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يداشرالا بيتكلا اذه َلوَح تامولعم

وهو .تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ءوجل بلط نومدقي نيذلا صاخشألل صصخم بيتُكلا اذه
يلوألا لابقتسالا زكرمب قلعتي ام لك يف لاصتالا تاهج مهأ نع يلوألا هيجوتلا مهل مدقي
.ةيليصفتلا ةيدرفلا ةراشتسالا نع ًاليدب سيل هنكل .ايناملأ يف ةايحلا لكشو ءوجللا تاءارجإو
زومت/ويلوي رهش ىتح تثدح يتلا تارييغتلا ىلع يوتحت ةخسنلا هذه :يلي ام ىلإ هابتنالا ىجرُي
فظوم وأ ةفظومب لاصتالا مكنكمي تامولعملا نم ديزمللو .تانايبلا لامتكا نمضن الو .1202
.ةدح ىلع بيتكلا تارقف نم ةرقف لك يف روكذملا صتخملا لاصتالا
.يلوألا لابقتسالا زكرم ىلإ هجوتلا ىلع ةردقلا ةحاتإل ناكملا عقومب ةطيرخ بيتكلا اذهب قفرُيو
يف جامدنالا ةباوب ربع ةديدع تاغلب بيتكلا نم نيالنوأ ةرفوتملا ةخسنلا ىلع عالطالا نكميو
ed.tlahna-neshcas-ni-treirgetni.www :طبارلا ربع تلاهنأ اينوسكاس
ed.sofnitsre//:ptth! ديدجلا انقيبطت نم اًضيأ دفتسا:ديدج

اينوسكاس ةيالوب ءوجللا يبلاطل يزكرملا بتكملاب نيفظوملاو تافظوملل ركشلاب نورشانلا مدقتي
يف دودولا مهمعد ىلع ساتيراك ةمظنمل عباتلا ءوجللا تاءارجإ نأشب ةراشتسالا مسقو تلاهنأ
.بيتكلا نم ةيلوألا ةخسنلا دادعإ ةيلمع

ةيبيحرت ةملك

تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف مكب ًالهأ

يف نآلا تنأو (tSAZ) تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا ىلإ تلصو دقل
يكل لمعن نحنو .ملاعلا ىلع ةحتفنم ةعطاقم تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو نإ .ءوجللا تاءارجإ ةيادب
.جامدنالاو هيجوتلا ضورعً اركبمَ كل مدقن يكلو نكمي ام نسحأب ،ئجال صخش مكتفصب ،كلبَقتَسن
. .مهغارف تاقوأ يف  ةدعاسملا  كلذ ىلإ ةفاضإَ نومدقي سانلا نم ريثكو

انمق دقف ،ءوجللا ةيضق يف مكمعدنوEAL يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف هجوتلا مكيلع لهسن يكلو
.(10/1202 رادصإ) مكتماقإ نم ىلوألا ةلحرملاب قلعَتَت ةماه تامولعم عيمجتب ةيلاتلا تاحفصلا يف

مغرو .ةديج ةيشيعم فورظ نيمأتل مهدوهج ىصقأ نولذبي نييعوطتلا نيدعاسملاو نيفظوملا نإو
لثم يف اولواح اذهلو .عقوتملا نم لوطأً اتقو تاءارجإلا ضعب َقرغَتسَت نأً انايحأ ُلُصحَي دقف كلذ
دقو ةليوط ةيلمع جامدنالا ةيلمع نأ مكباسح يف اوعضت نأو .ربصلاب اولَحتَت نأ تالاحلا هذه
.مكتمه طيبثتلً اببس تاساكتنالا هذه نوكت ال نأ يغبنيو .تاساكتنالا ضعبً انايحأ اهيرَتعَي

نم صاخشألا نأ نامض يف ةمهاسملا كنكمي كب صاخلا نيئجاللا لابقتسال يئادتبالا قفرملا يف
براجتلا نإف ً،امئاد ًالهس رمألا اذه نكي مل اذإ ىتحو .اًعم شيعلا مهنكمي ةفلتخم تافاقثو تايسنج
نأ لمأن .نواعتلاب لحُت نأ نكمي لكاشملا نمً اريثك نإف كرتشملا مهافتلاو مارتحإلاب هنأ :تتبثأ دق
مهنكمي صاخشأب لاصتا ىلع كلعجي نأو ةمهملا ةلئسألا ىلع اذه تامولعملا دشرم بيجي
 .هيجوتلا نم ديزم يف كتدعاسم

ريخلا لك مكلبقتسملو مكقيرطل ىنمتن
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 .تلاهنأ اينوسكاس يف يئادتبالا لابقتسالا .1
ضورعلا - ةياعرلا - دعاوقلا

 يئادتبالا لابقتسالا راسم

بلطب مدقتلا يف بغرتو ةيامحلا ىلع لوصحلل ىعسي صخشك ايناملأ ىلإ تيتأ دق تنك اذإ
ءوجللا يبلاطل يلوأ لابقتسا زكرم ىلإ كلاسرإب تاطلسلا موقت فوسف ،ءوجللا ىلع لوصحلل
.صصحلا ماظن ساسأ ىلع ةيناملألا ةيداحتالا تايالولا ىدحإب
ةيالو يف نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا لبق نم نيئجالل يئادتبالا لابقتسالا زكرم ليغشت متي

اينوسكاس ةيالو يف يئادتبالا لابقتسالل يسيئرلا زكرملا كلتميو .(tSAZ) تلاهنأ اينوسكاس
.ةيجراخو ةيبناج بتاكم (tSAZ) تلاهنأ
نع ثحاب صخشك (ليجستلا) نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف يلوأ لكشب كلابقتسا متيو
.اًضيأ عباصألا تامصب ذخأو كريوصتو ةيصخشلا تانايبلا ليجست متي انهو .ءوجللا

فوسف تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف اهتسارد متت ال يلصألا كدلب نم ءوجللا تابلط تناك اذإو
.ةصتخملا ةيالولا ىلاَ كءوجل بلط ةلاحإب  نوصتخملا نوفظوملا موقي
صحفل عضختس كانهو .تداتشربلاه يف لوصولا زكرم نم ءزج وه نيئجالل يسيئرلا زكرملاو
ميقتو .ةايحلل ةيساسألا تايرورضلا نم اهريغو بارشو ماعطو نكس ىلع لصحتو يئدبم يبط
ةيدلب ىلإ كليوحت متي ىتح نيئجالل يسيئرلا زكرملل ةعباتلا ىرخألا زكارملا دحأ يف وأ انه
.اهيلإ كلقن متي يلاتلابو

ءوجللا ةيلمع لحارم عيمجل عضخت فوسف ىرخأ ةيداحتا ةيالو ىلإ كهيجوت ةداعإ متت مل اذإ
يجراخلا بتكملا اًضيأ دجويو .نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف كتماقإ ءانثأ كب ةصاخلا
.تداتشربلاه رقم يف (FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملل

َكتقطنم يف ءاقبلاَ كيلع بجي
مازتلا ىمسي ام اًبلاغ) نكسلاو ةماقإلاب مازلإ كانه نوكيس كل يئادتبالا لابقتسالا ةرتف لالخ
نم ضرغلاو .(ةنيدم وأ ةقطنم) ةددحم ةقطنم يف ميقُت نأ كل حمسُي هنأ هانعم اذهو.(ةماقإلا
ملَتسَت نأ عيطتست نأو تقو لك يفَ كيلا لوصولا نم ةصتخملا رئاودلا َنكمَتَت نأ ءاقبلا بجاو
كنأ املاط وأ لقألا ىلع رهشأ ةثالث ةدمل ٍراس مازتلالا اذه .ددحملا تقولا يف ةمهملا قئاثولا
.يلوألا لابقتسالا زكرم يف ءاقبلاب مزلم
يلوألا لابقتسالا زكرم ةرداغم ديرت وأ كبراقأ ةرايز يف لاثملا ليبس ىلع بغرت تنك نإف
ىدل حيرصتلا اذه بلطب مدقتتو .(ةرداغم حيرصت) حيرصت ىلإ ةجاحب تنأف ،ىرخأ بابسأل
ةيعامتجالا نوؤشلا فظوم/ةفظوم غالبإ ىجرُي .(FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا بتكملا
!حيرصتلا بلط دعب نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف كب صاخلا مسقلا نع صتخملا

لابقتسالا زكرم يف ةماقإلا ةدم
ةبسنلاب امأ ،نوناقلل اًقفو اًرهش81 ىلإ ماع لكشب يلوألا لابقتسالا قفرم يف ةماقإلا ةدم لصت
ةيلعفلا ةدملا دمتعتو .روهش6 ىصقأ دحب علبتف ةينوناقلا نسلا نود لافطأ اهيدل يتلا تالئاعلل

.ءوجللا تاءارجإ يف كتكراشمو كب صاخلا ءوجللا بلط نأشب رارقلا ىلع

ةنسوبلا وأ اينابلأ وأ يبوروألا داحتالا يف ءاضعألا لودلا لثم ةنمآ أشنم نادلب نم اًمداق تنك اذإ
ةليئض ةصرف كانهف ،ايبرص وأ لاغنسلا وأ دوسألا لبجلا وأ اينودقم وأ وفوسوك وأ اناغ وأ كسرهلاو
نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا فرتعي مل اذإف .كب صاخلا ءوجللا بلطب فارتعالل طقف
(FMAB) قبطُتو .دالبلا ةرداغم ىتح يلوألا لابقتسالا زكرم يف شيعلاب مزلم تنأف ةيامحلاب كل
 .ةينوناقلا نسلا نود لافطأ اهيدل يتلا تالئاعلل ةبسنلاب رهشأ6 ةغلابلا ىوصقلا ةدملا اًضيأ انه
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نكسلا
تاجايتحالل اًقفو نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف ةفلتخملا ءاويإلا نكامأ يف لابقتسالا متي
نكامأ مظعمو .يدرف نكس ىلع لوصحلل قاقحتسا دجوي ال هنأ مهفت ىجرُي .ةرفوتملا تايناكمإلاو
كنم وجرن لكاشم وأ تاراسفتسا دوجو ةلاح يفو .ةكرتشم ةيعامج فرغ نع ةرابع يه ةماقإلا
.كل عباتلا مسقلاب صاخلا ةيعامتجالا نوؤشلا فظوم/ةفظوم ىلإ هجوتلا

قفارم ريغ نم نيرصاقلا نيئجاللا ةيامح
نود ايناملا يف ميقتو (رصاق) ةنس81 نم لقأ كرمع ناك اذإ
يف لاحلا هذه يف تنأف ،كتياعر نع لوؤسملا وأ كرمأ يلو
تحت مهلوصو دعب مهعضو متي اذهلو .ةصاخ ةيامحل ةجاح
يف نوقبي ال مهف يلاتلابو .صتخملا بابشلا بتكم فارشإ
مهتياعرو مهل ةراشتسالا ميدقت متي امناو لابقتسالا زكرم
بابشلا ةياعر بتكم لبق نم مهءاويإو

