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يداشرالا بيتكلا اذه َلوَح تامولعم

تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف مهءوجل َبلط َنومدقي نيذلا ،صاخشأللً اصيصِخ دَعُم بيتكلا اذه
:يلي امب ةقلعتملا ةماهلا تاءارجالا َلوح يلوأ هيجوتب مهَدوَزُيو
 ءوجل نع ثحاب ةفصب يلوألا ليجستلا•
ءوجللا تاءارجإ•
ايناملا يف ةعقوتملا ةايحلاو شيعلا•

01 رهش ةياهن ىتح ةدراولا ةيلاحلا تارييغتلا ىلع يوتحت ةعبطلا هذه نأ ىلإ اوهبتنت نأ ءاجرلاو
.بيتكلا اذه يف ةدراولا تانايبلا لك لومشو لامك ىلع ةنامض انه ىَطعُت الو .6102 ماع نم
داشرإلا اومدختست نأ مكنكمي يدرف لكشبو ًالومش رثكأ ةيفاضإ تامولعم ىلع لوصحللو
هجوتلاب ةقلعتملا ةماهلا تامولعملا لكو .بيتكلا اذه تارقف يف دراولا لصاوتلا ءاكرشب قلعتملا
اذهل عباتلا قحلملا يف اهنودجت تاتشربلاه ةنيدم يف (EAL) يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف
.بيتكلا

ةيالو يف جامدنالا ةباوب قيرط نع بيتكلا اذهل ةينورتكلالا ةغيصلا ىلع اوعلطت نأً اضيأ مكنكميو
،(وتشب) ةيناغفألا ،ةيسنرفلا ،ةيزيلكنإلا ،ةيبرعلا :ةيلاتلا تاغللاب كلذو تلاهنأ-اينوسكاس
.(ed.tlahna-neshcas-ni-treirgetni.www) ةينيرغتلاو ةيبرصلا ،ةيسورلا ،(يسراف) ةيسرافلا

ed.ofnitsre//:ptth! :عقوملا ىلع تنرتنالا ىلع ينورتكلإلا قيبطتلاً اضيأ اومدختسا:ديدج

ةنيدمب يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف ءوجللا اياضق تاراشتسا بتكم يفظوم نورشانلا ركشَي
هتدناسمل  (nietS .E) نياتش ديسلاب ًةلثمم لابقتسالا زكرم ةرادإ كلذك  َنوركشَيو تاتشربلاه
ىلع تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف نيئجاللا داحتاً اضيأ َنوركشيو ،ةطوطخملا دادعإ ءانثأ ةدودولا
 .اهب اندما يتلا ةيدقنلا تاظحالملاو تاداشرالا

ةيبيحرت ةملك

تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف مكب ًالهأ

ةيالو نإ .ءوجللا ةيضق ةيادب يف نآلا متناو ةيالولا يف لابقتسالا زكارم دحأ ىلإ متلصو دقل
،ئجال صخش مكتفصب ،كلبقَتَسن يكل لمعن نحنو .ملاعلا ىلع ةحتفنم ةعطاقم تلاهنأ-اينوسكاس
ةفاضإ َنومدقي سانلا نم ريثكو .جامدنالاو هيجوتلا ضورعً اركبم َكل مدقن يكلو نكمي ام نسحأب
. .مهغارف تاقوأ يف  ةدعاسملا  كلذ ىلإ

انمق دقف ،ءوجللا ةيضق يف مكمعدنوEAL يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف هجوتلا مكيلع لهسن يكلو
رهش يف  عضولا) مكتماقإ نم ىلوألا ةلحرملاب قلعَتَت ةماه تامولعم عيمجتب ةيلاتلا تاحفصلا يف
 .(6102 ماع نم01

مغرو .ةديج ةيشيعم طورش 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 اولحَتَت نأ تالاحلا هذه
.مكتمه طيبثتلً اببس تاساكتنالا هذه نوكت ال نأ يغبنيو .تاساكتنالا ضعبً انايحأ اهيرَتعَي

لماعتلا نأ تابثإ يف اومهاسُت نأEAL يسيئرلا لابقتسالا زكرم يفً اضيأ متنأ نوعيطتستو
ًالهس رمألا اذه نكي مل اذإ ىتحو .نكمم رمأ ةعونتملا تافاقثلاو تايموقلا يوذ سانلا نيب نسحلا
نأ نكمي لكاشملا نمً اريثك نإف كرتشملا مهافتلاو مارتحإلاب هنأ :تتبثأ دق براجتلا نإف ً،امئاد
تاهجب مكفرَعُي نأو مكيدل ةماه ةلئسأ نع يداشرإلا بيتكلا اذه َبيجُي نأ لمأنو .نواعتلاب لحُت
 .ىرخألا هجوتلا لحارم يف مكل ةدعاسملا ميدقت اهنكمي يتلا ،لصاوتلا

ريخلا لك مكلبقتسملو مكقيرطل ىنمتن

http://erstinfos.de/de/
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ةيالو يف (EAL) ةيسيئرلا لابقتسالا زكارم  .1
 تلاهنأ-اينوسكاس
ضورع – تامدخ – تابيترت

