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                           1. اإللغاء، السحب و إنهاء الصالحية
1.1 اإللغاء:

ملنح األصيل  القرار  أن  يعني  هذا  مستوفاة.  منحها  رشوط  تعد  مل  إذا  الحامية  حالة  إبطال   يتم 

بسبب الحًقا  موجودة  تعد  مل  الحامية  حالة  متطلبات  لكن  صحيًحا،  األساس  يف  كان  الحامية   حالة 

ما0 حدٍّ  إىل  صحيًحا  يعد  مل  تجديدها  أو  مبنحها  القرار  فإن  وبالتايل  األثناء،  هذه  يف   التطورات 

القواعد املتعلقة بإلغاء حق اللجوء أو وضع الالجئ منصوص عليها يف القسم 73 )1( من قانون اللجوء

)1( ب  الحرف   73 القسم  يف  عليها  منصوص  الفرعية  الحامية  حق  بإلغاء  املتعلقة   القواعد 

اللجوء قانون  من   )2( س  الحرف   73 القسم  يف  الرتحيل  حظر  إلغاء  حني  اللجوءيف  قانون  من 

البلد األصيل )ولكن ال يكفي أن العام يف  املثال، تغرُّيُّ الوضع   من أحد أسباب اإللغاء، عىل سبيل 

حدوث أو   – واللجوء(  للهجرة  االتحادي  املكتب  لدى  القرار  صنع  يف  العملية  املامرسة  مثالً   تتغرُّي 

اللجوء – هنا الفقرة 4 من قانون  الفقرة 2 أو  املثال وفًقا للامدة 3   سبب ما لالستبعاد )عىل سبيل 

 يتعلق األمر بشكٍل أسايٍس بالجرائم الخطرُّية املُرتكبة من الشخص ااملعني( أو أن الشخص قد ترصف

مقارنته إال من خالل  تغيرُّي  تحديد هكذا  للحامية. ال ميكن  التساؤل عن مدى حاجته  تثرُّي   بطريقة 

بسبب كالجئ  به  االعرتاف  تم  الذي  الشخص  األول.  باملقام  الحامية  منح  إىل  أدت  التي   باألسباب 

 االضطهاد السيايس مثالً من املرجح أن املخاطرة والتهديد لديه بإجراء اإللغاء ضده عن طريق السفر

تم املثال  سبيل  عىل  شخص  من  أكرب  األصيل  بلده  بسفارة  االتصال  طريق  عن  أو  األصيل  بلده   إىل 

أيًضا للمعيشة. ومع ذلك، يجب  األدىن  الحد  تأمني  القدرة عىل  الرتحيل بسبب عدم   منحه منع من 

املُخترصين حول البحثني  أدناه  الحاالت هذه بطريقة متباينة، كام هو موضح   النظر إىل مجموعات 

موضوعي السفر إىل البلد األصيل و االتصال بالسلطات يف البلد األصيل

السفر اىل البلد األصيل

احتامل فإن  ذلك،  ومع  الحامية.  حالة  فقدان  إىل  بالرضورة  األصيل  بلد  إىل  رحلة  كل  تؤدي   ال 

املكتب بإخطار  ملزمة  األجانب  شؤون  دوائر  ألن  وذلك  وُمرتفع،  وارد  عندها  اإللغاء  إجراءات   بدء 

بلده إىل  سافر  قد  الحامية  صفة  لديه  الذي  الشخص  أن  علمت  إذا  والالجئني  للهجرة   االتحادي 

الحصول ميكن  ال  اللجوء(.  قانون  من  األول  النص  )1س(  املادة8   املثال  سبيل  عىل  )انظر   األصيل. 

البدء األجانب، كضامن بعدم  البلد األصيل من قبل دوائر شؤون  إىل  للرحلة   عىل »موافقة مسبقة« 



 املقدمة 
 إذا تم منح الحامية يف إجراءات اللجوء - سواء كان ذلك االعرتاف بالحق يف اللجوء أو وضع

 الالجئ املعرتف به، الحامية الفرعية أو حظر الرتحيل - تنطبق حالة الحامية هذه عادًة دون وجود

 حد زمني. عادة ما يتم اتخاذ القرار بهذا الشأن من قبل املكتب االتحادي للهجرة واللجوء. تلتزم

 دوائر شؤون األجانب املسؤولة عن إصدار ترصيح اإلقامة بهذا القرار وفقاً للامدتني 6 )1( و42 )1(

 من قانون اللجوء. وفًقا لذلك، يجب عليها االستمرار يف متديد ترصيح اإلقامة الذي يستند إىل حالة

 الحامية التي يحددها املكتب االتحادي للهجرة والالجئني، طاملا أن حالة الحامية تلك ماتزال قامئة.

