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[ أسماء

الناشرين ]

مت إنتاج هذا الكتيب باشتراك عدد من الالجئني
الشباب من مدينة ميونخ .وشارك في إنتاجه:
فائزة ،كيني ،ليلي ،ميكي ،رام (مع صورة)،
علي ،فهد ،زينان (بدون صورة ولكن بالتزام
كبير!).
شكرا جزيال ،لم يكن من املمكن لو ال
مشاركتكم!
مت إنتاج هذا الكتيب بدعم مالي من قبل:

الناشر:

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige
Flüchtlinge e.V.
Nymphenburger Straße 47
80335 München
Tel.: +49 89 202 440 13
Fax: +49 89 202 440 15
info@b-umf.de
www.b-umf.de

يحصل عمل جمعية الالجئني الغير مرافقني حتت السن
القانونية على دعم من :منظمة Aktion Mensch
وصندوق الالجئني األوروبي (Europäischer
 )Flüchtlingsfondواملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRومنظمة UNO-FlüchtlingshiIfe
ومنظمة .terre des hommes

هيئة التحريرThomas Berthold, Stefanie Studnitz :
Goran Ekmescic, Niels Espenhorst,
التصميمMatthias Weinzierl :
الترجمةThomas Hildebrandt :
التاريخ :أغسطس\آب .2010
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V
( Volljährigkeit/volljährigالسن
القانونية أو الشخص فوق السن
القانونية) :في أكثرية بلدان العالم
وكذلك في أملانيا تصل إلى السن
القانونية عندما يصل عمرك إلى
الثمانية عشر .وفي بعض البلدان،
مثل توغو وبوركينا فاسو ،يحصل
هذا عند سن الواحد والعشرين .مع
احلصول على سنك القانونية حتصل
أيضا على احلق بالتوقيع على
العقود وعلى املسؤولية الكاملة
أمام احملاكم .وتفقد في الوقت
نفسه احلماية اخلاصة من قبل
مساعدة الشباب ()JugendhiIfe
وتفقد كذلك وصيك .ويتعلق احلق
بالوصاية في أملانيا بالقوانني في
بلدك األصلي ،مما يعني بأن لك هذا
احلق ،لو جئت من توغو مثال ،حتى
عمرك الواحد والعشرين ولكن ،لو
جئت من أفغانستان ،حتى عمرك
الثامن عشر.
( Vormundالوصي) :هو الشخص
املسؤول عنك طاملا عمرك حتت
السن القانونية وأنت مقيم في
أملانيا بدون أهل .ستتكلم مع هذا
الوصي مثال عن إقامتك واملدرسة
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التي تريد أن تزورها .والوصي هو
الوحيد الذي ميكن أن يوقع عنك
على العقود مثل عقد التدريب
مبهنة معينة أو عقد التلفون
احملمول.
W
( Widerspruchاالعتراض) :هو
اعتراض مكتوب ضد قرار يخصك
ومأخوذ من قبل إدارة من إدارات
الدولة.
( Wohngruppeاجملموعة
السكنية) :هي نوع من السكن
املوفر من قبل إدارة الشباب
( ،)Jugendamtويعيش فيها
مجموعة من الشباب في شقة
مشتركة مبساعدة مجموعة من
املراعني.
Z
( Zeugnis/seشهادة أو شهادات):
هي وثائق مهمة تصدرها املدرسة
التي تزورها في نهاية السنة
وتقيم الشهادة أداءك
الدراسية.
ّ
في املواد اخملتلفة مثل اللغة األملانية
والرياضيات واللغة اإلنكليزية إلخ.

وستحتاج إلى شهاداتك خاصة
عندما تريد تغيير املدرسة أو البحث
عن عمل.

“كن شجاعا واستخدم عقلك!”
كيني ١٩ ،سنة ،من فيتنام ومقيمة في
أملانيا منذ أربع سنوات.
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„التحرير من وجوب اإلقامة“
( .)Residenzpflichtbefreiungوإذا
كان لديك سبب مهم على هذا،
مثال الزيارة عند محاميك أو عند
الطبيب أو عند أقارب لك ،فيمكن
إلدارة األجانب أن تسمح لك
باملغادرة .ولكن إذا تركت مدينتك أو
إقليمك بدون هذا السماح وتقبض
عليك الشرطة فمن املمكن أال
حتصل على التصريح في املرة
القادمة أو أن تفرض عليك عقوبة
مالية.
/Röntgenuntersuchung

( Röntgenالتصوير باألشعة) :هو
فحص طبي تصور فيه أجزاء من
جسدك لتظهر بعض العظام أو
أجزاء أخرى من اجلسد.
S
( Schulabschlussالتخرج من
املدرسة) :يحصل التلميذ عندما
يتخرج بشكل ناجح من مدرسته
على شهادة مكتوبة تذكر فيها
درجة هذه املدرسة وعالمات
التلميذ.
( Schulpflichtوجوب زيارة
املدرسة) :كل األطفال والشباب في
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UN-Kinderrechtskonvention/
أملانيا حتت السن السادسة عشرة
( UN-KRKاتفاقية حقوق األطفال
لهم احلق والواجب بأن يذهبوا إلى
لألمم املتحدة) :هي اتفاقية عاملية
املدرسة.
حلماية األطفال وقعت عليها تقريبا
( Sorgeberechtigte/rاملستحق أو كل دول العالم ،مما يعني بأن برملانات
هذه الدول قبلت هذه االتفاقية
املستحقة في أمور الرعاية) :هو
الشخص الذي له مسؤولية االعتناء كقانون فيها .وتنص االتفاقية على
احلقوق اإلنسانية اخلاصة لألطفال،
بالطفل أو الشاب املعني .منها
رعاية هذا الطفل وتعليمه ومراقبته أي لكل الناس حتت السن الثامنة
عشرة .ويجب على كل الدول التي
والقرار على مكان سكنه .ومنها
وقعت على االتفاقية احترام هذه
أيضا حماية الطفل من اخملاطر
احلقوق وحمايتها.
ومتثيله أمام احملكمة والتوقيع
باسمه على العقود مثل عقد
( Unterbringungاملسكن أو
التدريب ملهنة معيةنة (�Ausbil
 .)dungsvertragوفي أغلب األحيان اإلسكان) :هو عبارة عن املكان الذي
يكونان الوالدان هما املستحقني في ميكن أن تسكن فيه كطفل أو شاب
مبساعدة إدارة الشباب وكذلك عن
هذه األمور ،وإذا لم يتمكنا منها
عملية إسكانك .في هذا املكان
فينتقل هذا احلق إلى الوصي
ميكن أن تعيش عادة مع األطفال
(.)Vormund
والشباب اآلخرين وحتصل على العون
واملساعدة من قبل املراعني .هناك
U
أنواع مختلفة للمساكن مثل مأوى
Unbegleitete Minderjährige
الشباب ( )Jugendheimواجملموعة
( Flüchtlinge/UMFالالجئون الغير السكنية ()Wohngruppe
مرافقون حتت السن القانونية) :هو
والشقة اخلاصة (eigene
اسم لكل الالجئني الغير مرافقني
 .)Wohnungوستأخذ أنت بشكل
من قبل أحد من أهلهم أو من قبل
مشترك مع إدارة الشباب القرار عما
وصي لهم في حالة الهروب وحتت
هو األفضل لك.
السن القانونية.
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الذي ينص على مساعدة األطفال
والشباب.
( Klage/klagenالدعوى أو رفع
الدعوى) :هو اسم االعتراض في
احملكمة .إذا حصلت مثال على قرار
سلبي في قضيتك للجوء
السياسي فلك إمكانية الدعوى.
تؤخذ هذه اخلطوة عادة مبساعدة
احملامي وفي أسرع وقت ممكن.
M
Minderjährige/r

(الشخص حتت السن القانونية):
هو اسم لكل األطفال والشباب
القاصرين بالعمر ،أي حتت السن
الثامنة عشرة.
O
( Organisation/enمنظمة أو
منظمات) :هي عبارة عن مجموعة
من الناس بهدف القيام بأعمال
ومهمات معينة .في حال الكثير
من املنظمات ميكن االنضمام إليها
بشكل سهل ،مثال في النوادي
لكرة القدم التي هدفها القيام
بهذه اللعبة بشكل مشترك.

