التعديل الجديد لقانون إقامة األجانب في الجمهورية التشيكية
تغيير غرض اإلقامة إلى التجارة
إذا كنتم من الحاصلين على إقامة طويلة األجل في الجمهورية التشيكية تم إصدارها منذ فترة أقل
من خمس سنوات ،وتفكرون في التقدم بطلب لتغيير غرض إقامتكم إلى التجارة ،فإنه يتوجب
عليكم تقديم الطلب اآلن وبدون تأجيل ،حيث أنه بمجرد أن يسري التعديل الجديد لقانون إقامة
األجانب في الجمهورية التشيكية ،فإنه لن يتسنى لكم التقدم بطلب تغيير غرض اإلقامة قبل مرور
خمس سنوات من حصولكم على اإلقامة طويلة األجل.
اجراءات إلغاء اإلقامة
في حالة شروع وزارة الداخلية في إجراءات إلغاء إقامتكم في الجمهورية التشيكية ،عليكم في الحال
البحث عن مساعدة قانونية .إذا ما تسلمتم من وزارة الداخلية قرار إلغاء إقامتكم ،عليكم أيضا البحث عن
المساعدة القانونية وتقديم طلب استئناف إللغاء القرار.

حالة تغيير صاحب العمل
إذا ما كنتم من الحاصلين على إقامة عمل وتريدون التقدم لوزارة الداخلية بطلب تغيير صاحب العمل،
فإنه يتوجب عليكم أن تقوموا بذلك فورا وبدون تأجيل ،حيث أنه بعد أن تسري التعديالت الجديدة لقانون
إقامة األجانب ،فإن اإلجراءات ستصبح أكثر تعقيدا .غالبا ما سيكون من الضروري أن تقدموا إقرار من
صاحب العمل يفيد بأن عملكم األصلي ال يزال قائما.

طلب اإلقامة الدائمة بالنسبة للمقيمين على األراضي التشيكية على أساس تأشيرة اإلقامة المؤقتة
إذا ما كنتم من المقيمين على األراضييي التشيييكية بعد انتهاء تصييريح إقامتكم وذلك بناء على تأشيييرة اإلقامة
المؤقتة التي منحتها وزارة الداخلية لكم لحين النظر في طلب إقامتكم طويلة األجل ،وإذا ما كنتم في نفس
الوقت تنوون التقدم بطلب لإلقامة الدائمة ،فإن عليكم التقدم بطلب اإلقامة الدائمة فورا وبدون تأجيل ،حيث
أنه بمجرد أن تسييري التعديالت الجديدة لقانون إقامة األجانب ،فإن وزارة الداخلية سييتنتظر نتيجة البت في
طلب اإلقامة الدائمة الخاص بكم .وفقط في حالة حصيييييييولكم على اإلقامة طويلة األجل سيييييييتمنحكم اإلقامة
الدائمة.
بالنسبة ألفراد أسرة المواطنين التشيك الغير حاصلين على تصريح إقامة
إذا ما كنتم من أفراد أسرة مواطن تشيكي وتقيمون على األراضي التشيكية بدون تصريح إقامة أو أمر
مغادرة األراضي التشيكية ،فإنه عليكم التقدم بطلب الحصول على إقامة مؤقتة فورا وبدون تأجيل ،حيث
أنه بمجرد أن تسري التعديالت الجديدة لقانون إقامة األجانب ،لن يكون هذا ممكنا ً وسيكون من الالزم أن

تغادروا األراضي التشيكية وتتقدموا بطلب الحصول على إقامة قصيرة األجل عن طريق السفارة
التشيكية في الخارج .إذا ما وجدتكم أنفسكم في هذا الوضع ،عليكم التواصل مع محامي! من الضروري
أن ترفع دعوى قضائية ضد إجراء وزارة الداخلية هذا.

إقامة االبن البالغ ال ُمعال ( الذي ال يملك مصدر دخل خاص به)
إذا كنتم تتمتعون باإلقامة الدائمة على األراضي التشيكية وكان لكم ابنا ما زال يدرس ولم يصل سنه الـ26
عاما ً وإذا كنتم ترغبون في التقدم بطلب إقامة دائمة له بغرض لم الشمل (بالرغم من عدم إقامة ابنكم في
التشيك لمدة  5سنوات) ،فإنه عليكم أن تتقدموا بطلب اإلقامة الدائمة البنكم فورا وبدون تأجيل ،حيث أنه
بمجرد أن تسري التعديالت الجديدة لقانون إقامة األجانب ،لن يكون ممكنا ً التقدم بمثل هذا الطلب لالبناء
البالغين المعالين بغرض لم الشمل وسيكون ممكنا التقدم بطلب اإلقامة الدائمة فقط لألبناء الغير بالغين
(الذين لم يبلغوا سن  18عاما بعد).
تأشيرة اإلقامة لظروف خارجة عن إرادة المواطن األجنبي ،تمنعه من مغادرة األراضي التشيكية
إذا ما كنتم تقيمون على األراضي التشيكية بنا ًء على تأشيرة استثنائية تم منحها لكم لعدم قدرتكم على
مغادرة األراضي التشيكية ،لظروف خارجة عن إرادتكم (مرضكم أو كونكم طرفا في نزاع قضائي
إلخ) ،وتريدون في نفس الوقت التقدم بطلب للحصول على إقامة بغرض العمل أو اإلقامة الدائمة بغرض
لم شمل العائلة ،فإنه عليكم التقدم بهذا الطلب فورا وبدون تأجيل ،حيث أنه بمجرد أن تسري التعديالت
الجديدة لقانون إقامة األجانب ،لن يكون ممكنا أن تتقدموا بمثل هذا الطلب قبل مرور  3أعوام على
إقامتكم بنا ًء على هذه التأشيرة االستثنائية ,للحصول على إقامة بغرض العمل و  6شهور للحصول على
اإلقامة الدائمة بغرض لم شمل العائلة.

إقامات العمل الخاصة بأصحاب الشركات والمسئولين القانونيين أو أعضاء الجمعيات التعاونية الذين
يعملون في تلك الشركات أو الجمعيات
إذا ما كنتم تشغلون منصب مسئول قانوني أو تتمتعون بالشراكة في إحدى الشركات العاملة في
الجمهورية التشيكية أو إذا ما كنتم أعضا ًء فيإحدى الجمعيات وفي نفس الوقت تعملون في نشاطات تلك
الشركة وكنتم حاصلين على إقامة عمل وتصريح عمل ،عليكم أن تتقدموا فورا وبدون تأجيل بطلب تغيير
غرض اإلقامة إلى التجارة مثال ،أو عليكم طلب الموافقة على تغيير جهة العمل ،حيث أنه مجرد أن
تسري التعديالت الجديدة لقانون إقامة األجانب ،لن يكون ممكنا أن تعملوا في الشركة التي تشغلون فيها
منصب مسئول قانوني أو التي تتملكون فيها أسهما كأحد الشركاء فيها .لن تقوم وزارة الداخلية بتمديد
تصريح إقامة العمل الخاص بكم ،كما أنه لن يتسنى لكم بعد أن تسري التعديالت الجديدة ،تغيير غرض
اإلقامة من العمل إلى التجارة (ما دمتم لم تقيموا على األراضي التشيكية  5سنوات على األقل).

