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رفض طلب اللجوء )إشعار( إخطار   
 

 ما الذي يمكن فعله إذا تلقيت إخطار برفض طلب اللجوء؟
ء المحافظة عىل هدوئك. هناك أسباب عديدة لرفض طلب اللجوء من قبل المكتب االتحادي  .1 ي

 وقبل كل ش 
ً
من المهم أوال

ن المعروف مخترصا باسم للهجرة و  ي الحصول عىل BAMFشؤون الالجئي 
ن
، ويمكن أن يكون السبب غي  متعلق بحقك ف

 الحماية! 
ي حال تم رفض طلب اللجوء  .2

ن
/ـة ف

ً
  . اتصل بإحدى مراكز تقديم االستشارة عىل الفور أو استش  محاميا

ي مكان آمن. يتم تسجيل تاريــــخ التسليم عىل ال .3
ن
 صلة بالمهلة لهظرف وهذا التاريــــخ احتفظ بالغالف األصفر ومحتوياته ف

ي طعن بالالمتعلقة الزمنية 
ن
  . القرار ف

 
 

 

 
ي يمكن تقديم طعن  .4

 اإلدارية قرار الرفض لدى المحكمة اإلدارية. يمكنك معرفة المهلة المحددة لتقديم الطعن والمحكمةفن

 (. Rechtsbehelfsbelehrung) وذلك عن طريق االطالع عىل التعليمات الخاصة بطرق الطعن القانونية بطلبكمختصة ال

 إعالم المكتب االتحادي هام:  .5
ً
ي  ،والمحكمة اإلدارية عن عنوانك الحالي  BAMFيجب دائما

فق امر  إحدى حتى لو كنت تعيش فن

 .  االستقبال األولي

 

 أين يجب أن أقدم الطعن؟ 

 

 

 

 

 

 

 "أنواع" الرفض المختلفة 

ن مع تبعيات قانونية  ن لطلب اللجوء الخاص بك، سيصدر قرار معي   عىل سبب رفض المكتب االتحادي للهجرة والالجئي 
ً
اعتمادا

 مختلفة: 

ي حال كانت  (unbegründet) قنعغير مطلب اللجوء الخاص بك بانه  BAMFالمكتب االتحادي يعتير  .1
ي فن

األسباب التى

ي 
 einfache) طبالرفض البسي. ستتلقى هنا ما يسىم هجلسة االستماع غي  كافية لمنح الحماية من وجهة نظر ذكرتها فن

Ablehnung) . 

ي اتخاذ إجراء كيف يمك  
 ؟قرار الرفض ضد المناسب نتن

ي التخاذ االجراء المناسب ضد قرار الرفض. يجب الطعن  أسبوعانأمامك 
القرار أمام المحكمة اإلدارية. الطعن له أثر عىل تعليق فن

ي أنه قد ال يتم تنفيذ قرار المكتب االتحادي 
حيلحتى تبت المحكمة بالقرار مرة أخرى.  BAMFالقرار، مما يعتن  طالما لم ال يجوز اليى

 المحكمة.  من يصدر قرار 

  

 

 

 
 

ام  ن  االليى
ً
ي القرار BAMFالمكتب االتحادي  من قبل المحددة بالمهلة الزمنيةمن المهم جدا

ن
 للطعن ف

ن  ي برلي 
 ما ال يقل عن سنة ونصتستغرق إجراءات الطعن لدى المحكمة اإلدارية فن

ً
. يجب توضيح إ فحاليا ن ل سنتي 

/ـة الموكل من قبلك كتابة قصة اللجوء مرة  أسباب الطعن ي بأنه يجب عليك أو عىل المحامي
ي هذه األثناء. هذا يعتن

فن
  أخرى وارسالها ال المحكمة. 

