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 عزیزي السید/السیدة،

من  اً مزید والتجنیسدائرة الھجرة  منح لقد تقدمت بطلب للحصول على اللجوء في ھولندا. قررت الحكومة الھولندیة
 .لطلبكیمكنك قراءة ما یعنیھ ھذا بالنسبة  الرسالة،قرار بشأن طلبات اللجوء. في ھذه تخاذ الالالوقت 

 
 ) ستة أشھر6في العادة تبت دائرة الھجرة بطلب اللجوء الخاص بك ضمن مھلة زمنیة تبلغ (

طلبات التخاذ قرار بشأن  العادیةالفترة  فإن للقانون، اً وفقبالمھلة القانونیة التخاذ القرار. فترة اتخاذ القرار تُسمى 
 أشھر.) ستة 6( اللجوء ھي

 
 ) تسعة أشھر 9إلى (جمیع طلبات اللجوء بشأن  تخاذ القرارتقرر تمدید المھلة الزمنیة ال والتجنّسدائرة الھجرة 

على البت فیھا ومعالجتھا.  الھولندیة والتجنیس دائرة الھجرةیفوق قدرة عدد طلبات اللجوء في الوقت الحالي، أصبح 
على اتخاذ قرار في  ةغیر قادر ، فأنھا ال تزالسنیدائرة الھجرة والتجالتي اتبعتھا  المختلفةعلى الرغم من التدابیر 

إلى إنھا في المستقبل القریب ستحتاج  والتجنیسدائرة الھجرة تتوقع أشھر. ) 6المھلة العادیة البالغة ستة ( غضون
-08-26البرلمان بتاریخ  إلىموّجھ . لھذا السبب قررت الحكومة في خطاب للبت في طلبات اللجوء وقت أطول

 القرار. المھلة القانونیة التخاذ تمدید 2022

 ألسباب أخرىتم بالفعل تمدید مھلة القرار الخاص بك ربما 
فیما یلي  مرة واحدة من قبل. یمكنكبطلبك  البت بالفعل تمدید مھلةوالتجنیس دائرة الھجرة سبق لفي بعض األحیان، 

على طلب اللجوء  ذلك. قد ینطبق بطلب اللجوءیمكن أن تطول فترة البت التي  الحاالتأمثلة عن االطالع على 
 الخاص بك:

توقفت  والتجنّسدائرة الھجرة تأجیل البت في طلب لجوئك، ویعني ذلك أن  والتجنیسقد تقرر دائرة الھجرة  •
تلجأ دائرة الھجرة والتجنیس من بلد معین.  قادمین طلبات اللجوء المقدمة من أشخاصمؤقتاً عن البت في 

 .قرار مدة عام واحدالمھلة الزمنیة للذا كان الوضع في بلدك غیر واضح. عادة ما یتم تمدید إ الخیارإلى ھذا 
 ت الدائرةإذا اعتقدتكون دائرة الھجرة والتجنیس قد عالجت طلبك ضمن إجراءات دبلن. یحصل ذلك قد  •

ألنك  المثال،مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بك. على سبیل أن دولة أخرى في االتحاد األوروبي ھي ال
ً االتحاد األوروبي. لقد تلقیت خطاب ضمنبطلب اللجوء في دولة أخرى  تقدمت وأنسبق  یفید بأن ھولندا  ا

 طلب اللجوء الخاص بك.بالبت بذلك  رغمسوف تقوم 
وقمت باالستئناف  ،بشأن طلب لجوئك قرار سلبي سبق وأن اتخذتقد  والتجنیستكون دائرة الھجرة  قد •

 بشأن طلب لجوئك. راً جدیداً قرادائرة الھجرة والتجنیس اتخاذ أمام المحكمة. قررت المحكمة أن على 
تم  وقد ،التحقیقمن أجل الشروع بالمزید من لمزید من الوقت بحاجة  والتجنیسأن تكون دائرة الھجرة  •

 إخطارك بھذا.
 

 ) احدى وعشرون شھراً. 21( طلب اللجوء الخاص بك ھي القانونیة للبت فيللمھلة الحد األقصى یبلغ 
أشھر + التمدیدات السابقة المحتملة  9+  أشھر 6. حیث تحتسب المھلة الزمنیة التخاذ القرار بنفسكیمكنك حساب 

ین شھراً ) واحد وعشر21دائرة الھجرة والتجنیس فترة تزید عن ( تحتاج. قد ال اً شھر 21یصل إلى  بحد أقصى
دائرة الھجرة  عت فیھ على طلب اللجوء. ھل عالجتـّ من التاریخ الذي وقیمكنك احتساب المھلة التخاذ القرار. 

في ھذه الحالة تبدأ باحتساب المھلة القانونیة من اللحظة التي أصبح إجراءات دبلن؟  ضمنطلبك أوالً  والتجنیس
أن  دائرة الھجرةاللحظة التي أبلغتك فیھا حتساب المھلة من تبدأ فترة اطلبك ضمن اإلجراء الوطني الھولندي. 

 طلب لجوئك. في والبتالنظر  مسؤولة عنأصبحت ھولندا 
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 نحن نبذل قصارى جھدنا لمنحك الوضوح بشأن مستقبلك في أقرب وقت ممكن
بالنسبة لك. لسوء الحظ، تزید من صعوبة األمر الرسالة قد . وأن ھذه ما ھو مصیرك نحن نتفھم أنك ترید أن تعرف

 والتجنیسبشكل محدد متى سنصدر قراراً بشأن طلب اللجوء الخاص بك. تتبع دائرة الھجرة ال یمكننا إخبارك 
 والتجنیسدائرة الھجرة  . ستتصلالواردة إلیھا بشأن الطلبات في وقت مبكرمختلفة التخاذ قرار الھولندیة تدابیر 

 لى طلبك.نطبق عت ھذه التدابیر تإذا كانبك 
 
 

 ؟ھل ترغب في الحصول على مزید من المعلومات
لمزید من المعلومات المتخذة بشأنھا على موقعنا اإللكتروني.  نحن نتابع جمیع التطورات المتعلقة باللجوء والتدابیر

 )ind.nl/actueel-asiel الرابط ( زیارة یمكنكوآخر األخبار، 
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 واألمن،وزیر الدولة للعدل 
 

 عنھ، باإلنابة
 

 كامباین سي. 
 مدیر اللجوء والحمایة.

 

 


