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  للجوء ووضع الالجئا حالة 1

طلبات اللجوء وفقًا  تقییم یتم  ، BAMFفي إطار إجراءات اللجوء في المكتب االتحادي للهجرة والالجئین

 : لـ 

  1، الفقرة §§ 16الحق في  اللجوء وفقا للمادة   

  60من قانون اللجوء،المادة  1، الفقرة 3كالجئ بالمعنى المقصود في المادة  به  اً أن یكون معترف 

  من قانون اإلقامة 1الفقرة 

  من قانون اللجوء، الفقرة الثانیة من  1، الفقرة  4لدیه الحق في أن یمنح الحمایة الفرعیة وفقا للمادة

 قانون اإلقامة 

  من قانون اإلقامة 7أو  5، الفقرة 60وفقًا للمادة فیكون في حال وجود حظر ترحیل 

 السیاسي للجوءحالة ا 1.1

 من القانون اإلساسي، وبشكل غیر مشروط حق اللجوء 2،الجملة  2، الفقرة  16تمنح المادة 

د بشكل كبیر في عام السیاسي  ـ 2، الفقرة 16، عندما حذفت المادة 1993، هذا الحق األساسي قیّ

  16Aبالمادة واستعیض عنها 

نیة ا، الفقرة الث16Aوتشمل هذه القیود على وجه الخصوص القادمین من دولة ثالثة، في المادة 

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



 
اللجوء  لدخول إلى دولةبما أن ا، 16Aبسبب هذا التقید في المادة  اً نادر  اً أصبح االعتراف باللجوء أمر 

الجویة (الطائرات)،(باستثناء الخروج من بلد ثالث آمن)، قد یؤدي إلى  المعابر عبر إال الیتم

  االعتراف بحق اللجوء.

  اللجوء حالةمنح  1.2

 3(انظر الفقرة  خذت الهیئة التشریعیة بإتفاقیة جنیف للتعریف الدولي لالجئین حرفیًا كقانون وطني.أ

  )من قانون اإلقامة. 1من قانون اللجوء، والفقرة  1و 

على أنه دخل الدولة من دولة ثالثة آمنة، فهو ال یعرف اللجوء مقدم طلب تم تعریف في حال 

ن  ، وال یمكن ترحیله إلى بلد ثالث.16aكالجئ سیاسي بالمعنى الذي جاءت به المادة  حمایة حقه وإ

من قانون اإلقامة، ویمنح  1لفقرة ا 60االمادة من قانون اللجوء، 3الفقرة  1ادة في اللجوء تأتي من الم

المعنى المقصود في اتفاقیة جنیف، وقد ال یتم ًا للتهدید في وطنه باإلقامة في حال كان معرض

 ترحیلهم أبدًا إلى وطنهم األم في هذه الحاالت.

  الحمایة الفرعیة  1.3

أسباب حقیقیة مؤهالت لكي یتم االعتراف به كالجئ سیاسي أو إنساني، ولكن لدیه اللك من ال یتم

لالعتقاد بأنه معرض لخطر جسیم في حال عودته لبلده األصلي، فهو مؤهل للحصول على الحمایة 

  من قانون اللجوء، ویتم تعریف "الخطر الجسیم" كما یلي: 1الفقرة  4المؤقتة كما نصت المادة 

  فرض عقوبة اإلعدام

  عاملة الالإنسانیة أو المهینةمالتعذیب أو ال



 
خطیر على حیاة وسالمة المدنیین كنتیجة للعنف العشوائي الذي تفرضه حاالت النزاع تهدید فردي و 

   .المسلح الدولي أو الداخلي

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

 فإن األجانب قد ال یتم ترحیلهم في حال كان واضحاً من قانون اإلقامة،  5الفقرة  60بناءً على المادة 

 5رة قالف 60، وبناء على المادة تفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسانبناء على اال الترحیل غیر مقبولأن 

االتفاقیة االوروبیة لحقوق  من إشارة تفسیریةیؤخذ  ال یوجد نظام مستقل، ولكن من قانون اإلقامة فإنه

  اإلنسان، والتي ینتج عنها حظر الترحیل. 

 3فقا للمادة محظورة و العملیات التعذیب والمعاملة الالإنسانیة أو المهینة في حال تم التأكد من وجود 

فإن (الحمایة الفرعیة)،  من قانون اإلقامة 2الفقرة  60بیة لحقوق اإلنسان، والمادة من االتفاقیة االورو 

یجب أن تؤخذ بعین اإلعتبار في الحاالت الفردیة، ویمكن أن تتضمن  60من المادة  5الفقرة 

ص آخرین مهددین انطالقًا من االتفاقیة االوروبیة لحقوق اإلنسان والدولة المتعاقدة فیه والتي أشخا

  حقوق اإلنسان. مبادئتضمن في جوهرها 

ومع ذلك، فإن قضیة الترحیل متداخلة مع بعض الضمانات األخرى التي تحددها هذه االتفاقیة، مثل 

تفاقیة االوروبیة لحقوق اإلنسان، فإنها غیر مقبولة من اال 9حاالت حریة الفكر والدین بموجب المادة 

للمقارنة، وجاء  وقابالً  اً في أي حالة. فقط في الحالة القصوى عندما یكون التهدید باألذى محدد

من االتفاقیة األوروبیة (=حمایة  3كنتیجة للمعاملة الالإنسانیة،  فإنه یمنع الترحیل بموجب المادة 

  فرعیة).



 
 الحق في الحفاظ على الحیاة األسریةحیل سیشمل جزءًا فقط من أفراد األسرة، فإن في حال كان التر 

من المادة  5عائقًا أمام الترحیل بموجب الفقرة  ال یشكلمن االتفاقیة األوروبیة)  8(كما ذكرت المادة 

تنفیذ الترحیل، وهذا العائق ال بد  لكنه یمكن أن یشكل عائقًا محلیًا أهلیًا أماممن قانون اإلقامة،  60

من االتفاقیة  8المادة من النظر فیه من قبل مكتب الهجرة المسؤول عن الترحیل. ومع ذلك فأن 

  . 6األوروبیة ال تتجاوز الحقوق التي سبق ذكرها في حماة االسرة وفقًا للمادة 

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

في حال كانت العودة إلى  من قانون اإلقامة،  6من المادة  7ر الترحیل بموجب الفقرة ضمان حظ

  .على حیاة الفرد اً كبیر  اً البلد األصلي ستجلب خطر 

الحمایة من الترحیل بموجب الفقرة سابقة الذكر من قانون اإلقامة یجب ان تؤخذ بعین االعتبار 

الصحة بسبب مرض عضال وبسبب نقص أو وبشكل خاص في حال كان هناك خطر تدهور في 

عدم كفایة العالج في البلد الذي سیرحل إلیه (أنظر القسم المعنون" فیروس نقص المناعة البشریة 

 واإلیدز")

 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 

دول آمنة المنشأ هي جمیع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول المذكورة في الملحق وال  . ب

 - ألبانیا، البوسنة والهرسك، وغانا، وكوسوفو ومقدونیا (هي و من قانون اللجوء،  29A§ الثاني ل

 ).د والسنغال وصربیاالیوغوسالفیة السابقة جمهوریة، والجبل األسو 



 
ن بترك قرار قبول طلباتهم للمكتب االتحادي للالجئین اللجوء من دول آمنة المنشأ ملزمو  طالبي  . ت

، وال یحق لهم العمل أثناء إجراءات اللجوء 47من المادة  1A) وفقًا للفقرة BAMF( والمهاجرین

 .62من المادة 2وفقًا للفقرة 

الجئین قادمین جوًا من دولة آمنة المنشأ، یجب أن یتم إقرارها بالنسبة لطلبات اللجوء المقدمة من   . ث

من قانون اللجوء)، مع موافقة المحكمة الدستوریة   18Aبشكل سریع في المطار (وفقًا للمادة 

)، هذه الصیغة صممت بحیث تكون  الحمایة القانونیة الفعالة BVerfGE 94, 166الفیدرالیة (

  أمر مستحیل.

 ثالثة آمنةالدخول من دولة  - 3

األجانب الذین دخلوا ألمانیا من بلد ثالث آمن ، لن یؤهلوا للحصول على اللجوء  تطبیقًا للمادة الفقرة 

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

  .)وسویسراالنرویج (هي و ، من قانون اللجوء  26A§  إلیها في الملحق األول

قد یدخل طالبو اللجوء ألمانیًا برًا عن طریق بلد ثالث آمن، وال یهم إذا بقي هذا البلد الثالث غیر 

  معروف، ویكفي إثبات أن طالبا للجوء دخل ألمانیا عن طریق البر.

، سیتم رفض طلبات لجوئهم(وفق الفقرة  طالبو ن م 1رقم  2اللجوء القادمین إلى ألمانیا االتحادیة برًا

من قانون اللجوء) في حال تمت مواجهتم من قبل  السلطات المسؤولة عن ضبط الحدود  18المادة 

  من قانون اللجوء. 18من المادة  3أثناء دخولهم، وسیتم إجبارهم على العودة وفقًا للفقرة 



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

م الالجئین ن السبب الرئیسي وراء قیااالجانب سیتم ترحیلهم فورًا إلى هذه الدولة، ولعل هذا یكو 

  بالتخلص من وثائق العبور الرسمیة والبطاقات الشخصیة فور دخولهم.

هناك  أال یتم ترحیلهم إلى بلدانهم األصلیة، إذا كانوا مهددینبیسمح لألجانب في بعض الحاالت، 

م إلى فئة اجتماعیة معینة أو بسبب آرائهانتماءاتهم أو م أو جنسیته مأو دینهم بسبب عرقه ت،بالمو 

من قانون اإلقامة،  60من المادة  1، في هذه الحاالت سیتم اعتبارهم الجئین وفقًا للفقرة السیاسیة

  (ما یسمى اللجوء صغیر). بها لالجئین المعترفجنیف  لبموجب اتفاقیة و 

  )  یبت في قرارات الترحیل .BAMF( ل فإن المكتب اإلتحادي للهجرة والالجئینوفي هذه االحو 

، (راجع المقطع IIIال ینطبق تنظیم الدولة األلمانیة على لألشخاص الذین تنطبق علیهم الالئحة دبلن 

  التالي.)

