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  التعجيل في جمع شمل عائالت الالجئين السوريين

  المعترف بهم

العزاب طفال أصدرت وزارة الداخلية والشباب بوالية برلين موافقة عامة على السماح بدخول أزواج وزوجات و/ أو األ
2القاصرين من ذوي الالجئين السوريين المعترف بهم، في حال كان هناك استحقاق قانوني بموجب المادة   2الفقرة  9

من قانون اإلقامة 2العبارة  . 
زاماً على سلطة األجانب وتسهم هذه الموافقة العامة في التعجيل بإجراءات السماح بالسفر في هذه الحاالت، حيث أنه لم يعد ل

شاركة في إتمام معامالت طلبات تأشيرات السفرالم .  

 متى يصبح هذا االستحقاق القانوني مستحقا وما هي المهلة التي ينبغي أن تُراعى؟
 يجب تقديم طلب الحصول على تأشيرة لم الشمل في غضون ثالثة شهور بعد

من قانون  1الفقرة  25اً للمادة للطعن بصاحب الشأن كمخول بالحصول على حق اللجوء (طبق االعتراف غير القابل -
 اإلقامة) أو

مة) أو، البديل األول، من قانون اإلقا1العبارة  2الفقرة  25إلقرار غير القابل للطعن بصفة الجىء (طبقاً للمادة ا -  
ن اإلقامة، البديل الثاني، من قانو1العبارة  2الفقرة  25إلقرار غير المطعون به في الحماية الداعمة (طبقاً للمادة ا - ) 

من قانون اإلقامة 4الفقرة  23موجب المادة بمنح موافقة على اإلقامة  - .    

وروبي، يرتبط بها الشخص كما يُشترط عدم إمكانية إقامة الحياة األسرية المشتركة في أي دولة ال تنتمي إلى دول االتحاد األ
 .المعني وذووه ِبِصلَة من نوع خاص

28/08/2015و 01/01/2011ر ممن تم منحهم الحماية الداعمة ما بين تاريخ أما بالنسبة للمعنيين باألم فتنتهي المهلة  
من قانون اإلقامة) 11الفقرة  104(وفقاً للمادة  30/10/2015المذكورة اعتباراً من تاريخ  . 

اطنين السوريين لمووتبقى هذه الموافقة العامة سارية المفعول وغير محددة المهلة حتى إشعار آخر وهي ميزة تخص فقط ا
  .وعديمي الجنسية من القادمين من سوريا ممن تم الثبت من هوياتهم

 :كيف يتم تقديم الطلبات في الوقت المناسب
ثات الدبلوماسية األلمانية ال تُقبل طلبات جمع شمل عائالت الالجئين السوريين التي تستند إلى هذا االمتياز إال من خالل البع

ت والقنصليات). كما ننوه بهذا الخصوص إلى أن سلطة األجانب ليس لها أي نفوذ فيفي الخارج (السفارا مسألة منح  
 .المواعيد في السفارات األلمانية في الخارج

نترنت تتضمن وستعمد وزارة الخارجية األلمانية اعتباراً من شهر أكتوبر إلى تخصيص بوابة الكترونية على شبكة اإل
ة في هذه البوابة، ل عائالت الالجئين القادمين من سوريا. كما سيتم توفير استمارة الكترونيمعلومات حول مسألة جمع شم

ى هذا االمتياز. ويمكنكم من أجل إفساح المجال أمام االلتزام بمهلة جمع شمل عائالت الالجئين القادمين من سوريا المستند إل
لتاليزيارة هذه البوابة اعتباراً من شهر أكتوبر على العنوان ا : http://www.auswaertiges-amt.de 

  .ولم تعد سلطة األجانب تمنح أي موافقات مسبقة في الحاالت المعنية باألمر اعتباراً من اآلن
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