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اتفاقية دبلن – و ماذا ال؟ن؟
يقول قانو؟ن دبلن :الدولة الوروبية مسؤولة عن تاشيرة دخولك او أخذ بصمتك عند دخول أراضيها،
وهي المسؤلة أيضا على إجراءات لجوءك .اذ كانت بصمتك مسجلة ببلدا؟ن اوروبية اخرى مثل اطاليا
و اسبانيا و المجر و بولونيا الخ ...فسوف تحاول ألمانيا إعادتك الى البلد المعني باجراءت لجوءك.
بعبارة أخرى ,الى الدولة التي تملك بيانات البصمة الخاصة بك .في بعض اليحيا؟ن يحاولو؟ن إعادتك
!يحتى ولو لم تقم بعملية البصم في بلد آخر
بعد بضعة اسابيع تحصل على رسالة في ظرف اصفر تقول :يجب عليك ترك ألمانيا الى البلد المعني
...رسميا بإجراءات لجوءك ...طبقا لقانو؟ن دبلن  ...مما يعني وجوب عودتك الى إيطاليا ,المجر ,الخ
هذا التاريخ مهم بالنسبة إليك ,ل؟ن ألمانيا تملك من الوقت  6أشهر ابتداء من موعد الرسالة لكي
.يريحلوك إلى البلد المعني .بعد انتهاء هذه الفترة يجب على ألمانيا أ؟ن تتحمل إجراءات لجوءك
الوسائل القانونية ضد اتفاقية دبلن
اذا وصلت الرسالة الى شقتك او مسكنك )تاريخ على الغلف!(  ,سوف يكون لديك أسبوع واحد
لكي ترفع دعوى قضائية ضد القرار! لذلك يجب عليك ا؟ن تقرأ الرسائل بانتظام او تطلب
المساعدة في يحال لم تستطع قراءة الرسائل .ويجب أيضا أ؟ن تخبر دائرة الهجرة بشكل دائم عن
.مكا؟ن إقامتك الجديد في يحالة التنقل أو تغير المسكن
اذا كنت تريد أ؟ن تعارض القرار ,فيجب عليك الذهاب الى محامي/محامية او الى مكتب
.الستشارة باسرع وقت
غالبا تكو؟ن الدعاوى ضد قرار دبلن فاشلة )للسف( ,مع ذلك بامكان المحاميين ان يحموك
من السلطات و المحاكم ,و بامكان المراكز الستشارية للئجئين ان يرسلوك الى
.محاميين مناسبين
ولكن في جميع اليحوال يجب أ؟ن تبذل جهدك و تكتب ظروفك و قسوة السفر وتاريخ اليحداث ,مثل:
في يحال واجهت انتهاكات لحقوق النسا؟ن أو سوء المعاملة في بلدك الصلي أو أثناء الهروب ,اذا
كنت مريضا ,اذا كا؟ن عندك أطفال او إذا كنت يحاملة ,او كنت تتعرض لصدمات عصبية ,اذا كانت
هنالك إساءة للمعاملة من قبل السلطات او شرطة الدولة التي تملك بيانات بصماتك ,اذا أخطأ افراد
العائلة او القارب الذين يعيشو؟ن بإلمانيا باجرائات الجوء خاصتك )هذا يحدث غالبا(  ,الظروف
المعيشية في بلدا؟ن أوروبية أخرى يمكن ا؟ن تكو؟ن مهمة ,اذا كا؟ن عندك مسكن هناك أو دعم مالي /
طبي او اذا في يحال عدم وجود المساعدات اللمزمة ,يجب ا؟ن تخبر الطراف المعنية .سوف يكون
.من الفضل ان تخبر محامي بكل شيء
اذا كا؟ن ممكنا ,اكتب خواطرك ومذكراتك اثناء و بعد التريحيل .يحاول ا؟ن تكو؟ن على اتصال بمراكز
الستشارات و المحاميين .هذا يمكن ا؟ن يساعد في المستقبل .بعض اليحيا؟ن قد تستفيد من
العلقات لذا من المهم بأ؟ن تبقى على اتصال مع المستشارين أو المساعدين) .بريديا ,انترنت او
) .هواتف محمولة
.للسف ,في أغلب الحيان تحاول السلطات ترحيل الئجئين دون مواعبد معلنة
اذا يحاولت السلطات من دائرة الجانب تريحيلك دو؟ن علمك )دو؟ن ا؟ن يبلغوك بالموعد( ,ممكن لهذا أ؟ن
).يحدث في غيابك ) مثل أثناء تواجدك في مكا؟ن آخر او عند وجودك خارج المنزل
في هذه الحالة لن تستطيع السلطات استخدام غيابك كدليل في الدعوى القضائية
!ضدك .لنه من يحقك بأ؟ن تكو؟ن على علم بموعد تريحيلك

ماذا يمكنك أن تفعل؟
في بعض اليحيا؟ن ل تستطيع الجهات الحكومية تريحيل الجئين خلل فترة  6اشهر .ولكن هناك
:اسباب أخرى تمنع يحدوث التريحيل الجباري
إرخبار الرخرين عن وضعك الشخصي
الصدمات النفسية ،والحمل ،والفطفال الصغار ،وما إلى ذلك من المراض الخطيرة
يعني موقف ضعف ويمكن أن تجعل عملية الترحيل غير مقبولة .اخبر كل الجهات و جميع
السلطات و المحامي بإوضاعك .اسمح للطباء و الطباء النفسيين أ؟ن يتاكدوا من ظروفك القاسية.