 فقط عندما تنتهي حالة الحامية تلك عندها فقط ميكن النظر من جديد يف رفض أو سحب ترصيح

  اإلقامة. وفًقا لقانون اللجوء، ميكن أن يكون فقدان الحامية نتيجة لإللغاء أو السحب أو ميكن أن

 يحدث ذلك أيضاً مبوجب القانون. باستثناء االحتامالت الواردة يف الفصل 1.1 من تحديد انتهاء

 الصالحية من قبل دوائر شؤون األجانب، فإن الفحص يف هذا السياق هو من مسؤولية املكتب

 االتحادي للهجرة واللجوء

 يُقدم هذا الُكتيب اإلطار القانوين لالنتهاء واإللغاء والسحب لحالة الحامية باإلضافة إىل ذكر مسار

وكيفية سرُّي اإلجراءات0

 



 عام 1991، قضت املحكمة اإلدارية العليا بأن قبول استخراج جواز السفر الوطني ال يؤدي يف حد

 ذاته إىل اإللغاء، ولكن فقط إذا كان القبول طوعيًا من وجهة نظر ذاتية واذا كان ينظر له بشكل

 موضوعي عىل أنه طلب متجدد من الشخص للحصول عىل الحامية من الدولة األصلية. الحكم

الصادر عن املحكمة اإلدارية العليا يف 2 ديسمرب1991 رقم 9 س 126.90

 العامل الحاسم هو ما إذا كان سلوك الشخص الذي يحق له اللجوء أو الالجئ يشرُّي إىل تغرُّي يف 

 موقفه تجاه الوطن األم. ال ميكن اعتباره قبوالً طوعياً بحامية البلد األصيل مرًة أُخرى فقط، عىل سبيل

 املثال، ملجرد أن الشخص املعني اتصل ببلده األصيل فقط إلضفاء الرشعية عىل زواجه، أو عىل سبيل

املثال، ليتمكن من تسجيل األطفال أو بشكل عام فقط لرتتيب ما يتعلق بشؤون حالته املدنية

1.2 السحب:

 سيتم سحب حالة الحامية إذا تبني أن منحها قد تّم بناًء عىل حقائق كاذبة. األساس القانوين لذلك

 هو املادة 73 )2( من قانون اللجوء بالنسبة لوضع الالجئ, املادة 74ب )3( من قانون اللجوء بالنسبة

 للحامية الثانوية واملادة 73س )1( بالنسبة لحظر الرتحيل. ميكن التمييز بني اإللغاء والسحب عىل

النحو التايل: يحدث اإللغاء عندما يكون القرار األصيل بإعطاء

 صفة الحامية صحيًحا ، ولكن يف هذه األثناء شيئًا ما قد تغرُّي بحيث أن الحق بحالة الحامية مل

 تعد سارياً. أما يف حالة سحب صفة الحامية، تحدث عندما يتبني أن القرار الذي صدر عن املكتب

 االتحادي للهجرة والالجئني قد كان خاطئًا منذ البداية. من األمثلة عىل الحاالت التي ميكن فيها

 النظر يف سحب الحامية هي مثالً الخداع بشأن الحقائق ذات الصلة مثل جنسية الشخص أو الخداع

 باالنتامء إىل مجموعة معينة )معرضة لخطر االضطهاد( أو اذا ما تبنّي أن الشخص قد قام برسد

 قصة اضطهاد غرُّي صحيحة. وباملثل، فإن الكشف الالحق عن أسباب اإلقصاء من الحامية التي كانت

 موجودة وقت اتخاذ القرار )مثل الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية( ميكن أيضاً أن يؤدي إىل سحب حالة

 الحامية. هنا ال يهم ما إذا كان الشخص املعني مسؤوالً عن هذا القرار الخاطئ أو كان قد تسبب به.

 ميكن أيضاً لالفرتاضات الخاطئة من جانب املكتب االتحادي للهجرة واللجوء لصالح األشخاص املعنيني

 اذا ما تبني الحقاً أنها بالفعل كانت خاطئة أن تكون سبباً مؤدياً لسحب حالة الحامية. يف الواقع كل

ما يهم هنا هو أن القرار كان خاطئًا من الناحية املوضوعية منُذ البداية



 بإجراءات إلغاء. هذا ألنه من األهمية مبكان النظر فيام إذا كانت ظروف تلك الرحلة إىل بلد األصيل

 تدحض حاجة املرء إىل هذه الحامية. من أجل تقييم هذا السؤال، من املهم النظر يف حجم املخاطر

تم الذين  لألشخاص  بالنسبة  الحامية.  وضع  عىل  الحصول  إىل  باألساس  أدت  والتي  األصيل  البلد   يف 

 تقدير تعرضهم لالضطهاد من قبل الدولة األُم، فإن مسألة العودة إىل تلك الدولة مهمة بالفعل فبعد

األصيل البلد  لسلطات  أوضح  قد  أنٌه  يُعترب  رسمي  معرب حدودي  عرب  البالد  دخل  من  كل   كل يشء، 

وسلوك األصيل  البلد  إىل  الرحلة  لسبب  املقدمة  الحجج  إّن  األصيل.  بلده  إىل  عاد  أنه   بشكل رصيح 

 الشخص أثناء اإلقامة يف البلد األجنبي يلعبان دوًرا حاساًم يف تقييم ما إذا كانت هذه الرحلة تدحض

لديهم الذين  األشخاص  يسافر  أن  تصور  ميكن  املبدأ،  حيث  من  للحامية.  املفرتضة  الحاجة   بالفعل 

من للخطر  أنفسهم  يعرضون  هم  )وبالتايل  مثالً  أخالقي  بالتزام  للوفاء  األصلية  بلدانهم  إىل   الحامية 

سبيل عىل  الحال،  هو  هذا  يكون  قد  الحامية.  إىل  حاجتهم  دحض  دون  االلتزام(  بهذا  الوفاء   أجل 

 املثال، عندما يتعلق األمر بتوديع األقارب املتوفني أو إذا كانت حالتهم الصحية حرجة جداً. إذا كنت

»السفر والالجئني   للهجرة  االتحادي  املكتب  كتيب  فإننا نويص  املوضوع،  التعمق يف هذا   ترغب يف 

لألشخاص الذين لديهم حق الحامية إىل بلدهم األصيل«، والذي يتعامل مع هذا السؤال بتفصيل كبرُّي0

