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مقدمة
ين
المواطن� والقراء:
أعز ئ يا�
إن "تشكيل الهجرة واالندماج الجيد – تعزيز التعددية" هو المبدأ الموجه لمفهوم الهجرة واالندماج ف ي� والية
سكسونيا الحرة .تم اعتماده ف ي� أبريل  2018ويستند إىل إصدار سابق تم صياغته ف ي� عام  .2012تم تطوير السياسة
ف
النسانية
بمشاركة عامة واسعة وتأخذ ي� الحسبان التطورات والفرص والمسؤوليات الحالية .ويشمل أيضا مسؤوليتنا إ
ين
الالجئ�.
وتضامننا مع
ت
ال� تغطيها هذه السياسة وتطبيقاتها.
تم تصميم النسخة
ي
القص�ة من المفهوم لتعطيك لمحة عامة ،عن المجاالت ي
ف ي� القيام بذلك ،نود أن نقدم لكم عمل حكومة والية ساكسونيا فيما يتعلق بالهجرة واالندماج ولجعل جهودنا
ف
وبالتال فهو
شفافة .هذا المفهوم بمثابة مبادئ توجيهية لحكومتنا ولكن ي� الوقت نفسه هو أيضا ورقة مناقشة .لأي
الفعل .نحن نرحب بآرائكم ومنفتوحون فكاركم
ديناميك تم تصميمه إلفساح المجال للمرونة ف ي� التنفيذ
مفهوم
ي
ي
ت
واق�احاتكم.
والصدارات الأ بك� من السياسة المتبعة بما ف ي� ذلك خطة التنفيذ ،يرجى زيارة موقعنا عىل
لمزيد من المعلومات إ
ال تن�نت ()www.zik.sachsen.de
إ

Petra Köpping
وزيرة الدولة لالندماج والتعايش
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ي
 .2إطالق وتكامل إالمكانيات .ي ن
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لأ
ن
ن
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لما� ودستورنا
ي
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ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

مقدمة
الهدف من السياسة الساكسونية هو بالتساوي ،من خالل التوعية الثقافية ي ن
ب�
ضمان أن الحياة ف ي� دولتنا الحرة جيدة ،وأن إداراتنا العامة وقطاع الأعمال والمجتمع
جودة الحياة عالية لجميع السكان ،بغض بشكل عام.
النظر عما إذا كانوا يعيشون ف ي� الريف أو
المدينة .ولهذا السبب يتضمن مفهوم إن أحد أهم العنارص الرئيسية لتحقيق
ت
واالح�ام
وتداب�ا محددة اندماج ناجح ،هو القبول
الهجرة واالندماج أهدا ًف ا
يً
ف
لدمج الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة ي� المتبادل لبعضنا البعض من قبل جميع
ين
المقيم� هنا ،إلضفاء ذلك عىل
الأشخاص
مجتمعنا.
ن
المع� ،تحتاج إالدارة العامة عىل جميع
كيف يمكننا تحقيق ذلك بطريقة المستويات الحكومية والمجتمعية،
مستدامة؟ أفضل سبيل لتحقيق االندماج العمل مع اً نحو التوعية ونحو حياة جيدة
ت
وال�ابط االجتماعي للجميع ف ي� مجتمعنا الديمق راطي .الوضع
يتم تحقيق االندماج و ت
لأ
ال�ابط
عندما تكون ا بواب القائم والمناقشات الموضوعية هي جزء
االجتماعى بشكل مثاىل عندما تكون
مفتوحة من ذلك .الجميع مدعوون للمساهمة ف ي�
والطرق
آ
ف
للجميع .وهذا ن
ت
الأبواب و الطرقات مفتوحة أمام
و�
يع� ترسيخ ثقافة االح�ام واالنفتاح .الن ي
ي
الجميع
أن كل شخص لديه المستقبل وكل يوم.
خلفية مهاجرة ينبغي أن يتمتع بنفس
القدر من الفرص االجتماعية ،إىل الحد الذي
ن
السك� .وهذا يتطلب
يسمح به وضعه
ي
خصيص ا
توف� ب رامج مصممة
من الدولة ي
ً
لتسهيل االندماج وضمان معاملة الجميع
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الصيغة
صياغة مفهوم الهجرة واالندماج يشمل
نواحي عدة; ففي عام  ،2012أصدرت والية
ساكسونيا أول مفهوم للهجرة واالندماج
ت
"االح�ام والتسامح والتفاه م".
بعنوان
ف
و� عام  ، 2014عىل أساس اتفاقية التحالف
ي
عل مستوي
،وقد بدأت مناقشة أوسع ي
ف
و� الوقت المناسب ،تم
ب
ال�لمان العام .ي
(الصدار
تطوير مفهوم الهجرة واالندماج إ
ن
الثا�) تحت قيادة وزارة الدولة لشؤون
ي
تكافؤ الفرص واالندماج ف ي� وزارة الشؤون
االجتماعية وحماية المستهلك السكسونية.
ين
ممثل�
ضمت الجهات الفاعلة الرئيسية
عن جميع فروع الحكومة ،ومستشاري
ت
مش�كة ي ن
ب�
الدولة ف ي� مجموعة عمل
الوزارات  ،وكذلك المجلس االستشاري
للهجرة واالندماج الذي كان يتألف من
ت
ين
ال� تمثل
ممثل� عن مختلف المنظمات ي
المهاجرين ش
وال�كات والمجموعات العلمية
لأ
والجماعات الدينية وا حزاب السياسية
والدارة العامة .وشارك أصحاب المصلحة
إ
الرئيسيون ف ي� مجال الهجرة واالندماج من
الحكومة عىل جميع المستويات  ،المجتمع
ن
المد�  ،والمجتمع العلمي  ،والأعمال
ي
التجارية شاركوا ف ي� هذه العملية .من آذار /
مارس إىل تموز/يوليه  ،2017بدأت المناقشات

أيض اً كجزء من عدد من مؤتم رات الحوار
مع ال رابطات إالقليمية والوطنية الرئيسية
(“ )”Verbändegesprächeف ي� كل منها
شارك ث
أك� من  200مشارك .كما تمت دعوة
ين
ين
المحلي�
المواطن�
ث
تفس� تمت
أك� من  800تعقيب و
ي
للمشاركة من خالل
إضافتهم أثناء صياغة السياسة
ين
منتدب� عىل إال تن�نت.
ث العامة
وبالتال تم تقديم أك�
ي
من  800تعقيب أثناء عملية الصياغة .شك راً
للجميع عىل المشاركة.
مناقشة برلمانية أجريت ف ي� بيان سياسة
الحكومة ف ي� مايو  2018من قبل وزير الدولة
لتكافؤ الفرص و االندماج وهكذا تم إبالغ
ال�لمان ف ي� والية ساكسونيا
جميع أعضاء ب
حول هذا المفهوم ويمكنهم المشاركة
بشكل ب ّن اء ف ي� المناقشات المستقبلية.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

مسارات الوصول يال سكسونيا
كان التطور االقتصادي والصناعي لدولة
دائم ا بالهجرة .اليوم
ساكسونيا مرتب طًا ً
عت� والية ساكسونيا ت
مع�ف بها دوليا.
تُ ب

السيارات من الدنمارك  ،والمستثمرين من
ين
ش
الفنان� والعلماء
ال�ق الأوسط  ،وكذلك
ين
والباحث� من جميع أنحاء العالم .من
الناحية االقتصادية والعلمية والثقافية،
كب�ة ف ي�
قدم هؤالء المهاجرون مساهمة ي
تطوير ساكسونيا الحالية .لقد اندمجوا
بنجاح ف ي� والية ساكسونيا ،وأصبحوا جزءا
من مجتمعنا.

بسبب الصناعة والبحث العلمي
والجامعات وتستمر ف ي� االستفادة من
ذلك التاريخ ف ي� الواقع ،
كان التطور االقتصادي والصناعي
الهجرة جزء من التاريخ
بالهجرة.
دائم ا
لأ
لساكسونيا مرتب طًا ً
ورو� .كان أسالف العرص
ا بي
ن
الحال معظمهم من المهاجرين وكنتيجة للحرب العالمية الثانية  ،أُعيد
الساكسو�
ي
ي
آ
ف
ن
ش
توط� مئات الالف من الم�دين هنا من
الذين استقروا ي� ما كانت مناطق آنذاك
ي
لأ
لأ
ض
1
ش
ا� ا لمانية السابقة إىل ال�ق ,وقد
ا ر
مأهولة بالأجداد ( الأسالف ).
ي
كب� ف ي� إعادة إعمار والية
ساهموا بشكل ي
ن
ت
الشه�  ،أوغسطس ساكسونيا .وينبغي أيضا االع�اف بالدور
الساكسو�
الناخب
ي
ي
ن
ن
والحرفي� الذي قام به العمال المتعاقدون من
الفنان�
القوي ،جلب العديد من
ي
ي
البارزين من جميع أنحاء أوروبا إىل بالطه .بولندا ،هنغاريا ،فيتنام ،كوبا ،وأنغوال
عىل مر العصور ،جاء عمال المناجم من وموزامبيق ،الذين وصلوا إىل جمهورية
جبال هارتس و بوهيميا  ،وبناة آالت من ألمانيا الديمق راطية منذ ستينيات القرن
ض
الما� .
الأل زاس و اللورين والمملكة المتحدة  ،ورواد
ي

كان أسالف الساكسونيون الحاليون
معظمهم من المهاجرين الذين
ت
ال� كان يسكنها
استقروا ف ي�
المناطق ي
لأ
ا سالف.
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جاء عمال المناجم وبناة آ
الالت ورواد
ين
والفنان�
السيارات والمستثمرين
ين
والباحث� من جميع أنحاء
والعلماء
العالم إىل ساكسونيا.

