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شرایط درخواست و پذیرش پنناهندگی در آلنان چیست؟

خواهد در آلان پناهنده روند رسیدگی به درخواست پناهندگی اغلب طولنی و گاه پیچیده است. کسی که می
شود باید چند شرط را برآورده کند. اطلاعاتی درباره دلیل پناهندگی و موقعیت حقوقی پناهندگان.

اش بستگی دارد برای شروع روند. اقامت هرکسی در آلان به نتیجه رسیدگی به درخواست پناهندگی
ای که برای نخستین بار مشخصات پناهجویان در آن پناهنده شدن، هر پناهجو باید نخست خود را به اداره

شود، معرفی کند هر کسی حق دادن چنین درخواستی. سپس باید درخواست پناهندگی داده شود. ثبت می
تواند به اداره فدرال برای امور مهاجران و پناهجویان داده شود. را دارد .این درخواست فقط می

دهد که به چه دلیل از پناهجو در اداره فدرال برای امور مهاجران و پناهجویان طی گفتگویی توضیح می
خواهد به آن برگردد تواند یا نمی شود. کشورش گریخته و نمی کسی که. این گفتگو به طور کتبی ثبت می

کند داند به کمک یک مترجم در گفتگو شرکت می .آلانی نمی

کشد؟ چه مدت طول می

اند، سریعتر طی روند رسیدگی به درخواست پناهندگی کسانی که از سوریه، اعراق یا اریتره به آلان گریخته
شود ها به طور. پناهجویان این کشورها باید فقط یک فرم تقاضا را پر کنند. می رسیدگی به این درخواست
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کشد های دیگر پناهجویان، برای مثال. معمول بین دو تا هشت ماه طول می رسیدگی به درخواست
تواند گاه تا دو سال یا بیشتر به طول بینجامد می اند، های پناهجویانی که از افغانستان آمده .درخواست

پناهندگی و پناهندگان ایرانی در آلان: بیشتر بخوانید

کند از همین رو. هر پناهجویی با کارمند مسئولی سر و کار دارد که به امور مربوط به او رسیدگی می
ممکن است که تقاضای پناهندگی ااعضای یک خانواده به دست کارمندان مسئول مختلف برسد و در نتیجه

.تاریخ پایان رسیدگی به پرونده هر یک از ااعضای خانواده با هم فرق کند

های پناهندگی وجود دارد ندرت امکانی برای تسریع رسیدگی به درخواست در مورد پرونده پناهجویان. به
توان درخواستی برای تقدم قائل شدن برای رسیدگی داد توان از اعدم پیشرفت روند. خردسال می یا می
.رسیدگی شکایت کرد که البته هزینه گرفت وکیل برای این کار بالست

موقعیت حقوقی من چیست؟

کسی که بتواند ثابت کند که به دلیل سیاسی، مذهبی یا به دلیل ملیتش در کشوری که از آن گریخته مورد
کند شانس خوبی دارد برای اینکه دست کم برای مدتی معین در پیگرد است یا جنگ جانش را تهدید می

.آلان بماند

کند، بستگی به این دارد که راه فرارش چه بوده است ای پیدا می .اینکه یک پناهجو چه موقعیت حقوقی
کسی که به آلان سفر کرده بدون آنکه پیش از آن وارد یک کشور دیگر اتحادیه اروپا شده باشد، چه با

به کسی. است" دارای حق ماندن"هواپیما و چه با کشتی، امکان دریافت موقعیت حقوقی کسی را دارد که 
کسی که دلیل فرارش به"که برای مثال از طریق یونان، یعنی از راه زمینی، به آلان آمده، احیانا اعنوان 

گیرد" اعنوان پناهنده مورد قبول واقع شده .تعلق می

به آن کشور اعضو اتحادیه اروپا که در ابتدا وارد آن" قانون دوبلین"اما در بیشتر موارد پناهجو باید طبق 
توانند در آلان بمانند که موانعی برای بازگرداندن. شده بوده، بازگردانده شود از میان آنها تنها کسانی می

های سخت هستند. آنها وجود داشته باشد .این موانع اغلب بیماری

است و در کشور خود از امکان درمان مناسبی برخوردار (مرض قند)برای مثال کسی که مبتل به دیابت 
تواند به اعنوان  کسی که دلیل فرارش به"نیست و در نتیجه بازگرداندنش موجب مرگش خواهد شد می

اگر بیماری پناهجو مداوا شود دیگر مانعی برای. در آلان بماند" اعنوان پناهنده مورد قبول واقع شده
.بازگرداندن او وجود ندارد و باید به وطنش بازگردد

از چه حقوقی برخوردار هستم؟

کسی که به طور رسمی دارای حق اقامت است یا دلیل فرارش به اعنوان پناهنده مورد قبول واقع شده
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کسانی که به دلیل مانعی برای بازگردانده. اجازه دارد دست کم برای سه سال در آلان اقامت داشته باشد
توانند برای یک سال در آلان بمانند اند، می .شدن اجازه اقامت گرفته

کسانی که دلیل فرارشان به اعنوان پناهنده مورد قبول واقع شده پس از سه سال اجازه اقامت دائم
گیرند اند پس از . می  سال اجازه اقامت دائم۷کسانی که به دلیل وجود مانع به کشورشان بازگردانده نشده
گیرند .می

