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 لیسنی کورتکراوەکان
 

ACHR   عەرەبی لەسەر مافەکابی مرۆڤ 
 رێکەوتنی

BoC   ئەنجومەبی کۆمیسیاران 

BVC   کاربی دەنگدەری بایۆمەتری 

BVR   تۆماری دەنگدەرابی بایۆمەتری 

CEDAW نەهێشتنی هەموو شێوازەکابی جیاکاری دژی ژنان رێکەوتننامەی 

CMC  کۆمیسۆبی پەیوەندی و ڕاگەیاندن 

CEO   اردن  بۆردیسەرۆیک ژ  هەڵێی

CoR  ئەنجومەبی نوێنەران 

CPJ   کۆمیتەی پاراستنی ڕۆژنامەنووسان 

CPT   تیمەکابی ئاشتیخوازی مەسیح 

CRPD  کەمئەندام  مافی کەسانی  رێکەوتننامەی 

CSO   ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەبی 

EJP  اردن ژ نەی دادوەربی هەڵێی
ژ  لێر

EU    یەکێنی ئەوروپا 

EOM  دەی چاودێری ر
اردن  نێ  ژ  هەڵێی

EUR  یۆرۆ 

EVC   ۆبی  کاربی دەنگدەرابی ئەلیکێی

GC   سەرنحی گشنی 

GEO   اردنی ژ  پارێزگاکان   ئۆفییس هەڵێ 

GPS  بۆ دیاریکردبی شوێن جیهانی  سیستەیم  

HRC   کۆمسیۆبی مافی مرۆڤ 

ICCPR  مافی مەدەبی و سیاس  نێودەوڵەنی بۆ رێکەوتننامەی 

ICERD نێودەوڵەبی لەسەر نەهێشتنی هەموو شێوازەکابی جیاکاری ڕەگەزی   رێکەوتننامەی 

IDP   ئاوارەی ناوخۆبی 

IFES  اردن ژ  هەڵێی
 دامەزراوەی نێودەوڵەبی بۆ سیستمەکابی

IHEC    ی
ا
اردنەکانکۆمسیۆبی باڵ ژ  سەربەخۆی هەڵێی

IJS   افی ر
 سەندیکای ڕۆژنامەنووسابی عێ 

IMN   افی ر
 تۆڕی میدیابی عێ 

INA   افی ر
 عێ 

ا
 ئاژانیس هەواڵ

INSM   یەتییەکان
ا
افی بۆ تۆڕەکۆمەڵ ر

 تۆڕی عێ 

IOM  ڕێکخراوی نێودەوڵەبی کۆچبەران 

IRI   پەیمانگای کۆماری نێودەوڵەبی 

IS  دەوڵەبی ئیسالیم 

IT  تەکنەلۆجیای زانیاری 

IQD   افی ر
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KDP  پاربی دیموکرابی کوردستان 

KRI   اق ر
 هەرێیم کوردستابی عێ 

LTO  چاودێری درێژ خایەن 

MEP  ئەندایم پەرلەمابی ئەوروپا 

MP   ئەندایم پەرلەمان 

NDI   پەیمانگای نەتەوەبی دیموکرابی 

NGO   ڕێکخراوی ناحکویم 

OCV   ت
ا
 دەنگدابی دەرەوەی وڵ

OHCHR  ی مافەکابی مرۆڤ
ا
 نووسینگەی کۆمیساری باڵ

PCOS   بینابی بنکەی دەنگدان ژماردبی سکانەری 

PM  سەرۆک وەزیران 



 

PMF   حەشدی شەعنی 

PS   بنکەی دەنگدان 

PUK  یەکێنی نیشتیمابی کوردستان 

PwD  کەسابی کەمئەندام 

QR   ا ر
مدانەوەی خێ 

ا
 وەڵ

RSF   بی  سنوور 
ابی ر
 پەیامنێ 

RTD  ی گواستنەوەی ئەنجامەکان ر
 ئامێ 

SNTV   نەگوازراوە 
ی

 تاکە دەنگ

UN    نەتەوە یەکگرتووەکان 

UNAMI ڕاق ر
دەی هاریکاری نەتەوەیەکگرتوەکان لە عێ  ر

 نێ 

UNCAC  
ا

 پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان دژی گەندەڵ

UNDP  بەرنامەی گەشەپێدابی نەتەوە یەکگرتووەکان 

UNHCR ی نەتەوە ی
ا
 ەکگرتووەکان بۆ پەنابەرانکۆمیساری باڵ

USB   ەی جیهابی  پاس زنجێر

USD  دۆالری ویالیەتە یەکگرتووەکان 

VVD   ی ر
ڕاستکردنەوەی ئامێ 

 دەنگدەران  پشێی

VSAT    ی سەتەالیتی وەرگرتن و ر  ناردنی داتا ئامێ 

WHO   جیهانی  ڕێکخراوی تەندروسنی 
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I. پوختە 
 

  
ی

ساڵ پێشوەختەی  پەرلەمانی  اردنی  ژ داواکارییەکانی 2021هەڵێ  یم 
ی
وەڵ لە  بەڕێوەچوو،  اردندا  ژ هەڵێ  ی 

نون  سیستیم  لەژێر  کە   ،
جەماوەرییەکانی   ینداناڕەزایەتییە  ڕکێک  تشژ پێشێ  بەڕێوەچوون،   

باشژ بە  تەکنیکیەوە  لەڕووی  اردنەکان  ژ هەڵێ  بووائەنجامدرا.  و    ر 
اردنەوە  تارادەیەیک زۆر ئارایم و هێمنی بە   ژ ئەو دەرفەتەی بۆدەنگدەران رەخساند کە بە ووشیارییەوە  دیار بوو، و  بەنگەشەی هەڵێ 

 دەنگ بدەن. 
ڕن دەربێ  خۆیان  ادەی  ئێر ئازادی  بە  توانیان  بە گشتی  دەنگدەران  و  بوو  ڕێکوپێک  و  ئاشتیخوازانە  زۆر  شێوەیەیک  بە    . دەنگدان 

ب بە هەرچۆنێک  هەڵمەتەکە  خەرجتر  سەپاند،  اردندا  ژ هەڵێ   
مافەکانی بەسەر  نادروستی  بەندی  و  هەندێک کۆت  یاساکە  ێت، 

نەرێتی   مەیدانی شێوەیەیک  هەڵمەتەکەدا  لەئارادابوو یارییەکە    لەسەر  لە کانی  بە شێوەیەیک گونجاو  دەربڕین  و  ڕاگەیاندن  ئازادی   ،
 دابوو. ێکەموکوڕی لە روانگەی شەفافیەت ت  ەکانو ڕاگەیاندنی ئەنجامیەکالکردنەوە نەپارێزرا و  

 

اردنەکانی   • ژ یەکەیم  10هەڵێ  یتی  تشژ نوێنەرانی  2021ی  ی    ئەنجومەنی  اردنی شەشەمیر ژ لەسەردەیم    پەرلەمانی   هەڵێ  بوو 
اردنیش ژ هەڵێ  یەکەم  و  ی  ر

حوسی  سەدام  پەرلەمان  بوو   دوای  ساڵەی  چوار  ماوەی  بەسەرچوونی  اردنەکانی    .پێش  ژ هەڵێ 
ۆنیەکان   2018پێشووی   ئەلیکێی ئەنجامە  گواستنەوەی  سیستەیم  دەستکاریکردنی  و  گەورە  ساختەکارنی    بە 

پێشەنگایەنی گتۆمەتبارکرابوو  بە  جەماوەری  خۆپیشاندانی  یەکەیم  .  یتی  تشژ لە  مەدەنی کە  و کۆمەڵگای    2019ەنجان 
و   ئەمنییەکان  ە  ی ر

هێ  لەالیەن  پێکرد  نادەوڵەت  الیەنەدەستی  هۆی  یچەکدارە  بووە  و  سەرکوت کرا  تووندی  بە  ەکانەوە 
وەزیران سەرۆک  اردنی  ەکەجێگر   . دەستلەکارکێشانەوەی  ژ هەڵێ  حوزەیرانی    6ی  زووتر  2021ی  ساڵێک  ڕاگەیاند،  لە  ی 

بۆ    خۆی. وادەی   دواخرا  اردن  ژ هەڵێ  وادەی  سەربەخۆی  ١٠دواتر  ی 
ی
باڵ داوای کۆمسیۆنی  لەسەر  یەکەم  یتی  تشژ ی 

اردنەکان.  ژ   هەڵێ 
 

اردنی باوەڕپێکراو وخاوێن مسۆگەردەکات. لەگەڵ  • ژ  هەڵێ 
دەستوور ماف و ئازادییە بنەڕەتییەکانی پێویست بۆ ئەنجامدانی

اردنئەوەشدا   ژ هەڵێ  وبەندی   یاسای  کۆت  پێچەوانەی    کۆمەڵێک  کە  دەسەپێنێت  اردندا  ژ هەڵێ   
مافی بەسەر  نابەج   

مەرجەکانی   و  پەروەردە  تەمەن،  دەنگدان؛  مافی  بۆ  یاسانی  توانای   
بوونی وەک  اقە،  ڕ ر

عێ  نێودەوڵەتییەکانی  پابەندبوونە 
لەسەر کاندیدەکان نەبوون  پشتگوێخست  ،بەعیس  لەگەڵ  تێدایە. هاوکات  نادروستی  تی  هەروەها چەندین کەموکوڕی و 

اردندا، کە ئەمەش هۆکارێکە متمانەو دڵنیا ژ  پرۆسەی هەڵێ 
 یاسانی دەخاتە ژێر مەترسیەوە. لە  نی رێکخستتی چەندین الیەنی

ی و داتایێیک باوەڕپێکراوی دانیشتواندا، ناکرێت لەو پرسە دڵنیاببینەوە ئاخۆ یەکسانی لە   ر
سەروبەندی نەبوونی سەرژمێ 

اردندا زامنکرواە یان نا مافی  دەنگدان لە چوارچێوەی رێکخستتی  ژ  هەڵێ 
 .ئێستای بازنەکانی

 

)  951کە   کاندید  3,249لەکۆی گشتی   • بوون  ژن  لە سەر    29.3یان   ڕکێیان کرد  کورش   329لە سەد(  لە هەر کێێ  و 
رۆژی   لە  پاڵێوراوان  دوورخستنەوەی  هۆکارەکانی  هەبوو.  کورسیەکان  سەر  لە  ڕیک   پێشێ  اردنیشدا 

ژ هەڵێ  بازنەیەیک  
اردنەکاندا بەخراپ   ژ ی سەربەخۆی هەلێ 

ی
ناسە کراوە تا پێ خۆتۆمارکردنەوە تاکو رۆژی دەنگدان لە پەیڕەوی کۆمیسیۆنی باڵ

هەڵ شەرعیەنی  بنەمای  الوازکردنی  اردنئەندازەی  ژ دادگای  ێ  بڕیارێیک  هیچ  ن    بە  چەند کاندیدێک  ئەوەش،  سەرەڕای   .

ادان بێبەشکران.   یاسانی سی
 تاوانەکان لەسەر بنەمای پێشێلکارییەکانی

 

دەست بوون   •
ی
اردنەکانی پێشوودا باڵ ژ اردن بە شێوەیەیک سەرەیک بۆ ئەو کاندید و کوتالنەی کە لە هەڵێ  ژ بانگەشەی هەڵێ 

پیدرابوو  زۆری  اردنیان کرد.  رەواجێیک  ژ هەڵێ   
بایکۆنی ین  تیشژ نارەزانی  بزووتنەوەی  بە   سەر 

پارتەکانی زۆربەی  لە کاتێکدا   ،
ش  بە  نەوە 

ی
جوڵ و  و کۆبوونەوە  دەربڕین  بنەڕەتییەکانی  اوە،   ێئازادییە  لێگێر ڕێزیان  هەڵمەتەکەدا   

لە کانی وەیەیک گشتی 
بنەمایەیک   سەر  لە  دەبەخیسژ  دەنگدەر  بە  ئەوەی  توانای  و  بەجۆرێک  و    ووشیارانەرۆشن  ڕووداو  بدات.   بریار 

وتەی   بە   ، ئەگەرجی بوون.  زۆر کەم ودەگمەن  اردن  ژ هەڵێ  بانگەشەی  لەماوەی  اردن  ژ هەڵێ  بە  پەیوەست  پێشێلکاریەکانی 
اوان، ڕەنگە توانای چەکدارە ناحکومیەکانی سەر بە پارتە سیاسیەکان لە ترساندنی هەریەک لە دەنگدەر و   زۆرێ لە دوێێی

اردنی دەنگدەران و رێژەی بەشداربوونیانکاندیدە ژ        .کاندا کاریگەریان هەبووبێت لەسەر هەڵێ 
 

ڕێکنەخراوە،   • بکات  خەرج   اردندا  ژ هەڵێ  بانگەشەی  لە  دەتوانێت  یان کاندیدێک  سیاش  حزبێیک  پارەیەی کە  بڕە  ئەو 
کێکاران   پێشێ  نێوان   

یەکسانی هەیل  فەراهەمبوونی  لەسەر  نەرێتی  کاریگەری  کێکردنئەمەش  پێشێ  توانای  لە    دا و 
اردنەکاندا  ژ سەرەهەیە  هەڵێ  لەوە کردوە کە  باسیان  ئەنجامدراوە  لەگەلدا  چاوپێکەوتنیان  لەوانەی  زۆر  بەشێیک  ای  ڕ . 

دارانی گشتیان  پارەو  و گشتیدان  پێگەی حکویم  لە  پاڵێوراوانەی کە  لەو  زۆر  بەشێیک  ئاشکرا،  و  روون  قەدەغەکردنێیک 
اردن. بەکارهێناوە بۆ ئەنجام ژ  بانگەشەی هەڵێ 

 دانی
 

سەربەخۆی   • ی 
ی
باڵ کۆمیسیۆنی  ئەدای گشتی  ئەنجامدران.   کارا  شێوەیەیک  بە  اردن  ژ هەڵێ   

تەکنیکیەکانی ئامادەکارییە 
ش بە  پارێزگاکاندا  ئاستی  لەسەر  هەمیش  و  ت 

ی
ووڵ ئاستی  لەسەر  هەم  اردنەکان  ژ هەڵسەنگێندرا،  ێ هەلێ  ئیجابیانە  وەیەیک 
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هاوکات لەگەڵ جێبەجێکردنی پالنە کردارییەکان لەکانی خۆیدا. شیاوی باسکردنە، کە کۆمپانیایەیک وردبیتی سەربەخۆ،  
ۆنی دەنگەکان و سیستەیم تەکنەلۆجیای زانیاریەکان  هەلسا بە هەڵسەنگاندنی سەالمەنی و دروستی هەژمارکردنی ئەلیکێی

بەڕێوەبردنی  الیانە  بۆ  متمانەی  و  ونەکرانەوە 
ی
بڵ کردنەکە  وردبیتی  ئەنجامەکانی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەرەنجامەکان.   

 پەیوەندیدارەکان سەبارەت بە سیستەیم تەکنەلۆجیای زانیاریەکان لە ئاستێیک زۆر نزمدا مایەوە. 

 

ی سەربەخۆ  •
ی
باڵ بە سەربەخۆنی کۆمیسیۆنی  پەیوەندیدارەکان سەبارەت  وانیتی الیانە  ڕ ر

بە شێوەیەیک  تێ  اردنەکان  ژ ی هەڵێ 
بوو.   جیاواز  دواییانەدا  بەرچاو  پلەم  کۆمەڵێک  ی  ێ سەرەڕای 

ی
باڵ کۆمیسیۆنی  کارەکانی  لە  شەفافییەت  شکەوتن، 

سەربەخۆی   ی 
ی
باڵ ماڵپەڕی سەرەیک کۆمیسیۆنی  لەسەر  زانیاریە گرنگەکان  بوو.  سنووردار  اردنەکاندا  ژ هەڵێ  سەربەخۆی 

ز  بە  تەنها  اردنەکاندا،  ژ بەردەستهەڵێ   عەرەن  
و  ەمانی بڕیار  تەواوی  دەفی  سیستماتییک  وکردنەوەی 

ی
بڵ ئەوەشدا،  لەگەڵ   ،

 عەرەن  و کوردی زۆر کەمن. سەرەڕای  
اردنەکان بە هەردوو زمانی ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
ڕێسا و ڕێنماییەکانی کۆمیسیۆنی باڵ

، و بەتایبەتیش پەیوەندیکردن لە ی گشتی لە ئاستی  الیەنە پەیوەندیدارەکاندا  گەڵ  ئەمەش، وادەردەکەوێت کە رۆشەنبێر
دا بۆ هۆشیارکردنەوەی   ی ر

پێویستدا نییە و نزیکەی سەرجەم الیەنە پەیوەندیدارەکان ئاماژەیان بە نەبوونی پرۆگرامێیک بەهێ 
اردن ژ  پرۆسەی هەڵێ 

 . دەنگدەران لەبارەی وردەکاریەکانی

 

افی بە شێوەی بایۆمەتری    17.2گرتبوو، کە  ملیۆن دەنگدەری شایستەی لەخۆ   25.2تۆماری کۆتانی دەنگدەران   • ر
ملیۆن عێ 

ئەوەش،   سەرەڕای  کراون،  و    5تۆمار  کۆن  بایۆمەتری  کارنی  بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە  دەتوانن  دەنگدەریش  ملیۆن 
اردنیش   ژ هەڵێ  ڕۆژی  پێش  تاکو  بایۆمەتری  دەنگدانی  هەموو کارتەکانی  چونکە  بدەن.  دەنگ  دەنگدەرانەوە  ۆنتر 

ئەلیکێی
اردن بوون    20رابوون، تەنها  دابەشنەک ژ ،  کەشیاوی دەنگدان بوونملیۆن دەنگدەر خاوەن کارتێیک ڕەوای بایۆمەتری هەڵێ 

ی باوەرپێکراوی دانیشتوان بوونی نییە ، ناتواندرێت هەڵسەنگاندن بۆ ووردی و دروستی   ر
لەکاتێکدا کە داتایەیک سەرژمێ 

 .زنیاریەکانی تۆماری دەنگدەران بکرێت

 

ک رێگەی پمەیدانێیک مید •
ی
ی وچاڵ ر

بەهێ  ی  بیانەی  یبانگەشەروماڵێیک    هاوکات لەگەڵ  ،دراوەێیانی جەمسەرگێر ی   ، زۆر   حێر
م لەگەڵ ئەوەشدا، کۆمەڵێک مەترش جدی سەبارەت بە ئازادی ڕادەربڕین لە ئارادان.   

ی
اق،  بەڵ  عێر

سەکۆی ڕاگەیاندنی
نزیکەی   لەخۆ    ٧٠کە  ڕێگەپێدراو  رادیۆنی  و   

تەلەفزیۆنی  
ی

تاکو  کەناڵ م 
ی
بەڵ زیندوە،  و  دەوڵەمەند  دەگرێت، سەکۆیەیک 

کراوە، لەگەل بوونی ژمارەیەیک کەیم   ئێستاش بەشێوەیەیک قووڵ لە رێگەی هێلە ئیتنیکتر ومەزهەبیەکانەوە جەمسەرگێر
افی کۆمەڵێک ئەح ر

ادانی عێ  کام و  ڕاگەیاندنی سەربەخۆ. لەکاتێکدا کە دەستوور زامتی ئازادی رادەربڕین دەکات، یاسای سی
و   نادروست  زانیاری  سوکایەتیپێکردن،  ناوزڕاندن،  و  تەشهێر  نێویشیاندا  لە  لەخۆدەگرێت،  ناروون  پێناسەی 

کو  بۆ  کەدەتواندرێت  یکردن،  ماوەی    سپالیەنگێر لە  بەتایبەتیش  بەکارب  هێندرێن  رادەربڕین  ئازادی  خستنەسەر 
اردنەکاندا  ژ  . هەڵێ 

 

ئەوڕوپ • یەکێتی  دەی  ر
نێ  میدیای  چاودێری   ا،  بەپت ر 

ی
نەبوو   کەناڵ یەکسان  ڕووماڵکردنیدا  لە  اقییەنیوز  ر

ئەلعێ  ،  ە گشتی 
لە عەزم  پاڵپشتی  یاسا  هاوپەیمانی  دەوڵەنی  ئیئتیالفی  و  کوردستان  هاوپەیمانی  و  کردوەی  و  سەدرییەکان  هاوکات   ،

تەق و  و دەهاوپەیمانی  ەکانی م  ی ر
هێ  پەراوێزخستوە.   دەوڵەنی   هاوپەیمانی  فەتیح  و  سەرە  نیشتمانی   

ی
تایبەنی  کەناڵ یک 

اردندا )لە سەدا  ووەم کرد و دەهاوپەیمانی تەق  پاڵپشتی لە ئەلشەرقییەنیوز بە ڕوونی  ژ  هەڵێ 
  لە ( و 29، لە هەموو بەرنامەکانی

 سەرەیک کوردی 64)لە سەدا    بەپارەکانڕیکالمە سیاسیە  گشت  
ی

ناوی  (. کەناڵ لە ڕووداو    بە  دیموکرانی    پاڵپشتی  پارنی 
اردندا، هەروەها    گشت( لە  28)لەسەدا  بە  ( و هاوپەیمانی کوردستانی  48)لەسەدا    کردوە بە  کوردستان ژ  هەڵێ 

بەرنامەکانی
 . لە سەدا(  34و  66) بەپارەکانلە ڕیکالمە سیاسیە 

 

ادان و   • انی  ئازادی ڕادەربڕین لە سەرتۆری ئینتەرنێت لەرێگەی چەندین ماددە و بڕگەی یاسای سی کۆمەلێک ئەحکایم سی
خراپ   لە  ڕێگریکردن  بۆ  هاتوون  هەرێیم کوردستاندا  یاساکانی  لە  ماددانەی کە  ئەو  وەک  سنوردارکراوە،  ناروونەوە 
بوارەکاندا   زۆربەی  لە  ئەنجامدراوە  لەگەڵ  چاوپێکەوتنیان  لەوانەی  زۆرێک  پەیوەندیکردن.   بەکارهێنانی کەرەستەکانی 

وبوونەوەی
ی
ک زانیاری چەواشەکارانە و کۆمەڵێک دەستێوەردانی یاریپێکەرانە دەکەن لە رێگەی تۆری  کۆمەڵێ باس لە بڵ

ئینتەرنێتەوە کە سەالمەنی کەشژ سەر تۆڕی ئینتەرنێت تێکدەدات. هەندێک الیەنی سێیەم کۆمەڵێک هەڵمەتیان لەسەر  
یەتیەکاندا ئەنجامدا، لە نێویشیاندا ڕیکالیم سیاش بەپارە. هەڕەشە  

ی
شە دووبارەبووەوەکانی  تۆڕەکۆمەڵ ر

و سوکایەنی و هێ 
لەڕێگەی   ئافرەتەکان  کاندیدە  پەکخستووە.  سیاسیان  انەی  گشتگێر مشتومڕێیک  فەراهەمبوونی  ئینتەرنێت  سەرتۆڕی 

ۆنی کراونەتە ئامانج.   شژ ئەلیکێی ر
 هەڵمەنی هێ 
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الیەنیکەمەو  • بە  ئافرەتان  نوێنەرایەتیکردنی  بە  تایبەت  دەستوری  مەرج   رێژەی  جێبەجێکردنی  بە  لە    ٢٥ە  سەد  لە 
اقدا، رووبەرووی کۆمەڵێک کێشەو گرفت بوەتەوە لە سیستەیم پشکپشکێنە لە نێوسیستەمێیک  ر

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێ 
اردندا کە شێوازی زۆرینە بەسەریدا زالە، هاوکات لەگەل نەبوونی هەندێک ئەحکایم یاسانی پەیوەندیدار. سەرەڕای   ژ هەڵێ 

یاساییە   حوکمە  ڕێژەی  ئەمەش،  وەک  پشکەکە  جێبەجێکردنی  بۆ  کران  تەفسێر بەجۆرێک  پەیوەندیدارەکان 
تەواوەکان   سەرەتاییە  ئەنجامە  بەپت ر   .) االدنی کەمینە)حد  رێژەی  نەک  )لەسەدا    97زۆرینە)حداالقیص(  (  29.5ژن 

ێردراون و لەو ژمارەیە  ژ اون، لەکاتێکدا   57هەڵێ   بەپت ر بەندی کۆتا.  کەس  40ئافرەت بەپت ر ژمارەی دەنگەکانیان وەرگێر

 

اردن ناپڕژێتە سەر ڕێگاکانی دەستەبەرکردنی مافە سیاسیەکانی کەسانی   • ژ بەم هۆیەشەوە یاساکە     ،کەمئەندامیاسای هەڵێ 
شکستی   اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 

ی
باڵ نێودەوڵەتیەکانەوە. کۆمیسیۆنی  اماتە  ی ئیلتێر بە  پابەندبوون  لە  کەمتەرخەمە 

ڕێچکەیێ  خستنەڕووی  لە  خاوەن  هێنا  ئەوەی کەسانی  هۆکاری  دەبنە  کە  پێشنیارانەی  ئەو  بەدواداچوونی  بۆ  کارا  یک 
 خۆیان بدەن بە شێوەیەک کە ڕێز لە نهێتی مانەوەی دەنگدانەکەیان بگرێت پیداویستی تایبەت

ی
 .دەنیک

 

هەندێک   • بۆ  تەرخانکراوی  نۆ کورش  نەتەوەن  یاسا  سەرکەوتوو    کەمینەی  جێبەج   کردنەکەی  م 
ی
بەڵ دەکات،  زامن 

ناوخۆ   ئاوارەکانی  ژمارەی   . بۆ کەمینەکان  واتادار  سیاش  نوێنەرایەتیکردنێیک  بەدەستهێنانی  فەراهەمکردنی  لە  نەبووە 
اردنەکاندا تاکو ئێستاش وەک ئالێنگاریەیک جد ژ م بەشداریکردنیان لە هەڵێ 

ی
ی لە  بەشێوەیەیک بەرچاو کەم بووەتەوە، بەڵ

ئارادایە، چونکە تەنها کەمینەیەکیان لە کەمپەکاندا تۆمارکراون کە دەتوانن سوود لە بەند و حوکمە تایبەتەکانی دەنگدان  
 وەرگرن.  

 

ڕی و    بەدواداچوونی و    تەسلیمکردنهیچ مەرجێیک تێدا نییە لەسەر دوا مۆڵەت بۆ    کەیاسا  • ر
کان لەسەر ئاستی کارگێ 

ی
سکاڵ

وتتی خۆپاچەند مەرجێک سەبارەت  
ی
بۆ    ڵ اردن  ژ ناکۆیک هەڵێ  یم چارەسەری  ی  میکانێر

. ج   هێشتتی الیەنە گرنگەکانی یاسانی
اردنەکان، لەجیانی ئەوەی لە یاسادا   ژ ی هەڵێ 

ی
نی ڕێکخەری کۆمیسیۆنی باڵ

ی
 یاسانی یان نی ، دڵنیاکۆدیان بۆ دابنێتدەسەڵ

ڕ  لە  کان 
ی
سکاڵ بۆ  ی  ڕیکخسیی نییە.  کاریگەر  یاسانی  قەرەبووکردنەوەی   

بۆ  مافی یاسانی  مەرجێیک  بە  اردندا  ژ هەڵێ  ۆژی 
چارەسەر کردنی داواکاریەکان لەسەر ئەنجامەکان لە دورخستنەوە لە پرۆسەکە و   .ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان یەکناگرێتەوە

 . هاتووە  دا دوا مۆڵەتەکان ئەنجام درا وەک ئەوەی لە یاساد

 

اردندا بەشێوەیەیک زۆر ئارام و ڕێکوپێک بەرێوەچوو. دەنگدەران توانیان بە ئازادی گوزارشت لە    دەنگدان  • ژ لە ڕۆژی هەڵێ 
ڕێکارەکانی   و  بوون  ئامادە  دەنگدان  بنکەکانی  زۆری  زۆرینەی  لە  سیاسیەکان  پارتە  بڕیکارەکانی  بکەن،  خۆیان  ویستی 

لە   95تی پرۆسەی دەنگدانەکە بە ئەرێتی هەڵسەنگێندرا لە  دەنگدان بە شێوەیەیک زۆرباش پەیڕەو دەکران. ئەدای گش 
اق   ر

عێ  اردنەکانی  ژ هەڵێ   
چاودێریکردنی بۆ  ئەوروپا  یەکیەنی  دەی  ر

نێ  سەربە  چاودێرانی  دەنگدان کە  بنکانەی  ئەو  سەدی 
سەرەوەشدا،   ئەمانەی  لەگەڵ  رێوشوێتی  پاراستتی  سەردانیان کردبوون.  و  نەبوو  مسۆگەر  هەمیشە  دەنگدان  نهێنتر 

لە   بەشێک  بێبەشکردنی  هۆی  بووە  ئەنجامدا  لە  کە  نەدەکرا،  جێبەج    بەردەوایم  بە  پەنجەمۆریش  سەلماندنی 
 .٪(٤٤)دەنگدەران. رێژەی بەشداریکردنی ڕاگەیێنەدراو بە شێوەیەیک فەریم بریتی بوو لە 

 

دەنگەکان     خشتەبەندی پرۆسەی • یەکالکردنەوەی  ی     نی نەتەوەییەکا ئەنجامە خشتەبەندی ناوەندی لەو 
ی
باڵ نەی  ژ ر

لێ 
بۆ سەربەخۆی نە  اردنەکان  ژ نە  ناوخۆییەکان چاودێرە گرووپە هەڵێی بوو  بۆ   بەردەست  ئەوروپا  یەکێتی  دەی  ر

نێ  بۆ 
اردنەکان،   ژ  هەڵێ 

بە باوەڕپێکراوەکان چاودێرە ئامادەبوونی  بە ئاماژەیان کە ئەوەی سەرەڕایچاودێریکردنی  درێژانی  کرد 

اردەکان واژوو  شاند نێوان لە کە ئیدارنی  رێککەوتتی  و پرۆسەکە ژ  هەڵێی
اق و کۆمسیۆبی ڕ ر

ی یەکێنی ئەورۆپا و حکومەبی عێ 
  پرۆسەی کراوە. 

ی
تیان بە زانیاری   مافی  لە  ڕێزی  و نەبوو شەفافیەنی  ئەنجامەکان روماڵ

ی
 لە.  نەگرتدەست گەیشتتی هاوڵ

دەی یەکێتی ئەوروپا  ئەنجامدا، ر
     .بکات پرۆسەکە قۆناغەی ئەم ارانەیووشی هەڵسەنگاندنێیک  نەیتوانی   نێ 

 

یتی یەکەمەوە کاری  16بۆ    12کە لە   کۆمسیۆن  ژماردنی لە بەرامبەردا ناوەندی   • یتی  27و پاشان لە    دەکرد،ی تشژ ی تشژ
دواتر  بۆ  بە  یەکەمەوە  رێگەی  بریکار   کۆمسیۆن  و  سیاش  پارنی  و  ناوخۆ  چاودێرانی  و  دەکە  ر

بە   کاندیدەکان  ینێ   دا 
تدالە سەرەتادا    بەباشژ بەڕێوە چوو و شەفاف بوو.   چاودێریکردنی ئەو پرۆسەیەی کە

ی
  3,681سەنتەرەکە لە هەموو ووڵ

( دەنگدانی  سەدا(  6.3بنکەی  برد   یلە  تەکنیکیان    ،بەڕێوە  ئەنج  هەبوو کە کێشەی  ناردنی  ڕۆژی  لەگەڵ  لە  امەکان 
اردن و دواتر  ژ  .یان بۆ کرایەوەلە سەدا( بە دەستی ژماردن 3.6) پڕکێشەبنکەی دەنگدانی   2,153هەڵێ 
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اق   • ر
لەسەدا دەنگیان    44یان   9,602,876دەنگدەر تۆمار کراون و    22,118,368بەپت ر زانیارییەکانی وەزارەنی دەرەوەی عێ 

پێگەی خۆی وەکو   تداوە. کوتلەی سەدریش  ی ر
ی سیاس بەهێ  ی ر

و    رین هێ  ڕاست کردەوە، هاوکات هاوپەیمانی فەتح 
پشێی

یان  ی ر
بەهێ  نمایشێیک  ین  تیشژ و  تەقەدووم  کاندیدەکانی  لەدەستدا،  کورسیەکانیان  زۆربەی  نیشتمانی  دەوڵەنی  ەکانی  ی ر

هێ 
اردنەکان و نەبوونی پەیوەند  رێکارەکانی ئەنجامدا.   ژ ی هەڵێ 

ی
ی بوونە هۆی رەخنە گرتن  ڕوون    یەیکدەستەی باڵ ر

ە  لەالیەن هێ 
انە،  دۆڕاوەکان ی ر

ئەو هێ  ی کامپەکانی    بۆیە  پشتگێر ت 
ی
لە شوێنە جیاوازەکانی وڵ بکەن و  قبوڵ  ئەنجامەکان  ڕەتیان کردەوە 

 خۆپیشاندانیان کرد. 

 

اردن    راگەیاندنی  • ژ هەڵێ   
ئەنجامەکانی هەبوو.  شەفافیەوە کەموکوڕی  رووی  لە  دەنگلەگەڵ  ئەنجامەكان  بۆ    ەکانژمارەی 

/سەربەخۆ  /هاوپەیمانی حزن  ئینتیمای  بەن    م 
ی
بەڵ کاندیدێک،  سەربەخۆی    هەر  ی 

ی
باڵ کۆمیسیۆنی  ماڵپەڕی  لەسەر 

اردنەکان ژ وکرایەوە  هەڵێ 
ی
بنکەی دەنگدان و ئامارە جیاکراوەکان کە دەگەنە ئاستی    یم ووردی هەرچۆنێک بێت، ئەنجا  . بڵ

 یاسانی و نادروست بەردەست نەبوون. تاکە ئە
وکرادەنگدانی

ی
یەوە  نجامەکانی بنکەکانی دەنگدان کە لەسەر ماڵپەڕەکە بڵ

 بوو. بنکەی دەنگدان   3681 یه

 
یەکێتی ئەوروپا اردنەکانی  ژ دەی چاودێری هەڵێ  ر

ئەمانە  23   نێ  اق.  ر لە عێ  اردنەکان  ژ  هەڵێ 
کردنی باشێی بۆ  ی خوارەوە  پێشنیاری هەیە 

ی لە  :  سەرەیک یحەوت ڕاسپاردە بریتیر
 توانای یاسانی تەواو، بۆ ئەوەی  البردنی پێویستی دەن -１

لە گەڵ پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکانی   ئەو بەندەگدەران بەهەبوونی
   بگونجێت.   مافی مرۆڤدا 

بەندی نەگونجاو لەسەر مافی   -２ ئینتمایو هەموو پێداویستییە  خوێندن  لەوانەش و    خۆکاندین کردنالبردنی کۆت و   کانی 
 بکرێتەوە. کەم تەمەن    و هەروەها مەرج  ؛ سیاستر 

و   -３ شەفافیەت  بەرزکردنەوەی  بۆ  هەڵمەتەکە  سەرفکردنی  و  جۆر،  لە  لەوانە  بەخشینەکان،  لەسەر  سنورەکان  ناساندنی 
 ەکان بەرپرسیارنی دارانی سیاش، بە ڕیکالیم سیاش ئۆنالینیشەوە. چاودێریکردن بۆ ئەوەی بە شێوەیەیک گونجاو سەرچاو 

ڕی  نبکرێ  دیاری ر
کردنی کارگێ  ی ر وکردنەوەی هەموو ڕاپۆرتە    و لەگەڵ بەهێ 

ی
ادان، بتوانێت لە کانی خۆیدا بڵ تەکانی سی

ی
و دەسەڵ

 حزن  سیاش مسۆگەر بکات
 .داراییەکانی

 . نیودەوڵەتییەکاندیاریکردنی کردەی شێواندن و ناوزڕاندن و ئیهانە بە ووردی کە هاوتەریب بێت لە گەڵ پابەندبوونە  -４

دا -５ پاراستتی  بۆ  گشتگێر  یاسایەیک  تیان گرتنەبەری 
ی
هاوڵ تایبەنی  مافی  مسۆگەرکردنی  بۆ  چاودێریکردن  یم  ی میکانێر و  تا 

بەدواداچوونی  دژی  لە  پاراستنیان  و  خۆیان،  تایبەنی  داتای  بە  وی  سەبارەت 
ی
بەربڵ چاالکییە    و  تاکەکان 

 . ەوەش ئۆنالینەکان،هەروەها دژی زانیارییە نەخوازراوەکان، بە پڕوپاگەندەی سیاسی 
دوا   -６ یاساکەدا  ناکۆکییەکانی  لە  یەکالکردنەوەی  جیاکەرەوەی  قۆناغێیک  هەر  بە  سەبارەت  و کاردانەوەکان  ڕوون  وادەی 

ی  اردن دابمەزرێیی ژ اردن    تدوا مۆڵە   .هەڵێ  ژ  هەڵێ 
اردن کە لەوانەیە کاریگەری لەسەر ئەنجامەکانی ژ  ڕۆژی هەڵێ 

کانی
ی

بۆ سکاڵ
 .تبڕیاری لەسەر بدرێ پێویستە پێش ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان و  هەبێت

اردن بەپڕۆسەی گشتی  متمانەی و شەفافییەت زیادکردنی  بۆ -７ ژ وکردنەوەی لەڕێگەی هەڵێ 
ی

 سەرەتاییەکان ئەنجامە بڵ

وکردنەوەی  یەکالکردنەوە پرۆسەی لەکانی 
ی

بڵ دابەشکردنی کۆتانی  و سەرەتانی  ئەنجایم هەردوو و  و   بنکەی لەالیەن  

 دەنگدانەوە. 

 
 

II. پێشەکی 

 

اردنەکان، یەکێتی ئەوروپا لە نێوان  دوای   ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی

یتی دووەیم 1ی ئاب و  28بانگهێشتنامەیەیک کۆمسیۆنی باڵ ی تشژ
2021  

ی
اردنە پەرلەمانییەکەی ساڵ ژ  هەڵێ 

اردنی 2021بۆ چاودێریکردنی ژ  هەڵێ 
دەی چاودێریکردنی ر ی نێ  اق نارد.   ، یەکەمیر ر   بۆ عێ 

 
سەرۆکاتیەنی   ئەڵمانیا(  نی 

ی
ووڵ بە  )سەر  ئەوروپا  پەرلەمانی  ئەندایم  کرامۆن،  ڤۆن  ڤیۆال  چاودێران،  سەرۆیک  لەالیەن  دەکە  ر نێ 

وکردنەوەی  تیمێیک  
ی

اردنی یەکێتی ئەوروپا هەڵساوە بە بڵ ژ دەی چاودێری هەڵێ  ر ر و لکەش    ١٢دەکرێت. بەشێوەی گشتی نێ  ەهەولێ 
ت  چاودێری ماوە درێژ   ٢٠بەغدا، و  

ی
ڕاق کە لەالیەن وڵ ر

 ئەندایم یەکێتی ئەوروپا، کەنەدا و نەروی    ج لە سەرتاسەری انی لە تەواوی عێ 
 نێودەوڵەتتر و 

امانی ی وکراونەتەوە بۆ هەڵسەنگاندنی تەواوی پرۆسەی دەنگدان، لە چوارچێوەی پابەندوون بە ئەرک و ئیلێی
ی

تدا بڵ
ی

وڵ
اردنێیک دیموکراش،   ژ پێناو هەڵێ  لە  ڕاق  ر

لە یاساکانی عێ  بە سەرۆکایەنی دۆمینێک ڕویز دیڤسا  ئەوروپا  پەرلەمانی  هەروەها شاندێیک 
 چاودێری ماوە کورنی لۆکاڵ لە ووالتانی ئەوڕوپا.   ٥٧ئیسپانیاوە و 
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ر نڕاسپاردەی  
اردبی ەڵه  ی ر ێچاود  ەی دێ  ژ بوو    وروپا ەئ  نی ێ کیە  ێی اردن  ژ هەڵێی پرۆسەی  تەواوی  و    لەپێناو هەڵسەنگاندبی  ام  ی ئیلتێر

اردن ژ اقێگ پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکان بۆ هەڵێی ر
ر ن  .  دێموکراس و هەروەها یاساکابی عێ 

اردبی ەڵه  یر ێچاود  ەیدێ  ژ  وروپا ەئ  نی ێکیە  ێی
ینی  اردبی نێودەوڵەبی کە لە تشژ ژ  چاودێری هەڵێی

لە دۆزینەوە و ئەنجامەکابی سەربەخۆ بوو و پابەند بوو بە ڕاگەیاندبی پرنسیپەکابی
دەکە . بارودۆخی ئەمنی کاریگەری نەرێنی لەسەر ئازادی جوڵەی چاودێرابی  ایەوەلە نەتەوە یەکگرتووەکان یادی کر  2005ەیم  یەک ر

 نێ 
تدا هەبوو 

ا
 . و توانای چاودێریکردنیان لە سەرتاسەری وڵ

 
دەرچووبی   ر نلە کابی 
اردبی ەڵه  یر ێچاود   ەی دێ  ژ ئەنجام    وروپا ەئ  نی ێکیە  ێی اردن  ژ هەڵێی پرۆسەی   

بەشەکابی لە  هەندێک  ت، 
ا
ووڵ لە 

دەستنر   ژماردنەوەی  واتە  دەنگدائەو  نەدرابوون،  لەسەربوو بنکەکابی  لە  ن کە گازەندەی  دەسنی  27، کە  یەکەمەوە  ینی  تشژ ی 
 
ا

فیدراڵ ی 
ا
باڵ دادگای  لەالیەن  ئەنجامەکان  بڕوانامەی کۆتابی  و  کان 

ا
سکاڵ دادگاییکردبی   کاروچاالکیانەیئەو    کەۆرتەڕاپ  . پێکراوە، 

کەچاودێریک  دەگرێت  لەخۆ  الیەن    ردن  ر نلە 
اردبی ەڵه  یر ێچاود  ەید ێ  ژ یەکەیم  31تا    وروپا ەئ  نی ێ کیە  ێی ینی  تشژ  2021ی 

 . ئەنجامدراوە
 
 

 

III.  چوارچێوەی سیاسی 

 

اردنەکە   ژ م زۆرێک    لەسەر هەرچەندە هەڵێ 
ا
ین  یەکەم( دەسنی پێکرد، بەڵ ین )تشژ داواکارییەکان  بزووتنەوەی ناڕەزایەنی تشژ

ە سیاسییەکان کە نوێنەرایەتییان دەکرد    
اردنەکەیان کرد .  لە هێ  ژ   بایکۆنی هەڵێ 

 

ئۆکتۆبەری  ١٠دەنگدانی   یەکەمین  ٢٠٢١ی  و  ی  ر حوسی  سەدام  دوای  سەردەیم  لە  بوو  پەرلەمان  اردنی  ژ هەڵێ  ی  پێش  شەشەمیر ە 
  .  پەرلەمانی

ی
 بەسەرچوونی ماوەی چوار ساڵ

 
  
ی

اردنەکانی پێشووی ساڵ ژ ی )لە سەدا    2018هەڵێ  ر
ین ڕێژەی بەشداریان تۆمار کرد لەدوای داگێر کردنی سەدام حوسی 

( و کە 46نزمێی
سەدا   )لە  ۆن  سائێر هاوپەیمانی  ڕێژەیە  و    54،  14لەو  مەزهەب  شیعە  سەدری  موقتەدا  سەرۆکایەنی  بە  ئەوە کورش(  دوای 

  42( کورش و دواتر سەرۆک وەزیرانی پێشوو حەیدەر عەبادی نەس/هاوپەیمانی نەس )٤٨هاوپەیمانی فەتیح هادی ئەلعامری )
دیموکرانی کوردستان  پارنی  ئەوەش  دوای  و  بوو،  سێیەم  جیابووەوە،  مالییک  نوری  یاسای  دەوڵەنی  هاوپەیمانی  لە  کورش( کە 

(KDP  ،25  و هاوپەیما )کورش(    25)   نی دەوڵەنی یاساکورش.    
ی

اردنەکانی ساڵ ژ ساختەکاری گەورە   بارکرا بەبە تۆمەت  2018هەڵێ 
ۆنیەکان، یاسا اردن گۆڕدرا دوای    یو دەستکاریکردنی سیستەیم گواستنەوەی ئەنجامە ئەلیکێی ژ ژماردنەوەی دەستی    بڕیاردان لە هەڵێ 

دەنگدان  دەنگەکان شوێنێیک گەورەی کۆگای  ن    ،  ڕای گشتی  وکرانەوە، کە 
ی
بڵ مانگ  ش   دوای  ئەنجامە کۆتاییەکان  ا.  سوتێێی

اردندا  ژ  . متمانەنی دەربڕی لە ئەنجامەکە و لە ئیدارەی هەڵێ 
 

یەکەیم   یتی  تشژ هەرچەندە   2019لە  دەستیپێکرد،  ت 
ی
وڵ سەرتاسەری  لە  ین  تشژ بزووتنەوەی  خۆپیشاندانەکانی  لە  شەپۆلێک 

خا و  بەغدا  سەر  خستە  شیعسەرنیح   خرانی    . باشور ەی  یک  و   
ی

گەندەڵ دژی  خۆپیشاندانیان  مەدەنی  کۆمەڵگای  و  گەنجان 
ئەکتەرە   و  ئەمنییەکان  ە  ی ر

هێ  ئەنجامدا.  بەگشتی  و الیەنە سیاسییەکان  ئەدای حکومەت  و  دامەزراندن  نەبوونی  و  خزمەتگوزاری 
هەز  و  سەدان کەس کوژران  دایەوەو  میان 

ی
وەڵ بەتوندی  نادەوڵەتییەکان  بریندار کرد  چەکدارە  ناڕازی  بێچەیک  بەشداربووی  اران 

کەسایەتییە ناساوەکانی ئەم بزووتنەوەیە ناڕەزاییە تەنانەت دوای کۆتانی خۆپیشاندانەکانیش لەالیەن خەڵیک مانگرتووەوە کوژران. 
 . 2019خۆپیشاندانەکان لە کۆتایدا بووە هۆی دەستلەکارکێشانەوەی عادل عەبدولمەهدی لە کانوونی یەکەیم 

 
اردن دەرکرا  ژ اردن بۆ بەرزکردنەوەی متمانە بە پرۆسەی هەڵێ  ژ ی هەڵێ 

اردن و هەر   ،یاسای نون  ژ کە بریتی بوو لە گۆڕیتی سیستیم هەڵێ 
)بۆ ش ئەنجومەنی کۆمسیاران  لە  اردنەکان  ژ هەڵێ  ی 

ی
باڵ ئەندایم کۆمیسیۆنی  لە  کەس  نۆ  جێیان گرتەوە.  نیسانی    9(   2020ی 

لەقەیرانی سیاش دەستنیشان کرا و ڕۆژی  و م پاش چوار مانگ  اردنی ی تەمووز ه31ستەفا کازیم سەرۆیک دەزگای هەواڵگری  ژ ەڵێ 
  ،کە ساڵێک لەمەوپێش بوو   2021ی حوزەیرانی  6ڕاگەیاند بۆ  پێشوەختەی

ی
اردن دواخرا بۆ  2021لە سەرەتای ساڵ ژ دا وادەی هەڵێ 

تەواوکردنی  10 بۆ  بوو  زیاتر  بە کانی  پێویستی  اردنەکان کە  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ داوای کۆمیسیۆنی  لەسەر  یەکەم  یتی  تشژ ی 

ژ   هەڵێ 
 . اردنئامادەکارییەکانی

 
ی دەنگدانی تایک نەگوازراوە

پاڵێوراوە سەربەخۆکان بۆ یەکەم جار ڕێگەیان پێدرا بۆ خۆ کاندیدکردن،  (SNTV) لە ژێر سیستەیم نون 
لەبەرژەوەندیوە   ەکان  بچوکێی ناساوەکانناوەخۆی  ەپاڵێوراو   بازبە  ڕاستکرا  پشتخانیانکە    ،بوو   دا یە 

هەروەها   و   بۆوە پشێی
و  وازی دەنگدان ێبوو. و هەروەها دەیانتوانی دەنگدەرەکانیان پەروەردە بکەن لەسەر ش خراوەکانقەوارە سیاسیە ڕێکلەبەرژەوەندی  
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اردن.   ژ هاڵێ  ئەو داواکارنی  لەسەر    هەرچەندە کەمپیتی  ئابووری  و  سیاش  چاکسازی  بۆ  یەکەم(  یتی  )تشژ ین  تشژ بزووتنەوەی 
اردنی  ژ ی سیاش    ،لێکەوتەوە   پێشوەختەیهەڵێ  ی ر

م چەندین هێ 
ی
اردنەکەیان    ئەو بزوتنەوەیان دەکرد نوێنەرایەنی    کەبەڵ ژ  هەڵێ 

بایکۆنی
 بزووتنەوە و هەڕەشەباسکراوەکانی   هۆکارە ، و کرد 

ی
ۆرکردنی چەند کەسایەتیەیک پێشەنیک و نەبوونی  کردن  بایکۆت بریتی بوون لە: تێر

ین کە تەنها  کات و سەرچاوەکان و مەبەستی "شەرعییەتنەدان بە سیستەیم   ، کەمێی  هەبوو   انپاڵێوراوی  100ئێستا" ش  حزن  تیشژ
سەدا لە  ش   هەرچەندە  ی  لە  توندی   ئایدیاکانی کۆی کاندیدەکان،  بە  بەردەستە  اردن کە  ژ هەڵێ  پێش  راپرش  تاکە  بەپت ر  ین  تیشژ

اردندا دەنگدانەوەیان هەبوو  ژ  . لەگەڵ هەڵێ 
 

ن  موقتەدا سەدر  
ی سەرۆکەکەی لە   . تاکە پێکهاتەیەیک گرنگ بوو لەسەر الیەنی شییع لە پانتانی سیاسیدا   -کوتڵە سەدریەەلئ  –حێر

 تەمموزدا داوای لە الیەنگرانی کرد ک
ی

 ئاب بڕیارەکەی پێچەوانە کردەوە مانیک
ی

م تا کۆتانی مانیک
ی
اردنەکان بکەن، بەڵ ژ  هەڵێ 

 ،ە بایکۆنی
ان الربوونەوە  عاهاوپەیمانی فەتیح هادی ئەل ر

ی )تەحەلووف ئەلفەتاح( چەندین الیەنی شیعەی لەخۆگرتبوو کە بە ئاڕاستەی ئێ  مێر
پەیوەست بوو  بە گروپەکانی ژێر چەتری حەشدی شەعبیەوە  بەڕێوەدەبرێن: ەالیەن  ل   ن. و و  دوو هاوپەیمانی میانڕەوی شیعەش 

)تە دەوڵەت  ەکانی  ی ر
هێ  ی حهاوپەیمانی 

ی
باڵ ئەنجومەنی  پێشووی  سەرۆیک  ئەلحەکیم  عەممار  سەرۆکایەنی  بە  الدولە(  قوە  الوف 

)تە یاسا  دەوڵەنی  ئیئتیالفی  هەروەها   ، عەبادی  حەیدەر  و  اق  ر
عێ  قڵدەو   الوفی حئیسالیم  بەسەرۆکایاەنی  مالیک نون(  نوری  ەتتر 

ن  دەعوەی ئیسالیم. 
ی  سەرۆیک حێر

 
اردنەکان بریتی بوون لە هاوپەیمانی پێشکەوتتی نیشتمانتر )تەحالوف ئەلتەقەد ژ م  و دوو هاوپەیمانی سەرەیک سوننەی ڕکابەری هەڵێ 

( بە سەرۆکایەنی پارێزگاری پێشووی ئەنبار و محەمەد حەلبۆش سەرۆیک ئێستای  ەئەلوەت ئیئتیالفی عەزم )تەحەلەف   و   پەرلەمان،نی
( بە سەرۆکایەنی بازرگانێیک سوننە خامیس ئەلخنج افی ر

 . ر ەئەلعەزم ئەلعێ 
 

یتی یل  ڕوویدا و بارودۆجی سی اق کە بە کەیم خۆپیشاندانی تیشژ ر
تر بوو، گەورەترین پارت لە هەرێیم کوردستانی عێ  اش زۆر جێگێر

لە  بوو  بریتی  تر  سەرەکییەکەی  ە  ی ر
هێ  بنەماڵەکەی.  و  بارزانی  مەسعود  سەرۆکایەنی  بە  دیموکرانی کوردستان  پارنی  لە  بوو  بریتی 

و بزوتنەوەی  هاوپەیمانتر کوردستان کەپێکهاتبوو لەیەکێتی نیشتمانی کوردستان کە لەالیەن بنەماڵەی تاڵەبانییەوە بەڕێوەدەبرێت  
"ناوچە  لە  کورد  هەژمونی  یکردنی  ر

بەهێ  لەسەر  هاوڕابوون  ڕاق  ر
عێ  کوردستانی  هەرێیم  سەرەکییەکەی  ە  ی ر

هێ  هەردوو  گۆڕان. 
 جێناکۆکەکان" ولەبەرامبەردا بەغدا وەک ئامانیح  سەرەیک خۆیان. 

 
 

 

IV.  چوارچێوەی یاسایی و سیستمی هەڵبژاردن 

 

نەبوونی  هۆی  دەبێتە  نادروستی  و  ی  ر
و کەلێ  یەکسانی کۆت  ئایا  نییە کە  ڕوون  هێشتا  پاراستنێیک کاریگەر.  و  یاسان   دڵنیان    

اردنی هەنوکە مسۆگەرە یان نا ژ  بازنەی هەڵێ 
   .دەنگەکان بە دیاری کردنی

 

 

 پرەنسیپ و پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکان
 

یاساییە   ئامرازە  ین  سەرەکیێی بۆ  دەوڵەتیە  الیەنێیک  اق  ر
ئەنجامدانی  عێ  و  مرۆڤەوە  مافەکانی  بە  اوە  بەسێی کە  نێودەوڵەتیەکان 

اردنی ڕاستەقینە و دیموکراتیانە.  ژ    (ICCPR) نێودەوڵەنی مافی مەدەنی و سیاش  رێکەوتنامەی  هەڵێ 
ی

و پەیماننامەی   1971لە ساڵ
   (ICERD) نێودەوڵەنی نەهێشتتی هەموو شێوازەکانی جیاکاری ڕەگەزی

ی
  پەسەند ک  1970لە ساڵ

ی
، کۆنگرەی ١٩٨٦رد. لە ساڵ

  
ی

ساڵ لە  کەمئەندامان     رێکەوتنامەیو    ٢٠١٣مافی 
ی

گەندەڵ دژی  لە  یەکگرتووەکان     (UNCAC) نەتەوە 
ی

ساڵ ،  ٢٠١٣لە 
  
ی

هەروەها پارتێیک دەوڵەتییە بۆ دەستووری عەرەن     ٢٠١٣پەیماننامەی نەهێشتتی هەموو شێوازەکانی جیاکاری دژی ژنان لە ساڵ
 . (ACHR) رۆڤلەسەر مافەکانی م
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 دەستووری 
ی
 مرۆف

 
 ماف
 

  
ی

ی  2005دەستوری ساڵ ت دادەمەزرێت و مافی دەنگدانی جیهانی و یەکسان دابیر
ی
اق جیاکردنەوەی هەر ش  لقەکەی دەسەڵ ر

ی عێ 
و   . دەکات و ڕەچەڵەک  نەتەوە  و  ڕەگەز  بنەمای  لەسەر  جیاوازی  بەن    یاسا  لەبەردەم  دەکات  تیان 

ی
هاوڵ یەکسانی هەموو  گرەنتی 

یەنی 
ی
یان کۆمەڵ ئابووری  باری  یان  مەزهەن   وباوەڕی  بێر و  ی  ئاییر و  و    . ڕەنگ  ڕۆژنامەگەری  و  ڕادەربڕین  ئازادی  هەروەها گەرەنتی 

ی ە دەکات، بە جۆرێک کە  کۆبوونەوە و خۆپیشاندانی ئاشتیخوازان زیاتر باس لەوە دەکات    پیشێل نەکات. و ڕەوشتی گشتی   رێکخسیی
مافانە  ئەو  سنووردارکردنی  یان  بێبەشکردن  وەرگرێت،  ئازادی  و  ئاسایش  و  ژیان  لە  ژ  ر

چێ  هەیە  ئەوەی  مافی  تاکێک  هەموو  کە 
دادو  تێیک 

ی
دەسەڵ لەالیەن  بڕیارێک کە  بەپت ر  و  یاسا  بەپت ر  لە  جگە  دەرچووەقەدەغەیە،  لێهاتووەوە  پێشبیتی  .  ەری  دەستوور 

ی سەربەخۆی مافەکانی مرۆڤ دەکات. 
ی
نەیەیک باڵ ژ  لێر

 دامەزراندنی

 
اردن  ییاسا ژ  هەڵێ 

بۆ   اردن  ژ هەڵێ  ڕێکخستتی  یاسای  سەرەکیەکانی  نیشتمابی بڕگە  اردن    ئەنجومەبی  ژ هەڵێ  یاسای  یاسای کۆمیسیۆنی  2020/    9لە   ،
اردنەکان   ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
  2015/    36، یاسای پارتە سیاسییەکان  2019/    31باڵ

ی
ی فیدراڵ

ی
  2005/    30، یاسای دادگای باڵ

 ئازاری  کە  
ی

کۆمسیۆنی لەالیەن    و راوسەرنج   تەواوکراوە بە رێنمانی   ەکەیچوارچێوەی یاساییپێداچونەوەی بۆ کراوە.    ٢٠٢١لەمانیک
وە

ی
 . باڵ

اقیانەی کە تەمەنی   ر
تیە عێ 

ی
ۆنی و   18مافی دەنگدان بەو هاوڵ ساڵە و لەسەر تۆماری دەنگدەرانن و خاوەنی کارنی دەنگدانی ئەلیکێی

یاسانی   توانای  ئەوەیە دەبێت  بن، مەبەست  لێهاتوو'  تەواوی  'بە  ئەوەش، دەبێت  دیاریکراون. سەرەڕای  ناسنامەی  بەڵگەنامەی 
ەواوی هەبێت. سنوردارکردنێیک لەم جۆرە پێچەوانەی بەندەکانی جارنامەی مافی خاوەن پێداویستییە تایبەتیەکانە، بە تایبەنی لە  ت

دەدات یاسانی  توانای  لە  فراوان   
بێبەشکردنی بە  ڕێگە  مەدەنی  یاسای  ڕۆشنانی  پێچەوانەی    .بەر  سنوردارکردنە  جۆرە  ئەم   .

ئاڕ نی دی بەڕێوە  یاسای شارستانی  1دەچێت   بەندەکانی ش   لەبەر ڕۆشنانی 
بەتایبەنی لە    1951،  بێبەشکردنی فراوان  کە ڕێگە بە 

 توانای یاسانی دەدات لەسەر بنەمای کەمئەندامتر هزری و فکری. 
 

هەبێتسەرەیک  پێشنیاری تەواویان  یاسانی  توانای  ئەوەی  بۆ  دەنگدەران  بۆ  داواکاری   
البردنی لەگەڵ   ،,:  بەندەکە  ئەوەی  بۆ 

 پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکانی مافی مرۆڤدا بگونجێت. 

 
 

ی بەج   هێشتووە. ئەو مەسەالنەی کە پەیوەندیان بە پارنی سیاش  اردن بەن   رێکخسیی
ژ  پرۆسەی هەڵێ 

ی
یاساکە چەندین الیەنی گرنیک

اردن لە میدیاکاندا و ڕێوشوێنەکان بۆ چارەسەرکردنی  و تۆماری کاندیدەکانەوە هەیە، هەڵوەشانەوەی کاندیدەکان، بانگەشەی هەڵ ژ ێ 
اردن بە زۆری   ژ  هەڵێ 

اردنەکان. ئەم جۆرە کردارە    -الکانی تایبەتدا    -ناکۆکییەکانی ژ ی هەڵێ 
ی
بە رێنمانی دەرکراوە لەالیەن کۆمیسیۆنی باڵ

اردن مسۆگەر دەکات ژ  هەڵێ 
   .نە دڵنیای یاسانی و نە پاراستنێیک کاریگەر لە مافەکانی

 
 

اردن و دیاریکردنی بازنە ژ اردن یسیستەیم هەڵێ  ژ  هەڵێ 
 کە قابییل گواستنەوەنییە ، سیستەمێکە کە شێوازی زۆرینە بەسەریدا  

ی
اردنی زۆرینە بریتیە لە سیستەیم یەک دەنیک ژ سیستەیم هەڵێ 

ارد ژ  هەڵێ 
 ندا. زاڵە و لەگەل هەندێک رەگەزی رێژەنی بوون، هاوکات لەگەل کەمکردنەوەی قەبارەی بازنەکانی

 

. لەجیانی ئەوە فەرمان دەکات کە دەبێت یەک کورش هەبێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران دانانێتدەستوور ژمارەی تەواوی ئەندامانی 

افی و هەروەها نوێنەرایەنی هەموو پێکهاتەکان )کەمینەکان(  100,000هەر   ر
اردن ژمارەی کورسییەکانی بۆ  هەبێت  عێ  ژ . یاسای هەڵێ 

  ئەندام،فرە    بازنەی  ەمبەسەر کورسیان بۆ پارێزگاکان دیاری کراوە و هەریەکەیان زیاتر دابەشکراو   320کە    کرد کورش دیاری    329
هەریەکەیان    یەکورسی   83بە گشتی    کە دەتوانن  هەیە.    کورستر   5-3و  هاوپەیمانان  و    بازنەیەک بەپت ر کورسیەکانی  پارتەکان 

کورش بۆ کەمینەکان تەرخان    9دەدرێت. کۆی گشتی    کانسەربەخۆ   کاندیدە  هەروەها ڕێگە بە خۆکاندیدکردنی یان هەبێت.  کاندید
 . کراوە

 

 
ژ لە توانا یاساییەکانی   داوای   ی ش ئاڕ نی دی12ماددەی      ١ ر

پابەندی الیەنەکانی دەوڵەت دەکات بۆ ئەوەی کە 'ئەو کەسانەی خاوەن پیداویستی تایبەتن چێ 
داوا لە الیەنەکانی دەوڵەت دەکات کە " بۆ مسۆگەرکردنی   29خۆیان وەرگرن بە شێوەیەیک یەکسان لەگەڵ ئەوانی تر لە هەموو بوارەکانی ژیاندا' و ماددەی  

تر ئەو کەسانە لەگەڵ ئەوانی  بنەمای یەکسان  لەسەر  وەرگرتنیان  ژ ر
لەڕێگەی هەبێت  ی کە مافی سیاش کەمئەندامیان هەیە و دەرفەنی چێ  یان  ، ڕاستەوخۆ 

ێردراوەکانەوە، لەوانە ماف و هەیل دەنگدان بۆ خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان'.  ژ  نوێنەرە ئازادە هەڵێ 
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اردن دایاری نەکردوە  یاسا هیچ پێوەرێیک  ژ لە غیان   .  سەرچاوەی ئەنجامدانی ئەو کارەشژ دیاری نەکردووە، هەروەها  بۆ بازنەی هەڵێ 
  
ی

نی لە ساڵ ر
وە بە هۆی نەبوونی داتایەیک بڕواپیکراوی دانیشتوان، دیاریکردنی ئەوەی ئایا  یەکسانی دەنگدان بەو   1997سەرژمێ 

 سنوردارکردنەی ئێستا دەستەبەر دەکرێت، مەحاڵە. 