ن
الساكسو� واالثنولوجيا); „"سكسونية عالمية!
 Bünz, Müller, Schattkowsky, Spieker (Editorsمعهد التاريخ
ي
التنقل  -الخارجية  -التسامح " ،درسدن ( 2016برعاية وزير الدولة لتكافؤ الفرص و االندماج و مفوض الدولة
لشؤون االجانب)
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الفئات المستهدفة
الفئات المستهدفة هي ف ي� المقام الأول
أشخاص لديهم خلفية مهاجرة 2.وهذا
يشمل الوافدين الجدد وكذلك الأشخاص
الذين يقيمون هنا ت
لف�ة طويلة ويريدون
لك ينجح االندماج ،
االندماج بشكل أفضل .ي
يجب عىل الجميع بذل الجهد والمساهمة.
ف
ف
حوال 267.000
ي� عام  ، 2016أقام ي� ساكسونيا ي
شخص من أصول مهاجرة 3.ما يقرب من
ين
المواطن� الألمان .ف ي�
 )98000( % 37كانوا من
شخص ا عىل الجنسية
1453
عام  ، 2016حصل
ً
لأ
لأ
الألمانية .شكل ا شخاص ذوو ا صول
المهاجرة  % 6.5من مجموع السكان ف ي� عام
 .2016وكانت هذه زيادة بنسبة  2.4ف ي� المئة
مقارنة بعام . 2012
إجمال عدد سكان والية ساكسونيا الذين
من
ي
بلغ عددهم  4.081.783نسمة ف
ديسم�
31
�
ب
ي
 ، 2016حصل  171.683عىل جنسية أجنبية
بزيادة قدرها  %8.1مقارنة بالعام السابق.
ين
للمواطن� الأجانب
جمال
بلغ العدد إال ي
ف
ن
بكث� من المتوسط
 4.1ي� المائة وهو أد� ي
لأ ن
لما� الذي تجاوز  11ف ي� المائة .بعد عام
ا ي
أجن�
واحد  ،فكان هناك  195.227مواطن ب ي
يقيمون ي� والية ساكسونيا .
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ديسم�  /كانون الأول  ، 2017تم تأسيس
ف� 31
ب
طال� اللجوء (مع طلبات معلقة
 23.917من ب ي
ف� إج راءات طلب اللجوء أو ممن تم رفض
طلباتهم) ف� والية ساكسونيا .ويشمل
ذلك الأشخاص الذين ال تزال طلباتهم
قيد المعالجة وكذلك الأشخاص الذين
لم يتم ت
ين
كالجئ� .منذ عام
االع�اف بهم
 ، 2012استقبلت والية ساكسونيا أك�ث
من  2.000شخص ف ي� إطار ب رامج استقبال
وحكومية
فدرالية
ين
ن
ف
لالجئ�
السوري�
ي
ديسم�  ، 2017كان 195.227
ي� 31
ب
أجنبي ا يقيمون ف ي� ساكسونيا.
وب رامج إنسانية أخرى .مواط ًن ا
ً
ديسم�  ، 2017كان
ف ي� 31
ب
 24.872من الأشخاص الذين حصلوا عىل
بعض أشكال اللجوء (ترصيح إقامة وفقا
للمادة  25من " "1إىل " ) "3يقيمون ف ي� والية
ساكسونيا.
السكان المحليون ف ي� والية ساكسونيا هم
أيض ا فئة مستهدفة .إنهم يتقاسمون
ً
ت
المش�كة
مسؤولية المساهمة ف ي� المصلحة
وتعزيز المؤسسات الديمق راطية وتعزيز
التماسك االجتماعي .وهذا يشمل العمل
ت
مح�مة ومفتوحة
نحو بيئة اجتماعية
يز
التح�.
وخالية من

الحال لمكتب إالحصاءات االتحادي  ،فإن الأشخاص الذين لديهم أصول مهاجرة إذا كان
ووفق اً للتعريف
ي
لأ
المتجنس�ن
ن
والمواطن�
لديهم أو أحد والديهم جنسية أجنبية عند الوالدة .ويشمل ذلك الرعايا ا جانب
ي
ي
ن
ألما�  ،وكذلك المنحدرين من هؤالء الأشخاص .يمكن العثور عىل مزيد من
والمهاجرين من أصل ي
ف
ن
الثا�) الذي يمكن الوصول إليه عىل
المعلومات ي� النسخة الطويلة من إصدار المفهوم إ
(الصدار ي
www.zik.sachsen.de

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

أعىل  20جنسية أجنبية ف ي� والية سكسونيا:

وفقا لتاريخ 2017/12/31
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فهمنا لالندماج
تحدد حكومة والية ساكسونيا الحرة هذا من الناحية أ
الوىل :إدراج الأشخاص ذوي
ف
الأصول المهاجرة ي� المجتمع.
التال :
االندماج عىل النحو ي
االندماج عملية اجتماعية وعابرة ل لأجيال ،ومن الناحية الثانية :الحفاظ عىل
تهدف إىل ضمان الوصول المتساوي التماسك االجتماعي وتعزيزه.
إىل جميع جوانب الحياة االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والسياسية .هذه سيعمل االندماج عندما يحافظ جميع
ت
االح�ام والتسامح
العملية مدعومة بمقاييس وعروض سكان ساكسونيا عىل
متنوعة موجهة نحو الطلب .يعتمد تجاه بعضهم البعض ،بغض النظر
نطاق ومجال الفرص المتاحة ل لأف راد عىل عن خلفياتهم االجتماعية أو الثقافية،
ن
السياس الديمق راطي
عىل أساس النظام
السك�.
وضعهم
ي
ي
المقيم�ن
والقيم المستمدة منه .جميع
ي
االندماج هو مهمة إقليمية مع فرص الذين لديهم مصلحة واهتمام ف ي� تحقيق
التغي� وتحمل
الكب� العتناق
ي
وتحديات لدولة سكسونيا الحرة .يم ّك ن ذلك .الدافع ي
ف
االندماج الناجح من تعزيز الصالح العام المسؤولية هو مفتاح النجاح ي� االندماج
وقدرته وسعته عىل القيام بذلك ف� ت
ف�ة ومجتمع ديمق راطي قوي ،لأن الدمج يخلق
ي
التغ� الديموغ ر ف يا� الرسيع والعولمة التماسك االجتماعي.
من
ي
المتسارعة .ويشمل االندماج عنرصين
ين
رئيسي� :

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

الرسائل أ
الساسية لمفهوم الهجرة واالندماج
الرسائل الخمس التالية هما ملخص العنارص الأساسية:

 - 1تحديات التواصل ف� المستقبل ،مناقشة ،التوصل لتوافق آ
الراء:
ي
العولمة والرقمنة واقتصاد المعرفة تشكل
المطالب الأساسية لوالية ساكسونيا الحرة،
بالضافة إىل ذلك ،نحن نشهد انخفاض اً
إ
ف ي� مستوى إالنفاق
سكسونيا تحتاج إىل هجرة العمالة
وتغ�ات
العام
ي
الماهرة لضمان استم رار الرخاء
سكانية ،واالندماج
ف
و� الوقت نفسه ،تقبل
االقتصادي ،ي
إقليمية
كمهمة
ين
الالجئ� للوفاء بمهامها إالنسانية.
له أهمية خاصة
بالنسبة للمستقبل ،إنه يؤثر عىل جميع
الأبعاد االجتماعية والسياسية ،وعىل وجه

وبالتال فإن
الخصوص قدرة الحكومة
ي
حكومة سكسونية ترى أن مهام االندماج
والهجرة جزء ال يتجزأ من ت
اس�اتيجية
بالضافة إىل مقاييس سوق العمل
كاملة ،إ
الأخرى ،ساكسونيا تحتاج إىل هجرة العمالة
الماهرة لضمان استم رار الرخاء االقتصادي،
ين
الالجئ� للوفاء
ف ي� الوقت نفسه ،تقبل
عل اتفاق
بمهامها إالنسانية للحصول ي
المجتمع فان الحوار المجتمعي المفتوح
القائم عىل الحقائق �ض وري.

سكسونيا تحتاج إىل هجرة العمالة الماهرة لضمان استمرار الرخاء االقتصادي،
ف
ين
الالجئ� للوفاء بمهامها إالنسانية.
و� الوقت نفسه ،تقبل
ي
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 - 2مجهود يمكن تحقيقه وبشكل ُم رض ،ي ن
تمك�
المشاركة عىل قدم المساواة:
نحن نريد ي ن
تمك� الأشخاص المهاجرين
من المشاركة عىل قدم المساواة �ف
ي
جميع نواحي الحياة االجتماعية لتعزيز
إمكاناتهم إىل الحد الذي يسمح به وضع
إقاماتهم كمهاجرين.
تداب�
تحقيق اً لهذه الغاية ،قمنا بتطوير ي
محددة ف ي� المجاالت التالية (انظر الجزء 3
من الموضوع):
•اللغة والتواصل
•التعليم ف ي� مرحلة الطفولة المبكرة
ئ
االبتدا� والثانوي
وكذلك التعليم
ي

•اللحاق بالتعليم الأ
ساس
ي
العال  /العلوم
•التعليم
ي
المه� والتعليم الضا�ف
ن
•التدريب
إ ي
ي
 /العمل
•السكن وبيئات المعيشة
•الصحة والرعاية
ين
•المساواة ي ن
الجنس�
ب�
•منع العنف
التمي�ز
•مكافحة
ي

الثقا� ل لدارة العامة وقطاع أ
العمال والمجتمع
 - 3االنفتاح
في إ
أ
أ
ن
ن
لما� ودستور
ساس ال ي
ي
المد� -ضمان التطابق مع القانون ال ي
والية ساكسونيا .عرض للشجاعة:
إن القانون الأ
ساس لجمهورية ألمانيا
ي
االتحادية (" )"Grundgesetzوالدستور
ن
ن
القانو�
السكسو� هما أساس نظامنا
ي
ي
ومصدر قيمنا .فهي تشكل أساس كل
التفاعل االجتماعي الهادف مع م راعاة
ف
الثقا� وحقوق الأف راد ف ي� متابعة
التنوع
ي
لأ
حياتهم وأهدافهم .ك رامة ا ف راد هي أهم
عنرص ف� القانون الأ
ن
يع� أن
ي
ساس .وهذا ي
ي
كل الأشخاص متساوون أمام القانون بغض
النظر عن أصلهم أو جنسهم أو عمرهم.
جميع الأشخاص ف ي� ساكسونيا يجب
تمكينهم من تحمل المسؤولية والمشاركة

ف ي� نظامنا االجتماعي الديمق راطي السلمي.
إن الجريمة والتطرف اللذين يهددان
تعايشنا السلمي يجب أن تتم معالجتهم
والتداب� الوقائية .من خالل
بالقانون
ي
ن
المدني� يمكن إالبقاء عىل
تشجيع
ي
عالمية
نظر
وجهات
ف كل الأشخاص متساوون أمام القانون
وغ� إنسانية �
معادية ي
ي بغض النظر عن أصلهم أو جنسهم
طور التدقيق ويشمل
أو عمرهم.
الهجرة
مفهوم
ف
ت
تداب� ومق�حات محددة ،ي� هذا
واالندماج ي
الصدد (انظر الجزء  4من المفهوم).

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

 .4التواصل مع اً لتعزيز التماسك االجتماعي:
ال�امنا االجتماعي ن
نحن مع اً ،إن ت ز
مب�
ي
عىل تضامننا مع بعضنا البعض .تدعو
الديمق راطية والتواصل االجتماعي إىل
الفردية
المشاركة
فريدا ولكنه
الدمج ليس حدثًا ً
والشعور بالمجتمع
عملية مستمرة .إنها مسعى شامل ،ي ن
ب�
واالستعداد الحتضان
الأجيال.
نظامنا الديمقراطي
فريدا ولكنه
والدفاع عنه .الدمج ليس حدثًا ً
عملية مستمرة .إنها محاولة اجتماعية
للجمع ي ن
ب� الأجيال.

مزيد من التنوع يؤدي إىل مزيد من المرونة
واالبتكار ولكن يمكن أن يؤدي أيض اً إىل
مزيد من ال رصاعات ف ي� الحياة اليومية.
ت
االح�ام المتبادل ،وقبول القيم
ويشكل
ف
ف
الديمق راطية ،والرغبة ي� االنخ راط ي� الحوار
ت
واالش�اك المجتمعي ،من أساسيات الثقافة
ت
ت
ال� يتم فيها التسامح
العامة المش�كة ي
مع آ
الراء المتضاربة .يدعم مفهوم الهجرة
تداب�
واالندماج هذه العملية من خالل
ي
محددة.

 .5ضمان النجاح .مراقبة التنفيذ .قياس أ
الهداف.
يمكننا قياس النجاح الذي نحققه ف ي� الدمج:
يحدد مفهوم الهجرة واالندماج أهدا ًف ا
وتداب� متماثله ف ي� المجاالت ذات
محدده
ي
تداب� لتطوير نظام
الصلة ويتضمن
ي
ت
إدارة االندماج االس�اتيجي .وهذا يعتمد
عىل خطة عمل ديناميكية ،وربط جميع

الأط راف ذات الصلة ،وإنشاء م راقبة تكامل
والبالغ المنتظم ،والبحث
اركان الدولة ،إ
المستمر عن االندماج .تتيح الم راقبة
والتقييم المنتظمان ل لأهداف والغايات
المتغ�ة
تكيف اً ف ي� الوقت المناسب للظروف
ي
والحوار االجتماعي.

