
 للهاربين ولؤيديهم؟ ذلك - ماذا يعني2حزمة اللجوء 
ك���ان هن���اك الك���ثير م���ن الغم����وض ال���ذي اح���اط بم���ا يس���مى ب� "حزم���ة اللج���وء الث���اني"، و ق���د خطط���ت الحكوم���ة اللاني���ة لف���ترة

 مارس تم بدء العمل بقانون اللجوء هذا.17 مناقشتها أكثر من مرة، و منذ بعدطويلة و 
بلغ اللجئين وأنصارهم بالقانون الجديد الواقع العمل به:إو بالنص التالي نود 

 أ من قانون اللجوء)30إجراءات اللجوء العاجلة (الفقرة 
يطل�����ق أيض�����ا عل����ي حزم����ة اللج�����وء الث�����اني " إج�����راءات اللج����وء العاجل�����ة"، "العاجل�����ة" يعن����ي أن يب�����ت الكت����ب الفي����درالي للهج�����رة

واللجئين خلل أسبوع في طلب اللجوء، علي أن يعيش في تلك السبوع  الناس في "مراكز الستقبال الخاصة".
" اللحق الخاص" هو تعبير جديد عن مح��ل القام��ة الخ��اص، ال��ذي يت��م اثن��اء تط��بيق الج��راءات العاجل��ة ، فه��ذا يعن��ي .. أن

 بش��كل منفص��ل، كم��ا يج��ب أنا الذين ينتمون إلي دول آمنة (بالضافة إلى بعض الع��ايير الخ��رى، انظ��ر أدن��اه) يعيش��وهؤلء
 في هذه العتقلت حتى إجراء و اكتمال لجوئهم، و إذا تم رفض طلب��اتهم للحص��ول عل��ى اللج��وء السياسسي، عليه��م أنايعيشو

يبقوا إلي وقت الترحيل.
 الق���ادمين م��ن "دول آمن���ة النش���أ" يمك��ن أن يت���م ترحيله���م بع���د أس��بوع واح��د فق���ط، طال���ا أنه���م م��ن الناحي���ةوبالنس���بة له���ؤلء

وكم��ا ه��و الح��ال ح��تى الن ف��إنهالنظري���ه ل��م يتق��دموا باس��تئناف لرف���ض ه��ذا، وم��ع ذل��ك، يج��ب أن يت��م إخب��ارهم بحق��وقهم، 
 في مكلنبورغ-فورب��ومرن، ف��إنهطبيقكما يتم التليس ثمة تأثير مؤجل للشكوى ، ويجب تقديمها بالتوافق مع طلب عاجل. و

ل يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم اعلن واحدة من مراكز الستقبال الولي الربعة لل "ملحق خاص" أم أننا س���نظل
مع رفض الطلب بكل بساطة في مراكز الستقبال الولي.

فمجلس اللجئي��ن ل��ديه الح��ق ف��ي الوص��ول إل��ى مراك��ز الس��تقبال الول��ي للبلغ ع��ن الحق��وق، و لك��ن م��ع الس��ف ل يمك��ن أن 
يتحقق هذا لجميع اللجئين.

 س��اعة: الق��ابلت، الس��م الرس��مي، كم��ا يج��ب عل��ي الكت��ب الفي��درالى للهج��رة48وينبغي أن نأخذ في عين العتبار في غض��ون  
واللجئي���ن ف���ي غض���ون أس���بوع بع���د القابل���ة أن يص���در ق���رارا بش���أن اللج���وء ث���م يج���ب الوف���اء به���ا، و إذا ك���ان الكت���ب التح���ادي
للهجرة واللجئين يستغرق وقتا أطول، فإنه يلزم علي الناس ذي "الوسائل خاصة"  أن يتم توزيعها علي السلطات الحلية.

ا لنه ط�البي اللج�وء م�ن البل��دان حالي��ا عل�ي، فق�د ت�م توزي��ع  تم بناء "مسار التكامل" في الونة الخيرة في س�تار بوتش��ولز ونظرا
بع���ض البلد مث���ل: س���وريا وإريتري���ا والع���راق وإي���ران، كم���ا يعم���ل الكت���ب الفي���درالي للهج���رة واللجئي���ن عل���ي تقس���يم الش���عب إل���ي
"دول آمن�����ة النش������أ" بمزاي������ا معين�����ة، وتس�����تخدم الك������اتب اليداني�����ة ف�����ي بيس�����يبول و فونفيش�����ن كأم�����اكن إقام�����ة، كم�����ا ل توج�����د

