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اتفاقية دبلن – و ماذا ال؟ن؟

قانو؟ن دبلن تفسر: الدولة الوروبية مسؤلة لتاشيرة دخولك او التي ياخذ بصمتك عند الدخول اراضيها،
هية التي المسؤلة لرجراءات اللجوءك.  اذ يكو؟ن بصماتك مسجلة بالبلدا؟ن اوروبية اخرى مثل: اطاليا,
اسبانيا, مجر او بولونيا الخ.. فسوف يحاول المانيا ررجوعك للبلد المعني بارجراءت لجوءك. يعني. بلد

 !التي عندهم بصماتك.  في بعض احوال يحاولو؟ن ررجوعك حتى ولو ما عندك بصمات في بلد آخر
بعد بضعة اسابيع تحصل على رسالة في ظرف اصفر التي تقول ( يجب عليك ترك المانيا الى بلد

المعني رسميا بارجراءات لجوءك رسميا .. طبقا لقانو؟ن دبلن ..,  يعني: ررجوع الى ايطاليا, مجر,
 الخ..)

 اشهر ابتداء من موعد الرسالة لكي يرحلوك الى بلد6هذا التاريخ مهم بنسبة لك, ل؟ن المانيا عندها 
.المعني. بعد انتهاء هذه الفترة يجب على المانيا ا؟ن يتحمل ارجراءات اللجوءك

وسائل القانونية ضد اتفاقية دبلن

, سوف يكون عندك اسبوعاذا وصلت الرسالة الى شقتك او مسكنك (تاريخ على الغلف!) 
 لذلك يجب عليك ا؟ن تقراء رسائل بانتضام او تسألواحد لكي ترفع دعوى قضائية ضد القرار!

لكي يتررجمواالصدقاء الك. ويجب ا؟ن تخبر الدائرة الهجرة دائما بمكا؟ن اقامتك الجديدة في حالة
.التنقل او تغير المسكن

فيجب عليك بذهاب الى محامي/محامية او الى مكتباذا تريد ا؟ن تعرض القرار, 
 .الستشارة باسرع وقت

مع ذلك بامكان المحاميين ان يحميكغالبا  يكونوا الدعاوى ضد القرار دبلن فاشل (للسف) , 
من سلطات و المحاكم, و بامكان المراكز الستشارة للئجئين ان يرسلواكم الى

  .محاميين مناسبين
بس بكل احوال يجبوا ا؟ن تبذلوا رجهودكم و تكتبوا ظروفكم و قسوة السفر وتاريخ الحداث ,  مثل: إذا
وارجهت انتهاكات لحقوق النسا؟ن أو سوء المعاملة في بلدك الصلي أو على طريق الهروب, اذا كنت

مريضا, اذا يكو؟ن عندك اطفال او تكوني حاملة, او يكو؟ن عندك صدمات عصبية,  اذ يكو؟ن هناك
الساءة المعاملة من قبل السلطات او الشرطة الدولة التي عندهم بصماتك, اذا يورجد افراد العائلة

او اقارب الذين يعيشوا بالمانيا يخطيؤا بارجرائاتك الجوء (هذه تحدث غالبا) , والظروف المعيشية في
بلدا؟ن أوروبية أخرى يمكن ا؟ن يكو؟ن مهمة, اذا يكو؟ن عندك مسكن هناك او الدعم مالي / طبي  او اذا

سوف يكون احسن اذا تخبر للمحامي بكل شيءليورجد المساعدات اللمزمة,  يجب ا؟ن تخبر.  .
اذا كا؟ن ممكنا, اكتب الخاطرات والذاكرتك اثناء و بعد ترحيل. حاولوا با؟ن تكونوا على اتصال بمراكز

الستشارات و المحاميين. هذا يمكن ا؟ن تساعد في المستقبل. بعض الحيا؟ن  قد تستفيد من علقات
لذا من المهم با؟ن تبقوا على اتصال مع المستشارين أو مساعدين. (بريديا, انترنيت او هواتف

. محمولة)

 .للسف, في اكثر حالت يحاولوا السلطات ان يرحلوا الئجئين دون موعد معلنة

اذا حاولوا السلطات من دائرة الرجانب بترحيلك دو؟ن علمك (دو؟ن ا؟ن يبلغواك بالموعد), احتمال ا؟ن
 .تحدث هذا في غيابك ( مثل تكو؟ن بمكا؟ن آخر او لم تكو؟ن بالمنزل)

. لنهلم يقدر السلطات استخدام غيابك  كدليل في دعوى القضائي ضدكفي هذه الحالة 
  !من حقك  با؟ن تكو؟ن على علم بموعد ترحيلك



 ماذا يمكنك أن تفعل؟ 
. ولكن اشهر6الفترة في بعض احيا؟ن لم يكن باقتدار الجهات الحكومية بترحيل الرجئين  خلل 

:هناك اسباب أخرى الذين يمتنعو؟ن الترحيل ارجباري

 إرخبار الرخرين عن الوضعك الشخصي
الصدمات النفسية، والحمل، والفطفال الصغار، وما إلى ذلك من المراض الخطيرة

. اخبر كل رجهات و رجميعيعني موقف ضعف ويمكن أن تجعل الترحيل غير مقبولة
السلطات و المحامي باوضاعك. اسمح للطباء و و الطباء نفسية لكي يتاكدوا من ظروفك القاسية.

