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بعد بركزیتأسئلة شائعة عن لم شمل العائالت إلى المملكة المتحدة

عن اإلجراءات في الدول األوروبیة األخرىتختلف إجراءات لم شمل أفراد العائلة في المملكة المتحدة

الیونان إلى المملكة المتحدة بعد بریكزیتفیما یلي بعض األسئلة الشائعة عن لم شمل العائالت من

من بإمكانھ التقدم بطلب لم شمل عائلي إلى المملكة المتحدة؟

األوروبیة، ما یعني أن عدداًأقل تساھالً عنھا في نظام دبلن المتبع في باقي الدولشروط لم شمل أفراد العائالت في قانون المملكة المتحدة
أكثر صرامة.أقل من أفراد العائلة بإمكانھم تقدیم الطلبات وأن الشروط

ھناك أنواع مختلفة من الطلبات تبعاً ل:

نشأتومتىاألسریةالرابطة–1

المتحدةالمملكةفيالموجودالعائلةلفردالھجرةحالة–2

المتحدةالمملكةفيالموجودالعائلةلفرداألخرىوالظروفالمالیةالظروف–3

الیونانفيالعائلةألفرادالشخصیةالظروف–4

في المملكة المتحدة. علىمتوفر ألفراد العائلة الالجئین أو لدیھم حمایة مؤقتةالطلب األكثر وضوحاً یدعى "لم الشمل العائلي" ھذا الطلب
بھ في المملكة المتحدة. الرابطةالحیاة أو أطفال تحت سن الثامنة عشرة لالجئ المعترفأفراد العائلة المتواجدین في الیونان أن یكونوا شریك

للشركاء غیر المتزوجینالمعترف بھ في المملكة المتحدة لبلده األم؛ بالنسبةاألسریة یجب أن تكون موجودة بتاریخ سابق لمغادرة الالجئ
األم.یجب أن تكون عالقتھم بدأت قبل عامین من مغادرة البلد

في المملكة المتحدة. لمعرفةطلبات أخرى باإلمكان تقدیمھا للم شمل أفراد العائلةفي جمیع األحوال إذا لم تكن مطابقاً الوصف أعاله، ھناك
ھذهتقدیمبإمكانھاRLSمنظمةالبریطاني.القانونفيمختصاستشارةعلیكیجبالعائليالشملللممؤھالًالعائليوضعككانتإذافیما

المساعدة.

الشمل العائلي؟ھل یجب أن أكون طالباً اللجوء في الیونان للتقدم للم

المملكة المتحدة.للتقدم للم شمل العائلي في المملكة المتحدة تبعاً لقانونال، ال تحتاج ألن تكون مسجالً كطالب لجوء في الیونان

كمثال إذا تلقیتإذا كنت في مراحل متقدمة من إجراءات اللجوء في الیونان،یمكنك أیضاً التقدم بطلب لم شمل عائلي في المملكة المتحدة
بطلب الحق للحمایة الدولیة.الرفض األول أو الرفض الثاني أو إذا كنت تقوم بالتقدیم



تقدمت للم شمل عائلي في المملكة المتحدة؟قمت بطلب اللجوء في الیونان، ماالذي سیحصل لطلبي إذا

أثناء تقدیمك للم شمل عائلي في المملكة المتحدة.خالفاً لنظام دبلن، طلبك للجوء في الیونان لن یتم إیقافھ

منفصلة تماماً عن إجراءات اللجوء في الیونان.ألن عملیة التقدم للم الشمل العائلي في المملكة المتحدة

بالتزامن مع طلبك للم الشمل العائلي في المملكة المتحدة.ما یعني أن إجراءات اللجوء الخاصة بك في الیونان ستستمر

في المملكة المتحدة فيبك في الیونان حتى لو كنت تتقدم بطلب لم شمل عائليمن المھم أن تطلب مساعدة قانونیة حول طلب اللجوء الخاص
نفس الوقت.

كیف تتم عملیة التقدیم إلى المملكة المتحدة؟

المتحدة عنھا في نظام دبلن.تختلف عملیة التقدیم للم الشمل العائلي في قانون المملكة

على استشارة قانونیة من محامبطلب لم الشمل العائلي في المملكة المتحدة ھو الحصولاألمر األول الذي علیك القیام بھ إذا كنت ترید التقدم
الیونان.فيالعائلةألفرادالمساعدةھذهتقدیمبإمكانھاRLSبریطاني.

مؤھالً لتقدیم طلب لم شمل عائلي إلى المملكة المتحدة.بإمكان المحامي البریطاني إخبارك فیما إذا كان وضعك

للتقدیم لذلك.تمثیلك القانوني، وبإمكان المحامي البریطاني مساعدتكمن الممكن أن تكون مؤھالً لدعم قانوني لتغطیة تكالیف

الخاص بك.التالیة ھي جمع األدلة التي تدعم طلبك بمساعدة المحاميإذا رأى المحامي أنھ بإمكانك تقدیم طلب، فإن الخطوة

أثینا.في)VAC(التأشیرةطلبمركزفيموعدحجزھيالتالیةالخطوةطلبكتقدیمبعد

ولدیھم  "بطاقةالیونان صعباً، خاصة لألشخاص المتواجدین في الجزر الیونانیةمن الممكن أن یكون الوصول إلى مركز طلب التأشیرة في
المحامي الخاص بك في تنظیم ذلك.مغلقة" لكن عادة من الضروري إیجاد طریقة للوصول. سیساعدك

بك على النظام على شبكة االنترنت.عندما تحجز موعداً، بإمكانك حینھا رفع األدلة الخاصة

مقابلةھناكسیكوناإلصبع).(بصمةالحیویةقیاساتكسیأخذونالموعد،فيأثینا.فيVACالموعدأجلمنمعینةوثائقإحضارعلیك
قصیرة في بعض األحیان.

