
معلومات حول طريقة استقبال اللجئين السوريين في نيدر زاكسن( سكسونيا
السفلى)

استقبال لجئين سوريين من قبل ولية نيدر زاكسن
 قررت كل الوليات اللمانية باستثناء  وليتي بايرن و زاكسن عبر برنامج2013في نهاية سبتمبر 

 هناك برنامج آخر يتضمن استقبال لجئين آخرين منذلك لجئ سوري) ماعدا 5000الستقبال( استقبال 
لك بضمان تكاليف الحياة المعيشية.ذ كان لديهم أقرباء في تلك الوليات وذاسوريا, 

ولية نيدر زاكسن لم تحدد شروط عدد استقبال اللجئين السوريين.
ل يوجد حد معين لستقبالهم لكن توجد معايير معينة يتوجب تلبيتها.

ولية نيدر زاكسن تشرح كما يلي في قانونها كيف يتم استقبال اللجئين السوريين لمن يستطيع المجيء وتحت
اي شروط:

مرسوم الولية:

قانون الستقبال في نيدر زاكسن
إصدار مرسوم لدوائر الهجرة والجانب

ملحظات وطريقة استقبال القرباء السوريين
ملخص للنتائج

نشرة استقبال القرباء السوريين
AufenthG    31  قبول مبدئي على أساس § 

ين يرغبون في المجيء الى أقربائهم في نيدر زاكسن, يتوجب عليهم تلبية تأشيرة الفيزا.ذاللجئين السوريين ال
الحصول على تأشيرة الفيزا كالتالي:

ين لهم حق الستقبال في نيدر زاكسن:ذالخشخاص ال
ين يتم استقبالهم هم:ذالشخاص ال

سوري الجنسية, الفارين من الحرب الهلية, المقيمين في دول الجوار من سوريا والمتواجدين في سوريا. دول
الجوار هي: لبنان, الردن, العراق, تركيا ومصر.

يستطاع  ايضا" في حالت نادرة استقبالهم من دول أخرى.

لقامة اللمانية المؤقتة أو الدائمة وهميجب أن يكون لدى القرباء المقيمين في ألمانيا الجنسية اللمانية أو ال
.2013\ 1\ 1ِِمقيمون في ألمانيا قبل تاريخ 

,الذين باستطاعتهم المجيء هم: الزوج أو الزوجة, وأقرباء من الدرجة الولى( الوالدين, الولد)درجة القرابة: 
أقرباء من الدرجة الثانية( الجد, الجدة, الحفاد أو الخوة) كما في ذلك أزواجهم وأيضا" أولدهم القاصرين.
ايضا" يحق للشخاص المقيمين في ألمانيا أن يقدموا الطلب لقربائهم القاصرين تحت حماية لم شمل العائلة.

تجري عادة إثبات صلة القرابة عن طريق فحص من قبل دائرة الجانب. إن لم يكن باستطاعة القرباء في ني``در
زاكسن اثبات صلة القرابة عن طريق الوثائق. عن̀`دها ف`ي ح`الت اس̀`تثنائية يس̀`تطاع فع̀`ل ذل̀`ك م̀`ن قب̀`ل القرب̀`اء
الفارين عبر وثائق تقدم للدوائر اللمانية في الخارج( الس`فارة أو القنصلية).له̀``ذه الظ`روف المعين̀`ة تق`وم الس`فارة

بإدخال دائرة الجانب في فحص تلك الوثائق.

طريقة تقديم طلب الفيزا

االبدء في تقديم طلب الفيز
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القرب̀`اء ف̀`ي ني̀`در زاكس̀`ن يت̀`وجب عليه̀`م ال̀`ذهاب إل̀`ى دائرة الج̀`انب الخاص̀`ة به̀`م, ف̀`ي م̀`دينتهم, المك̀`ان ال̀`ذين
يقيمون فيه, أي أن المدينة التي يقيم فيها المدعو ستكون مكانا" لقامتهم.

بتقديم طلب استقبالهم يتوضح لدائرة الجانب بأنهم يريدون استقبال أقرب̀`ائهم إليه̀`م وض̀`مان ت̀`وفير المعيش̀`ة عل̀`ى
حسابهم.

دائرة الجانب ترفع طلب الستقبال.
يتوجب على القرباء إعطاء وثائق تثبت علقة القربة بينهم.

