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  الموافقة  

 للمواصفات، �مكن أن يتم اتخاذ قرار بالموافقة �شأنه. 
�
 عندما �كون الملف مطابقا

ة دخول ع� وث�قة السفر من طرف القنصل�ة. �سمح لعائلتك بالقدوم  بعد انتهاء دراسة الملف، يتم وضع لصاقة تأش�ي
طة لطلب بطاقة إقامة.   إ� فر�سا والتوجه إ� مصالح إدارة ال�ش

 

  الرفض 
ة دخول:   �مكن للسلطات القنصل�ة رفض منح تأش�ي

وط االستفادة من إجراء إعادة توح�د العائلة؛ •  إن لم تتحقق �ش
؛إن لم يتم التأ�د من  •  الرابط العائ�ي
ي حال تهد�د النظام العام؛ •

 �ف
ي تمنع تعدد الزوجات ع� سب�ل المثال.  • ي فر�سا الئت

م المبادئ الرئ�س�ة للح�اة العائل�ة �ف  إن لم تح�ت
راته من طرف السلطات القنصل�ة.   يتم تبليغ مقدم (ي) الطلب بقرار الرفض مع م�ب

 

 
 

  الطعن 

ة الدخول، �مكن لك أو ألفراد عائلتك تقد�م طعن خالل شه��ن ابتداًء من التبليغ بالقرار وذلك  ي حال رفض منح تأش�ي
�ف

 أمام: 
 : ة الدخول إ� فر�سا ع� العنوان التا�ي  لجنة الطعون ضد قرارات رفض تأش�ي
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، أو عد�م الجنس�ة  ئ أنت من المستف�دين من صفة الال��
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التعل�مات المقدمة هنا مخصصة فقط لألشخاص المستف�دين من حما�ة المكتب الفر��ي 

ا  ف وعد��ي الجنس�ة (أوف��  )OFPRAلحما�ة الالجئني

في  لألجانب المدیریة العامة
 فرنسا
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 اإلجراء  المستف�دون

  
من قانون دخول و�قامة األجانب وحق اللجوء تنص ع� أن  R. 561-3إ�  L. 561-5 / R. 561-1إ�  L. 561-2المواد 

 أفراد عائلتك �مكنهم االستفادة من إجراء إعادة توح�د العائلة. المعنيون باألمر هم: 

�ك (ة) الح�اة • . �جب أن �كون عمرە ع� األقل  الزوج (ة) أو �ش ي
 و�جب  18الذي ترتبط معه باتحاد مدىف

�
عاما

ي سابق لتار�ــــخ إدخال طلبك للحما�ة؛أن �كون تار�ــــخ الزواج أو اال 
 تحاد المدىف

 و�جب تقد�م إثباتات ع� وجود  18�جب أن �كون عمرە ع� األقل  صد�قك (صد�قتك) الحم��ي (ة).  •
�
عاما

كة ومستقرة ومستمرة �شكل كاٍف قبل تار�ــــخ إدخال طلبك للحما�ة؛  ح�اة مش�ت

ف مع زوجتك • كني ف والمش�ت وجني ف ؛ 19لم يتجاوزوا سن ، والذين األطفال غ�ي الم�ت
�
 عاما

.  18، الذين أعمارهم أقل من أطفالك وأطفال زوجتك (زوجك) المولودين من عالقات سابقة •
�
 عاما

ي األطفال:   ذلك �عئف

ي متو�ف أو محروم من حقوقه الذين  −
�ك (ة) ح�اتك أو الذين والدهم/ والدتهم الثاىف لم تثبت بنوتهم إال لك أو ل�ش

 األب��ة؛

�ككالذين موكلة  − �كتك/ وصايتهم، حسب الحالة، إل�ك أو إ� �ش  �ش
�
ي إطار ممارسة السلطة األب��ة، تطب�قا

، �ف
لقرار محكمة أجنب�ة. �جب إبراز �سخة عن هذا القرار وكذلك موافقة الوالد اآلخر للسماح للقا� بالقدوم إ� 

 فر�سا. 