نإف ،ايناملا يف ءوجل بلط ميدقت ديرتو ةيامح نع ثحبي صخشك ايناملأ ىلإ تلصو تنك اذإ
دحأ يف تقؤم ةماقإ ناكم صصحلا ماظنلو نوناقللً اقبط كل صصَخُت ةصتخملا تاطلسلا
ًايلاح دجوت تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يفو  .ةيالولل ةعباتلالابقتسالا زكارم اهيلع قلطُي تايالولا

عورفلا يف كلذكو (ستيلك) لادنيتشوغروبدغامو هلاهو تاتشربلاه يف لابقتسا زكارم ةدع
.ةيجراخلا
نم ءوجللا تابلط تناك اذإو ،ءوجل بلطب مدقت صخش مكتفصب كليجست لابقتسالا زكرم يف متيو
نوصتخملا نوفظوملا موقي فوسف تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف اهتسارد متت ال يلصألا كدلب
.ةصتخملا ةيالولا ىلا َكءوجل بلط ةلاحإب

.ةايحلل ةيرورضلا ىرخألا ءايشألا ةيقب ىلعو ماعطو ىوأم ىلع لابقتسالا زكرم يف لصحتسو
بلط ةساردب (فبماب) نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا موقي نأ ىلإ كانه َكءاويإ متيسو
 .َكلقن متي اهدعبو تايدلبلا دحأ ىلإ َكليوحت اهدنع نكمي ثيح كؤوجل
اهنودجت َكنع لوؤسملا لابقتسالا زكرم يف هيجوتلاب ةقلعتملا ةماهلا تامولعملا لك :ةماه ةراشإ
.بيتكلا اذهل  ةيفاضالا قاروألا يف

. (tdatsreblaH) تاتشربلاه ةنيدم يف يسيئرلا لابقتسالا زكرم عقوم نمض لوصولا زكرم عقي
لوصولا زكرم نمض دجوي امك .مكب ةصاخلا ءوجللا ةيضقب ةقلعتملا لحارملا لكب نورمتس هيفو
ءوجللا بلط نومدقت هيفو .(FBMAB) نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملل يجراخلا عرفلا
.مكب صاخلا
!

َكتقطنم ةقطنم يف ءاقبلا َكيلع بجي
نأ كل حمسُي هنأ هانعم اذهوَكتقطنم يف ءاقبلاب مازتلالا ىلوألا كلابقتسا ةرتف لالخ كيلع بجي
ةصتخملا رئاودلا َنكمَتَت نأ ءاقبلا بجاو نم ضرغلاو .(ةنيدم وأ ةقطنم) ةددحم ةقطنم يف ميقُت
هذهو .ددحملا تقولا يف ةمهملا قئاثولا ملَتسَت نأ عيطتست نأو تقو لك يف َكيلا لوصولا نم
يف ءاقبلاب اهيفً امزلم نوكت يتلا ةرتفلا لك لالخ رمتست وأ لقألا ىلع رهشأ ثالث قرغتست ةدملا
لابقتسالا زكرم ةقطنم َرداَغُت نأ وأ َكبراقأ َروزَت نأ لاثملا ليبس ىلع تدرأ اذإو  .لابقتسالا زكرم
بتكملا ىلإ مدَقُي ةزاجإلا بلطو .(ةزاجإ ةصخر) ةرداغم نذإ ىلإ جاتحت َتنأف ،ىرخأ بابسأل
،ةيلام ةمارغل َكسفن ضرَعُت دقف ،ةصخر نودب َكتقطنم َترداغ اذإو .نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا
.ةيئانج ةمكاحمل كلذ راركت لاح يفو

لابقتسالا زكرم يف ةماقإلا ةدم
طبترت ةيلعفلا ةدملاو .ىصقأ دحك رهشأ ةتس لابقتسالا زكارم يف نوناقللً اقبط ،ةماقإلا ةدم غلبَت

 ..مكب ةصاخلا ءوجللا ةيضق عضوبً ايلاح
اينودقم ،وفوسوك  ،اناغ ،كسرهلاو ةنسوبلا ،اينابلأ لثم ةنمآ نادلب نم نيمداق متنك اذإو
.مكءوجل بلطب فارتعالا متي نأ يفً ادج ليئض لمأ دجوي ٍذئدنعف ، ايبرص وأ لاغنسلا،ورغنيتنوم
 زكرم يف نولظت فوس ةداعلا يفو

https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/__44.html
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2014/10/2014-10-29-verbesserungen-fuer-asylbewerber-beschlossen.html
http://www.residenzpflicht.info/keine_bewegung_report_beate_selders/die-behorden-die-erteilung-der-verlassenserlaubnis/


6 7

نكسلا
بلغألا ىلعو .نكمي ام نسحأب يسيئرلا لابقتسالا زكرم يف مكءاويإ متي يكل اندوهج لك لذبنس
ريغ يسيئرلا زكرملا يف ةيلاحلا ةيباعيتسالا ةقاطلا تناك اذإو .ءاويإلا زكرم نمض فرغ يف نكستس
لكشب نكستس لاوحألا لك يفو .ءاويإ زكرم يف ةريصق ةرتفل َكءاويإ متي نأ نكمملا نمف  ،ةيفاك
..ءاتشلا دربل مواقم