ءاسنلل ةصاخ ةيامح
موقتسو .نهب صاخ لاجم يف نهدالوأ ةقفرب نهدحول وأ نهدحول تارفاسملا ءاسنلا ءاويإ متيس
لالخ نكنكميو .نهل تاراشتسالا ميدقتو نهتقفارمب ءاويالا زكرم نمض تايعامتجالا تاصتخملا
ِكنودعاسيستايعامتجالا تالوؤسملاو .كتالكشم حرطو ةحارصب ثدحتلا ةراشتسالا ةثداحم
 .تالكشملاو تاراسفتسالا قلعتي ام لك يف نوعلا نمدقيو

ةيسنجلا ةيتاذلاو ةيوهلا
كلذ لمشيو) يسنجلا ههجوت ببسب ةلماعم ءوسل ايناملا يف صخش يأ ضرعتي نأ زوجي ال
.(مهسنج يريغمو نيثنخملاوً ايسنجنيلوحتملاو سنجلا يئانثو تايقاحسلاو نييلثملا صاخشألا
،ةراشتسالا زكارم دحأ عم لاصتا نع نوثحبت متنك وأ / صوصخلا اذهب ةلئسأ مكيدل ناك اذإو
ضورعب ةقلعتملا تاداشرإلا ىلإ اوهبتناو .مكب ينعملا يعامتجالا لوؤسملا ىلإ هجوتلا مكيلعف
.ةصاخلا تاراشتسالا

تايدلبلا ىلإ (لقنلا) عيزوتلا

متيس اهدنعف ،مكءوجل بلط ىلع ةقفاوملا تمت وأ ةيوق ايناملا يف ءاقبلا يف مكصَرُف تناك اذإ
يف نوكتس ةيدلب ةيأَ كغالبإب لابقتسالا زكرم يف نوفظوملا موقيس .تايدلبلا ىدحإ ىلإ مكعيزوت
يف ةماقإلاب ةقلعتملا ةيصخشلا تابغرلا ةيبلت نكمي ال يلاحلا تقولا يفو .َكنع ةلوؤسم لبقتسملا
ةوخإلا ،نيدلاولا ،لافطألا) ىلوألا ةجردلا نم ةيلئاعلا ةبارقلا دنع نكل .تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو
 .مهتلئاع دارفأ ةماقإ ناكم ىلإ اولقتنت نأ قحلا مكل (نيغلابلا مهتوخإ عم نيرصاقلا ،نيرصاقلا

عازنلا ةلاح يف فرصتلا
لاح يف مكنكميو .تاعازن لصحَت نأ نكمملا نمف قيض ناكم يف نيرخآ دارفأ عم نكسلا ءانثأ

.رتوتلا ةئدهت يف يعاولا فرصتلا لالخ نم اومهاست نأ تاعازن ثودح
.ءودهلا ىلع ،تالاحلا هذه لثم يف نكمأ ام ،اوظفاحُت نأ ءاجرلا•
.ةعزانتملا فارطألا نيب هضرأ يف فالخلا اولِحَت نأ اولواح•
نييعامتجالا نيدعاسملا وأ نيفرشملا نكمأ ام عرسأب اوربخأ رطخلا تالاح يف•
.مكتماقإ ناكم يف ةطرشلاب وأ ةيامحلا تامدخب اولصتا ةرورضلا دنع•
ةدناسم ىلع لوصحلل َ،كنكميف فرطتملا نيميلا نمو  يرصنع عباط يذ ءادتعإل َتضرعَت اذإ•
 .لقنتملا اياحضلا تاراشتسا بتكم ىلإ َاَجلَت نأ ،ةقفارمو

؟لكاشم دوجو ةلاح يف ىوكشب مدقتلا يننكمي نيأ
تاءارجإ ءانثأ مظنملا نكسلا يه نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف كتماقإ نم يساسألا فدهلا
تامظنملا وأ قفرملا يفظومو تافظوم وأ نيرخآلا ناكسلا عم لكاشم كيدل تناك اذإف .ءوجللا
نيدوجوملا نييعامتجالا نيفظوملاو تافظوملاب ددرت الب لاصتالا ىجرُيف ،ىرخألا تاطلسلاو
مدقتلا قرط نع تامولعملا نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف نولماعلا كل مدقيو .ناكملاب
دوجو لاح يف امأ .قفرملا يف شياعتلا نيسحتل تاحارتقا يقلت كانه متي امك .ىوكشلاب
نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا نإف كب ةصاخلا ءوجللا تاءارجإب ةقلعتم تاراسفتسا
(FMAB) ةلوؤسملا ةديحولا ةهجلا وه. 
زكرملا يف نيفظوملاو تافظوملا ىلإ تقو لك يف يصخش لكشب هجوتلا كنكمي ىواكش دوجو دنع
تاباطخ قودنص مادختسا كنكمي تاظحالم وأ دقن دوجو لاح يفو .نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا
ةباتك سنت الوA 2. مقر ىنبملا لخدم دنع نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف دوجوملا ىواكشلا
لاسرإ كنكمي امك .كيلع درلا نم نولوؤسملا نكمتي ىتح كب صاخلا ليجستلا مقرو كمسا

ميدقت اًضيأ نكميوed.tlahna-neshcas.eal@xob.tnialpmoc :ينورتكلإلا ديربلاب كاوكش
ىوكشلل سيلو .لاح يأ يف كاوكش يف قيقحتلا متيسو ؛اهبحاص تانايب نع حاصفإ نود ىوكش
 .ةيراجلا ءوجللا تاءارجإ ىلع ريثأت يأ

TMADNEGUJبابشلا ةياعر بتكم

http://www.mobile-opferberatung.de/
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لوصولا زكرم يف ةشاعإلا

تامدخلا

.ةيلوأ مزاولو تايجاح كلذكوً انوناق اهيلع صوصنم تادعاسم لابقتسالا زكرم يف نوَقلَتت
نوَقلَتَتةينيع تامدخكو
ءاشعلاو ءادغلاو راطفإلل ماعط مئاسَق•
قلاعمو نوحصو مون ةيطغأ•

ًادَقن عَفٌدت ةناعإلا هذهو .ةيصخشلا تاجايتحالا دسلةيدقن ةناعإ نوقلَتَت كلذ ىلع ةوالعو
ةرسألا دارفأ ةيقبو ةلماك ةناعإلا طقف دحاو صخش ىََقلَتَي تالئاعلا دنعو .غلاب صخشل بسحُتو
 .لماكلا غلبملا نم لقأ غلابم نوقلتي

كنكمي ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم نم ءارش مئاسق ىلع لصحت فوس سبالملل ةبسنلاب
سبالملا ةنازخ ربع حلُم لكشب ةبولطملا ةيلوألا سبالملا مدقُتو .ةنيدملا يف قوستلل اهمادختسا
.ةماقإلا تالحم يف

يعامتجالا لمعلا
انه كنكميو .يعامتجالا لمعلاب نوصتخم نوفظومو تافظوم ءاويإلا ماسقأ عيمج يف دجوي
قلعتي ام لك نع ةمهملا تامولعملا عيمج نوفظوملاو تافظوملا مدقيو .لكاشملا ةشقانم
نوعزويو ،ةيلاحلا تاروطتلاو خيراوتلاو تايلمعلا لوح تامولعم نورفوي امك .قفرملا يف كتماقإب
ةيسيئرلا لاصتالا ةهج مهنأ امك ،ةيمسرلا تابلطلا لوح تاراسفتسا دوجو دنع كنومعديو ديربلا
.نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف
.ناردجلاب ةقلعُملا تاروشنملا ىلإ هابتنالاو ىرخألا ةيراشتسالا تامدخلا نع مالعتسالا ىجرُي
.ةليوط ةرتفل قفرملا ةرداغم يونت تنك نإ انغالبإ وجرن

ةيبطلا ةياعرلا
انه دجتو .(eraCideM) ةيبطلا ةياعرلا زكرم ىلإ هجوتلاب كيلع ةداحلا ةيضرملا تالاحلا يف
تافعسُملا نم قيرف دجوي كلذ ىلإ ةفاضإلاب .نييبط نييئاصخأ لمعلا مايأ لك يف اًمئاد
.عوبسألا ةياهن ةلطع يفو ءاسملا يف فاعسإ ةرايس عم ناكملا طيحم يف نيفعسُملاو

يف نولماعلاو تالماعلا رمأي فوسف اًنكمم عقوملا يف يبطلا مقاطلا لبق نم جالعلا نكي مل نإف
eraCideMمدقتلا كنكميو .صصختم بيبط وأ ةبيبط لبق نم جالعلا نم ديزملا ميدقتب
مدقُتو .ةيعامتجالا نوؤشلا بتكم يفeraCideM ربع ةمزاللا جالعلا ةداهش ىلع لوصحلل
 .ءوجللا يبلاط ةناعإ نوناقل اًقفو طقف ةيرورضلا ةيبطلا تامدخلا
يف اًضيأ كعم رضحأeraCideM. اهيف روزت ةرم لك يف كب ةصاخلا نكسلا ةقاطب ميدقت ىجرُي
كخيرات نع كيدل ةرفوتملا تامولعملا وأ لبق نم كل هفصو مت وأ هلوانتت ءاود يأ ىلوألا ةرايزلا
 .يبطلا

لصتاو نيرخآلا ناكسلا نم معدلا بلطاو ،ئراوطلا ةلاح يف ناكملا يف نيفظوملا ىلإ هجوت
!نمألا ةمدخ ربع ةينهملا ةدعاسملاب

در ناك اذإ وأ ،ئيس لكشب مانت تنك وأ ،ةنيعم براجت ببسب ديدشلا بائتكالاب ترعش اذإ
يئاصخألا بتكم يف ىقلتت فوسو .ةمدصب اًباصم نوكت دقف ،ةداتعُم ريغ ةقيرطب كمسج لعف
ضرع ىلع لوصحلا يف يئاصخألا اذه كدعاسي نأ نكميو ،كلكاشم لوح تانايبتسا يعامتجالا
قيرف وأ ةيعامتجالا نوؤشلا يئاصخأو تايئاصخأ ىلإ ثدحتلا وجرن .بسانم يراشتسا
.eraCideMةيسفنلا ةمدخلا مسقب لاصتالا ةيناكمإ نوفظوملاو تافظوملا رفوي امك.
لالخ كعم اهرضحأف ةقباسلا تاجالعلا وأ/و ضارمألا لوح تادنتسم لعفلاب كيدل ناك اذإ
ةمدخلا مسق لالخ نم لجسُت فوسف ،يسفنلا جالعلل ةجاح كانه تناك نإف .ةيلوألا كتلباقم
.(هلاز) هلاهو غروبدجام ةنيدم يف ةيالولل ةعباتلا ةيعامتجالاو ةيسفنلا زكارملا يف ةيسفنلا

