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 . نظام االنتخابات في السويد1

تخابات في السويد إلى حق التصويت العام واملتساوي. ويجب أن تكون االنتخابات حّرة يستند نظام االن

وسّرية ومباشرة. وتتبع السويد نظام االنتخابات النسبية؛ أي أن عدد املقاعد التي يحصل عليها كل 

 عدد األصوات التي حصل عليها الحزب.
ً
، يعادل تقريبا

ً
 حزب، في البرملان مثال

النتخابات في السويد كّل من االنتخابات واالستفتاءات الشعبية. والذي يحدد كيفية يندرج في نظام ا

سير االنتخابات واالستفتاءات الشعبية هو قانون االنتخابات ومرسوم االنتخابات وقانون االستفتاءات 

 الشعبية.

 االنتخابات العامة

الس التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس على مستوى البرملان ومجتجري االنتخابات االعتيادية 

 البلديات في ثاني يوم أحد من شهر سبتمبر/أيلول كل أربع سنوات.

أما االنتخابات االعتيادية على مستوى البرملان األوروبي، فتجري في جميع الدول األعضاء في االتحاد 

ي السويد، تجري االنتخابات في يوليو/تموز كل خمس سنوات. وف –األوروبي خالل الفترة أبريل/نيسان 

.
ً
 يوم أحد دائما

 االنتخابات اإلضافية

 بذلك. ومن حيث املبدأ، تسري 
ً
تجري انتخابات إضافية على مستوى البرملان في حال اتخذ البرملان قرارا

 لقانون تشكيل الحكومة فإنه يج
ً
ب نفس القواعد املعمول بها في االنتخابات البرملانية االعتيادية. ووفقا

أن تجري االنتخابات اإلضافية في غضون ثالثة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار. ولهذا السبب تكون فترة 

 أقصر عند إجراء االنتخابات اإلضافية مما هي عليه في االنتخابات االعتيادية.
ً
ر مثال ِّ

ّ
 التصويت املبك

 
ن(  التصوير: البرملان )ريكسداغِّ
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وى مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس البلديات في حال تجري االنتخابات اإلضافية على مست

 بذلك. وإلجراء االنتخابات اإلضافية يجب أن يصّوت ما ال يقل عن ثلثي األعضاء 
ً
اتخذت هذه املجالس قرارا

 ة.لصالحها. ولكن ال يجوز اتخاذ قرار بإجراء انتخابات إضافية قبل مض ي ستة أشهر على االنتخابات االعتيادي

 
 Georg Kristiansenالتصوير: 

 االستفتاءات الشعبية

يوجد في السويد نوعان من االستفتاءات الشعبية التي تسري في كافة أنحاء السويد: استفتاءات شعبية 

استشارية واستفتاءات شعبية في قضية تتعلق بأحد القوانين الدستورية. والبرملان هو الذي يقرر ما إذا كان 

 للتصويت وما سيجري إجراء ا
ً
ال ستفتاء شعبي على مستوى السويد بأكملها. كما يقرر البرملان من سيكون مؤهَّ

 هي الخيارات املطروحة لإلجابة.

 نفس القواعد املعمول بها في 
ً
عند إجراء استفتاءات شعبية على مستوى السويد بأكملها، تسري مبدئيا

 باملناطق 
ً
 االنتخابية وعملية التصويت داخل السويد وخارجها.االنتخابات البرملانية فيما يتعلق مثال

 
ً
يعتبر االستفتاء الشعبي الذي يجري في إحدى البلديات أو التنظيمات النيابية للمحافظات استفتاًء استشاريا

. والبلديات والتنظيمات النيابية للمحافظات هي التي تتخذ القرارات املتعلقة بهذه االستفتاءات الشعبية.
ً
 دائما

 م االنتخابات قيد التعديلنظا

عملت لجنة برملانية على إعداد اقتراحات لتعديل نظام االنتخابات. وقد عالجت  1122 – 1122خالل الفترة 

الحكومة هذه االقتراحات، وقدمت مقترحاتها إلى البرملان ليعالجها بدوره هو اآلخر. والهدف هو أن تسري معظم 

.1122 هذه التعديالت في انتخابات عام
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 . الشمولية الجغرافية لالنتخابات2

منطقة االنتخابات هي املكان الذي تسري االنتخابات فيه، مثل إحدى البلديات أو سائر السويد كما في 

االنتخابات البرملانية. وتنقسم منطقة االنتخابات إلى دوائر انتخابية، ويجري انتخاب األعضاء عن هذه الدوائر 

ئر االنتخابية بدورها إلى مناطق انتخابية؛ بحيث يوجد مركز انتخابي واحد لكل منطقة االنتخابية. وتنقسم الدوا

لون  انتخابية. وتتألف املنطقة االنتخابية من عدد من العقارات، وفي هذه العقارات يكون األشخاص املؤهَّ

 للتصويت مسّجلين في قيد النفوس.

شخص يحق لهم التصويت. وال يوجد  1111 – 2111ل تختلف أحجام املناطق االنتخابية، ولكنها كقاعدة تشم

على اإلطالق أي حّد أدنى أو أعلى لحجم املناطق االنتخابية. وأقل هذه املناطق االنتخابية يشمل حوالي مائة 

ل للتصويت، وأكبرها يشمل أكثر من  شخص. ويوجد في كل منطقة انتخابية مركز انتخابي  1111شخص مؤهَّ

االنتخابي يمكن للقاطنين في تلك املنطقة أن يصّوتوا في يوم االنتخابات. وإدارة املحافظة  واحد. وفي هذا املركز 

هي التي تقرر بشأن التقسيم إلى مناطق انتخابية بناًء على اقتراحات من مجالس البلديات. ويجب أن تقرر إدارة 

 لذي يسبق عام االنتخابات.ديسمبر/ كانون األول من العام ا 2املحافظة بشأن التقسيم في موعد أقصاه 

 منطقة انتخابات

 دائرة انتخابية

 منطقة انتخابية

 عقارات

 
ً
  12إجماال

ً
 مقعدا

 بلدية ستورسكوِغن
ل للتصويت 20.111  شخص مؤهَّ

11  
ً
 مقعدا

Västra Storskogen 
ل للتصويت 0.111  شخص مؤهَّ

Valby Ö 
ل للتصويت 2.211  شخص مؤهَّ

Lövruskan 12:1 
لين للتصويت 2  أشخاص مؤهَّ

12  
ً
 مقعدا

Östra Storskogen 
ل للتصويتشخص م 0.611  ؤهَّ

Valby S 
ل للتصويت 2.511  شخص مؤهَّ

Röstberga 
ل للتصويت 2.211  شخص مؤهَّ

Lillebyn 
ل للتصويت 2.511  شخص مؤهَّ

Mandatviken 
ل للتصويت 2.611  شخص مؤهَّ

Valby N 
ل للتصويت 2.111  شخص مؤهَّ
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 املقاعد

لكي تكون نتيجة االنتخابات تناسبية قدر اإلمكان، توجد في االنتخابات البرملانية وانتخابات مجالس التنظيمات 

النيابية للمحافظات مقاعد إضافية لتحقيق التوازن. في البداية يجري توزيع املقاعد الثابتة ومن ثم مقاعد 

توازن اإلضافية. وبذلك يمكن للحزب الذي لم يحصل على أي مقعد ثابت أن يحصل مع ذلك على مقاعد ال

توازن إضافية. أما في االنتخابات البلدية وانتخابات البرملان األوروبي فال توجد سوى مقاعد ثابتة. لالطالع على 

 .2املزيد عن توزيع املقاعد، انظر الفصل 

أبريل/نيسان من عام االنتخابات، أن تقرر عدد املقاعد  21، في موعد أقصاه يجب على سلطة االنتخابات

لين للتصويت في كل  الثابتة التي ستحصل عليها كل دائرة انتخابية برملانية. ويستند هذا التوزيع على عدد املؤهَّ

 دائرة انتخابية.

قرر مجلس البلدية ومجلس التنظيم في انتخابات مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس البلديات، ي

أبريل/نيسان من عام  21النيابي للمحافظة العدد اإلجمالي للمقاعد. وتقرر إدارة املحافظة، في موعد أقصاه 

 االنتخابات، عدد مقاعد التوازن اإلضافية التي ستحصل عليها كل دائرة انتخابية.

عتبر السويد بأكملها دائرة انتخابية واحدة في انتخا
ُ
بات البرملان األوروبي. ويعتمد عدد املقاعد التي سيحصل ت

 لديها 
ً
 في  11عليها كل بلد عضو في االتحاد األوروبي على حجم عدد السكان في ذلك البلد؛ فالسويد مثال

ً
مقعدا

 البرملان األوروبي.

