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 ثَيػةكي
ضةيةكي دميوكساضيية، دةُطدةزاْ هة ِزَيي ضِدوقةكاُي دةُطداُةوة كاُديدي دَهخواشياْ ٓةَهبرازدْ ثسؤ

ٓةَهدةبرَيسْ، ذًازةي كاُديدي ضةزكةتوو بؤ ثةزهةًاْ جطة هةوةي ضةُطي ٓةَهبرازدُي ٓةز هيطتَيم ياْ 
تة كازطَيِسية طسُطةكاْ هة ٓاوثةمياُييةتَيلي ثةزهةًاُي دةضتِيػاْ دةكات هةضةز ئاضيت ٓةزَيٍ، بةغَيم هة ثػلي ثؤض

ضةزؤكايةتي ٓةزَيٍ، ضةزؤكايةتي ئةجنوًةُي وةشيساْ و وةشازةتةكاْ، ضةزؤكايةتي ثةزهةًاْ...ٓتد دةضتةبةزدةكات، 
جطة هةوةي دةتواَُيت ِزؤَهَيلي يةكالكةزةوةي ٓةبَيت هة هيرُة ثةزهةًاُيةكاْ و تَيجةِزاُدْ ياْ تَيِةثةِزاُدُي ثسؤذة 

بةغَيم هة ثازتة ِزاًيازيية بااَلدةضت و بةغدازةكاْ هة حلوًةت و كؤًطيؤْ بة ِزَيطاي جؤزاوجؤز ض هة ياضاكاْ، بؤية 
ِزَيطةي داًودةشطاكاُي حلوًةتةوة ض هة ِزَيطةي كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاُةوة خواشيازْ كازيطةزيياْ 

اًي ٓةَهبرازدُةكة هةبةزذةوةُدي خؤياْ، يةكَيم هة و هةضةز ثسؤضةي دةُطداْ ٓةبَيت بةًةبةضيت غلاُدُةوةي ئةجن
ٓؤكازاُةي كة كازيطةزي ِزاضتةوخؤي دةبَيت هةضةز ثسؤضةي ٓةَهبرازدْ ذًازةي داُيػتواْ و ٓةَهبرَيسة، كة دةتواُسَيت هة 

ةدةيّ ذًازةي داُيػتواْ ِزَييةوة كازيطةزي هةضةز ئةجناًي ٓةَهبرازدُةكة بةجَيبَٔيَوَيت، بؤية هةَ توَيريِةوةيةدا ٓةوَي د
 و ٓةَهبرَيس)اهِاخب(ي ٓةزَيٍ ِزووُبلةيِةوة.

 ضوازضَيوةي غوَيين و كاتي توَيريِةوة
ًةبةضت هة ضوازضَيوةي غوَيين توَيريِةوةكة، ضِوزي قةَهةَ ِزةوي ذَيس دةضةاَلتي حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاُة 

 ئاشادكسا. 1991كة ثاؽ ئاشازي 



 (2013-1992كوزدضتاُدا)هة ٓةَهبرازدُة ثةزهةًاُيةكاُي  ٓةَهبرَيس)اهِاخب( جوطسايف دابةغبووُي
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توَيريِةوةكة: ًةبةضتٌاْ هةٓةًوو ئةو ٓةَهبرازدُة ثةزهةًاُيياُةية كة هة دواي ِزاثةِزيِةوة ضوازضَيوةي كاتي 
 (.2013-1992ئةجناًدزاوْ) ي كوزدضتاْهةٓةزَيٌ

 كَيػةي توَيريِةوة:
شيادبووُي داُيػتواُي ٓةزَيٍ بةغَيوةيةكي ُا دزوضت ض هةضةز ئاضيت ٓةزَيٍ، ض هةضةز ئاضيت ثازَيصطاكاْ،  -1
 هةضةز ئاضيت ثازَيصطايةن هة خوهَيلي ٓةَهبرازدْ بؤ خوهَيلي دي بة جياواشيةكي شؤز.تةُاُةت 

 شيادبووُي ٓةَهبرَيس بةغَيوةيةكي ُا ٓاوتا هةطةَي شيادبووُي داُيػتواُي ثازَيصطاكاْ. -2
 طسمياُةي توَيريِةوة:

 يةكي ضةزضوِزَٓيّ هة طؤِزاُدابووة.داُيػتواُي بةغَيوةيةكي بةزُاًةبؤ داِزَيرزاوي ِزاًيازي و ٓةَهبرازدْ بةغَيوة -1

ٓةَهبرَيسي ٓةز ثازَيصطايةن ض هة خوهَيم تا خوهَيلي دي ٓةَهبرازدْ،ض هةضةز ئاضيت ٓةزَيٍ بةغَيوةيةكي ُا -2
 دزوضت و شاُطيت بةزدةواَ هة طؤِزاُي ُا هؤجيليدابووة.

 ئاًاجني توَيريِةوة:
 ٓةزَيٍ هة َُيواْ خوهةكاُي ٓةَهبرازدُدا.دةضتِيػاُلسدُي طؤِزاُي ذًازة و ِزَيرةي داُيػتواُي  -1

 دةضتِيػاُلسدُي طؤِزاُي ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاْ و ٓةزَيٍ هة خوهَيم تا خوهَيلي تسي ٓةَهبرازدْ. -2
 طسُطي توَيريِةوة:

 يةكةَ توَيريِةوةية تا ئَيطتا هةضةز ذًازةي داُيػتواْ و ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ ئةجناًدزابَيت و دؤخي -1
 طؤِزاُةكاُياْ بةغَيوةيةكي ئةكادميي دةضتِيػاْ بلات.

هةضةز بِةًاي طؤِزاُي داُيػتواْ و ٓةَهبرَيس هة ٓةَهبرازدُي خوهة جياواشةكاُي ثةزهةًاُدا، خوَيِةز  -2
 وَيِةيةكي ضةزكةوتّ ياْ غلطيت هيطتَيلي ِزاًيازي بؤ ِزووُدةبَيتةوة.

خوَيِةز ئاغِا دةبَيت بة بةغَيم هة قؤُاغي ئاًادةكازي ٓةَهبرازدُةكاُي ٓةزَيٍ و تابوؤيةكي دزوضيت  -3
 ثسؤضةكةي هةبةز ضاو دةبَيت. 

 ًيتؤدي توَيريِةوة:
 هةَ توَيريِةوةيةدا ًيتؤدي)وةضف(ي و)غيلازي(بةكازَٓيِساوة.

 طسفيت توَيريِةوة:
ي ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق، ئةطةز ضي ضةُد جازَيم هة ِزَي ٓازيلازي ُةكسدُي كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤ -1

ُوضيِطةكاُي ٓةوهَيس وضوَيٌاُيةوة داواي داتاي ثَيويطتلسا، ئةوةي بةدةضتيػخسا، هة ِزَيي ثةيوةُدي كةضييةوة بوة هة 
 ِزَيطةي ئةو بةِزَيصاُةي كة هة كؤًطيؤْ كازدةكةْ.

 بوازي ٓةَهبرازدُي ثةزهةًاُي هة ٓةزَيٌي كوزدضتاُدا.ُةبووْ ياْ كةًي ضةزضاوةي شاُطيت ثَيويطت بة  -2
 ثةيلةزي توَيريِةوة:

توَيريِةوةكة وةن ضتاُدازدَيلي شاُطيت دابةغلساوة بؤ غةؽ باضي جياواش، كة بسيتني هة: باضي يةكةَ: ضِوزي 
دا، باضي ضَييةَ: 1992ئايازيي 19ُاوضةي هَيلؤَهيِةوة، باضي دووةَ: دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي 

دا، باضي ضوازةَ: دابةغبووُي جوطسافياي 2005ي كاُوُي دووةًي30دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي
ی 21دا، باضي ثَيِحةَ: دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي 2009ي تةًوشي 25ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي 

دا، باضي غةغةَ: دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة  ٓةَهبرازدُي خوهةكاُي  ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي 2013ئةيووهي 
 (.2013-1992)ثةزهةًاُي( كوزدضتاْ )
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 .هة ٓةَهبرازدُة ثةزهةًاُيةكاُي كوزدضتاُدا ةَهبرَيس)اهِاخب(ٓ جوطسايف دابةغبووُي
ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيسو ذًازةي داُيػتواُي ٓةز ضوازضَيوةي غوَيين توَيريِةوةكة و تويريِةوةيةدا  هةَ

ثازَيصطايةن دةخةيِة ِزوو بؤ ٓةز خوهَيلي ٓةَهبرازدْ، ثاغاْ بِسي ئةو طؤِزاُلازيياُةي هة َُيواْ خوهَيم بؤ خوهَيلي تسي 
ّ، ٓةزوةٓا ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ٓةز ثازَيصطايةن بؤ ٓةَهبرازدْ ِزووياُداوة دةضتِيػاْ دةكةيّ و غسؤظةياْ بؤ دةكةي

تَيلِساي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ دةضتِيػاْ دةكةيّ بؤ ٓةز خوهَيم و جياواشي طؤِزاُلازييةكاْ هة َُيواْ خوهةكاْ دةضتِيػاْ و 
 ِزاظة دةكةيّ دةكةيّ، بؤ ئةَ ًةبةضتةؽ ئةَ باضةًاْ دابةغي غةؽ باع كسدووة كة بسيتني هة :

 ضِوزي ُاوضةي هَيلؤَهيِةوة:كةَ: باضي ية
ًةبةضت هة ضِوزي ُاوضةي هَيلؤَهيِةوةكة، ضوازضَيوةي ٓةًوو ئةو ِزووبةزة جوطسافيية دةطسَيتةوة كة هة 

دا يةكةَ ٓةَهبرازدُي ثةزهةًاُي تَيدا ئةجناًدزاو دواتس يةكةَ  1992ي ئايازي19ئاشادكسا و ثاغاْ هة  1991ئاشازي ِزاثةِزيين
 هَي بةزٓةَ ٓات. 1992تةًووشي 4زعي و ياضايي ٓةزَيٌي كوزدضتاُي هة حلوًةتي غة

ضاَهةي ِزذَيٌي بةعظ  35بة تةًةُي(دا ، كؤتائَيِسا2003ي ُيطاُي 9ثاؽ ِزووخاُدُي حلوًةتي عَيساق هة) 
هة عَيساقضاَهةي دةضةاَلتدازي و بااَلدةضيت ًةشٓةبي ضوُي هة عَيساقدا، ثاؽ ُوضيِةوةي دةضتوزي كاتي 83و

(دا، بة فةزًي داْ بة حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاُدا ُسا وةن حلوًةتي فةزًي و ئةو ُاوضاُةي 53بِسطةي)أ(ي ًادةي)
(بةِزَيوةي دةبسدْ هة ثازَيصطاكاُي دٓؤن و ٓةوهَيس و ضوَيٌاُي و كةزكون و دياهة و 2003ي ئاشازي 19كة تا ِزَيلةوتي )

دةضتوزي ٓةًيػةيي عَيساقيػدا ضةضجَيِدزا، ئةوةؽ ٓةًاْ ئةو ِزووبةزةية كة  1(143ُةيِةوا، ثاغاْ ئةًة هةًادةي)
ٓةَهبرازدُي خوهةكاُي يةكةَ تا ضوازةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاُي تَيدا ئةجناَ دزاوة و هة ضَي ثازَيصطا ثَيلٔاتوة و 

                                               
-  بَٔيِسَيت هة ِزَيي تَيِسواُيين جياواش ٓةية هةضةز ضةًلي غؤزِؽ و ِزاثةِزيّ، ٓةُدَيم ثَيي واية ئةطةز تواُسا كؤتايي بة ِزذَيٌة ضتةًلاز و طةُدةَهةكة

اوةزي بَي بةزُاًةي دذي دةضةاَلتي بةزُاًة و ِزَيلخطتِةكاْ و ئاًاجنَيلي ِزووْ، ئةوا دةبَيت بةغؤِزؽ ُةن بة ِزاثةِزيّ، ٓةُدَيلي تسيؼ بة ٓةَهضوُي جةً
عبدالوٍاب الهيالي و اخسوٌ، موضوعة الطياضية، تلاية بِسواُة:   Revolution-لجوزة ا-ضتةًلاز دةَهَيّ ِزاثةزيّ، بؤ شاُيازي شياتس هةضةز ضةًلي غؤِزؽ

، تلاية بِسواُة: Uprising -الىتفاظةا -ياتس هةضةز ضةًلي ِزاثةزيّ . بؤ شاُيازي ش875-870ص، 1985بريوت،  -العسبية للدزاضات واليػس --اجلصء االول، املؤضطة
 .728، ي2008ٓةوهَيس،  -ًطعود عبداخلاهق، ًةوضوعةي جودي بؤ ضةًم و شازاوةكاُي ضةزدةَ، ُوضيِطةي تةفطريبؤ باَلوكسدُةوة ِزاطةياُدْ

- (دا، ٓاوث2004ي ُيطاُي 9ثاؽ كؤتاي َٓيِاْ بة دةضةاَلتدازي بةعظ هة) ةمياُاْ بةغَيوةيةكي كاتي دةضةاَلتياْ طستة دةضت هة عَيساق دا بة ُاوي دةضةاَلتي
(هةَ ًاوةيةغدا ئةجنوًةُي 2004ي حوشةيسا28ْ -2003/ُيطاْ 21)-Coalition Provisional Authority ضلطة االئتالف املؤقتة -كاتي ٓاوثةمياُاْ

(ثاغاْ ياضاي بةِزَيوةبسدُي دةوَهةتي عَيساقياْ ئاًادةكسد، دواتس حلوًةتَيلي كاتي بةضةزؤكايةتي 2004//حوشةيسا1ْ-2003/تةًوش/13فةزًاُِسةواياْ ثَيلَٔيِا)
( يةكَيم هة كازةكاُي حلوًةت ئةجناًداُي ٓةَهبرازدْ بوو بؤ ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي 2005/ُيطاْ/3-2004/حوشيساْ/28دكتؤز ئةياد عةالوي ثَيلَٔيِسا )

-2005ي ُيطاُي7(ثاغاْ حلوًةتي طواضرتاوة ثَيلَٔيِسا بةضةزؤكايةتي ئيربآيٍ جةعفةزي هة)2005ي كاُوُي دووةًي30رتاوة هة)ُيػتٌاُي عَيساقي طواض
( طػتجريضي هةضةزكساو ثةضةُد كسا، ثاغاْ 2005ي ئؤكتؤبةزي15(، ثاؽ ُوضيِةوة دةضتوزي ٓةًيػةيي هةاليةْ ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي هة )2006ُيطاُي22

(يةكةَ حلوًةتي ٓةَهبرَيسدزاو بؤ ًاوةي ضواز 2006ُيطاُي  22(و ثاغرت هة)2005كاُوُي يةكةًي  15بؤ ئةجنوًةُي ُوَيِةزاُي عَيساق ئةجناَ دزا هة)ٓةَهبرازدْ 
 -3. 1،ص8/3/2004، 2004ة (لطي33جملظ احلهه،قساز زقه) -2 -2. 2-1،ص 11/8/2003( ،14جملظ احلهه، قساز) -1يةوة: -ضاَي ثَيلَٔيِسا هة اليةْ ُوزي كاًى ًاهلي

، 2004(لطية 93جملظ احلهه، قساز) -5. 2-1،ص29/3/2004، 2004(لطية 48جملظ احلهه، قساز زقه) -4. 1، ص2004اذاز 30، 2004(لطية 46جملظ احلهه، قساز زقه)
جملظ اليواب العساقي، تػهيل احلهومة العساقية  -7. 116-96، ص2004اذاز 8جملظ احلهه، قاىوٌ ادازة الدولة العساقية للنسحلة االىتكالية،  -6. 1،ص1/6/2004

قاىوٌ االضتفتاء على مػسوع  2005(لطية 11اجلنعية الوطيية العساقية، قاىوٌ زقه) -8. 4-2،ص2005/ 23/5، 3998االىتكالية، دسيدة الوقائع العساقية العدد 
مجعية الوطيية العساقية االىتكالية، الديبادة،دسيدة الوقائع العساقية، العدد  -9. 2-1، ص2005/ تػسيً االول/12(،4005الدضتوز، دسيدة الوقائع العساقية ، العدد)

 . 32-1، ص2005ناىوٌ االول  28، 4012
-  ،114-113و111ص مصدز ضابل،جملظ احلهه، قاىوٌ ادازة الدولة العساقية للنسحلة االىتكالية. 

 .32بادة، مصدز ضابل، صمجعية الوطيية العساقية االىتكالية، الدي -1
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( باكوز وَٓيَوي 37˚20'44'' - 34˚22'38''و دةكةوَيتة َُيواْ باشُةي ثاُي)كيوؤًةتس ضواطؤغةية2(468861ِزووبةزةكةي)
 (.1،2(خؤزٓةاَلت. بِسواُة ُةخػةكاُي ذًازة)46˚16'01'' - 42˚26'25''دزَيري)

 (1ُةخػةي ذًازة)
 دةضةاَلتي حلوًةتي ٓةزَيي كوزدضتاْ بةثَيي ضِوزي ثازَيصطاكاُي عَيساق

 
 ٌي كوزدضتاْ، ُةخػةي ِزووبةزي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس،)دةضتةي ئاًازي ٓةزَي -1ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة: 

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3 ( ،)30 ئةمحةد ِزةفيق كةزيٍ، ُاوضة  -2. 1(، ي2016ُؤظةًبةزي
 -3. 65، ي2014ضوَيٌاُي،  -دابِساوةكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، هَيلؤَهيِةوةيةن هة جوطسافياي ضياضيدا، باَلوكساوةكاُي ضةُتةزي هَيلؤَهيِةوةي ضرتاتيحي كوزدضتاْ

                                               
 ُةخػةي ِزووبةزي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس،) دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، - 2

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3  ،)(30 ي2016ُؤظةًبةزي ،)1. 
- (ْك83827ٍِزووبةزي خاكي ٓةزَيٌي كوزدضتا)(ي 140%(تَيلِساي ِزووبةزي خاكي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بة ثَيي ًادةي)62.98كةدةكاتة) 2(ك52794ٍ، هةَ ِزووبةزة)2

( ثاؽ ئاضايي كسدُةوة دؤخي ئةو ُاوضاُة و 2007يةكةًي  ي كاُووُي21دةضتوزي ٓةًيػةيي عَيساقي فيدِزاَي بة ُاوضةي ًوٌالَُي ُاوي بساوة و دةبواية تا)
وة ضةز ٓةزَيٌي ئةجناَ داُي ضةزذًَيسي هة ِزاثسضييةكي داُيػتواُة ِزةضةُةكةي دا ضازةُوضي كازطَيِسي ئةَ ُاوضاُة يةكالبلسايةتةوة، ئايا دةطةِزَيِة

ةكاُي دةضتوزي عَيساقي تايبةت بةَ ثسضة ، تلاية بِسواُة: ئةمحةد ِزةفيق كةزيٍ، كوزدضتاْ ياْ ُا؟، بؤ شاُيازي شياتسو ٓؤكازي جَي بةجَيِةكسدُي بِسط
، 2014ضوَيٌاُي،  -ضتاُْاوضة دابِساوةكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، هَيلؤَهيِةوةيةن هة جوطسافياي ضياضيدا، باَلوكساوةكاُي ضةُتةزي هَيلؤَهيِةوةي ضرتاتيحي كوزد

 .542-3ي

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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 ،2009ٓةوهَيس،  -ٌي كوزضتاُي عَيساق و جئاْ، ضاثي يةكةَ، تَي ُوع بؤ ضاثةًةُي و كازي ٓوُةزيٓاغٍ ياضني محد اًني حداد و ئةواُي تس، ئةتَوةع ٓةزَي
 .81ي

 (2ُةخػةي ذًازة)
 ثازَيصطاكاُي حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ

 
 ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس،)دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ُةخػةي ِزووبةزي  -1ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة: 

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3 ( ،)30 ئةمحةد ِزةفيق كةزيٍ، ُاوضة  -2. 1(، ي2016ُؤظةًبةزي
 -3. 65، ي2014ضوَيٌاُي،  -ضتاْ، هَيلؤَهيِةوةيةن هة جوطسافياي ضياضيدا، باَلوكساوةكاُي ضةُتةزي هَيلؤَهيِةوةي ضرتاتيحي كوزدضتاْدابِساوةكاُي ٓةزَيٌي كوزد

 ،2009س، ٓةوهَي -ٓاغٍ ياضني محد اًني حداد و ئةواُي تس، ئةتَوةع ٓةزَيٌي كوزضتاُي عَيساق و جئاْ، ضاثي يةكةَ، تَي ُوع بؤ ضاثةًةُي و كازي ٓوُةزي
 . 81ي

 

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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 دا.1992ي ئايازي 19باضي دووةَ: دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي 
 (ي جاِزُاًةي جئاُي ًافةكاُي ًسؤظي ضةز بة ُةتةوة يةكطستوةكا21ْبة ثَيي خاَهي يةكةًي ًادةي)

(UDHR ي ضاَهي)كازوبازي طػيت واَلتةكةي ض  "ٓةًوو كةضَيم ًايف بةغدازيلسدُي ٓةية هة بةِزَيوةبسدُي1948
(ي ٓةًاْ ًادة دا 3ِزاضتةخؤ بَيت ض هة ِزَيي ئةو ُوَيِةزاُة بَيت كة ئاشاداُة ٓةَهيدةبرَيسَيت"، ٓةزوةٓا هة خاَهي)

ٓاتوة" ويطت)ئريادة(ي طةي ضةزضاوةي دةضةاَلتي حلوًةتة و ئةَ ويطتةؽ هة ٓةَهبرازدَُيلي خاوَيّ و خوهيدا 
ةٓا دةُطداْ دةبَيت َُٔيين ياْ ٓاوغَيوةي بَيت كة تيايدا ئاشادي دةُطداْ ًؤضطةز دةبَيت ٓةزو بةزجةضتة

(و ICCPRٓةزوةٓا هة ثةمياُي َُيودةوَهةتي ًافة ًةدةُي و ضياضيةكاُي ُةتةوةيةكطستوةكاْ) (3)بَيت"
و دةزوةضتةيية (ECHRِزَيلةوتِاًةي ئةوزوثايي ًافةكاُي ًسؤظ و ئاشاديية بِةِزةتييةكاُي ئةجنوًةُي ئةوزوثا)

( و بةَهطةُاًة كؤثِٔاطين OSCEثةضةُةكساوةكاْ هة كؤُفساُطي زَيلخساوي ئاضايؼ و ٓازيلازي ئةوزوثا)
تَيلسا جةخت هة ِزؤَهي ضةزةكي ٓةَهبرازدْ هة ثازاضتين ًايف ٓاواَلتياْ بةغدازيلسدْ هة دةضةاَلتي  1990ضاَهي

اُي ضةزةوة دةطةيِة ئةو ِزاضتييةي ٓةًوو ئةو كةضاُةي ًةزجة ، هةبةز ِزؤغِايي خاَهةك(4)واَلتةكةياْ دةكةُةوة
 ياضاييةكاُي ٓةَهبرازدْ)دةُطداْ( ياْ تَيداية ًايف ٓةَهبرازدُي ٓةية هة ثسؤضةيةكي ئاشاد دا.

هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي)ثةزهةًاْ(كوزدضتاُدا، بة بِسيازي بةزةي كوزدضتاُي 
وو كوزدضتاُياْ كة ًةزجي ٓةَهبرازدُياْ تَيدا بةزجةضتة بووة فةزآةَ كسدووة ٓةًوو ئةو ئةَ ًافةي بؤ ٓةً

و ثَيػرت بووْ ًايف  19/5/1974كةضاُةي كة ًةزجةكاُي دةُطداُياْ تَيدابةزجةضتة بوو و هة دايم بووي 
اشادكساوةكاُي ٓةزَيٌي ، ئةًة جطة هة كسدُةوةي بِلةكاُي ٓةَهبرازدْ هة شؤزيِة ُاوضة ئ(5)دةُطداُياْ ٓةبوو

كوزدضتاْ، تةُاُةت بؤ كوزدضتاُياُي ئاوازةي كةزكوكيؼ هة ُاوضة ئاشادكساوةكاُي ٓةزَيٍ دا. بؤ شاُيازي شياتس 
( و 1هةضةز ثػم و بةزكةوتةي دابةؽ بووُي ٓةَهبرَيساُي ٓةزَيٍ بةضةز ثازَيصطاكاُدا، بِسواُة خػتةي ذًازة)

 (.1( و ُةخػةي ذًازة)1غَيوةي ذًازة)
( بؤًاْ دةزدةكةوَيت داُيػتواُي 1( و ُةخػةي ذًازة)1( و غَيوةي ذًازة)1بة ِزةضاوكسدُي خػتةي ذًازة)

( 1788000%(ي كؤي داُيػتواُي ضَي ثازَيصطاكةي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، )12886(كةضة، )3138500)ثازَيصطاي دٓؤن 
%( ئةَ 11818%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة، بة ِزَيرةي)56878ٓةَهبرَيس بؤ ئةَ ثازَيصطاية خةًَوَيِدزاوة، دةكاتة)

 ثازَيصطاية 
 
 
 
 
 

                                               
 االمه املتحدة/حكوم االىطاٌ/ مهتب املفوض الطامي، االعالٌ العاملي حلكوم االىطاٌ،  -(3)

http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx,25August2017.nopage number.  
 .27،ي2011(،كاُووُي يةكةًي 16اوي ئاضايؼ و ٓازيلازي ئةوزثا، ٓةَهطةُطاُدُي ٓةَهبرازدْ،و. باوكي ٓاُي، طؤظازي ٓةَهبرازدْ،ذًازة)ِزَيلخس -(4)

لبحوخ املسنصي يف نوزدضتاٌ العسام، ت. مهتب الدزاضات وا 1992اجملنوعة الكاىوىية الدولية حلكوم االىطاٌ، اىتخابات بال حدود تكسيس حول اىتخابات مايظ  -(5)
 .66ص ،1999"، 43احلصب الدميكساطي الهوزدضتاىي،الطبعة االوىل،دزاضة زقه "

http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx,25August2017.no
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 (1خػتةي ذًازة)
ذًازة و ِزَيرةي داُيػتواْ و ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةز ثازَيصطايةن و ٓةزَيٍ هة 

 (دا19/5/1992ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ هة)
 داُيػتواُي بؤ)%(  ذ. داُيػتواْ ثازَيصطا

 ٓةزَيٍ
ذ. دةُطدةزي 

 ثَيػبيِيلساو)ٓةَهبرَيس(
 ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا

 
ٓةَهبرَيس/ٓةَهبرَيسي )%(

 ٓةزَيٍ
 جياواشي )%( هةطةَي تَيلِسا )%(

 12886 1788000 56878 11818 16801 ()3138500 دٓؤن
 30857 10832- 35828 3408000 39851 9638700 ٓةوهَيس
 40847 6886- 38874 4508000 47863 181618700 ضوَيٌاُي
  - - 1448000 - - 12895كةزكون
 100 - 4586 181128000 100 284388900 كــــــــؤ

                                               
()-  ثازَيصطاي دةضتةي بااَلي ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي ثػيت بةَ ٓةذًازكسدُةي داُيػتواْ بةضتوة كة هة اليةْ بةِزَيوبةزي ئاًازي

سي طةًازؤضاشي (كةع بوة، ئةجناًي ضةزذًَي2938304)1987ي دٓؤن خةًَوَيِدزاوة و ئاًادةكساوة)داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن بة ثَيي ضةزذًَيسي ضاَه
(كةضة، ذًازةي داُيػتواْ طةِزاوة هة توزكيا و ئَيساْ بة ثَيي 68594هةطةأل شيادبووُي خةًوَيِدزاو) 1989ثازَيصطاكة بؤ ضاهي  یداُيػتواُي كوزدي طةِزاوة

(كةضة، ضةزجةَ 458508% )383وْ بة ِزَيرةي )بة ثَيي خةًاَلُدُي شيادبو1992(كةضة، شياد بووُي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن تا ضاهي 538743طةًازؤضاشي)
(كةضة، ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن كة هة كؤًةَهطاكاُي )ديازبةكس و 1878073)1992كةع، ذًازةي داُيػتواُي ئاكسَي و غَيخاْ بؤ ضاَهي 3998149دةكاتة 

دةضتِوضي (كةع بؤ شاُيازي شياتس هةضةز 6068265(كةع بووْ، ضةزجةَ دةكاتة)208043دا )1992توَيرةز( بووْ هة ضاَهي  -ًوغة و ًَيسديّ()كوزدضتاُي توزكيا
تسي (. خؤ ئةطةز ئةَ شياد بووُةي داُيػتواْ بؤ ثازَيصطاي دٓؤن دزوضت بَيت، بؤ ثازَيصطاكاُي 1بةِزَيوةبةزي ئاًازي ثازَيصطاي دٓؤن بِسواُة ثاغلؤي ذًازة)

 1/4داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيس و  1/3ةي شياد بووْ دزوضتة!! هةكاتَيلدا داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤكٔؤن ُصيلةي ٓةوهَيس و ضوَيٌاُيؼ اليةُي كةَ ٓةًاْ ِزَير
 داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي بووة.

()- ( 1448000كةزكون تةزخاُلسدوة بؤ)( بِلةي ٓةَهبرازدُي بؤ ثازَيصطاي 16ةضتةي بااَلي ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُةكاُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ)د
(ٓةَهبرَيس بؤ بِلةيةكي ٓةَهبرازدْ، ئةو ُاوضاُةغي كة بة ُاوي ثازَيصطا كةزكون بِلةي دةُطداُياْ بؤ 98000(، واتة تَيلِسا)التكديسيٓةَهبرَيسي خةًَوَيِدزاو)

(، 128000(، قوتاخباُةي ِزؤذي ضةزةتايي تَيلةَي هة ضةًضةًاَي)128000تةزخاُلساوة بسيتني هة) قوتاخباُةي ئةختةزي ضةزةتاي تَيلةَي هة ضةًضةًاَي)
(، قؤتاخباُةي ُةضسي ضةزةتايي تَيلةَي هة 88000(، قؤتاخباُةي غوعوةي ضةزةتايي تَيلةَي هة غؤزؽ)88000قوتاخباُةي ِزياشي ضةزةتايي تَيلةَي هة غؤِزؽ)

(، قؤتاخباُةي ُةٓصةي ضةزةتايي 108000دةقازةًاُي ضةزةتايي تَيلةَي هة تةكيةي كاكةًةُد)(، قوتاخباُةي بةز88000ي تةًوش)17(، قؤتاخباُةي 88000غؤزؽ)
(، قوتاخباُةي 38000(قوتاخباُةي ضةالًي ضةزةتايي تَيلةَي)38000(، ُاوةُدي تةُدزوضيت دةزبةُد بَيسوهةي قةشاي خاُةقني)58000تَيلةَي هة دةزبةُدخياْ )

( قوتاخباُةي ِزضاهة ضةزةتايي تَيلةَي هة قةشاي 118000(، قوتاخباُةي شؤشطي ضةزةتايي تَيلةَهاو هةقةشاي كةالز)108000اي كةالز)ئةَهوةُي ضةزةتايي تَيلةَي هة قةش
سي ضةزةتايي (، قوتاخباُةي كف118000ي ضةزةتايي تَيلةَي هة ُاحية ؾٌود)-(، قوتاخباُةي فاو108000(، قوتاخباُةي قاُعي ضةزةتايي تَيلةَي هة ؾٌود)118000كةالز)

كؤي ذًازةي ٓةَهبرَيسة تةزخاُلساوةكاْ  -1( وةن دةشاُني دةضتةي بااَل ضةُد جازَيم كةوتوُةتة ٓةَهةوة: 108000تَيلةَي هة قةشاي كفسي)
ضةالًي تَيداية هةدةزةوةي  تةُٔا قوتاخباُةي كفسي ضةزةتايي وبِلةي تةُدزوضيت دةزبةُد بَيووهةي و قوتاخباُةي -2 ()توَيرةز(.1448000(ُةن)1398000دةكاتة)

%(ٓةَهبرَيسة خةًَوَيِدزاوةكاْ كة ُاكةوُة ثازَيصطاي ضوَيٌاُي، تَيلِساي 1185(ٓةَهبرَيسي بؤ تةزخاُلساوة واتة)168000ثازَيصطاي ضوَيٌاُي بووْ كة تةُٔا)
دةضتة ٓيض  -3%(ي ٓةَهبرَيسةكاْ دةكةوُة ثازَيصطاي ضوَيٌاُييةوة.88848(ٓةَهبرَيسْ و دةكاتة)1238000ٓةَهبرَيسةكاُي تسي قةشاو ُاحية ئاًاذة بؤكساوةكاْ كة)

بةضتة ئةجناَ ُةداوة، ئاًازَيلي ال ُةبووة ضةبازةت بة ذًازةي ٓاواَلتياُي ثازَيصطاي كةزكون هة ثازَيصطاكاُي تسي ٓةزَيٍ و ٓيض ضةزذًَيسييةكيػي بؤ ئةَ ًة
دا ِزذَيٍ شؤز 1988سي ثَيػبيِيلساو(بة ُاوي ثازَيصطاي كةزكوكةوة شؤز دووزة هة ِزاضيت جطة هةوةي هة ضاَهي بؤية داُاُي ئةَ ذًازةية)بِلةي دةُطداْ و ٓةَهبرَي

بؤ بيِيين بة ضِسي ثسؤضةي ئةُفاهي هة شؤزبةي ئةَ ُاوضةُةدا ئةجناًدا و ٓةشازةٓا ٓاواَلتي هة ٓةزدوو ِزةطةشو و هة ٓةًوو تةًةَُيم ئةُفاهلسد، 
ي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي و دابةغلسدُي ٓةَهبرَيسي خةًَوَيِدزاو بةضةز بِلةكاُي دةُطداُدا تلاية بِسواُة ثاغلؤي دةضتِوضي دةضتةي بااَل

 (.2ذًازة)
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ضوَيٌاْ ًطتةفا حةضةْ، كوزد و يةكةَ ئةشًوْ، ضاثي يةكةَ،  -ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة بةضوود وةزطستّ هة: أ
مجَوزية العسام، وشازة التخطيط، اجلَاش املسنصي لالحصاء، اجملنوعة االحصائية  -. ب477و161، ي2017ضوَيٌاُي،  -ضاثخاُةي كازؤ

 (.IBM SPSS Statistics v.24بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي) .36، ص1992حصاء، بدداد، ، مطبعة اجلَاش املسنصي لال1992الطيوية
ٓةَهبرَيسي شياتس بةزكةوتوة ئةطةز بةزاووزدي بلةيّ بة تَيلِساي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هةضةز ئاضيت 

ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت، واتة %(كؤ دةُطدةزاُي 16801ٓةزَيٌيؼ ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ئةَ ثازَيصطاية بةزشة)
 %(شياتسة هة ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤ كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٍ.3815بة ِزَيرةي )

 
 
 
 

 (1غَيوةي ذًازة)
 خوهي ٓةَهبرازدُي هة ٓةزَيٍ ٓةَهبرَيسي/ٓةَهبرَيس)%( و ٓةزَيٍ داُيػتواُي/ٓةَهبرَيس و داُيػتواْ)%(

 (دا19/5/1992ُيػتٌاُي كوزدضتاْ هة) ًةُيئةجنو يةكةًي

 
 (. 1ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة داتاي خػتةي ذًازة)

%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي 39851(كةع بووة، )9638700دا )1992داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيسهة ضاَهي 
%(ي كؤي داُيػتواُي 35828سي بؤ خةًَوَيِدزاوة و)(ٓةَهبرَي3408000ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، ئةَ ثازَيصطاية)

 %(كةًرت ٓةَهبرَيس بؤ ئةَ ثازَيصطاية تةزخاُلساوة ئةطةز بةزاوزد بلسَيت بة ِزَيرةي 10832-ثازَيصطاكةية، بة ِزَيرةي)
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 (1ُةخػةي ذًازة)

داُيػتواُي ثازَيصطا و ذًازة و)%(داُيػتواْ/داُيػتواُي ٓةزَيٍ و ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/ 
 (دا19/5/1992ٓةزَيٍ هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ هة)

 
دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ُةخػةي ِزووبةزي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي  -1ضةزضاوة: كازي توَيرةز بةضود وةزطستّ هة:

ُؤظةًبةزي http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3  ( ،)30كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس،)
 (. Arc GIS 10.2(. بة بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي)1داتاي خػتةي ذًازة) -2. 1(، ي2016

 
%(ي كؤي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٌي 30857ازَيصطاي ٓةوهَيس)ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، ٓةز بؤيةؽ ٓةَهبرَيسي ث

 %(ي ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤداُيػتواُي ٓةزَيٍ.8894ثَيلَٔيِاوة، ئةًةؽ كةًرتة بة ِزَيرةي)

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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%(كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة،  47863(كةضة، )181618700داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)
-%(كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي، بة ِزَيرةي)38874( ٓةَهبرَيس بؤ ئةَ ثازَيصطاية خةًَوَيِدزاوة واتة)4508000)

%(كةًرت ٓةَهبرَيس بؤ ئةَ ثازَيصطاية تةزخاُلساوة بة بةزاوزد بة بةزكةوتةي ٓةَهبرَيس/ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ، 6886
-برَيسةكاْ بةز ئةَ ثازَيصطاية كةوتووة، ئةًةؽ بة ِزَيرةي)%(ي كؤي ٓةَه40847هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌيؼ )

 %(كةًرتة هة ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤ داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ.7816
ٓيض شاُيازييةن ُية ضةبازةت بة ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي كةزكون هة ٓةزَيٌدا، ض ئاوازةي ُاو غازي 

ي قةشاكاُي ثازَيصطاكة كة ثاغرت هة ثازَيصطاي كةزكون دابِسَيِساْ و خساُة ضةز ثازَيصطاكاُي كةزكون ض ُيػتةجَي
تسي ٓةزَيٍ و عَيساق. هة ئةطةزي ُةشاُيين ذًازة داُيػتواُي ثازَيصطاي كةزكون)ئةو ُاوضاُةي كة دةضتةي بااَلي 

بسدووة( ئةوا ُاشاُني بةزكةوتةي  ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتيٌاُي بة ُاوضةي كةزكون ُاوي 
( 1448000ٓةَهبرَيس بؤ داُيػتواُي ئةَ ُاوضةية ضةُدة و ضةُدي داُيػتواُةكةي ثَيلَٔيِاوة، بةاَلَ دةضتةي بااَل)

 %(ي كؤي ٓةَهبرَيساُي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت.12895ٓةَهبرَيسي بؤ ئةَ ُاوضةية تةزخاُلسدووة ئةًةؽ)
 ػتةي ضةزةوة دةطةيِة ضةُد ِزاضتييةن:هةضةز ِزؤغِايي داتاكاُي خ

بةٓؤي ئةجناَ ُةداُي ضةزذًَيسي طػيت هة اليةْ بةزةي كوزدضتاُي، تةواوي ثسؤضةي ٓةَهبرازدْ  -1
 دةكةوَيتة ذَيس ثسضيازي ِزاضتةقيِةوة، ضوُلة :

بةزةي كوزدضتاُي و دةضتةي بااَلي ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُةكاْ ٓيض تؤًازَيلي دةُطدةزاُياْ هةبةز  . أ
ُوَييي دةضتتدا ُةبوة تا بصاُّ هة ِزووي ياضاييةوة ضةُد ٓةَهبرَيس ًايف دةُطداُي ٓةية، ديازة ئةًةؽ بة ٓؤي 

ًاُط بوة  14كوزدضتاُييةوة كة تةُٔا ُصيلةي كازطَيِسي كسدُي ُاوضة تاشة ئاشادكساوةكاُةوة بوة هة اليةْ بةزةي 
ِزاثةِزيّ هةَ ُاوضاُة ئةجناَ دزابوو، ٓيض ثةيوةُدييةكي كازطَيِسي و ِزاًيازي و ديبوؤًاضي هة َُيواْ ِزذَيٍ و 
بةزةي كوزدضتاُيػدا ُةبوة تا ًريي ٓازيلازي دةضتةي بااَلي ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُةكاُي ٓةزَيٌي كسدبَيت بة 

داتاي دزوضت هةضةز داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ و دزوضت كسدُي تؤًازي دةُطدةزاْ، بة  ثَيداُي
ثَيضةواُةغةوة ٓةَهبرازدُةكةغي بة ُاياضايي و ُادةضتوزي دةشاُي ضوُلة بة ثَيضةواُةي دةضتوزي عَيساق و 

 .(6)ي دةشاُي1974(ي ضاَهي23ياضاي ئؤتؤُؤًي ذًازة)

ِلة(ي ٓةَهبرازدْ ثَيويطتة تةزخاْ بلسَيت بؤ ٓةز ثازَيصطاية، ُةشاُساوة ضةُد ًةَهبةُد)ب . ب
 ُةشاُساوةيػة ٓةز بِلةيةن ضةُد وَيطتطةي بؤ تةزخاُبلسَيت.