االستطراد يف موضوع التواصل مع السلطات يف البلد األصيل

خسارة إىل  األصيل  البلد  سلطات  مع  اتصال  كل  يؤدي  ال  فإنه  الشائع،  االعتقاد  عكس   عىل 

عىل ايضاً  هنا  األمر  يعتمد  اللجوء،  قانون  مواضيع  معظم  يف  الحال  هو  كام  الحامية.   حالة 

عىل اللجوء  قانون  من   1 الرقم   )1(  72 املادة  تنص  حداً!  عىل  حالة  لكل  الخاصة   الظروف 

من باألساس  هي    / هو  التي  الدولة  لحامية  أخرى  مرة  طواعية  نفسه  يسلم  ما  شخًصا   أن 

أخرى إجراءات  خالل  من  أو  الوطني  السفر  جواز  تجديد  أو  قبول  خالل  من   مواطنيها 

 مثل هذه االتصاالت ليست دامئًا طوعية مثالً عندما تطلب السلطات األملانية ومكاتب شؤون

 األجانب القيام بذلك أو عندما يُطلب من الشخص، عىل سبيل املثال تسجيل زواجه أو تسجيل طفله

 املولود حديثاً. مثل هذا االتصال التقني البحت ال ميكن اعتباره عودة الشخص للبيانات الخاضعة

 لبلده األصيل. ومن ثم فهو ال يؤدي إىل املساس بوضع الالجئ أو االعرتاف بحق اللجوء أو انتهائه وال

 يرُبر إلغائهم. خاصًة اذا ما تم منح وضع الحامية بسبب االضطهاد يف البلد األصيل من قبل جهات

 فاعلة غرُّي حكومية، ال يعرتض عادًة مثل هذا االتصال بالدولة األصلية بالحاجة إىل وضع الحامية. يف



 املكتب االتحادي للهجرة واللجوء ليست ملزمة لسلطات األجانب، يحدث عمليًا أن تحدد مكاتب

شؤون األجانب أيًضا انتهاء الصالحية يف غرُّي السيناريوهات املذكورة أعاله0

 ال يرتتب عىل تحديد حالة انتهاء صالحية الحامية هذه من قبل مكاتب شوؤن األجانب يف حد

 ذاته أي عواقب فيام يتعلق بقانون اإلقامة، مثل الفقدان التلقايئ لترصيح اإلقامة ومع ذلك، فمن

 الوارد متاًما، إن مل يكن محتمالً، أن يتم استخدامها كفرصة، عىل سبيل املثال، إللغاء ترصيح اإلقامة أو

 لتحديد حد زمني الحًقا. غالبًا ما يتم فحص كل حالٍة عىل ِحدا فيام يخص مسألة ما إذا كانت حالة

 الحامية قد انتهت بالفعل بناًء عىل مثل هذا القرار املحدد بشأن قانون اإلقامة - عىل سبيل املثال،

 عند إلغاء ترصيح اإلقامة ألنه )يُزعم( بوجود حالة انتهاء للصالحية. عندما يتعلق األمر بتحديد ما إذا

 كان الحق بالحامية قد تم دحضه من خالل أفعال الشخص املستفيد من حالة الحامية، فإنه يعتمد

عىل نفس الجوانب التي متت مناقشتها يف القسم 1.1

  2. اإلجراءات
 1.2 الخطوة األوىل؛ فحص املتطلبات

 تتكون إجراءات اإللغاء والسحب من مرحلتني. تتمثل الخطوة األوىل يف التحقق مام إذا كانت

 متطلبات إجراء اإللغاء أو السحب مستوفاة. من أجل القيام بذلك، يجب أوالً تحديد الحقائق

 ذات الصلة بالقرار. إذا لزم األمر، ميكن إلزام الشخص املعني باملشاركة يف هذا اإلجراء وفقاً للامدة

 73 )ب3( من قانون اللجوء )املزيد حول هذا املوضوع يف قسم »إلزاميات التعاون«(. إذا مل يكن

 تعاون الشخص املعني رضوريًا ألن املكتب االتحادي للهجرة والالجئني لديه جميع املعلومات

 الرضورية، فمن املحتمل أال يكون الشخص املعني عىل علم بهذه الخطوة اإلجرائية، ألنها تتم بشكل

 ضمني وداخيل من قبل السلطات. إذا تقرر يف هذه الخطوة اإلجرائية أنه ال توجد أسباب لإللغاء

 أو السحب، يتم إنهاء هذا اإلجراء يف هذه املرحلة وتبقى حالة الحامية بشكلها الطبيعي قامئة.

 إذا توصل املكتب االتحادي للهجرة والالجئني، بعد الفحص، إىل استنتاج مفادُه أن أسباب اإللغاء

 موجودة، فسيتم إبالغ الشخص وسيبدأ إجراء اإللغاء أو والسحب الفعيل )املزيد حول هذا أدناه

 يف القسم 2.4. »مسار اإلجراء«( بالنسبة لألشخاص الذين ُمنحوا حق اللجوء أو وضع الالجئ، تنص

 املادة 73 )أ2( من قانون اللجوء عىل أنه خالل موعد ال يتجاوز ثالث سنوات بعد االعرتاف الغرُّي قابل

 للطعن، يجب فحص ما إذا كانت هناك أسباب لإللغاء أو لسحب حالة الحامية.  ال وجود لالئحة

 قانونية مامثلة بالنسبة لألشخاص الحاصلني عىل حامية فرعية أو حظر ترحيل. بالنسبة لألشخاص



