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 . تأیید استحقاق فرد برای پذیرش پناهندگی و تشخیص وضعیت پناهندگی1

 کند که آیا درخواست کننده:می( بررسی BAFMدر خط مشی پناهگاه، اداره دولتی مهاجرت و پناهندگان )

 از قانون اساسی هست یا خیر Art. 16a Abs. 1 GGبر اساس  واجد شرایط پناهندگی .1

شود یا از قانون اقامت پناهندگان پذیرفته می Abs. 1 AsylG, 60 Abs. 1 3 §§ بر مبنای به عنوان پناهنده .2

 خیر,

 پذیرش دریافت کند یا خیر Abs. 1 AsylG, 60 Abs. 2 AufenthG 4 §§ براساس محافظت جانبیتواند می .3

 از قانون اقامت وجود دارد یا خیر. Abs. 5 oder 7 AufenthG 60 §براساس  دیپورتممنوعیت  .4

)در:  جویان در آلمان "های محافظت از پناه"گروههمچنین یک بازبینی از خدمات پژوهشی پارلمان آلمان را مشاهده کنید: 

15.12.2015.) 

 . تأیید شرایط فرد برای پذیرش پناهندگی1.1 ---

کند، این حق بنیادین در اهندگی ایجاد مییک حق بنیادین نامحدود را برای پن Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GGدر حالی که 

 جایگزین شد. Art. 16a GGاز قانون اساسی محدود شد و با  Art. 16 Abs. 2 Satz 2 GGبا حذف  1993سال 

( در ماده از بخش زیر را ببینید (Art. 16a Abs. 2 GGکارگیری مقررات جهان سوم در ها اساساً شامل بهاین محدودیت

 (.بخش زیر را ببینیداز قانون اساسی بود ) 3)16(و مفهوم کشورهای مبدأ ایمن در ماده  ،قانون اساسی

چرا که تنها کسانی که از نسبتاً نادر است  Art. 16a GGهای تأیید یک فرد واجد شرایط در پناهگاه بواسطه محدودیت

 واهند شد.توانند در یک کشور ثالث ایمن باشند، به عنوان واجد شرایط پناهگاه تأیید خشوند، و نمیطریق هوایی وارد می

 . اعطای پناهندگی1.2 ---

 3 §را در قانون ملی گنجانده است،  کنوانسیون پناهندگی ژنوالمللی عنوان شده در گذار مفهوم پناهندگی بینهمچنین، قانون
Abs. 1 AsylG  60 §و Abs. 1 AufenthG .را ببینید 

به واسطه ورود از یک کشور ثالث ایمن، واجد شرایط پناهندگی شناخته شود، و  ،Art. 16 a GGاگر یک پناه جو براساس 

 Abs. 1 AsylG, § 60 Abs. 1 3§ ، الیحه پناهندگیتواند تحت نتواند به یک کشور ثالث دیپورت شود، او می
AufenthG،  بدین سوءرفتار بر اساس کنوانسیون پناهندگی ژنو باشداگر در کشور خود تحت تهدیدات پناهندگی بگیرد .

 ترتیب، او نباید به کشور مبدأ دیپورت شود.

 . اعطای محافظت غیرتکمیلی1.3 ---

هر کسی که واجد شرایط پناهندگی و یا پناهگاه نباشد، اما دالیل موثق داشته باشد مبنی بر اینکه مورد تهدید " آسیب جدی " در 

از قانون پناهندگی(. آسیب  1) (4گردد )بخش کشور متبوع خود است، واجد شرایط محافظت جانبی میصورت بازگشت به 

 جدی:

 تحمیل یا اجرای حکم اعدام، .1

 شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تخریب کننده یا مجازات یا .2

 ا داخلی.المللی یتهدید جدی جانی یا شأن شهروندی در نتیجه جرم غیرعمدی در یک درگیری مسلحانه بین .3
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 Abs. 5 AufenthG 60 §. منع دیپورت براساس 1.4 ---

تواند دیپورت شود اگر این امر براساس از قانون اقامت، یک فرد خارجی نمی Abs. 5 AufenthG 60 §براساس 

از قانون اقدامات  AufenthG§ 60 Abs 5 .در نتیجه  .(EMRKکنوانسیون اروپایی حقوق بشر غیر قانونی شناخته شود)

 آن است.یت دپورت گنجانده شده در و ممنوع EMRKشامل یک اصل مستقل نیست، بلکه تنها یک ارجاع تفسیری به 

 .Abs 60 §اکنون در هم Art. 3 EMRKازآنجاکه ممنوعیت شکنجه یا رفتار غیرانسانی یا تخریب کننده یا مجازات تحت 
2 AufenthG  60 §)محافظت غیرتکمیلی( گنجانده شده است، بخش Abs. 5 AufenthG  در شرایطی مدنظر قرار

در محافظت هستند، توسط احزاب دولتی از نظر حقوق بشر اساسی افراد  EMRKگیرد که در موارد منفرد افرادی که در می

 مورد تهدید باشند.

مانند آزادی بیان، عقیده و مذهب  -با این حال، دپورت کردن در خصوص این گونه افراد تحت عناوین حقوق بشر اساسی افراد

غیر معقول، اگر تهدید آسیب ایجاد شده در  همیشه هم غیر مجاز نیست، اما تنها در موارد رفتار - Art. 9 EMRKتحت 

انجامد، )=محافظت غیرتکمیلی( به واسطه رفتار غیرانسانی به ممنوعیت دپورت می Art. 3 EMRKمقایسه با چیزی که تحت 

 بسیار جدی باشد.

 60 § یک مانع مربوط به کشور مقصد در برابر دیپورت تحت Art. 8 EMRKحق محافظت از زندگی خانوادگی براساس 
Abs. 5 AufenthG  از قانون اقامت در زمانی که تنها بخشی از اعضای خانواده دیپورت می شوند نیست، بلکه احتماأل یک

مانع اجرایی داخلی است. این مسئله باید توسط مسئولین مهاجرت وظیفه اجرای دیپورت را برعهده دارند مدنظر قرار بگیرد، 

 که به هر ترتیب باید رعایت شود، نیست. ،Art. 6 GGیت از در ورای حما Art. 8 EMRKهرچند که 

 Abs. 7 AufenthG 60 §. منع دیپورت براساس 1.5 ---

گیرد که جان و آزادی فرد خارجی در صورتی مدنظر قرار می Abs. 7 Satz 1 AufenthG 60 §منع دیپورت براساس 

حال این در مورد همه خطراتی که یک گروه یا جمعیت، که فرد خارجی متعلق به در کشور مقصد در معرض تهدید باشد. بااین

 .(Abs. 7 Satz 2 AufenthG 60 §)آن است، صدق نمی کند 

جویان واجد المللی باشد، پناهعمدی در یک درگیری مسلحانه داخلی یا بیناگر تهدیدات عمومی " در نتیجه یک خشونت غیر 

 .بخش باال را بینیدشرایط محافظت جانبی هستند 

توانند این مسئله را براساس شرایط، یعی و مواردی از این قبیل باشند، مسئولین مملکتی میاگر خطرات عمومی نتیجه فجایع طب

در غیاب چنین مواردی، براساس مدنظر قرار دهند.  nach § 60a Abs. 1 und § 23 Abs. 1 AufenthGطبق 

ا در صورتی انجام تنه Abs. 7 Satz 1 AufenthG 60 §قانون موضوعه دادگاه اجرای فدرال، دیپورت بر مبنای 

 ,BVerwGE 99)شود که فرد خارجی مورد نظر در شرایط دیپورت مورد تهدید جانی یا تهدیدات جدی دیگر نباشد می
324 (328); BVerwGE 115, 1; BVerwGE 137, 226, Rn. 15) 

ست که خطر اختصاصأ در شرایطی مورد نظر ا Abs. 7 Satz 1 AufenthG 60 §محافظت در برابر دیپورت براساس 

 بدتر شدن بیماری فرد در نتیجه درمان نادرست یا ناکافی در کشور مقصد وجود داشته باشد.

شود که در شرایطی تأیید می در خصوص بیماری، ممنوعیت دیپورتبراساس قانون موضوعه پیشین دادگاه اجرای فدرال، 

منجر به تهدید جانی وی گردد، یعنی بدتر شدن  بیماری فرد خارجی به واسطه شرایط کشور مقصد به شکلی وخیم شود که

 وضعیت بیماری بالفاصله پس از بازگشت فرد خارجی مشاهده شود.

شود که در شرایطی اعمال میگیرانه تر براساس قانون موضوعه مذکور دادگاه اجرای فدرال در موارد بیماری، یک معیار سخت

 Abs. 7 Satz 2 60 §جاد خطر عمومی یا گروهی بر اساس بدتر شدن وضعیت بیماری در کشور مقصد منجر به ای
AufenthG تواند نظر قرار داد که تعداد زیادی از افراد بیمار در . این مسئله را در شرایط بیماری در صورتی میگردد

د گیری خواهتصمیم Abs. 1 AufenthG 23§ و  60a Abs. 1§ کشور مقصد وجود داشته باشند، که در نتیجه براساس 

تواند، به صورت پیش می Abs. 7 Satz 1 AufenthG 60 §شد. در چنین مواردی، محافظت در برابر دپورت، تحت 

شود )به واسطه گفته، براساس قانون اساسی، در صورتی مدنظر قرار بگیرد که در کشوری که فرد خارجی به آن دیپورت می

بسیار جدی به واسطه مراقبت پزشکی الزم، اما غیر قابل دستیابی، در سطح کشور خطر شرایط عمومی و یا شرایط خاص فرد( 

 مورد انتظار باشد.

http://www.coe.int/de/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/results/subject/3
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11159
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در  DIE LINKEتوانید پاسخ دولت فدرال را به درخواست اعضای گروه پارلمانی ، میBAMFپس بر اساس خط مشی 

سند مکتوب " مشاهده کنید HIVال به مورد " تصمیم عملیاتی اداره دولتی مهاجرت و پناهندگی به محافظت از دپورت به دلیل ابت

 .09.07.2007از  16/6029پارلمان آلمان 

 60 §و تعیین کرده است که) در عین حال، قانونگذارمحافظت در برابر دیپورت را به دالیل بیماری بسیار محدود کرده است.
Abs. 7 AufenthG): 

های مهم و تهدید کننده جان بیمار وجود خواهد داشت به واسطه بیماریبه دالیل بیماری، خطر جدی تنها برای  .1

 .شونددیپورت، وخیم تر می

( تهدیدکننده جان فرد و PTBS) ت اضطراب پس از ترومااختالال19صفحه  Drs. 18/7538-BTبراساس قانون 

، دیپورت به شکل قانونی PTSDبیماری مهمی که به واسطه دیپورت وخیم تر شوند، نیستند. بدین ترتیب، در موارد 

 " مگر آنکه دیپورت منجر به خطر سالمت جدی و یا به مخاطره افتادن خود فرد شود مجاز است،

 تراز جمهوری فدرال آلمان باشد وپزشکی در کشور مقصد همنیازی نیست که مراقبت  .2

های کشور مقصد نیز ارائه شود، کفایت خواهد اصوالً، مراقبت پزشکی مناسب حتی در صورتی که در یکی از بخش .3

 کرد.

جویان پس، پناه. ازاینشوداتحادیه اروپا استناد می 2011/95از منشور احراز شرایط  8به ماده اما در این زمینه 

توانند به کشور مقصد برای مراقبت پزشکی منتقل شوند که این امکانات از طرف فرد مورد بیمار تنها در صورتی می

 .3e AsylG § نظر قابل اکتساب باشد، و همچنین

 §بعالوه، قانون گزینه دستیابی به محافظت در برابر دیپورت را به دالیل بیماری به واسطه اصول زیر نیز محدود کرده است )
60a Abs. 2 c und d AufenthG:) 

 رسد که دیپورت مانعی برای سالمت نباشد.به نظر می .4

غیر قابل اعمال شود. این گواهی  معتبریک گواهی پزشکی فرد خارجی باید در شرایطی باشد که دیپورت وی براساس  .5

های پزشکی پزشکی باید شامل شرایط حقیقی باشد که ارزیابی تخصصی، شیوه های حقیقت یابی، ارزیابی فنی عکس

ها انجام و تعیین شده است، که بر اساس در پزشکی، از شرایط مورد )تشخیص(، شدت بیماری و پیامدهای آن برای آن

بر اساس قانون "شرایط گواهی های پزشکی"وجودآمده باشند؛ همچنین تبصره ها را ببینید: اری بهانتظار مرتبط با بیم

گواهی روان پزشکان دارای مجوز کفایت  شود.دارای مجوز " یک گواهی معتبر تلقی میتنها گواهی یک " پزشک 

 نخواهد کرد.

فرد خارجی ملزم به ارائه فوری گواهی پزشکی به مرجع دارای صالحیت است. اگر فرد خارجی گواهی پزشکی را  .6

اهد کرد، مگر آنکه فرد خارجی فوراً ارائه نکند، مرجع دارای صالحیت ادعای وی را در مورد بیماری بررسی نخو

بدون آن که مقصر باشد، از دریافت این گواهی منع شده باشد، و یا شواهد دیگری وجود داشته باشد مبنی بر اینکه یک 

 بیماری کشنده و جدی وجود دارد که با دیپورنت وخیم تر می شود.

که تحت معاینه پزشک قرار گیرد، در اگر فرد خارجی گواهی را ارائه کند و سپس مرجع دولتی از وی بخواهد  .7

 تواند بیماری وی را نادیده بگیردصورتی که فرد بدون دلیل موثق از این دستور سرپیچی کند، مرجع می

 فرد خارجی باید از الزامات و پیامدهای حقوقی نقض آنها آگاهی داشته باشد. .8

 از "استدالالت رسمی" عنوان شده است: 20در صفحه 

افتد که فرد خارجی از گرفتن گواهی پزشکی موثق، بدون آن که مقصر باشد، منع شده "سلب صالحیت تنها در صورتی اتفاق نمی

وجود  AufenthG 2 و Absatz 7 Satz 1 60 §باشد، و یا در صورتی که دالیلی برای ممانعت از دیپورت، پیرو 

 ه که به واسطه دیپورت وخیم تر شود."داشته باشد، یعنی، شواهدی از یک بیماری جدی و کشند

 کند که:این قانون عنوان می Anhalt. 2 M 16/16-Sachsenدادگاه عالی اجرایی  21.06.2016بر اساس حکم 

 60a Abs. 2c AufenthG §اگر بیماری اثرگذار روی دیپورت به واسطه گواهی پزشکی موثق براساس  .1

نوعیت دیپورت مدنظر قرار نخواهد تصدیق نشود، و فرض قانونی مربوط به سالمت در سفر تکذیب نشود، عمومأ مم

 الحیت خارجیان مد نظر نیست.گرفت. در این مورد، بررسی اجباری ص

 

با این حال اگر شواهد حقیقی وجود داشته باشد مبنی بر اینکه فرد خارجی دچار یک بیماری کشنده یا جدی است که به  .2

یار، بلکه ملزم به مدنظر قرار دادن این مالحظات و شود، اداره مهاجرت نه تنها دارای اختتر میواسطه دیپورت وخیم

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/060/1606029.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/16/060/1606029.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/075/1807538.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:DE:PDF
http://www.anwaeltehaus.net/fileadmin/content/downloads/leitfaeden/Leitfaden_AErztliche_Atteste_im_Migrations-_und_Asylrecht.pdf
https://www.jurion.de/Urteile/OVG-Sachsen-Anhalt/2016-06-21/2-M-16_16?q=&token=a00dbafd398171b40b23343b408bc5d9a8c8e81a&utm_source=JURION_News_Best_of&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Best_of_20160804
https://www.jurion.de/Urteile/OVG-Sachsen-Anhalt/2016-06-21/2-M-16_16?q=&token=a00dbafd398171b40b23343b408bc5d9a8c8e81a&utm_source=JURION_News_Best_of&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Best_of_20160804


- 5 - 

معاینة پزشکی )به شکل مجدد( است که بتواند  VwVfG LSA 1. بند VwVfG i.V.m 24اعمال دستور 

اطالعات کافی برای تعیین این مطلب را به دست بدهد که آیا فرد خارجی دچار بیماری کشنده و جدی که در صورت 

 یا خیر.تر شود هست رت وخیمدیپو

 

 §در این مورد، تنها در صورتی که فرد خارجی از فرمان انجام معاینة پزشکی پیروی نکند، مرجع ندارد که براساس  .3
60a Abs. 2d Satz 3 AufenthG، .بیماری مطروحه را مدنظر قرار ندهد 

 ،اندشی دارای فوریت ارائه کردهالمللی تحت خط مجویان بیمار که درخواست خود را برای محافظت بینکنیم پناهما فرض می

 توانند تحت محافظت دیپورت قرار بگیرند.نمی AufenthG§ 60 Abs 7 .، پیرو (بخش زیر را ببینید)

 جنس گرا از کشورهای درگیر جنگ داخلیهم. پناهندگان 1.6 ---

ز کشورهای جنس گرا ا(. این برای پناهندگان همبخش زیر را ببینیدهای مختلف پذیرش بسیار متفاوت هستند )نتایج قانونی شکل

 درگیر جنگ داخلی است.

ایط (، اگر شربخش باال را ببینیدشوند )سرعت حائز شرایط محافظت جانبی میعنوان مثال، پناهندگان سوریه در حال حاضر بهبه

کنند، که ساله دریافت میسپس پناهندگان مجوز اقامت یک )بخش باال را ببینیدوجود نداشته باشد ) Staat-Dublinدیگر 

سپس  ل، به محض آن که جنگ داخلی خاتمه پیدا کند، وضعیت محافظت جانبی لغو خواهد شد.با این حاشود. تواند تمدید می

 ان بایستی به کشور خود بازگردند.پناهندگ

جایی همسر جابهمعلق است.  2018بعالوه، گردهم آوری مجدد خانواده برای پناهندگان مشمول محافظت جانبی تا ماه مارس 

 را ببینید. راهنمای حقوق اقامتر است پذیتنها تحت شرایط عمومی امکان

ها (، در حال حاضر آنبخش زیر را ببینیدجنس گرا از کشورهای درگیر جنگ داخلی نباید منع دادرسی شود )پس، پناهندگان هم

ها به جنس گرایی خود و بیم از تعقیبات قضایی، نخواهند داشت، چرا که آننیازی به ارائه اطالعات پیرامون تعقیبات قضایی و هم

 .گیرندراحتی تحت محافظت قرار می

مورد پذیرش قرار  همچنین به عنوان یک پناهندهنفع محافظت جانبی، بلکهمی خواهید نه تنها به عنوان ذی شما باید تأکید کنید که

جنس گرایی، و یا ترس از خواهید تعقیبات قضایی خودتان بدلیل هم( و به همین دلیل است که میببینیدبخش باال را بگیرید )

بایست تأکید کنید که این مسئله در جلسه دادرسی عنوان اگر تصمیم گیرنده نپذیرد، شما میتعقیبات قضایی، را ارائه دهید. 