وهناك منظمات أخرى ليس من
الواجب االنضمام إليها للحصول
على العون منها .فيمكن لالجئني
الشباب أن يحصلوا مثال على
مساعدات من قبل مجالس
الالجئني أو من املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني (.)UNHCR
P
( Protokollاحملضر) :تذكر في هذه
الوثيقة كل األشياء التي قلتها
خالل املقابلة ( )Interviewفي
قضيتك للجوء السياسي.
وستحصل على احملضر عن طريق
البريد لتتأكد إذا ذكرت كل هذه
األشياء بشكل صحيح .وسيكون
هذا احملضر مكتوبا باللغة األملانية،
فمن املهم أن يترجمه لك أحد
بهدوء وبشكل دقيق.
Psychologe/Psychotherapeut

(الطبيب النفسي أو املعالج
النفسي) :هو اسم هؤالء
األشخاص الذين ميكن أن يساعدوك
في حالة املشاكل النفسية.
بإمكان الكوابيس املتكررة أو اخملاوف
أو األفكار السلبية أن تدل على
وجود هذا النوع املشاكل .وملعاجلة

األمراض النفسية هناك مراكز
معاجلة مخصصة لالجئني
(Therapiezentren für
.)Flüchtlinge

R
(Rechtsanwalt )Anwalt

(احملامي) :هو الشخص الذي ميكن
أن يساعدك قانونيا أو الذي ميثلك
أمام احملكمة.
( Residenzpflichtوجوب اإلقامة).
هو تقييد حلريتك في احلركة
والتنقل من قبل إدارة األجانب .ال
يسمح لك عادة كطالب للجوء
السياسي التحرك بحرية إال في
املدينة أو الدائرة ( )Landkreisالتي
تتبع إلدارة األجانب املسؤولة عنك.
إذا كنت قد حصلت على صفة
التساهل ( )Duldungفيجب عليك
عادة أال تترك اإلقليم االحتادي
( )Bundeslandالذي يتبع إلدارة
األجانب املسؤولة عنك .وللتحرك
بشكل حر في كل أملانيا عليك أن
تقدم طلبا مكتوبا إلدارة األجانب
املسؤولة عنك حتت عنوان
„السماح باملغادرة“
( )Verlassenserlaubnisأو
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لألجنبي مع أن املطلوب منه قانونيا
هو املغادرة.
( Gerichtاحملكمة) :هي مؤسسة
تابعة للدولة وتؤخذ فيها القرارات
بشأن القضايا القانونية مثل
احلصول على وصي أو مسألة دخول
السجن بسبب اجلرائم اجلنائية .وإذا
لم ترض بقرار من قرارات أي إدارة
فيمكن أن تلجأ إلى محكمة وحتاول
مع محاميك أن حتصل على قرار
مختلف.
H
Humanitärer Status/Humanitäre Gründe nach §25
( Aufenthaltsgesetzالصفة

اإلنسانية أو األسباب اإلنسانية
حسب الفقرة  ٢٥في قانون
اإلقامة) :من بني هذه األسباب مثال
أن أهلك قد توفوا أو أنك في حالة
خطر إذا عدت إلى بلدك أو أنك
مريض جدا وإلى ما هنالك .إذا توفر
سبب من هذه األسباب فيمكنك
احلصول على إقامة،أي أن تبقى في
أملانيا في الوقت احلالي .ولكنه يجوز
بأن هذه اإلقامة ال تصلح إال إلى
عمرك الثامن عشر.
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I
( Identitätsdokumenteأوراق
الهوية) :هي الوثائق مثل جواز
السفر أو شهادة الوالدة التي تثبت
هويتك بذكر اسمك ومكان والدتك
وتاريخها.
( Inobhutnahmeاألخذ بالرعاية):
تقع املسؤولية عن كل األطفال
والشباب حتت السن الثامنة عشرة
واآلتني إلى أملانيا بدون أهل أو وصي
على عاتق إدارة الشبباب (�Jugend
 )amtأوال .عليها أن تعتني بك وأن
تأخذك إلى مكان آمن ميكن تعيش
فيه بشكل مرتاح .حتصل هناك
على األكل واملالبس والرعاية
الصحية والعناية العامة .وتسمى
هذه اخلطوة باألخذ بالرعاية.
Interview im Asylverfahren

(املقابلة في قضية اللجوء
السياسي) :إذا طلبت اللجوء
السياسي فيجب على موظف من
إدارة الهجرة والالجئني ( )BAMFأن
يجري معك مقابلة لكي يعرف إذا
كان لديك حق احلصول على اللجوء
السياسي في أملانيا .سيسألك عن
بلدك األصلي وعن هويتك وعن

قصة هروبك .وإذا لم تتكلم اللغة
األملانية فستجد هناك مترجما
يترجم أسئلة املوظف وأجوبتك.
ستجمع كل هذه األسئلة واألجوبة
في محضر مفصل .وبعد املقابلة
سيقرأ موظف من اإلدارة هذا
احملضر وينظر إلى الوثائق التي قد
تكون جلبتها ويقرر فيما إذا حتصل
على اللجوء السياسي ،أي إذا
ميكنك البقاء في أملانيا أم ال.
J
( JugendhiIfeمساعدة الشباب):
هي عبارة عن كل اخلدمات واملهمات
التي تقوم بها إدارة الشباب
( )Jugendamtومنظمات أخرى لها
عالقة باألطفال والشباب .وتذكر
تفاصيل هذه املهمات وتطبيقها
العملي ،بهدف حياة آمنة ومريحة
لكل األطفال والشباب في أملانيا،
في قانون مساعدة األطفال
واملراهقني (Kinder- und
.)Jugendhilfegesetz
K
Kinder- und Jugendhilfege( setz/KJHGقانون مساعدة

األطفال واملراهقني) :هو القانون
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في البيت الذي تسكن فيه في
أملانيا .املراعي يساعدك في أمورك
اليومية فيرافقك مثال خالل زيارتك
للطبيب أو عندما تشتري لوازمك
اليومية .سيشرح لك املراعي ما
هو املهم بالنسبة حلياتك في أملانيا
ويساعدك في البحث عن مدرسة
أو عن دورة تعليمية للغة األملانية.
( Bundeslandإقليم احتادي):
تتكون أملانيا من  ١٦إقليم احتادي.
ليست هذه األقاليم بدول
مستقلة ولكن لها احلق بأن تكون
لها حكومات وقوانني خاصة ،فهي
مستقلة ببعض األمور وتقرر فيها
بنفسها.
D
Dolmetscher/Übersetzer

(املترجم) :هو شخص يتكلم عددا
من اللغات ويترجم لك احملادثات
املهمة أو الوثائق إلى اللغة التي
تفهمها.
( Dublin-Verordnungقانون
دبلن) :هو قانون لكل البلدان
األوروبية .ويحدد هذا القانون البلد
الذي جترى فيه قضيتك للجوء

السياسي والذي ميكن أن تعيش
فيه.
E
( Europäische Unionاالحتاد
األوروبي) :هو عبارة عن احتاد يضم
 ٢٧دولة أوروبية في الوقت احلالي،
مع عدد من السكان يبلغ تقريبا
 ٥٠٠مليون ساكن ،ومع عملة
مشتركة وهي اليورو ( ،)Euroومع
برملان مشترك يقرر القوانني
األوروبية.
F
( Familiengerichtمحكمة
األحوال الشخصية أو محكمة
األمور العائلية) :هي محكمة تقرر
بشأن القضايا العائلية .ومنها
مسائل األطفال والشباب الذين
يعيشون في أملانيا بدون أهل .وتزود
هذه احملكمة ،بناء على طلب إلدارة
الشباب ( ،)Jugendamtاألطفال
والشباب حتت السن القانونية
بوصي لهم.
Familienzusammenführung