1.3 إنهاء الصالحية:

وضع أو  اللجوء  يف  بالحق  االعرتاف  حالتي  يف  فقط  الحامية  صالحية  انتهاء  حدوث  الوارد   من 

القانون ويجري الصالحية يتم مبوجب  انتهاء  اللجوء.  للامدة 72 من قانون   الالجئ املعرتف به وفقاً 

واللجوء للهجرة  االتحادي  املكتب  أو  األجانب  شؤون  دوائر  قبل  من  إشعار  خالل  من  إبالغه 

 تنص املادة 72 من قانون الهجرة واللجوء عىل خمسة سيناريوهات تنتهي فيها حالة الحامية،  وهي

: عندما يقوم الشخص صاحب الحق يف الحامية • بتسليم نفسه طواعية مرة أخرى لحامية  كالتايل 

أو الوطني  السفر  جواز  تجديد  أو  قبول  خالل  من  مواطنيها  من  باألساس  هي   / هو  التي   الدولة 

واالستقرار طواعيًة  بالعودة  اللجوء(  قانون  من   1 الرقم   )1(  72 )املادة  أخرى  إجراءات  خالل   من 

قانون الحرف ب من  الرقم 1  )املادة 72 )1(  أو خرج منه خوفا من االضطهاد  الذي غادر  البلد   يف 

اللجوء الرقم 2 من قانون  , اللجوء(استعاد جنسيته طواعية بعد أن كان قد فقدها )املادة 72 )1( 

 أو اكتسب جنسية جديدة بعد أن قدم طلب التجنيس ويتمتع بحامية الدولة التي حصل عىل جنسيتها

أو اذا تخىل عن حالة الحامية أو سحب الطلب قبل أن يصبح قرار املكتب االتحادي نهائيًا  غرُّي قابل للطعن

حول االتحادي  املكتب  تعليامت  )راجع  واللجوء  للهجرة  االتحادي  للمكتب  القانوين  للرأي   وفًقا 

يؤديان القانوين  الوضع  عن  والتخيل  األملانية  الجنسية  اكتساب  فقط  فإنه  الصالحية(  انهاء   كلمة 

ذلك عىل  وبناًء  األورويب  االتحاد  يف  اللجوء  إجراءات  توجيه  يربره  ما  هذا  الصالحية.  انتهاء   إىل 

حامل الشخص  فيها  يكون  التي  الحاالت  يف  إال  القانون  بحكم  نافذاً  الصالحية  انتهاء  يُعترب  ال   فإنه، 

االتحاد يف  عضو  دولة  جنسية  أكتسب  أو  تِلك  الحامية  حالة  عن  طواعيًة  تخىل  قد  إما   الحامية 

النظر فيها  يتم  التي  األخرى  الحاالت  جميع  يف  حامية.  عىل  الحصول  أيضاً  تكفل  التي   األورويب 

وعليها إجرائية  ضامنات  حددت  السحب  إجراءات  يف  األعضاء  الدول  فإن  الحامية،  سحب    يف 

التي األسباب  ورشح  والفحص  املُراجعة  قيد  الحامية  سحب  بأن  كتايٍب  بشكٍل  األشخاص  إخطار   .1  

األوريب االتحاد  يف  اللجوء  إجراءات  توجيه  من  أ)1(  الحرف   45 املادة  املراجعة  لهذه   أدت 

 2. إعطاء األشخاص املعنيني فرصة إلبداء الرأي والتعليق يف سياق جلسة استامع شخصية أو بيان  

األوريب  االتحاد  يف  اللجوء  إجراءات  توجيه  من  ب)1(  الحرف   45 املادة   كتايب 
مبا يف األسباب  إدراج  مع  كتايب  إبطال  قرار  إصدار  يجب  الحامية,  لوضع  الفعيل  اإللغاء  حالة   يف 

االتحاد يف  اللجوء  إجراءات  توجيه  من   )3(  45 املادة  القانوين  االستئناف  ُسبل  عن  معلومات   ذلك 

 األوريب. وفًقاً ملا سبق، من الناحية العملية ، يقرر املكتب االتحادي للهجرة والالجئني انتهاء

 صالحية الحامية بحكم القانون فقط يف الحاالت السابقة. ومع ذلك، نظرًا ألن التعليامت اإلدارية من



 تزويد السلطات باملعلومات الالزمة - عىل سبيل املثال اإلجابة عىل األسئلة0

 تسليم كافة املستندات واألوراق الالزمة إىل السلطات0

 تسليم جواز السفر )أو الوثيقة البديلة للجواز( للسلطات0

 إذا مل يكن لدى الشخص جواز سفر )أو الوثيقة البديلة للجواز( فهو ُملزم بالتعاون الستخراج

  جواز سفر.  القيام بإجراءات تحديد الهوية )الصور، أخذ بصامت األصابع( إذا مل يتم القيام بها ضمن

 إجراءات اللجوء )قد يكون هذا هو الحال إذا تم االعرتاف بحق اللجوء للشخص مثالً دون جلسة

استامع أو كان أصغر من 14 عاًما وقت تقديم طلب اللجوء(0

 تخضع جميع إلزاميات التعاون هذه لرشط أن الوفاء بها أمر ُممكن القيام به ورضوري

 لإلجراءات. إذا كان األمر يتعلق بالالجئني املعرتف بهم واألشخاص الذين يحق لهم اللجوء، يجب أن

 تكون كل من اإلجراءات املذكورة أعاله غرُّي مُمكنة بشكل عام إذا تطلبت االتصال بالسلطات يف البلد

