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التصويت
يوم األحد 11 سبتمبر/ أيلول 2022 تجري االنتخابات على مستوى البرلمان ومجالس 

التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس البلديات.

لمن يحّق التصويت؟
كي تتمتع بحق التصويت يجب أن تكون قد أكملت سن 18 عاماً في موعد أقصاه يوم االنتخابات. 

إن البيانات الواردة في سجل قيد النفوس قبل 30 يوماً من يوم االنتخابات هي التي تحّدد ما إذا 
كان يحق لك أن تصّوت وما هي المنطقة االنتخابية التي تنتمي إليها.

يحّق لك التصويت في االنتخابات البرلمانية إذا كنت:
الً في قيد النفوس في السويد. • مواطناً سويدياً وُمسجَّ

يحّق لك التصويت في انتخابات مجلس البلدية ومجلس إدارة التنظيم النيابي للمحافظة إذا كنت:
الً في قيد النفوس في السويد • مواطناً سويدياً وُمسجَّ

•  مواطناً في إحدى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أو مواطناً في آيسلندا أو النرويج 
الً في قيد النفوس السويد وُمسجَّ

الً في قيد النفوس السويد لمدة ثالث سنوات متتالية في اليوم السابق  •  مواطناً في بلد آخر ومسجَّ
ليوم االنتخابات.

ُترَسل بطاقة التصويت إلى كل من يحق له التصويت
إذا كان يحق لك التصويت فسوف تحصل على بطاقة التصويت بالبريد قبل موعد االنتخابات 
بثالثة أسابيع تقريباً. يرد في بطاقة التصويت ما هي االنتخابات التي يحق لك التصويت فيها، 

كما يرد فيها اسم وعنوان قاعة االنتخابات التي تتبع لها وأوقات الدوام فيها. إن لم تصلك بطاقة 
التصويت أو إذا فقدتها فيمكنك أن تطلب بطاقة أخرى من البلدية أو من سلطة االنتخابات.

أوراق االقتراع
تكون أوراق االقتراع صفراء لالنتخابات البرلمانية، وبيضاء النتخابات مجلس البلدية، وزرقاء 
النتخابات مجلس التنظيم النيابي للمحافظة. توجد أوراق االقتراع في كافة األماكن التي يمكنك 

اإلدالء بصوتك فيها. 

التصويت لحزب 
إنك بالدرجة األولى تصّوت لصالح حزب واحد. وتجد أسماء األحزاب مذكورة في أوراق 

االقتراع. وإن لم تجد أوراق االقتراع الخاصة بحزبك، فيمكنك أن تأخذ ورقة اقتراع فارغة 
وتكتب عليها اسم الحزب.

التصويت لشخص محدد 
إذا كنت تريد انتخاب شخص بعينه من مرشحي الحزب، فيمكنك أن تضع عالمة )×( في المربع 

الموجود بجانب اسم ذلك المرشح في الئحة المرّشحين. يمكنك انتخاب مرشح واحد فقط. كما 
يمكنك انتخاب شخص بعينه من خالل كتابة اسم الحزب واسم المرشح على ورقة اقتراع فارغة.

يمكنك أن تصّوت في األماكن التالية
التصويت في المركز االنتخابي الذي تتبع له في يوم االنتخابات بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 

ال يمكنك أن تصّوت إال في المركز االنتخابي المذكور في بطاقة التصويت الخاصة بك. وال يفتح 
المركز االنتخابي أبوابه إال في يوم االنتخابات. وعندما تصّوت في المركز االنتخابي، توضع 
إشارة إلى جانب اسمك في الئحة المؤهلين للتصويت وتوضع أصواتك في صناديق االقتراع.
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التصويت المسبق في مقّر التصويت في بلديتك أو في بلدية أخرى
ت على نحو ُمسَبق في أي مقّر تصويت في جميع أنحاء السويد. يبدأ التصويت  يمكنك أن تصوِّ

ر بتاريخ 24 أغسطس/ آب ويستمر لغاية يوم االنتخابات. عندما تصّوت بشكل مسبق، يجب أن  المبكِّ
تصطحب معك بطاقة التصويت الخاصة بك. يمكنك الحصول على معلومات عن أماكن التصويت 

.val.se :المسبق من بلديتك أو من الموقع اإللكتروني

التصويت من خارج السويد 
إذا كنت موجوداً خارج السويد، فيمكنك التصويت عن طريق رسالة بريدية أو التصويت على نحو 
ُمسَبق في إحدى السفارات أو القنصليات السويدية. وتحتاج إلى مواد خاصة لكي تصّوت على نحو 

ُمسَبق، ويمكنك أن تطلب هذه المواد من سلطة االنتخابات أو من البلدية أو إحدى السفارات أو 
القنصليات السويدية. ويمكن إرسال الصوت من الخارج اعتباراً من تاريخ 28 يوليو/تموز وليس 

 قبل ذلك. وتستطيع أن تصّوت على نحو ُمسبق في السفارات أو القنصليات اعتباراً من تاريخ 
18 أغسطس/ آب وليس قبل ذلك.

