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  نظام انتخابات در سوئد. 1

انتخابات بايد آزاد، . سوئد بر حق رأی ھمگانی و يکسان استوار استنظام انتخابات 
يعنی تعداد کرسی ھايی که . نظام انتخابات تناسبی است. محرمانه و مستقيم انجام شود

احزاب مثالً در پارلمان سوئد کسب می کنندبطور کلی با تعداد آرای کسب شده توسط آنھا 
  .يکسان است

قانون انتخابات، آييننامه انتخابات، . نتخابات و ھمه پرسی استنظام انتخابات سوئد شامل ا
  . قانون ھمه پرسی و چند فقره قانون ديگر بر چگونگی انجام انتخابات نظارت دارند

  انتخابات ھمگانی

انتخابات عادی پارلمان سوئد، ھيئت مديره کمون و بھداری استان ھر چھار سال يکبار در 
  . برگزار می شوددومين يکشنبه ماه سپتامبر 

انتخابات عادی پارلمان اروپا ھر پنجسال يکبار از آوريل تا ژوئيه در کليه کشورھای 
در سوئد انتخابات ھميشه در يک روز يکشنبه .  عضو اتحاديه اروپا برگزار می گردد

  . برگزار می شود

  انتخابات فوق العاده

.  پارلمان سوئد برگزار می شودانتخابات فوق العاده پارلمان سوئد با تصميم از سوی 
اصوالً ھمان مقررات انتخابات عادی پارلمان در مورد انتخابات فوق العاده نيز ِصدق می 

مطابق قانون اساسی دولت سوئد يک انتخابات فوق العاده بايد ظرف سه ماه از .  کند
تخابات از اينرو مدت زمان رأی دھی پيش از موعد در ان.  تصميم مربوطه برگزار گردد

  .فوق العاده نسبت به انتخابات عادی کوتاھتر است

  
  پارلمان سوئد:  عکس
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انتخابات فوق العاده ھيئت مديره کمون و بھداری استان با تصميم از سوی ھيئت مديره 
.  انتخابات فوق العاده با رأی حداقل دو سوم نمايندگان برگزار می شود.   مربوطه می شود

ششماه از  نالعاده نمی تواند قبل از سپری شدولی تصميم برگزاری يک انتخابات فوق 
  .انتخابات عادی اتخاذ شود

  
  جورج کريستينسن:  عکس

  ھمه پرسی

ھمه پرسی : در سوئد دو نوع ھمه پرسی وجود دارد که در سراسر کشور ِصدق می کند
تصميم گيری در . ساسیمشورتی و ھمه پرسی در مورد يک قضيه مربوط به قانون ا

پارلمان سوئد .  مورد برگزاری يک ھمه پرسی سراسری در کشور با پارلمان سوئد است
ھمچنين در مورد افراد واجد شرايط رأی دھی و تعيين گزينه ھای پاسخ نيز تصميم گيری 

  . می کند

در ھمه پرسی ھای سراسری کشور اصوالً ھمان مقررات مربوط به انتخابات پارلمان 
  . وئد از جمله در مورد ناحيه انتخابات و رأی در داخل و خارج از سوئد ِصدق می کندس

در مورد چنين .  ھمه پرسی در يک کمون يا ناحيه بھداری استان ھميشه مشورتی است
  . ھمه پرسی ھايی کمونھا و نواحی بھداری استان تصميم گيری می کنند

  نظام انتخابات در حال تغيير است

يک کميته پارلمانی برای تدوين پيشنھاد جھت ايجاد تغييرات  2013و  2011ی بين سال ھا
پيشنھادھای اين کميته توسط دولت بررسی شده و . در نظام انتخابات کار کرده است

ھدف آنست که اغلب اين تغييرات .  لوايحی برای بررسی به پارلمان سوئد تسليم شده است
    .ِصدق کند 2018در انتخابات سال 
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  جغرافيای انتخابات .2

منطقه انتخابات منطقه ای است که انتخابات در آن ِصدق می کند، مثالً يک کمون يا ھنگام 
منطقه انتخابات به حوزه ھای .  انتخابات پارلمان، سراسر کشور را در بر می گيرد

ی حوزه ھا.  انتخاباتی تقسيم شده و نمايندگان برای حوزه ھای انتخاباتی انتخاب می شوند
انتخاباتی بنوبه خود به ناحيه ھای انتخاباتی تقسيم می شوند و ھر ناحيه انتخاباتی دارای 

ناحيه انتخاباتی از تعدادی واحدھای مستغالتی تشکيل می شود . يک محل رأی گيری است
  . و  افراد دارای حق رأی در اين واحدھای مستغالتی در ثبت احوال نام نويسی شده اند

تا  1000وسعت ناحيه ھای انتخاباتی متفاوت است ولی اصوالً ناحيه ھای انتخاباتی از 
ھيچگونه سقف حداقل يا حداکثر برای . نفر افراد دارای حق رأی تشکيل می شوند 2000

کوچکترين ناحيه ھای انتخاباتی از چند صد نفر . وسعت يک ناحيه انتخاباتی وجود ندارد
ھر ناحيه .  نفر تشکيل می شوند 2000ق رأی و بزرگترين آنھا از بيش از افراد دارای ح

ساکنان منطقه می توانند در روز انتخابات در . انتخاباتی دارای يک محل رأی گيری است
استانداری برمبنای پيشنھاد ھيئت مديره کمون در مورد تقسيم . محل رأی گيری رأی بدھند

استانداری بايستی حداکثر تا اول دسامبر  .گيری می کندبندی ناحيه ھای انتخاباتی تصميم 
  . سال قبل از انتخابات در مورد اين تقسيم بندی تصميم گيری کند

    
  انتخاباتیمنطقه 

  حوزه ھای انتخاباتی

  ناحيه انتخاباتی

  واحدھای مستغالتی

ً  کرسی 41جمعا

Storskogens kommun  
  نفر دارای حق رأی  19000

 کرسی حوزه انتخاباتی 20

Västra Storskogen  
  نفر دارای حق رأی  9400

  والبی شرقی
 نفر دارای حق رأی  1800

Lövruskan 12:1  
  نفر دارای حق رأی  3

 کرسی منطقه انتخاباتی 21

Östra Storskogen 
 نفر دارای حق رأی  9600

  والبی جنوبی
 نفر دارای حق رأی  1.500

  روستبريا 
 نفر دارای حق رأی  1800

Lillebyn  
  نفر دارای حق رأی  1.500

Mandatviken  
  نفر دارای حق رأی  1600

Valby N 
  نفر دارای حق رأی  1200
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  کرسی نمايندگی

برای آنکه نتيجه انتخابات پارلمان سوئد و ھيئت مديره بھداری استان حتی االمکان تناسبی 
نخست کرسی ھای ثابت و پس از آن کرسی ھای توازنی . کرسی توازنی وجود داردباشد، 

حزبی که کرسی ثابت دريافت نکرده باشد در عين حال می تواند يک . توزيع می شوند
برای انتخابات ھيئت مديره کمون و پارلمان اروپا فقط کرسی  .کرسی توازنی دريافت کند

 8ات بيشتر در مورد توزيع کرسی ھا به بخش برای کسب اطالع .ھای ثابت وجود دارد
  . رجوع شود

آوريل سال انتخابات در مورد تعداد کرسی ھای  30اداره انتخابات بايد حداکثر تا تاريخ 
توزيع کرسی ھا برمبنای تعداد افراد  .ثابت ھر حوزه پارلمانی تصميم گيری کرده باشد

  . دارای حق رأی در حوزه ھای انتخاباتی استوار است

تعداد کلی کرسی ھا در انتخابات ھيئت مديره کمون و بھداری استان توسط ھيئت مديره 
آوريل سال انتخابات تعداد  30استانداری بايستی حداکثر تا  .ھای مربوطه تعيين می شود

  . کرسی ھای ثابت ھر حوزه انتخاباتی را تعيين کند

تعداد کرسی ھايی  .نتخاباتی استھنگام انتخابات پارلمان اروپا سراسر سوئد يک حوزه ا
.  که ھريک از کشورھای عضو دريافت می کنند به کثرت جمعيت ھر کشور بستگی دارد

  .کرسی پارلمانی در پارلمان اروپاست 20سوئد دارای 

  حق رأی و ليست رأی دھندگان. 3

  حق رأی

شند و در سالگی تمام رسيده با 18شھروندان سوئد که حداکثر در روز انتخابات  به سن 
ثبت احوال سوئد نامنويسی شده باشند يا زمانی نامنويسی بوده اند از حق رأی دھی در 

  . انتخابات پارلمان سوئد و پارلمان اروپا برخوردارند

که حداکثر در ) شھروند اتحاديه اروپا(شھروندان ھريک از کشورھای عضو اتحاديه اروپا 
باشند نيز  از حق رأی دھی در انتخابات  سالگی تمام رسيده 18روز انتخابات  به سن 

روز قبل از انتخابات  30يک شرط الزم آنست که آنان حداقل  .پارلمان اروپا برخوردارند
در  .در ثبت احوال سوئد نامنويسی شده و در ليست رأی دھندگان ثبت نام کرده باشند

