
رابط  بالنشرة  التي  تضم قائمة بالمنظمات التي
بإمكانھا مساعدتك خالل إجراءات لم شمل العائلة:

http://bit.ly/2sEzFeK

رابط الموقع الرسمي لدائرة شؤون األجانب للحصول على
المزید من المعلومات حول إجراءات لم شمل العائلة:

http://bit.ly/2smm2Av

رابط بقائمة المراكز الدبلوماسیة البلجیكیة:
http://bit.ly/2rUN9Gh

رابط  طلب الفیزا عن طریق االنترنیت
(في حال كان ذلك ممكناً):

http://bit.ly/2rYxKjq

مالحظــة: ُیعفــى أفــراد عائلــة الالجــئ المعتــرف بــھ أوالمســتفید مــن 
الحمایــة المؤقتــة  مــن الرســوم اإلداریــة (باســتثناء إذا كان طلــب 

الفیزا ألسباب إنسانیة).

٥) كم من الوقت تستغرق اإلجراءات؟

یجــب علــى الســلطات البلجیكیــة أن تصــدر قرارھــا خــالل ۹ أشــھر 
مــن تاریــخ تقدیــم الطلب.  لكنــھ قابل للتمدید مرتین فــي بعض الحاالت 
االســتثنائیة، كل منھــا ۳ أشــھر. فــي حــال عــدم صــدور أي قرار خالل 
الـــ ۹ أشــھر، عندھــا یحصــل أفــراد عائلتــك علــى حــق اإلقامــة فــي 

بلجیكا.

٦) ما ھي احتماالت القرار الذي سیصدر؟

یمكن لدائرة شؤون األجانب أن تتخذ أحد القرارات التالیة:

قرار ایجابي: بموجبھ یحصل أفراد عائلتك على فیزا نوع (د)   •
الخاص بـ "لم شمل العائلة".  

قرار رفض مشروط  بنتیجة فحص الـ DNA: � حال كانت نتيجة   •
فحص الـDNA  ایجابیة، عندھا یتم منح الفیزا.  

قرار سلبي: تم رفض منح الفیزا. في ھذه الحالة یُنصح بمراجعة   •
محامي أو منظمة مختصة طلباً لإلستشارة القانونیة .  كما یحق   

لك تقدیم طلب الفیزا من جدید.  

۷) أین یمكنك الحصول على مزید من 
المعلومات؟  

للمزید من المعلومات حول إجراءات لم شمل العائلة  والمنظمات 
التي تستطیع مساعدتك، یمكنك االطالع على المنشور الخاص 
بإجراءات لم شمل العائلة للمستفیدین من الحمایة الدولیة، على 

الموقع التالي:
.www.unhcr.be/fr/nos-activites/publications/rapports 

ال تتردد في طلب المساعدة خالل ھذه اإلجراءات!

AR

مز
ح ر

بمس
.للمزید من المعلومات قم 

بة السریعة ومشاھدة الفیدیو 
تجا

الس
ا

لم شمل العائلة للمستفیدین
من الحمایة الدولیة

في بلجیكا

C
O

N
C

EP
T 

&
 D

ES
IG

N
 B

Y 
H

ER
EN

LO
EB

AS
.B

E



۲) أین یجب تقدیم الطلب؟

  یجب على أفراد عائلتك تقدیم الطلب في السفارة أو  
 القنصلیة البلجیكیة المخّولة في البلد الذي یقیمون أو 

 یعیشون فیھ.

بعدھا تقوم السفارة البلجیكیة بإرسال الطلب مع الوثائق المرفقة إلى 
دائرة شؤون األجانب.  وھي الجھة الحكومیة البلجیكیة المخولة بمنح 

فیزا لم شمل العائلة.

مالحظة: عملیاً یحق ألفراد عائلة كل من، الالجئ المعترف بھ، 
والحاصل على الحمایة المؤقتة  تقدیم الطلب في أي سفارة بلجیكیة 

مخولة  باستقبال طلبات الفیزا لإلقامة الطویلة.

زوجك أو زوجتك أو شریكك المسجل رسمیا؛ً

أوالدك الذین ھم أصغر من ۱۸ سنة

أوالدك البالغین الذین لدیھم إعاقة.

الوالدین في حال كنت قاصراً وغیر مرفق بذویك.

أما باقي أفراد العائلة فقد ُینظر في منحھم
حق اإلقامة في بلجیكا ألسباب إنسانیة. ?

