
 
 انتخابات الحكومة المحلية  -دليل التصويت 

 

 عاماً أو أكثر، ويعيش بشكل قانوني في سوانسي، يمكنه التصويت   ١٦هل تعلم أن أي شخص يبلغ من العمر 

 في انتخابات الحكومة المحلية القادمة؟

 

 ما هي الحكومة المحلية؟

  مدينة ومقاطعة سوانسي )مجلس سوانسيالحكومة المحلية أو "السلطة المحلية" في سوانسي هي 
أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم في انتخابات   البلدي يرأس مجلس سوانسي(. Swansea Council/البلدي 

 ". البلدي  الحكومة المحلية. وهم معروفون باسم "أعضاء المجلس

يزانيات  سوانسي، ويتخذون القرارات بشأن الخدمات المحلية والم سكانيعمل أعضاء المجلس البلدي نيابة عن 
 والمستوى العام لخدمات المجلس البلدي. 

 

 م٢٠٢٢مايو  ٥انتخابات الحكومة المحلية في 

م، سيصوت سكان سوانسي لمن سيتم انتخابهم كأعضاء في المجلس البلدي. ستكون هذه هي  ٢٠٢٢مايو  ٥في 
ديد من الرعايا األجانب  عاماً والع ١٧و ١٦المرة األولى التي يمكن فيها لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 الذين يعيشون بشكل قانوني في سوانسي التصويت في انتخابات الحكومة المحلية.

عضواً بالمجلس البلدي. يتم انتخاب كل عضو مجلس لتمثيل منطقة معينة تسمى أيضاً "دائرة   ٧٥سينتخب 
لدوائر أكثر من عضو في المجلس  منطقة / دائرة. لذلك، سيكون لبعض ا ٣٢انتخابية". سيتم تقسيم سوانسي إلى 

 يمثلها. 

يوجد أيضاً في بعض المناطق في سوانسي "مجلس مجتمعي". مجالس المجتمع هي منظمات تطوعية يقودها  
السكان المحليون أو "مستشارو المجتمع". إنهم مسؤولون عن تقديم مجموعة واسعة من الخدمات وتوفير  

 المناطق، ستكون هناك أيضاً انتخابات مجلس المجتمع. وصيانة المرافق المحلية. في هذه 

 إذا كنت تعيش في منطقة في سوانسي بها مجلس مجتمعي، فستحصل عندئٍذ على ورقتي اقتراع عند التصويت: 

 واحدة للتصويت لعضو مجلس لتمثيل منطقتك في مجلس سوانسي البلدي  •

 مجلسك المجتمعي.واحد للتصويت لعضو مجلس المجتمع لتمثيل منطقتك في  •

 

 لماذا تعتبر انتخابات الحكومة المحلية مهمة؟

سيعمل أعضاء المجلس المنتخبون نيابة عن مجتمعك التخاذ قرارات بشأن الخدمات المحلية والميزانيات  
والمستوى العام لخدمات المجلس البلدي. هذه هي الخدمات التي لها تأثير مباشر على سكان سوانسي مثل  

 جتماعية أو التعليم.الخدمات اال 



 

 من يمكنه التصويت في انتخابات الحكومة المحلية؟

 يمكن للمواطنين المذكورين أدناه التصويت في انتخابات المجالس المحلية في سوانسي: 

 مواطن بريطاني أو أيرلندي  •

هذه  مواطن من الكومنولث لديه إذن للدخول أو البقاء في المملكة المتحدة أو ال يحتاج إلى مثل  •
 اإلذن 

 مواطن أجنبي لديه إذن للدخول أو البقاء في المملكة المتحدة أو ال يحتاج إلى مثل هذا اإلذن  •

 مواطن من االتحاد األوروبي •

 للتصويت في انتخابات الحكومة المحلية، يجب أن تكون:

 مسجل للتصويت،  •

 عاماً أو أكثر في يوم االنتخابات،  ١٦تبلغ من العمر   •

 تعيش في ويلز •

 وليس مستثنى قانوناً من التصويت.  •

م، يجب عليك  ٢٠٢٢مايو   ٥يرجى المالحظة: للتصويت في انتخابات الحكومة المحلية القادمة في  
 م. ٢٠٢٢أبريل   ١٤التسجيل للتصويت بحلول يوم الخميس 

 

  



 كيف أسجل للتصويت؟

 vote-to-www.gov.uk/register -التسجيل عبر اإلنترنت  

عاماً أو أكثر للتسجيل للتصويت في انتخابات المجلس المحلي في    ١٤يجب أن تبلغ من العمر  •
 ويلز. 

 سيُطلب منك رقم تأمينك الوطني، ولكن ال يزال بإمكانك التسجيل إذا لم يكن لديك رقم.  •

دقائق. هناك إرشادات خطوة بخطوة لمساعدتك في ملء   ٥عادة ما يستغرق التسجيل للتصويت حوالي  
النموذج عبر اإلنترنت، وهذه اإلرشادات مترجمة إلى عدة لغات ويمكن العثور عليها على موقع  

 . انقر هنامجلس سوانسي، 

 

 سجيل بالبريد: الت

يمكنك ملء نموذج ورقي من نموذج التسجيل وإرساله بالبريد إلى فريق الخدمات االنتخابية في مجلس  
 . انقر هنا لتنزيل وطباعة النموذج سوانسي، العنوان أدناه. 

