
استفتاءات حول إنشاء 
 محطات توليد الطاقة 

من الرياح
فيما يتعلق باالنتخابات العامة للبرلمان السويدي والمجلس اإلقليمي والمجلس البلدي، سوف 
موضوع  حول  معلومات  يلي  فيما  تجد  سوف  سودرهامن.  بلدية  في  استفتاءين  إجراء  يتم 
على  المتوفرة  المعلومات  أيًضا  انظر  عليهما.  التصويت  يمكنك  وكيف  االستفتاءين  هذين 

.www.soderhamn.se/folkomrostningar

 اعرف المزيد عن 
 مكان التصويت 

وموعده!



 ما هو موضوع 
االستفتاءين؟

يتعلق االستفتاءان بإنشاء محطات بحرية لتوليد الطاقة من الرياح. فيتمحور االستفتاء 
األول حول إنشاء محطات توليد الطاقة من الرياح من خالل مشروع ستورجرونديت 
اآلخر حول  االستفتاء  يتمحور  بينما  البحرية.  الرياح  الطاقة من  لتوليد   )Storgrundet(
إنشاء محطات توليد الطاقة من الرياح في نطاق المياه اإلقليمية للبلدية. ال يشمل 
أي من االستفتاءين أي إنشاء محدد لمحطات توليد الطاقة من الرياح. يتمثل الغرض 
من هذين االستفتاءين في التحقق من موقف المواطنين تجاه إنشاء محطات توليد 
الطاقة من الرياح من خالل مشروع ستورجرونديت )Storgrundet( لتوليد الطاقة من 
المياه  نطاق  في  الرياح  من  الطاقة  توليد  محطات  إنشاء  وكذلك  البحار،  في  الرياح 

اإلقليمية للبلدية.

موضوع االستفتاء:
 إنشاء محطات توليد الطاقة من الرياح من 

 )Storgrundet( خالل مشروع ستورجرونديت
لتوليد الطاقة من الرياح في البحار

سؤال االستفتاء:
هل يجب أن تسمح بلدية سودرهامن بإنشاء محطات توليد الطاقة 

من الرياح من خالل مشروع ستورجرونديت )Storgrundet( لتوليد 
الطاقة من الرياح في البحار؟

خيارات الرد هي:
نعم  •

ال  •
أمتنع عن الرد  •

توفر المنطقة المحددة لمحة عامة عن المنطقة التي ينطبق عليها 
االستفتاء.
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موضوع االستفتاء:1.
إنشاء محطات توليد الطاقة من الرياح في نطاق 

المياه اإلقليمية للبلدية

سؤال االستفتاء:

هل يجب أن تسمح بلدية سودرهامن بإنشاء محطات توليد طاقة 
من الرياح في نطاق مياهها اإلقليمية؟

خيارات الرد هي:
نعم  •

ال  •
أمتنع عن الرد  •

يمتد نطاق المياه اإلقليمية للبلدية إلى حوالي 30 كم من الساحل. توضح 
المنطقة المحددة نطاق المياه اإلقليمية لبلدية سودرهامن.
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من الذي يمكنه التصويت؟
يحق لجميع سكان البلدية الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس بلدية 
سودرهامن التصويت على استفتاءات البلدية. توضح بطاقة التصويت الخاصة 
بك ما إذا كان لديك الحق في التصويت على االستفتاءات من عدمه. ُتستخدم 
نفس بطاقة التصويت في كٍل من االستفتاءات وانتخابات البرلمان السويدي 

)الرايكسداغ( والمجلس اإلقليمي والمجلس البلدي.

كيف أستخدم ورقة االقتراع؟
يتم استخدام ورقة اقتراع واحدة لكال االستفتاءين.  • 

وتكون ورقة االقتراع وردية اللون.
 

اإلجابة  X في خانة أحد خيارات  لكي يكون تصويتك صحيًحا، ضع عالمة   •
أي  إجراء  يجوز  وال  مقبولة  أخرى  عالمات  أي  توجد  ال  االستفتاءين.  بكال 

تغييرات أو إضافات نصية على ورقة االقتراع.

ُيعد االستفتاءان مستقلين عن بعضها البعض، ومن ثم يمكنك اختيار   •
يمكنك  المثال،  سبيل  على  االستفتاءين.  في  مختلفين  إجابة  خيارّي 
بـ "ال" على  بـ "نعم" على أحد االستفتاءين والتصويت  التصويت  اختيار 

االستفتاء اآلخر.

