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 ألمانيا إلىكيف يمكنني تقديم طلب اللجوء العائلي بعد وصولي 
 
 
 :في حال كان 

 زوجي  -
 طفلي القاصر   -
ا( -  أبي أو أمي )في حال كنُت طفًلا قاصرا

 التالية: اإلقامات أنواع أحدقد حصل على 
 حاصل على حق اللجوء تحت الدستور األلماني  -
 GFKحاصل على حق اللجوء السياسي  -

 ةبالحماية الفرعي   يسمىلحماية الثانوية أو ما اعلى حق حاصل  -

 
ا للمادة   من قانون اللجوء األلماني. 26فإن ه يحق لي كوافد جديد إلى ألمانيا أن أتقدم بطلب الحصول على اللجوء العائلي وفقا
 صر أو أحد الوالدين )في حال كنُت قاصراا(.كما أن  طلب اللجوء العائلي يمنحني نفس حالة الحماي ة التي يتمتع بها زوجي او طفلي القا

 
  إن كنُت قد دخلت إلى ألمانيا بواسطة  تأشيرة لم الشمل يجب علي  أن أعتني باألمور التالية:

     ⇩  
 

 لًلجئين. إيواءالبحث عن سكن خاص أو مركز   -1
 بها هو المسؤول عن تأمين السكن لك.مكتب الشؤون اإلجتماعية في المنطقة )البلدية( التي تم  تسجيل أفراد أسرتك 

       ⇩ 
 

 ثم أقوم باالهتمام باألمر التالي:
 
 الحصول على شهادة سكن من المؤجر أو من المسؤول عن مركز إيواء الًلجئين. -2

-  

ا سكن شهادة ال إصدارال ترغب بعض أماكن السكن من د جداا: قهام   في هذه الحالة ،تتم تغطية التكاليف من قبل مركز العمل حتىمقدما
اا  يجب عليك أن  مركز العمل. علىتحرير الشهادة لعرضها  على تكون مصر 

         

     ⇩ 
 

 بعد حصولي على شهادة السكن سأذهب إلى:
 
 (:SGB IIمكتب العمل )  -3
 

ا للمادة عنك بصورة عامة يكون بناءا على منطقة إقامتك تحديد مركز العمل المسؤول   ة.من قانون الشؤون االجتماعي   2الفقرة  36وفقا

 

 وهذا أمر مخالف للقوانين. قامةتصريح اإل علىدون الحصول  عانةعن تقديم اإل مكن أن يمتنع مركز العملي  داا:ج هام

     ⇩ 
 

 إلى:  أذهبُ بعد ذلك 

  الخاصة بي.تسجيل السكن لتسجيل عنوان السكن الحالي واستخرج شهادة  المواطنين(خدمات  دائرةالبلدية )   - 4

على بالقادمين الجدد  أسجلا نفسي بسرعة بالقسم الخاص شبانداوأو في  و فيلمسدورفأ شارلوتنبورغ كان عنوان سكني في  وإذا
 العنوان التالي:

Flüchtlingsbürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf, Hohenzollerndamm 177, 10713 Berlin 
 

 على العنوان التالي: تيرغارتنبلدية  فيالقادمين الجدد مكتب في برلين  أحياءلبقية 
Flüchtlingsbürgeramt Mitte, Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin 
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 الذهاب إلى قسم القادمين الجدد بمكتب البلدية. عندعقد اإليجار  أوشهادة تسجيل السكن  إحضارالبد من  جداا: هام

 

       ⇩   

 …بعد ذلك أتقدم بـ 

 

ا للمواد  لدىألسباب عائلية  اإلقامةتصريح  علىطلب الحصول  - 5  من   (2و  5) البند  . 30.32.36مكتب سلطات الهجرة وفقا
 لمانياأقامة في قوانين اللجوء واإل

ا  أن أقوم بتقديمهوالطلب يجب    التالي:العنوان  علىشخصيا

Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin; (https://www.berlin.de/einwanderung 

 

ا ليس   عائليةوفقا ألسباب  اإلقامةطلب تصريح  تقديم :هام تحادية للهجرة اال لدى اإلدارةوالبديل هو تقديم طلب اللجوء العائلي  إلزاميا
 .BAMFوالًلجئين 

⇩ 

ا كحد اقصى من  14بدالا من طلب الحصول على تصريح إقامة ألسباب عائلية في مكتب الدولة للهجرة، سأقوم )خًلل   يوما
 الدخول!(  بتقديم:

