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االنتخابات البرلمانیة 2023

تُنّظم االنتخابات البرلمانیة مرة كل أربع سنوات. ینتخب المواطنون الفنلندیون أثناء االنتخابات .200 عضًوا في البرلمان
التخاذ القرار بشأن قضایانا المشتركة

مھام البرلمان
المھمة االھم للبرلمان ھي سن القوانین، التي یعمل الُمجتمع وفقًا لھا.

المھمة الثانیة المھمة للبرلمان ھي اتخاذ القرار بشأن میزانیة الدولة.
تتم من خالل المیزانیة تحدید من أین تحصل الدولة على األموال وألي أغراض تستخدم األموال. كما یُراقب البرلمان أیًضا

إنفاق الدولة للمال. ینتخب البرلمان رئیس الوزراء لحكومة البلد ویشرف على فعالیات الحكومة. باإلضافة لذلك یقرر البرلمان
بشأن رأي دولة فنلندا بخصوص العدید من أمور االتحاد األوروبي.

تُنظم االنتخابات البرلمانیة لسنة 2023
یوم األحد 2023/4/2.

التصویت الُمسبق في فنلندا خالل الفترة 22 - 2023/3/28
وفي الخارج 22 - 2023/3/25.

ِمن َمن تحصل على المساعدة؟
یُقدم العاملون المسؤولون عن االنتخابات المشورة ویُساعدونك عند الحاجة في أماكن التصویت أثناء التصویت الُمسبق

ویوم االنتخابات أثناء جمیع الحاالت.

یوجد في مكان االنتخابات أیًضا ُمساعد انتخابي. بإمكانك أن تطلب منھ أن یأتي إلى الغرفة الصغیرة الُمخصصة للتصویت
لیُساعدك، إذا لم یكن بإمكانك تعبئة البطاقة االنتخابیة.

من الممكن أن یعمل كمساعد انتخابي أیًضا شخص تختاره أنت، على سبیل المثال شخص قریب لك أو ُمقرب منك. ال یجوز
للمساعد االنتخابي على كل حال أن یكون ُمرشًحا لالنتخابات أو قریب لمرشح لالنتخابات.

ال یجوز للمساعد االنتخابي أن یُبلغ أي شخص لمن أعطیت صوتك.

السر االنتخابي
یُقرر كل شخص بنفسھ ما إذا یرغب بالتصویت وِلَمن یصوت.

السر االنتخابي یعني أنك ال تحتاج إلبالغ أي شخص ِلَمن أعطیت صوتك. بسبب السر االنتخابي تقوم بتعبئة البطاقة االنتخابیة
في غرفة صغیرة ُمخصصة للتصویت.

َمن الذي بإمكانھ التصویت؟
بإمكانك التصویت في االنتخابات البرلمانیة،

ً إذا كنت مواطناً فنلندیا
إذا أتممت 18 سنة من عمرك في موعد أقصاه 2023/4/2.

حصلت على بالغ بشأن الحق في التصویت تم إرسالھ إلى البیت
إذا كان لدیك الحق بالتصویت، فسوف تحصل على رسالة إلى البیت بخصوص ذلك. یوجد في الرسالة بالغ .بشأن الحق في
التصویت، حیث توجد فیھ معلومات عن مكان التصویت الخاص .بك یوم االنتخابا. یوجد معھ أیًضا قائمة بأماكن التصویت

الُمسبق

سوف تحصل على بطاقة البالغ إلكترونیًا، إذا كنت تستخدم خدمة
التواصل اإللكترونیة التي تقدمھا دائرة البیانات الرقمیة وتسجیل السكان أي رسائل �.Suomi (معلومات إضافیة على الرابط

www.suomi.�/viestit).  ال تحتاج بالضرورة ألن تأخذ معك البالغ بشأن الحق في التصویت إلى مكان االنتخابات،
حیث أن بطاقة الھویة تكفي.

https://vaalit.fi/en


ِلَمن بإمكانك التصویت؟
فنلندا ُمقسمة إلى 13 دائرة انتخابیة. یوجد في كل دائرة انتخابیة الُمرشحین الخاصین بھا.  بإمكانك التصویت للشخص الُمرشح
في االنتخابات البرلمانیة في الدائرة االنتخابیة الخاصة بھ. یتم اإلبالغ عن الدائرة االنتخابیة الخاصة بك من خالل البالغ بشأن

الحق في التصویت.

