
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئارام جەنال

بژاردىدا
 
 توێژەر و دیزایيەر لە سیستهەکاىی هەل

 

 2022 –ئەیلول 

 

 

 

 

 

تێكی نەلەكی دەستوری پەرلەناىی دیهوكراتییە   و سوید وڵ 
 كەسە 10,300,000ژنارەی داىیشتواىی و  هەرێم پێكهاتووە (22)لە  

 ( کٌرشی پێکًاتٌوە342مەماهەکەی مە )و ژمارەی کٌرشییەکاهی پەر

 

بژارد
 
 ىە گشتییەکاىی سویدهەل

بژاردهی 
 
 ی شٌیدپەرمەماه يەم

بژاردهی 
 
 ئەهجٌمەهەكاهی يەرێمەكان يەم

بژاردهی 
 
 ئەهجٌمەهی طارەواهییەكان يەم

بژاردهی یەكێتی ئەوروپا 
 
 يەم
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بژادىی گشتی لە سویددا ئەىجاندەدرێت3 
 
 چوار هەل

بژارد یەكەم3
 
  -(Riksdag -)ریكسداگ پەرلەناىی سویدىی هەل

بژاردنخٌم یناوە
 
ە ێکی يەم

 
دەبژێردرێو.342و تێیدا ) چوار سال

 
 ( ئەىدانی پەرلەنان هەل

بژاردىی دووەم3
 
  (the counties council assemblies)ئەىجونەىی هەرێهەكان  هەل

ە -هەرێم پێكهاتووە (29)كە لە
 
دىی دەستەی بەڕێوەبر  لەڵیەن -ناوەكەی بۆ چوار سال

بژاردىە (ەوە سەرپەرشتی County Administrative Board)هەرێهەکان 
 
 دەكرێت.ئەم هەل

بژاردىی سێهەم3
 
 (Municipal Assemblies)ئەىجونەىی شارەواىییەكان  هەل

ە
 
بژاردىی شارەواىی لەڵیەن و ناوەكەی بۆ چوار سال

 
 municipal election) دەستەی هەل

committeeبژ (ەوە سەرپەرشتی
 
 دەكرێت. اردىەئەم هەل

بژاردىی یەكێتی ئەوروپا  چوارەم3
 
 (European parliament)هەل

ە
 
بژاردىدا و ناوەكەی بۆ پێيج سال

 
 ( )لە دووەم یەكشەنهەی ناىگی ئەیلولی رۆژنێری هەل

 (.ئەهجامدەدرێت

 

 كارتەكاىی دەىگدانرەىگی  

بژاردهە گظتییەکاهی شٌیددا، چٌار جۆر کارتی دەهگدان بەکاردەيێورێت: مە  
 
 يەم

o 3ی سااویدپەرلەناااىی كااارتی دەىگااداى 
 زەردە رەهگی 
o  ی ئەىجاااااااونەى یدەىگاااااااداىكاااااااارتی

 3 رەىگی شیيەی سویدهەرێهەكاى
o ی ىئەىجاااااااونەی كاااااااارتی دەىگاااااااداى

 3 رەىگی سپییە.ی سویدشارەواىییەكاى
o پەرلەناااىی ئەوروپااا  یكاارتی دەىگااداى

 رەىگی سپییە.

بژاردىاااا هەر
 
یەك رۆژدا  لەی پەرلەنااااان و هەرێهەکااااان و شااااارەواىییەکان سااااڵ هەل

بژاردىدا( .  ئەىجاندەدرێو )لە دووەم یەكشەنهەی ناىگی ئەیلولی
 
 رۆژنێری هەل
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 نافی دەىگدان و خۆکاىدیدکردن 

o بژاردىچوار  هەرە ل
 
تییەکیهەر ە گشتییەکەی ساویددا  تەنەىای هەل  ساویدی هااوڵ 

 .هەیە کاىدیدکردىینافی دەىگدان و خۆ  سال   (11)ە ێتگەیشتب
o  تۆناااار لە ساااوید ىااااوی رۆژی دەىگااادان بەر لە ساااال   (3)ڵىااای ەم  هەر بێگااااىەیە

