لنصوت بفعالية في أحيائنا
نسبة التصويت منخفضة لدى األشخاص ذوو الدخل المحدود .نتيجة لذلك  ،فالسياسيون
بشكل عام هم أقل استعدادا ً لالصغاء لهم ولألشخاص في وسطهم االجتماعي.

سواء كان يحق لك االقتراع أم ال ،صوتك له أهمية:

• اشرح لآلخرين أهمية االقتراع.

• نظم فعالية تتميز بالمرح للتشجيع على االقتراع
• ادعم من تختاره من بين المرشحين
• احرص على أن يعرف المرشحون القضايا التي تهمك
• إدعم اآلخرين في الوصول إلى مراكز االقتراع

لنعمل على إيجاد مدينة للجميع
 ...حيث يتوفر بيت لكل شخص

 ...حيث تتوفر فرصة الحصول على طعام ٍ
مغذ لكل شخص
 ...حيث تتوفر فرصة كسب معيشة كريمة لكل شخص
 ...حيث تتوفر فرصة الحصول على مواصالت عامة آمنة
وبكلفة معتدلة لكل شخص

مشروع "لنجعل أصواتنا فعالة
في مناطق سكننا"

www.makingvotescount.ca
www.cawi-ivtf.org
www.coalitionottawa.ca

قضايا يجب االهتمام بها

ما أهمية اإلدالء بأصواتنا في االنتخابات البلدية

إيجاد فرص العمل

إذا أردنا مدينة للجميع ،يجب أن يتوفر لكل شخص فيها إمكانية كسب معيشته بحيث يستطيع
أن يحقق لنفسه ولعائلته حياة كريمة.

في أوتاوا:

• نسبة البطالة مرتفعة
بشكل خاص في أوساط
الشباب  ،والسكان
األصليين ،والمهاجرين،
واألشخاص المعاقين.

سيتوجه المواطنون في أوتاوا ،يوم 27
أكتوبر/تشرين األول ،2014 ،إلى
صناديق االقتراع .سنختار النساء والرجال
الذين سيقومون بتمثيلنا في مجلس
البلدية ( 24عضوا ً :رئيس المجلس
ومعه  23مستشارا ً ،بمعدل مستشار
واحد عن كل دائرة انتخابية) وذلك لفترة
أربع سنوات قادمة .كما سنقوم أيضاً
بانتخاب أحد أمناء المدارس في مجلس
من مجالس المدارس.
يقوم المجلس البلدي باتخاذ قرارات بشأن
عدد من الخدمات التي تؤثر على حياتنا
اليومية

• يعمل الكثير من الناس
في وظائف دون
كفاءاتهم العلمية أو
المهنية وال توفر لهم
هذه الوظائف أجورا ً
تضمن عيشاً كريماً.

•
•

• أعلنت البلدية التزامها بأن تشغل أفرادا من المجموعات األقل تمثيالً في سوق العمل
ودعم زيادة الوظائف في االقتصاد المحلي.

نماذج من األسئلة:

•
•
•
•
•

• ماذا بإمكانك أن تفعل لتضمن التزام البلدية بتعهداتها بأن تشمل الجميع في برامج
التوظيف للجماعات السكانية األقل تمثيالً في سوق العمل (مثل السكان األصليين،
والمهاجرين ،واألشخاص المعاقين ،والشباب)؟
• كيف ستعمل على تعزيز اقتصاد مدينة أوتاوا كي تستفيد إلى أبعد حد ممكن من
مهارات الناس في وظائف ثابتة ومناسبة؟

اإلسكان والمأوى
الصحة العامة
الوظائف والمساعدات المالية
الحدائق العامة والنشاطات الترفيهية
المكتبات
خدمات شبه طبية وخدمات االطفاء
الرعاية الطبية المستمرة

•
•
•
•
•
•
•
•

الشرطة ومكافحة الجريمة
تمويل الخدمات في المجتمع المحلي
وسائل المواصالت العامة والطرق
حماية البيئة
المياه والمجاري الصحية
النشاطات الثقافية
النفايات وإعادة االستعمال
رعاية األطفال

