
 

 
 2019نتخابات ا

ً 2019یلول سبتمبر / أ 1لس االندماج واألجانب في جرى انتخابات مجتُ س حین المرش ن نظام انتخاباتللنظام األساسي م . وفقا
 .ھذا التنسیبنة دریسدن عمدة مدی أصدرواألجانب فقد  لمجلس االندماج األجانب تاوالمرشح

حد عشر یكون أ عضواً  20سنوات وتتكون من  5انتخابھا لوالیة وقدرھا  ن مجلس االندماج واألجانب ھو ھیئة استشاریة یتمإ
أما األعضاء التسعة اآلخرون و عبر انتخاب مجلس االندماج واألجانب مرشحیننتخبون لقائمة الوالذین یُ  جنبیةمنھم من أصول أ

 من مجلس البلدیة. وممثالت ممثلونفھم 
 

أنھ یجوز  نظام االنتخابات الحالي لمجلس االندماج واألجانب. الجدید في ذلك ھو المدینة اعتمد مجلس 2019ینایر  24 ي یومف
. تقوم ھیئة عن طریق البرید وأن االنتخابات تتم حصراً  ت فردیات فقط تقدیم مقترحات ترشح لھملمترشحین فردیین ومترشحا

 1بدءا من شعار باالنتخابات وھذا اب سویة مع اإلة من لھم حق االنتخرسال أوراق االنتخاب البریدي لكافللبلدیة بإ االنتخابات
مرشحة واحدة أو باألحرى لیمكن منحھا لمرشح واحد أو  یصل ثالثة أصوات ما. لكل من لھ حق االنتخاب 2019أغسطس / آب 

 رشحات.تممترشحین أو عدة ل
 

یونیو /  27ولغایة  3لالنتخابات في الفترة من  الترشیحمقترحات شحین الفردیین أو للمترشحات الفردیات تقدیم ترجوز للمی
. ھناك یمكن )5882 488-0351 (ھاتف: 2، الدور Theaterstraße 6الكائنة في  وھذا لدى ھیئة االنتخابات 2019حزیران 

ً  )Formblätterعلى االستمارات ( 2019من مایو / أیار  اعتباراً الحصول  قیعات لجمع توالمخصصة  ھذه االستمارات بأن علما
ممن لھم  للمترشح توقیع مؤید 20. البد من توفر حةالمترشح أو المترش من جانب توزع إال بعد تقدیم مقترح الترشح ال المؤیدین

 تكون ھذه التواقیع من أشخاص ترشحوا بأنفسھم لالنتخابات. ل مقترح ترشح لالنتخابات على أالحق االنتخاب وھذا عن ك
داد األصوات في یجیدون اللغة األلمانیة بصورة جیدة وممن ھم من تبعیة أجنبیة لتعلمساعدین ومساعدات حتاج ھیئة االنتخابات ت

 .2019لول سبتمبر / أی 1یوم 
 

 یتمتع بحق االنتخاب كل من 
 القانون األساسي (الدستور األلماني) 1الفقرة  116لیس ألمانیاً حسب مفھوم المادة و ھ 
 في یوم االنتخاب كون قد بلغ سن الثامنة عشرةی 
 من یكون قد مرّ و  ً  یقل عن ثالثة أشھر في یوم االنتخابات. ال في عاصمة الوالیة دریسدن ما على اقامتھ رسمیا

 
 بحق الترشح كل ع یتمتال

 
 أو ألماني ن لیس لھ حق الترشح بموجب حكم قضائيم 
 حتى إذاعاجل من المحكمة كما أن ھذا یسري أیضاً  ن قد تم تعیین وصي لھ یرعى كافة شؤونھ وھذا لیس فقط بموجب أمرم 

 یشمل الشؤون المنصوص علیھا في القانون األساسي (الدستور) األلماني. النطاق مھام الوصي كان 
 

 
 ق الترشح لالنتخاباتح

 حق ترشح كل شخص لالنتخابات إذای 
 األلمانیةان في حیازة جنسیة أجنبیة أو إذا كان قد اكتسب الجنسیة ك 
 كان قد بلغ سن الثامنة عشرة في یوم االنتخاباتو 
 أو إذا كان في حیازة رخصة  یقل عن سنة ال قامتھ بصورة شرعیة في ألمانیا ماإذا كان في یوم االنتخابات قد مر على إو

 قامة (دولدونج)تسامح باإلإقامة أو رخصة 
 عن ثالثة أشھر في یوم االنتخابات. لماال یققامتھ رسمیاً في عاصمة الوالیة دریسدن على إ من یكون قد مرّ و 

 
 

  یجوز انتخاب ال
 نظام االنتخابات 2الفقرة  9من االنتخابات بموجب المادة  رمانھتم حن م 
 ادیة أو من ھو مؤید لمثل ھذه الرابطةو عضو في رابطة محظورة في جمھوریة ألمانیا االتحن ھم 

Integrations- und Ausländerbeiratswahl 
مجلس االندماج واألجانب اتانتخاب  

 

ar de en fa hi ps ru ti ur vi 



 یتمتع بأھلیة الترشح لالنتخابات أو لشغل منصب عام وھذا بموجب حكم قضائي ألماني ن الم 
 أ ً في االتحاد األوروبي وبموجب القانون الساري في الدولة العضو وفق األخرى الدول العضوة  ألحد و من فقد بصفتھ مواطنا

 مدنیة أو جزائیة حق الترشح لالنتخابات.كمة قرار صادر في حقھ عن مح
 

 
 لمزید من المعلومات عن مجلس االندماج واألجانب:ل

https://www.dresden.de/de/rathaus/politik/stadtrat/auslaenderbeirat.php  
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 اصمة الوالیة دریسدنع
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 نوان المبنى للمراجعاتع

Wahlbehörde 
Theaterstr. 6 

01067 Dresden 
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 لعنوان البریدي / صندوق البریدا
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01001 Dresden 
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 5882 488-0351 اتف:ھ
 5883 488-0351 اكس:ف
  wahlamt@dresden.deرید الكتروني ب
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Bürgeramt  مكتب خدمات المواطنین 

   ھاتف: 82 58 88 4 (51 03) 
 فاكس:  83 58 88 4 (51 03) 
 buergeramt@dresden.deالكتروني: برید 
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استمارة. وإلى جانب ذلك  ةمكن ارسال مستندات الكترونیة مذیلة بتوقیع الكتروني معتمد بواسطیُ 

لكترونیة المرسلة إلى عاصمة الوالیة دریسدن من خالل شھادة تشفیر الرسائل االإمكانیة تتوفر 
S/MIME آمنة ( رسالة الكترونیةبواسطة  أو إرسالھاDE-Mail( للمزید من المعلومات عن ھذا الموضوع .

 .www.dresden.de/kontaktیرجى الرجوع إلى 
یجوز استخدامھ  اإلعالمي جزء من عمل العالقات العامة لعاصمة الوالیة دریسدن والإن ھذا المنشور 

 عالم أعضاء الحزب.وسع األحزاب السیاسیة استخدامھ إلللدعایة في الحملة االنتخابیة غیر أنھ ب
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