
 

 

 

 

 الساده و السيدات االكارم،

 (EuGH، اتخذت أعلى محكمة أوروبية ، وهي محكمة العدل األوروبية ) 2020تشرين الثاني )نوفمبر(  19كما الحظتم بالفعل ، في 

 الذين لم يقومو باداء الخدمة العسكرية او الذين هربو من الخدمة العسكرية.، قراًرا لصالح الالجئيين القادمين من سوريا 

 يمنح بانتظام حماية ثانوية او ماتدعى (BAMFفي الماضي ، كان المكتب االتحادي للهجرة والالجئين ال )

(subsidiären Schutz) وري.فقط لألشخاص الذين ذكروا في مقابلتهم أنهم فروا قبل الخدمة في الجيش الس 

اآلن أن رفض المشاركة في الخدمة العسكرية السورية يمكن أن يشكل اضطهادًا وفقًا   (EuGHقررت محكمة العدل األوروبية )

 .(GFKالتفاقية جنيف لالجئين )

 و هذا ال يعني أن كل سوري رفض  المشاركة في الخدمة العسكرية السورية يُمنح تلقائياً صفة الجئ!

ينا، نرى هناك  فرصة لتقديم الطلب للحصول على صفة الجئ والكن تحت شروط معينة لألشخاص الذين لكن بالتشاور مع محام

 .(subsidiär Schutzberechtigtenلديهم الحماية الفرعية اي )

اءات عدة في الوقت الحالي ، لم يتضح بعد ما إذا كان تقديم الطلب هذا سيكون ناجًحا حقًا. و باالضافة الى ذالك قد تستغرق االجر

سنوات لحين البتات في قرار المحكمة بخصوص الطلب والى جانب ذالك  سيكون على الشخص مقدم الطلب توكيل محامي لمتابعة 

 الدعوى و هناك يتحتم على الشخص ايضآ دفع  تكاليف المحامي.

 

طقًي ولهو نتيجة محتمة، وإذا لزم األمر نحن نعرض عليكم  أن نناقش ونتحاور معكم في ما إذا كان  تقديم هذا  الطلب في حالتك من

 ، نقوم ايضآ في تقديم الطلب.

و من أجل التحقق في حالتك مما إذا كان التقديم على  الطلب له نسبة نجاح كبيره، يجب أن ننظر أوالً في االستشارة فيما إذا كان 

، ولهذا نطلب من حضرتكم  إحضار نسخة (BAMF) موضوع الخدمة العسكرية قد تمت مناقشته في المقابلة االولى التي قدمتها في

لكي نستطيع التشاور بصوره  (BESCHEID )اي بما يعرف ب BAMFمن المقابلة)اي بما يعرف االقوال( باالضافة الى  قرار 

 صحيحة معكم.

 !2020فبراير  19أشهر ، يجب تقديم الطلبات بحلول  3نظًرا ألن محكمة العدل األوروبية تسمح فقط بفترة قصيرة مدتها 

أو عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني لكي يتم  تحديد  BBZ berlin.deإذا كنت مهتًما بالحصول على استشارة ، فيرجى االتصال بـ  

 موعد.

 يسرنا تواصلكم معنا.

 BBZ مع تحيات فريق

http://berlin.de/

