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كیفیة التصویت في مكان االقتراع 
دلیل سھل القراءة



2الصفحة 

كیف تستخدم ھذا الدلیل

تم إعداد ھذا الدلیل من قبل 

). عندما تشاھد AECھیئة االنتخابات األسترالیة (

كلمة "نحن"، فالمقصود بھا ھو ھیئة االنتخابات 
).  AECاألسترالیة (

راءة. لقد كتبنا ھذا الدلیل بطريقة سھلة الق

نستخدم الصور لشرح بعض األفكار. 

. نشرح بالخط العريضلقد كتبنا بعض الكلمات 

تعنیه تلك الكلمات. توجد قائمة بتلك الكلمات ما

. 29الصفحة في

يمكنك طلب المساعدة لقراءة ھذا الدلیل. 

قد يتمكن صديق أو فرد من العائلة أو أحد أفراد 

من مساعدتك.الدعم



3الصفحة 

وجد في ھذا الدلیل؟ا يماذ

4التصويت في االنتخابات

6التسجیل للتصويت

7متى ينبغي علیك التصويت؟

8ماذا لو لم تتمكن من التصويت يوم االنتخابات؟

10أين تذھب للتصويت؟

12بات؟ماذا يحدث في يوم االنتخا

15ما الذي سیقوم به مسؤول االنتخابات؟

17ك؟ماذا تفعل بأوراق االقتراع الخاصة ب

18كیف تمأل ورقة االقتراع الخضراء؟

20كیف تمأل ورقة االقتراع البیضاء الخاصة بك؟

24ماذا لو كنت بحاجة إلى مساعدة لملء  أوراق االقتراع الخاصة بك؟

25ماذا لو ارتكبت خطأ ما؟

26ع الخاصة بك؟أين تضع أوراق االقترا

27ھل يمكنك التدرب على التصويت قبل االنتخابات؟

28كیف يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات؟

29قائمة الكلمات

33اتصل بنا



4الصفحة 

التصویت في االنتخابات

سنوات 3كل انتخابات فیدرالیةلدينا في أسترالیا 

. تقريباً

لفیدرالیة ھي للبلد بأسره. ابات ااالنتخ

إنھا الطريقة التي نختار بھا حكومة أسترالیا. 

يختار الحاكم العام موعد االنتخابات. 

يوم االنتخابات سیكون يوم سبت.



5الصفحة 

الشعب األسترالي.يصوتفي ذلك الیوم، سوف 

عندما تصوت، فإنك تساعد في اختیار من سیشكل 
من حكومة أسترا لیا.جزءاً

يجب أن تصوت إذا كنت: 

أسترالیاًمواطناً·

و
سنة أو أكبر. 18عمرك ·

المواطن ھو الشخص الذي ُيمنح حقوق 
الذي يعیش فیه.البلدوحريات

يتیح لك التصويت أن تعبر عن رأيك في من يدير بلدنا.



6الصفحة 

التسجیل للتصویت

.التسجیلقبل أن تتمكن من التصويت، ينبغي علیك 

عند التسجیل، نضع اسمك 
وھم األشخاص الذين يمكنھم -الناخبینعلى قائمة 

التصويت. 

.القائمة االنتخابیةتلك القائمة تدعى 

إلدراجك ضمن القائمة االنتخابیة، ينبغي علیك ملء 

نموذج التسجیل. 

يمكنك قراءة دلیلنا الذي يخبرك 
.ويتكیفیة التسجیل للتص-بكیفیة التسجیل 



7الصفحة 

متى ینبغي علیك التصویت؟

يختار الحاكم العام موعد 
االنتخابات.

سنخبر الناس عن موعد االنتخابات عندما يتم تحديده.

إذا كنت تريد معرفة موعد يوم االنتخابات، 

فیمكنك:

www.aec.gov.auزيارة موقعنا على اإلنترنت ·

حد أفراد العائلة أو صديق أو جارل أسؤا·

مشاھدة األخبار على التلفزيون·

البحث في اإلنترنت·

262313االتصال على الرقم ·

.8االنتخابات، يبدأ التصويت في الساعة في يوم  صباحاً

مساًء.6في يوم االنتخابات ، يغلق التصويت في الساعة 

يجب أن تصوت قبل إغالق التصويت.
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ماذا لو لم تتمكن من التصویت یوم االنتخابات؟

أحیاناً، ال يتمكن الناس من التصويت في يوم 

االنتخابات. 

