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املقدمة

VORWORT

عزيــزي العائل الوحيد من األمهات واآلباء،
عزيــزيت األرسة ذات العائل الوحيد،
يســعدنا أن نضــع بــن يديــك كتيــب جمعيــة العائــل الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء ( - )VAMVأكــر
كتبنــا انتشــارا  -والــذي يضــم بــن طياتــه نصائــح ومعلومــات للعائــل الوحيــد ،يف نســخة مختــرة
ومركــزة عــى الرضوريــات ومرتجمــة باللغــة العربيــة .بهــذا الكتيــب نــود أن نوفــر لــك كعائــل
وحيــد مــن الناطقــن باللغــة العربيــة فرصــة اإلطــاع عــى معلومــات مفيــدة حــول األرس ذات
العائــل الوحيــد يف لغتــك األم .مل تعــد فكــرة األرسة ذات العائــل الوحيــد ظاهــرة غريبــة يف أيامنــا
هــذه .وبشــكل عــام ،يُعــرف بــأرس العائــل الوحيــد وأطفالهــم كشــكل عائــي يف املجتمــع األملــاين،
وذلــك يف الحــي وريــاض األطفــال واملدرســة ،وبــن الســلطات بــل وكذلــك يف إطــار السياســة.
فوضــع العائــل الوحيــد ال ينجــم فقــط عــن أســباب وســبل معيشــة شــديدة االختــاف ،بــل إن
أي انســان قــد يجــد نفســه يف هــذا الوضــع عــن قصــد أو دون قصــد .فتقريبــا نجــد مــن بــن
كل خمــس أرس يف أملانيــا أرسة ذات عائــل وحيــد .يعيــش حــوايل  2.3مليــون طفــل دون الثامنــة
عــرة مــع أحــد الوالديــن 90 ،يف املائــة منهــم مــع أمهاتهــم .وإذا مــا وضعنــا عــدد األطفــال
الذيــن وصلــوا لســن الرشــد يف االعتبــار ،فهنــاك أكــر مــن  3ماليــن طفــل يف األرس ذات العائــل
الوحيــد .ويف الوقــت الراهــن ،يبــدأ حــوايل  300.000شــخص ســنويا مرحلــة املعيشــة كعائــل
وحيــد ألرستــه .فقــد ازداد يف الســنوات األخــرة االتجــاه نحــو تواجــد األرس الوحيــدة العائــل يف
املجتمــع ومــن املرجــح أن يســتمر هــذا األمــر.
بغــض النظــر عــا إذا كنــت مطلقــة ،أو ترعــن طفلــك منــذ البدايــة كعائــل وحيــد ،أو غــر
متزوجــة وبــدون رشيــك ،أو تــوىف رشيــك الحيــاة وتــركك وحــدك عائــا ألطفالــك :تعاملــك
وحــدك مــع األمــور دومــا يضعــك يف مواجهــة متطلبــات كثــرة وصعبــة ويســتلزم منــك كامــل
التزامــك وكامــل شــخصيتك .حتــى يف األرس التــي تتألــف حديثــا ،حيــث يدخــل كل مــن املــرأة
والرجــل يف بعــض األحيــان العالقــة ومعهــم أطفــال مــن عالقــات ســابقة ،ليكونــوا بذلــك مــا
يســمى بــاألرسة املختلطــة ،ال يـزال بعــض مــن هــؤالء اآلبــاء أو األمهــات يشــعرون مبســؤوليتهم
وحدهــم عــن هــؤالء األطفــال .إال أنــك ســتالحظني أيضــا أن شــخصيتك ســتتطور يف مواجهــة
هــذه املشــاكل الجديــدة والتــي قــد تكــون أحيانــا غــر معروفــة لــك مــن قبــل – حيــث ســتزداد
ثقتــك بنفســك وكــذا مثابرتــك وثقتــك يف قدراتــك الخاصــة .حيــث أن الكثــر منكــم دامئــا مــا
9

يقولــون أنهــم وجــدوا يف أنفســهم وهــم يف هــذا الوضــع الكثــر مــن منابــع القــوة التــي مل
تستشــعر مــن قبــل ،بــل أن هــذا الوضــع كان ســببا يف ظهــور نقــاط قــوة شــخصية بهــم مل تكــن
قــد ظهــرت مــن قبــل.
وهــذا هــو الطريــق الــذي ترغــب جمعيــة العائــل الوحيــد  VAMVأن ترافقــك فيــه .يوفــر لــك
هــذا الكتيــب أساســا متينــا للتغلــب عــى الصعوبــات :الحــق يف الضــان االجتامعــي وحــق
الرعايــة والحضانــة وكيفيــة التعامــل للحصــول عــى الحقــوق .رعايــة األطفــال ومجــاالت العمــل
هــي أيضــا مــن ضمــن املواضيــع الرئيســية الهامــة التــي ميكنــك الحصــول عــى معلومــات
بشــأنها هــا هنــا .ســتجدين يف هــذا الكتيــب املزيــد مــن املعلومــات عــن حقوقــك وحقــوق
أطفالــك ،كــا ســتتمكنني مــن خــال هــذا الكتيــب مــن معرفــة مــا عليــك مــن واجبــات ومــا
هــو املتــاح لــك مــن إمكانيــات وخيــارات للتخطيــط ،كــا ستكتشــفني مــن خاللــه جهــات
اتصــال وعناويــن جديــدة للحصــول عــى املشــورة مــن الخــراء  -بإختصــار ،بعــد ق ـراءة هــذا
الكتيــب ،ســتجدين لديــك ثــروة مــن املعلومــات لحياتــك اليوميــة تعينــك عــى تنظيــم أمــورك.
وبطبيعــة الحــال فهــذا الكتيــب ال ميكــن أن يكــون بديــا للمشــورة القانونيــة الفرديــة ،حيــث
أن هــذه املشــورة القانونيــة ميكنهــا أن تأخــذ يف االعتبــار كامــل الســات الخاصــة لحالتــك .إذا
مــا كان لديــك أي أســئلة أخــرى أو ترغبــن فقــط يف تبــادل الحــوار واملعلومــات مــع غــرك
مــن العائلــن الوحيديــن ،ال تــرددي يف االتصــال بإحــدى جمعياتنــا اإلقليميــة أو املحليــة يف
منطقتــك.
ظهــرت جمعيــة العائــل الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء ( )VAMVعــى الســاحة منــذ عــام
 .1967وهــي تعمــل عــى تقديــم الدعــم والنصــح للعائلــن الوحيديــن عــى أســاس مبــدأ
مســاعدة النفــس ومســاعدة الغــر عــى أرض الواقــع ،مــع متثيــل نشــط ملصالــح هــذه الفئــة
عــى املســتوى اإلقليمــي واالتحــادي .اعملــوا عــى دعــم موقفنــا مــن خــال التقــدم لعضويــة
بالجمعيــة .حيــث يســاعدنا دعمكــم عــى اســتهداف مصالــح األرس ذات العائــل الوحيــد
ومتثيلهــا باســتمرار .ونحــن نتطلــع إىل رؤيتكــم ورؤيــة أطفالكــم.
رئيســة جمعية العائل الوحيد VAMV
إريكا بيني Erika Biehn -
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عن هذا الكتيب
ZU DIESEM BUCH

تضــم الصفحــات التاليــة أهــم املعلومــات األساســية مرتبــة بحســب مجــاالت الحيــاة .إال أن
األرقــام والبيانــات الدقيقــة تُــرك ذكرهــا إىل حــد كبــر ،حيــث أن القوانــن واللوائــح غالبــا
مــا تتعــرض للتغيــر وكذلــك هــو الحــال فيــا يخــص مخصصــات هارتــس (Hartz IV) 4
التــي تعــدل بإســتمرار .إال أنــه ميكــن التعــرف عــى املعلومــات الرضوريــة بشــأن الوضــع
الحــايل للوائــح واملزايــا اإلجتامعيــة واإلعانــات ومطالبــات نفقــة املعيشــة عــن طريــق
اإلنرتنــت أو مــن خــال املراكــز االستشــارية .وميكنــك الرجــوع إىل األقســام ذات الصلــة
تحــت عنــوان «املعلومــات الحاليــة» ) (AKTUELLE INFORMATIONENللتعــرف عــى
مــا يلــزم مــن نصائــح وإرشــادات ومعلومــات.
كذلــك ميكنــك اإلطــاع عــى عناويــن الجمعيــات الفرعيــة واإلقليميــة لجمعيــة العائــل
الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء ) (VAMVيف نهايــة هــذا الكتيــب.
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جوانب الوضع القانوين لألجانب

AUSLÄNDERRECHTLICHE ASPEK TE

تخضــع األرس ذات العائــل الوحيــد الناطقــة بالعربيــة مقارنــة بــاألرس األملانيــة ذات العائــل
الوحيــد للعديــد مــن الترشيعــات القانونيــة ترتبــط بوضعهــم كأجانــب (مــن حيــث حــق
اإلقامــة وقانــون الضــان االجتامعــي) وانتامئهــم لدولــة أخــرى (فيــا يخــص قانــون األرسة).
كــا يلعــب كل مــن ســبب اإلقامــة يف أملانيــا ومدتهــا ،وكذلــك الجنســية ونــوع ترصيــح اإلقامــة
) (Aufenthaltstitelدورا هامــا يف األمــر .حيــث يختلــف الحــال مثــا إذا مــا كنــت قــد قدمــت إىل
أملانيــا كطالبــة جامعيــة وأصبحــت بعدهــا عائلــة وحيــدة لطفــل ،عــا أن تكــوين قــد دخلــت
أملانيــا ألســباب عائليــة كالــزواج أو اللحــاق بالــزوج .لهــذه األمــور أهميتهــا خاصــة للتعــرف عــى
مــا هــي الحقــوق التــي ميكــن الحصــول عليهــا كمهاجــرة مقيمــة بالدولــة ،إذا مــا كنــت تفكريــن
يف االنفصــال عــن الــزوج أو الطــاق منــه مــع االســتمرار يف املعيشــة بعيــدا عنــه يف أملانيــا،
وكذلــك مــن حيــث املزايــا التــي متنحهــا الدولــة مــن إعانــات عائليــة ،ومخصصــات إعانــات
البطالــة ،وبــدل الســكن أو أي مزايــا أخــرى.
فالتفاعــل والتداخــل مــا بــن مختلــف القوانــن والترشيعــات مثــل قانــون الهجــرة ،وقانــون
األرسة ،وقانــون األرسة الــدويل ،وقانــون الضــان االجتامعــي وقانــون الجنســية لــه أهميتــه
الخاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بالعائــل الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء غــر األملــان .وبالتــايل،
يجــب النظــر بعنايــة يف كل حالــة ملموســة عــى انف ـراد للتوصــل إىل تقييــم قانــوين يتــاىش
معهــا.
ومــا يــي مــن مالحظــات مــن شــأنها أن متــدك مبعلومــات ومقرتحــات عامــة ،إال انهــا ال تحــل
محــل املشــورة القانونيــة فيــا يخــص املســائل القانونيــة لحالــة معينــة.
وفيــا يــي تتــم املخاطبــة يف غالــب األحــوال بصيغــة املؤنــث وهــذا لتيســر األمــر عنــد القـراءة،
خاصــة أنــه قــل أن نجــد يف الواقــع أبــا كعائــل وحيــد لــأرسة دون حيــازة جــواز ســفر أملــاين.
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اإلقامة

AUFENTHALT

كمواطنــة لدولــة ناطقــة بالعربيــة ،تحتاجــن إىل ترصيــح إقامــة ليــس فقــط لدخــول البــاد،
ولكــن أيضــا لإلقامــة يف أملانيــا.
عــاوة عــى التأشــرة ،ينــص قانــون اإلقامــة عــى ترصيحــن آخريــن لإلقامــة ،أال وهــا ترصيــح
إقامــة مؤقــت ) (Aufenthaltserlaubnisو ترصيــح إقامــة دائــم )(Niederlassungserlaubnis؛
ولهذيــن الترصيحــن أهميتهــا الخاصــة التــي ســتتضح مــا يــي مــن مالحظــات .هــام :يعــد
إذن اإلقامــة املؤقــت املعــروف تحــت اســم „دولدنــغ“ ) (Duldungإيقافــا مؤقتــا للرتحيــل
وليــس ترصيــح إقامــة.
تنتهــي صالحيــة ترصيــح اإلقامــة املؤقــت الخــاص بــك وكذلــك ترصيــح اإلقامــة الدائــم ،أي
ســيبطل العمــل بهــا ،يف حــال إقامتــك خــارج أملانيــا ملــدة تتجــاوز الســتة أشــهر دون الحصــول
عــى موافقــة بذلــك مــن مكتــب شــؤون األجانــب .إال أنــه هنــاك اســتثناءات لذلــك ،يف حــال
إقامتــك ملــدة  15عامــا بصفــة قانونيــة يف أرايض الدولــة االتحاديــة ،ولديــك ترصيــح إقامــة،
ولديــك مــن العمــل مــا يضمــن معيشــتك وال تأتــن بأفعــال تتعــارض مــع املصالــح األمنيــة أو
النظــام الدميقراطــي الحــر يف أملانيــا.
إذا مــا كنــت ترغبــن يف تغيــر وضــع حياتــك العائــي ،فقــد يتأثــر األمــر أيضــا بوضــع إقامتــك
الحــايل .إذا مــا كنــت تعيشــن ألكــر مــن ثــاث ســنوات كزوجــة يف أملانيــا و/أو لديــك ترصيــح
إقامــة دائــم ،فأنــت يف هــذه الحالــة مســتقلة عــن زوجــك مــن حيــث وضعــك كمقيمــة
بالدولــة .وهــو مــا سيســمح لــك باتخــاذ مــا ترغبــن فيــه مــن ق ـرارات بشــأن حياتــك العائليــة
دون الخــوف مــن عواقــب أي مــا تتخذينــه مــن ق ـرارات عــى إقامتــك بالدولــة .كــا ميكنــك
االســتفادة مــن املزايــا االجتامعيــة يف هــذه الدولــة دون تعريــض وضــع إقامتــك للخطــر.
إال أن األمــر قــد يختلــف يف حــال حصولــك عــى ترصيــح إقامــة مؤقــت محــدد املــدة يف أرايض
أملانيــا االتحاديــة .إذا مــا كان حضــورك ألملانيــا للحــاق بزوجــك ومل شــمل أرستكــم ،فرسيــان
ترصيــح اإلقامــة الخــاص بــك يقــرن باســتمرار العالقــة الزوجيــة ملــدة الثــاث ســنوات األوىل
إلقامتــك يف البــاد (وذلــك منــذ األول مــن يوليــو  )2011حيــث عــادة مــا تنظــر مكاتــب شــؤون
األجانــب لهــذه العالقــة عــى أنهــا عالقــة طويلــة األمــد .وهــذا يعنــي أنــك قــد تعرضــن إقامتــك
لبطــان رسيانهــا يف حــال مــا تركــت زوجــك خــال الســنوات الثالثــة األوىل إلقامتــك يف البــاد
كزوجــة لــه .بــل أن االنفصــال املؤقــت فيــا بينكــا قــد يــؤدي إىل صعوبــة يف متديــد مــدة اإلقامــة
حتــى لــو كان هــذا ال يعنــي انفصــام العالقــة الزوجيــة .ومــن الناحيــة العمليــة ،غالبــا مــا يصعــب
إثبــات التوقيــت الدقيــق لالنفصــال ،فعــى ســبيل املثــال إذا مــا كنــت تبتعديــن عــن وضــع عائــي
صعــب بلجوئــك إىل مــأوى للنســاء .غالبــا ،ال تؤخــذ حــاالت االنفصــال املؤقــت يف الحســبان عنــد
حســاب فــرة الثــاث ســنوات .ومــن الجديــر بالذكــر أن فــرات املعيشــة معــا كزوجــن يف أملانيــا
هــي مــا تؤخــذ يف الحســبان عنــد اإلقـرار باإلقامــة املســتقلة عــن الــزوج .إذا مــا كان زواجــك قــد
تــم بالفعــل يف بلــدك األم ،فلــن يعتــد بالفــرة التــي قضيتموهــا هنــاك كزوجــن .حيــث أن فــرة
الزيجــة لــن تحتســب إال اعتبــارا مــن تاريــخ حصولــك عــى ترصيــح إقامــة بالبــاد.
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إال أنــه يف حــال وفــاة الــزوج ،تطبــق لوائــح أخــرى .ويف هــذه الحالــة ،ســتحصلني عــى ترصيــح
إقامــة عــى الفــور ،دون التقيــد باملهــل املوضوعــة ،رشيطــة أن تكــون قــد مــرت عليــك فــرة
كزوجــة يف البــاد وأن تكــوين قــد حصلــت عــى ترصيــح باإلقامــة.
كــا قــد يتــم اإلعفــاء من رشط مدة الــزواج يف حال إثبات وجــود ظروف صعبة تحيــط بك .وهذا
يف حــال إذا مــا كانــت عودتك لبلدك األصيل قد تؤثر ســلبا عىل مصالحك املرشوعة .والتي تشــمل:
 صالــح الطفل الذي يحق االتصال به؛ الرعايــة الطبيــة التي قد لن متنح بعد العودة؛ التمييــز الــذي مــن املتوقــع أن تعامــي بــه يف بلــد األصــل عنــد عودتــك إليــه كمطلقــة .عنــدالقيــام بذلــك ،ينبغــي أن تؤخــذ األدلــة الفعليــة يف االعتبــار ،حيــث أن مجــرد املخــاوف
والقلــق ال ميثــان وحدهــا دليــا كافيــا للســلطات األملانيــة.
كــا ينظــر إىل الوضــع كظــروف صعبــة أيضــا ،يف حــال مل يكــن مــن املتوقــع منــك االســتمرار
يف الحيــاة الزوجيــة .وينطبــق ذلــك بشــكل خــاص يف حــال تعرضــك أنــت أو أي مــن األطفــال
داخــل هــذه الزيجــة لإلســاءة البدنيــة أو النفســية .ووفقــا للتجربــة ،ميكــن عــى ســبيل املثــال
اإلدالل عــى هــذه الظــروف الصعبــة مــن خــال شــهادات شــهود أو مــن خــال شــهادات طبيــة.
لــن مينــع يف هــذه الحالــة الحصــول عــى املزايــا االجتامعيــة مبوجــب الكتــاب الثــاين ) (SGB IIأو
الثــاين عــر ) (SGB XIIمــن قانــون الضــان االجتامعــي متديــد صالحيــة ترصيــح اإلقامــة خــال
هــذه الفــرة .إال أنــه يف هــذه الحالــة ،لــن متــد إقامتــك بالبــاد إال ملــدة عــام واحــد فقــط .وميكــن
دومــا االســتمرار يف الحصــول عــى إقامــة مســتقلة يف إطــار ظــروف بعينهــا (اإلعانــة عــى املعيشــة).

الالجئون وطالبو اللجوء والحاصلون عىل إذن إقامة دولدنغ

FLÜCHTLINGE, ASYLBEWERBER UND GEDULDETE

يف حــال تواجــدك يف أملانيــا كطالبــة لجــوء ،فســتطبق عليــك أحــكام قانــون إجــراءات
اللجــوء .سيســمح بإقامتــك خــال فــرة اتخــاذ اإلج ـراءات .ســتحصلني عــى إذن إقامــة مؤقــت
) (Aufenthaltsgestattungلكامــل مــدة إج ـراءات الحصــول عــى اللجــوء .خــال هــذه املــدة ،ال
ميكــن ترحيلــك أو ترحيــل طفلــك .ســيوقف رسيــان ترصيــح إقامتــك مبجــرد انتهــاء إج ـراءات
اللجــوء .يتــم البــت يف طلــب اللجــوء خاصتــك وإعالمــك كتابيــا مــن خــال ق ـرار مــن الهيئــة
االتحاديــة للهجــرة والالجئــن .مــن ذلــك الحــن ،ســيمثل قـرار اللجــوء األســاس ملواصلــة إقامتــك
يف أملانيــا أو ترحيلــك .يرجــى االنتبــاه إىل أن إذن اإلقامــة املؤقــت ال ينتــج عنــه أي حــق يف
اإلقامــة ،حتــى لــو اســتغرقت إجـراءات الحصــول عــى حــق اللجــوء العديــد مــن الســنوات .إال
أنــه قــد يكــون لطــول مــدة إذن اإلقامــة املؤقــت فيــا بعــد دورا عنــد تطبيــق بعــض أحــكام
قانــون اإلقامــة (مثــا عنــد الحصــول عــى ترصيــح إقامــة دائــم).
ميكــن لطالبــي اللجــوء التمتــع بدعــم مــن الدولــة مبوجــب قانــون اســتحقاقات طالبــي
اللجــوء أثنــاء إجــراءات الحصــول عــى اللجــوء .إال أن هــذه املزايــا تعــد قليلــة مقارنــة
مبزايــا اإلعانــة عــى املعيشــة املمنوحــة مبوجــب الكتــاب الثــاين أو الثــاين عــر مــن قانــون
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الضــان االجتامعــي .كــا يقــدم دعــم آخــر عــى شــكل خدمــات عينيــة .إال أنــه ميكنــك
فقــط الحصــول عــى جميــع املزايــا والخدمــات االجتامعيــة يف أملانيــا فقــط عنــد حصولــك
عــى حــق اللجــوء أو عنــد تقنــن وضعــك كالجئــة.
إذا مــا كنــت مصنفــة كحاصلــة عــى حــق املســاعدة يف الحاميــة )،(subsidiär Schutzberechtigte
فســتحصلني عــى ترصيــح إقامــة وفقــا للــادة  25فقــرة  2مــن قانــون اإلقامــة ،وهــو مــا
ســيجدد م ـرارا وتك ـرارا طاملــا مل يتغــر وضعــك يف دولتــك األم.
يف حــال رفــض طلبــك للحصــول عــى حــق اللجــوء ،ســيطلب منــك مغــادرة أملانيــا .إال أن هنــاك
بعــض األســباب االنســانية التــي قــد توقــف ترحيلــك إىل بلــدك األم ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال
وقــوع نزاعــات مســلحة قامئــة ،وعليــه ميكنــك االســتمرار يف اإلقامــة مؤقتــا يف أملانيــا .يف هــذه
الحالــة ســتحصلني عــى ترصيــح إقامــة ألســباب انســانية .يف حــال عــدم متكنــك مــن الحصــول
عــى ترصيــح إقامــة ،ميكــن النظــر يف منحــك إذن إقامــة مؤقــت دولدنــغ ) (Duldungوعندهــا
ســتمتنع ســلطات شــؤون األجانــب مبدئيــا عــن ترحيلــك .مــع العلــم أن إذن اإلقامــة املؤقــت
دولدنــغ هــذا ال يتصــل بــه أي حقــوق لإلقامــة .وعنــد حصولــك عــى إذن إقامــة مؤقــت دولدنــغ
قــد يرفــض مامرســتك ألي عمــل يف بعــض الظــروف .وهــذا عــى ســبيل املثــال إذا مــا اعتقــدت
ســلطات شــؤون األجانــب أن حضــورك ألملانيــا نابــع فقــط مــن رغبتــك يف الحصــول عــى اإلعانات
واملزايــا التــي تقدمهــا الدولــة .وينطبــق األمــر ذاتــه يف حــال تقدميــك لبيانــات غــر صحيحــة
بشــأن جنســيتك أو شــخصك ،وبالتــايل فإنــه مــن غــر املمكــن ترحيلــك.

مل شمل األرسة

FAMILIENNACHZUG

يف حــال حصولــك عــى حــق اللجــوء ،يحــق لــك مل شــمل أرستــك .بغــض النظــر عــن قدرتــك عــى
توفــر مســكن الئــق وســبل معيشــة مناســبة لدخــول أف ـراد عائلتــك ،يســمح لــك ِبـــ مل شــمل
أرستــك .ويعنــى بأفـراد األرسة كل مــن الــزوج واألطفــال القارصيــن .يطلــب مل شــمل األرسة بعــد
ثالثــة أشــهر مــن إثبــات األمــر لــدى البعثــة األجنبيــة املعنيــة يف أملانيــا .إال أنــه ال ميكــن مل شــمل
األرسة خــال إجـراءات الحصــول عــى حــق اللجــوء ،أي قبــل االنتهــاء مــن كامــل اإلجـراءات.
فقــد جعلــت حزمــة اللجــوء الثانيــة عمليــة مل شــمل األرسة أكــر صعوبــة .أمــا الحاصلــون
عــى حــق املســاعدة يف الحاميــة والذيــن حصلــوا عــى ترصيــح إقامــة يف إطــار نطــاق أحــكام
املســاعدة يف الحاميــة بعــد  17مــارس  ،2016فــا يســمح لهــم بإحضــار أف ـراد أرستهــم ملــدة
عامــن .ولــن يســمح بــأي مل شــمل لــأرسة إال بعــد  .2018/03/16وال تســتثني هــذه القاعــدة
إال يف حــاالت فرديــة تعــاين مــن ظــروف صعبــة بعينهــا.
عــى عكــس الحاصلــن عــى حــق املســاعدة يف الحاميــة ،فــا ينطبــق تعليــق مل شــمل األرسة
عــى الالجئــن املثبتــن املعــرف بهــم.
نوصيــك بالتعــرف عــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول األمــر وذلــك مــن خــال مراكــز االستشــارات
لالجئــن عــى ســبيل املثــال.
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اإلقامة بســبب رعاية طفل يحمل الجنسية األملانية

AUFENTHALT AUFGRUND DES SORGERECHTS FÜR EIN DEUTSCHES KIND

عــادة مــا تأخــذ النســاء ،اللــوايت يغــادرن أزواجهــن ،أطفالهــن املشــركني معهــن ،حيــث أنهــن
عــادة كــن يقمــن برعايتهــم طــوال الوقــت وعليــه فهــن ميثلــن محــط ثقــة األطفــال ونقطــة
ارتبــاط أساســية .إذا مــا كان طفلــك يحمــل الجنســية األملانيــة ،حتــى لــو كانــت واحــدة مــن
عــدة ،يحــق لــك الحصــول عــى ترصيــح إقامــة بنــا ًء عــى حقــك يف رعايتــه .ولــك كامــل الحــق
يف هــذا ،حتــى ولــو كنــت تحصلــن عــى إعانــات للمعيشــة مبوجــب الكتــاب الثــاين أو الثــاين
عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي .ونتيجــة لذلــك ميكنــك  -مــن الناحيــة القانونيــة -
التحــرك دون عوائــق واتخــاذ الق ـرارات بشــكل مســتقل عــن زوجــك وعائلتــك األصليــة.

متى يعترب طفلك حامال للجنســية األملانية؟

?WANN HAT IHR KIND DIE DEUTSCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT

يعتــر طفلك حامال للجنســية األملانية يف الحاالت التالية:
 إذا ما كانت األم حاملة للجنســية األملانية، إذا مــا كان والــد الطفل أملاين الجنســية وقــد ولد الطفل أثناء الزواج منه أو إذا مــا كان والــد الطفــل ليــس زوجــا لــك لكنــه مواطــن أملــاين أقــر بأبوتــه للطفــل أمــاممكتــب لشــؤون الشــباب أو خضــع الختبــار إلثبــات البنــوة.
ال يفقــد طفلــك الــذي يحمــل الجنســية األملانيــة نتيجــة للنســب هــذه الجنســية إال عنــد طلبــه
الحصــول عــى جنســية أخــرى يف ســن الرشــد وليــس مرصحــا لــه مــن قبــل الســلطات األملانيــة
وقتهــا االحتفــاظ بجنســيته األملانيــة .وعليــه ،فمــن وجهــة نظــر الدولــة األملانيــة ،ليــس مــن
الــروري عــى املــرء اختيــار أي مــن الجنســيتني لحملهــا عنــد ســن الرشــد.
إذا مــا كنتــا أنتــا االثنــان حاملــن لجنســية دولــة مــن الــدول الناطقــة بالعربيــة ،ســيحصل
طفلــك عــى الجنســية األملانيــة باإلضافــة إىل جنســية بلــدك األصــي ،وذلــك إذا مــا كنــت أنــت
كأم الطفــل قــد مــر عــى وجــودك يف أملانيــا عنــد ميــاد الطفــل مثانيــة أعــوام ولديــك ترصيــح
إقامــة دائــم.
فلقــد كان عــى طفلــك فيــا مــى قبــل العمــل بالالئحــة الجديــدة يف عــام  ،2014أن يقــرر
حمــل أي مــن جنســياته عنــد بلوغــه ســن الـــ  23عامــا .أمــا اآلن ،فيمكــن لطفلــك االحتفــاظ
بعــدة جنســيات يف حــال نشــأته يف أملانيــا .ونشــأة طفلــك يف أملانيــا تعنــي أن طفلــك قــد أقــام
يف أملانيــا ملــدة مثانيــة أعــوام حتــى بلوغــه الـــ  21مــن عمــره أو قــد قــى ســت ســنوات دراســية
بأملانيــا أو حصــل عــى مؤهــل درايس يف أملانيــا أو انتهــى مــن تدريــب مهنــي فيهــا.
وينــص قانــون اإلقامــة عــى الحــق يف اإلقامــة فقــط يف حالــة حضانــة طفــل أملــاين ،وليــس يف
حالــة حضانــة أي طفــل أجنبــي .يف إطــار هــذه العمليــة ،تفــرض ســلطات شــؤون األجانــب
مامرســتك فعليــا ملــا يلــزم مــن رعايــة للطفــل .وهــو مــا ســيظهر بوضــوح عنــد املعيشــة مــع
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طفلــك داخــل ســكن جامعــي .فمجــرد الحصــول عــى حــق رعايــة الطفــل ال يعنــي بالــرورة
الحصــول عــى الحــق يف اإلقامــة .فحــق رعايــة الطفــل يجــب أن ميــارس فعــا ،عــى ســبيل املثــال
مــن خــال زيــارة الطفــل بشــكل منتظــم وفقــا للزيــارات التــي منحــت لــأم الراعيــة وتقديــم
مســاهمة فعليــة يف تربيــة الطفــل ورعايتــه .وباملقابــل ،يتنــاول قانــون اإلقامــة كيفيــة التعامــل
وســبل التواصــل مــع الطفــل .ويصــدر ق ـرار منــح ترصيــح اإلقامــة لهــذا الغــرض وفقــا لتقديــر
ســلطة شــؤون األجانــب .ميكنــك الحصــول عــى ترصيــح اإلقامــة ،إذا كان هنــاك حيــاة مشــركة
قوامهــا رعايــة الطفــل ودعمــه بالفعــل يف أملانيــا .ومــن املهــم مراعــاة مصلحــة الطفــل ،إال أنــه
ال يوجــد تعريــف موحــد ملاهيــة مصلحــة الطفــل .وعليــه ،ينصــح بعــدم تقبــل أي مواقــف يف
غــر صالحــك مــن جانــب ســلطات شــؤون األجانــب عــى الفــور ،بــل التقــدم باعــراض عــى
أســس وجيهــة ،والنضــال مــن أجــل حقــك.

دورات االندماج يف املجتمع

INTEGRATIONSKURSE

ينــص قانــون اإلقامــة ،املعمــول بــه يف عــام  ،2017عــى حــق املشــاركة يف دورة االندمــاج يف
املجتمــع وااللتــزام بهــا .وتشــمل هــذه الــدورات دورة لتعلــم اللغــة األملانيــة ( 600ســاعة)
ودورة توجيهيــة ( 100ســاعة) للتعريــف باملعلومــات األساســية بشــأن أملانيــا مــن حيــث النظــام
القانــوين والثقافــة والتاريــخ .تنتهــي دورة االندمــاج بالخضــوع إىل اختبــار نهــايئ .النجــاح يف
اختبــار اللغــات يعنــي الوصــول إىل مســتوى املرحلــة ب  .(B1) 1يف حــال عــدم تحقيقــك
للمســتهدف ،ســتحصلني عــى شــهادة باملســتوى الــذي توصلــت إليــه مــن حيــث إجــادة اللغــة.
إذا مــا حصلــت عــى ترصيــح إقامــة ألول مــرة ،عــى ســبيل املثــال ،إلقامــة حيــاة زوجيــة يف
أملانيــا ،يحــق لــك حضــور مثــل هــذه الــدورات لالندمــاج يف املجتمــع.
إذا مــا كنــت مقيمــة بصــورة قانونيــة يف أملانيــا لبعــض الوقــت ،فيمكنــك إلـزام ســلطات شــؤون
األجانــب بالســاح لــك باملشــاركة يف دورة االندمــاج :فعــى ســبيل املثــال ،يف حــال عــدم قدرتــك
عــى التواصــل باللغــة األملانيــة يف أبســط األمــور ،أو لســلطات شــؤون األجانــب حاجــة خاصــة
ملشــاركتك يف هــذه الــدورات أو إذا مــا كنــت تتلقــن إعانــات ومزايــا مبوجــب الكتــاب الثــاين
لقانــون الضــان االجتامعــي والســلطة املانحــة تشــجع عــى هــذه املشــاركة .فاملــرع يسرتشــد
يف هــذا األمــر بفكــرة أنــه لــي تــزداد فرصــك يف ســوق العمــل ،ينبغــي أن تتحســن مهاراتــك
اللغويــة يف التواصــل باللغــة األملانيــة.
ففــي حــال عــدم متكنــك مــن حضــور دورات االندمــاج هــذه ،قــد يؤثــر ذلــك بالســلب عــى
أدائــك .باإلضافــة إىل ذلــك ،فعــدم املشــاركة يف هــذه الــدورات يؤثــر ســلبا عــى إمكانيــة
حصولــك عــى اإلقامــة الدامئــة والحصــول عــى الجنســية الحقــا .أنــت بحاجــة للحصــول عــى
إثبــات عــى اجتيــازك بنجــاح دورة االندمــاج (ب  )1للحصــول عــى ترصيــح لإلقامــة الدامئــة
أو التقــدم للحصــول عــى الجنســية .ومــن األمــور اإليجابيــة أن يــؤدي النجــاح يف اجتيــاز دورة
االندمــاج إىل خفــض مهلــة اســتحقاق الحصــول عــى الجنســية مــن مثــان ســنوات إىل ســبع
ســنوات (وفقــا للــادة  10فقــرة  3مــن قانــون الجنســية).
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إذا مــا كنــت تتابعــن تعليــا مهنيــا أو مــا شــابه يف أملانيــا ،فأنــت معفيــة مــن االلتـزام باملشــاركة.
كــا ميكــن إعفــاؤك مــن هــذا االلت ـزام يف حــال عــدم متكنــك مــن الحضــور نتيجــة لظــروف
عائليــة أو شــخصية خاصــة .وهــذا ،عــى ســبيل املثــال ،إذا مــا كنــت ترعــن أف ـرادا مــن األرسة
يعانــون مــن إعاقــة أو إذا مــا كنــت أنــت شــخصيا تعانــن مــن إعاقــة .إال أن تربيــة األطفــال
ال تعــد ســببا لالســتثناء .بــل عــى العكــس ،فــدورات تعليــم اللغــة األملانيــة مــن شــأنها توفــر
خدمــات رعايــة لألطفــال لتتمكنــي أنــت كأم أو أب مــن املشــاركة.

املعلومات الحالية

()AKTUELLE INFORMATIONEN

وملزيــد مــن املعلومــات ،يرجــى االتصــال مبراكــز اإلرشــاد الخاصــة بالهجــرة التابعــة
لجمعيــة مشــورة الهجــرة للمهاجريــن البالغــن ( )MBEأو عــر اإلنرتنــت مــن خــال بوابــة
االندمــاج التابعــة للهيئــة االتحاديــة للهجــرة والالجئــن ( )BAMFعــى الرابــط التــايل:
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/willkommen-node.html

18

2

الجوانب األرسية

FAMILIENRECHTLICHE ASPEK TE

الطالق

SCHEIDUNG

إن كنــت قــد تزوجــت بخــارج البــاد ،فبإمكانــك رغــم ذلــك أن تتقدمــي للحصــول عــى الطــاق
يف أملانيــا.
لــي يتــم الطالق يف أملانيا ،يجب أوال إقرار وإثبــات الزيجة بني الطرفني يف أملانيا.

الزواج وإقرار الزيجة يف أملانيا

EHESCHLIESUNG UND ANERKENNUNGSFÄHIGKEIT IN DEUTSCHLAND

إذا مــا تــم بالفعــل عقــد الــزواج بالخــارج ،فهــو يعــد ســاريا يف أملانيــا مــن حيــث املبــدأ .ولهــذا
الغــرض ،ينبغــي أن تتفــق الــروط األساســية للزيجــة مــع أحــكام قانــون الدولــة ذات الصلــة.
يف حــال عقــد زيجــة بــن رجــل وامــرأة ال يحمــان الجنســية األملانيــة وفــق املراســم الدينيــة
عــى يــد إمــام ،فلــن يعتــد بهــذه الزيجــة إال يف حالــة إقـرار هــذه الزيجــة قانونــا يف البلــد األم.
كــا أن الزيجــة لــن تعــد قانونيــة مــن حيــث املبــدأ داخــل أملانيــا ،يف حــال عقــدت فقــط وفــق
املراســم الدينيــة .ونــادرا مــا تســتثنى هــذه القاعــدة ،يف حــال مل يكــن كال الشــخصني املرتبطــن
يحمــان الجنســية األملانيــة مــع رضورة إيفــاء رشوط أخــرى.

زواج القارصات

Minderjährigenehe

وفقــا للحالــة القانونيــة الراهنــة ،يســمح بالــزواج يف أملانيــا اعتبــارا مــن ســن الـــ  18مــن العمــر.
ســتلغى االســتثناءات للقارصيــن ملــن تقــل أعامرهــم عــن  16عامــا يف املســتقبل بعــد تعديــل
القانــون الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف يوليــو .2017
وعليــه ،فــإن زواج األشــخاص دون ســن السادســة عــرة يعــد باطــا يف أملانيــا .أمــا الزيجــة
الــذي يكــون فيهــا الــزوج مــا بــن السادســة عــرة والثامنــة عــرة مــن العمــر عنــد الــزواج،
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فتلغــى قضائيــا .وال تنطبــق االســتثناءات إال يف حــاالت خاصــة مــن الظــروف الصعبــة ،وإذا مــا
أصبــح الــزوج القــارص راشــدا وأكــد عــى قيــام الزيجــة .كذلــك ،ســتطبق هــذه اللوائــح الجديــدة
بشــأن قانــون الــزواج عــى الزيجــات املربمــة يف الخــارج.

تعدد الزوجات

Vielehe

يف أملانيــا ،يعقــد الــزواج فقــط كعالقــة بــن زوجــن ،أي بــن شــخصني فقــط .وال يســمح القانــون
بتعــدد الزوجات/الزيجــات ســواء مــن اثنتــن أو أكــر بــل ويعاقــب عــى ذلــك .فمــن يعقــد زواجــه
عــى شــخص آخــر وهــو بالفعــل متــزوج(ة) ،يقــع تحــت طائلــة عقوبــة تعــدد الزوجات/الزيجــات.
يف حــال عــدم اإلقــرار بزواجــك يف أملانيــا لألســباب املذكــورة أعــاه ،ســتعدين غــر متزوجــة
مبوجــب القانــون األملــاين .إذا مــا أردت الحصــول عــى معلومــات أكــر تفصيــا ،ينبغــي عليــك
استشــارة محاميــك فيــا يخــص حالتــك الخاصــة.

أسباب الطالق

Scheidungsgründe

مقارنـ ًة بالــدول اإلســامية يف العــامل الناطــق باللغــة العربيــة ،وكذلــك يف أفغانســتان وإيـران ،ال
يتطلــب وقــوع الطــاق يف أملانيــا حــدوث خطــأ مــن جانــب أي مــن الــزوج أو الزوجــة .فقــد
ألغــي مبــدأ الخطــأ يف أملانيــا منــذ عــام  .1977إال أن هنــاك رشط مســبق هــام لتقديــم طلــب
الحصــول عــى الطــاق يف أملانيــا ،أال وهــو مــرور عــام عــى االنفصــال .ومــع ذلــك ،يجــوز يف
حــاالت نــادرة ،تقديــم طلــب الطــاق قبــل انقضــاء عــام عــى االنفصــال.