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
تايعامت?جالا تالو?ئسم?لاو .ة?يصخشلا ِكتالكشم حر?طو ة?حارصب ثد?ح?ت?لا ةراشتسالا ة?ثدا?ح?م
 .تالكشملاو تاراسفتسالا قلعتي ام لك يف نوعلا نمدقيو ِكنودعاسيس

ةيسنجلا ةيتاذلاو ةيوهلا
كلذ لمشيو) يسنجلا ههجوت ببسب ةلماعم ءوسل ايناملا يف صخش يأ ضرعتي نأ زوجي ال
يريغمو نيثنخملاوً ايسنج نيلوحت?م?لاو سن?ج?لا يي?ئا?ن?ثو تا?ي?قا?حسلاو ن?ي?ي?طو?ل?لا صا?خشالا

زكارم دحأ عم لاصتا نع نوثحبت متنك وأ / صوصخلا اذهب ةلئسأ مكيدل ناك اذإو .(مهسنج
ةقلعتملا تاداشرإلا ىلإ اوهبتناو .مكب ينعملا يعامتجالا لوؤسملا ىلإ هجوتلا مكيلعف  ،ةراشتسالا
.ةصاخلا تاراشتسالا ضورعب

ةيالولا قطانم ىلإ (لقنلا) عيزوتلا

متيس اهدنعف ،مكءوجل بلط ىلع ةقفاوملا تمت وأ ةيوق ايناملا يف ءاقبلا يف مكصَرُف تناك اذإ
يف نوكتس ةيدلب ةيأ َ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

TMADNEGUJبابشلا ةياعر بتكم

http://www.mobile-opferberatung.de/
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:لابقتسالا زكرم يف تامدخلاو نيومتلا

تامدخلا

.ةيلوأ مزاولو تايجاح كلذكوً انوناق اهيلع صوصنم تادعاسم لابقتسالا زكرم يف نوقَلَتت
نوقَلَتَتةينيع تامدخكو
ءاشعلاو ءادغلاو راطفإلل ماعط مئاسَق•
قلاعمو نوحصو مون ةيطغأ•
 ةيصخشلا ةفاظنلل داومو ةسبلأ•

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

ةيبطلا ةياعرلا

.لابقتسالا زكرم يف (ERACideM) ةيبطلا ةياعرلا ةطقن ىلإ  اوهجوت ديدشلا ضرملا ةلاح يف
ً.اموادمً ابيبطً امود راهنلا لالخ دجَتَس كانهو

يف بيبطلا يصوُي نأ نكمُيف  ،لابقتسالا زكرم يف مكضرملً اجالع اوَدجت نأً انكمم نكي مل اذإو
بيبط ىلإ ةلاحإ ةميسق كلذب َكل ردصيو رخآ بيبط ىدل جالعلا ةعباتمب لابقتسالا زكرم
 .صتخم

ةرايز لبق مكيلع بجيو .جالع ةميسق ىلع لوصحلا مَكيلع بجيً اديدش ضرملا نكي مل اذإو
.َكلذ دعب اهمالتسا مث ًالوأ ةيعامتجالا ةنوعملا بتكم ىدل بلط ميدقت بيبطلا

تناك وأً اقلق ًامون نومانت متنك اذإو اهب متررم ةئيس براجتل ةجيتن ةديدش ةاناعم نوناعت متنك اذإ
بتكمو .ةيسفن ةمدصل متضرعت دق اونوكت نأ نكمملا نمف ،ةيعيبط ريغ مكمسج لعف دودر
يف ةيالولل ةعباتلاةيسفنلا ةياعرلا زكارم كلذكو  (لابقتسالا زكرم يف دجو اذإ)ةيسفنلا ةياعرلا
،كلذل ةجاحب تنك اذإو .ةيسفنلا تامدصلا جالع يف ةدعاسم رفوت غروبدغامو هلاه يتنيدم
 .ةلباقمل دعوم بيترت كنكميف

ضارمأ ببسب وأ ،زديالا ،ةبستكملا ةعانملا صقن ضرمب ةباصإلا ببسب ةدعاسمل َتجتحا اذإو
وأ تاتشربلاه ةنيدم يف ةدجاوتملازديالا ةدعاسم بتاكم كلضف نم عجاَرَف ةلقنتم ىرخأ ةيسنج
ةدعاسملا زكارم ىلإ ةقدب مكدشرتو ةيرس ةراشتساب مكدوزت بتاكملا هذهو .غروبدغام وأ هلاه
 .ىرخألا

https://www.avp.de/fileadmin/user_upload/PDF/0810_Information_zur_pharmazeutischen_Versorgung_von_Fluechtlingen.PDF
http://www.stejh.de/arbeitsfelder/migrationsarbeit/psychosoziales-zentrum-fuer-migrantinnen-und-migranten-in-sachsen-anhalt
http://www.stejh.de/arbeitsfelder/migrationsarbeit/psychosoziales-zentrum-fuer-migrantinnen-und-migranten-in-sachsen-anhalt
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/gesundheit/psychosoziales-zentrum/
http://www.aids-lsa.de/
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لابقتسالا زكرم يف ضورعلا
لابقتسالا زكرم يف تقولا رامثتسا
زكارم تامدخ نم اوديفتساو .ءوجللا ةيضقلً اديج َكسفن رضحُت يكلً ايفاكً اتقو َكسفنل صصَخ
داوملا نم كلذكو لابقتسالا زكرم يف ةراشتسالا
نأ مكنكمي اذهبو .(اهريغو تاهويديفلاو ةيفيرعتلا تارشنلا لثم) ءوجللاب ةقلعتملا ةيمالعالا
  .مكب ةصاخلا عامتسالا ةسلجل مكسفنأ اورضحت
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
ةكراشملل ةيناكمإ (ايلعلا ةيبعشلا سرادملا يف :الثم) لابقتسالا زكرم جراخً اضيأ دجوتو  .ةددعتم

