
معلومات عن االنتخابات.
عربي



مايتم انتخابه في المانيا؟

 

اإلدارات المحلية: 

البرلمان األوروبي: Der Bundestag:
تم انتخاب  Bundestag األلماني في

برلين كل 4 سنوات في جميع أنحاء ألمانيا

في نفس اليوم. "Bundestag" هو اسم

Bundestagالبرلمان األلماني. يقرر

قوانين تؤثر عىل كل ألمانيا.

ألمانيا هي واحدة من 27 دولة عضو في

االتحاد األوروبي (EU). تُجرى انتخابات

البرلمان األوروبي كل 5 سنوات. يمرر

قوانين لالتحاد األوروبي بأكمله ويمثل

مصالح السكان في االتحاد األوروبي.

كما يتم إجراء االنتخابات المحلية في كل

Bundesland.  هذه هي مستقلة عن
انتخابات الواليات. بدالً من ذلك ، هم

مرتبطون بالبلديات المعنية. يتم انتخاب

مجموعات المصالح في البلديات

والمقاطعات.

Die Landtage:
Landtag. لها Bundesland لكل

Landtag هو برلمان الدولة الفيدرالية.
يوجد Landtage 16 في المانيا.  تجري

االنتخابات في أوقات مختلفة كل 4 إىل 5

سنوات.



في 8 مايو 2022 ستجرى انتخابات والية في شليسفيغ هولشتاين.

هناك 16 حزب لالختيار من بينها.

يقع مبنى برلمان الوالية في كيل عىل كيليني مباشرًة.

يطلق عىل األعضاء المنتخبين في برلمان (Landtagsabgeordnete). إنهم

.Schleswig-Holstein يمثلون مصالح السكان في

يتكون برلمان والية شليسفيغ هولشتاين حالًيا من 73 عضًوا. هذه تنتمي إىل الجزء

SSW و AfD و FDP و Bündnis 90 / DIE GRÜNEN و SPD و CDU
Grünen, FDP und هي ائتالف من حزب Schleswig-Holstein الحكومة في

.CDU
 
 
 
 

انتخابات الوالية في شليسفيغ هولشتاين



كيف تصوت؟  - 5 مبادئ ديمقراطية

•حر:
 لكل فرد الحرية في
اتخاذ قرار التصويت

الخاص به

 

متساٍو:

 لكل صوت أهمية
متساوية

 

السر:

 يبقى الصوت سرا
 

مباشر:

 يتم انتخاب النواب
مباشرة من قبل

الشعب

االنتخابات في ألمانيا 

عام:
 يسمح للجميع

التصويت



(EU)األشخاص الذين ال يحملون الجنسية األلمانية ولكن
يحملون جنسية دولة عضو في االتحاد األوروبي

        االنتخابات المحلية (من 16)

األشخاص الذين يحملون الجنسية األلمانية:

(االنتخابات المحلية (من 16 )  
(انتخابات الوالية (من 16 )

(االنتخابات الفيدرالية (من 18 )
(انتخاب البرلمان األوروبي (من (18 )

 

من يستطيع التصويت؟

األشخاص الذين ال يحملون الجنسية األلمانية ، وبدون

جنسية دولة أخرى عضو في االتحاد األوروبي و "عديمي

الجنسية"

      ال يوجد حق التصويت

بالتصويت!Schleswig-Holstein ال يسمح لجميع األشخاص الذين يعيشون في 



Das Projekt „Transparenz und Respekt“ wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds kofinanziert. Die Projektpartnerschaft arbeitet in enger Kooperation mit
dem Antidiskriminierungsverband Schleswig-Holstein e.V.

معلومات اكثر


