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	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  



	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  

1.	  	 مكتب  	تسجيل  	االقامات  	الوصول   •

	  	  	 مكتب  	الهجرة  	(سلطة  	األجانب)   •

	 تسجيل  	عنوانكم  	الجديد  	فور  	الوصول   •
		واستالم  	استمارة  	املساعدات  	)الراتب(    	  	  	  	  	  	  

	  	 تغيير  	عنوانكم  	على  	بطاقة  	التعريف  	الخاصة   •
	  		بكم  	)االوزفايز(    	  	  	  	  	  

	  	 بلدية  	املدينة   •

	 البلدية  	املركزية  	في  	مدينة  	دينغولفينغ   •
		هاتف:0873187439    84130	  	  	  	  

	  30		مكتب  	رقم    	  	  	  

BAMF 

2.	  		دراسة  	طلب  	اللجوء  	يتم    :	املوافقة  
	عن  	طريق  	املكتب  	االتحادي  
	 لشؤون  	الهجرة  	واللاجئني  

BAMF	  
	  

	  		املوافقة  	على  	طلب  	اللجوء    	رفض  	طلب  	اللجوء  

	على  	سبيل  	املثال  	يتم  	منحكم  	صفة  	الجئ  
	  

	  		ستردكم  	الخطوات  	الهامة  	في  	الجدول  	التالي  	أدناه    	  <–

	  	بأمكانكم  	الطعن  	ضد  	هذا  	القرار  
	  	  		فترة  	االستئناف  	هي  	أسبوع  	واحد  	فقط    <–

		بسبب  	تنوع  	األسباب  	القانونية  	لن  	يتم  	مناقشتها  	وذكرها    
	  	  		عليكم  	استشارة  	محامي    <–

	  		ماذا؟    		من؟    	أين؟  

3.	  	  	منح  	االقامة  
	  		طلب  	وثيقة  	السفر    <–

	 يحق  	لكم  	الحصول  	على  	وثيقة  	سفر  	مع   •
		صالحية  	مؤقتة    	  	  	  	  

	 يتم  	إصدار  	وثيقة  	السفر  	من  	قبل  	السلطات   •
	  		األملانية    	  	  	  	  

	  	 يتم  	استالم  	الوثيقة  	خالل  	ثالثة  	أسابيع  	من   •
		تاريخ  	تقديم  	الطلب    	  	  	  	  

	مكتب  	الهجرة  	(سلطة  
	  	األجانب)  

	البلدية  	املركزية  	في  	مدينة  
	  84130		دينغولفينغ    

	  		هاتف:87439/08731    
	  30	مكتب  	رقم  

	  2	  |	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  

	  		ماذا؟    		من؟    	أين؟  



	  		ماذا؟    		من؟    	أين؟  

	  	 بامكانكم  	تقديم  	طلب  	لم  	شمل  	طلـــــــب  	لــــــم  	شمل  	العائلة   •
	  		واالوالد    (		الزوجة    -‐		الزوج    )	  	  	  	  

	  	 ملزيد  	من  	املعلومات  	بامكانكم  	زيارة   •
		الرابط  	أدناه    	  	  	  

h6ps://familyreunion-‐
syria.diplo.de/webportal/desktop/
index.html/desktop/index.html	  	  

	  
h6p://www.bamf.de/DE/Migra	  
Lon/Arbeiten/Familiennachzug/
familiennachzug-‐node.html	  

	  		بلدية  	دينغولفينغ    	البلدية  	املركزية  	في  	مدينة  
	  84130	دينغولفينغ  

	  		هاتف:87441/08731    
	  26	مكتب  	رقم  

	بعد  	حصولكم  	على  	وثيقة  
	  	السفر  

5.	  	  	 بعد  	االنتهاء  	من  	إجراءات  	اللجوء  	ينطبق  	التسجيل  	لدى  	مكتب  	العمل   •
		بعد    ،SGB		عليكم  	فقرة  	العاطلني  	عن  	العمل    	  	  	  	  