 . حق التصويت والئحة املؤهلين للتصويت3

 حق التصويت

برملان السويدي والبرملان األوروبي املواطنون السويديون الذين يبلغون سن يتمتع بحق التصويت في انتخابات ال

 في قيد النفوس في السويد. 22
ً
 أو سابقا

ً
 في موعد أقصاه يوم االنتخابات، على أن يكونوا مسجلين حاليا

ً
 عاما

في االتحاد  كذلك يتمتع بحق التصويت في انتخابات البرملان األوروبي املواطنون في إحدى الدول األعضاء

 في موعد أقصاه يوم االنتخابات. ولكن ُيشترط أن يكونوا  22األوروبي )مواطنو االتحاد( الذين يبلغون سن 
ً
عاما

 قبل االنتخابات وأن يكونوا قد سجلوا  21مسّجلين في قيد النفوس في السويد منذ ما ال يقل عن 
ً
يوما

 ة ال يحق لهم أن يصّوتوا في بلد آخر من بلدان االتحاد.أسماءهم في الئحة املؤهلين للتصويت. وفي هذه الحال

يتمتع بحق التصويت في انتخابات مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس البلديات، املواطنون 

 في موعد أقصاه يوم االنتخابات، على أن يكونوا مسجلين في قيد  22السويديون الذين يبلغون سن 
ً
عاما

ظيم النيابي للمحافظة أو في تلك البلدية. كما أن مواطني االتحاد األوروبي واملواطنين في النفوس في ذلك التن

أيسلندا والنرويج يتمتعون بحق التصويت وفق نفس الشروط. أما املواطنون األجانب اآلخرون فيحق لهم 

السابق ليوم سنوات متتالية في اليوم  2التصويت إذا كانوا مسجلين في قيد النفوس في السويد ملدة 

 االنتخابات.

 من يوم االنتخابات هي التي تحّدد من  21إن البيانات املسجلة في قيد النفوس لدى مصلحة الضرائب قبل 
ً
يوما

لين  يتمتع بحق التصويت واملكان الذي سيصّوت فيه. وهذا يعني أن الناخبين القاطنين في السويد ُيعتبرون مؤهَّ

 من يوم االنتخابات. 21التي يكونون مسجلين في قيد النفوس فيها قبل للتصويت في املنطقة االنتخابية 
ً
 يوما
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 الئحة املؤهلين للتصويت

 في الئحة املؤهلين للتصويت لكي يحّق له 
ً
يجب أن يكون املرء مسجال

  أن يصّوت.

يتم إعداد الئحة املؤهلين للتصويت قبل كل انتخابات، وهي ال تضّم 

أن يصوتوا في تلك االنتخابات.  سوى األشخاص الذين يحق لهم

وعندما تجري عدة انتخابات في نفس الوقت، تكون الئحة املؤهلين 

للتصويت مشتركة بين جميع تلك االنتخابات. ويتم إعداد الئحة 

ستخدم في املراكز 
ُ
املؤهلين للتصويت لكل منطقة انتخابية وت

 االنتخابية.

 لتصحيحها. كل من يرى أن الئحة املؤهلين للتصويت تحتوي 
ً
 خطيا

ً
بيانات خاطئة عنه، يجب أن يقدم طلبا

 من يوم االنتخابات. 21ويجب أن يصل الطلب إلى إدارة املحافظة قبل ما ال يقل عن 
ً
 يوما

ُيضاف املواطنون السويديون املهاجرون )سويديو املهجر( إلى الئحة املؤهلين للتصويت إذا كانوا قد هاجروا من 

 من يوم  21العشر األخيرة أو إذا كانوا قد أبلغوا مصلحة الضرائب، قبل  السويد خالل السنوات
ً
يوما

االنتخابات، بأنهم يريدون إدراج أسمائهم في الئحة املؤهلين للتصويت. ويقومون بذلك التبليغ من خالل إرسال 

سمائهم في الئحة عناوينهم إلى مصلحة الضرائب. وهناك استمارة خاصة لسويديي املهجر الذين يريدون إدراج أ

 املؤهلين للتصويت.

 البطاقة االنتخابية

لين  قبل أي انتخابات، ترسل سلطة االنتخابات بطاقات انتخابية إلى جميع املؤهَّ

رَسل البطاقة االنتخابية إلى العنوان املسجل في سجل قيد النفوس 
ُ
للتصويت. وت

صلت إلى جميع لدى مصلحة الضرائب. ويجب أن تكون البطاقات االنتخابية قد و 

ر قبل  ِّ
ّ
لين للتصويت عندما يبدأ التصويت املبك  من يوم االنتخابات. 22املؤهَّ

ً
 يوما

يمكن ملن فقَد بطاقته االنتخابية أن يحصل على أخرى جديدة من لجنة شؤون 

 االنتخابات في البلدية أو إدارة املحافظة أو سلطة االنتخابات.

 . األحزاب وأوراق االقتراع4

 لقانون تشكيل الحكومة هو  ليست هناك
ً
م كيفية تأسيس حزب في السويد. وتعريف الحزب وفقا

ّ
قواعد تنظ

 كل تجّمع أو مجموعة من الناخبين الذين يترشحون لالنتخابات تحت مسّمى خاص."
ً
 "ُيسّمى حزبا

ح
ُّ

 أهلية الترش

ح  ح. تستند أهلية الترشُّ
ّ

 للترش
ً
 مؤهال

ً
إلى البيانات الواردة في سجل قيد إن من يتمتع بحق التصويت يكون أيضا

 
ً
حلالنفوس في يوم االنتخابات. ولكي يكون املرء مؤهال في إحدى البلديات أو التنظيمات النيابية  لترشُّ

ح في االنتخابات البرملانية،   في قيد النفوس هناك. أما بالنسبة ألهلية الترشُّ
ً
ال للمحافظات، يجب أن يكون ُمسجَّ

 أو فال توجد شروط بشأن م
ً
 في قيد النفوس في السويد حاليا

ً
ال كان السكن. غير أنه يجب أن يكون املرء ُمسجَّ

.
ً
سابقا
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ح في انتخابات البرملان األوروبي بشرط أال يكونوا مرشحين في بلد  يكون مواطنو االتحاد األوروبي مؤهلين للترشُّ

ح في بلدهم. واألشخاص الذين يريدون أن  آخر من بلدان االتحاد وأن يثبتوا أنهم لم يفقدوا أهلية الترشُّ

يترشحوا النتخابات البرملان األوروبي عن أحد األحزاب في السويد ولكنهم مواطنون في أحد دول االتحاد األوروبي، 

 بأنهم ال يترشحون في بلد آخر.
ً
 يجب عليهم أن يقدموا لسلطة االنتخابات تعهدا

 
ً
 عن أحد األحزاب. لكي يمكن انتخاب شخص ما، يجب أن يكون مرشحا

 تسجيل اسم الحزب

ذكر في أوراق االقتراع. وال يضطر الحزب لتسجيل اسمه لكي 
ُ
اسم الحزب هو التسمية التي يريد الحزب أن ت

 يخوض االنتخابات. ويمكن له أن يطلب أوراق اقتراع بدون أن يكون لديه اسم.

 زب آخر باستخدام ذلك االسم.إن تسجيل اسم الحزب لدى سلطة االنتخابات يحميه من أن يقوم ح

لكي تتمكن سلطة االنتخابات من تسجيل اسم حزب ما، يجب تزويد الطلب بعدد معين من الناخبين الداعمين 

 أن 
ً
 باسم حزب آخر مسجل بحيث يسهل الخلط بينهما. وُيشترط أيضا

ً
 يبّينله. وال يجوز أن يكون االسم شبيها

 وأنه 
ً
 داخليا

ً
 انتخب مجلس إدارة له.الحزب أنه تبّنى نظاما

يجب أن تستلم سلطة االنتخابات طلب تسجيل اسم الحزب قبل آخر يوم من شهر فبراير/شباط من عام 

 االنتخابات لكي يسري التسجيل في انتخابات العام ذاته.

 على انتخابات مجالس التنظيمات 
ً
إذا تم تسجيل اسم حزب لالنتخابات البرملانية، فإن التسجيل يسري أيضا

. وعند 
ً
النيابية للمحافظات ومجالس البلديات في كافة أنحاء السويد وعلى انتخابات البرملان األوروبي أيضا

تسجيل اسم حزب النتخابات مجلس التنظيم النيابي ملحافظة ما، فإنه يسري في انتخابات ذلك التنظيم 

. أما التس
ً
جيل النتخابات البرملان األوروبي فال يسري النيابي للمحافظة والنتخابات البلديات املوجودة فيه أيضا

 إال في انتخابات البرملان األوروبي.

 التبليغ عن املرشحين

يمكن لألحزاب التي سّجلت تسميتها أن تبلغ عن مرشحيها قبل االنتخابات. والتبليغ عن املرشحين يعني أن 

. ويجري هذا التبليغ حينما الحزب يحمي قائمة مرشحيه من أن يقوم الناخبون أنفسهم بتسمية مرشحين

 يطلب الحزب أوراق االقتراع.

