Stand, 12.05.2020

إخطار (إشعار) رفض طلب اللجوء
ما الذي يمكن فعله إذا تلقيت إخطار برفض طلب اللجوء؟

ً
شء المحافظة عىل هدوئك .هناك أسباب عديدة لرفض طلب اللجوء من قبل المكتب االتحادي
 .1من المهم أوال وقبل كل ي
ن
ن
الالجئي المعروف مخترصا باسم  ،BAMFويمكن أن يكون السبب غي متعلق بحقك يف الحصول عىل
للهجرة وشؤون
الحماية!
ً
 .2اتصل بإحدى مراكز تقديم االستشارة عىل الفور أو استش محاميا/ـة ن يف حال تم رفض طلب اللجوء.
 .3احتفظ بالغالف األصفر ومحتوياته ن يف مكان آمن .يتم تسجيل تاري ــخ التسليم عىل الظرف وهذا التاري ــخ له صلة بالمهلة
الزمنية المتعلقة بالطعن ن يف القرار.

ً
جدا ى ن
االليام بالمهلة الزمنية المحددة من قبل المكتب االتحادي  BAMFللطعن ن يف القرار
من المهم
 .4يمكن تقديم طعن ن يف قرار الرفض لدى المحكمة اإلدارية .يمكنك معرفة المهلة المحددة لتقديم الطعن والمحكمة اإلدارية
المختصة بطلبك وذلك عن طريق االطالع عىل التعليمات الخاصة بطرق الطعن القانونية (.)Rechtsbehelfsbelehrung
ً
دائما إعالم المكتب االتحادي  BAMFوالمحكمة اإلدارية عن عنوانك الحال ،ى
حت لو كنت تعيش ن يف إحدى مرافق
 .5هام :يجب
ي
األول.
االستقبال
ي

أين يجب أن أقدم الطعن؟
المحكمة اإلدارية برلين () Verwaltungsgericht Berlin
العنوان:
Kirchstraße 7
10557 Berlin

معلومات االتصال:
الهاتف030/9014-0 :
الفاكس030/9014-8790 :

ساعات الدوام:
Rechtsantragsstelle
من االثنين الى الخميس:
من الساعة 13:00-9:00

"أنواع" الرفض المختلفة
ً
ن
ن
اعتمادا عىل سبب رفض المكتب االتحادي للهجرة والالجئي لطلب اللجوء الخاص بك ،سيصدر قرار معي مع تبعيات قانونية
مختلفة:
ن
ى
الت
.1
يعتي المكتب االتحادي  BAMFطلب اللجوء الخاص بك بانه ر
ر
غي مقنع ( )unbegründetيف حال كانت األسباب ي
ن
ى
.
ذكرتها يف جلسة االستماع غي كافية لمنح الحماية من وجهة نظره ستتلق هنا ما يسىم بالرفض البسيط ( einfache
.)Ablehnung
ن
نت اتخاذ إجراء المناسب ضد قرار الرفض؟
كيف يمك ي
أمامك أسبوعان التخاذ االجراء المناسب ضد قرار الرفض .يجب الطعن ن يف القرار أمام المحكمة اإلدارية .الطعن له أثر عىل تعليق
حت تبت المحكمة بالقرار مرة أخرى .ال يجوز ى
يعت أنه قد ال يتم تنفيذ قرار المكتب االتحادي  BAMFى
ن
اليحيل طالما لم
القرار ،مما ي
يصدر قرار من المحكمة.
ً
ن
تستغرق إجراءات الطعن لدى المحكمة اإلدارية نف بر ن
سنتي .يجب توضيح
لي حاليا ما ال يقل عن سنة ونصف إل
ي
ن
ن
المحام/ـة الموكل من قبلك كتابة قصة اللجوء مرة
يعت بأنه يجب عليك أو عىل
ي
أسباب الطعن يف هذه األثناء .هذا ي
أخرى وارسالها ال المحكمة.
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 .2اعتبار المكتب االتحادي  BAMFلطلب اللجوء كغ ري مقبول ()unzulässig
ن
يعت
تم رفض طلب اللجوء الخاص بك بموجب الفقرة  29من قانون اللجوء ( )§ 29 AsylGباعتباره غي مشوع ،هذا ي
عادة إما:
ً
يعتي المكتب االتحادي  BAMFأن دولة أوربية أخرى مسؤولة عن تنفيذ إجراءات اللجوء وذلك تبعا لنظام

ر
دبلن .يمكنك تقديم طلب مستعجل والطعن يف القرار خالل مدة أسبوع واحد .للمزيد من المعلومات انظر
صحيفة :إجراءات دبلن.
 أو يحدد المكتب االتحادي  BAMFأنك حصلت عىل الحماية نف دولة أخرى نف االتحاد األورب .يمكنك فن
ري
ي
ي
ي
وه أسبوع واحد .احرص ن يف
المحددة
المهلة
هذه الحالة الطعن يف القرار وتقديم طلب مستعجل خالل
ي
ن
هذه الحالة عىل الحصول عىل مشورة فيما يتعلق بالخيارات المختلفة للبقاء يف ألمانيا.
يتم تقديم طلب مستعجل ى
حت تتمكن المحكمة من إيقاف تنفيذ القرار .حيث أنه وعىل العكس من الرفض " البسيط
تلقاب.
وبالتال يمنع الطلب المستعجل تنفيذ القرار من قبل
الذي ال أساس له" ال يتم إيقاف تنفيذ القرار بشكل
ي
ي
المكتب االتحادي  BAMFأثناء ى
فية انتظار موعد المحكمة.