التغي� ف ي� منشأة التسجيل الأولية ف ي� دريسدن
صورة :من منظور المبادرة -
ي
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ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

نظرة عامة عىل المجاالت الرئيسية
اللغة واالتصاالت
من أجل االندماج الناجح ل لأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة ،والذين لغتهم الأوىل ليست
الألمانية ،فإن اكتساب اللغة الألمانية أمر �ض وري ،الق راءة والتحدث والكتابة باللغة الألمانية هو
ش�ط ال ن
وبالتال ،من ال �ض وري طلب وتشجيع اكتساب مهارات اللغة الألمانية.
غ� عنه للتكامل
ي
عالوة عىل ذلك ،تم ّك ن المهارات اللغوية الفردية الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة من
ين
وبالتال ،يمكن
المحلي� والتواصل بسهولة مع إالدارة العامة.
الدخول ف ي� حوار مع السكان
ي
أك� عند الوصول ش
التغلب ش
مبا�ة.
مبا�ة عىل معوقات التواصل بسهولة ب
االهداف:
• ين
تمك� الوصول الرسيع إىل دورات اللغة
ف ي� مستويات مختلفة من الكفاءة.
توف� دورات تمولها الدولة ل لأشخاص
• ي
الذين ال يستطيعون الوصول إىل
ت
ال� تمولها
دورات اللغة أو االندماج ي
الحكومة الفيدرالية.
•تشجيع الأشخاص عىل "امتالك"
تعلمهم اللغوي ومواصلة التعلم
بمفردهم.
•السماح ل لأشخاص بالتواصل الفعال ف ي�
جميع المواقف الأساسية وذات الصلة
عن طريق استخدام اللغة بشكل فعال.

•تنفيذ برنامج تعلم اللغة الممول من
قبل الدولة لكل شخص ال يحق له
المشاركة ف ي� دورة االندماج الفيدر يال
وتم تكليفه بالبلدية باالضافه يال
الحق ف ي� العمل .وهذا يشمل دورات
لأ
بالضافة إىل دورات
محو ا مية إ
"الألمانية آ
الن" و "الألمانية المؤهلة".
أيض ا إدخال
بالضافة إىل ذلك  ،تم ً
إ
دورات تعليم اللغة ف ي� المنشآت
إالصالحية.
•تشجيع التدريب الطوعي لمزيد من
اكتساب اللغة.

وسائل التواصل:
المؤسس ،عىل
•تنفيذ وإضفاء الطابع
مقاييس العينة (االختيار):
ي
دورات التوجيه الأ
ين
لالجئ� ف ي� جميع
ول
ي
م رافق التسجيل الأولية.
اكتساب اللغة:
ن
لمدر�
توف� م راكز خدمة ""Sprint
•تشجيع الحكومة الفيدرالية عىل
تحس� • ي
ي
بي
اللغات واالندماج ،لدعم البلديات ف ي�
الوصول إىل تعلم اللغة .ف ي� الوقت
ين
تطوير الخدمات المحلية.
لتحس� وتحسن إدارة التوجيه
نفسه ،
ن
التعاو� للتنسيق عىل المستوى
ي
لأ
وال�امج
ورو� ،ب
إالقليمي  ،واالتحاد ا ب ي
االتحادية وتمول من قبل الدولة.
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مثال للممارسة :برنامج تعليم اللغة التكميل والتوعية ي ن
ب� الثقافات
ي

أك� من  10.000شخص لم يتمكنوا من ت
ف� عام  2017ث
االش�اك ف ي� دورة االندماج الممول
ي
ف
ال�نامج الذي تموله الدولة.
اتحاديً ا ي� ب
لمدر� اللغة واالندماج بمثابة مخطط لتطوير
يعد إنشاء م راكز خدمة Sprint
بي
المستقبل .لكل بلدية لدينا ي ز
يورو
77.000
انية
م�
بإجمال  1.000.000يورو .يستفيد
ي
ين
ين
وتفس�ات فعالة
تحس� االتصال
بطريقت� :الأوىل،
المهاجرون من هذا الأمر
ي
توفر تكاليف المتابعة .من ناحية أخرى ،تدعم م راكز خدمة  Sprintمؤهالت
المهاجرين وتمكن من الوصول بشكل أفضل إىل سوق العمل.

التعليم بالمدرسة والطفولة المبكرة
مستدام ا للتكامل والنجاح
أساس ا
تعليم الطفولة المبكرة والتعليم
ً
المدرس يخلقان ً
ي
ف
ن
المه� ي� المستقبل والمشاركة عىل قدم
الشخص .وهما من متطلبات المنظورات
ي
ي
المساواة ف ي� مجتمعنا .كما أن االستثمارات ف ي� التعليم والتعلم مدى الحياة تعزز االقتصاد
المحل وتمكننا من التخفيف من حدة النقص ف ي� المهارات ف ي� المستقبل.
ي
ن
يع� أن العملية التعليمية بأكملها من التعليم ف ي� مرحلة الطفولة المبكرة من
•وهذا ي
لأ
ن
المه� أو الدراسات ا كاديمية يجب تحسينها
المدرس إىل التدريب
خالل التعليم
ي
ي
ومحاذاتها كعملية مستمرة واحدة مع االنتقال بطالقة من مرحلة إىل أخرى.
ين
تحس� اللغة التعليمية لتطوير الكفاءة التعليمية
•عالوة عىل ذلك ،يستلزم هذا
باللغة الألمانية ومواصلة تعزيز ثنائية وتعدد اللغات كمصدر تعليمي خاص.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

أ
الهداف:
• ين
تمك� المشاركة عىل قدم المساواة ف ي�
تداب�
التعليم المبكر من خالل اتخاذ ي
محددة ف ي� الحضانات ،ورعاية الأطفال
النهارية ،ورياض الأطفال وم راكز رعاية
ما بعد المدرسة من خالل خطة التعليم
الحكومية السكسونية.
•ضمان المشاركة عىل قدم المساواة �ف
ي
المدرس:
التعليم
قانون
المدرس عىل أساس
التعليم
ي
ي
ف
المدارس ي� والية ساكسونيا ومفهوم •تطوير الكفاءة اللغوية التعليمية
وتعليم اللغة بشكل منهجي (وال
الدولة إلدماج المهاجرين.
ن
تضم� مستويات للغة
سيما من خالل
ي
الألمانية كلغة ثانية كجزء من كل مادة
مقاييس العينة (االختيار):
دراسية).
•تعزيز ثنائية اللغة والتعددية اللغوية
تعليم الطفولة المبكرة:
•توسيع "م راكز ت
ين
كمصدر تعليمي (عىل سبيل المثال ف ي�
تحس�
ال�حيب" وم راكز
ال�امج التعليمية لمدة يوم كامل
اللغة ف ي� م راكز الرعاية النهارية وتهيئة
سياق ب
ف
ف
ضا� ي� لغة المنشأ).
بيئة مواتية لالندماج.
والتعليم إال ي
ين
ين
التحض�ية
الرئيسي� ف ي� التمكن •دعم المدارس بالدروس
الموظف�
•تدريب
ي
ت
ين
(ال� تشمل خدمات استشارية وخدمات
ب� الثقافات والمهارات اللغوية
ي
دعم محددة).
الأجنبية وتوظيف العمالة الماهرة
ين
والمتطوع� ذوي الخلفية المهاجرة

والمهارات اللغوية الأجنبية والكفاءة
ين
ب� الثقافات.
لأ
ف
•تسهيل م راكز الرعاية النهارية ي� ا حياء
المحرومة اجتماعي اً.
ف
•تعزيز الحساسية الثقافية ي� التعامل
مع أولياء الأمور من ذوي الأصول
المهاجرة لزيادة معدل حضور أطفالهم.

مثال الممارسة" :مرحبا" م راكز الرعاية النهارية بساكسونيا

ف� عام  ،2014تم إطالق ش
الم�وع ال رائد "مرحبا" لم راكز الرعاية النهارية ف�
ساكسونيا .جمعية الشباب والأطفال الألمانية هى المنظمة المسئولة عن إدارة
ش
الم�وع .م راكز الرعاية النهارية "مرحبا" هى أماكن متعددة الثقافات حيث يتم
لأ
ت
ين
التابع� لعائالت تلتمس الحصول عىل صفة الجئ وإشعارهم
ال�حيب با طفال
بال راحة كما لو كانوا بوطنهم .يقوم المربون العاملون هناك ببناء شبكة دعم
الخ�اء لتسهيل عملية االندماج المحىل .ف� الوقت الحاىل ،يوجد  21مؤسسة
مع ب
الخ�ة والمساعدة لبناء شبكة
ذوى
المستشارين
بالتدريب،
مدعومة
مختارة
ب
ال�نامج عن طريق وزارة التعليم وشئون الثقافة الساكسونية
محلية .يتم تمويل ب
وال�نامج الحكومى "ساكسونيا المنفتحة من أجل الديمق راطية و التسامح".
ب
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التحض�ية
مثال :الممارسة الألمانية كلغة ثانية ف ي� الصفوف
ي

من أجل تشجيع نجاح العملية التعليمية ،تم تعريف صفات المستوى باللغة
لأ
اس لكل مادة دراسية .مع هذا النهج المبتكر ،يتم
ا لمانية كجزء من المنهج الدر ي
تطبيق االدعاء التعليمي بأن "الكفاءة اللغوية هي مهمة كل مادة" ف ي� الممارسة
ويتم تعزيز تطوير اللغة التقنية .من الممكن آ
ين
ين
المتخصص�
للمدرس�
الن
قياس تطور اللغة الفردية لتالميذهم بشكل منهجي وتهيئة تعليمهم وف ًق ا
لذلك.

مثال :الممارسة تعلم اللغة الأصلية

لأ
ت
ال� تنمو سواء بطريقة فردية أو تعددية
القدرات والمهارات اللغوية عند الأ طفال ي
ينظر إليها كهبة خاصة يملكها ا طفال يجب أن يتم تشجيعها وتنميتها ،ولهذه
الغاية تقدم والية ساكسونيا دورات لغات تطوعية بلغات أجنبية مختلفة
واليطالية واليابانية
مثل العربية والبلغارية والصينية والتشيكية والهنغارية إ
لأ
ت
والسبانية وال�كية وا وك رانية
وال�تغالية والروسية إ
والفارسية والبولندية ب
والفيتنامية.

