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تصاریح اللعب الصادرة لالجئین: یجب مراعاتھا!  
- القائمة المرجعیة-  

 
مستندات الطلب  

 
- أیًضا باإلضافة إلى طلب الحصول على تصریح اللعب یجب تقدیم وثیقة رسمیة یتضح منھا حالة الالجئ واسم الالعب. یمكن  

االعتراف بوثیقة صادرة من إدارة حكومیة معترف بھا بالفعل، ویسري ذلك أیًضا إذا كانت الوثیقة منتھیة الصالحیة بالفعل؛ ألن انتھاء 
صالحیتھا ال یعني عدم إمكانیة تجدیدھا.  

 
- ثبات مباشرة مع طلب الحصول یجب إثبات أن سن الالعب في مستوى الناشئین عن طریق إثبات تاریخ المیالد. یجوز تقدیم ھذا اإل 

على تصریح اللعب من خالل لجنة الشباب بالمقاطعة أو عبر مكتب تسجیل السكان (شھادة التسجیل مع ختم وتوقیع). یمكن تقدیم شھادة 
المیالد األصلیة بدالً من ذلك.  

 
- اریخ المیالد.یجب على األطفال حتى سن التاسعة أن یقدموا طلًبا الستصدار تصریح لعب وإفادة تثبت ت   

 
- اعتباًرا من سن العاشرة یحتاج األطفال إلى نسخة من وثیقة الھویة الشخصیة (مثل تصریح إقامة أو وثیقة قبول اإلقامة المؤقتة)،  

اء باإلضافة إلى "شھادة إخالء دولیة"، وفًقا للوائح االتحاد الدولي لكرة القدم (فیفا)، لضمان وجود تصریح لعب واحد فقط في جمیع أنح
م للحصول على تصریح اللعب عبر اتحاد كرة القدم األلماني  العالم. ویتم تقدیم طلب للحصول على شھادة اإلخالء مع الطلب المقدَّ

ویتم إصدارھا من اتحاد الموطن األصلي المختص. DFBالغربي   
 

- الدولیة. ویحصل الالعبون على فترة انتظار لمدة یتم إصدار تصریح اللعب وفًقا لإلجراءات االفتراضیة مثلما ھو الحال في العملیات  
یوًما بحد أقصى من أجل الحصول على تصریح اللعب الخاص بھم وذلك اعتباًرا من تاریخ تقدیم الطلب لدى االتحاد األلماني لكرة  30
القدم.  

 
- ر غیر المراَفقین، یتطلب األمر إفادة من وصي معترف بھ بصفتھ مم  ثالً. یمكن لھذا الوصي توقیع كل الوثائق في حالة الالجئین القُصَّ

الالزمة والتي كانت تتطلب ضرورة وجود الوالدین عادًة. ونظًرا إلشراف األوصیاء على العدید من الالجئین، یمكنھم أن یمنحوا 
وقیعات الالزمة للمشرف المنزلي مھمة اإلشراف على شؤون الحیاة الیومیة على سبیل المثال. ألن ذلك یؤدي أیًضا إلى إسقاط الت

لالنضمام إلى النادي أو تصریح اللعب. ھذا األمر یعترف بھ االتحاد الدولي لكرة القدم (فیفا).  
 
 
 
 

القائمة المرجعیة (تحقق من توضیح جمیع اإلجراءات):  

              þ 
طلب الحصول على تصریح لعب من خالل النادي  

 
 

وثیقة رسمیة باسم الالجئ  
 

 

لالعبین في مستوى الناشئین فقط)إفادة السن (بالنسبة   
 

 

ر غیر الُمَراَفقین فقط) إفادة الوصي (بالنسبة لالجئین القُصَّ   

 
 