ضارمأ ببسب وأ) (زديإلا) ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريف ببسب ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك اذإ
تداتشربلاه يف زديإلا ةمدخ زكارمب لاصتالا ىجريف ،(يسنجلا لاصتالا قيرط نع لقتنت ىرخأ
 .غروبدجام وأ (هلاز) هلاه وأ
 .ىرخألا ةدعاسملا زكارم ىلإ ةقدب مكدشرتو ةيرس ةراشتساب مكدوزت بتاكملا هذهو
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لوصولا زكرم يف ضورعلا
لابقتسالا زكرم يف تقولا رامثتسا
تامدخ نم اوديفتساو.كب ةصاخلا ءوجللا تاءارجإ يف يفاكلا ءودهلاو تقولاب ىلحتت نأ كيلع
تارشنلا لثم) ءوجللاب ةقلعتملا ةيمالعالاداوملا نم كلذكو لابقتسالا زكرم يف ةراشتسالا زكارم
 .(اهريغو تاهويديفلاو ةيفيرعتلا
  .مكب ةصاخلا عامتسالا ةسلجل مكسفنأ اورضحت نأ مكنكمي اذهبو
ةداع دجوت لابقتسالا زكرم يف  .ةيناملألا ةغللا اوملعتت يكل ًايفاك ًاتقو مكسفنأل اوصصخو
نييعامتجالا نيفرشملا نم اوملعتسا وأ ةرفوتملا ضورعلا نم اوديفتساو .ةيناملالا ملعتل ةيناكما

  .ةيناملالا ةغلل يتاذلا ملعتلا تايناكما نع

تاغلب نيئجالل ةصصخملا  يلوألا هيجوتلا ةرود لثم ،يلوألا هيجوتلا ضورع ىلإً اضيأ  اوهبتناو
(ايلعلا ةيبعشلا سرادملا يف :الثم) لابقتسالا زكرم جراخً اضيأ دجوتو  .ةددعتم

يف هيجوتلا تارود وأ ةيناملالا ةغللا ملَعَت تارود يف ةكراشملل ةيناكمإ
.ايناملا يف ةايحلا ىلع فرع-ت-لا م-ك-نكم-ي اذكهو .ة-ي-مو-ي-لا ةا-ي-ح-لا

ةيناجم تارودلا هذه تناك اذإ ً،امدقم َلَاسَت نأ ءاجرلا :ةظحالم
 .عفدلا ةبجاو وأ

سيل عضولاو ،تايدحتلا نم ديدعلاب مستي كعضو نإ ثيح
بعلل ةصرفلا كلافطأ حنما .اًضيأ كلافطأ ىلع لهسلاب اًمئاد
ةطشنألل ضورع نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف دجوي .اًعم

ةيميلعت لمع ةشرو لاثملا ليبس ىلع ،كلافطأل ةيهيفرتلا
!اهيف ةكراشملا ىلع كلافطأ عجش .(ساتيراك)

نع يساسأ لكشب رمألا يلو كتفصب لوؤسملا تنأ :يلي ام ىلإ هابتنالا ىجرُي
يذلا ناكملا لوصولا زكرم يف اًمئاد اوفرعي نأ مهيلع نأ ينعي اذهو .مهلاعفأو كلافطأ ةحار
رخآلا صخشلا اوربخأ وأ مكنبا ىلع فارشإلا نكمأ ام مكسفنأب اوعباتو.هيف دجاوتلاب مهل حمسُي
 .مكدجاوت ناكمً اضيأ مكنبا فرعي نأ يغبنيو .مكيلا لوصولا نكمي نيأ ،ةيبرتلا قحب لوخملا

ريضحتلا يف ةدعاسملا ،ةمجرتلا) يريخلا يعامتجالا لمعلا  وأ لمعلا صرف يف كراشو
لمعلا قوسب قلعتت تاربخ نوبستكت كلذبو .(اهريغو تاحالصإلاو فيظنتلا لامعأ ،تالفحلل
ضعب اوبسكتو ةيتايحلا مكفورظ ليكشت يف ةرشابم اومهاست نأ مكنكمي كلذ ىلإ ًةفاضإ .يناملألا
نييئاصخألاو تايئاصخألا ىدل ملعتسا !ءانبلا كدقن نع ربعو مهعم ثدحتو لخدت.دوقنلا
.(خبطلا ةنجل لثم) ةكراشملا صرف نع نييعامتجالا

ةينهملا تاءافكلا ديدحت

متيس كانهو .ةينهملا كتاءافك ديدحت ةيناكمإ لابقتسالا زكرم يف كل حيتت فيظوتلا ةئيه نإ
يتلا ةينهملا تاربخلا نع كلذكو اهيلع متلصح يتلا ةينهملاو ةيسردملا مكتاداهش نع مالعتسالا
قوس نع ةضيفتسم ةروشم ميدقت نكميف ،لمعلا قوسل ةبولطم هذه تناك اذإ .اهومتبستكا
ةيصوت لاسرإ نكمي امك .تالهؤملاب فارتعالا تاراشتسا ىلع لوصحلل عيرسلا طسوتلاو لمعلا
.ةيدلبلا ىلإ صيصختلا ةلاح يف ينهملا بيردتلا ىلإ جايتحالا بسح ةهجوم
ًاليهأت َمتممتأ دق متنك اذإو .ةينهم تاءافكو تاداهش رفوت مزلتسي نهملا نم ريثكلا ةسرامم نإو
زكرم يف تاءافكلا ديدحت ةصرف نم اوديفتست نا مكيلعف ،ةيعماج ةداهش ىلع متلصح وأً اينهم
   .لابقتسالا

gnudlibsuA ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا

http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
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ءوجللا ةيضق .2

ءوجللا يف يساسألا قحلا
قحلا اذه يمَتنَي ةيداحتالا ايناملا ةيروهمج يفو .يلود ىوتسم ىلع يساسأ قح وه ءوجللاب قحلا نإ
.ءوجللا قحب نوعتمتي نييسايسلا نيدراطملا نأ ىلع صنت هنم  أ61 ةداملاف .يساسألا نوناقلل
نمً افوخ يلصألا كنطوم نم برهلل تررطُضا دق تنك اذإ ،ءوجللا يف قحلاب ةبلاطملا نكمُيو
ةيضق يف متيس يلاتلابو .رطخ ةلاح يف ىرخأ بابسأل كانه كتايح تناك اذإ وأ ةيسايسلا ةقحالملا
.ةيامحلا مكحنم يعدتست يتلا ةيدرفلا بابسألا يف قيقحتلا ءوجللا

نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا
بتكملاو .نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا مامأ طقف ءوجل بلط ميدقت ايناملا يف نكمُي
ققحتت ةرئادلا هذهو .ةيمسر ةرئاد وه امنإو ةمكحم سيل )FMAB فماب اراصتخا) يداحتالا
ىلإ كتدوع لاح يف نوكتس اذإ اميف وأ ةقحالملل يلصألا كنطوم يف تضرعت دق تنك اذإ اميف
دق تنك اذإ اميف انه ماهلا رمألاف ،ةقحالملل تضرعتو قبس اذإو .ةقحالملابً اددهم يلصألا كدلب

تنك اذإ اميف ققحتلا متيس كلذكو .يلصألا كنطوم يف ةيمسرلا تاطلسلا نم ةيامح ىلع َتلصح
 .كنطوم نم رخآ ءزج يأ يف ةيامح ىلع لصحتس

نأ مكيلع نيعتيو ً.ايصخش متنأ هنومدقت ءوجل بلط ىلع ًءانب الإً انكمم نوكي ال قيقحتلا اذهو
بتكملا مكربخيو .نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا ىدل نكمأ ام عرسأب مكءوجل بلط اومدقت

بتكملا كل صَصخُيَسو .ءوجللا بلط ميدقت مكنكمي نيأو ىتم ،يداحتالا
رشع ةعبارلا َتمَمتَا دق تنك اذإو .ةيصخشلا كتانايب هيف لجَسُيً افلم يداحتالا
 .كل ةيصخش ةروص كلذكو كتامصب ذخؤت فوسف كرمع نم
ةيضقب ةقلعتملا كتابجاوو كقوقح كل حَضَوُت ءوجللا بلطل كميدقت ءانثأو
مو?ي يفو .يبا?ت?ك لكشب مألا كت?غ?ل?ب َكل م?َلَس??َُتس تا??حاضيإلا هذ??هو كءو??ج??ل
نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا وعديس كنع لوؤسملا ررقملا مامأ كباوجتسا
.مألا مكتغل لالخ نم مكءوجل ةيضق يف مكباوجتسا متي نأ ينوناقلا مكقح نم ً.امجرتم
بتكملا متربخأ اذإو .يصخشلاَ كيماحم ةقفرب يتأت نأ باوجتسالا موي يف عيطتستو
 .هب نوقثت صخش ةقفرب باوجتسالا ىلإ اوتأت نأً اضيأ مكنكمي ،ركبمو قبسم لكشب يداحتالا

؟ءوجللا سامتلا يف َبلطُي يذلا ام
ةوطخك يداحتالا بتكملا موقيو .ايناملا يف ةيامحلا كلذب بلطت كنإف ،ءوجل بلطب تمدقت اذإ
 .مكءوجل بلط ةسارد نع ةلوؤسملا يه ايناملا تناك اذإ اميف ققحتلاب ،ىلوأ
،ةيبوروألا لودلا ىدحإ يف ءوجل بلط متمدق دق متنك اذإو•
ىرخأ ةيبوروأ ةلود يف ءوجللا قح مكحنم مت اذإ وأ•
وأ رخآ يبوروأ دلب يف كءوجل بلط ضفُر اذإ •
،رخآ يبوروأ دلب يف نغنيش ةريشات ىلع روهش6 رخآ يف تلصح اذإ •
فوس لاحلا هذه يفو .مكءوجل بلط ةسارد نعً ايمسر ةلوؤسم تسيل ايناملا نوكت اهدنعف
ىلإ ايناملا اورداغت نأ مكنم اهيف بلطي نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا نم ًةلاسر نوملتست
  .مكءوجل بلط ةسارد نع لوؤسملا يبوروألا دلبلا

ةماقإلاب حيرصتلا
ام كل “لوصولا ةداهش“ىلع نيئجاللا ءاويإل يسيئرلا زكرملا يف نيفظوملاو تافظوملا نم لصحت
نع تانايب ىلع لوصولا ةداهش يوتحتو .ىرخأ ةهج نم قباس تقو يف اهتملست دق نكت مل

صخش مكتفصب مكليجست متي قئاثولا هذه رادصا لالخ نمو .كل ةيصخش ةروص كلذكو كصخش
ةرجهلل يداحتالا بتكملاَ كيعدتسي فوس قئاثولا هذه ىلعً ادامتعاو .ءوجللا نع ثحاب
يداحتالا بتكملا ىدل ءوجللا بلط ميدقت دعبو .مكءوجل بلط ميدقتلً ايصخش نيئجاللاو
(اموب) ءوجل نع ثحابك ليجستلا نايب وأ لوصولا تابثإ ةقاطب لادبتسا متيس نيئجاللاو ةرجهلل
نأوً امود هلمحت نأ كيلع بجي حيرصتلا اذهوgnuttatsegstlahtnefuA. ةماقالا حيرصتب
كل حمسُي يتلا ةقطنملا ةقاطبلا يف ركذُي امك .صاخشألا ىلع شيتفتلا دنع ةطرشلل هَزِربُت
بجي تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةلبقتسملا ةيدلبلا ىلإ كلقن متي نأ درجمبو .اهيف ةماقإلاب
.ديدجلا كناونعب (FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا بتكملا! غالبإ كيلع

lysA fua thceRءوجللا يف قحلا
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باوجتسالل ريضحتلا – ءوجللا اياضق تاراشتسا
.ءوجللا تاءارجإ نأشب ةيراشتسا بتاكم لوصولا زكرم يف دجوت
يتلا ءوجللا تاءارجإ ةراشتسا نم ةدافتسالا تلاهنأ اينوسكس ةيالو يف تداتشربلاه يف كنكميو
ةيعامج تامولعم ةراشتسا لكش يف (FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا بتكملا اهمدقي
زكارم يف فرعتلا كنكمي امك .ةيدرف ةراشتسا لكش يف ساتيراك ةمظنم اهمدقت ةراشتساو
ةراشتسا اًضيأ ىقلتت امك .ءوجللا تاءارجإ تاوطخ عيمج يف كتابجاوو كقوقح ىلع ةراشتسالا