بسبب ذھابھم للسفر ذلكقد يكون 

في إجازة. 

أو ربما سیكونون في المستشفى. 

إذا لم تتمكن من التصويت في يوم االنتخابات، 

فیمكنك التصويت قبل االنتخابات.
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يوم يمكنك التصويت في بعض أماكن االقتراع قبل 

االنتخابات.

إذا اتصلت بنا، فسنساعدك في العثور على مكان 

اقتراع 

قريب منك.

262313

يمكنك أيضا أن ترسل لنا تصويتك عبر البريد.

.بالتصويت البريديويسمى ذلك 

يمكنك أن تقرأ عن كیفیة التصويت عبر البريد 

.كیفیة التصويت عبر البريد-لیلنا في د
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تذھب للتصویت؟أین 

مكان االقتراعفي يوم االنتخابات، تذھب إلى 

للتصويت.

مكان االقتراع ھو مبنى، مثل مدرسة 
أو مركز اجتماعي، حیث يذھب الناس للتصويت أثناء 

االنتخابات.

ستجد عادة مكان اقتراع بالقرب من 
منزلك. 

بأماكن د يوم االنتخابات، سنضع قائمة تم تحديعندما ي

االقتراع على موقعنا على اإلنترنت.

www.aec.gov.au



11الصفحة 

أو يمكنك االتصال بنا وسنساعدك في العثور على 

مكان اقتراع.

262313

يمكنك التصويت في أي مكان اقتراع في الوالية 
طعة التي تعیش فیھا.أو المقا

إذا كنت في والية أو مقاطعة مختلفة في يوم 
االنتخابات، فیمكنك التصويت في 

مركز االقتراع ما بین الواليات.



12الصفحة 

ماذا یحدث في یوم االنتخابات؟

خارج مكان االقتراع

خارج مكان االقتراع ، سوف ترى:

وھم األشخاص الذين يمكنھم -الناخبون ·

التصويت

.المرشحینذين يدعمون س الالنا·

من يشكلالمرشح ھو الشخص الذي يريد أن  جزءاً

البرلمان.

أنت تصوّت للمرشح الذي تريده أن يفوز في 
االنتخابات.
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األشخاص الذين يدعمون المرشحین 
.كیفیة التصويتسیقومون بتوزيع بطاقات 

يت تقترح كیفیة اختیارك للتصوكیفیة التصويتبطاقات 

لكل واحد من المرشحین.

قد تساعدك في:كیفیة التصويتبطاقة 

اختیار المرشح الذي تريد ·

التصويت له

التصويت بالطريقة الصحیحة لذلك المرشح.·

بأن تأخذ أي من بطاقات  كیفیة لن تكون ملزماً
.التصويت
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داخل مكان االقتراع

عندما تدخل داخل مكان االقتراع، سیكون ھناك 

.ؤولو االنتخاباتسم

مسؤولو االنتخابات ھم األشخاص الذين يعملون في 

مراكز االقتراع يوم االنتخابات.

ھي مساعدتك.وظیفتھمإن 

عندما تدخل داخل مكان االقتراع، فقد تحتاج إلى 
االنتظار في الطابور.

طابور، يمكنك االنتقال مباشرة إلى إذا لم يكن ھناك 

التحدث إلى مسؤول االنتخابات.إحدى الطاوالت و
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ما الذي سیقوم بھ مسؤول االنتخابات؟

أسئلة.3سوف يطرح علیك مسؤول االنتخابات  

ما ھو اسمك الكامل؟.1

أخبر مسؤول االنتخابات عن:

اسمك االول·

اسم عائلتك·

يجب أن تعطیه نفس االسم الذي 

أعطیتنا إياه عند تسجیلك للتصويت.

