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 2023 فبراير 1مدينة أوبن، 

   نحن بحاجة لمعرفة وجهة نظرك! – االندماج

 عزيزتي المواطنة، عزيزي المواطن،

 أن تصبح عضوا في جمعية المواطنين!  يمكنكقام البرلمان بسحب اسمك: 

إلبداء آرائكم  مع ا  تم سحب أسمائهم. ستتاح لكم الفرصة    آخرين  مواطنا    29سجيل وقابل حوالي  ت قم بال

 . الشرقية"  جهةذوي األصول المهاجرة في الاألشخاص  "اندماج    حول موضوع   للمسؤولين السياسيين

االستماع إلى الخبراء( ومناقشة  ب بجمع المعلومات )،  جلسات  5  في حوالي  ،ني األعضاء اآلخرمع    ستقوم

 للسياسيين.ثم صياغة اقتراحات 

المقاطعة    وربما بالتناوب في شمال  2023أول سنة    من المحتمل أن تُعقد االجتماعات كل سبت في

وجنوب الشرقية   أوبين(  في  البرلمان  والها)في  بالتواريخ  إبالغك  سيتم  بعد    عناوين.  للجلسات  الدقيقة 

في  1التسجيل  مشاركتك  مقابل  لك  السفر  ونفقات  الحضور  تعويض  دفع  سيتم   .

                                                    االجتماعات.

 يمكن للجميع المشاركة إذ ال يتطلب األمر معرفة خاصة! 

 ن ي ن العادي ي ن طالموا إعطاء  الفكرة هي  بحيث تظل    وستستمع إلى الخبراء لفهم الموضوع   معلوماتستتلقى  

 . رأيهمحتى يتمكن الجميع من إبداء  محترف  سيتم االستعانة بمنشط  .رأيهمعن إمكانية التعبير

على   بصياغتها مجلس المواطنين قاماالقتراحات التي   بتقديم بعض المشاركين يقومبعد ذلك س

المسؤولين السياسيين والذين عليهم شرح كيف يخططون االلتزام بها في اجتماع عام. سيتم التحقق بمدى التزام السياسيين بعد مرور 

 لذلك يمكن أن يكون لحوار المواطنين تأثير مباشر على سياسة الجهة الشرقية! سنة من ذلك. 

بحلول  الهتمام" المرفق وإعادته لنا بالبريد أو الفاكس أو البريد اإللكتروني  إذا كنت ترغب في المشاركة، يرجى ملء نموذج "إعالن ا

. سنختار بعد ذلك المشاركين النهائيين بشكل عشوائي من جميع التأكيدات المستلمة. إذا كانت لديك أي أسئلة أو  3202  فبراير  15

 .نااستفسارات من أي نوع  فيرجى عدم التردد في االتصال ب 

 على شرح إضافي حول مهام مجلس المواطنين في الملحق.يمكن العثور 

 
 03/06و   13/05و  04/ 29 و  15/04 و 1/04  أيام هي  حتى اآلن المبرمجةلتواريخ ا 1

 لم المشاركة؟

English 

Українська 

Русский 

Türkçe 
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ذوي األصول المهاجرة في  األشخاص  اندماج  عملية  ل  ي في تسه" وساعد    االندماج   "  بخصوص موضوعنا يعرفون رأيك  ودع سياسي 

 . الشرقية جهةال

 

 نتطلع إلى ردك! 

 

 مع تحياتي 

 أَنا شتويارز

 الشرقية  ةمقاطعالفي    permanenter Bürgerdialogsلمكتب  الدائمة  الكاتبة

 برلمان المجتمع الناطق باأللمانية في بلجيكا

 

 : ةمالحظ

ا أو مكتب ا أو وظيفة تظهر في القائمة   التالية، فال يمكنك لألسف المشاركة في جمعية المواطنين. 2إذا كنت تمتلك تفويض 

 

 عضو برلمان المجتمع الناطق باأللمانية ومجلس النواب  ومجلس الشيوخ  والبرلمان الوالوني والبرلمان األوروبي  (أ

  
 قليمية  اإل أو  حليةم العضو في الحكومة الفيدرالية أو  ( ب

 

 ة حافظ و كاتب ممنتدب أ والي  أو  والينائب ال أو محافظة والي ( ج

 

 لييج  حافظةعضو مجلس م ( د

 

   نطقةممفوض  ( ه

 

 شغل منصب قضائي  ت  ( و

 

   مكتب التنسيق أو مستشارية مجلس الدولةة أو قسم التشريع أو عضو مجلس المراجع  مساعد أومستشار الدولة  ( ز

 

 قاضي أو كاتب قانوني أو كاتب بالمحكمة الدستورية   ( ح

 

 عضو ديوان المحاسبة  ( ط

 

يكون هذا المنصب مصحوب ا بصالحيات    طالماأو مقاطعة أو بلدية   نطقة  أو م  الدولة في هيئة عامة أو خاصة  كممثل    تفويض  أي ( ي

 ، عنيةأعلى من الصفة البسيطة لعضو عام الجمعية أو مجلس إدارة المنظمة الم

 

 ، ÖSHZعضو المجلس البلدي أو مجلس  أو ÖSHZ مركز الرعاية اإلجتماعية رئيس  أو صلحقاضي  أوالبلدية عمدة  (ك

 

 ، نطقةتحت السلطة المباشرة للبرلمان أو الحكومة ، باستثناء موظفي التعليم الم وظيفةأو  منصب ( ل

 
 باأللمانية.منصب إداري في منظمة المصلحة العامة في المجتمع الناطق  ( م

 
 4الفقرة  3ء حوار مدني مستمر في المجتمع الناطق باللغة األلمانية، المادة بشأن إجرا  2019فبراير  25وم الصادر في  سالمر  2
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