
 طلب الى المحكمة أألوربية((   93المادة )) تعليمات ألرسال 

طالبً اللجوء العراقٌٌن الذٌن علٌهم خطراإلعادة ل' 33المادة 'معلومات عامة عن تقدٌم 
 . القسرٌة إلى العراق فً ؼضون فترة زمنٌة قصٌرة 

قد ابلؽت المحكمة األوروبٌة لحقوق اإلنسان فً ستراسبورغ  بقٌامها باألطالع عن كثب 
-15 ؼضونوأعلنت المحكمة أنها ستعمل حول هذه القضٌة فً . على الوضع األمنً فً العراق

 .2010نوفمبر ،  16
الذٌن  لألشخاصوقفت مؤقتا عملٌات الترحٌل إلى العراق ا، كانت المحكمة قد  الوقت نفسةفً 

 . ' 33المادة 'األلٌة المسماة قدموا طلبا وفقا 
ٌكون ، باالضافة الى مزٌد من المعلومات العامة لمقدمً الطلبات ، متضمن  (الطلب)واإلخطار

 فً حالة. لعودة الى بؽدادلصاحب الطلب فً حال ا شخصًالوملخصا للخطر  اتنسخا من القرار
ة او الفرصنٌة قصٌرة وانه لن ٌكون  وقت كافً األبعاد فً ؼضون فترة زم إذا تم التخطٌط لرحلة

 .النموذج المرفق إلى المحكمةوكما فً رسال فاكس لتقدٌم طلب مفصل ، فمن الممكن ا
، مع المعلومات المذكورة ستئناؾ ٌجب ان تستكمل الكثٌر من تفاصٌل األفً مثل هذه الحاالت ، 

 .سابقا ، فً ؼضون فترة ثالثة أسابٌع
فً  الذٌن علٌه طردمن قبل العراقٌٌن  استئناؾ عام  إلى المحكمة الستخدامهطلب  امرفق طٌالو

 .المستقبل القرٌب
 .  التالًان ٌكون بالشكل ٌنبؽً والطلب 

 
، رقم القضٌة فً دائرة ( بطرق مختلفة ٌمكن أن ٌكون مطبوع على )اسم مقدم الطلب  -1

 .الهجرة 
المحامً ، / اسم الوكٌل / المقدم او وكٌله العنوان لصاحب الطلب / تارٌخ الوالدة / الجنسٌة  -2

 .إذا كان لدٌه
 :إذا كان ممكنا  -3

 .البلد األصلً لمقدم الطلب  ومن اي محافظة فً العراق  --
 .لجوء ا هالسوٌد وطلب تارٌخ وصول طالب اللجوء الى --

 .قرار  تارٌخ اخر -- -4
 .هاإلى (تسفٌره)ترحٌله التً ٌنون العراق لمقدم الطلب المحافظة فً  --

ومن المهم أن تبلػ المحكمة بتارٌخ الترحٌل المخطط الٌه ، وإذا كان المتقدمون ال ٌعرفون ،  -5
 .وهم على دراٌة بمخاطر  تنفٌذ الترحٌل .تحدٌدا موعد الترحٌل 

ٌرجى إرفاق نسخ من قرارات  دائرة الهجرة ومحكمة الهجرة والمحكمة : إذا كان ممكنا  -6
 .باللؽة السوٌدٌة ( ن رفض اإلذن باالستئناؾبما فً ذلك اتخاذ قرار بشأ)العلٌا 

 
فً وكذلك أألطفال (  الزوج والزوجة ) الوالدٌن قرارات كال  حتاجت المحكمة األوروبٌة

 .ارسال كل القرارات بشكل كامل  تأكد من. على عائلة واحدة تحتوي الحاالت التً 
وبالتالً  .بتاخٌر عمل المحكمة اذا كان هناك جانب واحد مفقود من هذه العملٌة ممكن ان ٌقوم 

كما ٌرجى إرفاق نسخ من وثائق الهوٌة إذا كان هذا ( . التسفٌر ) توجد احتمالٌة عدم توقؾ الترحٌل 

 . متاح 



 ؟' 93المادة 'متى تطبق 

. فً أقرب وقت ممكن بعد حصول  مقدم الطلب على قرار نهائً و هناك رحلة ترحٌل مخطط لها  

مقدم أشهر من تارٌخ تلقً  6أكثر من  إذا كان هناك' 33المادة ' استخدام من حٌث المبدأ ، ال ٌمكن 

 . ألخر قرار طلب ال

طلب مفصل مع الوثائق لذلك ارسل . ومن المهم أن ٌتم منح المحكمة الوقت الكافً للنظر للطلب
واكٌد قبل ممكن ،  فً أقرب وقت( أو المحكمة/ الهجرة  قرار دائرةوجه الخصوص  على)المهمة  

 ( . التسفٌر ) موعد الترحٌل 
 
المادة ( : فً بلد اللجوء  سبل االنتصاؾ المتاحة له)سبل االنتصاؾ القانونٌة المحلٌة  ة منستنفادألا

35 .  االنتصاؾ المحلٌة جمٌع سبل وا قد استنفد الطلبات  أن متقدمٌن تنص علىاالتفاقٌة األوروبٌة

 .التً تكون فعالة ومتوفرة قبل تقدٌم طلب إلى المحكمة
الستنفاد جمٌع سبل االنتصاؾ القانونٌة المحلٌة قبل مناشدة  ومع ذلك ، ال ٌطلب من مقدمً الطلبات

 .الترحٌل فً حالة عدم وجود إجراءات فً إطار القانون الوطنً التً من شأنها وقؾ  33المادة 
 ؟ طلب إلى المحكمة( 93المادة )هل أنا بحاجة إلى محام أو وكيل لملف  -1

 مقبولة اتالطلبومع ذلك ، إذا كان  . التسجٌل ٌمكن أن ٌتم دون مساعدة قانونٌة أو تمثٌل

كون ٌٌجب أن ف،  34إلى تقدٌم طلب بموجب المادة قامت بدعوة مقدمً الطلبات والمحكمة 
 . لمقدمً الطلبات محامٌٌن مؤهلٌٌن 

 هل يجب على المتقدمين التوقيع على الطلب ؟ -2
كال ، ٌمكن ألي شخص أن ٌوقع على الطلب وال سٌما فً الحاالت العاجلة ، ولكن المحكمة 

قد تطالب مقدمً الطلبات بالتوقٌع فً وقت الحق. 

 ؟ 93كيف يمكنني تقديم الطلب للمادة  -3
 .تتصل بقسم التسجٌل فً المحكمة وان تنبٌههم بان الطلب قد تم توثٌقه  أن األفضلمن 

الهجرة ومحكمة الهجرة عن  دائرةأرسل طلبك مع أي أدلة ، وجمٌع القرارات الصادرة عن 
 . الىالعادي البرٌد االلكترونً او البرٌد أو طرٌق الفاكس 
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 ما هي اوقات عمل المحكمة األوربية  ؟ -4
من ٌوم األثنٌن الى ٌوم  10:00الى الساعة  0:00المحكمة عادة مفتوحة من الساعة 

 .الجمعة 
 . بواسطة الفاكس او البرٌد العادي  16:30الى  0:00من الساعة  33طلب استقبال المادة 

 . عادة ما تؤجل الى الٌوم الثانً  16:30الطلبات المرسلة بعد الساعة 
، المحكمة  تحتوي على نظام ( عٌد المٌالد ورأس السنة الجدٌدة)خالل عطل االعٌاد 

 .  93للمادة  الطلباتلعالج   (بدالة الٌة )جاهزاستقبال 


