
أهالً يف أملانيا
مرافق طريق للقارصين يف املانيا



مرحبا !
أنت أتيت اىل هنا لوحدك وبالتأكيد لََديَك العديد من األسئلة فهذا الكتيب يهدف ملساعدتك يف اإلجابة عىل 

أسئلتك,.وعليه أن يفرس ويرشح لك عىل من تطرح أسئلتك, نحن نريد أن نساعدك عىل فهم ماذا سيحدث لك 

هنا, وما هي الفرص املتاحة امامك وكذلك ما هي حقوقك ؟ 

فنحن مجموعة من الشباب الذين مروا بتجارب مثل تجاربك, ويوجد هنا الكثري من الناس, املوجودين للوقوف 

بجانبك ولتقديم الدعم لك ومساعدتك, ولهذا السبب نحن نقول : أنت لست لوحدك!.

هذا الكتيب يحتوي ستة أجزاء«أبواب«. وسوف تجد يف الصفحات التالية ملحة عامة عن املواضيع التي يحتويها 

الكتيب. 

 كام تحتوي الصفحات املقبلة عىل إيضاحات حول كل موضوع, ففيها نوضح لك ماذا سيحدث يف أيامك األوىل 

يف أملانيا ,

واي خيارات وحقوق لديك ومع اي أشخاص ودوائر حكومية سوف تتعامل.

»املصطلحات« والكلامت املعقدة سرتد بالنص بلون مختلف وهي موضحة بأختصار يف الصفحة السادسة.

وإذا أردت ان تعرف من نحن ؟ أنظر وسط الكتيب, نحن نتمني ان تجد كل املعلومات التي تحتاجها ونتمني 

لك كل التوفيق يف املستقبل.



الجزء االول:)1( , اهاًل وسهاًل بك يف املانيا- .جميل 

أنك هنا
رحلة الوصول…

ما هي حقوقي ؟

ما هي القواعد هنا ؟

الجزء الثاين:)2( الخطوات األوىل ماذا سيحدث يف 

البداية ؟
ما هي دائرة رعاية األطفال والقارصين وماهي 

اختصاصاتها ؟

هل سوف أبقى باملدينة التي وصلت اليها أوالً ام ال ؟

ملاذا تحديد عمري مهم جداُ وماذا يعني تقدير العمر؟

ماذا يفعل يل الوّص القانوين/ الوّصية ؟

ماذا يفعل يل املرشف / تفعل املرشفة ؟

اين سوف أسكن؟

ماذا ميكنني أن أفعل يف حالة املرض ؟

الجزء الثالث )3( اإلقامة - هل يسمح يل بالبقاء 

يف أملانيا 
اي سلطات تعترب مهمة )دائرة حكومية( ؟

الخيار االول )1(, لديك الحق بتقديم طلب لجوء ؟

الخيار الثاين )2(, أحقية الحصول عىل رخصة اقامة دون 

التقدم بطلب لجوء!

املحتوى

الخيارات يف حالة الرفض, دعوة للمغادرة, والرتحيل 

هل ميكنني إحضار عائلتي اىل هنا ؟

ما هي اتفاقية دبلن ؟ 

الجزء الرابع )4(, التعليم - اآلن تعلم شيئا ! 
هل ميكنني دخول املدرسة مبارشة ؟

ما هو التعلّيم املهنّي, وهل ميكنني فعله )تعلم مهنة( ؟

ما هي الشهادة الثانوية )البكالوريا- االبيتور( وأين 

يسمح يل بالدراسة ؟ 

هل استطيع العمل إذا كنت قارص ؟

كيف ميكنني متويل تعليمي )املهنّي- الجامعي( ؟

الجزء الخامس )5(, معلومات للحياة اليومية  
هل يسمح يل بفتح حساب مرصيف )البنك( ؟

ماذا ميكن ان افعل يف وقت فراغي ؟

هل يسمح يل بالسفر ؟

هل ميكنني االقامة يف سكن ٦٧ ”منزل” لوحدي ؟

هل ميكنني قيادة سيارة ؟

من أين احصل عىل مساعدة ؟

الجزء السادس )٦( تعريف املصطلحات.
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الوصول :
عندما تكون من الواصلني حديثاً ألملانيا, فأنك قد ال تعرف ماذا ستفعل, ورمبا تحتاج ملساعدة 

,وعليك التعامل والتعريف بنفسك لدى عدة جهات مختلف كاالدارات )Behörde( العامة والناس.

مثل :إدارة رعاية الشباب والرشطة املحلية حيث سوف تقدم نفسك لدى كل االشخاص يف السكن 

الجامعي )الهايم( , فسوف يتم تكليف مرشف, او مرشفة )Betreuer( مسؤول عنك يتوىل او تتوىل 

ُعوبَاِت التي قد تواجهك بحياتك اليومية. متابعة أمورك, واملساعدة يف حل املشاكل والصُّ

مثل : سوف يقوم/تقوم مبرافقتك )للتسوق( لرشاء الحاجيات , او لدى زيارتك للطبيب, فالشخص 

املسؤول عنك سوف يساعدك باأللتحاق باملدرسة ومبتابعة التحصيل العلمي وانهاء فروضك 

املدرسيه.

وبعد انقضاء فرتة زمنية وجيزة سوف يساعدوك بالتعرف عىل املدينة )البلد( ويعطوك معلومات 

عن االشياء املسموح لك القيام بها و,االشياء الغري مسموح لك القيام بها )املخالفة للقانون(.

مثل :ال تركب وسائل النقل املواصالت )أتوبيس/ قطار( بدون تذكرة صالحة وأهم نصيحة ال ترسق, 

وال تعمل بدون إذن للعمل )ترصيح( فاملانيا بلد القانون لذا يوجد قوانني مختلفة لكل يش مثل: 

قانون العقوبات , وقانون اللجوء وقانون مساعدة األطفال والقرص” االحداث واملراهقني”وغريها 

.)Kinder- und Jugendhilfegesetz(
املانيا بلد دميقراطي , فكام يتمتع كل مواطن ومواطنة بالحقوق كذلك عليهم واجبات ايًضا 

فلدى املرء الكثري من الحقوق ولكن هناك الكثري من النظم القانونية )القواعد(.
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اهاًل وسهاًل بك يف املانيا
جميل أنك هنا

هنا بعض املعلومات عن أملانيا :

االسم الكامل ألملانيا هو جمهورية أملانيا االتحادية , فكلمة اتحادية تعني بأن أملانيا دولة ُمكَونة من ائتالف 

بني عدة واليات )فيدرالية( عىل سبيل املثال: والية بايرن, والية برمين, والية شامل الراين- وستفاليا, او والية 

برلني باإلضافة إىل الحكومة االتحادية املسؤولة عن كل املانيا, فكذلك لدى كل والية من الواليات الستة عرش 

)1٦( حكومتها املحلية 

والحكومة هي التي تقود العملية السياسية, فغالباً ما تكون مستقلة بعدة امور عن الحكومة االتحادية.

عىل سبيل املثال يف مسألة : كيف وأين يسكن الالجئني ؟ او فيام يخص التعليم فلذلك تجد دامئاً بأن هناك 

تفاوت وأختالف بجزء كبري بطريقة إيواء االجئني او باإلمكانيات ومن ميكنه الدخول للمدرسة ومتى؟ لهذا تجد 

بأن هناك تجارب مختلفة لدى االجئني باملراحل اإلوىل لتواجدهم باملانيا. وذلك يعتمد عىل اين يعيشون ؟ 

.)Bundesland( حسب أي مدينة او والية
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ABC

ما هي حقوقي ؟
أن كرامة األنسان يف املانيا مصانة وغري قابلة للمساس. 

كام لدى كل فرد الحق يف أن يكون لديه رأيه الشخص, والحق بالتعبري عنه بحرية سواء أكان رأي بالدين او بالسياسة.

وميكنك تقديم طلب لجوء )Asyl( يف املانيا, فكل الناس الذين خرجوا من بلدانهم وهربوا منها بسبب الحرب ميكنهم 

طلب الحامية وكذلك هناك أسباب أخرى ومختلفة تجرب شخص ما عىل مغادرة بلده ومعرتف بها أيضا يف املانيا.

عىل سبيل املثال: االستغالل الجنيس لصغار الفتيات واملراهقات, االجبار عىل الزواج, الشذوذ الجنيس وأسباب دينية .

لديك الحق مبعرفة كل ما يجري معك واإلطالع عىل ما يحدث فيام يخصك, كام لديك الحق يف شتى الحاالت

بالحصول عىل مرتجم أو مرتجمة )Dolmetscher( يقوم برتجمة كل ما يقال, وما تقوله أنت.

 كذلك لديك الحق بطلب ما ترغب من إحتياجات ومتطلبات للعيش, وكذلك برفض ما ال تريد, فال بد من أحرتام 

افكارك وامنياتك وكذلك رغباتك.

لديك الحق يف الرعاية الطبية

هذه حقوقك كطفل وكمراهق »قارص« غري بالغ يف املانيا .

لديك الحق 

بالحامية الخاصة من قبل الدولة واداراتها 

لطاملا انك ال تسكن مع والديك, وقد هربت  

اىل املانيا.

لديك الحق بالتعلم ودخول املدرسة

لديك الحق بالراحة يف أوقات فراغ , كذلك ممنوع أجبارك عىل العمل.
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لديك الحق بالحصول عىل وص)ويلِّ األمر( او وصية 

)Vormund( الذي ميثلك / التي متثلك قانونياً ويتابع/ تتابع شؤونك وتبدد مخاوفك.

لديك الحق بالراحة يف أوقات فراغ , كذلك ممنوع أجبارك عىل العمل.

لديك الحق بالحصول عىل الرعاية والدعم من قبل دائرة رعاية االحداث 

 .)»Jugendamt« واملراهقني )األطفال والشباب القارصين

إذا أتيت بدون عائلتك, )والديك( فدائرة الرعاية ملزمة القيام بواجباتها 

تجاهك فاملهام الرتبوية )Inobhutnahme( التي يقوم بها عادة 

والديك تقوم هي بأنجازها وتدخل 

ضمن نطاق عملها.

 كل هذا يَْبدو )يظهر( لك معقداً, ولكن لديك الحق بفهم ماذا سيحصل معك, وباملشاركة بالقرارات, ففي 

القضايا القانونية يحق لك ان تعيني محامي/ة )تكليف( وهذا االمر مكلف مالياً , ولكن للذين ليس لديهم 

امواالً كافية يوجد يف املانيا مكاتب استشارية مجانية تقدم املساعدة واالستشارة القانونية مجاناً.

لديك الحق يف رفع دعوى قضائية, وكذلك حق االعرتاض )النقض )Klage(/ االستئناف )Widerspruch( عىل اي قرار 

يتعلق بك, صادر عن دائرة )Behörden(او /مؤسسة )Organisationen( او هيئة حكومية إذا كنت غري راض عنه, كام 

يجب عىل املوظفني/املوظفات أعالمك )تبلغيك( بهذا الحق وإدراجه ضمن بالقرار.

لديك الحق بالسكن يف منزل مخصص لرعاية االحداث واملراهقني )األطفال 

والشباب القارصين(.ليك تتأقلم مع الوضع املستجد. اوال ولتكون مبأمن

لديك الحق يف أن يسمح لك بالعيش مع عائلتك, وكذلك لديك الحق 

باالنتقال)السفر( اىل بلد اخر ضمن االتحاد األورويب إذا كان لديك 

به, أهلك, أخوة كبار او احد أقربائك املقربني.)اشقاء، أقارب( 
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يوجد يف املانيا العديد من القواعد التي تتضمن قواعد النظم فكل شئ منظم, فإذا كنت تحت سن ال 18 سنة، 

يقوم كل من والديك او دائرة رعاية االحداث واملراهقني بإتخاذ القرارت عنك.

التدخني ممنوع للذين هم تحت سن 18 سنة كذلك رخصة قيادة السيارات )رخصة السواقة( تحصل عليها 

بعد ان تتعدى سن 18 سنة وباالضافة عىل ذلك انت ملزم دامئاً بحمل جواز السفر معك )الهوية( وإذا أردت 

استعامل وسائل النقل كحافلة الركاب : باص قطار او مرتو األنفاق ال بد من حيازتك عىل تذكرة )تيكت/بطاقة( 

وهذه التذكرة عليك رشاؤها قبل ان تستعمل وسيلة النقل هذه او عند دخولك اليها.

إذا كانت هذه اول مرة تدخل بها املانيا بصفة الجئ, يجب عليك التسجيل وبعد عملية تسجيلك, يتخذ قرار 

بتحديد مكان اقامتك ) الفرز/السكن(. 

ويف اإلدارات واملؤسسات العامة يجب عليك دامئا االنتظار بالدور وعليك أخذ رقم , وانتظار دورك, ويجب ان 

تكون يف الوقت املناسب دامئاَ )دقة املواعيد( وإذا كنت ال تعرف ماذا يسمح لك ميكنك دامئا سؤال املرشف/ ة 

.)Betreuer/Betreuerin( او الوص/ة عليك

ما هي القوانني )النظم( هنا ؟
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املانيا بلد بريوقراطي هذا يعني ان كل شئ فيها 

منظم بدقة وحسب االصول, فكل القضايا التي 

تتعلق باملواطنني والتي متر عرب املؤسسات والدوائر 

الحكومية هناك موظفني او موظفات يقومون 

بتخليصها, ولها آلية عمل معينة لسريها, فهي توثق 

وتأرشف. فاالوراق, والتواقيع واالختام تلعب دوراً 

مهامً بهذا االمر.

ومن املهم ان تحتفظ بكل أوراقك ووثائقك , 

 ,)Zeugnisse( كالشهادات, وأوراق دائرة األجانب

فاالوراق لها اهمية وذات قيمة, لهذا احتفظ بعدة 

نسخ عنها, ومن االفضل بأن تقوم بتصوير عدة نسخ 

منها.