 إجراء "دوبلن"  - 4

آیسلندا ولیختنشاین، فإنها تقوم بتطبیق بالنسبة للبلدان الثالثة(األوروبیة) اآلمنة، باإلضافة إلى كل من 

، الصادرة عن البرلمان األوروبي 2013/640إجراءات اتفاقیة (دوبلن |||)، اتفاقیات االتحاد االوروبي 

جراءات تحدید من هي 2013یونیو  26االتحاد األوروبي بتاریخ  ومجلس ، التي تضع معاییر وإ

عن تطبیق الحنایة الدولیة للشخص القادم من دولة  الدولة العضو في التحاد األوروبي، والمسؤولة

  ثالثة أو شخص عدیم الجنسیة.

اتفاقیة (دوبلن |||) تحدد من خي الدولة في االتحاد األوروبي المسؤولة عن إجراء اللجوء. وهي الدولة 

  األولى التي قدم إلیها الالجئ وقام بإجراءات البصمة فیها.



 
 المعلومات الالحقة في األسفل.لمزید من التفاصیل  أنظر إلى 

  االضطهاد السیاسي - 5

 ماالجانب اللجوء السیاسي ویعترف بهم كالجئین، بناء على اتفاق جنیف، اذا كان لدیهیتم منح 

 اً عضو  مخوف من االضطهاد ألسباب عنصریة، دینیة، الجنسیة، أو آلراء سیاسیة، أو بسبب كونه

  من قانون اللجوء. 3ك بحسب المادة ج الدولة. وذلر في جماعة اجتماعیة معینة خا

ذا كان هناك مبرر واقعي لخوف الشخص من االضطهاد، الیهم فعًال امتالكه لهذه یم ما ایفي تق

للسمات الدینیة او العرقیة او القومیة او السیاسیة التي تؤدي الضطهاده، طالما ان هناك شخص 

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

ك بجنسه یوله الجنسیة فقط، بل عند التشكیاالضطهاد ال یكون فقط عندما عند وسم شخص بم

  .من قانون اللجوء 4، 1، الرقم 3تماعیة معینة، تبعًا للفقرة وانتمائه إلى فئة اج

، بإنه في  2013/07/11األوروبیة، في حكمها الصادر في وبناء على ذلك، قررت محكمة العدل 

" في دولته اً حال امتالك الشخص قرار  جتماعیة معینة ابسبب انتمائه إلى مجموعة  االم یعتبره "مجرمًا

" مثلي الجنس" على سبیل المثال، (بشرط ان ال یكون لدیه جرم اعتداء على االطفال) ، فإن هذا 

   كالجئ بسبب انتمائه لهذه المجموعة. سیساعده على اعتباره مقبوالً 

  الشخص في دولته األم. قوهذا ینطبق على أي اضطهاد یمكن أن یمارس بح

یكونوا قد تعرضوا لالضطهاد، سیتم االعتراف بهم  عندما یغادر طالبو اللجوء دولتهم األم من دون أن

  االم. ًا من مجموعات مضطهدة في دولتهمكالجئین في حال كانوا فقط جزء



 
كي یتم اعتبار مجموعة ما أنها "مجموعة مضطهدة"، فهو مرتبط ب "كثافة االضطهاد"، ویجب أن 

هذا االضطهاد على كل أعضاء المجموعة. وبالتالي هناك خطر على جمیع المنتمین  مارسی

وبتاریخ   21.4.2009  بتاریخ لمجموعة اجتماعیة معینة. وذلك بناء على قرار المحكمة اإلدرایة

20.2.2013 .  

 أعمال االضطهاد - 6

مارس بحق عندما تمن قانون اللجوء، یعني  3الفقرة  1مفهوم االضطهاد كما هو مكتوب  في المادة 

الشخص ممارسات خطیرة جدًا بحكم بطبیعتها او بسبب تكرارها، ما یشكل انتهاكًا صارخًأ لحقوق 

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

  ذلك انتهاك حقوق االنسان مثأل: 

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

التدابیر القانونیة واإلداریة في الشرطة أو القضاء ضد المثلیین جنسیا، والتي هي في حد ذاتها 

  ي تنفذ بطریقة تمییزیة.تمییزیة أو الت

  ن جنسیا.یمثلیالمحاكمة غیر متناسبة أو تمییزیة أو معاقبة 

  تمییزیة غیر مناسبة.  تلى عقوباما یؤدي إالحرمان من اإلنصاف القضائي 

، في حال كانت 2013/7/11ولذلك فقد أشارت محكمة العدل األوروبیة في حكمها الصادر في 

فال یكفي أن یتم معاقبة الشخص قانونیًا في تلك یها في بلد ما، یعاقب علجریمة المثلیة الجنسیة 

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

  .اً اضطهاد



 
االضطهاد قد یمارس من  قبل الدولة أو األحزاب أو المنظمات التي تسیطر على الدولة أو جزءا 

ضیها، أو من قبل الجهات الفاعلة غیر الحكومیة، شریطة أن تكون الدولة أو األحزاب كبیرا من أرا

مایة لهذا النوع حوالتنظیمات السائدة، بما في ذلك المنظمات الدولیة، غیر قادرة أو ال ترید تأمین ال

  ال.م ا إذا كان یوجد في هذه البلد سلطة حاكمة أمّ عمن االضطهاد، وهذا بغض النظر 

یتم  عموماً ، فقط تكون الحمایة من االضطهاد فعالة، وال یجب أن تكون ذات طابع مؤقتیجب أن 

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

لمنع االضطهاد، على سبیل المثال من خالل نظام قانوني فعال للكشف والمالحقة والمعاقبة على 

ج و  3§§  ".سواء كان یوجد سلطة في الدولة أو ال. وذلك تبعًا ل اً عال یمكن اعتبارها "اضطهادأف

  د من  قانون اللجوء. 3
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یتعرضون لالضطهاد  كانوااللجوء في ألمانیا إذا  جنسیاً  المثلیینیتم منح أن ویمكن بناء على ذلك 

في بالدهم بسبب میولهم الجنسیة، او هم في خطر أن یخضعوا لمعاملة غیر إنسانیة أو مهینة او 

في حال تمت معاقبتهم، أو محاكمتهم. وبالتالي یجب أن تكون أعمال االضطهاد خطرة بحیث  

  تشكل انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان األساسیة.

والتي من الممكن أو تعرض لها ، ن یتم أخذها في عین االعتباریجب أوهنا جمیع األعمال التي 

اللجوء، وغیرها من االنتهاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان من قبیل االنتقام والتمییز والعیوب  طالبو

  ال یجب استبعادها النها فقط تعتبر تمییزًا ولیس انتهاكًا لحقوق اإلنسان. هذه االنتهاكاتوالسلبیات.



 
إلنسان، ولكن لحقوق ا الفقرة السابقة على أنها انتهاكتبر واحدة فقط من االنتهاكات في ربما قد ال تع

لحقوق اإلنسان. مثل انتهاك حقوق اإلنسان في الوصول إلى  اً انتهاك شكلقد یتراكم هذه االعمال 

قد ال   المرافق التعلمییة والصحیة، فضال عن القیود المهنیة أو االقتصادیة، هذه اإلجراءات الفردیة

تسبب قلقا  یمكن أنمجملها ولكن في لحقوق اإلنسان، انتهاكاً  "من حیث النوع" تكون في حد ذاتها

  قد تشكل انتهاكًا خطیرًا لحقوق اإلنسان.لألفراد، والتي 

الشتائم واإلهانات والتهدیدات ، وكذلك شعور الفرد بأنه غیر مرغوب فیه قد ال تعتبر  "أعمال 

  من الخطورة بحیث أنها تشكل انتهاكا صارخًا لحقوق اإلنسان األساسیة.، فهي لیست "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 

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

+رجل) یمكن أن یقدموا طلب لجوء، الن  زواج رجل من رجل غیر مقبول في بلدهم االم، ویمكن أن 

التي ال تجرم المثلیة  هذه االمر یحدث حتى في بعض الدولهم. و یطیسبب بردود أفعال عنیفة في مح

، وهذا ینطبق على س بیل المثال على كل دول البلقان التي الجنسیة، ولكنها أمر غیر مقبول اجتماعیًا

  تعتبر دول آمنة المنشأ.

في هذه البلدان وفي حال عرف أن هذان الرجال في عالقة كزوجین في محطیهم الخاص (رب 

العمل، اساتذة الجامعة، أو لدى زمالئهم وأسرتهم) ، وتم التعامل بشكل مرفوض تماما قد یؤدي إلى 

لهم بسبب ذلك، دون أن یستطیعوا إیجاد وظیفة جدیدة. أو عندما العنف. او قد یتم تسریحهم من عم

وال یستطیعان مواصلة تعلیمهما. أو یمكن أن یكونوا قد تعرضوا  یكونان مهمشین في الجامعة



 
للتعنیف من قبل عائالتهم. وبالتالي ال یمكنهم في هذه الدول أن یعیشوا حیاة زوجیة طبیعیة كزوجین 

  من نفس الجنس.

تكون مستعدة لمحاكمة االشخاص الذي یعتدون بالضرب على هذین الزوجین، ولكن هذه  الشرطة قد

المحاكمة لن تردعهم بشكل كامل، ألنهم ال یتوقعون باألصل أن تتم محاكمتهم محاكمة خطیرة النهم 

ن حمایة  یشعرون بانهم مدعومون من قبل البیئة المحیطة بهم  بأنهم یدافعون عن أخالق المجتمع. وإ

ه الزوج بشكل وقائي شامل من العنف هو أمر لیس ممكن ال من الشرطة وال من صاحب العمل هذ

او من المعاهد والجامعات، ألن هذان الرجالن ال یستطیعان أن یعیشا معًا كزوجین بشكل علني، 

  وهذا بحد ذاته انتهاك خطیر لحقوق اإلنسان له صلة باللجوء. 

ولقد  من قانون اإلقامة. 60من المادة  5وجین بموجب الفقرة وهذا سبب كافي كي ال یتم ترحیل الز 

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

فیما  24/6/2010ر في األوروبیة فیما یتعلق بالحق في احترام الحیاة الخاصة.ومنذ الحكم الصاد

"شالك و كوبف"، تم اعتبار الشراكة من جنس واحد یقع في نطاق الحق یتعلق بقضیة زوجان یدعان 

للمحكمة االوروبیة لحقوق  8من المادة  1في احترام الحیاة األسریة، وذلك بناءً على الفقرة 

اإلنسان.ولذلك فإن ترحیل هذین الزوجین یعتبر انتهاكًا صریحًا لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة، 

  المحكمة الدستوریة األوروبیة لحقوق اإلنسان.ویتعارض مع قرار 

لالضطهاد. ولكن  ناسریة في بلدهم األم، قد ال یتعرضفي حال حافظ الزوجان على حیاتهم الزوجیة 

یحافظوا على سریة  تقوم السلطة بترحیلهم من ألمانیا و أن تطلب منهم أن  هذا لیس سببًا كافیًا كي

  .11/7/2013، وذلك وفق الحكم المذكور في عالقتهم



 
ال یكتفوا بالقول كزوجین من نفس الجنس أ  من المهم جدا في الواقع للمتقدمین  إلى إجراءات اللجوء

أن قضیة  المثلیة الجنسیة أمر شرعي أم غیر شرعي في بلدهم. ولكن علیهم أن یشیروا بشكل قاطع 

دي إلى  ردود فعل عنیفة، وهذا بحد ذاته یمكن أن أن العیش كزوجین في بلدهما األصلي قد یؤ 

  یصنف بشكل عام كانتهاك خطیر لحقوق اإلنسان.