 األصيل للشخص. املعيار يف تحديد إذا ما كان اإللزام يف التعاون أمراً رضورياً يعني أن الوفاء بهذا

 االلتزام ميكن أن يسهم يف توضيح األسباب املحتملة لإللغاء أو السحب وأنه ال توجد وسائل مناسبة

 بشكٍل أفضل وأكرث اعتدااًل لتوضيح هذه الحقائق .ما يرتتب عىل عدم التعاون يف هذه اإلجراءات

 منصوص عليه يف املادة 73 )3 أ( القسم 3 إىل 5 من قانون اللجوء. بعد ذلك، ميكن للمكتب االتحادي

 للهجرة والالجئني استخدام وسائل اإلكراه اإلداري - أي الغرامات واالحتجاز اإلجباري - لِحث الشخص

 عىل الوفاء بالتزام التعاون. هناك أيًضا إمكانية اتخاذ قرار يف هذه اإلجراءات بناًء عىل حالة امللفات

 كام هي، ولكن فقط إذا مل يكن باإلمكان الحصول بشكلٍّ الحق عىل هذا التعاون، أو إذا كان الشخص

 قد أخلًّ بالتزامه بالتعاون دون عذر كاٍف. يلتزم املكتب االتحادي بإبالغ األشخاص املعنيني مبحتوى

 ونطاق واجباتهم والتزامهم بالتعاون والعواقب القانونية املرتتبة عىل إخاللهم بهذا الواجب. عند

 استخدام وسائل اإلكراه اإلداري عىل التعاون، يجب مراعاة مبدأ التناسب. كام أنه ال ينبغي أن

 يكون استخدام االحتجاز القرسي للتعاون عىل توضيح الحقائق عىل أنه إجراء ُمالئم إال يف حاالت

استثنائية0

3,2 الحالة القانونية أثناء إجراء املراجعة 

  التأثريات عىل تجديد تصاريح اإلقامة 

  تبقى حالة الحامية املمنوحة من خالل إجراءات اللجوء سارية طوال إجراءات املراجعة بأكملها.

 مبا أن اللوائح التي تنطبق عىل متديد ترصيح اإلقامة هي نفسها التي صدر عنها القرار مبنح ترصيح



 الذين تم االعرتاف بحقهم يف الحصول عىل اللجوء أو وضع الالجئ املعرتف به يف السنوات من 2015

 إىل 2017، تنص املادة 73 )7( من قانون اللجوء عىل املواعيد النهائية التي يجب أن تتم خاللها

 إجراءات املراجعة هذه باإلضافة اللتزام املكتب االتحادي للهجرة والالجئني بإخطار دوائر األجانب

املُختصة بنتيجة هذه اإلجراءات خالل املدة املذكورة

 

 املوعد النهايئ إلخطار دوائر األجانب

من قبل املكتب االتحادي

 املوعد النهايئ للقيام بإجراءات

املراجعة
تاريخ الحصول عىل االعرتاف

31.01.2020 31.12.2019 2015

31.01.2021 31.12.2020 2016

31.01.2022 31.12.2021 2017

املراجعة إجراءات  فإن  السنوات،  هذه  يف  اللجوء  بحق  لهم  املعرتف  لألشخاص   بالنسبة 

الدامئة اإلقامة  ترصيح  عىل  للحصول  لطلب  بتقدميهم  متعلقة  مهمة  آثار  لها  .هذه 

 إذا أغفل املكتب االتحادي للهجرة والالجئني عن املواعيد النهائية املحددة أعاله، فهذا ال يعني أنه مل

 يعد يُسمح باإللغاء والسحب يف إطار إجراءات املراجعة. ومع ذلك، هذا ال يعني أن املكتب االتحادي

 للهجرة والالجئني ال ينبغي أن يهتم بهذه املواعيد النهائية، ألنه كجزء من السلطة التنفيذية، فإنه ُملزم

والقانون هنا ينص عىل إجراء إجراءات القانون األسايس(  للامدة 20 )3( من  القانون )وفقاً   باحرتام 

 املراجعة هذه يف وقتها املناسب . حتى بعد إجراءات املراجعة هذه، ميكن التحقق من حالة الحامية يف

 أي وقت وفقاً لسبب ُمعنّي. خارج نطاق املدة املحددة للمراجعة، يعترب اإللغاء أو السحب هنا قرارات

 تقديرية، إال يف حالة وجود أحد أسباب االستبعاد من حق الحامية أو يف حالة إذا ما تبني أن األشخاص

من الرتحيل،  وحظر  الفرعية  الحامية  حالة  يف  النظام.  و  العامة  للسالمة  تهديًدا  يشكلون   املعنيون 

ناحية أخرى، يكون قرار اإللغاء أو والسحب إلزاميًا دامئًا، فقط إذا ما كانت الرشوط لذلك مستوفاة0

2.2 إلزاميات التعاون يف اإلجراءات

 األساس القانوين لاللتزام بالتعاون يف إجراء املراجعة هذه فيام إذا كانت هناك أسباب السحب

 أو اإللغاء هي املادة 73 )3 أ( من قانون اللجوء. يشرُّي هذا األساس القانوين إىل املادة 15 من قانون

 اللجوء، التي تحدد االلتزامات العامة للتعاون يف إجراءات اللجوء بشكٍل عام، وتوضح أيًا منها ينطبق

 يف هذا الصدد، وهي عىل الشكل االيت؛



 النهائية من قبل املكتب االتحادي للهجرة واللجوء، ال يجوز منحهم تصاريح اإلقامة الدامئة إال بعد

 حدوث إجراءات املراجعة هذه وإصدار اإلخطار السلبي من قبل املكتب االتحادي للهجرة واللجوء.

