
معلومات لالجئین ذوي اإلعاقة 

ما ھو مفھوم اإلعاقة؟ 

فـي حـالـة تـعرضـك لـإلعـاقـة مـنذ الـوالدة أو الحـقًا مـن خـالل إصـابـة أو نـتیجة لـحادث، وعـدم تـمكنك مـن الـمشاركـة واالنـدمـاج فـي كـافـة 
مجاالت الحیاة؛ ینبغي القیام بفحصك للتأكد من إعاقتك. وبذلك یمكن التأكد من احتیاجك لدعم خاص خالل الحیاة الیومیة. 

ووفـقًا لـلقانـون االجـتماعـي (الـمادة 2، الـفقرة 1 مـن الـقانـون SGB IX): "األشـخاص ذوو اإلعـاقـة ھـم األشـخاص الـذیـن یـعانـون مـن 
أضـرار جسـدیـة أو نفسـیة أو حسـیة أو عـقلیة، والـتي تـحول دون الـمشاركـة واالنـدمـاج الـمتساوي فـي الـمجتمع بـاحـتمالـیة كـبیرة ألكـثر مـن 
سـتة أسـابـیع نـتیجة لـحواجـز مـرتـبطة بـالـعمل والـبیئة. ویـتركـز الـضرر حسـب الـفقرة 1 فـي حـالـة اخـتالف الـحالـة الجسـدیـة والـصحیة عـن 

الحالة االعتیادیة المرتبطة بالمرحلة العمریة. ویكون األشخاص ُعرضة لإلعاقة في حالة توقع حدوث ضرر وفق الفقرة 1." 

ما ھي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؟ 

األشـخاص ذوو اإلعـاقـة لـھم الـحق فـي دعـم حـریـة إدارتـھم وانـدمـاجـھم الـكامـل والـفعال والـمتساوي فـي الـحیاة داخـل الـمجتمع. ویـتم تـنظیم 
اإلعـانـات فـي الـقانـون االجـتماعـي IX، إعـادة تـأھـیل وانـدمـاج األشـخاص ذوي اإلعـاقـة. وفـي ألـمانـیا، ال یـجوز احـتقار أي شـخص بسـبب 
إعـاقـتھ. ولھـذا الـغرض تـوجـد الـمادة 3، الـفقرة 3، صـفحة 2 بـالـقانـون األسـاسـي لجـمھوریـة ألـمانـیا االتـحادیـة. وبـجانـب الـقوانـین األلـمانـیة، 
یـتم تـنظیم الـمطالـبة بـاإلعـانـات مـن قـبل األشـخاص ذوي اإلعـاقـة، كـما تـوجـد تـوجـیھات قـانـونـیة مـختلفة داخـل االتـحاد األوروبـي واتـفاقـیات 
 ،(UN-BRK) ومـیثاق األمـم المتحـدة لـحقوق ذوي اإلعـاقـة ،(EMRK) ومـواثـیق دولـیة. كـما یـؤثـر الـمیثاق األوروبـي لـحقوق اإلنـسان
وتـوجـیھ تـلقي طـلبات الـلجوء داخـل االتـحاد األوروبـي عـلى مـطالـبات الـالجـئین. وبـینما یحـدد تـوجـیھ تـلقي طـلبات الـلجوء أدنـى مـواصـفات 
لـطالـبي الـلجوء، یسـري الـمیثاق األوروبـي لـحقوق اإلنـسان (EMRK) دون االرتـباط بـحالـة اإلقـامـة للجـمیع والـحقوق األسـاسـیة وحـقوق 

اإلنسان الواردة في میثاق األمم المتحدة لحقوق ذوي اإلعاقة (UN-BRK)، والتي تحتل أھمیة أثناء تنفیذ القوانین. 

كیف أحصل على ھویة اإلعاقة البالغة؟ 

فـي الـغالـب یـقوم الـطبیب الـمعالـج أو الـطبیبة الـمعالـجة بـإبـالغ األشـخاص الـمعنیین بـكیفیة ومـكان الـتقدم بـطلب إلثـبات اإلعـاقـة، وذلـك بـعد 
التحقق من اإلعاقة.  



یـمكن الـتقدم بـطلب إلثـبات اإلعـاقـة مـن الـناحـیة الـقانـونـیة ودرجـة اإلعـاقـة مـباشـرة لـدى مـكتب الـوالیـة لـلشؤون االجـتماعـیة والشـباب 
واألسرة المختص، أو لدى مركز استشاري یدعم مقدمي الطلبات. 

