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أنت في ألمانیا لتقدیم طلب اللجوء.

نحن سوف نخبرك عن كیفیة سیر قضیة اللجوء في ألمانیا وعن 
حقوقك وواجباتك.

من حیث المبدأ لك الحق فى عمل قضیة لج وء.
ولكنك ملتزم دائما بقول الحقیقة أثناء القضیة بالكامل وعلیك المشاركة 

بفاعلیة. ھذا مھم لك، وإال یمكنك أن تعرض طلب لجوءك للخطر.
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  الوول 
والتسجیل 1 

عند وولك أللمانیا یتم أوال تسجیلك. سوف نسألك عن اسمك، 
بلدك األلى، تاریخ میالدك، دیانتك، لغكك وعرقك. سوف 
نقوم بتویرك وأخذ بماتك. ال یتم أخذ بمات األطفال 
تحت سن 14 سنة. بعد تسجیلك تحل على بیان بالوول 

(Ankunftsnachweis) ویمكنك أن تقوم مباشرة بتقدیم طلب اللجوء 

فى مركز الوول. ولكن یمكن أن یتم توزیعك أوال على مركز 
استقبال الالجئین (Aufnahmeeinrichtung). ھناك تحل على 

البیان بالوول وعلى المعلومات متى یمكن تقدیم طلب اللجوء 
شخیا. 

ً

ً
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لتقدیم الطلب شخیا إحضر كل الوثائق المھمة الموجودة معك، 
مثل شھادة المیالد، جواز السفر، مستندات السفر أو أدلة عن أسباب 
لجوءك مثل الورعلى سبیل المثال. سوف نسألك أیضا ھن بیاناتك 

الشخیة وكذلك محل اإلقامة، ودراستك وتعلیمك ومعرفتك باللغة 
وطریقة سفرك.

إخبرنا عن ما إذا كان لدیك أحد أفراد عائلتك معكم فى ألمانیا وأین 
یسكن، وما اذا كان ھم مقدمون طلب لجوء أو قدموا. عندما تقدم 

طلب لجوءك تحل على تریح إقامة لفترة إستمرار القضیة وھذا 
التریح ھو اثبات شخیتك ویجب حملھ دائما معك.

شخیا 2  تقدیم الطلب 
§
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ولكن قبل بدء قضیتك، البد من التأكد ھل ألمانیا أم دولة أوروبیة 
أخرى ھى التى من حقھا فحص طلب لجوءك. یسمى ھذا االجراء، 

اجراء دبلن. ال یكنك أنت أن تقرر فى أى دولة یتم فحص طلب 
لجوءك، لذلك نوضح لك متى وأین دخلت اإلتحاد األوروبى وھل 

لك أقارب فى أى دولة عضو باالتحاد وھل قدمت طلب لجوء فى بلد 
أوروبى آخر عضو فى االتحاد. لك الحق فى أن تذكر األسباب لماذا 

ال تسطیع الرجوع إلى ھذه الدولة. 

عندما یقرر المكتب االتحادى بأن دولة أخرى ھى السؤولة یجب 
علیك الرجوع لتلك الدولة لفحص طلب لجوءك ھناك. یمكنك الطعن 

على ھذا القرار. الحظ جیدا المواعید المذكورة فى الخطاب. ینبغى أن 
تحضر محامى أو محامیة.

ً

إجراءات  دبلن   3



6

فى حالة كون ألمانیا ھى المسؤولة عن طلب اللجوء یتم عمل استماع 
الفیدرالى. بالمكتب 

سوف یتم االستماع لك مباشرة فى مركز الوول بعد تقدیم الطلب 
عن أسباب اللجوء. أو تحل فیما بعد على خطاب بھ میعاد لالستماع 

الشخى لك. ھذا المیعاد یجب أن تنتبھ لھ شخیا.ً 

فى حالة مرضك فى ھذا الیوم أو تأخرك، أخبرنا فى نفس الیوم 
وأرسل لنا فى حالة المرض شھادة مرضیة بالبرید من فضلك. 

وإال یمكن رفض طلبك أو إیقاف قضیتك.

فى المقابلة نسألك عن أسباب لجوءك. العاملین لدینا لدیھم معرفة جیدة 
عن األوضاع فى بلدك. 

