
 

 كتيب لم شمل األسرة لألشخاص الذين عندهم الحماية الدولية
? المجر الى أسرته أفراد يجلب أن يمكن الذي من -1 

ةهم الحماية الدوليلديألفراد الذين ا -  
جئينالال -   

هم الحماية الفرعيةلدياألفراد الذين  -  
؟المجرفي هم أفراد األسرة التي يمكن أن تنضم إليك  من  2 

: رتباط العائليإلاد األسرة التالية إذا أثبت ألفرايمكن ل  
الزوج أو الزوجة ويتم لم شمل األسرة مقتصر علي الزوج األول( زوجك ) - 

( بما في ذالك األطفال الذين تم تبنيهم٨١ الـ سناألطفال تحت ( طفلك القاصر  )- 
 - د عليكإذا كان لديك عهدة الوالدين والطفل يعتم (فيه الذي تبنيته  بما)طفلك القاصر 
زوجك إذا كان لديه عهدة الوالدين والطفل يعتمد علي زوجك (فيه الذي تبناه بما)طفل قاصر  - 
مثل )بسب مشاكل صحية  إذا لم يتمكنوا من رعاية أنفسهم( ٨١ الـ فوق سن)طفلك البالغ  -

 (نفجاراتصدمة خطيرة أو عندهم إصابات خطيرة بسب اإل
وصيك .عندما طلبوا والديك٨١ الـ سنإذا كنت تحت  ك القانوني المعينوالديك أو وصي -

و شخص سواًء من األقرباء أ( قانونيا القانوني المعين يمكن أن يكون أي شخص يمكنه تمثيلك

بالقانونمعين  ) 
(  نفوق سوأنت )بلدهم األصلي فيدفع تكاليف المعيشة  على والديك إذا كانوا غير قادرين 

اووالديك معتمدين عليك مالي ٨١الـ - 
أخوك أو أختك إذا كانوا غير قادرين علي رعاية أنفسهم بسبب مشاكل صحية  - 

 -  أحفادك إذا كانوا غير قادرين علي رعاية أنفسهم بسبب مشاكل صحية/أجدادك 
أفراد كان إذا و .زوجك يمكن أن ينضم إليك إذا كنت قد تزوجت قبل مجيئك إلي المجر :1مهم -

  .تقرير طبيبذالك  ثبتنفسهم بسبب مشاكل صحية يجب أن ترعاية أ على أسرتك غير قادرين
ك؟نك أن تثبت إرتباطك بأفراد عائلتكيف يمك -3   

 وجود رابطفي هذه الحالة  أن تثبت غرض اإلقامة يجب.عائلتك الي المجر  ُحضر افرادلكي ت

  األسرة

  : عن طريق االتييمكنك أن تثبت الرابط األسري 

. شهادة الميالد -1  

. ادة الزواجشه -2  

. شهادة التبني -3  



. العالقة األسرية ثبتأي وثيقة رسمية أخري أو اي بيان ي . 4. 

. تقريبا يورو ١٤٤-٠٤٤أي ما يقارب  ف جداً لكن هذا مكل) اختبار الحمض النووي - 5 

 - مهم2:  وفقا للقانون 11 لسنة ٧٠٠٢ بشأن الدخول و إقامة مواطني جنسيات بلد ثالث 

قرار رفض طلب لم شمل العائلة لشخص مقبول كالجئ قد ال يكون مبنياً فقط على عدم توفر 

إثبات عالقة األسرة، أي إذا كنت الجئ لدى المجر وليس بحوزتك  شهادة الزواج/الميالد لكن 

بإمكانك إثبات العالقة األسرية وتوفرت كل الشروط المتبقية فإن مكتب الهجرة والجنسية ال 

 يمكنه رفض طلبك بعدم توفر األدلة.                                                                        

   

       

؟ المجر الى عائلتك أفراد تجلب لكى تبين أن يجب ماذا -4                

 الفرعية عندهم الحماية الذين األفراد أو ،أشهر ٦ من أكثر ذمن القرار أخذوا الذين الالجئين

: اآلتية األشياء وايثبت أن يجب      

عائلتهم أفراد معيشة تكاليف لسد المال من ما يكفي لديهم  -أ  

:التالي النحو علي المال من يكفي ما إثبات يمكنك  

حيث يمكن تصريفه )مال بالفورنت المجري أو أي مال بالعمالت األخرى  -أ

( لدى البنوك المجرية   

لمالا وجوديفيد ب بنكي حساب كشفإشعار أو   -ب  

  مالية مؤسسة من إشعار أواالئتمان  شيكات أو بطاقات -ج

رسمية دعوة رسالة -هـ  

مدفوع إيجار عقد إثبات  -و  

شهادة دخل وظيفي في المجر -ز  

 منتظم دخل على دليل -ح

الخارج من  



قدم الدعم تعهد موثق على انك ست -ط

  .والرعاية ألفراد عائالتك

أخرى  مستندات أي -ي

رسميا   قةموث  

ينبغي مالحظة أن المبلغ المحدد من المكتب اإلحصائي  

 المجري ليس هو المرجع األساسي للقرار

 الصلة ذات العوامل كل في نظرال بعد سوف يتخذ القرار والجنسية الهجرة مكتب

قضيتكب  

؟للعيش األسرة فرادأل كفيت كبيرة شقة هناك هل -ب  

 األسرة فرد من لكل المعيشية احةالمس من مربع متر 6 هناك أن أي  بما يكفي كبيرة

 أشخاص ٥ من مكونة عائلة أنتم ، أطفال ٣ و زوجتك تحضر أن تريد كنت إذا مثال

 مربع متر 03 إلى تصل فيها النوم غرفة مساحة شقة في تعيش أن تحتاج أنك يعني هذا
   

- مهم3:  ليس من الضروري أن تمتلك الشقة التي تسكن فيها، بل يكفي أنك مقيم فيها 

     بشكل قانوني)باإليجار أو تعيش فيها مجانا  (

  : على النحو التالي شقة في قانونيا   البقاء يمكنك

   المالك من خطية بموافقة(  المالك الي اإليجار دفعت) رسمي إيجار عقدكان لديك  إذا

  (befogadó nyilatkozat) الشقة  بالمجرية في البقاء يمكنهم عائلتك أفراد على أن   

( وسمح لك بالعيش في الشقة مجانا   للمالك إيجار تدفع ال في حال أنك)  رسمي عقد

.الشقة في البقاء هميمكن عائلتك أفراد أن على همن خطية موافقةو  

 هذا إثبات يمكنك ،موجودة الشقة هذه أن والجنسية الهجرة لمكتب تبين أن تحتاج

الشقة ملكية ورقة ستخراجبإ   

العقاري السجل مكتب من شقة يأل الملكية ورقة لىع الحصول يمكن شخص أي   

(tulajdoni lap) المحلي   



فرنت ٠٧٧٧ حوالي وتكلف  )Földhivatal) 

