
 
  

 

 قانون اللجوء لمثليي الجنس

 الالجئ ووضع اللجوء حالة 1-
 السياسي اللجوء حالة 1
 اللجوء حالة منح 2
 الفرعية الحماية 3
 .اإلقامة قانون من 5 الفقرة 60 القرار بموجب الترحيل حظر 4
 .اإلقامة قانون من 7 الفقرة 60 القرار بموجب الترحيل حظر 5
 أهلية لحرب خاضعة دولة من الالجئون الجنس مثلي 6

 باألصل آمنة دولة من الدخول 2-
 آمنة ثالثة دولة من الدخول 3-
 "دوبلن" إجراء 4-
 السياسي االضطهاد 5-
 االضطهاد أعمال 6-
  جنسي المثليين لجوء 7-
 .نساء أم رجال كانوا سواء واحد جنس من األزواج 8-
 اإلدارية والمحاكم أللمانيا االتحادية اإلدارية للمحكمة القضائية السوابق 9-

 اللجوء إجراءات نهاية 10-
 الدخول 10.1
  اللجوء لطالبي وعناوين اتصال نقاط 10.2
 الوسائل تلقي 10.3
 السياسي اللجوء حق 10.4
 اللجوء لطالبي القانوني الوضع 10.5

 اإلقامة التزامات /اإلقليمية الحدود  
 مشتركة إيواء أماكن في يعيشون لمن  
 العمل فرص  
 التوظيف  
 العملي والتدريب مهنيةال الدراسة   
 المترتبة الفوائد  ً  طالبي فوائد" قانون لـ وفقا

 "Asylbewerberleistungsgesetz"اللجوء
 األولى المقابلة – دوبلن إجراء 10.6
 الكنسية طريق عن اللجوء 10.7
 عاجلة إجراءات 10.8
 اللجوء لطلب االستماع 10.9



 
 .الجنس مثليي لجوء لطلبات القانوني الفحص 10.10

(BAMF) 10.11 واللجوء للهجرة االتحادي المكتب قرارات  
  مكان اإلقامة بعد االعتراف باللجوء-11 
 دروس اللغة واالندماج لألجانب الحاصلين على حق اإلقامة-12  

 التساهل/للترحيل المؤقت التعليق-13
 األسرة شمل لم-14
 في بالبقاء بمثليتهم االعتراف في تأخروا والذين بلدهم في لالضطهاد المعرضين المثليين حق-15

 :روابط اإلدارية، والتعليمات األنظمة األوروبي، االتحاد توجيهات تشريعات،16- 
  



 
  

  للجوء ووضع الالجئا حالة - 1

طلبات اللجوء  تقييم يتم  ، BAMFفي إطار إجراءات اللجوء في المكتب االتحادي للهجرة والالجئين

 : وفقاً لـ 

 1، الفقرة §§ 16للمادة  الحق في  اللجوء وفقا   

  أن يكون معترف ً  60 اللجوء المادةمن قانون  1، الفقرة 3بالمعنى المقصود في المادة  كالجئبه  ا

  من قانون اإلقامة 1الفقرة 

  من قانون اللجوء، الفقرة الثانية من  1، الفقرة  4لديه الحق في أن يمنح الحماية الفرعية وفقا للمادة

 قانون اإلقامة 

  من قانون اإلقامة 7أو  5، الفقرة 60وفقاً للمادة فيكون حال وجود حظر ترحيل في 

 السياسي للجوءحالة ا 1.1

 ، وبشكل غير مشروط حق اللجوءاألساسيمن القانون  2 ، الجملة2الفقرة  ،16تمنح المادة 

ـ 2 ، الفقرة16، عندما حذفت المادة 1993هذا الحق األساسي قيّد بشكل كبير في عام  السياسي،

  16Aواستعيض عنها بالمادة 

نية ا، الفقرة الث16Aوتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القادمين من دولة ثالثة، في المادة 

  (انظر أدناه) 3الفقرة  16اآلمنة في المادة  (أنظر أدناه)، ومفهوم البالد

لدخول إلى دولة ن ابما أ، 16Aبسبب هذا التقيد في المادة  اً نادر اً أصبح االعتراف باللجوء أمر

باستثناء الخروج من بلد ثالث آمن)، قد يؤدي ()، الجوية (الطائراتإال عبر المعابر  ال يتماللجوء 

  إلى االعتراف بحق اللجوء.

  اللجوء حالةمنح  1.2

(انظر الفقرة  جنيف للتعريف الدولي لالجئين حرفياً كقانون وطني. باتفاقيةخذت الهيئة التشريعية أ

  )من قانون اإلقامة. 1ن اللجوء، والفقرة من قانو 1و  3

على أنه دخل الدولة من دولة ثالثة آمنة، فهو ال يعرف كالجئ اللجوء مقدم طلب تم تعريف في حال 

حماية حقه في وإن  ، وال يمكن ترحيله إلى بلد ثالث.16aسياسي بالمعنى الذي جاءت به المادة 

من قانون اإلقامة، ويمنح  1الفقرة  60لمادة ا اللجوء،من قانون  3الفقرة  1ادة اللجوء تأتي من الم

المعنى المقصود في اتفاقية جنيف، وقد ال يتم اً للتهديد في وطنه باإلقامة في حال كان معرض

 ترحيلهم أبداً إلى وطنهم األم في هذه الحاالت.



 
  الحماية الفرعية  1.3

نساني، ولكن لديه أسباب حقيقية مؤهالت لكي يتم االعتراف به كالجئ سياسي أو إاللك من ال يتم

لالعتقاد بأنه معرض لخطر جسيم في حال عودته لبلده األصلي، فهو مؤهل للحصول على الحماية 

  من قانون اللجوء، ويتم تعريف "الخطر الجسيم" كما يلي: 1الفقرة  4المؤقتة كما نصت المادة 

  فرض عقوبة اإلعدام

  هينةعاملة الالإنسانية أو الممالتعذيب أو ال

تهديد فردي وخطير على حياة وسالمة المدنيين كنتيجة للعنف العشوائي الذي تفرضه حاالت النزاع 

   .المسلح الدولي أو الداخلي

  من قانون اإلقامة. 5الفقرة  60حظر الترحيل بموجب القرار  1.4

ال كان فإن األجانب قد ال يتم ترحيلهم في حمن قانون اإلقامة،  5الفقرة  60بناًء على المادة 

 ً  60، وبناء على المادة تفاقية األوروبية لحقوق اإلنسانبناء على اال أن الترحيل غير مقبول واضحا

االتفاقية  من إشارة تفسيريةيؤخذ  ال يوجد نظام مستقل، ولكن من قانون اإلقامة فإنه 5رة قالف

  االوروبية لحقوق اإلنسان، والتي ينتج عنها حظر الترحيل. 

فقا للمادة محظورة والعمليات التعذيب والمعاملة الالإنسانية أو المهينة كد من وجود في حال تم التأ

(الحماية  من قانون اإلقامة 2الفقرة  60بية لحقوق اإلنسان، والمادة من االتفاقية االورو 3

 في الحاالت الفردية، ويمكن أن االعتباريجب أن تؤخذ بعين  60من المادة  5فإن الفقرة الفرعية)، 

تتضمن أشخاص آخرين مهددين انطالقاً من االتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان والدولة المتعاقدة فيه 

  حقوق اإلنسان. مبادئوالتي تضمن في جوهرها 

ومع ذلك، فإن قضية الترحيل متداخلة مع بعض الضمانات األخرى التي تحددها هذه االتفاقية، مثل 

من االتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان، فإنها غير  9ادة حاالت حرية الفكر والدين بموجب الم

للمقارنة،  وقابالً  اً مقبولة في أي حالة. فقط في الحالة القصوى عندما يكون التهديد باألذى محدد

من االتفاقية األوروبية  3وجاء كنتيجة للمعاملة الالإنسانية،  فإنه يمنع الترحيل بموجب المادة 

  (=حماية فرعية).

 الحق في الحفاظ على الحياة األسريةال كان الترحيل سيشمل جزءاً فقط من أفراد األسرة، فإن في ح

من  5عائقاً أمام الترحيل بموجب الفقرة  ال يشكلمن االتفاقية األوروبية)  8(كما ذكرت المادة 

رحيل، وهذا العائق تنفيذ الت لكنه يمكن أن يشكل عائقاً محلياً أهلياً أماممن قانون اإلقامة،  60المادة 



 
من  8المادة ال بد من النظر فيه من قبل مكتب الهجرة المسؤول عن الترحيل. ومع ذلك فأن 

  . 6االتفاقية األوروبية ال تتجاوز الحقوق التي سبق ذكرها في حماة االسرة وفقاً للمادة 

  من قانون اإلقامة. 7الفقرة  60حظر الترحيل بموجب القرار   1.5

منح لألجنبي إذا كان هناك خطراً من قانون اإلقامة يُ  7الفقرة  60موجب المادة إن حظر الترحيل ب

ل إليه. ومع ذلك هذا ال ينطبق حقيقياً وملموساً على صحته أو حياته، أو حريته في البلد الذي قد يرحَّ 

ي بشكل وعات محددة منهم ينتمي لها األجنبأو مجم المخاطر التي قد يتعرض لها األشخاصعلى 

  الفقرة  قانون اإلقامة)  60(المادة  عام

نزاع مسلح دولي أو في نطاق  عنف عشوائي الالجئ بسببيمكن أن تهدد  إذا كانت المخاطر العامة

  بطالبي اللجوء كأشخاص يستحقون الحماية الفرعية. االعترافأن يتم  الحالةيحق في هذه  "،محلي

يتم أخد ذلك بعين  دطبيعية أو أحداث مشابهة، قأذا كانت المخاطر العامة على الالجئ سببها كارثة 

من  1الفقرة  23والمادة  60a 1العليا، وذلك وفقاً للمادة  ةاالعتبار من قبل السلطات االتحادي

وفي حال عدم أخذ ذلك بعين االعتبار، فإن قرار حظر الترحيل يمكن منحه فقط وفقاً قانون اإلقامة. 

 1, 7الفقرة  60ة االتحادية عن طريق تطبيق الدستور (المادة لالجتهاد القضائي للمحكمة اإلداري

  معرض للوفاة أو اإلصابة الخطيرة في حال ترحيله.  األجنبيإذا كان  اإلقامة)،قانون 

، وعلى وجه الخصوص تطبيق المادة 7الفقرة  60الترحيل عمالً بالمادة  يمكن ضمان الحماية ضد

سيؤدي إلى تدهور في مرضه بسبب نقص او  األجنبيل ان ترحيمن قانون اإلقامة، في حال ك 1

  العالج في بلده.  عدم كفاية

يل يجب الموافقة ، فإن حظر الترحاً للحالة القانونية الموجودة لدى المحكمة االتحادية اإلداريةوفق

جنبي سوف يتدهور بسبب الظروف وفي حال كان المرض المصاب به األ ،عليه في حالة المرض

  بلده األصلي، مما سيؤدي إلى خطر ملموس على صحته أو حياته.القائمة في 

قد يكون هناك معاير أكثر صرامة بناًء على الحالة القانونية لدى المحكمة اإلدارية الفيدرالية في 

ل إليه، في هذه الحالة يمكن أن إذا كان تدهور المرض له عالقة بالبلد الذي سيرحّ حالة المرض، 

او خطر على مجموعات معينة بناًء على المعنى المقصود من المادة  يصنف على أنه خطر عام

على سبيل  "اإليدز"مثل -وهذا يمكن أن يطبق في حالة األمراض قانون اإلقامة.  2،  7الفقرة  60

اذا كان هناك عدد كبير من األشخاص ضالعين في ذلك في البلد المرحلين له، وبالتالي  –المثال 

من  2والفقرة  1الفقرة  60aتوجيه سياسي بالمعنى المقصود من المادة ر هناك حاجة التخاذ قرا

 60قانون اإلقامة. في مثل هذه الحاالت قد يمنح األشخاص الحماية ضد الترحيل فقط وفقاً للمادة 



 
اذا كان هناك خطر متوقع  عن طريق تطبيق الدستور،  -كما في السابق –من قانون اإلقامة  7الفقرة 

(إما بسبب الوضع الخاص للشخص او  في البلد المرحل لهالبالد بالنسبة لألجنبي  اءفي جميع أنح

   بسبب العالج الطبي المطلوب وليس العالج الطبي الذي يتم تلقيه.بسبب األوضاع العامة للبلد) 

)، ونرى BAMFلشؤون الهجرة والالجئين ( االتحاديوهذا هو اإلجراء المتبع من قبل المكتب 

ذ قبل الحكومة االتحادية بشأن طلب نواب مجموعة اليسار فيما يتعلق ب "ممارسة اتخا استجابة من

) لحماية األشخاص المصابين بفيروس BAMFالالجئين والهجرة ( لشؤونقرار المكتب االتحادي 

  .BT-Drs. No. 16/6029 of 09.07.2007نقص المناعة من الترحيل. 

ت قيوداً شديدة على الحماية ضد الترحيل ألسباب ية وضعفي غضون ذلك، فأن السلطة التشريع

  ):من قانون اإلقامة 7الفقرة  60ذلك من خالل (المادة  التشريعية، وقد رتبت السلطة صحية

وهذا موجود فقط في حالة االمراض أن هناك خطر كبير ملموس ألسباب صحية،  .1

إلى حد كبير التي تهدد الحياة أو األمراض الخطيرة، التي من شأنها أن تتدهور 

 بسبب الترحيل.

فإن اضطراب ما بعد الصدمة )، BT-Drs. 18/7538، p 9(القانون  تأسيسبعد 

)PTSD(  ال يصنف على أنه مرض خطير يهدد الحياة، قد يتدهور إلى حد كبير

في حال كان خالل الترحيل. ولذلك، فإن الترحيل في هذه الحالة قد يكون ممكن "

  ". ر كبيرة على الصحة أو الخطر النفسيالترحيل لن يؤدي إلى مخاط

الرعاية الطبية في البلد المقصود الترحيل له ال تحتاج أن تكون معادلة للرعاية  .2

 الطبية في ألمانيا االتحادية و : 

العالج الطبي الكافي متوفر بشكل عام حتى ولو كان متوفر في جزء من البلد  .3

 المقصود. 

من التصنيفات التوجيهية  8إلى القانون  يتم الذهابفي هذا الصدد ومع ذلك، 

ووفقاً لهذا، فإنه يسمح اإلشارة لطالبي اللجوء المرضى خيار العالج  ،2011/95

بالنسبة لحالة الشخص  صودة، إذا كان العالج متوفر ومالئمفي جزء من الدولة المق

  من قانون اإلقامة).   3Eالمريض. (أنظر أيضاً 

 ت إمكانية الحصول على الحماية ضدالتشريعية قد قيدعالوة على ذلك، فإن السلطة 

 2cالفقرة  60الترحيل بسبب المرض من خالل القواعد اإلجرائية التالية (المادة 

  من قانون اإلقامة): 



 
 الصحية ال تتعارض مع الترحيل.  من المفترض أن األسباب .4

الترحيل،  ي أن يقدم دليل على وجود المرض، الذي قد يؤثر على قراربنعلى األج .5

هذه الشهادة الطبية يجب أن تتضمن األوضاع  عن طريق شهادة طبية مؤهلة.

كالفحص  ييم طبي متخصصالحالية للمريض والمعتمدة على خبراء مؤهلين، تق

السريري (التشخيص)، درجة شدة المرض، وكذلك العواقب المحتمل أن تنتج عم 

 المرض وفقاً للتقييم الطبي. 

وشهادات فقط شهادة "الطبيب المختص" تعتبر شهادة مؤهلة.  وفقاً لهذا األساس،

  األطباء النفسيون المرخصون غير كافية. 

أن يقدم وبشكل فوري شهادة طبية للسلطات المختصة. وإذا كان  األجنبييجب على  .6

األجنبي مصاب، يجب عليه أن يعرض بشكل فوري لمثل هذه الشهادة الطبية، 

النظر في حجج األجنبي المقدمة تجاه مرضه، إال ويجوز للسلطات المختصة عدم 

في حال تم منعه من الحصول على هكذا وثيقة طبية دون خطأ ما منه، او في حال 

وجود مؤشرات أخرى عن وجود مرض خطير يهدد الحياة، ومن شأنه أن يتدهور 

 خالل الترحيل.

ي، فإنه اذا كان األجنبي سيقدم وثيقة واذا كانت السلطات سوف تطلب فحص طب .7

االمتناع عن أخذ هذا المرض بعين االعتبار، في حال عدم اتباع يحق للسلطات 

 األجنبي للنظام بدون أسباب موجبة كافية. 

 على الالجئ اإلشارة إلى االلتزامات والتبعات القانونية النتهاك هذه االلتزامات .8

  من األسس الرسمية. 20في الصفحة 

  قيل أيضاً باإلضافة إلى ذلك: 

من الحصول على شهادة  األجنبيمنع  إذانتفاء "االستثناء" سيحدث بشكل تلقائي با

، وبالتالي سباب موجبة في حالة فردية معينةها، أو ألطبية مؤهلة بدون خطأ منه/من

من  7الفقرة  60فإن السبب الذي قد يكون عائقاً أمام الترحيل يكون وفقاً للمادة 

ؤشرات خطيرة للمرض تهدد الحياة ومن شأنها قانون اإلقامة، أي في حالة وجود م

  أن تتدهور أثناء الترحيل. 