(عملية توحيد العائالت) :في أملانيا

لك احلق حتى عمرك الثامن عشر
بأن تعيش مع أهلك ،مما يعني أن
والديك أو إخوتك أو بعض األقارب
لك ،إذا عاشوا منفصلني عنك،
لهم احلق بأن يأتوا إلى أملانيا إذا
حصلت على صفة إقامية
( .)Aufenthaltstitelويسمى هذا
األمر مببدأ توحيد العائالت حسب
الفقرة  ٣٦في قانون اإلقامة.
Frauenarzt/Frauenärztin

(طبيب النساء/طبيبة النساء) :هو
(أو هي) طبيب (أو طبيبة) يعالج
(أو تعالج) األمراض النسائية
فقط .ومن األفضل لكل البنات
والنساء أن يذهنب إليه (أو إليها)
مرة واحدة في السنة على األقل.
G
Gemeinschaftsunterkunft für
( Asylbewerber/GUاملسكن

اجلماعي لطالبي اللجوء
السياسي) :هو مكان يعيش فيه
فقط الالجئني الذين لم يقرر بعد
في شأن قضيتهم للجوء
السياسي أو الذين حصلوا على
صفة التساهل ( )Duldungالذي
هو السماح العملي للبقاء
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[الئحة مصطلحات]
A
( Altersfestsetzungحتديد العمر):
إذا لم تكن معك أوراق للهوية
فيمكن أن يحصل أال يصدقوا
بعمرك وأن يحاولوا تقديره ،مثال عن
طريق الفحوص الطبية.
( Anhörungالسماع) :انظر
.Interview im Asylverfahren
( Asylاللجوء السياسي) :تعني
هذه الكلمة بشكل عام „ملجأ
آمن“ ميكن أن تعيش فيه محميا
من اخملاطر مثل خطر االضطهاد.
اللجوء السياسي هو حق مهم
جدا من احلقوق األملانية ،وينص
عليه القانون األسايسي (�Grund
 ،)gesetz, GGأي الدستور األملاني.
هذا احلق هو حق لكل الناس في
أملانيا الذين يعانون من االضطهاد
السياسي في بلدهم مثال .ومن
يحصل على هذا اللجوء له حق
البقاء في أملانيا ملدة ثالث سنوات
أوال.
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( Asylantragالطلب باللجوء
السياسي) :ميكنك أن تخبر أي إدارة
من اإلدارات األملانية ،مثل إدارة
األجانب أو الشرطة ،بأنك حتتاج إلى
اللجوء السياسي .عليها أن متكنك
من الطلب باللجوء السياسي
بشكل مكتوب عند اإلدارة االحتادية
للهجرة والالجئني (.)BAMF
( Asylverfahrenقضية اللجوء
السياسي) :بعد طلبك باللجوء
السياسي عند اإلدارة االحتادية
للهجرة والالجئني ( )BAMFيُبحث
ويقرر فيما إذا ميكن أن حتصل على
اللجوء السياسي ( )Asylأم ال.
ويسمى هذا األمر بقضية اللجوء
السياسي التي ميكن أن تأخذ عددا
من الشهور.
( Aufenthaltاإلقامة) :تعني هذه
الكلمة بشكل عام „املكان الذي
يقيم فيه شخص“ ،وتستخدم
الكلمة قانونيا للسماح لألجانب
باحلياة في أملانيا ملدة محددة
( )befristetأو غير محددة
( .)unbefristetينظم موضوع
اإلقامة في قانون اإلقامة
( )Aufenthaltsgesetzومتنح
اإلقامة كصفة إقامية

( )Aufenthaltstitelمن قبل إدارة
األجانب (.)Ausländerbehörde
( Aufenthaltserlaubnisتصريح
اإلقامة) :هو السماح لألجنبي بأن
يعيش في أملانيا ملدة محددة.
( Aufenthaltsgesetzقانون
اإلقامة) ( :)AufenthGهو قانون
ينظم الدخول واخلروج واإلقامة
لألجانب في أملانيا.
( Aufenthaltstitelصفة إقامية):
هي عبارة عن السماح لألجنبي من
قبل إدارة األجانب واملكتوب في جواز
سفره بأن يعيش في أملانيا.
( Ausbildungالتدريب) :فترة
تدريب ما بني سنتني وثالث سنوات
ونصف تتعلم فيها مهنة اخترتها
بنفسك.
B
( Behörde/nإدارة/إدارات) :اإلدارات
هي مؤسسات تابعة للدولة وتطبق
القوانني مثل إدارة األجانب.
( Betreuer/inاملراعي/املراعية) :هو
(أو هي) شخص بالغ بالعمر يعمل
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حتت عنوان:

www.proasyl.de/de/service
/beratung/beratungsstellen.

 :PRO ASYLهي منظمة غير دولية
تعمل لصالح الالجئني في أملانيا
وفي كل أوروبا وألجل حتسني
وضعهمwww.proasyl.de .

الالجئني في أملانيا وميكن أن تفيدك
مبعلومات حول حقوقك وإمكانياتك
للحصول على إقامة وتساعدك في
أي نوع من املشاكل األخرى.
( :terre des hommes )tdhهي
منظمة غير دولية تساعد األطفال
احملتاجني في كل أنحاء العالم.
www.tdh.de

إذا كان عمرك فوق الستة عشر
فستجد أحيانا صعوبة للقبول
بإمكان جتارب العنف واالضطهاد أن
كتلميذ من قبل املدارس ،ولهذا
تسبب أمراضا نفسية ،فيمكن
السبب توجد هناك في الكثير من
معاجلتها بشكل مجاني في مراكز
املدن مشاريع دراسية خاصة
العالج ( )Therapiezentrenاخلاصة
لالجئني الشباب متكنهم من
لالجئني .أشهرها هي Refugio :في
احلصول على شهادة مدرسية ،مثال مدينة ميونخ وشتوتغارت وبرمين
فيما يسمى باملدارس الشعبية
وكيل ،و bzfoو XENIONفي مدينة
العليا ( .)Volkshochschulen, VHSبرلني ،و exilioفي مدينة لينداو،
و PSZفي مدينتي نورنبيرغ
توجد في الكثير من املساكن
ودوسلدورف ،و  tzfoفي مدينة
اجلماعية لالجئني مكاتب
كولونيا ،و الـZentrum für
Beratung und Therapie am
االستشارات االجتماعية
 Weißen Steinفي مدينة
( )Sozialberatungوهي خاصة
لالجئني ،مثال من قبل الـ Caritasأو فرانكفورت .جتد الئحة لهذه املراكز
حتت عنوان:
الـ Diakonieأو
.www.baff-zentren.org
الـ)AWO( ArbeiterwohIfahrt
انظر حتت:
أو الصليب األحمر األملاني
).Deutsches Rotes Kreuz (DRK
وهي منظمات حتاول حتسني وضع

>Einrichtungen für Folteropfer>Mitgliedszentren undFördermitglieder

املفوضية العليا لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ( :)UNHCRهي
منظمة تعتني بحماية ومساعدة
الالجئني في كل أنحاء العالم.
.www.unhcr.de
حتصل في مكاتب االستشارات
اإلجرايئي (�Verfahrensberatungs
 )stellenعلى نصائح لقضيتك
للجوء السياسي .ميكن أن تتكلم
مع موظفيها عن مسائل عامة أو
عن أشياء محددة مثل محضر احلوار
في قضيتك للجوء السياسي .وجتد
هذه املراكز عادة في املساكن األولية
لالجئني أو في قربها ،وتشرف عليها
منظمات غير دولية.
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[ اجلزء الثالث :مع من تتعامل؟ اإلدارات واملنظمات]

