
يسيئرلا لابقتسالا زكرم
تاتشربلاه (ةيالولا يف لابقتسالا زكرم)
(تاتشربلاه تساست)

هفرعأ نأ يلَع بجي ام لك

غارفلا تقو ءاضق ضورع
ةيضايرلا باعلألا ةلاص/بعلملا
 .كلذ ىلإ امو ةلسلا ةركو ةرئاطلا ةركلاو مدقلا ةرك بعلل ٌضورع رابكلاو لافطألل رفوتي
.ةيضايرلا باعلألا ةلاصو بعلملا مامأ ةقلعُملا جذامنلا يف ةيلاحلا لمعلا تاقوأ ىلع عالطالا كنكميو

رابكلا ضورع
ةفلتخم ةكرتشم تاعاق ةينكسلا قطانملا يف دجوي .اًضيأ رابكلل ةمدقملا ضورعلا نع كيدل ةبغر دوجو دنع لأسا
(خلإ ،ةءارقلا ةفرغو ،ةطايخلا تارودو ،ياشلا ةفرغ) ضورعلا نم ةعونتم ةعومجم عم

ةيفاقثلا ةطشنألا
فلتخم يف ةيعامتجالا ةياعرلا مسق نم نيفظوملا لبق نم ماظتناب ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةطشنألاو تايلاعفلا مدقُت
.ينابملا يف ةنلعُملا تاروشنملا ىلإ انه هابتنالا ىجرُي .تالاجملا
تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نيئجاللا زكرم طيحم يف ةريصق تالحر نع ةرابع ةطشنألا هذه نوكت نأ نكميو
(tSAZ) (لافطألل ناويحلا ةقيدح) ةيفاقث تاءاقل وأ (aroZتداتشربلاه).

قوستلا
 (tSAZ) تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نيئجاللا زكرمل يسيئرلا بتكملا نم برقلاب نم برقلاب
 ،(سبالم رجاتم ،تكرام ربوس) قوستلا صرف نم ديدعلا نودجت (ةنيدملا طسو هاجتا يف)
.رتم وليك3 ىلإ2 يلاوح غلبت ةفاسملtSAZ نم مادقألا ىلع اًريس قفارملا هذه ىلإ لوصولا نكميو

يريخلا لمعلا
حبرلل فداهلا ريغ لمعلا يف ةكراشملا لالخ نم ةرشابملا ةيشيعملا كتئيب ميمصت ىلع ةيلعافب لمعلا كنكمي
تا-حالصإلاو ف-ي-ظ-ن-ت-لا لا-م-عأو ىر-خألا ة-طشنألا ع-م وأ يضا-ير-لا لا-ج-م-لا يف م-عد-لاو ة-ي-ه-فشلا ة-م--جر--ت--لا)
نييعامتجالا نييئاصخألاو تايئاصخألا ىلإ ثدحت .اهيلع لصحت يتلا بيجلا دوقن نيسحت يلاتلابو(اهريغو
.ةصرفلا هذه نم ةدافتسالل

قيرطلا فصو
ةنيدم بونجبa1 eßartS-tsiL-hcirdeirF عراش يف (tSAZ) تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نيئجاللا زكرم عقي
يف نيئجاللا ءاويإ قفرمو ةيسيئرلا تاراطقلا ةطحم نيب ةفاسملا غلبتو .غنودليسولك هاجتا يف تداتشربلاه
.رتم وليك5 يلاوح تداتشربلاه
هاجتا يف ،2 مقر طخلا :مارتلا مادختساب نيئجاللا قفرم ىلإ ةيسيئرلا تاراطقلا ةطحم نم باهذلا كنكميو
“relleknesleF„ رلليكنزليف وأ “eßartsgnibreH„ هسارتشجنيبريه لوزنلا ةطحم ،جيف رتديتشجراز
.“egrebsulK„ هجريبسولك لوزنلا ةطحمو هاجتا يف21 مقر طخلا :سيبوتألا مادختساب وأ
ةيسيئرلا تاراطقلا ةطحمب ةدوجوملا ريسلا تاداشرإ عابتا وجرنف مادقألا ىلع ريسلا يف بغرت تنك نإ امأ
.(“lysA„ ءوجل ةملك ىلع يوتحت يتلا ءاضيبلا تاميلعتلا)
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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 عَبط 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/erst-
informationen-fuer-fluechtlinge/

