
-تعدديیلل في حقق االلجووء                                                                                                           "قانوونن ااالنددماجج 
2016فف يیبددأأ مفعوولهھ خاللل شهھرر تمووزز قانوونن ااالنددماجج سوو 	  

في قانوونن االالجئيینن في ما يیلي أأهھھھمم ما تمم تغيیيیررهه  

	  

	  ااجبب قبوولل االسكننوو  
يیتووجبب على كلل الجئ اااللتززاامم بالسكنن االذذيي تمم منحهھ إإيیاهه لمددةة ال تقلل عنن ثالثة سنووااتت في االمقاططعة االتي تمم بهھا تنفيیذذ إإجررااءااتت 

	االلجووء ( على سبيیلل االمثالل مقاططعة سكسوونيیا اانهھالتت)٬، ووذذلكك لغررضض ددعمم عمليیة ااالنددماجج بالمجتمع ااأللماني  
	   -على سبيیلل االمثالل هھھھالة٬، اانهھالتت٬، جئيینن على مقاططعة أأوو محافظظة معيینةيیع االسلططاتت تووززيیع االالتستطط بيیتررفيیلدد 	  

	حرريیة ااختيیارر ااالنتقالل فقطط ممكنن في حالل لمم شملل وويیكوونن أأحدد أأفرراادد االعائلة يیحصلل على ددخلل كافي أأوو في حالل حصوولل االالجئ على   
ما عملل٬، أأوو مكانن للتددرريیبب االمهھني٬، أأوو مقعدد ددررااسي في جامعة 	  

	في حالل عددمم االتززاامم االالجئ "بووااجبب قبوولل االسكنن" فيیكوونن هھھھذذاا خررووجج عنن االقانوونن وويیتمم معاقبتهھ بغرراامة ماليیة وويیخسرر ذذلكك االشخصص   
	حقق االحصوولل على خددماتت مساعددةة االالجئيینن   

	   لغة ااأللمانيیةيیحقق للسلططاتت منع االالجئ منن ااعتمادد سكنن في منططقة أأوو في حي ما إإذذاا لمم تكنن االلغة االمتددااوولة في ذذلكك االمحيیطط اال 	  
	تنططبقق هھھھذذهه االقوواانيینن على كلل منن تمم ااالعترراافف بحقق لجووئهھ وويیعتبرر الجئا ررسميیا٬، أأوو لدديیهھ حمايیة تبعيیة٬، أأوو لدديیهھ إإقامة حسبب االفقررةة   

01.01.2016منن قانوونن االلجووء اابتددااءاا منن  ٣۳منن االماددةة  ٬٢۲٥،٬٢۲٣۳،٢۲٢۲ 	  

	  
 إإحتدداادد ووتصعيیبب في مجالل إإقامة االالجئيینن

ئيینن االذذيینن تمم ااالعترراافف بحقق لجووئهھمم وويیعتبرروونن الجئيینن ررسميیيینن تقدديیمم ططلبب للحصوولل على إإقامة دداائمة فقطط حسبب االقانوونن االجدديیدد يیحقق لالج
سنووااتت٬، وويیشتررطط على منن يیقددمم ططلبب ااإلقامة االدداائمة أأنن يیكوونن مكتفئا ذذااتيیا٬، وويیكوونن متمكنا منن االلغة ااأللمانيیة بشكلل جيیدد وويیووفي  ٥بعدد مرروورر 

يیمم االططلببشررووطط أأخررىى قدد تكوونن ذذااتت صلة ووأأهھھھميیة لتقدد 	  
صحي تأميیننوومبيیتت٬، وومأكلل وومشرربب٬، أأيي ناهه االتكفلل بجميیع االمصارريیفف بشكلل شخصي عااالكتفاء االذذااتي م  

سيینتت لكلل ساعة عملل في أأماكنن ااستقبالل االالجئيینن ااألووليیة (االكامبب) مثلل فنددقق االمارريیتيیمم أأوو مكانن  ٨۸٠۰عملل ووااجبب مقابلل 
	ااالستقبالل االمرركززيي في هھھھالبررشتادد  

االعملل ووااحدد يیوورروو لكلل ساعة عمللسابقا كانتت مكافأةة هھھھذذاا  	  
		يیبددأأ ووااجبب االقيیامم بهھذذاا االعملل ببدداايیة تهھيیئة مكانن مخصصص في االكامبب لتلكك ااألعمالل    
		هھھھذذاا االعملل يیكوونن منن ددوونن عقدد عملل ووكذذلكك يیخلوو منن تأميینن صحي أأوو تأميینن تقاعدد    
	   مكانن ااالستقبالل ااألوولي أأييال يینتج عنن ذذلكك االعملل إإذذنن مززااوولة مهھنة خاررجج االكامبب   

	   ااالمتناعع عنن هھھھذذاا االعملل يیفقدد االشخصص مقددمم ططلبب االلجووء حقق االحصوولل على مساعددااتت حسبب قانوونن االلجووء في حالل 	  
	يیجووزز ااالمتناعع عنن االعملل فقطط في حالل عددمم االقددررةة على االقيیامم بهھ ألسبابب صحيیة مثلل االمررضض٬، أأوو االحملل٬، أأوو االجررووحح٬، أأوو ااإلعاقة٬، أأوو أأنن   

