
�������� و �����������ن اد��م ����
  

��� ا�� �� ��
� آ��� را در ��� ����
� 2016د����  1ا
	 ����ن از �� �� ���ات ��� �ا
	 ���� ا��ا درآ�ه و !�

� )'�ق و �%��ات، �� ا�ا��ت ������������ن !���� و ���ز ����ا��  �ای 

  

�����از آ��زش  #�� �������� "�اھ� 

,+�� آ�زش �(���� ����ه • �
�� �0اھ� !�، ز�ن .�وری �� ����

��ھ�
� �� !(� �6رت �0اھ� 5��4، �23 در )�	 آ�زش، �(1 •

�� ��ای آ�ده ��دن !(� ��ای )��4 •���ن در ��� 5�4+� !�ه ا��، ا��ا��

,��ر 100،000 • �� ��%��������:� اد�9م !(� ا
�7د �0اھ� !� 

•  �)! �

� �;�ه ��!�� و ھ��,���م  <=��� ا�+<�ده ��ده ��!��، )?��رد  ������ �%�� 1
ا5� از 4��6 آ�زش �� @,�ان 

���اA��ت 5�د
�ه ��!�

%,� �� ���زی ���C از ا0�اج !�ن  � 	
� �0اھ� !�، �� ا)?� �D ! زش�����+����)�Eر !(� در �(�م �ت ز�ن آ

� � �
�)��ه د
�� ��ای !(�  F! ت� �� �)?� 	
,��> �� آ�زش  2G از ا�(�م آ�زش، ا �!�د �� �� د���ل ! 

�
����! �D �0د ���د

� � ��رد آ�زش !(� �6در 5�دد ا��زه ا�� ���ا�� ��ای دو ��ل 2G از ا�(�م �I4 آ�زش ��� ا!+ �ل در ! ��

�
��ر
K ورود و ارا�J در�0ا�� G,�ھ,��5 ا@(�ل  ھ�
� در �رد G,�ھ,��5ن ?�ود �� ���� �� 	�;�رھ�ی ��أ ا

� �!�د 

در ھ� �6رت، ��
� از �0�ت ;�وره ارا�J !�ه ���P د4+� ا���ع ������ ا�+<�ده �,�� �� K��G رو!,� ��ای �(�م �NاMت 

��
�)� �4�
����0د در

��ی �� ��زار � در �� ��ل آ
,�ه ا=�ن د�+��� ��ده • 1
 �
�DRC ��ر�� ��Qاھ� !� �� آ 	
�ت ا 	
�ر �0اھ�� دا!�؛ در ط� ا

 ��0 �
��%�� ! �D ��ده ا��  	
������د �� در �9� ا
	 �6رت از او:�
� ���0ردار ��4�د آ:(��� ��U �0ا�+�ر ا

  

���از 0�ی د�/� ��ظ-  ) ��,+ در "���ت اد��م ارا() ��ه ھ&���

����ر  ) ��دا"+ ھ4�6) ����ا�5 ,���ھ� ,��4 ��23 ا0+ ��1

UDم ھC+�� ظ�ف 
1 ��ل در آ��� !��� �,�� ا5� دوره • ،���! �Jھ� �� ا��ازه ���4 ارا��

، P'4 در �6ر�� �5اھ� در
��4 �0اھ�� ���@� دوره آ!,�
� ��100@� دوره ز��ن،  2G�600 از ا�(�م دوره  •

�,�� �� ارا�ط�ر ,��E( Xر دا!+� ��!��  ��د �� �� ���
�4+� �0اھ� !��9�� YG رک� �J��� رY@ ون�� �ا5

�� �9�� دا!+� ��!��، �5اھ� در
��Q� �4اھ�� ��د����

•  ��,=� �
�X ھC+,��ا5� ا:Uا�ت ,�رج در ��U ��ر
��� را ر@� ���
�ارد ��ای ��ر 	
����ا