زكارم يف ةيناكمإلا اًضيأ حنمُتو .ةرجهلا ةلصاومو كدلب ىلإ ةيعوطلا ةدوعلا رايخ نأشب ةيصخش
بتكملا يف عامتسالا ةسلج لالخ اهتاعارم بجي يتلا ةصاخلا تاجايتحالا نع رابخإلل ةراشتسالا
وأ نيدلاب ةطبترم ريغو ةيرسو ةيناجم تاراشتسالا هذهو.(FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا
 .صخشلا  هب نمؤي يذلا دقتعملاب

باوجتسإلا
بابسأ اوحضوي يكل ءوجللا يبلاطل مهألا ةصرفلا وه ،ةلباقملاً اضيأ ىَمَسُي يذلا ،باوجتسإلا نإ
حَنمُتَس اذإ اميف  نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا ررَقُي باوجتسالا جئاتن ىلع ًءانبو .مهءوجل
 .ايناملا يف ةيامح  مكل
ةيصخشلا بابسألا ليصفتلاب نيَبُت يكل كل ةديحولاو ىلوألا ةصرفلا وه باوجتسالا :ةماه ةراشإ
هل َكسفن َزِهَجُت نأو باوجتسإلا اذه ةيمهأ َيِعَت نأ كيلع اذهل .ءوجللا كحنم يف قحلا رربت يتلا

 ً.اديج

مهءوجل تابلط ميدقت يلاحلا تقولا يف نوعيطتسي ايروس نم نيمداقلا نيئجاللا :ةظحالم
لباق رمألا اذه نكل .باوجتسا ةسلج ةداع يلاحلا تقولا يف مهل دَقعُت ال ذإ ً،ايباتك اهريربتو
 .رييغتلل
.رمألا اذهل يلاحلا عضولا نع ةراشتسالا بتاكم نم ملعتست نأ ءاجرلا

ىداحتالا بتكملا يف ةرفوتملا تاردقلا بسح بلطلا ميدقت نم ةرتف دعب عامتسالا ةسلج مدقُت
ةوعد (FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا بتكملا كل مدقيو .(FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل
.ٌمجرتم ةسلجلا رضحيو .“ءوجللا يبلاط تادعاسم نوناق نم52 ةداملا قفو عامتسالل„ ةيباتك
اهب دقعُت نأ لضفت يتلا ةغللاب بسانملا تقولا يف (FMAB) يداحتالا بتكملا غالبإ ىجرُي

نع غالبإلاب حصنُي امك .ءوجل بلاطك كل قح يه مألا كتغلب عامتسالا ةسلج ؛عامتسالا ةسلج
.ةأرما ةمجرتملا نوكت نأ لثم ،ركبملا تقولا يف ةصاخلا تابغرلا
ةقحالملا بابسأ يف رظنلل نوبردمو نوصتخم نوضوفم (FMAB) يداحتالا بتكملا ىدل دجويو
اياحض وأ (QITBSL*) ةيسنجلا ةيلثملا وأ ،يسنجلا عباطلا تاذ ةقحالملا لثم) ةصاخلا
ءوجللا تاءارجإ ةراشتسا لالخ لاثملا ليبس ىلع بسانملا تقولا يف ثيدحلا وجرن .(بيذعتلا
ةسلج يف ةصاخ ةدعاسم ىلإ جاتحت تنك نإ ةيعامتجالا نوؤشلا يفظومو تافظوم عم وأ
.اهيلع ةباجإلل يفاكلا تقولا اوذخأت نأ مكيلع نيعتيو .ًالاؤس52 باوجتسالا لمشَي.عامتسالا
ًاروص وأ تابثإ ةلدأ ً،انكمم كلذ ناك اذإ اومدقو .ةنامأو ةقدب تانايبلا لكب اولدت نأ مكيلعو
ءانثأ كتانايب عم باوجتسالا تانايب ةحص نراقي فوس ررقملا صخشلا   .مكلاوقأ ديؤت
مكتءارق ءانثأو  .ةسلجلا ةياهن يف ةمجرتم مكلاوقأ عامس اوبلطت نأ ينوناقلا مكقح نم .ليجستلا
نم كلذ ىلع اودكأ مث مكلاوقأ لك ةحص نم اوققحت ً،امجرتم باوجتسالا ةياهن دنع رضحملل

.رضحملا ىلع عيقوتلا لالخ

.ةلئاعلا دارفأ لك ءامسأل ةحيحصلا ةباتكلا ةقيرط نم دكأتت نأ بجي :ةماه ةراشإ

!

!

nimreTدعوملا
OFNIتامولعم
lysA fua gartnAءوجللا بلط

http://www.asyl.net/index.php?id=337
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نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا رارق

متيو .(رارقلا) كنم مدقملا ءوجللا بلط نأشب رارقلاب ةباتك (FMAB) يداحتالا بتكملا كغلبي
هذه حضوتو .ةينوناقلا نعطلا قرطب ةصاخلا تاداشرإلا نأشب ليلد هعم قفرُيو رارقلا بابسأ ركذ
.هيف نعطلا قرطو رارقلا ةعجارم ةيفيك تاميلعتلا

:يباجيإ رارق ىلع لصحتو
 نوناقلا نم61a ةداملا قفو ءوجل بلاطك كب فارتعالا مت اذإ •
 وأ ءوجللا نوناق نم3 ةدامللً اقبط ءوجل ةيامح مكحنم مت اذإ•
 وأ ءوجللا نوناق نم3 ةدامللً اقبطztuhcS neräidisbuS ةيلود ةيامح مكحنم مت اذإ•
6 وأ5 ةرقفلا06 ةدامللً اقبط كلذو مألا مكدلبب ةقلعتملا ريفستلا عناوم نم عنام تابثإ مت اذإ•
.ةماقإلا نوناق نم

لوصحلا كنكمي ةماقإ حيرصت رارقلاب قفرُيو .ةماقإ حيرصت ىلع لوصحلا رربي يباجيإلا رارقلا ناك
حيرصت ةيادبلا يف كل حنمُي تايثيحلا بسح ىلعو .ةصتخملا بناجألا نوؤش ةحلصم نم هيلع
.ماوعأ ةثالثو دحاو ماع نيب حوارتت ةدمل ةماقإ

.دالبلا ةرداغمب كمزلي ،ليحرتلاب اًديدهت كلذكو ةرداغم رمأ ىقلتت فوسف رارقلا ضفر مت اذإ امأ
ةبترتُملا فيلاكتلا لمحت كيلع نيعتيسو كليحرت متيسف ،ةددحملا ةلهملا يف دلبلا رداغت مل اذإف
تاراشتسا ةمدخ نم معدلا ىقلتت فوسف ،كترداغم لوح ةلئسأ يأ كيدل تناك اذإ .كلذ ىلع
ةماقإ نذإ حنم بناجألا نوؤش ةحلصمل نكميف ،نكمم ريغ ليحرتلا ناك نإف .ناكملا يف ةدوعلا
كنأ تبثت ةتقؤم ةرداغم ةقيثو نع ةرابع وه ةماقإلا نذإو .(ليحرتلل تقؤم قيلعت) ةتقؤم
.اًمئاق ةرداغملا رمأ لظيو .ةماقإ حيرصت تسيل يهو .تاطلسلا ىدل لجسُم صخش

ءوجللا ةيضقب يماحم فيلكت

ةحفص يفو .نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا رارق دض ةمكحملا مامأً ايباتك نعطلا كل قُحَي
لئاسو لوح ءوجللا يبلاط هيبنت متي رارقلا يف ةنمضتملاو ةيئاضقلا نوعطلاب ةصاخلا تاداشرإلا
نأ كيلع نإف ،هبتنت نأ ءاجرلاو .اهميدقتل ةددحملا لهملا لوحو ةنكمملا ةيئاضقلا نعطلا
،ةيضقلاب يماحم فيلكت ديرت تنك كنأ ةلاح يفو .ضارتعا ميدقت ديرت تنك اذإ ةعرسب فرصتت
تاءارجإ يف ةينوناقلا ةيامحلا نأشب ةلقتسملا ةروشملا مدقُت ً.اركبم فرصتت نأً اضيأ كيلعف
ةمظنم اهمدقت يتلا ءوجللا تاءارجإ ةراشتسا لالخ نم تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ءوجللا

.نيئجاللا سلجمو ساتيراك

يناث ءوجل بلط وأ يفاضا ءوجل بلط ميدقت

يف كل ىلوألا ءوجللا تاءارجإ يف اًيبلس اًرارق تيقلت اذإ ةقحال ةعباتم بلط ميدقت كنكمي
يف رارقلا ذختا يذلاFMAB بتكم ىدل يصخش لكشب ةعباتملا بلط ميدقت بجيو .ايناملأ
اذإ الإ (ةعباتملا بلط لالخ نم) ءوجلل رخآ ءارجإ ذيفنت متي نلو .ىلوألا كءوجل بلط تاءارجإ
بجيو .كعضو رييغت ىلع ةديدج ةلدأ ترفوت اذإ وأ كحلاصل ينوناقلا وأ يعقاولا عضولا ريغت
دلب يف ُهَضفَر مت دق مكب صاخلا ءوجللا سامتلا ناك اذإو .روهش ةثالث لالخ ةعباتُملا بلط ميدقت
ةصاخلا ءوجللا تاءارجإ يلوت نع ةلوؤسملا يه ايناملا تناكو ديوسلا وأ جيورنلا يف وأ نمآ ثلاث
 .يناث ءوجل نع ثدحتلا متيٍ ذئدنعف ،مكب
نأ وأ يلصألا مكدلب ىلإ ةدوعلا دنعً ايصخش رطخللَ نوضرعتتس متنك اذإ ً،انكمم نوكي رمألا اذهو
نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا َلِبَق اذإو ً.ائيس حبصأ دق يلصألا مكدلب يف عضولا نوكي
 .ءوجللا ةيضق لحارم لك يف ديدج نم نورمت فوسف ةديدجلا تاتابثالا
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مكنطو ىلإ ةيرايتخالا ةدوعلا
ُلكشت ةيرايتخالا ةدوعلا نإف يلصألا كنطوم ىلإ ةدوعلا يف بغرت وأ ةرداغملابً ابلاطم تنك اذإ
ةدوعلا (MOI) ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا عجشت .يرابجإلا ليحرتلا عم ةنراقملابً انمآوً ائداه ًاليدب
ءدب تادعاسمو ،رفسلل تادعاسم مدقت امك،PRAG / GAER ىمسُي جمانرب لالخ نم ةيعوطلا
 .رخآ فيضم دلب ىلإ رجاهت امدنع وأ يلصألا كدلب ىلإ ةدوعلا لالخ كمعدتو ،ةايحلا