 .  نافی دەىگداىی هەیەتکرابێ
 

بژاردن 
 
  سیستهی هەل
بژاردى

 
ىوێيەرایەتی  داخراوی لیستی) بە (ری سداگی پەرلەناىی سوید )سیستهی هەل

لیستی دەىگدەر یە  دەىگ دەداتە . بەڕێوەدەچێت (ساىتلیگۆی هەنوارکراو /رێژەیی
بژاردىەکەیدا

 
 .حزبێ ی سیاسی لە بازىەی هەل

بژاردنی کاىبازىە 
 
 هەل

بژاردىەکاىی هەنوو 
 
بژاردىای ری ساداگبۆ ىهووىە   سوید فرە بازىەییوهەل

 
 بەساەر هەل

بژارده     بااااازىەی( 22)
 
ب    ژاردهیضقەب    ارەی و دا دابەط    کراوە يەم

 
 يەر ب    اەهەیەکی يەم

  .دایەکٌرشی (34-2مە هێٌان )

 Thresholds3رێژەی بەربەست  
بژاردىی 

 
بژاردن لەبەردەم پارتەکاىدا هەیەسویدلە دوو هەل

 
و  دا بەربەستی هەل

 3ئەمەش وایکردووە کە خزبە بچٌوکەکان هەتٌاهن بچوە هێٌ پەرمەماهەوە

بژاردىی پەرلەناىی سوید3لە  ٪(4ی )ەربەستب 
 
 هەل

ە ڵىاااایكەم رێااااژەی  حزبێ اااایدەبێاااات هەر  ی كااااۆی (%4)سیاساااای لەسااااەر ئاسااااتی وڵ 
بژاردىااای پەرلەناااان بەدەساااتبهێيێت

 
ئەوكااااتە كورسااای هەنیشاااەیی   دەىگەكااااىی هەل

بگرێاادەتواىدەىگاادەری سااویدی 
 
 و تێ  ت كااارتی دەىگااداىی بەتااال  هەل

 ..تێسیاسییەكەی لەسەر بيوس حزبەىاوی  یخۆ

 .. یاخود

  
 
كاىدیادەكاىی  وسیاسییەكان حزبەت كە ىاوی ێگربئەو كارتاىە هەل

  ..ب اەبۆ و هێهایان  تێدایە
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بژاردىاااادا  حزبێ اااایبەردەكەوێاااات یاااااخود دەبێاااات هەر 
 
 سیاساااای لە بااااازىەیەكی هەل

 ی دەىگەكان بەدەستبهێيێت.(%12))كە هەرێهێكە( ڵىیكەم رێژەی 
 

 

 

 

 

 

 

 

بژاردىی ئەىجونەىی هەرێهەكاىی سوید3بەربەست لە  
 
 هەل

بژاردىااای (%3)ڵىااایكەم رێاااژەی سیاسااای  حزبێ ااایدەبێااات هەر 
 
ی كاااۆی دەىگەكااااىی هەل

 دا بەردەكەوێت.كەهەرێهە بەدەستبهێيێت ئەوكاتە كورسی هەنیشەیی لە ێکهەرێه
 

بژاردىی ئەىجونەىەكاىی شارەواىیبەربەست لە  
 
 3سوید هەل

بژاردىای ئەىجونەىەكااىی شاارەواىی  حزبەهیچ بەربەستێك لەبەردەم 
 
سیاساییەكاىی هەل

 .ىییەسویددا 
 

بژاردىی  لەبەردەمبەربەست  
 
 3پەرلەناىی ئەوروپاهەل

 ەرتاش  ەریسی كااۆی دەىگەكاااىی (%4)ڵىاایكەم رێااژەی سیاساای  حزبێ اایدەبێاات هەر 
 بەردەكەوێت. دایەکێتی ئەوروپا لە پەرلەناىیبەدەستبهێيێت ئەوكاتە كورسی  سوید

 

 

 

 

بژاردىەوە بەهۆی 
 
 تواىو احزبە بچووکەکان ىداىاىی بەربەستی هەل

 ..ەوەی سویدبچيە ىێو پەرلەناى
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 3ی پەرلەناىی سویدكورسییەكاى ژنارە و جۆری 

