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ةوطخ  ةوطخ
ليجستلاو لوصولا
ةسارحلا لالخ رورملا قيرط نع نيئجاللا لابقتسال يسيئرلا زكرملا عقوم ىلإ اولصت نا دعب
،ءوجل نع نيثحاب ةفصب تقو عرسأب مكسفنأ اولجس يسيئرلا لخدملا ىلع ةدوجوملا
زكرم نكي مل اذإو .(أ ءانبلا يف متي ليجستلا) كلذ تبثُت ةقيثو ىلع اهدنع نولصحتسو
لابقتسالا زكرم كل ددَحُيَس اهدنعف ،كنع ًالوؤسم تاتشربلاه يف نيئجالل يسيئرلا لابقتسالا
راطقلا رفس ةطخ ىلع لصحتس كنع لوؤسملا زكرملا كلذ ىلإ رفسللو .َكءاويإ نع لوؤسملا
يف كيشلا اذه فرصت نأ كيلعو ،ةيناجم رفس ةقاطب ىلع لوصحلل كيش ىلعو كانه ىلإ
.ةيناملالا تاراطقلا ةسسؤمل عباتلا نئابزلا تامدخ بتكم

لوصولا تابثإ نايبو  نكسلا ةقاطب
كعم ةقاطبلا هذه َلمحَت نأ كيلعو .كب ةصاخ نكس ةقاطبً اضيأ ليجستلا مسق يف ملتستس
ةصاخلا تانايبلا لك نوَدُت فوس نكسلا ةقاطب ىلعو .جورخلاو لوخدلا دنع اهزربت نأوً امئاد
 .كلذ هباش امو بيبطلا ىدل كتاعجارمو كنيومتو كماعطإب
.مكب صاخلا لوصولا تابثإ نايب كلذ ىلإ ةفاضا انه نوملتستو

يعامتجالا  فرشملا
مكيدل ام هدنع اوحرطت نأ مكنكميو .مكنع لوؤسملا يعامتجالا فرشملا ىلإ كلذ دعب اوبهذإ
ىلع ةفرغلا مقر نيودت متي نأ دعبو .فرغلا دحأب مكقاحلإ متي كلذ ىلإ ةفاضإو .لكاشم نم
.فرغلا حيتافم كانه نوملتست ثيح ب ءانبلا ىلإ باهذلا مكيلع يغبني نكسلا ةقاطب
ىلإ اوهبتنت نأ ءاجرلاو .مكنع لوؤسملا فرشملا نمً ايعوبسا ماعطلا مئاسق نوملتستو
.تانالعالا ةحول ىلع ةنودملا ةئراطلا تامولعملا

يبطلا صحفلا
ءارجإ متيس كانهو .ب ءانبلا يف نئاكلا ةحصلا بتكم ىلإ كلذ دعب بهذت نا كيلع بجي
ًادج يرورضً اينوناق هيلع صوصنملا يبطلا صحفلا اذهو .َكب صاخلا يلوألا يبطلا صحفلا
يف اُهلَمَع بجاولا ةقحاللا تاءارجإلا لكو .ةيدعم ضارمأ ةيأ دوجو مدع نم دكأتلا متي يكل
.يبطلا صحفلا اذهب ةقلعتم يسيئرلا زكرملا

نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا
اذهل نوقلتتسو .نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا ىدل مكب صاخلا ءوجللا بلط اومدق
يف نئاكلا لوصولا زكرم يف دجوي نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملاو .ةيباتك ةوعد ضرغلا
.يسيئرلا لابقتسالا زكرم عقوم

ةيعامتجالا ةنوعملا بتكم
زكرمل يسيئرلا لخدملا ةهج نم ءانبلا بناجب ةرشابم دجوي ةيعامتجالا ةنوعملا بتكم
ًالوأ بلطت يكل ةيعامتجالا ةنوعملا بتكم ىلإً ايصخش باهذلا كيلعو . .يسيئرلا لابقتسالا
.اهمالتساب كلذ دعب موقت يكلو ةيدقنلا ةدعاسملا وأ ةينيعلا تادعاسملا

سبالملا
ةيطغتل سبالمللً انزخم نيئجالل يسيئرلا زكرملا يف “ينوكايد„ ةيريخلا ةسسؤملا تدعأ دقل
ةعمجلا موي ىلإ  نينثالا موي نم حَتفُي نزخملا  اذهو .سبالملا نم ةيصخشلا تاجايتحالا
.(معطملا) ماعطلا ةلاص نم ةيفلخلا ةهجلا يف متي سبالملا ميلستو

