
 2017نتخابات البلدية عام نشرة إعالمية حول اال

 

 تقسم فنلندا إلى بلديات تتمتع باإلدارة الذاتية بموجب الدستور، حيث تتولى البلديات عديداً من المهام وتقرر عديداً من 

 األشياء التي تمس سكانها.

 

في العام قتراع باال ،أي النواب ،هذه الهيئةانتخاب أعضاء هو الهيئة المقررة العليا في البلدية، ويتم  مجلس البلديال

 .9/4/2017األحد نتخابات البلدية القادمة هو يوم الموعد المقرر لالنتخابات البلدية لوالية مدتها أربع سنوات. اال

 

 قتراعاالأيضاً،  بموجب شروط معينة لساكني البلدية من مواطني الدول األخرى، كما يحق فقط للمواطنين الفنلنديينيحق 

 في فنلندا هو قرار شخصي وطوعي. قتراعنتخابات البلدية، علماً أن االاللح والترش  

 

 .2017نتخابات بلدية عام الن تكون في مقاطعة أوالند 

 من يحق له التصويت – قتراعحق اال

سلندا أو ايتحاد األوروبي أو دول اال ىحدإجنسية ل حامالً  وأ اً فنلندي اً مواطننتخابات البلدية إذا كنت قتراع في االااللك يحق 

 :ينالتالي ينالشرطوتوافي ج يالنرو

 

 على أقصى حد( 9/4/2017) اتنتخابسنة من العمر يوم اال 18سن ن تكون قد أتممت أ 

  على أقصى حد 17/2/2017في فنلندا في تكون مسجالً كمقيم أن. 

 

نت نتخابات البلدية إذا كفي اال قتراعاال، فيحق لك أعالهما هو مذكور خالف الدول األخرى أما إذا كنت أحد مواطني 

 :ينالتالي ينوافي الشرطت

 

 على أقصى حد( 9/4/2017نتخابات )سنة من العمر يوم اال 18سن ن تكون قد أتممت أ  

  17/2/2017في فنلندا لما ال يقل عن سنتين متواصلتين قبل يوم مسجالً كمقيم كون تأن. 

 

 .فيهاسكن تالتي بلدية اليتحدد مكان اإلقامة بموجب قانون البلديات، وعموماً يكون مكان اإلقامة هو نفس 

 

مقترع في سجل النفوس لاوسكن حسب البلدية المدونة كمكان إقامة  2017نتخابات البلدية عام في االيتحدد مكان اإلقامة 

 .24الساعة  17/2/2017المدني يوم 

 

 .(maistraatti) العامةند الضرورة التدقيق بمعلومات مكان اإلقامة لدى مديرية األحوال المدنية ك عويمكن

 

 .فقط تكح المسمى ببلدية إقامنتخابات البلدية للمرش  في اال تصويتاللك يحق 

 إلى البيوتنتخابية البطاقات االإرسال 

بضبط سجالت حقوق  العامةومديرية األحوال والمدنية  (väestörekisterikeskus) يقوم مركز سجل النفوس المدني

كتتاب في الفترض بالسكان اي  نتخابات. وبالتالي ال باال قتراعحيث توجد كافة بيانات السكان الذين يحق لهم اال قتراعاال

 .بشكل مستقل قتراعالسجالت حقوق ا

 



له و قتراعااللكل من يحق له  16/3/2017في موعد ال يتجاوز نتخابية ات االبطاقال العامةترسل مديرية األحوال المدنية 

 .قتراعتعليمات حول كيفية اال ىعلنتخابية االبطاقة اللدى المديرية. تحتوي معروف عنوان 

 حمن يحق له الترش   –نتخابية األهلية اال

 وافي الشروط التالية:إذا كنت ت ،تكإقامنتخابات البلدية في بلدية مكان ح لالترش  اليحق لك أي  ،نتخاباتاللعتبر مؤهالً ـ  ت

 

  كح فيها هي بلدية مكان إقامتزمع الترش  تالبلدية التي أن تكون 

  في بلدية ما قتراعحق االمتمتعاً بكون تأن 

   الوصاية. تحتكون ت كون فاقد األهلية القانونية أي أال  ت أال 

 

 .اتمؤهلين لالنتخابي عتبرون ال بعض موظفي الدولة وموظفي وعمال البلديات الرؤساء  علماً أن

 نتخابات البلديةحين في االتسمية المرش  

 نتخابات البلدية:حين لاليحق للجهات التالية تسمية المرش  

 

 األحزاب المسجلة 

  انتخابيةسوا جمعية ممن أس   قتراعاالالمتمتعون بحق. 