يجب على األحزاب أن تبلغ عن مرشحيها قبل تاريخ محدد. وسلطة االنتخابات هي التي تقرر ذلك التاريخ. وال 

 
ً
بل ممثلين مخّولين عن الحزب. كما يجب على املرشحين أن يعربوا كتابيا يجوز التبليغ عن املرشحين إال من قِّ

غ فيه عن م
ّ
غ الحزب عن ترشيحهم. ويجب تقديم هذه املوافقات في نفس الوقت الذي تبل

ّ
وافقتهم على أن يبل

 األحزاب عن مرشحيها.
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غ عن مرشحيه في ورقة االقتراع، فهذا يعني 
ّ
إن التبليغ عن املرشحين أمر اختياري. وإذا اختار الحزب أن ال يبل

لذي يرشحونه على ورقة االقتراع؛ وبذلك يقومون بالتصويت أنه بوسع الناخبين أن يضيفوا اسم الشخص ا

 لشخص لم يقم الحزب بترشيحه.

 

في ورقة االقتراع التي تضم أسماء مرشحي الحزب يوجد نص يشرح للناخبين كيف سيصّوتون 

 إن كانوا يريدون التصويت لشخص محدد.

غ عن أسماء مرشحيه، فيكون النص كما يلي: " •
ّ
يمكنك أن تصّوت إذا كان الحزب قد بل

لشخص محدد من خالل وضع إشارة بجانب اسم املرشح الذي ترغب بالتصويت له. وال 

 يمكنك التصويت ألكثر من شخص واحد أو ملرشح آخر غير مذكور في هذه القائمة."

غ عن أسماء مرشحيه، فيكون النص كما يلي: "يمكنك أن تصّوت  •
ّ
إذا كان الحزب لم يبل

إشارة بجانب اسم املرشح الذي ترغب بالتصويت له أو  لشخص محدد من خالل وضع

من خالل إضافة اسم شخص آخر في ورقة االقتراع. وفي حال كتبَت عدة أسماء، فإن 

 هو الذي يحصل على صوتك."
ً
 املرشح املكتوب اسمه أوال

 

 أوراق االقتراع

تكون أوراق االقتراع صفراء اللون لالنتخابات 

النتخابات مجلس التنظيم  البرملانية، وزرقاء اللون 

النيابي للمحافظة، وبيضاء اللون النتخابات مجلس 

البلدية وانتخابات البرملان األوروبي. ويجب أن تكون 

أوراق االقتراع متكافئة من حيث الحجم واملواصفات 

 األخرى.

 طلب الحصول على أوراق االقتراع

النيابية للمحافظات ومجالس البلديات يتم طلب أوراق في االنتخابات البرملانية وانتخابات مجالس التنظيمات 

االقتراع من إدارة املحافظة. أما في انتخابات البرملان األوروبي فيتم طلب أوراق االقتراع من سلطة االنتخابات. 

 15ويجب على األحزاب أن تطلب أوراق االقتراع قبل موعد محدد، وذلك لضمان تسليمها قبل ما ال يزيد عن 

 
ً
من يوم االنتخابات. كما يمكن طلب أوراق االقتراع بعد ذلك املوعد املحدد، ولكن ال يمكن حينئذ تقديم يوما

 أي ضمان بشأن موعد تسليمها.

% من 2األحزاب التي حصلت، في واحدة من آخر مرتين جرت فيها انتخابات برملانية، على ما ال يقل عن 

على طباعة مجانية ألوراق االقتراع التي تحمل أسماء مرشحي  األصوات في السويد بأكملها، يحق لها أن تحصل

طبع على نفقة الدولة 
ُ
أي ما يسمى الحصة  –الحزب في االنتخابات البرملانية. ويبلغ عدد أوراق االقتراع التي ت

لين للتصويت. وفي انتخابات مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات  –املجانية  ثالثة أضعاف عدد املؤهَّ

جالس البلديات، يحق للحزب أن يحصل على الحصة املجانية من أوراق االقتراع في البلدية أو في التنظيم وم

 فيهما.
ً
 النيابي للمحافظة التي يكون الحزب ممثال

% من األصوات في االنتخابات البرملانية أو أصبح لها 2بعد إجراء االنتخابات، يمكن لألحزاب التي نالت أكثر من 

 جلس التنظيم النيابي للمحافظة ومجلس البلدية أن تستعيد تكاليف أوراق االقتراع.تمثيل في م

.
ً
تسري قواعد أوراق االقتراع املجانية على انتخابات البرملان األوروبي أيضا
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 ثالثة أنواع من أوراق االقتراع في االنتخابات:

  –أوراق اقتراع اسمية 

 تحمل اسم الحزب وأسماء املرشحين.

 

  –اقتراع حزبية  أوراق

 تحمل اسم الحزب ولكن بدون أسماء املرشحين.

 

  –أوراق اقتراع فارغة 

 ال تحمل اسم الحزب وال أسماء املرشحين.

 

 توزيع أوراق االقتراع

% من األصوات في االنتخابات البرملانية، فإن املوظفين املسؤولين عن 2بالنسبة لألحزاب التي نالت أكثر من 

هم املسؤولون عن توزيع أوراق االقتراع الحزبية على كافة األماكن التي يمكن التصويت فيها. استالم األصوات 

ويسري ذلك على االنتخابات البرملانية واالنتخابات البلدية وانتخابات التنظيمات النيابية للمحافظات على حد 

يع أوراق االقتراع. وفي سواء. ويجب على هذه األحزاب، في موعد محدد قبل االنتخابات، أن تطلب توز 

االنتخابات البلدية وانتخابات التنظيمات النيابية للمحافظات، يحق لألحزاب املمثلة أن يتم توزيع أوراق 

 االقتراع الحزبية على املراكز االنتخابية ومقّرات التصويت في البلديات وفي التنظيمات النيابية للمحافظات.

األصوات كذلك بتوزيع أوراق االقتراع الفارغة في جميع أنواع  يقوم املوظفون املسؤولون عن استالم

 االنتخابات على كافة األماكن التي يمكن التصويت فيها.

 أما أوراق االقتراع االسمية، فتوّزعها األحزاب بنفسها.

ى كافة في انتخابات البرملان األوروبي، تتحمل إدارة االنتخابات مسؤولية توزيع أوراق االقتراع االسمية عل

األماكن التي يمكن التصويت فيها، بشرط أن ال يكون للحزب سوى ورقة اقتراع واحدة تسري على كافة أنحاء 

% من األصوات في آخر مرة جرت فيها انتخابات 2السويد وأن يكون الحزب قد حصل على ما ال يقل عن 

 ابات، أن تطلب توزيع أوراق االقتراع.البرملان األوروبي. ويجب على هذه األحزاب، في موعد محدد قبل االنتخ
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 . عملية التصويت5

بل املوظفين املسؤولين عن استالم األصوات  في جميع عمليات التصويت، يجب على الناخب غير املعروف من قِّ

أن يبرز وثيقة تثبت هويته الشخصية أو أن يثبت هويته بطريقة أخرى. كما يجب على املوظفين املسؤولين عن 

 ألصوات أن يقوموا بتوثيق طريقة تأكدهم من هوية الناخبين.استالم ا

 املراكز االنتخابية

يوجد في كل دائرة انتخابية مركز انتخابي واحد. وفي يوم االنتخابات 

يصّوت الناخبون في املركز االنتخابي املوجود في املنطقة التي تندرج فيها 

ملركز االنتخابي أسماؤهم في الئحة املؤهلين للتصويت. ويجدون اسم ا

 في البطاقة االنتخابية. ويجب أن تكون املراكز االنتخابية ُمتاحة 
ً
مدّونا

. وإذا لم يستطع أحد الناخبين أن وظيفي بعجز لألشخاص املصابين 

الوظيفي، فيمكن أن يقوم جزه عيدخل إلى املركز االنتخابي بسبب 

 خارج املركز االنتخابي.املوظفون املسؤولون عن استالم األصوات بأخذ صوته 

 من الساعة 
ً
في انتخابات  12:11)وحتى الساعة  11:11وحتى الساعة  2:11تفتح املراكز االنتخابية أبوابها عموما

البرملان األوروبي(. ويمكن أن تقرر لجنة شؤون االنتخابات، بعد التشاور مع إدارة املحافظة، أن تكون هذه 

 األوقات أقصر.

تخابات في كل بلدية هي التي تحدد ما هي املراكز التي تراها مناسبة أكثر. وتعّين لجنة شؤون إن لجنة شؤون االن

 
ً
موظفين على األقل ليكونوا مسؤولين عن استالم األصوات في كل مركز انتخابي. ويجب أن  1االنتخابات أيضا

ما ُيدلي الناخبون موظفين مسؤولين عن استالم األصوات في نفس الوقت عند 2يتواجد ما ال يقل عن 

 بأصواتهم.