ُةتواُساوة بة ثَيي غوَيين جوطسايف ٓةَهبرَيس، بِلةي دةُطداُي بؤ تةزخاُبلسَيت، كة تةُٔا ًايف  . ت
ثَيضةواُةوة تةواوي دةُطدةزاْ ُاوياْ هة ضةزجةَ ٓةبَيت هةو بِلة ديازيلساوةدا دةُط بدات، بةَهلو بة 

 بِلةكاُي دةُطداْ ٓةبووة.

ِزةضاوي كات ُةكساوة بؤ دةُطداُي ٓةَهبرَيس، ُةشاُيين ذًازةي ٓةَهبرَيس ٓؤكازي ُةبووُي بةزضاو  . ث
يت و ِزووُي بووة بؤ بةزكةوتةي كات بؤ ٓةز ٓةَهبرَيسَيم. ئةًة جطة هةوةي دووز هة ٓةًوو ثَيوةزَيلي شاُط

ِزةضاوكسدُي كات ذًازةيةكي يةكحاز شؤز هة ٓةَهبرَيس بة خةًاَلُدْ تةزخاُلساوة بؤ بِلةكاُي ٓةَهبرازدْ، بؤ 
منوُة ئةو ذًازة ٓةَهبرَيسة خةًَوَيِدزاوةي كة بؤ بِلةي ٓةَهبرازدُي قوتاخباُةي بودةيؼ هة ثازَيصطاي دٓؤن. 

                                               
 .1، ص1992متوش 14(،530: ما يطنى جمذلظ وشزاء احلهه الراتي ال يتنتع بيية ففة قاىوىية و قسازاتُ يري مػسوعة، دسيدة العسام، العدد)اجمللظ الوطين -(6)
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طةز ِزةضاوي كات بلةيّ بؤ ئةوةي ٓةَهبرَيسةكاْ بتواُّ دةُط ٓةَهبرَيس؟!. ئة(7)(188774تةزخاُلساوة طةيػتؤتة)
(وَيطتطة تواُساوة دةُط 40( وَيطتطةي ٓةَهبرازدْ بوة، ئايا هة بِلةيةكدا هة)40بدةْ، ثَيويطيت بة شياتس هة)

 بدزَيت؟بَيطوًاْ ُةخَيس، ٓةز بِلةيةكي ٓةَهبرازدْ تةُٔا هة يةن وَيطتطةي ٓةَهبرازدْ ثَيلٔاتووة.

ِزاي ئةجناَ ُةداُي ثسؤضةي ضةذًَيسي، دؤخي ِزاًيازي و ئاضايؼ و ئابوزي هة دؤخَيلي يةكحاز ضةزة -2
ضةختدا بوة، ئةًةؽ كازيطةزي ٓةبووة هةضةز ئاوازبووْ و دةزبةدةزبووُي داُيػتواْ ض داُيػتواُي ٓةزَيٍ بؤ 

 ُي تسي ٓةزَيٍ و وواَلتاُي دزاوضَي.وواَلتاُي دزاوضَي، ض داُيػتواُي ُاوضة دابِساوةكاْ بؤ ُاوضة ئاشادكساوةكا

ئةُداًاُي دةضتةي بااَلي ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُي  ٓةُدَيم بةزذةوةُدي ِزاًيازي هة َُيواْ -3
ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ، فاكتةزَيلي تسي كازيطةز بووة هةضةز دابةغلازي ُايةكطاُي ذًازةي 

%(ي هة تَيلِساي 11818لِساي ٓةَهبرَيس هةضةز ئاضيت ثازَيصطاي دٓؤن)ٓةَهبرَيسةكاْ بؤ ٓةز ثازَيصطايةن، بؤ منوُة، تَي
-كؤي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ شياتسة، بةاَلَ هة بةزاًبةزدا تَيلِساي ٓةَهبرَيس هة ثازَيصطاي ٓةوهَيس بة ِزَيرةي)

ثازَيصطاي  %(كةًرتي بؤتةزخاُلساوة بة بةزاوزد بة ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ، ٓةزضي10832
ُلساوة، ئةًةؽ كازيطةزي دةبَيت  -%(كةًرتي هة ٓةَهبرَيس بؤتةزخا6886-ضوَيٌاُيػة بة ٓةًاْ غَيوة بةِزَيرةي)

 هةضةز:

%(شياتس هة ثازَيصطاكاُي تس، واتة 11818تةزخاُلسدُي ِزَيرةي ٓةَهبرَيس بؤ ثازَيصطاي دٓؤن بة ِزَيرةي) . أ
%(، ئةًةؽ شياتس هةبةزذةوةُدي 11818اْ هةَ ثازَيصطاية بة ِزَيرةي)ةخطاُدُي دةزفةت بؤ بةزشبووُةوةي دةُطدِز

 ئةو اليةُة ِزاًيازيية دةبَيت كة ثازَيصطاي دٓؤكحَي ٓةذًووُيةتي.

%(واتة، بةغدازيلسدُي دةُطدةزي 10832-تةزخاُلسدُي ٓةَهبرَيس بؤ ثازَيصطاي ٓةوهَيس بة ِزَيرةي) . ب
زيلسدْ هة ٓةَهبرازدُي ُوَيِةزاُي خؤياُدا هة ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كةًرتهة ِزَيرةي ياضايي خؤي و كةًرت بةغدا

 كوزدضتاْ.

كةًرت تةزخاُلسدُي ذًازةي ٓةَهبرَيس بؤ ثازَيصطاي ضوَيٌاُي، واتة كةًرت بةغدازيلسدْ هة ديازيلسدْ  . ت
لِساي %(كةًرت هة ِزَيرةي ئاضايي خؤياْ. ئةطةز تَي6886و ٓةَهبرازدُي بؤ ئةَ ثازَيصطاية بة ِزَيرةي)

(ٓةَهبرَيسي بةزبلةوتباية 1428956ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ بلةيّ بة ثَيوةز دةبوو ثازَيصطاي دٓؤن )
(، دةبوو ثازَيصطاي 340.000( ٓةَهبرَيسي بةز بلةوتباية ُةن)4398447(، دةبوو ثازَيصطاي ٓةوهَيس)1788000ُةن)

 ( ٓةَهبرَيس.4508000( ٓةَهبرَيسي بةزبلةوتباية ُةن)529.736ضوَيٌاُي)

ئةًاُةؽ كازيطةزيياْ دةبَيت هةضةز دةزضووُي ذًازةيةكي كةًرت هة بةزبرَيساُي ئةَ ثازَيصطاية هة 
بةزاًبةز بةزبرَيساُي ثازتي بااَلدةضت هة ثازَيصطاي دٓؤن، ُازدُي ذًازةيةكي كةًرت هة ُوَيِةزاُي ئةَ ُاوضاُة 

ة ثازَيصطاي دٓؤكلة ذًازةيةكي شياتس هة ُوَيِةزاْ دةَُيسْ بؤ ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ، بة بةزاوزد ب
 هةضةز حطابي ثازَيصطاكاُي تس.

بةزةي كوزدضتاُي و دةضتةي بااَلي ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُةكاُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ   -4
ئةشًووُي ٓاوغَيوةي ثَيػرتياْ ُةبووة، بؤية غَوةذاوي و ُا ِزَيلييةن بة ثسؤضةكةوة دةبيِسَيت، يةكَيم هة 

                                               
 .66،ي1998ٓةوهَيس ،بةَهطةو دةضتٔاوَير،ضاثي يةكةَ، ضاثخاُةي وةشازةتي ِزؤغِبريي،  1992ئاياز 19بةدزاْ ئةمحةد حةبيب، ٓةَهبرازدُةكاُي كوزدضتاْ -(7)
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داَ ودةشطا كازطَيِسييةكاُي ًريي هة  ٓؤكازي ئةجناًداُي بة ثةهة ثسوشكَيي ثسؤضةكة دةطةِزَيتةوة بؤ كَيػاُةوةي
دا، بةًةؽ بؤغايي ياضايي و كازطَيِسي دزوضت بوو، بؤ ثِسكسدُةوةي (8)1991ئؤكتؤبةزي 26ُاوضة ئاشادكساوةكاْ هة 

 42ئةَ كةهَيِة كازطَيِسيية دةبوو بةزةي كوزدضتاُي بِسياي ٓةَهبرازدُي بداية، بؤية بة ُاضازي تةُٔا هة ًاوةي 
 ازي هة ئةجناَ داُي ثسؤضةكةدا و ثسؤضةكةغي جَيبةجَيلسد. ِزؤذدا بِسي

 دا.2005ي كاُوُي دووةًي 30باضي ضَييةَ: دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي 
بةضةز ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق هة ()ضاَي 13ثاؽ تَيجةِزيين ُصيلةي

خوهي دووةًي ثةزهةًاْ ئةجناًدزا هة اليةْ كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي دا، ٓةَهبرازدُي 1992ضاَهي
، ()ٓةًئآةُطي تيٌي تايبةتي ٓةَهبرازدُي ُةتةوةيةكطستوةكاْ بة ٓازيلازي و()ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق

                                               
 ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ًَيرووي ٓةَهبرازدْ، -(8) 
-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=page&c=Parliament-History,19Octorber2017. 

()- اضايي تةواو هة جةُطي ُاوخؤي)بسا كوذي( ٓةزَيٌدا هة َُيواْ ثازتي دميوكساتي كوزدضتاْ و يةكَييت ُيػتٌاُي كوزدضتاْ، ثةزهةًاُي كوزدضتاْ ًاوةي ي
ياضاي  1995"ي ضاَهي 1( دا، ياضاي ذًازة "1دا كؤبؤوة و هة بِسيازي ذًازة)27/5/1995ُائاضاييدا ثةزهةًاْ هة طوُدي دازةبةْ هة ِزَيلةوتي  بو، هة داُيػتَِيلي

ةزهةًاُي بؤ ثدزَيركسدُةوةي ًاوةي يةكةًني خوهي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساقي دةزكسد، بة ثَيي ًادةي يةكةًي ياضاكة تةًةُي 
(ةوة: ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ياضاي دزَيركسدُةوةي ًاوةي يةكةًني خوهي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي 4/6/1995يةن ضاَي دزَيركسدةوة هة ِزَيلةوتي)

 كوزدضتاُي عَيساق،
-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=1995,16February 

2018.p.252. 
(دا ياضاي 1دا هة بسيازي ذًازة )3/6/1996ٓةوهَيس(هة ِزَيلةوتي -ثةزهةًاْ هة داُيػتين َُيواْ)غاوةيظ، ًةالئؤًةز ثاؽ دزَيرة كَيػاُي جةُطي بساكوذي،

دضتاُي عَيساق(ي دةكسد، بة ثَيي ًادةي )ياضاي دووةًني دزَيركسدُةوةي ًاوةي يةكةَ خوهي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوز1996(ي ضاَهي 1ذًازة)
(ًاُط دزَيركسدةوة، وةن هة ًادةي يةكدا ٓاتوة قابيوي 3(ةوة بؤ ًاوةي)4/6/1996يةكةَ خوهي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق هة ِزؤذي)

 كةَ خوهي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق،دزيركسدُةوةي ديلةغة. ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ياضاي دووةًني دزَيركسدُةوةي ًاوةي ية
-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=1996,16February2018.p.253. 

ياضاي دزَيركسدُةوةي يةكةَ  1996(ي ضاهي 2ذًازة)ي دةزكسد بة ثَيي ًادةي يةكةًي ياضاي 2دا كؤبؤوة بِسيازي ذًازة 9/1996/ 3جازَيلي تس ثةزهةًاْ هة  
دزَيركسايةوة، 4/6/1998دةوزةي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق، دةوزةي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق تاكو 

 ُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق،ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ياضاي دزَيركسدُةوةي يةكةَ دةوزةي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًة
-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=1996,16February2018,0p.255 

هي ٓةَهبرازدُي ياضاي دزَيركسدُةوةي خو 1998(ي ضاَهي 2دا ياضاي ذًازة) 15/4/1998( هة ِزؤذي 9بؤ جازي ضوازَ هةضةز يةن ثةزهةًاْ هة بسيازي ذًازة)
ي دةزكسد، وةن هة ًادةي يةكةًدا ٓاتوة "ئةجنوًةْ كازا دةبَيت تا ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي تاشة و بةضتين  -عَيساق -يةكةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ

ازدُي يةكةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي ياضاي دزَيركسدُةوةي خوهي ٓةَهبر 1998(ي ضاَهي 2يةكةَ داُيػتين خؤي": ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ياضاي ذًازة)
 عَيساق، -كوزدضتاْ

-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=1998,16February2018. P115. 

()- (ي ضاَهي 47بة ثَيي ًادةي ٓةذدة هة ياضاي ذًازة)(ي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي 1992ضاَهي ) (ي ٓةًوازكساوي1ياضاي ضَييةَ ٓةًوازكسدُي ذًازة) 2004
رازدُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق" كؤًطيازيةتي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق، بؤ ضةزثةزغيت ٓةَهبرازدُةكاُي خوهي دووةًي ٓةَهب

بة ثَيي ًادةي دووةًي باضة ي بااَل دةطسَيتةوة" ئةوةي غاياُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق بةِزَيوةبسدُيػي كة هةَ ياضايةدا ٓاتووة جَيطاي ٓةيئة
زَيٌي كوزدضتاُي ٓةًاْ ياضا" بةثَيي ياضايي، ٓةئيةتَيلي بااَلي ضةزخؤ، بؤ ضةزثةغيت ٓةَهبرازدُةكاْ و ٓةَهطوِزاُدُي ضاالكييةكاُي ٓةَهبرازدْ، هة ٓة

(ي 1ياضاي ضَييةَ ٓةًوازكسدُي ياضاي ذًازة) 2004(ي ضاَهي47عَيساق، ياضاي ذًازة) -اُيعَيساق، ثَيلدةَٓيِسَي...تاد.": ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضت
 (ي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق،1992ٓةًوازكساوي ضاَهي)

- http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=2004,16February2018.p1-

3. 

()- ( ُةتةوة يةكطستوةكاْ ٓازيلازي ثَيػلةؽ دةكةْ بؤ كؤًةَهطاي َُيودةوَهةتي بؤ ثسضي ٓةَهبرازدْ، هة ضةز 1546ثَيي بِسيازي ئةجنوًةُي ئاضايػي ذًازة) بة
كطستوةكاُياْ كسد بةًةبةضيت ضةزخطتين داواي ئةجنوًةُي فةزًاْ ِزةواي عَيساق و دةضةاَلتي كاتي ٓاوثةمياُاْ داواي ٓازيلاز هة تيٌي ٓةَهبرازدُي ُةتةوةية
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ساقدا، ئةَ بؤيةكةًني جاز بوو ثسؤضةيةكي ٓةَهبرازدْ هةدواي ِزووخاُدُي ِزذَيٌي بةعطةوة ئةجناَ بدزَيت هة عَي
هةطةَي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ثازَيصطاكاْ و ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي ()ٓةَهبرازدُة ٓاوكات بوو

كةع كة  (9)(281138186دا، هةَ خوهةي ٓةَهبرازدُدا)2005كاُووُي دووةًي 30( هة اجلنعية الوطيية العساقيةعَيساق)
هة ٓةز ضَي ثازَيصطاكةي حلوًةتي ٓةزَيٌدا، (10)ًايف دةُطداُياْ ٓةبوو ( ياْ ثَيػرت بوو31/12/1986ْهة دايم بووي)

 (. 2بةَ جؤزةي خوازةوة، بِسواُة خػتةي و غَيوة و ُةخػةي ذًازة)

 
 

 (2خػتةي ذًازة)
ذًازة و ِزَيرةي داُيػتواْ و ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/ داُيػتواُي ٓةز ثازَيصطايةن و ٓةزَيٍ هة 

 (دا.30/1/2005ووةًي ئةجنوًةُي ُيػتيٌاُي  هة )ٓةَهبرازدُي خوهي د
)%( بؤ داُيػتواُي   ()ذ. داُيػتواْ ثازَيصطا

 ٓةزَيٍ
)%(ٓةَهبرَيس/ٓةَهبرَيسي  ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا ()ذ. ٓةَهبرَيس

ِزَيرةي جياواشي هةطةَي  )%(  ٓةزَيٍ
 تَيلِسا)%(

 19813 12868 71894 4048320 15876 5628000 دٓؤن
 37863 0814- 59812 7958220 37872 183458000 ٓةوهَيس
 43824 4826- 55 9138646 46852 186598000 ضوَيٌاُي

                                                                                                                                                
فةزًاُبةز هة تيٌي ُةتةوة يةكطستوةكاْ هة عَيساق كازياْ كسد بؤ ضةزخطتين ثسؤضةكة، بؤ شاُيازي شياتس تلاية بِسواُة:  56ثسؤضةي ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق، 

 ،2005ىػس معلومات االمه املتحدة الىتخاب  االمه املتحدة،
- http://www.ihec-iq.com/ftpar/regulation2005/other/2005_election_fsheet_ar.pdf,28August2011,p.2,3. 

 ()- (ًادةي )(ي ياضاي بةِزَيوةبسدُي عَيساق هة قؤُاغي طواضتِةوةدا ٓاتووة"ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ثازَيصطاكاْ هة ضةزاُطةز عَيساقدا و 57هة بسطةي)ب
اُي كوزدضتاْ هة ٓةًاْ وادةي ٓةَهبرازدُةكاْ)ًةبةضت هة ٓةَهبرازدُي كؤًةَهةي ُيػتٌاُي عَيساقة( ئةجناَ دةدزَيّ بة جؤزَيم هة ئةجنوًةُي ُيػتٌ

ةضةاَلتي كاتي لاية بِسواُة: دتَيجةِز ُةكات، بؤ شاُيازي شياتس هةضةز ياضاي بةِزَيوةبسدُي عَيساق هة قؤُاغي طواضتِةوة دا ت 2005كاُووُي دووةًي 31ِزَيلةوتي 
 ،2004-3-8ٓاوثةمياُاْ هة عَيساق ،" ياضاي بةِزَيوةبسدُي دةوَهةتي عَيساق هة قؤُاغي طواضتِةوة" 

- http://www.cpa-iraq.org/democracy/TAL-Kurdi.pdf,17April2009,p.24. 

 ، يري ميػوز، بدوٌ زقه الصفحة.2005دضتاْ، ًوخص الُتخابات بسملاْ اقويٍ كسالعليا املطتكلة لالىتخابات يف العسام املفوضية -(9)

 )تطذيل الياخبني(،2004(لطية 2ىظاو زقه) املفوضية العليا املطتكلة لالىتخابات يف العسام، -(10)
-http://www.ihec.iq/ar/index.php/prosedur 2004.html,30September2017,p.1. 

