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 دوراس

ي عام  •
 
ي اللجوء الذين يعيشون لتقديم الد 2000تأسست ف ي المنطقة.  االشراف نظام فيعم لطالب 

 
المباشر ف

ي ليمريك
 
 .تقع مكاتبنا ف

ي  رؤيتنا •
 
ام حقوق اإلنسان لجميع الناس تتمثل ف   .مجتمع تتحقق فيه المساواة واحتر

ي  الشخصي  عبر الدعمهي تحقيق ذلك  مهمتنا •
الدعم واإلدماج  ،حوار بي   الثقافاتال ،القانون ،والتعاون 

  .العمل عىل المستويات المحلية والوطنية والدولية ،والتمكي   

 

 التقديم على لم شمل االسرة

 التقديم؟من يمكنه  •

 كيفية التقديم؟ •

 ؟الداعمة الوثائق •

 أسباب الرفض؟ •

 ماذا عىلي فعله إذا تم قبول الطلب؟ •

  19 –تحديثات كوفيد  •

 Doras معلومات اإلتصال الخاصة ب دوراس •

 

 من يمكنه التقديم .1

؟ االشخاص ن  المؤهلي 

 ئ أو الحماية الفرعية   .أي شخص تم منحه وضع الالج 

  ي غضون
ن
  الخاص بهم.  حشهًرا من استالم خطاب المن 12يجب عليهم التقديم ف

 ئ  مثال: إذا تم منحك ي  وضع الالج 
 
 31/05/2022، يجب عليك التقديم بحلول  31/05/2021ف

 



 4الختم  نوع أولئك الذين حصلوا عىل إذن بالبقاء أو لديهم أي إذن آخر من (stamp 4)   غب

 للتقدم بطلب للحصول 
ً
. ومع ذلك ، قد تكون مؤهال ن ة إقامة طويلةمؤهلي   .عىل تأشب 

 

 :المؤهلينأفراد األرسة 

 ي  الزوجة/ الزوج
يك المدن  اكة المدنية موجودإذا كان ا -أو الشر عند تقديم طلب الحماية  ةلزواج أو الشر

  .الدولية

  وجي    18األطفال الذين تقل أعمارهم عن   عاًما وغت  متر 

  ن أو يجب أن يكو  بيولوجيي 
ً
  قانونًياتم تبنيهم ن األطفال أطفاًل

  عاًما ، فيمكنهم التقدم بطلب لوالديهم 18أقل من  الشخصإذا كان 

  وج 18أقل من  الشخصإذا كان  18شقاء تقل أعمارهم عن أل ، فيمكنه التقدم بطلب  عاًما وغت  متر 

ا
ً
وجي   أيض   عاًما وغت  متر 

 مؤهلينجميع أفراد األرسة اآلخرين غب  

 

ات اإلقامة الطويلة  تأشب 

؟ االشخاص ن   المؤهلي 

  .ألف يورو عىل مدى السنوات الثالث السابقة لتقديم الطلب 40يكسبون  الذين المواطنون األيرلنديون  •

يورو سنوًيا لمدة ألف  30ن يكسبو  الذين فقط( 4)الختم منطقة االقتصادية االوربية من خارج ال االشخاص  •

 .تقديم الطلبل السابقة سنتي   

ي اللجوء و    .ة المتقدمي   كفالوالزوار غت  مؤهلي   ل 3 ختمالالذين يملكون رخصة  الطالب وطالب 

  .يمكن إعفاء أولئك الذين يتلقون مخصصات اإلعاقة من متطلبات الدخل

؟ ن  أفراد األرسة المؤهلي 

يمكن تقديم طلب ألي فرد من أفراد األشة ؛ ومع ذلك ، كلما كانت العالقة ضعيفة ، زادت المعلومات   • 

 .الداعمة المطلوبة والوثائق

 .عاًما ، يجب إثبات مستوى االعتماد عىل الكفيل 18بالنسبة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن    •

 