سبالملا لسغ
ىلع نولصحت كانهو5W,C,B. ءانبلا يف ليسغلا ةلاص يف مكسبالم لسغب اوموقت نأ مكنكمُي
 .مكتفرغ فيظنتل داوم ىلعو ةيحص داوم
.ريرسلا ةيطغأ اولدبت نأً اقبسم ةددحم ديعاومو تاقوأ يف كانه مكنكميو

ةيبطلا ةدعاسملا
نيئجالل يسيئرلا لابقتسالا زكرم لخدم يف ةدجاوتملاeraCideM ةيحصلا ةياعرلا ةطقن نإ

ةعجارم لبق مكيلعف ً،اداح مكضرم نكي مل اذإو .داحلا ضرملا ةلاح يف مكل لوألا عجرملا يه
 .ةيعامتجالا ةنوعملا بتكم ةقفاوم ًالوأ اورضحُت نأ بيبطلا
يف ةنئاكلاو نيئجالل يسيئرلا لابقتسالا زكرم رقم يف ةدوجوملا ةيسفنلا ةجلاعملا ةدايع نإ

ةلاحو فوخلا تالاح يف ةصتخملا ةيسفنلا ةدعاسملاً اضيأ مكل مدقتG بتاكملا تايواح
 .ريغلل ةيلكلا ةيعبتلا تالاح يفو يسفنلا ضرملا

 ةيامحلا
تاءادتعال وأ يظفل ءاذيإلً ايصخش تضرعت وأ ةفينع تاداشم ىلعً ادهاش تنكو فدص اذإ

بتكم ىلإ وأ ،كنع لوؤسملا يعامتجالا فرشملا ىلإ أجلَت نأ  نكمأ ام  عرسأب كيلعف هيدسج
.(يسيئرلا لخدملا يف ةدوجوملا) ةطرشلا ىلإ وأ ةيامحلا

لافطألا ةضور
.يسيئرلا لابقتسالا زكرمل ةعباتلا لافطالا ةضور (يوتشلا ءانبلا)4W ءانبلاوC ءانبلا يف دجوت
طيحم يف ةعونتم ضورع ةنس11 ىلإ3 نم مهرامعأ حوارتت نيذلا مكلافطأل نودجت كانهو
.نمآ

لقنلا
نمض لقنلا بتكم قيرط نع متي تلاهنأ-اينوسكاس ةيالول ةعباتلا قطانملا نمض عيزوتلا نإ
موي يفو .ءانب لك يف ةقلعملا تانالعإلا ةحول اوعباتت نأ مكيلعف اذهلو .كلذل ةددحملا تاقوألا
لاح يف) حيتافملاو ةيطغألا :ب ءانبلا يف اوملَسُت نأ مكيلع ديدجلا ناكملا ىلإ مكلقن
مكب ةصاخلا نكسلا ةقاطب ىلع َبتكُي امدنعو .مكل ةملسملا داوملا ةيقب كلذكو (اهل مكمالتسا
.لقنلا ةيلمعب اورشابت نأ مكنكمي “حلاص ريغ„
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يسيئرلا لابقتسالا زكرم عقوم
تاتشربلاه يف

شر ديرف„ عراش يف عقي لابقتسالا زكرم نإ
ةنيدمل يبونجلا فرطلا يف آ1 مقر “تسل
 .“غنلديز سولك„ هاجتاب تاتشربلاه
يف لابقتسالا زكرمو راطقلا ةطحم نيب ةفاسملاو
  .رتم وليك5 يلاوح غلبت تاتشربلاه
ىلإ لوصولا راطقلا ةطحم نمً اقالطنا مكنكميو
هاجتاب2 مقر) مارتلا قيرط نع لابقتسالا زكرم
غنبريه„ فقوم يف لوزنلاو “غيف رتيتش غراز„

صابلا قيرط نع وأ (“رليك نزليف„ وأ “هسارتش
نوكي كانهو “اغريب سولك„ هاجتاب21 مقر)
.(ريخالا فقوملا
ًايشم لابقتسالا زكرم ىلإ لصت نأ تدرأ اذإو
راطقلا ةطحم نم اقالطنا عبتإف مادقألا ىلع
ةملك اهيلع نودملا ءاضيبلا ةيداشرإلا ةتفاللا
 .(لوزأ) ءوجل