 خواهد شد.

جنس گرایی خود، ادله موجود را ارائه کنند، چرا که ه در خصوص عدم پذیرش همتوانند در آیندها میدر غیر این صورت، آن

 (.بخش زیر را ببینیدنیازی نیست فوراً تحت دادرسی قرار بگیرند )

  

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11233
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11238
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11159
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11231
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11231
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11231
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11027
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11234
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11158
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11158
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11158
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10988
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 از یک کشور مبدأ ایمن. ورود 2

 Art. 16a)اساس بودن درخواستشان، رد می شوند خارجیان درخواست کننده پناهندگی از کشورهای مبدأ ایمن، به دلیل بی
Abs. 3 GG, § 29a AsylG) .و کشورهای فهرست شده  کشورهای مبدأ ایمن جمله همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

آلبانی، بوسنی و هرزگوین، غنا، کوزوو، قانون پناهندگی هستند، که عبارتند از  از 29a AsylG§ از  Anlage IIدر 

کشورهای مبدأ ایمن تلقی  الجزایر، مراکش و تونسکشورهای  نگرو، سنگال و صربستان.مقدونیه، یوگسالوی سابق، مونته

 شوند.می

 §)شود بسرعت در فرودگاه بررسی می یمنجویان ورودی از مسیرهای هوایی و از کشور مبدأ ادرخواست پناهندگی پناه
18a AsylG). نظامنامه فرودگاه- ( با تأیید دادگاه فدرال مبتنی بر قانون اساسیBVerfGE 94, 166)-  طراحی شده است

 و در نتیجه محافظت حقوقی مؤثر عمالً در آن امکان پذیر نیست.

بخش ،  a AsylG30§ )شود اساس " روش فوری " بررسی می بر درخواست پناهندگی سایر پناهندگان از کشورهای مبدأ ایمن

 محافظت حقوقی به شکلی همانند روش فرودگاه محدود شده است. (زیر را ببینید.

ی در " سکونتگاه های ویژه " هستند تا زمانی که رأی اداره فدرال داده شود، و احتماالً تا زمان خروج یا جویان ملزم زندگپناه

 .(Abs. 2 AsylG 61 §)دیپورت شدن. شما در طول اقدامات مربوط به پناهندگی مجاز به کار کردن نیستید 

افراد مشمول از نظر سیاسی در این کشورها مورد شود جویان از کشورهای مبدأ ایمن، فرض میدر درخواست پناهندگی پناه

جویان باید حقایق و شواهدی را ارائه کنند که این فرض را توجیه کند که در کشور مبدأ خود در سوءرفتار نیستند. درنتیجه پناه

 Art. 16a Abs. 3 Satz 2 GG, § 29a Abs. 1)خطر سوءرفتار سیاسی قرار دارند و نه در شرایط معمول 
AsylG). 

  

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11233
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11233
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 . ورود از یک کشور ثالث ایمن3

شوند، واجد شرایط پناهندگی افراد خارجی که از یک کشور ثالث ایمن وارد می ،Artikels 16a Abs. 2 GGبراساس 

یعنی  ،26a AsylG §از  Anlage Iشده در نیستند. کشورهای ثالث ایمن، همه اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای تعیین

 شوند.نروژ و سوییس، را شامل می

توانند به صورت زمینی وارد خاک آلمان شوند. اگر مشخص نشود، اهمیتی ندارد که جویان از کشورهای ثالث ایمن تنها میپناه

 اند.ها به صورت زمینی وارد شدهاند. کافی است که مشخص شود آنجویان از کدام کشور ثالث ایمن وارد شدهپناه

 18 §)شود ها گرفته میجویان و پناهندگان بخواهند از مسیر زمینی وارد جمهوری فدرال آلمان شوند، جلوی ورود آنپناه اگر
Abs. 2 Nr. 1 AsylG)ها را مشاهده کنند، این افراد را . اگر مسئولین مرزی در منطقه نزدیک به مرز در زمان ورود آن

 .(Abs. 3 AsylG 18 §)گردانند باز می

شوند. اگر مشخص نباشد گر کشور ایمن ثالث که ورود از آن انجام شده است مشخص باشد، افراد خارجی که آنجا بازگردانده میا

 شوند.ها به هیچ کشور ثالثی بازگردانده نمیاند، آنجویان از کدام کشور ثالث ایمن وارد شدهکه پناه

ه واسطه نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه ویژه، و یا به دلیل در این موارد، افراد خارجی ممکن است در صورتی که ب

 3 §محکومیت های سیاسی در معرض خطر جانی یا آزادی قرار داشته باشند، به کشور مبدأ خود بازگردانده نشوند. براساس 
Abs. 1 AsylG  60 §و Abs. 1 AufenthG، بخش شوند )ی میها بر اساس کنوانسیون پناهندگی ژنو، پناهنده تلقآن

 گیری خواهد شد.تصمیم BAMFاین مسئله توسط  باال را ببینید.

بخش زیر را  ،ود، به کار گرفته نخواهد شدشها اعمال میبرای آن Dublin-IIIقانون کشور آلمان برای کسانی که قانون  

 ببینید.

  

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11158
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11158
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 نامه دوبلین. نظام4

 پارلمان اروپا 604/2013قانون شماره  ( Dublin IIIاشتاین، قانون در مورد کشورهای ثالث ایمن، به عالوه ایسلند و لیختن

المللی را برای یک شخص متعلق های تعیین کشور عضو مسئول اعمال محافظت بینها و روششاخص 26.06.2013و مجمع 

با قانون کشور ثالث (. ABl. EU Nr. L 180/2013 S. 31به یک کشور ثالث یا بدون تابعیت در یک کشور عضو، 

 آلمان منطبق است.

است که  Dublin-Staatenکند که کل آن کشور مسئول انجام فرایند پناهندگی است. این مشخص می Dublin III قانون

 پناهجو در ابتدا )به صورت غیرقانونی( وارد آن شده است و یا در خط مشی پناهندگی آن دخیل بوده است.

 .بخش زیر را ببینیدبرای جزئیات بیشتر 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=DE
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11231
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 . سوءرفتار سیاسی5

به واسطه نژاد، مذهب، تواند واجد شرایط پناهندگی بر اساس کنوانسیون پناهندگی ژنو باشد که یک فرد خارجی در صورتی می

در خارج از کشور )کشور مبدأ( خود، ترس از سوءرفتار داشته باشد و به دلیل  ویژهملیت، عقاید سیاسی و یا تعلق به یک گروه 

 .(Abs. 1 AsylG 3 §)این ترس نتواند درخواست حمایت بدهد 

های نژادی، در بررسی این که آیا ترس سوءرفتار فرد خارجی مبنا و اساسی دارد یا خیر، مهم نیست که او حقیقتأ دارای ویژگی

ها منسوب به تعقیب کنندگان قضایی جتماعی یا سیاسی باشد که منجر به سوءرفتار شود، به شرط آنکه این ویژگیمذهبی، ملی، ا

 .(3b Abs. 2 AsylG §)باشد 

باشد.  گیری جنسیهای عمومی جهتگروهی بر اساس ویژگیتواند می گروه اجتماعی ویژهبسته به شرایط در کشور مبدأ 

تواند وجود داشته باشد که صرفاً مبتنی بر جنسیت یا یک گروه اجتماعی ویژه تنها در صورتی میسوءرفتار به واسطه تعلق به 

 .(3b Abs. 1 Nr. 4 AsylG §)هویت جنسی باشد 

Rs.Minister -199/12 bis C-C ,201/12در مورد ) 07.11.2013( در ECJدادگاه اروپا )بر همین اساس، 

voor Immigratie en Asiel.) جنس گرایی )بجز: جرایم کیفری، مثل وجود قوانین کیفری، بخصوص در ارتباط با هم

 کنند، رأی داده است.بچه بازی(، که این افراد را متعلق به یک گروه اجتماعی ویژه می

 شوند نیز وجود دارد.جنس گرا اعمال میهمین مسئله در خصوص تعقیبات قضایی که به افراد هم

ها تنها در صورتی به عنوان پناهنده در نظر ترک کرده باشند، آن ،بدون آنکه آسیب دیده باشندشور مبدأ خود را جویان کاگر پناه

 شوند که مطالبه و یک گروه تحت سوءرفتار باشند.گرفته می

ای که است به گونه "وفور سوءرفتار"نیازمند  "سوءرفتار گروهی"براساس قانون موضوعه دادگاه اجرای فدرال، کاربرد 

پذیر باشد. به این دلیل، خطر تعداد زیاد تعقیبات قضایی در زمینه حقوق محافظت شده تحت پناهندگی "فرض" سوءرفتار توجیه

مستلزم آن است که این مسئله دیگر تنها یک مسئله سوءرفتار فردی نباشد و به تعداد زیادی از افراد مرتبط باشد. در عوض، 

روه موردنظر را در دوره و منطقه مورد نظر هدف گذاری کرده باشد و از نظر کمی و کیفی سوءرفتار باید همه اعضای گ

 ,Urt. v. nd juris, u Urt. v. 21.04.2009, 10 C 11/08BVerwGتکرار شود و موجب نگرانی فردی باشد )
juris 20.02.2013, 10 C 23.12.) 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684606
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=200213U10C23.12.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=200213U10C23.12.0
http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?ent=210409U10C11.08.0
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 . اقدامات سوء رفتار6

ماهیت تنها در صورتی که به واسطه ذکر شده است. بر این اساس، سوءرفتار  3a Abs. 1 AsylG § مفهوم سوءرفتار در

، وجود خواهد داشت. اقدامات غیرقانونی چنان جدی باشند که منجر به تخطی شدید از حقوق بشر شوندیا تکرار، این اقدامات آن

 باشند، مانند نقض حقوق بشر.ای از معیارهای مختلف میمتشکل از دامنه

 را ببینید (3a Abs. 2 AsylG § ) از جمله

 ر همجنس گرایان،روانی، مثل خشونت جنسی در براباستفاده از خشونت فیزیکی یا  •

 آمیز باشند،اقدامات قانونی، اجرایی، پلیسی و قضایی در برابر همجنس گرایان که دارای ماهیت تبعیض •

 آمیز همجنس گرایان،تعقیب قضایی یا مجازات نامتناسب یا تبعیض •

 آمیز شود.امتناع از محافظت قضایی که منجر به مجازات نامتناسب یا تبعیض •

مول مجازات جنس گرایی مشهای همکند این حقیقت صرف که فعالیتخود، عنوان می 07.11.2013حکم در  ECJدر نتیجه 

جنس گرایی در های همتواند اقدام سوءرفتار شناخته شود. از طرف دیگر، خطر حبس در نتیجه فعالیتبه این شکل هستند، نمی

آمیز تلقی شود و در نتیجه بعنوان اقدام سوءرفتار در نظر گرفته بایست به عنوان مجازات نامتناسب یا تبعیضکشور مبدأ می

 شود.می

از طرف کننده کشور و یا بخش عمده ای از قلمرو، یا کنترلهایاحزاب یا سازمان، از طرف تواند از طرف دولتسوءرفتار می

المللی، نتوانند محافظت در های بینهای حاکم آن، از جمله سازمانباشد به شرط آنکه دولت یا احزاب و سازمان عامالن غیردولتی

 نمایند. رای قدرت هستند یا خیر، تأمینبرابر سوءرفتار را بدون توجه به اینکه دا

محافظت در برابر سوءرفتار باید اجرایی باشد و نه موقتی. به طور کلی این محافظت در هنگامی وجود دارد که دولت یا احزاب 

های حاکم آن اقدامات مؤثری را برای ممانعت از سوءرفتار انجام دهند، مثالً از طریق قوانین کارآمد برای بازرسی و و سازمان

 §§)ءرفتار هستند، و همچنین در شرایطی که فرد خارجی به این محافظت دسترسی داشته باشد پیگیری اقداماتی که مشمول سو
3 c und 3 d AsylG). 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684606
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=684606
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 جنس گرایان. پناهگاه هم7

توانند پناهندگی آلمان را دریافت کنند که در موطن خود به دلیل گرایشات جنسی جنس گرایان در صورتی میبر این اساس، هم

فیزیکی یا تعقیب قضایی کیفری، و یا تحت رفتار غیرانسانی یا مخربی، یا  رار بگیرند و در معرض آسیبمورد سوءرفتار ق

 چنان جدی باشد که منجر به نقض شدید حقوق بشر پایه شود.سوءرفتار باید آنمجازات، باشند. 

مورد نقض حقوق بشر و سایر اقدامات جدی،  شوند،گیرند یا با آن تهدید میجویان در معرض آن قرار میهر گونه اقدامی که پناه

زده و به این دلیل نادیده گرفته بایست مدنظر قرار بگیرد. این اقدامات نباید به شکل شتابتبعیض، محرومیت و اثرات مخرب می

 شوند که تنها تبعیض هستند و نقض حقوق بشر نیستند.

توانند نقض حقوق این اقدامات می رایط یک اقدام آسیب زننده باشد.تواند واجد شچرا که حتی جمعی از اقدامات متفاوت نیز می

تبعیض در دستیابی به امکانات آموزشی بشر، و همچنین تبعیض، که به خودی خود واجد شرایط نقض حقوق بشر نیست، باشند. 

د واجد شرایط نقض حقوق نیازی نیست که یک اقدام منفرد به خودی خو .های شغلی و اقتصادیو سالمت، به همچنین محدودیت

 توانند منجر به تخطی از حقوق انسانی شوند.بشر تلقی شود بلکه کلیت اقدامات می

توانند به عنوان " اقدامات اساس، و همچنین ایجاد حس زیادی بودن، نمیاز طرف دیگر، توهین، تحقیر و تهدیدات بی

 ه نقض شدید حقوق بشر پایه شوند.ها تا حدی جدی نیستند که منجر بآنسوءرفتار" تلقی شوند. 
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 های مردان و زنان. زوج8

های زوج، (3a Abs. 1 AsylG §) تواند واجد شرایط نقض شدید حقوق بشر باشدبا توجه به اینکه جمع اقدامات مختلف می

ند، و شاهد که نتوانند در کشور مبدأ خود به صورت زوج در کنار یکدیگر زندگی کندرصورتی ،هم جنس مردان و زنان

جنس آمیز از طرف محیط اطراف باشند، تحت این شرایط قرار دارند. این مسئله حتی در کشورهایی که همهای خشونتواکنش

اند نیز وجود دارد. این مسئله برای مثال در جنس گرایان تصویر کردهکنند و قوانین ضدتبعیض برای همگرایان را مجازات نمی

 شوند، صدق می کند.یمن " تلقی میکه " کشورهای مبدأ ابیشتر کشورهای بالکان، 

ها )کارفرمایان و همکاران، اساتید در این کشورها اگر مشخص شود دو مرد یا دو زن زوج هستند، محیط خصوصی پیرامون آن

شوند و دیگر رانده می دهند. مردان و زنان از شغل خودها( واکنش شدید یا حتی خشونت نشان میکالسی ها، خانوادهدانشگاه و هم

توانند تحصیل خود را ادامه بدهند. گردند و دیگر نمیها منزوی و محدود میها، آنتوانند شغل جدیدی پیدا کنند. در دانشگاهنمی

های مردان و زنان در این کشورها گیرند. در نتیجه، زوجهای خود مورد تهدید قرار میها با خشونت از طرف خانوادهآن

 جنس داشته باشند.نوان یک زوج هموانند یک زندگی معمول به عتنمی

پلیس ممکن است در صورت برخورد با قانون شکنان از خشونت استفاده کند. با این حال این مسئله قانون شکنان را برحذر 

بگذارد. محافظت پیشگیرانه  ها اثرهای سخت بتواند روی رفتار آنرود یادگیری از محیط و مجازاتدارد، چرا که انتظار نمینمی

تواند از طرف پلیس، کارفرما و یا هیئت دانشگاه مورد پذیر نیست و نمیهای مرد و زن در برابر خشونت، امکانجامع از زوج

 باطتوانند به صورت زوج آزادانه با هم زندگی کنند. این نقض شدید حقوق بشر در ارتانتظار باشد. بدین ترتیب مردان و زنان نمی

 رود.با پناهندگی به شمار می

همیشه اشاره کرده است که  Abs. 5 AufenthG. EGMR 60 §ممنوعیت دیپورت براساس حداقل این توجیهی است برای 

حکم گیرد. از زمان مبتنی بر حق محرمانگی، قرار می ،Art. 8 Abs. 1 EMRKجنس تحت همزیستی افراد هم

کند که همزیستی افراد عنوان می )Az. 30141/04، .NJW 2011, 1421( و اتریش Kopfدر پرونده  24.06.2010

جویان می گوید. در نتیجه دیپورت کردن پناه Art. 8 Abs. 1 EMRKها است. آنطور که ادگی آنجنس در دامنه حقوق خانوهم

توانند حقوق اساسی خود را برای زندگی با شریک زندگی خود به کار گیرند، نقض کنوانسیون به کشوری که در آنجا نمی

 های اساسی است.اروپایی محافظت از حقوق بشر و آزادی

ن مردان و زنان نباید از گفتن رازشان در ارتباط با شریک زندگی انتخابیشان، بواسطه طرد شدن و منزوی از طرف دیگر، ای

عنوان کرد که در بررسی درخواست پناهندگی،  07.11.2013فته گحکم پیششدن هراس داشته باشند. دادگاه اروپا در 

جنس گرایی خود بصورت یک راز در کشور مبدأ و مسئولین ملی دارای صالحیت نباید پناه جو را ملزم به مخفی نگاه داشتن هم

 یا اعمال محدودیت در این زمینه برای دنبال کردن گرایشات جنسی به منظور اجتناب از ریسک سوءرفتار نمایند.

توانند همزیستی پسر یا دختر خود را با یک مرد یا زن ها تحت هیچ شرایطی نمیهای آنکنند که خانوادهها اشاره میالً زوجمعمو

 .)خطر ازدواج اجباری کنند )ها را مجبور به ازدواج میبپذیرند و آن

جنس گرایان در موطن جویان در خط مشی پناهندگی مؤکداً اشاره کنند که این موضوع که همکه پناه این مسئله بسیار اهمیت دارد

ها به ها مسئله ساز نیست، بلکه این موضوع که همزیستی آنگیرند، برای آنآن ها به عنوان یک گروه دسته سوءرفتار قرار می

توان آن را نقض کلی حقوق شود که میهای دفاعی را باعث میجنس گرا مورد قبول نیست و چنان واکنشعنوان یک زوج هم

 بشر دانست.