 

 مقّرات التصويت

ر  ِّ
ّ
تتحمل لجنة شؤون االنتخابات كذلك مسؤولية التصويت املبك

 
ً
را ِّ

ّ
 مبك

ً
ضمن البلدية. واملكان الذي يصّوت فيه الناخبون تصويتا

 .
ً
يسمى مقّر التصويت. وقد يكون دار البلدية أو املكتبة العامة مثال

ابات مسؤولية توفير املوظفين كما تتحمل لجنة شؤون االنتخ

 املسؤولين عن استالم األصوات في مقّرات التصويت.
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 .وظيفي عجز بيجب أن تكون كافة مقّرات التصويت ُمتاحة لألشخاص املصابين 

الناخب الذي ال يستطيع التصويت، لسبب أو آلخر، في مركزه االنتخابي في يوم االنتخابات، يمكنه أن يصّوت 

 م
ً
 في أي مقّر من مقرات التصويت تصويتا

ً
را ِّ

ّ
ر قبل يوم  شرةتاملنبك ِّ

ّ
في كافة أنحاء السويد. ويبدأ التصويت املبك

 ما  22االنتخابات بـ 
ً
 ويستمر حتى يوم االنتخابات. ولحصول الناخبين على مزيد من الخدمات، يوجد أيضا

ً
يوما

.ال يقل عن مقّر واحد للتصويت في كل بلدية، وهو يفتح أبوابه ف
ً
 ي يوم االنتخابات أيضا

 للتصويت من أجل 
ً
ر لجنة شؤون االنتخابات في بعض املستشفيات ومؤسسات الرعاية األخرى مكانا

ّ
توف

 الناخبين الذين يريدون التصويت هناك، كاملرض ى والزائرين وكادر املوظفين.

ر يتولى املوظفون املسؤولون أمور األصوات ويرسلونها إلى ِّ
ّ
لجنة شؤون االنتخابات في  عند التصويت املبك

مظّرفات ذات نافذة من النايلون. ويجب على الذين يصّوتون في أحد مقّرات التصويت أن يصطحبوا معهم 

 البطاقة االنتخابية وأن يبرزوا وثيقة تثبت الهوية الشخصية أو أن يثبتوا هويتهم بطريقة أخرى.

 

 التصويت عن طريق وكيل

ن يقوم شخص آخر غير الناخب نفسه بنقل صوت هذا األخير إلى املركز يعني التصويت عن طريق وكيل أ

ر، ولكن الناخب هو الذي يقوم بإعداد صوته بنفسه. ِّ
ّ
 االنتخابي أو إلى أحد مقرات التصويت املبك

وظيفي، وال يستطيع الذهاب إلى املركز االنتخابي أو  عجزبإن الشخص املريض أو الطاعن في السن أو املصاب 

د مقّرات التصويت، يستطيع أن يصوت عن طريق وكيل. وكذلك املوقوف في السجن االحتياطي أو إلى أح

 أن يصوت عن طريق وكيل.
ً
 املسجون في إحدى إصالحيات مصلحة الرعاية الجنائية يستطيع أيضا

أو من  لكي يصّوت املرء عن طريق وكيل فإنه يحتاج إلى مواد خاصة. ويمكنه أن يطلبها من سلطة االنتخابات

البلدية. ويجد في هذه املواد نشرة تعليمات توّضح له ما سيفعل. وتقوم بعض البلديات بتعيين وكالء يقومون 

 بدور الوكيل عن الناخبين الذين ليس لديهم من يساعدهم.
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 ساعي بريد األرياف

 عنهم. واملواد  يمكن لكل من يسكن في إحدى مناطق البريد الريفي أن يستعين بساعي بريد األرياف ليكون 
ً
وكيال

 الالزمة للتصويت عن طريق وكيل تكون مع ساعي بريد األرياف.

 التصويت لدى السلطات السويدية في الخارج

يمكن لكل من يتواجد خارج السويد خالل فترة التصويت أن يصّوت لدى السلطات السويدية في الخارج التي 

 تقوم باستقبال الناخبين.

بناًء على اقتراح من وزارة الخارجية، ما هي السلطات السويدية في الخارج التي ستقوم  تقرر سلطة االنتخابات،

 من يوم االنتخابات، ويستمر في بعض املناطق فترة قصيرة من  11باستقبال الناخبين. ويبدأ التصويت قبل 
ً
يوما

ات إلى سلطة الزمن فقط؛ إذ يجب إيقاف التصويت في وقت مناسب قبل االنتخابات بحيث تصل األصو 

رَسل كافة األصوات من السلطات السويدية في 
ُ
االنتخابات في موعد أقصاه اليوم السابق ليوم االنتخابات. وت

 الخارج إلى سلطة االنتخابات التي تقوم بدورها بفرز األصوات وإرسالها إلى لجان شؤون االنتخابات املعنية.

 التصويت برسالة بريدية

لين للتصويت املقيمين في الخارج أن يصّوتوا برسالة بريدية من البلد الذي يتواجدون فيه. كما  يمكن للمؤهَّ

. ويمكن إرسال األصوات 
ً
يمكن للبّحارة املتواجدين على متن سفن في الخارج أن يصّوتوا برسالة بريدية أيضا

 على األقل قبل يوم االنتخابات.  15برسالة بريدية من الخارج في موعد ال يتعدى 
ً
وال يجوز إرسال األصوات يوما

 برسالة بريدية من داخل السويد.

لكي يصّوت املرء برسالة بريدية فإنه يحتاج إلى مواد خاصة. ويمكنك طلب هذه املواد من سلطة االنتخابات أو 

 من إحدى السلطات السويدية في الخارج.

ر من أجل عّدها.يجب إرسال األصوات برسالة بريدية من خارج السويد، ويجب أن تصل في وقت 
ّ
 مبك

 التصويت النادم

. وفي هذه الحالة يجب 
ً
 نادما

ً
 )سواء في السويد أو من الخارج( أن يصّوت تصويتا

ً
را ِّ

ّ
 مبك

ً
يمكن ملن يصّوت تصويتا

عليه أن يصّوت في املركز االنتخابي في يوم االنتخابات. وحينئذ ُيعتَمد تصويته في املركز االنتخابي ويصبح 

 ِّ
ّ
.تصويته املبك

ً
 ر الغيا

 التصويت لحزب ولشخص

يصّوت الناخبون لحزب ما، ويمكنهم في نفس الوقت أن يضعوا 

إشارة بجانب اسم املرشح الذين يفّضلونه من بين األسماء 

املوجودة في ورقة االقتراع. وهذا ما يسمى التصويت لشخص 

محدد. وبوسع الناخب أن يصّوت لشخص محدد من خالل 

ذلك املرشح. وفي بعض الحاالت يمكن وضع إشارة بجانب اسم 

 من خالل كتابة اسم ذلك املرشح على 
ً
للناخب أن يقترح مرشحا

ورقة االقتراع. اقرأ املزيد عن القواعد السارية بهذا الشأن في 

.7و 1الفصلين 
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 . عّد األصوات في أمسية يوم االنتخابات6

على املوظفين املسؤولين عن استالم األصوات في كل  بعد االنتهاء من استالم األصوات في يوم االنتخابات، يجب

منطقة انتخابية أن يعّدوا األصوات التي استلموها. وقبل البدء بعّد األصوات، توضع األصوات املعتمدة من 

ر في صناديق االقتراع املعنية. ِّ
ّ
 التصويت املبك

لى حدة. ويجري عّد األصوات وفرزها بعد ذلك يجري تفريغ صناديق االقتراع ويبدأ عّد األصوات لكل انتخاب ع

حسب الحزب. وفي االنتخابات البرملانية وانتخابات مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس البلديات، 

 انتخابات مجالس 
ً
، ومن ثم انتخابات مجالس البلديات، وأخيرا

ً
يتم عّد أصوات االنتخابات البرملانية أوال

 التنظيمات النيابية.

تنتهي املنطقة االنتخابية من عّد األصوات في أمسية يوم االنتخابات، تتصل باملوظف املسؤول عن تلّقي  بعد أن

التقارير، وهو يقوم بدوره بتسجيل النتائج في نظام االنتخابات لدى سلطة االنتخابات. وعلى هذا النحو، 

 جة أولية لالنتخابات.تستطيع سلطة االنتخابات أن تتوّصل في أمسية يوم االنتخابات إلى نتي

في نفس الوقت الذي يجري فيه تسجيل النتائج في املناطق االنتخابية، تصبح هذه النتائج ُمتاحة لوسائل 

 اإلعالم ولعامة الناس في املوقع اإللكتروني التابع لسلطة االنتخابات.

بعد االنتهاء من عّد األصوات، توضع أوراق االقتراع في أكياس آمنة خاصة، ويتّم ختمها وتسليمها إلى لجنة 

شؤون االنتخابات. وتتحمل لجنة شؤون االنتخابات مسؤولية نقل األصوات من املراكز االنتخابية إلى إدارة 

 املحافظة بأسرع وقت ممكن.

 ؤون االنتخاباتالعّد األولي لألصوات من ِقبل لجنة ش

ر التي لم تلحق  ِّ
ّ
في يوم األربعاء التالي ليوم االنتخابات، تقوم لجنة شؤون االنتخابات بعّد أصوات التصويت املبك

املراكز االنتخابية أن تحصل عليها أثناء يوم االنتخابات. وهي بالدرجة األولى األصوات القادمة من الخارج 

ر التي تم تس ِّ
ّ
ليمها في بلديات أخرى في يوم االنتخابات. وبعد انتهاء لجنة شؤون وأصوات التصويت املبك

 االنتخابات من عّد هذه األصوات، يتم نقلها هي األخرى إلى إدارة املحافظة.

