
ـَّـلون للّم الشمل العائلي؟ مـَن هم الـمـؤه

لون للّم الشمل العائلي في املجر هم الالجئون، واُملشمولون باحلماية. اُملؤهَّ

أيَّ فرٍد من أفراد العائلة بإمكانه املجئ الى املجر في إطار إجراءات لّم الشمل العائلي؟

يستطيع الالجئون لّم شمل أفراد العائلة التالني:

الزوج أو الزوجة؛ ∙
الولد (اإلبن أو البنت) القاصر (من غير اُملكملني لسن الـ ١٨ عامًا)، مبن فيهم الولد الذي جرى تبّنيه أيضًا؛ ∙
الوالدين، إذا كان الالجئ املوجود في املجر قاصرًا؛  ∙
الوالدين، إذا كان الولد البالغ املوجود في املجر بحاجة الى دعم ماّدي، أو إجتماعي، أو معنوي؛ ∙
الولد البالغ، إذا كان غير  قادر على إعالة نفسه، ويعاني من مشكلة صحيَّة صعبة؛ ∙
إعالة نفسه، ويعاني من مشكلة صحيَّة صعبة؛ ∙ إذا كان غير قادر على  أو األخت،  األخ 
األجداد أو األحفاد، إذا كانوا غير قادرين على إعالة أنفسهم، ويعانون من مشاكل صحيَّة صعبة. ∙

يستطيع املشمولون باحلماية لّم شمل أفراد العائلة التالني:

الزوج أو الزوجة؛ ∙
الولد (اإلبن أو البنت) القاصر (من غير اُملكملني لسن الـ ١٨ عامًا)، مبا فيهم الولد الذي جرى تبّنيه أيضًا. ∙

من الضروري، لغرض لّم الشمل العائلي أن تكون الصلة العائلية قائمة عندما يصل الالجئ أو املشمول باحلماية الى املجر. 
لًا للّم الشمل العائلي. من يتزّوج أو يتبّنى طفلًا بعد وصوله الى املجر لن يكون مؤهَّ

متى ميكن طلب لّم الشمل العائلي؟

باإلمكان تقدمي طلب لّم الشمل العائلي بعد احلصول على احلالة القانونية مباشرة. إذا قامت عائلة الالجئ بالبدأ بلّم الشمل 
العائلي خالل ثالثة أشهر من تأريخ إستالم القرار اإليجابي، عندها يجب عليهم، أن ُيثبتوا صلة القرابة، أو حالة العَوز، إْن 

وِجدت. بالنسبة للمشمولني باحلماية ال توجد هذه الفرصة. إذا لم تستطع عائلة الالجئ تقدمي الطلب خالل األشهر الثالثة 
األولى، فسوف تسري عليها أيضًا نفس الشروط السارية على املشمولني باحلماية (سيأتي الحقًا).

كيف ميكن املباشرة بلّم الشمل العائلي؟

بإمكان أفراد عائلة الالجئ واملشمول باحلماية اُملباَشرة بلّم الشمل العائلي. على أفراد العائلة الذين يريدون املجئ الى املجر 
الذهاب الى أقرب قنصلية مجريَّة من محل سكنهم. على أفراد العائلة أن يكونوا مقيمني قانونيًا في الدولة التي تتواجد فيها 
قًا،  مًا. يجب أن يتفقوا على موعد لقاء ُمسبَّ القنصلية، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فإنَّ عليهم أن يبّلغوا القنصلية بذلك ُمقدَّ

ومن ثم، فقط يكون بإمكانهم تقدمي الطلب. ال يُبتُّ القنصل في طلبات لّم الشمل العائلي، وإمنا ُيدخلها في البرنامج 
ص موظفًا للمتابعة، ليقوم باإلقرار  األلكتروني، ويرسلها الى دائرة الهجرة وشؤون الالجئني في بودابست. دائرة الهجرة ُتشخِّ

والبت بالقضية، وهو الذي يقوم بإجراء مقابلة أيضًا، في حاالت الضرورة.

