵو ناسراوەنسیستەمی هاوڕێژەیی ئەبهسیستەمی هاوڕێژەیی ئەندامێتی تێكەاڵو:    /دووەم 
ئەو    دالێره قەرەبووی  ڕێژەیی  نوێنەرایەتی  لە سیستەمی  یەكێك  لەڕێگای  كە  دەكاتەوە  دەنگانە 

لەبازنەكانی  نەیتوانیوە  یەكەمە  براوەی  سیستەمی  زۆرجار  كە  زۆرینەیی  یان  فرەیی  سیستەمەكانی 
 هەڵبژاردندا كورسی بەدەست بهێنێت.

  

 شێوازی ئەژماركردنی دەنگەكان لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا .  3.1

 
 178حميد البرزنجي، المصدر السابق، ص سرهنك  1
 71-66ی پێشوو ل ل رچاوهسه د.سفين جالل فتح الله،  2
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و   ڕێگا  چەندین  هەڵبژاردندا  پڕۆسەی  شێوازی لە  لە  دەنگدەران  دەنگی  ئەژماركردنی  بۆ  سیستەم 
لێرەدا چەند .  هەڵبژاردندا بۆ گۆڕینی دەنگەكانی بەدەست هاتوون بۆ كورسی پەرلەمانی پەیڕەو دەكرێت

 شێوازێك دەخەینەڕوو بۆ ئەژماركردنی دەنگەكان:

 دابەشكردنی كورسییەكان بەشێوازی ) دابەشكاری هەڵبژاردن (:   / یەكەم   1.3.1

م شێوازەدا كۆی ژمارەی دەنگە درووستەكانی ناو بازنەیەكی هەڵبژاردن دابەشی ژمارەی كورسیە  لە
هەڵبژاردن دابەشكاری  دەرهێنانی  بۆ  دەكرێت  بازنەیە  ئەو  دەنگە   ،تەرخانكراوەكانی  ئەو  كۆی  دواتر 

بۆ    ،درووستانەی هەر قەوارەیەكی سیاسی بەدەستی هێناوە دابەشی دابەشكاری هەڵبژاردن دەكرێت
 1ئەوەی بزانرێت هەر قەوارەیەكی سیاسی چەند كورسی لە قۆناغی یەكەمدا بەدەستهێناوە. 

 دابەشكردنی كورسیەكان بەشێوازی ) ژمارەی یەكخراو (: /دووەم   2.3.1

پێویستە هەر   ، ئەم شێوازە بریتییە لەدیاری كردنی ژمارەیەكی یەكخراوی جێگیر كە یاسا دیاری دەكات
قەوارەیەكی سیاسی لە بازنەی هەڵبژاردندا بەئەندازەی ئەو ژمارەیە دەنگ بەدەست بهێنێت بۆ ئەوەی 

ئەگەر چەند ئەوەندەی ئەو ژمارەیە دەنگی بەدەستهێنا ئەو كاتە چەند .  یەك كورسی دەست بكەوێت
 2بارەی ئەو ژمارە یەكخراوە كورسی دەباتەوە. 

 كورسیەكان بەشێوازی ) كۆلكەی نیشتمانی ( :دابەشكردنی  /سێیەم   3.3.1

هەڵبژاردنی  دابەشكاری  كەلەنێوان  جیاوازییەیە  ئەو  یەكخستنی  و  چارەسەركردن  بۆ  شێوازە  ئەم 
ئەگەر كورسیەكانی پەرلەمانی وواڵتێك بەسەر چەند بازنەیەكی   . بازنەكانی یەك پەرلەماندا دێتە ئاراوە

ب لەهەر  ئەكاتە  دابەشبكرێت  بەو هەڵبژاردندا  تایبەت  هەڵبژاردنی  دابەشكاریەكی  هەڵبژاردندا  ازنەیەكی 
بەمەش لەناو یەك   .بازنەیە درووست دەبێت كە حیاوازە لەگەڵ دابەشكاری هەڵبژاردنی بازنەكەی دیكە

پەرلەماندا جیاوازی نرخی كورسی لەنێوان بازنەیەك و بازنەیەكی تردا دروست دەبێت و جۆرێك لە  
د نێودەوڵەتی  ئاراوەناعەدالەتی  و    .ێتە  لەنوێنەرایەتیكردندا  ناعەدالەتیە  ئەو  كردنی  چارەسەر  بۆ 