  . اينصورت حق ندارند در کشور ديگری عضو اتحاديه اروپا رأی بدھند

سالگی تمام رسيده باشند و در  18شھروندان سوئد که حداکثر در روز انتخابات  به سن 
کمون و شورای بھداری استان مربوطه نامنويسی شده باشند از حق رأی دھی در انتخابات 

شھروندان اتحاديه اروپا و شھروندان ايسلند و . کمون و شورای بھداری استان برخوردارند
ساير شھروندان خارجی در  .رايط از حق رأی دھی برخوردارندنروژ نيز تحت ھمين ش

صورتی از حق رأی برخوردارند که قبل از روز انتخابات به مدت سه سال متوالی در 
  . ثبت احوال سوئد نامنويسی بوده باشند

روز قبل از روز  30 مربوط به اطالعات موجود در بايگانی ثبت احوال اداره ماليات
يعنی  .ی دھی دارند و کجا بايد رأی بدھندأانتخابات تعيين می کند که چه افرادی حق ر

روز قبل از تاريخ انتخابات بعنوان دارای حق رأی دھی در  30رأی دھندگان مقيم سوئد 
  . منطقه انتخاباتی که در آن ثبت نام ھستند، نامنويسی می شوند
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  ليست رأی دھندگان

آنکه يک فرد بتواند رأی دھد بايد نام او در ليست رأی  برای
   . دھندگان درج شده باشد

د نيست ھای رأی دھندگان تنظيم می شوقبل از ھر انتخابات ل
حاوی فقط نام افرادی ھستند که در انتخابات مربوطه از  که

در مواردی که چندين انتخابات  .حق رأی دھی برخوردارند
رأی دھندگان برای کليه انتخابات ھا  ھمزمان انجام شود ليست

برای ھر منطقه انتخاباتی يک ليست رأی . يکسان است
دھندگان تنظيم شده و از آن در محل رأی گيری استفاده می 

  . شود

افرادی که بنظرشان اطالعات مربوط به آنھا در ليست رأی 
العات تصحيح دھندگان غلط درج شده بايستی طی يک درخواست کتبی تقاضا کنند اين اط

روز قبل از روز انتخابات به استانداری  12چنين تقاضانامه ای بايستی حداکثر . گردد
  . رسيده باشد

اگر طی ده ) سوئدی ھای خارج از کشور(اتباع سوئدی که از کشور مھاجرت کرده اند 
ات روز قبل از روز انتخابات به اداره مالي 30سال گذشته مھاجرت کرده باشند يا حداکثر 

اينگونه افراد اطالعات  .اعالم کرده باشند در ليست رأی دھندگان ثبت نام خواھند شد
برای سوئدی ھای خارج از .  مربوط به آدرس خود را بايد به اداره ماليات اعالم کنند

کشور که می خواھند در ليست رأی دھندگان ثبت نام کنند يک فُرم مخصوص 
  . وجود دارد

  کارت رأی

انتخابات قبل از ھر انتخابات يک کارت رأی برای کليه افراد دارای حق اداره 
کارت رأی به آدرس مندرج در بايگانی ثبت احوال اداره . رأی ارسال می کند

روز قبل از تاريخ  18وقتی رأی دھی پيش از موعد . ماليات ارسال می شود
ی خود را انتخابات آغاز می شود کليه افراد دارای حق رأی بايد کارت رأ

  . دريافت کرده باشند

فردی که کارت رأی خود را گم کرده باشد می تواند از طريق تماس با ھيئت 
  . ت يک کارت رأی جديد دريافت کنداانتخابات کمون، استانداری يا اداره انتخاب

  احزاب و برگه ھای رأی گيری. 4

ق قانون اساسی مطاب. در سوئد برای تشکيل يک حزب ھيچگونه مقرراتی وجود ندارد
منظور از حزب ھر نوع جمعيت يا گروھی از "دولت تعريف يک حزب به اين شرح است 

  ."رأی دھندگان است که در انتخابات تحت يک نام بخصوص شرکت کنند

  واجد شرايط نمايندگی

واجد شرايط نمايندگی . فردی که دارای حق رأی باشد واجد شرايط نمايندگی نيز ھست
. طالعات مندرج در بايگانی ثبت احوال در روز انتخابات استوار استا مبنای بودن بر

شورای بھداری استان باشد بايد برای آنکه يک فرد واجد شرايط نمايندگی در يک کمون يا 
ولی برای واجد شرايط نمايندگی پارلمان بودن .  ثبت احوال آنجا نامنويسی شده باشد در

البته فرد بايد در آمار .  سکونت وجود ندارد ھيچگونه شرط الزامی در مورد شھر محل
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  . ثبت احوال سوئد نامنويسی باشد يا زمانی قبالً نامنويسی بوده باشد

شھروندان اتحاديه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا واجد شرايط نمايندگی ھستند مشروط 
ند که واجد شرايط بر آنکه در کشور ديگری عضو اتحاديه اروپا کانديدا نباشند و گواھی کن

افرادی که مايلند برای يک  .نمايندگی بودن در کشور متنوع خود را از دست نداده اند
حزب در سوئد کانديدای نمايندگی در انتخابات پارلمان اروپا شوند ولی تبعه کشور ديگری 

ارائه کنند که در کشور  "تضمين نامه"در اتحاديه اروپا ھستند بايد به اداره انتخابات يک 
  . ديگری کانديدا نيستند

  . برای انتخاب شدن بايد فرد کانديدای يک حزب باشد

  يک حزب" نام"ثبت 

برای آنکه  .نام يک حزب آنست که حزب مايل است روی برگه ھای رأی گيری درج شود
اند يک حزب می تو. يک حزب در انتخابات شرکت کند لزومی ندارد نام حزب را ثبت کند

  . بدون آنکه نام حزب را ثبت کرده باشد برگه ھای رأی گيری خود را سفارش دھد

حزب نزد اداره انتخابات يک حزب می تواند نام خود را محافظت کند " نام"از طريق ثبت 
  . تا توسط حزب ديگری مورد استفاده قرار نگيرد

بايد توسط " نام"ميه ثبت برای آنکه اداره انتخابات بتواند نام يک حزب را ثبت کند اعال
نام يک حزب نبايستی شبيه نام حزب ثبت شده . تعداد بخصوصی رأی دھنده حمايت شود

يک شرط الزم ديگر آنست که . ديگری باشد که احتمال تشابه اسمی اشتباھی بوجود آيد
  . باشدشده حزب ھمچنين نشان دھد که اساسنامه تدوين کرده و يک ھيئت رھبری انتخاب 

يک حزب بايد حداکثر آخرين روز فوريه سال انتخابات به اداره " نام"ميه ثبت اعال
  . انتخابات رسيده باشد تا ثبت حزب بتواند برای انتخابات آن سال معتبر باشد

اگر يک حزب برای انتخابات پارلمان سوئد ثبت شود اين امر شامل انتخابات کمون و 
و ھمچنين انتخابات پارلمان اروپا نيز خواھد شورای بھداری استان نيز  در سراسر کشور 

، اين امر ديره شورای بھداری استان ثبت شوداگر يک حزب برای انتخابات ھيئت م. بود
شامل ھمان شورای بھداری استان و انتخابات ھيئت مديره کمون ھای موجود در آن 

اروپا فقط برای  حزب برای انتخابات پارلمان" نام"ثبت  .شورای بھداری استان خواھد بود
  . انتخابات پارلمان اروپا معتبر است

  اعالم نام کانديداھا

حزب خود را ثبت کرده اند ھمچنين از امکان اعالم نام کانديداھای خود " نام"احزابی که 
اعالم نام کانديداھا به اين معنی است  که حزب . قبل از انتخابات نيز برخوردار می شوند

در مقابل اعالم نام کانديداھا از سوی رأی دھندگان حفاظت می  ليست کانديداھای خود را
اعالم نام کانديداھا ھمزمان با سفارش برگه ھای رأی گيری از سوی حزب انجام می  .کند
  .شود

اداره انتخابات . احزاب بايستی حداکثر تا يک تاريخ معين نام کانديداھای خود را اعالم کنند
فقط نمايندگان ذيصالح حزب می توانند نام کانديداھا را اعالم  .اين تاريخ را تعيين می کند

.  کانديداھا ھمچنين بايستی کتباً اظھار کنند که حزب اجازه دارد نام آنھا را اعالم کند. کنند
  . ن با اعالم نام کانديداھا از سوی حزب تسليم شونداينگونه اظھارنامه ھا بايستی ھمزما
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ھای خود را روی برگه ھای اگر يک حزب نام کانديدا. ری استاعالم نام کانديداھا اختيا
را روی برگه اعالم نکند به اين معنی است که رأی دھندگان می توانند نام يک فرد  رأی
از اين طريق به فردی که حزب او را بعنوان کانديدا معرفی نکرده، رأی بنويسند و  رأی

  . فردی بدھند

  
ديداھای آن باشد متنی درج شده که به رأی حزب که دارای کان روی برگه رأی

  . بدھند" رأی فردی"دھندگان توضيح می دھد چگونه می توانند به يک کانديدا 
: اگر حزب کانديداھای خود را معرفی کرده باشد اين جمله نوشته می شود •