 يف مثل هذه الحاالت التي يتم فيها التقدم بطلب للحصول عىل ترصيح اإلقامة الدامئة واستيفاء

 جميع املتطلبات األخرى برصف النظر عن اإلخطار السلبي من قبل املكتب االتحادي للهجرة

 واللجوء، قد يكون أحد الخيارات أمام الشخص املعني يف حالة االنتظار لوقت طويل للبت يف ذلك

 الطلب هي رفع دعوى عدم اتخاذ إجراء من قبل دائرة األجانب من أجل إلزامهم باتخاذ قرار بشأن

 الطلب املُقدم سلفاً للحصول عىل ترصيح اإلقامة الدامئة. ولكن عىل الرغم من ذلك ونظرًا ألن الخطأ

 يف التأخرُّي يف واقع األمر ليس خطأ دوائر األجانب يف نهاية املطاف ولكن خطأ املكتب االتحادي

 للهجرة واللجوء، فإن املحكمة تقوم بدعوتهم إىل إجراءات املحاكمة وتقوم باستبدال اإلخطار السلبي

 املنتظر من املكتب االتحادي للهجرة واللجوء يف حال مل يتم خالل تلك الفرتة إيجاد أسباب لإللغاء

 أو السحب .إن إجراءات مراجعة اإللغاء أو السحب السارية ال متنع من منح ترصيح إلقامة الدامئة

 بالنسبة لألشخاص الذين يتمتعون بحامية ثانوية أو حظر الرتحيل، حيث يتم منح ترصيح اإلقامة يف

 هذه الحاالت وفًقا للامدة 26 )4( من قانون اإلقامة وال يوجد يف هذه املادة نصاً مامثالً ملا تنص عليه

املادة 26 )3( الجملة 2 الرقم 2 من قانون اإلقامة

 

التأثريات عىل طلبات التقديم عىل الجنسية

 بشكل عام حتى وإن كانت إجراءات املراجعة لإللغاء أو السحب مازالت مستمرة فإنه من املمكن

 قانونياً التقديم عىل طلب التجنيس. بالنسبة لألشخاص الذين يتمتعون بامتياز الحق بالحامية

 الدولية فإن قبول تعدد الجنسيات الوارد للامدة 12 )1( الرقم 6 من قانون الجنسية ال يرسي يف حالة

 ما إذا كانت إجراءات املراجعة لإللغاء أو السحب مازالت مستمرة وفقاً للامدة 73 )س2( من قانون

اللجوء

4,2 مسار اإلجراءات لعملية املراجعة

 إذا توصل املكتب االتحادي للهجرة واللجوء إىل استنتاج مفادُه أن املتطلبات الرضورية لحالة

 الحامية مل تعد مستوفاة )عىل سبيل املثال، ألن الوضع يف البلد األصيل قد تحسن بشكل مستدام

  ودائم أو أن أحد أسباب االستبعاد مبوجب القسم 3 )4( من قانون اللجوء قد تم رصده بالفعل(،

 عندها سيتم البدء بإجراءات اإللغاء أو السحب. وبالتايل سيتم إبالغ الشخص املعني بذلك وإعطائه



 اإلقامة باملقام األول املادة 8 النص األول من قانون اإلقامة ,ومبا أنه قد تم منح ترصيح اإلقامة يف

 هذه الحالة عىل أساس حالة الحامية املنصوص عليها ضمن إجراءات اللجوء )وهو قرار يجب عىل

 دوائر األجانب االلتزام به( بالتايل فإنه من الواجب أيًضا متديد ترصيح اإلقامة أثناء إجراء اإللغاء أو

 السحب. هذا ينطبق أيًضا بعد إصدار إشعار اإللغاء والسحب، برشط أن يكون قد تم اتخاذ إجراء

 قانوين ضد ذلك ومل يأمر املكتب االتحادي للهجرة والالجئني بشكل استثنايئ باإلنفاذ والتطبيق الفوري

  لقرار اإللغاء أو السحب )اقرأ اإلشعار بعناية(. وبالتايل فإن االتجاه السائد يف املامرسة العملية بإعطاء

الشخص املعني وثيقة مؤقتة إىل حني البت بقرار اإللغاء أو السحب هو أمر غرُّي قانوين0

 

التأثريات عىل طلبات الحصول عىل تصاريح اإلقامة الدامئة 

 أثناء إجراءات مراجعة اإللغاء أو السحب الجارية، ال ميكن منح ترصيح إقامة دامئة وفًقا للامدة

 26 الفقرة 3 من قانون اإلقامة بالنسبة لألشخاص الذين يحق لهم اللجوء أو الالجئني املعرتف بهم. يف

 مثل هذه الحاالت، يكون املكتب االتحادي للهجرة والالجئني قد أبلغ دوائر األجانب بالفعل باستيفاء

 متطلبات اإللغاء أو السحب بالتايل تكون عملية اإللغاء أو السحب بالفعل يف املرحلة الثانية من

 اإلجراءات املذكورة أعاله. فقط مثل هذا اإلخطار من قبل املكتب االتحادي للهجرة واللجوء يحول يف

 هذه الحالة دون منح الشخص املعني ترصيح اإلقامة الدامئة.  مبعنى آخر: إذا مل يكن هناك مثل هذه

 اإلخطار من املكتب االتحادي للهجرة واللجوء يف ملف الشخص املعني، فيجب منحه ترصيح اإلقامة

