كيف يتم تحديد نوع الحماية التي سأحصل
عليها؟
الأقوال التي تُدلي بها في جلسة الاستماع أثناء إجراءات اللجوء مهمة.
فبعد جلسة الاستماع يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين

بدراسة جميع الإمكانيات المتاحة و يقدم لك أفضل حماية )(BAMF

ممكنة ،لذا يجب أن تكون مستعدا ً بشكل جيد لجلسة الاستماع .وإن
وصلت إلى قناعة بأن قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين

لم يكن صائبا ً فيكون لك الحق في رفع دعوى قضائية ضد القرار.

حقي القانوني في
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من المهم للغاية أن تهتم في وقت مبكر بالتعرف

على إجراءات طلب اللجوء وإمكانيات الحماية.
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هل يمكنني التمتع بالحماية في ألمانيا؟

أو يجب أن يتسبب الترحيل في انتهاك حقوقك الإنسانية الأساسية.

إذا كنت مهددا ً في وطنك بالملاحقة أو التعذيب أو القتل،

لماذا تُعد تلك الاختلافات مهمة لطالب اللجوء؟

فإن لديك الحق في الحصول على الحماية في ألمانيا وبالتالي

يُسمح لك بالإقامة هنا .وإن وصلت إلى ألمانيا عبر بلد أوروبي

تعتمد الحقوق الاجتماعية ومدة نوع الإقامة إلى حد كبير على

آخر ،فمن المحتمل أن يكون ذاك البلد ملزم ًا بتوفير الحماية لك.

ما الذي تعنيه هذه الحماية؟
طالما كانت هناك ضرورة للحماية ،فيمكنك العيش في ألمانيا

طبيعة حق الحماية الذي حصلت عليه .فعلى سبيل المثال قد تكون
هناك اختلافات فيما يتعلق بلم شمل العائلة ،أو حقوق المشاركة

والتعبير عن الرأي ،أو الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا.

هل يحق لي التمتع بالحماية المؤقتة؟

والعمل والالتحاق بالجامعة أو المدرسة ،كما يحق لك التمتع بالحقوق

إذا لم تكن ملاحقا ً بسبب أحد الأسباب المذكورة آنفاً ،و�لكنك برغم

الاجتماعية وتلقي الدعم اللازم لتجاوز ظروف معيشية صعبة.

الحماية المؤقتة .ويتمثل الضرر الجسيم في خطر التعرض لعقوبة الإعدام أو

الاجتماعية أيضاً ،كحق الحصول على الرعاية الطبية والمساعدات

هل يحق لي تقديم اللجوء أو الاعتراف بي
كلاجئ؟
في حال تعرضت للملاحقة ،على سبيل المثال بسبب الانتماء
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العرقي أو الديني أو القناعات السياسية أو الانتماء إلى فئة

اجتماعية معينة ،يمكن الاعتراف بك بصفتك لاجئا ً أو هارباً.
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ذلك مهدد بأن يلحق بك ضرر جسيم ،فيمكنك الحصول على حق

للتعذيب ،أو عندما يكون هناك خطر على الحياة أو السلامة الجسدية،
بسبب نشوب حرب أو حرب أهلية أو نزاع مسلح في البلد الأصلي.

هل لدي الحق في حظر الترحيل؟
في حال لم تتوفر الظروف المذكورة يمكن أن يتم

4

حظر الترحيل ،بشرط وجود خطر مباشر ومحدد

يتهدد حياتك أو سلامتك الجسدية أو حريتك.
AsylG

60
5+7
AufenthaltG

4

3 AsylG
AsylG

16a

GG

