دليل لم الشمل ألحد أفراد العائلة من خارج األسرة

السيدات والسادة الكرام،
لقد قمتم بتسجيل طلب حجز موعد لم شمل ألحد أفراد عائلتكم من خارج األسرة (كاألطفال البالغين أو األجداد أو األعمام أو األخوال
مثلا) عبر الموقع اإللكتروني للسفارة في بيروت (انقر هنا).
تطول حاليا ا فترات انتظار هذه المواعيد بشكل كبير نظراا الرتفاع الطلب على هذه الفئة منها ،كما أن فرص الموافقة على هذه الطلبات
ضئيلة جداا بسبب الشروط الصارمة التي تفرضها الفقرة  2من المادة  36من قانون اإلقامة األلماني ،إذ من الضروري وجود حالة
استثنائية من الصعب تفاديها ،كالمرض الشديد أو اإلعاقة أو الحاجة الماسة إلى الرعاية أو الضائقة النفسية التي ال يمكن تلبيتها إال من
خلل سفر مقدم أو مقدمي الطلب إلى ألمانيا.
من أجل منحكم الفرصة الستيفاء هذه الشروط قامت السفارة باتخاذ تدبير خاص بالتعاون مع برنامج دعم األسرة التابع لمنظمة الهجرة
الدولية) ، (IOMإذ بإمكانكم اآلن تحديد موعد لدى  . IOM Medical Beirutنرجو منكم إحضار صورعن جميع سجلتكم الطبية
وصورة شخصية لكم ،باإلضافة إلى رسم قيمته  100دوالر أمريكي في يوم الموعد ،حيث سيتم فحصكم طبيا ا في مركز IOM
Medical Beirut.
ترسل منظمة الهجرة الدولية بعد ذلك تقييما ا إلى السفارة عن حالتكم بهدف معرفة مدى استيفائكم لشروط الحالة االستثنائية من وجهة
نظر طبية .في حال استيفائكم للشروط الطبية االستثنائية تتصل بكم السفارة لتحديد موعد لكم بأسرع وقت .في حال كانت حالة قريبكم
في المانيا هي التي تستوجب تقييما ا طبياا ،بإمكانكم دفع رسم معاينة تقاريره الطبية من قبل أطباء منظمة الهجرة الدولية ( 40يورو) من
خلل حوالة مصرفية لصالح فرع منظمة الهجرة الدولية في ألمانيا أو نقداا في مقر المنظمة أو مركزها الطبي في لبنان ( 30دوالر
أمريكي(.

لتحديد موعد للفحص الطبي لدى  IOM Medical Beirutنرجو منكم إرسال رسالة إلى  mhfap.lb@iom.intتتضمن المعلومات
التالية:
_اإلسم الكامل ،رقم الجواز ورقم الموعد
_صور عن كل التقارير الطبية منفصلةا ،على الى تتجاوز مدة كل تقرير األشهر الستة ) pdfأو  jpgفقط(

في حال كان القريب في ألمانيا هو المحتاج الفحص الطبي يضاف إلى المذكور أعله:
_صورة عن جواز الشخص هذا في ألمانيا ) pdfأو  jpgفقط(
_صورة عن سجله الطبي مترجمة إلى اإلنجليزية

يجدر التذكير بأن تكاليف الرحلة ال تغطيها السفارة وال منظمة الهجرة الدولية ،وما باستطاعة السفارة وال منظمة الهجرة الدولية
المساعدة بأي شكل في عبور الحدود من سوريا إلى داخل لبنان.

ألي استفسار ذي طابع غير طبي يرجى التواصل مع منظمة الهجرة الدولية على  info.fap.lb@iom.intأو على رقم الهاتف
.009614929111
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية في بيروت

