
 Gمن قانون االقامة  A12معلومات حول قانون تحديد مكان إقامة الالجئين المعترف بهم وفقا للفقرة  
 

يُلزم الالجئين المعترف بهم على اإلقامة في حيّز التنفيذ, والذي مع قانون الدمج الجديد دخل قانون تحديد مكان إقامة الالجئين المعترف بهم 

 الوالية التي قاموا بإجراءات اللجوء فيها.

 إّن منظمات حقوق اإلنسان تنتقد هذا القرار ألنه ينتهك الحق في حرية اختيار مكان اإلقامة, وغالبا مايجعل االندماج أكثر صعوبةً.

 1/1/2016ف بهم حيّز التنفيذ بأثر رجعي, أي ابتداء من تحديد مكان إقامة الالجئين المعترلقد تم ادخال قانون 

فسوف يُطلب منك ترك هذه الوالية  6/8/2016وكنت قد انتقلت إلى والية أخرى قبل  1/1/2016إذا كنت قد حصلت على حق اللجوء بعد 

 وعليك تقديم طلب إلى حكومة الوالية إللغاء إقامتك فيها.

االت الصعبة التي تستوجب استثناًء, حيث تم قبول حاالت مماثلة في كل من واليتي برلين مكن اعتبار قضيتك من ضمن الحالم من ولكن

 وساكسونيا السفلى.

 

بشكل أكبر عن طريق تحديد مكان السكن أو منع السكن في  تحديد مكان إقامة الالجئين المعترف بهمإّن الحكومة قادرة على تضييق قانون 

 .11/10/2016لت لم تقر هذا التطبيق حتى اآلن تاريخ مكاٍن ما, وحكومة والية ساكسن أنها

 
 تحديد مكان إقامة الالجئين المعترف بهم غير نافذ في الحاالت التالية: قانون

 

  ساعة  15في حال أّن الالجئ و زوجته أو شريكه و طفله القاصر لديه وظيفة ويسدد الضمان االجتماعي اإللزامي فيما ال يقل عن
 يورو. 712ذلك راتب شهري اليقل عن أسبوعياً مضافاً ل

 .في حال أّن الالجئ سيتلقّى تدريباً مهنياً أو بدأ بتلقيه 

 .في حال كان طالباً أو متدرباً في مركٍز تعليمي أو جامعي 
 

 وفقاً للمذكرة التفسيرية للقانون , يأخذ مايلي بعين االعتبار: 
 

  برامج التحضير لسوق العمل  

  المهني )أوسبيلدونغ ( والتي تمهد الطريق لبدء التدريباجراءات ماقبل البدء بالمهنة 

 لسنة التحضيرية للجامعة جامعة واللتحضيرية الاللغة  دورات 
 

 من ضمن الحاالت الصعبة التي تستوجب استثناًء. في حال كانت حالتكم , مكان اإلقامةطلب إلغاء أو تعديل قرار  يمكنإضافة إلى ذلك, 
 

 تكون الحالة صعبة عندما:

 .يكون الطفل في خطر 

  ألسباب أخرى.عند وجود قيود غير مقبولة 

 األجل الرعاية الطويلة الحاجة إلى أو ذوي اإلعاقة خاصة لرعاية األشخاص عند وجود حاجة 

 (.أو االعتداءات العنصرية تهديداتمن نوع  آخر)كال التهديد بالعنف أو نفس المكان، في من قبل شخص أو شريك يعيش التهديد  
 

 
 

 الالجئين المعترف بهم:تحديد مكان إقامة  إجراءات إللغاء قانون
 

  تحديد مكان اإلقامة مع مبرر لذلك. قانونقم بأرسال طلب إلى مكتب األجانب في الوالية التي تقيم فيها حالياً اللغاء أو تعديل 
 

  ,تظلموفي حال لم تحدث الشكوى أثراً فقم بطلب في حال تم رفض الطلب, قم بتقديم اعتراض أو ناشد المحكمة الوطنية مباشرة. 
 
لمزيد من المعلومات واالستفسارات يرجى زيارة أحد المراكز االستشارية في منطقة إقامتك. بإمكانك إيجاد العناوين على بوابة االندماج  

 في والية ساكسونيا أنهالت أو يمكنك استشارة المركز االستشاري لالجئين . “Beratung und Netzwerke„االلكترونية في فقرة  
 (Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt). 