يف نكمي اذه ىلإ ةفاضإلاب .ةدوعلا صوصخب ةراشتسا تلاهنأ اينوسكاس ةيالو كل مدقت امك
نوكي نأ نكميو .ةيالولاب صاخلا جمانربلا لالخ نم اًيلام ةيعوطلا كترداغم معد ةيدرف تالاح
،يبطلا معدلاو ،رفسلا زاوج ليدب ءارشو ،رفسلا تاقفنو رفسلل ةيلام تادعاسم :نع ةرابع معدلا
.ريثكلا كلذ ريغو ةديلولا تاعورشملا ءدب فيلاكتو ،ةشيعملا فيلاكتو
نوطسوتي ثيح ،ناكملا يف نيدوجوملا ةيعامتجالا نوؤشلا يفظومو تافظوم فرعت ىلع ملعتسا
ةيالو يف “نويسيم تداتش رغروبرام„ ةيعمجب لصتا وأ ةدوعلا تاراشتسا ةمدخ عم كل

:ينورتكلإلا ديربلا ناونع ىلع تلاهنأ اينوسكاس
ed.noissimtdatsregrubedgam@gnutarebrhekkceurيف صاخشألا ءالؤه كمعدي فوس
وأ يلام معد ىلع لوصحلا يف ينوناق قاقحتسا دجوي الو .دالبلل كترداغم ميظنتو بلطلا ميدقت
.ةيعوطلا ةرداغملل معد يأ

ةرسألا لمش عمج
ةرسيم طورشب اوعمجت نأ ءوجللا قح ىلع لصاح صخش وأ هب فرتعم ئجال مكتفصب قحلا مكل
لمش عمج بلط ميدقت رمألا اذهل مكيلع نيعتيو .نيجوزتملا ريغ نيرصاقلا مكلافطأو مكتجوز
شيعت نأ ةريغصلا مكتلئاعل حمسُي هنأ نمضتي بلطلا اذهو .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو ىدل ةرسألا
اذه نأب اوهبتنت نأ ءاجرلاو .ةماقإ ةصخر ىلع لصحت نأو تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف مكعم
ئجال مكتفصب فارتعالا ىلع مكلوصح دعب نم ىلوألا ةثالثلا رهشألا لالخ هميدقت بجي بلطلا
 .ءوجللا قح ىلع لصاح صخش مكتفصب وأ هب فرتعم
روضحب ةرسألا لمش عمج نإف ،ةيوناث ةيامح ىلع لوصحلا مهل قحي نيذلا صاخشألل ةبسنلاب امأ
ريدقتل عضخي رصقلا لافطألا يدلاو كلذكو نيجوزتملا ريغ رصقلا لافطألاو جوزلا وأ ةجوزلا
ىلإ بلطلا ميدقت بجي ثيح ،ةريشأتلا تاءارجإ نم ءزجك ةرسألا لمش عمج متيو .تاطلسلا
ةيسامولبدلا ةثعبلا ققحتتو .(ةماعلا ةيلصنقلا وأ ةرافسلا) جراخلا يف ةينعملا ةيسامولبدلا ةثعبلا
عمجل ةينوناقلا طورشلا رفاوت ىدم نم ايناملأ يف ةصتخملا بناجألا نوؤش ةحلصمو جراخلا يف

مهل قحي نيذلا صاخشألا ةرسأ دارفأ نم0001 ىلإ لصي امل ةقيرطلا هذهب نكميو .ةرسألا لمش
ةرسألا لمش عمج رربت ةنيعم ريياعم ءافيتسا بجي نكل ؛رهش لك ايناملأ لوخد ةيعرفلا ةيامحلا
تاراشتسا زكرم يف نيفظوملا دحأ وأ تافظوملا ىدحإ ىلإ ثدحت .ةيناسنإ ئراوط ةلاح ببسب
ىرخأ نكامأ ىلإ لاقتنالا ةلاح يفو ،ةيلوألا تامولعملا كل اومدقي نأ مهنكمي ثيح ساتيراك
.ةراشتسالا زكارم نيوانع كوطعي فوس
مكنكميف  ،يلصألا مكدلب ىلإ ريفست عنام تابثإ مت اذإ وأ مكءوجل بلط يف تبلا دعب متي مل اذإ
تابثا مكيلع بجي مكبلط ىلع ةقفاوم ىلع لوصحلا ضرغلو .ةرسألا لمش عمج بلط ميدقتً اضيأ
لمحت ىلع نيرداق اونوكت نأ مكيلع نيعتي كلذ ىلإ ةفاضإ .مكعم نكسلا ىلع ةرداق مكتلئاع نأ
   .مكتلئاعبو مكب ةصاخلا ةشيعملا تاقفن

ضورع - تايدلبلا ىلإ لوصولا .3
جامدنالا

ءاويإلا
يبلاط تويب دحأ يفَ َكنِكسُت يكل كنع ةلوؤسملا ةيدلبلا ىَعسَتَس لابقتسالا زكرم نم كلقن دعب
.ةينكس ةقش ىلع ةعرسب بلاغلا ىلع لُصحَت لافطألا تاوذ تالئاعلاو ةينكس ةقش يف وأ ءوجللا
متيو نكس ةعومجمك وأ ةريغص ةعامجك مهرابتعاً اضيأ نكمي مهتلئاع نود نومداقلا نوئجاللاو
.ةينكس ةقش يفً اعم مهءاويإ

لصاوتلا يف كءاكرش
تيب يف كنودعاسُي نيذلا ،نويعامتجالا نوفرشملا مه ةيدلبلا يف كل ةيساسألا لصاوتلا ةهج نإ

نيعوطتملا نيدشرملاوةيلحملا بيحرتلا طباورً اضيأَ كَدِعاسُيو .ةقشلا يف وأ ءوجللا يبلاط
يف تاراشتساً اضيأ ةداع مدقتنيبرتغملا تاراشتسا زكارمو .ىلوالا هيجوتلا ةلحرم يف ءالفكلاو
ءوجللا تاءارجإب قلعتي اميف ةءافكلاب عتمتي اًمعد انه ىقلتت فوس  .ةددحم لمع تاقوأ
ىرخألا تابلطتملاو يوغللا معدلاو ةيعامتجالا تادعاسملاو ةرجهلا نوناقب ةقلعتملا ةلئسألاو
تارودو تامولعم مدقت ةيلهأ تايعمجو طباور كتقطنم يف دجوت كلذل ةفاضإو.ةيمويلا ةايحلل
.ةفاقثلاو ةضايرلا لاجم يف تاطاشنو تاءاقل مظنتو ةغل

نوفرعي مهنم ريثكو .نيبرتغملل تايعمج يف مهسفنا ميظنتبنورجاهملا ماق ةريبكلا ندملا يفو
ةمجرتلا رومأ يف ددجلا نيمداقلا نودعاسي مهو رارقتسالاو لوصولا ةبوعص ىدم ةفرعملا قح
ةرشابم لصحتس كانهف ،(ازمال) نيبرتغملا تامظنم معد ةكبش عم لاصتالا لواحو .هيجوتلاو
 .َكتقطنم يف ةدوجوم نيبرتغملل تامظنم يأ فرعتسو تامولعملا ىلع

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.lamsa.de/index.php
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ةيناملألا ةغللا مّلَعَت

ةغللا ملعت لالخ نمف .ةيمهألا ةياغ يف رمأ كلذ نإف نكمأ ام عرسأب ةيناملألا ةغللا َملَعَتَت نأ
زاجنإلو .ديج لمع ىلع اولصحت نأو ايناملا يف ةيعامتجالا ةايحلا يف ةكراشملا مكنكمي ةيناملألا

ةكراشملاب قحلا مهل ةمئاد ةماقإ ةصخر مهيدل نيذلا نيئجاللاو نيرجاهملا لك عيطتسي رمألا اذه
ةيناملا ةغل ةرود ةعاس006 ىلع يوتحت تارودلا هذهو .داحتإلا اهلوَمُي يتلا جامدنالا تارود يف
كلذكو تابجاوو قوقحو دعاوق نايبو حرش متي هيجوتلا ةرود يفو هيجوتلا ةرود ةعاس003 ىلعو
.ايناملا يف ةايحلاب قلعتت ةيلمع فراعم
ءوجللا تاءارجإ ءانثأ جامدنالا ةرود روضح لاموصلا وأ ايرتيرإ وأ ايروس نم ءوجللا يبلاطل نكمي
FMAB نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا بتكملا ىدل بلط ميدقت كيلع بجيو .(1/1202 رادصإ)
لوؤسملا يعامتجالا راشتسملا وأ فرشملا ىدل كلذ نع اوملعتست نأ ءاجرلاو .اهيف ةكراشملل

.مكنع
وأ ةغللا ملعتل ءاكرشو ةغللا هيفاكو ةيساسأ تارود لثم :ةريثك ةيميدقت ضورعً اضيأ دجوتو
ةدافتسإلا كنكمي ،ةغللا ملعت عيجشتل تايناكما ةيأ ةفرعملو .تايعمجلا فرط نم ةيعوطت ضورع
طبر كلذك نكمُي .مكنع لوؤسملا يعامتجالا فرشملا نم كلذ نعً اضيأ ملعتساف كتقطنم يف اهنم
زكارم ىدل كلذ نع ملعتساف اذلو .ينهملا ليهأتلا نعو لمعلا نع ثحبلا عم ةغللا تارود
 .فيظوتلا ةئيه وأ ليغشتلا

دض ربكألا قئاعلاً ابلاغ امه ةيناملالا ةغللا يف ةيفاك تامولعم دوجو مدع وأ بايغ نإ :هابتنإ
ةعرسب ةيناملالا ةغللا َملَعَتتِل ةحاتملا تايناكمالا لك نم دفتسا اذهلو .لمعلا قوس يف جامدنالا
.ةفاثكبو

ةينهملا تالهؤملاب فارتعالا

ىلع تلصح دق تنك اذإو .اهب فرتعم ةينهم ةداهش دوجوً ابلاغ طرتشت ايناملا يف ةنهملا ةسرامم
 .اهليجستو اهتيبثت يغبني تاردقلا هذه نأ ىلإ هبتنإف ،ةيعماج ةداهش ىلع وأ ينهم ليهأت ةداهش
زكرم يف ةينهملا  مكتاءافك ليجست صوصخب ضرعلا نم ةدافتسالا نم دعب نكمتت مل اذإو
ةيدلبلا ىلإ كلوصو دعب ةرشابم يعامتجإلا دشرملا وأ فرشملا كلضف نم عجارف ،لابقتسالا
.فيظوتلا ةئيه ىدلتاءافكلاو تالهؤملا ديدحت عوضوم نع كنوربخُيَس ءالؤهو .كنع ةلوؤسملا
ينهملا ليهأتلاو يسردملا ميلعتلا نع تاغللا ددعتم نايبتسا لالخ نم مالعتسالا متيس كانهو

فيرعت فلم ميمصت مت اذإو .ةينهملا تاربخلا نع كلذكو ةيعماجلاو ةينهملا تاداهشلاو
.كتاداهشب فارتعالا تايناكما لوح ةروشم بلطت نأ كيلعف ،فيظوتلا بتكم ىدل كتالهؤمب
.ليهأتلا ربع جامدنإلا معد ةكبشل ةعباتلا ةصتخملا ةراشتسالا بتاكم عم لصتا كلذ زاجنإلو
تالهؤملاب فارتعالا قيرط يف ريسلا ىلع ةوطخف ةوطخ كنودعاسيس كانه نوراشتسملاو
ً.ابلاغ بعص نوكي يذلا ،ةيبنجألا ةيملعلا