وج، والداكإن كنت  • ف  أو غ�ي م�ت
�
ف  قا�ا ف الذين هم تحت ب�خوتك وأخواتك القّ� مصح��ني وجني ف  الغ�ي م�ت

ي حال وجودهم. الوصا�ة الفعل�ة
: إعادة توح�د العائلة ال تطبق ع� اإلخوة /األخوات إن كان والداك انتباە، �ف

ي فر�سا. 
 �ف

�
 موجودان مسبقا

ي لحظة طلب الحما�ة. 
ا �ف  �جب أن �كون أفراد عائلتك قد تم الت��ــــح عنهم لألوف�ب

ف عن اتحاد حاصل بعد إدخال ل�س هناك أي فرد آخر من أفراد العائلة  ي إعادة توح�د العائلة. األزواج واألطفال الناتجني
�قبل �ف

ة باإلجراء أمام المكتب  �مكن إحضارهم عن ط��قطلب الحما�ة  . �جب المبا�ش ي لم الشمل العائ�ي
إجراء الحق العام �ف

ي 
ي مقاطعتك. OFIIالفر��ي للهجرة واالندماج (أو�ف

 ) �ف

 . www.refugies.infoأو موقع  public.fr-www.serviceم��د من المعلومات ع� موقع 

 

  (ا ف ة الدخول (ف�ي  طلب تأش�ي

ة دخول إقامة ط��لة األمد إ� سفارة فر�سا أو قنصليتها األقرب  �جب ع� أفراد عائلتك أن �قدموا طلب تأش�ي
ي موقع إ� مكان إقامتهم (ع�ب االستعالم 

 حول معاي�ي الحصول ع� موعد �ف
�
 مسبقا
 
 
 

. أسفله).  QRأو ع�ب مسح رمز  ف  ل�س هناك أي داع لرسالة مسبقة إ� مكتب أ� الالجئني

  الوثائق المطل��ة  

 ع� أفراد عائلتك تقد�م: 
ة دخول  •  عن كل شخص،استمارة طلب تأش�ي
 وث�قة سفر ق�د الصالح�ة، •
 صورتان شخصيتان تتوافقان مع المعاي�ي األور��ة، •
ا، • ي تم منحك إ�اها من طرف األوف�ب  إثبات الحما�ة الئت
 النسخة ال�املة عن ب�ان الوالدة و/ أو عقد الزواج الذي يثبت العالقة العائل�ة معك، و�ن لم تكن بحوزتك هاتان  •

 ثبت هذا الرابط،تالوث�قتان، إي وث�قة �مكن أن 
 عن كل شخص بالعملة المحل�ة.  € 99 •

 
ة الدخول    المكتب الدبلوما�ي أو القنصل�ة.  كامً� إ�ال �مكن أن تبدأ دراسة الطلب إال عندما يتم تقد�م ملف طلب تأش�ي

 دراسة الطلب 

ة الدخول بذلك. التار�ــــخ  ميتم �سج�ل الملف من طرف المصالح القنصل�ة و�تم �سل�م إشعار إ� مقد (ي) طلب تأش�ي
 المسجل ع� هذا اإلشعار س�كون هو التار�ــــخ الذي سيتم أخذە بالحسبان من أجل تقي�م عمر األطفال. 

 
ف �ساعد السلطة القنصل�ة ع�  التحقق من قابل�ة استالم طلب إعادة توح�د عائلتك وتركيبتها، اعتمادا� مكتب أ� الالجئني

ا لطلب ع� ما �حت به ل ا. ل�س من المف�د االتصال باألوف�ب وث�قة �شهد ع� تركيبة عائلتك. حالما تقوم عائلتك ألوف�ب
ف ب�رسال استمارة لك.   بتقد�م الطلب إ� السلطات القنصل�ة، �قوم مكتب أ� الالجئني

 
ي دراسة ملفك، فإن هذە االستمارة �جب أن يتم ملؤها مع أق� درجات العنا�ة وأن ترفق بها كل 

بغ�ة تفادي كل تأخ�ي �ف
ااالنتباە إ� أن عنوانك هو العنوان الصحيح والحا�ي الوثائق المطل��ة. عل�ك  ي األوف�ب

ة الدخول  �ف ي استمارة طلب تأش�ي
و�ف

ي قدمت لسفارة فر�سا. إن لم يتم  �د (انظر جهات الئت استالم هذە االستمارة، الرجاء إرسال عنوانك إ� وزارة الداخل�ة بال�ب
ي الصفحة التال�ة). 

 اتصال مف�دة �ف
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