
رخصة اإلقامة الدائمة9 

 مستحقو اللجوء / 
 الالجئون 

 )المادة 25 الفقرة 1( / 
 المادة 25  الفقرة  2 ( 
الصفحة 1  الخيار 1  

قانون اإلقامة(

رخصة اإلقامة الدائمة بعد 5  سنوات10 :
•  تصريح إقامة منذ خمس سنوات )يتم أخذ الوقت المستغرق في إجراءات اللجوء السابقة في االعتبار(

 •  ال يحتوي ملف األجنبي على أي إخطار من المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئين )BAMF( يفيد باستيفاء المتطلبات األساسية لإللغاء أو االنسحاب )في حالة قبول الطلب 
بين عامي 2015  و2017 ، يجب أن تحتوي ملفات األجانب على إشعار من المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئين بعدم استيفاء المتطلبات األساسية لإللغاء أو االنسحاب(

 •  تأمين سبل العيش إلى حد كبير )يجب تغطية أكثر من %50 من احتياجات األسر التي تتلقى إعانات اجتماعية بأموال غير عامة - 
هناك استثناءات في حالة العجز عن العمل بسبب المرض أو اإلعاقة وعند بلوغ سن التقاعد القانوني(

•  مهارات لغوية كافية )مستوى إجادة اللغة A2( )استثناءات في حالة عدم القدرة على اكتساب اللغة بسبب المرض أو اإلعاقة(

 •  المعرفة األساسية بالنظام القانوني واالجتماعي وظروف المعيشة في ألمانيا )يتم تقديم شهادة تفيد اجتياز دورة االندماج بنجاح -
هناك استثناءات في حالة العجز بسبب المرض أو اإلعاقة(

•  مساحة معيشية كافية لك وألفراد أسرتك في المنزل

•  عدم وجود أسباب تتعارض مع السالمة العامة أو النظام

•  تم إثبات الهوية )يتم استيفاء متطلبات جواز السفر – االستثناء ممكن وفقًا للمادة 5 الفقرة 3 صفحة 2 من قانون اإلقامة(

رخصة اإلقامة الدائمة بعد 3  سنوات11 :
•  تصريح اإلقامة منذ ثالث سنوات )يتم أخذ الوقت المستغرق في إجراءات اللجوء السابقة في االعتبار(

 •  ال يحتوي ملف األجنبي على أي إخطار من المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئين )BAMF( يفيد باستيفاء المتطلبات األساسية لإللغاء أو االنسحاب )في حالة قبول الطلب 
بين عامي 2015  و2017 ، يجب أن تحتوي ملفات األجانب على إشعار من المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئين بعدم استيفاء المتطلبات األساسية لإللغاء أو االنسحاب(

•  تأمين سبل العيش إلى حد كبير )يجب تغطية احتياجات األسر المتقاضية لإلعانات بحوالي 80-70  % من األموال غير العامة(

)C1 إتقان اللغة األلمانية )مستوى إجادة اللغة  •

•  المعرفة األساسية بالنظام القانوني واالجتماعي وظروف المعيشة في ألمانيا

•  مساحة معيشية كافية لك وألفراد أسرتك في المنزل

•  عدم وجود أسباب تتعارض مع السالمة العامة أو النظام

•  تم إثبات الهوية )يتم استيفاء متطلبات جواز السفر – االستثناء ممكن وفقاً للمادة 5 الفقرة 3 صفحة 2 من قانون اإلقامة(

ملحوظة:
 •  يمكن لألشخاص الذين دخلوا البالد كقُصر ولديهم تصريح إقامة لمدة 5 سنوات التقدم بطلب للحصول على رخصة اإلقامة الدائمة وفق 

شروط مبسطة 

)AufenthG بعد الحصول على تصريح إقامة لمدة خمس سنوات، قد يكون هناك أيًضا ووفقاً لشروط معينة، إمكانية إصدار تصريح إقامة دائمة في االتحاد األوروبي )المادة 9 أ من قانون اإلقامة  •

 األشخاص 
اآلخرون الحاصلون على 

 تصاريح اإلقامة
ً  وفقا

للمواد -22 25ب من 
قانون اإلقامة

)على سبيل المثال، 
األشخاص المستحقون 

 للحماية 
 الفرعية،

 واألشخاص المتمتعون
بحظر الترحيل(

رخصة إقامة دائمة بعد 5  سنوات12:
•  تصريح إقامة منذ خمس سنوات )يتم أخذ الوقت المستغرق في إجراءات اللجوء السابقة في االعتبار(

 •  تأمين سبل العيش )يجب تغطية احتياجات األسر التي تتلقى إعانات اجتماعية بالكامل من األموال غير العامة - هناك استثناءات في حالة المرض أو
 العجز المرتبط باإلعاقة(

 •  على األقل 60  شهًرا من المساهمات اإلجبارية أو التطوعية في تأمين معاشات التقاعد القانونية أو إعانات مماثلة 
)يكفي إذا استوفى الزوج /  الزوجة هذا الشرط(

