
 
 

ي انتخابات الوالية
 األحزاب ف 

 
Aktion Partei für Tierschutz (Tierschutz hier!) 
 حزب العمل لحماية الحيوان )حماية الحيوان هنا!(
بالنسبة للحزب، فإن حماية الحيوان واجب عىل الناس. ووفقا له ، فإن قانون حماية الحيوان الحالي ليس كافيا. حيث يرصح: الحيوانات ال 

ي واللوائح والمعايير القانونية. لذلك ، يطالب حزب العمل لرعاية الحيوان بدعم قانون حماية تملك   آليات دفاع ضد العنف البشر
 الحيوان. 
 

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz) 
 الحيوان( التحالف من أجل حقوق اإلنسان وحماية الحيوان والطبيعة )تحالف حماية

بالنسبة إل تحالف حماية الحيوان ، يعتير البشر مخلوقات اجتماعية تسىع جاهدة لتحقيق السعادة، هذا ال يتوافق مع االستغالل القاسي 
للكائنات الحية األخرى. لذلك يريد تحالف حماية الحيوان القيام بحملة من أجل الرفق بالحيوان وحماية البيئة عىل جميع المستويات 
 السياسية ومن أجل تحقيق حقوق اإلنسان. عالوة عىل ذلك ، تود إجراء استفتاءات عىل المستوى االتحادي. 

 

Alternative für Deutschland (AFD) 
 (AFDالبديل من أجل ألمانيا  )

ا عن جميع األطراف األخرى. حيث يرصح: نريد رفع قيود ك ً ئ يختلف حزب البديل من أجل ألمانيا اختالًفا كبير ورونا الننا ال نعتقد انه شير
خطير جدا, كما يجب دعم العائالت العادية )األب ، األم + األطفال( بشكل أفضل. يجب أن تركز المدرسة بشكل أكير عىل المعرفة. نريد أن 

ي متناول الجميع ألننا ال نعتقد أن السياسة يمكن أن تؤثر عىل المناخ. ن
ريد السماح بالهجرة فقط إذا  تظل أسعار الكهرباء والنفط والغاز ف 

ء.  ي  كانت مفيدة لنا. نحن نصنع السياسة لشعبنا أواًل وقبل كل سر
 

Basisdemokratische Partei Deutschland (die Basis) 
 الحزب الديمقراطي األساسي ألمانيا )القاعدة(

ة. وعليه ، يريد أن يكون الشعب قادًرا عىل ة عىل بع  القضايا السياسية. حيث الهدف من الحزب هو الديمقراطية المباشر  التصويت مباشر
لمانات! يطالب الحزب باإللغاء الفوري لجميع اإلجراءات  ي الير

يرصح: يجب التعبير عن اإلرادة السياسية للشعب بشكل مباشر وواضح ف 
 إكراه بشأن التلقيح.  . كما يريد أن يتمكن كل شخص من اتخاذ القرار بحرية ودونCOVID19المقيدة للحرية فيما يتعلق بـ 

 

BündnIs 90 /Die Grünen 
 الخض  /  90تحالف 

ي يرصح التحالف: حماية المناخ والبيئة واألنواع مهمة بشكل خاص بالنسبة لنا. نفس القدر من األهمية بالنسبة لنا هو التعايش العادل الذ
وا منه وما يؤمنون به واألشخاص الذين يحبونهم. نريد تعليًما يتم فيه معاملة الناس عىل قدم المساواة ، بغ  النظر عن المكان الذي أت

جيًدا وفرًصا ترفيهية للجميع ، بغ  النظر عن مقدار المال الذي يمتلكه الناس. نطالب بأجور ومساعدة عادلة للنساء. يجب أن يكون 
اع إل   . 14لألطفال والشباب رأي أكير ويجب خف  سن االقير

 

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
 (CDUاالتحاد الديمقراطي المسيحي أللمانيا  )

ي المدارس. يريد االتحاد  CDUيريد 
نت ف  ، عىل سبيل المثال ، تحسير  اإلنير ي ساكسونيا أنهالت ، وبالتالي