بەكاردەهێنرێت نیشتمانی  كۆلكەی  تەواو  نوێنەرایەتیەكی  لە  نیشتمانی   .نزیككبوونەوە  كۆلكەی  كەواتە 
بریتییە لەدابەشبوونی ژمارەی كۆی دەنگی درووستەكان لەسەر ئاستی نیشتمانی بەسەر ژمارەی كۆی  

 3 نوێنەرایەتی لەسەر ئاستی واڵت بەگشتی.كورسیەكانی 

 دابەشكرنی كورسیەكان بەشێوازی ) گەورەترین دەنگی ماوە(:  /چوارەم   4.3.1

دەنگی   گەورەترین  لیستانەی  ئەو  دەدرێنە  ماونەتەوە  كورسیانەی  ئەو  وادادەنێت  ڕێگایە  ئەم 
واتە كام لیستە گەورەترین ژمارەی دەنگی ماوەی بەكارنەهاتووی هەیە ئەوا   .بەكارنەهاتوویان هەیە

 
   81ی پێشوو، لرچاوه د.سفین جالل فتح الله، سه  1
 83، ل رچاوه مان سههه  2
 85-84، ل ل رچاوه مان سههه  3
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دەدرێتی دەنگی   ،كورسیەكی  گەورەترین  دووەم  كە  لیستەی  ئەو  دەدرێت  دیكە  كورسیەكانی  پاشان 
 1ماوەی بەكارنەهاتووی هەیە بەم شێوەیە تا سەرجەم كورسیە ماوەكان دابەش دەكرێت. 

 رسیەكان بەشێوازی ) بەهێزترین تێكڕا( : دابەشكردنی كو  /پێنجەم   5.3.1

بەپێی ئەم ڕێگایە كورسیە ماوەكان دابەش دەكرێن بەسەر ئەو لیستانەدا كە بەهێزترین تێكڕایان هەیە  
لەم پڕۆسەیەشدا گریمان دەكرێت هەر لیستێك    .لە كۆلكەی هەڵبژاردنی ناوچەی هەڵبژاردنەكە نزیكن

لەگەڵ كورسی بدرێتێ و  هاتووەكانی كۆبكرێتەوەسەرلەنوێ كورسیەكی  پاشان ژمارەی   ، ە وەدەست 
(  1دەنگەكانی دابەش دەكرێت بەسەر كۆی كورسیەكانی لیستەكەدا ) كورسیە وەدەست هاتووەكان +)

لەوەشەوە تێكڕایەك بۆ لیستەكە دەردەچێت پاشان ئەو تێكڕایانە لە بەهێزترینەوە    .كورسی گریمانەیی(
 2  بۆ خوارەوە كورسیە ماوەكان دابەش دەكرێت. بۆ بچووكترین رێز دەكرێت و لەسەرەوە

 شێوازی دهۆنت:  /شەشەم   6.3.1

( بەسەر  دابەشكردن  بەبەكارهێنانی  ڕێگایە هەڵدەستێت  بەرزترین 3،2،1ئەم  تیایدا دەرەوەی  كە   )...  ،
ئەم شێوازە ) دهۆنت(ە ڕەنگە لەژێر ڕۆشنایی هەندێك    .دەرئەنجامی دابەشكردن دەبێتە خاوەن كورسی

لیستەكان بارود بچووكی  دەنگی  ژمارەیەك  بچووكەكان چونكە  پارتە  مایەی ستەم دژی  ببێتە  دا  ۆخ 
دەفەوتێت كورسی  بۆ  گۆڕینی  و  ئەژمارنەكردن  شێوازە   ،بەهۆی  ئەم  كە  كرد  وای  ئەمەش  هەر 

بگۆڕدرێت بە شێوازی ئەژماركردنی ) هارا   1987ئەژماركردنە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەڵمانیا ساڵی  
 3  یمەر (.نا –

 نایمەر :  -شێوازی هارا /حەفتەم   7.3.1

لیستەكە  كە  دەنگانەی  ئەو  ژمارەی  لەگەڵ  بازنەكە  كورسیەكانی  ژمارەی  كردنی  بەجاران  ئەمەش 
 4.واتە ئەو دەنگانەی كە دراون  ،دواتر دابەشكردنی ئەنجامەكە بەسەر دەنگە ڕاستەكان  ،بەدەستی هێناون

 شێوازی سانت لیغۆ :  /هەشتەم   8.3.1

ئەو ڕێگایە   . دۆزرایەوە لەالیەن زانای بیركاری فەڕەنسی )اندریە سانت لیگو(  1912ئەم ڕێگایە لەساڵی  
نەرویج، سوید، بەكاردەهێنرێت وەكە  دانیمارك،   لەزۆر واڵتی جیهان  نیوزالند،  ئەڵمانیا، بوسنا،  نیپال، 

