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ٔجانب درسدن، شارات ل  التاكمل الثقايف والاس

ات  احلقوق والواج
ري  اصة ت املتعلقة مبواطنني  اهتا، و رامج املدینة ومرشو یة  ٔاملانیني،یمت تقدمي مجیع  ويه ٕادارة للتعامل مع الشؤون  درسدن،ٕاىل ب

شاریة حملافظة درسدن وجملس املدینة. ميكن للتاكمل الثقايف وإالرشاد  س شاري دور هیئة ا سامهة يف األجانب. یلعب املركز الاس وامل
كور ٔاو  ة نظر ا یار و ث،للمواطنني األجانب اخ یة  إال یكون لها حقوق قانونیة يف ب ت للمشـــــاركة يف درســـــدنواليت ســـــ  احملاد

  واألصوات.

شطة  سیةاأل    الرئ
ري األملان ة جهرة) حنن ندمع مصاحل املواطنني  لف هيم  ن   .(یعين ا

ة املهاجرة اص ذوي اخللف ٔش شیة ل رید املسامهة يف حتسني الظروف املع   حنن 

ارا ابلتعاش السلمي واملصاحلة بني مجیع املواطنني مع ٔاي حنن  با  رح ة وطنیة يف درسدن.رحب   لف

ة أو  هتم العرق لف هنم ٔاو  هتم ٔاو ثقافهتم ٔاو د س  .العنرصیةحنن ندمع قدرات مواطين هذه املدینة دون اعتبار جل

ري األملان. شمل مجیع املواطنني   حنن ندمع احلقوق واألهلیة القانونیة لتوسیع هذه احلقوق وتوسیع نطاقها ل

ري األملان. املبتكرة،ن مجیع امجلعیات واملنظامت حنن نؤید حبرارة تعاون وتضام ة اليت تتعامل مع املواطنني   وكذ الهیئات احلكوم

ن ٔاتوا للتو ٕاىل هذه ا اشوا هنا لفرتة طوی مع املواطنني ا ن  ري األملان ا  ملدینة.حنن ندمع املزجي الثقايف والتعاون بني املواطنني 

شارن، هيم ٔاسئ ٔاو  مكس ن  د مجیع املواطنني ا سا ات جهرة مشالك،حنن  لف هيم  ن      .ال س املواطنني ا

شطتناحمور   ٔا
دم املساواة يف  متیزي و ىل ا ىل القضاء  سبة نعمل  ري األملان يف وب  .درسدنحقوق املواطنني 

ســــــویة طاليب  ىل  جانب،وكذ التاكمل الثقايف  اللجوء،حنن نعمل  ٔ ىل اللغة  ل  العمل،ســــــوق يف ودخول  األملانیة،والتدریب 
ض األطفال واملدارس واجلامعات. احلرضیة،واملشاركة يف املؤمترات  سجیل يف ر  وال

ميقراطیة واحلریة يف  شاء وشغیل ا  .درسدنحنن نؤید ٕا

ٔطفال شاء تعلمي اللغة األم ل  املهاجرن. حنن ندمع ٔایًضا ٕا

ري املواطنني ىل حتسني اخلدمات الطبیة والصحیة للمهاجرن و   .حنن نعمل 

كون    !يف هذا األمر معناسوف 
 درسدنتعاون سیايس مرتابط يف 

ري األملان يف  ظمة التعلمي وإالرشـــاد الثقايف للمواطنني  دة يف والیة  درســـدنم یة الوح یاســـ اليت لها حق  ســـاكســـونیايه املنظمة الســـ
یار  األملان،التصــویت لغري  مت اخ یح هؤالء املواطنني. ســ رشــ ة) وميكن  هيم ٕاقامة أو ٕاقامة مؤق ن  رجاال وســاء (وكذ الالجئني ا

ام  اابت. للق ،الانت لف  بذ هيم  د عرشــ رجًال وامرٔاة (ممن  اب ٔا یة لوالیة مدهتا مخس ميكن انت یاســ اابت ســ ً يف انت ة جهرة) قانو
سعة  هؤالء،سنوات. من بني  اب  ابیني من جملس املدینة. ٩مت انت ث مكمثلني انت كور وإال  من ا

شلك  شاریة  ع ٔاي  مستقل،تترصف املنظمة الاس رشف دون ٔاي رسوم. خشص،وال ت  وتعمل 
مترب  اابت يف سـ شـطتنا واملشـاركة يف الانت ىل طریقة معلنا ؤا ر دمعنا والتعرف  ام للجمهور.  شـلك  ة  و اتنا وجلسـاتنا مف اج

یك احلق يف املشاركة يف هذه ٢٠١٩ اابت،.  ن ٔاو  الانت ة ٔاو د لف عیة أو  دة اج    .ٕاخل لون،ٔاو  مذهببغض النظر عن ٔاي قا

ىل ٕاحصاء*  ري  ،٢٠١١ام  بناًء  ساء والرجال من  ات املهاجرن وال لف ذ  املهاجرن،شمل مجیع  ن استقروا يف ٔاملانیا م ومجیع املواطنني ا
ن،وكذ األملان  ،١٩٥٥ام  ام  ا ذ  دة من املناطق  ،١٩٩٥ىل األقل م هيم يف وا قاموا وا یة،ٔا درال ىل هذا النحو. یمت تع الف ها  ریف

اابت  ،٢٠١١ األملاين،(املصدر: مركز إالحصاء  ادن، ،٢٠١٣نتاجئ انت ة  فس   )٢٦صف