)B1 مهارات لغوية كافية )مستوى إجادة اللغة  • 
)هناك استثناءات في حالة عدم القدرة على اكتساب اللغة بسبب المرض أو اإلعاقة(

 •  المعرفة األساسية بالنظام القانوني واالجتماعي وظروف المعيشة في ألمانيا )يتم تقديم شهادة تفيد اجتياز دورة االندماج بنجاح -
 استثناءات في حالة العجز بسبب المرض أو اإلعاقة(

•  مساحة معيشية كافية لك وألفراد أسرتك في المنزل

•  عدم وجود أسباب تتعارض مع السالمة العامة أو النظام

•  تم إثبات الهوية )يتم استيفاء متطلبات جواز السفر – االستثناء ممكن وفقًا للمادة 5 الفقرة 3 الصفحة 2 من قانون اإلقامة(

ملحوظة:
 •  يمكن لألشخاص الذين دخلوا البالد كقُصر ولديهم تصريح إقامة لمدة 5 سنوات التقدم بطلب للحصول على رخصة اإلقامة الدائمة وفق 

شروط مبسطة 

Save Me Kons� )سيف) مي) كونستانس) 
tanz() ج.م.

الهاتف: 55802374 0176 
info@save-me-kons-  البريد اإللكتروني:

tanz.de
www.save-me-konstanz.de :اإلنترنت

)https://fluechtlingsrat-bw.de/material-bestellen/ ( راجع الكتيبات المجانية من مجلس الالجئين في بادن فورتمبيرغ )للحصول على معلومات حول بطاقة تعليق الترحيل للتدريب والتوظيف )المادة 60ج و 60د من قانون اإلقامة   1
التعليم اإللزامي حتى عمر 16  سنة )بادن فورتمبيرغ(  أو التدريب المهني اإللزامي حتى عمر 18  سنة بعد 6  أشهر من اإلقامة. إذا لم يُمنح الدعم للسنة التمهيدية للعمل والمهنة     2 

بالنسبة للبالغين، يمكن توفير التمويل في الحاالت الفردية من قِبل مكتب شؤون الهجرة واالندماج التابع لمجلس الحكم المحلّي كونستانس )Landratsamt Konstanz(. تحصل على معلومات مفصلة عن التعليم    
.https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/BroschuereBildung2016fin.pdf :وفرص التمويل على  

دورات اللغة ممكنة وفقًا للتوزيع بين المناطق الحضرية أو الريفية )تمويل الدولة(      3 
https://www.lrakn.de/site/lrakn-microsite/get/params_E52341060/2760584/%C3%9Cbersicht%20Sprachkurse%20Landkreis%20Konstanz.pdf(  (. خالف ذلك، يمكن الحصول على التمويل من مكتب شؤون الهجرة واالندماج   

  بمجلس الحكم المحلّي كونستانس )Landratsamt Konstanz( وفقًا للتوزيع بين المناطق الحضرية أو الريفية. الدورات اللغوية المتعلقة بالوظيفة ممكنة في البلدان التي لديها فرص جيدة للبقاء )حاليًا: سوريا وإريتريا(.
https://www.lrakn.de/site/lrakn-microsite/get/params_E52341060/2760584/%C3%9Cbersicht%20Sprachkurse%20Landkreis%20Konstanz.pdf :شروط القبول التفصيلية على    4

.https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/BroschuereBildung2016fin.pdf :انظر بالتفصيل    5
.https://www.studentenwerke.de/sites/default/files/hochschulzugang_studium_fluechtlinge_einseiten.pdf :لمزيد من المعلومات، راجع    6

.https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Erbedarfis_einer_Arbeitserlaubnis_bzw.pdf :نظرة عامة على الوصول إلى التدريب على   7
.)https://fluechtlingsrat-bw.de/material-bestellen/ ( لمزيد من المعلومات حول تحديد مكان السكن، راجع الكتيب المجاني لمجلس الالجئين في بادن فورتمبيرغ   8

على عكس تصريح اإلقامة، فإن رخصة اإلقامة الدائمة هي تصريح إقامة غير محدد المدة. للحصول على وصف تفصيلي لرخصة اإلقامة الدائمة لحاملي وحامالت     9 
تصاريح اإلقامة وفقًا للمادة -22 25ب، راجعhttps://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2020/07/2019-12-Arbeitshilfe-Aufenthaltsverfestigung-1.pdf  . للحصول على رخصة اإلقامة الدائمة لحاملي      

 .)https://www.bamf.de/DE/Themen/MigrationAufenthalt/ZuwandererDrittstaaten/Migrathek/Niederlassen/niederlassen-node.html تصاريح إقامة أخرى، انظر على سبيل المثال   
االستثناءات واألحكام الخاصة ممكنة )باألخص تسهيل منح تصاريح اإلقامة ألفراد األسرة(.  