فقط  تنطبق ، فإن القوانین السابقة  بالنسبة لألزواج النساء (أمرأة مع امرأة)على عكس الرجال، و 

عیش امرأة أن تن الصعب أو العیب ، ألنه بالنسبة للكثیر من المجتمعات، لیس مبشكل جزئي علیهن

ألنهن قد یظهرن كصدیقات مقربات وال یتعرضن ألي مع امراة ضمن أي ظرف من الظروف، 

  سؤال.

  في حال وصول أحد الشریكین فقط إلى ألمانیا، یمكن مراجعة المقطع المتعلق ب "لم شمل األسرة".

 السوابق القضائیة  للمحكمة اإلداریة االتحادیة  أللمانیا والمحاكم اإلداریة - 9

فإن الكثیر من القوانین في المحكمة القضائیة التي ستذكر في هذا النص،  خالل هذه السوابقن م

  االتحادیة اإلداریة والمحاكم اإلداریة استبدلت بقوانین أخرى.

على أنهم اعترفت المحكمة اإلداریة االتحادیة بالمثلیین الجنسین القادمین من إیران  1988عام 

المحكمة قرارًا ال رجعة فیه بأن لمثلیي ومثلیات الجنس الحق في ن سیاسیا. ثم أصدرت مضطهدو 

. إلى بلدهم اللجوء اذا كانوا معرضین للعذاب الجسمي الشدید او عقوبة اإلعدام في حال عودتهم

القانونیة، فإنه لیس كافیًا (كي یتم قبول اللجوء)أن تكون قد على النقیض من ذلك، وفقا لهذه الحالة 

  .بسبب المثلیة الجنسیة كنتیجة لخرقك الحد القواعد العامة لألخالق في بلدكتعرضت لالضطهاد 



 
هذا التقیید وضع على أساس اعتبار أن جمهوریة ألمانیا االتحادیة ناضلت من أجل حقوق المثلیین 

،  175الرجال لمدة عشرین عام، باإلضافة إلى أن المادة  من القانون الجنائي الذي ما زال ساریًا

دد اي اتصال جنسي بالتراضي بین رجلین بالعقاب، في حین االتصال الجنسي بین النساء والذي یه

  االتحادیة أرادت منع هذه األحكام. بالتراضي یعفى من العقاب، المحمكة االداریة

طلبات اللجوء لالجئین تم أیضًا رفضها بشكل متكرر على أرض الواقع، ألن طالبي اللجوءأخفوا 

وكان من المتوقع منهم السریة التامة  یعشیوا بخصوصیة  وال یتعرضوا للخطر. مثلیتهم الجنسیة كي

 BAMFلتجنب االضطهاد. وفي هذه الحاالت یستند المكتب االتحادي لالجئین والمهاجرین 

والمحاكم اإلداریة على تقاریر وزارة الخارجیة، والتي لألسف ال تعكس دائمًا الحالة الفعلیة للمثلیین 

نهم، والتي كانت تعكسها على أنها طبیعیة بما فیها الكفایة، حتى في بعض الحاالت جنسیا في وط

كانوا یمارسون النشاط الجنسي بشكل  واإلناثبأمن مثلیي الجنس الذكور  اً خاطئ اً كانت تعطي انطباع

  أمن في بلدهم.

وبیة بتاریخ هذه الممارسة لم تعد ممكنة بسبب الحكم المذكور أعاله من قبل محكمة العدل األور 

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

تتوقع أن مقدم الطلب قد أخفى میوله ونشاطاته الجنسیة المثلیة في بلده األصلي كي یتجنب خطر 

  االضطهاد".

   



 
  

  نهایة إجراءات اللجوء - 10

ني على شكل رسم بیا اً على موقعه االلكتروني مخططعرض المكتب االتحادي للهجرة واللجوء 

ث یمكنكم الحصول على المزید من المعلومات حول المراحل الفردیة إجراءات اللجوء في ألمانیا، حی

  إلجراءات اللجوء

  على موقع " معلومات عن اللجوء والهجرة" سوف تجد : 

  سیر  –: اجراءات اللجوء في ألمانیا 2المعلومات األساسیة لممارسة االستشارات رقم

 دراسات الحالة والمزید من المعلومات حول:  –اإلجراءات 

  معلومات عن جلسات االستماع في عملیة اللجوء وبلغات مختلفة،.توفیر مجموعة من النقاط

، كما تشمل ایضًا موجزًا عن سیر االساسیة حول االشیاء المهمة في جلسات االجتماع 

 إجراءات اللجوء

 الدخول  10.1

بما أنه ال یمكن للمرء أن یتقدم للحصول على فیزا بغرض تقدیم اللجوء في ألمانیا، لذلك فأن طالبي 

الفقرة  14اللجوء ال بد لهم من السفر بطریقة غیر شرعیة بقصد الدخول إلى ألمانیا. وبناء على الماد 

لبي اللجوء یحق لهم من قانون اإلقامة، فإن الدخول غیر الشرعي یعاقب علیه القانون، ولكن طا 95

  دون أن یتعرضوا للعقاب.من اتفاقیة جنیف الدخول  1الفقرة  31وفقًا للمادة 

اذا تم اعتقال الالجئین من قبل الشرطة الفیدرالیة، فهذا قد یؤدي إلى بدء تحقیق لدخولهم غیر 

ن صالت المشروع، ویتم التعرف على الالجئین كمشتبه بهم، ویتم التحقق من بصماتهم والتحقق م



 
محتملة لهم مع إرهابیین، ویتم حفظ البصمة في قاعدة بیانات، ومقارنتها لمعرفة ما اذا كان قد تم 

وهنا فإن طالب اللجوء یتلقى بعد عدة  تسیجیلها مسبقا في بلد آخر تبعا التفاقیة "دبلن (أنظر أسفل).

  من مكتب المدعي العام لیتم إخباره بأن التحقیق قد توقف. اً الكترونی اً اسابیع من دخوله برید

، وسواء كان ذلك جریمة جنائیة أم ال، فإنه قد یستخدم بعض طالبي اللجوء وثائق مزورة للدخول

من الحاالت الیومیة تستأنف دائما للحد  90محل نزاع بین المحاكم، وفي األوامر الجنائیة فإن معدل 

، وایضًا  3والفقرة  5ة،لمنح حًال وسطًا لتصریح اإلقامة (انظر الفقرة من العقوبات األكثر صرام

  من قانون اإلقامة) 2رقم  2. 44الفقرة

  

  وطلبات اللجوءنقاط اتصال وعناوین لطالبي اللجوء   10.2

ء من قبل الشرطة الفیدرالیة عند نقاط الوصول عندما تكون النقطة التي وصل إلیها  و اللج یطرد طالبو

  لیست مرجعیة معترفة  لتقدیم طلب لجوء أو حق "اللجوء السیاسي". 

یجب على طالبي اللجوء أن یحصول عند نقاط الوصول او الدخول على وثیقة تسجیل تسمى "بوما 

– BüMA لمدة شهر واحد بحیث یتسنى لطالبي اللجوء خالله " ویجب أن تكون الوثیقة صالحة

، BAMF الحصول على موعد لتقدم طلب إلى أحد فروع المكتب االتحادي لشؤون الهجرة واللجوء

  حیث هو السلطة المسؤولة عن الهجرة.

"  ما یسمى "تلقي الوسائل"، لذلك على طالب اللجوء أن یذهب فورًا  BüMA –في ال "بوما 

ذاكر المطلوبة للسفر، والتي توزع عبر نظام سهل (التخصیص األولي لطالبي للحصول على الت

  اللجوء).



 
  تلقي الوسائل 10.3

االستقبال(حیث تم قبولهم)،  أشهر في نقاط 6أن یعیشوا إلى ما یصل ل  إن طالبي اللجوء ملزمون

: إما إنهاء اللجوء من دول آمنة المنشأ  (یرجى مراجعتها في األعلى) یجب علیهم البقاء حتى  طالبو

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

  قانون اللجوء.

أیام ببطاقة إقامة  3خالل طلب اللجوء السیاسي (انظر القسم التالي)، یتم تزوید األجانب بعد تقدیم 

 63الفقرة  55مؤقتة تحتوي على معلومات مقدم الطلب وصورة شخصیة له.وذلك بناء على المادة 

  من قانون اللجوء

  لجوء السیاسيالحق  10.4

اللجوء في مراكز االستقبال، فإنهم ملزمون أن یسألو في مراكز االستقبال  بعد أن یتم وضع طالبي

من قانون اللجوء)، وتقدیم  1الفرة  23تحادي للجوء الشخصي( المادة عن موعد مع فرع المكتب اال

  من قانون اللجوء)  1الفقرة  14طلب للحصول على اللجوء هناك (المادة 

تقدیم الطلب المكتوب إلى المكتب االتحادي ممكن فقط في حال حصول الالجئ على تصریح 

  ( الطالب األجانب).أشهر على سبیل المثال  6لإلقامة لمدة تبلغ اكثر من 

، فإن للوصي علیه الحق في تقدیم طلب  اً یتم احتجاز طالب اللجوء او استضافته اذا كان قاصر 

  من قانون اللجوء) . 2الفقرة  14(المادة 



 
إجراءات االتحاد األوروبي   5الفقرة  4عدیدة (المادة  اً في الوقت الحالي شهور  عملیة الطلب قد تأخذ

أیام من  10) ، وهناك احتمالیة الستكمال الطلب خالل آخر E6الفقرة  32/6/2013الصادر ب 

  من القانون المعمول به. ) EUVFRO 1الفقرة  51تاریخ اقتراب انتهاء اإلجراءات اإلداریة.(المادة 

م یكن قد تم شي خالل المدة طالب اللجوء یمكن أن یقدم طلب  لتحریر  "طلب اللجوء"  إذا ل

  أیام. 10من قانون اإلجراءات اإلداریة أي خالل  75المذكورة، بناء على المادة 

 الوضع القانوني لطالبي اللجوء 10.5

  الحدود األقلیمیة/ التزامات اإلقامة

احیة التابعة لمركز استقبال الالجئین ، وذلك تصریح اإلقامة المؤقتة صالح فقط في المنطقة او الن

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

 58الممكن أن یحضر الشخص إلى مواعید في المحكمة من دون هذا التصریح وذلك بحسب المادة 

مخالفة إداریة بحسب المادة  من اإلقامة یعتبرالمصرح بها ضلحدود وأن انتهاك امن قانون اللجوء. 

