
 :أمكن إن بالدالئل والمدعمة المطلوبة المعلومات

 .وجنسيته الطفل، هوية -

 .18 ال سن تحت الطفل -

 .المتحدة المملكة في وقريبه الطفل بين العالقة -

 .المتحدة المملكة في قانونيا ً القريب إقامة  -

 .المتحدة المملكة في المتواجد والقريب الطفل بين التواصل  -

 استقبال على القريب قدرة األحيان بعض وفي استعداد،  -

  .المتحدة المملكة في الطفل

 .المتحدة المملكة في قريبه عن الطفل انفصال تأثير -

 المعايير
اً غير طلاً يكون أن  االوروبي االتحاد دول أحد في ومتواجد 18 ال سن تحت بذويه، مصحوبا

 .المتحدة المملكة في قانوني بشكل له قريب تواجد
 استقباله على القدرة له ممن االوروبي االتحاد دول احدى في آخر قريب له يكون ال أن

 المتحدة المملكة الى يأتي أن الطفل مصلحة في يكون أن
 الطفل رعاية بمقدورهم يكون أن عليهم جدة، أو جد أو خاله او خال عمة، او عم بالغ، شخص المتحد المملكة في القريب كان إذا

  
 

 

ً

ً

 3 قانونًدبلينً-قانونًلمًالشملًًحقائقً:ً نشره

هذهًالورقةًتهدفًإلرشادًمنًهمًليسواًبمحامينًليعرفواًإنًكانتًحالتهمًتندرجًتحتًقانونًلمًالشملًأوًماًيعرفًبً

 3قانونًدبلين

أوروباًليلتحقواًبأهلهمًفيًالمملكةًالمتحدة.ًإنًكنتًأثبتتًالتطوراتًاالخيرةًأنًهناكًطريقًآمنًوقانونيًلألطفالًالقصرًالغيرًمصحوبينًبأهاليهمًفيً

ًالد.تعيشًفيًالمملكةًالمتحدةًبشكلًقانونيًولديكًقريبًقاصرًفيًبلدًماًفيًأوروباًيحاولًااللتحاقًبك،ًفهناكًطريقةًقانونيةًلجلبهمًالىًالب

ً.3ًهًتحتًقانونًدبلينمشروعًقانونًالهجرةًيعملًاليومًمعًمنظمةًسيفًباسيجًلمساعدةًمنًيودًلمًشملًعائلت

فالرجاءًالتواصلًمعًمنظمةًسيفًباسيجًعلىًالعناوين3ًًاذاًكنتًتعتقدًأنكًأنتًأوًعائلتكًتستطيعونًاالستفادةًمنًقانونًلمًشملًاالسرةًاوًدبلينً

ًالتالية:

 safepassage.org.ukموقع:fepassage.org.ukinfo@saً - ايميل:ًً-02071124984ًالرقمًاالساسي:ً

وتودًمعلوماتًلمساعدةًموكلكًعلىًتقديمًطلبًلمًشملًتحتًقانونًدبلينً  ً قانونيا ،ًالرجاءًاالطالعًعلىًمعلوماتناًالتدريبيةًبهذا3ًأماًانًكنتًممثالً 

وتودًالحصولًعلىًدعمًأكثر،ًالرجاءًالتواصلًمعًمشروعًقانونًالهجرةًعلىًالموقعًالتالي:  ً ًالشأن،ًوانًكنتًقدًاطلعتًعليهاًسابقا

www.themigrantslawproject.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العملية

 3 دبلين قانون طلب وتعبئة (االسفل في مذكورة) المطلوبة واالثباتات المعلومات تجميع -

 يود والذي المتحدة المملكة في له قريب وجود بشأن ليعلمهم فيه هو الذي البلد لسلطات وتقديمه االوروبية الدول احدى في الموجود للطفل طلب تعبئة -

 .به االلتحاق

 .زعمه صحة إلثبات اكثر ودالئل بمعلومات تطالب قد قريبك بها يتواجد التي األوروبية الدولة  -

 .قريبك قضية مسؤولية لتسلمها المتحدة المملكة في المسؤولين مع األوروبية الدولة ستتواصل  -

 السلطات رفضت إن أما الشمل لم ليتم المتحدة المملكة الى فيها هو التي األوروبية الدولة من قريبك فسينتقل المسؤولية أخذ البريطانية السلطات قبلت إذا -

  .قانونية مساعدة طلب عليك الحاله هذه وفي الطلب ستراجع التي للمحكمة طلبك بتحويل تقوم قد المسؤولية أخذ البريطانية

 المتحدة المملكة في لجوئه طلب اجراءات ستتم لجوء طالب بذلك يصبح البالد الى الطفل قدوم فور :تنويه -

 :أخرى حاالت في

 المملكة في قانوني بشكل متواجد الموسعة العائلة أفراد من قريب للطفل يكون أن  -

  .حالته تقدير حسب بريطانيا الى االنتقال إذن بذلك يُعطى المتحدة،

أو طفل غير بالغ سن الرشد مستفيد من , ة/ شريك غير متزوج, زوجة/ شخص بالغ مع زوج -

  .حماية دولية أو لديه طلب لجوء قيد النظر في المملكة المتحدة بـإمكانه التقدم

 المملكة في قانونيا متواجدين ابوين او شقيق، لطفل، مساعدات على يعتمد بالغ شخص  -

 في كبيرا يكون أن أو بالغة إعاقة مرض، حديثا ، مولود طفل الحمل، بسبب المتحدة

 .كمعتمد التقديم يستطيع السن،

 .حالته تقدير حسب على التقديم يمكنه حساس بوضع بالغ شخص  -

 

 :تنويه

 تقديم وصعوبة أهمية على اعتمادا ً وهذا .الشمل للم آمن كطريق القانون عن التوعية نشر اجل من هنا موضحة 3 دبلين قانون تحت الشمل لم فيها يتم التي والعملية المعايير

 الطلب تقديم قبل قانوني تمثيل و قانونية نصائح أخذ األفضل من  .بمفردهم و بالدهم ليست بالد في للخطر معرض أو آخر على معتمد بالغ شخص أو لطفل طلب
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