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مدینة زیورخ 
تنمیة المدینة 

زيـــورخ، مــارس/آزار 2017 

شارك في الحدیث - إمكانیاتك في المشاركة في الرأي 
إمكانیات المشاركة السیاسیة بجواز السفر السویسري وبدونھ في مدینة زیورخ 

ھناك العدید من الطرق التي یمكنك أن تشارك بھا في عملیات تشكیل الرأي وصنع القرار السیاسي في زیورخ. یمكنك عن 
طریق المشاركة الفعالة في ھذه العملیات المساعدة في تشكیل مدینة زیورخ والمساھمة في التعایش الجید. نحن نرحب 

بمشاركتكم. 

لدیك فكرة لتحسین المعیشة  •
ھناك العدید من الھیئات البلدیة المختلفة تقدم لك المشورة بشأن التنفیذ، على سبیل المثال في تنسیق الحي أو دعم اإلندماج في 
مدینة زیورخ. نرحب على وجھ الخصوص بالمساھمات والمشاریع من األفراد والجمعیات، والتي تساھم في تحسین التعایش 

في الحي. 

ترید أن تتحدث عن تشكیل بیئتك المعیشیة •
من خالل بناء الشوارع والساحات والمباني، یتغیر شكل المدینة. حینما تبني المدینة فإنھا تھتم باحتیاجات السكان في المكان 
نفسھ. ولذلك، فإنھا تسمح في بعض الحاالت بما یسمى بمنھج المشاركة. مدینة زیورخ تدعو السكان المعنیین باألمر 

للمشاركة في منھج المشاركة. 

ترید أن تشارك في مدرسة أطفالك •
تعمل المدارس في مدینة زیوریخ مع أولیاء أمور التالمیذ معاً. والدة أو والد التلمیذة أو التلمیذ بإمكانھم المشاركة، على سبیل 

المثال في منتدى مجلس أولیاء األمور. كل مدرسة على حده تبلغ أولیاء األمور حول ھذه اإلمكانیات. 

ترید المشاركة في الحدیث في الحي •
في مدينة زيوريخ هناك 25 جمعية حي. وهي تختص بصيانة وتحسني نوعية الحياة في األحياء. العضوية في أحد جمعيات 
الحي هي فرصة جيدة لك في أن تتكلم عن اهتمامات الحي. جميع األشخاص املهتمني يمكنهم اإلنضمام إلى جمعية الحي.

لدیك رغبات لدى السلطات  •
كل شخص لھ الحق أن یقدم إلى السلطة المعنیة رجاًء أوطلباً أواقتراحاً أو شكوى. الطریقة الممكنة ھي تقدیم التماس, حیث 
یمكنك أن تقدم طلبك كتابیاً وتجمع توقیعات من األشخاص الذین یدعمون طلبك. في النھایة یمكنك تمریر اإللتماس إلى الجھة 

المختصة. 
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ترید المشاركة مع ھؤالء الذین لدیھم نفس الذوق •

ً في جمعیة أو حزب أو رابطة أو مجموعة لھا  أصحاب نفس اإلھتمامات ونفس الھوایات یرتبطون مع بعضھم دائما
ً مصالح أعضائھا.  عن طریق  نفس المصالح.  ھذا ال یعتني فقط بأن تكون المجموعة مع بعضھا ولكنھا تمثل أیضا

عضویتك النشطة في نادي أو حزب أومجموعة لھا نفس اإلھتمامات، یكون لصوتك وزن أكبر. 

لدیك رأي فیما یتعلق بموضوع اإلندماج  •

عادة لدیك اإلمكانیة في معالجة الشواغل أو المسائل الخاصة بك بأن تقدمھا مباشرة إلى السلطة المختصة. إذا كانت 
 .Integrationsförderung der Stadt Zürich مسألة سیاسة إندماج، فإنھ یمكنك االتصال بتعزیز اإلندماج في مدینة زیورخ
فھي تنظم اجتماع تبادل كل عام مع األجانب وممثلي منظمات الھجرة والجمعیات الدینیة. یمكنك تقدیم متطلباتك عن 

سیاسة اإلندماج والشواغل الخاصة بك مباشرة إلى ممثلي مدینة زیورخ. 

ترید المساھمة في "مجلس األجانب"  •

مجلس األجانب لمدینة زیورخ ینقل لمجلس المدینة اھتمامات واحتیاجات السكان المقیمین األجانب. یتم تنصیب 
أعضاء المجلس االستشاري عن طریق مجلس المدینة لمدة أربع سنوات. أعضاء المجلس اإلستشاري في مدینة 

زیورخ یجب أن ال یكونوا من حاملي الجنسیة السویسریة. 

ترید المشاركة في اإلستفتاءات الشعبیة •

حتى یمكنك التصویت في زیورخ على المستوى الفیدرالي وعلى مستوى المقاطعات والبلدیات. یجب أن تكون حامالً 
. یجب أن تستوفي متطلبات مختلفة من أجل الحصول على الجنسیة. حول ھذا  زاً ً وممیِّ للجنسیة السویسریة وبالغا

الموضوع استعلم من إدارة التجنیس بمكتب مدینة زیورخ. 

ما ھي المتطلبات اللغویة للمشاركة السیاسیة؟ •

من حیث المبدأ، فالكل لھ الحق في المشاركة في الحدیث، بغض النظر عن المھارة اللغویة. ومع ذلك، تبین التجربة أن 
المعرفة األساسیة باللغة األلمانیة میزة كبیرة للمشاركة السیاسیة. یساعد تعزیز اإلندماج في مدینة زیوریخ على 

البحث عن دورة مناسبة للغة األلمانیة. 

نحن نرحب بمساھمتك. المزید من المعلومات عن الفرص والمكاتب المختصة وأمثلة 
واقعیة تجدھا على ھذا الرابط : 

www.Stadt-Zuerich.ch/Partizipation