.إنشاء  مسافات للحوارمؤشرات على 

ه الجراءات العاجلة؟صهصهخصمن الذي يخص
- ط���البي اللج���وء م���ن "ال���دول المن���ة النش���أ". هن���اك حالي���ا: ألباني���ا، البوس���نة والهرس���ك، وغان���ا، وكوس���وفو ومق���دونيا والجب���ل

السود والسنغال وصربيا.
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 زائف��ة. عل��ى س��بيل الث��ال، م��ن خلل تزيي��ف العلوم��ات الهام��ة أو ح��ذفة أو جنسية مزيفة هويممن  قدموا - طالبي اللجوء 
الوثائق الهامة عن السلطات.

 همهوية أو وثائق سفردمرت عمدا - طالبي اللجوء الذين 
- " متبعين الطلب"، أي الشخاص الذين أتموا بالفعل إجراءات اللجوء وق��دموا  أدل��ة إج���راءات اللج��وء. عل��ى س��بيل الث��ال:

في البلد الم ، وقد تم تهديد عائلة طالبي اللجوء وتم تهديد أقاربهم بالقتل في حالة الرجوع.
 رفضوا تقديم بصمات أصابعهم للتحقق من اختصاص ألانيا بموجب لئحة دبلن. ممن- طالبي اللجوء

- طالبي اللجوء الذين طردوا لسباب تتعلق بالمن الوطني أو النظام العام.
وتهدف هذه الج��راءات فق��ط لتقلي��ل ع��دد الطلب��ات الواف��ق عليه��ا للحص��ول عل��ى اللج��وء. وتعتم��د الحكوم��ة الفيدرالي��ة عل��ى

 م��ن ط��البي الج��وء ، كلم���ا ق��ل ع��دد الجئي���ن إل��ى ألاني���ا، بحي��ث يت��م م��رة أخ���رى تق���ويضفيه���مال��ردع: فكلم���ا ك��ثر ع��دد الي���ؤوس 
، على سبيل الثال، في ك��ثير م��ن الحي��ان ح��تيااالحق الساسسي في اللجوء، ويتقدم الشخاص ذي "الدول المنة النشأ" تقرير

تجري جلساتهم بالجدية الناسبة ، وتتفاقم هذه الظاهرة عند الش��خاص العنيي��ن ف��ي الؤسس��ات الخاص��ة عل��ى اتص��ال م��ع
الحامين ومؤيديه.

 من قانون القامة)3 رقم 2 الباب 33التزام القامة (الفقرة  الجراءات الصارمة ضد منتهكي
ال����تزام القام���ة يعن���ي أن الن����اس ل يس����تطيعون مغ����ادرة منطق���ة معين����ة ح���ول مك����ان القام���ة الخ����اص به����م خاص����ا ف���ي الش����هر 

الثلث���ة الول���ى م���ن إج����راءات اللج���وء وال���تي ع���ادة تك���ون بأكمله����ا ف���ي مكلنب������ورغ-فوربومرن، و بالنس���بة للش���خاص ف���ي "مراك���ز
الستقبال الخاصة"يتفاقم هذا الش��رط م��ن الن، و ل ت��ترك القاطع��ة أو منطق��ة الهج��رة ذات الص��لة، وإذا فعل��ت ذل��ك يت��م
المتث��ال إل��ي إج���راءات لج��وء الكت��ب التح��ادي للهج���رة واللجئي��ن، عل��ي أن يت��م تق��ديم طلب��ا لع��ادة التفكي��ر ف��ي الم��ر، خلف

ذلك سوف يعتبر التطبيق الجديد طلب لحق. ومع ذلك يجب أن يتم تقديم مبررات جديدة حينئذ.

 من قانون القامة)60 للمرضىى (الادة ترحيل
ض" للترحيل وفقا لي أسباب صحية، وهذا يعني أن الحكوم��ةا "افتراافي لغة النص القانوني تعني هذه الحقائق: هناك دائم

لرضسى في حال الشكوى، وهذا ينطبق على المراض الجسدية (على سبيل الثال، بعد إجراءااللانية تعتبره أساسا لترحيل 
عملية جراحية)، و أيضا علي الضغوط النفسية (على سبيل الثال، العراض بعد تجارب مؤلة)