		اليوم  	ستحصلون  	على  	املساعدات  	عن    	  	  	  	  
		طريق  	مكتب  	العمل  	وليس  	مكتب  	الخدمات    	  	  	  	  

		االجتما  	عية  	في  	البلدية.    	  	  	  	  
	   ً  مكتب  	العمل  	ال  	يدفع  	أية  	مبالغ  	نقدا •

	  	 عليكم  	فتح  	حساب  	بنكي   •

	  		مكتب  	العمل    7	شارع  	ايتراخ  	بناء  	رقم  
	  84130	دينغولفينغ  

	  83-‐3747/08731	هاتف:  

	  3	  |	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  

4.	  



	  	ماذا؟  
 

	  		من؟    	أين؟  

	  	 كافة  	طالبي  	اللجوء  	بامكانهم  	فتح  	حساب  	فتح  	الحساب  	البنكي   •
	  		بنكي  	طاملا  	اجراءات  	التسجيل  	لديهم    	  	  	  	  
	  	  –		مستمرة  	وذلك  	في  	مدينة  	دينغولفينغ    	  	  	  	  
	  		النداو  	واملدن  	التابعة  	لها  	وذلك  	فقط  	لدى    	  	  	  

	  		مصرف  	شباركاسيه    	  	  	  

h6p://www.konto.org/ratgeber/	  	  
allgemein/basiskonto-‐fuer-‐	  	  

fluechtlinge/	  

	  -‐		بايرن  	الدنيا    ،	مصرف  	شباركاسيه  
		قسم  	الالجئني    ،	ميته  

	  	كافة  	فروع  	مصرف  	شباركاسيه  

	  		التأمني  	الصحي    		بطاقة  	التأمني  	الصحي    	مزودي  	خدمة  	التأمني  
	  	الصحي  	املحليني  

AOK		على  	سبيل  	املثال    

	  		دورة  	االندماج    	بعد  	املوافقة  	على  	طلب  	اللجوء  	يقع  	عليكم  	استحقاق  	قانوني  	لحضور  	دورة  	االندماج  	وذلك  	الكتساب  	مهارة  	اللغة  	وهذا  	في  	املقام  	االول  
	  	ملزيد  	من  	املعلومات  	بامكانكم  	زيارة  	الرابط  	أدناه  

	  h6p://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/IntegraLonskurse/integraLonskurse-‐node.html	  

	  4	  |	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  

6. 	  

Niederbayern-‐Mi6e	  	  

	  10	 مصاريف  	خدمات  	الحساب  	البنكي   •
	  		يورو  	شهريا    	  	  	  	  

	 يعتبر  	الالجئ  	كاملهاجر  	ويجب  	عليه  	فتح   •
	  		حساب  	بنكي  	لكي  	يتمكن  	من  	الحصول    	  	  	  	  
	  		على  	املساعدات  	من  	قبل  	مكتب  	العمل    	  	  	  

	  		لكونه  	اليدفع  	نقدا    	  	  	  	  
	 بشكل  	عام  	بامكانكم  	فتح  	حساب  	بنكي  	لدى   •

	  		كافة  	املصارف    	  	  	  	  
	  	 ملزيد  	من  	املعلومات  	بامكانكم  	زيارة  	الرابط   •

	  		أدناه    	  	  	  	  

7.	  

8.	  



