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اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺧﺎرﺟﯾﺎن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 2019
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺧﺎرﺟﯾﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ  1ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2019ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .ﺑر اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب
ﻧﺎﻣزدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷورای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ،ﺷﮭردار ارﺷد درﺳدن ،دﯾرک ھﯾﻠﺑرت ،اﯾن ﺗﻧظﯾﻣﺎت را اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
ﺷورای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺧﺎرﺟﯾﺎن ،ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺷﺎور اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﭘﻧﺞ ﺳﺎل اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺷورا از  20ﻋﺿو ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎزده
ﻧﻔر از آﻧﮭﺎ دارای ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ھﺳﺗﻧد و از طرﯾﻖ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺧﺎرﺟﯾﺎن در ﻓﮭرﺳت ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻧﮫ ﻋﺿو
دﯾﮕر ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷورای ﺷﮭر ھﺳﺗﻧد.
در  24ژاﻧوﯾﮫ  ،2019ﺷورای ﺷﮭر ﻣﻘررات ﮐﻧوﻧﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷورای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺧﺎرﺟﯾﺎن را ﺗﺻوﯾب ﮐرد .ﻣﺎده ﺟدﯾد ،ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ،آن
اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن اﻧﻔرادی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﺎﻣزدی را اراﺋﮫ ﮐﻧﻧد و اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻓﻘط ﺑﮫ ﺻورت اﻧﺗﺧﺎب از طرﯾﻖ ﻧﺎﻣﮫ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ ﺷود .ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷﮭر ،ﻣدارک اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﮑﺗوب را ھﻣراه ﺑﺎ اطﻼﻋﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﺑﮫ ھﻣﮫ اﻓرادی ﮐﮫ از ﺗﺎرﯾﺦ  1اوت
 2019واﺟد ﺷراﯾط اﻧﺗﺧﺎب ھﺳﺗﻧد ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد .ھر ﻓرد دارای ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ،ﺣداﮐﺛر ﺳﮫ رای دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧﺎﻣزد ﺗﺧﺻﯾص
دھد.
اﺷﺧﺎص درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از ﺗﺎرﯾﺦ  3ﺗﺎ  27ژوﺋن  2019ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﺎﻣزدی را در ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ
 ،Theaterstraße 6طﺑﻘﮫ  ) 2ﺗﻠﻔن  (0351-488 5882ﺗﺣوﯾل دھﻧد .ﻓرم ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ از ﻣﺎه ﻣﯽ  2019در آﻧﺟﺎ ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت ھﺳﺗﻧد.
ﻓرم ھﺎی اﻣﺿﺎھﺎی ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از ﺗﺣوﯾل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﺎﻣزدی ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﺑرای ھر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧﺎﻣزدی ﺣداﻗل  20ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از
اﻓراد دارای ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ،ﮐﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﻧﺎﻣزدی ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺣوﯾل داده ﺷود.
ﺑرای ﺷﻣﺎرش آرا در روز  1ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر  2019اﻓراد ﯾﺎری رﺳﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﮭﺎﺟرت و داﻧش آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺧوب ﻣورد ﻧﯾﺎز ھﺳﺗﻧد.

ﺣﻖ رای ﻓﻌﺎل
ﮐﺳﯽ دارای ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﮐﮫ:
 ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  116ﺑﺧش  1از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد و
 در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  18ﺳﺎل را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧده ﺑﺎﺷد و
 در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣداﻗل ﺳﮫ ﻣﺎه از ﺳﮑوﻧت او در ﻣرﮐز اﯾﺎﻟت ،درﺳدن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت اﺻﻠﯽ اش ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﮐﺳﯽ دارای ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ:
 ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑم ﻗﺿﺎﯾﯽ آﻟﻣﺎن دارای ﺣﻖ رای ﻧﯾﺳت و ﯾﺎ
 ﺑرای اداره اﻣور او ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون آﻟﻣﺎن ،ﻧﮫ ﻓﻘط از طرﯾﻖ ﻓرﻣﺎن ﻣوﻗت ،ﻣﻧﺻوب ﺷده اﺳت؛ اﯾن اﻣر ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﺣدوده وظﺎﯾف ﺳرﭘرﺳت ،ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﻌﯾن ﺷده در ﺣﻘوق ﺷﮭروﻧدی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ را ﺷﺎﻣل ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﻣﻌﺗﺑر اﺳت.

ﺣﻖ رای ﻏﯾرﻓﻌﺎل
ﮐﺳﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﮐﮫ:
 دارای ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻌﯾت آﻟﻣﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓت ﮐرده ﺑﺎﺷد و
 در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  18ﺳﺎل را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧده ﺑﺎﺷد و
 در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣداﻗل ﯾﮏ ﺳﺎل در آﻟﻣﺎن ﻓدرال ﺑﮫ ﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺟوز اﻗﺎﻣت ﻣوﻗت ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﮑم ﺗﺣﻣل ﺳﮑوﻧت ﮐرده ﺑﺎﺷد و
 در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺣداﻗل ﺳﮫ ﻣﺎه از ﺳﮑوﻧت او در ﻣرﮐز اﯾﺎﻟت ،درﺳدن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت اﺻﻠﯽ اش ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﮐﺳﯽ ﻗﺎﺑل اﻧﺗﺧﺎب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ:
 ﺑر اﺳﺎس ﻣﺎده  9ﺑﺧش  2از اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﻘررات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ از اﻧﺗﺧﺎب اﺳت ﯾﺎ
 ﺑﮫ اﻧﺟﻣﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت ﺗﻌﻠﻖ دارد ﯾﺎ از آن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﯾﺎ
 در ﭘﯽ ﺣﮑم ﻗﺿﺎﯾﯽ آﻟﻣﺎن ،ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن ﯾﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ اداره ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻣوﻣﯽ را ﻧدارد ﯾﺎ
 ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺑﻌﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر ﻋﺿو اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ،ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون اﯾن ﮐﺷور ﻋﺿو ،در ﭘﯽ ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم وﯾژه ﻣدﻧﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺻﻣﯾم
ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﯾﻔری ،ﻗﺎﺑﻠﯾت اﻧﺗﺧﺎب ﺷدن را از دﺳت داده اﺳت.

اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره ﺷورای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ و ﺧﺎرﺟﯾﺎن:
https://www.dresden.de/de/rathaus/politik/stadtrat/auslaenderbeirat.php
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اداره ﻣطﺑوﻋﺎت و رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ
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ﺗﻠﻔﮑس
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ﺗﻠﻔن ﻣرﮐزی اداره  – 115ﻣﺎ ﭘرﺳش ھﺎ را دوﺳت دارﯾم
وﯾراﯾش:
ژوﺋن 2019
ﺑﮫ ﻣدارک اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﻣﻌﺗﺑر اﻟﮑﺗروﻧﯾﮏ ﻣﯽ ﺗوان از طرﯾﻖ ﯾﮏ
ﻓرم دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐرد .ﻋﻼوه ﺑر آن ،اﻣﮑﺎن ﮐد ﮔذاری اﯾﻣﯾل ھﺎ در
ﻣرﮐز اﯾﺎﻟت ،درﺳدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ  S/MIMEﯾﺎ
ﻓرﺳﺗﺎدن اﯾﻣﯾل ﻣطﻣﺋن ﺑﺎ  DE-mailوﺟود دارد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
در ﺳﺎﯾت زﯾر ﻣوﺟود اﺳت
www.dresden.de/kontakt.
اﯾن ﺑرﮔﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﻣرﮐز اﯾﺎﻟت،
درﺳدن ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﺳﺗﻔﺎده از آن ﺑرای ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت .ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل،
اﺣزاب ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد از آن ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.