,الصرب دامئاً صعب, ولكن 

يجب التحيل بالصرب
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ما هي إدارة رعاية الشباب وماذا تفعل ؟
إذا أىت فتى)صبي( او فتاة )بنت( ألملانيا دون مرافقة اآلهل وهم تحت سن ال 18 سنة أو دون ويل أمر 

)Sorgeberechtigter( أذن تتكفل إدارة رعاية الشباب بهام وتكون هي املسؤولة عن رعايتهم, يعني مسؤولة عنك, فهي 
تضمن بان وضعك جيد وأن تكون بخري فإدارة رعاية الشباب هي عبارة عن جهة حكومية )سلطة( )Behörde( وسوف 

تجدها بكل مدينة وناحية ومقاطعة, تعتني بك وتسعى, وتحرص عىل أيجاد مكان آمن لك, حيث يؤمن لك فيه األكل 

)وجبات الطعام( واملالبس والرعاية الطبية )الصحية.(وهذه اإلجراءات تسمى األخذ بعني الرعاية. وباألضافة للرعاية هناك 

مريب او مربية تعتني / يعتني بك وكل ستة اشهر يجري تقييم الوضع مبحادثة تجري بينك وبني إدارة الشباب ومبا يعرف 

»بحوار برمجة املساعدة« )Hilfeplangespräch( يتم فيها تقييم حالتك الحالية. وضعك اآلن ووضع رؤية مستقبلية وكيف 

سوف يكون وضعك باملستقبل. 

وإذا كنت ال زلت بدون وص/ة فسوف تساعدك إدارة الشباب بتقديم طلب لجوء, إذا كنت تعتقد أنك بحاجة اىل الحامية 

يجب عليك ابالغهم بذلك فال بد من ان يعلموا ليك يساعدوك.

 تسعى إدارة رعاية الشباب بتأمني وص/ة يعتني بك وبأمورك القانونية وكذلك بتأمني مرشف/ة يتابع حياتك اليومية.

 ولطاملا انت تحت السن ومل تكمل سن ال 18سنة بعد تدفع لك إدارة الشباب االكل والسكن واالشياء ذات األهمية 

ملتطلبات الحياة ومرصوفك اليومي, وكل ما تحتاجه شخصيا.

بداية كل ما تقوم به إدارة رعاية الشباب هو توضيح األهداف واآلفاق لك 

وهذا ما يعرف »باملقاصة« )Clearing( »كلريينغ« وهناك أحتامل مبديئ بأن 

)Clearingsstelle (»تقيم يف سكن يعرف ب »سكن املقاصة

»كلريينغ شتليه« لكن هذا يختلف 

من مدينة ملدينة او من حالة لحالة.
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هل سوف أبقي يف املدينة التي وصلت اليها اوالً ؟
من املحتمل بأن إدارة رعاية الشباب يف املدينة التي وصلت اليها اوالً ليس 

لديها مكان فارغ إلستضافتك به )سكن فايض( ولكن يف مدينة اخرى او قرية 

لديها أماكن فارغة , فمن املمكن انه يجب عليك اإلنتقال)اي سوف 

يتم ارسالك اليها(، وهذا اإلنتقال يسمى آلية اعادة التوزيع.

اوال يجب عليهم التأكد من إيجاد مكان فارغ لك وخالل هذه الفرتة 

تبقى فيها تحت رعاية إدارة رعاية الشباب التي قامت برعايتك منذ 

البداية واملعروف باسم »الرعاية املؤقتة« وذلك لفرتة زمنية اقصاها 

شهر واحد , ففي هذه املدة تتحقق إالدارة إذا ما كان عليك االنتقال 

ملكان اخر, وبهذا الخصوص لديك الحق بااملشاركة مبناقشة االمر.

وتقول مثال: مع من تريد ان تعيش وتسكن, فإذا كنت خالل مسريتك 

برفقة شباب اخرين, او كنت برفقة أخواتك ووصلت ألملانيا معهم, وإذا 

ل  كنت تشعر بأنك لست مرتاحاً, )مريض( ووضعك ال يسمح لك بتحمُّ

مشقة السفر مجدداً 

فمن املمكن أنك لن تغادر ملدينة اخرى, وميكنك بان تقول وترصح: 

إذا كان لديك أقرباء يف املانيا او يف مكان اخر بأوروبا.

وانت تريد السكن والعيش معهم, فهذا ممكن ولكن عادة أمور 

أإلنتقال ال تتم برسعة, وميكنك التحدث باملوضوع ومبا تريده مع 

املرشف /ة ))Betreuer((, ولكن بالنهاية القرار يعود إلدارة رعاية 

الشباب وهي من تتخذه.

الخطوات أالوىل
ماذا يجري بالبداية ؟
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ملاذا تحديد عمري مهم جداً وماذا يعني تقدير العمر؟
العمر مهم جداً يف أملانيا, فإذا كنت قد وصلت مؤخراً اليها, فيجب عىل كل من إدارة رعاية الشباب, والوص عليك 

واملكتب االتحادي للهجرة والالجئني )BAMF(, وإدارة االجانب معرفة كم هو عمرك )سنك( فهذا مهم جداً 

.)Asylverfahren( ومتعلق بقضية مكان السكن, وسري إجراءات اللجوء

ولكن طاملا انت هارب )نازح, مهجر( وليس لديك هوية وأوراق تعرف عنك فسوف يكون هناك صعوبة 

بتفسري األمر, يحدث أحياناً بأن ال يقتنعوا بعمرك ويريدون التحقق منه.

إذا كنت ال تستطيع إحضار أوراق ثبوتيه »هوية« من بلدك, وليست موجودة , فيتم أحياناً اإلستعانة 

بفحص طبي لتقدير العمر.ففي بعض الواليات يقرتحون عليك اجراء فحص طبي من قبل طبيب او 

طبيبة مثالً: يقوم الطبيب او الطبيبة بفحص جسمك عظامك, يديك او اسنانك, فهو او هي يقرر/ 

تقرر كم هو عمرك .ومن املفروض عىل املرشف /ة عنك او الوص/ة مرافقتك بكل املواعيد وعليهم 

اعطاءك معلومات وافية ,والرشح لك بلغة تفهمها عن ما هي الخيارات األخرى املتاحة لتقدير العمر 

)Alterseinschätzung(. ولديك الحق بأن يكون الطبيب/ة الذي يفحصك من نفس جنسك, فالفتاة 

)البنت( تفحصها طبيبة أمراة والفتى)الصبي( يفحصه طبيب رجل.

تظهر البداية بأنها صعبة, ولكن 

سيكون كل يشء عىل ما يرام
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17? 14?18?

ميكن أن يحصل احياناً بأن يقدروا عمرك دون ان تعرف او تالحظ, فعندما توقع عىل اي ورقة يجب عليك 

التأكد من ان عمرك مكتوب بطريقة صحيحة, وإذا تم تقدير عمرك بانك بعمر ال 18سنة او اكرب استناداً 

لنتائج الفحص, عندها ميكن أن تتكلم مع محاميك او محاميتك بهذا الخصوص أو تطلب نصيحة من خرباء 

اخرين مثل: )مكاتب االستشارة ومجلس شؤون االجئني(

ولديك امكانية اإلعرتاض عىل هذا القرار عرب املحكمة )Gericht( )استئناف( وإذا مل يصدقوا مبدينة ما بأنك 

تحت سن ال 18 سنة ) قارص( وقد تم نقلك ملدينة اخرى بعد ذلك فيمكنك االتصال بدائرة رعاية األطفال 

والقارصين وتقول بأنك قارص وتحت سن ال 18 فأحياناً يحدث بأن تقوم إدارة اخرى لرعاية الشباب 

بتصديقك 
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ماذا يفعل يل الوص )الكفيل( / 

ماذا تفعل يل الوصية )الكفيلة( ؟
لطاملا أنك تحت سن ال 18 سنة )قارص( يجب ان 

يكون لديك مسؤول عنك يتوىل امرك ويهتم بك 

ويرعى شؤونك لتكون بحالة جيدة وألنك قارص 

وعمرك تحت ال 18 سنة ال ميكن لك التوقيع وال 

إتخاذ الكثري من القرارات, لهذا انت بحاجة اىل وص 

او وصية يساعدك/ تساعدك بإتخاذ قراراتك ويوقع / 

توقع لك. يجب عىل الوص او 

الوصية بأن يكون/ تكون 

حارض/ة لك وقت 

الحاجة ويسألك/ ت 

ماذا تريد هو/ هي 

يسعى بأن تحصل عىل حقوقك مثال : سواء باملدرسة 

او بالتدريب املهنّي وااليواء )سكن ممتاز( واشياء 

اخرى وهنا بعض االمثلة:

 	 )Asylantrag( إذا اردت تقديم طلب لجوء

فالوص او الوصية من يقوم بتقديم طلب 

 Interview im( »اللجوء لك ويجهزك »للمقابلة

Asylverfahren(( بإجراءات اللجوء.
وإذا اردت االنضامم لنادي ريايض )كامل 	 

أجسام( بال»ماك فيت« مثالً فالوص او 

 الوصية يوقع /ت لك طلب االنتساب )العقد(.

وإذا كنت بحاجة إلجراء عملية, فيجب اعالم 	 

الوص /ة بذلك فهو يقرر / هي تقرر ان كانت 

هذه العملية جيدة لك ام ال.

عىل الوص او الوصية أن يبحث لك عن مكان 	 

باملدرسة او إذا أردت تبديل املدرسة يجب 

عليك التحدث معه / معها .

إذا أردت القيام برحلة مع مدرستك فعىل 	 

الوص/ة إتخاذ القرار وعليه ان يوقع ليك 

 تستطيع املشاركة والسفر.

إذا كانت لديك مشكلة مع الرشطة )البوليس( 	 

او يجب عليك املثول امام املحكمة يجب 

اعالم الوص/ة عنك بهذا فهو ميثلك ايضاً.

يتمتع الوص/ة بأحقية القرار مبكان أقامتك يعني 

هو يقرر أين تسكن, وكذلك يقرر إذا كان بإمكانك 

السفر ملدينة اخرى لزيارة االصدقاء او االقارب 

واملبيت عندهم ) النوم / املنامة(.
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متى أحصل عىل وص.؟

إذا كان عمرك تحت سن ال18 سنة ) قارص( وأنت بدون أهلك )ارستك( يف أملانيا. سوف تحصل عىل وص او 

وصية. عادة بعد اسابيع قليلة يتم تكليف الوص/ة, ولكن يف بعض االحيان يأخذ هذا االجراء بضعة شهور. 

وقد يستغرق بعض الوقت حتى تتعرف عليه/عليها . إذا مل يتم تكليف وص / وصية عنك ستكون دائرة رعاية 

األطفال والقارصين مسؤولة عنك.

هناك إمكانية يف ان يقوم احد من عائلتك بالوصاية عليك. ولكن يجب عليه/عليها أن يكون عىل معرفة 

بإجراءات اللجوء ومساعدة القارصين )Jugendhilfe( وعىل معرفة  بالقانون األملاين ومعرفة اشياء كثرية اخرى 

ولكن إذا كانت لديك بعض املشاكل مع ارستك ميكنك التقدم بطلب الدعم من دائرة رعاية األطفال والقارصين, 

والسؤال عن وص او وصية .

عادة يف أملانيا يكون لديك وص / وصية حتى تصل لعمر ال 18 سنة )volljährig( . فإذا كنت قادماً من بلد 

يعترب عمر ال 20 العرشين عاماً هو سن البلوغ  فيمكنك ايضا يف املانيا الحصول عىل وص/ وصية يف هذه 

الحالة .

يوجد عدة أنواع من الوصاية واالكرث ُشْهرٌَة :

وص حكومي .	 

 الوص الحكومي او الوصية الحكومية يعمل/تعمل يف دائرة رعاية األطفال والقارصين هي/ هو يقوم          

برعاية الكثري من الشباب فلذلك بعض االحيان ليس لديه الكثري من الوقت )وقته ضيق( الكايف لتخصيصه 

برعاية كل حالة شاب لوحدها.

وص متطوع	 

الوص املتطوع او الوصية املتطوعة يقوم بهذا العمل كمتطوع وعموماً لديه وقت أكرث. فبعضهم يلتقي 

مع الشباب بنهاية االسبوع ويقومون معهم بأنشطة ترفهيه جميلة.

إذا كنت غري راض)مرتاح( عن الوص / الوصية وتواجهك صعوبات معه فهو / ة قليل /ة االهتامم بك وال 

يتصل بك دامئاً

 ميكنك عندها التحدث مع مرشفك او مرشفتك او دائرة رعاية األطفال والقارصين ومناقشة امكانية تغري 

الوص/ة وأستبداله/ وأستبدالها باخر/ ى يهتم بك أكرث.
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ماذا يفعل يل املرشف او املرشفة ؟
سوف تسكن)تقيم( يف البداية مع اشخاص »قارصين« تحت السن ودون اهاليهم

 )unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen( يف منزل او بيت واحياناً يف نزل, وهناك يحصل كل شاب عىل مرشف او 

مرشفة تساعده / يساعده يف االمور الحياتية, مثالً يف الذهاب ملواعيدك عند الطبيب, وايضاً برشاء الحاجيات,)التسوق( 

وإذا أردت يساعدك بإنهاء فروضك املدرسية.

ال ميكن لك اختيار املرشف او املرشفة . ولكن إذا واجهت صعوبات كبرية بالتفاهم معه او معها ميكنك التحدث مع 

وصيك او وصيتك او دائرة رعاية األطفال والقارصين فرمبا تحصل عىل مرشف جديد او مرشفة جديدة.

يعيش يف املانيا اناس من مختلف الجنسيات 

,.لذلك من مسؤوليتنا نحن التسامح والتحىل 

بالصرب واسعاد بعضنا البعض.
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اين سوف أسكن ؟
بعد ميض شهرين او أربعة أشهر تكون قد تعلمت القليل من اللغة وتأقلمت بالبلد.

أنت ودائرة رعاية األطفال والقارصين ومرشفك او مرشفتك تقررون معاً أين ستواصل سكنك او إقامتك. فيوجد الكثري 

من اإلمكانيات : إذا أنت تريد مواصلة السكن مبشاركة الشباب القارص واملرشفني / املرشفات ميكنك السكن بسكن 

الشباب او بسكن جامعي )Wohngruppe( ولكن اذا كنت تفضل  االستقاللية واالعتامد عىل نفسك اذن اسأل إذا 

كان بإمكانك الحصول عىل منزل مشرتك. سوف تقوم مبشاركته مع اشخاص اخرين وهناك ايضا امكانية السكن مع 

عائلة وميكن بأن تكون هذه العائلة من اقربائك , او مع عائلة اخرى وتسمي »العائلة املربية« او »العائلة املتبنية«.

