
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Last updated 14 August 2019

 مركزي ساكني لندن من 
 مواطني االتحاد األوروبي

 

 

أكد عمدة لندن، صادق خان، على إنتماء مواطني االتحاد األوروبي الذين يعيشون في 
 لندن للمملكة المتحدة وكونهم يحظون بالترحيب فيها.

 
أنشأنا هذا المركز للتأكد من حصول مواطني االتحاد األوروبي وعائالتهم على كل 
المعلومات التي يحتاجونها حول العيش في لندن بعد خروج بريطانيا من االتحاد 

أطلقنا بعض األقسام التي تحتوي على بعض المصادر إلمدادك بمعلومات و األوروبي. 
ذا لزم األمر، ارشاد وسوف نستمر في  .لمزيد من الدعم والمشورة كواضحة ومحايدة، وا 

 تحديث هذه الصفحة.
 

 سجلني للحصول على تحديثات ساكني لندن من مواطني االتحاد األوروبي
 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

 خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي :ماذا يعني ذلك بالنسبة إلى

 سكان لندن من مواطني االتحاد األوروبي؟

. نقدم أدناه إجابات على بعض األسئلة التي 2016يونيو صوتت المملكة المتحدة لمغادرة االتحاد األوروبي في 
 قد تكون لديك حول هذا القرار وكيف سيؤثر انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي )بريكست( عليك.

 
 ما هو بريكست؟

ي أجري في بريكست هو المصطلح الشائع لعملية مغادرة المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي، كنتيجة لالستفتاء الذ
 . 2016يونيو  23
 

، أعطت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إشعاًرا رسمًيا إلى االتحاد األوروبي بشأن نية المملكة 2017في مارس 
. كانت هذه بداية عملية مفاوضات امتدت 50المتحدة مغادرة االتحاد األوروبي، وهو ما يسمى بإشعار المادة 

بموجبها ستغادر المملكة المتحدة االتحاد األوروبي، وتحديد عالقتها المستقبلية لعامين للموافقة على الشروط التي 
 معه. 

 
. وهذا يعني أن العديد من الهياكل والترتيبات 1973كانت المملكة المتحدة عضًوا في االتحاد األوروبي منذ عام 

ي ستصبح بال جدوى عند مغادرة واالتفاقات المعمول بها كجزء من عضوية المملكة المتحدة في االتحاد األوروب
المملكة المتحدة االتحاد األوروبي. ويجب أن تحل محلها هياكل وترتيبات واتفاقات جديدة خاضعة لقانون المملكة 

 المتحدة وليس لقانون االتحاد األوروبي.
 

 ما هو تأثير بريكست على سكان لندن من مواطني االتحاد األوروبي؟
فية أو جنسية، بالمرونة وسعة الحيلة والقدرة على التكيف مع التغيير والترحيب يتمتع سكان لندن، من أي خل

بالفرص الجديدة. لكن ليست كل التغييرات سهلة ومطلوبة، أو حتى تحت سيطرتنا. مهما كانت أفكارك حول 
  بريكست، سيكون لبريكست تأثير كبير على حياة كل فرد.



 

 

ات سفر بلدان االتحاد األوروبي السبع وعشرين األخرى، وكذلك مواطني وينطبق هذا على أولئك الذين يحملون جواز 
الدول الغير أعضاء في االتحاد األوروبي مثل النرويج وليختنشتاين وأيسلندا )المعروفة أيًضا باسم دول المنطقة 

حقوق حرية التنقل. من الذين استقروا هنا تحت مظلة باإلضافة إلى أفراد أسرهم، سويسرا، و االقتصادية األوروبية(، 
سيشهد األوروبيون المقيمون في المملكة المتحدة تحت مظلة "حرية التنقل" تغير في وضع إقامتهم عند مغادرة 
المملكة المتحدة االتحاد األوروبي. وافقت حكومة المملكة المتحدة مع االتحاد األوروبي على وضع جديد لهؤالء 

 لعمل في البالد. تسمى هذه اإلقامة الجديدة باسم إقامة تسوية الوضع. المقيمين، للسماح لهم بمواصلة العيش وا
 

 ،دول المنطقة االقتصادية األوروبية، و سيتعين على مواطني دول االتحاد األوروبيفي ما عدا حاالت قليلة، 
من خالل عملية تديرها وزارة  إقامة تسوية الوضعالمقيمين في المملكة المتحدة التقدم للحصول على وسويسرا 

، أو دول االتحاد األوروبي سينطبق عليك هذا الوضع أيًضا إذا لم تكن أحد مواطني الداخلية في المملكة المتحدة.
 رتك ينتمي إلى واحدة من تلك الدول.، أو سويسرا ولكن أحد أفراد أسدول المنطقة االقتصادية األوروبية

 
ليس لدى عمدة لندن أي سلطة تشريعية على هذه العملية ألنها تقع ضمن صالحيات الحكومة الوطنية في المملكة 
المتحدة، ومع ذلك فهو يريد التأكد من أن يظل سكان لندن من مواطني االتحاد األوروبي والمنطقة األوروبية 

من قدرتهم على المساهمة فيه بصورة  كذلك، جزًءا من المجتمع و أسرهمضافة إلى االقتصادية وسويسرا، باإل
  كاملة.

 
ذا لزم األمر، إلرشادك إلى مصادر  تهدف هذه الصفحات التوجيهية إلى تزويدك بمعلومات واضحة ومحايدة، وا 

تطيع سلطة لندن العليا القيام توفر لك المزيد من الدعم والمشورة. ال تقدم هذه الصفحات المشورة القانونية وال تس
 بذلك.

 
 ماذا سيكون شكل العالقة المستقبلية بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة؟ 

لم يتم بعد االتفاق على الكثير من األمور المتعلقة ولكن تمت مناقشة العديد من السيناريوهات على نطاق واسع 
االتحاد األوروبي دون اتفاق، أو مايعرف بسيناريو "عدم التوصل في وسائل اإلعالم، بما في ذلك احتمال ترك 

إلى صفقة". سيكون لهذا تأثيًرا خطيًرا على المؤسسات والشركات واألفراد الذين يعتمدون على لوائح وترتيبات 
ختلًفا االتحاد األوروبي المتفق عليها بموجب معاهدات االتحاد األوروبي. لقد حددنا في قسم الحق ما قد يكون م

 في حالة عدم التوصل إلى صفقة.
 



 

 

أنه مهما حدث و ومع ذلك، صرحت المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي بأنهما يريدان تجنب حدوث هذا الوضع 
. وتعتزم حكومة المملكة المتحدة فإن األولوية لحماية حقوق مواطني االتحاد األوروبي المقيمين في المملكة المتحدة

 التسوية، بغض النظر عن نتيجة المفاوضات.تنفيذ خطة 
 

 ، نصت حكومة المملكة المتحدة على مايلي: 2018يونيو  21الصادر عنهما في  "بيان النوايا"في 
 

دائًما أولويتنا في المفاوضات مع االتحاد األوروبي. لقد توصلنا إلى هذا االلتزام لقد كان ضمان حقوق المواطنين 
وتوصلنا إلى اتفاق مع االتحاد األوروبي يضمن حقوق مواطني االتحاد األوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة 

تحاد األوروبي الذين يعيشون ومواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في االتحاد األوروبي. سيتمكن مواطنو اال
في المملكة المتحدة، مع أفراد عائالتهم، من البقاء واالستمرار في حياتهم، مع نفس إمكانيات العمل والدراسة 
والمخصصات والخدمات العامة التي يتمتعون بها اآلن. وسيتمكن أفراد العائلة المقربون الذين يعيشون في الخارج 

 ي المستقبل ". من االنضمام إليهم هنا ف
 

كجزء من مغادرة المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي، تفاوضت حكومة المملكة المتحدة على صفقة تحدد شروط 
انسحاب المملكة المتحدة، وهي ما تسمى باتفاقية االنسحاب وقد تم االنتهاء منها بين االتحاد األوروبي وحكومة 