 

المجر في كامل صحي تأمين لديهم األسرة أفراد أن. ت  

:خياران هناك  

المجر إلى يأتوا أن قبل عائلتك ألفراد كامل صحي تأمين عقد إجراء        -1 

 وليس( الوالئي الصحي التأمين)الحكومى الصحي التأمين عقود رمتب أن أيضا يمكنك

عقدال إبرام كيفيةلتلقي المشورة في  مساعدةال طلب يمكنك حيث الخاص فقط  

مجيئهم إلى  قبل عائلتك ألفراد الكامل الصحي التامين عقد عندك يكون أن ال يجب  -2        

  :جميع الشروط التالية، ولكن إذا لم تقم بذلك فعليك أن تستوفي المجر

؟شهر كل المعيشة تكاليف لتغطية المال من يكفي ما لديها عائلتك  

؟السفر تأمين لديهم عائلتك أفراد  

 الي مجيئهم بعد لعائلتك الكامل الصحي التامين تعهد رسمي بأنك سوف تقوم بإبرام عقود

 المجر

 لديهم يكون ال عائلتك أفراد أن ى، علالثانيعلى إتباع الخيار  مكتب الهجرة والجنسية يسمح قد

بذلك لقيامبا ملزم غير لكنه  - المجر الى وصولهم قبل كامل التأمين الصحي  

.لعودةل المال من يكفي ما األسرة أفراد يكون لدى أن -ج  

- مهم4: إذا كنت الجئ وأفراد عائلتك طلبوا التأشيرة في غضون 6 أشهر من تاريخ من 

وضعك الالجئ فأنه ال يستوجبك تلبية كل معاير الفقرة رقم 4: أ، ب ، ت، مالي كافئ للتكاليف 

 المعيشة ، شقة كبيرة للسكن و تأمين صحي كامل.

إذا حصلت على اللجوء في المجر وترغب أن تلم شمل أفراد عائلتك في المجر فأنه من المهم 

 جداً أن تبدأ في اإلجراءات بأسرع وقت ممكن. 

وأيضاً من المهم جداً للم شمل أفراد عائلتك في المجر أن يكون بحوزتهم جوازات سفر 

 صالحة أنظر الفقرة رقم )11(



    

 

:األهل مع شمل لم  

عليهم يعتمدون اآلباء أن أثبتوا إذا المجر إلى آبائهم جلب ،٨١ الـ سن فوق جئينلال يمكن  

:كالتالي يعتمدون عليك والديك أن إثبات يمكنك  

.يعملون ال بأنهم شهادة  - 

.دولتهم من تقاعدي معاش على يحصلون ال بأنهم شهادة  - 

مثال  البلدان بعض في أقاربهم على يعتمدون المسنين أنتثبت  ةالدول عامة من معلومات -

.(أفغانستان) لذلك  

 - .والديك بالد في التقاعد نظام يوجد ال أنه يثبت ما و ةالدول عن معلومات 

.عليك ونيعتمد والديك أن تثبت أخرى وثائق أي  - 

( :األشقاء) األخوات أو أإلخوة شمل لم  

 صحية مشاكل لديهم األشقاء كان إذا فقط ولكن أشقائهم مع شملال لم إمكانية عندهم الالجئون

 تلك  إثبات يمكنك. األصلية بلدانهم في صحية ألسباب أنفسهم إعالة على قادرين غير أنهم

                                                          :                   يلي بما الصحية المشاكل

. مرض أي حول المكتوب الطبيب تقرير  - 

.أشقاءك كانت تتم رعايتهم بوسيلة ما أن مكتوب بيان أي - 

 وزيارة للذهاب أخرى منظمة أي أو  األحمر للصليب الدولية اللجنة من المساعدة طلب يمكنك

 أن يضمن ما هناك ليس ولكن ،أخوك أو أختك حالة حول بيبالط رأي على والحصول األخوة

.إخوتك صحة من تحققي لكي الطبيب هذا مثل ترسل أن يمكن المنظمات هذه  

؟أين ومن إلجراءاتا يبدأ الذي من -5      



 قانونيا فيه يقيمون الذي البلد في جراءاتاإل بدء عائلتك أفراد على يجب المجري، للقانون وفقا

 هذه تبدأ أن كيمكن ال أنه يعني، وهذا. فيها تأشيراتال تصدر المجرية ةالقنصلي حيث

هذه  وبدء المجرية القنصلية إلى شخصيا   لذهابا همعلي عائلتك أفراد المجر، من جراءاتاإل

.إلكترونيا البريد أو عبر ن يتم استمارة التقديمأ الممكن من ليسو ،هناك اإلجراءات  

- مهم5: في حال أن أخوك أو أختك يريدان المجئ إلى المجر و هو/هي قاصر)أقل من 81 

سنة( فإنه يجب على أحد الوالدين أو الوصي القانوني أن يرافقهم إلى القنصلية و أن يوقعوا 

 على استمارة الطلب باإلنابة عن أخوك/ أختك.

- مهم 6: موطني دول العالم الثالث يجب عليهم تقديم طلب الحصول على تصريح إقامة 

 شخصيا  .