تشعر بانك غري مرتاح وال يعتني بك أحد او ليس لديك شخص تثق به, ميكنك التحدث دامئا مع دائرة رعاية األطفال 

والقارصين ميكنك القول لهم وتطلب منهم بانك تريد األنتقال لسكن آخر, فيجب عىل مكتب الرعاية بآن يعرض عليك 

أماكن آخرى للسكن, والتي هي افضل لك فال يجب عليك بأن تسكن مع أشخاص بالغني واكرب منك بالسن.
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ماذا أفعل عندما أمرض ؟
يف أيامك األوىل باملانيا سوف يتم فحصك من قبل طبيب او طبيبة عىل االمراض املعدية فإذا كنت مصاب سيتم عالجك.

ماذا يجب عليك فعله إذا اصبت فيام بعد مبرض نفيس او جسدي , لديك الحق يف التحدث مع طبيب او طبيبة حول 

مشاكلك الصحية ومعاناتك النفسية وعن كيفية العالج.

هل تعاين من الخوف )خائف( ؟	 

هل تروادك )لديك( افكار سيئة ؟	 

هل لديك صداع ؟	 

هل انت مرهق ؟	 

هل لديك اضطرابات بالنوم ؟	 

هل عندك حمى )ارتفاع درجة حرارة الجسم ( ؟	 

هل عندك آالم األسنان )وجع( ؟	 

هل عندك كرس يف الساق ؟	 

تحدث مع املرشف/ املرشفة ، الوص او الوصية او مع دائرة رعاية األطفال والقارصين سوف يساعدونك ويحددوا لك 

موعداَ مع الطبيب.

اذا كنت ال تجيد التحدث باللغة األملانية جيداَ ؟ لديك الحق بالحصول عىل مرتجم او مرتجمة للذهاب معك.

من سوف يدفع للطبيب ؟

معظم العالجات ستدفع من الدولة, ففي بعض املدن يحصل املرء عىل بطاقة تأمني صحي ويف غريها يحصل عىل ورقة 

خاصة للعالج من قبل دائرة رعاية األطفال والقارصين إذا كنت ترغب بعالج ومل يوافقوا عليه )رفض( , يجب عليك 

مبساعدة وصيك او وصيتك التحدث مع دائرة الشباب للموافقة عليه. 
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وهنا املزيد من املعلومات لصغريات السن واالنسات ؟

يف املانيا تذهب الفتيات والنساء مرة كل عام عىل 

االقل لزيارة الطبيب النسايئ او الطبيبة النسائية 

)Frauenarzt(
بالرغم من إنهم ليسوا مرىض, للقيام بفحص دوري 

للوقاية وللتأكد إذا ما كان كل يش عىل ما يرام. 

وهؤالء االطباء والطبيبات متواجدون للنساء ايضاً 

بحاالت الحمل, وبإمكانهم إعطائك معلومات وتقديم 

نصائح خاصة مبنع الحمل )حبوب( وإجراء فحص لك 

إذا حدث لك مكروه )يش سيئ(. 
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نحن مجموعة من الشباب والشابات عملنا معاً بإنجاز هذا الكتيب , وترتاوح أعامرنا بني 

ال 1٦سنة اىل 30 سنة ونسكن يف برلني - براندن بورغ, ويف النورد- راين ووست فالن. 

وملزيد من املعلومات عن املجموعة من نحن تجدها يف اخر هذا الكتيب ؟.

» هافا « عن املجموعة:
معكم كان الوقت جميل, فبعضنا كان ال يتحدث أالملانية جيداَ ولكن كان لدينا 

نفس الهدف , بأن نلتقي فسوياً نحن اكرث, وبعد أالنتهاء من ورشة العمل أكلنا معاً, 

واستمتعنا بوقتنا. أردنا ان نكون بخري هنا ونساعد اآلخرين, ألنه كان لدينا مشاكل 

هنا, وال زلنا لبعضنا البعض, فورشة العمل قد انتهت, ولكن ال زلنا عىل اتصال, كم 

كان الوقت معكم جميل, فال ميكن وصفه بكلامت, لقد كنا مثل عائلة واحدة.
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لألسف فمعظم االشخاص يف هذا العامل ال ميكنهم اختيار املكان 

الذي سوف يعيشون فيه .

إذا أردت ألبقاء يف أملانيا او )متابعة السفر واالنتقال لدولة اخرى 

باالتحاد األورويب والبقاء هناك( فأنت بحاجة ألذن, إذا كان بإمكانك 

الحصول عليه فهذه ما تقرره السلطات الرسمية ؟.

إذا كان عمرك اقل من سن ال18 سنة )قارص( وأنت لوحدك يف املانيا, 

يوجد طريقتان )خيارين (:

1. ميكنك التقدم بطلب اللجوء. 

2. ميكنك تقديم طلب اإلقامة )Aufenthalt( دون 

إجراءات اللجوء ايضا.

مهم : طلب إمكانية بقاُؤك يف املانيا يقدمه لك 

الوص او الوصية وإذا كان ليس لديك وص 

فدائرة رعاية األطفال والقارصين 

تقوم بتقديم الطلب لك.

اإلقامة
 هل بإمكاين البقاء يف املانيا ؟
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املكتب االتحادي للهجرة وشؤون 

 )BAMF (.الالجئني

هو احد سلطات الدولة )هيئة 

رسمية( عندما تتقدم بطلب 

اللجوء يف املانيا يجري معك 

موظف او موظفة من مكتب 

الهجرة مقابلة ويقرر إذا ما كنت 

ستحصل عىل اللجوء او حق 

الحامية املدنية

عدا عن ذلك يتحقق املكتب 

االتحادي دامئاً إذا كان موطنك آمن

 باالساس لك ام ال., ليك يسمح لك 

البقاء يف أملانيا مبدئياً .

فدائرة االجانب دامئا تحتاج اىل 

دليل أو ألسباب واقعية مثل :

 »ان موطنك مكان غري آمن« فلهذا 

السبب ميكنك البقاء مبدئياً يف املانيا 

سوف يقوم املكتب االتحادي 

بإبالغك بقراره كام يبلغ كذلك دائرة 

شؤون األجانب بالقرار الذي اتخذه.

Ausländerbehörde دائرة شوؤن األجانب

يوجد دائرة شوؤن األجانب يف كل مدينة ويف كل 

منطقة او ناحية.

إذا مل تتقدم بطلب لجوء . يجب عليك تقديم 

طلب لدى دائرة شوؤن األجانب للحصول عىل

 » اذن اقامة مؤقتة« Duldung او » ترصيح اقامة 

.Aufenthaltstitel »
إذا ما تقدمت بطلب لجوء لدى املكتب االتحادي 

للهجرة وشؤون الالجئني سوف تعطيك دائرة 

شؤون األجانب »وثيقة ترصيح باالقامة«   

 .Aufenthaltsgestattung   

عندما يتم أخذ قرار بطلب لجوئك سوف متنحك 

دائرة شؤون األجانب »ترصيح االقامة« بعد 

الحصول عىل املعلومات من املكتب االتحادي 

للهجرة وشؤون الالجئني, ودائرة شؤون األجانب 

هي من تكتب )متنحك أذن العمل( ايضا ترصيح 

العمل يف اذن »اقامتك املؤقتة« او يف»وثيقة 

ترصيح باالقامة«. وهي من تقرر بحالة سفرك 

اىل مكان آخر» ترصيح سفر« فانت ملزم برشط 

.Residenzpflicht »اإلقامة »تقييد حرية الحركة

املواعيد عند دائرة شؤون األجانب تعترب مهمه 

رغم انها يف بعض االحيان مزعجة. ولديك الحق 

يف ان يحرض معك شخص انت تثق به.

 اي سلطات تعترب مهمة )دائرة حكومية( ؟
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+

+

+

الخيار االول,
 لديك الحق بتقديم طلب لجوء ؟

ماذا تعني عبارة »الحصول عىل اللجوء« ؟

الالجئ هو الشخص الذي غادر وطنه )هرب, تهجر(. ويوجد يف املانيا عدة 

اشكال »أنواع« مختلفة من »حامية االجئني« بقوانني مختلفة إذا تقدمت 

بطلب للجوء ميكنك الحصول عىل: »لجوء«, حامية االجئني, حامية انسانية , 

حامية من الرتحيل, عائق من الرتحيل.

طلب اللجوء

اللجوء

حامية االجئني 

حامية مؤقته

حق اإلقامة  جواز أزرق لالجئني

 جواز أزرق لالجئني
حق اإلقامة

حق اإلقامة وثيقة سفر
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+

الحصول عىل: “Asyl bekommen” »لجوء«, حامية 

االجئني “Flüchtlingsschutz bekommen”, أو حامية 

إنسانية:Subsidiären Schutz bekommen” كل هذا 

يعني مبدئياً بانهم قد سمحوا لك البقاء يف أملانيا 

وبالتايل فيام بعد سوف يتخذ القرار ما إذا كان يسمح 

لك يف البقاء فستحصل عىل اإلقامة ملدة سنة )1( أو 

ملدة ثالث سنوات )3(.

ممنوع من الرتحيل ”Abschiebeverbot” هذا يعني 

انه بالوقت الحايل ال ميكن ترحيلك اىل وطنك الن 

هذا سوف يشكل خطراً عليك , عىل سبيل املثال: 

كونك قارص تحت السن او ألنك مريض مبرض ال ميكن 

عالجه ببلدك فستحصل مبدئياً عىل اإلقامة ملدة سنة 

)1(, وفيام بعد سوف يتم أخذ قرار بهذا الخصوص 

إذا كنت تستطيع البقاء لفرتة أطول.وملـزيد مـن 

املعـلومـات ستـجدها يف الـخيـار الـثاين )2(.

عائق الرتحيل “Abschiebehindernis”, يعني ذلك انك 

ال تستطيع السفر من املانيا عىل سبيل املثال: بسبب 

عدم وجود وثائق ثبوتية لديك )باسبور,جواز سفر( 

او ألنك مريض جداً وال ميكنك السفر, ولطاملا السبب 

موجود »عائق الرتحيل« )Abschiebehindernis( سوف 

تحصل عىل »أذن إقامة مؤقت« رفض, وملزيد من 

املعلومات ستجدها يف الخيار الثاين )2(

طلب اللجوء

الحامية من الرتحيل

عائق الرتحيل

حق اإلقامة بعض االحيان 

الحصول عىل 

وثيقة  سفر

»إذن إقامة مؤقتة« 

رفض
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هل يجب أن أتقدم بطلب للجوء؟  

إذا اردت تقديم لجوء يف املانيا فال تترسع , اترك لنفسك املجال الكايف من الوقت, ثم فكر.مع الوص او الوصية 

واملرشفني ودائرة رعاية األطفال والقارصين إذا كنت ترغب يف تقديم طلب اللجوء ففي البداية ننصحك بطلب املشورة 

واألستشارة وبعد ان تكون قد فهمت اإلجراءات بناء عىل رشط أنك موافق فتقدم بطلب اللجؤ, ولكن ال يجب عليك التقدم 

بطلب اللجؤ انه خيارك وقرارك انت. فإجراءات اللجوء تأخذ وقتاً طويالً وإذا بدأت به عليك متابعته للنهاية.

يوجد عدة أسباب مختلفة للحصول عىل حق اللجوء يف املانيا وهنا فقط بعض االمثلة منها :

إذا تم إجبارك عىل الزواج رغامً عنك, » الزواج القرسي «.	 

إذا تم إجبارك عىل االلتحاق بالجيش او باملجموعات العسكرية واالنخراط بالعمل العسكري لصالحهم. عىل سبيل 	 

املثال: » طفل عسكري « 

إذا تم إجبارك عىل بيع املخدرات او نقلها, او عىل مامرسة الدعارة » تجارة البرش «.	 

للبنات إذا تعرضت للختان يف االعضاء التناسلية » ختان البنات «.	 

ماذا يجب ان أفعل ؟

إذا قمت بتقديم طلب للجوء , يجب عليك بكل االحوال إجراء »مقابلة« مع موظف من املكتب االتحادي للهجرة وشؤون 

الالجئني, ويجب عليك التحضري لها, فهناك سوف يطرح عليك السؤال التايل : كيف أتيت اىل أملانيا , ومن اين أنت ؟ وسيتم 

سؤالك ايضا ملاذا قمت بتقديم طلب لجوء وما هي االسباب »اسبابك«؟ واي وثائق متتلك » اوراق « إثباتات حرضتها معك 

من بلدك او ميكن لك تقدميها فيام بعد.

لديك الحق بأن تفهم جيداً كيفية سري إجراءات اللجوء وهذه اإلجراءات سيقوم بتوضيحها ورشحها لك الوص او الوصية 

عليك املرشف او املرشفة, هو او هي / هم ميكنهم مساعدتك يف اشياء كثرية وهم متواجدون دامئا معك, ولجانبك, عندما 

تحتاج ملساعدة, فلديك الحق بأن يكون املرشف او املرشفة حارضاً اثناء إجراء املقابلة معك كام انه لديك الحق ايضاَ يف 

الحصول عىل مرتجم او مرتجمة الذي سوف يساعدك بالرتجمة اىل لغتك االم خالل املقابلة, وإذا مل تفهم ترجمته ميكن لك 

طلب مرتجم /ة غريه »تغيري املرتجم«.

إذا كنت كفتاة تفضلني )أنثى( امرأة كموظفة إلجراء املقابلة معك وكذلك امرأة كمرتجمة ميكنك السؤال والطلب خالل 

املقابلة, كام ان هذا ينطبق عىل الشباب »كونك فتى« بالنسبة لتفضيل موظف )ذكر( رجل ومرتجم رجل, كام انه لديك 

الحق بإحضار شخص معك يحرض املقابلة, لضامن حقوقك ومن االفضل بأن يكون هذا الشخص هو نفسه الذي قام معك 
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بتحضري املقابلة .

إذا كان عمرك تحت سن ال14 سنة ميكنك عدم الذهاب اىل املقابلة ولكن يجب عىل الوص او الوصية كتابة ما تقول 

له/لها انت، عندها سوف ينظر املكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئني إذا ما كان يجب عليك »الحضور« إلجراء 

املقابلة, او يستغني عنها.