 

، قتراعاالإلى ما ال يقل عن عشرة أشخاص من سكان البلدية المعنية ممن يتمتعون بحق  نتخابيةجمعية االاليحتاج تأسيس 

 علماً أن هذا العدد قد ينخفض إلى ثالثة أو خمسة فقط في بعض البلديات الصغيرة. 

 

نتخابية اأو أكثر تأسيس قائمة ن انتخابيتين ، كما يحق لجمعيتيمشترك نتخابيائتالف ايحق لحزبين أو أكثر تأسيس 

 مشتركة.

 

عدد نواب واحد ونصف حين بعدد ال يتجاوز نتخابية المشتركة تسمية مرش  ات أو القوائم االئتالفاال وأيحق لألحزاب 

 .لبلديةالعدد سكان طبقاً للمجلس البلدي  اً بلدي اً نائب 79 - 13. يتم انتخاب ما ال يقل عن نتخابهماالمجلس البلدي الذين سيتم 

 

وتكون هذه  ،حين"قوائم المرش   مجموعة"بـ ا يسمى محين فيمرشح رقم خاص به، وتدرج أسماء المرش  يكون لكل 

ن فيها المرش  ي  ومطبوعة على الورق  مجموعةال وتكون هذه األسماء  2حسب الرقم التسلسلي بدءاً من الرقم حون دو 

سم ورقم ومهنة ا مجموعةوتبين هذه ال نتخابية المشتركة.اال ةأو القائمنتخابي االئتالف حسب الحزب أو االومرتبة عة مجم  

 ما يلي: مجموعةكل مرشح. وباإلضافة إلى ذلك تبين ال

 

 نتخابياً ا ئتالفاً ا تاألحزاب التي شكل 

 نتخابية مشتركةاقائمة  تنتخابية التي شكلالجمعيات اال 

  نتخابيا ئتالفااألحزاب التي ال تتبع ألي 

  نتخابية مشتركةاقائمة ية ألالمرشحين الذين ال يتبعون. 

 

 .9/3/2017قوائم المرشحين في  مجموعة نظيميتم ت

 قتراعاالأوقات 

علماً أنه قتراع المسبق، االبفترة يسمى خالل ما أو قبل ذلك  9/4/2017نتخابات أي الاإما في يوم التصويت لك يحق 

عمالً نتخابات االدورة في نفس التصويت مرتين حيث يعتبر نتخابات المعنية في االمرة واحدة فقط  تصويتاليحق لك 

 .قانون العقوباتستحق العقاب عمالً بي

 المسبق: قتراعاال

 .29/3/2017األربعاء المسبق يوم  قتراعااليبدأ 

 



أن فترة علماً ، 4/4/2017 الثالثاءفنلندا يوم داخل وفي  1/4/2017 السبتيوم فنلندا المسبق خارج  قتراعاالينتهي 

 .ماكناألالمسبق قد تكون أقصر في بعض  قتراعاال

 

مواقع المسبق في ال قتراعاالأماكن مسبق سواًء داخل فنلندا أو خارجها. توجد  قتراعا كانمسبقاً في أي مالتصويت ك يمكن

 التالية:

 

  التي تحددها البلديات كاإلدارات البلدية ومكاتب البريد على سبيل المثالماكن األفي فنلندا: في 

  :عديد من سفارات فنلندافي في الخارج 

  سجونصالحيات والاإلحتجاز كأماكن االجتماعية وكالمستشفيات ووحدات الرعاية اال العامة المؤسساتفي ،

 حتجاز بهافي هذه األماكن إال لمن هم قيد العالج أو اال قتراعاالعلماً أنه ال يحق 

  قتراع االفقط المسبق، علماً أنه يحق لطاقم الباخرة  قتراعاالالبواخر الفنلندية الموجودة في الخارج خالل فترة في

 فيها، أما الركاب فال يحق لهم ذلك بالباخرة.

