يجب ان يملك حق اإلنتخاب كل من يعيش في مدينة فرايبورغ

نحن ننتخب
في تاريخ  .22سبتمبر  2013سوف تجرى اإلنتخابات البرلمانية األلمانية للدورة الثامنة عشرة.
وھنا في مدينة فرايبورغ يعيش اكثر من  146.000مواطنة ومواطن الذين سيبلغون السن القانوني في ھذا اليوم وھم
مسجلين ھنا منذ أكثر من ثالثة أشھر حسب المعلومات اإلدارية.اما في نفس الوقت سوف لن يَسمح لحولي 24.000
مواطنة ومواطن في مدينة فرايبورغ بالمشاركة في ھذه اإلنتخابات ألنھم ال يملكون الجنسية األلمانية .كإمتداد للدائرة
الرسمية رقم  281لمدينة فرايبورغ يستطيع ھؤالء األشخاص الغير ألمان المشاركة في اإلنتخابات الرمزية للدائرة
رقم  %100واإلدالء بأصواتھم.
كل إنسان يعيش في فرايبورغ يشمله ايضا قرارات اإلعمار والبناء وأسعار التيكيت للمترو وأماكن الحضانة
والروضة والقوانين المسنونة وھذا كله ال عالقة له أينما كان مكان الوالدة .سواءا في
فرايبورغ أو ھامبورغ أو مدريد أو أنقرة أو غيرھا.
يجب السماح لكل الناس البالغين للسن القانوني حق المشاركة في األنتخابات
البلدية والمحلية بدون النظر واإلرتباط بمكان الوالدة أو جواز السفر .وھذا
ھو رأي المجلس اإلستشاري لألجانب والمجلس البلدي أيضا ورأي رئيس
البلدية في فرايبورغ .لكن مثل ھكذا قانون خاص للإلنتخابات يمكن تسنينه
فقط في البرلمان األتحادي في برلين وينبغي الحصول على نسبة ثلثي
األصوات في البرلمان أي  3|2حتى يتم تمرير ھذا القانون األنتخابي.
حق المشاركة في اإلنتخابات ھوركن ومبدأ أساسي من مبادئى النظام
الديموقراطي .حق اإلنتخاب لألجانب يساعد في األندماج في المجتمع وتأكيد على
المساواة السياسية في المجتمع .في  16دولة من دول اإلتحاد األوروبي السبع والعشرين  27يوجد ھذا الحق
اإلنتخابي ويمارس بغير تخوف أو قلق.
نحن نطلب من حضراتكن وحضراتكم تكميل المشوار في يوم األحد المصادف في .22سبتمبر شھر آب بالذھاب الى
مركز اإلنتخاب الرمزي من دائرة  %100وھناك تستطيعون إنتخاب النواب واألحزاب للبرلمان األلماني في برلين
رمزي .أوقات اإلدالء باألصوات ستكون من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة
على الورقة اإلنتخابية بشك ٍل
ٍ
عصرا 9ـ .17للمشاركة في التصويت يرجى جلب دليل على بلوغ السن القانوني وعلى األقل إقامة ألكثر من ثالثة
أشھر في مدنية فرايبورغ .للمالحظة!! سوف لن يتم تسجيل األسماء .اما االخوات واالخوة االلمان واألوروبيين فلھم
الدعوة ايضا إلعطاء صوتھم التضامني ألجل ھذا الحق.

ألجل حق اإلنتخاب المحلي والبلدي لألجنبيات واألجانب
ألجل المشاركة السياسية المتساوية والعادلة!
مراكز اإلنتخاب 

دائرة  %100اإلنتخابية ستقام من قبل جمعية الدائرة اإلنتخابية  %100نفسھا
المجلس اإلستشاري لألجانب في فرايبورغ يدعو كل الفرايبورغييات والفرايبورغيين
للمشاركة في ھذا اإلنتخاب الرمزي.

www.wahlkreis100.de

مراكز اإلنتخاب 

مراكز اإلنتخاب

ً مساءا17  حتى الساعة10 تفتح من الساعة


MigrantInnenbeirat

Uhlandstr. 2 / Haus d. Jugend

Wiehre

Stadtteilbüro Weingarten

Krozinger Str. 11 (im EKZ)

Weingarten

Turbo Pascal 16 h Bertoldstr.46 / vorne

Theater Freiburg
Arrony Beauty & Food

(erst ab 12 h)

Innenstadt

Schreiberstr. 18

Innenstadt-Süd

ArTiK

Siegesdenkmal /Friedrichring 2 Innenstadt-Nord

Assoc. Crist. Lavoratori Italiani / ACLI

Schwarzwaldstr.6/Falkensteinstr. Oberwiehre

Quartiersbüro westl. d. Merzhauserstr.

Merzhauserstr. 12 / Basler Tor

Unterwiehre

Studentensiedlung / StuSie-Bar

Sundgauallee/ Haus 36

Bischofskreuz/
Betzenhausen

Spanische Begegnungsstätte

Komturstr. 36 (Caritas)

Brühl-Beurbar.

Stadtteiltreff Brühl-Beurbarung

Tennenbacher Platz

Brühl-Beurbar.

Kurdisch-Demokratischer Kulturverein

Karlsruherstr. 50

Zähringen

Uferjazz ab 14 h Escholzstr. 77

E-Werk

Stühlinger

Radio Dreyeckland

Adlerstr. 12

Im Grün

Stadtteiltreff Glashaus

Maria-von-Rudloff-Platz 2

Rieselfeld

العربة اإلنتخابية المتنقلة
Littenweiler / Flüchtlingswohnheim

Hammerschmiedstraße

10.00 – 11.00 h

Treffpunkt / Zentrum Oberwiehre

hinter ZO, Schwarzwaldstr.78d

11.30 – 12.30 h

Vauban

Alfred-Döblin-Platz

13.00 – 13.45 h

Stühlinger / Flüchtlingswohnheim

Bissierstr. 7 / Einfahrt

14.00 – 15.00 h

Breath of Life Chapel /Ev. Freikirchl. Gem.

Stefan-Meier-Str. 145

15.30 – 16.30 h

.بإمكانكم اإلدالء بأصواتكم في مراكز اإلنتخاب المذكورة سابقا
.يرجى حضور دليل عن العمر ومدة اإلقامة في مدينة فرايبورغ كبطاقة شخصية أو ماشابه
.للتذكير! سوف لن يكون أي تسجيل لألسماء
.يسمح للمشاركة في اإلنتخاب شخصيا ً فقط وبشكل مباشر
.صوتك اإلنتخابي ھو صوت رميزي وھو صوت غير صالح إلنتخابات البرلمان الفدرالي
!  ھي مراكز رمزية وليست مراكز إنتخاب رسمية لإلنتخابات البرلمانية األلمانية%100 ! المراكز اإلنتخابية التابعة للدائرة اإلنتخابية

المقر الرئيسي للإلنتخاب والمقھى اإلنتخابي
Haus der Jugend

Uhlandstr. 2

10.00 – 22.00 h

. مساءاً في بيت الشباب وباأللماني ھاوس دير يوغند7 النتائج اإلنتخابية مباشر في الساعة
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لإلتصال على الرقم التلفوني
0176-51518946