شما می توانيد کنار نام کانديدائی که مطلقاً مايل به انتخاب وی ھستيد "
شما نمی توانيد به بيش از يکی از . به او رأی فردی بدھيدضربدر بزنيد و 

کانديداھای مندرج در برگه يا به فرد ديگر بغير از افراد مندرج در برگه، 
  ."رأی فردی بدھيد

نکرده باشد اين جمله نوشته می اگر حزب نام کانديداھای خود را اعالم  •
ايل به انتخاب وی ھستيد شما می توانيد کنار نام کانديدائی که مطلقاً م" : شود

 نام يک نفر را روی برگه رأی ضربدر بزنيد و به او رأی فردی بدھيد يا
اگر نام چندين فرد را بنويسيد نام کانديدايی که در صدر قرار دارد  .بنويسيد

  . بعنوان انتخاب فردی شما محسوب خواھد شد
  

  برگه ھای رأی

برای پارلمان سوئد زرد رنگ،  برگه ھای رأی
برای انتخابات ھيئت مديره شورای بھداری 

استان آبی رنگ و برای انتخابات ھيئت مديره 
کمون انتخابات پارلمان اروپا  سفيد رنگ 

بايد از لحاظ ابعاد و  برگه ھای رأی.  ھستند
  . نوع کاغذ يکسان باشند

  سفارش برگه ھای رأی گيری

مان سوئد، ھيئت مديره کمون و شورای بھداری استان از برای پارل برگه ھای رأی
برای پارلمان اروپا از اداره انتخابات  برگه ھای رأی .استانداری سفارش داده می شود

خود را  يک تاريخ معين برگه ھای رأی احزاب بايستی قبل از .سفارش داده می شود
پس . ز روز انتخابات تحويل دادروز قبل ا 45سفارش دھند تا با اطمينان بتوان برگه ھا را 

را سفارش داد ولی تضمينی برای تحويل  ده نيز می توان برگه ھای رأیاز تاريخ تعيين ش
  . به موقع آنھا وجود ندارد

احزابی که در يکی از دو انتخابات اخير پارلمان حداقل يک درصد آراء را کسب کرده 
م کانديداھای خود برای پارلمان سوئد نا دارای رگه رأیباشند در سراسر کشور حق دارند ب

سه برابر تعداد " سھميه رايگان برگه ھای رأی"اين رقم موسوم به  .را رايگان چاپ کنند
يک حزب در  انتخابات ھيئت مديره کمون و . افراد واجد شرايط رأی دھی می باشد

شورای در ھمان کمون يا " أیسھميه رايگان برگه ھای ر"شورای بھداری استان از 
  . بھداری استان که حزب دارای نمايندگی است، برخوردار می باشد

پس از برگزاری يک انتخابات احزابی که بيش از يک درصد آراء پارلمان سوئد را کسب 
کرده باشند يا در ھيئت مديره کمون و شورای بھداری استان نمايندگی کسب کرده باشند 

  . ا بازپس خواھند گرفتخود ر بوط به برگه ھای رأیھزينه ھای مر
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در مورد انتخابات پارلمان اروپا نيز "  سھميه رايگان برگه ھای رأی"مقررات مربوط به 
    . ِصدق می کند
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  :در انتخابات وجود دارد سه نوع برگه رأی

 برگه ھای رأی - دارای نام  برگه ھای رأی
  دارای نام حزب و کانديداھا

  

ارای د برگه ھای رأی -حزبی  برگه ھای رأی
  نام حزب بدون نام کانديداھا

  

بدون نام  برگه ھای رأی - خالی برگه ھای رأی 
  حزب و  نام کانديداھا

  توزيع برگه ھای رأی

مسئوالن رأی گيری موظف ھستند برگه ھای رأی گيری احزابی که بيش از يک درصد 
.  گيری توزيع کنندآراء را در انتخابات پارلمان سوئد کسب کرده اند را در کليه اماکن رأی 

اين امر ھم شامل انتخابات پارلمان سوئد و ھم انتخابات ھيئت مديره کمون و شورای 
اينگونه احزاب بايد رأساً مدت معينی قبل از انتخابات درخواست  .بھداری استان می شود

احزابی که در انتخابات ھيئت مديره کمون و  .کنند برگه ھای رأی گيری آنھا توزيع شود
شورای بھداری استان شرکت می کنند حق دارند برگه ھای رأی گيری شان در محل ھای 

انتخابات و اماکن رأی گيری موجود در کمون و شورای بھداری استان مربوطه توزيع 
  . گردد

مسئوالن رأی گيری ھمچنين برگه ھای رأی گيری خالی را در کليه انتخابات در ھمه 
  . اماکن رأی گيری قرار می دھند

  . اما برگه ھای رأی گيری دارای نام را بايد خود احزاب توزيع کنند

در انتخابات پارلمان اروپا مديريت انتخابات مسئوليت توزيع برگه ھای رأی گيری دارای 
نام را در ھمه اماکن رأی گيری بر ُعھده دارد، مشروط برآنکه حزب مربوطه فقط يک 

سراسر کشور ِصدق کند و حداقل يک درصد آراء برگه رأی گيری دارای نام باشد که در 
اينگونه احزاب بايد رأساً مدت  .را در آخرين انتخابات پارلمان اروپا کسب کرده باشد

  . معينی قبل از انتخابات درخواست کنند برگه ھای رأی گيری آنھا توزيع شود
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  رأی گيری. 5

گيری شناخته شده نباشد ھنگام رأی گيری اگر فرد رأی دھنده از سوی مسئوالن رأی 
.  بايستی کارت شناسائی خود را ارائه کرده يا به شيوه ديگری ھويت خود را احراز کند

  . مسئوالن رأی گيری نيز بايستی چگونگی احراز ھويت رأی دھندگان را ثبت کنند

  محل ھای انتخابات

رأی دھندگان . در ھر ناحيه انتخاباتی يک محل انتخابات وجود دارد
وانند در روز رأی گيری در محل انتخابات منطقه ای که نام آنان می ت

نام اين محل در  .در ليست رأی دھندگان منطقه درج شده، رأی بدھند
محل ھای انتخابات بايد برای . کارت رأی گيری درج می شود
اگر درعين حال يک فرد معلول نتواند . معلوالن قابل دسترسی باشند
مسئوالن رأی گيری می توانند رأی او  وارد محل رأی گيری شود،

  . را در خارج از محل انتخابات دريافت کنند

 9در انتخابات پارلمان اروپا تا (شب  8صبح تا  8محل ھای انتخابات معموالً از ساعت 
کميته انتخابات در مشورت با استانداری می تواند تصميم بگيرد که . باز ھستند) شب

  .داده شودساعات باز بودن محل کاھش 

.  کميته انتخابات در ھر کمون در مورد مناسبترين محل ھای انتخابات تصميم گيری می کند
خابات تعيين تنکميته انتخابات ضمناً  حداقل چھار نفر را برای دريافت آراء در ھر محل ا

ھنگام رأی گيری بايستی حداقل سه نفر از مسئوالن رأی گيری در محل انتخابات  .می کند
  . داشته باشند حضور

  

  محل ھای رأی گيری

کميته انتخابات ھمچنين مسئوليت رأی گيری پيش از موعد را در 
مکانی که رأی دھندگان می توانند . محدوده کمون بر ُعھده دارد

.  در آن پيش از موعد رأی بدھند، محل رأی گيری ناميده می شود
کميته  .اين مکان می تواند ساختمان کمون يا کتابخانه باشد

انتخابات ھمچنين مسئوليت دارد که در اماکن رأی گيری 
  . مسئوالن رأی گيری حضور داشته باشند
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  .ھمه اماکن رأی گيری بايد برای معلوالن قابل دسترسی باشند

رأی دھنده ای که به دليلی نتواند در روز برگزاری انتخابات در محل انتخابات مربوط 
رأی دھی پيش از . ر جای کشور پيش از موعد رأی بدھدبخود رأی بدھد می تواند در ھ

جھت ارائه  .روز قبل از روز برگزاری انتخابات آغاز و تا آنروز ادامه می يابد 18موعد 
خدمات بيشتر به رأی دھندگان در ھر کمون حداقل يک محل رأی گيری وجود دارد که در 

  . روز برگزاری انتخابات باز است

بيماران، کارکنان و مالقات کنندگان برخی بيمارستانھا و اماکن کميته انتخابات برای 
  . درمانی امکانات رأی دھی در اينگونه اماکن را فراھم می کند

مسئوالن رأی گيری در رأی گيری پيش از موعد آراء را جمع آوری کرده و در پاکتھای 
محل رأی گيری کسی که در يک  .پنجره دار مخصوص به کميته انتخابات ارسال می کنند

رأی می دھد بايستی کارت رأی گيری خود را بھمراه داشته و بتواند با کارت شناسائی 
  . خود يا به شيوه ديگری ھويت خود را احراز کند

  