 . العّد النهائي لألصوات7

 في يوم االثنين التالي ليوم االنتخابات، يبدأ العّد النهائي لألصوات لدى إدارة املحافظة؛ حيث يجري عّد 

 عّد كافة األصوات املعطاة ألشخاص محددين.
ً
 األصوات مرة أخرى، وفي هذه املرة يجري أيضا

في االنتخابات البرملانية وانتخابات مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس البلديات، يجب عّد 

. ويليه عّد األصوات على مستوى مجالس البلديات،
ً
 عّد األصوات على  األصوات على مستوى البرملان أوال

ً
وأخيرا

أيام على يوم االنتخابات، يصبح  21مستوى مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات. وبعد مض ي حوالي 

 نشر النتيجة النهائية النتخابات مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات. أما بالنسبة النتخابات 
ً
باإلمكان عادة

 ما تكون الن
ً
 تيجة النهائية جاهزة في نهاية األسبوع الذي يلي االنتخابات.البرملان األوروبي، فعادة

.www.val.seيمكن كذلك متابعة عملية عّد األصوات النهائية مباشرة على موقع سلطة االنتخابات 
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 تقييم أوراق االقتراع

 إلى قانون االنت
ً
خابات تقّيم إدارة عند توزيع املقاعد، ال يؤخذ بعين االعتبار سوى األصوات الصحيحة. واستنادا

املحافظة ما هي أوراق االقتراع الصحيحة وغير الصحيحة، وتقوم بعّد األصوات لكل حزب. وتقوم بنفس 

 التدقيق فيما يتعلق باألصوات املعطاة ألشخاص محددين، وتقوم بعّد ما هو صحيح منها.

 

 الصحيحة أوراق االقتراع

زب. ويمكن أن تكون ورقة اقتراع اسمية أو تكون ورقة االقتراع صحيحة إذا تضّمنت اسم الح

 ورقة اقتراع حزبية أو ورقة اقتراع فارغة ولكن الناخب كتب اسم الحزب عليها.

 

 

 

 

 

 

 عّد األصوات املعطاة ألشخاص محددين

 إذا 
ً
 صحيحا

ً
ُيعتبر التصويت لشخص محدد صوتا

كانت هناك إشارة إلى جانب اسم املرشح في ورقة 

رت كتابة اسم إضافي في ورقة االقتراع أو إذا ج

غ عن مرشحيه. وتوجد في ورقة 
ّ
االقتراع لحزب لم يبل

االقتراع تعليمات حول كيفية التصويت لشخص 

 محدد.

 

 أوراق االقتراع غير الصحيحة

عتبر ورقة االقتراع غير صحيحة في حال:
ُ
 ت

 لم تكن تحمل اسم الحزب )انظر الصورة(، أو •

واحد )مثال: إذا ُوضعت ورقتا اقتراع أو أكثر  تواجد فيها أكثر من اسم حزب •

 في نفس املظّرف ويوجد فيها أسماء أحزاب مختلفة(، أو

 ُوجد فيها عالمة مميزة وكان من الواضح أنها ُوضعت عن قصد. •

 فارغة، وهي األكثر 
ً
سّمى أيضا

ُ
أوراق االقتراع التي ال يوجد فيها اسم الحزب ت

 من بين أنواع األصوات غير 
ً
الصحيحة. يتم تبيان عدد األصوات الفارغة شيوعا

 على نحو منفصل عن بقية األصوات غير الصحيحة.
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 عدم اعتبار أسماء املرشحين

في بعض الحاالت تستبعد إدارة املحافظة جميع أسماء املرشحين الواردة في ورقة االقتراع، في 

:
ً
 حال مثال

 )انظر املثال أدناه(، وضع الناخب إشارة بجانب اسمين أو أكثر من املرشحين ●

 لشخص محدد، ●
ً
 جرى التصويت آليا

توجد عدة أوراق اقتراع في نفس املظّرف تحمل نفس اسم الحزب ولكن بقوائم  ●

مختلفة للمرشحين، أو وضع الناخب إشارة بجانب 

 مرشحين مختلفين.

تم استخدام ورقة اقتراع واحدة لحزب ما  ●

أو بلدية  وهي مخصصة لدائرة انتخابية برملانية أخرى 

 أخرى أو تنظيم نيابي ملحافظة أخرى. 

جري تقييمها ورقة االقتراع تبقى صحيحة وي مثال:

 كورقة اقتراع حزبية.

 

 عدم اعتبار اسم مرشح بعينه

 في بعض الحاالت تستبعد إدارة املحافظة اسم مرشح أو أكثر:

ح )يتم التأكد من البيانا ● ت الواردة في سجل قيد إذا كان املرشح ال يتمتع بأهلية الترشُّ

 النفوس في يوم االنتخابات(،

غ عن  ●
ّ
إذا أضيف اسم مرشح لحزب لم يبل

 مرشحيه )انظر املثال في الجانب(.

 

ضاف  مثال:
ُ
ورقة االقتراع صحيحة ولكن االسم امل

ُيستبعد عند عّد األصوات. وتعتبر ورقة االقتراع بمثابة 

 سم.ورقة اقتراع اسمية صحيحة بدون إشارة عند اال 

 

 أسماء مرشحين مشطوبة

 في ورقة االقتراع، 
ً
حتى وإن كان اسم املرشح مشطوبا

فإن االسم ُيؤخذ بعين االعتبار؛ أي أن الشطب ال يؤثر 

 على ترتيب املرشحين في ورقة االقتراع.

 

ورقة االقتراع صحيحة، ولكن ُيستبعد الشطب.  مثال:

ية وتعتبر ورقة االقتراع بمثابة ورقة اقتراع اسم

 صحيحة بدون إشارة عند االسم.
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 . توزيع املقاعد8

 بعد انتهاء إدارة املحافظة من عّد كافة األصوات، يمكن البدء بتوزيع املقاعد بين األحزاب.

 الحواجز أمام األحزاب

بي، يجب لكي يتمكن الحزب من املشاركة في توزيع املقاعد في االنتخابات البرملانية وفي انتخابات البرملان األورو 

% من األصوات الصحيحة في كافة أنحاء السويد. وفي حال حصل الحزب 1عليه أن يحصل على ما ال يقل عن 

% من األصوات، فيمكنه أن يشارك في توزيع املقاعد الثابتة في 21في االنتخابات البرملانية على ما ال يقل عن 

 تلك الدائرة االنتخابية.

 

% من األصوات الصحيحة في 2النيابية، يجب أن يحصل على ما ال يقل عن في انتخابات مجالس التنظيمات 

 كافة أنحاء السويد لكي يشارك في توزيع املقاعد. أما في انتخابات مجالس البلديات فال يوجد أي حاجز.

 توزيع املقاعد بين األحزاب

تم توزيع املقاعد الثابتة على أساس في البداية يجري توزيع املقاعد الثابتة ومن ثم مقاعد التوازن اإلضافية. وي

 األصوات التي حصل عليها الحزب في كل دائرة انتخابية.

 تسمى طريقة الحساب املستخدمة لتوزيع املقاعد الثابتة "طريقة األعداد الفردية املعّدلة".

 االنتخابات البرملانية

جمع أعداد املقاعد الثابتة من كل الد
ُ
 221وائر االنتخابية لكل حزب )املجموع بعد توزيع املقاعد الثابتة، ت

 إلى عدد أصوات الحزب في 
ً
مقاعد(. ولتوزيع مقاعد التوازن اإلضافية، يجري بعد ذلك توزيع املقاعد استنادا

عتبر السويد بأكملها دائرة انتخابية واحدة. 210كافة أنحاء السويد. وفي هذه املرة يتم توزيع 
ُ
 وت

ً
 مقعدا

لتوزيعين للمقاعد؛ فإذا حصل أحد األحزاب على مزيد من املقاعد عند التوزيع وفق تجري مقارنة بين كال ا

اعتبار السويد بأكملها دائرة انتخابية واحدة، فيكون من حق هذا الحزب الحصول على مقاعد توازن إضافية. 

ن للحزب هو األكبر ويحصل الحزب على مقاعد توازن إضافية في الدائرة االنتخابية التي يكون فيها العدد املقار 

بعد توزيع املقاعد الثابتة.
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إذا لم يحصل حزب ما على مقاعد ثابتة في جميع الدوائر االنتخابية، فُيستخدم عدد أصوات الحزب كعدد 

 مقارن في الدوائر االنتخابية التي لم يحصل الحزب على أصوات فيها بعد، عند توزيع مقاعد التوازن اإلضافية.

لى عدد من املقاعد، عند جمع مقاعد الدوائر االنتخابية، أكبر من عددها عند التوزيع إذا حصل حزب ما ع

وفق اعتبار السويد بأكملها دائرة انتخابية واحدة، فإن ذلك الحزب يحتفظ مع ذلك بمقاعد الدوائر االنتخابية. 

