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پناھندگی در آلمان
ﯾک راھنمای اطالعاتی برای پناھجوﯾان در آلمان-]دانشجوﯾان مدرسه عالی آليس ساالمون در برلن [ASFH
در آلمان در سال  ٢٠٠٦تعداد  ٢١٠٢٩پناھجو ،تقاضای پناھندگی کردهاند .اﯾن کمترﯾن آمار
درخواست پناھندگی از سال  ١٩٨٣میباشد .اﯾن امر بدون شک نمیتواند مربوط به اﯾن باشد
که در جھان تعداد آوارگان و فرارﯾان کمتر شده است .به عقيده ما اﯾن کاھش به اﯾن خاطر
است که به خاطر تغيير قوانين ،پناھندگان به دشواری میتوانند به آلمان وارد شده و
درخواست پناھندگی بدھند .عالوه بر اﯾن درصد آن دسته از کسانی که به عنوان پناھنده قبول
میشوند ،بسيار پاﯾين است .در سال  ٢٠٠٦فقط  % ٠،٨از متقاضيان پناھندگی به عنوان
پناھنده قبول شدهاند % ٣،٦ ،حکم پيشگيری از اخراج درﯾافت کرده و برای  % ٠،٣مشکل
اخراج درنظر گرفته شده است .اﯾن امر به باور ما واقعاً بسيار کم است .به ھمين خاطر ما اﯾن
راھنمای اطالعاتی را تھيه کردهاﯾم ،که در آن ھمه اطالعات ممکن درباره حق و روش
پناھندگی در آلمان جمعآوری شده است و شما را با اﯾنگونه حقوق آشنا میکند.

 .Iحق برخورداری از پناھندگی
در آلمان دو ماده قانونی وجود دارد که به شما امکان حفاظ از تعقيب و پيگرد میدھد.

 ١.١حق پناھندگی برای کسانی که تحتتعقيب سياسی ھستند
ماده  ١٦آ .قانون اساسی
مواردی که مشمول اﯾن قانون میشود ،عبارتند از:


پيگرد و تعقيب از جانب حکومت صورت بگيرد ﯾا اﯾنکه مربوط به ارگانھای آن باشد .در
کشورھاﯾی که نتوان حکومت را تشخيص داد ،میتواند که تعقيب توسط نھادھای
مشابه صورت بگيرد.



پيگرد سياسی به دليل ،عقاﯾد سياسی ،تعلق مذھبی ،مليت/اقليت قومی ﯾا نژاد و
رنگ.
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اﯾن نوع اقدامات باﯾد تاثير منفی داشته باشد ،بدﯾن معنا که:
•

زﯾرپا گذاردن قانون را نشان دھد به گونهای که

•

فشار آن به نﺤوی است که قصد آن طرد فرد مورد نظر از جامعه باشد ﯾا

•

آنقدر اﯾن عامل فشار چنان تاثيری دارد که حرمت انسانی را جرﯾﺤهدار کند ﯾا

•

مواردی از نقض حقوق باشد که ساکنين کشور مربوطه به عنوان ﯾک قائده آن
را پذﯾرفته باشند.

 .٢.١ممانعت از اخراج پناھجو
پاراگراف  ٦٠بخش  ١قانون مربوط به اقامت )(AufenthG
نباﯾد به کشوری تﺤوﯾل داده شوﯾد که زندگی شما ،خطر حمله فيزﯾکی ﯾا آزادی شما مورد
خطر واقع گردد .آنھم بهدليل:


وابستگی ملی /رنگ )نژاد(



تعلق مذھبی



تابعيت شما



باور سياسی شما



وابستگی شما به ﯾک دسته ﯾا گروه خاص.

 توجه داشته باشيد :عالوه بر اﯾن مﺤافظت از اخراج ھمچنين در صورتی شامل حال شما
میشود که خطری که شما را تھدﯾد میکند ،به خاطر جنسيت )زن ﯾا مرد بودن( شما باشد.
در اﯾنجا باﯾد توجه داشته باشيد که در کشوری که شما میآﯾيد ،چنين خطری ھمجنسھای
شما را تھدﯾد بکند) .ﯾعنی استثنا نباشد(.

 برای مثال" :ختنه" کردن زنان
در اروپا ختنه کردن )برﯾدن( آلت تناسلی زنان به عنوان نقض حقوق بشر پذﯾرفته شده است.
در نتيجه زنانی که از کشورھای معينی مانند :جيبوتی ،مالی ،سومالی ،سودان میآﯾند ،به
خاطر اﯾن خطر و تھدﯾد ،از اخراج آنھا ممانعت میشود.

 برای مثال :ازدواج اجباری
در مورد ازدواج اجباری ،دادگاهھای آلمان نظر واحدی ندارند ،درنتيجه نمیتوان حکم واحدی
صادر کرد .برای نمونه ﯾک زن اﯾرانی که ازدواج اجباری کرده و در زندگی مشترک مورد اذﯾت و
آزار شوھر واقع شده بود ،به ھمين دليل اﯾن قانون شامل حال او گردﯾد .زﯾرا که دولت اﯾران از
حقوق وی دفاع نمیکرد .در برخی موارد دﯾگر اما چنين نيست .برای نمونه زنی که از کشور
کوزُو ھمين دليل را به عنوان دليل پناھندگی آورده بود ،موفق به درﯾافت جواب مثبت نشد .با
استناد به اﯾن دليل که ھمه زنان اﯾن کشور بدون استثناء در خطر ازدواج اجباری نمیشوند.
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 توجه داشته باشيد :ﯾک ازدواج غير رسمی که با توافق صورت گرفته باشد و ھمه طرفين
با آن موافق بودهاند ،به عنوان ﯾک ازدواج اجباری مﺤسوب نمیشود.

 برای مثال :ھمجنسگراﯾی
افراد ھمجنسگرا از کشورھاﯾی که در آن ھمجنسگراﯾی جرم است و اﯾن گونه افراد مورد
تعقب قرار میگيرند ،میتوانند بر طبق قانون شامل ممانعت از اخراج شوند و جواب مثبت
بگيرند .برای نمونه :ﯾک زن ھمجنسگرا از اﯾران توانست در آلمان جواب مثبت بگيرد ،زﯾرا
توانسته بود که با آوردن دالﯾل قابل قبول ،ثابت کند که تﺤت چه دشواریھای اجتماعی و
مخاطراتی قرار داشته و در صورت ادامه زندگی ھمچنان قرار میداشت.
مخاطرات میتواند از جانب اﯾن نھادھا صورت بگيرد:


از طرف حکومت



مقامات و ارگانھای دولتی



از طرف نھادھای غير دولتی ،آنھم زمانی که روشن باشد که دولت ﯾا نھادھای آن
ھمچنين نھادھای بينالملی نتوانند اﯾنگونه افراد را مﺤافظت و تﺤت حماﯾت خود بگيرند.

البته در اﯾن مورد نيز ھمه دادگاهھای آْلمان نظر واحدی ندارند .بسياری از دادگاھا در اﯾنمورد
نسبت به اجازه ماندن و اخراج نکردن ،نظر مساعد نشان میدھند ،زمانی که فرد متقاضی
توسط اعضای خانواده در خطر است) .نگاه کنيد به مثال ازدواج اجباری در اﯾران(
 Zwangsverheiratungبرخی از دادگاھا ولی موضوع تھدﯾد خانوادگی را به عنوان دليل ماندن و
پذﯾرش درخواست رد میکنند.
 توجه داشته باشيد :شما جواب مثبت نخواھيد گرفت ،در صورتيکه شما میتوانستيد در
منطقه دﯾگری از کشور خود زندگی میکردﯾد .به گونهای که امکان خطری دﯾگر برای شما
نمیبود) .نگاه شود به نکته !(. III

 .٣.١ممنوعيت اخراج و فرستادن پناھجو به کشورھای :
پاراگراف  ٦٠بخش  ٢تا  ٧قانون اقامت )(AufenthG
شما را نباﯾد به کشورتان بازگرداند ،به اﯾن دليل که بازگرداندن شما از جھاتی با
مﺤدودﯾتھاﯾی ھمرا است .مھم اﯾن است که اﯾنگونه مﺤدودﯾتھا در صورت بازگشت
مستقيماً با وصعيت کشور شما درارتباط باشد.
ممنوعيت اخراج عبارتند است از:
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امکان شکنجه و اذﯾت و آزار جسمی



خطر اجرای اعدام



نقض قوانينی که از نظر کنوانسيون حقوق بشر اروپا ) (EMRKبه مثابه نقض شناخته
شدهاند :حماﯾت از خانواده و ھمسرگزﯾنی ،دفاع از حرﯾم شخصی )ماده (EMRK ٨



مخاطرات گوناگون و مشخص که فرد را از نظر فيزﯾکی ،جانی و آزادی تھدﯾد میکند.

اگر در مورد شما ﯾکی از اﯾن موارد ممنوعيت اخراج به ثبوت برسد ،اجازه اقامت درﯾافت
میکنيد ،مگر آنکه:


رفتن شما به کشور ثالثی ممکن و قابل اجرا است



شما بارھا از ھمکاری سر باز زدهاﯾد ،مثال ً تالش نکردهاﯾد ،زمانی که بدون پاسپورت
بودهاﯾد ،پاسپورت درخواست کرده و اراﯾه دھيد.



شما ﯾک جرم بزرگ مرتکب شدهاﯾد ﯾا مرتکب جناﯾت بزرگ عليه صلح ،بشرﯾت و جناﯾت
جنگی شدهاﯾد

 توجه داشته باشيد :درباره موارد ذکر شده در باال باﯾد توجه داشت که عموميت ندارد و
ھر سرنوشتی به گونه منفرد رسيدگی میشود و مورد قضاوت قرار میگيرد .وضعيت عمومی
و حاکم بر کشوری که شما از آن میآﯾيد ،تاثير جنبی دارد .اﯾن قاعده مورد قبول نيست که
بگوﯾد ،اقليت ملی که شما بدان تعلق دارﯾد ،مورد ستم واقع میشود .مھم اﯾن است که
شخص شما ثابت کنيد که مواردی برای شما پيش آمده ﯾا در صورت بازگرداندن شما پيش
خواھد آمد .وضعيت عمومی و کلی مانند :فقر ،جنگ داخلی ،حوادث طبيعی ﯾا بيکاری زﯾاد ،به
عنوان دالﯾل قابل پذﯾرش نمیباشند.