2 رقم الملحق انظر المجرية، القنصليات بعضعمل  ساعاتمعرفة  و لالتصاالت  

التأشيرة؟ طلب استمارة ملء كيفية -6    

 الهجرة مكتبل اإللكتروني الموقع على من التأشيرة طلب استمارة على حصولال يمكنك

      التأشيرة طلب نموذج(. والفرنسية األلمانية، اإلنجليزية، المجرية) لغات ٤ بـ والجنسية

(                                                                                8 رقم الملحق انظر)  

 النقطة انظر) المجرية القنصلية إلى أسرتك أفراد أحد من قبل الطلب استمارة تسلم أن يجب

 إلى النموذج وإرسال لهم، لنسبةبا استمارة هذه بتعبئة قمت إذا سهلال ذلك فإنه من ومع(. 5

.البريد أو اإللكتروني البريد أو الفاكس طريق إليهم  

من  أو (المجرية هلسنكي) لجنة من االستمارة ملء كيفيةل مساعدةال على الحصول يمكنك

لالجئين العليا المفوضية  

:االستمارة بيانات  

أسرتك أفراد أحد الطلب مقدم  - 

.أنت هو ةاألسر فرادالشخص المضيف أل -  

 تاريخ من أشهر 6 غضون في تأشيرةال على الحصول طلبوا عائلتك ،وأفرادالجئا   كنت إذا

:التأشيرة طلب استمارة في التالية النقاط تمأل أن  ال تحتاج فإنك الالجئ صفة على حصولك  



ك عنوانأن تبين  إلى تحتاج سوف ذلك، ومع( )٦ الجزء) المجر في المعيشة تكاليف بيانات -

(الطلب استمارة على مستقبال   المجر يف  

( 9الباب في األول السؤال. )كامل صحي تأمين لديك هل المجر في إقامتك لفترة بالنسبة  

 

المجرية؟ القنصلية من موعد على الحصول كيفية -7  

 ومع. التأشيرات على الحصول طلبات الستالم عمل ساعات لديها قنصلية كلمن المعتاد أن 

  خالل عائلتك فرد تأشيرة طلب استالم قبل جدا   مشغول القنصلية تكون أن نيمك فإنه ذلك،

                                                                                 ساعات العمل الرسمية

 نها/  انها قبل القنصلية من موعدبأخذ  أسرتك أفراد دائما  أن يقوم أحد األفضل من فإنه ولذلك،

 فإنه موعد، تحديد دون من القنصلية إلى أسرتك أفراد أحد ذهب اذافي حال م. هناك إلى يذهب

.مستقبال   أخرى مرة القنصلية إلى يعود أن ويجب طلبال تقديمال ُيوفق في  أن يمكن . 

 تتمكن لم إذا. اإلنترنت شبكة خالل من موعد على الحصول الممكن فمن القنصليات، بعض في

 عن الموعد طلب محاولة أيضا يمكنك اإلنترنت، شبكة عن طريق موعد على الحصول من

 في القنصليات لبعض اإللكترونية والمواقع الهاتف أرقام راجع) القنصليةب االتصال طريق

                                                                                                                                         (2 الملحق

 المهم من, أشهر ٦ من اكثر ليس بوقت اللجوء حق نحوامُ  الذين الجئينل األسرة ألفرادبالنسبة 

، ألنه في بعض األحيان يحدث أن ممكن وقت أقرب في القنصلية مع موعد يطلبوا أن جدا

فأن عائلتك تكون قد  بعد شهر أو شهرين وفي هذه األحوال بعض القنصليات ُتعطي موعد

(                                               4أنظر إلى مهم ) فقدت فرصة الحضور إلى المجر  

 هناك، إلى يذهب انه/  انها قبل القنصلية من موعدمن أخذ  أسرتك أفراد أحدلم يتمكن  إذا

 التأشيرة، طلب ارةاستم منه/  منها القنصليةعليهم اإلصرار واإللحاح حتى تستلم  فيجب

.                                                     التأشيرة طلب تستلم عليها أن يجب والقنصلية  

؟ مجرية قنصلية أقرب إلى التوجه كيفية -8 



 عائلتكيعيش فيها أفراد  التي بعض البلدان في مجرية قنصليات توجد ال األحيان، من كثير في

 أفغانستان، في مجرية قنصليات توجد ال المثال، سبيل على. قانونية بصفة فيها مقيمينو

.                                                                    سريالنكا أو إثيوبيا، الصومال،  

 اللجنة مساعدة يطلبوا أن يمكن فإنهم آخر، بلد إلى السفر الى بحاجة عائلتك أفراد كان إذا

 بل منطقة، كل فيالمساعدة  أن تقدم الدولية للجنة يمكن ذلك، ومع،األحمر صليبلل الدولية

.قدراتها على تعتمد  

 

المجرية؟ القنصلية في يحدث ما -9      

:يلي ما القنصلية إلي يسلموا أن أسرتك أعضاء على يجب  

( 81سن الـ تحت أو كبارسواء   شخص، لكل يورو ٦٧) التأشيرة طلب رسوم ) - 

صالحة سفر جوازات  إبراز  - 

 القنصلية فيها تقع التيو قانوني بشكل فيها يقيمونمن البلد التي  صالحة تأشيرات إبراز - 

 المجرية

- مهم7: طالما أن أفراد عائلتك مقيمين بشكل قانوني في البلد الذي تقع فيه القنصلية المجرية، 

وقاموا بتسليم طلبات التأشيرة و دفع رسومها، فيجب على القنصلية أن تستلم هذه الطلبات 

 وتبدأ في اإلجراءات. 