اللحاق بركب التعليم أ
ين
للمتغيب�
ساس
ال
ي
االساس للمشاركة ف ي�
بالضافة إىل المهارات اللغوية ،غالب اً ما يفتقر الالجئون إىل التعليم
إ
ي
ف
ن
غ� الماهرة محدود
برنامج التدريب
و� الوقت نفسه ،فإن الطلب عىل العمالة ي
المه� .ي
ي
ومتناقص بشكل مستقبل .من الأهداف الهامة لالندماج الناجح هو ي ن
أك� عدد ممكن
تمك� ب
ي
ن
المه� .وھذا يمكنهم من دخول سوق العمل ،وعىل
التدريب
عىل
من الشباب من الحصول
ي
المدى المتوسط إىل الطويل ،سيساهم ف� ضمان وجود العمالة الماهرة بصفة مستمرة.
االهداف:
ف
ن
• ين
المشارك� من المشاركة ي� ب رنامج
تمك�
ي
ن
المه� (عىل أساس نموذج المرحلة
التدريب
ي
ال رابعة من وكالة التوظيف االتحادية)
و  /أو السماح لهم بتوظيف العمالة ف ي�

لأ لأ
خ� هو
سوق العمل .الهدف ا ول وا ي
مساعدتهم ف ي� الحصول عىل المؤهالت
ت
ال� يحتاجونها
التعليمية المناسبة ي
ن
المه� أو
لالنضمام إىل ب رنامج التدريب
ي
لبدء حياتهم المهنية.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

عينة القياس:
•تم تطوير وحدة تعليمية خاصة من
قبل وزارة التعليم والشؤون الثقافية
الساكسونية للشباب من ذوي الخلفية
مس�ة تعليمية
المهاجرة بدون أو مع ي
متقطعة لتمكينهم من الحصول عىل
التعليم الأ
ساس مما يمكنهم من مواصلة
ي

ن
ال�نامج عىل
التدريب
المه� .يركز هذا ب
ي
الرياضياتوالعلومالطبيعيةوتكنولوجيا
المعلومات واللغة لأغ راض محددة .يتم
ت
ال�
تعزيزها من خالل
ي
التداب� التكميلية ي
تقدمها وكالة التوظيف االتحادية مثل
التدريب وفرص العمل.

العال  /العلوم
التعليم
ي
لأ
ن
بالضافة
العال مفتوح لجميع
الوصول إىل معاهد التعليم
ورو� ،إ
مواط� االتحاد ا ب ي
ي
ي
لأ
ن
ن
يعت� الطالب
لمواط� الدول الأخرى ،ف ي� ظل نفس الظروف مثل
المواطن� ا لمان .ب
ي
ي
ف
المحل ويشكلون عام ال ً مهم اً ي� الحفاظ عىل
الأجانب ذوو أهمية بالنسبة لسوق العمل
ي
إيجا� .يستطيع العلم تحقيق تقدم ف ي� الجودة واالبتكار من خالل االعتماد
توازن هجرة ب ي
لأ
الخ�اء والمواهب ا جنبية.
عىل ب
ين
• ين
الالجئ� ذوي الميول الأكاديمية
تمك�
من االلتحاق أو مواصلة برنامج للدراسات
ف ي� مجال اهتمامهم.

االهداف :
•تعزيز المعاهد الساكسونية لمؤسسات
العال والبحث ف ي� نظرتها
التعليم
ي
الدولية .هم الجهات الفاعلة الهامة
للحوار ي ن
ب� الثقافات ف ي� مجال التعليم مقاييس العينة (االختيار):
العال وتنفذ
•تطور معاهد التعليم
والبحث والتطوير واالبتكار.
ي
ت
اس�اتيجية التدويل الخاصة بها.
العال
•السماح لمعاهد التعليم
ي
ف
ن
ن
الموظف� ي� المكاتب
الساكسو� بالعمل كمغناطيس للعلماء •زيادة مستويات
ي
ي
العال.
الدولية لمعاهد التعليم
الأجانب من خالل تفوقهم العلمي.
ي
•تدريب وتقديم المشورة لخريجي •من خالل تنفيذ ب رامج "داخلية" محددة،
ن
التحض�ية
مثل ب رامج التوجيه والدورات
السكسو� أثناء
المعاهد العليا للتعليم
ي
ي
ن
تحس� النجاح
والتدريب اللغوي ،يجب
انتقالهم إىل سوق العمل بهدف الحفاظ
ي
لأ
لأ
ا كاديمي للطالب ا جانب.
عليهم ف ي� والية ساكسونيا.
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مثال
العال
تجري� :الخدمة المهنية ف ي� معاهد سكسونيا للتعليم
ي
بي

العال (مثل  TU Dresdenو
إن الخدمة المهنية للمعاهد الساكسونية للتعليم
ي
ف
 TU Chemnitzوجامعة  West Saxonللعلوم التطبيقية ي�  )Zwickauتشجع عىل
ين
التواصل ي ن
كب�ة من
ب� الطالب وأصحاب العمل
المحتمل� .ومع وجود مجموعة ي
أيض ا أثناء انتقالهم إىل التوظيف
العروض ،تدعم م راكز الكفاءات هؤالء الطالب ً
والخ�ات.
وتساعد أرباب العمل ف ي� الحصول عىل المواهب
ب

مثال الممارسة :دورات اللغة ف ي� معاهد التعليم
العال
ي
ف

العال ي� والية ساكسونيا دورات لغة تكميلية
تقدم خمسة معاهد للتعليم
ي
لأ
ين
الالجئ� إلج راء امتحان دخول اللغة ا لمانية ( )DSHالمطلوب لاللتحاق
إلعداد
لأ
بالجامعة .بد ًءا من المستوى ( B2با لمانية) ،تتأهل هذه الدورات للحصول عىل
منحة وف ًق ا للقانون االتحادي حول التدريب ت
وال�ويج التعليمي.

مثال الممارسة :العلوم والبحوث حول موضوع االندماج

يمكن أن تلعب العلوم والأبحاث دور ًا أساسي اً ف ي� تحديد العوامل والعنارص
الرئيسية لالندماج الناجح والتحديات االجتماعية المتماثلة .ولهذا السبب،
تدعم والية ساكسونيا مركز دراسات االندماج ف ي� جامعة دويتسن TU Dresden
ن
اليمي� ف ي�
 )(zfiوشبكة الأبحاث  ifrisحول االندماج ،وك راهية الأجانب ،والتطرف
ي
ساكسونيا.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

ن
التدريب
المه� ومزيد من التعليم  /العمل
ي
المؤهل� الذين لديهم خلفية مهاجرة المساهمة ف� ي ن
ين
تأم� العمالة
يمكن ل لأشخاص
ي
الماهرة ف ي� المستقبل .من خالل كفاءتها ومساهماتها ،فإنها يمكن أن تعطي دوافع رئيسية
لالبتكار .ويمكن لمهاراتهم وشبكاتهم اللغوية ف ي� بلدانهم الأصلية أن تعمل عىل بناء
وتعزيز الروابط االقتصادية العالمية.
أ
الهداف:
•اجتذاب وتشجيع هجرة العمالة الماهرة
والمؤهلة ،والمواهب ورجال الأعمال من
لأ
ورو� والبلدان الثالثة.
االتحاد ا ب ي
عل حرية التنقل داخل
•إلقاء
الضوء ي
لأ
ورو� ودمج سوق العمل
االتحاد ا ب ي
ن
المه� ف ي� ساكسونيا مع
والنظام
ي
ف
المناطق الحدودية ي� جمهورية التشيك
وبولندا.
• ين
تمك� الأشخاص الذين لديهم خلفية
ف
ين
الالجئ�) ي� حدود
مهاجرة (وال سيما
ف
وضع إقامتهم ف ي� اندماجهم ي� سوق
العمل المحلية ت
ح� يتمكنوا من كسب
عيشهم من مواهبهم ويمكنهم
إجمال عدد
المساهمة ف ي� زيادة
ي
ين
الموظف� المهرة.

مقاييس العينة:
•جذب العمالة الماهرة والمواهب إىل
والية ساكسونيا.
•تزويد الأشخاص الذين لديهم خلفية
مهاجرة بمعلومات ومشاورات وخدمات
استشارية حسب االحتياجات ،ومخصصة
فيما يتعلق بالعمل وفرص التدريب
ن
المه� وظروف المعيشة وب رامج الدعم.
ي
الصغ�ة
•مساعدة المؤسسات
ي
والمتوسطة الحجم ( )smesف ي� الحصول
ين
والخ�اء الشباب من
المهني�
عىل
ب
الخارج واالحتفاظ بهم.
وخ�ات
•ضمان تسجيل مؤهالت
ب
الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة
ت
ومع�ف بها
قادمة إىل والية ساكسونيا
ومصدق عليها ف ي� مرحلة مبكرة.
•دعم الشباب الذين لديهم خلفية
ن
مه� ف ي� الحصول
مهاجرة بدون مؤهل ي
عىل مؤهالت مناسبة للحصول عىل
ن
مه�.
مؤهل ي
ف
ن
مه� ي� الحصول
•مهاجرة بدون مؤهل ي
عىل مؤهالت مناسبة للحصول عىل
ن
مه�.
مؤهل ي

20
21

الصورة أعاله :تعظيم إمكانات ،اغتنام الفرص
الصورة أدناه :شاب ن
أفغا� ف� التدريب ن
المه�
ي ي
ي

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

ين
لالجئ�
مثال عىل الممارسة :مرشدو سوق العمل

ال�نامج النموذجي من قبل وزارة الشؤون االقتصادية والعمل
تم تصميم هذا ب
ف
ن
ن
الالجئ� ي� أرسع وقت ممكن وعىل نحو مستدام
لتمك�
والنقل الساكسونية،
ي
ي
ن
ين
الالجئ�
المه� .ي رافق المرشدون
التدريب
برنامج
أو
العمل
للدخول إىل سوق
ي
ش
ف ي� جميع م راحل االندماج .وعالوة عىل ذلك ،فإنهم يقدمون المشورة لل�كات
ين
والروت� واالندماج
ومقدمي التدريب لضمان االنتقال السلس إىل العمل اليومي
ن
ن
معه .ويجري حاليا دعم  14ش
اثن� وستة من
م�وعا لكل منها ترقيم يب� ي
ف
حالي ا تشغيل ش
م�وع.
المرشدين .ي� كل منطقة إدارية وكل مدينة مستقلة ،يجري ً

مثال عىل الممارسة:
لأ
ف
ن
للموظف� ا جانب ي� ساكسونيا
مركز  BABSاالستشاري
ي
ن ف

القانو� ي� ظل ظروف عادلة
يهدف المركز االستشاري  BABSإىل ضمان العمل
ي
ين
العامل� ف ي� والية ساكسونيا .المركز مفتوح لجميع
ومعاملة متساوية لجميع
الأشخاص من داخل االتحاد الأ
ف
ورو� الذين يعملون حاليا ي� والية ساكسونيا
بي
أو يبحثون عن عمل .يتم تقديم االستشارات باللغات إال ي ز
نجل�ية والألمانية
والتشيكية والهنغارية والبولندية والرومانية والسلوفاكية.

