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`
حقائق 

بيان

التصويـــت يف انتخابـــات املجلس

ماذا يُقصد باالنتخابات التكميلية؟
يتم انتخاب املجالس عادة كل خمس سنوات. ويف بعض 

األحيان، تصبح مناصب بعض أعضاء املجلس شاغرة عند 

رغبة من يشغلون هذه املناصب يف تركها. وقد يرجع هذا 

األمر لعدة أسباب منها املرض أو التزامات العمل األخرى 

أو األمور العائلية الشخصية. 

وعند حدوث ذلك، يتم الدعوة إىل عقد انتخابات الختيار 

أعضاء آخرين لشغل هذه املناصب. وهذا ما يسمى 

باالنتخابات التكميلية. ويتم عقد االنتخابات التكميلية 

فقط يف املنطقة التي تحتاج إىل عضو مجلس جديد.

ما هو الدور الذي يقوم به املجلس؟

يتعامل مجلسك مع األمور التي تؤثر عىل منطقتك 

املحلية بشكل مبارش. قد تالحظ أيًضا أن املجالس يطلق 

عليها اسم الحكومية املحلية أو السلطات املحلية. يكون 

مجلسك مسؤوالً عن كل مام ييل:

       الخدمات التعليمية

       مرافق الشباب والرتفيه 

        قرارات التخطيط، عىل سبيل املثال، إذا أراد جارك 

بناء امتداد

       مساكن املجلس 

       إدارة أماكن االنتظار واملناطق العامة األخرى 

        الخدمات االجتامعية مثل مساعدة األشخاص ذوي 

اإلعاقة، أو رعاية كبار السن 

       الطرق املحلية وممرات املشاة

       القاممة وإعادة التدوير

       املكتبات 

       تسجيل األصوات وإجراء االنتخابات املحلية
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من الذي ميثلك يف املجلس؟
يُطلق عىل األشخاص املنتخبني لتمثيلك يف مجلسك اسم 

أعضاء املجلس. 

تُقسم املنطقة التي يغطيها مجلسك إىل مناطق أصغر 

تسمى دوائر. قد ُتثل دائرتك بأعضاء يصل عددهم إىل 

أربعة أعضاء.

 يعمل العديد من أعضاء املجالس بوظائف أخرى 

باإلضافة إىل عملهم كأعضاء باملجلس.

 ميكنك االتصال باألعضاء الذين ميثلونك لطرح أسئلة 

عليهم حول ما يحدث يف منطقتك، أو إلخبارهم بشأن 

مخاوف قد تكون لديك. ستجد عادًة تفاصيل االتصال 

الخاصة بهم عىل املوقع اإللكرتوين للمجلس.

كيف يتم انتخاب املجالس؟ 
يتم انتخاب أعضاء املجالس باستخدام نظام يسمى 

التصويت الواحد القابل للتحويل. سوف تحتوي الورقة 

التي تستخدمها للتصويت، والتي تسمى ورقة االقرتاع، 

عىل تعليامت حول كيفية اإلدالء بصوتك.

 سوف تحتوي ورقة االقرتاع الخاصة بك عىل أسامء 

املرشحني يف منطقتك واألحزاب السياسية التي ينتمون 

إليها.

ضع 1 يف املربع املجاور الختيارك األول للمرشح، و 2 بجوار 

اختيارك الثاين، و 3 بجوار اختيارك الثالث وهكذا. ميكنك 

القيام بذلك لجميع األشخاص الذين ترغب يف التصويت 

لهم.  ال يتعني عليك وضع رقم بجوار كل اسم إذا كنت ال 

تريد ذلك – ميكنك التصويت ملرشح واحد فقط. 
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ستبدو ورقة االقرتاع الخاصة بك مشابهة ملا ييل:

[NAME OF COUNCIL] - [NAME OF WARD]
[Number to be elected] of the candidates listed below will be elected. 
You can make as many or as few choices as you wish.

Put the number 1 in the voting box next to your first choice.
Put the number 2 in the voting box next to your second choice.
Put the number 3 in the voting box next to your third choice. And so on.

ANDERSON Hans
57 Easter Road, Anytown
Rowan Party

CRANSTON Helen
912 Main Street, Anytown 2
Beech Party

FLEMING Douglas Martin
112 South Street, Anytown 4Independent

HAMILTON Flora
45 Hill Place, Anytown
Willow Party

KUMA Kuldip
3 Castle Wynd, Anytown 1
Elm Party

MACDONALD Donald Alexander
4 Elgin Avenue, Anytown
Oak Party

MACKENZIE Robert William Sutherland
192 Blackhall Road, Anytown 3
Independent

MASTERS Susan Caroline
93 Hollyrood Road, Anytown 5
Sycamore Party
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ـــك التصويت؟ كيف ميكن

هناك ثالث طرق مختلفة ميكنك التصويت من خاللها. 

ميكنك اختيار الطريقة التي تناسبك. قبل اليوم املقرر 

إلجراء االنتخابات، املعروف باسم يوم االقرتاع، ستتلقى 

بطاقة تسمى بطاقة االقرتاع.  سيحصل كل شخص يحق 

له التصويت يف منزلك عىل بطاقة االقرتاع الخاصة به.

يجب أن تكون مسجالً حتى تتمكن من التصويت. يجب 

أن يسجل كل مصوِّت للتصويت منفرًدا. مع العلم بأن 

 عملية التسجيل للتصويت عىل املوقع

 gov.uk/registertovote رسيعة وبسيطة.

1.  يف مركز االقرتاع
خالل يوم االقرتاع، ستحتاج إىل الذهاب إىل مركز االقرتاع.  