المادة 26  الفقرة 3  الصفحة 1  و2  من قانون اإلقامة.    10
المادة 26  الفقرة 3  الصفحة 3  من قانون اإلقامة.    11

المادة 26  الفقرة 4  باالرتباط مع المادة 9  الفقرة 2  من قانون اإلقامة.   12

التمهيد 

صدر هذا الكتيب بشكل أساسي لالجئين والمتطوعين والمعلمين وأرباب العمل.
الكتيب يجيب على أسئلة حول الموضوعات اآلتية

الوضع بموجب قانون اإلقامة• 
المدرسة ودورات اللغة• 
التعليم والدراسة• 
العمل• 
تحديد مكان السكن• 
السفر• 
لم شمل األسرة• 
اإلعانات االجتماعية• 
رخصة اإلقامة الدائمة• 

يهدف الكتيب إلى إظهار اإلمكانيات المتاحة لالجئين. يتمتع الالجئون بفرص عديدة 
لالندماج.

وتهدف الجداول إلى اإلجابة على األسئلة األولي. وتختلف أوضاع الالجئين تبعاً 
للوثائق الرسمية. للحصول على مشورة تفصيلية، يتم الرجوع إلى مراكز المشورة في 

المنطقة والمكاتب التطوعية والجهات الفاعلة األخرى - انظر الجانب الخلفي.
يتم تحديث هذا الكتيب يف حالة حدوث تغيريات.

آخر تحديث: 15.11.2020 

كتيب لالجئينكتيب لالجئين
 نظرة عامة على إمكانيات وفرص االندماج

 آخر تحديث: 2020.11.15  
.rlc@uni-konstanz.de إذا كان لديك أي مالحظات حول محتوى الكتيب، يرجى إرسال بريد إلكرتوين إىل

 إشعار املسؤولية: عىل الرغم من املراجعة الدقيقة للمحتوى، ال يتحمل املؤلفون أي مسؤولية عن حداثة املعلومات املنشورة 
 يف الكتيب وصحتها واكتاملها. ويعترب الكتيب مبثابة معلومات إرشادية أولية 

وال يحل محل االستشارات الشخصية.

)LANDKREIS KONSTANZ( (مراكز) االستشارة) األساسية) والتطوعية) في) منطقة) كونستانس

مراكز) استشارات) الهجرة) ومراكز) استشارات) الهجرة) للشباب) 
www.konstanz.de/migrationsberatung

الناشر
 ، )Stadt Konstanz( تم إنتاج الكتيب بالتعاون مع مدينة كونستانس

والمنتدى الدولي لمدينة كونستانس، ومكتب مقاطعة كونستانس 
)Landratsamt Konstanz(، وغرفة المهن اليدوية في كونستانس 

، )Handwerkskammer Konstanz(  
 ومجلس الالجئين في بادن فورتمبيرغ 

)Flüchtlingsrat Baden-Württemberg( والعيادة القانونية لالجئين 
 ،)Refugee Law Clinic Konstanz( ريفوجيه لو كلينيك كونستانس

. )Save Me Konstanz( وجمعية سيف مي كونستانس

إدارة) االندماج
)Landkreis Konstanz( التنسيق في مقاطعة كونستانس

إيڤيلين أكر
)Landratsamt Konstanz( مجلس الحكم المحلّي كونستانس

مكتب شؤون الهجرة واالندماج 
)Amt für Migration und Integration(

Benediktinerplatz 1
 78467 Konstanz

الهاتف: 8001164 07531 
الهاتف المحمول: 18001564 0176 

evelyn.acker@lrakn.de :البريد اإللكتروني
www.lrakn.de/integration,Lde/anlaufstellen :اإلنترنت

غرفة) المهن) اليدوية) كونستانس) 
إينس ريمله

مفوضة شؤون الالجئين
الهاتف: 205405 07531 

ines.rimmele@hwk-konstanz.de :البريد اإللكتروني

 )Industrie� und Handelskammer( (غرفة) الصناعة) و) التجارة 
) Hochrhein�Bodensee( (أعالي) الراين) بودينزيه

يان فولمار
مدير مشروع اندماج الشباب المهاجرين

الهاتف: 2860181 07531 
jan.vollmar@konstanz.ihk.de :البريد اإللكتروني

مجلس) الالجئين) في) بادن) فورتمبيرغ) 
 ()Flüchtlingsrat Baden�Württemberg(

 االستشارات الهاتفية 
من االثنين إلى الجمعة من الساعة 14 - 17

الهاتف: 5532834 0711 
info@fluechtlingsrat-bw.de :البريد اإللكتروني

www.fluechtlingsrat-bw.de :اإلنترنت

العيادة) القانونية) لالجئين) ريفوجيه) لو) كلينيك) كونستانس) 
)Refugee Law Clinic Konstanz() ج.م.
استشارات قانونية كل يوم سبت من الساعة 15 - 17