.
ً
 واحدا

ً
 وهذا يعني أن مقاعد التوازن اإلضافية ستنقص مقعدا

 ظيم النيابي للمحافظةانتخابات مجلس التن

مقاعد توازن  2/21من املقاعد مقاعد ثابتة و 0/21في انتخابات مجلس التنظيم النيابي للمحافظة تكون 

إضافية. ويتم توزيع املقاعد بنفس الطريقة املتبعة في االنتخابات البرملانية. في البداية يجري توزيع املقاعد 

 إلى عدد الثابتة في كل دائرة انتخابية، ومن ثم ي
ً
جري توزيع كافة مقاعد التنظيم النيابي للمحافظة استنادا

أصوات الحزب في كافة أنحاء السويد. غير أنه يمكن تحديد األحزاب التي يحق لها الحصول على مقاعد توازن 

 إضافية. ويجري توزيع مقاعد التوازن اإلضافية كما هو متّبع في االنتخابات البرملانية.

 البلديةانتخابات مجلس 

في انتخابات مجلس البلدية تكون كافة املقاعد ثابتة، ويكون عدد مقاعد كل دائرة انتخابية قد تم تحديده 

بل إدارة املحافظة.  من قِّ
ً
 سابقا

 انتخابات البرملان األوروبي

عتبر السويد بأكملها دائرة انتخابية
ُ
 واحدة. في انتخابات البرملان األوروبي تكون كافة املقاعد ثابتة، وت

 

 زاوية الحقائق

 طريقة األعداد الفردية املعّدلة

يتم توزيع املقاعد الثابتة على أساس عدد األصوات التي حصل عليها الحزب في كل دائرة 

انتخابية. ويجري احتساب األعداد املقارنة لألحزاب التي يحق لها أن تشارك في توزيع املقاعد 

 في الدائرة االنتخابية.

. والحزب الذي 2.1املقارن األول من خالل تقسيم عدد أصوات كل حزب على ُيحسب العدد 

يحصل على أعلى عدد مقارن يحصل على املقعد األول في الدائرة االنتخابية. ويحصل هذه 

. أما األحزاب 2الحزب على عدد مقارن جديد من خالل تقسيم عدد أصوات الحزب على 

ية وتنافس بها إلى أن تحصل على مقعد. وعندما األخرى فتحتفظ بأعدادها املقارنة األصل

، وبذلك يتم 5يحصل أحد األحزاب على مقعده الثاني، يجري تقسيم عدد األصوات على 

. 7احتساب العدد املقارن التالي. وعند املقعد الثالث يجري تقسيم عدد األصوات على 

 وتستمر هذه الطريقة في الحساب حتى يتم توزيع كافة املقاعد.
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 1111: توزيع املقاعد الثابتة في محافظة كرونوباري في االنتخابات البرملانية لعام 2ال مث

 

 

 

 

 4املقعد  3املقعد  2املقعد  1املقعد  عدد األصوات الحزب

 111 25 257.21 21 257.21 21 257.21 21 166.66 5 (Mحزب املحافظين )

 606 12 122.11 22 565.22 21 720.11 2 720.11 2 (Sالحزب االشتراكي الديمقراطي )

 522 21 517.21 7 517.21 7 517.21 7 517.21 7 (Fpحزب الشعب )

 716 22 201.11 2 201.11 2 201.11 2 201.11 2 (Cحزب الوسط )

 261 7 627.21 5 627.21 5 627.21 5 627.21 5 (Vحزب اليسار )

 251 1 221.11 2 221.11 2 221.11 2 221.11 2 (Mpحزب البيئة )

 605 22 252.57 2 252.57 2 252.57 2 252.57 2 (Kdالحزب املسيحي الديمقراطي )

 

 

 

 ملجلس إدارة التنظيم النيابي ملحافظة أوبساال 1998: توزيع مقاعد التوازن اإلضافية في انتخابات عام 2مثال 

 72وقد حصل التنظيم النيابي على ما مجموعه  دوائر انتخابية في التنظيم النيابي ملحافظة أوبساال. 2توجد 

 في انتخابات عام 
ً
، في حين أن عدد مقاعد التوازن اإلضافية  62. وكان عدد املقاعد الثابتة 2002مقعدا

ً
مقعدا

( والدائرة الشمالية 12(، والدائرة الوسطى )22على الدائرة الجنوبية ) 62مقاعد. وتم توزيع املقاعد الـ  2كان 

 % من األصوات ال يمكنها أن تشارك في توزيع املقاعد.2ألحزاب التي حصلت على أقل من (. وا22)

 تم توزيع املقاعد الثابتة على األحزاب ضمن الدوائر االنتخابية وفق ما يلي:

 املجموع الدائرة الشمالية الدائرة الوسطى الدائرة الجنوبية الحزب

 2 21 1 25 (Mحزب املحافظين )

 5 22 6 11 (Sاكي الديمقراطي )الحزب االشتر 

 1 - 1 - (Fpحزب الشعب )

 2 1 2 1 (Cحزب الوسط )

 2 5 2 7 (Vحزب اليسار )

 2 - 2 - (Mpحزب البيئة )

 2 1 2 6 (Kdالحزب املسيحي الديمقراطي )

 62 22 12 22 املجموع

م عدد أصوات كافة 2 . ُيقسَّ
 .2.1 األحزاب على

م عدد أصوات الحزب 6 . اآلن ُيقسَّ

الذي حصل على أعلى عدد مقارن 

التوزيع التالي، أي ( على رقم M)أي 

. وال تزال بقية األحزاب تنافس 2

بأعدادها املقارنة األصلية نفسها، 

( الذي جرى تقسيمه Sما عدا )
 .5و 2على 

( يحصل S، وبالتالي فإن )((S. الحزب الذي حصل على أعلى عدد مقارن ال يزال هو 1
م عدد أصوات الحزب على 1على املقعد رقم   للحصول على العدد املقارن التالي. 5. ُيقسَّ

م عدد أصوات الحزب 2 . اآلن ُيقسَّ

الذي حصل على أعلى عدد مقارن 
 .2( على رقم التوزيع التالي، أي S)أي 

. الحزب الذي حصل على أعلى عدد مقارن هو 1
S))( وبالتالي فإن ،S.يحصل على املقعد األول ) 

عدد األصوات = عدد األصوات التي 

 في 
ً
حصل عليها الحزب إجماال

 الدائرة االنتخابية.

. الحزب الذي حصل على أعلى 7

، وبالتالي فإن ((Sعدد مقارن هو 
(S يحصل على املقعد رقم )1. 

. الحزب الذي حصل على أعلى 5

، وبالتالي فإن ((Mعدد مقارن هو 
(M يحصل على املقعد رقم )2. 
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 في 72بعد ذلك جرت مقارنة توزيع الدوائر مع التوزيع اإلجمالي لـ 
ً
 التنظيم النيابي للمحافظة. مقعدا

 التوزيع اإلجمالي الحزب

  71لـ 
 
 مقعدا

 مجموع مقاعد

 الدوائر االنتخابية
 فرق مقاعد

 التوازن اإلضافية

 27 25 1 (Mحزب املحافظين )

 15 11 2 (Sالحزب االشتراكي الديمقراطي )

 6 1 1 (Fpحزب الشعب )

 5 1 2 (Cحزب الوسط )

 7 7 1 (Vحزب اليسار )

 1 2 2 (Mpب البيئة )حز 

 7 6 2 (Kdالحزب املسيحي الديمقراطي )

 2 62 72 املجموع

 

من املفروض إعطاء حزب املحافظين مقعدين من مقاعد التوازن اإلضافية؛ حيث أنه بعد توزيع املقاعد 

 الثابتة حصل الحزب على األعداد املقارنة التالية في الدوائر الثالث:

 الدائرة الشمالية الدائرة الوسطى ة الجنوبيةالدائر  األعداد املقارنة

 2122125 2165172 221 (Mحزب املحافظين )

 

 حصل الحزب على مقعدي التوازن اإلضافيين في الدائرة الوسطى والدائرة الجنوبية.

ابية بنفس الطريقة تم تحديد األعداد املقارنة لبقية األحزاب بحيث أن توزيع املقاعد النهائي للدوائر االنتخ

 الثالث أصبح على النحو التالي:

 الدائرة الشمالية* الدائرة الوسطى* الدائرة الجنوبية* الحزب

 1 (2) 22 (2) 1 (Mحزب املحافظين )

 5 21 (2) 6 (Sالحزب االشتراكي الديمقراطي )

 2 (2) 1 2 (2) (Fpحزب الشعب )

 2 1 1 (2) (Cحزب الوسط )

 2 5 2 (Vحزب اليسار )

 2 2 (2) - (Mpئة )حزب البي

 2 5 (2) 2 (Kdالحزب املسيحي الديمقراطي )

 (2) 21 2 1 1 (1) 22 املجموع
 

ر بين 
َ
 .قوسين* عدد مقاعد التوازن اإلضافية لكل حزب في كل دائرة ُيذك
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 األعضاء والبدالء. 9

 ترتيب األسماء ضمن الحزب

ملرشح أو املرشحين الذين سيشغلون املقاعد. ولكن بعد االنتهاء من توزيع املقاعد بين األحزاب، يتم تحديد ا

 مما إذا كان سيتم تطبيق قواعد التصويت على شخص محدد.
ً
 يجري التأكد أوال

عطاة على أساس التصويت لشخص محدد في حزب ما، يجب على 
ُ
لكي يمكن انتخاب مرشح ما وفق األصوات امل

 ال يكفي عدد  ذلك املرشح أن يكون قد حصل على حصة معينة من األصوات
ً
على ذلك األساس. وغالبا

املرشحين على ذلك األساس مللء كافة مقاعد األعضاء. وإذا كان عدد املرشحين الذين تجاوزوا الحاجز املحدد 

، فيمكن شغل مقاعد الحزب املتبقية من خالل ما يسمى طريقة العدد الصحيح.
ً
 قليال

 االنتخاب وفق قواعد التصويت على شخص محدد

د األصوات الشخصية ملرشح ما هو عدد األصوات التي حصل عليها ذلك املرشح وفق التصويت لشخص إن عد

 محدد تحت نفس مسمى الحزب، بغض النظر عن عدد القوائم التي اندرج اسم املرشح فيها.

