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ططالبي االلجووءلمعلووماتت   

؟جررااءااتت االلجووءاا كيیفف تتمم  
االتي تمكنكمم  االحمايیة االقانوونيیة يیعني ااذذهھھھ. وولمانيیااافي  في حالل ااقامتكممحقق االلجووء على كيیفيیة االحصوولل  عنن كمم باختصاررااعالم نحنن نرريیدد

ااتت االالززمة لكي تتمكنوواا منن ررشاددااعططائكمم اااليیضا اانرريیدد . كما ااننا في االمانيیا االسكننعيیشش وومم االكاملة للعلى حقووقك منن االحصوولل
  .االحصوولل على حقووقكمم

؟جررااءااتت االلجووءماهھھھي اا  • 

 للهھجررةة ةااالتحادديی ددااررةةعع ااالووحدد  فررااتقدديیمم ططلبب االحصوولل على االلجووء في  مملمانيیا٬، يیجبب عليیكااللحصوولل على حقق االلجووء في 
 على ووجهھ االخصووصصمم يیقووموونن ث ٬،االشخصيیة مماتكبيیان بتووثيیقق االبامفف وومووظظف٬، يیقوومم جووءللاامم ططلبب يیتقددب كممميیاق ". ووعنددبامفف" وواالالجئيینن

هھا.بتقدديیم ي قمتمماالتووفحصص االووثائقق باخدد بصماتت ااالصابع   

 خالللااليیكمم بالنسبة هھھھميیة ااكثرر ااال. ووهھھھنا يیصبح االمووعدد ططلبب االلجووء ااتتءااجررباما يیسمى  اا٬، يیبددااللجووء ططلببوومباشررةة بعدد تقدديیمكمم ل 
تقووموونن بووصفف ططرريیقة ووصوولكمم االى االمانيیا ووااالسبابب االتي ااددتت  هھھھذذهه االجلسة. ووخاللل ااالستماععهھھھوو مووعدد جلسة  االلجووءططلبب  ااتتءااجرراا

 بشأنن حصوولكمم على حقق االلجووء االبامففمم ددوورراا ااساسيیا في قرراارر مسارر ررحلتكاالى هھھھررووبكمم منن بلددكمم. ووتلعبب كذذلكك االمعلووماتت االخاصة ب
 وواالحمايیة في االمانيیا.

ااالوولى منن  شهھرر االثالثةوولكنن ليیسس في ااال لعمللاا مم بمووجبهھلك يیسمح ٬،قامة مؤؤقتتااااللجووء على تصرريیح  ااتتءااجررااووتحصلوونن خاللل 
.لمانيیااافي  ممقامتكاا  

؟ااالستماععلجلسة  تحضيیررلل اايینن تتلقوونن االمساعددةة  • 

يیجبب عليیكمم ااالستعدداادد وواالتحضيیرر االجيیدد قبلل جلسة ااالستماعع. وولذذلكك عليیكمم ططلبب ااالستشاررةة قبلل هھھھذذاا االمووعدد. ووتحصلوونن على هھھھذذهه 
متخصصوونن في قانوونن ااالجانبب ووقانوونن االلجووء.  هھھھذذهه االمكاتبب لذذيیهھا محامووننبعضض تشاررةة لالجئيینن٬، ووااالستشاررةة منن مكاتبب ااالس

عندد مكاتبب االمحاميینن. االتكاليیفف االمتررتبة ووااالستشاررةة مجانيیة عندد مكاتبب ااالستشاررةة لالجئيینن وولكنهھا مقابلل ددفع  

؟يیحصلل عندد قبوولل االبامفف لططلبب االلجووءماذذاا   • 

بقبوولل ططلبكمم٬،  تتووقام ططلبب االلجووء ااتتءااجرراا ي مسؤؤوولة علىووررووبااالتحادد ااال مننخررىى ااددوولة يي اااانهھ ليیستت االبامفف  تتااذذاا ااكدد 
هھھھذذهه . ووفي عملل لمددةة ثالثث سنووااتتاالقامة ووااالتصرريیح  تحصلوونن كذذلكك على  ثممفتحصلوونن بعدد ذذلكك على حقق االلجووء وواالحمايیة في االمانيیا. 

٬، شهھررااسررةة في غضوونن ثالثة شملل ااال ااذذاا قمتمم بتقدديیمم ططلبب لمم نيیامم بكمم هھھھنا في االماعائلتك إإلحاققفي ظظلل ظظررووفف معيینة  مماالحالة يیمكنك
.قلل صرراامةاافي ظظلل ظظررووفف ووهھھھنا يیمكنن السررتكمم االمجيء االى االمانيیا   

.صليااال ممجذذرريي في بلددكبشكلل نسانن حالة حقووقق ااال تحسنتتذذاا في االمانيیا اا إإلغاء حقكمم في االلجووءللبامفف وويیجووزز   

مفتووحة بعدد ثالثث سنووااتت منن  قامةااتصرريیح ء وواالحمايیة في االمانيیا٬، فيیمكنكمم االحصوولل على حقكمم في االلجوو بالغاءاالبامفف  قمملمم تووااذذاا 
 حصوولكمم على تصرريیح ااالقامة.