آ ءانبلا ب ءانبلا 3 ءانبلا

3 ةحصلا ءانب 1 ةحصلا ءانب

2 ةحصلا ءانب

ةضايرلا ةلاص
لوصولا زكرم

ضارغالا ددعتم ءانب

 راظتنالا ةطقن

يسيئرلا لخدملا

ةسارحلا
ةطرشلا ةيعامتجالا ةنوعملا بتكم

ةيبطلا ةطقنلا

لقنلا خبطملا

ماعطلا ميلست

سبالملا نزخم

يداحتالا بتكملا

بناجالا نوؤش سبالملا لسغ

يبطلا صحفلا

ططخملا زومر
2Gضارغألا ددعتم ءانب
يسفن جلاعم
لمعلا ةلاكو
بابشلا بتكم
ازمال ةمظنم
ليهأتلا لالخ نم جامدنالا – معدلا ةكبش
يعامتجالا فرشملا

سيردتلا فرغ
ساتيراك

ساتيراك

سبالملا لسغ

لافطألا ةضور

لافطألا ةضور
ةضايرلا بعلم

 يليللا ءاويإلا ناكم

ليجستلا
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نويعامتجالا نوفرشملا
فرشملاو .هيف نونكست يذلا ءانبلا بسحب كلذو مكنع لوؤسم يعامتجا فرشم نوكيس
لصاوتلا كيرش وهو تارامتسالا مكعم ئبَعُيو داوملاو ديربلا عزَوُيو تاءارجالا مظنُي يعامتجالا
مكتماقإب ةقلعتملا ةمهملا تامولعملا ىلع نولصحت هنمو .لابقتسالا زكرم يف مكعم يساسالا
ةيحصلا ةفاظنلاب قلعتت) تاداشرإً اضيأ تامولعملا هذهل عبتَيو.لابقتسالا زكرم يف مكنكسو
 .(قيرحلا راذنإ دنع فرصتلاو

ساتيراك راعشو ساتيراك تاراشتسا بتكم
يفظوم نم مالعتسالاً اضيأَ كنكمُي لابقتسالا زكرم يف كنكسو كتماقإب ةقلعتملا ةلئسالا دنع
نولصحتس كانهو .(331 و231،301 ،201 فرغلا يف ثلاثلا ءانبلا) ساتيراك تاراشتسا بتكم
ًاديج نيزهاج نونوكتس يلاتلابو ءوجللا اياضقب ةقلعتملا بناوجلا لك يف ةراشتسا ىلعً اضيأ
  . باوجتسالا ةسلجل
.اهمهف نوعيطتست ال ال ةلاسر مكمالتسا لاح يف تاراشتسالا بتكم اوعجارت نأ ءاجرلا :ةحيصن
بتكم وفظومو .مكؤوجل بلط ىلع يبلس باوجل مكمالتسا دنع نكمأ ام عرسأب كلذ اولعفاو
ةيرايتخالا ةدوعلا لوحو ةنكمملا ةينوناقلا نعطلا لئاسو لوح تاراشتسالا مكل نومدقي ساتيراك
.مكدالب ىلإ

تاتشربلاه يف يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف تامدخلا ضورع
ةيضقل نكمأ امً اديج مكسفنا اورضحت يكل  لابقتسالا زكرم يف مكتقو نمً اديج ةدافتسالا مكنكمُي
عم ةيصخش ةلباقمل اوبترت نأ مكل لضفالا نمف اذهلو .مكب ةصاخلا عامتسالا ةسلجل وأ ءوجللا
 .201 مقر ةفرغلا ثلاثلا ءانبلا يف ساتيراك ةمظنمل عباتلا تاراشتسالا بتكم

موي نم مَدَقُت ساتيراك ةمظنمل عباتلا تاراشتسالا بتكم يفف!ةيناملألا ةغللا ملعتب بغرت له
نيسردم ةداع اهئاقلإب موقي سوردلا هذهو .ةيناملالا ةغللاب هيجوت تارود ةعمجلا موي ىلإ نينثالا
.نيعوطتم

نم ةدافتسالا ثلاثلاو يناثلا ءانبلا يف ةياعرلا فرغ يف كلذكو ساتيراك ةراشتسا بتكم يف مكنكمي
طاشن سورد مظتنم لكشب نومدقي ةراشتسالا بتكم يف نولماعلاو .مكلافطأل ةبسانم جمارب
 .رابكلل ةبسانملا ضورعلا نعً اضيأ اوملعتساف ةبغرلا مكيدل تناك اذإو .لافطألل