یتم تحدید درجة اإلعاقة من خالل تقریر طبي صادر من إدارات الرعایة الصحیة المختصة. 

القطاعات المختصة للمراكز الخارجیة لمكتب الوالیة للشؤون االجتماعیة والشباب واألسرة 
المراكز الخارجیة لمكتب الوالیة للشؤون االجتماعیة والشباب واألسرة )مكاتب الرعایة الصحیة( 

 http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/behinderung_und_ausweis/361.html :المصدر
(بتاریخ 29.06.2019) 

تجد بیانات التواصل مع المواقع بالصفحة التالیة، أو عبر الرابط الوارد بأعلى 

http://www.soziales.niedersachsen.de/startseite/behinderte_menschen/behinderung_und_ausweis/361.html


المكتب الخارجي أوزنابروك  المكتب الخارجي لونیھ بورج  مكتب الوالیة للشؤون  
Auf der Hude 2 االجتماعیة والشباب واألسرة  Iburger Str. 30

 Domhof 1 21339 Lüneburg 49082 Osnabrück
 31134 Hildesheim ھاتف: 1 0541/5845  ھاتف: 0 04131/15

فاكس: 297-0541/5845 فاكس: 3295 04131/15 ھاتف: 0 04 5121/3 0 
 فاكس: 11 46 5121/30 0 

المكتب الخارجي أولدنبورج  المكتب الخارجي ھانوفر
Schiffgraben 30-32 Moslestr. 1

30175 Hannover 26122 Oldenburg
ھاتف: 0 0441/2229  ھاتف: 0511/89701-0

فاكس: 7470 0441/2229  فاكس: 0511/89701-166 

المكتب الخارجي فیردن المكتب الخارجي براون شفایج
 Schillstr. 1 Marienstr. 8

38102 Braunschweig 27283 Verden (Aller)
ھاتف: 0 4231/14 0 ھاتف: 0 19 0531/70

فاكس: 53 1-4231/14 0 فاكس: 99 19-1 0531/70 

كیف أتقدم بطلب للحصول على اإلعانات المطلوبة؟ 

تندرج اإلعانات التالیة ضمن إعادة التأھیل الطبي: العالج الطبي، األدویة والضمادات الجراحیة، العالجات1 (مثل العالج الطبیعي، 
عالج التخاطب، العالج بالعمل)، الوسائل المساعدة2 (مثل وسائل المساعدة على الرؤیة، وسائل المساعدة على السمع، األطراف 

االصطناعیة، الشعر المستعار، الضمادات التجبیریة)، الكشف المبكر والدعم المبكر (وسائل مساعدة لألطفال ذوي اإلعاقة: اإلعانات 
الطبیة والنفسیة والتربویة العالجیة والنفسیة االجتماعیة)، اختبار التحمل والعالج المھني (دعم المھارات المھنیة الموجودة، المھارات 

الحسیة والنفسیة من خالل اتباع خطوات العمل الصحیحة من الحیاة المھنیة). 

فـي حـالـة سـریـان إجـراءات طـلب الـلجوء، أو الـحصول عـلى إقـامـة مـؤقـتة وتـأمـین صـحي، تـحصل بـعدھـا عـلى كـافـة اإلعـانـات لـلتأھـیل 
الطبي من شركة التأمین الصحي الخاصة بك. 

  

اللجنة المشتركة التوجیھیة للعالجات بخصوص اللوائح الخاصة بالعالجات في عقد الرعایة الطبیة في النسخة بتاریخ 20.1.2011/19.5.2011 1.

اللجنة المشتركة التوجیھیة للعالجات بخصوص اللوائح الخاصة بالوسائل المساعدة في عقد الرعایة الطبیة في النسخة بتاریخ 2.
 20.1.2011/19.5. 2011



یـمكنك الـتواصـل مـع شـركـة تـأمـین فـي حـالـة إقـامـتك داخـل ألـمانـیا مـنذ 15 شھـًرا، أو فـي حـالـة أحـقیتك فـي الـحصول عـلى إعـانـة خـدمـة 
اجـتماعـیة. وفـي حـالـة عـدم امـتالكـك لـتأمـین صـحي قـانـونـي عـلى الـرغـم مـن األسـباب الـمذكـورة أعـاله؛ بـرجـاء الـتوجـھ إلـى مـركـز 

استشاري. 