من الممكن رؤیة أرقام الُمرشحین في دائرتك االنتخابیة في أماكن التصویت وفي الغرف الصغیرة الُمخصصة للتصویت.
تحصل على معلومات عن الُمرشحین على سبیل المثال من .الصحف والتلفزیون واالنترنت

التصویت في البیت
إذا كنت مریًضا أو أن الذھاب إلى مكان التصویت أو التصویت ھناك یُعتبر صعبًا بشكل غیر معقول، فبإمكانك التصویت في

البیت خالل فترة التصویت الُمسبق.

یتوجب علیك التسجیل للتصویت في البیت حتى تاریخ 2023/3/21 الساعة 16.00 لدى اللجنة المركزیة لالنتخابات في
بلدیة سكنك. رقم ھاتف اللجنة المركزیة موجود في البالغ بشأن الحق في التصویت. تحصل من اللجنة المركزیة لالنتخابات

أیًضا على معلومات إضافیة عن .لتصویت في البیت

ھكذا تصوت ُمسبقًا
بإمكانك أن تختار ما إذا ستصوت یوم االنتخابات أو ُمسبقًا. بإمكانك التصویت ُمسبقًا في االنتخابات البرلمانیة في أي مكان من

أماكن التصویت الُمسبق في فنلندا أو في الخارج.

خذ معك عند التصویت بطاقة ھویة علیھا صورة.
على سبیل المثال جواز السفر أو بطاقة الھویة أو رخصة القیادة.

أظھر بطاقة الھویة للموظف المسؤول عن االنتخابات. یتحقق موظف االنتخابات من ذلك ویعطیك بطاقة انتخابیة.1. 
 
اذھب إلى الغرفة الصغیرة الُمخصصة للتصویت. أكتب في البطاقة االنتخابیة بشكل واضح رقم المرشح الذي تصوت لھ. ال2. 

تكتب في البطاقة االنتخابیة أي شيء آخر.
 
قم بثني البطاقة االنتخابیة من الوسط.3. 

 
ُعد عند موظف االنتخابات. سوف یقوم بختم البطاقة االنتخابیة ویعطیك ظرف انتخابي بُنّي. ضع البطاقة االنتخابیة في4. 

الظرف وأغلق ُملصق الظرف.
 
سوف یطلب موظف االنتخابات أن توقع على استمارة. تؤكد من خالل التوقیع، أنك قمت بتعبئة البطاقة .االنتخابیة بنفسك5. 

وتم ختمھا وأغلقت ظرف الرسالة بنفسك.
 
یقوم الموظف في النھایة بإغالق ظرف االنتخابات واالستمارة بظرف إرسال أصفر.6. 

ھكذا تصوت یوم االنتخابات
أماكن التصویت مفتوحة یوم االنتخابات 2023/4/2 من الساعة 9 - 20.

تحقق من البالغ بشأن الحق في التصویت أین یوجد مكان التصویت الخاص بك. بإمكانك یوم االنتخابات التصویت فقط في
مكان التصویت المذكور في البالغ بشأن الحق في التصویت

.الخاص بك

خذ معك عند التصویت شھادة إلثبات الشخصیة علیھا صورة، على سبیل المثال جواز السفر أو .بطاقة الھویة أو رخصة
القیادة

 أظھر شھادة إثبات الشخصیة للموظف المسؤول عن االنتخابات. یتحقق الموظف منھا ویبحث عن اسمك في القائمة1. 
االنتخابیة ویُعطیك البطاقة االنتخابیة.

 
 اذھب إلى الغرفة الصغیرة الُمخصصة للتصویت. أكتب في البطاقة االنتخابیة بشكل واضح رقم المرشح الذي تصوت لھ.2. 

ال تكتب في البطاقة االنتخابیة أي شيء آخر.
 
قم بثني البطاقة االنتخابیة من الوسط.3. 

 
ُعد عند موظف االنتخابات. سوف یقوم بختم البطاقة االنتخابیة.4. 

 
أسقط بطاقتك االنتخابیة في صندوق االنتخابات.5. 

صّوت في االنتخابات البرلمانیة!

معلومات إضافیة عن االنتخابات:
vaalit.�

https://vaalit.fi/


بإمكان أن تسأل عن االنتخابات وعن التصویت أیًضا من رقم ھاتف الخدمات لوزارة العدل 4770 9 0800.