	ملزيد  	من  	املعلومات  	حول  	حقوق  	وواجبات  	الالجئني  	باللغة  	العربة  	يرجى  	زيارة  	الرابط  	التالي:  
h6p://efi-‐landsberg.de/asyl/wp-‐content/uploads/2014/04/Merkbla6-‐Asylbewerber-‐Fluechtlinge.pdf	  

9.	  	  		السكن    )„Asylbewerberunterkun]“(	 بعد  	االنتهاء  	من  	إجراءات  	اللجوء  	ال  	يجق  	لكم  	البقاء  	في  	منزل  	الهجرة   •
	  	  		وهذا  	يحمي  	عائلتكم  	من  	التشرد    ،	 من  	املتوقع  	الحصول  	على  	سكن  	يتناسب  	مع  	عدد  	أفراد  	عائلتكم  	طاملا  	ان  	عائلتكم  	ستأتي  	بعد  	فترة  	معقولة   •

	  SGB	 يتم  	سداد  	ايجار  	املسكن  	من  	قبل  	مكتب  	العمل  	طاملا  	أنكم  	خاضعني  	للفقرة   •
	 اذا  	كان  	لديكم  	عمل  	ودخل  	خاص  	بكم  	يتم  	التسديد  	من  	قبلكم   •

10.	  	  		شهادة  	القيادة  	)السواقة(    	 اذا  	كنتم  	حاصلني  	على  	شهادة  	سواقة  	من  	دولة  	تقع  	خارج  	االتحاد  	االوربي  	يسمح  	لكم  	بالقيادة  	بموجب  	هذه  	الشهادة  	ملدة  	ستة  	أشهر  	من  	تاريخ   •
		حصولكم  	على  	اإلقامة    	  	  	  	  

	 اذا  	كنتم  	غير  	حاصلني  	على  	شهادة  	سواقة  	في  	بلدكم  	يجب  	عليكم  	حضور  	دروس  	في  	القيادة  	وتجاوز  	االمتحان  	وتكلفة  	ذلك  	تقع  	على  	عاتقكم   •
	  	 اذا  	كنتم  	حاصلني  	على  	شهادة  	سواقة  	في  	بلدكم  	وبامكانكم  	اثبات  	ذلك  	يتم  	اعفائكم  	من  	حضور  	الدروس  	ويجب  	عليكم  	تجاوز  	االمتحان  	النظري   •

		والعملي  	وتكلفة  	ذلك  	تقع  	على  	عاتقكم    	  	  	  	  
	  		تشترط  	مقاطعة  	بافاريا  	حصولكم  	على  	وثيقة  	السفر  	للتقدم    )		الدول  	الواقعة  	خارج  	االتحاد  	االوربي    (	 اذا  	كنتم  	من  	رعايا  	دول  	العالم  	الثالث   •

		المتحان  	شهادة  	السواقة    	  	  	  	  
	  	 تسري  	هذه  	التعليمات  	على  	الالجئني  	الحاصلني  	على  	االقامة  	مع  	وثيقة  	سفر  	أصلية  	تم  	أبرازها  	عند  	الوصول  	وإال،  	تبقى  	كافة  	الوثائق  	األخرى   •

		املبرزة  	قيد  	الدراسة  	للتأكد  	من  	ضحتها  	وسالمتها.    	  	  	  	  
	 كافة  	هذه  	الوثائق  	يتم  	دراستها  	من  	قبل  	املكتب  	املختص  	لشهادات  	السواقة.   •

	  5	  |	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  



	على  	من  	تقع  	مسؤولية  	إجراءات  	اللجوء؟؟  

	  6	  |	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  

	  	  	  BAMF	املسؤول  	عن  	إجراءات  	اللجوء  	هو  	املكتب  	االتحادي  	للهجرة  	والالجئني  
	  

	  (		زيرندورف    ،		ديغندورف    ،		ميونخ    )		تقديم  	طلب  	اللجوء  	إلى  	مراكز  	االستقبال  	املختصة  	ومثاله    .1
	  

		املقابلة    .2
	  

	  BAMF		صدور  	قرار  	اإلقامة  	من  	املكتب  	االتحادي  	للهجرة  	والالجئني    .3
	  .(		كما  	هو  	الحال  	لألفغانيني    	  )		سنوات    3		و  	تصل  	إلى    (		أشهر  	(كما  	هو  	الحال  	بالنسبة  	للسوريني    6	 يتم  	اتخاذ  	القرار  	خالل  	مدة  	تتراوح  	بني   •

