
 ؟ فرص الحصول على حق اإلقامة() الجديد اإلقامة حق هو ما

 

 التالية: الحزب االشتراكي الديمقراطي   األحزاب  قبل  من حكومي ائتالف  تشكيل  تم  2021 سبتمبرأيلول /   في االتحادي  البرلمان انتخابات  عقبSPD   ،
 .  FDPوالحزب الليبرالي   Die Grü nenحزب الخضر 

 قانون  الجديد القانون  هي والنتيجة. اإلقامة  حق في جذرية تغييرات على  أخرى،  أمور بين من األحزاب، هذه  اتفقت االئتالف على تشكيل   مفاوضات ال خالل ،

 .اإلقامة حق فرص الحصول على

   للترحيل مؤقتال تعليقال  بموجب ألمانيا في يعيشون  الذينأول من سيستفيد من القانون الجديد هم (Düldüng )  ،وضع لتحسين فرصة  فهؤالء أمامهم 
 .الجديدة لتغييراتل  نتيجة إقامتهم

 يرفع عنهم  اإلقامة حق، فبحصولهم على فرصة الجديد القواعد الجديدة لحق اإلقامة من االستفادةتحديدا قد يتمكنون من  اآلمنة بلدانال ب يسمى مما نولقادما 
 . AüfenthG من قانون اإلقامة 25bو  a 25 ةالماد بموجب بحق اإلقامة المتعلقة  األحكاموإذا بدأوا بالعمل فقد تطبق عليهم . العمل حظر

   للمادة وفقا  اإلقامة تصريح إصدار يتمس مبدئياc  104 ( الجدي  لتعديل  فرصة هناك المدة ههذ خاللو. شهرا 18 لمدة( فرص حق اإلقامة  د، من القانون 
 .السفر جوازمثل  ، اثباتات شخصية  على والحصول عمل على العثور ، حيث يمكنوضعال

 الفترة  هذه  خاللال يمكن إجراء لم شمل للعائلة    نلكو. بشكل مستقل المعيشة تأمين كما يجب األصلي لبلدمن ا سفر جواز تقديم يجب شهرا 18 بعد للتمديد 
 (. AüfenthGمن قانون اإلقامة  3، الجملة 3، الفقرة 3المادة )

فرص الحصول على حق  ) c  104للمادة  وفقا اإلقامة شروط الحصول على هي ما

 ؟(اإلقامة

 

 التعليق المؤقت للترحيل    وثيقةالطلب يجب أن يكون المتقدم بالطلب من حملة   تقديم عند(Düldüng)    قد  اللجوء    طلبيلعب دورا ما إذا كان   ال وهنا

 .المحاكممن قبل  أو المختصة  السلطات قبلمن  ُرفض

 2022/  10/  31 تاريخلطلب مقيما في ألمانيا لمدة ال تقل عن خمس سنوات قبل  يجب أن يكون مقدم ا . 

  الحر الديمقراطي األساسي  بالنظام اإلقرار بااللتزام  يجب (  104المادة c  من قانون اإلقامة  1، الجملة األولى، رقم  1، الفقرة  AüfenthG  .) يمكن أن

 .جانب ولهذا يجب سؤالها والتأكد منهاتختلف هذه اإلجراءات من مكان آلخر حسب مكاتب األ

 :معلومات مهمة 

 األلمانية  السلطات وال التثبت من الهوية من طرف  صلاأل  لبلد من ا سفر جواز تقديمفي هذه المرحلة   الضروري من ليس. 

 104أي أنه يمكن تقديم طلب للحصول على إقامة وفق المادة  . المعيشة كسب  يجب تقديم األدلة الضامنة إلمكانيةال c  (فرص الحصول على حق اإلقامة) 
  .دون القيام على رأس العمل بالضرورة

 104وفق المادة  إقامة  على  للحصول بطلب التقدم  نيمك c (فرص الحصول على حق اإلقامة ) تأشيرة بدون ألمانياحتى لو كان مقدم الطلب قد دخل. 