( دەبێت جگە 7،5،3،1ان لیستەكان بەسەر ژمارەكانی )ئەم ڕێگایە بە دابەشكردنی دەنگە ڕاستەك  .پۆڵەندا
 .( بەكاردەهێنن4،1( ژمارەی )1( واتە لەجیاتی ژمارەی )9-7-5-3- 1لە سوید و نیپال كەبەو شێوەیە )

ڕێگای سانتیاگۆی هەمواركراو ئەمەش هەمان ڕێگای سانتییاگۆیە بەاڵم هەمواركراوە بەشێوەیەك كەلە 

 
 163، ص 1982السياسية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر، الطبعة االولى، بيروت د.اسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم   1
 46ی پێشوو، ل رچاوه ن، سه سه چواس حه  2
 87-88ی پێشوو، ل ل رچاوه د.سفین جالل فتح الله، سه  3
 172سرهنك حمید البرزنجی، المصدر السابق، ص  4
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ت ئەم ڕێگایەش بریتییە لە دابەشكردنی دەنگەكانی هەر لیستێك بەسەر  قازانجی لیستە گەورەكاندا بێ
( ئەم جۆرە ڕێگایەش لە سوید و نەرویج و نیپال بەكارهێنراوە بەاڵم لە عێڕاق لە   1-3-5-7-9،  4)

( 1،4( ژمارەی )1( بەكارهێنراوە كەواتە لێرەدا لەجیاتی ژمارەی )  1،6( ژمارەی )1،4جیاتی ژمارەی )
 1كاردەهێنرێت.( بە 1،6یان )

 دابەشكردنی كورسیەكان بەشێوازی ) هوندت( : /نۆیەم   9.3.1

ئەم ڕێگایە ئەنجامەكان وەك ئەنجامەكانی ڕێگای بەهێزتریت تێكڕا دەردەهێنرێت بەاڵم ئەوەی جیای 
دەكاتەوە ئەوە كە ئەنجامەكان بەیەك هەنگاو دەردەهێنێت واتە سەرجەم كورسیەكان بەیەك هەنگاو لە 

 پڕۆسەیەكی ژمێریاریدا دابەش دەكرێت.

 دابەشكردنی كورسیەكان بەپێی سیستەمی یەك دەنگی گوێزراو: /دەیەم   10.3.1

پڕۆسەی دەرهێنانی ئەنجامی كۆتایی هەڵبژاردن و دابەشكردنی كورسیەكان بەسەر پاڵێوراوەكاندا بە 
سەرەتا   .اردندا دەڕواتسیستەمی یەك دەنگی گوێزراو كارێكی ئاڵۆزە و بە زنجیرەیەك پڕۆسەی ژم

پاڵێوراوەكان دوای جیاكردنەوەو ژماردن   لە  یەكەمی هەریەك  بژاردەی  ئەنجامی ژمارەی دەنگەكانی 
یەكەم(  ،دەردەهێنرێت )لەبژاردەی  دەردەهێنرێت  بازنەكە  ئاستی  لەسەر  دەرئەنجام  كۆتا  ئەو   . ئینجا 

دا ئەوا ڕاستەوخۆ براوەیە ئەو دەنگانەی پاڵێوراوەی ژمارەی دەنگەكانی یەكسان یان زیاتر بێت لەكۆتایی  
لە بژاردەی یەكەمدا  پاڵێوراوانەدا دابەشدەكرێن كە  لە براوەكانی بژاردەی یەكەم زیادەن بەسەر ئەو 

دووەمدا( بژاردەی  )لە  نەبردۆتەوە  كورسیان  و  ژمارەی   .ماونەتەوە  سەیری  سەرەتا  قۆناغەدا  لەم 
ئەو پاڵێوراوەی لە ناویاندا دەنگەكانی لە هەموویان كەمترە دەنگەكانی هەریەك لە پاڵێوراوەكان دەكەین  

دەكرێتە دەرەوە دەنگەكانی ئەو پاڵێوراوەی كراوەتە دەرەوە بەسەر پاڵێوراوەكانی بژاردەی دووەمدا 
دوای دابەشكردنەكە هەر پاڵێوراوێك ژمارەی دەنگەكانی بگاتە كۆتایە دیاری كراو یان   .دابەشدەكرێت

 .ار دەكرێتزیاتر بەبراوە ئەژم

 
 81-79، نقال عن, سنار شريف، ل ل  2013ق اصواتكم، موقع الحزب الشوعي العراقي البياتي، سانت ليغو المعدل التي يسرد.مهند  1