 .٤ .١پناھندگی خانوادگی
پاراگراف  ٢٦قانون درخواست پناھندگی )(AsylVFG
اگر که ھمسر شما به عنوان پناھنده قبول شده است ،شما و فرزندان صغير )زﯾر شانزده
سال( و مجرد ،میتوانيد پناھندگی خانوادگی ) (Familienasylدرﯾافت کنند .حتا اگر که خود
مستقيماً تﺤت پيگرد نباشند.
به شرطی که:
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ھمسر شما پناھندگی گرفته باشد



ازدواج شما در کشورتان صورت گرفته باشد



ازدواج شما ھنوز )در زمان درخواست پناھندگی( رسميت )ادامه( داشته باشد



تقاضای "پناھندگیخانوادگی" میباﯾست پيش ﯾا ھمزمان با درخواست پناھندگی
ھمسر داده شود .ﯾا اگر عضو خانواده بعداً آمده باشد ،باﯾست بالفاصله پس از ورود اﯾن
درخواست را بکند.

 توجه داشته باشيد :مناسبترﯾن شکل اﯾن است که ھمسر از ھمان نخستين روز
درخواست پناھندگی نام اعضای خانواده را اراﯾه دھد .ولی اگر شما ھمزمان وارد آلمان
شدهاﯾد و تﺤت تعقيب بودهاﯾد ،مجبورﯾد که سرنوشت و تارﯾخچه تعقيب و زﯾرفشار بودن خود را
بيان کنيد.


بچهھا باﯾد در زمان درخواست پناھندگی شما باﯾد صغير بوده و مجرد باشند.



اگر که فرزند شما در آلمان متولد شده باشد ،باﯾد حداکثر تا ﯾک سال پس از تولد اﯾن
درخواست داده شود.

 توجه داشته باشيد :اگر چنانچه شما مشمول قانون پناھندگی خانوادگی میشوﯾد،
بنابر اﯾن موضوع چگونگی و راه ورود اھميتی ندارد .اﯾن بدان معناست که توضيح شماره ١ .III
مبنی بر موانع و مﺤدودﯾت و چگونگی ورود برای شما موضوعيت خود را از دست میدھد.

 .IIراهھای ورود )ھواﯾی ،آبی و زمينی(
برای اﯾنکه قاونی وارد آلمان بشود ،شما احتياج به وﯾزا دارﯾد .برای پناھجوﯾان ولی متاسفانه
وﯾزای خاصی وجود ندارد .در نتيجه پناھجوﯾان ﯾا با وﯾزاھای دﯾگر ﯾا با مدارک جعلی و ﯾا بدون
مدارک به آلمان سفر میکنند .برای پناھجوﯾانی که قصد دارند به آلمان بياﯾند ،مشکل بزرگی
وجود دارد .زﯾراکه مرزھای کشور آلمان را کشورھای به اصطالح امن ثالث دربرگرفتهاند) .ھمه
ھمساﯾگان مرزی آلمان کشورھای به اصطالح امن ثالث مﺤسوب میشوند( )نگاه کنيد به
نکته  (١ .IIIاگر که شما اثباتاً از ﯾکی از کشورھای به اصطالح امن ثالث آمده باشيد ،در سير
اداری برای رسيدگی به درخواست پناھندگی قرار نخواھيد گرفت.
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 ١.١ .IIراه ھواﯾی
 توجه داشته باشيد :شامل قانون کشورھای ثالث میشود .قرارداد دبلين )نگاه کنيد به
نکته !(١ .III
ورود به آلمان درصورتی که از طرﯾق کشورھای امن دﯾگر )ثالث( صورت نگرفته باشد ،فقط از
راه ھواﯾی ممکن است .ارگانھای مربوطه در مرزھای آلمان موظف ھستند ھمه افرادی را که
درارای مدارک الزم برای ورود به آلمان نيستند ،اخراج کنند .بنابراﯾن ضروری است که شما در
موقع درخواست به اﯾن امر توجه داشته باشيد .عالوه براﯾن مھم است که ھنگام مسافرت از
طرﯾق ھواﯾی ،در کشور امن دﯾگری توقف نکرده باشيد .چرا که در اﯾن صورت شما را به آن
کشور اخراج خواھند کرد تا در آنجا درخواست خود را مطرح کنيد.

 برای مثال:
خانم مﺤافظ از لبنان با ھواپيما به مقصد برلن پرواز میکند .منتھا ھواپيما پيش از رسيدن به
برلن در رم )اﯾتاليا( توقفی دارد و اﯾن خانم در رم تنھا در قسمت ترانزﯾت بوده است .قصد وی
اﯾن است که به برلن آمده و در اﯾنجا تقاضای پناھندگی کند .ولی او به رم بازگردانده میشود،
با اﯾن استدالل که او در آنجا میتواند درخواست پناھندگی کند.

 ٢.١ .IIراه آبی
 توجه داشته باشيد :شامل قانون کشورھای ثالث میشود .قرارداد دبلين )نگاه کنيد به
نکته !(١ .III
راه دﯾگر سفر به آلمان ،مسافرت با کشتی است.

 برای مثال:
آقای کروما به وسيله کشتی از ليبرﯾا فرار میکند .اﯾن کشتی در آلمان ثبت شده است.
کشتی پيش از آنکه به برمن برسد ،در ﯾک بندر انگليسی لنگر میاندازد .از آنجا که آقای
کروما برای مدتی ھرچند کوتاه در بندر ﯾکی از کشورھای امن دﯾگر )در اﯾنجا انگلستان( توقف
داشته است ،و میتوانسته است در آنجا درخواست پناھندگی بده ،از آلمان به انگلستان
اخراج میشود ،با اﯾن دليل که آنجا درخواست خود را بدھد.
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 .٣.١ .IIراه زمينی
 توجه داشته باشيد :شامل قانون کشورھای ثالث میشود .قرارداد دبلين )نگاه کنيد به
نکته !(١ .III

 .٢ .IIراهھای دﯾگر آمدن به آلمان
 توجه داشته باشيد :مشمول قانون کشورھای ثالث میشود .قرارداد دبلين )نگاه کنيد
به نکته !(١ .III
مسافرت قانونی و مستقيم از راه ھواﯾی مطمئنترﯾن طرﯾق است .در اﯾن رابطه شما
میتوانيد وﯾزای دﯾدار ﯾا تورﯾستی بگيرد ﯾا به عنوان دانشجو و به قصد تﺤصيل بياﯾد و سپس
تقاضای پناھندگی بکنيد .اگر چنانچه شما اﯾن امکان را ندارﯾد با ﯾک وﯾزای تورﯾستی ﯾا به
عنوان دانشجو به آلمان مسافرت کنيد ،میتوانيد با مدارک جعلی وارد شوﯾد .اﯾن امر ھيچ
مانعی برای درخواست پناھندگی نسيت .مھم اﯾن است که شما در ھنگام درخواست ھمه
چيز را بگوﯾد و شراﯾط خود را به گونهای باورمند مطرح کنيد ،که شما راه دﯾگری جز اﯾن کار
نداشتهاﯾد .برخی از پناھجوﯾان ھنگام مسافرت به آلمان ھيچ مدرکی ھمراه خود ندارند .اﯾن
مورد ھم ھيچ مانعی برای دادن درخواست پناھندگی نيست .تنھا اﯾن گونه موارد باﯾد قانع
کننده باشد .شما باﯾد فقط توجه داشته باشيد که به شما اتھام نزنند که از ﯾک کشور امن
دﯾگر میآﯾيد.
اغلب اﯾنگونه است که قاچاقچيان از پناھجوﯾان میخواھند که مدارک را نابود کرده ﯾا نشان
ندھند .مدارکی که توسط آنھا میتوان مثال ً اطالعاتی چون مسير راهھا ،افراد معين )فرضاً
استفاده احتمالی از ﯾک پاسپورتی که موجود است( ﯾا راجعبه قاچاقچيان و مﺤلھای آنھا را
نشان بدھد) .نابود میشوند تا مبادا  (...در چنين صورتی واضح است که شما نمیتوانيد
مسافرت خود را از طرﯾق ھواﯾی ثابت کنيد .شما مجبور نيستيد ھنگام ورود دالﯾل فرار خود را
بگوﯾد ولی الاقل باﯾد برای خود درباره طی مسير راهھا ،دالﯾل قانعکننده و روشنی داشته
باشيد.
در اﯾن باره میتوانند بشمار آﯾند:
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نام مورد استفاده