لجووء؟االبامفف ططلبب اال تتماذذاا يیمكنكمم االقيیامم بهھ ااذذاا ررفض  • 

.الررفضضبشعارر اا علىبعدد ذذلكك ٬، فتحصلوونن كممططلب االبامفف تتااذذاا ررفض  

ددددوونن ي٬، تصبحوونن مهھووررووبااالتحادد ااال مننخرر آآ بلدد وواانماااللجووء  ططلبب ااتتلة على ااجررااءاانن االمانيیا ليیستت هھھھي االمسؤؤوواالبامفف  تتااذذاا ااعلن
.االحمايیة االمؤؤقتة ة ااالدداارريیة للحصوولل علىمامم االمحكمااسبووعع ااغضوونن في  ضدد هھھھذذاا االقرراارر. وولذذلكك عليیكمم االططعنن بتررحيیلكمم االى ذذلكك االبلدد  

ططلبب منكمم تانهھا كمم غيیرر مبرررر٬، فططلبب االلجووء وولكنن ططلبب لجووئ ااتتاالمسؤؤوولل على ااجررااءاالووحيیدد اانن االمانيیا هھھھي االبلدد االبامفف  تتااذذاا ااعلن
ووااذذاا ررفضتت ة ااالدداارريیة. االمحكمثالثيینن يیووما. وويیمكنكمم االططعنن ضدد ذذلكك االقرراارر في غضوونن ااسبووعيینن اامامم  مغاددررةة االبالدد في غضوونن

ططلبب لجووئكمم بشكلل ووااضح٬، فيیجبب عليیكمم االططعنن ضدد ذذلكك االقرراارر في غضوونن ااسبووعع ووااحدد. االبامفف  

 

؟للجووءاا ططلببااذذاا ررفضتت االبامفف  لبوونن االمساعددةةاايینن تطط  • 

٬، فعليیكمم االقيیامم بذذلكك في ااسررعع ووقتت ممكنن. ووعليیكمم تووكيیلل االجووءلططلبب  االبامففررفضض  ضدد قررااررااذذاا ااررددتمم االططعنن اامامم االمحكمة ااالدداارريیة 
 وولكنن ااالدداارريیة٬، في قانوونن ااالجانبب ووقانوونن االلجووء. ووال يیجبب عليیكمم ااددااء تكاليیفف االقضيیة اامامم االمحكمة محامم بقضيیتكمم٬، يیكوونن متخصصا

وولذذلكك يیجبب عليیكمم سؤؤاالل االمحامي في االبدداايیة عنن تكاليیفف االقضيیة  االمحكمة ال تتحملل تكاليیفف االمحامي االذذيي ووكلتمووهه بقضيیتكمم.
 االمحتملة. 
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؟ما هھھھوو "ددوولددوونغ" االسماحح باالقامة االمؤؤقتة  • 

يیمكنن ااجبارركمم على مغاددررةة االبالدد في حالة  النهھ ال فال يیجبب عليیكمم مغاددررةة االبالدد على االفوورر. للجووء ممططلبك االبامفف ووحتى لوو ررفضتت
لالجئيینن ال تووفرر لررعايیاهھھھا ووثائقق االسفرر االالززمة ااال بعدد ااجررااءااتت بلدداانن ااالصليیة االاالمررضض ووعددمم االقددررةة على االسفرر. كما اانن بعضض 

٬، ووتكوونن غالبا سارريیة جانببااال "بووليیسس"مكتبب من  وونن في هھھھذذهه االحالة على االسماحح باالقامة االمؤؤقتة "ددوولددوونغ"ووفحووصص ططوويیلة. ووتحصل
تررحيیلكمم في اايي ووقتت منن االمانيیا ااذذاا لمم يیعدد هھھھناكك اايي عائقق اامامم مغاددررتكمم  جانببااال "بووليیسس"مكتبب وويیمكنن ل االمفعوولل لمددةة ثالثة ااشهھرر.