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ةيعامتجالا ةياعرلا
تايلمعلا مظني وهو .كنع ًالوؤسم يعامتجالا يئاصخألا وأ ةيئاصخألا نوكي هيف ميقت يذلا ىنبملا بسح ىلعو
تلاهنأ اينوسكاس ةيالو يف نيئجاللا زكرم يف كل ةيسيئرلا لاصتالا ةهج وهو كعم تابلطلا ألميو ديربلا ملسيو
(tSAZ). اًضيأ كلذ لمشيو .قفرملا يف كتماقإب قلعتي ام لك نع ةمهملا تامولعملا عيمج ىلع هنم لصحتو
 ةيامحلا ةمظنأو ةفاظنلا ةمظنأو لزنملا دعاوق) تاميلعتلا
.(قئارحلا نم

يف نيئجاللا زكرمب يئادتبالا لابقتسالا قفرم يف ةدوجوملا ضورعلا
تداتشربلاه يف (tSAZ) تلاهنأ اينوسكاس ةيالو

ةدوعلا ةراشتساو ءوجللا تاءارجإ نأشب ةروشملا ىلع لوصحلل ةراشتسالا زكارم
تافظوملاب لاصتالا اًضيأ كنكميف ،يلوألا لابقتسالا بتكم يف كتماقإ لوح ةلئسأ يأ كيدل تناك اذإ
عيمج نأشب ةروشملا ىلع انه لوصحلا كنكمي امك .(C/1) ىنبملا يف ساتيراك تاراشتسا زكرم يف نيفظوملاو
.كعم عامتسالا ةسلجل اًضيأ انه دعتستو .ءوجللا تاءارجإب ةقلعتملا ةينوناقلا ةلئسألا
 ةعرسب كلذ لعفاو .اهمهفت ال ةلاسر كيقلت دنع ةراشتسالا زكرم ىلإ هجوتلا ىجرُي :ةظحالُم
ةينوناقلا ةلماعملا صوصخب كلذ دعب ةراشتسالا ساتيراك ةمظنم كل مدقتو .ءوجللا رارق نأشب اًضفر تيقلت اذإ
.نطولا ىلإ ةداعإلا نأشب كلذكو ةنكمملا

(FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا بتكملا نم ءوجللا تاءارجإ نأشب ةراشتسالا
ةروشملاو تامولعملا يقلت كنكمي ،(FMAB) نيئجاللاو ةرجهلل ىداحتالا بتكملا يف عامتسالا ةسلج لبق
ةنكمم ةيرس ةيدرف تاروشم وأ ةيعامج تاروشم ميدقت نكمي1F. مسقلا يف ءوجللا تاءارجإ نأشب معدلاو
.دعوم ىلع قافتالا دعب

تلاهنأ اينوسكاس يف ةدوعلا زكرم
لاخو نمآ ليدب يه ةيرايتخالا ةدوعلا نإف ،كنطو ىلإ ةدوعلا يف بغرت تنك اذإ وأ دلبلا ةرداغمب اًمزلُم تنك اذإ
تايئاصخألا نم ةمزاللا تامولعملا ىلع لوصحلا كنكمي .ةيرسقلا ةدوعلا نم لضفأ ليدبو لكاشملا نم
ةيرايتخالا كتدوع يف اًيلام اًضيأ تلاهنأ اينوسكاس ةيالو كمعدت فوسو .عقوملا يف نييعامتجالا نييئاصخألاو
.كل ةبسنلاب لهسأ قيرطلا اذه لعجتسو كدلبل ةيعوطلا
ةيناملألا ةغللا تارود
.دودحم نيفظوملا ددع نأل ليجستلا مزليو .ةيناملألا ةغللا تارود ينكس لحم لك يف مدقُي !ةيناملألا ملعت
 ديزملا ىلع لوصحلل ةيعامتجالا نوؤشلا يفظومو تافظوم ىلإ هجوتلا وجرن
.تامولعملا نم