  



 
إن االعتبارات التالية فيما يتعلق بهذه اللوائح قد تم إقرارها من قبل المحكمة 

 M 2 ملف 21.06.2016اإلدارية العليا في والية سكسونيا_أنهالت بتاريخ 

16/16: 

ترحيل لم يتم إثباته بشهادة طبية في حال كان المرض الذي يؤثر على قرار ال .1

)، االمر الذي يجعل من المرض ال 60a par. 2c AufenthG(§ معترف بها 

يشكل عائق بشكل عام على قرار الترحيل ولن يتم النظر إليه، والسلطات المسؤولة 

  ن األجانب ليست ملزمة بطبيعة الحالة بالتقصي إلثبات ادعاءات األجنبي.ع

رات واضحة من أن األجنبي يعاني من مرض خطير يهدد . في حال وجود مؤش2

حياته، وأن المريض ستتفاقم حالته بشكل أساسي بسبب الترحيل، في هذا الحالة فإن 

السلطات ال يحق لها فحسب، بل هي ملزمة للنظر في هذا المؤشرات، وعليها أن 

 VwVfG in con. with § 1 24(§ تقوم بإجراءات وفحوص طبية وفقاً ل 

par. 1 والوصول إلى استنتاجات كافية حول ما إذا كان المرض خطير ويهدد .(

  الحياة وأن من شأنه أن يتدهور في حالة الترحيل.

في متابعة الفحوصات الطبية المطلوبة، في هذه الحالة االجنبي في حال لم ينجح . 3

) عدم األخذ 60a para 2d sent. 3 AufenthG(§ يحق للسلطات وفقاً ل 

  ين االعتبار ذكر االجنبي لهذا المرض.في ع

 

سوف نشرع في العمل على افتراض أن طالبي اللجوء المرضى، والذين طلبوا 

الحماية الدولية، سوف يتم اتخاذ القرار في طلباتهم وفق ما يسمى "إجراءات 

ضد الترحيل وفقاً  الحمايةالحصول على  يلن ينجحوا ف (أنظر أدناه)،متسارعة" 

  من قانون اإلقامة.  7لفقرة ا 60للمادة 

  من دولة خاضعة لحرب أهلية  الالجئونالجنس  مثلي 1.6

). وهذا أمر مهم أنظر أدناهمختلفة جداً ( باللجوء التبعات القانونية لألشكال المتنوعة لالعتراف

  لالجئين مثلي الجنس من دول الحرب األهلية.

إذا لم ) انظر أعالهع الحماية المؤقتة (وضيمنح  من سورياالالجئ وهكذا، على سبيل المثال، فإن 

). وسيحصل الالجئون على تصريح أنظر أدناه( يكن قد خضع التفاقية دوبلن في إحدى دول دوبلن



 
ولكن تنتهي هذه الحماية الفرعية بعد انتهاء الحرب األهلية،  .واحدة، يمكن أن تُمددإقامة لمدة سنة 

 وبالتالي يجب عليهم العودة إلى وطنهم.

ر ضافة لذلك، تم تعليق لم شمل األسرة لالجئين الحاصلين على الحماية الفرعية حتى تاريخ أذاباإل

في ظروف عامة (أنظر نص المتعلق بقانون  . ولم الشمل مع الشريك قد يكون ممكن2018

  الهجرة والجنسية) 

م طلب لم شمل باإلضافة إلى ذلك، فإن الالجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، ال يمكنهم تقدي

  ألقرانهم أو لعائالتهم إال بعد انقضاء عامين من وجودهم في ألمانيا.

اء خاضعة لحرب أهلية، ينبغي عليهم عدم المماطلة أثنمن دول  الالجئون فإن مثليي الجنسلذلك 

أي معلومات عن  لتقديم ال يحتاجون في الوقت الحاضر جلسات االستماع (أنظر أدناه) بأنهم

ومن  ألنهم بكل األحوالعن خوفهم من هذا االضطهاد،  أو مثليتهم الجنسية،سباب اضطهادهم أل

   دون ذلك سيتم التعرف عليهم على أنهم مستفيدين من هذه الحماية.

بل عليهم أن يصّروا خالل جلسة االستماع من أن يتم التعريف بهم ليس كمستفيدين من الحماية 

معرضون لالضطهاد أو  يناكمتهم على أنهم مثليالي جعل محالفرعية فقط، بل كالجئين أيضاً، وبالت

هذه األقوال قد  من أنخائفون من االضطهاد، وفي حال رفض صاحب القرار ذلك، يجب التأكد 

وفي حال لم يتحدثوا عن مثليتهم الجنسية خالل الجلسة األولى، فإنه  سجلت خالل جلسة االستماع.

  ) أنظر أدناهن الحقاً، بحجة أن طالب اللجوء لم يذكرها بدايةً (قد يتم التشكيك بها إذا تم اإلفصاح ع

 الدخول من دولة آمنة باألصل - 2

في بشكل واضح  باطلةدول آمنة المنشأ في من قبل األجانب المقدمة  تعتبر طلبات اللجوء   .أ

 من قانون اللجوء).  GG ،§ 29A 3الفقرة  16A(المادة 

ضاء في االتحاد األوروبي والدول المذكورة في دول آمنة المنشأ هي جميع الدول األعوال  .ب

ألبانيا، البوسنة والهرسك، وغانا، (هي ومن قانون اللجوء،  29A§ الملحق الثاني ل

). اة، والجبل األسود والسنغال وصربياليوغوسالفية السابقة جمهوري -وكوسوفو ومقدونيا 

 المغرب والجزائر وتونس تم اإلعالن على أنها دول آمنة

بة لطلبات اللجوء المقدمة من الجئين قادمين جواً من دولة آمنة المنشأ، يجب أن يتم بالنس  .ت

من قانون اللجوء)، مع موافقة المحكمة   18Aإقرارها بشكل سريع في المطار (وفقاً للمادة 

)، هذه الصيغة صممت بحيث تكون  الحماية BVerfGE 94, 166الدستورية الفيدرالية (

  مر مستحيل.القانونية الفعالة أ



 
 

ولة آمنة، جميعها تعامل تحت بند حول طلبات اللجوء من كل الالجئين القادمين من د  .ث

، الحماية )أنظر أدناهمن قانون اللجوء) (  30aاإلجراءات المستعجلة) وفقاً للقرار ((

  القانونية تكون محدودة بنفس طريقة اإلجراءات المتبعة في المطار. 

عيش في "مراكز االستقبال الخاصة" حتى صدور قرار من يتوجب على طالبي اللجوء ال

BAMF حول طلبات لجوئهم، أو ترحيلهم من البلد. وال يجوز منح طالبي اللجوء إذن عمل ،

  من قانون اإلقامة).  2، الفقرة 61اللجوء (الفقرة  إجراءاتخالل 

ي البلد. ولتبرير لالضطهاد السياسي فومن المفترض بأن طلبات اللجوء من دول أمنة بالنسبة 

طلب اللجوء، يجب على طالبي اللجوء تقديم أدلة أو إعطاء سبب لالعتقاد بأنهم معرضون 

الفقرة  16لالضطهاد السياسي في بلدهم األصلي بغض النظر عن الوضع العام هناك (المادة 

GG3 29المادة  1, الفقرةA  (من قانون اللجوء   

 ثالثة آمنةالدخول من دولة  - 3

لذين دخلوا ألمانيا من بلد ثالث آمن ، لن يؤهلوا للحصول على اللجوء  تطبيقاً للمادة الفقرة األجانب ا

16A. 2 GGثالثة اآلمنة هي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، والدول المشار ل. والبلدان ا

  .)النرويج وسويسرا(هي و، من قانون اللجوء  26A§  إليها في الملحق األول

و اللجوء ألمانياً براً عن طريق بلد ثالث آمن، وال يهم إذا بقي هذا البلد الثالث غير قد يدخل طالب

  معروف، ويكفي إثبات أن طالبا للجوء دخل ألمانيا عن طريق البر.

 1رقم  2وفق الفقرة (لجوئهم اللجوء القادمين إلى ألمانيا االتحادية براً، سيتم رفض طلبات  طالبو

المسؤولة عن ضبط  قبل السلطاتمن  مواجهتهماللجوء) في حال تمت من قانون  18من المادة 

  من قانون اللجوء. 18من المادة  3الحدود أثناء دخولهم، وسيتم إجبارهم على العودة وفقاً للفقرة 

في حال عرف أن رحلة  الدخول إلى ألمانيا االتحادية تم من خالل العبور عبر دولة ثالثة آمنة، فإن 

  رحيلهم إلى هذه الدولة.االجانب سيتم ت

هناك  أال يتم ترحيلهم إلى بلدانهم األصلية، إذا كانوا مهددينبيسمح لألجانب في بعض الحاالت، 

م إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهانتماءاتهم أو م أو جنسيته مأو دينهم بسبب عرقه بالموت،

من قانون اإلقامة،  60من المادة  1لفقرة ، في هذه الحاالت سيتم اعتبارهم الجئين وفقاً لالسياسية

وفي (أنظر في األعلى)  (ما يسمى اللجوء صغير). بها لالجئين المعترفجنيف  لبموجب اتفاقية و

  .الترحيلفي قرارات  ) يبتBAMF( للهجرة والالجئين االتحاديهذه االحول فإن المكتب 



 
، (راجع المقطع IIIبق عليهم الالئحة دبلن ال ينطبق تنظيم الدولة األلمانية على لألشخاص الذين تنط

  التالي.)

 إجراء "دوبلن"  - 4

بالنسبة للبلدان الثالثة(األوروبية) اآلمنة، باإلضافة إلى كل من آيسلندا وليختنشاين، فإنها تقوم بتطبيق 

، الصادرة عن البرلمان 2013/640إجراءات اتفاقية (دوبلن |||)، اتفاقيات االتحاد االوروبي 

، التي تضع معايير وإجراءات تحديد 2013يونيو  26االتحاد األوروبي بتاريخ  ي ومجلساألوروب

من هي الدولة العضو في التحاد األوروبي، والمسؤولة عن تطبيق الحناية الدولية للشخص القادم من 

  دولة ثالثة أو شخص عديم الجنسية.

ي المسؤولة عن إجراء اللجوء. وهي الدولة في االتحاد األوروب هياتفاقية (دوبلن |||) تحدد من 

  الدولة األولى التي قدم إليها الالجئ وقام بإجراءات البصمة فيها.

 لمزيد من التفاصيل  أنظر إلى المعلومات الالحقة في األسفل.

  االضطهاد السياسي - 5

 ماالجانب اللجوء السياسي ويعترف بهم كالجئين، بناء على اتفاق جنيف، اذا كان لديهيتم منح 

 اً عضو موف من االضطهاد ألسباب عنصرية، دينية، الجنسية، أو آلراء سياسية، أو بسبب كونهخ

  من قانون اللجوء. 3ج الدولة. وذلك بحسب المادة رفي جماعة اجتماعية معينة خا

فعالً امتالكه لهذه  ال يهمكان هناك مبرر واقعي لخوف الشخص من االضطهاد،  إذايم ما يفي تق

او العرقية او القومية او السياسية التي تؤدي الضطهاده، طالما ان هناك شخص  للسمات الدينية

  قانون اللجوء. من 2هذا االضطهاد بحقه، ولذلك بناء على الفقرة  سيمار

ك بجنسه يوله الجنسية فقط، بل عند التشكياالضطهاد ال يكون فقط عندما عند وسم شخص بم

ً وانتمائه إلى فئة اج   .من قانون اللجوء 4، 1، الرقم 3 للفقرة تماعية معينة، تبعا

في  بانه ،2013/07/11وبناء على ذلك، قررت محكمة العدل األوروبية، في حكمها الصادر في 

جتماعية ابسبب انتمائه إلى مجموعة  االم يعتبره "مجرماً" في دولته اً حال امتالك الشخص قرار

فإن  )، يكون لديه جرم اعتداء على االطفالمعينة " مثلي الجنس" على سبيل المثال، (بشرط ان ال

  هذا سيساعده على اعتباره مقبوالً كالجئ بسبب انتمائه لهذه المجموعة. 

  الشخص في دولته األم. قوهذا ينطبق على أي اضطهاد يمكن أن يمارس بح

راف يكونوا قد تعرضوا لالضطهاد، سيتم االعت عندما يغادر طالبو اللجوء دولتهم األم من دون أن

  االم. اً من مجموعات مضطهدة في دولتهمبهم كالجئين في حال كانوا فقط جزء



 
كي يتم اعتبار مجموعة ما أنها "مجموعة مضطهدة"، فهو مرتبط ب "كثافة االضطهاد"، ويجب أن 

هذا االضطهاد على كل أعضاء المجموعة. وبالتالي هناك خطر على جميع المنتمين  مارسي

 وبتاريخ 21.4.2009بتاريخ  اإلداريةة. وذلك بناء على قرار المحكمة لمجموعة اجتماعية معين

20.2.2013.  

 أعمال االضطهاد - 6

مارس بحق عندما تمن قانون اللجوء، يعني  3الفقرة  1المادة  مكتوب فيمفهوم االضطهاد كما هو 

لحقوق  صارخاالشخص ممارسات خطيرة جداً بحكم بطبيعتها او بسبب تكرارها، ما يشكل انتهاكاً 

ً أو قد يكون االضطهاد ناتج نسان،اإل عن تراكم مجموعة من الممارسات وأعمال التعدي، بما في  ا

  : مثالذلك انتهاك حقوق االنسان 

  الجنس. مثلييتطبيق العنف البدني أو العقلي، بما في ذلك العنف الجنسي ضد 

نسيا، والتي هي في حد ذاتها التدابير القانونية واإلدارية في الشرطة أو القضاء ضد المثليين ج

  تمييزية أو التي تنفذ بطريقة تمييزية.

  ن جنسيا.يمثليالمحاكمة غير متناسبة أو تمييزية أو معاقبة 

  تمييزية غير مناسبة.  تلى عقوباما يؤدي إالحرمان من اإلنصاف القضائي 

ي حال كانت ، ف2013/7/11ولذلك فقد أشارت محكمة العدل األوروبية في حكمها الصادر في 

فال يكفي أن يتم معاقبة الشخص قانونياً في تلك يعاقب عليها في بلد ما، جريمة المثلية الجنسية 

، في المقابل إذا كان العقاب هو حكم بالسجن، فهذا يعتبر اً الدولة حتى يتم اعتباره شخص مضطهد

  .اً اضطهاد

لتي تسيطر على الدولة أو جزءا االضطهاد قد يمارس من  قبل الدولة أو األحزاب أو المنظمات ا

كبيرا من أراضيها، أو من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، شريطة أن تكون الدولة أو األحزاب 

ماية لهذا النوع حوالتنظيمات السائدة، بما في ذلك المنظمات الدولية، غير قادرة أو ال تريد تأمين ال

  ال.م جد في هذه البلد سلطة حاكمة أا إذا كان يومّ عمن االضطهاد، وهذا بغض النظر 

ً ، فقط يجب أن تكون الحماية من االضطهاد فعالة، وال يجب أن تكون ذات طابع مؤقت يتم  عموما

ضمان مثل هذه الحماية إذا كانت الدولة أو األحزاب أو المنظمات السائدة تتخذ الخطوات المناسبة 

وني فعال للكشف والمالحقة والمعاقبة على لمنع االضطهاد، على سبيل المثال من خالل نظام قان

ج و  3§§  كان يوجد سلطة في الدولة أو ال. وذلك تبعاً ل  اضطهاداً". سواءأفعال يمكن اعتبارها "

  د من  قانون اللجوء. 3



 
7 -  ً  لجوء المثليين جنسيا

ً  المثليينيتم منح أن ويمكن بناء على ذلك  الضطهاد يتعرضون ل كانوااللجوء في ألمانيا إذا  جنسيا

في بالدهم بسبب ميولهم الجنسية، او هم في خطر أن يخضعوا لمعاملة غير إنسانية أو مهينة او في 

حال تمت معاقبتهم، أو محاكمتهم. وبالتالي يجب أن تكون أعمال االضطهاد خطرة بحيث  تشكل 

  انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان األساسية.

والتي من الممكن أو تعرض لها ، ا في عين االعتباريجب أن يتم أخذهوهنا جميع األعمال التي 

اللجوء، وغيرها من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان من قبيل االنتقام والتمييز والعيوب  طالبو

  فقط تعتبر تمييزاً وليس انتهاكاً لحقوق اإلنسان. ألنهاال يجب استبعادها  االنتهاكات والسلبيات. هذه

إلنسان، ولكن لحقوق ا الفقرة السابقة على أنها انتهاكفقط من االنتهاكات في  ربما قد ال تعتبر واحدة

ً انتهاك شكلقد يتراكم هذه االعمال  لحقوق اإلنسان. مثل انتهاك حقوق اإلنسان في الوصول إلى  ا

ال  الفردية قدوالصحية، فضال عن القيود المهنية أو االقتصادية، هذه اإلجراءات  التعليميةالمرافق 

ً  "من حيث النوع" ون في حد ذاتهاتك تسبب قلقا  يمكن أنمجملها في  اإلنسان ولكنلحقوق  انتهاكا

  قد تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق اإلنسان.لألفراد، والتي 

الشتائم واإلهانات والتهديدات ، وكذلك شعور الفرد بأنه غير مرغوب فيه قد ال تعتبر  "أعمال 

  بحيث أنها تشكل انتهاكا صارخاً لحقوق اإلنسان األساسية.، فهي ليست من الخطورة "اضطهاد

 األزواج من جنس واحد سواء كانوا رجال أم نساء. - 8

بناء على اعتبار أن تراكم مجموعة من الممارسات المختلفة قد تكون بنفس مستوى انتهاك لحقوق 

فس الجنس (رجل الزواج من نمن قانون اللجوء)، لذلك فإن ا 1الفقرة  3A(§ اإلنسان بناء على 

 امرأة من امرأة أو  يمكن أن يقدموا طلب لجوء، الن  زواج رجل من رجل امرأة +امرأة)(+رجل)

هذه االمر يحدث هم. ويطغير مقبول في بلدهم االم، ويمكن أن يسبب بردود أفعال عنيفة في مح

عياً، وهذا ينطبق التي ال تجرم المثلية الجنسية، ولكنها أمر غير مقبول اجتما حتى في بعض الدول

  على سبيل المثال على كل دول البلقان التي تعتبر دول آمنة المنشأ.