االعــراف بأحكام الطالق خارج أملانيا

Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile in Deutschland

إذا كنــت تحملــن (أيضــا) الجنســية األملانيــة ،وقــد وقــع طالقــك خــارج أملانيــا ،البــد مــن االعــراف
بوثيقــة الطــاق الــذي تــم خــارج البــاد ليكــون لهــا أثــر قانــوين هنــا .يعــد الــزواج الــذي انتهــى
بالطــاق يف الخــارج مــا زال قامئــا إىل أن تعــرف بــه الســلطات األملانيــة ،وهــو مــا يحــول دون
عقــد زيجــة أخــرى ،خوفــا مــن الوقــوع تحــت طائلــة العقوبــة لتعــدد األزواج/الزيجــات.
يجــب تقديــم طلب إثبات الطالق إىل وزارة العــدل يف البلد الذي تقيمني فيه.

اختصاص املحاكم األملانية

ZUSTÄNDIGKEIT DEUTSCHER GERICHTE

إذا كنــت ترغبــن يف الحصــول عــى الطــاق يف أملانيــا ،عليــك أن تفعــي مثلــا يفعــل األملــان ،أال
وهــو االســتعانة بأحــد املحامــن .فــا عــى محكمــة األرسة األملانيــة النظــر إليــه يف األســاس هــو
التحقــق مــن ماهيــة القانــون الــذي ســيتم تبعــا لــه الطــاق .وميكــن العثــور عــى أجوبــة عــى ذلــك
يف القانــون األملــاين الــدويل الخــاص .فهــو ينظــم حكــم القانــون الــذي يطبــق عــى كل مــا لــه صلــة
مبــا هــو أجنبــي .أمــا يف حــال زواجــك مــن أملــاين أو أي مــن املقيمــن مــن جنســية أخــرى يف أملانيــا
وعشــت زيجتــك يف أملانيــا ،فســيحكم لــك بالطــاق وفــق القانــون األملــاين بغــض النظــر عــن املــكان
الــذي تزوجــت بــه .يف حــال إقامتــك أنــت وزوجــك بشــكل معتــاد يف أملانيــا ،أي تعيشــان يف أملانيــا،
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فبالتــايل تكــون املحكمــة األملانيــة هــي املختصــة وعليهــا تطبيــق قانــون الطــاق األملــاين يف حالتــك.
إال أن هنــاك اســتثناء ملــا ســبق ،أال وهــو إذا مــا وافقــت أنــت وزوجــك مــن خــال عقــد
زواج قانــوين صحيــح عــى تطبيــق قوانــن بلــدك األم فيــا يخــص موضــوع الطــاق .وال يجــوز
للزوجــن اتخــاذ هــذا الخيــار إال باالتفــاق ،وميكــن التوصــل إىل هــذا االتفــاق أثنــاء إج ـراءات
املحكمــة الجاريــة .إذا مل تكنــي قــد اخــرت بعــد ،فالدليــل اإلرشــادي املبــديئ ســيظل دامئــا
اإلقامــة املعتــادة للزوجــن وقــت تقديــم الطلــب.
هــام :ال يقــع الطــاق يف أملانيــا إال مــن خــال حكــم ملحكمــة الدولــة .وعليــه ،ال يجــوز فصــم أي زيجة
يف أملانيــا ســواء مــن خــال طــاق شــخيص (كــا هــو الحــال يف إيـران أو اليابــان عــى ســبيل املثــال)
أو عــن طريــق محكمــة روحيــة أو هيئــة أجنبيــة .ال يــري مثــل هــذا «الطــاق» قانونــا يف أملانيــا.

االعــراف بقرارات الطالق األملانية يف الخارج

Anerkennung deutscher Scheidungsbeschlüsse im Ausland

تختلــف إجـراءات االعــراف بقـرارات الطــاق األملانيــة يف الخــارج باختــاف الدولــة .ففــي حــن
يكفــي مجــرد التســجيل يف بعــض البلــدان ،ففــي بلــدان أخــرى ،يســتوجب األمــر إج ـراء رســميا
يجــب اتباعــه .لهــذا الســبب يف األغلــب ،يفضــل الزوجــان مــن ذات الجنســية عــادة اســتيفاء
إجــراءات الطــاق يف بلدهــا األم .فقــد يجــد الطرفــان نفســهام أمــام صعوبــات ومشــكالت،
وخاصــة يف حالــة الطــاق بالــرايض مبوجــب القانــون األملــاين ،يف حــن كان النظــام القانــوين
اآلخــر ال يعــرف بالطــاق إال بســبب خطــأ أحــد الطرفــن .وعليــه ،ينبغــي عليــك الحصــول عــى
معلومــات مبــا يتناســب مــع حالتــك الخاصــة.

آثــار الطالق ولوائح الحضانة والرؤية والزيارة

SCHEIDUNGSFOLGEN SOWIE SORGE- UND UMGANGSREGELUNGEN

تخضــع لوائــح الحضانــة والرؤيــة للقانــون األملــاين ،إذا كان لطفلــك محــل إقامــة ومصالــح يف
أملانيــا ،حتــى لــو تــم تطبيــق قانــون بلــدك األم يف طالقــك .ويرجــع ذلــك إىل أن االتفاقيــة
الدوليــة لحاميــة الطفــل لعــام  1996ال تنــص ،وفقــا لالتفــاق الــدويل ،عــى عــدم ارتبــاط
حصــول الطفــل عــى حقوقــه بجنســيته .ال تتعلــق هــذه اللوائــح باألطفــال األملــان فحســب ،بــل
أيضــا باألطفــال الذيــن يحملــون جــوازات ســفر أجنبيــة .إال أنــه ميكــن أن يتــم االتفــاق عــى
ترتيبــات للحضانــة أثنــاء اج ـراءات الطــاق ،وهــو مــا يختلــف مــن دولــة ألخــرى ،فاإلج ـراءات
يف مــر عــى ســبيل املثــال تختلــف عــن تلــك املتبعــة يف أملانيــا .وهــذا يعنــي أنــك تخضعــن
للوائــح وقواعــد مختلفــة فيــا يخــص زيــارات الرؤيــة يف بلــدك األم .ولذلــك ،فمــن املفضــل
ضــان وجــود ق ـرار واحــد فقــط بشــأن نظــام الحضانــة.
وبغــض النظــر عــن قانــون الطــاق املطبــق أو مــكان الطــاق ،يحكــم مــا يتبــع الطــاق مــن
آثــار ومنهــا عــى ســبيل املثــال النفقــة والتعويضــات املاليــة وفقــا للقانــون األملــاين ،رشيطــة أن
يقــع محــل إقامتــك يف أملانيــا .وعليــه فمــن املمكــن ،حتــى ولــو تــم الطــاق خــارج أملانيــا ،رفــع
دعــوى للنفقــة أمــام أي محكمــة أرسة أملانيــة.
عمليــا ،غالبــا مــا يكــون مــن الصعــب انفــاذ حقــك يف الحصــول عــى النفقــة الزوجيــة مــن
زوجــك إذا مل يكــن مقيــا يف أملانيــا .إذا كان طليقــك يقيــم يف بلــدك األم ،فعليــك أوال اثبــات
الحكــم األملــاين يف بلــدك األم.
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إال أنــه يف حــال إقامــة طليقــك يف إحــدى دول االتحــاد األورويب ،فاإلج ـراءات املتبعــة أبســط
عنــد التقــدم بطلــب نفقــة .فاألمــر ال يتطلــب اتخــاذ أي اج ـراءات إلثبــات الطــاق .فاألحــكام
األملانيــة تطبــق مبــارشة يف االتحــاد األورويب وال تتطلــب أي اثبــات خــاص .ويرجــع ذلــك إىل
الئحــة االتحــاد األورويب املطبقــة عــى جميــع بلــدان االتحــاد األورويب  -الئحــة االتحــاد األورويب
بشــأن النفقــة رقــم ) .(4/2009/EGويقــدم املعهــد األملــاين ملســاعدة الشــبيبة وقانــون األرسة
) (DIJuFمبدينــة هايدلــرج الدعــم لكــم بشــأن موضــوع تحصيــل النفقــة يف الخــارج  -ســواء
داخــل أو خــارج االتحــاد األورويب .وتجدنــوه تحــت هــذا الرابــط (http://www.dijuf.de).

املهر

DIE MORGENGABE

يف حالــة الــزواج اإلســامي ،غالبــا مــا يحــدد املهــر يف عقــد الــزواج .إن هــذا االتفــاق املــرم
أمــام املحكمــة الرشعيــة يكفــي مــن حيــث التوثيــق املطلــوب مبوجــب القانــون األملــاين .عنــد
الطــاق ،يلتــزم الــزوج بالدفــع للزوجــة مبلــغ املهــر املتفــق عليــه يف عقــد الــزواج .وبعــد
الطــاق ،تحصــل املطلقــة يف إطــار النظــام اإلســامي بانتظــام عــى النفقــة مــن طليقهــا فقــط
لفــرة قصــرة .وعليــه ،فاملهــر يعــد نوعــا مــن التأمــن عــى الحيــاة للمــرأة املســلمة ،الــذي
يؤمــن حيــاة املــرأة بعيــدا عــن النفقــة.
إذا مــا كنــت قــد اتفقــت عــى املهــر يف بلــدك األم وتقيمــن حاليــا بشــكل مســتمر يف أملانيــا،
يســتمر هــذا االتفــاق عــى رسيانــه تحــت القانــون األملــاين يف حالــة الطــاق .يف حالــة الطــاق،
يحــق للزوجــة أيضــا املطالبــة باملهــر املتفــق عليــه يف أملانيــا.
حتــى لــو أصبــح الزوجــان حاليــا مواطنــن أملانيــن ،قــد يضطــر الــزوج أن يدفــع للزوجــة املهــر
الــوارد يف عقــد الــزواج (مبوجــب ق ـرار املحكمــة العليــا األملانيــة بتاريــخ  2009 /12/09رقــم
.)08/XII ZR 107
حتــى لــو كان هنــاك بالفعل اتفاق عىل املهر ،عليك استشــارة محاميك فيام يخص حالتك.

حضانة الطفل
SORGERECHT

الطفل

DAS KIND

يحصــل الطفــل عــى حقوقــه الخاصــة مبجــرد ميــاده .فللطفــل حــق الرتبيــة دون عنــف .حيــث
يحظــر العقــاب البــدين واإلهانــات النفســية وغريهــا مــن أســاليب الرتبيــة املهينــة.
لحاميــة األطفــال يف حالــة العنــف املنــزيل ،يتــم إبعــاد الشــخص الــذي ميــارس العنــف عــى
الطفــل  -ســواء أكان أحــد األبويــن أو غــره  -مــن املســكن ،إذا كان هــذا اإلج ـراء مــن شــأنه
تجنيــب تعريــض حيــاة الطفــل للخطــر.
وتهدف جميع حقوق الطفل إىل وضع سالمة الطفل كأهم االعتبارات التي يجب االهتامم بها.
وتشــر العديــد مــن القوانــن إىل أهميــة االهتــام بـــ ســامة الطفــل .ومــن التحديــات الرئيســية
التــي تواجــه اآلبــاء واألمهــات وخاصــة املحامــن أو األخصائيــن االجتامعيــن تتمثــل يف كيفيــة
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إيفــاء هــذا املفهــوم القانــوين مبحتــوى ملمــوس .فليــس هنــاك تعريــف عــام لهــذا األمــر.
فســامة الطفــل تعنــي توافــر عــى األقــل جميــع الظــروف الالزمــة لنمــوه البــدين والعقــي
الســليم والصحــي والعمــل عــى تعزيــز منــوه .وعليــه ،ينبغــي أن يكــون أي فعــل يهــدف ســامة
الطفــل أن يراعــي حقــوق الطفــل وإرادتــه واحتياجاتــه.

األم واألب – أشــكال األبوة واألمومة

MUT TER UND VATER – FORMEN DER ELTERNSCHAFT

يولــد األطفــال وينشــؤون يف أشــكال أرسيــة اجتامعيــة وقانونيــة محتلفــة .وقــد تنســب األبــوة
البيولوجيــة أو القانونيــة أو االجتامعيــة إىل أشــخاص مختلفــن.
األب واألم البيولوجيــان للطفــل يظــان ثابتــن بــا تغــر .األم هــي املــرأة التــي أنجبــت الطفــل.
األب البيولوجــي هــو الــذي ولــد عنــه الطفــل.
أمــا األمومــة واألبــوة القانونيتــان فهــا ينشــآن عــن العالقــة القانونيــة مــع الطفــل .فــاألم تعتــر
أم الطفــل قانونــا إمــا بالــوالدة أو بالتبنــي .أمــا الوالــد القانــوين للطفــل ،فهــو املتــزوج مــن أم
الطفــل وقــت والدتــه .إذا مــا عــاش األب واألم معــا يف إطــار شــكل أرسي آخــر أو حــدث طــاق،
فيجــب اقــرار األبــوة أو اثباتهــا مــن قبــل املحكمــة .وإذا مــا رفــض األب االعــراف بأبوتــه
للطفــل ،ميكــن اثبــات ذلــك قضائيــا .وكذلــك يعــد مــن يتبنــى الطفــل هــو الوالــد القانــوين
للطفــل.
باإلضافــة إىل األبــوة البيولوجيــة والقانونيــة هنــاك أبــوة اجتامعيــة .وهــي تصــف يف املقــام األول
شــكل العالقــة مــع الطفــل .فــاألم االجتامعيــة أو األب االجتامعــي ليــس لهــا عالقــة قانونيــة
مــع الطفــل ،إال أنهــا يعيشــان مــع الطفــل ويتحمــان مســؤولية رعايتــه.

الحضانة يف البلدان اإلسالمية

SORGERECHT IN ISLAMISCH GEPRÄGTEN LÄNDERN

يختلــف وضــع قانــون األرسة فيــا يخــص حضانــة الطفــل مــن أمــور يف البلــدان اإلســامية
اختالفــا كبــرا عــن وضــع قانــون األرسة يف أملانيــا.
فقوانــن األرسة يف الــدول الناطقــة بالعربيــة أساســها قائــم عــى اإلســام .إال أن املعتقــدات
الدينيــة تختلــف مامرســتها باختــاف البلــد ،وبالتــايل يختلــف تفســر لوائــح كل منهــا .كــا هــو
الحــال يف القانــون األملــاين ،ينقســم الحــق يف الحضانــة إىل رعايــة الطفــل الشــخصية وإىل إدارة
ورعايــة أصولــه وأموالــه .وعــى النقيــض مــن قانــون الحضانــة األملــاين ،يــوزع األم ـران بشــكل
مختلــف عــى الوالديــن يف العــامل اإلســامي .واليــة أمــوال الطفــل عــادة مــا تقــع عــى عاتــق
الوالــد يف حــن تتــوىل األم وبخاصــة يف الســنوات األوىل مــن عمــره ،مســؤولية رعايتــه الشــخصية
التــي تنتقــل بعــد ذلــك إىل األب.
يحــق لــأب يف ظــل النظــم القانونيــة اإلســامية حضانــة الطفــل واإلقامــة عنــد بلــوغ الطفــل
لســن معينــة (فعــى ســبيل املثــال ،يجيــز القانــون الســوري لــأب مبوجــب املــادة  146مــن
قانــون األحــوال الشــخصية الســوري حضانــة البنــن مــن ســن  13عامــا ،والبنــات مــن ســن 15
عامــا) .وال تعــرف املحاكــم يف النظــام القانــوين اإلســامي باإلتفاقــات مــا بــن الزوجــن بشــأن
هــذا األمــر .فوفقــا للرشيعــة اإلســامية ،فــإن حقــوق األب باتــة وغــر تعاقديــة .إال أن حــدود
ســن انتقــال الحضانــة لــأب تختلــف مــن دولــة إىل أخــرى.
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حضانة الطفل يف أملانيا

SORGERECHT IN DEUTSCHLAND

ينظــم الحــق يف أملانيــا فيــا يخــص حضانة/رعايــة األطفــال بشــكل مختلــف بعــد االنفصــال.
إذا كان الطفــل يف أملانيــا ،فاملحاكــم األملانيــة املختصــة هــي التــي ســتتوىل البــت يف األمــر
حيــث يطبــق دامئــا قانــون حقــوق الطفــل األملــاين .وعندمــا يولــد األطفــال يف إطــار الــزواج،
فــكال الوالديــن يف أملانيــا لهــا تلقائيــا حــق الحضانــة املشــركة .ثــم عليهــا االتفــاق معــا
بشــأن األمــر ومحاولــة التوصــل إىل اتفــاق بعيــدا عــن الخالفــات يف الــرأي .وكقاعــدة عامــة،
يحتفــظ كال الوالديــن يف حالــة االنفصــال عــى حــق مشــرك يف رعايــة الطفــل ،أي عليهــا
االســتمرار يف اتخــاذ القـرارات يف املســائل الكبــرة األهميــة لطفلهــا ســويا .ومــن ناحيــة أخــرى،
فيحــق للوالدة/للوالــد الــذي يقيــم معــه الطفــل أن يقــرر وحــده بشــأن جميــع مســائل الحيــاة
اليوميــة .وتشــمل هــذه املســائل مســائل الرعايــة اليوميــة للطفــل ،ومنهــا عــى ســبيل املثــال،
مــا يتبعــه مــن نظــام غــذايئ ووقــت النــوم .ومــن أجــل التمييــز بــن املســائل ذات األهميــة
الكــرى وتلــك املتعلقــة بالحيــاة اليوميــة ،تطبــق القاعــدة األساســية اآلتيــة :جميــع الق ـرارات
التــي ميكــن تغيريهــا بســهولة تعــد مــن ق ـرارات الحيــاة اليوميــة ،أمــا تلــك التــي يصعــب أو
يســتحيل تغيريهــا ،فهــي قــرارات ذات أهميــة كــرى .ومــن ضمــن القــرارات ذات األهميــة
الكــرى مثــا ،اختيــار املدرســة واالســم والديانــة.
وتســتمر الحضانــة املشــركة للطفــل حتــى بعــد االنفصــال أو الطــاق ،مــا مل يتقــدم أحــد
الوالديــن بطلــب الحــق يف حضانــة الطفــل منفــردا .ويجــوز للمحكمــة منــح أحــد الوالديــن
حــق حضانــة الطفــل لــه وحــده ،إذا مــا رأت أن إلغــاء الحضانــة املشــركة يصــب يف مصلحــة
الطفــل .كــا أنــه عــى املحكمــة ،يف حــال وجــود خالفــات ،البــت يف مســألة مــع مــن يقيــم
الطفــل  -حــق تحديــد اإلقامــة ) .(Aufenthaltsbestimmungsrechtعــى النقيــض مــن األنظمــة
املذكــورة أعــاه يف الــدول اإلســامية ،فمســألة إقامــة الطفــل يف أملانيــا ال تتعلــق بالســن بــل مبــا
فيــه صالــح الطفــل .يف هــذا الســياق ،مــن املهــم أيضــا معرفــة أن مــا يقدمــه هنــا القانونيــون
املســلمون فيــا يخــص تحديــد مــكان إقامــة الطفــل غــر معــرف بــه يف أملانيــا (قــرارات
محاكــم الدولــة بفرانكفــورت.)NJOZ 2006، 2652 ،
http://www.fruehe-bildung.online/artikel.php?id=1678

يف حــال عــدم زواج الوالديــن يف أملانيــا ،فيمكنهــا طلــب حــق الحضانــة املشــركة (gemeinsame
 .)Sorgeerklärungمــن ثــم ،ســيصبح لديهــا حــق الحضانــة املشــركة للطفــل .وينبغــي أن
يوثــق ق ـرار حــق الحضانــة عــى يــد موثــق عــام أو أمــام مكتــب شــؤون الشــباب املختــص .يف
حــال إصــدار قـرار بالحضانــة املشــركة ،فسيســتمر هــذا الحــق حتــى بعــد االنفصــال ،وال ميكــن
تعديلــه إال مــن خــال حكــم قضــايئ.

وحيث أن الحضانة املشــركة تلقي عىل عاتق الوالدين متطلبات ليســت بالهينة.
لــذا ،نــويص بعقــد اتفــاق بــن الوالديــن يتنــاول مــا يــي مــن نقــاط :اإلقامــة املعتــادة للطفــل،
وضــع ترتيبــات لقضــاء اإلجــازات واألعيــاد ،توزيــع املهــام فيــا يخــص أمــور الحيــاة اليوميــة،
النفقــة ومــا يجــب اتخــاذه مــن إج ـراء يف حالــة الخــاف .وبنــاء عــى هــذا االتفــاق ،ميكنــك
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مسائل الحياة اليومية

مسائل فائقة األهمية

الطعام والتغذية

التخطيط ،الرشاء ،الطبخ

القرارات األساسية بشأن التوابع مثل:
األطعمة الكاملة ،األطعمة النباتية،
الحلويات

الصحة

عالج األمراض الخفيفة،
الرعاية الصحية اليومية

العمليات ،قرارات الرعاية الصحية
األساسية (املعالجة املثلية ،لقاحات
التطعيم)

اإلقامة

زيارة األقارب واألصدقاء،
املشاركة يف رحالت اإلجازات

القرار األسايس مع أي من الوالدين
يعيش الطفل

الحضانة ،رياض األطفال،
جليسة األطفال

مدة التواجد يوميا ،الرتتيبات مع
الشخص املرشف

قرار أسايس ،اختيار الحضانة،
رياض األطفال ،جليسة األطفال

املدرسة

االعتذار عند املرض ،املشاركة يف
املناسبات الخاصة ،مجموعات
العمل ،فريق الكورال وفريق العزف
املوسيقى ،اإلرشاف عىل الواجبات
املنزلية ،الدروس الخصوصية

اختيار نوع املدرسة واملدرسة
واملوضوعات والتخصصات،
املناقشة مع املعلمني/املعلامت حول
خطر النقل إىل فئة مدرسية أخرى

التعليم

االعتذار عند املرض

اختيار املؤسسة التعليمية،
اختيار نوع الدراسة

التواصل الشخيص مع الطفل

القرارات الفردية

القرارات األساسية لسبل الرعاية
والتواصل

حرية املعتقدات الدينية

املشاركة يف الطقوس الدينية،
املشاركة يف خدمات الكنيسة األخرى

تحديد الديانة
اللوائح الخاصة للامدة  1629من
القانون املدين األملاين :الوالد الذي
يعهد إليه حضانة ورعاية الطفل

الحصول عىل النفقة
مسائل أخرى من الرعاية الفعلية

تنفيذ القرارات األساسية :اختيار أي
برنامج تلفزيوين ،أي لعبة كمبيوتر،
أي لعبة ،ومدة اللعب أو املشاهدة

املسائل األساسية للرعاية الفعلية:
منط تربية الطفل ،مشاهدة التلفاز،
أنواع األلعاب ،تجنب العنف يف
الرتبية ،النظافة

الوالية عىل أموال الطفل

القرارات الفردية :أي بنك ،أي نوع
من االستثامر

قرار أسايس :االستثامر واستخدام
األموال
تعترب من املسائل الفائقة األهمية:
حق التسمية ،حق النسب

مسائل الوضع االجتامعي والتسمية
مسائل أخرى

املالبس ،األنشطة الرتفيهية

مامرسة أنواع الرياضة الخاصة بكم

املصدر:

Tanja Keller, Das gemeinsame Sorgerecht nach der Kindschaftsrechtsreform, Kind-Prax Schriftenreihe,
Der Bundesanzeiger 1999.
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ترتيــب وتنظيــم حــق الحضانــة املشــركة فعليــا وعمليــا للمســتقبل .ميكــن للوالديــن عقــد هــذا
االتفــاق بنفســهام أو بدعــم مــن مراكــز املشــورة ،ومكاتــب شــؤون الشــباب واملحامــن واملحامــات.
للحصــول عــى منــوذج ملثــل هــذا االتفــاق األملــاين ،ميكــن التواصــل مــع جمعيــة العائــل الوحيــد
 VAMVعــر الهاتــف ) (030/6959786أو الربيــد اإللكــروين ).(kontakt@vamv.de
اتفــاق الوالديــن هــذا ليــس ملزمــا قانونــا ،لكــن يصلــح كدليــل إرشــادي جيــد لــكال الوالديــن.
بــل ميكــن إلغــاؤه يف أي وقــت إذا مــا اســتلزمت مصلحــة الطفــل ذلــك.
يف حــال وجــود خطــر عــى مصلحــة الطفــل ،مثــا يف حالــة خــوف مــرر مــن تعــرض الطفــل
للخطــف أو أي ســلوك خطــر مــن أحــد الوالديــن ،ميكــن الحصــول عــى حــق حضانــة فــردي
مؤقــت مبوجــب أمــر قضــايئ مؤقــت مــن املحكمــة .ويســتمر هــذا اإلجـراء املؤقــت حتــى تتخــذ
املحكمــة ق ـرارا مبوجــب اإلج ـراءات العاديــة.
هنــاك أيضــا خيــار لنقــل جــزء فقــط مــن حــق الحضانــة ألحــد الوالديــن .الجــزء األكــر شــيوعا
الــذي يجــري حاليــا هــو حــق تحديــد محــل اإلقامــة .وبالتــايل ،يحــق ألحــد الوالديــن فقــط
تحديــد مــكان إقامــة الطفــل .ويطلــب هــذا النــوع مــن نقــل جــزيئ لحــق الحضانــة بالتقــدم
بطلــب بذلــك إىل محكمــة األرسة .وقــد يفيــد هــذا الطلــب إذا مــا رغــب الوالــدان معــا يف هــذا
النقــل أو يف حــال عــدم قدرتهــا عــى التعــاون بشــأن أمــر بعينــه يف ســياق حضانــة الطفــل.
يف حــال تقــدم الوالديــن باتفــاق غــر متامثــل فيــا يخــص الحضانــة ،فيحــق لــك كأم الحصــول
عــى حــق الحضانــة وحــدك ،طاملــا مل تكــوين متزوجــة والــد الطفــل .إذا مــا كنــت بحاجــة إىل
شــهادة تفيــد بحقــك يف الحضانــة الحرصيــة لطفلــك (وهــي مــا يطلــق عليهــا الشــهادة الســلبية)
مــن أجــل طفلــك ،للتقــدم عــى ســبيل املثــال للحصــول عــى مســتندات تحقيــق الشــخصية،
فيمكنــك الحصــول عليهــا مــن مكتــب شــؤون الشــباب يف منطقتــك.
يف حــال رغبــة األب يف الحصــول عــى الحــق يف الحضانــة املشــركة مــع األم ،دون رغبــة األم
يف االتفــاق عــى الحضانــة لــكال الوالديــن ،ميكــن لــأب التقــدم ملحكمــة األرسة بطلــب لنقــل
الحضانــة املشــركة .مبجــرد إعالنــك بهــذا األمــر عــن طريــق املحكمــة ،عليــك الحصــول عــى
املشــورة واملســاعدة املتخصصــة .ســوف تبــت محكمــة األرسة يف طلــب الحضانــة املشــركة مبــا
ال يتعــارض مــع مصلحــة الطفــل وســامته .كــا ميكــن التقــدم بطلــب لنقــل الحضانــة لــأب
وحــده .تنقــل الحضانــة لــأب وحــده ،إذا مــا رأت محكمــة األرسة أن الحضانــة املشــركة ال
تصــب يف مصلحــة الطفــل وأن األفضــل لــه أن يكــون يف حضانــة األب وحــده.

املعلومات الحالية

)(AKTUELLE INFORMATIONEN

ميكنــك التعــرف عــى أحــدث املعلومــات حــول الحضانــة واملطبوعــات حــول هــذا
املوضــوع عــى هــذا الرابــط:
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=38342.html
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نظام اإلقامة بالتبادل

Wechselmodell

تتبــع األرس يف أملانيــا أنظمــة عــدة لحضانــة الطفــل .باإلضافــة إىل نظــام اإلقامــة املعــروف،
حيــث يقيــم الطفــل مــع أحــد الوالديــن ويــزور اآلخــر بشــكل منتظــم ،هنــاك نظــام آخــر تتــم
فيــه اإلقامــة بالتبــادل كأســلوب لتــويل رعايــة الطفــل .مــن خــال نظــام اإلقامــة بالتبــادل بــن
الوالديــن ،يقــي الطفــل مــع األب نفــس الوقــت الــذي يقضيــه مــع األم ،وهــو مــا يتطلــب
الحــد األدىن مــن التواصــل والتعــاون بــن الوالديــن .وحتــى اآلن ،مل تأمــر املحاكــم باتبــاع نظــام
اإلقامــة بالتبــادل إال مبوافقــة كال الوالديــن .إال أن محكمــة العــدل االتحاديــة قــررت يف بدايــة
عــام  2017أنــه يف ظــل ظــروف معينــة ،ووفقــا لــكل حالــة عــى حــدا ،ميكــن إصــدار قــرار
باتبــاع نظــام اإلقامــة بالتبــادل ضــد رغبــة أحــد الوالديــن إذا كان األمــر هــو األنســب للطفــل.

التواصل (الشخيص مع الطفل)

UMGANG

للطفــل حــق مســتقل يف التواصــل مــع كال الوالديــن .ويحــق لــكل مــن الوالديــن ،بغــض النظــر
عــن شــكل األرسة الــذي يعيــش فيــه ،أن يتواصــل مــع طفلــه .كــا يحــق للوالديــن غــر املتزوجني
مــن أحدهــا اآلخــر ،بــرف النظــر عــن كيفيــة تنظيــم أمــور الحضانــة ،التواصــل مــع الطفــل.
ويتعــن عــى الوالديــن ،مــن جانبهــا ،التواصــل مــع الطفــل .ويســتند حــق التواصــل مــع الطفــل
إىل مبــدأ وجــوب تواصــل الطفــل مــع كال الوالديــن .كــا يحــق لــكل مــن األجــداد واألشــقاء
وزوج األم وزوجــة األب وغريهــم مــن األقــارب املقربــن للطفــل التواصــل مــع الطفــل إذا مــا
كان هــذا ســيصب يف مصلحــة الطفــل ويعــزز مــن ســامته وســامة منــوه .فالتحــدي األكــر أمــام
الوالديــن هــو العمــل عــى مواءمــة قواعــد التواصــل مبــا يتناســب مــع احتياجــات الطفــل .إن
تقديــر واحــرام كل مــن الوالديــن أحدهــا لآلخــر لــه أهميــة كــرى بالنســبة للطفــل .وحتــى
لــو مل يعــد بإمــكان الوالديــن أداء جميــع أدوارهــا أو مهامهــا ،فهــا ســيظالن مهمــن لصــورة
الطفــل أمــام نفســه ولنفســه وبالتــايل لهويتــه .ولــي ميــارس الوالــدان والطفــل حقهــا يف أن
يتواصــا دون إعاقــة ،فعليهــا التخلــص مــن كل مــا مــن شــأنه أن يؤثــر عــى عالقــة الطفــل
بالوالــد اآلخــر .وتســمى هــذه القاعــدة املكفولــة بالقانــون أيضــا بـــ «رشط إحســان التعامــل».
ويجــب أن نعلــم أن هــذا الــرط يجــب أن ينطبــق عــى كال الوالديــن وليــس عــى طــرف
واحــد.
ويف حــال مــا انتهــك رشط إحســان التعامــل هــذا مــرارا وتكــرارا ،يجــوز ملحكمــة األرسة أن
تصــدر أمـرا بتعيــن مرافــق أثنــاء الرؤيــة .وعنــد القيــام بذلــك ،مينــح الشــخص املرافــق للرؤيــة
حــق تحديــد مــكان تواجــد الطفــل طــوال مــدة الرؤيــة.
وكال الوالديــن ملزمــان أيضــا بإبــاغ أحدهــا اآلخــر بجميــع الظــروف الرضوريــة لحالــة الطفــل
ومنــوه .وللوالــد املســتبعد مــن العالقــة أيضــا حــق الرؤيــة والتواصــل مــع الطفــل مــا مل يتعــارض
ذلــك مــع مصلحــة الطفــل وســامته.
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عنــد التعامــل مــع صعوبــات التواصــل ،مــن املفيــد يف املقــام األول الحصــول عــى املســاعدة
والدعــم مــن مكتــب شــؤون الشــباب أو مراكــز املشــورة األخــرى .يف حــال مل يتمكــن الوالــدان
مــن التوصــل إىل اتفــاق بشــأن كيفيــة التعامــل مــع الطفــل ،ميكــن ملحكمــة األرسة أن تصــدر أمـرا
قضائيــا تحــدد بــه أهــم جوانــب التواصــل مــع الطفــل .يف حــال مل يتــم تســوية الخالفــات مــن
خــال ق ـرار املحكمــة ،ميكــن ألحــد الوالديــن التقــدم بطلــب إلج ـراءات الوســاطة القضائيــة.
ويف إطــار هــذا اإلج ـراء تقــوم املحكمــة مبحاولــة الوســاطة بــن الوالديــن .وميكــن أيضــا دعــوة
مكتــب شــؤون الشــباب للمســاعدة يف األمــر .وتشــر املحكمــة االبتدائيــة إىل أن تجاهــل قواعــد
الســلوك التــي يصــدر بهــا أمــر قضــايئ قــد يــؤدي إىل عواقــب قانونيــة مثــل الغرامــات أو
الســجن أو االحتجــاز االحتياطــي .وإذا تعــذر التوصــل إىل حــل للخالفــات ،ميكــن ملحكمــة األرسة
أن تقيــد أو تســتبعد التواصــل مــع الطفــل إذا مــا تعرضــت ســامة الطفــل للخطــر.
قــد يؤخــذ يف االعتبــار فكــرة الرؤيــة يف وجــود مرافــق أو اســتبعاد الرؤيــة يف الحــاالت التــي ال ميكــن
فيهــا ضــان حاميــة الطفــل ومنهــا عــى ســبيل املثــال ،يف حــال اتســام أحــد الوالديــن بالعنــف ،أو
خطــر االعتــداء الجنــي أو خطــر اختطــاف األطفــال .حتــى يف بعــض حــاالت األمـراض النفســية ،أو
عندمــا يســتوجب أن ميهــد للتواصــل بــن الطفــل وأحــد الوالديــن ،يجــب  -بحســب الحالــة  -أن تتم
الرؤيــة يف وجــود مرافــق .ويتــم هــذا النــوع مــن الرؤيــة أو الزيــارة يف مــكان محايــد (عــى ســبيل
املثــال ،أحــد مراكــز الرتبيــة االستشــارية) ويف حضــور شــخص آخــر (عــى ســبيل املثــال ،أخصــايئ
اجتامعــي تربــوي أو شــخص تثقــن بــه) .الرؤيــة يف وجــود مرافــق دامئــا مــا تكــون إج ـراء مؤقتــا
بهــدف إقامــة عالقــة مســؤولة وفعالــة بــن أحــد الوالديــن والطفــل.
يف إطــار هــذا الشــكل مــن الرؤيــة ،يجــب التأكــد مــن أن مــن يرافــق عمليــة الرؤيــة يتســم
بالكفــاءة والثقــة .مــن املهــم أن يشــعر الطفــل أنــه يف أيــد أمينــة يف هــذا الوضــع وأنــه باإلمــكان
تجنيبــه مخاوفــه وتحفظاتــه .إذا كان لديــك االنطبــاع بــأن الطفــل يعــاين أثنــاء الرؤيــة يف
وجــود مرافــق وأنــه يشــعر باالنزعــاج ،فيبنبغــي عليــك بالفعــل مناقشــة ذلــك مــع املرافــق أو
املؤسســة املســؤولة .يف حــال مل يتفهــم أحـ ٌد مخاوفــك ،يجــب عليــك طلــب املشــورة مــن محــام.