  رأی دادن از طريق قاصد

رأی دادن از طريق قاصد يعنی اينکه فرد ديگری بغير از رأی دھنده رأی او را به محل 
رأی گيری پيش از موعد می برد، ولی رأی را خود فرد رأی دھنده انتخابات يا يک محل 
  . تنظيم و آماده می کند

افرادی که بيمار، سالخورده يا دارای نوعی معلوليت باشند و خود نتوانند با مراجعه به 
محل انتخابات يا محل رأی گيری شخصاً رأی بدھند می توانند از طريق يک قاصد رأی 

در بازداشتگاھھای موقت و زندانھا نيز می توانند از طريق قاصد رأی  یزندانافراد  .بدھند
  . بدھند

اين برگه ھا را می توان از  .رأی دادن از طريق قاصد برگه ھای مخصوص بخود دارد
در بين اين برگه ھا يک برگ دستورلعمل وجود دارد . اداره انتخابات يا کمون سفارش داد
برخی از کمونھا يک قاصد کمونی تعيين می کنند  .دھد که چگونگی انجام کار را نشان می

  . که به رأی دھندگانی که کسی را برای کمک گرفتن ندارند، کمک می کند
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  نامه رسان روستاھا

ھمه شھروندانی که در امتداد مسير يک نامه رسان روستاھا زندگی می کنند می توانند از 
تاھا برگه ھای رأی دادن از طريق قاصد را ان روسسنامه ر .او بعنوان قاصد استفاده کنند

  . بھمراه دارد

  رأی دادن در ادارات و دوائر خارج از کشور

ھمه افرادی که ھنگام رأی گيری در خارج از کشور بسر می برند می توانند در ادارات و 
  . دوائر خارج از کشور که در آنجا اخذ رأی برگزار می شود رأی بدھند

ای پيشنھاد وزارت امور خارجه در مورد شعب اخذ رأی توسط اداره انتخابات برمبن
روز قبل از روز  24رأی گيری . ادارات و دوائر خارج از کشور تصميم گيری می کند

رأی گيری بايستی به  .انتخابات آغاز و در برخی شھرھا فقط مدت کوتاھی ادامه می يابد
بتواند روز قبل از انتخابات به اداره موقع قبل از انتخابات پايان يابد تا آراء اخذ شده 

کليه آراء دريافت شده از ادارات و دوائر خارج از کشور به اداره . انتخابات رسيده باشد
انتخابات ارسال می شود و اين اداره آنھا را تفکيک کرده و به کميته ھای انتخاباتی 

  . مربوطه ارسال می کند

  رأی مکاتبه ای از خارج کشور

می توانند از ھر کشوری  رأی دادن بوده و در خارج از کشور بسر می برند افرادی واجد
دريانوردان مستقر در کشتی ھای خارج از کشور . که در آن ھستند مکاتبه ای رأی بدھند
روز  45زودترين موعد پست کردن رأی مکاتبه ای . نيز می توانند مکاتبه ای رأی بدھند

  . اتبه ای  نبايستی از سوئد پُست شودرأی مک .قبل از تاريخ انتخابات است

اين اوراق را می توان از اداره . برای رأی مکاتبه ای اوراق بخصوصی وجود دارد
  . انتخابات يا دوائر و ادارات خارج از کشور سفارش داد

آراء مکاتبه ای بايستی از خارج کشور ارسال شوند و به موقع جھت شمارش آراء دريافت 
  . شده باشند

  ادن درصورت پشيمانیرأی د

رأی داده باشد می تواند درصورت ) در سوئد يا در خارج کشور(فردی که پيش از موعد 
در اينصورت بايد در محل انتخابات و در روز انتخابات رأی داده . پشيمانی رأی بدھد

بدين ترتيب رأی اخذ شده در محل انتخابات تأييد و رأی پيش از موعد باطل اعالم . شود
  . دمی شو
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  رأی دادن به حزب و فرد

رأی دھندگان به يک حزب رأی می دھند و می توانند 
ھمزمان در روی برگه رأی گيری نام کانديدائی را بيش 
.  از ھمه مايل ھستند انتخاب شود را عالمت گذاری کنند

رأی دھندگان می توانند با . ی فردی ناميده می شودأکه ر
به او رأی فردی  زدن ضربدر کنار نام يک کانديدا

در برخی موارد رأی دھنده می تواند خود شخصاً  .بدھند
يک کانديدا را با نوشتن نام او بر روی برگه رأی گيری 

برای خواندن مطالب بيشتر در مورد مقررات . نامزد کند
  . رجوع شود 7و فصل  4جاری به فصل 
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  شمارش آراء در شب انتخابات. 6

ز انتخابات بايستی شعب اخذ رأی در ھر ناحيه انتخاباتی پس از خاتمه اخذ رأی در رو
قبل از آغاز شمارش آراء، رأی ھای تأييد شده پيش از . آراء اخذ شده را شمارش کنند

  . موعد در صندوق ھای رأی مربوطه ريخته می شود

آراء .  سپس صندوق ھای رأی تخليه شده و آراء انتخابات مربوطه شمارش می شود
در انتخابات پارلمان سوئد، . برحسب احزاب مربوطه تفکيک می شوندشمارش شده و 

ھيئت مديره کمون و شورای بھداری استان، ابتدا آراء پارلمان سوئد و سپس آراء ھيئت 
  . مديره کمون و دست آخر آراء شورای بھداری استان شمارش می شود

تيجه را به مسئول اخذ وقتی يک ناحيه انتخاباتی در شب انتخابات آراء را شمارش کرد ن
گزارش تلفنی اطالع می دھد و او نتايج را در سيستم کامپيوتری اداره انتخابات ثبت می 

اداره انتخابات می تواند از اين طريق در ھمان شب انتخابات يک نتيجه مقدماتی را . کند
  . محاسبه کند

تقيماً در اختيار رسانه ھا ھمزمان با ثبت نتايج انتخابات در ناحيه ھای انتخاباتی، نتايج مس
  . و عموم مردم در وبسايت اداه انتخابات قرار داده می شود

در پاکتھای ايمنی بخصوص قرار داده  به پايان رسيد، برگه ھای رأیوقتی شمارش آراء 
کميته انتخابات مسئوليت دارد که آراء در اسرع . شده و به اداره انتخابات تسليم می شود

  . گيری به استانداری حمل شود وقت از اماکن رأی

  شمارش مقدماتی آراء توسط کميته انتخابات

کميته انتخابات در اولين چھارشنبه پس از روز انتخابات آراء پيش از موعدی را که اماکن 
اين آراء در . رأی گيری فرصت شمارش آنھا را در روز انتخابات نداشته اند را می شمارد

کشور و آراء پيش از موعدی است که در کمونھای ديگر در درجه نخست آراء خارج از 
وقتی شمارش آراء توسط کميته ای انتخابات به پايان . روز انتخابات دريافت شده است

  . رسيد، اين آراء نيز به استانداری حمل می شوند

  شمارش نھائی آراء. 7

در . آغاز می شوداولين دوشنبه پس از روز انتخابات شمارش نھائی آراء در استانداری 
استانداری کليه آراء يکبار ديگر شمارش شده و اين مرتبه ھمه آراء فردی نيز شمارش می 

  . شود

در انتخابات پارلمان سوئد، ھيئت مديره کمون و شورای بھداری استان، ابتدا بايستی آراء 
سپس آراء ھيئت مديره کمون و دست آخر آراء شورای . پارلمان سوئد شمارش شود

معموالً حدود ده روز پس از روز انتخابات آخرين نتايج  .داری استان شمارش می شودبھ
در انتخابات پارلمان اروپا معموالً  .انتخابات شورای بھداری استان می تواند منتشر شود

  . نتايج نھائی در پايان ھفته پس از انتخابات آماده می شود

 www.val.seشمارش نھائی آراء را نيز می توان مستقيماً در وبسايت اداره انتخابات 
    . پيگيری کرد
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  بررسی برگه ھای رأی 

.  معتبر در توزيع کرسی ھای نمايندگی بکار گرفته خواھد شد فقط برگه ھای رأی
ا بررسی ر ن و عدم اعتبار برگه ھای رأیاستانداری بر مبنای قانون انتخابات معتبر بود

ھمين بررسی در مورد آراء فردی . کرده و تعداد آراء را برای ھر حزب شمارش می کند
  . انجام شده و آراء فردی معتبر شمارش می شود

  برگه ھای رأی گيری معتبر

اين برگه می تواند .  وقتی معتبر است دارای نام يک حزب باشد يک برگه رأی
خالی باشد که رأی دھنده  ی يا برگه رأیه رأی حزبيک برگه چاپی دارای نام، برگ

  . نام يک حزب را روی آن نوشته باشد

  

  

  

  

  

  

  آراء فردی شمارش می شود

يک رأی فردی صحيح می تواند 
يا يک ضربدر کنار نام يک 

کانديدا در يک برگه رأی گيری 
دارای نام باشد يا يک نام 

دستنويسی شده روی يک برگه 
يک رأی گيری مربوط  به 

حزب که کانديداھای خود را 
ی دھنده چگونه می تواند أوی برگه رأی گيری نوشته شده که رر. معرفی نکرده باشد
  . رأی فردی بدھد