ي المعدات الرقمية ف 
ي قدًما ف 

المض 
طة  وبمعدات أفضل. عالوة عىل ذلك ، يريد اإلتحاد توظيف المزيد من الديمقراطي المسيحي أن يكون هناك المزيد من قوات الشر

ي مراكز الرعاية النهارية. يريد 
. كما أنها تؤيد دعم وجبات الغداء المجانية ف  ونية كرياضة رسمية.   CDUالمعلمير  اف بالرياضات اإللكير االعير

ي والية سكسوني CDU كما يدعو 
 ا أنهالت. أيًضا إل مسارات أكير وأفضل للدراجات ف 

 
Die LINKE 
 الحزب اليساري
يريد الحزب أن يكون كل الناس قادرين عىل العيش بشكل جيد. األطفال والشباب مهمون بشكل خاص بالنسبة له. يجب أن تكون دور 

أن يكون لدى الحضانة مجانية. يريد الحزب أن يتمكن التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة و بقية التالميذ من التعلم مًعا. يجب 
ي من المال ألطفالهم حير 

المدارس عدد كاٍف من المعلمير  مرة أخرى حير يمكن تدريس جميع المواد. يجب أن يكون لدى األهل ما يكف 
ام الحزب بحماية البيئة.  ي أوقات الفراغ. باإلضافة إللير 

 يتمكنوا من ممارسة هواياتهم ف 
 

 



 
 

Freie Bürger Mitteldeutschland 
ي وسط ألمانياالمواطنون ا

 ألحرار ف 
ي يتعلمها التالميذ ذات معي  للحياة. إنهم يطالبون بمراكز رعاية نهارية ي وسط ألمانيا أن تكون األشياء الير

مجانية  يريد المواطنون األحرار ف 
ي لضمان 

ي الصناعية ويريدونها صديقة للبيئة. إنهم يطالبون بتمويل المشاف  بية المواسر جودة عالية بالرعاية. كما لألطفال. يقولون ال لير
 .  يطالبون بإقامة مجالس عامة للمواطنير 
 

Freie Demokratische Partei (FDP) 
 (FDPالحر  ) الحزب الديمقراطي 

كات معينة. ووفًقا للحزب ، يجب أن يبفر الوضع  FDPيريد  ي أفعالها. حالًيا ، تنتمي العديد من المستشفيات إل شر
كات حرة ف  أن تكون الشر

ي الريف و إنشاء برلمانات تتكون من الشباب. باإلضافة عىل 
هذا الحال. عالوة عىل ذلك ، يريد الحزب ضمان وجود المزيد من األطباء ف 

ي األعمال الورقية. 
ويــــج لمشاريــــع ضد اإلقصاء والكراهية. إنها تريد للمعلمير  الحصول عىل مزيد من الوقت للتدريس وقضاء وقت أقل ف  للير

طة من حيث األفراد. إل ت FDPيدعو  نت و تعزيز قوة الشر  طوير اإلنير
 

Freie Wähler 
 الناخبون أحرار
ام طوعي ووطن سليم. لهذا  السكان المحليون هم محور سياسة الناخبير  األحرار. حيث يرصحون: نقف من أجل مجتمعات قوية والير 

فية الشاملة. نرف  التمويل الخاص للمناطق المهمة للمجتمع السبب ندعو إل تعزيز االقتصاد والتمويل المحىلي الجيد والزراعة الري
ي ملئها والمزيد من الصالح العام

ي ينبىع   . )المستشفيات ، وسائل النقل العام ، جمع النفايات(. نريد عدًدا أقل من النماذج و األوراق الير
 

Gartenpartei 
 الحديقة حزب

اء ، و  بالتالي تحسير  نوعية حياة الناس. حيث يرصح: نطلق عىل سياستنا اسم "األخرص  يطالب الحزب بحماية الحدائق والمساحات الخرص 
الداكن" ألنه من الواضح أن المقصود منها أن تكون مختلفة عن االتجاهات السياسية األخرى. يريد الحزب الحفاظ عىل المساحات 

هات أو مساحات خرص   ية. ال يهم ما إذا كانت هذه حدائق أو منير  اء الحرص  اء أخرى. عالوة عىل ذلك ، يرف  الحزب استخدام والية الخرص 
 ساكسونيا أنهالت كمستودع للنفايات النووية. 