)Café Mondial( كافيه مونديال
Zum Hussenstein 12

 78462 Konstanz
rlc@uni-konstanz.de :البريد اإللكتروني

www.rlc-konstanz.de :اإلنترنت

سيف) مي) كونستانس) )Save Me Konstanz() ج.م.
الهاتف: 55802374 0176 

info@save-me-konstanz.de :البريد اإللكتروني
www.save-me-konstanz.de :اإلنترنت



 الوضع بموجب قانون 
اإلقامة

اإلعانات االجتماعيةلم شمل األسرةالسفرتحديد مكان السكن8العملالتعليم والدراسةالمدرسة ودورات اللغة

 طالبو 
 وطالبات*

 اللجوء

 يسمح باإلقامة أثناء إجراءات اللجوء
)إذن اإلقامة المؤقت لتنفيذ إجراءات اللجوء ال يعد تصريح إقامة، المادة 55 الفقرة 

1 من قانون اللجوء(

 يُمدَّد إذن اإلقامة المؤقت لتنفيذ إجراءات اللجوء 
)AsylG لمدة 6-3 أشهر )المادة 63  الفقرة 2 من قانون اللجوء

 المتقدمون لمتابعة طلباتهم والمتقدمون للمرة الثانية يتلقون بانتظام 
بطاقةً لتعليق الترحيل

 التسجيل في مدرسة أو مدرسة مهنية أو السنة التمهيدية للعمل والمهنة 
)دون معرفة اللغة األلمانية للشباب أو للكبار( ممكنة2 

دورات اللغة ممكنة3 

 دورة االندماج عند الطلب أو تمويل لدراسة اللغة األلمانية المتعلقة بالعمل 
)المادة 45أ من قانون اإلقامة( ممكنة4  :

 • طالما أن الدولة ذات احتماالت جيدة للبقاء )حاليًا: سوريا وإريتريا( أو
 • كان الدخول قبل 1 أغسطس 2019 في حالة وجود فرص متاحة قريبة بسوق العمل أو

• عند تربية األطفال الصغار )المادة 44 الفقرة 4 الصفحة 2 رقم 1 من قانون اإلقامة( 

 فرص التعليم والتمويل ممكنة )مثل التحضير الخارجي
المتحانات المرحلة الثانوية، أو حزمة التعليم والمشاركة، أو الوسائل التدريبية المساعدة(5 

 نعم )يتطلب التعليم خارج المدرسة
))Ausländerbehörde( تصريح عمل من دائرة شؤون األجانب

C1 الدراسة6، بشرط االلتحاق بالجامعة ومستوى إجادة اللغة

 )Ausländerbehörde( يتطلب التوظيف إذنًا مسبقاً من دائرة شؤون األجانب
 )الجهة المسؤولة عادةً هي مجلس المدينة أو 

مجلس الحكم المحلّي(:

 • التصريح ممكن بعد 3  أشهر إذا لم يكن هناك إلزام 
•   باإلقامة في مركز الالجئين 

• بعد 9  أشهر يحق لك الحصول على تصريح عمل

 • إذا كان هناك إلزام بالسكن في مركز الالجئين، 
• يمكن الحصول على التصريح بعد 9  أشهر

ملحوظة: التدريب7 هو عمل منتظم

 األشخاص القادمون من بلدان المنشأ اآلمنة مستبعدون إلى حد كبير من 
سوق العمل

إمكانية العمل الحر غير ممكنة

إلزام باإلقامة المنتظمة لمدة 18 شهًرا في مركز الالجئين - إلزام بالسكن إلى 
أجل غير مسمى في حالة اإلخالل المشروط بواجب التعاون ولألشخاص 

 القادمين من بلدان المنشأ اآلمنة
 )استثناء: 6  أشهر كحد أقصى للعائالت التي

)AsylG تعول أطفاالً قُصر، المادة 47 من قانون اللجوء 

 بعد ذلك تحديد مكان السكن في المقاطعة أو البلدية أو 
مرفق محدد إذا لم يتم توفير نفقات المعيشة )المادة 60 من قانون اللجوء 

)AsylG

يمكن تقديم طلب إلغاء أو تغيير تحديد مكان السكن )مثالً عند توافر نفقات 
 المعيشة، والحفاظ علي 

وحدة األسرة أو حماية الصحة أو الحماية ضد العنف(

 طالما كان هناك إلزام بالسكن في مركز الالجئين: 
تقييد اإلقامة في منطقة دائرة شؤون األجانب المختصة )المادة 56 والمادة 

 )AsylG 59أ الفقرة 1 الصفحة 2 من قانون اللجوء

إذا لم يكن هناك إلزام بالعيش في مركز الالجئين: حرية التنقل على مستوى 
ألمانيا بعد إقامة لمدة ثالثة أشهر في ألمانيا )المادة 59أ الفقرة 1 الصفحة 1 