	.يیكوونن االفرردد منن ذذوويي االحاجاتت االخاصة  

وولة عملل لمساعددةة الجئيینن آآخرريینن (بعدد ااإلقامة في أأماكنن ااالستقبالل ااألووليیةاالووجووبب بمززاا 	  
	(تلقبب بعمليیة ددمج االالجئيینن)  

	ووااجبب على كلل الجئ بالغ٬، أأيي بلغ سنن االثامنة عشرر وويیحصلل حلى خددماتت مساعددةة االالجئيینن  
	   متناعع عنن مززااوولة االعملل كما ذذكرر أأعالههتستططيیع االسلططاتت ااإلصرراارر على االالجئيینن لقبوولل االعملل٬، ما عدداا في حالل ووجوودد أأسبابب مقنعة لال 	  
		تقوومم االسلططاتت بتجنبب االططلبب منن االالجئ لمززااوولة هھھھذذاا االعملل في حالل قدد بددأأ االالجئ بمماررسة مهھنة٬، أأوو تعليیمم جامعي٬، أأوو تددرريیبب مهھني    

	تتمم مددااوولة االمعلووماتت االشخصيیة بيینن االسلططاتت٬، خاصة في حالل اامتنع االالجئ عنن قبوولل عملل ددوونن عذذرر  
	   ساعددااتت االتي يیحصلل عليیهھا االالجئ في حالل اامتنع عنن قبوولل االعملل ددوونن عذذررتقليیصص في االم 	  

		هھھھذذاا االعملل ال يیقابلل مهھنة كاملة ذذااتت عقدد عملل    
		هھھھذذاا االقانوونن ال يینططبقق على الجئيینن قاددميینن(أأصلهھمم) منن ددوولل آآمنة٬، أأوو الجئيینن قدد حصلوواا على أأمرر مغاددررةة    

ا هھھھيیررززيیغووفيینا٬، وومقددوونيیا٬، ووصرربيیا٬، ووموونتيینيیغرروو٬، وواالبانيیا٬، ووكووسووفوو باإلضافة بالنسبة لددوولل ااالتحادد ااألووررووبي٬، فيیعتبرر كلل منن ددوولة بووسنيی
 إإلى غانا وواالسيینيیغالل منن ددوولل مجيء آآمنة

	  



 ووجووبب االمشارركة في ددووررااتت ااالنددماجج

	ووااجبب على كلل منن حاصلل على إإقامة أأوو إإقامة مؤؤقتة  
عنن االمشارركة في ددووررااتت ااالنددماجج ددوونن عذذررتتمم مددااوولة االمعلووماتت االشخصيیة بيینن االسلططاتت٬، ووخاصة في حالل اامتنع االالجئ  	  

		يیتمم تلقيیصص االمساعددااتت االتي يیتلقاهھھھا االالجئ في حالل اامتناعهھ عنن االمشارركة في ددووررااتت ااالنددماجج ددوونن عذذرر    
		ال يینططبقق هھھھذذاا االقانوونن على الجئيینن منن ددوولل مجيء آآمنة    

	إإحتدداادد ووتصعيیبب في قانوونن االمساعددااتت االمخصصة لططالبي االلجووء  

ددااتت في حالل يیتمم تقدديیمم مساعددااتت أأوو حمايیة منن ددوولة أأخررىى لذذلكك االالجئتقليیصص في تلكك االمساع 	  
تقليیصص تلكك االمساعددااتت للالجئيینن االحاصليینن على ااإلقامة في حالل لمم يیقددموواا جوواازز االسفرر٬، أأوو االشهھاددااتت االالززمة٬، أأوو أأووررااقق أأخررىى ذذااتت 

	أأهھھھميیة عندد االسلططاتت لضمانن االمساعددااتت  
	   ووعدد تقدديیمم ططلبب االلجووء (االملحقق)٬، أأوو في حالل تمم منن قبلل االالجئ إإعططاء معلووماتت خاططئة تقليیصص تلكك االمساعددااتت في حالل عددمم االمجيء لم

تلكك االمعلووماتت عنن بالنسبة لهھوويیتهھ أأوو لجنسيیتهھ أأوو إإذذاا اامتنع ااإلفساحح 	  
		"االهھددفف منن تلكك االتقليیصاتت للمساعددااتت االمتاحة للالجئيینن هھھھوو إإجبارر االالجئيینن على "االتفاعلل    

	   بة الحقا أأوو تقددمم االالجئ الحقا لمووعدد ططلبب االلجووء٬، يیعوودد مجررىى االمساعددااتت منن جدديیددفي حالل تمم تقدديیمم ااألووررااقق االمططلوو 	  
	ااالعتررااضض أأوو االططعنن في قرراارر تقليیصص االمساعددااتت ال يیكوونن ذذااتت صفة مؤؤجلة. بمعنى أأنن قرراارر االتقليیصص ال يیتمم تأجيیلهھ بسببب ااالعتررااضض أأوو   