؟أين تسكن.2

أخبره بعنوان سكنك.
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يجب أن تخبره بنفس العنوان الذي 

أعطیتنا إياه عند تسجیلك للتصويت.

سیبحث المسؤول االنتخابي عن اسمك في السجل 

االنتخابي.

علیه خط في عندما يعثر على اسمك، فإنه  سیضع 

السجل االنتخابي.

ھل صوتت من قبل في ھذه االنتخابات؟.3

د قمت بالتصويت بالفعل:ا لم تكن ققل "ال" إذ

في يوم االنتخابات·

عبر · قبل يوم االنتخابات، مثالً
التصويت البريدي.

سوف يعطیك المسؤول االنتخابي 
:ورقتي اقتراع

واحدة بیضاء·

واحدة خضراء·

أوراق االقتراع:

ھي النماذج التي تمألھا للتعبیر عمن تريد ·
التصويت لصالحه

مرشحین مطبوعةفیھا أسماء ال·
علیھا.



17الصفحة 

ماذا تفعل بأوراق االقتراع الخاصة بك؟

عندما تحصل على أوراق االقتراع الخاصة بك، خذھا 
معك إلى 

إحدى منصات التصويت المصنوعة من الورق المقوى.

المنصة تتیح لك ملء أوراق االقتراع الخاصة بك بدون 

أن يتمكن أي شخص آخر من رؤيتھا.

رصاص لك لتستخدمه.فیر قلمسیتم تو

ولكن يمكنك استخدام قلمك الجاف أو قلمك الرصاص 

إذا رغبت بذلك.



18الصفحة 

كیف تمأل ورقة االقتراع الخضراء؟

ورقة االقتراع الخضراء تخص

.مجلس النواب

مجلس النواب:

- ھو واحد من مجلسي البرلمان األسترالي ·

وھو المجلس الذي يتم فیه تشكیل الحكومة

الذين صوت لھم الشعب 151يشمل · شخصاً

األسترالي.

تحتوي ورقة االقتراع الخضراء الخاصة بك على:

قائمة بأسماء المرشحین·

مربعات فارغة·

اختر المرشح األفضل الذي تريد التصويت 

لصالحه أكثر من غیره.

في المربع الفارغ بجوار اسمھم.1اكتب 



19الصفحة 

تريد التصويت لصالحه اختر المرشح التالي الذي
بعد ذلك.

في المربع الفارغ بجوار اسمھم.2اكتب 

استمر في اختیار المرشحین وكتابة األرقام حتى يتم 

المربعات.ملء جمیع 

قد يكون لبعض المرشحین كلمات أو صور بجانب 
أسمائھم.

كل مربع يجب أن يكون فیه رقم مختلف.

، عند امتالء كل صندوق

نتھي ورقة االقتراع الخاصة بك.ت



20الصفحة 

كیف تمأل ورقة االقتراع البیضاء الخاصة بك؟

.لمجلس الشیوخورقة االقتراع البیضاء مخصصة 

مجلس الشیوخ

- ھو واحد من مجلسي البرلمان األسترالي ·

وُيعرف باسم 

المجلس األعلى

الذين صوت لھم الشعب 76يشمل · شخصاُ

األسترالي لتمثیل 

ل من:ك
o الواليات الستة

o.المقاطعتین االثنتین

الخاصة بك تحتوي على خط ورقة االقتراع البیضاء 

أسود فیھا.

ھناك قائمة من المجموعات فوق الخط األسود.
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.أحزاب سیاسیةمعظم المجموعات ھي 

الحزب السیاسي ھو مجموعة من المرشحین الذين:

يتشاركون بنفس األفكار ·

ى الطريقة التي ينبغي على يتفقون عل·

الحكومة أن 
تدير بھا بلدنا.

ھناك قائمة المرشحین تحت 

الخط األسود.

ھناك طريقتان لملء 

ورقة االقتراع البیضاء الخاصة بك:

ضع األرقام في المربعات فوق الخط األسود ·

وصوّت للمجموعات

أو 

ضع األرقام في المربعات تحت الخط األسود ·
وت للمرشحین.وصّ
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التصویت فوق الخط األسود

اختر المجموعة األفضل التي ترغب بالتصويت لھا 

أكثر من غیرھا.

