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.١سيستهمی ھهڵبژاردنی سويدی
سيستهمی ھهڵبژاردنی سويدی لهسهر بناخهی مافی دەنگدانی گشتی و يهکسان وەستاوە.
ھهڵبژاردنهکان ئهبێت ئازاد ،نھێنی و ڕاستهوخۆ بن .سيستهمی ھهڵبژاردنهکه ئهندازەييه.
ئهمه ئهوە ئهگهيهنێت که بهشه کورسيه پهرلهمانييهکانی پارتهکان وەريئهگرن ،بۆ نموونه له
پهرلهماندا ،به گشتی ھهر بهقهد ئهو بهشه دەنگانهيه که پارتييهکه بهدەستی ھێناوە.
لهناو سيستهمی ھهڵبژاردنی سويديدا ،ھهڵبژاردن و ڕاپرسييه گشتييهکانی تێدايه .ياسای
ھهڵبژاردن ،ياسای حکومهت يان ئهوروپا بۆ ھهڵبژاردن ،ياساکهی ڕاپرسی گشتی و
ژمارەيهک ياساگهلی تر ،جڵهوی چۆنێتی جێبهجێکردنی ھاڵبژاردن و ڕاپرسييه گشتييهکان
دەگرێت.

ھاڵبژاردنی گشتی
ھهڵبژاردنی ئاسايی پهرلهمان ،شارەوانييهکان -و دەستهاڵتی بااڵی پارێزگا يهکشهممهی
دوھهم له سێپتهمبهردا بهھهر چوارساڵ جارێک دەکرێت.
ھهڵبژاردنی ئاسايی پهرلهمانی ئهوروپا له ھهمو واڵته ئهندامهکانی يهکێتی ئهوروپادا له
ماوەی ئهپريل – يولی )حهزيران – تهمموز( ھهر پێنج ساڵه جارێک ئهکرێت .ھهڵبژاردن
له سويددا ھهميشه له يهکشهمماندا ئهکرێت.

ھهڵبژاردنی زيادە
ھهڵبژاردنی زيادە بۆ پهرلهمان جێبهجێ ئهکرێت ،ئهگهر پهرلهمان بڕياری لهسهر ئهمه دا.
له پرينسيپ دا ھهمان ڕێساگهل دەخوات وەک چۆن له ھهڵبژاردنێکی ئاساييدا بۆ پهرلهمان
کاری پێدەکرێت .بهپێی شێوازی حکومهت پێکھێنان ئهبێت ھهڵبژاردن لهماوەی سێ مانگ
له بڕيارەکهوە بکرێت .لهبهرئهوە ،بۆ نموونه ،کاتهکانی دەنگدانی پێشکات له ھهڵبژاردنی
زيادەدا لهچاو ھهڵبژاردنی ئاساييدا کورتترە.

 Foto: Riksdagenوێنه :پهرلهمان
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ھهڵبژاردنی زيادە بۆ شارەوانی -و دەستهاڵتی بااڵی پارێزگا کاتێک ئهکرێت ئهگهر
دەستهاڵتی بااڵ بڕياری لهسهر ئهوە دا .ھهڵبژاردنی زيادە ئهبێت بکرێت ئهگهر اليکهم دوو
له سێ بهشی ئاندامان دەنگ بۆ ئهوە بدەن .بهاڵم -بڕيارێک لهسهر ھهڵبژاردنی زيادە نابێت
بگيرێت تاوەکو شهش مانگ دوای ھهبژاردنی ئاسايی.تێپهڕ ئهبێت.

Foto: Georg Kristiansenوێنه .جۆرج کريستانسن

ڕاپرسی گشتی
لهسويددا دوو جۆر ڕاپرسی گشتی ھهن که له ھهمو واڵتدا برەويان ھهيه ،ڕاپرسی گشتی
ئامۆژگاريکهر و ڕاپرسی گشتی لهسهر پرسێکی دەستوری .ئهوە پهرلهمانه که بڕيار
لهسهر ڕاپرسييهکی سهرتاسهريی واڵت ئهگرێت .پهرلهمان ھهروەھا بڕيار ئهدات لهسهر
ئهوەی که ئايا کامانهن ئهوانهی مافی دەگدانيان ھهيه و وەاڵمه بژارەکان کامانه بن.
لهکاتی ڕاپرسی گشتيدا که بۆ ھهمو واڵته ،ئهوا له پرينسيپ دا ھهمان ڕێساگهل که بۆ
ھهڵبژاردنی پهرلهمان برەويان ھهيه ،لهوانه دا ناوچهی ھهڵبژاردن و دەنگدان لهناو سويد و
له دەرەوەی سويددا.
ڕاپرسييهکی گشتی له شارەوانييهکدا يان له پارێزگهدا ھهميشه ئامۆژگاريی ئهدات .ئهوە
شارەوانييهکان و پارێزگهکانن که بڕيار لهسهر ڕاپرسی گشتی لهم بابهته ئهدەن.

سيستهمی ھهڵبژاردن له گۆڕانکاريدا
له نێوان  ٢٠١١و  ٢٠١٣ەدا کۆميتهيهکی پێکھاتوو له پهرلهمێنتاران کاريان بۆ
ھێنانهکايهی پێشنيارێک بوو بۆ گۆڕانکاريی له سيستهمی ھهڵبژاردندا .پێشنيارەکان لهاليهن
حکومهتهوە ڕەفتاری لهگهڵ کرا و پێشنيازی حکومهت بۆ پهرلهمان ڕادەست کراوە بۆ
ھهڵسووکهوتکردن لهگهڵيا .ئامانج ئهوەيه که زوربهی گۆڕانکارييهکان له ھهڵبژاردنی
 ٢٠١٨وە برەويان ھهبێت.
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.٢جوگرافيای ھهڵبژاردن
ناوچهی ھهڵبژاردن ئهو ناوچهيهيه که ھهڵبژاردنهکه دەيگرێتهوە ،بۆ نموونه شارەوانييهک
يان وەک ھهڵبژاردنی پهرلهمان ،که ھهمو واڵت بگرێتهوە .ناوچهی ھهڵبژاردن بۆ
بازنهکانی ھهڵبژاردن دابهشکراوە و ھهڵبژاردنی ئهندامان بۆ بازنهکانی ھهڵبژاردنهکه
ئهکرێت .بازنهکانی ھهڵبژاردنيش به دەوری خۆيان بۆ ناوەندی دەنگدان دابهشکراون.
ناوەندييهکانی دەنگدان له ژمارەيهک خانووبهرە پێکھاتووە و ئهوانهی مافی دەنگدانيان
ھهيه لهو خانووبهرانهدا ناونووس کراون.
قهبارەی ناوەندی دەنگدان جۆراوجۆرن ،بهاڵم وەک ڕێسايهک  ٢٠٠٠ -١٠٠٠کهس به
مافی دەنگدانهوە لهخۆئهگريت .لێرەدا ھيچ سنوورێکی ڕەھا لهسهر يان ژێر ئهمهوە نييه که
قهبارەی ناوەندەکانی دەنگدان چهند بن .ھهرە بچووکهکان تهنھا چهند سهدانێک کهس
.لهخۆدەگرێت که مافی دەنگدانيان ھهبێت و ھهرە گهورەکان له  ٢٠٠٠زياتر لهخۆدەگرن.
بۆ ھهر ناوەندی ھهڵبژاردنێک ھۆڵێکی ھهڵبژاردن ھهيه .له ھۆڵی دەنگدانهکهدا ئهتوانن
ئهوانهی له ناوەندەکهدا ئهژين له ڕۆژی ھهڵبژاردنهکهدا دەنگ بدەن .بهڕێوەبهرايهتی
پارێزگا بڕيار لهسهر دابهشکردن بۆ ناوەندی ھهڵبژاردن ئهدات ،به پێشنياز له دەستهی
بااڵی شارەوانييهوە .دوامهودای  ١ی ديسهمبهر ،ساڵی پێش ساڵی ھهڵبژاردن ئهبێت
بهڕيوەبهرايهتی پارێزگا بڕيار لهسهر بهشکردنهکه بدات.
ناوچهی ھهڵبژاردن
کۆی گشتی کورسييهکان ٤١
شارەوانی ستورسکوگن
 19.000مافی دەنگدانيان ھهيه

بازنهکانی ھهڵبژاردن
 20کورسی بازنهی ھهڵبژاردن

 21کورسی بازنهی ھهڵبژاردن

ڕۆژھهاڵتی ستورسکوگن
 9.600مافی دەنگدانيان ھهيه

ڕۆژئاوای ستورسکوگن
 9.400مافی دەنگدانيان ھهيه

ناوەندی دەنگدان

باکووری ڤالبی
 1.200مافی دەنگدانيان ھهيه
ڕۆژھهاڵتی ڤالبی
 1.800مافی دەنگدانيان ھهيه
باشووريی ڤالبی
 1.500مافی دەنگدانيان ھهيه
ڕوێستبێريا
 1.800مافی دەنگدانيان ھهيه

مانداتڤيکن
 1.600مافی دەنگدانيان ھهيه

ليللهبين
 1.500مافت دەنگدانيان ھهيه

خانووبهرەکان
لوێڤروسکان 12:1
 3مافی دەنگدانيان ھهيه
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کورسی پهرلهمانی
بۆ ئهوەی دەرئهنجامی ھاڵبژاردنهکه تا بکرێت نزيک به ئهندازەيی بێت ،ئهوا له ھهڵبژاردن
بۆ پهرلهمان و دەستهاڵتی بااڵی پارێزگه کورسی پهرلهمانی)مانداتی( يهکسانکهرەوە ھهيه.
يهکهمين شت کورسيه چهسپاوەکان)جێگيرکراوەکان( دابهش ئهکرێن ،پاشان کورسيهکانی
بۆ يهکسانکردنهوەيه دابهش ئهکرێن .پارتێک که ھيچ کورسييهکی پهرلهمانی جێگير
بهدەست نهھێناوە ،ھێشتام ئهتوانێت کورسييهکی پهرلهمانی يهکسانکهرەوە بهدەسبھێنێت.
لهکاتی ھهڵبژاردن بۆ دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی و بۆ پهرلهمانی ئهوروپا ،تهنھا کورسی
پهرلهمانی جێگير ھهن .بۆ زانياريی پتر لهسهر دابهشکردنی کورسييه پهرلهمانييهکان،
بڕوانه بهرگی ٨
دوامهودای  ٣٠ئهپريل ی ساڵی ھهڵبژاردن ئهبێت فهرمانبهريی ھهڵبژاردن بڕياری دابێت ،
که ھهر ناوەندێکی ھهڵبژاردن ئهبێت چهند کورسی پهرلهمانی جێگير وەربگرێت.
دابهشکردنهکه لهسهر بناخهی ژمارەی ئهوانه وەستاوە که مافی دەنگدانيان له ناوەندی
ھهڵبژاردنهکهدا ھهيه.
بۆ ھهڵبژاردن بۆ شارەوانی – و دەستهاڵتی بااڵی پارێزگه ،ھهريهکه له دەستهاڵتی بااڵی
شارەوانی و دەستهاڵتی بااڵی پارێزگه بڕيار ئهدەن.لهسهر سهرجهم ژمارەی ئهو
کورسييانهی که دەبێت دانرێن .بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا دوامهودای  ٣٠ئهپريلی ساڵی
ھهڵبژاردن بڕيار ئهدات که ھهر بازنهی ھهڵبژاردنێک چهند کورسی جێگير ھهبن.
ھهموو سويد بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمانيی ئهوروپی يهک بازنهی ھهڵبژاردنه ژمارەی
کورسييهکانی پهرلهمان که ھهر واڵتێک وەريئهگرێت کهوتۆته سهر گهورەيی ژمارەی
دانيشتوانی واڵتهکه .سويد  ٢٠کورسی پهرلهمانی له پهرلهمانی ئهوروپادا ھهيه.