ستتخذ المملكة المتحدة قراراً بشأن طلبك.حین تنتھي من موعدك في أثینا وتقدیم كافة األدلة المطلوبة،

لیس لدي وثائق تعریفیة أو وثائق سفر. ھل بإمكاني التقدم؟

لدیھ بطاقة تعریفیة  وجواز سفر.إن عملیة التقدیم ستكون أسھل في حال كان الشخص المتقدم

البریطانيأو من السلطات المحلیة، یجب علیك مناقشة ذلك مع المحاميفي جمیع األحوال، إذا كنت قد غادرت بلدك خوفاً من الحكومة
الخاص بك.

كان ذلك یعرضك للخطر.سفر، لیس علیك التقدیم للحصول على ھذه الوثائق إذامن الممكن التقدم بطلب دون وجود بطاقة تعریفیة أو جواز
او جواز سفرك علیك مناقشة ذلك مع المحامي الخاص بك.إذا كان ھناك عوائق أخرى للحصول على بطاقتك التعریفیة



ھل سیتم إرسال طلب لم الشمل العائلي الخاص بي إلى مركز دبلن في أثینا؟

اللجوء في الیونان.العائلیة إلى المملكة المتحدة منفصلة تماماً عن نظامال، یرسل الطلب مباشرة إلى المملكة المتحدة، طلبات التأشیرات

أثینا؟فيVACالإلىالوصولیمكننيوالمغلقةبطاقةلديكانلوماذا

Lesvosالیونانیة(الجزرإلىیصلونالذیناألشخاص , Samos , Chios , Leros , Kos(یعنيما"جغرافیة"لتقییداتعادةیخضعون
أنھم ال یستطیعون مغادرة الجزیرة إال في حاالت استثنائیة.

حالتك،RLSتولتإذالموعدك.أثینافيVACالـفيالحضورجداًالصعبمنیكونأنالممكنمنأحمربختممغلقة""بطاقةلدیككانإذا
سنعمل معك إلیجاد حل لھذه المشكلة.

ھل علي دفع مبلغ مالي للتقدیم؟

تتطلب رسوماً.طلبات لم الشمل العائلي ال تتطلب أي رسوم وھناك طلباتلسوء الحظ ال یوجد جواب مباشر لھذا السؤال. بعض أنواع
تتوقف الرسوم على نوع الطلب الذي تقدمھ.

اإلنسان، كمثال حقك في الحیاةیكن بإمكانك دفع الرسوم وكان طلبك مبنیاً على حقوقمن الممكن التقدم لما یدعى "إعفاء من الرسوم" إذا لم
طلبك،تقدیمفيلمساعدتكبھالقیامیمكنمابكلستقومRLSاألسریة.

ال تدع ظروفك المالیة تمنعك من التواصل معنا.

كم الوقت الذي تستغرقھ عملیة التقدیم؟

60ًخاللالطلباتبشأنالقراراتتتخذأنالمفترضمن طویالًوقتاًالقراریستغرقوقدطویلةتأخیراتھناكیكونماعادةعملیاًلكنیوما
نسبیاً.

ما الذي سیحدث إذا تم قبول طلبي؟

ً لك أو لممثلك القانوني إلعالمك.إذا نجح طلبك, ترسل المملكة المتحدة بریداً إلكترونیا

30ًلصالحةوھيالمتحدةالمملكةإلىللسفرتأشیرةمنحكسیتم فقط.یوما

سفرك.ووثائقالقرارالستالمأثینافيVACالإلىالذھابعلیكسیكون

30ًالخاللالمتحدةالمملكةإلىالسفرعلیك بك.الخاصةالتأشیرةفيالمحددةیوما

للبقاء في المملكة المتحدة.عند وصولك إلى المملكة المتحدة، ستمنح فترة إقامة محدودة

عائلتك في المملكةستعتمد على نوع الطلب الذي قمت بتقدیمھ لالنضمام ألفرادفترة اإلقامة الممنوحة لك وشروط إقامتك في المملكة المتحدة
المتحدة.

طلبي؟كیف یمكنني الوصول إلى المملكة المتحدة إذا تم قبول



خالفاً إلجراءات دبلن، إذا تم منحك تأشیرة عائلیة للدخول إلى المملكة المتحدة علیك شراء بطاقة السفر الخاصة بك للسفر إلى المملكة
بتكالیف السفر.المتحدة. ھناك منظمات من الممكن أن تكون قادرة على مساعدتك

المملكة المتحدة منفصلة عنإلى المملكة المتحدة. وذلك ألن عملیة التأشیرة إلىلیس علیك انتظار خدمة اللجوء في الیونان لترتیب نقلك
إجراءات اللجوء في الیونان.

30ًلصالحةتأشیرةمنحكسیتمبسرعة،المتحدةالمملكةإلىسفركإجراءاتترتبأنالمھممناألحوال،جمیعفي السفروعلیكفقطیوما
إلى المملكة المتحدة ضمن ھذه المدة.

ما الذي سیحصل إذا لم یتم قبول طلبي؟

28ًمدةھناكبریطانیة.محكمةفيالقرارضداالستئنافبإمكانكطلبك،رفضتمإذا استئناف.طلبلتقدیمیوما

المحاكم البریطانیة.طلب جدید بدالً من محاولة استئناف القرار القدیم فيتبعاً لظروف حالتك، من األفضل في بعض األحیان تقدیم

وكیف تتماألفضل المناسب لحالتك، بما یتضمن إذا كان علیك االستئناففي حال فشل طلبك، یجب على ممثلك القانوني إرشادك للخیار
عملیة االستئناف.