 . 2018المملكة المتحدة في نوفمبر 
 

تتعلق بكيفية استفادة أولئك الذين  ،لة هذه االتفاقية توجد تفاصيل محمية حال مغادرة المملكة المتحدةتحت مظ
المقيمين في  االتحاد األوروبي، من مواطني دول االتحاد األوروبي السبعة وعشرين استفادوا من حرية التنقل داخل

ولكن يجب  يعيشون في دول االتحاد األوروبي السبعة وعشرين،المملكة المتحدة ومواطني المملكة المتحدة الذين 
عدة الموافقة على اتفاقية االنسحاب من قبل برلمان المملكة المتحدة ولكنها تم رفضها من قبل مجلس العموم في 

. كانت هناك عناصر مختلفة لم يوافق عليها النواب على جانبي 2019مارس  29يناير و 15تصويتات بين 
 بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالحدود بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية. المجلس، 

 
االتفاق على تمديد مع االتحاد األوروبي إلعطاء الوقت لرئيسة الوزراء للوصول تحاول حكومة المملكة المتحدة 

لية االنسحاب المتفق عليها. إلى اتفاق مع البرلمان بشأن المستقبل ولمحاولة إقناع األغلبية بمجلس العموم بعم
، وليس لهذا أي تأثير 2019أكتوبر  31التاريخ الحالي لموعد انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي هو 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

على الموعد النهائي للمدة االنتقالية أو على المواعيد النهائية للتقدم لخطة التسوية الخاصة بمواطني االتحاد 
 ن تغيير.األوروبي والتي ستبقى دو 

 
 ماذا يعني هذا بالنسبة لمواطني االتحاد األوروبي في لندن؟

هذا يعني أنك ستتمكن من البقاء في لندن وستتمكن من عيش حياتك كما تفعل اآلن إلى حد كبير عندما تغادر 
والحصول على الخدمات المملكة المتحدة االتحاد األوروبي. ستتم حماية وضع إقامتك الحالي، وستتمكن من العمل 

والرعاية الصحية. ولكن سيكون عليك التقدم للحصول على نوع إقامة جديد لتأكيد أنك تعيش في المملكة المتحدة 
 وأن لديك الحق في القيام بذلك. وهي ما تسمى بإقامة تسوية الوضع أو إقامة ما قبل التسوية.

 
األوروبية من النرويج وليختنشتاين وأيسلندا أو  ماذا يعني هذا بالنسبة لمواطني المنطقة االقتصادية

 لمواطني سويسرا؟ 
تم االتفاق على حقوق المواطنين من دول المنطقة االقتصادية األوروبية األخرى والنرويج وليختنشتاين وأيسلندا ، 

ع مواطنو وكذلك مواطني سويسرا في اتفاقيات منفصلة بين حكومة المملكة المتحدة وحكومات هذه الدول. يتمت
دول المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنو دول االتحاد األوروبي السبعة 

قامة ما قبل التسوية.  وعشرين، ويمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة تسوية الوضع وا 
 

 وماهي إقامة ما قبل التسوية؟ تسوية الوضعما هي إقامة 
، لذا جعلت 2020وائح االتحاد األوروبي الخاصة بحرية التنقل على المملكة المتحدة بعد ديسمبر لن تطبق ل

حكومة المملكة المتحدة التقدم للحصول على اإلقامة الجديدة إلزاميا لمواطني االتحاد األوروبي وأفراد أسرهم الذين 
. تسمى هذه اإلقامة بإقامة تسوية 2020ر ديسمب 31يرغبون في البقاء بشكل قانوني في المملكة المتحدة بعد 

 الوضع وهي تمنح إجازة للبقاء ألجل غير مسمى للمتقدمين الناجحين. 
 

ذكرت حكومة المملكة المتحدة ووزارة الداخلية أنهما يتوقعان نجاح الغالبية العظمى من مقدمي الطلبات، مع وجود 
استثناءات قليلة للغاية تتعلق باإلدانة في جرائم خطيرة. يجب عليك تقديم دليل على أنك أقمت في المملكة المتحدة 

مؤهاًل إلقامة تسوية الوضع عند تقديم الطلب. إذا لم تتمكن  لمدة خمس سنوات متتالية )إقامة مستمرة( لكي تكون
أو قبل ذلك، فقد يتم منحك إقامة ما قبل التسوية.  2020ديسمبر  31من ذلك، ولكنك دخلت المملكة المتحدة في 

إذا كان لديك إقامة ما قبل التسوية، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على إقامة تسوية بمجرد قضاؤك خمس سنوات 
 متصلة في المملكة المتحدة. 



 

 

 
هناك بعض االستثناءات، على سبيل المثال بالنسبة لألشخاص الذين يحملون اإلقامة الدائمة أو إجازة البقاء ألجل 
غير مسمى، وهو موضح في القسم الموجود تحت عنوان: "ماذا لو كان لدي بالفعل إقامة دائمة أو إجازة البقاء 

 دخول الغير مشروط؟" أدناه.ألجل غير مسمى أو إجازة ال
 

ستختلف المخططات الزمنية في حال سيناريو "عدم وجود صفقة"، وقد خصص قسم منفصل لتفاصيل هذه 
 االختالفات. تستخدم اإلرشادات المتبقية المخططات الزمنية المقترحة في مسودة اتفاقية االنسحاب. 

 
 أو إقامة ما قبل التسوية؟ لوضعتسوية الماذا تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على إقامة 

، وهو تاريخ نهاية فترة  2021يونيو  30تضمن إقامة تسوية الوضع حقك في اإلقامة في المملكة المتحدة بعد 
لتقديم الطلبات. إذا كنت من مواطني االتحاد األوروبي  2020ديسمبر  31السماح التي تمتد لستة أشهر بعد 

المملكة المتحدة، والحصول على نفس المخصصات والخدمات العامة  وترغب في مواصلة العيش والعمل في
، فسوف تحتاج إلى هذه اإلقامة الجديدة 2020ديسمبر  31والرعاية الصحية والحق في الدراسة وتأجير السكن بعد 

 . 
 

تمتع بها إذا كنت أحد أفراد األسرة من الذين يعتمد وضعهم في المملكة المتحدة على حقوق حرية التنقل التي ي
مواطنو االتحاد األوروبي، أو إذا كنت مواطنا من إحدى دول المنطقة االقتصادية األوروبية من النرويج أو 
ليختنشتاين أو إذا كنت أيسلنديا أو سويسريا، فسوف ينطبق عليك أيًضا هذا الوضع ويجب عليك تقديم طلب، 

 حتى لو لم تكن أنت من مواطني أي من هذه الدول.
 

 يحتاج إلى تقديم الطلب؟  من الذي
 أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسراإذا كنت أنت وأفراد عائلتك مواطنين من أي من دول االتحاد األوروبي 

الذين  -وتعيشون في المملكة المتحدة، فسيتعين عليكم جميًعا التقديم. يشمل ذلك أيضا مواطني البلدان الثالثة 
أو المنطقة االقتصادية يعتمد وضع هجرتهم على أحد أفراد عائالتهم الحامل لجنسية إحدى دول االتحاد األوروبي 

 . األوروبية أو سويسرا
 



 

 

المنطقة االقتصادية األوروبية أو مواطني األيرلنديين، أو مواطني االتحاد األوروبي ال ينطبق هذا على المواطنين 
الذين لديهم إجازة البقاء ألجل غير مسمى أو إجازة الدخول الغير مشروط للمملكة المتحدة، ولكنهم أو سويسرا من 

 قد ال يزالون يرغبون في تقديم طلب. 
 