الكفالة( طلب الفيزا):
يتوجب على القرباء الذين يقيمون في نيدر زاكسن تقديم فيزا وذلك بتكفلهم لكل قريب يريدون استقباله.

أي يتكفلون بمصاريف العيش, معالجتهم الصحية و الرعاية.
تبطل الكفالة عند حصولهم على إقامة أخرى.

دائرة الجانب تفحص فيما إذا كان المكلفين قادرين على دع̀`م أقرب`ائهم مادي̀`ا". ه̀`ذا يعن̀`ي ب`أنه س`يفحص إذا ك`ان
راتب القرباء المقيمين في نيدر زاكسن كافي لعيش المستقبلين. لهذا سيؤخذ بعين العتبار فيما إذا ك̀`ان القرب̀`اء
المقيمين في نيدر زاكسن قادرين على دفع ديونهم بما في ذلك الخ̀`دمات الجتماعي̀`ة. القرب̀`اء المقيمي̀`ن ف`ي ني̀`در
زاكسن يجب أن يملك̀`وا راتب̀`ا" يف`وق ح̀`د التعه̀`د. ح̀`د العتب̀`ار مرتب̀`ط بك̀`ل ش`خص يعي̀`ش م`ع الم̀`دعو ف`ي نف`س
المنزل والحد يفوق بإضافة كل شخص آخر. على سبيل المثال عائلة في نيدر زاكسن مكونة من خمسة أش̀`خاص

ترغب في استقبال قريب تتوجب عليها بإثبات تملكها راتبا" يفوق حد التعهد لستة أشخاص.
هنالرؤية جدول حد التعهد قم بالنقر 

مع كل ذلك يتوجب في هذه الحالة تحمل المتكفل أيضا" مصاريف المرض, الحمل, الولدة, العاقة أو الرعاية.
المشكلة هنا: في حالت متعددة ل يمكن عقد تأمين صحي. إذا لم يكن ممكنا" تأمينهم عائليا" في الت`أمين الص`حي
الق̀`انوني عن̀`د أقرب̀`ائهم ف̀`ي ني̀`در زاكس̀`ن, عن̀`دئذ يص̀`عب دخ`ولهم إل̀`ى الت̀`أمين الص`حي الق̀`انوني. أيض̀`ا" الت̀`أمين
الصحي الخاص ليس مجبرا" على تأمين هؤلء الشخاص. هذا يعني مصاريف الرعاية الصحية للقرباء, يجب

أن يتحملها المتكفل.
إذا الراتب لم يكفي عندها يستطيع شخص ثالث بتقديم التكفل أيضا"( من أقرباء بعيدين أو من الصدقاء ).

هنامعلومات أخرى عن التكفل والتأمين الصحي تجدها 

مكان سكن كافي
منزل القرباء في نيدر زاكسن سيعتبر مكانا" لقامتهم. دائرة الجانب تستطيع طلب اثبات عن توفر مكان ك̀`افي

يجار أو أوراق أخرى).إللسكن(عقد 

قبول دائرة الجانب
إذا فحصت دائرة الجانب( في حالت استثنائية السفارة اللمانية) صلة القرابة وقدرة الدفع المادي, تقوم بإعطاء
قبولها وبرفع هذا القبول الذي يكون على ش`كل ورق̀`ة إل`ى الس`فارة اللماني̀`ة ف`ي البل̀`د ال̀`ذي يتواج̀`د في̀`ه القرب̀`اء.
تتواج̀`د ف̀`ي ه̀`ذه الورق̀`ة بيان̀`ات التص̀`ال( رق̀`م ه̀`اتف أو بري̀`د الك̀`تروني) للقرب̀`اء الف̀`ارين. تتص̀`ل الس̀`فارة أو

القنصلية اللمانية بالقرباء لتحدد معهم موعدا", في هذا الموعد يقدم طلب الفيزا.

