
 من ذوي االصول المھاجرة الناس
 

تقریبا في المائة 12,7  نسبة  ھذایمثل . 2019/12/31)  اعتبارا من( من أصول مھاجرة خصا71418  في درسدن یعیش
البعض  .في المائة 8,4درسدن. وتبلع نسبة المواطنات والمواطنین االجانب في عاصمة ساكسونیا مجموع مواطني   من

 ، والبعض اآلخر ینشئ اساسا القامة دائمة. محدودة  لفترةیقیمون  منھم
 

 یعني   "األشخاص من ذوي االصول المھاجرة" مصطلح
 الجیل األول،  األجانب  من  المھاجرین  •
 الثالث من االجنبیات واالجانب المولودین في المانیا، و الجیل الثاني • 
 العائدات والعائدین من مواطن الھجرة   • 
 1993ابتداء من اول ینایر العائدات والعائدین من مواطن الھجرة  • 

 كل من تجنسوا بالجنسیة االلمانیة•  
  ن من والدین یكون احدھما على االقل حامال لجنسیة أجنبیة.یاألشخاص المنحدر • 

 
 مؤسسات ھامة بالنسبة لالحتیاجات الخاصة للناس من ذوي االصول المھاجرة.  معلومات عن نقدم على الصفحات التالیة

 والجمعیات وعن المبادرات الغنیة، عن الحیاة الثقافیة واالجتماعیة وجمیع المستخدمات والمستخدمین سیجدون معلومات
 التي تشجع على تنمیة الحیاة المشتركة.
ي "دلیل" بامكانكم االرشادات فالمعلومات والنصائح و إدارة المدینة أھم لخصت بالنسبة للذین وصلوا حدیثا الي درسدن،

  .األیمن) العمود (انظرالفیتنامیة والروسیة و واأللمانیة باللغات اإلنجلیزیة تحمیلھ
 

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

 
 

  المفوض بشئون االندماج واالجانب
 

(الدستور)  في القانون األساسي 3، الفقرة 3ن المادة عوتنجم مھام المفوض بشئون االندماج واالجانب في المقام االول 
 . سكسونیاوالیة  من دستور3  ، الفقرة18 والمادة

 على انھ: في القانون االساسي 3الفقرة  ، 3 المادة تنصو
أو ، عقیدتھ أو رؤیتھ الدینیة وطنھ، أصلھ ، لغتھ، عرقھ، منبتھ، جنسھ بسبب ال یجوز التمییز او الحاق الغبن بأحد "

  ".السیاسیة، وال یجوز الحاق الغبن بأحد بسبب اعاقة فیھ
على  من ذوي االصول المھاجرة و دعم عملیة االندماج ألشخاصھ ان ھدف عمل المفوض بشئون االندماج واالجانب

  .الفردي الموجودالھیكلي و والعمل على الحد من التمییز، المستوى المحلي
 

 : المفوض بشئون االندماج واالجانب وتتضمن مھام
 

األشخاص من ذوي االصول  من أجل إندماج بضرورة  العمل  وفي اوساط المھنیین تعزیز الوعي بین الجمھور  •
 العمل االعالمي، وبواسطة كتیبات وحمالت وانشطة اعالمیة والندوات و من خالل الفعالیاتالمھاجرة، وذلك 

   في درسدن صول المھاجرةمن ذوي اال للنساء والرجال المعیشیة الحقیقیة االوضاع انشاء تقریر دوري یحلل  •
في  تحلیل االوضاع ومن خالل مشاریعب من خالل البدء تمییز في المستقبلنشوء وتجنب التمییز الموجود  الحد من  •



 المجتمع المحلي
، عالم العمل قضایاالحكم المحلي فیما یخص  في قرارات ذوي االصول المھاجرةمن  لألشخاص تكافؤ الفرص ضمان  •

 مجمل البیئةفیما یخص وكذلك الخ ... والصحة، والتعلیم، واألسرة، والتعلیم، والثقافة، وتخطیط المدینة، والسیاسة، 
  االجتماعیة المحیطة

 على الھیئات الھامة   التأثیرالعمل على  -
 االستشاري األجانب مع مجلس التعاون  -
 تقدیم اقتراحات ومطالب خاصة بسیاسات االندماج    -
  وصیاغة مواقف منھا االطالع على مشاریع القرارات المقدمة لمجلس المدینة- 
 المنظمات والجمعیات ومجالس تمثیل العاملین،  واالتحادات، المدینة و التعاون مع نائبات ونواب مجلس - 

 
 االصول المھاجرة  الناس من ذوي باندماج فیما یتعلق  المتخصصة عمل كل من االدارات ومراقبة رصد  •
  من ذوي األصول المھاجرةالرجال النساء وتقدیم المشورة الفردیة لطالبیھا من   •
  والمبادرات أنشطة الجمعیات دعم  •
  مع الفتیات والفتیان الثقافي دعم العمل • 

 االندماج مفھوم تطبیق وتحدیثو ورصد وضع  •
 

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