 ده" را ببینیدقسمت "پیوند مجدد خانوادر شرایطی که تنها یکی از زوجین بخواهد به آلمان بیاید، 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20100624_AUSL000_000BSW30141_0400000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20100624_AUSL000_000BSW30141_0400000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Dokumentnummer=JJT_20100624_AUSL000_000BSW30141_0400000_000
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10992
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10992
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11174
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11174
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11174
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 های اجرایی. قانون موضوعه پیشین دادگاه اداری فدرال و دادگاه9

 ترتیب، قانون موضوعه پیشین دادگاه اجرای فدرال و دادگاه قضایی منسوخ است.بدین

 جنس گرایان ایران را تحت قانون پیشین پناهندگی، در معرض سوءرفتار سیاسی، دادگاه اجرای فدرال هم1988در سال 

ناپذیر " جنس گرایی بازگشت ناپذیر و اجتنابتشخیص داد. دادگاه در آن زمان عنوان کرد که لزبین ها و گی های خارجی با "هم

در صورت وجود شرایط پناهندگی هستند که در معرض خطر جریمه مالی یا مجازات مرگ در کشور مبدأ خودشان باشند. از 

جنس گرایی، اگر "تنها" در جهت مجازات تخطی از عقیب قضایی فعالیت همطرف دیگر، براساس این قانون موضوعه، ت

 کند.اخالقیات عمومی باشد، کفایت نمی

سال مورد سوءرفتار بودند. به  20این محدودیت مبتنی بر این دیدگاه است که در جمهوری فدرال آلمان، مردان گی برای مدت 

که عقد مبتنی بر رضایت با مردان هم جنس گرا را مشمول مجازات هنوز اجرایی بود،  StGB 175عالوه، در آن زمان 

دانست. دادگاه اداری فدرال در مقابل انتقادات به رأی دانست، اما عقد مبتنی بر رضایت با زنان ناهم جنس گرا را مجاز میمی

 اد.دخود مقاومت می کرد، و جمهوری فدرال آلمان نیز گی ها را "مورد تعقیب سیاسی " قرار می

توانند در کشور خود به شکل جویان میدرخواست پناهندگی و محافظت در برابر دیپورت بر این اساس رد می شد که پناه

بایست " خود را پنهان کنند " و یا " بر اساس صالحدید رفتار کنند ها میخصوصی زندگی کنند و در معرض خطر هم نباشند. آن

کردند، که متأسفانه های اجرایی از گزارشات " وزارت امور خارجه " استفاده میدادگاه و BAMF" تا مورد سوءرفتار نباشند. 

شد که گی ها شد؛ در شکل نادرست عنوان میبینانه مطرح نمیدر آن ها، وضعیت گی ها و لزبین ها در کشور مبدأ به شکل واقع

 و لزبین ها در این کشورها زندگی خصوصی جنسی ایمنی دارند.

" در بررسی درخواست کند که:عنوان می EuGHپذیر نیست. دیگر امکان 07.11.2013قانون پیش گفته ه به واسطه این روی

جو همجنس گرایی خود را در کشور مبدأ مخفی نگاه دارد، داشته باشند که پناه پناهندگی، مسئولین دارای صالحیت نباید انتظار

 هایی برای گرایشات جنسی خود قرار بگیرد تا از خطر سوء رفتار رهایی یابد."و یا آنکه تحت محدودیت

  

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10992
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10992
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10992
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 نامه پناهگاه. نظام10

BAFM  کدام از  را برای کسب اطالعات در مورد هروبسایت آن  در یک نمودار ارائه کرده است.جریان فرایند پناهندگی را

 مشی ببینید.های خطبخش

 یابید:" موارد زیر را میInformationsverbund ASYL & MIGRATIONدر وبسایت "

فرایند، مطالعات موردی، اطالعات  -خط مشی پناهندگی در آلمان :2اطالعات پایه مربوط به عملکرد مشاوره شماره  •

 2015، جوالی بیشتر

توانند اطالعات مهمی در بروشورهای اطالعاتی می های مختلف.به زبان یند پناهندگیاطالعات پیرامون دادرسی فراو  •

ها شامل اطالعات توان انتظار داشت و به. بعالوه، آناین مورد به دست بدهند که در طول دادرسی چه چیزی را می

 کوتاهی پیرامون روند فرایند پناهندگی هستند.

جویان توسط پلیس فدرال، پلیس ملی یا مسئولین پناهآید: صورت زیر به دست میناهندگی بهاز قانون پناهندگی، روند فرایند پ 

 BAMFشوند، و یک شعبه نجا در مراکز پذیرش توزیع می( و از آبخش زیر را ببینیدمهاجرت به محل احظار برده می شوند )

 14 §)عبه ارائه بدهند جویان باید درخواست پناهندگی خود را به این ش(. پناهبخش زیر را ببینیدشود )ها تعیین میبرای آن
Abs. 1 Satz 1, § 16, § 19 Abs. 1, § 20 Abs. 1 Satz AsylG). 

باشند، برای تسریع فرآیند در نظر گرفته است. این امکانات از جمله شامل مراکز ورودی میامکاناتی را BAFMدر عین حال، 

 متمرکز شده است. این امکانات عبارتند از:های مختلفی پراکنده بود، تر در بخشکه فرایند پناهندگی، که پیش

 های انتظاراتاق

شوند و سپس در میان نام میجویان با کمک کارمندان نیروهای مسلح آلمان و گمرکات ثبتهای انتظار اداره دولتی، پناهدر اتاق

های راد، و موارد دیگر، با پایگاهاز امکان مقایسه سریع اطالعات این اف BAMFشوند. بدین ترتیب، های فدرال توزیع میایالت

 کند.، اطمینان حاصل میBKAداده 

 سازیصفوف آماده

شوند. همچنین از شود و توسط پزشک معاینه میها گرفته میشوند، عکس آنجویان ثبت نام میسازی، پناهدر یک صف آماده

ها به بخش شوند. اگر آزمایش منفی باشد، آنس فرستاده میهای داده پلیها برای پایگاهشود. سپس دادهها اثر انگشت گرفته میآن

 شوند.پذیرش فرستاده می

 ایادارات محلی / ادارات منطقه

ای، افرادی به دهند، و در ادارات منطقهها دسترسی دارند، روند پناهندگی را انجام میهای پذیرش به آنادارات محلی، که بخش

 رش و انجام کارهای مهاجرت هستند.وجود دارند که مسئول اجرای فرایند پذیهای پذیرش عنوان اعطا کننده شاخص

 مراکز دادرسی

اند تا کارهای ناتمام پناهندگی را به انجام برسانند. پناهندگانی که درخواست ایجاد شده BAMFمراکز دادرسی تحت حمایت 

(. این دادرسی هسته اصلی فرایند بخش زیر را ببینید )شوند اند به مرکز دادرسی فراخوانده میپناهندگی خود را ارائه کرده

ها برای رد حقانیت آندهند. بر این اساس، در موتفصیل شرح میپناهندگی است، که در آن افراد دالیل خود را برای فرار به

 شود.گیری میپناهندگی تصمیم

 گیریمراکز تصمیم

جویانی که از سوریه، عراق و اریتره شود، مثالً پناهجویان انجام میگیری در خصوص پناهگیری، روند تصمیمدر مراکز تصمیم

 ی وجود ندارد.شوند. بار ترافیکی زیادی در دادرسهای معوق تعیین تکلیف میاند، و پروندهآمده

 مراکز ورود

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Asyl/schema-ablauf-asylverfahren.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/DE/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verfahrensablauf/verfahrensablauf-node.html
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Basisinformationen/Basisinf1.pdf
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Basisinformationen/Basisinf1.pdf
http://www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.asyl.net/index.php?id=337
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11227
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11228
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11234
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های مختلف در فرایند شروع به تأسیس مراکز ورود نمود. در این مراکز، اقدامات زیادی در ایستگاه BAMF، 2015در سال 

از چک آپ سالمت، ثبت نام، فرایند - تا حد امکان، کل فرایند پناهندگی در مراکز ورود انجام خواهد شد شوند.پناهندگی انجام می

گیری در مورد درخواست پناهندگان و مشاوره اولیه برای ورود یی، سوء سابقه، درخواست پناهندگی، و دادرسی تا تصمیمشناسا

 به بازار کار.

 .در اینجا بیابیدتوانید میآدرس مؤسسات مختلف را

 .)روش خوشه ای(شوند جویان بصورت زیر دسته بندی میدر مراکز ورود، پناه

تا  24های مذهبی عراق. فرایند کلی بین جویان سوریه، اریتره، اقلیتکشورهای مبدأ با باالترین نرخ محافظت: پناه :Aخوشه 

ود. این شروع مستقیم اقدامات پذیرش است )دوره های پذیرش، کشد. اصوالً، تصمیم اتخاذ شده مثبت خواهد بساعت طول می 48

 دسترسی به بازار کار(.

کند. بازهم کل فرایند کشورهای مبدأ دارای نرخ محافظت پایین: بخصوص در مورد کشورهای بالکان غربی صدق می :Bخوشه 

 کشد. اصوالً تصمیم اتخاذ شده منفی خواهد بود.ساعت طول می 48حداکثر 

ها شوند و در آنجا فرآیند کار آنجویان معموالً از مرکز ورود به اداره محلی فرستاده میموارد پیچیده. در اینجا، پناه :Cخوشه 

 شود.اجرا می

جویان به ادارة محلی فرستاده اند. پناهجویانی که ابتدا به یک کشور دیگر اتحادیه اروپا رفته. پناهDublinموارد  :Dخوشه 

 شوند.می

 . ورود10.1 ---

ها باید اطالعات پناهندگان را به جویان با پلیس فدرال، پلیس ملی یا مسئولین مهاجرت، آندر اولین برخورد پناهندگان و پناه

توانند برای همه نهادهایی که در ادامه با این اطالعات می ها را به یک سیستم مرکزی هدایت کنند.طور کامل ثبت نمایند و آن

ها در سیستم نام دوباره پناهندگان و یا گم شدن نام آنن سروکار دارند، در دسترس باشند. این کار در جهت ممانعت از ثبتپناهندگا

 است.

شوند. جزئیات شخصی مانند نام، تاریخ و محل تولد، اثر انگشت و اطالعات مربوط به آزمایشات پزشکی و واکسیناسیون ثبت می

های دیگر مورد نیاز برای پذیرش سریع و کاریابی ثبت صیالت، آموزش های فنی و ویژگیهمچنین اطالعات مربوط به تح

 شوند.شوند. اطالعات مضاعف مثل گرایشات مذهبی، و اطالعات دیگر، نیز ثبت میمی

 Dublinدیگر تر در یک کشور شود تا مشاهده شود که آیا پناهندگان پیشتطبیق داده می پایگاه دادهاثر انگشت ثبت شده، و در 

 .قسمت زیر را ببینیداند یا خیر نام شدهثبت

پس بیشتر ست ویزا بدهید، توانید در سفارت دیپلماتیک آلمان در کشورهای خارجی برای پناهندگی درخوااز آنجا که شما نمی

از قانون اقامت، مستوجب مجازات 3شماره  1)95(، 14ورود غیر قانونی تحت ماده  آیند.جویان به شکل غیرقانونی میپناه

 شوند.مجازات نمی کنوانسیون پناهندگی ژنو 1) 31(ماده جویان تحت است. با این حال، پناه

پردازد. های اولیه در مورد ورود غیرقانونی پناهندگان میجویان توسط پلیس فدرال دستگیر شوند، معموالً پلیس به بررسیاگر پناه

کنند مبنی بر اینکه بازرسی اولیه خاتمه پس از ورود دریافت می ای را از اداره مربوطه در طول چند هفتهجویان نامهسپس پناه

 یافته است.

های مختلف در این مورد توافق نظر ندارند که آیا این دادگاه کنند.تنها برای ورود از اسناد جعلی استفاده میجویان برخی از پناه

رخواست استیناف کنید و تالش کنید که جریمه را کاهش روز، شما همیشه باید د 90کار مجازات دارد یا خیر. برای حکم باالی 

 vgl. § 5 Abs. 3 i.V.m. § 55)شود دهید، چرا که جرایم باالتر منجر به ایجاد مشکالتی در اعطای مجوز سکونت می
Abs. 2 Nr. 2 AufenthG). 

 مجوز سکونت -تأییدیه ورود-. مرکز تماس پناهجویان10.2 ---

http://www.bamf.de/DE/DasBAMF/Aufbau/Standorte/AlleStandorte/alle-standorte-node.html
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11231
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
http://www.unhcr.de/recht.html
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شما ملزم هستید که فوراً به آنجا به محل احظار برده می شوند.  ، پلیس ملی یا مسئولین مهاجرتالپلیس فدرجویان توسط پناه

 ها ملغی می شود.ها این کار را نکنند، درخواست پناهندگی آناگر آن. (Abs. 1 AsylG 20 §) بروید

ها بوده است، فرآیند کار ی خارج از کنترل آنها ناشی از عواملجویان اثبات کنند که تأخیر ورود آناگر در چنین شرایطی، پناه

 پیگیری خواهد شد.

صورت، اداره فدرال در تصمیم خود آنان خواهد کرد که فرایند پناهندگی متوقف شده است و اینکه آیا ممنوعیت دیپورت درغیراین

 32 §)ی خواهد شد وجود دارد یا خیر. این مسئله بر اساس پرونده بررس Absatz 5 oder 7 AufenthG 60 §تحت 
AsylG)توانند درخواست اعاده دادرسي بدهند.جویان می. پناه 

آوری شده های جمعاسناد تأیید ورود دربرگیرندة داده کنند )تأیید ورود(.ابالغیه را به عنوان پناه جو ارائه میجویان فوراً یک پناه

 .(Einzelnen § 63a AsylG)نام آغازین هستند در آن ثبت

جویان مجاز به باقی ماندن در قلمروی فدرال آلمان برای انجام فرایند پناهندگی هستند زمان انتشار سند تأیید ورود، پناهاز 

 55 §)شود در مواردی که سند تأیید ورود ارائه نشده باشد، مجوز اقامت همراه با درخواست پناهندگی داده می .)مجوز اقامت(

.Abs. 1 AsylG) قسمت زیر را ببینید.کنند را پس از ثبت درخواست پناهندگی دریافت می اقامت مجوزجویانپناه 

جویان درخواستی را تمدید شود، تا زمانی که پناهتواند حداکثر تا سه ماه سند تأیید ورود محدود به حداکثر شش ماه است و می

 ارسال کنند. BAMFبرای اداره محلی 

اند. اگر فرد خارجی ها توزیع شدهنهادهای مسئول صدور آن عبارتند از ادارات محلی یا مراکز پذیرش که افراد خارجی در آن

 ئول تعمیم گواهی وی است.دیگر ملزم به زندگی در مرکز پذیرش نباشد، سپس اداره افراد خارجی مس

شما برای این کار باید جواز ورود دریافت  گویند.جویان ملزم ورود فوری به مرکز پذیرش هستند، که به آن محل احضار میپناه

 جویان(.شود )توزیع اولیه پناهانجام می EASYسیستم کنید. توزیع در مراکز پذیرش از طریق 

 گفته اتفاق خواهد افتاد.به مرکز پذیرش نروند، پیامدهای قانونی پیش جویان بدون تأخیرکه پناهدرصورتی

 . ابزار ثبت10.3 ---

قسمت باال را اند )جویانی که از یک کشور مبدأ ایمن آمدهبایست تا مدت شش ماه در مرکز پذیرش زندگی کنند. پناهجویان میپناه

 47 §)( باید تا زمان تکمیل فرایند پناهندگی، و یا در صورت رد شدن، تا زمان خروج، در مرکز پذیرش باقی بمانند ببینید
Abs. 1 und 1a AsylG). 

 . درخواست پناهگاه10.4 ---

و بدون تأخیر، و یا در زمان  (Abs. 1 AsylG 23 §) شخصاً و فردأبایست ان میجویپس از ورود به مرکز پذیرش، پناه

 .(Abs. 1 AsylG 14 §)شده توسط نهاد مربوطه به اداره فدرال جهت ارائه درخواست پناهندگی مراجعه کنند تعیین

درخواست خواست بدهد، ارائه جو در بازداشت باشد، در بیمارستان باشد، و یا صغیر باشد و سرپرسش برای وی دراگر پناه

پذیر است که فرد خارجی دارای مجوز اقامتگاه طول مدت کلی بیش از شش ماه به اداره فدرال تنها در صورتی امکان مکتوب

 .(Abs. 2 AsylG 14 §)باشد )مثالً دانشجویان خارجی( 

مشی اتحادیه  منشور خطاز  (5)6ماده  . براساسکشد تا درخواست تکمیل شوددر حقیقت، در حال حاضر چندین ماه طول می

روز کاری داده شود. ازآنجاکه ضرب العجل اجرایی برای  10بایست حداکثر در طول درخواست می EU/2013/32اروپا 

، این قانون حاکم خواهد بود. پس اگر بعد از (Art. 51 Abs. 1 EuVfRl)منقضی شد  20.07.2015مشی منشور خط

 بدهند. VwGO 75توانند دادخواست عدم اقدام را براساس جویان میروز کاری از ابالغ درخواست، پیش اتفاق نیفتد، پناه 10

این  مجوز اقامت.پس از درخواست پناهندگی، فرد خارجی در طول سه روز کاری یک کارت ملی با عکس دریافت خواهد کرد 

. (AsylG 63 ,55 §§)( و تاریخ درخواست پناهندگی است قسمت باال را ببینیدگواهی شامل تاریخ صدور سند تأیید ورود )

 .(AsylG 64 §)دهد این گواهی سند شناسایی افراد خارجی در آلمان است. این گواهی به شما مجوز عبور از مرز را نمی

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11229
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10994
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&rid=1
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11227
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 . وضعیت حقوقی پناهجویان10.5 ---

 محدودیت فضایی/ تعهدات سکونت

که در آن مرکز پذیرش که مسئول پذیرش افراد خارجی است،  فضایی محدود به منطقه اداره مهاجرت استمجوز اقامت به لحاظ 

توانند بدون (. برای ترک کردن محل مجوز الزم است. قرارهای مالقات در دادگاه و با مسئولین میAsylG 56)§ قرار دارد 

 (AsylG 86 §شود سکونت یک بزهکار محسوب می(. اولین تخطی از محدودیت محل AsylG 58)§ مجوز انجام شوند 
 .(Nr. 2 AsylG 85 §)، و تکرار آن یک جرم کیفری )

جویان در با این حال این کار تا زمانی که الزم باشد پناه شود.محدودیت فضایی پس از سه ماه حضور در آلمان برداشته می

جویان ورودی از کشورهای پناه، یعنی برای  AsylG)(§ 59a Abs. 1 Satz 2شود مرکز پذیرش زندگی کنند انجام می

 §) با روش فوری در حال رسیدگی استها جویانی که درخواست آن، و برای پناه (Abs. 1 a AsylG 47 §) مبدأ ایمن
30 Abs. 3 AsylG)بایست تا زمانی که تصمیم اداره فدرال اتخاذ شود و همچنین تا زمان خروج در مرکز ویژه ها می. آن

 پذیرش باقی بمانند.

