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كم من الوقت مسموح أن تاخذ للبت في طلب اللجوء الخاص .( 1

 بي؟

أشهر للبت  ٣بعد أن  تقدم طلب اللجوء الخاص بك، السلطة لديها 

.فيه  

.أشهر ٣يمكنها أيضا أن تقرر بسرعة أكبر، ولكن ليس أكثر من   

ال حتى النقص في عدد الموظفين وال ضغط العمل سبب لإلتخاذ وقت 

!أكتر  

.أشهر ٣يجب على السلطة ان تقرر بشأن الطلب في غضون   

 

ماذا يمكنني أن أفعل إذا تجهيز وقتا أطول؟  (.2 

في كثير من األحيان ضغط العمل سبب عند السلطة واحياناً ليس لديها 

.عدد كاف من الموظفين  

.ليس من غير المألوف عندما يأخذ  البت عدة أشهر أو حتى سنوات  

!ولكن من ناحية أخرى يمكنك أخذ إجراءات ضد ذلك   

أشهر منذ تقديم الطلب، يمكنك رفع ما يسمى بقضية  ٣مع مرور 

".عدم التحرك"  

هكذا ترفع دعوى قضائية ضد السلطات ألنها لم تقرر بطلبك بعد 

.أشهر على األقل ٣تقديمه ب   

 

؟"عدم التحرك"كيف يتم إجراء      (.3 

أشهر من بعد تقديم  ٣أوال، تحتاج انتظار قرار من السلطة على األقل 

.طلبك للجوء السياسي  

إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن طلبك، يمكنك تقديم شكوى إلى المحكمة 

.اإلدارية  

في الغالب السبب وراء التأخير في القرار لمدة طويلة من السلطة هو 

.أن طاقتها ال تستحمل  

ولكن هذه ليست مشكلتك، ولكن مشكلة الدولة، ألن الضغط على 

.السلطة ليس سبب موضوعي لعدم البت في الطلب   

تلتزم السلطة في هذه الحالة من قبل المحكمة لمتابعة إجراءات اللجوء 

المحكمة التيدون تأخير، على االقل حتى يتم إثبات موعد من قبل   

. تحدد موعد لجلسة االستماع والبت في الطلب  

:ثم هناك عدة احتماالت  

قد يعتبر طلب اللجوء الخاص بك هو مسوغ  ويتم منحك السلطة 

.اللجوء بعد ذلك  

ومع ذلك، يمكنك االستئناف لدى . لكن يمكن أيضا رفض طلبك

.المحكمة اإلدارية  

يجب أيضا التقدم بطلب للحصول على ما : ولكن وحده هذا ال يكفي

حتى ال يتم " مفعول اإليقاف الدعوة ضد تنفيذ الترحيل"يسمى ب 

.ترحيلك  

هذا أكثر تعقيدا، وهنا ينصح بشدة أن تأخذ مساعدة من محامي 

.لتحصل في نهاية المطاف إلى حقك في البقاء في ألمانيا  

إذا  خسرت الدعوة أمام محكمة القضاء اإلداري، ال يمكنك أن تفعل 

.أي شيء أكثر من ذلك،  ليس لديك أي فرص قانونية أخرى  

 

ومن يتحمل "عدم التحرك"ماذا يجب علي أن أدفع الجراءت .( 4

 التكاليف؟

الفوز في اإلجراءات القانونية تقرر المحكمة اإلدارية بشأن التكاليف 

.على نفقة المحكوم عليه  

 

لذلك ال دفع ال تكاليف . ال يتم تقاضي التكاليف على إجراءات اللجوء

.المحكمة وال تكاليف المحامي  

.تكون متأكدا تماما، يمكنك أيضا طلب المساعدة القانونية مسبقاأن   

ثم يتم تحمل التكاليف أيضا إذا كانت الشروط لمنح المساعدة القانونية 

.موجودة حتى إذا فقدت هذه الدعوة  

 

ما هي فرص نجاح الدعوة؟.( 5  

.فرص أن تكسب القضية عادة ما تكون عالية  

الشرط الوحيد هو في الحقيقة مجرد أن كنت قد قدمت على الدعوة 

.أشهر  ٣بطريقة مباحة، وأن السلطة لم تبت في طلبك  ألكثر من   

 

ما هو نتيجة لمثل هذه الدعوة؟.( 6  

تالحظ . لألسف، فإن الدعوة ال يعني على الفور أنك تمنح اللجوء

المحكمة إلى أن السلطة قد تصرفت ببطء شديد ويلزم السلطات 

.لمعالجة طلبك بشكل أسرع اآلن  

ويمكنك أن تتوقع أنه اآلن لن يمر وقت " تحت الضغط"السلطة بالتالي 

.طويل حتى عن تقرر في إجراء لجوئك  

ال يحق االستياء منك .  للسلطة تجاهك" السلبي"تخاف من التصرف ال 

بحيث ذهبت إلى المحكمة لجعل البت في إجراءات اللجوء بسرعة 

.أكبر  

إذا أن . أشهر ٣عادة ما تمنح المحكمة السلطة فترة أخرى مدتها 

إجراءات اللجوء في كثير من األحيان يمكن أن يستغرق سنوات، لديك 

 من خالل نجاح الدعوة 

 

.أن السلطة لن تأخذ وقت أكثر مع لمعالجة طلبكفرصة   

 

كيف يمكنني تقديم مثل هذه الدعوة؟.( 7  

وقد ثبت في الماضي أنه . تقديم الدعوة ينبغي مع لمساعدة من المحامين

من األفضل تكليف المحامي المختص بهذه الشوون للحصول على 

.المشورة والمساعدة  

 

أسئلة حول المسائل اإلجرائية للجوء المحامين شلومر وسبيرل لطرح 

.تحت تصرفكم  

.من فضلك نسق موعد معنا.   ال تخاف من أي تكاليف خفية  

 

 ما هي الخطوة التالية؟

لمزيد من المعلومات حول الفشل في التصرف وموضوع اللجوء، 

.يرجى االتصال بمكتب المحامين شلومر وسبيرل  

قرارت السلطة مثل المعاش، مكان )تحديد موعد وتقديم أهم الوثائق 

مباشرة في أول موعد بحيث يمكن الرد علىأسئلتك ( السكن و اللجوء

.بعد تعيين األوراق  

أول موعد لدراسة احتماالت الفشل في التصرف ولتقديم المشورة في 

.إجراءات اللجوء هو مجانا  

لقضايا قانونية أخرى مثل لم شمل األسرة وتصريح عمل الرسوم لكم 

.منخفضة   

كما إن المشورة القانونية فقط باللغة األلمانية و اإلنجليزية، من فضلكم 

.إصطحاب مترجم بنفسكم إلى الموعد  


