
  المفوض بشئون االندماج واالجانب

 

( الدستور) في القانون األساسي 3الفقرة ، 3ن المادة عوتنجم مهام المفوض بشئون االندماج واالجانب في المقام االول 

 . سكسونياوالية  من دستور3  ، الفقرة18 والمادة

 :على انه في القانون االساسي 3الفقرة  ، 3 المادة تنصو

أو ، عقيدته أو رؤيته الدينية وطنه، أصله ، لغته، عرقه، منبته، جنسه بسبب ال يجوز التمييز او الحاق الغبن بأحد "

  ".وال يجوز الحاق الغبن بأحد بسبب اعاقة فيهالسياسية، 

على  من ذوي االصول المهاجرة و دعم عملية االندماج ألشخاصه ان هدف عمل المفوض بشئون االندماج واالجانب

  .الفردي الموجودالهيكلي و والعمل على الحد من التمييز، المستوى المحلي

 

 : المفوض بشئون االندماج واالجانب وتتضمن مهام

 

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 المهاجرة، وذلك من خالل الفعاليات

   في درسدن صول المهاجرةمن ذوي اال والرجالللنساء  المعيشية الحقيقية االوضاع انشاء تقرير دوري يحلل  •

في  تحليل االوضاع ومن خالل مشاريعب من خالل البدء تمييز في المستقبلنشوء وتجنب التمييز الموجود  الحد من  •

 المجتمع المحلي

، العملعالم  قضاياالحكم المحلي فيما يخص  في قرارات ذوي االصول المهاجرةمن  لألشخاص تكافؤ الفرص ضمان  •

مجمل البيئة فيما يخص وكذلك ... الخ والصحة، والتعليم، واألسرة، والتعليم، والثقافة، وتخطيط المدينة، والسياسة، 

  االجتماعية المحيطة

 على الهيئات الهامة   التأثيرالعمل على  -

 االستشاري األجانب مع مجلس التعاون  -

 دماج تقديم اقتراحات ومطالب خاصة بسياسات االن   -

  وصياغة مواقف منها االطالع على مشاريع القرارات المقدمة لمجلس المدينة- 

 المنظمات والجمعيات ومجالس تمثيل العاملين،  واالتحادات، المدينة و التعاون مع نائبات ونواب مجلس - 

 

 االصول المهاجرة  الناس من ذوي باندماج فيما يتعلق  المتخصصة عمل كل من االدارات ومراقبة رصد  •

  من ذوي األصول المهاجرةالرجال النساء وتقديم المشورة الفردية لطالبيها من   •

  والمبادرات أنشطة الجمعيات دعم  •

  مع الفتيات والفتيان الثقافي دعم العمل • 

 االندماج مفهوم تطبيق وتحديثو ورصد وضع  •

 
 

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

 