وبعد املقابلة سوف ياتيك »محرض« املقابلة )Protokoll( »الربوتوكول« بالربيد وفيه ستجد كل يش مدون ومكتوب 

)اقوالك( وميكن ان يستغرق بعض الوقت ليك يصلك. يجب عليك التحقق منه مع مرتجم او مرتجمة إذا ما كان كل 

يشء كنت قد قلته متت كتابته وترجمته بدقة وإذا كنت غري موافق عىل ما ورد يف نص الرتجمة فلك الحق يف تصحيح 

املعلومة او الخطأ الوارد واعادة ارسال املحرض اىل املكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئني.

بعد ذلك يجب عليك انتظار قرار املكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئني, ومنه ستعرف إذا كنت قد حصلت عىل 

لجوء »حامية الالجئني« او حامية مؤقته, وإذا حصلت عىل حق الحامية من الرتحيل )Abschiebeverbot( او ال. 

هذا يستغرق عادة عدة أشهر او أسابيع فإذا ما كان الجواب ايجايب ستحصل عىل » ترصيح االقامة« وإذا كان الرد 

سلبي يجب عليك مبارشة التحدث مع وصيك او وصيتك او مع مرشفك/ مرشفتك ومعهم يجب عليك األتصال 

مبحامي او محامية, لتوكيله بالقيام بدعوى اعرتاض لدى املحكمة عىل القرار السلبي. ولتوكيل محامي يجب 

الحصول عىل رد سلبي اوالً.

ما هو ترصيح إذن اإلقامة؟ »وثيقة 

Aufenthaltsgestattung.»ترصيح مؤقتة

 هو الوضع القانوىن »صفة اللجوء« 

يعني الورق القانوين الذي تحصل عليه 

من قبل دائرة األجانب.

أثناء سري عملية إجراءات اللجوء. 

»إذن مؤقت«.
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ما هو املوطن )البلد( اآلمن ؟

لقد قامت أملانيا بتصنيف وتحديد بعض الدول كدول آمنة . فاألشخاص القادمون من هذه البلدان اىل أملانيا 

ليس لديهم أسباب موجبة تخولهم بأن يتقدموا بطلب للجوء. فالدولة أالملانية قالت : بأن االشخاص من هذه 

البلدان ميكن ارجاعهم )رجوعهم( اىل بلدانهم , فهناك الوضع آمن وال يوجد عليهم خطر املالحقة , ولكن هذا 

قرار سيايس وال يعني بالرضورة أن جميع من يف هذه البلدان هم يف »وضع آمن« بأمان , فغالباً ما تكون 

هناك أقليات ميارس عليها التمييز, مظلومة ويتم قمعها ومالحقتها.

مهم: 

من املمكن بأن لديك اسباب مهمة متكنك من تقديم طلب لجوء ولو كنت قادماً من بلد يعترب »موطناً آمناً« 

ايضا, تكلم مع الوص او الوصية عليك او املرشف /ة حول ذلك إذا ما كان بلدك يتعرب »موطن آمن« فقم 

بأستشارة مركز يقدم املساعدة لالجئني مبجال إجراءات اللجوء.
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الخيار الثاين :

 لديك الحق بالحصول عىل »اإلقامة« دون الحاجة لدخول إجراءات اللجوء ؟ 
إذا كنت بدون عائلتك بأملانيا , فمن واجبات »دائرة رعاية األطفال والقارصين« العناية بك حتى يصبح عمرك 18 عاماً, 

لهذا ال يهم ما هو نوع الطلب )معاملة( الذي سوف تقدمه, هذا إذا كنت قد تقدمت بأي طلب, او مل تقدم, طاملا انت 

تعترب يف املانيا من االشخاص الذين هم تحت السن »القرّص غري املصحوبني« )بدون عائل( , فأنت عىل االقل متغاىض 

عنك.ألنك قارص ووحدك وبدون عائلتك بأملانيا, فيجب عىل  »دائرة الرعاية« رعايتك فال يسمح بأعادتك اىل بلدك.

مهم: العقبات )االسباب( التي متنع ترحيل»القرّص غري املصحوبني« )بدون عائلة(.

ميكن ترحيلك إذا قامت عائلتك بتوكيل شخص ما بالوصاية عليك, او منظمة ترعى وتحمي الشباب ببلدك, وقامت 

بالكتابة اىل دائرة شؤون األجانب يف املانيا, واكدوا لها بانهم يضمنون رعايتك !

إذا كنت ال تستطيع الرجوع اىل بلدك, النك طلبت الحامية يف املانيا, اذن اطلب استشارة الوص/ة عليك 

او املرشف او املرشفة , إذا كان من الرضوري التقدم بطلب للجوء.

ما هي اإلقامة ألسباب إنسانية )humanitäre Gründe( ؟ 

عوضاَ عن التقدم بطلب للجوء لديك إمكانية الحصول عىل إقامة »ألسباب إنسانية« وذلك بتقديم طلب اإلقامة )ألسباب 

إنسانية(. وللحصول عليها يتوجب عليك تعداد االسباب عىل سبيل املثال: أن عائلتك ليست عىل قيد الحياة, او إذا كان 

هناك خطر قد تتعرض اليه إذا عدت لبلدك او إذا كنت مريضاَ مبرض ال ميكن عالجه ببلدك او ما شابه, مثالً »مقعد«. 

فمن املمكن للوص او الوصية عليك او »دائرة رعاية األطفال والقارصين« التقدم بطلب اإلقامة لدائرة شؤون األجانب 

قم باستشارة الوص او الوصية عليك او املرشف او املرشفة.

ماذا يعني السامح »تأجيل الرتحيل« الرفض ؟

لحني بلوغك سن ال18 سنة ميكن للوص او الوصية عنك التقدم بطلب »السامح« لدى دائرة األجانب. وهذا النوع من 

»إْذن اإلقامة املؤقتة«. ميكنك الحصول عليها النك تحت السن القانوىن »قارص« او ألنك تقوم مبتابعة الدراسة املهنّية او

ألنك تتعلّم مهنة »ألسباب تعليمية / تعلّم مهنة / تدريب مهني« )Ausbildung( فيمكن دامئاً متديد وتجديد هذا النوع 

من »إْذن اإلقامة« طاملا األسباب التي أهلتك للحصول عليه ال زالت موجودة »قارص«, متابعة الدراسة, »تعلم مهنة« 

او ألنك حصلت عىل »ترصيح إقامة« )Aufenthaltserlaubnis( ألنك مقيم منذ فرتة طويلة هنا او ألنك قد وجدت عمل 

»وظيفة«.
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ماذا يعني »السامح« بسبب تعلّم مهنة ؟

إذا كنت قد وجدت دورة تدريبية او تشغيلية برشكة ما, فيمكن للوص او الوصية عليك التقدم بطلب لدى دائرة 

شؤون األجانب »السامح، »إْذن اإلقامة املؤقتة« ولفرتة زمنية وهي مدة الدورة التدريبية , وميكن احياناَ بأن تكون مهنة 

مدرسية )مهنّية( ولذلك يجب عليك مع الوص او الوصية عليك سؤال دائرة شؤون األجانب مبارشة , وطلب االستشارة 

من مركز املساعدة واالستشارة.

هذا ال ينطبق عىل القادمني من دول آمنة »موطن آمن« , فعليهم توجد قيود. وإذا مل تسمح بالعمل » ترصح لك« 

دائرة شؤون األجانب السباب آخرى, )عقابية( تكلم مع الوص عنك او الوصية املرشف او املرشفة عنك حول حقوقك 

وحول اإلمكانيات والخيارات.

ملاذا أحصل عىل عقوبات ؟

هناك حاالت معينة لدى دائرة شؤون األجانب طلبات عىل سبيل املثال: تأمني جواز سفر, وإذا مل تستجب وتلبي طلبها, 

تقوم بفرض بعض العقوبات عليك مثل, عدم السامح لك بالعمل )ممنوع العمل( أي انك ال تستطيع تعلم مهنة يف 

مصنع او رشكة )تدريب مهني(. تكلم مع الوص عنك او الوصية املرشف او املرشفة عنك, اذا طلبت منك دائرة شؤون 

األجانب يشء.

فيمكنهم بأن يدعمونك ويساعدونك. وإذا قامت دائرة شؤون األجانب بفرض عقوبات عليك ايضاً.

ال تتنازل 
مهام حصل ف

أبداً, فكر دامئاً بإيجابية
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الخيارات يف حال الرفض, دعوة مغادرة, الرتحيل!
قرار سلبي من املكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالّجئني »بامف« او من دائرة شوؤن األجانب ال يعترب قرار 

ترحيل , ولكنه القرار السلبي االول عىل طلبك, فالدوائر الحكومية واملوظفني ميكن لهم ارتكاب األخطاء 

ايضا, لهذا ميكنك االعرتاض »االستئناف« )klagen( ضد القرار بإقامة دعوى يف املحكمة, واملهلة لالعرتاض 

عىل القرار السلبي قصرية جداً واحياناً تكون عدة أيام فقط, ففي هذه الحالة انت تحتاج فوراً الستشارة 

قانونية جيدة, فعليك الذهاب مبارشة اىل مركز/ مكتب استشاري او ملحامي / محامية.

مهم: يف حال حصولك عىل رفض بإجراءات اللجوء )Ablehnung( من قبل املكتب االتحادي للهجرة 

وشؤون الالجئني او رفض من دائرة شؤون األجانب عىل طلب إقامة ألسباب انسانية.تكلم مبارشة مع الوص 

عنك او الوصية املرشف او املرشفة, وتكلم معهم أيضاً يف حال مل تجدد لك دائرة شؤون األجانب »إْذن 

اإلقامة املؤقتة«.)الدلدونغ(، او »اإلذن املؤقت«)اوفنهالت غيشتاتونغ( او إذا تسلمت ورقة »دعوة للعودة 

الطوعية لبلدك«, وإذا كنت خائف من الرتحيل توجه للوص عنك او الوصية املرشف او املرشفة ايضاً فهم 

سوف يدعمونك ويساعدونك بإيجاد مكان لالستشارة وبتكليف محامي يستلم قضيتك. 

اما يف حالة القرارات السلبية، هناك املزيد من الخيارات املتاحة امامك, فمثالً: يوجد خيار توقيع عريضة 

»طلب اسرتحام« )Petitionsverfahren( ،ولجنة الحاالت الصعبة )die Härtefallkommission(ولجوء 

الكنائس,) das Kirchenasyl( والتوجه  لوسائل االعالم, ال ترتك طلب االستشارة ابداً, وتحدث دامئاً مع 

االخرين عن وضعك, وحاول أن تركز عىل امورك الحياتية, إذا مل تأخذ االمور ببساطة فذلك سيكون متعب 

لك وصعب, فيمكنك االعتامد عىل دعم االصدقاء والصديقات, ودعم املدرسة والوص عنك او الوصية 

واملرشف واملرشفة والجمعيات اليجاد وسيلة او طريقة ما للحل.
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هل ميكن إحضار عائلتي )أرسيت, أهيل( اىل املانيا ؟
لحني بلوغك سن ال18 سنة لديك الحق يف أملانيا بالعيش مع عائلتك, هذا يعني بان أهلك لديهم الحق باملجئ اليك 

اىل املانيا, إذا كانوا ال يعيشون هنا )بأملانيا( فإذا كان بأمكانهم املجئ )يجوا /االنتقال/السفر( فكذلك ميكن الخواتك 

الصغار)القصارين( املجئ معهم ايضاً النه ال ميكنهم بأن يعيشوا لوحدهم, ويسمى هذا »جمع شمل األرسة« »مل الشمل« 

.)Familienzusammenführung(

لألسف يوجد قوانني تجعل أمر مجئ )أرستك( أهلك ألملانياً معقدأ, كيف هو معقد ؟

 ذلك يعتمد عىل وضع إقامتك وعمرك.

ما هي الرشوط الواجب توافرها ؟

- اوالً يجب أن تكون »الجئ« او حصلت عىل »حامية اللجوء« )Flüchtlingsschutz( اما إذا كنت من الذين حصلوا 

عىل »الحامية االنسانية« فهذا ممكن ايضاً ولكن فقد يف الحاالت الصعبة, ميكنك املحاولة, فدامئاً يكون هناك قوانيني 

جديدة خاصة, لهذا يجب عليك االستعالم إذا كان هذا ممكن بناء عىل نوع إقامتك »ترصيح«.

- الرشط الثاين هو : أثناء تقدميك لطلب مل الشمل وخالل اإلجراءات ولحني مجئ والديك )دخولهم( يجب ان تكون ال 

زالت تحت سن ال18 عام وبأن ال والدك وال والدتك يعيشان يف املانيا معك.

فإذا كانت هذه الرشوط متوافرة فعندها ميكن ألرستك والديك وأخواتك التقدم بطلب مل الشمل لدى السفارة األملانية. 

يف العادة يجب عليهم تقديم الطلب يف البلد الذي يعيشون فيه ، ولكن حتى هنا قد تكون هناك استثناءات.

لكن هذا االجراء معقد جدا فكل ما يتعلق بهذا االجراء بالتحديد 

وكييفة سريه فاألفضل بأن يقوم محاميك او محاميتك برشحه لك او أحد 

املكاتب/ املراكز االستشارية.

ويوجد هناك طريقة اخرى ايضاَ لجمع شمل األرسة اال وهي: 

إذا كان والديك او أخواتك فوق السن او أحد اقربائك يعيشون داخل 

األتحاد االورويب فيمكنك اكامل رحلتك ومواصلة سفرك والذهاب هناك 

والتقدم بطلب اللجوء وهذا االمر ستيم تنظيمه من قبل املانيا ولكن 

ميكن لهذه االجراءات بأن تستغرق بعض الوقت ويجب الحصول عىل 

موافقة السلطات األملانية »الدوائر الحكومية«.
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ما هو إجراء »دبلن« ؟
هل أقمت او كنت من قبل بإحدى الدول األوروبية » االتحاد االورويب«)Europäische Union, EU(؟

هل قمت بالبصم هناك« بصامت األصابع« هل حصلوا منك عىل بصامت أصابعك  ؟

هل قدمت طلب لجوء يف بلد اخر ؟

عندما وصلت اىل املانيا لرمبا قامت عدة جهات حكومية تابعة للسلطات أالملانية بأخذ بصامت أصابعك، 

فسوف يتم مطابقتها عرب »نظام ملف البصامت« )قاعدة بيانات اليوروداك( » EURODAC« والذي 

يحتوي عىل كل بصامت الالجئني مبساعدة هذا الكومبيوتر سيتم معرفة إذا كنت قد قمت بإعطاء بصامتك 

يف بلد أورويب اخر او تقدمت ِبه بطلب لجوء !