تواند پنناهنده شود؟ چه کسی نمی

انداز روشنی برای دریافت اجازه اقامت در آلان ندارد .کسی که از کشوری باصطل ح امن آمده چشم
شود همچنین تقاضای کسی که به دلیل اقتصادی خواستار. فهرست چنین کشورهایی مدام به روز می

شود .پناهندگی است به طور معمول رد می

تواند به او بپیوندد؟: بیشتر بخوانید چگونه خانواده پناهجو می

شود اغلب به زبان مادری هم پاسخ کتبی برای پناهجو فرستاده. جواب رد همواره به طور کتبی داده می
شود شود که تا چه تاریخی باید خاک آلان را ترک کند. می .همچنین به پناهجو گفته می

ام رد شود، چه اتفناقی مینافتد؟ اگر تقناضنای پنناهندگی

کند یا در برابر این رأی: دو امکان وجود دارد پناهجو یا در مهلتی که به او داده شده آلان را ترک می
کند دلیل به وضو ح غیر قابل"کسی که از کشوری باصطل ح امن آمده و درخواستش به اعنوان . مقاومت می

رد شده، یک هفته پس از دریافت رأی اداره فدرال برای امور مهاجران و پناهندگان وقت دارد به" بررسی
.دادگاه مربوطه شکایت ببرد

در همه موارد دیگر اغلب پناهجو دو هفته وقت دارد تا اعلیه حکم دریافتی شکایت و درخواست رسیدگی
خواهد در آلان بماند. مجدد کند .بدین منظور پناهجو باید به طور کتبی استدلل کند که چرا می

تواند انجام دهد یا ممکن است از یک مشاور حقوقی برای آن کمک بگیرد مهم. این کار را خود پناهجو می
ای که رد درخواست پناهندگی به پناهجو را. این است که شکایت باید در مهلت مقرر ارائه شود در نامه

.ااعلم کرده، آمده است که تا چه مدت به او برای شکایت فرصت داده شده است

وضعیت سرپناه و مسکن پناهجویان در آلان: بیشتر بخوانید

تواند بار دیگر به دادگاه اداری اعالی مراجعه کند .اگر دادگاه اداری مربوطه شکایت را رد کند پناهجو می
دارد از این رو بهتر است که پناهجو نخست با یک وکیل در این مورد. اما این مراحل هزینه زیادی برمی

ای صرف شود یا نه .مشورت کند که آیا ارزش دارد که چنین هزینه
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اگر دادگاه اداری رأی اداره فدرال برای امور مهاجران و پناهندگان را تایید کرد پناهجو باید آلان را ترک
خواهند به. کند تواند از دفاتر مشاوره برای اشخاصی که می کسی که داوطلبانه اقدام به ترک آلان کند می

برخی کشورها هزینه بلیط هواپیما یا اتوبوس شهروندان خود را برای. وطنشان بازگردند کمک بگیرد
کنند .بازگشت به وطنشان تقبل می

کسی که نخواهد داوطلبانه آلان را ترک کند و باید به این کار مجبورش کنند پس از بازگشت برای مدتی
.اجازه سفر به آلان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا را نخواهد داشت

گیرد؟ چه چیزهنایی به من تعلق می

ها را پذیرفته برند که در ابتدا آن پناهجویان در سه ماه نخست پس از ورودشان به آلان در جایی به سر می
شود و دارای پزشک، ای است بزرگ و محصور که توسط پلیس حفاظت می که به طور معمول محوطه

های خواب جمعی است  در روز و لباس و وسایل بهداشتی لزم بهدر آنجا سه واعده غذا. غذاخوری و سالن
شود .هر پناهجو داده می

شود شود را خود. پس از آن هر پناهجو به شهری فرستاده می تواند محلی که به آن منتقل می کسی نمی
تواند آپارتمانی خصوصی باشد. انتخاب کند  یا گاه تختی در یک اردوگاه یا سربازخانهمحل جدید می

.سابق

تصویب تغییرات گسترده در قوانین پناهندگی آلان: بیشتر بخوانید

کند ۱۴۳در حال حاضر به هر پناهجوی مجرد ماهانه . سپس هر پناهجو ماهانه مقداری پول دریافت می
شود خواهد بخرد. یورو داده می .پناهجو باید با این پول غذا لباس و هر چیز دیگری را که می

گیرد بسته به سنشان متفاوت است هزینه آپارتمان یا محل خواب را. مقدار پولی که به کودکان تعلق می
.آلان میپردازد

کسی که به طور رسمی دارای حق ماندن است یا دلیل فرارش به اعنوان پناهنده مورد قبول واقع شده یا به
تواند هم محل زندگی خود را دلیل مانعی به کشورش بازگردانده نشده و اجازه ماندن در آلان را دارد می

انتخاب کند و هم از یک سری خدماتی استفاده کند که شهروندان آلانی بدون اشتغال هم از آن برخوردار
شوند، از جمله بیمه درمانی، مستمری برای فرزند، مستمری برای والدین و کمک مالی برای تحصیل می

.دانشگاهی
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