
أیار -مایو 31البلدیة المزمع إجراؤھا في أیسلندا في  وماتالحكإرشادات للرعایا األجانب بشأن انتخابات  –إجراءات التصویت 
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 .2014أیار -مایو 31من المنتظر أن تنعقد االنتخابات العامة للحكومات البلدیة في 

 حق التصویت

 مدة إقامتھم في أیسلندا:یُمنح الرعایا األجانب حق التصویت استناًدا لطول 

-مایو 31لمدة ثالثة أعوام متتالیة تبدأ في یحق للرعایا االسكندینافیون التصویت عند إقامتھم في أیسلندا بصورة شرعیة  •
 .2011أیار 

لمدة خمسة أعوام متتالیة تبدأ یحق للرعایا األجانب من جنسیات أخرى التصویت عند إقامتھم في أیسلندا بصورة شرعیة  •
 .2009أیار -مایو 29في 

 یُمكن ألي شخص یتمتع بحق التصویت أن یرشح نفسھ النتخابات الحكومات البلدیة.

 ھل اسمي ُمدرج بالقائمة االنتخابیة؟
 10سیتم إدراج اسم أي شخص یتمتع بحق التصویت تلقائیًا في القائمة االنتخابیة بالبلدیة التي سجل/سجلت إقامتھ الشرعیة فیھا یوم 

وسیكون بإمكانھ التصویت ھناك فقط. وإذا لم تكن متأكًدا من إدراج اسمك بالقائمة االنتخابیة، فیمكنك الحصول على  2014ر أیا-مایو
یوًما تسبق  15معلومات حول ھذا الموضوع من السجل الوطني. وسیكون باإلمكان كذلك الوصول للقائمة االنتخابیة لمدة ال تقل عن 

. تكون القائمة متاحة كذلك بمكاتب الحكومات البلدیة في مدة ال www.kosning.isموقع على اإلنترنت یوم االنتخابات وذلك على ال
 تقل عن عشرة أیام تسبق موعد إجراء االنتخابات.

لقد غیّرت محل إقامتي مؤخًرا أو أعتزم القیام بذلك. ھل سأتمكن من التصویت في البلدیة الجدیدة التي أقیم بھا؟ 

 .2014أیار  -مایو 10الوطني قبل نعم، لكن علیك إرسال إخطار بتغییر العنوان للسجل 

 أین أصّوت؟

 في مركز االقتراع یوم انعقاد االنتخابات

 .2014أیار -مایو 31الموافق, صواتھم في مركز االقتراع في یوم إجراء االنتخابات، سیدلي أغلب المصوتین بأ •
 تُعلن الحكومات البلدیة عن أماكن مراكز االقتراع ومواعید افتتاحھا. •

 التصویت في االنتخابات التمھیدیة قبل یوم االنتخابات

. تتوفر معلومات حول 2014نیسان  -أبریل 5سیتم إجراء تصویت لالنتخابات تمھیدیة في مكاتب مفّوضي المقاطعة یوم  •
 .www.syslumenn.isساعات العمل والموقع على الموقع على اإلنترنت: 

البالد. لمزید من المعلومات دیة لدى سفارات وقنصلیات أیسلندا خارج یُمكن أیًضا اإلدالء باألصوات في االنتخابات التمھی •
 .www.mfa.is: حول الموقع وساعات العمل، راجع موقع وزارة الخارجیة على اإلنترنت

ول التصویت في االنتخابات التمھیدیة بما في ذلك التصویت في المؤسسات والمقار الخاصة تتوفر لمزیٍد من المعلومات ح •
تعلیمات حول كیفیة إجراء التصویت في االنتخابات التمھیدیة من خالل فیلم فیدیو على الموقع على اإلنترنت: 

www.kosning.is. 

 كز االقتراعالتصویت في مرا

سیتوجب علیك إثبات ھویتك من خالل تقدیم بطاقة تعریف ھویة علیھا صورتك مثل، جواز السفر أو رخصة القیادة أو بطاقة الھویة  .1
 أو بأي صورة أخرى تعتبرھا اللجنة االنتخابیة مرضیة.

