
 

 خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي
 

 ماذا حدث حتى اآلن؟
 

 غادرت المملكة المتحدة االتحاد األوروبي رسمًیا في 31 ینایر 2020.
 

 لم تتغیر إجراءات الهجرة واللجوء في المملكة المتحدة. ال تزال المملكة المتحدة جزًءا من جمیع عملیات الهجرة
 واللجوء في االتحاد األوروبي ویجب أن تلتزم بجمیع قواعد االتحاد األوروبي.

 
 ماذا حدث بعد ذلك؟

 
 تمر المملكة المتحدة اآلن بفترة انتقالیة من المقرر أن تنتهي في 31 دیسمبر 2020 (ما لم یكن هناك تمدید). لن
 تتغیر إجراءات الهجرة قبل 31 دیسمبر 2020 ، ولكن من المحتمل أن تتغیر بعد ذلك. نحن ال نعرف بالضبط

 كیف ستتغیر األمور بعد.
 

 معلومات اللجوء والالجئین بعد 31 دیسمبر 2020
 
المحلیة الهجرة قواعد المتحدة: المملكة في اللجوء وطالبي الالجئین تحكم التي القواعد من مجموعتان حالًیا                 توجد

 ونظام دبلن في االتحاد األوروبي.
 

 بعد 31 دیسمبر 2020 ، لن تكون المملكة المتحدة جزًءا من نظام دبلن. قد یعني هذا:
 

oقد ال تتمكن المملكة المتحدة من إعادة طالبي اللجوء إلى أول دولة في االتحاد األوروبي وصلوا إلیها 
oطالبي إلعادة المستخدمة EURODAC بصمة بیانات قاعدة إلى الوصول من المتحدة المملكة تتمكن ال                قد

 اللجوء إلى دول االتحاد األوروبي األخرى
oمن المرجح أن تتغیر قواعد لم شمل األسرة 

 
 

 لم شمل األسرة بعد خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي
 
Brexit األسرة شمل لم بعد دبلن. ونظام الهجرة قواعد المتحدة: المملكة في األسرة شمل لجمع طریقان حالًیا                   یوجد
 لن یكون ممكنا إال من خالل قواعد الهجرة المحلیة. في الوقت الحالي ، تعد قواعد الهجرة أكثر تقییًدا من نظام دبلن.
 
ذلك ومع االنتقالیة. الفترة بعد األوروبي االتحاد مع جدیدة اتفاقیة إلى المتحدة المملكة حكومة تسعى أن المرجح                   من
االتحاد دول في المصحوبین غیر األطفال انضمام بضمان الحكومة تلتزم دبلن. نظام االتفاقیة هذه تكرر لن ،                 

 األوروبي إلى أفراد األسرة في المملكة المتحدة. حتى اآلن ال یوجد التزام لجمع شمل أفراد األسرة البالغین.
 

 

 قواعد الهجرة في المملكة المتحدة نظام دبلن:

االنضمام● المصحوبین غیر لألطفال      یمكن
اللجوء یطلب الذي األسرة" أفراد "أحد        إلى
في دولة أي في صالحة هجرة حالة لدیه          أو

 االتحاد األوروبي

تقل● الذین الالجئین من المعتمدون       األطفال
قبل "ما وشركائهم عاًما 18 عن        أعمارهم
المملكة في إلیهم لالنضمام مؤهلون       الرحلة"

 المتحدة

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 نحیطكم علم بإخالء مسؤولیتنا عن أي عواقب قراراتهم
 قام الباحثون في Refugee Info Bus بتجمیع حزم المعلومات هذه باستخدام مصادرمثل الحق في البقاء ومجلس الالجئین وأوروبا.

  هذا الدلیل لیس بدیال عن الحصول على المشورة القانونیة بشأن طلب اللجوء. یتغیر قانون اللجوء وأن كل حالة مختلفة  عن األخرى ،  إذا كان لدیك شك

 في اي شيء ف علیك التحدث دائما إلى مختص  قانوني.



 

البالغین● أو اآلباء العائلة" "فرد       یشمل
، اآلخرین األقارب أو األشقاء أو        المسؤولین

 لذا فهو أوسع من قواعد الهجرة
واألطفال● الرحلة بعد أو قبل الالجئین        شركاء

مؤهلون عاًما 18 عن أعمارهم تقل        الذین
 لالنضمام إلیهم

تم● الذین المصحوبین غیر لألطفال       یمكن
ألفراد طلبات رعایة الالجئ وضع       منحهم

 األسرة لالنضمام إلیهم
أقل● التأهیل ومعاییر للتطبیق رسوم توجد        ال

 تقییًدا من قواعد الهجرة

كان● الالجئ أن یعني الرحلة" قبل ما         "شریك
من مطلوب ؛ وطنه مغادرة قبل عالقة         على

 الالجئین إثبات ذلك
المصحوبین● غیر الالجئین لألطفال یمكن       ال

إلیهم لالنضمام األسرة أفراد طلبات       رعایة
 في المملكة المتحدة

البالغین● (األقارب اآلخرین لألقارب      یمكن
األسرة وأفراد المتبنین واألطفال      المعالین
المتحدة المملكة إلى القدوم الرحلة)       بعد
ورسوم المقیدة األهلیة معاییر هناك       ولكن

 التقدیم

 
 حقوق االنسان

 
واالتفاقیة 1951 لعام الالجئین اتفاقیة بموجب اإلنسان لحقوق الدولیة بااللتزامات ملزمة المتحدة المملكة               ستظل
إلى إعادتهم عدم في الالجئین حقوق احترام في ستستمر المتحدة المملكة أن یعني وهذا اإلنسان. لحقوق                  األوروبیة

 بلدان یواجهون فیها االضطهاد والحق في العمل والحق في التعلیم والرعایة الصحیة.
 
 

 ماذا یعني هذا بالنسبة لك؟
 
بالضبط اآلن حتى نعرف ال .2020 دیسمبر 31 قبل شيء أي یتغیر أن المحتمل غیر ومن ، بعد شيء یتغیر                      لم
قواعد وأن دبلن نظام من جزًءا المتحدة المملكة تكون أال المحتمل من االنتقالیة. الفترة بعد اإلجراءات ستتغیر                   كیف

 الهجرة المحلیة قد تتغیر.
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 نحیطكم علم بإخالء مسؤولیتنا عن أي عواقب قراراتهم
 قام الباحثون في Refugee Info Bus بتجمیع حزم المعلومات هذه باستخدام مصادرمثل الحق في البقاء ومجلس الالجئین وأوروبا.

  هذا الدلیل لیس بدیال عن الحصول على المشورة القانونیة بشأن طلب اللجوء. یتغیر قانون اللجوء وأن كل حالة مختلفة  عن األخرى ،  إذا كان لدیك شك

 في اي شيء ف علیك التحدث دائما إلى مختص  قانوني.