املعلومات الحالية

()AKTUELLE INFORMATIONEN

ميكــن طلــب دليــل التعامــل بعــد االنفصــال والطــاق  -كيفيــة تعريــف اآلبــاء واألمهــات
بكيفيــة التواصــل مــع الطفــل والحفــاظ عــى ســامته ،عــن طريــق:
www.vamv.de/publikationen/vamv-broschueren.
تجــدون أحــدث املعلومــات حــول حــق الرؤيــة والزيــارة واملنشــورات الحاليــة حــول هــذا
املوضــوع عــى هــذا الرابــط:
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=38346.html
استشارات
يحــق لآلبــاء واألمهــات الحصــول عــى املشــورة يف مســائل الرتبيــة والرشاكــة واالنفصــال والطــاق
وقضايــا حضانــة األطفــال وحقــوق التواصــل والزيــارة .إذا مــا كنــت بحاجــة إىل املشــورة ،ميكنــك
االتصــال مبكتــب الشــباب الــذي تتبعــه.
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اختطاف األطفال

KINDESENTFÜHRUNG

يعــد اختطــاف األطفــال انتهــاكا لقانــون الحضانــة .واالختطــاف هــو قيــام أحــد الوالديــن الــذي
ليــس لــه حــق حضانــة الطفــل أو حــق اإلقامــة بإخـراج الطفــل خــارج البــاد ضــد رغبــة الوالــد
اآلخــر .عــى األب واألم اللذيــن يحــق لهــا حضانــة الطفــل أن يقــررا معــا بشــأن تحديــد مــكان
إقامــة الطفــل .وحتــى إذا مل يعــاد الطفــل بعــد زيــارة متفــق عليهــا يف الخــارج ،ففــي هــذه
الحالــة ،قــد يعــد األمــر اختطافــا ،وقــد يعاقــب عــى ذلــك مبوجــب القانــون الجنــايئ.
وتوجــد مخــاوف مــن مشــاكل اختطــاف الطفــل يف كثــر مــن األرس ذات العالقــات الدوليــة،
وخاصــة يف حــاالت األزمــات والرصاعــات .ويــراوح نطــاق هــذه املخــاوف مــا بــن مخــاوف
غامضــة وتلميحــات وخــوف وذعــر وتهديــدات واضحــة.
إذا كان زوجــك يهــدد رصاحــة أو يلمــح لنقــل الطفــل إىل بلــد آخــر ،ســيحاول أن يضغــط عليــك
وقــت ضعفــك لتحقيــق أغراضــه فيــا يخــص الطفــل .فلعــل زوجــك ال يقبــل مــا ســيحدث
مــن انفصــال مقبــل؟ ولعلــه يعتــزم االنتقــال إىل بلدكــم األم ومحاولــة إرغامــك عــى الذهــاب
معــه؟ ولعــل زوجــك يرغــب ببســاطة يف عــدم دفــع مــا عليــه مــن نفقــة؟ وبطبيعــة الحــال ،قــد
تختلــف الدوافــع وراء مثــل هــذا التهديــد .طاملــا كانــت هنــاك محادثــات مــع زوجــك ،ميكنــك
محاولــة تحديــد مــا وراءه مــن دوافــع .أثنــاء املحادثــات معــه ،ميكنــك أن تتعــريف عــى مــا لــدى
زوجــك مــن أفــكار وموقفــه نحــو الوضــع الحــايل .وقــد أظهــرت التجربــة أن جــذور اختطــاف
األطفــال الــذي نخشــاه ،نجدهــا يف الـراع الفعــي داخــل األرسة ،والتــي ميكــن أن ينظــر إليهــا
مــن وجهــة نظــر أخــرى .فمــن يخطفــون أطفالهــم مــن اآلبــاء إىل خــارج البــاد ليــس لديهــم
يف كثــر مــن األحيــان اســراتيجية للتعامــل مــع االنفصــال أو ال يســتطيعون تكويــن منظــور
محــدد ملســتقبلهم.
التدابــر الوقائيــة :إذا كان هنــاك ســبب للخــوف مــن اختطــاف الطفــل ،ميكنــك اتخــاذ بعــض
االحتياطــات والســبل القانونيــة تجــاه ذلــك .إال أن هــذه التدابــر ال توفــر يف حــد ذاتهــا حاميــة
كاملــة مــن اختطــاف طفلــك.
ميكنك
 حفظ جوازات ســفر وشــهادات ميالد األطفال يف مكان آمن. التقــدم بطلــب ملحكمــة األرسة للحصــول عــى حــق حضانــة الطفــل حرصيــا أو عــى األقــلحــق اإلقامــة مــن خــال إج ـراء قانــوين مؤقــت.
 إبــاغ روضــة األطفــال واملدرســة باحتامليــة هــذا األمــر والطلــب منهــم بعــدم إعطــاء الطفــللزوجــك (أو زوجتــك) ،إال أنــه عليــك األول الحصــول عــى حــق اإلقامــة للطفــل.
 طلــب تســجيل طفلــك لــدى ســلطات الحــدود مــن أجــل منــع مغادرتــه .ولهــذا الغــرض،تحتاجــن إىل ق ـرار مــن املحكمــة للحصــول عــى حــق الحضانــة الحــري أو حــق اإلقامــة.
ويجــب أن يتضمــن هــذا القـرار أيضــا طلبــا لتســجيل الطفــل .إال أنــه ال ميكنــك الحصــول عــى
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مثــل هــذا الحكــم مــن املحكمــة إال بعــد إثبــات وجــود تهديــد فعــي .وميــرر هــذا الحكــم
بعدهــا إىل اإلدارة العامــة لحــرس الحــدود يف كوبلينــز ( .)Koblenzإال أنــه ال ميكنــك طلــب
مســاعدة الرشطــة ومكتــب شــؤون الشــباب ومركــز املشــورة أو مكتــب اســتعالمات حــرس
الحــدود إال يف حــال اختفــاء طفلــك.
إال أنــه مــن املمكــن االتصــال بــإدارة الخدمــات اإلجتامعيــة الدوليــة يف برلــن يف حــال توقــع
عمليــة اختطــاف طفــل أو يف حــال وقوعهــا .الرابــطwww.iss-ger.de :

الوساطة

MEDIATION

ميكــن للزوجــن املتزوجــن أو غــر املتزوجــن كذلــك اللجــوء إىل الوســاطة املتخصصــة يف محاولــة
منهــا لحــل املشــكالت الناتجــة عــن االنفصــال خــارج نطــاق القضــاء .كــا ســيتاح لألط ـراف
املعنيــة بشــكل منتظــم شــخص لــه خلفيــة قانونيــة وشــخص آخــر لــه خلفيــة ســيكولوجية
مهنيــة .يف حــال تعــرض الطفــل لعمليــة اختطــاف عــر الحــدود ،ميكــن للجمعيــات غــر الهادفــة
للربــح املســاعدة بالتنســيق مــع املكتــب االتحــادي للوســاطة.

www.mikk-ev.de
www.zank.de

https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/HKUE/
IntKindschaftsverfahren.pdf?__blob=publicationFile

حظر مرور الحدود

GRENZSPERRE

يف حــال وجــود تهديــد وشــيك ميكــن إثباتــه بــأن أحــد الوالديــن ينــوي اختطــاف الطفــل بصــورة
غــر مرشوعــة لخــارج البــاد ،يجــوز للوالــد اآلخــر التقــدم بطلــب للحصــول عــى إمكانيــة
عمــل تحريــات عنــد الحــدود يف حالــة الطــوارئ .وعليــه ،ميكــن ملحكمــة األرسة إصــدار أمــر
مبنــع مــرور الطفــل الحــدود .كــا ميكــن إصــدار أمــر بعمــل تحريــات ،منهــا إدراج الطفــل يف
نظــام معلومــات شــنجن ( ،)SISحتــى يتســنى تحديــد مــكان إقامــة الطفــل والوالــد املختطــف
وبالتــايل ميكــن تجنــب أي اختطــاف مخطــط لــه مقدمــا.
https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikationen/HKUE/
IntKindschaftsverfahren.pdf?__blob=publicationFile

إتفاقيــة الهاي الخاصة بالجوانب املدنية لالختطاف الدويل للطفل

DAS HAAGER ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ZIVILRECHTLICHEN ASPEK TE
)INTERNATIONALER KINDESENTFÜHRUNGEN (HKÜ

وفــق هــذا االتفــاق الــدويل ،ميكــن إعــادة طفلــك املختطــف خــارج البــاد ضــد إرادتــك .إال أن
ذلــك ال ميكــن تحقيقــه إال إذا تــم نقــل طفلــك إىل دولــة قــد وقعــت بالفعــل ،كأملانيــا ،عــى
اتفاقيــة الهــاي هــذه .وتتبــع اتفاقيــة الهــاي الخاصــة بالجوانــب املدنيــة لالختطــاف الــدويل
للطفــل مبــدأ أن جميــع القــرارات التــي مــن شــأنها التأثــر عــى مصلحــة الطفــل وســامته
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وخاصــة تلــك الخاصــة بحــق الحضانــة وحــق الرؤيــة والزيــارة يف حــاالت االنفصــال ينبغــي أن
تتخــذ يف الدولــة التــي يقــع فيهــا مســكن الطفــل املعتــاد .ويف جميــع البلــدان التــي انضمــت
إىل اتفاقيــة الهــاي الخاصــة هــذه ،تــم تعيــن ســلطات مختصــة للتعامــل مــع عمليــة إعــادة
الطفــل .وتقــع هــذه الهيئــة املركزيــة يف أملانيــا يف مكتــب العــدل االتحــادي يف بــون .للقيــام
بذلــك ،يرجــى التقــدم بطلــب لهــذه الجهــة إلعــادة طفلــك:
وقــد وصــل عــدد الــدول املنضمــة إىل اتفاقيــة الهــاي الخاصــة بالجوانــب املدنيــة لالختطــاف
الــدويل للطفــل حاليــا مــا يزيــد عــن  90دولــة .ومــن هــذه الــدول :الــدول األوروبيــة وتركيــا
والواليــات املتحــدة األمريكيــة وأســراليا ونيوزيلنــدا وبعــض بلــدان أمريــكا الجنوبيــة .وتعــد
املغــرب الدولــة الوحيــدة يف البلــدان الناطقــة بالعربيــة التــي انضمــت إىل هــذه االتفاقيــة.
ميكــن اإلطــاع علــی القامئــة الحاليــة لهــذه البــاد باإلضافــة إلــی املزيــد مــن املعلومــات علــی
املوقــع اإللکــروين للســجل املرکــزي االتحــاديwww.bundesjustizamt.de/sorgerecht :

النفقة

UNTERHALT

يحــق املطالبــة بالنفقــة لألشــخاص الذيــن تربطــك بهــم عالقــة قرابــة .وتنتــج عالقــة القرابــة
هــذه عــن نســب أو تبنــي أو زواج أو رشاكــة حيــاة مســجلة.

نفقة الطفل

KINDESUNTERHALT

األسس

Grundsätzliches

يحــق ألي طفــل قــارص غــر متــزوج نفقــة مــن والديــه ،بغــض النظــر عــا إذا كان والــداه
متزوجــن مــن أحدهــا اآلخــر أم ال .عــى الوالديــن مســؤولية أساســية يف اإلنفــاق عــى
أطفالهــم حتــى إنهــاء تدريبهــم املهنــي.
الطــرف األول مــن الوالديــن ،الــذي يعيــش معــه الطفــل ،يفــي دوره يف النفقــة مــن خــال رعايــة
الطفــل وتربيتــه (وهــو مــا يعــرف بـــ نفقــة الرعايــة) وبالتــايل فــا إلـزام عليــه بدفــع نفقــة نقــدا.
أمــا الطــرف الثــاين مــن الوالديــن الــذي ال يعيــش معــه الطفــل ،فهــو ملــزم بدفــع النفقــة نقــدا.
إذا كان الطفــل ال يعيــش مــع أي مــن الوالديــن ،بــل مــع الغــر ،فــإن كال الوالديــن ملزمــان
كل حســب دخلــه .وكذلــك يف حالــة الحضانــة املشــركة ،ميكــن للطــرف األول مــن
بدفــع النفقــة ٌ
الوالديــن الــذي يعيــش معــه الطفــل أن يطالــب الطــرف الثــاين بتحمــل املســؤولية عــن النفقــة،
ويف حالــة عــدم الدفــع ،مــن حقــه رفــع دعــوى قضائيــة.
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إذا مــا كان الوالــدان يتبــادالن إقامــة الطفــل لنفــس املــدة (نظــام اإلقامــة بالتبــادل حيــث
يتقاســان مهــام الرعايــة والرتبيــة) ،فعــى كال الوالديــن تحمــل مســؤولية النفقــة ســويا.
ينشــأ الحــق يف النفقــة منــذ والدة الطفــل .فيــا يخــص األطفــال الذيــن مل يتــزوج والداهــا،
يجــب اإلعــراف باألبــوة أو التأكــد منهــا مــن أجــل إق ـرار حــق الحصــول عــى النفقــة .ويجــوز
طلــب تحديــد الحــد األدىن مــن النفقــة للطفــل الــذي مل يتــزوج والــداه يف نفــس وقــت طلــب
التحقــق مــن األبــوة.
ال ميكــن تنفيــذ املطالبــة بالنفقــة إال حــن اســتحقاقها .وهــذا يعنــي ،للحصــول عــى النفقــة،
يجــب اســتحقاقها بلقــب ( )Titelأوال وذلــك مــن خــال قـرار أو حكــم أو مــا إىل ذلــك .ميكــن
مبوجــب هــذه األحــكام اإلنفــاذ جربيــا عــى املطالــب بدفــع النفقــة .ويعنــي اإلنفــاذ الجــري
تنفيــذ املطالبــة ،التــي مل يدفعهــا املطالَــب بالنفقــة طوعــا ،إجباريــا عــن طريــق إجــراء مــن
الدولــة .ميكــن لهــذا الغــرض للمحرضيــن باملحاكــم الحجــز عــى املديــن .أو يجــوز ملحكمــة
التنفيــذ أن تحجــز عــى الدخــل املكتســب مــن العمــل .ومبوجــب أمــر الحجــز والتحويــل،
يدفــع صاحــب عمــل الشــخص املطالَــب بدفــع النفقــة جــزءا مــن راتبــه مبــارشة إىل مــن ســينفذ
لصالحــه املطالبــة.
كــا ميكــن للموثقــن العموميــن واملوظفــن يف مكتــب شــؤون الشــباب وكذلــك املحامــن
والقضــاة يف محكمــة املنطقــة تــويل األمــر لتحديــد اســتحقاق النفقــة .وعــادة مــا تتــوىل الســلطة
املختصــة التابــع لهــا مــكان إقامــة الطفــل املعتــاد األمــر .ميكــن الحصــول عــى اســتحقاق النفقــة
مــن خــال العاملــن يف أي مكتــب مــن مكاتــب شــؤون الشــباب دون تكبــد أي تكاليــف.
ويتطلــب ذلــك موافقــة الشــخص املطالَــب بالنفقــة .ويف حالــة عــدم توقيــع الشــخص املطالَــب
بالنفقــة طوعــا ،ميكــن الحصــول عــى اســتحقاق النفقــة مــن خــال رفــع دعــوى أمــام املحكمــة.

مقدار النفقة

Die Höhe des Unterhalts

يحســب مبلــغ نفقــة الطفــل عــى أســاس دخــل الوالــد املطالــب بدفــع النفقــة نقــدا وعمــر
الطفــل .يتضمــن مــا يســمى بـــ جــدول دوســلدورف )(Düsseldorfer Tabelleإرشــادات متطلبات
الحصــول عــى النفقــة .حيــث تــدرج القيــم اإلرشــادية ،والتــي ميكــن ضبطهــا صعــودا أو هبوطــا
تبعــا للحالــة.
تحســب النفقــة عــى أســاس الحــد األدىن للنفقــة ) (Mindestunterhaltاملعتمــد قانونــا وفقــا للفقرة
) (1612aمــن القانــون املــدين األملــاين ) ،(BGBالتــي تســتند إىل مســتوى الحــد األدىن للمعيشــة
الخاضــع للرضيبــة .يرتيــط الحــد األدىن لنفقــة الطفــل بالحــد األدين الــوارد يف جــدول دوســلدورف
وهــو يصــل حاليــا (اعتبــارا مــن عــام  )2017إىل  1500يــورو اعتــادا عــى صــايف دخــل الوالــد
املطالَــب بنفقــة الطفــل نقــدا .وكلــا زاد دخــل الوالــد املطالــب بالنفقــة نقــدا ،كلــا ارتفــع حــد
نفقــة الطفــل ،ألن األطفــال يســتمدون مســتوى معيشــتهم ِمــن مســتوى َمــن يعيلونهــم.
وتســتخدم إعانــة الطفــل فقــط وحرصيــا لنفقــة الطفــل .عــى الرغــم مــن أنهــا تحــق لــكال
الوالدلــن بالتســاوي ،فإنهــا تدفــع بالكامــل ألســباب إداريــة للوالــد الــذي يتــوىل رعايــة الطفــل،
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ولهــذا فــإن الوالــد امللــزم بنفقــة الطفــل يخصــم نصــف قيمــة إعانــة الطفــل مــن نفقــة الطفــل
املطلوبــة .واملبلــغ الــذي يدفعــه الشــخص امللــزم بالنفقــة نقــدا ،ميثــل نفقــة الطفــل بعــد
خصــم نصــف قيمــة إعانــة الطفــل ويســمى املبلــغ املســتحق ( .)Zahlbetragتــرد األرقــام
املحســوبة لقيــم املبالــغ املســتحقة يف املالحظــات عــى جــدول دوســلدورف كملحــق (انتقــل
هنــا إىل النهايــة!)„ :جــدول املبالــغ املســتحقة“.
والــرط األســايس لدفــع نفقــة الطفــل هــو قــدرة الشــخص امللــزم .إال أن القارصيــن مــن األطفال
يحــق لهــم النققــة بشــكل إلزامــي أكــر .ويجــب عــى الشــخص امللــزم بدفــع النفقــة أن يبــذل
قصــارى جهــده لضــان توفــر متطلبــات معيشــة الطفــل .مــع مراعــاة رضورة اســتقطاع حــد
املعيشــة الشــخصية ( )Selbstbehaltملَــن يدفــع النفقــة .يضمــن هــذا االســتقطاع أن يتمكــن
الشــخص امللــزم بالنفقــة مــن توفــر ســبل عيشــه الخاصــة.

املعلومات الحالية

()AKTUELLE INFORMATIONEN

ميكــن اإلطــاع عــى النســخة الحاليــة مــن جــدول دوســلدورف عــى الصفحــة الرئيســية
للمحكمــة اإلقليميــة العليــا بدوســلدورف .ميكنــك أيضــا اإلطــاع عــى الوضــع الحــايل
لالســتقطاعات يف املالحظــات عــى جــدول دوســلدورف الحــايل يف «نفقــة الطفــل» عــى
هــذا الرابــط:
www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_tabelle/index.php

املتطلبات اإلضافية واالحتياجات الخاصة

Mehrbedarf und Sonderbedarf

تكبــد االحتياجــات الخاصــة تكاليــف مرتفعــة بشــكل اســتثنايئ ،وهــي تكاليــف ال تتواتــر بانتظــام
وال ميكــن التنبــؤ بهــا نســبيا .ومنهــا عــى ســبيل املثــال ،تقويــم األســنان أو عالجــات الرتبيــة
العالجيــة ،أو رحلــة للفصــل يف الخــارج أو تكلفــة رشاء جهــاز كمبيوتــر بســبب صعوبــات التعلــم
للطفــل .وللطفــل أيضــا حــق املطالبــة بهــذه االحتياجــات الخاصــة مــن امللــزم بدفــع نفقــة
الطفــل .إال أن هــذه االحتياجــات الخاصــة نــادرة نســبيا يف الســوابق القضائيــة :فعــى ســبيل
املثــال ،ال تعتــر الــدروس الخاصــة واألثــاث لغرفــة الطفــل أو تثبيــت الكنيســة أو الرحــات
العاديــة للفصــل مــن االحتياجــات الخاصــة .مــن األهميــة مبــكان أن يحــدد يف كل حالــة عــى
حــدا ،إذا مــا كان الطلــب مفاجئــا وغــر عــادي وبتكاليــف عاليــة بشــكل اســتثنايئ.
ويجــوز مطالبــة امللــزم بدفــع نفقــة الطفــل باالحتياجــات الخاصــة ملــدة ســنة واحــدة بعــد
تاريــخ نشــأتها.
وطلــب املتطلبــات اإلضافيــة طلــب عــادي إضــايف مســتمر للنفقــات يحــق املطالبــة بــه ملصلحــة
الطفــل لكنــه ال يدخــل ضمــن مــا ورد يف جــدول النفقــة .ومنهــا عــى ســبيل املثــال ،تكلفــة
زيــارة مرفــق رعايــة نهاريــة للطفــل .فالجــدول ال يغطــي إال تكاليــف الوجبــات يف مرفــق رعايــة
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الطفــل ،ولذلــك ال تؤخــذ يف االعتبــار كنفقــات عنــد الحســاب .عــى ســبيل املثــال ،ميكــن أن
تكــون النفقــات اإلضافيــة تكاليــف فــوق املتوســطة لــدروس الرياضــة أو املوســيقى ،يف حــال
متتــع الطفــل مبوهبــة خاصــة ،أو التحاقــه مبدرســة داخليــة أو مبدرســة خاصــة .والعامــل الحاســم
هنــا هــو وجــود تربيــر واقعــي للنفقــات وأن هــذه التكاليــف مقبولــة مــن الناحيــة االقتصاديــة.
ال يجــب أن يتحمــل الشــخص امللــزم بنفقــة الطفــل وحــده تكاليــف االحتياجــات اإلضافيــة.
ينبغــي أن يشــارك كال الوالديــن يف األمــر ،كل منهــا حســب دخلــه .وتعنــي املشــاركة النســبية
أن الوالديــن يســتعرضان نســبة دخلهــا أحدهــا لآلخــر ،بعــد اســتقطاع مــا يلــزم مــن
اســتقطاعات للمعيشــة الخاصــة ،ويتحمــل كل منهــا مــا يتــاىش معهــا مــن تكاليــف شــهرية،
ومنهــا عــى ســبيل املثــال التكاليــف الشــهرية ملرفــق رعايــة الطفــل.
واملتطلبــات اإلضافيــة حــق قانــوين للطفــل ،لهــذا ينطبــق عليهــا مثــل مــا يــري عــى نفقــة
الطفــل ،حيــث أنــه ميكــن املطالبــة بهــا أيضــا عــى مــا ســبق مــن مــدة فقــط مــن التاريــخ الــذي
ُحــدد فيــه الشــخص ملزمــا بدفــع النفقــة.

األطفال البالغني

Volljährige Kinder

إذا مــا بلــغ الطفــل الســن القانونيــة ،فــكال الوالديــن ملزمــان بدفــع نفقتــه بحســب دخلهــا.
وعــى الطفــل البالــغ اآلن أن يقــدم مطالبتــه للحصــول عــى النفقــة بنفســه .ويف هــذه الحالــة،
تنتهــي أي مســاعدة يقدمهــا مكتــب شــؤون الشــباب .وكقاعــدة عامــة ،مــن يحــق لهــم مــن
األطفــال الحصــول عــى نفقــة والديهــا هــم التالميــذ أو املتدربــن أو الطــاب أو العاطلــن عــن
العمــل .مــن حيــث املبــدأ ،يحــق لــكل طفــل طلــب نفقــة حتــى االنتهــاء مــن فــرة التدريــب
املهنــي .وهــذا يشــمل أيضــا َمــن يــدرس للحصــول عــى شــهادة جامعيــة ،والتــي يجــب أن
تســتكمل دراســته يف وقــت معقــول.
ويتوقــف مبلــغ النفقــة املســتحق لألطفــال البالغــن عــى مــا إذا كانــوا ال يزالــون يعيشــون يف
ذات املنــزل أو أن لهــم مســكن خــاص بهــم .إذا مــا كان الطفــل البالــغ ال يـزال يعيــش يف منــزل
العائلــة ،فــإن املبلــغ املحــدد للمجموعــة العمريــة األخــرة مــن جــدول دوســلدورف تعتمــد
عــى الدخــل الــكيل لــكال الوالديــن ،حيــث عــى كل والــد املســاهمة يف النفقــة بحســب دخلــه.
أمــا مــن ال يســكن يف ذات املنــزل مــع والديــه مــن األطفــال ،فمبلــغ نفقتــه يعتمــد عــى مــا ورد
مــن مالحظــات عــى جــدول دوســلدورف لـــ األطفــال البالغني.
يف حالــة األطفــال البالغــن ،يحــق للوالديــن اســتقطاع أكــر لضــان املعيشــة الخاصــة .ميكــن
التعــرف عــى املبلــغ الفعــي لهــذه املســتقطاعات لضــان املعيشــة الخاصــة يف املالحظــات
عــى جــدول دوســلدورف الحــايل .ويتســاوى األطفــال البالغــن غــر املتزوجــن الذيــن يقــل
عمرهــم عــن  21عامــا ،والذيــن يعيشــون يف منــزل أحــد الوالديــن مــع اســتمرارهم يف التعليــم
املــدريس العــام يف املعاملــة مــع األطفــال القارصيــن غــر املتزوجــن .وتنطبــق عليهــم نفــس قيــم
اســتقطاعات ضــان املعيشــة الخاصــة مثــل مــا يطبــق عــى األطفــال القارصيــن.
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املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

ميكــن اإلطــاع عــى النســخة الحاليــة مــن جــدول دوســلدورف عــى الصفحــة الرئيســية
للمحكمــة اإلقليميــة العليــا بدوســلدورف:
www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_tabelle/index.php

األحقية يف حال وجود عجز

Rangfolge im Mangelfall

إذا مــا كان الدخــل غــر كاف إلعانــة املعالــن ،يعــد الوضــع وضعيــة عجــز .يف حــال وجــود
عجــز ،يتــم اســتيفاء مطالبــات النفقــة وفقــا لرتتيــب متبــع ألســبقية األحقيــة.
يــأيت يف املقــام األول األطفــال القــر واألطفــال ممــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن  18و  21عامــا،
والذيــن يتلقــون التعليــم العــام ويعيشــون يف منــزل الوالديــن (مــن يطلــق عليهــم باألطفــال
الذيــن يتمتعــون بالرعايــة الكاملــة) ويحصلــون عــى نفقتهــم قبــل اآلخريــن .يــأيت يف املقــام
الثــاين جميــع اآلبــاء واألمهــات الذيــن يرعــون األطفــال ومــن ثــم يحــق لهــم الحصــول عــى
نفقــة أو يف حالــة الطــاق واألزواج يف حــاالت الــزواج طويلــة املــدة .ويــأيت يف املقــام الثالــث
باقــي األزواج .ويــأيت بعدهــم يف املركــز الرابــع جميــع األطفــال البالغــن ممــن بلغــوا الســن
القانونيــة والذيــن ال يتمتعــون بوضــع مميــز .وبعدهــم يحــن دور األحفــاد واألحفــاد اآلخريــن
وكذلــك اآلبــاء واألمهــات واألقــارب اآلخريــن.

طلــب النفقة  -بعيدا عن املحاكم

Unterhalt geltend machen – außergerichtlich

يجــوز يف األســاس التوصــل إىل اتفــاق ودي بشــأن نفقــة الطفــل .إال أنــه يفضــل أن يصــدر قـرار
بذلــك ،ألن القـرار مــن شــأنه أن يجعــل اســتحقاق النفقــة أمـرا نافــذا يف حــال أي نـزاع.
ويجــوز طلــب النفقــة ملــا ســبق مــن مــدة اعتبــارا مــن تاريــخ تأخــر امللــزم عــن الســداد أو
تقديــم دعــوى عــى املدعــى عليــه .مــن املهــم تحديــد اســم الطفــل ،ومبلــغ النفقــة ،وإذا
كان ذلــك ممكنــا ،املبلــغ الصحيــح والتاريــخ الصحيــح .وعندهــا فقــط ميكــن ضــان املطالبــة
بالنفقــة بأثــر رجعــي.

املطالبة بالسداد

Zahlungsaufforderung

للحصــول عــى قـرار النفقــة ،مــن املهــم أن يطلــب مــن الشــخص امللــزم بالنفقــة الدفــع أو
تقديــم وثائــق دخلــه مــن أجــل إعطائــه فرصــة لاللت ـزام بنفســه بالســداد دون ق ـرار مــن
املحكمــة .قــد يتخــذ طلــب الســداد هــذا ،الــذي ميكنــك إرســاله بالربيــد املســجل ،شــكل
الصيغــة اآلتيــة:
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،عزيزي أحمد
 ومبــا أنــك تحصــل عــى دخــل قيمتــه.أنــت مطالــب بنفقــة ابننــا ابراهيــم
.] يــوروy[  فإنــك مديــن لــه بنفقــة قيمتهــا،] يــورو بعــد الخصومــاتx[
] يــوروz[ وبهــذا ميكنــك التســوية بــن نصيبــك يف إعانــة الطفــل بقيمــة
.ونفقــة الطفــل
] يــورو مطــروحy[( ] يــوروa[  ســتدفع نفقــة للطفــل قدرهــا،مبوجــب هــذا
 كــا أطالبــك أن تدفــع يل مــن اآلن.]] يــورو) اعتبــارا مــن [تاريــخz[ منــه
 وســيكون مــن دواعــي.فصاعــدا نفقــة الطفــل شــهريا يف أول كل شــهر مقدمــا
.رسوري إذا مــا متكنــا مــن اإلنتهــاء مــن هــذه املســألة خــارج املحكمــة
 يف حــال عــدم التزامــك مبــا، فســأضطر إىل اللجــوء إىل محكمــة األرسة،وإال
. عمــا ملصلحــة طفلنــا،طلبتــه
 سارة،تحيايت

Lieber Ahmed,
Du bist unserem gemeinsamen Sohn Ibrahim gegenüber unterhaltspflichtig.
Da Du [x] Euro netto verdienst, schuldest Du ihm einen Unterhalt von [y]
Euro. Damit kannst Du Deinen Kindergeldanteil in Höhe von [z] Euro mit
dem Kindesunterhalt verrechnen.
Ich fordere Dich hiermit auf, Kindesunterhalt in Höhe von [x] Euro [y Euro
minus z Euro] ab dem [Datum] zu zahlen. Gleichzeitig fordere ich Dich
auf, ab jetzt jeden Monat den Kindesunterhalt bis zum 1. eines Monats
im Voraus an mich zu zahlen. Ich würde mich freuen, wenn wir diese
Angelegenheit außergerichtlich regeln könnten.
Kommst Du Deiner Unterhaltsverpflichtung jedoch nicht nach, werde ich
mich im Interesse unseres Kindes an das Familiengericht wenden.
Viele Grüße, Sarah
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هــام :ال تســتخدمي النســخة العربيــة ،بــل النســخة األملانيــة ،لطلــب الدفــع الــذي ترســلينه
إىل الشــخص امللــزم بدفــع النفقــة .ألنــه ميكنــك اســتخدامها كدليــل إذا مــا لــزم األمــر ،يف حــال
الرغبــة يف تنفيــذ املطالبــة بالنفقــة عــن طريــق املحكمــة.

طلــب النفقة  -عن طريق املحكمة

Unterhalt geltend machen - vor Gericht

إذا مل يســتجب الشــخص امللــزم بدفــع النفقــة لطلــب الدفــع ،ميكنك رفــع دعوى باألمــر إىل محكمة
األرسة .ويف هــذا الشــأن إلزامــي عليــك أن تســتعيني مبحام/محاميــة لتمثيلــك يف تقديــم الدعــوى.
يف حــال تقديــم طلــب للحصــول عــى النفقــة ،وكان دخلــك محــدودا ،ميكنــك عنــد اســتيفاء رشوط
معينــة التقــدم بطلب للـ مســاعدة يف مصاريــف الدعــوى القضائيــة (.)Verfahrenskostenhilfe
يف كثــر مــن األحيــان ،ســتحتاجني لرفــع دعــوى مســتعجلة إلنفــاذ حقــك يف النفقــة .ولهــذه
الغايــة ،يجــوز ملحكمــة األرسة أن تصــدر قـراراً بتعويــض مؤقــت .وللحصــول عــى هــذا الحكــم،
ينبغــي أال يكــون امللــزم بســداد النفقــة قــد تقــدم طوعــا بســداد النفقــة وأن يكــون قــد طلــب
منــه ســداد املبلــغ الشــهري للنفقــة دون نجــاح .ويجــب أن يســتند ســبب املطالبــة بالنفقــة
بصــورة قاطعــة إىل مــا يــي :يجــب أن تقــدم وقائــع مثبتــة تقنــع املحكمــة بصحــة مــا تطلبينــه.
لهــذا ،يتــم النظــر يف املســتندات والصــور .وال يوجــد هنــا إلزاميــة وجــود محــام لينــوب عنــك يف
القضيــة .ســتصدر املحكمــة حكــا مؤقتــا بعــد إج ـراء دراســة لألمــر مركــزة عــى أهــم النقــاط
األساســية .إذا مــا نــال هــذا الحكــم رضــا الجميــع ،ميكــن االســتمرار يف العمــل بــه بشــكل دائــم.

املشورة والدعم

Beratung und Unterstützung

إذا مــا عانيــت مــن صعوبــات يف الحصــول عــى دفعــات النفقــة لطفلــك ،هنــاك خدمــات
املشــورة والدعــم العديــدة التــي ميكــن االســتعانة بهــا .وحيــث أن الحصــول عــى حــق النفقــة
أمــر معقــد ،ننصحــك بأخــذ االستشــارة يف هــذا األمــر .عــى الرغــم مــن أنــه ميكنــك القيــام
بجميــع مــا يخــص هــذا األمــر وحــدك ،إال يف حالــة انفــاذ قـرار املحكمــة للحصــول عــى النفقــة
(إلزاميــة وجــود محــام!) .إال أن هــذا األمــر يتطلــب الكثــر مــن املــال والوقــت وقــوة األعصــاب.
أمامك الخيارات التالية:
 )1ميكــن للـــ محاميــة ) (Anwältinأو املحامــي ) (Anwaltأن يقــدم لــك املشــورة والدعــم يف حــال
عــدم انتظــام امللــزم بالنفقــة يف الســداد أو عــدم قيامــه بالســداد عــى اإلطــاق ،أو إذا مل
تكــوين متأكــدة مــن صحــة أمــور النفقــة وقيمتهــا .ميكنــك العثــور عــى املحامــن املختصــن
مــن خــال نقابــة املحامــن .ويحمــل العديــد منهــم لقــب „أخصــايئ قانــون األرسة“ ،مــا
يــدل عــى معرفــة خاصــة وخــرة عمليــة خاصــة يف قانــون األرسة.
 )2يقــدم مكتــب شــؤون الشــباب الدعــم والتمثيــل املجانيــن يف مســائل قانــون النفقــة .وهــو
ملــزم بتقديــم املشــورة لــك بشــأن قضايــا النفقــة .ميكنــك طلــب واليــة ()Beistandschaft
طوعيــة لطفلــك تتــوىل مســؤولية إنفــاذ حــق طفلــك يف الحصــول عــى النفقــة .ويكفيــك
لطلــب هــذه املســاعدة وإنهائهــا مجــرد تقديــم طلــب خطــي بذلــك إىل مكتــب شــؤون
الشــباب .ويتــوىل مكتــب شــؤون الشــباب ،بحكــم مــا يضطلــع بــه مــن مســؤولية رســمية،
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األمــر يف إطــار إج ـرايئ موســع فيــا يتعلــق بالشــخص امللــزم بالدفــع .وهكــذا ،عــى ســبيل
املثــال ،ميكنــه أن يتحقــق مــن إقامــة شــخص غــر معلــوم العنــوان وميكنــه الحصــول عــى
مزيــد مــن املعلومــات حــول وضعــه املــادي ،عــى ســبيل املثــال مــن وكالــة العمــل .يف حــال
عــدم تأكــدك مــن احتســاب كامــل دخــل الشــخص امللــزم بالدفــع عنــد تقديــر النفقــة ،ميكــن
ملكتــب شــؤون الشــباب أن ميــدك باملعلومــات حــول كيفيــة وأســس حســاب نفقــة طفلــك
مبوجــب دخــل هــذا الشــخص .ومــن املهــم أال يطلــب فقــط مــن أصحــاب العمــل بيــان
رشائــح الرضيبــة عــى الدخــل ،بــل أيضــا اإلقـرار الرضيبــي .ويشــمل ذلــك أيضــا أي أنشــطة
إضافيــة خاضعــة للرضيبــة يف حســاب النفقــة.
 )3يف حــال حصــول الشــخص امللــزم بالدفــع عــى إعانــة بطالــة ،أو إعانــة للمــرض أو معــاش وخالفه،
وعــدم ســداده للنفقــة ،ميكنــك التقــدم بـ طلــب تحويل جــزء مــن دخلــه )(Abzweigungsantrag
لدفــع النفقــة .للقيــام بذلــك ،عليــك االتصــال مبكتــب التأمــن الصحــي ،ومكتــب التأمــن عــى
املعاشــات أو وكالــة العمــل وتقديــم طلــب دون منــوذج .يجــب أن يتضمــن الطلــب التزامــات
دفــع النفقــة وحقيقــة عــدم دفــع أيــة نفقــة .إذا مــا حصلــت عــى حكــم قضــايئ بالحصــول عىل
النفقــة ،فيجــب إرفاقــه كذلــك .كــا يجــب عليــك أيضــا تحديــد تاريــخ امليــاد والرقــم التأمينــي
ملَــن يســتحق النفقــة ،إذا مــا كان ذلــك ممكنــا .يقــوم مقــدم اإلســتحقاق بالتحقــق مــن املطالبــة
ويدفــع جــزءا مــن اإلعانــة مبــارشة لــك .هــذه اإلمكانيــة متاحــة فقــط لألطفــال والزوجــات .وال
ميكــن لغــر املتزوجــات واملطلقــات اتبــاع هــذا اإلجـراء.
 )4يف حــال عــدم دفــع الشــخص امللــزم بســداد النفقــة ملــدة طويلــة ،يحــق لــك تقديــم شــكوى
) .(Strafanzeigeميكــن لــك التقــدم إىل الرشطــة أو النيابــة العموميــة بشــكوى بســبب
اإلخــال بدفــع النفقــة والــذي قــد يعاقــب عليــه بالســجن ملــدة أقصاهــا ثــاث ســنوات.
الوالية ()Beistandschaft
ميكــن للعائــل الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء للتحقــق مــن أبــوة والــد الطفــل أو إنفــاذ حــق
الحصــول عــى مســتحقات النفقــة االســتعانة مبكتــب شــؤون الشــباب يف واليــة الطفــل .وال يقيــد
حــق الحضانــة مــن خــال هــذه الواليــة .يجــوز فقــط اســتبعاد متثيــل الوالــد الــذي يرعــى الطفــل
يف اإلجـراءات القضائيــة التــي بدأهــا املكتــب .وميكــن أيضــا التقــدم بطلــب الواليــة يف حالــة حضانــة
الوالديــن املشــركة بنــاء عــى طلــب الوالــد العائــل الوحيــد.
ولــن تــري الواليــة إال عنــد تقديــم طلــب بهــذا .وميكــن هــذا أيضــا قبــل والدة الطفــل .تنتهــي الواليــة
بنــاء عــى طلــب خطــي مــن الوالــد الــذي تقــدم بطلــب الواليــة أو إذا كانــت هنــاك مســائل أخــرى
تــرر إنهائهــا ،مثــل بلــوغ الطفــل لســن الرشــد أو يف حالــة تبنــي الطفــل مــن قبــل شــخص ثالــث.

دفعات مقدمة للنفقة

UNTERHALTSVORSCHUSS

يف حــال عــدم حصــول طفلــك عــى نفقــة أو حصولــه عــى نفقــة أقــل مــن الحــد األدىن ،ميكنــك
التقــدم بطلــب للحصــول عــى دفعــات مقدمــة للنفقــة .يقــدم هــذا الطلــب خطيــا إىل الجهــة
املعنيــة بتقديــم دفعــات مقدمــة للنفقــة (عــادة مــا يكــون ذلــك مكتــب شــؤون الشــباب يف
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املنطقــة التــي يعيــش فيهــا طفلــك) .ميكنــك الحصــول عــى اســتامرة الطلــب وبيــان الدفعــات
املقدمــة للنفقــة ) (UVGمــن مجلــس املدينــة أو البلديــة أو إدارة املنطقــة.
يعــادل مبلــغ الدفعــة املقدمــة للنفقــة الحــد األدىن مــن النفقــة القانونيــة وفقــا للــادة
( )1612aفقــرة ( )1مــن القانــون املــدين األملــاين ) (BGBمــع خصــم اإلعانــة املقدمــة للطفــل
األول .ويبلــغ مبلــغ الدفعــة املقدمــة لنفقــة األطفــال حتــى ســن خمــس ســنوات  150يــورو
شــهريا .ويصــل مبلــغ الدفعــة املقدمــة للنفقــة لألطفــال مــن  6ســنوات إىل  11ســنة إىل 201
يــورو شــهريا .اعتبــارا مــن يوليــو  2017يحــق لألطفــال الذيــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن 12
و  17عامــا الحصــول عــى مبلــغ  264يــورو كدفعــة مقدمــة للنفقــة ،يف حــال عــدم حصولهــم
عــى أي إعانــات مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان اإلجتامعــي ،أو إذا كان العائــل
الوحيــد لهــم يحصــل عــى دخــل ال يقــل عــن  600يــورو كإعانــة مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن
قانــون الضــان اإلجتامعــي .اعتبــارا مــن يوليــو  2017مل يعــد يطبــق فــرض قيــود زمنيــة عــى
الدفعــات املقدمــة ،التــي كان ســابقا تدفــع فقــط لفــرة أقصاهــا  72شــهرا (اعتبــارا مــن .)2017
يتم خصم أي إعانات نقدية لليتامى وأي مدفوعات نفقة أخرى من الدفعة املقدمة للنفقة.
يف حــال زواجــك مــرة أخــرى ،ينتهــي حقــك يف الدفعــة املقدمــة للنفقــة .إذا كنــت تعيشــن مــع
رشيــك حيــاة جديــد ،ميكنــك االســتمرار يف الحصــول عــى الدفعــات املقدمــة لنفقــة الطفــل،
رشيطــة أال يكــون هــذا الرشيــك الجديــد والــد الطفــل.
إذا كانــت مبالــغ النفقــة ،التــي يدفعهــا امللــزم بهــا ،أقــل مــن الحــد األدىن مــن النفقــة ،ســتحمل
هــذه املدفوعــات عــى الدفعــات املقدمــة لنفقــة الطفــل .إذا كان الشــخص امللــزم بدفــع نفقــة
الطفــل ال يدفــع أي نفقــة للطفــل ويف حــال رفــع أي إج ـراءات قضائيــة ضــده ،ميكنــك أيضــا
التقــدم بطلــب للحصــول عــى دفعــات مقدمــة للنفقــة طــوال مــدة اإلج ـراءات .ومبجــرد أن
يقــوم والــد الطفــل بدفــع نفقــة الطفــل بانتظــام ،يجــب إبــاغ مكتــب شــؤون الشــباب للتوقــف
عــن ســداد الدفعــات املقدمــة .بشــكل عــام عليــك إبــاغ الجهــة املرشفــة عــى دفــع الدفعــات
املقدمــة للنفقــة عــى الفــور بــأي تغيــرات قــد تطــرأ عــى حــق اســتحقاقك للدفعــات املقدمــة
للنفقــة ،وإال ســتضطرين لــرد هــذه املبالــغ فيــا بعــد .وتقــرن قيمــة االلت ـزام مبــا تأخــر مــن
نفقــة الطفــل باحتياجــات الطفــل الحاليــة.
والدفعــة املقدمــة للنفقــة هــي دفعــة مقدمــة ملدفوعــات النفقــة التــي مل يتــم الحصــول عليهــا.
وهــي ال تعفــي الشــخص امللــزم بســداد النفقــة مــن ســداد املتأخــر عليــه منهــا .ومكتــب شــؤون
الشــباب ملــزم بطلــب اســرداد الدفعــات املقدمــة للنفقــة مــن امل ُلــزم بهــا .لهــذا الســبب ،أنــت
أيضــا ملزمــة بذكــر اســم ومحــل إقامــة والــد طفلــك بحســب مــا لديــك مــن معلومــات .وإذا مــا
رفضــت املشــاركة يف تحديــد هويــة األب ،ال يحــق لــك الحصــول عــى الدفعــات املقدمــة للنفقــة.
إال أن الوضــع يختلــف يف حــال عــدم معرفتــك مــن هــو والــد طفلــك أو كان األمــر يتعلــق بأســباب
جوهريــة ال تســمح بالتعريــف بوالــد الطفــل .بعــد ذلــك ،تدفــع الدفعــات املقدمــة للنفقــة لطفلك.