  

  برگه ھای رأی گيری بی اعتبار

  :يک برگه رأی گيری در موارد زير بی اعتبار است
  ،)تصوير را مشاھده کنيد(فاقد نام حزب باشد  •
مثالً اگر دو (دارای نام بيش از يک حزب باشد  •

يا چند برگه رأی گيری در يک پاکت باشد و برگه ھا 
  ، يا )دارای نام احزاب مختلفی باشند

عمدی  دارای عالمتی باشد که آشکارا بطور •
   صورت گرفته باشد
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ن نيز گفته می شود و از عادی تري" خالی"برگه ھای رأی گيری فاقد نام احزاب برگه 
بطور جداگانه در بين " خالی"تعداد آراء . نوع برگه ھای بی اعتبار محسوب می شوند
  . ساير آراء بی اعتبار گزارش داده می شود
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  نام ھيچيک از کانديداھا شمارش نمی شود

در برخی موارد استانداری بايد از نام ھمه کانديداھا روی برگه رأی گيری چشم 
  :پوشی کند، مثالً اگر

مثال زير را مشاھده (ھنده نام دو  يا چند نفر را ضربدر زده باشد رأی د ●
  ،)کنيد

  رأی فردی بطور چاپی انجام شده باشد، ●
چندين برگه رأی  ●

گيری دارای نام يک حزب 
ولی با ليست ھای مختلفی 

از کانديداھا، يا ضربدر 
کنار نام کانديداھای مختلف 

  در يک پاکت باشد،
برای يک حزب  ●

از برگه رأی گيری 
مخصوص يک حوزه 

/ کمون/ انتخاباتی پارلمانی 
  بھداری استان ديگری استفاده شده باشد 

  
البته اين برگه رأی گيری معتبر است و بعنوان برگه رأی گيری حزبی  :مثال

  .  تشخيص داده می شود

  نام يک کانديدای بخصوص شمارش نمی شود

  :استانداری بايد از نام يک يا چند کانديداھا چشم پوشی کنددر برخی موارد 
اين امر از طريق اطالعات (اگر يک کانديدا فاقد قابليت انتخاب شدن باشد  ●

موجود در ثبت احوال در 
روز انتخابات کنترل می 

  ،)شود
اگر يک نام  ●

برای حزبی که نام 
کانديداھای خود را 
معرفی کرده باشد 
مثال ( دستنويسی شده باشد

سمت راست را مشاھده 
  ).کنيد

  
اين برگه رأی گيری معتبر است ولی در شمارش آراء بايستی از نام  :مثال

چنين برگه رأی گيری بعنوان يک برگه .  کانديدای دستنويسی شده صرفنظر شود
  .رأی گيری دارای نام بدون ضربدر تشخيص داده می شود

  نام کانديداھايی که خط خورده باشد

حتی اگر روی نام يک 
کانديدا روی يک برگه 
رأی گيری خط خورده 
باشد نيز نام او شمارش 

يعنی خط .  می شود
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برگه رأی گيری  خوردگی نام بر روی ترتيب ميان کانديداھای مندرج در يک
  . تأثيری نمی گذارد

  
برگه . معتبر است، ولی از خط خوردگی چشم پوشی می شودبرگه رأی  :مثال

  . دارای نام و بدون ضربدر تشخيص داده می شود رأی بعنوان يک برگه رأی
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  توزيع کرسی ھای نمايندگی. 8

وقتی استانداری شمارش کليه آراء را به پايان رساند توزيع کرسی ھای نمايندگی ميان 
  . احزاب می تواند آغاز شود

  حدنصاب برای احزاب

ھای نمايندگی در انتخابات پارلمان سوئد و  برای آنکه يک حزب بتواند در توزيع کرسی
انتخابات پارلمان اروپا شرکت کند آن حزب بايستی حداقل چھار درصد آراء معتبر را در 

اگر يک حزب در انتخابات پارلمان سوئد حداقل دوازده  .سراسر کشور کسب کرده باشد
ر توزيع کرسی ددرصد آراء يک حوزه انتخاباتی را کسب کرده باشد آن حزب می تواند 

  . در آن حوزه انتخاباتی شرکت کندھای ثابت نمايندگی 

  

در انتخابات ھيئت مديره شورای بھداری استان بايستی يک حزب حداقل سه درصد آراء 
معتبر در سراسر شورای استان را کسب کرده باشد تا بتواند در توزيع کرسی ھای 

  .مون ھيچگونه حدنصابی وجود ندارددر انتخابات ھيئت مديره ک .نمايندگی شرکت کند

  توزيع کرسی ھای نمايندگی ميان احزاب

اغلب کرسی  .نخست کرسی ھای ثابت و پس از آن کرسی ھای توازنی توزيع می شوند
ھای نمايندگی بر اساس تعداد آراء کسب شده توسط احزاب در حوزه ھای انتخاباتی توزيع 

  . می شود

روش "روش محاسبه ای که برای توزيع کرسی ھای ثابت نمايندگی از آن استفاده می شود 
  .نام دارد" توازنی عدد فرد

  انتخابات پارلمان سوئد

وقتی کرسی ھای ثابت نمايندگی توزيع شد تعداد کرسی ھای ثابت در ھمه حوزه ھای 
سپس برای ). نمايندگیکرسی  310جمعاً (انتخاباتی برای ھر حزب باھم جمع زده می شود 

. توزيع کرسی ھای توازنی تعداد آراء کسب شده در سراسر کشور در نظر گرفته می شود
کرسی کرسی نمايندگی توزيع شده و سراسر کشور بعنوان يک حوزه  349در اين مرحله 

  .انتخاباتی محسوب می شود

توزيع کرسی ھا  اگر يک حزب ھنگام. نتايج ھر دو توزيع کرسی ھا باھم مقايسه می شود
در سراسر کشور بعنوان يک حوزه انتخاباتی تعداد بيشتری کرسی کسب کرده باشد، آن 

يک حزب کرسی توازنی خود را . حزب از حق دريافت کرسی توازنی برخوردار است
حزب پس از توزيع کرسی ھای " رقم مقايسه ای"در آن حوزه انتخاباتی کسب می کند که 

    . ثابت، بزرگترين باشد
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اگر يک حزب در ھمه حوزه ھای انتخاباتی کرسی ثابت کسب نکرده باشد، ھنگام توزيع 
حزب مربوطه در " رقم مقايسه ای"کرسی ھای توازنی، از رقم آراء آن حزب بعنوان 

  . حوزه ھای انتخاباتی که ھنوز کرسی کسب نکرده، استفاده می شود

تی تعداد کرسی ھای بيشتری را اگر يک حزب ھنگام جمع زدن کرسی ھای حوزه انتخابا
در مقايسه با توزيع کرسی ھا در سراسر کشور بعنوان يک حوزه انتخاباتی کسب کند در 

به اين ترتيب از تعداد  .عين حال می تواند کرسی حوزه انتخاباتی را برای خود حفظ کند
  . کرسی ھای توازنی برای توزيع يک کرسی کسر می شود

  ای بھداری استانانتخابات ھيئت مديره شور

آن کرسی توازنی  1/10کرسی ھا ثابت و  9/10در ھيئت مديره شورای بھداری استان 
نخست کرسی  .کرسی ھا به ھمان شيوه توزيع برای پارلمان سوئد توزيع می شوند. است

سپس کليه کرسی ھای شورای بھداری . ھای ثابت در ھر حوزه انتخاباتی توزيع می شود
از اين طريق . رقم آراء احزاب در سراسر شورای استان توزيع می گردداستان با توجه به 

می توان تعيين کرد کداميک از احزاب از حق دريافت کرسی نمايندگی توازنی 
کرسی ھای نمايندگی توازنی برمبنای مقررات يکسان با انتخابات پارلمان . برخوردارند

  . سوئد توزيع می شود

  انتخابات ھيئت مديره کمون

انتخابات ھيئت مديره کمون ھمه کرسی ھای نمايندگی ثابت ھستند و تعداد کرسی ھا  در
  . برای ھر حوزه انتخابی قبالً از سوی استانداری تعيين شده است

  انتخابات پارلمان اروپا

در انتخابات پارلمان اروپا کليه کرسی ھای نمايندگی ثبات ھستند و سراسر کشور يک 
  . می شودحوزه انتخاباتی محسوب 

  تابلوی اطالعات مستند

  "عدد فرد توازنی"شيوه 

کرسی ھای ثابت نمايندگی برمبنای رقم آراء کسب شده توسط احزاب در ھر 
برای احزابی که در توزيع کرسی نمايندگی  .حوزه انتخاباتی توزيع می شود

  . يک رقم مقايسه ای محاسبه می شود زه انتخاباتی شرکت داده می شوند،حو

" 1/4"ب اولين رقم مقايسه ای خود را از طريق تقسيم آراء حزب به عدد ھر حز
ھر حزبی که باالترين رقم مقايسه ای را کسب کند اولين کرسی . بدست می آورد