ـَجـَر ـمـْل العـائـلـي في الـم ّم الـشَّ ـَ ل



ماهي الوثائق املطلوبة في حالة تقدمي الطلب؟

يجب على أفراد عائلة الالجئ واملشمول باحلماية، أن يقوموا بتقدمي الوثائق التالية الى القنصلية:

جواز سفر صاحل لإلستعمال (أن يكون صاحلًا ملدة ستة أشهر، على األقل عند تقدميه) ∙
صورة شخصيَّة واحدة (لكل فرد من أفراد العائلة املتقدمني بالطلب) ∙
60 يورو (لكل فرد من أفراد العائلة املتقدمني بالطلب) ∙

إستمارة تقدمي طلب ُمعّبأة (موجودة على املوقع اإللكتروني لدائرة الهجرة) ∙
قة للصلة العائلية (ُمستخرجات الوالدة وعقود الزواج) ∙ الوثائق اُملصدِّ
د على اإلحتياج واملشاكل املرضّية) ∙ وثائق أخرى داعمة (ما يؤكِّ

م أفراد العائلة  خالل إجراءات لم الشمل العائلي تستقبل دائرة الهجرة الوثائق باللغتني املجرية واإلجنليزية، لذا نقترح، أن يقدِّ
قة الى اللغة املجرية أو اللغة اإلجنليزية. تقوم دائرة الهجرة بإرسال كل الوثائق الى  الوثائق األصلية ُمرفقًة مع الترجمة اُملصدَّ

رة. م خبير الوثائق رأيًا إختصاصّيًا حول أصالة الوثائق أو كونها مزوَّ خبير الوثائق. ُيقدِّ

كيف ميكن إثبات صلة القرابة العائلية؟

دومـًا هناك حاجة الى إثبات صلة القرابة العائلية في إجراءات لّم الشمل العائلي. باإلمكان القيام بذلك عن طريق وثائق 
أصليَّة، مثل ُمستخرجات السجل العام للوالدة ولعقد الزواج، وكذلك الوثيقة الرمسية اخلاصة بالتنبّني.

باإلمكان إثبات صلة القرابة العائلية عن طريق فحص الـDNS  أيضًا، الذي تتحّمل العائلة تكاليف إجرائه. يجب طلب 
فحص الـDNS  من دائرة الهجرة. في هذه احلالة يستوجب على أفراد العائلة إعطاء عّينات الـDNS  في القنصلية التي تقوم 

بإرسالها الى بودابست، حيث يتم الفحص.

ماهي املتطلبات التي على الالجئ / املشمول باحلماية تنفيذها في املجر؟

على املشمولني باحلماية والالجئني الذين لم يتمّكن أفراد عوائلهم من تقدمي طلبات لم الشمل العائلي خالل األشهر الثالثة 
األولى، تنفيذ املتطلبات التالية:

إثبات السكن: من املمكن القيام بذلك عن طريق تقدمي عقد اإليجار أو العقد اخلاص بإستخدام املسكن لقاء مساعدة،  ∙
مرفقًا بنسخة من ورقة ملكّية العقار. من اُملستحسن، أن يجري تسجيل أمساء أفراد العائلة الراغبني بلّم الشمل العائلي 

في العقد. يجب أن ُيحتسب ما مساحته ستة أمتار مربعة للشخص الواحد في املسكن، ما عدا احلّمام، واملدخل، واملطبخ.
إثبات املعيشة: من الضروري وجود عقد عمل، وإثبات خّطي حول الدخل لألشهر الستة املاضية، باإلمكان طلبها من  ∙

ر فرصة العمل. في حالة العمل احلّر اخلاص، يكون من الضروري تقدمي اإلثباتات اخلاصة بالدخل التي  اجلّهة التي توفِّ
يقوم ُمحاسب العمل احلر اخلاص بإعدادها. ما عدا عن ذلك، لرمبا تكون هناك حاجة الى ُمستخرج احلساب املصرفي، 

وإثبات من دائرة الضريبة (NAV)  أيضًا. من املهم اإلنتباه الى أنَّ املبلغ الكبير املوجود على احلساب املصرفي ال 
ُيثبُت على املعيشة، وإمنا ما يجب إثباته، هو أنَّ هذا الدخل متواصل ومضمون. 