ألن وثائقهم تسوية الوضع مة دائمة ساري المفعول أن يستبدلوه بإقامة يجب على األشخاص الذين لديهم مستند إقا
  . يمكنك العثور على مزيد من المعلومات تحت قسم االستحقاق.2020ديسمبر  31سوف تصبح غير صالحة بعد 

 
أو روبي ذكرت وزارة الداخلية أنه إذا كنت تحمل الجنسية البريطانية باإلضافة إلى جنسية إحدى دول االتحاد األو 

، وهو ما يعرف بالجنسية المزدوجة، فإنك لن تتمكن من التقدم بطلب المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا
للحصول على إقامة تسوية الوضع، على الرغم من أن بعض الحقوق المحمية بموجب اتفاقية االنسحاب قد تظل 

ك في المملكة المتحدة وأفراد العائلة ممن تنطبق عليهم سارية عليك. يمكن ألفراد عائلتك المقربين أن ينضموا إلي
 التقدم بطلب في ظل هذه الخطة.    لوناس ثنائي الجنسية قضية

 
 تسوية الوضع بعد بريكست؟ما هي حقوقك كمواطن اتحاد أوروبي حامل إلقامة 

بعد الحصول على إقامة تسوية الوضع، ستحتفظ بنفس الحقوق على نطاق واسع. ستتمكن من البقاء في المملكة  
سوف تكون قادًرا على العمل في المملكة المتحدة  والحصول على الخدمة الصحية الوطنية المتحدة كما تشاء. 

سيتمكن ثل المخصصات والمعاشات، إذا كنت مؤهاًل للحصول عليها. والدراسة والحصول على األموال العامة م
أفراد األسرة المقربون الذين يعيشون خارج المملكة المتحدة من االنضمام إليك هنا في المستقبل بنفس الطريقة التي 

على األزواج يمكنهم بها اآلن، ولكن قد ال يتمكن زوجك المستقبلي من االنضمام إليك على سبيل المثال. سيتعين 
ديسمبر  31المستقبليين الدخول بموجب قواعد الهجرة في المملكة المتحدة التي ستنطبق على أفراد العائلة بعد 

2020. 
 

بعض الحقوق، مثل الحق في التصويت والترّشح في االنتخابات المحلية واإلقليمية، هي قيد النظر من قبل اإلدارات 
تم االتفاق عليها بين إنجلترا ودول االتحاد األوروبي السبعة وعشرين على المفوضة في المملكة المتحدة وقد ي

أساس المعاملة بالمثل. سيخضع زوجك أو أفراد عائلتك المستقبليين، باستثناء األطفال المولودين لك أو أولئك 
   .2020ديسمبر  31بعد  الذين تبنيتهم، لقانون الهجرة في المملكة المتحدة في المستقبل

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

مع إقامة تسوية الوضع، يمكنك أيًضا ترك المملكة المتحدة لفترات طويلة، ولكن إذا غبت  لمدة خمس سنوات أو 
 أكثر، فستفقد إقامتك ويمكنك العودة فقط كمهاجر جديد وفًقا لقوانين الهجرة الجديدة. 

 
البريطانية، بشرط استيفاء معاييرها. الطريق تتيح لك إقامة تسوية الوضع أيًضا التقدم بطلب للحصول على الجنسية 

 إلى القيام بذلك من خالل اإلقامة الدائمة ال يزال مفتوحا خالل الفترة االنتقالية.
 

 ماذا لو تعذر الوصول إلى صفقة عند مغادرة المملكة المتحدة االتحاد األوروبي؟
لقد حددت حكومة المملكة وصل إلى اتفاق. هناك احتمال أن تترك المملكة المتحدة االتحاد األوروبي دون الت

حدث لمواطني االتحاد األوروبي إذا تعذر الوصول إلى صفقة بين االتحاد األوروبي ماذا سي المتحدة في ورقة سياسة
 والمملكة المتحدة. 

 
، ستستمر حكومة المملكة المتحدة في عند انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبيذكرت هذه الورقة أنه 

اثل لتلك الواردة في اتفاقية االنسحاب. تطبيق خطة تسوية الوضع لمواطني االتحاد األوروبي واعتماد نهج مم
حدى دول االتحاد األوروبي السبعة وعشرين، ستظل أنت وعائلتك مطالبين بالتقدم بطلب في إطار نظام إكمواطن 

 البقاء في المملكة المتحدة. 
 

ان إال على ولكن سيكون هناك بعض االختالفات الكبيرة. وبما أنه لن تكون هناك فترة للتنفيذ، فلن ينطبق الضم
بحلول تاريخ انسحاب المملكة المتحدة مواطني دول االتحاد األوروبي السبعة وعشرين المقيمين في المملكة المتحدة 

 2020ديسمبر  31. سيكون لديك فرصة حتى (2019أكتوبر  31من االتحاد األوروبي )والذي تم تحديده حاليا بـ 
ة األشهر. تنوي حكومة المملكة المتحدة تطبيق نظام الهجرة الجديد للتقدم، حيث لن تتوافر فترة السماح ذات الست

 . 2021يناير  1في المملكة المتحدة اعتباًرا من 
 

إذا كنت ال توافق على القرار، فال يزال بإمكانك طلب مراجعة إدارية، ولكن لن يكون لك حق استئناف القرار. 
وهو التاريخ المزمع النسحاب المملكة المتحدة من ، 2019 أكتوبر 31أيضا في حالة الجرائم التي ارتكبت بعد 

 سيتم تطبيق حد الترحيل من المملكة المتحدة.االتحاد األوروبي، 
 

يمكن أن ينضم أفراد األسرة المقربون، مثل األطفال واألزواج وشركاء الحياة واألجداد، لحاملي إقامة تسوية الوضع، 
. ويمكن أن ينضم إليكم 2022مارس  29، في موعد أقصاه 2019 أكتوبر 31إذا كانت العالقة قائمة قبل 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

ديسمبر  31، بحلول 2019 أكتوبر 31األزواج وشركاء الحياة المستقبليين، في حال أن تأسست العالقة بعد 
 ، وبعد ذلك سيتم تطبيق قواعد الهجرة البريطانية.2020

 
مغادرة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى خمس سنوات مع إذا كنت حامال إلقامة تسوية الوضع، فإنه بإمكانك 

 االحتفاظ بحقك في العودة.
 

مختلفة،  وسويسرا (ليختنشتايندول منظمة التجارة الحرة األوروبية )النرويج وأيسلندا والترتيبات بالنسبة لمواطني 
ألسر نفسها في حالة حيث تمت تغطيتها من خالل اتفاقات منفصلة مع هذه الدول. ستكون حقوق لم الشمل ل

 تعذر الوصول إلى صفقة. وحق العودة للسويسريين أربعة سنوات وليس خمسة.
 

 

  



 

 

 إقامة تسوية الوضع :عملية التقديم
 

لمواطني االتحاد األوروبي المقيمين الذين لديهم جواز  2019يناير  21للخطة في  الثالثةبدأت المرحلة التجريبية 
سفر ساري المفعول من االتحاد األوروبي وأفراد عائالتهم من غير مواطني االتحاد األوروبي الحاملين لبطاقة إقامة 

المرحلة ولكنهم يمكنهم التقدم  مواطني دول المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا من هذهتم استثناء  .بيومترية
 .2019مارس  30اآلن حيث تم فتح الخطة بالكامل لكل المتقدمين من 

 
وفقا لظروفك الخاصة، على سبيل المثال إذا  2021يونيو  30قد يتم النظر في الطلبات التي يتم استالمها بعد 

 ع أو إقامة ما قبل التسوية.كنت تحاول االنضمام إلى أحد أفراد عائلتك الحامل إلقامة تسوية الوض
 

سنقوم بتحديث  ستساعدك اإلرشادات التالية في معرفة حالتك وما ستحتاج إليه أنت وأفراد عائلتك إلكمال طلبكم.
 هذا المركز دورًيا عند علمنا بأي تغييرات.

 
 هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على إقامة تسوية الوضع أو إقامة ما قبل التسوية؟

كنت أقمت باستمرار لمدة خمس سنوات أو أكثر في المملكة المتحدة، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على حالة إذا 
التسوية. تعني كلمة "باستمرار" أنه يجب أال تكون قد غادرت المملكة المتحدة ألكثر من ستة أشهر في أي سنة 

لفترة أطول مسموح به في بعض الظروف  تقويمية خالل فترة السنوات الخمس، وذلك على الرغم من أن الغياب
 المحدودة.

 
أثناء عملية تقديم الطلب، سُيطلب منك تأكيد هويتك، وتقديم دليل على طول مدة إقامتك في المملكة المتحدة و 

 اإلعالن عن أي إدانة جنائية.
 