يمكنك اختيار المشاركة في استفتاء واحد فقط. وفي هذه الحالة، ضع   •
عالمة  X في خانة أحد خيارات اإلجابة في االستفتاء الذي تريد المشاركة 

فيه واترك جميع خانات خيارات اإلجابة في االستفتاء اآلخر فارغة.

ورقة  من  أكثر  تضع  ال  واحد.  ومظروف  واحدة  اقتراع  ورقة  استخدم   •
اقتراع واحدة في نفس المظروف.

ماذا يعني خيار اإلجابة "أمتنع عن الرد"؟
تصويت  وهو  الرد"،  عن  "أمتنع  الخيار  تحديد  يمكنك  رأي،  لديك  يكن  لم  إذا 
"فارغ". يتم احتساب األصوات الفارغة وغير الصحيحة )غير الصالحة( لمعرفة عدد 

األشخاص الذين شاركوا في االقتراع.

كال االستفتاءين استشاريان
الغرض من إجراء االستفتاءين هو الحصول على آراء أو وجهات نظر المواطنين 
البلدية  استفتاءات  أن  المهم معرفة  يكون من  ثم  حول قضية معينة، ومن 
ُتجرى ألغراض استشارية - وليس من أجل اتخاذ قرارات. ويعني هذا أنه يمكن 
للساسة اتخاذ قرار ما ال يتسق مع خيار اإلجابة الذي يحصد أكبر عدد من األصوات 

في االستفتاء.

كيفية التصويت:

 االستفتاءات 
استشارية

Rådgivande folkomröstningar

Folkomröstning 1 Storgrundet 

Ska Söderhamns kommun tillåta  

etablering av vindkraft på Storgrundet?

Folkomröstning 2 Territorialvattnet

Ska Söderhamns kommun tillåta  

etablering av vindkraft inom kommunens 

territorialvatten?

Markera med ett kryss det alternativ du vill 

rösta på i respektive folkomröstning.  

Du får endast sätta ett kryss per folkomröstning  

för att röstsedeln ska vara giltig.

Ja Nej Avstår

Ja Nej Avstår

رسم توضيحي لورقة االقتراع



كيف يمكنني التصويت؟

يبدأ التصويت المبكر في 24 أغسطس
يمكنك التصويت مبكًرا في أحد مواقع التصويت المبكر. وُيتاح التصويت المبكر 
اعتباًرا من 24 أغسطس إلى 11 سبتمبر 2022. للتصويت المبكر، يجب عليك 

إحضار بطاقة التصويت ووثيقة الهوية الخاصتين بك.

قم بالتصويت في مركز االقتراع في يوم االقتراع، وهو 11 سبتمبر
الذي يمكنك  االقتراع  الخاصة بك على تفاصيل مركز  التصويت  تشتمل بطاقة 
التصويت فيه. الحظ أنه ال يمكنك التصويت إال في مركز االقتراع باستخدام بطاقة 

التصويت الخاصة بك.

تفتح مواقع التصويت في بلدية سودرهامن أبوابها في يوم االقتراع من الساعة 
8:00 صباًحا حتى الساعة 8:00 مساًء. وُيطلب منك إحضار وثيقة الهوية الخاصة 
تأكيد  آخر  الهوية، فيمكن حينئذ لشخص  إثبات  وثيقة  لديك  لم تكن  إذا  بك! 
إثبات  وثيقة  إظهار  هويتك  يؤكد  الذي  الشخص  على  حينئذ  ويجب  هويتك. 

الهوية الخاصة به.

التصويت عن طريق ساٍع - التصويت من خالل ساٍع
المبكر  التصويت  موقع  أو  االقتراع  مركز  إلى  الحضور  على  قادر  غير  كنت  إذا 
حينئذ  فيمكنك  آخر،  سبب  ألي  أو  إعاقتك  أو  مرضك  أو  عمرك  بسبب  شخصًيا 
التصويت عن طريق ساٍع. يعني التصويت عن طريق ساٍع أن يقوم شخص آخر 
بإحضار بطاقة اقتراعك   إلى مركز االقتراع أو موقع التصويت المبكر. للتصويت 
عن  للتصويت  المحددة  والمواد  إلى ساٍع، وشاهد،  بحاجة  أنت  عن طريق ساٍع، 

طريق البريد. يجب أال يقل ُعمر الساعي والشاهد عن 18 عاًما.

