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لم شمل الأسر 
lll بموجب لئحة دبلن

)AR( على من تنطبق؟ 

ماذا يجب عليك أن تفعل؟

تصال بالمكتب الأورو�ب لدعم اللجوء EASO أو مفوضية الأمم المتحدة  بإمكانك الإ
يطالية:  ن أو السلطات الإ لشؤون اللآجئ�ي

يمكنهم تزويدك بالمزيد من المعلومات حول إمكانية إنضمامك إىل أفراد أرستك 
ي بلد أورو�ب آخر.

الموجودين �ن

و لكي تتمكن السلطات من مساعدتك، يجب عليك:

• تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات عن أقاربك المقربين ووضعهم في 	
البلد الآخر:

وينبغي أن تتضمن المعلومات السم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلد 
والعنوان الحالي ورقم الهاتف إن أمكن و الوضع في البلد الأوروبي )إذا هو / 
هى لجئ أو لجئة أو تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية وما إذا كان 

قرار طلبه لم يصدر بعد، وما إلى ذلك(.

• تقديم الوثائق المتوفرة لديك:	
وثائق الهوية أو أي وثائق أو معلومات أخرى قد تساعد فى إثبات العلقة بينك 
وبين قريبك و وضعه/ وضعها في البلد الآخر و يتعين على كل الطرفين تقديم 

استمارة موافقة خطية  معربين كتابيا عن رغبتهما في لم شملهما.
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إذا كنت تحت سن 18 سنة، و لست مع شخص بالغ مسؤول عنك، 
وترغب في النضمام إلى أقاربك المقربين في البلد الآخر:

• أمك أو أبوك أو شخص بالغ آخر مسؤول عنك قانونيا؟	
• أخوك أو أختك؟	
• عتناء بك؟	 عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أو الجد أو الجدة ممن يمكنه الإ

إذا كنت فوق سن 18 سنة و ترغب في النضمام إلى أفراد عائلتك، 
الذين تم العتراف بهم كالجئين أو تحصلوا على الحماية الفرعية.

• زوجتك أو زوجك، أو شريكك في علقة مستقرة؟	
• طفلك دون سن 18 سنة؟	

إذا كنت فوق سن 18 سنة و ترغب في النضمام إلى أفراد عائلتك 
الذين قد تقدموا بطلب للحصول على الحماية الدولية و لم يصدر 

قرار بشأن طلباتهم بعد:

• زوجتك أو زوجك، أو شريكك في علقة مستقرة؟	
• طفلك دون سن 18 سنة؟	

لالأسباب الآتية: 

• الحمل	
• طفل حديث الولدة	
• مرض خطير	
• إعاقة شديدة	
• الشيخوخة	

يمكنك أيضا التقدم بطلب لم شمل الأسرة إذا كنت معتمدا 
على مساعدة طفلك أو أخوك أو أختك أو أحد الوالدين 

المقيمين بصورة قانونية بإحدى الدول الأعضاء أو في حالة كان 
طفلك أو أخوك أو أختك أو أحد الوالدين المقيمين بأحد الدول 

الأعضاء معتمدا على مساعدتك.

نضمام إلى أقاربك المقربين و كنت قادرا على  إذا كنت تود الإ
عتناء بهم، في حالة الحمل ، أو لديهم طفل حديث الولدة ، أو  الإ

لديهم إعاقة شديدة أو يعانون من مرض خطير أو من كبار السن.

• طفلك فوق سن 18 سنة؟	
• أخوك أو أختك؟	
• أحد الوالدين؟	

على من تنطبق؟ على من تنطبق؟على من تنطبق؟

ھل لديك أحد أفراد العائلة مقيم حاليا في إحدى الدول الأعضاء 
التالية؟ 

بلغاريابلجيكاالنمسا

صكرواتيا جمهورية التشيكق�ب

فنلنداإستونياالدانمارك

اليونانألمانيافرنسا

ايرلنداأيسلنداالمجر

ليختنشتاينلتفياإيطاليا

مالطالوكسمبورغليتوانيا

ويجهولندا بولنداال�ن

تغال سلوفاكيارومانياال�ب

السويداسبانياسلوفينيا

بريطانياسويرسا

ي احدى الدول الأعضاء. أدناه 
ي موطنك الأصىل و متواجد حاليا �ن

* »فرد العائلة« هو الشخص الذي كان جزءا من عائلتك �ن
عتبار. ن الإ بعض الأمثلة لأفراد العائلة الذين يمكن أخذهم بع�ي