من قانون  85من المادة  2من قانون اللجوء، وتكرار المخالفة یعتبر جریمة بحسب الفقرة  86

  اللجوء.

بعد ثالث أشهر من اإلقامة في ألمانیا، وهذا االمر ال یطبق  (المناطقي)اإلقلیمي او  ینتهي القید

ملزم على العیش في منشأة أو منطقة استقباله  یكون فیها الالجئعلى الحاالت التي بطبیعة الحال 

طالبي اللجوء القادمین من بلد آمن في األصل یجب أن یبقوا في مناطق  حیث أن  ،(مالجئ)

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



 
وانتهاء فترة الثالث أشهر منذ تاریخ دخول الشخص إلى ألمانیا (یتم  بعد مغادرة مناطق االستقبال،

، یمكن للمرء أن یتقدم بطلب للحصول على حذف القید اإلقلیمي  (BüMa)إثبات هذا األمر من ال 

  .BAMFوذلك من مكتب الهجرة  من تصریح اإلقامة المؤقتة 

  لمن یعیشون في سكن مشترك

في أماكن إقامة أخرى، باستثناء طالبي  إعادة وضع الالجئینینبعي بعد ستة أشهر على األقل، 

قانون  53ي سكن مشترك (، وبشكل عام یجب أن یقطن الشخص فالقادمین من بلد آمناللجوء 

  اإلقامة).

السكن المشترك أو ما یسمى السكن المركزي والشقق الخاصة تخضع لقوانین خاصة من قبل قانون 

  قل إلى سكن آخر تصدر عن طریق سلطات الدولة االتحادیة المختصة.الدولة االتحادیة، ومسألة الن

یمكن لالجئ أن یرسل طلبات لالنتقال داخل الدولة االتحادیة داخل البلد، ترسل الطلبات إلى 

 السلطات المختصة في الدولة االتحادیة، وهذا الطلبات یمكن أن تالقى بالقبول فقط في حال استندت

(على سبیل المثال وجودة عیادات مختصة في  ة مركزیة)، أو أسباب طبیة(أسر  على أسباب عائلیة

مثل العداء والعنف ضد مثلیي الجنس من قبل الجئین كان قریب)، أو قضایة حرجة خاصة (م

  من قبل الالجئین الذكور). المثلیات نساءضد الرش الجنسي حآخرین أو الت

  التوظیف

قبال، على األقل ثالثة أشهر، فلیس من مناطق االستطالما أن طالب اللجوء ملزم أن یعیش في 

البي اللجوء القادمین من دولة آمنة، . بالنسبة لطخالل هذه الفترة یمارس أي مهنة أن  المفترض



 
ینطبق على كامل فترة اجراءات فإن حظر العمل ، 2015آب  31قدمو طلبات اللجوء بعد  نالذیو 

  من قانون اللجوء) 56اللجوء الخاصة بهم( 

لطلب من قبل مقدم اطلب الموافقة یجب أن یكون كامل،  مكتب الهجرة، ویقدم إلى تصریح العمل 

 Bundesagentur für)موافقة وكالة التوظیف الفدرالي(ومن قبل رب العمل المستقبلي، كما أن 

Arbeit  أحد  ضروریة في هذه الحالة، وستتم الموافقة فقط في حال كان مقدم الطلب لیس ألمانیًا او

شهرًا من اإلقامة في ألمانیا.  15بعد  تحاد األوروبي. وتتم الموافقة على الطلب عادةمواطنین اال

  ).BeschV 2الرقم  5الفقرة  32(المادة 

االتحادیة للتوظیف  مضمونة في حال لم تبلغ الوكالةغیر تعتبر الموافقة على مزاولة أي مهنة 

بحیث تكون المعلومات المستلمة غیر  ب الموافقة، صة خالل شهرین بعد نقل طلالسلطات المخت

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

BschV وهذا یحدث حالیًا في كثیر من األحیان.  ولذلك یسعى المرء دائما أن یطلب تأكید خطي ،(

لب. وبعد ثالثة أیام یجب على المرء أن یسأل مكتب الهجرة في من مكتب الهجرة   لتاریخ تقدیم الط

یوم یجب أن یسأل  14حال كان طلب الموافقة قدم تم إرساله إلى وكالة التوظیف الفیدرالیة، وبعد 

ها، مكتب الهجرة ما إذا كان قد استلم اإلجابة من وكالة التوظیف الفیدرالیة، وفي حال لم یستلمو 

  وء أن یأخذ تصریح العمل من مكتب الهجرة. جیجب على طالب الل

  "Asylbewerberleistungsgesetzوائد المترتبة على  قانون "فوائد طالبي اللجوء"الف



 
خالل المضي بإجراءات اللجوء، ال یمكن لطالبي اللجوء أن یحصلوا على الفوائد االجتماعیة 

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

  والرعایة االجتماعیة). 

، (المتطفقط  المساعدة الضروریة ویتلقون  لبات الضرورویة) التي یجب أن تلبّى،  ولكن لیس نقدًا

  من قانون الللجوء)  et.Seq 3المادة وذلك حسب (

من  4ائد تكون محدودة لعالج المرض والحاالت الحرجة (بناء على المادة في حاالت المرض، الفو 

  .قانون اللجوء)

أقاموا في ألمانیا دون انقطاع كبیر  نالمضي بإجراءات اللجوء، وخاصة بالنسبة لالجئین الذیخالل 

، ولم یسیؤوا خالل مدرة اإلقامة للقوانین المعمول ب 15لمدة  دات د والمساعها، هؤالء یتلقون الفوائشهرًا

ضًال عن البطاقة الصحیة، وهي من قانون الالجوء. ف 2، وذلك بناء على المادة  ||SGB X حسب 

  .||SGB Xمتعمدة في المانیا االتحادیة، ومتاحة منذ البدایة مع فوائد على أساس 

  فصول تعلم اللغة األندماج

اللغة مدفوعة األجر بشكل كامل، بعد أن یتم االعتراف به  فصول حضر ییستطیع طالب اللجوء أن 

  كالجئ.

  المقابلة األولى –لن بإجراء دو  10.6

البصمات منهم من قبل المكتب  یتم التعامل مع طالبي اللجوء وتؤخذعند التقدم بطلب اللجوء، 

ما هو موجود في قاعدة مع ، ویتم تخزین هذه البصمات ومقارنتها BAMFاالتحادي للهجرة واللجوء 



 
بیانات تسمى "نورداك"، لمعرفة ما اذا كان الالجئي قد تم تسجیله كالجئ في دولة أخرى من الدولة 

  .الخاضعة التفاقیة دوبلن

إذا ماكان هناك ، BAMF اللجوء، یتحقق المكتب االتحادي للهجرة واللجوء  بعد تقدیم طلب رسمي

جرى مقابلة شخصیة مع مقدك الطلب على اساس استبیان ، ولذلك یقدم الشخص لجوء فیهبلد آخر 

)، وأهم شیئ في هذه المقابلة یكمن في ةأجري له مسبقًا ویحدد اختبار كفاءة طلبه (المقابلة األولی

  السؤال األخیر، وهو: 

ولیس في دولة دولة أخرى من دول  لى طلب الحمایة الدولة في ألمانیاهل هناك أي سبب لتقدیمك ع

  اك بالد ال ترید أن تنتقل إلیها؟ل هندوبلن، ه

في البقاء في دول أخرى  أسباب عدم رغبتهولذلك ینبغي على طالب اللجوء أن یشرح بالتفصیل 

  مثل (التشرد، ظروف مأساویة في مخیمات اللجوء) ، وما إلى ذلك. ،خاضعة التفاقیة دوبلن

األولى قبل التوقیع علیه، ألن الجلسة من الهم أیضًا أن یطلب الالجئ نسخة مترجمة عن محضر 

تكون بسبب تقصیرالمترجمین وي الالحقة حول  أخطاء واردة في هذا المحضر، والتي قد الشكا

  الفوریین، لن تجلب أي فائدة لمقدم الشكوى.

 طالب اللجوء أن  على، أّن  BAMFفي حال تم اإلقرار من قبل المكتب االتحادي للهجرة واللجوء 

له ، یعود إلى الدولة التي طبقت علیه إجراءات دوبلن (البصمة)، فإن هذا القرار یجب أن یتم إبالغه 

  .ثم تطبیق إجراءات الترحیل



 
مع  إعادة القبول في غضون شهرین، أویجب على طالب اللجوء، في حال تم رفضه، أن یقدم طلب 

، ویقدم  من الئحة دبل ||| ) 2ة من الفقر  23أدلة أخرة في غضون ثالثة أشهر ( حسب المادة 

  "یورداك".الطلب إلى 

ذا لم یتم  یتم الرد من الدولة التي طبقت إجراء دبلن، خالل شهر واحد أو في غضون اسبوعین، وإ

ب (الفقرة عن إجراءات اللجوء وذلك حسستكون مسؤولة الوالیة  الفترة الزمنیة المحددة، فإن الرد خالل

  ).3،  إجراءات دوبلن  25

،  یتبنى اءات دوبلن، دون الحصول على اجابة على الطلب السابقعند انتهاء الموعد النهائي إلجر 

إجراءات االتصاالت بخصوص اجراءات دوبلن، ویرفض طلب   BAMFالمكتب االتحادي للهجرة

  اللجوء، ویتم البدء باجراءات الترحیل إلى الدولة التي طبقت دوبلن على الالجئ.