 (سااااایكور 310)و لەو ژناااااارەیە  پی هااااااتووە كورسااااای( 342)پەرلەنااااااىی ساااااوید لە 
کاااااااااۆی ی (2/10) دەکااااااااااتە یکەرێاااااااااژەکە   (permanent-seats) ویهەنیشاااااااااەی

 نكورساااااای وەرەبااااااووی دیاااااا ە یەكورساااااای( 32) ئەو. کورسااااااییەکاىی ری سااااااداگ
(Adjustment seats)  (1/10)دەکاتە  یکەرێژەکە. 

  3ی پەرلەناىی سویددابەشكردىی كورسییەكاى 
بژاردهی پەرمەماهی شٌیددا دەهگ بۆ کٌرشیگۆڕیوی 

 
 بە دوو قۆهاغدا تێدەپەڕێت: مە يەم

 3كورسییە هەنیشەییەكان/ وۆىاغی یەكەم
 یبااااازىە (22لە )کەی پەرلەناااااىی سااااوید هەنیشااااەییە کورسااااییە (310وۆىاااااغەدا )لەم 

بژارد
 
 (  1.4 ىتلیگۆی هەنوارکراواشێوازی س)بەپێی  يەوەیەکالدەکرێ داەکەىهەل

   كورسییە وەرەبووەكان3 وۆىاغی دووەم
کورسااییەکە  (342لەسااەر ئاسااتی ) شدیاا ە کەیوەرەبااووە ( کورسااییە32)دا غەوۆىااالەم 

ب     اەهەی  (22بەي     ۆی ) ئەو خزب     اهەیدەهگ     ی  قەرەب     ٌکردهەوەی ب     ۆ یەکالدەک     رێتەوە
بژاردهەکەوە

 
 .هەبٌوهەتە کٌرشی يەم
 

 نەكان3راگەیاىدىی ئەىجا 
بژاردىدا ئەىجانە بەرا لە

 
رۆژی دواتاردا ە ییەكان رادەگەیەىرێات  لئێوارەی هەنان رۆژی هەل
 دەژنێردرێيەوەو ئەىجانی كۆتایی رادەگەیەىرێت. هەنوو دەىگەكان سەرلەىوێ

 
بژاردهی  پارتە 

 
 (2022ئەینٌل  11)براوەکاهی يەم

 
 % دەىگرێژەی  کورسیارەی نژ پارتەکان
 30.3% 107   شۆطیال دیمٌکراتپارتی 
 20.15% 73 وازاىی سویددیهوکراسیخپارتی 
 19.1% 68 مۆدێراتپارتی 
 6,7% 24 ىاوەىدپارتی 
 6,7% 24 چەپپارتی 
 5.3% 19 ەسیحیندیهوکراە پارتی 
 5.1% 18 سەوزپارتی 
 4.6% 16 لیبرالپارتی 
 1.5% 0 دیکەپارتی 
 100% 349 گظتیکۆی 
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 شەرچاوەکان

IPU ), chapter 4. Constituencies and electoral districts,section 2.election in riksdag2005:837The Election Act (

PARLINE database: Search results by data modules 

resultat.val.se/val2022/prel/RD/rikehttps:// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

بژاردنپەیهاىگەی کور بەرهەنەکاىی
 
 دی بۆ هەل

بژاردىدا ) 
 