املعلومات
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ليــس للنفقــة الزوجيــة أي عالقــة بنفقــة الطفــل .فهــي تســتخدم فقــط لتغطيــة احتياجــات
أحــد الوالديــن .ومــن حيــث املبــدأ ،فــإن كال الزوجــن مســؤوالن عــن ســبل معيشــتهام .وال
تدفــع النفقــة الزوجيــة إال ألســباب عديــدة بعينهــا .وقــد تتمثــل هــذه األســباب يف رعايــة
الطفــل أو البطالــة أو الســن أو املــرض.
ويحــق لألمهــات واآلبــاء املطلقــن الحصــول عــى نفقــة لرعايــة الطفــل ،إذا مل يكــن مــن املتوقــع
منهــم العمــل بســبب رعايــة األطفــال .ويطبــق هــذا عــى األقــل ملــدة ثــاث ســنوات بعــد والدة
الطفــل .وقــد ميتــد الحــق يف نفقــة رعايــة الطفــل إىل مــا بعــد الســنة الثالثــة مــن عمــر الطفــل،
إذا مــا كانــت األســباب املتعلقــة بالطفــل أو الوالــد ذات الصلــة تــرر ذلــك يف ســياق العدالــة،
وذلــك يف كل حالــة عــى حــدا .وال يلــزم األمــر بالــرورة تغــر مفاجــئ يف الحــال مــن رعايــة
العائــل والتحــول إىل مزاولــة العمــل بــدوام كامــل ،ولكنــه يتطلــب أن يربهــن الوالــد الحاضــن
عــن األســباب املتصلــة بالطفــل و/أو بــه شــخصيا ،يف كل حالــة عــى حــدا ،وأن يعطــي ســببا،
إذا مــا لــزم األمــر ،لهــذا االنتقــال التدريجــي .وليــس للوالــد القائــم بالرعايــة االســتناد إىل رضورة
رعايــة الطفــل شــخصيا ،إذا مــا كان بإمــكان الطفــل الذهــاب ملرفــق مناســب لرعايــة األطفــال
أو إذا مــا كان الطفــل يذهــب فعــا إىل أحــد هــذه املرافــق .وقــد متتثــل األســباب املرتبطــة
بالوالديــن بالثقــة املكتســبة أثنــاء الــزواج يف املتفــق عليــه مــن توزيــع لــأدوار ومامرســتها.
والتــي يــزداد ثقلهــا كلــا طــال أمــد الــزواج أو عنــد تــرك العمــل بســبب تربيــة األطفــال.
وهــذه األســباب هــي األخــرى يجــب تقدميهــا وعرضهــا بحســب الحالــة.
يف حــال عــدم إمكانيــة الحصــول عــى نفقــة رعايــة للطفــل ،ميكــن للزوجــة تحــت ظــروف
معينــة الحصــول عــى نفقــة األزواج بســبب املــرض أو البطالــة .وهنــا أيضــا تدفــع النفقــة
بعــد اســتقطاع مــا يكفــي ملعيشــة امللــزم بدفــع النفقــة .فنفقــة الزوجــة متثــل يف عمــوم األمــور
 7/3مــن صــايف الدخــل بعــد كل االســتقطاعات ،إذا مل يكــن لديهــا دخلهــا الخــاص .إذا كان
دخلــك أقــل مــن دخــل الشــخص امللــزم بالنفقــة ،يحــق لــك الحصــول عــى  7/3مــن الفــارق
بــن الدخلــن .يرجــى االســتعانة مبحامية/محــام الســتضاح هــذه املســائل بالتفصيــل .ويف حالــة
عــدم عمــل الشــخص امللــزم بالنفقــة ،تكــون املطالبــة بقيمــة  50يف املائــة مــن فــارق الدخــل.
إذا كان مــن املتوقــع وقــوع انفصــال ،ويحــق لــك أنــت وأطفالــك الحصــول عــى نفقــة ،قــد
يكــون مــن املناســب الحصــول عــى صــور مــن أوراق دخــل الشــخص امللــزم بدفــع النفقــة.
وهــو مــا ســييرس عمليــة إثبــات الدخــل بغــرض حســاب النفقــة املطلوبــة ويجنبــك طــول مــدة
الخــاف بشــأن املعلومــات والنفقــة.
يف حــال االنفصــال عــن الــزوج دون طــاق ،يحــق لــك نفقــة انفصــال .وتختلــف املعايــر
الخاصــة بنفقــة االنفصــال عــن تلــك الخاصــة بنفقــة مــا بعــد الطــاق .ومبــا أنــه مل يتضــح بعــد
مــا إذا كان ســيحدث طــاق بالفعــل ،ففــي هــذه الحالــة ،تفــرض رشوط أقــل رصامــة بشــأن
َمــن بحاجــة إىل نفقــة االنفصــال ،ألنــه طاملــا كان الــزواج قامئــا ،فالزوجــان ملزمــان بتقديــم
الدعــم ألحدهــا اآلخــر.
عليــك االســتعانة مبحــام مــن اختيــارك الســتضاح جميــع املســائل الخاصــة بالنفقــة .يف حــال عــدم
حصولــك عــى مــا يكفــي مــن نفقــة بعــد االنفصــال أو الطــاق ،ميكــن االســتفادة بإعانــة البطالــة
الثانيــة أو املعونــة االجتامعيــة .ميكنــك التحقــق مــن مطالبتــك لــدى مكتــب العمــل املحــي.
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يحــق لألمهــات واآلبــاء الحاضنــن غــر املتزوجــن الحصــول عــى نفقــة إعالة/رعايــة ملــدة ثــاث
ســنوات عــى األقــل بعــد الــوالدة مــن الوالــد اآلخــر للطفــل .وهنــاك التـزام أســايس مبزاولــة العمــل
بعــد بلــوغ الطفــل عامــه الثالــث ،إال أن هــذا االلت ـزام ال يعنــي بالــرورة مزاولــة العمــل عــى
الفــور بــدوام كامــل .ويحــدد النطــاق الزمنــي لاللت ـزام مبزاولــة العمــل بحســب كل حالــة عــى
حــدا ،وكذلــك فيــا يخــص النفقــة الالحقــة لرعايــة الطفــل .ومــن منظــور العدالــة ،يجــوز متديــد
املطالبــة بنفقــة الطفــل إىل مــا بعــد وصولــه لســن ثــاث ســنوات :خاصــة ملراعــاة مصالــح الطفــل،
ومــن هــذه الحــاالت عــى ســبيل املثــال إذا كان الطفــل الــذي يُعتنــي بــه مريضــا أو معاقــا ،أو إذا
مل يكــن هنــاك رعايــة معقولــة ،ولكــن أيضــا مــع مراعــاة مصالــح الوالــد املعنــي ،عــى ســبيل املثــال
عــى أســاس التخطيــط املشــرك للوالديــن أو عــبء الوالــد العائــل الوحيــد.
والــرط األســايس للحصــول عــى نفقــة الرعايــة أو اإلعالــة هــو حاجــة الوالــد الحاضــن .عــى
ســبيل املثــال ،إذا كان لديــه ثــروة ،يجــب أن تســتخدم أوال ألغــراض تأمــن ســبل النفقــة
واملعيشــة .إال أن هنــاك حــدود لألمــر .بــدون رشوط أخــرى ،يحــق لــأم غــر املتزوجــة الحصــول
عــى نفقــة الطفــل للفــرة مــن ســتة أســابيع إىل مثانيــة أســابيع بعــد الــوالدة.
تعتمــد نفقــة الطفــل املعــال عــى احتياجاتــه يف الحيــاة ،وتصــل عــادة إىل مــا ال يقــل عــن 880
يــورو (اعتبــارا مــن .)2017

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

للتعــرف عــى الوضــع الحــايل لالســتقطاعات والخصومــات ومتطلبــات النفقــة فيــا يخــص
الحاضــن ،يرجــى الرجــوع إىل املالحظــات عــى جــدول دوســلدورف الحــايل يف (Unterhalt
.)nach § 1615 l BGB
www.olg-duesseldorf.nrw.de/infos/Duesseldorfer_tabelle/index.php

املشورة ()Beratung
يجــوز لألمهــات واآلبــاء أخــذ املشــورة يف مســائل نفقــة الطفــل ،فضــا عــن تقديــم طلبــات الحصــول
عــى النفقــة .وتشــمل اســتحقاقات بدائــل النفقــة ،عــى ســبيل املثــال ،حقــوق األيتــام والدفعــات
املقدمــة للنفقــة أو املعونــات االجتامعيــة .وينطبــق نفــس الــيء عــى األمهــات واآلبــاء غــر املتزوجــن
مــن بعضهــم البعــض فيــا يتعلــق باســتحقاقات النفقــة املنصــوص عليهــا يف القانــون املــدين األملــاين
( ،)1615 I BGBأي نفقــة الرعايــة و/أو النفقــة بســبب الــوالدة .يحــق لألطفــال البالغــن حتــى بلــوغ
ســن  21مــن عمرهــم الحصــول عــى املشــورة والدعــم فيــا يخــص الحصــول عــى النفقــة وغريهــا مــن
اإلعانــات .إذا مــا كنــت بحاجــة إىل املشــورة ،ميكنــك االتصــال مبكتــب شــؤون الشــباب الــذي تتبعينــه.
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3

السكن وإعانة السكن

WOHNEN UND WOHNGELD

أســتظلني يف مسكنك أم ستنتقلني ملسكن آخر؟

?BLEIBEN ODER UMZIEHEN

عــادة مــا يطــرح ســؤال هــام نفســه عنــد االنفصــال أو الطــاق ،أال وهــو :مــن ســيظل يف اإلقامــة
يف الشــقة املشــركة؟ عــادة مــا يُفضــل أن يُجنــب األطفــال االنتقــال مــن املســكن .فهــم يشــعرون
باألمــان يف األوقــات الصعبــة لعمليــة االنفصــال مــن خــال اســتمرار مــا يألفونــه مــن أمــور يف
حياتهــم .وينصــح فقــط باتخــاذ خطــوة االنتقــال يف حــال تعــرض الطفــل للعنــف يف الشــقة
أو املســكن .ينبغــي عليــك ،عــى كل حــال ،االستفســار عــن موقفــك القانــوين ومــدى أحقيــة
اســتمرارك يف الشــقة املشــركة أو االســتفادة مــن املشــورة القانونيــة.
إذا كنــت قــد ســكنت مــع رشيــك حياتــك يف شــقة مســتأجرة دون زواج ،فعنــد االنفصــال،
تعتمــد فكــرة االســتمرار يف املســكن أو الرحيــل عنــه عــى مــن قــام بتوقيــع عقــد اإليجــار .يف
حــال توقيعكــا معــا لعقــد اإليجــار ،ففــي هــذه الحالــة ،ال ميكنكــا إلغــاء العقــد إال ســويا؛ إال
إذا تــم االتفــاق مــع املؤجــر عــى خــاف ذلــك .وميكنــك أن تطلبــي موافقــة رشيــك حياتــك عــى
إلغــاء العقــد .بــل عــى العكــس ،ينبغــي عــى املؤجــر أن يلغــى العقــد بالنســبة للزوجــن ،مــا مل
يتفــق عــى خــاف ذلــك يف العقــد .وإذا كان رشيــك حياتــك يريــد أن ينتقــل مــن املســكن دون
إلغــاء العقــد ،فســيظل ملزمــا باالســتمرار كمســتأجر لــه.
أمــا يف حــال زواجكــا يف الشــقة التــي تعيشــان فيهــا معــا ،فــا يجــوز ألي منكــا إخـراج اآلخــر،
بغــض النظــر عــن َمــن وقــع عقــد اإليجــار .يف حالــة عــدم توصلكــا لالتفــاق بشــأن مــن ســيظل
يف الشــقة ،ميكنــك يف هــذه الحالــة التقــدم بطلــب اىل محكمــة األرسة مــن أجــل تخصيــص ســكن
زوجيــة .عــادة مــا يتــم تخصيــص ســكن الزوجيــة لــك مبفــردك (ويكــون ذلــك أيضــا دون رغبــة
رشيــك حياتــك) ،وذلــك يف حــال تعــرض أف ـراد األرسة لخطــر اإليــذاء البــدين أو الخطــر عــى
الحيــاة أو وجــود مشــاكل عصيبــة (نتيجــة عــى ســبيل املثــال لتعاطــي الكحوليــات) أو العمــل
عــى انتقالــك ألحــد مالجــئ النســاء كحــل بديــل .و إذا مل يكــن األمــر كذلــك ،فمــن املتوقــع
أن يعيــش الزوجــان منفصلــن داخــل املنــزل ،وذلــك حتــى يتــم الطــاق بشــكل نهــايئ .ميكــن
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يف هــذه الحالــة أن يخصــص لــك جــزء مــن املســكن الســتخدامك الخــاص .وال يســمح للرشيــك
بدخــول هــذا الجــزء .ولــن يتخــذ أي قـرار نهــايئ بشــأن الشــقة إال بعــد االنتهــاء مــن إجـراءات
الطــاق .كــا ميكنــك التقــدم للمحكمــة بطلــب للحصــول عــى مســكن زوجيــة لفــرة مــا بعــد
الطــاق ،يف حــال رحيلــك عــن املنــزل فيــا ســبق نتيجــة إلحساســك بالخطــر.
تنبيــه :يف حــال انتقالــك خــارج املنــزل بعــد االنفصــال مــع عــدم إظهــارك النيــة بشــكل جــدي يف
العــودة إىل الــزوج خــال ســتة شــهور مــن االنتقــال ،فاملفــرض يف هــذه الحالــة أنــك لــن ترغبــن
العــودة إىل املنــزل مــرة أخــرى.

بيوت/مالجئ النساء

FRAUENHÄUSER/ZUFLUCHTSWOHNUNGEN

يف حــال الخــوف مــن تعرضــك للعنــف عــى يــد رشيــك حياتــك ،ميكنــك االنتقــال مــع أطفالــك
إىل أحــد بيــوت أو مالجــئ النســاء ()Frauenhaus؛ وميكنــك الحصــول عــى أرقــام هواتــف هــذه
املالجــئ مــن خــال دليــل الهاتــف ،خدمــة اســتعالمات الهاتــف ،عــن طريــق ســائقي ســيارات
األجــرة ،الجمعيــات املحليــة واإلقليميــة لجمعيــة العائــل الوحيــد  ،VAMVمجموعــات النســاء
املحليــة ،مكتــب ممثلــة النســاء واملســاواة مبجالــس البلديــة ،وكذلــك لــدى الجمعيــات الخرييــة
(ومنهــا عــى ســبيل املثــال مؤسســة كاريتــاس األملانيــة ،الجمعيــة الخدميــة للكنيســة اإلنجيليــة
الربوتســتانتية ،جمعيــة الرعايــة املامثلــة) .ويف حــال عــدم رغبتــك يف ذلــك ،ميكنــك اللجــوء
إىل أي مــن أقاربــك أو أصدقائــك .إال أن األمــر قــد يتكلــف الكثــر يف حــال عــدم لجوئــك إىل
أي مــن مالجــئ النســاء .فالعديــد مــن البلديــات ال تدفــع أي إعانــة وفــق الكتــاب الثــاين مــن
قانــون الضــان االجتامعــي (وخاصــة تكاليــف اإلقامــة) ملالجــئ النســاء ،يف حــال إقامتــك يف
مــكان آخــر.
كــا ميكنــك طلــب اســتئجار غرفــة مفروشــة أو غرفــة يف بنســيون .ويف ظــل ظــروف معينــة،
تتحمــل الدولــة التكاليــف وذلــك إذا مــا رأى مكتــب شــؤون الشــباب احتامليــة تعــرض األطفــال
أو الشــخص املعنــي للخطــر وذلــك مبوجــب أمــر قضــايئ مؤقــت أو شــهادة أو محــر رشطــة أو
مــا شــابه ذلــك .ويطلــب مــن الــزوج أن يســدد ذلــك ،إذا مــا كانــت لديــه القــدرة عــى ذلــك.
كــا ميكنــك يف حــال اســتخدام العنــف مــن قبــل رشيــك حياتــك الــذي أقمــت معــه ملــدة
طويلــة يف مســكن مشــرك (دون زواج) ،التقــدم بطلــب إىل محكمــة األرسة املختصــة إلخ ـراج
هــذا الرشيــك مــن املســكن .ويكفــل قانــون الحاميــة مــن أعــال العنــف وأشــكال االضطهــاد
(قانــون الحاميــة ضــد العنــف  )Gewaltschutzgesetzمثــل هــذا األمــر .وقــد يكفــي فقــط يف
ظــروف صعبــة خاصــة بعينهــا احتامليــة خطــر التعــرض للعنــف .كــا ينطبــق هــذا عنــد ارتــكاب
مثــل هــذه األفعــال حتــى يف حــاالت بعينهــا مثــل حــاالت االضطــراب العقــي الناتــج عــن
تعاطــي الكحوليــات.
وكــذا ،يجــوز تخصيــص ســكن للطفــل لحاميتــه مــن العنــف .كــا يجــوز حظــر اســتخدام الســكن
مــن جانــب أي مــن الوالديــن أو مــن رشيــك ثالــث (مثــا رشيكــة حيــاة جديــدة للوالــد) .إال أن
إجــاء الوالــد املســتخدم للعنــف مــن املســكن ال يقيــد تلقائيــا حقــه يف رؤيــة الطفــل .وعليــه،
فمــن الــروري ،وبحســب كل حالــة عــى حــدا ،أن يطلــب مــن محكمــة األرسة أن يصحــب
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أمــر الطــرد مــن املنــزل أمــر لتقييــد أو إيقــاف حقــوق الرؤيــة أو التدخــل يف حيــاة الطفــل.
ويف الوقــت ذاتــه ،متنــح الدولــة للرشطــة الحــق القانــوين يف التدخــل وتقديــم املســاعدة يف
حــاالت العنــف األرسي ومنهــا عــى ســبيل املثــال أمــر اإلجــاء مــن املنــزل يف وجــود الرشطــة
ملنــع الدخــول .وعــادة مــا يحــدد أمــر الطــرد مــن املنــزل مبــدة ســبعة أو عــرة أيــام.
عناوين مالجئ النســاء ومعلومات عنها( :رابطة تنســيق شــؤون مالجئ النساء)
http://www.frauenhauskoordinierung.de

الخط الســاخن لحاالت العنف ضد املرأة

()HILFETELEFON GEWALT GEGEN FRAUEN
لألســف ،يعــد العنــف ضــد املــرأة جــزءا مــن الحيــاة اليوميــة يف أملانيــا .فـــ  40يف املائــة مــن النســاء
يتعرضــن للعنــف ســواء بدنيــا أو جنســيا عــى األقــل ملــرة واحــدة يف حياتهــن .يف حــال تعرضــك
أنــت أو احــدى صديقاتــك للعنــف املنــزيل أو املالحقــة أو التحــرش الجنــي يف مــكان العمــل،
ميكنكــا الحصــول عــى املســاعدة برسعــة وبســهولة عــن طريــق الهاتــف .وقــد خُصــص رقــم
الهاتــف )08000/116016( :عــى مســتوى أملانيــا لطلــب املســاعدة يف هــذا الشــأن هاتفيــا ومجانــا.
حيــث يوجــد عــى مــدار اليــوم خــراء متخصصــون للــرد عــى استفســاراتكم بشــأن موضــوع العنــف
ضــد املــرأة .وتخضــع جميــع االستشــارات للرسيــة مــع إمكانيــة االحتفــاظ برسيــة هويتــك ،يف حــال
الرغبــة يف ذلــك .وميكــن ،إذا مــا تطلــب األمــر ،االســتعانة مبرتجــم فــوري أثنــاء املحادثــة .باإلضافــة
إىل املشــورة األوليــة ،ســيتم تزويــدك مبعلومــات عــن األماكــن املوجــودة يف املنطقــة ،أو إذا مــا لــزم
األمــر ،ســيتم إرســالها إليــك.
بيانات االتصال:
www.hilfetelefon.de

معونة لســداد اإليجار :بدل السكن

ZUSCHUSS ZUR MIETE: WOHNGELD

يقــدم بــدل الســكن كإعانــة لــأرس ذات الدخــل املنخفــض ملســاعدتهم عــى تحمــل تكاليــف
الســكن .ويقــرن حصولــك عــى بــدل املســكن بعــدد أفـراد أرستــك وقيمــة دخــل األرسة وقيمــة
اإليجــار املؤهــل للحصــول عــى اإلعانــة فضــا عــن قيمــة اإلعانــة ذاتهــا .ويســتند الحــد األقــى
للقيــم عــى مســتوى اإليجــارات محليــا ،حيــث يحــدد لــكل بلديــة حــد أقــى لإليجــارات.
إذا مــا كنــت تحصلــن عــى إعانــة بطالــة طب ًقــا للجــزء الثــاين مــن قانــون البطالــة أو إعانــة
اجتامعيــة أو كفالــة اجتامعيــة أو إعانــات أساســية لكــر الســن أو للعجــز الجــزيئ أو كنــت
ضمــن أحــد أفـراد املجموعــات ذات االحتياجــات الــواردة يف الجــزء الثــاين مــن قانــون الضــان
االجتامعــي ،لــن ميكنــك الحصــول عــى بــدل للســكن .أمــا إذا كنــت مؤهلــة للحصــول عــى بــدل
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ســكن ،فيمكنــك أيضــا التقــدم بطلــب للحصــول عــى معونــة حزمــة التعليــم .عليــك تقديــم
طلــب للحصــول عــى بــدل للســكن يف مكاتــب اإلســكان املحليــة يف محــل إقامتــك ،حيــث
ســتحصلني أيضــا عــى مزيــد مــن املعلومــات عــن األمــر وكذلــك اســتامرة الطلــب.
ويف حــال تغــر عــدد أفـراد األرسة ،عــى ســبيل املثــال نتيجــة مليــاد طفــل ،عليــك بتقديــم طلــب
جديــد لزيــادة بــدل الســكن .وكقاعــدة عامــة ،تدفــع بــدالت الســكن ملــدة عــام واحــد اعتبــارا
مــن بدايــة شــهر الطلــب .ونظـرا ملــا تســتغرقه إجـراءات معالجــة الطلبــات عــى وجــه العمــوم
لكثــر مــن الوقــت ،يفضــل تقديــم طلــب بــدل الســكن قبــل نهايــة رسيــان البــدل القائــم
بشــهرين تجنبــا للتخلــف عــن الســداد.
إذا مــا كنــت تحصلــن بالفعــل عــى بــدل الســكن عندمــا كنــت تعيشــن مــع رشيــك حياتــك
قبــل االنفصــال ،فمــن الجديــر بالذكــر أن الــزوج املنفصــل ،منــذ االنفصــال ،ال يُعــد فــردا مــن
أف ـراد األرسة ،حتــى ولــو كان ميكــث يف ذات الشــقة ،وبالتــايل لــن يؤخــذ دخلــه يف الحســبان
عنــد حســاب بــدل الســكن .فاألمــر يتعلــق هنــا مبــا يســمى بــاألرسة املختلطــة ،وعليــه تحســب
تكاليــف املعيشــة بالتناســب .أنــت ملزمــة بإخطــار مكتــب معونــة اإلســكان بجميــع مــا يطــرأ
مــن تغــرات يف دخلــك أو يف عــدد أف ـراد أرستــك.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

الــوزارة االتحادية للنقل والبنــاء والتنمية العمرانية
http://www.bmub.bund.de/themen/stadt-wohnen/wohnraumfoerderung/wohngeld
حيث ســتجدون جداول وتقارير عن مســتويات اإليجارات والحدود القصوى.
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تأمني املعيشة

EXISTENZSICHERUNG

التعليم

AUSBILDUNG

املدرسة

SCHULE

مل يفــت األوان لتعويــض مــا فاتــك مــن دراســة والحصــول عــى شــهادة مدرســية ،ألنــك كلــا
أضفــت مؤهــا جديــدا إىل مؤهالتــك العلميــة ،ازدادت الفــرص املتاحــة أمامــك يف ســوق العمــل.
وحســب الواليــة االتحاديــة تــري متطلبــات مختلفــة .يف حــال عــدم حصولــك عــى شــهادة
املدرســة األساســية ،ميكــن لوكالــة العمــل مســاعدتك يف اإلعــداد للحصــول عليهــا يف إطــار التشــجيع
عــى العمــل  -مبوجــب الكتــاب الثالــث مــن قانــون الضــان االجتامعــي ).(SGB III
للتعويــض عــن امتــام شــهادة مدرســية ،ميكنــك االســتفادة مــا يســمى بـــ املســار الثــاين للتعلــم،
حيــث ميكنــك االلتحــاق بجانــب عملــك أو إجــازة األمومــة  /األبــوة بإحــدى املــدارس الليليــة
أو حضــور برامــج تعليــم الكبــار التــي تعقــد جزئيــا يف الصبــاح .إذا كنــت ال تعملــن ،ميكنــك
أيضــا أن تتقدمــي للحصــول عــى شــهادة االنتهــاء مــن املرحلــة الثانويــة أو مؤهــل فنــي عــال
بإحــدى املؤسســات التعليميــة .إذا مــا كنــت ترغبــن يف الحصــول عــى مؤهــل أثنــاء إجــازة
رعايــة الطفــل ،عليــك أن تســتعلمي إذا مــا كان سيســمح لــك االســتمرار يف الحصــول عــى إعانــة
العائــل الوحيــد أو بــدل التعليــم (بافاريــا ،ساكســونيا) .ويف ظــل ظــروف معينــة ،تقــدم وكالــة
العمــل إعانــة إضافيــة إلعالــة الطفــل.
ميكنــك الحصــول عــى املعلومــات بهــذا الشــأن مــن إدارة املــدارس (لــدى إدارة املدينــة،
البلديــة أو مجلــس الشــيوخ) ،والحصــول عــى املشــورة املهنيــة مــن وكاالت العمــل ،وكذلــك
مــن مســؤويل شــؤون املــرأة بالبلديــة ووزارة التعليــم يف واليتــك االتحاديــة.
ويف أملانيــا ،لــكل طفــل الحــق يف التعليــم ،ال يهــم يف هــذا الشــأن مــا معــه مــن مســتندات
إقامــة .فذهــاب الطفــل إىل املدرســة مجــاين وإلزامــي .إال أن اللوائــح الفعليــة تختلــف مــن
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واليــة اتحاديــة لواليــة أخــرى .وعــادة مــا يســتوجب عــى الالجئــن الشــبيبة إىل الذهــاب إىل
املدرســة بعــد  3أو  6أشــهر أو بعــد تخصيــص ذلــك .وعــادة مــا يبــدأ االلتحــاق باملدرســة يف
خريــف الســنة عندمــا يبلــغ الطفــل ســن السادســة.

التعليم املهني

BERUFSAUSBILDUNG

يف حــال مــا أصبحــت حامــا أثنــاء تعليمــك املهنــي ،أمامــك العديــد مــن الخيــارات إلكــال
تعليمــك .بعــد ترتيــب أمــر رعايــة الطفــل بعــد الــوالدة ،ميكنــك قطــع التعليــم لفــرة إجــازة
األمومــة وبعدهــا مواصلــة التعليــم .إال إذا مــا رغبــت يف الحصــول عــى إجــازة رعايــة الطفــل،
ميكــن تعليــق تعليمــك املهنــي خــال هــذه الفــرة .ميكنــك إنهــاء تعليمــك بعــد إجــازة رعايــة
الطفــل .كلــا طالــت مــدة انقطاعــك عــن التعليــم ،كلــا صعــب عليــك العــودة إليــه .ال
ينبغــي عليــك إيقــاف تعليمــك املهنــي تحــت أي ظــرف مــن الظــروف ،وإال ســيكون عليــك
بــدء عقــد تدريــب مهنــي جديــد وســيكون مــن الصعــب عليــك االســتعانة مبــا أخذتــه بالفعــل
مــن تدريــب.
هــل حصلــت بالفعــل عــى أي تعليــم مهنــي وتجديــن نفســك أمــام ســؤال أي أنــواع مــن التعليم
عليــك اتباعــه؟ ميكنــك مــن خــال وكالــة العمــل التعــرف عــى املتــاح لــك مــن فــرص ومزايــا
مختلــف املهــن التــي تهمــك .يف حــال مــا أخــذت تعليمــك املهنــي األول يف إحــدى الــركات،
ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى بــدل تدريــب مهنــي ) (Berufsausbildungsbeihilfeلــدى
وكالــة العمــل (ويختــر بـــ .)BAB
إذا مل تحظــي بتدريــب مهنــي أو شــهادة االنتهــاء مــن املرحلــة الثانويــة بعــد ،ميكنــك طلــب
الجمــع بــن رعايــة الطفــل واســتكامل مؤهلــك املــدريس ودورات التدريــب املهنــي.
ومــن املمكــن مبدئيــا إكــال التدريــب املهنــي بـــ دوام جــزيئ .ينــص قانــون التدريــب املهنــي
عــى أنــه عــى املتدربــن والعاملــن تحــت التمريــن تقديــم طلــب لذلــك .كقاعــدة عامــة،
متويــل املتدربــن ليــس باألمــر الواضــح .تحققــي مــن األمــر لــدى مكتــب العمــل املحــي أو أحــد
املراكــز االستشــارية املهنيــة الخاصــة باملــرأة .يقــدم مــروع مبــادرة ركلنهــاوزر للتشــجيع عــى
العمــل ) (re:initخارطــة مبشــاريع التدريــب بــدوام جــزيئ:

http://tzba.reinit.net/

جوانب قانونية ملتطلبات اإلقامة

Aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen

ميكنــك الحصــول عــى تدريــب مهنــي دون أي مشــكلة إذا مــا ســمح لــك وفــق ترصيــح إقامتــك
الحصــول عــى ترصيــح عمــل.
إذا مل يكــن ترصيــح اإلقامــة الصــادر لــك يتضمــن ترصيحــا بالعمــل ،مــا زال ميكنــك الحصــول
عــى ترصيــح بالتدريــب يف إحــدى الــركات .ولهــذا الغــرض ،يجــب تقديــم طلــب رســمي إىل
مكتــب شــؤون األجانــب ،وكذلــك ،يجــب أن تقــدم الرشكــة القامئــة عــى التدريــب تأكيــدا للنيــة
كتابيــا رصيحــا أو إعالنــا للنوايــا .ويصــدر الق ـرار وفــق تقديــر مكتــب شــؤون األجانــب ،ولكــن
عــى املكتــب أن يفــر الســبب وراء الق ـرار بشــكل يســهل فهمــه.
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إال أنــه ميكنــك البــدء يف االلتحــاق بــدورات تدريــب تعليميــة خالصــة مــع القليــل مــن املامرســة
العمليــة ،عــى الرغــم مــن عــدم حصولــك عــى ترصيــح بالعمــل ،ألن هــذا ال يعــد عمــا باملعنــى
القانــوين للكلمــة.
يحــق للنســاء املهاج ـرات الــايت يلتحقــن بالتدريــب يف أملانيــا مــن حيــث املبــدأ الحصــول يف
بعــض الظــروف عــى دعــم مــايل مــن الدولــة يف شــكل بــدل تدريــب مهنــي .وتتــاح إمكانيــة
الحصــول عــى التدريــب املهنــي ملــدة عامــن عــى األقــل يف املــدارس املهنيــة .يتــاح هــذا
التدريــب عــى الفــور لالجئــن املثبتــن املعــرف بهــم ،أمــا إذا مــا اختلــف نــوع الحاميــة التــي
حصلــت عليهــا مبوجــب ترصيــح إقامتــك ،فعــادة ميكنــك الحصــول عــى بــدل التدريــب املهنــي
) (BABمــن بعــد ثالثــة أشــهر .يف حــال مل يتــم إنهــاء إجــراءات اللجــوء بعــد ،ميكــن فقــط
الحصــول عــى االســتحقاقات املذكــورة أعــاه بعــد  5ســنوات .إال أنــه نظـرا لوجــود العديــد مــن
األحــكام الخاصــة بطالبــي اللجــوء والالجئــن املعــرف بهــم والحاصلــن عــى إذن إقامــة مؤقــت
دولدنــغ ،فيفضــل اللجــوء إىل أي مركــز استشــاري للحصــول عــى املشــورة املناســبة لــكل حالــة
عــى حــدا.

الدراسة

STUDIUM

يتشــكل دخــل غالبيــة الطالبــات الجامعيــات مــن عــدة مصــادر .وتتمثــل املصــادر األساســية
للدخــل يف النفقــة مــن الوالديــن والنفقــة مــن والــد الطفــل أو الــزوج وإعانــة قانــون دعــم
التعليــم والتدريــب املهنــي االتحــادي املعــروف باســم بافــوغ ) (BAföGواملنــح الدراســية
والعمــل .عــاوة عــى ذلــك ،يوجــد بــدل ســكن ،وإعانــة الطفــل وبــدل تعليــم ،ونفقــة األطفــال
أو بــدل اإلعالــة.

النفقة

Unterhalt

وعــادة مــا يســتقبل الوالــدان ابنتهــا املطلقــة أو العزبــاء حيــث عليهــا مبوجــب القانــون
املــدين األملــاين االلت ـزام بتــويل تعليمهــا األســايس ماليــا .إال أنــه مــع مــا قــد ينجــم مــن حمــل
مبكــر أو وقــوع انفصــال أو طــاق مــن خالفــات داخــل األرسة ،فهنــاك مــن اآلبــاء مــن يرفــض
اســتقبال هــذه الســيدات ،عــى الرغــم مــن أحقيتهــن يف الحصــول عــى دعــم ذويهــم .لــذا
عــى املتــررات التواصــل بشــأن هــذا األمــر مــع الجهــات املعنيــة للمشــورة (مثــا املكتــب
االستشــاري االجتامعــي ،اتحــاد طــاب الجامعــات األملــاين ،جمعيــة العائــل الوحيــد .)VAMV
عــادة مــا يحــق للنســاء املطلقــات واملنفصــات ،الــايت انقطعــن عــن التعليــم بســبب األرسة
والــايت مل يســتطعن العــودة إىل وظائفهــن بعــد االنقطــاع لفــرة طويلــة عــن العمــل الحصــول
عــى دعــم  /اســتمرار دعــم دراســتهن ماليــا مــن قبــل الــزوج مبوجــب القانــون .ويحــق للعائــل
الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء الحصــول عــى إعانــة إعالــة الطفــل مــن الدولــة للطفــل طاملــا
أن الطفــل مل يبلــغ بعــد ثــاث ســنوات مــن عمــره ،وإذا كانــت مصلحــة الطفــل تتطلــب أكــر
فحتــى لفــرة أطــول .إال أن نفقــة إعانــة الطفــل لهــا األولويــة.
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إعانة بافوغ لدعم التعليم

BAföG

قــد تصــل قيمــة دعــم التعليــم مبوجــب قانــون دعــم التعليــم والتدريــب املهنــي االتحــادي
«بافــوغ» ) (Bundesausbildungsförderungsgesetzحتــى  735يــورو (اعتبــارا مــن عــام .)2017
كــا ميكنــك كمهاجــرة ،يف ظــل ظــروف معينــة ،املطالبــة بــذات الدعــم .ويعتمــد مبلــغ إعانــة
بافــوغ وفــق قانــون دعــم التعليــم والتدريــب املهنــي االتحــادي عــى مــا لــدى الطالــب مــن
دخــل وأصــول وكذلــك عــى دخــل الوالديــن أو الــزوج .عــاوة عــى ذلــك ،يدفــع بــدل رعايــة
طفــل قــدره  130يــورو للطالبــات الــايت يعشــن مــع طفــل واحــد عــى األقــل دون ســن
العــارشة .وتدفــع الدولــة نصــف املبلــغ ،امــا النصــف اآلخــر فيجــب تســديده بعــد الدراســة.
هــام :تقــدم الطلبــات للحصــول عــى إعانــة بافــوغ وفــق قانــون دعــم التعليــم والتدريــب
املهنــي االتحــادي ســنويا وال يطبــق هــذا الدعــم بأثــر رجعــي.
يعتمــد املبلــغ املحــدد كبــدل ثابــت شــهري وفــق قانــون دعــم التعليــم والتدريــب املهنــي
االتحــادي بافــوغ عــى نــوع مرفــق التدريــب (عــى ســبيل املثــال مدرســة ثانويــة أو جامعــة)
واإلقامــة (لــدى الوالديــن أو بعيــدا عنهــا) .ميكــن الحصــول عــى املعلومــات والطلبــات مــن
مكاتــب شــؤون الطلبــة .مــن حيــث املبــدأ ،ميكــن فقــط للطلبــة حتــى ســن الثالثــن الحصــول
عــى إعانــة لتعليمهــم أو تدريبهــم .مــع وصــول الحــد إىل ســن الخامســة والثالثــن للدراســات
التــي تختــم بالحصــول عــى املاســر (املاجســتري) .إال أن هنــاك اســتثناءات لخريجــي التعليــم
للفرصــة الثانيــة ولفــرات تربيــة طفــل ال يتجــاوز عمــره العــر ســنوات .إذا مــا کنــت تكتســبني
دخــا باإلضافــة إىل التعليــم وتربيــة األطفــال ،فســوف يزيــد األطفــال مــن اإلعفــاءات التــي
ميكنــك الحصــول عليهــا بــدون خصومــات يف إعانــة بافــوغ.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

ميكنــك اإلطــاع عــى مبالــغ إعانــة بافــوغ وحــدود الدخــل التكميليــة واإلعفــاءات وجميــع
اللوائــح األخــرى عــر اإلنرتنــت عــى:
https://www.bafoeg-rechner.de/FAQ/bafoeg-fuer-auslaenderinnen.php#p3b

جوانب قانونية ملتطلبات اإلقامة

Aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen

ال توجــد قيــود بشــكل رســمي عــى االلتحــاق بــأي دراســة حيــث أنــه يســمح يف األســاس
بالدراســة عنــد الحصــول عــى ترصيــح إقامــة ،أي حتــى أثنــاء إجــراء اللجــوء.
إذا مــا كنــت ترغبــن يف الدراســة يف أملانيــا ،يجــب أن يكــون لديــك مــا يكفــي مــن مهــارات
التحــدث باللغــة األملانيــة وكذلــك مؤهــل يســمح بالقبــول بالجامعــة .وهــذا يتطلــب أن تكــوين
قــد حصلــت عــى شــهادة امتــام املرحلــة املدرســية التــي تســمح لــك مــن خاللهــا الدراســة يف بلــدك
األم .إذا مل تتمكنــي مــن إثبــات شــهادتك مــن بلــدك األم التــي تســمح بااللتحــاق بالجامعــة ،أو
ال يعــرف بشــهادة االنتهــاء مــن املرحلــة املدرســية لبلــدك األم يف أملانيــا ،ميكنــك بــدال مــن ذلــك
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إج ـراء اختبــار تقييــم للمرحلــة مــا قبــل التعليــم العــايل .كــا ســوف تخضعــن أيضــا الختبــار يف
اللغــة األملانيــة .إال أنــه لــي تقبــي يف مرحلــة مــا قبــل التعليــم العــايل ،يجــب أن تقدمــي برهانــا
عــى إتقانــك للغــة األملانيــة؛ عليــك كقاعــدة إتقــان مســتوى اللغــة ب.(B1) 1

التأمني الصحي

Krankenversicherung

يخضــع الطــاب حتــى إمتــام الفصــل الــدرايس الرابــع عــر أو عــى حــد أقــى حتــى بلــوغ ســن
 30عامــا ،للتأمــن الصحــي .يؤمــن عــى العديــد مــن الطلبــة صحيــا يف إطــار التأمــن العائــي
مــع والديهــم حتــى بلوغهــم الخامســة والعرشيــن مــن عمرهــم ،طاملــا أن دخلهــم الخاضــع
للرضيبــة ال يتجــاوز الحــد األدىن مــن الدخــل .يســتوجب عــى مــن يخــرج مــن الطلبــة عــن
برنامــج التأمــن العائــي أن يؤمــن عليــه إلزاميــا كطالــب يف احــدى رشكات التأمــن الصحــي.
يف حــال عــدم إمكانيــة تأمــن أطفالــك مبوجــب برنامــج تأمينــك األرسي الخــاص ،يف هــذه الحالــة
ميكــن أن يشــملهم التأمــن العائــي الخــاص للوالــد اآلخــر .وإذا مل يكــن كال الوالديــن مؤمــن
عليهــا يف صنــدوق التأمــن الصحــي القانــوين ،ميكــن تأمــن األطفــال مــع الجديــن املؤمــن
عليهــا قانونــا إذا كانــوا هــم غالبــا َمــن يتولــون أمرهــم .يف الحــاالت األخــرى يجــب حصــول
األطفــال عــى تأمــن صحــي خــاص بهــم .يف حالــة عــدم وجــود تغطيــة تأمينيــة للطفــل ،يتحمــل
مكتــب الرعايــة االجتامعيــة عنــد الحاجــة جميــع تكاليــف األطبــاء واملستشــفيات (مبوجــب
الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي .)SGB XII
وفقــا للقانــون املــدين األملــاين ،يحــق للطالبــات (الحوامــل) غــر املؤمــن عليهــن تحميــل تكاليــف
الــوالدة عــى والــد الطفــل ،أو عــى مكتــب الرعايــة االجتامعيــة إذا مل يكــن والــد الطفــل قــادرا
عــى الدفــع.