، فستتمكن من 2020إذا كنت قد أقمت في المملكة المتحدة لمدة تقل عن خمس سنوات بحلول نهاية ديسمبر 
التقدم بطلب للحصول على إقامة ما قبل التسوية. بمجرد قضاء خمس سنوات من اإلقامة المستمرة، ستتمكن من 

 التقدم بطلب للحصول عل إقامة تسوية الوضع.
 
 



 

 

 ماذا لو كان لدي بالفعل إقامة دائمة أو إجازة للبقاء ألجل غير مسمى أو إجازة الدخول الغير مشروط؟ 
وية الوضع ماهي إال إجازة للبقاء ألجل غير مسمى. األشخاص الذين لديهم إجازة للبقاء ألجل غير إقامة تس

مسمى أو إجازة الدخول الغير مشروط للمملكة المتحدة لديهم بالفعل الحق في البقاء في المملكة المتحدة. ومع 
ى الحقوق اإلضافية المتفق عليها ذلك، قد ترغب في التقدم بطلب للحصول على إقامة تسوية الوضع للحصول عل

قد بموجب اتفاقية االنسحاب، مثل الحق في الغياب لمدة خمس سنوات والحق في ضم أفراد األسرة المستحقين. 
إجازة البقاء ألجل  أكثر منأنه من السهل إظهار حقك في اإلقامة من خالل إقامة تسوية الوضع  يجد البعض
 غير مسمى.

 
يحملون وثيقة إقامة دائمة سارية المفعول التقدم بطلب للحصول على إقامة تسوية  يجب على األشخاص الذين

. ولكن قد تظل الوثيقة مهمة 2020ديسمبر  31الوضع، حيث ستصبح حالة اإلقامة الدائمة غير صالحة بحلول 
ا. أثناء عملية كدليل على جنسية األطفال المولودين ببريطانيا، على سبيل المثال، لذا يجب عليك االحتفاظ به

 التقديم، يمكنك تحديد ما إذا كان لديك إجازة للبقاء ألجل غير مسمى أو اإلقامة الدائمة.
 

إذا كنت تحمل إجازة للبقاء ألجل غير مسمى وال يمكنك تقديم دليل على ذلك، على سبيل المثال في حالة فقدانك 
، فقد تتمكن 1988ديسمبر  31ملكة المتحدة قبل لوثائقك أو إذا تم تدميرها لسبب ما، وكنت قد وصلت إلى الم

   تحت نظام ويندراش. أيًضا من تقديم الطلب
 
يجب أن تعلن أنك لم تكن غائًبا عن المملكة المتحدة ألي فترات تزيد عن عامين )في حالة إجازة البقاء ألجل  

سنوات )في حالة اإلقامة الدائمة(. ولكنك  5غير مسمى أو إلى إجازة الدخول الغير مشروط( أو لفترات تزيد عن 
  دة.لن تحتاج إلى تقديم دليل على مدة إقامتك في المملكة المتح

 
إذا كنت غير متأكد من حقوقك، فعليك دائًما الحصول على مشورة قانونية مستقلة. يمكن العثور على الموارد 

 . صفحة خدمات الدعم المتاحة لك في لندن على
 

 األيرلنديين؟هل ينطبق هذا أيًضا على المواطنين 
يتمتع المواطنون األيرلنديون بحق اإلقامة في المملكة المتحدة دون االعتماد على عضوية المملكة المتحدة في 

ولذلك لن ُيطلب منهم  االتحاد األوروبي ويعدوا "مستقريين" منذ اللحظة التي استقروا فيها في المملكة المتحدة.
أفراد ديدة، ولكنهم غير ممنوعين إذا رغبوا في ذلك. التقدم للحصول على اإلقامة الجديدة في إطار الخطة الج

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

سوف يحتاجون إلى تقديم طلب للحصول  من المقيمين تحت مظلة حرية التنقلالمواطنين األيرلنديين   عائالت
 .تسوية الوضععلى إقامة 

  
ن الحصول على سيتمكن أفراد عائالت المواطنون األيرلنديون المستحقون والذين يعيشون في المملكة المتحدة م

  .دون أن يفعل ذلك المواطن األيرلندي خطةبموجب ال تسوية الوضعإقامة 
 

 وماذا عن األبناء؟
الوالدين أو األوصياء إلى إكمال الطلبات نيابة  ولكن سيحتاجسيحتاج جميع أفراد العائلة إلى التقديم بشكل فردي، 

سوف يكونوا ، تسوية الوضعللوالدين الحاملين إلقامة  21دون سن  بناءالموجودين في رعايتهم. األ بناءعن األ
في المملكة المتحدة تقل عن  كانت مدة إقامتهملو حتى  عند الطلب تسوية الوضعللحصول على إقامة  مؤهلون

خمس سنوات. مطلوب تقديم طلب كامل، ولكن إذا كان لدى الوالدين دليل على إقامتهم المستمرة، فسيتم افتراض 
الذين سيصلون إلى المملكة المتحدة  بناءالمعالين لديهم إقامة مستمرة أيًضا. ينطبق هذا أيًضا على األ بناءأن األ
 .2020ديسمبر  31بعد 

 
 من قبل السلطات التي ترعى أولئك األطفال. ةتم تقديم الطلبات المقدمة من أجل أطفال الرعايسي
 

للجنسية البريطانية، أو اإلقامة الدائمة أو إقامة  حاملة/حامل لوالد/والدةاألطفال المولودون في المملكة المتحدة 
قد تنطبق بعض . التجنيس أو التسجيل عند والدتهم، هم مواطنون بريطانيون وال يحتاجون إلى تسوية الوضع

 . أم ال ما إذا كان الطفل بالفعل بريطانًيا يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول  .ذلكاالستثناءات على 
 

سيتم حماية و . ها في المملكة المتحدةبالنسبة لألطفال الذين تم تبنيهم، يجب تقديم وثيقة تبني قانونية معترف ب
   .2020ديسمبر  31ن بعد ياألطفال المولودين أو المتبن

 
 . على عائالت مختلفة التسويةأو إقامة ما قبل  تسوية الوضعاقرأ أمثلة عن كيفية تطبيق إقامة 

 
 ماذا عن األشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد من المساعدة؟ 

تدرك وزارة الداخلية أن هناك العديد من األسباب التي تجعل األشخاص غير قادرين على الوصول إلى المعلومات 
إمكانية الوصول إلى أجهزة  ى البعضقد ال تتوفر لدفبسهولة، أو على فهم أو التنقل عبر النظام دون مساعدة. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case


 

 

ى فهم محدود للغة اإلنجليزية، وقد يكون لد ى البعضلكمبيوتر أو معرفة كيفية استخدام الكمبيوتر، وقد يكون لدا
إعاقة أو مشكالت صحية أخرى تمنعهم من المشاركة في عملية التقديم بسهولة أو بدون دعم. بالنسبة  البعض

سيتم يجدون صعوبة في ذلك، الذين أو  لألشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت،
الهاتفي والدعم المباشر في مكتبات يمكن أن يشتمل الدعم الرقمي المساعد على الدعم . تقديم خدمة رقمية مساعدة

 مختارة أو في المنزل ألي شخص غير قادر على الوصول إلى أي من هذه الخدمات.
 

وخدمات أخرى. لطرح أي أسئلة حول أي طلب يتم تقديمه خالل البرنامج  ةوزارة الداخلية خط مساعد خصصت
)داخل  7379 123 0300التجريبي، يمكن االتصال بمركز حل مشكالت نظام تسوية االتحاد األوروبي عبر 

)خارج المملكة المتحدة(. يمكن العثور علي تفاصيل  0010 080 203( 0) 44المملكة المتحدة( أو عبر +
 يمكنك أيًضا طرح سؤال باستخدام نموذج التقديمات عبر اإلنترنت. charges-www.gov.uk/call االرسوم هن

enquiries.service.gov.uk-status-settled-eu . 
 

التي قد تكون قادرة على تقديم المساعدة، وكذلك الفاعليات و في لندن  خدمات  مستقلة للدعم و المشورة لقد حددنا
 المنعقدة في لندن والتي قد تجدها مفيدة.