مثال
تجري� :عملية ""AKZESS
بي

يقف اختصار االسم الأ ن
لما� " "AKZESSلصالح "هجرة القيادة الماهرة"
ي
بفعالية .منذ عام  ،2011يقوم مكتب تسجيل الأجانب ("،)"Ausländerbehörde
شيمني� ودرسدن ب ز
تز
والي�يغ ومنطقة ساكسونيا الوسطى
من خالل فروعه ف ي�
(" ،)"Mittelsachsenبتقديم عملية الموافقة الرسيعة عىل "الشباك الواحد"
للعمال والمهاجرون ت
ال�بويون وعائالتهم .عادة ما يتم منح ترصيح إقامة ف ي�
غضون أربعة أسابيع ومن ثم يتم ضمان الوصول الرسيع إىل سوق العمل.
وغ�ها
توف� معلومات تكميلية عن الشؤون القانونية ي
وعالوة عىل ذلك ،يتم ي
ف
ع� بوابة ثنائية اللغة يمـكـن الوصول إليها ي� الموقع
من المسائل النقدية ب
أيض ا عىل ملفات قابلة ن ز
للت�يل
البوابة
تحتوي
.www.zuwanderung.sachsen.de
ً
تفاعل.
وبرنامج
ي

ت
المش�ك "مرحب اً بكم ف ي� ساكسونيا  -الهجرة
مثال الممارسة :الجناح
ن
المه�" السنوي
وسوق العمل" ف ي� المعرض التجاري "البدء
ي
لأ لأ

يمثل هذا الجناح نقطة االتصال ا وىل ل ط راف المهتمة ،ويقدم استشارات
الخ�اء حول مواضيع مثل تصاريح إالقامة ،اكتساب اللغة ،االندماج ،ت
االع�اف،
ب
لأ
والتحقق من المؤهالت ا جنبية ،والعثور عىل فرص العمل واالنتقال من
التعليم إىل العمل.
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مثال الممارسة :ي ن
تأم� العمالة الماهرة للمهن الخ �ض اء

تقدم جمعيتان للحفاظ عىل المناظر الطبيعية ،وهما وكالة الحفاظ عىل
المناظر الطبيعية ف ي� والية ساكسونيا الغربية ("Landschaftspflegeverband
 )"Westsachsen evوجبال زيتاو وأولدالندز ("Zittauer Gebirge und Vorland
 ،)"evللمهاجرين ترصيح إقامة (أو احتمال الحصول عىل ترصيح إقامة) التدريب
ن
البستا� ،الم زارع ،م زارع
الداخل للمساعدة ف ي� إعدادهم لمهنة محتملة مثل
ي
ي
ين
الحيوانات أو الرعي .ف ي� كل ش
المشارك�
م�وع ،هناك مرشد يتشاور ويساعد
ين
وكذلك ش
المشارك� من التعرف
الداخل يمكن
ال�كات المشاركة .هذا التدريب
ي
المحلي�ن
عىل المناطق الريفية بشكل أفضل ،لبناء عالقات اجتماعية مع السكان
ي
ف
و� نهاية المطاف ،يمكن
وتجربة العمل والعمليات والروتينيات المرتبطة بها .ي
ت
ين
أن يساعد هذا ش
ال� يوجد فيها
الم�وع ف ي� الحصول عىل عمال
مؤهل� للمهن ي
نقص ف ي� العمالة الماهرة.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

البيئة السكنية والمعيشة
يتم تشجيع الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة عىل المشاركة بشكل كامل ف ي� سوق
إالسكان وف ًق ا إلمكانياتهم المالية .فهم يعتمدون عىل حسن الجوار والتفاهم المالئم
ين
ين
قص�ة أو طويلة الأجل .هياكل
المقيم�
مع
القريب� بغض النظر عما إذا كانت إقامتهم ي
لأ
ن
تعت� مطلوبة .ينبغي تجنب الفصل يب� ا شخاص ذوي
إالقامة المتوازنة اجتماعيا ب
الخلفية المهاجرة ف ي� مناطق سكنية منفصلة ،والعزلة المقابلة واالستبعاد االجتماعي.
أ
الهداف:
•ضمان المساواة ف ي� الوصول إىل سوق
إالسكان ودعم الحكومة المحلية ف ي�
تحقيق ذلك.
•العمل ف ي� مناطق سكنية جيدة إالدارة
متوازنة اجتماعي اً ومتوازنة عرقي اً.
•تهيئة ظروف جيدة للسكن المركزي
ين
لالجئ�.
والالمركزي

يز
التمي� (عىل سبيل
•التمكن من منع
المثال من خالل زيادة التعاون يب�ن
السلطات المحلية وجمعيات إالسكان،
وكذلك من خالل ش
ن� منسقي االندماج
ين
وغ�ها من المشاريع
المحلي�
ي
النموذجية )
• إلنشاء عروض جذابة (تشمل العمل
ين
لالجئ� ف ي� المناطق
واللغة والسكن)
الريفية مع السلطات المحلية ،عىل
سبيل المثال ،عىل أساس ت
اس�اتيجيات
تطوير " القائد ".

تداب� العينة:
ي
•تزويد الأشخاص المهاجرين أصحاب
الدخل المنخفض،إمكانية الوصول
لالجئ�:ن
القامة
غ� الرسمي إىل
التداب� التعليمية إ
ي
ي
ي
واالندماج االجتماعي والقابلية للتوظيف
أ
الهداف:
المدعومة من الصندوق االجتماعي
لأ
توف� م راكز استقبال أولية مخصصة
•
ورو� من خالل برنامج "التنمية
ي
ا بي
للطلب.
االجتماعية المستدامة" ف ي� ساكسونيا.
ف
توف� التمويل الحكومي •تنفيذ وتقييم مفهوم الحماية من
•االستم رار ي� ي
السكان االجتماعي ت
العنف ف ي� م راكز االستقبال الأولية.
ال�
لسياسة إ
ي
المصحوب�ن
غ�
ي
تنتهجها السلطات المحلية المختارة •ضمان توزيع ال ُق َّص ي
بذويهم عىل جميع السلطات المحلية.
لضمان السكن المالئم والميسور للأرس
ذات الدخل المنخفض.
ت
وال� هي
•لتوسيع دور إدارة الحي،
ي
ال�امج االتحادية
المسؤولة حاليا عن ب
�ض
والمحلية للتنمية الح ية ،إلدماج
إدارة االندماج.
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الصورة :الشعور كأنك ف� ن ز
الم�ل
ي

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

مثال الممارسة :حسن الجوار والتعايش

من خالل اتفاقية االستثمار "االستثمار االجتماعي ف ي� الجوار" تم دعم أماكن
االجتماعات ي ن
ب� الثقافات .عىل سبيل المثال :ف ي� تسفيكاو (")"Integrationszentrum
ودرسدن "فيال  )" .)"Kulturwortإنها توفر منتدى للتبادالت واالجتماعات يب�ن
الثقافات.

مثال الممارسة :جعل المناطق الريفية ث
ين
لالجئ�
أك� جاذبية

ن
ت
أساس
ال� تُ خصص فيها الشقق بشكل
ويتم دعم إعادة ترميم
ي
ي
المبا� السكنية ي
�ض
ت
ين
ز
لالجئ� ،إذا لزم الأمر ،بمعدل م�ايد من خالل ب رامج التنمية الح ية.

مثال
تجري� :حالة سكن ثابت
ب

ي
ين
لالجئ�
ف ي�  1أبريل  2018قدمت حكومة والية ساكسونيا حالة إالقامة الثابتة
ت
المع�ف بهم .الغرض من هذه السياسة هو ضمان توزيع متساو إىل حد ما
ف
ين
كب�
لالجئ� ي� جميع مناطق ساكسونيا .بدون هذه السياسة سيكون هناك تدفق ي
ف
ف
�ض
ز
والي�يغ .وقد يؤدي ذلك إىل انهيار
إىل الم راكز الح ية ،ي� الغالب ي� دريسدن ب
ف
توف� اللغة ف ي� المناطق الريفية بينما ستتم تغطية دورات اللغة ي� المناطق
ي
الح �ض ية بخالف القدرات .عالوة عىل ذلك ،يمكن أن تمتد البنية التحتية المحلية
حكومي ا،
دعم ا
مثل المدارس ودور الحضانة إىل حدودها.
وبالتال ،يتطلب الدمج ً
ً
ي
أيض ا مساهمات فردية ويتطلب ذلك .بقدر ما يكون ش�ط إالقامة
لكنه يتطلب ً
لأ
ف
الثابتة هو حجر ا ساس ي� تحقيق االندماج الناجح.
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الصحة والرعاية
ف
توف� خدمات الرعاية الصحية من خالل الوسائل القانونية
تتتم المشاركة المتساوية ي� ي
ف
وبالتال ،فإن زيادة التنوع الثقا� يتطلب توعية ي ن
ب� الثقافات من قبل مقدمي الرعاية
ي
ي
الصحية.
أ
الهداف:
•الحصول عىل رعاية صحية ذات جودة
عالية ،وذات حساسية ثقافية.
•دعم تعاون جميع الجهات الفاعلة
ذات الصلة ف ي� قطاع الرعاية الصحية.
مقاييس العينة (االختيار):
ين
الط�
المجال
العامل� ف ي�
•التأكد من أن
بي
ن
ليس لديهم حساسية يب� الثقافات
بالتأث�ات الصادمة)
(خاصة فيما يتعلق
ي
وأن هذه هي جزء من المبادئ التوجيهية
واللوائح الدراسية ف ي� والية ساكسونيا.
•توظيف االف راد ذات الأصول المهاجرة ف ي�
مجال الصحة والرعاية.

•تزويد مجموعات مستهدفة محددة
بالمعلومات والخدمات االستشارية
حول نظام الرعاية الصحية الأ ن
لما�،
ي
بالضافة إىل
التثقيف الصحي والوقاية ،إ
تداب� الرعاية الصحية الوقائية
دعم
ي
وتداب� تعزيز الصحة.
ي
•مواصلة ب رامج ت
ين
لالجئ�
ال�بية الجنسية
الشباب عن طريق تدريب وتأهيل
ين
ين
العامل� ف ي� خدمات الشباب.
المهني�
•تعزيز الصحة العقلية والرفاهية من
خالل تشجيع التواصل والتعاون من
قبل جميع المؤسسات ذات الصلة.

ين
لالجئ�
عمل :عيادات الرعاية إالسعافية
مثال ي

ين
لالجئ� الحصول عىل الرعاية الطبية والعالج .يتم
خالل عملية تطبيقها ،يحق
ن
بالضافة إىل ذلك ،تم إنشاء عيادات
تنفيذ هذا عادة من قبل الأطباء
المقيم� .إ
ي
لالجئ� .يتلقى ض
ين
المر� الذين يحملون
الرعاية المتنقلة ف ي� دريسدن وشيمنتس
لأ
ت
ال� يحق لهم الحصول
شهادة فعالجية تخفيفات ل لم والمعالجة الطبية الحادة ي
عليها � هذه المؤسسات .ت
الم�جمون موجودون أثناء العالج.
ي

مثال الممارسة:
ن
لالجئ� والمهاجرين
م راكز االستشارة النفسية واالجتماعية
ي

منذ عام  ،2015تدعم وزارة الدولة لشؤون تكافؤ الفرص والمساواة ،إنشاء خدمة
ين
ين
المصاب� بصدمات نفسية.يوجد
لالجئ�
عىل نطاق الدولة لتقديم المشورة
ف
حاليا ثالثة م راكز نفسية اجتماعية (" )"PSZتقدم هذه الخدمات ي� Dresden,

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

صورة :أحد الطواقم الطبية السورية ف� درسدن
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ال�كاء ف ي� ش
 .Leipzig and Chemnitzيقدم ش
الم�وع ،Mosaik Leipzig e.V ،و
 das Boot ggmbhدرسدن و SFZ Förderzentrum ggmbhكيمنتس ،التشاور
ين
ين
المثقل� نفسي اً والأشخاص الذين لديهم خلفية
لالجئ�
الفردي والجماعي
ب� الثقافات والعالقات يب�ن
مهاجرة .عالوة عىل ذلك ،يتم تقديم التدريب ي ن
ين
ين
القياس لتمكينهم من تلبية مطالب هذه
المعني� ف ي� النظام
للموظف�
الأف راد
ي
المجموعة المستهدفة المحددة.

