حزمة اللجوء  - 2ماذا يعني ذلك للهاربين ولؤيديهم؟
كان هن اك الك ثير من الغم وض ال ذي اح اط بم ا يسمى ب "حزم ة اللج وء الث اني" ،و ق د خطط ت الحكوم ة اللاني ة لف ترة
طويلة و بعد مناقشتها أكثر من مرة ،و منذ  17مارس تم بدء العمل بقانون اللجوء هذا.
و بالنص التالي نود إبلغ اللجئين وأنصارهم بالقانون الجديد الواقع العمل به:
إجراءات اللجوء العاجلة )الفقرة  30أ من قانون اللجوء(
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 محل القامة الخاص ،الذي يتم اثناء تطبيق الج راءات العاجلة  ،فهذا يعني  ..أن
هؤلء الذين ينتمون إلي دول آمنة )بالضافة إلى بعض العايير الخرى ،انظر أدناه( يعيشوا بشكل منفصل ،كما يجب أن
يعيشوا في هذه العتقلت حتى إجراء و اكتمال لجوئهم ،و إذا تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء السياسسي ،عليهم أن
يبقوا إلي وقت الترحيل.
وبالنسبة لهؤلء القادمين من "دول آمنة النشأ" يمكن أن يتم ترحيلهم بعد أسبوع واحد فقط ،طالا أنهم من الناحية
النظريه لم يتقدموا باستئناف لرفض هذا ،ومع ذلك ،يجب أن يتم إخبارهم بحقوقهم ،وكما هو الحال حتى الن فإنه
ليس ثمة تأثير مؤجل للشكوى  ،ويجب تقديمها بالتوافق مع طلب عاجل .وكما يتم التطبيق في مكلنبورغ-فوربومرن ،فإنه
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 اللجئين لديه الحق في الوصول إلى مراكز الستقبال الولي للبلغ عن الحقوق ،و لكن مع السف ل يمكن أن
يتحقق هذا لجميع اللجئين.
وينبغي أن نأخذ في عين العتبار في غضون  48ساعة :القابلت ،السم الرسمي ،كما يجب علي الكتب الفيدرالى للهجرة
واللجئين في غضون أسبوع بعد القابلة أن يصدر ق رارا بشأن اللجوء ثم يجب الوفاء بها ،و إذا كان الكتب التحادي
للهجرة واللجئين يستغرق وقتا أطول ،فإنه يلزم علي الناس ذي "الوسائل خاصة" أن يتم توزيعها علي السلطات الحلية.
ا
ونظرا لنه تم بناء "مسار التكامل" في الونة الخيرة في ستار بوتشولز  ،فقد تم توزيع طالبي اللجوء من البلدان حاليا علي
بعض البلد مثل :سوريا وإريتريا والع راق وإي ران ،كما يعمل الكتب الفيدرالي للهجرة واللجئين علي تقسيم الشعب إلي
"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
مؤشرات على إنشاء مسافات للحوار.
ص
ص ه
يخ صخ ه
ص ه الجراءات العاجلة؟
من الذي
 طالبي اللج وء من "ال دول المنة النش أ" .هن اك حاليا :ألباني ا ،البوس نة والهرس ك ،وغانا ،وكوسوفو ومقدونيا والجب لالسود والسنغال وصربيا.
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 طالبي اللجوء ممن قدموا هوية مزيفة أو جنسية زائفة .على سبيل الثال ،من خلل تزييف العلومات الهامة أو حذفالوثائق الهامة عن السلطات.
 طالبي اللجوء الذين دمرت عمدا هوية أو وثائق سفرهم " متبعين الطلب" ،أي الشخاص الذين أتموا بالفعل إجراءات اللجوء وقدموا أدلة إج راءات اللجوء .على سبيل الثال:في البلد الم  ،وقد تم تهديد عائلة طالبي اللجوء وتم تهديد أقاربهم بالقتل في حالة الرجوع.