 

 (Verwaltungsgericht Berlin المحكمة اإلدارية برلين )

 

 
 

 معلومات االتصال:

 0-030/9014الهاتف: 

 الفاكس: 030/9014-8790

 

 العنوان: 

Kirchstraße 7  

10557 Berlin  

 

ساعات الدوام: 

Rechtsantragsstelle 

 من االثنين الى الخميس: 

  13:00-9:00من الساعة 
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 (unzulässig) ير مقبولكغطلب اللجوء ل BAMFالمكتب االتحادي اعتبار  .2

ي AsylG 29 §من قانون اللجوء ) 29بموجب الفقرة اللجوء الخاص بك تم رفض طلب 
وع، هذا يعتن ( باعتباره غي  مش 

 عادة إما: 

  يعتير المكتب االتحاديBAMF  لنظام 
ً
أن دولة أوربية أخرى مسؤولة عن تنفيذ إجراءات اللجوء وذلك تبعا

ي امستعجل والطعن طلب دبلن. يمكنك تقديم 
 
. للمزيد من المعلومات انظر لقرار خالل مدة أسبوع واحدف

 صحيفة: إجراءات دبلن. 

 أو يحدد المكتب االتحاديBAMF  ي  أنك
ن
. يمكنك ف ي ي االتحاد األوربر

ن
ي دولة أخرى ف

ن
حصلت عىل الحماية ف

ي القرار وتقديم طلب مستعجل خالل المهلة المحددة وهي أسبوع واحدهذه الحالة 
 
ي . احرص الطعن ف

ن
ف

ي ألمانيا. 
ن
 هذه الحالة عىل الحصول عىل مشورة فيما يتعلق بالخيارات المختلفة للبقاء ف

 

 

 

 

 

 

 لعدم توفر األسباب أن طلب اللجوء الخاص BAMFالمكتب االتحادي يعتير  .3
ً
 قطعيا

ً
 مرفوض رفضا

(„offensichtlich unbegründet“ ) 

 لعدم  ( باعتبارهAsylG 30 §) من قانون اللجوء 30 المادةتم رفض طلب اللجوء الخاص بك بموجب 
ً
مرفوض قطعيا

ي أن المكتب االتحادي توفر األسباب،
يمكن أن يكون كافية لمنحك حق الحماية. غي   يعتير قصتك  BAMF هذا يعتن

 هناك أسباب مختلفة لذلك، عىل سبيل المثال: 

  يعتقد المكتبBAMF عت القصةب  . أنك اخيى

  ض المكتب بأنك مارست التضليل بالمعلومات المتعلقة بأصلك/ هويتك )عىل سبيل  BAMF االتحادييفيى

 . المثال، لقد ذكرت بلد آخر كبلدك األصل(

  يعتقد المكتب االتحاديBAMF دخلت ألمانيا ألسباب اقتصادية ه من الواضح أنكبأن .  

  29 المادةأنك قادم من بلد مصنف بموجبa  من قانو اللجوء(§ 29a AsylG يمكن بموجب هذا البند .)

 رفض طلب اللجوء الخاص بك باعتباره 
ً
ي  )البلدان مرفوض قطعا : جميع دول االتحاد األوربر المصنفة آمنة هي

  . قدونيا و الجبل األسود و السنغال و رصبيا(و ألبانيا و البوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو، م

 

ي فعلة 
ي باعتباره إذا ما الذي يمكنن 

فض طلب لجوئ    رُ
ً
 (“offensichtlich unbegründet„) مرفوض قطعا

 
ً
ي طعن اليمكن أيضا

 
سبوع واحد. لديك هذا القرار وتقديم طلب مستعجلف

ُ
 للقيام بذلك.  أ

 

 

 

 

 

 

 

 موعد المحكمة:  

لدى المحكمة  عنوان سكنك الحالي سيتم إرسال استدعاء لك بالحضور حال تحديد المحكمة لموعد الجلسة. من المهم جدا أن يكون 