	 يتم  	تسجيل  	الالجئني  	لدى  	وصولهم  	في  	مراكز  	االستقبال  	ثم  	توزيعهم  	وفرزهم  	على  	أماكن  	إقامة  	أخرى.   •
	  .(		زيرندورف،  	ريغنسبورغ    ،		ديغندورف    ،	 مراكز  	االستقبال  	في  	مقاطعة  	بافاريا  	هي  	في  	(ميونخ   •

	  	  



	  7	  |	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  

	  	أنواع  	اإلقامات  

	  	  1		الفقرة    3	 وضع  	الالجئ  	وفق  	املادة   .1
		تمنح  	لألسباب  	التالية:    	  	  	  	  	  

		االنتماء  	إلى  	فئة  	اجتماعية  	معينة    /		املعتقدات  	السياسية    /		الجنسية    /		الدين    /		العرق    	  •	  	  	  	  	  
		مثال:  	معظم  	السوريني  	في  	هذه  	اللحظة    	  	  	  	  

	  
	  

	  	  1		الفقرة    16	اللجوء  	وفق  	املادة     .2
		تمنح  	لـــ:    	  	  	  	  	  

		ضحايا  	االضطهاد  	السياسي    •	  	  	  	  	  	  
		ما  	يطلق  	عليه  	البلد  	اآلمن    ،		املجهولني  	عند  	الدخول  	من  	بلد  	آخر  	أو  	أحد  	دول  	االتحاد  	األوروبي    •	  	  	  	  	  	  

		مثال:  	مسيحي  	ايران  	القادمني  	بموجب  	فيزا  	وعبر  	الطائرة.    	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  (		الدولية    )	  1		الفقرة    4	منح  	الحماية  	املؤقتة  	بموجب  	املادة     .3
		منح  	حق  	الحماية  	من  	الترحيل  	وفق  	القانون  	االوربي.    •	  	  	  	  	  	  

		املنع  	من  	الترحيل  	سببه  	الخوف  	عليك  	من  	التعذيب  	أو  	خشية  	املعاملة  	غير  	االنسانية  	بسبب  	أحد  	النزاعات  	املسلحة  	في  	موطنك  	االصلي.    •	  	  	  	  	  	  
		على  	سبيل  	املثال:  	الحروب  	األهلية  	كما  	هو  	الحال  	في  	الصومال.    	  	  	  	  	  

	  
	  

		من  	قانون  	اإلقامة    7		والفقرة    5		الفقرة    60	الحماية  	من  	الترحيل  	وفق  	املادة     .4
		تمنح  	ألساب  	التالية:    	  	  	  	  	  

		انتهاكات  	التفاقية  	حقوق  	اإلنسان    •
	  		خطر  	جسيم    •

	مثال:  	املرضى  	بفايروس  	نقص  	املناعة  	املكتسبة  	)االيدز(  	وذلك  	بسبب  	عدم  	إمكانية  	العالج  	في  	بلده  	األصلي.  
	  
	  

	مالحظة:  
	  .(		من  	قانون  	اإلقامة    3		الفقرة    26		املادة    )	األشخاص  	املعترف  	بهم  	كالجئني  	بإمكانهم  	الحصول  	على  	اإلقامة  	الدائمة  	بعد  	ثالث  	سنوات  	وذلك  	وفق  

	  (		من  	قانون  	اإلقامة    4		الفقرة    26		املادة    )	األشخاص  	الحاصلني  	على  	الحماية  	من  	الترحيل  	يحق  	لهم  	التقدم  	على  	اإلقامة  	الدائمة  	بعد  	سبعة  	سنوات  	وذلك  	وفق  
	  
	  



	هام  	للحصول  	على  	اللجوء!  