دفتر ھواپيماﯾی مورد استفاده



مﺤل ،زمان و ساعت پرواز ھواپيما



ذکر جزئياتی ھنگام سوار شدن و ترک ھواپيما



جزئيات پرواز )تجھيزات داخل ھواپيما ،نوع غذا و غيره(



کشوری که پاسپورت جعلی متعلق به آن بوده است



نوع و چگونگی کنترل پليس در فرودگاه مربوطه

 .IIIموانع ورود

 .١.IIIقرار موسوم به کشورھای امن ثالث /قرارداد دبلين
اگر چنانچه شما از ﯾکی کشورھای موسوم به امن ثالث وارد آلمان شدهاﯾد ،بدون آن به
درخواست شما رسيدگی شود ،به آن کشور عودت داده میشوﯾد .چرا که شما میتوانستيد
در آن کشور تقاضای پناھندگی بدھيد .اﯾن بدان معنا است که اگر شما اول به ﯾکی از
کشورھای عضو جامعه مشترک اروپا بهعالوه سوﯾس ،نروژ و اﯾسلند وارد شدهاﯾد ،آن کشور
برای رسيدگی به پناھندگی شما مسئول است .موضوع تبادلنامه "کشورھای امن ثالث"
منتھی به آن شده است که مسير مسافرت )راهھا( در امر پناھندگی اھميت زﯾادی پيدا کرده
است .بهھمين خاطر بسياری از متقاضيان پناھندگی ،وقتی که مستقيم به آلمان پرواز
نکردهاند ،میگوﯾند که به خاطر ندارند که از چه مسيری آمدهاند.
 توجه داشته باشيد :پناھجوﯾان ملزم ھستند که در جرﯾان رسيدگی به درخواستشان
)برای درﯾافت پناھندگی و اقامت و درﯾافت برگه "جلوگيری از اخراج"( با ارگانھای مربوطه
ھمراھی و ھمکاری کنند .از آنھا راجعبه مسير آمدن تا حد ممکن پرسوجو میشود )نگاه
شود به نکته  IIاز شماره  .(٢اﯾن امر به اﯾن دليل است که مسئولين و ادارات آلمانی
میخواھند بدانند که آﯾا شما از ﯾکی از کشورھای امن آمدهاﯾد ﯾا خير.
اطراف کشور آلمان را کشورھای موسوم به مناطق امن تشکيل میدھند .ھمه کشورھای
عضو جامعه مشترک اروپا و ھمچنين سوﯾس ،نروژ و اﯾسلند کشورھای امن مﺤسوب
میشوند.
در حال حاضر کشورھای عضو جامعه مشترک اروپا عبارتند از :بلژﯾک ،بلغارستان ،دانمارک،
آْلمان ،استلند ،فنالند ،فرانسه ،ﯾونان ،اﯾرلند ،اﯾتاليا ،لتالند ،ليتوانی ،لوگزمبورگ ،مالتا ،ھلند،
اترﯾش ،لھستان ،پرتغال ،رومانی ،سوئد ،اسلواکی ،اسلونی ،اسپانيا ،چک ،مجارستان،
برﯾتانيا و قبرس.

 برای مثال:
خانم ميخائيلوا در حال فرار از بالروس به آلمان است .وی امکانی پيدا کرده است که در داخل
ﯾک کاميون اﯾن کار را عملی سازد .کاميون از لھستان ھم عبور میکند ،بیآنکه وی اطالع
داشته باشد که در چه کشوری است .وی ھنگام توقف در بين راه از رستورانی خرﯾد کوچکی
میکند .او در حالی که در کاميون مخفی شده است ،موفق میشود که از کنترل مرزی
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گذشته و وارد آلمان شود .پس از اﯾن که از کاميون خارج میشود در داخل خاک آلمان وارد ﯾک
کنترل میشود .پليس در نزد وی آن چيزی را که توليد شده در لھستان است ،میﯾابد .اگر که
اﯾن خانم تقاضای پناھندگی بدھد ،بدون آنکه درباره مسير راه توضيح بدھد ،بدﯾھی است که
برای اداره مربوطه کافی است که با تکيه بر قبض خرﯾد از لھستان ،مسير راه را بازسازی کند.
 توجه داشته باشيد :پليس کشوری آلمان مرزھای شرقی اﯾن کشور را به شدت کنترل
میکند .آنھا با استفاده از دوربينھای مخصوص میتوانند حتا در شب ھم ببينند  .کنترل کنند.
آنھا در اﯾن مناطق بهوﯾژه به خيس بودن لباسھا افراد توجه میکنند .زﯾرا بدﯾن شکل میتوانند
تشخيص بدھند که اﯾن دسته افراد مرز را با عبور از رودخانه پشتسر گذاشتهاند .با اﯾن وجود
عدهای از پناھجوﯾان موفق میشوند با خود لباسھای خشک نيز ھمراه بياورند.

 ٢ .IIIکشورھای مبدا امن )که پناھجوﯾان از آن میآﯾند(
پناھجوﯾانی که از کشورھاﯾی موسوم به کشورھای امن میآﯾند ،از ھمان دم مرز آلمان در ﯾک
رسيدگی سرﯾع درخواست آنھا رد میشود .زﯾرا ارگانھای مربوطه از اﯾن نقطه حرکت میکنند
که در اﯾنگونه کشورھا پيگرد و تعقيب سياسی وجود ندارد.
در حال حاضر اﯾن دسته از کشورھا به عنوان کشورھای مبدا مطمئن به حساب میآﯾند:
بلغارستان ،غنا ،لھستان ،رمانی ،سنگال ،جمھوری اسلواکی ،جمھوری چک و مجارستان.
البته اﯾن ليست میتواند تغيير کند ،بنابراﯾن آخرﯾن ليست را میتوانيد به زبان آلمانی در
صفﺤه اﯾنترنتی اداره پناھنگان و پناھجوﯾان ) (BAMFدر آدرس www.bamf.de :بيابيد.

 برای مثال:
آقای دورکنو از غنا که به عنوان ﯾک کشور مبدا امن مﺤسوب میشود ،به آلمان میگرﯾزد .در
فرودگاه او را کنترل میکنند ،وی به مقامات میگوﯾد که او از غنا میآﯾد .و اﯾن بدان معنا است
که وی حق تقاضای پناھندگی را ندارد ،به زبان رسمی وی حتی وارد خاک آلمان نيز نشده
است .منتھا اگر وارد خاک آلمان میشد و سپس درخواست میداد ،ممکن بود که درخواست
وی مورد پذﯾرش قرار بگيرد .ھرچند که اﯾن امر خيلی دشوار است.

 .٣ .IIIممنوعيت ورود معروف به "شنگن"
برخی از کشورھا )بلژﯾک ،دانمارک ،آلمان ،فنالند ،فرانسه ،ﯾونان ،اﯾتاليا ،اﯾسلند ،لوگزامبورگ،
ھلند ،اترﯾش ،پرتغال ،سوئد ،اسپانيا( ﯾک مقاولهنامه در رابطه با ورود و خروج و مھاجرت امضاء
کردهاند .به نﺤوی که مسافرت با در دست داشتن ﯾک "وﯾزای شنگن" ميسر است .اﯾنگونه
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وﯾزاھا فقط توسط سفارتھای اﯾن کشورھا صادر میشود .شما برای مسافرت به آلمان ناگزﯾر
ھستيد که در سفارت وﯾزای شنگن درخواست بدھيد .با در دست داشتن اﯾن نوع وﯾزا
میتوانيد به کليه کشورھای که قرارداد "شنگن" را امضاء کردهاند سفر کنيد .ولی آن کشوری
مسئول رسيدگی به درخواست پناھندگی احتمالی خواھد بود که وﯾزا را صادر کرده است.
اگر چنانچه پيش از اﯾن در ﯾکی از اﯾن کشورھا تقاضای پناھندگی شده باشد و اﯾن تقاضا رد
گردﯾده است ،دﯾگر نمیتوانيد در ھيچکدام از اﯾن کشورھا درخواست پناھندگی بدھيد.
کشورھای موسوم به قرارداد "شنگن" به اضافه انگلستان و اﯾرلند از طرﯾق کامپيوتر به سرعت
اطالعات خود را مبنی بر مسافرت غير اروپاﯾیھا از اﯾن دسته کشورھا مبادله میکنند .نام
اﯾن روش "سيستم اطالعاتی شنگن" ) (SISمیباشد .در اﯾن زمينه حتا انگشتنگاری نيز
صورت میگيرد .بنابر اﯾن مشخصات کامل آن دسته از پناھجوﯾانی که ورود آنان ممنوع شده
است ،ضبط شده و از مسافرت اﯾن گونه افراد جلوگيری به عمل میآﯾد.
 توجه داشته باشيد :ھمه کشورھای جامعه اروپا قرارداد "شنگن" را امضاء نکردهاند.
)نگاه کنيد به نکته (١ .III
ولی به احتمال زﯾاد تا سال  ٢٠٠٨کشورھای زﯾر نيز "قرارداد شنگن" را امضاء نموده و
توافقھای آن را جامعه عمل میپوشانند :استلند ،لتالند ،ليتوانی ،مالتا ،لھستان ،چک،
اسلواکی ،اسلونی ،مجارستان ،قبرس و سوﯾس.
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 .٤ .IIIگمان وابستگی به گروهھای ترورﯾستی
اگر اﯾن گمان میرود که شما از ﯾک گروه به اصطالح ترورﯾستی حماﯾت میکنيد ،بدون شک
برای ورود به آلمان دشواری خواھيد داشت .ارگانھای مربوطه از شما احتماال ً راجعبه
کشورھاﯾی که شما تا کنون به آنھا مسافرت کردهاﯾد ،پرسوجو خواھند کرد ،برای تشخيص
اﯾن امر که آﯾا شما در آنجا در اردوگاهھای تعليم ترورﯾسم بودهاﯾد ،ﯾا با گروهھای ترورﯾستی
تماس داشتهاﯾد .از شما درباره ارتباط با اشخاصی که آنھا را متعلق به ترورﯾسم بينالمللی
میدانند ،سوال خواھد شد .اگر که شما زمانی عضو چنين گروهھاﯾی بوده و قصد دارﯾد که
کنارهگيری کنيد ،و بهھمين خاطر نيز درخواست پناھندگی میکنيد ،بھتر است که از ھمان
اول اﯾن را عنوان کنيد.
 توجه داشته باشيد :البته بهاﯾن معنا نيست که عضوﯾت در ھر سازمان آزادیبخشی ،به
معنای عضوﯾت در ﯾک گروه ترورﯾستی مﺤسوب میشود .اگر که شما شخصاً در کشتار
انسانھا ﯾا اقدامات ترورﯾستی بهوﯾژه عليه مکانھای غيرنظامی شرکت نداشتهاﯾد ،میتوانيد
درخواست پناھندگی کنيد.

