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إجراءات دبلن

 .1ما ه إجراءات دبلن؟
الت يتقدم فيها الشخص للحصول عىل
تم إدراج إجراءات دبلن بعد اتفاق الدول األعضاء يف االتحاد
ي
األورب عىل أن الدولة األوىل ي
يعت أنه عىل الشخص البقاء يف هذه الدولة واالنتظار حت يتم
ه المختصة بشكل
أساس يف النظر يف طلب اللجوء .هذا ي
ي
اللجوء ي
البت بقرار اللجوء.
االستثناءات :إذا كان لدى الشخص أفراد مقربون من العائلة (الزوج/ـة واألطفال القرص و آباء األطفال القرص و األقارب الذين يحتاجون
ٌ
األورب فيمكن جمعهم مع بقية العائلة عند الطلبٌ .يسمح للقرص بتقديم طلب اللجوء أينما كانوا.
اىل رعاية) يف بلد آخر يف االتحاد
ي

ال يتعلق األمر بمنحك حق الحماية ولكن أي دولة ه المختصة ف النظر بطلب اللجوء.
 .2هل يجب ّ
عل المرور بإجراءات دبلن؟
تبدأ إجراءات دبلن عندما يستند المكتب االتحادي للهجرة وشؤون الالجئي المعرف مخترصا باسم "بامف" ( )BAMFإىل بصمات
األورب عن إجراءات لجوئك .يتم بعد ذلك التحقق من مسؤولية
األصابع أو معلومات آخرى تفيد بمسؤولية دولة أخرى يف االتحاد
ي
هذه الدولة عن إجراءات اللجوء وما إذا كان من الممكن إعادتك إليها .لن يتم يف البداية إقامة جلسة االستماع ولكن ما يسىم "جلسة
دبلن".

ً
ً
غالبا ما يتم البدء بإجراءات دبلن أوال ،حت يف حال حصولك بالفعل عىل حق الحماية يف دولة أوربية آخرى .ومع
ً
ذلك سيتم إنهاء هذا الجراء مجددا ،ألن إجراءات دبلن مخصصة فقط لألشخاص الذين لم يمنحوا حق الحماية بعد.

 .3ما الذي سيتم إثباته من خالل جلسة دبلن؟
.
ستبحث الجلسة ما اذا كانت هناك أسباب تمنع الشخص من العودة اىل بلد دبلن المسؤول يجب هنا الخبار عن الوضع يف بلد
دبلن ،والسيما عن السكن (اليواء) والحصول عىل تعليم والعمل والمساعدات االجتماعية و إذا تم التعرض للعنف والتميي .سيتم
ً
أيضا طرح أسئلة تتعلق ببياناتك الشخصية ومسار الهروب.

ً
شكىل للمكتب االتحادي  .BAMFال تخف من هذا وقم بالرسد تفصيال
تكون جلسات دبلن قصية يف العادة وتمثل إجراء
ي
لماذا ال يمكنك المرور بإجراءات اللجوء يف بلد دبلن المختص يف النظر يف طلب لجوئك.