إعطاء الفيزا
يتوجب على القرباء ان يمتلكوا جواز س`فر ص`الح وتق̀`ديمها للس`فارة إذ ل`م يك̀`ن ه`ذا ممكن̀`ا", يس̀`تطيعون أيض`ا"
إعط̀````اء وث̀````ائق أخ̀````رى تص̀````لح لثب̀````ات شخص̀````يتها. تق̀````وم الس̀````فارة بإثب̀````ات الشخص̀````ية, تأخ̀````ذ معطي̀````اتهم
البيومترية( القياسات الحيوية/ من بي̀`ن ذل̀`ك البص`مات) وتج̀`ري بحث̀`ا" عن̀`د ال̀`دوائر اللماني̀`ة لحماي̀`ة الدول̀`ة. ف`ي
̀`ائهم س̀`وري الجنس̀`ية ح̀`الت معين``ة تتن``ازل الس̀`فارة ع``ن تص``ديق الوث``ائق, إذا ك``ان ه``ذا الش̀`يء يع``رض أقرب

ةةةة ةةةة ةةةةةة ةةةةةةةةة ةةةةةة ةةةة ةةةةةةة ةةةةةةةةةللخطر( لهذا السبب قم بمراجعة 

http://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2013/11/2013-09-04_01-51-16-0891.pdf
http://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/verpflichtungserklaerung-neu.pdf
http://www.hartziv.org/pfaendungstabelle.html


ة ةة ةةةةة ة, ةةة ةةةةة ةةةةةةة ة ةة ةةةة ة  إل̀``ى الس̀``يد ال̀``وزير2013/ 9/ 4, بتاري̀``خ ةةةةة
بيستوريوس).

بعدها تعطى الفيزا. مدتها عادة ثلثة أشهر. بتمني من دائرة الجانب في نيدر زاكسن يستطاع إعط̀`اء في̀`زا بم̀`دة
أطول.

حق القامة في ألمانيا
 بحسب قانون القامة. ق`انون القام`ة ه̀`ذه1 مقطع 23يعطى حق القامة في ألمانيا للقرباء القادمين عبر قانون 

تعطى لمدة سنة ولكن يستطاع إعطائها لمدة سنتين في حالت فردية بعد شرح السباب.
لقام̀`ة يح̀`ق لص̀`احب العلق̀`ة بالس̀`تفادة م̀`ن ف̀`وائد ق̀`انون المس̀`اعداتبص̀`ورة عام̀`ة بع̀`د الحص̀`ول عل̀`ى ه̀`ذه ا

الجتماعية لطالبي اللجوء بدون إقامة. اما عند تقديم طلب الكفالة من قبل القرب`اء ين̀`تزع منه̀`م ه̀`ذا الح`ق بس̀`بب
 م̀`ن المس̀`اعدات الجتماعي̀`ة لط̀`البي اللج̀`وء م̀`ن دون إقام̀`ة له̀`ذا الس̀`بب ل تتحم̀`ل ال̀`دائرة الجتماعي̀`ة8ق̀`انون 

مصاريف الرعاية الصحية.
ل يحق لصاحب القامة فتح أي مشروع خاص به. لفعل ذلك يتوجب قبول دائرة الجانب.

نقد
كما يشرح في النص تقديم الكفال`ة ه`و أس`اس ك`ل الموض`وع لني`ل الفي`زا للقرب`اء الف̀`ارين. ت̀`زداد ش`روط الكفال`ة
̀`ة. ه̀`ذه ̀`ر ممكن ̀`ة غي ̀`ه. خاص̀`ة تحم̀`ل مص̀`اريف المعالج̀`ة الص̀`حية والرعاي ̀`ام ب ̀`اء بالقي ص̀`عوبة لبع̀`ض القرب

المصاريف في حالت المرض أو الرعاية تفوق إلى حد كبير وقد تدمر المتكفل.

هنا يتوجب على ولية نيدر زاكسن أخ̀`ذ مث̀`ال ق`رار الولي`ات الخ`رى عل`ى س̀`بيل المث`ال ت̀`ورينغن, ن̀`وردراين-
فيس̀`تفالن أو زاكس̀``ن-انهالت. ف̀`وائد,,  عن̀`د الم̀`رض, الحم̀`ل, ال̀`ولدة, العاق̀`ة ومحت̀`اجي الرعاي̀`ة,, ل يحت̀`اجون

بالتأكيد لحد بأن يتكفلهم. هذه الفوائد تتحملها قانون فوائد اللجوء بدون إقامة عند الدائرة الخاصة بذلك.
إضافة لذلك يستطاع أيضا" في زاكسن-انهالت عند دائرة الجانب تحم̀`ل المص̀`اريف المعيش̀`ية بإرادته̀`ا لس̀`باب
خاصة وبرواتب قليلة( تحت حد المصادرة أو الشخاص المستفيدين من فوائد طالبي اللجوء بدون إقامة) كإثبات

للتأمين أو التكفل.

كتابة
زيكمر فالبريخت
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