بووااسططة "ددوولددوونغ". فتررةة ططوويیلةفي االمانيیا منذذ يیعيیشوونن  االذذيینن جانببكثيیرر منن ااالاال للبالدد. ووهھھھناكك  

؟ماذذاا يیعني االحقق في االبقاء  • 

نهھ ااووهھھھذذاا يیعني  جانبب االحاملوونن "لددوولددوونغ" وواالذذيینن يیعيیشوونن في االمانيیا لسنووااتت عدديیددةة٬، في االمانيیا بالنسبة لأل لبقاءااحقق قانوونن ووهھھھناكك 
االحصوولل على هھھھذذاا االحقق في االبقاء بعدد ثماني  االذذيینن يیعيیشوونن لووحددهھھھمم شخاصصلال وويیمكن .لمانيیا بشكلل دداائمماايیضا االبقاء في اا هھمميیمكن

وواالشررووطط  المددررسة بعدد اارربعة سنووااتت.شبابب االذذيینن يیددااووموونن ب٬، وواالنن بعدد ستت سنووااتتووسرر االتي لدديیهھا ااططفالل قاصررااالوو ٬،سنووااتت
اانن يیكوونن لذذيیهھمم ااالكتفاء االمالي االذذااتي.ااالساسيیة لذذلكك هھھھي اانن يیتكلمم هھھھؤؤالء ااالشخاصص االلغة اااللمانيیة وواانن ال تكوونن لذذيیهھمم سوواابقق عددليیة وو  

؟لمانيیااالجووء في اال يططالبلهھھھلل يیسمح بالعملل   • 

لمانيیا بعدد ثالثة اابالعملل في سنة فيیسمح لكمم  18المددررسة. ااما ااذذاا كانن سنكمم ااكثرر منن عليیكمم االددوواامم بسنة ف 18ااذذاا كانن سنكمم ااقلل منن 
االماني ااوو اايي مووااططنن منن ااالتحادد  غلل ااال ااذذاا لمم يیتقددمم اايي مووااططنناالحصوولل على اايي منصبب ش مممنن ااالقامة. غيیرر اانهھ اليیمكنك شهھرراا

شهھرر٬، بعدد اانن  15ووال يیططبقق هھھھذذاا االقانوونن في حالة تووااجددكمم في االمانيیا الكثرر منن  ااوو اايي مووااططنن ااجنبي ذذوو ميیززةة للحصوولل عليیهھ. ااالوورربي
.ال تنتهھكك االمتططلباتت االقانوونيیةتتحققق االسلططاتت منن كوونن ظظررووفف االعملل   

للعملل بهھا في االمانيیا. ووحاوولوو  ةة حوولل اامكانيیة ااالعترراافف بشووااهھھھددكمم االمهھنيیة االتي حصلتمم عليیهھا في بلددكمم ااالصليحاوولوو ااخدد االمشوورر
ااخدد االمشووررةة حوولل اامكانيیة االددررااسة االجامعيیة ااوو االتكوويینن االمهھني. كذذلكك  

هھھھلل بامكانكمم كططالبي االلجووء ااختيیارر مكانن سكنكمم؟  • 

رر انتظظااللحصوولل على االلجووء ووهھھھناكك  مممم ططلبكيیتقدديیضا ٬، ووعليیكمم اامنططقة معيینةفي  لمانيیامم االى اابعدد ووصوولك عليیكمم كططالبي االلجووء االسكنن
االالجئيینن. وويیمكنن مغاددررةة االمرركزز هھھھذذاا بعدد ااقلل منن ثالثة ااشهھرر وواالسكنن في مجمع  في مرركزز ااستقبالل ااووالهھھھناكك  تسكنوونن. وواالبامفف ررقرراا

ااقارربب مقرربيینن ااوو ززووجج االمانيیا. ووااذذاا كانن لذذيیكمم  ىوولى منن ووصوولكمم االسكني. ووال يیسمح لكمم بمغاددررةة منططقة سكنكمم في ااالشهھرر االثالثة ااال
.انيیا فلذذيیكمم االحقق في االسكنن بالقرربب منهھممااوو ززووجة ااوو ااططفالل قاصرريینن في االم  

ميینن سبلل االعيیشش؟لقوونن منن االمالل لتأكمم تت  • 

 ووبعدد ذذلكك تحصلوونن كططالبب االلجووء على. ططلبب االلجووءل يیحدددد كميیة االمالل االتي تتلقوونهھا ااثناء تقدديیمكمم ااستحقاقاتت ططالبي االلجووء قانوونن
يیتمم  لى ذذلككااضافة ووباال. لمانيیااافي  قامةوومددةة ااال االسننعلى االمالي االمبلغ  وو يیعتمدد. يیوورروو شهھرريیا 212 لىااصلل يی قددمصررووفف شخصي 

.قابلل للتغيیيیرر االتنظظيیمي قانوونناال ذذااهھھھ ٬، وولكننتكاليیفف االسكنن وواالتددفئة تحملل  

 

	  


