كتيب رسومات استعالمي
(كومك)

طرق و وسائل ملنع
و جتنب الترحيل أو
التسفير اإلجباري
الرجاء إكمال وتحسين العمل !
تحميل  pdfوالطباعةwww.oplatz.net :

)هذه املعلومات مواكبة للقوانني األملانية من
مارس )آذار( (٢٠١٦

طرق و وسائل ملنع و جتنب الترحيل أو
التسفير اإلجباري
أربعة طرق و وسائل ملنع و جتنب الترحيل أو
التسفير اإلجباري .عاجال أم آجال سيصلك
قرار مديرية الهجرة والالجئني بشأن طلبك
للحصول على حق اللجوء ,إذا مت رفضه  ،و لم
تغادر أملانيا طوعا ،فأنت مهدد/ة بالترحيل.
ال يتم اإلعالن عن موعد الترحيل .بعد املدة
احملددة للمغادرة ،فإنه ميكن أن يتم في أي وقت
مت رفض طلبك للحصول على اللجوء
رسميا ،إذا كان هناك ما يلي:
 .١مت رفض طلب اللجوء السياسي
 .٢مت رفض طلب منح وضع :الجﺊ
 .٣مت رفض طلب االعتراف بأحقية
احلماية التبعية
 .٤حظر الترحيل حتت قانون  ٦٠الفقرة  ٥أو ٧
من قانون اإلقامة غير متوفر.
في هذه احلالة لديك أسبوعني لتعترﺽ على
القرار  .وهو ما يجب عليك فعله بالتأكيد
كي تصل قضيتك إلى احملكمة اإلدارية،
وبانتظار قرارها تكون مقيما ً بصفة شرعية
وبالتالي آمنا.

ﺩﺑلن و ﺩوﻝ ﺁﻣﻧﺔ
ولكن لو توصلت أملانيا ملعرفة أن إحدى دول
اإلحتاد األوروبي هي املسؤولة عن إجراءات
جلوءك ألنه ،على سبيل املثال ،مت إجبارك
هناك على تسجيل بصماتك )نظام دبلن(،
فسوف تأمر بترحيلك إلى تلك الدولة
 .١طلب اللجوء غير مقبول
 .٢يتم األمر بترحيلك )على سبيل املثال ،إلى
بولندا(
إذا صنفت أملانيا بلد املنشأ كﺂمن )ألبانيا،
البوسنة والهرسك ،غانا ،كوسوفو ،مقدونيا،
اجلبل األسود ،السنغال ،صربيا( سيكون
القرار:
 .١سيتم رفض طلب االعتراف بحق اللجوء
بسب عدم وجود أساس واضح له
 .٢سيتم رفض طلب منح :وضع الجﺊ  ،بسب
عدم وجود أساس واضح له
 .٣سيتم رفض طلب االعتراف بأحقية احلماية
التبعية
 .٤حظر الترحيل حتت قانون  ٦٠الفقرة  ٥أو ٧
من قانون اإلقامة غير متوفر
في كلتا احلالتني لديك أسبوع واحد فقط
لتعارﺽ هذا القرار ،وستكون طوال الوقت
مهددا ً بالترحيل

ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ:

اللﺟوء إلى الﻛﻧﻳﺳﺔ:

اتصل في أقرب وقت ﳑكن مبحامي أو مكتب
إستشارات قانونية!
حتدث إلى أشخاص آخرين تثق بهم! تواصل مع
أناس في وضع ﳑاثل.
هناك الكثير من األشخاص ﳑكن مستعدون
ملساعدتك.

أحيانا توفر اجلمعيات واملؤسسات
الدينية احلماية لﻸشخاص املهددين
بالترحيل وتضغط على السلطات لوقف
الترحيل.
هذه تعد أيضا ً وسيلة رائعة لكسب الوقت.
اتصل بهم و اشرح لهم وضعك.

معلومات عملية:

oplatz.net/informations-for-refugees

ﻫﻧﺎﻙ ،ﺃﺣﻳﺎﻧﺎ ،ﻋﻘﺑﺎﺕ ﺗﻣﻧﻊ الﺗرﺣﻳﻝ! اﺳﺗﻔﺳر
ﻋﻧﻬﺎ ﻣن خﻼﻝ الﻣﺣﺎﻣﻲ:
عدم القدرة على السفر بسبب املرﺽعدم توفر أو وجود جواز سفر ولهذا فالترحيلغير ﳑكن من دونه
الشخص املهدد بالترحيل ال ميلك جنسيةأو البلد القادم منه يرفض استقباله

أثناء إجراءات اللجوء واذا
مت رفض طلب اللجوء
اﳋاص بك ،أهم شيء
هو:
الﺗﺿﺎﻣن ﻫو الﻘوﺓ! ﻣعﺎ
ﻧﺣن ﺃﻗوﻯ.

