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 ماذا یعني مجلس المھاجرین؟ 

مجلس المھاجرین ھو جمعیة محلیة تمثل مصالح السكان األجانب. عدد أعضائھ  مثبت في النظام الداخلي وھم تسعة منتخبین ولھم الحق  
یكونو ممثلین لجمعیاتھم. أعضاء المجلس  الیمتلكون حق التصویت ویحق لھم حسب قرار من المجلس بأن  بالتصویت. ومعھم أربعة أعضاء 

 یتم إنتخابھم من قبل السكان األجانب لمدة خمسة سنوات. 
 العمل في المجلس بدون مقابل.

 

 واجبات المجلس؟ 
تشجیع التفاھم والعیش المشترك بسالم مع جمیع سكان المدینھ كذلك الواجبات والحقوق للنجلس مثبتھ في نظامھ الداخلي. الواجب األساسي ھو 

ذا الخصوص. كذلك العمل مع الدوائر الرسمیة لتقدیم المعلومات والنصائح والنشاط الثقافي للسكان األجانب  تقدیم األقتراحات واألراء في ھ
 وللقادمین من ذوي األصول األلمانیة.

 

 أھمیة إنتخاب المجلس؟ 
بنیة الدیمقراطیة ألنتخاب الممثلین ولھذا یجب الحث على األنتخاب. عندما یكون األختیار دیموقراطیاً یكون للمجلس القوة الصوتیة  األھم ھو ال

 في المدینة.  
 

 من یحق لھ األنتخاب؟ 
من الدستور األساسي.  116كافة األجانب ومن یحملون الجنسیة األلمانیة حسب بند   

16كل من تجاوز سن     • 
شھور متكاملة 3كل من أقام في روستوك ومسجل رسمیاً كمسكن رئیسي منذ     • 

   

 كذلك یحق لألنتخاب:  
 •   من یمتلك الجنسیة األلمانیة إضافة لجنسیتھ األصلیة

 •   المتجنیسن 
 •   المنحدرین ذوي األصول األلمانیة

 

والمنحدرین ذوي األصول األلمانیة یمكن لھم ان یقدمو طلب إدراجھم في فھرست األنتخاب في دائرة تسجیل المالكین للجنسیتین، المتجنیسن 
في المكتب الخاص بشؤون األنتخابات. األستمارة توجد مصلحة األجانب ومجلس ]  12الساعھ [  18/90/2020 فھرست األنتخاب، لغایة یوم

 المھاجرین والمكاتب المحلیة. كذلك توجد تحت 
 

 النفوس في نویماركت. كل من مدروج في الفھرست یحق لھ األنتخاب.
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 أوقات الدوام: 
 

12لغایة الساعة  9من الساعھ    ااألثنین  2020/9/14 

18لغایة الساعة  14و من الساعھ  12لغایة الساعة  9من الساعھ    الثالثاء  2020/9/15 

16لغایة الساعة  14و من الساعھ  12لغایة الساعة  9من الساعھ    الخمیس  2020/9/17 

12لغایة الساعة  9من الساعھ    الجمعھ  2020/9/18 
 

 من یحق لھ الترشیح؟ 
ومسجل بدرائرة النفوس كمسكن  18نفس الشروط الخاصة بالمحقین باألنتخاب تسري على المرشحین عدا أن المرشح یجب أن أكمل السن 

. رئیسي منذ سنة  
 

 الترشیح 
الطلبات ممكن ان تكون فردیة أو ضمن الئحة. الالئحة تتضمن تسعة مرشحین  .16في الساعة  8/2020/ 17 التقدیم للترشیح ساري لغایة

: فقط. الطلبات یتم تقدیمھا على أحد ھذه الدوائ  
 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 

Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
 

[األنتخاب البریدي]كیف تنتخب؟   
كل من سجل نفسھ في سجل األنتخاب سوف یصلھ مظروف فیھ ورقة األنتخاب وورقة التصویت مع الظرف. التصویت یتم عن طریق وضع 
العالمھ. وھذا یجب ان یكون شخصیا وبدون مراقبة. األشخاص األمیین وذوي العاھات ممكنھم األستعانة بمساعدة شخص آخر. لكل شخص 

أصوات. إذا كان   3أصوات فقط أما لمرشح واحد أو باألمكان توزیعھا على عدة مرشحین. كذلك باألمكان إعطاء أقل من   3طاء مسموح إع
. فسوف یكون التصویت ملغیا 3عدد األصوات أكثر من   

.الخطوة األخیرة ھي وضع ورقة التصویت مع األوراق األخرى في الظرف وترسل في البرید بدون مقابل  
 

ب المباشر في المكاتب المحلیة األنتخا  
 األوراق المرسلھ بأمكان تسلیمھا شخصیا عند مكتب 

Industriestr. 8, OT Schmarl // 2. OG rechts 
 

 أوقات الدوام: 
 

18لغایة الساعة  14و من الساعھ  12لغایة الساعة  9من الساعھ    الثالثاء  2020/9/22 

19لغایة الساعة  14الساعھ  و من  12لغایة الساعة  9من الساعھ    الخمیس  2020/9/24 

12لغایة الساعة  9من الساعھ    الجمعھ  2020/9/25 

12لغایة الساعة  9من الساعھ    األثنین  2020/9/28 

19لغایة الساعة  14و من الساعھ   12لغایة الساعة  9من الساعھ    الثالثاء  2020/9/29 

12لغایة الساعة  9من الساعھ    األربعاء 2020/9/30 
 

إعتبارا من  1/10/2020لكي یتم فرزھا واألعالن عن النتائج یكون یوم  12الساعة  30/9/2020أوراق األنتخاب یجب ان تقدم لغایة یوم 
. وبعد ذلك یتم األحتفال 17الساعھ   

 

 معلومات أخرى توجد تحت :

Migrantenrat der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, Geschäftsstelle 

Waldemarstraße 33, 18057 Rostock 
Telefon: 0381 4591001 

E-Mail: abro-@t-online.de 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Der 
Oberbürgermeister, Büro für Integration 

Neuer Markt 1, Raum 1.11, 18055 Rostock 
Telefon: 0381 381-1257 

E-Mail: stephanie.nelles@rostock.de 

Hanse- und Universitätsstadt Rostock, Der 
Oberbürgermeister, Bereich Wahlen und Bürgeranliegen 

Neuer Markt 1, Raum 5.12, 18055 Rostock 
Telefon: 0381 381-1416 

E-Mail: wahlen@rostock.de 

 


	ماذا يعني مجلس المهاجرين؟
	واجبات المجلس؟
	أهمية إنتخاب المجلس؟
	من يحق له الأنتخاب؟
	من يحق له الترشيح؟
	الترشيح
	كيف تنتخب؟ [الأنتخاب البريدي]
	الأنتخاب المباشر في المكاتب المحلية