()- :(كةع، ثازَيصطاي 4838105ثازَيصطاي دٓؤن) -ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ بة ثَيي وةشازةتي ثالُداُاُي عَيساق بةَ جؤزةية
 املسنصي اجلَاش ،االمنائي والتعاوٌ التخطيط وشازة، العسام مجَوزية (كةع:386968796ضةزضةَ) (كةع،187738100(كةع، ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)184408590ٓةوهَيس)
 .56ص الطبع، ضية بدوٌ طبع، مهاٌ بدوٌ طبعة،ال عدد بدوٌ ،2006-2005 لعاو الطيوية االحصائية اجملنوعة املعلومات، وتهيولوديا لالحصاء

 ()-  ثَيي داتاكاْ جياواشْ هة ضةزضاوةيةن تا ضةزضاوةيةكي تس تةُاُةت هة ضةزضاوةيةكي فةزًي تا ضةزضاوةيةكي تسي فةزًي كؤًطيؤُيؼ، بؤ منوُة بة
دةُطداُياْ ٓةبوة (كةع ًايف 9198160وتةي ًاًؤضتا حةًة ضاَهح بةِزَيوةبةزي ئؤفيطي ضوَيٌاُي دةضتةي بااَلي ٓةَهبرازدُةكاْ هة ٓةزَيٌي كوزدضتاْ ُصيلةي)

(دةُطدةزي شياتسة هة داتاي وةزطرياو هة كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق.. ذيِؤ عبداهلل، ئةًِسؤ ُصيلةي 58514هة ثازَيصطاي ضوَيٌاُي، واتة )
.ٓةزوةٓا جياواشي ٓةية هة داتا باَلوكساوةكاُي 2-1، ي30/1/2005(،3583ًويؤْ ٓاوواَلتي عَيساق و كوزدضتاْ دةُطدةدةْ، ِزؤذُاًةي كوزدضتاُي ُوَي، ذًازة)14

(دةُطدةز، 4298182كؤًطيؤُي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاْ هة ًيدياكاُةوة، بؤ منوُة ذًازةي داُطدةزاُي ٓةزَيٍ  هة ِزؤذُاًةي ًةدا بةَ جؤزةية" دٓؤن)
(دةُطدةز شياتسة هة داتاي وةطرياو هة كؤًطيؤُي بااَلي 258728(دةُطدةز، ئةًةؽ بة)281388914( دةُطدةز"ضةزجةَ)9148441( دةُطدةز،، ضوَيٌاُي )7958291ٓةوهَيس)

 10(،511العدد)دسيدة املدى، الييابي الكادو، اضاع تكطيه املكاعد للنذلظ  2005، ضذل اىتخابات ناىوٌ الجاىياملدىة دسيدضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق. 
 .2ص ،2005تػسيً االول

http://www.ihec.iq/ar/index.php/prosedur2004.html,30September2017,p.1
http://www.ihec.iq/ar/index.php/prosedur2004.html,30September2017,p.1
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)%( بؤ داُيػتواُي   ()ذ. داُيػتواْ ثازَيصطا
 ٓةزَيٍ

)%(ٓةَهبرَيس/ٓةَهبرَيسي  ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا ()ذ. ٓةَهبرَيس
ِزَيرةي جياواشي هةطةَي  )%(  ٓةزَيٍ

 تَيلِسا)%(
 100 - 59826 281138186 100 385668000 كــــــــؤ

الُتخابات بسملاْ اقويٍ ، ًوخص املفوضية العليا املطتكلة لالىتخابات يف العسام ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةطستّ هة:
 (.IBM SPSS Statistics v.24بة بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي) ، يري ميػوز، بدوٌ زقه الصفحة.2005ٌكسدضتا

( 5628000(، دةبيِني ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن)2خػتة و غَيوة و ُةخػةي ذًازة) بة ِزواُني هة
( ٓةَهبرَيسي بةزكةوتوة، واتة 4048320َِيت، ثازَيصطاي دٓؤن  )%(ي داُيػتواُي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓي15876كةضة و )

%( شياتسة هة تَيلِساي بةزكةوتةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي 12868%( داُيػتواُي ثازَيصطاكة ئةًةؽ بة ِزَيرةي)71894)
يػتواُي ٓةزَيٍ بةز ( ٓةَهبرَيس شياتس هة بةزكةوتةي ٓةَهبرَيس/دا518267ُٓةزَيٍ، ئةطةز ئةَ ِزَيرةية بلةيّ بة داتا)

ئةَ ثازَيصطاية كةوتوة، ئةًةؽ ٓةَهةيةكي شؤز شةقة ضوُلة بة ثَيي داتاي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ ذًازةي ئةو 
ي داُيػتواُي ثازَيصطاكة ثَيلدةَٓيَِيت، ئةطةز ()%(4882) 2005ضاَي شياتسْ بؤ ضاَهي 18كةضاُةي كة هة تةًةُي 

 ئةَ 
 (2غَيوةي ذًازة)

 خوهي ٓةَهبرازدُي هة ٓةزَيٍ ٓةَهبرَيسي/ٓةَهبرَيس)%( و ٓةزَيٍ داُيػتواُي/ٓةَهبرَيس و داُيػتواْ)%(
 (دا30/1/2005دووةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ هة)

 
 (2ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة داتاي خػتةي ذًازة)                

                                               
 ()- ازَيصطاية بريكازي ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ئةَ ثازَيصطاية دةضتِيػاُلساوة، بة ثَيي داتاي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ، ذًازةي داُيػتواُي ئةَ ث بةكسدازي
اقي، بة ثَيي داتاكاُي دةضتةي ئاًازي (كةع شياتسة هة داتاي فةزًي باَلوكساوةي وةشازةتي ثالُداُاُي عَيس4828757، ئةًةؽ  بة)2005(كةضة بؤ ضاَهي 180448757)

(ضاَي، داتاي 18-15(، بؤ طةيػنت بة تةًةُي)1278068()1268829()1628175()1568885(يةن هة دواي يةن بسيتني هة)19-15()14-10()9-5())4-0ٓةزَيٍ طسوثةكاُي تةًةْ)
(كةع، ضةزجةَ ئةو كةضاُي كةتةًةُياْ 958301ة)كؤتايي دابةغي ضوازضاَهي تةًةْ كساوة و ثاغاْ ضَي بةغي ٓةذًازكساوة و دةكات

(كةضّ، 5038567ضاَي و شياتسْ)18%(ي داُيػتواُي ثازَيصطاكة ثَيلدةَٓيِّ، ئةو كةضاُةغي هةضةزو تةًةُي 5188(كةضّ واتة ِزَيرة)5418190(ضاَهةوةية)18هةخواز)
ةز داتاكاُي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ بة ثَيي طسوثي تةًةْ، بِسواُة: دةضتةي ئاًازي %(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة، بؤ شاُيازي شياتس هةض48.2ئةًةؽ دةكاتة)

 ، داتاي باَلوُةكساوة.2005-ٓةزَيٍ، ًةشةُدةي داُيػتواْ ٓةزَيٌي كوزدضتاْ
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(، تةُٔا 4048320( ٓةَهبرَيس بواية ُةن)1948882زةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي دٓؤن  )ِزَيرةية بلةيّ بة بِةًا دةبوو ذًا
يةن ٓؤكازيؼ ٓةية بؤ شياد بووُي ذًازةي ٓةَهبرَيس هةَ ثازَيصطاية، ئةويؼ بؤ شيادكسدُي دةُطي ثازتي 

ئةو كةضاُةي هةضةزو  يؼ ذًازةي-2007، تةُاُةت بؤ ضاَهي 2005بااَلدةضت بَيت هةو ثازَيصطاية.ُةن ٓةز بؤ ضاَهي 
 كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكةياْ ثَيلَٔيِاوة.()%(48819ضاَي بووْ )18تةًةُي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 ()- (ْض9-5(كةع بوة، ئةو كةضاُةي كة تةًةُياْ هة َُيواْ)1468127(ضاَي بوة)4-0ئةو كةضاُةي كة تةًةُياْ هة َُيوا)( كةع بووة، ئةو 1518056اَي بوة)

(كةضة بوة، بة ٓةًاْ كسدةي 1188355(ضاَي بوة)19-15(كةع بوة، ئةو كةضاُةي كةتةًةُياْ هة َُيواْ)1188133(ضاَي بوة)14-10كةضاُةغي كة تةًةُياْ هة َُيواْ)
(كةع هة كؤي داُيػتواْ ثازَيصطاكة 5048082واتة ضةزجةَ دةكاتة)(كةع بووة، 888766(ضاَي بوة)18-15بريكازي ثَيػوو ئةو كةضاُةي كة تةًةُياْ هة َُيواْ)

%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكةياْ 48819ضاَي ياْ شياتسْ)18%( كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة، ٓةًوو ئةواُةي كة تةًةُياْ 5188(كةع بووة دةكاتة )9738118كة)
 ،2007-دٓؤن ثَيلَٔيِاوة: وةشازةتي ثالُداُاْ، داُيػتواُي ثازَيصطاي

.http://www.mop.gov.krd/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=423,20March2009 - 
%(، بةاَلَ ئةو كةضاُةي 38843(كةع و دةكاتة)280198688(كةضة هة كؤي)7768223كةًرتة هة ثازَيصطاي ٓةوهَيس بؤ ٓةًاْ ضاَي) ضاَي18ئةو كةضاُةي كة تةًةُياْ هة 

َهدا هة ضاَي كةًرت بووة هة ٓةًاْ ضا18%(تَيلِساي داُيػتواُي ثازَيصطاكة ثَيلدةَٓيِّ، ئةو كةضاُةي كة تةًةُياْ هة 61856ضاَي و بةزةوذوزتسْ)18كة تةًةُياْ هة
ضاَي ياْ 18%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة، ٓةًوو ئةو كةضاُةغي كة 42826(كةع ئةًةؽ دةكاتة)1917936(كةضة هة كؤي)8108559ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)

 %(تَيلِساي داُيػتواُي ثازَيصطاكةياْ ثَيلَٔيِاوة.5687شياتسْ)
 2007-وةشازةتي ثالُداُا، داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيس -1

-http://www.mop-krg.org/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=420,30March2009. 

 ،2007-وةشازتي ثالُداُاْ، داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي -2
- http://www.mop.gov.krd/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=424,30March2009. 

http://www.mop.gov.krd/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=423,20March2009
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 (2ُةخػةي ذًازة)
ذًازة و)%(داُيػتواْ/داُيػتواُي ٓةزَيٍ و ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/ داُيػتواُي ثازَيصطا و 

 (30/1/2005ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ)ٓةزَيٍ هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًي 
 

 
دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ُةخػةي ِزووبةزي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي  -1ضةزضاوة: كازي توَيرةز بةضود وةزطستّ هة: 

ُؤظةًبةزي http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3  ( ،)30كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس،)
 (. Arc GIS 10.2(. بة بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي)2داتاي خػتةي ذًازة) -2. 1(، ي2016

(ٓةَهبرَيس بةزكةوتةي ئةَ ثازَيصطاية بووة، ِزَيرةي 7958220(كةضة، )183458000داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيس)
%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكةياْ ثَيلَٔيِاوة، ئةًة ُصيلة هة تَيلِساي دةُطدةز بؤ داُيػتواُي ٓةزَيٍ و 59812)

(كةًرتة، بةاَلَ ئةطةز بةزاوزدي بلةيّ بة داتاكاُي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ بؤ داُيػتواُي 0814-تةُٔا بة ِزَيرةي)
%(، 59812ي كؤي طػيت داُيػتواْ ثَيلدةَٓيِّ ُةن)()%(5388ْ)، ئةو كةضاُةي كة هةتةًةُي ٓةَهبرَيسدا2005ضاَهي 

                                               
()- (كةع 1768320(كةع ًةشةُدةكساوة ئةًةؽ بة)185218320بة) 2005بة ثَيي داتاكاُي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيسي بؤ ضاَهي

( 2068178( )1958987(بسيتيية هة)19-15()14-10()9-5()4-0شياتسة هة داتاي وةشازةتي ثالُداُاُي عَيساقي، ٓةزوةٓا بة ثَيي طسوثةكاُي تةًةُيؼ يةن هة دواي يةن)
(ضاَي 18(، بةًةؽ ذًازةي داُيػتواُي خواز تةًةْ)1358884(بة ٓةذًازَيلي بيلازي دةكاتة ُصيلةي )18-15(، بةاَلَ طسوثي تةًةُي َُيواْ)1818179( )1648663)

%(ي كؤي داُيػتواْ، بؤ شاُيازي 5388(كةع واتة)8188608ضاَهة ) (18%(ي كؤي داُيػتواْ، ٓةزضي داُيػتواُي ضةزوو تةًةْ)4682(كةع واتة)7028712دةكاتة)
، ِزاثؤزتي باَلوُةكساوة.بة بَي 2005-شياتس هةضةز طسوثي تةًةُي ثازَيصطاكة بِسواُة: دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ، ًةشةُدةي ذًازةي داُيػتواُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ

 ذًازةي ي.

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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وةشازةتي ثالُداُاُي ٓةزَيٍ بؤًاْ 2007بةاَلَ ئةطةز    بةزاوزدي بلةيّ بة ِزَيرةي تةًةُي دةُطدةز هة ضاَهي 
%(شياتسة هة 2844ِزَيرةي)%(ئةًةؽ بةواتاي ئةوة دَيت بة 61856دةزئةكةوَيت ِزَيرةي دةُطدةز هةَ ثازَيصطايةدا)

و بة  2005(بؤ ضاَهياجلَاش املسنصي لالحصاء و تهيلوديا املعلوماتِزَيرةي ٓةَهبرَيسي داتاكاُي )
 .2005%(شياتسة هة ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ بؤ ضاَهي 7876ِزَيرةي)

اُيػتواُي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، هةَ %( د4682(كةضة،)186598000ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي )
%(كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكةي ثَيلَٔيِاوة، بةاَلَ هةضةز ئاضيت ٓةزَيٍ بة 55( ٓةَهبرَيسبووة، )9138646ذًازةية )

ئةو كةضاُي هة  2005( كةًرتي بةزدةكةوَيت. بةاَلَ بة ثَيي داتاي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ بؤ ضاَهي 4826-ِزَيرةي)
ي كؤي داُيػتواْ ثَيلدةَٓيِّ. ٓةزوةةٓا بة ثَيي دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ بؤ ()%(57873َهبرَيسيداْ)تةًةُي ٓة

%(ي 187ي تَيلِساي داُيػتواُة، ئةًةؽ شياتسة بة ِزَيرةي)(11)%(5687وةشازةتي ثالُداُاُي ٓةزَيٍ) 2007ضاَهي
 (دةُطدةز. 158531دةُطدةزي ثازَيصطاكة، ئةًةؽ دةكاتة)

%(شياتسة هة 3837%( ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت، ئةًةؽ بة ِزَيرةي)19813ؤن بة ِزَيرةي)ثازَيصطاي دٓ
%(ٓةَهبرَيسي 37863دا، ثازَيصطاي ٓةوهَيس) 2005ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤ داُيػتواُي ٓةزَيٍ هة ضاَهي 
ثازَيصطاكة بؤ داُيػتواُي ٓةزَيٍ، ثازَيصطاي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، ئةًةؽ شؤز ُصيلة هة ِزَيرةي داُيػتواُي 

%(كةًرتة هة ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ 3828-%( ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، بةِزَيرةي)43824ضوَيٌاُرِيَيرةي )
 (ضاَهي شياتسة وةن18ثازَيصطاية بؤ داُيػتواُي ٓةزَيٍ. ئةًةؽ بة واتاي ئةوة دَيت هةَ ثازَيصطايةدا تةًةْ خواز )

هة ئةو تةًةُة و ضةزووتس، بَيطوًاْ ئةًةؽ بةٓؤي كةَ ٓةذًازكسدُي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطايةوة بوة، 
ئةًةؽ كازيطةزي ٓةبووة هةضةز كةًبووُي ذًازةي ٓةَهبرَيس بةزاًبةز بة ثازَيصطاكاُي تسي ٓةزَيٍ، كة 

 داُيػتواُياْ شيادكساوة و هة بةزاًبةزيػدا ٓةَهبرَيسيؼ شيادي كسدووة.
( 333.042ئةطةز تَيلِساي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ بلةيّ بة ثَيوةز، دةبوو ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي دٓؤن )

(، 7958220( ٓةَهبرَيس بواية ُةن)7978047( ٓةَهبرَيس.ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي ٓةوهَيس)4048320ٓةَهبرَيس بواية ُةن)
 ( ٓةَهبرَيس.9138646س بواية ُةن)( ٓةَهبرَي9838124ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)

 دا.2009تةًوشي   25باضي ضوازةَ: دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي 
هة ضِوزي ( )، خوهَيلي دي ٓةَهبرازدُي ثةزهةًاُي()ثاؽ تَيجةِزيين ضواز ضاَي و ُصيلةي حةوت ًاُط

ًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاُي قةَهةَ ِزةوي حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ هة اليةْ كؤ

                                               
()- (كةع 608156(كةع ًةشةُدةكساوة ئةًةؽ بة)185988844بة) 2005ٍ ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي بؤ ضاَهيبة ثَيي داتاكاُي دةضتةي ئاًازي ٓةزَي

( 1688741( )1958440( )1698958(بسيتيية هة)19-15()14-10()9-5()4-0كةًرتة هة داتاي وةشازةتي ثالُداُاُي عَيساقي، بة ثَيي طسوثةكاُي تةًةْ يةن هة دواي يةن)
(ضاَي 18(، ئةًةؽ ذًازةي داُيػتواُي خواز تةًةْ)1418652(بة ٓةذًازَيلي بيلازي دةكاتة ُصيلةي)18-15(بةاَلَ طسوثي تةًةُي َُيواْ)1888750)

شاُيازي  %(ي كؤي داُيػتواْ، بؤ57873(كةع واتة)9238053( ضاَهة )18%(ي كؤي داُيػتواْ، ٓةزضي داُيػتواُي ضةزوو تةًةْ)42827(كةع واتة)6758791دةكاتة)
 شياتس هةضةز طسوثي تةًةُي ثازَيصطاكة بِسواُة: ٓةًاْ ضةزضاوةي ثَيػوو، بة بَي ذًازةي ي.

 ٓةًاْ ضةزضاوةي ثَيػوو. ،2007-وةشازتي ثالُداُاْ، داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي -(11)

 ()- بسيازي  2009(ي ضاَهي 6بة بِسيازي ذًازة) 13/5/2009كؤبوُةوةي كؤتايي ثَيدةٓات، بؤية هة  4/6/2009خوهي دووةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي هة
 4/6/2009عَيساق هة  -دزا وةن هة ًادةي يةكةًدا ٓاتوة" خوهي دووةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ دزَيركسدُةوةي خوهي ٓةَهبرازدُي دووةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ

 -ي ثةزهةًاَُيلي ُوَي و ئةجناًداُي كؤبوُةوةي يةكةًي": ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُيكؤتايي ثَيدَيت بةزدةواَ دةبَيت و ثةزهةًاْ تاكو ٓةَهبرازدُ
 .29،ي1/6/2009هة  100طؤظازي وةقائيعي كوزدضتاْ ذًازة  2009( ضاَهي 6عَيساق، بِسيازي ذًازة)



 (2013-1992كوزدضتاُدا)هة ٓةَهبرازدُة ثةزهةًاُيةكاُي  ٓةَهبرَيس)اهِاخب( جوطسايف دابةغبووُي
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ئةجناَ دزا، هةَ ٓةَهبرازدُةدا ٓةًوو ئةو كةضاُةي ًةزجةكاُي  2009ي تةًووشي 25هة ِزَيلةوتي ()عَيساقةوة
و ِزَيلةوتي ثَيػرت بووْ ًايف دةُطداُياْ ٓةبوو، ( 12)(1991كاُوُي يةكةًي  31دةُطداُياْ تَيدا بوو و هة دايم بووي)

 (. 3ة خػتة و غَيوة و ُةخػةي ذًازة)بِسواُ
 
 

 (3خػتةي ذًازة)
ذًازة و ِزَيرةي دةُطدةز بؤ كؤي دا ذًازة و ِزَيرةي داُيػتواْ و ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/ داُيػتواُي ٓةز 

 (.25/7/2009ثازَيصطايةن و ٓةزَيٍ هةٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًي ثةزهةًاُدا)
 ثازَيصطا

  
ذ. 

 داُيػتواْ
 )%( 

بؤ 
داُيػتواُي 

 ٓةزَيٍ

)%(  ٓةهََبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا ذ. ٓةَهبرَيس
ٓةَهبرَيس/ٓةَهبر

 َيسي ٓةزَيٍ
ِزَيرةي جياواشي  )%( ضةزجةَ تايبةت طػيت

 هةطةَي تَيلِسا)%(

 20898 7853 - 54.2 5218306 208994 5008312 23889 961،880 دٓؤن

 36808 1803 62876 8968683 498350 8478333 35849 1،428،677 ٓةوهَيس

                                                                                                                                                
()- وازةًي ياضاي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْياضاي ٓةًوازكسدُي ض 2009(ي ضاَهي2ثَيي بِسطةي يةكةًي ًادةي يةكةًي ياضاي ذًازة) بة- 

عَيساق(دةطسَيتةوة. ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي  -عَيساق( غوَيين)ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ-ي ٓةًوازكساو" ثةزهةًاُي كوزدضتا1992ْ(ي ضاَهي 1عَيساق ذًازة)
(ي 1عَيساق ذًازة) -ي ضوازةًي ياضاي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْياضاي ٓةًوازكسدُ 2009(ي ضاَهي2عَيساق، ياضاي ذًازة) -كوزدضتاْ

 ي ٓةًوازكساو،1992ضاَهي
- http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=2009,16February20 18. 

