ورقة طي لطالبي اللجوء القادمين من أحد الدول اآلمنة

أنت من "بلد أصل آمن" .أية بلدان هي آمنة وماذا يعني ذلك؟
بلدان األلص اآلمنة هي اآلن:
ألبانيا ،الجزائر ،أندورا ،أستراليا ،بلجيكا ،البوسنة والهرسك ،البرازي  ،بلغاريا ،كندا ،قبرص ،الدنمارك،
ألمانيا ،استونيا ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،غانا ،اليونان ،هنغاريا ،ايرلندا ،الهند ،إيطاليا ،جامايكا ،اليابان،
كوسوفو ،كرواتيا ،التييا ،ليتتنتتاي ،،ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مقدونيا ،مالطا ،المغرب ،موناكو ،منغوليا،
الجب األسود ،هولندا ،نيوزيلندا ،النرويج ،أوكرانيا ،النمسا ،بولندا ،البرتغال ،رومانيا ،سان مارينو،
السنغال ،لصربيا ،سلوفينيا ،سلوفاكيا ،اسبانيا ،توغو ،ترينيداد وتوباغو ،وجمهورية التتيك ،وتونس،
مدينة الياتيكان ،المملكة المتحدة ،الواليات المتحدة ،أيسلندا ،السويد ،سويسرا.
إنتبه! تتغير هذه القائمة باستمرار .يمك ،أيجاد القائمة األكثر حداثة في:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/lijst-van-veilige-landen-van-herkomst

وقد حددت الحكومة الهولندية هذه البلدان كـ "بلد ألص آم ."،الوضع في هذه البلدان هو آم ،بما فيه
الكياية .أنت م ،بلد ألص آم .،لذا ليست لديك تقريبا أية فرلصة في تصريح إقامة هولندي للحصول على
اللجوء .م ،خالل رفض أو سحب طلبك للجوء تيرض الحكومة عليك في حظر دخول البلد .وتعيدك إلى
بلدك األلصلي اآلم.،
إجراءات اللجوء إذا كنت من بلد أصل آمن
بعد تقديم طلب اللجوء تتابع إجراءات لجوء ُم َعج َّْلة .تعطيك منظمة المصالح ،عم الالجئي ،في هولندا
) (VWNتوعية حول طلب اللجوء إذا كنت م ،بلد آم .،يمكنك الحصول على محادثة واحدة مع مصلحة
الهجرة والجنسية ( .)INDيهيئك محام لذلك.
يمكنك في المحادثة مع  INDان توضح لماذا بلد األلص غير آم ،لك .إذا كان توضيحك ُم ْقنعا يتم عندها
إنهاء اإلجراء ال ُم َع َّج ْ  .تدرس عندها  INDطلبك في إجراءات اللجوء العامة ( .)AAإذا كان توضيحك
غير ُم ْقنع تعطي عندها ' INDنية لرفض طلبك اللجوء السياسي" .يمكنك مناقتة هذه النية مع محام .لم
تغير مناقتة الالحقة مع محاميك حكم IND؟ عندها ترفض  INDطلب لجوئك بتك نهائي .وتحص
على حظر دخول البلد.

أنظر الصيحة التليية

ماذا يعني إذا كنت تحصل على حظر دخول البلد؟
ه ترفض  INDطلبك أو ه تسحب طلب لجوئك؟ تحص عندها على حظر دخول البلد لسنتي .،فقط
طالبي اللجوء البالغي ،يحصلون على حظر دخول البلد .إذا لم تلتزم بحظر دخول البلد ،تكون خاضعا
لعقوبة .يعني حظر دخول البلد أنه ال يُ ْس َمحْ لك بالسير إلى أو اإلقامة في :هولندا ،بلجيكا ،بلغاريا،
قبرص ،الدنمارك ،ألمانيا ،استونيا ،فنلندا ،فرنسا ،اليونان ،المجر ،ايرلندا ،ايطاليا ،كرواتيا ،التييا،
ليتتنتتاي ،،ليتوانيا ،لوكسمبورغ ،مالطا ،النرويج ،النمسا ،بولندا ،البرتغال ،رومانيا ،سلوفينيا ،سلوفاكيا،
اسبانيا ،جمهورية التتيك ،المملكة المتحدة ،أيسلندا ،السويد وسويسرا.
العواقب المترتبة على رفض طلبك لجوئك
يتوقف حقك في األيواء وتحص على حظر دخول البلد .يجب عليك مغادرة هولندا فورا .يمك ،لمصلحة
العودة والمغادرة ) (DT&Vأن توجهك بذلك .يمك ،أن ينتهي بك المطاف في موقع ُمقَي ْد للحرية
( )VBLأو موقع أسرة ( .)GLفقط أسر ذات أطيال قالصري ،تذهب إلى  VBL .GLو  GLموجهة
على العودة إلى بلدك األلصلي .أو تدخ حجز األجانب إذا كانت الحكومة قادرة على ترحيلك .ال تدخ
 GL ،VBLأو الحجز؟ يتوجب عليك عندها أن تترك هولندا بتك مستق  .لو عدت إلى بلدك األلصلي
اآلم ،،ال تحص في معظم الحاالت على أي مبلغ م ،المال .حتى لو تسحب طلب لجوئك.
لماذا يمكن لطالبي اللجوء من دول آمنة ذكر دوافع لجوئهم مبكراً لـ IND؟
يحص طالبو اللجوء م ،دول آمنة مبكرا على محادثة ألن اليرلصة كبيرة بأنهم ال يحصلوا على تصريح
لجوء .يتغلون أماك ،أيواء متصصة لطالبي لجوء ذوي فرلصة كبيرة.
ماذا يحدث لطالبي اللجوء الذين يسببون إزعاجا ً؟
تتوقع الحكومة الهولندية م ،ك أجنبي سلوكا جيدا ،منك أيضا .يمك ،لطالبي اللجوء (المنتهية إجراءاتهم)
ألذي ،يسببون إزعاجا في مواقع األيواء وحولها أن يتعرضوا إلجراءات فورية .على سبي المثال :فرض
حظر دخول منطقة أو وضع في حجز األجانب .أيضا حكم بعقوبة سج ،ممك.،
أنظر لمزيد م ،المعلوماتwww.ind.nl/asiel :
هذا المنتور إلصدار لـ:
مصلحة الهجرة والجنسية ()IND
ال يمك ،أن تجني أية حقوق م ،مضمون هذا المنتور .إذا كانت الترجمة تؤدي إلى اختالفات في التيسير ،عندها
تكون النستة الهولندية هي المعتمدة.
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