فأملانيا عضو يف االتحاد األورويب،ويوجد بكل بلدان هذا االتحاد تطبيق لقانون »نظام دبلن« فهذا القانون 

هو الذي ينظم يف اي بلد من البلدان األوروبية يحق لالجئ البقاء فيه ! وعادة يجب عىل البالغني العودة 

للبلد التي دخلوا منها اىل االتحاد األورويب أوالً, ولكن هذا ال ينطبق عىل الالجئني »القرص الغري مصحوبني« 

)unbegleitete minderjährige Flüchtlinge( إذا قاموا بتقديم طلب لجوء !

ظار 
مئاً االنت

ء دا
 املر

ب عىل
هنا يج

ن يوجد 
رب , ولك

يل بالص
والتح

يف كل 
ة من االول 

ة البداي
كاني

االم

مكان ودامئًاً
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املرحلة الثانوية 
)Gymnasium(

++=
املدرسة الرئيسية

)Hauptschule(
املدرسة املتوسطة

)Realschule(

شهادة التعليم املتوسطة

)Realschulabschluss( 
الشهادة الثانوية العامة 

»بكالوريا«

 )Abitur( 

كل املجاالت املهنية  الدراسة الجامعية
)Gesamtschule(

شهادة التعليم العام 

)Hauptschulabschluss(

املدرسة االبتدائية
 4-6 سنوات 

إلزامية لجميع التالميذ

9 -13  سنة12 -13  سنة 10 سنوات9 سنوات

باألساس

 تعلم مهن يدوية

تقريباً

 كل

 املجاالت املهنية

املدرسة الشاملة
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كل املجاالت املهنية  الدراسة الجامعية
)Gesamtschule(

9 -13  سنة

التعليم
واآلن تعلم يشء !

يف أملانيا تعترب املدرسة والتعليم املهنّي من أهم الخطوات لضامن مستقبل جيد وآمن.

ويعترب النظام املدريس يف املانيا معقد قليال, النه يف كل والية أملانية يوجد قانون خاص بها للتعليم.

لهذا السبب يجب عليك اإلطالع واالستعالم من عدة أشخاص مختلفني عن كل الفرص واملجاالت املتاحة وخاصة 

من خالل معلميك )االساتذة( ومعلامتك )االنسات( او من خالل الوص/ الوصية. ومنهم ميكنك اإلطالع عىل جميع 

املعلومات وتحدد ما هو االفضل لك .

يوجد يف أملانيا قانون »الزامية التعليم« )Schulpflicht( لكل االطفال والشبيبة »املراهقني« هذا يعني بأنه عليك 

واجب ولديك الحق بالذهاب للمدرسة.

الذهاب اىل املدرسة مجاين، كام انه يوجد أنواع مختلفة من املدارس, ففي البداية يذهب االطفال اىل املرحلة 

االبتدائية وبعدها يذهبون للمراحل التي تليها وبحسب كل مقاطعة مقسمة اىل: 

املدرسة الرئيسية, املدرسة املتوسطة, املرحلة الثانوية, املدرسة املدمجة, املدرسة الشاملة.

فالقرار بأي مدرسة ثانوية ميكنك التسجيل فيها يعتمد عىل أداءك املدريس والدرجات »معدل العالمات« وميكنك 

اتخاد قرارك مبشاركة كل من معلميك )االساتذة( ومعلامتك )االنسات( ودائرة رعاية األطفال والقارصين التي تقوم 

برعايتك وكذلك الوص / الوصية عنك. 

ولحصولك عىل فرصة التعليم املهني ) Ausbildung(, فانت بحاجة دامئا لشهادة املدرسة الثانوية او لشهادة 

التعليم املتوسطة.

ويختلف ذلك من مهنة إىل مهنة »صنعة« وليك تدرس بالجامعة يجب ان يكون لديك شهادة الثانوية العامة 

»بكالوريا« كام يوجد ايضاً شهادة الثانوية املتخصصة )Fachabitur( والتي متكنك من االلتحاق بالتعليم الجامعي 

املتخصص )Fachhochschule( وخالل وجودك باملدرسة ميكنك التدرب عىل مهنة ) Praktikum( فالتدرب 

مينحك فرصة التعرف عىل املهنة بشكل أفضل.وللتدريب املدريس )Schulpraktika( لست بحاجة أبداً للحصول 

عىل ترصيح, ولكن يف املانيا يوجد عدة انواع مختلفة من التدريب, ولكن لبعض منها أنت بحاجة لترصيح »اذن« من 

دائرة شؤون األجانب وكذلك اذن من دائرة مكتب العمل.
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هل بإمكاين مبارشة الدخول للمدرسة ؟
قبل ان تبدأ بفعل اي يش يجب عليك تعلم اللغة االملانية أوالً ،فإذا كان عمرك تحت سن ال 18 سنة، ستدخل دورة 

تحضريية خاصة باالجينئ القصار»املراهقني« يف أقرب مدرسة اليك قريبة منك،»حواليك« وهذه الفصول )الصف/

الشعبة( بكل مكان لديها اسم مختلف، مثال: فصل ترحيبي ، فصل االندماج, فصل االجئني، وعندما تبدأ بتكلم اللغة 

األملانية عندها ميكنك االنتقال والتبديل لفصل مدريس نظامي، ولكن يِف بعض املدارس تدخل مبارشة لفصل نظامي 

عادي، باالضافة لحصص خاصة باللغة االملانية!

ماذا يعني التدريب املهنّي األوسبيلدونغ )Ausbildung ( ؟

وهل بإمكاين تعلّم مهنة ؟ 
هل شبعت من املدرسة مللتها، اذن تعلم مهنة، »يْش عميل« وبعدها تحصل عىل مدخول مايل جيد »معاش منيح« 

لكن من الصعب إيجاد عمل دون ان تكون قد تعلَّمت مهنة، فتقريبا التعليم املهنّي متوفر لكثري من املجاالت املهنّية، 

ولتعلّم مهنة ما بشكل صحيح، يجب عىل املرء تعلم موادها نظرياً وعملياً، وبعد مرور سنتني او ثالثة يقوم الشخص

فيها ! وميكنك التشاور مع كل من دائرة رعاية األطفال والقارصين املسؤولة عنك والوص/ ة اختبار )امتحان(. 

عنك واملرشف او املرشفة كذلك والتخطيط معهم ملعرفة ما هي اإلمكانيات املتاحة ملهنتك.

وباالضافة اليهم يوجد عدة أماكن استشارية مجانية سوف يساعدوك عىل إيجاد مكان 

لتعلم املهنة ! كام انه يوجد نوعني او طرقتني لتعلم مهنة باملدرسة، او بأمكنة العمل 

»مصنع ,رشكات«، وميكنك عمل املدريس فال يهم من اين انت، ومنذ متى وانت هنا يف 

املانيا، وال نوعية إقامتك !
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تعلم املهنة مبكان عمل عن طريق مصنع او رشكة فيه أجزاء كبرية من مامرسة العمل لهذا انت تحتاج دامئاً لترصيح 

بالعمل »إذن عمل« من دائرة شؤون األجانب » مسموح مزاولة العمل «

تنبيه مهم : إذا كان بلدك محسوب كموطن آمن »البلد اآلمن« وقمت بتقديم طلب لجوء او ان طلب لجوءك قد 

تم رفضه »مرفوض«، فعادة ال يحق لك تعلم مهنة عن طريق مكان العمل »املصنع« !

الوضع
التعليم املهني 

مبكان العملاملدريس

مع طلب ترصيح 

االقامة

مع أذن مؤقت 

الرتحيل

مع اقامة

بقرار من دائرة االجانب

بقرار من دائرة االجانب
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ما هي ) االبيتور ( الثانوية العامة ومن يستطيع الدراسة ؟
هل ال زال لديك رغبة بالدراسة »بالعلم« وليس لديك مزاج عىل تعلم مهنة والبداية بالعمل »شغل« ؟

إذن تعلم أكرث وتابع دراستك ! 

فهنا ميكنك متابعة الدراسة, والذهاب للمدرسة حتى صف ال 13/12 والحصول عىل الثانوية العامة )بكالوريا( االنتهاء 

من املدرسة ومن ثم بدء الدراسة يف الجامعة, وهذا األمر له عالقة بنوعية إقامتك وبأي 

مقاطعة انت تعيش, إذا كان ميكنك البدء بالدراسة يف الجامعة ام ال ؟ وإذا كنت 

ترغب بالدراسة, يجب عليك البحث عن مركز استشاري وطلب املساعدة ؟.

هل يسمح يل بالعمل كوين قارص؟
نعم, ولكن برشوط معينة يجب عليك التحدث والتشاور مع املرشف او املرشفة عليك ويجب عليك ايضا تبليغ 

املكتب االتحادي لرعاية الشباب املسؤول عنك, فإذا كنت تحصل منه عىل مساعدات مالية, »يمولك« عندها ميكنك 

االحتفاظ بجزء صغري من أجرك »معاشك« ويجب عليك ارجاع املتبقي منه ملكتب الرعاية, لذلك ال يعترب من املهم 

اي نوع من العمل الذي تقوم به »وظيفة بدوام جزيئ - عمل بالعطل املدرسية« وهناك استثناء واحد إذا قمت 

بعمل تطوعي وحصلت منه عىل مبلغ صغري.

مهم: اي عمل غري مسجل »باألسود« يعترب يف املانيا مخالف للقانون ويعاقب عليه. 

فال تعمل بطريقة غري قانونية ليك ال تسجل عليك مخالفة.
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 كيف ميكن يل متويل دراستي املهنّية والجامعية ؟

عندما تنتهي مساعدة الشباب يطرح السؤال نفسه, من أين احصل عىل املال »مصاريف«. ؟

خالل قيامك بتعلم مهنه ستحصل عىل املال من مكان العمل الذي تتعلم به » التعليم املهّني « : 

وإذا اردت الذهاب اىل املدرسة, ومتابعة التعليم املهنّي او املدريس او درست بالجامعة , فلن تحصل عىل مساعدات من 

مكتب املساعدات االجتامعية او من مكتب العمل »وملعرفة املزيد انظر لالسفل« لذلك رمبا قد تكون مجرب »كطالب« 

بالحصول عىل املساعدات من ال )" BaföG "ـ املساعدة املالية للطالب، »دراسية«( او عىل معونة التدريب املهنّي، 

)BAB(. وإذا ما كنت ستحصل عليها ام ال, فهذا متعلق بنوعية »اقامتك«, ومنذ متى وانت يف املانيا»املدة الزمنية« ؟. 

وليك تتأكد إذا كان لديك فرصة بالحصول عىل املساعدات ام ال ؟ وإذا كانت هناك بدائل عنها، فمن الرضوري بأن 

تبحث عن مكاتب /مراكز الدعم واالستشارات لطلب استشارة ؟.

يف حال كنت تحصل »كطالب« عىل دعم من )BaföG( »املساعدة املالية للطالب« او عىل )BAB(«معونة 

التدريب املهني« فعليك السؤال إذا كان يسمح لك بالعمل ام ال اىل جانب املساعدات ؟.

ماذا يحدث إذا كان املدخول ال يكفي ؟
إذا كنت ال تحصل عىل مساعدات الشباب ) Jugendhilfe(و »املساعدة املالية للطالب« )BaföG( او 

»معونة التدريب املهني« )BAB(« غري كافية لتغطية مصاريفك فرمبا ميكنك الحصول عىل دعم من 

مكتب املساعدات او من مكتب العمل.وعادة لهذا االمر يجب عليك تقديم طلب 

»حالة مستعصية« ) Härtefallantrag(, حاول الحصول عىل مزيد من 

املعلومات بهذا الخصوص ملعرفة

 أين عليك االنتباه.

ال تحلم حياتك, عيش الحلم !
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ما هو مكتب العمل )Jobcenter( ؟
مكتب العمل » جوب ـ  سنرت « هو دائرة حكومية يف أملانيا , والتي ميكنك ان تجدها يف 

كل املدن واملقاطعات.

ويقوم مكتب العمل مبساعدة االشخاص البالغني الذين يبحثون عن فرصة عمل واىل أن 

يجدوا عمل يحصلون عىل مساعدات ماليه من مكتب العمل لتوفري احتياجاتهم الحياتية , 

وهو يساعد ايضاً يف الحصول عىل عمل , ففي الحاالت األستثنائية »حالة مستعصية«

) الصعبة( يقوم بدفع املساعدات لالشخاص الذين يذهبون للمدرسة او 

يتعلمون مهنة »التعليم املهني« .

يقوم مكتب العمل بدفع اجار السكن ومتطلبات الحياة والتأمني الصحي, وليك تحصل عىل هذه 

املعونة التي يقدمها مكتب العمل. يجب أن تكون بالغ ولديك »ترصيح االقامة«.

 تعلم اللغة األملانية ! من املهم أوال وقبل كل يشء
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Sozialamt

) das Sozialamt( ما هو/هي دائرة الرعاية االجتامعية
دائرة الرعاية االجتامعية هي دائرة حكومية تقوم بدعمك يف حني إذا كانت دائرة رعاية األطفال والقارصين 

ال تقدم لك مساعدات . او إذا كنت غري قادر عىل اعالة نفسك وال تسكب مال وانت غري مسجل يف مكتب 

العمل .

فدائرة الرعاية االجتامعية سوف يقوم /تقوم بدفع اجار السكن ومتطلبات الحياة والتأمني الصحي لك.