()- ياضاي ٓةًوازكسدُي ضوازةًي ياضاي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي  2009ضاَهي  (ي2ثَيي بِسطةي يةكةَ هة ًادةي حةفتةًي ياضاي ذًازة) بة
ي ٓةًوازكساو"كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤ بؤ ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق غوَيين)دةضتةيي بااَلي بؤ ٓةَهبرازدُةكاُي 1992(ي ضاَهي 1عَيساق ذًازة)-كوزدضتاْ

ياضاي  2009(ي ضاَهي 2ياضاي ذًازة) عَيساق، -ؤ شاُيازي شياتس تلاية بِسواُة: ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْعَيساق( دةطسَيتةوة، ب -ثةزهةًاُي كوزدضتاْ
 ٓةًاْ ضةزضاوةي ثَيػوو. ي ٓةًوازكساو،1992(ي ضاَهي 1عَيساق ذًازة) -ٓةًوازكسدُي ضوازةًي ياضاي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ

 ، 2009طتكلة لالىتخابات، ادساء حتديح ضذل الياخبني القليه نسدضتاٌاملفوضية العليا امل -(12)
-http://www.ihec-iraq.com/ar/index.php/proseduer2009.html,17February2018,p.28. 

()- ،وةشازةتي ثالُداُاْ، دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ِزاطةياُدُي ِزؤذُاًةواُي 
- http://www.mop.gov.krd/index.jsp?sid=1&id=271&pid=271,17July 2017,p.3. 

بةدةضيت  2009كة وةشازةتي ثالُداُاُي ٓةزَيٍ هة ئةجناًي ذًازةداُاْ و طةًازؤضاشي ضاَهي ئةَ ذًازةية كةًرتة هة ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ 
(كةضة، 181778714(كةضة، دٓؤن)188038792(كةضة، ضوَيٌاُي)187178284جؤزَيم ثازَيصطاكاُي ٓةوهَيس)َٓيِاوة هةضةز داُيػتواُي ثازَيصطاكاْ بة 

 (كةضة، ديازة هةَ داتايةدا ٓةًو ئةو ٓاواَلتياُة ٓةذًازكساوْ ض كؤبوُي خؤزاكياْ ضةز بة ٓةزَيٌي كوزدضتاُة و ض كؤبوُي خؤزاكياْ ضةز486988790ضةزجةَ)
 وةشازةتي ثالُداُاْ، دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ِزاطةياُدُي ِزؤذُاًةواُي، ٓةًاْ ضةزضاوةي ثَيػوو. اقة.بة ثازَيصطاكاُي تسي عَيس

(كةضة، 180728324ٓؤن)ئةَ داتاياُةؽ  جياواشة هة داتاكاُي وةشازةتي ثالُداُاُي عَيساقي بؤ ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ بةَ جؤزة: ثازَيصطاي د
 -(كةضة، داتاكاُي داُيػتواُي ٓةزَيٍ بة ثَيي كؤبوُي خؤزان)483898258(كةضة، ضةزجةَ )187848853(كةضة، ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)185328081صطاي ٓةوهَيس)ثازَي

اتاكاُي وةشازةتي (كةع كةًرتة هة داتاكاُي ذًازةداُاْ و طةًازؤضاي وةشازةتي ثالُداُاُي حلوًةتي ٓةزَيٍ، خؤ ئةطةز بةزاوزدي بلةيّ بة د6738040
اجلَاش املسنصي لالحصاء، اجملنوعة االحصائية  ،وشازة التخطيط ،مجَوزية العسام (كةضي كةًرتة:3638508-ثالُداُاُي حلوًةتي عَيساقي فيدِزاَي ئةوا)

 .44، بدوٌ مهاٌ الطبع، بدوٌ ضية الطبع، ص2011 -2010الطيوية

(كةع 483828291ٓةزوةٓا ئةَ داتاياُةؽ جياواشة هة داتاكاُي كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاْ، كؤي طػيت داُيػتواُي ٓةزَيٌي كوزدضتاُي بة)
ملػازنة يف اىتخابات اقليه نسدضتاٌ املدى، الكوائه ا دسيدة(هةو ئاًازاُةي كة وةشازةتي ثالُداُاُي عَيساق باَلويلسدؤتةوة، 68967-داُاوة، ئةًةؽ كةًرتة بة بِسي)

 .5ص ،2009متوش25 (،1564مع مسغحي السئاضة، دسيدة املدى، العدد)



 ث.د.جصا تؤفيق تاهيب   امحد زفيق كسيٍ
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 ثازَيصطا
  

ذ. 
 داُيػتواْ

 )%( 
بؤ 

داُيػتواُي 
 ٓةزَيٍ

)%(  ٓةهََبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا ذ. ٓةَهبرَيس
ٓةَهبرَيس/ٓةَهبر

 َيسي ٓةزَيٍ
ِزَيرةي جياواشي  )%( ضةزجةَ تايبةت طػيت

 هةطةَي تَيلِسا)%(

ضوَيٌاُ
 ي

1،635،193 40862 180208544 468715 180678259 65826 3853 42894 

1178059 283688189 100 4،025،750 كــــــــؤ
 

284858248 61873 - 100 

 ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ِزاطةياُدُي ِزؤذُاًةواُي،وةشازةتي ثالُداُاْ، دةضتةي ئاًازي  -ضةزضاوة:  كازي توَيرةز بة ضودوةطستّ هة: أ
- http://www.mop.gov.krd/index.jsp?sid=1&id=271&pid=271,17July 2017,p.3. 

 ، يري ميػوز، بدوٌ زقه الصفحة.2009املفوضية العليا املطتكلة لالىتخابات، ملخص الىتخابات بسملاٌ اقليه نوزدضتاٌ -ب
 (.IBM SPSS Statistics v.24بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي)

 

 (3غَيوةي ذًازة)
خوهي  ٓةَهبرازدُي هة ٓةزَيٍ ٓةَهبرَيسي/ٓةَهبرَيس)%( و ٓةزَيٍ داُيػتواُي/ٓةَهبرَيس و داُيػتواْ)%(

 (دا25/7/2009ضَييةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ هة)

 
 (3خػتةي ذًازة)كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة داتاي ضةزضاوة:               

( 9618880ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن ) ،( دةبيِني3ِزواُني هة خػتة و غَيوة و ُةخػةي ذًازة)بة 
( ٓةَهبرَيس هةَ ثازَيصطايةداْ 5218306%( كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت،)23889كةضة و )

                                               
()- هةو داتا فةزًيياُةي (شياتسة 449دةُطدةزخطتؤتة ِزوو، ئةًةؽ)(478164ثَيي داتا باَلوكساوةكاُي ًيديا بَيت ذًازةي دةُطدةزي ثازَيصطاي ضوَيٌاُياْ بة) بة

 ة:ةضيت خطتوة هة كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاْ. بؤ شاُيازي شياتس هةضةز دةُطدةزي تايبةتي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي تلاية بسواُكة توَيرة بةد
 .3،ي22/7/2009(، 1031(كةع ًايف دةُطداُي تايبةتياْ ٓةية، ِزؤذُاًةي ئاضؤ، ذًازة)1198402غةٓات ئةمحةد،)

()- (دةُطدةزبووْ، ئةَ دةُطدةزاُةؽ ٓةًوو ئةو كةضاُة دةطسَيتةوة كة بةكازي فةزًي وةن ضةزباشي و َٓيصي 118923دةُطدةزاُي ثازَيصطاكاُي تسي عَيساق)
(، 4932كوزدضتاُي ُوَي، ذًازة) % ثَيػٌةزطة و ثؤهيظ دةُطياُدا، ِزؤذُاًةي86-85كوزدضتاُي ُوَي، تَيلِسا  ئةًين و ثاضةواْ...تاد. هة بةغداد و ًوضَى و ئةُباز.

 .3،ي24/7/2009
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%( ٓةَهبرَيسي كةًرت بةزكةتوة ئةطةز بةزاوزد 7853-%( كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة ثَيلدةَٓيِّ، ِزَيرةي)5482و)
%( ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت، 20.98بلسَيت بة تَيلِسا ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ. ئةَ ثازَيصطاية بة ِزَيرةي)

 %( كؤي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤ تَيلِساي داُيػتواُي ٓةزَيٍ.2.91ئةًةؽ كةًرتة بة ِزَيرةي )
( 8968683%( كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٌي ثَيلدةَٓيَِيت )35849( كةضة،)184288677ػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيس)داُي

%(ي شياتسة هة 1803%( كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة ثَيلدةَٓيِّ، ِزَيرةي)62876ٓةَهبرَيس هة ثازَيصطاكةدا ٓةية و)
%(ي كؤي 36808ٓةزَيٍ، ٓةَهبرَيسي ئةَ ثازَيصطاية)تَيلِساي بةزكةوتةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي 

%( شياتسة هة تَيلِساي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤ 0.59ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، ئةًةؽ بةِزَيرةي)
 داُيػتواُي ٓةزَيٍ.
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 (3ُةخػةي ذًازة)
ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/ داُيػتواُي ثازَيصطا و  ذًازة و)%(داُيػتواْ/داُيػتواُي ٓةزَيٍ و ذًازة و

 (دا25/7/2009ٓةزَيٍ هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ هة)

 
دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ُةخػةي ِزووبةزي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي  -1ضةزضاوة: كازي توَيرةز بةضود وةزطستّ هة: 

ُؤظةًبةزي http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3  ( ،)30كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس،)
 (. Arc GIS 10.2(. بة بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي)3داتاي خػتةي ذًازة) -2. 1(، ي2016

%( كؤي طػيت داُيػتواُي 65826(ٓةَهبرَيسْ و)180678259(كةضة، )186358193داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)
%(شياتسة هة تَيلِساي ٓةَهبرَيس بؤ داُيػتواُي ٓةزَيٍ، 3853ثازَيصطاكةياْ ثَيلَٔيِاوة، ئةًةؽ بة ِزَيرةي)

%(ي كؤي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية 2.32ة ِزَيرةي)%(كؤي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة ئةًةؽ شياتسة ب42.94)

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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بؤ داُيػتواُي ٓةزَيٍ. بةطػيت ذًازةي دةُطدةزاُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ بةزشة، ئةًةؽ جَيطةي طوًاُة ضوُلة 
ي كؤي داُيػتواُي ()%(56846ضاَي شياتسة)18بة ثَيي داتاي باَلوكساوةي حلوًةتي ٓةزَيٍ ئةواُةي تةًةُياْ هة 

،ئةًةؽ بة واتاي ئةوة دَيت ِزَيرةي ئةو كةضاُةي كة ًايف دةُطداُياْ ٓةية هة 2009ثَيلدةَٓيِّ بؤ ضاَهي  ٓةزَيٍ
%(ي شياتسة هة داتاي باَلوكساوةي ٓةزَيٍ. ئةطةز هةضةز ئاضيت ثازَيصطاؽ وةزيبطسيّ دةبيِني بةَ 5826ٓةزَيٍ دا)

. واتة طؤِزاُلازي هة (13)%(60812%(، ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)55862%(، ثازَيصطاي ٓةوهَيس)52805جؤزةية: ثازَيصطاي دٓؤن )
%(، 7814%(، ثازَيصطاي ٓةوهَيس)3818ِزَيرةي دةُطدةزي ٓةذًازكساو بؤ ثازَيصطاكاْ بةَ جؤزةية: ثازَيصطاي دٓؤن  )

 %(.5814ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)
ازةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي دٓؤن  ئةطةز ثَيوةزي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ بلةيّ بة بِةًا دةبَيت ذً

( ٓةَهبرَيس بَيت ُةن 8818923( ٓةَهبرَيس، ذًازةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي ٓةوهَيس)5218306( ٓةَهبرَيسبَيت ُةن)5938769)
 ( ٓةَهبرَيس.18067.259( ٓةَهبرَيس بَيت ُةن)1.0098405( ٓةَهبرَيس، ذًازةي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)8968683)

 دا.2013ئةيووهي ی 21دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة ٓةَهبرازدُي  باضي ثَيِحةَ:
بةضةزٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًي ()ثاؽ تَيجةِزيين ُصيلةي ضواز ضاَي و دوو ًاُط

ثةزهةًاُدا،ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًي ثةزهةًاْ هة ضوازضَيوةي دةضةاَلتي فةزًي و داُجَيداُساوي ٓةزَيٌي 
ئةجناًدزا، ()هة اليةْ كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاُي عَيساق 2013ئةيووهي21ِزَيلةوتي كوزدضتاْ هة 

                                               
()- (كةع، طسوثي 4898481(ضاَي)4-0طسوثي تةًةْ هة ٓةزَيٍ دا بةَ جؤزةية: طسوثي تةًةْ) 2009بة ثَيي داتا باَلوكساوةكاُي حلوًةتي ٓةزَيٍ بَيت بؤ ضاَهي

(ضاَي 19-15(ضاَي، بة كسدازي بريكازي طسوثي تةًةْ)4828462(ضاَي)19-15تةًةْ) (كةع، طسوثي5228025(ضاَي)14-10(كةع، طسوثي تةًةْ)5568285(ضاَي)9-5تةًةْ)
%(كؤي داُيػتواُي 43853ضاَي دةكاتة)18(كةع، ٓةًوو ئةو كةضاُةي كةتةًةُياْ كةًرتة هة 280298637(كةضة، بةًةؽ ضةزجةَ دةكاتة)3618846)

(، 2020-2009ي ئاًازي ٓةزَيٍ، ِزاثؤزتي ثَيػبيين داُيػتواُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بؤ ًاوةي)ٓةزَيٍ:حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، وةشازةتي ثالُداُاْ، دةضتة
 .4، ي2014ِزاثؤزتي باَلوكساوة، 

 .14-12ٓةًاْ ضةزضاوةي ثَيػوو، ي -(13)

()- (ي ضاَهي 18وةن هة ًادةي يةكةًي ياضاي ذًازة)عَيساق دا ٓاتوة"خوهي -اُي كوزدضتاْياضاي دزَيركسدُةوةي خوهي ٓةَهبرازدُي ضَييةًي ثةزهةً 2013
(هةضةز كازي خؤي دةًَيَِيت، و 1/11/2013(دا تةواو دةبَيت بةزدةواَ دةبَيت، و ثةزهةًاْ تا)20/8/2013عَيساق كة هة) -ٓةَهبرازدُي ضَييةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ

ياضاي دزَيركسدُةوةي خوهي ضَييةًي ثةزهةًاُي  2013(ي ضاَهي 18ذًازة)ياضاي عَيساق،  -(ئةجناَ دةدزَيت":ثةزهةًاُي كوزدضتا21/9/2013ْٓةَهبرازدْ هة)
 عَيساق، -كوزدضتاْ

-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=2013,17,February2018,p.1. 

دميوكساضي و شةوتلسدُي ًايف دةُطدةزاْ و ُاغاياُي باضة ئةًة غةغةَ دزَيركسدُةوةي تةًةُي ثةزهةًاْ بووة، ئةًة جطة هةوةي كازَيلي شؤز ُاياضيي و 
ضاَهة هةيةكةَ  اْ ضوازيايدا ٓاتوة"ًاوةي ثةزهةًعَيساق كة ت -(ي ثةيِسةوي ُاوخؤي ثةزهةًاُي كوزدضتا8ْٓاواَلتياُة، تةواو ثَيضةواُةغة هةطةَي ًادةي)

عَيساق  -ي كوزدضتاْداُيػتين دةضت ثَيدةكات و بة كؤتايي ٓاتين دوايّ داُيػتين هة ضاَهي ضوازةًدا كؤتايي دَيت": عةوُي بةشاش، ثَيِسةوي ُاوخؤي ثةزهةًاُ
 و ٓةًوازكسدُةكاُي،

- http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=page&c=paerawenawxo,17February2018,p.8. 

()- (ي ياضاي ذًازة)ياضاي ٓةًوازي حةوتةًي ياضاي ٓةَهبرازدُي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ 2013(ي ضاَهي 15بة ثَيي بِسطةي يةكةًي ًادةي غةغةَ)دووبازة- 
ةي دةضتةي بااَلي ٓةَهبرازدُةكاُي ثةزهةًاُي ي ٓةًوازكساو"كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤي ٓةَهبرازدُةكاُي دةضَيتة جَيط1992(ي ضاَهي 1عَيساقي ذًازة)

عَيساق، ياضاي  -عَيساق كة هةَ ياضايةدا ٓاتووة بؤ ضةزثةزغتيلسدُي ٓةَهبرازدُةكاُي ثةزهةًاْ و بةِزَيوةبسدُي...": ثةزهةًاُي كوزدضتاْ -كوزدضتاْ
 ي ٓةًوازكساو،1992(ي ضاَهي 1عَيساقي ذًازة) -دضتاْياضاي ٓةًوازي حةوتةًي ياضاي ٓةَهبرازدُي ثةزهةًاُي كوز 2013(ي ضاَهي 15ذًازة)

- http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-Yasa&id=2013,17February2018,p.1. 
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تَيدا بةزجةضتة ببوو، ًايف دةُطداُياْ ()هةَ ٓةَهبرازدُةدا ٓةًوو ئةو كةضاُةي كة ًةزجةكاُي دةُطداُياْ
 (.4ٓةبوو، بِسواُة خػتة و غَيوة و ُةخػةي ذًازة )

( 181588633دةبيِني، ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن ) (4غَيوة و ُةخػةي ذًازة)وةن هة خػتة و 
( ٓةَهبرَيس هةَ ثازَيصطايةدا بووُي 6128922%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة،)2484كةضة، )

 ٓةَهبرَيسي هة تَيلِساي %( كةًرت6837-%(ي كؤي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية، بةِزَيرةي)5289ٓةية، واتة)
-%(ٓةَهبرَيس هةَ ثازَيصطايةدابووة و ِزَيرةي)21878ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ بةزكةتوة، هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌيؼ)

%( كةًرت ٓةَهبرَيس بةز ئةَ ثازَيصطاية كةوتوة ئةطةزبةزاوزدي بلةيّ بة ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤ 2862
 َيٍ.داُيػتواُي ٓةز

%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ 34892(كةضة و )186578684داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيس)
%(ي كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة ثَيلدةَٓيَِيت، بة 60856( ٓةَهبرَيسي هةَ ثازَيصطايةداية و)180038960ثَيلدةَٓيَِيت ،)

ة ئةطةز بةزاوزدي بلةيّ بة تَيلِساي بةزكةوتةي %( ٓةَهبرَيس شياتس هةَ ثازَيصطايةداي1829ِزَيرةي)
 ٓةَهبرَيسي/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، 

 (4خػتةي ذًازة)
ذًازة و ِزَيرةي داُيػتواْ و ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةز ثازَيصطايةن و ٓةزَيٍ هة 

 (.21/9/2013ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًي ثةزهةًاُدا)

                                               
 ()- غياوي دةُطدةزدا ٓاتوة،" ثَيويطتة ًةزجة  ئاًاذة بة هة دايم بووي ٓيض ِزَيلةوتَيم ُةكساوة بؤ دةُطداْ، بةاَلَ وةن هة ًادةي دوودا كة تايبةتة بة

ِزةطةشُاًةي عَيساقي ٓةبَيت و داُيػتوي ٓةزَيٍ  -1ياضاييةكاُي تَيدا بةزجةضتةبَيت تا بتواَُيت بةغدازي ثسؤضة ٓةَهبرازدْ بلات، ئةواُيؼ بسيتني هة: 
طدةزاُي تايبةت بة ٓةزَيٍ دا."بةَ ثَيية بَيت دةبَيت دةُطدةز هة دايم بووي تؤًازكسابَيت هة تؤًازي دةُ -4( ضاَهي تةواو كسدبَيت. 18)-3ذيس بَيت.  -2بَيت.