 (2022-2002لە بواری هەل

 بژاردهی دیمٌکراشیاهە
 
ەتییەکاهی يەم

 
 وئۆفیصی دەەگا دیمٌكراشییەكان -کتێبی پێٌەر و پابەهدییە هێٌدەوم

ی  -یەوە  طێركۆ جەودەت وەرگێڕاهی مە ئیوگنیزی -وارطۆ –(OSCE –ODIHR) مرۆڤ مافەكاهی
 
 .4004شام

  رێبەری کتێبیODIHR بژاردهەك ان بۆ
 
 و مافەك اهی م رۆڤئۆفیص ی دەەگ ا دیمٌكراش ییەكان - چاودێریكردهی يەم

(OSCE–ODIHR)–  ی  - تەودەج ۆركێط مە ئیوگنیزییەوە ێڕاهیرگەو –وارطۆ
 
 4004شام

  ي ییاش ای ەیٌێ چ ەب ەوەداچٌهێ پ یرەبێ رکتێبی 
 
و مافەك اهی ئۆفیص ی دەەگ ا دیمٌكراش ییەكان - كاه داەبژاردهەم

ی  - ێڕاهی مە ئیوگنیزییەوە  فاەدل  خصێنرگەو -وارطۆ  –(OSCE–ODIHR) مرۆڤ
 
 .4004شام

  ي ئاشاهکاری بۆ کەمیوەکان مە یرەبێرکتێبی 
 
 و مافەكاهی مرۆڤئۆفیصی دەەگا دیمٌكراشییەكان - كاهداەبژاردهەم

(OSCE–ODIHR)–  حێڕاهی مە ئرگەو -وارطۆ
 
ی  - یوگنیزییەوە  مدەمەد خەمەشام

 
 .4004شام

  ي یپیهص   ەپررێکەوتوو   امەی کۆپوً   اگن و 
 
و ئۆفیص   ی دەەگ   ا دیمٌكراش   ییەكان – كانییەمٌكراش   ید ەب   ژاردهەم

ی  –ێڕاهی مە عەرەبییەوە ئارام جەمال رگەو –وارطۆ  –(OSCE –ODIHR مافەكاهی مرۆڤ
 
 .4004شام

 بژاردن
 
ی  –شەرکەوت خەمەخصێن  – هتااب"""امعوف اال هامینکەی تٌهدوتیژی يەم

 
 .4002شام

 یر
 
 ي ەیشۆپر ەم كانییەاشیش ەهیەال یكاریبر ۆم

 
 4002تظریوی دووەمی  -شەرکەوت خەمەخصێن  – بژاردهداەم

  بژاردن
 
 .2012ئابی  -ئارام جەمال -بۆ بەفرەباەهەکردهی يەرێمی کٌردشتانتٌێژیوەوەی گٌهجاوترین شیصتمی يەم

 ي ۆب یٌردک ەیماهگەیپ
 
 ،ەص تیوەقاەاهجو ۆیخەربەش  یهاخکٌم یکێکاراوێر بژاردنەم

یشا یاشتەڕهاو
 
 ەماهگەیپ ،ەوراوێەرەدام ەوەکێرەزێو پار اشاهاسی هدەچ نیەالە( م4004) م

    وەي
 
 یاش    ای یم    ٌارکردهەو ي رانەهگ    دەد یاریط    ۆي ەیوەوک    ردهال  ب و    اوێپ ەم داتەدم

 ي
 
 ي ەهەهجٌمەئ ەم کانییەگظت ەبژاردهەم

 
 .کٌردشتاهدا یمێرەو ي راقێع یکاهەوردراێبژەم

هی  – ییو  ایب ەیوا  اهیهزەب: ظ  انیهاوه  پەروەردەی ش  نێماهی گظ  تی یتیەراەبەٌەڕێ  ب رەرام  بەبک  ۆال 
 23خاهٌی ژمارە  – 81 ەژمار یهۆال  ک - 841 ەژمار رگزێه یکەڕەگ -باخی هٌری عەمی ئەمین – 

ttps://goo.gl/maps/Kh4B6tcwCaz4dSp77h 

kielections@gmail.com 
www,kielections.com 

07701573210 

http://archive.ipu.org/parline-e/Modlist.asp
http://archive.ipu.org/parline-e/Modlist.asp
https://resultat.val.se/val2022/prel/RD/rike
https://resultat.val.se/val2022/prel/RD/rike
https://goo.gl/maps/Kh4B6tcwCaz4dSp77
https://goo.gl/maps/Kh4B6tcwCaz4dSp77
mailto:kielections@gmail.com
mailto:kielections@gmail.com
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 بژاردهی ئەهجٌمەهی ه ٌێوەراهی عێ راق پێظویارهامەی يەمٌارکرده
 