تواند درخواست حذف (، اداره مهاجرت میسند تأیید ورودوج از مرکز پذیرش و اتمام مدت سه ماه از تاریخ ورود )پس از خر

 محدودیت فضایی را در مجوز اقامت بدهد.

 نت در سکونتگاه مشترکسکو

جویان ورودی از به جز در مورد پناه ،های دیگری توزیع شوندبایست در سکونتگاهجویان میپس از حداقل شش ماه، پناه 

، یعنی های مشترکسکونتگاه. اقامت در (AsylG 53 §)کشورهای ثالث ایمن. اقامت عموماً به صورت مشترک خواهد بود 

شود. تصمیمات توزیع توسط مسئولین کشوری دارای توسط دولت ایالتی کنترل می آپارتمان شخصیو  ،نامتمرکزاقامت اصطالحاً 

 صالحیت اتخاذ می شوند.

تواند به مسئولین کشوری دارای صالحیت داده شود. این درخواست تنها در درخواست توزیع مجدد در سطح کشور و فراملی می

یع مجدد به دالیل خانوادگی )پیوند خانوادگی( و یا دالیل پزشکی )مثالً نزدیک شدن به یک صورتی پذیرفته خواهد شد که توز

کلینیک تخصصی( و یا براساس مبانی اعتقادی: )مثالً خشونت و خصومت علیه لزبین ها و گی ها توسط پناهندگان دیگر و یا 

 آزار جنسی زنان توسط پناهندگان مرد( باشد.

 های شغلیفرصت

 §5 AsylbLG گیردجویان قرار میهای مشابه در اختیار پناههای شغلی در مراکز پذیرش و بخشفرصتکند که عنوان می ،

های دولتی، های شغلی تا حد ممکن مربوط به سازمانهای مرکز. ضمناً، فرصتبخصوص برای تعمیرات و نگهداری، و فعالیت

 ری انجام شود، و در این منطقه یا در این زمان وجود نداشته باشد.شهرداری و غیرانتفاعی است، مگر آنکه کار به شکل دیگ

الیحه پذیرش مقرری . (Abs. 2 AsylbLG 5 §)شود در هر ساعت برای این کار پرداخت می 1.05€ هم اکنون، حقوق 

برای تأمین تجهیزات  ها به واسطه کار،جویان، به شکل موردی، اثبات کنند که آنمگر آنکه پناه کاهش داده است 0.80€را به 

های شغلی به عنوان " کار " های تأمین معاش، مخارج مضاعفی دارند. این فرصتهای سفر و یا هزینهکار، لباس کار، هزینه

 توانند مطالبه حداقل دستمزد را داشته باشند.جویان نمیپناه، و (Abs. 5 ArbLG 5 §)شوندتلقی نمی

، که امور مشاغل یک " برنامه بازار کار برای پذیرش مهاجرین" را ارائه کرده است ، اداره دولتی01.08.2017از تاریخ 

جویانی که کند. پناهفرصت شغلی ایجاد می 100٫000. این برنامه (5a AsylbLG §)باشد برای مدت سه سال اجرایی می

دیپورت هستند، شامل دارندگان مجوز  اند، و همچنین افراد خارجی که دارای مجوز تعلیقاز کشورهای مبدأ ایمن وارد شده

 اقامت، مجاز به مشارکت در این برنامه نیستند.

وقت اجباری سالگی رسیده باشند، و در حال تحصیل تمام 18، و به سن توانند کار کنند، اما شغلی ندارندجویانی که میپناه

: 5a Abs. 3 Satz 1AsylbLG §داده شوند ) بایست از قبل آموزشنفعان می. بعالوه، ذیبایست کار کنندمینباشند، 

 "(."مکتوب
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(، قسمت زیر را ببینیدها دیگر " اقالم ضروری " را دریافت نخواهند کرد )در صورت عدم پذیرش این کار بدون دلیل موثق، آن

های سالمت و جسمی ارائه خواهد شد، که به ها، و همچنین مراقبتبلکه تنها خدماتی برای تأمین نیاز غذا، سرپناه و گرمایش آن

شود. خدمات دیگر تنها در موارد خاص، و در صورتی که شرایط وجود داشته باشد، برای تأمین ها داده میصورت کاال به آن

 شوند.ها ارائه میروری آننیازهای ض

(، صدق نخواهد کرد. از Abs. 4 SGB XII 12 §جویان دلیل مهم برای رفتار خود داشته باشند )که پناهاین بند درصورتی

 ای، و یا تحصیل مشغول باشند.های فنی و حرفهشجویان در زمینه های بازار کار عمومی، آموزجمله، ممکن است پناه

، فوراً جویان از پذیرش یا ادامه وظایف شغلی تخصیص یافتههای شغلی باید در صورت امتناع پناهتأمین کنندگان فرصت

 ها را از این رفتار منع کنند.مسئولین را در جریان قرار دهند، و یا آن

 اشتغال

)§  یعنی حداقل برای سه ماه(، باال را ببینیدمجاز به کار کردن نیستند ) کنندز پذیرش زندگی میتا زمانی که در مرکجویانپناه

61 Abs. 1 u. Abs. 2 Satz 1 AsylGرودی از کشورهای منطقه ایمن، که پس از جویان و(. برای پناه

 Abs. 2 61)§ اند، ممنوعیت شغلی برای کل دوره فرایند رسیدگی به پناهندگی برقرار است درخواست داده 31.08.2015
Satz 4 AsylG رد شده باشد، شما یک ممنوعیت کار دائمی دریافت  31.08.2015(. اگر درخواست پناهندگی پس از

 (.60a Abs. 6 Nr. 3 AufenthG)§ کنید می

بایست توسط درخواست دهنده و کارفرمای می "فرم درخواست"بایست در اداره مهاجرت داده شود. می مجوز کاردرخواست 

شود نامه در صورتی ارائه می(. موافقتAufenthG 39)§ شود. آژانس دولتی باید موافقت خود را اعالم کند مربوطه تکمیل 

 (.یعنی اولویت سنجیاص به هیچ شهروند آلمانی یا شهروند دیگر اتحادیه اروپا داده نشده باشد )که آن فرصت شغلی خ

 (.Abs. 5 Nr. 2 BeschV 32§ )شود تأییدیه بدون اولویت سنجی داده می ماه اقامت در آلمان 15پس از 

برای مدت سه سال در ( قسمت باال را ببینید) جویان دارای مجوز اقامت، اولویت سنجی برای پناه06.08.2016از تاریخ 

منطقه  23 .(Abs. 5 Nr. 3 BeschV 32)§  منطقه سازمان دولتی آمار مشاغل معلق شده است 156منطقه از  133

 باواریاماه از زمان اقامت وجود دارد عبارتند از  15جویان همچنان در طول ها اولویت سنجی برای پناهکه در آن باقی مانده

نفورت، وایدن، آگزبورگ، مونیخ، پاسو، تروان )اشفنبورگ، بایرویت، هوف، بامبرگ، کوبورگ، فورت، نورنبرگ، شوای

-مکلنبورگکیرشن، اوبرهاوزن، رکلینگهاوزن(، )بوخوم، دورتموند، دویسبورگ، اسن، گلزن نوردراین وستفالناشتاین(، 

ون ن)قا Beschäftigungsverordnungدر  32§ از Anlage 2 )تمامی حوزه منطقه ای(، جزئیات را در  فورپومرن

 توانند به عنوان کارگران موقت آژانس کار کنند.جویان دارای مجوز اقامت میهمچنین پناه کار( مشاهده کنید.

ل در طول دو هفته پس از ، چنانچه سازمان دولتی امور مشاغتا زمانی که تأییدیه شغلی ضروری باشد، باید آن را دریافت کرد

گیری در خصوص تأییدیه آگاه نکند، و یا این که ارائه تأییدیه، هیئت مربوطه را از نقصان اطالعات ارائه شده برای تصمیم

سپس شما باید تاریخ ارائه  دهد.اکنون زیاد رخ میکه این اتفاق همکارفرما اطالعات مورد نیاز را در زمان مناسب ارائه نکند. 

واست را برای تأیید نزد اداره مهاجرت ببرید، پس از سه روز در اداره مهاجرت پیگیر شوید که آیا درخواست تأییدیه به درخ

روز از اداره مهاجرت سؤال کنید که آیا پیامی را از آژانس دولتی  14اداره دولتی آمار مشاغل رسیده است یا خیر، و پس از 

 توانند مجوز کار را از اداره مهاجرت بگیرند.جویان میورت، پناهصدریافت کرده است یا خیر. درغیراین

 آموزش و کارآموزی

های فنی و آموزش( قسمت باال را ببینید) پناهندگان دارای مجوز اقامتمسئولین مهاجرت به اتباع خارجی دارای تعلیق دیپورت و 

 4§ ) کنندای را برای یک شغل تعیین شده توسط دولت را بدون نیاز به تأییدیه سازمان دولتی امور اشتغال ارائه میحرفه
§ 61 Abs. 2 Satz 1 AufenthGAbs. 2 Satz 3  AsylG  32همراه با Abs. 2 Nr. 2 u. Abs. 4  از

BeschV.) 

ای و قوانین مشابه های فنی حرفههمه مشاغل تصدیق شده در حیطه الیحه آموزش های شغلی مورد تأیید و تحت قانونآموزش

ای ارائه شده های فنی و حرفههای شغلی هستند )فهرست مشاغل مورد تأیید دولتی ببینید که توسط سازمان دولتی آموزشمهارت

  (است

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11640
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11228
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11227
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/anlage.html
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/anlage.html
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11227
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/


- 19 - 

 Absatz 22همراه با  Abs. 2 Nr. 1 BeschV 32) همین موضوع در خصوص کارآموزی های زیر نیز وجود دارد
4 -1 Satz 2 Nummer 1   الیحه حداقل دستمزداز:) 

 ه، سازمان آموزشی یا دانشگاه،کارآموزی اجباری تعیین شده از طرف مدرس •

 کارآموزی در چارچوب برنامه تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا یا تعاونی توسعه دوجانبه، و برای •

 کارآموزی برای مدت سه ماه •

 ای و پذیرش در یک دوره تحصیلیدر جهت دریافت راهبردهای آموزش فنی و حرفه •

 ای در یک آزمون مقدماتیو حرفه های فنیبه صورت بخشی از دوره آماده سازی آموزش •

ای براساس های آمادگی برای آموزش فنی و حرفهو شاخص SGB IIIدر شرایط آزمون مقدماتی بر اساس  •

 ایالیحه آموزش فنی و حرفه

بایست در یک مرکز پذیرش جو میممنوعیت کار تا زمانی که پناه شود که اشتغال فرد خارجی مجاز است.در مجوز فرض می

 زندگی کند,

 ،((Abs. 1 AsylG 61§  قسمت باال را ببینیدوجود دارد  •

( قسمت باال را ببینیدمجوز تعلیق دیپورت یا یک پناه جوی ورودی از یک کشور مبدأ ایمن )اگر فرد خارجی دارای  •

 60a Abs. 6)§ناهندگی رد شده باشد درخواست داده باشد و درخواست پ 31.08.2015برای پناهندگی پس از 
Nr. 3 AufenthG, § 61 Abs. 2 Satz 4 AsylG.) 

اگر برای یک فرد خارجی دارای مجوز تعلیق دیپورت، اقدام به خاتمه اقامت به دالیلی که او خود مسئول آن است  •

 60a Abs. 6 Nr. 2 )§پذیر نباشد، و اگر همکاری ناقص عامل عدم امکان اقدام به خاتمه اقامت باشد امکان
AufenthGوجودآمده در دیپورت است، به خصوص اگر خود او به واسطه جعل (. فرد خارجی مسئول مانع به

 هویت و عاملیت یا اطالعات نادرست عامل آن باشد.

ر شده جویان وارد کشواگر فرد خارجی با استفاده از مجوز تعلیق دیپورت به منظور دریافت مزایای الیحه مزایای پناه •

 (.60a Abs. 6 Nr. 1 AufenthG)§ باشد 

 01.11.2016بخشنامه شود. از دیدگاه وزارت کشور )بعالوه، اعطای مجوز بر اساس صالحدید مسئولین مهاجرت انجام می

 ای به شرایط زیر داشته باشند:ژهرت باید توجه وی(، مسئولین مهاجرا ببینید

 برای اعطای مجوز:

 هویت روشن فرد خارجی، •

 در اختیار داشتن یک پاسپورت معتبر و یا سند موثق پاسپورت خارجی و یا حداقل اقدام به اخذ آن، •

 بینانه،رت در آینده به شکل واقععدم امکان دیپو •

 مدت در آلمان,سکونت طوالنی •

 ای هستند.انجام آموزش فنی حرفه ها از موارد ضروری برایمناسب در زبان آلمانی، چرا که این هایمهارت •

 در مقابل اعطای مجوز:

 عضویت مخدوش، •

 سازی هویت،عدم اقدام فرد خارجی برای شفاف •

 اقامت کوتاه مدت در آلمان، •

 ضعف در زبان آلمانی، •

 ق خط مشی دوبلینهای ملموس خاتمه دوره اقامت، مثأل طبمشاهده شاخص •

ارتکاب جرایم یا نقض مفاد قانونی )مثالً، نقض محدودیت منطقه سکونت یا شرایط اقامت( یا اقدام بر خالف رأی دادگاه  •

 یا احکام اجرایی.

 60a Abs. 2 §تواند در مرحله دوم به اعطای مجوز تعلیق دیپورت براساس ای میتأیید پذیرش شرایط آموزش فنی و حرفه
. AufenthGffSatz 4  ( قسمت زیر را ببینید.منجر شود 

 مزایای موجود تحت الیحه یارانه پناهجویان
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 SGB III)حقوق بی کاری( یا  SGB IIاجتماعی تحت  جویان واجد شرایط دریافت یارانهدر روند کنونی پناهندگی، پناه

 .ff 3)§§ ، که بصورت کاالیی می باشد کنیدشما تنها " نیازهای ضروری " را دریافت می های اجتماعی( نیستند.)کمک
AsylbLG.) 

 Abs. 1 3§ جویان مبالغ کلی فهرست شده در اگر نیازهای ضروری شخص تحت پوشش یارانه نقدی قرار بگیرد، پناه
AsylbLG های اجتماعی مطرح شده در قوانین هستند و باز هم به واسطه فوریت کنند. این مبالغ کمتر از کمکرا دریافت می

 کنند.کاهش پیدا می 11.03.2016های قانونی از 

جام تنها در صورتی انکاشت دندان  (.AsylbLG 4§ های خاص است)محدود به درمان بیماری کمک هزینه های بیماری

مدت است و ها طوالنیکه درمان آن های مزمنبیماریشود که در موارد منفرد به دالیل پزشکی به تعویق نیفتاده باشد. برای می

الزامی به پرداخت وجود ندارد  Abs. 1 AsylbLG 4§ تواند به طور کامل در آلمان انجام شود، براساس قانون در نتیجه نمی

(Bundestagsdrucksache 12/4451 v. 02.03.1993, S. 9 .)را ببینید 

بند ( و با Abs. 2 AsylbLG 4)§  الگوی مراقبت بارداریبا  Abs. 1 AsylbLG 4§ با این حال، مطالبات تحت 

توانند از جمله در های مضاعف" میشوند. براساس این ماده، " کمک هزینهتکمیل می Abs. 1 AsylbLG 6§ آغازین 

جایی پرداخت شوند که نیاز به مراقبت از سالمت عمومی و یا تأمین نیازهای ویژه کودکان وجود دارد. به منظور ایجاد امکان 

 Absatz 4§ های تحت بخش ورای یارانه امکان دسترسی به سیستم مراقبت پزشکی را در AsylbLGکنترل موارد منفرد، 
آور را بخصوص یک مطالبه الزاممورد نیاز باشد، تا زمانی که براساس قوانین اروپا یا قانون اساسیدهد. این استاندارد، می 1

 .دهدهایی که نیاز ویژه به مراقبت دارند، بر اساس صالحدید، به دست میبرای گروه

افراد نیازمند مراقبت، شامل افراد دارای مشکالت شدید جسمی و روانی، و  )منشور پذیرش( EU/2013/33منشور از جمله، 

اند و اند و یا تحت خشونت جنسی بودهفتههای دیگر آزار جسمی یا روانی قرار گریا افرادی که تحت شکنجه، تجاوز یا شکل

داند. به دلیل این شرایط، شناسی، میای دارند را مستحق دریافت کمک پزشکی، و در صورت نیاز، کمک رواننیازهای ویژه

برای گروه های خاص تحت منشور پذیرش، به دلیل تفسیر آن در هماهنگی  Absatz 1 AsylbLG 6§ صالحدید قانونی در 

ن اروپا، از زمان ضرب العجل اجرایی، به خط مبنا کاهش پیدا کرده است )سند مکتوب دولت فدرال در با آنا

Bundestagsdrucksache 18/9009 v. 04.07.2016 .)را ببینید 

(،افراد واجد شرایط پناهندگی یارانه ای را در جهت تأمین نیازهای غذایی و قسمت باال را ببینیدپیش از انتشار " تأییدیه ورود " )

ها در مرکز شود. در صورتی که آنرت کاالیی عرضه میصوکنند، که بههای پزشکی دریافت میسرپناه، گرمایش و مراقبت

 (.AsylbLG 11)§ شود نام شده باشند، و یا تأییدیه ورود را گم کرده باشند، این کار انجام نمیپذیرش ثبت

ی بر اساس یارانه او در طول اقامت از حدود خود تجاوز نکرده باشند  اندماه بدون وقفه در آلمان بوده 15جویانی که برای پناه

SGB XII کننددریافت می  §(2 AsylbLGکه معادل کمک هزینه خدمات سالمت آن ) ها بر اساس قانون بیمه سالمت است

های توان درخواستی برای هزینهاگر یک ارزیابی کلینیکی متناظر وجود داشته باشد، سپس می .(اصطالحأ خدمات برابر)

 پزشکی انجام داد.روان

از ابتدا، و یا در آغاز دریافت کمک هزینه برابر، در دسترس خواهد بود وبسایت  کارت سالمتما بسته به وضعیت ش

"Gesundheit für Geflüchtete.را مشاهده کنید " 

 دوره آموزش زبان افراد خارجی دارای مجوز سکونت

توانند در میرود که اقامت قانونی و دائمی دریافت کنند، ( و انتظار میقسمت باال را ببینیداقامت دارند )جویانی که مجوز پناه

حال در بااین یان یکپارچه سازی از خدمات دوره آموزش زبان استفاده کنند.های رایگان در جرطول روند پناهندگی در مکان

شوند )در حال حاضر کشورهای مبدأ سوریه، ایران، عراق، اریتره و دارای "چشم انداز اقامت "پذیرفته میجویان عمل، پناه

شود که اقامت قانونی و دائم مورد انتظار نیست وارد شده است، فرض می کشور مبدأ ایمنبرای پناه جویی که از یک  سومالی(.