 الدامئة فيام إذا كان قد استوىف جميع املتطلبات األخرى لذلك. يختلف األمر بالنسبة لألشخاص

 الذين تم االعرتاف بحقهم يف اللجوء أو منحهم صفة الالجئني بني عامي 2015 و2017. بالنسبة

 لهذه املجموعة من األشخاص، يتم تطبيق الالئحة الخاصة الواردة يف املادة 26 الفقرة 3 الجملة 2

 الرقم 2 من قانون اإلقامة، والتي مبوجبها يجب أن يكون املكتب االتحادي للهجرة والالجئني قد أبلغ

 دائرة األجانب املعنية بعدم وجود أسباب لإللغاء أو السحب. يف حالة عدم وجود مثل هذا اإلخطار

 يف امللف الشخيص للشخص املعني، فعندها ال يجوز لدائرة األجانب إصدار ترصيح اإلقامة الدامئة

 لذلك الشخص. بالنسبة للمامرسة العملية، تعني هذه املادة القانونية الخاصة بهذه الفئة أن بعض

 األشخاص الذين يستوفون جميع متطلبات الحصول عىل ترصيح اإلقامة الدامئة يتعني عليهم االنتظار

 وقتًا طويالً جًدا لحني إصدار هذا اإلخطار. كام هو موضح أعاله، هناك مواعيد نهائية إلجراء فحص

 املراجعة الدوري وإخطار مكاتب األجانب بالنتيجة. ومع ذلك، فقد تم متديد هذه املواعيد لألعوام

 2015-2017. باإلضافة إىل ذلك ال ميكن لألشخاص املعنيني حتى إذا مل يتم الوفاء بهذه املواعيد



 تقديم طلب ُمستعجل وفًقا للامدة 80 )5( الالئحة القانونية للمحكمة اإلدارية .قبل إصدار قرار

 اإللغاء أو االنسحاب، يجب عىل املكتب االتحادي للهجرة واللجوء وفقاً ملا تنص عليه املادة 73 )3(

 من قانون اللجوء التحقق فيام إذا كانت متطلبات الحصول عىل حالة حامية مختلفة ومن درجة أقل

 مستوفاة لدى الشخص املعني. وفقاً لذلك ميكن أن يحدث، عىل سبيل املثال، أنه عىل الرغم من إلغاء

 وضع الحامية كالجئ ُمعرتف به، يتم منح الحامية الفرعية أو حظر الرتحيل يف نفس القرار. أيضاً يف

 هذه الحاالت، من املمكن رفع دعوى قضائية من أجل الحفاظ عىل حالة الحامية السابقة )األعىل(0

3. بعد أن يصبح القرار نافذاً 
 إذا أصبح قرار اإللغاء أو السحب نهائيًا وناِفذاً، فسيكون لذلك تأثرُّي أيًضا عىل ترصيح اإلقامة

 للشخص املعني: ميكن ملكتب األجانب عندها سحبه قبل نهاية فرتة الصالحية عن طريق إلغائه أو

 تقصرُّي فرتة صالحيته بشكٍل الحق. هذا القرار يعود لتقديره ملكتب األجانب. إذا قررت اإلبقاء عىل

 ترصيح إقامة الشخص املعني، فال يُسمح له بتمديده مرة أخرى، ألن حالة الحامية املطلوبة ملنح

 الترصيح ومتديده مل تعد موجودة أصالً. إذا كان الشخص املعني لديه ترصيح إقامة دامئة وفًقا للامدة

 26 )3( أو املادة 26 )4( من قانون اإلقامة، فإن مكتب األجانب لديه سلطة القرار التقديري بشأن ما

 إذا كان يجب إلغاء ترصيح اإلقامة الدامئة. من املمكن يف هذه الحالة أيضاً اتخاد اإلجراءات القانونية

 ورفع دعوى ضد قرار إلغاء ترصيح اإلقامة الدامئة. يف معظم الحاالت، يكون لهذه الدعوى أيضاً تأثرُّي

 إيقايف أو تأجييل، لكن ذلك ال يغرُّي حقيقة أن قرار اإللغاء هنا يُلغي رشعية ترصيح اإلقامة الحايل

 وفقاً للامدة 84 )2( النص األول من قانون اإلقامة. لكنها ومع ذلك، متنع من ترحيل الشخص املعني

 خالل فرتة االعرتاض أو الدعوى القانونية. إن احتاملية »إلغاء« وضع الحامية، وبالتايل مواجهة خطر

 الرتحيل إىل البلد األصيل، يثرُّي الخوف ويؤدي اىل انعدام الطأمنينة بشكل مفهوم لدى العديد من

 األشخاص املعنيني. لذلك، فإنه من املهم متاًما لألشخاص الذين يدعمون الشخص املعني أن يوضحوا

 ألنفسهم وللشخص املعني أن هذه اإلجراءات بأكملها، بدًء من فحص املراجعة وحتى االستنتاج

 النهايئ، يستغرق عادًة وقتًا طويالً نسبيًا. وهذا يعني أيًضا أنه خالل تلك اإلجراءات هناك وقتًا كافيًا

 الستكشاف الخيارات األخرى لتأمني اإلقامة وتحديد املسار الصحيح للقيام بذلك يف مرحلة مبكرة من

 أجل االستعداد ألسوأ سيناريو، أي سحب حالة الحامية الحالية0



الفرصة لتقديم بيان )مكتوب( لرشح موقفه يف غضون شهر واحد0

 وفقاً لرشح املادة 74 )4( من قانون اللجوء فإنه إذا تم االستامع للشخص املعني خالل عملية

