
لم يعد ملزم بالقرب من اليبزيغ   الالجئيين استقبال أحد سكان مركزأن : 2020أبريل  22حكمت المحكمة اإلدارية في اليبزيغ في 

ضد تم رفع دعوة  . لذلكالالجئيين استقبال مركزفي  كوروناهناك. وجد أنه ال يستطيع حماية نفسه بما فيه الكفاية ضد فيروس  بالسكن

حيث أثبت  األمر كذلك. ترى المحكمة اإلدارية في درسدن أن . كماأنه محقوجدت المحكمة  تقدم بطلب عاجل و لذلكوالية ساكسونيا. 

.ن محقتان بهذا أيضا  مرأتاإ أن  

 

ذلك ليستطيعوا الحفاظ  الناس بشكل مركزي. و إيواء عدم يجب بأنه  . لقد قررت المحاكم:كوروناالسبب هو خطر اإلصابة بفيروس 

 على الحد األدنى لمسافة األمان.

 

 في مركز استقبال يقطنوااللجوء، فعليهم أن  طلبتقديمهم  ل األشخاص إلى ألمانيا وووص عند ينص قانون اللجوء على ما يلي:

الحماية من ب كالرعاية الصحية و ال وجود أسباو ذلك في ح ،نهائهإهذا اإللزام يمكن أن : ا  ينص قانون اللجوء أيض حيث .الالجئيين

.العدوى  

 

:مبررات المحاكم لهذه القرارات هي  

 يجب منع إنتشار فيروس كورونا. .1

 يجب أن يكونوا محميين ضد العدوى. الالجئيين المقيمين في مركز استقبال الالجئيين .2

 

رف يتشارك السكان الغرف وغحيث  .والية سكسونيا في الالجئيين ستقبالفي مراكز ا الكثير من الناس يضطرون للعيش معا  

األشخاص في المناطق المشتركة والمرافق  بينمتر  1.5 التباعد مسافةمحافظة على ال يمكن ال الطعام والمرافق الصحية. لذلك

.الصحية  

 

 بين التواصلأنه يجب تقليل  ينص. 2020أبريل  17 بداية منفي والية سكسونيا معمول به الكورونا  من فيروس حمايةالقانون 

. تنطبق هذه -يعيشون مع بعضهم الذين  األشخاصباستثناء  -متر  1.5عن  بين األشخاصمسافة يجب أن ال تقل ال. األشخاص

ا في مركز  استقبال الالجئيين.القواعد في جميع مجاالت الحياة، أي وفق ا للمحكمة اإلدارية أيض   

 

 حيث طالبي اللجوء. مكان سكنمهم بشكل خاص في  كورونا: إن منع انتشار فيروس ا  يغ أيضوقالت المحكمة اإلدارية في اليبز

هم أكثر و المضظرين ألقلمة نفسهم من جديد لة مرهقة جسدي ا ونفسي ا يعتقد معهد روبرت كوخ أن األشخاص الذين مروا برح

.عرضة لإلصابة بفيروس كورونا  

 

 وا بأنيجب أن يضمن و أنهم المسؤولة عن إيواء طالبي اللجوء عند وصولهم إلى ألمانيا.في والية سكسونيا، مديرية الوالية هي 

يكون الطلب العاجل  بالنجاح. والطلب العاجل يكلل نقلهم. ولتطبيق هذا يجب أن  تمي سوف عاجال   ا  األشخاص الذين قدموا طلب

التقدم  (مركز إيواء طالبي اللجوء) شخص يعيش في سكن كبيربنقل الشخص. يمكن ألي  ا  إذا اتخذت المحكمة اإلدارية قرار ا  ناجح

.مركزيغير بطلب للحصول على سكن   

 

.كناماألفي كل  يواء تتشابهوظروف اإل كوروناأنظمة  ألن في الواليات األخرى: ا  أيض هذا ينطبق  

 

 



:هناك بعض األشياء التي يجب مالحظتها  

 

  في والية  كورونامن قانون حماية  في الفترة التي يكون فيهافقط ظروف اإليواء تنظم قرارات المحاكم اإلدارية

 ساريا . سكسونيا أو في الواليات األخرى

 مديرية الوالية )أو السلطة ل في حال أنه سبق للشخص أن تقدم بطلب بدون جدوى ،حق الحماية المستعجل يطبق فقط

 .ة في واليتك(المختص

  من األشخاص الذين هم سعداء  اتمجموعإن طلب إعادة التوزيع ليس الحل األفضل للجميع: حيث يمكن فصل

 .واحدة عائلةل ال ينتمونبتواجدهم مع بعض رغم أنهم 

 مقر  أو إلى إلى أي مدينة، ،سيتم نقلهممكان إلى أي  الطلبنجاح بعد ليس لديهم أي تأثير  ا  األشخاص الذين يقدمون طلب

 مركزأن الشخص يجب أن يعيش في سكن مشترك مرة أخرى بعد الخروج من تكون النتيجة أيضا  بأو شقة. قد  سكن

 )بلدة( أنهم يريدون االنتقال إلى بلدية الطلب هذا في يذكروايمكن للناس أن  ذلك بالرغم من. واالجئيين ستقبالا

 .عالج الطبي إيقافلعدم  :سباب جيدة لذلك. على سبيل المثال. يمكن أن تكون هناك أمعينة

  ما لم تكن هناك ظروف طبية ا  عام 35ح فقط لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن اجنبال الطلب يكللمن المرجح أن .

 .األمراض السابقة :شخصية أخرى، على سبيل المثال

 

:إذا كنت أرغب في تقديم طلب عاجل للسكن الالمركزي، فأنا بحاجة إلى ما يلي  

 (.للسكن الالمركزي )يوجد نموذج لهذاطلب عاجل  .1

  .تصريح اإلقامةل الخلفي و الوجه األمامينسخة من  يكفي اإلقامة: مقر إثبات .2

 :، على وجه الخصوصالمعيشية تكتقرير عن حال .3

  عيش فيها؟تما حجم الغرفة التي 

 كم شخص يعيش في الغرفة؟ 

  لعدد األشخاص؟ و الحمامات المغاسل غرف و دور الخالءكم عدد 

 شاركون المطبخ؟تكم عدد األشخاص الذين ي 

 ( صابون ومطهرات؟بشكل هل يوجد )دائم 

 .قضايا شخصية للنظر فيها إن وجد: .4

:بحاجة ك عالوة على ذلك، فأنإذا كنت تريد التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية  

 طلب المساعدة القانونية

(.إقامتك مقرمن  يمكنك الحصول عليه كن لديكي)إذا لم  اللجوء )كشف الراتب(قرار اإلعانة القانونية لطالبي   

 

 

 

 

 