 §(44 Abs. 4 AufenthG.) 

 شوند:شرایط مکمل زیر اعمال می 01.01.2017از 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/044/1204451.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:DE:PDF
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/090/1809009.pdf
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11227
http://gesundheit-gefluechtete.info/
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11227
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10994
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وقت قرار اند و دیگر تحت آموزش اجباری تمامسالگی رسیده 18یانی که به سن جومسئولین دارای صالحیت ممکن است پناه

کنند، به شکل مکتوب ملزم به مشارکت در جویان، کمک هزینه دریافت میدر صورتی که بر اساس الیحه یارانه پناهندارند را 

 (.44a Ab. 1 Satz 1 Nr. 4 AufenthG, § 5b Abs. 1 AsylbLG)§  دوره آموزش زبان نمایند

اگر علیرغم اطالعات مکتوب پیرامون پیامدهای حقوقی، افراد خارجی از مشارکت در دوره آموزش زبان به دالیلی که مربوط به 

(، بلکه تنها خدماتی را قسمت باال را ببینیدکنند )ها دیگر " نیازهای ضروری " را دریافت نمیخودشان است اجتماع کنند، آن

شود. خدمات دیگر تنها کنند که به صورت کاالیی عرضه میهای پزشکی دریافت میبرای تأمین غذا و سرپناه، گرمایش، مراقبت

 شوند.ها ارائه میزهای ضروری آنبرای تأمین نیادر موارد خاص، و در صورتی که شرایط وجود داشته باشد، 

 siehe § 12افتد )که فردی وجود شرایط دریافت یارانه، دلیل موثقی برای رفتار خودش داشته باشد، این اتفاق نمیدرصورتی
Abs. 4 SGB XIIتواند وجود داشته باشد آن است که فرد واجد شرایط کاریابی، کاری را در بازار (. یکی از دالیلی که می

 کار عمومی، کارآموزی یا تحصیالت آغاز کرده باشد.

 مصاحبه مقدماتی -نامه دوبلین. نظام10.6 ---

شخص شود که آیا گیرد تا ممورد بررسی قرار می Eurodacپایگاه داده جویان دردر درخواست پناهندگی، اثر انگشت پناه

 اند یا خیر.نام شدهثبت Dublinتر در یک کشور دیگر جویان پیشپناه

 Dublinکند که آیا یک کشور دیگر دا بررسی میدر ابت BAFM(، قسمت باال را ببینیدپس از درخواست رسمی پناهندگی )

انجام نامهبر اساس یک پرسشهای شخصی با درخواست دهندهمسئول انجام روند پناهندگی هست یا خیر. در نتیجه، مصاحبه

 پرسش آخر بسیار اهمیت دارد:(. های مقدماتیمصاحبهشوند تا صالحیت وی بررسی شود )می

المللی نه در آلمان، بلکه در یک کشور دیگر عضو "آیا دلیلی برای این حقیقت وجود دارد که درخواست شما برای محافظت بین

Dublin ها نداشته باشید؟"گردد: آیا کشورهایی وجود دارند که شما تمایل به انتقال به آنرسیدگی می 

BAFM رغم اینکه این کار مسئولیت یک کشور دیگر عضو ده بگیرد، علیتواند خودش رسیدگی به روند پناهندگی را برعهمی

Dublin  باشد )حق پذیرش داخلیVO-Art 17 Abs. 1 Dublin III. ی بایست دقیقأ توضیح دهد که چرا باقپناه جو می

خانمان بودن، شرایط فاجعه بار در کمپ پناهندگان و برای وی غیرممکن بوده است )بی Dublinماندن کشور دیگر عضو 

 غیره(.

های بعدی مبنی بر اینکه پروتکل شکایت جویان ترجمه شود.همیشه بسیار مهم است که پروتکل دادرسی پیش از امضا برای پناه

 شده نخواهند بود.وجه پذیرفتههیچاست و یا خالصه سازی شده است بهتوسط مترجم به درستی ترجمه نشده 

زمان به همرا تأیید کند، درخواست بازگشت به آن کشور را خواهد داد.  Dublinصالحیت کشور دیگر عضو  BAFMاگر 

 اطالع رسانی خواهد شد. Dublinمشی پناه جو پیرامون درخواست و آغاز روند خط

داده شود، برای موارد دیگر، این کار در طول سه ماه انجام  Eurodacتواند دو ماه پس از ابالغ درخواست بازگشت می

نتواند این  BAFM(. اگر قسمت زیر را ببینید) از طرف پلیس فدرال، قطعی خواهد بود Eurodacگزارش ابالغ شود. می

تواند برای آن (. پناه جو میArt. 21 Abs. 1 Dublin III-VOکار را انجام دهد، آلمان مسئول اجرای روند پناهندگی است )

 درخواست استیناف کند.

ل یک ماه دریافت شود، و این در تواند در طوها ارسال شده است میکه درخواست برای آن Dublinپاسخ کشورهای عضو 

در طول سه ماه خواهد بود. اگر هیچ پاسخی در طول این بازه زمانی دریافت نشود، دولتی که در  Eurodacخصوص ابالغ 

 (.Art. 25 Dublin III-VOآن درخواست داده شده است مسئول انجام روند پناهندگی است )

یک ابالغیه  BAFM، گویی، آیا سپری شدن ضرب العجل پاسخDublinبه دنبال پذیرش دولت مورد درخواست عضو 

Dublin شود و دستور دیپورت به دولت مربوطه کند: درخواست پناهندگی غیرقابل پذیرش تلقی میرا منتشر میDublin  داده

 شود.می

زمان، در طول یک هفته پس هم تواند در طول یک هفته پس از انتقال، در مقابل دادگاه اداری شکایت کند.در عوض، پناه جو می

، درخواست کند که دادگاه اداری دستور به تعویق انداختن شکایت را بدهد Abs. 5 VwGO 80 §از ابالغ، او باید مطابق 

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11640
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11229
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=DE
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11226
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(im Folgenden: Eilantragدر صورتی که درخواست در زمان مناسب پیش .) از رأی دادگاه پیرامون درخواست

 .(34a Abs. 2 Satz 2 AsylG §)فوری داده شود، دیپورت مجاز نخواهد بود 

شود، نه از روزی که ای از تاریخ تحویل به سکونتگاه )تاریخ روی پاکت زرد/ تاریخ پست( آغاز میمهم: دوره یک هفته

 شود.پناه جو داده میابالغیه به 

شود. ضرب العجل در صورت نامه آغاز میو یا دریافت رضایت Dublinاز زمان تأیید کشور عضو ماهه دوره انتقال شش

 (.Art. 29 Dublin III-VOماه است ) 18ماه خواهد بود و اگر فرد "فراری" باشد،  12دادرسی -بازداشت کیفری یا پیش

امل گزیده جامعی از پرونده است. ضرب العجل انتقال معموالً در صفحات آخر تعیین شده ش Dublinبرای  BAFMابالغیه 

 تواند با درخواست دسترسی به پرونده، مشاهده شود.است و یا می

(، دوره انتقال  C 15.15 -BVerwG, Urt. v. 26.05.2015 1براساس قانون موضوعه دادگاه اداری فدرال ) مهم:

 توانید دوره انتقال را با یک درخواست فوری تمدید کنید.شود. در نتیجه، شما میپس از رد شدن درخواست فوری آغاز می

ه قبل باشد، بهتر است درخواست فوری ندهید بلکه در یک انتقال را به مربوط به چند ما Dublinنامه کشور عضو اگر رضایت

 یک شکل دیگر تمدید کنید، مثالً صرفاً منتظر بمانید یا آنکه در پناهگاه باقی بمانید.

ه جو هایی برای تمدید دوره انتقال به واسطه ارائه گواهی پزشکی اداره مهاجرت در شرایط ناتوانی در انتقال پناتاکنون، تالش

پذیر ها به عنوان مانعی برای دیپورت دیگر امکانانجام شده است. این کار به واسطه محدودیت بیشتر شرایط با معاینه بیماری

 (نیدقسمت باال را ببینیست )

 مشی دوبلین سند زیر را ببینید:برای مشاهده خط

 :2: اطالعات پایه مربوط به عملکرد مشاوره شماره ASYL & MIGRATIONشبکه اطالعاتی  •

 015٫2، سپتامبر زمینه، فرایند، مطالعات موردی، اطالعات بیشترپیش -Dublinخط مشی  •

 برای پناهندگی: •

، ژانویه های موردی فردیفعالیت: اطالعات مبنا و نکات مربوط به Dublinمساعدت در مقابل دیپورت  •

2015 

 . کلیسای پناهندگان10.7 ---

 http://www.kirchenasyl.de/ سایت زیر را ببینید:برای کلیساهای پناهندگی وب

نهایی باشد و یا تقاضای  Dublinدر صورتی پذیرفتنی خواهند بود که رأی  Dublinکلیساهای پناهندگی در دادرسی های 

 رد شود. Dublinفوری برای به تعویق انداختن درخواست در مقابل رأی 

فوراً در روز اول )ترجیحاً از طریق فکس( اعالم  BAFMبایست به شکل مکتوب به اداره مهاجرت و موقعیت مکانی می

کردند افرادی توافق 2٫015فوریه در  BAFMپناهندگی با گونه مخفی کاری قابل قبول نیست. کلیساهای ، و در نتیجه هیچشود

". این بدان معنا است که مسئولیت روند Dublin IIIکه در کلیسا حضور دارند، " فراری " تلقی نشوند، حتی در موارد "

 شود.پناهندگی حداقل پس از شش ماه، به واسطه گذشته لوله انتقال، به آلمان محول می

ترین زمان پذیر و استثنا، یک بررسی مورد به مورد در سریعتوافق کردند که در موارد توجیه BAFMبه عالوه، کلیساها با 

برای این منظور، افرادی از کلیسا ، در شرایطی که به لحاظ حقوقی امکان پذیر باشد، انجام گیرد. BAFMممکن بین کلیسا و 

ها شواهد موثق مربوط به دشواری شرایط زندگی در مورد ارائه کنند، که از آن BAFMهای مربوطه را به بایست پروندهمی

 هر فرد بتواند استخراج شود.

گیری خواهد ها، تصمیمبایست اقدام دیگری انجام دهند. پس از بررسی پروندهها نمیپس از دریافت پرونده BAFMاساساً، شعب 

 gemäß Artikel 17 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 604/2013ق با شد که آیا در این موارد، حق پذیرش در تطاب
VO)-(Dublin III با تعویق در رأی تواند به نفع فرد مورد نظر، به واسطه یک مشکل بخصوص، داده شود یا خیر. می

 ضروری نیست. Dublinنهایی، بازگشت به یک کشور دیگر عضو 

http://www.bverwg.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung.php?jahr=2016&nr=47&pk_campaign=pmrss
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11161
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11161
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11161
http://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/redaktion/Dokumente/Publikationen/Basisinformationen/Basisinf_2_Dublin_fin.pdf
http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2014/Dublin_Ratgeber_A6.pdf
http://www.kirchenasyl.de/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=DE


- 23 - 

های گردد و همه کمک هزینهبهتر است فوراً یک تأییدیه از کلیسا دریافت شود مبنی بر اینکه پناهگاه در داخل کلیسا تأمین می

ه اجتماعی برای ادامه دریافت دیگر تا زمان دریافت یارانه اجتماعی، پرداخت خواهند شد. این گواهی برای ارائه به اداره رفا

 گیرد.ها تحت الیحه یارانه پناهندگان و برای مسئله گواهی پایه پزشکی مورد استفاده قرار مییارانه

 . روش فوری10.8 ---

 5a Abs. 5§ شوند)به پلیس فدرال ارجاع داده می"مرکز ویژه پذیرش"های پناهندگان پس از بازرسی در برخی از گروه
AsylG .)اگر این اتفاق نیفتاد، روند رسیدگی به صورت یک  بایست در یک هفته انجام شود.روند رسیدگی به پناهندگی می

 روند غیر فوری ادامه خواهد یافت.

 تواند اتفاق بیفتد:در موارد زیر نیز می (30a AsylG §)عالوه بر موارد دیگر،،رسیدگی فوری

کشورهای الجزایر، مراکش و تونس نیز باید کشور  قسمت باال را ببینید. افراد خارجی ورودی از کشورهای مبدأ ایمن، •

 مبدأ ایمن تلقی شوند.

کردن اطالعات مهم و یا با عدم ارائه اسنادی که هویت و افراد خارجی که با ارائه اسناد و اطالعات جعلی و یا مخفی  •

 اند، وکند، مسئولین را فریب دادهها را مشخص میملیت آن

طی که توجیه اند، و یا شرایافراد خارجی که سندی که امکان تعیین هویت یا ملیت آن ها را می دهد را از میان برده •

 کننده این فرض باشد.

 جویان فاقد مدارک از روش فوری حذف خواهند شد.ناهکنیم که همه پما فرض می

اگر شما منطقه  گیری اداره فدرال، و یا تا زمان خروج، هستند.جویان ملزم به زندگی در مرکز ویژه پذیرش تا زمان تصمیمپناه

 خواهد شد. است پناهندگی شما باطلاداره مهاجرت، که مرکز ویژه پذیرش در آن قرار گرفته است را ترک کنید، درخو

جویان فوراً اثبات کنند که ترک محل از طرف مسئولین مهاجرت و به واسطه شرایطی خارج از کنترل اگر در چنین موردی، پناه

 ها بوده است، رسیدگی ادامه پیدا خواهد کرد.آن

 است اعاده دادرسي بدهند.نند درخوتواجویان میدر غیر این صورت، اداره فدرال روند پناهندگی را متوقف خواهد کرد. پناه

توانند در مقابل دادگاه اداری در برابر این ها میاساس یا غیر مجاز رد شود، آنجویان به شکلی کامالً بیچنانچه درخواست پناه

درخواست فوری  تصمیم در طول یک هفته شکایت کنند و درخواست خود را برای به تعویق انداختن اجرای حکم، ارائه دهند.

یست با دلیل و مدرک ارائه شود، چرا که دادگاه اداری تنها با روش مکتوب رأی خواهد داد. اگر درخواست فوری رد می با

 شوند.جویان اخراج میتواند انجام شود و علیرغم ادامه دادرسی قانونی، پناهشوند، دیپورت می

پذیر با این حال در بیشتر موارد، این امکان شود.* مشاوره فوری داده LGBTTIجویان در نتیجه بسیار مهم است که به پناه

ها جنس گرایی در جامعه آن ها تابو است و راهکار آن، در هنگامی که هم*LGBTTIجویان نخواهد بود چرا که بسیاری از پناه

مورد گرایشات توانند گزارش سرگشاده ای در تا به امروز مخفی نگاه داشتن گرایشات جنسی خود از دیگران بوده است، نمی

 جنسیت خود و سوء رفتار مربوطه ارائه کنند.

 جنس گرایی از کشورهای درگیر جنگ داخلی را مشاهده کنید.مراجع پناهندگان همهمچنین 

 دادرسی .10.9 ---

 جویان به دادرسی احضار شوند.کشد تا پناهاکنون چندین ماه طول میدر همه موارد دیگر، هم

 75§ براساس ها باید دادخواست عدم اقدام را به دادگاه اداری بدهند.اگر شانس موفقیت درخواست پناهندگی باال باشد، آن
VwGO، کنند که به واسطه بار کاری ها فرض مید. با این حال، دادگاهاین درخواست حداقل پس از سه ماه پذیرفته خواهد ش

 طول انجامیدن عدم اقدام وجود داشته باشد.، "دلیل مناسبی" برای بهBAFMسنگین کنونی 

ie 2013/32/EUVerfahrensrichtlin-EU  درArt. 31 Abs. 3 bis 6  بازه های زمانی دقیق مربوط به رسیدگی

شود. این فرایند در صورت وجود تعداد زیادی از را ارائه کرده است. بر اساس آن، روند رسیدگی باید در طول شش ماه تکمیل 

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10994
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11418
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11418
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11418
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&rid=1
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ماه طول بکشد. استثنائاً، این بازه های زمانی، در صورتی که برای رسیدگی دقیق و کامل الزم باشد،  9جویان، ممکن است تا پناه

 ماه است. 21پس، بازه زمانی ماکزیمم ممکن است از سه ماه فراتر بروند. 