 
پ تەرخانکردنی  ێپێشنیار:  و  اردن  ژ هەڵێ  بازنەی  دیاریکردنی  بۆ  بنەمایەک  وەکو  بدرێت  ئەنجام  نیشتمانی  یەیک  ر

سەرژمێ  ویستە 
ی بنەمای مافی دەنگدانی یەکسان.   کورسیەکان، و دیاریکردنی کورش کەمینەکان بۆ ئەوە مسۆگەر کردنی باشێی

 

 

V.  کارگێڕی  هەڵبژاردن 

 
شەفا  م 

ا
بەڵ بەڕێوەچوو  باش  اردنێیک  ژ بە  هەڵێ  متمانەیان  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  لەگەڵ  سنووردار  پەیوەندی  و  فیەت 

اردنەکان الواز کرد ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ا
  .کۆمیسیۆنی باڵ

 

اردن  ژ  پێکهاتەی ئیدارەی هەڵێ 

بۆ   هەیە  فراوانی  رێکخستتی  و  ئیداری  نی 
ی
دەسەڵ کە  دەستوورییەیە  یەکە  ئەو  اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 

ی
باڵ کۆمیسیۆنی 

اردنەکان بە بەڕ  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
وانیتی الیەنە پەیوەندیدارەکان لە کۆمیسیۆنی باڵ ڕ ر

اردن. تێ  ژ  تۆماری دەنگدەران و هەڵێ 
ێوەبردنی

ڕی  شێوەیەیک بەرچاو جیاواز بوو.  ر
اردن. ئەوە بریتیە لە دەستەی کۆمیسیاران و کارگێ  ژ  هەڵێی

 
ی   بۆردی 

اردن نوب  ژ هەڵێی  
ساڵ  بۆ  کۆمسیۆبی دووەیم    ەماوەی چوار  ی   2020لە کانوبی 

نوب  یاسای  پەسەندکردبی  كۆمسیۆبی   دوای 
سه  ی 

ا
ههربهباڵ اردنه خۆی  ژ کە .  2كانڵێی پێکهاتووە  دەوڵەت  ئەنجومەبی  پاڵێوراوی  دوو  و  یەکەم  پلەی  دادوەری  حەوت  لە 

  
ی

دەنگ سەربەخۆ  بۆردی کۆمسیۆن.  ەپەسەندکراو   پەرلەمانبەزۆرینەی  لەسەر  دەگرێت جەخنی  یاسا  لە  ڕێز  و  بی خۆی کردەوە 
بەڕێوەی  بە خرابی  پێشودا   

اردبی ژ لە هەڵێی اردنەکان  ژ ی سەربەخۆی هەڵێی
ا
باڵ نێگەتیڤەی کە کۆمیسیۆبی  اتە  ئەو مێر لەبەر ڕۆشنابی 

   .هەبوو  کۆمسیۆندا بردبوو. تەنها یەک ئافرەت لە نێوان ئەندامابی  
 

اردن لە الیەن سەرۆیک   ژ ڕی هەڵێی ر
ێردراوە  کارگێ  ژ  بۆردی کۆمسیۆن هەڵێی

اردنەوە بەڕێوەدەبرێت، کە لە نێوان ئەندامابی ژ ئۆفییس هەڵێی
اردبی هەرێیم کوردستان و   ژ  لەبەغداو نووسینگەی هەڵێی

. پێکدێت لەنووسینگەی نیشتمابی
ا

فەرمانگەی   19بە فەرمانێگ یەک ساڵ
با کۆمیسیۆبی  ی 

نوب  یاسای  بەپن ر  پارێزگاکان.  اردبی  ژ هەڵێی بەڕێوەبەرە  هەمیشەبی  سەرجەیم  اردنەکان،  ژ هەڵێی سەربەخۆی  ی 
ا
ڵ

اردبی پارێزگاکان لە دەرەوەی کادرەکابی کۆمیسیۆنەوە   ژ  و بەڕێوەبەری فەرمانگەی هەمیشەبی هەڵێی
گشتییەکابی فەرمانگەی نیشتمابی

اردنەکان داتای   .دەستنیشان کران ژ ی سەربەخۆی هەڵێی
ا
اردن ڕەگەزی لەسەر ستافی  جیاکردنەوەیکۆمیسیۆبی باڵ ژ  هەڵێی

بەڕێوەبردبی
 .  نەکردوە پێشکەش

 
ێردراوەکان ژ وپشک لە نێوان کاندیدە هەڵێی اردن بە تێر ژ  هەلێی

م زۆرێک   ەوەهەرچەندە هەموو ئەندامابی کۆمسیۆبی
ا
ێردراون، بەڵ ژ هەڵێی

با کۆمیسیۆبی  مەدەبی  کۆمەڵگەی  لەنوێنەرابی  هەندێک  دەکەن.  بی   هەستیان  سیاس  پاڵێوراوی  بە  بەشداربووان  ی لە 
ا
ڵ

اردن کەپێکهاتەکەی  ژ  هەڵێی
، بەڵکو وەک دەزگایەیک بەڕێوەبردبی ی ر

اردنەکان بەدەزگایەیک سەربەخۆی سیاس دانانێ  ژ سەربەخۆی هەڵێی
ە لە ئەنجومەبی نوێنەران.  ی ر

 هێ 
ی

اردنتێگەیشتتی الیەنەکانی پەیوەندیدار بە   ڕەنگدانەوەی هاوسەنگ ژ  سەربەخۆی هەڵێی
بە    کۆمسیۆبی

جیاواز  بەرچاو  دەستێوەردانی    شێوەیەیک  و  فشار  بەرکەوتتی  ئەگەری  تێگەیشتتی  سەربەخۆنی کۆمسیۆن،  بە  متمانەنی  ن    بوو. 
ی   3سیاش نیگەرانی هەندێک الیەنی پەیوەندیدار بوو  

ی
کە هێشتا هەندێک الیەنی سیاش ئاماژەیان بە شەرعییەنی کۆمسیۆنی باڵ

اردنەکان نەکردوە.  ژ  سەربەخۆی هەڵێ 
 

ی   ڕ  
اردنەکانکارگێ  ژ  هەڵێ 

ئامادەکارییە تەکنیکییەکان بۆ دەنگدانی تایبەنی و گشتی بە شێوەیەیک کارا ئەنجام درا. ج   بە ج   کردنی گشتی فەرمانگەی نیشتمانی  
و   اردنەکان  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
باڵ بەئیجان     19کۆمیسیۆنی  درێژخایەنەوە   

چاودێرانی لەالیەن  پارێزگاکان  اردنی  ژ هەڵێ  فەرمانگەی 
اردن سەرەڕای چەند ئاڵنگاریەک، نزیکەی  هەڵسە ژ  کرداری پرۆسەی هەڵێ 

 350نگێندرا، لەگەڵ جێبەجێکردنی لەکانی خۆیدا قۆناغی
و  ۆنییەکان  ئەلیکێی ە  ر

ئامێ  بە  بە کارکردن  درا  تایبەت  و گرنگییەیک  پێکردن  ڕاهێنانیان  و  دامەزراند  دەنگدانیان  هەزار کارمەندی 

 
  31بەپن ر یاسای ژمارە      2

ا
 دادوەربی   2019ی ساڵ

ی دادوەرییەوە پێنج دادوەر هەڵدەبژێردرێن و دوو دادوەریش لەالیەن ئەنجومەبی
ا
لەالیەن ئەنجومەبی باڵ

ێردراون و دوو ڕاوێژکاریش لەالیەن ئەنجومەبی دەوڵەتەوە کاندید دەکرێن.  ژ  هەرێیم کوردستانەوە هەڵێی
  دوای ئەو ئەزموونە ناسە    3

ا
 الیەنە پەیوەندیدارەکان بە سەربەخۆبی و نەزاهە و لێهاتووبی دەزگاکە و 2018رکەوتووەی ساڵ

، نەبووبی متمانەی بەرفراوابی
ۆڵکردبی ئەو تەکنەلۆجیایە هەبوو.   هەروەها بەکارهێنابی تەکنەلۆژیای زانیاری و لە توانای کۆمیسیۆن بۆ کۆنێی
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کۆمس   . دەستتر ژماردنی  لێدوانی  ئەنجامدانی  هەفتانە  و  کردوە  پۆستی  یەتییەکاندا 
ی
کۆمەڵ تۆڕە  لە  اردنەکان  ژ هەڵێ  ی 

ی
باڵ یۆنی 

الیەنە   هەموو  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەنجامدا،  ڕۆژنامەنووسیان  چەند کۆنگرەیەیک  و  وکردەوە 
ی
بڵ اردنەکانی  ژ هەڵێ  ی 

ی
باڵ کۆمسیۆنی 

پەروەردە ی  ی ر
بەهێ  بەرنامەیەیک  نەبوونی  بە  ئاماژەیان  دەنگدەران کردپەیوەندیدارەکان  ی   .نی 

ی
باڵ لە کاری کۆمیسیۆنی  شەفافیەت 

اردن. زانیاری گرنگ، وەک  ژ اردنەکان سنووردار بوو، سەرەڕای چەند پێشکەوتنێک کە نزیک بوو لە ڕۆژی هەڵێ  ژ سەربەخۆی هەڵێ 
دە  بنکەکانی  ڕاهێنانی  نامیلکەی  و  نموونەنی   

دەنگدانی کاندیدەکان، کاغەزی  لیستی  دەنگدان،  بنکەی  سایتی لیستی  لە   نگدان 

اردنەکان   ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ بۆ کۆمسیۆنی  ئۆنالین  دەنگدەرانی  دەنگدانی  بنکەی  داتابەییس  هەروەها  بوو،  بەردەست 

بڕیارو    تەواوی  دەفی  سیستماتییک  وکراوەی 
ی
بڵ بێت  هەرچۆنێک  دەنگدان.  دیاریکراوی  شوێتی  و  دەنگدەران  تۆماری  دیاریکردنی 

بە   سایتی ڕێنماییەکانی کۆمسیۆن  لە  و کوردی  عەرەن    
زمانی اردنەکان هەردوو  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 

ی
باڵ یاسا    کۆمسیۆنی  بەپت ر 

  کەمبووە. 
لەالیەن هوشیاری  ڕوونکردنەوەی کۆمسیۆن    بەرزکردنەوەی  لە  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  لەگەڵ  پەیوەندی کردن  نەبوو.  کاریگەر 

اردنەکانبڕیارەکانی   ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ توانای    کۆمسیۆنی  و  تەکنەلۆجیا  بەکارهێنانی  سەربەخۆی ،  ی 

ی
باڵ کۆمسیۆنی 

اردنەکان ژ ۆنیەکاندا   هەڵێ  ە ئەلیکێی ر
بۆ بەڕێوەبردنی ئەو تەکنەلۆجیایە ناتەواو بوو. زانیاری دەربارەی پاراستتی سۆفتوێرەکان کە لە ئامێ 

اون، بە تایبەنی سەبارەت بە نهێنتر دەنگدانەکە و گواستنەوەی ئەنجا ی ئەیلول  ٢٤مەکان، بە ڕوونی نەگەیەنرا. تەنها لە  چەسپێێی
  کۆمسیۆنسەرۆیک  

ی
 .  ٢٠٢٠یەکەم کۆنگرەی ڕۆژنامەوانی خۆی ئەنجامدا لە کانی وەرگرتتی ئۆفیسەوە لە سەرەتای ساڵ

لە   پالنی ساختەکاری  ئەنجامدانی  ئەگەری  بە  اردنەکان سەبارەت  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
باڵ ڕۆژی نەبوونی شیکارەکانی کۆمیسیۆنی 

ۆنی ئەنجامەکان  ەکان و گواستنەوەی ئەلکێی ر
ۆنی و پۆلێنکردنی ئامێ  اردندا، بەتایبەنی سەبارەت بە بەکارهێنانی ژماردنی ئەلکێی ژ هەڵێ 

 نیشتمانی پڕۆپاگەندە و قسەوقسەڵۆیک لێکەوتەوە.    لە بنکەکانی دەنگدانەوە بۆ ئۆفییس
 

وکر   ئەو   کۆمسیۆن لەکانی خۆی لە پێناو شەفافیەت پێویستە  ڕاسپاردە:  
ی

،  کاتبزیاد  دایە  بەرژەوەندی گشتی   یانەی لەیار ناوە و زابڵ
 عەرەن  و کوردی و بە ڕاوێژی ئاسانی لەگەڵ الیەنە پەیوەندیدارەکانکۆمسیۆن بە  کە هەموو بڕیار و ڕێساکانی  

لەخۆ    هەردوو زمانی
  .گرێتب

 

ی کۆمیسیۆنی 
ی
لە باڵ اردنەکان  ژ هەڵێ  اردندا ڕۆژی  سەربەخۆی  ژ ی جۆری  ش   هەڵێ  ر

ۆنی  ئامێ   لەالیەن کە ،نددامەزرا ئەلکێی

و کۆمپانیای ی  باشوورەوە  کۆریای سیستەمەکانی  مێر ی سەرەتا، .کراوە  دابیر ر
ڕاستکردنەوەی ئامێ 

 کە ،(VVD) دەنگدەران پشێی

اردنەکانی  لە پێشێی  ژ ڕاستکراوەتەوە پەنجەمۆرەوە ڕێگەی لە رهاتووە،بەکا دا 2018 و 2014 هەڵێ 
 لە دەنگدەرەکە ئایا کە پشێی

ۆنیدا دەنگدانی  بنکەی دەنگدەرانی  لیستی    لە (PCOS) بینانی  سکانەری ژماردنی  دەنگدانی  بنکەی دووەم،   .هەیە ئەلیکێی
ی

 ساڵ

ا ناس دا2018 ێیک  کە ،ێێی ر
 هەردوو جار دوو سکانکەرەکە .دانراوە مۆرکراو دەنگدانی  سندوفی  سەرەوەی لە کە  ەسکانەر  ژماردنی  ئامێ 

ەکە ناو پشکنیتی  بۆ کە دەنگدان پەڕەکانی    .دەخوینێتەوە دەنگدانەکە کاغەزی الی ر
 کۆتانی  دەنگدان سندوفی  ناو لە  ەدانراو  ئامێ 

ەکە .هات ر
 کاغەزێیک  هەر لەسەر دەنگەکەی ئۆتۆماتییک  شێوەیەیک بە بەکارهێنا، بینانی  هێمای خوێندنەوەی تەکنەلۆجیای ئامێ 

ی کۆتاییدا، لە .کرد چاپ دەنگدانی  بنکەی ئەنجامەکانی  ڕاپۆرنی  و ژماردن دەنگدان ر
 (RTD) ئەنجامەکان گواستنەوەی ئامێ 

لە  ،  نارد  دەنگدانی  بنکەی ئەنجایم ۆنی  ژماردنی  پرۆسەی تەواوبوونی  دوای ئەویش  ی  و ئەلیکێی ر
بەراوردکردنی     .کردن پۆلی 

ناسەی دەنگدەران یان پڕکردنی سندوفی  ێ ساختەکردنی پ خۆیدا کانی  لە ئێس ش ئۆ نی  دەنگدانی  زانیاری و دی ف   ف   زانیارییەکانی  
 لە مەحاڵ نزیککردەوە. دەنگدانی 

 

ە   ر
 و شارەزانی کرداری بەدەست هێنا لە بەکارهێنانی ئامێ 

اردنەکان ئەزموونی ئای نی ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
لە کاتێکدا کۆمیسیۆنی باڵ

کۆمپانیای  لەالیەن  کە  تەکنییک  ی  پشتگێر بە  پشتبەستووە  زۆر  شێوەیەیک  بە  ئەوە  نەدا، 
ی
ساڵ ئەم  ماوەی  لە  ۆنیەکان  ئەلکێی

ی کراوە، لەوان اردن. فرۆشیارەوە دابیر ژ  ڕۆژی هەڵێ 
 ە بۆ کردارە هەستیارەکانی

 

اردنەکان کە پێویستە بۆ چاودێری و بەڕێوەبردنی   ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
پێشنیار: پەرەدان بە تواناکانی ئای نی لە ناو کۆمیسیۆنی باڵ

اردن، لەوانەش  ژ  پرۆسەی هەڵێ 
 ئەنجامەکان.  یەکالکردنەوەیهەموو الیەنەکانی

 

ور  دەزگای  جار،  یەکەم  هێنسۆڵدت  بۆ  ئەڵمانی  سیستەیم   و   دەستپایکالیەنی  دبیتی  و  ۆنی  ئەلیکێی ژماردنی  دەنگدەران،  راستی 
، ش  ڕاهێنانی   IT بەڕێوەبردنی  اردنەوە    نواندنی ی ئەنجامەکانی هەڵسەنگاند. هەروەها بە شێوەیەیک ئەرێتی ژ لەالیەن دەزگای هەڵێ 

 دی، نی ش ئۆ پرۆسەی ڕۆژی    نواندنەکەئەنجام درا لە هەموو ناوچەکان.  
اردنەکەی دووبارە کردەوە بە بەکارهێنانی ف  ف  ژ هەڵێ 

دەر  لەسەر  سنووردارەکان  راپۆرتە  تەنها  بێت،  هەرچۆنێک  دی.  نی  ئاڕ  و  هەروەها  ئئێس  و کراونەتەوە. 
ی
بڵ شیکردنەوە  ەنجایم 

پێکهاتە  و  هاردوێر  سەر  وردەکارییەکانی  بە   ، ۆنی ئەلکێی سیستەیم  وەسفی  وکردنەوەی 
ی
بڵ وەک  شەفافییەت،  پێوانەکانی 

   .بووننەتەکنیکییەکانی سۆفتوێر، جێبەج   نەکران و ئەنجامەکانی بڕوانامەی وردبیتی بەردەستی گشتی  
 



 

14 

 با  نی یۆس ی مۆ ک  ت،یەفافەش   یک ەر ەس  یلی کل  کو ە: و ار یشن ێ پ
ی
اردنەڵه  ۆیخەربەس   یڵ ژ   ۆنی خەربەس  ر ەس  ەل  تێ ب  وامەردەب   ن   ە د  کانەێ 

اردنەڵه ۆ و ب نی  یئا یمەستی س ۆ ب  مێیەس نی یەال  تی یوردب ژ  . تێکر ەئاشکرا د   تی ی وردب رنی ۆ اپڕ   ەک  ەیو ەل  ەو ەابوونینڵداهاتوو و د کانی ەێ 

 

دەکە  ر
ت ١٥  دەنگدانمەشفی    لە پڕۆسەی توانی   نێ 

ی
بە شێوەیەیک   نواندنەکەلە پڕۆسەی  ،  ببینێتدا شوێتی جیاواز لە سەرانسەری وڵ

. بە گشتی ستافی دەنگدان زانیتی پێویستیان لە رێکارەکان و بەکارهێنانی ش  کانسەرەیک سەرنجیان خستە سەر تاقیکردنەوە هەڵە

دا.   پیشان  ۆنی  ئەلکێی ی  ر
ئامێ  هومووجار جۆری  بە  ژمارد  نواندنەکان  دەنگدان  بنکەی  یەک  بۆ  نەبوو کە  تێدا  دەستی  نەوەی 

  .شێوەیەیک هەڕەمەیک لە ناو هەر ناوەندێیک دەنگداندا دەستنیشان کراوە
 

 لەگەڵ پێکراوە، ڕاهێنانیان و دامەزران   دەنگدان کارمەندی 350,000 نزیکەی سەرەتاییەکان، بەرەنگارییە لە هەندێک سەرەڕای

ە خستنەگەڕی بە تایبەت سەرنجێیک  ر ۆنییەکان ئامێ  اردندا ڕۆژی لە بێت، هەرچۆنێک . دەستی  ژماردنی  ئەنجامدانی  و  ئەلیکێی ژ  هەڵێ 

 .نەکران جێبەج    بەردەوایم بە دەنگدان ڕێکاری هەندێک کە بوو ئەوە تێبیتی 

 

 نهێتی  و دەنگدان بنکەکانی  هەموو ،ڕێکارەکان یەکپارچەنی  جێبەجێکردنی  لە دڵنیابوون بۆ دەنگدان ستافی  ڕاهێنانی  :ڕاسپاردە

 .دەنگدانەکە

 

 

 پەروەردەی دەنگدەران 
 

پەروەردەکردنی دەنگدەران و چاالکیە گشتی لە  بەرپرسیارە  نەبوونی  یکۆمسیۆن  بە  ئاماژەیان  پەیوەندیدار  ەکان. هەموو الیەنەکانی 
نزیم  ئاستی  چارەسەرکردنی  بۆ  هەیە  تری کۆمسیۆن  ی ر

بەهێ  بەشداریەیک  بە  پێویستی  وە  کرد،  دەنگدەران  پەروەردەنی  پرۆگرایم 
بەکارهێنا اردنی گشتی و  ژ اردن و پرۆسەی هەڵێ  ژ ی هەڵێ 

نون  پەڕەی دەنگدانی  بەشداری دەنگدەران. زانیاری لەسەر سیستیم  نی دوو 
دەنگدان کەمبووە.   چۆنیەنی  لەسەر  زانیاری  بەتایبەنی  و  و گشتی  تایبەت  دەنگدانی  بۆ  سنوورداری   LTOجیاواز  زۆر  راپۆرنی 

اردن بەرەوپێشچوونێیک  ژ چاالکیەکانی پەروەردەی دەنگدەرانیان لە پارێزگاکاندا خستەڕوو، لە هەفتەکانی ڕابردوودا و پێش ڕۆژی هەڵێ 
اردنەکان تێبیتی کرا. بەرچ ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
 او لە ڕاگەیاندنی کۆمیسیۆنی باڵ

 
اردن و  ژ  دەنگدەران بەدرێژانی خویل هەڵێ 

اردنەکان زیاتر بەشداربێت لەچاالیک پەروەردەی مەدەنی ژ ی هەڵێ 
ی
ڕاسپاردە: کۆمیسیۆنی باڵ

 عەرەن  و کوردی
دەنگدەر و ژنان و گروپە کەمینەکان   بریتی بێت لە  ەکەیمو بەتایبەنی ئامانیح  ی  ،لە سەرتاسەری والتدا، و بەزمانی

 ئاوارە ناوەخۆییەکان.  و

 
  
ی

 یەکەیم ساڵ
ی

بۆ  دا، کۆمسیۆن هەندێک بەندی دارانی ئەزموون کرد کە لە ئەنجامدا بوودجەیەیک زۆر  2021لە ماوەی ش  مانیک
و  بۆوەکەمچاالیک گشتی   یەتییەکان 

ی
تۆڕە کۆمەڵ و  پەخش  بە  پشتی  زیاتر  نێوان   کورتەنامە. کۆمسیۆن  لە  ی 19تا    1بەستووە. 

یە  102ئەیلولدا،  
ی
میدیای کۆمەڵ ئەمەش  پۆستی  و کردەوە، 

ی
بڵ  عەرەن  

زمانی بە  بۆ نی  بەردەستی  ر  قسەکەرانی    زانیاری 
عەرەن   غێ 

اقن  فەریمتێیدا هاتووە عەرەن  و کوردی زمانی کە  ە  ئەمەش بە پێچەوانەی دەستور   سنوردارکرد و  ر
هەشت ڤیدیۆی پەروەردەنی    ،عێ 

  .4 دۆبالژ کراون ئاماژەدەنگدەران بە زمانی  

 
تری   )چاالکیەکانی  مەدەنییەکان  ڕێکخراوە  ڕاستەوخۆی  بەشداری  وەک  دەنگدەران،  و  CSOپەروەردەی  سیاسییەکان  پارتە   ،)

هەبوو   خراپیان  هاوکاری   ەوە19-كۆڤیدسنووردارکردنی    لەروویمیدیاکانیش کاریگەری  و  ی  بەخشیر هەندێک  ئەوەشدا،  لەگەڵ   .

پەرو  لە  مەدەنی  رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی  بۆ  هەبوو  بچووک  و دارانی  بۆ کاندیدەکان  تواناسازی  دەنگدەران،  و  مەدەنی  ەردەی 
 ڕاهێنانە تایبەتەکان لەسەر چۆنیەنی بەرپەرچدانەوەی قسەی ڕەق. 

 
 
 
 
 

 
و کراوەتەوە. یەکێک لە شەش پۆستەکە لە گروپێیک دیاریکراودا    کۆمسیۆنەوەا ئەو پۆستانەی کە لە الیەن  لە سەد  22زانیاری پەروەردەی دەنگدەران     4

ی
بڵ

و گەنجان یەکەم  دەنگدەرانی  بەتایبەنی  ئامانج،  خوێندن  . کرایە  لەپۆستەکانی  بوون  بریتی  پێشکەشکراوەکان  پۆستە  ین  لەالیەن ڕێوشوێنەکان  ی  ەوەباشێی
 دەنگدەران. 
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VI. تۆماری دەنگدەران 

 

دەنگدەرانەی کە بۆ یەکەم   ئەو   کردنی بەشداریکەیم  ملیۆن بە بایۆمەتری تۆمارکراون، و    17ملیۆن دەنگدەری شیاو،    25لە  
 . دەدەنجار دەنگ 

 

 دەنگدان 
 
 ماف

تی
ی
بەو هاوڵ تەمەنی  ەمافی دەنگدان  بەالیەنی کەم  ێت کە  اقییانە دەبەخشژ ر

تیدا دەکرێتساڵو  لە  انعێ  اردنی  ژ ساڵە، و   18ەی هەڵێ 
ۆنی و بەڵگەنامەی دیاریکراویان هەیە و بەتەواوی  هەیە لەتۆماری دەنگدەراندا  یاسا دەنگدەران  شایستەن. و کارنی دەنگدانی ئەلیکێی

دوورخستنەوە ئیدارییەوە  یان  لە  کرداری  ڕێگەی  لە  لەدەپارێزێت  داوا  کە   دەکرێت  کۆمسیۆن  و  دەنگدەرانەی  ئەو  هەموو 
 .  یان تێدایەمەرجەکان

 

 تۆماری دەنگدەران ڕێکارەکان  
تۆمار   خۆی  ناوی  اردنێک  ژ هەڵێ  هەموو  بۆ  دەنگدەر  ناکات  پێویست  هەیە کە  سستی  تۆماری  سیستمێیک  اق  ر

تۆماری عێ  بکات. 
دەنگدەران و تایبەتمەندی جوگرافی دەنگدەران بۆ ئەو شوێنانەی کە لە بەرنامەی نەوت بەرامبەر خۆراک لە وەزارەنی بازرگانیەوە 
ئەو  نوێدا،  ییەیک  ر

سەرژمێ  نەبوونی  لە  هاوکات،  دانەرێژراوە.  دەنگدەران  تۆماری  وەک  خزمەتکردن  بۆ  سیستەمە  ئەم  اوە.  وەرگێر
د داتای  ی بنکەی  ر

سەرژمێ  دواین  اوە.  بەکارهێێی اقەوە  ر
عێ  اردنەکانی  ژ هەڵێ  ی 

ی
باڵ کۆمسیۆنی  لەالیەن  کە  دەمێنێتەوە  انیشتوانە 

  
ی

ساڵ لە  دانیشتوان   1997دانیشتوان  باوەڕپێکراوەکانی  داتا  نەبوونی  هۆی  بە  کوردستان.  هەرێیم  لە  بەدەر  درا  ئەنجام 
 .هەڵسەنگاندنی دروستی تۆماری دەنگدەران قورسە

 
پێشنیار: پێویستە کۆمسیۆن دڵنیابێتەوە لەوەی کە هەموو دەنگدەرە شیاوەکان لە پرۆسەی تۆماری دەنگدەرانی بایۆمەتری داهاتوو 

 دا بەشدارن. 
 

اق   ر
اردنەکانی عێ  ژ ی هەڵێ 

ی
افی    17,2ملیۆن دەنگدەری شایستەی تێدایە، کە    25.2کۆتا تۆماری دەنگدەرانی کۆمسیۆنی باڵ ر

ملیۆن عێ 
ۆنی    5وەیەیک بایۆمەتری تۆمارکراوە. جگەلەوەش  ٪( بە شێ68) ملیۆن دەنگدەر دەتوانن بە بەکارهێنانی کارنی نا بایۆمەتری ئەلیکێی

اردنەکانی   ژ لە ڕۆژی   2018و    2014دەنگدان کە پێش هەڵێ   دەنگدانەکە دەن   
ۆنی بایۆمەتری ئەلیکێی نا  بەدەستیان هێناوە. کارنی 

اردندا پێشکەش بکرێن لەگەڵ دوو  ژ  .لە ش  بەڵگەنامەی ڕێگەپێدراوهەڵێ 
 

 ،22,118,368 بۆ کەمکردەوە شیاوی دەنگدەرانی  ژمارەی  کۆمسیۆن سەرەتاییەکان، ئەنجامە ڕاگەیاندنی  پێش بێت، هەرچۆنێک
  ن   یان کە تێدایە ەیدەنگدەران ئەو  تەنها  ئەمەش

 دوورخستنەوەی  لەبارەی وردەکارییەیک هیچ .دەرکراوە بۆ ش ف   ن   یان ش ف 

نە ئەوەی کە لەسەر زانیاری نە دابیننەکردووە، لەتۆمارەکە دەنگدەر ملیۆن 3
ی
 لەتۆمارەکە  کۆچکردوو دەنگدەری چەند ساڵ

 تۆماری لە کە بوون کۆچکردوو دەنگدەری سەرەیک شێوەیەیک بە دوورخراوەکان دەنگدەرە وایە پێیان دوورخراونەتەوە. 

اق لە کە دەنگدەرانەی ئەو و دەنگدەران ر
 نەخراونەتەوە.  دوور کردووە کۆچیان عێ 

 

 بایۆمەتری بە تەواوی گشتگێر نەبوو.  
اردنەکان ، تا  پرۆسەی تۆماری دەنگدەرانی ژ ی هەڵێ 

ی
ی 5سەرەڕای هەوڵەکانی کۆمسیۆنی باڵ

یەکەم یتی  یان  ١٥.٢تشژ دەنگدەران  بایۆمەتری  دابەشکرا،87ملیۆن کارنی  دەنگدەراندا  بەسەر  ئاوارە    ٪ی  تۆماری  لەو  ی  بریتیر کە 
ە ئەمنییەکان و زیندانییەکان. ئەمە بەو مانایەیە کە لە   ی ر

ملیۆن دەنگدەری شیاو،   25.2ناوەخۆییە تۆمارکراوەکانی نێو کەمپ و هێ 
ۆنی کە پێویست بوو بۆ دەنگدان.   20.2تەنها   نزیکەی   ملیۆن هەڵگری کارنی بایۆمەتری دەنگدان یاخود کارنی نا بایۆمەتری ئەلیکێی

اردنە تۆمار کراون37شیاون کە تەنیا  )نوێ( جاری یەکەم ی ملیۆن گەنج وەک دەنگدەر  2.6 ژ  .٪ ی ئەوانە بۆ ئەم هەڵێ 
 

 بنکەی تۆماری بایۆمەتری دەنگدەران  1,079لە    2021ی نیسانی  15ی کانوونی دووەمەوە تا  2نوێکردنەوەی تۆماری دەنگدەران لە  

(BVR)  گەڕۆک یەکەی   829و BVR   تدا دابەشکراون. تۆمارکردنەکە دەبوو
ی
 لەالیەن خودی کەسەکەوە ئەنجام بدرێتبەسەر وڵ

لە   یەکێک  لە  تەنها  دەنگدەر   ٨٣و  بێت.  اردندا  ژ هەڵێ  تۆماری   انبازنەی  یان سڕینەوەی  داخڵکردن  ڕاستکردنەوە،  داوای  دەتوانن 
  .ی نیسان ئەنجام درا22-16ە لە دەنگدەران بکەن لە کانی ڕاهێنانی پیشاندانی لیستی دەنگدەران ک

 
. لە  تۆمار بکەن  بۆ دەنگدانی تایبەت  خۆیان    دەدات کە  رەکاندەنگدە  ەیاساکە ڕێگە بەگروپە تایبەت  غیان 

بەبەکارهێنانی دەنگدانی
ناوەخۆنی   ١٢٠،١٢٦کۆی گشتی   ی   ئاوارەی  ر

نیشتەجی  لە کامپەکاندا  تۆمار کرابوون  ەل  کە  مالەکانیان  نزیک  هەبازنەکانی  روەها  . 
اق و    1,076,345 ر

یتی یەکەم ٨دەنگدانی تایبەت لە    . زیندانیش بۆ دەنگدانی تایبەت تۆمارکراون  671کارمەندی ئاساییسژ عێ  ی تشژ
 ن  ف  ش گونجاو بوو.  

 تەنها بە پێشکەشکردنی
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ت هەڵبوەشێنێتەوە  2021ی ئازاری  22لە  

ی
اژەی بە کەیم کات کرد  ئام  بۆردەکە  . بۆردی کۆمسیۆن بڕیاری دا دەنگدانی دەرەوەی وڵ

ڕێکخستتی  لەگەڵ   OCV بۆ  لە قورش  کە  دەنگدان  و  تۆمارکردن  ئەنجامدانی  بۆ  دەرەوە  وەزارەنی  ڕەزامەندی  دەستەبەرکردنی 
اق   ر

عێ  کونسوڵخانەکانی  و  گشتییەکانی باڵوێزخانەکان  سنورداریە  ستافی    ١٩-کۆڤید  و  توانای  بۆ   کۆمسیۆنی کە  کرد  سنوردار 
ت

ی
  .5بوولەسەر بڕیارەکە هە اناریگەریبە تیکڕا ئەو شتانە ک  ، ئەنجامدانی ئەرکەکانیان لە دەرەوەی وڵ

 

 
VII.   بەربژێرەکان تۆمارکردنی 

 

ڕکێ سنوردارکردنی    انەڕکابەر   یەیکپێشێ  سەرەڕای  بەڕێوەچوو،  بازنەکان  لە  یەک  هەر     رەتکردنەوەی   لەسەر   نابەج   لە 
ی
ماف

وتن
ا
 . توانای کاندیدەکان سەر لە  رێسای شاراوە   و  خۆپاڵ

 

 

النی کەم   كارامە"ن،  تەواوی  "بە  ێت کە  دەبەخشژ اقییانە  ر
عێ  تیە 

ی
هاوڵ بەو  اردن  ژ هەڵێ  لە  وتن 

ی
خۆپاڵ خاوەنی    28مافی  و  ساڵ 

ژێر   نەکەونە  پێویستە کاندیدەکان  هەروەها  دیاریکراو.  تاوانی  هەندێ  بونی  ن    و  بێت  ئامادەنی  نەی بڕوانامەی  ژ لێر یاسای  سایەی 
سینەوەو دادپەروەری  سنوردارکردنەکان ئاسان کراونەتەوە بە بەراورد لەگەڵ یاساکانی پێشوو،  لە  .  سەرەڕای ئەوەی هەندێک  6لێێی

خوێندن و  تەمەن  مەرجەکانی  ین  لە کەمێی ی  بریتیر مافی  7کە  مەرجانەی کە  ئەو  م 
ی
بەڵ وتن، 

ی
سنوردارێتی    خۆپاڵ هێشتا  ڕێکدەخەن 

 .8تێ ناگونج کانیەتڵەو ەود ێن ەندبوونەپاب  ەڵگەل و ناڕوونیان تێدایە 

 
وتن،  سەرەیکڕاسپاردەی  

ا
خۆپاڵ مافی  لەسەر  ناماوقول  سنوردارکردبی  البردبی  پێداویسنی   خوێندن،  لەناویان:  هەموو    ئینتیما   و   و 

 پێویسنی تەمەن. و کەمکردنەوەی  سیاسییەکان؛ 

 
اردن بێدەنگە لەسەر   ژ ی   کردنکاندیدەکان لەنێوان تۆمار   رەتکردنەوەی یاسای هەڵێ 

ی
اردندا. ڕێسایەیک کۆمیسیۆنی باڵ ژ و ڕۆژی هەڵێ 

اردنی   ژ  داهاتوو یان دوو هەڵێ 
اردنی ژ  ئەوەی نی  دەدات کە بە هۆی پێشێلکارییەکان و تەنانەت هەڵێ 

اردنەکان مافی ژ سەربەخۆی هەڵێ 
کاندیدێتی هەڵبوەشێنێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئەو ڕێسایە پێناسەی ئەوە ناکات کە چ پێشێلکاریەیک دیاریکراو دەبێتە هۆی   داهاتوو 

اکان دیاری دەکات، کە دەبێتە   رەتکردنەوەیبە   و نە هیچ جۆرە ڕێژەیەک لە نێوان ئەو پێشێلکاریانەی ئەنجام دراوە و توندترین سی
جێبەج   کردن هەڕەمەیک  ێگ هۆی  بڕیارەکانی کۆمسیۆنی   بۆ  بووە  خۆشکەر  ڕێ  ڕێنماییانەی  ئەم  ئەوەش،  سەرەڕای  جیاکاری.  و 

اردنەکان  سەربەخۆی   ژ ی و ناتەواوی و نەبوونی    9بۆ ئەوەی پێنج کاندید هەڵێ  ر
ونەکراوەتەوە، ئەم کەلی 

ی
الببات لە ناو ماڵپەرەکەیاندا بڵ

 .، دڵنیانی و بنەمای یاسانی  الواز دەکاتەشەفافییەت

 

 
زیاتری    ای  بکرێت. سی دیاری  یاساکەدا  لە  و  بکرێت   دیاری  بەباشژ  تۆمارکراوەکان  پوچەڵکردنەوەی کاندیدە  زەمینەی  ڕاسپاردە: 

 پێشێلکردنی یاسا پابەند بێت بە پرەنسیتی رێژەوە.  لەمەڕ کاندیدەکان 

 

 
بوون،  کە  حزب    167لەکۆی   اردن  ژ لەکاتێک   109بەشداری هەڵێ  بەشداربوون،  بەتاک  تر(58دا  کەسیان  هاوپەیمانیان   21ەکەی 

بوو، لەگەڵ ڕێژەی  29.3ژن )لە سەدا    951کاندید بوون، کە    3249پێکهێناوە. کۆی گشتی     67لەسەدی کۆتای ئافرەت،    25( 
  . کاندیددا   10  بۆ   7کاندید کرد و لەنێوان  خۆیان    کورش مەسییح    5کەسیان بۆ    34کورش کەمینەیان کرد کە    9کاندید ڕکابەری  

یە ڕکابەرییان کرد هەر  یەزیدی  و  شەبەک  و  فەییل کورد  و  ماندیان  سابیان  لە کورسییەکانی  وەک   789لەکۆی    . ک  کاندیددا 
 .  کاندید لەگەڵ حزبەکاندا کاندید بوون  1501کاندید لەناو هاوپەیمانێتییەکان و   959سەربەخۆکان و 

 
5    

ی
افی لە   165دا 8201لەساڵ ر

ت 21بنکەی دەنگدان لە   674هەزار عێ 
ی
  ئەنجومەندەنگیان داوە دواتر   وڵ

ی
م OCVدەنیک

ی
ی بە هەموارکردنەوەی یاسانی هەڵوەشاندەوە، بەڵ

 
ی

ی فیدڕاڵ
ی
 . درێژکردەوە ماوەکەی دادگای باڵ

نەیە بڕواپێدانەکانی کاندیدەکان لە دژی پابەندبوون بە داواکارییەکانی 'دی  6 ژ ر
 بەعسیکردن' داوا دەکات. -ئەم لێ 

   لە  7
ی

اردنی ساڵ ژ  ساڵ و خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆس بووایە.  30تەمەنی  دەبوایە کاندیدێک بەالیەنی کەمەوە  2018هەڵێ 
8   ICCPR    ه  15  بڕگەی  25سەرنیح  گشتی  ' بابەنی و  دەڵێت  پێوەرە  بۆ  پاساو  دەبێت  تەمەن،  ین  اردن، وەک کەمێی ژ بۆ هەڵێ  وەستانەوە   

لەسەر مافی ەر سنوردارکردنێک 
نی یان جیاکاری وەک پەروە

ی
اردن نابێت بە مەرجەکانی ناعەقڵ ژ ردە یان نیشتەجێبوون یان گونجاوەکان بێت. ئەو کەسانەی کە بە پێچەوانەوە شیاوی وەستانەوەن بۆ هەڵێ 

 ین یان بە هۆی ئینتیمای سیاسیەوە دەربکرێن. دابەز 
ا.   9 اردن هەڵگێر ژ  یەک کاندید پاش داواکەی بۆ پەڕەی دادوەری هەڵێ 
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وتنەکان بۆ کاندیدکردن،  

ی
ی لە سەدا( لە ماوەی پرۆسەی    ٨.١)  کۆمسیۆنتۆمارکردن لەالیەن    بۆ رەتکرانەوە    ٢٨٤لە نێو پاڵ   پشکنیر

جۆراوجۆرەکانەوە.   دامەزراوە  لەالیەن  بنەمای کاردانەوە  ژمارەی لەسەر  اردنەکانی    ئەمجارە  ژ هەڵێ  لەگەڵ  بەراورد  بە  کاندیدەکان 
پارتەکان    کەمێی بوو.   10ڕابردوو اردندا بوو کە  ژ ی هەڵێ 

ناچاریان کرد کە کەمێی کاندید بکەن بۆ ئەوەی  کە لە ئەنجایم سیستەیم نون 
بێت نەبێت  هەرچۆنێک  دابەش  تێکڕانی  دەنگەکانیان  بە  بوو، چونکە  پارێزراو  تەواو  فرەنی  هەر   10،  کت ر  پێشێ  کاندید هەبوو کە 

ڕکێکار   پێشێ 
اردنی ژ  ئەنجام درا.  بازنەیەکدا لە هەر  انەکورسییەک دەکەن، وە هەڵێ 

 
 
 

VIII.  دن بانگەشەی هەڵبژارژینگەی 

 

ترساندن سەرەڕای  دەنگدەران کرد کە  لە  وای  هێمنانە  هەڕەشەی  بانگەشەێیک  خراپ   و  دەنگۆی  و  چەکدارەکان  گروپە 
  بەکارهێنانی سەرچاوە دەوڵەتییەکان و کڕیتی دەنگ، بە ئاگادارن  و هوشیاریەوە دەنگ بدەن. 

 
 

 ژینگەی بانگەشە  
اردنەکان بەرپرسیار بوو لە  ی  9ی تەمووزەوە تا  8ماوەی بانگەشەی فەریم لە   ژ ی هەڵێ 

ی
یتی یەکەم بەردەوام بوو و دەستەی باڵ تشژ

اردن ژ بە سیاسییەکان بەپت ر یاسای بانگەشەی هەڵێ  ی  کاندید و حێر
ی ئەیلول، سەرۆک کۆماری  15. لە  11چاودێریکردنی پابەندبوونی

ی واژووکردنی  بۆ  افی کۆکردەوە  ر
عێ  سەرەکییەکانی  سیاسییە  ە  ی ر

هێ  سەرۆیک  اق،  ر
اردن عێ  ژ هەڵێ   

هەڵسوکەوتکردنی و  رەفتار  اسای 
ئەنجامەکان کرد.  قبوڵکردنی  ناکۆکییەکان و  لە  لەسەر گرنگتر دورکەوتنەوە  بوو، جەختی  تەواو سیاش  بەڵگەنامەیەیک  ئەگەرجی 

م    ئەم کۆدە بە ئامادەبوونی نوێنەری تایبەنی سەرۆک وەزیران و نەتەوە یەکگرتووەکان لەالیەن هەموو بەشداربووانەوە
ی
واژۆکرا، بەڵ

 پێشوو ئامادەنی کۆبوونەوەکە نەبوو
 هاریکاربی نەتەوە    .12لەالیەن نوری مالیک سەرۆک وەزیرانی

 لەگەڵ ئەنجومەبی
ی

بەهەماهەنگ
اق )یونایم(، ئیمزاکردبی ڕوداوەکابی   ر

 لەسەرجەیم پارێزگاکاندا بەڕێوەچوو.   یاسا رەفتارییەکانیەکگرتووەکان بۆ عێ 

 
اوە، هاوکات لەگەڵ   ڕادەربڕین و کۆبوونەوە و کۆمەڵە و جموجۆڵ گێر

لە ماوەی بانگەشەکەدا بە گشتی ڕێز لە ئازادییە بنەڕەتییەکانی
لە هەرێیم کوردستانی   تایبەت  بە  ترساندن  لەسەر هەڕەشە و  ڕاپۆرتێک  توانیان  13چەند  اقەوە. کاندید و الیەنە سیاسییەکان  ر

عێ 
 کەن بۆ ئەوەی دەنگدەران بتوانن بە ئاگانی و هوشیارییەوە دەنگ بدەن. بەرنامەکانیان پێشکەش ب 

پەیوەندیدار  نی 
ژ لەتوندوتێر کەم  کردەوەیەیک  چەند  تەنیا  سەرنجە  جت ر  تدا 

ی
لەوڵ سیاش  ی  ژ توندوتێر ووی  ژ ر

بەمێ  سەبارەت 
اردندا هەبووە و زۆربەی الیەنە پەیوەندیدارەکان جەختیان لەسەر هێمتی کەمپینەکە کردو  ژ وەتەوە. هەرچۆنێک بێت بە پت ر  بەهەڵێ 

اوان زۆرێک لە   بەکان بۆ تۆقاندنی هەردوو دەستەبژێر   دوێێی ی  سەر بە حێر
ئەگەری ئەوەی هەیە کە ئەکتەرە چەکدارە نادەوڵەتییەکانی

یەک اردنی دەنگدەران و بەشداریکردنیان.  ژ اق کاریگەریەیک الوەکیان هەبووە لەسەر هەڵێ  ر
ناوچە جیاجیاکانی عێ  لە  و کاندید لە  ێک 

 دەوڵەتدا بوون" گرێدراون بەنکێشە پڕ مشتومڕەکانی هەڵمەتەکە ئەو گرووپانە بوون کە " ئەو چەکدارانەی لە دەرەوەی کۆ 
ی

ۆڵ و ێی
ب و الیەنانەی بەشدارن لە ی اردنەکاندا سەرەڕای قەدەغەی یاسانی   حێر

ژ  14 . هەڵێ 

 
چەند گروپێیک   ئەندامانی  ڕایانگەیاندووە، کە  میدیاکان  و  لە کارنی  چاودێران  دیاریکراو  ژمارەیەیک  ناچاربوون  شەعت   حەشدی 

ناوچە  بە  ئاماژەیان  ڕاپۆرتانە  ئەم  بکەن.  زیاد  خۆیان   
ی

دەنیک ئەوەی  بۆ  بکەن  ی  دابیر ناسیاوەکانیانەوە  و  ان  ی ر
خێ  ناو  لە  دەنگدەران 

هیچ  بێت،  هەرچۆنێک  نەینەوا،  و  لە کەرکوک  جێناکۆکەکان  ناوچە  بۆ  زیاتر  م 
ی
بەڵ تاوانباران   جیاوازەکان کرد،  ناوێیک کۆنکریتی 

 ئاشکرا نەکراوە لە راپۆرتەکاندا. 
 

 
اردنەکانی   2011پیاو و  4979کاندید کە لە نێویاندا   6990  10 ژ ڕکێیان کردووە. 2018ژن بوون، زیاتر لە دوو ئەوەندەی ژمارەی کاندیدەکان لە هەڵێ   دا پێشێ 
اردنەکان لە  22لە     11 ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
یتی یەکەمدا، بەپت ر بڕگەکانی مادەی  9ی ئەیلولدا، کۆمیسیۆنی باڵ اردنەکان ژمارە  22ی تشژ ژ ، کە تێیدا هاتووە " بانگەشەی  2020/ 9ی یاسای هەڵێ 
 ئازاد )...( کۆتانی هێنان بە  

اردنی ژ ر پێش دەستپێکردنی دەنگدانەکە، بەم شێوەیە ڕو   24هەڵێ 
ر  7ونی کردەوە کە ماوەی هەڵمەتەکە لە  کاتژمێ 

یتی یەکەمدا لە کاتژمێ    24کۆتانی پێنایەت، واتە    6ی تشژ
ر پێش دەستپێکردنی دەنگدانی تایبەت

 . کاتژمێ 
ئیم    12 بەڵگەنامەکەم  من  ڕایگەیاند"  لەدیمانەیەکیدا  شیعە  بەرچاوی  پێکهاتەی  لەچوار  یاسا کەیەکێکە  دەوڵەنی  ئیئتیالفی  سەرۆیک  مالیک  بانگهێشتی نوری  و کەسیش  نەمبینیوە  زانەکردووەوە 

 . نەکردم بۆ ئەوەی ئامادەنی کۆبوونەوەکە بم"
دەستی  هەرێیم کوردستان   13

ی
ت بوو، بە پت ر باڵ

ی
ڕکێکاری وڵ ین ناوچەی پێشێ 

ن  خۆی کەمێی
ی . و یەپارنی  هەردوو حێر  کێتی

م بەڵێتی هەڵمەنی  لەکاتێکدا زۆربەی الیەنە پەیوەندیدارەکان چەککردنی میلیشیاکانی پەی   14
ی
، بەڵ ە ئەمنییە ئاساییەکان بەئەرکێیک سەرەیک زانی ی ر

وەندیدار بەحزب یان یەکخستتی تەواویان بۆ ناو هێ 
اعاسەرەیک هادی ئەل ر

ی سەرۆیک کوتلەی دووەیم گەورەترین پەرلەمانی عێ   ق. مێر
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اردنیان  ژ هەڵێ  دواخستتی  داوای  تورکمانی کەرکوک  و  عەرەن    
ئەنجومەنی ئەندامانی  اردنەوە،  ژ هەڵێ  ڕۆژی  پێش  بەهۆی گرژییەکانی 

ی سەربەخۆی  
ی
باڵ لەالیەن کۆمیسیۆنی  بوونە هۆی  لەپارێزگاکە کرد، هەرچەندە  ئەو هۆکارانەی کە  ڕەتکرایەوە.  اردنەکانەوە  ژ هەڵێ 

نی 
ی
ی لە دۆجی ناڕوونی خۆیان لە نێوان دەسەڵ  کوردستانی  یمهەرێ گرژییەکانی ناوچە جێناکۆکەکانی پارێزگای کەرکوک و نەینەوا بریتیر

ڕآق ر
،   ارییە جیاوازەکانو بەغدا و پێکهاتە ئیتنییک و تائیفییە تێکەڵەکانیان و هەبوونی فراکسیۆنە چەکد عێ  افی ر

ەکانی ئاساییسژ عێ  ی ر
)هێ 

) . هەروەها ژمارەیەیک زۆر لە ئاوارە ناوخۆییەکانی ئەو ناوچانە هێشتا لە کەمپەکان پێشمەرگە، دەوڵەنی ئیسالیم و حەشدی شەعت 

  .15ک بدەن دەنگ بە الیەنێ بۆ ئەوەیو دوور لە ناوچەکانی خۆیان نیشتەج   بوون و بەپت ر راپۆرتەکان فشاریان لەسەرە 
یەکێیک تر لە نیگەرانییەکان کە بەبەردەوایم لەالیەن ئەو کەسانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە ئاماژەی پێکراوە، مەترسیەک بوو 
اردندا کە لەوانەیە براوەی کورش پەرلەمان هەڕەشەی لێبکرێت لەالیەن بەرزترین پاڵێوراوی ن   براوەوە بۆ   ژ ی هەڵێ 

لە سیستەیم نون 
تۆقاندن ئەوەی کو  و  ڕووبەڕووی هەڕەشە  ژنان  لە کاندیدەکانی  هەندێک  بگرێتە دەست. هەروەها چەند شوێنێک کە  رسییەکە 

 بونەوە و بەنیازبوون ناچاریان بکەن بکشێنەوە. 
 

اردنەکابی ڕابردوو کەمێی بوو و تەنیا لە ماوەی چەند هەفتەی ڕابردوو  ژ دا و  رێژەی توندی و چڕی بانگەشەکە بەبەراورد لەگەڵ هەڵێی
زۆرینەیان  کە  گرتەوە،  بیلبۆردەکابی  و  بانگەشە  پۆستەری  و  حزبی  الفیتەی  تێیدا  کە  کرد،  تەشەنەی  دەنگدان  ڕۆژی  پێش 

اردبی   ژ لە هەڵێی  
پێشێی دەکرد کە  و کوتالنە  ئەو کاندید  بۆ  چاوپێکەوتنیان 2018بانگەشەیان  ئەو کەسانەی  بە ووتەی  زاڵبوون.  دا 

ی تێدابوو. ێ بوونەوە و کیشمەکێش و جنلەگەل کراوە بانگەشەکە ڕووبەڕوو   ودان و قسەی رەفی کەمێی

 
اتیجیەتێگ   اردن هەندێک لەوکەسانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا باس لەوە دەکەن کە سێی ژ ئەنقەست هەیە بەبەر لەرۆژی هەڵێی

اردنەکاندا. لەڕێگەی   ژ هەڕەشەکابی بایکۆتکردبی هەندێک الیەن و بۆ بەشداری کەیم دەنگدەران خستنەڕووی گومان لەرۆژی هەڵێی
ئۆروپا  یەکێنی  دەی  ر

نێ  الیەن  لە  ئەوان، کە  بۆچووبی  بە  ئەمە،  و  اردن.  ژ هەڵێی یاسای   
لەبەشەکابی ڕووبی  نەبووبی  و  هاوپەیمانان 

 بی  نەکراوە، سەرکەوتن ئاسانێی دەبوو بۆ ئەو الیەنە ڕێک و پێکانەی کە دەتوانن پشت بە الیەنگری بە دی
ی و دڵسۆز هاوبەسژ سپلێر
ی    .16ببەسێی

 
 

نەبوونی   بۆ  گەڕاندەوە  کەمپینەکەدا  ماوەی  لە  دەنگدەرانیان  بەرژەوەندی  کەمبوونەوەی  هۆکاری  سەرچاوەکان  لە  زۆرێک 
 مەزهەن   

نی
ی
تەقلیدییەکان و سیستەیم کۆتای هاوبەشیکردنی دەسەڵ پارتە  نوێنەرایەنی دەکەن،   –موحاسەسە    -ئەڵتەرناتیڤ بۆ 

اردنیان کرد. هەروەها لەبە ژ  هەڵێ 
ین جگە لە ش  دانە، بایکۆنی  رئەوەی هەموو پارتە تازە دامەزراوەکانی تیشژ

 

 

 .نەبوو پارەیان چونکە کردبوو، هەڵمەتەکە ڕیکالیم لە کەم ڕێژەیەیک بۆ سابیانی ح تەنها تازەکان و سەربەخۆکان کاندیدە

اتیجیە ن دەرگای پەسەندەکەیان سێی
ی
ی    .بوون کاندراوسێی لەگەڵ  کۆبوونەوە بە تێکەڵ کە  بوو ماڵ  میدیای لە  کردن کەمپیر

یەتییەکان تۆڕە لە  بەرزبونەوەی پێچەوانەی بووەتەوەبە کەم تەقلیدیدا
ی
تێکدانی    دا. کۆمەڵ لە سەر  هەبو   پۆستەرەکانی  راپۆرت 

اردن یاسای پێشێلکاری باوترین کە سەرجادە ژ  . ەهەڵێ 

 

 

الیەنە   ڕاپۆرتەکان  ناوچەکابی بەپن ر  لە  بانگەشەکردن  بۆ  زیاتریان   
ی

عاشایریەوە گرنگ و  خێڵەیک  پەیوەندی  بەهۆی  خێڵەکیەکان 
حزبەکان  لەکاتێکدا  و  هەیە  خەڵکدا  سەر  بە  ۆڵیان  کۆنێی خێلەکییەکان  سەرکردە  کە  شوێنانەی  ئەو  شارهەبوو،  دەرەوەی 

م ئەوە لە شارەکانی 
ا
 خێڵەکان بەرامبەر بە الیەنە پێکهاتەیەیک الوازیان لەو شوێنانەدا هەیە، بەڵ

ی
 خۆیان هەبوو.  گرنگ

ی
شادا گرنگ

قابییل گواستنەوەنییە )  کە 
ی

ناساندبی سیستەیم یەک دەنگ لەدوای  ( زیاتر بوو، هەروەک لە SNTVسیاسییەکان و کاندیدەکان 
ئەوەی بۆ  بەستبوو  شێخەکان  توانای  بە  پشتیان  زیاتر  کاندیدەکان  اردندا،  ژ هەڵێی بچووکەکابی  دڵسۆزەکانیان    بازنە  دەنگدەرە 

شێخ  کەییس 
ا

هەواڵ درێژخایەن  چاودێرابی  پیشکەشکراودا.  قازانحی  هەندێک  بەرامبەر  لە  ناوچەی   ەکابی کۆبکەنەوە  چەندین 
 ئەندامابی هۆزەکان. 

ی
"ی دەنگ ی  17 جیاجیایان ڕاگەیاند کە لە کاندیدەکان نزیک بونەتەوە بۆ "فرۆشێی

 

 

 
اق، هەمووی جگە لە دوو کا  27لە کۆی     15 ر

بوون    هەرێملە نەینەوا لە    5منی ئەی ئێف لە ئەنبار و کامنی جەدای  کامنی پاربی دیموکرابی کوردستان لە عێ 
لە   پاربی دیموکرابی کوردستان  جیاوازەکان، زۆربەی کامپەکابی  پاربی دیموکرابی    هەرێمبەپن ر سەرچاوە  بە  لەالیەن ئەو ڕێکخراوانەوە بەڕێوەدەبرێن کە سەر 

 کوردستانن. 
انە، وەزارەبی ناوخۆ تەنانەت بەسژ پڕوپاگەندەسژ تێدایە.   16 ڕ ر

اق نەریتێگ دوورودرێژی تیۆری پیالنگێ  ر
 سیاسەبی عێ 

م لە ناوچە شارستانییەکاندا زۆر زیاترە. دۆالری ئەمرییک لە ناوچە الدێیەکان  40بۆ  LTOs 25بڕی هەر دەنگێک لە الیەن   17
ی
 ڕاپۆرت کرا، بەڵ
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چاوپێکەوتنیان لەگەل ئەنجامدراوە راپۆرتیان دا بە چاودێرانی درێژخایەن کە سەرچاوە دەوڵەتییەکان و موڵک و زۆربەی ئەوانەی  
سامانی گشتی زۆر جار لەالیەن کاندیدەکان بەهەڵە بەکارهاتووە، لە ئەنجامدا بۆتە هۆی نەبوونی هەیل یەکسان بۆ هەموو الیەک. 

تاوکردنی ڕێگاکان، ئاو یان دابینکردنی کارەبا کە    ئەو نموونانەی چەندین جار دووبارە بۆتەوە  بریتی بوون لەپڕۆژەی ژێرخانی وەک قێر
ئەو  کە  زۆرە  ماوەیەیک  هەرچەندە  پێکردوە،  دەستی  کاندیدەکان  اردنی  ژ هەڵێ  بازنەی  لە  اردن  ژ هەڵێ  ڕۆژی  پێش  کەمێک 

ت
ی
دا باس لە بەکارهێنانی ئۆتۆمبێیل فەریم و بەڵێتی  خزمەتگوزاریانە دەبوایە دابینبکرێت. هەروەها چەندین جار لە سەرتاسەری وڵ

لەکانی کۆبوونەوەکاندا   پارە کراوە کە  پێدانی  لە  باس  جار  هەندێک  و  دیاری  و  خۆراک  دابەشکردنی  دراوە.  دامەزراندنی گشتی 
اردن سەیردەکرێت ژ  هەڵێ 

وە، کە کڕیتی دەنگ وەکو پێشێلکردنی رێساکانی
ی
 .  بەربڵ

 

ارد ژ  ن داران  بانگەشەی هەڵێ 
ژمارە   یاسای  لەالیەن  اردن  ژ هەڵێ  بانگەشەی  بۆ  دارانی   

بە 2015/  36پاڵپشتی ڕێگە  ڕێکدەخرێت. کە  سیاسییەکانەوە  پارتە  ی 
و  دەرەیک  لەالیەنی  ی   بەخشیر ناتوانن  یان کاندیدەکان  نەکراوە. حزب  ناماقول سنووردار  شێوەیەیک  بە  دەدات کە  بانگەشەیەک 

. بەخشینەکان پێویستە بە سیستەیم بانکیدا تێپەڕن. حزبەکان نەناساو وەرگرن؛ و ناشتوانن سەرچاو  ی ەی دارانی دەوڵەت بەکاربێیی
ئەوانەی  یان  هەیە،  حکومەت گرێبەستییان  لەگەڵ  وەرەگرن کە  دامەزراوەو کۆمپانیایانە  لەو  ی  بەخشیر ناتوانن  و کاندیدەکان 

 بەشێکییان لەالیەن حکومەتەوە خاوەندارێتی دەکرێت. 

 

پار  بڕەی کە  بکات ڕێک نەخئەو  لە کەمپینەکەدا خەرج  یان کاندیدێیک سەربەخۆ دەتوانێت  ئەوە هیچ راوە،  تێیک سیاش  لەبەر  و 
ی لە شوێتی خۆیدا نییە اردنەکان   . سنوورێیک سەرفکردنی کەمپیر ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
اردنی کۆمیسیۆنی باڵ ژ یاسای بانگەشەی هەڵێ 

،  2020/    5ژمارە   بودجەی وەزارەتەکان، دەرماڵەی ئەوقاف یان دەرماڵەی پشتیوانی دەرەیک بۆ   تەنیا بەکارهێنانی دەرماڵەی گشتی
ی قەدەغە دەکات و تێیدا هاتووە کە " هەر کاندیدێک   یەکەی تەحەمویل  مەبەستی کەمپیر یان هاوپەیمانی سیاش دەبێت بۆ پشتگێر

اردنەکەی یان ڕێکخستنەکان بێت ، بەمەرجێک سەرچاوەک ژ  هەڵێ 
 دارانی هەڵمەنی

 ان شەرغ بن. الیەنی
 

لەگەڵ کرا   چاوپێکەوتنیان  وکەسانەی  ئە  م 
ی
بەڵ سیاش،  ڕیکالیم  بۆ کڕیتی  دەرماڵەی گشتی  بەکارهێنانی  قەدەغەکردنی  لە  جگە 

لە   راپۆرتەکان   بەرپرسانی ڕایانگەیاند کە زۆرێک  بەپت ر  بۆ چاالیک هەڵمەتەکان.  بەکارهێناوە  ئەم سەرچاوانەیان  فەرمانگەی گشتی 
بەسەر کاندیدەکانیان دابەش کردووە بۆ کەمپەین، لە کاتێکدا پارتە نوێکان   یان"ی گشتی "سەرمایە  سەرکردەکانی پارتەکە پشیک ئەو 

لە   خەرجیەکانی کەمپینەکەیان  بوون  ناچار  نەکرابن،  ی  پشتگێر دەرەکییەوە  بەخشەرێیک  لەالیەن  ئەگەر  سەربەخۆکان  و کاندیدە 
بدەن خۆیان  فانی  پارە  یاسایهەرچەندە    . گێر ڕاست  یئێستا  ئێستادا   بۆ   ەوخۆ گشتی  لە  م 

ی
بەڵ دەکات،  ی  دابیر سیاسییەکان  پارتە 

جێبەج   کردنەوە   ڕێسای  نەبوونی  هۆی  بە  دەوڵەت  بۆ  18نادرێت یارمەتیەکانی  نییە  شوێنێکدا  لە  ڕێوشوێنێک  هیچ  ئەوە  لەبەر   .

 بواری یاریکردن لە ڕووی دارانی سیاسیەوە.  
 ئاستکردنی

 
 

بۆ  بگرێتەبەر  پێویست  لەپێناو    ڕاسپاردە: هەنگاوی  دارانی گشتی الیەنە سیاسییەکان   
بۆ هەڵمەنی   جێبەجێکردنی کەشوهەوایەک 

اردن ژ ی کاندیدە سەربەخۆکان، یارمەتیەکانی دەوڵەت دەن   بە وردبینییەیک مانادار  هەڵێ 
 ەوە بێت و ، بە لەبەرچاوگرتتی دیاردەی نون 

 لەالیەن کۆمسیۆن ئەنجام بدرێت. 
 