إذن من الشخص المقیم خارج بلجیكا والذي یمارس حق   .١

الحضانة، یسمح للطفل بااللتحاق بوالده / والدتھ في بلجیكا ؛أو  

قرار من المحكمة یمنح الوالد أو الوالدة في بلجیكا حصریاً حق   .۲
الحضانة ؛أو  

بیان وفاة للشخص المقیم خارج بلجیكا ؛أو  .٣

٤. وثیقة طالق ألحد الوالدین المقیم في بلجیكا وكذلك من الطرف 
اآلخر الذي یعیش خارج بلجیكا.   

•  في حال كان أبنك القاصر قد وصل، حسب القانون الوطني، إلى 
سن البلوغ: یلزم عنذئذ وثیقة تثبت بأنھ أعزب.  

•  بالنسبة لألبن البالغ الذي یعاني من إعاقة: شھادة طبیة صادرة من 
الطبیب المعتمد من قبل السفارة أو القنصلیة البلجیكیة، ُتظھر بأن   

إعاقتھ تمنعھ عن القیام شخصیاً بقضاء احتیاجاتھ.  
•  صورة عن بطاقة اإلقامة البلجیكیة وصورة عن القرار الذي تم 

بموجبھ االعتراف بك الجئاً أو تم منحك حق التمتع بالحمایة   
المؤقتة.  

التــي  الســلطات  قبــل  الوثائــق األصلیــة مــن  تصدیــق كل  یجــب 
أصدرتھــا  فــي الخــارج ومــن ثــم مــن قبــل الســلطات البلجیكیــة 
(ســفارة أو قنصلیــة). كمــا یجــب ترجمــة الوثائــق األصلیــة، فــي حــال 
لــم تكــن باللغــة األلمانیــة أو اإلنكلیزیــة أو الفرنســیة أو الھولندیــة، مــن 

قبل ترجمان محلّف.

٤) ما ھي التكالیف؟

تكالیف دراسة طلب الفیزا التي تبلغ  •
۱۸۰ یورو  في الوقت الحاضر؛  

تكالیف استخراج وترجمة وتصدیق الوثائق؛  •
تكالیف التنقل إلى السفارة وبطاقات الطیران؛  •

أتعاب األطباء (الشھادة الطبیة وفحص الـ DNA)؛  •

۱) من یستطیع المجيء إلى بلجیكا
عن طریق لم شمل العائلة؟  

۳) ما ھي الوثائق المطلوبة؟

تنبیــھ: إذا تقــدم أفــراد عائلتــك بطلــب لــم شــمل العائلــة خــالل الســنة 
األولى من حصولك على اللجوء أو الحمایة المؤقتة، فأنك لن تضطرإلى 
تقدیــم إثباتــات فیمــا یتعلــق بالســكن المناســب أوالضمــان الصحــي أو 

الدخل الثابت والكافي والمنتظم في بلجیكا.

في ھذه الحالة، یجب فقط  تقدیم الوثائق التالیة:

استمارة طلب الفیزا موّقعة ومرفقة بصورة  •
شخصیة حدیثة؛  

وثیقة سفر صالحة (جواز سفر وطني – جواز سفر   •
أزرق صادر عن المفوضیة العلیا لشؤون الالجئین أو   

وثیقة مرور صادرة عن السلطات البلجیكیة)؛  
• بالنسبة ألوالدك: شھادة میالد. وفي حال تعذر تقدیم 
ذلك، یمكن لدائرة شؤون األجانب أن تطلب إجراء   

..DNAفحص  الـ  
بالنسبة لزوجك أو لزوجتك: عقد الزواج.  •

بالنسبة للشریك المسجل رسمیاً: عقد الشراكة المسجل   •
قانونیاً، وأقصى ما یمكن من إثباتات ُتظھر متانة العالقة   

(صور، إیمیالت، بطاقات سفر، إلخ).  
شھادة ال حكم علیھ أو ما یعادلھا في حال كان صاحب   •

الطلب قد تجاوز سن الـ ۱۸.  
شھادة طبیة صادرة من الطبیب المعتمد من قبل السفارة   •

أو القنصلیة البلجیكیة، تثبت أن طالب الفیزا ال یعاني   
من مرض ما یعرض الصحة العامة في بلجیكا إلى   

الخطر.  
بالنسبة ألوالدك القصر أو أوالد زوجك / زوجتك   •

أوشریكك (أوالد غیر مشتركین):  