ميكنك معرفة مركز االقرتاع الخاص بك عن طريق التحقق 

من بطاقة االقرتاع الخاصة بك. وعادة ما تجري عملية 

االقرتاع داخل أحد املباين العامة مثل املدارس القريبة أو 

قاعة القرية.

يتم فتح مراكز االقرتاع بدًءا من الساعة 7 صباًحا حتى 

الساعة 10 مساًء. وسيُسمح لك بالتصويت طاملا أنك 

مدرج يف قامئة االنتظار للتصويت حتى الساعة 10 مساًء.

ال ميكنك اختيار مركز اقرتاع بعينه للتصويت فيه - عليك 

الذهاب إىل مركز االقرتاع الخاص بك.  قد ال يكون مركز 

االقرتاع هو األقرب إىل منزلك، لذلك من الرضوري أن 

تتحقق من األمر.  إذا مل تكن متأكًدا، ميكنك االتصال 

بفريق االنتخابات يف مجلسك وسيكون بإمكانهم تقديم ا 

ملساعدة. ميكنك العثور عىل تفاصيل االتصال الخاصة بهم 

 من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين

electoralcommission.org.uk والبحث عن 

“معلومات االنتخابات” وإدخال الرمز الربيدي الخاص بك.

ونظرًا لوجود فريوس كوفيد-91، ستكون هناك تدابري 

سالمة مطبقة يف مراكز االقرتاع، ملساعدتك عىل البقاء آمًنا. 

سرياعى وجود تباعد بني األفراد وقد يكون هناك عدد 

محدد لألشخاص املسموح لهم بالدخول إىل مركز االقرتاع. 

 عند الدخول إىل مركز االقرتاع، ينبغي عليك ارتداء غطاء 

للوجه عىل نحو مامثل ملا يتم داخل املتاجر أو وسائل 

النقل العام. سوف ميارس موظفو مركز االقرتاع مهامهم 

خلف ستائر واقية، مثل موظفي املتاجر، إال أنك ستظل 

قادرًا عىل طلب املساعدة منهم إذا كنت يف حاجة إليها. 
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2.  عرب الربيد
إذا كنت تعلم أنك لن تتمكن من الوصول إىل مركز 

االقرتاع خالل يوم االقرتاع، فقد ترغب يف التفكري يف 

التصويت عرب الربيد. 

تحتاج إىل التسجيل للتصويت عرب الربيد لدى مكتب 

التسجيل االنتخايب يف موعد ال يتجاوز 11 يوًما قبل يوم 

االقرتاع - وكلام كان ذلك أرسع كان أفضل. 

ميكنك تنزيل التطبيق من خالل زيارة املوقع اإللكرتوين 

electoralcommission.org.uk والبحث عن 

“التصويت عرب الربيد”.  أو ميكنك أن تطلب من مكتب 

التسجيل االنتخايب أن يرسل أحًدا لك.  سوف تحتاج إىل 

التوقيع عىل منوذج الطلب الخاص بك، مع تكرار األمر 

مرة أخرى عند التصويت.  ويكون هذا األمر بغرض تأكيد 

هويتك.

سيتم إرسال حزمة التصويت عرب الربيد إليك قبل موعد 

االنتخابات.  اتبع التعليامت، ضع كل يشء يف املظروف 

املرفق وأرسله إىل املجلس ليتم احتسابه.

إليك بعض األشياء التي يجب مراعاتها إذا ما قررت 

التصويت عرب الربيد:

        ميكن إرسال حزمة التصويت عرب الربيد إىل عنوان 

منزلك أو أي عنوان آخر من اختيارك

        يتم إرسال التصويت عرب الربيد عادة قبل أسبوع من 

يوم االقرتاع 

        إذا ما تم إرسال متطلبات التصويت عرب الربيد إليك، 

فإنه ال ميكنك التصويت شخصيًا يف مركز االقرتاع 
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 3.  قيام شخص آخر بالتصويت
 نيابة عنك

ميكنك أيًضا أن تطلب من أحد األشخاص ممن يحظى 

بثقتك أن يصوت نيابة عنك. ويُطلق عىل هذا األمر 

التصويت بالوكالة، ويسمى الشخص املوثوق به بالوكيل. 

تحتاج إىل إخبار وكيلك بالشخص الذي ترغب يف 

التصويت له وعليه أن يذهب إىل مكان االقرتاع للتصويت 

بالنيابة عنك.  وقد يكون اختيارك مناقًضا الختياره.

 إذا اخرتت التصويت بالوكالة، فستحتاج إىل التسجيل 

لهذا األمر يف موعد ال يتجاوز مداه ستة أيام قبل يوم 

االقرتاع. ميكنك تنزيل التطبيق من خالل زيارة املوقع 

اإللكرتوين electoralcommission.org.uk والبحث 

عن “التصويت بالوكالة”. أو ميكنك أن تطلب من مكتب 

التسجيل االنتخايب أن يرسل أحًدا لك.

 إذا عدلت عن رأيك وأردت التصويت بشكل شخيص، 

فال يزال بإمكانك القيام بذلك، طاملا أن وكيلك مل يصوت 

نيابة عنك بشكل فعيل. ويف حال عدم قدرة وكيلك عىل 

الوصول إىل مركز االقرتاع، فيمكنه التقدم للتصويت نيابة 

عنك عن طريق الربيد.  ويسمى ذلك بتصويت الوكيل عرب 

الربيد.

تذكر التسجيل للتصويت عرب املوقع اإللكرتوين 
gov.uk/registertovote
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