، يجب عل��ي الرضسى العنيب��ن أن يق��دموا ف��ي الس��تقبل "ش��هادة طبي��ة مؤهل��ة"،لترحيلوإذا كانت هناك أسباب طبية لتجنب ا
 من قانون القامة)2 الفقرة 60هذه الشهادة يجب أن تستوفي التطلبات الصارمة (الادة 

 من قانون القامة)2 الفقرة 60يجب أن يتم تقديم الشهادة إلى سلطة الجانب فورا، وإل فلن تأخذ بعين العتبار (الادة 
قانون القامة أن الناس الذين يعانون من أم��راض طرفي��ة ل يمك��ن من  من البند السابع60و بموجب هذا تتضمن الفقرة 

 س���ينطبق ه���ذا فق���ط إذا ك���ان ال���رض يش���كل2ترحيله���م إذا ك���ان ل يمك���ن علج الري���ض ف���ي البل���د النش���أ، و م���ع حزم���ة اللج���وء 
تهدي���دا عل���ي الحي���اة. وبالض���افة إل���ى ذل���ك، ف���إن الطل���ب عل���ى نوعي���ة تغيي���رات العلج ف���ي البلد يج���ب أن ل تف���ي بالتطلب���ات ف���ي
ألاني��ا. وبالض��افة إل��ى ذل��ك ل ب��د م��ن التأك��د م��ن أن العلج س��يتم ف��ي من��زل ط��البي اللج��وء، عل��ي أن يت��م التأك��د م��ن أن العلج

متاح أيضا في مكان ما.
تظهر فقرة التعامل مع طالبي اللجوء الرضسى قوة وحش��ية بحزم��ة اللج��وء الث��اني، وم��ن حي��ث الب��دأ ل ينبغ��ي أن يت��م النظ��ر 

إلي الحالة الصحية الحرجة، فهي في الساس من أجل تحسين الحق الساسسي في اللجوء لشخص ما، وم��ن الواض���ح ف��ي ه��ذه



الفقرة أن الحزاب الحاكمة تعمل علي شمل اعتبارات حقوق النسان في القانون الجديد، فلبد من تطبيق مب���دأ الس���اواة
، وبالض��افة إل��ى ذل��ك، ف��إنه ل يمك��ن اخ��ذالل��انيينفي العاملة ، من خلل توفير الحد الدنى من العايير الخرى للعلج لغير 

البنية الجتماعية للبلدان في عين العتبار عندما يتعلق المر بمس��ألة م��ا إذا ك��ان العلج ف��ي بل��د النش��أ أو ف��ي أي مك��ان اخ��ر،
على سبيل الثال، إذا كان العلج ف��ي الستش��فى ب��اهظ الثم��ن  ف��ي العاص��مة الغاني��ة، ف��ان ه��ذا ل يعن��ي أن��ه غي��ر مت��اح للس��ودف

من الناطق الريفية أيضا.

 من قانون اللجوء السياسىي)3 أقل لطالبي اللجوء (الفقرة ًلأموا 
ت���م تغي���ر ق���انون اللج���وء السياسسي،وه���ذا يعن���ي أن ط���البي اللج���وء سيحص���لون عل���ي مب���الغ أق���ل، عل���ى س���بيل الث���ال، سيحص���ل

 دولر ف��ي الش��هر، بتخفي��ض يق��در145 دولر فق��ط ش��هريا، م��ع العل��م ان��ه ك��ان يحص��ل عل��ي 135طالب اللجوء السياسسي علي 
 دولر،  لديك أم ل، علي سبيل الثال لنداء الوطن. أو لتمويل محام ...10ب بنسبة 

هذا الجزء من "حزمة اللجوء الث��اني" يتن��اقض بش��كل واض��ح م��ع مب��دأ الس��اواة، ال��ذي ين��ص علي��ه دس��تور جمهوري��ة ألاني��ا 
التحادية. وبالتالي فإن الحكومة اللانية تعمل علي تحديد صلحية حقوق النسان بالقدر نفسه للجميع.