اذكهو .ةيمويلا ةايحلا يف هيجوتلا تارود وأ ةيناملالا ةغللا ملَعَت تارود يف
َلَاسَت نأ ءاجرلا :ةظحالم .ايناملا يف ةايحلا ىلع فرعتلا مكنكمي

 .عفدلا ةبجاو وأ ةيناجم تارودلا هذه تناك اذإ ً،امدقم

امم رثكأً ائيسً اريثأت لافطألا ىلع رثؤي نطولا نم بورهلا نإ
ًايوس اوبعلَي يكل ةصرفلا مَكدالوأ اوحنما اذهلو .نيدلاولا  ىدل
ضورع دجوت لابقتسالا زكارم لك يفف ،نيرخآلا دالوألا عم
مكدالوأ اوعجشو .غارفلا تاقوأ رامثتسال مكلافطأل ةبسانم

ثيح نم ،متنأف :اوهبتنت نأ ءاجرلاو .بعللا يف ةكراشملل
ةمالس نع نولوؤسم ،ةيبرتلا قحب نولوخملا مكتفصب ،أدبملا

زكرم يف مكيلع ني-ع-ت-ي ه-نأ :ين-ع-ي اذ-هو .م-ه-لا-ع-فأ ن-عو مكلا-ف-طأ
ام مكسفنأب اوعباتو .مكلفط ناكم نيأ ماودلا ىلع اوفرعت نأ لابقتسالا

نكمي نيأ ،ةيبرتلا قحب لوخملا رخآلا صخشلا اوربخأ وأ مكنبا ىلع فارشإلا نكمأ
 .مكدجاوت ناكمً اضيأ مكنبا فرعي نأ يغبنيو .مكيلا لوصولا

ريضحتلا يف ةدعاسملا ،ةمجرتلا)يريخلا يعامتجالا لمعلا  وألمعلا صرفيف 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
.دوقنلا

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
عيرس دعوم بيترت اهدنع نكميف ،تالهؤملا هذهل ةجاحب لمعلا قوس ناك اذإو .اهومتبستكا

نكمملا نمو .تاداهشلاب فارتعالا بتكم ىلا َكداشرإ كلذكولمعلا قوسب ةصاخ ةراشتسال
لمعلا قوس تاجايتحا يبلت ةينهملا كتالهؤم تناك اذإ ،ةصتخملا ةيدلبلا كلت ىلا كلقن اهدنع
.يلحملا

ًاليهأت مَتممتأ 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


12 13

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 صصَخُيَسو .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

كءوجل ةيضقب ةقلعتملا كتابجاوو كقوقح كل حَضَوُت ءوجللا بلطل كميدقت ءانثأو
مامأ كباوجتسا موي يفو .يباتك لكشب مألا كتغلب َكل مَلَسُتَس تاحاضيإلا هذهو
مكقح نم ً.امجرتم نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا وعديس كنع لوؤسملا ررقملا
موي يف عيطتستو .مألا مكتغل لالخ نم مكءوجل ةيضق يف مكباوجتسا متي نأ ينوناقلا
،ركبمو قبسم لكشب يداحتالا بتكملا متربخأ اذإو .يصخشلا َكيماحم ةقفرب يتأت نأ باوجتسالا
 .هب نوقثت صخش ةقفرب باوجتسالا ىلإ اوتأت نأً اضيأ مكنكمي

؟ءوجللا سامتلا يف بَلطُي 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•
:مكءوجل بلط ضفر مت اذإ وأ•
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
اونوكت مل ام،siewhcanstfnuknA“„ لوصولا تابثإ ةقاطب لابقتسالا زكرم وفظوم َكملَسُيس
ءوجل بلاطك ليجستلا نايب نع ليدبلا يه تابثإلا ةقاطبو .رخآ زكرم يف هيلع متلصح دق
ةيصخش تانايب ىلع نايوتحي اموبلا وأ لوصولا تابثإ ةقاطبAMUB . اموب اراصتخا ةامسملا
.ءوجللا نع ثحاب صخش مكتفصب مكليجست متي قئاثولا هذه رادصا لالخ نمو .ةيسمش ةروصو
ميدقتلً ايصخش نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا َكيعدتسي فوس قئاثولا هذه ىلعً ادامتعاو
لادبتسا متيس نيئجاللاو ةرجهلل يداحتالا بتكملا ىدل ءوجللا بلط ميدقت دعبو .مكءوجل بلط
ةماقالا حيرصتب (اموب) ءوجل نع ثحابك ليجستلا نايب وأ لوصولا تابثإ ةقاطب
.gnuttatsegstlahtnefuAدنع ةطرشلل هَزِربُت نأوً امود هلمحت نأ كيلع بجي حيرصتلا اذهو
امدنعو .اهيف ةماقإلاب كل حمسُي يتلا ةقطنملا حيرصتلا ىلع لجَسُيو .صاخشألا ىلع شيتفتلا
غلَبُيَس يداحتإلا بتكملا نإف  تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف كنع ةلوؤسملا ةيدلبلا ىلإ كلقن متي
.كناونع يف رييغتلابً اروف