نە لەسەر دارانی خۆیان پێشکەش بکەن، هەرچۆنێک بێت، سەرەڕای پابەندی یاسانی بۆ  
ی
پێویستە الیەنە سیاسییەکان ڕاپۆرنی ساڵ
حزبەکان،   خەرج   و  پارە  پارە    کۆمسیۆنوردبینیکردنی  و کاندیدەکان  سیاسییەکان  الیەنە  چۆن  ناکات کە  چاودێری  تەواوی  بە 
 بۆ دارانی هەڵمەتەکا

ی و نەکراونەتەوە، بەم شێوەیە ڕێگری 19نیانبەدەست دەهێیی
ی
. ڕاپۆرتە داراییە پێشکەشکراوەکانی الیەنەکان بڵ

نییە  سنوورێک  هیچ  دارانی کەمپینەکەدا:  یاسای  لە  هەیە  تر  چەند الچونێیک  دەکرێت،  دارانی کەمپینەکە   
شەفافیەنی گشتی لە 

وە هێشتا ڕوون نییە      . سیاس ت بە پارتێک یان کاندیدێیک  لەسەر بڕی یان بەشدارییەیک جۆریانە کە بەخشەرێک دەتوانێت بیدا
اکان چارەسەرکەرێیک پێویست 20ئەگەر دواتر بەخشەرەکان بەشداری بکەن لە پرۆسەی تەندەر/دەستەبەری گشتی  ، لە کۆتاییدا سی

پێشێی   پارەدانی گشتی کە  لە  اوە  ڕاگێر سیاش  دارانی  سەرپێیحی  بۆ  ڕاستەوخۆکان  ا  سی تاکە  چونکە   ، ی دەسپێکردنی  نیر و  نیە  بوونی 
اوە.   ایەیک ئاوا نەسەپێێی  پرۆسەی یاسانی فرە هەنگاو تا ئێستا سی

 

 
 . 44-42، هونەری 2015/ 36یاسای پارتە سیاسییەکان   18
ی ش ش، هونەر،   19 ر

ێردراوەکان. 3)7ئەی ئی  ژ  کاندیدکردن بۆ ئۆفیسە گشتیە هەڵێ 
کردنی شەفافییەت لە پارەدانی  (، "" باشێی

ل  20 بەشداربووان  جێگرەکان،  زۆرینەی  پت ر  پارەی بە  وەک  بە کۆمسیۆنەکان، کە  بدەن  پارە  دەبێت  ئامادەکارییەکان گوایە   / تەندەری گشتی پڕۆسەی  ە 
 ن   بەشژ کار دەکەن. 

 هەڵمەنی سیاسەتمەدارانی
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ی   خەرجیەکانی ،  م پێیەبۆ بەخشینەکان، بە  ێکسنوور دانانی  پێشنیاری سەرەیک:   بۆ بەرزکردنەوەی شەفافیەت و بەرپرسیارنی   کەمپیر
دارانی سیاش، بە ڕیکالیم سیاش ئۆنالینەوە. چاودێریکردن بۆ ئەوەی بە شێوەیەیک گونجاو سەرچاوە و پێناسە بکرێت و لەگەڵ 

داراییەکانی  ڕاپۆرتە  هەموو  وکردنەوەی 
ی
بڵ خۆیدا  لە کانی  بتوانێت  ادان،  سی تەکانی 

ی
دەسەڵ و  ڕی  ر

یکردنی کارگێ  ر
سیاش   بەهێ  حزن  

 مسۆگەر بکات. 

 
IX.  میدیا 

 

م لەگەڵ 
ا
بیانەی بانگەشە ،بەڵ ی م بەزۆری روماڵێیک حێر

ا
ک رێگەی پیدراوە بەڵ

ا
ی وچاڵ ر

ی بەهێ  مەیدانێیک میدیان  جەمسەرگێر
 ئەوەشدا، کۆمەڵێک مەترس جدی سەبارەت بە ئازادی ڕادەربڕین لە ئارادان.   

 
 ژینگەی میدیا 

اق، کە   عێر  
ڕاگەیاندنی و   ٧٠نزیکەی  سەکۆی  دەوڵەمەند  سەکۆیەیک  دەگرێت،  لەخۆ  ڕێگەپێدراو  رادیۆنی  و   

تەلەفزیۆنی  
ی

کەناڵ
بوونی   لەگەل  کراوە،  جەمسەرگێر ومەزهەبیەکانەوە  ئیتنیکتر  هێلە  رێگەی  لە  قووڵ  بەشێوەیەیک  ئێستاش  تاکو  م 

ی
بەڵ زیندوە، 

ئا زامتی  دەستوور  لەکاتێکدا کە  سەربەخۆ.  ڕاگەیاندنی  افی کۆمەڵێک ژمارەیەیک کەیم  ر
عێ  ادانی  یاسای سی دەکات،  رادەربڕین  زادی 

و  نادروست  زانیاری  سوکایەتیپێکردن،  ناوزڕاندن،  و  تەشهێر  نێویشیاندا  لە  لەخۆدەگرێت،  ناروون  پێناسەی  و  ئەحکام 
ا  ژ هەڵێ  ماوەی  لە  بەتایبەتیش  بەکارب  هێندرێن  رادەربڕین  ئازادی  خستنەسەر  بۆ کوت  یکردن، کەدەتواندرێت  . ردنەکاندا الیەنگێر  .

ماڵپەڕەکانی هەواڵ کە بەزۆری لەنێوان یاریزانانی سیاسیدا دابەشکراون وردە وردە شوێتی ڕۆژنامە چاپکراوەکان دەگرنەوە و  وەک 
  75سەرچاوەی زانیاری سیاش جێگۆڕیک  دەکەن و ڕێژەی 

ی
ی بەئینتەرنێت لەساڵ  .21دا هەیە2021لەسەدا دەستگەیشیی

 
 اچوارچێوەی یاسانی بۆ میدی

 
اق زامتی ئازادی ڕادەربڕین و ڕاگەیاندن دەکات. بەپت ر یاسای الیەنە سیاسییەکان ژمارە  2005دەستووری   ر

مەرج    2015/  35ی عێ 
یاسای  بۆچوونەکانیان.  پێشکەشکردنی  بۆ  ڕاگەیاندن  دەزگاکانی  بە  هەبێت  دەستگەیشتنیان  سیاسییەکان  الیەنە  هەموو  وایە 

ژمارە   ڕۆژنامەنووسان  ڕۆژنامەنووسانە.   2011  /   21پاراستتی  مافەکانی  پاراستتی  ڕاگەیاندن  22ئامانیح   و  پەیوەندی   کۆمیسیۆنی 

(CMC)    ادانی تەواو نی سی
ی
لە رادیۆ   لەوانە ڕاگرتن یان کشانەوەی مۆڵەتەکانی پەخشی هەیە ،  دەزگای ڕێکخستتی میدیا، دەسەڵ
پیشێلکاریدا.   هەبوونی  کانی  لە  تەلەڤزیۆن  بە      23و  زانیاری  ناوەڕۆیک  یاسایەیک  چەند  جیهانیەکان،  ستانداردە  پێچەوانەی  بە 

افی ژمارە   ر
ادانی عێ  چەندین پێناسە   1969/    111شێوەیەیک نادیار لە میدیا و ئۆنالیندا تاوانبار دەکەن. لەپلەی یەکەمدا یاسای سی

نادی بڕگەی  پەیوەندیدار و  تری  تاوانەکانی  و  زانیاری  و  ئیهانە  و  ناوزڕاندن  بۆ  لەڕادەبەدەر  غەرامەی  و  زیندانیکردن  بەمەرج   ار 
 24  لەخۆدەگرێت.   بەئاسایش و سنوردارکردنی ئازادی ڕادەربڕین

 
افی و یاسای  156هەموارکردنی مادەی    2003/    21لە هەرێیم کوردستان یاسای ژمارە   ر

ادانی عێ  بۆ   2008/    6ژمارە  ی یاسای سی
بڕگە  کە  قورسەکان  ا  سی و  فراوانەکان  لەبەندە  ی  بریتیر هەروەها  پەیوەندیکردن  ەکانی  ر

ئامێ  بەکارهێنانی  خراپ  لە  ڕێگەگرتن 
پێشکەوتووتردادەنرێت  دەریکردووە  هەرێم  کەپەرلەمانی  یاسادانان  تری  سەندیکای  25دیاریکراوەکانی  یاسای  بوونی  سەرەڕای   .

ژمارە  ڕۆژنامەنووسانی کور  ژمارە    2004/    40دستان  اق  ر
عێ  لەهەرێیم کوردستانی  ڕۆژنامەگەری  یاسای  هەموو   2007/    35و 

لەالیەن  زۆرجار  نمونە  بۆ  ئازاد  ڕۆژنامەنووسانی  بەریەککەوتن،  بە شێویەیک  و  یاسا  پێچەوانەی  بە  ناپارێزرێن وەک،  ەکان  ر
پەیامنێ 

تدارانەوە بە ڕۆژنامەنووس هەژمار ناکرێت. 
ی
 26دەسەڵ
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ی
 . www.datareportal.comملیۆن کەس لە کۆی گشتی دانیشتواندا  40,7ملیۆن بەکارهێنەری ئینتەرنێت لە کۆی  30,5دا نزیکەی 2021لە ساڵ

ێت، بۆ نموونە پاراس   22  یاسانی  هەرچۆنێک بێت یاسای پاراستتی ڕۆژنامەنووسان ڕۆژنامەنووسان و بالگەران بێپارێزراو بەجێدەهێڵن و سودی لێوەرناگێر
تتی

 تایبەت وەک نهێتی سەرچاوەکان. 
ین لە   23  و ڕادیۆنی لە الیەن ش ئێم ش لە دوای خۆپیشاندانەکانی تیشژ

 تەلەڤزیۆنی
ی

    چەندین کەناڵ
ی

    2019ساڵ
ی

داخرا، نوسینگەی بەغدای ئاژانیس هەواڵ
 
ی

 دا بۆ ماوەی ش  مانگ لەالیەن ش ئێم ش داخرا. 2020ڕۆیتەرز لە ساڵ
 . 434و  433، 211، 210، 202بۆ نموونە، ماددەی   24
اق ژمارە    25 ر

یکراوی  بە مەبەستی لەناوبردنی ناوزڕاندن و    2007/  35یاسای ڕۆژنامەگەری لە هەرێیم کوردستانی عێ  ئیهانە و پاراستتی لێکۆڵینەوەی پشتگێر
ی بە زانیاری ژمارە   . 2013/ 11بەڵگە لە دژی بەرپرسان، یاسای مافی گەیشیی

اق ژمارە    1مادەی     26 ر
"    2007/    35لەیاسای ڕۆژنامەگەری لەهەرێیم کوردستانی عێ   پیشەی ڕۆژنامەگەرنی

ڕۆژنامەنووسێک بە "کەسێک بەپراکتیککردنی
بە بڕگەی  پێناسەدەکات،  زیادە.  پێوەری  بۆ   5و    4ن    جیاوازی  ن    بە  لەگەڵ هەندێک سنووردا  دەبەخشێت هەرچەندە  پارێزبەندی  و  ماف  یاسایە  ئەم  ی 

 سەرجەیم ڕۆژنامەنووسان. 

http://www.datareportal.com/
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 ە ندبوونە پاب  ەڵگ  ەلیەکان  یار یزان  ەڵگەل  کردنەڵەکردن و مام  نی یەسوکا  اندن،ڕ ناوز  کردنی یار یو د  کردنەناسێ : پسەرەیک      یار یشن ێ پ
 . یورد ەب کانەییەو ەتەونێن
 

 ئازادی ڕادەربڕین
 

لەڕاگەیاندنەکاندا  وەکو    کارکردن و  دادەنرێت  ئاڵنگاری  پڕ ڕۆژنامەنووس  مەترسیدار  ڕادەربڕین کۆڵەکەی   ،و  ئازادی  هەرچەندە 
یاساییە کە    . چوارچێوەی  کاتێکدا  توندی  گرتتی ئامانجبە لە  بە  ڕابردوودا  نی 

ی
ساڵ لە  ئیسالمییەوە  دەوڵەنی  لەالیەن  میدیاکاران   

شکرد،  کەمبۆتەوە ر
فڕاندن و هێ  لەگەڵ  ون 

ی
بەربڵ میدیا و ڕۆژنامەنووسان هێشتا  یتی  هەڕەشەکان دژی   تشژ

ی
لە مانیک تایبەنی  بە  ن 

ەوە کە شەپۆلێیک ناڕەزانی دژ بە حکومەت دەستیپێکرد ئەمەش ترس و خۆسانسۆڕی و حزبایەنی دروست دەکات و 2019یەکەیم  
لە   اق  ر

عێ  ئەنجامدا  لە  کاردەکات.  ناحزن   و  سەربەخۆ  ڕۆژنامەگەری  بۆ  بەربەستێک  ئازادی   180وەک  ئیندێکیس  لە  ت 
ی
وڵ

 ن   سنوور ) 2021انی ڕۆژنامەگەری جیه
انی ر
ت، دوای سۆماڵیا و سوریا، لە   163پلەی  RSF)27لە پەیامنێ 

ی
و  و سێیەم لە دوازدە وڵ

جیهانتر   )2021ئیندێکیس  ڕۆژنامەنووسان  پاراستتی  کۆمەڵەی  تیایدا CPJی  کە  تانەی 
ی
وڵ ئەو  سەر  دەخاتە  تیشک  کە   )

 ڕۆژنامەوانان دەکوژرێن و تاوانبارانیش ئازادن. 

 

 
وکرانەوە. لەگەڵ ئەوەشدا لە 

ی
م لەسەر ڕۆژنامەنووسان یان میدیاکان بڵ

ی
شژ زۆر دیار نەک کوشندە، بەڵ ر

اردندا هێ  ژ لەماوەی هەڵێ 
کەمەوە   "بەالیەنی  اق  ر

عێ  ڕۆژنامەنووسانی  سەندیکای  وتەی  بە  ئەیلول   
ی

مانیک تا  تەمووزەوە   
ی

ڕۆژنامەنووس"   15بۆ    10مانیک
" و   

ی
گەندەڵ کەییس  لە  لە لێکۆڵینەوە  وە  لێکراوە،  هەڕەشەیان  نەناساوەکانەوە"  "سەرچاوە  لەڕێگەی  سیاسییەکان"  الیەنە 

افی بۆ   ر
ی عێ  ر

کە میدیایەیک    DWئەنجامدا ناچار بوون بۆ دەرەوە ڕابکەن یان بۆ هەرێیم کوردستان. ڕۆژنامەنووسێیک دیکە، پەیامنێ 
یتی یەکەم لە بەغدا لەالیەن توخمە نە7گشتی ئەڵمانییە، لە   هەروەها لە   ،ناساوەکانەوە ڕفێندرا و دوو ڕۆژ دواتر ئازادکرا ی تشژ

 تەلەفزیۆنی بەغدا تووشژ داخستتی کانی بوون چونکە گوایە ڕەخنەیان لە )
ی

 حوزەیران و تەموزدا دوو کەناڵ
ی

(  حەشدی شەعت  مانیک
 28. گرتووە

 

 
ئایاری      

ی
مانیک لە  بوو  فشاردا  لەژێر  ڕادەربڕینیش  ئازادی  هەرێمدا  مرۆڤ    2021لە  مافی  ی 

ی
باڵ ئۆفییس کۆمیساریای  و  یونایم 

یان  ت 
ی
دەسەڵ لە  ڕەخنە  ئەوانەی  مافەکانی  لەسەر  نایاسانی   

سنووردارکردنی تۆمەنی  کە   وکردەوە 
ی
بڵ هاوبەشیان  ڕاپۆرتێیک 

دەردەبڕن هەرێیم کوردستان  حکومەنی  ب  29. سیاسەتەکانی  زیندانی  ای  ساڵ سی ر شەش 
هەولێ  دادگایەیک  شوباتدا   

ی
مانیک ۆ ش   لە 

دەوڵەت.  نی  سەقامگێر و  ئاسایش  الوازکردنی  تۆمەنی  بە  ڕاگەیاند کە  هەرێیم    30ڕۆژنامەنووس  ناحکومییەکانی  ڕێکخراوە  پت ر  بە 
اق ڕ ر

یتی یەکەم دوو ڕۆژنامەنووش دیکە کوردستانی عێ   تشژ
ی

 حوزەیرانەوە تا مانیک
ی

ا درا بە   30ساڵ و    7بە    لە مانیک مانگ زیندانی سی
ی ئاڕ  ر

 ئی 
ی

تدارانی هەرێم. هەروەها ژمارەیەک لەڕۆژنامەنووسان کە هەندێکیان بۆ کەناڵ
ی
هۆی ناوزڕاندن یان ڕەخنەگرتن لە دەسەڵ

 تەمموزدا لەالی
ی

ەکانی ئاساییسژ  نی کار دەکەن کە کەناڵێیک تەلەفزیۆنی ئۆپۆزسیۆنە رایانگەیاندوە کە لە ماوەی هەڵمەنی مانیک ی ر
ەن هێ 

اردن.  ژ  هەڵێ 
اون یان کەلوپەلەکانیان لەالیەن پۆلیس لە کانی هەڵمەنی کراون یان راگێر  تەموزدا    31سەر بە یەکێتیەوە دەستگێر

ی
لە مانیک

 تەلەفزیۆنی 
ی

ە ئەمنییەکانەوە داخرا، ئەوەش بەپت ر راپۆرنی IPlusکەناڵ ی ر
 . CPJی  شاری سلێمانی کە سەر بە یەکێتییە لەالیەن هێ 

 

بەاسپاردڕ  ی هەب  ۆ :  ر
ب  ەو ەنۆڵی کێل  کردنی ێ  س  ر ەگیکار   دواداچوونی ەو    پاراستتی   ۆ ب  ،ەو ییەر ەدادو الیەنی  و    س ی لۆ پ  نیەال ەل  ۆ خەربەو 

 مۆ ک  ۆڕەت  نووسانی ەژنامڕۆ و    نووسانەژنامڕۆ 
ی
 هاوو   نووشەژنامڕۆ و    کانییەتیە ەڵ

ی
 انی  انێر گ  ئامانجەب  انی  کردنەشەڕە ه  کانی ەل  نی ڵ

ر ه
 . ر ەس ەشکردنێ 
 
 

 
ان   173بۆ بەراوردکردن سوریا لە لیستی   27 ر

 .RSF 2021لە ئیندێکیس ئازادی ڕۆژنامەگەری جیهانی  174و ئێ 
شە   28 ڕەخنەی حەشدی  بەهۆی  ئەلبەغدادیە  و  ئەلتقێر   

تەلەڤزیۆنی تەموزدا کەناڵەکانی  و  حوزەیران   
ی

لەمانیک ئێف،  ئێس  ئار  زانیارییەکانی  عبییەوە  بەپت ر 
یتی یەکەم، ش ئێم ش ڕایگەیاند کە فەرمانی داخستنیان نەداوە. 26ونەوە لە  ڕووبەڕووی داخستتی کانی بو   ی تشژ

29 Region_En.pdf-Kurdistan-the-in-onExpressi-of-https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Freedom . 
   KRIهەروەها ناساو بە "ڕۆژنامەنووسانی بادینان"، ئەو کەیسەش گرتن و دادگاییکردنی دەیان چاالکوان لە  30

ی
دەگرێتەوە، دواتر بۆ "خستنە   2020لە ساڵ

" و "کاری سیخوڕی" لە دوای پەیوەندیەکان لەگەڵ "ئەمریکا، ئەڵم  نەتەوەنی
انیا، کونسوڵگەری فەرەنسا" و "نوێنەری یەکێتی ئەوروپا لە مەترش ئاساییسژ

 ( ەوە ڕاپۆرنی داوە. CPTبەغدا"، وەک ئەوەی لەالیەن تیمەکانی ئاشتی دروستکەری مەسییح ) 
ۆ بۆ ماف و داکۆکیکردن لەرۆژنامەنووسان، لەماوەی     31 اردندا    3بەپت ر سەنتەری میێی ژ  پێش هەڵێ 

ی
لەکڕیای   -الوەیک    بەزۆری ڕووداوی  -سەرپێیحی    41مانیک

بەرامبەر   هەرێیم کوردستان  ئەنجامدراون کە    36حکومەنی  تەلەفزیۆنی   13ڕۆژنامەنووس  ، کەناڵێیک  نی ئاڕ  ی  ر
ئی  بەڕۆژنامەنووسانی  بەرامبەر  پێشێلکاری 

 ئۆپۆزسیۆن و تەقەکردن لەئۆتۆمبێیل ڕۆژنامەنوسێیک سەربەخۆ. 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Freedom-of-Expression-in-the-Kurdistan-Region_En.pdf
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 کەمپین  میدیا 
اردنیدا، کە لە  ٢٢لە ریکەونی  ژ اردنەکان بڕیاری درێژکردنەوەی ماوەی بانگەشەی هەڵێ  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
ئەیلولدا کۆمیسیۆنی باڵ

ر  ٩تەمموزەوە دەستیپێکرد تاکو    ٨رێکەونی  
یتی یەکەم، کاتژمێ  ، کە دەبێتە هۆکاری فەراهەمکردنی دوو رۆژیێی لە ٦ی تشژ ی بەیانی

ڕاگەیاندندا بانگەشەی   هۆکارەکانی  سەر  لە  اردن  ژ رێکەونی  32هەڵێ  لە  سەربەخۆی    ١.  ی 
ی
باڵ کۆمیسیۆنی  یەکەمدا،  یتی  تشژ

  
ی

اردنی ساڵ ژ اردنەکان، بەهەمانشێوەی هەڵێ  ژ  ٨٩٥٤بنکەی دەنگدان، لە کۆی    ١٣٣، بڕیاریدا بە رێگەدان بە تەنها بە  ٢٠١٨هەڵێ 
تدا، بۆ  

ی
لە سەرانسەری وڵ بۆ روماڵکردنی پرۆسەی دەنگدانی هەردوو  بنکە  او  او و بیسێی بیێی مێوانداریکردنی هۆکارەکانی ڕاگەیاندنی 

یەکەم   ١٠و    ٨رۆژی   یتی  ئازادی  33تشژ لێگرت،  رەخنەیان  راگەیاندنیش  سەرەکیەکانی  هۆکارە  نوێنەرانی  سنوردارکردنە، کە  ئەم   .

و گومان و پرسیاریش لە سەر شەفافیەنی پرۆسەکە دروست دەکات. رۆژنامەگەری لەم پرۆسەیەدا کۆت وبەند و سنوردار دەکات  
رێکالیم   ١٠و    ٩لە رۆژانی   ، کۆمەڵێک 

ی
بێدەنیک پێشێلکردنی ماوەی  بە  تەلەفزیۆنی هەڵسان   

ی
یەکەمدا، هەندێک کەناڵ یتی  ی تشژ

پێناوی بەرژەوەندی  یان لەدژی ه اردنەکانیان لە  ژ ب و هاوپەیمانی  سیاش یان هەندێک ناوەرۆیک پەیوەست بە هەڵێ  ی ەندێک حێر
ان.  اقیەدا نەبیێی ر

 تەلەفزیۆنی گشتی ئەلعێ 
ی

 سیاش پەخشکرد. ئەم جۆرە پێشیڵکاریانە لە سەر کەناڵ

اردنەکان ژمارە  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
اردنەکان بە شێوەیەیک سەرەیک لەالیەن دەزگای ڕاگەیاندنی کۆمیسیۆنی باڵ ژ  میدیانی هەڵێ 

ی
روماڵ

 کاندیدەکان بکەن، واقیعەکە زۆر دوور بوو لە ڕێکدەخرێت کە پێو   2020/ 4
ی

یست بوو میدیاکان بە شێوەیەیک دادپەروەرانە روماڵ
بۆ   میدیاوە  لەالیەن  پێشێلکاریەکان  لەگەڵ  مامەڵەکردن  بە  ئاماژە  رێکخستنە  ئەو  دادپەروەری.  جیهانیەکانی    CMCستانداردە 

لە  دەکات میدیا  ڕێکخەری  دەزگای  ڕ 12،  ش  ئێم  ش  ئەیلول،  یاسای ی  پێشێلکردنی  بۆ  دەرکردووە  هۆشدارنی  کە  ایگەیاند 
ونەکراونەتەوە 

ی
ایەک. ناوی ئەو دەزگایانەی ڕاگەیاندن بڵ هەڵمەتەکە بۆ هەندێک لە دە دەزگای ڕاگەیاندن، بەن   سەپاندنی هیچ سی

یەکەم،  26لە   یتی  تشژ بۆ    CMCی  نامەیەکدا  دەکەلە  ر
لە الیەن    نێ  ایەک  اردندا    ەیەو CMCڕایگەیاند کە هیچ سی ژ  هەڵێ 

لە کانی
اوە اکانی لەسەر   دا DMCنەبوونی شەفافیەت لە کاری  .  بەسەر میدیاکاندا نەسەپێێی هەبوو، چونکە ئەو هۆشداریانەی دەرکرا و سی

ونەکردۆتەوە
ی
 . وێب سایتەکەی سەپاندبوو بڵ

 
بەاسپاردڕ   : 

ی
ل  ەو ەئاگادارکردن  ەوانەل  کان،ەار ڕیب  ەیو ەوکردنڵ اکان،  سی نەی/ نی یۆمس ۆ ک  تی یسا  ەو  ژ ر

گ  یار یزان  لێ   کانی   ەل  اندنەیو 
 . کراودا یار ید
 

لە   ڕاستەوخۆ  پەخیسژ گفتوگۆیەیک  لە کانی  هەڵمەتەکە  یاسای  پێشێلکردنی  لە کەیسە گرنگەکانی  لەالیەن  ١٥یەکێک  ئەیلول  ی 
نیوزەوە  ئای  تەلەفزیۆنی   

ی
لە  ڕوویدا   کەناڵ سەربەخۆی  19.  ی 

ی
باڵ لەالیەن کۆمیسیۆنی  ئەیلولدا  مامەڵەی ی  اردنەکانەوە  ژ هەڵێ 

دەستپایک  و  لە سەربەخۆنی  ڕەخنەیان  اردن، چونکە 
ژ هەڵێ   

لە هەڵمەنی مافی خۆیان  لە  بێبەشبوون  دوو کاندید  لەگەڵ کرا کاتێک 
دادوەری گرتبوو نی 

ی
هەموو 34دەسەڵ بۆ  ڕوون  نیشانەیەیک  وەک  ئەوە  نەداوە،  سی  نیوزی  ئای   

ی
هەرچەندە کۆمسیۆن کەناڵ  ،

خکان  میدیا  پێکرابوو. بۆ  هەست  دەکەن،  میوانداری کاندیدەکان   کاتێک 
ی
باڵ بەرپرسانی  دژی  ناوزڕاندن  جۆری  تۆمەنی  لە  ۆالدان 

ڕاستکردەوە کە ئاماژە بە دادگاکان بکات کە گوایە کەییس  29ڕۆژی  
اردنەکان نیازی خۆی پشێی ژ ی هەڵێ 

ی
ی ئەیلولیش، دەستەی باڵ

 تەلەفزیۆنی ئەهلییەوە هەیە: ئەلشەرقیەنیوز، دیجلە پێشێلکارنی یاسای هەڵمەتەکان، لەوانە ناوزڕاند
ی

ن، پەیوەندی بە ش  کەناڵ
  . و یو نی ف  

 
افی 31ڕۆژی   ر

ی بەکاندیدەکان و الیەنە   تۆڕی میدیانی ،  (IMN) ی ئاب، تۆڕی میدیای عێ  گشتی ڕایگەیاند کە لەکانی هەڵمەنی گەیشیی
هاوسەن پاراستتی  "بۆ  هەواڵییەکانی  بەرنامە  لە  دیاریکراوەکانی  سیاسییەکان  بەرنامە  ڕێگەی  لە  م 

ی
بەڵ ێت،  وەرناگێر  "

بابەنی و   
ی

یک
اردنەوە    ژ تییانی   هەڵێ 

ی
ی بە    "، بڕیارەکە مافی هاوڵ  سەرەیک بۆ ئەوەی   رومایل سنوردار کرد بۆ گەیشیی

ی
فرەنی لە کانی بەرنامەی هەواڵ

 بدات. هەروەها درزەکانی کانی    ووشیارانەبڕیارێیک  
ی

اقییە  روماڵ ر
پێشکەش بەکاندیدەکان کرا کە کاندیدی   35نیوز   ئازاد لەسەر ئەلعێ 

    .36چاودێری میدیا( ئەنجامەکانی ،  1 هاوپێیحی )بڕوانە  کاتە سەرەکییەکان  یانی پاشنیوەڕۆ لەج  . سەربەخۆش لەخۆدەگرێت
 

 
32     

ی
 یەکەم، کە کاریگەری میدیانی شاراوەی  8لە میدیاکاندا هەڵوەشاندەوە بۆ دەنگدانی تایبەت لە  ئەم بڕیارە بە شێوەیەیک کاریگەر ماوەی بێدەنیک

یتی ی تشژ
ە ئەمنییەکان و زیندانیان و ئای دی پیەکان بە قورش دەنگ دەدەن بۆ هەڵسەنگاندن.  ی ر

 لەسەر هێ 
کەمکردنەوەی     33 بەمەبەستی  کارە  ئەم  اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 

ی
باڵ دەزگای  ئەو بەپت ر  هەموو  بە  ڕێگە  و  کراوە  ئاسایش  پتەوکردنی  و  پشێوی 

اق.  ر
 ڕۆژنامەنووسانە دراوە کە بەن   ڤیدیۆ و وێنەی کەرەستەی ڤیدیۆنی بچنە ناو هەموو ناوەندەکانی دەنگدانەوە لە عێ 

 تۆمەتبارکرد.   34
ی

 یەکێک لەکاندیدەکان سەرۆیک ئەنجومەنی باالی دادوەری بەگەندەڵ
اقییەنیوز ڕۆژانە لە     35 ر

ێک چاوپێکەوتن و گفتوگۆ لەگەڵ کاندید و الیەنە سیاسییەکان پێشکەش    8ی ئەیلولەوە تا  10ئەلعێ  ر
ینی یەکەم چەند کاتژمێ  ی تشژ

 ی د.ن(. 12ی پ.ن بۆ 11وەندیدار بە پەروەردەی دەنگدەران )ی پ.ن( لەگەڵ ناوەڕۆیک پەی12ی د.ن بۆ 9دەکات )
ر     36

، ڕۆژانە کاتژمێ  ی ر
اقییە نیوز بە "هەموو کاندیدەکان" 8ی ئەیلولەوە بۆ  10د.ن لە    4:15ی د.ن و  2:45بەگوێرەی ئای ئێم ئێ  ر

ینی یەکەم لە ئەلعێ  ی تشژ
ا، 8ی ئەیلولەوە بۆ  25پێشکەش دەکرێت. بە پن ر چاودێری بی ئۆ ئۆ ئێم لە   بی هەڵسەنگێێی  درزەکان بۆ کاندیدەکان بە گشتگێر

ینی یەکەم، دابەشکردبی ی تشژ
 ماونەتەوە. 

ا
 وە زۆربەی درزەکان بە بەتاڵ
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 کاندا، ییەکەر ەس  ەکات  ەل  تێبکر   کان ەدیکاند  موو ەه  ەب  شەشکێ پ  کسانی یە  ەب  ەکەئازاد/ماو   ئاسمانی   ەیرنامەب  : کانی ەاسپاردڕ 
اردنەڵ ه  نی ەمەڵه  ن،ینال ۆ ئ  یایدیو چاپ/م  گشتی   خیسژ ەپ  نیەال ەل ژ  رباەب  یکەیەو ێش  ەب  ێ 

ی
 موو ەه  ەل  ها ە رو ەه  ت،ێبکر   ڵروما  و ڵ

 . کاندا ەشەو ب ڵواەه کانی ەرنامەب

 بلە کاتێکدا  
ی
لە    وکردنەوەیڵ اردن  ژ هەڵێ  بە  تایبەت  بەرنامەکانی  دەستی 10گشتی  ئەیلول  تایبەتەکانی  نی    ی  زۆربەی کەناڵە   کرد، 

پێش  هەفتەیەک  چەند  یۆن  ی پێکرد ێی  تەلەڤێر    . دەستیان 
ی

نی     روماڵ هەستی  زیندوونی  بە   
شێوەیەیک گشتی بە  لە کەمپینەکە  ئەوان 

لەوانە    دەکرا، 
ی

لەگەڵ    روماڵ دیبەیت  و  چاوپێکەوتن  ڕیکالیم هەواڵ،  پێدانی  و  سیاسییەکان  پارتە  سەرکردەکانی  و  کاندیدەکان 
اق بە هۆی ئینتیمای سیاش یان ئایینییەوە بە حزن  وەسف دەکرێن و ئەمەش    . سیاش ر

یۆنییەکانی عێ  ی زۆرێک لە کەناڵە تەلەڤێر
بۆ   پێکراوە   کاری 

ی
اردن   روماڵ ژ هەڵێ  لە    37کەمپەیتی  شێوە،  هەمان  کەناڵەهەرێیم کوردستانبە  یۆنییەکان   ،  ی تەلەڤێر سەرەکیە 

ی کاندیدە دیاریکراوەکانیان کرد لەسەر زەمینەی سیاش، لەگەڵ هەندێک شتی دەگمەن.  یتی  10و    9لە    38هەروەها پشتگێر ی تشژ
ناوەڕۆیک  یان  سیاش  ڕیکالیم  پەخشکردنی  و   

ی
بێدەنیک ماوەی  پێشێلکردنی  بە  تایبەت  تەلەفزیۆنی  کەناڵێیک  چەند  یەکەمدا 

اردنپەیوەندیدار   ژ هەڵێ  سیاسییەکان  39بە  هاوپەیمانێتییە  و  ب  ی حێر دژی  یان  پەسەندی      . بە 
ی

لەکەناڵ پێشێلکاریانە  جۆرە  ئەو 
اقییەنیوزەوە تێبیتی نەکراوە .      ر

 تەلەفزیۆنی گشتی ئەلعێ 
 

ئ اردنەکان بۆ  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
اردن لە میدیاکاندا زاڵ بوو بە ڕاگەیاندنی کۆمیسیۆنی باڵ ژ ەنجامە سەرەتاییە ماوەی دوای هەڵێ 

ڕاستکردنەوەیالوەکیەکان و بە  
کان و کاردانەوە پەیوەندیدارەکانی سەرکردە    پشێی

ی
یاری و ڕێکارەکانی چارەسەرکردنی سکاڵ ر

دواتر و ژمێ 
سەرەکیەکان ڕکابەرە  میدیاکاندا    . سیاسییە  لە  فراوانی  بە  قۆناغە گرنگانە  بوو. روماڵکرانئەم  جیاواز  زۆر  ەکەیان  ی تەرکێر م 

ی
بەڵ  ،

اقییەنیوز بە شێوەیەیک سەرەیک سەرنیح  خستە سەر الیەنە سیاسییە گەورەکان و سەرۆک  ر
ەری گشتی سەرەیک ئەلعێ  ژ ر

لەکاتێکدا بێ 
یان  سیاش  پەیوەندی  پت ر  بە  تەلەڤزیۆن  تایبەتەکانی  کەناڵە  چاودێرانی  زۆربەی  اردنەکان،  ژ هەڵێ  ی 

ی
باڵ ئەنجومەنی  و  وەزیران 

پێو  الیەنگرێتیان  خۆیان  میوانەکان. ئینتیمای  بانگیشت کردنی  لە کانی  بوو،  دژی    40ەدیار  لە  فەتح کە  الیەنگری  خۆپیشاندەرانی 
تایبەتەکانەوە   و  ەرە گشتی  ژ ر

بێ  زۆربەی  لە الیەن  بە خرانی  ئەنجامە سەرەتاییەکان  و  دەکرد  اردنەکان خۆپیشاندانیان 
ژ هەڵێ  دەزگای 

 تەلەفزیۆنی ئەل  
ی

 ئیتیجەی سەر بە حەشدی شەعت  روماڵکرابوون. روماڵکران، لە کاتێکدا کە لە کەناڵ
 

ی کۆمیسیۆنی  شوێتی  بۆ میدیا دەستگەیشتتی 
ی
اردنەکان باڵ ژ اردندا دوای ماوەی لە سەربەخۆی هەڵێ  ژ نەبوو تەواو هەڵێ   و گشتگێر

  بۆ تەلەڤزیۆنییەکان کەناڵە دیاریکراوی متمانەپێدانی    :تێدابوو شەفافییەنی  سنووردارکردنی 
ی

 و  استکردنەوەپشێی  پرۆسەی روماڵ
اقییەنیوز بوو. 13لە  دەستی  ژماردنی  ر

 گشتی ئەلعێ 
ی

یتی یەکەمەوە بە زۆری الیەنگری کەناڵ  ی تشژ
 

یتی یەکەم سەرۆیک دەزگای ڕاگەیاندنی گشتی  24ڕۆژی   بەناڕوونی دوورخرایەوە و   IMNلەالیەن ئەنجومەنی دەستەی    IMNی تشژ
    ئەو   لەجێگەی

ی
کەناڵ سەر  لە  کاندیدەکان  لەگەڵ  گفتوگۆ  بەرنامەی  ەری  ژ ر

بێ  بە  بوو  بەناوبانگ  کە  دانرا،  ڕۆژنامەنووسێک 
ڕی بڕیارەکەی لە   ر

اردندا، دادگای کارگێ  ژ  بانگەشەی هەڵێ 
اقییەنیوز لەکانی ر

یتی یەکەم هەڵپەسارد، کە هەڵواساوە بۆ  ٢٥ئەلعێ  ی تشژ
 یەکالکردنەوەی کەیسەکە. 

 
 
 
 
 
 

 
اوە: ئ    37  عەرەن  هەڵسەنگێێی

ەلشەرقیە وەک لە الیەن چاودێری میدیای ن  یو ن  ئۆ ئێم لە سەر نموونەیەیک بەرچاوی کەناڵە تەلەفزیۆنییە ئەهلییەکانی
، دیجلە، لە نیوز  یتی یەکەم. 8ی ئەیلولەوە تا 24، ئەلئەحد، ئەلسومەریە تیف   ی تشژ

،  24بەپت ر هەڵسەنگاندنی چاودێری میدیای ن  ئۆ بۆ نموونەیەیک بەرچاو لە کەناڵە تەلەفزیۆنییە تایبەتەکانی کورد: ڕووداو، کەی   38 ی ئاڕ نی ر
، کوردساتنیوز، ئی 

یتی یەکەم. 8ی ئەیلولەوە بۆ 24لە   ی تشژ
یتی یەکەم: ئەهاد بەرنامەیەیک  9بەپت ر چاودێری ن  ئۆ ئێم لە     39 ر    5ی تشژ

خولەیک    9ی پ.ن لەسەر کوردسات نیوز،  9خولەیک پەخش کرد کە لە کاتژمێ 
ر  
، ڕیکالیم سیاش لە10پ.ن ڕۆژی  6بانگەشەیەیک سیاش لە الیەن هاوپەیمانی کوردستان لە کاتژمێ  ی ئاڕ نی ر

 ئی 
ی

یتی یەکەم: لە کەناڵ الیەن نەوەی   ی تشژ
ر 
 ی پ.ن. 10.30پ.ن و  9.55نوێ و دژی پارنی دیموکرانی کوردستان/یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاتژمێ 

ر  11بۆ نمونە موقتەدا سەدر بە ناوی "وتاری براوە" لە     40
اقییەنیوز    mی پاشنیوەڕۆ بە ڕاستەوخۆ لە ڕووداو پەخش کرا. 8.45ی ئۆکتۆبەردا لە کاتژمێ  ر

ئەلعێ 
 . ی تشژ 12لە 

ی
ر   mیتی یەکەمدا لە بەرنامەی هەواڵ

وکردەوە. m 12ی پاشنیوەڕۆی . 8ئەلشەرقییەنیوز لە کاتژمێ 
ی
ی ئۆکتۆبەردا لە کانی سەرەکیدا وتارەکەی بڵ

ڕۆژنامەوانی   پا13هەروەها کۆنگرەی  ەکانی  ی ر
هێ  ەکانی  ی ر

هێ  بە  پەیوەست  حەفی  ئەهیل  عەسائیب  و  حوقووق  بزووتنەوەکانی  لەالیەن  یەکەم  یتی  تشژ و ی  رنی 
اقییە ر

اق و ڕەتکردنەوەی ئەنجامە سەرەتاییەکان و داواکردنی خۆپیشاندان لە کەناڵە تەلەڤزیۆنییەکانی ئەلعێ  ر
ەکانی پاراستتی گەیل عێ  ی ر

نیوز لەگەڵ ئەوەشدا  هێ 
 خولەکیدا میوانداری نوێنەرانی عەسائیب ئەهیل حەق و سەدرییەکان دەکات.  50لەهەمان ڕۆژدا لەدیبەیتێیک 
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 نی چاودێری میدیائەنجامەکان   
 

ر بەپت ر چاودێری میدیای ن
اردن )سەرجەیم ئەنجامەکانی چاودێریکردنی میدیا لە پاشکۆی ێ  ژ دەی یەکێتی ئەۆروپا بۆ چاودێری هەڵێ 

زۆری    41،بە ووردی هەیە(  دا   1 بە  اقییەنیوز، هەرچەندە  ر
ئەلعێ  ەری گشتی  ژ ر

بێ  اردنەوە  ژ بە هەڵێ  پەیوەندی   
بەرنامەکانی لە هەموو 

م لە ڕووماڵکردندا یەکسان نەبوو 
ی
( و هاوپەیمانی کوردستانی  16هاوپەیمانی عەزم )لە سەدا  الیەنگرێتی بۆ    . بێالیەنە لە ئاوازدا، بەڵ

( و هەروەها  3، هاوکات هاوپەیمانی تەقەدەم و هاوپەیمانی فەتح )لە سەدا بوو ( 9ە سەدا ( و ئیئتیالفی دەوڵەنی یاسا )ل15)لە سەدا 
 هاوپەیمانی تەقادەیم  

ی
ەری سەرەیک ئەهیل ئەلشەرقییەنیوز بە ڕوونی فەزڵ ژ ر

ەکانی دەوڵەت بێ  ی ر
 . کرد دەسەدرییەکان و هاوپەیمانی هێ 

سەدا   )لە  اردندا  ژ هەڵێ   
بەرنامەکانی هەموو  ڕی29لە  لە  هەمو  و  سەدا  (  )لە  پارەدراوەکاندا  سیاسیە  سەرەیک  64کالمە   

ی
(. کەناڵ

یۆنی کوردی ڕووداو   ی ( لە  28( و هاوپەیمانی کوردستانی کرد )لەسەدا  48پارنی دیموکرانی کوردستان )لەسەدا    لەبەرژەوەندی تەلەڤێر
اردندا، هەروەها لە ڕیکالمە سیاسیە پارەدراوەکاندا )  تێکڕای ژ  هەڵێ 

 . ە سەدا(ل 34و  66بەرنامەکانی
بە خۆڕانی  10لە   نیوز  اقییە  ر

ئەلعێ  پەخیسژ گشتی  لە سەر  بە کاندیدی سەربەخۆکان  ئەیلولەوە کاندیدەکان  پەخشیان ی  دەرفەنی 
دەی  ەکابی چاودێریبەپت ر     42. پێدرا  ر

یتی یەکەم،  8ی ئەیلولەوە بۆ  25یەکێتی ئەوروپا  لە    نێ  لە    35کاندید کە لە کۆی    109ی تشژ
ی 10هەریەکەیان هەرچەندە تەواوی ماوەکە لە  بۆ    چرکە   69خولەکیان پێدرا بە تێکڕانی    127سەدا سەربەخۆ بوون، کۆی گشتی  

    8ئەیلولەوە تا  
ی

ئاسمانی کاتێک کانی    10ی مانیک م دیارە    . ان دابینکرابوو بۆ کاندیدەک  بەرنامەی 
ی
بەڵ تەنیا بەشێیک چاودێری دەکرا 

لە کانی   مانگ  هەموو    بەرنامەکە یەک  دەکەن  3249ناتوانێت  ڕیک   پێشێ  اردنەکاندا 
ژ هەڵێ  لە  بگرێتەوە کە  هەروەها   . کاندیدەکە 

ی کراوە نە بە یەکسانی و نە  بەرنامەکانی    دابەشبوونی  فرەنی لە ماوەی چاودێریکراودا    کە بۆ هەر ئیئتیالف و الیەنێیک سیاش دابیر
ا   43. هەڵسەنگێێی

 

 
ا، لەگەڵ  اردن لەالیەن ماڵپەڕە هەواڵییە چاودێریکراوەکانەوە بەزۆری بە فرەنی و بێالیەنی هەڵسەنگێێی

ژ  کەمپەیتی هەڵێ 
ڕووماڵکردنی

درا.  اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ بە کۆمیسیۆنی  بەردەوام  دەستگەیشتتی  الیەنگری   44ئەوەی  نیوز کەمێک  شەفەفی  م 

ی
بەڵ

سەرۆک  سەر  خستە  تیشیک  ئەی گشتی  ی  ر
ئی  ئەی   

ی
هەواڵ ئاژانیس  اردندا  ژ هەڵێ  دوای  لەماوەی  بوو.   کوردستان 

دیموکرانی پارنی 
 الیەنە سیاسییە سەرکەوتووەکان و خۆپیشاندەران

ی
یان  وەزیران و موقتەدا سەدر و براوە سەرەکیەکانی تر لەکاتێکدا بەکەیم ڕووماڵ

 .  حزن 
 کرد کە ئەنجامە سەرەتاییەکانیان ڕەتدەکەنەوە. پەیجەکانی فەیسبوویک کەناڵە تەلەڤزیۆنییەکان پڕبوون لە لێدوانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
دەکە   41 ر

تا  24لە    نێ  ئەیلولەوە  میدیانی 8ی  میدیا، چاودێرییەیک  بە سەرۆکایەنی شیکەرەوەی  و کوردی  میدیای عەرەن   تیمێیک حەوت چاودێری  لەگەڵ  یەکەم  یتی  ی تشژ
بەرنامەکانی ک  چاوپێکەوتنەکان  و  دیبەیت  و  هەواڵ  لە  ی  بریتیر دا کە  ئەنجام  اردن  ژ هەڵێ  بە  پەیوەست  بەرنامەکانی  هەموو  بۆ  تەلەڤزیۆنی گشتی چەندایەنی  سەرەیک   

ی
ەناڵ

ر  
لە کاتژمێ  ڕۆژانە  ڕووداو  و  ئەلشەرقییەنیوز  ناوەکانی  بە  و کوردی  عەرەن    

تەلەفزیۆنی  سەرەیک 
ی

دوو کەناڵ و  اقییەنیوز  ر
بۆ    6ئەلعێ  ئێوارە  و شژ 12ی  تۆمارکراون  بەیانی  ی 

ئ ئەحاد،  )ئەلسومەریە،  عەرەن    
تەلەفزیۆنی اردنی  ژ هەڵێ   

بەرنامەکانی )هەروەها  و کوردی  دیجە(  ڕووداوەکانی K24ەلئەتیجە،  بنەمای  لەسەر   ) ف  نی  ی  ر
ئی  ، کوردساتنیوز، 

اردن و هەڕەمەیک چاودێری کران ژ  پەیوەست بە هەڵێ 
ر  ١٥کۆی    42

 ی ئێوارە پێشکەش کرا. ٤.٤٥ی ئێوارە و ٢.٤٥خولەک لە نێوان چەند کاندیدێک دوو جار لە رۆژێکدا لە کاتژمێ 
یتی یەکەم، لە کانی هەوای ئازاددا لە ئەلشەرقییەنیوز، نە سەدرییەکان و نە کاندیدەکانی هاوپەیمانی فەتح بەشدارییان کردووە، ها8ی ئەیلولەوە تا  25لە     43 وکات لەم ی تشژ

هاتتی گۆڕان   دروستکردووە،  سیاسییان  حزن   تەقەدۆم    10دواییەدا  هاوپەیمانی  پێشکەش کرد  عەزم    5کاندیدی  ئیئتیالفی  ئیئتیالفی   4و  یاسا    و  هاوپەیمانی   3دەوڵەنی  و 
ەکانی دەوڵەنی نیشتمانی  ی ر

 . 1و هاوپەیمانی کوردستانی  1و پارنی   3و عیتمداد  3هێ 
 عەرەن  و کوردی )بڕوانە لیستی ورد لە پاشکۆی    12   44

یەتییەکانی میدیای پەخیسژ چاودێریکراو بەشێوەیەیک  1ماڵپەری سەرەیک هەواڵ بەزمانی
ی
( و پەیجەکانی تۆڕە کۆمەڵ

یتی یەکەمدا چاودێری کراون. 28ی ئەیلول و 18هەڕەمەیک لە نێوان   ی تشژ
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X. و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان   یپەیوەندی دیجیتاڵ 

 

پرۆسەی گەمەکردن  و  نادروست  زانیاری  وکردنەوەی 
ا
بڵ لە  بوو  لێوانلێو  ئینتەرنێت  تۆری  سەر  راستەوخۆی    بانگەشەی 

 بەزانیاریەکان.   

 
  

یەتییەکان 
ا
 ژینگەی تۆڕە کۆمەڵ

  
ی

ساڵ لە  اقدا  عێر  
نی
ی
وڵ بەکارهێنەری    ٢٥نزیکەی    ٢٠٢١لە  ملیۆن  وپێنج  تۆڕی  بیست  لەکاتێکدا  هەن.  یەتییەکان 

ی
تۆرەکۆمەڵ

پەیام   ی  سەکۆکانیێی سەرجەم  و  وتێلێگرام  یوتیوب،  تویتەر،  اقدا،  ر
عێ  لە  سەکۆیە  پڕجەماوەرترین  بووک کە  فەیس  یەنی 

ی
کۆمەڵ

بوونەوەی زنیا
ی
اوەکان لە سەرجەم بوارەکاندا باسیان لە بڵ ی بەدەنگدەران. دوێێی ری نادروست و  ناردنیشیان بەکارهێناوە بۆ گەییشیی

 45  . دەست تێوەردان و یاریپێکردن کردوە لە سەر تؤری ئینتەرنێت، لە نێویشیاندا الیەنە پەیوەندیدارە سیاسیەکان

 
و   ڕکابەرەکان  سەر  بۆ  بوونە  هەڕەشەکردن  خەرییک  بەردەوام  ئەنتەرنێتی کردووە، کە  شژ  ر

هێ  لەسەر  راپۆرتیان  چەندین گروپ 
ۆیک بێبنەما.  شکردنەسەر   46 هەڵبەستتی چێر ر

اوەکان باسیان لە وەکردوە کە الیەنە بەربژێرە ڕکابەرەکان هەڵساون بە هێ  هەندێ دوێێی
 . ۆیک ناڕاست لەدژی یەکێی ڕ   ١لە رۆژی    47  و هەرەشەکردن لە بەرامبەرەکانیان و دروستکردنی کۆمەڵێک چێر

ی
دا سەرۆک   ٩ی مانیک

سەوز، کە  ناوچەی  خاتوونەکەی  تەلیگرایم،   
ی

بە کەناڵ بوون  پەیوەندیدار  ڕاگەیاند، کە  کردنێیک  دەستگێر چەند  اق  ر
عێ  وەزیرانی 

دەستێوەردانی   بۆ  هەوڵدان  و  نادروست  زانیاری  کۆمەڵێک  وکردنەوەی 
ی
بڵ بە  هەڵیس   اردنەکادەیەویست  ژ جۆرە    ن. هەڵێ  ئەم 

تێکدەدات   بەنگەشانە ئینتەرنێت  تۆڕی  سەر  کاریگەری   سەالمەنی کەشژ  ئەمانە  دەکات.  دروست  بێباوەڕی  بەوشێوەیەش  و 
اردن دەبێت.  ژ  48 نەرێنییان لە سەر ڕێژەی بەشداری خەڵک و زانیاری دەنگدەر لە سەر هەڵێ 

 

 چوارچێوەی یاسانی 

ئا  هەموو  بەکارهێنانی  بە  دەکات  ڕادەربڕین  ئازادی  و دەستوور گەرەنتی  ئازادی کۆبوونەوە  مافی  هەروەها گەرەنتی   مرازەکان، 
ئەمەش    49  پاراستتی مافی تایبەتیبوون دەکات. هیچ یاسا و ڕێسایەک نییە سەبارەت بە رێکخستتی ناوەڕۆیک نێو تۆری ئینتەرنێت. 

ت و وادەکات کە پرۆسەی بڕیاردان لەسەر کێشە وبابەتەکانی وەک البردنی ناوەرۆیک سەر تۆڕی ئینتەرنێت  
ی
بکەوێتە ژێر دەستەڵ

، دەستەی رێکخستنی ناوەرۆیک سەر تۆڕی ئینتەرنێت، ئەمەش بۆ خۆی دەبێتەهۆکار بۆ  کۆمسیۆنی میدیا و پەیوەندیمەزەندەی  
.   کەمبوونەوەی شەفافیەت و هەستکردن  بە بەرپرسیارێنی

 
ادان و چەندین حوکیم  ئازادی ڕادەربڕین لە سەر تۆری ئیتەرنێت کۆت وبەندکراوە لە رێگەی چەندین ماددە و بڕگەی یاسای سی

هەرێیم کوردستانی   یاساکانی  لە   ناروون کە  مەبەستی  تاوانکارانەی  بە  هەیە،  بوونیان  اقدا  ر
بەکارهێنانی عێ  خراپ  لە  ڕێگریکردن 

کردنی رۆتینیانەی رۆژنامەنووسان   50  ئامرازەکانی  پەیوەندیکردن.  اوەکان باسیان لەوەکرد کە ئەمە سەردەکێشێت بۆ دەستگێر دوێێی
ئینتەرنێت، چونکە والێکدەدرێتەوە کە  یەتییەکان لە سەر لێدوانەکانیان لە سەر تۆری 

ی
و بلۆگەرەکان و بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵ
وبوونەوەی چاودێری و گێچەڵ پێکردنەکانی سەرتۆری ئینتەرنێت لە  لەوەش زیاتر،    51  ڕەخنەگرتنە لە سیاسەتەکانی حکومەت. 

ی
بڵ

مەترش   تووشژ  یەتییەکانی 
ی
تۆڕە کۆمەڵ بەکارهێنەرانی  ڕابردوودا،   

ی
ساڵ دوو  ماوەی  لە  وناحکومیەکانەوە  حکویم  الیەنە  ڕێگەی 

 52  سانسۆرکردن. -کردووە و بووەتە هۆی  پەرەسەندنی دیاردەی خۆ
 

 
یەتیەکان دەگرێتەوە،     45

ی
افی بۆ تۆڕە کۆمەڵ ر

،    4شوێنکەوتوو لە فەیسبووک، تەکنەلۆجیای    72,379ئەمە تۆڕی عێ  ملیۆن شوێنکەوتوو لە فەیسبووک، بەرنامەی    1,1ئاشتی
، پێنج هەزار و   ە یوتوب. ملیۆن بەشداربوو ل 8ئەلبەشێر

ی فەرمیان بۆ    46
ی
پۆلیس تۆمار کردووە بۆ هەڕەشەکانی    لە بابل و بەغدا و بەسە و میسان لەالیەن ئیڵ نی ئۆ ەوە راپۆرتیداوە دوو الیەنی ن  ئۆ ئێمیان ئاگادار کردەوە کە سکاڵ

میان نەدراوەتەوە. 
ی
 سەرهێڵ، کە هێشتا وەڵ

ەکان ناساون بە پێشێلکردنی سیاسەتەکان  بە پت ر فەیسبووک، ئەمە سیاسەنی خۆی پێشێل کرد   47 ر
، کڕین، یان ئاڵوگۆڕکردنی ئیمتیازانی سایتەکە ئەژمێ  ی ووە لە دژی فرۆشیی

 بەم شێوەیە البران. 
48   ICCPR  ،HRC GC 25  بڕگەی لە  هەڕەشەی  19،  یان  ی  ژ توندوتێر لە  بەرامبەر  ن    بە   ، ی پێکبهێیی وڕا  بێر بە سەربەخۆنی  بتوانن  دەنگدەرەکان  "پێویستە  ی،  :  ژ توندوتێر

 دەستکارنی لە هەر جۆرەکان". 
ی یان دەستێوەردانی  ناچارکردن، دەرخسیی

49    
ی

، لە مانیک ۆنی ا لە پێناسە نادیارەکانی و سنوردارکردنی زۆر فراوان لەسەر پەیوەندی ئەلکێی  سایبەر، کە رەخنە گێر
لەالیەن کۆ ئاڕەوە   2021 شوبانی  ڕەشنووش یاسای تاوانی

ا، هەتا هەموارکرد  نەوەی زیاتر. ڕاگێر
 هەڵە یان پڕوپاگەندەی ئیستفزاز و تەشهێر و سووکایەتیکردن.  435; 434,  211؛ 210ماددەی    50

ی
وکردنەوەی هەواڵ

ی
افی لەسەر بڵ ر

ادانی عێ   لەکاندیدی سی
ئاداری    OHCHRیۆنایم/    51  

ی
مانیک و چاالکوانان ک2020لە  لە دژی ڕۆژنامەنووسان  تاوانی  ئەنجامدانی  ویان کردەوە،  ەوە، چەندین کەییس 

ی
بڵ یەتییەکان 

ی
تۆڕەکۆمەڵ لە  ە 

انە ژێر مادەی   ا، کە 'ناوزڕاندن' قەدەغە دەکات، یان بە پت ر ماددەی  433کردارەکان بە شێوەیەیک سەرەیک هێێی ی یاساکە بۆ ڕێگەگرتن لە خراپ بەکارهێنانی 2ی یاسای سی
 ، ەکانی پەیوەندی تەلەفۆنی ر

 .OHCHRئامێ 
ی یاسای هەرێیم کوردستان بۆ نەهێشتتی خراپ بەکارهێنانی کەلوپەیل پەیوەندییەکان و هیومان ڕایتس وۆچڕ و ش  2خەالت سیندی و عومەر باروشیک بە پت ر ماددەی     52

 نی نی تۆمەتبارکراون. 
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وبونەوەی چاودێری ئۆنالین و هەراسانکردن لەالیەن ئەکتەرەکانی دەوڵەت تا ئێستا هیچ یاسایەیک  
ی
اقدا نییە. بڵ ر

پاراستتی داتا لەعێ 
ماوەی  لە  لەوانەشە  مەترسییەوە،  خستۆتە  یەتییەکانی 

ی
تۆڕە کۆمەڵ بەکارهێنەرانی  ڕابردوودا   

ی
ساڵ دوو  ماوەی  لە  نادەوڵەتەوە  و 

داتای   لە کاتێکدا کە کۆکراوەی  اردندا   ژ دەچێت. هەڵێ  پێش  بەرەو  لەگەڵ    53  بایۆمەتری  چاوپێکەوتنیان  لەو کەسانەی  هەندێک 
تیان دەربڕیوە. بەالیەنی  

ی
پاراستتی داتای کەستر هاوڵ بۆ  یم چاودێریکردن  ی نەبوونی یاسایەیک گونجاو و میکانێر لە  کراوە نیگەرانیان 

ڕکێکار بەرنامەی کەمپینیان دەستپێکرد کە پێویستی بە بەکارهێنەر هەبوو بۆ هاوبەشیکردنی   داتای کەش و شوێن کەمەوە ش  پێشێ 
بەن   هەبوونی سیاسەتێیک تایبەنی گونجاو. 

و بوونەوەی دەفی    54
ی
سەرەڕای ئەوەش، ئەو کەسانەی چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کراوە بڵ

اردن گەیشتۆتە دەنگدەران.  ژ اردن و دوای هەڵێ  ژ    55سیاش و پەیامەکانی واتساپیان ڕاگەیاند کە پێش هەڵێ 

 
یم چاودێری بۆ     : گرتنەبەری یاسایەیک گشتگێر سەرەیک    ڕاسپاردەی   ی   ێتی کردن بۆ مسۆگەرکردنی مافی تایبەتپاراستتی داتاکان و میکانێر
تیان  

ی
بە هاووڵ بەرامبەر    سەبارەت  لە  ی  پاراسیی و  خۆیان،  تایبەنی  چاالکیەکانی    بەدواداچونی داتای  و  هەروەهائۆنالینتاک   ، 

اوەکان، لەناویان پڕؤپاگەندەی سیاش. دژی زانیاریە نە  ویسێی
 
 

بوونی  چاالکیە ئۆنالینەکانی پارتەکان    یاسایەیک هەڵسوکەوت و رەوشت سەبارەت بەرێکخرابوو، وە هیچ   بەکەیم  ئۆنالین  کەمپیتی 
یەتییەکانی      چاودێری کردنی   کۆمسیۆن.  نەبوو 

ی
ی    ،سنوردار دەکرد بەشیوەیەیک کاتت  تۆڕە کۆمەڵ ی ر

ر و   کارو بەهۆی کەمتر هێ 
ئامێ 

  .لێهاتوونی 
 

 

یەتییەکان ئەنجامەکان   
ا
 چاودێریکردن  تۆڕە کۆمەڵ

کە  ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بەشێیک  ئەمەش  پارچەپارچەبوو،  پالتفۆرمەکاندا  نێوان  لە  اق  ر
عێ  یەتییەکانی 

ی
کۆمەڵ تۆڕە  دیمەنی 

بەهۆی  داخرابوو  پالتفۆرمەکانەوە  الیەن  لە  خۆیان  تویتەری  و  فەیسبووک  هەژماری  پەیوەندیدارەکان  الیەنە  لە  ژمارەیەک 
بازاڕیان  پێشێ لکردنی سیاسەتەکانیان. سەرەڕای هەندێک کەمبوونەوەی ژمارەی شوێنکەوتوان، الپەڕەکانی سەرکردە سیاسییەکان 

ب و هاوپەیمانان ی  حێر
  .گەرمێی بوو لە پەیجەکانی

 

ار  ژ هەڵێ  پێش  مانگەکانی  لە  دیاریکرد کە  فەیسبوویک  الپەڕەی  چەندین  ئەوروپا  یەکێتی  اردنی  ژ هەڵێ  چاودێری  دەی  ر
دروست  نێ  دندا 

و   بینەر  ڕووی  لە  م 
ی
بەڵ تۆمار کردووە،  اترین گەشەیان  ر

خێ  سەدی  ڕێژەی  بە  ژنان کە  الپەڕەکانی کاندیدی  نێویاندا  لە  کراون، 
   56 کارلێکردنەوە بەراوردی لەگەڵ الپەڕە کۆنەکان نەکرد. 