 .٥ .IIIامکان فرار و زندگی در داخل کشور خود
اگر شما در منطقهای از کشور خود توسط حکومت ﯾا دستهھای غير حکومتی تﺤت تعقيب
قرار بگيرﯾد و حکومت نتواند از شما مﺤافظت کند ،تنھا در صورتی میتوانيد در آلمان پناھندگی
بگيرﯾد ،وقتیکه در کشور خود اﯾن امکان را نداشته باشيد ،حتا در منطقهای دﯾگر در امنيت
زندگی کنيد و ارگانھای دوالتی از شما حفاظت کنند.
 توجه داشته باشيد :در اﯾن مورد استثناء میباشد ،در صورتی که در آن منطقه دﯾگر ھم
بهدالﯾلی مانند "گرسنگی ،بالﯾای طبيعی ﯾا جنگ داخلی زندگی شما در معرض خطر باشد.
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 .IVروند پناھندگی

 .١ .IVتقاضای پناھندگی

 .١.١ .IVورود
شما در زمان ورود به آلمان در ھمان دم مرز میتوانيد بگوﯾد که میخواھيد پناھنده شوﯾد.
ولی در آنجا نمیشود درخواست کتبی )رسمی( کرد .پليس کشوری ولی موظف است شما
را به اولين ادارهای که پناھجوﯾان را میپذﯾرد ،انتقال دھد .در اﯾنجا باﯾد توجه داشت که پليس
کشوری ھمچنان موظف میباشد که فرد را اخراج کند ،زمانی که:


شما از ﯾک کشور امن ثالث میآﯾيد.



شما در کشور دﯾگری اﯾمن ھستيد ،مثال ً اجازه اقامت در کشور دﯾگری را دارﯾد.



شما در آلمان به حداقل سه سال زندان مﺤکوم شدهاﯾد و اﯾن مﺤکوميت بيشتر از سه
سال نيست که سپری شده است.



شما مدارک کافی برای ورود ندارﯾد.

 توجه داشته باشيد :ھنگام مسافرت ھواﯾی و ورود از طرﯾق فرودگاه دﯾگری وجود دارد.
)نگاه کنيد به نکته !(.V

 .٢ .١ .IVدرخواست پناھندگی در داخل کشور
پس از ورود به آلمان – بدون توجه به آنکه شما قانونی ﯾا غيرقانونی آمدهاﯾد – شما میتوانيد
درخواست پناھندگی بدھيد .ﯾکی از شرطھای گرفتن پناھندگی تقاضای سرﯾع و درخواست
برای پناھندگی در نزد اﯾن ادارات است:


مستقيماً در نزد اداره مربوطه رسيدگی به مھاجرﯾن و فرارﯾان )(BAMF



اداره خارجيان



در اداره پليس که بعداً شما را به اداره رسيدگی به مھاجرﯾن و فرارﯾان ) (BAMFمعرفی
میکند.

اگر که با تاخير درخواست پناھندگی داده شود ،اﯾن احتمال است که به جرﯾمه نقدی به دليل
"اقامت غيرمجاز" مﺤکوم شوﯾد .البته بعدھا در زمان مصاحبه میباﯾست اﯾن تاخير را دقيقاً
توضيح داده و اﯾن خطر وجود دارد که مسئولين رسيدگی حرف شما را باور نکرده و درخواست
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شما را به مثابه تقاضای مجدد مﺤسوب کنند)نگاه شود به نکته ، (.١ . IVدر اﯾن گونه موارد
آنھا میتوانند دالﯾل پناھندگی را به رسميت نشناسند و تقاضای شما را فقط در چھارچوب
"منع اخراج" مورد رسيدگی قرار دھند.
چگونه درخواست میدھيد؟


شخصاً،



شفاھی و کتبی.

شما در ابتدا الزم نيست که دالﯾل فرار خود را تشرﯾح کنيد .ولی شما مجبورﯾد که در موقع
دادن درخواست ،اﯾن سوال را که از چه طرﯾقی )راھی( آمدهاﯾد ،بيان کنيد .اگر با ھواپيما
آمدهاﯾد ،اﯾن را میگوئيد .بليت پرواز میتواند به عنوان مدرک اﯾن امر را ثابت کند که شما از
ﯾک کشور امن ثالث نياميدهاﯾد .توصيه مناسبی است اگر که پيش از ورود با ﯾک وکيل ﯾا دفاتر
مشورتی پناھندگی تماس حاصل شود) .نگاه شود به نکته  .(VIIبعد از اﯾنکه درخواست
دادﯾد ،شما را به ﯾک مکان اوليه پناھندگان تﺤوﯾل میدھند ،مکانی که شما برای مدتی گذرا
در آن بسر خواھيد برد.
 توجه داشته باشيد :اگر شما به مﺤل مورد نظر که شما را به آنجا تقسيم کردهاند،
نروﯾد ،اﯾن امر تاثير منفی بر درخواست شما خواھد داشت!
 استثناء :اگر چنانکه شما مشکالت جسمی ﯾا روانی دارﯾد ،بهنﺤوی که فرستادن شما به
اﯾن گونه مﺤلھای سکونت پناھندگی مناسب نيست ،میتوانيد با در دست داشتن تائيدﯾه
الزم پزشکی بخواھيد شما را در جای دﯾگری اسکان بدھند.

 .٣ .١ .IVتقاضای پناھندگی از داخل بازداشتگاه اخراج
بازداشتگاه اخراج مکانی است شبيه به زندان که در آن مجرمين بسر نميبرند ،بلکه افرادی
که قرار است از آلمان اخراج شوند ،بسر میبرند .در اﯾن نوع بازداشتگاهھا میتوان افراد را تا
مدت  ١٨ماه نگهداشت .اگر که شما را در ظرف اﯾن  ١٨ماه نتوانند حتا با ھمراھی شما اخراج
کنند ،شما را باﯾد با دادن برگه اقامت مشروط و مﺤدود زمان به نام ) (Duldungآزاد کنند) .نگاه
کنيد به نکته  .(٥ .IVبنابر اﯾن شما میتوانيد حتا از درون بازداشتگاه اخراج نيز درخواست
پناھندگی خود را طرح کنيد .ولی باﯾد بدانيد که  %٩٩اﯾنگونه تقاضاھا به بھانه "عدم دالﯾل
قانع کننده" رد میشوند .زﯾرا که ارگانھای مربوطه از اﯾن نقطه حرکت میکنند که شما صرفاً
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میخواھيد با اﯾن عمل اخراج خود را از آلمان به عقب بياندازﯾد ولی در حقيقت دالﯾل قانعکننده
ندارﯾد.

 .٤ .١ .IVتقاضای مجدد )(Folgeantrag
 توجه داشته باشيد :لطفاً در اﯾن مورد حتماً ﯾک وکيل را به ﯾاری بطلبيد! )نگاه کنيد به
نکته !(VII.
اگر تقاضای پناھجوﯾی ﯾکبار برای ھميشه رد شده باشد ،ھنوز اﯾن امکان وجود دارد که
تقاضای رسيدگی مجدد بدھد .ولی سير اداری آن به اندازهای بغرنج و دشوار است که عمال ً
باﯾد از ﯾاری حقوقی برخوردار بود .ﯾک دليل عمده اﯾنگونه درخواست رسيدگی مجدد میتواند
اﯾن باشد که شراﯾط و قوانين تغيير کرده باشد ﯾا اﯾنکه اسناد جدﯾدی به دست آمده باشد.
 توجه داشته باشيد :درخواست رسيدگی مجدد ) (Folgeantragباﯾد ظرف سه ماه پس از
اعالم نتيجه دالﯾل مجدد ) ،(Wiederaufnahmegruendeکتباً داده شود.

 .٢ .IVمصاحبه
مدت کوتاھی پس از تقاضای پناھندگی ،قراری برای اولين مصاحبه درﯾافت میکنيد .پروتکل
اﯾن مصاحبه اوليه زمينه اصلی برای گرفتن تصميمگيری )جواب مثبت ﯾا منفی( خواھد بود.
شما میباﯾست خود را برای اﯾن مصاحبه کامال ً آماده کنيد .برای اﯾن کار شاﯾد بھترﯾن راه اﯾن
باشد که با ﯾک مشاور امور پناھندگی ﯾا با ﯾک وکيل )نگاه شود به نکته  (VIIکتباً
زندگینامهای به ھمراه تارﯾخچه تعقيب و پيگرد بنوﯾسيد! زﯾرا از شما تا حد ممکن سوال
میشود .بنابر اﯾن الزم است که اﯾن تارﯾخچه را با توجه دقيق به مکانھا ،زمانھا ،مسير فرار،
شاھدھای احتمالی و غيره به خاطر داشته باشيد .ھنگامیکه مدارک و اسناد قانعکنندهای
وجود ندارد ،تشرﯾح و چگونگی صﺤبتھای شما در اراﯾه مطلب میتواند در باور به آنچه که
میگوﯾيد ،کمک کند.

حقوق قانونی شما در مصاحبه پناھندگی:


ﯾک مترجم حضور دارد .اگر شما به دشواری میتوانيد او را بفھميد ،در ھمان آغاز
درخواست مترجم دﯾگری را بکنيد.



برای افراد )صغير( زﯾر ھيجده سال ،ھمچنين کسانی که دشواریھای دھشتناکی را از
سرگذراندهاند )تراوما( و خانمھا شخصی به عنوان "فرستاده وﯾژه" وجود دارد .خانمھا
اﯾن حق را دارند که برای ترجمه از ﯾک خانم مترجم و برای مصاحبه از مصاحبهگر زن
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برخوردار شوند .بھتر اﯾن است که اﯾن موارد را از قبل و کتبی درخواست نماﯾيد .شما
اﯾن حق را دارﯾد که مترجم خود و وکيل خود را برای مصاحبه ھمراه ببرﯾد .منتھا پرداخت
ھزﯾنهھای آنھا را باﯾد شخصاً تقبل کنيد .با اﯾن حال در طی مصاحبه ﯾک مترجم از
جانب اداره پناھندگان ) (BAMFحضور خواھد داشت .شما ھمچنين میتوانيد با دادن
درخواست کتبی فرد ﯾا افراد مورد اعتماد خود را ھمراه ببرد .از اﯾن امکان استفاده کنيد.
اﯾن کار به شما اعتماد به نفس میدھد و در صورت نياز شما شاھد ﯾا شاھدانی
خواھيد داشت! شما میتوانيد از امضاء کردن پروتکل )متن آماده شده در مصاحبه(
خودداری کنيد ،در صورتی که بر اﯾن باورﯾد که آن درست نيست ﯾا کامل نيست ﯾا اﯾنکه
درست ترجمه نشده است .در اﯾن زمينه به خود وقت برای فکرکردن بدھيد .شما حتا
میتوانيد پروتکل را به خانه ببرﯾد و پيش از آنکه آن را امضاء کنيد ،توسط مشاوری ﯾا
وکيلی کنترل نماﯾيد.