وتقوم مبساعدتك إذا كنت بالغ ، ومل تحصل بعد عىل جواب عىل طلب اللجوء الذي تقدمت به او مل يقبل 

.“Duldung„ .طلب اللجوء »مرفوض« أو لديك أذن اقامة مؤقت
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نهيال العمر 20 عام ،من املغرب

 أّيش العمر 1٧عام من باكستان

اقبال طارق العمر 1٧عام من باكستان

غالم رسول حكيمي هظارة العمر 19 عام من افغانستان

هافا مورينا 1٦ عام من كوسوفو
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ر, مهندو 22 عام

سلطان أكربي، هظهارة من افغانستان ، يف الثانوية ، مقيم بربلني

عيل رظا حسني ،من كازي يف افغانستان انا عمري 18 عام

وائل ذارده 1٦عام من دمشق
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هل يسمح يل بفتح حساب مرصيف)بالبنك( ؟
كل شخص يف املانيا لديه الحق بفتح حساب مرصيف .لهذا يقوم كل بنك بفتح حساب مرصيف لك يف أملانيا, حتى لو كنت

» الجىء « من طالبي اللجوء وتحمل اذن االقامة املوقتة.

فحساب بالبنك يعد من االشياء الجيدة ويساعد يف تسهيل الكثري من االمور، لكن 

يجب عليك أالنتباه فهذا الحساب مغطى ومحمي مالياً، فإذا قمت بعملية رشاء او 

دفع ومل يكن لديك رصيد كايف من النقود لعملية الرشاء ، عندها يتوجب عليك دفع 

الكثري من الرسوم اإلضافية للبنك.

ماذا ميكنني ان أفعل يف وقت فراغي ؟
يف املانيا ميكن للشخص يف وقت فراغه عمل اشياء كثرية .

هنا "هافا" تتحدث »تحيك« عن نشاطاتها ومشاريعها الكثرية :

ميكن للشخص ان يعمل اي يش يريده ، أنا أحب لعب كرة القدم واملرسح ، وكل نشاط له عالقة بالرياضة يعجبني, ففي 

العام الدرايس املايض كنت أذهب ملامرسة متارين كرة القدم مع »مؤابيته اف اس فو FSV« مرتني يف األسبوع بعد املدرسة, 

عدا عن هذا كنت أذهب أيضا عند »كالرا أوتريش«. وقمت بلعب بعض األدوار املرسحية 

وشاركت كذلك مبرشوع للشباب بعنوان »أليس يف بالد العجائب« من تنظيم جمعية غانغ واي Gangway e.V وايضا يف 

مهرجان الشباب املرسحي عام 201٦ وعملت مع مكتب الشباب املرسحي.

كام انني تسجلت كعضو بصفة »عراب« بنادي »هويك بايك« HUCKEPACK- Verein ، وعىل االقل مرة واحدة يف

 االسبوع نلتقي انا وعرابتي, فنقوم بعمل بعض االشياء معا خارج السكن، مثالَ : التنزه بركوب العجالت او الذهاب اىل 

السينام كام يوجد ايضا الكثري من النوادي التي ميكن ان تجد فيها رشيك لك، بالتاكيد سوف تجد أنت واحد بالقرب منك.
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معلومات للحياة اليومية
هل يسمح يل بالسفر؟

إذا كنت طالب لجوء وطلبك ال زال يدرس او حاصل عىل رفض مع وقف التنفيذ Duldung »اذن أقامة مؤقت« ال ميكنك 

بكل االحوال السفر. ففي حالة زيارتك لقريب او قيامك برحلة مدرسية يجب عليك التحقق إذا 

ما كانت اقامتك محددة يف) اقليم حدودي معني،«الزامية أالقامة«,«وجوب اإلقامة«( وكم هي 

املدة التي ستبقي فيها هناك؟ فعادة تكون هناك صعوبات وانت يف شهورك الثالث ال)3( االوىل, 

فلم مييض فرتة طويلة عىل دخولك اىل أملانيا, وتطلب التنقل٬ والسفر اىل الخارج.

فهذا يتطلب اذن من دائرة االجانب, وعىل الوص او الوصية عليك التقدم بطلب لدى دائرة 

شوؤن األجانب العطاءك ترصيح بالسفر للخارج«رفع القيود الجغرافية« او ترصيح للسفر داخل 

املانيا ,ويعود  اتخاذ القرار لدائرة شوؤن األجانب وحدها ومبشاركة املكتب االتحادي للهجرة 

.)BAMF( والالجئني

هل ميكنني االقامة يف سكن«منزل« لوحدي ؟
هذا يعتمد عليك إذا كنت تستطيع تنظيم حياتك جيداً, ميكنك طرح السؤال أثناء مناقشة »حوارخطة املساعدة« 

)Hilfeplangespräch(

عن امكانية حصولك عىل سكن لوحدك, لكن إيجاد سكن امر قد يستغرق بعض الوقت.

إذا مل تكافح ألجل ما تحب فال 

تبيك إذا خرسته
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هل ميكنني قيادة سيارة ؟
ليك يسمح لك بقيادة سيارة, يجب عليك عمل رخصة 

قيادة السيارة »شهادة سواقة« , الرخصة هي من االشياء 

العملية , لكن ليس من االشياء التي يجب عملها اوالً, فأي 

شخص عمره اكرث من سن 18 الثامنة عرشة سنة يستطيع 

عمل رخصة, ومع ذلك فالشخص بحاجة لوثيقة إثبات 

الهوية. ولطاملا الشخص ال ميتلك »ترصيح اقامة«, عىل 

سبيل املثال: شهادة ميالد او جواز سفر صالح يقدمه,

 فال ميكن إجراء اختبار رخصة قيادة السيارة »فحص, 

امتحان الشهادة«, فبهذا االختبار يوجد شقني: 

اختبار نظري واخر عميل عدا عن ذلك يجب االنتباه بان 

يكون لديك ما يكفي من املال الن تكلفة رخصة القيادة 

باهظة »غالية« جداً.

من أين احصل عىل مساعدة ؟
يف إجراءات اللجوء او اإلقامة، يف مراكز االرشاد واملساعدة 

بإجراءات اللجوء ستحصل عىل استشارات خاصة بطلب 

لجوءك ، وفيها ميكنك طرح اسئلة عامة او التحدث عن 

اشياء مهمة محددة عىل سبيل املثال:

مقابلتك يف إجراءات اللجوء, كام انه يوجد يف كثري من املدن 

مراكز ومكاتب لتقديم االستشارات فاملرشف / املرشفة او 

الوص /الوصية عليك ميكنهم اخبارك واعالمك أين يوجد 

مركز لالستشارات بالقرب منك ؟

محامي او محامية !
)Rechtsanwalt/Rechtsanwältin( 

هل أحتاج ملحامي او محامية »توكيل« ؟

يف بعض الحاالت ميكن للمحامي/ املحامية مساعدتك 

عىل سبيل املثال: يف إجراءات اللجوء ، او إذا كان يجب عليك 

الحضور »املثول« أمام القضاء او اىل الرشطة او إذا تعرضت 

للعنف »اعتداء«.

ماذا ميكن للمحامي او املحامية فعله ؟

محامي او محاميه ميكن لهم متثيلك لدى الدوائر الحكومية, 

مثل: املكتب االتحادي للهجرة والالجئني )BAMF(. ولدى 

دائرة شؤون األجانب )der Ausländerbehörde( او لدى 

مكتب العمل )Jobcenter( هو او هي ميكنهام مساعدتك 

بتحصيل حقوقك وصونها وميكنهام ايضاً مقاضاة شخص 

بالنيابة عنك يف حالة االعتداء عليك .

فاملحامي او املحامية ميكنه/ ميكنها ايضاً الرد عىل الرسائل 

»اجوبتك« وكتابة االستئناف »االعرتاض« .

 هو او هي سوف يكون/تكون بجانبك يف كل التطورات 

القانونية السلبية, عىل سبيل املثال : إذا حصلت عىل رسالة 

سلبية »جواب سلبي« او يف حال تقرر ترحيلك, كام ميكن 

للمحامي مرافقتك إلجراء »املقابلة«.

من يدفع للمحامي ؟

يف الواقع يجب عىل الشخص نفسه الدفع للمحامي, اما  

بخصوص االشخاص القارصين هناك خيارات حيث ميكن 

الحصول عىل دعم لذلك. ولهذا الغرض يجب عليك التحدث 

مع الوص / الوصية عليك وأيضاً لالشخاص الذين هم فوق 

سن ال 18 الثامنة عرشة سنة. واصحاب الدخل املحدود »مال 

قليل« فيوجد لهم مساعدات, ولذلك يتوجب عىل الشخص 

الحديث مع املحامي/املحامية بهذا الخصوص.

كيف أجد محامي ؟

ميكنك سؤال املرشف / املرشفة او الوص / الوصية او االصدقاء 

او األقارب ومراكز االستشارات عن عنوان محامي او محامي.
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التمييز:
قد تتعرض أنت أو أشخاص يف محيطك للتمييز،

التمييز هو : عندما يتعرض شخص أو تتعرض مجموعة لسوء 

املعاملة أو الحرمان من الحقوق بسبب الجنس أو لون البرشة 

أو الجنسية أو االنتامء الديني أو امليول الجنيس. التمييز 

ممنوع يف أملانيا ولكن لألسف يحدث دامئاً. فال يجب عليك 

القبول بهذا ، ميكنك أن تلجأ اىل أشخاص تثق بهم أو اىل 

مراكز استشارية مختصة لطلب الدعم.

املساعدة يف حالة العنف واإلكراه:
ال يحق ألحد ان يرضبك أو ان يجربك عىل عمل يش ما قد 

يرضك او يرض باآلخرين. لالعتداء واإلكراه أشكال عديدة 

وعىل سبيل املثال: يجرب بعض الفتيان والفتيات »الشباب 

والشابات« عىل الرسقة لصالح شخص آخر او التسول او بيع 

املخدرات او عىل مامرسة الدعارة او عمل اشياء اخرى بدل 

الذهاب للمدرسة.

فبعض الفتيان والفتيات يتم االعتداء عليهم بالرضب، 

والبعض االخر يتم وضعهم تحت الضغط بالتهديد ضد 

عائالتهم، وبعض الفتيان والفتيات يتعرضون لتجربة العنف 

الجنيس. والجاين او الجانية »املعتدي/املرتكب« ميكن ان 

يكون شخص غريب او شخص قريب من نفس البيئة وعىل 

سبيل املثال: من األهل.

انت لست لوحدك فيوجد مراكز استشارية كثرية ميكنها ان 

تساعدك ويوجد مراكز إيواء كثرية تؤمن لك الحامية إذا كنت 

مالحقا او مهددا. املراكز االستشارية ميكنها ايضا دعمك إذا 

كنت قلقاً بشأن شخص ما أو صديق. 

ابحث عن شخص تثق به وحدثه عن تجاربك ومخاوفك. 

هذا الشخص ميكن ان يكون الوص/الوصية او املرشف/

املرشفة عليك او املعلم/املعلمة او منسق الشؤون 

االجتامعية باملدرسة او الطبيب او الطبيبة او الرشطة او 

الجار او الجارة او الصديق او الصديقة. فإن الشخص الذي 

يستمع إليك سوف يساعدك بالعثور عىل املركز االستشاري 

القريب منك. يف كل مدن أملانيا توجد مراكز استشارية 

وارقام هاتفية ميكنك عربها التحدث عن مشاكلك 

ومخاوفك يف الخفاء ودون التعريف عن نفسك.

مالحظات:
إذا كنت بحاجة لدعم ومساعده وللحاميه يجب ان 

يساعدك دائرة رعاية األطفال والقارصين

ففى كل الواليات يوجد »خط ساخن« وأيضا يوجد مراكز 

ايواء ومراكز حاميه االطفال والشباب والشابات.

للشابات واالنسات الصغار، هاتف : 

0800011٦01٦
ملثيل الجنس، مثليه، ثنايئ، مغاير : 

)LSBTQI : www.queer-refugees.de(
العنف واالضطهاد ميكن أن يؤديا إىل املرض العقيل، الذي 

ميكن معالجته يف ما يسمى مبراكز العالج لالجئني. 

هذه العالجات مجانية تجدها بقامئة:

)Therapiezentren(
مع تفاصيل االتصال ميكن العثور عليها هنا :

www.baff-zentren.org
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A
)Abschiebeverbot( الرتحيل ممنوع : املانيا تقول: بالواقع ان 
بلدك ليست خطرة, ولكن أنت تحت السن وكونك قارص أو 

النك مريض جداً, ال ميكنك العودة لبلدك, فبحالتك بشكل 

فردي فقد, ال يوجد إمكانية لرعايتك ومساعدتك او عالجك, 

لهذا ال ميكنك العودة, فسوف تحصل بهذه الحالة عىل 

»ممنوع من الرتحيل« فيمكنك مبدئياً البقاء يف املانيا.

)Abschiebehindernisse( عقبة الرتحيل: 

عقبةالرتحيل معناها أنك مل تحصل عىل ترصيح اقامة, ولكن 

هناك عائق ما مينع ترحيلك, فرغم ذلك لن يتم ترحيلك 

مبدئياً. وسوف تحصل عىل “السامح” بالبقاء “إْذن اإلقامة 

املؤقتة”)Duldung “دلدونغ”(.

)Ablehnung( الرفض : هو اول رد سلبي عىل طلب 

اللجوء, وبهذه الحالة عليك القيام بيشء والترصف برسعة

 “اعرتاض” ففي مثل هذه الحاالت الوقت قصري جداً ،وهنا 

أنت بحاجة ملحامي او محامية بشكل عاجل.

)Alterseinschätzung( تقدير العمر : إذا كنت ال 

متلك أوراق ثبوتيه معك كـ”هوية”, فأحياناً يحدث بأن ال 

يقتنعوا بعمرك ويريدون التحقق منه, ولهذا السبب سوف 

يتم االستعانة بالفحوصات الطبية ملعرفة عمرك, وهذا االجراء 

سوف يساعدهم بتحديد عمرك تقريباً.

)Asyl( اللجوء : عموما اللجوء يعني اختيارك مكان آمن 
لتحتمي فيه من املخاطر والتهديدات مثل االضطهاد.

فاللجوء هو أحد أهم الحقوق األملانية وموجود بالقانون 

األسايس”الدستور”. فجميع الناس يف أملانيا لهم الحق يف 

اللجوء عىل سبيل املثال: الناس الذين يتعرضون لالضطهاد 

السيايس يف بالدهم, والذي يحصل عىل حق اللجوء ميكنه 

مبدئياً البقاء يف أملانيا ملدة ثالث سنوات.