 20.07.2018مشی توسط آلمان در قانون این کشور منعکس نشده است، اما مهلت این عدم انتقال در هرچند که منشور خط

 اکنون ملزم به رعایت این الزامات هستند.های اجرایی هم(. با این حال، دادگاهArt. 51 Abs. 2 EUVfRlپایان می یابد )

سازی دالیل فرار در صورتی که اسناد دیگری در مورد سوءرفتار و یا خطرات احتمالی ارائه نشود، دادرسی تنها را برای شفاف

اصلی دادرسی این پرسش است که چرا فرار اتفاق افتاده است، آیا راه دیگری در کشور مبدأ . هسته (AsylG 25 §) است

 جویان در صورت بازگشت به کشور مبدأ از چه چیزی هراس خواهند داشت.وجود داشته است یا خیر، و اینکه پناه

 شوند:پرسش زیر مطرح می 25در دادرسی، 

 تواند صحبت کند.شده میفرد به چه زبان دیگری به جز زبان تعیین  .1

 اید؟اکنون یا در گذشته ملیت دیگر داشتهآیا شما هم .2

 آیا شما به یک گروه قومی/نژادی به خصوص تعلق دارید؟ .3

 توانید مدارک شخصی خودتان مانند شناسنامه، پاسپورت یا معادل آن را به ما بدهید؟آیا می .4

 اسنامه، پاسپورت یا معادل آن هستید؟آیا در کشور مبدأ خودتان دارای مدارک شخصی مانند شن .5

 کنید؟شما به چه دلیل مدارک شخصی خود را ارائه نمی .6

 توانید مدارک دیگری )مانند اسناد رسمی، گواهی تولد، پاسپورت، گواهی نامه رانندگی( از خودتان به ما بدهید؟آیا می .7

 اید؟تر داشتهدارید یا پیشآیا شما مجوز اقامت/ویزای جمهوری فدرال آلمان یا هر کشور دیگر را  .8

آخرین آدرس رسمی خودتان را در کشور مبدأتان بگویید. آیا تا زمانی که کشور را ترک کردید در همین آدرس بودید؟  .9

 اگرنه، در کجا بودید؟

 کنید.لطفاً نام خانوادگی، نام خانوادگی پدر، نام، تاریخ و محل تولد همسرتان و همچنین تاریخ و محل ازدواج را ذکر  .10

کند، لطفاً آخرین آدرس وی در این کشور، و آدرس کنونی آدرس او کجاست )اگر دیگر در کشور مبدأ خود زندگی نمی .11

 وی را ذکر کنید(؟

سال را با نام خانوادگی، نام، تاریخ و محل تولد ذکر آیا شما فرزندی دارید )لطفاً همه فرزندان، جمله فرزندان بزرگ .12

 کنید(؟

کنند، لطفاً آخرین آدرس آنها در این کشور، و ها دیگر در کشور مبدأ خود زندگی نمیت )اگر آنها کجاسآدرس آن .13

 آدرس کنونی آنها را ذکر کنید(؟

 لطفاً نام خانوادگی، نام و آدرس والدین خود را ذکر کنید. .14

 دأ شما زندگی کند؟آیا شما خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عمو و عمه ای دارید که در خارج از کشور مب .15

 اطالعات فردی پدربزرگ پدری شما چیست؟ .16

 شما به کدام مدرسه/دانشگاه رفتید؟ .17

 اید؟ آخرین کارفرمای شما چه کسی بوده است؟ آیا شما شرکتی برای خودتان دارید؟ای را یاد گرفتهشما چه حرفه .18

 آیا خدمت نظامی کرده اید؟ .19

 اید؟تر به جمهوری فدرال آلمان آمدهآیا پیش .20

 شده اید؟اید یا به عنوان پناهنده پذیرفتهآیا تاکنون در کشور دیگری درخواست پناهندگی داده .21

ها اقامت قانونی در آنجا اند، و آیا آنآیا اعضای خانواده شما در کشور دیگری پناهنده بوده یا درخواست پناهندگی داده .22

 دارند؟

 این کشور شکایتی دارید؟ آیا در مورد رسیدگی به درخواست پناهندگی خودتان در .23

لطفاً به ما بگویید که چگونه و در چه زمانی به آلمان آمدید. مشخص کنید که در چه زمانی و چگونه کشور مبدأ خود را  .24

 ترک کردید، به کدام کشورهای دیگر رفتید و چگونه وارد آلمان شدید.

دالیل درخواست پناهندگی خودش توضیح دهد.  شود که پیرامون سوءرفتار ودر اینجا از درخواست کننده خواسته می .25

)کشور … بایست توضیحاتی در مورد ترس خودش از سوءرفتار سیاسی بدهد، پرسش: دالیل خود را ذکر کنید او می

 مبدأ( انزوا؟

آوری مطالب برای گرد خواهند بگویند و جزئیات مهم را به خاطر بیاورند.بایست پیش از دادرسی بدانند که چه میجویان میپناه

ها ها و پیشامدهای یادداشت کنید. با این حال شما نباید این یادداشتترین تاریخهای بالقوه، شما ابتدا باید مهمو تشخیص ناهماهنگی

 را به جلسه داد رزین در، تا احساس نشود که شما یک داستان ساختگی را بیان می کنید.

 .جنس گرایی از کشورهای درگیر جنگ داخلی را مشاهده کنیدمراجع پناهندگان همهمچنین 

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11418
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11418
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11418


- 25 - 

ممکن به اطالع  ترین زمانبایست این مسئله را در سریعجویان میجویان را همراهی کند. پناهتواند پناهمی یک فرد مورد اعتماد

BAFM .برسانند 

جویان اسناد مربوط به سوءرفتار یا خطر و یا ورود از طریق هواپیما )بلیط و بار نامه( را در ارتباط با خودشان که پناههنگامی

 د.شونجلسه ضبط میه شده در صورتها را دریافت نمایند، چرا که اسناد ارائکنند، باید تأکید کنند که کپی آنارائه می

قسمت باال اعالم کنند ) BAFMتوانند در زمان درخواست به جویان میپناه تواند در حضور یک مترجم انجام شود.دادرسی می

توضیحات خود دادرسی استفاده خواهند کرد. این باید زبانی باشد که پناه جو به بهترین شکل بتواند  ( که از چه زمانی دررا ببینید

 را با آن ارائه کند.

جویان ها نباید نظر خودشان را بدهند. اگر پناهآن مترجمین تنها باید به عنوان مترجم در جلسه دادرسی حضور داشته باشند.

بایستی مشکالت را به کارمندان ها میکند و یا انتقال مطالب ضعیف است، آنی ترجمه نمیکنند که مترجم به درستاحساس می

BAFM ها در ها باید تأکید کنند که انتقادات آنبا یک مترجم دیگر انجام شود. بعالوه آن اعالم کنند و درخواست کنند که مصاحبه

 جلسه گنجانده شود.صورت

جویان به طور کامل ترجمه بایست پیش از امضا برای پناهپروتکل دادرسی میرار است: همین مسئله در موارد زیر نیز برق

های بعدی مبنی بر اینکه پروتکل توسط مترجم به درستی ترجمه نشده است و یا خالصه سازی شده است شود. شکایت

 شده نخواهند بود.وجه پذیرفتههیچبه

 گراییجنس . بررسی دفاعیه پناهندگان هم10.10 ---

جویان را تنها بر اساس ارائه درخواستنامه، بررسی درخواست پناه BAFMهای اجرایی اصوالً، تصمیم گیرندگان و دادگاه

 های زیر معمول هستند:کنند، چرا که هیچ شواهد دیگری در دسترس نیست. جنبهمی

 . گزارش مشاوره:1

بایست شرح دقیقی از اطالعات و جزئیات مورد را جویان مییعنی پناه؛ اثبات سوءرفتار اظهار شده نیازمند شرح حال دقیق است

 ارائه کنند، که اگر مستند و موثق باشد، احتماالً با عنوان سوءرفتار سیاسی تلقی خواهد شد.

کنند، بخصوص تجربیات شخصی، جویان در مورد وقایع در میان نزدیکان خود ارائه میاین شامل اطالعاتی است که پناه

 ,BVerwGصیف دقیق و کامل بدون خالصه سازی مطالب، که برای ادعای اظهار شده جهت اخذ پناهندگی مناسب باشد ) تو
Beschl. v. 26.10.1989, 9 B 405.89 jurisبه معنای ارائه جزییات اساسی، (. توصیف صادقانه یک فرایند حقیقی ،

 به شکل شفاف و کامل است.

 تواند این شرایط را تأمین کند.در صورتی که نواقص مطالب به درستی اصالح نشوند، نمی ،استدالالت ضد و نقیض

با این  کنند.مطرح  BAMجویان دالیل دقیق و جامع خود را برای فرار در دادرسی در مقابل بر همین اساس، الزم است که پناه

توانند در مورد هویت جنسی خودشان و سوءرفتار های مربوطه گزارش جویان گی و لزبین )هنوز( نمیحال، بسیاری از پناه

جویان در کشورهای مبدأ خودشان ها است. بعالوه پناهها توسط مسئولین خارجی یک مانع بزرگی برای آنشفافی بدهند. اخراج آن

های سرکوب و ها در کشور خودشان در مقابل مکانیسمکردند. مشکل آنجاست که آنرهنگی خود زندگی میبا افرادی از دایره ف

تواند یک " پیشرفت بزرگی " باشد، یعنی اینکه ها دلیل فرار خود را بعدأ بگویند، این میاند. با این حال اگر آنانزوا قرار داشته

 گونه نیست.دانستند، اما در جلسه جدید دیگر ایندرسی اول ننگ میتر ارائه این دالیل را در داجویان پیشپناه

عنوان  EuGH. پذیر نیستدیگر امکان EuGH-148-vom 02.12.2014 (C (150/13این مسئله به واسطه اصل 

جو به این دلیل نامعتبر بدانند که او در جلسه اول توانند اظهارات پناهنمی)…( مسئولین ملی دارای صالحیت کند که می

 ".گرایشات جنسی خود را به عنوان علت سوءرفتار اظهار نکرده است

 أ. ماهیت و شدت تهدیدات در کشور مبد2

 . نوعی گرایش جنسی یا اتهام خاص برای درخواست دهنده وجود دارد3

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11229
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11229
https://www.jurion.de/Urteile/BVerwG/1989-10-26/BVerwG-9-B-40589
https://www.jurion.de/Urteile/BVerwG/1989-10-26/BVerwG-9-B-40589
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=194831
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تنها کافی است که سوءرفتار ناشی از گرایشات جنسی اعالم شود و یا )در صورتی که این کار انجام نشود( محکومیت فرد به 

 گیران اثبات شود.الوقوع در آینده برای تصمیمیک سوءرفتار قریب

اند که آیا "همجنس ها تاکنون همچنین "عمدتأ " به بررسی این مطلب پرداختهدادگاه اداری فدرال، دادگاه گفتهتصمیم پیشدر مورد 

ن اساس، گرایش پناه جو نه تنها برای فعالیت های جنسی با جنس موافق است، که گرایی بازگشت ناپذیر" وجود دارد یا خیر. بر ای

جنس گرایی یا لذت ربط است، بلکه به شکل قاطعانه و غیرقابل بازگشت اهتمام به فعالیت هموبیش تحت اختیار افراد ذیکم

و یا  BAFMت بکشد. در این زمینه، جنس گرایی دستواند از فعالیت همربط نمیغریزی دارد، و در این شرایط فرد ذی

جنس درجه همشناسی جنسی " خود را در مورد خواهند که با هزینه خود " گزارشات روانجویان میهای دیگر از پناهدادگاه

 خودشان ارائه کنند.گرایی

BAFM .در حال حاضر این ماده را رد کرده است 

 کند که,( خود عنوان میC-148-150/13رأی )در  EuGHهمچنین 

 ها خواسته شود،جویان از آنهای جنسی پناهنباید جزئیات فعالیت •

 ،((Phallogramها مورد نیاز نیست )مثل گونه آزمایشی از آنهیچ •

 ها در میان شواهد مجاز نیست وشده از آنها یا با ویدئوهای ضبطکارگیری عکسبه •

ها آگاه هستند مجاز نیست، مثالً هر چند ممکن است جنس گرایان معموالً از آنپرسشگری در مورد چیزهایی که هم •

گیری در مورد صحت جنس گرایان در کشور مبدأ سودمند باشد، اما تصمیمحافظت از حقوق همها برای موجود سازمان

 دادخواست نباید صرفاً بر اساس این مسائل باشد.

 . اضطراب فردی درخواست دهنده به عنوان یک فرد دارای گرایشات جنسی خاص4

های تواند خود گرایشات جنسی و یا فعالیتمل سرکوب میاساساً مهم نیست که کدام یک از گرایشات جنسی وجود داشته باشد. عا

 های خصوصی یا عمومی باشد.مربوطه در حوزه

 . به واسطه گرایشات جنسی ممکن است خطراتی وجود داشته باشد5

ناً جنس گرایان، از اصول اخالقی غالب تخطی نماید، مطمئجنس گرایان و همهای عمومی برای ناهماگر نوازش در محیط مثال:

ها، بدون اگر نوع و شدت مشابهی برای این مجازات -تواند صرفأ مربوط به یک گرایش جنسی به خصوص باشدمجازات نمی

جنس گرایان کنند، وجود داشته باشد. با این حال، برای مثال، اگر همتبعیض، در مورد همه افرادی که به شکل ناشایست رفتار می

 توان تهدید سوءرفتار سیاسی دانست.دید به دلیل گرایشات جنسی خود باشند تا ما آن را میآمیز شدر معرض یک مجازات تبعیض

 بینی بازگشت. پیش6

 دو پیش بینی مورد نیاز است:

 کند؟در صورت بازگشت به کشور مبدأ، درخواست کننده با در نظر گرفتن گرایشات جنسیت اش، چگونه رفتار می •

 دهند؟شی در برابر این رفتار انجام میمسئوالن یا عامالن دیگر چه واکن •

آنست که در  Richtlinie 2011/95/EUدر  Art. 4 Abs. 4، فرض اصل در صورت وجود سوء رفتار در گذشته

ای برای سوءرفتار مجدد وجود داشته باشد، و محافظت از پناهنده صورت عدم تغییر شرایط در کشور مبدأ، احتمال قابل مالحظه

 باید انجام شود.

باید مشخص شود که آیا گرایشات جنسی فرد در کشور مبدأ علنی شده است یا خیر.  ،در غیاب وجود سوء رفتار در گذشته

 بایست محافظت از پناهنده انجام شود.ص شود که خطر سوءرفتار محتمل است، میچنانچه مشخ

در کشور مبدأ، باید مشخص شود که آیا درخواست دهنده در بازگشت  توجهی جامعه پیراموندر غیاب سوءرفتار درگذشته و بی

ن باید بررسی شود که آیا، و چرا، ای رفتار خواهد کرد که منجر به ایجاد خطر سوءرفتار شود یا خیر. همچنیخود بگونه

گیری جنسی وی تا کنون غیرعلنی مانده است، و اینکه آیا درخواست دهنده خودش بواسطه رفتار مناسب باعث این پنهان جهت

 کاری شده است.

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10989
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10989
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c10989
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=194831
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:DE:PDF


- 27 - 

وءرفتار، و یا ها این کار را از ترس سباید سؤال شود که آیا آناند، از درخواست دهندگانی که تاکنون محتاطانه زندگی کرده

 اند یا خیر.خواستند خانواده و دوستان از این موضوع باخبر شوند، انجام دادهبدان دلیل که نمی

اند، با احراز شرایط دیگر، ها از ترس سوءرفتار محتاطانه زندگی کردهاگر درخواست دهندگان بشکل موثق اعالم کنند که آن

 ها اعطا شود.پناهندگی باید به آن

اند تا کسی را ها بر اساس صالحدید خودشان محتاطانه زندگی کردهدیگر اگر درخواست دهندگان عنوان کنند که آناز طرف 

 شود.ها خودشان این سبک زندگی را پذیرفتند. درنتیجه پناهندگی رد میکند که آنفرض می BAFMنرنجانند، 

 BAMF. حکم 10.11 ---

تواند به اداره مهاجرت داده شود و مجوز از آن اداره دریافت ت مربوطه می، درخواست مجوز اقامBAFMپس از رأی مثبت

 صورت زیر باشد:تواند بهشود. رأی مثبت می

 تواند اثرات حقوقی زیر را داشته باشد:جو می. احراز شرایط پناهاحراز شرایط پناهندگی

، و حق (Abs. 1 AufenthG 26 §)برای مدت سه سال  Abs. 1 AufenthG 25 §مجوز اقامت بر اساس  •

مجوز  ".Abschnitt 11.3. des Ratgebers "Ausländerrechtتشکیل زندگی پس از سه یا پنج سال 

 ا واجد شرایط اشتغال نمایند.توانند فرد راقامت و مجوز تشکیل زندگی می

 المللی پناهندگان )اصطالحاً پاسپورت آبی(پاسپورت بین •

 حق دریافت یارانه اجتماعی عمومی •

 های آموزش زبانحق مشارکت در دوره •

 قسمت زیر را ببینیدبند مربوط به مسکن همگانی، اما با محدودیت فضایی،  •

 .Abs 29 §ه ماه داده شود )( در صورتی که درخواست ویزا در طول سقسمت زیر را ببینیدتجمیع مجدد خانواده ) •
2 Satz 2 AufenthG) 

اعطای پناهندگی به معنای وضعیت حقوقی یک فرد واجد شرایط از نظر حق پناهندگی است. در مورد مجوز  اعطای پناهندگی.

 را مشاهده کنید. Abs. 2 AufenthG 25 §اقامت 

 کند:را ایجاد مینفعان سرپناه شرایط حقوقی زیر احراز شرایط ذیاعطای حق سرپناه. 

 26 §)برای مدت یک سال، و پس از آن برای دو سال  Abs. 2 AufenthG 25 §مجوز اقامت بر اساس  •
Abs. 1 Satz 3 AufenthG)کند.. مجوز اقامت، دارنده را واجد شرایط اشتغال می 

 Abs. 4 AufenthG, siehe den 26 §مجوز تشکیل زندگی پس از گذشت پنج سال براساس ) •

Abschnitt 11.1" طبق راهبرد .Ausländerrecht“) 

اگر پناهنده پاسپورت ندارد، الزم است تالش کند پاسپورت کشور مبدأ را بگیرد، و در غیر این صورت پاسپورت  •

 شودرت جایگزین( به او داده میخاکستری )پاسپو

 حق دریافت یارانه اجتماعی عمومی •

 های آموزش زبانحق مشارکت در دوره •

 قسمت زیر را ببینیدبند مربوط به مسکن همگانی، اما با محدودیت فضایی،  •

معلق شده  2018( تا ماه مارس قسمت زیر را ببینیدتجمیع مجدد خانواده برای پناهندگان دارای محافظت غیرتکمیلی ) •

 را ببینید. راهنمای حق اقامتپذیر است ل زن یا شوهر تنها تحت شرایط عمومی امکاناست. در نتیجه انتقا

 ممنوعیت دیپورت دارای نتایج قانونی زیر است: .Abs. 5 AufenthG 60 §ممنوعیت دیپورت براساس 

 Abs. 1 Satz 4 26 §برای حداقل یک سال ) Abs. 3 AufenthG 25§ مجوز اقامت بر اساس  •
AufenthG ارائه پاسپورت ملی مورد نیاز .)(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG) دسترسی نامحدود به بازار .