.٣مافی دەنگدان و ليستی دەنگدەران
مافی دەنگدان
مافی دەنگدان لهکاتی ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمان و پهرلهمانی ئهوروپی ،ھاوواڵتی سويدی
ھهيانه که دواترين کات له ڕۆژی ھهڵبژاردنهکهدا  ١٨ساڵيان پڕکردۆتهوە و که له سويد
ناونووس کراون يان جارێک له جاران له سويد ناونووسکراو بوون.
مافی دەنگدان بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپی ،ئهو ھاوواڵتيانهش ھهيانه که له يهکێک
له واڵته ئهندامهکانی يهکێتی ئهوروپان)ھاوواڵتی يهکێتی( دان ،که دواترين کات له ڕۆژی
ھهڵبژاردنهکهدا  ١٨ساڵيان پڕکردۆتهوە .يهک له مهرجهکان ئهوەيه که دوايين کات ٣٠
ڕۆژ پێش ھهڵبژاردنهکه له سويد ناونووس کرابن و خۆيان به ليستی دەنگدەران
ڕاگهياندبێت .ئهوسا ئهوان بۆيان نييه له ھيچ واڵتێکی تری ئهندام دەنگ بدەن.
مافی دەنگدان بۆ دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی – و پاريزگا ،ھاوواڵتی سويدی ھهيانه که
دوايين کات له ڕۆژی ھهڵبژاردنهکهدا  ١٨ساڵ پڕدەکهنهوە و که لهناو شارەوانييهکه و
پارێزگاکه دەژين .ھهروەھاش ھاوواڵتيانی يهکێتييهکه و ھاوواڵتيانی ئايسالند و نهرويج
مافی دەنگدانيان به ھهمان ھهلومهرج ھهيه .ھاوواڵتيانی بيانی تر مافی دەنگدانيان ھهيه
ئهگهر سێ ساڵ له دوای يهک پێش ھهڵبژاردنهکه له سويد ناونووس بووبن.
ئهوە زانيارييهکانی الی تۆمارگهی دانيشتوانی دەزگای باجه که  ٣٠ڕۆژ پێش ڕۆژی
ھهڵبژاردنهکه يهکاليی ئهکاتهوە که کێ مافی دەنگدانی ھهيه و لهکوێ .ئهمه ئهوە دەگهيهنێت
که ھهڵبژێردەرێ که دانيشتوی سويد بێت وەک خاوەنی مافی دەنگدان لهو ناوەندی دەنگدانه
وەردەگيرێت که  ٣٠ڕۆژ پێش ڕۆژی ھهڵبژاردنهکه تێيدا ناونووس کراوە.
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ليستی دەنگدەران
بۆ ئهوەی بتوانرێت دەنگ بدرێت ئهبێت مرۆڤ لهناو ليستێکی
.دەنگدەراندا بێت.
ليستهکانی دەنگدەران پێش ھهمو ھهڵبژاردنێک دادەنرێن و
تهنھا ئهو کهسانهی تێدايه که مافی دەنگدانيان لهو ھهڵبژاردنهی
که له ئارادايه ھهيه تێدايه .کاتێک که زۆر ھهڵبژاردن له
ھهمان کاتدا ئهکرێن ،ئهوا ليستی دەنگدەران بۆ ھهمو
ھهڵبژاردنهکان ھاوبهشه .بۆ ھهريهک له بازنهکانی ھهڵبژاردن
ليستێکی دەنگدەران دادەنرێت و لهناو ھۆڵی ھهڵبژاردنهکهدا
.بهکارئهھێنرێت.
ئهوانهی پێيان وايه که ليستی دەنگدەران زانياريی نادروستی
لهسهر ئهوان تێدايه ،ئهبێت به نووسراو داوابکهن که زانيارييهکان ڕاست بکرێنهوە.
داواکارييهکه ئهبێت دوامهودای  ١٢ڕۆژ پێش ڕۆژی ھهڵبژاردنهکه بهدەست
بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا گهيشتبێت.
ھاوواڵتييه سويديه کۆچبهرەکان)سويدييهکانی ھهندەران( دەخرێنه ناو ليستی دەنگدەرانهوە،
ئهگهر ئهوان لهم دە ساڵهی دواييدا کۆچيان کردبێت يان دوامهودای  ٣٠ڕۆژ پێش ڕۆژی
ھهڵبژاردن ڕاگهياندنيان الی دەزگای باج کردبێت ،بهوەی که ئهيانهوێت بخرێنه ناو ليستی
دەنگدەرانهوە .ڕاگهياندنهکه له ڕێگهی ناردنی زانيارييهک لهسهر ئهدرەس بۆ دەزگای باج
ئهکرێت .فۆرمێکی تايهبهت بۆ سويدييهکانی ھهندەران ھهيه که ئهيانهوێت خۆيان به ليستی
دەەنگدەران ڕابگهيهنن.

کارتی دەنگدان
فهرمانبهری ھهڵبژاردن پێش ھهڵبژاردنێک ،کارتی دەنگدان ئهنێرێت بۆ ھهمو
ئهوانهی مافی دەنگدانيان ھهيه .کارتی دەنگدانهکه بۆ ئهو ئهدرەسه ئهنێردرێت
که الی تۆمارگهی دانيشتوانی دەزگای باچ به تۆمارکراوی ھهيه .کاتێک که
دەنگدانی پێشکات  ١٨ڕۆژ پێش ھهڵبژاردنهکه دەستپێدەکات ،ئهبێت کارتی
دەنگدانهکان به ھهمو ئهوانهی مافی دەنگدانيان ھهيه گهيشتبێت.
ئهوەی که کارتی دەنگدانهکهی بزرکردبێت ،ئهتوانێت يهکێکی تازە الی ليژنهی
ھهڵبژاردنی شارەوانييهکه ،بهڕێوەبهرايهتی پارێزگاکه يان فهرمانگهی
ھهڵبژاردنهکه وەربگرێت.

.٤پارتهکان و کاخهزی دەنگدان
ھيچ ڕێساگهلێک نين بۆ مرۆڤ بۆ چۆنێتی دامهزراندنی پارتێک له سويددا .پێناسهی
پارتێک ،بهپێی شێوازەکهی حکومهت پێکھێنان ئهوەيه "مهبهست له پارت ھهر
پێکهوەبوونێک يان گروپی ھهڵبژێردەرانه که له ھهڵبژاردندا لهژێر ناوبردنێکی تايهبهت
ھهڵسووکهوت ئهکهن"

شياوی ھهڵبژێردران
ئهوەی مافی دەنگدانی ھهيه ،مافی ھهڵبژێردرانيشی ھهيه .بناخهی مافی ھهڵبژێردران
لهسهر ئهو زانياريانه وەستاوە که له ڕۆژی ھاڵبژاردنهکهدا له تۆمارگهی دانيشتواندا ھهن.
بۆئهوەی شياوی ھهڵبژێردران له شارەوانييهکهدا يان پارێزگاکهدا ھهبێت ،ئهبێت کهسهکه
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لهوێ ناونووسکرابێت .بهاڵم بۆ شياوی ھهڵبژێردران بۆ پهرلهمان ھيچ مهرجی شوێنی
نيشتهجێبوون نييه .بهاڵم مرۆڤ ئهبێت بوونی به دانيشتونووسراو له سويد ھهبێت يان
.جارێک له جاران ھهيبووبێت.
لهکاتی ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمانی ئهوروپا ،ھاوواڵتيانی يهکێتييهکه شياوی ھهڵبژێردرانن ،به
مهرجێک ،ئهوانه له ھيچکام له واڵتانی ئهندام خۆيان کانديد نهکردبێت و بهڵگهنامهی ئهوە
بدەن که له شاری نيشتهجێبوونهکهيان شياوی ھهڵبژێردرانيان نهدۆڕاندوە .ئهو کهسهی که
ئهيهوێت خۆی له ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپيدا ،بۆ پارتێک له سويد کانديد بکات،
بهاڵم له يهکێکی تر له واڵتهکانی يهکێتی ئهوروپادا ھاواڵتييه ،ئهبێت دڵنياکردنهوەيهک به
فهرمانبهری ھهڵبژاردن پێشکهش بکات بهوەی که ئهوان له ھيچ واڵتێکی تر خۆيان کانديد
ناکهن.
بۆ ئهوەی مرۆڤ ھهڵبژێردرێت ئهبێت کانديدی پارتێک بێت.

تۆمارکردنی ناوبردنی پارتييهکه
ماناگهياندنی)ناوبردنی( پارتييهکه ئهو ناوەيه که پارتهکه ئهيهوێت لهسهر کاخهزی
ھهڵبژاردنهکه بنووسرێت .پارتييهک پێويستی بهوە نييه ناوبردنی پارتييهکه تۆمار بکات،
بۆئهوەی له ھهڵبژاردندا بهشداری بکات .پارتهکه ئهتوانێت کاخهزی ھهڵبژاردن
ڕاسپێردرێت بهبێ ئهوەی ناوبردنی پارتييهکه تۆماربکات.
لهڕێگهی تۆمارکردنی ناوبردنی پارتييهکه الی فهرمانگهی ھهڵبژاردن ،دەتوانرێت که
ناوی پارتهکه بپارێزرێت بۆ ئهوەی لهاليهن پارتێکی ترەوە بهکارنهھێنرێت.
بۆ ئهوەی فهرمانبهری ھهڵبژاردن بتوانێت ناوبردنی پارتيهک تۆماربکات ،ئهبێت
ڕاگهياندنهکه لهاليهن ژمارەيهکی دێاريکراو له ھهڵبژێردەران پشتگيريی بکرێت.
ناوبردنهکه نابێت زۆر لێکچو به ناوبردنی پارتێکی تۆمارکراوی تر بێت ،که لهوانه بێت
گريمانکردن به لێتێکچوونی ئهوانه ھهبێت .ئهوەش مهرجێکه که پارتهکه ئهوە نيشان بدات
که مرۆڤ پهيڕە و پرۆگرامی داناوە و بهڕێوەبهرايهتيی ھهڵبژاردوە.
ڕاگهياندن لهوەی که ناوبردنی پارتێک تۆماربکرێت ،ئهبێت دوامهودای کۆتايی
فهبرواری)شوبات( له ساڵی ھهڵبژاردنهکهدا بهدەست فهرمانبهری ھهڵبژاردن گهيشتبێت،
بۆئهوەی تۆمارکردنهکه له ھهڵبژاردنی ھهمان ساڵدا برەوی ھهبێت.
ئهگهر ناوبردنی پارتيهک بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمان تۆمارکرا ،ئهوا تۆمارکردنهکه برەوی
بۆ ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی و -پارێزگا له سهرانسهری واڵتدا ئهبێت
ھهروەھا بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپاشی ھهيه .گهر ناوبردنی پارتێک بۆ
ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی پارێزگا تۆمارکرابێت ،ئهوا بۆ ھهڵبژاردنی ئهو پارێزگايه و
ھهڵبژاردنی ئهو دەستهی بااڵی شارەوانييهيه که لهناو پارێزگاکهدا ھهيه .تۆمارکردن بۆ
ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپا ،تهنھا بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپا برەوی ھهيه.