من قانون اللجوء(

السفر إلى الخارج بشكل عام غير ممكن

 )استثناءات للطلبة والطالبات أثناء الرحالت المدرسية 
إلى دول االتحاد األوروبي األخرى الممكنة من خالل قائمة مجموعات 

 الطالب، 
 المادة 22 من الئحة اإلقامة - التشاور في الوقت المناسب مع 

))Ausländerbehörde( دائرة شؤون األجانب

اإلعانات وفقًا لقانون إعانة طالبي اللجوء AsylbLG )الجهة المختصة هي هيئة ال )باستثناء: لم شمل األسرة عبر الئحة دبلن III داخل أوروبا(
استقبال الالجئين – مجلس الحكم المحلّي أو مجلس المدينة( 

 في مركز الالجئين: غالبًا ما يتم منح إعانات عينية و
 "مصروف للجيب" )المادة 3 الفقرة 2 من قانون إعانة طالبي اللجوء(

  خارج مركز الالجئين: في المقام األول اإلعانات النقدية 
 )المادة 3  الفقرة 3 من قانون إعانة طالبي اللجوء( )استثناء: الحاجة للسكن 

والتدفئة والكهرباء ممكنة أيًضا كإعانة عينية(

ملحوظة: اعتباراً من الشهر التاسع عشر، استحقاق اإلعانات وفقًا للكتاب الثاني عشر 
 من قانون الشؤون االجتماعية )اإلعانات العليا( واستحقاق البطاقة الصحية 

)المادة 2 الفقرة 1 الصفحة 1 من قانون إعانة طالبي اللجوء( )استثناء: تأثير انتهاكات 
القانون على مدة اإلقامة(

إمكانية فرض قيود على اإلعانات )المادة 1أ، الفقرات 4 و5 و7 من قانون إعانة 
طالبي اللجوء(

 مستحقو 
 اللجوء / 
الالجئون

 تصريح إقامة لمدة 3  سنوات 
)المادة 25  الفقرة 2  الصفحة 1 الخيار 1، والمادة 26  الفقرة 1 الصفحة 2 من قانون 

اإلقامة(

 التمديد لمدة 3 سنوات، 
إذا لم يتم منح رخصة إقامة دائمة

 إمكانية االلتحاق بمدرسة أو مدرسة مهنية أو السنة التمهيدية للعمل والمهنة
)دون معرفة اللغة األلمانية للشباب أو للكبار(2 

دورات اللغة ممكنة3 

 الحق في أو اإللزام بالمشاركة في دورة االندماج
)استثناء: تعليم مدرسي أو اندماج جيد ولغة(

)AufenthG إمكانية التمويل للغة األلمانية المتعلقة بالعمل )المادة 45أ من قانون اإلقامة

 فرص التعليم والدعم ممكنة )مثل التحضير الخارجي
المتحانات المرحلة الثانوية، أو حزمة التعليم والمشاركة، أو الوسائل التدريبية المساعدة(5 

نعم

C1 الدراسة6، بشرط االلتحاق بالجامعة ومستوى إجادة اللغة

تحديد مكان السكن بشكل منتظم لمجموعات معينة داخل والية بادن فورتمبيرغنعم

 )استثناء: العمالة الخاضعة للتأمين االجتماعي، 
التدريب المهني أو الدراسة - وأيضاً ال يوجد تحديد مكان السكن ألفراد األسرة، 

)AufenthG المادة 12أ الفقرة 1 من قانون اإلقامة

 طلب إلغاء أو تغيير شرط تحديد مكان السكن 
في حاالت المادة 12أ الفقرة 5 من قانون اإلقامة )قبول العمل، الدراسة أو 

 التدريب، الحفاظ على وحدة األسرة، 
تجنب المشاق(

تحديد مكان السكن لمدة أقصاها 3  سنوات من تاريخ قبول طلب اللجوء

ممكن داخل ألمانيا

داخل منطقة شنجن مع بطاقة هوية السفر لالجئين )"جواز السفر األزرق"( 
لإلقامات القصيرة التي تصل إلى ثالثة أشهر دون تأشيرة.

خارج منطقة شنجن مع وثيقة سفر لالجئين )"جواز السفر األزرق"(. يمكن 
السفر إلى الدول األطراف في اتفاقية جنيف لالجئين، بشرط أن تُصدر دولة 

الوجهة التأشيرة المطلوبة

 ملحوظة: يمكن أن يؤدي السفر إلى بلد المنشأ إلى فقدان 
حالة اللجوء

 نعم، الحق في االنضمام إلى األسرة األساسية )األزواج* 
والزوجات، األبناء غير المتزوجين دون السن القانونية، آباء الالجئين القُصر 

غير المصحوبين بذويهم، المادة 5 و27 و29 و30 و32 و36 الفقرة 1 من 
قانون اإلقامة(

ملحوظة:
•  في حالة لم شمل األبناء أو الزوج أو الزوجة مطلوب إثبات حول تأمين 
السكن وتكاليف المعيشة فقط  يمكن االستغناء عنها عند التقدم للحصول 

