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ياساى هةَلبذاردنةكانى 

ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق 
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  واوةةم مى ردى  اردن

 ٢٠١٨  



  ٢٠١٣ ساَلى ى) ٤٥( ذمارة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى ياساى ةمىدوو هةموارى ياساي

 

 

  

  ٢ KIE   ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن لةبآلوكراوةكانى

  بةناوى طةل 

  كايةتى كؤمار ؤسةر

 نىكردثةسةند و ةنجومةنى نوَينةرانئبِريارى لةبةر رؤشنايى 

ثشتبةستن بة ئةحكامةكانى بِرطةى (يةكةم)  بة وسةرؤك كؤمار

) لةدةستور، ئةم ٧٣) لةماددةى (سَيهةمبِرطةى ( و )٦١لةماددةى (

  ياسايةى خوارةوة دةركرا: 

  ٢٠١٨)ى ساَلى   ياساى ذمارة (

ةمى ياساى هةَلبذاردنةكانى ئةنجومةنى دووياساى هةموارى 

  ٢٠١٣ى ساَلى  )٤٥ذمارة ( نوَينةرانى عَيراق

  

   - ١- ماددة 

 و هةَلدةوةشَيتةوة) ٧ى ماددةى ()ةمضوار(بِرطةى ) لة٣(خاَلى 

  : جَيطةى دةطرَيتةوةى خوارةوةةى ةمئ

رَيوشوَينى ثَيويست دةطرَيتةبةر بؤ  هةَلبذاردنةكانكؤمسيؤنى  - ٣

كردنةوةى ناوةندةكانى دةنطدان لةثَيناو راييكردنى ثرؤسةى 

  هةَلبذاردندا. 

  

   - ٢- ماددة 

ى خوارةوةةى ةمئ ) هةمواردةكرَيت٨( )ى ماددةىضوارةم( ىبِرطة

  : جَيطةى دةطرَيتةوة

  ضوارةم:

 .بَيت يان هاوتاكةى لؤريؤسبِروانامةى بةكا هةَلطرى دةبَيت  -  أ

بؤ ئةو زياتر نةبَيت % ٢٠لة هةَلبذاردن رَيذةيةكليستةكانى    - ب

بِروانامةى ئامادةيى يان هاوتاكةيان كة  تةرخان بكةن  انةثاَلَيوراو

    هةية.



  ٢٠١٣ ساَلى ى) ٤٥( ذمارة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى ياساى ةمىدوو هةموارى ياساي

 

 

  

  ٣ KIE   ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن لةبآلوكراوةكانى

   - ٣- ماددة 

ى ياساكة هةَلدةوةشَيتةوةو )١١ماددةى (لة )(يةكةمبِرطةى 

  ى دةطرَيتةوة: ئةمةى خوارةوة جَيطة

نؤ كورسي  و سَيسةدو بيست  )٣٢٩نوَينةران لة (ئةنجومةنى 

بةسةر ثارَيزطاكاندا  يانسَيسةدو بيست كورسي ٣٢٠، ثَيكدَيت

ةثَيى ئةو بةثَيى سنورى كارطَيِرييان و ب ئةويش دابةشدةكرَيت

بةشة كؤتايةو  كورسى )٩هاوثَيضة، (خستةيةى لةطةَل ياساكةدا 

  َيى بِرطةى دووةمى ئةم ماددةية دابةشدةكريت.بةث

  

  – ٤ - ماددة 

  :بةم شَيوةية دةخوَيندرَيتةوة و ) هةمواردةكرَيتةوة٣٨ماددةى (

ثرؤسةى جياكردنةوةو ذماردنى دةنطةكان لةرَيطةى بةكارهَينانى 

  ئامَيرى خَيراكردنى ئةنجامةكانى ئةلةكترؤنى"يةوة

بريكارةكانى حيزبة سياسييةكان لةهةر  و ئةنجامدةدرَيت

وَيستطةيةك لةوَيستطةكانى دةنطداندا نوسخةيةكى 

كانى دةنطدان كارتة و ئةلةكترؤنيان لةفؤرمى ئةنجامةكان

  ثَيدةدرَيت. 