ڕاگهياندن له کانديدەکان
ئهو پارتهی که ناوبردنی پارتييهکهی تۆمارکردوە ،دەرفهتی ئهوەشی ھهيه که پێش
ھهڵبژاردنهکه ڕاگهياندن له کانديدەکانی بکات .مهبهست له ڕاگهياندنی له کانديدەکان ئهوەيه
که پارتهکه ليستی کانديدەکانی ئهپارێزێت لهو ھهڵبژێردەرانهی که خۆيان لهوانهيه
کانديدەکان ناوزەدکهن .ڕاگهياندنهکه ھاوکات لهگهڵ ڕاسپاردنی پارتهکه بۆ کاخهزەکانی
دەنگدان ڕووئهدات.
پارتهکان ئهبێت دوامهودای ڕێکهوتێکی دياريکراو ،ڕاگهياندن لهسهر کانديدەکانيان بدەن.
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ئهوە فهرمانبهری ھهڵبژاردنهکهيه که بڕيار لهسهر ڕێکهوتهکهی ئهدات .ئهتوانرێت
ڕاگهياندن لهسهر کانديدەکان تهنھا لهاليهن نوێنهرانی شياويی پارتهکهوە ئهکرێن.
کانديدەکانيش ئهبێت به نووسين ڕوونی بکهنهوە که ئهوان مۆڵهتيان به پارتهکه داوە کهناوی
ئهوان ڕاگهيانێت .ئهم ڕوونکردنهوانه ئهبێت ھاوکات لهگهڵ ڕاگهياندنی پارتهکان له
کانديدەکانيان ڕادەستبکرێت.
ڕاگهياندن له کانديدەکان ذڵخوازانهيه .ئهگهر پارتهکه ئهوەی ھهڵبژاردەکرد که ڕاگهياندن له
کانديدەکان لهسهر کاخهزێکی ھهڵبژاردن نهکات ،مانای ئهوەيه که ھهڵبژێردەران ئهتوانن
ناوێک لهسهر کاخهزی ھهڵبژاردنهکه بنووسن و بهم شێوەيه دەنگدانی کهسی بدەن که
پارتهکه ناوزەدی نهکردوە.
لهسهر کاخهزی ھهڵبژاردنهکه به کانديدەکانی پارتهکهوە ،دەقێک ھهيه ڕوونی
ئهکاتهوە که ئهوان بۆ دەنگدان بۆ کهسێک چۆن بکهن.
•←ئهگهر پارتهکه ڕاگهياندنی له کانديدادەکان کردبێت ،وا دەنووسرێت،
"تۆ دەتوانيت دەنگ بۆ کهس بدەيت لهڕێگهی دانانی  Xبۆ ئهو کانديدەی که تۆ
بهخۆشييهوە حهزئهکهيت که ئهو ھهڵبژێردرێت .تۆ ناتوانی دەنگدانی کهسی
بۆيهک کهس زياتر بدەيت يان بۆ ھيچ کانديدێکی تر که الی خوارەوە
نهنووسرابێت".
•←ئهگهر پارتهکه له کانديدەکانی ڕانهگهياندبو ،بهم شيوەيه ئهنووسرێت.
"تۆئهتوانيت دەنگ بۆ کهس بدەيت لهڕێگهی دانانی  Xبۆ ئهو کانديدەی که تۆ
بهخۆشييهوە حهزئهکهيت که ئهو ھهڵبژێردرێت ياخود لهڕێگهی نووسينی ناوێک
لهسهر کاخهزی دەنگدانهکه .ئهگهر تۆ فرەزياتر ناو بنووسيت ،ئهو کانديدەی
لهسهری سهرەوەيه دەنگی تۆ وەرئهگرێت".

کاخهزی دەنگدان
کاخهزەکانی دەنگدان بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمان
زەردن ،شين بۆ ھهڵبژاردنی دەستهی بااڵی
پارێزگايه و سپی بۆ ھهڵبژاردنی دەستهی بااڵی
شارەوانييه و ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپايه.
کاخهزەکانی دەنگدان ئهبێت له قهبارە و
کهرەستهدا وەک يهک بن.

ڕاسپاردن بۆ کاخهزی دەنگدان
لهکاتی ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمان ،شارەوانی و -دەستهاڵتی بااڵی پارێزگادا ،کاخهزی
ھهڵبژاردن الی بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا ڕادەسپێردرێن .لهکاتی ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمانی
ئهوروپا ڕاسپاردن بۆ کاخهزی دەنگدان الی فهرمانگهی ھهڵبژاردن ئهکرێت .پارتهکان
ئهبێت ڕاسپاردن بۆ کاخهزی دەنگدان پێش ماوەيهکی دياريکراو بکهن بۆ ئهوەی ئهمانه
بهدڵنياييهوە بگهيهندرێن ،ئهويش دوامهودای  ٤٥ڕۆژ پێش ڕۆژی ھهڵبژاردن ئهکرێت.
ئهکرێت کاخهزی ھهڵبژاردن دوای ئهو کاته چهسپيوەش ڕاسپێردرێ ،بهاڵم ئهو کاته
گهرانتی لهسهر کاتی گهياندنی نادرێت.
ئهو پارتانهی که له يهکێک لهو دوو ھهڵبژاردنی پهرلهمانهی دواھهميندا ،اليکهم يهک له
سهدی دەنگهکانی له سهرتاسهری واڵتدا ھێنابێت ،مافی ئهوەی ئهکهوێت که بهخۆڕايی
چاپکردنی کاخهزی دەنگدان به ناوەوە بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمان وەربگرێت.،ئهوی

8

VAL I SVERIGE

پێيدەگوترێت بڕە بهخۆڕاييهکهی کاخهزی ھهڵبژاردن ،سێ ئهوەندەی ئهوانهيه که مافی
دەنگدانيان ھهيه .لهکاتی ھهڵبژاردن بۆ دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی – و پارێزگا ،پارتێک
حهقی بڕی بهخۆڕايی لهو شارەوانييهدا يان پارێزگايهدا ھهيه که پارتهکه تێيدا نوێنهرايهتی
ھهيه.
ئهو پارتانهی که پاش جێبهجێکردنی ھهڵبژاردنێک ،زياتر له يهکدەرسهدی دەنگهکانيان له
ھهڵبژاردنی پهرلهماندا ھێنابێت ياخود له دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی – و پارێزگادا
نوێنهرايهتييان کرابێت ،خهرجی کاخهزەکانی ھاڵبژاردنيان بۆ ڕەت ئهکرێتهوە.
ڕێساگهلی کاخهزە بهخۆڕاييهکانی ھهڵبژاردن ،ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپاش
.ئهگرێتهوە.

سێ جۆر له کاخهزی ھهڵبژاردن ،له
ھهڵبژاردنهکهدا ھهن:
کاخهزی ھهڵبژاردن به ناوەوە -
کاخهزی ھهڵبژاردن به ھهردووک
کاخهزی ناوی پارتهکهش و
کانديدەکانيشهوە.
کاخهزی ھهڵبژاردنی پارتييهکه-
کاخهزی ھهڵبژاردن به ناوی پارتهکهوە بهاڵم
بهبێ کانديدەکان
– کاخهزی ھهڵبژاردنی بهتاڵ
کاخهزی ھهڵبژاردن بهبێ ناوی چ پارت و چ
کانديدەکانهوە.

له شوێن دانانی کاخهزەکانی دەنگدان
بۆ ئهو پارتانهی که زياتر لهيهک دەرسهدی دەنگهکانيان له ھهڵبژاردنی پهرلهماندا ھێناوە،
ئهوا دەنگ وەرگرەکان بهرپرسن لهوەی که کاخهزی ھهڵبژاردنی پارتهکه له ھهريهک لهو
جێگايانه دابنرێن که ئهکرێت دەنگی تێدا بدرێت .ئهوە ھهم بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمانه و ھهم
بۆ ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی و -پارێزگايه .ئهم پارتانه ئهبێت ماوەيهکی
دياريکراو پێش ھهڵبژاردنهکه داوابکهن که کاخهزەکانی ھهڵبژاردن دابنرێن .ئهو پارتانای
که نوێنهرايهتييان ھهيه مافی ئهوەيان ھهيه که له ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی
و -پارێزگادا ،کاخهزەکانی دەنگدان بۆ پارتييهکه له شوێنی ھهڵبژاردنهکاندا و له ھۆڵهکانی
دەنگداندا له ھهريهکه له شارەوانی و پارێزگادا بۆيان دابنرێت.
دەنگ وەرگرەکانيش کاخهزی بهتاڵی دەنگدان بۆ ھهمو ھهڵبژاردنهکان لهو شوێنانه دائهنێن
که ئهکرێت دەنگی تێدا بدرێت.
بهاڵم پارتهکان بۆ کاخهزی دەنگدان به ناوەوە ،ئهبێت خۆيان دايبنێن.
لهکاتی ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمانی ئهوروپا ،بهڕێوەبهرايهتی ھهڵبژاردنهکهيه که به کاری
دانانی کاخهزەکانی ھهڵبژاردن ھهڵئهستێت له ھهمو ئهو جێگايانهی که ئهکرێت دەنگيان تێدا
بدرێت ،ئهگهر پارتهکه تهنھا يهک کاخهزی ھاڵبژاردنی ناوی ھهبێت ،که لهسهرتاسهری
واڵتدا ئهخوات و اليکهم يهک دەرسهدی دەنگهکانی له ھهڵبژاردنی ئهم دواييهدا بۆ
پهرلهمانی ئهوروپا ھێنابوو .ئهوا ئهم پارتانه ،ئهبێت ماوەيهکی ديريکراو پێش
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ھهڵبژاردنهکه ،خۆيان داوابکهن که کاخهزی دەنگدان دابنرێن.

.٥دەنگدان
ھهڵبژێردەرەکان که الی دەنگ وەرگرەکان ناسراو نهبن ئهبێت لهکاتی ھهمو دەنگدانهکاندا
به بهڵگهنامهی -پێناسه يان به ھهر شێوازێکی تر بێت پێناسهيان بسهلمێنن .دەنگ وەرگران
ئهبێت چۆنێتی کۆنتڕۆڵکردنی پێناسهی ھهڵبژێردەرەکان به دۆکومێنت بکهن.

شوێنهکانی ھهڵبژاردن
له ھهر ناوەندێکی ھهڵبژاردن شوێنێکی ھهڵبژاردن ھهيه.
ھهڵبژێردەران ئهتوانن له ڕۆژی دەنگداندا له شوێنی ھهڵبژاردنهکه،
لهو ناوەندەی که ئهوان تێيدا له ليستی دەنگدەراندان ،دەنگ بدەن .جا
شوێنهکه کامهيه ،ئهوە له کارتی دەنگدانهکهدا ھاتووە .شوێنهکانی
ھهڵبژاردن ئهبێت بۆ کهسانێ که کهمبوونهوەی توانايان ھهيه
لهبهردەستدا بێت .ئهگهر ھهڵبژێردەرێک که کهمبوونهوەی توانای
ھهيه ،ھێشتام نهتوانێت خۆی بگهيهنێته شوينی ھهڵبژاردنهکه ،ئهوا
دەنگ وەرگرەکان ئهتوانن دەنگهکه له دەرەوەی شوينی ھهڵبژاردنهکهوە وەربگرن وبھێنن.
وەک ڕێسايهک ،شوێنهکانی ھهڵبژاردن کراوەيه له کاژێری  ) ٢٠،٠٠ – ٠٨،٠٠لهکاتی
ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمانی ئهوروپا تا کاژێر  .( ٢١،٠٠ليژنهی ھهڵبژاردن ئهتوانێت به
ھاوڕاوێژکاری لهگهڵ بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا بڕيار لهسهر کاتی کورتر بدەن.
ليژنهکانی ھهڵبژاردن له ھهريهک له شارەوانييهکان بڕيار ئهدەن ،کامانهن ئهو شوێنانهی
که له ھهموان لهبارترن .ليژنهکانی ھهڵبژاردن اليکهم چوار کهسان دەستنيشان ئهکات که له
ھهرشوێنێکی ھهڵبژاردنهکه ،دەنگوەرگران ھهبن .له شوێنی دەنگدانهکه ئهبێت اليکهم سێ
دەنگوەرگران لهھهمان کاتدا ئامادەبن ،کاتێک که ھهڵبژێردەرەکان دەنگ ئهدەن.