lysA fua thceRءوجللا يف قحلا
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باوجتسالل ريضحتلا – ءوجللا اياضق تاراشتسا
بتاكملا هذه يفو .(ساتيراك ةطبار لثم) ءوجللا اياضقل ةراشتسا بتاكم لابقتسالا زكرم يف دجوت
ىلع ًاضيأ لصحت كانهو .ءوجللا ةيضق لحارم لك يف كقوقح نعو كتابجاو نع مالعتسالا َكَنِكمُي
هذهو .ةرجهلا ة?لصاو?م را?ي?خ?بو كن?طو ىلإ ة?يرا?ي?ت?خالا ةدو?ع?لا را?ي?خ?ب ق?ل?ع?ت?ت ة?يدر?ف ةراشتسا
 .صخشلا  هب نمؤي يذلا دقتعملاب وأ نيدلاب ةطبترم ريغو ةيرسو ةيناجم تاراشتسالا

نيئجاللاو ةرجهلل يداحتإلا بتكملا ُهَدَعَا يذلا ،يحيضوتلا ويديفلا باوجتسالل َكَئِيَهُي كلذك
يذلا ناكملا نع لابقتسالا زكرم يف نيلوؤسملا نم ملعتساو .ءوجللا اياضقب قلعتملاو تاغل ةرشعب
.يحيضوتلا ويديفلا اذه ةدهاشم هيف كنكمي

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

ميدقت دعب متي باوجتسالاف  (FMAB فماب) يداحتالا بتكملا ىدل ةيباعيتسالا ةقاطللً اقبط
نوناق نم52 ةدامللً اقبط باوجتساللً ايباتك كيعدتسي يداحتإلا بتكملاو ةينمز ةرتفب بلطلا
نعً اركبم يداحتإلا بتكملا َغِلَبُت نأ كيلع كلذل مجرتم روضحب متي باوجتسالاو .ءوجللا اياضق
باوجتسالا متي نأ ءوجل نع نيثحاب مكتفصب ينوناقلا مكقح نمو .باوجتسالا اهب متيس يتلا ةغللا
بجي ،عامتسالا ةسلج يف ةمجرتمك ةأرمإ روضح لثم ،ةصاخ تابغر دوجو لاح يفو .مألا مكتغلب
نيعتيو .ًالاؤس52 باوجتسالا لمشَي .تابغرلا هذهب ركبم لكشب يداحتالا بتكملا غلبُي نأ
اومدقو .ةنامأو ةقدب تانايبلا لكب اولدت نأ مكيلعو .اهيلع ةباجإلل يفاكلا تقولا اوذخأت نأ مكيلع
تانايب ةحص نراقي فوس ررقملا صخشلا   .مكلاوقأ ديؤتً اروص وأ تابثإ ةلدأ ً،انكمم كلذ ناك اذإ
يف ةمجرتم مكلاوقأ عامس اوبلطت نأ ينوناقلا مكقح نم .ليجستلا ءانثأ كتانايب عم باوجتسالا
لك ةحص نم اوققحت ً،امجرتم باوجتسالا ةياهن دنع رضحملل مكتءارق ءانثأو  .ةسلجلا ةياهن
.رضحملا ىلع عيقوتلا لالخ نم كلذ ىلع اودكأ مث مكلاوقأ

.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

كلصيس رارقلاو .كءوجل بلط لوح رارقلا يمسرلا ديربلابً ايباتك يداحتالا بتكملا َكغلبيس
نيبت تاداشرإلا هذهو .ةيئاضقلا نعطلا لئاسو لوح تاداشرإ عمً اقفرموً ارربم يمسرلا ديربلاب
.هب نعطلا نكمي فيكو ةعجارملل ًالباق رارقلا ناك اذإ

 ،مكب صاخلا ءوجللا بلط ىلعً ايباجياً اباوج نوقلتتو
وأ يناملألا يساسالا نوناقلا نم أ61 ةدامللً اقبط ءوجل نع ثحابك مكب فارتعالا مت اذإ•
 وأ ءوجللا نوناق نم3 ةدامللً اقبط ءوجل ةيامح مكحنم مت اذإ•
 وأ ءوجللا نوناق نم3 ةداملل ًاقبطztuhcS neräidisbuS ةيلود ةيامح مكحنم مت اذإ•
6 وأ5 ةرقفلا06 ةداملل ًاقبط كلذو مألا مكدلبب ةقلعتملا ريفستلا عناوم نم عنام تابثإ مت اذإ•
.ةماقإلا نوناق نم

يباجيالا باوجلا اذه ىلع ًءانبو .ايناملا يف ةماقإ حنمل ساسألا وه يباجيإلا ءوجللا باوج نإ
ةنس نيب ام حوارتت ةدمل ةماقإ كل حَنمُتَس رارقلا تاغوسم بسحو .ةماقإ ةصخر مكل حَنمُت فوس
 .تاونس ثالث ىلإ
ةماقالا ةصخر :طبار

