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„محتويات هذا المنشور مأخوذة من الكتيب“ الحقوق األساسية 
لالجئين في السكن الجماعي. الحد من التدخالت ومنع القيود 
في  التمييز  لمكافحة  االستشارية  الخدمة  من  „مأخوذة 

Opferperspektiven e.V.“ / براندنبورغ

www.kooperation-für-flüchtlinge-in-brandenburg.de

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de

 الحقوق األساسية للالجئين في
السكن الجماعي

ARABISCH

بالنسبة 
لألشخاص في مخيمات 
الالجئين، تنطبق عليهم 

الحقوق األساسية للقانون 
األساسي )GG( لجمهورية 

ألمانيا االتحادية!



األساسية الحقوق 
ال يجوز أن ينتهك مديرو المخيمات او الموظفين اإلداريين 
أي من الحقوق األساسية للمقيمين، مثل حرمة المسكن )المادة 
حرية   )6G )المادة  واألسرة  الزواج  حماية   ،)13 GG

 .)1G التصرف )المادة 2 الفقرة

يمنع أو من غير المسموح  بالنسبة لمديري المخيمات 
والموظفين اإلداريين في المخيمات ما يلي:

    يسمح بما يلي في الحاالت الخاصة

 تفتيش الغرف الخاصة بموجب أمر قضائي، يحق 	�
ذلك لرجال الشرطة فقط  

 الرقابة الصحية للمسكن في حالة تفشي األوبئة ويتم 	�
بإشراف وكاالت حكومية  

دخول المسكن في حالة وقوع  خطر	�

تنظيم الزيارات 	�

مراقبة منطقة المدخل بواسطة الفيديو 	�

المسكن الخاص الذي يشغله المقيمين
التفتيش	�

الدخول دون حيازة إذن أو خطر ملموس	�

الرقابة بما في ذلك الرقابة على الحضور  	�

أثناء الزيارة
فحص وثائق الهوية أو الحقائب	�

التعبير عن حظر شامل للزيارات أو تحديد ساعات 	�
الزيارة 

تطبيق حظر الزيارات دون وقوع خطر موضوعي أو 	�
اضطراب كبير

الرسائل البريدية للمقيمين: 
ال يجوز فتحها، او قراءتها أو تسجيل محتوياتها	�

ال يجوز حصر توزيع البريد في أوقات محددة 	�

الدعم تجدونه هنا  
مجلس الالجئييين ببراندنبورغ

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de 	
 info@fluechtlingsrat-brandenburg.de �

اوقات المكالمات الهاتفية   	

مراقبة الفيديو في: 
الساللم أو المصاعد أو في المناطق الداخلية	�

الصاالت	�

داخل نطاق السكن	�

اإلبالغ عن التغيب عن المخيم دون سبب يستوجب ذلك  لـ: 
الشرطة	�

مكتب الهجرة / مكتب الرعاية االجتماعية	�

مكتب البريد 	�

التفتيش المنتظم  للضيوف عند الدخول والخروج	�

فرض حظر عام على التدخين  أو الكحول	�

حظر شراء الصحف واستخدام اإلنترنت	�

حظر األثاث الشخصي أو األجهزة الكهربائية العامة	�

03 31 / 71 64 99