 -ملفوضية العليا املطتكلة لالىتخابات، ىظاو حتديح ضذل الياخبني والعسض والطعوٌ الىتخابات زئاضة و بسملاٌ اقليه نوزدضتاٌو ثَيػرت بووبَيت:ا 19/9/1995
 ،2013(لطية1العسام زقه)

- http://www.ihec.iq/ihecftp/system-kurd2013/sys1.KURD.pdf,20December2013,p.2. 
َيِةزاْ َُيسدزاوة، ئاًاذة بةوة كساوة ٓةًوو ئةو كةضاُةي كة بةاَلَ وةن هة ِزاثؤزتي وةزشاُةي كؤًطيؤُي بااَلي ضةزبةخؤ ٓةَهبرازدُةكاْ كة بؤ ئةجنوًةُي ُو

-20/9بووْ ًايف دةُطداُياْ ٓةبوة، ئةًةؽ ئةوة دةطةيةَُيت كة ٓةًوو ئةو كةضاُةغي كة هة دايم بووي 1995و  1994و  1993هة دايم بووي ضاَهةكاُي 
بةزةو ضةزوتس  9/1995/ 22ضاَهي بؤ ٓةَهبرازدُي تايبةت و ئةواُةغي هةدايلبوي  18ُةي بووْ ًايف دةُطداُياْ ٓةبوة، ٓةًوو ئةواُةؽ ُاطةُة تةًة 31/12/1995

 -1/8/2013ملفوضية العليا املطتكلة لالىتخابات، التكسيس الفصلي للنفوضية العليا املطتكلة لالىتخابات للندة مً ضاَهياْ تةواو ُةكسدووة. ا18بؤ ٓةَهبرازدُي طػيت 
31/10/2013. 
- http://www.ihec.iq/ar/index.php/bord.html,23july 2017,p.3. 

 ذ. داُيػتواْ ثازَيصطا
 بؤ)%( 

 داُيػتواُي
 ٓةزَيٍ

 ذ. ٓةَهبرَيس
 ٓةَهبرَيس/ٓةَهبرَيسي)%( ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا

 )%( ٓةزَيٍ
 ِزَيرةي جياواشي هةطةَي

 تَيلِسا)%(
 21878 6837- 5289 6128922 2484 181588633 دٓؤن

http://www.ihec.iq/ihecftp/system-kurd2013/sys1.KURD.pdf,20December2013,p.2
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ضية العليا املطتكلة لالىتخابات، ملخص الىتخابات بسملاٌ اقليه ضةزضاوة: كازي توَيرةز بةضود وةزطستّ هة: املفو
ٓةَهبرازدُي ثازتي دميوكساتي كوزدضتاْ، ِزاثؤزتي باَلوُةكساوة، بةبَي دةشطاي  -، يري ميػوز، بدوٌ زقه الصفحة. ب2013نوزدضتاٌ

 (IBM SPSS Statistics v.24ذًازة ي. بة بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي)
%( داُيػتواُي ئةَ 0875%(ٓةَهبرَيس هةَ ثازَيصطاية بوووة، ئةًةؽ شياتس بة ِزَيرةي)35867هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌيؼ)
 ثازَيصطاكاُي تسي ٓةزَيٍ. ثازَيصطاية بؤ داُيػتواُي

( 181978517%(ي كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت،)40868(كةضة،)189318560داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)
 %(2873%(كؤي داُيػتواُي ثاَيصطاكةي ثَيلَٔيِاوة، ئةًةؽ بة  زَِِِيرةي )62ٓةَهبرَيسهةَ ثازَيصطايةدا بووُي ٓةبووة،)

%(ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة ئةًةؽ شياتسة بةِزَيرةي 42855ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، ) شياتسة هة ِزَيرةي
 %(ي ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية بؤ تَيلِساي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٍ.1887)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               

()- ثَيي داتاكاُي وةشازةتي ثالُداُاُي عَيساق، ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةزَيٍ بةَ جؤزة بووْ: ثازَيصطاي  بة
ئةَ داتاية  (كةضة488778409( ضةزجةَ)189858007( ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)187038243( ثازَيصطاي ٓةوهَيس)181898158دٓؤن)

 ،2013املسنصي لالحصاء، اضكاطات الطهاٌ حطب احملافظات والبيئة لطيةاجلٔاش  توَيرةز(: -488778408ٓةَهةية ِزاضتييةكةي)
- http://cosit.gov.iq/AAS2016/population/population(11).htm,19Dcember2017. 

 35867 1829 60856 180038960 34892 186578684 ٓةوهَيس
 42855 2873 62 181978517 40868 189318560 ضوَيٌاُي
 487478877 100 288148399 59827 - 100 كــــــــؤ
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 (4ُةخػةي ذًازة)
و ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/ داُيػتواُي ثازَيصطا و  ذًازة و)%(داُيػتواْ/داُيػتواُي ٓةزَيٍ و ذًازة

 (دا21/9/2013ٓةزَيٍ هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًي ثةزهةًاْ هة)

 
دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ُةخػةي ِزووبةزي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي  -1ضةزضاوة: كازي توَيرةز بةضود وةزطستّ هة: 

ُؤظةًبةزي http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3 ( ،)30كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس،)
 (. Arc GIS 10.2(. بة بةكازَٓيِاُي بةزُاًةي)4داتاي خػتةي ذًازة) -2. 1(، ي2016

 (4غَيوةي ذًازة)
خوهي  ٓةَهبرازدُي هة ٓةزَيٍ ٓةَهبرَيسي/ٓةَهبرَيس)%( و ٓةزَيٍ داُيػتواُي/ٓةَهبرَيس و داُيػتواْ)%(

 (دا21/9/2013ضوازةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ هة)

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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 (4خػتةي ذًازة)كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة داتاي ضةزضاوة:                      

ٓةَهبرازدُي خوهةكاُي  ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي  باضي غةغةَ: دابةغبووُي جوطسافياي ٓةَهبرَيساْ هة 
 (.2013-1992)ثةزهةًاُي( كوزدضتاْ )

هةَ تةوةزةدا طؤِزاُلازيية دميؤطسافيةكاُي ثازَيصطاكاْ و ٓةزَيٌي كوزدضتاْ و ِزَيرة و ِزادةي طؤِزاُي 
 (.5ِسواُة خػتةي ذًازة)ٓةَهبرَيساْ هة ًاوةي ٓةَهبرازدُي ٓةز ضواز خوهةكةي ثةزهةًاُدا دةخةيِة ِزوو، تلاية ب

(دةبيِني ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤكوة ضاَي)خوهي ٓةَهبرازدْ(ي 5بة ضةزجنداْ هة خػتةي ذًازة)
(كةع، داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية 5628000دا بووة بة)2005(كةع بوة، بةاَلَ هةضاَهي 3138500دا )1992

%(، شيادبووُي داُيػتواْ بةزدةواَ 4859واتة طةغةي ضااَلُة)(كةع شيادي كسدوة، 2488500(ضاَهدا )13هةًاوةي)
(كةع شيادي كسدووة، واتة طةغةي 3998880(ضاَهدا)4(كةع، هةًاوةي)9618880(دا دةبَيت بة)2009دةبَيت و هة ضاَهي)

( 4هةًاوةي) (كةع،181588633دا داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية دةبَيت بة)2013%(؟!، هة ضاَهي 14838ضااَلُةي داُيػتواْ )
 %(ة.4876( كةع شيادي كسدووة، واتة طةغةي ضااَلُة)1968753ضاَهدا )

 

(دا داُيػتواْ شياد دةبَيت و 2005(كةع بووة، هة ضاَهي)963،700دا)1992داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيسهة ضاَهي 
(دا 2009%(، هةضاَهي)286اَلُة)(كةع شياديلسدووة، طةغةي ضا3818300(ضاَهدا )13(كةع، هةًاوةي)183458000دةبَيت بة)

(كةع شيادي كساوة، طةغةي 838677(ضاَهدا )4(كةع، هةًاوةي )184288677ذًازةي داُيػتواْ دةبَيت بة)
(كةع، 186578684دا ذًازةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية دةبَيت بة)2013%( بوة، بةاَلَ هةضاَهي1852ضااَلُة)

 %(.3879وة، طةغةي ضااَلُة)( شيادي كسدو2298007(ضاَهدا )4هةًاوةي)
(دا دةبَيت بة 2005(كةع بوة، هةضاَهي)181618700(دا)1992هةضاَهي) ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي

(دا 2009%(بووة، هةضاَهي)2878(كةع شيادي كسدووة، طةغةي ضااَلُة)4978300(ضاَهدا)13(كةع، هةًاوةي)186598000)
-(ضاَهدا ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)4(، هةًاوةي )186358193ت بة)داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية دةبَي

دا ذًازةي داُيػتواْ دةبَيت 2013%(بوة، هةضاَهي0836-( كةع كةًي كسدووة؟!، طةغةي داُيػتواْ)238807
 %(بووة.4825(كةع شيادي كسدووة، طةغةي ضااَلُة)2968367(ضاَهدا )4(كةع، هةًاوةي)189318560بة)
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(دا بووة 2005(كةع بوة، هةضاَهي)284388900دا)1992ذًازةي داُيػتواُي حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ هةضاَهي 
(دا 2009%(بووة، هةضاَهي)2897(كةع شياديلسدووة، طةغةي ضااَلُة)181278100( ضاَهدا)13(كةع، هةًاوةي)385668000بة)

(كةع شيادي كسدووة، طةغةي 4598750(ضاَهدا )4هةًاوةي)(كةع، 480258750داُيػتواُي ٓةزَيٍ دةبَيت بة)
(كةع 7228127(كةع، هةًاوةي ضوازضاَهدا)487478877دا داُيػتواْ دةبَيت بة)2013%( بووة، بةاَلَ هةضاَهي 3808ضااَلُة)

 %(بووة.4821شيادي كسدووة، طةغةي ضااَلُة)
 ئةطةز ِزةضاوي ِزَيرةي ضةدي داُيػتواْ بلةيّ دةبيِني:

تةواو ُاِزَيلة و بةزشووُصَ دةكات بةجؤزَيم كةًرتيّ  داُيػتواْ هة ثازَيصطاي دٓؤن طةغةي -1
%(ة،ئةًةؽ ٓيض 14838(طةغةي ضااَلُة)2009-2005(بةاَلَ هة َُيواْ ضااَلُي)2005-1992%(هة َُيواْ ضااَلُي)4859طةغة)

زةكةؽ ٓةَهبرازدْ و ِزاًيازيية. ٓةز طوًاَُيم ُآَيَوَيتةوة هة شياد بووُي ُاضسوغيت داُيػتواْ، بَيطوًاْ ٓؤكا
وةن ضؤْ بةِزَيوةبةزايةتي ئاًازي ئةَ ثازَيصطاية هة ٓةَهبرازدُي خوهييةكةًي ثةزهةًاُدا بة كؤًةَهَيم ثاضاوي 

(واتة شيادكسدُي ذًازةي داُيػتواْ بة 6068265( شيادكسدووة بؤ)3138500شؤز الواش ذًازةي داُيػتواُي هة)
 2005/ 30/1ضاَي هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ هة  13ثاؽ  %(، كةضي9384ِزَيرةي)

%( كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة بةزاوزد بة 783( كةع كة دةكاتة)448265( واتة )5628000ذًازةكة دةبَيت بة)
و شاُطت و واقعي شيادبووُي دا كةًي كسدووة، ئةًةؽ تَيجةِزاُدُي هؤجيم  1992داُيػتواُي ثازَيصطاكة هة ضاَهي

دا كةًرت بَيت هة 2005داُيػتواُي ٓةزَيٌي كوزدضتاُة! ضؤْ دةبَيت داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن هة ضاَهي 
 (.5بِسواُة غَيوةي ذًازة)دا؟!.1992داُيػتواُي ثازَيصطاكة هة ضاَهي 

-1992َيم هة َُيواْ ضااَلُي)طةغةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيسيؼ هة كةًبووْ و شؤزبووُداية بة جؤز -2
%(، هة َُيواْ ضااَلُي 1852(طةغةي ضااَلُة دةبَيت بة)2009-2005%(، بةاَلَ هة َُيواْ ضااَلُي)286(طةغةي ضااَلُة)2005

%(، بةطػيت طةغةي 3.79( جازَيلي تس طةغةي ضااَلُةي داُيػتواْ بةزشدةبَيتةوة و دةبَيت بة)2013 -2009)
ة هة ضِوزي ئاضاييداية، بةاَلَ جياواشي طةغةي ضااَلُةي َُيواْ خوهةكاْ فساُةوة بؤمنوُة ضااَلُةي ئةَ ثازَيصطاي

%(ئةًةؽ جَيي طوًاُة، بؤية طوًاْ 2827(،)2013-2009( و)2009-2005جياواشي طةغةي ضااَلُة هة َُيواْ ضاَهي)
 (.5ة غَيوةي ذًازة)دةكسَيت فاكتةزي ِزاًيازي ٓةَهبرازدْ هةثػت ئةَ طؤِزاُلازيياُةوة بّ. بِسواُ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ث.د.جصا تؤفيق تاهيب   امحد زفيق كسيٍ
 

 

 (89?)                                                   (<81٥(، كانونى يةكةمى );٥سالَى ثيَهجةم، ذمارة ) –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 (5غَيوةي ذًازة)
ضوازةًي ثةزهةًاُي  -طةغةي داُيػتواْ بة ثَيي ثازَيصطاكاْ و ٓةزَيٍ هة َُيواْ ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةَ

 (2013-1992كوزدضتاْ)

                
 (.5ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة داتاي خػتةي ذًازة)             

(طؤِزاُي ُاضسوغيت و ضةزثةِزي و دووز 2013-1992هةَُيواْ ضااَلُي) طةغةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي  -3
-1992هة هؤجيم و شاُطت و شياد بووُي طةغةي داُيػتواْ بةخؤوة بيِيِوة بة جؤزَيم هة َُيواْ ضاَهي)

( داُيػتواْ بةزةو كةًي ضووة و هةضاَهي 2009-2005%(بوة، بةاَلَ هة َُيواْ ضااَلُي )2.78(طةغةي ضااَلُة)2005
(دا، واتة 2005(كةع كةًرت بووة هةضاو داُيػتواُي ثازَيصطاكة هةضاَهي)238807-دا داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية)2009

%( ئةَ داتاياُة تةواو جَيي طووًاُة، بةِزةضاوكسدُي دؤخي ئايين و كؤًةاَليةتي و 0836-طةغةي ضااَلُة)
ٓيض ثَيوةزَيلي شاُطيت ُاغَيت و ُابَيت داُيػتواُي ثازَيصطايةكي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بة بَي تةُدزوضيت... بة

ئةوةي ٓيض دؤخَيلي ُةخواشزاو )كازةضاتي ضسوغيت، كازةضاتي ًسؤيي( ِزوويدابَيت بةزةوكةًبووُةوة بضَيت و 
كاْ وةن ثَيويطت ًسدووةكاُياْ كةَ بلات، هة كاتَيلدا ض بةٓؤي فاكتةزي ئابوزي ياْ ِزؤغِبريي، وازضي ًسدووة

هة دةشطا ثةيوةُدييدازةكاُي ًريي تؤًاز ُاكةْ هةدايم بوُيؼ بةزدةواَ بووة، ئيرت ضؤْ دةبَيت داُيػتواُي 
(كةع شيادي 2968367(داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية)2013-2009ثازَيصطاي ضوَيٌاُي كةَ بلات؟ بةاَلَ هة َُيواْ ضااَلُي)

%(، بؤية ئةَ داتاياُة جَيطةي باوةِزُية و بة ويطيت ِزاًيازي طؤِزاُلازي هة داتاكاُدا 4825ُة)كسدووة و طةغةي ضااَل
 (.5كساوة. بِسواُة غَيوةي ذًازة)

ُاِزَيلي و ضةزثةِزي طةغةي ضااَلُةي داُيػتوْ هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌيؼ ِزةُطداُةوةي ٓةبوة، بة جؤزَيم  -4
%( ئةًةؽ بة ًاُاي جياواشي ِزَيرةي طةغةي ضااَلُةي داُيػتواْ 4821 -2897ِزَيرةي طةغةي ضااَلُةي داُيػتواْ)

 دَيت هة خوهَيم بؤ خوهَيلي تس!.

(دا 2005%( داُيػتواُي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت، هةضاَهي)12886دا)1992داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن هةضاَهي 
(دا، 2013%( هةضاَهي)2484و ثاغرت دةبَيت بة) (دا2009%(هةضاَهي)23889( ثاغاْ دةبَيت بة)15876ِزَيرةكة دةبَيت بة)

بَيطوًاْ ئةَ داتاياُة ثسؤضةي شياد بووُي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن  دةخاتة ذَيس ثسضيازةوة!، شيادبووُي 
 ذًازةي داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن  هةضةز حطابي كةَ بووُي داُيػتواُي ثازَيصطاكاُي تسة.
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(دا 1992اْ هةكةًةوة بةزةو كةًبوُي بةزدةواَ ٓةُطاوي ُاوة بؤ منوُة هةضاَهي)هة ثازَيصطا ٓةوهَيس داُيػتو
( ِزَيرةكة دادةبةشَيت 2005%(كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، بةاَلَ هةضاَهي)39851)داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية

دا جازَيلي تس بة ِزَيرةيةي يةكحاز 2013%(و هةضاَهي 35849(دا جازَيلي تس دادةبةشَيت بؤ)2009%( وهة ضاَهي)37872بؤ)
%(؟!، ئةَ داتاياُة تةواو جَيي طوًاُّ. ُاغَيت ِزَيرةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيس هة 24892شؤز دادةبةشَيت بؤ)

%(ي كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هةكاتَيلدا ضسوغيت ثايتةختةكاُي 24892%(دابةشَيت بؤ)39851( ضاَهدا هة)8ًاوةي)
 اضياو خؤزٓةاَلتي ُاوةِزاضت واية ِزؤذ هةدواي ِزؤذ فساواْ دةبّ.وواَلتاُي ئ

(بةزدةواَ هة كةًبووُةوةدا بووة بة 2013-1992هة َُيواْ ضااَلُي) ِزَيرةي داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي
ِزَيرةكة دادةبةشَيت (دا 2005%(ي كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة، بةاَلَ هةضاَهي)47863(دا)1992جؤزَيم هة ضاَهي)

( ِزَيرةكة دةبَيت 2013%(و دواتس هةضاَهي )40862( ِزَيرةكة دادةبةشَيت بؤ)2009%(، ثاغرت هةضاَهي)47852بؤ)
%(كؤي 47852(ضاَهدا داُيػتواُي ثازَيصطايةن هة)8%(، ئةَ داتاية تةواو جَي طوًاُة ُاغَيت هة ًاوةي)40868بة)

 (6(ي كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٍ. بِسواُة غَيوةي ذًازة)%40868) داُيػتوُي ٓةزَيٍ ببَيت بة
(ضاَي دةبَيت 13(دا و ثاؽ)2005(ٓةَهبرَيس ٓةبووة، بةاَلَ هةضاَهي)1788000(دا )1992هة ثازَيصطاي دٓؤن هةضاَهي)

 هةضاَهي %(،6851ٓةَهبرَيس شيادي كسدوة، ِزَيرةي طةغةي ضااَلُةي ٓةَهبرَيس) (2268320( ٓةَهبرَيس، واتة)4048320بة )

ٓةَهبرَيس شيادي كسدوة، ِزَيرةي  (1168986(، هة ًاوةي ضوازضاَهدا)5218306(دا ذًازةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)2009)
(ٓةَهبرَيس و 6128922(دا ذًازةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)2013%(،هةضاَهي)6856طةغةي ضااَلُة بةزشدةبَيتةوة بؤ)

 (.7%(بووة. بِسواُة غَيوةي ذًازة)4813دي كسدوة و ِزَيرةي طةغةي ضااَلُة)( ٓةَهبرَيس شيا918616( ضاَهدا )4هةًاوةي)
( 3408000(دا)1992ذًازةي ٓةَهبرَيس هة ثازَيصطاي ٓةوهَيسيؼ هة طؤِزاُي بةزدةوَ دابووة، بة جؤزَيم هةضاَهي)