رداغت نأ َكَمِزلُت هذهو ،ليحرتلاب ديدهتو ةرداغملاب ةبلاطم ملتست فوسفً ايبلس رارقلا ناك اذإو
ًاتقؤم كل َردصُت نأ بناجالا نوؤش ةرئادل نكمي اهدنعف ،نكمم ريغ ريفستلا ناك اذإو .ايناملا
بتكملا رارق كل  حرشتس يهف ،ةراشتسالا بتاكم نم دفتساو .(غندلد) ةلجؤم ريفست ةقيثو
.هجئاتن نيبتو يداحتالا

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
فرصتت نأ كيلع نإف ،هبتنت نأ ءاجرلاو .اهميدقتل ةددحملا لهملا لوحو ةنكمملا ةيئاضقلا نعطلا
كيلعف ،ةيضقلاب يماحم فيلكت ديرت تنك كنأ ةلاح يفو .ضارتعا ميدقت ديرت تنك اذإ ةعرسب
ةيامحلاب قلعتت ةلقتسم تاراشتسا مِدَقُي تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يفو ً.اركبم فرصتت نأً اضيأ
عباتلا ءوجللا اياضق تاراشتسا بتكم نم لك ،نيرخآ نمض نم  ،ءوجللا اياضق يف ةينوناقلا
.نيئجاللا داحتإ كلذكوساتيراك ةطبارل

يناث ءوجل بلط وأ يفاضا ءوجل بلط ميدقت

يف ىلوألا مكءوجل ةيضق ىلعً ايبلس ًاباوج متيقلت دق متنك اذإ ،يفاضإ ءوجل بلط ميدقت مكنكمي
وأ جيورنلا يف وأ نمآ ثلاث دلب يف ُهَضفَر مت دق مكب صاخلا ءوجللا سامتلا ناك اذإو .ايناملا
ثدحتلا متي ٍذئدنعف ،مكب ةصاخلا ءوجللا تاءارجإ يلوت نع ةلوؤسملا يه ايناملا تناكو ديوسلا

 .يناث ءوجل نع
نأ وأ يلصألا مكدلب ىلإ ةدوعلا دنعً ايصخش رطخلل َ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

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.caritas-magdeburg.de/67245.html
http://www.caritas-magdeburg.de/67245.html
http://www.fluechtlingsrat-lsa.de/category/kontakt/
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مكنطو ىلإ ةيرايتخالا ةدوعلا
ُلكشت ةيرايتخالا ةدوعلا نإف يلصألا كنطوم ىلإ ةدوعلا يف بغرت وأ ةرداغملابً ابلاطم تنك اذإ
لالخ نم مدقت ةيداحتالا ايناملا ةيروهمجو .يرابجإلا ليحرتلا عم ةنراقملابً انمآوً ائداه ًاليدب
ال نكلو .ةرجهلا ةعباتمل وأةيرايتخالا ةدوعلل ةدناسم جمانرب (غاير) ىمسملا ةدعاسملا عورشم
نم ملعتساو .ةيرايتخالا ةدوعلا ةلاح يف ةيدام ريغ وأ ةيدام ةدناسمب ةبلاطملل ينوناق قح دجوي
يف كنودعاسيس كانه نوفظوملاو .كلذ نع ءوجللا تاراشتسا بتاكم  يف تافظوملاو نيفظوملا
 .ةدوعلا ةلحر ميظنت يفو بلطلا ميدقت

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
ىلإ فقوتمräidisbus طقف ةيلود ةيامح ىلع نيلصاحلا صاخشألل ةبسنلاب ةرسألا لمش عمج نإو
مكنكمي ةلهملا هذه ءاهتنا دعبو .(6102 ماع نم01 رهش يف عضولا)8102 ماع نم راذآ51 ةياغ
 .ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو ىدل رسيم لمش عمج بلط ميدقتً اضيأ
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 يف َكَنِكسُت 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 اضيأ َكَدِعاسُيو .ةقشلا يف وأ ءوجللا يبلاط
يف تاراشتساً اضيأ ةداع مدقتنيبرتغملا تاراشتسا زكارمو .ىلوالا هيجوتلا ةلحرم يف ءالفكلاو
ءوجللا ةيضقب قلعتت عيضاوم يف ةلاعف ةدناسم ىلع نولصحت كانهو .ةددحم لمع تاقوأ
ةيناملالا ةغللا ملعت عيجشتل ضورعب كلذكو ةيعامتجالا تادعاسملاو بناجألا نوناق لئاسمبو
مدقت ةيلهأ تايعمجو طباور كتقطنم يف دجوت كلذل ةفاضإو  .ةيمويلا ةايحلا لئاسم نم اهريغو
.ةفاقثلاو ةضايرلا لاجم يف تاطاشنو تاءاقل مظنتو ةغل تارودو تامولعم
نوفرعي مهنم ريثكو .نيبرتغملل تايعمج يف مهسفنا ميظنتب نيرجاهملا 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.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/DE/Rueckkehrfoerderung/Foerderprogramme/ProgrammeREAGGARP/reag-garp-programm.html
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 مَلَعَتَت 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
يف ةكراشملا مهنكمُي قارعلاو ناريإو ايرتيراو ايروس نم :ةيلاتلا نادلبلا نم نيمداقلا ءوجللا يبلاطو
.(5102 ماع نم21 رهش يف عضولا) مهءوجل بلط لوح رارقلا رودص لبق جامدنالا ةرود
ىدل كلذ نع اوملعتست نأ ءاجرلاو .يداحتإلا بتكملا ىلإ بلطب مدقتلا مهيلع ةكراشمللو
.مكنع لوؤسملا يعامتجالا راشتسملا وأ فرشملا
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 مَلَعتَتِل ةحاتملا تايناكمالا لك نم دفتسا اذهلو .لمعلا قوس يف جامدنالا
.ةفاثكبو