 63)بالمبلغ المدفوع لرسوم طلب التأشيرة يجب على القنصل أن يعطي أفراد أسرتك إيصاال  

، وقد يقوم القنصل بإجراء مقابلة قصيرة مع أفراد عائلتك حول أسباب (يورو لكل شخص

.رغبتهم في الحضور إليك في المجر  

حيث أن  مختلف، هو العالم أنحاء جميع في المجرية القنصليات اءات فياإلجر فإن ذلك، ومع

 األخرى القنصلياتبعض  في ،أسرتك أفراد أحد مع مقابلة إجراء سيتم القنصليات بعض في

.أسرتك أفراد أحدمع   مقابلة إجراء أي يتم لن  

 عادة   يتم ذلك دثيح) فورا   والجنسية الهجرة مكتب إلى التأشيرة طلب إحالة عليه يجب القنصل

(أيام بضعة غضون في  



؟والجنسية الهجرة مكتب إلى في يحدث ما -11    

 مكتب سوف يقوم المجرية القنصلية من التأشيرة طلب والجنسية الهجرة مكتب تلقى بعد

 فإن مفقودة، وثائق أي هناك كان إذا. يوما 28 غضون في هقرار باتخاذ والجنسية الهجرة

.                                            الوثائق هذه إكمال منك يطلب والجنسية الهجرة مكتب  

 هذه كانت إذا ،المفقودة الوثائق الستكمال نهائي موعد بتحديد والجنسية الهجرة مكتب يقوموس

 أن يمكنك الوقت، من مزيد إلى الالزمة وتحتاج الوثائق على للحصول جدا قصيرة المهلة

.                              النهائي الموعد وقت تمديد والجنسية الهجرة مكتب من خطيا   تطلب  

سوف يحصل  والجنسية الهجرة مكتب إلى تأشيرةال على الحصول طلبات القنصل توجيه بعد

 أنك والجنسية الهجرة لمكتب أثبت إذا. قضيةلهذه  ومسؤول قضية رقم على عائلتك أفراد

 أي تقديم طريق عن هذه اإلجراءات في المشاركة مكنكي أسرتك ألفراد المضيف الشخص

 أو الهاتف طريق عن القضية عن مسؤولبال تصالالا يمكنك. األسرة شمل لم حالة تدعم وثائق

.                                                               الوثائق من نسخ مع رسائل له ترسل  

. 

 لكذ من بدال ولكن عائلتك، ألفراد مهمة وثائقإرسال أي  يكه ال يجب علألن مهم، أمر وهذا

 يرفض أو يقبل إما والجنسية الهجرة مكتب بدوره .والجنسية الهجرة مكتب إلى مباشرة هاترسل

.تأشيرةال على الحصول طلبات  

ما  إقامةعلى  وايحصل سوف عائلتك أفراد أن يعني هذا، الطلب والجنسية الهجرة مكتب قبل إذا

D     يجب عليهم السفر إلى حيث     -وسوف يحصلوا على إقامة نوع. سنوات 0بين سنة إلى  

 وصولهم  وبعد تأشيراتهم،شهر، صالحية تأشيراتهم مكتوبة على  82إلى  6المجر خالل 

 على للحصول يوما ٣٧ غضون في اإلقليمي والجنسية الهجرة مكتب إلى يذهبوا أن يجب

.الخاص بهم اإلقامة تصريح  

 استئناف ويمكنك الرفض، أسباب تقديم والجنسية الهجرة مكتب على يجب الرفض، حالة في

 يمكنك أخرى، مرة بك الخاص الطلب والجنسية الهجرة مكتب رفض إذا. السلبي القرار علي

المحكمة إلى اللجوء  

القرار؟ عائلتك أفراد نتظري أن يجب أين - 11 



 أن يمكن مأنه أو المجرية، القنصلية وجد فيهاتي تال مدينةال في االنتظار عائلتك فرادأل يمكن

 إلى عائلتك أفراد سافر إذاوفي حال . هناك واالنتظار األصلي بلدهم إلى أخرى مرة يعودوا 

 طلب عائلتك أفراد على ينبغي الدولية، اللجنة بمساعدة المجرية القنصلية البلد الذي توجد فيه

معادتهإل مرة آخري الدولية اللجنة من المساعدة  

 اللجنة أو للهجرة الدولية المنظمة المفوضية، من المساعدة طلب عائلتك فرادأل أيضا   ويمكن

 القنصليةالتي توجد فيها  مدينةال في إما) القرار انتظارهم فترة خالل المأوى لمنحهم الدولية

 قادرة كونت ال قد المنظمات هذه أن ،االعتبار في نأخذ أن يجب ولكن ،(وطنهم في أو المجرية

.                                                                                  مساعدةتقديم ال على  

 أي حاجة هناك كانت إذا ولكن يوما، 28 غضون في يقرر أن يجب والجنسية الهجرة مكتب

 تكون أن يجب لتكعائ, حال أي وعلى. أخري أيام بضعة القرار يستغرق الوثائق قد من المزيد

 البلد في مجرية قنصلية هناك تكن لم إذا آخر بلد في للشهرين يقرب ما إلنفاق استعداد على

.                                                                                      فيه يقيمون الذي  

المجر إلى السفر وثائق -11  

 وثائق كانت الحظ، سوءل ،والمجر إلى للسفر وطني سفر زجوا إلى بحاجة كعائالت أفراد

 ينبغي الصومالي عائلةال أفراد ولكن المجر، في الماضية السنوات في قبلتُ  ال الصومالية السفر

                                                 . أ 85 نقطة في المذكورة الخيارات محاولة عليهم 

ائرةالط اكرتز شراء -13      

 من المالية المساعدة طلب يمكنك. عائلتك فرادأل تذاكر الطائرة ثمن دفع عليك سيكون

 شمل لم حاالت في الطائرة لتذاكر المال من الكثير لديهم ليس ولكن لالجئين، العليا المفوضية

سير  بطئي أن يمكن وهذا السفر، تذاكر ثمن دفع بإمكانهم كان اذا وحتى الالجئين، أسر

.                                                                                   شهرأل  اتاإلجراء  

http://www.skyscanner.net. : هنا طائرتهم تذاكر عن البحث عائلتك فرادأل يمكن   

 من أرخص تكون قد ألنها ،( هاب وعودةذ) باتجاهين  رحالتيبحثوا عن تزاكر  وُينصح بأن

.شراؤها في حال العودة، اكرستخدموا تزي رغم إنهم لن. واحد باتجاه السفر  

 مثل) األخرى األوروبية المدن الي رحالت خالل السفر من التحقق أيضا عائلتك أفراد ينبغي