ة إقامة طويلة؟  كيفية التقدم بطلب للحصول عىل تأشب 

 نت الموجود عىل موقع ي  INIS يجب إكمال طلب عت  اإلنتر
ون    .اإللكتر

  ة وتوقيعها من قبل مقدم الطلببعد تقديم الطلب ، يجب طباعة ورقة   .ملخص التأشت 

  ة وجميع المستندات الداعمة إىل السفارة ة ورسوم التأشت  . المعنيةيجب إرسال ورقة ملخص التأشت 

ة ي أسفل ورقة ملخص التأشت 
 
 .سيكون العنوان ف

نصح بشدة بعدم   
ُ
نت حتر  الطلب على تقديمبالبدء الي  .مطلوبةالوثائق ال كل  تحصل علىعبر اإلنبر

 



 كيفية التقديم؟ .2
 ي إىل قسم لم شمل األشة التابع لخدمة الهجرة ي أيرلندا تقديم طلب كتان 

 
  .يجب عىل الكفيل ف

 يجب أن تتضمن الرسالة األولية المعلومات التالية:  

ئ أو الحماية الفرعية ؛ يةوضعزارية بمنح نسخة من خطاب وحدة القرارات الو  •   الالج 

  األيرلندي ؛ نسخة من ترصي    ح اإلقامة •

ي تربطهم مع عالقاتالوتواري    خ الميالد و  االشخاص الذين يتم التقديم لهمأسماء جميع  •
  كفيل. ال البر

سل لك وحدة لم شمل األشة  • ي يجب تال ةالمناسب االستمارةبمجرد تقديم هذه المعلومات ، ستر

ي غضون  اوإعادته اكمالهاعليك 
 
  .يوًما 28ف

  

 ؟المستندات الداعمة .3

ي طلبكيجب 
ن
  :تقديم المستندات التالية لكل شخص مذكور ف

  شهادة الميالد •

  الوطنية الهويةبطاقة  •

  جواز السفر •

صورتان حديثتان ملونتان بحجم جواز السفر )اكتب االسم وتاري    خ الميالد وتاري    خ الصورة عىل ظهر كل  •

  .صورة(

  .لن يتم قبول النسخ -أنه يجب تقديم النسخ األصلية  االنتباهيرجر 

يد المسجل عند إرسال هذه المستندات  .ننصحك بشدة باستخدام البر

 

ا إىلزوج/الإذا تقدمت بطلب لل
ً
ي ، فستحتاج أيض

ن
يك مدن   :زوجة أو رسر

ج  تقديم   -شهادة زواج مختومة من السلطة المختصة  •  من مرة ، فت 
 ا" او كلكلإذا كنت قد تزوجت أكتر

  .شهادات الزواج. أي دليل آخر مثل عقد المهر

 دفتر الزواج ، إذا تلقيت  •
ً
ا ج  تقديم كال أو جميعإذا كنت قد تزوجت أكتر من م - دفتر   .الزواج دفاتر  رة ، فت 

  .بأي رسوم تسجيل مدفوعة لزواجك )إن وجد( وصل •

ي ذلك الح •
 
كة )بما ف كة( إن دليل موثق عىل الموارد المشتر   وجدتسابات المرصفية المشتر

  .ك / زوجتك، عىل تحويالت مالية منك إىل زوجدليل موثق ، إن وجد  •

ي تاري    خ زواجك •
 
  .دليل موثق عىل عنوانك ف

ي تاري    خ زواجكزوجك/ دليل موثق عىل عنوان  •
 
  .زوجتك ف

 

ا إىلزوج/الإذا تقدمت بطلب لل
ً
ي ، فستحتاج أيض

ن
يك مدن   : زوجة أو رسر

  إن وجد: 

ي ال •
  ؛ الخاص بك لطالق أو البطالنلحكم النهانئ

ي للطالق أو البطالن الخاص بزوجك/زوجتك؛ •
  الحكم النهانئ

  شهادة وفاة الزوج / الزوجة السابقة ؛ •

  ؛ الخاصة بزوجك/زوجتك شهادة وفاة الزوج / الزوجة السابقة •

ي ؛ •
  وثيقة قانونية للتبب 

  ؛ لكفيلدليل عىل العنوان الحاىلي ل •



  ة أصلية. شهادة وفا •

 