ھۆڵهکانی دەنگدان
ليژنهی ھهڵبژاردن له دەنگدانی پێشکاتيش له شارەوانييهکهدا
بهرپرسه .ئهو ھۆڵهی ھهڵبژێردەران ئهتوانن دەنگی تێدا بدەن،
پێيئهگوترێت ھۆڵی دەنگدان .ئهوە ئهکرێت بۆ نموونه خانهی
شارەوانی بێت ياخود پهڕتووکخانهيهک بێت .ليژنهی ھهڵبژاردن،
ھهروەھا به کاری سازکردنی دەنگوەرگران له شوێنی
دەنگدانهکانيش ھهڵئهستێت.
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ھهمو ھۆڵهکانی دەنگدان ئهبێت بۆ کهسانێ که کهمبوونهوەی توانايان ھهيه لهبهردەستدا
بێت.
ھهڵبژێردەران کهلهبهر ھهر ھۆکارێ نهتوانن له شوێنی ھهڵبژاردنی خۆيان له ڕٶژی
ھهڵبژاردندا دەنگ بدەن ،ئهوا ئهتوانن پێشکات له يهکێک له شوێنهکانی دەنگدان،
لهھهرکوێی واڵت بێت دەنگ بدەن .دەنگدانی پێشکات  ١٨ڕۆژ پێش ڕۆژی ھهڵبژاردن
دەستپێدەکات و تا ڕۆژی ھهڵبژاردن بهردەوام ئهبێت .بۆ بهردەستی زياتری ھاوواڵتيان،
اليکهم يهک ھۆڵی دەنگدان لهھهر شارەوانيهکدا ھهيه که له ڕۆژی ھهڵبژاردنهکهشدا
کراوەيه.
ليژنهی ھهڵبژاردن ،له بهشێکی دياريکراو له نهخۆشخانهکان و دامهزراوەکانی چاودێريدا
دەنگوەرگرتن ڕێک ئهخات بۆ ئهو ھهڵبژێردەرانهی که ئهيانهوێت لهوێ دەنگ بدەن ،بۆ
نموونه ،نهخۆشان ،کارمهندان و ميوانان
لهکاتی دەنگدانی پێشکاتدا ،دەنگوەرگران ئاگايان له دەنگهکانهو له زەرفی دەالقهداردا بۆ
ليژنهی ھهڵبژاردنی ئهنێرێت .ئهوەی دەنگ له ھۆڵێکی دەنگدان ئهدات ،ئهبێت کارتی
دەنگدانی ھهبێت و بتوانێت بهڵگهنامهی پێناسه نيشان بدات يان به شێوەيهکی تر پێناسهی
خۆی بسهلمێنێت.

دەنگدان لهڕێی بريکارەوە
دەنگدان لهڕێی بريکارەوە ،مانای ئهوەيه که يهکێکی تر لهباتی ھهڵبژێردەرەکه خۆی
دەنگدانهکه بۆ شوێنی ھهڵبژاردنهکه دەگوازێتهوە .ياخود بۆ شوێنێکی دەنگدانی پێشکات،
بهاڵم ھهڵبژێردەرەکه بۆخۆی دەنگی خۆی ڕێکدەخات.
ئهوەی که نهخۆشه ،پيرە يان کهمبوونهوەی توانای ھهيه و بۆخۆی ناتوانێت خۆی بگهيهنێته
شوێنی دەگدانهکه ،ئهتوانێت له ڕێگهی بريکارەوە دەنگ بدات .ھهتا ئهوانهشی که له
گرتوخانه گلدراونهتهوە يان له زينداندان ئهتوانن له ڕێگهی بريکارەوە دەنگ بدەن.
دەنگدان لهڕيگهی بريکارەوە کهرستهی تايبهتی پێويسته .ئهوە ئهکرێت الی ليژنهی
ھهڵبژاردن يان شارەوانی ڕاسپێردرێت .له کهرەستهکهدا پهڕەيهکی ڕێنوێنی تێدايه ،که
نيشانی ئهدات مرۆڤ چۆن بکات .ھهندێک شارەوانی بريکاری سهر بهشارەوانی
دەستنيشان ئهکهن که ئهتوانن ببنه بريکاری ئهوانهی که ھيچ کهسێکيان نييه يارمهتيان
بدات.

نامهبهری دێھاتی
ھهمو ئهوانهی بهدرێژايی ھێڵی نامهبهری ديھاتيدا ئهژين ،ئهتوانن نامهبهری دێھاتی وەک
بريکار بهکاربھێنن .نامهبهری دێھاتی لهگهڵ خۆيدا کهرەسهی دەنگدانی له ڕێگهی
برێکارەوە پێيه.
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دەنگدان له فهرمانگهی ھهندەرانهوە
ھهمو ئهوانهی لهکاتی دەنگدانی پێشکاتدا له ھهندەرانن ،ئهتوانن دەنگ لهو فهرمانگهی
ھهندەرانه بدەن که وەرگرتنی دەنگهکان ڕێک ئهخهن.
فهرمانگهی ھهڵبژاردن پاش پێشنياز لهاليهن وەزارەتی دەرەوە بڕيار ئهدات که کامانه له
فهرمانگهکانی ھهندەران دەنگوەرگرتنيان ھهبێت .دەنگدانهکه  ٢٤ڕٶژ پێش ڕۆژی دەنگدان
دەستپێئهکات و لهھهندێک شوێنی دياريکراو تهنھا ماويهکی کورت دەخايهنێت .دەنگدانهکه
ئهبێت له ماويهکی باش پێش ھهڵبژاردنهکه کۆتايی پێبھێنرێت تا دەنگهکان دواھهمين کات،
ڕۆژی پێش ھهڵبژاردنهکه به فهرمانبهری ھهڵبژاردن گهيشتبن .ھهمو دەنگهکانی
فهرمانگهکانی ھهندەران بۆ فهرمانبهری ھهڵبژاردن ئهنێردرێن که جيايان ئهکاتهوە و بۆ
.ھهريهک له ليژنهکانی ھهڵبژاردنی ئهنێرێت.

دەنگدان بهنامه له ھهندەرانهوە
ئهوانهی مافی دەنگدانيان ھهيه و له دەرەوەی واڵتن ئهتوانن له ھهر واڵتێک ھهن بهنامه
دەنگبدەن .دەرياوانيش له کهشتيدا که له دەرەوەی واڵته ئهتوانێت بهنامه دەنگبدات .بهنامه
دەنگدانهکه له ھهندەرانهوە ھهرە زووەکهی  ٤٥ڕۆژ پێش ڕۆژی ھهڵبژاردن به پۆست
ئهنێردرێت .بهنامه دەنگدانهکه نابێت له سويدەوە پۆست بکرێت.
لێرەدا پێويست به کهرەستهی تايهبهت ئهکات بۆئهوەی به نامه دەنگ بدرێت .کهرەستهکان
ئهتوانرێت الی فهرمانگهی ھهڵبژاردن ياخود فهرمانگهيهکی ھهندەران ڕاسپێردرێن.
دەنگ بهنامه ئهبێت له ھهندەرانهوە بنێردرێت و ئهبێت له کاتی خۆيدا بۆ ئهژمارکردنی
دەنگهکان گهيشتبێت.

دەنگدانی پهشيمانيی
ئهوەی که پێشکات دەنگی داوە)له سويد يان له ھهندەرانهوە( ئهتوانێت دەنگدانی پهشيمانيی
بدات .مرۆڤ ئهبێت ئهوسا له شووێنی ھهڵبژاردن له ڕٶژی ھهڵبژاردندا دەنگ بدات.
ئهوسا دەنگدان له شوێنی ھهڵٮژاردنهکه پهسهند ئهکرێت و دەنگدانه پێشکاتهکه بهتاڵ
ئهکرێتهوە.

دەنگ به پارتی و کهس بدەيت
ھهڵبژێردەرەکان دەنگ بۆ پارتييهک ئهدەن و لهھهمان
کاتيشدا ئهتوانن له سهر کاخهزی ھهڵبژاردنهکه نيشانهی
.بکهن کام کانديديان پێخۆشترينه به ھهڵبژێردراوی ببينن.
ئهمه پێيئهگوترێت دەنگدان بۆ کهس که له ڕێگهی دانانی
 Xبۆ کانديدێک ئهکرێت .لهھهندێک دۆخدا ھهڵبژێردەر
بۆخۆی کانديدێک ناوزەد ئهکات له ڕێگهی نووسينی
ناوێک لهسهر کاخهزی ھهڵبژاردنهکه .زياتر لهسهر ئهو
ڕێسايانه له بهرگی  ٤و  ٧دا بخوێنهوە که برەوی ھهيه.
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.٦دەنگژماردن له شهوی ھهڵبژاردنهکهدا
پاش ئهوەی که دەنگژماردنهکان له ڕۆژی ھهڵبژاردنهکهدا کۆتايی پێھێنرا ،ئهبێت دەنگ
وەرگرەکان لهھهريهک لهناوەنديهکانی دەنگدان ،ئهو دەنگانه بژمێرن که وەريانگرتوە .پێش
ئهوەی دەنگبژاردن دەستپێبکات ،ئهو دەنگه پهسهندکراوانهی پێشکات دراون له ناو
ھهريهک له سندوقی ھهڵبژاردنهکانکا دەخرێن.
پاش ئهوە سندوقهکان بهتاڵ ئهکرێنهوە و دەنگهکانی ھهريهک له ھهڵبژاردنهکان
ئهژمێردرێن .دەنگهکان بۆ ھهر پارتێک ئهژمێردرێن و جيائهکرێنهوە .يهکهمين شت له
ھهڵبژاردنی پهرلهمان ،و دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی – و پارێزگادا ،ھهڵبژاردنهکانی
پهرلهمان ئهژمێردرێت ،پاشان دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی و دوايين دەستهاڵتی بااڵی
پارێزگا ئهژمێردرێن.
کاتێک که ناوەندێکی ھهڵبژاردن له ئێوارەی ھهڵبژاردنهکهدا ،دەنگهکانی ژمارد،
دەرئهنجامهکهی به تهلهفۆن به وەرگری ڕاپۆرتهکه ئهدرێت که دەرئهنجامهکه له سيستهمی
داتای فهرمانگهی ھهڵبژاردن تۆمار ئهکات .بهم شێوەيه ،فهرمانگهی ھهڵبژاردن ھهر له
ئێوارەی ھهڵبژاردنهکهدا ئهتوانێت دەرئهنجامێکی بهرايی ھهڵبژاردنهکه بژمێرێت.
ھاوکات لهگهڵ ئهوەی که دەرئهنجامی ناوەنديهکانی دەنگدان تۆمارئهکرێن ،ھهر ڕاستهوخۆ
بۆ مێدياکان و خهڵک له ماڵپهڕی فهرمانگهی ھهڵبژاردن دەخرێنه بهردەست.
کاتێک که ژماردنهکه تهواوبوو کاخهزەکانی دەنگدان ئهخرێنه ناو کيسی تايهبهتی دڵنيا که
دائهخرێن و ڕادەستی ليژنهی ھهڵبژاردن ئهکرێن .ليژنهی ھهڵبژاردن مشوری ئهوە
ئهخوات که دەنگهکان به زووترين کات که بکرێت بۆ بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا
بگوازرێنهوە.

دەنگبژاردنی بهرايی ليژنهی ھهڵبژاردن
ليژنهکانی ھهڵبژاردن له چوارشهممهی دوای ڕٶژی ھهڵبژاردندا ئهو دەنگانه ئهژمێرێت که
پێشکات دراون و شوێنی ھهڵبژاردنهکان فريانهکهوتوون له ڕۆژی ھهڵبژاردنهکهدا
وەريبگرن .ئهوانهی لهڕيزی ھهرەپێشن ،دەنگهکانی ھهندەران و دەنگهکانی پێشکاتن که له
شارەوانييهکانی تر له ڕۆژی ھهڵبژاردندا دراون .کاتێک ژماردنی دەنگهکان الی ليژنهکانی
ھهڵبژاردن تهواوبو ،ئهم دەنگانهش بۆ بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا ئهگوازرێنهوە.

