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التصويت
يف إعادة االنتخابات عام 2015
يف يوم األحد  10مايو/أيار  2015سوف تجري إعادة االنتخابات ملجلس البلدية يف بلدية بوستاد.
ملاذا إعادة االنتخابات يف بوستاد؟
لقد جرى الطعن لدى لجنة التدقيق يف االنتخابات بالقرار الذي أصدرته إدارة املحافظة بشأن نتائج انتخابات
مجلس البلدية يف عام .2014
أثناء ع ّد األصوات األويل يف أحد املركز االنتخابية يف بوستاد ،وجدت لجنة التدقيق يف االنتخابات بأن ع ّد األصوات مل
يتم وفق الطريقة املنصوص عليها يف قانون االنتخابات.
إن تقييم لجنة التدقيق يف االنتخابات هو أن هذا الخطأ أث ّر عىل نتائج االنتخابات ،وأمرت بإعادة االنتخابات يف
البلدية .وال ميكن تصحيح هذا الخطأ من خالل إعادة ع ّد األصوات مجددا ً أو من خالل القيام بإجراءات تدخّلية
طفيفة .سوف تجري االنتخابات بتاريخ  10مايو/أيار .2015
حق التصويت يف إعادة االنتخابات ملجلس البلدية يف بوستاد
إن البيانات الواردة يف سجل قيد النفوس قبل  30يوماً من يوم االنتخابات ،أي  10مايو/أيار  ،2015هي التي تح ّدد
يحق لك التصويت يف إعادة االنتخابات
ما إذا كان يحق لك التصويت ما هي املنطقة االنتخابية التي تنتمي إليهاّ .
إذا كنت:
•قد أكملت سن  18عاماً يف يوم االنتخابات كح ّد أقىص،
•مسجالً يف قيد النفوس يف بلدية بوستاد،
•مواطناً سويدياً ،أو مواطناً يف دولة أخرى يف االتحاد األورويب أو أيسلندا أو الرنويج .ويف حال كنت مواطناً يف
بلد آخر فيجب عليك أن تكون مس َّجالً يف قيد النفوس يف السويد ملدة ثالث سنوات متتالية يف اليوم السابق
ليوم االنتخابات.
البطاقة االنتخابيةس
سوف يحصل كل من يحق له التصويت عىل بطاقة التصويت بالربيد قبل يوم االنتخابات بثالثة أسابيع تقريباً .إذا
مل تصلك بطاقة التصويت أو إذا فقدتها فيمكنك الحصول عىل بطاقة أخرى من سلطة االنتخابات أو من بلدية
بوستاد أو من البلديات األخرى التي قررت توفري التصويت املبكِّر.
التحقق من الهوية
ِ
يجب عليك أن تتمكن من إثبات هويتك عندما تص ّوت .إن مل تكن معروفاً من قبل املوظفني املسؤولني عن استالم
األصوات ،فيجب عليك إبراز وثيقة تثبت هويتك ،كرخصة القيادة مثالً أو جواز السفر أو بطاقة الهوية من مكان
عملك .يف حال مل تكن لديك أي وثيقة تثبت هويتك فيمكن لشخص آخر أن يؤكد صحة هويتك – ويف هذه الحالة
يجب عىل ذلك الشخص أن يربز وثيقة تثبت هويته.
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بطاقات التصويت وانتخاب املرشحني
إذا كنت تريد انتخاب شخص بعينه من مرشحي الحزب ،فيمكنك أن تعطي ذلك الشخص صوتاً شخصياً من خالل
وضع عالمة يف املربع املوجود بجانب اسم ذلك املرشح يف ورقة االقرتاع .وتضع األحزاب بطاقات التصويت التي
تحمل أسامء املرشحني يف املراكز االنتخابية وكذلك يف مق ّرات التصويت املبكِّر .كام ميكنك أن تطلبها من األحزاب.
إذا كنت تريد التصويت لحزب ما ولكن بدون التصويت لشخص محدد ،ميكنك أن تستخدم ورقة االقرتاع التي
تتضمن اسم الحزب فقط .وإن مل تجد ورقة االقرتاع الخاصة بحزبكُ ،خ ْذ ورقة اقرتاع فارغة واكتب عليها اسم
الحزب .اكتب اسم الحزب بوضوح قدر اإلمكان .وسوف يقوم املوظفون املسؤولون عن استالم األصوات بوضع
أوراق االقرتاع الفارغة وأوراق االقرتاع الخاصة ببعض األحزاب.
كيفية التصويت
التصويت يف قاعة االنتخابات يف يوم االنتخابات بتاريخ  10مايو/أيار
تجد عنوان املركز االنتخايب الذي تتبع له وأوقات االفتتاح يف بطاقتك االنتخابية.
التصويت بشكل مسبق اعتباراً من  30أبريل/نيسان
يبدأ التصويت املبكِّر بتاريخ  30أبريل/نيسان ويستمر لغاية يوم االنتخابات يف  10مايو/أيار .التصويت املسبق
يصوت الناخب يف مكان آخر غري مركزه االنتخايب يف يوم االنتخابات.
يعني أن ّ
سيكون هناك تصويت مبكِّر يف بلدية بوستاد .كام سيتوفر التصويت املبكِّر يف بلديات أخرى .واعتبارا ً من نهاية
شهر مارس/آذار سوف تتوفر معلومات عىل املوقع  www.val.seحول البلديات التي سيتوفر فيها تصويت مبكِّر.
عندما تص ّوت بشكل مسبق ،يجب أن تصطحب معك بطاقة التصويت الخاصة بك.
التصويت عن طريق وكيل
ميكنك أن تص ّوت عن طريق وكيل إذا كنت مريضاً أو معاقاً أو كبريا ً يف السن وال ميكنك الذهاب إىل إحدى القاعات
االنتخابية التي ميكن التصويت فيها .وليك تص ّوت عن طريق وكيل فإنك تحتاج إىل مظروف آخر للتصويت عن
طريق وكيل ،وكذلك إىل ورقة التعليامت التي تطلبها من البلدية أو من سلطة االنتخابات.
تقوم بنفسك بإعداد مظاريف التصويت ،ولكن يقوم شخص آخر بتسليمها إىل قاعة االنتخابات التي تتبع لها أو
إىل إحدى قاعات التصويت املبكّر .ميكن أن يكون الوكيل مثالً أحد أقربائك أو شخص من الخدمة املنزلية .إذا كنت
تستلم بريدك من ساعي بريد األرياف يف بلدية بوستاد ،فيمكن لهذا الساعي أن يكون وكيالً عنك.
التصويت خارج السويد
إذا مل تكن متواجدا ً يف السويد أثناء االنتخابات ،فيمكنك أن تص ّوت برسالة بريدية من الخارج .وميكنك أن تطلب
مواد التصويت برسالة بريدية من سلطة االنتخابات أو من البلدية أو إحدى السفارات أو القنصليات السويدية.
وتحتوي هذه املواد عىل ورقة اقرتاع فارغة ميكنك أن تكتب بنفسك اسم الحزب فيها.
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