 املراجعة السابقة للتأكد مام إذا كان هنالك أسباب للمبارشة بإجراءات اإللغاء والسحب أو ال فإنه

 من املمكن يف هذه الحالة أن يقوم املكتب االتحادي للهجرة واللجوء بإصدار إخطار اإللغاء أو

 السحب دون الحاجة لالستامع ملوقف الشخص املعني مرًة أُخرى. وألن إلغاء وسحب حالة الحامية

 هي بال شك من القرارات اإلدارية املرهقة بالنسبة للشخص املعني، ووفًقا للامدة 28 من قانون

 قانون اإلجراءات اإلدارية  يجب االستامع إىل الشخص املعني قبل إصدار قرار إداري ميُّس ويرض

 حقوقه. وبالتايل إذا تلقى شخص ما إشعاًرا بأن املكتب االتحادي للهجرة واللجوء ينوي إلغاء أو

 سحب حاميته، فيجب عليه طلب املشورة من أجل إعداد بيانه لرشح موقفه من إجراءات اإللغاء

ن كام ينصح بالرجوع إىل محرض الجلسة، واإلخطار، وإذا لزم األمر، قرار املحكمة من  هذه بدقة ومتعُّ

   اإلجراءات األصلية من أجل توضيح األسباب الدقيقة للقرار مرة أخرى. من خالل املعلومات الحالية

ecoi.net الخاصة بالبلد األصيل للشخص املعني، واملعلومات املتاحة عىل اإلنرتنت عىل موقع  

 يجب البحث عن مدى استمرار وجود املخاطر التي تم تحديدها يف ذلك الوقت أو ظهور أخطار 

 جديدة قد تهدده يف حالة العودة. إذا كانت هناك مستندات أو أدلة جديدة تشرُّي وتدل عىل وجود

 مخاطر، فيجب تقدميها إىل املكتب االتحادي للهجرة واللجوء. كام ميكن لبعض األسباب التي مل

 تلعب دوًرا هاماً يف إجراءات اللجوء األصلية أن تكون يف الوقت الراهن مهمة وذات صلة، وبالتايل

 ينبغي لذلك أيضاً تقدميها. عىل سبيل املثال، من املمكن أن يتم إلغاء صفة الالجئ املمنوحة بسبب

 االضطهاد السيايس بعد تغيرُّي النظام يف البلد األصيل ولكن يف نفس الوقت وخالل فرتة وجود الشخص

 بحالة الحامية قد أُصيب مبرض خطرُّي حدث يف هذه األثناء ومن غرُّي املمكن معالجته يف البلد األصيل،

 ميكن ملثل هذا السبب أن يكون أساساً قانوناً لفرض ما يُسمى بحظر الرتحيل ملصلحة ذلك الشخص.

 بعد احتاملية تقديم البيان الخطي من الشخص املعني، يتخذ املكتب االتحادي للهجرة واللجوء قراره

 ويصدر إخطاًرا رسميًا بذلك. إذا قرر املكتب االتحادي للهجرة واللجوء إلغاء أو سحب حالة الحامية

 فيمكن للشخص املعني رفع دعوى يف غضون أسبوعني من تاريخ تسليم اإلخطار الرسمي. يف معظم

 الحاالت ميكن ملثل هذه الدعوى أن يكون لها أثر تأجييل. عىل العكس متاماً وفقاً للامدة 75 )2(

 من قانون اللجوء ال يكون لهذه الدعوى ذلك األثر التأجييل يف الحاالت التي تم فيها تحديد أسباب

 االستبعاد وفًقا للامدة3 )2( واملادة 4 )2( من قانون اللجوء أو املادة 60 )8( النص األول أو الثالث

 من قانون اإلقامة. يف هذه الحاالت، ال ميكن الحصول عىل ذلك التأثرُّي التأجييل للدعوى إال من خالل





مالحظات



هيئة التحرير:
  إدارة مجلس االجئني يف والية بادن فورتنبرُّيغ – جمعية مسجلة عنوانه الربيدي ورقم الهاتف

وعنوان املراسلة اإللكرتوين وعنوان املوقع اإللكرتوين
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg 

 Hegelstraße 51 70174 Stuttgart 
هاتف: 07115532834

info@fluechtlingsrat-bw.de: إمييل
املحرر: ميالين سكيبا

الرتجمة: يوسف محفوظ

 تم اصدار هذا املنشور ضمن مرشوع النشاط من أجل االجئني 2021 بناء عىل دعم من وزارة

 الداخلية قسم الرقميات والبلديات

املزيد من التفاصيل عىل موقعنا عىل االنرتنت:

www.fluechtlingsrat-bw.de

مالحظة هامة

 تم إصدار هذا املنشور يف نوفمرب 2021 وفًقا لـ الوضع القانوين املعمول به يف

 ذلك الوقت. رمبا حدثت تغيرُّيات قانونية يف هذه األثناء. يعكس املنشور الرأي

 القانوين للنارش. هناك آراء قانونية أخرى حول بعض النقاط. يهدف هذا املنشور

إىل تقديم نظرة عامة حول املوضوع وال ميكن أن يحل محل االستشارة الفردية

 لذلك ، يف الحاالت الخاصة ، يجب عليك دامئًا االتصال مبركز استشاري أو 

طلب االستشارة القانونية

FLÜCHTLINGSRAT
BADEN-WÜRTTEMBERG

... engagiert für eine menschliche Flüchtlingspolitik