[مع من تتعامل؟ اإلدارات
( )Behördenواملنظمات
(])Organisationen
إدارات الدولة
إدارة األجانب
( Ausländerbehördeأو
 :)Ausländeramtهي إدارة جتدها
في كل املدن والدوائر ()Landkreise
في أملانيا .وهي اجلهة التي تقرر
بشأن طلبك باإلقامة اإلنسانية في
حال عدم طلبك اللجوء
السياسي( ،)Asylantragوهي التي
متنحك الصفة اإلقامةية (�Aufent
 )haltstitelبعد القرار بشأن طلبك
باإلقامة أو باللجوء السياسي .وتقرر
هذه اإلدارة إضافة إلى ذلك إذا ميكن
ألهلك أن يأتوا إليك إلى أملانيا وإذا
يسمح لك بالتحرك في أملانيا
بشكل حر أو يجب عليك البقاء في
مدينة معينة.
اإلدارة االحتادية للهجرة والالجئني
(und Flüchtlinge

Bundesamt für Migration

 :)BAMF,هي إدارة من إدارات الدولة.
إذا طلبت اللجوء السياسي في
أملانيا فيجري معك موظف أو
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موظفة من هذه اإلدارة مقابلة.
وتقرر هذه اإلدارة إذا
حتصل على اللجوء السياسي أو
على صفة اللجوء أو على الصفة
اإلنسانية وإذا ميكنك البقاء في
أملانيا أم ال.
www.bamf.de

إدارة الشباب ( :)Jugendamtهي
إدارة جتدها في كل املدن والدوائر في
أملانيا .عليها التأكد بأن كل األطفال
والشباب في حالة جيدة .ويجب
على هذه اإلدارة ،في حال األطفال
والشباب املقيمني بدون أهل ،أخذهم
بالرعاية في منشآت خاصة لألطفال
والشباب مع املراعني لكي يعيشوا
حياة عادية .وستشرف عليك هذه
اإلدارة ماديا طاملا عمرك حتت
الثمانية عشر.

مساعدة الالجئني البالغني بالعمر
لكي يعيشوا حياة عادية.
املنظمات الغير دولية
جمعية الالجئني الغير مرافقني حتت
السن القانونية (Bundesfach-
verband Unbegleitete
Minderjährige Flüchtlinge,
 :)B-UMFهي منظمة غير دولية

تعتني بحقوق الالجئني الغير
مرافقني حتت السن القانونية في
أملانيا .نعمل ألجل حتسني وضع
الالجئني الشباب لكي يتمكنوا من
بناء حياة خاصة لهم.
www.b-umf.de

مجلس الالجئني (:)Flüchtlingsrat
هو مجلس جتده في كل األقاليم
األملانية وفي الكثير من املدن
الكبيرة .هذه اجملالس هي عبارة عن
إدارة الشؤون االجتماعية
منظمات غير دولية تعتني بحقوق
( :)Sozialamtهي إدارة جتدها في
كل املدن والدوائر في أملانيا .مهمتها الالجئني .حتصل هناك على النصائح
واملعلومات واملساعدة بالقضايا
هي مساعدة كل البالغني بالعمر
القانونية واملساعدات العامة لكي
الذين هم في حالة حرجة وال
يستطيعون اخلروج منها بأنفسهم ،جتد طريقك بشكل جيد .جتد الئحة
لهذه اجملالس وملكاتب أخرى
مثال في حالة البطالة أو املرض
للمساعدة واالستشارة لالجئني
اخلطير .وعلى هذه اإلدارة أيضا

[ اجلزء الثاني :حقوقك بشكل مختصر]

لك احلق باألخذ بالرعاية ( )Inobhutnahmeمن قبل
إدارة الشباب (.)Jugendamt
إذا لم تعش مع أهلك فلك احلق بأن حتصل على وصي
وعلى رعاية جيدة.
لك احلق باإلسكان ( )Unterbringungفي مسكن
لألطفال والشباب مع املراعني لكي تكون في أمان
وتتعود على وضعك اجلديد.
إذا عاش أهلك أو إخوتك أو بعض األقارب لك في بلد آخر
لالحتاد األوروبي فلك احلق بأن تواصل سفرك إلى هناك.

لك احلق بأن تتعلم مهنة اخترتها بنفسك.
لك احلق بأن يكون لك وقت فراغ .ويجب أال يجبرك أحد
على العمل.
لك احلق بالرعاية الصحية.
إذا لم ترض بقرار يخصك من قبل أي إدارة ()Behörde
فلك حق الدعوى ( )Klageواالعتراض (.)Widerspruch
ويجب على املوظفني في اإلدارات ()Behörden
واملنظمات ( )Organisationenأن يخبروك بذلك.

لك احلق بأن تزور مدرسة وحتصل على شهادة مدرسية.
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[حقوقك (كطفل)]
تتضمن حقوق األطفال احترام رغباتك واحتياجاتك
وحمايتك من اخملاطر واجلروح .وتوجد هذه احلقوق في
اتفاقية حقوق األطفال لألمم املتحدة (UN-Kinder-
 )rechtskonventionوكذلك في عدد من القوانني
األملانية ،خاصة قانون مساعدة األطفال واملراهقني
(.)Kinder- und Jugendhilfegesetz
تنطبق حقوق األطفال على كل الناس حتت السن
الثامنة عشرة.
يجب أال يظلم طفل بسبب أصله.
لك احلق بأن تكون كما حتب .ولك احلق بحياتك اخلاصة.
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ها هي حقوقك كطفل في أملانيا:
لك احلق بأن يخبرك أحد بلغة تفهمها جيدا مبا يجري
معك في أي حلظة من اللحظات .ولك احلق بأن تقول ما
حتتاجه للحياة وما ال تريده .فيجب أن تحُ ترم متنياتك
ورغباتك.
لك احلق بأن تعيش مع أهلك.
إذا لم تعش مع أهلك أو كنت هاربا من احلرب أو من أي
مخاطر أخرى فلك احلق بحماية خاصة من قبل الدولة
وإداراتها (.)Behörden

“كل الناس لهم احلق بأن يعيشوا حياة
جيدة وكرمية ،ولكن ال تتوفر الفرصة للكل.
فلهذا عليك أن تنتهز فرصتك!”
[رام ٢١ ،سنة ،من العراق ومقيم في أملانيا منذ
سنتني]
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]اجلزء األول :خطواتك األولى في أملانيا [

[لك حق الرعاية الصحية!]
خالل أيامك األولى في أملانيا سيفحصك طبيب ليعرف
إذا كان لديك مرض ُمعدي ،وإن وجد مرضا فيعاجله.
إذا لم تكن بخير جسديا أو نفسيا في وقت الحق فلك
احلق في أي وقت بأن تتكلم مع طبيب أو مع طبيب
نفسي ( )Psychologeوأن حتصل على العالج منه!
هل لديك:
 حرارة؟ وجع أسنان؟ عظم مكسور؟تكلم مع مراعيك ( )Betreuerأو مكتب االستشارات
االجتماعية ( )Sozialberatungفي مكان سكنك،
فعليهم أن يساعدوك في احلصول على موعد مع
طبيب!
هل لديك:
 كوابيس؟ مخاوف؟ أفكار سلبية؟ميكن أن يساعدك مع هذه املشاكل طبيب أو طبيب
نفسي أو معالج نفسي ( .)Psychotherapeutويوجد
لهذا األمر في كل املدن األملانية الكبيرة مراكز لعالج
الالجئني (.)Therapiezentren für Flüchtlinge

٢٢

إذا لم تتكلم اللغة األملانية بشكل كاف للذهاب إلى
الطبيب بوحدك فلك احلق بأن يرافقك مترجم
(.)Übersetzer
وهنا معلومة مهمة للبنات :إن كل البنات والنساء في
أملانيا تذهنب إلى الطبيب النسائي ( )Frauenarztأو
الطبيبة النسائية ( )Frauenärztinعلى األقل مرة
واحدة في السنة .هذا ليس بالشيء الكبير وال أحد
يخجل ألجله .فال تخافي وإمنا استفيدي من حقك
بالفحص! وإذا كان عندك سؤال فال تترددي في أن
تتكلمي مع مراعيك أو مراعيتك!