ذلك، یجوز لطالب اللجوء خالل اسبوع واحد من تسلیم شكوى إلى المحكمة على النقیض من 

، ویجب على ) 5الفقرة  80حیل (وفقًا للمادة اإلداریة،  خالل اسبوع واحد من تاریخ إخباره بالتر 

والیسمح بتطبیق الترحیل محكمة القضاء اإلداري أن تامر إثر ذلك بإیقاف الشكوى (تطبیق عاجل)، 

  من قانون اللجوء) . 2الجملة  2الفقرة  34aار السابق للمحكمة (حسب المادةبناء على القر 

هام: فترة األسبوع لتقدیم الشكوى تبدأ من التارخ المكتوب على البرید المرسل ، ولیس التاریخ 

الذي بالفعل تم فیه تسلیم البرید للسلطات المسؤولة. (احیانًا ال یصل البرید إال بعد فترة معین، 

  أیام) . 4ربما 

 :إلجراء دبلن انظر أیضاً 



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

 2015الخلفیة، ودراسات الحالة،  معلومات إضافیة، سبتمبر  - 

 Asyl الحاالت الفردیة، :اإلسعافات األولیة ضد الترحیل "دبلن" : المعرفة األساسیة ونصائح لدراسة

 2015ینایر 

 اللجوء عن طریق الكنسیة 10.7

  ./http://www.kirchenasyl.deعن طریق الكنیسة أنظر إلى إلجراء اللجوء 

في حال اتخاذ قرار دوبلن  اءات دوبلن یمكن أن یصبح خیارًا اللجوء عن طریق الكنیسة وفقًا إلجر 

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

بشكل فوري في الیوم األول من كتابة الطلب (عبر الفاكس)، مكان اإلقامة یجب أن یتم اإلخبار 

تفادي  ، من أجلBAMF)، ومكتب شوؤن الالجئین والمهاجرین Ausländeramtلمكتب الهجرة (

 ، بأن BAMF. فالكنیسة قد عقدت اتفاقیة من مكتب الالجئین خلق انطباع بمحاولة االختباء

على قرارات دبلن |||، وهذا یعني أنه  حتى بناءً الالجین عن طریق الكنیسة، ال ینبغي محاكمتهم، 

  أشهر. 6وبسبب انتهاء مدة النقل، تصبح بشكل نهائي ألمانیا مسؤولة عن إجراءات اللجوء  بعد 

، بأن كل حالة لجوء  في BAMFمع المكتب االتحادي لالجئین  الكنیسة  فضًال عن ذلك، وافقت

  عهدة الكنیسة  یجب أن تتم دراستها من جدید، وهذا قد یؤدي إلى إلغاء قرار دوبلن.

من المفضل الحصول بشكل فوري على تأكید من الكنیسة بأن اللجوء عن طریقها عالوة على ذلك، 

ي اإلقامة فقط ، وباقي المساعدات سیتمح منها الحقًا فقط عندما یتم دفع الفوائد االجتماعیة سیغط



 
ة أخرى. هذا التأكید یمكن استخدامه للتقدم للحصول على فوائد مستمرة وذلك وفق ل(  الرسمیة مرّ

  استحقاقات لتلقي العالج الطبي.أیضًا قانون فوائد الالجئین)، و 

  ةاإلجراءات ذات األولوی 10.8

ریتیریا مع طلبات اللجوء تكون للطلبات المقدمة من بلدان ذات أولوی "أولویة التعامل" ة، مثل سوریا وإ

ین ، وبطبیعة الحال یتم التعامل بشكل ذو أولویة خاصة بالنسبة لالجئین من طائفة والمسحیّ

  (الصائبة، المندائیین والیزیدین في العراق).

  الستماع لطلب اللجوءا 10.9

ر عّدة أشهر حتى یتم استدعاء بجمیع إجراءات اللجوء، فإنها قد تأخذ في الوقت الحاضفیما یتعلق 

  ب اللجوء لجلسات االستماع.طال

جمود إجراءات) للمحكة تسمى احتماالت نجاح طلب اللجوء عالیة، ویجب على المرء أن یقدم شكوى 

رفع هذه الشكوى بعد ثالث أشهر  ، ویتممن قانون اإلجراءات اإلدرایة 75اإلداریة، وذلك وفقا للمادة 

نظرًا لضغوطات العمل وعدم احراز أي تقدم فیها،  یوكون ذلك عادة  من بدأ اإلجراءات على األقل

تضع المحاكم عادة سببًا مقنعًا لسبب الجمود  ذلك قد ، ومعBAMFفي المكتب االتحادي لالجئین 

  في اإلجراءات. 

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

Richtlinie 2013/32 / EUحیث )، فإنه ینبغي تحدید أطر زمنیة إلنهاء إجراءات التحقیق ،

في حال وجود عدد كبیر  أشهر 9الل ستة أشهر، وقد تستغرق أن تنتهي هذه اإلجراءات خ یفترض

أشهر كحد أقصى، في  3ز هذه المواعید لتصل إلى من الالجئین المقدمین. وكإستثناء، یمكن تجاو 



 
ني األقصى فقد یصل حال كانت هذه المدة كافیة إلجراء تحقیق شامل لمقدم الطلب. أما اإلطار الزم

. 21إلى    شهرًا

في القانون األلماني، والفترة المحددة  "اإلجراءت التوجیهیة لالتحاد األوروبي"حتى اآلن لم یتم  إدراج 

)، ومع ذلك، EURO، 2، الفقرة 51، (المادة 2018یولیو  20األطر الزمنیة تنتهي في لتنفیذ هذه 

  یة في ألمانیا هذه األنظمة اآلن.تطبق المحاكم اإلدرا

عندما یكون واللجوء، وخاصة  دة لتقدیم دلیل واضح ألسباب الهربالجلسة األولى هي الفرصة الوحی

من قانون اللجوء).  25وثائق تثبت أنه مضطهد ومعرض للخطر(المادة  الالجئ قادرعلى تقدیم

  :في سؤال محدد هو وتركز هذه الجلسة النظر

االمور التي من الممكن أن  ، وهل هناك بدیل آخر له في بلده، وما هرب الشخص من بلدهلماذا 

  في حالة عودته إلى بلده؟.یتعرض لها 

  لتالي:سؤال ا 25ة االستماع من التتكون جلس

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

  هل لدیك اكثر من جنسیة؟ .2

  هل تنتمي ألي مجموعة عرقیة او إثنیة؟ .3

هل یمكنك تقدیم وثقائق شخصیة مثل جواز السفر أو أي وثائق تعریف شخصیة او بطاقة  .4

  شخصیة تعریفیة ؟

  ل جواز سفر صالح او بطاقة شخصیة في بلدك؟ هل لدیك وثائق شخصیة مث .5

  لماذا ال یمكنك عرض او إحضار وثائقك الرسمیة؟ .6



 
هل یمكنك تقدیم أي وثائق أخرى مثل شهادات مدرسة، شهادات والدة، تسجیالت خدمة،  .7

  شهادة قیادة، الخ ) 

  ؟ة أخرى أو في أي دولة أخرىهل لدیك وثیقة إقامة في والیة ألمانیّ  .8

سكن لك في بلدك، هل كنت تقطن هناك عند مغادرتك، اذا ال،  عطینا عنوانهل یمكنك ان ت .9

  أین كنت تقیم؟

الوالدة،  لوالدة، أسمك األول، مكان وتاریخاعند التعریف بإسم عائلتك، اسم رجى ی .10

  مكان وتاریخ الزواج، مكان وتاریخ والدة الزوج/الزوجة.

لدها األصلي، یجب توضیح ( في حال كانت ال تقطن في ب عنوان الزوج أو الزوجة .11

  عنوانها الحالي وعنوانها السابق في البلد األصلي). ،ذلك

البالغین، مع اسم العائلة،  هل لدیك أطفال( یرجى ذكر كل األطفال بما فیهم .12

  .هم األولى، مع مكان وتاریخ الوالدة)أسمائ

توضیح  في البلد األصلي، یرجىانوا ال یعیشون ذا كیرجى تقدیم عناوین األطفال( إ .13

  .العنوان الحالي لهم، والعنوان القدیم في بلدهم)

  یرجى ذكر اسم العائلة، واألسم األول وعنوان سكن األبوین. .14

  هل لدیك أخوة، جد أوجّدة، اخوال، اعمام یقطنون خارج دولتك األم؟ .15

  یرجى إعطاء المعلومات الشخصیة لجدك (والد الوالد). .16

  في اي مدرسة أو جامعة درست؟  .17

  ؟ وظیفتك األخیرة، هل لدیك عمل خاصتك، ماذا كانت ماهي مهن .18



 
  ؟هل كنت في الخدمة العسكریة .19

  ؟ألمانیا من قبل هل زرت  .20

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

هل قام أحد أفراد أسرتك بتقدیم طلب لجوء في دولة أخرة، وهل تم تسجیل إقامة لهم  .22

  هناك؟

  ؟راضات ضد إجراءات طلب لجوؤك هناكلدیك أي اعتهل  .23

الشرح بالتفصیل، بأي طریقة غادرت  تشرح كیف قدمت إلى ألمانیا، یرجى یرجى أن .24

 ألمانیا، وكیف دخلت إلى ألمانیا؟ دولتك، بأي دول أخرى عبرت حتى وصلت إلى

حول  لقد تم إعالمنا بهذا الطلب، بأنها/أنه سیتم االستماع لها بحسب قصته/قصتها .25

وفقًا او اسبابه/أسبابها لتقدیم الطلب للجوء السیاسي. تمت االستجابة للطلب  ،االضطهاد

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

  ؟د غادرت بلدكالسابقة ق

یریدون اإلدالء به، یجب على طالبي اللجوء أن یعّدوا نفسهم بشكل جید قبل جلسة االستماع حول ما 

ویجب أن یتذكروا التفاصیل الهامة. ویجب أن یكتبوا المعلومات والحوادث بشكل جید كي یكونوا 

 حدث نوع من التضارب في المعلومات. ومع ذلك ال ینبغيعلى ترتیبها في ذاكرتهم وأن ال ی قادرین

االستفادة من هذه المالحظات في جلسة االستماع نفسها، كي ال یعطي مقدم الطلب انطباع بأنه 

  یخترع هذه القصة. 



 
عن هذا في أقرب  BAMFطالب اللجوء یمكن أن یأتي مع شخص ذو ثقة، ویجب علیهم إبالغ ال

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

محضر  أثناء كتابةنسخ منها  یجب أن یسلموا هذه الوثائق، ویأخذوا بطاقة صعود إلى الطائر)،

  جلسة االستماع. 