 
 ماذا لو كان لديك جنسية مزدوجة؟ 

الذين لديهم ودول المنطقة االقتصادية األوروبية وسويسرا لن يتغير شيء بالنسبة لمواطني دول االتحاد األوروبي 
، فستظل متمتعا بنفس الحقوق كما هي اآلن دون الحاجة إلى ابريطاني اجواز سفر بريطاني. نظًرا ألنك مواطن

قد تظل تحتفظ بالحقوق المتفق عليها في مسودة اتفاقية  لكن. و تسوية الوضعتقديم طلب للحصول على إقامة 
مزدوجي الجنسية من االنسحاب رغم أن حكومة المملكة المتحدة لم تقدم بعد تفاصيل عن كيفية إثبات المواطنين 

لمزيد من  ؟""هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية: اقاتهم. انظر القسم تحت عنوانالستحق
 التفاصيل.

 
 هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية؟

ًضا ، فيمكنك أيسارية المفعول لديك إجازة للبقاء ألجل غير مسمىإذا كان إذا كنت تحمل وثيقة إقامة دائمة أو 
، على تسوية الوضعتقديم طلب للحصول على الجنسية البريطانية. يمكنك أيًضا إجراء ذلك بمجرد منحك إقامة 

دول الال تسمح جميع  لكنشهًرا قبل أن تتمكن من تقديم الطلب. و  12الرغم من أنه سيتعين عليك االنتظار لمدة 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
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https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
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https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

وف محددة فقط، لذلك قد تضطر إلى فقدان في ظر تسمح بذلك لمواطنيها بحمل جواز سفر لدولة أخرى، أو 
 جنسيتك الحالية. 

 
إذا كنت مؤهاًل للحصول على الجنسية البريطانية وترغب في التقدم بطلب لذلك، فقد يكون من الجيد التحقق أواًل 

تعرف . من شروط ذلك أيضاو أم ال من سفارتك فيما إذا كان بإمكانك االحتفاظ بجواز سفرك في بلد ميالدك 
بسفارات دول االتحاد األوروبي و على تفاصيل االتصال  كيفية التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية على

  . السبعة وعشرين في لندن في قسم خدمات الدعم أدناه
 

 ؟والمنطقة االقتصادية األوروبية وسويسراج االتحاد األوروبي ماذا عن أفراد العائلة والمرافقين من خار 
أو المنطقة االقتصادية األوروبية  يمكن فحص وتقديم دليل عالقتك بأحد أفراد عائلتك من مواطني االتحاد األوروبي

شهادة ميالد أو زواج أو شراكة مدنية( عبر نموذج الطلب عبر اإلنترنت. ستحتاج : )على سبيل المثال أو سويسرا
 تسوية الوضعأيًضا إلى تقديم دليل على هوية ومكان إقامة هذا الفرد من عائلتك، إذا لم يكن قد حصل على إقامة 

ملكة المتحدة، ما بنفسه ، وكذلك ستحتاج لتقديم بصمات أصابعك وصورة وجهك في مركز تقديم الطلبات في الم
  لم يكن لديك بالفعل بطاقة إقامة بيومترية.

 
الذين  أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا ن لمواطني االتحاد األوروبيييمكن أن ينضم أفراد العائلة الحالي

أو  وروبي، حتى لو لم يكونوا مواطنين في االتحاد األ2020ديسمبر  31يقيمون في المملكة المتحدة بحلول 
أنفسهم. هذا هو الحال أيضا بالنسبة ألولئك الذين حصلوا على الجنسية  المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرا

البريطانية باإلضافة إلى جنسية البلد األصلي. وسوف يحتفظون بالحقوق التي تسمح لهم بالضم التلقائي ألحد 
ديسمبر  31بعد  أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرابي أفراد األسرة الحاليين من خارج االتحاد األورو 

أو  21دون سن  بناءالوالدين واألجداد المعالين، وكذلك األهم أفراد العائلة المقربين، في هذه الحالة،  .2020
قد ال يتمتع مواطنو المملكة المتحدة . قضية لونس ـالحكم في ما يسمى بذلك يتبع و سنة.  21المعالين فوق  بناءاأل

 بهذا الحق التلقائي. 
 

لمنطقة أو اال ينطبق هذا على المواطنين البريطانيين الذين حصلوا على جواز سفر إحدى دول االتحاد األوروبي 
)بما في ذلك جواز السفر األيرلندي(، لتمكينهم من االحتفاظ بالحق في حرية  االقتصادية األوروبية أو سويسرا

بما أنهم لم يهاجروا إلى المملكة المتحدة  التنقل في االتحاد األوروبي، ممن ال يزالون يقيمون في المملكة المتحدة.
 يعاملون كمواطنين بريطانين لهذا السبب. ولم يمارسوا حقوقهم في ظل المعاهدات فسوف

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

 
منظمات وهناك المعالين وأفراد العائلة، فقد تحتاج إلى طلب نصيحة مستقلة. المرافقين إذا لم تكن متأكًدا من حالة 

  منها. مشورة مستقلة قد ترغب في طلبفي لندن 
 

 مواطنو االتحاد األوروبي الذين يعيشون مؤقًتا خارج المملكة المتحدة 
يمكنك العيش حاليا خارج المملكة المتحدة لمدة أقصاها عامين، قبل أن تفقد إجازة البقاء ألجل غير مسمى أو 

لمتحدة، سيتم تمديد اإلقامة الدائمة. بموجب مسودة اتفاقية االنسحاب المتفق عليها بين االتحاد األوروبي والمملكة ا
 . تسوية الوضعهذه المدة إلى خمس سنوات في حالة إقامة 

 
المحدد إذا كنت تعيش حالًيا في الخارج وتعتزم العودة، فقد ترغب في التفكير في القيام بذلك قبل التاريخ النهائي 

. يرجى االنتباه تسويةأو إقامة ما قبل ال تسوية الوضعللتقدم بطلب للحصول على إقامة  2020ديسمبر  31في 
لوصول اسيختلف في حالة تعذر  تسويةأو إقامة ما قبل ال تسوية الوضعإلى أن تاريخ التأهل للحصول على إقامة 

 إلى اتفاق بين االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة. 
 

ا التاريخ، ولكنك ستكون ال تزال مؤهاًل قد تكون هناك ظروف يتعذر عليك أو ال تحتاج فيها إلى العودة بحلول هذ
يمكنك التقديم من الخارج باستخدام تطبيق التحقق من الهوية. إذا لم يكن في استطاعتك استخدام هذا للتقديم. 

التطبيق، سوف يكون من الصعب أو المستحيل أن ترسل أوراقك بأمان من الدولة التي تقيم فيها، مما سيمنعك 
 من استخدام التطبيق.

 
 جرة بعد بريكست(همواطنو االتحاد األوروبي الذين سيصلون بعد الموعد النهائي )قواعد ال

، فسيتم النظر في حقك في اإلقامة في المملكة 2020ديسمبر  31إذا وصلت بعد الموعد النهائي المحدد في 
 إذااالتحاد األوروبي. لذلك سيتم سنها بعد خروج بريطانيا من  يالمتحدة بموجب أي من قوانين الهجرة الجديدة الت

ذا لم تكن لم يتم االتفاق على أي شيء آخر بين المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي و  قريًبا ألحد من مواطني ا 
أو إقامة ما  تسوية الوضعالحاصلين على إقامة  أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو سويسرااالتحاد األوروبي 

متحدة، فسوف تتم معاملتك مثل أي مواطن آخر قادم إلى هنا وسوف ينطبق عليك في المملكة ال تسويةقبل ال
األشخاص المؤهلين للحصول على إقامة ما قبل  ذلكمن  ستثنىالصلة في ذلك الوقت. قد ي يتشريع الهجرة ذ

 .من أجل التقديملم يعودوا  ممن تسويةال
 

https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

الخاصة. أين يمكنني العثور على المزيد من ال شيء مما قرأته حتى اآلن يتناسب مع ظروف عائلتي 
 النصائح؟

حقوق من  استمدادأو مقدمي الرعاية  بناءهناك عدد من الحاالت األخرى التي، على سبيل المثال، يمكن لأل
كانوا يقيمون في المملكة المتحدة، أو حيث يمكن لمقدمي الرعاية الذين مواطني االتحاد األوروبي الذين يقيمون أو 

ر المنتمين إلى االتحاد األوروبي لمواطني االتحاد األوروبي في المملكة المتحدة أن يستمدوا حقوقهم من غيمن 
  كليهما. نعلى المزيد من المعلومات ع حرية التنقلقسم   يحتويأولئك الذين يقومون برعايتهم. 