ما هي الخدمات ،من بين تلك المذكورة أعاله  ،التي تهمك وتهم أفراد وسطك ؟

سواء كنت قادراً على التصويت أم ال ،يحق لك طرح هذه األسئلة
على المرشحين في هذه االنتخابات.
انتخابات بلدية في أكتوبر 2014
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قضايا يجب االهتمام بها

من يحق له التصويت
يجب أن تتمتع بالمواصفات التالية ،حتى يكون لك حق التصويت
في االنتخابات البلدية:

• أن تكون مقيماً في مدينة أوتاوا ،أو مالكاً لقطعة أرض في المدينة أو مستأجرا ً لها،
أو زوج/زوجة هذا المالك أو المستأجر؛

طعام جيد للجميع

إذا أردنا مدينة للجميع ،يجب أن يتوفر فيها لكل شخص إمكانية الحصول على طعام ٍ
كاف
ٍ
ومغذ بحيث يستطيع الجميع االستمتاع بحياة نشطة ،وصحية .هذا ما يسمى باألمن الغذائي.

في أوتاوا:

• أن تكون حاصالً على الجنسية الكندية؛

• تشير معدالت مقلقة
في أوتاوا إلى أن 1
من كل  13عائالت
ينعدم لديها األمن
الغذائي.

• أن يكون سنك  18عاماً أو أكثر؛ و
• أال تكون ممنوعاً عن التصويت بحكم القانون [لسبب جنائي].

احرص على أن يكون اسمك على قائمة الناخبين ،وذلك حتى
تكون مشاركتك في التصويت أمراً سهالً يوم االنتخابات:

• تفضل بزيارة هذا الموقع على االنترنت  ottawa.ca/voteأو اتصل هاتفياً
على الرقم  613-580-2660وذلك للتأكد من وجود اسمك على القائمة.
• إذا كان اسمك على القائمة ،ستصلك بالبريد ،بعد  2سبتمبر/أيلول ،2014 ،رسالة
إشعار الناخب ( (voter notification letterوبها معلومات عن مكان وتاريخ
االقتراع .يجب أن تأخذ معك هذا االشعار عندما تذهب لالقتراع.
• إذا أردت تسجيل اسمك على قائمة الناخبين ،يمكنك الحصول على نسخة من
استمارة "طلب إضافة أو تعديل في قائمة الناخبين" (Application to
 )Add or Amend Voters’ Listمن مقر االنتخابات البلدية ،أو من أحد
مراكز البلدية لخدمة المواطنين أو يمكنك طباعة نسخة من هذه االستمارة من موقع
االنترنت  Ottawa.ca/voteوذلك بعد  2سبتمبر/أيلول .2014 ،ويمكنك
أيضاً تغيير/تحديث خيارات دعمك للمدارس وذلك لغايات االقتراع وإضافة أسماء
على عنوان العقار الذي تملكه.

يمكنك أيضاً االقتراع حتى لو لم يكن اسمك على قائمة الناخبين:

• يجب أال يضطر
الناس لالختيار ما
بين النفقات الثابتة
والطعام المغذي.
• لقد لعبت البلدية
دورا ً قيادياً في مجال مبادرات الطعام الجيد في مختلف أنحاء أوتاوا.

نماذج من األسئلة:

هل تتبنى حملة الطعام الجيد للجميع من خالل:

• التمويل الدائم لمبادرات الطعام الجيد للجميع
• تشجيع التنمية االقتصادية التي تركز على الطعام والزراعة
• استعمال عدسة الطعام الجيد للتخطيط ورسم السياسات العامة في هذا المجال.

س ُيطلب منك تعبئة استمارة وتقديم وثيقة إلثبات هويتك عليها اسمك وعنوانك ،مثل رخصة
السياقة أو فاتورة منزلية (فاتورة الكهرباء ،أو الماء أو الهاتف).

انتخابات بلدية في أكتوبر 2014
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قضايا يجب االهتمام بها

متى أتوجه لالقتراع

مواصالت عامة آمنة وبكلفة معتدلة
إذا أردنا مدينة للجميع ،يجب أن يتوفر لكل شخص مواصالت آمنة ،وبكلفة مناسبة ،بحيث يستطيع
الجميع التنقل الى مكان العمل  ،والخدمات والمشاركة في وسطهم اإلجتماعي.

