
 من ذوي االصول المهاجرة الناس
 

تقريبا في المائة 0T 0T12,1 نسبة  هذايمثل . 0T  (0T2018/12/31اعتبارا من(0T من أصول مهاجرة خصا67841  في درسدن يعيش
البعض  .في المائة 8,00Tدرسدن. وتبلع نسبة المواطنات والمواطنين االجانب في عاصمة ساكسونيا 0Tمجموع مواطني   0Tمن

 ، والبعض اآلخر ينشئ اساسا القامة دائمة. محدودة  لفترةيقيمون  منهم
 

0T0" مصطلحTيعني   "األشخاص من ذوي االصول المهاجرة 
0T•0T  الجيل األول،  األجانب  من  المهاجرين 

0T •0T الثالث من االجنبيات واالجانب المولودين في المانيا، و الجيل الثاني 
0T •0T   العائدات والعائدين من مواطن الهجرة 
0T •0T  1993ابتداء من اول يناير العائدات والعائدين من مواطن الهجرة 

0T  •كل من تجنسوا بالجنسية االلمانية 
0T •0T 0T0ن من والدين يكون احدهما على االقل حامال لجنسية أجنبية.ياألشخاص المنحدرT  

 
 مؤسسات هامة بالنسبة لالحتياجات الخاصة للناس من ذوي االصول المهاجرة.  معلومات عن نقدم على الصفحات التالية

 والجمعيات وعن المبادرات الغنية، عن الحياة الثقافية واالجتماعية وجميع المستخدمات والمستخدمين سيجدون معلومات
 التي تشجع على تنمية الحياة المشتركة.
ي "دليل" بامكانكم االرشادات فالمعلومات والنصائح و إدارة المدينة أهم لخصت بالنسبة للذين وصلوا حديثا الي درسدن،

  .األيمن) العمود (انظرالفيتنامية والروسية و واأللمانية باللغات اإلنجليزية تحميله
 

(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, 
auslaenderbeauftragte@dresden.de, Stand: 31. Dezember 2016) 

 
 

  المفوض بشئون االندماج واالجانب
 

0T 0في القانون األساسي 3، الفقرة 3ن المادة عوتنجم مهام المفوض بشئون االندماج واالجانب في المقام االولT  (الدستور)
 . سكسونياوالية  0Tمن دستور0T 0T 3، الفقرة0T18 والمادة

 على انه: في القانون االساسي 3الفقرة  ، 3 المادة تنصو
0T"0T 0، عقيدته أو رؤيته الدينية وطنه، أصله ، لغته، عرقه، منبته، جنسه بسبب ال يجوز التمييز او الحاق الغبن بأحدT أو

  "0T.السياسية، وال يجوز الحاق الغبن بأحد بسبب اعاقة فيه
على  من ذوي االصول المهاجرة و دعم عملية االندماج ألشخاصه ان هدف عمل المفوض بشئون االندماج واالجانب

  0T.0Tالفردي الموجودالهيكلي و والعمل على الحد من التمييز، المستوى المحلي
 

 : المفوض بشئون االندماج واالجانب وتتضمن مهام
 

0T•0T  األشخاص من ذوي االصول  من أجل إندماج بضرورة  العمل  وفي اوساط المهنيين تعزيز الوعي بين الجمهور
 العمل االعالمي، وبواسطة كتيبات وحمالت وانشطة اعالمية والندوات و من خالل الفعالياتالمهاجرة، وذلك 

0T•  0انشاء تقرير دوري يحللT في درسدن صول المهاجرةمن ذوي اال للنساء والرجال المعيشية الحقيقية االوضاع   
0T•0T  0 تحليل االوضاع ومن خالل مشاريعب من خالل البدء تمييز في المستقبلنشوء وتجنب التمييز الموجود  الحد منT في



 المجتمع المحلي
•0T  عالم العمل قضاياالحكم المحلي فيما يخص  في قرارات ذوي االصول المهاجرةمن  لألشخاص تكافؤ الفرص ضمان ،

 مجمل البيئةفيما يخص وكذلك الخ ... والصحة، والتعليم، واألسرة، والتعليم، والثقافة، وتخطيط المدينة، والسياسة، 
  االجتماعية المحيطة

0T-0T  على الهيئات الهامة   التأثيرالعمل على 
0T- 0T االستشاري األجانب مع مجلس التعاون 
0T- 0T   تقديم اقتراحات ومطالب خاصة بسياسات االندماج 

0T -0االطالع على مشاريع القرارات المقدمة لمجلس المدينةT وصياغة مواقف منها  
 0T-0T المنظمات والجمعيات ومجالس تمثيل العاملين،  واالتحادات، المدينة و التعاون مع نائبات ونواب مجلس 

 
0T•  0رصدT االصول المهاجرة  الناس من ذوي باندماج فيما يتعلق  المتخصصة عمل كل من االدارات ومراقبة 
0T•0T   من ذوي األصول المهاجرةالرجال النساء وتقديم المشورة الفردية لطالبيها من  
0T•  0دعمT والمبادرات أنشطة الجمعيات  

0T • 0دعم العملT مع الفتيات والفتيان الثقافي  
0T•  0وضعT االندماج مفهوم تطبيق وتحديثو ورصد 
 

 
(Landeshauptstadt Dresden, Integrations- und Ausländerbeauftragte, 
auslaenderbeauftragte@dresden.de, Stand: November 2014) 
 