 .٣ .IVجواب منفی تقاضای پناھندگی
اﯾن امکان وجود دارد که ماهھا ﯾا سالھا طول بکشد تا اداره پناھندگی ) (BAMFتصميم خود را
مبنی بر اﯾنکه شما پناھندگی بگيرﯾد ﯾا خير ،اعالم کند .اگر که جواب درخواست پناھندگی
شما منفی باشد ،توسط نامهای که جواب منفی در آن قيد شده و از جانب اداره پناھندگی
) (BAMFنوشته شده ،از شما خواسته میشود که تا تارﯾخ معينی آلمان را ترک کنيد.
ھمزمان با اعالم اﯾن تارﯾخ "داوطلبانه" ترک آلمان به شما اعالم میشود که اگر چنانچه تا آن
زمان کشور را ترک نکنيد ،با زور شما را اخراج خواھند کرد .اﯾن بدان معنا است که شما را
برخالف ميل از آلمان بيرون میکنند.
سه دليل برای ردکردن درخواست پناھندگی شما ممکن است:
" :"unbeachtlichشما از ﯾکی از کشورھای بهاصطالح امن ثالث وارد آلمان شدهاﯾد و



میتوانستيد در آنجا اﯾن تقاضا را بدھيد) .نگاه کنيد به نکته (.١ .III
":"offensichtlich unbegruendet



شما از ﯾک کشور بهاصطالح امن میآﯾيد) .نگاه کنيد به نکته (.٢ .III
دالﯾلی که شما بيان میکنيد ،متناقض میباشد .ﯾا مدارک جعلی نشان ميدھيد.
•

شما درباره ھوﯾت و تابعيت خود سکوت میکنيد ﯾا اشتباه میگوﯾيد.

•

شما تﺤت نام دﯾگری درخواست پناھندگی میکنيد.

•

شما درخواست پناھندگی میکنيد به اﯾن دليل که مدت اقامت شما بزودی به پاﯾان
ميرسد .در حالی که پيش از اﯾن میباﯾست اﯾن درخواست را میکردﯾد.

•
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شما غير قانونی وارد آلمان شدهاﯾد و سرﯾعاً درخواست نکردهاﯾد.

 استثناء :شما دالﯾل قانعکنندهای مبنی بر اﯾنکه چرا تاکنون درخواست ندادهاﯾد ،اراﯾه
میکنيد.
شما وظيفه خود را مبنی بر ھمکاری الزم بجا نياوردهاﯾد .مثال ً خود را به ادارات مربوطه

•

ﯾا مﺤلھای مربوطه شخصاً معرفی نکردهاﯾد .ﯾا اﯾنکه مدارک الزم و درخواستی را
اراﯾه نکردهاﯾد.
 استثناء :شما دالﯾل قانعکنندهای دارﯾد دال بر اﯾنکه چرا نتوانستهاﯾد اﯾن کار را بکنيد.
شما در ھنگام مصاحبه اطالعات مھم و قابل اھميت را ازجمله :مﺤل سکونت،

•

راهھای مسافرت ،توقف در کشورھای دﯾگر ،درخواست پناھندگی در کشورھای دﯾگر.
 استثناء :شما دالﯾل قانعکنندهای اراﯾه کنيد که چرا پيرامون اﯾن موارد سکوت کردهاﯾد.
شما به دليل ارتکاب به جرم رسماً اخراج شدهاﯾده ﯾا حداقل به سه سال زندان

•

مﺤکوم گشته و ﯾا اﯾنکه مرتکب جناﯾت عليه بشرﯾت ،عليه صلح و جناﯾت جنگی
شدهاﯾد.
شما زﯾر ھيجده سال ھستيد و تقاضای پناھندگی والدﯾنتان ﯾکبار برای ھميشه رد

•

شده باشد.


" "unbegruendetاداره مھاجرﯾن و پناھندگی آلمان ) (BAMFتشخيص دھد که شما از
نظر حقوقی دارای شراﯾط درﯾافت پناھندگی نيستيد ،زﯾرا که نتوانستهاﯾد با ذکر دالﯾل
کافی و برشماری جزئيات اﯾن را ثابت کنيد .بنابر اﯾن پناھندگی به شما تعلق نمیگيرد،
ولی اداره اداره مھاجرﯾن و پناھندگی آلمان ) (BAMFنتوانسته است درخواست شما را
تﺤت عنوانھای " "unbeachtlichو " "offensichtlich unbegruendetرد کند.

 .٤ .IVاعتراض )شکاﯾت(
 توجه داشته باشيد :حتماً از ﯾک وکيل کمک بخواھيد! )نگاه کنيد به نکته شماره !(VII.
شما میتوانيد عليه جواب منفی تقاضای پناھندگی که توسط اداره پناھندگان و مھاجرﯾن
) (BAMFدرﯾافت کردهاﯾد ،اعتراض کرده و به دادگاه ) (Verwaltungsgerichtشکاﯾت ببرﯾد .اﯾن
کار را بسياری از پناھجوﯾان میکنند ،زﯾرا که اداره اداره پناھندگان و مھاجرﯾن ) (BAMFدر اغلب
موارد جواب رد )منفی( صادر میکند.
در رابطه با دالﯾل جواب منفی شما باﯾد در موقع اعتراض به آن به اﯾن موارد توجه داشته
باشيد:
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:Unbeachtlich

اخراج )فرستادن( شما به کشور بهاصطالح امن ثالث )نگاه کنيد به نکته  (.١ .IIIکه از آنجا
وارد آلمان شدهاﯾد ،میتواند عليرغم شکاﯾت شما صورت بگيرد ،منتھا انتظار میرود که شما
در آنجا سير پناھندگی را طی کنيد.
اگر که کشور ثالث قابل شناساﯾی نباشد ،سير پناھندگی در آلمان ادامه پيدا میکند .ظرف
ﯾک ھفته باﯾد عليه جواب منفی پناھندگی خود اعتراض کنيد .ھمزمان با اﯾن باﯾد درخواستی
مبنی بر "به تعوﯾق انداختن تاثير شکاﯾت" ) Anordnung der aufschiebenden Wirkung der
 (Klageدر نزد دادگاه ) (Verwaltungsgerichtبکنيد.



offensichtlich unbegruendet

ظرف ﯾک ھفته باﯾد عليه جواب منفی پناھندگی خود اعتراض کنيد .ھمزمان با اﯾن باﯾد
درخواستی مبنی بر "به تعوﯾق انداختن تاثير شکاﯾت" ) Anordnung der aufschiebenden
 (Wirkung der Klageدر نزد دادگاه ) (Verwaltungsgerichtبکنيد .در ﯾک "درخواست
اضطراری" ) (Eilantragباﯾد دالﯾل مھم خود را اراﯾه کنيد ،ھرچند که تا ﯾک ماه فرصت دارﯾد،
ولی اﯾن کار را سرﯾع انجام دھيد .تا زمان تصميمگيری "درخواست اضطراری" اجازه دارﯾد در
آْلمان بمانيد .اگر دادگاه اﯾن "درخواست اضطراری" را رد کند ،شما مجبور به ترک آلمان
ھستيد ،ھرچند که ھنوز راجعبه اعتراض اصلی رسيدگی نشده باشد .در اعتراض به رد
"درخواست اضطراری" فقط ﯾک راه باقی است و آن شکاﯾت بردن به دادگاه قانون اساسی
میباشد .اگر که "درخواست اضطراری" پذﯾرفته شود ،میتوانيد تا زمان رسيدگی نھاﯾی به
اعتراض اوليه )اصلی( در آلمان بسر ببرﯾد.
 توجه داشته باشيد :اگر برای بار دوم به آلمان وارد میشود ،نباﯾد شکاﯾت خود را در
مقابل دادگاه ) (Verwaltungsgerichtپس بگيرﯾد .ھمچنين نباﯾد درخواست مجدد
) (Asylfolgeantragبکنيد .شما شانس بيشتری خواھيد داشت اگر که دالﯾل مبنی بر
پناھندگی جدﯾد خود را در ﯾک درخواست معروف به " "Abaenderungsantragبه دادگاه
) (Asylfolgeantragاراﯾه دھيد.