.٧دەنگژماردنی کۆتايی
دەنگژماردنی کۆتايی الی بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا دووشهممهی دوای ڕۆژی ھهڵبژاردن
دەستپێدەکات .لهوێ جارێکی تريش ھهمو دەنگهکان ئهژمێردرێن و ئهم جارە دەنگهکانيشی
که بۆ کهس دراون ئهژمێردرێن.
بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمان ،ذەستهی بااڵی شارەوانی – و پارێزگا ،ئهبێت له ڕێزی
ھهرەپێش ،ھهڵبژاردنی پهرلهمان بژمێردرێت .پاشی ئهوە دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی و
دوايين ھهڵبژاردنی دەستهی بااڵی پارێزگا ئهژمێردرێت .واباوە ،دەرئهنجامه دوايينهکانی
ھهڵبژاردنهکه نيزيکهی دە ڕۆژ دوای ڕۆژی ھهڵبژاردن بتوانرێت دوايين دەرئهنجامهکانی
ھهڵبژاردنی دەستهی بااڵی پارێزگا باڵوبکاتهوە .واباوە ،دەرئهنجامی کۆتايی بۆ
ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپا له کۆتايی ھهفتهی دوای ھهڵبژاردنهکه تهواوبێت.
ھهتا دەنگژماردنه کۆتاييهکانيش ئهکرێت لهگهڵداڕۆيشتنی ڕاستهوخۆ له شوێنی وێبی
فهرمانگهی ھهڵبژاردن لهسهر بکرێت www.val.se.
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داوەريکردن لهسهر کاخهزەکانی ھهڵبژاردن
تهنھا ئهو دەنگانهی ڕەوان)برەويان ھهيه( بهشداريی له دابهشکردنی کورسييهکاندا ئهکهن.
بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا له ڕوانگهی ڕۆژی ھهڵبژاردنهکهوە داوەری ئهکات ،که ئايا
کامانهن ئهو کاخهزانهی ھهڵبژاردن که ڕەوان و کامانهن ئهوانهی ناڕەوان و بهمهش
ژمارەی ئهو دەنگانه بۆ ھهر پارتێک ئهژمێرێت ھهمان وردبوونهوە له دەنگدانه کهسی
يهکان ئهکرێت ،و دەنگدانه کهسييهکانی ڕەوان ئهژمێردرێن.
کاخهزی ڕەوا بۆھهڵبژاردن
کاخهزی ھهڵبژاردن ڕەوايه ئهگهر ناوبردنی پارتهکهی تێدابێت .ئهوە ئهکرێت
کاخهزی ھهڵبژاردنی ناوبێت چاپکرابێت ياخود کاخهزێکی ھهڵبژاردنی بهتاڵ که
ھهڵبژێردەران ناوی پارتێکيان لهسهر نووسيوە.

دەنگهکهسييهکان ئهژمێردرێن
دەنگێکی کهسيی دروست ،ئهکرێت ئهو
دەنگه بێت که يان  Xلهبهردەمی کانديدێکدا
له کاخهزی ھهڵبژاردنی ناودا دانراوە يان
ناوێک بۆ پارتيهک خستراوەتهسهری ،که
ڕاگهياندنی لهسهر کانديدەکانی نهکردبێت.
لهسهر کاخهزی ھهڵبژاردنهکه نووسراوە
که ھهڵبژێردەرەکان چۆن دەنگ بۆ
کهسێک بدەن.

کاخهزە ناڕەواکانی ھهڵبژاردن
کاخهزێکی ھهڵبژاردن ناڕەوايه)بڕناکات( ئهگهر ئهو:
•←ناوبردنی پارتييهکهی کهمبێت)بڕوانه وێنه(
•←له يهک ناوبردنی پارتی زياتری ھهيه )بۆ نموونه ،ئهگهر دوو
کاخهزی زياتری ھهڵبژاردن لهھهمان زەرفدا بن و ئهوانه ناوبردنی
جياوازی پارتهکهيان ھهبێت( ،ياخود
•← نيشانهی ناسينهوەی ھهيه که بهئاشکرا بهمهبهست کراوە.
ئهو کاخهزانهی ھهڵبژاردن که ناوبردنی پارتی کهمه ،پێشيان ئهگوترێت بهتاڵ ،ھهرە
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ئاساييترين جۆری دەنگه ناڕەواکانن.،ژمارەی دەنگدانه بهتاڵهکان جيا له دەنگه
ناڕەواکانی تر ڕوون ئهکرێنهوە .دەنگه ناڕەواکان له دابهشکردنی کورسييهکاندا
وەرناگيرێن.
ھيچ ناوێکی کانديد ناژمێردرێت

لهھهندێک دۆخدا ،بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا ئهبێت گوێ نهداته ھهمو ناوی ئهو
کانديدانهی لهسهر کاخهزی دەنگدانهکهدا ھهن ،بۆ نموونه ئهگهر ھهڵبژێردەرەکه:
•←ھێمای  Xبۆ دوو کانديدان يان فرەتر دانابێت
)بڕوانه نموونهی الی خوارەوە(
•←دەنگه کهسييهکه لهوانهيه به مهکينه کرابێت.
•←فرە کاخهزی ھهڵبژاردن لهناو ھهمان
زەرفان بهھهمان ناوبردنی پارتهکهوە بهاڵم
بهتاقمی کانديدانی جياوازەوە ياخود ھێمای X
بۆ کانديدی جياواز دانراوە.



•←گهر کاخهزێکی ھهڵبژاردن بۆ پارتێک
بهکارھێنرابێت که بۆ بازنهيهکی تری
ھهڵبژاردنی پهرلهمان /شارەوانی/پارێزگا
تهرخانکراوە.

نموونه :بهاڵم وا داوەری ئهکرێت که کاخهزی ھهڵبژاردنهکه وەک کاخهزی ھهڵبژاردنی پارت
ڕەوايه
ناوی کانديدێکی دەستنيشانکراو ناژمێردرێت

لهھهندێک دۆخی دياريکراودا ئهبێت بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا گوێ به يهک ناوی
کانديد يان فرەتر نهدات:
•←ئهگهر کانديدێک شياوی ھهڵبژاردن نهبێت
)ئهمه له ڕٶژی ھهڵبژاردنهکهدا لهگهڵ ئهو
زانيارييانهدا کۆنتڕۆل ئهکرێت که له
تۆمارگهی دانيشتواندا ھهيه(
•←ئهگهر ناوێک بۆ پارتييهک که ناوی
کانديدەکانی ڕاگهياندبێت له زيادە خرابێته پاڵ
ئهوانی تر)بڕوانه نموونهی الی ڕاست(



نموونه :کاخهزی ھهڵبژاردنهکه ڕەوايه ،بهاڵم
له کاتی باوبژاردنداە گوێ بهو ناوە بۆ زيادکراوە نادرێت .وا داوەری ئهکرێت که
کاخهزی ھهڵبژاردنهکه وەک کاخهزێکی ھهڵبژاردنی ناو بێت بهبێ ھێمای .X
ناوی کانديدێ که ھێڵی بهسهردا ڕاکێشراوە

با ناوی کانديدێک له کاخهزی
ھهڵبژاردنهکهداھێڵيشی بهسهردا
ڕاکێشرابێت ،ناوەکه ھهر حساب ئهکرێت.
کهوابو ھێڵبهسهرڕاکێشان کاريگهری لهسهر



15

VAL I SVERIGE

ڕێکوپێکييهکهی)ڕيزگرتنهکهی( نێوان کانديدەکانی سهر کاخهزی ھهڵبژاردن
نييه.
نموونه :کاخهزی دەنگدانهکه ڕەوايه ،بهاڵم ھێڵبهسهرداھێنانهکه گوێی پێنادرێت .کاخهزی
ھهڵبژاردنهکه وەک دانهيهکی ڕەوا تهماشا ئهکرێت بهاڵم بهبێ ھێمای .X

.٨دابهشکردنی کورسييهکان
کاتێک بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا دەنگهکانی بهتهواوی ژمارد ،ئهتوانرێت دابهشکردنی
کورسييهکان دەستپێبکات.

ئاستهنگ بۆ پارتهکان
بۆ ئهوەی بتوانرێت بهشداری لهدابهشکردنی کورسييهکاندا لهکاتی ھهڵبژاردنی پهرلهمان و
له ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهوروپيدا بکرێت ،ئهبێت پارتێک اليکهم چوارلهسهدی دەنگه
ڕەواکانی له سهرانسهری واڵتدا بهدەستھێنابێت .ئهگهر پارتێک له ھهڵبژاردنی پهرلهماندا
اليکهم دوانزەلهسهدی دەنگهکانی بازنهيهکی ھهڵبژاردنی دەستکهوتبێت ،ئهوا پارتهکه بۆی
ھهيه بهشداريی له دابهشکردنی کورسييه جێگيرەکانی ئهو بازنهی ھهڵبژاردنه بکات.

له ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی پارێزگادا ،ئهبێت پارتێک اليکهم سێ له سهدی دەنگه
ڕەواکانی له ھهمو پارێزگاکهدا ھێنابێت ،بۆئهوەی بهشداری له دابهشکردنی کورسييهکاندا
بکات .له ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی شارەوانيدا ،ئاستهنگی وا نييه.

دابهشکردنی کورسييهکان لهناو پارتهکاندا
يهکهم شت کورسييه جێگيرەکان )چهسپيوەکان( دابهش ئهکرێن و پاشان کورسييه کانی
يهکسانکردن  .کورسييه جێگيرەکان لهسهر بناخهی ئهو دەنگانه دابهشئهکرێن که پارتهکان
لهھهريهک له بازنهکانی ھهڵبژاردندا بهدەستيان ھێناوە.
ئهو شێوازی حسابکردنهی که بۆ بهشکردنی کورسييه جێگيرەکان بهکارئهھێنرێت
پێيدەگوترێت " شێوازی يهکسانکردنهوەی ژمارە تاکهکان"

ھهڵبژاردنی پهرلهمان
کاتێک که کورسييه جێگيرەکان دابهش ئهکرێن ،ژمارەی کورسييه جێگيرەکان له ھهمو
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بازنهکانی ھهڵبژاردنهوە بۆ ھهر پارتيهک کۆئهکرێتهوە)کۆی  ٣١٠کورسی( .پاشان
بۆئهوەی کورسييهکانی يهکسانکردن بهش بکرێت ،بهشکردنی کورسييهکان لهگهڵ
ژمارەی دەنگهکانی پارتهکان له سهرانسهری واڵتدا ئهبێت به بناخه .ئهم جارەيان ٣٤٩
کورسی دابهش ئهکرێت و ھهمو واڵت به بازنهيهکی ھهڵبژاردن لهقهڵهم ئهدرێت.
دەرئهنجامی دابهشکردنی ھهردوو کۆمهڵه کورسييهکان ،بهراوورد ئهکرێن .ئهگهر پارتێک
کورسی زۆرتری له دابهشکردنهکهدا دەست کهوتبێت ،بهو حسابهی سهرانسهری واڵت
بازنهيهکی ھهڵبژاردنه ،ئهوا پارتهکه .،لهو بازنهی ھهڵبژاردنهدا که ژمارە ی بهراووردی
پارتهکه پاش دابهشکردنی کورسييه جێگيرەکان گهورەترينه ،پارتهکه کورسی
يهکسانکردن وەرئهگرێت.
ئهگهر پارتێک کورسی جێگيری له ھهمو بازنهکانی ھهڵبژاردن وەرنهگرت ،ژمارەی
دەنگهکانی پارتهکه ھێناونی وەک ژمارەی بهراوورد لهو بازنهی ھهڵبژاردنانهدا که پارتهکه
ھێشتام کورسی بهدەست نهھێناوە بهکاردەھێنرێت ،کاتێک که کورسييهکانی يهکسانکردن
دابهش ئهکرێن.
ئهگهر پارتێک کورسی زۆرتری لهکاتی کۆکردنهوەی ژمارەی کورسی بازنهکانی
ھهڵبژاردن بهدەستھێنا ،به بهراوورد لهگهڵ بهشکردنی کورسييهکان به ڕەچاوکردنی واڵت
وەک يهک بازنهی ھهڵبژاردن ،ھێشتام بۆی ھهيه کورسی بازنهی ھهڵبژاردن الی خۆی
بھێڵێتهوە .ئهمه مانای ئهوەيه که يهک کورسی يهکسانکردن بۆ دابهشکردن کهمتر ئهبێت.