على تأشيرة في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد قبول طلب اللجوء )عدم 
منح تصريح اإلقامة، المادة 29 الفقرة 2 الصفحة 2 من قانون اإلقامة(

•  في حالة لم شمل األبناء ضرورة تقديم الطلب قبل بلوغهم سن الرشد

 •  يتم لم شمل أفراد العائلة اآلخرين فقط في حالة تقديم ما يفيد وجودهم
في ظروف مشقة استثنائية )المادة 36  الفقرة 2 من قانون اإلقامة(

اإلعانات وفقًا للكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية )القادرين على الكسب( أو 
 الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية 

)الجهة المختصة هي مركز العمل في الكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية أو 
 مصلحة الشؤون االجتماعية في 

الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية( - نطاق اإلعانات كما هو مع 
المواطنين األلمان

 المتمتعون 
 بالحماية 
الفرعية

 تصريح إقامة لمدة 1  سنة 
)المادة 25  الفقرة 2  الصفحة 1  الخيار 2، المادة 26  الفقرة 1  الصفحة 3 من قانون 

اإلقامة(

 التمديد لمدة عامين، 
إذا لم يتم منح رخصة إقامة دائمة

 إمكانية التسجيل في مدرسة، مدرسة مهنية أو السنة التمهيدية للعمل والمهنة
)دون معرفة اللغة األلمانية للشباب أو للكبار( 2 

دورات اللغة ممكنة3 

 الحق في أو اإللزام بالمشاركة في دورة االندماج
)استثناء: تعليم مدرسي أو اندماج جيد ولغة(

)AufenthG دعم للغة األلمانية المتعلق بالعمل ممكن )المادة 45أ من قانون اإلقامة

 فرص التعليم والدعم ممكنة )مثل التحضير الخارجي
المتحانات المرحلة الثانوية، أو حزمة التعليم والمشاركة، أو الوسائل التدريبية المساعدة(5 

نعم

C1 الدراسة6، بشرط االلتحاق بالجامعة ومستوى إجادة اللغة

 تحديد مكان السكن بشكل منتظم لمجموعات معينة نعم
 داخل بادن فورتمبيرغ )استثناء: العمالة

  الخاضعة للتأمين االجتماعي، أو التدريب أو 
 الدراسة - وأيضاً ال يوجد شرط اإلقامة 

)AufenthG لألقارب، المادة 12 أ، الفقرة 1 من قانون اإلقامة

 طلب إلغاء أو تغيير تحديد مكان السكن 
في حاالت المادة 12أ الفقرة 5 من قانون اإلقامة )قبول العمل، الدراسة أو 

 التدريب، الحفاظ على وحدة األسرة، 
تجنب المشاق(

شرط تحديد مكان السكن لمدة أقصاها 3  سنوات من قبول طلب اللجوء

ممكن داخل ألمانيا

داخل منطقة شنجن بجواز السفر بدون تأشيرة لفترات قصيرة تصل إلى 
ثالثة أشهر

خارج منطقة شنجن ممكن بجواز السفر والتأشيرة، بشرط أن تكون دولة 
الوجهة هي التي أصدرت التأشيرة المطلوبة

مشكلة: في حالة عدم توفر جواز سفر ساري المفعول، سيتم إصدار 
وثائق السفر لألجانب )"جواز السفر الرمادي"( فقط في حالة عدم إمكانية 

الحصول على جواز سفر )المادة 5  من الئحة اإلقامة(

 ملحوظة: يمكن أن يؤدي السفر إلى بلد المنشأ إلى فقدان 
الحماية الفرعية

نعم، الحق في االنضمام إلى األسرة األساسية )األزواج * والزوجات، األبناء 
 غير المتزوجين دون السن القانونية، آباء الالجئين القُصر

غير المصحوبين بذويهم، المواد 5 و27 و29 و30 و32 و36أ من قانون 
اإلقامة(

 ملحوظة:
 •  ال يوجد استحقاق وكذلك قيود على 

1000  شخص في الشهر )المادة 36أ من قانون اإلقامة(

 •  لم شمل األسرة يضع األسباب اإلنسانية في المقام األول 
)المادة 36  أ، الفقرة 2  من قانون اإلقامة( و

•  مراعاة االندماج )تأمين قوت الحياة أو المساحة المعيشية الكافية هو أمر 
مطلوب ولكنه مفيد( غير

اإلعانات وفقًا للكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية )القادرين على الكسب( 
أو الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية )الجهة المختصة هي مركز 

العمل في الكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية أو مصلحة الشؤون االجتماعية 
في الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية - نطاق اإلعانات كما هو مع 

المواطنين األلمان

 أشخاٌص 
 متمتعون 

 بحظر 
الترحيل

 تصريح إقامة لمدة سنة واحدة على األقل 
)المادة 25  الفقرة 3  الصفحة 1 ، المادة 26  الفقرة 1 الصفحة 4 من قانون اإلقامة(