Unbegruendet

در فاصله دو ھفته پس از درﯾافت جواب منفی )تارﯾخ درﯾافت روی پاکت آبیرنگ قيد میشود!(
باﯾد نسبت به آن اعتراض کنيد .شما اجازه دارﯾد در طول مدت رسيدگی توسط دادگاه در آلمان
بمانيد .اگر دادگاه جواب منفی صادر شده را تاﯾيد کند ،مجبور ھستيد آلمان را ترک بکنيد .تارﯾخ
ترک به مدت ﯾک ماه پس از صدور حکم دادگاه خواھد بود .اگر چنانچه خودتان نرود ،شما را
بعد از اﯾن که اداره خارجيان پاسپورت و مدارک سفر آماده نمود ،به کشورتان بازمیگردانند.
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 .٥ .IVموانع اخراج )(Abschiebungshindernisse
زمانی که شما مجبورﯾد آلمان را ترک کنيد ،اما )ھنوز( نمیتوان شما را به اجبار اخراج کرد،
زﯾرا که واقعاً ﯾا از نظر حقوقی "موانع اخراج" ) (Abschiebungshindernisseوجود دارد ،ﯾک برگه
اقامت موسوم به ) (Duldungدرﯾافت میکنيد .ﯾک " "Duldungعبارت است از ورقهای مبتنی
بر منتفی شدن موضوع اخراج .البته اﯾن به معنای درﯾافت برگه اقامت نبوده ولی به اﯾن معنا
است که بودن شما پذﯾرفته شده است ،زﯾرا که اخراج شما قابل اجرا نمیباشد .از نظر زمانی
" "Duldungحداکثر تا شش ماه مﺤدود است .البته پس از گذشت شش ماه ،در صورتیکه
ھنوز آن دالﯾل اخراج به قوت خود باقی باشند ،میتوان آن را تمدﯾد کرد .برخی از افراد اﯾنک
سالھاست که با در دست داشتن " "Duldungدر آلمان زندگی میکنند.
اﯾن موارد میتوانند مشمول موانع اخراج ) (Abschiebungshindernisseشوند:


موانع حقوقی مانند :دفاع از حرﯾم خانواده و و زناشوﯾی ،فرار از سربازی به دليل
باورھا و مسائل وجدانی



موانع واقعی مانند :نداشتن پاسپورت ،پيدا نکردن کشوری که بتوان فرد مربوطه را به
آنجا فرستاد ،عدم تواناﯾی مسافرت به دليل بيماری ﯾا آبستنی )قانون مربوط به حماﯾت
از مادران( ،نبود فرودگاه و امکان پرواز

 .Vقانون موسوم به رسيدگی وﯾژه در فرودگاه )(Flughafensonderverfahren
ھدف از اﯾننوع رسيدگی وﯾژه در فرودگاه اﯾن است که آن دسته از پناھجوﯾانی که
 offensichtlich unbegruendetبه شمار میآﯾند )نگاه کنيد به نکته  (.٣ .IVاز ورود آنان به
آلمان از ھمان فرودگاه ممانعت به عمل آﯾد .اﯾن رسيدگی در بخش ترانزﯾت فرودگاه انجام
میشود ،چرا که بخش ترانزﯾت فرودگاه ھموز به معنای ورود به خاک آلمان نيست! بدﯾن
وسيله اخراج آن دسته از پناھجوﯾانی که در اﯾن رسيدگی رد میشوند ،راحتتر صورت
میگيرد و به کشورھای خود بازگردانده میشوند .در اﯾنگونه رسيدگی که مدت آن بسيار
کوتاه میباشد ) ٢٣روز( به پرونده متقاضيان رسيدگی میشود .در اﯾن صورت ورود به آلمان
تنھا در صورتی امکان پذﯾر است که ﯾا اﯾن مدت سپری شود و ﯾا درخواست پناھندگی فرد
قبول شده باشد .در طی تمام مدت رسيدگی ،شما در بخش ترانزﯾت فرودگاه بسر خواھيد
بردو اجازه ندارﯾد آن را ترک کنيد) .نگاه کنيد به نکته  (.٣ .Vچنانچه اسکان شما در فرودگاه
ممکن نباشد ،سير طبيعی پناھندگی را طی خواھيد کرد.
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 .١ .Vچه کسی وارد سير رسيدگی در فرودگاه میشود؟
در سير رسيدگی در فرودگاه )ﯾا رسيدگی وﯾژه در فرودگاه( زمانی وارد میشوﯾد ،وقتی که در
فرودگاه تقاضای پناھندگی بدھيد .در فرودگاه ھنوز به اﯾن معنا نيست که وارد آلمان شدهاﯾد!
زمانی که از فرودگاه خارج شده و در از بيرون تقاضای پناھندگی بدھيد ،وارد سير رسيدگی
وﯾژه فرودگاه نخواھيد شد) .روال معمولی را طی خواھيد کرد(.
سير وﯾژه فرودگاه شامل میشود زمانیکه:


شما در فرودگاه از مامورﯾن کنترل تقاضای پناھندگی کنيد و از کشور امنی آمده باشيد.
)نگاه کنيد به نکته .(.٢ .III



شما را ھنگام کنترل مدارک با ﯾک پاسپورت جعلی گرفته باشند.



ﯾا ھنگام کنترل پاسپورت و مدارکی ھمراه نداشته باشيد.



عالوه بر اﯾن ﯾک ﯾک روند وﯾژه دﯾگری نيز وجود دارد ،اگر که:



شما اثباتاً از ﯾکی از کشورھای موسوم به امن ثالث وارد شده باشيد) .نگاه کنيد به
نکته .(.١ .III

 .٢ .Vرسيدگی وﯾژه فرودگاھی کجا انجام میشود؟
رسيدگی به درخواست در ھمه فرودگاهھای آلمان صورت نمیپذﯾرد ،ولی در اغلب آنان مانند:


دوسلدورف



ھامبورگ



برلين )فرودگاه شونهفلد(



مونيخ



فرانکفورت در کنار رود ماﯾن )با شھر فرانکفورت در کنار رود اودر اشتباه نشود( .از آنجا
که فرودگاه مرکزی فرانکفورت مقصد اصلی بيشتر کشورھاﯾی است که از آنھا پناھجو
به آلمان میآﯾد ،بيشترﯾن سير رسيدگی به پروندهھای فرودگاھی نيز در اﯾنجا انجام
میگيرد.
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 .٣ .Vوضع اسکان در فرودگاه



درصورتی که تقاضای پناھندگی شما تﺤت عنوان ) offensichtlich unbegruendetنگاه
کنيد به نکته  (.٣ .IVرد شده باشد ولی اﯾن امکان نباشد که اخراج شوﯾد ،ممکن است
که بيش از  ٢٣روز در داخل فرودگاه بسر ببرﯾد .مثال ً شما مدارکی ندارﯾد و باﯾد ﯾک
پاسپورت المثنی صادر گردد ،در اﯾن ارتباط باﯾد با نماﯾندگی کشورھا تماس حاصل گردد.



چنانچه شما از نظر روانی ﯾا جسمی مرﯾض باشيد ،میباﯾست از نظر پزشکی درباره
شما تصميم گرفته شود که چگونه باﯾد با شما رفتار شود.

 برای مثال در فرودگاه فرانکفورت )ماﯾن(:
مﺤل اسکان پناھجوﯾان در خارج از ساختمان فرودگاه میباشد .اﯾن مﺤل توسط ﯾک شرکت
مﺤافظتی که از جانب دولت مﺤلی تعيين شده است ،اداره و کنترل میشود .ھمچنين پليس
کشوری آلمان نيز از آن مراقبت میکند .اﯾن مکان گنجاﯾش  ١٠٠نفر را دارد .در اﯾنجا میتوان
حتا مالقاتی داشت ،منتھا باﯾد قبال ً وقت مالقات تعيين شود .در برلن ولی چنين امری ممکن
نيست! مکان اشاره شده در فرانکفورت دارای اتاق نشيمن ،اتاق بچهھا ،و سالن برای نماز
خواندن ،مﺤل بازی کودکان و حياط کوچکی است که در آن میتوان ورزش کرد .عالوه براﯾن ﯾک
تلفن عمومی در بخش ھمگانی به ھمراه دستگاهھای )اتومات( خرﯾد نوشابه و سيگار وجود
دارد .ھرچند که پنجرهھا نرده ندارند ،شما نمیتوانيد مﺤوطه را ترک کنيد!

 .٤ .Vرسيدگی به درخواست "فرودگاھی" )(Flughafenverfahren
ممکن است که اﯾن قضيه در ھمان پای ھواپيما صورت بگيرد .زﯾرا در برخی از ھواپيماھا که
میتوانند دارای سرشينانی باشند که بخواھند پناھنده شوند ،پليش کشوری میتواند
سرنشينان را قبل از پياده شدن ،کنترل کند .اگر در اﯾن لﺤظه خود را به عنوان پناھجو معرفی
کنيد ،از آنجا که ھنوز بهاصطالح وارد سير پناھندگی فرودگاه نشدهاﯾد! در بدترﯾن حالت حتا
ممکن است اصال ً به شما اجازه خروج از ھواپيما را ندھند و با ھمان ماشين شما را بازگردانند.
)به اﯾن دليل که مثال ً از کشوری آمدهاﯾد که به اصطالح کشور امن مﺤسوب میشود(.
اگر در ھواپيما ،ﯾا در بخش ترانزﯾت ھنگام کنترل پاسپورت خود را به عنوان متقاضی پناھندگی
معرفی کنيد ،توسط پليس کشوری انگشتنگاری میشوﯾد ،و از شما بازجوﯾی میکنند .آنھا
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باﯾد به شما اﯾن امکان را بدھند تا در نزد اداره مھاجرﯾن و پناھندگان ) (BAMFتقاضای
پناھندگی بدھيد.

 .١ .٤ .Vشناساﯾی و انگشتنگاری توسط پليس کشوری آلمان
شناساﯾی به اﯾن معنا است که:


مشخصات شما ثبت میشود،



از شما عکس میگيرند،



انگشتنگاری میشوﯾد،



برای تشخيص سن ممکن است که از شما عکسبرداری استخوان
) (Roentgenuntersuchungبکنند.



امکان دارد مورد بازجوﯾی بدنی قرار بگيرﯾد.

 توجه داشته باشيد :به عنوان زن مجبور نيستيد که از جانب ﯾک مرد مورد بازجوﯾی بدنی
قرار بگيرﯾد ،شما اﯾن حق را دارﯾد که توسط ﯾک خانم مورد بازجوﯾی بدنی قرار گيرﯾد.
 توجه داشته باشيد :اگر شما احتمال میدھيد که حامله ھستيد ،لطفاً اﯾن را بگوﯾيد تا
ھنگام عکسبرداری مورد توجه قرار بگيرد!