في أوتاوا:

•

•

•

•

يشكل ارتفاع
سعرتذكرة الحافالت
العمومية تحدياً
لألشخاص ذوي
الدخل المنخفض
بحيث يعجزون عن
استعمال المواصالت
العامة.
بطاقة استعمال الحافالت العمومية المخفضة )(Community Bus Pass
توفر وسيلة مواصالت مدعومة لألشخاص المعاقين  OADSPوالمسجلين على وسائل
المواصالت للمعاقين )(Para-Transpo
هناك على األقل تسعة مدن في كندا تتوفر فيها بطاقات المواصالت لذوي الدخل
المنخفض ،من بينها مدينتان في أونتاريو تستعمالن نظام ( Prestoأوكفيل
وبيرلنغتون) .إذن يمكن تطبيق هذا اإلجراء هنا.
بادرت هيئة مواصالت أوتاوا – كارلتون ( )OC Transpoإلى تطبيق مخطط
سالمة الراكبين  ،وذلك استجابة لطلبات المجتمع المدني الملحة.

يوم االنتخابات هو االثنين 27 ،أكتوبر/تشرين األول2014 ،
االقتراع المبكر – مفتوح للجميع

في أماكن محددة في المدينة:
االربعاء 1 ،أكتوبر/تشرين األول ،2014 ،من الساعة  8:00صباحاً إلى  8:00مساءا ً
الخميس 2 ،أكتوبر/تشرين األول ،2014 ،من الساعة  8:00صباحاً إلى  8:00مساءا ً
الجمعة 3 ،أكتوبر/تشرين األول ،2014 ،من الساعة  8:00صباحاً إلى  8:00مساءا ً
في مختلف أنحاء المدينة في مراكز االقتراع االعتيادية ،باالضافة إلى بعض مراكز االسكان
الشعبي في أوتاوا ومؤسسات الرعاية طويلة األمد:
الخميس 9 ،أكتوبر/تشرين األول ،2014 ،من الساعة  10:00صباحاً إلى  8:00مساءا ً
السبت 18 ،أكتوبر/تشرين األول ،2014 ،من الساعة  10:00صباحاً إلى  5:00مساءا ً

مواقع االقتراع:

نماذج من األسئلة:

• هل ستدافع على فكرة توسيع إطار بطاقة استعمال الحافالت العمومية المخفضة بحيث
( )Community Bus Passتشمل جميع المواطنين الذين يقل دخلهم عن
خط الدخل المنخفض )(Low Income Cut-Off؟
• هل تتعهد بأن تضمن استمرار هيئة مواصالت أوتاوا – كارلتون
( )OC Transpoفي التزامها بالرفع من نسبة السالمة للمواطنين كالنساء،
والشباب والمعاقين؟
انتخابات بلدية في أكتوبر 2014
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في إشعار الناخب الذي سيصلك بالبريد ،ستجد قائمة بأماكن االقتراع أو يمكنك الحصول على هذه
المعلومات عبر موقع االنترنت  Ottawa.ca/voteبعد  2سبتمبر/أيلول.2014 ،

للحصول على معلومات إضافية عن االنتخابات:

• اتصل بمقر انتخابات المدينة على الرقم ( 613-580-2660للمعوقين سمعياً:
(،elections@ottawa.ca )613-580-2401
• تفضل بزيارة موقع انتخابات البلدية على االنترنت www.ottawa.ca/vote :
لنصوت بفعالية في أحيائنا 2014
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قضايا يجب االهتمام بها

معلومات عن المرشحين

مساكن آمنة وبكلفة معتدلة

آإذا أردت الحصول على قائمة ألمرشحين تفضل بزيارة موقع االنترنت
Ottawa.ca/vote

إذا أردنا مدينة للجميع ،يجب أن يتوفر لكل شخص سكن آمن ،وبكلفة مناسبة.

اعرف المرشح الذي سيمثل مصالحك على أفضل ما يكون
ويتصدى لألمور التي تهمك.

في أوتاوا:

• نظرا ً للكلفة المتزايدة للحصول
على مسكن سواء باإليجار أو
الشراء ،فإن توفير بيت للسكن
أصبح اآلن بعيدا ً عن متناول
اآلالف من األشخاص.

• اسأل اآلخرين عما يعرفونه عن
المرشحين.
• قم بزيارة موقع المرشح على
االنترنت.
• اقرأ الصحف لتعرف ما يقوله
المرشحون.