 :المزيد من الوثائق مثل الوزارةطلب تقد 

ي لألطفال •
ي القانون 

 إثبات التبب 

 رسائل من اآلباء أو األوصياء البيولوجيي   اآلخرين تسمح لألطفال بالسفر •

 األموال تحويالتنسخ من  •

ي أي وقت طلب للوزارة يمكن •
ن
 اختبارات الحمض النووي ف

كة إلدارةستخدم اتاختبار الحمض النووي مطلوًبا ،  إذا كان • ي دبلن Cellmark سيلمارك شر
 
 .ف

  .ال توجد رسوم ما لم يكن االختبار سلبًيا

 

 أسباب الرفض؟ .4
  أو المطلوبة )بدون توضيح( الزمةعدم وجود المستندات ال •

 أفراد أشة غت  مؤهلي    •

 انقضاء مهلة التقديم •

ئ أو ال وضع الحصول عىلالزواج بعد  •  ةثانويال الحماية الج 

  نتيجة سلبية الختبار الحمض النووي •

  وثائق غت  متسقة أو معلومات خاطئة أو مضللة •

ي 
ن
 الطعنحالة الرفض ال توجد عملية ف

 

 ماذا عىلي فعله إذا تم القبول؟ .5
 البالدشهًرا فقط لدخول  12ألشة أفراد ا ، لدىمنحقبول البمجرد  •

ات لكل فرد من أفراد األشة )يجب عليك التقدم للحصول عىل  •   يورو لكل فرد( 60تأشت 

ة وجوازات السفر إىل دبلن •   يجب إرسال طلبات التأشت 

 المنح رسالةسيكون العنوان الصحيح عىل  •

ي  البالدبمجرد دخولهم  •
 
 المحىلي  GNIB أو مكتب Burgh Quay ، يجب عليهم التسجيل إما ف

 

  ا للمساعدة
ً
  لسفرعلى ا التمويل علىيدير الصليب األحمر األيرلندي والمنظمة الدولية للهجرة صندوق

  ي محاولة االستفادة من هذا
 
ة التمويلإذا كنت ترغب ف   ، فيجب عليك التقدم قبل تقديم طلبات التأشت 

 يمكن االتصال بالصليب األحمر األيرلندي عىل: 

 :  Merrion Square, Dublin 2, D02 XF85, Ireland 16 عنوان المكتب الرئيسي

 4600-642-1(0) 353+ لالستفسارات العامة: 

 : ي
ن
ون يد االلكبر   info@redcross.ieالبر

 

mailto:info@redcross.ie


 خدمة إعادة الروابط العائلية من الصليب األحمر األيرلندي.  

  ي البحث عن أفراد
 
ي الخارجيمكنهم المساعدة ف

 
ي عداد المفقودين ف

 
  .األشة الذين قد يكونون ف

 لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة ، يمكنك الوصول إىل موقع الويب الخاص بهم عىل: 

https://www.redcross.ie/programmes-and-services-in-ireland/find-missing-family/ 

 

  19 –تحديثات كوفيد  .6

  .ال تزال وحدة لم شمل األشة تعمل ، ولكن قد تتأخر الطلبات والمراسالت •

ي إىل يمكن للمتقدم •
ون    FRU_IPA@justice.ie عىل الوزارةي   إرسال بريد إلكتر

ات لم شمل األشة بمجرد منح  •   .الطلبيمكن تأجيل تأشت 

ي الحجر الصحي اإللزامي بالفندق عند الوصول •
 
  .قد ُيطلب من أفراد األشة الدخول ف

 

 معلومات االتصال .7

Doras 

Central Buildings, 

51a O’Connell St, 

Limerick 

 

 328 310 061 353+ الهاتف: 

 2378 080 083 353+ الواتساب: / موبايلال

 : ي
ون  يد االلكتر  info@doras.org الت 

 : ي
ون   www.doras.org الموقع االلكتر

https://www.redcross.ie/programmes-and-services-in-ireland/find-missing-family/