في المربع الفارغ بجوار اسمھم.1اكتب 

اختر المجموعة التالیة التي تريد التصويت لھا بعد ذلك.

في المربع الفارغ بجوار اسمھم.2اكتب 

عات وكتابة األرقام حتى يتم استمر في اختیار المجمو

مربعات.6ملء 

أو االستمرار.6يمكنك التوقف عند 

في 6إذا كان ھناك أقل من  مربعات فارغة، ضع رقماً

كل مربع.

قد تحتوي بعض المجموعات على كلمات أو صور بجانب 

أسمائھا.
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التصویت تحت الخط األسود

لصالحه اختر المرشح األفضل الذي تريد التصويت 

أكثر من غیره.

في المربع الفارغ بجوار اسمھم.1اكتب 

اختر المرشح التالي الذي تريد التصويت لصالحه 
بعد ذلك.

في المربع الفارغ بجوار اسمھم.2اكتب 

استمر في اختیار المرشحین وكتابة األرقام حتى يتم 
.12ملء  مربعاً

أو االستمرار.12يمكنك التوقف عند 

فارغاً، فضع 12إذا كان ھناك أقل من  مربعاً

في كل مربع.  رقماً
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ماذا لو كنت بحاجة إلى مساعدة لملء 

أوراق االقتراع الخاصة بك؟

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة عند التصويت، 
فیمكنك:

معكاصطحاب أحد أفراد العائلة أو صديق ·

االستفسار من مسؤول انتخابي.·

ابي:المسؤول االنتخ

يمكنه أن يساعدك في ملء ورقة االقتراع ·

الخاصة بك

ال يمكنه أن يخبرك من تصوت له·

·. سوف يبقي صوتك سرياً
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ماذا لو ارتكبت خطأ ما؟

ما عندما كنت تمأل أوراق االقتراع  إذا ارتكبت خطًأ
فعلیك إعادتھا إلى المسؤول االنتخابي الخاصة بك، 

الذي أعطاھا لك.

بر المسؤول االنتخابي أنك:أخ

ارتكبت خطأ ما·

وأنك بحاجة إلى ورقة اقتراع جديدة.·

المسؤول االنتخابي سوف:

يأخذ ورقة االقتراع التي فیھا الخطأ·

يعطیك ورقة اقتراع جديدة.·

الجديدة وتقوم بتعبئتھا.يمكنك أن تأخذ ورقة االقتراع 
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أین تضع أوراق االقتراع الخاصة بك؟

دما تنتھي من ملء أوراق االقتراع الخاصة بك، عن

.صندوق االقتراعينبغي علیك وضعھا في 

صندوق االقتراع ھو صندوق مغلق حیث 

يضع الناخبون أوراق االقتراع الخاصة بھم بمجرد 

االنتھاء من ملئھا.

سیكون ھناك صندوقان لالقتراع:

صندوق لورقة االقتراع الخضراء·

قتراع البیضاء.صندوق لورقة اال·

ورقة االقتراع الخضراء الخاصة بك تذھب في صندوق 

االقتراع 

.Greenالمؤشر بعبارة: 

ورقة االقتراع البیضاء الخاصة بك تذھب في صندوق 

االقتراع 
.Whiteالمؤشر بعبارة: 

إذا احتجت إلى المساعدة، أطلب ذلك من المسؤول 

االنتخابي.