بذلم عند  BAMFسیكون هناك مترجم أثناء جلسة االستماع، ویجب على طالب اللجوء أن یبلغ ال

في جلسة االستماع، وینبغي علیه (أنظر أعاله)، حول اللغة التي ستستخدم للجوءتقدیم طلباتهم 

  . إلمامًا بهااختیار اللغة األكثر 

اللجوء تلقي نسخي كاملة من محضر جلسة  : یجب على طالبيأمور مهمة أیضًا ضمن هذا السیاق

موجودة بعد التوقیع قبل التوقیع علیه، ألن تقدیم أي شكوى حول دقة البیانات البلغتهم األم  االستماع 

  ال قیمة لها.

  الفحص القانوني لطلبات لجوء مثلیي الجنس. 10.10

م طلبات اللجوء NAMFلمكتب االتحادي للهجرة واللجوءبشكل عام، ال یمكن ل  بناءً علىإال  ،أن یقیّ

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

  :األمور التالیة تعتبر جوانب مهمة

 عرض واضح للحقائق.  . أ

جب أن یتم عرضها بشكل واضحًا ی ، االضطهاد السیاسي الذي یتعرض له الالجئمصداقیة 

عطي سردًا كامًال حول سبب اضطهاد الشخص، مبني على الحقائق، هذا العرض یجب أن ی

  سق مع هذا التهدید الذي یتعرض له.تت التي  محددةالویجب أن تتوفر بعض الحقائق المنفصلة و 



 
وكذلك التجارب الشخصیة التي تدعم طلب لطالبي اللجوء،  وهذا یشمل األحداث التي وقعت

)، BVerwG, Beschl ،26/10/1986 1اللجوء دون وجود أي تناقضات في الحقائق (راجع 

  یجب أن تكون األدلة ملموسة، وغنیة، وتشیر إلى وجود أحداث واقعیة وحقیقیة. و 

قد المعلومات  هذه به أثناء عملیة اإلدالء بها، فإن كان هناك تنقضات واضحة بالمعلوماتفي 

  للمسؤولین. بشكل أو بآخر غیر مرضیة تعتبر

تقدیم أسباب مفصلة ، یطلب من طالبي اللجوء BAMF ولذلك، خالل الجلسة األولى مع ال

  ومفهومة، تبرر طلبات اللجوء.

الممكن مناقشة حیاتهم ورغم ذلك، فأن بالنسبة للكثیر من الالجئین مثلیي الجنس، من غیر 

یتم إیواء قد ، ل علني في المقابلة. عالوة على ذلكالجنیسة وماتعرضوا له من اضطهاد بشك

 ،في بلدانهم باقي الناس الذي ینتمون إلى مجتمعاتهم اللجوء المثلیین في نفس المكان معطالبي 

، ومع ذلك، خیمات)(المضطهاد والتهمیش في هذه األماكنوهذا یعرضهم الحتمال مواجهتهم لال

كسبب  ، بعد جلسة االستماع األولى (المثلیة) الحقاً فإن الالجئین إذا قدموا حیاتهم الجنسیة

ألن  قد تكون مبالغة، ، فإنه في أحیان كثیرة یتم رفض هذه االسباب لقبول طلب لجوئهمإضافي 

  ایة. وأنه كان من الفترض تقدیمها منذ البد ما قدموه من معلومات لیست موثوقة،

)، فإن 2014دیسمبر  2، الصادر في ECJ/EuGHKبناءً على قرار محكمة العدل األوربیة (و 

وروبیة تمنع محكمة العدل األ في هذه الحالة، حیث هذه االدعاءات (المثلیة) لم تعد ممكنة

وعدم القبول یأتي  تفتقر إلى المصداقیة، طلب اللجوء الذيعلى  السلطات الوطنیة من الموافقة



 
ولم یتحدث إطالقًا عن خفلیة في المرة األولى،  ألن مقدم الطب لم یعتمد عن االضطهاد الجنسي

  تعرضه لالضطهاد.

 خطورة التهدید باالضطهاد في البلد األمو مقدار نوع   . ب

 : وجود توجه جنسي معین أو ادعاءات للشخص الذي یمارس االضطهاد ومنها  . ت

بسبب میوله  له  في التحدث عن االضطهاد السابق صاداً كافیًا أن یكون طالب اللجوء یكون 

الجنسیة، وعلیه أن یكون قادر على أن یقنع صاحب القرار أنه قد یتعرض للخطر في المستقبل 

  نتیجة میوله. في بلده 

تقییم المحاكم   لها  فیما یتعلق بالقرار المذكور أعاله من قبل المحكمة اإلداریة االتحادیة، قد سبق

أذا كان  ومن خالل وجهة النظر هذه، بأنه أمر موجود، ، ال رجعة فیها" امر  لمثلیةما یسمى "ال

فهذا ال شأن له في تقدیم طلب اللجوء وال بشكل سري، الشخص یمارس نشاطات المثلیة الجنسیة 

فقط في حال تعرض الفرد الحداث ال مفر منها (على سبیل المثال : إرضاء الغرائز)، و ، یدعمه

  تجعل من المستحیل االمتناع عن هذا النشاط. أن هذه األمور  حیث

أو محاكم الالجئین،  BAMFلیس من المستغرب بأن مثل هكذا تقییم قدم تم اتباعه من قبل 

  فحص نفسي لتحدید مدى میولهم الجنسیة المثلیة وذلك على نفقتهم الخاصة.إلجراء 

  حوص.لم یعد یطلب هذه الف BAMFلمكتب اإلتحادي اولكن 

دیسمبر  12، فإن محكمة العدل األوروبیة قررت اتخاذ قررا بهذا الشأن في باإلضافة لذلك

2014 )C-148-150/13 :(  

 ال یمكن التشكیك في التفاصیل المتعلقة بنشاط جنسي سابق 



 
 أفالم حمیمة  طالب اللجوء ال یمكن أن یقبل تقدیمتقییم میولهم الجنسیة، ف اختبارات

 أو صور كدلیل على مثلیته الجنسیة

  مبررة من أجل حمایة حقوق األسئلة المبنیة على أسس ومفاهیم نمطیة، مثل المعرفة

مع بعض  المنظمات قد تكون مفیدة،  للمثلي تفاصیل مقابالتالمثلیین، كما أن 

  .قد ال تتالئم مع ظروف الشخص في حال الكشف عنهاولكنها 

 .بي اللجوء مثلیي الجنسالفردیة لطالالمغریات   . ث

، یتم أخذها في الحسابقد  "المصیر الجنسي"غیر مهم على اإلطالق اي العناصر من تقریر 

تم سلوك مماثل في بسبب المیول الجنسیة وحدها، او بسبب للقمع قد یكون إما  فالتعرض ل

  .ممارسة بشكل عام أو خاص

 و التهدید یجب أن یكون منشأه المیول الجنسیة للفرد الخطورة أ  . ج

مثلیین أو األسویاء، على سبیل المثال: اذا كان القیام بعالقات عاطفیة او جنسیة سواء من قبل ال

كًا لألخالق العامة للمجتمع، وكانت عقوبة هذه الممارسات هي نفسها سواء للمثلین او یعتبر انتها

یمكن عتبار هذه العقوبة نوع من االضطهاد، ولكن في حال كانت ، ففي هذه الحالة الءاألسویا

  ، ففي هذه الحالة یعتبر هذا اضطهاد یستهدف المثلیین جنسیا. وفیها تمییز عقوبة المثلین أسوأ

 

  عودة التكهن  . ح

  مطلوب شقّین اثنین من التكهن:

  ؟بناءً على هویته الجنسیة طالب اللجوء عند عودته إلى بلده األصلي كیف سیتصرف



 
  كیف ستستجیب السلطات المحلیة وغیرها في بلده األم لهذا السلوك؟

من توجیهات  4مع وجود مبرر قانوني( الفقرة تعرضه لالضطهاد، لفي حال وجود مصداقیة 

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

، وبالتالي یجب  للشخص هو ترض أن مزید من االضطهاد السیاسيفمن المف أمر مرجح كثیرًا

  لالجئین).احمایة ه منح

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

تالي لطالب اللجوء معروف في بلده األم أم ال،  وما إذا كان مهدد باالضطهاد السیاسي، وبال

  یمكن منحه حق حمایة الالجئین.

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

بطرقة قد بالتوجه الجنسي، وفي هذه الحالة یجب تحدید ما اذا كان طالب اللجوء سیتصرف 

، مًا على میوله الجنسیة؟ بقي طالب اللجوء متكتولماذا تؤدي إلى ممارسة االضطهاد بحقه، 

  ولماذا یتجنبون الكشف عنها؟

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

ته) بشكل سريالعیش  سیاسي، أو ، قد فعل ذلك خوفًا من االضطهاد ال(دون اإلعالن عن مثلیّ

  أصدقائه.أو  لتجنب العار من عائلته

الخوف من االضطهاد السیاسي یمكن تحدیده كسبب لهذا التصرف، مع وجود متطلبات  ذا كانإ

  آخرى معینة، یتم منح الحمایة لالجئین.



 
تكتم من أجل تجنب مواجهة أي شخص، فإنه یمكن رغب الفرد باالستمرار بالعیش في في حال 

(العیش انفسهمهذا النمط من الحیاة على او اعتادوا افتراض ان هؤالء االشخاص یقبلون 

  االعتراف بالحمایة لهم.  م، وفي هذه الحاالت ال یتالسري)

  )BAMFقرارات المكتب االتحادي للهجرة واللجوء ( 10.11

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

الهجرة المسؤول ) في مكتب Aufenthaltserlaubnisالحصول على تصریح اإلقامة (

)Ausländerbehörde.(  

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

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

 تحصل على  )، وبعد انتهائهااإلقامةبناءً على المقطع األول من قانون ثة سنوات (تصریح إقامة لثال

 § ;Niederlassungserlaubnis)بناءً على المقطع الثالث من قانون اإلقامة (تصریح إقامة دائم 

26 3 AufenthG).وكالهما یمنحانك الحق في العمل ( 

 .(ما یسمى جواز السفر األزرق) وثیقة سفر دولیة لالجئین 

 عیة.الحق في الحصول على المساعدات االجتما 

 .الحق في المشاركة بدورة االندماج 

 .(ال مزید من القیود على الحركة) الحق في ترك مخیم الالجئین 

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

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



 
وهذه الحالة لها ذات التأثیرات المشروعة لقبول حق اللجوء. لمزید من المعلومات االعتراف بك كالجئ :

 paragraph 2 25(§ الفقرة الثانیة من قانون اإلقامة  25حول تصریح اإلقامة راجع المادة 

AufenthG..(  

): إذا تم االعتراف Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus(االعتراف بالحمایة الفرعیة 