]اجلزء األول :خطواتك األولى في أملانيا [
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]اجلزء األول :خطواتك األولى في أملانيا [

[لك حق الدارسة والتعليم!]
إن الدارسة والتعليم ( )Ausbildungهي أهم اخلطوات إذا كان عمرك فوق السادسة عشرة فيمكن أن يحصل
إلى مستقبل جيد وآمن في أملانيا .قد يبدو النظام
أال تقبلك بعض املدارس كتلميذ فيها .ولكن في الكثير
املدرسي في أملانيا معقدا قليال ألن هناك قوانني
من املدن لك الفرصة بأن تزور دورات لغوية لكي تتعلم
مختلفة في كل األقاليم االحتادية (.)Bundesländer
اللغة األملانية .وهناك في بعض املدن مشاريع مدرسية
فمن األفضل أن تستشير عددا كبيرا من الناس
خاصة لالجئني الشباب فوق السن السادسة عشرة
اخملتلفني عن إمكانياتك وفرصك ،خاصة معلميك
ميكن أن تتخرج منها بشهادة املدرسة األساسية
ومراعيك ( )Betreuerووصيك ( )Vormundواملوظفني
( .)Hauptschulabschlussال تنسى بأن هذه الشهادة
في مكتب االستشارات االجتماعية ( )Sozialberatungتسمح لك في أي وقت بأن تزور مدارس أخرى في أملانيا
في مسكنك اجلماعي لطالبي اللجوء السياسي
وأن حتصل على شهادات أخرى لكي تدخل اجلامعة.
(.)Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
ولكن لهذا عليك أن تدرس مجتهدا وأن حتصل على
ميكن أن تفكر معهم فيما هو األفضل لك .وقبل ذلك
عالمات جيدة.
إليك هنا بعض املعلومات املهمة عن موضوع الدراسة
والتعليم في أملانيا.
إذا حصلت على شهادة مدرسية فيمكن أن تبدأ
بالتدريب ( )Ausbildungملهنة معينة .وسيأخذ هذا
كل األطفال والشباب في أملانيا حتت السن السادسة
عادة فترة ما بني سنتني وثالث سنوات ونصف .وهناك
عشرة لهم احلق والواجب بأن يذهبوا إلى املدرسة،
أيضا أمكانية الدراسة في جامعة ( )Universitätأو في
ويسمى هذا بوجوب زيارة املدرسة (.)Schulpflicht
مدرسة عالية (.)Hochschule
سيرسلونك عادة في البداية إلى املدرسة األساسية
( )Hauptschuleالتي ميكن أن تتخرج منها بشهادة
املدرسة األساسية ( .)Hauptschulabschlussوبجانب
هذه املدرسة هناك مدارس أخرى مثل الـRealschule
والـ GymnasiumوالـFachoberschule
والـ Gesamtschuleالتي ميكن أن تتخرج منها
بشهادات ( )Schulabschlüsseمختلفة .وإمكانياتك
الختيار مدرستك متعلقة بأدائك وعالماتك.
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[لك حق السكن مع عائلتك!]
ماذا عن عائلتك؟

ومن األفضل أن يشرح لك محاميك ( )Rechtsanwaltأو
شخص م ن مكتب االستشارات اإلجرائي (�Verfahrens

)beratungsstelle
لك في أملانيا احلق بالسكن مع عائلتك حتى عمرك
الثامن عشر .هذا يعني بأن أهلك أو إخوتك وأحيانا حتى تفاصيل هذه العملية.
بعض األقارب لك ،إذا عاشوا في مكان آخر ،لهم احلق بأن
يأتوا إليك في أملانيا .ويسمى هذا املبدأ بتوحيد العائالت هناك إمكانية أخرى لتوحيد العائلة إذا كان لك أهل أو
( )Familienzusammenführungحسب الفقرة  ٣٦في إخوة أو أقارب آخرون في دولة أخرى في االحتاد األوروبي.
في هذه احلالة ميكن إلدارة الهجرة والالجئني ( )BAMFأن
قانون اإلقامة (.)Aufenthaltsgesetz
تسأل هذه الدولة إذا ميكنك االنتقال إليها .اسأل
محاميك أو وصيك ( )Vormundعن التفاصيل!
ولكي يحصل هذا يجب أن تتوفر الشروط التالية:

أوال :أنك حصلت على اللجوء السياسي ( )Asylأو على
صفة اللجوء ( )Flüchtlingsstatusأو على تصريح
اإلقامة ( )Aufenthaltserlaubnisحسب الفقرة  ٢٥في
قانون اإلقامة.
ثانيا :أن عمرك في حلظة تقدمي الطلب حتت الثمانية
عشر وأال يعيش أبوك أو أمك معك في أملانيا.
إذا توفرت هذه الشروط فيمكن أن تقدم طلبا لتوحيد
العائلة عند إدارتك لألجانب (.)Ausländerbehörde

١٩
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[لك احلق بتصديق عمرك!]
هل مت حتديد عمرك عندما وصلت إلى أملانيا؟

ماذا ميكن أن يحصل إضافة إلى ذلك؟

عمرك له أهمية كبيرة في أملانيا .من املهم جدا ،نظرا
ملسألة مسكنك ( )Unterbringungولقضيتك للجوء
السياسي ( ،)Asylverfahrenأن يكون عمرك معروفا
لدى إدارة الشباب ( )Jugendamtوالوصي ()Vormund
وإدارة األجانب ( )Ausländerbehördeوإدارة الهجرة
والالجئني ( .)BAMFولكن إذا لم جتلب معك أوراقا
للهوية ( )Identitätsdokumenteفيمكن أال يصدقوا
بعمرك فيحاولون حتديده عن طريق التقدير أو الفحوص
الطبية.

سيطرحون عليك في بعض األقاليم االحتادية
( )Bundesländerأن يفحصك طبيب لكي يقدر عمرك.
وسيحصل هذا إما عن طريق التصوير باألشعة
( )Röntgenلعظام معينة وإما عن طريق فحص
ألسنانك أو ألجزاء أخرى من جسدك .من األفضل أن
يرافقك املراعي أو الوصي إلى كل هذه املواعيد .يجب أن
يشرح لك أحد بلغة تفهمها جيدا ما هي اإلمكانيات
األخرى لعملية حتديد عمرك .إذا مت فحص جسدك من
قبل طبيب فلك احلق بأن تطلب طبيبا من نفس
جنسك ،فيجب فحص الشابة من قبل طبيبة وفحص
الشاب من قبل طبيب.

أحيانا يتم حتديد العمر ( )Altersfestsetzungبدون أن
تعي به .فمن األفضل ،كل ما توقع على ورقة رسمية ،أن
تتأكد من أن يكون عمرك مذكورا فيها بشكل صحيح! في حال أنهم لم يصدقوا بأن عمرك حتت السن
القانونية ( )Minderjährigkeitونقلوك إلى مدينة أخرى
ماذا ميكن أن تفعله إذا مت حتديد عمرك بشكل خاطئ؟
فيما بعد فيمكن أن تتجه هناك مرة أخرى إلى إدارة
الشباب .ميكن أن تخبرهم بأن عمرك حتت الثمانية
إذا مت تقدير وحتديد عمرك بشكل بشكل خاطئ فلديك عشر ،فيحصل في بعض األحيان أن تأخذ هذه اإلدارة
إمكانية االعتراض ( .)Widerspruchاتصل في هذه
اجلديدة ( )Jugendamtقرارا جديدا ومختلفا وتصدقك
احلالة مبراعيك ( )Betreuerأو وصيك ()Vormund
بأن عمرك حتت السن القانونية.
بشكل سريع .وإذا لم يكن لديك أحد منهما فاتصل
بكل األحوال مبكتب لالستشارات اإلجرائي
( )Verfahrensberatungsstelleأو مجلس الالجئني
(.)Flüchtlingsrat

١٨
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 إذا كان أحد من والديك أو وصي لك ,عشت معه فيبلدك في وقت سابق يقيم في بلد من البلدان األوروبية،
ألن في هذه احلالة ميكنك البقاء عنده .ولك احلق بأن
تواصل سفرك إلى والدك أو والدتك.
 إذا كان هناك قريب آخر لك في أوروبا ميكن أن تسكنمعه وميكن أن يصبح وصيك .من األفضل أن تذكر هذا
لكي تتأكد اإلدارات فيما إذا ميكنك البقاء عنده.
 إذا كنت مريضا (في جسدك أو في نفسك) واحتجتإلى طبيب بشكل منتظم .فإذا لم يكن هناك طبيب
لك في البلد األوروبي الذي قد كنت فيه سابقا ،مثال في
إيطاليا ،ميكنك على األرجح البقاء في أملانيا.