 
فإنه حقوقك أو حقوق أفراد عائلتك، إذا كان أي من ذلك ينطبق عليك أو إذا كان يمس بأي شكل من األشكال 

والموارد األخرى في لندن التي  قائمة من المنظمات المعتمدة  جمعنا سيكون من الجيد أن تطلب مشورة مستقلة.
  قد تكون قادرة على المساعدة.

 
كيف يمكنني تقديم الطلب؟ )عبر تطبيق على الهاتف المحمول، عبر اإلنترنت، ورقيا، عن طريق 

 المكتبة(
. تطبيًقا للهاتف المحمول لدعم عملية تقديم الطلب أصدرتنترنت ووزارة الداخلية يمكن إكمال الطلبات عبر اإل

 أو أعلى. سوف تكون قادًرا على مسح جواز سفرك ويمكن Android 6.0التطبيق يعمل على الهواتف الذكية 
قراءة الشريحة باستخدام البيانات البيومترية. لن يكون تطبيق اآليفون قادرًا على مسح جواز السفر أو  للتطبيق

   رسوم(. لقاءتتوفر خدمات مسح مستندات الهوية في عدد من المراكز ) قد يتم ذلك  الهوية البيومترية، ولكن
 .أوراقك في حاالت محددة بعد تلقي الموافقة والنموذج المطلوب من وزارة الداخليةيمكنك إرسال 

 
جدون صعوبة في ذلك، يالذين بالنسبة لألشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إلى الخدمات عبر اإلنترنت، أو 

لدعم المباشر في . يمكن أن يشتمل الدعم الرقمي المساعد على الدعم الهاتفي واسيتم تقديم خدمة رقمية مساعدة
 مكتبات مختارة أو في المنزل ألي شخص غير قادر على الوصول إلى أي من هذه الخدمات.

 
 ما هي الوثائق والمعلومات األخرى التي أحتاجها؟

 ها مثلستحتاج إلى جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية ساريان المفعول. تحتوي الوثيقة البيومترية على شريحة )مثل
 بطاقة مصرفية تحتوي على شريحة( تحمل معلومات خاصة بك.
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ستحتاج إلى إثبات إقامتك في المملكة المتحدة، ما لم يكن لديك بالفعل وثيقة إقامة دائمة سارية المفعول، أو إجازة 
ل . إذا كنت قد دفعت ضريبة من خالللمملكة المتحدة غير مشروطال لدخولابقاء ألجل غير مسمى أو إجازة لل

العمل أو من خالل مخصصات، يمكنك استخدام رقم التأمين القومي الخاص بك للمساعدة في تأكيد أنك كنت 
 مقيمًا في المملكة المتحدة. 

 
إذا لم تكن هناك معلومات كافية محتفظ بها في قواعد البيانات الوطنية، مثل هيئة صاحبة الجاللة لإليرادات 

. ويمكن سوف يطلب منك المزيد من األدلة إلثبات إقامتك المستمرةت التقاعدية، والجمارك أو وزارة العمل والمعاشا
 أن يشتمل هذا على ما يلي: 

 
 (45)بي  للعم( أو استمارة إنتهاء ا60الشهادة الضريبية الخاصة بنهاية العام )بي •
 كشف الراتب •
 الكشوفات المصرفية •
)المحمول واألرضي، إذا كانت تحمل اسمك  فواتير الخدمات العامة، فواتير ضريبة المجلس المحلي، فواتير الهاتف •

 وعنوانك(
 حسابات األعمال السنوية •
 عقود أصحاب العمل أو الرسائل التي تؤكد التوظيف •
 عليمية معتمدةرسائل أو فواتير أو شهادات من منظمات ت •
 أختام جواز السفر التي تؤكد الدخول عبر الحدود البريطانية •
 تذاكر الطيران أو القطار التي تؤكد السفر إلى المملكة المتحدة  •
 خطابات دور الرعاية أو طبيب العائلة والمستشفيات وخطابات المواعيد الطبية •

 
ستقوم وزارة الداخلية لمستندات التي يمكنك مسحها وتحميلها عبر التطبيق، ولكن ايوجد حالًيا حد لحجم بيانات 

، إذا لم يكونوا قادرون على االرسال في وسائل أخرى متنوعةإرسال المستندات عبر بلمقدمي الطلبات  بالسماح
ك بالكامل في المملكة المتحدة، فقط خالل الفترة التي لن تحتاج إلى تقديم دليل على إقامت حدود الحد المسموح به.

 سنوات. 5، والتي تكون عادًة آخر تسويةأو إقامة ما قبل ال تسوية الوضعتثبت أنك مؤهل للحصول على إقامة 
 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

من إذا كنت من خارج االتحاد األوروبي أو أي من البلدان الثالثة األخرى في المنطقة االقتصادية األوروبية أو 
أو المنطقة األسرة المنتمي لالتحاد األوروبي  فردسويسرا، فستحتاج إلى تقديم دليل على عالقتك بطني موا

 والذي يعيش في المملكة المتحدة. االقتصادية األوروبية أو سويسرا
 

معك  إذا لم تكن قادًرا على تقديم أي معلومات إضافية أو إثبات اإلقامة، فقد ذكرت وزارة الداخلية أنها ستشارك
 إقامتك في المملكة المتحدة.  إثباتأكثر لمساعدتك في 

 
 تقديم الطلب.ل يمكنك استخدامها عند التحضيرالتي  قائمة مفيدة للوثائق والمعلوماتهناك  

 
 فحص الجرائم

يتراوح في المملكة المتحدة وخارجها، أو ألي طفل على سجلك الجنائي سُيطلب منك اإلعالن عن أي إدانة جنائية 
يتم تقديم طلب نيابة عنه. سيتم التحقق من ذلك من خالل قواعد بيانات  عمره بين الثامنة عشر والحادي والعشرين

: اإلدانات التي ليس هناك حاجة لالفصاح عنها )"الجرائم لن تحتاج لالعالن عما يلي الجرائم في المملكة المتحدة.
 "غرامات السرعة" على سبيل المثال.التي سقطت بالتقادم"( و التحذيرات وبدائل التقاضي مثل 

 
إذا كانت لديك إدانات أو  تسويةأو إقامة ما قبل ال تسوية الوضعستظل مؤهاًل للتقدم بطلب للحصول على إقامة 

من األفضل الحصول على  لكنتقييم المخالفات واإلدانات على أساس كل حالة على حدة، و  سيتممخالفات، حيث 
شهًرا أو  12إذا كان لديك أكثر من إدانة أو عقوبة احتجاز لمدة  ، خاصةمشورة قانونية مستقلة قبل تقديم طلبك

  .ة تضم مستشارين قانونيين مستقلينقائم لقد وفرناو أكثر. 
   

 

  

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913
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 معلومات إضافية
 

 التقديم من الخارج 
يمكن تقديم الطلبات اآلن من الخارج باستخدام تطبيق مسح أوراق الهوية وعملية التقديم عبر االنترنت. إذا لم يكن 

وزارة الداخلية، لكن عليك التحقق في استطاعتك مسح جواز سفرك أو بطاقة هويتك، قد يطلب منك ارسالهما إلى 
من إذا كانت القوانين المحلية تسمح لك بإرسال وثائق الهوية عبر البريد أم ال واالتصال بمركز االتحاد األوروبي 

 تسوية إذا كانت لديك شكوك.لل
 

 ؟تسوية/ إقامة ما قبل ال تسوية الوضعهل يمكنني الحصول على إثبات إلقامة 
إذا ُطلب منك تقديم إثبات لوضعك،  ولكن، فلن تحصل على مستند إلثبات ذلك. سوية الوضعتإذا تم منحك إقامة 

على سبيل المثال لصاحب عمل جديد أو مالك أو ممارس صحي آخر، فيمكنك تزويده برمز وصول ورابط ويب، 
من خالل  وضعك إلكترونًيا. لن يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات أخرى عنك حقق منتالحتى يتمكن من 

 هذا الرابط.
 