ةينهملا تالهؤملاب فارتعالا

تلصح دق تنك اذإو .اهب فرتعم ةينهم ةداهش دوجوً ابلاغ طرتشت ايناملا يف ةنهملا ةسرامم ن
اهتيبثت يغبني تاردقلا هذه نأ ىلإ هبتنإف ،ةيعماج ةداهش ىلع وأ ينهم ليهأت ةداهش ىلع
 .اهليجستو
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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http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start01.html
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لمعلا يف جامدنالا

امأ .ةديقم ريغ لمع ةصخر لمحت كنأ ذإ ،ايناملا يف لمعلاب َ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 ،تاراشتسا ً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

لافطالا ةياعر
ملعتلا ءانثأ لافطألا ةياعر متي كانهو .لافطألل ةضور يف ناكم يف قحلا ايناملا يف لفط لكل
وأ قطانم دحأ ىلإ َكلقن دعب َكلافطأ ىلعً اضيأ قبطنَي قحلا اذهو  .نيرخآلا عم كرتشملا بعللاو
عم لصاوتلاو ةيناملألا ةغللا مّلَعَت عجَشُي لافطألا ةضور ىلإ باهذلا نإو .ةعطاقملا ندم دحأ
.ةضورلا يف لوبقلا بلط ميدقت يف َكدعاسي يعامتجالا فرشملاو .نيرخآلا لافطألا

لافطألل يسردملا ميلعتلا

نس يف نومزلم  تاباشلاو بابشلا نإف نوناقلل ًاقبطو ميلعتلا يف قحلا ايناملا يف لافطأل لكل
ةيالو ندم نم ريثك يفو .يمازلإلا ميلعتلا بجاو َكلافطأ ىلعً اضيأ قبَطنَيو .ميلعتلاب ةسداسلا

هذه يفو ةيناملألا ةغللا مّلَعَت عيجشتل ةصاخ فوفص اهيف سرادم دجوت تلاهنأ-اينوسكاس
ةيقب عم سوردلا ةعباتم نم اهدعب نكمتيل ةيناملألا ةغللا ًالوأ َملعتي نأ كلفطل نكمي فوفصلا
َكَرِبخُي َكنع لوؤسملا يعامتجالا فرشملاو .ةيناملألا ةغللا ملعت ىلع مكلافطأ اوعجشو .ذيمالتلا

.بلطلا ميدقت يف َكدعاسيو كنكس ناكم ىلإ برقألا ضورعلا نع

مهتاداهش ىلع نولصحي كلذ دعبو .ةيئادتبالا ةلحرملا يفً اعم لافطألا لك ةيادبلا يف موادي
هذهو .ةيسردملا تاداهشلل ةدد-ع-ت-م عاو-نأ د-جو-تو .ة-يو-نا-ث-لا سراد-م-لا ىد-حإ ىد-ل ة-يسارد-لا
ةساردلا ةداهش لالخ نمو .مكتنباو مكنبال ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا ةعباتملً اطرش ُربتعُت تاداهشلا
ةداهش لالخ نمو ينهم ليهأتو ميلعت يف ءدبلا مكتنبا وأ مكنبا عيطتسي ةطسوتملا وأ ةيساسألا
ًابعص نوكيس ةيسارد ةداهش كالتما نود نمو .ةيعماجلا ةساردلا يف ءدبلا ةيوناثلا ةساردلا
 .ديج لمع ىلع لوصحلا

لوح تامولعملا نم ديزملا ىلع (ازمال) نيبرتغملا تامظنم معد ةكبش ىدل اولصحت نأ مكنكميو
 .ايناملا يف يسردملا ماظنلا

eluhcSةسردم

http://www.spi-ost.de/project.php?sub=55
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start01.html
http://www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de/netzwerk-iq_start01.html
http://www.lamsa.de/index.php
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ينهملا ليهأتلا
رمتسي ليهأتلا اذهو .جودزملا ينهملا ليهأتلا لالخ نم نهملا نم ريثكل ليهأتلا متي ايناملا يف
ةهج يف يلمعلا ليهأتلا لمشيو   ً.ايدقنً ارجأ بردتملا هلالخ ىقلتيو تاونس ثالث ةدمل ةداع
 .ةينهملا ةسردملا يف نوكي يرظنلا بناجلاو لمعلا
نيتنس نم ًةداع قرغتسي ميلعتلا نم عونلا اذهو .يسردملا ينهملا ليهأتلاو ميلعتلاً اضيأ كانهو
.ةيلام ةناعإ ذيمالتلا هيف ىقلتي ال نكلو ةيرظنلا ةفرعملا ذيمالتلا ىقلتي هيفو .تاونس ثالث ىلإ
ليهأتلاو ميلعتلل ةددعتملا تايناكمالا لوح ةراشتسا ىلع لمعلا زكارم ىدل اولصحت نأ مكنكميو
ليومتل يلام معد ىلع لوصحلل بلط ميدقت مكنكمي ناك اذإ ،كانه اوملعتست نأ ءاجرلاو .ينهملا
 .بوغرملا ينهملا ليهأتلاو ميلعتلا
معد ةكبش يه ينهملا ميلعتلاب قلعتت ةراشتسا ىلع اهيف لوصحلا مكنكمي يتلا ىرخألا ةهجلاو
بابشلا نيرجاهملا دناست ازمال ةمظنمو .(ازمال) تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو يف بناجألا تامظنم
.مهليهأت ةرتف لالخً اضيأ مهقفارتو ينهملا ليهأتلل ناكم نع ثحبلا يف