حالل تمم ااالثباتت منن االمحكمة أأوو منن االسلططاتت نفسهھا بأنن أأمرر  االططعنن٬، حيیثث يیتمم تقدديیمم االمساعددااتت منن جدديیدد وومنن ددوونن تقليیصاتت فقطط في
	االتقليیصص جاء منن ددوونن سببب أأوو حقق  

كانيیة منح إإقامة مؤؤقتة لغررضض االتددرريیبب االمهھنياام 	  

	تستططيیع االسلططاتت منح إإقامة مؤؤقتة لشخصص الجئ في حالل بددأأ بمماررسة تددرريیبب مهھني  
		االعمرر ال عالقة لهھ في منح ااإلقامة    

ة٬، ووهھھھي: مؤؤهھھھالتت مكتسبة سابقا في االخاررجج٬، ووجوودد مبيیتت٬، االتمكنن منن االلغة بشكلل جيیدد٬، عددمم محاوولة إإعاقة أأمرر االشررووطط االحاددةة تبقى قائم
	مغاددررةة حصلل مسبقا٬، عددمم اامتالكك سوواابقق جنائيیة  

		ااألشخاصص االقائميینن على االتددرريیبب االمهھني ملتززميینن بإخبارر االسلططاتت في حالل أأنهھى االالجئ االتددرريیبب ووعليیهھ تنتهھي إإقامتهھ    
االالجئ بعدد ااالنتهھاء منن تددرريیبهھ االمهھني على مكانن عملل في مجالل تددرريیبهھ٬، يیستططيیع حيینهھا تقدديیمم ططلبب االحصوولل على إإقامة لمددةة في حالل عثرر 

	سنتيینن  
	االقانوونن ال يینططبقق على الجئيینن منن ددوولل مجيء آآمنة  

	"ددعمم مالي وومددررسي للمسيیررةة االتعليیميیة متاحح للالجئيینن ذذوو "فررصة إإقامة جيیددةة  

صة إإقامة جيیددةة" كلل منن الجئيینن قاددميینن منن إإيیرراانن٬، أأوو االعررااقق٬، أأوو اايیرريیتيیرريیا٬، أأوو سوورريیايیتضمنن تعبيیرر "الجئيینن ذذوو فرر 	  
	   31.12.2018يیستططيیعوواا االالجئيینن ططلبب ذذلكك االددعمم فقطط قبلل تارريیخ  	  

	فعاليیة االكفالة االشخصيیة للالجئيینن االذذيینن قددموواا إإلى أألمانيیا خاللل بررنامج إإنساني إلستعابة االالجئيینن  

رر محددووددةةيیسنووااتت فقطط. سابقا كانتت فعاليیة االكفالة غ ٥تحدديیددهھھھا لمددةة فعاليیة االكفالة سووفف يیتمم  	  
		بعدد االخمسس سنووااتت تنتهھي مسؤؤووليیة ااألشخاصص االمتكفليینن لددفع االمصارريیفف    
	مسؤؤووليیة االكفالة لددفع كافة االمصارريیفف تبددأأ مع قددوومم االالجئ إإلى أألمانيیا  

	   ترراافف بالشخصص االمكفلل كالجئ ووحصلل على على إإقامةال تنتهھي مسؤؤووليیة االكفالة قبلل مرروورر االخمسس سنووااتت٬، حتى ووإإنن تمم ااالع  

	ططلبب االلجووء يیكوونن مررفووضض  
	في حالل أأعلنتت ددوولة ااستعددااددهھھھا إلعاددةة ااستقبالل االالجئ وواالتكفلل بهھ ووتعتبرر تلكك االددوولة منن االددوولل ااآلمنة  

يیستططيیع إإثباتت إلمكانيیة تعررضهھ في حالل لمم يیكنن مالحقق سيیاسيیا خاللل االثالثث أأشهھرر االسابقة أأثناء إإقامتهھ في ددوولة أأخررىى٬، أأوو في حالل ال 
	لخططرر االمالحقة االسيیاسيیة في ددوولة أأخررىى منن االمقرررر تنفيیذذ أأمرر مغاددررتهھ إإليیهھا٬، فتعتبرر تلكك االددوولة منن االددوولل ااآلمنة  

االدداائررةة االحكووميیة لشؤؤوونن االالجئيینن تستططيیع نقلل تنفيیذذ ااالستجوواابب لغررضض ططلبب االلجووء منن االسلططاتت في مدديینة هھھھالبررشتادد إإلل 
الل كانتت دداائررةة االحكووميیة لشؤؤوونن االالجئيینن مكتظظة منن حيیثث االعملل. حيینهھا يیمكنن أأنن يیتمم تنفيیذذ ااالستجووااباتت منن قبلل في حسلططاتت أأخررىى 

 االمووظظفيینن في االسلططاتت ااألخررىى في حالل كانن لدديیهھمم تددرريیبب مخصصص لذذلكك االغررضض. ال يیجووزز للمووظظفيینن ااررتددااء ززيي خاصص أأثناء ااالستجوواابب