في عالقة كزوجين في محطيهم الخاص  النساءبلدان وفي حال عرف أن هذان الرجال أو في هذه ال

(رب العمل، اساتذة الجامعة، أو لدى زمالئهم وأسرتهم) ، وتم التعامل بشكل مرفوض تماما قد 

ى العنف. او قد يتم تسريحهم من عملهم بسبب ذلك، دون أن يستطيعوا إيجاد وظيفة جديدة. يؤدي إل

وال يستطيعان مواصلة تعليمهما. أو يمكن أن يكونوا قد  أو عندما يكونان مهمشين في الجامعة



 
ة تعرضوا للتعنيف من قبل عائالتهم. وبالتالي ال يمكنهم في هذه الدول أن يعيشوا حياة زوجية طبيعي

  .  سواء كانوا رجال أم نساء كزوجين من نفس الجنس

الشرطة قد تكون مستعدة لمحاكمة االشخاص الذي يعتدون بالضرب على هذين الزوجين، ولكن هذه 

المحاكمة لن تردعهم بشكل كامل، ألنهم ال يتوقعون باألصل أن تتم محاكمتهم محاكمة خطيرة النهم 

المحيطة بهم  بأنهم يدافعون عن أخالق المجتمع. وإن حماية  يشعرون بانهم مدعومون من قبل البيئة

بشكل وقائي شامل من العنف هو أمر ليس ممكن ال من الشرطة وال   رجال أم نساء  هذه الزوج

أن يعيشا  تستطيعان /من صاحب العمل او من المعاهد والجامعات، ألن هذان الرجالن ال يستطيعان

  د ذاته انتهاك خطير لحقوق اإلنسان له صلة باللجوء. معاً كزوجين بشكل علني، وهذا بح

ولقد  من قانون اإلقامة. 60من المادة  5وهذا سبب كافي كي ال يتم ترحيل الزوجين بموجب الفقرة 

 من االتفاقية  1الفقرة.  8قبلت المحكمة دائما أن المعاشرة من نفس الجنس تقع ضمن نطاق المادة 

فيما  24/6/2010ر في الحكم الصاد الخاصة. ومنذفي احترام الحياة األوروبية فيما يتعلق بالحق 

"، تم اعتبار الشراكة من جنس واحد يقع في نطاق الحق وكوبفيتعلق بقضية زوجان يدعان "شالك 

للمحكمة االوروبية لحقوق  8من المادة  1في احترام الحياة األسرية، وذلك بناًء على الفقرة 

هذين الزوجين يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق اإلنسان والحريات  فإن ترحيل اإلنسان. ولذلك

  األساسية، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية األوروبية لحقوق اإلنسان.

سرية في بلدهم األم، قد ال على حياتهم الزوجية  زوج رجل او زوج نساء)(في حال حافظ الزوجان

ً  نايتعرض تقوم السلطة بترحيلهم من ألمانيا و أن تطلب   كيلالضطهاد. ولكن هذا ليس سبباً كافيا

  .11/7/2013، وذلك وفق الحكم المذكور في يحافظوا على سرية عالقتهم منهم أن 

ال يكتفوا بالقول كزوجين من نفس الجنس أ  من المهم جدا في الواقع للمتقدمين  إلى إجراءات اللجوء

في بلدهم. ولكن عليهم أن يشيروا بشكل قاطع  أن قضية  المثلية الجنسية أمر شرعي أم غير شرعي

أن العيش كزوجين في بلدهما األصلي قد يؤدي إلى  ردود فعل عنيفة، وهذا بحد ذاته يمكن أن 

  يصنف بشكل عام كانتهاك خطير لحقوق اإلنسان.

 فقط السابقة تنطبقفإن القوانين  )،مع امرأة امرأةبالنسبة لألزواج النساء (على عكس الرجال، و

أن تعيش امرأة ن الصعب أو العيب ، ألنه بالنسبة للكثير من المجتمعات، ليس مبشكل جزئي عليهن

ألنهن قد يظهرن كصديقات مقربات وال يتعرضن ألي ضمن أي ظرف من الظروف،  امرأةمع 

 سؤال.

  



 
  ".في حال وصول أحد الشريكين فقط إلى ألمانيا، يمكن مراجعة المقطع المتعلق ب "لم شمل األسرة
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فإن الكثير من القوانين في المحكمة القضائية التي ستذكر في هذا النص،  ن خالل هذه السوابقم

  االتحادية اإلدارية والمحاكم اإلدارية استبدلت بقوانين أخرى.

على أنهم التحادية بالمثليين الجنسين القادمين من إيران اعترفت المحكمة اإلدارية ا 1988عام 

ن سياسيا. ثم أصدرت المحكمة قراراً ال رجعة فيه بأن لمثليي ومثليات الجنس الحق في مضطهدو

. إلى بلدهم اللجوء اذا كانوا معرضين للعذاب الجسمي الشديد او عقوبة اإلعدام في حال عودتهم

القانونية، فإنه ليس كافياً (كي يتم قبول اللجوء)أن تكون قد لحالة على النقيض من ذلك، وفقا لهذه ا

  .تعرضت لالضطهاد بسبب المثلية الجنسية كنتيجة لخرقك الحد القواعد العامة لألخالق في بلدك

هذا التقييد وضع على أساس اعتبار أن جمهورية ألمانيا االتحادية ناضلت من أجل حقوق المثليين 

من القانون الجنائي الذي ما زال سارياً،  175عام، باإلضافة إلى أن المادة الرجال لمدة عشرين 

والذي يهدد اي اتصال جنسي بالتراضي بين رجلين بالعقاب، في حين االتصال الجنسي بين النساء 

  االتحادية أرادت منع هذه األحكام. االدارية المحكمةبالتراضي يعفى من العقاب، 

 اللجوء أخفواأيضاً رفضها بشكل متكرر على أرض الواقع، ألن طالبي طلبات اللجوء لالجئين تم 

وكان من المتوقع منهم السرية التامة  يتعرضوا للخطر. بخصوصية وال يعيشوامثليتهم الجنسية كي 

 BAMFلتجنب االضطهاد. وفي هذه الحاالت يستند المكتب االتحادي لالجئين والمهاجرين 

وزارة الخارجية، والتي لألسف ال تعكس دائماً الحالة الفعلية للمثليين  والمحاكم اإلدارية على تقارير

جنسيا في وطنهم، والتي كانت تعكسها على أنها طبيعية بما فيها الكفاية، حتى في بعض الحاالت 

ً كانت تعطي انطباع كانوا يمارسون النشاط الجنسي  واإلناثبأمن مثليي الجنس الذكور  اً خاطئ ا

  هم.بشكل أمن في بلد

هذه الممارسة لم تعد ممكنة بسبب الحكم المذكور أعاله من قبل محكمة العدل األوروبية بتاريخ 

: "عند النظر في طلبات اللجوء، يجب على السلطات المختصة ان ه. حيث حكمت بأن11/7/2013

طر تتوقع أن مقدم الطلب قد أخفى ميوله ونشاطاته الجنسية المثلية في بلده األصلي كي يتجنب خ

  االضطهاد".
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ني على شكل رسم بيا اً عرض المكتب االتحادي للهجرة واللجوء على موقعه االلكتروني مخطط

ث يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات حول المراحل إجراءات اللجوء في ألمانيا، حي

  الفردية إلجراءات اللجوء

  والهجرة" سوف تجد : على موقع " معلومات عن اللجوء 

  سير  –: اجراءات اللجوء في ألمانيا 2المعلومات األساسية لممارسة االستشارات رقم

 دراسات الحالة والمزيد من المعلومات حول:  –اإلجراءات 

  مجموعة من النقاط  مختلفة. توفيرمعلومات عن جلسات االستماع في عملية اللجوء وبلغات

كما تشمل ايضاً موجزاً عن سير  االجتماع،ة في جلسات االساسية حول االشياء المهم

 إجراءات اللجوء

 الدخول  10.1

خالل التواصل األول لالجئين وطالبي الحماية الدولية مع الشرطة االتحادية وقوات الشرطة في 

الواليات االتحادية أو مع سلطات الهجرة، يجب أن يتم تسجيل شامل للبيانات الصادرة عن 

وكل المؤسسات التي تتعامل مع الالجئين في هذه البيانات في نظام مركزي. الالجئين وإدخال 

عمليات التسجيل المزدوج مراحل الحقة من عملية اللجوء يمكنها الوصول لهذه البيانات، وذلك لمنع 

  و اختفاء بياناتهم من النظام.لالجئين أ

الميالد وبصمات األصابع وتاريخ ومكان  االسمالبيانات الشخصية لالجئين مثل وسيتم تسجيل 

تعليم المدرسي أو باإلضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل بيانات ال حات.اوبيانات عن الفحوص الطبية واللق

، فضالً عن غيرها من المؤهالت التي يمتلكها الالجئ والتي قد تكون مطلوبة من أجل المهني

" عن الدين وغيرها من تسريع عملية اندماجه وتوظيفه. كما يجب أن تسجل معلومات "طوعية

  البيانات. 

كما سيتم تخزين بصمات األصابع أيضاً في قاعدة بيانات "يورداك" وستكون متزامنة، وذلك لتحديد 

  أنظر أعاله)ما إذا كان قد تم تسجيل الالجئ في دولة أخرى من دول دوبلن (

ألمانيا، لذلك فأن طالبي  بما أنه ال يمكن للمرء أن يتقدم للحصول على فيزا بغرض تقديم اللجوء في

 14اللجوء ال بد لهم من السفر بطريقة غير شرعية بقصد الدخول إلى ألمانيا. وبناء على الماد 



 
من قانون اإلقامة، فإن الدخول غير الشرعي يعاقب عليه القانون، ولكن طالبي اللجوء  95الفقرة 

  دون أن يتعرضوا للعقاب.من اتفاقية جنيف الدخول  1الفقرة  31يحق لهم وفقاً للمادة 

ى بدء تحقيق لدخولهم غير اذا تم اعتقال الالجئين من قبل الشرطة الفيدرالية، فهذا قد يؤدي إل

ً الكتروني اً وهنا فإن طالب اللجوء يتلقى بعد عدة اسابيع من دخوله بريد .المشروع من مكتب  ا

  المدعي العام ليتم إخباره بأن التحقيق قد توقف.

، وسواء كان ذلك جريمة جنائية أم ال، فإنه طالبي اللجوء وثائق مزورة للدخول قد يستخدم بعض

من الحاالت اليومية تستأنف دائما للحد  90محل نزاع بين المحاكم، وفي األوامر الجنائية فإن معدل 

 الوايضاً  ،3والفقرة  5حالً وسطاً لتصريح اإلقامة (انظر الفقرة  صرامة لمنحمن العقوبات األكثر 

  من قانون اإلقامة) 2رقم  2. 44فقرة

 دليل وصول/ إقامة مؤقتة/نقاط اتصال وعناوين لطالبي اللجوء   10.2

تشير الشرطة االتحادية األلمانية لطالبي اللجوء إلى نقاط اتصال "مراكز" طلب اللجوء، ويتعين  

فشلوا  وإذالجوء)، من قانون ال 1الفقرة  20 المادةالمكان ( الالجئين إكمال اإلجراءات في هذا على

  في القيام بذلك، سينظر في طلبات لجوئهم على أنها مسحوبة. 

"مراكز  االتصالنقاط الوصول إلى أن سبب تأخرهم في وإذا أثبت طالبي اللجوء بسرعة قصوى 

 طلب اللجوء"، كانت بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، فإن إجراءات اللجوء سيتم المضي فيها

  . بدون أي مشكلة

م فاً لذلك، فإن المكتب االتحادي سيصمم على المضي في قراره بأن إجراءات اللجوء لن يتخال

من قانون  7أو  5الفقرة  60الترحيل موجود عمال ب (المادة  راستكمالها، حتى لو كان قرار حظ

  من قانون اللجوء).  32اإلقامة). المكتب االتحادي سيتخذ القرار بناًء على حالة الملف (المادة 

  

حيث  لجوء (دليل على الوصول). للجوء شهادة تسجيل طلبسيتم إصدار وبشكل فوري لطالبي ا

في شهادة التسجيل (دليل الوصول).  سيتم إدراج كافة البيانات التي تم جمعها خالل التسجيل األول

  ).63a AsylG(§ لمزيد من التفاصيل أنظر 

ا االتحادية  خالل فترة تقديم طلب اللجوء سيسمح لطالب اللجوء في البقاء في جمهورية ألماني

وفي حال عدم وجود  اعتباراً من تاريخ الوصول وفقاً إلثبات الوصل (تصريح اإلقامة المؤقتة).

دليل وصول لجمهورية ألمانياـ سيتم إنشاء تصريح اإلقامة المؤقتة بناًء على تاريخ تقدم طلب اللجوء 



 
وسيستلم طالب اللجوء بطاقة اإلقامة المؤقتة بعد تعبئة  من قانون اللجوء). 1الفقرة  55(الفقرة 

  أنظر أسفل)(طلب اللجوء. 

  

أشهر، ويمكن أن تمدد إلى  6شهادة التسجيل األولية (دليل الوصول) ستكون محدودة بمدة أقصاها 

أشهر حتى يتمكن طالب اللجوء من الحصول على موعد لتقديم الطلب إلى أحد فروع  3مدة أقصاها 

  ). BAMFاالتحادي لشؤون الهجرة واللجوء ( المكتب

فروع المكاتب أو نقاط االستقبال، التي توجه لها األجانب طالبي اللجوء، هي التي ستكون مسؤولة 

على إصدار شهادة التسجيل األولية (دليل الوصول). وعندما يصبح األجنبي "طالبي اللجوء" غير 

ت الهجرة ستكون مسؤولة على تمديد هذه الشهادة ملزم بالعيش داخل نقاط االستقبال، فإن سلطا

  (دليل الوصول). 

اللجوء ملزمون باإلكمال إلى مراكز االستقبال التي تمت تسميتها لهم في نقاط  سيكون طالبو

. التوزيع إلى نقاط يستلمون بطاقات مطلوبة تساعدهم للوصول إلى هذه المراكز، سالتواصل

  (توزيع أولي لطالبي اللجوء). نظام سهلاالستقبال سيتم من خالل 

مذكورة نية (انول المسماة لهم، فإن العواقب القفي الوصول إلى نقاط الوصو الالجئونفي حال فشل 

  أعاله)

  تلقي الوسائل 10.3

االستقبال(حيث تم قبولهم)،  أشهر في نقاط 6أن يعيشوا إلى ما يصل ل  إن طالبي اللجوء ملزمون

: إما إنهاء (يرجى مراجعتها في األعلى) يجب عليهم البقاء حتى   اللجوء من دول آمنة المنشأ طالبو

من   A1و  1الفقرة  47رفض الطلبات او الترحيل ، وذلك بناء على المادة  اجراءات اللجوء أو

  قانون اللجوء.

  لجوء السياسيالحق  10.4

ز االستقبال في مراك يسألوااللجوء في مراكز االستقبال، فإنهم ملزمون أن  بعد أن يتم وضع طالبي

من قانون اللجوء)،  1رة قالف 23 المادة(الشخصي عن موعد مع فرع المكتب االتحادي للجوء 

  من قانون اللجوء). 1الفقرة  14دة وتقديم طلب للحصول على اللجوء هناك (الما

  

تقديم الطلب المكتوب إلى المكتب االتحادي ممكن فقط في حال حصول الالجئ على تصريح لإلقامة 

  أشهر على سبيل المثال ( الطالب األجانب). 6ة تبلغ اكثر من لمد



 
، فإن للوصي عليه الحق في تقديم طلب  اً يتم احتجاز طالب اللجوء او استضافته اذا كان قاصر

  من قانون اللجوء) . 2الفقرة  14(المادة 

ت االتحاد إجراءا  5الفقرة  4عديدة (المادة  اً في الوقت الحالي شهور عملية الطلب قد تأخذ

 10) ، وهناك احتمالية الستكمال الطلب خالل آخر E6الفقرة  32/6/2013األوروبي الصادر ب 

من القانون  ) EUVFRO 1الفقرة  51أيام من تاريخ اقتراب انتهاء اإلجراءات اإلدارية.(المادة 

  المعمول به.