 )Asylantrag( طلب اللجوء: لديك االمكانية بتقديم طلب 

لجوء عند اي جهة رسمية املانية “أمام دائرة االجانب, الرشطة 

وغريها” وعليك إبالغهم بانك تريد اللجوء, وسوف يسعوا ليك 

تقدم طلب لجوء خطي عند املكتب االتحادي للهجرة وشؤون 

الالجئني”بامف” اما تقديم طلب اللجوء فسوف يكون مبوجب 

الدستور أالملاين أو بناَء عىل الحامية الدولية.

 )Asylverfahren( إجراءات اللجوء: بعد ان تقدم طلب 

لجوء عند املكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئني”بامف” 

سيتم فحصه ودراسته واتخاذ قرار به, إذا كنت فعالً سوف 

تحصل عىل حق اللجوء ام ال ؟ هذا اسمه “إجراءات اللجوء” 

والتي من املمكن لها أخذ وقت طويل.

)Aufenthalt( ترصيح اإلقامة: باملفهوم العمومي “البقاء” 
يعني املكان الذي يقيم فيه الشخص، بالقانون يعني : 

إذن اإلقامة لألجانب,”السامح / الترصيح لألجانب باإلقامة 

والعيش يف أملانيا. مع حد زمني, لفرتة زمنية معينة ، أو بدون 

حد زمني غري محدودة/ كاإلقامة املفتوحة, وقانون اإلقامات 

هو الذي ينظم اإلقامة وتصدر عن دائرة االجانب بعناوين 

واشكال مختلفة .

)Aufenthaltserlaubnis( ترصيح اإلقامة : هو ترصيح 

إقامة محدد بفرتة زمنية لالجانب ليك يستطيعوا العيش 

بحرية يف املانيا.

)Aufenthaltsgesetz \AufenthG( قانون االقامة :

 هو القانون الذي ينظم دخول وخروج وإقامة األجانب يف أملانيا 

)Aufenthaltsgestattung( إذن اقامة مؤقت
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 إذن مؤقت تحصل عليه لطاملا إجراءات طلب لجوئك, ال 

زالت سارية. »“اثناء الفحص وانتظار القرار”«

 )Aufenthaltstitel( ترصيح اقامة : عبارة عن إذن خطي 
يرصح/ يسمح لك بالعيش /البقاء كأجنبي يف أملانيا ويتم 

إصداره من قبل دائرة االجانب.

)Ausbildung( التعليم املهنّي : هو مجال دراسة يستغرق 

ما بني عامني اىل ثالثة اعوام ونصف من خاللها ميكنك تعلم 

مهنة سوف تحددها أنت.

B
 )Behörde/n( السلطة / سلطات : دائرة او هيئة هي 

مؤسسات حكومية تطبق القوانني, مثل: دائرة االجانب.

)Betreuer/Betreuerin( املرشف / املرشفة :

هو شخص بالغ يعمل بالسكن الذي تعيش فيه باملانيا, 

فاملرشف / املرشفة موجود ألجلك”منشانك” ويقوم مبساعدتك 

بحياتك اليومية, فاملرشف يرافقك برشاء االغراض وكذلك إذا 

اردت الذهاب للطبيب, ويرشح لك ما هو املهم لحياتك يف 

املانيا, كام يساعدك بالبحث عن مدرسة او دورة لغة .

)Bundesland( اتحاد الواليات : تتكون أملانيا من 16 والية 

متحدة إتحادا فيدراليا, وهم ليسوا دول مستقلة, فهذه الصفة 

الفيدرالية تعني أن لكل والية دستورها الخاص بها وبرملانها 

املنتخب املختص بالترشيع لهذه الوالية فقط ومجلس وزراء 

يتوىل الحكم اإلداري لهذه الوالية، لذلك ترى ببعض املجاالت 

اسقاللية بحرية القرار.

)BumF( الرابطة االتحادية لالجئني القارصين :

الرابطة االتحادية لالجئني القارصين الغري مصحوبني)جمعية 

مسجلة( هي منظمة غري حكومية  تدافع عن حقوق 

القارصين غري املصحوبني, نحن نعمل عىل تحسني وضع 

االجئني الشباب حتى يتمكنوا من بناء حياتهم. 

عنواننا عىل االنرتنت وموقع التواصل االجتامعي:
www.b-umf.de

facebook: https://www.facebook.com/bumfev 
C

)Clearingverfahren( : اجراءات عملية “املقاصة” 

)Clearing( “املقاصة”: سوف يتم التعرف عىل االحتياجات 

الخاصة بك والحق يف املساعدة والرعاية كالجئ دون 

السن القانونية, باألضافة اىل إجراء الفحوصات الطبية لك, 

وكذلك يتم التحقق إذا كان لديك اقرباء يعيشون يف املانيا 

او يف اوروربا, واىل اي مدرسة سوف تذهب, وباإلضافة إىل 

ذلك سوف يتم البحث عن الخلفيات والظروف التي أدت 

ملغادرتك بلدك, وإلتخاذ اوىل الخطوات الخاصة بوضع إقامتك, 

وكل هذا يجب أن يتم مبشاركتك, كل هذه املعلومات 

سوف يتم كتابتها وأخذها بعني االعتبار بـام يعرف”خطة 

املساعدة”)Hilfeplan( لدعمك باملسقبل.

D
: )Dolmetscher/in oder Übersetzer/in( 

متـرجم / مرتجـمة : هو شخص يجيد عدة لغات يستطيع 

التحدث وإجراء املحادثات الهامة و ترجمة الوثائق إىل اللغة 

التي تفهمها.

)Dublin-Verordnung( إجراء او“نظام دبلن”هو قانون يطبق 

 تعريف املصطلحات
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يف كل بلدان االتحاد األورويب, فهذا القانون ينظم يف اي بلد من 

البلدان األوروبية سوف يتم تنفيذ إجراءات اللجوء الخاصة بك.

 )Duldung(: السامح “إْذن اإلقامة املؤقتة”طاملا أنك مل تحصل 

عىل “ترصيح إقامة, ستحصل عىل“ الدلدونغ “ ألحد االسباب 

التالية: النك تحت السن القانوىن”قارص” او النك تقوم مبتابعة 

الدراسة املهنيّة او النك تقوم بتعلم مهنة.)ألسباب تعليمية /

تعلم مهنة/ تدريب مهني( وميكن دامئاً متديده وتجديده” طاملا 

هذه األسباب بقيت موجودة, وينتهي مع زوالها او ألنك ستحصل 

)Aufenthaltserlaubnis(”عىل“ترصيح إقامة

E
 Europäische Union ” EU االتحاد األورويب هو اتحاد بني الدول 

االوروبية والذي يضم حتى االن 28 بلداً ويسكن فيه ما يقارب 

عىل 500 مليون نسمة فيه عملة موحدة, ”اليورو” وبرملان 

مشرتك”الربملان االورويب” والذي يسن القوانني االوروبية.

)Familiengericht( محكمة االرسة: هي محكمة شؤون 
االرسة, وتتخذ القرارات املتعلقة بها, فمسألة ما الذي ميكن ان 

يحدث مع االطفال واملراهقني الذين يعيشون بدون عائالتهم يف 

املانيا تعد من اختصاصها, كالوصاية فبناَء عىل تقديم طلب يتم 

تعيني ويص عىل االطفال واملراهقني, وميكن: الي شخص التقدم 

بطلب الوصاية هذا. 

)Familienzusammenführung( لـم الشمل: 

لحني بلوغك سن ال 18 عام لديك الحق يف املانيا بالعيش مع 

عائلتك, هذا يعني إذا كان أهلك يعيشون منفصلني عنك, لديهم 

الحق باملجئ اليك اىل املانيا, اذا كنت حاصل عىل أقامة,

) Aufenthaltstitel( وهذا يسمى “جمع شمل األرسة” 
“مل الشمل” ويف حاالت خاصة ينطبق عىل بعض االقرباء املقربني 

جداً وكذلك أخواتك “ االخوات واالخوان”

F
  )Flüchtlingsrat( مجلس االجئني توجد “مجالس االجئني” بكل 

مقاطعة وبالعديد من املدن الكربى, واملجلس هو عبارة عن 

منظمة غري حكومية, تسعى لتعزيز حقوق الالجئني, ميكنك 

الحصول منها عىل االستشارات واملعلومات واملساعدات القانونية، 

والدعم لتنظيم وضعك بشكل أفضل وتوجد الئحة مبجالس 

االجئني الذين يقدمون االستشارات, واملعلومات لالجئني عىل 

PRO ASYL :”صفحة منظمة “برو أزيل

www.proasyl.de/beratungsstellen-vor-ort 
 )Flüchtlingsschutz( حاميةالالجئني:

انظر لقانون  الحامية  الدويل.

)Frauenarzt/Frauenärztin( دكتور نسايئ / دكتورة نسائية

هو طبيب/ طبيبة مختص/ مختصة باألمراض النسائية “للبنات 

والسيدات” الذين يعالجون األمراض التي تصيب فقد النساء 

البنات فمثالً: يجب عىل كل البنات والسيدات زيارة الطبيب

/ة النسايئ كل سنة مرة عىل االقل للقيام بالفحوص الدورية. 

G
)Gemeinschaftsunterkunft( السكن املشرتك لطالبي اللجوء: 

هو مكان يعيش فيه الالجئني فقد, الذين مل يحصلوا بعد عىل رد 

بخصوص طلب لجوئهم, او إذا كانوا من املرصح لهم بالبقاء 

“ مرفوضني”. فإذا كنت اقل من عمر 18 عام وكنت وحيداَ بدون 

عائلتك. ال يسمح لك بالعيش هناك يجب عليك الذهاب اىل 

دائرة رعاية الشباب القارص لألعتناء بك .

)Gericht( املحكمة: هي مؤسسة عامة, وهو املكان الذي توضح 
فيه جميع املسائل القانونية, وتشمل عىل سبيل املثال: مسألة 
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الوصاية كتعيني ويص عىل شخص ما, وإذا شخص ما سوف 

يدخل السجن ألرتكابه جرم”مخالفة القانون” وإذا كنت 

غري موافق عىل قرار ما من دائرة حكومية، ميكنك الذهاب 

للمحكمة مع محاميك لتحاول الحصول عىل قرار اخر.

)Grundgesetz( القانون األسايس“الدستور” األملاين ويعرف 
)GG( احياناً بأختصار

H
 )Hilfeplangespräch( حوار خطة املساعدات: هو عبارة عن 

نقاش وحوار حول “ خطة املساعدات” بينك وبني الويص/ 

الوصية عليك مع دائرة رعاية األطفال والقارصين وسيكون 

كل ستة اشهر ويتمحور حول كيف هو حالك وما هي خطتك 

وماذا الذي تريد تحقيقه ؟ فإذا كانت لديك اقرتاحات, امنيات 

او مشاكل، ميكنك طرحها هنا.

 )Humanitäre/r Status / Gründe( الوضع اإلنساين /

 أسباب انسانية : ممكن لها ان تكون اسباب مثل: إذا كان 

والديك ليسوا عىل قيد الحياة “متوفني,اموات” او إذا ما كان 

هناك خطر عليك يف موطنك بحال رجوعك, او إذا كنت مريض 

او ما شابه. حينها ميكنك الحصول عىل” ترصيح اقامة” وهي 

صالحة فقط حتى تصبح بعمر ال )18( الثامنة عرش عام.

I
)Identitätsdokumente( الوثائق: هي كل االوراق 

Papiere “الثبوتية التي تعرف عنك“ اي املوجود فيها اسمك 
ومن أنت وأين ولدت مثل: جواز سفرك او شهادة ميالدك. 

)Inobhutnahme( األخذ بالرعاية  :األخذ بالرعاية هو أحد أهم 

املهام الخاصة “بدائرة رعاية األطفال والقارصين” فاملهاجرين 

القارصين من غري مرافق )UMF( االطفال منهم واملراهقني 

الذين قد قدموا اىل املانيا بدون ابائهم او بدون رعاية, 

واعامرهم اقل من )18( سنة.

 يكونوا من واجبات “دائرة رعاية األطفال والقارصين” , 

فسوف تهتم برعايتك وتؤمن لك مكان امن تكون فيه بخري, 

وتحصل فيه عىل الطعام واملالبس والرعاية والعناية الطبية 

وهذا يسمى”)Inobhutnahme( األخذ بالرعاية.

فباملرحلة االوىل سوف يتم التحقق إذا ما سيتم اعادة فرزك

”توزيعك”وخالل هذا الوقت تهتم برعايتك دائرة الرعاية يسمى 

هذا االجراء “)Inobhutnahme( األخذ بالرعاية املؤقتة.

)Integrationskurs( دورات االندماج: هي دورات 

الزامية  يجب عىل الشخص زيارتها بعد ان يتم االعرتاف به 

كالجئ ويسمح له بالبقاء يف املانيا. وهذه الدورات هي فقط 

لالشخاص البالغني الذين ال يجيدون اللغة االملانية جيداً.

)Internationaler Schutz( الحامية الدولية : 
هي ايضاَ لجوء ، وليس فقط يف املانيا بل يف كل أوروبا، وذلك 

بناء عىل قوانني االتحاد األورويب وتعطيك الحق بالبقاء يف 

املانيا, الن”مواصفات الالجئ” تنطبق عليك او ألنك ستحصل 

عىل“الحامية الفرعية”،حامية مساندة، اقامة مؤقت،  

)subsidiären Schutz(, وستحصل عىل االثنني إذا كان 
يف بلدك حرب.

)Interview im Asylverfahren( املقابلة بإجراءات اللجوء 

: وتعني ايضا جلسة االستامع عندما تتقدم بطلب اللجوء 

يف املانيا يجري معك موظف او موظفة من مكتب الهجرة 

)البامف( مقابلة وخاللها يتم التحري إذا كان لديك الحق 

بالحصول عىل حق اللجوء يف املانيا, لهذا سوف تطرح عليك 

أسئلة “يسألوك” عن موطنك”بلدك” هويتك, وكيف هربت, 
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وإذا كنت ال تتكلم االملانية, سوف تحصل عىل مرتجم/ة هو 

او هي سوف يقوم / تقوم برتجمة االسئلة واألجوبة. فكل ما 

يطرح عليك من اسئلة وكل ما تقوله سوف يكتب مبحرض 

االستامع, وبعد املقابلة سوف يقوم موظف او موظفة من 

مكتب الهجرة )البامف( بقراءة “محرض االستامع”ويتفحص 

األوارق )“هوية, اثباتات”( إذا قدمت اوارق وبعدها 

املوظف/ة سيقرر/ ستقرر إذا كنت ستحصل عىل حق اللجوء 

وبناء عليه سيسمح لك البقاء يف املانيا.

