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املصطلحات

لالتَصال بنا 

مجلس املدينة:

هو مجلس ألشخاص منتخبني يف املدينة، يقّدمون املشورة ويتّخذون قرارات بشأن 

التعايش والقضايا املهّمة باملدينة مثل املرور والتعليم والبيئة واالقتصاد وكذلك 

الثّقافة.

عضو املجلس:

عضو يف مجلس املدينة ميكن ان يكون سياسيا. ويتم انتخاب العضو من قبل املواطنني 

واملواطنات. 

االستجواب او املسائلة:

استجواب حول وضعيّة ما، عىل سبيل املثال تساؤل حول عدد األماكن املتوفّرة بدور 

رياض األطفال يف املدينة او حول مخطّطات مجلس املدينة. وتكون املسائلة خطيّة او 

شفويّة.    

طلب:

 تقديم طلب مثل „نحن نتقدم مبطلب إنشاء روضة أطفال مزدوجة اللّغة” او „نحن 

نتقدم مبطلب توفري املزيد من الّدورات اللّغوية لليد العاملة”َ

تعّدد اللّغات الطبيعي:

عندما ينشئ الطفل يف بيئة متعددة اللغات، ويتعلمها بطريقة طبيعية.

املكتب االستشاري

ملجلس االندماج

              Nadelfabrik
Reichsweg30, Raum A002

Aachen 52068
 56602-432 0241: الهاتف

integrationsrat@mail.aachen.de
www.aachen.de/integrationsrat

للحصول عىل موعد، الرّجاء االتّصال عىل الرّقم الّتايل  56602-432 0241 او عن 

طريق الربيد االلكرتوين 

integrationsrat@mail.aachen.de
املجلس الفيدرايل ملجالس االندماج لشامل الّراين ـ فستفالني هي الّرابطة االندماج 

١٠٧ يف والية شامل الّراين – فستفالني. لوطنّية ملجالس  ا

ال ازالل

ال ا
info@landesintegrationsratnrw.de

www.landesintegrationsrat.nrw



ما هو مجلس
االندماج؟

ميثل مصالحك
مجلس االندماج

املواضيع
 املتاحة 

ميّس االندماج جميع املجاالت - املدرسة وسوق العمل والرتفيه وكذلك الحياة يف 

االحياء. يلتزم مجلس االندماج بالعمل من أجل التعايش املتكافئ لألملان واملهاجرات 

واملهاجرين. من خالل عمله يجب ان تعّزز قيم التّسامح واالحرتام عىل جميع 

مستويات الحياة السياسيّة. من املواضيع املتاحة:

املشاركة السياسية  •

التعليم  •

العمل  •

املشاركة االجتامعية والثقافية  •

تدابري مكافحة العنرصية والتمييز  •

دمج الالجئني  •

املساهمة يف تعزيز التّعدد اللّغوي الطبيعي  •

مجلس االندماج هو هيئة منتخبة دميقراطيًا، ويعترب جزًءا من سياسة املدينة.    هذا 

املجلس يتكّون من أعضاء من مجلس املدينة * وكذلك من متجّنسني وممثّلني ألشخاص من 

أصول مهاجرة. والهدف من ذلك هو إرساء عالقة جيّدة بني الجميع. ولكنه يُعنى يف املقام 

األّول بإبداء الّرأي واملشاركة السياسيّة يف كل مجاالت حياتك!

لذلك فإّن مجلس االندماج يتبّنى مطالبك!

يف مدينة آخن يتكّون مجلس االندماج من 21 عضًوا. ينتخب سكان املدينة ذوي األصول 

املهاجرة 14 ممثاًل وممثّلًة لهم كأعضاء يف مجلس االندماج ويعنّي مجلس املدينة* سبعة 

أعضاء آخرين، ينتمون يف العادة إىل أحزاب سياسية مختلفة. 

كل خمس سنوات تجرى انتخابات جديدة ملجلس االندماج. عادًة ما تتزامن هاته 

االنتخابات مع االنتخابات املحلية. من خالل التعاون املتبادل مع أعضاء املجلس، يتّم 

إيصال قرارات مجلس االندماج إىل سياسة املدينة، عىل سبيل املثال، عن طريق تقديم 

االستجوابات* والطلبات* إىل مجلس املدينة. باإلضافة إىل ذلك يجب عىل مجلس املدينة 

أن يستمع إىل مجلس االندماج يف مواضيع معينة. 

هل تريد ان تتعرّف عىل كيفيّة املشاركة السياسيّة يف مدينتك؟ هل ترغب يف الحضور يف 

اجتامع عام ملجلس االندماج؟ يف هذه الحالة الرّجاء االتّصال بنا!

*ميكنك العثور عىل رشٍح للمصطلحات يف الصفحة املوالية

يبلغ عدد سكان مدينة آخن حوايل 255.000 ساكن. ثلثهم من  أصول مهاجرة وتنحدر 

جذورهم امن أكرث من 160 دولة. نظرًا إلنتساباتهم املختلفة فهم يجذبون معهم إىل 

املدينة مزيًجا متعّدد األلوان من اللّغات والثقافات واألديان. يف نظر مجلس االندماج 

يشّكل كل هؤالء صوتًا واحًدا.

آخن هي موطنك. إذ يدافع مجلس االندماج عن مصالحك وميثّلك يف العديد من املسائل 

عىل سبيل املثال، مبسائل:

ظروف السكن واملعيشة  •

•  التعليم واملدرسة والعمل

مشاكل التمييز والعنرصية   •

إذا كانت لديك أسئلة، فالرّجاء االتّصال مبجلس االندماج مبدينة آخن! 

هاّم: 

مجلس االندماج ال يحّل ا ملشاكل الفرديّة لألشخاص. فهو يدافع يف املقام

األول عن مصالح املتجّنسني واألشخاص ذوي األصول املهاجرة يف املدينة