  

خالل المدة  شيءتم  لم يكن قد " إذاطلب اللجوء“طلب لتحرير أن يقدم لطالب اللجوء يمكن 

 أيام. 10من قانون اإلجراءات اإلدارية أي خالل  75المذكورة، بناء على المادة 

 Bescheinigungسيحصل األجنبي على شهادة تصريح إقامة مؤقتة (

Aufenthaltsgestattung خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب اللجوء، تتضمن (

وسيكون األجانب قادرين إثبات . من قانون اللجوء) 63 ،55تفاصيل شخصية وصورة (المادة 

(§ شخصيتهم والتعريف بنفسهم في ألمانيا من خالل هذه الشهادة، ولكنها غير صالحة لقطع الحدود 

64 AsylG.(   

 الوضع القانوني لطالبي اللجوء 10.5

  التزامات اإلقامة /اإلقليميةالحدود 

احية التابعة لمركز استقبال الالجئين ، وذلك او النتصريح اإلقامة المؤقتة صالح فقط في المنطقة 

ددة. من حن تصريح لمغادرة المنطقة الممن قانون اللجوء، وقد يسأل المرء ع 56المادة بحسب 

 58الممكن أن يحضر الشخص إلى مواعيد في المحكمة من دون هذا التصريح وذلك بحسب المادة 

مخالفة إدارية بحسب المادة  بها ضمن اإلقامة يعتبر المصرحلحدود وأن انتهاك امن قانون اللجوء. 

من قانون  85من المادة  2من قانون اللجوء، وتكرار المخالفة يعتبر جريمة بحسب الفقرة  86

  اللجوء.

بعد ثالث أشهر من اإلقامة في ألمانيا، وهذا االمر ال يطبق  (المناطقي)اإلقليمي او  ينتهي القيد

ملزم على العيش في منشأة أو منطقة استقباله  التي يكون فيها الالجئ على الحاالتبطبيعة الحال 

طالبي اللجوء القادمين من بلد آمن في األصل يجب أن يبقوا في مناطق  حيث أن  ،(مالجئ)

  من قانون اللجوء a59وذلك بحسب المادة  ،اجراءات اللجوء (المخيمات) حتى انتهاء فترةاالستقبال



 
انيا (يتم تقبال، وانتهاء فترة الثالث أشهر منذ تاريخ دخول الشخص إلى ألمبعد مغادرة مناطق االس

، يمكن للمرء أن يتقدم بطلب للحصول على حذف القيد دليل الوصول) (إثبات هذا األمر من 

  .BAMFوذلك من مكتب الهجرة  اإلقليمي من تصريح اإلقامة المؤقتة 

  ي أماكن إيواء مشتركةلمن يعيشون ف

في أماكن إقامة أخرى، باستثناء طالبي  ي إعادة وضع الالجئينغينبر على األقل، بعد ستة أشه

قانون  53ي سكن مشترك (، وبشكل عام يجب أن يقطن الشخص فالقادمين من بلد آمناللجوء 

  اإلقامة).

السكن المشترك أو ما يسمى السكن المركزي والشقق الخاصة تخضع لقوانين خاصة من قبل قانون 

  تحادية، ومسألة النقل إلى سكن آخر تصدر عن طريق سلطات الدولة االتحادية المختصة.الدولة اال

يمكن لالجئ أن يرسل طلبات لالنتقال داخل الدولة االتحادية داخل البلد، ترسل الطلبات إلى 

 السلطات المختصة في الدولة االتحادية، وهذا الطلبات يمكن أن تالقى بالقبول فقط في حال استندت

(على سبيل المثال وجودة عيادات مختصة في  (أسرة مركزية)، أو أسباب طبية ى أسباب عائليةعل

مثل العداء والعنف ضد مثليي الجنس من قبل الجئين آخرين حرجة خاصة ( اكان قريب)، أو قضايم

  من قبل الالجئين الذكور). المثليات نساءأو التحرش الجنسي ضد ال

  فرص العمل

من قانون اللجوء تزودنا بمعلومات حول فرص العمل المتاحة لالجئين  AsylbLG 5§ إن الفقرة 

في ألمانيا، يوضح القانون أن فرص العمل متاحة لطالبي اللجوء في مركز االستقبال أو في األماكن 

الموازية لها، وهي بشكل خاص القيام بإجراءات الصيانة لهذا المراكز، عالوة على ذلك، يجب أن 

غير الحكومية غير الربحية  والمنظماتل ماحة قدر اإلمكان في الدولة والبلديات تكون في العم

NGO طالما أن هذا العمل سيسهم الالجئ بإنجازه في هذا المراكز كان باألصل متوقفاً أو غير ،

  موضوع على أجندة العمل وبالتالي سيحقق فائدة. 

)، par. 2 AsylbLG 5(§ فقاً ل يورو عن كل ساعة عمل حتى اآلن و 1.05سيسمح بدفع مبلغ 

مقابل كل ساعة عمل إذا لم يقدم €  0،80تم تخفيض هذا المبلغ إلى  االندماج فقدوفي سياق قانون 

ارتفاع نفقاته بعد توليه للعمل، على سبيل المثال مستلزمات العمل من  طالبي اللجوء دليالً على

ارجية.  وطالما أن فرص العمل هذه ال مالبس وأدوات وأجور سفر أو تكاليف وجبات الطعام الخ

)، فإن طالبي اللجوء ال يحق لهم par- 5 ArbLG 5(§ تعتبر" عالقة عمل رسمية"، وفقاً ل 

  المطالبة بالحد األدنى لألجر المعترف به للعمال في ألمانيا. 



 
سيتخذ تدابير من أجل برنامج سوق عمل يسعى إلدماج  BAMF، فإن 01.08.2017اعتباراً من 

). وبهذه الطريقة سيتم 5a AsylbLG(§ لالجئين، وهذه التدابير مقررة لفترة ثالث سنوات ا

فرصة عمل.  بالنسبة لطالبي اللجوء القادمين من دولة آمنة في األصل  100,000التخطيط إليجاد 

سيكون عليهم المغادرة، وهذا أمر واجب.  أّما حاملي تصاريح اإلقامة المؤقتة لن يسمح لهم 

  شاركة في هذا البرنامج. بالم

من عمره، وغير ملتزم بجدول  18أي طالب لجوء قادر على العمل وهو غير موظف، وأكمل ال

دراسي كامل، سيكون ملزماً أن يتخذ له أي فرصة عمل متاحة. وعلى المستفيد في هذا الصدد أن 

  “)بةقيد الكتا  „ :5a para 3 sent. 1AsylbLG(§ يتم إخباره مسبقاً وفقاً لـ 

أو المتطلبات  االحتياجاتفي حالة الرفض غير المبرر لهذه الوظيفة، فإن الشخص لن يتلقى 

في ذلك التدفئة  الضرورية بعد اآلن (أنظر أسفل)، ولكن فقط نفقات لتوفير الغذاء والسكن بما

فإن  والرعاية الصحية والشخصية، والتي ستمنح نقداً. وباستثناء بعض الحاالت الخاصة والفرديةـ

  المهمة سيتم رفضها.  والمطالبالفوائد األخرى التي تغطى االحتياجات 

طبعاً هذا ال ينطبق على طالبي اللجوء الذي سيقدمون مبررات هامة عن سبب رفضهم لهذا العمل 

). واحد من األسباب أو المبررات قد تكون حصول األجنبي par. 4 SGB XII 12 §أنظر إلى (

  مل العام أو أنه بدأ تدريب مهني أو دراسي. على وظيفة في سوق الع

على إبالغ السلطات المختصة في حال رفض طالبو  على شركات توفير فرص العمل وينبغي

  اللجوء اتخاذ فرص العمل او متابعتها.

  التوظيف

قبال، على األقل ثالثة أشهر، فليس من طالما أن طالب اللجوء ملزم أن يعيش في مناطق االست

البي اللجوء القادمين من دولة آمنة، . بالنسبة لطخالل هذه الفترة يمارس أي مهنة ن أ المفترض

ينطبق على كامل فترة اجراءات فإن حظر العمل ، 2015آب  31طلبات اللجوء بعد  قدموا نالذيو

  .)par. 2 sent. 4 AsylG 61(§  اللجوء الخاصة بهم

لطلب من قبل مقدم اقة يجب أن يكون كامل، طلب المواف مكتب الهجرة، ويقدم إلى تصريح العمل 

 Bundesagentur fürموافقة وكالة التوظيف الفدرالي(ومن قبل رب العمل المستقبلي، كما أن 

Arbeit   (ضرورية في هذه الحالة) §39 AufenthG ،( وستتم الموافقة فقط في حال كان مقدم

  تحاد األوروبي.الطلب ليس ألمانياً او أحد مواطنين اال



 
 2الرقم  5الفقرة  32شهراً من اإلقامة في ألمانيا. (المادة  15بعد  وتتم الموافقة على الطلب عادة 

BeschV.(  

يمتلكون تصاريح إقامة مؤقتة  اللجوء الذين، فإن أولوية اختيار طالبي 06.08.2016اعتباراً من 

 32(§ ثالث سنوات  منطقة في الوكالة االتحادية للعمل، ولمدة 156من أصل  133قد علقت في 

para 5 no. 3 BeschV أشافنبورغ،  في(بافارياوكالة متبقية، فهي موجودة  23)، بالنسبة لل)

بايرويت، هوف، بامبرغ، كوبورغ، فورث، نورمبرج ، شفاينفورت، فايدن، أوغسبورغ، ميونيخ، 

إيسن، باساو، تراونشتاين)، في شمال الراين وستفاليا (بوخوم، دورتموند، دويسبورغ، 

. لمزيد من التفاصيل فوربومرن-غيلسنكيرشن، أوبرهاوزن، ركلينغاوسين) وكذلك في مكلنبورغ

الذي يمتلكون تصاريح  الالجئينفي الئحة التوظيف.  §. 32إلى  2أنظر إلى الملحق التفصيلي من 

  إقامة مؤقتة قد يحصلون أيضاً على عمل مؤقت. 

االتحادية للتوظيف  مضمونة في حال لم تبلغ الوكالةغير تعتبر الموافقة على مزاولة أي مهنة 

بحيث تكون المعلومات المستلمة غير  صة خالل شهرين بعد نقل طلب الموافقة، السلطات المخت

 2الفقرة  36كافية التخاذ قرار، أو أن رب العمل المستقبلي لم يرسل المعلومات الالزمة( المادة 

BschVاألحيان.  ولذلك يسعى المرء دائما أن يطلب تأكيد خطي  )، وهذا يحدث حالياً في كثير من

من مكتب الهجرة   لتاريخ تقديم الطلب. وبعد ثالثة أيام يجب على المرء أن يسأل مكتب الهجرة في 

يوم يجب أن يسأل  14حال كان طلب الموافقة قدم تم إرساله إلى وكالة التوظيف الفيدرالية، وبعد 

ها، استلم اإلجابة من وكالة التوظيف الفيدرالية، وفي حال لم يستلمو مكتب الهجرة ما إذا كان قد

  وء أن يأخذ تصريح العمل من مكتب الهجرة. يجب على طالب اللج

  والتدريب العملي  المهنيةالدراسة 

طالبو اللجوء ممن يمتلكون تصاريح إقامة مؤقتة (أنظر أعلى) ال يحتاجون إلى تصريح موافقة من 

 par- 2 and 4 32(§ مهني في واحدة من مراكز التعليم المهني أو ما يوازيها أجل التعليم ال

BeschV.(  

  وينطبق األمر نفسه على أنواع التدريب التالية: 

 .التدريب اإللزامي المطلوب في المدرسة أو المنشآت التدريبية أو الجامعة 

 اد األوروبي أو من خالل التدريب الذي يقع في نطاق البرنامج المدعوم مالياً من قبل االتح

 التعاون اإلنمائي الثنائي.



 

  أشهر 3التدريب الذي يستمر حتى مدة 

 التّوجه المتعلق بالتدريب المهني أو الدراسات 

  أو المؤهالت التمهيدية للشركاتفي نطاق األعمال التحضيرية للتدريب المهني 

 )في نطاق المؤهالت التمهيدية وفقاً لـSGB IIIالتحضير للتدريب المهني  )، وأيضاً مقايس

 ).Berufsausbildungsgesetzوفقاً ل لقانون التدريب المهني (

في حال حصل األجنبي وأيضاً طالبو اللجوء على تدريب مهني جيد في واحدة من المرافق 

هذا األمر غير (أنظر اسفل).  المعترف بها في ألمانية، فإنه سيتم منحهم تصاريح إقامة مؤقتة

 ً ما إذا كان ينطبق أيضاً على التقدم للدراسات الجامعية، وينبغي متابعة الطلب في  مؤكد تماما

  هذه الحالة بمساعدة محامي. 

   هذا ال ينطبق في حال:

 في حال كانت التدابير الملموسة معلقة حتى انتهاء اإلقامة 

 هو فقط الحصور على الفوائد  في حال كان هدف األجانب الذي سافروا إلى ألمانيا

 مادية المرتبطة بقانون فوائد الالجئين.ال

  في حال كانت التدابير المتبعة إلنهاء اإلقامة ال يمكن القيام بها بشكل قسري ألسباب

يكون الالجئ نفسه مسؤوالً عنها. وهذا األسباب على وجه الخصوص يكون الالجئ 

ن خالل نفسه قد سببها إلعاقة ترحيله عن طريق خداع السلطات بهويته أو جنسيته م

 تقديمه لمعلومات سابقة خاطئة. 

  وكان قد تم رفض طلب (أنظر أعاله)، إذا كان األجنبي من مواطني بلد آمن باألصل

 31/08/2015لجوئه المقدم بعد تايخ 

ألجانب تصاريح إقامة مؤقتة وفقاً لمدة التدريب المهني المنصوص عليها في عقد اسيتم منح 

  التدريب. 

امة مؤقتة، كما سيتم إلغاء تصريح اإلقامة المؤقتو الممنوحة، إذا حكم على لن يتم منح تصريح إق

  األجنبي بجريمة ارتكبت في ألمانيا.



 
في حال لم يتم البدء بالتمرين أو تم إقافه، فإن المنظمة المسؤولة عن التدريب ملزمة بأن تعلم 

  السلطات حول ذلك خالل مدة اسبوع واحد.  

عبر ملغاة إذا لم يتم تنفيذ التدريب او في حال توقف التدريب. وفي حال اإلقامة المؤقتة ت حتصاري

األجنبي تصريح إقامة مؤقتة لمرة واحدة ولمدة  سيمنحتم إنهاء عقد التدريب قبل الفترة المحددة، 

  ستة أشهر بغرض البحث عن مكان تدريب مهني آخر. 

لغرض البحث عن فرصة عمل بعد سيتم منح األجنبي فترة تصريح إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر 

  انتهاء فترة التدريب في حال لم يتم تعينه في الشركة التي أنهى فيها تدريب ناجح. 

قانون "فوائد طالبي  المترتبة وفقاً لـ الفوائد

  "Asylbewerberleistungsgesetzاللجوء"

د االجتماعية خالل المضي بإجراءات اللجوء، ال يمكن لطالبي اللجوء أن يحصلوا على الفوائ

(SGB11) || إعانات البطالة || فوائد البطالة)،(  أو الفوائد تحت قانونSGB X المساعدة) 

  والرعاية االجتماعية). 

ليس نقداً،  تلبّى، ولكن) التي يجب أن الضروريةلبات (المتط الضرورية فقطالمساعدة ويتلقون 

  ) اللجوءمن قانون  et.Seq 3المادة وذلك حسب (

من  4ت المرض، الفوائد تكون محدودة لعالج المرض والحاالت الحرجة (بناء على المادة في حاال

  .قانون اللجوء)

كل االحتياجات الشخصية سيتم تغطيتها بدفعات نقدية، ويتلقى طالبي اللجوء هذه المبالغ بناء على 

الجتماعية المقدمة من من قانون اللجوء). وهذه المبالع تكون أقل من المساعدة ا 1الفقرة  3(المادة 

 11.03.2016مجلس الرعاية االجتماعية، والتي تم تخفيضها مرة أخرى في 

). AsylbLG 4(§ تقتصر الفوائد فقط على األمراض التي تحتاج إلى عالج والتي تسبب ألم حاد 

أيضاً سيتم معالجة حشوات األسنان فقط في حال كان ال يمكن تأجيلها ألسباب طبية. بالنسبة 

مراض المزمنة، وهي عادة تحتاج إلى فترات عالج طويلة، والتي قد ال يتم إكمالها في ألمانيا، لأل

). par. 1 AsylbLG 4(§ هي عموماً ال تفرض واجب لتنفيذها وذلك وفقاً للتبرير القانوني 

 of 12/4451لمزيد من التفاصيل يمكن النظر في مطبوعات البرلمان األلماني رقم (

02.03.1993, p. 9.(  



 
 4(§ المتعلقة بحماية النساء الحوامل  باألنظمة)، وأيضاً عمالً par. 1 AsylbLG 4(§ وفقاً ل 

par. 2 AsylbLG 6(§ )، وأيضاً وفقاً للبند par. 1 AsylbLG ووفقاً ألحكام أخرى، فإن .(

فوائد أخرى يمكن منحها في حال كانت إلزامية لضمان الصحة أو ضرورية لتغطية نفقات 

  حتياجات األطفال. وا

قانون اللجوء يؤمن عالج بعض الحاالت الفردية ويسمح بالوصول للرعاية الصحية التي تتجاوز 

هذا المعيار يعتبر استحقاق الزامي، ). par. 1 AsylbLG 4§ (ل  وفقانطاق الفوائد الممنوحة 

ألوروبي بشكل خاص لألشخاص الذين لديهم حاجة خاصة للحماية. ألن توجيهات االتحاد ا

تطالب بتزويد األجنبي بالمساعد الطبية المطلوبة، بما في ذلك الرعاية النفسية إذا لزم  33/2013

األمر، وخاصة لألشخاص الذي يحتاجون حماية خاصة. وتشمل أيضاً األشخاص الذين يعانون من 

صاب أو عانوا من التعذيب أو االغت نالذي أمراض جسدية وأيضاً المشاكل النفسية، واالشخاص

  أنواع أخرى من العنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي ولديهم متطلبات خاصة. 