ين
المساواة ي ن
الجنس�
ب�
ين
يستلزم تحقيق المساواة ي ن
الجنس� القيام بعمل خاص للتوعية وتقديم المشورة لكال
ب�
لأ
لأ
ف
ن
ن
ين
الجنس� والنظم القانونية ي� الثقافات ا خرى.
الجنس� بالنظر إىل اختالف ا دوار يب�
ي
الجنس� �ف
ن
ويجب أن تؤخذ المبادرات ال رامية إىل إضفاء الطابع الديمق راطي عىل أدوار
ي ي
مجال الهجرة ف ي� االعتبار وال ينبغي أن يستهدف عىل وجه الحرص النساء فقط ،الرجال
يجب أن يتم تضمينهم .اختالف مفاهيم الرجولة والأبوة وكذلك ردود الذكور عىل االقصاء
ين
ين
يز
لالجئ� ورعاية الشباب.
المعني�
والتمي� مع مقدمي الدعم
أ
الهداف:
•زيادة الوعي بمسألة المساواة ي ن
ب�
ين
ين
الحساس� ،مع
الجنس� والأشخاص
م راعاة االختالفات الثقافية وأدوار
ين
الجنس� المختلفة.
ئ
وقا� واسع النطاق لتعزيز
•تقديم عرض ي
ن
المساواة ي ن
الجنس� وحق تقرير
ب�
ي
المص� للنساء ،وال سيما بالنسبة
ي
ل لأشخاص الذين لديهم أصول مهاجرة
غ� غربية.
من ثقافات ي

ين
الالجئ� عىل أساس نوع
•تعزيز إدماج
بالضافة إىل دورات التوجيه
الجنس إ
إاللزامي ودعم الحكومة المحلية ف ي�
تقديم عروض منخفضة للغاية للفتيات
والنساء ذوات الخلفيات المهاجرة.
ين
•تعزيز نهج ي راعي الفوارق ي ن
الجنس�
ب�
من جانب الجهات الفاعلة الحكومية
وغ� الحكومية ،وال سيما ف ي� إسداء
ي
المشورة إىل النساء ذوات الأصول
المهاجرة وتقديم عروض مناسبة

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

توف� مساحات
للنساء (ويشمل ذلك ي
محمية للنساء وإنشاء عروض فردية
للنساء من قبل النساء).
•زيادة التوعية والوعي بالظروف
المعيشية للنساء والأمهات من خلفيات

غ� غربية ت
ح� يتمكنوا من
ثقافية ي
االستفادة من عروض مثل م راكز الرعاية
لأ
ت
ال�
النهارية لأطفالهم
ي
والتداب� ا خرى ي
قد تكون ذات صلة بهم.

مثال الممارسة :ي ن
تمك� الم رأة من أصول مهاجرة

النساء ذوات الأصول المهاجرة هي محرك االندماج ،فالعروض المستهدفة
كب�ة .ف ي� عام  ،2017تم دعم  13ش
م�و ًع ا
لتعزيز وتثقيف الم رأة لها أهمية اجتماعية ي
من خالل إرشادات التمويل الخاصة بتكافؤ الفرص .هذا يشمل اجتماع ي ن
ب�
الثقافات للفتيات" ( )mioمن قبل  .Frauenkultur e.Vف� ب ز
الي�غ" ،النساء يساعدن
ي
بالضافة إىل "وصول مساعدة النساء
النساء" بقلم  ،.Bündnis Buntes Meissen e.Vإ
من خالل خلفية عمل مهاجرة" من قبل .Frauenförderwerk Dresden e.V
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الحماية ضد العنف
غالب اً ما تمنع نماذج الأدوار الخاصة بالنوع االجتماعي النساء من الوصول إىل المساعدة
الخارجية عند مواجهة العنف ن
الم� يزل.
أ
الهداف:
ين
لتمك� الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة
غ� المقيد لجميع عروض
من الوصول ي
المساعدة .وكمجموعة أخرى ضعيفة،
ين
والمثلي� ومزدوجي الميول
من المثليات
آ
ن
والمتحول� إىل الجنس الخر يحق
الجنسية
ي
لهم ،الحصول عىل حماية واستشارة خاصة
عند مواجهة ج رائم محلية أو جنسية أو
ج رائم ك راهية.
مقاييس العينة (االختيار):
•حماية النساء (وإذا لزم الأمر الرجال)
وأطفالهن من العنف ن
الجنس.
الم� يزل أو
ي

ت
اللوا� هربن من
•تقديم ملجأ للنساء
ي
العنف ن
الم� يزل .تدير هذه المؤسسة
وتدعمها مبادئ توجيهية لتمويل تكافؤ
الفرص.
ف
•وضع مفهوم لمنع العنف ي� عام 2016
يتم تنفيذه ف ي� جميع م رافق التسجيل
الأولية .ويمكن أن يكون هذا المفهوم
بمثابة مخطط للإدارة المحلية ف ي� أماكن
ين
الالجئ� ف ي�
أخرى عندما يتم استيعاب
ت
المش�كة.
مناطق المعيشة
لأ
•مساعدة واستشارة ا ف راد.

ين
لالجئ�
عمل :ملجأ النساء
مثال ي

ن
لالجئ� ف� ب ز
الي�يغ ف ي� عام  .2016وهو مفتوح للنساء
تم افتتاح أول ملجأ للنساء
ي ي
ت
ش
اللوا� يتم إيواؤهن هنا مؤق ًت ا
وأطفالهن .ف ي� سياق هذا الم�وع ال رائد ،النساء
ي
ين
تحس� لغتهم  ،والكفاءات الثقافية
تداب�
يتم استق رارها وتقويتها .من خالل ي
والقانونية وقد تم توسيع مهاراتهم الحياتية .

عمل:
مثال ي
لأ
مفهوم الوقاية من العنف لتسهيالت التسجيل ا ولية

لأ
ف
ن ف
و� عملية
وكث� ًا ما يكون العنف حقيقة واقعية بالنسبة
ي
ي
صل ي
لالجئ� ي� بلدهم ا ي
الف رار .عند وصولهم إىل ألمانيا،حيث ت
افض�ن
يف�ض أنهم آمنون .قد يكونون ر ي
للعنف ن
ين
ين
الموظف�.
المقيم� أو
الجنس من قبل ش�كائهم أو زمالئهم
الم� يزل أو
ي
ن
وعالوة عىل ذلك ،إن التعايش يب� أشخاص من خلفيات عرقية ووطنية مختلفة
ين
الالجئ� يحتوي عىل احتمال نشوب رصاع.
داخل المساحة المحصورة لمركز
لأ
للتخفيف من هذا ومنع العنف ،تم تطوير مفهوم ا مان .يتضمن هذا المفهوم
بالضافة إىل متطلبات محددة لمنع العنف.
معاي� السلوك للتعامل مع الضحايا إ
ي

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

يز
التمي�
سياسة مكافحة
يز
يز
التمي� عىل حماية
كب� أمام االندماج الفعال .تعمل سياسة مكافحة
لتمي� هو عائق ي
لأ
وتقوية ا ف راد المت �ض رين وتساعدهم عىل الوصول إىل القضاء.
أ
الهداف:
الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة ،وال
ين
الالجئ� ،هم مجموعة مستهدفة
سيما
ت
يز
التمي� وتعزيز
رئيسية ف ي� "اس�اتيجية منع
التنوع ف ي� والية ساكسونيا" .كما أنها تتخذ
يز
التمي� المتعدد .تأخذ خطة
إج راءات ضد
ت
ال� تم تطويرها من أجل تعزيز
العمل ف ي
لأ
التنوع ي� االعتبار بشكل خاص ا شخاص
الذين لديهم خلفية مهاجرة وأف راد من
ين
ين
والمتحول� جنسيا
المثلي�
المجتمع من
الجنس.
وغ�هم من مزدوجي التوجه
ي
ي

مقاييس العينة (االختيار):
•تنفيذ ت
يز
التمي� وتعزيز
اس�اتيجية لمنع
التنوع ف ي� والية ساكسونيا.
ش
الم�وع النموذجي لتقديم
•تحقيق
ز
التمي� عىل مستوى
المشورة لمكافحة
ي
الوالية ف ي� ساكسونيا بحلول عام 2020
(عىل سبيل المثال من خالل ت
ال�ابط ي ن
ب�
يز
التمي� وتقديم
تقديم المشورة ضد
المشورة للمهاجرين).
•تنفيذ "خطة عمل الدولة لتنوع خيارات
الحياة العرصية".

يز
تجري� :ش
مثال
التمي�
م�وع نموذجي ف ي� مجال استشارات مكافحة
بي

وح� آ
ت
الن ،لم يكن هناك سوى دائرة واحدة محليه لتقديم المشورة لمكافحة
ف
ف
ئ
التمي� � ساكسونيا .كان يعمل هذا المكتب � ب ز
ز
جز� .ولتقديم هذه
الي�غ بدوام ي
ي
ي ي
الخدمة عىل نطاق أوسع ف� والية ساكسونيا ،يجري آ
الن توسيع هذا المكتب �ف
ي
ي
الوقت الذي يتم فيه إنشاء مكاتب جديدة ف ي� كيمنتس ودرسدن.
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ف
الثقا�  -ميثاق التنوع
االنفتاح
ي
ويعزز إال ت
يز
التح� .يجب أن
ع�اف بالتنوع ف ي� المنظمات وتقديره وإدراجه بيئة خالية من
لأ
ين
الموظف� موضع تقدير بغض النظر عن جنسهم أوا صل أو الجنسية،
يكون جميع
الجنس والهوية .هذه هي الفرضية
والتوجه
والعمر،
عاقات،
وال
للعالم،
والنظر
والدين،
إ
ي
الأساسية لـ "ميثاق التنوع".
ف
الثقا� .ومن المتوخى القيام بذلك كعملية تنمية داخل
عنرص هام ف ي� هذا هو االنفتاح
ي
لأ
لأ
ت
ال� قد يواجهها ا شخاص ذوو ا صول المهاجرة
المنظمات للحد من الحواجز والعوائق ي
ف
والتغلب عليها ت
ح� يمكنهم المشاركة الكاملة ي� الجوانب االجتماعية والقانونية والصحية
واالقتصادية للحياة.
أ
الهداف:
•زيادة نسبة الأشخاص ذوي الخلفية
المهاجرة ف ي� الخدمة المدنية بحيث
تعكس التنوع الأوسع ف ي� المجتمع
وتعزيز ثقة الأشخاص الذين لديهم
خلفية مهاجرة ف ي� هذه المؤسسات.
•تعزيز المهارات اللغوية الأجنبية
والكفاءات ي ن
ب� الثقافات من خالل
ف
ضا� ويتم
ب رامج التدريب والتعليم إال ي
ت
االع�اف بتعدد اللغات والكفاءات ي ن
ب�
ف
إضا� هام.
الثقافات كمؤهل ي
تضم� الكفاءة ي ن
ين
ب� الثقافات كمعيار
•
ف
للجودة ي� إالدارة العامة.
يز
وتحف� ودعم المؤسسات العامة
•توعية
والخاصة ف ي� عملية االفتتاح.
مقاييس العينة (االختيار):
•توظيف أشخاص من أصول مهاجرة
للعمل ف ي� القطاع العام.
•توقيع "ميثاق التنوع" من قبل حكومة
والية ساكسونية.