• إن أكثر من  9500عائلة هي
اآلن على قائمة االنتظار لدى
هيئة االسكان الشعبي في أوتاوا،
مع فترة انتظار تصل إلى 5
سنوات.

• استمع إلى اإلذاعة والتلفزيون.
• تابع المنتخبين الحاليين في
مجلس البلدية حالياً وذلك
من خالل مشاهدة جلسات
مجلس البلدية على قناة روجرز
التلفزيونية  23( 22باللغة
الفرنسية) أو إحضر إحدى
جلسات المجلس.

• وافق المجلس البلدي على خطة  10سنوات  -بعنوان "بيت لكل شخص"
( )A Home for Everyoneمن أجل القضاء على ظاهرة التشرد المزمن
وضمان حصول كل فرد على مسكن آمن وبكلفة معتدلة.

نماذج من األسئلة:

• إحضر اجتماعات المرشحين واستمع إلى ما يقولونه.

• هل تعلن التزامك بمتابعة تنفيذ خطة العشر سنوات التي أعلنتها البلدية لالسكان
والقضاء على التشرد ،تحت عنوان "بيت لكل شخص" (،)A Home for Everyone
بكل جدية وإصرار؟

• إطرح األسئلة.

• هل تضمن أن يتم توزيع مبادرات االسكان الجديدة بشكل متسا ٍو في مختلف أنحاء
المدينة بحيث يستطيع سكان المناطق الريفية البقاء في منازلهم أو في مجتمعاتهم
المحلية؟

• أدعوهم لحضور نشاطات أفراد وسطك.

انتخابات بلدية في أكتوبر 2014
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كيف يمكنك التأثير في المرشحين

كيف أقرر من سأنتخب من المرشحين

نستطيع أن نطلع المرشحين على األمور التي تهمنا ،و نؤثر بذلك على برنامجهم االنتخابي.

المنتخبون المؤهلون لهم الحق في التصويت مرتين  :مرة على العمدة ومرة على مستشار
حيه كما يمكن له التصويت على وصي في مجلس إدارة المدرسة.

اسأل المرشحين عن مشاريعهم
إذا تم انتخابهم:

ابدأ بالتساؤل عن مواصفات الشخص الذي ترغب في أن يمثلك في مجلس البلدية:
أن يكون ذلك الشخص ...

اسمي  ،...أنا أقيم في الدائرة االنتخابية التي
ترشحتم بها لمجلس البلدية .لدي مشكل يتعلق
ب  ...وهذا المشكل يتخذ أهمية بالنسبة ألفراد
وسطي (عائلتنا ،منظمتنا) ألنه  ...ماذا ستفعلون
لحل هذا المشكل ،إذا تم انتخابكم؟

صادقاً أميناً
يحسن االصغاء ألفراد وسطك

كيف وأين يمكنني توجيه هذا
السؤال؟

يشارك في الفعاليات المجتمعية

• عبر اتصال هاتفي ،أو بريد الكتروني ،أو
رسالة أو رسالة تويتر إلى المرشحين.

يعمل مع مختلف الشركاء من أفراد وسطك

• عندما يأتي المرشح أو أحد أفراد حملته االنتخابية إلى باب بيتك.

يتواصل مع جميع أفراد وسطك

• أثناء إحدى الفعاليات المجتمعية.

يتفهم وجهة نظرك و أفراد وسطك ويقدرها

• أثناء إحدى االجتماعات لكافة المرشحين والتي يتم عقدها في دائرتك االنتخابية.
• اطلب من أشخاص تعرفهم أن يوجهوا هذا السؤال (قدم لهم نموذجاً لرسالة هاتفية
أو خطية).

ثانياً ،اسأل نفسك ،ما هي المشاكل التي تريد أن
يعالجها هذا المرشح/المرشحة؟

تطوع للعمل في حملة أحد المرشحين

1

ثمة حاجة لمتطوعين للمساعدة في تنظيم الحمالت االنتخابية والتوجه من باب آلخر
للدعاية .وسواء كنت قادرا ً على التصويت أم ال ،فإن التطوع يعتبر وسيلة للتأثير على
المرشحين واكتساب خبرة عظيمة.

2
3
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