 صویت.في حالة تمتعك بالحق في التصویت، ستُعطى ورقة اقتراع تذھب بھا إلى حجیرة الت .2

) بالقلم الرصاص في الخانة المقابلة للحرف الذي یمثل قائمة المرشحین الذین ترغب في xفي حجیرة التصویت، ضع عالمة ( .3
 التصویت لھم.

http://www.kosning.is/
http://www.syslumenn.is/
http://www.mfa.is/
http://www.kosning.is/
http://www.kosning.is/
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في البلدیات األصغر، یُدلي الناخبون بأصواتھم عبر كتابة أسماء مرشحیھم المختارین على ورقة االقتراع. ویمكنك اصطحاب قائمة 
 لمرشحین معك لداخل حجیرة التصویت لتنشیط ذاكرتك. بأسماء ا

) تتضمن معلومات عن األحرف التي تمثل ضعاف البصرفي حجیرات التصویت، توجد بطاقات مكتوبة بطریقة برایل (لألشخاص  .4
. كما یمكنك طلب قوائم المرشحین. إذا احتجت إلى مساعدة بشأن التصویت، یمكنك ترشیح أحد أعضاء اللجنة االنتخابیة لمساعدتك

  مندوب تختاره بنفسك لمساعدتك على االقتراع في حجیرة التصویت. 

أو عدم قدرتھم  بصرتُقدم المساعدة في حجیرة التصویت فقط إذا لم یتمكن الناخبون من التصویت بالطریقة الموضحة نتیجة لضعف ال
تعبیر عن رغباتھم للجنة اإللكترونیة شھادات بحالتھم من مسؤولي على استخدام أیادیھم. ویمكن أن یقدم الناخبون الذین ال یمكنھم ال

 حمایة الحقوق، وفي ھذه الحالة سیتم السماح لھم بالحصول على مساعدة من مندوب من اختیارھم عند التصویت.

الذي ترغب في وضعھ أمام االسم  1إذا كنت ترغب في تغییر ترتیب المرشحین الذین ترغب في اختیارھم في القائمة، فاكتب رقم  .5
 أمام االسم الذي ترغب في وضعھ ثانیًا وھكذا. وإذا كنت ترغب في إزالة مرشح من القائمة، فاشطب على اسمھ أو اسمھا. 2أوالً ورقم 

ال یسمح لك بإجراء تغییرات على قوائم المرشحین بخالف القائمة التي تصوت علیھا أو وضع أي عالمات أخرى في أي مكان على 
 االقتراع، فقد یؤدي ذلك إلى إبطال صوتك.ورقة 

إذا اكتشفت أنك وضعت عالمة على شيء ما عن طریق الخطأ في ورقة االقتراع ولم تكن تقصده أو إذا أتلفت ورقة االقتراع  .6
 الخاصة بك بأي طریقة أخرى، فقدم الورقة إلى اللجنة االنتخابیة وسیتم إعطاؤك واحدة أخرى جدیدة.

تأكد من عدم رؤیة أي شخص لمن منحتھ صوتك، ففي حالة حدوث ھذا، یتم اعتبار تصویتك باطالً وقد ال یتم وضعھ في صندوق  .7
 االقتراع.

عند االنتھاء من التصویت، قم بطي ورقة االقتراع بالطریقة ذاتھا التي تسلمتھا بھا وضعھا في صندوق االقتراع. ثم غادر غرفة  .8
 االقتراع.

. تلي ذلك عملیة 22:00أیار، وتُغلق مراكز االقتراع أبوابھا في تمام الساعة  -مایو 31ملیة التصویت مساء یوم السبت، تنتھي ع
 إحصاء األصوات ثم إعالن النتائج عبر وسائل اإلعالم. كذلك، یتم احتساب أوراق االقتراع الفارغة والباطلة ویتم إعالن عددھا.
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