.بودابست إلى السفر مباشرة من أرخص تكون قد ألنها( فيينا  

http://www.skyscanner.net/


 14- المجر؟ الى عائلتك أفراد تأتي أن بعد يحدث ماذا

 والجنسية الهجرة مكتب إلى الذهاب عائلتك فرادأ على ويجب المجر، الى الوصول بعد

 يجب عليهم أيضا  . بهم الخاصة اإلقامة تصريح على للحصول يوما 03 غضون في اإلقليمي

                            .                   المحلية والجنسية الهجرة مكتب في عناوينهم تسجيل

                                           

 

في حال أنك الجئ فإنه يمكن ألفراد عائالتك التقديم لطلب اللجوء، ومكتب الهجرة والجنسية 

:                                                   سيقوم بمنح اللجوء تلقائيا  ألفراد عائلتك كما يلي  

الزوج  - 

(   الحاضنة أو تبنيهم تم الذين األطفال ذلك في بما) الصغار األطفال   - 

(اللجوء على الحصول والديك طلبوا عندما عاما٨١ الـ سن تحت كنت إذا) اآلباء  ) - 

 الهجرة مكتب فإن اللجوء، على الحصول عائلتك أفراد وطلب الفرعية الحماية لديك كان إذا

 من والجنسية الهجرة مكتبيطلب  سوف. لديك التي الحالة نفس لقائيات يمنحهم ال والجنسية

.                                                                         قضاياهم إثبات عائلتك أفراد  

 في معك العيش يتمكنوا من  الهم لن أن المرجح منبعد حضور أفراد عائالتك إلى المجر 

 لالجئين فقط  السماح يتم أنه هو ذلك في والسبب( بيشكي) لالجئين في مدينة ا مركز استقبال

                        .المركزهذا  في لبقاءفي ا بهم المعترف الفرعية الحماية ذوي واألشخاص

 مدينة مركز استقبال في البقاء يمكنهم اللجوء على للحصول أسرتك أفراد أحد طلب إذا

 إلى تحتاجو أشهر بضعة يستغرق قد وهذا طلباتهم في القرار صدور حين إلى (ديبريسين)

 مكتب الحالة هذه في. معهم تقيم أن تريد كنت إذا والجنسية الهجرة مكتب الي طلب كتابة

. ديبريسين في مدينة االستقبال مركز في عائلتك أفراد مع اإلقامة لك يوفر قد والجنسية الهجرة  

 عائلتك وأفراد (بيشكي)مدينة  في االستقبال مركز في البقاء في الحق لديك تزال ال كنت إذا

 والجنسية الهجرة لمكتب يمكن ديبريسين، مدينة في اللجوء طالبي  استقبال مركز في يقيمون

سكنرسوم  دفع الحاجة إلى دون ديبريسين مدينة في عائلتك أفراد مع بالبقاء إذنا   يعطيك  



 في البقاء يمكنك المدينة بيشكي  في االستقبال مركز من بالفعل انتقلت قد كنت إذا

 حوالي) الخاص السكن ثمن لدفع تحتاج سوف: مجانا ديبريسين في مدينة مركزاالستقبال

(                                                                                 ليلةل  فورنت ٨٠٧٧  

 الحقوق من غير فقط اإلقامة تصريح لديهم سيكون اللجوء طلب في عائلتك أفراد يرغب لم إذا

.اللغة تعلم دورة و المالي الدعمو االستحقاقاتاألخرى مثل    

األسرة شمل لم إجراء على للتخطيط. 0 رقم الملحق انظر  

 

:إجابات و أسئلة -15      

 س8- هل سيقبل مكتب الهجرة والجنسية  المستندات والمعلومات المقدمة من بلدي؟

.موقعة وأصلية ومصادق عليها دبلوماسيا  سيتم قبولها إذا كانت نعم،  

 س2- ماذا يحدث إذا كان أفراد عائلتك ال يستطيعون السفر إلى أقرب قنصلية مجرية؟

A.2. الدولية اللجنة من المساعدة يطلبوا أن ينبغي  

 س0- ما ينبغي عليك فعله إذا فقدت االتصال مع أفراد عائالتك؟

 المفقودين، عن لبحثل الالجئين المجري لشؤون األحمر الصليب هيئة من عدةالمسا طلب

 العنوان علي بهم االتصال يمكنك. المفقودين أقاربك على العثور على تساعدك أن يمكن والتي

                                                                                                   :التالي

 Budapest, Arany jános u.08 ,8358: خدمة هيئة الصليب األحمر المجري

 05-13-374(1-06): تلفون

س4- من الذي يمكن أن تطلب منه المال إذا كنت ال تستطيع دفع ثمن تزاكر الطائرة أو غيرها 

 من التكاليف؟

 عادةال من .جدا   محدودة مواردها ولكن ،الالجئين لشؤون العليا المفوضية من تطلب أن يمكنك

.يعرفونهم آخرين أشخاص أو أصدقائهم من المال تقترض الناس  



أين يمكنك طلب المساعدة إذا كانت شرطة الحدود في المطار ال تقبل  سريان مفعول جواز 

 سفر أحد أفراد أسرتك أو سريان مفعول تأشيرة الدخول؟

 أي وجود عدم على شهادة ارإلصد التأشيرة أصدرت التي المجرية القنصلية تسأل أن يمكنك

 أفراد مرافقة الجئيناللشؤون  العليا المفوضية من تطلب أن أيضا يمكنك. التأشيرة مع مشاكل

الحدود شرطة مع تفاهم سوء أي إلزالة المطار في عائلتك  

 لديك كان إذا. األسر شمل لم حاالت بعض إلى استنادا معلومات على يحتوي الدليل هذا

       يرجى دولية، حماية مع الناس لبعض األسرة شمل لم حاالت بشأن ثرأك أو أخرى تجارب

PUSKAS@unhcr.org. شكرا    فيه وإعالمنا اإللكتروني البريد على مراسلتنا   

 