 
ً
  حتى يصلك بريد المحكمة. ، دائما

o  ي المحكمة مرة أخرى أسئلة عىل غرار األسئلة
ي فن

ي جلسة االستماعسيسألك القاضن
ي طرحت فن

 . التى

o  ي لم
يجب أن تستعد لجلسة المحكمة مع محاميك أو مركز االستشارة حتى تتمكن من رسد تفاصيل قصة لجوئك التى

 . ي
ن االعتبار بشكل كافن ن بعي   يأخذها المكتب االتحادي للهجرة والالجئي 

كم   
ٌ
 الح

يتم تقديم طلب مستعجل حتى تتمكن المحكمة من إيقاف تنفيذ القرار. حيث أنه وعىل العكس من الرفض " البسيط 
. وبالتالي  ي

من قبل  يمنع الطلب المستعجل تنفيذ القرار الذي ال أساس له"  ال يتم إيقاف تنفيذ القرار بشكل تلقاب 
ة انتظار  BAMFالمكتب االتحادي   المحكمة. موعد  أثناء فيى

 

/ ينطبق ذلك عىل جميع أشكال الرفض: نصيحة:  ي غضون  ةـة/ مركز استشار إذا لم تتمكن من العثور عىل محامي
لمساعدتك فن

( التابعة Rechtsantragsstelleالمهلة المحددة. فبإمكانك الذهاب ال النافذة المخصصة الستالم الطلبات القانونية )
ي القرار  BAMFيمكنك هناك إظهار قرار المكتب االتحادي للمحكمة المختصة. 

وتقديم طلب والقول بأنك ترغب بالطعن فن
ي أرسع وقت ممكن. مستعجل. ثم ابحث عن 

/ـة فن  محامي
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بموجب هذا الٌحكم إما بمنحك الحماية أو أن  BAMFحادي ستقوم المحكمة بإصدار ُحكم بعد الجلسة، سيقوم المكتب االت

ي قدمتها كافية لمنح الحماية.   المحكمة ال تعتير 
 األسباب التى

o  إذا ألزمت المحكمة المكتبBAMF قوم دائرة الهجرة توقت بمنح الحماية، تكون قد ربحت الدعوى. بعد مرور بعض ال

(Ausländerbehörde .بدعوتك ال موعد الستالم ترصيــــح اإلقامة ) 

o  أكدت المحكمة عىل قرار المكتب االتحادي  إذاBAMF  ـة اذا كان من المجدي/ بالرفض، يجب عليك استشارة المحامي

تقديم طلب استئناف لدى المحكمة اإلدارية العليا. يجب مع ذلك أن تكون هناك أسباب خاصة لمثل هذا الطلب، ألن 

 مراجعته مرة واحدة فقط من قبل المحكمة. 
ً
ي إجراءات اللجوء يتم عادة

ن
 القرار ف

 

 

 

 

 

KommMit/BBZ e.V. 

Turmstr. 21, Haus M, Eingang O, 2. Stock, 10559 Berlin 

قدم المشورة المتعلقة بإجراءات اللجوء أيام: الثالثاء من الساعة 
ُ
، الخميس  17:00-13:00، األربعاء من الساعة  14:00-10:00ت

  14:00-10:00من الساعة 

 : ي
وبن يد االلكيى   n.essmat@kommmit.eu الير

 

 

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des Projekts „Gut Beraten, gut Ankommen!“, das aus Mitteln des Asyl-, 

Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union, sowie Berliner Landesmitteln kofinanziert 

wird. 

 

 

ي مراكز االستشارة نصيحة: 
ن
ن ف ن العاملي   مكلفة. احصل عىل المشورة من المحامي 

ً
/ـة تكون دائما ة استشارة محامي واسأل مبارس 

ي حال 
ن
/ـة تقديم طلب بالحصول عىل المساعدات القانونية، ستتكفل الدولة بالتكاليف ف عن الدفع بالتقسيط. يمكن للمحامي

 . وافقت المحكمة عىل الطلب
 

mailto:n.essmat@kommmit.eu