 .par 6(§ من خالل هذه المتطلبات، سيتم تخفيض متطلبات السلطات إلى الصفر، وذلك وفقاً ل 

1 AsylbLG(.  

فإن األشخاص الذين يحق لهم اللجوء ال (أنظر أعاله)، قبل الدخول بقضية "إثبات الوصول" 

فيها التدفئة، والرعاية  صلون إال على فوائد محددة لتغطية احتياجات أساسية من غذاء وسكن بمايح

الصحية، والتي تمنح نقداً. وطبعاً هذا ال ينطبق على األجانب الذي قاموا بالفعل باستالم هذا الفوائد 

ن عن فقدان "إثبات في مراكز االستقبال التي تم توزيعهم عليها. وأيضاً في حال كانوا غير مسؤولي

  ).par. 2a AsylbLG 11(§ الوصول" 

أقاموا في ألمانيا دون انقطاع كبير  نالمضي بإجراءات اللجوء، وخاصة بالنسبة لالجئين الذيخالل 

ها، هؤالء يتلقون الفوائد ة اإلقامة للقوانين المعمول بخالل مد يسيئواشهراً، ولم  15دة لم

من قانون اللجوء، وهؤالء يكونون  2اء على المادة نوذلك ب ،||SGB Xحسب دات والمساع

متساوون مع األشخاص الذي يمتلكون ضمان صحي قانوني. وفي حال وجود فحوص طبية متصلة 

 بموضوع المرض، فلديهم الحق ايضاً المطالبة بتكاليف العالج النفسي. 

راجع موقع الصحة لبداية . وفقاً للحاالت الفردية لألجنبي، يمكن إصدار بطاقة صحية لألجنبي من ا

  ".Gesundheit für Geflüchteteلطالبي اللجوء "

   



 
  

 ضمن برنامج االندماجفصول تعلم اللغة 

طالبو اللجوء الحاصلين على تصريح إقامة مؤقتة أو الذين من المتوقع أن يحصلوا عليها، يحق لهم 

المشاركة بدورات االندماج خالل فترة القيام بإجراءات اللجوء. طالبو اللجوء الذين لدهم فرصة 

اق، إيران، جيدة في الحصول على اإلقامة، هم في الوقت الحالي األجانب القادمين من (سوريا، العر

أريتيريا والصومال). أما فيما يتعلق بطالبي اللجوء القادمين من دولة آمنة، فمن المفترض أنهن لن 

  يحصلوا على إقامات قانونية دائمة. 

  01/01/2017أحكام إضافية ستطبق بدءاً من 

  يجوز للسلطات المختصة أن تلزم الالجئين أثناء منحهم تصاريح اإلقامة المؤقتة والذين

من العمر وال يخضعون للتعليم اإللزامي، تلزمهم أن يتعهدوا وبشكل مكتوب  18أتموا ال

 ,AsylbLG (§ 44a par. 1على المشاركة في دروات االندماج وذلك وفقاً لـ 

sent. 1 no. 4 AufenthG, § 5b par. 1 AsylbLG.( 

 ن تعهدهم على األجانب الذين سيرفضون من المشاركة في دورات االندماج على الرغم م

ذلك بشكل مكتوب، فإنهم لن يحصلوا على" المتطلبات الضرورية" بعد ذلك (راجع 

السكن و الطعامأعلى)، وسيحصلون بدل ذلك فقط على الفوائد التي تغطي احتياجات 

والتي سيتم منحها بشكل نقدي. وباستثناء الحاالت الخاصة والتدفئة والعناية الصحية، 

  ة بتقديم بعض الخدمات واالحتياجات الضرورية األخرى سيتم رفضها الفردية، فإن المطالب

هذا ال ينطبق على االشخاص الذين يستحقون الحصول على هذه الفوائد في حال قدموا دليالً على 

). وأحد االسباب الموجبة األخرى، وعلى وجه التحديد، إذا see § 12 par. 4 SGB XIIذلك (

  عمل العام، او تدريب مهني أو دراسة.  بدأ األجنبي وظيفة في سوق ال

  المقابلة األولى –لن بإجراء دو 10.6

، تتم مطابقة بصمات طالبي اللجوء في قاعدة البيانات "يورداك" لتحديد ما عند التقدم بطلب اللجوء

  .إذا كان تم تسجيل طالبي اللجوء في أحد بلدان دوبلن األخرى

هناك  ما كانإذا ، BAMFواللجوء التحادي للهجرة اللجوء، يتحقق المكتب ا بعد تقديم طلب رسمي

الطلب على اساس استبيان  ولذلك يجرى مقابلة شخصية مع مقدم ،قدم الشخص لجوء فيهبلد آخر 

في هذه المقابلة يكمن في  شيء)، وأهم ةأجري له مسبقاً ويحدد اختبار كفاءة طلبه (المقابلة األولي

  السؤال األخير، وهو: 



 
أخرى من دول وليس في دولة  لى طلب الحماية الدولة في ألمانيالتقديمك عهل هناك أي سبب 

  اك بالد ال تريد أن تنتقل إليها؟دوبلن، هل هن

في البقاء في دول أخرى  أسباب عدم رغبتهولذلك ينبغي على طالب اللجوء أن يشرح بالتفصيل 

  وء) ، وما إلى ذلك.مثل (التشرد، ظروف مأساوية في مخيمات اللج ،خاضعة التفاقية دوبلن

الجلسة األولى قبل التوقيع عليه، ألن من الهم أيضاً أن يطلب الالجئ نسخة مترجمة عن محضر 

 تقصير المترجمينتكون بسبب واردة في هذا المحضر، والتي قد  حول أخطاءالالحقة  الشكاوى

  الفوريين، لن تجلب أي فائدة لمقدم الشكوى.

 طالب اللجوء أن  على، أّن  BAMFتب االتحادي للهجرة واللجوء في حال تم اإلقرار من قبل المك

له ، يعود إلى الدولة التي طبقت عليه إجراءات دوبلن (البصمة)، فإن هذا القرار يجب أن يتم إبالغه 

  .ثم تطبيق إجراءات الترحيل

مع  إعادة القبول في غضون شهرين، أويجب على طالب اللجوء، في حال تم رفضه، أن يقدم طلب 

، ويقدم  من الئحة دبل ||| ) 2من الفقرة  23أدلة أخرة في غضون ثالثة أشهر ( حسب المادة 

نتيجة الطلب القادمة من ال "يورداك" إلى الشرطة االتحادية تكون حاسمة.  "يورداك".الطلب إلى 

ستكون  وفي حال تجاوز المكتب االتحادي لشؤون الالجئين الفترة الزمنية المحددة، فإن ألمانيا

  من اتفاقية دوبلن). 1الفقرة  21مسؤولة عن دراسة طلب اللجوء (المادة 

 C.32.14 1( ، قد قررت 27/10/2015إن المحكة االتحادية اإلدارية في حكمها الصادر في 

(ثالثة أشهر) إلتمام الطلب وتولي المسؤولية بموجب المادة  ة): أن المهلة الزمنية المحدد34.15 –

من اتفاقية دبلن، تنطبق فقط على العالقات القانونية بين الدول التي تنضوي  2لجملة ا 1القسم  17

وقررت المحكمة اإلدارية وهي ال تساعد في حماية طلبات اللجوء الفردية،  تحت اتفاقية دبلن.

الوطنية بأن طالب اللجوء ال يمكنه استخدام حجة انتهاء الموعد المحدد (ثالث شهور) الستجابة 

الترحيل المتعلقة  إجراءاتة الخاضعة التفاقية دوبلن على الطلب الذي قدمته ألمانيا بشأن الدول

من اتفاقية دوبلن،  21باتفاقية دوبلن. ولم تحدد المحكمة ما إذا كان ذلك ينطبق أيضاً على المادة 

-C-63/15 und C(معلقين في محكمة العدل األوروبية.  ما يزاالنقرارين بهذا الشأن  وبوجود

155/15(  

يتم الرد من الدولة التي طبقت إجراء دبلن، خالل شهر واحد أو في غضون اسبوعين، وإذا لم يتم 

ب عن إجراءات اللجوء وذلك حسستكون مسؤولة الوالية  الفترة الزمنية المحددة، فإن الرد خالل

  ).3،  إجراءات دوبلن  25(الفقرة 



 
 السابق، يتبنى، دون الحصول على اجابة على الطلب اءات دوبلنعند انتهاء الموعد النهائي إلجر

االتصاالت بخصوص اجراءات دوبلن، ويرفض طلب  إجراءات BAMFهجرةللالمكتب االتحادي 

  الترحيل إلى الدولة التي طبقت دوبلن على الالجئ. بإجراءاتاللجوء، ويتم البدء 

ليم شكوى إلى المحكمة على النقيض من ذلك، يجوز لطالب اللجوء خالل اسبوع واحد من تس

، ويجب على )5الفقرة  80حيل (وفقاً للمادة اسبوع واحد من تاريخ إخباره بالتر اإلدارية، خالل

يسمح بتطبيق  والمحكمة القضاء اإلداري أن تامر إثر ذلك بإيقاف الشكوى (تطبيق عاجل)، 

من قانون  2جملة ال 2الفقرة  34aال مادةالترحيل بناء على القرار السابق للمحكمة (حسب 

  ).اللجوء

وليس التاريخ  المرسل،المكتوب على البريد  التاريخهام: فترة األسبوع لتقديم الشكوى تبدأ من 

الذي بالفعل تم فيه تسليم البريد للسلطات المسؤولة. (احياناً ال يصل البريد إال بعد فترة معين، 

 أيام) . 4ربما 

لفترة الزمنية من أجل النقل تبدأ بعد رفض الطلب العاجل. ترى معظم المحاكم اإلدارية بأن اهام: 

  وبناًء على ذلك، فإن فترة الطلب المستعجل يمكن أن تمدد.

إذا كانت الموافقة من دولة دوبلن المسؤولية قد أصدرت بعد عدة أشهر، في هذه الحالة يكون من 

من خالل االستفادة من لجوء  المفضل عدم تقديم طلب مستعجل، وبدالً من ذلك، يفضل االنتظار، أو

 الكنسية. 

الزمنية للنقل من خالل تقديم شهادات صحية من أجل مكتب الهجرة  المهلةوقد تم محاولة سد وقت 

تفيد بعدم قدرة طالبي اللجوء على السفر، ولكن هذا لم يعد ممكناً بعد اآلن، نظراً لزيادة عدد 

  ) أنظر أعاله( الطلبات إلثبات وجود مرض يعيق عملية الترحيل.

 ً  :إلجراء دبلن انظر أيضا

 ) إجراء 2شبكة المعلومات بشأن اللجوء والهجرة: معلومات أساسية لممارسة االستشارات رقم:(

 2015الخلفية، ودراسات الحالة،  معلومات إضافية، سبتمبر  -دبلن 

 Asylة الحاالت الفردية، :اإلسعافات األولية ضد الترحيل "دبلن" : المعرفة األساسية ونصائح لدراس

 2015يناير 

 اللجوء عن طريق الكنسية 10.7

  /http://www.kirchenasyl.de.عن طريق الكنيسة أنظر إلى إلجراء اللجوء 



 
ر دوبلن في حال اتخاذ قرا اءات دوبلن يمكن أن يصبح خياراً اللجوء عن طريق الكنيسة وفقاً إلجر

  إثر إيقاف الشكوى ضد قرار دبلن. النهائي، وفي حال رفض الطلب العاجل لإلقامة

بشكل فوري في اليوم األول من كتابة الطلب (عبر الفاكس)، مكان اإلقامة يجب أن يتم اإلخبار 

 ، من أجلBAMFالالجئين والمهاجرين  شؤون)، ومكتب Ausländeramtلمكتب الهجرة (

 بأن ،BAMF. فالكنيسة قد عقدت اتفاقية من مكتب الالجئين بمحاولة االختباء تفادي خلق انطباع

على قرارات دبلن |||، وهذا يعني أنه  حتى بناءً عن طريق الكنيسة، ال ينبغي محاكمتهم،  الالجئين

  أشهر. 6 اللجوء بعدوبسبب انتهاء مدة النقل، تصبح بشكل نهائي ألمانيا مسؤولة عن إجراءات 

، بأن كل حالة لجوء  في BAMFمع المكتب االتحادي لالجئين  الكنيسة  لك، وافقتفضالً عن ذ

  عهدة الكنيسة  يجب أن تتم دراستها من جديد، وهذا قد يؤدي إلى إلغاء قرار دوبلن.

من المفضل الحصول بشكل فوري على تأكيد من الكنيسة بأن اللجوء عن طريقها عالوة على ذلك، 

ح منها الحقاً فقط عندما يتم دفع الفوائد االجتماعية نميقي المساعدات سوبا فقط،اإلقامة سيغطي 

الرسمية مّرة أخرى. هذا التأكيد يمكن استخدامه للتقدم للحصول على فوائد مستمرة وذلك وفق ل( 

  استحقاقات لتلقي العالج الطبي.أيضاً قانون فوائد الالجئين)، و

  إجراءات عاجلة  10.8

من قبل الشرطة الفيدرالية بعد إجراءات الرقابة في طردهم سيتم  مجموعات محددة من الالجئين

يجب أن تتم اإلجراءات في هذه ، قانون اللجوء) 5الفقرة  5a(المادة "خاصةمراكز استقبال "

وإذا فشل المكتب االتحادي لشؤون الالجئين والهجرة أن يقوم بذلك، المراكز خالل اسبوع واحد، 

  لى أنها إجراءات غير مستعجلة.اإلجراءات ع هذه سيتم إكمال

  واإلجراءات المستعجلة تحدث في جملة من األمور هي: 

 دول مثل تونس والمغرب والجزائر تم تصنيفها على أنظر أعلىجانب من دولة آمنة، (لأل .(

 أنها دول آمنة.

 جانب الذين خدعوا السلطات في معلومات أو وثائق مزورة أو من خالل حجب لأل

 لوثائق ذات الصلة بهويتهم أو جنسيتهم.المعلومات أو ا

 من بطاقاتهم الشخصية أو جوازات سفرهم،  تخلصوا وأإلى إتالف  عمدواجانب الذين لأل

وهو ما كان سيساع في تحديد هويتهم أو جنسيتهم. أو يجب عليهم تبرير هذه االفتراض في 

 هذه الظروف.



 
اللجوء الذي ال يملكون وثائق سيتم متابعة اإلجراءات بناء على االفتراض بأن طالبي 

  وإثباتات شخصية، سيتم اإلشارة لهم وفقاً لإلجراءات المستعجلة. 

" BAMFيتعين على طالبي اللجوء العيش في مراكز االستقبال حتى يصدر قرار من "

وبالتالي ترحيلهم ، وفي حال غادروا منطقة مكتب الهجرة التي يقع فيها مركز االستقبال، 

  لبات لجوئهم مسحوبة. سيتم اعتبار ط

مكتب الهجرة كانت بسبب إذا أثبت طالبي اللجوء بسرعة في هذه الحالة أن مغادرة لمنطقة 

  ظروف خارجة عن إرادتهم، فإن اإلجراءات في هذه الحالة ستستمر. 

، في حال رفض طلبات طالبي اللجوء حيث من الواضح أن ال أساس لها أو غير مقبولة

هذا القرار أمام محكمة القضاء اإلداري خالل اسبوع واحد من  يمكنهم أن يعترضوا ضد

تاريخ الرفض، ويمكن تقديم استئناف الطوارئ مع وقف التنفيذ للعمل، ويجب إثبات نداء 

الطوارئ في تفاصيل االعتراض، ألن المحكمة اإلدارية ستقرر فقط وفقاً لما هو مكتوب. 

ذه الحالة فرض الترحيل على الرغم من وإذا كان سيتم رفض نداء الطوارئ، يمكن في ه

  اإلجراءات القانونية المعلقة حالياً، ويمكن ترحيل طالب اللجوء.

سيسعون بشكل  )LGBTن ( طالبي اللجوء من المثليين الجنسيي أنمعرفة ومن المهم 

، ولكن هذا لن يكون ممكن، ذلك ألنه معظم الحاالت للحصول على مشورة مختصة فوري

جوء من المثليين الجنسيين لن يكونوا قادرين وبشكل فوري على اإلفصاح أو فإن طالبي الل

حرمات المثلية من الم بسببها، خاّصة إذا كانت واالضطهادسية اإلعالم عن توجهاتهم الجن

ية إبقاء ميولهم الجنسية سرية تجاه  استراتيج في بلدهم األصلي، حيث كانوا يتبعون

  للمحافظة على حياتهم.

 ً    إلى المالحظات المتعلقة بالالجئين مثللين الجنس القادمين من دول حرب أهليةأنظر أيضا

  الستماع لطلب اللجوءا 10.9

ر عّدة أشهر حتى يتم استدعاء فيما يتعلق بجميع إجراءات اللجوء، فإنها قد تأخذ في الوقت الحاض

  ب اللجوء لجلسات االستماع.طال

جمود إجراءات) تسمى مرء أن يقدم شكوى احتماالت نجاح طلب اللجوء عالية، ويجب على ال

، ويتم رفع هذه الشكوى بعد من قانون اإلجراءات اإلدراية 75للمحكة اإلدارية، وذلك وفقا للمادة 

نظراً وعدم احراز أي تقدم فيها،  يوكون ذلك عادة  ثالث أشهر من بدأ اإلجراءات على األقل



 
تضع المحاكم عادة سبباً  ذلك قد ومع ،BAMFلضغوطات العمل في المكتب االتحادي لالجئين 

  مقنعاً لسبب الجمود في اإلجراءات. 

