التاريخ 15 :يوليو 2020
إلى :مقدم طلب اللجوء
الموضوع :البت في قضايا اللجوء
حضرة السيد(ة) المحترمـ(ة),
عندما تتقدم بطلب لجوء في هولندا  ،فأنت تريد أن تعرف بسرعة ماوضعك .لسوء الحظ  ،لكن في
هذه اللحظة ال يزال ينتظر طالبو اللجوء مع األسف وقتًا طويلً التخاذ قرار .قد ترى أن طالبي
اللجوء الذين تقدموا بطلب للحصول على اللجوء في وقت متأخر عنك ،أي بعد  1أبريل ،2020
يتلقون قرارً ا قبل ذلك .كيف يمكن هذا ,نفسره هنا.
تتلقى هذه السنة بَ ْع ْد دعوة لحديث
اليمكننا لألسف بَ ْع ْد أن نقول متى سيكون دورك بالضبط .بَ ْي َد أنه يجب أن تكون قد تلقيت دعوة
بحلول ديسمبر  2020لحديث مع  .INDتقرأ أدناه لماذا ال يمكننا إخبارك اآلن متى يحين دورك.
تقرر  INDطلبات اللجوء بطريقة مختلفة
تقوم  INDعادة بمعالجة الطلبات حسب ترتيب تاريخ طلب اللجوء .وهذا يعني أن أول شخص
ضا أول من يحصل على قرار .وقد تخلت  INDاآلن عن هذا
يتقدم بطلب لجوء سيكون أي ً
الترتيب .هذا ألن  INDلديها تأخر بأكثر من  14000قضية لجوء.
يقرر فريقان منفصالن حول قضايا اللجوء المختلفة
قَس َم ْ
ت  INDحاالت اللجوء إلى مجموعتين ،بأمر من وزير الدولة:
ب اللجوء قبل  1أبريل
 .1طل َ
يقرر فريق منفصل (وحدة خاصة للمبالغ الجزائية) ) (Taskforce Dwangsommenحول هذه
المجموعة التي تضم  14000طلب لجوء .والهدف هو أن وحدة خاصة للمبالغ الجزائية قد أكملت
هذا المخزون من طلبات اللجوء قبل  1يناير .2021
ب اللجوء بعد  1أبريل
 .2طل َ
يجب على  INDاتخاذ قرار بشأن طلبات اللجوء هذه في الوقت المحدد .في الوقت المحدد يعني
خلل مهلة القرار القانونية .هذا هو الوقت الذي لدى  INDبموجب القانون التخاذ قرار بشأن
طلب اللجوء.
يمكن لشخص تقدم بطلب للحصول على اللجوء الحقا ً أن يأتيه الدور قبلها
هناك العديد من موظفي  INDالمختلفين مشغولين بدراسة طلبات اللجوء في هاتين المجموعتين.
هذا يعني أنه ليس لديهم أي تأثير على طالب اللجوء الذي يتلقى أوالً مقابلة أو قرار .نتيجة لذلك
من الممكن أن يتقدم شخص أو تقدم بطلب اللجوء بعدك أن يكون دوره قبلك.
مع فائق االحترام،
مصلحة الهجرة والتجنس.
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