اذابامكانك الخبار الشرطة و موظفي الطائرة بانك في وظعية حررجة حتى في اللحظة الخيرة. 
يكون عندك البثبات بالمرض حاد او نفسي. في ذلك الحال لم يكن بامكانهم ائجبارك

.عن رحيل

!لست وحيدا
القرار دبلن يشمل الكثير من الئجئين. كونواقريبا من بعظكم , شاوروا و ارخبروا

مرات لم يحدث الترحيل اذا رفض الرجيء المستهدف وهو/هي  ليس وحيدا.الرخرين باوظاعكم. 
  .في هذه الحالت قد يكو؟ن الدعم الخرين مفيدا رجدا

فطلب المساعدة من الجيران
ابحث عن العناوين المنظمات النسانية و الجمعيات الخيرية و المساعدة,

و كل الناس و افراد الذين يتعاطفوا مع اوظاع اللرجئين كل شخص الذياوالناشطين و الجيران 
يقصد الدعم ضد القانو؟ن دبلن. هناك كثيرين الذين يجدو؟ن القانو؟ن دبلن غير انسانية و مستعدو؟ن

 .لحمايتك ضد الترحيل

ائجعل الترحيل معلنا
اذا اخبرت بالموعد الترحيل, يمكنك ا؟ن تجعله معلنا و طلب مساعدة من مراكز الستشارية ,

رجماعات و منضمات النسانية و الناشطين الحقوق النسا؟ن. في اكثرية الحالت يمكن منع الترحيل
 .من خلل الحملت الجماهيرية و المدنية (مثل: حملة ضد الشركة الطيرا؟ن)

الحقوق في الطائرة
بان الطيار وحده عنده الكلم الرخير واذا تكو؟ن الترحيل بالطيارة, يجب ا؟ن تكو؟ن على علم 

. الطيار عنده الحق بالوامر. في عامليس الشرفطة او غيرهم من المسؤلين رسميين
الماضي اخبر الررجل الركاب الخرين بانه يسفر رغما عنه. فرفض الراكب من رجلوس احتجارجا من

  .الترحيل ارجباري. وبتالي لم يمكن الطائرة بالقلع وقد منع الترحيل

:   المزيد من اماكن الستشارة و دعم اللرجئين في برلين و براندنبورغ

 ساعة في16ارجتماع للحركة ضد القانو؟ن الدبلن: كل الثنين 

BBZ، Turmstr. 72
10551 BERLIN

دائما يورجد الناس الذين يساعدو؟ن و يرسلو؟ن اللرجئين الى اماكن مناسبة او اكثر الحيا؟ن يأخذو؟ن اللرجئين الستشارة
.اللمزمة من قبل المستشارين

كتاب عنوا؟ن براندنبورغ التصال مع مراكز الستشارة والمستشفيات ومراكز العناية النفسية، بلغات :اللمانية والنجليزية
.والروسية والفرنسية والعربية والفارسية والصربية

http://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/tipps-fur-den-fluchtlingsalltag/adressen-fur-
besonders-schutzbedurftige-fluchtlinge 

ارجتماع المجلس استشارة براندنبورغ اللرجئين
Flüchtlingsrats Brandenburg

 . الساعة16.30كل آخر أربعاء من الشهر ،  :  )  
هذا الرجتماع هو للتواصل السياسية، وليس هناك للستشارات الفردية. المواضيع متغايرة و اكثر الحيا؟ن يتعلق بموضوع

دبلن او عموما مواضيع و حالت اللرجئين في اوروبا

http://i.txtsrving.info/click?v=REU6NjEzNzU6MzE0NzpiZXJsaW46NzI0YjE2ZDc2MTFmNmM3MzU3OWQ2OTM4N2RhMTE3NDE6ei0xMDk0LTcxNjc0Nzp3d3cuYmJ6YmVybGluLmRlOjE4NzM2NDowOmNmMjQ4NDRmMWQwNjQ4N2JiOWVhOWJiNTk3NjlhNjI5OjE&subid=g-716747-456cbd6e1e2d4a448ef79ffdd3e4f256-&data_tagname=SPAN