فـي حـالـة حـصولـك عـلى إعـانـات طـالـبي الـلجوء وفـق الـمادة 3 مـن الـقانـون AsylbLG، بسـبب عـدم وفـائـك بشـرط اإلقـامـة المسـبقة لـمدة 
15 شھـًرا، أو فـي حـالـة عـدم امـتالكـك لـتأمـین صـحي ألسـباب أخـرى، بـعدھـا یـتعین عـلیك الـتقدم بـطلب لـلحصول عـلى إعـانـات لـلتأھـیل 

الطبي لدى المكتب االجتماعي المختص. 

فـي حـالـة عـدم الـموافـقة عـلى الـعالجـات الـطبیة المحـددة مـن قـبل طـبیبك و/أو إجـراءات/ وسـائـل إعـادة الـتأھـیل، تـوجـھ إلـى مـركـز 
استشاري. 

إذا كـانـت إعـاقـتك نـتیجة لـحادث عـمل أو مـرض أثـناء الـعمل، سـتحصل عـلى كـافـة اإلعـانـات الـخاصـة بـالـتأمـین الـقانـونـي ضـد الـحوادث و/
أو تأمین التقاعد، في حالة وجوده. تحصل على المزید من المعلومات بھذا الصدد من جھة العمل الخاصة بك. 

كیف أحصل على استشارة؟ 

الخدمات المتخصصة للھجرة: الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة، الجمعیات الخیریة المشتركة، الجمعیات الخیریة •
البروتستانتیة، الجمعیة الخیریة األلمانیة المشتركة، جمعیة رعایة العمال المعوقین (AWO)، الصلیب األحمر األلماني 

 (DRK)

الجمعیة االتحادیة إلعانات الحیاة •

الجمعیات الكنسیة •

مراكز االستشارات للمدن والبلدیات •

• (EUTB) استشارات االندماج التكمیلیة المستقلة

جمعیات الرعایة •



خیارات الدخول إلى الخدمة لالجئین ذوي اإلعاقة 

عرض عام لمتعھدي الخدمة المختصین، مع مراعاة األسس القانونیة المختلفة والمراحل الزمنیة المختلفة لإلقامة داخل ألمانیا 

ملخص غیر نھائي لخیارات االستشارة والتخصصات األخرى 

متعھد الخدمةاألساس القانونيالمراحل الزمنیة المختلفة
خدمات طالبي اللجوء وفق المادة 3 من القانون خالل أول 15 شھًرا

AsylbLG
مكتب الشؤون االجتماعیة

خدمات طالبي اللجوء وفق المادة 2 من القانون بعد 15 شھًرا
AsylbLG / متماثل مع القانون SGB XII، ولكن لیس 

متطابقًا
مكتب الشؤون االجتماعیة

مركز التوظیف، أو مكتب القانون SGB II، أو SGB XIIبعد اتمام إجراءات اللجوء بنجاح
الشؤون االجتماعیة

االستشارة والمساعدة:
الخدمات المتخصصة للھجرة (الجمعیات الخیریة الكاثولیكیة، الجمعیات الخیریة 
المشتركة، الجمعیات الخیریة البروتستانتیة، الجمعیة الخیریة األلمانیة المشتركة، 

 (DRK) الصلیب األحمر األلماني ،(AWO) جمعیة رعایة العمال المعوقین

االستشارة المیدانیة لطلب 
استشارات االندماج التكمیلیة المستقلة (EUTB)الخدمات:

متعھدو إعادة التأھیل والخدمة االجتماعیةطلب قانوني لالستشارة:

طلب ھویة اإلعاقة البالغة 
مكتب الوالیة للشؤون االجتماعیة والشباب واألسرة (مكاتب الرعایة)واالستشارة:

تنفیذ خدمة االندماج:
تنفیذ خدمة االندماج: المدن ذات القضاء الحضري، أو المدن بال قضاء حضري (اإلدارة 

اإلجمالیة للمدینة ذات القضاء الحضري، أو المدینة بال قضاء حضري ھي المختصة، 
ویجب إرسال الطلب خالل أسبوعین في حالة عدم االختصاص إلى المكتب)
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