  بحقك بالحمایة الفرعیة فهذا یمنحك التأثیرات المشروعة التالیة:

  تصریح إقامة لسنة واحدة بناًء على الفقرة الثانیة من قانون اإلقامة، وبعد انتهاءه تحصل على

 paragraph 1 26§  - من قانون اإلقامة  3الجملة  1تصریح إقامة لمدة سنتین (الفقرة 

Sentence 3 AufenthG.وكالهما یمنحانك الحق في العمل ( 

  من قانون اإلقامة، وذلك إذا ما استوفیت  9تصریح إقامة دائم بعد خمس سنوات بناءً على المادة

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

 ألصلي، ال تحصل على جواز سفر الجئ، بل یجب علیك أن تحاول الحصول على جواز سفرك ا

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

 .الحق في الحصول على المساعدات االجتماعیة المنتظمة 

 .الحق في المشاركة بدورة االندماج 

  إذا كنت تحصل على المساعدات  اختیار الوالیةالحق في ترك مخیم الالجئین، لكن هناك قیود على

 من قانون اإلقامة. 2الفقرة  12لك بناءً على المادة االجتماعیة وذ

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

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



 
  من قانون اإلقامة.  5الفقرة  60بناًء على المادة ): Abschiebungsverbotمنع الترحیل (

  :یمنح الالجئ مایلي ترحیلال عومن

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

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

 ).BeschVمن  31غیر صارمة للوصول إلى سوق العمل (المادة 

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

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

 .الحق في الحصول على المساعدات االجتماعیة المنتظمة 

 .الحق في المشاركة بدورة االندماج 

  الحق في ترك مخیم الالجئین، لكن هناك قیود على مكان السكن إذا كنت تحصل على المساعدات

 من قانون اإلقامة. 2الفقرة  12على المادة االجتماعیة وذلك بناءً 

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

  من قانون اإلقامة.  7الفقرة  60على المادة  بناًء ) Abschiebungsverbotمنع الترحیل (

من  5الفقرة  60بحسب المادة  الترحیلیمنح التأثیرات المشروعة نفسها الذي یمنحها منع  ترحیلال عومن

  قانون اإلقامة.

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

 ویمكن أن تبرر كالتالي:



 
 لیس معترف بك كالجئ. .1

 رفض طلب اللجوء. .2

 لم یتم منحك الحمایة الفرعیة. .3

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

یومًا من تبلیغه هذا اإلخطار حول  30یؤمر مقدم الطلب بمغادرة جمهوریة ألمانیا االتحادیة خالل  .5

 القرار المتخذ.

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

ذا لم یدرك مقدم الطلب هذه الفترة،  تنتهي بعد ثالثین یوم من القرار النهائي حول إجراءات اللجوء، وإ

  فیسیتم ترحیله إلى بلده األم.

طلب قبوله مرة ثانیة فیه یقدم ، و مبعد إلى بلد آخر مسموح له بالدخول إلیهمقدم الطلب قد یكون 

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

الفقرة  74) خالل أسبوعین (المادة Verwaltungsgerichtالمحكمة اإلداریة ( یمكن االستئناف ضد رفض

  من قانون اللجوء). 1الجملة  1

أن قرار اإلبعاد أو الترحیل معلق إلى ) وهذا یعني aufschiebende Wirkungاالستئناف له تأثیر تعلیقي (

 من قانون اللجوء). 1الفقرة  75حین صدور قرار المحكمة اإلداریة (المادة 

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



 
ة طالب اللجوء ال تستوجب ) بأن حالBAMFیتم رفض الطلب إذا وجد المكتب االتحادي للهجرة واللجوء (

الموافقة، أو أن المكتب لم یرى أیة أسباب مقنعة للهروب (على سبیل المثال: اعتبار بلد األصل آمن) 

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

الرفض في المحكمة اإلداریة، ولكن هذا االستئناف لیس له أي تأثیر قرار یمكن تقدیم طلب استئناف ضد 

من قانون اللجوء)، لذا یجب تقدیم طلب استئناف طارئ بشكل  1الفقرة  75علیقي على قرار الترحیل (المادة ت

للطلب بأن االستئناف یجب أن  ، وذلكإلى المحكمة VwGO 5الفقرة  80) وفقًا للمادة Eilantragآني (

  یكون له أثر تعلیقي.

وكذلك طلب االستئناف الطارئ إلى المحكمة اإلداریة  ،یجب علیك تقدیم طلب االستئناف ضد قرار الرفض

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

في حال لم یتم دعوتك لجلسة استماع تشرح فیها أسباب االستئناف الطارئ المقدم، یجب علیك تقدیم شرح 

اذا هناك "شكوك جدیة في مشروعیة في قرار الرفض" مكتوب حول هذه األسباب، یتضمن شرحًا واضحًا لم

")ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit.("  

إذا تم رفض طلب االستئناف الطارئ المقدم فمكن الممكن أن یتم ترحیلك بالرغم من أن طلب االستئناف ضد 

 القرار ال یزال قائم.

  )Ablehnung als unzulässigالرفض كـ عدم مقبول (

هذا جزء من إجراءات اتفاقیة دبلن، إذا ما كانت دولة أخرى مسؤولة عن البت في طلب/حالة لجوءك (المادة 

27A .(من قانون اللجوء  



 
)، بل أیضًا أمر ترحیل Abschiebungsandrohungاإلنذار ال یشمل فقد خطر الترحیل (

)Abschiebungsanordnungلمغادرة البالد ألن المادة  )، كما أن هذه اإلنذارات لن تتضمن أي مهلة

34A  من قانون اللجوء، تمنح المكتب االتحادي للهجرة واللجوء صالحیة الترحیل كخیار وحید. 1الفقرة  

 - ) یجب أن تعطي طالب اللجوء Ausländeramtعلى أیة حال، فإن السلطة التنفیذیة "مكتب الهجرة" (

،  -المرفوض طلبه  إذا ما كان واضحًا بأنه سیغادر البالد طواعیًة إلى بلد آخر اإلمكانیة بمغادرة البالد طوعًا

بالغ السلطات المسؤولة عضو في االتحاد األوروبي ومسؤول عن البت في طلب   .لجوءه، وإ

تجبر طالب اللجوء المرفوض طلبه على المغادرة، لذلك فهي  للبالد ال تحتاج إلى قوة إداریة المغادرة الطوعیة

، وال تؤدي إلى إصدار منع دخول من  11بحسب المادة  أو إقامة في األراضي األلمانیة،  لیست ترحیًال

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

27.14.(  

یمكن أن یرفض الطلب أیضًا باعتباره غیر مقبول، في حال كان مقدم الطلب قد منح حمایة دولیة (لجوء أو 

حیث منح حق الحمایة الدولیة مرة أخرى في بلد آخر  حمایة تابعة) في بلد آخر عضو في االتحاد األوروبي،

 ).BVerwG, Urt. v. 17.06.2014, 10 C 7.13هو أمر غیر مقبول (قرار المحكمة اإلداریة 

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

  قرارات الرفض في حالة عدم وجود أساس للطلب.

وجود محامي خالل إجراءات المحكمة اإلداریة من المستوى األدنى هو أمر غیر إلزامي، لكن من المستحسن 

 لرد على رسائل المحكمة اإلداریة.وجود محامي من أجل سهولة ا



 
  من قانون اللجوء).  83Bلیس هناك أیة أجور للمحكمة من أجل مناقشة إجراءات قانون اللجوء (المادة 

 التعلیق المؤقت للترحیل (التساهل): .11

هو قابل للتنفیذ، ألن الشخص  حتى بعد دخول قرار الترحیل حیز التنفیذ، فإنه في بعض األحیان غیر

طلب لجوءه ال یملك جواز سفر أو وثائق سفر أخرى، واستخراج مثل هذه الوثائق هو أمر المرفوض 

  صعب للغایة بالنسبة لدائرة األجانب.

في هذه الحاالت یبقى طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في ألمانیا لعدة أشهر بالرغم من صدور أمر 

  حیان.قانوني یمنع ذلك، وبعضهم ممكن ان یبقى لسنوات في بعض األ

ال یمكن فیها الحصول على التي حاالت الكما یمكن أن یعلق أمر الترحیل ألسباب طبیة أو عائلیة، في 

  اإلقامة، على سبیل المثال عندما ال یملك الشخص جواز سفر.

لكنه غیر  - في هذه الحاالت، یتم إیقاف ترحیل أي أجنبي صدر بحقه أمر ترحیل من األراضي األلمانیة 

من قانون اإلقامة)، وهذا التعلیق (إیقاف الترحیل) لیس تصریحًا   60A(حسب المادة  - یذ قابل للتنف

  لإلقامة في ألمانیا، یعطى لفترة بین شهر، ثالثة إلى ستة أشهر.

في األراضي الخاضعة جغرافیًا  - الصادر بحقه أمر ترحیل غیر قابل للتنفیذ  -یقتصر بقاء األجنبي 

  لدولة ألمانیا االتحادیة.

على تصریح اإلقامة، بعد مرور ثالثة أشهر من إقامة األجنبي في  یلغى القید الجغرافي المفروض

األراضي األلمانیة بشكل متواصل، إما بشكل شرعي أو بسبب تعلیق أمر ترحیله، أو بسبب إقامته في 

  ن قانون اإلقامة).م 1Bو  1األراضي األلمانیة بإنتظار إنتهاء إجراءات استخراج تصریح اإلقامة (الفقرة 



 
إذا لم یكن من المؤكد أن األجنبي قادر على تحمل نفقاته الخاصة، یمكن لسلطة األجانب السماح له 

بالبقاء في مكان إقامته السابق (حین صدر قرار تعلیق أمر الترحیل) بعد معاینة شروط المعیشة في ذلك 

العائلة واألسس اإلنسانیة األخرى المتعلقة  المكان، وفي قرارها یجب أن تأخذ بعین االعتبار عدد أفراد

من قانون  1Dالفقرة  61بذلك، كما یحق لألجنبي مغادرة هذا السكن بشكل مؤقت في بدون إذن (المادة 

  اإلقامة).

فإن بالنسبة لألجانب الذین صدر قرار بتعلیق أمر ترحیلهم وهم ال یقیمون في مراكز استقبال، 

وغذاء وتدفئة وطبابة واحتیاجات شخصیة وأمور منزلیة، سیتم تزویدهم  االحتیاجات األساسیة من مسكن

  بها على شكل مبلغ مالي یسلم نقدًا بحسب قانون اللجوء.