ماريا تقدمت بطلب للحصول على
اللجوء في أملانيا منذ فترة قصيرة  .و اآلن
تلقت رسالة من (أحملكمة)  BAMFأنه
مت رفض طلبها كونه غير مبرر و ال أساس
له  .الكوسوفو هو في تعداد الدول اآلمنة
بالنسبة ألملانيا.

لدي أسبوع واحد فقط للطعن في القرار؟
نعم ،عادة معك أسبوعني من الوقت للطعن في القرار ،ولكن
عند تتطبيق قانون دبلن أو ،كما هو احلال عندك ،بلد املنشأ
هو دولة آمنة بالنسبة ألملانيا،تنخفض هذه الفترة ملدة
أسبوع واحد فقط.

في وضعك أنت ،معك أسبوع واحد فقط
ملغادرة أملانيا .ومع ذلك ،فإنه من غير املؤكد
أن املدة هي حقا أسبوعا ً كامل ،ألنه يجب
دائما وضع الترحيل املفاجيء في احلسبان.
أنصحك باالستئناف فورا ً .ولكن ال
أستطيع أن أعدك أن االستئناف سيكون
مكلال ً بالنجاح.

هل هناك أمور أخرى
ميكني القيام بها ملنع
الترحيل؟

خياراتك محدودة نوعا ما ،و عليك األخذ بعني االعتبار:
إذا أدت تصرفاتك إلى عرقلة الترحيل فستعتبرين
هاربة ومختفية  ,أي مقيمة بصفة غير قانونية أو
شرعية ،و هذا يعني أنك لن حتصلي على املساعدات
االجتماعية .و إذا تعرضت لتفتيش مفاجيء،فسيتم
القبض عليك ووضعك رهن االعتقال.

ال أملك أي مشورة قانونية ملموسة تساعدك غير الذي أعطيتك إياه،
ولكن استطيع ان أخبرك ،كيف تصرف أناس آخرون هم في وضع مشابه لوضعك ،و
كيف أنهم استطاعوا منع أو على األقل تأخير الترحيل .طبعا ً اضطروا في كثير
من األحيان النتهاك القانون ،ولكن خوفهم من الترحيل كان أكبر .و مع هذا فالنجاح
ليس مضمونا ً.

إخفاق االستئناف معناه
عدم وجود طريقة أخرى
لعرقلة الترحيل؟

طلبكباحلصولعلى
اللجوءقوبلبالرفض.

اسبيرانزا كانت تعيش
في قرية في كولومبيا ،لم
تعد موجودة بعد اخالئها
من قبل ميليشيات
عسكرية لفسح اجملال
الستخراج الفحم وبيعه في
السوق األوروبية فهربت إلى
أوروبا .في أملانيا رفض طلبها
للحصول على اللجوء
وهددت بالترحيل.
لعرقلة الترحيل ،رفضت
تسليم جواز سفرها
لسلطات الهجرة األملانية
عندما طلب منها ذلك أثناء
موعد املقابلة هناك.

أحتاجاآلن
جلوازسفرك.

الأستطيعأنأعطيكم
جواز سفري ،هو ليس
بحوزتياآلن.

إذا قمت بتسليم
جوازسفري،
فسييتمترحيلي.
لذلك...

حسنا ،سنرفع دعوى
قضائية ضد قرار الرفض .
معالسالمة.

في إيران عمل محسن
كصحفي ،حيث مت سجنه
و تعرض للتعذيب بسبب
تقاريره الناقدة.
و عندما أفرج عنه آخر مرة
الهرب.
�
قرر
ولكن أملانيا رفضت منحه
اللجوء.
�
حق
فطلب محسن من صديق
له االحتفاظ بجواز سفره�،
فليس من السهل ترحيله
بدون وثائق السفر.

أود أن أعطيك جواز
سفري لتحتفظي به
لفترةمنالوقت؟

مرحباليزا !

هلبإمكانياجمليء؟
ال بد أن نلتقي !

بكل سرور .،محاولة
احلصول على جواز
سفر جديد من
احملتمل أن تكلفهم
بعضالوقت.

بالطبع ميكنك
البقاء معنا لفترة
منالوقت.

احلرب األهلية و القتال في
سوريا أجبرتا أحمد على
الفرار إلى املانيا.
ً
و هناك مت اعالمه رسميا أنه
وفقا لقانون دبلن ،بلغاريا
هي املسؤولة عن إجراءات
جلوئه و أنه سيتم ترحيله
إليها .
من أجل أن يحول دون
الترحيل ،طلب من أصدقاء
له إيوائه ملدة من الزمن.

شكرا لك.
با لتأ كيد
ستبحث
الشرطة عني.

في غضون ذلك...
نحن اآلن في مخيم
الالجئني.فيأيغرفة؟

افتح!الشرطة!

