
 القواعد والقوانین الخاصة بتأشیرة الزیارة

إدارة الھجرة  وضباط للھجرة لموظفي  القوانین المنظمةكتیب   بتوفیر وإرسال تقوم وزارة الداخلیة 
المسئولین عن اتخاذ قرار رفض أو منح التأشیرات. ویوضع في االعتبار عدة عوامل لمساعدة 

المتحدة.   المسئولین علي تقییم ما إذا كان المتقدم عنده نیة حقیقیة اللتزام بقواعد تأشیرة زیارة المملكة
  ومن ضمن ھذه االعتبارات

 فیھا تأشیرة المملكة المتحدة والدول األخري.سابقة الحصول علي تأشیرات زیارة بما  •

مدد الزیارات السابقة وھل تم مدھا ألكثر مما ھو محدد في طلب التأشیرة أو طبقا لتاریخ  •
 الوصول.

 الحالة المادیة للمتقدم وكذلك الحالة االجتماعیة واالقتصادیة لألسرة. •

 سمیة أوالدائمةوجود روابط شخصیة واقتصادیة تربط المتقدم ببلد إقامتھ  الر •

المجموع التراكمي لعدد األیام التي قضاھا المتقدم في المملكة المتحدة ونمط الزیارات خالل اثني  •
 عشر شھرا من تاریخ التقدم وھل حدث أي خرق للقوانین خالل تلك الفترة.

ب تقییم وقبول  ضابط الھجرة المسئول للمعلومات التي قدمھا المتقدم ألسباب زیارتھ أو ألسبا •
طلبھ مد الزیارة  وما إذا كانت مقبولة ویعتد بھا  وتتالئم مع الوضع العائلي واالجتماعي 

 واالقتصادي لألسرة

  
وباإلضافة  لتقییم ظروف المتقدم الشخصیة  ھناك عوامل أخري یؤخذ بھا في االعتبار عند تقییم 

 ملف المتقدم  ومنھا موقف المتقدم القانوني في بلد إقامتھ كما ھو منصوص علیھ في االقانون. 
 
كما یوضع في الحسبان أي معلومات متاحة عن عدم وجود استقرار اقتصادي أو سیاسي أو  •

اعي أو أمني  في محل إقامة المتقدم الدائمة. ألن ھذا من شأنھ أن یؤثر علي تقیم ملف اجتم
 المتقدم وما إذا كانت نیتھ زیارة البالد دون اإلقامة الدائمة بھا.

 

علي سبیل المثال، في حالة وجود نزاع في بلد اإلقامة أو في جزء من أراضیھا یتم اخذ ظروف  •
إذا كان لھ الحق في اإلقامة القانونیة الدائمة في بلد أخر  أكثر  المتقدم ككل في االعتبار وما

استقراراغیر البلد محل النزاع.فھذه الحالة یتوفر دلیل صدق رغبة المتقدم في الزیارة دون الشك 
 في محاولتھ الحصول علي تأشیرة زیارة بغرض اإلقامة.

 
ما إذا كان المتقدم من بلد یسود بھا  وتسمح كل ھذه القوانین  والقواعد للموظف المسئول في حالة

نزاع  ولیس لھ الحق القانوني في اإلقامة في أي بلد أخر. وھذا ما رأیناه یتم عملیا مع التزاید 
أحدى العوامل المھمة  .ین من بالد مثل سوریاالمستمر في عدد حاالت رفض طلبات المتقدم

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/581550/Visitors-v5_0.pdf


علي منح  أو رفض طلب الحصول علي  أیضا التي یضعھا المسئولون في االعتبار عند الموافقة
 تأشیرة للزیارة ھي:

 
وجود أدلة عن عدم االلتزام بقوانین الھجرة من أفراد تقدموا للحصول علي تأشیرة الدخول من  •

نفس  المنطقة الجغرافیة التي ینتمي إلیھا المتقدم وھذا طبقا لإلحصائیات المنشورة بشأن عدم 
غرافیة بعینھا بقوانین الھجرة وھو مایتم الحصول علیھ من  التزام  بعض المتقدمین من مناطق ج

إحصائیات وتقاریر وزارة الداخلیة أوي  مصدر معلومات رسمي أخرمن شأنھ أن یساعد في 
 تقییم ملقات المتقدمین.

 
و  في نفس الوقت من غیر الواضح أي نوع من البیانات اإلحصائیة یشار إلیھ في ھذا السیاق 

الملحق یحتوي علي رابط لصفحة إحصائیات وزارة الخارجیة. ویظھر من خالل ھذه الصفحة 
أنھ إذا كان المتقدم ینتمي إلي منطقة جغرافیة معینة حدث من مواطنیھا خرق لقوانین تأشیرة 

لزیارة الممنوحة لھم أو لم یلتزموا بمغادرة البالد فور تأشیراتھم (علي سبیل المثال مد اإلقامة ا
بدون الحق في ذلك أو العمل ) ففي ھذه الحالة تؤثرھذه المعلومات علي الحكم  بصدق نیة 

المتقدم للحصول علي التأشیرة بغرض الزیارة( حتي وإن كان سجل ھذا المتقدم جید وال یحتوي 
 علي أي أدلة لخرق القانون)

 
 ولكن ھل یطبق موظفي الھجرة القواعد واالرشادات؟

 
كما ھو واضح من القوانین السابق سردھا فإن ھناك ھامش عریض  یمّكن مسئولو منح 

التحكم في  قرار منح أو رفض طلب متقدم ما بالحصول على من  )ECOsالتأشیرات (
 التأشیرة.

 
في عمان   ICIBIحدیث صدر عن المراقب العام لشئون الھجرة والحدود  تقریروبحسب 

% 10م رصد أكثر من باألردن  (قسم التأشیرات)  فإن نتائج التقریر لم تكن مبشرة بالمرة فقد  ت
بالمئة من حاالت رفض اتخذھا مسئولون بناء علي أسباب غیر منطقیة أو معقولة للرفض  مثل 

% من حاالت الرفض لم یكن 43إغفال أوسوء فھم بعض األدلة للمتقدم. كما أوضح التقریر  أن 
لتوازن بین ھناك فیھا موضوعیة في  النظر لألدلة المقدمة بشكل عام أواألخذ في االعتبار ا

 األدلة اإلیجابیة والسلبیة.
 

كما أنھ ال تتوفر إحصائیات دقیقة عن االساس الذي یتم امن خاللھ اتخاذ قرار رفض أو منح 
تأشیرة الزیارة ولكن یبدو أن العامل المشترك في أغلب الحاالت (بالنظر إلي الحاالت بشكل 

بالقوانین. ولتقییم ذلك یتم النظر إلي  مصالحھ فردي) تقییم صدق رغبة  في الزیارة وااللتزام 
وروابطھ ببلد إقامتھ الدائمة ومن خالل ذلك یتم وضع ظروف المتقدم الشخصیة والعائلیة 

 والوظیفیة في االعتبار
 

اھتماما لموقف البلد السیاسي للمتقدم وھو ما نراه  أیضا من الواضح أن وزارة الداخلیة  تعطي
ل رفض منح التأشیرات للمتقدمین من مناطق یسود فیھا النزاع.منعكسا علي ارتفاع معد  

https://www.gov.uk/government/organisations/home-office/about/statistics
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office/about/statistics
http://icinspector.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/Amman-Inspection-Report-March-2015.pdf
http://icinspector.independent.gov.uk/wp-content/uploads/2015/10/Amman-Inspection-Report-March-2015.pdf