الشرط )الحاجز( ليتم انتخاب املرشح وفق التصويت على شخص محدد هو أن يكون املرشح قد حصل على 

 تعادل ما ال يقل عن: أصوات

 % من أصوات الحزب في الدائرة االنتخابية في االنتخابات البرملانية،5 •

% من أصوات الحزب في الدائرة االنتخابية في انتخابات مجلس التنظيم النيابي للمحافظة ومجلس 5 •

 على التوالي، 51صوت و 211البلدية على أال يقل عن 
ً
 صوتا

 كافة أنحاء السويد في انتخابات البرملان األوروبي.% من مجموع أصوات الحزب في 5 •

إذا تجاوز الحاجز أكثر من مرشح واحد، فيشغلون املقاعد حسب عدد األصوات التي حصلوا عليها. وإذا حصل 

 بضعة مرشحين على نفس عدد األصوات، فيتم سحب قرعة بينهم لتحديد من سيشغل املقعد.

 االنتخاب وفق طريقة العدد الصحيح

لم يكن باإلمكان اختيار جميع األعضاء وفق عدد األصوات التي حصلوا عليها، فيستمر ترتيب األسماء من  إذا

خالل تطبيق طريقة العدد الصحيح. وهذا يعني أنه يجري ترتيب أوراق االقتراع في مجموعات يكون فيها االسم 

يارهم وفق عدد األصوات التي حصلوا األول هو اسم نفس املرشح. وبالتالي ُيستبعد املرشحون الذين تم اخت

 عليها.

تكون طريقة العدد الصحيح أبسط ما تكون عندما يرشح الحزب ورقة اقتراع واحدة في الدائرة االنتخابية التي 

 يتم حينئذ اختيار األعضاء وفق ترتيب أسمائهم في ورقة االقتراع. 
ً
سيتم فيها اختيار األعضاء والبدالء. وعمليا

ت، يتم تشكيل مجموعة جديدة واحدة فقط، أي أن نفس املرشح يأتي كأول اسم شاغر في وفي هذه الحاال 

كافة أوراق االقتراع، وهي املجموعة التي شاركت حينما حصل املرشح األول على مقعده. وُيحسب العدد املقارن 

ى املقعد الثاني، . وإذا حصل املرشح الثاني عل1في هذه الحالة من خالل تقسيم عدد أصوات املجموعة على 

من أجل الحصول  2وكانت أوراق االقتراع تحتوي على نفس املرشح الثالث، فيتم تقسيم عدد األصوات على 

على العدد املقارن التالي، وهكذا.
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إذا ترشح الحزب بعدة أوراق االقتراع، فيجب عند العّد األول فرز أوراق االقتراع في مجموعات وفق اسم 

ري فيها. واالسم الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات هو الذي يشغل املكان األول في املرشح األول السا

الترتيب ضمن الحزب. ويتم تخفيض عدد األصوات من ورقة االقتراع التي حصلت على املكان من خالل 

 على ما إذا كانت أوراق اال1، 2، 1تقسيمه على 
ً
 اعتمادا

ً
قتراع تتضمن ، وهكذا دواليك. ويزداد الحساب تعقيدا

 أسماء مشتركة أم ال.

 ال يكفي عدد املرشحين في أوراق االقتراع في إحدى الدوائر لشغل كافة املقاعد. وفي هذه الحالة يتم نقل 
ً
أحيانا

املقعد الفائض إلى دائرة انتخابية أخرى يشارك فيها الحزب بتوزيع املقاعد الثابتة. والدائرة التي يكون للحزب 

 مقارن بعد توزيع املقاعد الثابتة هي التي تحصل على املقعد األول، وهكذا.فيها أعلى عدد 

 : طريقة اختيار األعضاء2مثال 

 وعلى  612حصل الحزب املحلي في بلدية فالستاد على 
ً
مقاعد في مجلس البلدية. وكانت ورقة اقتراع  1صوتا

 ما يلي:الحزب على النحو التالي، وحصل املرشحون على أصوات الناخبين وفق 

ا ) 1
ّ
 % Anna) 71 22.17آن

 %  10 7.20 (Niklasنيكالس ) 2

 % 222 22.20 (Signeسيغنه ) 3

 %  22 1.20 (Adamآدم ) 4

 %  21 2.62 (Urbanأوربان ) 5

 %  11 2.51 (Claesكالس ) 6

 

ا من خالل األصوات التي حصلتا عليها؛ حيث أنهما تجاوزا حاجز 
ّ
من األصوات وحصلتا % 5تم اختيار سيغنه وآن

% من األصوات فلم يستطع أن يحصل على مقعد 7.20إشارة على األقل. أما نيكالس الذي حصل على  51على 

. 10عن طريق األصوات، ألنه لم يحصل سوى على 
ً
 صوتا

يجب اختيار املقعدين املتبقيين للحزب من خالل طريقة العدد الصحيح. وقد تم اآلن استبعاد املرشحتين 

 اللت
ً
ين حصلتا على مقاعد. وأصبح نيكالس يحتل االسم األول في ورقة االقتراع. وأصبح عدده املقارن مساويا

. وبعد أن حصل نيكالس على مقعده، حصل آدم على كل أوراق االقتراع 612.11=  2/612لعدد األصوات 

شحو الحزب أماكنهم وفق . وبناًء عليه احتل مر 221.51=  1/612. وأصبح عدده املقارن 612البالغ عددها 

 الترتيب التالي:

  222 سيغنه
ً
 صوتا

ا
ّ
  71 آن

ً
 صوتا

 عدد مقارن  612.11 نيكالس

 عدد مقارن  221.51 آدم



22 
 االنتخابات في السويد

 

 

 انتخاب مرشح في عدة دوائر أو في عدة أحزاب

 له في ترتيب األسماء في أكثر من دائرة انتخابية. وفي هذه الحالة يج
ً
ب قد يحدث أن يأخذ أحد املرشحين مكانا

 أنه يجب تعيين مرشح آخر )مرشحين آخرين( 
ً
تحديد الدائرة االنتخابية التي سيتم انتخابه فيها. وهذا يعني أيضا

 للتعويض عن املرشح )املرشحين( الذين جرى تكرار انتخابهم. وهذا ما يسمى إلغاء تكرار االنتخاب.

 في الدائرة  إذا حصل مرشح ما على مكان له في ترتيب األسماء في أكثر من دائرة
ً
انتخابية، فإنه يأخذ مقعدا

 االنتخابية التي:

بالدرجة األولى، فيها الحصة األكبر من األصوات املمنوحة ألشخاص محددين بالنسبة إلى أصوات الحزب  •

 في الدائرة االنتخابية )في حال تم تخصيص املكان وفق قواعد التصويت لشخص محدد( و

 قارن األكبر )في حال تم تخصيص املكان وفق طريقة العدد الصحيح(.بالدرجة الثانية، فيها العدد امل •

 إذا انسحب شخص من مكانه في الترتيب بسبب إلغاء تكرار االنتخاب، فيجب أن ُيستعاض عنه:

 بعد، و •
ً
 بالدرجة األولى، باملرشح الذي حصل على الحصة األكبر من األصوات املمنوحة ولم يحتل مكانا

رشح األول املذكور في القائمة التي حصلت على أكبر عدد من األصوات التي كانت بالدرجة الثانية، بامل •

سارية على املرشح حينما احتل املكان. وُيعتبر االسم األول في ورقة االقتراع هو املرشح األول الذي لم يحتل 

 عن الحزب.
ً
 بعد مكانا

أحد األماكن. وفي املقاعد األخرى يتم  في حال جرى انتخاب مرشح ما كعضو في أكثر من حزب، فيجب أن يشغل

 في أحزاب مختلفة في 
ً
 بديال

ً
اختيار مرشح آخر كعضو بنفس الطريقة. غير أنه من املمكن أن يكون املرء عضوا

 نفس الوقت.

 طريقة اختيار البدالء

 اختيار بدالء عن األعضاء املنَتخبين ليحلوا مكان العضو حينما ال يكون بوسعه الحضو 
ً
ر في اجتماع يجب أيضا

 ما. وهناك عملية حسابية لتعيين بديل عن كل عضو.