 

تۆڕە   زۆر  بەئەندازەیەیک  اردن  ژ هەڵێ  بانگەشەی  پرۆسەی  نێو  بانگەشەی  پاڵیوراوەکانی  بۆ  بەکارهێناوە  یەتیەکانیان 
ی
کۆمەڵ

یەنی فەیسبووک ئەوەیان دەرخستوە کە تەنها 
ی
اردن لە سەر تۆڕی کۆمەڵ ژ  ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵێ 

دەی یەکیەنی ر
کردنەکانیان. نێ 

  ژمارەیەیک کەیم بەربژێرەکان هەڵساون بە خستنەڕووی بەرنامەی واقییع بەربژێرەکان و پارتە سیاسیەکان
ی    پەیجەکانی ،  یانی کۆمێنتەکانی کەمپیتی کوردی بریتی بوو لە ڕەخنەگرتن لە ڕکابەرەکان18دا  لەسە ر

ی و ئی  ر
ی ئی  ر

فەیسبوویک کەی ئی 
بە شێوەیەیک ڕێکوپێک کەمپەینێکیان بۆ گۆڕان و نەوەی نوێ کردووە،  بە ملیۆنان شوێنکەوتووەوە،  ، دوو میدیای کوردی  ئاڕ نی

ڕێگەی   لە  بەپالەوانەشە  بێالیەن  بەگشتی   هەرچەندە   رە. ئۆنالیتی  هەڵمەتەکە   م    و   تۆنی 
ی
بەڵ بوو،  دەی ئەرێتی  ر

چاودێری   نێ 
اردن لە یەکێتی ئەوروپا هەڵیسەنگاند کە یەک لە پێنج پۆست بە زمانی کوردی نەرێتی بوو الیەنەسیاسیەکان لە الپەڕەکانی   ژ هەڵێ 

 کۆمسیۆنیان نەشێواند.  فەیسبوویک خۆیان  
 

پ و  ڕکێکاری  پێشێ  بەڕێوەبرد. چەندین  سیاسیان  ڕیکالیم  فەیسبووک  لە  سێیەم  الیەنی  هەڵمەنی    57ەییح   خەرج   پێشبیتی  یاساکە 
 دارانی هەڵمەتەکە لەڕیگەی ئۆنالین. 

سەرەڕای ئەوەش، ژمارەیەیک زۆر لە    58  ئۆنالین ناکات، ڕێگری دەکات لە شەفافییەنی گشتی

 
یەکەیم  9لە     53 یتی  تشژ ڕێک2021ی  دۆزرایەوە  مردوونی  بە  خۆپیشاندەر  ئەلزەمییل  محەمەد  حەیدەر  الیەنە  دا،  لە  ئەو  ڕەخنەی  راپۆرتیانداوە کە  ناحکومییەکان  خراوە 

( ڕیپۆرنی  مردنیەنی  هۆکاری  فەیسبووک  لە  دەربڕین،  UNHCR 2021سیاسییەکان  و  وڕا  بێر ئازادی  و  شێواندن  بە  سەبارەت  یاساکانی   92(  دەوڵەتەکان  "پێویستە  بڕگە: 
یاسا   و  اردن  ژ یاسای هەڵێ  و  بگرنەبەر  ی  ر

بەهێ  داتای  لە  پاراستتی  چاالکییەکانیان  و  تاکەکان  ئامانج گرتتی  و  بەدواکەوتن  بۆ سنوردارکردنی  بکەنەوە  بەڕۆژ  تر  پەیوەندیدارەکانی 
 سەرهێڵ". 

ئاڕ، ج  ش     54 پاراگرافی  34ئای ش ش نی  داتایەیک 18،  وابێت، چ  ئەگەر  و  ئەگەر  بێت،  دڵنیا  ژیرانە  بە شێوەیەیک  ئەوە هەبێت کە  مافی  دەبێت  تاکێک  "... هەموو   :

 وی هەڵمەتێکیان دەستپێکرد. تاکەکەش لە فاییل داتای ئۆتۆماتییک خەزن دەکرێت، وە بۆ چ مەبەستێک." ڕەونی سەدر عەممار ئەلحەکیم و حەنا ئەلفەتال 
 ناوبژی یان نایاسانی بکات لەگەڵ تایبەتمەندییەکەی هەموو کەسێک مافی پاراستتی یاسا لە دژی  17ئای ش ش نی ئاڕ، ماددەی     55 

: "هیچ کەسێک نابێت دەستتێوەردانی

شانە هەیە" ئای ش ش نی ئاڕ، ج  ش   ر
ەکانی : "کۆکر 10، بڕگەی  16ئەم جۆرە دەستێوەردان و هێ  ر

دنەوە و هەڵگرتتی زانیاری کەش لەسەر کۆمپیوتەر و بانکەکانی داتا و ئامێ 
تدارانی گشتی و چ تاکەکەش تایبەت یان لەش، دەبێت بە یاسا ڕێکبخرێت". 

ی
 تر، چ لەالیەن دەسەڵ

یەتییەکانی فەیسبوویک بە کار هێنا بۆ چاودێری     56
ی
 عەرەن  و کوردی و   14و    16کردنی  ن  یو ن  ئۆ ئێم ئامرازی گوێگرتن لە تۆڕە کۆمەڵ

الپەڕەی گشتی الیەنە سیاسییەکانی
لەکۆی   اردن  ژ هەڵێ  بە  پەیوەندیدار  وشەی   

اردنی ژ هەڵێ  لەنێوان    5,669هەروەها  و    1پۆست  دەستی 15ئەیلول  بە  ئەرکەکە  و کۆد کراوە  شیکراوەتەوە  یەکەمدا  یتی  تشژ ی 
اردن لە تویتەر ناسان ژ اردندا دیاری کرد.  netlytic.orgد و ش  کەسیان بە هاشتاگەکانی پەیوەست بە هەڵێ  ژ  لە ماوەی دوای هەڵێ 

یتی یەکەم 8ی ئابەوە تا 25کتێبخانەی فەیسبووک ئاد ئەوەی خستەڕوو کە لە    57   دۆالری ئەمرییک بۆ ڕیکالیم سیاش خەرجکراوە.  421,195ی تشژ
ی ش ش، هونەر،   58 ر

کردنی […](، " 3)7ئەی ئی  ێردراوەکانباشێی ژ  کاندیدکردن بۆ ئۆفیسە گشتیە هەڵێ 
 ". […]شەفافییەت لە پارەدانی



 

27 

چەندی  شەفافیەت.  ن    شێوەیە  بەم  پالتفۆرمەکان،  ستانداردەکانی  پێچەوانەی  بە  ئەو کارەیان کرد،  ن   گوێدان  بە  ن ڕیکالمەکان 
 هەڵمەتەکەدا پۆست و ڕیکالمییان لە فەیسبووکدا هاوبەشیپێکرد

ی
ڕکێکار و پەڕەی الیەنی سێیەم لە کانی بێدەنیک   .پێشێ 

 
 

زانیاریەکانی  وکردنەوەی 
ی
بڵ بە  هەڵسان  اق  ر

عێ  اردنەکانی  ژ هەلێ  سەربەخۆی  یەتیەکانی کۆمیسۆنی 
ی
تۆڕە کۆمەڵ فەرمییەکانی  الپەرە 

اردن تاوەکو   ژ   ٢هەڵێ 
ی

 عەرەن   ت  ١٠ی مانیک
، ئەوانەی بەزمانی ، کەئەمش بووە هۆی رێگرتن لە دەستگەیشتتی  عەرەن 

ەنها بەزمانی
اردنەکانەوە.  ژ  پەیوەندیدار بە هەڵێ 

اردنی   59نادوێن، بەزانیارەیەکانی ژ دەی چاودێری هەڵێ  ر
اردنەکان، نێ  ژ ئەو  یەکێتی ئەوروپا    دوای هەڵێ 

  60زانیاری هەڵە.  لەدژیی پۆستەکانی کۆمیسیۆن شەڕکردن بوو  10کرد کە لە سەدا   ەیهەڵسەنگاندن

 
 

دەی  ر
نێ  اردنی  ژ هەڵێ  زانیاری  چاودێریکردنی  بەعەرەن     بەشژ  پۆستانەی  ئەو  کە  دەریخست  لەفەیسبووک  ئەوروپا  یەکێتی 

بوون تەکنییک  سوشتێیک  زۆربەیان  وکراونەتەوە 
ی
د  ،بڵ و  دەنگدەران  پەروەردەی  کە لەوانە  دەنگدان  لەپۆستەکانی  ەرچوون 

ڕکێکارەکانەوە    ،بوو یان  هەبە کوردی زیاتر سوشتێیک سیاسی   یەکانزانیار   یم. لەالپەرەکانی ڕاگەیاندن و حکو  کە لە الیەن میدیا و پێشێ 
و   وبووەتەوە 

ی
رەنگدانەوەی کەیمبڵ بە کوردی  ئەمەش  بوو  اردن  ژ هەڵێ  فەریم  دەکە  . زانیارنی  بە    نێر وی 

ی
بەربڵ ۆیک  چێر چەندین 

و کوردی   عەرەن    
زمانی بایکۆنی باسکرد هەردوو  داوای  لەوانە  یان   ،  بەبێر شیعەکان  و  سونی  ئاینییە  سەرکردە  وە  اردنەکان،  ژ هەڵێ 
ی و کڕیتی هێنایەوە کە   دەنگ قەدەغەیە.  فرۆشیی

 
 

سوکا دووبارەی  نمونەیەیک  چەند  ئەوروپا  یەکێتی  اردنی  ژ هەڵێ  چاودێری  دەی  ر
و نێ  کاندید  ژنانی  سەر  شکردنە  ر

هێ  و  یەنی 
ئاماژەپێکرد.  عەرەن   و   کوردی 

زمانی بە  مرۆڤ  مافەکانی  چاالکوانانی  و  چاودێری61ڕۆژنامەنووسان  دەی  یەکێتی    نێر لە  اردن  ژ هەڵێ 
 پەکخست.   گفتوگۆی سیاش ئۆنالیتی   دەرکەوتن و  شئەمە   62، ئەوروپادا دەریخست کە ژنان بە تایبەنی کراونەتە ئامانج

 

ژیانی گشتیدا،   لە  ژنان  بەشداریکردنی  و  ئۆنالین  سیاش  نی گفتوگۆی   گشتگێر
یکردنی ر

بەهێ  بۆ  و    ی ندە و ەیپ  نی ۆس ی مۆ کپێشنیار: 
اردنەکانکۆمسیۆنی و    اندنەیاگڕ  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
ی     باڵ یکردنی چاودێری ئۆنالین بۆ پێشێلکاریەکانی کەمپیر ر

دەتوانن ڕەچاوی بەهێ 
 . بکەن بە تایبەنی پێشێلکارییە ڕەگەزییەکان

 
ە هەرێمییەکانەوە پشتیوانیان  ی ر

تێلێگرام و تویتەر و هەژماری ئەو گروپانەی کە گوایە لەالیەن هێ  اردنەکان، کەناڵەکانی  ژ دوای هەڵێ 
ڕکێ پێشێ  ی  پشتگێر و  بزووتنەوەی  لێکراوە  و  فەتح  هاوپەیمانی  لەوانەش  دەکەن،  دۆڕاوەکان  سەرەتاییەکانی  حقوقکارە  ئەنجامە   ،

 کرد، و بێمتمانتر خۆیان بەرامبەر کۆمسیۆن و یونامییان دەربڕی، هەڕەشەی لە ستافی یونایم کرد. 
ڕەتکردەوە و داوای خۆپیشاندانی

دەی ر
اردنی   نێ  ژ و کراوەتەوە دەریخست کە   نەخشەیلە   یەکێتی ئەوڕوپا  چاودێری هەڵێ 

ی
هاشتاگەکانی کە لەالیەن ئەو گروپانەوە بڵ

تێیک دراوسێوە 
ی
و کراوەتەوە.  پاڵپشتی بەشێیک زۆر لە تویتەکان تەنها لە ژمارەیەیک کەم لە هەژمارەکان کە لەالیەن وڵ

ی
 دەکرێن، بڵ

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  4لەماددەی   59

ی
اقن. 2005ی دەستووری ساڵ ر

اقدا هاتووە کەعەرەن  و کوردی زمانی ڕەسیم عێ  ر
 ی عێ 

یەتییەکان دەستپ   60
ی
اوانەی لە تۆڕە کۆمەڵ  سێپتەمبەرەوە، ئای ئێچ ئای ش هەڵمەتێیک بیێی

ی
 ێکرد بۆ ئەوەی دژی زانیاری هەڵە بجەنگێت. لە کۆتانی مانیک

)هاوپەیما   61 یەکێتی  ، کاندیدی  تاڵەبانی  
ی
ئاڵ  ،) تاڵەبانی بافڵ  پورەکەی  و  )قوباد  یەکێتی  ی 

ی
باڵ بەرپرش  اهیم،  ئیێ  شاناز  لە  ی  بریتیر جاف،  ئەمەش  ئەشواق  نی کوردستان(، 

، به ادا(. خدر سەالم )پەرلەمانتار، بلۆیک بابل(، س دیعهکاندیدی پارنی ەباح ئەلتەمییم )کاندیدی سەربەخۆ(، دکتۆر حەنان ئەلفەتالوی )دامەزرێنەر و سەرۆیک بزووتنەوەی ئێر
ەکە"، "وەرە سەردانی شوقەکەمان بکە"  ین"، "خانمە پێر لەسەر هەژماری تویتەر و   سەرنجەکان لە نێویاندا "هەتیو"، "هەتیو"، "سەتڵێیک پییس بخۆن، لەشفرۆشێیک ناشێر

 سەرکردە سیاسییەکانی ژنان و کاندیدەکان چاودێری کرا.  فەیسبوویک
62   CEDAW, 1979    و گشتی    7لەماددەی لەژیانی سیاش  ژنان  جیاکاری دژی  نەهێشتتی  بۆ  دەگرنەبەر  ڕێوشوێنێیک گونجاو  هەموو  دەوڵەت  بەکانی  ی "حێر هاتووە کە  دا 

تدا". 
ی
 وڵ
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XI.  بەشداری ژنان 

 

یاسان    ئەمە    25چوارچێوەی  م 
ا
بەڵ کۆتا،  بەشێوەی  دەکات  مسۆگەر  ژنان  پشکەکانی  سەدی  بەرزترینلە  رێژە    وەکو 

دەکرێت.   تەفسێر
  

النی کەیم   نوێنەرایەتییکردنی  بە  مەرجیداناوە  یاسای   25دەستوور  لە  مەبدەئە  ئەو  نوێنەراندا،  ئەنجومەنی  لە  ژنان  سەدی  لە 
دووپاتکرا اردنەکانیشدا  ژ لە  هەڵێ  هەریەک  لە  یەک کورش  تەرخان کراوە  83وەتەوە.  ژنان  بۆ  اردن  ژ هەڵێ  هەوڵێیک   . بازنەی  لە 

پێکهاتەکان سەرجەم  لە  مێینەکان  بوونی کاندیدە  لە  دڵنیابوون  بۆ  یاسای  دا ئاشکرادا  هەرێیم  2021/ 6،  نوێنەرانی  ئەنجومەنی  ی 
 بە الیەنەکان کرد کە حسان  پشیک جێندەر بکە

ن لەکانی پێشکەش کردنی کاندیدەکان، ئەویش بەم شێوەیە:  کوردستان پێویستی
ا، ئەوا ئەو الیەنانەی کە زیاتر لە  اردنێک و ئەگەر ئەو کۆتا لە بازنەکە بەدەست نەهێێی ژ ئەگەر زیاتر لە ش  کاندیدیان بۆ هەر هەڵێ 

ر لەگەڵ ئافرەتێک لە بازنەکەدا زی
اد بکەن یان جێگۆڕکت ر بکەن. سەرەڕای یەک کاندیدیان هەبوو، داواکراو بوون کە کاندیدێیک نێ 

م کاندیدە  
ی
شانەی کە لە کانی هەڵمەتەکەدا گراوەتە بەر، بەڵ ر

اردنی سەرەیک و ئەو هێ  ژ ئەو تەحەدایانەی کە لە الیەن سیستەیم هەڵێ 
اردن.  ژ  مێینەکان لە هەموو بازنەیەک خۆیان کاندید کردووە بۆ هەڵێ 

 
شێوەیەیک کۆتاکە ئەگەر اردنەوە ئەنجامەکانی  ڕێگەی لە سوشتی  بە  ژ  ژن 83 لە کەمێی  ئەگەر ئەوا ،ناهاتەدی هەڵێ 

مێیک  تەنیا ئەوا بگەڕێندرێنەوە، ی اردن یاسای  پەیوەندیداری بڕگەی.  دەکرێت چاالک جێگرەوە میکانێر ژ  پێدەچێت ونییە   ڕوون هەڵێ 

اردن تری یاسایەیک هەروەها ،25 لەسەداالیەنی کەیم  دەستووری پرەنسیتی  لەگەڵ  بێت ناکۆک ژ  دووبارە ناوبراو  بنەمای کە هەڵێ 

اردندا یاسای لە هەروەها.  دەکاتەوە ژ نیشتمانی  لە کورسییەکەی ژنێک ئەگەر کە هاتووە هەڵێ   بدات، دەست لە ئەنجومەنی 

  . هەبێت بازنە ئاستی  لەسەر کۆتایە ئەو لەسەر کاریگەری  مەگەر بگرێتەوە، جێگەی دیکە ژنێیک  ناکات پێویست
 

لە   لە 10تەنها  لەوانە جێبەجێکردنی کۆتای جێندەر.  و کردەوە، 
ی
بڵ تەرخانکردنی کورش  لەسەر  یاسایەیک  ئەیلولدا، کۆمسیۆن  ی 

بە   بەدەستهێناوە  ەی کە کورسییەیک  ر
نێ  ئەو کاندیدە  هەڵنەبژێردرێت،  ژنێک  هیچ  بازنەیەکدا کە  لە  هاتووە کە  ڕێوڕەسمەکەدا 

کورسییەکە   دەستبەرداری  دەبێت  دەنگ  ین  مێینەکانکەمێی کاندیدە  نێوان  لە  دەنگ  زۆرینەی  بە  ئەنجامە    . بێت.  بەپت ر 
)لەسەدا    97  کۆمسیۆن  سەرەتاییەکانی  ژمارەیە  29.5ژن  لەو  و  ێردراون  ژ هەڵێ  دەنگانەی  بەپت ر ئافرەت    57(  ئەو   خۆی  ژمارەی 

 بەپت ر کۆتابووە. ئافرەت    40لە کاتێکدا    هێناوە. بەدەستی 
نە چوارچێوەی   یاسا و  نە  تاکەکەش دەدات، هەرچەندە  بە کاندیدکردنی  اردن ڕێگە  ژ بڕگەیەیک تێدا   رێساکانسیستەیم هەڵێ  هیچ 

ڕک لەسەر نییە  اردن یان بەدەست نەهێنانی ت ر پێشێ  ژ   . دەنگ لەالیەن کاندیدێیک ژنەوە کاندیدێیک ژن لە بازنەیەیک هەڵێ 
 

بڕگانەی ئەو  هەموارکردنەوەی  ڕێنماییە   ڕاسپاردە:  و  بەند  ڕوونکردنەوەیان.  بەئامانیح   ژنان   کورستر 
تەرخانکردنی لەسەر  ئێستا 

 لە سەدای نوێنەرایەنی مێینە.  25تایبەتەکان بە ڕەچاوکردنی پابەندبوون بە پرەنسیتی دەستوورنی النی کایم 
 

 

XII.   بەشداری کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت 

 
سیاس کەسانی    

ی
ماف بە  سەبارەت  تایبەت  یاسا  پێداویستی  بۆ  ەنگەبێدخاوەن  اوە  نەگێر لەبەرچاو  جدی  هەوڵێیک  هیچ   .

اردندا ژ   .کەمکردنەوەی بەربەستەکان بۆ بەشداریکردنیان لە ڕۆژی هەڵێ 
 

شێوازەکا هەموو  نەهێشتتی  لەسەر  نێودەوڵەنی  رێکەوتنامەی  بە  سەبارەت  دەوڵەتییە  الیەنێیک  اق  ر
ڕەگەزی  عێ  جیاکاری  نی 
 (ICERD) .63   سیاش کەمینەکانی و  پەروەردەنی  و  ی  ڕۆشنبێر  

مافی وەرگرتتی    کردوەپەسەند    دەستوور  مافی  گشتی    پلەوپۆستی و 
یاسادانان دەگرێتەوە یەکەکانی  لەدوای  یەک  نە ڕێوشوێنە  و  دەستوور  نە  دەکات.  نوێنەرایەتیکردنیان  و  بەشداریکردن  داوای  و   .

کلدان، لیستێیک   شەبەک،  تورکمان،  لە  ی  بریتیر ڕەگەزییەکان  کەمینە  ناکات.  ی  دابیر نەتەوایەتییەکان  کەمە  تەواوی  و  گشتگێر 
ی لە مەسییح، یەزیدی،  افی ڕەشپێست و ڕۆما؛ کەمینە ئاینییەکان بریتیر ر

، عێ  ، کاکەنی    64ئاشووری، ئەرمەنی ، بەهانی سابیئە مەندانی
بەردەست  لەسەر کەمینەکان  باوەڕپێکراو  دیمۆگرافی  داتایەیک  هیچ  دواییەدا،  ئەم  نی  ر

داتای سەرژمێ  نەبوونی  لە  جوولەکەکان.  و 
 نییە. 

 
63   

ی
ی پێداچوونەوەی ساڵ اقدا   دا کۆمیتەی ئایس ئاڕ 2018لە دواییر ر

 نەتەوەنی عێ 
دی ئاماژەی بە نەبوونی سەرچاوەی پێویست بۆ ئایس ئاڕ دی کرد لە چوارچێوەی یاسادانانی

 و پرسیارەکانی سەبارەت بە جێبەج   کردنی لەالیەن دادگا نەتەوەییەکانەوە خستەڕوو. 
دییەکان خۆیان بە گروپێیک ڕەگەزی جیاواز دەزانن و هەندێیک دیکەش بە  64 ی ر

 کورد دەناسێنەوە.   هەندێک لە ئێ 
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ی

م پەسەند نەکراوە  2018لە ساڵ
ی
اردن زامتی  . یاسای هە65دا لە پەرلەمان یاسایەیک گشتگێر لەسەر کەمینەکان تاوتوێ کرا. بەڵ ژ ڵێ 

و   بۆ مەسیحیەکان  پێنج  بۆ هەندێک کەمینە دەکات:  پارێزراوەکان  ماندان  و   یەک کورش کورسییە  دی و سابیان  ی ر
ئێ  بۆ کوردانی 

فەییل و  چاوپێکەوتتی   . شەبەک  اردنی   انی چاودێر   چەندین  ژ کەمینە  هەڵێ  هەندێک  کە  پێیانوایە  ئەوروپا  لە    یەکێتی  بەناحەق 
یان   لەناحەق  هەندێکچوارچێوەی کۆتادان  بەرامبەر کراوە و کەمێی  پێدراوەنوێنەرایەنی    یان  ییەیک نوێ   خۆیان  ر

و داوای سەرژمێ 
 66بە پابەندبوون بە دەستوورەوە.  ی نوێ کورستر پارێزراو ەوە تەرخان کردنی  دەکەن و دوای ئ

 
  . ی اردن   بازنەیتۆماری دەنگدەران، بەپت ر ستانداردە نێودەوڵەتییەکان، هیچ جیاوازییەک ناکات لەسەر بنەمای ڕەگەز و ئاییر ژ هەڵێ 

ئاساییەکان   لە کورسییە  پارێزراوەکان گەورەترە  ئەمە   بە بۆ کورسییە  م 
ی
بەڵ هەر کەمینەیەک،  جوگرافی  دابەشکردنی  ڕەچاوکردنی 

اوی لێکەوتەوە. چونکە زۆربەی کات ژمارەی دەنگەکانی پێویست بۆ بەدەستهێنانی کورش کەمینەکان  چەند دەرئەنجامێیک نەخوازر 
ە لە کورسییە ئاساییەکان، ئەم کورسیانە بوونەتە "میوەی هەڵواس  و    وە نا کەمینە پارنی  ڕێکخراو و  " کە لەالیەن پارنی اوی نزمکەمێی

بۆ    ئەمە  بە تایبەنی کورسیانە بەدەستدێت.    یک فەریم کاندیدە سەربەخۆکان ئەملە ڕێگەی پارتە نوێنەرەکانەوە یان بە شێوەیەیان  
پێنج کورش    . کەمینە مەسیحیەکان ڕاستە تەواوکردنی   67  نیشتمانی هەڵدەبژێردرێت.   بازنەیلە یەک  کۆتایان  کە  بنەمای  لەسەر 

دی و  16ئەنجامە سەرەتاییەکان کە لە   ی ر
وکراونەتەوە، ش  ئێ 

ی
یتی یەکەمدا بڵ م هیچ   -یەک کوردی فەییل و دوو کاکەنی  ی تشژ

ی
بەڵ

ێردرێت. مەسیحیەک نەیتوانیوە لە دەرەوەی   ژ  کۆتاکە هەڵێ 
 

دەی لە کاتێکدا نوێنەرانی کەمینە نەتەوەییەکان لە الیەن   ر
اردنی   نێ  ژ وڕای جیاوازیان   سەردانکران و یەکێتی ئەوروپا    چاودێری هەڵێ  بێر

ڕێوشوێنێیک  بوو  هە چ  ئەوەی کە  بەر ب  راستلەسەر  ێتە  پێویستە   بوون  هەموویان کۆک  ،  گێر سیستەمەکە  ئەوەی کە  لەسەر 
بکرێتەوە،   دیزاین  دووبارە  و  بکرێتەوە  نزیک     بەدووبارە  بۆ    نەتەوەییەکان.   ەکەم  لەگەڵڕاوێژی  خۆیان  مافی  انەوەی  ر

گێ  بۆ 
ت لە    مافی لەم شێوەیەش  68  . نوێنەرایەنی سیاش واتادار 

ی
کاریگەری نەرێتی لەسەر هەڵوەشانەوەی بەرنامەی دەنگدانی دەرەوەی وڵ

 
ی

. 2021ساڵ افی ر
 69 دا هەبوو، چونکە کەمینە نەتەوەییەکان بەشێیک گرنگن لە دیاسپۆرای عێ 

 

  
ی

لەساڵ بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەنی ئیسالیم  بۆ  ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکاندا  لەکانی  افی  ر
ملیۆن عێ  لە شەش    ٢٠١٧  -  ٢٠١٤زیاتر 

ڕ   1,189,581نزیکەی    2021ئەیلویل    30ئاوارە بوون. بەپت ر ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچبەران لە   ر
 70. ق مابوو ائاوارەی ناوەخۆ لەعێ 

ی )  3ئاوارە ناوەخۆکان مەزەندەکراوە کە نزیکەی   اق پێکدێیی ر
  6لەسەدای دانیشتوانی عێ 

ی
م  2018٪ لە ساڵ

ی
م، به فەریم، بەڵ

ی
(، بەڵ

، لەگەڵ بافی ئاوارەکانی تر لە دەرەوە0.5ئاوارەکان تەنها  دەنگدەرانی   ی و ناتوانن   ی کەمپەکان دەژین٪ لە کۆی دەنگدەران پێکدێیی
  71. بەندەکانی دەنگدانی ئاوارە ناوەخۆکانسودمەند بن لە  

 

ناوەخۆی ئاوارەی  اردن  ژ هەڵێ  شوێتی    IDP یاسای  لە  دەنگدان  مافی  دەژین،  کەمپەکاندا  لە  ئەوانەی  دەدات،  تۆمارکراو 
 126هەزار و    120  کە بگونجێت لەگەڵ ڕێکارە دامەزراوەکان.   نیشتەجێبوونی ئێستای خۆیان بۆ ئەو بازنەی کە لت ر ئاوارە بوونە. 

،    72ئاوارەی ناوەخۆ  ی ر
بنکەی    309  بەسەر و    کۆمسیۆنەوە راون لەالیەن  بە شێوەیەیک بایۆمەتری تۆمارک  73لە کەمپەکاندا نیشتەجی 

گەڕۆیک  لەالیەن تییم   کاربی دەنگدەری بایۆمەتریدابەشکردنی   ئەو شوێنە.  لە ناو کەمپەکاندان یان لە نزیک  دابەشکراوندەنگدانی  
تەنها  ٨لە    ئاوارەکان.  بوو ئاسان کرا کۆمسیۆن دا،  دەنگیان  یەکەم  یتی  تشژ بایۆمەتری ی  دەنگدەری  چاودێرانی    کاربی   . ی بەکاردێیی

دەی ر
اردندا ئەوەیان    چاودێر بوون. یەکێتی ئەوروپا ئاگادارکرانەوە و لە هەندێک حاڵەتدا ڕاستەوخۆ    نێ  ژ بۆ دەرکەوت  لە ڕۆژی هەڵێ 

کە ئێستا تێیدا دەژین و   ئەو شوێنەیۆمار کراون بۆ دەنگدان لە جیانی  خۆیان تسەرەیک هێشتا لە شوێتی  کە ژمارەیەک لە ئاوارەکان  
هەرێیم کوردستان دەژین  لە کامپەکانی   ئاشکرابوو کە ئەو ئاوارە ناوەخۆییانەیبەپت ر راپۆرتەکان    . لەبەر ئەوە نەیانتوانی دەنگ بدەن
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ی
 یاسایەیک دەرکردووە کە مافە پارێزراوە دەستوورییەکانی کەمینەکانی فراوان دەکات.  2015کەی ئاڕ ئای لە ساڵ

افی )...( نوێنەرایەنی هەم  100,000: "ئەنجومەنی نوێنەران لە ژمارەیەک ئەندام پێکدێت، بە ڕێژەی کورش بۆ هەر  49دەستوور، هونەر،    66 ر
وو پێکهاتەکانی خەڵک  کەش عێ 

 تێیدا بەرز دەکرێتەوە. 
مەسی14لە     67 پێنج کورش  لە  چوار کورش  لە  بابل  بزووتنەوەی  بردنەوەی  بەرامبەر  هەبوو  مەسییح کاردانەوەیان  سیاش  الیەنی  حەوت  یەکەم  یتی  تشژ بە  ی  یح 

"دزی  "زۆر گوماناوی" کە  ئەنجامەکانی  ئیدانەکردنی  بە  و  هاوبەشەوە  دەکات کە  بەیاننامەیەیک  نێودەوڵەنی  لە کۆمەڵگەی  داوا  وە  مەسییح"  پێکهاتەی  ادەی سیاش  ئێر تی 
 بەرگری لە نوێنەرایەنی راستەقینەی مەسیحیەکان بکەن. 

اردنی بچووکێی لە دەوروبەری ناوچە کەمینەکان، پێوەری توندتر بۆ دیاریکردنی ک  68 ژ  هەڵێ 
اردنی ژ ی لە: هەڵێ  اندیدەکان بۆ کورسییە پارێزراوەکان،  چارەسەرە پێشنیارکراوەکان بریتیر

اردنی جیا.  ژ  تۆماری دەنگدەرانی جیا، دەنگدانی جیا و تەنانەت هەڵێ 
ن   69 لەبەردەستدا نییە، چەندین ڕاپۆرت  لە کاتێکدا داتای تەواو لەسەر  افی  ر

ئایینەکانی دیاسپۆرای عێ  و  لە    -ەتەوەکان  )کۆمیسۆنی نەتەوە    USCIRFو    UNHCRلەوانە 
  ) افی و  -یەکگرتووەکان بۆ ئازادی ئاییتی نێودەوڵەنی ر

 کۆچبەراندا.   ئاماژە بەوە دەکات کە کەمینەکان بە ناگونجاو )زیاد( نوێنەرایەنی دەکرێن لە نێوان پەنابەرانی عێ 
70   IDP  افی لەڕووی یاساییەوە بەتاکێک پێناسەدەکرێت کەدوای ر

اق بووەوە لەوەزارەنی کۆچ و کۆچبەران    2003ی نیسانی    9ێیک عێ  ر
بەزۆر ئاوارەی شوێنێیک دیکەی ناو عێ 

 تۆمارکراوە. 
 لە پارێزگای نەینەوا دێن. زیاتر لە نیوەی ئەو ناسنامەیانە لە چوار ناوچەی موسڵ و شەنگال و بەعاج و تەلەعفەر   71
ی  15ی کانوونی دووەم و  2و ئەوانەی کە دۆجی تۆمارکردنیان نوێکرایەوە لە نێوان    IHECئەم ژمارەیە هەردوو ناسنامەی تێدایە کە بۆ یەکەم جار تۆمارکراون لە الیەن     72

 . 2021نیسانی 
 تەمموزی     73

ی
اق لە  184نزیکەی    2021لە مانیک ر

 فیدراڵ )کامتی ئەی ئەی ئێف لە ئەنبار و کەمتی جەدای    27 هەزار پەرلەمانتار لە عێ 
افی ر
کامتی فەرمیدا ژیاون و دووان لە عێ 

ی کە لە کامپەک   25لە نەینەوا( و  5 دیەکان زۆرینەی ئەو ناسنامەیانە پێکدێیی ی ر
 ئیدارنی ئەندامانی کەمینە ئاینییەکان و بە تایبەنی ئێ 

ی
ۆڵ .  KRIانی کەسیش لە ژێر کۆنێی ی ر

 نیشتەجی 
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ەروەردەی دەنگدەران لە الیەن کۆمسیۆن پێشبیتی  یان کڕیتی دەنگەکانیان بوون. چاالیک تایبەت بە پ  سیاش حزن    یفشار   لەژێر 
م بە پت ر الیەنە پەیوەندیدارەکان بە تەواوی جێبەج   نەکراون. 

ی
 کرابوو، بەڵ

 

 لە کاتێکدا ئەوان دەتوانن وەک دەنگدەری    74ی سەرجەیم ئاوارەکان لە دەرەوەی کەمپدا دەژین. 85وەکو مەزەندە کراوە لەسەدا  
 

لە   بەشداری  شوێتی  ئاسانی  بگەڕێنەوە  ناتوانن  هاتوچۆوە  و گرانی  ئەمتی  هۆی کێشەی  بە  لەوان  زۆرێک  بکەن،  اردنەکاندا  ژ هەڵێ 
اردندا ژ   .75خۆیان لە ڕۆژی هەڵێ 

 

XIII. .بەشداری کردنی  کەسانی کەمئەندام 

 

بۆ   نەدراوە  هەوڵێیک گرنگ  هیچ  سیاس کەسانی کەمئەندام.   
ی
ماف بە  بەرامبەر  بێدەنگە  بۆ یاسا  کەمکردنەوەی کۆسپەکان 

اردندا.  ژ  بەشداریکردنیان لە ڕۆژی هەڵێ 
 

  
ی

ساڵ لە  اق  ر
کەمئەندامان  2013عێ  مافی  رێکەوتنامەی  بە  پرۆتۆکۆیل   (CRPD) پەیوەندی  ئێستا  تا  ئەوەش  بەن    کردووە، 

ی تاکەکەش دەدات بۆ  
ی
پێشێلکارییەکانی ش ئاڕ نی دی لەالیەن الیەنایک دەوڵەتەوە. ئارەزوومەندانەی واژۆ کردوە کە ڕێگە بە سکاڵ

ئەو کەسانەی کەمئەندامن لەسەر  باوەڕپێکراوەکان  فەرمیە  داتا  نیە  (PwD)بەداخەوە،  بوونی  تدا 
ی
وڵ رێکخراوانەی    76  .لە  ئەو 

بە   دەکەن  مافەکانی کەمئەندامان  لە  داکۆیک  مەدەنی کە  دەکەن  10-4کۆمەڵگای  مەزەندەیان  ئەم    . ملیۆن  بێت،  هەرچۆنێک 
ژمارەی  جیهانییە کە  تەندروستی  ڕێکخراوی  مەزەندەکردنی  تەنیا  سەدا   PwD ژمارەیە  لە  بەالیەنی کەمەوە  تێکدا 

ی
وڵ هەر   15لە 

ۆری  اق کە چەندین ساڵ شەڕی چەکداری و تێر ر
ووی ئەم دواییەی عێ  ژ ر

 بینیوە.  بەخۆیەوە دانراوە، لەگەڵ مێ 
 

داوا  29ماددەی   دی  نی  ئاڕ  ش  دەرفەنی ی  و  بکەن  سیاش کەمئەندامان  مافەکانی  دەکات کە گەرەنتی  دەوڵەتەکان  الیەنە  لە 
کەسانی   تێیدا  کە  چاالکانە  ژینگەیەیک  بەرزکردنەوەی  هەروەها  و  تر  ئەوانی  لەگەڵ  یەکسان  بنەمای  سەر  لە  وەرگرتنیان  ژ ر

چێ 
رێکخراوەکانی  بن.  بەشدار  تەواو  و  شێوەیەیک کاریگەر  بە  بتوانن  چاودێری  کەمئەندام  دەی  ر

نێ  پەیوەندیدار  مەدەنی   کۆمەڵگای 
نەرێنییەکانی   وانینە  ڕ ر

تێ  و  یەتیە 
ی
کۆمەڵ نەنگیە  ئەم  سەرووی  لە  کە  کردەوە  ئاگادار  ئەوروپایان  یەکێتی  اردنی  ژ هەڵێ 

یاسادانەهەیە  بەرامبەرکەمئەندامان ژیانی گشتی روویان کر ،  لە  بەشداریکردن  ی کردنی مافەکانیان و  دابیر لەبڕی    دۆتە الیەنی رەکان 
پزیشیک  ی کەمئەندامان  و   'چارەسەری  پێدان'   

ی
یاسای    . گرنیک بە    الیەنێیک چەند    2013/    38لە کاتێکدا  م 

ی
بەڵ تێدایە،  پۆزەتیف  

 77ناونیشانی ' یاسای گرنگیدان بە کەمئەندامان و پێداویستییە تایبەتەکان' و نەبوونی بڕگەی پەیوەست بەمافە سیاسییەکان. 
 

اردن بێدەنگە بەرامبەر ڕێگاکانی دەستەبەرکردن و ئاسانکاری بۆ پیادەکردنی مافە سیاسییەکا  ییاسا ژ  ەوە. کەمئەندامان  ن لەالیەنهەڵێ 

 زۆر بوو   کەمئەندایم جەستەناچار بکات کە ڕێوشوێتی تایبەت بگرێتە بەر.    کۆمسیۆننییە کە    بڕگەیەکهیچ  
ی

، نتووشژ ئاستەنیک
دەنگ  لەکانی  بنکەکانی  نمونەدانگەیشتنە  بۆ  ن  .  بنکەی دەنگدان   توانی ەیاندەئەو کەسانەی کێشەی جوڵەیان هەیە  لە  ئاسانی  بە 

نزیک ببنەوە بەهۆی ئەو بەربەستانەی کە بۆ مەبەستی ئاسایش دروست کراون. سەرەڕای ئەوەش، زۆرێک لە بنکەکانی دەنگدان 
نی ل  لەئاستی زەوی بەرز بوون و  بینایانە بوون کە بەرزکەرەوەیان  دەیرێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی لەگەڵ  یە.  ەو  ر

چاودێری   نێ 
اردنی  ژ ی زۆربەی ئەو کەسانەی کەمئەندایم بینو باسیان لەوە کرد کە     یەکێتی ئەوروپا کۆبوونەوە  هەڵێ  ی   یر دەست گەیشتنیان   و بیسیی

. ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەوان زیاتر تەحەدای ئەوە بکەن کە بە خوێندن کەم بووە و وەکو نیوە خوێندەوار ماوەنەتەوە

اردنەکاندا بکەن ژ دەی  رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی   . بەشداری لە هەڵێ  ر
اردن لە یەکێتی ئەوروپا   لەگەڵ نێ  ژ باسیان چاودێری هەڵێ 

بۆ ک  لەوە کرد  نەبوو،  اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ لەگەڵ کۆمیسیۆنی  ئاسایییان  یان  پەیوەندی کارامە  ئەوان کەناڵێیک  ە 

م ما  انەیپێشنیار ئەو تاوتوێکردنی  
ی
 وەتەوە. کە ن   وەڵ

 

اردن ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
باڵ ڕێکارەکانی کۆمسیۆنی  ئاگاداەکان،  بەشژ  ئەوروپای  یەکێتی  اردنی  ژ دەی چاودێری هەڵێ  ر

ر کردەوە کە نێ 
ا بێت بۆ دڵنیا بوون لەوەی کەمئەندامان دەتوانن بە ئاسانی زەوید ئاستی سەر هەوڵ دراوە کە شوێتی زۆربەی بنکەکانی دەنگدان لە  

اردندا    بچنە ژوورەوە.  ژ  ڕۆژی هەڵێ 
لە بنکەکانی    بوون ڕیز کانی  ی پێدرا لە  سەرەیک    کە    باسکراوە،هەروەها لە نامیلکەی ڕێکارەکانی

یارمەنی   دەتوانن  کەمئەندامن  دەنگدەرانەی  ئەو  و  خزمێک   تۆمارکردنی لە    بدرێن دەنگدان  لەالیەن  کەخۆیان   دەنگەکانیان 
یرن  چوارەم   خزمایەنی   تا پلەیکە    هەڵیدەبژێرن ژ جەختیان لەسەر ئەوە کردەوە کە حەز دەکەن بتوانن بە    و خۆیان  دەتوانن هەڵێ 

 
ی کە لە ڕێکبەندە تایبەتەکاندا دەژین، لە کاتێکدا لە سەدا    ٧٦   74 لە خانووی ژێردەستە و پەناگەکانی دەرەوەی کامپەکان دەژین. لە    ٩لە سەدا ئای دی پیەکانی دەرەوەی کامیی

 
ی

 شاردا لە زیادبووندایە، چونکە چەندین کامتی فەریم داخر 2018ساڵ
 ابوون. ەوە ڕێژەی ئای دی پیەکان لە ناوەندەکانی

 ڕابردوودا ڕوو دەدات.   ١٤٠،٥٦٢ڕێژەی گەڕانەوەکە بەرەو وەستان هات، تەنها   75
ی

( کە لە ساڵ  گەڕانەوە )لە سەدا ش  لە کۆی گشتی
بەکانی دەوڵەتەکان دەستیانگرتوە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری گونجاو، لەوانە داتای ئامار و توێژ 31لەماددەی     76 ی ینەوە، بۆ ئەوەی بتوانن ئەو ی ش ئاڕ نی دیدا هاتووە کە "حێر

ی و جێبەج   بکەن بۆ ئەوەی کاریگەریان هەبێت بۆ پەیماننامەکەی ئێستا".  ر
 سیاسەتانە دابنی 

اق یاسای ماف و ئیمتیازانی کەمئەندامان و پێداویستییە تایبەتەکان بەیەکسانی بێدەنگە لەسەر مەسەلەی مافە سیاسی  2011/   22  77 ر
 یەکان. هەرێیم کوردستانی عێ 
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پشتیو  ن    بە  و  دەنگدانەکەیان  سەربەخۆنی  نهێتی  و  بدەن  دەنگ  سەربەخۆی   کردن پێشنیار   بپارێزرێت.  انی  ی 
ی
باڵ بۆ کۆمسیۆنی 

اردن بۆ چاپکردنی کاغەزی ژ ڕی زمانی هێمای بۆ هەر   و دامەزراندبی و بەکرێگرتتی ڕاکردنێک،    تایبەت بە نابیستان )برێل(  هەڵێ  ر
وەرگێ 

 . اوەناوچەیەک جێبەج   نەکر 
 

یاسا  بەشداریکردنی کەسانی    کانڕاسپاردە:  لە  دڵنیابوون  بۆ  بەندەکان  بە گرتنەخۆی  نێودەوڵەتییەکانەوە  پابەندبوونە  ڕیزی  بهێننە 
اردن و بۆ ئەوەی بتوانن بە شێوەیەیک کاریگەر وسەربەخۆ مافی دەنگدانی خۆیان پیادە بکەن کە ڕێز لە  ژ کەمئەندام لە پرۆسەی هەڵێ 

دەنگدانیان   ی  یۆنی  کۆمس   پێویستە  ێت. ێر گب نهێتی 
ی
اردنسەربەخۆی  باڵ ژ چوارچێوەی ەکان  هەڵێ  لە  دیاریکراو  ڕێوشوێتی 

 . ەکان بگرێتەخۆیرێکخستن
 

XIV.  کۆمەڵگەی مەدەنی و چاودێری نێودەوڵەتی 

 

و  اقدا  ر
لە سەرانسەری عێ  زۆر چاودێر  ژمارەیەیک  وکردنەوەی 

ا
بڵ بە  دەکە هەڵساوە  ر

نێ  داران  سنووردار،   
پاڵپشتی سەرەڕای  

دنی شەفافیەت لە پڕۆسەکەدابەشداریانکردوە لە   .بەرەوپێشێ 

 
 

ژمارە   یاسای کۆمیسیۆنی  بەگوێرەی  اردنەکان  ژ هەڵێ   خۆجت ر 
ی سەربەخۆی    ٢٠١٩/ ٣١چاودێرانی

ی
باڵ پەیڕەوەکانی کۆمیسیۆنی  و 

هەڵسوکەوتکردن.  رێساکانی  و  بنەما  بە  پابەندن  کیەکانیشیاندا 
ی
چاڵ لە  هەروەها  رێکخراون،  و  پێدانراوە  دانیان  اردنەکان  ژ هەڵێ 

ڕەو  متمانەپێبەخشینیان  لەالیەن  رێکارەکانی  و  لۆژیکن،  پەیوەندیدارەکانەوە  او  پاساوی  الیەنە  بوونی  ن    بە  دانپێدانراون،  و  ئاشنا 
 لەگەڵ ئەوەشدا،     78. گونجاو هیچ رێگریەک بۆ چاودێریکردنی خۆجێتر دروستناکەن

ی
ی سەربەخۆی    بریاری درەنیک

ی
کۆمسیۆنی باڵ

اردنەکان بۆ ڕێگەنەدان بە چاودێرانی ناوخۆ   ژ نی مۆبایل لەناو ناوەندەکانی دەنگدان، کە تەنها چەند ڕۆژێک پێش  بەکارهێنا  بەهەڵێ 
اردنەکان   ژ م بەڕای چاودێرانی ناوخۆ ئەم بڕیارە    ، ڕاپۆرتکردنی پێشوەختە دروست کرد   چاالیک  کانی ، هەندێک کێشەی لەدرا هەڵێ 

ی
بەڵ

   بەبەردەوایم جێبەج   نەکراوە. 

 
 

لە   هەموویان  هەبوونناوخۆ    بڕواپێکراوی   چاودێری   46,000زیاتر  ئەوەشدا  لەگەڵ  پێنەکرا ،  وەیان 
ی
بڵ بنکەکان  هۆی لە  بە   ،

پارەی پێویست لە   گروپ   بەرچاوترینڕێکخراوترین و    79. نەبوونی  تۆڕ   بریتی بوو  کە    ننیشتیمانی و ڕێکخراوەکان بوو   یهاوپەیمانی 
ا  -حەوت هاوپەیمانی چاودێر  بریتی بوو لە   ر

باڵویزەکانی ئازادی و  شەمس، تەموز، نوراقیب، عەین، هاوپەیمانی کەمینەکانی عێ  ق، 
وکردۆتەوە  18چاودێریان لەسەرانسەری    8800پێکەوە نزیکەی    گەنجانی باشوور. 

ی
  -چاودێری و ڕاپۆرتە گشتیەکانیان    . پارێزگادا بڵ

اردن   ژ اردن و دوای ڕۆژی هەڵێ  ژ  هەڵێ 
 کرد.   دا بە شێوەیەیک ئەرێتی بەشدارییان لە شەفافییەنی پرۆسەکە  -پێش و لە کانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
پێشکەش کراو    78 متمانەپێدان  بۆ  ناوانەی  ئەو  لە سەدا  پێنج  لە  زیاتر  ئەگەر  بدات  لەدەست  متمانەپێدانەکەی  دەتوانێت  ئۆ  ئێس  یاسا، ش  مەرجەکان  بەپت ر  لەگەڵ  ن 

 حزن  دوور بخەنەوە کە لەوانەیە هەوڵ بدەن وەک چا
ودێرانی ناوەوە، لەالیەن هەندێک گرونی ناگونجێت. یاسا کە بە شێوەیەیک سەرەیک بەنیازە ڕێکخراوە ناحکومیەکانی

نی لەالیەن ئای ئێچ ئای سیەوە جێبەج   نەکرا. 
ی
م بە شێوەیەیک ناعەقڵ

ی
 چاودێری ناوخۆییەوە زۆر توند دادەنرێت بەڵ

و بوونەوە.   79
ی
اردندا بڵ ژ  ش ئێس ئۆ مەزەندەیان کرد کە تەنها نیوێک لە چاودێرە باوەڕپێکراوەکان لە راستیدا لە ڕۆژی هەڵێ 
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ئاساییسژ   ئەنجومەنی  بڕیارەکەی  یەکگرتووەکان  بەپت ر  نەتەوە  بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان،  دەیەیک  ر
اردن    نێ  ژ اق   لەچاودێری هەڵێ  ر

عێ 
وردبینییان    200  نارد.  ت 

ی
وڵ سەرتاسەری  لە  دەنگدان  ڕۆژی  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  پڕۆسەیچاودێری  کرد   بۆ  .  دەنگدان 

دەیەیک  ر
ت نێ 

ی
اردنی بچووکێی و کورتخایەن لەالیەن کۆمەڵەی وڵ ژ  عەرەن  و ڕێکخراوی هاریکاری ئیسالمیەوە چاودێری هەڵێ 

درا. انی ر
 نێ 

 
XV.  ڕۆژی هەڵبژاردن 

 
 .پڕۆسەکە تا ڕادەیەیک زۆر بە هێمتی و ڕێکوپێکییەوە بەرێوەچوو هاوکات لەگەڵ بەشدارییەیک کەیم دەنگدەران. 

اردنەکان   ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
اردن و یاسای کۆمسیۆنی باڵ ژ  یاسای هەڵێ 

اردن ڕێکدەخات. سیستەیم بەندەکانی ژ  هەڵێ 
ناکۆکییەکانی
ڕی و دووەمیان دادوەری ر

  .چارەسەرکردنی ناکۆکییەکان لەسەر دوو نموونە کاردەکات، یەکەم کارگێ 

 
یانە چارەسەر دەکات کە لە   بۆردی کۆمسیۆن

ی
اردنەکانەوە سەرهەڵدەدا   ئانجایمئەو سکاڵ ژ  هەڵێ 

بۆردی   . ئامادەکاری و جێبەجێکردنی
نی کۆمسیۆن  

ی
دەسەڵ کان    لەوانەیە 

ی
سکاڵ دادگاییکردنی  و  بەلێکۆڵینەوە  اردنی    ەکانی لق  بدات  ژ هەڵێ   ئەو  اکان. پارێزگئیدارەی 

 
  

ی
درێن تایبەتمەنتپێویستە بۆ الیەنە   یان هەیەتاوان  یانەی کە الیەنی سکاڵ ر

  .بنێ 
 
چەند   و  ڕی  ر

ئاستی کارگێ  لەسەر  کان 
ی
سکاڵ دادگاییکردنی  و  تەسلیمکردن  بۆ  مۆڵەت  دوا  لەسەر  نییە  تێدا  بڕگەوبەندی  هیچ  یاسا 

سەربەخۆی  کۆمسیۆنی  یاساکانی  لەالیەن  بەزۆری  بوارانە  ئەم   . یاسانی  
بارودۆجی بە  سەبارەت  تیدایە  کەیم  بڕگەوبەندێیک 

ڕاست  ئەو  بەڕێوەبراون.  اردنەکانەوە  ژ یاساداناندا  هەڵێ  لە  اردن  ژ هەڵێ  ناکۆیک  یەکالیکەرەوەی  یم  ی میکانێر  
الیەنە گرنگەکانی ییەی کە 

اردن جێدەهێڵن، ئەوەش دڵنیانی یاسانی نییە.   ژ  ڕێکخەری ئیدارەی هەڵێ 
نی
ی
سەرەڕای     دانەمەزراون، بەڵکو لە جیانی ئەوە بۆ دەسەڵ
بنچینەییەکانی  یاسا  پێماندەڵێت کە  دەنگدەر   انو ڕێکارەک   رێوشوێن  ئەوەش،  بەشداربوو و  نیە، هەروەها   ەوە هەمیشە الی  روون 

شێوەیەیک   بە  بکرێ  ئیختیاریدەتوانرێت  بەکە  ت  پێناسە  یاسا   پێویست  پرۆسەی  نەکاتپشکنیتی  ی      80. نی 
ی
باڵ کۆمسیۆنی 

یەکێ تەنها  هەیە،  بەریەککەوتنیان  بابەتێکەوە  لەچەند  دەرکردووە کە  رێنمانی  دوو  اردنەکان 
ژ هەڵێ  رێنماییانە  سەربەخۆی  لەو  ک 

و کرا
ی
اردنەکان بڵ ژ  سەربەخۆی هەڵێ 

 . بۆوەلەسەر ماڵپەڕی کۆمسیۆنی
 

یاسای   چەندین  نێوان  لە  پەیوەندیدارەکان  بڕگەوبەندە  وە  کە، 
ی
سکاڵ جۆری  بەپت ر  جیاوازبوو  کان 

ی
سکاڵ تۆمارکردنی  مۆڵەنی  دوا 

ئەو   وکرانەوە: 
ی
بڵ اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 

ی
باڵ دەبوایە کۆمسیۆنی  هەیە  دەنگدەرانەوە  لیستی  بە  پەیوەندی  یانەی کە 

ی
سکاڵ

 تۆماری کاندیدەکان پێویستە تا ڕەزامەندی کۆتانی کاندیدەکان  . و سکاڵل لەسەر پێشکەش بکرێنلە سەرپێچیەکە    لەماوەی دوو ڕۆژ 
بکرێن سەرپێچیەکە  پێشکەش  ئەو کاتەی کە  لەماوەی  هەڵمەتەکە  پێشێلکاریەکانی  لەسەر   

ی
سکاڵ وە  بووەبەردەوام  ،  کانی  ، 

ی
سکاڵ

بکرێن  رۆژی تۆمار  ڕۆژدا  دوو  ماوەی  لە  دەبو  اردندا  ژ هەبوو   . هەڵێ  مدانەوەیان 
ی
وەڵ مافی  و  بکرێنەوە  ئاگادار  دەبوایە   . تاوانبارەکان 

ی  یاسای کۆمسیۆنی  
ی
اردنەکانی دەڵێت کە  باڵ ژ لەماوەی ش  ڕۆژ   بۆردی کۆمیسیارانسەربەخۆی هەڵێ    لەدوای دەرچوونی   دەبێت 

وبکاتەوە
ی
بڵ کوردی(  و  )عەرەن   فەریم   

زمانی دوو  بە  بگرێتەبەر   . بڕیارەکانی  وکردنەوە 
ی
بڵ گونجاوی  شێوازی  بڕیارانەی    . و  ئەو 

 بەعەرەن  بووە
ویانکردۆتەوە بەتایبەنی

ی
اردنەکان لەسەر ماڵپەڕەکەی بڵ ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
 .  کەکۆمسیۆنی باڵ

 
ل کان 

ی
اردندا زۆربەی سکاڵ ژ اردنەکان سەبارەت بەتۆمارکردنی  لەماوەی پێش هەڵێ  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
ەسەر ئاستی کۆمیسیۆنی باڵ

اردن ژ  بانگەشەی هەڵێ 
اردنەکان سەبارەت بە    . بوو  کاندیدەکان و پێشێلکارییەکانی ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
   189کۆمیسیۆنی باڵ

ی
سکاڵ

و   تۆماری کاندیدەکان  بە    183لەسەر  پێشێلکارییەکانی کەمپینەکە  لەسەر   
ی
دەیسکاڵ ر

ئەوروپای   نێ  یەکێتی  اردنی  ژ هەڵێ  چاودێری 
اردنەکان    ئاگادارکردەوە.  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
باڵ تیمەکانی چاودێری کۆمیسیۆنی  پێشێلکاری کەمپینەکانیان   174هەروەها  حاڵەنی 

نزیکەی    . تۆمارکردووە چاودێریکردن،  ئەنجامەکانی  و  کان 
ی
سکاڵ دەرکرا    180دوابەدوای  کاندیدەکان  بۆ   بەتۆمەنی غەرامە 

 بوو.  سەرپێچیکردنی یاساکانی هەڵمەتەکە، کە بەشێوەیەیک سەرەیک لەبارەی دانانی پۆستەرەوە 
 

اردن )  ژ ی دادوەرییەوە دەستنیشان کراون، داوا  EJPدەستەی دادوەری هەڵێ 
ی
( پێکهاتووە لە ش  دادوەر کە لەالیەن ئەنجومەنی باڵ

ل کۆتاییە  بڕیارەکانی  دەکات.  ش  بۆ  بڕیارەکانی  الیەنە  لە  کە  هاتووە  اردنەکاندا  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ کۆمسیۆنی  یاسای  ە 

کاندیدەکان  یان  بڕیارەکانی    81سیاسییەکان  تەحەدای  بەسەر لەوانەیە  کۆمیسیارا  لە    بکات  EJP  بۆردی  ڕۆژ  ش   ماوەی  لە 

 
ناسا2.3ماددەی     80 ە  ر

لێ  ئەوەی کە  ئازادییەکانی وەک  یان  ماف  لەوەی کە هەر کەسێک کە  'دڵنیابنەوە  دەوڵەت ڕاسپارد کە  پارتەکانی  ئاڕ  ئای ش ش نی  پێشێل  ی  ون 
 دەکرێن چارەسەرێیک کاریگەریان دەبێت'. 

 یاسانی وەک ئەوەی لە یاسای ئەنجوم   81
ەنی نوێنەرانی هەرێیم کوردستان دامەزراوە کە تەنها بە پارت و کاندیدەکان دەبەخشێت، دیارە جیاوازییەک هەیە لە نێوان وەستانی

رێکخەری   ئان   12لە    IHECلە کاتێکدا کە  دەنگدەرەکان 2021ی  دەکات کە  ئەوە  پێشنیاری  بەندەکان  هەردوو  واژووکردنی  دەنگدەران،  و  بریکارەکان  بە  دەیبەخشێت  دا 
وە هەیە. ناتوانن زیاتر داوای بڕیاری بۆ ش

ی
  بکەن لە ڕۆژی دەنگداندا کە پەیوەندی بە سکاڵ
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وکردنەوە
ی
   بۆردی کۆمیسیاران،  82کەدابڵ

ی
م بداتەوە لە پسولەی داواکاری و مافی ئەوەی هەیە لە ماوەی حەوت ڕۆژی کارکردندا وەڵ

یم EJPپرسیارەکانی 
ی
 . بۆردی کۆمیسیاراندا ، کەیسەکە پێویستە دادگانی بکرێت لە ماوەی دە ڕۆژی کارکردن لە وەڵ

 
 

اردن ژ هەڵێ  ماوەی    ،یاسای  لە  دەکات  ناچار  اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ دەنگدان   24کۆمسیۆنی  داخستتی  لە  دا  ر

 کاتژمێ 
کان لە ڕائەنجامەکان  

ی
اردنەکان، سکاڵ ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
بگەیەنێت، هەرچۆنێک بێت، هەر وەک رێکخستنێیک کۆمیسیۆنی باڵ

اردندا دەتوانن لە ماوەی   ژ اردنەوە تۆمار بکرێن  ٤٨رۆژی هەڵێ  ژ دا لە ڕۆژی هەڵێ  ر
ئەم جیاوازیە لە دوا وادەکاندا دەبێتە هۆی   . کاتژمێ 

   ،ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان
ی
اردنەکان ڕایگەیاند  لە کاتێکدا سکاڵ ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
ی پەیوەندیدار هێشتا هەڵواساوە. کۆمسیۆنی باڵ

   397کە لەکۆی  
ی
اردن هەیە  10گەیشتووە    ی کەسکاڵ ژ  هەڵێ 

ی 83کەسیان توانای کاریگەریان لەسەر ئەنجامەکانی
ی
، کۆمیسیۆنی باڵ

اردنەکان هیچ زانیارییەیک لەسەر ئەو   ژ یە نەداوە  10سەربەخۆی هەڵێ 
ی
کە سەر بە کام بازنەن یان هیچ ناەڕۆکێیک پێشکەش    سکاڵ

ین زانیاری تێدابوو و ئاماژەیان   کانی البرد کەمێی
ی
  . نەکرد پێشێلکاریان  بەنەکرد. کە ئەو بڕیارانەی کە سکاڵ

 
 

لە   سەرەتاییەکان  ئەنجامە  دووەیم  ڕاگەیاندنی  لە16دوابەدوای  هەبوو  ئاڵۆزی  هەندێک  ئۆکتۆبەردا،  گشتیە ی  لێدوانە  گەڵ 
ی سەربەخۆی 

ی
باڵ ئایا کۆمیسیۆنی  بەوەی کە  میدیاکان سەبارەت  بۆ  اردنەکان  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
باڵ دژبەیەکانەی کۆمیسیۆنی 

اردنەکان  ژ اردنەکان بەدواداچوون بۆ داواکارییەکانی تێهەڵچونەوە بە ئەنجایم هەڵێ  ژ اردن  84دەکات یان نا. هەڵێ  ژ نەی دادوەرنی هەڵێ 
ژ ر
لێ 

اردنی یەکێتی ئەوروپا کرد کە لە  ئاماژ  ژ دەی چاودێری هەڵێ  ر
ی ئۆکتۆبەر کە هیچ تێهەڵچوونەوەیەیک وەرنەگرتووە. ئاماژە  20ەی بە نێ 

یتی یەکەم،  20و    13بەوە دەکات کە بە دوو نامەی   اردن  ی تشژ ژ نەی دادوەرنی هەڵێ 
ژ ر
ی سەربەخۆی  لێ 

ی
فەرمانی بە کۆمسیۆنی باڵ

اردنەکان   ژ مێیک بۆ ئامادە بکات، نەگوێزێتەوە و ئاماژە بە ئەو ڵچونەوەیەک نەگوازێتەوە  هیچ تێهەکە    کردوە هەڵێ 
ی
پێش ئەوەی وەڵ

اردنەکان.   ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
باڵ بە کۆمسیۆنی  یاساییانە دەکات کە حەوت ڕۆژ  یاساییانەی کە دەستوورە  بڕگە  ئەو  باسکردنی 

اردنەکان دەدەن بۆ   ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
یتی  26لە    ئەوەی ئارگیومێنتی خۆی پێشکەش بکات. حەوت ڕۆژ بە کۆمسیۆنی باڵ ی تشژ

بڕیاریدا   اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ی
باڵ دەستی    1432لە    70یەکەم، کۆمسیۆنی  ژماردنەوەی  و  بکاتەوە  بەرز   2,153داواکار 

لە   کە  بدات  ئەنجام  دەنگدان  ی  3سندوفی 
ی
باڵ کۆمسیۆنی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  درا.  ئەنجام  دووەم  یتی  تشژ سەربەخۆی ی 

تا   اردنەکان بڕیاری دا  ژ یتی دووەم داواکاری زیاتر وەربگرێت و پشکنیتی بۆ بکرێت کە بووە هۆی ژماردنەوەی دەستی  7هەڵێ  ی تشژ
ی   سندوفی تری دەنگدان.   2,136

ی
بنەمای یاسانی بۆ درێژکراوەیەیک تر نادیارە و هیچ کەسێک لەالیەن کۆمسیۆنی سەربەخۆی باڵ

اردنەکانەوە نەپ ژ ی  انەی کە زەمینەی ئەو ژماردنانە بوون لەالیەن کۆمسیۆنی  یئەو نا ڕێک و پێک  سەری.   اڕاوەتەهەڵێ 
ی
سەربەخۆی باڵ

ونەکراونەتەوە. 
ی
اردنەکانی سەربەخۆیەوە نەناسان، چونکە بڕیارەکانی بڵ ژ  هەڵێ 

 
 

اردننتێهەڵچو  ژ  هەڵێ 
ڵەتەکان و البردنی ئەو دوامۆڵەتانەی  بەو شێوەیە بووە هۆی لێڵبوونی حا  ەوەی داواکارییەکان دژی ئەنجامەکانی

 قەرەبوکردنەوەی یاسانی کاریگەریان الواز کردهەروەها کە لە یاسادا دامەزراون و 
  .مافی

 
 

اردن  بۆ دوا وادەی ڕوون و گونجاو دەربارەی هەر قۆناغێیک جیا  لە یاساکەدا  :  سەرەیک    پێشنیاری   ژ  یەکالکردنەوەی ناکۆیک هەڵێ 
اردن هەبێتدیاریبکرێت ژ هەڵێ   

ئەنجامەکانی لەسەر  لەوانەیە کاریگەری  اردن کە  ژ هەڵێ  ڕۆژی   
کانی

ی
بۆ سکاڵ مۆڵەت  دوا  پێویستە   ،. 