 نتخاباتيوم اال قتراعاال

 .20 – 9 الساعة 9/4/2017 األحد في يوم نتخاباتقتراع يوم االايتم 

 

 نتخابيةاالبطاقة الفي بينين مال قتراعالالمحدد لمركز ذلك الالبلدية وفي تلك نتخابات فقط في االيوم التصويت ك ليحق 

 .كل ةالمرسل

 قتراع بالبيتاال

 كقتراع بدون صعوبات معقولة، فيمكنمركز االمكان أو من الوصول إلى  كمحدود الحركة والفعل إلى قدر يمنعنت إذا ك

قتراع لال كاإلعالن عن نيت تلك الظروففي  يكقتراع المسبق، علماً أنه يتوجب علخالل فترة اال كالتصويت في بيت

 .16قبل الساعة  28/3/2017 الثالثاءفي موعد ال يتجاوز يوم بالبيت 

 

بموجب  ،. ويحق(keskusvaalilautakunta) نتخابات المركزيةإلى لجنة االبالبيت قتراع يتم اإلعالن عن النية باال

 .في نفس الوقتفي البيت التصويت  -ة به عنايالويقوم بفي بيته مع المقترع الذي يعيش  - لقريبل ،بعض الشروط أيضاً 

ت  هكذا تصوِّ

ى في فقط واحد  حلمرش  . يحق لك أن تصوت عاقتريتم التصويت في مركز اال حين في بلدية قوائم المرش   مجموعةمسم 

 إقامتك.

 

الهوية الشخصية أو رخصة  بطاقةأو جواز السفر وذلك بإبراز  قتراعمركز االول ؤالشخصية لمسأثبت هويتك  (1

 ول بإعطائك بطاقة التصويت.ؤسوق أو غير ذلك من المستندات الثبوتية، وعندها يقوم المسال

 

 في كشك التصويت في كل مرة.التواجد شخص واحد فقط إال ليجوز ال . ذهب إلى كشك التصويتا (2

 

أكتب . فقط . يحق لك التصويت لمرشح واحدفي بطاقة التصويت رقم مرشحك الذي تنوى التصويت لهأكتب  (3

ن أو تعل م أو ترسم أي شيء آخربطاقة التصويت  فيالمرشح داخل الدائرة المرسومة  رقم ، قم وال تكتب أو تدو 

 وال يمكن رؤيته من الخارج. بطاقة التصويت بحيث يبقى الرقم الذي كتبته في الجهة الداخلية للبطاقةبثني 

 

 .ي يقوم بدمغها بالخاتم الرسميذال قتراعول مركز االؤخذ البطاقة المثنية إلى مس (4

 

 .قتراعفي صندوق االبطاقة التصويت المختومة سقط فأنتخابات، إذا كنت تقترع يوم اال أ( 5

 

تضع فيه بطاقة التصويت  نتخاباقتراع مظروف ول مركز االؤمسأما إذا كنت تقترع مسبقاً، فيعطيك ( ب5

 .هالمختومة وتغلق

 



، فيمكنك طلب المساعدة من أحد األشخاص الذي تسميه بشكل جديوإذا كانت قدرتك على تدوين رقم المرشح ضعيفة 

قتراع، علماً أنه ال يجوز للمعاون أن يكون مرشحاً قتراع الموجودين في مركز االولي مركز االؤكمعاون أو من أحد مس

 التصويت.في سياق كافة المعلومات التي يطلع عليها سرية نتخابات المعنية. ويتوجب على المعاون كتمان باال

 

 معلومات إضافية

  األمور أما  نتخابات المركزية.نتخابات البلدية من لجنة االمزيد من المعلومات عن االاليمكنكم الحصول على

نتخابية تبين البطاقة االالعامة. مديرية األحوال المدينة عنها من  ستفسارالفيتم االشخصي قتراع المتعلقة بحق اال

 الجهتين المذكورتين أعاله.وأرقام هواتف  عناوين

 

  نتخابات حين وغير ذلك من المعلومات المتعلقة باالقتراع المسبق وسجل المرش  االأماكن عناوين وأوقات عمل

 .www.vaalit.fiنتخابات من موقع وزارة العدل باإلنترنت البلدية موجودة في صفحة اال

 

 في موعد نتخابات من موقع وزارة العدل باإلنترنت نتخابات البلدية في صفحة االتنشر معلومات مرشحي اال

 في أواخر كانون الثاني / يناير.قتراع المسبق ، ومعلومات أماكن االآذار / مارسأوائل أقصاه 

 

 

 7/11/2016المدني مركز سجل النفوس 

 

 