 الطعن و السهو 
سيحدد خطاب القرار الخاص بك كيف يمكنك تقديم طلب للمراجعة إذا كنت غير راٍض عن القرار والحالة التي تم 

يوًما من تاريخ القرار. يتم  28تقديمها لك. وهذا ما يسمى بالمراجعة اإلدارية ويجب تقديم الطلب في غضون 
في حالة نجاح الطلب، أو إذا تم رفض الطلب ألنه  جنيهًا إسترلينيًا، ولكن سيتم استردادها 80تطبيق رسوم بقيمة 

يمكنك طلب مراجعة من غير صالح. لن يتم رد الرسوم في حالة نجاح المراجعة ألنك قدمت معلومات إضافية. 
  خالل نموذج طلب.

 
ء سلطة مستقلة لإلشراف على العملية في مسودة اتفاقية االنسحاب وخالل الفترة االنتقالية تم االتفاق على إنشا

 ستستمر المفوضية األوروبية في اإلشراف.
 
 
 
 

https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

 بمجرد منحها تسوية الوضعشروط االحتفاظ بإقامة 
، أو أال ُتدان بجريمة مستمرة ، يجب أال تغادر المملكة المتحدة ألكثر من خمس سنواتتسويةلالحتفاظ بإقامة 

ال لن تكون هناك أية عوائق نعلمها لإلبقاء على إقامة  البقاء السماح لك بع الخاصة بك و تسوية الوضخطيرة. وا 
 في المملكة المتحدة كما أنت اآلن. 

 
 حقوق مستقبلية 

د األوروبي وترتيبات الرقابة يعتمد الكثير من هذه الحقوق على الطبيعة النهائية للتسوية بين المملكة المتحدة واالتحا
سوف يشكل اتفاق االنسحاب أساًسا ألي و المتفق عليها، ولكن حقوقك ستصبح جزًءا من قانون المملكة المتحدة. 

 . الزالت في طور التطور في هذا الشأن ثحدااألتحديات و 
 

 خدمات الدعم لسكان لندن من األوروبيين
إلى مواطني دول االتحاد األوروبي السبعة وعشرين والمواطنين من النرويج وأيسلندا  إرشاداتيوفر هذا المركز 

 وليختنشتاين وسويسرا وأسرهم الذين يعيشون في لندن. 
 

". إذا كنت تحتاج إلى مزيد من المعلومات تسوية الوضعوالهدف من ذلك هو المساعدة في االستعداد لتطبيق "
الصفحة، يمكنك البحث في قائمة خدمات الدعم الخاصة بنا للوصول إلى مصادر موثوقة عما هو موجود في هذه 

 ومعتمدة لمزيد من الدعم والمعلومات.
 

أيًضا مسرًدا للمساعدة في شرح بعض البنود على هذا المحور. هذه المعلومات ال تصل إلى حد المشورة  وفرنالقد 
 القانونية ويجب أال تعتمد على وجه الحصر.

 
 . وزارة الداخليةموقع معلومات  مكنك أيضا االشتراك للحصول على التحديثات على ي
 

  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

 مسرد المصطلحات

المملكة فيما يلي مسرد للكلمات والمصطلحات لمساعدتك على فهم أفضل للغة المستخدمة لوصف انسحاب 
 المتحدة من االتحاد األوروبي وما يعنيه هذا بالنسبة لك.

عليها بين االتحاد األوروبي والمملكة  تي سيتم االتفاقيمكن أن تتغير المصطلحات المدرجة هنا وفًقا للصفقة ال
 المتحدة.

 

 المصطلح الشرح

تنتمي هذه المادة لمعاهدة لشبونة الخاصة باالتحاد 
والتي تعطي الحق ألي من  الدول األعضاء األوروبي، 

في االتحاد األوروبي في ترك االتحاد األوروبي من 
جانب واحد. بمجرد إفصاح الدولة العضو بالمجلس 
األوروبي عن نيتها، يجب على االتحاد األوروبي و 

الدولة التفاوض على ترتيبات االنسحاب في إطار  هذه
 زمني مدته عامين.

 50المادة 

از سفر أو بطاقة هوية تحتوي على رقاقة هي جو 
إلكترونية صغيرة مضمنة تحتوي على معلومات حيوية 
يمكن استخدامها للتحقق من هوية حامل جواز السفر 

 أو حامل بطاقة الهوية.

 بطاقة الهوية البيومترية

هو بطاقة إقامة لغير مواطني المنطقة االقتصادية 
االسم وتاريخ الميالد األوروبية تتضمن بيانات مثل 

وحال الهجرة وشروط اإلقامة والمعلومات البيومترية 
 )بصمات األصابع وصورة(

  تصريح إقامة بيومتري



 

 

تمنح الجنسية البريطانية أو التجنس الشخص الحق في 
الحقوق على  الحصول على جواز سفر بريطاني وكذلك

 الكاملة التي يتمتع بها المواطن البريطاني.
 البريطانية الجنسية 

تعني اإلقامة المستمرة ببساطة  ،وفقا لوزارة الداخلية
لمدة في الماضي أو حاليا في المملكة المتحدة ) قامةاإل

 .(الحالتينستة أشهر متصلة على األقل في أي 
 اإلقامة المستمرة

هو أحد أقارب الكفيل المنتمي لالتحاد األوروبي /  
 الزوجة/زوجالالمنطقة االقتصادية األوروبية باستثناء 

والد أو الأو  األجل طويلقرين الشريك المدني أو الأو 
كقريب   ؛ الحامل للوثيقة ذات الصلةينالمعال ةوالدال

بما في ذلك تصريح األسرة أو شهادة  ،مرافق له
اقة اإلقامة أو وثيقة تصديق اإلقامة التسجيل أو بط

الدائمة أو بطاقة اإلقامة الدائمة التي أصدرتها المملكة 
المتحدة بموجب لوائح المنطقة االقتصادية األوروبية 

 .(2020ديسمبر  31)التي تم تقديم الطلب لها بحلول 

 )معال( قريب مرافق

غير مؤهل للحصول على حق الالشخص تعني أن 
اإلقامة بموجب توجيه االتحاد األوروبي الخاص بحرية 
التنقل وهو ليس من مواطني االتحاد األوروبي / 

مؤهاًل  ، قد يكونالمنطقة االقتصادية األوروبية
للحصول على حق آخر لإلقامة بموجب قانون االتحاد 
األوروبي، على سبيل المثال مقدمي الرعاية من خارج 

وبية / االتحاد األوروبي  المنطقة االقتصادية األور 
 ويشمل ذلكواألطفال البريطانيين والراشدين المعالين )

 .ذلك حاالت "زامبرانو" و "تشن" و "إبراهيم" و "تيكسيرا"(

 مستمدةحقوق 

تجنيس شخص يحمل جنسية مزدوجة كمواطن تعني 
بريطاني ولكنه يحمل أيًضا جنسية دولة أخرى تابعة 

الجنسية المزدوجة والحفاظ على حقوق االتحاد 
 األوروبي



 

 

في المملكة هذا  الشخص  لالتحاد األوروبي، وقد عاش
دول االتحاد إحدى المتحدة ومارس حقوقه كمواطن من 

 .األوروبي قبل أن يصبح مواطًنا بريطانًيا

تضم المنطقة االقتصادية األوروبية أيسلندا 
وليختنشتاين والنرويج، وهذه الدول ليست جزًءا من 

 .د األوروبياالتحا
 المنطقة  االقتصادية األوروبية

نهاية الفترة االنتقالية، عندما تنسحب  و تاريخهذه ه
 2020ديسمبر  31 -نهاية الفترة االنتقالية  .المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي انسحابا كامالً 

االتحاد األوروبي هو شراكة اقتصادية وسياسية بين 
شكل من أشكال التكامل هو أحدث و  دولة. 28

األوروبي، حيث يسمح السوق الواحد للسلع ورؤوس 
األموال والخدمات واألفراد بالتنقل بحرية عبر الحدود 

 الوطنية للدول األعضاء.