  .ر بکرێتچارەسەپێش ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
مەکەی پێشکەش بکات.  EJPیاساکە دەستنیشانی ناکات کە لە ماوەی چەند مۆڵەتێک لە وەرگرتتی داواکاریەکە پێویستە   82

ی
 ئاگادار بکاتەوە بۆ ئەوەی وەڵ

یە هێشتا لە کانی ئەم ڕاگەیاندنەدا پۆلێنکر  397لەو  88لەکۆی  83 
ی
 اون. سکاڵ

اردنەکان دەکرێت     84 ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
اردنەکاندا هاتووە کە داوا لە بڕیارەکانی کۆمیسیۆنی باڵ ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
ڕاستەوخۆ لەگەڵ دەستەی  لە یاسای کۆمیسیۆنی باڵ

اردنەکان لە ئاستی ناوەند یان پارێز  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
اردن یان لەگەڵ نوسینگەی کۆمیسیۆنی باڵ ژ  گا تۆمار بکرێت. دادوەری هەڵێ 
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XVI.  دەنگدان و ژماردن و  یەکالکردنەوەی ئەنجامەکان 

 

 

بوو.   دەنگدەران  بەشداریەیک کەیم  بە  ڕێکوپێک  و  ئاشتییانە  دەنگدانی  پرۆسەیەیک  بە  تاڕادەیەک  ی  ی خشتە دەستگەیشێی
م نەبوو  ئەنجامەکان

ا
ڕاست کردنەوە و  بەڵ

 . بە باسژ بەرێوەبرا دەنگدان کێشە لەسەرەکانی    ژماردنەوەی دەستی بنکە  پشێی
  

 پوختەی دەنگدان و ژماردن 
دەی ژ  نێر اردن 83لە  39بنکەی دەنگدانیان لە  278اردنی یەکێتی ئەوروپا ڕۆژی دەنگدان چاودێری هەڵێ  ژ بەسەرکردەوە   بازنەی هەڵێ 
افی گرتەوە. بە شێوەیەیک گشتی ئەنجامدانی    18  سەر لە  11کە   ر

ا    پڕۆسەکەپارێزگای عێ  ئەرێتی هەڵسەنگێێی ی ٩٥لە سەدا  کە  بە 
. لە دەرەوەی بنکەی دەنگدان هیچ کێشەیەیک گرنگ ڕاپۆرت جێبەجێکرا نگدان  ، وە رێکارەکانی دە بەسەرکرانەوە بنکەکانی دەنگدان  

  راگەیاندنی   ،درێژیان لە دەنگدەران بە درێژانی ڕۆژەکە ڕانەگەیاند   گرتنێیک ی چاودێرانی بنکەکانی دەنگدان هیچ ڕیز ٩٤لە سەدا    نەکرا،
 . لە سەدا  ٤٤ڕێژەی  بریتی بوو لە کە  رێژەی بەژداریکردنەکە کەم بوو،فەریم 

 

ی بنکەکانی دەنگدان هەندێک 60و لەسەدا  ،ە پشکنینیان بۆ کراوەاو ی ئەو وێستگانەی سەردانیان کر 99لەسەدا  کارنی دەنگدەرانی 
ۆنی  دەنگدەرانی  کارنی   رێگەی ەلدەنگدەریان هەیە کە  ی بنکەکانی دەنگدان هەندێک لەدەنگدەران  31لەسەدا ، داوە دەنگیان ئەلکێی

ەوە یان شکستیان هێناوە لە اوەتلە لیستی دەنگدەرانی بنکەکانی دەنگدان نەدۆزر   ناویان  کەزۆربەیان لەبەرئەوەی   ،ڕاونەتەوەهەڵگە
 . پێشکەشکردنی بەڵگەنامە داواکراوەکان

 

 سەدا لە ئەوەشدا لەگەڵ ،را نەڕانەگەی و کەموکوریەک تێکچون هیچ ،چوو بەڕێوە کارەکانیان  ڕێکوپێک شێوەیەیک بە دەنگدەرەکان

ان     دەنگدەران چاودێریکرا،  کە   دەنگدان بنکەکانی  ی12  لە نزیکەی ، 85دەدەن دەنگ  دەنگدان سندوفی  هەمان لە پێکەوەبیێی

بۆ ئەوکەسانەی کیشەی چاودێریکراو نی بنکەکا ی78 سەدا بون   بەزۆری ژنان یش87 سەدا لە ،یان هەبوو جوڵە لەبەردەست 

 . دامەزرابوون دەنگدان سندوفی  چاودێرانی  و دەنگدان پەڕەیو ئامادەکاری  وەک
 

 

ڕاستکردنەوەیبە شێوەیەیک گشتی ڕێکارەکانی دەنگدان پەیڕەوکران، جگە لە جێبەجێکردنی ڕێکارەکانی  
بە ناتەواوی  پەنجەمۆر    پشێی

لە دەنگدەران  بێبەشبوونی کە بووە هۆی   ەکانی    86  . هەندێک  ر
ئامێ  بەوەدا کە هەندێک لە  ئاماژەیان  ڕاستکردنەوەی چاودێران 

  پشێی
 بینانی لەکارکەوتوون، هەرچۆنێک بێت کێشەی تەکنییک 

لەزۆربەی شوینەکان چارەسەرکرا، و دەنگدان  دەنگدەران و سکانەرەکانی
 . دەستپێکرایەوەلەو بنکانەی کێشەی تەکنییک تێدابوو 

 

 

چاودێری   دەنگدان انەیبنکئەو     ی98 لەسەدا ب بریکارەکانی  و کاندیدەکان کراوە، کە  ی  توانیویانە ناوخۆ چاودێرانی  و حێر

ب بریکارەکانی  و کاندید  .ویستێناپ سنووردارکردنی  بەن    . بکەن دەنگدان پرۆسەی چاودێری ی  دەنگدان بنکەکانی  ی٩١ لەسەدا حێر

 .  یان کردوەدەنگدا  بنکەکانی  ی٣٠ لەسەدا سەردانی  ناوخۆ  چاودێرانی  لەکاتێکدا ئامادەبوون،
 
 

 بەزۆری ئەمانە نە،دەنگدا بنکەکانی  لەناو پێنەدراوڕێگە کەسێیک  کە کرد تێبینیان چاودێران دەنگدان بنکەکانی  ی12 لەسەدا

 داوایان دەنگدان ستافی  حاڵەتانە، جۆرە ئەم ی٩١ لەسەدا  .بوونرێگەپێنەدراوەکان    بریکارە و نەخوازراو ئاساییسژ  کارمەندی

 . بەجێبهێڵن دەنگدان بنکەکانی  کە نەکرد مۆڵەت ن    لەخەڵیک 

 
 

ئەوە   لەبەر  و  بوو  بچووک  زۆر  دەنگدان  بنکەکانی  لە  دەستی  و  ۆنی  ئەلیکێی ژماردنی  بۆ  چاودێریکردن  دەی نموونەی  ر
چاودێری   نێ 

اردنی  ژ  .گونجاو بۆ پرۆسەکە بکات  هەڵسەنگاندنێیک یەکێتی ئەوروپا نەیتوانی  هەڵێ 
 

 

 
 
 

 

 
 قەدەغە دەکات.  یارمەتیدانی دەنگدان بۆ دەنگدەرە نەخوێندەوارەکان و دەنگدەرانی کەمئەندام ڕێگەپێدراو بوو، هەرچەندە یاساکە نوێنەر و دەنگدانی گروپ  85
نانەت بەن   سەلماندنی پەنجەمۆری سەرکەوتوو. لە هەندێک لە دەنگدەرانی تۆمارکراو لە هەر بنکەیەیک دەنگدان دەنگ بدەن تە  ٥یاسا ڕێگە دەدات بە زۆرترین لە سەدا     86

اوە، ڕێگەیا  دەنگداندا چاودێری ئەم ماددەیە نەکراوە و هەموو ئەو دەنگدەرانەی کە پەنجەمۆرەکانیان بە سەرکەوتوونی نەسەلمێێی
 ن پێنەدراوە دەنگ بدەن. بنکەکانی
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 ئەنجامەکانو یەکالییکردنەوەی خشتەبەندی 
ی سەربەخۆی هەڵ

ی
باڵ لە خشتەدانان و شیکردنەوەی دەستەی  بەرپرسیارە  ئۆپراسیۆن و تەکنەلۆجیای زانیاری  اردنەکان بەشژ  ژ ێ 

اق  نیشتمانییەکانی ئەنجامە   ر
پەرلەمانی عێ  اردنی  ژ ئەنجامە  . هەڵێ  اردنەکان خشتەبەندی  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 

ی
باڵ لە کۆمسیۆنی    کانی 

ناوەندی    سەرەیکلە ئۆفییس    نیشتمانیەکانی  استکردنەوە لە بەغدا و  ناوەندی و سەنتەری  پشێی ێیک لە شوێن   دەنگەکانی   ژماردنی ی 
 . برد دەبەڕێوە نزیک

 
ی  ڕوونکردنەوەیەک، هیچ بەن     قۆناغێیک  وەکو  نیشتیمانیەکان، ئەنجامە خشتەبەندی ناوەندی لە خشتەبەندی بە دەستگەیشیی

اردندا، پرۆسەی لە گرنگ ژ دەی بە نە هەڵێ  اردنی  چاودێری نێر ژ ا  ناوخۆییەکان چاودێرە گرووپە بە نە و ئەوروپا یەکێتی  هەڵێ  .  بەخشژ

ی کۆمیسیۆنی  ڕێکخستتی  لە بوو ڕوون پێشێلکاریەیک ئەمە
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  بۆرێکارییە   ئاماژەیەیک تێیدا کە هەڵێ 

ی ننامەڕێککەوتئەو   و 87پرۆسەکە  بەدرێژانی  باوەڕپێکراوەکان چاودێرە ئامادەبوونی  ڕ ر
 بۆ ئەوروپا یەکێتی  شاندی لەنێوان یەیکارگێ 

اق ر
ی کۆمیسیۆنی  و  عێ 

ی
اردنەکان  سەربەخۆی باڵ ژ سەنتەری واژوو کراوە،هەڵێ  بە  ئەوروپا  یەکێتی  دەی  ر

نێ  دەستگەیشتتی  مافی  کە 
دەدات.  هەبوو.   UNAMIرێکخراوی     88خشتەبەندی  ئەنجامەکان  داتابەییس  بە  دەستگەیشتنی  مافی     ڕۆسەیپ  تەنیا 

ئەنجامەکان تیان مافی  لە ڕێزیان و نەبوو شەفاف خشتەبەندی 
ی
بەبۆ  نەگرت هاوڵ ی  دەی . زانیاری دەستگەیشیی ر

 چاودێری نێ 

اردن ژ  نی  چاودێریکردنی  ڕێگەی    چونکە بکات پرۆسەکە قۆناغەی ئەم بۆ وورد هەڵسەنگاندنێیک  نەیتوانی  ئەوروپا یەکێتی  لە هەڵێ 
 .89نەدرا

 

استکردنەوەی ناوەندی دەنگەکان   یتی  ی16 بۆ 12 لەسەنتەری ژماردن و پشێی  لەگەل بەشەکانی بە    لەکارکردندا بوون،   یەکەم  تشژ

ی  و هاتوو ڕاستکردنەوەی   بۆ تەرخانکرابوون کە گەورە  ژووری دوو و ئەرشیف و خەزنکردن و کەرەنتیر
ژماردبی  ) ئەنجامەکانی  پشێی

بنکەی دەنگدان( بینابی   ئاسانی  بە و انەوەنوس  درەنگ قۆناغە ئەم ڕێکارەکانی  ن. دەنگدا بنکەکانی  دەستی  ژماردنی  و سکانەری 

پەیوەندیدار بۆ نەبوون بەردەست دەکە .الیەنی  ر
، چاودێرانی  ،نێ   کاندیدەکان یبریکار  و یەکانسیاسی  ەپارت و نێوخۆنی

  .پرۆسەکە کردنی  چاودێری بۆ هەبوو تەواویان دەستگەیشتتی 
 

ی کۆمسیۆنی  بەپت ر 
ی
اردنەکان، سەربەخۆی باڵ ژ ۆنی  شێوەیەیک بە ئەنجامەکان هەڵێ   دەنگدان بنکەکانی  لە سەدا لە 93.6 لە ئەلکێی

اون، یتی  ی11 لە ە.  دەنگدان کانی بنکە 57,944 لە 54,263 لە ئەمەش وەرگێر  سەدا  لە 6.3) )دەنگدان بنکەی 3681 یەکەم تشژ
ت  سەرتاسەری لە

ی
اردن ئەنجامەکانی  ناردنی  لە هێنا شکستیان کە کرایەوە دووپات وڵ ژ یتی  ی 13ڕۆژی   90. هەڵێ   یەکەم، تشژ

ی کۆمسیۆنی 
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  ئەنجامەکان ناردنی  لە وێستگە 3037 دەنگدان بنکەی 3681 لەو کە ڕونیکردەوە  هەڵێ 

 140 و  ن   ئێس یو مێمۆری گەیاندنی  لە هێنا شکستیان وێستگەیش 504 و هێنا شکستیان سەتەالیت گواستنەوەی ڕێگەی لە

انی  بە تر  وێستگەکانی  شکستیان هێنا لە گەیاندنی مێمۆری یو ئێس ن  وداتای سەتەالیت.   دەنگدان  بنکەی ر
 دەستی  ژماردنی  بۆ خێ 

ی  جار یەکەم تر ئەوانی  هەموو حاڵەنی  لە کاتێکدا لە  کران، نیشان  ئەوەی کرا پشکنیر بینابی   ئەنجامەکانی  بۆ  ژماردبی سکانەری 
واتە   دەنگدان  ۆنی  شێوەیەیک بە  PCOSبنکەی  درێن ئەلیکێی ر

ی ڕێگەی لە بنێ  ر
 گواستنەوەی)   ئەنجامەکان گواستنەوەی ئامێ 

 (.  سەتەالیت

ەکانی  ر
ێنەوە توانیان PCOS ئامێ  ی  بە ببەسێی دراون ئەنجامەکان و ەوەسەتەالیت گواستنەوەی ئامێر ر

 یەکالکردنەوەی ناوەندی بۆ  نێ 

ی  بۆ نیشتیمانیەکان  ئەنجامە زانرا   ئەوەی دوای نر دەست ژماردنی  بۆ دیاریکران وێستگە ٢٦٥ کۆتایدا، لە . یەکالکردنەوە و  پشکنیر
بە   دەستیان  ناتوانن  ەکانی  لە ئەنجامەکان داتایکە  ر

 قەرەنتینەکراو دەنگدانی  بنکەی 3681 تێکشکانی    .بگات   PCOS ئامێ 

سلێمانییەوە 9 و بەغدالە     ی18 لەسەدا  و وەەینەن لە نادیارەکان ئەنجامە ی24 لەسەدا کە دەریخست لە  سەدا   لە 

یەک   موسەنا و کەرکوک و کەربەال پارێزگاکانی  دیکەوە لەالیەیک  . گرتوە سەرچاوەیان لەدوای   ئەنجایم 1 و 9 و 24 یەک 

  نەناردوە.  دەنگدانیان کانی بنکە
ۆنیەکانی  ئەنجامە ناردنی  کێشەکانی   ەکانی  چۆن نازانن کە دەنگدانبنکەی   بەرپرسانی  پاڵەتە  خراو  دەنگدان بنکەی ئەلیکێی ر

 ئامێ 

اوەتەوە  ی ئەنجامەکانگواستنەوە لەگەڵ تەکنیکیەکان کێشە و PCOS کارنەکردنی  ،پێبکەنکار  سەتەالیت گواستنەوەی  بەسێی

 
میدیا کە   87 نوێنەری  و  بریکار  و  باوەڕپێکراو  بۆ    "چاودێرابی  هەیە  خشتەبەندییان  و  ئەنجامەکان  بەڕێوەبردبی  بەسژ  ناو  چوونە  مافی  هەیە  ناسنامەی کۆمسیۆنەکانیان 

اردن".  ژ  هەڵێی
 چاودێریکردبی پرۆسەی چوونە ناو ئەنجامەکابی

لە هەر کاتێک، بۆ هەموو بنکەک   88 ی  ئازادی دەستگەیشێی ابی دەنگدان و بنکەکابی "لە ڕۆژی دەنگدان و دواتر ئای ئێچ ئای س بی ئۆ ئێم و ئەندامەکابی گەرەننی دەکات، 
 ژماردن/خشتەدانان... ". 

، و ئەرشیفکردبی     89 ۆنیەکان کە لە ڕێگەی گواستنەوەی سەتەالیت و لە ڕێگەی مێمۆری  ڕێکارەکابی خشتەکردن برینی بوون لە وەرگرتن، چوونە ژوورەوە، وردبینی داتا ئەلکێی
داتای   بارکردبی  وەریگرتووە،  بیەوە  ئێس  ئەنجامەکابی   USBیو  و  پەنجەمۆر  فاییل  دەنگدان و  ئەنجامەکابی   PCOSکە فۆتۆکۆبی کاغەزەکابی  بەراوردکردبی  دەگرێت؛  لەخۆ 

لە ڕێگەی سەتەالیتەوە   داتاکابی بنکەی بنکەی دەنگدان کە  لە هاوتاکردبی ژمارەکان بۆ هەر وێستگەیێک؛ وە بەراوردکردبی  ئێس بی بۆ دڵنیابوون  داتای یو  دراوە لەگەڵ  ر
نێ 
 بی س ئۆ ئێس.  41دەنگدان تۆمارکراوە لەسەر شێوەی ئاشتەوابی 

 لەگەڵ ئەنجامەکابی
م سەرکەوتوو نەبوو لە  i  ( ئاماژەیان بۆ لێکۆڵینەوەکان کرد لەوانە: PSsبنکەکابی دەنگدان )   90

ا
دراوە بەڵ ر

( بی ئێس کە ئەنجامەکانیان لە ڕێگەی گواستنەوەی سەتەالیتەوە نێ 
م سەرکەوتوو نەبوو لە ناردنیان

ا
اوە بەڵ ( بی   ناردنیان لە ڕێگەی یو ئێس بی تەختە، دوو( بی ئێس کە ئەنجامەکانیان لە ڕێگەی یو ئێس بی بەسێی لە ڕێگەی سەتەالیتەوە، س 

اوە،  ئێس کە   ( بی ئێس کە شکسنی هێنا لە ناردبی ئەنجامەکان لە ڕێگەی سەتەالیت و یو ئێس بی ئێس، 4جیاوازییەک لە نێوان ئەنجامەکابی سەتەالیت و یو ئێس بی بەسێی
 تەنها ئەنجامەکابی ژماردبی دەسنی دەگاتە ئای ئێچ ئای س. 
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باندی بە   دەنگدان بنکەکانی   چونکە سەتەالیت، سنورداربوونی 
ی

ئەوەیاندا هەوڵ ببەستنەوە.     ەکان  ر
ئامێ   لە هەندێک یەکسەر 

ەکانی  ر
اردندا ڕۆژی  لە   PCOS ئامێ  ژ  دەست  بۆ بوو نوێ  ووشەی نهێتی  بە پێویستی  و وەستاند کارەکەیان ڕاپۆرتەکان پت ر  بە هەڵێ 

 . 91کارەکان پێکردنی 

 

ۆنی  شێوەیەیک  بە کە نادروستەکان، دەنگە کە  چاودێرە درێژ خایەنەکان   لەالیەن کراوە تێبیتی  ی  ئەلکێی ر
 مۆرێیک  بە و کراون پۆلی 

ی لەالیەن دەنگدانەکە کاغەزی پشتەوەی لە سوور ر
بەوردی پشکنینیان بۆ  دەستی  ژماردنی  کانی  لە کرابوون، دیاری PCOS ئامێ 

 به کورسییەک کەم زۆر بەجیاوازیەیک   رێتوانەد SNTV سیستەیم پت ر  به کە  بوو،دە گرنگ یکەیە و ەراستکردن  وە ئه .نەکراوە

ێ دەست . دە ست   له یان بهێێی    بیحی 

 
 

 ،  PCOS گواستنەوەی و دەستی  ژماردنی  ئەنجایم  لە هەم ئەنجامەکان،فۆریم   کۆنی  کە کرد ییانتێبین  چاودێرە درێژ خایەنەکان
استکردنەوە ناوەندی دەرەوەی لە ئاسانی  بە وکرانەوە پشێی

ی
ب بریکارەکانی  بۆ بڵ ی  .پشکنینیان بەمەبەستی  چاودێران و حێر

 

 

ڕاستکردنەوە پرۆسەی بەرەوپێشچونی  و ڕۆژانە خشتەی لەسەر کەم لەبەردەست بوو زانیاری
ەکانی  پەیوەندی گشتی  کۆی و پشێی

ی کۆمسیۆنی 
ی
اردنەکان سەربەخۆی  باڵ ژ   کە ئەوەی سەرەڕای بوو الواز پرۆسەکە بە سەبارەت هەڵێ 

ی
 گشتی  تەلەفزیۆنی  کەناڵ

لە ی ن    بە هەرچەندە کراون بانگێشت  میدیاکان دەکرا.  پەخش ناوەندەوە ڕاستەوخۆ  ر
  ڕاستەوخۆ  بەرنامەی . تۆمارکردن ئامێ 

بە ڕاستکردنەوە  پرۆسەی سەبارەت 
ی کۆمسیۆنی  فەیسبوویک الپەڕەی  لە پشێی

ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  کرا، پەخش  هەڵێ 

 .تێبگەین پرۆسەکە  وردەکاریەکانی  لە کە بوو قورس بینەران بۆ هەرچەندە

 

ی کۆمیسیۆنی  :ڕاسپاردە
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ ب بریکارەکانی  بدات بە  گەرەنتی  پێویستە هەڵێ  ی  و متمانەپێکراو یەسیاسی  ەحێر

اردن پرۆسەی قۆناغەکانی  تەواوی  گەیشتتی  و پەخش  بەمیدیای میدیاکان هەموو و چاودێران و کاندیدەکان ژ ی  و هەڵێ   گەیشیی

.   یەکالکردنەوەیئەنجامەکان لە ناوەندی  یەکالکردنەوەی بۆ   و  دەنگدان ناوەندەکانی  بەگشت  نیشتمانی
 

ی کۆمسیۆنی  سەرۆیک
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  سەنتەرەکەیان بەڕێوەبردنی  و سەرپەرشتی  کۆمیساراندی  ر بۆ  ئەندامانی  و هەڵێ 

 دەنگدانیان دەستی  ژماردنی  و PCOS راستکردنەوەی کە GEO و نیشتمانی  ئۆفییس لە پیشکەوتوو ستافی  لەگەڵ کرد، 

ی کۆمسیۆنی  سەرەتادا لە د. بەڕێوەبر 
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ م بوو، ئامادە الواز بە شێوەیەیک هەڵێ 

ی
 بە دووەم ڕۆژی دوای بەڵ

ە نوێنەرانی  و IFES شارەزایانی  و یونایم ڕاوێژکارانی  الیەن لە بەردەوایم بە سەنتەرەکە .یانکردکار  کاراتر شێوەیەیک ی ر
 هێ 

استکردنەوەی پرۆسەی  بۆ چاودێران متمانەپێدانەکانی  بەسەرکرایەوە.  دیپلۆماش کۆمەڵگەی و چەکدارەکان  و نیشتمانی  پشێی
ب بریکارەکانی  و بوو ڕەوا ژماردن ی  ناوچەکانی  دیمەنی  رەگەیان درا یەکگرتووەکان نەتەوە چاودێرانی  و چاودێران و کاندیدەکان و حێر

ەکانی  دەوروبەری ی ر
  بەسەربکەنەوە و پشکنیتی بۆ بکەن.  ژماردن مێ 

 

ی کۆمسیۆنی  ،کانی دەخستە ژێر پرسیار سەرەتاییە ئەنجامەکە     داواکاری پێداچونەوە 1432 لە
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  70 هەڵێ 

 لە ژماردنەوە پارێزگا 15 لە . دەنگدان بنکەی 2153 دەستی  ژماردنەوەی و کردنەوە هۆی بووە سەرەتا کە کرد پەسەند داواکاری

یتی  ی27 دەی و ئەنجامدرا دواتر بۆ یەکەمەوە تشژ ر
اردنی  چاودێری نێ  ژ  یەکەیم ڕۆژی پێنج ماوەی لە توانی  ئەوروپا یەکێتی   هەڵێ 

یتی  ی27-31)  و کاندید وداواکار  لەگەڵ بوو شەفاف  و خرا ڕێک باش ڕۆسەکەپ  .بکات پرۆسەکە چاودێری (یەکەم تشژ
ب، بریکارەکانی  ی ی بە تەواویان دەستگەیشتتی  کە چاودێران و یونایم ستافی  حێر ی ر

. ئامادەبوو  شمیدیا پەخیسژ   .هەبوو ژماردن مێ 

، ژماردنی  ئەنجامەکانی هاوتەریب بوو لەگەڵ   دەست ە بەژماردنەو  ئەنجامەکانی  بەگشتی  ۆنی  بنکەکانی  لە هەندێک لە جگە ئەلکێی

ییک  تاقیکردنەوەی دوای کە دەنگدان ی    وەک کەمیان زۆر ژمارەیەیک نادروستەکان دەنگدانە فێر
ی

   .لەقەڵەم درانەوە یاسانی  دەنیک
بۆردی  بە پێشکەش دەنگدان کانی بنکە ژماردنەوەی راپۆرنی .  بازنەکان  گشتیەکانی  ئەنجامە لەسەر نەبوو کاریگەری ئەمە

مدانەوە  بۆ کرد کۆمیساران
ی
 . ندەکانای گاز داواکار  یوەڵ

 
 
 

 
و سیستەمەکان لە    لەم حاڵەتەدا بەڕێوەبەری خی ئۆ پەیوەندی کرد بە دابینکەری   91 بۆ نهێنوشەیەیک نوێ. ڕوون نیە کە چەند وشەی نهێنی نوێ    IHECسۆفتوێرەکان مێر

نیوەڕۆدا   دەنگدابی  ڕۆژی  لە  هەبوو.  دەنگدەران  بەشداری  لەسەر  کاریگەری  ئێس  ئۆ  س  بی  کارپێکردبی  لە  دواکەوتن  ئەگەر  و   داواکراوە 
 

 تەلەفۆبی زیرەک بوو کە پاسۆردێگ دروست کرد دوای چوونە ناو ژمارەی ناسنامەی بی س ئۆ ئێس و بی ئێس. چارەسەرەکە دابینکرا، کاربەرنامەی 
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XVII.  ئەنجامەکان و ژینگەی دوای هەڵبژاردن 

 

اردن سەرەتاییەکانی  ئەنجامە ژ دا  24 ماوەی لە هەڵێ  ر
ان و  ێراگەی  کاتژمێ  و  ێی

ا
م  ،کرانەوەبڵ

ا
 کانی بنکە  جیاکردنەوەی ن    بە بەڵ

  پوچەڵەکان.  دەنگە و بەشداریکردن داتاکانی جیاکردنەوەی   و دەنگدان

 

وکردنەوەی ئەنجامەکان
ا

 بڵ
 

اردن یاسای ژ ی کۆمسیۆنی  هەڵێ 
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ ر  24 لەماوەی دەکات ناچار هەڵێ 

اردن ڕۆژی دوای کاتژمێ  ژ  هەڵێ 

اردن یورد ئاماری هاوکات و ڕابگەیەنێت سەرەتانی  ئەنجایم ژ   92. ئاشکرا بکات هەڵێ 
 

یتی  ی 11 لە الوەکیەکان سەرەتاییە ئەنجامە   9,077,779 و تۆمارکراو دەنگدەری  22,118,368 کۆی بە یەکەم تشژ
ی

 دەنیک
وکرایەوە تۆمارکراو

ی
 25.2 پێشێی  کەمبووەوە شیاوەکان دەنگدەرە ژمارەیلە دەنگدان.  بەشداریکردن ٪ی41 ڕێژەی لەگەڵ کە ،بڵ

ی کۆمیسیۆنی  ئەوە دوای ڕاگەیاند، دەنگدەری ملیۆن
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  ئاستێیک لە بەشداری ڕێژەی  بڕیاریدا هەڵێ 

ۆبی دەنگدانی    کارنی  ژمارەی کۆی  و (  ملیۆن 17.1) دەرچووی   BVC ژمارەی کۆی لە کەپێکدێت ترخوارەوە   بڕواپێکراوی   ئەلکێی
بەشێک   کۆن ئەنجایم  دیاریبکات.   بووە  بازنەکان  کەلەدەست دەنگدەر  ی لە 

ی
باڵ لەالیەن کۆمسیۆنی  اردن  ژ بنەمای هەڵێ  لەسەر 

دەنگدانی   زانیاری  و  تاکەکەش  دەنگدانی  بنکەی  ئەنجامەکانی  بەن    نەبوو،  تەواو  م 
ی
بەڵ پەخشکرا،  اردنەکانەوە  ژ هەڵێ  سەربەخۆی 

 نادروست.  
 

ی  پت ر کۆمسیۆنی بە  
ی
اردنبەخۆی  سەر   باڵ ژ بە  ەکانهەڵێ  وپشک،    و   بە هەڕەمەیک،   8,273، ژماردنی دەستی  تێر ن د ئەنجایم ژمار بە 

ۆنی   100 بەدەست ، کە ئەنجامەکانی  یەکسان بوو  PCOSلە سەدا لەگەڵ ژماردنی ئەلیکێی ، لە کاتێکدا ئەنجایم مێمۆری یو ئێس ن 
اردنی  ژ دراەو یەکسانن.    ئەو   لە سەدا لەگەڵ  100  وەرگرتوە،   PCOS لە  هەڵێ  ر

ئەم  لە سەرەتادا  ئەنجامانەی لەڕێگەی سەتەالیت نێ 
ئەنجامە سەرەتاییەکان ڕاگەیاندنی  لە  هەژمار کراون  دەستی  بە  نەبوو  وێستگانەی  لەالیەن ستافی کۆمسیۆنی دا  هەڵەیەک  بەهۆی 

اردنەکانەوە، کە  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ی
 . رتلێگ انڕەخنەیالیەنە پەیوەندیدارەکان  باڵ

 

ی کۆمیسیۆنی  ئۆکتۆبەر ی16 ڕۆژی
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  22,118,368 لەکۆی ڕاگەیاند سەرەتانی  تەواوی ئەنجایم هەڵێ 

اردنەکان بەشداریان  43لەسەدا یان دەنگدەر  9,602,876شیاو دەنگدەری ژ    8,882,633گشتی  کۆی 93. کردووە لەهەڵێ 
ی

 دەنیک

ت سەرتاسەری لە نادروست دەنگدانی  لەسەدا 7.5 ڕێژەی لەگەڵ تۆمارکراوە، دروست
ی
  . اوەکر راپۆرت وڵ

ی
ئەو رێژە بەرزەی دەنیک

  وەک ڕادەیەک تا پوچەڵ
ی

دەکرێت ناڕەزایەنی  دەنیک  چوارگۆشەکە  کە دەنگدان کاغەزی دیزایتی  بێت، هەرچۆنێک ، تەفسێر 

الیەنەکان   دیاریکردنی  بووبۆ  ک  بچو  و  ی     کۆمسیۆنی  وکاندید 
ی
اردن سەربەخۆیباڵ ژ تەواو    هەڵێ   پەروەردەنی بەشێوەیەیک 

  .بێت کاریگەر ێیک فاکتەر ئەوش  کە لەوانەیە   دەنگدان چۆنیەنی  لەسەری نەکردبوو  دەنگدەران
 

بازنەئەنجایم اردن کانی   ژ م کاندیدێک، هەر بۆ ەکانەوەدەنگ بەژمارەی هەڵێ 
ی
/سەربەخۆکان،/ حزن   ئینتیمای بەن    بەڵ  هاوپەیمانی

ی کۆمیسیۆنی  لەسایتی 
ی
اردنەکاندا سەربەخۆی باڵ ژ   هەروەها و بوو بەردەست هەڵێ 

ی
 لەسەر و گشتی  تەلەفزیۆنی  لەکەناڵ

ی کۆمیسیۆنی  سۆشیال میدیایپالتفۆرمی 
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  وەک  فەرامۆشکراوەکان، ئامارە، هاوکات،  پەخش کرا  هەڵێ 

اردن، بنەمای لەسەر نادروست  و دروست دەنگدانی  دەنگدان، بنکەکانی  ئەنجایم ژ  بەشداری جار یەکەم و جێندەر هەڵێ 

 پەڕەی و وێبسایت لە کە) چاپکراوە PCOS لە (دەنگدان بنکەکانی  ئەنجامەکانی  تاکە .نەبوو  لەبەردەستدا دەنگدەران

ی کۆمسیۆنی  فەیسبوویک
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  .بوون دەنگدانە  بنکەی 3,681 یه  بوون بەردەست هەڵێ 

 

اردن بەپڕۆسەی گشتی  متمانەی و شەفافییەت زیادکردنی  بۆ  :سەرەیک     ڕاسپاردەی ژ وکردنەوەی لەڕێگەی هەڵێ 
ی
کان ئەنجامە بڵ

وکردنەوەی و یەکالکردنەوە پرۆسەی لەکانی قۆناغ لەدوای قۆناغ  
ی
 بنکەی بەپت ر  کۆتانی  ئەنجایمو  سەرەتانی  ئەنجایم هەردوو بەبڵ

 . دەنگدانەوە

 
 

 
ژمارە     92 اردن  ژ هەڵێی وەک  2020ی  9یاسای  اردنێکدا  ژ هەڵێی لەهەر  لەوردەکاریدا  و  اردن  ژ هەڵێی  

داتاکابی بەڕاگەیاندبی  پابەندە  اردنەکان  ژ هەڵێی سەربەخۆی  ی 
ا
باڵ : کۆمیسیۆبی 

اردن وەک ڕێژەی دەنگدژمارەی د ژ  هەڵێی
اردن و ژمارەی جگە لەئەنجامە وردەکابی ژ  هەڵێی

ابی دروست و نادروست و انیشتوان و ژمارەی دەنگدەرابی تۆمارکراو و ژمارەی لیستەکابی
اردنێکدا". بەشداری دەنگدەران و ژمارەی ئەو دەنگانەی لیسنی کراوەو لیسنی تاکەکەس بەدەستهاتوون و کاندیدە براوەو دۆڕاوەکان ل ژ  ەهەر هەڵێی
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اردن  ژ  ڕوانگەی سیایس بۆ ئەنجامەکان  هەڵێ 

یتی  ی11 لە ی کۆمیسیۆنی  لەالیەن سەدا لە 41 بەشداریکردنی  ڕێژەی یەکەم تشژ
ی
اردنەکانەوە سەربەخۆی باڵ ژ  کە . ڕاگەیەنرا  هەڵێ 

یتی  ی16 لە ئەوەی دوای رێژەکە دەنگدانی  بنکەی 3681 یەکەمدا تشژ  . بەرزکرایەوە سەدا لە 43 بۆ کەرەنتینەکراو 

ی کۆمیسیۆنی  لەالیەن زیاتر نوێکردنەوەیەیک 
ی
اردنەکانەوە  سەربەخۆی  باڵ ژ یتی  ی 21 لە هەڵێ   بەشداری ڕێژەی یەکەمدا تشژ

تەکەی
ی
ی  پارێزگا  بەپت ر  دابەشبوون جار یەکەم بۆ و کرد زیاد لەسەدا 44 بۆ وڵ  . کرا  دابیر

 

اردنی  لەگەڵ هاوتەریب ژ یتی  بەغدا بەشداری ڕێژەی پێشوودا هەڵێ  تدا  لە  نزمێی
ی
 و ناوچەکانی دەرەوەی پارێزگا لەکاتێکدا، تۆمارکرد  وڵ

یەتیە شانە لەالیەن لەڕابردوودا تایبەتمەندییە ئەم 94. کرد  تۆمارییان  مامناوەندەو رەکان رێژەی سەروی  لەسە ناکۆیک
ی
کانی کۆمەڵ

بۆکراو  الدێییەکان ناوچە روونکردنەوەی  چۆنکەزیاتر  یەنی    ە، 
ی
کۆمەڵ  

ی
ۆڵ ڕ

لەکۆنێی چڕترە  شوێنانە  ئەو  دانیشتوانی    دانیشتوانی 
یان هەڕەشە دەکەن،    پایتەخت. شێیحی  دەبن  زاڵ  زیاتر    و  هۆزەکان  ئەوەی رووبەڕویڕێژەی هەژاری     دەبێتە هۆی 

ی
کڕیتی دەنیک

تیان  
ی
ا  ببنەوە. هاوڵ ڕ ر

عێ  ئەنجایم هەرێیم کوردستانی  دەکرێت،  تێدا  بەشداری  زۆرترین  ناوچەیەی  ئەو  نەریتی  شێوەیەیک  بە  ق 
دەدات،جۆراوجۆری   دە  پیشان  ڕوونی  بە  دیموکرانی کوردستان  کەۆک  هو  بە  پارنی  زاڵە  سەدا    تێیدا   رێژەی   زۆرترین  59لە 

هەبوو   کردنی بەشداری اقدا  ر
لە کاتێکدا سلێمانی کە  ەلە عێ  یەکێتی  لەژیر  ،   

ی
ۆڵ ڕ

بەغدا   یەداکۆنێی دوای  بەشداری  لە  رێژەی  ی  کەمێی
 . بوو   41سەدا  تۆمارکرد کە

 

ی کۆمیسیۆنی  ماڵپەڕی لە کە سەرەتاییەکان ئەنجامە
ی
اردنەکاندا سەربەخۆی باڵ ژ و هەڵێ 

ی
 کوتلەی  کە دەریخست کراونەتەوە بڵ

  54 لە کورسییەکانی  ژمارەی سەدر
ی

 خۆی  پێگەی شێوەیەش بەو  و کردووە  زیاد کورش 73 بۆ ەوە2018 کورسییەوە لە ساڵ

ترین وەک ی ر
ی بەهێ  ی ر

دەکاتەوە.     سیاش هێ  ڕاست 
ترین سێیەمپشێی ی ر

ێیک  دووبارە حزب بەهێ  ی ر
 پێشووی هاوپەیمانی  :بوو شیعە هێ 

  لە کورسییەوە 25 لە  مالییک  یاسای دەوڵەنی 
ی

حەشدی  بە پەیوەندیدار فەتیح  هاوپەیمانی .  بەرزبووەوە کورش 33 بۆ 2018 ساڵ
ترین دووەم لە کورسییەوە 48 بە شەعت   ی ر

 بێت، هەرچۆنێک . بەدەستهێنا  کورش  14 تەنیا و  سەدرییەکان دوای کوتلەی بەهێ 

 بە  پەیوەندیدار بابیل بزووتنەوەی لەالیەن چونکە ژمارەیە، ئەم بۆ بکرێت زیاد دەتوانرا مەسییح  کەمینەی کورش چوار

شەعبی  کورسییە ڕفاندنی " دەوترا پت ر  پێشێی  کلدانی  باوکساالری کە پێشکەوتنەی ئەو بەدەستهاتوون، ەوەحەشدی 

 ."مەسیحیەکان

 

اق بە ئەنجومەنی  سەرۆیک حەلبۆش سەرۆکایەنی  بە مو دەتەق هاوپەیمانی  ر
ترین دووەم بە بوو کورش 37 نوێنەرانی عێ  ی ر

ی  بەهێ  ر
 هێ 

 کە     ئەوەندەی شەش کە نوێدا پەرلەمانی  لە
ی

 پێشێی  کە نوجەیفی  موتەحیدونی  وە. هێنا بەدەستی  یحزبەکە لەگەڵ 2018 لە ساڵ

ترین ی ر
 ڕکابەری عەزم، هاوپەیمانی  . کورش یەک بەدەستهێنانی  لە هێنا شکستی  ئەمجارە ،کورسیەوە 14 بە بوو سوننە پارنی  بەهێ 

  بۆ دەمەتەق سەرەیک
ی

 . بەدەستهێنا  کورش 13 سوننەکاندەنیک

ن   دوو بۆ  چوو  پێنجەمیش پلەی و (یاسا دەوڵەنی  ئیئتیالفی  لەگەڵ ئێستا پێش) سێیەم
ی   لە پارنی  کوردییەوە حێر

ی
 لە  دا 2018 ساڵ

 کورسییەوە 18 لە سەرکردایەتییەوە ناکۆیک و ملمالنت ر  بەهۆی یەکێتی  کاتێکدا لە بەرزبووەوە، کورش 33 بۆ کورسییەوە 25

کوردستا . کورش 15 بۆ دابەزیوە هەرێیم    بەسەر دەستی  نوێ نەوەیلە 
ی

لەدەست   گرتووە  ئۆپۆزیسیۆندا ڕۆڵ پیشێی  کە 
  لە دیارە چونکە ،بزوتنەوەی گۆڕاندا بوو 

ی
 بۆ کورسییەوە 4 لە و گرتووە  گۆڕاندا کورسییەی 5 ئەو بەسەر دەستی  ەوە 2018 ساڵ

 . نەهێنا  بەدەست کورسیەیک هیچ یەکێتی  لەگەڵ هاوپەیمانی  لە گۆڕان کاتێکدا لە بەرزبووەوە، کورش 9

 
ین حزبەکەی ش   لە یەکێک کە ئیمتیداد بۆ کورش نۆ ڕیک   کەلە  تیشژ  بە بوو یەکسان کە ،بوو    سوپرایزێک ، وەکاند پێشێ 

  لە کورش   61 دابەزیتی 
ی

بەکە هەردووسەرۆیک     کورسییەکانی  ئەگەر.  دا 2018 ساڵ ی درێن بەیەکەوە حێر ر
 بۆ کورش 4 تەنیا (بژمێ 

ەکانی  هاوپەیمانی  ی ر
ۆزبانی  بنەڕەتدا لەسەرکردایەنی دەکرێت. حەکیم     حەکیمکە لە الیەن   دەوڵەت هێ  اردن براوەکانی  لە پێر ژ  هەڵێ 

م کرد،
ی
 فراکسیۆنەکانی  هەماهەنگتر  کۆمیتەی" سەرۆکایەنی  بە فەتح هاوپەیمانی  بەیاننامەی پاڵ چووە دواتر ڕۆژێک چەند بەڵ

"هەموو  داوایکرد و ڕاگەیاند "قبوڵنەکردنی  و سەرەتاییەکان ئەنجامە بەرامبەر لە داواکارییەکەی" کە ،"بەرگری/موقاوەم
 ڕێوشوێنێک دەگرنەبەر بۆ ڕێگەگرتن لە دەستکاریکردنی دەنگدەران". 

 
اقەنی  :نیشاندا بەرچاویان ئەنجایم نوێ الیەنی  ش     6 دامەزراوە، شیعیەوە پیاوی ئاییتی  ئەلخونی  جەواد لەالیەن کە قەنون، ئیشژ

، ئەسعەد سەرۆکایەنی  بە  یممتەس  ئیئتیالفی  هێنا، بەدەست کورش  حزن   و کورش بەدەستهێنا 5 بەسە، پارێزگاری  ئەلعیدانی

، حەشدی  کۆمیتەی سەرۆیک سەرۆکایەنی  بە نیشتمانی  گرێبەستی  کورش بەدەستهێنا لەگەڵ کاندیدی   4  ئەلفەیاد، فالیح شەعت 
ەی حەشدی شەعبیەوە.   شیعە و سوننە لە زنجێر

 
 . 51دیالە سەدا   49لە سەدا   48ا کەرخ بەرامبەر نەینەو   -بەغدا  36لەسەدا   33بەغدا ڕوسافە    94
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اردنەکان الیەنەکانی  نەکراوترین چاوەڕوان ژ ەکانی  جدییەکانی  شکستە هەڵێ  ی ر
 لەالیەن سەرەیک شێوەیەیک بە کە .  بوو  موقەدەمە هێ 

ان ر
ی نیشاندانی  هەروەها و لێکرا پشتیوانیان شیعەوە میانڕەوی  سەرەیک  هاوپەیمانی  و ئێ  ی ر

 و مو دەتەق کاندیدی هەردوو بەهێ 
یتی  ین بزوتنەوەی  بە سەر تەسژ ێردراوەکان سەربەخۆ کاندیدە لە دەرزەنێک نزیکەی . تەسژ ژ ینیان باکگراوندێیک  هەڵێ   و هەیە تیشژ
ێیک  ئیمتیداد کورش نۆ لەگەڵ دەتوانن ی ر

ی  گەورە هێ  ی  بەرچاو ڕۆڵێیک  بتوانن لەوانەیە ئەمە.  پێکبێیی  حکومەنی  پێکهێنانی  لە ببییی

ی  یاسای ملکەجی  سەرەیک شێوەیەیک بە رییانەگۆڕانکا ئەم شیکەرەوەکان زۆربەی بەڕای .نوێ
اردن نون  ژ  لەسەر - بوون هەڵێ 

اق دابەشکردنی  و  SNTV سیستەیم بنەمای ر
ئەو پێدەچێت کە - بچووکێی  ناوچەی 83 لە عێ  بداتەوە الیەنان پاداشتی   کەە 

اردن  تاکتییک  هەیە توانایان ژ .  نوێ سیستەیم و ڕێکبخەن هەڵێ  ی  بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەکاربێیی
 

ێردران، ژن 97 سەرەتاییەکان، ئەنجامە بەپت ر  ژ   لە ئێستاو   تا  ئەمە . کەمینەن ژنی  دوو کە هەڵێ 
ی

 ژمارەی زۆرترین وە 2003 ساڵ

اردنێیک  هەر لە ئافرەتانە ژ یەک کەس    کەم بەالیەنی ،   ئافرەت 83 دەستووری  کۆتایپێویستی  لە زیاتر ژن  14 و  پەرلەمانیدا  هەڵێ 
ێردراون دەنگەکانیان ژمارەی بنەمای کەس لەسەر  9557بازنەیەکدا.  هەر لە ژ پت ر بەندوبڕگەی   کەس  40کاتێکدا لە و هەڵێ  بە 

  کۆتا. 

 

ی   کۆمسیۆنی  رێکارەکانی 
ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ اوەلێگ رەخنەی ڕوون پەیوەندی نەبوونی  و هەڵێ   سەرەیک  شێوەیەیک بە ،ێر

ە لەالیەن ی ر
 " بانگەشەی کە دۆڕاوەکانەوە، هێ 

ی
 ری عامئەل هادی .دەکرددەنگەکانیان     فەرزکردنی    دەستکاری یان "دزراو دەنیک

اوانە ئەنجامە ئەو ئێمە" :ڕایگەیاند شەعت   حەشدی گروپەکانی  زۆرینەی بەنوێنەرایەنی  فەتح  ئیئتیالفی  سەرۆیک  قبوڵ  هەڵبەسێی

یەتییەکاندا تۆڕە لە  . "بێت نرخێک هەربە   ناکەین،
ی
  و ئەکاونت چەندین کۆمەڵ

ی
ان پشتیوانییەکانی  گروپە بە پەیوەست کەناڵ ر

 ئێ 

اردنەکان دەستەی و یونایم لە هەڕەشەیان جدی بە و پێکراوە سوکایەتیان ژ توندڕەویان  . کردووە هەڵێ  ئەو گروپانەی کەمێی 
اردنی  و وەزیران سەرۆک دەرکردنی  داوای پێوەدیارە ژ  و  خۆپیشاندان ،لەگەڵ ئەوەشدا  . مانگدا  شەش لەماوەی کرد نوێیان هەڵێ 
 و الستیک دروست نەبوو.  تایە لەڕێگەی سوتاندنی  بچوکەکان شەقامە گەمارۆی
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ی
  70دا تەنیا 2005لە ساڵ

ی
ێردران، لە ساڵ ژ   83دا 2014و  2010ژن هەڵێ 

ی
ژن هەرچەندە ئەو ژمارانە پێشنیاری زیادبوونی بەشداری  84دا 2018ژن هەریەکەیان و لە ساڵ

بۆ  2014کورش لە    328بۆ  2010کورش لە    325بۆ  2005کورسییەوە زیاد بوو لە    275ە  ل CoRمێینە دەکەن بە تێپەڕبوونی کات ئەوە نەبوو، چونکە ژمارەی کورسییەکانی 
329    

ی
ێردراو هەر جارێک لە نێوان  2018لە ساڵ ژ  هەڵێ 

  25در سەدی    25لە سەدا، تەنها پابەند بوون بە    25.5و    25.3، بۆیە ڕێژەی ژنانی
ی

اردنی ساڵ ژ بۆ یەکەم   2021. هەڵێ 
ین یاساییەوە زیاد کرد. جار نوێنەرایەتتر ژنان لە   سەرووی کەمێی
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اردنەکانەوە   ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 
ا
باڵ کۆمسیۆنی  لەالیەن  کە  سەرەتاییەکان  کرایەوە  ئەنجامە  و 

ا
بازنەیەیک بڵ هەر  بەپت ر 

اردن   ژ یەکەمدا  21لە    هەڵێ  یتی  تشژ تلەسەرانسەری  ی 
ا
ئەوروپا   لەالیەن  دا وڵ یەکێتی  اردنەکانی  ژ هەڵێ  چاودێری  دەی  ر

نێ 
دراوە  

 :ژمێ 

 

/حزب   براوە ژمارەی کورس  هاوپەیمانی
 73 سەدریەکان

 40 کاندیدە سەربەخۆکان 

 37 هاوپەیمانی تەقەدوم 

 33 هاوپەیمانی دەولەنی یاسا 

 33 پارنی دیموکڕانی کوردستان

 15 یەکێتی نیشتمانی کوردستان ) بەناوی هاوپەیمانی کوردستان (

 14  هاوپەیمانی فەتح

 13  هاوپەیمانی عەزم

 9 نەوەی نوێ 

 9 ئیمتیداد

اقە كانون  6 ئیشژ

 5  تصميمهاوپەیمانی 

 4 یەکگرتوی ئیسالیم کورستان 

 4 عقد نیشتمانهاوپەیمانی  –عقد 

 4 بزووتنەوەی بایبلۆن )کورس کەمینە مەسیحیەکان( 

ەکانی دەوڵەنی نیشتمانی  ی ر
 4 هاوپەیمانی هێ 

نا هويتنا   جماهێر
 3 هاوپەیمانی

 3 بزوتنەوەی یەکالکردنەوەی چاکسازی

اق  ر
 2 بەرەی تورکمانی عێ 

 2  گردبونەوەی نەتەوەن  سیند

 عەرەن  لەکەرکوک 
 1 هاوپەیمانی

 1 جەماوەری نەتەوەن  

اق  ر
 1 پڕۆژەی نیشتمانتر عێ 

 1 بەرهەیم نەتەوەن  

 1 ئیقتدار 

 1 گردبوونەوەی خۆبەڕێوەبەرن  خەڵیک واسیط 

 1 هاوپەیمانی نیشتمانی هیواکان 

 1 نەتەوەن  هاوپەیمانی ڕێبازی 

 1 تەیاری فورات 

 1 کۆمەڵەی دادوەرن  کوردستان

تەکەم
ا

 1 جڤانی نیشتمانی وڵ

 1 بزووتنەوەی مافەکان

نەوەی عطاء
ا

 1 جوڵ

دی پێشکەوتوخواز  ی ر
 1 پارنی ئێ 

 1 حزن  نیشتیمان 

 1 کوتلەی وەفا و تەغیێر 

 329 کۆی گشتی 
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XVIII.  ڕاسپاردەکان 
 

 راسپاردە  دەق  ژمارە 
پیشنیار   گۆڕانکاری 

چوارچێوەی   لە  کراو 

 یاسایی 

و  دامەزراوە 

 الیەنی بەرپرس 
 نیودەوڵەتی و هەرێمایەتییە پەیوەندیدارەکان پابەندبوون و پرەنسیپە  

 چوارچێوەی یاسایی 

بە 1 دەنگدان   18تەمەنی  کە    یەیعێراق   ەهاواڵتیو  مافی 

خاوەنی  ناویان    و  ەساڵ و  دەنگدەران  تۆماری  لەسەر 

ناسنامەی   بەڵگەنامەی  و  ئەلیکترۆنی  دەنگدانی  کارتی 

تەواوی .  دیاریکراون 'بە  دەبێت  ئەوەش،  سەرەڕای 

یاسایی   توانای  دەبێت  ئەوەیە  مەبەست  بن،  لێهاتوو' 

تەواوی هەبێت. سنوردارکردنێکی لەم جۆرە پێچەوانەی  

پێداویستییە   خاوەن  مافی  جارنامەی  بەندەکانی 

یاسای    ، 96تایبەتیەکانە  ڕۆشنایی  بەر  لە  تایبەتی  بە 

یاسایی   توانای  لە  فراوان  بێبەشکردنی  بە  ڕێگە  مەدەنی 

ئ   .دەدات   ەیوان ەچێ پ  ەوردارکردنسن  ەرۆج  م ە. 
  یتەب یتاە ب  ت،ێ چەد  ە وەڕێب   ید   یپ  ڕ ئا  یس  یکانەند ەب
 ە ب  ەگڕێ  ەک  1951  یشارستان  یاسای   ییشناڕۆ  رەبەل
ل  یشکردنە بێب   رەسەل  داتەد  ییاسا ی  یتوانا   ەفراوان 
 ی. و فکر یهزر ییندامەمئەک یماەبن

 (١١الپەڕي )

 :  سەرەکی    یاریشن ێپ
  ەی و ەئ  ۆب  رانەنگد ەد   ۆب  یداواکار  یالبردن
  ەی و ەئ  ۆب  ، ,تێبە ه  انیواوەت   ییاسا ی  ی توانا

  ی ماف  یکانییە ت ڵەو ەودێن   ەندبوونەپاب   ەڵگەل  ەکەند ەب
 . بگونجێت داۆڤمر

 

  ، یاسای هەڵبژاردن

 ماددەی 5.2
ئەنجومەنی 

 نوێنەران 
 ماف و دەرفەت بۆ دەنگدان 
وتار.   ئاڕ،  پی  سی  و   )ب(:  25ئای  هەیە  خۆی  مافی  هاواڵتیەک  "هەموو 

ماددەی   لە  کە  جیاوازییەک  هیچ  بەبێ  هەیە،  بەبێ    2دەرفەتی  و  هاتووە  دا 
گشتی،   کاروباری  بەڕێوەبردنی  لە  بەشداریکردن  بۆ  )أ(  نابەجێ:  سنوورداریی 

 اردنیڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی نوێنەرانی هەڵبژێردراو )ب( بۆ دەنگدان و هەڵبژ

 ی دەربڕین.  نتی ئازادرە ئازادانە و گە 
ئەندام"   ١  :12  ەی مادد  ،ی د   یپ  ڕ ئا  یس    وەئ  ەک  ە وەکرد  انی دووپات  وواڵتانی 
یاسادا    کێ نێ شو  مووەه   ەل   ەیەه   انەیوەئ  یماف  ندامنەمئەک  ەی سانەک لەبەرامبەر 

 و:    دانیان پێ بنرێت
لەوەی کە کەسانی کەمئەندام دەتوانن بەشێوەیەکی کاریگەر و تەواو    وونئا( دڵنیاب

بکەن   گشتیدا  و  سیاسی  لەژیانی  تر،    بەیەکسانیبەشداری  ئەوانی  لەگەڵ 
و  ماف  لەوانە  ئازادەوە،  هەڵبژێردراوی  نوێنەرانی  لەڕێگەی  یان  ڕاستەوخۆ 

 خۆپاالوتن.  دەرفەت بۆ کەسانی کەمئەندام بۆ دەنگدان و 

بە  لە  خۆپااڵوتنمافی   2   ەهاواڵتیو  هەڵبژاردن 

كارامە"  ییانەعێراق تەواوی  "بە  کە  ، ندەبەخشرێت 

ساڵ و خاوەنی بڕوانامەی ئامادەیی بێت    28النی کەم  

هەروەها  دیاریکراو.  تاوانی  هەندێ  بونی  بێ  و 

یاسای   سایەی  ژێر  نەکەونە  کاندیدەکان  پێویستە 

دادپەروەری.  سەرەڕ لێپرسینەوەو  ای ئەوەی لیژنەی 

بە   کراونەتەوە  ئاسان  سنوردارکردنەکان  هەندێک 

لەگەڵ   لە   یاساکانیبەراورد  بریتین  کە  پێشوو، 

 کەمترین مەرجەکانی تەمەن و خوێندن، 

 

 

 

 

 

 

 

 : سەرەکی      ەیاسپاردڕ
ناماوقولسنوردارکردن  ی البردن    ی ماف  رەسە ل  ی 

ه  ەردەرو ەپ  ، لەناویان   ، خۆپااڵوتن    موو ەو 
کەمکردنەوەی    کان؛ ییەاسیس  ئینتیما  ییەستی داوێپ و 
 .  نەم ەت یستیوێپ

 

  ،یاسای هەڵبژاردن

 ماددەی 8
ئەنجومەنی 

 نوێنەران 
 وەرگرتنی پۆست.  ماف و دەرفەت بۆ بەشداریکردن لەکاروباری گشتی و

و  15بڕگەی   و  25  ەژمار  یگشت  یرنجەو س  25.  ماددەی  ، ڕئا  یپ  یس  یئا
16  
 

ه کەمی  ک ەو   بژاردن، ەڵ ه  خۆ  یماف  رەسەل  کێ سنوردارکردن  رە"...   النی 
  ەک  ەی سانەک  و ە. ئرەچاوبکرێت  عقولەو م  ی تەباب  ی رەوێپاساو پ   ت ێبە د  ن،ەمەت

  ەردەرو ەپ  کە و  یاکاریج   انی  یناڵقەناع  یکان ەرجەم  ەب  تێ ناب  خۆپااڵوتنن  یاویش
  . ەویە اسی س  یماینت یئ   ۆیه  ەب  انی  نێربکرەد  چینایەتی  انی  بوونێ جەشت ین  انی
یان و    نەبک   کانییەاسا ی  ەگڕ ب  ەب  ەئاماژ  ئەنداموووالتانی    ەستیوێپ دوورخستنەوە 

 ە". و ەنەبک  وونڕقەبوڵ کردنی 
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 راسپاردە  دەق  ژمارە 
پیشنیار   گۆڕانکاری 

چوارچێوەی   لە  کراو 

 یاسایی 

و  دامەزراوە 

 الیەنی بەرپرس 
 نیودەوڵەتی و هەرێمایەتییە پەیوەندیدارەکان پابەندبوون و پرەنسیپە  

بۆ   بەشداربوون  مافی  کە  مەرجانەی  ئەو  بەاڵم 

ڕێکدەخ  ناڕوونیان    ەنهەڵبژاردن  سنوردارێتی  هێشتا 

ل  یەداێ ت  ینادروست  یکێسنوور  شتاێ ه تێدایە   ەڵ گەو 
 ( ١٦)الپەڕە تێناگونج   کانیەتڵەوەود ێن ەندبوون ەپاب

 بژاردن ەڵ ه   کارگێڕی 

 ن یۆمسۆک  نیە الەل   یاریهوش  ەیوەرزکردنەب 3
پبووەن  رەگیکار ل  یندەوەی.    ەن یەال   ەڵگەکردن 

  یکانەارڕیب  ەی وەوونکردنڕ  ەل  کانەداریندە وەیپ
،    کانەبژاردنەڵه  ۆی خەرب ەس  ی اڵبا  ینیۆمسۆک
توانا  ا یجۆلەکن ەت  ی نانێ کارهەب   ی اڵبا  ینیۆمسۆ ک  یو 

  و ەئ  یبردنەوەڕێب   ۆب  کانەبژاردنەڵ ه  ۆیخەربەس
زان  واوەنات  یەایج ۆلەکنەت   ەی ربارەد  یار یبوو. 