ھهڵبژاردن بۆ دەستهاڵتی بااڵی پارێزگا
له دەستهاڵتی بااڵی پارێزگادا ١٠/٩ ،کورسييهکان کورسی جێگيرن و  ١٠/١کورسی
يهکسانکردنن .کورسييهکان بهھهمان شێوەی ھهڵبژاردنی پهرلهمان دابهش ئهکرێن .لهھهر
بازنهيهکی دھهڵبژاردندا ،يهکهم شت کورسييه جێگيرەکان دابهش ئهکرێن.،بهمهش
دابهشکردنێکی کۆی کورسييهکانی پارێزگا وەک بناخهيهک ،به پێی ژمارەی دەنگی
پارتهکان له ھهمو پارێزگاکهدا ئهکرێت .بهم شێوەيه مرۆڤ ئهتوانێت بڕيار بدات که کام
پارتانه مافی کورسی يهکسانکردنيان ھهيه .کورسييهکانی يهکسانکردن لهسهر ھهمان
ڕێسايه وەک له ھهڵبژاردنی پهرلهماندايه.

ھهڵبژاردن بۆ دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی
له ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی شارەوانيدا ،ھهمو کورسييهکان جێگيرن و ژمارەی
کورسييهکان پێشتر لهاليهن بهڕێوەبهرايهتی پارێزگاوە جێگيرکراون.

ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمانی ئهوروپا
له ھهڵبژاردن بۆ پهرلهمانی ئهوروپا ھهمو کورسييهکان جێگيرن و ھهمو واڵت يهک
بازنهی ھهڵبژاردنه.
خانهی ڕاستييهکان
ڕێبازی يهکسانکردنهکهی ژمارەتاکهکان

کورسييه جێگرەکان لهسهر بناخهی ژمارەی ئهو دەنگانهيه که پارتهکان له
ھهريهک له بازنهی ھهڵبژاردنهکاندا بهدەستيان ھێناوە .ژمارەی بهراووردکردن
بۆ ئهو پارتانه حساب ئهکرێت که بۆيان ھهيه بهشداری له دابهشکردنی
کورسييهکان له بازنهکانی ھهڵبژاردندا بکهن
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يهکهمين ژمارەی بهراووردکردن لهوەوە دەست ئهکهوێت که ژمارەی دەنگهکانی
ھهر پارتێک بهسهر  ١،٤دا دابهشکرێت .ئهو پارتهی که بهرزترين ژمارەی
بهراووردکردنی بۆ يهکهم کورسی بازنهی ھهڵبژاردنهکه ھهيه ،ھهر ئهو پارته
ژمارەيهکی بهراووردکردنی تازە وەرئهگرێت ،بهوەی که ژمارەی دەنگهکانی
پارتهکه بهسهر  ٣دا دابهش بکرێت .پارتهکانی تر به ژمارە بهراووردەکانی
بنهڕەتی خۆيانهوە ئهمێننهوە و ڕکابهری ئهکهن تاوەکو کورسی وەرئهگرن.
کاتێک که پارتێک کورسی دووھهمی وەرئهگرێت ،ژمارەی دەنگهکان بهسهر ٥
دا دابهش ئهکرێت ،ئهوسا مرۆڤ ژمارەی بهراووردکردنی ئايندە ئهھێنێته کايهوە.
له کورسی سێھهمدا ژمارەی دەنگهکان بهسهر  ٧دا دابهش ئهکرێن و ھهروەھا.
.ئهم حسابکردنه بهردەوام ئهبێت ھهتا ھهمو کورسييهکان دابهش ئهکرێن.
نموونه  .١دابهشکردنی کورسييه جێگيرەکان له پارێزگای کرونهبێری له ھهڵبژاردنی پهرلهماندا بۆ ساڵی
٢٠٠٢

 .٦ژمارەی دەنگهکانی ئهو پارتهی که
بهرزترين ژمارەی باراووردی وەرگرت
)بابڵێن (Mئێستا بهسهر ژمارەی
دابهشکردنی ئاييندەدا دابهش ئهکرێت،
يابڵێين  .٣پارتهکانی تر ھێشتام ڕکابهری
به ھهمان ژمارە بهراووردە
بنهڕەتييهکانهوە ئهکهن بێجگه له  Sچونکه
ئهو تازە بهسهر  ٣و  ٥يش دا
دابهشکراوە.
 ٧ئهو پارتهی که ئهوسا بهرزترين
ژمارەی بهراوردی ھهيه  Sە.
بهمهش  Sکورسی ژمارە ٤
وەرئهگرێت

 .٥ئهو پارتهی که ئهوسا بهرزترين
ژمارەی بهراووردی ھهيه  Mە و
بهمهش  Mکورسی  ٣ھهم بهدەست
ئهھێنێت

 .٣.ژمارەی دەنگهکانی ئهو
پارتهی که بهرزترين
ژمارەی بهراووردی
دەستکهوت)يابڵێين  (Sئێستا
بهسهر ژمارەی دابهشکردنی
ئاييندەدا دابهش ئهکرێت،
يابڵێين . ٣

ژمارەی دەنگهکان = کۆی
ژمارەی ئهو دەنگانهيه که
پارتهکه له بازنهکانی
ھهڵبژاردندا وەريگرتوە.

 4کورسی

 3کورسی

5 066,66

15 20 0 10 857,14 10 857,14 10 857,14

8 739,20

8 739,20

43 696 31 211,42 14 565,33

7 527,14

7 527,14

7 527,14

7 527,14

10 538

Fp

8 390,0 0

8 390,0 0

8 390,0 0

8 390,0 0

11 746

C

5 617,14

5 617,14

5 617,14

5 617,14

7 86 4

V

3 110,0 0

3 110,0 0

3 110,0 0

3 110,0 0

4 354

Mp

8 353,57

8 353,57

8 353,57

8 353,57

11 695

Kd

. ٤ئهو پارتهی که ئهوسا بهرزترين ژمارەی بهراووردکردنی
ھهبێت ،ھێشتام ھهر  Sە و  Sبهمه کورسی  ٢ھهم وەرئهگرێت.
ژمارەی دەنگهکانی پارتهکه بهسهر  ٥دا دابهش ئهکرێت بۆ ئهوەی
4.ژمارەی بهراووردکردنی ئايندە بھێنرێته پێش.

t 2کورسی

 .١ژمارەی دەنگهکانی ھهمو
پارتهکان بهسهر  ١،٤دا
دابهش ئهکرێت.

 1کورسی

lژ.دەنگهکان

iپارت
M
S

 ٢ئهو پارتهی که ئهوسا بهرزترين
ژمارەی بهراووردکردنی ھهيه  Sە و
 Sبهمهش يهکهم کورسی وەرئهگرێت.

نموونهی  : ٢دابهشکردنی کورسييهکانی يهکسانکردنهوە له ھهڵبژاردنی  ١٩٩٨ی دەستهی بااڵی
پارێزگا له ئوپساال.

ئهنجوومهنی پارێزگای ئوپساال سێ بازنهی ھهڵبژاردنی ھهيه .ئهنجوومهنی پارێزگا له
ھهڵبژاردنی  ١٩٩٨دا بهھهموی  ٧١کورسی ھهبو .کورسييه جێگيرەکان  ٦٣کورسی
بوون و کورسييهکانی يهکسانکردن  ٨بوون .ئهو  ٦٣کورسيانه دابهشکران بهسهر بازنهی
باشووردا  ،١١بازنهی ناوەڕاست  ٤١و بازنهی باکوور  ١١ئهو پارتانهی له  ٣دەرسهد
کهمتريان له دەنگهکان ھێناوە ،بۆيان نييه له دابهشکردنی کورسييهکاندا بهشداری بکهن.
کورسييه جێگيرەکان له نێوان پارتهکانی ئهو سێ بازنهی ھهڵبژاردنه بهپێی ئهمهی
خوارەوە دابهش ئهکرێت.
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ھهموی

باکوور

ناوەڕاست

باشوور

iپارت

15

2

10

3

M

24

6

13

5

S

4

-

4

-

Fp

4

1

2

1

C

7

1

5

1

V

3

-

3

-

Mp

6

1

4

1

Kd

63

11

41

11

ھهموی

پاشان دابهشکردنی بازنهکانی ھهڵبژاردن لهگهڵ ھهمو دابهشکردنهکهی ئهو  ٧١کورسييهی
ئهنجوومهنی پارێزگادا بهراووردکرا.
جياوازی
کورسی يهکسانکردن

کۆی
کورسی بازنهی ھهڵبژاردن

تهواوی دابهشکردنی
 ٧١کورسی

پارتی

2

15

17

M

1

24

25

S

2

4

6

Fp

1

4

5

C

0

7

7

V

1

3

4

Mp

1

6

7

Kd

8

63

71

ھهموی

بۆ پارتی مۆدێراتهکان)مۆدێراتا ساملينس پارتييهت(دەکرێت دوو کورسی يهکسانکردن دابنرێت .پاش
دابهشکردنی کورسييه جێگيرەکان ،پارتهکه ئهم ژمارەی بهراووردانهی لهو سێ بازنهی
ھهڵبژاردنهدا ھهبو.
باکوور

ناوەڕاست

باشوور

ژمارەی بهراوورد

810

1265,71

1213,85

M

ئهو دوو کورسی يهکسانکردنهی که پارتهکه له بازنهکانی ھهڵبژاردنی ناوەڕاست و
باشووردا ھێنانی.
بهھهمان شێواز کورسييهکانی يهکسانکردنی پارتهکانی تر وادانران که دابهشکردنی کۆتايی
کورسييهکان لهو سێ بازنهی ھهڵبژاردنهدا بهم شێوەيه بوو:
*باکوور

*ناوەڕاست

*باشوور

iپارت

2

)11 (1

)4 (1

M

6

)14 (1

5

S

)1 (1

4

)1 (1

Fp

)2 (1

2

1

C

1

5

1

V
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)1 (1

3

-

Mp

1

)5 (1

1

Kd

)14 (3

)4 4 (3

)13 (2

ھهموی

ژمارەی کورسييه يهکسانکردنهکان بۆ ھهر پارتێک ،بۆ ھهريهک له بازنهکان لهناو کهوانهدا ئهدرێت.

.٩دەندامان و جێگرەکان
ڕێکوپێکی ناوەکان له پارتێکدا
کاتێک که دابهشکردنی کورسييهکان لهنێوان پارتهکاندا تهواوبو ،ئهوە جێگيرئهکرێت که
کام يان کامانهن ئهو کانديدانهی که لهسهر ئهو کورسييه دائهنرێن .يهکهم شت ئهوە
کۆنتڕۆڵ ئهکرێت ئايا ڕێساگهلی دەنگدان بۆ کهس پيادە بکرێت.
بۆئهوەی به دەنگدانی کهسی بۆ پارتێک ھهڵبژاردن بکرێت ئهبێت ئهو کانديدە بهشێکی
دياريکراو له دەنگهکانی وەک دەنگدانی کهسی ،ھێنابێت .زوربهی جار ژمارەی
کانديدەکانی که به دەنگدانی کهسی ھهبژێردراون بهش ناکهن بۆ ئهوەی ھهمو جێگای
ئهندامان.پڕبکرێنهوە .ئهگهر ژمارەی کانديدەکانی که گهيشتوونهته سهرو ئاستهنگهکه،
زۆرکهم بن ،ئهوا ئهکرێت ئهو کورسيانهی که بۆ پارتهکه ماون به وەی پێيدەڵێن شێوازی
ژمارەی تهواو ،دابنرێن.

ھهڵبژێردراو بهپێی ڕێساگهلی دەنگدانی کهسی
ژمارەی دەنگه کهسييهکانی کانديدێک ،ژمارەی ئهو دەنگانهيه که ئهو لهژێر يهک و ھهمان
پارتی ناوبردراو بهدەست ھێناوە ،بهبێ گوێدانه ئهوەی کانديدەکه ناوی له چهند ليستا
ھهبووبێت.
بۆئهوەی به دەنگی کهسی ھهڵبژێردرێيت ،مهرجهکهی )ئاستهنگهکهی( ئهوەيه که کانديدەکه
ژمارەيهک دەنگی وەرگرتبێت که اليکهم ھاوئاست بێت به
•←  5 %ی دەنگهکانی پارتهکه له بازنهی ھهڵبژاردندا بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمان.
•← 5 %ی دەنگهکانی پارتهکه له بازنهی ھهڵبژاردندا بۆ ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی
پارێزگا – و شارەوانی ،بهاڵم اليکهم  ١٠٠به  ٥٠دەنگ.
•←  5 %ی تهواوی دەنگهکانی پارتهکه له بازنهی ھهڵبژاردندا بۆ ھهڵبژاردنی
پهرلهمانی ئهوروپا.
ئهگهر زياتر له يهک کانديد له ئاستهنگهکه تێپهڕ بووبن ،ئهوا جێگهکان بهپێی ژمارەی
دەنگه کهسييهکان ئهگرنهوە .ئهگهر کانديدانێکی زۆرتر ،دروست ھهمان ژمارەی دەنگيان
ھهبو ،تيروپشک ئهکرێت که کاميان کورسييهکه وەرگرێت.