•النهوض بنهج ت
مح�م ومفتوح ومقدر
ين
ين
العمومي� من
الموظف�
من جانب
خالل القيادة ،ووضع بيانات ومبادئ
توجيهية ذات صلة ،وكذلك من خالل
إدماجها ف ي� إعداد التقارير.
• ين
تمك� التطوير التنظيمي عن طريق
تنفيذ إدارة التنوع.
ف
•دمج التوعية ي ن
ب� الثقافات ي� جميع
وتوف�
ب رامج الدراسة للإ دارة العامة
ي
ين
العامل� ف ي� القطاع
التدريب لجميع
العام وزيادة المشاركة.
ين
تحس� الكفاءة االتصالية والوصول إىل
•
الموظف�ن
ش
إالدارة العامة عن طريق ن�
ي
ذوي المهارات اللغوية ذات الصلة،
ف
ضا�
وكذلك من خالل االستخدام إال ي
للوساطة اللغوية عند تقديم الخدمات
مع زيادة االتصال مع الأشخاص الذين
لديهم خلفية مهاجرة.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

مثال الممارسة :وزارة والية ساكسون لشؤون تكافؤ الفرص واالندماج

تقوم وزارة الدولة لشؤون تكافؤ الفرص واالندماج عىل وجه التحديد بتوجيه
إعالنات الوظائف ل لأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة .كما جرت مشاورات مع
ت
ال� تمثل المهاجرين ومصالحهم ،عىل سبيل المثال ،االجتماع
الجمعيات ي
ف
التاسع لتكامل مؤتمر الحوار � )"Verbändegespräch"( .يونيو  .2018تم ي ن
تعي�
ي
ف
الثقا� ي ن
ين
ين
ب� البلديات.
االنفتاح
محلي� (" )"KIKوهم يدعمون
منسق� لالندماج
ي
ومن المقرر أيضا إنشاء مجموعة عمل ت
مش�كة ي ن
ب� إالدارات تتعامل مع فتح
الثقافات المتعددة للإدارة العامة .وعالوة عىل ذلك ،يتم دعم االنفتاح الثقا�ف
ي
للثقافات من خالل برنامج حكومي ي ن
مع� يطلق عليه اس م" المبدأ التوجيهي
للتداب� االندماجية "الجزء الأول.
ي

الصورة :التنوع ف ي� الممارسة

34
35

التماسك االجتماعي
التماسك االجتماعي يتعامل مع النوعية ومدى التضامن داخل المجتمع .تتحدى
العمليات االجتماعية باستم رار التضافر والعمل االجتماعي .وتشمل هذه التحديات
لأ
التغ� الديموغ ر ف يا� والظلم االجتماعي وزيادة الفرديّ ة والتعددية ف ي� حياة ا ف راد ،فض ال ً
ي
ف
عن الزيادة الشاملة ف
الثقا� من خالل الهجرة.
التنوع
�
ي
ي
وبالتال ،فإن من أهداف السياسة السكسونية تعزيز التآزر االجتماعي لجميع الأشخاص
ي
ين
المقيم� ف ي� ساكسونيا ،بغض النظر عن أصلهم وتعزيز هويتهم مع المجتمع ومؤسساته.
ق
المحل ،سواء
استبا� ف ي� مجتمعهم
يتم تشجيع جميع الأشخاص عىل المشاركة بشكل
ي
ي
ين
مقيم� ف ي� منطقة ح �ض ية أو ف ي� الريف والمساهمة بنشاط ف ي� تحقيق نوعية حياة
كانوا
لأ
ن
وبالتال ستصبح دولة ساكسونيا الحرة موط ًن ا
المقيم� هنا
جيدة لجميع ا شخاص
ي
ي
جيدا للجميع.
ً
أ
الهداف:
•تعزيز الرضا العام بالديمق راطية
وتشجيع المشاركة السياسية.

م�وع ت
الصورة :التعلم ي ن
ب� الأجيال ف ي� ش
مش�ك.

ت
االح�ام المتبادل وقبول
•تشجيع
ف
الثقا�.
التنوع
ي
•ضمان السالمة العامة ومنع التطرف.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

تقوية الرضا العام عن الديمقراطية
وتشجيع المشاركة
الديمق راطية تتطلب الموافقة وتتطلب
المشاركة .ف ي� النظام الديمق راطي ،يُ طلب
من الجميع المساهمة ف ي� العمليات
الديمق راطية والصالح العام.
إن الفهم الأفضل للديمق راطية والفرص
الفردية للمشاركة ف ي� العمليات الديمق راطية
له أهمية حيوية لأن المشاركة الواسعة
للجميع ف ي� عمليات التخطيط وصنع الق رار
عل
تخلق الثقة والشعور بالتكافل .وبناء ي
ذلك ,يشمل بمشاركة جميع الأط راف الفاعلة

عل تطوير مناهج متنوعة
االجتماعية ي
ف
للمشاركة الشعبية وإدراجها ي� العملية
الديمق راطية ف ي� والية ساكسونيا الحرة.
إن اتباع نهج ب ّن اء ف� التعامل مع ن ز
ال�اع،
ي
إىل جانب ت
اح�ام االختالفات ف ي� ال رأي ،أمر
�ض وري لتحقيق موافقة ومشاركة الجميع.
لتحقيق دفع ذلك أهمية:
•تعزيز الشجاعة المدنية وكذلك الوعي
والثقافة الديمق راطية.
•تشجيع الحل البناء لل رصاعات
والمشاركة ف ي� العمليات الديمق راطية.
•تعزيز المشاركة السياسية.
•دعم المساهمات االجتماعية
والمجتمعية التطوعية.

مثال الممارسة :بناء الديمق راطية ف ي� م راكز الرعاية النهارية

ف
ت
ت
ال� تديرها المؤسسة الألمانية ل لأطفال والشباب
ي� م راكز الرعاية "ال�حيب" ي
الخ�اء  ،يقوم الموظفون ببناء شبكات دعم محلية .هذا يعزز
 ،بدعم من ب
يز
التح� .وبذلك تصبح الم راكز عبارة
االندماج الفردي ويساعد عىل التغلب عىل
ين
الالجئ� موضع
عن أماكن متعددة الثقافات يكون فيها الأطفال من عائالت
ترحيب ويشعرون أنهم ف� ن ز
الم�ل يتم تمويل الم راكز من خالل برنامج الوالية
ي
"ساكسونيا المنفتح)WOS( ".

مثال الممارسة :بناء الديمق راطية ف ي� سوي رسا الساكسونية

ف ي� منطقة سكسونية سوي رسا  -جبال أوري أوري  ،منسق ش
المحل Zivilcourage ،
الم�وع
ي
بالضافة إىل فهم
 .e.Vتدير
برنامج ا بعنوان "تعزيز الديمق راطية والشجاعة المدنية إ
ً
ن
ش
اليمي�" .يهدف الم�وع إىل تشجيع المشاركة المدنية لتحقيق تنمية
التطرف
ي
للثقافة الديمق راطية ف
ن
اليمي�.
التطرف
انتشار
من
التخفيف
الوقت
نفس
و�
مستدامة
ي
ي

مثال الممارسة :تعزيز الديمق راطية ف ي� المدارس

إن تعزيز القيم الديمق راطية للشباب هو أحد أهداف Courage Werkstatt für
الم�وع إىل ش
 .demokratische Bildungsarbeit e.Vيهدف ش
ن� المعرفة حول
ن
نسا� .ف ي� سياق ش
الم�وع  ،يتعلم المشاركون تطوير
ظاهرة العداء الجماعي إال ي
ف
ز
تح�اتهم
التعاطف مع ضحايا القوالب النمطية الجماعية  ،والتشكيك ي� ي
الخاصة وأولئك آ
الخرين  ،والمشاركة الحاسمة ف ي� الخطابات االجتماعية مع
يز
والتمي�
الح راسة ضد إالقصاء االجتماعي والعنرصية

36
37

مثال الممارسة :الحوار ف ي� المدارس ()S!D

السياس المدارس ف ي� تطوير ب رامج مختلفة
ينصح معهد والية سكسونيا للتعليم
ي
أيض ا بتنظيم
للتعليم
السياس وحوار بناء .وبالتعاون مع أط راف ثالثة  ،يقومون ً
ي
والمث�ة للجدل وتدعم العروض لتعزيز
الحالية
الموضوعات
حول
أحداث
ي
ف
الجهات الفاعلة ي� المدارس.

ين
لالجئ�
مثال الممارسة :تقدير العمل التطوعي

ين ت
من المرغوب فيه ت
ال� نشأت ف ي�
االع�اف بالمشاركة التطوعية الهائلة
لالجئ� ي
ن
ت
عل� .وتحقيقا لهذه الغاية  ،قامت إدارة وزارة
عام  2015وال�ويج لهذا بشكل ي
الدولة الساكسونية لتكافؤ الفرص واالندماج ومفوضة الدولة الساكسونية لشؤون
لأ
ش ن
بي� لتشجيع
ا جانب برعاية جائزة االندماج .كما تم تأسيس راتب مروة فال� ي
ين
الموهوب� الذين يعملون من أجل االندماج الفعال ي� والية سكسونيا
الشباب
الحرة .منذ عام  ، 2016قدمت جائزة سكسونية المواطن فئة خاصة بعنوان
لأ
ت
ال� ي ز
ين
تم�ت ف ي� جهودها
"المشاركة ف ي� عمل
الالجئ�" لتكريم ا ف راد والمنظمات ي
لأ
ن
الساكسو� للرعايا ا جانب والجمعية
التطوعية .وعالوة عىل ذلك  ،فإن المفوض
ي
ت
الألمانية لحماية الأطفال ف ي� والية سكسونيا  .e.Vقدمت جائزة  Sterntalerلالع�اف
تز
ين
الالجئ� وأطفالهم.
واالل�ام الخاص ف ي� العمل مع

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

تشجيع ت
االح�ام المتبادل وقبول التنوع من أسفل إىل أعىل .مطلوب من أي شخص
ف
ويجب أن يروج له الجميع.
الثقا�:
ي
يحمي القانون الأ
ساس ودستور والية
ي
ساكسونيا الحرة ك رامة كل فرد حيث يُ منح
الجميع هذا الحق ويتم حمايتهم بشكل
يز
التمي� عىل أساس .جنسهم أو
أساس من
ي
أصلهم أو خلفيتهم العرقية أو معتقدا
تهم الدينية أو السياسية .هذا هو الأساس
ت
ومح�م من الجميع ف ي� والية
لتعايش سلمي
ساكسونيا.
ت
االح�ام المتبادل هو أيضا أساس االندماج
الناجح .ال يمكن أن تقبل حكومة الوالية
"التسامح واالنفتاح" من الأعىل إىل الأسفل.
ومع ذلك ،فإن ت
االح�ام المتبادل هو الغ راء
الذي يجمع مجتمعنا معا .يجب أن تمارس

ف
و� مجال الثقافة ،هناك العديد من
ي
ف
ت
الثقا� وتعزز
ال� تشجع الحوار
ي
المشاريع ي
ت
ين
المتبادل� .كما يعمل
التفاهم واالح�ام
ف
ت
الثقا� لدولة ساكسونيا الحرة
ال�ويج
ي
ومؤسسات الدولة الثقافية عىل تحقيق
هذا الهدف ودعم هذا الحوار.
هذه الأهداف من خالل:
توف� التوجيه للحاالت اليومية
• ي
ل لأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة.
•تعزيز اللقاءات ي ن
ب� الثقافات ،والحوار،
والتفاهم المتبادل.
•تعزيز قبول الأشخاص الذين لديهم
خلفية مهاجرة من خالل تقديم
معلومات واقعية لدعم ذلك.

ين
لالجئ� والدعم االجتماعي
مثال الممارسة :التوعيه الأوليه

ف ي� عام  ، 2015تم تقديم اول دورات توجيهية ف ي� ش
م�وع
تجري� .وهي توفر مزيجا
بي
من التدريب اللغوي والتوعية ي ن
ب� الثقافات وترعاه والية سكسونيا الحرة .يتم
آ
تقديمها آ
ف
ث
الن كعرض قياس .ت
ح� الن شارك أك� من  8.000شخص ي� هذه الدورات.
ي
من خالل دعم الدعم االجتماعي ت
ين
لالجئ�  ،تفتح وزارة الدولة
ال�بوي المؤهل
لشؤون تكافؤ الفرص واالندماج أبواب اً إضافية.

