معلومات عن إنتخابات مجلس الشعب
ما هي اإلنتخابات و كيف تجري ؟ كيف أذهب للتصويت ؟
يوم اإلثنين الموافق لـ  20.09.2021من الساعة  18:00حتى الساعة 20:00
)im ZEIK, Elisabethstraße 68, 24143 Kiel (in Gaarden am Venetaplatz
يمكنكم آيضا ً المشاركة عبر االنترنت باستخدام برنامج زووم
ستقام األمسية باللغة األلمانية بمرافقة مترجم للّغة العربية
“BEI-Projekt „Partizipations- und Vereinsberatung für Migrant*innen in Kiel
منظم الفعالية

مضمون األمسية
ماهي آلية عمل النظام اإلنتخابي الديمقراطي في ألمانيا؟
ما هو البوندستاغ (مجلس الشعب األلماني) وما هي مهامه؟
أين و كيف أستطيع أن أنتخب؟
ما هو شكل استمارة التصويت؟ و ماذا يعني صوت أول و صوت ثاني؟ كم مرة يتوجب علي الشطب على اإلستمارة؟
كيف أحصل على المعلومات عن األحزاب و المرشحين المشاركين؟ و كيف أقرر من منهم يمثل مصالحي و اهتماماتي؟
ما أهمية اإلدالء بصوتي؟ و ما هو دوري في عملية صناعة القرار؟
ماذا يحدث بعد اإلنتخابات؟ و ما الذي يقرر من سيشكل الحكومة؟
األمسية موجهة لـ
جميع المقبلين على اإلنتخاب ألول مرة سوا ًء بسبب حصولهم مؤخراً على الجنسية أو لمن بلغوا السن القانوني
جميع من لم يشاركوا باإلنتخابات السابقة بسبب قلة معرفتهم بكيفية اإلنتخاب و أهميته
جميع من يريدون الحصول على المزيد المعلومات حول النظام اإلنتخابي في ألمانيا
جميع من ال يتمتعون بحق اإلنتخاب حاليا ً و يريدون اإلطالع على آلية العملية اإلنتخابية

مالحظة هامة :نحن ال نقدم اإلقتراحات و التوصيات إلنتخاب حزب أو مرشح معين ،ولكن نستطيع فقط تقديم المعلومات عن كيفية الحصول على
.البرامج اإلنتخابية لألحزاب
سنقدم عرض و شرح عن استبيان مساعد لتسهيل عملية اختيار األنسب لكم )(Wahl – O – Mat

األمسية ستدار من قبل  :جيسيكا ماير (مديرة المشروع) ،أحمد العرقسوسي ( مترجم اللغة العربية) و بيارن برودرسن (متدرب طوعي
اجتماعي)ء

 per Email an jessica.meier@bei-sh.org oder telefonisch unter 0178 6333024الرجاء التسجيل
الرجاء إحضار شهادة اللقاح أو إثبات الشفاء من فايرس كورونا أو نتيجة إختبار سلبية .يكمكنم آيضا ً إجراء إختبار سريع في موقع
األمسية
المشاركة مجانية .يوجد مشروبات و مقبالت خفيفة
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