اإليقاف المؤقت للترحيل مع هوية غير محددة

Duldung Light
المنظم في:

القانون الثاني لإلفراض األقوى على موجب المغادرة

يدخل في حيز

من تاريخ  21آب 2019

RECHT
PRAKTISCH
ERKLÄRT

)"(„Geordnete-Rückkehr-Gesetz

التنفيذ:
المادة القانونية:

§ 60b AufenthG

الهدف:

تريد السلطة التشريعية عقاب األشخاص الموجب عليهم مغادرة البالد غير إنهم يسببـون حواجز للترحيل .

التأثيرات:

الئحات الحصول على حق
منع اإلنتقال  ،حظر العمل  ،عدم مالحظة المدة قبل إصدار ال Duldung-في ِ

البقاء َ ،معونات إجتماعية مخفضة  ،اإلقصاء عن برامج اإلندماج الممولة من ِّ
مثال دورات
اإلتـحاد الفدرالي (
ً

اللغة ).

من تخص هذه الوثيقة ؟

هل تتأهل لي وثيقة اإليقاف المؤقت للترحيل مع الهوية الغير محددة ؟
ال عندما :

غالباً نعم عندما :

في حال أن يكون عمر الشخص المعني قاصر و ال يتسبب بالتعطيل

يكون حظر العمل مذكور في الDuldung-

ان يكون الشخص ضمن برنامج تدريب مهني

إمكانية تطبيق أجراءات الترحيل و يكون الشخص

إذا لم يتم بعد التقدم بطلب اللجوء و إنهاء أجراءات فحص الطلب ،

و قد تكون األسباب المحتملة هيه :عدم وجود هوية

عند الترحيل ،

(صالح الى تاريخ , )01.07.2020

إذا كان هناك عقبة أخرى أمام الترحيل و لم يكن الشخص المقصود قد

تسبب بها .

و ذكر  § 60a Abs. 6 S. 2 AufenthGكسبب لذلك (عدم
المقصود يسبب ذلك)

محددة أو عدم وجود جواز سفر .

ما هو المهم عند الحصول على المشورة ؟

تفاصيل قانونية و تأثيرات واقعية

حاجز الترحيل نتيجة تضليل أو الذكر لبيانات كاذبة.
ويؤخذ بعين اإلعتبار السلوك الذاتي  ،ال سلوك الوالدين أو أولياء الأمر .
عدم اإللمام بالواجب الخاص بإستخراج الجواز في حدود ما هو محتمل
 .حيث ال يحمل الشخص جواز للعودة إلى موطن المنشأ و ال يبذل أي مجهود إلصالح ذلك .

تنبيه :يعتبر اإلتخاذ بخطوات لتدبر الجواز خالل أجراءات فحص طلب اللجوء قانونياً ليس ضمن إمكانية الشخص المعني .

تحديد ميدان األجراءات اللتي تعتبر خارج إمكانية الشخص المعني

يذكر القانون ِألول مرة بشكل واضح األجراءات اللتي تعتبر ممكنة و معقولة  .ويعطي التعبير  regelmäßigأى بانتظام مجال

ومن األجراءات الممكنة تعتبر
للتأويل لدوائر األجانب المحلية  .تطلب دائرة األجانب ِباظهار واضح إلتمام إتخاذ األجراءات المطلوبة ِ .

مثال تدبير مستندات جهة اإلتصال في موطن المنشأ أو دفع الرسومات الستخراج الجواز أو الذهاب عدة مرات متتالية و التقدم
ً

بطلب إلى السفارة .

واجب اإلعالم على دائرة األجانب

ينبغي على دائرة األجانب ان تمنح الفرصة إلتخاذ األجراءات الممكنة  .وفي محافظة برلين يعني هذا إن بدءاً من المقابلة األولى

مع إعالن اإلرشادات عن الحقوق و التعليمات  ،يحصل الشخص الذى كان سابقاً ليس لديه إذن بالعمل على إذن للعمل فقط لمدة

 6أشهر  „Beschäftigung nur nach Erlaubnis durch die Ausländerbehörde gestattet“ :أي "مرخص للعمل فقط بعد الموافقة
المدة بعد الموافقة من دائرة األجانب  .وال ينطبق هذا القانون على
من دائرة األجانب"  .ويمكنه العمل بشكل قانوني خالل هذه
ّ
األشخاص القادمين من دول آمنة .

تنبيه :هذا ال يعني الحصول على حق اإلقامة  .يوجد إحتمال للترحيل القصري بحال وجود جواز سفر و عدم توافر حواجز أخرى
للترحيل بعد إنتهاء مهلة الستة أشهر  .ولذلك نرجوا وعلى وجه السرعة البحث عن إستشارة خاصة لقوانين اللجوء .
اإلدالء بإقرار مشفوع بقسم ()eidesstattliche Versicherung
يمكن أن يوفر اإلدالء باقرار مشفوع بقسم و ذلك في سببيل إثبات إنجاز اإلجرئات المطلوبة  .يأتي اإلستدعاء بذلك من دائرة

األجانب فقط عند إظهار الشخص المعني إجتهاده باستخراج إثبات الهوية و التصرف بشكل متوافق مع القانون و تقديم اإلثباتات
بقصد اإلندماج  .و يتعرض من يدلي بشهادة الزور عند دائرة األجانب للمقاضاة .
الئحات الحصول على حق البقاء
عدم مالحظة المدة قبل إصدار ال Duldung-في ِ

ويتعلق هذا بتنظيمات حق البقاء حسب  § 25a AufenthGو  § 25b AufenthGالتي تستلزم أما اإليقاف المؤقت للترحيل

Duldungأو إذن اإلقامة المؤقتة  Aufenthaltsgestattungأو رخصة اإلقامة المؤقتة المنقطعة unterbrochene

 . Aufenthaltserlaubnisفال تحتسب مدة ال Duldung-عند الشخص مع هوية غير محددة ( )§ 60b AufenthGولكن يمكن إدراج

المدة قبل و بعد ال Duldung-في تنظيم قانون حق البقاء .

يمكن إنجاز األجراءات المطلوبة و التعويض على إنتهاك إلزامية التعاون في أي وقت
حيث تتغير ال Duldung-مع هوية غير محددة الى ال Duldung-حسب المادة  § 60b AufenthGمع القدرة على اإلنتساب لسوق
ّ
موثـق .
العمل األلماني  .و يحصل ذلك بعد تنفيذ جميع األجراءات المطلوبة من الناحية القانونية بشكل رسمي و
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