ءانبلا نم يضرألا قباطلا يف تانالعالا ةحول قيرط نعرابكلل تاطاشنلا نع مالعتسالا مكنكميو
زكرمل ةرواجملا نكامألا ىلإ تاهزن لاثملا ليبس ىلع نوكت نأ نكمي تاطاشنلا هذهو .ثلاثلا
 .(تاتشربلاه يف اروست ةمظنم) ةيفاقث تاءاقل وأ (لافطألل تاناويحلا ةقيدح) لابقتسالا

داوم قاوسأ)قوستلل ةديدع صرف مكيدل ،ةنيدملا زكرم هاجتا يف لابقتسالا زكرم نم برقلابو
ًايشم اهيلا لوصولا مكنكمي تالحملا هذهو .(تنرتنا ةوهق) لصاوتلل وأ (سبالملل نزاخمو ةيئاذغ
  .رتم وليك3 ىلإ2 نيب ام دعبت ثيح لابقتسالا زكرم نم اقالطنا مادقألا ىلع

لامعأو تالفحلل ريضحتلا يف ةدعاسملاو ةمجرتلا لثم)يعوطتلا يعامتجالا لمعلا لالخ نمو
نأو مكتايح ليكشت يف ةيباجيا ًةمهاسم اومهاست نأ مكنكمي  (اهريغو تاحيلصتلاو فيظنتلا
ةيناكما نع مكنع لوؤسملا يعامتجالا فرشملا نم اوملعتسا اذهل .يداملا مكعضو اونسحت
 .كلذ نم ةدافتسالا

فلتخم يف ةيفاقثلاو ةيعامتجالا تاطاشنلاو امنيسلا ضورعو ةيضايرلا ةطشنألا نع نالعإلا متي
.نييعامتجالا نيفرشملا قيرط نع تالاجملا
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ريرحتلا ةئيه
جامدنإلا فلمب ةفلكملا نم فبلكتب (ASGA) ةلجسم ةيعمج تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف بناجألا ةيعمج:رشانلا
kcebböM isuS ةديسلا تلاهنأ– اينوسكاس ةيالو يف

ناونعلا
grubedgaM40193 –4-3 eßartsgnillehcS – suaH tlewenie
ed.asga.www :تنرتنإلا

نامكوتش تسنرإ روتكدلاو  ةرهاس ايام ةديسلا:ريرحتلا ةرادإو صنل
يف بناجألا ةيعمجل يذيفنتلا ريدملا،tdrauqraM leahciM ترافكرام ليئاشيم:ةفاحصلا نوناقل ًاقبط لوؤسملا
 تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو
امار سايتام جارخإلاو ميمصتلا
زتيمش اك :ةيروصلا موسرلا / ةيحيضوتلا موسرلا
ميهاربإ دمحأ :ةمجرتلا
وأ روص وأ تارقف عَبط ةداعإب حَمسُي الو .رشانلل ةظوفحم يهيجوتلا بيتكلا اذه تايوتحمب ةقلعتملا قوقحلا نإ
.رشانلا نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم دعب الإ ةينورتكلالا مظنلا يف اهمادختسا

 ةعسومو ةححصمو ةحقنم6102 ةيناث ةعبط
ةظوفحم قوقحلا عيمج

تاتشربلاه ةنيدمب يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف ءوجللا اياضق تاراشتسا بتكم يفظوم رشانلا ركشَي
.ةطوطخملا دادعإ ءانثأ ةدودولا هتدناسمل نياتش ديسلاب ًةلثمم لابقتسالا زكرم ةرادإ كلذك ركشَيو
 ةيلاتلا تاغللابً اضيأ رَشنُت (بيتكلا عم)  ةيفاضإلا قاروألا هذه
،(يسراف) ةيسرافلا ،(ةينوتشبلا) ةيناغفألا ،ةيسنرفلا ،ةيزيلكنإلا ،ةيبرعلا
تلاهنأ-اينوسكاس جامدنا ةباوب لالخ نم اهتءارق نكمي تاغللا هذه لك .ةينيرغتلاو ةيبرصلاو ةيسورلا

 :يلاتلا ناونعلا ىلع
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/erstinformationen-fuer-fluechtlinge/

