 65جمعية ومنظمة ،بما في ذلك مجلس الﻼجئين هامبورغ ،دياكوني دويتشﻼند ،دويتشر
كاريتاسفيرباند ،باريتاتشر جيسامتفيرباند ،أربيتروهلفاهرت بوندسفيرباند ،برو أسيل و مجالس الﻼجئين في المقاطعات اﻻخرى تدعو
بشكل مشترك إلى إغﻼق مراكز ومرافﻖ استقبال الﻼجئين القادمين إلى ألمانيا التي تعرف ب ال
AnkER-Zentren.
إغﻼقها امر حتمي ويجب ان يتم على الفور ،ﻷن البقاء هناك يهدم الناس ويحرمهم من حقوقهم.
الهدف المعلن لهذه المراكز المتمثل في تقصير إجراءات أللجوء لن ولم يتحقﻖ .مدة العمل باجراءات اللجوء في هذه المراكز ليست
اقصر من المدة في المراكز اﻻخرى ،ﻷن المراكز الكبيرة ﻻ تساعد على اسراع مدة العمل باﻻجراءات الﻼزمة .فقط عدد كاف من
الموظفين/ات المؤهلين/المؤهﻼت تأهيﻼ جيدا في المكتب اﻻتحادي للهجرة والﻼجئين يساعد على ذلك.
وفي مركزالوصول هذا تحتجز حاليا اﻷسر التي لديها أطفال وأشخاص عازبون لما يصل إلى ستة أشهر وبالنسبة لﻸشخاص غير
المتزوجين في بعض الوﻻيات اﻻتحادية اﻷخرى تصل المدة إلى عامين .هناك كما هو الحال في بعض الوﻻيات اﻻخرى يضر ما ي
ما يقارب  ،1000شخص الى تقاسم غرف للمنامة و المعيشة وحتى المرافﻖ الصحية .و
ZEA 2مركز وصول في هامبورغ يستوعب ما يقارب
1140شخصا"
الناس هناك تخضﻊ لرقابة ومراقبة مستمرة من قبل أجهزة اﻷمن والشرطة .اﻻطفال هناك ﻻ يسمح لهم بالذهاب الى المدرسة وفي
المركز ﻻ توجد عروض ﻻمكانية التعلم لذلك يجب ان يستطيﻊ هؤﻻء اﻻطفال من الذهاب إلى المدارس العادية المحيطة .باﻻضافة
الى ذلك ﻻ توجد رعاية صحية كافية لﻼطفال اﻻصغر سنا.
وجبات الطعام في المقصف ،المبدأ الصارم من الفوائد العينية بدل المادية يمثل
قيودا هائلة على حﻖ الناس في تقرير المصير وحرية التنقل.
وعﻼوة على ذلك تجري عمليات الترحيل الليلية مﻊ مجموعة كبيرة من الشرطة
وتعيش الناس في خوف دائم بعد طريﻖ لجوء صعب وطويل ،والذي يسبب في كثير من اﻻحيان اثار نفسية سيئة مثل خطر ما بعد
الصدمة
وينطبﻖ هذا بصفة خاصة على الﻼجئين/الﻼجئات المنتمين لمجموعات معينة مثل اﻻشخاض ضعيفين النفسية او المصابين بامراض
مزمنة ...الذين ،على الرغم من اﻻلتزام المنصوص عليه في المواد القانونية
كتوجيه استقبال اﻻتحاد اﻷوروبي ،ناهيك عن اﻻلتزام الذي يفرضه توجيه استقبال اﻻتحاد اﻷوروبي من وجوب الحصول على
الرعاية الكافية
مساعدين/ات واستشاريين/ات و متطوعون/ات وأصدقاء/صديقات وأقارب للﻼجئين والﻼجئات ليس لديهم سوى امكانية محدودة
للتواصل معهم.
الﻼجئون /الﻼجئات ،كما هو الحال في مركز وصول رالستيدت ،غالبا ما يبقون
دون استشارة قانونية مستقلة كافية وفي غضون فترة قصيرة تتم الخطوات اﻷولى من إجراءات اللجوء وفي بعض اﻻحيان يتم
اصدار حكم من المحكمة دون ان يكون الشخص الﻼجئ/الﻼجئة قد تلقى/تلقت اي استشارة قانونية.
إجراءات اللجوء في مثل هذه الظروف تكون غير عادلة
جميﻊ المراكز و المرافﻖ الكبيرة  AnkERﻻتتم فيها اجراءات لجوء عادلة يتم فيها مراعة حقوق اﻻفراد المجبرين للعيش هناك.
و بسبب وباء كورونا اصبح الوضﻊ أسوء بكثير.