 االتحاد األوروبي

النمسا ، بلجيكا ، بلغاريا ، كرواتيا ، قبرص ، 
الجمهورية التشيكية ، الدنمارك ، استونيا ، فنلندا ، 

سا ، ألمانيا ، اليونان ، المجر ، إيطاليا ، أيرلندا ، فرن
التفيا ، ليتوانيا ، لوكسمبورج ، مالطا ، هولندا ، بولندا 

، سلوفينيا ، ، البرتغال ، رومانيا ، إسبانيا ، سلوفاكيا 
  السويد

 بلدان االتحاد األوروبي

يقوم االتحاد األوروبي على سلسلة من المعاهدات 
لدول األعضاء فيه. على سبيل المثال، القانونية بين ا

تم تقرير حقوق حرية التنقل لمواطني االتحاد األوروبي 
كجزء من معاهدة االتحاد األوروبي وتحكمها توجيهات 

 .االتحاد األوروبي

 معاهدات االتحاد األوروبي



 

 

لمواطن من  ينيمكن اعتبار ما يلي أفراد األسرة المباشر 
االقتصادية األوروبية:  االتحاد األوروبي / المنطقة

الزوج أو الشريك المدني، والنسل المباشر لمواطني 
االتحاد األوروبي / المنطقة االقتصادية األوروبية أو 

تقل  ممنالنسل المباشر للزوج أو الشريك المدني 
ن ين المعاليعاًما، واألقارب المباشر  21أعمارهم عن 

االقتصادية لمواطني المنطقة  بالترتيب التصاعدي
ن ياألقارب المباشر  أواالتحاد األوروبي  / األوروبية

 .ن بالترتيب التصاعدي  للزوج أو الشريك المدنييالمعال

 أفراد العائلة

التصريح العائلي لمواطني المنطقة االقتصادية 
األوروبية هو عبارة عن تأشيرة لدخول المملكة المتحدة 

تصادية األوروبية ألفراد األسرة من خارج المنطقة االق
أو أفراد العائلة الممتدة لمواطني المنطقة االقتصادية 

 األوروبية.

تأشيرة عائلية )تصريح عائلي لمواطني المنطقة 
 االقتصادية األوروبية(

حرية التنقل واإلقامة لألشخاص هو حق لمواطني 
االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبية وأفراد 
أسرهم ويسمح لهم هذا الحق في التنقل واإلقامة بحرية 
داخل أي دولة من دول االتحاد األوروبي. هذا مبدأ 

من معاهدة سير عمل  45أساسي مكرس في المادة 
 حق لمواطني االتحاد األوروبي:يو االتحاد األوروبي. 

البحث عن وظيفة في بلد آخر في االتحاد  •
 األوروبي

 العمل هناك دون الحاجة إلى تصريح عمل •

 اإلقامة هناك لهذا الغرض •

 البقاء هناك حتى بعد انتهاء التوظيف •

 حرية التنقل



 

 

التمتع بالمعاملة المتساوية مع المواطنين في  •
الحصول على العمل وظروف العمل وجميع 

 االجتماعية والضريبية األخرى خصصاتالم

 2021يونيو  30حتى  2021يناير  1هي الفترة من 
تسوية قبول الطلبات الخاصة بإقامة خاللها سيتم  التي

قامة  الوضع ، على الرغم من انسحاب ما قبل التسويةوا 
 المملكة المتحدة رسميًا من االتحاد األوروبي.

 فترة السماح

جل غير مسمى هي حالة الهجرة إلى إجازة البقاء أل
المملكة المتحدة المتاحة لمواطني أي بلد التي تسمح 
للشخص بالعيش والعمل في المملكة المتحدة بشكل 
دائم. وعادة ما يتم الحصول عليها بعد خمس سنوات 

 .من اإلقامة المستمرة

 إجازة للبقاء ألجل غير مسمى

محكمة العدل األوروبية قضية بارزة أدت للحكم من قبل 
بأال يفقد مواطن من االتحاد األوروبي حقه في إحضار 

المقربين من غير مواطني  تهزوج أو أحد أفراد أسر 
االتحاد األوروبي، لإلقامة في المملكة المتحدة بعد أن 

 أصبح مواطنا بريطانًيا.

 لونس قضية

يمكن لمواطني االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية 
غير الاألوروبية التقدم بطلب للحصول على هذه الوثيقة 

إلزامية إلثبات حقوق إقامتهم الدائمة بعد خمس سنوات 
من اإلقامة المستمرة في المملكة المتحدة بموجب قانون 
االتحاد األوروبي، لتأمين حقوق اإلقامة ألفراد أسرهم 

خارج االتحاد األوروبي أو كشرط للتقدم بطلب من 
خطة  نفاذللحصول على الجنسية البريطانية قبل إ

. لن تكون الوثيقة 2019التسوية األوروبية في مارس 
سارية المفعول عند مغادرة المملكة المتحدة االتحاد 

 اإلقامة الدائمة



 

 

األوروبي ولكن يمكن استبدالها مجاًنا في حالة 
 تسوية الوضع.الحصول على إقامة 

تشير في هذا السياق إلى حقوق الهجرة واإلقامة 
الخاصة بمواطني االتحاد األوروبي / المنطقة 

غير مواطني المنطقة لاالقتصادية األوروبية أو 
االقتصادية األوروبية وأفراد أسرهم من خارج المنطقة 

 االقتصادية األوروبية.

 حالة اإلقامة

ى وضع خطة جديدة تسمح تعمل وزارة الداخلية عل
لمواطني االتحاد األوروبي المقيمين وأفراد أسرهم 
بالحصول على وضع الهجرة البريطاني الذي 
سيحتاجون إليه للبقاء هنا بشكل دائم بعد خروج 

التسوية  خطةبريطانيا من االتحاد األوروبي. سيتم فتح 
. سيكون 2019مارس  30األوروبية بالكامل بحلول 

االتحاد األوروبي وأفراد أسرهم الفرصة لدى مواطني 
، بما يتماشى مع مسودة 2021يونيو  30للتقديم حتى 

 اتفاقية االنسحاب.

 التسوية خطة

الموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول  التاريخ هوهذا 
. بعد هذا التاريخ، لن ُيسمح تسوية الوضععلى إقامة 

 ثنائية.لألفراد بالتقديم إال في ظروف غاية في االست

تسوية الموعد النهائي لتقديم طلب الحصول على إقامة 
 2021يونيو  30  الوضع

مواطن البلدان الثالثة في المملكة المتحدة هو شخص 
المنطقة  يمواطنأحد ليس بريطانًيا أو أيرلندًيا أو 

 .االقتصادية األوروبية / االتحاد األوروبي
 مواطني الدول الثالثة

 ،ية المتحدة رسميًا لالتحاد األوروببعد مغادرة المملك
هناك خطة لفترة زمنية محددة قبل أن تصبح ستكون 

الترتيبات الدائمة النهائية للعالقات بين المملكة المتحدة 
واالتحاد األوروبي نافذة المفعول. تنتهي هذه الفترة في 

 فترة االنتقال )المعروفة أيًضا باسم فترة التنفيذ(



 

 

سيستفيد األشخاص الذين   .2020ديسمبر  31
قبل  تسوية الوضعللحصول على إقامة  يتقدمون بطلب

هذا التاريخ من حماية القانون في االتحاد األوروبي 
واتفاقية االنسحاب بين المملكة المتحدة واالتحاد 

 األوروبي.

هل يتم التفاوض على صفقة بين المملكة المتحدة 
األوروبي؟ الهدف من االتفاق هو تحديد واالتحاد 

الترتيبات الخاصة بخروج المملكة المتحدة من االتحاد 
أحد المجاالت الرئيسية التي تغطيها هذه  .األوروبي

االتفاقية هو حقوق المواطنين وما سيحدث لمواطني 
االتحاد األوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة و 

كة المتحدة الذين يعيشون في االتحاد مواطني الممل
األوروبي عندما تغادر المملكة المتحدة االتحاد 

  األوروبي.

 اتفاقية االنسحاب

 

 

      
 
 
 