يريدون ترحيلي إلى إيطاليا.
هلميكنكمساعدتي؟

فرت ماكيدا عبر ايطاليا إلى
�
املانيا،
بعد أن أصبحت حياتها
مهددة باخلطر في� إريتريا،
بسبب نشرها تقارير عن
مكائد النظام الدكتاتوري
هناك.
و بحسب اتفاقية دبلن قررت
إيطاليا.
�
أملانيا ترحيلها إلى
لكنها قاومت ذلك القرار من
خالل سعيها للحصول على
الدعم من قبل الكنيسة.

أعتقدأنهبإمكاننامساعدتك.أودفقط
التحدثإلىمحاميكمرةأخرى...

أعرف راهبا ً /قسيساً،
ساعد آخرين في نفس
الوضع.

....كي أفهم قضيتك بشكل أفضل،
مناملمكنفعالأنتستفيديمناللجوء
إلىحرمالكنيسة

سيتمترحيلك!!!

أريد االتصال مبحاميتي.
لدي احلق بهذا !!

كليك!!

الهجمات املستمرة من
قبل احلكومة التركية ضد
السكان األكراد جعلت حياة
ليلى ال تطاق ،فقررت الذهاب
أملانيا.
�
إلى
بعد رفض طلبها للجوء و
إلقاء القبض عليها ،طلبت
االتصال مبحاميتها لتفادي
الترحيل.

مرحبا ،لقد مت القبض علي ،و
سيرحلوننياآلن!

جيدأنك اتصلتبي.
سوف أرى ما ميكنني القيام به

ساعدوني ترحيلي يتم رغما عني!
...

كناشط في مجال حقوق
اإلنسان في الكاميرون،
كان يونيكو عرضة للقمع
املستمر .بعد اختفاء اثنني
من رفاقه عقب مداهمة
مكتبهم ،قرر الهروب
مماثل.
�
خشية مصير
في أملانيا رفض منحه حق
اللجوء و قررت السلطات
ترحيله.
في املطار لفت انتباه الناس
من حوله إلى وضعه،
وبالتالي عرقل تنفيذ
الترحيل.

ماالذييحدث؟

يتمترحيلاحدهم!!

يا لها من حقارة !!!

...

ال بد من القيام بشيء
ما ،رمبا ينبغي إبالغ
موظفياملطار!!

أصمت واجلس!!!

لن أعود الى الكاميرون!!
ال !!لن أجلس!!!

على الشخص
املعنيبالترحيل…

لن نستطيع اإلقالع
إذالميجلس.

و أنا أيضا ً لن أجلس!

 ...مغادرة الطائرة ،وإال
فإننالننستطعاإلقالع!!

الخروج إلى العلن
أشخاص عديدون جنحوا في تأجيل أو
عرقلة الترحيل و استطاعوا في نهاية
املطاف البقاء في أملانيا مبساعدة محامي/ة
من خالل خروجهم بقضيتهم على العلن .
مباشرة بعد إنذارهم بالترحيل قرروا سويا ً
مع أصدقاءهم إطالق حملة علنية  .أوال مت
كتابة عريضة حتدد بالضبط ما الذى يهدد
الشخص املعني بالترحيل و احلالة التي
تضطره إلى البقاء في أملانيا .وقد وضعت

هذه العريضة على االنترنت ونشرت عن
طريق البريد اإللكتروني ،الفيسبوك وتويتر.
وعالوة على ذلك ،مت االتصال باجملموعات
التي ميكن أن تدعم في هذا الشأن:
مجموعات ذاتية التنظيم للمهاجرين،
مجموعات السياسية ومجموعات دينية
ومدارس ونوادي ،الخ..
ثم مت تنظيم مظاهرة .كتبوا نداء ونشروه
مبساعدة مجموعات أخرى .كانت هناك
الفتات مرسومة ،و استعاروا مكبرات
الصوت من مجموعات سياسية أخرى.

قبل أيام قليلة من املظاهرة ،أرسلوا بيانا
صحفيا للعديد من الصحف .أعطت
صحفية متعاطفة مقابلة خاصة،
ونشرتها أيضا ً .من خالل دعم مجموعات
مختلفة وقع اآلالف على العريضة وكانت
مظاهرة ناجحة .وأخيرا ،فإن االلتماس
و الضغط العلني ،كل هذه االمور قادت
إلى بقاء الشخص املهدد بالترحيل في
أملانيا.

ﻣراﻛﺯ الﻣﺷورﺓ الﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
والﻣﺣﺎﻣﻳن وﻋﻧﺎوﻳن ﺃخرﻯ
:ﻣﻔﻳﺩﺓ ﻳﻣﻛن العﺛور ﻋلﻳﻬﺎ ﻫﻧﺎ
(Berlin)
www.ﬂuechtlingsinfo
berlin.de/fr/arbeitshilfen/
adrﬂueberatung.pdf
www.ﬂuechtlingsrat berlin.de/
links.php
(ganz Deutschland)
www.asyl.net/index.php?id