في ألمانیا االتحادیة  -الذین صدر قرار تعلیق أمر ترحلیهم  –أشهر من إقامة األجانب  15بعد مرور 

من  2بناءً على المادة   ||SGB Xبدون توقف لفترات طویلة، یبدؤون باستالم فوائد ومساعدات حسب 

  لمانیة.قانون اللجوء، إذا لم یسیئوا للقوانین المعمول خالل مدة إقامتهم في األراضي األ

یمكنهم استالم تصاریح عمل بعد مضي ثالثة أشهر من إقامتهم انب الذین تم تعلیق قرار ترحیلهم، األج

في ألمانیا بدون توقف، إما بشكل شرعي، أو استنادًا إلى تعلیق قرار ترحیلهم، أو استنادًا إلى تصریح 

  اإلقامة المؤقتة بإنتظار إنتهاء إجراءات اللجوء.

ق قرار ترحیلهم یؤجل خضوعهم الختبار سوق العمل ش 15بعد مرور  هرًا من إقامة األجانب المعّل

)Vorrangprufung 32(§ ) من قبل مكتب التوظیف االتحادي بناء على BeschV.(  



 
إجراءات طلب إذن العمل، تسیر بشكل مماثل إلجراءات إذن العمل لطالبي اللجوء (انظر بند التوظیف 

  في األعلى).

 األسرةلم شمل  .12

إذا منح األجانب حق اللجوء أو الحمایة وكان أزواجهم/شركائهم ال زالوا یقیمون في البلد األصل، یستطیع 

الشركاء/األزواج التقدم بطلب الحصول على فیزا لم شمل إلنشاء عقد مسجل للزواج/الشراكة في أي بعثة 

ألجنبي على القرار النهائي حول ، شرط مرور ثالثة أشهر من حصول افي أي دولة دبلوماسیة ألمانیة

إقامته في ألمانیا، وشرط آخر هو أن یكون من غیر الممكن إنشاء عقد زواج/شراكة في البلد األصل أو 

  .(في حالة المثلیة الجنسیة)أي بلد آخر

إذا اجتمعت هذه الشروط، فإن األجانب وشركائهم لیس من الضروري أن یبینون بأنهم یعیشون بأمان، 

یجب أن یكون الشریك من قانون اإلقامة)، كما  2جملة ال 2القسم  29§ السكن مؤمن (راجع  مكانأن و 

 قادر على التواصل بشكل بسیط باللغة األلمانیة.

(النص ال زال باأللمانیة)، ومن  اضغط هناللحصول على توصیات حول أفضل طرق سیر اإلجراءات 

  (النص ال زال باأللمانیة). اضغط هناأجل معرفة المؤهالت واألوراق المطلوبة 

  حددة في حال تم تقدیمه خالل مدى أقصاها ثالثة أشهر.یتم البت بالطلب خالل المدة الم

أو أي وثائق ضروریة  ،قادرین على إستخراج شهادة اللغة األلمانیة في حال أنت أو شریكك لم تكونا

حینها التقدم للحصول على طلب الفیزا ضمن مدة لوبة في الوقت المحدد، فیجب على الشخص أخرى مط

  ر المسؤولین بأنك ستقوم بتسلیم الملفات المفقودة خالل فترة قصیرة.الثالثة شهور المحددة بعد إخطا



 
إن أحزاب الحكومة االئتالفیة في ألمانیا تناقش في الوقت الحالي تبعیة لم الشمل إلى حالة اللجوء أم 

  الحمایة.

 مرض نقص المناعة المكتسب واإلیدز: .13

اإلصابة بفیروس نقص المناعة المكتسب أو مرض "اإلیدز" یمكن أن یكون عقبة أمام ترحیل األجانب، 

لى اتفاقیة حقوق اإلنسان الذي یشیر إ من قانون اإلقامة 5المقطع وهذا األمر متنازع علیه بسبب 

 من القانون نفسه. 7األوروبیة، وبین الفقرة 

من قانون اإلقامة في قراراتها، والتي تنص على منع إبعاد  7تستخدم المحكمة اإلداریة االتحادیة للفقرة 

م الالجئین الذین یعانون من أمراض، قد تسوء حالتهم بسببها في وطنهم األم إلى درجة ستكون فیها حیاته

معرضة للخطر الكبیر والمؤكد، وهذا یشمل إمكانیة تعرضهم لعدوانیة ونبذ شدید في حال العودة إلى 

  بلدهم األم.

معیار صارم ُأقر من قبل المحكمة اإلدرایة االتحادیة في حاالت یكون فیها المرض قد یعرض صاحبه 

و مجموعة من السكان، وذلك بموجب لخطر التهدید والنبذ نظرًا للظروف في البلد األم، من قبل السكان أ

  من قانون اإلقامة. 2الجملة  7الفقرة 

یؤخذ هذا المعیار بعین االعتبار في حال وجود أمراض مثل اإلیدز، الذي یمكن أن یؤثر سلبًا على عدد 

كبیر من الناس في البالد األجنبیة، وبذلك یتطلب قرار سیاسي عام كما هو موضح في الفقرة األولى من 

ون اإلقامة. في مثل هذه الحاالت یمكن أن یمنح لألجنبي حمایة دستوریة من الترحیل كما هو موضح قان

من قانون اإلقامة (استنادًا إلى الحالة العامة في البلد األجنبي أو إلى الظروف الخاصة في  7في الفقرة 



 
أو سیكون وصوله إلى ترحیل األجنبي سیعرضه للخطر في عموم بلده،  في حال كونالحاالت الفردیة) 

األدویة الضروریة أمرًا غیر ممكن، وبمعنى آخر ال یرحل األجنبي في هذه الحالة إذا ما كان الترحیل 

  سیعرضه إلصابات خطیرة أو الموت.

حق المثلیین المعرضین لالضطهاد في بلدهم والذین تأخروا في االعتراف بمثلیتهم  بالبقاء في  .14

 دولة اللجوء:

 3الفقرة  5المادة الهروب بالنسبة لالجئ من البلد األم لیست ذي عالقة، بموجب  أسباب وتبریرات

، هذا یتضمن الحقائق أو الحوادث قانون اللجوءو  EU/2011/95من توجیهات االتحاد األوروبي 

بیر مستمر تع التي وقعت بعد أن ترك طالب اللجوء بلده األم، وسیتم االعتراف بها فقط إذا كانت

  ده األمفي بل عن التهم التي واجهها 

 تشریعات، توجیهات االتحاد األوروبي، األنظمة والتعلیمات اإلداریة، روابط:  .15

  القانون النافذ: 

 .دستور (القانون األساسي) لجمهوریة ألمانیا االتحادیة 

 .معاهدة تتعلق بحالة الالجئین 

 .اتفاقیة حمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة 

 قانون اللجوء )Asylgesetz – AsylG (–  هذه النسخة الرسمیة الترجمة وال تتضمن التعدیالت

 .2015 – 2014بین عامي 

 قانون اإلقامة )Aufenthaltsgesetz – AufenthG  ( -  هذه النسخة الرسمیة المترجمة وال

 .2015 – 2014تتضمن التعدیالت بین عامي 



 
 قانون منافع طالبي اللجوء )Asylbewerberleistungsgesetz – AsylbLG.( 

 نظام العمل )Beschäftigungsverordnung – BeschV.( 

  عن البرلمان األوروبي في  2013/604األوروبي رقم تعلیمات االتحاد  –اتفاقیة دبلن الثالثة

الذي أقر المعاییر واآللیات لبحث طلبات الحمایة الدولیة من قبل  2013حزیران  26اجتماع 

الدول األعضاء والمقدمة من قبل شخص من بلد آخر أو شخص بال وطن (إعادة صیاغة) 

 ).3(دبلن 

  التوجیهات األوروبیة:

  جیهات األوروبیة التالیة إلى قانون وطني:یحول قانون اللجوء التو 

 توجیه استقبال .1

والذي وضع معاییر الدنیا الستقبال طالبي  2003كانون األول  27مجلس  EC/2003/9توجیه 

  اللجوء.

لمعاییر  2013حزیران  26البرلمان األوروبي ومجلس   EC/2004/38توجیه  نسخة معدلة:

  (إعادة صیاغة)استقبال مقدمي طلبات الحمایة الدولیة. 

 توجیه مؤهالت .2

حول حقوق مواطني االتحاد  2004نیسان  29البرلمان األوروبي ومجلس  EC/2004/38توجیه 

  وعائالتهم للتحرك واالستقرار بحریة في أراضي االتحاد.

حول  2011كانون األول  13البرلمان األوروبي ومجلس  EU/2011/95توجیه نسخة معدلة: 

ین القادمین من بلد ثالث أو الـأشخاص بدون وطن، كمستفیدین من الحمایة معاییر مؤهالت المواطن



 
الدولیة، من أجل وضع تصریح موحد لالجئین، أو لألشخاص الذین یستحقون الحمایة الفرعیة، 

  وأیضًا من أجل متضمنات الحمایة الممنوحة. (إعادة صیاغة)

 توجیه إجراءات .3

حول المعاییر الدنیا إلجراءات منح وسحب  2005كانون األول  1مجلس  EC/2005/85توجیه 

  حالة اللجوء في الدول األعضاء.

حول  2013حزیران  26البرلمان األوروبي ومجلس  EU/2013/32توجیه نسخة معدلة: 

  اإلجراءات المشتركة لمنح وسحب حق الحمایة الدولیة. (إعادة صیاغة)

  اإللكترونیة التالیة:كما یمكنك إیجاد معلومات مفیدة إضافیة على المواقع 

 http://www.asyl.net 

 http://www.migrationsrecht.net 

 http://www.proasyl.de http://www.proasyl.de/en/home/ -  

 http://www.bamf.de --http://www.bamf.de/EN/Startseite/startseite

node.html 

 tp://www.ggua.deht –  بشكل خاصtraining materials Project Q  

 http://www.kirchenasyl.de 

  التالیة:معلومات حول بلدان األصل یمكنكم العثور علیها في المواقع اإللكترونیة 

 amt.de-http://www.auswaertiges 



 
 http://www.amnesty.dehttps://www.amnesty.org/en/ -  

 http://www.ecoi.net 

 http://www.refugees.org 

 http://www.unhcr.dehttp://www.unhcr.org/ -  

 /www.bordermonitoring.euhttp:/ 

جراءات دبلن تستطیع الحصول علیها بعد التسجیل بما یسمى "قائمة  كل المعلومات الحالیة حول اتفاقیة وإ

 dublinliste@googlemail.comدبلن": 

  

 

 

 

 

  