يمكنك طلب هذه المواد المحددة من هيئة االنتخابات السويدية أو البلدية، أو 
الحصول عليها في أي موقع تصويت مبكر أو أي مركز اقتراع، أو من خالل خدمة 

العمالء، أو من مجلس المدينة.

التصويت من خالل "جامع أصوات متنقل"
المبكر  التصويت  موقع  أو  االقتراع  مركز  إلى  الحضور  على  قادر  غير  كنت  إذا 
يمكنه  أي شخص  لديك  ُيتاح  ولم  إعاقتك،  أو  أو مرضك  شخصًيا بسبب عمرك 
أن يكون بمثابة ساٍع لك، فيمكن للبلدية حينئذ الترتيب لتوفير موظف اقتراع 
يجمع أوراق االقتراع الخاصة بك. يأتي موظف االقتراع إلى منزلك أو إلى أي مكان 
آخر تتواجد فيه لجمع أوراق االقتراع الخاصة بك. ويكون عليك إعداد ورقة االقتراع 
بنفس طريقة إعداد ورقة االقتراع الخاصة بالتصويت المبكر في مركز التصويت 
المبكر. لطلب هذه الخدمة، اتصل بمكتب إدارة االنتخابات في بلدية سودرهامن.

تاريخ بدء طلب هذه الخدمة: 24 أغسطس
الموعد النهائي لطلب هذه الخدمة: 11 سبتمبر، الساعة 3:00 مساًء

متى سُتنشر نتائج االستفتاءين؟
 2022 سبتمبر   19 الموافق  االثنين  يوم  االستفتاءين  نتائج  عن  اإلعالن  سيتم 

www.soderhamn.se على أقصى تقدير على الموقع اإللكتروني

مواقع التصويت المبكر 
وساعات العمل

بيرجفيك، فاريانت، 29 أغسطس - 2 سبتمبر
االثنين 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

الثالثاء 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء
األربعاء 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

الخميس 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء
الجمعة 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

بيرجفيك، فاريانت، 5 - 9 سبتمبر
االثنين 10:00 - 12:00

الثالثاء 4:00 مساًء - 6:00 مساًء
األربعاء 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء

الخميس 4:00 مساًء - 6:00 مساًء
الجمعة 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء

هولمسفيدن، إدروتسجاردين، 6 - 7 سبتمبر
الثالثاء 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء

األربعاء 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

لجوسن، فولكيتس هوس، 29 أغسطس - 2 سبتمبر
االثنين 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

الثالثاء 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء
األربعاء 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

الخميس 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء
الجمعة 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

لجوسن، فولكيتس هوس، 5 - 9 سبتمبر
االثنين 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء

الثالثاء 4:00 مساًء - 6:00 مساًء
األربعاء 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء

الخميس 4:00 مساًء - 6:00 مساًء
الجمعة 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء

سكوج، بيجديجاردين، 8 - 11 سبتمبر
الخميس 4:00 مساًء - 6:00 مساًء
السبت 10:00 صباًحا - 1:00 مساًء

يوم االنتخابات األحد 10:00 صباًحا - 3:00 مساًء

سودرهامن، ستادشوتيليت، 24 أغسطس - 10 سبتمبر
االثنين - الخميس 10:00 صباًحا - 6:00 مساًء

الجمعة 10:00 صباًحا - 5:00 مساًء
السبت 10:00 صباًحا - 1:00 مساًء

األحد 10:00 صباًحا - 1:00 مساًء

سودرهامن، مجلس المدينة، 11 سبتمبر
األحد، يوم االنتخابات 8:00 صباًحا - 8:00 مساًء

ترونو، فورساملينجشميت )دار األبرشية(، 6-8 سبتمبر
الثالثاء 10:00 صباًحا - 12:00 مساًء

األربعاء 4:00 مساًء - 6:00 مساًء
الخميس 4:00 مساًء - 6:00 مساًء

اتصل بمكتب إدارة االنتخابات بخصوص 
األسئلة التي تتعلق بكيفية إجراء 

االستفتاءين أو لطلب خدمة جمع األصوات 
"المتنقلة"

مكتب إدارة االنتخابات، بلدية سودرهامن.
الهاتف: 0270-75060

val@soderhamn.se :البريد اإللكتروني

الساعي