يمكن أن تتعلق هذه األسباب:
بالشخص نفسه ،عىل سبيل المثال يمكن بسبب مرض معي منع إحالة الطلب اىل الدولة المسؤولة (األمراض النفسية مهمة
يف هذا السياق).
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والت ال تتمكن عىل سبيل المثال من توفي السكن المناسب أو الرعاية الصحية
أو يمكن أن تتعلق هذه األسباب بدولة دبلن ،ي
يعت أن
أو الحصول عىل العمل والتعليم .اعيفت المحاكم بوجود ما يسىم عيوب يف النظام يف بعض دول االتحاد
ي
األورب ،بما ي
وضع الالجئي بشكل عام هناك ئ
ست للغاية.
اذا كانت هناك أي أسباب شخصية أو أسباب تتعلق بدولة دبلن ،فمن المهم ذكر ذلك يف جلسة دبلن .يرج إحضار أية شهادات
تعاب منها أو غيها من المستندات (صور ،رسائل) حول وضعك هنا.
الت ي
طبية تثبت األمراض ي
 .4كيف سيتم إعالم بجلسة دبلن؟
ً
خط اىل الجلسة .يجب عليك إبالغ المكتب االتحادي  BAMFخطيا ،يف حال عدم تمكنك من القدوم للموعد
سيتم دعوتك بشكل
ي
المحدد (عىل سبيل المثال :ألنك مريض) .يتم عندها تحديد موعد جديد.
يمكن سحب طلب اللجوء بموجب المادة  33من قانون اللجوء ( )§ 33 Abs. 1 AsylGيف حال تخلفك عن الموعد من
ً
ً
الحاىل .تأكد أيضا من إبالغ المكتب االتحادي BAMF
دون عذر .لذلك من المهم دائما إعالم المكتب االتحادي  BAMFبعنوانك
ي
تغيتك لسكنك.
يف حال ر
إشعار دبلن:
ً
سيتم إبالغك بالقرار الخاص بإجراء دبلن خطيا .سيصلك يف ظرف أصفر مكتوب عليه تاري ــخ التسليم.
ُ
ً
لديك أسبوع واحد فقط لتقديم طعن يف القرار .ابحث عن أحد مراكز االستشارة مسبقا ،إذا كنت تعلم أنه سيتم عقد جلسة
دبلن.
ً
ال يمنع تقديم طعن يف قرار دبلن المكتب االتحادي من تنفيذ القرار .لذلك يتوجب غالبا تقديم طلب مستعجلُ .يقصد من
المعت.
الطلب المستعجل أن ُيوضح للمحكمة بأن إحالة الطلب اىل دولة دبلن من شأنه أن ينتهك يف هذه األثناء حقوق الشخص
ي
تتوقف الحالة اىل دولة دبلن فقط عند نجاح الطلب المستعجل .حيث يتم االنتظار حت تبت المحكمة يف الطعن.
نصيحة :المحامون ومراكز االستشارة عىل علم جيد بالمواعيد قصية المهلة ،احصلوا عىل قائمة بالمحامي واتصلوا بهم.
ئ
تلقاب .اذا لم تتمكن من الحصول عىل موعد يف مهلة قصية ،فتوجه إىل النافذة
يمكن يف كثي من األحيان تأجيل موعد بشكل
ي
المخصصة الستالم الطلبات القانونية ( )Rechtsantragsstelleالتابعة للمحكمة الدارية المختصة (المحددة يف التعليمات
الخاصة بطرق الطعن القانونية) .اطلب هناك تقديم طعن يف القرار وطلب مستعجل .ابحث بعد ذلك عن مساعدة قانونية،
ً
خط كخطوة الحقة .ا
حيث يتوجب أيضا تقديم تيير
ي
المواعيد النهائية ر
للتحيل:
فه تخضع لمواعيد نهائية صارمة .اذا اعتي المكتب االتحادي  BAMFأنه غي مسؤول عن
عادة ما يكون إجراء دبلن رسي ــع ،لذلك ي
إجراءات اللجوء الخاصة بك ،فإنه يطلب من دولة دبلن أن توافق عىل االستالم.




لدى ألمانيا ثالثة أشهر كمهلة قصوى لهذا الطلب .أمام دولة دبلن فلديها مهلة شهرين لقبول الطلب أو رفض مسؤوليتها.
أمام ألمانيا ستة أشهر لجراء اليحيل بمجرد موافقة دولة دبلن
ً
ً
ئ
النهاب اىل  18شهرا إذا اختبأ الشخص من اليحيل .يمكن ان تكون المهلة  12شهرا اذا تم سجن
يمكن تمديد الموعد
ي
الشخص.

ً
يكون المكتب االتحادي  BAMFمسؤول تلقائيا عن تنفيذ إجراءات اللجوء ف حال مر الموعد النهائ دون نقل ألمانيا
للشخص.
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 .5كيف يمكنن حماية نفس من ر
التحيل؟
الكنس عىل سبيل المثال ،يف حال كنت مهدد باليحيل
يمكنك الذهاب اىل أحد مراكز االستشارة الخاصة واالستفسار عن اللجوء
ي
الكنس استقبالك يف احدى دوائر الكنيسة طوال الفية المحددة لليحيل ،وال يت توفر لك
بسبب إجراءات دبلن .سيتم يف إطار اللجوء
ي
الحماية من النقل.
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