 

Klimaliste Sachsen-Anhalt 
 ساكسونيا أنهالت -قائمة المناخ 

ام بهدف  ي ساكسونيا أنهالت هي طرف موجه بشكل أساسي نحو االلير 
توزيــــع العادل درجة مئوية باإلضافة إلعادة ال 1.5قائمة المناخ ف 

ية واالستخدام الواعي للموارد. حيث يرصحون: نريد توزيعا عادال للموارد والفرص التعليمية. باإلضافة إل ذلك ، يجب أن يتعلم الشباب كيف
 العيش بطريقة محايدة مناخيًا, اجتماعيا وبيئيا. نحن ندعم بقوة الدخل األساسي ومجانية النقل العام. 

 
Liberal-Konservative Reformer (LKR) 

اليون  (LKRالمحافظون   ) اإلصالحييون الليبر
اليون المحافظون تمكير  األشخاص الذين يكسبون مبلًغا متوسًطا من المال. إنهم يفضلون عمليات الهجرة واالندماج  يريد اإلصالحيون الليير

. باإلضافة إل ذلك ي المدارس. إنهم يريدون  المحدودة والخاضعة للرقابة. يريدون تعزيز األمن الداخىلي
، يريدون تعزيز المهارات اليدوية ف 

. عالوة عىل ذلك ، فهم يفضلون االستخدام والتعامل )الصديق للبيئة للغابات(.   تعزيز حقوق المواطنير 
 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 
ي  )

ي الديمقراطي األلمان 
 (NPDالحزب الوطن 

NPD  ي ألمانيا. يجد صعوبة إذا كان هناك العديد من التالميذ من هو حزب ضد
ي ف 
انفتاح العالم )العولمة( وضد التنوع الثقاف 

ي المدارس. يريد 
ويــــج للمثليير   -األم  -حماية نموذج األشة "األب  NPDأصول مهاجرة ف  الطفل". يجد الحزب أن الير

. يريد   جرة الجماعية. وقف اله NPDوالمتحولير  جنسًيا هو موضوع إشكالي
 

 
 
 
 
 



 
 

Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 
ي )
 (ÖDPالحزب الديموقراطي البين 

بمسارات آمنة للدراجات. باإلضافة لتقوية الغابات ودعم المزارعير  المحليير  بالمناطق الذين يزرعون  ÖDPيطالب حزب ال 
ي ال يمكن لألمطار أن تتشب إليها. كما إنه يريد أن يتم إل عدد أقل من الطرق ،  ÖDPبطريقة صديقة للبيئة. كما يدعو  الير

ي 
ي المدارس. يطالب الحزب بمشاركة أكير للمواطنير  ف 

وط الحياة الثابتة ف  التعامل مع مواضيع تغير المناخ واالنقراض وشر
ي عالج الحيوانات المريضة بداًل من استخدام 

 المضادات الحيوية. القرارات السياسية. كما يدعو إل الطب الطبيىعي ف 
 

Partei der Humanisten (Die Humanisten) 
ي )االنسانيون(

 الحزب االنسان 
ي يقول  اإلنسانيون: الحرية ورفاهية الفرد أمران أساسيان بالنسبة لنا. عادًة ما يكون للعلم أفضل اإلجابات عىل األسئلة العاجلة ، لذل ك نبي 

ائبنا. نحن نعمل عىل تطوير دخل أساسي غير  مطالبنا عليه. نود إدخال العلمانية ، أي عدم السماح للكنائس بعد اآلن بتحديد حرياتنا وض 
ي بدأت بالفعل بشكل أفضل. نريد اتحاًدا أوروبًيا قوًيا وديمقراطًيا.  ات العديدة الير وط للجميع حير نتمكن من إدارة التغيير  مشر

 

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) 
 (Die PARTEIحزب العمل و دولة القانون وحماية الحيوان وتعزيز النخبة والديمقراطية الشعبية  )

