
فرصة جديدة لعائلت اللجئين من سوريا

5000 امرت الوزارة الفدرالية الداخلية في ألمانيا بنظام استقبال ثاني لضافة 2013 ديسمبر 23في تاريخ 
 قانون القامة,24, بترابط مع قرار 3, مقطع 2 مقطع 23لجئين سوريين خاصة محتاجي الحماية وفق قرار 

لذلك وضعت لنا ملحظات دقيقة من قبل الصليب الحمر اللماني ووزارة نيدر زاكسن الداخلية, وذلك في
 من الحصة الثانية فقط5000 الذي نشرته. لن من اللجئين البتنفيذ المرسوم 2014/ 01/ 10تاريخ 
) يستقبلون عبر الوليات الفدرالية.2014/ 01/ 10 كما وضعت في المرسوم بتاريخ 4000( وليس 3500

% من المرضى3 لجئ سوري من هذه الحصة اضافيا". فقط 322نيدر زاكسن تسطيع فقط استقبال حوالي 
 لكل الوليات على صعيد كل الوليات. هذا150المصابين بأمراض خطيرة يسمح لهم بالمجيء-هؤلء هم 

 ل نيدر زاكسن, يوضح ذلك بعدم السماح لكل العائلت التي ترجت المساعدة لقربائها بسبب تعذيبهم10يعني 
أو مرضهم الخطير. هنا المعلومات المهمة:

. لتطبيق برنامج الستقبال صممت الوزارة الفدرالية الداخلية استمارة ينبغي تعبئتها وأرسالها عن طريق دائرة1
الجانب إلى الوزارة الداخلية للولية.

. المجموعة المستهدفة هم أشخاص فروا من مكان إقامتهم وهم الن يقطنون في سوريا, دول الجوار أو2
.( بدون علقة التقييد بدرجة صلة القرابة)مصر. أفضلية الستقبال تكون للشخاص الذين لهم أقرباء في ألمانيا

المفضلين هم الذين يقدمون طلب الكفالة أو المستعدين لتقديم بعض مساهمات الحياة المعيشية. وهذا ليس شرطا"
مفروضا".

وخاصة الشخاص الذين بحاجة الحماية, يثبتون علقتهم الخاصة بألمانيا( مثل اللغة اللمانية, إقامات من
قبل.....الخ) أو بعد العودة بكسب مؤهل خاص للستطاعة لترميم الوطن الم هؤلء أيضا" ينتمون إلى

المجموعة المستهدفة. ليس من الضروري لكل شخص تلبية معايير كثيرة.
 بالدخول إلى برنامج الستقبال إذاالغير مواطنين( الفلسطينيين, الكرد, ....). ماعدا السوريين يستطيع أيضا" 3

تم اثبات شخصيتهم ويثبت بأدنى حد ثلث سنوات بالعيش أو عاشوا في سوريا.
 يستطيعون الستفادة من هذا البرنامج.أقرباء طالبي اللجوء بدون إقامة و اللجئين على وشك التسفير. 4
 ينبغي إحالة الستمارات عن2014/ 02/ 14حتى تاريخ . مدة التسجيل تكون قصيرة للحالت الجديدة: 5

. ينبغي على جميع المتأثرين تعبئة الستمارةطريق دائرة الجانب إلى الوزارة وعدم القيام بذلك شخصيا"
الموجودة تحت النص وإعطائها لدائرة الجانب. ننصح لهذا بطلب تأكيد من دائرة الجانب بإحالة الستمارة

2014/ 02/ 28 مدة هذا القرار ينتهي في تاريخ 2014/ 02/ 14للوزارة حتى تاريخ 

هنا معلومات إضافية أخرى:

.مكتب الستشارات للصليب الحمر اللماني• طريقة لمعلومات إضافية تجدها في 
.ملحق كتابي من الوزارة وأيضا" قانون الستقبال من الوزارة الفدرالية الداخلية لسوريا• هنا تجد 

 التي تملء من دائرة الجانب وتحال إلى الوزارةاستمارة الوزارة الداخلية لسوريا• من الضروري جدا": 
الداخلية.

• معلومة: طريقة الستخدام في ولية شليسفيغ-هولشتاين:
- تعليمات وزارة شليسفيغ-هولشتاين الداخلية

- إعلن صحفي لوزارة شليسفيغ-هولشتاين الداخلية

http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2014/01/Aufnahme_Syrien.pdf
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2014/01/pe-imsh_syrien_02-01-2014.pdf
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2014/01/Anweisung-InMi-Shlesw-Hol.pdf
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2014/01/20131223_BMI_Formular_Syrien.pdf
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2014/01/20131223_BMI_Begleitschreiben_Syrien.pdf
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2014/01/20131223_BMI_Aufnahmeanordnung_Syrien.pdf
http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2014/01/RS-01-14-Syrien-Beratungshinweise-bezgl.-zweiter-Aufnahmeanordnung-BMI.pdf