 التمديد لمدة سنة واحدة على األقل، 
في حالة إذا لم يتم منح رخصة إقامة دائمة

 إمكانية التسجيل في مدرسة أو مدرسة مهنية أو السنة التمهيدية للعمل والمهنة
)دون معرفة اللغة األلمانية للشباب أو للكبار(2 

دورات اللغة ممكنة3 

دورة االندماج ممكن عند الطلب )المادة 5  الفقرة 1  الصفحة 1 من الئحة تنظيم شروط االندماج(

)AufenthG دعم اللغة األلمانية المتعلق بالعمل ممكن )المادة 45أ من قانون اإلقامة

 فرص التعليم والدعم ممكنة )مثل التحضير الخارجي
المتحانات المرحلة الثانوية، حزمة التعليم والمشاركة أو الوسائل التدريبية المساعدة(5 

نعم

C1 الدراسة6، بشرط االلتحاق بالجامعة ومستوى إجادة اللغة

تحديد مكان السكن بشكل منتظم لمجموعات معينة داخل والية بادن فورتمبيرغ نعم
)استثناء: العمالة الخاضعة للتأمين االجتماعي، التدريب المهني أو الدراسة - 
وأيضاً ال توجد متطلبات إقامة ألفراد األسرة، المادة 12أ الفقرة 1 من قانون 

)AufenthG  اإلقامة

 طلب إلغاء أو تغيير تحديد مكان السكن 
في حاالت المادة 12أ الفقرة 5 من قانون اإلقامة )قبول العمل، الدراسة أو 

 التدريب، الحفاظ على وحدة األسرة، 
تجنب المشاق(

تحديد مكان السكن لمدة أقصاها 3  سنوات من إصدار تصريح اإلقامة وفقًا للمادة 
AufenthG 25 الفقرة 3 من قانون اإلقامة

ممكن داخل ألمانيا

داخل منطقة شنجن بجواز السفر بدون تأشيرة لفترات قصيرة تصل إلى 
ثالثة أشهر 

خارج منطقة شنجن ممكن بجواز السفر والتأشيرة، بشرط أن تكون دولة 
الوجهة هي التي أصدرت التأشيرة المطلوبة

مشكلة: في حالة عدم توفر جواز سفر ساري المفعول، سيتم إصدار 
وثائق السفر لألجانب )"جواز السفر الرمادي"( فقط في حالة عدم إمكانية 

الحصول على جواز سفر )المادة 5  من الئحة اإلقامة(

 ملحوظة: يمكن أن يؤدي السفر إلى بلد المنشأ إلى فقدان 
ميزة حظر الترحيل

نعم، يمكن لزوجك/زوجتك وأطفالك القُصر االنضمام إليك  )المادة 5 و27 
)AufenthG و29 الفقرة 1 و3 و30 و32 من قانون اإلقامة

 ملحوظة:
•  تأتي األسباب اإلنسانية أو حقوق الشعوب  في المقام األول

توافر المساحة المعيشية الكافية في المقام األول •  يأتي توفير نفقات المعيشة و

اإلعانات وفقًا للكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية )القادرين على الكسب( أو 
 الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية 

)الجهة المختصة هي مركز العمل في الكتاب الثاني من قانون الشؤون االجتماعية أو 
 مصلحة الشؤون االجتماعية في 

الكتاب الثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية( - نطاق اإلعانات كما هو مع 
المواطنين األلمان

 ملحوظة: ينشأ الحق في الحصول على اإلعنات عند منح 
تصريح اإلقامة وفقًا للمادة 25 الفقرة 3 من قانون اإلقامة

األشخاص المعلق 
ترحيلهم

األشخاص المطلوب منهم مغادرة البالد )اإللزام بمغادرة البالد ممكن، ولكن ال ينبغي 
)AufenthG تنفيذه، المادة 60أ من قانون اإلقامة

اإلقامة ُمعلَّقة طالما هناك سبب لتعليق الترحيل )تعتمد مدة تعليق الترحيل على سبب 
تعليق الترحيل – تعليق الترحيل ال يُعتبر تصريح إقامة(

 الطرق الممكنة للخروج من بطاقة تعليق الترحيل: 
•  المادة 25 الفقرة 5، و25أ، و25ب، و19د، و60س، و60د1  من قانون اإلقامة أو 

•  المادة 23أ من قانون اإلقامة AufenthG )منح اإلقامة عن طريق تقديم طلب 
بوجود مشقة(

 إمكانية التسجيل في مدرسة أو مدرسة مهنية أو السنة التمهيدية للعمل والمهنة
)دون معرفة اللغة األلمانية للشباب أو للكبار( 2 

دورات اللغة ممكنة3 

 دورة االندماج ممكنة عند الطلب، اثناء فترة السماح وفقًا للمادة 60أ الفقرة 2 
 الصفحة 3 قانون اإلقامة )المادة 44 الفقرة 4 الصفحة 2 رقم 2 من قانون اإلقامة( - وهذا يشمل أيًضا التعليق للتدريب 