اإلعانات االجتامعية  /إعانات البطالة الثانية  /اإلعانة االجتامعية ألطفال الطلبة

Sozialhilfe/Arbeitslosengeld II/Sozialgeld für Kinder von Studierenden

كطالبــة ال يحــق لــك الحصــول عــى إعانــة البطالــة الثانيــة وإعانــة رعايــة الطفــل مبوجــب
الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي .إال أن هــذه املزايــا قــد متنــح يف بعــض
الحــاالت ذات الظــروف الصعبــة كقــرض لدعــم ســبل املعيشــة .حتــى ولــو مل تحصــل الطالبــات
عــى مزايــا مبوجــب مــا نــص عليــه يف الكتــاب الثــاين أو الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون
الضــان االجتامعــي ،فـــ أطفالهــم ميكنهــم الحصــول عــى إعانــة اجتامعيــة مبوجــب مــا نــص
عليــه يف الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي .تتــوىل وكاالت العمــل ومراكــز العمــل
عمليــة منــح اإلعانــة االجتامعيــة.
ال يحــق للطالبــات الحصــول عــى إعانــة بافــوغ لدعــم التعليــم خــال فــرة توقــف الدراســة
إال أنهــم ميكنهــم الحصــول عــى املزايــا املنصــوص عليهــا يف الكتــاب الثــاين لقانــون الضــان
االجتامعــي .يف هــذه الحالــة يحــق لهــن أيضــا الحصــول عــى معونــات أخــرى لرعايــة الطفــل
و/أو بســبب حمــل.
وكــا كان ومــا زال ،فهنــاك عــدد مــن الشــكوك بشــأن املزايــا املســتحقة للطالبــات وأطفالهــن
مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي .ولذلــك فمــن املستحســن دراســة
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جميــع املعلومــات والتعــرف عــى أخــر املســتجدات فيــا يخــص هــذا الشــأن وكذلــك كيفيــة
تعامــل مراكــز املشــورة مــع األمــر.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

www.tacheles-sozialhilfe.de
www.studis-online.de
www.bafoeg-aktuell.de/studium/finanzierung/hartz-iv.html

مامرسة العمل

ERWERBSTÄTIGKEIT

عــادة مــا تحتاجــن بصفتــك مواطنــة لدولــة ناطقــة بالعربيــة ،إىل ترصيــح عمــل
) .(Arbeitserlaubnisإن العيــش بشــكل اســتقاليل أمــر لــه أهميتــه للمــرأة ،وعليــه ال ينبغــي
عليهــا التخــي عنــه ســواء للتعليــم أو لتنشــئة األطفــال ورعايتهــم ،بــل إيقافهــا فقــط لفــرة
جزئيــة .ويفضــل عــدم أخــذ كامــل فــرة إجــازة األمومــة  /األبــوة املتاحــة بعــد والدة الطفــل.
فكلــا تأخــرت يف العــودة إىل مامرســة مهنتــك ،كلــا صعــب األمــر .فاألمهــات الــايت يرتكــن
العمــل لفــرات طويلــة ،يفقــدن ثقتهــن يف قدراتهــن املهنيــة مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى
يــرى أصحــاب العمــل أن مؤهالتهــن قــد ضعــف أثرهــا .كــا أن التوقــف عــن الحيــاة املهنيــة
يعنــي بطبيعــة الحــال غالبــا عــدم كفايــة األمــان املــايل للشــخص ذاتــه ،وخاصــة عنــد التقاعــد.
لهــذا ،فمــن املهــم االســتمرار يف التواصــل مــع مجــال عملــك أو مهنتــك أثنــاء انقطاعــك عــن
عملــك .يفضــل هنــا االســتفادة مــن إمكانيــات التمثيــل خــال فــرة املــرض واإلجــازات أو
األعــال الصغــرة املســاعدة أو فــرص التدريــب بالرشكــة لتحســن مؤهالتــك.
فالعمــل ال يعنــي كســب قــوت يومــك وحســب ،بــل هــو ســبيل للتطــور الشــخيص ،وخلــق
واســتمرار عالقــات اجتامعيــة وتعزيــز الثقــة بالنفــس .هــذه املزايــا ال تفقيــدك وحــدك ،بــل
تفيــد أطفالــك أيضــا.

تنظيم وقت العمل

ARBEITSZEITGESTALTUNG

إذا مــا اســتأنفت عملــك بعــد والدة طفلــك ،ميكنــك البحــث عــن وظيفــة بــدوام كامــل أو وظيفــة
بــدوام جــزيئ .وينطــوي العمــل بــدوام جــزيئ عــى العمــل مؤقتــا لبضــع ســاعات يف األســبوع ،أو
يف إطــار عالقــة عمــل دامئــة كالعمــل مثــا ملــدة  30ســاعة يف األســبوع .كــا أنــه مــن املمكــن أن
تتفقــي عــى أال يتــم توزيــع وقــت عملــك األســبوعي بالتســاوي عــى كل يــوم مــن األســبوع ،بــل قــد
ميكنــك العمــل بشــكل كامــل لثالثــة أيــام فقــط مــن األســبوع وأال تعمــي يف األيــام األخــرى .ويجــوز،
مبوجــب قانــون العمــل بــدوام جــزيئ والعمــل املؤقــت ،العمــل بــدوام جــزيئ ملَــن يعمــل مــن موظفني
وموظفــات عــى األقــل منــذ ســتة أشــهر لــدى رشكــة ال يقــل عــدد موظفيهــا عــن  15موظفــا وموظفة.
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وعــى قــدر مــا لهــذا النــوع مــن الوظائــف مــن مزايــا (ومنهــا قضــاء املزيــد مــن الوقــت مــع
األرسة وتنظيــم أفضــل لشــؤون الحيــاة اليوميــة) ،إال أنــه ينطــوي أيضــا عــى بعــض املســاوئ.
ففــي معظــم الوقــت ،لــن تتمكنــي مــن تأمــن مصاريــف حياتــك أنــت وطفلــك بالكامــل.
ضعــي يف اعتبــارك أنــه كلــا قــر وقــت العمــل كلــا قلــت اســتحقاقات التأمينــات يف حالــة
البطالــة واملعــاش .مــن املهــم أن تتفقــي مــع صاحــب العمــل يف تعاقــدك معــه بشــأن مــكان
ومــدة ســاعات العمــل الخــاص بــك.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

)www.bmas.de (> Themen > Button Arbeitsrecht
http://www.finanztip.de/teilzeitarbeit/

األعامل الصغرية

MINIJOB

قــد تصلــح األعــال الصغــرة ) (Minijobsكحــل مؤقــت كبدايــة ملســرة مهنيــة أو كوظيفــة
إضافيــة .هــذه الوظائــف الصغــرة مــا هــي إال وظائــف وأعــال ضعيفــة الراتــب ال يتجــاوز
مقابلهــا الشــهري بشــكل عــام حــد بعينــه ( 450يــورو ،اعتبــارا مــن عــام  )2017أو وظائــف
حــدد لهــا منــذ البدايــة حــد زمنــي معــن .ميكــن الجمــع مــا بــن عــدة أعــال مــن الوظائــف
الصغــرة .يف حالــة العمــل بوظيفــة رئيســية تخضــع للتأمينــات ،ال ميكــن مامرســة إال عمــل
مصغــر واحــد (وليــس العديــد!) بجانــب العمــل الرئيــي .ومــن يــؤدي مثــل هــذه الوظائــف
املصغــرة أو يجمــع بــن عمــل واحــد منهــا ووظيفــة أخــرى ال يدفــع ســوى مســاهامت بســيطة
يف التأمينــات عــى املعاشــات .وميكــن أن يعفــى منهــا بتقديــم طلــب .عيــب كبــر :مــن يــؤدي
مثــل هــذه الوظائــف املصغــرة ال يتمتــع بــأي تأمينــات ضــد املــرض أو البطالــة .وتنطبــق عــى
هــذه األعــال املصغــرة خــاف هــذا مــا يطبــق عــى الوظائــف األخــرى الرئيســية املؤمــن عليهــا
اجتامعيــا مبوجــب القوانــن مــن حيــث التأمينــات االجتامعيــة (عــى ســبيل املثــال ،اســتمرار
ســداد األجــور أثنــاء املــرض) .وينطبــق الحــد األدىن القانــوين اإللزامــي لألجــور عــى جميــع
املوظفــن ،بغــض النظــر عــن وقــت أو حجــم العمــل  -وبالتــايل هــذا هــو الحــال فيــا يخــص
العاملــن بالوظائــف املصغــرة.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

www.minijob-zentrale.de
تجــدون أرقــام تواصــل املواطــن مــع الــوزارة االتحاديــة للعمــل والشــؤون االجتامعيــة
عــى هــذا الرابــط:
http://www.bmas.de/DE/Service/Buergertelefon/buergertelefon.html
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إجازة الوضع وبدل إجازة الوضع

MUT TERSCHUTZ UND MUT TERSCHAFTSGELD

مبجــرد أن تصبحــي حامــا وأنــت امــرأة عاملــة ،ينطبــق عــدد مــن اإلج ـراءات والقواعــد التــي
تحميــك فيــا يخــص حملــك ووالدتــك مــن أي رضر قــد يلحــق بصحتــك يف مــكان العمــل ومــن
الخســائر املاليــة ومــن فقــدان الوظيفــة.
ويهــدف إصــاح قانــون حاميــة األمومــة لعــام  2017إىل منــع أي معوقــات أو مشــكالت قــد
تحــدث أثنــاء الحمــل وبعــد الــوالدة .وعليــه ،فمــع دخــول القانــون حيــز التنفيــذ مــع بدايــات
عــام  ،2018لــن يوجــد أي حظــر للعمــل ضــد رغبــة املــرأة .فبــدال مــن قواعــد حظــر العمــل
العامــة ،ســيعاد تصميــم وظائــف العامــات الحوامــل مبــا ال يســمح بوجــود أي مخاطــر محتملــة
عــى صحــة األم والجنــن .كــا ينبغــي أن يتــاح العمــل يــوم األحــد طوعــا عنــد الرغبــة.
وينبغــي عــى صاحــب العمــل أن يدفــع املرتــب أثنــاء فــرة حظــر العمــل .فليــس عــى املــرأة
الحامــل (كأم مســتقبلية) العمــل يف األســابيع الســتة األخــرة قبــل الــوالدة ،إال إذا مــا أبــدت
موافقتهــا عــى ذلــك رصاحــة .ميكنــك الرجــوع عــن هــذه املوافقــة يف أي وقــت .إال ان هنــاك
حظ ـرا عامــا عــى العمــل بعــد الــوالدة ملــدة مثانيــة أســابيع أو ملــدة اثنــي عــر أســبوعا يف
حــاالت الــوالدة املبكــرة أو الحمــل يف توائــم .يف جميــع حــاالت الــوالدة املبكــرة ،وليــس فقــط
يف حالــة األطفــال املبترسيــن ،متتــد هــذه الفــرة بــذات املــدة التــي قــرت فيهــا فــرة الحاميــة
قبــل الــوالدة .وعليــه ،فــإن إجــازة الوضــع دامئــا مــا ال تقــل عــن  14أســبوعا.
ينطبــق قانــون حاميــة األمومــة عــى جميــع النســاء العامــات يف إطــار عالقــة عمــل (مبــا يف
ذلــك الطالبــات الحوامــل) ،ســواء أكانــت مــا زالــت يف فــرة االختبــار أو تــؤدي عمــا مؤقتــا أو
تعمــل بوظيفــة بــدوام جــزيئ أو متــارس عمــا مصغـرا) .ومبجــرد معرفتــك بحملــك ،عليــك إبــاغ
صاحــب العمــل بذلــك وبالتاريــخ املتوقــع للــوالدة .يوفــر لــك القانــون خــال فــرة الحمــل
وحتــى أربعــة أشــهر بعــد الــوالدة الحاميــة ضــد الفصــل مــن العمــل ).(Kündigungsschutz
كــا توفــر لألمهــات املرضعــات ســبل حاميــة خاصــة .عــى صاحــب العمــل أن يســمح لــك
بالراحــة يف مــكان مناســب عــى أريكــة أثنــاء فــرات الراحــة ،وإذا مــا لــزم األمــر ألســباب
صحيــة ،حتــى خــال ســاعات العمــل .وميكــن لألمهــات املرضعــات أخــذ فــرات راحــة خــال
ســاعات العمــل :ملــدة نصــف ســاعة مرتــن عــى األقــل يف اليــوم أو ملــدة ســاعة مــرة واحــدة
يف اليــوم .لــن تتأثــري ســلبا مــن حيــث الدخــل أثنــاء فــرة الرضاعــة .ولــن تحتســب فــرات
الرضاعــة مــن ضمــن فــرات الراحــة الثابتــة ولــن يطلــب منــك تعويضهــا مــن حيــث العمــل.

بدل األمومة

MUT TERSCHAFTSGELD

يحــق لــك خــال إجــازة الوضــع الحصــول عــى بــدل لألمومــة يصــل بحــد أقــى إىل  13يــورو
يوميــا (وذلــك اعتبــارا مــن عــام  ،)2017رشيطــة اشــراكك يف صنــدوق التامــن الصحــي القانــوين
ويحــق لــك الحصــول عــى تأمــن صحــي .وإذا كان راتبــك الفعــي أعــى ،فعــى صاحــب العمــل
التـزام بدفــع الفــرق بحــد أقــى مبلــغ متوســطاملرتــب الصــايف كدعــم.
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إذا مــا كنــت تعملــن لحســابك الخــاص ،ميكنــك الحصــول عــى بــدل أمومــة مــن رشكــة التأمــن
الصحــي كتأمــن ضــد املــرض .أمــا العامــات الــايت يغطيهــن تأمــن الــزوج أو التأمــن الصحــي
الخــاص ،فيحصلــن عــى بــدل أمومــة ملــرة واحــدة مــن مكتــب التأمــن االتحــادي .ويف هــذه
الحالــة أيضــا ،يحــق لــك الحصــول عــى بــدل صاحــب العمــل .عليــك أن تطالبــي بذلــك مــن
صاحــب العمــل.

جوانب قانونية ملتطلبات اإلقامة

AUFENTHALTSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN

للحصــول عــى بــدل األمومــة ،يجــب أن تكــوين قــد عملــت وكذلــك أن تكــوين مؤمنــة عليــك.
وهــذا يعنــي أنــه يجــب أن يكــون لديــك دامئــا ترصيــح إقامــة .وهــذا ليــس هــو الحــال ،عــى
وجــه الخصــوص ،إذا مل يتــم البــت يف طلــب اللجــوء الخــاص بــك ،ومــا زلــت حاصلــة عــى
ترصيــح إقامــة مؤقــت .كطالبــة لجــوء ،يحــق لــك الحصــول عــى االشــراك يف برنامــج التأمــن
الصحــي القانــوين بعــد  15شــهرا.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

املوقع اإللكــروين ملكتب التأمني االتحادي املختص:
www.mutterschaftsgeld.de
تليفون(0228)6191888 :

إجــازة األمومة  /األبوة وبدل الوالدين

ELTERNZEIT UND ELTERNGELD

إجازة األمومة  /األبوة

ELTERNZEIT

يحــق لــك كموظفــة الحصــول عــى إجــازة األمومــة  /األبــوة حتــى يبلــغ طفلــك ســن الثالثــة.
ميكنــك تأجيــل جــزء مــن إجــازة األمومــة  /األبــوة ملــا بعــد عيــد ميــاد الطفــل الثالــث إذا مــا
كنــت ترغبــن يف العــودة إىل العمــل مــرة أخــرى مبك ـرا بعــد الحصــول عــى موافقــة صاحــب
العمــل .وتحســب إجــازة الوضــع مــن إجــازة األمومــة .يجــب أن تطلــب إجــازة األمومــة  /األبــوة
كتابــة يف الفــرة حتــى وصــول الطفــل لســن الثالثــة مــن عمــره يف موعــد أقصــاه آخــر ســبعة
أســابيع قبــل بــدء إجــازة األمومــة  /األبــوة .يجــب أن يقــدم طلــب إجــازة األمومــة  /األبــوة
للفــرة مــا بــن عيــد ميــاد الطفــل الثالــث وســن  8ســنوات لصاحــب العمــل يف موعــد أقصــاه
 13أســبوعا قبــل بــدء إجــازة األمومــة  /األبــوة.
كــا أنــك تتمتعــن بـــ الحاميــة ضــد الفصــل مــن العمــل أثنــاء إجــازة األمومــة  /األبــوة  .ويحــق
لــكال الوالديــن بصــورة مســتقلة الحصــول عــى إجــازة األمومــة  /األبــوة ،وميكــن أن يتنــاوب
عليهــا الوالــدان أو يتمتعــا بهــا يف نفــس الوقــت .يف ظــل ظــروف معينــة لديــك أيضــا الحــق يف
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العمــل بــدوام جــزيئ فيــا بــن  15و  30ســاعة يف األســبوع .يجــب عليــك اإلخطــار بذلــك كتابــة
قبــل ذلــك بســبعة أســابيع.
ويف الوقــت الــذي تتلقــن فيــه بــدل الوالديــن أو حــق إجــازة األمومــة  /األبــوة ،تظلــن مؤمنــة
عليــك يف صنــدوق التأمــن الصحــي دون الحاجــة إىل دفــع اشــراكات .أمــا األعضــاء املؤمــن
عليهــم طوعيــا يف صنــدوق التأمــن الصحــي القانــوين يظلــون مشــاركني يف التأمــن وملزمــن
بدفــع االشــراكات ،رمبــا بقيمــة الحــد األدىن لالشــراك .ال يعــد بــدل الوالديــن دخــا ،ولكــن قــد
يــؤدي املزيــد مــن الدخــل إىل االلتـزام بدفــع االشــراكات (كــا هــو الحــال عنــد العمــل بوظيفــة
بــدوام جــزيئ) .لــن يتغــر يشء فيــا يخــص أولئــك املؤمــن عليهــم عائليــا قبــل والدة الطفــل
بالتبعيــة للــزوج .عــى املؤمــن عليهــم تأمينــا خاصــا ،االســتمرار يف دفــع االشــركات مبــا يف ذلــك
حصــة صاحــب العمــل.

بدل الوالدين (اآلن بدل الوالدين األســايس)

)ELTERNGELD (NUN BASISELTERNGELD

يحــق لــك الحصــول عــى بــدل الوالديــن إذا مــا كان محــل إقامتــك أو مــكان إقامتــك املعتــاد يف
أملانيــا ،وإذا مــا كان قــد حصلــت عــى ترصيــح إقامــة دامئــة ،وتعيشــن مــع طفلــك يف منــزل
األرسة ،وتربــن طفلــك بنفســك وتقومــن برعايتــه ،وأنــت ال تعملــن أو ال تعملــن بــدوام كامــل
(حتــى  30ســاعة أســبوعيا) .كــا ميكــن للوالديــن غــر املتزوجــن الحصــول عــى بــدل الوالديــن
بــدون حــق رعايــة الطفــل إذا كانــوا يعيشــون مــع الطفــل يف منــزل مشــرك ويفــون باملتطلبــات
األخــرى .إال أن هنــاك رشطــا أساســيا لهــذا األمــر ،أال وهــو أن يوافــق الوالــد الــذي معــه حــق
رعايــة الطفــل عــى ذلــك .قــد يحــق للوالديــن ،اللذيــن يرعــان الطفــل بهــدف التبنــي ،أو زوج
األم وزوجــة األب ،أو يف حــاالت اســتثنائية الجــدان كذلــك الحصــول عــى بــدل الوالديــن .كــا
يحــق للمتدربــن والتالميــذ والطــاب الحصــول عــى بــدل الوالديــن دون الحاجــة إىل االنقطــاع
عــن تدريبهــم .إذا مــا كان لديــك ترصيــح إقامــة ،فإنــك عــادة مــا تســتحقني فقــط الحصــول
عــى بــدل الوالديــن إذا مــا كانــت إقامتــك يف أملانيــا دامئــة وكان يحــق لــك مزاولــة العمــل .إذا
مــا كنــت طالبــة لحــق اللجــوء أو حاصلــة عــى إذن إقامــة مؤقــت أو ِمــن حامــي إذن إقامــة
دولدنــغ يف إقليــم اتحــادي مــا ،فلــن يحــق لــك الحصــول عــى بــدل الوالديــن .حتــى لــو كنــت
يف أملانيــا بغــرض التدريــب أو مواصلــة التعليــم ،ال يحــق لــك الحصــول عــى أي رعايــة عــى شــكل
بــدل الوالديــن.
يجــب عليــك تقديــم طلــب للحصــول عــى بــدل الوالديــن يف أقــرب وقــت ممكــن لتجنــب
التأخــر يف الــرف .ال يدفــع بــدل الوالديــن بأثــر رجعــي إال خــال األشــهر الثالثــة األخــرة قبــل
شــهر اســتالم الطلــب .يجــب تحديــد األشــهر التــي تريديــن الحصــول مــن أجلهــا عــى بــدل
الوالديــن يف الطلــب .إذا كان كال الوالديــن يحــق لهــا املطالبــة ،يجــب أن يوقــع كال الوالديــن
الطلــب معــا .يجــب تســليم الطلــب إىل مركــز األبــوة واألمومــة املعنــي .عــادة ،يجــب عليــك
تقديــم املســتندات التاليــة :شــهادات امليــاد ،بيانــات الدخــل ،شــهادات اســتحقاقات األمومــة
وتأكيــد وقــت العمــل مــن صاحــب العمــل.
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املدة

Dauer

يجــوز املطالبــة ببــدل الوالديــن يف الـــ  14شــهرا األوىل مــن عمــر الطفــل .ميكــن ألحــد الوالديــن
الحصــول عــى بــدل الوالديــن ملــدة شــهرين بحــد أدىن و  12شــهرا كحــد أقــى .يضــاف مبلــغ
شــهرين إضافيــن ،عندمــا يســتفيد الوالــدان مــن بــدل الوالديــن وأن يكونــا قــد فقــدا دخلهــا
ملــدة شــهرين عــى األقــل .يحــق لــك كـــ عائــل وحيــد اســتحقاق بــدل الوالديــن ملــدة  14شــهرا،
يف حــال إيفائــك لــروط اإلعفــاء الرضيبــي للمبلــغ املمنــوح للعائــل الوحيــد بحســب الفقرتــن
 1و 2مــن املــادة ( )24bمــن قانــون الرضيبــة عــى الدخــل ) ،(EStGوال تعيشــن مــع الوالــد
اآلخــر يف ذات املســكن وأن تكــوين قــد فقــدت دخلــك ملــدة شــهرين .بيــد أن الــرط املســبق
هــو انخفــاض الدخــل املكتســب قبــل الــوالدة .ال ميكــن الحصــول علــی الحــد األدنــی للوالديــن
غــر العاملــن ملــدة  14شــهرا .إذا مــا كنــت تحصلــن عــى إعانــات لألمومــة (ومنهــا عــى ســبيل
املثــال .إعانــة األمومــة مــن التأمــن الصحــي الحكومــي ،مســاهمة صاحــب العمــل) ،ستحتســب
هــذه مــن إعانــة بــدل الوالديــن وســتعترب اإلعانــة الشــهرية املســتحقة للوالــدة والطفــل.

بــدل الوالدين املميز (بالس) و بدل الرشاكة

ELTERNGELDPLUS UND PARTNERSCHAFTSBONUS

باإلضافــة إىل بــدل الوالديــن ،يحــق للوالديــن التقــدم بطلــب للحصــول عــى بــدل والديــن مميــز
للطفــل املولــود بعــد  .2015/07/01ويدفــع بــدل الوالديــن املميــز عــاوة عــى بــدل الوالديــن
بحســب الدخــل ،وقيمــة مبلغــه بحــد أقــى نصــف بــدل الوالديــن األســايس .وال يجــوز أن يتجــاوز
فــرة العمــل بالــدوام الجــزيئ  30ســاعة عمــل يف األســبوع .ميكــن للوالديــن االســتفادة مــن بــدل
الوالديــن املميــز ملــدة تزيــد مرتــن عــن مــدة بــدل الوالديــن العــادي ،أي تتجــاوز مــدة الـــ 14
شــهرا بعــد الــوالدة .وبالتــايل ،ميكــن ربــط بــدل الوالديــن بـــ العمــل بــدوام جــزيئ.
مبجــرد أن يعمــل كال الوالديــن بوظيفــة بــدوام جــزيئ ملــدة أربعــة أشــهر ملــدة  30-25ســاعة يف
األســبوع ،ميكنهــا التقــدم بطلــب للحصــول عــى بــدل الرشاكــة .ومينــح بــدل الرشاكــة أربعــة
مبالــغ إضافيــة مــن بــدل الوالديــن املميــز ملــدة أربعــة أشــهر .وتنطبــق هــذه القاعــدة أيضــا
عــى الوالديــن املنفصلــن عــن أحدهــا اآلخــر .ميكنــك أيضــا الحصــول عــى بــدل الرشاكــة
هــذه كـــ عائــل وحيــد .يجــوز لــك الحصــول عــى مبالــغ هــذه األشــهر األربعــة اإلضافيــة ،إذا
مــا اســتوفيت الــروط الالزمــة للحصــول عــى بــدل الرشاكــة ومقــدار اإلعفــاء الرضيبــي ألرس
العائــل الوحيــد مبوجــب الفقرتــن  1و 2مــن املــادة ( )24bمــن قانــون الرضيبــة عــى الدخــل
( ،)EStGوإذا كان الوالــد اآلخــر ال يعيــش معــك أو يعيــش مــع الطفــل يف ذات الشــقة.

قيمــة املبلغ (اعتبارا من عام )2017

)HÖHE (STAND 2017

يحســب بــدل الوالديــن عــى مقــدار صــايف االدخــل الغــر محقــق باســتثناء بعــض املبالــغ التــي
متنــح مــرة واحــدة (مثــل عــاوة عيــد الكريســاس) ،التــي تــم تحصيلهــا قبــل والدة الطفــل.
ويســتعوض الدخــل غــر املحقــق حســب دخــل الفــرد بنســبة  65إىل  67يف املائــة مــن الدخــل.
وإذا كان صــايف الدخــل أقــل مــن  1.000يــورو ،فــإن نســبة االســتبدال تــزداد تدريجيــا إىل 100
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يف املائــة .كلــا قــل الدخــل ،كلــا ارتفعــت نســبة االســتبدال .إذا مــا كنــت تعملــن بــدوام
جــزيئ خــال االســتفادة مــن بــدل الوالديــن ،يحســب املبلــغ عــى أســاس الدخــل غــر املحقــق،
أي الفــارق بــن مقــدار الدخــل قبــل وبعــد الــوالدة .ويبلــغ بــدل الوالديــن  300يــورو كحــد
أدىن و  1800يــورو كحــد أقــى .وعليــه ،تحــدد اإلثنــي عــر شــهرا الســابقة لشــهر ميــاد
الطفــل أو التــي قبــل بــدء إجــازة األمومــة هــذه األمــور .يحــدد متوســطالدخــل الشــهري عــى
هــذا األســاس .يتــم تجاهــل أشــهر اســتحقاق بــدل األمومــة أو بــدل الوالديــن لطفــل أكــر ســنا
وكذلــك األشــهر التــي مل يحقــق فيهــا دخــل نتيجــة ألي مــرض متعلــق بالحمــل .لهــذا الغــرض،
يتــم احتســاب أشــهر أخــرى للحســاب .ويحتســب فقــط الدخــل الخاضــع للرضيبــة ســواء مــن
خــال العمــل الحــر أو العمــل لــدى الغــر .إذا مل تكنــي تعملــن يف الســنة الســابقة لــوالدة
الطفــل ،يصــل الحــد األدىن إىل  300يــورو ملــدة  12شــهرا.

بدل لعدة أطفال توأم وعالوة األشــقاء

MEHRLINGSZUSCHLAG UND GESCHWISTERBONUS

إذا كنــت تنتظريــن والدة توأمــن أو ثالثــة ،ســيزيد بــدل الوالديــن لــكل طفــل ثــان وأكــر
حــوايل  300يــورو .إذا کنــت تعيشــن مــع طفــل آخــر تحــت ســن ثــاث ســنوات أو طفلــن دون
ســن السادســة يف وقــت الــوالدة ،يزيــد بــدل الوالديــن مبقــدار  75يــورو عــى األقــل شــهريا.
ســتحصلني بعــد ذلــك عــى  10يف املائــة إضافيــة مــن بــدل الوالديــن املحســوب حتــى يبلــغ
الطفــل األكــر ثــاث أو ســت ســنوات .مــن خــال بــدل الوالديــن املميــز ،تحصلــن عــى مبلــغ
إضــايف قــدره  37.50يــورو لــكل طفــل آخــر (اعتبــارا مــن .)2017

بدل الوالدين وتعويضات اســتبدال الدخل ،اإلعانات االجتامعية والنفقة

ELTERNGELD UND ENTGELTERSATZLEISTUNGEN, SOZIALLEISTUNGEN
UND UNTERHALT

أي إعانــات وتعويضــات الســتبدال الدخــل (عــى ســبيل املثــال إعانــة البطالــة األوىل ،املعاشــات،
اإلعانــة عنــد املــرض) واملنــح الدراســية أو إعانــة بافــوغ للتعليــم والتــي تــم تحصيلهــا أثنــاء
فــرة كســب الدخــل قبــل الــوالدة ،لــن تعتــر كدخــل عنــد حســاب الدخــل مــن أجــل تحديــد
بــدل الوالديــن .إذا مــا منحــت أي تعويضــات وإعانــات أخــرى (عــى ســبيل املثــال إعانــة
البطالــة األوىل ،املعاشــات ،اإلعانــة عنــد املــرض) أثنــاء الحصــول عــى بــدل الوالديــن كبديــل
للدخــل املكتســب قبــل والدة الطفــل ،فهــي تحســب عنــد تحديــد بــدل الوالديــن وبســببها
يخفــض بــدل الوالديــن .عــى أي حــال ،مينــح مبلــغ  300يــورو كحــد أدىن (اعتبــارا مــن عــام
 )2017كبــدل للوالديــن باإلضافــة إىل اإلعانــات األخــرى.
يف حــال إعانــة البطالــة الثانيــة أو اإلعانــات االجتامعيــة ،يحســب بــدل الوالديــن مــن حيــث
املبــدأ كدخــل كامــل ،مبــا يف ذلــك مبلــغ الحــد األدىن .يف حــال حصولــك عــى إعانــة البطالــة
الثانيــة أو اإلعانــات االجتامعيــة قبــل والدة الطفــل وكنــت تعملــن ،يجــوز لــك الحصــول عــى
إعفــاء بــدل الوالديــن .ويعــادل ذلــك الدخــل املكتســب قبــل الــوالدة ،ولكــن بحــد أقــى
 300يــورو (اعتبــارا مــن عــام  .)2017وحتــى هــذا املســتوى مــن الدخــل ،ال يحتســب بــدل
الوالديــن مــع االســتحقاقات املذكــورة أعــاه ،وبالتــايل فهــو يكــون متاحــا باإلضافــة إىل هــذه
االســتحقاقات.
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املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

تجــدون اللوائــح بشــأن بــدل الوالديــن وكذلــك حاســبة بــدل الوالديــن والطفــل عــى
املوقــع اإللكــروين لــوزارة األرسة:
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=76746.html
أو
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis.html?searc
hActionFirstCharacterE=E

إعانة الطفل والرضائب

KINDERGELD UND STEUERN

تعــد إعانــة الطفــل أحــد عنــارص قانــون رضيبــة الدخــل .يحصــل معظــم األمهــات واآلبــاء عــى
إعانــة ألطفالهــم .إال أن إعانــة األطفــال تســتبدل مببالــغ معفــاة مــن الرضائــب يف حــاالت إجــايل
الدخــل املرتفــع نســبيا .ويحســب مكتــب الرضائــب األنســب لصالــح األرسة يف اإلقـرار الرضيبــي.
ويحــدد يف اإلق ـرار الرضيبــي مــا الــذي تــم احتســابه :عــاوة إعانــة الطفــل ( )Kindergeldأو
مبالــغ معفــاة مــن الرضائــب ( .)Freibetragبكلتــا الحالتــن ،يعفــى الحــد األدىن إلعانــة معيشــة
الطفــل مــن الرضائــب .كــا تشــمل إعانــة الطفــل عــى جــزء إلعانــة األرسة.
ويجــوز للمهاجــر الحاصــل عــى ترصيــح إقامــة مؤقــت الحصــول بانتظــام عــى عــاوة إعانــة
للطفــل إذا كان لــه الحــق يف العمــل يف أملانيــا أو كان قــد عمــل بالفعــل فيهــا.
وهنــاك عــدد مــن اإلعفــاءات الرضيبيــة املتعلقــة باألطفــال ،وجميعهــا ينظمهــا قانــون الرضيبــة
عــى الدخــل.

إعانة الطفل

KINDERGELD

يحصــل الوالــدان حاليــا مــن أجــل الطفلــن األول والثــاين عــى مبلــغ  192يــورو كإعانــة للطفــل
عــن كل طفــل شــهريا .أمــا للطفــل الثالــث ،يحصــل الوالــدان عــى مبلــغ  198يــورو كعــاوة
إعانــة للطفــل ،وعــى مبلــغ  223يــورو للباقــي مــن األطفــال (اعتبــارا مــن عــام  .)2017يقــدم
الطلــب للحصــول عــى إعانــة الطفــل خطيــا يف مكاتــب األرسة بــوكاالت العمــل املعنيــة.
تدفــع إعانــة الطفــل حتــى بلــوغ الطفــل الـــ  18مــن عمــره دون النظــر لدخــل الوالديــن .كــا
يحــق للطفــل مــن ســن الـــ  18حتــى ســن الـــ  25مــن عمــره إعانــة للطفــل يف التدريــب أو
التأهيــل مــن الدرجــة األوىل .يف حالــة األطفــال الذيــن ال يســتطيعون بــدء أو مواصلــة التدريــب
املهنــي لعــدم وجــود مــكان للتدريــب ،تطبــق اللوائــح الخاصــة باألطفــال يف التدريــب .تدفــع
إعانــة الطفــل لألطفــال العاطلــن عــن العمــل حتــى يبلــغ الطفــل ســن الـــ  21مــن عمــره.
يحــق للوالديــن اللذيــن يعيشــان منفصلــن الحصــول عــى نصــف إعانــة الطفــل لــكل منهــا.
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ولهــذا الســبب يتــم اإلبــاغ عــن نصــف إعانــة الطفــل لــكل طفــل يف اإلقــرار الرضيبــي.
وتســتقطع إعانــة الطفــل وفــق مبــدأ املقاســمة بالنصــف .ويحصــل الوالــد الــذي يعيــش الطفــل
يف منزلــه عــى مبلــغ إعانــة الطفــل كامــا .لهــذا يحصــل الطفــل مــن الوالــد امللــزم بدفــع نفقــة
الطفــل نقــدا عــى مبلــغ النفقــة بعــد خصــم نصــف قيمــة عــاوة إعانــة الطفــل .وهكــذا،
يحصــل الوالــد امللــزم بدفــع نفقــة الطفــل عــى نصــف إعانــة الطفــل.

املعلومات الحالية

()AKTUELLE INFORMATIONEN

www.familien-wegweiser.de
تحــت كلمة :إعانة الطفل ()Kindergeld

اإلعفاءات الرضيبية للطفل

FREIBETRÄGE FÜR KINDER

تقــرن اإلعفــاءات الرضيبيــة للطفــل بالحــد األدىن لألجــور للحكومــة االتحاديــة الــذي يحــدد
قيمــة املبلــغ .وتبلــغ قيمــة اإلعفــاء الرضيبــي للطفــل للحــد األدىن لألجــور  4.716يــورو يف الســنة.
وتبلــغ قيمــة اإلعفــاء الرضيبــي لرعايــة الطفــل والرتبيــة حاليــا  2.640يــورو للســنة .وتبلــغ قيمــة
اإلعفائــن الرضيبــن معــا  7.356يــورو .أمــا يف حــال األرس ذات العائــل الوحيــد ،أي حــاالت
الوالديــن املنفصلــن واملطلقــن ،فاملبلــغ يصــل إىل  3.678يــورو لــكل والــد ووالــدة (اعتبــارا مــن
 .)2017ومــن هنــا يــأيت تفســر ورود نصــف قيمــة اإلعانــة عــى البطاقــة الرضيبيــة للرواتــب.
ويجــوز للعائلــن الوحيديــن أن يتقدمــوا بطلــب إىل مكتــب الرضائــب لنقــل نصــف إعفــاءات
الطفــل مــن الوالــد اآلخــر إىل البطاقــة الرضيبيــة لرواتبهــم إذا كان امللــزم بالنفقــة يدفــع أقــل
مــن  75يف املائــة مــن التزامــه بالنفقــة .إال أن التحويــل ال يصلــح للفــرات التــي يتــم فيهــا
دفــع النفقــة وفقــا ألحــكام قانــون الدفعــات املقدمــة للنفقــة .إذا كان الطفــل مســجال فقــط
كأحــد أفـراد أرسة عائــل وحيــد ،ميكــن تحويــل النصــف اآلخــر إلعفــاءات الطفــل لرعايــة الطفــل
وتربيتــه إىل البطاقــة الرضيبيــة للوالــد العائــل الوحيــد مــن خــال تقديــم طلــب إىل مكتــب
الرضائــب .إال أن هــذا التحويــل يُلغــى يف حــال عــدم موافقــة الوالــد اآلخــر ،ألنــه يتحمــل تكلفــة
رعايــة الطفــل أو أنــه يتــوىل رعايــة الطفــل بشــكل كبــر.