مثال الممارسة :منسقو االندماج المحل

ي
وقد تم إنشاء هذه المؤسسة لدعم البلديات المحلية ف ي� تنسيق وتوجيه جهود
الدمج التابعة لها  ،ويجري دعمها من قبل وزارة الدولة لتكافؤ الفرص واالندماج
منذ عام  .2015ومنذ عام  ، 2018أصبح بإمكان المدن المستقلة آ
الن االستفادة من
هذا العرض .ومنذ عام  ، 2017توفر وزارة الدولة لشؤون تكافؤ الفرص واالندماج
ح� آ
التدريب ف� جميع الدوائر إالدارية  ،وقد شارك ت
الن ث
أك� من  200شخص.
ي
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مثال
تجري� :حماية المستهلك للجميع
ب

ي
بعض الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة ويعيشون ف� ساكسونيا ت
لف�ة
ي
ين
الالجئ�  ،لديهم ي ز
م�انية محدودة تحت ترصفهم وقد يجدون
قص�ة  ،وال سيما
ي
ف
ف
صعوبة ي� العيش ي� حدود إمكانياتهم .ولمساعدتهم عىل إدارة شؤونهم المالية
آ
توف� االستشارات والتدريب لهم ومضاعفاتهم.
عىل نحو مستدام  ،يتم الن ي
"تداب� تكاملية".
هذا مدعوم من قبل برنامج الدولة بعنوان
ي

الصورة :االفطار من الصوم

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

ضمان السالمة العامة ومنع التطرف
يجب ضمان السالمة العامة ف ي� جميع
الأوقات .يجب منع الجريمة والحفاظ عىل
التطرف تحت السيطرة .ال يمكن أن تكون
هناك مجتمعات موازية ف ي� هذا البلد.
التعليم والوقاية �ض وريان للحماية من
حدوث ذلك .إذا لزم الأمر ،يجب عىل الدولة
أيضا التدخل لمنع التطرف بجميع أشكاله،
بغض النظر عما إذا كان مصدره ي ن
يم� أو
السياس ،أو المستوحى من
يسار الطيف
ي

الدين ،ال بد من مواجهته وقمعه بكل
الوسائل المتاحة للدولة .تلعب الوقاية
دوراً هام اً ف� منع آ
الراء المتطرفة.
ي
هذا يتضمن:
تداب� السالمة ذات الصلة إذا
•تطبيق
ي
لزم الأمر.
•ضمان سالمة الأشخاص الذين لديهم
خلفية مهاجرة.
وال�امج
•منع التطرف من خالل التعليم ب
الأخرى.

مثال الممارسة :إنشاء وكالة أمن الدولة لمكافحة إالرهاب والتطرف

يؤدي اكتشاف سلسلة من عمليات القتل من قبل جماعة إرهابية ألمانية متطرفة
نوفم�  2011إىل إعادة تنظيم ش
ال�طة،
(" )"National Socialist Undergroundف ي�
ب
ومكتب حماية دستور والية ساكسونيا الحرة والقضاء .ولمنع الجريمة ذات
ن
الدوافع السياسية (" )"PMKبشكل ث
اليمي� ،ازداد
أك� كفاءة ،وال سيما التطرف
ي
ف
التعاون ي ن
التداب� إالدارية .ي� هذه
ب� مختلف الوكاالت واتخذت سلسلة من
ي
لأ
لأ
ث
ن
تعقيدا بسبب إالرهاب إالسالمي المتنامي
م� أك�
ً
ا ثناء ،أصبح الوضع ا ي
لأ
لأ
ب� ي ن
ديناميكي ا ،مما زاد من ك راهية ا جانب ي ن
اليم� المتطرف والميل ا بك� نحو
ً
العنف ف ي� أج زاء من الجناح اليساري المتطرف .عالوة عىل ذلك ،هناك خطر
التفاعل المتبادل ي ن
ب� هذه الظاهرة .وهكذا تم تعزيز وإعادة تنظيم حماية
ف
الدولة ش
لل�طة السكسونية .ي� جوهر هذا هو إنشاء وكالة ش�طة الدولة لمكافحة
ف
ش
إالرهاب والتطرف ( )PTAZي� مكتب ال�طة الجنائية للتحقيقات الجنائية (.)LKA
كب�ا من قبل الدولة.
تغي�
هيكل لكنه يمثل أيضا استثمارا ي
هذا ليس مجرد ي
ي
ن
جمال
ال
العدد
ليصل
شخصا
60
بمقدار
الموظف�
عدد
يزيد
ومن المخطط أن
ي
إ ي
إىل  400شخص بحلول عام . 2020

مثال الممارسة :إنشاء  Koraمن قبل والية ساكسونيا

 KORKORAهو مكتب التنسيق واالستشارات لمنع التطرف .تأسست ف ي� مارس
 .2017هدفها الأ
ساس هو منع التطرف إالسالمي وتعزيز القيم الديمق راطية.
ي
ف
ين
و� الوقت نفسه،
ويهدف إىل
تحس� نوعية حياة شخص من المحتمل أن تتأثر .ي
لأ
ساس الديمق راطي الحر
فإنها تريد التأكد من أنها تشعر باالرتباط بالنظام ا
ي
مرة أخرى .يقوم عمل  KORAعىل خمسة محاور:
• •الحوار مع المنظمات إالسالمية.
• •التعليم والتدريب.
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•
•

•التشاور مع الأقارب والأف راد المتأثرين.
•استشارات إزالة التطرف والتشاور بشأن الخروج.

ين
للمجرم� المكررين
مثال عىل الممارسة :مفهوم MITA

ن
للتعامل بفعالية مع
طال� اللجوء ،قدمت
بي
مرتك� الج رائم فالمتكررين يب� ب ي
ش
ال�طة واالدعاء العام مفهوم  MITAي� عام  .2014هذا المفهوم موجه إىل
ف
ث
ن
ن
المتسلسل� الذين يُ تهمون بارتكاب أك� من خمس ج رائم ي� السنة
المخالف�
ي
ي
ج رائم التطبيق المطلقة والج رائم وف ًق ا لـ  265a stgbاي كتاب قانون العقوبات
المتهم� بارتكاب نفس الجريمة ث
ين
ال تؤخذ ي ن
أك�
بع� االعتبار وكذلك تك رار الجناة
ف
من مرة واحدة ي� غضون سنة معينة .جميع التحقيقات الجارية مجمعة بهدف
إالرساع بالعمليات القانونية .وعالوة عىل ذلك ،تم تكثيف التعاون ي ن
ب� ش
ال�طة
لأ
لأ
جن� ،من أجل السماح ت
بال�حيل الرسيع لهؤالء ا ف راد.
فوالنيابة العامة والمكتب ا ب ي
ي� عام  42 ،2017من مثل هؤالء تم ترحيلهم.

ن
الثا�) من والية سكسونيا الحرة
مفهوم الهجرة واالندماج إ
(الصدار ي
نسخة مخترصة

نظرة عامة
أعز ئ يا� القراء:
ف
تغي� اجتماعي سوف تستغرق بعض الوقت ولكن يجب تشكيلها بفعالية .إن
نحن ي� عملية ي
سياسة الهجرة واالندماج االستباقية مع إدارة االندماج ت
االس�اتيجي هي استثمار ف ي� مستقبل
والية ساكسونيا الحرة.
اسمحوا يل أن أكون واضحاً :إن العديد من الأشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة لديهم
ف
يوما بعد يوم .يريد العديد من الوافدين
دوافع ويساهمون ي� تحقيق الصالح العام ً -
ين
الالجئ� .إن تكاملهم
الجدد بناء حياة جديدة هنا .ينطبق هذا ،عىل وجه الخصوص ،عىل
ت
مهمة تتطلب ت ز
يؤ� ثماره عىل المدى المتوسط
االل�ام
ب
والص� .لكن هذا االستثمار يمكن أن ي
ن
ش
الالجئ� الشباب من
إىل الطويل عندما يدخل سوق العمل .م�وعنا النموذجي الذي يمكّن
ي
المدرس سيلعب دوراً هاماً ف ي� هذا.
اللحاق بالتعليم
ي
أنا مقتنع بأن كل استثمار ف ي� االندماج هو أيضا استثمار ف ي� الرخاء والسالمة والتماسك ف ي�
مجتمعنا .يكلف االندماج المال ،لكن االفتقار إىل االندماج سيكلف المزيد من المال .لأن تكامل
الأفراد يؤثر عىل المجتمع كله .هذا يهمنا جميعا .دعونا نبدأ العمل عىل هذا معاً .يمكنك
المساهمة محلياً.

Petra Köpping
وزيرة االندماج والتعايش

42
43

IMPRINT
Herausgeber:
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration
Albertstraße 10
01097 Dresden
pressegi@sms.sachsen.de
www.smgi.sms.sachsen.de
Folgen Sie uns auf Facebook:
facebook.com/PetraKoepping/
Folgen Sie uns auf Instagramm:
instagram.com/petrakoepping/

Redaktion:
Pressestelle Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration
Gestaltung und Satz:
Z&Z Agentur Dresden
Druck:
Stoba-Druck GmbH
Redaktionsschluss:
02. Mai 2018
Bezug:
Diese Druckschrift kann kostenfrei bezogen werden bei:
Zentraler Broschürenversand der Sächsischen Staatsregierung
Hammerweg 30, 01127 Dresden
Telefon: +49 351 210367172
Telefax: +49 351 2103681
E-Mail: publikationen@sachsen.de
www.publikationen.sachsen.de
Verteilerhinweis
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen Staatsregierung im Rahmen ihrer
verfassungsmäßigen Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit herausgegeben.
Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs Monaten vor
einer Wahl zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.Missbräuchlich
ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie
das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt
ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwendung bei der Wahlwerbung.
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die vorliegende Druckschrift nicht
so verwendet werden, dass dies als Parteinahme des Herausgebers zu Gunsten einzelner politischer
Gruppen verstanden werden könnte.
Diese Beschränkungen gelten unabhängig vom Vertriebsweg, also unabhängig davon, auf welchem
Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift dem Empfänger zugegangen ist. Erlaubt ist
jedoch den Parteien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.
Copyright
Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die des Nachdruckes von Auszügen und der fotomechanischen Wiedergabe, sind dem Herausgeber vorbehalten.
Diese Publikation wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten
des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
Bildnachweise:
Titelbild Rawpixel.com | Bild Ministerin Kerstin Pötzsch | S. 13 DRK Landesverband Sachsen e.V.
S. 21 oben: Titelbild Wandkalender "Auf einen Blick", iStock / kupicoo; unten: SMGI / Youssef Safwan
S. 25 Shutterstock.com / Zurijeta | S. 28 Steffen Giersch | S. 34 Shutterstock.com / Pressmaster
S. 35 Christian Wobst | S. 39 SMGI | S. 43 Shutterstock.com / Digital Storm

Herausgeber:
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz
Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration
Albertstraße 10
01097 Dresden
pressegi@sms.sachsen.de
www.smgi.sms.sachsen.de
Folgen Sie uns auf Facebook:
facebook.com/PetraKoepping/
Folgen Sie uns auf Instagramm:
instagram.com/petrakoepping/

Redaktion:
Pressestelle Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration
Gestaltung und Satz:
Z & Z Agentur Dresden
Druck:
Stoba-Druck GmbH
Redaktionsschluss:
02. Mai 2018
Bezug:
www.publikationen.sachsen.de