  کاندا یەنۆکتریلە ئ  ەر ێئام  ەل  ەک  کانەرێفتو ۆس  یپاراستن
  یی نێنه   ەب   تە بارە س  ی تەبی تا  ە ب  نراون،ێ سپەچ
گواستن   ەکەنگدانەد   یوونڕ  ەب  کان، ەنجامە ئ  ەی وەو 
  نیۆمسۆک  یکۆر ەس  لول ەیئ  ی٢٤  ە ل  نها ە. تنراەیە گەن

  ەل   نجامداەئ  ۆیخ  یوان ەژنامڕۆ  ەینگرۆک  مەکیە
  .٢٠٢٠  ڵیسا  یتاەر ەس  ەل  ەو ەسیف ۆئ  یرگرتنەو  یکات

 (١٣)الپەڕە 

 

 : ەاسپاردڕ
لەکاتی    کۆمسیۆن  پێویستە  شەفافیەت  پێناو  لە 

ئەو لە  وکراڵب  خۆی  زانیاریانەی  و  اوە 
دایەگشت  یندەوەرژەب   موو ەه  ەک  ، زیادبکات  ی 
بە    یساکانڕێو    ارڕیب  یزمان  ردووەهکۆمسیۆن 

کورد  یبەرەع ب  یو    ەڵ گەل  ییئاسا  یژێاوڕ  ەو 
 لەخۆ دەگرێت.   کانەدار یندە وەیپ ەن یەال

 

باڵای    کۆمسیۆنی بێ گۆڕانکاری

سەربەخۆی 

 هەڵبژاردنی 

 

 یاریزان ەب شتنەیو گ  تیەفافە ش 
 ۆ ب   تێب ەه  انیرەگیکار ەیوەئ ۆ: "ب19. بڕگەی،  34، یس   یج  ، ڕ ئا یپ یس   ی ئا

ئەندام  ەست یوێ پ  ، یاری زان  ەب  شتنەیگ  یماف  ەچاالکان   یکەیەوێش  ەب   واڵتانی 

پنێدابن  یگشت  یند ە وەرژەب  ەل  ت ەحکوم  ی کانیەاریزان ئەندام  ەستی وێ.   واڵتانی 

خ  یشتنەیگ  ەل   ابوونینڵ د  ۆب  نەبد   کڵێ و ەه  مووەه و   رەگیکار  را، ێئاسان، 

 ".ەانی اریزان مەئ ۆب یکردار

UNCAC مادد  ەیوەنگاربونەر ەب  یستیوێپ  یرچاوگرتنە بەل  ە"ب  :10  ەی ، 

 یاسا ی  ی کانییەت ەڕەبن   ما ەبن  ێی پەب   تێب ەد  تڵەو ەد  ی کێنیەال   رەه  ، ەڵی ندەگ

 ۆب   ەستی وێپ  ەک  رەبەت ێبگر  ەنان ێوشوڕێ  ەرۆج  وەئ   ، ۆی خ  ۆیناوخ

پڕۆسەی کردار و بڕیاردان، لەو  رێکخراوەکەی، ە ل تیە فافەش  ەیوەرزکردنەب

 "[...]گونجاوە شوێنەی کە 

د  مەکیە  ۆب 4   دتۆڵنسێ ه  یمانەڵئ   ینیوردب   یزگاەجار، 
 یمەستیو س  ین ۆکتریلەئ  یو ژماردن  یستپاکە د  ینیەال
بەاڵم   .نگاندەسەڵ ه  یکانەنجامەئ  ی  IT  یبردنە وەڕێب

گشتی   رای  بۆ  وردبینیەکە  ڕووئەنجامی  .  نەخرایە 
 (١٣)الپەرەی 

  ی ن یۆسیمۆک  ت، یە فاف ەش  یکەرەس  یلیکل  کوەو  

 ن یۆمسۆک  کانەبژاردنەڵ ه  ۆیخە ربەس  یاڵبا

  ۆیی خەربەس  رەس  ەل  تێ ب  وامەرد ەب  ێبەد

و    یت  یئا   یمەست یس   ۆب  مێیەس  ینیەال   ینیوردب

د  یکانەبژاردن ەڵه  ۆب و   ە و ەابوونینڵداهاتوو 

 .تێکرە ئاشکرا د ینیوردب یرتۆاپڕ ەک ەیوەل

باڵای    کۆمسیۆنی بێ گۆڕانکاری

سەربەخۆی 

 هەڵبژاردنی 

 

 یاریزان ەب شتنەیو گ  تیەفافە ش  
 ۆ ب   تێب ەه  انیرەگیکار ەیوەئ ۆ: "ب19. بڕگەی،  34، یس   یج  ، ڕ ئا یپ یس   ی ئا

ئەندام  ەست یوێ پ  ، یاری زان  ەب  شتنەیگ  یماف  ەچاالکان   یکەیەوێش  ەب   واڵتانی 

پنێدابن  یگشت  یند ە وەرژەب  ەل  ت ەحکوم  ی کانیەاریزان ئەندام  ەستی وێ.   واڵتانی 

خ  یشتنەیگ  ەل   ابوونینڵ د  ۆب  نەبد   کڵێ و ەه  مووەه و   رەگیکار  را، ێئاسان، 

 ".ەانی اریزان مەئ ۆب یکردار

UNCAC مادد  ەیوەنگاربونەر ەب  یستیوێپ  یرچاوگرتنە بەل  ە"ب  :10  ەی ، 

 یاسا ی  ی کانییەت ەڕەبن   ما ەبن  ێی پەب   تێب ەد  تڵەو ەد  ی کێنیەال   رەه  ، ەڵی ندەگ

 ۆب   ەستی وێپ  ەک  رەبەت ێبگر  ەنان ێوشوڕێ  ەرۆج  وەئ   ، ۆی خ  ۆیناوخ

تا رێکخراوەکەی، پڕۆسەی کردار و بڕیاردان،    ەل   تیەفافە ش  ەیوەرزکردنەب

 "[...]ئەو ئەندازەی گونجاوە  

 

  ۆی خەربەس  ی اڵبا  ینیۆسی مۆک  کداێکات  ەل 5

شار  ی ت  یئا  یزموونەئ  کانەبژاردنەڵه  ییزاەو 

  ە رێئام  ینانێکارهەب  ەل  ناێ ه  ستەدەب  ییکردار

  ەب  ەوەئ  دا، ەن اڵ سا  مە ئ  ەیماو   ەل  کانیەن ۆلکترەئ

 ەک  یکیکنەت  یر یپشتگ  ەب  ەستوو ەپشتب  رۆز  یکەیەوێش

ناو   ەل  یت  یئا  یتواناکان  ەب  دانەرەپ  

 کانەبژاردنەڵ ه  ۆیخە ربەس  ی اڵبا  ینیۆسیمۆک

ب   یرێچاود  ۆب  ەستیوێپ  ەک   ی بردنەوەڕێ و 

 بژاردن، ەڵ ه  ەیسۆپر  یکانەنیە ال  مووەه

   .یەکالکردنەوەی ئەنجامەکان شە وانەل

ئەنجومەنی  یاسای هەڵبژاردن 

و   نوێنەران 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

 ی بژاردنەڵه

 یاریزان ەب شتنەیو گ  تیەفافە ش 
"د20  بڕگەی   ، 25  یس   یج  ڕئا  یپ  یس   ی ئا  ۆیخ ەربەس  یکێت ەاڵس ەد  تێبە: 

د  بژاردنەڵه   ەیسۆپر  یکردنی رشتەرپەس  ۆب  تێزرەدابم  بژاردنەڵه  ابوون ینڵ و 

ب  ەرانەروەدادپ   یکەیەو ێشەب  ەک  ەیوەل ب  ەنانیە الێو   کانە زراوەدام  اسای  ێیپ ەو 

 " تێبگونج داەکەمان ەیپ  ەڵگەل ەک تێ برەد ەوەڕێب
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 راسپاردە  دەق  ژمارە 
پیشنیار   گۆڕانکاری 

چوارچێوەی   لە  کراو 

 یاسایی 

و  دامەزراوە 

 الیەنی بەرپرس 
 نیودەوڵەتی و هەرێمایەتییە پەیوەندیدارەکان پابەندبوون و پرەنسیپە  

  ە وانەل  ، ەکراو  نیداب  ەوەار یشۆفر  یایمپان ۆک  نیەالەل

)الپەرە   .بژاردنەڵه  یژڕۆ  یکانەاری ستەه  ەکردار  ۆب

١٣ ) 

 UNCAC مادد  ەیوەنگاربونەر ەب  یستیوێپ  یرچاوگرتنە بەل  ە"ب  :10  ەی ، 

ئەندام  رەه   ، ەڵی ندەگ  ی اسای  یکانییەتەڕەبن  ماەبن   ێیپ ەب  تێ بە د  وواڵتێکی 

 ۆب   ەستی وێپ  ەک  رەبەت ێبگر  ەنان ێوشوڕێ  ەرۆج  وەئ   ، ۆی خ  ۆیناوخ

تا رێکخراوەکەی، پڕۆسەی کردار و بڕیاردان،    ەل   تیەفافە ش  ەیوەرزکردنەب

 "[...]گونجاوە  ئەو ئەندازەی

 

 دیاریکردنی بازنەی هەڵبژاردن 

 ۆیه  ەب  ەو  1997  ڵیسا  ەل  ییرێرژمەس  یابیغ  ەل 6

  شتوان، یدان  ی کراویواپ ڕب  یکیەداتا  یبوونەن

 وەب  نگدانەد  ی کسانیە   ایئا  ەیوەئ  یکردنیارید

  .ڵەحاەم  ت، ێکر ەد  رەبەست ەد  ستاێئ  ەیسنوردارکردن

 (١٢و  ١١)الپەرەی 

ئەنجام    نیشتمانی  سەرژمێریەکی  پیویستە 

بدرێت وەکو بنەمایەک بۆ دیاریکردنی بازنەی  

و  کورسیەکان،  تەرخانکردنی  و  هەڵبژاردن 

ئەوە   بۆ  کەمینەکان  کورسی  دیاریکردنی 

مافی  بنەمای  باشتری  کردنی  مسۆگەر 

 دەنگدانی یەکسان.  

 

ئەنجومەنی  یاسای هەڵبژاردن 

و   نوێنەران 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

 ی بژاردنەڵه

 مافی دەنگدانی یەکسان 
 
ک  25  ماددەی   ، ڕئا  یپ  یس  ی ئا  ت ێبە"د  :21،  25  ەژمار   ، یگشت  ینتێم ۆو 

ل  تێبکر  ێجە بێ ج  نگە د  کیەو    سەک  کیە   یماەبن  یستم یس  ەیوێچوارچ  ەو 

دەبێ  کیە  ینگدان ەد   کدا، ێتڵە وەد   رەه  یبژاردنەڵه  ەب   تێ ب  کسانیە  دەنگدەر 

ش  بژاردنەڵه  ی سنوور  دانانی  .تر  یکێکیە  ینگەد  یرخانکردنەت  یوازێو 

بکات   یاکاریج  انی  تێ نێو ێبش  رانەنگد ەد   یشکردنەداب  تێ ابن   کانەنگەد

ناب  کێگروپ  چیه   رەرامبەب  ان ی   بشێوێنێت  انیت اڵهاو  ئازادی  یماف  تێ و 

 بکات"  یسنوردار

 تۆماری دەنگدەران 
 

  ی رەنگدەد  نیۆمل  25.2  رانەنگد ەد  ییتاۆک  یمارۆت 7

 ەب  یراقێع  نیۆمل  17.2  ەک  گرتبوو، ۆخەل  ەیست یشا

 ش، ەو ەئ  یاەڕر ەکراون، س  مارۆت  یترەمیۆبا   ەیوێش

  ی نانێکاره ەب  ەیگڕێ  ەل   تواننە د  ش یرەنگد ەد  نیۆمل  5

ئ  نۆک  یترەمیۆبا  یکارت   ە وەرانەنگدەد  یی نۆکتریلەو 

چونکنەبد  نگەد   ینگدانەد  یکانەکارت  مووەه  ە. 

ر  یترەمیۆبا   ش یبژاردنەڵه  ش ێپ  یژۆتاکو 

  نەخاو  رەنگدەد   نیۆمل  20  نها ەت  کرابوون،ەشنەداب

ک  بژاردنەڵه   یترە میۆبا  یواڕە  یکێکارت  ەبوون 

ب  ستیوێپ  یکیەداتا  ەک  کدا ێکاتەل  نگدان، ەد  ۆبوو 

 ،   ییەن یبوون شتوانی دان یکراوێرپەباو یرێرژمەس

 

دروست  ید وور  ۆب  نگاندنەس ەڵه  تێناتواندر   یو 

)الپەڕە    .تێبکر  رانەنگدە د  یمارۆت  یکانیەاریزن

١٥ ) 

 

 

 

 

پاریشن ێپ   ەی وەل  ە وەت ێابینڵد  نیۆمسۆک  ەستیوێ: 

 ەی سۆپر  ەل  کانەاو یش  ەرەنگدە د  مووەه  ەک

دا   یترەمیۆبا  یرانەنگدەد  یمارۆت داهاتوو 

 .شدارنەب

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک بێ گۆرانکاری

  ۆیخەربەس

 ی بژاردنەڵه

 نگدان ەد  ۆب تەرف ەماف و د 

  چیه  ێبەب ، ەیە ه یلە ماف و ه کیەت اڵهاو مووە"ه :ڕئا یپ یس   ی ئا ی 25 ەی مادد 

 -)...( ب ێجەناب  ییسنووردار ێب ەو ب  ەدا هاتوو 2 ەیمادد ەل  ەک کییەاوازیج

پااڵوتن پیویستە بە یەکسانی بدرێت و کەسەکان ئازاد بن و  و  دان نگەد مافی

 مافی دەنگدان و خۆ پااڵوتنیان هەبێت. 

 

 ین ێوشوڕێ وواڵتانی ئەندام ەستیوێ: "پ11  بڕگەی  ، 25 یس  یج  ، ڕئا یپ یس ی ئا

 انی نگدان ەد  یماف ەیسان ەک وەئ مووەه ەک ەی و ەل ابوونین ڵد ۆب رەبەبگرن رەگیکار

  ەستی وێپ ران، ەنگدە د یمارۆتی نێشو  ە. لپیادە بکەن ەماف وەئ بتوانن  ەیەه

  ەمارکردنۆت ەرۆج مە ئ مەردەب یکان ەنگە و ئاست تێبکر ۆب انییئاسانکار

 . "تێ نرێپ ەسەن
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 پەروەردەی دەنگدەران 

  ران ەنگدە د  یکردنەرد ەروەپ  ە ل  ەار یرپرسەب  نیۆمسۆک 8

چاالک هکانیەگشت  یەو    دار یندە وەیپ  یکان ەنیە ال  مووە. 

  ەییرد ەروەپ  ی گرامۆپر  ی بوونەن   ەب  انەیئاماژ

و  رانەنگد ەد   ی کیەشدارەب  ە ب  یستیوێپ   ەکرد، 

 یئاست  یرکردنە سە چار  ۆب  ەیەه  نیۆمسۆک  یزترێهەب

   . رانەنگدە د یشدارەب ینزم

زانیاری لەسەر پەیڕەوکردنی سیستمی نوێی هەڵبژاردن 

پرۆسەی دەنگدانی و بەکارهێنانی    بە شێوەیەکی گشتی  و

و  گشتی  و  تایبەت  دەنگدانی  بۆ  دەنگدان  پەڕەی  دوو 

. )الپەرەی  بەتایبەتیش لەسەر چۆنیەتی دەنگدان کەم بوو

١٤ ) 

 

 

کەاسپاردڕ  کانەبژاردنەڵ ه  یاڵبا  ینیۆس یمۆ: 

  ەی ردەروەپ  یچاالکەل  تێشداربەب  اتریز

 یخول  یی ژا ێدرەب  رانەنگدە د  ینەدەم

ل   بژاردنەڵه و    یرەرتاسەس  ەو  والتدا، 

کورد  یبەرەع  یزمانەب ب   یو    ی تەب یتاەو 

گروپ  رەنگد ەد   یمەکیە  یئامانج و  ژنان   ەو 

 .تێب  کانۆییەخەناو  ەو ئاوار کانەنیمەک

ئەنجومەنی  یاسای هەڵبژاردن 

و   نوێنەران 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

 ی بژاردنەڵه

 ی اریزان  ەب شتنەی و گ تیەفاف ەش
 ین ڕی ربەادڕ یئازاد  یماف کێ سەک مووە(: "ه2) 19 ەیمادد  ڕئا یپ یس یس یئا

  مووەه  یچونۆروبیو ب یاریو زان رگرتنەو و انەڕگ یئازاد ەماف مەئ  ت، ێ بەد

  ەچ ل ، یکەزار یووڕ ەچ ل کان، ەسنوور ەدانێگو ێب ، ە وەتێ گرەد یکانەرۆج

  یتر یکیەای دیم رەه ەیگڕێ ەل انی ردا، ەهون  ەیوێش  ەچاپ، ل ەو چ ل نینووس

 ".ەوەبژاردنەڵه

 انیرەگیکار ەیوەئ ۆ"ب :19، پاراگراف. 34 یس   یج ، ڕ ئا یپ یس  یس ی ئا

 یکەیەو ێش ەب وواڵتانی ئەندام ەستیوێ پ  ، یاریزان ەب شتنەیگ یماف ۆب تێ بەه

ووالتانی  ەستیو ێ. پنێدابن یگشت یندەوەرژەب  ەل تە حکوم یکانیەاریزان  ەچاالکان

 بەو زانیاریانە بە شیوەیەکی شتنەیگ ەل ابوونین ڵد ۆب نەبد  کڵێ وەه  مووەه  ئەندام

 ".یو کردار رەگیکار را، ێئاسان، خ 

 ین ێرەئ  ینێوشو ڕێ ەستیوێ: "پ19، پاراگراف. 34 یس   یج ، ڕ ئا یپ یس  یس ی ئا

 ، ی وارەند ێخو ەن کە و ر، ەب ەتێریبگ  کانداەت ەبی تا ەشێک رەس ەب بوونڵزا ۆب

 کاتەد یگرڕێ ەک جووڵە یئازاد ەل کردنی گرڕێ انی ، ی ژارەزمان، ه یستەربەب

 .ەیەه انینگدان ە د یماف ەیسانەک وەل

 

 
 ۆب  ینێرەئ  ینێوشوڕێ ەست یوێ: "پ25 برگەی، 25 یس یج ڕئا یپ یس یئا

  یستەرب ەب ، ی وارەند ێخوەن  کە و ت، ێ ریبگ  کانداەتەبی تا ەش ێک رەسەب بوونڵزا

  ەسانەک وەل ەگڕێ ەک جوواڵنەوە یئازاد ەل کردنیگرڕێ انی ، یژارەزمان، ه

 ەیە. ه انینگدانەد  یماف ەک تێگرەد

 تۆمارکردنی کاندیدەکان و الیەنە سیاسییەکان 
 

ناکارامە   9 بە  لەسەر  بێدەنگە  هەڵبژاردن  یاسای 

ڕۆژی   و  تۆمار  لەنێوان  کاندیدەکان  ناساندنی 

بااڵی   کۆمیسیۆنی  ڕێسایەکی  هەڵبژاردندا. 

دەدات   پێ  ئەوەی  مافی  هەڵبژاردنەکان  سەربەخۆی 

هەڵبژاردنی   تەنانەت  و  پێشێلکارییەکان  هۆی  بە  کە 

کاندیدێتی   داهاتوو  هەڵبژاردنی  دوو  یان  داهاتوو 

پێناسەی  ه ڕێسایە  ئەو  ئەوەشدا  لەگەڵ  ەڵبوەشێنێتەوە. 

دەبێتە   دیاریکراو  پێشێلکاریەکی  چ  کە  ناکات  ئەوە 

جۆرە   هیچ  نە  و  هەژمارکردن  ناکارامە  بە  هۆی 

دراوە   ئەنجام  پێشێلکاریانەی  ئەو  نێوان  لە  ڕێژەیەک 

هۆی   دەبێتە  کە  دەکات،  دیاری  سزاکان  توندترین  و 

اکاری. سەرەڕای جێبەجێ کردنێکی هەڕەمەکی و جی

بۆ  بووە  خۆشکەر  ڕێ  ڕێنماییانەی  ئەم  ئەوەش، 

هەڵبژاردنەکان  سەربەخۆی  کۆمسیۆنی  بڕیارەکانی 

 کانەمارکراوۆت  ەد یکاند  ەیوەکردن ەڵپوچ  ەینیمەز

بکرێت   دیاری  ل   بەباشی  دیاری  دەاساکی  ەو  ا 

  ی لکردن ێشێپ  ۆب  کانەدیکاند  یاتریز  ی. سزابکرێت

 . ەوەژ ێر یپینسەپر ەب  تێب  ندەپاب  اسای

 

  ینەنجومەئ  یاسای هەڵبژاردن 

     رانەنێنو
 سەروەری یاسا 

 سەروەری"  : 616/ 2004/ سێئ  ، ج    سێئ  ۆ ب  کانەکگرتوو یە  ەو ەتەن  رنی ۆ اپڕ 
ئاماژ اسای و   کانەسەک  موو ەه  دا ێیت  ەک  کاتەد  انی ڕ حوکم  یکێپینسەپر   ەب  ە"... 

ق  زگاکانەدامود گشتی   کانەوار ەو  تا  و  ب  تەبیو   ە و ەتڵەو ەد  یخود  ەو 
بەو   ارنیرپرسەب د  ەب  ەک   ەیانی اسای  بەرامبەر  ب  رکراون ە ئاشکرا   کسانی یە  ەو 

بجێبەجێکراون   دراوە،  ۆنی خ ە ربەس   ەو  لەسەر  ل  حوکیم  و    رمۆ ن   ەڵگەو 
  ۆ ب  پێوەر هەیە  ەب  ستی یو ێپ  ها ەرو ەه  ە نێودەولەتیەکان دەگونجێت. ستاندارد

 م ەردەبەل  کسانی یەو    اسا ی   یر ەرو ەس  ماکانی ە بن  ەب  ندبوونەپاب   ەل  ابوونینڵد
ل  اسا ی سێو  دادپ  اسا ی  ەل  ەو ەن یێی و    اسا ی   کردنی ێج ە بێج   ەل  یر ەرو ەو 
 سەد ەیو ە اکردنیج 

ی
.  اسای نی ای نڵو د اردانڕیب ەل کردنی شدار ە و ب کانەتەڵ  نی

ه  کێ تاوان  چی"ه  : 15  ر،ەهون  ،ڕ ئا  چەیئ ا  چیو    بڕگەیەیک  ن     ەب  کیەسی
لدانانرێت  اسا ی  ختی ە شو ێپ ی کدا ێخ ۆ بارود  موو ەه   ە.  ئەو   یەی اسا، 

 .تێکر ەد ج   ەبێج ەتباراە مۆ ت  لەبەرژەوەندی
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کاندید پێنج  ئەوەی  ماڵپەرەکەیاندا  ال   بۆ  ناو  لە  ببات 

نەبوونی   و  ناتەواوی  و  کەلێن  ئەم  باڵونەکراوەتەوە، 

 .شەفافییەت، دڵنیایی و بنەمای یاسایی  الواز دەکات

 

 دارایی کەمپین 
 

  ە پارت  ۆ ب   ۆ وخ ەاستڕ   گشتی   ەیپار   ستا ێئ  یاسای  ەندەرچ ەه 10
ی داب   کانییەاسیس  ب  کات،ەد  یر

ی
  ت ڵەو ەد  کانی یەتەارمی  ستادا ێئ  ەل  مەڵ

  چ یه  ەو ە ئ  ر ەبە . لتێ نادر   ەو ەکردن   ج   ەبێج  یساڕێ  بوونی ەن  ۆیه  ەب
  ە ل  کردنیار ی   یبوار   ئاستکردنی   ۆ ب   ییەن  کدا ێنێشو   ەل  کێنێوشو ڕێ
 ( ١٩ الپەرە)  . ەو یەاسیس نی دارا یوو ڕ 

 رەب ەتێ بگر  ستی وێپ  ینگاوەه

  ی گشت  ییدارا  یکردنێج ەبێج  ۆب

  ناو ێپ ەل  کانییەاسیس  ەن یەال

  کارکردن بە   یبوار  ینکردنیداب

پارەی ب  ێکئاست پێدانی    ۆ 

  ی رچاوگرتنەبە ل  ەب   ، نیمپەک

  ە دیکاند   ێینو  ەیاردید

  ی کانیەت ەارمی  ، کانۆخەربەس

  ی کییەن یوردب  ە ب  ێبە د  دەوڵەت

  کۆمسیۆن   نیەالە ل  ومانادار

 . بدرێت  نجامەئ

لیژنەیەک   لەالیەن 

لەنوێنەرانی   کەپێکهاتبوو 

بااڵی   کۆمیسیۆنی 

سەربەخۆی  

و   هەڵبژاردنەکان 

سەرۆک   نووسینگەی 

نوێ   یاسای  وەزیران 

 دەربکرێت 

 

پێکدێت   کە  کۆمیتەیەک 

ئەندامانی     ی نیۆمسۆکلە 

  ۆی خەربەس   یاڵبا

ئۆفیسی  بژاردنەڵه و  ی 

و   وەزیران  سەرۆک 

  ئەنجومەنی نوێنەران  

 نەهێشتنی گەندەڵی/دادپەروەری لەهەڵمەتی هەڵبژاردندا 
  
 هاو   موو ە : "ه25  ر،ەهون  ،ڕ ئا  ن    س  س  یئا

ی
و   ەیەه  ۆیخ   مافی   کیەتڵ

  ن   ەو ب  ەدا هاتوو   2  ەیمادد  ەل  ەک  ک ییە اواز یج   چیه   ن   ەب  ،ەیەه  نی ەرفەد
)ا( ب ج   ەناب  نی سنووردار   ، گشتی   یکاروبار   بردنی ەو ەڕێ ب  ەل  کردنیشدار ە ب  ۆ : 

ژ ەڵه  رانی ەنێنو   ەیگڕێ  ەل  انی   ۆ وخەاستڕ  و    نگەد  مافی   -ب  ردراو ێێ  دان 
 پا
ی
و    نگدانەد  ئازاد بن و مافی   کانەسەو ک  تێ بدر   کسانی یە  ەب  ەستیو یپ  وتنڵ
 پا  ۆ خ 

ی
د  . تێبە ه  انی وتنڵ   نی ەخزم   ۆ ب   ،بەیەکسانی تێبەه  شتتی ەی ستگە)ج( 
 و  ەل گشتی 

ی
 ." دا ەیکەتڵ

 
ا

گەندەڵ روبەروبونەوەی  هون7.3،  رێکەوتنامەی  تێیک   ر ە"ه   : یر ە، 
ی
ووڵ

 کات،بگونجاو    یدار یو ئ  نی اسای  تی ێوشو ڕێ   یر ەبە گرتن  یچاو ڕە  پێویستە  ئەندام
ب  رێکەوتنامەیە   مەئ  کانی ەئامانج  ەڵگەل  یاسای  کانی ەییەنیبنچ  ما ەبن  ت ر پەو 

ەکان دیکاند  هاوکاری دارانی خەرج  و    ەل  تیەفافەش   ەیو ەرزکردنە ب  ۆ ب  ،ۆ ناوخ 
بە سیاسییەکان."  ی  و حێر

 
 ەک  ەیەه  ەیو ە ئ  مافی   کێسەک  موو ە"ه  (: 1)  19  ر،ەهون  ، ڕ ئا  ن    س  یئا

دەستێوەردان بەن    هەبێت   یئازاد  مافی   کێسە ک موو ەه  -2.  بۆچوونی خۆی 
لە  ەماف  مەئ  ،ەیەه  تی ڕیربەادڕ  و   انەڕ گ  یئازاد  بریتییە   گەیاندنی و    رگرتنەو 
ۆکەیەک،ر ۆ ج  موو ەو ه  یار یزان  بە   انی   یک ەزار   انی  کانەسنوور   ەدانێگو   ن     ە بێر

ی نووس ل  یر و  چاپ   یتر   یکیەا ید یم  ر ەه  ەیگڕێ  ەل  انی  یر ەهون  ەیو ێ ش  ەو 
اردن ەڵه ژ  م ەئ  ی2  ەیگڕ ب  ەل  ەک  ەیمافان  و ەئ  اندنی ەڕ اپڕ   -3.  ەو ە تێبگر   ەو ەێ 

ب   رکە ئ  هاتووە،  دا ەیەمادد  ،تێ گر ەدەڵه  ۆیخ   ەڵگەل  نی ەبی تا  تی ێ ار ی رپرسەو 
 ب  ،یسنووردار   کێندە ه  ۆیه  ەتێبب   ەیەوان ەل  ەو ەئ  ر ەبەل

ی
 ا ینەت  ەمانەئ  مەڵ

ی داب   اسا ی  کەو  پ  نێکر ەد  یر بەستیو ێو  )ا(     انی  کانەمافەل  زگرتنڕێ  ۆ : 
ی

 ناوبانیک
  ندروستی ە ت  انی   ،یان رێکخستنی   ەنی و ەتە ن  یسژ یئاسا  پاراستتی   ۆ تر؛ ب( ب   وانی ەئ

 ." گشتی   وشتی ڕە  انی گشتی 

ئەو بڕەی کە  پارتێکی سیاسی یان کاندیدێکی سەربەخۆ دەتوانێت لە   11

ڕێک بکات  خەرج  هیچ   اوەنەخر  کەمپینەکەدا  ئەوە  لەبەر  و 

سەرفکردنی هیچ   بۆ  سنوورێکی  نییە  خۆیدا  شوێنی  لە  کەمپین 

بەخشەرێک   کە  بەخشینەی  یان  بڕە  ئەو  لەسەر  نییە  سنوورێک 

 :  یکەرەس ی اریشنێپ

 ۆب  کێسنوور  یدانان

  ،ێیەپ  مەب  کان، ەنیخش ەب

 ۆب  نیمپە ک  یکانیەرجەخ

یان   نوێ  یاسای 

هەموارکردنەوەی  

پارتە   یاسای 

سیاسییەکان  36  /  

 ندەگ  شتتی ێهەن   رانەن ێنو ینە نجومەئ
ا

اردندا ەڵه نی ەمەڵه ەل  یر ەرو ەدادپ/ ەڵ ژ  ێ 
 

وتار.   ئاڕ،  پی  سی  و   )ب(:  25ئای  هەیە  خۆی  مافی  هاواڵتیەک  "هەموو 
ماددەی   لە  کە  جیاوازییەک  هیچ  بەبێ  هەیە،  بەبێ   2دەرفەتی  و  هاتووە  دا 
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 راسپاردە  دەق  ژمارە 
پیشنیار   گۆڕانکاری 

چوارچێوەی   لە  کراو 

 یاسایی 

و  دامەزراوە 

 الیەنی بەرپرس 
 نیودەوڵەتی و هەرێمایەتییە پەیوەندیدارەکان پابەندبوون و پرەنسیپە  

  دەتوانێت بدات بە پارتێکی سیاسی یان کاندیدێک. هێشتا ڕوون نیە

دواتر بەخشەرەکان بەشداری لە تەندەری گشتی و پرۆسەکانی   ئایا  

 دەکەن یان نا  .دەستەبەرکردن

 انۆی خ  ییدارا   رەسەل  ەناڵسا  یرتۆاپڕ  کانییەاس یس  ەنیەال   ەستیوێپ

 ۆب  ییاسا ی  یندە پاب  یاەڕرەس  ت، ێ ب  کێن ۆرچەه  ن، ەبک  شە شکێپ

خ   ەپار  یکردنینیوردب   ی واوەت  ەب  نیۆمسۆک  کان، ەحزب   یرجەو 

ک  یرێچاود کاند   کانییەاسیس  ەنیە ال  نۆچ  ەناکات   ە پار   کانەدیو 

  ییە دارا   ەرتۆاپڕ.    انیکانەت ە مەڵه  ییدارا  ۆب  ننێ هە د  ستەدەب

  ەیە وێش   مەب  ، ە وەت ەکراونەن  واڵب  کانەنیەال   یکانەشکراو ەشکێپ

  ند ە چ  ت، ێ کرەد  ەکەنیمپەک  یی دارا  یگشت  یتیە فافەش  ەل  یگرڕێ

ه  یکێالچون هداەکەنیمپەک  ییدارا  یاسای  ەل  ەیەتر    ک ێ سنوور  چی: 

  ک ێ رەخشە ب  ەک  ەانیرۆج  ی کییەشدارەب  انی   ڕیب  رەسەل   ییەن

  وون ڕ  شتاێه  ە.   ویاسیس  یکێ دی کاند  انی  کێپارت   ەب  داتیب   تێتوانەد

ب  رەگەئ   ییەن  ەی سۆپر  ەل  نەبک  یشدارە ب  کانەرەخشەدواتر 

ل  یگشت  یرەب ەستەد/رەند ەت چار  داییتاۆک  ە،   یکێرەرکەسەسزاکان 

  یی دارا   یچێرپەس  ۆب  کانۆوخە استڕسزا    ەتاک  ەچونک  ن، ین  ستیوێپ

و    یەن  یونبو  شترێپ  ەک  یگشت   یدانەپار  ە ل  ەراو یاگڕ  یاسیس

ئ  نگاوە ه  ەفر   ییاسای   ەیسۆپر  یکردنێسپ ەد ئاوا    یکیەسزا  ستاێتا 

 (٢٠)الپەڕە . ەنراو ێپ ەسەن

و    تیەفافە ش   ەی وە رزکردنەب

  ،یاس یس   ییدارا  ییاریرپرس ەب

  ی اس یس   ی کالمڕی  ەب

چاودەوەنینالۆئ  ۆب  کردنیرێ. 

گونجاو    یک ەیەوێ ش   ەب  ەی وەئ

پ  ەرچاو ەس  و    تێبکر  ەناسێو 

و    ێڕی کارگ  یزکردنێهەب  ەڵگ ەل

سزادان،    یکانەتەاڵس ە د

  دا ۆیخ   یکات  ەل  تێبتوان

  ە رتۆاپڕ  مووە ه  ەی وە وکردناڵب

  ی اس یس   یحزب  یکانییەدارا

 .بکات رەگ ۆمس

 

کاروباری  2015 بەڕێوەبردنی  لە  بەشداریکردن  بۆ  )أ(  نابەجێ:  سنوورداریی 
گشتی، ڕاستەوخۆ یان لە ڕێگەی نوێنەرانی هەڵبژێردراو )ب( بۆ دەنگدان و 

 ی دەربڕین.  رەنتی ئازاد ئازادانە و گە  اردنیهەڵبژ

 

ئاڕ،   پی  سی  "ه  25.  مادەی ئای  د   کیە تاڵ هاو  مووە)ج(:  و   یت ەرفەماف 
هاتوو  2  ەی مادد  ەل  ە ک  کییە اوازیج   چیه  ێبە ب  ت،ێ بەد ب   ە دا   ێب   ەو 

 ، ی کسانیە  یکانییەگشت   ەرجەم  ە ب  شتنەیستگەد  ۆ: )ج( بێجەناب  ییسنووردار
 .داەیکەتاڵو  ەل ی گشت یتەخزم ۆب
 

گونجاو   ی"سنوردارکردن  :19  بڕگەی ،  ٢٥مادەی   جی سی ئاڕ ئای سی پی  
هەبێت،    نیمپ ەک  یرجەخ  رەسەل گونجام  هۆکاری  پیویستە   ابوونینڵد   ۆب  کە 
ئەوەی  رەنگدە دی  ئازاد  یبژاردنەڵ ه  ەک  ەی وەل بۆ  ناکرێت،  سەیر   بەکەم 

 . ێچە نکێتلە الیەن هیچ پارت یان کاندیدێک    یموکراسید ەیسۆپر
 

 
 
ا

گەندەڵ روبەروبونەوەی  هون7.3،  رێکەوتنامەی  تێیک   ر ە"ه   : یر ە، 
ی
ووڵ

 کات،بگونجاو    یدار یو ئ  نی اسای  تی ێوشو ڕێ   یر ەبە گرتن  یچاو ڕە  پێویستە  ئەندام
ب  رێکەوتنامەیە   مەئ  کانی ەئامانج  ەڵگەل  یاسای  کانی ەییەنیبنچ  ما ەبن  ت ر پەو 

ەکان دیکاند  خەرج  و هاوکاری دارانی   ەل  تیەفافەش   ەیو ەرزکردنە ب  ۆ ب  ،ۆ ناوخ 
بە سیاسییەکان."  ی  و حێر

 
 
ا

روبەروبونەوەی گەندەڵ "ه  13.1  ،مادە،  رێکەوتنامەی   الیەنێک   ر ە)ب(: 
بگر   تی ێوشو ڕێ   تێبەد پ  ر ەبەتێگونجاو  دکەو   کانی ەوانێ)...(  )ب(    ابوونینڵ: 
 . یار ی زان ۆ ب ەبێتهیان ر ەگ یکار   ێیکشتنەیستگەد هەمووان ەیو ەل
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 راسپاردە  دەق  ژمارە 
پیشنیار   گۆڕانکاری 

چوارچێوەی   لە  کراو 

 یاسایی 

و  دامەزراوە 

 الیەنی بەرپرس 
 نیودەوڵەتی و هەرێمایەتییە پەیوەندیدارەکان پابەندبوون و پرەنسیپە  

 میدیا

یاساکان بریتین لە ماددە ناگونجاو و نادیارەکان کە   12

دەتوانرێت بەکار بهێنرێت بۆ کەمکردنەوەی ئازادی  

 .ڕادەربڕین

 ( ٢١و  ٢٠)الپەڕەی 

: سەرەکی      ی اریشنێپ

د  کردنەناس ێپ   ی کردنیاریو 

کردن و    یتیەسوکا  اندن، ڕناوز

  یاریزان  ەڵگەل   کردنەڵەمام

  ە ندبوونەپاب  ەڵگ  ەل   واڕە

 .ی ورد  ەب کانەییەوەتەونێن

 :هەموارکردن

سزادانی   - یاسای 

عێراقی )یاسای ژمارە.  

11/  1969( )مادەکانی  

  ،202  ،201  ،156

  ،211  ،210  ،208

  ،222  ،215  ،214

  ،229  ،227  ،226

و    )5( و   )1(  372

تاوان   چوار  بەشی 

)مادەکانی  433  تا  

 ))438. 

هەرێمی لە   لە

کوردستان 

 هەموارکردنی 

)ژمارە  21/   - یاسا 

هەمواری   کە   )2003

یاسای   مادەی  156ی 

عێراقی   سزادانی 

 ،دەکات 

یاسا )ژمارە  6/2008(  

بۆ ڕێگەگرتن لە خراپ  

بەکارهێنانی  

ئامێرەکانی پەیوەندی لە  

 .کەی ئاڕ ئای

و    رانەنێنو   ینە نجومەئ

 پەرلەمانی عێڕاق 
 ینی بیروڕائازادی دەربڕ

 
  ینڕی ربەادڕ یئازاد یماف کێسەک مووە "ه : "19.2 ر،ەهون ،ڕ ئا ن   س یئا 

 مووەه  یچونۆروب یو ب یاریزان یرگرتنەو و انەڕگ یئازاد ەماف مەئ  ت، ێ بەد

  ەچ ل ، یکەزار یووڕ ەچ ل کان، ەسنوور ەدانێگو ێب ، ە وەتێ گرەد یکانەرۆج

  یتر یکیەای دیم رەه ەیگڕێ ەل انی ردا، ەهون  ەیوێش  ەچاپ، ل ەو چ ل نینووس

 ".ەوەبژاردنەڵه
 

س گشتی   اداشتی ی،  ڕئا  ن    س  یئا ب34 ج     تێ بە"د  : 47  ەیگڕ ، 
ل  نە بک  اندنڕ ناوز   ەیو ەکالکردنیە  یچاو ڕە   تڵەو ەد  کانی ەنیەال   ر ەه  ە و 
  ژمار ەئ  تدا ڵەحا   نیێی ی جد  ەل  ا ینەت  کانە تاوان  یاسای  کردنی ێج ەب ێج   کدا ێتڵەحا
ی رگە ه کردنیندانیو ز  تێبکر  ا  ێر   "ییە گونجاو ن  یک یەسی
ب34  س  ج    ، ڕ ئا  ن    س  یئا ب11  ەیگڕ ،  ل  یک ەالو   ی   2  ەیگڕ :    ە داوا 

ئەندام تانی 
ی
  ش ەوان ەل  ن،ە بک  نڕیربەادڕ   یئازاد  مافی   نتی ەر ەگ  ەک  کاتەد  وڵ
و   انەڕ گ  مافی  زانیاریرگرتنەو  ب  تی    ە دانێگو   ن     کان ەر ۆ ج  موو ەه  ەیکۆ ێر و 

 .کانەسنوور 
ج  19  ەیمادد  ڕ ئا  ن    س  س  یئا پاراگراف: 34  س  ،   ،33 :  

 ."گونجاو بێت  رغەش  ستی ەبە م ۆ ب  ەستیو ێ"سنوردارکردن پ
 
 

و  13 کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  ڕۆژنامەنووسانی  و  ڕۆژنامەنووسان 

و وسی  ڕۆژنامەنو گەندەڵی  لەسەر  ڕاپۆرتەکانیان  بەهۆی  هاوواڵتی 

دەکرێنە   و  لێکراوە  هەڕەشەیان  تر  هەستیارەکانی  کێشە  و  سیاسەت 

هێرشیان   و  واڵت    کراوەتەئامانج  هەرێم/  ماڵ/  لە  ناچاربوون  و  سەر 

لێپێچینەوەی    ، ڕابکەن و  لێکۆڵینەوە  کەمی  حاڵەتەکاندا  زۆربەی  لە 

ئەنجامدەران   بۆ  ناتەواویی  و  )الپەڕەی   هەبووبوونی  ڕوون  و   ٢٠. 

٢١) . 

و    ەوەن ۆڵیکێل   یزکردنێهە ب  ۆب

و   رەگیکار  یدواداچوونەب

و   سی لۆپ  نیەال ەل  ۆخەربەس

 ۆب  ، ە و ییەرەدادو الیەنی  

و   نووسانەژنامڕۆ  یپاراستن

  ۆڕە ت  ینووسانەژنامڕۆ

و   کانییەت یەەاڵمۆک

  ی تاڵهاوو  ینووسەژنامڕۆ

  ان ی  کردنەشەڕەه   یکاتەل

  ان ی  رانیگ  ئامانجەب

  .کردنە سەررشێه

هەموارکردنەوەی  

یاسای   دیاریکراوی 

یاسای   و  سزادان 

و   تاوان  ڕێکاری 

ڕێنماییەکانی وەزارەتی  

ناوخۆ و/یان وەزارەتی  

 داد

  ,ئەنجومەنی نوێنەران

  یتەزارەو

 ناوەخۆ 

 داد  یتەزارەو

 ئازادی بیروڕاو دەربڕین، مافی ئەمنیەتی کەسەکە 

 
 34  س  ج    ،ڕ ئا  ن    س  س  یئا

ی
پاراگراف "پ23  ،  ئەندام  ەستیو ێ:   ووالتانی 

ر ه  یدژ   ەل  انیپاراستن  ۆ ب   بگرنەبەر   ر ەگیکار   تی ێوشو ڕێ
 و   کردنەسەر شێ 

دەردەبڕن  ماف  ەیوانەئ  رکوتکردنی ەس ئازادییەکانیان   نووسانە ژنامڕۆ )...(  و 
ت   ەشەڕەه   ر ێژ   ەل  رجار ۆ ز  ه  قاندنۆ و  ر و 

ه  شدانێ   ەک   ەیوانە ئ  ها ەرو ە )...( 
 ب  ۆڤمر   کانی ەماف  ەب  ستەو ەی پ  کانی ەرتۆ اپڕ 

ی
دادو   ەو ەنە کەودڵ و   رانەو 

ر ه  و ەئ  موو ەه  ەستیو ێپیە.  داێت  انیشی کانەر ەز ێ پار 
 ەب  کانی   یک ەیەو ێش  ەب  ەشان ێ 

 کان ییەو قوربان نێبکر  نی و تاوانباران دادگا تێبکر  ەڵگەل انەیو ەنۆڵیکێل یتوند
ی و نو   نی ڵەحا  ەل انی      بکرێنەوە. قەرەبوو  انیکانەر ەنێکوشیی
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 راسپاردە  دەق  ژمارە 
پیشنیار   گۆڕانکاری 

چوارچێوەی   لە  کراو 

 یاسایی 

و  دامەزراوە 

 الیەنی بەرپرس 
 نیودەوڵەتی و هەرێمایەتییە پەیوەندیدارەکان پابەندبوون و پرەنسیپە  

لە   14 شەفافیەت  دەرکردنی  نەبوونی  لەکاتی  میدیا  و  پەیوەندی  کۆمیسۆنی 

  / دا، کە بریتی بوو لە سزاهەبوو   پەیوەندی بە میدیاکانەوە انەی  بڕیارئەو  

 . یان هەیەپەخش یانەی میدیاو سەبارەت بە دان هۆشداری

 (٢٢)الپەڕە  

 

 

 

  کان،ەارڕیب  ەیوەوکردناڵب

و   ەو ەئاگادارکردن  ەوانەل

ل   ی نیۆمسۆک  یتی سا  ەسزاکان، 

گ  یاریزان  یکات  ەل  اندنەیو 

 .کراودایارید

ناوخۆکانی   رێسا 

کۆمیسۆنی پەیوەندی و  

 ڕاگەیاندن 

کۆمیسۆنی پەیوەندی و  

 ڕاگەیاندن 
 شەفافیەت و گەیشتن بە زانیاری

 
ئاڕ، هونەر،  19.2:  سەیری پێشنیاری پی  ژمارە  سەرەوە بکە.   ئای سی 

 .  بکە 12

 

 کۆسپ  و ن     ۆڕ سانس  ئازاد و ن     یر ە گەژنامڕۆ "    : 13  ەیگڕ ب  34 ج  س  
ل  یک یە ای دیم  انی  یئازاد  رکردنی ەبەستەد  ۆ ب  ەگرنگ  کدا ەیەگەڵمۆ ک  ر ەه  ەتر 
ژ و چ و دەربڕین    ا ڕ و ێر ب ر

تر    رێکەوتنامەکانی   ە چەسپاوەکان لەماف  ەل  رگرتنە و ێ 
پ ب  یار یزان  ەیئازادان  یندەو ەی )...(.  و    گشتی   ەشێک  ەب  تەبار ە س  ا ڕ و ێر و 

 هاو  وانێ ن کانی ییەاسیس
ی
ژ ەڵ ه رانی ەنێو نو  کانە دیو کاند انی تڵ  " ە گرنگ  ردراو ێ ێ 

 
ب  : 18  بڕگەی،  34 ج  س  ی ەیگ مافی   2،  19  ەیگڕ "   ەک انەییار یزان  و ەب  شیی

 ەک  ەو ەت ێگر ەد  ەمارانۆ ت  و ەئ  ەانی ار یزان  ەر ۆ ج  مە. ئدایەیگشتیەنێیک  ال لەدەستی  
 ،   کانیەار یزان  ەک  ەیرم ۆ ف  و ەئ  ەدانێگو   ن     ،توەێر گەڵه  گشتی   الیەنێیک

 . کراوە  زنەخ   تێدا نانی ێمهەرهەب یروار ەو ب ەیکەرچاو ەس
 34   ج  س

ی
پاراگراف "ب19  ،  ی ەیستگە د  مافی   ۆ ب  یر ەگیکار   دانی ێپ  ۆ :   ەب  شیی

ئەندام  ەستیو ێپ  ،یار یزان تانی 
ی
دۆمیتی   ەچاالکان  یک ەیەو ێش  ەب  وڵ  گشتی   لە 

ی دابن  گشتی   یندەو ەرژ ەببۆ    تەحکوم  یار یزان ر
پی  ئەندام  ەستیو ێ.   والتانی 

خ  شتتی ەیگ  ەل  ابوون ین ڵد  ۆ ب   نە بد  کڵێو ەه  موو ەه ر ئاسان، 
و    ر ەگیکار   ا،ێ 

 . ەانی ار یزان بەم یکردار 

15  
  ۆب   کانۆخەرب ەس  ەد یکاند/کانەدی کاند   یشتنەیستگ ەد   دایگشت  یایدیم  ەل

ل  بووە ن  ریگشتگ   تیال ەتەس   یخشەپ  خشەپ  کانداییەکەرەس   ەکات  ەو 

 کردەن  ڵروما   یبژاردنەڵه  ی تە مەڵه   ڵواەه  ەیرنامەب   کرا، ەن

ئەمەIMN)  راقێع  ییا یدیم  ۆڕیت  ەیکەارڕیب  دوابەدوای مافی   (. 

.  نەبد   نجامەئ  بەئاگاوە  یکێبژاردنەڵ ه  ەیو ەئ  ۆب  دسنوردارکر  انینگدەد

 (. 23 ,22 ەڕەی)الپ

کاتەاسپاردڕ   ەی رنامەب  ی: 

  ە ب  ەک ەئازاد/ماو  یئاسمان

  موو ەه  ەب   شە شکێپ  یکسانیە

  ە کات  ەل   تێبکر  کانەدیکاند

  ی خشەپ  نیەالە ل  کاندا، ییەکەرەس

چاپ/م  یگشت   ن،ینالۆ ئ  یایدیو 

  ە ب  بژاردنەڵه  یتەمەڵه

 ڵروما  واڵربا ەب  یکەیەوێش

  موو ەه  ەل   هاە روەه  ت، ێبکر

و    ڵواەه  یکانەرنامەب

 .کانداەشەب

کۆمسیۆنی  میدیای 

سەربەخۆی  باڵای 

و   هەڵبژاردنەکان 

ڕێنماییەکانی  

پەیوەست بە کەمپین 

بەو   نوێکردنەوە  بۆ 

  رێنماییەکانی پێیە،  

 ینۆسیمۆک

و    یندەوەیپ

،   اندنەیاگڕ 

 ۆڕیت  ڕێنماییەکانی

    راقێع ییایدیم

 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

کۆمیسۆنی  ی،  بژاردنەڵه

و  ڕاگەیاندن ،  پەیوەندی 

عێراق میدیایی  ،  تۆڕی 

نوێنەران،   ئەنجومەنی 

 حزبە سیاسییەکان.   

 نەهێشتنی گەندەڵی/دادپەروەری لەهەڵمەتی هەڵبژاردندا 

 هاو  موو ە: "هب . 25 ،دەیماد  ،ڕ ئا ن   س س یئا
ی
 نی ەرفەو دو  ماف کییە تڵ

 قەناع سنوردارکردنی  ن   ە)...( ب ەیەه خۆی
ی
و   نەبد نگەد دەتوانن ،نی ڵ

ژ ەڵه  . نێردر ێبێ 
 
ماف   یر ەگیکار   کردنی   ج   ە بێ: "ج ١٥  ،بڕگەی  ٢٥ج  س  ،ڕ ئا  ن    س  س  یئا

ه وتن  یلەو 
ی
 ەیەه  انی نگدانەد  مافی   ەیسانەک  و ەئ  ە ک  ەو ەکاتەد  ا ینڵد  خۆپاڵ

اردن ەڵه ژ  ەب   کێسە ک  چیه  تێ )...(. ناب  یان پیادە بکەنکانەدیکاند  ۆ ب  ئازاد   یکێێ 
  "ت ێبب  انی و ز  یاکار یج   تووشژ  ەو ەسەک  و ەئ  دکردنی یکاند  ۆیه
 
 .ەبک 12 ە لەسەرەوەژمار  یار یشنێپ یر ەی: س19.2 ،مادەی ،ڕ ئا ن   س یئا

"پ16  مادەی،  34  س   ج   ئەندام  ە ستیو ێ:  تانی 
ی
ل  ا ینڵد  ووڵ  ەک  ەیو ە بن 

د  ۆ خە ربەس  یک ەیەو ێشە ب  گشتی   خیسژ ە پ  کانی ییەتگوزار ە خزم  مەل  . نەکەکار 
دە ەیبار  ئازاد  ۆنی خ ە ربەس  نتی ەر ەگ  الیەنەکان  تێبەوە   بالوکراوەکانیان  یو 
 .کاتەالواز ن انۆیی خ ە ربەس ەک  نەبد ەپار  کەیەو ێ ش ەب تێ بەد . نەبک
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وڕا و زانیاری ئازادانەی پەیوەندی" :  ٢٠بڕگەی 34 ج  س  بە سەبارەت بێر
تیان نێوان سیاسییەکانی  و گشتی  پرسە

ی
 نوێنەرانی  و کاندیدەکان و هاوڵ

ێردراو ژ تر   اکانی ی دیئازاد و م  یر ەگەژنام ڕۆ   ەک  خاتە دیر ەد  شە مەئ  . گرنگە هەڵێ 
و    ۆڕ سانس  ن     ەب  گشتی   یاڕ و    نەبد  کانییەگشت  ەپرس  ر ەسەل  دوانێل  تواننەد

 "ەو ەن ەئاگادار بک کۆسپ

یەتییەکان
ا
 تۆڕەکۆمەڵ

 

16  
 ەیربۆ ز   ەل  ەنجامدراو ەئ  ەڵگە ل  انی وتنە کێچاوپ  ەیوان ەل  کێر ۆ ز 

ل  کاندا ەبوار   ب  ەباس 
ی
و    ەکارانەواشەچ   یار یزان  کەڵێم ۆ ک   ەیو ەوبوونڵ

  ە و ەتێرنەنتیئ  یر ۆ ت   ەیگێر   ەل  ە رانەکێپیار ی   ردانی ەو ێ ستەد  ک ەڵێمۆ ک
. داتەکدێت   تێ رنەنتیئ  ۆڕیت  ر ەس  شژ ە ک  نی ەالمەس  ەک  نەکەد

 ر ەس ەل  انی تەمەڵ ه  کەڵێم ۆ ک  مێیەس  نی یەال   ک ێندەه
 مۆ ک ۆڕەت

ی
.  ەپار ەب  اشیس  کالیمڕی  اندا یشیو ێ ن   ەل  نجامدا،ەئ  کاندا یەتیەەڵ

ر و ه  نی یەو سوکا   ەشەڕەه
 تێ رنەنتیئ  ۆڕیرتەس  کانی ەو ەبوو ە دووبار   ەشێ 

.  ەکخستوو ەپ  انی اسیس  ەیانێر گشتگ  یکڕێمشتوم  مبوونی ەراهەف

ر ه  نی ە مەڵه  ەیگەڕێل  کان ەتە ئافر   ەدیکاند
  ە تەون کرا  نی ۆکێی یلەئ   شژ ێ 

  ە کراو   ەڵگەل  انی وتنەکێچاوپ  ەیسانەک  و ەئ  ش،ەو ەئ  یاەڕ ر ەس  ئامانج. 
 ب
ی
پ  اشیس  فی ەد  ەیو ە بوون  و ڵ   ش ێپ  ەک اند ەیاگڕ   انیواتساپ  کانی ە امەیو 
اردنەڵه ژ اردنەڵه یو دوا ێ  ژ  ( ٢٦. )الپەرەی رانەنگدەد ە ت ۆ شتەیگ  ێ 
  

 :سەرەکی    ەی اسپاردڕ

 

  ریگشتگ  یکیەاسای  ی رەبەگرتن 

و    یپاراستن  ۆب داتاکان 

  ۆ ب  کردنیرێچاود  یزمیکانیم

 یتێتەبیتا  یماف  یرکردنەگ ۆمس

  یداتا  ەب  ت ەبارەس  انیتاڵهاوو

ل  ان، ۆیخ  یتەبیتا پاراستن    ە و 

و   یدواداچونەب  رەرامبەب تاک 

  ها ەرو ە ه  ن، ینالۆئ  یکانیەچاالک

  کان،ەستراویوە ن  یەاریزان  یدژ

 .یاس یس   ەی ند ەؤپاگ ڕپ انیناوەل

لەسەر   نوێ  یاسای 

 پاراستنی داتا 
 تایبەتمەندێتی  ئەنجومەنی نوێنەران 

ی
 ماف

 
ناوبژێوانی   "  : 17  ەیمادد  ،ڕ ئا  ن    س  س  یئا یان  دەستێوەردان  نان   

 نایاسانی بکرێتە تایبەتەندێتی هیچ کەسێک. 
ب16  س  ج    ،ڕ ئا  ن    س  س  یئا ه  ە و ەکردنۆ "ک  : 10  ەیگڕ ،    گرتتی ەڵو 
بانک  ر ەوتیمپ ۆ ک  ر ەسەل  شەک  یار یزان ئام  کانی ەو  و  ر داتا 

چ   کانی ەێ  تر، 
 سەد  نیەال ەل

ی
تاک  گشتی   تدارانی ەڵ چ   ،الیەنەکان  انی  تەبیتا   شەکەو 

 "تێ کبخر ڕێ اسا ی  ەب تێبەد
 34  س  ج    ،ڕ ئا  ن    س  یئا

ی
پاراگراف   مافی   تێبە د  کێتاک  موو ە"ه  : 18  ، 

داتا  ،کە  ت،ێب  ا ینڵد  ەرانی ژ   یک ەیە و ێش  ەب  ەک  تێ بەهەی  و ەئ   یکیەچ 
چ   ۆ ب   ەو   ت،ێ کر ەد  زنەخ   یکیمات ۆ ت ۆ ئ   یداتا  یلیفا  ەل  شە کەتاک
 ".کێستەبەم
 

یەکێتی   17 دەی  ع  یکورد  ەب  ئەوروپا نێر   یکەیە نمون  ند ەچ   ن  ەر ەو 
پ  نی یەسوکا  ەیدووبار  و   کانەدیکاند  ەژن  یدژ   ەل  کانی ەالمار ەو 

دۆزیەوە، ئەوەیان پیشان    ۆڤمر   مافی   و چاالکوانانی   نووسانەژنامڕۆ 
ب  ەکدا    ل  ەتەکراون  نی ەبیتا  ەژنان    تی سە ربەب  بوونی   ەڵگەئامانج. 
  اش یس  ۆیگفتوگ  یێر گشتگ  ەمەئ  ن،ینال ۆ ئ  نڕیربەادڕ   یئازاد

  .کخستەپ  تی ینال ۆ ئ
 

کەمپیتی ئۆنالین بەکەیم رێکخرابوو، وە هیچ یاسایەیک هەڵسوکەوت و 
نەبوو.   بوونی  پارتەکان  ئۆنالینەکانی  چاالکیە  بە  سەبارەت  رەوشت 
بەشیوەیەیک کاتت   یەتییەکانی 

ی
تۆڕە کۆمەڵ چاودێری کردنی   کۆمسیۆن 

ر و لێهاتوونی سنوردار دەکرد، بەهۆی کەمتر  
ی کارو ئامێ  ی ر

)الپەرەی     .هێ 
٢٧ ) 
  

نی    گشتگێر
یکردنی ر

بەهێ  بۆ  پێشنیار: 
و  ئۆنالین  سیاش  گفتوگۆی 
ژیانی   لە  ژنان  بەشداریکردنی 

کۆمسیۆن    CMCگشتیدا،   و 
یکردنی  ر

بەهێ  ڕەچاوی  دەتوانن 
بۆ   ئۆنالین  چاودێری 
بە   بکەن  ی  کەمپیر پێشێلکاریەکانی 
 .  تایبەنی پێشێلکارییە ڕەگەزییەکان

 

 رێنماییەکانی

بااڵی   کۆمسیۆنی 

سەربەخۆی  

 هەڵبژاردنەکان 

رێنماییەکانی  

کۆمیسۆنی پەیوەندی و  

 ڕاگەیاندن 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

کۆمیسۆنی  ی،  بژاردنەڵه

 پەیوەندی و ڕاگەیاندن 

 ندەگ   شتتی ێهەن
ا

اردندا ەڵه  نی ەمەڵه  ەل  یر ەرو ەدادپجێبەجێکردنی    / ەڵ ژ  . ێ 
 . او یژن و پ وانێن کسانی یە / گشتی   یکاروبار   ەژنان ل یشدار ەب
 
کاردەکەن    ،ەیەماننامەی پ  مەئ  الیەنەکانی "  : 3  ەیمادد  ،ڕ ئا  ن    س   س  یئا
پ  کسانی یە  مافی   رکردنی ەبە ستەد  بۆ  و  ژ چ  ۆ ب   اوانیژنان  ر

  موو ەه  ەل  رگرتنەو ێ 
 لەو رێکەوتنامەدا هاتووە.   ەک  کانییەاسیو س نی ەدەم ەماف
 
 

 بۆ بگرنەبەر گونجاو ڕێوشوێنێیک هەموو ..." :7 ماددەی سیداو،
ت گشتی  و سیاش ژیانی  لە ژنان دژی جیاکاری نەهێشتتی 

ی
  بەتایبەتیش  و  وڵ

پیاو و  ژن  نیوان  یەکسانی  لە  ...)   :دڵنایبوونەوە   یکردنبەشدار  (بمافی 
 و  بکات بابەتەدا ئەو جێبەجێکردنی  و حکومەت سیاسەنی  لەداڕشتتی 

 لەهەموو گشتی  کارەکانی  سەرجەیمکردنی  جێبەجێ و گرتنە دەستو پۆست
 " حکومەتدا ئاستەکانی 
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 کەسانی کەمئەندام    بەشداری کردنی

اردنەڵه  یاسای  18 ژ  ەیوان ەئ  دات،ەد  مارکراو ۆ ت  IDP  ۆیخ ەناو   ەیئاوار   ێ 
  ی ستاێئ  بوونی ێج ە شتین  تی ێشو  ەل  نگدانەد  مافی   ن،یژ ەد  کاندا ەمپەک  ەل
  ە کار ڕێ  ەڵگەل  تێ بگونج  ە. کەبوون   ەئاوار   ت ر ل  ەک  ەیبازن  و ەئ  ۆ ب   انۆیخ 
 کاندا ەمپەک  ەل   ۆ خ ە ناو   ەیئاوار   126و    زار ەه  120.  کانەزراو ەدام
ی ج ە شتین ر

  ن یەال ەل  مارکراونۆ ت  یتر ەمیۆ با   یک ەیە و ێش  ەب    ،ی 
ب  ەو ە نیۆ مسۆ ک ناو    ەل  شکراونەداب  نگدانی ەد  ەی بنک  309  ر ەسەو 
  ی ر ەنگدەد  کارنی   شکردنی ە. دابەن ێشو   و ەئ  کینز   ەل  انی   کاندانەمپەک
ئاوار   نیۆ مسۆ ک   یک ەڕۆ گ  یمی ت  نیەال ەل  یتر ە میۆ با   کان ەئاسان کرابوو. 
  ی تر ە میۆ با  یر ەنگدەد  کارنی   نها ەتدا،    انینگەد  مەکیە  تی یتشژ   ی٨  ەل
ی ێ کاردەب چاودیی ر ن  رانی ێ. 

ل  ەو ە ئاگادارکران  وروپا ەئ  تی ێکیە  ەیدێ    ە و 
ل  ر ێچاود   ۆ وخ ەاستڕ   تدا ڵەحا  کێندەه اردندا ەڵه  یژ ڕۆ   ەبوون.  ژ   ێ 
 تی ێشو   ەل  شتا ێه  کانەئاوار   ەل   کەیەژمار   ەک  وتەرکەد  ۆ ب   انەی و ەئ
ب  مار ۆ ت   ان ۆیخ   یکەر ەس   ە ک  ەینێشو   و ەئ  انی یج   ەل  نگدانەد  ۆ کراون 
ل  نیژ ەد  دا ێیت  ستا ێئ بنەبد  نگەد  انتوانی ەین   ەو ەئ   ر ەبەو    ت ر پە . 
ک  کانەرتۆ راپ  کانی ەکامپ  ەل  ەیانۆیی خ ە ناو   ە ئاوار   و ەئ   ەئاشکرابوو 
د  یمێ ر ەه   تی ڕیک  انی  حزن    اشیس  یفشار   ر ێژ ەل  نیژ ەکوردستان 
  ن یەال   ەل  رانەنگدەد  ەیردەرو ەپ   ەب  تەبیتا  بوون. چاالیک  انی کانەنگەد
ب  تی یشبێ پ  نیۆ مسۆ ک  کرابوو، 

ی
 ەب   کانەدار یند ەو ەی پ  ەنیەال   ت ر پ   ەب  مەڵ

 ( ٣١)الپەڕە  . کراونەن ج   ە بێج   یواو ەت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ەیگان ڕب  وەئ  ەیوەموارکردنەه

  یرخانکردنەت  رەس ەل  ستاێئ

ب  ییکورس   یئامانجەژنان 

بانەیوەوونکردنڕ و   ندە. 

  ەب  کانەتە بیتا   ییەنماڕێ

  ەب  ندبوونە پاب  یچاوکردنڕە

  یالن  ییستوورەد  یپینس ەپر

 ی داەس  ەل  25  یکام

 .ەنێیم یتیەرا ەنێنو

و   هەڵبژاردن  یاسای 

کۆمیسیۆنی   ڕێساکانی 

سەربەخۆی   بااڵی 

  هەڵبژاردنەکان

نوێنەران،   ئەنجومەنی 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

  یبژاردنەڵه

د و  ف  گشتی   یکاروبار ەل  کردن یشدار ەب  ۆ ب  تەرفەماف    ەیرمانگەو 
 اگرتن ڕ 

 
"4  بڕگەی   ی د  نی   ش      ئەندام:  تانی 

ی
و   رکردنە بەستەد  ۆ ب  ەانگرتو یستەد  وڵ

 نە خاو   موو ەه  ۆ ب   کانییەتەڕەبن   ییەو ئازاد  کانۆییەمر   ەماف  یواو ەت  بەدیهێنانی 
  ی ماەبن  ر ەسەل  کێر ۆ ج   چیه  ەل  یاواز یج   ن   ەب  کانەتە بیتا  ییەستیداو ێپ
ئەندام  ش،ە ستەب ەم  مەئ  ۆ ب  . ندایمەمئەک تانی 

ی
)ا( ن ەکەد  ت ر ج ە بێج   ووڵ  :

ڕیو کارگ   اسادانانی  یگونجاو   یکێ نێوشو ڕێ   موو ەه ر
 ۆ ب   ر ەبە تێتر بگر   تی ێوشو ڕێ و    ێ 

  ەنێوشو ڕێ   موو ەب( ه  ؛رێکەوتنامەکەدا هاتووە  ەل  ەیمافان  و ەئ  کردنی ێج ە بێج 
  انی   ەوەیانموارکردنەه  ،کاناسا ی  ە وانەل  ر،ەبە تێبگر   کانەگونجاو 

ن  سا ڕێ  و   اسا ی  ەیو ەشاندنە و ەڵه   ی دژ   ەل  یاکار یج   ەک  کانی ەو کردار   تیر ەو 
 تێدایە.  ندامەمئەک  سانی ەک
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 بەشداری ژنان 
 

19  
شێوەیەیک  کۆتاکە ئەگەر  ئەنجامەکانی  ڕێگەی لە سوشتی  بە 

اردنەوە ژ  بگەڕێندرێنەوە، ژن 83 لە کەمێی  ئەگەر ئەوا ناهاتەدی، هەڵێ 

مێیک تەنیا ئەوا ی  پەیوەندیداری .بڕگەی دەکرێت چاالک  جێگرەوە میکانێر

اردن یاسای ژ  پرەنسیتی  لەگەڵ بێت ناکۆک پێدەچێت نییەو ڕوون   هەڵێ 

لەسەدا دەستووری کەیم   تری یاسایەیک  هەروەها ،25 الیەنی 

اردن ژ  یاسای لە .هەروەها دەکاتەوە دووبارە  ناوبراو بنەمای کە هەڵێ 

اردندا ژ ئەنجومەنی  لە کورسییەکەی ژنێک  ئەگەر کە هاتووە هەڵێ 
 جێگەی دیکە ژنێیک ناکات پێویست بدات، دەست لە نیشتمانی 

 بازنە ئاستی  لەسەر کۆتایە ئەو لەسەر کاریگەری مەگەر بگرێتەوە،

  (٢٨)الپەڕە هەبێت. 
 