 (BeschV 31)§ کار 

 Abs. 4 AufenthG, siehe den 26 §ذشت پنج سال براساس )مجوز تشکیل زندگی پس از گ •

Abschnitt 11.1" طبق راهبرد .Ausländerrecht“) 

 حق دریافت یارانه اجتماعی عمومی •

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11624
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11624
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11624
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11625
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11174
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11622
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11625
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11174
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11027
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 ش زبانهای آموزحق مشارکت در دوره •

 قسمت زیر را ببینیدبند مربوط به مسکن همگانی، اما با محدودیت فضایی،  •

 را ببینید. راهنمای حق اقامتتجمیع مجدد خانواده تنها تحت شرایط عمومی  •

ممنوعیت دیپورت دارای نتایج قانونی همانند منع اخراج بر  .Abs. 7 AufenthG 60 §ممنوعیت دیپورت براساس 

 است. Abs. 5 AufenthG 60 §اساس 

 صورت زیر باشند:تواند بهمی BAFMرأی منفی 

 صورت زیر خواهد بود:به BAFM. بدین ترتیب، رأی اساسعدم پذیرش بی

 شود.پناهندگی اعطا نمی .1

 شود.درخواست پذیرش پناهندگی رد می .2

 شود.وضعیت پناهندگی غیرتکمیلی اعطا نمی .3

 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG 60 §های دیپورت براساس ممنوعیت .4

روز پس از ابالغ این حکم ترک کند؛ در  30شود که جمهوری فدرال آلمان را در طول از درخواست کننده خواسته می .5

روز پس از تکمیل قطعی روند پناهندگی پایان پیدا می کرد. اگر درخواست  30صورت اقدام قانونی، مهلت خروج 

تواند به کشور اهد شد. همچنین درخواست کننده میدیپورت خو کشور مبدأکننده از ضرب العجل تخطی نماید، او به 

 .Abs 38 ,34 ,31 §§ )دیگری دیپورت شود که از آن وارد شده است، و این کشور ملزم به پذیرش وی است 
1 AsylG). 

 Abs. 1 Satz 1 74 §)تواند بر علیه حکم منفی صادر شده در دادگاه اداری مطرح شوددر طول هفته، شکایتی می
AsylG) .75 §)گردد شود؛ یعنی تا زمان رأی دادگاه اداری، دیپورت معلق میاین کار منجر به تعلیق می Abs. 1 
AsylG). 

شرح وضعیت پناه جو به طور کامل  BAFMتواند به این صورت باشد که مثالً می اساس بوده است.عدم پذیرش مشخصاً بی

)§§ مبنای مشخصی برای فرار از یک کشور مبدأ ایمن وجود نداشته باشد ، هیچ BAFMغیر قابل باور باشد، یا اینکه از دیدگاه 

29a, 30 AsylG.) 

تواند ممنوعیت موقت ورود و اقامت را در مقابل افراد ، اداره فدرال میGemäß § 11 Abs. 7 AufenthGپیرو 

است، اعالم کند، که با صدور اساس بوده کامالً بی 29a Absatz 1 AsylG § ها پیروخارجی که درخواست پناهندگی آن

، ضرب العجل Satz 1شود. در مرحله اول ممنوعیت ورود و اقامت بر اساس رأی پیرامون درخواست پناهندگی اجرایی می

 نباید از یک سال بیشتر باشد. در موارد بعدی، ضرب العجل نباید از سه سال بیشتر باشد.

تواند در مقابل دادگاه اداری انجام شود. این شکایت دارای اثر تعلیقی نیست اساس میفرد شکایت در مقابل عدم پذیرش به شکل بی

(§ 75 Abs. 1 AsylG) 80 §. در نتیجه، یک درخواست فوری تحت Abs. 5 VwGO زمان به بایست به طور هممی

بایست در طول یک هفته دادگاه اداری تسلیم شود. شکایت و درخواست فوری می منظور اعمال اثر تعلیقی برای اقدام قانونی به

 .(Abs. 1 AsylG 74 §)پس از رأی عدم پذیرش به دادگاه اداری تسلیم شوند 

بایست به صورت شود، تسلیم درخواست فوری میگونه دادرسی در مورد رساله درخواست فوری انجام نمیاز آنجا که هیچ

ود. باید مشخص شود که چرا " تردیدهای جدی در مورد قانونی بودن " رأی منفی وجود دارد. اگر درخواست مکتوب تصدیق ش

 تواند علیرغم ادامه فرایند دادخواهی انجام شود.فوری رد شود، دیپورت می

دیگری مسئول  شود که کشوربرای شرایطی انجام می Dublinنامه . این کار تحت نظامعدم پذیرش به دلیل غیرمجاز بودن

. این حکم نه تنها دربرگیرنده تهدید به دیپورت است، بلکه دستوری برای (27a AsylG §)اجرای روند پناهندگی باشد 

کننده ضرب العجلی برای اخراج نیست، چرا که برای اخراج نیست، چرا که رود. بعالوه، این ابالغ تعییندیپورت به شمار می

 است. فراهم کرده BAFMتنها امکان دیپورت را برای 

با این حال، مسئول اجرایی، یعنی اداره مهاجرت، باید به پناه جو گزینه خروج داوطلبانه را در صورتی بدهد که اطمینان حاصل 

کند او با اراده خود به کشور عضو مسئول بررسی درخواست وی خواهد رفت و خود را در زمان مناسب به نهاد مسئول معرفی 

شود و در نتیجه منجر به ممنوعیت ورود و اقامت این انتقال داوطلبانه بدون اجبار اداری، دیپورت محسوب نمیخواهد کرد. 

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11625
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11027
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 C 26.14 und 1 C  -BVerwG, Urt. v. 17.09.2015 1نخواهد شد ) AufenthG 11§ قانونی پیرو 
27.14.) 

المللی قرار گرفته باشد )پناهندگی یا در صورتی که درخواست دهنده پیشتر در یک کشور عضو دیگر، تحت محافظت بین

 ,BVerwGجاز نیست )محافظت غیرتکمیلی(، عدم پذیرش غیر مجاز خواهد بود. اعطای مجدد پناهندگی در کشور دوم م
Urt. v. 17.06.2014, 10 C 7.13. 

 ود دارداساس نیز وجهمین موضوع در خصوص استیناف در برابر احکام عدم پذیرش مشخصاً بی

شود که از یک وکیل استفاده وجود نخواهد داشت. با این حال، پیشنهاد می در دادخواهی در مقابل دادگاه اداریهیچ وکیلی در 

 شود، حتی اگر امکان ارائه فوری دفاعیه به دادگاه وجود دارد.

 .(83b AsylG §)شود ها داده نمیای به دادگاهدر مشاجرات تحت الیحه روند پناهندگی، هیچ هزینه

  

http://www.lsvd.de/recht/rechtsprechung/auslaenderrecht/teil-1-asylbewerber-adoption-arbeitnehmer.html#c11189
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 . سکونت پس از تأیید11

 اند.جویان را برای مدت سه سال پس از پذیرش براساس "الیحه پذیرش" محدود کردهجایی پناهگذاران جابهقانون

وارد  01.01.2016" برای همه افراد خارجی که پس از 12a AufenthG Wohnsitzregelung §قاون جدید "

 شوداعمال میاند، شامل موارد زیر، شده

 ،(Art. 16 a GG)واجد شرایط پناهندگی  •

 یا (AsylG 3 §)پناهندگان  •

 ، و یا برای کسانی که(AsylG 4 §)محافظت غیر تکمیلی  •

 اعطا شده است و برای Abs. 5 u. 7 AufenthG 60 §ها ممنوعیت دیپورت پیرو در مورد آن •

 23 ,22 §§)یا به دالیل بشردوستانه دریافت کرده اند المللی و پناهندگانی که مجوز اقامت بر اساس قانون بین •
AufenthG). 

 . اقامت در یک ایالت فدرال1

, و آن توانند اقامت در ایالت فدرالی را دریافت کنند که مرکز پذیرش در آن واقع شده استافراد خارجی تنها میبرای سه سال، 

. این الزام در صورتی که افراد خارجی، (AufenthG 23 ,22 §§)اند ها برای رسیدگی به درخواستشان به آنجا معرفی شده

 هاتر آنها یا شریک زندگی یا فرزندان کوچکهمسران آن

تواند درآمدی برابر با نیاز متوسط ماهیانه ساعت در هفته مشغول به کار هستند، که می 15در شغلی برای مدت حداقل  •

(§ 20 SGB II)  و تأمین شرایط سکونت و گرمایش(§§ 20 SGB u. 22 SGB II)  برای یک فرد را داشته

 باشد، و یا مشغول کارآموزی

 یا تحصیل و آموزش هستند، وجود نخواهد داشت. •

 . افراد خارجی در مراکز پذیرش: سکونت در یک محل مشخص2

قتی دیگری ساکن هستند، ممکن است الزم باشد در طول تا زمانی که افراد خارجی در یک مرکز پذیرش و یا هر سکونتگاه مو

اگر این کار  ها برای حداکثر سه سال در مکان مشخص شده برای تأمین مسکن مناسب ساکن گردندآنشش ماه پس از پذیرش، 

در طی شش ها با شرایط زندگی در جمهوری فدرال آلمان نشود. اگر، در موارد منفرد، تخصیص مسکن مناسب گرایی آنمانع هم

 .(12a Abs. 2 AufentG §)پذیر نباشد، در طول شش ماه آینده امکان تخصیص آن وجود خواهد داشت ماه امکان

 . افراد خارجی در خارج از مراکز پذیرش: سکونت در یک محل مشخص3

با این حال، اگر افراد خارجی دیگر در یک مرکز پذیرش یا یک اقامتگاه موقت دیگر ساکن نباشند، ممکن است الزم باشد که 

 تا زمانی که بتوانند برای مدت حداکثر سه سال در مکان خصوص شده ساکن شوندها در طول شش ماه پس از پذیرش آن

 مسکن مناسبی را فراهم کنند، •

 وبه زبان آلمانی تسلط کافی پیدا کنند،  های اروپاییچارچوب مرجع عمومی زباناز  A2براساس  •

 شغلی را با درنظرگرفتن موقعیت تحصیالت و بازار کار •

 (12a Abs. 3 AufenthG §)بیابند 

 . منع سکونت در یک مکان بخصوص4

بایست برای حداکثر سه سال پس از پذیرش در یک مکان به خصوص ساکن افراد خارجی نمیانزوای اجتماعی، برای اجتناب از

کنند. در رود که افراد خارجی در آنجا از زبان آلمانی عنوان زبان اصلی خود استفاده نمی، به خصوص اگر انتظار میشوند

 .(12a Abs. 4 AufenthG §) محلی مدنظر قرار بگیرد ها و بازار کاربایست شرایط آموزشگیری میهنگام تصمیم

  

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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 . جرایم5

 §را طبق  سکونتگاه و محل زندگی خودهای مکانی در قلمروی فدرال ساکن شود و یا اگر فرد خارجی بر خالف محدودیت
12a AufenthG نها بر اساس ها، خدمات را تدر سرزمین فدرال انتخاب کنند، نهاد رفاه اجتماعی مسئول محل زندگی آن

الزم است که تنها یک کمک هزینه سفر برای انتقال محل سکونت به جایی که فرد خارجی ساکن شرایط فردی ارائه خواهد داد. 

 شده است داده شود.

( ساکن شده باشد، کمک هزینه سفر به 4( یا مکان ممنوعه )حالت 1اگر داور خارجی در یک ایالت فدرال غیرمجاز )حالت 

ر قلمروی فدرال مورد نظر است به شکل منظم در زمانی که فرد خارجی بخواهد به جایی که مجاز به زندگی در آن مکانی که د

 .(Abs. 5 SGB XII 23 §)دست برود، داده خواهد شد 

( یا  1تواند به صورت یک جرم اداری تا پانصد هزار یورو )حالت تخطی از الزام به حضور در محل سکونت مشخص شده می

 .(Abs. 3 Nr. 2a u. 2b AufenthG 98 §)( جریمه داشته باشد 4تا  2یورو )حالت  30٫000تا 

 . لغو الزامات6

بایست در صورت درخواست افراد خارجی، اگر موارد زیر را اثبات کنند، لغو می 12a Abs. 1 bis 4 §الزامات تحت 

 شود,

ترشان در مکان دیگری شغلی را تحت پوشش بیمه شان، یا فرزند کوچکها، همسرشان، شریک زندگیاین که آن •

 ، که دارای یک درآمد مناسب برای زندگی باشد(2اجتماعی، به صورت پیش گفته، یافته باشد )شماره 

شان، یا فرزند شریک زندگی و یا آنکه به کارآموزی یا تحصیل در آن مکان اشتهار داشته باشد، یا همسرشان، •

 ترشان در یک مکان دیگر زندگی کند،کوچک

 و یا برای اجتناب از سختی. •

 سختی در زمانی وجود دارد که

براساس مفاد ارائه شده توسط اداره رفاه جوانان، معیارهای رفاه کودکان و جوانان بر اساس کتاب هشتم قانون اجتماعی  •

 تأمین نشود,

 یگر، امکان قرار گرفتن تحت حمایت کشور دیگری وجود داشته باشد، یابه دالیل شخصی مهم د •

 های غیرمعمول مشابهی به دالیل دیگر برای فرد مورد نظر به وجود بیاید.محدودیت •

کنند که مرکز مشاوره و مراقبت از گی این مسئله در خصوص گی ها و لزبین ها در هنگامی که در یک شهر یا منطقه زندگی می

ها نباشد، صدق می کند. بخصوص در جهت همگرایی، بهترست که بین ها در آن وجود ندارد، و جایی برای گرد آمدن آنها و لز

های خود دست پیدا کنند. همین مسئله در شرایطی که گی ها و لزبین ها مجاز به رفتن نزد دوستان یا پناهندگان بتوانند به شبکه

گرا کنند، چرا که معموالً مسئولیت همگرایی میها کمک بسیار زیادی به همدارد. آن خویشاوندان )دور( خود نباشند نیز وجود

 گیرند.کردن فرد را به عهده می

حداکثر  ،بایست در یک مکان مشخص شدهفرد خارجی برای تأمین منفعت خودش میاگر الزام به اجتناب از سختی ملغی شود،

 سه سال پس از پذیرش، زندگی کند.

این الزامات حداقل تا پایان دوره سه ساله مربوط به افراد خارجی وجود دارد،  ،کنندی خانواده که خانواده را ترک میبرای اعضا

اعضای خانواده همچنین ها باید از الزامات پیروی کنند، مگر آنکه یک نهاد واجد شرایط، دستور دیگری داده باشد. و آن

 توانند درخواست لغو الزام را بکنند.می

بایست از دادگاه اداری، پیرو طور، افراد خارجی میگفت همین ها، اثر تعلیقی ندارد.اقدام بر علیه الزامات و شکایت در مقابل آن

§ 80 Abs. 5 VwGOدرخواست کنند که دستور تعلیق را صادر نماید ، 

 را ببینید(. 12a Abs. 9 AufenthGتوانند جزئیات را بر اساس مصلحت مشخص کنند )های فدرال میایالت
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 . دوره آموزش زبان افراد خارجی دارای مجوز سکونت12

برای  (AsylG 4 §) دارندگان حق محافظت غیر تکمیلییا   (AsylG 3 §)پناهندگان(Art. 16 a GG)،  جویانپناهاگر 

یک بار مشارکت درباره ها واجد شرایط اولین بار مجوز اقامت بگیرند و به شکل دائمی در قلمروی فدرال ساکن شوند، آن

(. اقامت دائم معموالً زمانی مفروض است که فرد خارجی مجوز اقامت برای حداقل AufenthG 44 §) آموزش زبان هستند

جو ماه باشد، مگر آنکه سکونت موقتی باشد. یک پناه 18مجوز اقامت برای بیش از  یک سال را دریافت کرده باشد، و یا دارای

 شود.واجد شرایط اقامت قانونی و دائمی تلقی نمی از یک کشور مبدأ ایمن

شود. در صورتی که فرد خارجی برای دوره یا در صورت ابطال آن، لغو می حق مشارکت یک سال پس از اعطای مجوز اقامت

 اند ثبت نام نکند، این ماده برقرار نیست.آموزش زبان دالیلی که تا آن هنگام تحت کنترل خود نبوده

دوره های زبانی کافی و همچنین یک ای دستیابی به مهارتبر یک دوره آموزشی زبان پایه و ساختاریدوره آموزش زبان شامل 

 (.Abs. 3 AufenthG 43)§ برای ارائه اطالعات مربوط به سیستم حقوقی، فرهنگی و تاریخی در آلمان است  اطالعاتی

اطالعات اگر نیاز مشخصی به دوره آموزشی وجود داشته باشد، الزامی به اثبات حق مشارکت وجود ندارد. اگر افراد خارجی 

 توانند تنها در دوره اطالعاتی مشارکت کنند.کافی از زبان آلمانی داشته باشند، می

 یست در دوره آموزشی مشارکت کنند,بامیافراد پذیرفته شده در روند پناهندگی، پناهندگان و ذینفعان محافظت غیرتکمیلی 

نهادهای مربوطه، الزام به مشارکت را در هنگام  .نندها نتوانند حداقل به شکل ابتدایی به زبان آلمانی صحبت کآناگر  •

 ( یا44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 AufenthG §کنند )ارائه حق اقامت تعیین می

ها تنها بتوانند شکل ابتدایی به زبان آلمانی صحبت کنند، و نهادهای مربوطه افراد خارجی را ملزم به در صورتی که آن •

 (.44a Abs. 1 Satz 7 AufenthG §کنند )آموزشی میمشارکت در دوره 

خواهند که در دوره ها میو نهادهای مربوطه از آن ،های ویژه داشته باشندها نیاز به آموزشدر صورتی که آن  •

 (44a Abs. 1 Nr. 3 AufenthG §آموزشی مشارکت کنند )

در دوره آموزشی به صورت یک قرارداد عرضه  و مشارکت ،کننددریافت می IIها حقوق بیکاری در صورتی که آن  •

خواهند که در این برنامه ها می( و یا مسئولین رفاه اجتماعی از آن44a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 §شود )می

 (.44a Abs.1 Nr. 2 und Satz 3 AufenthG §مشارکت کنند )

ر موقت دیگر نیز مشغول شود، الزام باید لغو خواهد به یک کادر صورتی کشور خارج کند عالوه بر شغل دائمی خودش، نمی

 شود.