 من قانون القامة)104ل يوجد جمع شمل السرة للحماية الفرعية (الفقرة 
 م��ن ق��انون القام��ة) يس��مح بالع��امين25طالبي اللجوء الذين حصلوا عل��ى تص��ريح إقام��ة بمس��مي "الحماي��ة الفرعي��ة" (ال��ادة 

القبلي�����ن ان يت����م إحض����ار الس�����ر إل����ي ألاني�����ا، وت����دعو الحكوم�����ة اللاني����ة بم�����وجب كلم�����ات جميل�����ة: ل�����م ش����مل الس�����رة م����ن ي����وم
.17/03/2016،وهذا ينطبق فقط على تلك حاصلي الحماية الفرعية بعد يوم 16/3/2018

 ادت2015 ش��خص، و م��ن التوق��ع أن يزي��د الع��دد، فقب��ل ع��ام 1200 حص��ل عل��ى وض��ع القام��ة ه��ذا ح��والي 2015و ف��ي ع��ام 
ه��ذه الحال��ة إل��ى اله��رب م��ن س��وريا، ويتوق��ع مجل��س اللجئي��ن أن يت��م ه��ذا م��رة أخ��رى ف��ي الش��هر القبل��ة ف��ي الن��اطق الس��ورية،

بسبب نظام السد الستبد . 
ل يت��م تجهي��ز مرك��ز إقام��ة "مرك��ز حماي��ة فرعي���ة" للجئي��ن بم��وجب اتفاقي���ة جني��ف م��ع الك��ثير م��ن "المتي��ازات"،و ذل��ك من��ذ

حوالي سنه تقريبا ، على سبيل الثال، بالنسبة للسوريين الذين لديهم مشاكل مع نظام السد والقليات العرقية أيضا.

قانون تسهيل طرد الجانب الجانحين و تمديد القصاء لللجئين
قد يتم طرد طالبي اللجوء أكثر سهولة إذا ارتكبوا عمل من أعمال العنف التي تؤدي إل��ى الدان��ة، و ال��تي تس��مي ب "مص��لحة

 م��ن ق��انون القام��ة) و عن��دما يت��م الحك��م عل��ي م��واطن غي��ر أل��اني بالس��جن ل��دة س��نة واح��دة54خطيرة للغاية" (وفقا للمادة 
على القل بموجب جريمة متعمدة، تم ارتكباها بالقوة، تحت التهديد بالعنف أو "خلسة"، و إذا كان أقل م��ن عام��ا فيس��مي

ب: " الطرد الخطير".
و ه��ذا م��ا يخل��ق ع��دة أس��ئلة تخ��ص مب��دأ س��يادة الق��انون: حي��ث س��يتم م��زج ق��انونين مع��ا. كم��ا س��ينتج حج��ة عنص��رية ترب��ط 

ال���ذي يتوق���ع ط��رد الخ���الفين الخطيري���ن م��ع ج��واز س��فر أل���اني م��ن البلد؟ م��ا ال���ذي الطاق���ة الجنائي���ة م��ع الص��ل للج���اني، م��ن
يجعل الغتصب اللاني أقل خطورة من غير اللاني؟
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 من قانون اللجوء)3 الفقرة 44"مزيد" من السيطرة على العاملين في مراكز الستقبال (الفقرة  
مشغلي مرافق الستقبال "يجوز" لهم بشكل دوري القيام بالسجلت الجنائية العززة م��ن موظفيه��ا. و ال��تزام للقي��ام ب��ذلك،
وهذا يعني أنه من الصعب على الجرمين الدانين العمل في ملجأ طالبي اللجوء ، و يتم إجراء إعدادات العنصرية أو النازي��ة

الجديدة من قبل الوظفين.
وبالضافة إلى ذلك، ي��وفر الق��انون بعض��ا م��ن الب��ادئ التوجيهي��ة لتأهي��ل ال��وظفين، ول س��يما ت��دريب ال��وظفين وفق��ا لق��انون

.الخرىاللجوء وفي البيئات التعليمية، أيضا التدريب وفقا للثقافات 

العنصرية في القوانين - العنصرية في العقول
تضم "حزمة اللج��وء الث��اني" ف��ي فقراته��ا انتهاك��ا للحق��وق الساس��ية، وتش��ديد نظ��ام ق��انوني م��ن الدرج��ة الثاني��ة، يمك��ن إنك��اره

من طالبي اللجوء الحقوق الساسية.
تم رفع  دعوى ضد الحزمة التشريعية أمام الحكمة الدستورية التحادية في العديد م��ن الج��زاء، يج��ب مقاض��اة الش��خص

الس���ار السياسسي الح���الي للحكوم���ة و العن���ي، ال���ذي يحت���وي عل���ى العناص���ر ال���تي وج���دت من���ذ بض���ع س���نوات بأنه���ا غي���ر ش���رعية،
اللانية  للرد على الدعاية اليمينية التطرفة في معنى عنصري خطير.

سياسسي ضروري للترحيب في ألانيا ويعطيهم الحرية لخيارات الحياة. الو من وجهة نظر اللجئين فان الخط 