(ٓةَهبرَيس 4558220ا)(ضاَهد13(ٓةَهبرَيس، هةًاوةي)7958220(دا دةبَيت بة)2005ٓةَهبرَيس بووة، بةاَلَ هةضاَهي)
 شياديلسدوة، 
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 (6غَيوةي ذًازة)
ضوازةًي ثةزهةًاُي  -)%(داُيػتواُي ثازَيصطاكاْ/داُيػتواُي ٓةزَيٍ هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةَ 

 (.2013-1992كوزدضتاْ)

 
 (5ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة خػتةي ذًازة)               

(ٓةَهبرَيس، 8968683(دا ذًازةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)2005%(بووة، بةاَلَ هةضاَهي)6875طةغةي ضااَلُة) تَيلِساي
(دا ذًازةي 2013%(، هةضاَهي)3805(ٓةَهبرَيس شيادي كسدووة، تَيلِساي طةغةي ضااَلُة)1018463( ضاَهدا)4هةًاوةي)

(ٓةَهبرَيس شياديلسدوة، تَيلِساي طةغةي 1078277دا)(ضاَه4(ٓةَهبرَيس، هة ًاوةي)180038960ٓةَهبرَيس دةبَيت بة )
 (.7%(بووة. بِسواُة غَيوةي ذًازة)2887ضااَلُة)

(ضاَي دةبَيت 13(ٓةَهبرَيس ٓةبووة، بةاَلَ ثاؽ)4508000(دا)1992هة ثازَيصطاي ضوَيٌاُي هةضاَهي)
(دا 2009%(بووة، هةضاَهي)586ضااَلُة) (ٓةَهبرَيس شيادي كسدووة، طةغةي4638646(ٓةَهبرَيس، هةو ًاوةيةدا)9138646بة)

(كةع شيادي كسدووة، تَيلِساي طةغةي 1538613(ضاَهدا)4(،هةَ ًاوةي)180678259ذًازةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)
(ٓةَهبرَيس، 181978517(دا ذًازةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)2013%(بووة، بةاَلَ هةضاَهي )3896ضااَلُة)

%(بووة، بِسواُة غَيوةي 2892رَيس شيادي كسدووة، طةغةي ضاَهاُةي ٓةَهبرَيس)(ٓةَهب1308258(ضاَهدا)4هةًاوةي)
 (.7ذًازة)

 (كةع بوة، بةاَلَ هةضاَهي181128000(دا ذًازةي ٓةَهبرَيسي خةًَوَيِدزاو)1992هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌيؼ هةضاَهي)

س شيادي كسدووة، ِزَيرةي طةغةي (ٓةَهبرَي180018186(، هةَ ًاوةيةدا)281138186(ضاَي دةبَيت بة)13(دا ثاؽ)2005)
( 3728062( ضاَهدا)4( ٓةَهبرَيس، هةًاوةي)284858248(دا ذًازةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)2009%(بووة، هةضاَهي)5806) ضااَلُة

( 288148399(دا ذًازةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)2013%(بوة، هةضاَهي)4814ٓةَهبرَيس شيادي كسدووة، تَيلِساي طةغةي ضااَلُة)
%(بووة، ئةوةي جَيطاي 3816(ٓةَهبرَيس شياد بووة، تَيلِساي طةغةي ضااَلُة)3298151(ضاَهدا )4ٓةَهبرَيس، هةًاوةي)

تَيِساًاُة جياواشييةكي شؤز ٓةية هة َُيواْ طةغةي ضاَهاُةي شياد بووُي ٓةَهبرَيس هة َُيواْ ثازَيصطاكاُدا، هة َُيو 
 (.7ِسواُة غَيوةي ذًازة)ب لي تسي ٓةَهبرازدُدا.خودي يةن ثازَيصطاغدا هة خوهَيم تا خوهَي
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ضوازةًي  -ِزَيرةي شياد بووُي ٓةَهبرَيس بة ثَيي ثازَيصطاكاْ و ٓةزَيٍ هة َُيواْ ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةَ

 (2013-1992ثةزهةًاُي كوزدضتاْ)

            
 (.5ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة داتاي خػتةي ذًازة)          

هَيسةدا ئةطةيِة ئةو ِزاضتييةي كة ذًازة و ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاكاْ ٓاوتا ُية هةطة شيابووُي ِزَيرةي 
َيس بؤ ِزَيرةي شيادبووُي داُيػتواُدا، بؤ منوُة هة ثازَيصطاي دٓؤن  جياواشي َُيواْ ِزَيرةي شيادبووُي ٓةَهبر

%(، هة ثازَيصطاي ٓةوهَيس 0863-%(،)7882-%(،)1892داُيػتواُي َُيواْ دووخوهي يةن هة دواي يةن بةَ جؤزةية)
-%()1.06%()2.09%(، هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌيؼ)1833-%()4.32%()081-%(، هة ثازَيصطاي ضوَيٌاُي)0892-%(،)%1.53( ،)4.15)

ذًازةي ٓةَهبرَيسي ِزاطةيةُدزاو بةزدةواَ هة طؤِزاُلازيدا بوة، جياواشي  بِسوايةيئةو %( هَيسةدا ئةطةيِة 1.05
فساواُي طؤِزاُةكاْ، طوًاَُيلي شؤز ٓةَهدةطسَيت، بؤية ئةطةز بتواُني تةُٔا غسؤظةيةكي بؤ بلةيّ، شيادكسدُي 

 .دةُط و بةزذةوةُدي ِزاًيازي و ٓةَهبرازدْ هة ثػت ئةَ طؤِزاُلازيياُةوة بووْ
%(ي داُيػتواُي ثازَيصطاكة بووة، 56.78ِزَيرةي ٓةَهبرَيس هة ثازَيصطاي دٓؤن هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)

%(ي داُيػتواُي 71894بةاَلَ هة ٓةَهبرازدُي خوهي دوووةًدا بةغَيوةيةي ضاوةِزاُِةكساو بةزش دةبَيتةوة بؤ)
%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةَ 55823ادةبةشَيت بؤ)ثازَيصطاكة، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا جازَيلي دي د

 (.8%(. بِسواُة غَيوةي ذًازة)5289بةزدةواَ دةبَيت هة دابةشيّ و دةبَيت بة)
%(كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكة 35828ِزَيرةي ٓةَهبرَيس هة ثازَيصطاي ٓةوهَيس هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)

%(، هة ٓةَهبرازدُي 59812ز بةخَيساي بةزةو شياد بووْ دةضَيت و  دةبَيت بة)بوة، هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًدا شؤ
%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوزةًدا بةزةو دابةشيّ 62876خوهي ضَييةَ بةزدةواَ دةبَيت هة شياد بووْ و دةبَيت بة)

 (.8%(، بِسواُة غَيوةي ذًازة)60856دةضَيت بو دةبَيت بة)
%(ي داُيػتواُةكةي ثَيلَٔيِاوة، 38874طاي ضوَيٌاُي هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)ِزَيرةي ٓةَهبرَيس هة ثازَيص

%(، هة ٓةَهبرازدُي 55بةاَلَ هة ٓةَهبرازدُي خوهي دوووةًدا ِزَيرةكة بةغَيوةيةكي شؤز شياد دةبَيت و دةبَيت)
خوهي ضوازةًدا ِزَيرةكة جازَيلي %(، هة ٓةَهبرازدُي 65826خوهي ضَييةًدا ِزَيرةكة شياتس شياد دةكات و دةبَيت بة)

 (.8%(، بِسواُة غَيوةي ذًازة)62دي دادةبةشَيت و دةبَيت بة)
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هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌيؼ ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتوُي ٓةزَيٍ، هة طؤِزاْ و بةزشو ُصًي بةزدةواَ دا بووة، هة 
، هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةَ ِزَيرةكة %(ي كؤي داُيػتواُي ٓةزَيٌي ثَيلَٔيِاوة4586ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)

%(، بةاَلَ هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا ِزَيرةكة دادةبةشَيت و دةبَيت 59826شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)
%(، بِسواُة غَيوةي 59827%(، هةٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا ِزَيرةكة جازَيلي دي دادةبةشَيت و دةبَيت بة)61872بة)

 (.8ذًازة)
(دةبيِني، ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ٓةز ثازَيصطايةن تا ثازَيصطايةكي دي هة ٓةًوو 8هة غَيوةي ذًازة) وةن

خوهةكاُي ٓةَهبرازدُدا هة بةزشوُصًي بةزدةواًدا، ئةًةؽ بةَهطةية هة شياد و كةًلسدُي بةًةبةضيت ذًازةي 
 ة.ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ، بَي طوًاْ يةكَيم هة ئاًاجنةكاُيؼ ثسضي ٓةَهبرازدُ

جياواشي ِزَيرةي و بةزكةوتةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي دٓؤن هةطةَي تَيلِساي ٓةَهبرَيسي/داُيػتواُي ٓةزَيٍ هة 
 %(، هة 12868%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةَ ِزَيرةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)11818ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)

%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي 685-شؤز ضاوةِزواُِةكساو دادةبةشَيت بؤ) ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةَ ِزَيرةكة بةغَيوةيةكي
 (.9%(، بِسواُة غَيوةي ذًازة)6837-ضوازةَ بةزدةواَ دةبَيت هة دابةشيّ و دةبَيت بة)

%(ي ِزَيرةي 10832-جياواشي ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓةوهَيس هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)
-ُيػتواُي ٓةزَيٍ بووة، هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًدا ِزَيرةكة شؤز بةزشدةبَيتةوة و دةبَيت بة)ٓةَهبرَيس/دا

%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي 1803%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا ِزَيرةكة شياتس بةزشدةبَيتةوة و دةبَيت بة)0814
 (.9ة غَيوةي ذًازة)%(.بِسوا1829ُضوازةًدا ِزَيرةكة بةزشتس دةبَيتةوة و دةبَيت بة)

 (8غَيوةي ذًازة)
-1992ضوازةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ) -ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا و ٓةزَيٍ هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةَ

2013) 

 
 (.5ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضود وةزطستّ هة خػتةي ذًازة)         
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 (9غَيوةي ذًازة)
ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطا بؤ ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ٓةزَيٍ هة جياواشي بةزكةوتةي 

 (2013-1992ضوازةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ) -ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةَ

 
 (.5ضةزضاوة: كازي توَيرةز بة ضودوةزطستّ هة داتاي خػتةي ذًازة)              

 
طؤزاُلازية طةوزةية هة ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطاكة هة خوهَيم بؤ هة ثازَيصطاي ضوَيٌاُيؼ ئةَ 

%(ة، هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًدا ِزَيرةكة 6886-خوهَيلي تس دةبيِسَيت، هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا ِزَيرةكة)
تس بةزشدةبَيتةوة و دةبَيت %(، هةٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا ِزَيرةكة شيا4826-بةزشدةبَيتةوة و دةبَيت بة)

 (.9%(.بِساُة غَيوةي ذًازة)2873%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا ِزَيرةكة دادةبةشَيت و دةبَيت بة)3853بة)
ئةَ شياد و كةًلسدُةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاكاْ هة خوهَيم بؤ خوهَيلي تسي ٓةَهبرازدْ، كازيطةزي ٓةبووة هة 

لي ثازَيصطاكاْ، ثػلي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي دٓؤن هة ٓةَهبرازدُي خوهي شياد و كةَ بووُي بةغدازي ثػ
ِزَيرةكة شياد دةبَيت و دةبَيت بة %(ي ثػلي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ بووة، هة ٓةهََبرازدُي خوهي دووةًدا 16801يةكةًدا)

ة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةَ %(، ه20898%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةَ ِزَيرةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)19813)
 (.10%( ٓةَهبرَيسةكاُي ٓةزَيٍ، بِسواُة غَيوةي ذًازة)21878ِزَيرةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)

%(بووة، هة ٓةَهبرازدُي خوهي 30857ثػلي ٓةَهبرَيسي ثاَيصطاي ٓةوهَيس هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)
%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا ِزَيرةكة كةًَيم دادةبةشَيت و 37863دووةًدا ِزَيرةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)

%(ي 35867%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا ِزَيرةكة شياتس دادةبةشَيت و دةبَيت بة)36808دةبَيت بة)
 (.10ٓةَهبرَيسةكاُي ٓةزَيٍ، بِسواُة غَيوةي ذًازة)

%( بةغدازة هةثَيلَٔيِاُي ٓةَهبرَيسةكاُي 40847ة زَِِِيرةي)ثازَيصطاي ضوَيٌاُي هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا ب
%(، هة خوهي ضَييةًدا ِزَيرةكة 43824ٓةزَيٌدا، هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًدا ِزَيرةكةي شياد دةبَيت و دةبَيت بة)

دةبَيت %(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا ِزَيرةكة شياتس دادةبةشَيت و 42894شياتس دادةبةشَيت دةبَيت بة)
 (.10%(ي كؤي ٓةَهبرَيسةكاُي ٓةزَيٍ، بِسواُة غَيوةي ذًازة)42855بة)
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جياواشي ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطا/ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ هة ضاو ِزَيرةي داُيػتواُي ثازَيصطا/داُيػتواُي 
س/ ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ هة ٓةزَيٍ هة طؤِزاْ و كةًوو شياد بووُي تةواو دا بووة، بؤ منوُة جياواشي ِزَيرةي ٓةَهبرَي

%(، بةاَلَ هة 3815ضاو ِزَيرةي داُيػتواْ/داُيػتواُي ٓةزَيٍ هة ثازَيصطاي دٓؤن هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)
%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةَ 2837ٓةَهبرازدُي خوهي دووةَ جياواشيةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)

%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا 2891-ةكساو دادةبةشَيت و دةبَيت بة)جياواشةيةكة بةغَيوةيةكي ضاوةِزواُِ
 (.11%(. بِسواُة غَيوةي ذًازة)2863-جياواشيةكة كةًَيم شياد دةبَيت و دةبَيت بة)

ئةَ جياواشية هة ثازَيصطاي ٓةوهَيسيؼ ٓةز بةدي دةكسَيت، هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا جياواشي 
%(كةًرتة هة ضاو ِزَيرةي داُيػتواُي 8894-َيصطاكة/ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ بة ِزَيرةي)ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثاز

%(، هة 0809-ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًدا جياواشيةكة شياد دةكات و دةبَيت بة)
 ٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا 

 (10غَيوةي ذًازة)
ضوازةًي  -ٓةزَيٍ/ ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةَ ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاكاُي

 (2013-1992ثةزهةًاُي كوزدضتاْ)

 
 (.5ضةزضاوة: كازي توَيرة بة ضود وةطستّ هة خػتةي ذًازة)                      

شياتس شياد دةكات و %(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا جياواشيةكة 0859جياواشيةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)
 (.11%(، بِسواُة غَيوةي ذًازة)10875دةبَيت بة)

-ئةَ جياواشة هة ثازَيصطاي ضوَيٌاُيؼ ٓةز بووُي ٓةبوة، هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا جياواشيةكة)
%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي 4828-%(هة ٓةَهبرازدُي خوهي دووةًدا جياواشيةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)7816

%(، هة ٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا جياواشيةكة دادةبةشَيت 2832َييةًدا جياواشيةكة شياتس دةبَيت و دةبَيت بة)ض
 (.11%(، بِسواُة غَيوةي ذًازة)1887و دةبَيت بة)

 هَيسةدا دةطةيِة ئةو ِزاضتيةي كة:
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ي تس، بةزدةواَ ئةَ ٓيض ٓاوضةُطييةن ُية هة َُيواْ ذًازةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطايةن تا ثازَيصطايةك -1
ِزَيراُة هة طؤِزاُدا بوة، هةكاتَيلدا دؤخي ِزاًيازي و ئابوزي و ضةزباشي و كؤًةاَليةتي ئةَ ثازَيصطاياُة وةن يةكّ 

 ياْ شؤز ُصيلّ هةيةكةوة.

ٓيض ٓاوضةُطييةن ُية هة َُيواْ ذًازةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطايةن هة خوهَيم تا خوهَيلي تسي ٓةَهبرازدْ،  -2
%(كؤي داُيػتواُي ثازَيصطاكةي 71894ُة ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي دٓؤن هةٓةَهبرازدُي خوهي دووةًدا)بؤ منو

%(ٓةَهبرَيسي 16.26-%( واتة ِزَيرةي)55823ثَيلَٔيِاوة، بةاَلَ بؤٓةَهبرازدُي خوهي ضَيةَ ئةَ ِزَيرةية دةبَيت بة)
دزوضتة بؤ منوُة هةٓةَهبرازدُي خوهي دووةًي ثازَيصطاكة كةًي كسدووة؟!، ئةًة بؤ ثازَيصطاي ضوَيٌاُيؼ ٓةز 

%(ة، بةاَلَ هةٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا ِزَيرةكة دةبَيت 55(دا ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/داُيػتواُي ثازَيصطاكة)2005ضاَهي)
 %( ئةًةؽ شؤز دووزة هة ِزاضتييةوة!، ضوُلة ُاكسَيت دةُطدةزي ثازَيصطايةن10826%( واتة بة جياواشي)65826بة )

 (ضاَهدا 4هةًاوةي تةُٔا)

 (11غَيوةي ذًازة)
جياواشي ِزَيرةي ٓةَهبرَيس/ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ هة ضاو داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ هة 

 (.2013-1992ضوازةًي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ) -ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةَ

 
 (.5تةي ذًازة)ضةزضاوة: كازي توَيرة بة ضود وةطستّ هة خػ               

ئةو طؤِزاُة طةوزاُة ض هة شياد بووْ و ض هة كةًبووُي ٓةَهبرَيس بةخؤيةوة ببيَِيت هة جَيطريي بازودؤخي 
 ٓةزَيٌدا)ضسوغيت، ًسؤيي(.

%(ي تَيلِساي ٓةَهبرَيس/ٓةَهبرَيسي 16801(دا )1992ئةطةز بِسواُني هة ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي دٓؤن هةضاَهي)
%(، هةٓةَهبرازدُي 3815ئةًةؽ شياتسة هة تَيلِساي داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ بة ِزَيرةي)ة، -ٓةزَيٍ

%(شياتسة هة ِزَيرةي داُيػتواُي ئةَ 3837%(، ئةًةؽ بة ِزَيرةي)19813خوهي دووةًدا ِزَيرةي ٓةَهبرَيس دةبَيت)
دا ِزَيرةي ٓةَهبرَيس بةزشتس دةبَيتةوة دةبَيت ثازَيصطاية/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هةٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةً

%(، هةٓةَهبرازدُي خوهي 2891-%( بةاَلَ ِزَيرةي داُيػتواُةكةي/داُيػتواُي ٓةزَيٍ دادةبةشَيت بؤ)20898بة)
%(بةاَلَ َٓيػتا كةًرتة هة 21878ضوزاةًدا ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ئةَ ثازَيصطاية شياتس بةزشتسدةبَيتةوة دةبَيت بة)

 %(.2862-ةي داُيػتواُي ئةَ ثازَيصطاية/داُيػتواُي ٓةزَيٍ بة ِزَيرةي)ِزَير
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%(كؤي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت، 30857ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي ٓةوهَيس هة ٓةَهبرازدُي خوهي يةكةًدا)
وهي دووةًدا ِزَيرةي %(كةًرتة هةضاو داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هة ٓةَهبرازدُي خ8894-بة ِزَيرةي)

%(كةًرتة هة ضاو ِزَيرةي داُيػتواُي 0809-%(كؤي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ، بة ِزَيرةي)37863ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)
ثازَيصطاكة/ داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هةٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ئةَ ثازَيصطاية دةبَيت 

%(كةًرتة هة ِزَيرةي داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي 0859بة ِزَيرةي)%(ي كؤي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ، 36808بة)
%(ي كؤي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ، بةاَلَ 35867ٓةزَيٍ، هةٓةَهبرازدُي خوهي ضوازةًدا ِزَيرةي ٓةَهبرَيس دادةبةشَيت بؤ)

 ٍ.%( شياتسة هة ِزَيرةي داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَي10875َٓيػتا بة ِزَيرةي)
%(كؤي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٌي 40847ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي هة ٓةَهبرازدُةكاُي خوهي يةكةًدا)

%(ي ِزَيرةي داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هة ٓةَهبرازدُي 7816-ثَيلَٔيِاوة، ئةًةؽ كةًرتة بةِزَيرةي)
%(هة ضاو داُيػتواُي 4.28-ةًةؽ كةًرتة بة ِزَيرةي)%(، ئ43824خوهي دووةًدا ِزَيرةي ٓةَهبرَيس دةبَيت بة)

ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هةٓةَهبرازدُي خوهي ضَييةًدا ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاكة دةبَيت 
%( شياتس دةبَيت! هةضاو داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ، هةٓةَهبرازدُي 2832%(بةاَلَ بةِزَيرةي)42894بة)

%(ي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ ثَيلدةَٓيَِيت، ئةًةؽ 42855ضوازةًدا ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاكة) خوهي
 %(شياتسة هة ِزَيرةي داُيػتواُي ثازَيصطاكة/داُيػتواُي ٓةزَيٍ.1887بةِزَيرةي)

ؤِزاُدا بووة، ئةطةز بِسواُني ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ٓةز ثازَيصطايةن بؤ تَيلِساي ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ بةزدةواَ هة ط
%(، 19813%(،)16801ثازَيصطاي دٓؤن خوي هةدواي خوي ِزَيرةكةي شياد بووة بة جؤزَيم خوي هة دواي خوي بووة بة)

%(بوة بةاَلَ هة خوهي دووةدا بةزشدةبَيتةوة 30857%(، بةاَلَ ثازَيصطاي ٓةوهَيس هة خوهي يةكةًدا)%21878(،)20898)
%(، هة خوهي ضوازةًيػدا بةزدةوَ دةبَيت هة دابةشيّ و 36808بةشَيت بؤ)%(، هة خوهي ضَييةًدا دادة37863بؤ)

%(بةاَلَ هة خوهي 40847%(، ئةًة بؤ ثازَيصطاي ضوَيٌاُيؼ ٓةز دزوضتة، هة خوهي يةكةًدا ِزَيرةكة)35868دةبَيت بة)
ضوازةًدا شياتس %( و هة خوهي 42894%(بةاَلَ هة خوهي ضَييةَ دادةبةشَيت بؤ)43824دووةَ بةزشدةبَيتةوة بؤ)

%(. جطة هة ٓؤكازي ِزاًيازي ٓيض ٓؤكازَيلي تس ِزؤَهي ُةبوة هة طةًةكسدْ بة داتاكاْ 42855دادةبةشَيت دةبَيت بة)
 و شياد و كةًلسدُي ِزَيرةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطاكاْ.
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 ئةجناَ
بةغَيلي ضةزةكي دةطةِزَيتةوة بؤ ئةو قةوازة فيدزاَهيةي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ هة ئَيطتادا بووُي ٓةية  -1

ئةجناًيداُي ثسؤضةي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ، ضةزةِزاي ٓةًوو ئةو كةًوو كوِزياُةي كة 
 ثسؤضةكةي ثَي ئةجناَ دزا.