 صغيرة كانت  إذا عقبة يست ل  نحالج: 

 يمكن فالحكم بالحبس    كان هناكأما إذا  . يوما 50 مالية مكافئ غرامةالحكم   تجاوزي لم إذا عقبةقانون الجزاء   بموجب األحكام المفروضة تشكل ال ➢
 .(فرص الحصول على حق اإلقامة) c 104وفق المادة  اإلقامة على للحصول بطلب التقدم

تكون أحكام هذه  وذلك بشرط أن  يوما  90 مالية مكافئ غرامةالحكم  تجاوزي  لم إذا عقبة  اللجوء أو اإلقامة قانون بموجب  األحكام المفروضة تشكل ال ➢

 . المخالفات مخصصة لألجانب وحدهم

من قانون األحداث   16 للمادة وفقا  حدث ال حجر فمثال. حسب هذا القانون عقوبة  ضفر  تُ  لم  إذا األحداث عقبة   قانون بموجب  األحكام المفروضة تشكل ال ➢

 .(فرص الحصول على حق اإلقامة) c 104وفق المادة  إقامة على للحصول  بطلب  التقدم أمام  عقبة  ال تشكل

 .سوابقعلى كل حال ينصح باستشارة محام أو محامية إذا كانت هناك و ➢

حق  فرص الحصول على  ) c 104وفق المادة  إقامة على الحصول  يمكن ال متى

 ؟(اإلقامة

 

 104وفق المادة  اإلقامة طلب  رفض يتم أن المرجح من c (فرص الحصول على حق اإلقامة)  في حال 

 (.أعاله انظر)أو محامية  محام مع  قائمة إدانات أي مناقشة ينصح لذلك . ألمانيا  في خطيرة  جرائم بارتكاب اإلدانة ➢



إذا كانت المشكلة تكمن فقط في عدم التعاون  : ذلك ومع . هو المانع عن الترحيل  ذا التضليلة والجنسية وكان ههويال بشأن األلمانية السلطات  تضليل ➢

فرص الحصول على ) c 104وفق المادة   اإلقامة على للحصول بطلب التقدم مع السلطات األلمانية الستخراج جواز سفر من البلد األصل، فيمكن

 .(حق اإلقامة

 بصورة غير شرعية « ايألمانفي  المقيمون يسري: ذلك إلى باإلضافة ( «التعليق المؤقت للترحيل   وثيقة لديهم ليس أي(Düldüng)  على األقل )  ال يحق

 .(فرص الحصول على حق اإلقامة) c 104وفق المادة  اإلقامة على  للحصول بطلب التقدملهم 

فرص ) c 104وفق المادة  اإلقامة خالل منالمرء  بها تمتعي  التي الحقوق هي ما

 ؟(الحصول على حق اإلقامة

 

 25عمل يمكن من خالله الحصول على إقامة وفق المادة    ممارسةوإذا تم  . فور الحصول على فرصة اإلقامة يسقط حظر العمل  ،a    وb    من قانون اإلقامة

AüfenthG . 

  حسب القوانين االجتماعية   مزايا للحصول على   إمكانية  هناكSGB II   و SGB XII  جتماعية  االالمعونة   أو  البطالة راتب  على  الحصول  نيمك أنه  يعني  هذا و

 .مثال، وغيرها من المزايا

 البلد األصل. من المفعول ساري  سفر جواز ترافقت مع إذا  اإلقامة  حق فرصة مع ممكن السفر. 

 :معلومات مهمة 

 ال يعني حق المشاركة في دورات االندماج. اإلقامة  حق إن الحصول على فرصة 

فرص الحصول على حق  ) c 104تم الحصول على فرصة إقامة وفق المادة  إذا

 ذلك؟ بعد يحدث أن يمكن ماذاف (اإلقامة

 

  25 لمادةا وفق  أفضل إقامة تصريحللحصول على  آمالتكون هناك ربما a 25و أ b  من قانون اإلقامة AüfenthG   ،لمدة اإلقامة فرصة خالل أو بعدف 
 AüfenthG  من قانون اإلقامة   b 25و أ a 25 لمادةا وفق اإلقامة تصريح استصدار يمكن (فرص الحصول على حق اإلقامة) c 104وفق المادة   شهرا 18

 104مادة  ) البقاء في بالحق المتعلقة األحكام شروط استيفاء تم إذا فقط ممكن هذا ولكن c  قانون اإل  4، جملة  3، فقرة وكذلك ،    AüfenthGقامة  من 

 (.46ص.   20/3717ات البرلمان طبوعم

 من قانون اإلقامة 4 فقرة،  26األمر الخاضع للمادة  . الحق وقت في إقامة دائمة على  للحصول بطلب التقدم أيضا الممكن من يصبح قد  AüfenthG  (  المادة

104 c من قانون اإلقامة  2، جملة 3، فقرةAüfenthG .) 