  

  -  ٥ -  ماددة

 كةى ياسا)٤٠ماددةى ()ى ثَينجةمى بِرطةى ()١(خاَلى  

  ى دةطرَيتةوة: هةَلدةوةشَيتةوةو ئةمةى خوارةوة جَيطة

يان رةزمزَيك كارتى دةنطدانى هَيزةكانى ئاسايش بة هَيمايةك (

  . )جيادةكرَيتةوة

  



  ٢٠١٣ ساَلى ى) ٤٥( ذمارة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى ياساى ةمىدوو هةموارى ياساي

 

 

  

  ٤ KIE   ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن لةبآلوكراوةكانى

   - ٦ - ماددة 

و  نةرانياردانى لةئةنجومةنى نوَيبِرئةم ياساية بةركارة لةرؤذى 

  بآلوكردنةوةى لةرؤذنامةى فةرميدا.

  

   - ٧ - ماددة 

ئةنجومةنةكانى ثارَيزطاكان لةكاتَيكى جياواز هةَلبذاردنةكانى 

، دةدرَيتلةهةَلبذاردنةكانى ئةنجومةنى نوَينةران ئةنجام

 ٦لة  كرَيتدةديارى بؤى لةداهاتوودا  ماوةيةىئةو بةمةرجَيك 

  مانط كةمتر نةبَيت.

  
  

  هؤكارة ثَيويستةكان

 ثرؤسةى هةَلبذاردن رَيكدةخةنى ةانكامحئة ئةوبؤئةوةى 

َيت لةطةَل ئةو توانايةى لةبةردةم طونجبهةمواربكرَين بةجؤرَيك 

هةندَيك توَيذى بةر  اتةدتوانا ب بؤئةوةى ، هاوكاتيةهة كؤمسيؤندا

لةناو ئةنجومةنى نوَينةراندا نوَينةرايةتيان هةبَيت، ئةم كؤمةَلطة 

  دةرضوَيندرا.ياساية 

  

  

  

    

  كؤتايى

  

  

  



  ٢٠١٣ ساَلى ى) ٤٥( ذمارة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى ياساى ةمىدوو هةموارى ياساي

 

 

  

  ٥ KIE   ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن لةبآلوكراوةكانى

 " نافةرمى  شَيوةيةكى "ةوة بة  ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردنئةم ياساية لةاليةن

  وةرطَيِردراوة.لةزمانى عةرةبييةوة 

  

  /انتخابات-لقانون-الثاني-التعدیل-قانون/h�p://ar.parliament.iq/2018/02/11  سةرضاوة:

  

 كانثاشكؤ 

 

 هةر ثارَيزطايةكى عَيراق  كان بؤتةرخانكراوة ذمارةى كورسيية  

 داهةَلبذاردنى خولى ضوارةمى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ذمارةى كورسييةكان  كانَيزطاثار ز

 ٦٩ Baghdad بةغداد ١

 ٣١ Ninewa نةينوى ٢

 ٢٥ Al- Basrah بةسرة ٣

 ١٩ Thi-Qar زيقار ٤

 ١٨ Al-sulaymaniyah سلَيماني ٥

 ١٧ Babylon بابل ٦

 ١٥ Al-Anbar ئةنبار ٧

 ١٥ Erbil هةولَير ٨

 ١٤ Diyala ديالة ٩

 ١٢ Kirkuk كةركوك ١٠

 ١٢ Salah Al-din نصالح الدي ١١

 ١٢ Al- Najaf نةجةف  ١٢

 ١١ Wassit واسيت ١٣

 ١١ Al-Qadissiya قادسيه ١٤

 ١٠ Missan ميسان ١٥

 ١١ Dahuk دهؤك ١٦

 ١١ Karbala كةربةال  ١٧

 ٧ Al- Muthanna موسةننا ١٨



  ٢٠١٣ ساَلى ى) ٤٥( ذمارة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى ياساى ةمىدوو هةموارى ياساي

 

 

  

  ٦ KIE   ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن لةبآلوكراوةكانى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  م ،زاو ، رَاو َرى  KIEمى ردى  اردن 

  رَةرَوة دازرَاوة،  و )، ن م مس ٢٠٠٢وةرا  (م

 نو دم وَ تردة اردن و مزةو رةط .. ار  

 طَم ةرط ،مَ :نومن ١٤٨م ر ٣٨، ذ٢٣، ذ دةرم ن و ورى م ، ىم 
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