القاعدة األساسية هي أن يكون البديل من القائمة التي حصل فيها العضو املنَتخب على أكبر دعم من الناخبين 

 من هذا املبدأ؛ فإذا كان ال يزال 
ً
 –لبدالء عند اختيار ا –)ما يسمى الوالء للقائمة(. غير أن هناك استثناء هاما

هناك مرشحون بلغوا حاجز األصوات املمنوحة لهم ولكن لم يتم اختيارهم بعد، فيجب اللجوء إلى هؤالء 

 املرشحين ليكونوا بدالء.

عندما ال يكون هناك مرشحون آخرون حائزون على أصوات يمكن اللجوء إليهم كبدالء، فتستمر العملية 

رت على العضو االعتيادي حينما حصل على مكانه، بعين الحسابية بحيث تؤخذ أوراق االقتراع، التي س

 من ترتيب األسماء األصلي 
ً
 انطالقا

ً
 من  –االعتبار. وتجري العملية الحسابية دائما

ً
 بدءا

ً
أي أنه ال يتم ذلك أبدا

املرشح الذي حصل على مكانه من خالل إلغاء تكرار االنتخاب.
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و أول مرشح لم يحصل بعد على مكان كعضو أو كبديل عن أصبح املرشح األول على ورقة االقتراع اآلن ه

العضو الذي تتعلق العملية الحسابية به. وليست هناك حاجة الحتساب الرقم املقارن، ألنه سيتم استخدام 

 عدد األصوات. وإذا تساوى عدد األصوات فيتم سحب قرعة لتحديد البديل.

 عدد البدالء

مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات وانتخابات البرملان األوروبي، يجب في االنتخابات البرملانية وانتخابات 

.
ً
 تعيين عدد من البدالء يعادل عدد املقاعد التي نالها الحزب، وعلى األقل ثالثة بدالء دائما

 ال يندرج على أوراق االقتراع عدد كاٍف من األسماء لتعيين جميع البدالء. وفي هذه الحالة تبقى أما
ً
كن أحيانا

 البدالء شاغرة في انتخابات مجالس البلديات.

 فيما إذا كانت  –غير انتخابات مجالس البلديات  –في االنتخابات األخرى 
ً
يمكن املتابعة من خالل النظر أوال

 االستمرار في ترتيب األسماء كما في حالة 
ً
هناك أوراق اقتراع أخرى يمكن أخذ البدالء منها. وهذا يعني عمليا

 اللجوء إلى دائرة انتخابية أخرى الختيار اختيار ا
ً
ألعضاء وفق العدد املقارن. وفي نهاية املطاف يمكن أيضا

 مرشحين فيها لتعيينهم بدالء.

بع في انتخابات مجالس البلديات
ّ
 اإلجراء املت

لس ال يجوز أن يتجاوز عدد البدالء أكثر من نصف عدد األماكن التي يحصل عليها كل حزب في البلدية. ومج

 ما يقرر مجلس البلدية أن يكون عدد البدالء نصف عدد 
ً
البلدية هو الذي يقرر عددهم قبل االنتخابات. وعادة

األماكن. وفي هذه الحالة فإن الحزب الذي ينال أربعة مقاعد يحصل على بديلين اثنين. أما الحزب الذي لم 

بديلين اثنين. وفي حال تم انتخاب أعضاء يحصل سوى على مقعد واحد أو مقعدين، فيمكنه مع ذلك أن يختار 

 من حزب ما في أكثر من قائمة واحدة، فيمكن أن يزيد عدد البدالء عن العدد الذي قرره مجلس البلدية.

 . سلطة االنتخابات11

تقع على عاتق سلطة االنتخابات مسؤولية تخطيط وتنسيق إجراء االنتخابات واالستفتاءات الشعبية على 

بأكملها. وكذلك تقوم سلطة االنتخابات بتطوير وصيانة نظام املعلومات إلدارة االنتخابات مستوى السويد 

 بأكملها.

تقوم سلطة االنتخابات بإعداد لوائح املؤهلين للتصويت والبطاقات االنتخابية وأوراق االقتراع وغير ذلك من 

ملقاعد على األحزاب، وتحدد األعضاء املواد االنتخابية. وبعد االنتخابات تقوم سلطة االنتخابات بتوزيع ا

 والبدالء الذين تم انتخابهم في االنتخابات البرملانية وانتخابات البرملان األوروبي.

إدارة املحافظة هي سلطة انتخابات إقليمية. وهي التي تقرر بشأن املناطق االنتخابية، وتقوم بالعّد النهائي 

ة في انتخابات مجالس التنظيمات النيابية للمحافظات ومجالس لألصوات في جميع االنتخابات، وتقرر النتيج

البلديات.
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لجنة شؤون االنتخابات في كل بلدية هي سلطة 

االنتخابات املحلية. وتقوم لجنة شؤون االنتخابات 

بتعيين املوظفين املسؤولين عن استالم األصوات، 

وتحرص على توفير املراكز االنتخابية في البلدية، 

ر فيها. كما وتتحمل ك ِّ
ّ
امل املسؤولية عن التصويت املبك

تتحمل لجنة شؤون االنتخابات مسؤولية العّد األولي 

لألصوات، سواء في أمسية يوم االنتخابات أو في يوم 

األربعاء التالي ليوم االنتخابات. وتتحمل البلدية تكاليف 

املوظفين املسؤولين عن استالم األصوات واملراكز 

 االنتخابية. 
 

 Georg Kristiansenالتصوير: 

 

أعضاء. يجب  7لجنة التدقيق في االنتخابات هي التي تبّت بالقرارات التي يجري الطعن بها. وتتألف اللجنة من 

 في البرملان في نفس الوقت. 
ً
 وال يجوز أن يكون عضوا

ً
 عاديا

ً
أن يكون رئيس اللجنة، أو كان فيما مض ى، قاضيا

 ضاء اللجنة.والبرملان هو الذي يختار أع

 . الطعن11

يمكن ألي شخص، يعتبر أنه تم ارتكاب خطأ ما يؤثر على نتيجة االنتخابات، أن يطعن بنتائج االنتخابات. وفيما 

يتعلق باالنتخابات البرملانية وانتخابات البرملان األوروبي، ُيرَسل الطعن إلى سلطة االنتخابات. أما فيما يتعلق 

بات التنظيمات النيابية للمحافظات، فُيرَسل الطعن إلى إدارة املحافظة املعنية. باالنتخابات البلدية وانتخا

 عن نتيجة  21ويجب أن يصل الطعن إلى السلطة التي اتخذت القرار في غضون 
ً
أيام بعد اإلعالن رسميا

 االنتخابات.

خابات معينة أو في دائرة يمكن للجنة التدقيق في االنتخابات أن تلغي إحدى االنتخابات وتطلب إعادتها في انت

ر على نتيجة االنتخابات. وإذا ما كان باإلمكان 
ّ
انتخابية معينة في حال تم ارتكاب خطأ يمكن افتراض أنه أث

 أو إجراء آخر بسيط، فإن لجنة التدقيق في االنتخابات 
ً
تصحيح الخطأ من خالل القيام بعّد األصوات مجددا

 مهمة تصحيح الخطأ.تعهد إلى السلطة التي اتخذت القرار ب

إن لجنة التدقيق في االنتخابات هي الجهة الوحيدة التي يمكن الطعن باالنتخابات لديها. وال يمكن الطعن 

 بقرارات لجنة التدقيق في االنتخابات.
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 املزيد من املعلومات

اءات املزيد من املعلومات عن االنتخابات واالستفت www.val.seتجد على موقع سلطة االنتخابات 

:
ً
 الشعبية. وفيه تجد مثال

 تعليمات حول كيفية تبليغ الحزب عن تسجيل اسم الحزب ●

 أمثلة عن كيفية حساب توزيع املقاعد بين األحزاب وكيفية اختيار األعضاء والبدالء. ●

 طلب هذه املواد من سلطة االنتخابات.
ً
 يمكن أيضا

 

نتخابات بتكليف من الرابطة التثقيفية ( بترجمة كتّيب سلطة اال Semantixقامت شركة سيمانتيكس )

(Bildningsförbundet Östergötland( واالتحاد الدراس ي لحركة العمال )ABF.)  
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 سلطة االنتخابات
 

www.val.se 

  valet@val.seعنوان البريد اإللكتروني: 

 111 – 215 215تف: ها

 

 

 

 املزيد من املعلومات

 

 يمكن لكل بلدية أن تقدم معلومات تفصيلية أكثر عن التصويت فيها.

 

يمكنك أن تطلب من سلطة االنتخابات أن ترسل إليك رزمة التصويت برسالة بريدية 

 معلومات متكيفة مع ذوي االحتياجات 
ً
وبطاقة التصويت املزدوجة. وتجد لديهم أيضا

 صة ومعلومات مترجمة إلى عدة لغات.الخا

 

 

 

ْر بالبيئة! ِّ
ّ
 فك

 

كافة موادنا اإلعالمية مطبوعة على ورق يمكن استرداده. وعندما ال تكون لديك حاجة بهذه 

 املواد، ُيرجى وضعها في حاوية استرداد الورق.

 

http://www.val.se/
http://www.val.se/
mailto:valet@val.se