 
ا  والًلجئيناالتحادية للهجرة  اإلدارةطلب حق اللجوء العائلي عند 6-   من قانون اللجوء. 26للمادة   وفقا

ا في  نورنبيرج المكتب االتحادي للهجرة والًلجئين بمدينة إلى خطي عن طريق البريديُقدم الطلب بشكل  الفرعي )  المكتبأو شخصيا
 (المتطلباتالشروط و ىلًلطًلع عل 3الصفحة  إلى نظرا

ا ليس   طلب اللجوء العائلي هام ا ألسباب   عن ذلك يمكن وبدالا  إلزاميا  الهجرة.مكتب دارة إ لدى عائليةطلب تصريح اقامة وفقا

 
 معلومات أخرى:

 
 مكتب الهجرة؟ إدارةألسباب عائلية عند  اإلقامةطلب تصريح  أقوم بتقديم متى

ا قبل انتهاء تأشيرة الدخول إلى ألمانيا ويستحسن بعد الوصول   مباشرة.الطلب يجب أن يُقدم سريعا
 
 ؟المتزوجين القصر غيرلألطفال BAMF للهجرة والًلجئين  االتحادية اإلدارةما هي شروط طلب اللجوء العائلي عند  -

 غير قابل للطعن.يحصل الطفل على حماية دولي ة واعتراف فوري  -
 بوضع الحماية الدولية. االعتراف إلغاءال يتم  -

 
 المتزوجين القصر غير األطفالوأمهات  آباء

 في بلدهم األصلي.بالفعل  مقيمةيجب أن تكون األسرة  -
 يوم. 14 غضونفي  فوراا  لبم الطأن يتم تقدييجب  -
 يجب أن يكون مقدم اللجوء ممن لهم حق حضانة الطفل. -

 
 ذلك ما يلي إلىوالشركاء يضاف  األزواجفي حالة 

 .بهابالفعل في الدولة التي تمت مًلحقتهم  تمت المساكنةيجب أن يكون الزواج أو  -
 يوم على أكثر تقدير. 14ًلل يجب تقديم الطلب فوراا بعد الوصول إلى ألمانيا خ -

 
ا  بتقديم أن يقوم الشخصأم يجب  يدبالبروء عائلي خطي تقديم طلب لج  هل يمكن -  االتحادية اإلدارةمكتب  إلىالطلب شخصيا

 فرع من فروعها؟ إلىأو  BAMF واللجوء للهجرة 
كان  إذافقط  ) ,Nürnberg FrankenstraßeBAMF 90461 ,210 (إلى العنوان التالي طلب مكتوب بالبريد يمكن تقديم 

 من مدة ستة أشهر. ألكثرمن قانون اللجوء صالحة  2الفقرة  14المادة  على بناء  إقامةالشخص لديه تصريح 

ا تقديم الطلب ش  أو  : ) ,Bundesallee 171, BAMFالعنوان التالي على والًلجئينالمكتب االتحادي للهجرة   فرع إلى خصيا
.)10715 Berlin 

 

فقط التقدم بطلب الحصول علي تصريح  األجدى ومناللجوء العائلي  علىللحصول  بطلب,قد يكون من المفيد عدم التقدم   جداا:  هام
 .الحالة الفردية على . هذا القرار يتوقفلم الشمل العائلي  إقامة

 

العنوان  يرجى التواصل معنا على تساؤالتكم ىعل واإلجابة المتعلقة باللجوء العائلي اإلجراءاتالفردية بشأن  للحصول على المشورة

https://www.berlin.de/einwanderung/#_blank
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 التالي:

 
KommMit/BBZ e.V. 

Turmstr. 21, Haus M, Eingang O, 2. Stock, 10559 Berlin 
n.essmat@kommmit.eu 

 ساعات العمل:
 14حتى  10من   الثًلثاء:
 17حتى  13من  :األربعاء
 14حتى  10من  الخميس:

 
 الرابط التالي: علىمزيد من المعلومات تجدونها 

http://www.bbzberlin.de/images/BBZ_-_Leitfaden_Einreise_Stand_2019-12-19.pdf 
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Dieses Factsheet entstand im Rahmen des Projekts „Gut Beraten, gut Ankommen!“, das aus Mitteln des Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) der Europäischen Union, sowie Berliner Landesmitteln kofinanziert wird. 
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