االقتراع، تكون قد في صناديق عندما تضع تصويتك 
انتھیت من التصويت.
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ھل یمكنك التدرب على التصویت قبل االنتخابات؟

إذا كنت ترغب في التدرب على التصويت، يمكنك 

زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت.

www.aec.gov.au/practice

تصويت لن يؤخذ باالعتبار.التدريبك على 

ما زلت بحاجة للتصويت:

في مكان االقتراع·

أو  

عبر البريد.·
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كیف یمكنك الحصول على مزید من المعلومات؟

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن التصويت، 

فلدينا دلیالن آخران يمكنك قراءتھما:

كیفیة التسجیل للتصويت ·

د.البريكیفیة التصويت عن طريق ·

يمكنك العثور على ھذين الدلیلین على موقعنا على 
االنترنت.

www.aec.gov.au/assistance

معلومات على موقعنا على اإلنترنت  لدينا أيضاً

لألشخاص الذين يتحدثون لغات غیر اإلنجلیزية. 
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قائمة الكلمات

قتراعصندوق اإل

صندوق االقتراع ھو صندوق مغلق حیث 

يضع الناخبون أوراق االقتراع الخاصة بھم بمجرد 
قیامھم بملئھا.

أوراق اإلقتراع

أوراق االقتراع:

ھي النماذج التي تمألھا للتعبیر عمن تريد ·

التصويت لصالحه

وتتضمن أسماء المرشحین مطبوعة علیھا.·

المواطن

ي ُيمنح حقوق وحريات البلد المواطن ھو الشخص الذ
الذي يعیش فیه.

المسؤولین االنتخابیین 

األشخاص الذين يعملون في مراكز االقتراع 

يوم االنتخابات.

إن وظیفتھم ھي مساعدتك.
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السجل االنتخابي

قائمة الناخبین.

التسجیل

عند التسجیل، نضع اسمك في قائمة 
الناخبین. 

لیة االنتخابات الفیدرا

االنتخابات الفیدرالیة ھي للبلد بأسره. 
إنھا الطريقة التي نختار بھا حكومة أسترالیا. 

مجلس النواب

مجلس النواب:

- ھو واحد من مجلسي البرلمان األسترالي ·

المجلس الذي يتم فیه تشكیل الحكومةوھو 
الذين صوت لھم الشعب 151يشمل · شخصاً

األسترالي.
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الحزب السیاسي

الحزب السیاسي ھو مجموعة من المرشحین الذين:

يتشاركون بنفس األفكار ·

يتفقون على الطريقة التي ينبغي على الحكومة ·
تدير بھا بلدنا.أن 

مكان االقتراع

االقتراع ھو مبنى، مثل مدرسة أو مركز مكان 
اجتماعي، حیث يذھب الناس للتصويت أثناء االنتخابات.

التصويت البريدي

ترسل لنا تصويتك عبر البريد.

الشیوخمجلس

مجلس الشیوخ

-ھو واحد من مجلسي البرلمان األسترالي ·
وُيعرف باسم 

المجلس األعلى

الذين صوت لھم الشعب 76يشمل · شخصاُ
كل من:األسترالي لتمثیل 

o الواليات الستة

o.المقاطعتین االثنتین
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التصويت

یار من سیشكل عندما تصوت، فإنك تساعد في اخت

من حكومة أسترالیا. جزءاً

الناخبین

األشخاص الذين بإمكانھم التصويت.



33الصفحة 

اتصل بنا
خدمة تحويل االتصال الوطنیة 

:TTYمستخدمو 

773613اتصل ھاتفیا بالرقم·
262313اطلب االتصال بالرقم·

مستخدمو تكلم واستمع:

بالرقم· 7275551300اتصل ھاتفیاً
262313لب االتصال بالرقماط·

مستخدمو تحويل االتصال عبر االنترنت:

NRSالربط بخدمة تحويل االتصال الوطنیة ·
262313اطلب االتصال بالرقم·

اللغات األخرى:

بالرقم· 1537201300اتصل ھاتفیاً

www.aec.gov.au

/AusElectoralCom/

@AusElectoralCom

@auselectoralcom

ھذا الدلیل السھل القراءة باستخدام المعلومات قامت بإنشاءمجموعة الوصول إلى 
. خزين الصور الفوتوغرافیة والصور المصممة خصیصاً

ال يجوز إعادة استخدام الصور بدون إذن. ألية استفسارات بشأن الصور، يرجى زيارة 
www.infromationaccessgroup.com 3035مع اإلشارة إلى الطلب رقم-B.

برا.مرخص من نائب مفوض االنتخابات، كان