ئ ارام جەم ال و داه ا  – ٠٢٠٢ەوەی پرۆژەیاشای يەم

 .4040کاهٌهی یەکەمی  -جەمیل

 ( بژاردهی ئەهجٌمەهی هٌێوەراهی عێراق ژمارە
 
ی 9دەقی کٌردی یاشای يەم

 
وەرگێڕاه ی مە عەرەبی یەوە  – 4040( ش ام

 .4040تظریوی دووەمی  –ئارام جەمال 

 بژارده  ی ئەهج  ٌمەهی ه  ٌێوەراهی عێراق  دا )مەبەر رۆط  وایی  تۆم  اری دەهگ  دەران
 
و فرەب  اەهەیی مە پ  رۆژە یاش  ای يەم

بژ
 
 .4040ئەینٌمی  –ئارام جەمال و داها جەمیل  -اردهی ئەهجٌمەهی هٌێوەراهی عێراق(پرۆژەیاشای يەم

   بژارده  ی ئەهج
 
ٌمەهی ه  ٌێوەراهی دئزایو  ی يەرێم  ی کٌردش  تان مە ف  رە باەهەیی  دا )مەبەر رۆط  وایی پرۆژەیاش  ای يەم

 .4040تظریوی یەکەمی  –ئارام جەمال و داها جەمیل  -عێراق ( 

  تظ  رین االول  –آ.م.د ي  یمن عبدامن  ى مدم  د  – 4040ق  را ق قاهٌهی  ا جزائی  ا مم  اهٌن مجن  س امو  ٌان امعراق  " مص  وا
4040 

  ی
 
بژاردهی داياتٌوی شام

 
ئارام جەمال و داها  –(دا4048)بەرکەوتەی خزبە شیاشییەکاهی يەرێمی کٌردشتان مە يەم

 .4040تظریوی دووەمی  –جەمیل

  ژاردهەوە بیزاهین
 
 .4048کاهٌهی دووەمی  –ئارام جەمال  –کتێبی ئەوەی پێٌیصتە مەبارەی شیصتمەکاهی يەم

 خٌێو  دهەوەیەکی رەخوەگ  راهە مە میص  تی  هەخظ  ەڕێی گۆڕاهک  اری رێ  ژەی کۆت  ای ژه  ان مە پەرمەم  اهی کٌردش  تاهدا(
 .4048کاهٌهی یەکەمی  -ئارام جەمال  –پەیٌەشت بە کۆتای ژهان(هٌێوەرایەتی رێژەیی 

 بژارده  ی ئەهج  ٌمەهی ه  ٌێوەراهی عێ  راق
 
–کاهدی  دی تاکەکەش  ی  -کۆت  ای ئافرەت  ان)مێکەوتەک  اهی یاش  ای ه  ٌێی يەم
ب   ژاردن عەدامەت   ی ه   ٌێوەرایەتی ج   ٌگرافی

 
  –( گ   ۆڕیوی دەه   گ ب   ۆ کٌرش   ی -کەمب   ٌوهەوەی ژم   ارەی کاهدی   داهی يەم

  .4044هیصان  -ل و ئٌمێد مەخمٌدئارام جەما

  بژاردهی خٌمی طەطەمی پەرمەماهی کٌردشتان مەبەردەم داتا جیاواەەکاهدا
 
    2022 خٌەەیران -ئارام جەمال –يەم

  بژارده   ی پەرمەم   اهی
 
پێظ   ویارکردهی رێگەچ   ارەیەکی مامواوەه   د مەهێ   ٌان "یەکب   اەهەیی" و "فرەب   اەهەیی" مە يەم

 . 2022 ئان -ئارام جەمال -کٌردشتاهدا

 2022 ئەینٌل -ئارام جەمال-کٌردشتاهدا یماهەرمەپ ەم کانەکًاتێپ یتیەراەوێهٌ یراهەیق ەیچارەگێر یرەپەیپ 
 
 
 
 

 

بژاردن
 
وکراوەکاهی پەیماهگەی کٌردی بۆ يەم  : بۆ بەدەشتًێواهی کۆی بال 

www.kielections.com 