 شودآور مشارکت در صورتی لغو میالزام

 های دیگر قرار گرفته باشند،که افراد خارجی در قلمروی فدرال تحت کارآموزی یا آموزش .1

 های آموزشی مشابه در آلمان اثبات کنند، یاها مشارکت خود را در برنامهکه آن .2

 ها از اعضای خانواده غیرممکن یا غیرمنطقی باشد.برنامه طوالنی مدت به دلیل مراقبت آن ها درکه مشارکت آن .3

اگر فرد خارجی این الزام به مشارکت را به دالیلی که خودش مسئول آن است تأمین نکند، و یا آزمون نهایی را با موفقیت پشت 

 9 §)، اعطای مجوز سکونت دائم (Abs. 3 AufenthG 8 §)تواند روی تمدید مجوز اقامت وی سر نگذارد، این می
Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und 8 AufenthG)  و روی اخذ تابعیت(§ 10 Abs. 3 StAG) .اثرگذار باشد 

 .را مشاهده کنید BAFMاطالعات موجود در وب سایت های دوره آموزشی و جزئیات دیگر، در مورد هزینه
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 . مجوز13

جویان طرد شده دارای پاسپورت و مدارک دیگر سفر شود چرا که پناهعلیرغم الزام قانونی حکم، اغلب اوقات دیپورت انجام می

جویان طرد شده، علیرغم رد نهادهای مهاجرت مسئول بسیار دشوار است. پس پناهنیستند. کسب این مدارک معموالً برای 

 مانند.ها، در آلمان باقی میها، برای چندین ماه، و برخی حتی برای سالدرخواست پناهندگی آن

ود چرا که به تواند به دالیل خانوادگی یا پزشکی، در صورت عدم امکان اعطای حق اقامت، داده شهمچنین تعلیق دیپورت می

 نمونه، فرد خارجی پاسپورت ندارد،عنوان 

. این به معنای مجوز اقامت نیست، (60a AufenthG §) کننداین افراد معاف از اجرای حکم، حق تعلیق دیپورت دریافت می

 شش ماه اعطا شود.تواند برای یک ماه، سه ماه یا معنای به تأخیر افتادن دیپورت است. مجوز تعلیق دیپورت میبلکه تنها به

. محدودیت فضایی در صورتی که فرد خارجی محدود به منطقه فدرال استیک فرد خارجی دارای حق تعلیق دیپورت  سکونت

 .(Abs. 1 und 1b AufenthG 61 §)مجاز به سکونت در قلمروی فدرال برای سه ماه بدون وقفه شود، لغو خواهد شد 

، کرددر جایی که در زمان صدور حکم زندگی میاو باید در مدت تعلیق دیپورت چنانچه وضعیت فرد خارجی مشخص نباشد، 

تواند به اعتبار مقام خود و در صورت درخواست فرد خارجی، مجوز اقامت را تغییر دهد؛ در این باقی نماند. اداره مهاجرت می

بایست مدنظر قرار بگیرند. فرد خارجی یشرایط، اعضای خانواده و یا سایر دالیل بشردوستانه که اهمیت مشابهی دارند، م

 Abs. 1d 61 §)صورت موقتی محل مشخص شده در مجوز اقامت را بدون کسب اجازه ترک کند تواند بهمی
AufenthG). 

 §) بایست یارانه نقدی داده شودمیجویانی که در مراکز پذیرش حضور ندارند، آمده است به پناه قانون رفاه اجتماعی آلماندر 
3 Abs. 2 AsylbLG) ماه سکونت در قلمروی فدرال بدون وقفه، افراد خارجی یارانه تعلیق دیپورت را بر  15. پس از

 2)§ کنند، مگر آنکه به شکل غیرقانونی طول مدت سکونت خود را تغییر داده باشند دریافت می SGB XIIاساس 
AsylbLG.) 

پس  می توانند مجوز کار دریافت کنند.ماه مجاز به ماندن در آلمان هستند، افراد خارجی دارای حق تعلیق دیپورت، اگر برای سه 

در تاریخ . (BeschV 32 §)آزمون اولویت بندی توسط آژانس کاریابی فدرال لغو می شود ،ماه اقامت در آلمان 15از 

منطقه  156منطقه از  133در ( قسمت باال را ببینیدجویان دارای حق اقامت )برای پناه ، آزمون اولویت بندی06.08.2016

 . درخواست برای مجوز کار(Abs. 5 Nr. 3 BeschV 32 §) آژانس کاریابی فدرال برای مدت سه سال لغو شده است

 همانند درخواست برای پناهندگی است.

جویان اقدام کرده ها برای دریافت یارانه تحت الیحه یارانه پناهبرای افراد خارجی دارای حق تعلیق دیپورت، در صورتی که آن

ار مجاز اشتغال به کها به دالیلی که تحت کنترل خودشان نبوده است، لغو اقامت گرفته باشند، باشند، و یا در صورتی که آن

ها خودشان به واسطه جعل هویت و عاملیت و یا ارائه اطالعات این مسئله بخصوص در شرایطی برقرار خواهد بود که آن نیست.

 .(60a Abs. 6 AufenthG §)نادرست باعث دیپورت شده باشند 

  

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11639
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 ای. مجوز آموزش فنی و حرفه14

ها مشخص کرده است. از طریق الیحه دوره آموزشی، برای سازمانجویان را به عنوان کارآموز گذار وضعیت جذب پناهقانون

ها رد شده باشد، استفاده ها، حتی در صورتی که درخواست پناهندگی آنجویان در دوره کارآموزی آنتوانند از پناهکشاورزان می

 کنند.

§ 60a Abs. 2 Satz 4 ff. AufenthG  بایست دارای مشخص کرده است که فرد خارجی می 06.08.2016از تاریخ

حق تعلیق دیپورت باشد تا بتواند شرایط کارآموزی در یک دوره کارآموزی تعیین شده دولتی یا یک دوره کارآموزی مشابه را 

 کسب کند.

 .Abs. 2 Satz 3 AufenthG, § 61 Abs 4 §) بدهد تواند به افراد خارجی مجوز اشتغالاداره مهاجرت می
2 AsylG.)  تواند این کار را انجام دهد. موافقت ، این نهاد نمیدر صورتی که فرد خارجی منع کار داشته باشدبا این حال

(، برای جزئیات بخش " کارآموزی Abs. 2 Nr. 2 u. Abs. 4 BeschV 32 §ست )آژانس کاریابی فدرال مورد نیاز نی

 .مشاهده کنیدو اینترنی " را 

 ه کنید.را مشاهد های قضاییفهرست حوزههای اداری در مورد این قانون احکام زیادی را صادر کرده اند هم اکنون دادگاه

عبارتند از همه مشاغل تحت حوزه الیحه کارآموزی و قوانین فدرال یا شده یا قرار گرفته تحت قوانینمشاغل کارآموزی تأیید 

فهرست مشاغل تأیید شده دولتی را ببینید که توسط نهاد کارآموزی صنعت گری مشابه و همچنین قوانین فدرال یا دولتی مشابه )

 دولتی ارائه شده است.

 طول مدت حداقل دو سال داشته باشد.بایست می Abs. 1 Satz 2 BeschV 6 §کارآموزی تأیید شده براساس 

ه در آینده نزدیک به واسطه قرارداد رود کفرد خارجی در صورتی که هنوز حقیقتاً مورد کارآموزی نشده باشد، اما انتظار می

 شود.نهایی شده کارآموزی، وارد آن شود، به عنوان یک فرد در حال کارآموزی شناخته می

شود. در صورتی که کارآموزی تعلیق دیپورت برای مدت کارآموزی به صورت تعریف شده در قرارداد کارآموزی، اعطا می

دیپورت نیز ملغی خواهد شد. کمپانی کارآموزی باید به نهاد مربوط به افراد خارجی در دیگر اجرا نشود یا لغو شده باشد، تعلیق 

 رسانی کند.طول یک هفته اطالع

تواند یک مجوز تعلیق دیپورت را تنها برای یک بار اگر کارآموزی زودتر از موعد خاتمه پیدا کند یا لغو شود، فرد خارجی می

 یگری برای کارآموزی و یا بازگشت به کارآموزی خود دریافت کند.به مدت شش ماه به منظور یافتن محل د

آمیز کارآموزی، در کمپانی موردنظر شغلی یافت نشود، مجوز تعلیق دیپورت یک بار برای مدت شش اگر پس از خاتمه موفقیت

 شود تا فرد بتواند شغلی متناسب با مهارت فراگرفته شده پیدا کند.ماه تمدید می

این در صورتی وجود  های مشهود برای لغو اقامت وجود داشته باشند.شود که شاخصپورت در صورت داده میمجوز تعلیق دی

دارد که مسئولین مهاجرت اقدامات قطعی برای خاتمه اقامت انجام داده باشند. این شامل همه اقداماتی است که ارتباط حقیقی یا، 

 شده داشته باشند، مثالً.ریزیمهمهمتر از آن، ارتباط زمانی با دیپورت برنا

 تماس با سفارت آلمان در کشور مقصد دیپورت برای آماده شدن جهت دیپورت، •

 درخواست تدارک و ارائه پاسپورت یا مدرک جایگزین •

 درخواست مدرک پاسپورت )یا جایگزین( جهت دیپورت، •

 سازی درخواست پذیرش مجدد،آماده •

 ین توانایی سفر،آغاز یک معاینه پزشکی الزم برای تأم •

 اری به نهاد مسئول اجرای دیپورت،درخواست حذف از اداره مهاجرت و واگذ •

 تعیین تاریخ دیپورت، •

 ثبت نام فرد خارجی در یک پرواز به خصوص که دیپورت با آن انجام شود یا •

 درخواست منع دیپورت. •

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/
https://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/asylrecht/asylrecht-fuer-lesben-und-schwule.html#c11661
http://www.lsvd.de/recht/rechtsprechung/auslaenderrecht/teil-1-asylbewerber-adoption-arbeitnehmer.html#c3089
http://www.lsvd.de/recht/rechtsprechung/auslaenderrecht/teil-1-asylbewerber-adoption-arbeitnehmer.html#c3089
http://www.lsvd.de/recht/rechtsprechung/auslaenderrecht/teil-1-asylbewerber-adoption-arbeitnehmer.html#c3089
http://www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Recht4/BMI-161101.pdf
http://www.lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Recht4/BMI-161101.pdf
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رت فرد خارجی به کشور ثالث مربوطه برای دیپو 34a AsylG§ در صورت اجرایی شدن دستور دیپورت، حکم مبتنی بر 

 شود.یک اقدام قطعی برای خاتمه اقامت محسوب می

 زمان تعیین شده برای اقدامات قطعی جهت خاتمه اقامت، زمان درخواست تعلیق است.

وز شود و یا مجدر صورتی که فرد خارجی محکوم به جرم عمدی در قلمروی کشوری شده باشد، مجوز تعلیق دیپورت داده نمی

روز حبس برای جرایم مطروحه تحت الیحه  90روز حبس و یا تا  50شده لغو خواهد شد، و مجازات هایی تا تعلیق دیپورت داده

 .(60a Abs. 1 Satz 6 AufenthG §)اقامت یا الیحه پناهندگی در نظر گرفته خواهد شد 
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 . تجمیع مجدد خانوادگی15

ها همچنان در کشور اصلی این اگر افراد خارجی بعنوان " واجد شرایط پناهندگی " و یا " پناهنده " پذیرفته شوند، و همسران آن

وارد زندگی مشترک با همسر  در طول سه ماهتوانند به سفارت آلمان درخواست ویزا بدهند و افراد زندگی کنند، این همسران می

که امکان زندگی مشترک با همسر در کشور مبدأ و یا یک کشور ثالث که فرد خارجی و همسرش  خود شوند. شرط دیگر آن است

 ق خاطر دارند، وجود نداشته باشد.به آن تعل

ها تأمین شده است و محل ها نیاز به اثبات این مسئله ندارند که زندگی آناگر این شرایط تأمین شود، افراد خارجی و همسران آن

را ببینید. با این حال، همسر باید بتواند حداقل بشکل  Abs. 2 Satz 2 AufenthG 29 §گی دارند، مناسبی برای زند

 ابتدایی به زبان آلمانی ارتباط برقرار کند.

برای مشاهده این که کدام اداره ثبت  این قسمت را بخوانید.برای مشاهده این که افراد خارج و همسرانشان چه شرایطی دارد، 

 این قسمت را بخوانید.مسئول است و به چه مدارکی نیاز دارید,

اگر شما و همسرتان موفق به دریافت گواهی زبان در طول سه ماه نشوید  شود.ماهه به واسطه درخواست داده میت سهیک مهل

و یا نتوانید مراحل اداری مورد نیاز برای تشکیل زندگی مشترک را طی کنید، شما باید در یک مهلت سه ماهه به درخواست 

 کنید.تر تکمیل میسریع ویزای خود عنوان کنید که اسناد ناقص را هر چه

در نتیجه انتقال زن یا  معلق است. 2018برای پناهندگان دارای مجوز محافظت غیرتکمیلی، تجمیع مجدد خانواده تا ماه مارس 

 را ببینید. راهنمای حق اقامتپذیر است شوهر تنها تحت شرایط عمومی امکان

  

http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11029
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/kurzer-leitfaden.html#c11049
http://www.lsvd.de/recht/ratgeber/auslaenderrecht/auslaenderrecht.html#c11027
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 . جرایم پس از فرار و ورود دیرهنگام به جامعه16

الحاً جرایم جرایمی که اصط Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2011/95/EU bzw. § 28 AsylVerfGبراساس 

شوند، اهمیتی ندارند. این به معنای پیشامد ها و وقایعی است که پس از خروج فرد خارجی از کشور مبدأ پس از فرار نامیده می

خود انجام شده است. این جرایم تنها در صورتی مطرح خواهند بود که ادامه یک محکومیت شدید که از کشور مبدأ آغاز شده 

شوند و از سوءرفتار، در صورت تواند در هنگامی که گی ها و لزبین ها وارد جامعه آلمان میاین میاشد. است، با وجود داشته ب

 نیاز به بازگشت به کشور مبدأ خودشان، هراس دارند، منجربه ایجاد مشکالتی شود.

 

ه همیشه وجود داشته است و ورود دیرهنگام به جامعه یک پیامد "تعمدی " نیست، بلکه صرفاً نتیجه یک ویژگی شخصیتی است ک

گیری موجود در به شکل " ناخودآگاه " به دلیل تبعیض یا سوءرفتار در کشور مبدأ سرکوب شده است. در شرایط نمایشی از جهت

 کشور مبدأ و برای پناه جوی مربوطه است.

 ک هاهای اداری، لین. نص قوانین، منشورهای اتحادیه اروپا، قوانین و مقررات، دستورالعمل17

 قوانین و مقررات:

 قوانین اساسی جمهوری فدرال آلمان •

 یون پناهندگی ژنوکنوانس •

 های اساسیکنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی •

 الیحه پناهندگی •

 الیحه اقامت •

 جویانقوانین رفاه اجتماعی آلمان برای پناه •

 قوانین اشتغال •

• VO (EU) Nr. 604/2013-Dublin III   که ترسیم کننده  26.06.2013مربوط به پارلمان اروپا و

المللی یک فرد تبعه یک بینها و اقدامات مربوط به تعیین کشور عضو مسئول رسیدگی به درخواست محافظت شاخص

 ABl. EU Nr. Lکشور ثالث یا بدون تابعیت است که در یکی از کشورهای عضو انجام شده است )نسخه جدید( )
180/2013 S. 31) 

 منشورهای اتحادیه اروپا:

 گیرد:الیحه پناهندگی موارد زیر از منشور اتحادیه اروپا را در بر می

 منشور پذیرش .1

Richtlinie 2003/9/EG  جویان را در که حداقل استانداردهای پذیرش پناه 2003ژانویه  28مربوط به

 (.(ABl. EU Nr. L 31/2003 S. 18کند کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشخص می

کننده که تعیین 2016ژانویه  26مربوط به پارلمان اروپا و هیئت  Richtlinie 2013/33/EU نسخه جدید:

( ABl. EU Nr. L 180/2013 S. 96) للی )نسخة جدید( استالمافظت بیناستانداردهای پذیرش درخواست مح

به شکل هماهنگ با مواد  2015جوالی  20بایست قوانین، مقررات و مفاد اجرایی را حداکثر تا کشورهای عضو می

 اجرا کنند. این کار هنوز در آلمان انجام نشده است. I، و ضمیمه 30و  28تا  14، 12تا  1

 رایطمنشور احراز صالحیت یا ش .2

Richtlinie 2004/38/EG  پیرامون حداقل استانداردهای  2004آوریل  29مربوط به پارلمان اروپا و هیئت

تابعیت به عنوان پناهنده یا افرادی که نیازمند محافظت  تعیین شرایط و وضعیت توابع کشورهای ثالث و یا افراد بدون

 (.(ABl. EU Nr. L 229/2004 S. 35المللی هستند، و محتوای محافظت اعطا شده به آن ها بین

پیرامون  13.12.2011مربوط به پارلمان اروپا و هیئت  Richtlinie 2011/95/EU نسخه جدید:

المللی، وضعیت مشخص استانداردهای پذیرش توان به کشورهای ثالث یا افراد بدون تابعیت واجد شرایط محافظت بین

 ABl. EU Nr. Lپناهندگان یا افراد دارای حق محافظت غیرتکمیلی، و محتوای محافظت اعطا شده به آن ها )
337/2011, S. 9) 

پیرامون حداقل استانداردهای  005٫2دسامبر  1مربوط به  Richtlinie 2005/85/EG منشور نظامنامه .3

 (.(ABl. EU Nr. L 326/2005 S. 13رهای عضو نامه اعطا یا رد پناهندگی به کشونظام

نامه عمومی پیام نظام 2013ژوئن  26مربوط به پارلمان اروپا و هیئت Richtlinie 2013/32/EU نسخه جدید:

 (ABl. EU Nr. L 180/2013, S. 60المللی )اعطا یا رد محافظت بین

http://bundesrecht.juris.de/gg/
http://www.unhcr.de/recht/i1-internat-fluechtlingsrecht/11-voelkerrecht.html
http://www.unhcr.de/recht/i1-internat-fluechtlingsrecht/11-voelkerrecht.html
http://www.unhcr.de/recht/i1-internat-fluechtlingsrecht/11-voelkerrecht.html
http://www.coe.int/de/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005
http://www.coe.int/de/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005
http://www.coe.int/de/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005
http://bundesrecht.juris.de/asylvfg_1992/
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/aufenthg_2004/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/
http://www.gesetze-im-internet.de/asylblg/
http://www.gesetze-im-internet.de/beschv_2013/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&qid=1440183729602&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&rid=1
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 توانید اطالعات سودمندی را بیابید:در وبسایت های زیر می

• http://www.asyl.net 

• http://www.migrationsrecht.net 

• http://www.proasyl.de 

• http://www.bamf.de گیرنده()بخصوص گزارش ماهیانه تصمیم 

• http://www.ggua.de (insbesondere Schulungsmaterialien Projekt Q) 

• http://www.einwanderer.net 

• berlin.de-http://www.fluechtlingsrat/ 

• brandenburg.de-http://www.fluechtlingsrat 

• http://www.kirchenasyl.de 

Informationen über die Herkunftsländer gibt es bei: 

• amt.de-http://www.auswaertiges 

• http://www.amnesty.de 

• http://www.ecoi.net 

• http://www.refugees.org 

• http://www.unhcr.de 

• http://www.bordermonitoring.eu 

حاصل شوند:  Dublinنام در فهرست توانند از طریق ثبتمی Dublinنامه همه اطالعات کنونی موجود در نظام

dublinliste@googlemail.com 
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