 عاما 27 سن دون للشباب خاصة وتحسينات ميزات

 

 وفق  أفضل إقامة تصريح على لحصولبطلب ا أكبر بسرعة التقدم اآلن ، حيث يمكنهمعاما 27 عن أعمارهم تقل الذين لشباب صالح ال  التحسينات بعض أجريت
 الشروط التالية:  استيفاءوذلك ب. AüfenthG قانون اإلقامة  من  a 25 لمادةا

  للترحيل  مؤقت تعليق وثيقة امتالك Düldüng  أو وثيقة فرصة اإلقامة شهرا 12 ال تقل عن لمدة. 

 (.سنوات 4 تشترط القديمة  الالئحة) سنوات 3 ال تقل عن لمدة السكن في ألمانيا 

 أو الحصول على شهادة مدرسية.سنوات 3 الدوام في مدرسة لمدة ال تقل عن ، 

 (21 قبل عيد الميالد  كان يجب تقديم الطلب القديمة  الالئحة بموجب) 27 الميالد عيد قبل الطلب تقديم 

 الهوية  التوثق من. 

 (.المهني التدريب أو الجامعة أو المدرسة ) يستثنى من هذا الشرط من كان في(. بالعمل مثال) ةعيشمال تأمين 

  يؤمن الوالدان معيشتهم باالعتماد على الذات من خالل العمل.  عاما، يمكن أن يحصل الوالدان أيضا على فرصة اإلقامة وذلك شرط أن  18للشباب دون 

 :علومات مهمة م

 غرامتها   تتجاوز جنح هناك  كانت إذا(  أو؟)و هويته بشأن خدعألنه   أو خاطئة معلومات  قدم قد أحدهم ألن كان منع الترحيل قائما إذا الطلب رفض سيتم

 .ايوم 90 أو 50 عقوبة مكافئ



 عاما  27 عن أعمارهم تزيد الذين للبالغين خاصة وتحسينات ميزات

 

 من قانون اإلقامة  b 25 للمادة  وفقا إقامة تصريح على لحصول ل. على ما سبق التحسينات  من الكثير حدثت لم  عاما 27 عن أعمارهم تزيد الذين للبالغين بالنسبة
AüfenthG ،  التالية الشروط استيفاء  يجب: 

  للترحيل  مؤقت تعليق وثيقة امتالك Düldüng  أو وثيقة فرصة اإلقامة. 

 عاما يعيشون في المنزل.  18تخفض هذه المدة إذا كان أطفال دون : لكن. سنوات 6 ال تقل عن لمدة السكن في ألمانيا 

 بنجاح. "ألمانيا في العيش" االستبيان اختبار تجاوز 

 أتي من العمل. يأسرته يجب أن و  الطلب مقدم احتياجات من% 50 من أكثرتأمين  أن هناالقسط األكبر" يعني ". تأمين القسط األكبر من المعيشة 

 مستوىالشفهية على  األلمانية  اللغة  معرفة A2  .على األقل 

 تقديم ثبوتيات على أنهم يثابرون على الدوام فيجب المدرسة،  سن  في أطفال في حال وجود . 

 التجنس  موضوع

 

 كثيرا أنه سيتم تغيير قانون التجنيس أيضا. نسمع ونقرأ  الحالي  الوقت في 

 القديمة بالجنسية االحتفاظ ، كما أنه يمكنسنوات  5 بعد ممكنا  يصبح قد التجنس أن كثيرا  يقال  ثم. 

   شيء كما سمعناه لكن لم يتم إصدار قرارات نهائية بهذا الصدد وما علينا سوى االنتظار، فإن إصدار القوانين يستغرق أحيانا وقتا أطول وال يكون كل

 سلفا.

 