تكاليف رعاية الطفل

KINDERBETREUUNGSKOSTEN

ميكــن للعائــل الوحيــد خصــم تكاليــف رعايــة األطفــال ،الذيــن مل يبلغــوا ســن الـــ  14بعــد،
مــن الرضائــب .وتقــر مصلحــة الرضائــب بثلثــي التكاليــف املتكبــدة بالفعــل ملراكــز الرعايــة
النهاريــة أو جليســة األطفــال النهاريــة حتــى حــد أقــى (اعتبــارا مــن عــام  4000 :2017يــورو
يف الســنة) .يجــب أن تثبــت التكاليــف مــن خــال املســتندات الداعمــة .تخصــم تكلفــة الرعايــة
مــن الدخــل الخاضــع للرضيبــة مــن مصلحــة الرضائــب ويــرد هــذا بإشــعار يف اإلقـرار الرضيبــي.
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مبلغ اإلعفاء للعائل الوحيد

ENTLASTUNGSBETRAG FÜR ALLEINERZIEHENDE

يصــل مبلــغ اإلعفــاء للعائــل الوحيــد قيمــة  1908يــورو للســنة (اعتبــارا مــن  .)2017مــع زيــادة
مقدارهــا  240يــورو لــكل طفــل آخــر .وهــي مدرجــة بالفعــل يف تعريفــة الرشيحــة الرضيبيــة 2
بحيــث تدفــع األرس الوحيــدة العائــل رضائــب أقــل يف الســنة الحاليــة .يحصــل العائلــون الوحيــدون
عــى مبلــغ اإلعفــاء الرضيبــي مبوجــب املــادة ( )24bمــن قانــون رضيبــة الدخــل أو الرشيحــة
الرضيبيــة  2فقــط إذا مــا كانــوا يعيشــون مــع طفــل واحــد عــى األقــل يتلقــى إعانــة طفــل ،ودون
وجــود أي شــخص بالــغ آخــر (كالجــدة) يف املنــزل .ويجــب أن يكــون الطفــل مســجال مبقــر إقامــة
رئيــي أو ثانــوي لــدى الوالــد الــذي يعولــه كعائــل وحيــد .وحتــى لــو كان هنــاك أطفــال بالغــن يف
ســن التعليــم (املدرســة والتدريــب املهنــي) ،ويحــق لهــم الحصــول عــى إعانــة للطفــل ،يعيشــون
مــع األرسة يف املنــزل ،يحــق الحصــول عــى مبلــغ اإلعفــاء الرضيبــي .ويجــب تقديــم طلــب منفصــل
للحصــول عــى مبلــغ الزيــادة ألكــر مــن طفــل إىل مصلحــة الرضائــب .تحققــوا مــا إذا كان مكتــب
الرضائــب قــد وضــع إشــعارا مببلــغ اإلعفــاء الرضيبــي يف اإلقـرار الرضيبــي.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

ميكــن التعرف عىل معلومــات تفصيلية عن إعانة الطفل عىل:
http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/Familie-regional/
Kindergeld/kindergeld,did=39986.html
تجدون اإلجابة عىل األســئلة حول قانون الرضائب عىل:
http://www.finanztip.de

معونة إضافية للطفل

KINDERZUSCHLAG

إذا مــا كان لديــك دخــل يغطــي احتياجاتــك الخاصــة وأنــت بحاجــة فقــط إىل تغطيــة
احتياجــات معيشــة أطفالــك ،ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى إعانــة البطالــة الثانيــة
واملعونــة االجتامعيــة ،إال أنــه ميكنــك بــدال مــن ذلــك ،التقــدم لطلــب معونــة إضافيــة للطفــل
تصــل إىل  170يــورو (اعتبــارا مــن  )2017لــكل طفــل مــن صنــدوق األرسة التابــع لوكالــة
العمــل .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن الحصــول عــى الخدمــات الالزمــة للتدريــب واملشــاركة .ومبــا
أن املعونــة اإلضافيــة للطفــل تحســب كدخــل للطفــل ،فــإن نفقــة الطفــل أو الدفعــات املقدمــة
للنفقــة تحســب عــى أســاس املعونــة اإلضافيــة للطفــل والتــي تخفــض تبعــا لذلــك .هنــاك حــد
أدىن وحــد أقــى ملعونــة الطفــل اإلضافيــة ،وهــو يختلــف يف كل حالــة عــى حــدا .ملزيــد مــن
املعلومــات ،يرجــى االتصــال بصنــدوق األرسة لوكالــة العمــل أو نقــاط االستشــارة.
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التأمني الصحي

KRANKENVERSICHERUNG

إذا كان طفلــك مؤمنــا عليــه ســابقا ضمــن التغطيــة التأمينيــة لزوجــك كجــزء مــن تأمــن األرسة،
فيتــوىل تأمينــه الصحــي كذلــك بعــد الطــاق تغطيــة تكاليــف التأمــن الصحــي لألطفــال .إذا
كنــت أنــت مشــركة يف التأمــن الصحــي الحكومــي ،ميكــن أيضــا أن يؤمــن عــى أطفالــك معــك
مجانــا .قــد يكــون مــن الصعــب توفــر نظــام تأمــن أرسي لألطفــال معــك بــدون رســوم لإلطفــال،
إذا كان الوالــد اآلخــر مؤمنــا عليــه تأمينــا خاصــا ولديــه دخــل مرتفــع أعــى مــن حــد التوظيــف
الســنوي .ســيكون عليــك بعــد الطــاق كذلــك  -يف حــال مل تكــوين أنــت بالفعــل مؤمنــا عليــك
 أن تحصــي عــى تأمــن صحــي خــاص بــك.إذا كان زوجــك مشــاركا يف صنــدوق التأمــن الصحــي الحكومــي أو رشكــة تأمــن صحــي أخــرى،
ميكنــك التقــدم لجهــة التأمــن بطلــب لاللتحــاق خــال ثالثــة أشــهر بعــد الطــاق النهــايئ
بربنامــج التأمــن الصحــي الــذي ترغبــن يف االلتحــاق بــه طوعــا .يف هــذه الحالــة ،يســتوجب
عــى رشكــة التأمــن االحتفــاظ بكــم كمؤمــن عليكــم ،إذا مــا أثبــت الــزوج املــدة املطلوبــة
للتأمــن (مشــاركة ملــدة االثنــي عــر شــهرا التــي تســبق ذلــك مبــارشة أو مشــاركة ال تقــل عــن
 24شــهرا يف التأمــن الصحــي الحكومــي يف الســنوات الخمــس املاضيــة) .للمشــاركة الطوعيــة
يف التأمــن ميزتــان مقارنــة باالشــراك يف برنامــج تأمــن صحــي خــاص :أال وهــا عــدم الحاجــة
إىل فــرة انتظــار ،ويف كثــر مــن الحــاالت ســداد اشــراكات أقــل مــن حيــث القيمــة .هــام جــدا:
عليــك بتســوية هــذا األمــر عــى أقــى تقديــر بعــد الطــاق عــى الفــور.
وتغطــي صناديــق التأمــن الصحــي الحكومــي املســتفيدين مــن املعونــة االجتامعيــة الغــر
مشــاركني يف صنــدوق ألحــد صناديــق التأمــن الصحــي .ميكنــك اختيــار صنــدوق التأمــن الصحــي
والحصــول عــى بطاقــة التأمــن الصحــي .أي ميكنــك الحصــول عــى نفــس مزايــا املشــاركني يف
صنــدوق التأمــن الصحــي دون الحاجــة إىل العضويــة فيــه.

جوانب قانونية خاصة باإلقامة

Aufenthaltsrechtliche Voraussetzungen

األشــخاص الذيــن مل يحصلــوا بعــد عــى حــق اإلقامــة ال ميكنهــم عقــد تأمــن صحــي .وينطبــق
ذلــك عــى املهاجريــن واملهاجـرات بــدون مســتندات أو مــن دخــل البــاد بصــورة غــر مرشوعــة
أو الذيــن تــم رفــض طلــب لجوئهــم وطُلــب منهــم مغــادرة البــاد .كــا ال ميكــن لطالبــي اللجــوء
االشــراك يف نظــام التأمــن الصحــي ،طــوال اســتمرار إجـراءات الحصــول عــى حــق اللجــوء .ويف
ضــوء رشوط وظــروف معينــة ميكــن لــك رغــم هــذا الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة .فالرعايــة
الصحيــة تنظمهــا كل بلديــة بحســب طريقتهــا .تقــدم الرعايــة الطبيــة األساســية فقــط خــال
الـــ  15شــهرا األوىل .ومنهــا عــى ســبيل املثــال ،اللقاحــات أو عــاج اآلالم ،ولكــن أيضــا العــاج
الكامــل للســيدات الحوامــل .أمــا تحديــد املــدى الدقيــق لشــكل الخدمــات ،فيقــع مــرة أخــرى
عــى عاتــق البلديــات .يف حــاالت الطــوارئ ،يجــوز للطبيــب أن يعالــج الشــخص دامئــا؛ بعيــدا
متامــا عــن أوراق اإلقامــة .إال إذا مل تكــن هنــاك حالــة طــوارئ ،فعــى طالبــي اللجــوء أوال
الحصــول عــى شــهادة للعــاج مــن مكتــب الرعايــة االجتامعيــة .مــن خــال هــذه الشــهادة
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ميكــن لألطبــاء تســوية تكاليفهــم .وغالبــا مــا تكــون هــذه الشــهادات محــددة املــدة ،بحيــث
ينبغــي عليــك الحصــول عــى شــهادة أخــرى بعــد بضعــة أشــهر .ويف بعــض الواليــات االتحاديــة
توجــد أيضــا بطاقــة صحيــة لطالبــي اللجــوء ،تتحمــل مبوجبهــا الســلطات النفقــات الطبيــة.
إذا مــا كان الشــخص املعنــي ال ي ـزال يف خضــم إج ـراءات اللجــوء بعــد  15شــهرا ،فيمكنــه أن
يشــارك يف صنــدوق التأمــن الصحــي الحكومــي .بعــد ذلــك عــادة مــا يحصــل عــى جميــع املزايــا
التــي يحصــل عليهــا املؤمنــون عليهــم اآلخــرون.

املعاش

RENTE

تســتند أنظمــة املعاشــات يف أملانيــا عــى ثالثــة ركائــز :برنامــج الدولــة لتأمــن معاشــات
التقاعــد ،الركيــزة الرئيســية للمعاشــات ،وتأمــن املعاشــات املهنيــة وتأمــن املعاشــات الخاصــة.
مبــا أن قانــون املعاشــات األملــاين يفــرض اســتمرار العمــل بــدوام كامــل واســتقرار الــزواج ،فــإن
املعــاش القانــوين يحصــل عليــه مــن يحتاجــون إىل ســبل معيشــة مناســبة ملــن مــارس عمــا
بشــكل مســتمر ،أي ملــدة  45عامــا وحصــل أثنائهــا دامئــا عــى أجــر .ويــؤدي انخفــاض الدخــل
وتــرك العمــل إىل خفــض مبالــغ املعاشــات يف ســن الشــيخوخة .ومــن أجــل التحــوط يف ســن
الشــيخوخة ،يــوىص باســتخدام مختلــف أنــواع نظــم املعاشــات.

التأمني القانوين عىل املعاشات

DIE GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG

كشــكل أســايس هنــاك املعاشــات التاليــة :املعاشــات عنــد التقاعــد واملعاشــات بســبب انخفــاض
القــدرة عــى مزاولــة العمــل واملعاشــات بســبب الوفــاة .والســتحقاق الحصــول عــى معــاش عنــد
التقاعــد ،يجــب عليــك أوال دفــع اشــراكات وإيفــاء بعــض املتطلبــات الشــخصية والتأمينيــة.
وهنــاك فــرة انتظــار عامــة مدتهــا  5ســنوات للتأهــل للحصــول عــى اســتحقاق معــاش قانــوين.
يف حالــة التأمــن عــى املعاشــات ،يجــب عليــك أيضــا اإلبــاغ عــن فــرات مثــل الحمــل أو إجــازة
الوضــع أو البطالــة.
هــام :تحتســب فــرات تربيــة األطفــال ) (Kindererziehungszeitenكفــرات اشــراك يف التأمــن
عــى املعاشــات .يف الوقــت الــذي تقومــن فيــه برتبيــة طفلــك املولــود بعــد عــام  ،1992ســيؤمن
عليــك مجانــا دون ســداد أي اشــراك ملــدة الســنوات الثــاث بعــد ميــاد طفلــك .مــن حيــث
املبــدأ ،تحتســب وتضــاف فــرات تربيــة األم للطفــل .وملــن ولــد مــن األطفــال قبــل عــام ،1992
تســتمر فــرة التأمــن اإلجبــاري بســبب رعايــة الطفــل حاليــا لفــرة عامــن فقــط.
إذا كنــت تعملــن أثنــاء تربيــة طفلــك ،تضــاف فــرات واشــراكات املعاشــات الناتجــة عــن
عملــك املؤمــن عليــه بتأمينــات املعــاش إىل فــرات اشــراك ذات الوقــت ،إىل حــد االشــراك
املعنــي.
إذا كان هنــاك فــرات ذات ثغ ـرات يف مســرة معاشــك ،قــد ميكنــك إضافتهــا بدفــع اشــراكات
طوعــا.
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يعتمــد مقــدار معاشــك بشــكل أســايس عــى مقــدار االشــراكات التــي دفعتهــا خــال فــرة
عملــك ومــدة عملــك املؤمــن عليــه .توضيحــا لألمــر :كل مــن ميــارس وظائــف مصغــرة
) (Minijobذات الدخــل املحــدود (حــرا) بشــكل دائــم ،يحــق لــه حــد أدىن للمعــاش مــن
اثنــن إىل ثالثــة يــورو يف الشــهر .ومــع ذلــك :ال تتخــي كمؤديــة لألعــال والوظائــف الصغــرة
عــن حصتــك يف التأمــن القانــوين عــى املعاشــات .األمــر األهــم مــن مجــرد الحصــول عــى الحــد
األدىن للمعاشــات عنــد تأديــة األعــال والوظائــف املصغــرة هــو املعــاش عنــد العجــز الــذي
ميكــن الحصــول عليــه أو االحتفــاظ بــه مــن خــال دفــع اشــراكات التأمــن عــى املعاشــات يف
حــال تأديــة األعــال والوظائــف املصغــرة .باإلضافــة إىل ذلــك ،يحــق لــك الحصــول عــى مزايــا
برنامــج املعــاش الخــاص واحتســاب النشــاط لفــرة االنتظــار التــي مدتهــا خمــس ســنوات.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

www.deutsche-rentenversicherung.de
رقم االتصال املجــاين للمواطنني :تليفون )(0800/100048013

معاش الشيخوخة

Altersrente

يحــق التقاعــد والحصــول عــى معــاش الشــيخوخة لجميــع مــن بلغــوا حــدا ســنيا معينــا مــع
إيفائهــم لفــرات االنتظــار املعنيــة .يف هــذه الخصــوص حتــى تحصــويل عــى معــاش الشــيخوخة
املعتــاد يجــب أن تكــوين قــد أمتمــت الـــ  67مــن عمــرك وقــد أكملــت فــرة تأمــن مدتهــا خمــس
ســنوات .ميكنــك االكتســاب اإلضــايف بجانــب هــذا النــوع مــن املعاشــات دون قيــود.
ومنــذ عــام  ،2012يرفــع الحــد األدىن لســن املعاشــات تباعــا مــن  65إىل  67عامــا .يرجــى
استشــارة مختــص تأمــن املعاشــات الخــاص بــك أو الكتيبــات الصــادرة عــن نظــام املعاشــات
االتحــادي األملــاين
).(www.deutsche-rentenversicherung.de

استحقاق املعاش يف حاالت الوفاة

Anspruch auf Rente wegen Todes

يهــدف هــذا النــوع مــن املعاشــات إىل توفــر بديــل مــادي للنفقــة التــي كان يدفعهــا املتــويف ملــن
كان مســؤوال عنهــم .وبالنســبة لألطفــال ،هنــاك نوعــان مــن التأمــن القانــوين عــى املعاشــات
نصــف معــاش اليتيــم و كامــل معــاش اليتيــم .يســتحق نصــف املعــاش يف حــال وجــود الطفــل
مــع أحــد الوالديــن العائلــن وكان الوالــد املتــويف قــد اســتوىف فــرة االنتظــار العامــة ملــدة
خمــس ســنوات .وتبلــغ قيمــة نصــف املعــاش  10يف املائــة مــن املعــاش املؤمــن عليــه باإلضافــة
إىل رســم إضــايف يســتند إىل فــرات املعــاش القانونيــة للمتــوىف .وميكــن أيضــا املطالبــة مبعونــة
اجتامعيــة إضافيــة أو دفعــات مقدمــة للنفقــة نظ ـرا لضعــف املبالــغ.
ويســتحق الحصــول عــى معــاش كامــل إذا مل يعــد لليتيــم أحــد مــن الوالديــن العائلــن .كــا
يجــوز املطالبــة مبعــاش األيتــام بعــد وفــاة أحــد اآلبــاء ســواء املتبنــي أو الراعــي ،أو الجــد ،إذا
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كان الطفــل قــد عــاش يف بيتــه أو كان يتمتــع يف الغالــب برعايتــه .ويدفــع معــاش اليتيــم دون
قيــد حتــى يبلــغ الطفــل ســن الـــ  18مــن عمــره .باإلضافــة إىل ذلــك ،مينــح معــاش األيتــام حتــى
يتــم الطفــل ســن الـــ  27مــن عمــره ،إذا مــا كان اليتيــم يــدرس يف مدرســة أو يتلقــى تدريبــا
مهنيــا ،أو يقــي ســنة اجتامعيــة  /بيئيــة طوعــا ،أو ال ميكنــه كســب عيشــه بســبب إعاقــة.
ويســتفيد مــن معــاش اليتيــم املؤمنــون عليهــم يف إطــار التأمــن األرسي ،وبالتــايل ال يســددون أي
اشــراكات حتــى الحــد املحــدد لســن التأمــن األرسي.
إذا تــويف زوجــك املتقاعــد ،فســتحصلني كأرملــة عــى معــاش ألهــل املتــويف عنــد طلبــك
ذلــك ،مــع العلــم أن القانــون هنــا يفــرق بــن معــاش األرامــل الصغــر والكبــر .للمزيــد مــن
املعلومــات ،يرجــى استشــارة مختــي التأمــن الخــاص بــك أو الكتيبــات الصــادرة عــن نظــام
املعاشــات االتحــادي األملــاين ).(www.deutsche-rentenversicherung.de

ما هي اللوائح بعد الطالق؟

?WIE SIND DIE REGELUNGEN NACH EINER SCHEIDUNG

يف حالــة األحــكام بالطــاق ،يطبــق مــا يســمي بـــ تســوية املعاشــات ).(Versorgungsausgleich
أي أن مزايــا التقاعــد املكتســبة أثنــاء الــزواج يعــوض عنهــا يف حالــة الطــاق .بحيــث يكــون
الــزوج الــذي حصــل عــى حــق معــاش أعــى مــن غــره خــال الــزواج مســؤوال عــن التعويــض.
ويف حالــة حصــول الرشيــك عــى مزايــا أعــى خــال هــذه الفــرة ،يضــاف الفــرق إىل حســاب
املعــاش التقاعــدي للشــخص الــذي يحصــل عــى أقــل .ويف حــاالت الــزواج القصــرة األجــل (أقــل
مــن ثــاث ســنوات) ،ال يتــم التعويــض عــن املعــاش إال إذا طلــب أحــد الزوجــن الحصــول عــى
تعويــض .وميكــن أيضــا تقاســم اســتحقاقات املعــاش ســواء الخاصــة بالعمــل أو الخاصــة.
بعــد وفــاة طليقــك ،يحــق لــك لفــرة تربيــة الطفــل (حتــى بلوغــه ســن الـــ  18مــن العمــر)
الحصــول عــى مــا يســمى بـــ معــاش الرتبيــة ) ،(Erziehungsrenteيف حــال عــدم زواجــك مــرة
أخــرى .الــرط األســايس هــو أن يحــدث الطــاق طاملــا كنــت تربــن طفلــك أو طفــا لزوجــك
الــذي طلقــت منــه ،ومل تتزوجــي مــرة أخــرى ،وكنــت قــد اســتوفيت فــرة االنتظــار ملــدة 5
ســنوات حتــى مــوت طليقــك .ومعــاش الرتبيــة يعــادل معــاش تقاعــدي كامــل .ويحســب
الدخــل الخــاص بــك ضمــن املعــاش كــا هــو الحــال مــع معــاش األرملــة.

كيف أحصل عىل معايش؟

?WIE KOMME ICH ZU MEINER RENTE

لــن تحصــي عــى معاشــك تلقائيــا ،بــل فقــط بعــد التقــدم بطلــب لــدى الجهــة املختصــة
بالتأمــن عــى املعاشــات .يقــدم نظــام املعاشــات االتحــادي األملــاين «مجموعــة كاملــة مــن
الحســابات» عــى شــبكة اإلنرتنــت ) .(www.deutsche-rentenversicherung.deاحتفظــي جيــدا
مبســتندات الدخــل الســنوية مــن طــرف صاحــب العمــل والتحقــق منهــا ،ألنهــا هــي األســاس
لحســاب املعــاش.
إذا كان معاشــك التقاعــدي ال يغطــي ســبل معيشــتك ،أي إذا كان املعــاش دون مســتوى
املعيشــة األســايس ،ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى تأمــن للشــيخوخة (مبوجــب الكتــاب
الثــاين عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي).
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املعلومــات الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN
www.dia-vorsorge.de
(املعهد األملاين لتأمني الشــيخوخة)
www.deutsche-rentenversicherung.de
تقدم رشكات التأمني عىل املعاشــات ومكاتب ورشكات التأمني املشــورة لكم.

إعانة البطالة األوىل

)ARBEITSLOSENGELD I (ALG I

كثــرا مــا تتأثــر األرس ذات العائــل الوحيــد بالبطالــة ،وبالتــايل ضعــف الدخــل .ومبــا أن الوضــع
القانــوين يف هــذا األمــر معقــد ،ينبغــي عــى العاطلــن عــن العمــل عــى كل حــال طلــب املشــورة
الشــخصية لحالتــه الخاصــة .ننصحــك أيضــا بالحصــول عــى املشــورة مــن وكالــة العمــل املحليــة
أو مركــز االستشــارات املحــي ،يف حالــة القلــق بشــأن فقــدان مــكان عملــك أو إذا كنــت ،عــى
ســبيل املثــال ،تريديــن العــودة إىل العمــل بعــد إجــازة الوضــع واألمومــة .ميكنــك تســجيل
نفســك لــدى وكالــة العمــل كباحثــة عــن عمــل ،حتــی لــو مل يكــن لــك الحــق يف الحصــول علــی
إعانــات البطالــة ،وهــذا لدعمــك يف البحــث عــن عمــل.
يف حــال إنهــاء خدمتــك يف مــكان عملــك ،عليــك إبــاغ وكالــة العمــل عــى الفــور أنــك باحثــة
عــن عمــل حتــى لــو مل تنتــه عالقــة العمــل بعــد! ســيفرض عــى أي شــخص ال يســجل نفســه
كباحــث عــن عمــل يف آخــر ثالثــة أشــهر قبــل انتهــاء خدمتــه يف مــكان عملــه الحــايل أو عالقــة
التدريــب فــرة حظــر ملــدة أســبوع واحــد (انظــر أدنــاه) .بعــد حــدوث البطالــة ،عليــك تســجيل
نفســك شــخصيا (!) لــدى وكالــة العمــل كـــ عاطلــة عــن العمــل ،ليدفــع لــك إعانــات البطالــة يف
أقــرب وقــت منــذ هــذا التاريــخ.
كــا أن لتســجيل البطالــة أهميتــه ،حتــى إذا كنــت ال تتوقعــن أي مزايــا مــن وكالــة العمــل:
تحســب فــرات البطالــة ضمــن حقــك يف املعــاش آجــا ،فقــط إذا كنــت قــد ســجلت نفســك
كشــخص عاطــل عــن العمــل مبــارشة بعــد عالقــة عمــل أو آخــر اســتحقاق إعانــة .إذا مل تكنــي
متاحــة ملكتــب العمــل لفــرة متواصلــة ألكــر مــن ســتة أســابيع (عــى ســبيل املثــال ،بســبب
املــرض ملــدة طويلــة) ،فإلزامــي عليــك تســجيل نفســك مــرة أخــرى كشــخص عاطــل عــن
العمــل ،حتــى يف حالــة عــدم توقــف اســتحقاق الخدمــات املقدمــة لــك لحينــه.
فمــن خــال إعانــة البطالــة تؤمــن ســبل معيشــتك ماديــا لفــرة محــدودة مــن الزمــن .ومــن
أجــل التغلــب عــى البطالــة ،ميكــن أن توفــر وكالــة العمــل عــددا مــن التدابــر اإلضافيــة
للتأهيــل والدمــج املهنــي .ولهــذا الســبب ،عليــك مراجعــة وكالــة العمــل يف أقــرب وقــت بشــأن
ســبل دعــم العمــل والتوظيــف املناســبة أو مزيــد مــن التعليــم للتأهــل املهنــي ،واســتعلمي
مــن جهــة االتصــال الخاصــة بــك يف وكالــة العمــل إذا مــا كانــت هنــاك إمكانيــات دعــم مناســبة
يف حالتــك .ســتربم وکالــة العمــل اتفاقيــة تأهيــل ودمــج مهنــي معــك.
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املطالبة بإعانات البطالة

ANSPRUCH AUF ARBEITSLOSENGELD

يحــق لــك الحصــول عــى إعانــات البطالــة إذا كنــت عاطلــة عــن العمــل ،ومســجلة لــدى وكالــة
العمــل كعاطلــة عــن العمــل واســتوفيت فــرة التأهيــل .ال يحــق لــك الحصــول عــى إعانــات
البطالــة إال مــن خــال اشــراكات التأمــن الرئيســية املدفوعــة مــن عملــك لالثنــي عــر شــهرا
عــى األقــل (الفــرة املؤهلــة) يف الســنتني الســابقتني للبطالــة (الفــرة األساســية) .باإلضافــة إىل
ذلــك ،يجــب عليــك الســعي بجــد ونشــاط للحصــول عــى عمــل وأن تكــوين متاحــة لســوق
العمــل .إذا كان لديــك ترصيــح إقامــة يســمح لــك مبزاولــة العمــل وكنــت قــد عملــت ملــدة 12
شــهرا عــى األقــل ،يحــق لــك عــاد ًة الحصــول عــى إعانــة البطالــة األوىل كذلــك بــدون الجنســية
األملانيــة.
ينبغــي أن تكــوين عــى اســتعداد لقبــول أي عمــل معقــول واملشــاركة يف تدابــر التأهيــل والدمــج
املهنــي .باإلضافــة إىل ذلــك ،ينبغــي أن تكــوين متاحــة للوكالــة االتحاديــة للعمــل ،بحيــث ميكنــك
اســتعراض الربيــد الخــاص بــك يوميــا وزيــارة وكالــة العمــل عــى الفــور أو عــى ســبيل املثــال
قبــول وبــدء عمــل مقــرح.
ميكنــك الحــد مــن تواجــدك لســوق العمــل ،إذا مــا كنــت تقومــن برعايــة أطفــال أو أقــارب
معالــن يتطلبــون الرعايــة .ميكنــك يف هــذه الحالــة الحــد مــن تواجــدك مــن حيــث املــدة
واملوقــع وتوزيــع وقــت العمــل ،عــى أن يتوافــق األمــر مــع الــروط املعتــادة املؤهلــة لســوق
العمــل ،مثــل عــروض العمــل بــدوام جــزيئ .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكنــك فقــط حــر نفســك
يف البحــث عــن عمــل بــدوام جــزيئ دون أن تفقــدي إعانــة البطالــة (الجزئيــة) التــي تحصلــن
عليهــا إذا كنــت تعملــن بــدوام جــزيئ قبــل البطالــة.

حــد إعانة البطالة والفرتة املرجعية (اعتبارا من عام )2017

)HÖHE UND BEZUGSDAUER (STAND 2017

يحــدد حــد إعانــة البطالــة األوىل بحســب تقييــم الدخــل .وهــذا يحــدد وفــق أجــر العمــل
واالشــراكات املســددة يف فــرة التقييــم (عــام واحــد) .إذا كان لديــك طفــل يحصــل عــى إعانــة
الطفــل أو إعفــاء رضيبــي للطفــل ،تصــل إعانــة البطالــة حاليــا إىل  67يف املائــة مــن اإلعانــة.
وعليــه ،يتــاح لــك أيضــا إعانــة إضافيــة لحــد اإلعانــة ،إذا مــا كان طفلــك تجــاوز بالفعــل الســن
القانــوين ،وهــو مــازال مثــا يكمــل تدريبــه املهنــي .وخالفــا لهــذا ســتحصلني فقــط عــى  60يف
املائــة مــن قيمــة املبلــغ .إذا مل تكــف إعانــات البطالــة لتغطيــة نفقــات معيشــتك ،ميكنــك التقــدم
بطلــب للحصــول عــى معونــة إضافيــة ،أو معونــة للطفــل أو إعانــة البطالــة الثانيــة.
ال تؤخــذ فـرات حصــول عــى بــدل الوالديــن أو عــى دخــل أقل نتيجــة لقيامــك برعاية طفلــك دون
الثالثــة مــن عمــره يف الحســبان ضمــن فــرة التقييــم .كقاعــدة عامــة ،يوضــع دخــل العمــل الســابق
يف الحســبان ،أي متتــد فــرة التقييــم إىل عامــن ســابقني .وخالفــا لهــذا يتــم التقييــم جزافــا.
لزيــادة إعانــة البطالــة األوىل ،ميكنــك الحصــول عــى وظيفــة ثانويــة تصــل مــدة العمــل بهــا
إىل  15ســاعة بحــد أقــى يف األســبوع .ويظــل الدخــل اإلضــايف حاليــا معفيــا حتــى  165يــورو.
أمــا الجــزء مــن الدخــل الــذي يتجــاوز املبلــغ املعفــى ،يحمــل متامــا عــى إعانــة البطالــة األوىل.
تدفــع إعانــة البطالــة األوىل ملــدة أقصاهــا  12شــهرا .تعتمــد فــرة األهليــة عــى عملــك املؤمــن
عليــه خــال فــرة التأهيــل (عامــان قبــل البطالــة) .اســتثناء :إذا كنــت قــد وصلــت إىل ســن 58
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مــن عمــرك ،ســتحصلني عــى إعانــة البطالــة األوىل اعتــادا عــى مــا ســبق مــن فــرة بالعمــل
بحــد أقــى  24شــهرا.

دعم املرأة

FRAUENFÖRDERUNG

بــوكاالت العمــل املحليــة يعمــل مســؤولو تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن عــى الحــد مــن التمييــز
بــن الجنســن يف ســوق العمــل.
فيــا يــي مختلــف ســبل دعــم املــرأة :تعزيــز عــودة املــرأة إىل ســوق العمــل ،تعزيــز التعليــم
والتدريــب املهنــي ،الحصــول عــى تكاليــف رعايــة األطفــال أثنــاء حضــور التدريــب عــى
املهــارات ومنــح االندمــاج يف املجتمــع ،ومــا إىل ذلــك .يف جميــع املســائل املتعلقــة ميكنــك
االتصــال مبســؤول تكافــؤ الفــرص يف وكالــة العمــل املحليــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكنــك زيــارة
مركــز املشــورة الخــاص بدعــم عــودة املــرأة إىل ســوق العمــل يف منطقتــك.
ملســاعدتك يف العثــور عــى وظيفــة وفــرص عمــل ،ميكنــك التقــدم بطلــب لوكالــة العمــل
للمســاعدة يف تحمــل نفقــات الســفر إلجــراء املقابــات أو نفقــات االنتقــال .يجــب طلــب
تحمــل النفقــات مقدمــا مــع مــا يربهنــه مــن مســتندات داعمــة.

العقوبات :فرتات الحظر

SANK TIONEN: SPERRZEITEN

يف ظــل ظــروف معينــة ،قــد تفــرض مــا يســمى بـــ فــرات الحظــر عــى العاطلــن عــن العمــل.
وتفــرض هــذه الفــرة عــى ســبيل املثــال عــى َمــن تــرك عملــه لالســتقالة دون ســبب هــام أو
َمــن رفــض عــرض عمــل مــن وكالــة العمــل .عــادة مــا تصــل فــرة الحظــر إىل  12أســبوعا .قــد
تفــرض فــرة حظــر ملــدة أســبوع واحــد يف حــال عــدم تســجيلك كشــخص عاطــل عــن العمــل يف
وقــت مبكــر بعــد تــركك للعمــل .ال تدفــع إعانــات البطالــة خــال فــرة الحظــر ،بحيــث تخصــم
فــرة الحظــر مــن مــدة اســتحقاق إعانــة البطالــة.
ميكنــك االعــراض عــى قـرارات فــرات الحظــر هــذه أو مــا شــابهها لــدى وكالــة العمــل .يف حــال
رفــض الهيئــة الحكوميــة إلعرتاضــك ،ميكنــك رفــع دعــوى أمــام املحكمــة االجتامعيــة .متتــد فــرة
االعــراض واالســتئناف ألربعــة أســابيع.

املعلومات الحالية

()AKTUELLE INFORMATIONEN

معلومــات من وكالة العمل االتحادية:
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehedauer-arbeitslosengeld
http://www.betanet.de/betanet/soziales_recht/Arbeitslosengeld-27.html
مــروع البطالــة  ،TuWasدليــل للعاطلــن عــن العمــل  -الدليــل القانــوين مبوجــب
الكتــاب الثالــث مــن قانــون الضــان االجتامعــي ،مطبوعــات املعهــد العــايل املتخصــص،
طبعــات متجــددة.
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الجوانب القانونية االجتامعية

SOZIALRECHTLICHE ASPEK TE

إذا مــا كان لديــك ترصيــح إقامــة مؤقــت ) ،(Aufenthaltserlaubnisفيحــق لــك  -رشيطــة العــوز
 طلــب الحصــول عــى اإلعانــات مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي (SGB )IIأو الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي ( .)SGB XIIإذا مــا كان ترصيــح
اإلقامــة لغــرض التدريــب أو الدراســة أو العمــل ،فــإن طلــب املعونــة االجتامعيــة أو إعانــة
البطالــة قــد يــؤدي إىل رفــض تجديــد ترصيــح اإلقامــة.
إذا مل تتمكنــي مــن الحصــول عــى إعانــة البطالــة الثانيــة ) ،(ALG IIأو التأمــن األســايس
للشــيخوخة ،ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى املعونــة االجتامعيــة مبوجــب الكتــاب الثــاين
عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي .إال أنــه يجــب أن تأخــذي حــذرك يف حــال امتــداد املــدة
لفــرة طويلــة مــن الزمــن ،عــى ســبيل املثــال ،فيــا يخــص الحصــول عــى اإلعانــات مبوجــب
الكتــاب الثــاين أو الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي .فقــد يَحــول هــذا
الوضــع دعــم موقــف إقامتــك ،أي فيــا يخــص منــح ترصيــح إقامــة دائــم.
إذا كان لديــك ترصيــح إقامــة دائــم ) ،(Niederlassungserlaubnisيحــق لــك الحصــول عــى اإلعانــات
مبوجــب الكتــاب الثــاين أو الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي ،كــا ســبق ذكــره
أعــاه يف ترصيــح اإلقامــة املؤقــت.
ميكــن لطالبــي اللجــوء ،واألجانــب الحاصلــن عــى إذن إقامــة مؤقــت (دولدنــغ) ،واألجانــب
بــدون إقامــة رشعيــة ،ميكــن لهــم طلــب إعانــات مبوجــب قانــون إعانــة طالبــي اللجــوء
( ،)AsylbLGبــدال مــن املعونــة االجتامعيــة مبوجــب الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون الضــان
االجتامعــي أو إعانــة البطالــة الثانيــة .ويظــل هــذا الحــق باملطالبــة قامئــا طاملــا أن هنــاك حاجــة
لذلــك ،أي يف حــال عــدم وجــود مــا يكفــي مــن دخــل أو ثــروة .إال أن مبالــغ هــذه اإلعانــات
أقــل مــن مبالــغ إعانــات البطالــة الثانيــة ).(ALG II
إذا كنــت ترغبــن يف التقــدم بطلــب للحصــول عــى إعانــات اجتامعيــة ،ميكنــك القيــام بذلــك
كتابــة أو شــفهيا .عــادة مــا ينبغــي الحضــور شــخصيا لتقديــم طلــب للحصــول عــى إعانــات
مبوجــب قانــون إعانــات طالبــي اللجــوء ،واإلعانــات مبوجــب الكتــاب الثــاين أو الكتــاب الثــاين
عــر مــن قانــون الضــان االجتامعــي.
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املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

http://www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/asylblg/AsylbLG_kurz.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/__2.html

إعانــات البطالة الثانية  ALG IIواملعونة االجتامعية

ARBEITSLOSENGELD II UND SOZIALGELD

يف حــال انقضــاء اســتحقاقك إلعانــات البطالــة األوىل ) (ALG Iأو يف حــال عــدم قدرتــك عــى
تحمــل تكلفــة معيشــتك بنفســك مــن خــال مــا يخصــك مــن دخــل أو ثــروة أو مــا تحصلــن
عليــه مــن نفقــة ،فأنــت يف حاجــة للمســاعدة ،وبالتــايل ،عليــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى
إعانــة البطالــة الثانيــة ) (ALG IIومعونــة اجتامعيــة لطفلــك .تتــاح الطلبــات يف مراكــز العمــل
) (Jobcenterاملحليــة .الغــرض مــن اإلعانــة مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي
) ،(SGB IIوهــي مــا يســمى بالتأمــن األســايس للباحثــن عــن عمــل ،املســاعدة عــى ضــان أن
الباحثــن عــن العمــل ميكنهــم كســب رزقهــم ورزق عائالتهــم ،أو العمــل عــى خفــض حاجتهــم
إىل املســاعدة .ميكنــك الحصــول عــى اإلعانــة مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان
االجتامعــي إذا مــا كنــت بــن الخامســة عــر والرابعــة والســتني مــن عمــرك ولديــك القــدرة عــى
العمــل .إن القــدرة عــى العمــل تعنــي أنــه لديــك القــدرة عــى العمــل ملــدة ثــاث ســاعات عــى
األقــل يوميــا وأنــه يســمح لــك بالعمــل كأجنبيــة .للحصــول عــى إعانــة البطالــة الثانيــة ،يجــب
أن تتواجــدي ملركــز العمــل يف الوقــت املناســب عنــد الطلــب .تتشــابه قواعــد إمكانيــة التواصــل
بــك مــع قواعــد الحصــول عــى إعانــات البطالــة األوىل .ويــؤدي غيابــك مــن مــكان تواجــدك دون
ترصيــح إىل حجــب اإلعانــة لفــرة الغيــاب ومــن املحتمــل أن تخفــض قيمتهــا.
نصيحــة :إذا كان لديــك موعــد مــع الســلطات املعنيــة ،ميكنــك دامئــا جلــب شــخص معــك
ليســاعدك أو ملجــرد االســتامع معــك.

الدعم واملساءلة

FÖRDERN UND FORDERN

تخضــع اإلعانــة مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي ملبــادئ الدعــم
واملســاءلة .وفقــا لـــ مبــدأ املســاءلة ،يُنتظــر منــك أن تســتخدمي كل اإلمكانيــات املتاحــة إلنهــاء
أو الحــد مــن حاجتــك للمســاعدة مــن خــال تــويل وظيفــة .يعــد كل عمــل معقــول لــك وميكنــك
تحملــه ،إال يف حــال بعــض االســتثناءات .مــن هــذه االســتثناءات رعايــة طفــل حتــى بلوغــه ســن
الثالثــة .وعليــه ،يعــد أي عمــل معقــوال إذا مــا ضمنــت رعايــة طفلــك يف أحــد مرافــق الرعايــة
النهاريــة لألطفــال أو يف الرعايــة النهاريــة .كــا أن العمــل ال يعــد معقــوال يف حــال عــدم توافقــه
مــع رعايــة أحــد األقــارب ،وعــدم إمكانيــة ضــان الرعايــة بأيــة طريقــة أخــرى .أنــت ملزمــة
باملشــاركة بجهــد ونشــاط يف جميــع التدابــر التــي تســاعد عــى اندماجــك يف ســوق العمــل.
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ويف الوقــت نفســه ،ميكنــك الحصــول عــى إعانــات االندمــاج يف املجتمــع يف إطــار مبــدأ الدعــم.
باإلضافــة إىل تقديــم املشــورة والوســاطة ،يشــمل ذلــك أيضــا تقييــم مــدى املالءمــة وتدابــر
التدريــب ،وتحمــل تكاليــف التقــدم بالطلــب أو دعــم التدريــب املهنــي املســتمر .عــاوة عــى
ذلــك ،ميكــن تقديــم املزيــد مــن الخدمــات ،مثــل رعايــة القارصيــن أو األطفــال ذوي االحتياجــات
الخاصــة ،تقديــم املشــورة بشــأن الديــون أو منــح مبلــغ مبــديئ .وال يوجــد أي حــق قانــوين يف
املطالبــة بهــذه املزايــا ،حيــث أنهــا تخضــع لتقديــر مركــز العمــل .وميكــن أن يقــوم مركــز العمــل
بدعــم رعايــة الطفــل التكميليــة ،إذا مــا كان ذلــك رضوريــا لالندمــاج يف املجتمــع .لطلــب متويــل
مركــز العمــل لرعايــة الطفــل التكميليــة ،تطبــق املــادة ) (16aمــن الكتــاب الثــاين مــن قانــون
الضــان االجتامعــي .وفقــا لســوابق قضائيــة باملحكمــة االجتامعيــة االتحاديــة ،ال ترفــض هــذه
الطلبــات إذا مــا ثبــت بالفعــل أنهــا تــؤدي إىل االندمــاج يف املجتمــع .يف هــذا اإلطــار أنــت ملزمــة
بإبــرام اتفاقيــة تأهيــل ودمــج ) .(Eingliederungsvereinbarungحيــث يحــدد فيهــا الخدمــات
التــي ســتحصلني عليهــا لتأهيلــك ودمجــك يف ســوق العمــل ،والجهــود التــي ســتبذلينها لــي
تحصلــن عــى عمــل .ســيتاح لــك الوقــت للتفكــر ومراجعــة عقــد التأهيــل هــذا مــع مــن ترغبــن
قبــل إبرامــه .وهــو مــا ميكنــك القيــام بــه مثــا مبســاعدة مراكــز تقديــم املشــورة للعاطلــن عــن
العمــل .إذا كان العقــد يحتــوي عــى مزايــا مــن وكالــة العمــل ،ميكنــك أيضــا املطالبــة بهــا .إذا مــا
رفضــت إب ـرام عقــد تأهيــل ودمــج ،قــد يقــر مركــز العمــل هــذا األمــر مــن جانبــه .إذا مل تفــي
بإلتزاماتــك ،قــد تخفــض إعانــة البطالــة الثانيــة بنســبة  30يف املائــة.

