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 .على الحماية المؤقتة محصلت

 
 ( ٌحتوي فً صفحته األولى على:BAMFلقد تلقٌتم خطابا من المكتب االتحادي للهجرة والالجئٌن )

 

 بمنحكم الحماٌة المؤقتة قرار     .1
 

 وعدا ذلك، رفض  لطلب اللجوء.   .2
 

بالمعنى المقصود فً اتفاقٌة جنٌف لالجئٌن. ومن َثّم تحصلون على حماٌة وهذا األمر له عواقب: فلن ٌتم االعتراف بك كالجئ 
أقل ممن حصلوا على صفة اللجوء. وإذا قمتم بتقدٌم القرار الخاص بكم إلى هٌئة شؤون األجانب، تحصلون على تصرٌح إقامة 

 مؤقتة لمدة عام  واحد.

 
/القرار، ٌحق لكم الحصول على إعانات  طبقا للكتاب الثانً (BAMFوفور تسلمكم خطاب المكتب االتحادي للهجرة والالجئٌن )

من القانون االجتماعً. نرجو منكم التواصل مع مقدمً المشورة لالجئٌن لٌخبروكم ماذا ٌعنً ذلك لكم بالتفصٌل. وعلى كل 
 األحوال ستحصلون على مزٌد من األموال أكثر من ذي قبل.

 
إلى ألمانٌا من الخارج )لم الشمل( لن ٌتمكنوا من الحصول على تأشٌرة دخول حتى  وبالنسبة لذوٌكم الذٌن ٌرغبون فً القدوم

 .2112عام 

ا  أوروباب اللجوء بطلبأن تقدم السورٌٌن ( قد انتهى منذ عدة سنوات إلى BAMFوكان المكتب االتحادي للهجرة والالجئٌن ) ًٌ كاف

ما السر وراء تنصل فسٌاسٌة حال عودتهم إلى سورٌا.  تحسبا لتعرضهم لالضطهاد ألسبابوذلك ، لحصول على صفة الجئل

 المكتب االتحادي للهجرة والالجئٌن من هذه القرارات خالل األشهر القلٌلة الماضٌة، هذا أمر لٌس له ما ٌبرره فً أغلب الحاالت.

المختصة والمذكور عنوانها ن الحاصلٌن على "الحماٌة المؤقتة" التقدم بطعن ضد هذا القرار إلى المحكمة ٌلذلك ٌمكن للسورٌ

 تستطٌعون التوجه شخصٌا إلى هناك لعرض القرار والتصرٌح بقولكم:حٌث فً نهاٌة القرار. 

 عترا  ي  لجائ  لما أطل  المااعد  القضايية وتللي  أحد المحامين"اال"أريد الطعن ضد هذا القرار وأريد 
 

 الشكوى.ٌتعٌن على أحد العاملٌن بالمحكمة مساعدتكم فً كتابة 
 

ومن المهم للغاية الحصول على مهلة لمد  أايوعين تيدأ ف  الاريان عندما يصل الخطا /القرار إلى مقر إقامتلم. وإذا لم 

 تضعوا هذه المهلة ف  االعتيار فقد ال تتملنون أيدا من الحصول على االعترا  يصفة اللئوء يعد ذلك.



ٌُفضل أن ٌكون أحد المحامٌن المتخصصٌن فً قانون اللجوء.ٌمكن أن ٌمثلكم أحد المحكما   امٌن لمتابعة اإلجراءات القضائٌة. و

 دعمكم فً هذا الشأن. وما إلى ذلك وٌمكن لموظفً الشؤون االجتماعٌة ومبادرات ومجالس الالجئٌن

عنً أنه ٌتحتم علٌكم سداد عربون أو وٌتعٌن علٌكم سداد أتعاب المحامً والذي قد ٌطلب الحصول على جزء  منها مسبقا. وهذا ٌ

ٌورو. وٌتوقف هذا أٌضا على عدد أفراد األسرة الذٌن  1111دارٌة إلى أقساط شهرٌة. فقد تصل تكلفة التمثٌل أمام المحكمة اإل

 أتعاب المحامً. تحملٌتعٌن على الدولة الحقا ف، صفة اللجوءتشملهم القضٌة. وإذا ما قررت المحكمة أحقٌتكم فً الحصول على 

وتارٌخ المٌالد والعنوان الحالً ورقم الهاتف وقرار المكتب االتحادي  االسمالحصول على بٌاناتكم الشخصٌة: إلى ٌحتاج المحامً 

 الخاص بكم. المؤقتة للهجرة والالجئٌن وصورة ضوئٌة من تصرٌح اإلقامة
 

 ُيرئى مراعا  التال :
 
مجرد توجهكم للمحكمة ال ٌعنً بحال من األحوال ضمان سرعة انتهاء اإلجراءات أو الحصول على قرار  اٌجابً؛ ففً واقع األمر قد ٌتحتم ن إ

علٌكم االنتظار لوقت أطول مما تتوقعون للحصول على قرار من المحكمة. أٌضا إن جاء قرار المحكمة فً صالحكم فهذا ال ٌعنً أبدا أنكم 

ٌن باستئناف الحكم لذا فعلٌكم التحلً ئً جلب عائالتكم على الفور إلى ألمانٌا. وعلى األرجح، سٌقوم المكتب االتحادي للهجرة والالجتتمكنون فس

 بالصبر.
 

بأحقٌتكم  اعترافوعلى كل حال سٌتحتم علٌكم شرح األسباب الشخصٌة الخاصة بكم تفصٌال أمام المحكمة. وهو ما ٌعزز فرص حصولكم على 

 للجوء فً ألمانٌا.فً ا
 

 المشورة والنصح التمسوا