 .٢ .٤ .Vاولين بازجوﯾی توسط پليس کشوری
اولين بازجوﯾی ممکن است که بالفاصله پس از نشستن ھواپيما ،ساعاتی بعد ﯾا روزھای بعد
صورت بگيرد .اغلب به اﯾن بستگی دارد که مترجم در دسترس باشد ﯾا خير .کارکنان پليس
مرزی سپس از شما اﯾن موارد را میپرسند:


دالﯾل و انگيزه شما از فرار،



مسير مسافرت شما ،تا تشخيص دھند که آﯾا شما از ﯾک کشور بهاصطالح امن ﯾا امن
ثالث آمدهاﯾد ﯾا خير )نگاه کنيد به نکته .(.٢ .III ،١ .III

دليل اﯾن بازجوﯾی فقط اﯾن است که تشخيص داده شود که آﯾا در مورد شما مسائلی وجود
دارد که با تکيه بر آن مانع ورود شما به آلمان بشود .عليرغم اﯾن امر اﯾن امکان وجود دارد که
چند روز ﯾا چند ھفته در مﺤل اسکان فرودگاه بمانيد ،تا زمانی که امکانی برای بازگرداندن شما
پيدا شود .و اﯾن زمانی است که ھوﯾت ﯾا کشوری که شما از آن میآﯾيد ،معلوم نباشد.
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 .٣ .٤ .Vمصاحبه توسط اداره مھاجرﯾن و پناھندگان )(BAMF
 توجه داشته باشيد :لطفاً حتماً ﯾک وکيل بگيرﯾد) .نگاه کنيد به نکته !(VII
اداره مھاجرﯾن و پناھندگان ) (BAMFدر فرودگاه عالوه بر بازجوﯾی اوليه توسط پليس کشوری
ﯾک مصاحبه حضوری نيز با شما انجام میدھد .پس از اﯾن اداره مربوطه باﯾد ظرف  ٢روز
تصميم خود را صادر کند!
 توجه داشته باشيد :برای مصاحبه حضوری اداره مھاجرﯾن و پناھندگی ) (BAMFشما
میباﯾست حتماً ﯾک وکيل را به کمک بگيرﯾد ،تا ﯾک مصاحبه دقيق و عينی صورت بگيرد .اغلب
اﯾنگونه است که توسط دفتر اجتماعی فرودگاه وکيلی انتخاب میشود .منتھا خود شما باﯾد
عنوان کنيد که اکنون وکيل میخواھيد ،زﯾرا که پليس کشوری موظف است ھنگام بازجوﯾی
اوليه شما را در اﯾن زمينه که میتوانيد با ﯾک وکيل تماس حاصل کنيد ،ﯾادآوری کند .چنانچه
شما تواناﯾی پرداخت ھزﯾنه وکيل را نداشته باشيد ،پرداخت ھزﯾنه آن مورد قبول واقع
میشود.

 .٤ .٤ .Vحکم )تصميم( اداره مھاجرﯾن و پناھندگان )(BAMF
از ورود شما به آلمان جلوگيری میشود ،اگر:


تقاضای پناھندگی شما  offensichtlich unbegruendetبدون دليل باشد) .نگاه کنيد به
نکته .(.٣ .IV

پليس کشوری به شما در اﯾن باره به شما توضيح خواھد داد .شما میتوانيد عليه اﯾن تصميم
اعتراض کنيد) .نگاه کنيد به نکته  .(.٤ .IVشما میتوانيد عالوه بر اﯾن تالش نماﯾيد،
) (einstweiligen Rechtsschutzدرخواست کنيد .اﯾن عمل میتواند در جرﯾان و سير پناھندگی
مانع اخراج شما شود.
اجازه ورود به شما داده میشود ،وقتیکه:


تقاضای پناھندگی شما شامل  offensichtlich unbegruendetنشود.



اداره مھاجرﯾن و پناھندگی ) (BAMFبه پليس کشوری اطالع دھد که نمیتواند به
سرعت رای صادر کند .مثال ً به اﯾن دليل که مورد مربوطه دشوار و بغرنج است ﯾا اﯾن
مورد به تﺤقيقات بيشتری مﺤتاج است.
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پس از گذشت  ٢روز از دادن درخواست پناھندگی ،ھنوز تصميمی گرفته نشده باشد.



دادگاه قانون اساسی در ظرف  ١٤روز به شکاﯾت شما رسيدگی کند.



اگر که شما بعد از درﯾافت جواب منفی در دادن درخواست ) einstweiliger
 (Rechtsschutzموفق بودهاﯾد.

 .٥ .Vرسيدگی در دادگاه )(Gerichtliches Verfahren
 توجه داشته باشيد :حتماً ﯾک وکيل بگيرﯾد) .نگاه کنيد به نکته !(.VII
اگر که شما از کشوری میآﯾيد که به اصطالح کشور امن مﺤسوب میشود و به ھمين خاطر
درخواست شما توسط پليس کشوری به اداره مھاجرﯾن و پناھندگی ) (BAMFمنتقل نشده
است ،حتماً باﯾست ﯾک درخواست عاجل ) (Eilantragبدھيد با اﯾن مضمون که تقاضای شما
به اداره مھاجرﯾن و پناھندگی ) (BAMFبرای رسيدگی منتقل شده و تا زمان رسيدگی به
تقاضای پناھندگی از آلمان اخراج نشوﯾد.

 .١ .٥ .Vرای دادگاه اداری )(Verwaltungsgericht
 توجه داشته باشيد :لطفاً ﯾک وکيل را به ﯾاری بخواھيد) .نگاه کنيد به نکته !(.VII
چنانچه اداره مھاجرﯾن و پناھندگی ) (BAMFتقاضای شما را تﺤت عنوان
 offensichtlich unbegruendetرد کند:


فقط  ٣روز وقت دارﯾد که در مقابل دادگاه اداری ) (Verwaltungsgerichtﯾک درخواست
عاجل برای حفاظت حقوقی ) (Rechtschutzبدھيد.



اگر دادگاه اداری ظرف  ١٤روز راجعبه ورود ﯾا عدم ورود شما رای صادر کند،



میتوانيد بعد از صدور اﯾن رای ﯾک فرصت  ٤روزه برای اثبات دالﯾل درخواست کنيد.

چنانچه اجازه ورود به شما داده شود:


درباره تقاضای پناھندگی شما بعداً تصميم گيری خواھد شد.

چنانچه اجازه ورود به شما داده نشود:


دﯾگر نمیتوانيد به اﯾن رای اعتراض کنيد،



فقط در صورت به دست آمدن اسناد و مدارک و دالﯾل جدﯾدتری میتوانيد تقاضای
رسيدگی مجدد بدھيد .منتھا اميد موفقيت در اﯾن مورد ،بسيار ضعيف است.

اگر تقاضای شما رد شود ،وکيل شما میتواند به دادگاه قانون اساسی شکاﯾت ببرد .اگر که
خطر اخراج در اﯾن فاصله شما را تھدﯾد میکند ،وکيل باﯾد در مقابل ھمان دادگاه درخواستی
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مبنی بر منتفی کردن )به تعوﯾق انداختن( اﯾن تصميم بدھد .تا زمان صادر شدن رای ھمچنان
میباﯾست در مﺤل اسکان داده شده در فرودگاه بسر ببرﯾد.
اگر تقاضای پناھندگی شما رد شود و اعتراضات بعدی نسبت به اﯾن تصميم نيز از جانب دادگاه
رد شود ،در اﯾن صورت باﯾد آلمان را ترک کنيد.
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جمالت و اصطالحات مھم به زبان آلمانی

ترجمه فارسی
UEBERSETZUNG
روز بخير!

تلفظ
AUSSPRACHE
گوتن تاگ!

حال شما چطور است؟

وی گت اس اﯾنن؟

?Wie geht es Ihnen

حال من خوب است.

ميير گت اس گوت.

Mir geht es gut.

حال من خوب نيست!

مير گت اس شلشت!

!Mir geht es schlecht

من پاسپورت ندارم.

اﯾش ھابه کاﯾنن پاس.

Ich habe keinen Pass.

پاسپورت من نزد ...است.

ماﯾن پاس اﯾست بای...

من میخواھم که ﯾک خانم مرا
بازرسی بدنی بکند.
من ﯾک مترجم میخواھم.

اﯾش موشته فون آﯾنه فراو
دورخزوخت وردن.
اﯾش موشته آﯾنن دولمهچر.

آﯾا شما به زبان ...صﺤبت
میکنيد؟
من به زبان ...صﺤبت میکنم.

اشپرهشن زی...؟
اﯾش اشپرهشه...

من ﯾک وکيل میخواھم.

اﯾش موشته آﯾنن انوالت.

من میخواھم تقاضای
پناھندگی کنم.
لطفاً تلفنی به من بگوﯾد که در
کجا ھستم!
من میترسم.

اﯾش موشته آزوﯾل بهانتراگن.
بيته زاگن زی ام تلهفون ،وُ اﯾش
بين.
اﯾش ھابه آنگست.

لطفاً  ...کجا است؟

وُ اﯾست...؟

من احتياج به ...دارم.

اﯾش برآوخه...

Ich brauche.............

من به دنبال ...میگردم.

اﯾش زوُخه...

Ich suche...............

من خسته ھستم ،میتوانم
قدری اسراحت بکنم.
من گرسنه ھستم.

اﯾش بين مُوده ،کَن اﯾش ميش
بيته آوسروھهن.
اﯾش ھابه ھونگر.

من تشنه ھستم.

اﯾش ھابه دوُرست.

Ich habe Durst.

توالت کجا است؟

وُ اﯾست دی توالته؟

?Wo ist die Toilette

آﯾا میتوانم دوش بگيرم/بشورم؟

کَن اﯾش ميش بيته دوُشن؟
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به آلمانی
AUF DEUTSCH
!Guten Tag

Mein Pass ist bei......
Ich moechte von einer Frau
durchsucht werden.
Ich moechte einen
Dolmetscher.
?Sprechen Sie..........
Ich spreche ........
Ich moechte einen Anwalt.
Ich moechte Asyl
beantragen.
Bitte sagen Sie am Telefon,
wo ich hier bin.
Ich habe Angst.
?Wo ist .................

Ich bin muede, kann ich mich
bitte ausruhen.
Ich habe Hunger.

Kann ich mich bitte duschen/
?waschen

آﯾا میتوانم تلفن کنم؟

کَن اﯾش تلهفونيرهن؟

من پول ندارم.

اﯾش ھابه کآﯾن گلد.

Ich habe kein Geld.

من حامله ھستم.

اﯾش بين شوآنگر.

Ich bin schwanger.

من ...ساله ھستم.

اﯾش بين ...ﯾاره آلت.

من مرﯾض ھستم.