	  8	  |	دليل  	عام  	لطالبي  	اللجوء  

	االلتزام  	بالسكن  
	  	  

	 عموما  	يجب  	على  	الالجئ  	عدم  	مغادرة  	املنطقة  	التابع  	لها  	والتي  	تم  	تعيينه  	فيها  	خالل  	األشهر  	الثالثة  	األولى  	إال  	بإذن  	من  	مكتب  	الهجرة  	والالجئني.   •
	 بعد  	ثالثة  	أشهر  	يمكن  	لالجئني  	التحرك  	بحرية.   •

	 يستمر  	محل  	االقامة  	في  	املنطقة  	التابع  	لها  	ما  	دام  	هو  	في  	فيها  	(و  	ال  	يمكن  	إعادة  	الفرز  	وإن  	كان  	في  	إطار  	لم  	شمل  	األسرة)   •
	  
	  	  

	  III	دبلن  
	  

	 تقوم  	اتفاقية  	دبلن  	على  	ترحيل  	الالجئني  	الى  	أول  	دولة  	أمنة  	موقعة  	على  	هذه  	االتفاقية  	مر  	منها  	الالجئ  	في  	االتحاد  	األوروبي  	(عدا  	اليونان).   •
	  		يجب  	أن  	تتم  	إجراءات  	اللجوء  	في  	هذا  	البلد  	نفسه  	ووفقا  	التفاقية  	دبلن  	لدولة  	أخرى  	عضو  	في  	االتحاد  	األوروبي  	هي  	املسؤولة  	عن  	التنفيذ،    ،		⎝بعد  	أن  	يتم  	تسجيل  	الطلب  	في  	أحد  	دول  	االتفاقية    <–

		والسلطات  	األملانية  	تحاول  	إعادة  	الالجئني  	وترحيلهم  	إلى  	هذا  	البلد.    	  	  	  	  
		الستيعابهم  	وذلك  	بعد  	االتصال  	مع  	البلد  	الثالث  	والتحقق  	من  	الشروط.    		(املكتب  	االتحادي  	للهجرة  	والالجئني)    BAMF	 بالنسبة  	للعائالت  	مع  	األطفال  	الصغار  	واملرضى،  	هناك  	استثناءات  	لدى   •

	  
	  	  

	تصريح  	العمل  	لطالبي  	اللجوء  
	  

		أصبح  	باإلمكان  	وبعد  	ثالثة  	أشهر  	من  	التسجيل  	األولي  	الحصول  	على  	تصريح  	عمل.  	لكن  	ضمن  	نطاق  	(اختيارات  	األولوية)    01‐-01‐-2015	 من  	تاريخ   •
	 (اختيار  	األولوية:  	يتم  	فحص  	ما  	إذا  	كانت  	وظيفة  	يمكن  	أن  	يكون  	شاغرا  	من  	قبل  	مواطن  	أملاني  	أو  	غيرهم  	من  	املواطنني  	االتحاد  	األوربي)   •

		تقع  	مسؤولية  	توظيف  	طالبي  	اللجوء  	على  	عاتق  	وكالة  	التوظيف  	االتحادية    <–
		شهر  	من  	تاريخ  	التسجيل  	يسقط  	حق  	اختيار  	األولوية    15	 بعد   •

	 يتم  	فحص  	عقد  	العمل  	من  	قبل  	مكتب  	العمل  	في  	ميونيخ.   •
	 بشكل  	عام  	أجر  	ساعة  	العمل  	هي  	05.1 € ففيي شكل  	خدمات  	املجتمع  	من  	املمكن  	من  	أن  	تتم  	املوافقة  	عليها  	من  	قبل  	مكتب  	البلدية   •

	  (		جوب  	سنتر    )	 إمكانية  	التوظيف  	متوفرة  	للحاصلني  	على  	اإلقامة  	وتقع  	هذه  	املسؤولية  	على  	عاتق  	مركز  	التوظيف   •
	  .		سنوات  	كافة  	الالجئني  	مسموح  	لهم  	بالعمل    4	 بعد   •