ً
ً
يعتي المكتب االتحادي  BAMFأن طلب اللجوء الخاص مرفوض رفضا قطعيا لعدم توفر األسباب
.3
ر
(“)„offensichtlich unbegründet
ً
تم رفض طلب اللجوء الخاص بك بموجب المادة  30من قانون اللجوء ( )§ 30 AsylGباعتباره مرفوض قطعيا لعدم
ن
يعتي قصتك غي كافية لمنحك حق الحماية .يمكن أن يكون
يعت أن المكتب االتحادي  BAMFر
توفر األسباب ،هذا ي
هناك أسباب مختلفة لذلك ،عىل سبيل المثال:
 يعتقد المكتب  BAMFبأنك ى
اخيعت القصة.
ى
يفيض المكتب االتحادي  BAMFبأنك مارست التضليل بالمعلومات المتعلقة بأصلك /هويتك (عىل سبيل

المثال ،لقد ذكرت بلد آخر كبلدك األصل).
 يعتقد المكتب االتحادي  BAMFبأنه من الواضح أنك دخلت ألمانيا ألسباب اقتصادية.
 أنك قادم من بلد مصنف بموجب المادة  29aمن قانو اللجوء ( .)§ 29a AsylGيمكن بموجب هذا البند
ً
األورب
ه :جميع دول االتحاد
ري
رفض طلب اللجوء الخاص بك باعتباره مرفوض قطعا (البلدان المصنفة آمنة ي
و ألبانيا و البوسنة والهرسك وغانا وكوسوفو ،مقدونيا و الجبل األسود و السنغال و رصبيا).

ً

لجوئ باعتباره مرفوض قطعا (“)„offensichtlich unbegründet
يمكنن فعلة إذا ُرفض طلب
ي
ما الذي ً ي
ُ
يمكن أيضا الطعن يف هذا القرار وتقديم طلب مستعجل .لديك أسبوع واحد للقيام بذلك.
محام/ـة /مركز استشارة لمساعدتك ن يف غضون
نصيحة :ينطبق ذلك عىل جميع أشكال الرفض :إذا لم تتمكن من العثور عىل
ي
المهلة المحددة .فبإمكانك الذهاب ال النافذة المخصصة الستالم الطلبات القانونية ( )Rechtsantragsstelleالتابعة
للمحكمة المختصة .يمكنك هناك إظهار قرار المكتب االتحادي  BAMFوالقول بأنك ترغب بالطعن ن يف القرار وتقديم طلب
محام/ـة ن يف أرسع وقت ممكن.
مستعجل .ثم ابحث عن
ي

موعد المحكمة:
الحال لدى المحكمة
سيتم إرسال استدعاء لك بالحضور حال تحديد المحكمة لموعد الجلسة .من المهم جدا أن يكون عنوان سكنك
ي
ً
دائما ،ى
حت يصلك بريد المحكمة.
ن ن
ى
الت طرحت ن يف جلسة االستماع.
 oسيسألك
القاض يف المحكمة مرة أخرى أسئلة عىل غرار األسئلة ي
ي
ى
ى
الت لم
 oيجب أن تستعد لجلسة المحكمة مع محاميك أو مركز االستشارة حت تتمكن من رسد تفاصيل قصة لجوئك ي
ن
ن
ن
كاف.
يأخذها المكتب االتحادي للهجرة والالجئي بعي االعتبار بشكل ي
ٌ
الحكم
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ستقوم المحكمة بإصدار ُحكم بعد الجلسة ،سيقوم المكتب االتحادي  BAMFبموجب هذا ٌ
الحكم إما بمنحك الحماية أو أن
ى
الت قدمتها كافية لمنح الحماية.
المحكمة ال ر
تعتي األسباب ي
.
 oإذا ألزمت المحكمة المكتب  BAMFبمنح الحماية ،تكون قد ربحت الدعوى بعد مرور بعض الوقت تقوم دائرة الهجرة
( )Ausländerbehördeبدعوتك ال موعد الستالم ترصي ــح اإلقامة.
المحام/ـة اذا كان من المجدي
 oإذا أكدت المحكمة عىل قرار المكتب االتحادي  BAMFبالرفض ،يجب عليك استشارة
ي
تقديم طلب استئناف لدى المحكمة اإلدارية العليا .يجب مع ذلك أن تكون هناك أسباب خاصة لمثل هذا الطلب ،ألن
ً
القرار ن يف إجراءات اللجوء يتم عادة مراجعته مرة واحدة فقط من قبل المحكمة.
ً
ن
ن
العاملي ن يف مراكز االستشارة واسأل مبارسة
المحامي
محام/ـة تكون دائما مكلفة .احصل عىل المشورة من
نصيحة :استشارة
ي
ن
/
.
للمحام ـة تقديم طلب بالحصول عىل المساعدات القانونية ،ستتكفل الدولة بالتكاليف يف حال
عن الدفع بالتقسيط يمكن
ي
وافقت المحكمة عىل الطلب.
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ُ
تقدم المشورة المتعلقة بإجراءات اللجوء أيام :الثالثاء من الساعة  ، 14:00-10:00األربعاء من الساعة  ، 17:00-13:00الخميس
من الساعة 14:00-10:00
ى ن
وبn.essmat@kommmit.eu :
ر
الييد االلكي ي

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