بإمكانك إعلم الشرطة و موظفي الطائرة بأنك في وضع يحرج يحتى ولو في اللحظة الخيرة .اذا
كنت تملك إثبات بمرض حاد او نفسي ,في ذلك الحال لن يكن بامكانهم إئجبارك على
.الرحيل
!لست وحيدا
قرار دبلن يشمل الكثير من الئجئين .كونواقريبا من بعضكم  ,شاوروا و أرخبروا
الرخرين عن أوضاعكم .مرات عديدة لم يحدث التريحيل ل؟ن الجيء المستهدف رفض المر .في
.هذه الحالت قد يكو؟ن الدعم المتوفر من الخرين مفيدا جدا
افطلب المساعدة من الجيران
ابحث عن عناوين المنظمات النسانية و الجمعيات الخيرية ,اوالناشطين و الجيران و
كل الناس و الفراد الذين يتعاطفو؟ن مع اوضاع اللجئين ,وكل شخص يقف ضد قانو؟ن دبلن .هناك
.الكثيرين الذين يجدو؟ن أ؟ن قانو؟ن دبلن غير انساني و مستعدو؟ن لحمايتك ضد التريحيل
أعلن عن عملية الترحيل
اذا قامت الدولة بإعلمك بموعد التريحيل ,أعلن عنه و اطلب المساعدة من المراكز الستشارية و
الجمعيات و المنظمات النسانية و ناشطين يحقوق اللنسا؟ن .في اكثر الحالت يمكن منع التريحيل من
).خلل الحملت الجماهيرية و المدنية )مثل :يحملة ضد الشركة الطيرا؟ن
الحقوق في الطائرة
اذا كا؟ن التريحيل عن طريق الطائرة ,يجب ا؟ن تكو؟ن على علم بأن الطيار وحده عنده القرار
الرخير و ليس الشرفطة او غيرهم من المسؤلين الرسميين .الطيار عنده الحق بإعطاء
الوامر .في العام الماضي أخبر الرجل الركاب الخرين بأنه يسافر رغما عنه ,فرفض الركاب
الجلوس ايحتجاجا على التريحيل الجباري ,وبالتالي لم تتمكن الطائرة من القلع مما أدى الى منع
.التريحيل
 :المزيد من أماكن الستشارة و دعم اللجئين في برلين و براندنبورغ
 :اجتماع للحركة ضد قانو؟ن دبلن :في يوم الثنين الثاني والرابع من كل شهر الساعة  4بعد الظهر في
BBZ، Turmstr. 72, 10551 BERLIN
يوجد دائما أشخاص يقدمو؟ن المساعدة و يرسلو؟ن اللجئين الى أماكن مناسبة و أكثر اليحيا؟ن يحصل اللجئين على
.الستشارة اللمزمة من قبل المستشارين
كتاب عناوين براندنبورغ للتصال مع مراكز الستشارة والمستشفيات ومراكز العناية النفسية ،باللغات التالية :اللمانية
:والنجليزية والروسية والفرنسية والعربية والفارسية والصربية
http://www.fluechtlingsrat-brandenburg.de/tipps-fur-den-fluchtlingsalltag/adressen-fur-besondersschutzbedurftige-fluchtlinge

اجتماع مجلس استشارة براندنبورغ اللجئين
Flüchtlingsrats Brandenburg
:كل آخر أربعاء من الشهر  ،الساعة  4:30بعد الظهر
هذا الجتماع هو للتواصل السياسي ،وليس للستشارات الفردية .المواضيع متغايرة و اكثر اليحيا؟ن يتعلق بموضوع دبلن او
عموما بمواضيع و يحالت اللجئين في اوروبا