والتوظيف1 

التمويل للغة األلمانية المتعلقة بالعمل ممكن المادة 4 الفقرة 1 الفقرة 2 من الئحة تعزيز اللغة األلمانية في مكان العمل(

 فرص التعليم والدعم ممكنة )مثل التحضير الخارجي
المتحانات المرحلة الثانوية، أو حزمة التعليم والمشاركة، أو الوسائل التدريبية المساعدة(5 

 نعم )يتطلب التعليم خارج المدرسة
))Ausländerbehörde( تصريح عمل من دائرة شؤون األجانب

C1 الدراسة6، بشرط االلتحاق بالجامعة ومستوى إجادة اللغة

ملحوظة: حظر الدراسة وفقًا للمادة 61 الفقرة 1e  من قانون اإلقامة ممكن

 يتطلب العمل إذنًا مسبقًا من 
 دائرة شؤون األجانب )الجهة المختصة هي رئاسة حكومة 

كارلسروهه(

 ال يمكن إصدار تصريح عمل، 
 إذا تضمنت بطاقة تعليق الترحيل عبارة "لشخص بهوية غير محددة" 

المادة 60ب من قانون اإلقامة(

 األشخاص القادمون من بلدان المنشأ اآلمنة مستبعدون إلى حد كبير من 
سوق العمل

العمل الحر ممكن بتصريح

تحديد مكان السكن لمجموعات معينة أو في منطقة معينة أو مرفق معين، بشرط 
أال يكون هناك إلزام بالسكن في مركز الالجئين ولكن ال يوجد توافر لنفقات 

 المعيشة 
)AufenthG المادة 61 الفقرة 1د من قانون اإلقامة(

يمكن تقديم طلب إلغاء أو تغيير تحديد مكان السكن )مثالً عند توافر نفقات 
 المعيشة، والحفاظ علي 

وحدة األسرة أو حماية الصحة أو الحماية ضد العنف(

 فيما يتعلق باإللزام بالسكن في مرفق لالجئين: 
 حصر اإلقامة في منطقة

 دائرة شؤون األجانب المسؤولة )المادة 56 و59أ الفقرة 1 الصفحة 2 من قانون 
 )AsylG اللجوء

إذا لم يكن هناك إلزام بالعيش في مركز الالجئين: حرية التنقل في جميع أنحاء 
 ألمانيا بعد ثالثة 

)AufenthG أشهر من اإلقامة في ألمانيا )المادة 61 الفقرة 1ب من قانون اإلقامة 
 )استثناء: قيود اإلقامة طبقًا للمادة 61  

 الفقرة 1ج من قانون اإلقامة ممكن على سبيل المثال لمرتكبي الجرائم 
أو عند اتخاذ تدابير وشيكة محددة إلنهاء اإلقامة( 

 ملحوظة: في حالة الغياب لفترة طويلة )أكثر من 3 أيام( خارج 
 )Ausländerbehörde( المنطقة المحددة، يجب إخطار دائرة شؤون األجانب

 بذلك 
)المادة 50  الفقرة 4  من قانون اإلقامة( 

ال توجد إمكانية للقيام برحالت إلى الخارج - تنتهي صالحية فترة تعليق الترحيل 
 )AufenthG عند المغادرة )المادة 60أ، الفقرة 5، الصفحة 1 من قانون اإلقامة

مالحظة: ينطبق أيًضا على تعليق الترحيل للتدريب والتوظيف

اإلعانات وفقًا لقانون إعانة طالبي اللجوء AsylbLG )الجهة المختصة هي هيئة ال
استقبال الالجئين – مجلس الحكم المحلّي أو مجلس المدينة(

 في مركز الالجئين: غالباً ما يتم منح إعانات عينية و
"مصروف للجيب" )المادة 3 الفقرة 2 من قانون إعانة طالبي اللجوء(

  خارج مرفق الالجئين:في المقام األول اإلعانات النقدية 
 )المادة 3  الفقرة 3 من قانون إعانة طالبي اللجوء( )باستثناء: الحاجة للسكن، 

والتدفئة والكهرباء ممكنة أيضاً كإعاناٍت عينية(

ملحوظة: اعتباراً من الشهر التاسع عشر، استحقاق اإلعانات وفقًا للكتاب الثاني عشر 
 من قانون الشؤون االجتماعية )اإلعانات العليا( واستحقاق البطاقة الصحية 

)المادة 2 الفقرة 1 الصفحة 1 من قانون إعانة طالبي اللجوء( )استثناء: تأثير انتهاكات 
القانون على مدة اإلقامة(

 إمكانية فرض قيود على اإلعانات )المادة 1أ الفقرة 2 و3 من قانون اللجوء( - 
خاصة بسبب عدم المشاركة في إصدار جوازات السفر(