-EU/ االتحاد األوروبي ( 2013/32في المبدأ التوجيهي اإلجرائي لالتحاد األوروبي(

Verfahren Richtlinie 2013/32 / EU فإنه ينبغي تحديد أطر زمنية إلنهاء إجراءات ،(

في حال  أشهر 9الل ستة أشهر، وقد تستغرق إلجراءات خأن تنتهي هذه ا ، حيث يفترضالتحقيق

أشهر  3، يمكن تجاوز هذه المواعيد لتصل إلى وكاستثناءوجود عدد كبير من الالجئين المقدمين. 

ني كحد أقصى، في حال كانت هذه المدة كافية إلجراء تحقيق شامل لمقدم الطلب. أما اإلطار الزم

  شهراً. 21األقصى فقد يصل إلى 

في القانون األلماني، والفترة  "التوجيهية لالتحاد األوروبي اإلجراءات" يتم إدراجاآلن لم حتى 

)، EURO، 2، الفقرة 51، (المادة 2018يوليو  20المحددة لتنفيذ هذه األطر الزمنية تنتهي في 

  في ألمانيا هذه األنظمة اآلن. اإلداريةومع ذلك، تطبق المحاكم 

عندما واللجوء، وخاصة  دة لتقديم دليل واضح ألسباب الهربالوحيالجلسة األولى هي الفرصة 

من قانون  25المادة (للخطر وثائق تثبت أنه مضطهد ومعرض  تقديم قادر علىيكون الالجئ 

  :في سؤال محدد هو اللجوء). وتركز هذه الجلسة النظر

تي من الممكن أن  االمور ال، وهل هناك بديل آخر له في بلده، وما هرب الشخص من بلدهلماذا 

  في حالة عودته إلى بلده؟.يتعرض لها 

  سؤال التالي: 25ة االستماع من التتكون جلس

  ؟هل تتكلم أي لهجات أخرى باإلضافة إلى اللغة المذكورة .1

  هل لديك اكثر من جنسية؟ .2

  ؟أثنيةهل تنتمي ألي مجموعة عرقية او  .3

ق تعريف شخصية او بطاقة شخصية مثل جواز السفر أو أي وثائ وثائقهل يمكنك تقديم  .4

  شخصية تعريفية ؟

  ل جواز سفر صالح او بطاقة شخصية في بلدك؟ هل لديك وثائق شخصية مث .5

  لماذا ال يمكنك عرض او إحضار وثائقك الرسمية؟ .6

هل يمكنك تقديم أي وثائق أخرى مثل شهادات مدرسة، شهادات والدة، تسجيالت خدمة،  .7

  شهادة قيادة، الخ ) 

  ؟ة أخرى أو في أي دولة أخرىقامة في والية ألمانيّ هل لديك وثيقة إ .8



 
سكن لك في بلدك، هل كنت تقطن هناك عند مغادرتك، اذا ال،  هل يمكنك ان تعطينا عنوان .9

  أين كنت تقيم؟

الوالدة، لوالدة، أسمك األول، مكان وتاريخ اعند عائلتك، اسم  باسمالتعريف رجى ي . 10

  لزوج/الزوجة.مكان وتاريخ الزواج، مكان وتاريخ والدة ا

( في حال كانت ال تقطن في بلدها األصلي، يجب توضيح  عنوان الزوج أو الزوجة . 11

  عنوانها الحالي وعنوانها السابق في البلد األصلي). ،ذلك

هم البالغين، مع اسم العائلة، أسمائ هل لديك أطفال( يرجى ذكر كل األطفال بما فيهم . 12

  .األولى، مع مكان وتاريخ الوالدة)

في البلد األصلي، يرجى توضيح انوا ال يعيشون ذا كديم عناوين األطفال( إيرجى تق . 13

  .العنوان الحالي لهم، والعنوان القديم في بلدهم)

  األول وعنوان سكن األبوين. واالسميرجى ذكر اسم العائلة،  . 14

  جّدة، اخوال، اعمام يقطنون خارج دولتك األم؟ هل لديك أخوة، جد أو . 15

  شخصية لجدك (والد الوالد).يرجى إعطاء المعلومات ال . 16

  في اي مدرسة أو جامعة درست؟  . 17

  ؟ وظيفتك األخيرة، هل لديك عمل خاصماهي مهنتك، ماذا كانت  . 18

  ؟هل كنت في الخدمة العسكرية . 19

  ؟ألمانيا من قبل هل زرت  . 20

  الموافقة على هذا الطلب؟ ت؟ هل تمبتقديم طلب لجوء في أي دولة أخرى هل قمت . 21

تقديم طلب لجوء في دولة أخرة، وهل تم تسجيل إقامة هل قام أحد أفراد أسرتك ب . 22

  لهم هناك؟

  ؟راضات ضد إجراءات طلب لجوؤك هناكهل لديك أي اعت . 23

الشرح بالتفصيل، بأي طريقة  تشرح كيف قدمت إلى ألمانيا، يرجى يرجى أن . 24

 ألمانيا، وكيف دخلت إلى ألمانيا؟ غادرت دولتك، بأي دول أخرى عبرت حتى وصلت إلى

المنا بهذا الطلب، بأنها/أنه سيتم االستماع لها بحسب قصته/قصتها حول لقد تم إع . 25

وفقاً او اسبابه/أسبابها لتقديم الطلب للجوء السياسي. تمت االستجابة للطلب  ،االضطهاد

اد. السؤال: ألي من هذه األسباب السابقة من االضطهقائق التي قدمها/قدمتها عن الخوف للح

  ؟د غادرت بلدكق



 
لبي اللجوء أن يعّدوا نفسهم بشكل جيد قبل جلسة االستماع حول ما يريدون اإلدالء به، يجب على طا

ويجب أن يتذكروا التفاصيل الهامة. ويجب أن يكتبوا المعلومات والحوادث بشكل جيد كي يكونوا 

 حدث نوع من التضارب في المعلومات. ومع ذلك ال ينبغيعلى ترتيبها في ذاكرتهم وأن ال ي قادرين

ستفادة من هذه المالحظات في جلسة االستماع نفسها، كي ال يعطي مقدم الطلب انطباع بأنه اال

  يخترع هذه القصة. 

  الجنس القادمين من دول فيها الحرب األهلية.الالجئين مثلي لالطالع على مالحظات إضافية تخص 

عن هذا في أقرب  BAMFطالب اللجوء يمكن أن يأتي مع شخص ذو ثقة، ويجب عليهم إبالغ ال

البالد عن طريق الجو( تذكرة رحلة  ي اللجوء وثائق تثبت دخلوهموقت ممكن .  إذا كان لدى طالب

محضر  أثناء كتابةنسخ منها  وثائق، ويأخذوايجب أن يسلموا هذه ال أو بطاقة صعود إلى الطائر)،

  جلسة االستماع. 

عند  كبذل BAMFسيكون هناك مترجم أثناء جلسة االستماع، ويجب على طالب اللجوء أن يبلغ ال

(أنظر أعاله)، حول اللغة التي ستستخدم في جلسة االستماع، وينبغي عليه للجوءتقديم طلباتهم 

  . اإلماماً بهاختيار اللغة األكثر 

اللجوء تلقي نسخي كاملة من محضر جلسة  : يجب على طالبيأمور مهمة أيضاً ضمن هذا السياق

موجودة بعد التوقيع قبل التوقيع عليه، ألن تقديم أي شكوى حول دقة البيانات البلغتهم األم  االستماع 

  ال قيمة لها.

  الفحص القانوني لطلبات لجوء مثليي الجنس. 10.10

 بناًء علىإال  ،أن يقيّم طلبات اللجوء NAMFكتب االتحادي للهجرة واللجوءلمبشكل عام، ال يمكن ل

  الحجج المقدمة في طلب اللجوء، ألنه ال توجد أدلة أخرى متوفّرة.

  :األمور التالية تعتبر جوانب مهمة

 عرض واضح للحقائق.  .أ

ً ي ، مصداقية االضطهاد السياسي الذي يتعرض له الالجئ  جب أن يتم عرضها بشكل واضحا

عطي سرداً كامالً حول سبب اضطهاد الشخص، مبني على الحقائق، هذا العرض يجب أن ي

  سق مع هذا التهديد الذي يتعرض له.تت التي  محددةالويجب أن تتوفر بعض الحقائق المنفصلة و

وكذلك التجارب الشخصية التي تدعم طلب وهذا يشمل األحداث التي وقعت لطالبي اللجوء، 

 BVerwG, Beschl ،26/10/1986أي تناقضات في الحقائق (راجع  اللجوء دون وجود



 
  يجب أن تكون األدلة ملموسة، وغنية، وتشير إلى وجود أحداث واقعية وحقيقية. و)، 1

قد المعلومات  هذه به أثناء عملية اإلدالء بها، فإن واضحة بالمعلومات تناقضاتكان هناك في 

  ن.للمسؤولي بشكل أو بآخر غير مرضية تعتبر

تقديم أسباب مفصلة ، يطلب من طالبي اللجوء BAMF ولذلك، خالل الجلسة األولى مع ال

  ومفهومة، تبرر طلبات اللجوء.

ورغم ذلك، فأن بالنسبة للكثير من الالجئين مثليي الجنس، من غير الممكن مناقشة حياتهم 

يتم إيواء قد ، لكل علني في المقابلة. عالوة على ذله من اضطهاد بشك وما تعرضوا الجنسية

 ،في بلدانهم باقي الناس الذي ينتمون إلى مجتمعاتهم اللجوء المثليين في نفس المكان معطالبي 

، ومع ذلك، (المخيمات)ضطهاد والتهميش في هذه األماكنوهذا يعرضهم الحتمال مواجهتهم لال

ً فإن الالجئين إذا قدموا حياتهم الجنسية إضافي  األولى، كسبباع بعد جلسة االستم (المثلية) الحقا

ما قدموه  مبالغة، ألنقد تكون ، فإنه في أحيان كثيرة يتم رفض هذه االسباب لقبول طلب لجوئهم

  تقديمها منذ البداية.  المفترضوأنه كان من  من معلومات ليست موثوقة،

)، 2014ديسمبر  2، الصادر في ECJ/EuGHKبناًء على قرار محكمة العدل األوربية (و

وروبية تمنع محكمة العدل األ في هذه الحالة، حيث ه االدعاءات (المثلية) لم تعد ممكنةفإن هذ

وعدم القبول يأتي  تفتقر إلى المصداقية، طلب اللجوء الذيعلى  السلطات الوطنية من الموافقة

 خلفيةولم يتحدث إطالقاً عن في المرة األولى،  ألن مقدم الطب لم يعتمد عن االضطهاد الجنسي

  ضه لالضطهاد.تعر

 خطورة التهديد باالضطهاد في البلد األمنوع و مقدار   .ب

 : وجود توجه جنسي معين أو ادعاءات للشخص الذي يمارس االضطهاد ومنها  .ت

بسبب ميوله  له  في التحدث عن االضطهاد السابق صاداً كافياً أن يكون طالب اللجوء يكون 

لقرار أنه قد يتعرض للخطر في المستقبل الجنسية، وعليه أن يكون قادر على أن يقنع صاحب ا

  نتيجة ميوله. في بلده 

المحاكم  لها تقييم فيما يتعلق بالقرار المذكور أعاله من قبل المحكمة اإلدارية االتحادية، قد سبق

كان  هذه، أذاومن خالل وجهة النظر بأنه أمر موجود، ، رجعة فيها" امر ال يسمى "المثلية لما

فهذا ال شأن له في تقديم طلب اللجوء بشكل سري، المثلية الجنسية  الشخص يمارس نشاطات



 
إرضاء  المثال:ال مفر منها (على سبيل  ألحداثفقط في حال تعرض الفرد و، وال يدعمه

  من المستحيل االمتناع عن هذا النشاط. األمور تجعلأن هذه  الغرائز)، حيث

أو محاكم الالجئين،  BAMFمن قبل  ليس من المستغرب بأن مثل هكذا تقييم قدم تم اتباعه

  فحص نفسي لتحديد مدى ميولهم الجنسية المثلية وذلك على نفقتهم الخاصة.إلجراء 

  لم يعد يطلب هذه الفحوص. BAMF االتحاديلمكتب اولكن 

ديسمبر  12، فإن محكمة العدل األوروبية قررت اتخاذ قررا بهذا الشأن في باإلضافة لذلك

2014 )C-148-150/13( :  

 ال يمكن التشكيك في التفاصيل المتعلقة بنشاط جنسي سابق 

 أفالم حميمة  طالب اللجوء ال يمكن أن يقبل تقديمتقييم ميولهم الجنسية، ف اختبارات

 أو صور كدليل على مثليته الجنسية

  مبررة من أجل حماية األسئلة المبنية على أسس ومفاهيم نمطية، مثل المعرفة

قد تكون مفيدة،  بعض المنظماتمع  للمثلي تفاصيل مقابالتن حقوق المثليين، كما أ

  .مع ظروف الشخص في حال الكشف عنها تتالءمقد ال ولكنها 

 .بي اللجوء مثليي الجنسالمغريات الفردية لطال  .ث

، يتم أخذها في الحسابقد  "المصير الجنسي"غير مهم على اإلطالق اي العناصر من تقرير 

تم سلوك مماثل في بسبب الميول الجنسية وحدها، او بسبب إما للقمع قد يكون  فالتعرض ل

  .ممارسة بشكل عام أو خاص

 و التهديد يجب أن يكون منشأه الميول الجنسية للفرد الخطورة أ  .ج

مثليين أو األسوياء، كان القيام بعالقات عاطفية او جنسية سواء من قبل ال إذاعلى سبيل المثال: 

مة للمجتمع، وكانت عقوبة هذه الممارسات هي نفسها سواء للمثلين او كاً لألخالق العايعتبر انتها

هذه العقوبة نوع من االضطهاد، ولكن في حال كانت  اعتبار ال يمكن، ففي هذه الحالة ءاألسويا

 ففي هذه الحالة يعتبر هذا اضطهاد يستهدف المثليين جنسيا. تمييز،وفيها  عقوبة المثلين أسوأ

  عودة التكهن  .ح

  قّين اثنين من التكهن:مطلوب ش

  ؟بناًء على هويته الجنسية طالب اللجوء عند عودته إلى بلده األصلي كيف سيتصرف

  كيف ستستجيب السلطات المحلية وغيرها في بلده األم لهذا السلوك؟



 
من توجيهات  4مع وجود مبرر قانوني( الفقرة تعرضه لالضطهاد، لفي حال وجود مصداقية 

)، والذي يقول أنه في حال لم تتغير الظروف في البلد األم، EU 4/ 2011االتحاد األوروبي 

أمر مرجح كثيراً، وبالتالي يجب  للشخص هو فمن المفترض أن مزيد من االضطهاد السياسي

  لالجئين).احماية ه منح

في حال افتقاد وجود أدلة على أعمال اضطهاد سابقة، يجب معرفة ما اذا كان التوجه الجنسي 

وء معروف في بلده األم أم ال،  وما إذا كان مهدد باالضطهاد السياسي، وبالتالي لطالب اللج

  يمكن منحه حق حماية الالجئين.

في حال االفتقاد ألدلة حول ألعمال اضطهاد سابق، والوضع الحالي للمحيط االجتماعي المعني 

بطرقة قد رف بالتوجه الجنسي، وفي هذه الحالة يجب تحديد ما اذا كان طالب اللجوء سيتص

، بقي طالب اللجوء متكتماً على ميوله الجنسية؟ ولماذا تؤدي إلى ممارسة االضطهاد بحقه، 

  ولماذا يتجنبون الكشف عنها؟

من أجل ذلك، فإنه من المهم تحديد ما إذا كان طالب الذي عاش ومن المتوقع ان يستمر في 

سياسي، أو وفاً من االضطهاد ال، قد فعل ذلك خ(دون اإلعالن عن مثليّته) بشكل سريالعيش 

  أصدقائه.أو  لتجنب العار من عائلته

ب لهذا التصرف، مع وجود متطلبات ذا كان الخوف من االضطهاد السياسي يمكن تحديده كسبإ

  خرى معينة، يتم منح الحماية لالجئين.أ

مكن تكتم من أجل تجنب مواجهة أي شخص، فإنه يرغب الفرد باالستمرار بالعيش في في حال 

(العيش هذا النمط من الحياة على انفسهماو اعتادوا افتراض ان هؤالء االشخاص يقبلون 

  االعتراف بالحماية لهم.  ، وفي هذه الحاالت ال يتمالسري)

  )BAMFقرارات المكتب االتحادي للهجرة واللجوء ( 10.11

أن تقدم طلب ) على طلبك، فبإمكانك عندئٍذ BAMFإذا وافق المكتب االتحادي للهجرة واللجوء (

) في مكتب الهجرة المسؤول Aufenthaltserlaubnisالحصول على تصريح اإلقامة (

)Ausländerbehörde.(  

 :يمكنها أن تمنحك  بالموافقة،  (BAMF)االتحادي للهجرة واللجوء  قرارات المكتب -

): قبولك كطالب لجوء يمنحك Anerkennung als Asylberechtigter( حق اللجوء المقبول

  :ايليم



 

 تحصل على  )، وبعد انتهائهابناًء على المقطع األول من قانون اإلقامةثة سنوات (تصريح إقامة لثال

بناًء على المقطع الثالث من قانون اإلقامة (تصريح إقامة دائم 

(Niederlassungserlaubnis; § 26 3 AufenthG).وكالهما يمنحانك الحق في العمل ( 

 ) ما يسمى جواز السفر األزرق).وثيقة سفر دولية لالجئين 

 .الحق في الحصول على المساعدات االجتماعية 

 .الحق في المشاركة بدورة االندماج 

  ، نظر أدناه( مع وجود تقييد للتحركالحق في ترك مخيم الالجئين(. 

