
 

 

 ..................:.................رقم الملف                                           ............................االسم:.............................

 القاصر المعترف به كالجئالولد مل إلى لم الش  

 مل إليه وليس إلى الولد القاصر، الرجاء حجز الموعد في فئة لم  لم الش  )تنبيه: في حال وجود أحد الوالدين في ألمانيا يجب تقديم طلب 

 خص المعترف به كالجئ(مل إلى الش  الش  

شخصياً عند موعد تقديم الطلب، حيث يجب تقديم المستندات  ضع والعجزة، الحضوراألطفال والر   على جميع مقدمي الط لبات، بمن فيهم

 الت الية:

 )، معبّأة وموقّعة )تُوقّع طلبات األطفال من قبل أحد الوالدين )األم/األب( الذي سيرافقهم في الّسفر(2عدد )، إستمارة الط لب  ❶

خلفية بيضاء اللّون. تجدون المزيد من  وذات 35x45mm بحجم تظهر صاحبها بوضوح، بيومتريّة، (2: عدد )صور شمسي ة  ❷

 .هناالتّفاصيل 

عن كل صفحات البيانات )أي  (2نسختين ) مع : الجواز األصليسنوات 10 سنمن  بتداءً إتوقيع حامله مع  جواز سفر صالح  ❸

 االخيرة ]في حال كان عليها توقيع[ وكل الصفحات االخرى التي تتضمن تأشيرات او أختاماً( الّصفحات األربع األولى، الّصفحة

 .(عشرة امنةالثّ  سندون )يورو لألطفال  37,50و للبالغين، يورو 75بما يعادل  نقداً بالدوالر األمريكي رسم الطلب يُدفع   ❹

جئين )قرار   ❺  (2: نسختان )في ألمانيا كالجئ قيم( الذي يعترف بالشخص المBescheid-BAMFالمكتب اإلت حادي للهجرة والال 

 عن القرار بكل صفحاته.

مترجم ى األلماني ة من قبل نسختين ومترجمة إل أصلي ة حيث يُذَكر ذلك في البنود أدناه، مع تكون أن على ،يرجى إبراز المستندات الت الية

 .محل ف

 .*ة في بيروتفارة األلمانيّ يحمل ختم تصديق السّ  (2نسختين ) مع األصلي: للولد القاصر المعترف به كالجئ التابع بيان الوالدة  ⑥

 :ينالوالدَ  شمل لم تحاالفي   ⑦

 *ة في بيروتفارة األلمانيّ يحمل ختم تصديق السّ  (2نسختين ) مع األصلي: واج المدنيبيان الز  

 ين(:)لم شمل هؤالء يجوز فقط برفقة الوالدَ  واألخوات خوةاإللم شمل  تفي حاال  ⑧

  .*يحمل ختم تصديق السفارة األلمانية في بيروت (2نسختين ) مع األصلي: بيان الوالدة

في  صديقالتّ دفع عند يورو، يُ  25عن كل بيان والدة  صديقالتّ تنبيه: تصديق بيانات الوالدة هذه إلزامي وغير مجاني، ويبلغ رسم 

 .بما يعادله بالدوالر األمريكي فارةالسّ 

o :في حالة عدم سفر أحد الوالدَين إلى ألمانيا يجب أيضاً تقديم ما يلي 

إلى ألمانيا وإقامتهم  غير المسافر)ة( على مغادرة الّطفل/األطفال األم/األباإلعالن الخطي األصلي لموافقة 

نقل األصلي الخاص ب مستندالأو ، على أن يكون موثقاً من قبل القضاء او كاتب العدل، هناكبصورة دائمة 

 في ألمانيا األم/األب المقيم)ة(حق الحضانة والّرعاية القضائي إلى 

o  أحد الوالدين:في حالة وفاة أو إختفاء 

https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://videx-national.diplo.de/videx/visum-erfassung/#/videx-langfristiger-aufenthalt
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/05-VisaEinreise/-/2081622
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/05-VisaEinreise/-/2081622
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/-/2009958
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/-/2009958
https://beirut.diplo.de/lb-de/service/-/2009958


 

 

من  من فرعلى السّ  الموافقةب ياألصلالمستند وللوالد)ة( المتوفي)ة( أو المفقود)ة(  بيان وفاة أو إختفاء أصلي

 ولي األمر )الوصي( على الطفل/األطفال.

 

  يحمل ختم تصديق  (2نسختين )مع  المستند األصلي، لبالطّ عند تقديم  شهرأتة صداره السّ إال يتعدى تاريخ  :قيد عائلي بيان  ⑨

 .*في بيروت ةفارة األلمانيّ السّ 

( عن كل من 2) مع نسختين للشخص المقيم في ألمانيا: األلماني ة/جواز الس فر/ الهوي ة الش خصي ة/الس فر وثيقةبطاقة اإلقامة و  ⑩

 .وصفحة المعلومات الّشخصيّة في الجواز الجهة األمامية والخلفيّة لبطاقة اإلقامة

 (2نسختان )في ألمانيا: للشخص الذي يعيش  الحالي جاريإلاعقد  وأ ةكن الحالي  الس  فادة إ  ⑪

 

بإستكمال المستندات الناقصة المحددة في الّنص  (ة)( من قانون اإلقامة، ملزم1الفقرة ) 82لقد تم إعالمي بوضوح بأنني، وفقاً للمادة        ⃝

بالملف  أقصاها............................................. )ثالثة أشهر(. بعد مرور هذه المدة قد يتم البتّ خالل مدة  أعاله بأقرب وقت ممكن

  دون مراعاة أي من أسباب التّأخير غير المثبتة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................. 

 .....مقدم الّطلب توقيع           
 

 

الخاّصة باللّغة األلمانيّة أو االنكليزيّة، إذا لم تكونوا قد  إستمارة التّواصلتعبئة خالل  يرجى التواصل مع قسم التأشيرات لدى السفارة من :تنبيه هام

، نرجو منكم التواصل في ألمانيا سن الثامنة عشرة القاصر المتواجدبلوغ شهراً )سنة كاملة( من يوم  12قبل  حصلتم بعد على موعد لتقديم طلبكم

 .ليزية أو األلمانية للحصول على موعد خاصكباللغة اإلن amt.de-@beir.auswaertigesuma معنا على 
 

 دون حجز موعد مسبق  يوم تقديم الطلب فارةالسّ * باإلمكان تصديقه في 
 

 قسمأو  )IOM( منظمة الهجرة الدوليةإلى  ألمانيا في قريبه أو الّطلب مقدم يعني تغيير أي عن التّبليغ أو النّاقصة المستندات إرسال يرجى

  .سالةالرّ  عنوان في الّسفر جواز ورقم الملف رقم ذكر مع ،السفارة لدى التأشيرات

 الطلب تقديم إيصال عن بنسخة مرفقا   جواز الّسفر رقم عليه يكتب ظرف في باليد تسليمها أو بالبريد اقصةالنّ  ةاألصليّ  المستندات إرسال يرجى

 :اليالتّ  العنوان على( IOM) وليةالدّ  الهجرة لمنظمة بعاالتّ  ةالعائليّ  المساعدةمركز إلى

 (مسعود صالون مبنى) قاموح بناية الرئيسي، بكفيا طريق الككو، بيت المتن، لبنان، جبل
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