 

  و ەئ  ەی وەموارکردنەه 
 رەس ەل  ستا ێئ   ەیگانڕب
ژنان   ییکورس  یرخانکردنەت
. انەیوەوونکردنڕ  یئامانجەب
  ە ب  کانەتە بیتا  ییەنما ڕێو    ندەب

  ە ب  ندبوونە پاب  یچاوکردنڕە
  ی الن  ییستوورەد  یپینس ەپر

 یداەس  ەل  25  یکام
  .ەنێیم یتیەرا ەنێنو

  یاسای هەڵبژاردن

  مادەی 16

کۆمسیۆنی   یاسای 

سەربەخۆی   بااڵی 

 هەڵبژاردنەکان 

نوێنەران،   ئەنجومەنی 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

 ی بژاردنەڵه

 . او یژن و پ وانێن کسانی یە / دا ی گشت  یکاروبار   ەژنان ل یشدار ەب
 نەهێشتتی  بۆ بگرنەبەر گونجاو ڕێوشوێنێیک هەموو ..." :7 ماددەی سیداو، 

ت گشتی  و سیاش ژیانی  لە ژنان دژی جیاکاری
ی
دڵنایبوونەوە   بەتایبەتیش و وڵ

 سیاسەنی  لەداڕشتتی  یکردنبەشدار  (بمافی ...)    :لە یەکسانی نیوان ژن و پیاو 
پۆست و بکات بابەتەدا ئەو جێبەجێکردنی  و حکومەت دەستو   و  گرتنە 
 " حکومەتدا ئاستەکانی  لەهەموو گشتی  کارەکانی  سەرجەیمکردنی جێبەجێ

ر ع  یستوور ەد
اردنەڵه   یاسای"    4. 49  یر ەهون  اقێ  ژ  ئامانیح  ەب  ێ 

کە    رانەنێنو   نی ەنجوم ەئ  لەژنان    ۆ ب  نی یەراەنێنو ە ل  کەیەژ ڕێ  نانی ێستهەدەب
 " لە چارەگێیک ئەندامانی پەرلەمان  تێ بەن مێی ەک

 ناکۆکیەکانی هەڵبژاردن 
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بڕگەوبەندی تێدا نییە لەسەر دوا مۆڵەت بۆ تەسلیمکردن و  یاسا هیچ  
بڕگەوبەندێیک   چەند  و  ڕی  ر

کارگێ  ئاستی  لەسەر  کان 
ی
سکاڵ دادگاییکردنی 

بەزۆری   بوارانە  ئەم   . یاسانی  
بارودۆجی بە  سەبارەت  تیدایە  کەیم 

اردنەکانەوە بەڕێوەبراون.   ژ  سەربەخۆی هەڵێ 
لەالیەن یاساکانی کۆمسیۆنی

ال  ڕاستییەی کە  ناکۆیک  ئەو  یەکالیکەرەوەی  یم  ی میکانێر  
یەنە گرنگەکانی

بۆ   ئەوە  جیانی  لە  بەڵکو  دانەمەزراون،  یاساداناندا  لە  اردن  ژ هەڵێ 
دڵنیانی   ئەوەش  جێدەهێڵن،  اردن  ژ هەڵێ  ئیدارەی  ڕێکخەری   

نی
ی
دەسەڵ

بنچینەییەکانی  یاسا  پێماندەڵێت کە  ئەوەش،  سەرەڕای  نییە.    یاسانی 
هەمیشە ڕێکارەکان  و  روون    رێوشوێن  دەنگدەرەوە  و  بەشداربوو  الی 

بکرێت کە   پێناسە  ئیختیاری  شێوەیەیک  بە  دەتوانرێت  هەروەها  نیە، 
نەکات یاسانی  پرۆسەی   

پشکنیتی بە  ی    97. پێویست 
ی
باڵ کۆمسیۆنی 

لەچەند   کە  دەرکردووە  رێنمانی  دوو  اردنەکان  ژ هەڵێ  سەربەخۆی 
رێن لەو  یەکێک  تەنها  بەریەککەوتنیان هەیە،  لەسەر  بابەتێکەوە  ماییانە 

و کرابۆوە. 
ی
اردنەکان بڵ ژ  سەربەخۆی هەڵێ 

 ماڵپەڕی کۆمسیۆنی
 
اردنەکان    ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 

ی
باڵ کۆمسیۆنی  اردن،  ژ هەڵێ  یاسای 

 :سەرەیک    یار یشنێپ
  وون ڕ   ەیدوا واد  دا ە اساکی  ەل 

د گونجاو   ر ەه   ەیربار ەو 
 ۆ ب  ا یج  یکێناغۆ ق
  یک ۆ ناک  ەیو ەکالکردنیە
اردنەڵه ژ دوا تێبکر یار ید  ێ   .

 سکا  ۆ ب  تۆڵەم 
ا
 یژ ڕۆ   کانی ڵ

اردنەڵه ژ   ەیەوانەل  ەک  ێ 
 ر ەسەل  یر ەگیکار 
اردن ەڵه  کانی ەنجام ەئ ژ   ێ 
  ش ێپ  ەستیو ێپ  ت،ێبەه
  کان ەنجام ەئ  اندنی ەیاگڕ 

 .تێبکر  ر ەسەچار 

 یاسای هەڵبژاردن 

 

  ئەنجومەنی نوێنەران 

 چارەسەری کاریگەر  مافی 

 

ICCPR 2.3  :ئەندام  ر ە"ه تێیک 
ی
ئەنجام   وڵ رێکەوتنامەیەدا  لەو  نە 

ی
خاڵ ئەو 

ب دەدات  کانی ییەئازاد  انی ماف    ەک  کێسەک  ر ەه   ەک  ەیو ە ل  ابوونی نڵد  ۆ :)ا( 
ر ل  کەو 

بۆ ر ەگیکار   یکێر ە سەچار   ێتکر ەد  لێشێپ  ئاماژەبۆکراوە  ەێ  ی 
ب بدۆزرێتەوە ب(   و ەل  یر ەسەچار   یداوا  کێسەک  ر ەه  ەیو ەل  ابوونینڵد  ۆ .; 

 سەد  نیەال ە ل  ەک  تێ بەد  ۆیخ   بکات مافی   ەیەو ێش
ی
 انی  یدار یو ئ  یر ەدادو   نی ەڵ

 سەد  ر ەه  نیەال ەل  انی  تێبکر   یار ید  ەو ەهاتوو ێل  اسادانانی ی
ی
 ی هاتوو ێل  یکێتەڵ

ئ  ەنکراو یداب  ۆیب  ەو ە تڵەو ە د  نی اسای   ستیمیس  نیەال ەل  ەک  ەکید  کانی ەر ەگەو 
ی بکرێت  یر ەدادو   یر ەسە چار   سەد  ەک  ەیو ەل  ابوونینڵد  ۆ )ج( ببۆ دابیر

ی
 تدار ەڵ

ا ە ب ەک  کێکات  ەرانەس ەچار  ەر ۆ ج و ەئ  پەیوەندیدار و پسپۆڕ  ی ێ پەسە د  خشژ  . یی
 

 

. 
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 راسپاردە  دەق  ژمارە 
پیشنیار   گۆڕانکاری 

چوارچێوەی   لە  کراو 

 یاسایی 

و  دامەزراوە 

 الیەنی بەرپرس 
 نیودەوڵەتی و هەرێمایەتییە پەیوەندیدارەکان پابەندبوون و پرەنسیپە  

ماوەی   لە  دەکات  دەنگدان   24ناچار  داخستتی  لە  دا  ر
کاتژمێ 

وەک   هەر  بێت،  هەرچۆنێک  ڕابگەیەنێت،  ئەنجامەکان 
ی  

ی
باڵ کۆمیسیۆنی  اردنەکان، رێکخستنێیک  ژ هەڵێ  سەربەخۆی 

ماوەی   لە  دەتوانن  اردندا  ژ هەڵێ  رۆژی  لە  کان 
ی
لە    ٤٨سکاڵ دا  ر

کاتژمێ 
وادەکاندا  دوا  لە  جیاوازیە  ئەم  بکرێن.  تۆمار  اردنەوە  ژ هەڵێ  ڕۆژی 
ی  

ی
سکاڵ کاتێکدا  لە  ئەنجامەکان،  ڕاگەیاندنی  هۆی  دەبێتە 

 هەڵوارساوە.   پەیوەندیدار هێشتا

 دەنگدان، ژمارەدن و یەکالکردنەوەی دەنگەکان 

21 

ر ئام  ەڕیگەخستن  ەب تەبیتا  یکێ رنجەس ەڵگەل ،ەکراو ێپ  انی نانێاهڕ و   زرانەدام نگدانەد یند ەکارم  350,000 ەیکینز  کان،ییەتاەر ەس ییەنگار ە ر ەب ەل کێندەه یاەڕ ر ەس
  . ستی ەد ژماردنی  نجامدانی ە و ئ کانییەنۆ کێی یلەئ ەێ 

ڕێوشوێنەکان   یەکالیەنەی  لەجێبەجێکردنی  دەنگدانەوە، گرفتەکان  ڕاهێنانی کارمەندانی  خرانی  بەهۆی  بوونڕەنگە  جت ر سەرنج  دەنگدانەوە،  نهێتی  بەپاراستتی  پەیوەندیدارن  ئەوانەی  لەوانەشە  و  اردن  ژ هەڵێ  ڕۆژی  .   بەدرێژانی 

 ( ١٤)الپەرەی 

 

  کردنی ێج ە بێج   ەل  ابوونی نڵد  ۆ ب  نگدان ەد  ستافی   نانی ێاهڕ 
نه  نگدانەد  کانی ەبنک  موو ەه  کانەکار ڕێ  ەنی کپارچیە   تی ێو 
 . ەکەنگدانەد

 با   نی یۆمسۆ ک بێ گۆڕانکاری
ی
 یڵ

 ۆیخ ە ربەس
اردنی ەڵه ژ  ێ 

"هەموو هاواڵتیەک مافی خۆی    )ب(:  25ئای سی پی ئاڕ، وتار.   
دا    2هەیە و دەرفەتی هەیە، بەبێ هیچ جیاوازییەک کە لە ماددەی  

لە   بەشداریکردن  بۆ  )أ(  نابەجێ:  سنوورداریی  بەبێ  و  هاتووە 
ڕێگەی   لە  یان  ڕاستەوخۆ  گشتی،  کاروباری  بەڕێوەبردنی 

ئازادانە و     اردنینوێنەرانی هەڵبژێردراو )ب( بۆ دەنگدان و هەڵبژ
 ی دەربڕین.  نتی ئازادرەگە

ئەندام"   ١  :12  ەی مادد   ، ید   یپ  ڕئا  یس    انیدووپات   وواڵتانی 
  موو ەه  ەل  ەیەه  انەیو ەئ  یماف  ندامنەمئەک  ەیسانەک  وەئ   ەک  ەوەکرد
 و:    لەبەرامبەر یاسادا دانیان پێ بنرێت کێ نێشو

دڵنیاب بەشێوەیەکی    وون ئا(  دەتوانن  کەمئەندام  کەسانی  کە  لەوەی 
بکەن   گشتیدا  و  سیاسی  لەژیانی  بەشداری  تەواو  و  کاریگەر 

نوێنەرانی    بەیەکسانی لەڕێگەی  یان  ڕاستەوخۆ  تر،  ئەوانی  لەگەڵ 
کەسانی   بۆ  دەرفەت  و  ماف  لەوانە  ئازادەوە،  هەڵبژێردراوی 

 خۆپاالوتن. کەمئەندام بۆ دەنگدان و  

  

بازنەکانی   22 اردن ئەنجایم  ژ  بۆ ەکانەوەدەنگ بەژمارەی هەڵێ 

م کاندیدێک، هەر
ی
 ئینتیمای بەن    بەڵ

/سەربەخۆکان، /هاوپەیمانی  کۆمیسیۆنی  لەسایتی  حزن 

ی
ی
اردنەکاندا سەربەخۆی باڵ ژ  و بوو بەردەست هەڵێ 

  هەروەها
ی

 لەسەر و گشتی  تەلەفزیۆنی  لەکەناڵ

ی کۆمیسیۆنی  سۆشیال میدیایپالتفۆرمی 
ی
 سەربەخۆی باڵ

اردنەکان ژ کرا  هەڵێ  هاوکات،  پەخش   ئامارە، 

 بۆ  :سەرەیک     ڕاسپاردەی

 و شەفافییەت زیادکردنی 

 بەپڕۆسەی گشتی  متمانەی

اردن ژ  لەڕێگەی هەڵێ 

وکردنەوەی
ا
ئەنجامەکان   بڵ

 قۆناغ لەدوای قۆناغ لەکانی 

 و یەکالکردنەوە پرۆسەی

 ی بژاردنەڵه  ۆیخەربەس ی اڵبا ینیۆ مسۆک نوێنەران، ئەنجومەنی  یاسای هەڵبژاردن 
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 دەنگدان، بنکەکانی  ئەنجایم وەک فەرامۆشکراوەکان،

 بنەمای لەسەر نادروست و دروست دەنگدانی 

اردن،  ژ  دەنگدەران بەشداری جار یەکەم و جێندەر هەڵێ 

 ( ٣٧. )الپەڕەی نەبوو  لەبەردەستدا

وکردنەوەی
ا
 هەردوو بەبڵ

 وئەنجایم  سەرەتان   ئەنجایم

ر  کۆتان  
 بنکەی بەپت 

 دابەشبووە.  دەنگدانەوە

 

ی ەیو گ تیەفافەش  یار یزان ەب شێی
ت بۆ بەرژەوەندی گشتی دابنێن. پێویستە والتانی ئەندام هەموو  : "بۆ پێدانی کاریگەری بۆ مافی دەستگەیشتن بە زانیاری، پێویستە واڵتانی ئەندام بە شێوەیەکی چاالکانە لە دۆمینی گشتی زانیاری حکومە19  ، بڕگەی ٤٣   جی سی

 زانیاریانە. هەوڵێک بدەن بۆ دڵنیابوون لە گەیشتنی ئاسان، خێرا، کاریگەر و کرداری بەم 

 

  ۆ ب  ەست یوێپ  ەک  رەبە تێبگر  ەنان ێوشو ڕێ  ەرۆج  وەئ  ، ۆیخ  ۆیناوخ  یاسا ی  یکانییەت ەڕەبن  ماەبن   ێیپ ەب  تێ بە د  تڵەوەد  یکێنیە ال  رەه  ، ەڵیند ەگ  ەیو ەنگاربونەرەب   یستیوێپ  ی رچاوگرتنەبەل  ە"ب  :10  ەی ، ماددرێکەوتنامەی بەرەنگاربونەوەی گەندەڵی 

 "[...]رێکخراوەکەی، پڕۆسەی کردار و بڕیاردان، لەو شوێنەی کە گونجاوە  ەل  تیەفافە ش ەیوەرزکردنەب

23 

لەبەردەست بوو زانیاری ڕاستکردنەوە پرۆسەی بەرەوپێشچونی  و ڕۆژانە خشتەی لەسەر کەم 
ی پەیوەندیەکانی کۆمسیۆنی  گشتی  کۆی و پشێی

ی
اردنەکان سەربەخۆی باڵ ژ  سەرەڕای  بوو الواز پرۆسەکە بە سەبارەت هەڵێ 

  کە ئەوەی
ی

 دەکرا.  پەخش ناوەندەوە ڕاستەوخۆ لە گشتی  تەلەفزیۆنی  کەناڵ
ر  ن    بە هەرچەندە کراون بانگێشت میدیاکان

 ( ٢٢،٢٣،٣٥،٣٦)الپەرەکانی   تۆمارکردن.  ەکانی ئامێ 
 کۆمیسیۆنی  :ڕاسپاردە 

ی
ی
 سەربەخۆی باڵ

اردنەکان ژ  پێویستە هەڵێ 

بە بدات   گەرەنتی 

بە بریکارەکانی  ی  حێر

 متمانەپێکراو سیاسییە

 و کاندیدەکان  و

 هەموو و چاودێران

 بەمیدیای میدیاکان

 گەیشتتی  و پەخش

 قۆناغەکانی  تەواوی

اردن پرۆسەی ژ  و هەڵێ 
ی   بەگشت گەیشیی

و  دەنگدان ناوەندەکانی 
خشتەبەندی   بۆ 
لە  ئەنجامەکان 
خشتەبەندی   ناوەندی 

 .  نیشتمانی

یاسای  

 هەڵبژاردن 
ئەنجومەنی 

 نوێنەران، 

  ی اڵبا  ینیۆمسۆک

  ۆیخەربەس

 ی بژاردنەڵه

ی ەیو گ تیەفافەش   یار یزان ەب شێی
س "ب 19  بڕگەی،  ٤٣   ج     مافی   ۆ ب  یر ەگیکار   دانی ێپ  ۆ : 

ی ەیستگەد ئەندام  ە ستیو ێپ  ،یار ی زان  ەب  شیی تانی 
ی
  ە ب  وڵ

دۆمیتی   ە چاالکان  یک ەیەو ێش بۆ    تەحکوم  یار یزان  گشتی   لە 
ی دابن  گشتی   یندەو ەرژ ەب ر

پی  ئەندام  ەستیو ێ.   موو ەه   والتانی 
خ   شتتی ەیگ  ەل  ابوونی نڵد  ۆ ب  نە بد  کڵێو ەه ر ئاسان، 

  ا، ێ 
 . ەان یار یزان بەم یو کردار  ر ەگیکار 
 
 

UN  گەندەڵی بەرەنگاربونەوەی  ماددرێکەوتنامەی    ەی، 

 ەی وەنگاربونەرەب  یست یو ێپ  یرچاوگرتنەبەل  ە"ب  :10

 ما ەبن   ێیپە ب  تێبەد  ت ڵەو ەد  یکێنیە ال  رەه  ، ەڵی ندەگ

  ە نانێوشوڕێ  ەرۆج  وەئ   ، ۆی خ  ۆیناوخ  یاسا ی  یکانییەتەڕە بن

  ە ل  تیە فافەش  ەیوەرزکردنەب  ۆب  ەستیو ێپ  ەک  رەب ەتێبگر

شوێنەی   لەو  بڕیاردان،  و  کردار  پڕۆسەی  رێکخراوەکەی، 

 "[...]کە گونجاوە 
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XIX.  هاوپێچەکان



1 
 

 2021عێراق  لە نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکانی  – چاودێریی میدیایی   دەرئەنجامەکانی   -1پاشکۆی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 لە بارەگای سەرەکی لێژنەی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان نیوز، راپۆرت کردن لە کەناڵی تەلەفزیۆنی گشتی ئەلعێراقییە  كیەوێنەی 

 2021© نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکانی عێراق    - 2021ی تشرینی یەکەمی 26لە بەغدا لە 
 

تەلەفزیۆنی کەناڵی  سێ  لەسەر  عێراق   هەڵبژاردنەکانی  چاودێری  بۆ  ئەوروپا  یەکێتی  نیوز نێردەی     و )ئەلعێراقیە 

هەڵبژاردن   بە  پەیوەست  بەرنامەکانی  هەموو  لە  دا  ئەنجام  چەندایەتی  میدیایی  چاودێرییەکی  ڕووداو(  و  ئەلشەرقیەنیوز 

چاوپێکەوتن،    گفتوگۆ،   تەلەڤزیۆن)هەواڵ،  سەر  بەرنامەی  لە  کاتی  بۆ   24(  ئەیلولەوە  ی8ی   تشرینی  ەکەم ی 

حەوت چاودێری میدیایی عەرەبی و کوردیزمانی عێراقی ویاریدەدەری میدیاوە بە تیمێکی    چاودێریکردنی میدیا لەالیەن

 سەرۆکایەتی شیکەرەوەی ڕاگەیاندن بەڕێوەچوو.  
 

چاودێرانی میدیایی داتایان لەسەر ڕووماڵکردنی میدیاکانی هەڵبژاردن دابین کردوە بەمەبەستی هەڵسەنگاندنی: ئەوەی کە  

یمانەکان و الیەنە سیاسییەکان و کاندیدەکان بە گشتی و کاندیدە سەربەخۆکان لە میدیاکاندا ئایا ئەو کاتەی کە دراوە بە هاوپە

و   سیاسییەکان  قەوارە  بەرامبەر  ڕاگەیاندن  زمانی  و  تۆن  بووە،  هاوسەنگ  و  دادپەروەرانە  روماڵکردنە  ئەم  ئایا  و 

قسەی و  ساختە  هەواڵی  و  ناوزڕاندن  ئەگەری  بەکارهێنانی  لەوانە  هەروەها    کاندیدەکان،  و  بووە،  چۆن  توند  و  ڕق 

یەکسان   و  بێالیەنانە  بەشێوەیەکی  تایبەتدا  و  گشتی  میدیای  لە  هەڵبژاردن  پرۆسەی  ئایا  کە  کراوە  ئەوە  چاودێری 

زانیاری هەمەجۆر و گشتگیر ئایا دەنگدەران  لە ڕۆژی    روماڵکراوە، و  ئەوەی هەڵبژاردنێکی هوشیارانە  وەردەگرن بۆ 

   ت، بەتایبەتی لە میدیاکانی گشتیەوە.هەڵبژاردندا بەڕێوەبچێ
 

ئەلعێراقییە گشتی  تەلەڤزیۆنی  سەرەکی   کەناڵی  و    بەرنامەکانی  عەرەبی  تەلەفزیۆنی  سەرەکی  هەردووکەناڵی  و  نیوز 

ئەلشەرقییە کاتژمێر  کوردی   لە  ڕۆژانە  ڕووداو  و  تا  6نیوز  ئێوارە  نیوەڕۆ  12ی  مێژووی   ی  لە  ی  24تۆمارکراون 

بۆ   پەیڕەوکردنی   8ئەیلولەوە  بە  تایبەت  سۆفتوێرێکی  بەکارهێنانی  کراوە،  بۆ  شیکردنەوەیان  یەکەم  تشرینی  ی 

   (1) ن.هەڵبژاردنەکا ا بۆ چاودێریکردنی مێتۆدیۆلۆجی و بەرنامەی چاودێری میدیایی نێردەی یەکێتی ئەوروپ
 

 (ی تشرینی یەکەم8ی ئەیلول بۆ 24)چاودێریکردنی چەندێتی میدیا 

 کەناڵی تەلەڤزیۆنی  نیوز ئەلعێراقییە نیوز ئەلشرقیە ڕووداو 

 میدیای گشتی/تایبەتی  گشتی  تایبەت تایبەت

 شوێن  بەغدا بەغدا هەرێمی کوردستانی عێڕاق 

 سەرەکی زمانی  عەرەبی عەرەبی کوردی 

تا  6کاتژمێر ئێوارە  ی  12ی 

  نیوەڕۆ 

تا  6کاتژمێر ئێوارە  ی  12ی 

  نیوەڕۆ 

تا  6کاتژمێر ئێوارە  ی  12ی 

   نیوەڕۆ

 درزی کاتی ڕۆژانە 

کەناڵە تەلەڤزیۆنییەکان، نموونەکە سێ کەناڵی تەلەفزیۆنی سەرەوەی گرتەوە  )جۆرێتی( تی ێ هەروەها بۆ شیکردنەوەی کوال

چاودێری کراون لەگەڵ حەوت کەناڵی تەلەفزیۆنی دیکە کە چواریان عەرەبی بوون لەوانە )ئەلسومەریە  بە چەندێتی  کە  

 
   EODS، 2016  سێیەم، چاپی  ، ئەوروپا  یەکێتی  هەڵبژاردنی چاودێری بۆ هاند  کتێبی ، p.78-84میدیا،   4.8بەشی بڕوانە   (1)

https://www.eods.eu/library/EUEOM_Handbook_2016.pdf 

https://www.eods.eu/library/EUEOM_Handbook_2016.pdf
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( کە هەڕەمەکیانە  K24  ،KurdsatNews  ،NRT، دیجلە( و سێ کەناڵی تەلەفزیۆنی کوردی )ئەلئیتیجاهـتیڤی، ئەلئاحاد،  

 ڕووداوەکانی پەیوەست بە هەڵبژاردنیان پەخش دەکرد )بڕوانە خشتەی خوارەوە( 

 

 تشرینی یەکەم(  31 –ئەیلول  18کوالێتی میدیایی )جۆرێتی( چاودێریکردنی 
 بنکەی بەغداد 

 (2) ئیتیجاهـ دیجلە  ئاحاد سۆمەریە  کەناڵی تەلەڤزیۆنی 

 تایبەتی  تایبەتی  تایبەتی  تایبەتی  گشتی/تایبەتی میدیای 

 عەرەبی عەرەبی عەرەبی عەرەبی زمانی سەرەکی 

 هەرێمی کوردستانی عیراق )هكع( 

 ڕادیۆ و تیڤی نالیا   کوردسات نیوز 24کوردستان  کەناڵی تەلەڤزیۆنی 

 تایبەتی  تایبەتی  تایبەتی  میدیای گشتی/تایبەتی 

 کوردی  کوردی  کوردی  زمانی سەرەکی 

 

ئەیلول    24و کۆی گشتی هەر دوازدە کەناڵە تەلەڤزیۆنییەکە کە بە بەردەوامی و بێ پچڕان تۆماریان کردووە لە بەرواری  

 تشرینی یەکەم بەم شێوەیە بووە سەیری خشتەی خوارەوە بکە:  31تاوەکو 

 

 جۆری چاودێریکردنی میدیایی  کەناڵی تەلەڤزیۆنی )زمانە سەرەکییەکان(  #
 کەناڵەکانی بنکەی بەغداد 

 چەندێتی/جۆرێتی ئەلعیراقیە نیوز )عەرەبی(  1

 چەندێتی/جۆرێتی ئەلشەرقیە نیوز )عەرەبی(  2

 جۆرێتی ئەلسۆمەریە )عەرەبی(  3

 جۆرێتی ئەلئاحاد )عەرەبی(  4

 جۆرێتی دیجلە )عەرەبی(  5

 کەناڵەکانی بنکەی هەرێمی کوردستانی عیراق 

 چەندێتی/جۆرێتی )کوردی( ڕووداو  6

 جۆرێتی )کوردی(  ٢٤کوردستان  7

 جۆرێتی کوردسات نیوز )كوردی(  8

 جۆرێتی )كوردی(  تەلەڤزیۆنی نالیاڕادیۆ و  9

 کەناڵە نێودەوڵەتییەکان )بنکەی دەرەوەی واڵت( 

 جۆرێتی ئەلعەرەبیە نیوز )عەرەبی(  10

 جۆرێتی ئەلجەزیرە نیوز )عەرەبی(  11

 زیادە کەناڵی  

 جۆرێتی ئەلئیتیجاهـ )عەرەبی( 12

 

 

 تەلەڤزیۆنییە   کەناڵە  زۆرینەی  کوردی  و  عەرەبی  زمانی  بە  تویتەر  ئەکاونتەکانی  و  فەیسبووک  پەیجەکانی  هەروەها

ماوەی   لەسەر  کراون  چاودێری  هەڕەمەکی  شێوەیەکی  بە  چاودێریدا  ماوەی  لە  ناوبراوەکان لە  خوالنەوە  بنەمای 

نمونەیەکی  وچاودێریکردندا   ئەوەشدا  بەم    کوردی  و  عەرەبی  زمانی  بە  سەرەکیەکان  هەواڵییە  ماڵپەڕە  نوێنەری  لەگەڵ 

 ( بکەن خوارەوە خشتەکانی سەیری)شێوەیە بوون: 

 

 

 

 

 ی هەواڵ ەکانماڵپەڕ –بنکەی بەغداد   –چاودێریکردنی جۆرێتی میدیا 
 /https ://ina.iq/multimedia ئاژانسی هەواڵی عیراقی   ماڵپەڕەکانی هەواڵی گشتی 

 
لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامە سەرەتاییەکانی کۆمیسیۆنی   وەکرا  اهـبە سەرنجێکی دیاریکراوەوە چاودێریی ئەلئیتیجەوە  ی تشرینی یەکەم11لە  (  2)

حەشدی  هاوپەیمانی فەتح و خۆپیشاندەرانی پەیوەست بە  ی  ، لەو کاتەوە ئەم کەناڵە تەلەڤیزیۆنییە ڕووماڵێکی گەورەیراق بااڵی هەڵبژاردنەکای ع

 . دەکردەوەڕەتئەنجامەکانیان کردووە کە شەعبی 

https://ina.iq/multimedia/
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  /http://lsabaah.iq ئەلصەباح )ڕۆژنامەی ڕۆژانە( 

 ماڵپەڕەکانی هەواڵی تایبەتی 

 /www.faceiraq.org فەیس ئیراق 

  www.alsumaria.tv/news سۆمەریە نیوز 

  www.nasnews.com ناس نیوز

  www.shafaq.com/ar شەفەق نیوز 

   

 ماڵپەڕەکانی هەواڵ  -بنکەی هەرێمی کوردستانی عیراق  –چاودێریکردنی جۆرێتی میدیا 

 ماڵپەڕەکانی هەواڵی تایبەتی 

 www.rudaw.net/arabic ڕووداو 

 /https ://www.xendan.org خەندان 

 https ://xebat.net/ku خەبات 

 /https ://hawlati.co هاواڵتی

 /https ://www.zamenpress.com زەمان پرێس

 ./https ://knwe.org کوردستانی نوێ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نێردەی یەکێتی   – 2021ی تشرینی یەکەمی  10دەستەی تەلەڤزیۆنی لە بنکەیەکی دەنگدان لە ڕۆژی دەنگدان لە بەغداد لە بەرواری 

 2021ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنەکانی عیراق 

 

http://lsabaah.iq/
http://www.faceiraq.org/
http://www.alsumaria.tv/news
http://www.nasnews.com/
http://www.shafaq.com/ar
http://www.rudaw.net/arabic
https://www.xendan.org/
https://xebat.net/ku
https://hawlati.co/
https://www.zamenpress.com/
https://knwe.org/
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 ئەنجامەکانی چاودێری میدیایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دەرکەوتنی ماوەی ڕووماڵکردن لە چەند چرکەیەکدا  :1 یشێوه 

 
ئەلعێراقییە گشتی  بێژەری  وتەی  ) بە  لەهەموو 1  یشێوهنیوز  هەڵبژاردن  ڕووماڵکردنی  بۆ  تەرخانکراو  کاتی  کۆی   ،)

لە   چاودێریکراودا  لەماوەی  تا  24بەرنامەکاندا  ئەیلولەوە  یەکەم8ی  تشرینی  و    42  ،ی  واتا    3کاتژمێر  بوو  خولەک 

٪( و  31پەیوەست بە هەڵبژاردن ئەوە نیشان دەدات کە دیبەیت )ی بەرنامە جیاوازەکانی  ڕووماڵ  کەچرکە(.    151,410)

( )29هەواڵ  چاوپێکەوتنەکان  و  کاتێکی  ٪27(  لەگەڵ  زانیاری،  دابینکردنی  بۆ  بوون  سەرەکی  ئامرازی  کە  بوون   )٪

لەسەر   ئازاد بەرنامەی  کاتی  ٪(. جێی باسە کە زۆربەی  5پەروەردەی دەنگدەران بە ڕێژەی )   گرنگ کە تەرخانکرابوو بۆ

 پ.ن( 12 –د.ن  6بۆ کاندیدەکان لە دوانیوەڕۆدا پەخش کرا، لە دەرەوەی ئەو ماوەیە چاودێری کرا لە ) تەلەڤزیۆن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دەرکەوتنی ماوەی ڕووماڵکردن لە چەند چرکەیەکدا  :2 یشێوه 

 
( نیوز  ئەلشەرقیە  )عەرەبی(  تایبەتی  تەلەڤزیۆنی  کەناڵی  لەسەر  ڕووماڵکردنی 2  یشێوه و  بۆ  کە  کاتەی  ئەو  کۆی   ،)

لە   چاودێریکردنەکە  ماوەی  لە  بەرنامەکانی  گشت  لە  تەرخانکرابوو  تا    24هەڵبژاردن  یەکەم،    8ئەیلول    51تشرینی 

43,801
47,449

40,484

11,720

0
7,581

438 0

بەرنامەکانی پەیوەست بەهەڵبژاردن لە ئەلعێراقیە نیوز

ی تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24لە 

41,541

89,796

39,442

5,422 0 0 0
9,595

بەرنامەکانی پەیوەست بەهەڵبژاردن لە ئەلشەرقیە نیوز

ی تشرینی یەکەم٨ئەیلول تا ٢٤لە 
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کە ڕووماڵی بەرنامە جیاوازەکانی پەیوەست بە هەڵبژاردنی  چرکە(.    186,160خولەك بوو کە دەکاتە    42کاتژمێر و  
د نیشان  ئەوە  )کردووە  ڕێژەی  بە  دیبەیت  سەر  خراوەتە  گرنگ  سەرنجێکی  کە  هەواڵ  48ەدات  کە  ئەوەی  لەگەڵ   )٪

 ٪(.5بە ڕێژەی )بوو ٪( و ئۆفەرێکی بەهێزی ڕیکالمی پارەدراوی سیاسی 21٪( و چاوپێکەوتنەکان )22)
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دەرکەوتنی ماوەی ڕووماڵکردن لە چەند چرکەیەکدا  :3 یشێوه 

 
( ڕووداو  )کوردی(  تایبەتی  تەلەڤزیۆنی  کەناڵی  هەڵبژاردن  3  یشێوهلە  ڕووماڵکردنی  بۆ  کە  کاتەی  ئەو  کۆی   ،)

 10کاتژمێر و    33تشرینی یەکەم،    8ئەیلول تا    24تەرخانکرابوو لە گشت بەرنامەکانی لە ماوەی چاودێریکردنەکە لە  
( دەکاتە  کە  بوو  نیشان   119,429خولەك  ئەوە  هەڵبژاردن  بە  پەیوەست  جیاوازەکانی  بەرنامە  ڕووماڵی  کە  چرکە(. 

( ڕێژەی  بە  هەواڵ  سەر  خراوەتە  گرنگ  سەرنجێکی  کە  )33دەدات  دیبەیت  لەکاتێکدا  چاوپێکەوتنەکان ٪24(  و   )٪
 ٪(. 9( و ئۆفەرێکی بەهێزی ڕیکالمی پارەدراوی سیاسی بوو بە ڕێژەی )21٪)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چرکەیەکدا  چەند ڕووماڵکردن لە دەرکەوتنی ماوەی  :4 یشێوه 

39,547

28,800
25,028

10,581
5,053

0 0

10,420

بەرنامەکانی پەیوەست بەهەڵبژاردن لە ڕووداو

ی تشرینی یەکەم8ئەیلول تا  24لە 

7,452

2,223

98 0 64 00 0 0 0 0 0

سەرۆك وەزیرانی 

عیراق

سەرۆکی عیراق وتەبێژی پەرلەمانی

عیرااق

سەرۆك وەزیرانی 

کوردستان

سەرۆکی کوردستان وتەبێژی پەرلەمانی

هەرێمی کوردستان

ڕووماڵی شوێنی دامەزراوە سەرەکییەکانی هەواڵی ئەلعیراقیە نیوز 

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24لە 

دامەزراوە کەمپەینی هەڵبژاردن
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ڕایەڵەی    گەڵلە لەالیەن  کراوە  هەواڵ  بەرنامەکانی  ڕووماڵی  زۆرترین  عیراق  سەرۆکی  و  عیراق  وەزیرانی  سەرۆك 

( ناوەڕۆکی ڕووماڵکردنەکە بە تەواوی دامەزراوەیی و بێالیەنی هەڵدەسەنگێنرا، بەبێ 4  یشێوهگشتی ئەلعیراقیە نیوز )

 ەیمانێتییەک یان الیەنێکی سیاسی. ئەوەی پشتگیری لە بانگەشەی هەڵبژاردندا بدرێت بە هیچ هاوپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرکەیەکدا  چەند ڕووماڵکردن لە دەرکەوتنی ماوەی  :5 یشێوه 

 
لەالیەن   کراوە  هەواڵ  بەرنامەکانی  ڕووماڵی  زۆرترین  عیراق  پەرلەمانی  وتەبێژی  و  عیراق  وەزیرانی  لەگەڵ سەرۆك 

( لەگەڵ بەشێکی کەم تەرخانکراو بۆ سەرۆک و سەرۆک وەزیرانی 5  یشێوهکەناڵی تەلڤزیۆنی تایبەتی ئەلشەرقیە نیوز )

هەرێمی کوردستانی عیراق، ناوەڕۆکی ڕووماڵکردنەکە بە تەواوی دامەزراوەیی و بێالیەنی هەڵدەسەنگێنرا، بەبێ ئەوەی 

 هەڵبژاردندا بدرێت بە هیچ هاوپەیمانێتییەک یان الیەنێکی سیاسی.  بانگەشەیپشتگیری لە 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دەرکەوتنی ماوەی ڕووماڵکردن لە چەند چرکەیەکدا  :6 یشێوه 

 

10,376

0

4,528

126
579

00 0 0 0 0 0

سەرۆك وەزیرانی 

عیراق

سەرۆكی عیرااق وتەبێژی پەرلەمانی

عیراق

سەرۆك وەزیرانی 

کوردستان

سەرۆكی کوردستان وتەبێژی پەرلەمانی

کوردستان

ڕووماڵی شوێنی دامەزراوە سەرەکییەکانی هەواڵ لە ئەلشرقیە نیوز 

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24لە 

دامەزراوە بانگەشەی هەڵبژاردن

1,828

104 0

5,785

1,403

00 0 0

1,530

9,138

0

سەرۆك وەزیرانی 

عیراق

سەرۆكی عیرااق وتەبێژی پەرلەمانی

عیراق

سەرۆك وەزیرانی 

کوردستان

سەرۆكی کوردستان وتەبێژی پەرلەمانی

کوردستان

ڕووماڵی شوێنی دامەزراوە سەرەکییەکانی هەواڵ لە ڕووداو

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24لە 

دامەزراوە بانگەشەی هەڵبژاردن



7 
 

کەناڵی    یلەگەڵ سەرۆك لەالیەن  کراوە  هەواڵ  بەرنامەکانی  ڕووماڵی  زۆرترین  کوردستان  وەزیرانی  و سەرۆك  هەرێم 

تایبەتی ڕووداو ) لە ڕووماڵی سەرۆك 6  یشێوه تەلەڤزیۆنی  ناوەڕۆکی ڕوماڵکردنی سەرۆکایەتی کوردستان و بەشێك   )

بە   ئەویش  وەرگرتبوو  شێوەیەکی حزبی  زیاتر  کوردستانیش  هەروەها وەزیرانی  کوردستان(  دیموکراتی  )پارتی  الیەنی 

لەخۆگرتبو الوازی  زۆر  شێوەیەکی  عیراقیش  سەرۆکایەتی  و  عیراق  وەزیرانی  سەرۆك  ڕووێکی ڕوماڵکردنی  بە  و 

 ناحزبی بێالیەن.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چرکەیەکدا  چەند   ڕووماڵکردن لە دەرکەوتنی ماوەی :7 یشێوه 
 

)بڕوانە   نیوز  ئەلشەرقیە  لە  سیاسی  پارەدراوی  ڕیکالمی  بەر  8و    7  یشێوه ڕووماڵی  شێر  پشکی  کە  دەدات  نیشانی   )

( بە ڕێژەی  تەقەدوم کەوتووە  بە ڕێژەی )64قەوارەی  دیموکراتی کوردستان کراوە  پارتی  بۆ  لەو  و کەمتر  ٪( و  ٪7(، 

٪(. لە کاتێکدا هیچ ڕیکالمێكی پارەدراو بۆ  2٪( و دەوڵەتی یاسا )3نیشتمانی )٪(و هێزەکانی دەوڵەتی  4هاوپەیمانی فەتح )

پڕۆژەی   بەناوبانگەکانی وەک  کەمتر  قەوارە سیاسییە  بەرچاوی  هەوڵی ڕیکالمی  ئەلشرقیە. هەروەها  لە  نەکراوە  سەدر 

 ٪( جێی سەرنج بوون.2)٪( و هاوپەیمانی حامورابی 4٪( و هاوپەیمانی تەسیم )6نیشتمانیی عێراق کراوە بەڕێژەی )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بۆ هەر الیەنێکی سیاسی : ڕووماڵی ڕیکالمی پارەدراوی سیاسی لە ئەلشەرقیە نیوز8 یشێوه 

 

392
46 245

550 692

59 252
730

176

6,404

413

ەرقیە ڕیکالمی پارەدراوی سیاسی هاوپەیمانی و پارتە سیاسیەکان لە ئەلش

نیوز 

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24لە 

تەقەدوم

64%

هاوپەیمانی تەصمیم

4%

هاوپەیمانی فەتح

4%

عەزم

0%

هاوپەیمانی 

حامورابی

2%

پارتی 

دیموکراتی

کوردستان

7%

هاوپەیمانی 

نیشتمان

1%

هێزەکانی دەوڵەتی 

نەتەوەیی

3%

هاوپەیمانی و 

ترپارتەسیاسیەکانی

7%

دەوڵەتی یاسا

2%

ڕیکالمی پارەدراو سیاسی لە ئەلشەرقیە نیوز

(یەکەم.ت8-ئەیلول 24)
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 9 یشێوه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرکەیەکدا  چەند  ڕووماڵکردن لە دەرکەوتنی ماوەی  :10 یشێوه 

 

( ڕیکالمی پارەدراوی سیاسی پشکی شێری 10و    9  یشێوهدا )بڕوانە   )ڕووداو(لە کەناڵی تەلەڤزیۆنی سەرەکی کوری  

( ڕێژەی  بە  کەوتووە  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  )66بەر  گۆڕان(  و  )یەکێتی  کوردستانی  هاوپەیمانی  و  لە  ٪34(   )٪

ڕیکالمی بۆ نەکراوە، و زۆربەی  پێشەوەی هەموو پارتە سیاسیەکانی تری کوردستانە. وەك )نەوەی نوێ( کە لە رووداو  

 کادرە سیاسیەکانی عیراق بە دیار نەکەوتوون لەو ڕایەڵە تایبەتییە کوردییەدا.

هاوپەیمانی 

ێتی یەک)کوردستانی 

(و گۆڕان

34%

پارتی دیموکراتی

کوردستان

66%

وداو ڕووماڵی ڕیکالمی پارەدراوی سیاسی هاوپەیمانی و پارتە سیاسیەکان لە ڕو

یەکەم. ت8ئەیلول تا 24لە 

3,578

6,842

(یەکێتی و گۆڕان)هاوپەیمانی کوردستانی  پاپرتی دیموکراتی کوردستان

یەکان ڕیکالمی یپارەدراوی سیاسی بۆ هەریەك لە هاوپەیمانی و پارتە سیاس

یەکەم.ت8ئەیلول تا 24لە ڕووداو لە 
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یوز کە لە بۆ هەر جۆرێكی کاندیدەکان لە ئەلعیراقیە نکاتی بەرنامەی ئازاد لەسەر تەلەڤزیۆن 

یەکەم چاودێریکرابوو. ت8ئەیلول تاوەکو  25

ژمارەی کاندیدەکانی هاوپەیمانی و پارتە سیاسیەکان ژمارەی کاندیدە سەربەخۆکان

 

 

 
 11 یشێوه 

 
لە  11)  یشێوه کە  دەدات،  پیشان  ڕۆژێکدا  لە  ماوەیەك  هەر  لە  کاندیدەکان  ژمارەی  و  کات  گشت  پەخشی  ئەیلول   25( 

یەکەم چاودێریکراوە  8تاوەکو   لە  تشرینی  بۆ    2:45. بۆ هەر بەروارێك ماوەکە  پێدەکات  نیوەڕۆ، و   3:00دەست  دوای 

ونێك بوونی نەبوو ئەوا واتا هیچ کاندیدێك نیە لەو دوا نیوەڕۆ. کە هیچ ست  5:00دەست پێدەکات بۆ    4:45دووەم ماوەش لە  

٪(، و ژمارەی کاندیدەکان و  36ماوە بە بەتاڵی بەجێماون بەڕێژەی ) 28ماوە لە کۆی  10ماوەیەدا. لەکاتی چاودێریکردندا 

ئەلعێراقیە  کە ڕایەڵەی گشتی  ئەوە هەڵبسەنگێنین  دەتوانین  بەمەش  یەکتری.  لە  خولەکەکانی هەر ماوەیەك جیاواز بوون 

پێشکەش بە کاندیدەکان دەکرێت پالنی نەبووە، و    لەسەر تەلەڤزیۆن ئازادبەرنامەی  کاتی  نیوز لە بەڕێوەبردنی ماوەکانی  

 بەردەست بووە.  بانگەشەکاندابەکاربهێنن کە لە  لەسەر تەلەڤزیۆن ئازادبەرنامەی کاتی رێك لە کاندیدەکان نەیانتوانیوە زۆ
 

 12 یشێوه  
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ەک نیوز وبۆ هەر درزێک لە ئەلعێراقییەماوەی بەرنامەی سەر تەلەڤزیۆن  تەرخانکردنی 

ی تشرینی یەکەم 8ی ئەیلولەوە بۆ 25چاودێریکراو لە 

Total in minutes Number of candidatesخولەکبەکۆی گشتی ژمارەی کاندیدەکان
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بەشداریی بەرچاوی کاندیدە سەربەخۆکان و کاندیدە بەشداربووەکانی هاوپەیمانی و پارتە سیاسیەکان دەخاتە  (  12)  یشێوه

 ڕوو.

13 یشێوه   

 

 14 یشێوه 

 

65%

35%

کاتی ان لە باڵوکردنەوەی کاندیدەکانی الیەن و پارتە سیاسیەکان و کاندیدە سەربەخۆک

تشرینی یەکەم 8ئەیلول تا 25ئەلعیراقیە نیوز کە لە بەرنامەی ئازاد لەسەر تەلەڤزیۆن 

چاودێری کرابوو

کاندیدەکانی پارت و الیەنە سیاسیەکان کاندیدە سەربەخۆکان

71

38

کاندیدەکانی پارت و الیەنە سیاسیەکان کاندیدە سەربەخۆکان

0

10

20

30

40

50
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80

اتی کباڵوکردنەوەی کاندیدەکانی الیەن و پارتە سیاسیەکان و کاندیدە سەربەخۆکان لە 

تشرینی یەکەم 8ئەیلول تا 25ئازدی ئەلعیراقیە نیوز کە لە بەرنامەی ئازاد لەسەر تەلەڤزیۆن 

چاودێری کرابوو
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لە   نیوز    109زیاتر  ئەلعیراقیە  لە  ماوەکانی  کاندید  تەلەڤزیۆن ئازاد بەرنامەی  کاتی  لەکاتی  دەرکەوتوون    لەسەر 

کە  ( 14و    13  یشێوه)بڕوانە    ،71  ( و  65کاندیدیان  بوون  سیاسیەکان  پارتە  و  هاوپەیمانی  بە  سەر   )٪38  

 ٪( کاندیدە سەربەخۆکان بوون35کاندیدیش )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 یشێوه 

 
(، کە 15  یشێوهلە ئەلعیراقیە نیوز توانستێکی تەواوی هەبووە )بڕوانە    لەسەر تەلەڤزیۆن ئازادبەرنامەی  بەمەش کاتی  

ماوەیە، بۆ   2یە، هەر ڕۆژەی  12ترین ڕێژەی کاندید بۆ هەر ماوەیەك  زبوون، )بەر  696بەرزترین ژمارەی کاندیدەکان  

ی تشرینی یەکەم، 8ئەلعیراقیە دەستی پێکرد تاوەکو    لەسەر تەلەڤزیۆن ئازاد بەرنامەی  کاتی  ئەیلول    10ڕۆژ لە    29ماوەی  

   کە بانگەشە کۆتایی هات(.

 

( کاندید بوون کە خۆیان هەڵبژاردبوو.  3,249٪ی ژمارەی گشت کاندیدەکان پیشان دەدات کە ژمارەیان )21ئەمەش بڕی  

تشرینی    8ئەیلول تا    10خولەکێك بۆ کاندیدێك بووە لە بەرواری    3خولەك لە ڕۆژێکدا هەر    44کاتژمێر و    3لە کۆی  

ی تشرینی  8ی تەمموزەوە کە بانگەشە دەستی پێکردووە تاوەکو  8خولەك لە ڕۆژێکدا لە    45یەکەم، یاخود کاتژمێرێك و  

 هاتنی بانگەشە.یەکەم کۆتایی 

696

3,249

بەرزترین ڕێژەی ژمارەی کاندیدەکان لە کاتی هەوای ئازاد کۆی ژمارەی کاندیدە هەڵبژێردراوەکان

لە ۆن کاتی بەرنامەی ئازاد لەسەر تەلەڤزیبەرزترین ریژەی ژمارەی کاندیدەکانی 

ئەلعیراقیە نیوز بە بەراورد بە کۆی ژمارەی کاندیدەکان
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 وز ینییە  راقێلعە ئ ەل نیۆ زەڤلە ت رەسە ئازاد ل ەیرنامەب یکات  یاسیس یک یەتێمانەیهاوپ رەه ۆب  کان ەد ی کاند ەیژمار: 16 یشێوه 
 

یان الیەنێکی سیاسی ) لە ماوەکانی    71( کە  16  یشێوهپەخشی ژمارەی کاندیدانی هەر پارت  پارت/الیەن دەرکەوتوون 

تەلەڤزیۆن ئازادبەرنامەی  کاتی   )  لەسەر  لەو کاتەی کە چاودێریکراوە  نیوز  تا    25ئەلعیراقیە  یەکەم(   8ئەیلول  تشرینی 

بۆ بوون،  نافرەیی  و  نادادپەروەر  نوێنەرانی سیاسی  کە    کە   لەکاتێکدا  ئامادەنەبوون  سەدر  کاندیدەکانی  نمونە  دەریدەخات 

 ژمارەی   و  نوێ  سیاسی  حزبێکی  و  لە بەرەو گۆڕان  کەس(  11)کاندیدەکان    ژمارەی  لەنێوان  هەبوو  ڕوون  نابەرابەرییەکی

 ( بوو. 3) یاسا دەوڵەتی بوو یان( 5) تەقەدوم هاوپەیمانی وەک هاوپەیمانی سەرەکی  کاندیدەکانی
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 سیاسیەکان لە چەند چرکەیەکدا لە ئەلعیراقیە نیوز : کاتی ڕوماڵکردنی کادرە 17 یشێوه 

 

 : باڵوکردنەوەی کادرە سیاسیەکان لە بەرنامەکانی پەیوەست بە هەڵبژاردن لە ئەلعیراقیە نیوز 18 یشێوه 

 
ڕایەڵەی گشتی ئەلعیراقیە نیوز، هەرچەندە بەزۆری بێالیەن    18و    17گشت بەرنامەکانی پەیوەست بە هەڵبژاردن )وێنەی  

ئەو الیەنی هاوپەیمانی عەزمی گرتبوو ) لە ڕووماڵکردندا یەکسان نەبوو،  ٪(، و هاوپەیمانی کوردستانی  16بوو، بەاڵم 

(15٪( گۆڕان  بەرەو   )11( یاسا  دەوڵەتی  هاوپەیمانی  و  و ٪9(  تەقەدوم  هاوپەیمانی  ئەوەشدا  لەگەڵ   ،)٪ 
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کادرە سیاسیەکان لە ئەلعیراقیە نیوز لە گشت بەرنامەکانی هەڵبژاردن 

تشرینی یەکم8ئەیلول بۆ 24لە 

16%

11%

3%
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2%

2%
1%15%6%

0%0%

1%

0%

0%

13%

1%

9%

3% 8%

6%

راقیە پەخشی کادرە سیاسیەکان لە هەموو بەرنامەکانی پەیوەست بە هەڵبژاردن لە ئەلعی

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24ننیوز لە 

هاوپەیمانی عەزم

بەرەو گۆڕان

هاوپەیمانی فەتح

هاوپەیمانی حامورابی

پارتی کۆمونیستی عیراقی

هاوپەیمانی ئابووری عیراقی

پارتی دیموکراتی کوردستان

هاوپەیمانی کوردستان

ئێن ئەی

هاوپەیمانی نیشتمانی
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 ٪( بوو. 1هێزەکانی دەوڵەتی نیشتمانی ) ٪(، لە کاتێکدا سەدر و الیەنی3هاوپەیمانی فەتح هەریەکەیان )

 لە چەند چرکەیەکدا دەرکەوتنی ڕوماڵکردنی کادرە سیاسیەکان  :19 یشێوه 

 باڵوکردنەوەی کادرە سیاسیەکان گشت بەرنامەکانی هەڵبژاردن لە ئەلشەرقیە نیوز :20 یشێوه  
 

)وێنەی   نیوز  ئەلشەرقیە  )  20و    19لە  بەڕێژەی  کردووە  تەقەدومی  هاوپەیمانی  ڕووماڵی  لە ٪(  29زۆرترین 

چاوپێکەوتنەکان،ڕێکال دیبەیت،  )هەواڵ،  لەناو  هەڵبژاردن  بە  پەیوەست  بەرنامەکانی  پارەدراوی  چاودێریکردنی  می 

( کوردستان  دیموکراتی  پارتی  وەک  هەڵبژاردن،  تری  گەورەکانی  ڕکابەرە  بەاڵم  هاوپەیمانی  11سیاسی(یەکانیدا،   ،)٪
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ەرقیە پەخشی کادرە سیاسیەکان لە هەموو بەرنامەکانی پەیوەست بە هەڵبژاردن لە ئەلش

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24ننیوز لە 

هاوپەیمانی عەزم

بەرەو گۆڕان

هاوپەیمانی فەتح

هاوپەیمانی حامورابی

پارتی کۆمونیستی عیراقی

ئیمتیداد

پارتی دیموکراتی کوردستان

هاوپەیمانی کوردستان

ئێن ئەی

هاوپەیمانی نیشتمانی
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کادرە سیاسیەکان لە ئەلشەرقیە نیوز لە گشت بەرنامەکانی هەڵبژاردن 

تشرینی یەکم8ئەیلول بۆ 24لە 
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یاسا )8٪(، هاوپەیمانی فەتح )11هێزەکانی دەوڵەتی نیشتمانی ) ی  ٪(  4٪( و ڕەوتی سەدر )5٪(، هاوپەیمانی دەوڵەتی 

 ڕووماڵکردووە. 

 

 کاتی ڕوماڵکردنی کادرە سیاسیەکان لە چەند چرکەیەکدا لە ڕووداو  :21 یشێوه 
 

 

 باڵوکردنەوەی کادرە سیاسیەکان گشت بەرنامەکانی هەڵبژاردن لە ڕووداو  :22 یشێوه 
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کادرە سیاسیەکان لە ڕووداو لە گشت بەرنامەکانی هەڵبژاردن 

تشرینی یەکەم8ئەیلول بۆ 24لە 
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کادرە سیاسیەکان لە ڕووداو لە گشت بەرنامەکانی هەڵبژاردن 

تشرینی یەکەم8ئەیلول بۆ 24لە 
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هاوپەیمانی کوردستانی

پارتی ڕەنجدەرانی کوەدستان

ئێن ئەی
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( )ڕووداو(  سەرەکی  کوردی  تەلەڤزیۆنی  دا   (22و    21  یشێوهکەناڵی  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  الیەنی  بە  زۆر 

ڕووماڵکردنی ٪( بەرنامەکانی هەڵبژاردن، لەگەڵ  28٪( و هاوپەیمانی کوردستانی )یەکێتی و گۆڕان( )48شکاوەتەوە )

 زۆر الوازی کادرە سیاسییە سەرەکییەکانی تری عیراقی.

 23 یشێوه 

 

 
  8(، لە کۆی  23لە کاتی چاودێریکردنی لەالیەن نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێریکردنی هەڵبژاردنی عیراق )وێنەی  

٪( سەرنجی خستۆتە سەر ڕووماڵی 34بەشی سەرەکی )نیوز    بەرنامە هەواڵییەکانی ڕایەڵەی گشتی ئەلعێراقییەخولەك،  

٪( ڕووماڵی نێردەی یەکێتی  17خولەك    4٪( و یونامی )28خولەك    6، دواتر کۆمکاری عەرەبی )چاودێرانی نێودەوڵەتی

 ئەوروپا بۆ هەڵبژاردنی عیراق و یونامی و کۆمکاری عەرەبی بە شێوەیەکی بێالیەن کراوە. 

 

 

 
24 یشێوه   

   

لە )وێنەی   یونامی  لە کۆی  24لەکاتی چاودێریکردن  )  42خولەك و    10(دا  بە  42چرکە، بەشی سەرەکی کە  دراوە   )٪

)ئەلشەرقیە   عەرەبی  سەرەکی  تایبەتی  تەلەڤزیۆنی  کەناڵی  هەواڵی  بەرنامەکانی  لە  نێودەوڵەتیەکان،  چاودێرە  ڕووماڵی 

نێرده ی یە كێتی 
ی ئە وڕوپا بۆ چاودێر
هە ڵبژاردنە كانی 

عێراق
5%

یونامی
42%

کۆمکاری عەرەبی
0%

چاودێرانی دیکەی 
نێودەوڵەتی

11%

چاودێرانی ناوخۆ
42%

پشکی داپۆشینی چاودێرانی هەڵبژاردن لە هەواڵەکاندا 
ی تشرینی یەکەم 8ی ئەیلولەوە تا 24لە ئەلشەرقیەنیوز لە 

روپا نێڕدەی یەکێتی ئەو

بۆ چاودێریکردنی 

هەڵبژاردنی عیراق

34%

نێردەی هاوکاری 

ان نەتەوە یەکگرتووەک

بۆ عیراق

17%

کۆمکاری عەرەبی

28%

چاودێری نێودەوڵەتی

تر

0%

چاودێری 

ناوخۆیی

21%

ئەیلول 24باڵوکردنەوەی ڕووماڵی چآودێرەکانی هەڵبژاردن لە هەواڵی ئەلعیراقیە نیوز لە 

تشرینی یەکەم8بۆ 
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( عیراقی  هەڵبژاردنی  چاودێری  بۆ  ئەوروپا  یەکێتی  نێردەی  دواتر  و    1نیوز(  کۆمکاری  5چرکە،    10خولەك  و   )٪

٪( ڕووماڵی یونامی و نێردەی یەکێتی ئەوروپا بۆ چاودێری هەڵبژاردنی عیراقی بە شێوەیەکی  0  خولەك و  0عەرەبی )

 بێالیەن بەڕێوەچوو. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 25 یشێوه 

 
( لە  یونامی  چاودێریکردن،  کاتی  کۆی  25  یشێوه لە  لە  چاودێری   3(  بە  درا  ڕوماڵەکە  سەرەکی  بەشی  خولەكدا، 

بۆ   ئەوروپا  یەکێتی  نێردەی  دواتر  )ڕووداو(،  تایبەتی  کوردی  سەرەکی  کەناڵی  هەواڵی  بەرنامەکانی  لە  نێودەوڵەتی 

٪(. ڕووماڵی یونامی و نێردەی یەکێتی  0خولەك،    0٪( و کۆمکاری عەرەبی )7خولەك    1)چاودێری هەڵبژاردنی عیراق  

 ەخۆگرتبوو. لبۆ چاودێری هەڵبژاردنی عیراق شێوەی بێالیەنی  ئەوروپا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاتی ڕوماڵکردن لە چەند چرکەیەکدا دەردەکەوێت  :26 یشێوه 

 

لە  کردبوو  تەلەڤزیۆنیەکانی  کەناڵە  چاودێری  کە  هەڵبژاردنەکان  سەربەخۆی  بااڵی  کۆمیسیۆنی  ڕووماڵکردنی  کاتی  لە 

( هەواڵ  ئەلعێراقییە26  یشێوه بەرنامەکانی  گشتی  ڕایەڵەی  بەرچاوی  بایەخێکی  ئاشکراکردنی   (  لە  دەدات  نیشان  نیوز 

نێڕدەی یەکێتی 

ئەوروپا بۆ 

چاودێریکردنی 

هەڵبژاردنی عیراق

7%

نێردەی هاوکاری 

نەتەوە 

یەکگرتووەکان بۆ

عیراق

27%

کۆمکاری عەرەبی

0%

ی چاودێری نێودەوڵەت

تر

0%

چاودێری ناوخۆیی

66%

24ە باڵوکردنەوەی ڕووماڵی چاودێرەکانی هەڵبژاردن لە هەواڵی ئەلشەرقیە نیوز ل

تشرینی یەکەم8ئەیلول بۆ 

15,319

609 1,477

43,801

32,708
28,383

ئەلعیراقیە ئەلشەرقیە رووداو

انی پەخشی ڕووماڵی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە بەرنامەک

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24هەواڵ هەر کەناڵێکی تەکەڤزیۆنی  لە 

كۆمسیۆنی سە ربە خۆی هە ڵبژاردنە كانی عێراق گشت كاره كتە ره كان
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نیوز بوو    کۆمسیۆنی هەڵبژاردن، بە بەراورد بە ئەلشەرقیە نیوز و ڕووداو، ئەمەش دەرئەنجامی ئەو بڕیارەی ئەلعێراقییە

 ێی کادرە سیاسییەکان لەبەرنامەکانی هەواڵەکەیدا.بۆ ڕووماڵکردنی چاالکییەکانی بانگەشە و کێبڕک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاتی ڕووماڵی لە چەند چرکەیەکدا دەردکەوێت  :27 یشێوه 

 

باری ڕووماڵی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردن لە چاودێریکردنی کەناڵە تەلەڤزیۆنیەکانی )ئەلعیراقیە  
 )ئەلشەرقیە( زۆربەی بێالیەن بوو. و ڕووداو( بە تەواوی بێالیەن بوون و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28 یشێوه 

 
هاوسەنگی ڕەگەز لە قسەکردنی ڕاستەوخۆدا وەك ) دیبەیت و چاوپێکەوتنەکان( لەگەڵ هەموو بەربژێرەکانی هەڵبژاردن 

نیوز،   ئەلعیراقیە  لە  بە هەڵبژاردن  پەیوەست  بەرنامە چاودێریکراوەکانی  پیشان  لەکاتی  ئەوە  نیوز و ڕووداو،  ئەلشەرقیە 

 دەدەن کە بەربژێرە نێرەکان زاڵترن بەسەر بەربژێرە مێیەکان.