سپس با تقسيم رقم آراء . نمايندگی را در حوزه انتخاباتی مربوطه بدست می آورد
ساير . ب می کند، حزب يک رقم مقايسه ای جديد کس3""اين حزب به عدد 

زاب رقم مقايسه ای اوليه خود را حفظ کرده و با ھم در کسب کرسی ھای حا
وقتی يک حزب دومين کرسی نمايندگی خود را کسب . نمايندگی رقابت می کنند 
.  تقسيم می شود تا رقم مقايسه ای بعدی بدست آيد" 5"کرد رقم آراء آن به عدد 

تقسيم می شود " 7"پس از کسب سومين کرسی نمايندگی رقم آراء حزب به عدد 
اين شيوه محاسبه تا توزيع کامل کليه کرسی . و کار بھمين ترتيب ادامه می يابد

  . ھای نمايندگی ادامه می يابد
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در انتخابات پارلمان " کرونوبری"توزيع کرسی ھای ثابت نمايندگی در اُستان : 1مثال 
  2002ل سوئد سا

  

  

  

  

  

  رقم آراء  حزب
کرسی نمايندگی 

  1شماره 
کرسی نمايندگی 

  2شماره 
کرسی نمايندگی 

  3شماره 
کرسی نمايندگی 

  4شماره 

  M  03115 20 010,857.14  10,857.14  10 857,14  5 066,66حزب مودراتھا 

  S  43 696  31,211.42  14 565,33  8,739.20  8,739.20سوسيال دموکراتھا 

  Fp  10,538  7,527.14.  7,527.14.  7,527.14  7,527.14حزب مردم 

  C  11,746  8,390.00  8,390.00  8 390,0 0  8,390.00حزب مرکز 

  V  0317 86 4 5,617.14  5,617.14.  5,617.14  5,617.14حزب چپ 

  Mp  4,354  3,110.00  3,110.00  3,110.00  3,110.00حزب محيط زيست 

  Kd  11,695  8,353.57  8,353.57  8,353.57  8,353.57حزب دموکرات مسيحی ھا 

  

  

  

   

رقم آراء ھمه احزاب . 1
تقسيم " 1/4"اکنون به عدد 

  . می شود

تعداد آراء حزبی که باالترين رقم . 6
يعنی مودراتھا (مقايسه ای را کسب کرد 

M ( اکنون به رقم بعدی توزيع، يعنی عدد
ساير احزاب ھنوز .  تقسيم می شود" 3"

با ارقام مقايسه ای اوليه خود با يکديگر 
رقابت می کنند، به استثناء رقم مقايسه ای 

که قبالً به ) S(حزب سوسيال دموکراتھا 
  .تقسيم شده است" 5"و " 3"عدد 

حزبی که باالترين رقم مقايسه ای را داراست ھنوز حزب . 4
است و از اينرو اين حزب کرسی ) S(سوسيال دموکراتھا 

اکنون برای تعيين رقم .  را کسب می کند 2نمايندگی شماره 
  . تقسيم می شود" 5"مقايسه ای بعدی رقم آراء حزب به عدد 

تعداد آراء حزبی که . 3
باالترين رقم مقايسه ای را 

يعنی سوسيال (کسب کرد 
اکنون به رقم ) Sدموکراتھا 

" 3"بعدی توزيع، يعنی عدد 
  . تقسيم می شود

حزبی که باالترين رقم مقايسه ای را . 2
) S(داراست حزب سوسيال دموکراتھا 

اولين کرسی است و از اينرو اين حزب 
  .نمايندگی را کسب می کند

تعداد آرائی که = رقم آراء 
حزب جمعاً در يک حوزه 
  .انتخاباتی کسب کرده است

حزبی که باالترين رقم مقايسه ای . 5
) M(را داراست حزب مودراتھا

است و از اينرو اين حزب کرسی 
  . را کسب می کند 3نمايندگی شماره 

حزبی که باالترين رقم مقايسه . 7
ای را داراست حزب سوسيال 

است و از اينرو اين ) S(دموکراتھا 
را  4حزب کرسی نمايندگی شماره 

  . کسب می کند
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توزيع کرسی نمايندگی توازنی برای ھيئت مديره شورای بھداری استان اوپساال : 2مثال 
  1998در انتخابات سال 

شورای بھداری استان در  .شورای بھداری استان اوپساال دارای سه حوزه انتخاباتی است
تعداد کرسی ھای ثابت نمايندگی . کرسی نمايندگی بود71جمعاً دارای  1998 لانتخابات سا

حوزه : توزيع شدکرسی ثابت  63به اينصورت  .بود 8و تعداد کرسی ھای توازنی  63
احزابی که کمتر از  .کرسی11کرسی و حوزه شمالی  41کرسی، حوزه ميانی  11جنوبی 

  . درصد آراء را کسب کرده بودند در توزيع کرسی ھای نمايندگی شرکت داده نشدند3
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کرسی ھای نمايندگی ميان احزاب در سه حوزه انتخاباتی مذکور به شرح زير توزيع اغلب 
  :شد

  جمع  حوزه شمالی  حوزه ميانی  حوزه جنوبی  حزب

  M  3  10  2  15حزب مودراتھا 

  S  5  13  6  24سوسيال دموکراتھا 

  Fp  -  4  -  4حزب مردم 

  C  1  2  1  4حزب مرکز 

  V  1  5  1  7حزب چپ 

  Mp -  3  -  3حزب محيط زيست 

حزب دموکرات مسيحی 
  Kdھا

1  4  1  6  

  63  11  41  11  جمع
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کرسی نمايندگی در شورای بھداری اُستان مقايسه  71ع حوزه ای با توزيع کلی يسپس توز
  .شد

  تفاوت کرسی توازنی  جمع کرسی ھای حوزه انتخاباتی  کرسی نمايندگی 71توزيع کلی   حزب

  .M  17  15.  2حزب مودراتھا 

سوسيال دموکراتھا 
S

25  24  1  

  Fp  6  4  2حزب مردم 

  C  5  4  1حزب مرکز 

  V  7  7  0حزب چپ 

حزب محيط زيست 
Mp

4  3  1  

حزب دموکرات 
ھا Kdمسيحی

7  6  1  

  8  63  71  جمع

  

اين حزب پس از توزيع . برای حزب مودراتھا می بايست دو کرسی توازنی تعيين شود
  :انتخاباتی دارای رقم مقايسه ای زير بودکرسی ھای ثابت، در حوزه ھای 

  حوزه شمالی  حوزه ميانی  حوزه جنوبی  رقم مقايسه ای

  M  1213.85  1265.71  810حزب مودراتھا 

  

  . اين حزب دو کرسی نمايندگی توازنی را در حوزه ھای ميانی و جنوبی کسب کرد

توزيع نھايی با ھمين روش کرسی ھای توازنی برای ساير احزاب تعيين شد طوری که 
  :کرسی ھا در آن سه حوزه انتخاباتی به شرح زير شد

  *حوزه شمالی  *حوزه ميانی  *حوزه جنوبی  حزب

  M  4 )1(  11 )1(  2حزب مودراتھا 

  S  5  14)1(  6سوسيال دموکراتھا 

  )Fp  1)1(  4  1)1حزب مردم 

  C  1  2  21حزب مرکز 

  V  1  5  1حزب چپ 

  )Mp  -  3  1)1حزب محيط زيست 

  Kd1  5)1(  1حزب دموکرات مسيحی ھا 

  )3(14  )3( 4 4  )2(13  جمع

  
  .شود می داده نشانتعداد کرسی ھای توازنی برای ھر حزب در داخل پرانتز * 
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  نمايندگان اصلی و نمايندگان علی البدل. 9

  ترتيب نوشتن اسامی در يک حزب

کانديدا يا کانديداھايی که وقتی توزيع کرسی ھای نمايندگی ميان احزاب به پايان برسد، 
 نخست کنترل می شود که آيا بايد.  دنکرسی ھا را اشغال خواھند کرد، تعيين می شو

  .مقررات رأی فردی را بکار برد يا نه

يک کانديدا برای آنکه بتواند بر اساس رأی فردی برای يک حزب انتخاب شود بايد تعداد 
گاھی اوقات تعداد کانديداھايی که . باشد معينی از آراء را بعنوان رأی فردی کسب کرده

.  برمبنای رأی فردی انتخاب شده اند برای اشغال ھمه کرسی ھای نمايندگی کافی نيستند
اگر تعداد کانديداھا که بيش از حدنصاب رأی آورده باشند کم باشد ممکن است مابقی 

  .  اشغال شود" عدد صحيح" روشکرسی ھای حزب به کمک روش موسوم به 

  انتخاب شدن مطابق مقررات رأی فردی

رقم آراء فردی يک کانديدا عبارت است از تعداد آراء فردی که او تحت نام يک حزب 
  . صرفنظر از تعداد ليست ھای کانديداتوری که وجود داشته باشد

برای انتخاب شدن برمبنای آراء فردی آنست که کانديدای مزبور ) حدنصاب(شرط الزم 
  معادل حداقل تعداد آراء فردی