مجتمع الحاجة

BEDARFSGEMEINSCHAFT

إذا كنــت تعيشــن مــع والديــك أو رشيــك حيــاة (جديــد) يف منــزل مشــرك ،فيمكنــك تشــكيل مــا
يســمى بـــ مجتمــع الحاجــة يف ظــل ظــروف معينــة .وفقــا للكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان
االجتامعــي ،يوجــد مجتمــع للحاجــة ملــن لديهــم النيــة واإلرادة لتحمــل املســؤولية املشــركة عــن
بعضهــم البعــض ومســاندة بعضهــم البعــض .ولذلــك ،يتعــن عــى أفــراد مجتمــع الحاجــة أن
يتحملــوا مســؤولية بعضهــم البعــض ماديــا عــن طريــق دخــل وثــروة كل منهــم .يخــرج األطفــال
مــن مجتمــع الحاجــة لذويهــم إمــا بزواجهــم أو حــن بلوغهــم عامهــم الـــ  25مــن عمرهــم أو إذا
كان بإمكانهــم تغطيــة معيشــتهم مــن دخلهــم وأصولهــم الخاصــة .الشــباب دون ســن الـــ  25مــن
عمرهــم والذيــن يعيشــون مــع طفلهــم يف منــزل الوالديــن يشــكلون مجتمعهــم الخــاص للحاجــة،
جنبــا إىل جنــب مــع الوالديــن يف «مجتمــع املنــزل».
يتكــون مجتمــع املنــزل ) (Haushaltsgemeinschaftعندمــا تعيشــن مــع أقاربــك أو أقــارب باملصاهرة
يف منــزل مــا دون تكويــن مجتمــع حاجــة .يف مجتمــع املنــزل ،يفــرض أنــك تحصلــن عىل مســاعدات
مــن أقاربــك أو أفـراد أرستــك لتغطيــة احتياجاتــك ،بقــدر مــا ميكــن توقــع ذلــك منهــم ،كل منهــم
وفقــا لدخلــه وثروتــه .وميكــن دحــض هــذا االفـراض للدعــم مــن خــال إقـرار مكتــوب.
يف حــال اإلنتقــال للمعيشــة مــع رشيــك حيــاة جديــد ،ستشــكلني أنــت وأطفالــك مجتمــع حاجــة
جديــد مــع الرشيــك الجديــد يف منزلكــم منــذ اليــوم األول.
تنبيــه :فيــا يتعلــق برشيــك الحيــاة الجديــد ،يجــب عليــه أن يغطــي مــن خــال دخلــه وثروتــه
احتياجــات األطفــال الذيــن يعيشــون يف هــذا املجتمــع املشــرك .وعليــه إذا كنــت ترغبــن يف االنتقال
للعيــش مــع رشيــك حياتــك ،قــد يــؤدي هــذا إىل تبعيــات اقتصاديــة مل تكــن لديــك النيــة لتحملهــا.
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مالحظــة :إذا كان الوالــد امللــزم بدفــع النفقــة أو الرشيــك (الســابق) يف مجتمــع حاجــة مــع
أشــخاص آخريــن ،فيمكنــه بعــد ذلــك خصــم مدفوعــات النفقــة مــن دخلــه عنــد اســتحقاقها
قانونيــا .لــذا يجــب دفــع النفقــة حتــى لــو حصــل أفـراد مجتمــع الحاجــة خاصتــه عــى إعانــات
مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي.

ما نوع اإلســتحقاقات واإلعانات املمكنة؟

?AUF WELCHE LEISTUNGEN BESTEHT EIN ANSPRUCH

تشــمل إعانــات البطالــة الثانيــة حزمــة الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة لجميــع أفــراد
مجتمــع الحاجــة ،واإلعانــات اإلضافيــة ،ومســاعدات للســكن والتدفئــة ،واإلعانــات غــر
املتكــررة ،فضــا عــن مســتحقات التأمــن الصحــي والتمريــض والتأمــن عــى املعاشــات.
باإلضافــة إىل الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة ،هنــاك خدمــات للتعليــم واملشــاركة (مــا
يســمى بـــ الحزمــة التعليميــة) لألطفــال والشــباب.
وتهــدف حزمــة الخدمــات األساســية الشــاملة ) (Regelsatzلتأمــن املعيشــة إىل تغطيــة الحاجــة
إىل الغــذاء وامللبــس والرعايــة الشــخصية واألدوات املنزليــة واحتياجــات الحيــاة اليوميــة ،فضــا
عــن متكــن املشــاركة يف الحيــاة الثقافيــة .وتضبــط قيمــة حزمــة الخدمــات األساســية هــذه
لتأمــن املعيشــة بانتظــام .وقــد حــدد لهــا مبلــغ  409يــورو يف عــام  .2017ويدفــع كامــل هــذه
القيمــة األساســية إىل العـزاب والوالديــن العائلــن الوحيديــن واألشــخاص مــن لهــم رشيــك قــارص.
وإذا مــا عــاش اثنــان مــن الــركاء الدامئــن يف مجتمــع للحاجــة ،فهــم يحصلــون كل منهــا عــى
 90يف املائــة مــن قيمــة حزمــة الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة .ويحصــل باقــي األفــراد
املؤهلــن يف مجتمــع الحاجــة عــى  80يف املائــة مــن قيمــة حزمــة الخدمــات األساســية لتأمــن
املعيشــة .يف حالــة العيــش ،عــى ســبيل املثــال ،مــع طفلــك البالــغ الــذي يعمــل (حتــى بلــوغ ســن
 )25يف مجتمــع للحاجــة ،ســتحصلني عــى كامــل قيمــة الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة
وســيحصل طفلــك عــى  80يف املائــة مــن قيمــة الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة .لــن يعــد
األطفــال مــن تجــاوز عمرهــم  25ســنة أو األجــداد الذيــن يعيشــون يف ذات املنــزل كأفـراد ينتمون
ملجتمــع الحاجــة .ميكنــك الحصــول عــى كامــل قيمــة الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة.
يحصــل األطفــال القارصيــن عــى إعانــات اجتامعيــة (انظــر هــا هنــا أدنــاه).
بعــد األســبوع الثــاين عــر مــن الحمــل ،تحصــل األمهــات عــى إعانــة احتياجــات إضافيــة
قيمتهــا  17يف املائــة مــن قيمــة الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة .ويحــق لألفـراد املتقاعديــن
الحصــول عــى إعانــة احتياجــات إضافيــة بحســب أســاس الســن وعــدد األطفــال .إذا كنــت
تعيشــن مــع طفــل دون الســابعة مــن عمــره أو طفلــن أو ثالثــة دون ســن السادســة عــرة،
يحــق لــك الحصــول عــى  36يف املائــة زيــادة كإعانــة احتياجــات إضافيــة عــى قيمــة الخدمــات
األساســية لتأمــن املعيشــة .وبخــاف ذلــك ،متنــح نســبة  12يف املائــة مــن إعانــة االحتياجــات
اإلضافيــة لــكل طفــل قــارص ،بأقــى حــد  60يف املائــة مــن قيمــة الخدمــات األساســية لتأمــن
املعيشــة.
وتحــدد إعانــة االحتياجــات األضافيــة للعائــل الوحيــد مبوجــب مــدى تحملــه وحــده مســؤولية
الرتبيــة .حتــى اللوائــح املكثفــة لرؤيــة الطفــل والتواصــل معــه ال أثــر لهــا عــى إعانــة االحتياجات
اإلضافيــة ،حيــث أنهــا ترتبــط يف األســاس باملســؤولية عــن الرتبيــة األساســية .حتــى لــو كنــت
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تعيشــن مــع جــد وجــدة الطفــل يف نفــس املنــزل ،ال تســقط إعانــة االحتياجــات اإلضافيــة إال إذا
كان ميكــن إثبــات أن الجــد والجــدة هــا مــن يتوليــان بانتظــام رعايــة الطفــل.
وتســتخدم اإلعانــات غــر املتكــررة لتأثيــث شــقة أول مــرة مبــا يف ذلــك األجهــزة املنزليــة،
وتوفــر املالبــس األساســية أثنــاء الحمــل والــوالدة ،وكذلــك األحذيــة التقومييــة واألجهــزة
العالجيــة .ال يتــم تقديــم أي مزايــا غــر متكــررة أخــرى.

املعونة االجتامعية

SOZIALGELD

يحصــل األف ـراد غــر العاملــن يف مجتمعــك للحاجــة حيــث تعيشــن ومنهــم خاصــة أطفالــك
القــر عــى مبلــغ اجــايل كـــ معونــة اجتامعيــة (بــدأل مــن إعانــة البطالــة الثانيــة) .تضبــط
قيمــة املعونــة االجتامعيــة بانتظــام مبــا يتــاىش مــع القواعــد.
حــددت املعونــة االجتامعيــة يف عــام  2017مببلــغ  237يــورو لألطفــال والشــباب حتــى ســن الـــ
 6مــن عمرهــم ،اعتبــارا مــن الـــ  7مــن عمرهــم حتــى الـــ  14مــن عمرهــم يصــل مبلــغ املعونــة
االجتامعيــة إىل  291يــورو ومــن ســن الـــ  14حتــى بلــوغ ســن الـــ  25مــن عمرهــم حــددت
املعونــة االجتامعيــة مببلــغ  311يــورو.

املعونــة االجتامعية والتواصل مع األطفال

Sozialgeld und Umgang

يجــوز للوالــد الــذي يحــق لــه رؤيــة واســتضافة الطفــل التقــدم بطلــب للحصــول عــى معونــة
اجتامعيــة لطفلكــا عــن األيــام التــي يقضيهــا معــه الطفــل والحصــول عليهــا بنفســه .وأطلــق
القضــاء عــى مثــل هــذه الحــاالت مســمى «مجتمعــات الحاجــة املؤقتــة» .وهــذا هــو الحــال
عندمــا يعيــش األطفــال بانتظــام عــى أســاس يومــي يف منــزل الوالــد اآلخــر .وفيــا يــي مــا
يقــوم بــه مركــز العمــل حاليــا مــن مامرســات :يعــرف بوجــود مجتمــع حاجــة مؤقــت لــكل
يــوم يقيــم فيــه الطفــل يوميــا ألكــر مــن  12ســاعة .وميكــن ملركــز العمــل خفــض املعونــة
االجتامعيــة لطفلــك بالتناســب ،إذا مــا لــزم األمــر أيضــا بأثــر رجعــي .وميكــن ملركــز العمــل
أيضــا أن يحــد مــن املعونــة االجتامعيــة بالتناســب حتــى إذا كان الشــخص الــذي يحــق لــه
التواصــل مــع الطفــل ليــس لــه الحــق يف الحصــول عــى إعانــات مبوجــب الكتــاب الثــاين لقانــون
الضــان االجتامعــي لنفســه أو لطفلكــا.
إذا مــا تأثــرت بالتخفيضــات املذكــورة أعــاه ،يرجــى التواصــل مــع جهــات االستشــارة للحصــول
عــى املشــورة والتعــرف إىل أي حــد يســمح بذلــك .وعليكــم أال تخشــوا مــن تقديــم شــكوى.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

قيمــة اإلعانات مبوجب الكتــاب الثاين لقانون الضامن األجتامعي:
http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungenzur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/2-teaser-artikelseite-arbeitslosengeld-2sozialgeld.html
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استحقاقات التعليم واملشاركة

BILDUNGS- UND TEILHABELEISTUNGEN

لتأمــن مســتوى مناســب ملعيشــة األطفــال والشــباب ،يحــق للمســتفيد مــن الخدمــات األساســية
لتأمــن املعيشــة مبوجــب الكتــاب الثــاين والكتــاب الثــاين عــر لقانــون الضــان االجتامعــي
وكذلــك أطفــال األرس الذيــن يحصلــون عــى إعانــات لألطفــال أو بــدل الســكن ،املطالبــة
بالحصــول عــى حزمــة التعليــم .يجــب طلــب هــذه الخدمــات بشــكل منفصــل ،فبــدون تقديــم
طلــب ال ميكــن الحصــول عــى هــذه الخدمــات .للقيــام بذلــك ،عليــك التواصــل مــع مركــز
العمــل.
وتشــمل اإلعانات (اعتبارا من عام :)2017
 الرحــات اليومية  /الرحالت املدرســية املقدمة من املــدارس ومراكز الرعاية النهارية. حزمــة لــوازم مدرســية تبلــغ حاليــا  100يــورو يف الســنة (مــع إعانــات البطالــة الثانيــة /املعونــة االجتامعيــة تلقائيــا)
 نفقات الســفر والتنقل للتالميذ (إذا مل تتحملها البلدية عىل ســبيل املثال) تعزيــز التعلــم (إذا كانــت عــروض املدرســة ال تكفــي لتحقيــق األهــداف األساســية وفقــالقانــون الواليــة للمــدارس).
 وجبــة الغــداء (الدعــم ،فقــط إذا كان هنــاك غــداء جامعــي يقــدم يف املدرســة أو مركــزالرعايــة النهاريــة أو مركــز التجمــع والرعايــة مــا بعــد املدرســة).
 املشــاركة يف الحيــاة االجتامعيــة والثقافيــة مببلــغ  10يــورو شــهريا ،عــى ســبيل املثــالاالشــراك يف نــادي ريــايض.
تقــدم حزمــة اللــوازم املدرســية ونفقــات التنقــل نقــدا .ويقــدم الباقــي كســلع وخدمــات يف
شــكل قســائم شــخصية أو مدفوعــات مبــارشة إىل املــورد.

تكلفة السكن

)KOSTEN DER UNTERKUNFT (KDU

تضــاف تكلفــة الســكن (وال ســيام اإليجــار) والتدفئــة إىل حزمــة الخدمــات املقدمــة .تؤخــذ
التكاليــف املعقولــة فقــط يف اإلعتبــار عــى األقــل بعــد ســتة أشــهر .لذلــك إذا مــا كانــت الكلفــة
الفعليــة للســكن تزيــد عــن التكاليــف املعقولــة ،لــن يتــوىل مركــز العمــل دفــع كامــل قيمــة
اإليجــار بعــد ســتة أشــهر .وتتحــدد هــذه املالمئــة بصــورة رئيســية بحســب احتياجــات مجتمــع
الحاجــة ومســتوى اإليجــار املحــي .فحاليــا ،الشــقة املكونــة مــن غرفتــن أو التــي مســاحتها
 60مــرا مربعــا تصلــح مســكنا لشــخصني والشــقة املكونــة مــن ثــاث غــرف أو التــي مســاحتها
بــن  75حتــى  80مــرا مربعــا تصلــح مســكنا لثالثــة أشــخاص .إذا كنــت تعيشــن مــع أشــخاص
آخريــن ،فمســاحة املســكن تزيــد مــن  10إىل  15مــرا مربعــا لــكل شــخص .يجــب أن يكــون
إيجــار شــقتك يف الحــدود املنخفضــة لإليجــار الســكني املحــي .وينبغــي تجنــب التكاليــف
العاليــة بشــكل غــر معقــول مــن خــال اإليجــار مــن الباطــن أو تغيــر محــل اإلقامــة .إذا كانــت
شــقتك عاليــة التكلفــة وطلــب منــك االنتقــال إىل شــقة أرخــص ،يجــب عليــك أن تطلبــي الحــد
األقــى لإليجــار املؤهــل.
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يجــب عليــك توثيــق البحــث عــن مســكن لــي تثبتــي ،يف حالــة الشــك ،أنــه ال يوجــد ســكن
مالئــم متوفــر يف ســوق اإلســكان املحــي .يف هــذه الحالــة ،يجــب أن يســتمر يف تحمــل التكاليــف
الفعليــة لشــقتك حتــى بعــد ســتة أشــهر .يف حــال عثــورك عــى شــقة جديــدة ،عليــك تقديــم
عــرض الســكن إىل مركــز العمــل قبــل التعاقــد .وعنــد موافقتهــم عــى هــذه الخطــوة ،حينهــا
فقــط ميكنــك التأكــد مــن تحملهــم قيمــة إيجــار الشــقة الجديــدة بالكامــل .ويف الوقــت ذاتــه،
عليــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى تكاليــف النقــل.
إذا كان طفلــك يريــد الخــروج مــن الشــقة املشــركة ،قــد تضطريــن إىل البحــث عــن شــقة
أصغــر وأرخــص .إذا كان طفلــك يف حاجــة أيضــا إىل املســاعدة ،فــإن تكاليــف الســكن لشــقته
الخاصــة عــادة مــا يصعــب الحصــول عليهــا طاملــا مل يبلــغ طفلــك الـــ  25ســنة مــن العمــر .مــن
ضمــن أســباب الحصــول عــى ســكن خــاص ،عــى ســبيل املثــال ،صعوبــة الوصــول إىل مــكان
التدريــب مــن مســكن الوالديــن يف ظــل ظــروف معقولــة أو اضطــراب العالقــة مــع أحــد
الوالديــن أو زوج األم  /زوجــة األب .أنــت بحاجــة إىل املوافقــة بتحمــل التكاليــف قبــل إب ـرام
عقــد اإليجــار .عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،ميكــن للشــباب أن ينتقلــوا مــن منــزل الوالديــن إذا
كانــوا متزوجــن أو يف انتظــار طفــل أو يتولــون رعايــة طفــل حتــى بلوغــه السادســة مــن عمــره.

الضــان االجتامعي مع إعانة البطالة الثانية

SOZIALE SICHERUNG BEIM BEZUG VON ARBEITSLOSENGELD II

بصفتــك مســتفيدة مــن إعانــة البطالــة الثانيــة (وليــس مــن املعونــة االجتامعيــة) ،فأنــت مؤمــن
عليــك إجباريــا يف التأمــن الصحــي الحكومــي والتأمــن عــى الرعايــة الطويلــة األجــل .وعليــه
يتــم تحمــل االشــراكات يف التأمــن الصحــي الحكومــي وتأمــن الرعايــة الطويلــة األجــل .إذا
كنــت يف الســابق مؤمــن عليــك يف التأمــن الخــاص ،ســتظلني كذلــك مــع حصولــك عــى إعانــة
البطالــة الثانيــة .خــال مــدة حصولــك عــى إعانــة البطالــة الثانيــة ،ســيقوم مركــز العمــل بدفــع
اشــراك التأمــن الصحــي الخــاص بــك مبــا يصــل إىل نصــف التعريفــة األساســية.
ال يوجــد التــزام بســداد اشــراك التأمــن عــى املعاشــات خــال فــرة حصولــك عــى إعانــة
البطالــة الثانيــة .وعليــه ،ال اســتحقاق لــك ألي تأمــن عــى املعاشــات يف هــذه الفــرة .ميكــن
اعتبــار مــدة حصولــك عــى إعانــة البطالــة الثانيــة كمــدة اشــراك فقــط .وبالتــايل ،ميكــن
تجنــب الثغ ـرات يف مــدة التأمــن الكليــة .يجــب عــى مركــز العمــل إبــاغ رشكــة التأمــن عــى
املعاشــات عــن هــذه الفــرات وإعالمــك بذلــك.

إثبات الدخل يف إطار الحصول عىل إعانة البطالة الثانية واملعونة االجتامعية

ANRECHNUNG VON EINKOMMEN AUF ALG II UND SOZIALGELD

تحســب جميــع اإليــرادات النقديــة وغــر النقديــة كدخــل ومنهــا إعانــة البطالــة الثانيــة
واملعونــة االجتامعيــة .وعليــه ،ســيخفض مبلــغ إعانــة البطالــة الثانيــة واملعونــة االجتامعيــة
تباعــا .ســتحدد إعانــة الطفــل كدخــل للطفــل .ال تحســب  -يف حــدود قيمــة معقولــة  -الرضائــب
واشــراكات الضــان االجتامعــي واالشــراكات املطلوبــة قانونــا للتأمــن العــام أو الخــاص أو
وفقــا للســبب واملبلــغ ،واشــراكات برامــج التقاعــد والنفقــات الالزمــة املرتبطــة بتحقيــق
الدخــل (مثــل تكلفــة التنقــل إىل العمــل).
كــا ال يعــد الدخــل الــذي يهــدف إىل غــرض آخــر غــر غــرض إعانــة البطالــة الثانيــة واملعونــة
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االجتامعيــة أو اســتحقاقات الرعايــة االجتامعيــة املجانيــة (مثــل الطــاوالت الغذائيــة أو غــرف
املالبــس) كإيــرادات مســتحقة عــى إعانــة البطالــة الثانيــة واملعونــة اإلجتامعيــة .وال تعتــر
التربعــات النقديــة للقارصيــن خــال تثبيــت الكنســية أو املناولــة أو االحتفــاالت الدينيــة
املامثلــة وكذلــك رعايــة الشــباب دخــا ،مــا دامــت أصــول الطفــل ال تتجــاوز  3100يــورو
(اعتبــارا مــن .)2017
إذا كنــت تحصلــن عــى دخــل مــن مامرســة عمــل («زيــادة الدخــل“) بجانــب إعانــة البطالــة
الثانيــة ،لــن يتــم احتســاب وخصــم هــذا الدخــل بالكامــل مــن إعانــة البطالــة الثانيــة .وكلــا
كســبت ،كلــا زاد مــا ميكنــك االحتفــاظ بــه .لهــذا الشــأن هنــاك قيــم إعفــاءات رضيبيــة .حاليــا
ينطبــق مــا يــي :ال يتــم احتســاب مبلــغ اإلعفــاء الرضيبــي األســايس وقــدره  100يــورو عــى
إعانــة البطالــة الثانيــة .بالنســبة يف حالــة دخــل إجــايل يــراوح بــن  100يــورو و  1000يــورو،
ســيتبقى لــك مبلــغ قيمتــه  20باملائــة إضافيــة (بحــد أقــى  180يــورو) .ســيؤدي ذلــك إىل
زيــادة دخــل منزلــك بحــد أقــى قــدره  280يــورو .إذا كان دخلــك أكــر مــن  1000يــورو،
تظــل نســبة  10يف املائــة أخــرى دون حســاب .ويبلــغ الحــد األقــى لإلعفــاءات الرضيبيــة 1200
يــورو للمحتاجــن دون أطفــال .إذا كنــت تعيشــن مــع طفــل قــارص واحــد عــى األقــل ،فــإن
هــذا الحــد األقــى يبلــغ كدخــل إجــايل قبــل الخصومــات  1500يــورو (اعتبــارا مــن .)2017

مطالبات النفقة

UNTERHALTSANSPRÜCHE

يف حــال حصولــك عــى نفقــة مــن رشيــكك الســابق أو مــن أشــخاص آخريــن (كوالديــك،
عــى ســبيل املثــال) ،تحســب هــذه األمــوال كإي ـرادات عــى إعانــة البطالــة الثانيــة واملعونــة
االجتامعيــة .وينطبــق هــذا أيضــا عــى الدفعــات املقدمــة لنفقــة الطفــل التــي تدفــع بــدال مــن
نفقــة الطفــل .إذا كان هنــاك التــزام قانــوين بدفــع نفقــة (مثــل نفقــة الــزوج/ة) ،ال ميكنــك
التنــازل عــن حقــك يف مبالــغ النفقــة إذا كنــت بحاجــة إىل املســاعدة .إذا مل يتــم دفــع النفقــة
أو مل يتــم دفعهــا بالكامــل ،يتــم تحويــل اســتحقاق النفقــة إىل مؤسســة التأمــن األســايس حتــى
مبلــغ اإلعانــة املمنوحــة .أي أنــه عــى الجهــة املعنيــة (عــى ســبيل املثــال ،مركــز العمــل)،
بوصفــه الدائــن الجديــد ،مطالبــة امللــزم/ة بدفــع النفقــة بســدادها.

إثبات الرثوة واألصول

ANRECHNUNG VON VERMÖGEN

عنــد حســاب إعانــة البطالــة الثانيــة واملعونــة االجتامعيــة ،يأخــذ مركــز العمــل يف االعتبــار
كامــل األصــول القابلــة لالســتخدام .إذا كان لديــك «الكثــر» مــن الــروة ،عليــك أوال اســتخدامها
يف معيشــتك قبــل أن تطالبــي باإلعانــة مبوجــب الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي.
وال يؤخــذ يف الحســبان أي أدوات منزليــة مالمئــة ،أو ســيارة مناســبة ،أو أصــول تحــت رشوط
معينــة مــن أجــل مخصصــات التقاعــد ،أو ممتلــكات ســكنية مســتقلة ذات حجــم مناســب ،أو
أصــول ثبــت اســتخدامها يف رشاء قطعــة أرض يف وقــت مبكــر.
يخصــم مــن األصــول إعفــاءات رضيبيــة أساســية لــكل ســنة حيــاة مكتملــة للمحتاجــن ،قيمتهــا
حاليــا  150يــورو (اعتبــارا مــن  .)2017ومــن ثــم ميكــن االحتفــاظ بهــذا املبلــغ وعــدم اســتهالكه
قبــل الحصــول عــى إعانــة البطالــة الثانيــة واملعونــة االجتامعيــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك
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إعفــاء رضيبــي للمشــريات الالزمــة لــكل املحتاجــن الذيــن يعيشــون يف مجتمــع الحاجــة.
وميكــن أيضــا االحتفــاظ باألصــول املخصصــة للتقاعــد (مثــل معــاش ريســر) .يرجــى االســتعالم
ملعرفــة إىل أي مــدى يصــل غطــاء التأمــن عنــد الشــيخوخة.

فرص العمل وتعزيز التوظيف

ARBEITSGELEGENHEITEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÖRDERUNG

إذا كنــت عاطلــة عــن العمــل ألكــر مــن ســتة أشــهر وال تتوقعــن دخــول ســوق العمــل األســايس
يف املســتقبل املنظــور ،فقــد تقــدم لــك فرصــة عمــل .وكقاعــدة عامــة ،يتعلــق األمــر مبــا يســمى
«وظيفــة اليــورو الواحــد“ ) ،(Ein-Euro-Jobوهــي فرصــة عمــل مــع بــدل نفقــات إضافيــة.
ســتحصلني عــى يــورو واحــد أو مبلــغ أعــى قليــا عــن كل ســاعة عمــل باإلضافــة إىل إعانــة
البطالــة الثانيــة .ونــادرا مــا تقــدم فــرص عمــل أخــرى مــع عقــود عمــل وأجــور .إذا مــا عرضــت
عليــك وظيفــة اليــورو الواحــد ،ســيطلب منــك القيــام بالعمــل املحــدد وفقــا للتعليــات
املحــددة.

عقوبات

SANK TIONEN

قــد تخفــض إعانــة البطالــة الثانيــة أو تلغــى يف حــال خرقــك إللتزاماتــك القانونيــة أو اإللتزامــات
مبوجــب عقــد التأهيــل والدمــج .عــدم اإلبــاغ عــن ذلــك ســينتج عنــه خفــض  10يف املائــة مــن
الخدمــات األساســية لتأمــن املعيشــة .يعــد هنــاك تقصــر يف اإلبــاغ قــد حــدث ،إذا مــا تــم
مطالبتــك بالذهــاب إىل مركــز العمــل أو حضــور موعــد فحــص طبــي أو نفــي ،ومل تفــي
باملطالبــة .وقــد يكــون طلــب التســجيل لغــرض التوجيــه املهنــي ،التوظيــف ،ومــا إىل ذلــك .مــع
كل تقصــر يف غضــون ســنة واحــدة يتــم التخفيــض بنســبة  10يف املائــة إضافيــة.
إذا رفضــت الوفــاء باإللتزامــات املتفــق عليهــا يف عقــد التأهيــل والدمــج املهنــي ،فقــد يتــم
تخفيــض إعانــة البطالــة الثانيــة بنســبة  30يف املائــة ملــدة ثالثــة أشــهر .وينطبــق هــذا أيضــا إذا
مــا رفضــت تــويل أو مواصلــة عمــل معقــول أو تدريــب أو فرصــة عمــل أو عــرض فــوري أو أي
تدبــر آخــر لالندمــاج املهنــي .وإذا كان هنــاك خــرق آخــر للواجبــات يف غضــون ســنة واحــدة،
ســتخفض اإلعانــة بنســبة  60يف املائــة .ويــؤدي الخــرق الثالــث للواجبــات يف غضــون ســنة
واحــدة إىل فقــدان كامــل لإلعانــة .إذا كنــت دون الـــ  25ســنة مــن العمــر ،فلــن تحصــي عــى
أي إعانــات نقديــة يف املــرة األوىل ،ســيتم دفــع تكاليــف الســكن مبــارشة إىل املالــك .ويف حالــة
انتهــاك آخــر للواجبــات ،يتــم إلغــاء جميــع اإلعانــات .إذا تــم تخفيــض الخدمــات األساســية
لتأمــن املعيشــة بأكــر مــن  30يف املائــة ،ميكــن توفــر مزايــا عينيــة أو نقديــة (مثــل قســائم
األغذيــة) يف حــاالت فرديــة.

الحامية القانونية

RECHTSSCHUTZ

إذا كان لديــك شــكوك حــول قانونيــة قـرار إعانــة البطالــة الثانيــة الخــاص بــك أو أي قـرار آخــر
مــن الهيئــة املختصــة لتأمــن الحيــاة األســايس (عــى ســبيل املثــال إذا مــا تــم رفــض طلــب)،
ميكنــك االعــراض يف غضــون شــهر واحــد .وال ميكــن القيــام بذلــك إال كتاب ـةً .عــى الرغــم مــن
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عــدم وجــود إج ـراءات رســمية ،يجــب عليــك دامئــا تقديــم رقــم ملفــك وإرفــاق نســخة مــن
االتصــاالت ذات الصلــة وذكــر التاريــخ مــع التوقيــع .مــن املهــم أن تــرري اعرتاضــك أمــام مركــز
العمــل ،حتــى يتعــرف عــى مــا تشــتكني منــه .إذا مل ينجــح االعــراض ،ميكنــك رفــع دعــوى إىل
املحكمــة االجتامعيــة خــال شــهر واحــد .غــر أن ق ـرارات مراكــز العمــل ســتظل فعالــة ،أثنــاء
إج ـراءات االعــراض واإلج ـراءات القانونيــة وقــد تنفــذ عــى الفــور.
وإج ـراءات الدعــوى وإج ـراءات املحاكــم االجتامعيــة مجانيــة عمومــا .ميكنــك أن متثــي نفســك
يف دعــوى قضائيــة أمــام املحكمــة االجتامعيــة املحليــة واالجتامعيــة اإلقليميــة .ومــع ذلــك ،إذا
تــم متثيلــك بواســطة محــام ،ســيتعني عليــك دفــع أتعــاب املحامــاة إذا مــا خــرت القضيــة ومل
تتلــق أي مســاعدة قانونيــة .ومــع ذلــك ،ينبغــي عليــك أن ميثلــك محــام أمــام املحكمــة.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

www.arbeitsagentur.de
(وكالة العمل االتحادية)
www.sgb2.info
(منصــة املعلومات للوزارة االتحادية للعمل والشــؤون االجتامعية)
www.arbeitnehmerkammer.de
www.bag-plesa.de
(فريق العمــل االتحادي لحاالت الحياة الحرجة)
)www.dgb.de (Themen> Arbeitslosengeld II
(االتحاد النقايب األملاين)
www.erwerbslos.de
(وحدة التنســيق ملجموعات البطالة النقابية)
www.tacheles-sozialhilfe.de
(أهم الرابطات املعنية)

املعونة االجتامعية

SOZIALHILFE

تعــد دائــرةَ ،مــن ال يســتطيعون الحصــول عــى إعانــة البطالــة الثانيــة مــن املحتاجــن مــع
إمكانيــة التقــدم للحصــول عــى املعونــة االجتامعيــة مبوجــب الكتــاب الثــاين عــر مــن قانــون
الضــان اإلجتامعــي (مســاعدة مــن أجــل املعيشــة») ،صغــرة جــدا .ومــع هــذا ميكــن للعائلــة
الوحيــدة يف ضــوء ظــروف معينــة االعتــاد عليهــا ،إذا كنــت غــر قــادرة عــى العمــل ألكــر
مــن ثــاث ســاعات يف اليــوم يف ظــل الظــروف العامــة لســوق العمــل ،مــع عــدم فقــدان
كامــل قدراتــك للعمــل بــدوام كامــل ،وعمــرك يــراوح مــا بــن  15و  65ســنة ،ويعيــش معــك
طفــل يبلــغ ســنه بحــد أقــى  15عامــا .وتنظــم قيمــة الخدمــات املقدمــة يف إطــار املعونــة
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االجتامعيــة ،فضــا عــن قيــد األصــول والدخــل ،قياســا عــى الكتــاب الثــاين لقانــون الضــان
االجتامعــي.
يجــب تقديــم طلب املعونة االجتامعية يف محل ســكنك أو يف منطقتك.

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

الوزارة االتحادية للعمل والشــؤون االجتامعية
http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Sozialhilfe/inhalt.html
البوابة املتخصصة
http://www.sozialhilfe24.de

مساعدة الذات )(Selbsthilfe
مجموعــات مســاعدة الــذات هــي مجموعــات ذاتيــة التنظيــم مــن أشــخاص يف نفــس الوضــع.
فهــي تعمــل عــى تبــادل املعلومــات والخــرات ودعــم الحيــاة العمليــة والدعــم النفــي املتبــادل.
العديــد مــن العائلــن الوحيديــن مــن األمهــات واآلبــاء يجــدون أنفســهم يف أزمــة حيــاة أو يشــعرون
بالعزلــة بعــد االنفصــال عــن الرشيــك أو بعــد والدة الطفــل .يف هــذه الحالــة ،مــن املنطقــي البحــث
عــن مجموعــة مناســبة .وغالبــا مــا تكــون مراكــز األمهــات ونــوادي الرتبيــة األرسيــة أماكــن ميكــن
لألمهــات أو اآلبــاء أن يلتقــوا فيهــا ويتبادلــوا األفــكار .يف العديــد مــن املجتمعــات ،هنــاك خدمــات
استشــارية للمواطنــن ونقــاط اتصــال للمســاعدة الذاتيــة حيــث ميكنــك التعــرف عــى مجموعــات
املســاعدة الذاتيــة املتواجــدة يف منطقتــك .إذا مل تتمكنــي مــن العثــور عــى مجموعــة مناســبة،
ميكنــك أن تبــديئ يف إنشــاء مجموعــة بنفســك.
املعلومات الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN
جمعيــة العائل الوحيد من اآلباء واألمهات:
ميكنــك العثــور عىل جمعية إقليميــة أو محلية بالقرب منك عىل الرابط
www.vamv.de
أو يف نهايــة هــذا الكتيب عىل صفحــات امللحق تحت باب« :عناوين».
ميكــن العثور عىل مجموعات املســاعدة الذاتية عىل رابط:
ناكــوس (املركــز الوطنــي لالتصــال واملعلومــات لتحفيــز ودعــم مجموعــات املســاعدة
الذاتيــة):
www.nakos.de, Otto-Suhr-Allee 115, 10585 Berlin-Charlottenburg,
selbsthilfe@nakos.de, Tel: (030)-31018960
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رعاية الطفل

KINDERBETREUUNG

األسس

GRUNDSÄTZLICHES

ســيوفر التوســع يف رعايــة األطفــال دون ســن الثالثــة واملــدارس طــوال اليــوم إمكانيــات للرعايــة
لعــدد متزايــد مــن األطفــال يف املســتقبل .إال أن التوســع يتقــدم برسعــة أقــل مــا يتمنــى كثــر
مــن األمهــات واآلبــاء .حيــث أن الفشــل مــازال يواجــه توظيــف العديــد مــن اآلبــاء واألمهــات
كعائــل وحيــد يف كثــر مــن األحيــان بســبب عــدم كفايــة إمكانيــات رعايــة األطفــال .إذا كانــت
هنــاك أماكــن لرعايــة األطفــال متوفــرة ،فللعائــل الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء األفضليــة ،طاملــا
كانــت وظيفتــه تتطلــب ذلــك .يف العديــد مــن الحــاالت ال تــزال هنــاك حاجــة إىل مهاراتــك
التنظيميــة الشــخصية وشــبكة اتصاالتــك الخاصــة لتغطيــة الثغ ـرات يف رعايــة األطفــال العامــة.
حتــى لــو مل تكنــي موظفــة بأجــر ،فــإن رعايــة طفلــك مــن خــال مقــدم رعايــة آخــر أو منشــأة
أخــرى قــد تكــون مهمــة لــك ولطفلــك .ســيكون طفلــك عــى اتصــال مــع غــره مــن األطفــال
وهــو مــا ســيفيده مــن حيــث النمــو وتطــور الســلوك االجتامعــي والفــرص التعليميــة .حيــث
ســيعمل هــذا عــى زيــادة مداركــه واملقــرح أمامــه مــن أفــكار.
مــن املهــم أن تكــوين مقتنعــة بنوعيــة رعايــة الطفــل وأن تســلمي طفلــك وأنــت مرتاحــة الفكــر
والضمــر .إذا مــا شــعر طفلــك أنــك راضيــة متامــا عــن الرعايــة ،فإنــه ســيتعامل مــع املوقــف
بأريحيــة واســرخاء وذهــن متفتــح.
وتعتمــد تكاليــف الحضانــات وريــاض األطفــال والتجمعــات عــى الدخــل .ميكــن تقديــم طلبــات
تخفيــض اشــراكات الوالديــن يف مكاتــب شــؤون الشــباب .إذا مــا كان دخلــك محــدودا أو كنــت
ملتحقــة بــدورة تدريــب أو بالجامعــة ،ميكنــك التقــدم بطلــب للحصــول عــى منحــة لتغطيــة
تكاليــف مربيــة مــن إدارة رعايــة الشــباب اإلقتصــادي مبكتــب شــؤون الشــباب.
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األطفال الصغار

KLEINKINDER

عــادة مــا تتبــادر للذهــن الســبل التاليــة لرعايــة األطفــال يف ســن  3-0ســنوات :الحضانــة ،مجموعة
تجمــع مــن مختلــف األعــار أو جليســة/جليس أطفــال أثنــاء النهــار .ومنــذ أغســطس ،2013
يتمتــع الطفــل بالحــق القانــوين يف الرعايــة مــن أول يــوم مليــاده .إال أنــه ال يوجــد ســوى عــدد
محــدود مــن األماكــن املتاحــة ،وخاصــة إذا كنــت تعيشــن يف منطقــة ريفيــة .هــذا هــو الســبب
يف أنــه مــن املهــم أن تســعي للحجــز يف مــكان للرعايــة النهاريــة يف أقــرب وقــت ممكــن .تقــدم
مكاتــب شــؤون الشــباب املعلومــات بخصــوص هــذا الشــأن .عنــد الســؤال ،يرجــى توضيــح مــدى
حاجتــك امللحــة لهــذا األمــر .كــا ميكــن ملكتــب شــؤون الشــباب أن يعطيــك معلومــات عــن
مبــادرات أوليــاء األمــور .هنــا عــى اآلبــاء واألمهــات مــن ناحيــة تحمــل حصــة ثابتــة مــن التكلفــة،
ومــن ناحيــة أخــرى ينتظــر منكــم أن تســاهموا بشــكل شــخيص يف التنظيــم والرعايــة للمؤسســة.
تعــد االســتعانة بجليســة أو جليــس أطفــال أثنــاء النهــار احــدى البدائــل املتاحــة للحضانــات.
ومبــا أنهــم غالبــا مــا يعتنــون بعــدة أطفــال ،ميكــن هنــا كذلــك أن تتــاح لطفلــك فرصــة
التواصــل مــع غــره مــن األطفــال .وتتــوىل مكاتــب شــؤون الشــباب ،وكذلــك مؤسســات أخــرى
اجتامعيــة ،مثــل وكالــة حاميــة الطفــل ومراكــز تعليــم األرسة أو إســداء املشــورة ،توفــر جليــس
أطفــال نهــاري أو جليســة أطفــال نهاريــة .ميكنــك االستفســار عــن األمــر يف مــكان إقامتــك.
مــن املهــم وضــع ترتيبــات تعاقديــة واضحــة مــع جليــس األطفــال النهــاري  /جليســة األطفــال
النهاريــة .وهــو مــا يشــمل عــدة مســائل منهــا حــاالت مــرض جليســة األطفــال النهاريــة /
جليــس األطفــال النهــاري والتأمــن وتنظيــم اإلجــازات .كقاعــدة عامــة ،ســتحصلني عــى اإلعانــة
لجلســاء األطفــال الذيــن يعــرف بهــم مكتــب شــؤون الشــباب .إال أنــه ميكنــك أيضــا الحصــول
عــى منحــة لغريهــم مــن جلســاء  /جليســات األطفــال أثنــاء النهــار .ويف هــذه الحالــة ســيقوم
مكتــب شــؤون الشــباب بالتحقــق مــن مــدى مالمئــة جليســة األطفــال النهاريــة  /جليــس
األطفــال النهــاري ومــدى تناســب شــقتها  /شــقته إذا مــا لــزم األمــر.
إذا كنــت ال تعتمديــن بشــكل منتظــم عــى خدمــة رعايــة طفــل مضمونــة لعــدة ســاعات،
ولكــن لديــك الرغبــة يف أن يتواصــل طفلــك مــع غــره مــن األطفــال واألمهــات واآلبــاء ،ميكنــك
االتصــال بإحــدى مجموعــات األمهــات واآلبــاء واألطفــال التــي توفرهــا العديــد مــن مؤسســات
الرتبيــة األرسيــة .كــا ميكنــك إنشــاء مثــل هــذه املجموعــات بنفســك.

