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االنتخابات

يجب عىل مواطني ومواطنات مدينة كولونيا، بدءاً من عمر 60 
عاما،ً وكذلك هؤالء ذوي الجنسيات األخرى أن يقوموا حتى يوم 

22 نوفمرب باختيار مجلس متثيل كبار السن ملدينة كولونيا. تجري 

عملية االنتخاب كاملًة يف صورة انتخابات عن طريق املراسلة 
حيث يحصل جميع الـ 250,000 شخص الذين لديهم حق 

االنتخاب حتى نهاية شهر أكتوبر عىل وثائق االنتخاب عرب الربيد.

حيث يُكوِّن كل حي من األحياء التسعة ملدينة كولونيا دائرة 
انتخابية، يتم فيها انتخاب خمسة ممثلني وممثالت لكبار 

السن. ويتم انتخاب املرشحني  الذين يحصلون عىل أكرب عدد من 
األصوات. يُعترب انتخاب مجلس متثيل كبار السن عملية انتخاب 

شخصية، ال يتم فيها انتخاب أحزاب. واملرشحون مدعوون لإلشارة 
بشكٍل تطوعّي إىل الحزب الذي ينتمون إليه. يحتوي مجلس متثيل 

كبار السن املمثل ملدينة كولونيا عىل 45 عضًوا، يتم اختيارهم 
لفرتة تبلغ 5 سنوات. كام ُيكن اختيار ممثل أو ممثلة عن 

األجانب، وفقا لبند األقليات. 

ملاذا يعترب انتخاب ممثيل كبار السن أمراً رضوريا؟ً

مثل املجلس مصالح جميع كبار السن يف املجتمع والسياسة. ييُ

  حيث إنه يُقدم املشورة ملتخذي القرارات السياسية عند ـ 
وضعهم للُمخططات واإلجراءات ذات الصلة باألجيال كبرية 

السن. حيث إنه يُشارك يف الحوارات مع مدينة كولونيا، 
واملسؤولني، واملؤسسات الخاصة بشؤون كبار السن، 

والجمعيات الخريية.

 كام أنه يشارك يف اللجان السياسية. ولكلمة املجلس ثقلها يف ـ 
مجالس متثيل املحافظات، ولجان مجالس البلدية، والجمعيات 

املدنية.

 كام يقوم املجلس بتطوير سياسته الخاصة ُبساعدة رشكائه ـ 
ورشيكاته. حيث إن املجلس هو من يقرر بشأن التدريب عىل 

التأمني بالتعاون مع الرشطة ورشكات النقل بدينة كولونيا 
)KVB(، أو مرشوع اإلعانة الخاصة باإلسكان باالشرتاك مع 

معاهد مدينة كولونيا.

  كام يقوم املجلس بإخطار كبار السن بكافة التطويرات التي ـ 
تحدث لسياسة كبار السن. كام أنه يُعطي نصائح لإلمكانيات 
املُتاحة فيام يتعلق بنطاقات الحياة الشخصية. كام أنه قريب 
من املناطق السكنية يف كل من مباين البلدية الخاصة باألحياء، 
ألن مجلس كبار السن يؤثر كذلك يف املدينة كاملًة مثلام يؤثر 

يف كٍل من األحياء عىل حدة.

ا ال يتبع ألي من الطوائف، أو ـ   ويُعترب املجلس منصبا رشفيً
األحزاب.



وتلخص ذلك فيام ييل:

للمجلس متثيل كبار السن تأثري يف الكثري من القرارات يف أحياء 
املدينة ويف املدينة بأرسها بفضل مشورتك املتخصصة، وخرباتك 

الوافرة. كام أنه يُساعد عىل املشاركة الفعالة واملبارشة لكبار 
السن يف تشكيل ظروف معيشتهم. وتعترب املشاركة بأعداٍد 

كبرية يف عملية االنتخاب هي أفضل طريقة لوضع حجر أساس 
للعمل الناجح ملجلس متثيل كبار السن.

تعليامت خاصة بظرف التصويت باملراسلة

تصل مستندات بطاقة االنتخاب باملراسلة الختيار مجلس متثيل 
كبار السن ملدينة كولونيا عرب الربيد لكل من له حق االنتخاب. 

تحصل عىل:

 البطاقة االنتخابية البيضاء،. 	

 ظرف البطاقة االنتخابية األزرق،. 2

  البطاقة االنتخابية، مطبوعا عىل ظهرها خانة „تأكيد بدالً . 	
من اليمني“ املطلوب ملؤها،

 ظرف التصويت باملراسلة األخرض،. 	

  اامللف الشخيص للُمرشحني واملرشحات، مع معلومات . 5
شخصية عن املرشحني واملرشحات يف دائرة االنتخاب،

 تعليامت لسري االنتخابات.. 6

بذلك يكون انتخابك صحيًحا:

  علم عىل بطاقتك االنتخابية بنفسك. ُيكن االختيار حتى . 	
خمس مرشحني ومرشحات، ولكن يجب كتابة عالمة واحدة 

عىل األقل.

  قم بوضع البطاقة االنتخابية وحدها يف ظرف البطاقة . 2
االنتخابية األزرق، وقم بلصقه. ال تقم من فضلك باستخدام 

رشيط الصق. 

  قم بتوقيع „التأكيد بدالً من اليمني“ بخط يدك عىل . 	
الصفحة الخلفية لبطاقة االنتخاب أسفل بيانات املكان 

والتاريخ.

  قُم بإدخال البطاقة االنتخابية وظرف البطاقة االنتخابية . 	
األزرق يف ظرف التصويت األخرض املكتوب عليه العنوان 

سلفا. من فضلك ال تضع البطاقة االنتخابية يف الظرف 
األزرق، وإال فسيكون صوتك باطالً.

  ألق ظرف البطاقة االنتخابية األخرض يف صندوق الربيد، . 5
أو سلمه يف مكتب الربيد. يجب أن تصل بطاقة االنتخاب 

باملراسلة حتى يوم 22 نوفمرب إىل لجنة االنتخابات باملدينة. 
يكن أن تصل حتى يوم االثنني املوافق 22 نوفمرب، حتى 

الساعة 6	 لدى لجنة االنتخابات بدينة كولونيا، ومقرها 
 ,70-68 .Dillenburger Str	0		Köln-Kalk 5 ، أو أن يتم 

إلقاؤها يف صندوق بريد املنزل هناك.

يُسمح ملن يتعذر عليه لظروٍف جسدية أو نفسية االنتخاب 
بنفسه، أن يستعني باآلخرين يف ذلك. يجب أال يقل عمر هذا 
الشخص املُساعد عن 16 عاما،ً وأن يكون جديراً بالثقة. كام أنه 
يوقع بدالً من صاحب الحق يف االنتخاب يف خانة „التأكيد بدالً 

من اليمني“.  رسية االنتخاب ترسي بشكٍل كامٍل كذلك عىل هذا 
الشخص املُساعد.

نصائح ومساعدات لعملية االنتخاب:
 022	 22	-		567 هاتف 

wahlamt@stadt-koeln.de

للحصول عىل رشوح بلغاٍت ُمتعددة:
www.wahlen.koeln
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