 طالبي اللجوء ممن رفضوا تقديم بصمات أصابعهم للتحقق من اختصاص ألانيا بموجب لئحة دبلن. طالبي اللجوء الذين طردوا لسباب تتعلق بالمن الوطني أو النظام العام.وتهدف هذه الج راءات فقط لتقليل عدد الطلبات الوافق عليها للحصول على اللجوء .وتعتمد الحكومة الفيدرالية على
الردع :فكلما كثر عدد اليؤوس فيهم من طالبي الجوء  ،كلما قل عدد الجئين إلى ألانيا ،بحيث يتم مرة أخرى تقويض
ا
الحق الساسسي في اللجوء ،ويتقدم الشخاص ذي "الدول المنة النشأ" تقريرا  ،على سبيل الثال ،في كثير من الحيان حتي
تجري جلساتهم بالجدية الناسبة  ،وتتفاقم هذه الظاهرة عند الشخاص العنيين في الؤسسات الخاصة على اتصال مع
الحامين ومؤيديه.
الجراءات الصارمة ضد منتهكي التزام القامة )الفقرة  33الباب  2رقم  3من قانون القامة(
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 من 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 الشرط من الن ،و ل تترك القاطعة أو منطقة الهجرة ذات الصلة ،وإذا فعلت ذلك يتم
المتثال إلي إج راءات لجوء الكتب التحادي للهجرة واللجئين ،علي أن يتم تقديم طلبا لعادة التفكير في المر ،خلف
ذلك سوف يعتبر التطبيق الجديد طلب لحق .ومع ذلك يجب أن يتم تقديم مبررات جديدة حينئذ.
ترحيل للمرضىى )الادة  60من قانون القامة(
ا
في لغة النص القانوني تعني هذه الحقائق :هناك دائما "افتراض" للترحيل وفقا لي أسباب صحية ،وهذا يعني أن الحكومة
اللانية تعتبره أساسا لترحيل الرضسى في حال الشكوى ،وهذا ينطبق على المراض الجسدية )على سبيل الثال ،بعد إجراء
عملية جراحية( ،و أيضا علي الضغوط النفسية )على سبيل الثال ،العراض بعد تجارب مؤلة(
وإذا كانت هناك أسباب طبية لتجنب الترحيل  ،يجب علي الرضسى العنيبن أن يقدموا في الستقبل "شهادة طبية مؤهلة"،
هذه الشهادة يجب أن تستوفي التطلبات الصارمة )الادة  60الفقرة  2من قانون القامة(
يجب أن يتم تقديم الشهادة إلى سلطة الجانب فورا ،وإل فلن تأخذ بعين العتبار )الادة  60الفقرة  2من قانون القامة(
و بموجب هذا تتضمن الفقرة  60من البند السابع من قانون القامة أن الناس الذين يعانون من أم راض طرفية ل يمكن
ترحيلهم إذا كان ل يمكن علج الريض في البلد النشأ ،و مع حزمة اللجوء  2سينطبق هذا فقط إذا كان الرض يشكل
تهديدا علي الحي اة .وبالض افة إلى ذلك ،ف إن الطل ب على نوعية تغيي رات العلج في البلد يجب أن ل تفي بالتطلب ات في
ألانيا .وبالضافة إلى ذلك ل بد من التأكد من أن العلج سيتم في منزل طالبي اللجوء ،علي أن يتم التأكد من أن العلج
متاح أيضا في مكان ما.
تظهر فقرة التعامل مع طالبي اللجوء الرضسى قوة وحشية بحزمة اللجوء الثاني ،ومن حيث البدأ ل ينبغي أن يتم النظر
إلي الحالة الصحية الحرجة ،فهي في الساس من أجل تحسين الحق الساسسي في اللجوء لشخص ما ،ومن الواضح في هذه

الفقرة أن الحزاب الحاكمة تعمل علي شمل اعتبارات حقوق النسان في القانون الجديد ،فلبد من تطبيق مبدأ الساواة
في العاملة  ،من خلل توفير الحد الدنى من العايير الخرى للعلج لغير اللانيين ،وبالضافة إلى ذلك ،فإنه ل يمكن اخذ
البنية الجتماعية للبلدان في عين العتبار عندما يتعلق المر بمسألة ما إذا كان العلج في بلد النشأ أو في أي مكان اخر،
ف على سبيل الثال ،إذا كان العلج في الستشفى باهظ الثمن في العاصمة الغانية ،فان هذا ل يعني أنه غير متاح للسود
من الناطق الريفية أيضا.