جياواشييةكي شؤز و ضةزثةِزيةكي شؤز! ٓةية هة َُيواْ ِزَيرةي ضةدي طةغةي ضااَلُةي داُيػتواْ و  -2
ةزَيٍ هة خوهَيم تا خوهَيلي تسي ٓةَهبرازدْ، ئةًة جطة هةوةي هة َُيواْ ثازَيصطاكاُيػدا ئةَ ٓةَهبرَيسي ٓ

 . ٓاوتا ُني هةطةَي طةغةي ضااَلُةي داُيػتواْ و ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ.جياواشية شؤزة ٓةية

ٓةَهبرَيسي ئاًاجني ِزاًيازي و ٓةَهبرازدْ هة ثػت ئةو طؤِزاُة شؤزة هة ذًازة و ِزَيرةي داُيػتواْ و  -3
 ٓةزَيٍ بووة هةو ًاوةيةي هَيلؤَهيِةوةكةي تَيدا ئةجناًدزاوة.

ضوازةًي ثةزهةًاْ كة هةضةز بِةًاي ذًازةي داُيػتواْ و  -ئةجناًي ٓةَهبرازدُي خوهةكاُي يةكةَ -4
ثَيوةزة ٓةَهبرَيس و ذًازةي دةُطدةزاْ و دةُطي دزاو بةدي ٓاتووْ، ًاداَ طؤِزاُة دميؤطسافييةكاْ دووزْ هة 

شاُطتيةكاْ و واقعي شياد بووُي طةغةي داُيػتواُي ٓةزَيٍ، بؤية تةواوي ئةجناًةكاُي ٓةَهبرازدُةكاْ دةكةوُة 
 ذَيس ثسضيازةوة.

 

 
 ثَيػِياز

بة ئاًاجني ضازةضةزكسدُي طسفيت كةَ و شيادبووُي ذًازةي داُيػتواْ و ٓةَهبرَيسي ٓةزَيٍ، كة 
ز شياد و كةًبووُي ذًازةي دةُطدةزاْ و ئةجناًي ٓةَهبرازدُةكاْ، باغرتة ئةَ ِزاضتةوخؤ كازيطةزياْ دةبَيت هةضة

 ِزَي و غوَيِاُة بطريَيِة بةز:
حلوًةتي عَيساقي فيدِزاأل،  بةٓاوبةغي هةطةَيئةجناًداُي ثسؤضةي ضةزذًَيسي بة ضيطتٌي بايؤًةتسي  -1

ٓةزَيٍ ُاشاُسَيت، ُاشاُسَيت ضةُد كةع ًايف تا ُةشاُسَيت قةبازةي داُيػتواُي ٓةزَيٍ ضةُدة، ثَيلٔاتةي تةًةُي 
دةُطداُي ٓةية، ضةُد كةع هة ذياُدا ُةًاوْ، ضةُد كةع كؤضياْ كسدوة...ٓتد، بؤية هةَ دؤخةدا تؤًازي 
دةُطدةزاْ خاوَيّ ُابَيت، ٓةز ثسؤضةيةكي ٓةَهبرازدُيؼ ئةجناَ بدزَيت جَي ِزةشاًةُدي ُة بةغَيم هة 

  طت و اليةُة ِزاًيازييةكاُي ٓةزَيٍ دةبَيت.داُيػتواْ، ُة بةغَيم هة هي

بةكازَٓيِاُي ئاًَيسي ُاضاُدُي ٓةَهبرَيس هة ٓةَهبرازدُةكاُي ئايِدةدا، بؤ ئةًةؽ دةبَيت ضود هة  -2
( ثسؤضةكة بةِزَيوةبربَيت و V-Sat(وةزبطريَيت و هة ِزَيي ًاُطي دةضتلسدي)Biometric systemضيطتٌي)

ووبازة و دةُطداُي ٓةًوو ئةو كةضاُةي كة كؤبووُي خؤزاكياْ هة دةزةوةي ِزَيطسي بلسَيت هة دةُطداُي د
قةَهةًِسةوي حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاُة بة تايبةت ُاوضة كوزدضتاُيةكاُي دةزةوةي ئيدازةي ٓةزَيٍ، تا ئةو 

ضة كوزدضتاُيةكاُي كاتةي بة ِزَيلةوتين ِزاًيازي َُيواْ حلوًةتةكاُي ٓةزَيٍ و عَيساقي فيدِزاَي، دةُطدةزاُي ُاو
 دةزةوةي ئيدازية ٓةزَيٍ ًايف بةغدازيجَيلسدُياْ دةبَيت هة ٓةَهبرازدُةكاُي كوزدضتاُدا.
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 هيطيت ضةزضاوةكاْ:
 يةكةَ/ ضةزضاوة كوزدييةكاْ:

 ثةزتون - أ
بةَهطةو دةضتٔاوَير،ضاثي يةكةَ،  1992ئاياز 19حةبيب، بةدزاْ ئةمحةد، ٓةَهبرازدُةكاُي كوزدضتاْ -1

 .1998وةشازةتي ِزؤغِبريي، ٓةوهَيس ،ضاثخاُةي 

عبداخلاهق، ًطعود، ًةوضوعةي جودي بؤ ضةًم و شازاوةكاُي ضةزدةَ، ُوضيِطةي تةفطريبؤ  -2
 .2008ٓةوهَيس،  -باَلوكسدُةوة ِزاطةياُدْ

كةزيٍ، ئةمحةد ِزةفيق ، ُاوضة دابِساوةكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، هَيلؤَهيِةوةيةن هة جوطسافياي  -3
 .2014ضوَيٌاُي،  -وكساوةكاُي ضةُتةزي هَيلؤَهيِةوةي ضرتاتيحي كوزدضتاْضياضيدا، باَل

 

 طؤظاز - ب

ِزَيلخساوي ئاضايؼ و ٓازيلازي ئةوزثا، ٓةَهطةُطاُدُي ٓةَهبرازدْ،و. باوكي ٓاُي، طؤظازي ٓةَهبرازدْ،  -1
 .2011(، كاُووُي يةكةًي 16ذًازة)

 

 ِزؤذُاًة - ت

(، 1031تايبةتياْ ٓةية، ِزؤذُاًةي ئاضؤ، ذًازة)(كةع ًايف دةُطداُي 1198402غةٓات،)ئةمحةد،  -1
22/7/2009. 

ًويؤْ ٓاوواَلتي عَيساق و كوزدضتاْ دةُطدةدةْ، ِزؤذُاًةي 14ذيِؤ، ئةًِسؤ ُصيلةي عبداهلل،  -2
  .30/1/2005(،3583كوزدضتاُي ُوَي، ذًازة)

ضتاُي ُوَي، % ثَيػٌةزطة و ثؤهيظ دةُطياُدا، ِزؤذُاًةي كوزد86-85كوزدضتاُي ُوَي، تَيلِسا  -3
 .24/7/2009(، 4932ذًازة)

 باَلوكساوةي فةزًي و حصبي - ث

طؤظازي وةقائيعي كوزدضتاْ  2009( ضاَهي 6عَيساق، بِسيازي ذًازة) -ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي -1
 .1/6/2009هة  100ذًازة 

 ة.، داتاي باَلوُةكساو2005-دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ، ًةشةُدةي داُيػتواْ ٓةزَيٌي كوزدضتاْ -2

حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، وةشازةتي ثالُداُاْ، دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٍ، ِزاثؤزتي ثَيػبيين  -3
 .2014(، ِزاثؤزتي باَلوكساوة، 2020-2009داُيػتواُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بؤ ًاوةي)

 
 وَيب ضاييت ئيِتةزَُيت: - ج

ياضاي ٓةًوازكسدُي ضوازةًي  2009(ي ضاَهي2عَيساق، ياضاي ذًازة) -ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ -1
 ي ٓةًوازكساو،1992(ي ضاَهي1عَيساق ذًازة) -ياضاي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ

http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=2009,16February20 18. 
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ياضاي ضَييةَ ٓةًوازكسدُي  2004(ي ضاَهي47ذًازة)عَيساق، ياضاي  -ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي -2
 (ي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق،1992(ي ٓةًوازكساوي ضاَهي)1ياضاي ذًازة)

http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=2004,16February2018. 

-8اْ هة عَيساق ،" ياضاي بةِزَيوةبسدُي دةوَهةتي عَيساق هة قؤُاغي طواضتِةوة" دةضةاَلتي كاتي ٓاوثةمياُ -3
3-2004، 

http://www.cpa-iraq.org/democracy/TAL-Kurdi.pdf,17April2009,p.24. 

 عَيساق و ٓةًوازكسدُةكاُي، -بةشاش،عةوُي، ثَيِسةوي ُاوخؤي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ -4
http://www.kurdistan-

parliament.org/Default.aspx?page=page&c=paerawenawxo,17February2018,p. 
 

 دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ُةخػةي ِزووبةزي ثازَيصطاكاُي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ بة كيوؤًةتس -5

?page=article&id=817&l=3http://www.krso.net/Default.aspx  

ياضاي ٓةًوازي حةوتةًي ياضاي  2013(ي ضاَهي 15عَيساق، ياضاي ذًازة) -ثةزهةًاُي كوزدضتاْ -6
 ي ٓةًوازكساو،1992(ي ضاَهي 1عَيساقي ذًازة) -ٓةَهبرازدُي ثةزهةًاُي كوزدضتاْ

http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=2013,17February2018,p. 

ياضاي دزَيركسدُةوةي خوهي ضَييةًي  2013(ي ضاَهي 18عَيساق، ياضاي ذًازة) -ثةزهةًاُي كوزدضتاْ -7
 عَيساق، -ثةزهةًاُي كوزدضتاْ

-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=2013,17,February2018,p. 

 كوزدضتاْ، ًَيرووي ٓةَهبرازدْ،ثةزهةًاُي  -8
-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=page&c=Parliament-

History,19Octorber2017. 

ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ياضاي دزَيركسدُةوةي يةكةَ دةوزةي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي  -9
 كوزدضتاُي عَيساق،

-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=1996,16February2018,0p.255 

ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ياضاي دزَيركسدُةوةي ًاوةي يةكةًني خوهي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي  -10
 كوزدضتاُي عَيساق،

-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=1995,16February 2018. 
ثةزهةًاُي كوزدضتاْ، ياضاي دووةًني دزَيركسدُةوةي ًاوةي يةكةَ خوهي ٓةَهبرازدُي ئةجنوًةُي  -11

 ُيػتٌاُي كوزدضتاُي عَيساق،
http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=byyear&c=LDD-

Yasa&id=1996,16February2018.p. 

ياضاي دزَيركسدُةوةي خوهي ٓةَهبرازدُي يةكةًي  1998(ي ضاَهي 2كوزدضتاْ، ياضاي ذًازة)ثةزهةًاُي  -12
 عَيساق، -ئةجنوًةُي ُيػتٌاُي كوزدضتاْ

http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
http://www.krso.net/Default.aspx?page=article&id=817&l=3
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-http://www.kurdistan-parliament.org/Default.aspx?page=
byyear

&c=LDD-

Yasa&id=1998,16February2018. 

 2007-ةوهَيسوةشازةتي ثالُداُا، داُيػتواُي ثازَيصطاي ٓ -13

http://www.mop-

krg.org/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=420,30March2009. 

 ،2007-وةشازةتي ثالُداُاْ، داُيػتواُي ثازَيصطاي دٓؤن -14
http://www.mop.gov.krd/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=4

23,20March2009. 
 وةشازةتي ثالُداُاْ، دةضتةي ئاًازي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ، ِزاطةياُدُي ِزؤذُاًةواُي، -15

http://www.mop.gov.krd/index.jsp?sid=1&id=271&pid=271,17July 2017,p.3. 
 ،2007-وةشازتي ثالُداُاْ، داُيػتواُي ثازَيصطاي ضوَيٌاُي -16

http://www.mop.gov.krd/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=4

24,30March2009. 

 ضةزضاوةي عةزةبي-2
 ثةزتون - أ

يف نوزدضتاٌ  1992اجملنوعة الكاىوىية الدولية حلكوم االىطاٌ، اىتخابات بال حدود تكسيس حول اىتخابات مايظ  -1
"، 43العسام، ت. مهتب الدزاضات والبحوخ املسنصي احلصب الدميكساطي الهوزدضتاىي،الطبعة االوىل،دزاضة زقه "

1999. 

 ِزؤذُاًة - ب

ات اقليه نسدضتاٌ مع مسغحي السئاضة، دسيدة املدى، دسيدة املدى، الكوائه املػازنة يف اىتخاب -1
 .2009متوش25(، 1564العدد)

اضاع تكطيه املكاعد للنذلظ الييابي الكادو،  2005دسيدة املدى، ضذل اىتخابات ناىوٌ الجاىي -2
 .2005تػسيً االول 10(،511العدد)

 

 ُاًةي ًاضتةز و تَيصي دكتؤزا - ت

حطني، بياٌ علي، ضهاٌ مديية الطليناىية)دزاضة ددسافية( زضالة مادطتري)يري ميػوز(، قدمت الي نلية  -1
 .2001االداب دامعة بدداد،

 باَلوكساوةي فةزًي و حصبي - ث

 .2004اذاز 30، 2004(لطية 46جملظ احلهه، قساز زقه)-1
 .2004اذاز 8، جملظ احلهه، قاىوٌ ادازة الدولة العساقية للنسحلة االىتكالية-2
/ 23/5، 3998جملظ اليواب العساقي، تػهيل احلهومة العساقية االىتكالية، دسيدة الوقائع العساقية العدد -3

قاىوٌ االضتفتاء على مػسوع الدضتوز، دسيدة  2005(لطية 11اجلنعية الوطيية العساقية، قاىوٌ زقه)4-2،ص2005
 .2005ول// تػسيً اال12(،4005الوقائع العساقية ، العدد)

 .2005ناىوٌ االول  28، 4012مجعية الوطيية العساقية االىتكالية، الديبادة،دسيدة الوقائع العساقية، العدد -4

http://www.mop.gov.krd/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=423,20March2009
http://www.mop.gov.krd/detail.aspx?page=statisticsbysubjects&c=sbsPopulation&id=423,20March2009
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 ثوختة
، بةغَيم هةَ دةدزَيتداُيػتواُي ُاوضةيةكي ديازيلساو ئةجناً ٓةًوو ثسؤضةيةكي ٓةَهبرازدْ بؤ

داُيػتواُة دةُطدةزْ و بةغَيلياْ ثاَهَيوزاوْ، دواجاز بة دةُطي ٓةَهبرَيسةكاْ بةغَيم هةكاُديدةكاْ ضةزدةكةوْ 
ةضةزدا جَي بؤ ثةزهةًاْ...ٓـتد و فةزًاْ ِزةواي داُيػتواُةكة دةكةْ و ياضاكاُياْ بؤ دةزدةكةْ و ياضاكاُياْ ب

بةجَي دةكةْ، شؤز و كةًي ذًازةي داُيػتواْ كازيطةزي ٓةية هةضةز ديازيلسدُي ِزَيرةي ٓةَهبرَيس و ئةًيؼ 
كازيطةزي ٓةية هةضةز ذًازةي دةُطدةزاْ، دواجاز ئةَ ذًازةية كازيطةزي ٓةية هةضةز ئةجناًي ثسؤضةي 

ت ضةزثةِزيةكي يةكحاز شؤز ٓةية ض هة ذًازةي ٓةَهبرازدُةكاْ، ئةوةي هة ٓةزَيٌي كوزدضتاُدا بة دي دةكسَي
داُيػتواْ، ض هة ذًازةي ٓةَهبرَيسي ثازَيصطايةن تا ثازَيصطايةكي تس، تةُاُةت هة خودي ثازَيصطاكةغدا هة خوهَيم 

 تا خوهَيلي تسي ٓةَهبرازدْ، ٓيض يةكَيم هةو طؤِزاُلازيياُة ٓاوتا ُني هةطةَي تَيلِساي طؤِزاُةكاُي ٓةزَيٌدا.

 
 

 
 
 

 
 املوخص

مجيع العنليات االىتخابية تيفر لطهاٌ ميطكة معيية او اقليه معني، بعض مً الطهاٌ ٍه مً الياخبني و 
ادالء افواتَه بعض مً املسغحني يفوشوٌ جمكاعد بسملاىية و بعد البعض االخس ٍه مً املسغحني ، ويف اليَاية 

البالد ، نجسة وقلة عدد ضهاٌ ميطكة ما لُ اثس على عدد ميافب اخسى، الفائصوٌ يػسعوٌ الكواىني و حيهنوٌ 
 الياخبني ثه على عدد املصوتني باليتيذة حيطنوٌ ىتائر االىتخابات.

الري حيصل االٌ يف اقليه نوزدضتاٌ ٍو اٌ ٍيالو تدريات نبرية يف عدد الطهاٌ وٍيالو تدريات دميدسافية 
 اخسى ، و حتى ميهً مالحظة تلو التدريات على فعيد ىفظ فظيعة بني حمافظات االقليه مً دوزة اىتخابية اىل

 احملافظة مً دوزة اىتخابية اىل اخسى و بػهل متفاوت ددا بيطبة اىل باقي احملافظات االقليه.
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Abstract 
 

When the process of election is implemented for the residences of a 
specific area, some of the inhabitants are voters and others are candidates, 
and eventually its with the voters’ willpower that a number of the 
candidates are hand-picked as parliament members..etc, who issue certain 
rules and employ them later on upon the specific area’s populations. 

Population number affects the rate of election and this in turn 
authorizes the number of voters, and eventually affects the election results.  

What is perceived in Kurdistan Region is that there is discrepancy in 
the election results, whether in the number of populations, or the election 
results of one of governorate to another, or even within the election of one 
individual governorate itself, as the election results do not go hand-in-hand 
or parallel with the total changes of the region.  
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