
 

 قانون اإلندماج معلومات حول ←
 المؤقتة  الحماية حاصليفيما يتعلق بإندماج الالجئين 

 
من قانون اإلندماج حيز النفاذ.  ةكبير حزمة 2017  يونيو/ حزيران ( من9التاسع ) اليوم فيدخل 

اللجوء والحماية المؤقتة، وكذلك لرعايا الدول الثالثة  حاصليتحقيق اإلندماج السريع ليهدف إلى الذي و
على الدولة أن تقدم تدابير وإجراءات  ،: فمن ناحيةوتأتي فى إطار عدة محاوربشكل قانوني.  المقيميين

يجب على األطراف المعنية المشاركة بنشاط في  ،اإلندماج بشكل منظم ومن جهة أخرى
 يرواإلجراءات المقدمة. حتى يتم تطبيق مبدأ الدعم والمطالبة.التداب
 

 اللجوء والحماية المؤقتة لحاصليتدابير اإلندماج 
ينظم قانون اإلندماج تدابير اإلندماج الشاملة في مجاالت التدريب اللغوي والتوجيه. الفئة المستهدفة من 

والذين تم  منحهم اللجوء ووضع  عاما   15من عمر  ابتداءا  اللجوء والحماية المؤقتة  حاصليقانون هم ال
 .2014ديسمبر/ كانون األول  31الحماية واإلعتراف بحالتهم بعد 

 تحقيق التدابير التالية:  المؤقتة الحماية حاصليعلى ذلك يتعين على الالجئين و ا  وبناء
 
 . التوقيع على إعالن ووثيقة اإلندماج1

إلتزامهم بالقيم األساسية للنظام  ،جوء والحماية المؤقتة من جهةالل حاصليمن خالل التوقيع يعلن 
تلبيتهم لاللتزام القانوني ومشاركتهم في دورة تعلم اللغة األلمانية  ،القانوني واالجتماعي، ومن جهة اخرى

 نهائها.إلواإلسهام بها  للقيم والتوجيهوالدورات التدربية 
 
 ءهاالمشاركة الكاملة واألسهام وإنها. 2
 في دورة التدريبية التوجيهية والدورة التدريبية للقيم ←

في إطار هذا التدبير يتم تدريس وتعليم النظام الديمقراطي والمبادئ األساسية المبنية من هذا النظام 
لصندوق اإلندماج النمساوية  بالدورة التدريبية للقيم والتوجيهيش السلمي. المشاركة وكذلك قواعد التعا

 والتي تستغرق ثماني ساعات هو أمر إلزامي.
 
 A1دورة اللغة األلمانية مستوى  ←

يقدم صندوق اإلندماج النمساوي هذه الدورات بالتعاون مع عدد من مقدمي الدورة متاحة. وفي إطار يتم 
 أمر إلزامي. الدورة هو هذه المشاركة فيحيث أن تعميق المعرفة بالقيم وبالتوجه. 

 
 A2دورة اللغة األلمانية مستوى  ←

( للفئة المستهدفة من AMSيقدم مكتب العمل والتوظيف ) A1لغوي اللمستوى ل الوصول بمجرد
وكذلك يتم تدريس  A2اللجوء والحماية المؤقتة دورة اللغة األلمانية للحصول على مستوى اللغة  حاصلي

المعرفة بالقيم  ايضا   ئف. في إطار هذه الدورات يتم تعميقوتعلم المهارات اللغوية الخاصة بالوظا
 وبالتوجه. والمشاركة في الدورة هو أمر إلزامي.

 
 عقوبات لعدم االمتثال لتدابير االندماج

اللجوء أو الحماية المؤقتة في أي من تدابير اإلندماج اإللزامية المذكورة أعاله  حاصليإذا لم يشارك أحد 
على وجه التحديد خفض المساعدات  -ندماج على عقوبات لإلينص القانون  ،ولم يساهم فيها ولم ينهها

 . للمعيشةخفض الحد الدني  المقاطعاتللمبادئ التوجيهية لقانون  االجتماعية أو وفقا  



 

 
 

 اللجوء أو الحماية المؤقتة  لحاصليندماج موحدة عملية إ
 يتوجهوااللجوء أو الحماية المؤقتة أن  حاصلييجب على  مباشرة بعد استالم اإلخطار والقرار اإليجابي

من قانون اللجوء إلى مركز اإلندماج المختص لصندوق اإلندماج النمساوي. باإلضافة  67للمادة  ا  وفق
يتم تحديد واإلتفاق على موعد للحصول على االستشارات حول  ، حيثإلندماجالتوقيع على إعالن ا ،إلى

اإلندماج. يعقبه حجز مكان بالدورة التدريبية التوجيهية والدورة التدريبية للقيم ثم معلومات حول دورات 
( AMSفأن مكتب العمل والتوظيف ) A1، إذا تم الوصول لمستوى لغوي A1اللغة األلمانية المستوى 

 الالحقة.  A2  عن دورة اللغة األلمانية مستوى ا  مسؤول قانوني
 

 لإلتصال.
  

 
على الموقع تجدها  ،صندوق اإلندماج النمساوي المقدمة من قبللمزيد من المعلومات عن العروض التي ل

  المذكور أسفل
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