ً
أموال أقل لطالبي اللجوء )الفقرة  3من قانون اللجوء السياسىي(
تم تغير قانون اللجوء السياسسي،وهذا يعني أن طالبي اللجوء سيحصلون علي مبالغ أقل ،على سبيل الثال ،سيحصل
طالب اللجوء السياسسي علي  135دولر فقط شهريا ،مع العلم انه كان يحصل علي  145دولر في الشهر ،بتخفيض يقدر
ب بنسبة  10دولر ،لديك أم ل ،علي سبيل الثال لنداء الوطن .أو لتمويل محام ...
هذا الجزء من "حزمة اللجوء الثاني" يتناقض بشكل واضح مع مبدأ الساواة ،الذي ينص عليه دستور جمهورية ألانيا
التحادية .وبالتالي فإن الحكومة اللانية تعمل علي تحديد صلحية حقوق النسان بالقدر نفسه للجميع.
ل يوجد جمع شمل السرة للحماية الفرعية )الفقرة  104من قانون القامة(
طالبي اللجوء الذين حصلوا على تصريح إقامة بمسمي "الحماية الفرعية" )الادة  25من قانون القامة( يسمح بالعامين
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
،16/3/2018وهذا ينطبق فقط على تلك حاصلي الحماية الفرعية بعد يوم .17/03/2016
و في عام  2015حصل على وضع القامة هذا حوالي  1200شخص ،و من التوقع أن يزيد العدد ،فقبل عام  2015ادت
هذه الحالة إلى الهرب من سوريا ،ويتوقع مجلس اللجئين أن يتم هذا مرة أخرى في الشهر القبلة في الناطق السورية،
بسبب نظام السد الستبد .
ل يتم تجهيز مركز إقامة "مركز حماية فرعية" للجئين بموجب اتفاقية جنيف مع الكثير من "المتيازات"،و ذلك منذ
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 إلى الدانة ،و التي تسمي ب "مصلحة
خطيرة للغاية" )وفقا للمادة  54من قانون القامة( و عندما يتم الحكم علي مواطن غير ألاني بالسجن لدة سنة واحدة
على القل بموجب جريمة متعمدة ،تم ارتكباها بالقوة ،تحت التهديد بالعنف أو "خلسة" ،و إذا كان أقل من عاما فيسمي
ب " :الطرد الخطير".
و هذا ما يخلق عدة أسئلة تخص مبدأ سيادة القانون :حيث سيتم مزج قانونين معا .كما سينتج حجة عنص رية تربط
الطاقة الجنائية مع الصل للجاني ،من الذي يتوقع طرد الخالفين الخطيرين مع جواز سفر ألاني من البلد؟ ما الذي
يجعل الغتصب اللاني أقل خطورة من غير اللاني؟
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"مزيد" من السيطرة على العاملين في مراكزالستقبال )الفقرة  44الفقرة  3من قانون اللجوء(
مشغلي مرافق الستقبال "يجوز" لهم بشكل دوري القيام بالسجلت الجنائية العززة من موظفيها .و التزام للقيام بذلك،
وهذا يعني أنه من الصعب على الجرمين الدانين العمل في ملجأ طالبي اللجوء  ،و يتم إجراء إعدادات العنصرية أو النازية
الجديدة من قبل الوظفين.
وبالضافة إلى ذلك ،يوفر القانون بعضا من البادئ التوجيهية لتأهيل الوظفين ،ول سيما تدريب الوظفين وفقا لقانون
اللجوء وفي البيئات التعليمية ،أيضا التدريب وفقا للثقافات الخرى.
العنصرية في القوانين  -العنصرية في العقول
تضم "حزمة اللجوء الثاني" في فقراتها انتهاكا للحقوق الساسية ،وتشديد نظام قانوني من الدرجة الثانية ،يمكن إنكاره
من طالبي اللجوء الحقوق الساسية.
تم رفع دعوى ضد الحزمة التشريعية أمام الحكمة الدستورية التحادية في العديد من الج زاء ،يجب مقاضاة الشخص
العني ،الذي يحتوي على العناصر التي وجدت منذ بضع سنوات بأنها غير شرعية ،و السار السياسسي الحالي للحكومة
اللانية للرد على الدعاية اليمينية التطرفة في معنى عنصري خطير.
و من وجهة نظر اللجئين فان الخط السياسسي ضروري للترحيب في ألانيا ويعطيهم الحرية لخيارات الحياة.