أطفال الروضة

KINDERGARTENKINDER

يحــق لطفلــك قانونــا ،مــن ســن الثالثــة ،مــكان يف ريــاض األطفــال .وتبعــا للواليــة ،قــد يكــون
هنــاك أيضــا اســتحقاق أوســع لرعايــة الطفــل .تعتمــد تكلفــة ريــاض األطفــال عــى فــرة املهمــة
(الصبــاح ،يــوم كامــل ،الغــداء) وكذلــك عــى دخلــك .يف عــدد قليــل مــن الواليــات ،تقــدم الســنة
األخــرة مــن ريــاض األطفــال مجانــا .ومبــا أن ســاعات الرعايــة املتاحــة يف العديــد مــن ريــاض
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األطفــال ال تشــمل أي إرشاف إىل مــا بعــد وقــت الغــداء أو تضمــن فقــط الرعايــة ملــدة نصــف يــوم،
عليــك أن تختــاري الحضانــة التــي تتناســب فيهــا ســاعات رعايــة األطفــال مــع ســاعات عملــك.
إذا مل يكــن مــن املمكــن تغطيــة حاجتــك للرعايــة مــن خــال ريــاض األطفــال ،فاألمــر يحتــاج إىل
التــرف مــن خــال قدراتــك التنظيميــة ومســاعدة الــذات .عــى ســبيل املثــال ،ميكنــك ترتيــب
عمليــة تســلم وتســليم األطفــال مــع الغــر مــن األهــايل يف ريــاض األطفــال .فتقريبــا الجميــع
مــن أوليــاء األمــور يشــعرون أنهــم بحاجــة إىل املســاعدة يف موضــوع رعايــة األطفــال هــذا.
لذلــك ال تخجــي مــن التواصــل مــع أوليــاء األمــور اآلخريــن والتحــدث معهــم عــن الصعوبــات
الخاصــة بــك .يف معظــم الحــاالت يكــون مــن األســهل واألفضــل لــكل مــن األطفــال وأوليــاء
األمــور رعايــة طفلــن أو أكــر ميكنهــم اللعــب واألكل معــا.
ميكنك الحصول عىل معلومات عن أماكن رياض األطفال من مكتب شــؤون الشــباب.

تالميذ املدارس

SCHULKINDER

يف كثــر مــن األحيــان ،يســوء الوضــع بالنســبة لرعايــة طفلــك عندمــا يذهــب إىل املدرســة .وهــذا
لقلــة أماكــن تجمــع ورعايــة األطفــال ( )Hortplätzeيف معظــم املــدن .حتــى لــو حظــى العائــل
الوحيــد مــن اآلبــاء واألمهــات باألفضليــة ،قــد ال يتمكــن طفلــك مــن الحصــول عــى مــكان .مــن
املهــم تســجيل الطفــل يف أقــرب وقــت ممكــن ،وتوضيــح مــدى حاجتــك امللحــة للحصــول عــى
مــكان لرعايــة طفلــك .ليــس لديــك ذات القــدر مــن الحريــة عنــد اختيــار مدرســة ابتدائيــة كــا
كان عنــد اختيــار روضــة األطفــال ،لذلــك غالبــا مــا يصعــب اختيــار املدرســة تبعــا لنــوع مــكان
تجمــع ورعايــة األطفــال.
يف حــال عــدم حصولــك عــى مــكان تجمــع ورعايــة لطفلــك أو يف حــال وضعــك عــى قامئــة
االنتظــار ،ميكنــك تجــاوز هــذا األمــر مــن خــال محاولــة ترتيــب األمــر مــع جليســة (أو جليــس)
أطفــال نهاريــة أو محاولــة ترتيــب أمــر الرعايــة مبســاعدة باقــي أمهــات وآبــاء أطفــال الفصــل
اآلخريــن .يف بعــض الواليــات االتحاديــة ،تقــدم رعايــة منتصــف النهــار للمــدارس االبتدائيــة،
بحيــث يتــم رعايــة األطفــال حتــى الســاعة الواحــدة أو الثانيــة بعــد الظهــر .وهنــاك خيــار آخــر،
وهــو مــدارس اليــوم الكامــل ،إال أنهــا ال ت ـزال إىل حــد مــا نــادرة .للحصــول عــى معلومــات
حــول رعايــة األطفــال يف املــدارس ،ميكــن التواصــل مــع اإلدارة التعليميــة.

املعلومات الحالية

()AKTUELLE INFORMATIONEN

www.familien-wegweiser.de/wegweiser/Familie-regional/Kinderbetreuung/
kinderbetreuung,did=93874.html
الرابطة االتحادية للرعاية النهارية ،مكتب شــؤون الشــباب أو الوكاالت املحلية
www.bvktp.de
(الرابطــة االتحادية للرعاية النهارية)
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املرض

KRANKHEIT

يف حال مرض الطفل

WENN DAS KIND KRANK IST

إذا مــا كان طفلــك مريضــا وعمــره دون الـــ  12عامــا ،ميكنــك كعائــل وحيــد لــه الحصــول
عــى إجــازة مــن مــكان العمــل مدتهــا  20يومــا يف الســنة ( 20يومــا لــكل طفــل إضــايف ،بحــد
أقــى  50يومــا) .إال أن هــذا يصلــح فقــط يف حــال مــا كنــت تعملــن ومؤمــن عليــك لــدى
التأمــن الصحــي القانــوين .ســتحتاجني يف هــذه الحالــة إىل شــهادة طبيــة تؤكــد حاجــة طفلــك
إىل رعايتــك .خــال هــذا الوقــت يحــق لــك اســتمرار الحصــول عــى أجــر العمــل .إال أن هــذه
املطالبــة قــد تكــون محــدودة أو مســتبعدة نتيجــة لوجــود اتفــاق جامعــي أو عقــد عمــل
فــردي يســتبعد هــذا .إذا كان يحــق لــك فقــط الحصــول عــى إجــازة غــر مدفوعــة األجــر،
ســتحصلني عــى أجــر إجــازة مــريض مــن صنــدوق التأمــن الصحــي الخــاص بــك ملــدة عــدم
ذهابــك للعمــل .عــادة مــا يكــون أجــر اإلجــازة املــريض أقــل مــن راتبــك.
عليــك التحقق من األمر من صنــدوق التأمني الصحي الخاص بك.
إذا مل يكــن مبقــدورك الحصــول عــى إجــازة ،ميكنــك محاولــة االســتعانة بجليــس مــن مركــز
الرعايــة االجتامعيــة ،أو مكتــب شــؤون الشــباب ،أو التأمــن الصحــي أو الجمعيــات الخرييــة.
إال أن هــذه عــادة ال توفــر ســوى ســاعات مــن الرعايــة يف املنــزل .يف العديــد مــن املــدن هنــاك
اآلن منشــآت خاصــة ومبــادرات خاصــة مــن العيــادات الخارجيــة لـــ رعايــة األطفــال املؤقتــة.
إال أنــه مــن األصــوب عامــة العمــل مســبقا لرتتيــب أمــورك للتــرف يف حــاالت املــرض .ضعــي
يف فكــرك شــخصا يف حياتــك مــن املعــارف أو األقــارب أو األصدقــاء يعرفــه طفلــك وميكنــه أن
يســاعدك يف حــاالت الطــوارئ .يف بعــض األحيــان ،قــد ميكــن طلــب مســاعدة الجــران يف رعايــة
طفلــك لبضعــة أيــام .قــد ميكنــك االســتعانة مؤقتــا مبــا يســمى جليســة الطــوارئ .ويف بعــض
املــدن ،تقــدم جمعيــة العائــل الوحيــد لآلبــاء واألمهــات أيضــا جليســات للطــوارئ.
عىل ســبيل املثال :جمعية العائل الوحيد  VAMVاإلقليمية لشــال الراين وســتفاليا

https://kinderbetreuung-in-essen.de/notfallbetreuung/

إذا كان طفلــك يف حاجــة للذهــاب إىل مستشــفى ،والبــد لــه مرافــق ألســباب طبيــة ،تكلفــة
هــذا األمــر تعــد جــزءا مــن الخدمــات العامــة للمستشــفى وستحتســب مــن خــال تأمــن
الرعايــة املقــدم .قــد تطلــب املستشــفى عــى األرجــح دفــع مثــن طعــام املرافــق .وعــى طبيــب
املستشــفى أن يوضــح األســباب الطبيــة التــي تــرر وجــود مرافــق .إذا مــا كان لديــك أي
أطفــال دون ســن الثانيــة عــرة أو أطفــال يف األرسة يحتاجــون إىل الرعايــة أثنــاء إقامتــك يف
املستشــفى ،ميكنــك الحصــول عــى املســاعدة يف املنــزل ،إذا مــا كان صنــدوق التأمــن الخــاص
بــك يتيــح هــذه اإلمكانيــة .ميكنــك التحقــق مــن األمــر لــدى صنــدوق التأمــن الصحــي الخــاص
بــك.
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املعلومــات الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN
لجنة العمل بشــأن األطفال باملستشفيات ()AKIK
www.akik.de

عندما تكون األم مريضة

WENN MUT TER KRANK IST

وفقــا للــادة  38مــن الكتــاب الخامــس مــن قانــون الضــان االجتامعــي ،يحــق لــك فقــط
الحصــول عــى مســاعدة منزليــة يف حالــة دخــول املستشــفى وفقــط إذا مل يبلــغ طفلــك ســن
الثانيــة عــر بعــد .إال أن معظــم رشكات التأمــن الصحــي تقــدم مزيــدا مــن الدعــم .عــى
ســبيل املثــال ،إذا كنــت مريضــة يف املنــزل وال تســتطيعني تــويل أمــور األرسة ،ميكنــك تقديــم
طلــب للحصــول عــى مســاعدة منزليــة مــن تأمينــك الصحــي .الــرط األســايس هنــا أيضــا هــو
أن يكــون هنــاك طفــل دون الثانيــة عــرة مــن عمــره .ومتتــد هــذه املطالبــة عنــد اإلقامــة
باملستشــفى إىل الوقــت الــازم طبيــا.
وقــد يقبــل مــا يســمى بالبــدالء املوفــن ذاتيــا  -والذيــن قــد يشــملون الجــران أو األصدقــاء أو
املهنيــن مــن تحــت وصايــة املؤسســات الخرييــة  -للمســاعدة يف املنــازل ،ولكــن ليــس األقــارب.
اســتثناء :إذا قــام أقــارب لــك مبســاعدتك يف حالــة املــرض ،وكان عليهــم أن يأخــذوا إجــازة غــر
مدفوعــة األجــر مــن العمــل ،فســوف تقــوم رشكــة التأمــن الصحــي بدفــع تعويــض محــدود
عــن هــذا األجــر .بالنســبة لكافــة اســتحقاقات التأمــن الصحــي املقدمــة يف حالــة املــرض ،يجــب
عليــك دفــع  10يف املائــة إضافيــة مــن التكاليــف اليوميــة للمســاعدة املنزليــة .يحــدد املبلــغ
اإلضــايف اليومــي يف حــده األدىن بـــ  5يــورو وحــده األقــى  10يــورو .يف حالتــك الخاصــة يجــب
عليــك االســتعالم لــدى رشكــة التأمــن الصحــي خاصتــك عــن ترتيباتــك.
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املشورة القانونية والتكلفة

JURISTISCHE BERATUNG UND IHRE KOSTEN

يف حــاالت الطــاق والنفقــة ،كثــرا مــا يكــون مــن األصــوب لــك استشــارة محاميــة أو محــام.
إال أن املشــورة القانونيــة وإجــراءات املحكمــة لتوضيــح الوضــع القانــوين للمطالبــات دامئــا
مــا تقــرن بتكاليــف .وهــذا يعنــي أيضــا أنــك ملزمــة دامئــا بتحمــل هــذه التكلفــة مبدئيــا
كطالبــة للمشــورة القانوينــة أو رافعــة لدعــوى قضائيــة .عــى ســبيل املثــال ،عليــك أن تدفعــي
رســوم للمحكمــة وأتعــاب املحامــاة .يعتمــد مقــدار الرســوم القانونيــة وأتعــاب املحامــاة عــى
مــا يســمى بقيــم اإلج ـراءات .وهــذه يحددهــا القانــون .عــى ســبيل املثــال ،بحســب اإلج ـراء،
والدخــل الشــهري للــزوج ،والتزامــات النفقــة تجــاه األطفــال وكذلــك األصــول والديــون ،ميكــن
تحديــد قيمــة اإلجــراءات .إال أن املشــورة األوىل مــع محــام ال تكلــف أكــر مــن  190يــورو
باإلضافــة إىل رضيبــة القيمــة املضافــة (.)2017

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

يــرد الحــد األقــى للرســوم الخاصــة باالستشــارة األوىل يف املــادة  34مــن قانون أتعــاب املحاماة.
عىل هذا الرابط:
http://www.gesetze-im-internet.de/rvg/__34.html

تأمني املساعدة القانونية

RECHTSSCHUTZ VERSICHERUNG

إذا مــا كان لديــك تأمــن مســاعدة قانونيــة ،ميكــن للتأمــن تحمــل تكلفــة املشــورة القانونيــة
يف بعــض األحيــان .صحيــح أنــه مــن النــادر وجــود حاميــة كاملــة فيــا يتعلــق بقانــون األرسة
أو مســائل املــراث يف التأمــن الخــاص عــى املســاعدة القانونيــة ،إال أنــه غالبــا مــا يتــم تحمــل
تكلفــة التشــاور األول مــع املحامــي .عــى أي حــال ،يجــب عليــك أوال التحقــق مــن رشكــة
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التأمــن الخاصــة بــك إذا مــا كان ســيتم تغطيــة التكاليــف أم ال .وينبغــي عليــك توضيــح ذلــك
األمــر مــع املحامــي يف التشــاور األول وإبالغــه ق ـرار التأمــن .يف حالــة التأمــن عــى املســاعدة
القانونيــة لــأرسة ،ال يجــوز توجيــه املطالبــات ضــد صاحــب وثيقــة التأمــن نفســه.

املساعدة االستشارية

BERATUNGSHILFE

إذا مــا كان دخلــك محــدودا ،ميكنــك طلــب املســاعدة االستشــارية .ومتنــح هــذه عنــد طلبهــا،
وتخضــع لنفــس رشوط منــح املســاعدة القانونيــة أو املســاعدة يف تكاليــف الدعــوى القضائيــة.
والحــق يف تقديــم املســاعدة يف مجــال املشــورة ال يقتــر عــى تقديــم املشــورة ،بــل يتضمــن
أيضــا التمثيــل القانــوين يف مامرســة الحقــوق خــارج إطــار إجــراءات دعــوى قضائيــة .عــى
ســبيل املثــال ،يجــوز للمحامــي أن يكتــب لــك رســالة إىل طــرف ثالــث ،يتــم فيهــا عــرض الوقائــع
والوضــع القانــوين.
مــن أجــل الحصــول عــى املســاعدة يف مجــال املشــورة ،يجــب عليــك االتصــال باملحكمــة
املحليــة التــي يتبعهــا مــكان إقامتــك ،حيــث تعرضــن ظروفــك الشــخصية واالقتصاديــة .إذا تــم
اســتيفاء جميــع الــروط املســبقة ،ســوف تتلقــن قســيمة للحصــول عــى مســاعدة املشــورة.
ومبوجبــه ،ميكنــك الحصــول عــى املشــورة مــن محــام  /محاميــة أو مكتــب للمشــورة القانونيــة
العامــة مقابــل رســوم مســاعدات استشــارية بســيطة ( 15يــورو اعتبــارا مــن .)2017

املعلومات

الحالية ()AKTUELLE INFORMATIONEN

تجــدون املحكمة املحلية املختصــة يف الدليل املحيل ودليل املحاكم:
http://www.justizadressen.nrw.de/og.php
يحــدد مبلــغ رســم املســاعدة االستشــارية يف قامئــة األتعــاب الخاصــة بقانــون أتعــاب
املحامــاة مبوجــب الرقــم :2500
https://www.gesetze-im-internet.de/rvg/anlage_1.html

خدمات املشورة القانونية
RECHTSBERATUNGSSTELLEN

يف بعــض الواليــات االتحاديــة (مثــل برميــن ،هامبــورج) توجــد مراكــز للمشــورة القانونيــة حيــث
ميكــن للمحامــن تقديــم املشــورة املتخصصــة لكــم .ويف العديــد مــن املــدن ،يقــدم محامــو
ومحاميــات رابطــات املحامــن املحليــن أيضــا استشــارات مجانيــة يف مواعيــد محــددة.
وعــادة مــا تقــع رابطــات املحامــن يف مبنــى املحكمــة اإلقليميــة التــي يتبــع لهــا مــكان
إقامتــك .إذا مل تتلــق املســاعدة القانونيــة ،فســتدفعني تكاليــف املشــورة القانونيــة والتمثيــل
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بنفســك .ســيعلمك املحامــي أو املحاميــة بالتكلفــة الفعليــة عــن املشــورة والتمثيــل القانــوين
عنــد طلبهــا.

املعلومات الحالية

()AKTUELLE INFORMATIONEN

تجــدون املحكمة املحلية املختصــة يف الدليل املحيل ودليل املحاكم:
http://www.justizadressen.nrw.de/og.php

اإلجراء القضايئ والتمثيل القانوين

GERICHTLICHE GELTENDMACHUNG UND ANWALTLICHE VERTRETUNG

إذا كنــت تريديــن رفــع دعــواك أمــام املحكمــة ،فعليــك بصفتــك مدعيــة أساســا تحمــل تكاليــف
ورســوم املحكمــة .وتحســب تكلفــة االلتـزام املســبق للدعــوى القضائيــة بنــا ًء عــى رســوم قيمــة
اإلجــراء القضــايئ وقانــون تكاليــف ورســوم املحاكــم يف املســائل األرسيــة .وميكــن للمحكمــة
واملحامــن تزويــدك مبعلومــات عــن مقــدار تكاليــف ورســوم املحكمــة .إذا مــا مثلــت قضائيــا
عــن طريــق محــام أو محاميــة ،عليــك أيضــا تحمــل أي رســوم إضافيــة كأتعــاب املحامــاة.
ال يتعــن عليــك يف املســائل املدنيــة أن ميثلــك محــام أو محاميــة أمــام املحكمــة االبتدائيــة.
عليــك فقــط االســتعانة مبحــام يف حــال املثــول أمــام املحكمــة اإلقليميــة (املحاكــم مــن الدرجــة
الثانيــة) .واالســتثناء مــن ذلــك هــو املســائل الزوجيــة والقضايــا األرسيــة الخاصــة ومنهــا عــى
ســبيل املثــال مطالبــات نفقــة الطفــل ومطالبــات نفقــة الزوجــة أو مطالبــات اســتحقاق نفقــة
الطفــل .فهنــاك إل ـزام لتمثيــل املدعــي قضائيــا مــن خــال محــام أو محاميــة.

تكلفة اإلجراءات القانونية واملســاعدة القانونية

PROZESSKOSTEN- UND VERFAHRENSKOSTENHILFE

إذا كنــت ال تســتطيعني ،وفقــا لظروفــك الشــخصية واالقتصاديــة ،دفــع تكاليــف اإلجــراءات
أو ميكنــك دفعهــا فقــط جزئيــا أو عــى أقســاط ،ميكنــك تقديــم طلــب إضــايف للحصــول عــى
مســاعدة قانونيــة أو املســاعدة يف تكاليــف اإلج ـراءات القضائيــة قبــل أو أثنــاء طلبــك .مــن
حيــث املبــدأ يجــب أن يبــدو لدعــواك احتــاالت كبــرة لكســب القضيــة دون تضليــل .بحســب
دخلــك ســتضطرين حينئــذ فقــط لدفــع جــزء أو كل تكاليــف املحكمــة وأتعــاب املحامــاة .ويف
اإلج ـراءات التــي ال يلــزم أو غــر مــروط فيهــا متثيــل محــام ،ال يتــم تحمــل هــذه التكاليــف
إال إذا بــدا التمثيــل القانــوين للمحامــي رضوريــا بســبب صعوبــة الوضــع الوقائعــي والقانــوين
للحالــة.
عليــك عنــد تقديــم الطلــب ذكــر معلومــات كاملــة عــا لديــك مــن دخــل وأصــول وتقديــم
مــا يثبــت ذلــك مــن مســتندات داعمــة .تأكــدي مــن مــلء اســتامرة الطلــب بالكامــل وإرفــاق
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أيــة مســتندات داعمــة .تحــت عنــوان األرصــدة بالبنــوك ،عــى ســبيل املثــال ،ال يذكــر فقــط
اســم البنــك ،بــل جميــع الحســابات مــع رصيــد الحســاب الجــاري .وتثبــت أرصــدة الحســابات
مــن خــال مــا يخصهــا مــن كشــوف حســاب بنــي .ومــن املنطقــي أيضــا تحديــد وذكــر إجــايل
األعبــاء .إرفقــي نســخة مــن عقــد اإليجــار واإليصــاالت عــن اإليجــار الحــايل والرســوم الحاليــة
للمصاريــف الجانبيــة للمرافــق .ولــن متنــح املســاعدة القانونيــة لإلج ـراءات القضائيــة إال إذا مل
تكــن هنــاك أصــول خاصــة بــك ميكــن اســتخدامها .وأنــت كعائــل وحيــد لديــك إعفــاء رضيبــي
بقيمــة إعانــة الرعايــة االجتامعيــة لإلحتياجــات اإلضافيــة التــي يحــق للعائــل الوحيــد الحصــول
عليهــا .إذا مــا كانــت البيانــات الــواردة يف الطلــب غــر كاملــة أو غــر صحيحــة ،أو إذا مــا
قدمــت املســتندات غــر كاملــة ،قــد يرفــض الطلــب لهــذا الســبب! وعــادة مــا تكــون اســتامرات
الطلبــات مصحوبــة بـــ بيــان يوضــح فيــه بالتفصيــل جميــع الــروط واملتطلبــات .إذا مــا تــم
منحــك مســاعدة قانونيــة لإلج ـراءات القضائيــة ،فقــد يتــم دفــع اإلعانــة عــى أقســاط أو غــر
ذلــك .الق ـرار يف هــذا وقــدر قيمــة القســط يعتمــدان عــى دخلــك املــادي.
إذا مــا خــرت القضيــة ،فقــد تضطريــن لســداد أتعــاب محامــي املدعــى عليه/عليهــا .وعليــه،
فــإن املســاعدة القانونيــة أو املســاعدة يف تكاليــف اإلجـراءات القضائيــة تغطــي فقــط تكاليــف
اإلجـراءات القضائيــة وأتعــاب املحامــاة ملحاميــك .وليــس لهــا أي تأثــر عــى قيمــة مبلــغ أتعــاب
محامــي املدعــى عليه/عليهــا.
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امللحق

ANHANG

8

العناوين

ADRESSEN

VAMV جمعيــة العائل الوحيد من األمهات واآلباء

Verband alleinerziehender Mütter und Väter
Bundesverband e. V.
Hasenheide 70
10967 Berlin
Tel. (030) 69 59 786
Fax (030) 69 59 78 77
E-Mail: kontakt@vamv.de
Internet: www.vamv.de
Portal: www.die-alleinerziehenden.de
Facebook: www.facebook.com/VAMV.Bundesverband

:فــروع جمعية العائل الوحيد اإلقليمية

VAMV-LANDESVERBÄNDE

فورمتربغ-بادين

Baden-Württemberg
Gymnasiumstr. 43, 70174 Stuttgart
Tel. (0711) 24 84 71 18 Fax (0711) 24 84 71 19
vamv-bw@web.de

بايرن

Bayern
Tumblingerstr. 24, 80337 München
Tel. (089) 32 21 22 94 Fax (089) 32 21 24 08
info@vamv-bayern.de

برلني

Berlin
Seelingstr. 13, 14059 Berlin
Tel. (030) 85 15 120
vamv-berlin@t-online.de
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براندينبورغ

Brandenburg
Tschirchdamm 35, 14772 Brandenburg
Tel. (03381) 71 89 45
Fax (03381) 71 89 44
kontakt.vamv-brandenburg.de

برميني

Bremen
Bgm.-Deichmann-Str. 28, 28217 Bremen
Tel. (0421) 38 38 34 Fax (0421) 39 66 92 4
vamv-hb@arcor.de

هيسني

Hessen
Adalbertstr. 15, 60486 Frankfurt a.M.
Tel. (069) 97 98 18 79 Fax (069) 97 98 18 78
info@vamv-hessen.de

نيدارساكسن

Niedersachsen
Arndtstr. 29, 49080 Osnabrück
Tel. (0541) 25 58 4 Fax (0541) 20 23 885
vamv.niedersachsen@t-online.de

فستفالني-نوردراين

Nordrhein-Westfalen
Rellinghauser Str. 18, 45128 Essen
Tel. (0201) 82 77 470 Fax (0201) 82 77 499
info@vamv-nrw.de

بفالتس-راينالند

Rheinland-Pfalz
Kaiserstr. 29, 55116 Mainz
Tel. (06131) 61 66 33/34 Fax (06131) 61 66 37
info@vamv-rlp.de

سارالند

Saarland
Gutenbergstr. 2 A, 66117 Saarbrücken
Tel: (0681) 33 446 Fax: (0681) 37 39 32
info@vamv-saar.de

 هولشتاين- شليســفيغ

Schleswig-Holstein
Kiellinie 275, 24106 Kiel
Tel. (0431) 55 79 150 Fax (0341) 51 92 013
info@vamv-sh.de

تورينغن

Thüringen
Zschochernstr. 35, 07545 Gera
Tel. (0365) 55 19 674 Fax (0365) 55 19 676
VAMV.Thueringen@t-online.de
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جمعيات وهيئات حكومية

VERBÄNDE UND BEHÖRDEN

جمعيــة العائــل الوحيد التابعة للجمعية الخدمية للكنيســة اإلنجيلية

Arbeitsgemeinschaft Alleinerziehende im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche (agae)
Caroline-Michaelis-Str. 1
10115 Berlin
Tel. (030) 65211 0
www.diakonie.de

جمعيــة حامية مصالــح العائل الوحيد من اآلباء واألمهات

Arbeitsgemeinschaft Interessenvertretung Alleinerziehende (AGIA)

:ومن بينها

dazu gehören:

الجمعيــة الكاثوليكية للمرأة يف أملانيا

Katholische Frauengemeinschaft
Deutschlands (kdf )

الجمعيــة الكاثوليكية األملانية للمرأة

Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB)

الحركــة العاملية الكاثوليكية

Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB)

الرابطــة االتحادية للمراكــز الكاثوليكية لتعليم األرس

Bundesarbeitsgemeinschaft katholischer Familienbildungsstätten (BAG-FBS)

الخدمة االجتامعيــة للمرأة الكاثوليكية
:واملسؤولة حاليا

Sozialdienst katholischer Frauen (SKF)
zurzeit federführend:
Agnes-Neuhaus-Str. 5
44135 Dortmund
Tel. (0231) 55702627
www.skf.de

الجمعيــة االتحادية لرعاية العامل

AWO, Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V.
Blücherstr. 62/63
10961 Berlin
Tel. (030) 26 30 9-0
www.awo.org

وكالة العمل االتحادية

Bundesagentur für Arbeit
Regensburger Straße 104
90478 Nürnberg
Tel. Arbeitnehmer: (0800) 4 5555 00
Tel. Arbeitgeber: (0800) 45555 20
Familienkasse: (0800) 45555 30
www.arbeitsagentur.de
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 الســلطة املركزية للنزاعــات الدولية عىل حضانة الطفل/ مكتــب العدل االتحادي

Bundesamt für Justiz / Zentrale Behörde für internationale Sorgerechtskonflikte,
Adenauerallee 99–103
53113 Bonn
Tel. (0228) 41 05 21 26
www.bundesjustizamt.de/sorgerecht

الوزارة االتحادية لشــؤون األرسة واملسنني واملرأة والشباب

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Glinkastr. 24
10117 Berlin
Tel. (030) 20 655-0
www.bmfsfj.de

جمعية كاريتاس األملانية

Deutscher Caritasverband e. V.
Karlstr. 40
79104 Freiburg
Tel. (0761) 20 00
www.caritas.de

املعهد األملاين ملســاعدة الشبيبة وقانون األرسة

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
Poststr. 17
69115 Heidelberg
Tel. (06221) 981 80
www.dijuf.de

وكالــة حامية الطفل األملانية

Deutscher Kinderschutzbund
Schöneberger Str. 15
10963 Berlin
Tel. (030) 21 48 09-0
www.dksb.de

الهيئــة األملانية من أجل الطفل

Deutsche Liga für das Kind
Charlottenstr. 65
10117 Berlin
Tel. (030) 28 59 99 70
www.liga-kind.de

الجمعيــة االتحادية األملانية للتأمينات عىل املعاشــات

Deutsche Rentenversicherung Bund
10704 Berlin
Tel. (0800) 1000 480 70
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

جمعيــة الصليب األحمر األملانية
السكرتارية العامة

Deutsches Rotes Kreuz e. V., Generalsekretariat
Carstennstr. 58
12205 Berlin
Tel. (030) 85 40 40
www.drk.de
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الخدمة االجتامعية الدولية
التابعــة للجمعية األملانيــة للرعاية العامة والخاصة

Internationaler Sozialdienst (ISD) im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.
Michaelkirchstr. 17–18
10179 Berlin
Tel. (030) 62980-403
www.iss-ger.de

جمعية الرعاية املامثلة

PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband, Gesamtverband e. V.
Oranienburger Str. 13–14
10178 Berlin
Tel. (030) 24 63 6-0
www.paritaet.org

الرابطــة االتحادية لألرسة برو فاميليا

Pro Familia, Bundesverband
Stresemannallee 3
60596 Frankfurt a. M.
Tel. (069) 26 95 77 90
www.profamilia.de

مبادرة مســاعدة الذات للعائل الوحيد

Selbsthilfeinitiative Alleinerziehender (SHIA)
Rudolf-Schwarz-Str. 29
10407 Berlin
Tel. (030) 42 51 186
www.shia.de

جمعيــة العائالت ورشاكات الحياة الثنائية الجنســية

Verband binationaler Familien und Partnerschaften e. V. (iaf )
Ludolfusstr. 2–4
60487 Frankfurt/M.
Tel. (069) 71 37 560
www.verband-binationaler.de

املرصد املركزي ملالجئ النســاء املستقالت

Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser (ZIF)
Postfach 10 11 03
34011 Kassel
Tel./Fax (0561) 820 30 30
www.autonome-frauenhaeuser-zif.de
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:اإللكرتونية

املواقع

INTERNET

www.vamv.de

)(جمعيــة العائل الوحيد من األمهات واآلباء

(Verband alleinerziehender Mütter und Väter e. V.)
www.die-alleinerziehenden.de

)(البوابة التفاعليــة للعائلني الوحيدين

(interaktives Portal für Alleinerziehende)
www.ag-familie.de

)(رابطــة املنظامت األرسية األملانية

(Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen e.V.)
www.arbeitsagentur.de

)(وكالة العمل االتحادية

(Bundesagentur für Arbeit)
www.bmas.de

)(الوزارة االتحادية للعمل والشــؤون االجتامعية

(Bundesministerium für Arbeit und Soziales)
www.bmfsfj.de

)(الوزارة االتحادية لشــؤون األرسة واملسنني واملرأة والشباب

(Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend)
www.bmjv.de

)(وزارة العدل االتحادية

(Bundesministerium für Justiz)
www.bundesforum-maenner.de

)(جمعيــة متثيل الرجال والفتيان واآلباء

(Interessenverband für Männer, Jungen und Väter)
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/Publikationen/2010-05-03chancen-durch-integration.html

)» دليل للعائالت- (تحميــل كتيــب «الفرص من خالل االندمــاج يف املجتمع

(Download Broschüre „Chancen durch Integration – Ratgeber für Familien“ )
www.bzga.de

)(املركز االتحــادي للتوعية الصحية

(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
www.familien-wegweiser.de

 أســئلة وإجابــات عــن،(موقــع الــوزارة االتحاديــة لشــؤون األرسة واملســنني واملــرأة والشــباب
)األرسة مرتبــة حســب كلمــة البحــث

(Informationsportal des BMBFSFJ, Fragen rund um die Familie nach Stichworten sortiert)
www.finanztip.de

)(املجلــة االلكرتونيــة عرب االنرتنت عن املال والقانون

(Online-Magazin zu Geld und Recht)
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www.frauenhauskoordinierung.de

) عناوين مالجئ النساء عىل مستوى الدولة،(رابطة تنســيق شــؤون مالجئ النســاء

(Verein Frauenhauskoordinierung e.V. , bundesweite Adressen von Frauenhäusern)
www.frauenrat.de

)(رابطة الجمعيات واملنظامت النســائية الناشــطة وطنيا

(Vereinigung von bundesweit aktiven Frauenverbänden und -organisationen)
www.gazelle-magazin.de

)(مجلة نســاء مســتقلة تركز عىل تعدد الثقافات

(unabhängiges Frauenmagazin mit interkulturellem Schwerpunkt)
www.arabdict.com/de/de-ar

) أملاين – عريب/ (قامــوس عــر االنرتنت عريب – أملاين

(Online-Wörterbuch arabisch-deutsch oder deutsch-arabisch)
www.nakos.de

) املركــز الوطني لالتصال واملعلومات لتحفيز ودعم مجموعات املســاعدة الذاتية- (ناكــوس

(Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und Unterstützung von
Selbsthilfegruppen)
www.profamilia.de

)(املشــورة واملعلومــات بشــأن الرشاكــة والحيــاة الجنســية وتنظيــم األرسة والحمــل واإلجهــاض

(Beratung und Information zu Partnerschaft, Sexualität, Familienplanung, Schwangerschaft
und Schwangerschaftsabbruch)
www.unterstuetzung-die-ankommt.de

)(الرابطة االتحادية ملكاتب شــؤون الشباب

(Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendämter)
www.verband-binationaler.de

جمعيــة العائالت ورشاكات الحياة الثنائية الجنســية

(Verband binationaler Familien und Partnerschaften e. V. (iaf )

اإلختصارات

ABKÜRZUNGEN

 بحســب الكتــاب الثالث من قانون الضامن االجتامعي،إعانــة البطالة األوىل

ALG I – Arbeitslosengeld I, geregelt im SGB III

4  هارتس، بحســب الكتاب الثاين مــن قانون الضامن االجتامعي،إعانــة البطالة الثانية

ALG II – Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich „Hartz IV“, geregelt im SGB II

قانــون إعانات طالبي اللجوء

AsylbLG – Asylbewerberleistungsgesetz

بدل التدريب املهني

BAB – Berufsausbildungsbeihilfe

القانون املدين األملاين

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
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القانــون االتحادي لدعــم التعليم والتدريب املهني ،بافوغ

BaföG – Berufsausbildungsförderungsgesetz

الوزارة االتحادية للعمل والشــؤون االجتامعية

BMAS – Bundesministerium für Arbeit und Soziales

الوزارة االتحادية لشــؤون األرسة واملسنني واملرأة والشباب

BMFSFJ – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

محكمة العدل األوروبية

EuGH – Europäischer Gerichtshof

قانون أتعاب املحاماة

RVG – Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte

قانون الضامن االجتامعي

SGB – Sozialgesetzbuch

الكتــاب الثــاين من قانون الضامن االجتامعي  -الضامن األســايس للباحثني عن عمل

SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende

الكتــاب الثالث من قانون الضــان االجتامعي  -تعزيز فرص العمل

SGB III – Arbeitsförderung

الكتــاب الخامــس من قانون الضامن االجتامعــي  -التأمني الصحي الحكومي

SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung

الكتاب الســادس من قانون الضامن االجتامعي  -التأمينات القانونية عىل املعاشــات

SGB VI – Gesetzliche Rentenversicherung

الكتاب الثاين عرش من قانون الضامن االجتامعي  -دعم ســبل املعيشــة املعروف باملســاعدات
االجتامعية

“SGB XII – Hilfe zum Lebensunterhalt, umgangssprachlich „Sozialhilfe

املعونــة االجتامعيــة  -الضــان األســايس لغــر القادريــن عــن العمــل (مثــا األطفــال) مبوجــب
الكتــاب الثــاين مــن قانــون الضــان االجتامعــي

)Sozialgeld – Grundsicherung nach SGB II für nicht Erwerbsfähige (z.B. Kinder

جمعيــة العائل الوحيد من األمهات واآلباء

VAMV – Verband alleinerziehender Mütter und Väter

95

96

تأسســت جمعيــة العائــل الوحيــد مــن األمهــات واآلبــاء  VAMVعــام  1967يف
هرين�برج الس��وابية ع�لى ي��د لوي��ز ش��وفيل تح��ت اس��م «جمعي��ة األمه��ات العازب��ات».
وهــي متثــل اليــوم أكــر مــن  2.7مليــون أرسة ذات عائــل وحيــد عــى املســتوى
الوطنــي .وتعمــل جمعيــة العائــل الوحيــد  VAMVعــى مســتوى الواليــات مــن
خــال جمعياتهــا اإلقليميــة ،أمــا عــى مســتوى البلديــات ،فتعمــل مــن خــال مــا
يتبعهــا مــن جمعيــات محليــة ونقــاط اتصــال .واتباعــا ملبــدأ االعتــاد عــى النفــس
ومســاعدة الغــر ،يتشــارك اآلبــاء واألمهــات  -عازبــات ومطلقــات ومنفصــات
وأرامــل  -مــع أبنائهــم ملســاندة بعضهــم البعــض .فهــم يكافحــون مبختلــف الطــرق
لتشــجيع تكافــؤ الفــرص وتحســن وضعهــم املعيــي .فاألمــر يتعلــق يف األســاس ،عــى
أرض الواقــع ،بتبــادل الخــرات واملســاعدة والدعــم .تعمــل الجمعيــات اإلقليميــة
واملحلي��ة عــى تقديـ�م املشوــرة ولع�بـ دور ري�اـدي وإرشاــدي يف هــذا الشــأن .أمــا
الرابطــة االتحاديــة ،فتعمــل عــى متثيــل مصالــح األرس ذات العائــل الوحيــد تجــاه
السياســة واإلدارة ،ومــن خــال عملهــا يف مجــال العالقــات العامــة عــى لفــت النظــر
إىل الوضــع الخــاص لــأرس ذات العائــل الوحيــد وأطفالهــم.

برعاية:

