
 ماذا تفعل في حالة رفض طلبك بالزیارة
 

في حالة رفض طلبك بالزیارة فإنھ یحق لك تقدیم طلب قانوني بااللتماس في حاالت محدودة جدا. مثل أن 
 یكون األمر متعلقا بحقوق اإلنسان. 

 
برفض طلب  ECOمسئول تصریح الدخولمسار أخر یمكن اللجوء علیھ ھو طلب مراجع داخلي لقرار
 (ECM) المتقدم وفي ھذه الحالة یقوم بالمراجعة مدیر إدارة الھجرة

 
ولكن وبحسب ما ورد عن كبیرمفتشي إدارة الحدود والھجرة  فإن نسبة الخطأ في قرارات منح أو رفض 

% وذلك  من خالل عینة ألسر تقدمت بطابات للحصول علي تأشیرة للزیارة  20التأشیرة اقتربت من ال 
 مان في األردن وأسطنبول في تركیا وبروتوریا في جنوب أفریقیا من ع

 
المتاحة لالعتراض علي قرار الرفض ھو طلب مراجعة المحكمة ولكن ھذا األمر مكلف أما أخر الطرق 

جدا وینصح بھ فقط في الحاالت التي تترتب  فیھا عواقب جسیمة علي قرار رفض  منح التأشیرة (علي 
وجود ملفات زائفة ضمن ملف التقدیم) و الذي من شأنھ  تصریح الدخولموظف  سبیل المثال  اكتشاف

 التأثیر علي مستقبل  ملف المتقدم
 

وھو ما حدث في حالة نایدو ( ملخص لما حدث مرفق بنھایة ھذا المقال وتم توثیقھ بالكامل من خالل ھذا 
حیث تم اتھامھ  من قبل سلطات الھجرة   بتقدیم ملفات مزورة وھو ما أدي تباعا لحظره من دخول  الرابط

لقضیة مجراھا القانوني المملكة المتحدة لعشر سنوات. واستغرق األمر حوالي سنتین ونصف حتى أخذت ا
من خالل النظام القانوني المتبع، و أخیرا جاء قرار المحكمة بقبول طعن السید نادو وإلزام  مسئول من  

 إدارة الھجرة بإعادة فحص الملف.
 

في غالب الحاالت األخرى ولتجنب النفقات المتزایدة والتأجیل المتبع في النظام القضائي فإن أنجح 
بكل بساطة إعادة التقدیم. وتوفیر الجھد والطاقة في تصحیح وتقویة ملف التقدیم وذلك من استراتیجیة ھي 

 خالل المالحظات المرفقة بقرار الرفض الصادر عن إدارة  الھجرة .
 

% في 15وختاما فإن إرتفاع نسبة رفض طلبات الحصول علي تأشیرة زیارة للمملكة المتحدة بنسبة 
اللتماس تجاه قرار الرفض فأن من األھمیة بمكان أن یتم التعامل مع ملف المتوسط ومع صعوبة الطعن وا

 التقدیم بمنتھي الدقة والعنایة.

 
 للرجوع لملف القضیة

---------------------- 
 

. تقدم بطلب للحصول علي تأشیرة  شحنللنقل وال یونیك اكسبریسالسید نایدو مواطن ھندي صاحب شركة  
وتم  2013لزیارة المملكة المتحدة للقیام ببعض األعمال الخاصة بشركتھ. تقدم بطلب تم رفضھ في دیسمبر 

التعلیق علي الرفض بأنھ تم بناء علي تقدیم خطاب عمل مزیف ضمن أوراق استمارة التقدیم للحصول علي 
نھ عنوان المركز الرئیسي لشركتھ لم یتم العثور علیھ أثناء الزیارة التأشیرة وذلك ألن العنوان المرفق علي إ

المیدانیة للھذا العنوان من قبل ممثلي السفارة في الھند.  وكان دفاع السید نایدو أن شركة یونیك اكسبریس 
 تشغل الطابق األول من المبني.

 

https://www.freemovement.org.uk/visit-visa-refusals-appeal-or-judicial-review/


لي التأشیرة  مع تقدیم معلومات للحصول ع 2014وبالرغم من أن السید نایدو تقدم بطلب أخر في ینایر 
مفصلة عن ملكیتھ لشركتھ وسبب زیارتھ للمملكة المتحدة وحاول توضیح سوء الفھم الناتج عن موقف 
عنوان شركتھ فمع ذلك تم رفض منحھ التاشیرة للمرة الثانیة علي التوالي وذلك بسبب تقید ملفھ علي إنھ 

في المملكة المتحدة وھو ماترتب علیھ تلقائیا حظر حاول تقدیم معلومات غیر صحیحة لسلطات الھجرة 
 دخولھ للبالد لمدة عشر سنوات.

والطریقة الوحیدة التي استطاع من خاللھا الطعن على رفض استمارة تقدمھ للحصول علي التأشیرة  
واستثنائھ من حظر العشر سنوات ھو كان عن طریق تحویل األمر للقضاء للمراجعة. وقد تم رفض طلبھ  

مبدئي من المحكمة اإلداریة العلیا بسبب عدم أھلیة استمارتھ للفحص. ثم تقدم بطلب لالستئناف مرة أخرى ال
لمحكمة االستئناف وبعد االستماع إلى أقوالھ تم إحالة قرار منعھ من الدخول لوزارة الداخلیة إلعادة النظر 

عادة البت في قرار منحة تأشیرة الدخول إدارة الھجرة إ  فیھ. وقد أقرت المحكمة أن علي وزارة الداخلیة،
مع الوضع في االعتبار المستندات التي قدمھا مع استمارة تقدیمھ الثانیة والتي كان قد تم تجاھلھا ورفض 

 النظر إلیھا من قبل.
 