 إذا ما تم تقديم طلب حصولهم على 12راجع الفقرة  -  الحق في جلب أفراد العائلة (لم الشمل (

 من قانون اإلقامة). 2الجملة  2الفقرة  29خالل ثالثة شهور (المادة  الفيزا

وهذه الحالة لها ذات التأثيرات المشروعة لقبول حق اللجوء. لمزيد من المعلومات االعتراف بك كالجئ :

 paragraph 2 25(§ الفقرة الثانية من قانون اإلقامة  25حول تصريح اإلقامة راجع المادة 

AufenthG..(  

): إذا تم Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus(عتراف بالحماية الفرعية اال

  االعتراف بحقك بالحماية الفرعية فهذا يمنحك التأثيرات المشروعة التالية:

  تصريح إقامة لسنة واحدة بناًء على الفقرة الثانية من قانون اإلقامة، وبعد انتهاءه تحصل على

 paragraph 1 26§  -من قانون اإلقامة  3الجملة  1(الفقرة تصريح إقامة لمدة سنتين 

Sentence 3 AufenthG.وكالهما يمنحانك الحق في العمل ( 

  من قانون اإلقامة، وذلك إذا ما استوفيت  9تصريح إقامة دائم بعد خمس سنوات بناًء على المادة

 من قانون اإلقامة). 4الفقرة  26المتطلبات األخرى (المادة 

 صل على جواز سفر الجئ، بل يجب عليك أن تحاول الحصول على جواز سفرك األصلي، ال تح

 وفي حال لم تنجح في ذلك فستحصل على جواز سفر بديل (جواز سفر رمادي).

 .الحق في الحصول على المساعدات االجتماعية المنتظمة 

 .الحق في المشاركة بدورة االندماج 

  ،أنظر أدناه( الحركةتقيد في مع وجود الحق في ترك مخيم الالجئين(. 



 

 ) وبالتالي 2016) لالجئين مع وضع الحماية المؤقتة (اذار أنظر أدناهيتعارض لم شمل األسرة ،(

 )(راجع نص حق اإلقامةفإن لم شمل الشريك أو الشريكة غير ممكناً وفقاً للشروط العامة. 

  من قانون اإلقامة.  5رة الفق 60بناًء على المادة ): Abschiebungsverbotمنع الترحيل (

  :ما يلييمنح الالجئ  ومنع الترحيل

  من قانون اإلقامة)،  4الجملة  1الفقرة  26تصريح إقامة لسنة واحدة على األقل (بناًء على المادة

من قانون اإلقامة)، وتخضع  4رقم  1الفقرة  5مطلوب تقديم جواز سفرك الوطني (المادة 

 ).BeschVمن  31ى سوق العمل (المادة إلجراءات غير صارمة للوصول إل

  من قانون اإلقامة، وذلك إذا ما استوفيت  9تصريح إقامة دائم بعد خمس سنوات بناًء على المادة

 .من قانون اإلقامة) 4الفقرة  26المتطلبات األخرى (المادة 

 .الحق في الحصول على المساعدات االجتماعية المنتظمة 

 دماج.الحق في المشاركة بدورة االن 

  ،(أنظر أدناه).، مع وجود تقيد على الحركةالحق في ترك مخيم الالجئين 

  دليل قانون الهجرةالحق في جلب أفراد العائلة فقط بموجب المتطلبات العامة، راجع. 

  من قانون اإلقامة.  7الفقرة  60بناًء على المادة ) Abschiebungsverbotرحيل (منع الت

من  5الفقرة  60بحسب المادة  الترحيليمنح التأثيرات المشروعة نفسها الذي يمنحها منع  الترحيل ومنع

  قانون اإلقامة.

 بعدم الموافقة:  (BAMF)للمكتب االتحادي للهجرة واللجوء  قرارات -

 ر كالتالي:ويمكن أن تبر

 ليس معترف بك كالجئ. .1

 رفض طلب اللجوء. .2

 لم يتم منحك الحماية الفرعية. .3

 الجملة األولى من قانون اإلقامة) 7والفقرة  5الفقرة  60لم يتم منع إبعادك (بناًء على المادة  .4

يوماً من تبليغه هذا اإلخطار حول  30يؤمر مقدم الطلب بمغادرة جمهورية ألمانيا االتحادية خالل  .5

 القرار المتخذ.



 
إذا ما قدم صاحب الطلب اعتراضاً على هذا القرار لدى المحكمة المهلة المعطاة له لمغادرة البالد 

تنتهي بعد ثالثين يوم من القرار النهائي حول إجراءات اللجوء، وإذا لم يدرك مقدم الطلب هذه 

  الفترة، فيسيتم ترحيله إلى بلده األم.

طلب قبوله مرة ثانية فيه يقدم ى بلد آخر مسموح له بالدخول إليه، ومبعد إلمقدم الطلب قد يكون 

  ).cf. §§ 31, 34, 38 paragraph 1 AsylG(بحسب 

 74) خالل أسبوعين (المادة Verwaltungsgerichtالمحكمة اإلدارية ( يمكن االستئناف ضد رفض

  من قانون اللجوء). 1الجملة  1الفقرة 

) وهذا يعني أن قرار اإلبعاد أو الترحيل معلق aufschiebende Wirkungاالستئناف له تأثير تعليقي (

 من قانون اللجوء). 1الفقرة  75إلى حين صدور قرار المحكمة اإلدارية (المادة 

 Ablehnung als offensichtlich(رفض الطلب ألنه من الواضح بأن ال أساس له 

unbegründet.(  

) بأن حالة طالب اللجوء ال تستوجب BAMFي للهجرة واللجوء (يتم رفض الطلب إذا وجد المكتب االتحاد

الموافقة، أو أن المكتب لم يرى أية أسباب مقنعة للهروب (على سبيل المثال: اعتبار بلد األصل آمن) 

)sicherer Herkunftsstaat; §§ 29a, 30 AsylG.(  

هذا االستئناف ليس له أي تأثير الرفض في المحكمة اإلدارية، ولكن قرار يمكن تقديم طلب استئناف ضد 

من قانون اللجوء)، لذا يجب تقديم طلب استئناف طارئ  1الفقرة  75تعليقي على قرار الترحيل (المادة 

للطلب بأن االستئناف  ، وذلكإلى المحكمة VwGO 5الفقرة  80) وفقاً للمادة Eilantragبشكل آني (

  يجب أن يكون له أثر تعليقي.

وكذلك طلب االستئناف الطارئ إلى المحكمة اإلدارية  ،ب االستئناف ضد قرار الرفضيجب عليك تقديم طل

  من قانون اللجوء). 1الفقرة  74خالل أسبوع من تبليغك قرار الرفض (المادة 

في حال لم يتم دعوتك لجلسة استماع تشرح فيها أسباب االستئناف الطارئ المقدم، يجب عليك تقديم شرح 

باب، يتضمن شرحاً واضحاً لماذا هناك "شكوك جدية في مشروعية في قرار الرفض" مكتوب حول هذه األس

")ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit.("  



 
إذا تم رفض طلب االستئناف الطارئ المقدم فمكن الممكن أن يتم ترحيلك بالرغم من أن طلب االستئناف 

 ضد القرار ال يزال قائم.

  )Ablehnung als unzulässigالرفض كـ عدم مقبول (

(المادة  لجوئكهذا جزء من إجراءات اتفاقية دبلن، إذا ما كانت دولة أخرى مسؤولة عن البت في طلب/حالة 

27A .(من قانون اللجوء  

)، بل أيضاً أمر ترحيل Abschiebungsandrohungاإلنذار ال يشمل فقد خطر الترحيل (

)Abschiebungsanordnungنذارات لن تتضمن أي مهلة لمغادرة البالد ألن المادة )، كما أن هذه اإل

34A  من قانون اللجوء، تمنح المكتب االتحادي للهجرة واللجوء صالحية الترحيل كخيار وحيد. 1الفقرة  

-) يجب أن تعطي طالب اللجوء Ausländeramtعلى أية حال، فإن السلطة التنفيذية "مكتب الهجرة" (

بمغادرة البالد طوعاً، إذا ما كان واضحاً بأنه سيغادر البالد طواعيةً إلى بلد آخر  اإلمكانية-طلبه  المرفوض

  ، وإبالغ السلطات المسؤولة.لجوؤه عضو في االتحاد األوروبي ومسؤول عن البت في طلب

تجبر طالب اللجوء المرفوض طلبه على المغادرة، لذلك  للبالد ال تحتاج إلى قوة إدارية المغادرة الطوعية

من  11بحسب المادة  أو إقامة في األراضي األلمانية،  ي ليست ترحيالً، وال تؤدي إلى إصدار منع دخولفه

 C 26.14 und 1 C  -BVerwG, Urt. v. 17.09.2015 1قانون اإلقامة (قرار المحكمة اإلدارية 

27.14.(  

يمكن أن يرفض الطلب أيضاً باعتباره غير مقبول، في حال كان مقدم الطلب قد منح حماية دولية (لجوء أو 

حماية تابعة) في بلد آخر عضو في االتحاد األوروبي، حيث منح حق الحماية الدولية مرة أخرى في بلد آخر 

 ).BVerwG, Urt. v. 17.06.2014, 10 C 7.13مر غير مقبول (قرار المحكمة اإلدارية هو أ

قرارات الرفض خاضعة لنفس شروط االستئناف ضد  اإلجراءات القانونية (االستئنافات) ضد هذا النوع من

  قرارات الرفض في حالة عدم وجود أساس للطلب.

وجود محامي خالل إجراءات المحكمة اإلدارية من المستوى األدنى هو أمر غير إلزامي، لكن من 

 المستحسن وجود محامي من أجل سهولة الرد على رسائل المحكمة اإلدارية.

  من قانون اللجوء). 83Bمحكمة من أجل مناقشة إجراءات قانون اللجوء (المادة ليس هناك أية أجور لل



 
   .مكان اإلقامة بعد االعتراف باللجوء11

قيدت التشريعية على حرية تنقل طالبي اللجوء بعد االعتراف بهم وذلك من خالل "قانون االندماج" 

  على مدى السنوات الثالث المقبلة.

  ميع األجانب الذين: جعلى  ينطبق 12a AufenthG§  نظام اإلقامة الجديد

  16المادة سياسيين (بهم كالجئين  االعترافتمA GG( 

  3الفقرة إنسانيين (بهم كالجئين  االعترافتم AsylG( 

  4تم االعتراف بهم على أنهم أشخاص تحق لهم الحماية المؤقتة (الفقرة AsylG ( 

 7و  5الفقرات  60هم وفقا للمادة األشخاص الذين تم تحديد منع الترحيل بحق AufenthG 

   الالجئين الحاصلين على تصريح إقامة في إطار االتفاقيات الدولية أو ألسباب إنسانية عاجلة

 §§)22 ،23 AufenthG( 

  01.01.2016بعد تاريخ  

  .اإلقامة في والية محددة 1

، وتكون اإلقامة في الوالية التي تقع يسمح لألجانب بالحصور على إقامة في الدولة لمدة ثالث سنوات فقط

  ).12A par.1 AufenthG(§ فيها نقطة االستقبال التي أسند إليها تنفيذ إجراءات اللجوء 

  : كان األجانب أو أزواجهم أو شركائهن أو أطفالهن القصر إذاااللتزام  هذايتم التغاضي عن  

 ساعة في  15وعلى نطاق ال يقل عن  اذا تخذوا لهم وظيفة مرتبطة باشتراكات الضمان االجتماعي

االسبوع، وهؤالء يجب ان يتوفر لديهم دخل ال يقل عن متوسط االحتياجات القياسية الشهرية (الفقرة 

20 SGB II 20) ولمتطلبات السكن والتدفئة (الفقرة SGB  22و SGB .الثاني) لشخص واحد 

 بعون دراستهم الجامعيةاذا كانوا قد اتخذوا لهم تدريب مهني أو عمل او كانوا يتا  

  . األجانب في نقاط االستقبال: اإلقامة في مكان محدد2

أخرى، فهم ملزمون باإلقامة في ماكن محدد  مؤقتةفي نقاط االستقبال أو في مساكن  األجانبطالما يعيش 

أشهر في تاريخ  لمدة ثالث سنوات على األقل، وذلك لغرض توفير سكن مناسب لهم في غضون ستة

إال إذا كان ذلك متناقض مع تعزيز االندماج المستدام من خالل ظروف المعيشة في  راف باللجوء،االعت



 
غضون ستة أشهر، فإن هذا التنازل  التنازل عن السكن غير ممكن في. إذا كان جمهورية ألمانيا االتحادية

  ).12a par. 2 AufenthG(§ يمكن إجراؤه في الفترة الالحقة للستة أشهر 

  ب خارج نقاط االستقبال: اإلقامة في مكان محدد .األجان3

في حال لم يعد األجانب مقيمون في نقاط االستقبال أو في أي سكن مؤقت، فإنهم ريما قد يكونون ملزمين 

بلجوئهم في  االعترافبلجوئهم من اإلقامة لمدة ثالث سنوات على األقل بعد  االعترافخالل ستة أشهر بعد 

  ) ستسهل: 12a par. 3 AufenthG(§ ت نقاط االستقبال وفقاً للقانون مكان محدد، في حال كان

 تزويدهم بسكن مالئم  

  اكتسابهم للمعرفة عن طريق الفهم الكافي للغة األلمانية في، بما يناسب مستوىA2  و  

 اتخاذ عمل ما مع االخذ بعين االعتبار الوضع المحلي للتدريب وسوق العمل 

  ن محدد.منع السكن واإلقامة في مكا4

باالمتناع عن اإلقامة في منطقة  يلزموامن أجل تجنب العزل أو االستبعاد االجتماعي، فإن األجانب يمكن أن 

محددة لمدة ثالث سنوات بعد حصولهن على حق اللجوء، بشكل خاص إذا كان من المتوقع بأن األجانب في 

رار يجب أن يؤخذ في عين االعتبار وضع هذه المنطقة لن يستخدموا اللغة األلمانية. وعند اتخاذ هذا الق

  ).12A par.4 AufenthG§ التدريب الهمني وسوق العمل المحلي(

  .العقوبات5

اذا كان االجنبي سيقيم في جمهورية ألمانية االتحادية بشكل يتناقض مع التقييد الجغرافي الملزم له. أو في 

 12Aإقامته األصلي وفقاً للمادة  في مكان بشكل يتناقض مع مكان حال اختار االجنبي اإلقامة

AufenthG مناطقي، في هذه الحالة يحق لمؤسسة الرعاية االجتماعية المسؤولة ً أن تدفع الفوائد وفقاً  ا

. ومما ال شك فيه أنه من الضرورة تزويد الشخص فقط باحتياجات السفر إلى حدهلظروف كل أجنبي على 

  مكان إقامته.

).  فإن 4) أو في مكان ممنوع (حالة  1امته في والية غير مقبولة (حالة في حال اتخذ األجنبي مكان إق

، وهذا تكاليف السفر عموماً يجب أن يتم تزويدها إلى المكان الذي ينوي أن يتخذ منه مكان إلقامته

 para 5 23(§ وفقاً ل  في جمهورية ألمانيا االتحاديةالمكان(الوالية)يجب أن يكون مسموح له اإلقامة فيه 

SGB XII.(  



 
ألف  100انتهاك االلتزام بمكان اإلقامة أو التنازل عن مكان اإلقامة قد يتم تغريم األجنبي بعقوبة تصل إلى 

قدم  98) وذلك وفقاً ل (الفقرة 4-2ألف يورو في الحاالت ( 30)، أو ما يصل إلى 1يورو في (الحالة

  ).2B AufenthGو  2Aغ.  3المساواة. 

  .إلغاء االلتزامات6

يجب أن تلغى بناًء على الطلب المقدم من قبل األجانب في حال استطاعوا  1 فقرة 12aل وفقاً لتزامات اال

  : ما يلياثبات 

  اذا تخذوا لهم وظيفة مرتبطة باشتراكات الضمان االجتماعي، يجب ان يتوفر لديهم دخل يؤمن لهم

م أو ألطفالهم القصر في مكان تكاليف المعيشة، أو في حال توفر دراسات جامعية، لهم أو لشركائه

 آخر 

  أو إذا كان األزواج أو الشركاء المسجلين أو األطفال القاصرين غير المتزوجين يعيشون في مكان

 آخر

 أو لتجنب المشقة 

  المشقة يمكن أن تتواجد بشكل محدد في حال: 

 ية الشباب المختصفي حال كانت فوائد األطفال أو رعاية الشباب قد تتأثر وفقاً لتقييم مكتب رعا 

  في حال تم منح األجنبي القبول في والية أخرى ألسباب شخصية قاهرة 

  .او في حال وجود قيود أخرى غير منطقية ستنتج للشخص المعني 

قد تكون هذه حالة المثليين أو المثليات في حال كان يتوجب عليهم اإلقامة في مدينة أو منطقة حيث ال يتواجد 

ينطبق في  الشيءص مثليي الجنس وعدم تواجد مراكز اجتماعات أو التقاء لهم. نفس مراكز مشورة لألشخا

 باءهم أو أصدقائهم. هؤالء األصدقاء أو األحباءحال عدم السماح لمثليي الجنس باالنتقال إلى حيث يتواجد أح

  كنموذج لالندماج. يسهمون بشكل أساسي في االندماج، فهم يعملون

م بمكان اإلقامة تحت بند "تجنب المشقّة"، فإن األجنبي سيكون ملزم باإلقامة او في حال تم إلغاء االلتزا

عن اإلقامة في مكان محددة، مع مراعاة مصالحه، واإلقامة تكون لمدة أقصاها ثالث سنوات بعد  االمتناع

  االعتراف باللجوء. 