Die PARTEI ي أنه ال يمارس سوى القليل من السياسة الجادة أو ال يمارسها عىل اإلطالق حيث يريد إدانة األمور  هو حزب ساخر. وهذا يعي 
ي لعام  ي برنامجه االنتخابر

ي إعادة تسمية مدينة        2016عن طريق مطالبه الكوميدية. عىل سبيل المثال ، كتب الحزب ف 
أنه يرغب ف 

"Dessau-Roßlau" إل  "Oury-Jalloh City of Dessau  ويــــج للبطالة حير ال ينتهي األمر بأي شخص كموظف تأمير . يريد ". و يريد الير
ة.   الحزب إلغاء االذبية حير ال ينقلب الكثير من البير
 

Partei für Gesundheitsforschung 
 حزب البحوث الصحية
ة بالمائة من  يدعو حزب البحوث الصحية إل التطوير األشع للطب الفعال ضد أمراض الشيخوخة. ولهذه الغاية ، سيتم استثمار عشر

انية والية ساكسونيا أنهالت  ي فقط مير  ي البحث عن دواء فعال ضد أمراض الشيخوخة. إن حزب األبحاث الصحية معي 
ي سنوًيا ف 

بشكل إضاف 
ي المجتمع والسياسة. 

 بهذه القضية. و يهدف ال تعزيز أهمية البحوث الصحية ف 
 

Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) 
, البيئة, حماية الحيوان )حزب حماية  الحيوان( حزب البشر

ية عىل الحيوانات وضد الزراعة  يريد حزب حماية الحيوان ضمان بيئة تستحق العيش فيها لألجيال القادمة. إنه ضد التجارب المخير
, كما  ي القانون األساسي

بية الحيوانات المناسبة لألنواع ووجود مادة منفصلة لحماية الحيوان ف   المكثفة والمصانع. لذلك, فإنه يطالب بير
 لب ايضا بالدفاع عن المرض  واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال الذين يعيشون بفقر. يطا

 
Piratenpartei Deutschland 

 ألمانيا -حزب القراصنة 
ي القضايا 

يريد حزب القراصنة تحسير  الديمقراطية. يجب أن تكون هناك أيًضا استفتاءات بير  االنتخابات ، حيث يكون للناس رأي ف 
ى والدولة بهذا القدر من القوة ويجب التحكم فيها بشكل أفضل. يجب أن يكون لدى كل فرد ما المهمة. ال  كات الكير ي أن تتمتع الشر

ينبىع 
ي من المال للعيش. 

 يكف 
 

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
ي  )

اكي الديمقراطي األلمان 
 (SPDالحزب االشبر

اكي الديمقراطي أن يذهب  يطالب الحزب بدفع أجر عادل للجميع
ومعدات رقمية أفضل للمدارس. عالوة عىل ذلك ، يريد الحزب االشير

ي سوق العمل. كما يطالب بمن
ة طويلة. باإلضافة للنهوض بالمرأة ومنحها فرًصا متكافئة ف  ع األطفال والشباب إل نوع واحد من المدارس لفير

ي حالة األب العازب او األم العز 
ي سن الشيخوخة. يريد الفقر ، خاصة ف 

ي المناطق الريفية  SPDباء ، وف 
توسيع وسائل النقل العام المحلية ف 

ى.  ي المدن الكير
اء قطارات شوارع جديدة ف   وشر

 

 
 
 



 
 

Wir2020 
Wir2020 

ي ساكسونيا  إنهاء اإلغالق الحالي ونتائجه عىل سبل العيش بسبب جائحة كورونا. و يطالب بحماية مناسبة للوائح كورونا  WiR 2020تريد 
ف 

ة والمتوسطة وتجارة التجزئة. عالوة عىل ذلك ، تريد  كات الصغير السماح بفرض قيود عىل الحقوق  WiR 2020أنهالت وتقوية الشر
لمان, باإلضافة ال حرية التطعيم والعالج. 75األساسية بأغلبية   ٪ فقط من أعضاء الير