J
)Jugendhilfe(مساعدة االطفال واملراهقني:

 تضم جميع الخدمات واملساعدات واملهام “لدائرة رعاية 

األطفال والقارصين” وغريها من املنظامت التي لها عالقة 

باالطفال والشباب )الحقوق, والواجبات, واملساعدات(.

ما هي املها م إلدارة رعاية الشباب بالتحديد وما هي واجباتها 

وكيف تطبق عملياً ؟ فمن خاللها يتم ضامن حياة امنة 

ومستقرة لالطفال واملراهقني»واالجئني« باملانيا, فكل هذا 

SGB VIII منظم عرب قانون مساعدة االطفال واملراهقني بال

)JoG, Jugendliche ohne Grenzen(شباب بال حدود

هي منظمة تأسست بالعام 2005 يف جميع املدن من الشباب 

الالجئني نحن : “نعمل مببدأ” بأن املعنني يجب ان يكون لهم 

صوتهم, ال نواب عنهم يعملون السياسية, نحن نقرر بأنفسنا 

ما هو شكل العمل ونختار كيف نطبقه, فشباب بال حدود 

هي ضد كل انواع التمييز وال سيام : العنرصية والفاشية 

والعنرصية ضد املسلمني.

 Homepage: jogspace.net :موقعنا

  https://de-de.facebook.com/jogspace :صفحتنا

K
 )Kinder und Jugendhilfegesetz KJHG( 

قانون ينص عىل مساعدة االطفال واملراهقني ويعرف عند البعض 

 »SGB VIII« بال

)Klage/Klagen( دعوى- الدعوى :

 هذا يعني شكوى يف القانون عىل سبيل املثال: إذا كنت قد 

حصلت عىل قرار سلبي أي رفض بقضية طلبك اللجوء فيمكنك 

حينها “اإلستئناف” أي اإلعرتاض ويف الغالب يجب عمله مع 

املحامي او املحامية يف ارسع وقت ممكن.

M
القارصين )Minderjährige(: هكذا يسمى االطفال الحدث 

والشباب واملراهقني الذين اعامرهم اقل من 18عام.

O
)Organisation/en( منظمة / منظامت : عبارة عن ارتباط بني 

مجموعة من الناس بجمعية للقيام ببعض الوظائف واملهام. 

وميكن االنضامم بكل بساطة لكثري من الجمعيات واملنظامت 

والنوادي واملشاركة بنشطاتهم عىل سبيل املثال : نادي كرة قدم, 

فالهدف بكل بساطة هو املشاركة معاً بلعبة كرة القدم. وليس 

من الرضوري عليك االنتساب اليها , فالعديد من املنظامت, توفر 

املساعدات عىل سبيل املثال ، ميكن لالجئني الشباب الحصول عىل 

مساعدة من مجالس الالجئني أو املفوضية العليا لالجئني.

P
)Protokoll( محرض األستجواب : يف هذه الوثائق تجد مكتوباً 

كل اقوالك مبقابلة اللجوء، وسوف يرسل اليك نسخة عن املحرض 

لتتأكد بنفسك إذا كانت كل املعلومات مكتوبة بشكل صحيح 

فعادة تكون “أقوالك”مكتوبة باللغة االملانية, ومن املهم جداً  ان 

يأخذ احد االشخاص بعض الوقت,ليرتجمها لك بالشكل الصحيح.
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)Psychologe Psychotherapeuten( عامل النفس/ األطباء 

النفسيون : هي مهنة األشخاص الذين ميكنهم ان يساعدونك يف 

مشاكلك النفسية إذا كانت تأتيك كوابيس بشكل متكرر)دامئاً( 

وتعاين من الخوف او التفكري الخاطئ فهذه عالمات ظاهرة 

انك بحاجة لعالج من قبل طبيب نفيس او معالج, كام انه 

يوجد مراكز عالج خاصة للعناية باالجئني الذين يعانون من 

مشاكل نفسية.

R
)Rechtsanwalt/ Rechtsanwältin(املحامي/املحامية:

هو الشخص الذي يقدم لك النصائح واالستشارة القانونية 

وميكن له متثيلك باملحكمة.

)Residenzpflicht( الزامية اإلقامة الجربية: هو عبارة عن 
تقييد لحرية حركتك من قبل دائرة األجانب، فإذا كنت حاصل 

عىَل وثيقة سامح بإقامة مؤقتة  )Duldung( فعادة يحق لك 

الحركة باملقاطعة املتواجدة فيها دائرة األجانب املسؤولة 

عنك فقد )التي تعيش فيها(، وإذا أردت أن تغادر املقاطعة 

يتوجب عليك الحصول مسبقاَ عىل ترخيص بذلك.

 وإذا أردت أن تتحرك بحرية يف كل املانيا, فيجب ان تتقدم 

بطلب خطي لدى دائرة األجانب اسمه “ترصيح خروج” 

)Verlassenserlaubnis( إذن مغادرة , “ليس دامئا” ففي بعض 

الحاالت إذا كنت متلك اسباب قوية او إذا وجب عليك زيارة 

محاميك/محاميتك او الذهاب اىل الطبيب/ة الذين ال يقيمون 

يف نفس مدينتك او أردت زيارة اقربائك عندها ميكن لدائرة 

األجانب منحك تحرير او عفو )Befreiung( إذا دعمك بهذا 

الطلب دائرة رعاية األطفال والقارصين ويجب أن يعطيك 

هكذا ترصيح الويص/ة عليك ايضاَ, ولكن اذا غادرت 

املدينة او املقاطعة بدون إذن ,واِلْتََقطُْت من قبل الرشطة )طلبوا 

اوراقك( سوف تدفع غرامة مالية ملخالفتك قانون تقييد الحركة. وعادة 

ال ينطبق عليك مبدأ “الزامية االقامة” ألنك تحت رعاية دائرة رعاية 

األطفال والقارصين)in der Jugendhilfe(, لهذا راجع دائرة االجانب مع 

الويص /ة عليك ومبشاركة مكتب الرعاية.

)Röntgenuntersuchung( فحص باألشعة السينية :

بهذا الفحص الطبي سوف يتم توجيه األضاءة لجزء من جسمك 

ألخذ صورة من العظام او ألجزاء اخرى من الجسم, فبهذه الطريقة 

تخرج صورة أألشعة.
 S

املؤقته “حامية مساندة”  الحامية   :)Subsidiärer Schutz(
دولية. الحامية  أنظر 

 )Schulabschluss( الشهادة املدرسية : هي التي يحصل 

عليها الطالب والطالبات بعد االنتهاء بنجاح من املدرسة، دبلوم 

الشهادة يكون موثق بشكل رسمي . 

)Schulpflicht( إلزامية التعليم : يف املانيا يتمتع االطفال 
والشباب بحق وواجب الذهاب للمدرسة والذين هم دون سن 

ال 16عام، ويطلق عىل هذا االجراء اسم التعليم اجباري.

)SGB VIII( قانون الشؤون االجتامعية : هو الكتاب الثامن من قانون 
املساعدات االجتامعية. وهو نفسه مثل قانون “مساعدة” رعاية الشباب.

)Sorgeberechtigte/r( ويل األمر/ الويص : يعني الشخص الذي لديه 
املسؤولية لرعاية القارصين. ويشمل ذلك الحفاظ عىل الطفل أو 

الشاب يقوم برتبيته واإلرشاف عليه وتحديد اقامته. وهذا يشمل 

ايضاَ الحامية ضد التهديدات ومتثيله أمام املحكمة وتوقيع العقود 

عنه “الصفقات” مثل عقد التدريب املهني. ففي معظم الحاالت، 

اآلباء هم املسؤولون عن هذه األمور، ويف حال عدم مقدرتهم، يأخذ 
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ويل األمر اإلذن بالرعاية بدل االهل.

U
)„UMA“ 

 )Unbegleitete minderjährige Ausländer القارصين األجانب 
غري املصحوبني, وهذا اسم اخر لالجئني أالجانب غري 

 املصحوبني

 )»UmF»Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
هكذا يشار لجميع الالجئني الذين هم دون “اهلهم”ودون 

ويل أمر الذين مل يبغلوا بعد سن 18 سنة “االجئني الُقرصَّ الغري 

مصحوبني” القارص ودون مرافقة.
 )Unbegleitete Minderjährige )UM( القرص الغري مصحوبني» 
صغار السن بدون أهل« اتفاقية حقوق الطفل األمم املتحدة 
UN-KRK(: هي اتفاقية عاملية بشأن حامية األطفال ومعتمدة 

من قبل األمم املتحدة والتي صادقت عليها كل البلدان يف 
العامل تقريبا, أي قد تم قبولها واعتامدها كقانون وطني من 

قبل الربملان.
وهذه االتفاقية لحقوق اإلنسان كتبت خصيصا لحقوق 

األطفال, وحتى بالنسبة ألولئك الذين مل يبلغوا سن الرشد 
بعد “18”سنة ، فيجب عىل جميع الدول التي وقعت عىل 

االتفاقية احرتام حقوق هؤالء األطفال وحاميتهم.
)Unterbringung( السكـن : هو املكان الذي يجب 

عليك كشخص قارص مبساعدة دائرة رعاية األطفال والقارصين 
السكن فيه. فهناك ميكنك العيش فيه مع بقية االطفال 

والقارصين, والحصول عىل املساعدات والحامية من خالل 
املرشف/ة. يوجد عدة أنواع من أمكنة السكن : مثل سكن 
القارصين او السكن الجامعي, او يف منزل لوحدك وما هو 
األفضل بالنسبة لك ستقرره انت مع دائرة رعاية األطفال 

والقارصين.

V
 )Volljährigkeit, volljährig( سن الرشد او الشخص البالغ ،يف 

اغلب دول العامل ويف املانيا يعترب الشخص بالغ لحني وصوله 

لسن ال 18 سنة . ويف بعض الدول يختلف العمر لسن الرشد. 

فعندما تصبح راشد فقد تتمتع بحق توقيع العقود, وبنفس 

الوقت ستكون مسؤول امام القضاء”اكتساب الحقوق وتحمل 

االلتزامات” ويف سن الرشد ستخرس الحامية الخاصة من دائرة 

رعاية األطفال والقارصين والويص .فالحق يف الحصول عىل ويص 

يف املانيا يتم وفق القوانني يف بلدك . وهذا يعني إذا أتيت من 

بلد ستصبح فيه بسن الرشد لديك الحق يف الحصول عىل ويص 

لحني الوصول اىل سن 18 سنة ”راشد”.

وإذا كنت قادم من بلد حيث سن الرشد فيه يكون قبل بلوغك 

سن 18 سنة. “تحت سن ال18سنة” فبغض النظر ال يلعب 

هذا دوراّ مهامَ يف املانيا فكل الناس الذين هم “دون سن ال  

18سنة” يعتربوا أشخاص قارصون.

 )Vormund/Vormundin ( : الويص/الوصية

هو شخص مسؤول عنك . لطاملا أنت تحت السن “ قارص” 

وتعيش باملانيا من دون عائلتك ومل تبلغ سن الرشد بعد )18(

فعىل سبيل املثال : ميكنك التحدث معهم عن اقامتك واملدرسة 

التي تريد زيارتها  “التسجيل بها” وفقط الويص او الوصية 

الذين ميكنهم التوقيع عىل العقود عىل سبيل املثال عقد 

التعليم املهني او عقد الهاتف الجوال.

W
 )Widerspruch( االستئناف: اعرتاض خطي عىل قرار يتعلق 

بك صادر عن هيئة.رسمية  “دائرة دولة”.

)Wohngruppe( سكن جامعّي  :هكذا يسمى السكن عن طريق 

دائرة رعاية األطفال والقارصين والذي سوف تقيم فيه مع 
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متويل 
Gefördert durch die

 Silicon Valley Community Foundation und
 unterstützt durch private Spenderinnen und

 Spender
وبعض املتربعني واملتربعات تصميم: كاي نوح شريمر و احمد عصام

النارش
)BumF( الرابطة االتحادية لالجئني القارصين

Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. 
 56 - 55 .Paulsenstr

 Berlin 12163
 Germany

 Email: info@b-umf.de
 0 - 743 09 82 30)0( 49+ :Telefon

 9 - 743 09 82 30)0( 49+ :Fax

شباب دون حدود
 Jugendliche ohne Grenzen

 facebook: /jogspace
 twitter: @jogspace

 email: jog@jogspace.net
website: jogspace.net

بالتعاون :
رضا  عيل  أّيش,  مهندو,  ر,  ذارده,  وائل   , طارق  اقبال 

نهيال ويسام,  حسني، هافا مورينا, غالم رسول حكيمي, 

لفك,جنينا  مريام  شيمدت,  أكربي،فرانسيسكا  سلطان 

روست 

الشكر ل توبياس كلوس و اورليك شفارتس عىل التدقيق 

اللغوي

االول  الكتيب  من  مستوحى  الكتيب  هذا  من  جزء 

بعنوان: مرحباً يف أملانيا الذي اصدرته الرابطة 

االتحادية او ام اف.

ترجمه إىل العربية: دقدوق رشيف

صححة: فيصل الرتك
 Arabic translator: Dagdoug Shareef

corrector: Faysal El-TÜrk

مجموعة من الشباب, بسكن واحد مشرتك تحت إرشاف 

املرشفني واملرشفات الذين يقدمون لكم الدعم.

Z
)Zeugnis/se ( الشهادة/الشهادات وهي وثائق مهمة. 

تحصل عليها من مدرستك بعد نهاية كل عام “فصل” درايس 

وتشمل األداء املدريس واملعدل السنوي العام بشكل مفصل 

وحسب املواد مثل )االملانية, الرياضيات, االنجليزية الخ(

 إنتبه : قبل كل شئ يجب عليك إبراز”تقدميها” شهاداتك 

عند تغيري املدرسة, وعندما تتقدم عىل عمل تطل منك ايضاً.



 www.kommgutan.info