ةيسارد تاداهش رفاوت نم دب ال ايناملا يف نهملا مظعم ةسرامم لجألف :اوهبتنت نأ ءاجرلاو
تاراشتسا زكار-م ىدل اهتابثاو اهديدحت مكنكمي تا-ب-ل-ط-ت-م-لا هذ-هو .ة-ي-ن-ه-م تاءا-ف-كو
ضعبل ةبسنلاب ةينهملا تاءافكلاو تاداهشلاب فارتعالا ربتعيو .تاداهشلاب فارتعالا
 .ايناملا يف نهملا كلت ةسراممب حامسلا متي يكلً ايرورضً اطرش نهملا

!
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لمعلا يف جامدنالا

امأ .ةديقم ريغ لمع ةصخر لمحت كنأ ذإ ،ايناملا يف لمعلابَ كل حمسُي هب فرتعم ئجال كتفصب
يضم دعب كنكميف ،(غندلد)ءاقبلاب ةتقؤم حامس ةقيثو لمحت وأ كءوجل ةيضق يف دعب تَبُي مل اذإ
ىلإ بلط ميدقت مكيلع يغبني اهيلع لوصحللو .لمع ةصخر ىلع لصحت نأ لقألا ىلع رهشأ ةثالث
لمعلا ناك اذإ بلطلا ىلع قفاوت نأ ررقت مث رابتخا يرجُت فيظوتلا ةئيهو .بناجألا نوؤش بتكم
 .لمعلا نوناق اهطرتشي يتلا ايندلا ريياعملا عم بسانتي

قحي الف يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف نكسلاب اهيف نومزلم نونوكت يتلا ةينمزلا ةرتفلا لالخو
.اولمعت نأ مكل

ريثكو .لمعلا قوس ىلإ ثيثح لوخدو تاءافكلل عيرس رصحب حمطت تلاهنأ-اينوسكاس ةعطاقم نإ
ىلع اولصحت نأ ًالوأ مكنكميو .لمعلا قوس تاراشتسا عوضوم يفً اعم نونواعتي ءاكرشلا نم
نييفرحلا تائيهو لمعلا زكارم ىدل كلذكو فيظوتلا ةئيه يف ةرجهلا يراشتسم ىدل ةراشتسا
ةيالولا ةردابم :لثم ،تاراشتساً اضيأ مدقت تايعمجلا نم ريثكو .ةراجتلاو ةعانصلا فرغ ىدلو
ربع جامدنالامعدلا ةكبش و دئاز لمعلا رسج عيراشملا داحتا و “رهجملا تحت ةصصختملا رداوكلا„
نم ملعتساو .(ازمال) تلاهنأ-اينوسكاس ةعطاقم يف نيبرتغملا تايعمج معد ةكبش كلذكولمعلا
عم بسانتت يتلا لمعلا قوس يف جامدنالا تايناكما نع كنع لوؤسملا راشتسملا وأ فرشملا
 .كتالهؤم

ةمدخلاو ةمدخلا زكرم - “مامتهالا روحم تارجاهملا„ ةيالوب لمعلا قوس يف تاديسلا جامدنال ةيصصختلا  تلاهنأ اينوسكاس
ةيالوب لمعلا قوس ىلإ قيرطلا تائجاللاو تارجاهملا تاديسلل ةمدخلاو ةمدخلا زكرم لهسي

بيردت نع ثحبلا لالخ لاثملا ليبس ىلع ،معدلاو ةراشتسالا بتكملا مدقيو .تلاهنأ اينوسكاس
ةيوغل ضورع نع ثحبلا دنعو ،ينهم ليهأت ىلع لوصحلل ليجستلا دنعو ،ةفيظو وأ ينهم
 .ةينكس ةقش نع ثحبلا دنع وأ ةماقإلا يف لكاشم دوجو ةلاح يفو ،لافطألا ةياعرو ةبسانم
 :ةيلاتلا (ةيساردلا تادحولا) ليهأتلا ضورع نم ةدافتسالا نكميو
ةيناملألا ةغللا ملعت•
ةأرملا نيكمت•
ينهملا دادعتسالا•
.لمعلا قوس ىلإ لوخدلا يف ةقفارملا•

لافطألل يسردملا ميلعتلا

.ةسداسلا نس يف ةسردملاب قاحتلالاب ًانوناق نومزلم مهو ميلعتلا يف قحلا ايناملأ يف لافطألل
اينوسكاس ةيالو سرادم نم ريثكلا يف دجويو .ةسردملاب قاحتلالا اًضيأ كلافطأ ىلع بجي اذهل
مث ًالوأ ةيناملألا ةغللا ملعت اهيف كلفطل نكمي .صاخلا يوغللا معدلا مدقت سرادم تلاهنأ
تامولعملا ةيعامتجالا نوؤشلا وفظوم كل مدقيو .نيرخآلا لافطألا عم ةيسردملا سوردلا ةعباتم
.بلطلا ميدقت يف كنودعاسيو ةرفوتملا ضورعلا برقأ نع

ركبملا غولبلا نس ىتح يسردملا ميلعتلا
ىلع اهنم نولصحي ةيوناث ةسردم ىلإ نوبهذي مث ةيئادتبا ةسردمب ًالوأ ايناملأ يف لافطألا قتحلي
نكمتيل طرش يهو .ةيسردملا (تاداهشلا) تالهؤملا نم ةفلتخم عاونأ كانهو .يسردم لهؤم
بيردتلاب ءدبلا مادختسا أدبملا ثيح نم نكميو .ينهملا يلمعلا ميلعتلاب قاحتلالا نم كلفط
نود ديج لمع ىلع لوصحلا بعصلا نم نكل .يسردملا لهؤملاب ةيعماجلا ةساردلا وأ ينهملا
.يسارد لهؤم
كلفط قاحتلا لحارم عيمج يف نيملعملا نم ةروشملا ىلع لوصحلا مكنكمي نيدلاولا مكتفصبو
ةيالو يف ةلودلل ةعباتلا نيرجاهملا تامظنمل ةيالولا ةكبش رفوت امك .ةسردملاب كلافطأ وأ

. ةيناملألا سرادملا ماظن لوح تامولعملا نم اًديزم اًضيأ (V.e ASMAL.) تلاهنأ اينوسكس

لافطألا ةياعر
ضرغب (atiK) لافطألل ةيراهنلا ةياعرلا ةسسؤم يف ناكم ىلع لوصحلا ايناملأ يف لفط لكل قحي
ةيميلعتلا ضورعلاو ةيوبرتلا ةياعرلا لالخ نم هرمعل بسانملا يسفنلا /يلقعلا هومن زيزعت
يف هنيكست مت يذلا كلفط ىلع اًضيأ اذه قبطنيو .عمتجملا يف طارخنالا ىلع هتردق ىلإ ةفاضإلاب

لافطألا عم لصاوتلاو ةيناملألا ةغللا ملعت لافطألا ضايرب قاحتلالا عجشيو .ةيرضح ةنيدم وأ يح
ميدقت يف ةيعامتجالا نوؤشلا فظوم/ةفظوم كدعاسيو .اًعم بعللاو ملعتلا لالخ نم نيرخآلا

.ةضورلاب قاحتلالا بلط

http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/startseite/
https://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/startseite/
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ةيعماجلا ةساردلاو ينهملا بيردتلا
بيردتلا تارايخ نع ةراشتسالا ىلع لصحت نأ وجرنف ةيسردم ةداهش لعفلاب كيدل ناك اذإ
.“جودزملا ميلعتلا„ ماظنب نهملا نم ريثك يف ايناملأ يف ينهملا بيردتلا متيو .ةحاتملا ينهملا
ةسسؤم وأ ةكرش يف يلمعلا بيردتلا لمشيو .تاونس ثالث ةداع ميلعتلا نم عونلا اذه رمتسيو
ةروشملا ىلع لوصحلا كنكمي امك .ةينهملا ةسردملا يف ةيرظنلا ةفرعملا ىلع لوصحلاو عنصم وأ
نيرجاهملا ةيالولا ةكبش معدتو .نيرجاهملا تامظنمل ةيالولا ةكبشب لاصتالا وأ لمعلا زكارم يف
.مهبيردت ءانثأ اًضيأ مهقفارتو يبيردت بصنم نع مهثحب يف بابشلا

ةعماجلاب قاحتلالا لهؤم كيدل ناك اذإ تلاهنأ اينوسكاس تاعماج يف ةساردلا كنكمي امك
لاصتالا ىجرُي .ةيعماجلا ةساردلا يف لعفلاب تأدب دق تنك وأ (rutibA - ةماعلا ةيوناثلا)
يذلا يساردلا راسملا باسح ىلع تلاهنأ اينوسكاس تاعماج يف ةيميداكألا ةيلودلا بتاكملاب
.هيف بغرت

ةصاخ تالاح يف معدو ةراشتسا.4

تاديسلل ةصاخ ةيامح
مهيدل نيذلا وأ فنعلل اوضرعت نيذلا نهلافطأو نهدرفمب نرفاسي يتاوللا ءاسنلل ةبسنلاب
طرشو .(suaHneuarFsgnilthcülF) هلاه يف تائجاللا لزنم دجوي ،ةصاخ ةيامح تاجايتحا
ىلع نهلافطأو تاديسلا لصحت انهو .تقؤم ةماقإ نذإ وأ ةماقإ حيرصت ىلع مهلوصح وه مهلوبق
لماعتلاو ةيصخشلا تامزألا يف لخدتلاو ،رارقلا ةيتاذ ةايح ءانب يف معدلاو ءادتعالا نم ةيامحلا
.ةيمويلا ةايحلا عم

ٌناكم وه تاديسلا زكرمو.تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف ةيئاسن زكارم ةعبس ايلاح دجوي
نسلا يف تاريبكلا ىتح راغصلا تايتفلاب بحرنو ،رامعألا عيمج نم تاديسلل •
عمتجملا يف جامدنالا ةرجاهم لوصأ نم تاديسلل هيف نكمي •
تامولعم وأ ةيميلعت ضورع ىلإ ةجاحب يتاللا تاديسلل •
صقرلاو ةيضايرلا ضورعلا نكامأ ىلع فرعتلل •
قالطلاو لاصفنالا ةلحرم يف تاديسلل •
عادبإلاو ةفاقثلل •
!تنرتنإلا ربع وأ هسفن ناكملا يف ءاوس ،ةرفوتملا ضورعلا ىلع يفرعت