اﯾش بين کرانک.

من به دارو احتياج دارم.

اﯾش برآوخه مدیکامنته.

من ...درد دارم.

اﯾش ھابه شمرتسن.

 ...کجا است؟

وُ اﯾست...؟

من از ...میآﯾم.

اﯾش کومه آوس...

دکتر )پزشک(

آرتس

Arzt

داروخانه

اپوتکه

Apotheke

مﺤل مشاوره

براتونگ اشتله

پليس

پوليسآی

Polizei

سفارت

بودشافت

Botschaft

وکيل

انوآلت

مترجم

دُولمهچر

مرد

مان

Mann

زن

فرائو

Frau

اخراج کردن )بيرون کردن(

ابشيبونگ

خانه )مﺤل( پناھندگی

ازولبوربرھاﯾم

برگه تاﯾيدﯾه

انتراگزبشاﯾنيکونگ

درخواست کتبی دادن

انتراگ اشتلن

اعتراض عليه حکم

وﯾدراشپروخ آﯾنليگن
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?Kann ich telefonieren

Ich bin………Jahre alt.
Ich bin krank.
Ich brauche Medikamente.
Ich habe Schmerzen.
?Wo ist…….
……Ich komme aus

Beratungsstelle

Anwalt
Dolmetscher

Abschiebung
Asylbewerberheim
Antragbescheinigung
Antrag stellen
Widerspruch einlegen

آدرسھای مھم مربوط به پناھندگی
POLITISCHE INTERESSENVERTRETER FUER ASYLSUCHENDE. BUNDESWEITE
ORGANISATIONEN
.گروھای که در آلمان فدرال از نظر سياسی پناھجوﯾان را نماﯾندگی میکنند
 عفو بينالمللBundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der
amnesty international
Kirche
Sektion der Bundesrepublik
Zossener Straße 65, 10961 Berlin
Deutschland e. V.
Tel.: 030/ 691 41 83
Heerstraße 178, 53111 Bonn
Fax: 030/ 69 04 10 18
Tel.:0228/ 98 373-0
E-Mail: info@kirchenasyl.de
Fax: 0228/ 63 00 36
www.kirchenasyl.de
E-Mail: info@amnesty.de
www.amnesty.de
Internationale Liga fuer
Pro Asyl
Menschenrechte
Bundesweite Arbeitsgemeinschaft
Haus der Demokratie und
fuer Fluechtlinge e.V.
Menschenrechte
Postfach 160624, 60069 Frankfurt M.
Greifswalder Str.4, 10405 Berlin
Tel: 069/230688
Tel.: 030/ 39 62-122
Fax: 069/230650
Fax: 030/ 39 62-147
Email: proasyl@proasyl.de www.proasyl.de
E-Mail: vorstand@ilmr.org
www.ilmr.org
Jesuiten-Fluechtlingsdienst
ADB-Antidiskriminierungsbuero Berlin
Witzlebensstr. 30a, 14057 Berlin
e.V.
Tel:030/ 3260-2590
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin
www.Jesuiten-fluechtlingsdienst.de
Tel:030/204 25 11
Fax: 030/204 25 11
E-Mail: adb_berlin@gmx.de
www.adb.de
BBZ-Beratungs-und
Evangelische Galilaea-SamariterBetreuungszentrum fuer junge
Kirchengemeinde
Fluechtlinge
Samariterstraße 27, 10247 Berlin
Turmstraße 73, 10551 Berlin
Tel:030/ 426 77 75
Tel:030/ 66 64 07 -20/-21/-22
Fax:030/ 42 01 56 58
Fax: 030/ 66 64 07 24
E- mail: e.pohl@galilaea-samariter.de
E-Mail: wegebbz@freenet.de
KuB-Kontakt-und Beratunggsstelle fuer Oase Pankow e.V.-Beratungs- und
auslaendische Fluechtlinge e.V.
Begegnungsstaette fuer MigrantInnen,
Oranienstraße 159, 10969 Berlin
Bildungs- und Integrationsprojekt
Tel: 030/ 61 49-0/-04
Schoenfließer Straße 7, 10439 Berlin
Fax:030/ 615 45 34
Tel:030/471 40 71
E-Mail:kub.berlin@web.de
Fax:030/47 00 25 50
E-Mail: kontakt@oasepankow.de
oasepankow@compuserve.de
www.oase-pankow.de
انجمن فرھنگی و ﯾاریرسانی کردستان
Kurdistan Kultur-und Hilfsverein e.V.
Paul-Linke-Ufer 44a, 10999 Berlin
Tel:030/618 92 07
Fax: 030/611 33 19
E-Mail:office@kkh-ev.de
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www.kkh-ev.de
FLUECHTLINGSRAETE IN VERSCHIEDENEN STAEDTEN
شوراھای پناھندگی در شھرھای مختلف
Baden-Wuerttemberg: Fluechtlingsrat
Geschaeftsstelle
Urbanstr. 44, 70182 Stuttgart
Tel: 0711/ 5532834
Fax: 0711/ 5532835
Email: info@fluechtlingsrat-bw.de
www.fluechtlingsrat-bw.de
Berlin: Fluechtlingsrat
Georgenkirchstr.69-70, 10249 Berlin
Tel.: 030/ 24 34 45 76-2
Fax: 030/ 24 34 45 76-3
E-Mail: buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de
Bremen: Fluechtlingsrat
c/o OEkumenische Auslaenderarbeit
Bremen e.V.
Berckstr. 27, 28359 Bremen
Tel. + Fax: 0421/ 800700 4
fluechtlingsarbeit@kirche-bremen.de
Hessen: Fluechtlingsrat
Frankfurter Str.46, 35037 Marburg
Tel.:06421/ 16 69 02
Fax: 06421/ 16 69 03
E-Mail: hfr@fr-hessen.de
www.fr-hessen.de
Niedersachsen: Fluechtlingsrat
Langer Garten 23 B, 31137 Hildesheim
Tel: 05121/ 15 605
Fax: 05121/ 31 609
E-Mail: nds@nds-fluerat.org
www.nda-fluerat.org
Rheinland-Pfalz: Arbeitskreis Asyl
Postfach 2851, 55516 Bad Kreuznach
Tel: 0671/ 84 59 153
Fax: 0671/84 59 154
E-Mail: info@asyl-rlp.org
www.asyl-rlp.org
Sachsen: Fluechtlingsrat
Kreischaerstr. 3, 01219 Dresden
Tel. 0351/ 469 26 07
Fax: 0351/ 469 25 08
E-Mail: sfrev@t-online
www.saechsischer-fluechtlingsrat.de
Schleswig-Holstein: Fluechtlingsrat
Oldenburg Str. 25, 24143 Kiel
Tel: 0431/ 73 50 00

Bayern: Fluechtlingsrat
Augsburger Str.13, 80337 Muenchen
Tel.: 087/ 76 22 34
Fax:087/ 76 22 36
E-Mail: bfr@ibu.de
www.fluechtlingsrat-bayern.de
Brandenburg: Fluechtlingsrat
Eisenhartstr.13, 14469 Potsdam
Tel.+ Fax: 0331/ 7164 99
E-Mail: fluechtlingsratbrb@jpberlin.de
www.fluechtlingsrat-brandenburg.de
Hamburg: Fluechtlingsrat
c/o Werkstatt 3
Nernstweg 32-34, 3.Stock, 22765 Hamburg
Tel.: 040/ 43 15 87
Fax: 040/ 430 44 90
info@fluechtlingsrat-hamburg.de
www.fluechtlingsrat-hamburg.de
Mecklenburg-Vorpommern:
Fluechtlingsrat Postfach 11 02 29, 19002
Schwerin
Tel: 0385/ 58 15 790
Fax: 0385/ 58 15 791
E-Mail: flue-rat.m-v@t-online.de
www.fluechtlingsrat-mv.de
Nordrhein-Westfalen: Fluechtlingsrat
Bullmannaue 11, 45327 Essen
Tel: 0201/ 89 908-0
Fax: 0201/ 89 908-15
E-Mail: info@frnrw.de
www.fluechtlingsrat-nrw.de
Saarland: Fluechtlingsrat
Kaiser Friedrich Ring 46, 66740 Saarlouis
Tel: 06831/ 4877938
Fax: 06831/ 4877939 E-Mail: fluechtlingsrat@asyl-saar.de
www.asyl-saar.de
Sachsen-Anhalt: Fluechtlingsrat
Schellingstr.3-4, 39104 Magdeburg
Tel: 0391/ 537 12 79
Fax: 0391/ 537 12 80
E-Mail: frsa-magdeburg@web.de
www.fluechtlingsrat-Isa.de
Thueringen: Fluechtlingsrat
Warsbergstr. 1, 99092 Erfurt
Tel: 0361/ 21 727-20
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Fax: 0431/ 73 60 77
E-Mail: office@frsh.de
www.frsh.de

Fax: 0361/ 21 727-27
E-Mail: info@fluechtlingsrat-thr.de
www.fluechtlingsrat-thr.de

WICHTIGE INTERNET-ADRESSEN آدرسھای مھم در اﯾنترنت
Das Internet macht es moeglich! Weitere Informationen zum Thema Asyl finden Sie im
Internet. Als wichtige Web-Adressen empfehlen wir:
Informationen zur Asylpolitik, zum
Asylverfahren, Fluechtlingen, mit
wichtigen Links zu den regionalen
Strukturen:
www.asyl.net
www.asylnetz.de
www.proasyl.de
Europa:
www.ecre.org (Zusammenschluss der
nationalen Fluechtlingsorganisationen in
Europa)
www.europa.eu.int (Europaeische Union)
Kirchenasyl:
www.kirchenasyl.de
Bleiberechtskampagne:
www.hier.geblieben.net

Herkunftslaender:
www.amnesty.de
www.amnesty.org
www.ecoi.net
www.gfbv.de
www.refugees.org
www.sfh-osar.ch
www.unhcr.org
Unbegleitete
Minderjaehrige Fluechtlinge:
www.b-umf.de
www.tdh.de
Zuwanderung:
www.zuwanderung.de
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