��رت ز��ن �\]  � �
� ��B1 @,�ان [�ل، ���ز �� اA��ت )�ا���

�ھ�ی  )�Eر ,�X در و�� � 	��%��� �� ��ا
+�ن ��^��!�د 



�� ��دا"+ "�اھ� ��ا5� �+�ا��� ا
	 ا:Uا�ت را ��آورده �,��، در
�4+� !(� ��ھ��G Fا �0اھ� ��د���ل ,���ی  ) 

��� 

 

�� ��ظ-  ) ھ��3ری  � "���ت اد��م ارا() ��ه ھ&�������  

��


� در دوره •�� ،��+Cز��ن آ:(��� آ!,� ھ �� �ھ�ی اد�9م  )+� ا5BAMF ن���!��� �,��، ا:�+� ��ای �ت ز�ن �(+� 2G از آز

• 	
�ت �� ��ل در ?�D �� در ��ردرا �� �
�DRC در �6ر�� �6ق ��و�+<�:	 ��ا
+�ن �%��	 !�ه ا�� ���� �(�����!(� �� 	
ا

���در ا
	 �6رت ��
� ا:Uا�ت ز
� را ��آورده �(�
�����,� �� در ��ی د
��ی ��ر ��Gا �,�� �(�

� �� �)! �����@� در ھ<+� در آ��7 ��ر �,�� 15
� )�ا�

�  �
�رو در ھ� �ه درآ� دا!+� ��!�� 712!(� ��
� )�ا���

�  �
���ا�+'�ل �� د4+� ا���ع ������ در�0ا�� ��ھ�� ����8 از ��

• �C+[,� �,�، �� !�ط� �� در  د4+� ا���ع ������  ���A �� ا��?��ا�� در �6رت در�0ا�� !(� را از ا:Uام 

\�:%�ت !��� ��ده ��!�� �
=��� دور در ����� آ�زش ���

���ن در آ:(�ن ��ون ?�ود
� ز��� را  2G از  • I( �
��'�رات  I�ط ،�
��ل  �94ا5� G I(,�ھ,��5 دار

� �4�
�����د��� ��^ً 2G از �� ��ل��,��  در

���ن را در
��4 �0اھ�� ��د �� ��در �� اA��ت دا�F ز���� ���4 �0د ��!��  � I( 	
��و��A2آز�ن ��,�� در �6ر�� ا

 ا5� �

�   �
,� ز���5 را �0د��ن ����50)�ا�Uھ �
���د�� آور

��50را Y5را��ه ��!�� و ��F از  C1ا��زه ا�=�ن در
��4 �0اھ�� ��د �� !�ط� �� آز�ن  0) �0ل�%� از  •


,� زUھ��
�)� 	�`�������5 ���0اده را �0د��ن 

 

���� ,) ا�2 �:�رات ����� ������

��اد�9م در ��زار ��ر و •


�د�5�ی ز��ن آ:(��� •��

�,+Cدر آ:(�ن ھ XJدا �����ا:Uا�ت .�وری ��ای ا��
  

 

�������������������������������������  

  

�RCل ?+�ا�� ،U�,
� ھ(�ھ,�Ga+� ا�+�د
�، ھ�:�� 4�>
��.�?�ت �� ط�زی ا�+,�ب���,,�ه G,�ھ,�ه و G,�ھ�7، ��د ��C+�را 	

�  اYG��

��� ��!�� �� �(� 0^�6 ا��؛ از !(� �+ X�0اھ� cھ� Xا�����رد @��ه  	
�E(�,� در ا ���5 X
�dQ! e ��دار !���ا5� �� اط^@�ت 

%� !(� در و ��ر
+�س، د4+� ا�� ���DRKز دار
�، ��ز�ن G,�ھ,��5ن ���ع ������، �'\� اد�9م، د4+� ر�4ه ا�+(�@� و 
�ران G,�ھ,��5ن در 

�,+Cس ھ�ه �,�� �����د�+��� 	�,g)ھ�� 

-integrationsgesetz-25-05-ierung.de/Content/DE/Artikel/2016/05/2016https://www.bundesreg

beschlossen.html��egrationsgesetz.pdfint-zum-puchheim.de/images/hintergrundpapier-http://www.asylhelfer 

��

�	
���
������� �� �� �� �� �� �� �� �� �12/2016 