األسرة شمل لم ألغراض طلب نموذج.٨ الملحق     

األسرة شمل لم لغرض اإلقامة تصريح طلب  
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الرفض سبب                                                                                                           

الطلب رفض  

 

  معلومات                                            

  

القانوني اإلقامة انتهاء من يوما 31 يتجاوز ال وعدم قبل شخصيا تقديمه يمكن قامةاإل تصريح طلب                               

الطلبمرفقة مع  سفرال جوازصورة   بحجم ةواحد صورةإحضار  من البد   

الطلب استمارة تقديم عند المفعول ساري سفره جواز يقدم أن يجب الطلب مقدم  

بها المسموح امةاإلق مدة من أكثر أشهر ثالثة عن يقل ال المفعول ساري السفر جواز يكون أن يجب  

األسرية العالقة تثبت وثيقة  

الميالد شهادة -  

شهادة أو وثيقة زواج -  

أخرى أسرية عالقات وجود علىإثبات  -  

اإلقامة عنوان تثبت وثيقة -  

الملكية سند عن مصدقة المملوكة،نسخة العقارات من كان إذا  

اإليجار عقد-  

ماليةالقدرة ال وثائق -  



المضيفة العائلة أفراد على إنفاق بيان -  

السابقللعام  الضرائب سلطةمن  الدخل ضريبة شهادة -  

العمل صاحب نم الصادرة الدخل شهادة -  

الكامل الصحي التأمين وثيقة -  

أخرى وثائق -  

الظروف توضيح أجل منخالل فترة هذه اإلجراءات  أخرى وثائق أي طلب في الحق لها األجانب شرطة سلطة  

 

 

 

ليس في حاجة إلى ل مقدم الطلبفإن  ،إذا كانت هي نفس شروط ومتطلبات المرة األولى  اإلقامة تصريحل لتمديدا طلب عند

  .شهادة تثبت هذه المستندات مرة أخرى أن يرفق

 

 

يمكن لمقدم الطلب الحصول على شهادة البيانات المشار إليها من سلطة شرطة األجانب في حال ُطلبت من مقدم الطلب من 

وتعتبر هذه الفقرة موافقة إلعطاء هذه البيانات الشخصية طالما أن سلطة شرطة األجانب تحصل  .أخرى سلطة مختصة

.على البيانات المهمة، حيث يجب على مقدم الطلب دفع رسوم خدمات لذلك  

يها عل/ بغرض لم شمل األسرة يجب عليه إقامةالزوجة للشخص الذي لديه تصريح /طالقها أو وفاة الزوج/في حال طالق

 لها/شهادة الوفاة من المديرية اإلقليمية له إصدارحكم الطالق النهائي أو بعد  استالميوم بعد  31إخطارنا بذلك في غضون 

.مرفقة مع القسيمة  

فإن القانون ينص على سحب إذا تبين أن مقدم الطلب أقام عالقة عائلية فقط لغرض الحصول على تصريح لم شمل األسرة 

.أو رفض الطلب  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات األطفال القصر المسافرين والذين تمت إضافتهم في جواز سفر مقدم الطلب 

 

ستالمالا عن المسؤولة السلطة :    

:البيانات تدخل التي السلطة :   الصورة  

:األولى للمرة اإلقامة تصريح إصدار    

:الحدود عبور مكان    

:الحدود عبور تاريخ    

......السنة.....هرالش.....اليوم  

(القانوني ممثله أو) الطلب مقدم توقيع  
اإلطار داخل يكون أن يجب التوقيع  

:اإلقامة تأشيرة وصالحية رقم   

.......السنة.....الشهر.....اليوم  

:اإلقامة تصريح تمديد    

:اإلقامة تأشيرة وصالحية رقم    

.......السنة.....الشهر.....اليوم  

:للقاصر شخصيةال البيانات -1    



:السفر جواز في كما األول االسم  :السفر جواز في كما العائلة اسم   

:الوالدة عند األول االسم  :الوالدة عند العائلة اسم   

:الجنسية :الجنس   
......ذكر  أنثى ..... 

:الوالدة عند و األم عائلة اسم  

:بلدال (:المدينة) الميالد مكان  :الميالد تاريخ   
السنة.....لشهرا.....اليوم  

:اإلقامة أثناء القاصر سكنعنوان  -1    

:العام الشارع اسم  :المدينة  :البريدي الرمز   

----باب---أرضية -----طابق-----بناء---البيت رقم  :العام الشارع نوع   

:السكن نوع    

----األسرة أفراد----مستأجر----مالك

-----آخر----مالك من إذن  

أخرى بيانات -3    

 

ل أنت حامل لفايروس نقص المناعة المكتسبة أو الحزام أو الزهري أو التيفود أو التهاب الكبد الوبائي؟ ه  

......ال..........نعم  

ودائم ملزمة عالج في دورا تأخذ هل منهم، ناقل أو معدي كنت أو أعاله، المذكورة األمراض من أي من تعاني كنت إذا ? 

........ال......نعم  

 

فقط الرسمي للالستعما  

الطلب  قبول حالة في  

.......السنة.....الشهر.....اليوم: من المجر في البقاء الطلب لمقدم أسمح  

 

..............التوقيع..............     التاريخ  

...............الصادر اإلقامة تصريح رقم  

:اإلقامة تصريح استلمت أنا  



..................التوقيع..............     التاريخ  

المغاءة اإلقامة تصريح رقم تجديد حالة في  

الطلب رفض في حالة  

:..............القرار رقم  

........السنة.....الشهر.....اليوم: قرارال تاريخ  

..........................................................................................................الرفض لهذا سبب                                                                                                           

 

 

 

 

 

:العالم في المجرية القنصليات بعض  قائمة. ٢ الملحق  

 

 

طهران: إيران  

 

Darrous طهران،: العنوان  ٨٧ .Shadloo STR هدايت، ميدان ،

(+) -( ٨١) -( ١٨) :المنطقة رمز ) 

١١٥٥-٧٤-٦٧, ١١٥٥-٧٤-٥١:الهاتف  

١١٥٥-٧٤-٠٨:واجب  

١١٥٥-٧٥-٧٣: فاكس  

السيدة: القنصل   

Annamáriára Cs. Somogyi 

اإللكتروني البريد : mission.thr @ mfa.gov.hu 

 / mfa.gov.hu / kulkepviselet / IR / EN :الموقع

٧  ١:٧٧تيح٧٨: ٧٧:الخميس إلى األحد من: العمل ساعات  



 على موعد تحديد" ويجب السياحية المجموعات وقبول األسر شمل وجمع المهن لغرض التأشيرة طلب ٨١:٣٧ الي ٧٨:٧٧ الثالثاء

مقدما اإلنترنت  (https://ifr.mfa.gov.hu). 

آباد إسالم: باكستان  

-F ،٨١ رقم البيت: العنوان ٦/٣ ص آباد إسالم  مارجاال طريق    

باكستان٨٨٧٣  

+() -( ٨١) -( ٥٨: )المنطقة رمز  

٣٣٥٣-١١١,  ١١١-٣٣٥١: الهاتف  

+ ٨١٣٧٧١٥١٦٦٠١ :واجب  

١١١٥١٥٦: فاكس  

السيد: القنصل  Kocsis Attila János 

اإللكتروني البريد : mission.isl @ kum.hu 

آباد إسالم/  االنتخابية اإلدارة / www.mfa.gov.hu :الموقع  

٨١:٧٧-٨٧:٧٧: والخميس االثنين: العمل ساعات  

نيروبي: كينيا  

شارع: العنوان   Kabarsiran Avenue (off James Gichuru Road) Lavington,  

+١٧٧ -٦٨٨٤٦:البريد صندوق كينيا نيروبي، ،  

+١٥٤١٧: المنطقة رمز  

٤٤٤١٦١٤, ٤٤٤١٦٨٦: الهاتف  

+١٥٤٠٧٦١٣٣٨٠٦٠ ,  ٧٧١٥٤٠٣١٨٥٧٣٨٨: موبيل  

٤٤٤١٨٧٨: فاكس  

اإللكتروني البريد : mission.nai @ kum.gov.hu 

 www.mfa.gov.hu/emb/nairobi :الموقع

السيدة: القنصل  Edit Fekete 

٨٣:٧٧ حتي ٧٨:٧٧: والخميس الثالثاء: العمل ساعات  

نيودلهي: الهند  

2/53: العنوان -M Niti Marg,Chanakyapuri, New Delhi – 110-021 

https://ifr.mfa.gov.hu/


+() -( ٨٨) -( ٨٨: )رمز  

١٦٨٨٤٠٤٧, ١٦٨٨٤٠٣٨,  ١٦٨٨٤٠٣١, ١٦٨٨٤٠٣٠: الهاتف  

+٨٨١٠٥٧٣٧٣٥٥٥: اليوم في ساعة ١٤ الطوارئ، حاالت في  هاتف  

٦٠٤٨- ١٦١١: فاكس  

اإللكتروني البريد : consulate.del @ mfa.gov.hu 

 consulate.del@mfa.gov.hu:القنصل

تأشيرة بحاالت يتعلق فيما العمل ساعات : 

٨٣:٧٧ حتي ٨٨:٧٧ :االثنين  

اإلقامة تصريح على الحصول طلب تقديم بشأن العمل ساعات : 

٨٣:٧٧- ٧٨:٧٧: والخميس واألربعاء الثالثاء  

:هنا األخرى لقنصلياتل االتصال جهات على العثور يمكنك  

http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/kovetsegek-konzulatusok


األسرة شمل لم إجراءات حول رسم الملحق  -3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تقديم الطلب 

 قرار إيجابي من مكتب الهجرة والجنسية 

القنصلية تخبر العائلة بالسفر  
 الستالم 

 التأشيرات

يجب على العائلة السفر إلى  
شهر 82إلى 6المجر خالل   

بعد وصول العائلة إلى  
مجر يجب عليهم تسجيل ال

عنوانهم لدى مكتب الهجرة 
والجنسية والحصول على 

 03تصريح اإلقامة خالل 
 يوم وصلهم

بعد وصول العائلة  
إلى المجر يمكنهم 
طلب اللجوء خالل 

يوم 03  

قرار سلبي من  
مكتب الهجرة 
 والجنسية

القنصلية تخبر العائلة  
بقرار الرفض، يجب 

على مكتب الهجرة   
لجنسية أن يوضح وا

لهم أسباب الرفض 
وإخبارهم بمكان 
والموعد  النهائي 
 لالستئناف 

يمكن لعائلتك أن تستأنف ضد   
قرار الرفض خالل الفترة 
 الممنوحة لذلك 

مكتب الهجرة والجنسية  
يقبل االستئناف ويمنح 
 العائلة التأشيرة

إلتباع الخطوات  
األخرى أنظر 
األعمدة على 
 اليسار

مكتب الهجرة والجنسية يرفض  
الرفض   االستئناف ، ويجب ان

الثاني له أسباب مع تحديد مكان 
 والموعد النهائي لالستئناف  

في حالة استئناف عائالتك،  
يمكن للمحكمة أن تقرر 
:األتي  

يمكن أن تأمر  
مكتب الهجرة 
والجنسية 
بإعادة 
اإلجراءات مرة 
 أخرى

يمكن أن ترفض  
 االستئناف

يمكن للعائلة أن  
تستأنف في 
 المحكمة العليا 



عائلتك شمل لم عملية في والتمثيل المشورة في تقديم تساعدك أن يمكن التي المنظمات بعض. 4 الملحق  

الوسطى ألوروبا لالجئين االعلي للمفوضية اإلقليمي الممثل  

التكامل مشارك  Zsuzsanna Puskás 

شارع: العنوان  Felvinci út ٨٧١١،١٠ 

 