 إذا قد كنت في بلد أوروبي آخر حيث تعاملوا معكبشكل سيء وأجبروك مثال على احلياة في الشارع أو
تركوك جوعانا أو لم يكن هناك مدرسة أو طبيب لك أو
إذا ضربك أحد .في هذه احلالة سيعمل وصيك ومراعيك
ومحاميك ما بوسعهم لكي ميكنك البقاء في أملانيا.
إذا كان بالفعل بلد أوروبي آخر هو املسؤول عنك فيمكن
ملراعيك أو وصيك أن يساعدك في التحضير للعودة إلى
هناك .اسأل قبل العودة وبكل األحوال عن شخص ميكن
أن تتجه إليه بعد وصولك!

١٧

“انظر إلى األمام و ليس إلى الوراء
واندمج في اجملتمع ،فيمكن أن تبني
لك حياة جديدة .انتهز الفرص التي
أمامك وال تستسلم قبل أن تصل
إلى هدفك!”
[ فائزة ٢١ ،سنة ،من الصومال ومقيمة
في أملانيا منذ أربع سنوات]

١٦
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[حقوقك في عملية دبلن!]
هل كنت من قبل في بلد آخر في االحتاد األوروبي ()EU؟ إذا كنت لم تطلب اللجوء السياسي في بلد أوروبي آخر
هل أخذت منك هناك البصمات؟
من قبل فيمكنك البقاء في أملانيا مبدئيا ٌ .فإذا كنت
هل قمت بطلب اللجوء السياسي ( )Asylفي بلد آخر؟ وصلت من قبل مثال إلى اليونان بدون أن تطلب هناك
اللجوء السياسي وواصلت طريقك إلى أملانيا فيمكنك
عندما تصل إلى أملانيا ميكن أن تؤخذ منك البصمات في البقاء في أملانيا.
عدد من اإلدارات ( .)Behördenستقارن هذه البصمات
في ملف إلكتروني كبير مع بصمات كل الالجئني الذين ال يخبرونك في بعض البلدان أنك قد طلبت اللجوء
أتوا إلى أوروبا من قبل .فبإمكان إدارة الهجرة والالجئني السياسي .فإذا لست متأكدا من هذا األمر ميكن أن
التأكد فيما إذا كنت من قبل في بلد أوروبي آخر وإذا
يتأكد ل ك وصيك ( )Vormundأو محاميك (�Rechtsan
طلبت هناك اللجوء السياسي.
 )waltمن وجود طلب لك للجوء السياسي في أي بلد
آخر .وإذا أخذت منك البصمات في هذا البلد فيمكن أن
أملانيا عضو في االحتاد األوروبي ( .)EUوهناك قانون لكل تعرف أيضا اإلدارات األملانية إذا طلبت هناك اللجوء
االحتاد يسمى بقانون دبلن ()Dublin-Verordnung
السياسي أم ال.
ويشرح بالتفصيل في أي بلد ميكن بقاء الالجئني .في
أغلب األحيان يجب على الناس البالغني بالعمر العودة إذا كنت قد طلبت اللجوء السياسي في بلد آخر فتقع
إلى البلد الذي دخلوا من خالله االحتاد األوروبي .ولكن في مسؤولية إيوائك على هذا البلد فستحاول اإلدارات
حال الالجئني الغير مرافقني حتت السن القانونية
األملانية إرجاعك إلى هناك .هكذا هو القانون .ولكن
( )unbegleitete minderjährige Flüchtlingeحترص ينص هذا القانون أيضا على أن يجب على اإلدارات
بالد اإلحتاد األوروبي على عدم ترك هؤالء الشباب
التأكد لصاحلك فيما:
لوحدهم .فتحصل في أملانيا على مراع ( )Betreuerأو
وصي ( )Vormundميكن أن تثق به .ميكن أن تتكلم مع
هذا الشخص عن كل املشاكل واخملاوف التي لديك.

١٥
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اإلمكانية الثانية:

[حقك بالبقاء بدون إجراءات
اللجوء السياسي!]
هل قررت أال تطلب اللجوء السياسي؟
بدال عن عملية اللجوء السياسي ميكن أن تطلب
اإلقامة ( )Aufenthaltحسب الفقرة  ٢٥في قانون
اإلقامة ( .)Aufenthaltsgesetzيجب أن تذكر للحصول
على هذه الصفة اإلقامية ( )Aufenthaltstitelأسبابا
إنسانية ( ،)humanitäre Gründeومنها مثال أن أهلك
قد توفوا أو أنك في خطر كبير إذا عدت إلى بلدك أو أنك
مريض وإلى ما هنالك من األسباب .ميكن أن تقدم هذا
الطلب عند إدارة الالجئني ( ،)Ausländerbehördeولكن
تكلم قبل هذه اخلطوة كذلك مع وصيك ()Vormund
واملراعني (!)Betreuer

١٤
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لست مجبورا على طلب باللجوء السياسي ،فهذا
قرارك الشخصي .عملية اللجوء السياسي طريق
طويل وملا تخوض فيه فعليك أن تواصله حتى النهاية.
هناك عدد من األسباب التي ميكن من خاللها أن حتصل
في أملانيا على اللجوء السياسي ،فهنا ثالثة أمثلة:
 -إذا أجبرت على الزواج القسري ()Zwangsheirat

 -إذا أجبرت على العمل العسكري أو الكفاح

()Kindersoldat

 -للبنات :إذا حاولوا معك عملية ختان اإلناث

()Genitalverstümmelung

ماذا يجب عليك أن تفعله؟
إذا طلبت اللجوء السياسي فعليك بكل األحوال
املشاركة في مقابلة ( )Interviewمع موظف من
اإلدارة االحتادية للهجرة والالجئني (Bundesamt für
حضر نفسك
ّ .)Migration und Flüchtlinge, BAMF
جيدا لهذا احلوار! سيسألونك هناك بشكل مفصل عن
أسباب طلبك وعن اإلثباتات والوثائق التي جلبتها معك
أو التي تستطيع أن حتضرها في وقت الحق .سيسألونك
أيضا من أين أنت وكيف أتيت إلى أملانيا.
لك احلق بأن يشرح لك وصيك ( )Vormundأو مراعيك
( )Betreuerعملية اللجوء السياسي بشكل مفصل.
ميكن أن يقوم لك بالكثير من األشياء ويساعدك إذا
احتجت إلى ذلك .ولك أيضا احلق بأن يكون هناك