ھهڵبژێردراو بهپێی شێوازی ژمارەی تهواو
ئهگهر نهکرا که ھهمو ئهندامهکان به يارمهتی دەنگه کهسييهکان دياری بکرێن ،ڕێکوپێکی
)ڕيزی(ناوەکان به پيادەکردنی شێوازی ژمارەی تهواو بهردەوام ئهبێت .ئهمه مانای ئهوەيه
که کاخهزەکانی ھهڵبژاردن بهشێوەی گرووپ سازئهکرێن که ناوی ھهمان کانديدی وەک
ناوی يهکهم ھهبێت .لهوێدا گوێنادرێته ئهو کانديدانهی که به يارمهتی دەنگه کهسييهکانيان
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.ھهڵبژێردراون.
شێوازی ژمارەی تهواو لهوەدا ئاسانترخۆی نيشان ئهدات کاتێک که پارتهکه تهنھا بهيهک
کاخهزی ھهڵبژاردن بۆ ئهو بازنهی ھهڵبژاردنهی که ئهبێت ئهندام و جێگرەکانی بۆ
ھهڵدەبژێررێت ،خۆکانديدئهکات.،له پراکتيکدا ،ئهندامهکان بهپێی ئهو ڕيزگرتنه
ھهڵئهبژێردرێن که لهسهر کاخهزی ھهڵبژاردنهکه نووسراوە .لهم دۆخانهدا گرووپێکی تازە
دروست ئهکرێت ،ياوەکو بڵێين که ھهمان کانديد وەک يهکهمين ناوی بهتاڵ)نهگيراو( لهسهر
ھهمو کاخهزەکانی دەنگدان ھاتوە ،که بهشداريان کردبو کاتێک که کانديدی يهکهمين
کورسی خۆی وەرگرت .ژمارەی بهراووردکردن له ڕێگهی ئهوەوە دەست ئهکهوێت که
ژمارەی دەنگهکانی گرووپهکه بهسهر  ٢دا دابهشبکرێت .ئهگهر کانديدی دووھهمين
کورسی دووھهمی وەرگرت و ھهمو کاخهزەکانی ھهڵبژاردن ھهمان سێھهمين کانديدی
تێدابێت ،ئهوا ژمارەی دەنگهکان بهسهر  ٣دا دابهش ئهکرێت ،بۆئهوەی ژمارەی
.بهراووردی ئاييندە بهدەستبھێنرێت و ھهروەھا بهردەوام ئهبێت.
ئهگهر پارتهکه به زۆر فرەتر له کاخهزی دەنگدان کانديد بکات ،ئهبێت مرۆڤ ھهر لهيهکهم
حسابکردنهوە کاخهزەکانی ھاڵبژاردن بۆ گرووپ  ،بهپێی يهکمين ناوی کانديدە ڕەوا کانی،
جيابکاتهوە ، .ئهو ناوەی ،دەنگهکانی گهورەترين بێت ،يهکهم شوێنی له ڕێزگرتنی
پارتهکهدا ئهدرێتێ .ژمارەی دەنگهکانی ئهو کاخهزی ھهڵبژاردنهی که جێگهی
بهرکهوتوە ،لهڕێگهی دابهشکردنی بهسهر  ٤ ،٣ ،٢و تا دێت کهم ئهکرێتهوە.
حسابکردنهکان لهزۆر و لهکهم ئاڵٶزتر ئهبن ئهويش کهوتۆته سهرئهوەی ئايا کاخهزی
ھهڵبژاردنهکان ناوی ھاوبهشيان ھهيه يان نا .
جاروبار ژمارەی کانديدەکان لهسهر کاخهزەکانی ھهڵبژاردن له بازنهيهکدا بهش ناکهن بۆ
ئهوەی کانديد بۆھهمو کورسييهکان دانرێن .ئهوسا ئهو کورسيانهی زيادن بۆ بازنهيهکی
ھهڵبژاردنی تر دەگوازرێتهوە ،که پارتهکه تێيدا بهشداری له دابهشکردنی کورسييه
جێگيرەکان ئهکات .لهئهو بازنهی ھهڵبژاردنهی که پارتهکه ،پاش دابهشکردنی کورسييه
جێگيرەکان ،بهرزترين ژمارەی بهراووردی ھهيه ،يهکهم کورسی بهرئهکهوێت و
ھهروەھا.
نموونهی  :٣ئاوا ئهندامهکان دائهنرێن
له شارەوانی ڤالستاد پارتييه ناوچهييهکه  ٦٢١دەنگی ھێناوە و چوار شوێنی له دەستهاڵتی
بااڵی شارەوانييهکهدا دەستکهوتوە .کاخهزی ھهڵبژاردنی پارتهکه بهم شێوەيه خۆی
ئهنوێنێت و کانديدەکانی دەنگی کهسييان بهم شێوەيه وەرگرتوە:
11,27 %

70

ئاننا

1

7,89 %

49

نيکالس

2

18,19 %

113

سيگنه

3

2,89 %

18

ئادام

4

1,61 %

10

ئوربان

5

3,54 %

22

کالس

6

سيگنه و ئاننا به دەنگی کهسيی ھهڵئهبژێردرێن .ئهوان ئاستهنگهکهيان  ٥دەرسهد بهزاندوە
و اليکهم  ٥٠ھێمای  Xيان ھهيه ،نيکالس که  ٧،٨٩دەرسهدی دەنگهکانی ھێناوە ،ناتوانێت
کورسی به يارمهتی دەنگه کهسييهکان بگرێت چونکه تهنھا  ٤٩دەنگی کهسيی ھێناوە.
ئهو دوو کورسييهی پارتهکه ماويهتی ئهبێت لهڕيگهی شێوازی ژمارەی تهواو دابنرێن.
مرۆڤ ئێستا گوێ ناداته ئهو کانديدانهی که تازە کورسييان وەرگرتوە .نيکالس وەک يهکهم
ناو لهسهر کاخهزی ھاڵبژاردنهکه ناوی ھاتوە .ژمارەی باراووردکردنی وەک ئهندازەی
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ژمارەی دەنگهکانه  . ٦٢١،٠٠= ١/٦٢١کاتێک که شوێنی گرت ،ئهوا ئادەم ھهمو ٦٢١
کاخهزەکانی دەنگدان ئهبات .ژمارەی بهراووردکردنی ئادەم ئهبێت به = ٢/٦٢١
 . ٣١٠،٥٠بهم شێوەيه کانديدەکانی پارتهکه شوێنهکان بهپێی ئهم ڕيزپێگرتنهی الی
خوارەوە ئهگرن.
دەنگدانی کهسی
دەنگدانی کهسی
ژمارەی بهراوورد
ژمارەی بهراوورد

113
70
621,00
310,50

سيگنه
ئاننا
نيکالس
ئادام

کانديدەکان له زۆرفرەتر له بازنهکاندا ياخود بۆ زۆر فرەتر له پارتهکان
ھهڵدەبژێردرێن.
ئهوە ڕەنگه ڕووبدات که کانديدێک شوێنێک له ڕيزپێگرتنی ناوەکاندا له يهک زياتر له
بازنهيهکی ھهڵبژاردندا بگرێتهوە .ئهوسا ئهبێت دياری بکرێت که ئهو لهکام بازنهی
ھهڵبژاردن ھهڵبژێردرێت .ئهمه ئهوە ئهگهيهنێت که کانديدێکی تر )کانديدەکانی تر(ئهبێت
دابنرێت بۆ ئهوەی جێگهی ئهوە /ئهوانه بگرێتهوە که دووجار )دەبڵ( ھهڵبژێردراون .ئهمه
پێيئهگوترێت ھهڵوەشاندنهوەی دەبڵ ھهڵبژاردن.
ئهگهر کانديدێک له بازنهيهکی ھهڵبژاردن زياتر شوێنی له ڕيزگرتنی ناوەکاندا وەرگرت،
ئهوا ئهو کورسييهکه لهو بازنهی ھهڵبژاردنه وەرئهگرێت ،که ئهو تييدا:
• به پلهی يهکهم بهرزترين پشکی دەنگه کهسييهکانی ھهبێت لهچاو دەنگهکانی پارتهکه له
بازنهی ھهڵبژاردنهکهدا )ئهگهر شوێنهکه بهپێی ڕێسای دەنگدانی کهسيی دانرابێت( و
• بهپلهی دووھهم بهرزترين ژمارەی بهراووردی ھهيه )ئهگهر شوێنهکه بهپێی ڕێسای
شێوازی ژمارەی تهواو دانرابێت(
کهسێک که بهھۆکاری ھهڵوەشاندنهوەی دەبڵ ھهڵبژاردن له شوێنی خۆی له ڕيزگرتنهکهدا
دەستھهڵئهگرێت ،ئهبێت جێی بگيرێتهوە.
• بهپلهی يهکهم لهاليهن ئهو کانديدەی که بهررزترين دەنگی کهسيی ھهيه و ھێشتام جێی
نهگرتوە و
•بهپلهی دووھهم لهاليهن يهکهم کانديد کهلهو جۆری ليستهدا زۆرترين ژمارەی دەنگی
ھێناوە ،و که بۆ ئهو ئهندامه کاری پێکراوە ،کاتێک که ئهم شوێنی خۆی گرت .ئهو کهسه
وەک ناوی يهکهم که لهسهر کاخهزی ھهڵبژاردنهکه حساب ئهکرێت که ھێشتام شوێنی بۆ
پارتهکه وەرنهگرتبێت.
ئهگهر يهکێک له کانديدەکان وەک ئهندام بۆ زياتر لهيهک پارت ھهڵبژێردرێت ،ئهبێت ئهو
له يهک له جێگهکان دەستپێبکات .له کورسييهکانی تردا ھهر بهھهمان شێوە ،يهکێک وەک
ئهندام دائهنرێت .بهاڵم بهپێچهوانهوە ،ئهوە ئهکرێت که بۆ پارتی لێکجياواز رۆڵی جێگر
ببينرێت.