  يلزنملا فنعلا ةلاح يف ةدعاسملا

زكارم كانه نأ نفرعي نأ تاجوزلا ىلع بجيف تايدلبلا يف تالئاعلل نكس صيصخت مت اذإ
ةحفاكمل لخدتلا زكارم ىلإ ةفاضإلاب ةرئاد لك يف ءاسنلل تويبو ءاسنلل ةيجراخ ةيراشتسا
ةسردمeluhcS .اهيلإ ءوجللا نهل نكمي ثيح ،يلزنملا فنعلا
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ةيسنجلا ةيوهلا ببسب لكاشم
َكدض زييمت ىلإ َتضرعت  اذإو .مكمسجب ةقلعتملا رومألا يف ةيرحب اوررقت نأ ،ايناملا يف ،قحلا مكل
اذإو .كتقطنم يفَ كنع لوؤسملا يعامتجالا فرشملا ىلإ أجلت نأ كنكميف ،ةيسنجلاَ كتيوه ببسب
ءاقللا زكرم نم هلاه ةنيدم يف  ةيرس ةراشتسا ىلع لصحت فوسف َ،كمسا َرَكذُي ال نأ تدرأ
ةلجسم ةيعمج (د سإ س) ةيعمج ىدل غروبدغام يفوةلجسم ةيعمج  (ترآ سنبيل) ةروشملاو
لصحتس لصاوتلا اذه لالخ نمو .تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف تايقاحسلاو نييلثملا داحتا نم وأ
ةيلثملا ةيسنجلاو جودزملا يسنجلا ليملا :تاعوضوم لوح ةماه ةيفاضإ تامولعم ىلعً اضيأ
 .ةثونخلاو سنجلا رييغت ءاهتشاو

.ةقهرم ةيسفن لكاشم دوجو دنع معدلا ةيسفنلا تامدخلا مسق اًضيأ مدقي امك

تلاهنأ اينوسكاس يف زييمتلا ةحفاكم زكرم
(HbmGg ttatskrewdneguJ ehcsellaH) هلاه يف بابشلا ةشرو
يف زييمتلا نم اوناع نيذلا صاخشألل لقتسملاو يزكرملا ةراشتسالاو لاصتالا زكرم نع ةرابع وه
.ةايحلا تالاجم فلتخم
 ببسب مهدض زييمتلل اوضرعت نيذلا صاخشألل معدلاو ةءافكلاب عتمتت يتلا ةروشملا مدقي وهو
يقرعلا مهلصأ •
سنجلا •
داقتعالا وأ نيدلا •
ةقاعإلا •
نسلا •
.ةيسنجلا ةيوهلا •
ةروشملا بلطي يذلا صخشلا عم ةنكمملا لولحلا نع ثحبيو زييمتلا ةحفاكم بتكم عمتسيو
.ىرخألا تاوطخلا يف همعديو
لمحتو يهفش *مجرتم وأ *ةمجرتم ريفوت ةجاحلا دنع نكميو .ةيرسو ةيناجم تاراشتسالاو
.ةمجرتلا هذه فيلاكت

ةيرصنعلا دض ةروشم زكرم - (netonktnE) نتونكتنإ  زييمتلاو ةيمويلا
تلاهنأ اينوسكاس يف نيرجاهملا تامظنمل ةيالولاب ةيميلقإلا ةكبشلا
(ASMAL)
 !زييمتلا نم كسفن ةيامح كنكمي
؟كل ةينكس ةقش ريجأت ضفرُي له •
؟بيردت وأ ةفيظول كمدقت لهاجت متي له •
؟لداع ريغ لكشب *نوفظوملا وأ تافظوملا كعم لماعتي له •
؟مارتحا الب لماعُت له •
؟كونبلا/تالحملا يف ةمدخلا كل مدقُت ال له •
.اًزييمت دعي اذهف ،ةينيدلا وأ ةينثإلا وأ ةيقرعلا تاءامتنالا ساسأ ىلع ررضلل ضرعتت تنك اذإ
.كسفن نع عافدلا كنكميو قوقح كلف .روظحم زييمتلاو

!ةدعاسملا كل مدقنو
.كلذ يف بغرت تنك اذإ ةوطخ لك يف كتقفارمو لولحلا داجيإل كعم لمعنسو .كيلإ عمتسنو
...نحن
ثحبلاو لاؤسلاب موقن •
ىواكشلا تاباطخ كل بتكن •
تالباقملا يف كقفارن •
ةينوناقلا تاوطخلا يف كمعدن •
ماعلا يأرلا ىلع زييمتلا ةيضق ضرعن •
لمعن .ةبغرلا دنع كتيوه نع حاصفإ نودو .يناجمو يرسو يصخش لكشب ةراشتسالا كل مدقن
بترنو رفسلا فيلاكت ةرورضلا دنع لمحتنو .كتقفاوم نود ءيش يأ لعفن الو .لقتسم لكشب
.ةمجرتلا عوضوم

بناجألل ةيداعم ةيفلخ تاذ تاءادتعال ضرعتلا دنع ةدناسملا
عجارف ،فرطتملا نيميلا نم دَدهُم كنأب رعشَت وأ ةيرصنع ةيفلخ يذ ءادتعإل ةيحض تنك اذإ
كل نومدقيو كبناج ىلإ نوفقيس كانه نوفظوملاو .اياحضلا ةراشتسا بتكم ،كنكمأ ام ةعرسب
ىلع نكف لاوحألا لك يفو .ماحم ىلإ وأ بيبطلا وأ ةطرشلا ىلإَ كنوقفارُي  مهو .ةلماش ةدعاسم
 .مهناودع ىلع نيدتعملا ةبساحم متت نأ كقح نم نأ نيقي

http://www.bbz-lebensart.de/CMS/
http://www.bbz-lebensart.de/CMS/
http://info.csdmagdeburg.de/
http://info.csdmagdeburg.de/
http://sachsen-anhalt.lsvd.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/fremdenfeindlichkeit-und-rechtsextremismus/beratung-fuer-opfer-rechter-gewalt/


ءابآلاو .يسردملاو يسردملا لبق ام ميلعتلا يفو فنعلا نم ةيلاخ ةيبرت ىلع لوصحلا يف قحلا لافطألل
لالخ نم ةكراشملا مهنكمي لافطألا ءايلوأو .مهءانبأ ةيبرتب قلعَتَي اميف ةيواستم قوقح مهل  تاهمألاو
.لافطألا ضايرب ةقلعتملا رومألا  لوح ءابآلا سلجم

ً.اعونمم نوكي يدسجلا فنعلل مادختسا يأو .ةمرتحم ةلماعم اولماعُي نأب قحلا مهل سانلا لك

ايناملا يف سانلا مظعمو .هتنايد وأ اهتنايد ةيرحب سرامُي وأ سرامُت نأب قحلا دحاو وأ ةدحاو لكلو
اهل ايناملا يف تاداعلا نم ريثكو ةيمسرلا دايعألا بلغأو كيلوثاك نويحيسم وأ تناتستورب  نويحيسم
.ةيحيسم روذجو لصأ
يف شيعي مويلاو .دوهيلاو تايدوهيلا نم ديدعلابً احضاوً ارثأت ةيناملألا ةفاقثلا ترثأت دقف ،كلذل ةفاضإ
ةديدع ىرخأ ةينيد تاعومجم ايناملا يف دجوي كلذل ةفاضإو .نيملسملاو تاملسملا  نم ريثكلا ايناملا
.ينيد ءامتنا  مهيدل سيل سانلا نم ريثكو

يف قحلاً اضيأ نمضتت يأرلا ةيرحو .هدقتعم وأ هنيد ببسب ةلماعم ةءاسإل ناسنإ ضرعتي نأ زوجي الو
نولو هلصأ ببسب ةلماعم ءوسل ناسنإ ضرعتي نأ زوجي الو .ةينيدلا تاعومجملا وأ  نايدألا داقتنا
يف ةيلثملا ةيسنجلا لويملا ووذ سانلاو .ةيدسج ةقاعإ ببسب وأ هرمعو  ةيسنجلا هتيوهو هسنجو هترشب
عم مهتقالعبً ايمسرً افارتعإ اولانَي نأ مهنكميو عمتجملا  نع مهسفنأ اولزعَي ال نأ مهيلع بجي ايناملا

.ةيجوزلا ةقالعلاب ةوسأ ،مهكيرش

.رشبلا نيب قئالو حماستم لماعتل ساسألا ًاضيأ لكشت ةيساسألا قوقحلاو

يف هل ،5491و3391 يماع نيب ةيزانلا مكح ءانثأ تبكِترُا يتلا ،ةيناملألا مئارجلا عم يدقنلا لماعتلاو
يتلا ةيعامجلا ةدابإلا لوصح راكنإو .ايعامتجا ناتذوبنم ةيماسلا ةاداعمو ةيرصنعلاف .ةماه  ةناكم ايناملا
.ةيئانج ةميرج رَبتعُي  دوهيلا ىلع تعقو

ةرفوتم ةيناكمإلا هذهو .مهحلاصم نع مهعافدو سانلا ةكراشم لالخ نم شعتنتو ومنَت ةيطارقميدلا
 .بناجألل ًاضيأ

نيرجاهملا نم ريثكلا ماق دقلو اهعم ةكراشملا يف ًةبغر مترهضَا اذإً اريثك رَسُتَس تايعمجلا نم ريثكلا
سيسأتب

كسامت يفو يملسلا شياعتلا يف  ةيباجيإ ًةمهاسم مهاست تايعمجلا هذهو .نيرجاهملل تايعمج
 .عمتجملا

:ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا
ةكرتشملا انتايح ئدابم

ةيامح ُمدقيو ةيسايسلا ةقحالملا نم ًءوجل ُنمضَي اندلبو ايناملا يف ةيامح نع ُثَحبَت ئجالَ كتفصب تنأ
.ةيلهألا برحلاو برحلا نم

،ةلماش ةيناسنإو ةيساسا قوقح لمشي ماظنلا اذهو .يطارقميدلا انمكح ماظن نم ءزج يه ةيامحلا هذهو
رداصلا يناملألا يساسألا نوناقلا يف ةنومضم ايناملا يف ناسنالا قوقحو .انعمتجم ساسأ لكشت يهو
ةحئال يف كلذكو8491 ماع ةدحتملا ممألا نع رداصلا ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا يفو9491 ماع
ةيقافتا لالخ نم ةيمحم لافطألا قوقحو .0002 ماع يبوروألا داحتإلا نع ةرداصلا ةيساسألا قوقحلا

.9891 ماع ةدحتملا ممألا نع ةرداصلا لافطألا قوقح

كلذكو ً،ايطارقميد مهباختنا يرجَي ةموكحلاو  ناملربلاو ةلودلا سيئر .ةيطارقميد ةيروهمج يه ايناملا
نوكت اهلك تاباختنالاو .تايدلبلاو  ندملل ةيتاذلا تارادإلاو ةرشع ةتسلا تاعطاقملا تاموكح تاناملرب

.ةيرس

رهاظتي نأو عمجتي نأو ةيرحب هيأر وأ اهيأر نع ربعُي وأ ربعُت نأ قحلا هل وا قحلا اهل دحاو وأ ةدحاو لكو
تايعمجلا ىلإ وأ تاباقنلاو بازحألاىلإ اومَتنَي نأ قحلا مهل لكلاو .ةيسايسلا هءارآ نعً اريبعَت
.ىرخألا ةيطارقميدلا

،طباورو تايعمج يف ةيضايرلاو ةيعامتجالاو  ةيفاقثلا مهحلاصمل نوطَشنَي ايناملا يف سانلا نم ريثكلا
 .عمتجملا فئاظو نم ريثكلاب علطضَت طباورلاو تايعمجلا  هذهو