 

-------------------------------------------------- 

 

0 0 0

15,319
551

1,477

0
58

0

ئەلعیراقیە ئەلشەرقیە ڕووداو

کی باری ڕووماڵی کۆمیسیۆنی بااڵی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان بۆ هەر کەناڵێ

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24تەلەڤزیۆنی لە 

پۆزەتیڤ بێالیەن نێگەتیڤ

ئێن ئەی

2%

مێ

13%

نێر

85%

هاوسەنگی ڕەگەز لە قسەکردنی ڕاستەوخۆ لەسەر کەناڵە تەلەڤزیۆنییە 

تشرینی یەکەم8ئەیلول تا 24چاودێریکراوەکان لە 

ئێن ئەی

مێ

نێر
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یەتییەکان  - 2پاشکۆی 
ا
اق –ئەنجامەکانی چاودێری تۆڕە کۆمەڵ ر

اردنەکانی عێ  ژ  هەڵێ 
دەی یەکێتی ئەوڕوپا بۆ چاودێری کردنی ر

 2021 - نێ 

 

ی  مێتۆدۆلۆج 

 
اق   ر عێ   

اردنەکانی ژ هەڵێ   
چاودێری کردنی بۆ  ئەوڕوپا  یەکێتی  دەی  ر و گروپەکانی کرد     ە پەیجچاودێری  نێ  فەیسبووک  ی  ١لە    ،گشتیەکانی 

یتی یەکەیم  ١٥ئەیلولەوە تا    .بەکاردێنێت )کراود تانگل(   ، بە شێوەیەیک سەرەیک ٢٠٢١ی تشژ
 
 

 

 جۆری شیکردنەوە 
پۆستەکانی فەیسبووک  

 شیکارییان بۆ کراوە 
 ت بابه 

 540 پەیجبەپت ر 
ی سه 

ا
خۆی  ربه كۆمسیۆنی باڵ

اردنه هه  ژ  سیمڕە  –كان ڵێ 

 کەمپەیتی سەرهێڵ  2,008 پەیج بەپت ر 

اردن 1,169 ووشەی سەرەیک  لەڕێگەی ژ  زانیاری هەڵێ 

 1 ئەوانی تر 1,952 ووشەی سەرەیک  لەڕێگەی

 کۆی گشتی  5,669 

 

پۆست بەعەرەن  و کوردی لەالیەن تیمێیک شەش     5,669 
چاودێریکردنەکە   شیکراوەتەوە  و  کۆد  اقیەوە  ر عێ  چاودێری 
پەیامبەرەکە   لەسەر  چ  کە  دابەشکرا  بەشدا  چوار  بەسەر 
اردنەکان،   ژ هەڵێ  سەربەخۆی  ی 

ا
باڵ )کۆمیسیۆنی 

)زانیاری   پەیامەکە  لەسەر  یان  سیایس(،  ڕکێکارانی  پێشێ 
اردن ژ هەڵێ  بە  دەنگدەرانەوە    پەیوەندیدار  لەالیەن  کە 

اون، و "ئەوانی تر": داپۆشیتی   دەی یەکێتی ئەوڕوپا  وەرگێر ر نێ 
اقبۆ چاو  ر  عێ 

اردنەکانی ژ  هەڵێ 
هەڵئاوسان  دێری کردنی زمانی   ،

 و هتد( 
 

 
، گ ۆی ک ێردرانه  پەیج   31 شتی ژ ارد هه دەستەی سەربەخۆی  ) کرێن ب  اودێری چکخراوەی  ڕێ ئەوەی بە شێوەیەیک   ۆب  ەڵێ  ژ  و  نەکان ،.. ڵێ 
ڕکێکارانی پ ئ  ،(یایسس  ێشێ  سەرەکیانەیشو  ئەو  ،شدواتری   .یکراوەتەوەش ۆستپ 2548 ەنجامدا لە   امادەکردنی ئ ۆب ەکارهاتوونب   ە 
 کومە  ریۆ تلە   ەڕانەکانگ

ا
ر ن  كه   پەیامانەیو  ئه   اسینەوەین ۆب ەیسبووکف یەنی ڵ انەی  پۆست   وەل.  بە بابەتە جیاوازەکان  سەبارەت دراونێ 

ێردرانه   3,121کە کرابون  ژ ی  شپ ە ب ەڵێ   ,شتی گ رون  گ 180 و شتی گ  پەیج   1,076 نزیکەی ەل ,سەرەیک   یشەو  لەڕێگەیتبەستی
 .وەانەیکر ش  ەروەها ه
 

 ئەنجامدەر 

پەڕەی  

فەیسبووک  

 دەستنیشان کرا

پۆستەکانی  

فەیسبووک شیکارییان  

 بۆ کراوە 

کانی   ەپەیج کۆی 
فەیسبووک  
ێردراون  ژ  هەڵێ 

کۆی بابەتەکان 
 شیکراوەتەوە

   كوردی  ن  رەعه  

ی  
ا
كۆمسیۆنی باڵ

خۆی  ربه سه 

اردنه هه  ژ   –كان ڵێ 

 سیمڕە

1 539 1 1 540 

 

سه ی 
ا

باڵ خۆی  ربهكۆمسیۆنی 
اردنههه ژ    فەریم –كان ڵێ 
ئەو  ۆ ک لەالیەن    ە كەی  پۆست   ٥٤٠ی 

ی  دەستەی  
ا

ارد هه سەربەخۆی  باڵ ژ نەکان  ڵێ 
لە   تاوەکو  ١ماوەی  کرابون  ئەیلولەوە  ی 

 . یکرانەوە ش وە مه كهیه یتی شژ ی ت١٥

 

 كان رەنجامدە ئه 
پەڕەی  

فەیسبووک  
 دەستنیشان کرا

پۆستەکانی  
فەیسبووک  
شیکارییان بۆ  

 کراوە

کانی پەیج  کۆی 
فەیسبووک  
ێردراون  ژ  هەڵێ 

کۆی 
بابەتەکان 
 شیکراوەتەوە

   كوردی ن  رەعه كوردی ن  رەعه 

 846 15 338 508 7 8 کاندیدەکان/سیاسەتمەداران 

 ئۆنالین  بانگەشەی
ک  ئەو  ۆ لە  اردران ههکە    پەیجەی   ٣٠ی  ژ   ڵێ 

لە    ڵگه له کرابون   پۆست  ٢٠٠٨   ٢٥٠زیاتر 
گ  ١٦  یکرانەوە. ش کردن  ێ کارل ؛ ش پەیج     تی

هاوپەیمانی  سەر   و  دیارەکان  الیەنە  بە 
ئەو  ئەو    کوردی.   پەیج  ١٤  ڵگه له ،  ن  رە عه 

 
دە 1 ر

م نێ 
ا
، بەڵ ی اردنهوڕوپا بۆ چاودێری ههكێتی ئهی یههەرچەندە ئەوان لەم پاشکۆیەدا نوێنەرایەنی نتر ژ اق    كان له ڵێ  ر

پۆستی شیکردەوە دەربارەی بابەتەکانی   1952عێ 

اردن دەگرێتەوە کە لە نێو   ژ و بۆتەوە، هەروەها زمانی هەڵئاوسان و  گر   180تر بۆ ئاگادارکردنەوەی شیکردنەوەکە بەدرێژانی ئەرکەکە. ئەمە زانیاری هەڵێ 
ا
ون  گشتیدا بڵ

اردن،   ژ هەڵێ  دوای   
پەرەسەندنەکانی اردن،  ژ هەڵێ  ڕۆژی  و   

ی
بێدەنیک ماوەی  اردن،  ژ هەڵێ  پرۆسەی   

بڕوابوونی ن    جێندەر،  بنەمای  لەسەر  ی  ژ دەداپۆشیتی  توندوتێر ر
ی نێ 

اردنهوڕوپا بۆ چاودێریكردنی ههكێتی ئه یه ژ اق كان له ڵێ  ر
ویان کردەوە  پەیج   607ۆیک چاودێر، بەالیەنی کەمەوە لە و سەر  عێ 

ا
 . گشتی تر بڵ
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 562 13 253 309 5 8 پارتەکان/هاوپەیمانیەکان 

 81 2 81 0 2 0 میدیا

ی کراون وەک   ر پۆستەکان پۆلت 
ی نیە"   "پەیوەندی بە کەمپتر

ر به
ست دە

 نییه

ر به
ست دە

 نییه
 519 ست نییهر دەبه 339 180

 2008 30 1،011 997 14 16 كۆی گشتی 

 

ێردرابوون هه ی کە  ه پەیجان ژ رەی ئەو  ێبەگو   ڵێ 
ئەجەندای  ه کاریگ لە  هەیانە  کە  ریەی 

 . کانیانه االکیچو  ژمارەی فۆلۆوەر   ،سیایس

 

 ت بابه 
پۆستەکانی فەیسبووک  

 شیکارییان بۆ کراوە کە 

فەیسبووک   پەیجەکانی 
اردن  ژ زانیاری هەڵێ 
هاوبەش دەکەن  

 شیکردنەوە 

کۆی پەڕەکانی 
فەیسبووک بە  
هاوبەشیکردنی 
اردن زانیاری  ژ هەڵێ 
پەیوەندیدار بە  
 شیکردنەوە 

کۆی 
بابەتەکان 
 شیکراوەتەوە

   كوردی  ن  رەعه كوردی  ن  رەعه 

ئەو زانیارییانەی  
کەدەنگدەران لەبارەی 

اردنەکانەوە   ژ هەڵێ 
 بەدەستیان گەیشتووە

372 790 187 282 469 1162 

 

 کەدەنگدەران  زانیارییانەی  ئەو 
اردنەکانەوە لەبارەی ژ  هەڵێ 

 گەیشتووە  بەدەستیان
ووشەی   گەڕان   لە سەرەیکلەرێگەی 

وماڵپەڕە  هەموو سەر  بەرنامە 
فەیسبووکدا ەکاگشتی  لە  کە   هەیە  ن 

اق بە پەیوەندیدار ر
 دیاریکردنی  بۆ عێ 

اردن بە  پەیوەندیدار زانیاری  ژ  . هەڵێ 
 

 
 عەرەن  و بە زمانی کوردی لە   350پۆست کە زیاتر لە   1,162

ی بە زمانی یتی یەکەم  10ی ئەیلولەوە تا  1کارلێکردن بەرهەم دەهێتی ی تشژ
 ی گشتیەوە سەرچاوەی گرتوە.  ە پەیج  469شیکارییان بۆ کراوە ناوەڕۆکەکە شیکراوەتەوە لە  

 

یەتییەکان 
ا
 ژینگەی تۆڕە کۆمەڵ

یەتییەکان بە پت ر پالتفۆرم، کانوونی دووەیم . 1شێوەی 
ا
 2021بەکارهێنەرانی تۆڕە کۆمەڵ

اق   -ڕاپۆرنی داتا  سەرچاوە:  ر
 عێ 

ا
  2021دیجیتاڵ

 2021پالتفۆرم، کانوونی دووەیم  پت ر . پشیک بەکارهێنەرانی ژنان و پیاوان بە2شێوەی 
اق   -سەرچاوە: ڕاپۆرنی داتا  ر

 عێ 
ا

 2021دیجیتاڵ

 دانیشتوان 

 ری سۆشیال میدیا كارهێنه به

 یسبووكفه 

 سێنجرمه 

 ئینستاگرام

 سناپچات 

 رتویته

 لینكدین

 یسبووكفه 

 سێنجرمه 

 ئینستاگرام

 سناپچات 

 لینكیدین 

 رتویته

 پیاو  ژن
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اردنەکان  ژ ی سەربەخۆی هەڵێ 
ا
 باڵ

ی
 کۆمسیۆن

ی
 پەیوەندی کردن

 
 و  8ە ل و( 4 شێوەی) کەماوە درێژانی  بە کرد زیادی بەردەوایم

یتی  ی10  ئاساییدا، و  تایبەت دەنگدانی  ڕۆژانی  لە یەکەمدا،  تشژ
ی کۆمسیۆنی .  بوویەوە بەرز لووتکەی 

ا
سەربەخۆی   باڵ

اردنەکان پاش ژ اردن ڕۆژی هەڵێ  ژ  کاتێک دابەزی، توندی بە هەڵێ 
انە پەیایم و خۆپیشاندان ی ر

ۆیل دەستەی  ڕ ن وە  و زیادبو   شەڕانگێ 
ی کۆمیسیۆنی 

ا
اردنەکان باڵ ژ هەڵێ   یونایم و سەربەخۆی 

 پێویست زۆر بە باوەڕپێکراو زانیاری وە ،کەوت ێت   گومانیان
 . بوو 
 

یتی  ی 15   تا  ئەیلولەوە  ی 1 لە  ژمارەی یەکەم تشژ
ی   فەیسبوویک  فەریم پەیج   شوێنکەوتووانی 

ا
باڵ كۆمسیۆنی 

هه ربه سه  اردنه خۆی  ژ زیادی 38 بەڕێژەی   كانڵێ   و کردووە  ٪ 
   شێوەی )  بەدەستهێناوە شوێنکەوتووی هەزار 200 لە زیاتر 

، کۆی (. 3  ملیۆن 1,06 لە زیاتر کە پۆست، 540 گشتی
ی  كۆمسیۆنی   فەریم پەیج   لە دەکات، دروست  کارلێک

ا
باڵ

هه ربه سه  اردنه خۆی  ژ و كانڵێ 
ا
وکراوەی  . کراوەتەوە بڵ

ا
  بڵ

سه  ی 
ا
باڵ هه ربه كۆمسیۆنی  اردنه خۆی  ژ بە  فەیسبووکكان  ڵێ 

 
    

 

ی سه . 4شێوەی 
ا
اردنه خۆی هه ربه كۆمسیۆنی باڵ ژ   -ی ئەیلول 1  ریم،فه –كان ڵێ 

یتی یەکەم15  ی تشژ
 کراود تانگل سەرچاوە:  

ی کۆمیسااایۆنی  شوووکەوتوکنک و  ژماااارەی
ا
ساااەربەخۆی  بااااڵ

اردنەکاان لەدوای ژ اردنەوە ڕۆژی هەڵێ  ژ انی بەرزباۆو، زۆر  هەڵاێ  بەخاێر
پرۆسااااەکەیان  لەبەهاااا    کە تێلێگاااارام کەناڵەکااااانی  زیاااااتر لە

 . کەمدەکردەوە

 
ی سه . 3شێوەی 

ا
اردنه خۆی هه ربه كۆمسیۆنی باڵ ژ  ریم،فه –كان ڵێ 

ن. 15 -ی ئەیلول 1شوێنکەوتووان  ر
یتی یەکەم دەژمێ   ی تشژ

 تانگل کراود سەرچاوە:  
 

 

748,251 
 وتوان شوێنكه

 2021م كهت. یه 10
 وتوان شوێنكه 645,714

 یژمارە 
 تبابه 

 یلول ئه
2021 

 یلولئه
2021 

 م كهت. یه

 م كهت. یه
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ی سه . 5 ەیو ێ ش

ا
اردنه خۆی هه ربه كۆمسیۆنی باڵ ژ اردنی و ئۆفییس هه   ریمفه –كان ڵێ  ژ ڵێ 

/  مەکیە تی یتشژ  ی١٥ تا ەه ەو ەلولەیئ  ی١ ەل وتووانەنکێشو  ەیژمار پارێزگاكان 

 کراود ترانگل :  ەرچاو ەس
 

 
اردنی  نووسینگەی  19 ژ ی کۆمیسیۆنی  پارێزگای هەڵێ 

ا
 باڵ

اردنەکان ژ کە رەسیم نەبون و خاوەنی     –سەربەخۆی هەڵێ 
نەبون   شینەکەش  هیج     -سەحە  کە  لەوەی  یا 

نەبو چاالكیه  )  ( 6و    5كانی  )شێوە و  كشیان    ٢٥سنوردار 
هه  ئۆفییس  لە  ماوەیەدا  لەو  پارێزگای  پۆست  اردنی  ژ ڵێ 

ی هه 
ا
باڵ اردنه سلیمانی  كۆمسیۆنی  ژ   و دواتر كان( کراوە.  ڵێ 

بو   ٤٤٠ ی  ەو پۆست 
ا
باڵ   ی خۆ ربه سه   كۆمسیۆنی 

اردنه هه  ژ هه  پەیجەکانی  كانڵێ  پارێزگاكانئۆفییس  اردنی  ژ  ڵێ 
ی پەیج   لە زانیاریان

ا
باڵ   خۆی ربه سه   فەریم كۆمسیۆنی 

اردنه هه  ژ  لە پۆستەکان و وێنە  هەروەها  و كانڵێ 
و خۆیان چاالکیەکانی 

ا
 . کردەوە بڵ

 
ی تۆڕی فەرمتر  پەیج   کاتێکدا  لە

ا
لە باڵ اق  ر

 عێ 
 بە پۆست یەک تەنیا  چاودێریدا  ماوەی لە فەیسبووک

و کوردی زمانی 
ا
ر  لە شاری کردەوە، بڵ

 و سلێمانی  و هەولێ 
و  کوردی و عەرەن   زانیاریان بە زمانی  دەۆک

ا
 دەکردەوە  بڵ

هه  اردنی  ئۆفییس  ژ كه ڵێ  ی  پارێزگای 
ا
باڵ كۆمسیۆنی  ركویک 

هه ربه سه  اردنه خۆی  ژ  و  جێناکۆکە ناوچەیەیک  کە  كانڵێ 
 
ا

 زانیاری  عەرەن   زمانی  بە  تەنیا  و کوردییە  و  عەرەن   ماڵ
و
ا
 کە فەرمیانەی زانیارییە ئەو بڕی ئەمەش دەکردەوە بڵ

اردنەوە پەیوەندی بە  ژ  زمان کوردی  خەڵیک بۆ هەیە  هەڵێ 
 . سنووردار کردووە

 

 

 
 
 

 

 
اردنی ەڵه کانی ەرمانگەف کانی ەست ۆ پ ەی. ژمار 6 ەیو ێ ش ژ ی  یزگاێپار  ێ 

ا
اردنههه خۆیربهسه كۆمسیۆنی باڵ ژ  كانڵێ 

 کراود ترانگل :  ەرچاو ەس

  ە ل  وتووان ەنکێشو 
  ی 15  ەل  سبووکەیف
 2021 یمەکیە . ت

  ە ل  وتووان ەنکێشو 
  ی 1  ەل  سبووکەیف
 2021 یمەکیە . ت

 رپریس كۆمسیۆنی  به

 ئۆفییس كۆمسیۆنی میسان  

 رسەئۆفییس كۆمسیۆنی به 

 ئۆفییس كۆمسیۆنی دیوانیه 

 ئۆفییس كۆمسیۆنی دهۆك 

 الربه ئۆفییس كۆمسیۆنی كه 

 ماوە ئۆفییس كۆمسیۆنی سه 

 ئۆفییس كۆمسیۆنی سلێمانی 

 ئۆفییس كۆمسیۆنی واست 

 واینهئۆفییس كۆمسیۆنی نه 

 غداد به - سافه ئۆفییس كۆمسیۆنی ڕە 

 نبارئۆفییس كۆمسیۆنی ئه 

 ئۆفییس كۆمسیۆنی دیاله 

 ئۆفییس كۆمسیۆنی بابل 

 دین الحه ئۆفییس كۆمسیۆنی سه 

 ئۆفییس كۆمسیۆنی زیقار 

 ركوكئۆفییس كۆمسیۆنی كه 

ر ئۆفییس كۆمسیۆنی هه 
 ولێ 

 فجه ئۆفییس كۆمسیۆنی نه 

 دغدابه  –رخ ئۆفییس كۆمسیۆنی كه 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

به
ی  ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

پر
ر

 

 
ڕە
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

فه
سا

 - 
به

د 
دا
غ

 

نه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

نه
ی

وا
 

سه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

وە
ما

 

ت
س
وا
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

 

له
دیا
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

ن  
سا
می
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

 

ل
باب
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

 

سه
فی
ئۆ
ی 
ڕا
ێك
ت

ن
یۆ
س
ۆم
ك
 
ی ن
كا

 

كه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

ك
كو
ر

 

نه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

جه
ف

 

هه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

 
 ر

ێ
ول

 

كه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

به
ر

ال
 

دی
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

یه
وان

 

ار
یق
 ز
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

 

سه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

حه
ال

ن
دی

 

كه
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ

خ 
ر

– 
به

اد
غد

 

به
 
ی ن
ۆ
سی

ۆم
 ك
یس

فی
ئۆ
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 کە دیاریکراو، وێنەی  و نی ڤیدیۆ پەیایم  لە بوون بریتی  شئەمە
  :ئامانج کراونەتە دیاریکراوەکاندا  دانیشتوانە گرووپە لە

 کەمینەکان و  سوپا  ەنابەرانی ناوخۆ، پ   ، ژنان گەنجان،  ش ەلەوان
 (. 8   شێوەی) (کەمینەکان  کوریس  ڕوونکردنەوەی )
 

ی کۆمیسیۆنی 
ا
اردنەکان باڵ ژ  بابەنی  کۆمەڵێک سەربەخۆی هەڵێ 

 چاالکییەکانی  سەر دەخاتە تیشک  ماوەیەدا،  لەو گرتەوە
 و دەنگدەران پەروەردەی لەسەر هەروەها  و کۆمیسیۆن

 شێوەکانی ) دەنگدانەکە لە دەرچوون بۆ هاندەرەکان پەیامە
7 ،9 ،10 .)
 
 

 
 ب ەک  ەیستانۆ پ و ەئ کانی ەتە. باب7 ەیو ێ ش

ا
ی  نیەال ەل ەو ەتۆ کرد  انیو ڵ

ا
اردنههه كۆمسیۆنی باڵ ژ  . مەکیە  تی یتشژ  ی٩ تا ەه ەو ەلول ەیئ ی١ ەل ریم،فه –كان ڵێ 

 
 

 

ی هه  ەک  دا ەستانۆ پ و ەل کانەئامانج کراو  ە. گرووپ8 ەیو ێ ش
ا
اردنهكۆمسیۆنی باڵ ژ  ب مەکیە تی ی تشژ  ی٩تا  ەو ەلولەیئ ی١ ەل ریم،فه –كان ڵێ 

ا
 . ەو ەتۆ ب و ڵ

 

 شکستخواردوویت کۆمیسیۆنێیک  تۆ )"  تووڕەنی  زۆر سەرنجێیک

خەڵک نییە، متمانەت و  کۆمیسیۆن" ،"دەکەیت گێل  تۆ 

اردنەکان  دوای  ، "(گەندەڵە  خۆی ژ  لێدوان چەندین هەڵێ 

ی کۆمیسیۆنی  لە  توندیان  ڕەخنەی 
ا
سەربەخۆی   باڵ

اردنەکان ژ  ئەنجامە ڕاگەیاندنی  دواکەوتتی  بەهۆی گرت هەڵێ 

 دەستکاریکردنی  بە  کۆمسیۆن  تۆمەتبارکردنی  و سەرەتاییەکان

  و  ئەنجامەکان
ا

 کاری لە بێمتمانەنی  گشتی  بە و گەندەڵ

ی کۆمیسیۆنی 
ا
اردنەکاندا  باڵ ژ  . سەربەخۆی هەڵێ 

ینیان پۆستانەی  ئەو بریتی  پێشکەش باشێی   لە  بوون دەکرد 
 ماددەی  لەسەر پۆستەکان و دەنگدەران خوێندنی  پۆستەکانی 
 دەربارەی زانیاری دەنگدان ڕێکارەکانی  لەسەر و دەنگدان
 ماددەی بایۆمەتری، دەنگدەرانی  کارنی  تایبەتەکان، دەنگدانە
، دەنگدانی  ۆنی  یان دەنگدان ستافی  دامەزراندنی  ئەلیکێی

 لە  کە دەنگدان بنکەکانی  لە زیرەکەکان  مۆبایلە  قەدەغەکردنی 
 . کراون پۆستەکاندا  لەگەڵ کارلێککردن  زۆرترین نێوان

 
هەرە   لەپرسە  بوو یەکێک دەنگدان ستافی  دامەزراندنی  

ی کۆمیسیۆنی  فەیسبوویک  پەیج   كانی رنجڕاكێشه سه 
ا
 باڵ

و اردنەکان  ژ هەڵێ  دروستکردنی  سەربەخۆی 

 

ی سه نی پۆستهبابه
ا
اردنهخۆی ههربه كانی كۆمسیۆنی باڵ ژ  كان ڵێ 

 رانەنگدەد ەیردەرو ەپ

 کان ەئامانج ەگرووپ

 نگداندە شداری له هاندان بۆ به

 ەڵەه یار یزان یدژ  تەمەڵ ه

 وانی ترئه

 تەبیتا نگدانی ەد یژ ڕۆ  ەینێو  

 ە فتانەه یوتار 

 نگدان ەد ستافی  ۆ ب یار یزان

 رەستاندەپ

ڕ ێپ ۆ ب یار یزان  کان ەکار ێکشێ 

 حزب  کانی ەکار یبر / ران ێچاود/ وانان ەژنامڕۆ  ۆ ب یار یزان

 کان ەنیمەک وانی ترئه ربازی سه ت ئافرە نج گه
 م كه
 ان ندامئه

ی  ئاوارە
 ناوخۆی
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اردنەکاندا  دوای  لە و  کرد  ن    دەستی  ژ اتر هەڵێ  ر
دە  بوو  خێ  ر

ی  نێ 
هه ئه كێتی  یه  چاودێریكردنی  بۆ  اردنه وڕوپا  ژ له ڵێ  اق  كان  ر

 لە  عێ 
یتی  ی15 بۆ 10  لەالیەن کە پۆست 10 لە یەک یەکەم، تشژ

ی سه 
ا
اردنه خۆی هه ربه كۆمسیۆنی باڵ ژ و وە كانه ڵێ 

ا
 کراوەتەوە بڵ

 (. 10شێوەی)  دەجەنگێت هەڵە زانیاری دژی  لە

  کۆتانی  لە
ی

ی سه  سێپتەمبەرەوە، مانیک
ا
باڵ خۆی  ربه كۆمسیۆنی 

اردنه هه  ژ  بەرەنگاربوونەوەی بۆ دەستپێکرد هەڵمەتێیک كانڵێ 
اوەکان هاوبەشیکردنی  بە  هێڵ،  لەسەر  خراپەکان زانیاریە   بیێی

 لە  هەڵمەتەکە  . دەدات پیشان راست و هەڵە  زانیاری  کە
  یەکەیم ڕۆژانی 

ی
یتی  مانیک یەکەمدا  تشژ

 

 

 

 

باب9  ەیو ێ ش   ەک  ەیستانۆ پ  و ەئ  کانی ەتە. 
باالی  خۆیربهسه  كۆمسیۆنی 

اردنههه ژ  یژ ڕۆ   ەل   ریم،فه  –كان  ڵێ 
اردندا ەڵه ژ  ب  ێ 

ا
 10/    10)  ەو ە تۆ کرد  انیو ڵ

 / 2021 ) 

 

 

 

 

 

 
  ەک   ەیستانۆ پ و ەئ کانی ەتەباب . 10 ەیو ێ ش

ی
ا
باڵ  خۆیبهسه  كۆمسیۆنی 

اردنههه ژ  تی یتشژ   ی10  ەل  ریم،فه  –كان  ڵێ 
( نگدانەد  کانی ەبنک  )داخستتی   ەو ەمەکیە
 م ەکیە تی یتشژ  15تا 

 

اردنەڵ ه ەیبار ەل  یانیار یزان رانەنگدەد ژ  ەشتوو ەیگ  ستەدەب ەو ەکانەێ 

 

  ج  ۆ لۆ دۆ تێم

دە  ر
اردنه وڕوپا بۆ چاودێری هه كێتی ئه ی یه نێ  ژ اق  كان له ڵێ  ر

کە   زانیاریانەی  ئەو  دەستنیشانکردنی  بۆ  دەستپێکرد (کراود تانگل ) لە  گەڕانی  عێ 
ر 
اردن پرۆسەی اقیەکان لەسەرعێ  ژ یتی  ی10تا  ئەیلولەوە ی1 لە فەیسبووکەوە  لە هەڵێ  دە توەشیان گەیێ پ یەکەم تشژ ر

وڕوپا  كێتی ئه ی یه . نێ 
اردنه بۆ چاودێری هه  ژ دیاری وشەی 12كان  ڵێ   دەنگدەران، تۆماری   : عەرەن   و  کوردی زمانی  بە گەڕان کردنی دەستپێ بۆ کرد سەرەیک 

دەنگدان بایۆمەتری، دەنگدەرانی  کارنی  دەنگدەران، ناسنامەی ەکانی  ،سندوفی  ر
ی کۆمیسیۆنی  دەنگدەران، سەلماندنی  ئامێ 

ا
 باڵ

اردنەکان، ژ ۆنی  دەنگدانی  هەڵێ  اقەوە بینەرانی  بە پەیوەندیان زۆر بە فەیسبووکەوە الیەن لە کە  گشتی  پەڕەی لە گەڕانەکان ئەلکێی ر
 عێ 

و    ن  ە ر ەع   ە ب  372)   ەکراو   ی کار یو ش   د ۆ ک  ستی ەد  ە( ب ەو ە ر ەو س   350 (  هەیە بەشدارییان زۆرترین  پۆستانەی ئەو  . کرا  ن    دەست  هەبوو، 
 (. یکورد  زمانی   ەب  790
 

 لەوانەیە کەمێی  بەشداری بە پۆست  هەندێک   ,لەبەر ئەوە .نەبون  تانگلکراود  تیەکان لەناو  شە گڕ هەمو پۆست و پە دا  شئەوە  ڵگهله  

م بکات دروست بەرژەوەندی
ا
بە بۆ پێویست ئاستی  لە کرد کەیم بەڵ دە  لەالیەن بکرێت کۆد دەستی  ئەوەی  ر

یه نێ  بۆ  كێتی ئه ی  وڕوپا 

اردنه چاودێری هه  ژ اق  كان له ڵێ  ر
یەتیەکان تۆڕە یەکەی عێ 

ا
و  فەیسبووک لە کە  زانیارییانەیە ئەو وێنەیەیک  ئەمە  کۆمەڵ

ا
 لەسەر کردۆتەوە بڵ

اردن پرۆسەی ژ  . نییە گشتگێر  ڕاپۆرتێیک و هەڵێ 

و كراونهڕۆژی هه ی لهوێنانهو ئه
ا
اردن بڵ ژ  وەتهڵێ 

 كانی كۆمسیۆن چاالكیه 

 راننگدەی دەردەروەپه

اردن نی هه ڵمههه ژ  ڵێ 

 گرون  ئامانجكراو 

 ەڵەه یار یزان یدژ  تەمەڵ ه

 

 نی تاەر ەس نجایمەئ

 ستی ەد ەیو ەژماردن

 ەڵە ه  یار یزان یدژ  تەم ەڵه

 وانی تر ئه

 وانی ەژنامۆ ر  ەینگر ۆ ک

 کان ەکار ڕێ
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 ب ن  ەر ەعەب ەیانییار یزان و ەئ
ا

 اوەتەوە کر   و ڵ

اردنەڵه ەب دار یندەو ەیپ کانی ەست ۆ پ شکردنی ەهاوب ەڕەپ یر ۆ ج . 12 یشێوە ژ  ی١ ەل ێ 
 . مەکیە تی یتشژ  ی١٠تا  ەو ەلولەیئ

 

  
 

اردنەڵهەب یندەو ەیپ ەیستانۆ پ و ەئ یئاواز  . 11 ەیو ێ ش ژ   ەل ەیەه ەو ەێ 
 ب مەکیە تی ی تشژ  ی10تا  ەو ەلولەیئ ی 1

ا
 ە و ەتۆ ب و ڵ

 
 

اردنەوە  پەیوەندی  زانیارییانەی ئەو ژ  هەیە بەهەڵێ 
و  لەفەیسبووک 

ا
 ئیجان   یان بێالیەنی  بەزۆری  کراوەتەوە  بڵ

ی دەزگای فەرمتر  پەیج   هەروەها  و(  11ی  )شێوە   بووە
ا
 باڵ

اق ر
  بوون  پەیامبەرەکان دیارترین حکومەت  کانی ەپەیج  و  عێ 
 (.   12  ەیو ێ)ش
 
 
 

اردنەڵه ەب یندەو ەیپ ەیستانۆ پ و ەئ کانی ەتەباب . 13 ەیو ێ ش ژ   ەو ەێ 
 ب مەکیە  تی یتشژ  ی10تا  ەو ەلولەیئ ی1 ەل ەیەه

ا
 . ەو ەتۆ ب و ڵ

 

 و سونە  ئاینییە  سەرکردە پۆستەکانی  بەرچاو،  شێوەیەیک  بە 

یان شیعەکان   فرۆشتتی  و کڕین کە  هێنایەوە بەبێر
ی

 دەنیک

 لەگەڵ کارلێککردن زۆرترین نێوان لە قەدەغەکراوە کەسێک

لە پۆستانەی ئەو دە  الیەن کە  ر
یه نێ  ئه ی  بۆ  كێتی  وڕوپا 

اردنه چاودێری هه  ژ اق كان لهڵێ  ر
اوە عێ   . هەڵگێر

 

دە  لەالیەن  کە پۆستانەی ئەو زۆربەی  ر
یه نێ  بۆ  و وڕ كێتی ئه ی  پا 

اردنه چاودێریكردنی هه  ژ اق    كان لهڵێ  ر
 مامەڵەیان شیکراوەتەوەعێ 

اردنەکان لەسەر گشتی  زانیاری  لەگەڵ  ژ  هەروەها  کردووە، هەڵێ 
تە  ئەو(.  13شێوەی )  ڕەسیم  و  تەکنییک زانیاری 

ا
 داراییەی  خەڵ

 دەنگدەرانی  کارنی  هەڵگرتتی  بۆ کراوە دەنگدەران بە پێشکەش
اردن، پێش ڕۆژێک چەند بایۆمەتری ژ  الیەن لە فراوانی  بە هەڵێ 

و  میدیاوە کانی ەپەیج
ا
 کە انەیئەو الپەڕ  هەروەها  و کرایەوە  بڵ

 لێدوانی  هەروەها  و بەرز بەشداری  دروستکردنی  و ننبێالیه 
 زۆربون  ش گاڵتەجاری

 
 
 
 

 ایدیم

 كۆمسیۆن 

 ت ەحکوم كانی یجهپه

 پارت / كاندید 

 رەگیکار / ر ەگۆ بل

 نی دەی مهڵگهكۆمه / چاالكوان 

 تی ییئا ەڕەیپ 

 کدار ەچ گرون  

 تر  پەیجەکانی 

 

اردنی ەڵ ه یار یزان ژ  گشتی   ێ 

 نگ كڕیتی دە

 نگداندە شداری له هاندان بۆ به

 نگدان ی دەردەروەپه

 كانی كۆمسیۆن چاالكیه 

 نگدان ەد ستافی 

 ت ەمەڵ ه

 وانی ترئه

 ڵهزانیاری هه

 ناو زڕاندن / تۆ کیبا

 جاری گاڵته

دە ر
وڕوپا بۆ چاودێری كێتی ئهی یهنێ 

اق هه ر
اردنی عێ  ژ  ڵێ 

 نێو ێشێرلەس ەیقس

 اپریسڕ 

 %( 3.98جاری )گاڵته / كردنگاڵته 

 نبێالیه

 رێتی نه

 رێتی ئه
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 ب یکورد   ەب یار یزان
ا

 ەو ەتۆ کرد  و ڵ

  
اردنەڵه ەب یندەو ەیپ ەک  ەیانەڕ پ و ەئ یمای نتیئ . 15 ەیو ێ ش ژ   ی١ ەل ەیەه ەو ەێ 

 . مەکیە  تی یتشژ  ی١٠ تا ەه ەو ەلولەیئ

 
اردنەڵه ەب یندەو ەیپ ەیستانۆ پ و ەئ کانی ەتەباب . 16 ەیو ێ ش ژ   ی1 ەل ەیەه ەو ەێ 

 ب مەکیە تی یتشژ  ی10تا  ەو ەلولەیئ
ا
 ەو ەت ۆ ب و ڵ

اردنەوە  بە  پەیوەندی زانیاریانەی  ئەو ژ  کوردی  بە  هەیە  هەڵێ 
و
ا
ا  ئەرێتی  زۆر شێوەیەیک  بە کراوەتەوە  بڵ  هەڵسەنگێێی

دە  لەالیەن ر
اردنه وڕوپا بۆ چاودێری هه كێتی ئه ی یه نێ  ژ كان ڵێ 

اق.    له  ر
 پۆست یەک  لە زیاتر  پۆستدا  یس   لە  ندەرچه هه عێ 

 بە دەتوانرێت کە(،  14ی  )شێوە   بووە نەرێتی  شیکراوەتەوە
 زانیاریە  پێچەوانەی .  بکرێتەوە ڕوون  پەیامبەران  رسوشتی 
 بە  پەیامانەی  ئەو عەرەبییەوە،  تەکنیکییەکانی  و  مەعریفی 

  وە پێ سیاسیان رسوشتێیک زیاتر کرابونەوە کوردی زمانی 
ب الیەن لە ،و دیاربو  ی  پەیوەندیدارەوە پەیج   و  کاندید و حێر

  ەی و ێ)ش  وەشه یەکانیمیدیا ە  پەیج بە کرابوون، هاوبەش
15 .) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اردنەڵهەب یندەو ەیپ ەیستانۆ پ و ەئ یئاواز  . 14 ەیو ێ ش ژ  ەیەه ەو ەێ 

 ب مەکیە  تی یتشژ  ی10تا  ەو ەلولەیئ ی 1 ەل
ا
 ە و ەتۆ ب و ڵ

 
و کردەوە، لە  

ا
و بکەنەوەو هەڵمەنی دەنگدانیان بڵ

ا
هاندانیان بڵ

د و  کەمایەتیەکان  کاتدا  بچووکەکان  هەمان  پارتە  بۆ  ەنگدان 
 (. 16ی  )شێوە   دابرانڕێبەال 
 
 

 
پەڕەکانی   لە  اردن  ژ هەڵێ  سنووردارەکانی  فەرمییە  زانیارییە 

ی  
ا
باڵ یان پەڕەکانی حکومەتەوە کە  کۆمیسیۆنی  اردنەکان  ژ هەڵێ 

ی   بە کوردی هەن، ئاسانکاریان کرد تاوەکو پەیامە جەمسەرگێر
ڕکێکارە دیارەکان پەیایم   و حزبییەکان  و پارتە گەورەکان و پێشێ 

 یەن  وون ڕ  یکیەندەو ەیپ چیه

 ی کورد  مانی ەیهاوپ

 پارنی دیموكرانی كوردستان 

 ی نوێوەنه

 كگرتوی ئیسالیم كوردستان یه

 ری كوردستان ی دادگهڵهكۆمه 

 تكانی حكومه ڕە الپه

 موکرانی ید ستیالیسۆ س حزن  

 

 ت ڵمههه

اردنی گشتی زانیاری هه ژ  ڵێ 

 ربكهدە كهنگهدە

 نگدان ی دەردەروەپه

 كهناو زڕاندنی كۆمسیۆن / پڕۆسه 

 وانی ترئه

ر ه ەیقس
 ر ەشبێ 

 نگ كڕیتی دە

 ڵهزانیاری هه

 بایكۆت 

 كان مینهناو زڕاندنی كه

 ڕاپریس

 جاری گاڵته

 

 %( 2.40جاری )گاڵته/ كردن گاڵته
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 بانگەشەی ئۆنالین 

 
 ن  ەر ەع ەب بەنگەشە

دە  ر یه نێ  ئه ی  چاودێری  كێتی  بۆ  اردنه هه وڕوپا  ژ له ڵێ  اق  كان  ر اردنی  الیەن  لە کە  نارد  پۆستی  997 عێ  ژ  و کاندیدەکان  و  سەرەکیەکان پارتە هەڵێ 
یتی  ی9 تا ئەیلولەوە ی1 لە سیاسییەکان  سەرکردە پەڕەی و كانتیهیمانیه هاوپه  و کراوەتەوە 2021 لە تۆری فەیسبوک   یەکەم تشژ

ا
 زیاتر کە بڵ

 لەکۆی .  هەڵمەتەکە بابەتەکانی  و  ئاوازەکە، پۆستەکە، جۆری  ناساندنی  بۆ کران کۆد دەستی  بە  پۆستەکان کردووە، دروست   کارلێیک  100 لە
، پەیوەست پۆلێنکراون  پۆست 180 ی  . شیکرانەوە بۆماوە ی817  نتر

 

ی نگلیئ ەب  ەڕەپ  یناو   ماینتیئ ل ۆ پ ی ێر
  ەڕەیپ
 ریم ەف

  ەل وتوانەنکێشو 
01  /09  /2021 

 ۆیک
 کانەت ە باب

  ۆیک
 ەل کانەکردنێکارل

 دا ەکەماو 
 کانەکالم ڕی

تا   08/ 25 ەل
  کالیمڕی  10/ 15
  ەب  ەدراو  ایسیس
 یک ی مر ە ئ یالر ۆ د

ر نه کان ییەدر ەس سيایس  در ەس  دا ەموقت
 0 0 582,379 58 267,383 خێ 

ر نه کان ییەدر ەس پارت  وون ێر سائ
 0 0 2,217 222 113,375 خێ 

ر نه اسای نی ڵەو ەد یمانی هاوپه  یمانی هاوپه  اسا ی نی ڵەو ەد مانی ەیهاوپ
 468 29 67,689 60 105,966 خێ 

ی ه مانی ەیهاوپ/ ەحکم سيایس  میکەحلئه  ممار ەع ر
  به ت ڵەو ەد کانی ەێ 

ا
 100 4 132,498 48 5,192,362 ڵ

ی ه مانی ەیهاوپ/ ەحکم پارت  ە کم یح ەیو ەبزووتن ر
ر نه ت ڵەو ەد کانی ەێ 

 0 0 1,648 297 79,345 خێ 

  به دومقهته سيایس  لبویسەحلئه   د ەمم ەمح
ا

 0 0 132,622 56 1,035,728 ڵ

  به دومقهته یمانی هاوپه  دوم قه ته 
ا

 100 7 23,347 159 104,510 ڵ

  به شتمانی ین مانی ەیهاوپ ،یەنهتەو  سيایس  الوی لعه یاد ئه ئه 
ا

 139 12 30,570 31 666,638 ڵ

ادە كاندید تالوی لفه نان ئه حه    به ئێر
ا

 0 0 55,251 20 2,181,786 ڵ

  به زم ەع مانی ەیهاوپ سيایس  رنجه لخه میس ئه خه 
ا

 0 0 40,233 30 531,315 ڵ

ر نه زم ەع مانی ەیهاوپ یمانی هاوپه  زمەع مانی ەیهاوپ
 451 45 42,937 768 13,221 خێ 

ە یمانی هاوپه  تحیمانی فه هاوپه  ی ر
ر نه عت  شدی شه كانی حه هێ 

 140 7 86,187 138 0 خێ 

ی ه مانی ەیهاوپ / رس هن سيایس  بادیلعه ر ئه یدە حه  ر
  به ت ڵەو ەد کانی ەێ 

ا
 0 0 41,350 40 1,436,068 ڵ

ی ه مانی ەیهاوپ / رس هن یمانی هاوپه  رس  نه  ر
  به ت ڵەو ەد کانی ەێ 

ا
 9,533 110 126,032 153 899,277 ڵ

ر نه ەع و  ەیو ەبزووتن كاندید مییم لتهال ئه عه 
 100 3 40,879 96 13,671 خێ 

ين پارت  دادیمتیئ ر نه تشژ
 0 0 151,452 102 71,776 خێ 

 کراود تانگل :  ەرچاو ە. سکانەرفکردنەس و ژماردنی  کانەکالمڕی کان،ەکێ و کارل کانەتەکراون، باب  یر ێچاود ەیانەڕ پ و ەئ ستی یل . 17 ەیو ێ ش
 

پەیج   و ( دروستکراوە 2021 حوزەیرانی  ی  7 لە کە)  ئەلتەمییم
 بە  کە  ەی پەیج  یس   ئەو بەپێچەوانەوە فەتح هاوپەیمانی  ی

 شوێنکەوتووانی  ژمارەی زۆرترین دەکرێن چاودێری  ئەرکەکە
 حەیدەر و ئەلفەتالوی حەنان و ئەلحەکیم عەممار)
 دەست لە شوێنکەوتووانی  هەموو کە دەدات نیشان (عەبادیلئه 

 . دا کردنەکەچاودێری ماوەی  لە داوە

 

 و دیارەکان سیاسەتمەدارە پەیج   بە سیاسییەکان الیەنە
یان هاوپەیمانیشەوە، و حزب و کاندیدەکان ژ ر

 ژمارەیەیک  لە چێ 
 جۆراوجۆری ئاستی  و وەرگرت شوێنکەوتووان لە نایەکسان
 پێش مانگێک چەند تەنیا  ک ەپەیج  چەند نیشاندا  چاالکیان

اردنەکان ژ  گەشەیان بەرزترین سەدی ڕێژەی  و دروستکران هەڵێ 
العه  ژن کاندیدی پەیج   لەوانە ،( 18 شێوەی بڕوانە)  کرد تۆمار
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 کانەڕەپ  . 18  ەیو ێ ش
  نیرزتر ەب  ەڵگەل
  ی دەس  ەیژ ێر   ەیشەگ
  ی 9تا    ەو ەلولەیئ  ی1  ەل

 مەکیە  تی یتشژ 
 
 کراود تانگل :  ەرچاو ەس

 

 
 ڕیکالمیان سێیەم الیەنی  کانی ەپەیج هەروەها  و بەربژێرەکان
ب  الیەنگری  کە  بەڕێوەبردووە  ی ی ) هاوپەیمانیەنی  یان حێر لە   بریتتر
 فەتح، هاوپەیمانی  ،حقوق بزووتنەوەی م،و ده تەق  هاوپەیمانی 
 (. سەربەخۆکان کاندیدە و عەزم هاوپەیمانی 

ڕیکاااالیم  بااارد باااۆ پەنایاااان چااااودێریکراو پەڕەکاااانی  نیاااوەی
 باااڕی هەرچەنااادە فەیسااابووک، لە پاااارەدراو سااایایس

 مااایەوە ساانوورداری بە ڕیکالمەکااان ژمااارەی و خەرجکاراو
 دۆالر 10,000 لە کەمااێی  و زۆرتااارین، ڕیکااالم110)

بێااااااااات، هەرچۆنێااااااااک(. 17ی شااااااااێوە خەرجکااااااااراوە،
 
 
 

 

 
 

 مەکیە  تی یتشژ   ی9تا  ەو ەلولەیئ ی1 ەل کانەکردنێ کارل  ۆیژماردن و ک کانەتەباب ۆیک  . 19 ەیو ێ ش
 کراود تانگل :  ەرچاو ەس

 پۆستێیک چەند سەرەرای
 ژمارەیەیک  و سنووردار
 شوێنکەوتوان، لە  سنووردار

 کە سەدر موقتەدا  پەیج  
 ژمارەیەیک  پۆستەکانیان

 تویتەکانی  لە بەرچاو
 زۆر ئاستێیک  لەخۆگرتبوو، 

 کارلێککردنەکانی  لە بەرز
 بەراوردیان کە نیشاندا،
 تر پەڕەیەیک  هیچ لەگەڵ 
دە  لەالیەن کە نەکرد ر

 ینێ 
بۆ چاودێری    ئەوروپا  یەکێتی 

اردنه هه  ژ له ڵێ  اقه   كان  ر
 وەعێ 

 بە دەکرێت چاودێری
 پەیج   پێچەوانەوە،
 زۆر ئەزم  هاوپەیمانی 

 لە بوو چاالک
 ناوەڕۆک، هاوبەشکردنی 

م
ا
 کارلێک هەندێک بەڵ

 .کرد دروست 
 

 
 

 مییم لتهال ئهعه

 تحلفهئه  مانی ەیهاوپ

 ئیمتیداد 

 زم یمانی عههاوپه 

 در دا سهموقته 

 نی یاساوڵهیمانی دەهاوپه 

 دومقهحزن  ته 

 

ار
ژم

ی
ە

 
ەباب

ت
 

ەه
وو
م

 
ارل
ک

ێ
دن
کر

ە
ن
کا

 

 کان ەکردنێکارل  موو ەه ت ەباب ەیژمار 
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 ەو ەکردی ش ەک ەتەمەڵه کانی ەست ۆ پ یئاواز  . 20 ەیو ێ ش
 
 
 

 بوو  ئەرێتی  و  بێالیەنی  بەزۆری  عەرەن   زمانی  بە  بانگەشەکە ئەنجایم
ی  نەرێنتر  بە پۆستەکان یدوو  سەدا  لە تەنیا  و ر

  ەی و ێ)ش   کراون  پۆلت 
20  .) 
 

 بەرنامەی  کەمپینەکە  شیکراوەکانی  پۆستە  لە  سنوردار بەشێیک  تەنها 
 ست ر  لەسەر دوو نزیکەی .  دەدات نیشان کاندیدەکان راستەقینەی
 لە  گرتەوە، کاندیدەکانیان  کەمپەیتی  ڕووداوەکانی  وێنەی  پۆستەکان
ی  پۆستەرەکانی  کاتێکدا   پێکهێناوە ی١٠لەسەر   یەک  لە زیاتر  کەمپتر
 کاندید ژنانی  لەالیەن بەتایبەنی  کاندیدەکان لەپۆستەکانی  بەشێک
  بە  سەبارەت ڕاپۆرتیان ئەلتەمییم العه  و ئەلفەتالوی حەنان

 دڕاون پۆستەرەکان بەزۆری کە ڕاگەیاند کەمپینەکە پێشێلکردنی 
 پێشکەشکردووە دەنگدەرانیان  پەروەردەی پەیایم  پۆستەکان ٪ ی 5
ی  کە  بۆ  بەهەنگاو هەنگاو ڕێوشوێتی  و دەنگدان نموونەکانی  لە  بریتتر

اردن  ڕۆژی  پەیڕەوکردنی  ژ  (. 21  ەیو ێ)ش  هەڵێ 
 

 

 ب سبووکەیفەل ەکەتەمەڵه کانی ەست ۆ پ کانی ەتەباب . 21 ەیو ێ ش
ا
 ە و ە تۆ کرد  و ڵ

 
  

نبێالیه  

رێتی ئه  

%(گاڵته 0.85)  رێتی نه%(2.21)    

 بۆنەکانی هەڵمەت

 تڵمهكانی هه رەپۆسته

 ژێرخان

 نگدان ی دە ردەروەپه

 ە مووچ/ زراندنەدام

 ش یئاسا

 وانی تر ئه

 نگداندە شداری لههاندان بۆ به

 تەم ەڵه  یشلکار ێپ

 رزشەو 

 دۆڤیک/ ندروستی ەت

 رێتی پۆستی نه
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اردن ژ  ی کورد  ە ب بانگەشەی هەڵێ 
 

دە  ر
یه نێ  ئه ی  بۆ چاودێری هه كێتی  اردنه وڕوپا  ژ له ڵێ  اق  كان  ر

وکردەوە  پۆستی  1011 عێ 
ا
اردنی  الیەن  لە  کە  بڵ ژ  و  سەرەکیەکان  پارتە  هەڵێ 

یتی  ی 9  تا  ئەیلولەوە  ی1  لە سیاسییەکان سەرکردە کانی ەپەیج و  هاوپەیمانێتیەکان و بەربژێرەکان   یەکەیم تشژ
ا

لە مالپەری    ٢٠٢١  ساڵ
و کراونەوە

ا
 بە پۆستەکانو  بۆ ناسیتی جۆری پۆستەکە هەمو    کردندا،یسژ هەبوە لە کانی هاوبە  یانکارلێک 100 لە زیاتر کە فەیسبوک بڵ

کە   وەک پۆلێنکراو پۆستی  339 لەکۆی . هەڵمەتەکە انەیبابەت وئە  ڵگهله   شهاوبە کران کۆد دەستی  تۆمارکراون  پۆستانە  ئەو 
 . شیکردنەوەیان بۆ کراوە کەی ترپۆستە٦٧٢ پەیوەندییان بە بانگەشەوە نەبووە،  

 

ی نگلیئ ەب  پەیج یناو  ی  ی ێر ر
 الیەنگرێتی  پۆلێ 

  پەیج  
 ریم ەف

 ە ل وتوانەنکێشو 
 01  /09  /2021 

 ۆیک
 کانەت ە باب

 ەل کانەکردنێکارل  ۆیک
 دا ەکەماو 

 کانەکالم ڕی

تا   08/ 25 ەل
پارە   10/ 15
 کالیمڕیبۆ 

  ەب  ەدراو  ایسیس
 یک ی مر ە ئ یالر ۆ د

  به پارنی دیموكرانی كوردستان  سیایس  مشور بارزانی 
ا

 100 12 395,853 56 2,579,071 ڵ

پارنی دیموكرانی  
 پارت  كوردستان 

زانیاری پارنی دیموكرانی  
  به كوردستان 

ا
 649 270 208,877 1,153 666,359 ڵ

  به پارنی دیموكرانی كوردستان  سيایسی  خیلڤیان دە
ا

 0 0 60,279 95 161,948 ڵ

  به كێتی نیشتمانی كوردستان یه سيایسی  بانی الل تاڵه بافل جه 
ا

 0 0 427,937 24 778,541 ڵ

  به كێتی نیشتمانی كوردستان یه سيایسی  بانی قوباد تاڵه 
ا

 0 0 801,159 50 638,598 ڵ

كێتی نیشتمانی  یه 
ر نه كێتی نیشتمانی كوردستان یه پارت  كوردستان 

 0 0 48,266 64 225,579 خێ 

 یمانی هاوپه  یمانی كوردستانی هاوپه 
كێتی یهی گۆڕان و وەبزوتنه

ر نه نیشتمانی كوردستان 
 99,649 140 511,101 102 18,627 خێ 

ر نه ی گۆڕان وەبزوتنه پارت  ی گۆڕان وەبزوتنه 
 524 5 70,807 199 498,442 خێ 

ی كه ر
ی ئێ  ر

ر نه ی گۆڕان وەبزوتنه یاندن ڕاگه ی ئێ 
 1,326 51 969,096 1,341 1,997,263 خێ 

ر نه ی نوێوەی نهوەبزوتنه سيایسی  شاسوار عبدالواحد قادر 
 0 0 754,928 12 1,016,802 خێ 

ر نه ی نوێوەی نهوەبزوتنه یاندن ڕاگه ڤزیۆن و ڕادیۆی نالیاله ته 
 1,802 23 13,141,129 3,326 3,445,444 خێ 

ر نه ی نوێوەی نهوەبزوتنه پارت  ی نوێ وەنه 
 1,784 29 757,215 183 413,400 خێ 

 سيایسی  عمر سعيد  سۆران
ری  ی دادگهڵهكۆمه 

ر نه كوردستان 
 0 0 174,294 102 318,825 خێ 

ی  نا موسه د.   سيایسی  امێر
كگرتووی ئیسالیم  یه

ر نه كوردستان 
 0 0 367,927 120 180,870 خێ 

 رفکردن ەس کانی ەو ژمار  کانەکالمڕی کان،ەکێ و کارل تەباب کراو،یر ێچاود کانی ەڕەپ ستی ی. ل22 ەیو ێ ش
 کراود ئەنگل :  ەرچاو ەس

  شە توانیو   ،تر  کانی پەیج   بە  بەراورد  بوو بەرزتر بەرچاو بەشێوەیەیک  میدیاییە   پەیج   دوو ئەو شوێنکەوتووانی  و پۆست ژمارەی
ی

یان دەنیک
ی بەو هنن  ه بگەیک  خەل ر یان گشت پسیاسیانەی کە    ەێ   چاالک  بە پەیوەندی  پۆستەکەیان بەشەی  ئەو پت ر  بە  بێت،  هەرچۆنێک  دەکردن.   ێر

دە   هەیە،  ەوەنڕاگەیاند ر یه نێ  ئه ی  هه كێتی  چاودێریكردنی  بۆ  اردنه وڕوپا  ژ له ڵێ  اق  كان  ر  ژمارەی و  بابەتەکان کۆی لە پۆستانەی  ئەو عێ 
 دەرئەنجام.  شێواندنی  لە  خۆالدان بۆ  (26، 25، 24  شێوەکانی )  پەیجەکە ئینتیمای شیکردنەوەی و دوورخستەوە  کارلێکەکان

 

کوردستان  كگرتووییه  قۆر ( ئیسالیم  هاوکات  غەوە  کرابون. 
میدیا    پەیج  و ئه   ڵگهله  پالپحو  کە  بیانەی  ی پارتش ێر یک  ێتی 
پالپدی وەکو  دەکرد،  کاندید ش اریکراویان  بۆ  دیاریکراو ێتی  یک 

  . یکالیم سپۆنسەرکراوی فەیسبوکڕ  ڵ لەگە
 

فەیسبوک کردیان    بانگەشەیئەو   لە  پارتە کوردیەکان    به کە 
  ێتی یەک   ،پارنی دیمۆکرانی کوردستان) تی لەالیەن  شگ  یک یه شێوە 

کوردستان، گۆران،  نیستیمانی  نو   بزوتنەوەی    ، ێنەوەی 
، کوردستانی داد   هاوپەیمانی  و   کوردستان  ری گه کۆمەلەی 



13 
 

 

 
 

 مەکیە  تی یتشژ   ی9تا  ەو ەلولەیئ ی1 ەل کانەکردنێ کارل  ۆیژماردن و ک کانەتەباب ۆیک  . 23 ەیو ێ ش
 CrowdTangle: ەرچاو ەس

 زۆرترین  کەپەیج   یس   لە دوو
 دروست  یانکارلێک ژمارەی

 نوێ  نەوەی بە  سەر کرد
 (.  23شێوەی)  بوون

 
پەیج   هاوپەیمانی  هەروەها   

    ش کوردستانی
ی

ی  ٧کەلە مانیک
 
ا

دروستکراوە    ٢٠٢١  ساڵ
بوو. ێکارلئاستی   بەرز     کردنی 

تی  ێ یەک   كانی یجه په   ڵگهله 
کوردستان.   م به نیستمانی 

ا
  ڵ

دیمۆکرانی  پەیجەکانی  پارنی   
کارل  کەمیان  یک  ێ کێکوردستان 
جیا  کە    شلەوە  هەبوو، 

  ] بارزانی  یک یه ژمارە ]مەرسور 
هەوادار  لە    زۆری  پۆستی  و 

یه كۆمه تۆری  
ا
   .   هەیەنی ڵ

 

 
 بانگەشەکە  شیکراوەکانی  ەست ۆ پ تۆنی  . 24 ەیو ێ ش

 

 

لە پەڕانەی ئەو دە  الیەن کە  ر
یه نێ  ئه ی  چاودێریكردنی  كێتی  بۆ  وڕوپا 

اردنه هه  ژ اق  كان له ڵێ  ر
 سیایس ڕیکالیم  بۆ  برد پەنایان دەکرێن چاودێری عێ 

مبه 
ا
نەبون  ڵ ش هاوبە امە  ڕیکل  ژمارەی ڕووی  لە  هەم  یەکسان 
 کوردستان، دیموکرانی  پارنی  فەریم پەیج   بۆ ڕیکالم ٢٧٠کە ) کراوەکانپێ

 لە و شهەمی  (نوێ نەوەی بۆ 29 تەنها  و کوردستان هاوپەیمانی  بۆ 140
 هاوپەیمانی  بۆ  دۆالر 100,000 نزیکەی)  خەرجکراو پارەی  بڕی ڕووی 

پەیج  پارتەکە  ١٤کۆی پارەی خەرجکراو بۆ    94 لەسەدا  یان کوردستان،
یتی یه ی ١٥تاوەکو   یلولئه ی  ٢٥لەماوەی    . (مكهتشژ

 
 ئەرێنییان تۆنێیک شیکرانەوە پۆستانەی ئەو نیوەی لە زیاتر  هەرچەندە

م  هەبوو، 
ا
ی  نەرێتی  بە پێنجیان لە یەک بەڵ ر

 ئەو  زیاتر  شئەوانە کران پۆلت 
تدارانی  لە  ڕەخنەیان کە بوون پۆستانە

ا
 ") گرتوە کورد دەسەڵ

ا
 ،"گەندەڵ

 (. 24  شێوەی ) ("درۆ"

 

 

ار
ژم

ی
ە

 
ەباب

ت
 

ەه
وو
م

 
ارل
ک

ێ
دن
کر

ە
ن
کا

 

 کان ەکردنێکارل  موو ەه ت ەباب ەیژمار 

نبێالیه  

رێتی ئه  

رێتی نه  

رێتی ئه نبێالیه  رێتی نه   

 پارنی دیموكرانی كوردستان 

یمانی كوردستان هاوپه   

كگرتووی ئیسالیم كوردستان یه  

ری كوردستان ی دادگهڵهكۆمه   

ی نوێوەنه  
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 پەیج   پت ر  ەب  کانەکراو ی ش  ەست ۆ پ یئاواز  . 25 ەیو ێ ش

 
 ب  کانی ەپەیج  یمای نتیئ  . 26  ەیو ێ ش

ا
 ەک  تەمەڵه  کانی ەست ۆ پ  ەیو ەوکردنڵ

دە ر
اردنهوڕوپا بۆ چاودێریكردنی ههكێتی ئهی یهنێ  ژ اق  كان لهڵێ  ر

  ەو ەکردی ش  عێ 
 

 
لەالیەن55لە ٪ نێگەتیڤەکان پۆستە   بە سەر کانی ەپەیج ی 
 لەالیەن  ش پۆستەکانیی  47   سەدا   لە و کرابون  نوێ نەوەی
دە  لەالیەن کە  کوردستان دادوەری گرون   ر

یه نێ  كێتی  ی 
هه ئه  چاودێریكردنی  بۆ  اردنه وڕوپا  ژ له ڵێ  اق  كان  ر

 عێ 
 ٪ و 6  تەنیا  نێگەتیڤەکان پۆستە  بەپێچەوانەوە شیکراوەتەوە. 

 هاوپەیمانتر  و  کوردستان دیموکرانی  پارنی  پۆستەکانی  ی 16٪
 . شیکراوەتەوە کوردستان

 
 

ئەو پەیج نە  کە سەر    NRT  و   KNNمیدیای    بەدەر لە پەیج  
بو  دیمۆکرانی کوردست ن  پ رنی  و  ه وپەیم نی کوردست ن  ن  و بە 

وکراوە   
ا

بڵ پۆستی  نیوە   لە  اردهه   نی ڵمه هه زی تر  ژ نی ن  ڵب 
 (. 26   )شێوە  پێكهێن  

 
 
 
 

 

 ب ەکەتەمەڵه کانی ەتەباب . 27 ەیو ێ ش
ا
دە  نیەال ەل  ەیو ەکردنی و ش سبووکەیف ەل ەو ەتەکراو   و ڵ ر

اردنهوڕوپا بۆ چاودێریكردنی هه كێتی ئهی یهنێ  ژ اق كان لهڵێ  ر
 عێ 

 

ی  دەگرێت،  ڕکابەرەکان لە  ڕەخنە  کە  پۆستەکان ر
   کراون پۆلت 

 پەروەردەی پەیایم لە بوون  بریتی  پۆستەکانیش ٪ی8

 بابەتدا، بە سەر پۆستەکانی  نێوان لە دەنگدەران

 (. ٪5)  بوو باسکراو بابەنی  زۆرترین دامەزراندن/مووچە

و هەڵمەتەکە چاودێریکراوەکانی  پۆستە زۆربەی 
ا
 کراوەتەوە  بڵ

ڕکێکەرەکانی  ڕاستەقینەی  پێشبیتی  ( 87٪)  شێوەی )  نەکرد  پێشێ 

 و تڵمههه چاالک  پۆستەکان ٪ی42  کاتێکدا  لە (. 27

وەک18  داپۆشیوە، ڕووداوەکانیان یان  نەرێتی  ڕیکالیم ٪ 

 

یمانی كوردستانهاوپه  

یوەنه  
نوێ   

ری ك. دادگه
 كوردستان
12.88%  

كگرتووی یه
پارنی دیموكرانی  ئیسالیم كوردستان

 كوردستان

 بانگەشە بۆنەکانی 

اردنهه  شداری لههاندان بۆ به ژ  ڵێ 

 تی ێر ەن کالیمڕی

 نگدان ی دە ردەروەپه

 ە مووچ/ زراندنەدام

 وانی تر ئه

 نجگه

 كانمینه كه

ی   ئایتر

 رزشەو رخانێژ 

 س یلۆ پ/ ئاسایش

 ڵکشتوکا