Electoral Services  
Room 216 
Guildhall 
Swansea 
SA1 4PE 

United Kingdom 
elections@swansea.gov.ukEmail:  

 

 التسجيل بالهاتف: 

 يمكنك التسجيل عن طريق الهاتف، واالتصال بفريق الخدمات االنتخابية على رقم الهاتف أدناه. 

 ٠١٧٩٢ ٦٣٦١٢٣رقم هاتف الخدمات االنتخابية:  

يرجى المالحظة: يمكنك التسجيل للتصويت عن طريق الهاتف من خالل اللغة اإلنجليزية أو الويلزية  
 للتسجيل للتصويت عبر الهاتف. فقط. ال توجد خدمة ترجمة أخرى 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.uk/register-to-vote
http://www.swansea.gov.uk/registertovote
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1009133/Register-to-vote-if-youre-living-in-Wales.pdf
mailto:Email:%20elections@swansea.gov.uk


 كيف أصوت؟

 التصويت الشخصي: 

 في مركز اقتراعك 

عندما تقوم بالتصويت شخصياً، فإنك تذهب إلى مركز االقتراع المخصص لك بناًء على عنوانك في  
 السجل االنتخابي. 

المكان الذي تعيش  قبل أن تذهب للتصويت، تحقق من مكان مركز اقتراعك. قد ال يكون هو األقرب إلى 
فيه، وربما تغير منذ آخر مرة قمت فيها بالتصويت. عليك أن تذهب إلى مركز االقتراع المخصص لك،  

 وال يمكنك الذهاب إلى مركز اقتراع آخر قريب من مكان عملك، على سبيل المثال. 

 

 التصويت بالبريد 

 االقتراع في يوم االقتراع، فيمكنك التصويت بالبريد. إذا كنت تعلم أنك لن تتمكن من الوصول إلى مركز 

يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصويت عبر البريد ألنك في عطلة أو ألن جدول عملك يعني أنه ال  
 يمكنك الوصول إلى مركز االقتراع. يمكنك أيضاً اختيار التصويت بالبريد ألنه سيكون أكثر مالءمة لك. 

 ر البريد قبل موعد االنتخابات. سيتم إرسال رزمة تصويت عب

 . هنا يمكنك تنزيل استمارة طلب التصويت البريدي بالضغط  

 

 التصويت بالوكالة 

 مطالبة شخص موثوق به للتصويت نيابة عنك 

الوصول إلى مركز االقتراع في يوم االقتراع، فيمكنك أن تطلب من  إذا كنت تعلم أنك لن تتمكن من 
شخص تثق به أن يدلي بصوتك نيابة عنك. يُطلق على هذا التصويت بالوكالة وغالباً ما يُشار إلى  

 الشخص الذي يدلي بصوتك على أنه وكيلك. 

وتك، أو يمكنه التقدم  يمكن للشخص الذي يصوت نيابة عنك إما أن يذهب إلى مركز االقتراع لإلدالء بص 
 للتصويت لك بالبريد. 

للتقدم بطلب للحصول على تصويت بالوكالة، يجب عليك إكمال نموذج وإعطاء سبب لعدم تمكنك من  
 الوصول إلى مركز االقتراع شخصياً. 

قد يكون هذا بسبب أنك ستكون في عطلة، أو لديك حالة بدنية مما يعني أنه ال يمكنك الوصول إلى مركز  
 تراع الخاص بك في يوم االقتراع. االق

 ستحتاج إلى إكمال طلب تصويت وكيل جديد إذا كنت قد انتقلت إلى منزل جديد. 

 تصويت بالوكالة النتخاب معين

https://www.electoralcommission.org.uk/i-am-a/voter/apply-vote-post


استخدم هذا النموذج للتقدم بطلب تصويت بالوكالة النتخاب معين. قد يكون هذا بسبب أنك في عطلة أو  
 هنا النموذج بالضغط  خارج العمل ليوم اقتراع قادم. تحميل 

 تصويت بالوكالة دائم أو طويل األجل 

استخدم أحد هذه النماذج إذا لم تتمكن من الذهاب إلى مركز االقتراع في المستقبل المنظور أو لفترة  
 طويلة من الزمن. 

 تحتاج إلى إكماله على سبب احتياجك للتصويت بالوكالة. يعتمد النموذج الذي  

 ( PDFلديك إعاقة ) •

 ( PDFدورة تعليمية )ب بسبب التحاقك كعد  بُ  •

 ( PDFبُعد ك بسبب عملك ) •

 ( PDFأنت مسجل كناخب مقيم في الخارج ) •

 ( PDFتعمل في الخارج مع المجلس الثقافي البريطاني أو كموظف حكومي ) •

 ( PDFأنت تخدم في الخارج مع القوات المسلحة ) •

 

 

 

 

https://www.electoralcommission.org.uk/media/6198
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6199
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6200
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6201
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6202
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6203
https://www.electoralcommission.org.uk/media/6204