ئاوا جێگرەکان دائهنرێن
بۆ ئهو ئهندامانهی دادەنرێن ئهبێت جێگريشيان بۆ دابنرێت ،که بتوانێت لهجێگهی ئهو
ئهندامه دەستپێبکات کاتێک ئهو له کۆبوونهوەيهکدا نهيتوانی ئامادەبێت .بۆ ھهمو ئهندامێک
حسابێک بۆ دانانی جێگرێک ئهکرێت.
ڕێسای سهرەکی ئهوەيه که جێگرێک لهو ليستهوە بھێنرێت که ئهندامه ھهڵبژێردراوەکه
زوربهی پشتگيريی ھهڵبژێردەرانی ھهيه ).کهپێی دەڵێن ،وەفاداريی ليست( .بهاڵم لێرەدا
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الدانێکی گرنگ لهم پرينسيپه ھهيه .ئهگهر لهکاتێکدا که جێگرەکان دادەنرێن ،ھێشتام
کانديدان مابن ،که گهيشتبنه ئاستهنگی ھهڵبژاردنی کهسيی ،بهاڵم ھێشتام ھهڵنهبژێردراون،
ئهوا به پلهی يهکهم ئهم کانديدانه وەک جێگر سووديان لێوەرئهگيرێت.
کاتێک که چی تر ،کانديد به دەنگی کهسييهوە نامێنن که وەک جێگر بێنه ژێرباسهوە،
حسابکردنهکه بهوشێوەيه بهردەوام ئهبێت ،که ئهو کاخهزی ھهڵبژاردنانهی ،که بۆ ئهندامه
.ئاساييهکه برەوی ھهبو ،کاتێک که ئهو شوێنی له ڕيزەکهدا وەرگرت ،بهھهندوەربگيرێت.
حسابکردنهکه ھهميشه له ڕوانگهی بنهچهی ڕيزگرتنی ناوەکانهوە دەستپێئهکات – کهوابو
ھهرگيز له کانديدێکهوە ناکرێت ،که شوێنهکهی خۆی لهڕێگهی ھهڵوەشاندنهوەی دەبڵ
ھهڵبژاردنهوە وەرگرتبێت.
ئهو کهسه وەک يهکهم کانديد لهقهڵهم ئهدرێت که تازە وەک ئهندام شوێنی نهگرتوە ياخود
بهجێگر دانهنراوە بۆ ئهو ئهندامهی که حسابکردنهکه مهبهستێتی .پێويست ناکات ھيچ
ژمارەيهکی باراوورد بھێنريته پێش لهبهرئهوەی ژمارەی دەنگه کهسييهکان بهکارئهھێنرێن.
ئهگهر ژمارەی دەنگهکان وەک يهک گهورەبن ،ئهوا مرۆڤ تيروپشک بۆ ئهوە ئهکات که
کێ بهجێگر دانرێت.

ژمارەی جێگرەکان
بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمان ،دەستهاڵتی بااڵی پارێزگا -و شارەوانی و پهرلهمانی ئهورووپی،
ئهبێت ژمارەی جێگرەکان بهقهد ئهندازەی ئهو کورسييانهی پارتهکه وەريگرتوون دابنرێت،
بهاڵم ھهميشه اليکهم سێ.
جاروبار کاخهزەکانی ھهڵبژاردن بهقهد پێويست ناوی زۆريان تێدا نييه بۆئهوەی جێگرەکان
دابنرێن .ئهوسا ئهو شوێنی جێگرانهی ماوەتهوە ،بۆ ھهڵبژاردنی دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی
بهنهگيراوی ئهمێنێتهوە.
له ھهڵبژاردنی تردا ،جگه لهوەی بۆ دەستهاڵتی بااڵی شارەوانييه ،ئهبێت مرۆڤ بهردەوام
بێت ،لهڕێگهی ئهوەی که يهکهم شت تهماشابکات ئايا کاخهزی تری ھهڵبژاردن ھهن که
لێيانهوە جێگر وەربگيرێن .ئهمه مانای ئهوەيه که مرۆڤ لهسهر ڕيزی ناوەکان بهردەوام
ئهبێت ھهروەک چۆن له کاتێکدا که ئهندامهکان به ژمارەی بهراوورد دائهنرێن .مرۆڤ
ئهشتوانێت له دوای ھهموشتێک بۆ بازنهيهکی ھهڵبژاردنی تر بڕوات بۆ ئهوەی کانديد بۆ
دانان بدۆزێتهوە.

ھهڵسوکهوت له ھهڵبژاردن بۆ دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی
ڕێژەی جێگرەکان بۆيان ھهيه ئهو پهڕی نيوەی ئهو ژمارەی شوێنانه بێت که ھهر پارتێک
له شارەوانييهکه وەريئهگرێت .دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی پێش ھهڵبژاردنهکه بڕيار ئهدات
که ڕێژەکهی تاچهند گهورە بێت .ئاساييترينيان ئهوەيه که دەستهاڵتی بااڵ بڕياری داوە که
ڕێژەی جێگرەکان نيوە بێت .ئهوسا پارتێک که چوار کورسی وەرئهگرێت دوو جێگر
وەرئهگرێت .لهگهڵ ئهوەشدا ،بۆ ئهو پارتانهی که يهک يان دوو کورسيان وەرگرتوە ،ھهر
دوو جێگر دائهنرێن .کاتێک که ئهندامانی پارتێک له زياتر له ليستێکهوە ھهڵبژێردران
ئهکرێت ژمارەی جێگرەکان لهو ڕێژەيهی که دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی بڕياری
لهسهرداوە زياتر بێت.

.١٠ەرمانگهکانی ھهڵبژاردن
فهرمانگهی ھهڵبژاردن له پالندانان و پێکهوەڕێکخستنی جێبهجێکردنی ھهڵبژاردن و
دەنگدانی گشتی سهرانسهری واڵت بهرپرسه .فهرمانگهی ھهڵبژاردن پهرەپێدان و
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خزمهتکردنی پشتگيريی ) ITتهکنيکی زانياريی(بۆ ھهمو بهڕێوەبهرايهتيی ھهڵبژاردن
ئهکات.
فهرمانگهی ھهڵبژاردن ليستهکانی دەنگدەران ،کارتی دەنگدان ،کاخهزەکانی ھهڵبژاردن و
کهرەستهی تری ھهڵبژاردن وەبهرھهم ئهھێنێت .پاش ھهڵبژاردنهکه ،فهرمانگهی
ھهڵبژاردن کورسييهکان له نێوان پارتهکاندا دابهش ئهکات و بهچهسپاندنی ئهوە ھهڵدەستێت
که کامانه له ئهندامان و جێگرەکان بۆ ھهڵبژاردنی پهرلهمان و پهرلهمانی ئهورووپی
ھهڵبژێردراون.
بهڕيوەبهرايهتی پارێزگا فهرمانگهی ھهڵبژاردنی ھهرێمييه .بهڕێوەبهرايهتی پارێزگا بڕيار
لهسهر ناوەندی دەنگدان ئهدات ،له حسابکردنه کۆتاييهکهی دەنگهکان له ھهمو
ھهڵبژاردنهکاندا بهرپرسه و دەرئهنجامهکان له ھهڵبژاردنهکانی دەستهاڵتی بااڵی شارەوانی-
و پارێزگادا ئهچهسپێنێت.
له ھهر شارەوانييهکدا ،ليژنهی ھهڵبژاردن
فهرمانگهيهکی ھهڵبژاردنی ناوچهييه.
ليژنهی ھهڵبژاردن دەنگوەرگرەکان
دائهنێت ،خهم لهوە ئهخوات که شوێنهکانی
دەنگدان له شارەوانييهکهدا ھهبن ،و ھهمو
بهرپرسی دەنگدانی پێشکاتی لهوێدا ھهيه.
ليژنهی دەنگدان بهرپرسێتی حسابکردنه
سهرەتاييهکهی دەنگهکانيشی  ،ھهم له
ئێوارەی دەنگداندا ،و ھهم له
چوارشهممهی ھهفتهی دوای ڕۆژی
ھهڵبژاردنهکهدا ھهيه .شارەوانی له
خهرجييهکانيدەنگوەرگران و شوێنهکانی
,.دەنگدان بهرپرسه.
Foto: Georg Kristiansenوێنه :جۆرج کريستيانسن

ليژنهی تاقيکردنهوەی ھهڵبژاردن يهکاليی ئهو بڕيارانه ئهکاتهوە که داوای
تێھهڵچوونهوەيان لهسهرکراوە .ليژنهکه له حهوت ئهندام پێکھاتوە .سهرۆکهکه ئهبێت
دادوەری ئاسايی بێت يان بووبێت به دادوەر و نابێت لهھهمان کاتدا ئهندامی پهرلهمان بێت.
پهرلهمان ئهندامهکان دائهنێت.

.١١داوای تێھهڵچوونهوە
کهسێک که پێيوايه ھهڵهيهک يان چهوتييهک کراوە که کاريگهريی لهسهر دەرئهنجامی
ھهڵبژاردنهکه بووبێت .ئهتوانێت داوای تێھهڵچوونهوە له ئهنجامی ھهڵبژاردنهکه بکات.
کاتێک که دێتهسهر ھهڵبژاردنی پهرلهمان و ھهڵبژاردنی پهرلهمانی ئهورووپی ،ئهبێت
داوای تێھهڵچوونهوەکه بۆ فهرمانگهی ھهڵبژاردن بنێردرێت .کاتێک که دێتهسهر
ھهڵبژاردنی دەستهی بااڵی شارەوانی -و پارێزگا ئهبێت داوای تێھهڵچوونهوەکه بۆ
ھهريهک له بهڕێوەبهرايهتی ئهودوانه بنێردرێت.داوای تێھهڵچوونهوەکه ئهبێت له ماوەی
دە ڕۆژدا پاش ئهوەی که دەرئهنجامی ھهڵبژاردنهکه بهفهرمی ڕاگهياندرا ،بگاته دەست
ئهو فهرمانگهيهی بڕيارەکهی دەرکردوە.
ليژنهی تاقيکردنهوەی ھهڵبژاردن ئهتوانێت ھهڵبژاردنێک پووچهڵ بکاتهوە و ئهتوانێت
دەستور بدات که ھهڵبژاردنی تازە له ھهڵبژاردنێکی دياريکراودا يان بازنهيهکی
ھهڵبژاردنی دياريکراودا بکرێت ،ئهمه ئهگهر ھهڵه کرابێت و بۆچوون وابێت که
کاريگهريی لهسهر دەرئهنجامی ھهڵبژاردنهکه ھهبووبێت .ئهگهر ڕاستکردنهوە لهڕێگهی
دەنگ ژماردنێکی تازەوە يان ھهنگاونانێکی بچووکهوە بکرێت ،ئهوا ليژنهی تاقيکردنهوەی
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ھهڵبژاردن ئهتوانێت بهئهرک بيدات بهو فهرمانگهيهی بڕيارەکهی گرتبو ،که ھهڵهکه
ڕاست بکاتهوە.
ليژنهی تاقيکردنهوەی ھهڵبژاردن تهنھا بااڵدەستێکه که مرۆڤ بتوانێت لهالی داوای
تێھهڵچوونهوە له ھهڵبژاردن بکات.
زانياری پتر

له ماڵپهری فهرمانگهی ھهڵبژاردن  www.val.seپتر زانياريی ھهيه که لهسهر
ھهڵبژاردن و ڕاپرسی گشتی بخوێنرێتهوە  .لێرەدا بۆنموونه ئهوە ھهيه که:
• ← ڕێنمايی بۆ چۆنێتی ڕاگهياندنی پارتێک له تۆمارکردنی ناوبردنی پارتهکه و
• ← نموونهی حسابکردنی بهشکردنی کورسييهکان لهنێوان پارتهکاندا و چۆن
ئهندامان و جێگران ھهڵئهبژێردرێن.
کهرەستهکه ئهشکرێت له فهرمانگهی ھهڵبژاردنهوە ڕاسپێردرێت.
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www.val.se
: valet@val.seپۆستی -ئهلهکترۆنی
: 020 - 825 825تهلهفۆن

زانياريی پتر
ھهر شارەوانييهک ئهتوانێت زانياريی وردکراوە لهسهر دەنگدانهکه
له شارەوانييهکهی خۆدا بدات.
تۆ ئهتوانيت کهرەستهی دەنگدان به نامه و کارتی دەنگدانی دەبڵ
الی فهرمانگهی ھهڵبژاردنهوە ڕاسپێريت.
.ليرەدا زانياريی گونجاويش بۆ کهسانێ به پێداويستی تايهبهتهوە ھهيه
و زانياريی که به زمانی جياواز وەرگێڕاون ھهيه.

بير له ژينگه بکهرەوە!
ھهمو کهرەستهی زانياريی ئێمه لهسهر کاخهزی ديسان بهکارھێنراوەوە چاپکراوە .کاتێک
که تۆ چيتر پێويستت به کهرەستهکه نهما ،له ناو دەفری وەرگرتنهوەی کاخهزی بکه.

وەرگێڕانی ناميلکهکهی فهرمانگهی ھهڵبژاردن لهاليهن سێمانتيکس ەوە به ئهرکپێسپاردنێک لهاليهن يهکێتی
ڕێکخراوەکانی پهروەردە له ئوێستهريۆتالند و ئا بێ ئێف ەوە ئامادەکراوە.
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