االستجواب  الشخي   4
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ومترجمة أو مترجم یترجم كل شیئ تقولھ. یمكنك أن تحضر معك 
شخص تثق بھ لتعضیدك. ال تخاف وخذ وقتك لوف لماذا أنت 

تركت بلدك ولماذا ال تستطیع أن تعود ھناك. من المھم أن تقول لنا 
دائما الحقیقة وتخبرنا لما حدث لك أنت شخیا. ال تستمع لنائح 
اآلخرین فى حالة اقترحوا علیك أن تخبرنا عن أشیاء لم تحدث لك 

شخیا. ھذا قد یعرض طلبك للخطر.

ً

ً

وتذكر أن تحضر كل المستندات التى أحضرتھا معك.

إنتباه كل ما ال تظھره أو تقولھ أثناء االستماع لك فى المقابلة ال یمكن 
أن یاخذ فى االعتبار فى المكتب الفیدرالى أو المحكمة فیما بعد.
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یتم أخذ كل المعلومات منك فى بروتوكول ویتم ترجمتھا لك مرة 
أخرى. یمكنك التحیح أو التكملة.

یمكنك الحول على البروتوكول مباشرة فى النھایة أو فیما بعد بالبرید.

عندما ال تستطیع أن تفھم المترجم أو انت مریض، قل ذلك فى بدایة 
المقابلة. 

عندما یكون ضرورى لك ألسباب شخیة أن تتم المقابلة مع شخص 
من نفس جنسك وینطبق ذلك على الترجمة أو المترجم.

لالستماع إلى اشخاص من مجموعة بشریة محددة یوجد لدینا عاملین 
مدربین جیدا على ذلك، ھم یقفون بجانب ضحایا العنف بسبب 

جنسھم، ضحایا التعذیب أو االتجار بالبشر، األشخاص المعرضین 
لدمات وكذلك غار السن الموجودین بمفردھم. 

ً
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فى حالة كونك من أحد ھذه األشخاص أخبرنا من فضلك مباشرة أثناء 
تقدیم طلب لجوءك.

فى بدایة قضیة اللجوء تسكن فى معسكر لجوء.

یمكن أن تبقى ھناك حتى إتخاذ القرار حول طلب لجوءك أو یمكن أن 
تنتقل لمكان آخر. فى حالة انتقالك لمكان آخر البد أنن تخبر المكتب 

االتحادى وسلطة األجانب المحكمة بعنوانك الجدید. ھذا مھم جدا ألن 
الخطابات ترسل آلخر عنوان تعلمھ السلطات.

ً
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قرار المكتب اإلتحادى نخبرك بھ كتابة. فى حالة وجود دفاع قانونى 
عنك فإن محامیتك أو محامیك ھومن یتلقى الخطاب. 

فى حالة عدم تفھمك لقرار المكتب اإلتحادى لك الحق فى اإلعتراض. 
الحظ جیدا المدد المذكورة فى القرارألنھ فى خالل ھذه المدد یمكنك 

أن تعترض ولكن حتمیا وجود محامیة أو محامى معك.
ً

اللجوء5  نتیجة إجراءات 
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فى حالة رفض طلب لجوءك من المكتب الفیدرالى وفیما 
بعد من المحكمة یجب علیك مغادرة ألمانیا حتى الموعد المحدد لك. 

فى حالة عدم ترك البالد طواعیة یمكن أن یتم ترحیلك وھذا ما تحدده 
سلطات األجانب. استفید مبكرا من عروض االستشارة الموجودة فى 

جمیع أنحاء ألمانیا الخاة بالعودة طواعیة.
ً

فأماكن تقدیم اإلستشارة ھذه تخبرك عن إمكانیة رجوعك.

فى حالة حولك على قرار إیجابى یتم تقدیم تریح 
إقامة لك من سلطات األجانب. 

مدة الحیة ھذا التریح تتعلق بحالة الحمایة الخاة بك والتى 
تل من سنة إلى ثالث سنوات.

القرار السلبي

القرار اإلیجابي
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مالحظات
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یقع ھذا الكتیب ضمن العالقات العامة للمكتب االتحادي للھجرة وشئون الالجئین وھو  یوزع 
.مجانا وغیر معد للبیع.

تجدون الفیلم حول الكتیب المرافق «معلومات بشأن إجراءات  اللجوء» 
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