مترجم ( )Dolmetscherيترجم لك خالل املواعيد
املهمة .وخالل املقابلة في إدارة الهجرة والالجئني
سيكون هناك دائما مترجم يتكلم لغتك األم .وإذا لم
تفهم عليه فيمكن أن تطلب مترجما آخر.
إذا كنت بنتا وتفضلني أن جتري معك احلوار إمرأة وتكون
في جانبها مترجمة فيمكن أن تطلبي ذلك حتى خالل
احلوار.
لك احلق بأن جتلب معك إلى احلوار شخصا يسمع ما
تقوله ويساعدك ،ومن األفضل إذا رافقك في هذه
حضرت نفسك معه
املناسبة نفس الشخص الذي ّ
للحوار .حتصل فيما بعد وعن طريق البريد على محضر
( )Protokollللحوار يتضمن كل األشياء التي قلتها في
احلوار .ويأخذ أحيانا وقتا طويال حتى حتصل عليه .تأكد
اآلن مع مترجم إذا كانت األشياء في هذا احملضر
مترجمة ومكتوبة بشكل صحيح .وإذا لم توافق على
نقطة أو على عدد من النقاط
فيمكن أن تزوّد اإلدارة بإضافات أو تصحيحات.
تنتظر فيما بعد قرار إدارة الهجرة والالجئني أو قرار
احملكمة ( .)Gerichtويذكر في هذا القرار إذا حصلت
على اللجوء السياسي أو على صفة اللجوء أو على
الصفة اإلنسانية أم ال .وميكن أن يأخذ هذا عددا من
األسابيع أو الشهور.
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هل يسمح لك البقاء في أملانيا؟
أكثرية الناس في العالم لألسف ال يستطيعون اختيار
املكان الي يريدون العيش فيه.
إذا أردت أن تبقى في أملانيا (أو أن تواصل سفرك إلى بلد
أوروبي آخر) فتحتاج إلى تصريح .والقرار على ذلك في يد
إدارة من إدارات الدولة .إذا كنت في أملانيا لوحدك ،أي
بدون أهل ،فأمامك باألساس إمكانيتان:
أوال :أن تطلب اللجوء السياسي ()Asyl
ثانيا :أن تطلب اإلقامة اإلنسانية (humanitärer
)Aufenthalt

ومن املهم :في أملانيا بعد عمر السادسة عشرة تكون
أنت املسؤول بنفسك عن قضية جلوئك السياسي
( )Asylverfahrenوعن موضوع إقامتكهذا يعني أنك
تستطيع أن تأخذ بنفسك كل القرارات في هذه
القضية .ومع ذلك من املفيد جدا أن تتكلم قبل أي قرار
مع املراعني والوصي ومع مكتب االستشارات اإلجرائي
حتضر نفسك
( )Verfahrensberatungsstelleلكي ّ
بشكل جيد لقضية جلوئك السياسي التي لها أهمية
كبيرة ملستقبلك في أملانيا.

١٢

اإلمكانية األولى:

[لك حق الطلب باللجوء السياسي!]
ماذا يعني „احلصول على اللجوء السياسي (“)Asyl؟
„احلصول على اللجوء السياسي“ وعلى „صفة اللجوء“
يعني أن يسمح لك البقاء في أملانيا ملدة ثالث سنوات
مبدئيا ً .ويقرر بعد ذلك إذا تستطيع أن تبقى بشكل
دائم .إذا حصلت على اللجوء السياسي حتصل أيضا
على جواز سفر أزرق يسمح لك بواسطته بالسفر إلى
بلدان أخرى.
إذا أردت أن تطلب اللجوء السياسي في أملانيا فخذ
وقتك بشكل كاف! فكر جيدا في هذه اخلطوة و استشر
عددا من اخلبراء .وعندما تكون قد فهمت العملية
بشكل جيد ورضيت بشروطها ميكنك أن تقدم الطلب.

“ثقوا بي إذا قلت لكم :سيأتي اخلير في
النهاية .وإذا لم يأت بعد فهي ليست
النهاية!”
[ليلي ١٨ ،سنة ،من أفغانستان
ومقيمة في أملانيا منذ سنتني]

١١
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[لك حق اإلسكان بشكل مناسب للشباب!]
بعد فترة بني شهرين وأربعة شهور ،وتكون أنت تعلمت
بعض األشياء من اللغة األملانية وتعودت قليال على
البالد ،تأخذ معك إدارة الشباب بشكل مشترك قرارا
عل ى الوصي ( )Vormundوعلى إسكانك (�Unterbrin
 )gungالتالي .هناك عدد من اإلمكانيات :إذا أردت أن
تبقى تسكن مع شباب آخرين ومع مراعني ()Betreuer
فيمكن أن تعيش في بيت للشباب ( )Jugendheimأو
في مجموعة سكنية ( .)Wohngruppeوإذا فضلت أن
تكون مستقال فيمكن أن تسأل إذا كنت تستطيع
احلصول على شقة خاصة ميكن أن تشاركها مع شباب
آخرين.

١٠

ألست مرتاحا؟ أال يعتني بك أحد؟ أليس لديك شخص
ميكنك التوجه إليه؟ ميكن لك دائما التكلم مع موظف
من إدارة الشباب .ميكن أن تقول له أنك تريد السكن في
مكان آخر .على املوظفني أن يعرضوا عليك أماكن أخرى
أفضل لك .ال يجب أن تسكن مع الناس البالغني بالعمر.

]اجلزء األول :خطواتك األولى في أملانيا [

[لك حق احلصول على الوصاية!]
إذا وصلت إلى أملانيا وعمرك حتت الثامنة عشر فال
يسمح لك أخذ القرار في الكثير األشياء وال تستطيع
أن توقع على العقود مثل العقد للتلفون احملمول .لهذا
السبب حتتاج إلى وصي ( )Vormundيساعدك في
قراراتك ويوقع في مكانك.

عادة في أملانيا عندك وصي حتى يصل عمرك إلى
الثامنة عشرة .ولكن إذا أتيت من بلد تكون السن
القانونية فيه عند الواحد والعشرين (مثل بوركينا
فاسو وتوغو) فيمكن أن يكون لك وصي كذلك في أملانيا
حتى هذا العمر.

إذا لم ترض بوصيك ألن هناك بعض املشاكل معه أو
ألنك ال تستطيع أن تراه إال قليال فيمكنك التوجه إلى
بعد عدد من األسابيع يعينّ لك وصي ،وقد مير بعض
الوقت حتى تتعرف عليه .من هذا اليوم سيقوم الوصي املراعي ( )Betreuerأو إلى إدارة الشباب .قد حتصل على
بدور األهل ،ولكن ليس بشكل كامل ألنه يجب عليه في وصي آخر يعتني بك بشكل أفضل.
الوقت نفسه االعتناء بالكثير من الشباب اآلخرين
مثلك .هناك إمكانية أن يقوم شخص من عائلتك أو من
أقاربك بوصايتك ،ولكن عليه أن يفهم جيدا بقضايا
اللجوء السياسي ( )Asylverfahrenومساعدة الشباب
( )JugendhiIfeوالقوانني األملانية وإلى ما هنالك.
يجب على الوصي التأكد من حصولك على حقوقك
مثل حق التعليم والدراسة وحق اإلسكان
( )Unterbringungمبكان جيد والكثير من احلقوق
حتضر نفسك
األخرى .عليه أيضا مساعدتك عندما ّ
للمقابلة ( )Interviewفي قضيتك للجوء السياسي أو
إذا أردت أن ترفع الدعوى ( )Klageضد قرار سلبي في
هذه القضية أو إذا طلبت منك العودة إلى بلدك أو إذا
رغبت في ذلك بنفسك.

٩

]اجلزء األول :خطواتك األولى في أملانيا [

من يعتني بك؟
[لك حق املساعدة من قبل إدارة الشباب!]

[لك حق احلصول على الرعاية!]

ستسكن في البداية في بيت يعيش فيه شباب آخرون.
تقع املسؤولية عن كل األطفال والشباب حتت السن
الثامنة عشرة الذين يصلون إلى أملانيا بدون أهل أو وصي ويعمل في هذا البيت مراعون ( )Betreuerيعتنون بك.
ويساعدونك في حياتك اليومية مثل وظائف املدرسة أو
(انظر )Sorgeberechtigter( :على عاتق إدارة الشباب
( .)Jugendamtعليها أن تأخذك إلى مكان آمن ميكن أن يرافقونك في طريقك إلى الطبيب أو عندما تشتري
لوازمك اليومية .يشرح لك املراعي ماذا يسمح لك أن
تعيش فيه بشكل مرتاح .حتصل في هذا املكان على
تفعله وماذا ال يسمح لك .ال يسمح لك مثال الذهاب
األكل واملالبس والرعاية الصحية والعناية العامة.
بالباص أو القطار بدون تذكرة .وميكن أن يساعدك
وتسمى هذه اخلطو ة باألخذ بالرعاية (�Inobhutnah
 .)meهناك في كل املدن األملانية إدارات للشباب ،فاذهب املراعي كذلك في االتصال بعائلتك إذا رغبت في ذلك.
إليها إذا حتتاج إلى مساعدة .أنت كشخص حتت السن
القانونية ( )Minderjährigeلك احلق بالتكلم مع هذه
اإلدارة.
ليست إلدارة الشباب عالقة مع طلبك باللجوء
السياسي ( )Asylantragوال تستطيع أن تقرر مدة
إقامتك في أملانيا.