 ةيعماجلا ةساردلا
ىلع ًالصاح تنك اذإ ،تلاهنأ-اينوسكاس ةيالو دهاعمو تاعماج يف سردت نأً اضيأ كنكميو
يذلا ةيعماجلا ةساردلا عرف بسحبو .كنطو يف ةيعماجلا ةساردلاب تأدب دق تنك وأ ةيوناث ةداهش
ةيالو دهاعمو تاعماج يف ةصتخملا ةيميداكألا بناجألا بتاكم كلضف نم عجارف ،هتساردب بغرت

 .تلاهنأ-اينوسكاس

ةصاخ تالاح يف معدو ةراشتسا.4

ءاسنلل ةصاخ ةيامح
أجلم ،فنعلا عم براجت نهلو ،نهلافطأ عم وأ نهدحول تارفاسملا ءاسنلل هلاه ةنيدم يف دجوي
ةقيثو ىلع وأ ةماقإلاب حامس ىلع تالصاح نكي نأ أجلملا يف لوبقلل طرتشيو .تابراهلا ءاسنلل

ةايح ءانب يف ةدناسم ىلعو تاءادتعالا نم ةيامح ىلع نلصحي كانهو .ءاقبلاب ةتقؤم حامس
يف نيبغرت ِتنك اذإو .ةيمويلا لامعألا زاجنإ يفو تامزألا لحل يصخشلا طسوتلا يفو ةلقتسم
موقت كانهو .“ةدعاسملا نوفلتب„ ةناعتسالا ِكنكميف ،ةيرس ةروصب ةروشمو معد ىلع لوصحلا
   .تايرخآ ءاسن ىلإ ةفلتخم ةغل رشع ةسمخب تاراشتسا ميدقتب ءاسن

ةيسنجلا ةيوهلا ببسب لكاشم
َكدض زييمت ىلإ َتضرعت  اذإو .مكمسجب ةقلعتملا رومألا يف ةيرحب اوررقت نأ ،ايناملا يف ،قحلا مكل
اذإو .كتقطنم يف َكنع لوؤسملا يعامتجالا فرشملا ىلإ أجلت نأ كنكميف ،ةيسنجلا َ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

NEUARF RÜF ZTUHCSءاسنلا ةيامح

http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/sicherheit/frauenhaeuser-und-frauenfluechtlingshaus/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/sicherheit/frauenhaeuser-und-frauenfluechtlingshaus/
http://www.bbz-lebensart.de/CMS/
http://www.bbz-lebensart.de/CMS/
http://info.csdmagdeburg.de/
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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
.ةيسفنلا تابوعصلاو لكاشملا ىلع بلغتلل ةدعاسملا مكل مدقتةيسفنلا ةجلاعملا ةدايعو

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 ىلإ َكنوقفارُي  مهو .ةلماش ةدعاسم
 .مهناودع ىلع نيدتعملا ةبساحم متت نأ كقح نم نأ نيقي

:ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا
ةكرتشملا انتايح ئدابم

ةيامح ُمدقيو ةيسايسلا ةقحالملا نم ًءوجل ُنمضَي اندلبو ايناملا يف ةيامح نع ُثَحبَت ئجال َ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 عقوَتَي 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

http://sachsen-anhalt.lsvd.de/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/gesundheit/psychosoziales-zentrum/
http://www.integriert-in-sachsen-anhalt.de/themen-im-fokus/fremdenfeindlichkeit-und-rechtsextremismus/beratung-fuer-opfer-rechter-gewalt/


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)

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 ربَتعُي  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

ءاقتلا زكارمو ةراتخم 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

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


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)

   

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

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

 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

 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 ةدناسميعامتجالا جامدنالاو هيجوتلا

ةيرصنع ةيفلخ يذ ءادتعإل ضرعتلا لاح يف ةدعاسم

ةحصلاو ةيسنجلا ةيتاذلا لئاسمب قلعتت  تاراشتسا

ةيمويلا ةايحلا يف ةدناسمو معد تاكبش

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.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

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

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 ىلع ًامامت يلاتلاب قبطنت صاخشألاب ةقلعتملا فاصوألا لكو .ثنؤملاو ركذملا

ةعسومو ةححصمو ةحقنم6102 ةيناث ةعبط
ةظوفحم قوقحلا عيمج

http://www.bsv-sachsen-anhalt.de/
http://www.lamsa.de/index.php


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

www.erstinfos.de

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

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

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

:تنرتنالا يف يلاتلا عقوملا ىلع لومحملا فتاهلا ةزهجأ ىلعو

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