  آراء حزب در حوزه انتخاباتی در انتخابات پارلمان سوئد را کسب کرده باشد، 5% •
آراء حزب در حوزه انتخاباتی در انتخابات ھيئت مديره کمون و شورای بھداری  5% •

  رأی باشد، 50و  100استان را کسب کرده باشد البته اين رقم بايستی به ترتيب حداقل 
را در سراسر کشور در انتخابات پارلمان اروپا را کسب مجموع آراء حزب   5% •

  . کرده باشد

اگر بيش از يک کانديدا به حدنصاب رسيده باشد، برمبنای تعداد آراء فردی خود کرسی 
اگر چندين کانديدا دارای دقيقاً تعداد يکسانی از آراء باشند  .نمايندگی را اشغال خواھند کرد
  . تعيين شود کداميک بايد کرسی نمايندگی را اشغال کند بين آنھا قرعه کشی خواھد شد تا

  "عدد صحيح"انتخاب شدن مطابق روش 

اگر به کمک آراء فردی نتوان ھمه نمايندگان را تعيين کرد تکميل تعيين نام نمايندگان با 
يعنی برگه ھای انتخاباتی که ھر کانديدا در آن نام . ادامه خواھد يافت" عدد صحيح"روش 

سپس نام کانديداھايی که به کمک آراء فردی خود انتخاب  .گروھبندی می شوداول است 
  . شده اند از اين گروھبندی حذف می شود

روش عدد صحيح زمانی کاربرد خود را نشان می دھد که يک حزب فقط با يک برگه 
در اينصورت . رأی در حوزه انتخاباتی نمايندگان و اعضای علی البدل خود شرکت می کند

در .  يندگان عمالً به ترتيبی که نامشان در برگه انتخابانی درج شده، تعيين می شوندنما
اينگونه موارد فقط يک گروه جديد تشکيل می شود بعبارت ديگر يک کانديدای واحد 

بعنوان اولين نام آزاد روی ھمه برگه ھای رأی درج شده که وقتی اولين کانديدا نمايندگی 
در اينگونه موارد رقم مقايسه ای از طريق  .رکت داشته استخود را دريافت کرد، مشا

اگر دومين کانديدا دومين کرسی  .بدست می آيد 2تقسيم تعداد آراء کسب شده به عدد 
نمايندگی را دريافت کند و ھمه برگه ھای رأی حاوی سومين کانديدای واحدی باشند، برای 

تقسيم می شود و  کار بھمين  3تعيين رقم مقايسه ای بعدی تعداد آراء کسب شده به عدد 
    . ترتيب ادامه می  يابد
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ا شده باشد بايد در اولين محاسبه برگه اگر يک حزب با چندين برگه ھای رأی گيری کانديد
اولين کرسی در  .ھای رأی را بر اساس اولين نام معتبر کانديداھا به چند گروه تقسيم شوند

رقم . سلسه مراتب حزب به کانديدايی تعلق می گيرد که تعداد آراء او از ھمه بيشتر باشد
 4، 3، 2ريق تقسيم به اعداد تعداد آراء برای برگه رأی که کرسی دريافت کرده باشد، از ط

  . و علی آخر کاھش می يابد

گاھی اوقات تعداد کانديداھای درج شده بر روی برگه ھای رأی برای تکميل ھمه کرسی 
در اينصورت کرسی ھای مازاد به  .ھای نمايندگی در يک حوزه انتخاباتی کفاف نمی کند

رسی ھای ثابت شرکت می يک حوزه انتخاباتی ديگر که حزب در آن حوزه در توزيع ک
حوزه انتخاباتی که حزب در آن باالترين رقم مقايسه ای را پس از . کند، منتقل می شود

توزيع کرسی ھای ثابت دارا باشد اولين کرسی حزب را دريافت می کند و کار بھمين 
  . ترتيب ادامه می يابد

  نمايندگان بشرح زير تعيين می شوند:  3مثال 

رأی و چھار کرسی نمايندگی در ھيئت مديره کمون  621حزب محلی " والستاد"در کمون 
برگه رأی اين حزب بصورت زير است و کانديداھا بشرح زير آراء .  دريافت کرده است

  :فردی کسب کرده اند

  % Anna  70.  11.27آنا   .1

  % Niklas 49.  7.89نيکالس   .2

  % Signe  113.  18.19سيگنه   .3

  % Adam  18.  2.89آدام   .4

  % Urban  10.  1.61اوربن   .5

  % Claes  22.  3.54کالوس   .6

  

درصدی از  5آنھا حدنصاب . سيگنه و آنا با آرائ فردی کسب شده خود انتخاب می شوند
نيکالس که  .ضربدر کنار اسم خود دريافت کرده اند 50آراء را کسب کرده و حداقل 

درصد آراء را کسب کرده نمی تواند به کمک آراء فردی خود کرسی نمايندگی  7/89
  . رأی فردی دريافت کرده است 49دريافت کند چون او فقط 

کانديداھايی . دو کرسی نمايندگی مازاد حزب بايد به کمک روش عدد صحيح توزيع شود
نيکالس بعنوان نام اول . که قبالً کرسی نمايندگی دريافت کرده اند کنار گذارده می شوند

تقسيم بر  621رقم مقايسه او عبارت است از تعداد آراء او يعنی . برگه رأی قرار می گيرد
وقتی نيکالس کرسی نمايندگی خود را دريافت کرد آدام . 621که مساوی می شود با  1

 2ر تقسيم ب 621 رقم مقايسه آدام عبارت است از .برگه رأی را دريافت می کند 621تمامی 
بنابراين کانديداھای حزب به ترتيب زير کرسی ھای . 310/50که مساوی می شود با 

  : نمايندگی خود را کسب می کنند

  رأی فردی    113سيگنه    
  رأی فردی 70آنا  

  رقم مقايسه ای  621نيکالس 
  رقم مقايسه ای  310/50آدام 
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  زب انتخاب شودکانديدايی که در چندين حوزه انتخاباتی يا برای چندين ح

در  .ممکن است نام يک کانديدا در ليست اسامی بيش از يک حوزه انتخاباتی جای بگيرد
اين . اينصورت بايستی تعيين شود که اين کانديدا در کدام حوزه انتخاباتی بايد انتخاب شود

بايد برای ) ساير کانديداھا(امر ھمچنين به اين مفھوم نيز ھست که يک کانديدای ديگر 
اين پديده . يگزينی اين کانديدا يا کانديداھايی که دوبله انتخاب شده اند نيز تعيين شودجا
  .ناميده می شود" حذف انتخاب دوبله"

اگر يک کانديدا در ليست اسامی بيش از يک حوزه انتخاباتی جای بگيرد در حوزه 
  :انتخاباتی کرسی نمايندگی دريافت می کند که او

عداد آراء فردی را نسبت به آراء حزب در آن حوزه در درجه نخست بيشترين ت •
در صورتی که کرسی نمايندگی مطابق مقررات آراء (انتخاباتی کسب کرده باشد 

  و) فردی تعيين شده باشد
در صورتی که کرسی نمايندگی (در درجه دوم دارای باالترين رقم مقايسه ای باشد  •

  ).تعيين شده باشد "عدد صحيح"مطابق روش 

از ليست اسامی حذف می شود بايستی بشرح زير " حذف انتخاب دوبله"نام فردی که بعلت 
  :جايگزين شود

در درجه نخست توسط کانديدايی که بيشترين تعداد آراء فردی را  کسب کرده باشد و  •
  ھنوز کرسی دريافت نکرده باشد و

اد آراء را کسب در درجه دوم توسط کانديدايی که در آن ليست اسامی که بيشترين تعد •
. کرده و اين تعداد وقتی او کرسی خود را کسب کرده برايش ِصدق می کرده است

اولين کانديدايی که ھنوز برای حزب نمايندگی دريافت نکرده باشد، نام اول ليست 
  . محسوب می شود

اگر يک کانديدا برای نمايندگی بيش از يک حزب انتخاب شود بايستی يکی از  آن کرسی 
برای کرسی نمايندگی ديگر به ھمان شيوه يک نماينده ديگر بايد انتخاب  .اشغال کند ھا را
  . درعين حال امکان نماينده علی البدل بودن ھمزمان برای احزاب مختلف وجود دارد .شود

  نماينده علی البدل بشرح زير انتخاب می شود

شود تا اگر نماينده اصلی  برای نمايندگان انتخابی بايستی نماينده علی البدل نيز انتخاب
برای ھر نماينده محاسبه ای برای . نتواند در جلسه ای حضور داشته باشد جايگزين او شود

  . تعيين علی البدل وی انجام می شود

مقررات اصلی اين است که نماينده علی البدل بايستی از ليستی استخراج شود که نماينده 
موسوم به انطباق با (اصلی در آن از بيشترين حمايت رأی دھندگان برخوردار شده باشد 

اگر ھنگام تعيين نمايندگان  .البته يک استثناء نسبت به اين اصل کلی وجود دارد). ليست
نديداھايی وجود داشته باشند که به حدنصاب انتخاب فردی رسيده باشند علی البدل ھنوز کا

ولی ھنوز انتخاب نشده باشند، بايستی در درجه نخست از اين کانديداھا بعنوان نمايندگان 
  . علی البدل استفاده شود