٨

]اجلزء األول :خطواتك األولى في أملانيا [

]أوال :احلياة في أملانيا مختلفة [
جتد هنا بعض األمثلة واالنطباعات واملعلومات العامة:
قد يبدو األملان في الكثير من األحيان حذرين ومنغلقني،
وخصوصيتهم بالنسبة لهم مهمة جدا .ال ينفتحون
لآلخر مثل الناس في بلداننا .ولكن األملان طيبني
وخدومني إذا الواحد تعرف عليهم بشكل أفضل.
الدقة في املواعيد بالنسبة لألملان مهمة جدا.
يخططون دائما كل شيء بشكل جيد ،بالعكس متاما
لبلداننا حيث نقوم بالكثير من األشياء مثل املواعيد
والزيارات بشكل ارجتالي.

مينع في أملانيا حتت طائلة العقاب كل أشكال الضرب
وجرح اآلخر .وهناك مساواة بني الرجال والنساء.
وتسمح لكل الناس ممارسة دينهم.
ومن املهم بالنسبة لألملان وجباتهم الثالث في النهار،
وهذا النظام بالفعل مفيد للصحة.
حتدثنا حتى اآلن كثيرا عن األملان ،ولكنا سكتنا عن البلد
أملانيا .فلك هنا نص قصير يفيدك ببعض املعلومات
املهمة:

جمهورية أملانيا االحتادية (Bundesrepublik
إن النظام وأوقات الهدوء في أملانيا مهمة جدا ،مثال وقت  :)Deutschlandهو االسم الكامل ألملانيا .وتعني كلمة
„احتادي“ ( )Bundes-أن أملانيا تتكون من احتاد لعدد من
الهدوء بعد العاشرة في املساء .ويجب دائما شراء
التذكرة للمترو والباص .يقوم الكثير من األملان من النوم األقاليم االحتادية ( )Bundesländerمثل بافاريا وشمال
الراين-وستفاليا وبرلني .وباإلضافة إلى حكومة أملانيا
في وقت مبكر ،وعلى كل واحد منهم عمل ما .ال
يتعلقون في ذلك كثيرا بحالة الطقس .إن الطقس في االحتادية ( )Bundesregierungالتي هي املسؤولة عن
كل أملانيا هناك حكومات إقليمةية (�Landesregierun
الشتاء بارد جدا ،فعليك أن تلبس بشكل دافئ لكي ال
 )genلكل األقاليم الستة عشر في البالد ،ومتثل هذه
مترض.
احلكومات القيادة السياسية لألقاليم اخملتلفة .متلك
من املهم جدا أن حتتفظ على كل أوراقك الرسمية مثل احلكومات اإلقليمية في الكثير من القضايا قرارا
شهادة املدرسة أو شهاد ة امليالد .هذه األوراق لها قيمة مستقال عن احلكومة االحتادية ،مثال في موضوع كيفية
ومكان سكن الالجئني .فلهذا السبب جند أحيانا فروقا
عالية هنا.
كبيرة في نوع املساكن ( )Unterbringungلالجئني.
ولذلك أيضا جند عند الالجئني الشباب جتارب مختلفة
جدا خالل أيامهم األولى في أملانيا ،حسب املدينة أو
املنطقة التي وصلوا إليها.
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“إنك حققت الكثير .ولكنك قادر على
املزيد .فثق بنفسك وال تستسلم أبدا!”
ميكي١٨ ،سنة ،من العراق ومقيم في أملانيا منذ
سنتني
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وفي املقدمة إليك هنا إشارتني مهمتني أليامك
األولى في أملانيا:
وعما يجري معك
عمن تتكلم معه ّ
أوال :اسأل دائما ّ
حاليا .وال توقع على أي شيء ال تفهمه.
ثانيا :هل يجري معك بعض األمور بشكل مختلف عما
مراع
نشرحه في هذا الدليل؟ هل ليس لديك مثال ٍ
وصي ()Vormund؟ هذا الدليل يشرح
( )Betreuerأو
ّ
لك حقوقك ونوع املساعدة والعون التي ميكن أن حتصل
عليها .فإذا لم حتصل على رعاية أو وصاية مثال أو إذا
حدث معك أي نوع من املشاكل األخرى فننصحك بكل
األحوال بالتوجه إىلى مكاتب االستشارات (�Beratungs
 )stellenأو إلى مجالس الالجئني ( )Flüchtlingsräteفي
مدينتك أو إلى املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ( )UNHCRالتي تساعدك كلها في احلصول
على حقوقك.

٤

[أهال وسهال في أملانيا!]
أهال وسهال في أملانيا!

يتكون هذا الدليل من أربعة أجزاء:

الشاب العزيز ،الشابة العزيزة،

اجلزء األول يشرح لك خطواتك األولى في أملانيا وحقوقك
األساسية.

أهال وسهال في أملانيا! نتمنى أن تكون وصلت إلى أملانيا
بسالمة جيدة ونريد أن نساعدك بعد وصولك .وصلنا
بأنفسنا إلى أملانيا قبل بعض السنوات فيمكن أن
نتخيل جيدا شعورك احلالي .بإمكان جتربتنا أن تساعدك
اجلزء الثالث يشرح لك نوع اإلدارات ( )Behördenالتي
وترافقك .ستتكلم خالل أيامك األولى في أملانيا مع
ستتعامل معها هنا في أملانيا ونوع املنظمات
الكثير من الناس .فسوف يساعدك هذا الدليل في
( )Organisationenالتي ميكن أن تساعدك في حال
فهمهم وفي فهم ما يجري معك بعد ذلك.
حدوث أي مشاكل.
ماذا جتد في هذا الدليل؟
ومبا أن هناك بالتأكيد بعض الكلمات التي يصعب
يعطيك هذا الدليل فكرة مختصرة عن حقوقك هنا في عليك فهمها في البداية فوضعنا في اجلزء الرابع الئحة
من املصطلحات ،أي الئحة تشرح لك مرة أخرى وبشكل
أملانيا .تنطبق هذه احلقوق على كل الناس حتت السن
مختصر أهم الكلمات .ميكن أن تبحث هناك إذا لم
القانونية ( ،)Minderjährigeأي كل األطفال والشباب
حتت سن الثامنة عشرة ،بغض النظر عن األصل واجلنس تفهم كلمة معينة .ووضعنا في خالل هذا الدليل خطا
حتت كل الكلمات التي شرحناها في هذه الالئحة.
والدين إلخ .وينص على هذه احلقوق قانون مساعدة
األطفال واملراهنيقني (�Kinder- und Jugendhilfege
جتد املزيد من املعلومات عن البعض منا ،أي عن الشبان
 )setzواملبدأ التوجيهي الستقبال الالجئني لالحتاد
والشابات الذين وضعوا هذا الدليل ،في الصفحات
األوروبي ()EG Aufnahmerichtlinie RL 2003/9/EG
التالية.
واتفاقية حقوق األطفال لألمم املتحةدة �(UN-Kinder
اجلزء الثاني يلخص لك حقوقك كطفل أو شاب بشكل
استعراضي.

rechtskonvention).
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[أهال وسهال في أملانيا!]

دليل لالجئني الغير مرافقني حتت الس ّن القانونية

36