 
، الذين قد ينضم بعضهم للشخص هذه االلتزامات ستكون قابلة للتطبيق على أفراد األسرة المرافقة لألجنبي

آخر. ويحق ألفراد االسرة  بشيءالحقاً ولمدة تصل إلى ثالث سنوات، إال إذا أمرت السلطات المختصة 

  أيضاً التقديم على إلغاء االلتزامات .

 االعتراض ضد هذه االلتزامات ال يكون له أثر إيقافي، وبالتالي على األجانب التقدم بطلب للمحكمة اإلدارية

  لالعتراض.في نفس الوقت الذي تقدموا به لالعتراض على أمر وقف التنفيذ  VwG 5  80عمالً بالمادة 

 12a par. 9 §من خالل لوائح، أنظر الفقرة ( التفاصيلواليات جمهورية ألمانيا االتحادية قد تنظم 

AufenthG.(  

  .دروس اللغة واالندماج لألجانب الحاصلين على حق اإلقامة12

) أو AsylG 3) أو الالجئين (الفقرة 16A GGاألشخاص الذين يحق لهم اللجوء السياسي (المادة 

) والذين قد حصلوا على تصريح اإلقامة AsylG 4األشخاص الحاصلين على الحماية المؤقتة (الفقرة 

المشاركة للمرة األولى، هؤالء وفي حال بقائهم بشكل دائم في جمهورية ألمانيا االتحادية، يحق لهم 

). بالنسبة لإلقامة، فإننا نفترض بشكل AufenthG 44غير المتكررة في دورات االندماج (الفقرة 

 18عام أنها دائمة عندما يحصل األجنبي على إقامة لمدة سنة على األقل، أو تصريح إقامة ألكثر من 

الدائمة القانونية ال يمكن شهراً. أما بالنسبة لألجانب القادمين من دولة آمنة، فإن افتراض اإلقامة 

  توقعه.

المشاركة في هذه الدورات تصبح باطلة بعد سنة واحدة من منح تصريح اإلقامة او بناًء على إلغائها. 

بالطبع هذا ال ينطبق على األجنبي غير القادر على االلتحاق بدورات االندماج حتى ذلك التاريخ 

  ألسباب يكون غير مسؤول عنها. 

ندماج بالطبع أساسيات ودروس متابعة اللغة، من أجل الحصول على المعرفة وتشمل دورات اال

اللغوية الكافية. باإلضافة إلى دورة توجيهية لمعرفة النظام القانوني باإلضافة إلى الثقافة وتاريخ ألمانيا 

 § )43 .3 AufenthG.(  

ه معرفة كافية باللغة في حال توافر بعض الشروط سلفاً لدى األجنبي، مثالً في حالة وجود لدي

  األلمانية، فيحق له حينها المشاركة فقط في الدورة التوجيهية. 



 
 الدولية، ملزمونسياسيين، إنسانيين، أو الحاصلين على الحماية  كالجئيناألشخاص المعترف به 

  بالمشاركة في دورات االندماج عندما: 

 طريقة بسيطة على األقل. ويتم تحديد إذا كانوا غير قادرين على التواصل في اللغة األلمانية ب

 44A(§ واجب المشاركة في هذه الدورات من قبل سلطات الهجرة عند منح تصريح اإلقامة 

 ، أو )AufenthG 2وإرسالها.  1رقم  1المرسلة.  1الفقرة 

  إذا كانوا قادرين على التواصل باللغة األلمانية بطريقة بسيطة وألزمتهم سلطات الهجرة أن

 ) أو 44a par. 1 sent. 7 AufenthG§ في دورات االندماج وفقاً لـ( يشاركوا

  إذا كان لديهم احتياجات خاصة لالندماج، وفي حال طلبت منها سلطات الهجرة المشاركة في

 ) أو 44a par. 1 no. 3 AufenthG§ دورات االندماج وفقاً لـ(

  دورات االندماج بشكل كامل وفقاً وتم توفير  2اذا كانوا يتلقون إعانات البطالة من المستوى

) أو إذا طلب مكتب الضمان االجتماعي منهم المشاركة  .44a par. 1 sent. 1 no§لـ(

 ). 44a par. 1 no. 2 sent. 3 AufenthG§ (ـ فيها وفقاً ل

من الضروري إلغاء دورات االندماج إذا كان من غير المعقول لألجنبي المشاركة في دورات االندماج ولو 

  بشكل جزئي إلى جانب عمله في حال حصوله على عمل. 

  يمكن إسقاط واجب المشاركة في دورات االندماج في حال : 

  ألمانيا االتحادية جمهوريةاألجانب مرتبطين في بتعليم مهني أو تدريب تعليمي آخر في إذا كان 

 جمهورية ألمانيا  في حال قدرتهم على تقديم أدلة على مشاركتهم في برنامج تعليمي مماثل في

 االتحادية

  إذا كانت المشاركة مستحيلة بشكل دائم بسبب انشغالهم بتقديم العناية التمريضية ألحد أفراد األسرة

 على سبيل المثال.

إن فشل األجنبي في االلتزام بالمشاركة في دورات االندماج او فشل في اجتياز االختبار النهائي، فإن هذا قد 

)، أو منح تصريح par. 3 AufenthG 8(§ تمديد تصريح اإلقامة الخاص به  يؤثر بشكل سلبي على

 .par 10(§ )، أو منح الجنسية par. 2 sent. 1 nos. 7 and 8 AufenthG 9(§ اإلقامة الدائمة 

3 StAG .(  
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هو قابل للتنفيذ، ألن الشخص  حتى بعد دخول قرار الترحيل حيز التنفيذ، فإنه في بعض األحيان غير

ال يملك جواز سفر أو وثائق سفر أخرى، واستخراج مثل هذه الوثائق هو أمر  لجوؤهلب المرفوض ط

  صعب للغاية بالنسبة لدائرة األجانب.

في هذه الحاالت يبقى طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في ألمانيا لعدة أشهر بالرغم من صدور أمر 

  .حيانقانوني يمنع ذلك، وبعضهم ممكن ان يبقى لسنوات في بعض األ

ال يمكن فيها الحصول على التي حاالت الكما يمكن أن يعلق أمر الترحيل ألسباب طبية أو عائلية، في 

  .اإلقامة، على سبيل المثال عندما ال يملك الشخص جواز سفر

لكنه غير  -في هذه الحاالت، يتم إيقاف ترحيل أي أجنبي صدر بحقه أمر ترحيل من األراضي األلمانية 

من قانون اإلقامة)، وهذا التعليق (إيقاف الترحيل) ليس تصريحاً   60A(حسب المادة  -ذ قابل للتنفي

  لإلقامة في ألمانيا، يعطى لفترة بين شهر، ثالثة إلى ستة أشهر.

في األراضي الخاضعة جغرافياً  -الصادر بحقه أمر ترحيل غير قابل للتنفيذ  -يقتصر بقاء األجنبي 

  لدولة ألمانيا االتحادية.

على تصريح اإلقامة، بعد مرور ثالثة أشهر من إقامة األجنبي في  يلغى القيد الجغرافي المفروض

األراضي األلمانية بشكل متواصل، إما بشكل شرعي أو بسبب تعليق أمر ترحيله، أو بسبب إقامته في 

قانون  من  1Bو 1إجراءات استخراج تصريح اإلقامة (الفقرة  انتهاء بانتظاراألراضي األلمانية 

  اإلقامة).

إذا لم يكن من المؤكد أن األجنبي قادر على تحمل نفقاته الخاصة، يمكن لسلطة األجانب السماح له 

بالبقاء في مكان إقامته السابق (حين صدر قرار تعليق أمر الترحيل) بعد معاينة شروط المعيشة في ذلك 

العائلة واألسس اإلنسانية األخرى المتعلقة المكان، وفي قرارها يجب أن تأخذ بعين االعتبار عدد أفراد 

من قانون  1Dالفقرة  61بذلك، كما يحق لألجنبي مغادرة هذا السكن بشكل مؤقت في بدون إذن (المادة 

  اإلقامة).



 
فإن بالنسبة لألجانب الذين صدر قرار بتعليق أمر ترحيلهم وهم ال يقيمون في مراكز استقبال، 

وغذاء وتدفئة وطبابة واحتياجات شخصية وأمور منزلية، سيتم االحتياجات األساسية من مسكن 

  تزويدهم بها على شكل مبلغ مالي يسلم نقداً بحسب قانون اللجوء.

في ألمانيا االتحادية  -الذين صدر قرار تعليق أمر ترحليهم  –أشهر من إقامة األجانب  15بعد مرور 

من  2بناًء على المادة   ||SGB Xعدات حسب بدون توقف لفترات طويلة، يبدؤون باستالم فوائد ومسا

  قانون اللجوء، إذا لم يسيئوا للقوانين المعمول خالل مدة إقامتهم في األراضي األلمانية.

يمكنهم استالم تصاريح عمل بعد مضي ثالثة أشهر من إقامتهم انب الذين تم تعليق قرار ترحيلهم، األج

استناداً إلى تعليق قرار ترحيلهم، أو استناداً إلى تصريح في ألمانيا بدون توقف، إما بشكل شرعي، أو 

  إجراءات اللجوء. انتهاء بانتظاراإلقامة المؤقتة 

شهراً من إقامة األجانب المعلّق قرار ترحيلهم يؤجل خضوعهم الختبار سوق العمل  15بعد مرور 

)Vorrangprufung 32(§ ) من قبل مكتب التوظيف االتحادي بناء على BeschV(.  ابتداًء من

 Abs. 5 32(§  ولمدة ثالث سنوات، 156وكالة عم من أصل  133تم تعليق عمل  06/08/2015

Nr. 3 BeschV.( إجراءات طلب إذن العمل، تسير بشكل مماثل إلجراءات إذن العمل لطالبي اللجوء

 ).(انظر بند التوظيف في األعلى

لوا البالد فقط للحصول على الفوائد المرتبطة ال يجوز لألجانب من خالل قانون التسامح، والذين دخ

). أو إذا قاموا بالتالعب والكذب بإعطاء Asylum Seekers Benefits Actبقانون اللجوء (

  ).60a par. 6 AufenthG(§ ببياناتهم الشخصية (هويتهم، جنسيتهم) في جلسات سابقة. 
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وكان أزواجهم/شركائهم ال زالوا يقيمون في البلد األصل،  إذا منح األجانب حق اللجوء أو الحماية

يستطيع الشركاء/األزواج التقدم بطلب الحصول على فيزا لم شمل إلنشاء عقد مسجل للزواج/الشراكة 

، شرط مرور ثالثة أشهر من حصول األجنبي على القرار في أي دولة في أي بعثة دبلوماسية ألمانية

انيا، وشرط آخر هو أن يكون من غير الممكن إنشاء عقد زواج/شراكة في النهائي حول إقامته في ألم

  .(في حالة المثلية الجنسية)البلد األصل أو أي بلد آخر



 
إذا اجتمعت هذه الشروط، فإن األجانب وشركائهم ليس من الضروري أن يبينون بأنهم يعيشون بأمان، 

يجب أن يكون الشريك قانون اإلقامة)، كما من  2جملة ال 2القسم  29§ مكان السكن مؤمن (راجع أن و

 قادر على التواصل بشكل بسيط باللغة األلمانية.

انية)، ومن (النص ال زال باأللم اضغط هناللحصول على توصيات حول أفضل طرق سير اإلجراءات 

  (النص ال زال باأللمانية). اضغط هناأجل معرفة المؤهالت واألوراق المطلوبة 

  أشهر. يتم البت بالطلب خالل المدة المحددة في حال تم تقديمه خالل مدى أقصاها ثالثة

أو أي وثائق ضرورية  ،شهادة اللغة األلمانية استخراجقادرين على  في حال أنت أو شريكك لم تكونا

حينها التقدم للحصول على طلب الفيزا ضمن مدة لوبة في الوقت المحدد، فيجب على الشخص أخرى مط

  ودة خالل فترة قصيرة.الثالثة شهور المحددة بعد إخطار المسؤولين بأنك ستقوم بتسليم الملفات المفق

ولقد تم تعليق إجراءات لم شمل أسر الالجئين الممنوحين وضع الحماية المؤقتة حتى تاريخ مارس 

أنظر لنص المستشار المتعلق بقانون ، ولم شمل الشركاء ليس ممكناً إال وفقاً للشروط العامة، (2018

  ) الهجرة والجنسية

دهم والذين تأخروا في االعتراف بمثليتهم  بالبقاء في حق المثليين المعرضين لالضطهاد في بل.15

 دولة اللجوء:

 3الفقرة  5المادة أسباب وتبريرات الهروب بالنسبة لالجئ من البلد األم ليست ذي عالقة، بموجب 

، هذا يتضمن الحقائق أو الحوادث قانون اللجوءو  EU/2011/95توجيهات االتحاد األوروبي من 

بير مستمر تع تالتي وقعت بعد أن ترك طالب اللجوء بلده األم، وسيتم االعتراف بها فقط إذا كان

 في بلده األم عن التهم التي واجهها 

ت متأخر ليست من بنات أفكار وخيال الالجئين، بل هي بالمثلية الجنسية في العلن في وق االعتراف

، جاءت في بلدهم األصلي مجرد نتيجة طبيعية متعلقة بشخصيتهم الخاصة التي كانت موجودة دائماً 

جاءت كرد فعل على التوجهات  الذي تعرضوا له، هذه النتيجةمييز نتيجة القمع واالضطهاد والت

خذ بعين االعتبار وستكون ذات صلة مهمة في ملف ة أصالً في بلدهم، لذلك يجب أن تؤالموجود

  طلب اللجوء الخاص بالمثليين. 
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   القانون النافذ:

 .دستور (القانون األساسي) لجمهورية ألمانيا االتحادية 

 .معاهدة تتعلق بحالة الالجئين 

 .اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

 قانون اللجوء  

 قانون اإلقامة  

 قانون منافع طالبي اللجوء  

 نظام العمل  

  عن البرلمان األوروبي في  2013/604تعليمات االتحاد األوروبي رقم  –اتفاقية دبلن الثالثة

الذي أقر المعايير واآلليات لبحث طلبات الحماية الدولية من قبل  2013حزيران  26اجتماع 

من قبل شخص من بلد آخر أو شخص بال وطن (إعادة صياغة)  الدول األعضاء والمقدمة

 ).3(دبلن 

  التوجيهات األوروبية:

  يحول قانون اللجوء التوجيهات األوروبية التالية إلى قانون وطني:

 توجيه استقبال .1

والذي وضع معايير الدنيا الستقبال طالبي  2003كانون األول  27مجلس  EC/2003/9توجيه 

  اللجوء.

لمعايير  2013حزيران  26البرلمان األوروبي ومجلس   EC/2004/38توجيه  ة:نسخة معدل

  استقبال مقدمي طلبات الحماية الدولية. (إعادة صياغة)

 توجيه مؤهالت .2

حول حقوق مواطني  2004نيسان  29البرلمان األوروبي ومجلس  EC/2004/38توجيه 

  تحاد.االتحاد وعائالتهم للتحرك واالستقرار بحرية في أراضي اال

حول  2011كانون األول  13البرلمان األوروبي ومجلس  EU/2011/95توجيه نسخة معدلة: 

معايير مؤهالت المواطنين القادمين من بلد ثالث أو الـأشخاص بدون وطن، كمستفيدين من الحماية 



 
الدولية، من أجل وضع تصريح موحد لالجئين، أو لألشخاص الذين يستحقون الحماية الفرعية، 

  يضاً من أجل متضمنات الحماية الممنوحة. (إعادة صياغة)وأ

 توجيه إجراءات .3

حول المعايير الدنيا إلجراءات منح وسحب  2005كانون األول  1مجلس  EC/2005/85توجيه 

  حالة اللجوء في الدول األعضاء.

حول  2013حزيران  26البرلمان األوروبي ومجلس  EU/2013/32توجيه نسخة معدلة: 

  المشتركة لمنح وسحب حق الحماية الدولية. (إعادة صياغة) اإلجراءات

  كما يمكنك إيجاد معلومات مفيدة إضافية على المواقع اإللكترونية التالية:

 http://www.asyl.net 

 http://www.migrationsrecht.net 

 http://www.proasyl.de 
  http://www.bamf.de 

  –  http://www.ggua.deبشكل خاصining materials Project Qtra  

 http://www.kirchenasyl.de 

  معلومات حول بلدان األصل يمكنكم العثور عليها في المواقع اإللكترونية التالية:

 amt.de-http://www.auswaertiges 

 https://www.amnesty.org/en/ - http://www.amnesty.de 

 http://www.ecoi.net 

 http://www.refugees.org 

 http://www.unhcr.org/ - http://www.unhcr.de 

 http://www.bordermonitoring.eu 
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