وقتی کانديداھای دارای آراء فردی برای نمايندگی علی البدل وجود نداشته باشد، محاسبه 
نصورت ادامه می يابد که آندسته از برگه ھای رأی شرکت داده می شوند که بھنگام به اي

محاسبه ھميشه بر مبنای ترتيب . کسب کرسی ترتيبی نماينده اصلی محسوب شده بودند
يعنی ھرگز بر مبنای کانديدايی که کرسی  -اصلی کرسی ھای نمايندگی انجام می شود 

    . کسب کرده باشد، انجام نمی شود "حذف انتخاب دوبله"خود را از طريق 
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نده اکنون اولين کانديدا در برگه رأی اولين کانديدايی محسوب می شود که قبالً بعنوان نماي
مورد وی انجام می شود، اصلی يا نماينده علی البدل بجای نماينده ای که محاسبه در 

محاسبه شود چون بايد از رقم در اينجا الزم نيست رقم مقايسه ای آراء . انتخاب نشده باشد
اگر تعداد آراء اکتسابی يکسان باشند برای تعيين نماينده . تعداد آراء اکتسابی استفاده شود
  . علی البدل قرعه کشی می شود

  تعداد نمايندگان علی البدل

در انتخابات پارلمان سوئد، ھيئت مديره شورای بھداری اُستان و پارلمان اروپا بايستی 
اد کرسی ھای نمايندگی حزب، البته ھميشه حداقل سه نفر، نماينده علی البدل معادل تعد
  .تعيين گردد

گاھی اوقات برگه ھای رأی دارای تعداد کافی اسامی جھت تعيين ھمه نمايندگان علی البدل 
در اينصورت در انتخابات ھيئت مديره کمون الباقی کرسی ھای نمايندگی علی  .نيستند

  . ندالبدل خالی می مان

در ساير انتخابات بغير از انتخابات ھيئت مديره کمون، کار تعيين نمايندگان علی البدل از 
اين طريق ادامه می يابد که ابتدا بررسی می شود که آيا برگه ھای رأی ديگری وجود دارد 

اين امر در عمل به اين معنی است که . که از آنھا نماينده علی البدل انتخاب نمود يا نه
ت ترتيب اسامی مانند زمانی که نمايندگان بر مبنای رقم مقايسه ای انتخاب می شوند، رعاي

دست آخر برای تعيين نمايندگان علی البدل می توان به حوزه انتخاباتی . ادامه می يابد
  .ديگری رجوع کرد تا بتوان نمايندگان علی البدل را پيدا کرد

  روش اجرايی برای انتخابات ھيئت مديره کمون

تعداد نمايندگان علی البدل بايستی حداکثر نصف تعداد کرسی ھايی باشد که ھر حزب در 
معموالً . ھيئت مديره کمون قبل از انتخابات اين رقم را تعيين می کند .کمون کسب می کند

.  ھيئت مديره تصميم می گيرد که تعداد نمايندگان علی البدل نصف نمايندگان اصلی باشد
برای احزابی که  .ی نمايندگی دريافت کند دو نماينده علی البدل داردحزبی که چھار کرس

وقتی  .يک يا دو کرسی نمايندگی کسب می کنند تعداد نمايندگان علی البدل دو نفر می باشد
نمايندگان اصلی يک حزب از بيش از يک برگه رأی انتخاب شده باشند، ممکن است تعداد 

  . ھيئت مديره کمون تعيين کرده، تجاوز کندنمايندگان علی البدل از تعدادی که 
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اداره انتخابات مسئوليت برنامه ريزی و ھماھنگی برگزاری انتخابات و ھمه پرسی ھای 
اداره انتخابات ھمچنين حمايت فن آوری اطالعاتی برای تمامی . سراسری را بر ُعھده دارد

  . می کند رینگھدانظيم و مديريت اداری انتخابات را ت

اداره انتخابات فھرست ھای رأی دھندگان، کارت ھای رأی، برگه ھای رأی و ساير اوراق 
اداره انتخابات پس از برگزاری انتخابات کرسی ھای . انتخباتی را تھيه و تدارک می کند

نمايندگی را ميان احزاب توزيع می کند و نمايندگان اصلی و علی البدل انتخابات پارلمان 
  . و پارلمان اروپا را تعيين می کند سوئد

اُستانداری ناحيه انتخاباتی را تعيين می کند،  .تانداری اداره انتخابات ناحيه ای استساُ 
مسئوليت شمارش نھائی آراء را در کليه انتخابات بر ُعھده دارد و نتايج انتخابات ھيئت 

    . مديره کمون و شورای بھداری اُستان را تعيين می کند
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کميته انتخابات در ھر کمون اداره محلی 
کميته  .انتخابات محسوب می شود

انتخابات مسئوالن اخذ رأی را تعيين می 
کند، محل ھای انتخابات را در کمون 

تدارک می بيند و تمامی مسئوليت رأی 
گيری پيش از موعد را در آنجا بر ُعھده 

کميته انتخابات ھمچنين مسئوليت  .دارد
آراء را در شب  شمارش مقدماتی

انتخابات و در روز چھارشنبه پس از 
کمون . انتخابات را نيز برُعھده دارد

مسئوليت ھزينه ھای مسئوالن اخذ رأی و 
  .  محل ھای انتخابات را بر ُعھده دارد

 Georgجورج کريستينسن : عکس از
Kristiansen  

  
ار می گيرند حکم کميته استيناف انتخابات در زمينه تصميماتی که مورد اعتراض قر

رئيس اين کميته بايستی قاضی . اين کميته از ھفت نماينده تشکيل می شود. صادر می کند
نمايندگان اين کميته از . عادی يا سابق باشد و نبايستی ھمزمان نماينده پارلمان سوئد باشد

  . سوی پارلمان سوئد تعيين می شوند

  اعتراض. 11

ت گرفته که در نتايج انتخابات تأثير گذار است می کسی که بنظرش اشتباه يا خطائی صور
اعتراضات در مورد انتخابات پارلمان سوئد و  .تواند نسبت به نتايج انتخابات اعتراض کند

اعتراضات در مورد انتخابات ھيئت  .پارلمان اروپا بايستی به اداره انتخابات ارسال شود
.  انداری مربوطه ارسال شودمديره کمون و شورای بھداری استان بايستی به اُست

اعتراضنامه بايستی ظرف مدت ده روز از تاريخ اعالم نتايج انتخابات به اداره تصميم 
  . گيرنده واصل گردد

کميته استيناف انتخابات می تواند درصورت بروز خطائی که تشخيص داده شود بر روی 
ک انتخابات بخصوص يا در نتايج انتخابات تأثير داشته، يک انتخابات را باطل کند و در ي
اگر تصححيح خطای مورد . يک حوزه انتخاباتی بخصوص مجدداً انتخابات برگزار کند

نظر بتواند از طريق شمارش مجدد آراء يا اقدام کوچک ديگری انجام شود، کميته استيناف 
  . انتخابات به اداره تصميم گيرنده مأموريت می دھد که خطا را تصحيح کند

نسبت . ف انتخابات تنھا مرجع رسيدگی به اعتراضات در مورد انتخابات استکميته استينا
  . به تصميم کميته استيناف انتخابات نمی توان اعتراض کرد
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  اطالعات بيشتر

در مورد انتخابات و ھمه پرسی ھا  www.val.seدر وبسايت اداره انتخابات 
از جمله موارد زير ايت ر اين وبسد. مطالب بيشتری برای مطالعه وجود دارد

  : وجود دارد
  يک حزب و" نام"دستورالعمل چگونگی اعالم ثبت  ●
مثال محاسباتی برای توزيع کرسی ھای نمايندگی ميان احزاب و چگونگی  ●

  . تعيين نمايندگان اصلی و علی البدل

  .مطالب چاپی در اين زمينه را می توان ھمچنين از اداره انتخابات سفارش داد

  

  

اداره  ترجمه بروشور
انتخابات توسط شرکت 

با مأموريت از " سمانتيکس"
سوی اتحاديه آموزشی 

اف انجام .ب.اوستريوتلند و آ
  .شده است
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  اداره انتخابات
  

www.val.se  
   valet@val.seآدرس ايميل 

  825 825 - 020: تلفن
  
  
  

  اطالعات بيشتر
  

ھر کمون می تواند اطالعات مفصل بيشتری را  در 
  . زمينه رأی دادن در آن کمون در اختيار بگذارد

  
اوراق رأی دادن مکاتبه ای و المثنی کارت رأی دادن 

در اينجا . ارش دادرا می توان از اداره انتخابات سف
ھمچنين اطالعات سازگار شده با افراد دارای 

نيازھای ويژه و ترجمه اطالعات بزبانھای مختلف 
  . نيز وجود دارد

  
  !به محيط زيست فکر کنيد

  
کليه اوراق و برگه ھای اطالع رسانی ما روی 

وقتی ديگر . ھای بازيافت موتاد چاپ شده استغذکا
زی نداريد آنرا در محفظه به اين اوراق و برگه ھا نيا

  . بازيافت کاغذ بريزيد

  