وجود التأمني الصّحي: يجب على أفراد العائلة أن يكونوا متمتعني بالتأمني الصّحي الـّشـامل، والذي بإمكان أي شخص  ∙
أن يتعاقد من أجل احلصول عليه، على املتمتع بالتأمني الصّحي أن يشير الى أفراد العائلة املتقدمني بالطلب.

ماهي املتطلبات األخرى التي على الالجئ إثباتها من لّم شمل العائلة بالنسبة للوالدين واألخوة؟

بإمكان الالجئ من لم شمل العائلة بالنسبة الى والديه، في حالة عدم متّكن الوالدان من إعالة أنفسهما لوحدهما، وإنَّ 
ولدهما املقبول كالجئ في املجر هو الذي يعيلهما. يجب على الالجئ والوالدين أن ُيثبتا على إنَّ بينهما عالقة إعتماد 

متبادلة، قائمة على إرتباط ماّدي، وعاطفي، وإجتماعي أيضًا. باإلمكان اإلثبات على الدعم املادي من خالل وصوالت 
التحويالت املصرفية مثلًا، ومما يساعد في ذلك هو كون التحويالت املصرفية جارية بإسم الوالدين، وليس عن طريق أحد 

األصدقاء. على دائرة الهجرة أن تأخذ بعني اإلعتبار كل ظروف القضيَّة، ما يعني، إذا كان الجئ ما غير قادر على مساعدة 
والديه ماديًا، هذا ال يعني أنه غير مرتبط عاطفيًا وبقوة بوالديه، لذا، فإنَّ باإلمكان أن يتحّقق لم شمل العائلة.

هناك إمكانية للّم الشمل العائلي ألخوة الالجئ، إذا كان األخ (األخت) يعاني من مشاكل صحيَّة صعبة، وغير قادر على 
رعاية نفسه، لذا، فإنَّ أخ (أخت) الالجئ املقبول في املجر بحاجة الى مساعدة. باإلمكان تأييد املشاكل الصحيَّة من خالل 

الوثائق الطبيَّة، مثلًا التقرير اخلتامي للمستشفى أو الوثائق اخلاصة باملعاجلات الطبية. إذا كان العالج الالزم لفرد العائلة غير 
متوفر في البلد، فباإلمكان تقدمي اإلثبات الداعم لذلك الى دائرة الهجرة.
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كم تستغرق إجراءات لم الشمل العائلي؟

يعتمد طول اإلجراءات اخلاصة بلم الشمل العائلي على العديد من العوامل والظروف الذاتية أيضًا. األجراءات األولية متتد 
ملدة تتراوح مابني ستة الى عشرة أشهر عمومًا، لكن باإلمكان أن متتد ملدة أطول أيضًا.

م؟ مالعمل، إذا رفضت الدائرة الطلب املقدَّ

باألمكان اإلستئناف ضد القرار الرافض خالل مثانية أيام من تأريخ إستالمه، وذلك لدى دائرة الهجرة. خالل إجراءات 
دًا بدراسة القضيَّة. إذا أصدرت قرارًا رافضًا مرة أخرى، فإنَّ باإلمكان التوّجه  الدرجة الثانية، تقوم دائرة الهجرة، ُمجدَّ
باإلعتراض الى احملكمة، وذلك خالل ثالثني يومًا. احملكمة أما أن توافق على الرفض أو ُتلزم دائرة الهجرة بإصدار قرار 

جديد.

مالعمل في حالة موافقة دائرة الهجرة على لم الشمل العائلي؟

إذا كان قرار دائرة الهجرة إيجابيًا، فإنها تقوم بتبليغ القنصلية املجرية التي قدم أفراد العائلة طلبها اليها. يقوم القنصل حينذاك 
بإعطاء تأشيرة دخول (فيزا) ملرة واحدة (من النوع D) الى أفراد العائلة. بإمكان أفراد العائلة السفر الى املجر بهذه التأشيرة، 
). عليهم أن  حيث يجب أن يستلموا ترخيص اإلقامة خالل ثالثني يومًا من دائرة الهجرة (

ر أو اُملستخَدم. ع عليها مالك السكن املؤجِّ يقوموا بإمالء (تعبئة) إستمارة خاصة مبحل السكن والتي يجب أن يوقِّ