يجب عليك أن تثبت هويتك
يجب عليك إثبات هويتك من خالل إبراز وثيقة تثبت هويتك كي يحق لك التصويت. وإذا لم تكن 

لديك أي وثيقة تثبت هويتك فيمكن لشخص آخر أن يشهد على صحة هويتك، وفي هذه الحالة يجب 
على ذلك الشخص أن يبرز وثيقة تثبت هويته.

إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في التصويت
التصويت عن طريق وكيل 

يمكنك أن تصّوت عن طريق وكيل إذا كنت مريضاً أو لديك قصور وظيفي أو كبيراً في السّن 
بحيث ال تستطيع الذهاب إلى مركزك االنتخابي أو إلى أحد عن مقّرات التصويت الُمسبق. كما 

يمكنك أن تصّوت عن طريق وكيل إذا كنت موقوفاً في الحبس االحتياطي أو في أحد سجون 
مصلحة الرعاية الجنائية. 

يمكن تحضير الصوت اعتباراً من 18 أغسطس/ آب وحتى يوم االنتخابات كحّد أقصى. وتحتاج 
إلى وكيل وإلى شاهد. ويجب أن يكونا كالهما قد أكمال سن 18 عاماً وأال يكون الوكيل والشاهد 

هو نفس الشخص. 

إذا كنت تحتاج إلى وكيل – فمن يمكن أن يكون وكيالً؟
يجب أن يكون الوكيل عنك قد أتّم سّن 18 عاماً. يمكن لألشخاص التالين أن يكونوا وكالء:

•  أحد أقربائك 
•  الشخص الذي يقّدم لك الرعاية أو من عادته أن يساعدك في أمورك الشخصية

•  الموظفون في الحبس االحتياطي أو في سجن لدى مصلحة الرعاية الجنائية 
•  ساعي بريد األرياف، إذا كنت تسكن في إحدى مناطق البريد الريفي.

ولكي تصّوت عن طريق وكيل فإنك تحتاج إلى مواد خاصة تطلبها من البلدية أو من سلطة 
االنتخابات. وإذا كنت ستصّوت عن طريق وكيل فيجب أن تكون لديك بطاقة تصويت خاصة بك.  

موظفون متنّقلون الستالم األصوات
ر أو  يوجد موظفون متنّقلون الستالم األصوات من األشخاص الذين ال يستطيعون التصويت المبكِّ

م في السّن أو القصور الوظيفي. عند التصويت  التصويت في مركز انتخابي بسبب المرض أو التقدُّ
عن طريق الموظفين المتنّقلين ترسل البلدية شخصين الستالم األصوات منك في بيتك. اتصل 

ببلديتك للحصول على مزيد من المعلومات.

Lägg ner en valsedel per valkuvert.

Lägg ner valkuverten i det här kuvertet 
och klistra igen det. Ditt vittne och ditt 
bud ska se på när du gör det.
  Om budet är lantbrevbärare behöver hen inte vara 

            med när rösten läggs ner i kuvertet.
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Ytterkuvert för budröst
Så här röstar du:

Intyga själv

• Jag kan på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning 
inte ta mig till en röstningslokal eller vallokal, eller så röstar jag 
med lantbrevbärare eller på häkte/kriminalvårdsanstalt.

• Jag intygar att jag själv har gjort i ordning mina valkuvert.
• Jag har inom tillåten tid gjort i ordning mina valkuvert. 
• Jag har i närvaro av vittnet och budet lagt mina valkuvert i detta 

kuvert och klistrat igen det.

Väljarens namnteckning

Namnförtydligande (texta)

År Mån Dag Nr
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Vänd

Vittnet intygar

• Jag intygar att väljaren själv gjort i ordning sina valkuvert,  
lagt ner dem i detta kuvert och klistrat igen det inom tillåten tid.

• Jag intygar att väljaren undertecknat intyget vid punkt 3.
• Jag känner inte till något som säger emot de uppgifter som  

väljaren lämnat.
• Jag är 18 år eller äldre.

Vittnet och budet får inte vara samma person.

Vittnets namnteckning

Namnförtydligande (texta)

Vittnets adress

Personnummer
År Mån Dag Nr
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Valmyndigheten
www.val.se