نأ ىري نمو .نيناوقلاو روتسدلاب ةديقم ةيمسرلا رئاودلاو ةموكحلاو .نوناقلا مامأ نوواستم سانلا لك
ال نأ بجيو مكاحملا مامأ وأ ىوكش ميدقت لالخ نم هسفن نع عفاَدُي نأ هنكميف ،تَمِضُه دق هقوقح
 .ةيساق ةبوقع عقَوتَي نأ هيلعف ،نيفظوملا يشرَي نأ لواحُينمو .كلذ ببسب ررض هقحلَي

ىلعو يصخشلا ةايحلا بولسأ لوح رارقلا ىلع قبطني اذهو .ةيواستم قوقحب نوعَتَمَتَي ءاسنلاو لاجرلا
ايناملا يف ءاسنلاو .يصخشلا لخدلاب فرصتلا قح ىلع كلذكو ةنهملل رحلا رايتخالاو لمعلا  يف قحلا
.ةيدايقلا زكارملا يفً اضيأو  نهملا لك يف لمعَت



www.fachkraft-im-fokus.de
49 152 537 729 43 (HAL), +49 173 8498 196 (MD)

www.jobbruecke-chance.de
+49 391 7279882

www.migration-paritaet-lsa.de/ffh
+49 345 5238115

www.frauen-gegen-gewalt.de
+49 30 322 99 500

www.hilfetelefon.de
+49 8000 116016

www.awo-sachsenanhalt.de
+49 391 4015371

www.mobile-opferberatung.de
+49 345 2267100 (HAL) / +49 391 6207752 (MD) /
+49 3901 306431 (SAW) / +49 340 6612395 (RSL)

(FiF) رهجملا َتحت ةصصختملا رداوكلا
لمعلا يف لوخدلا يف ةصصختملا ةيبنجألا رداوكلل لوصولا ةقفارم
 :تنرتنالا
:فتاهلا

 ينهملا ليهأتلاو لمعلا يف نيئجاللاو ءوجللا يبلاط جامدنا – دئاز لمعلا رسج
غروبدغام –
 :تنرتنالا
:فتاهلا

فرطتملا نيميلا اياحضل ةلقنتم تاراشتسا
والسور-واسيد / لديفزتلاز / غروبيدغام / هلاه نيدم
 :تنرتنالا
:فتاهلا

هلاه ةنيدمهلاه يف تائجاللاو تابراهلا ءاسنلا تيب
 :تنرتنالا
:فتاهلا

V.e tlaweG negeg neuarF. ةلجسم ةمظنم فنعلا دض ءاسن
 :تنرتنالا
:فتاهلا
(يناجم لاصتا) “ءاسنلا دض فنعلا„ ةدعاسم نوفلت
 :تنرتنالا
:فتاهلا

يرابجالا جاوزلاو ءاسنلاب راجتالا ةحفاكم يف صصختم زكرمareV – اريف
 :تنرتنالا
:فتاهلا

ةيامحلاو  ةحصلا
ءاسنلل ةدعاسمو ةدناسم

ةيرصنع ةيفلخ يذ ءادتعإل ضرعتلا لاح يف ةدعاسم

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/
migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/

www.fluechtlingsrat-lsa.de
+49 391 5371281

www.caritas.de
+49 3941 609300

www.sachsen-anhalt.drk.de
+49 391 6106890 (MD)

www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/
kompetenzzentrum-rueckkehr/

www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de
+49 345 686948-23/-15/-21 (HAL) / +49 391 40805-15/-10/-13 (MD)

ةراتخُم ةراشتسا زكارمو نيوانع
ةماقإلا

ينهملا ليهأتلاو لمعلا

تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف نيرجاهملا تاراشتسا
 :تنرتنالا

يتاذلا هيجوتلا يف ةدعاسملاو ةماقإلا نوناقب قلعتت تاراشتسا
ةلجسم ةيعمج تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف نيئجاللا داحتا
 :تنرتنالا
:فتاهلا

 ساتيراك ةطبارل عباتلا تلاهنأ-اينوسكاس يف نيئجالل ءوجللا اياضق تامولعم بتكم
 تاتشربلاه – (ءوجللا اياضقل تاراشتسا بتكم)
 :تنرتنالا
:فتاهلا
يناملألا رمحألا بيلصلا ةمظنمل عباتلا تاعارصلا ببسب ةتتشتملا تالئاعلل ثحبلا ةمدخ بتكم
تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو ةطبار – يناملألا رمحألا بيلصلا ةمظنم
 :تنرتنالا
:فتاهلا

 غروبدغام / هلاه – تالهؤملاو تاداهشلاب فارتعالا تاراشتسا – ليهأتلا ربع جامدنالا معد ةكبش
 :تنرتنالا
:فتاهلا

ةيرايتخالا ةدوعلا لئاسم يف تاراشتسا زكرم :ةيرايتخالا ةدوعلا تاراشتسا زكرمةيرايتخالا ةدوعلا
ةيبنجألا لودلا ينطاومل
 :تنرتنالا

www.fachkraft-im-fokus.de
http://www.jobbruecke-chance.de/
http://www.migration-paritaet-lsa.de/ffh/
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/
http://www.hilfetelefon.de/
http://www.awo-sachsenanhalt.de/
http://www.mobile-opferberatung.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/beratungsstellen/migrationsberatung-fuer-erwachsene-mbe/
http://www.fluechtlingsrat-lsa.de/
https://www.caritas.de/
http://www.sachsen-anhalt.drk.de/startseite.html
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
http://www.magdeburgerstadtmission.de/arbeitsgebiete/kompetenzzentrum-rueckkehr/
www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de


03941 612545 (HBS), +49 391 6272916 (MD), 
+49 3931 712736 (ST)

www.bsv-sachsen-anhalt.de
+49 391 2896239

www.lamsa.de
+49 345 21389399

+49 345 6890010 
ldz.leps@gmx.de oder lbst.traut@gmx.de

ةصاخ ةيتايح فورظ يف ةدناسم

ةيوغل قئاوع دوجو لاح يف ةدناسم

ةلجسم ةيعمج مصلل تاراشتسا زكرم
 لادنيتش / غروبيدغام / تاتشربلاه
:فتاهلا

 ، ةلجسم ةيعمج تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف رصبلا ءافعضو يفيفك داحتا
ةيالولا ناويد
 غروبيدغام
 :تنرتنالا
:فتاهلا

(ASiS) تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف تائجاللاو نيئجالل فتاهلا ربع ةيوغل عطاسو
هلاه ةنيدم
 :تنرتنالا
:فتاهلا
 ةلجسم ةيعمج تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف تاراشالا ةغل يمجرتمل ةيالولا لمع ةطبار
هلاه ةنيدم
:فتاهلا
:ينورتكلالا ديربلا

www.sachsen-anhalt.lsvd.de
+49 391 5432569

halle.aidshilfe.de / www.aidshilfesachsenanhaltnord.de
+49 345 5821271 (HAL) / +49 391 5357690 (MD)

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/

www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-
fluechtlinge/

www.lamsa.de
+49 345 17164890

www.willkommen-in-halle.de /
www.willkommen-in-magdeburg.de

 تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف تايقاحسلاو نييلثملا داحتا
غروبدغام –
 :تنرتنالا
:فتاهلا

بونج غروبدغام - تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو بونج / هلاه ةنيدم) زديالاب نيباصملا ةدعاسم زكرم
(ةلجسم ةيعمج – ةيالولا
 :تنرتنالا
:فتاهلا

ددجلا نيمداقلاو نيئجاللا ةدناسمل معد تاكبشو ةراشتسالا تامدخ زكارم
 :تنرتنالا

تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف بيحرتلا تاردابم
 :تنرتنالا

ةلجسم ةيعمج سيارك هلاز ةرئاد يف نيعوطتملا ةئيهل عباتلا بيحرتلا زكرم
 :تنرتنالا

  تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف نيبرتغملا تامظنم معد ةكبش
(ASMAL) ةلجسم ةيعمج
 :تنرتنالا
:فتاهلا

“غروبيدغام ةنيدم يف ًالهأ„ و “هلاه ةنيدم يف ًالهأ„ نيبرتغملا ليلد
 :تنرتنالا

يعامتجالا جامدنالاو هيجوتلا

ةحصلاو ةيسنجلا ةيتاذلا لئاسمب قلعتت  تاراشتسا

ةيمويلا ةايحلا يف ةدناسمو معد تاكبش

http://www.bsv-sachsen-anhalt.de/
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.sachsen-anhalt.lsvd.de/
http://halle.aidshilfe.de/cms/
http://www.aidshilfesachsenanhaltnord.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/netzwerke/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/willkommensinitiativen/
http://www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/
http://www.freiwilligen-agentur.de/themen-und-projekte/engagiert-fuer-fluechtlinge/
http://www.lamsa.de/index.php
http://www.willkommen-in-halle.de/
http://www.willkommen-in-magdeburg.de/news.php




WELTOFFEN
WILLKOMMEN
Sachsen-Anhalt

ريرحتلا ةئيه
تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف بناجألا ةيعمج :رشانلا
.(kcebböM isuS) كبوم يزوس ةديسلا تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف جامدنالا نوؤش نع ةلوؤسملا نم فيلكتب
:ناونعلا

grubedgaM40193 –4-3 eßartsgnillehcS – suaH tlewenie
ed.asga.www :tenretnI
نامكوتش تسنرإ روتكدلااو ىرهاس ايام ةديسلا :ريرحتلا ةرادإو صنلا
 تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف بناجألا ةيعمجل يذيفنتلا ريدملا ،ترافكرام ليئاشيم:ةفاحصلا نوناقل ًاقبط لوؤسملا
امار سايتام جارخإلاو ميمصتلا
زتيمش اك :ةيروصلا موسرلا / ةيحيضوتلا موسرلا
ميهاربإ دمحأ:ةمجرتلا
وأ روص وأ تارقف عبَط ةداعإب حَمسُي الو .رشانلل ةظوفحم يهيجوتلا بيتكلا اذه تايوتحمب ةقلعتملا قوقحلا نإ
.رشانلا نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم دعب الإ ةينورتكلالا مظنلا يف اهمادختسا
يتغيصب ةبطاخملل قفارتملا مادختسالا نع لزانتلا هلك صنلا لالخ مت دقف ،ةءارقلا ةسالسو حوضوب قلَعَتَت بابسألو
.نيسنجلا الك ىلعً امامت يلاتلاب قبطنت صاخشألاب ةقلعتملا فاصوألا لكو .ثنؤملاو ركذملا
1202 ةلدعملاو ةعسوملا ةيناثلا ةعبطلا

ةظوفحم قوقحلا عيمج

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

ةيلاتلا تاغللاب ًاضيأ رَشنُي (ةيفاضإ قاروأ عم) بيتكلا اذه
،(يسراف) ةيسرافلا ،(ةينوتشبلا) ةيناغفألا ،ةيسنرفلا ،ةيزيلكنإلا ،ةيبرعلا
:يلاتلا عقوملا ىلع ةينيرغتلاو ةيبرصلاو ةيسورلا

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/willkommen/wegweiser-fuer-neueingewanderte/

ةيفاضإ تامولعم
،نكسلا نيب ايناملا يف ةايحلا ليكشتل تاداشرا عم ىرخأ جامدنا ضورع ًاضيأ نودجت
ناونعلا ىلع ددجلا نيبرتغملل دشرملا يف ىرخأ عيضاومو ةحصلا ،ينهملا ليهأتلا ،لمعلا
 :يلاتلا

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