نحن ﻻ نقبل السياسات التي تمنح الﻼجئين حقوقا أقل
نحن ذاهبون إلى رهلستيدت لنظهر للمقيمين هناك تضامننا ولنكسر حاجز العزلة
تعالوا جميعا مﻊ الرجاء ارتداء أقنعة في التجمﻊ ومراعاة قواعد المسافة المعمول بها.

 65جمعية ومنظمة في المانيا كافة تدعو الى ما يلي:
 .1اغﻼق جميﻊ المراكز اﻻولية ،التي تعرف ب AnkERباﻻضافة الى الغاء جميﻊ المراكز المشابهة لها و
تحديد وقت اﻻقامة في مركز اﻻستقبال اﻷولي لفترة بضعة أسابيﻊ ،بحد أقصى ثﻼثة أشهر.

 .2نريد مرافﻖ استقبال أولية تركز على وصول الناس واعدادهم بأفضل طريقة ممكنة ﻹجراءات اللجوء وإقامتهم في المانيا.
ويشمل ذلك ما يلي:
• تحديد اﻷشخاص الضعفاء واحتياجاتهم بصورة منهجية ،وتنفيذ ما ينتج عن ذلك من ضمانات في إجراءات اللجوء من
واﻻستحقاقات بموجب القانون اﻻجتماعي؛
• ضمان إجراءت لجوء عادلة؛ ضمان الوصول إلى استشارة مستقلة بخصوص هذه اﻻجراءت ﻻ تتبﻊ الى اي جهة حكومية وذلك
طوال فترة العمل بطلب اللجوؤ .السماح بالوصول الى الجمعيات التطوعية منها والعاملة في هذا الشأن.
• العﻼج الطبي في إطار الخدمات الطبية الﻼزمة من قبل شركات التأمين الصحي
• توفير خدمات الترجمة الشفوية مجانا"
• ضمان اقامة اشبه الى اﻻقامة في منزل مﻊ احترام الخصوصية الفردية والحماية من العنف و امكانية التنظيم المستقل للحياة اليومية
و الغاء حظر العمل.
• اﻻستحقاقات اﻻجتماعية التي تغطي الحد اﻷدنى من مستوى الكفاف الذي ينص عليه القانون للحفاظ على حياة كريمة.

• مراعاة رغبات اﻷشخاص المعنيين فيما يتعلﻖ بمكان اﻹقامة في المستقبل؛ دعم البحث عن مراكز استشارة محددة ومرافﻖ عﻼج
في المستقبل قريبة من اماكن اﻻقامة
• اﻹدماج والمشاركة اﻻجتماعية منذ البداية

ضمان إجراءات لجوء عادلة –تعزيز الوصول –إنهاء العزلة

شكل من أشكال اﻹيواء .نحن ندافﻊ عن حقوق الﻼجئين و الﻼجئات وحمايتهم وسرعة اندماجهم و مشاركتهم الواسعة في المجتمﻊ.
ينتهك كرامة اﻹنسان يؤدي إلى العزلة وقبل كل شيء ،موجه نحو الترحيل ،هو انحراف ويضر بنا جميعا".
وتحقيقا لهذه الغاية يجب على البرلمان اﻻتحادي )البوندستاغ( الجديد خلﻖ المتطلبات القانونية وظروف اﻹطار المواتية لمراكز لجوء
جيدة.
في هامبورغ نطالب ب اﻻغﻼق الفوري لمركز اﻻستقبال اﻻولي رالشتيت – منازل للجمبﻊ!