+٣٦٨٣٣٦٣٧٦٧,+٣٦٨٣٣٦٣٧٠: الهاتف  

+٣٦٨٣٣٦٣٧١٧: الفاكس  

PUSKAS@unhcr.org ، hunbu@unhcr.org : اإللكتروني البريد   

www.unhcr-budapest.orgrg: الموقع 

المجرية هلسنكي لجنة  

Zoltán Somogyvári ( القانوني المستشار ) 

٣١-٣٦ شارع:العنوان  Bajcsy-Zsilinszky UT بودابست ٨٧٥٤ و  

+٣٦٨٣١٨٤٨٤٨:)+٣٦٨٣١٨٤٣١٠,+٣٦٨٣١٨٤٣١٣: فاكس/  هاتف (•  

اإللكتروني البريد : zoltan.somogyvari @ helsinki.hu 

www.helsinki.hu•: الموقع 

Menedék جمعية   

Andrea Podina ( اجتماعي أخصائي ) 

٨٣ شارع:العنوان  Vajdahunyad.بودابست ٨٧١١ 

٧٧٣٦٨٤٨٨٨٠٨٧،٧٧٣٦٨١٨٥٠٣٨٤: )الهاتف • ) 

٧٧٣٦٨٤٨٨٨٠٨٨: )الفاكس • ) 

اإللكتروني البريد • : andrea.podina @ menedek.hu 

 www.menedek.hu :الموقع •

األحمر للصليب الدولية اللجنة  (ICRC) 

Zoltánné Domonkos  

شارع: العنوان Arany Jánosبودابست ٣٥٠١ .١٣ 

٥٥١١٣١٣١٣١٥٠٠١١٣١٣١٣١٠١: )الهاتف • ) 

http://www.helsinki.hu/
http://www.menedek.hu/


اإللكتروني البريد • : erzsebet.domonkos @ redcross.hu 

 www.keresoszolgalat.hu :الموقع •

كورديليا مؤسسة  

( نفسي طبيب )dr. Lilla Hárdi 

١٣ شارع:العنوان Balzac str , بودابست ٣٣١١ 

٥٥١١٣٠١٦٣١١ الهاتف ) 

٥٥١١٣٠١٦٣١١٠: )الفاكس ) 

اإللكتروني البريد • : cordelia@cordelia.hu 

 www.cordelia.hu :الموقع •

للهجرة يةالدول المنظمة  (IOM) 

Magdalena Majkowska-Tomkin  

٣٠ شارع: العنوان  Révay str,بودابست من  ٣٥١٠  

٥٥١١٣١٣١٥٠١٠ :الهاتف ) 

١١٣٠١٦٣١١٠: )الفاكس ) 

اإللكتروني البريد • : iombudapest@iom.int 

 www.iom.hu :الموقع •

والجنسية ةالهجر لمكتب اإلقليمية مديريات   

ضواحيها و بودابست لمقاطعة اإلقليمية اإلدارة  

Dr. István Erdélyi  

١٥ شارع:العنوان  Budafoki str , بودابست ٣٣٣٣ 

٥٥١١٣١١١٦٣٥ :الهاتف ) 

٥٥١١٣٠١٦٣١١٠: )الفاكس ) 

اإللكتروني البريد • : bpr@bah.b-m.hu 

 www.bmbah.hu :الموقع •

الشمالية لسهول اإلقليمية المدرية  

Zsolt Harhai  

٣١٦ الطريق: العنوان  Sámsoni ٠١٥١١  ديبريسين 

http://www.keresoszolgalat.hu/
http://www.cordelia.hu/
http://www.iom.hu/
http://www.bmbah.hu/


٥٥١١٠٠٠٥١٣١٥:)االهاتف ) 

١١٠٠٠٥١٣١٣:)الفاكس ) 

اإللكتروني البريد • : ear@bah.b-m.hu 

 www.bmbah.hu :الموقع •

لجنوبيةا لسهول اإلقليمية المديرية  

Dr. József Seres 

٣٠: العنوان  Londoni blvd., سغد ١٣٠١ 

١١١٠٠١٦٣١٣: )الهاتف  ) 

١١١٠٠١٦٣١٣:)الفاكس ) 

المجر لشمال االقليمية المديرية  

dr. Brigitta Lipusz  

٠شارع: العنوان . Hatvanötösök útja str., مسكولج ١٠٠١ 

٥٥١١١١٠٥٥١٦٥: )الهاتف ) 

٥٥١١١١٠٥١٠١٣: )الفاكس ) 

اإللكتروني ريدالب : emr@bah.b-m.hu 

 www.bmbah.hu :الموقع •

الدانوب لجنوب اإلقليمية المديرية  

Dr. Gabriella Pál 

١ الطريق: العنوان  Csend str., بيج ٣١٠١ 

١١٣٠٠٣٣٣٠٥: )الهاتف ) 

٥٥١١٣٠٠٣٣٣٠١: )الفاكس ) 

اإللكتروني البريد • : ddr@bah.b-m.hu 

 www.bmbah.hu :الموقع •

الدانوب لوسط اإلقليمية المديرية  

Dr. Zoltán Horváth 

 

١٣ شارع: العنوان , József Attila .زكيشفهرفار ٣٥٥٥ 

http://www.bmbah.hu/
http://www.bmbah.hu/
http://www.bmbah.hu/


٥٥١١٠٠٠٣٥٣٠٠: )الهاتف ) 

٥٥١١٠٠٠٣٥١٠٠: )الفاكس ) 

اإللكتروني البريد • : kdr@bah.b-m.hu 

 www.bmbah.hu :الموقع •

دانوب لغرب اإلقليمية المديرية  

Gyula Kovács  

٣٣-٣٠)شارع: العنوان  Szövetség.,جيور ٦٥٠١ 

٥٥١١٦١٠٣٥٣٥٥٠٥٥١١٦١٠٣٥٣٠٦: )الهاتف ) 

٥٥١١٦١٠٣٥١٦١٠١١٦١٠٣٥٣٦٦: )الفاكس ) 

اإللكتروني البريد : ndr@bah.b-m.hu 

 www.bmbah.hu :الموقع •
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