
 اعالن هام للمواطنين الفلسطينيين

 فيروس كورونا في ظل   بولندا والحجر الصحيالى  العبور بخصوص شروط 

 
- كوفيدالحدود الخارجية لالتحاد األوروبي ، ال تزال القيود املتعلقة بالوقاية من تمثل ايضا  والتي على الحدود البولندية ، 

 . االلتزام بالخضوع للحجر الصحي بعد عبور الحدودتشمل ايضا دخول األجانب إلى بولندا و  تشملقيود السارية. هذه   19

 من يستطيع عبور الحدود البولندية؟

 قبل: الحدود البولندية يمكن عبورها فقط من 

   حاملي الجنسية البولندية -

 األجانب الذين هم أزواج أو اطفال مواطني الجمهورية البولندية أو تحت رعايتهم الدائمة  -

 االجانب الذين يحملون "بطاقة البولندي" -

أعضاء البعثات الدبلوماسية واملكاتب القنصلية وممثلي املنظمات الدولية وأفراد أسرهم ، وكذلك األشخاص   -

 رون حدود جمهورية بولندا بجواز سفر دبلوماس ي الذين يعب

 ا في جمهورية بولنداألجانب الذين لديهم حق اإلقامة الدائمة أو املؤقتة  -

األجانب الذين لديهم الحق في العمل في جمهورية بولندا ، أي األجانب الذين يحق لهم العمل بنفس شروط عمل   -

وشهادة دخول في السجل الخاص بالعمل املوسمي ، وإعالن عن  املواطنين البولنديين ، حملة تصاريح العمل ،  

 تكليف أجنبي بالعمل في جمهورية بولندا الذين:

 سيبدأوا العمل فور عبورهم الحدود البولندية ، والذين يعملون في جمهورية بولنداالذين  -

   .من مهنتهم األجانب الذين يقودون مركبات لنقل األشخاص أو البضائع ،وعبورهم للحدود يتم كجزء  -

السائقون العاملون في النقل البري كجزء من النقل البري الدولي أو النقل الدولي املشترك الذين يسافرون عبر   -

 أراض ي جمهورية بولندا بوسائل نقل أخرى غير املركبات املستخدمة في النقل البري: 

 . الدراسةلتمكينهم من  هم الدارسين في بولندا وأولياء أمورهم الذين يعبرون الحدود مع  التالميذ -

الطالب واملشاركين في الدراسات العليا والتدريبات التخصصية وأشكال التعليم األخرى وكذلك طالب الدكتوراه   -

 . الذين يدرسون في بولندا

   .بولندافي وتطويرية العلماء الذين يجرون أبحاث علمية  -

- ، األوروبي  االتحاد  دول  )  ودول مواطني  الحرة  للتجارة  األوروبية  املنطقة    -(  EFTAالرابطة  اتفاقية  في  األطراف 

 . باالضافة الى ازواجهم واطفالهماالقتصادية األوروبية 

الرابطة    األجانب الحاصلين على االقامة الدائمة او تصريح االقامة طويل االمد في دول االتحاد األوروبي، دول  -

  األطراف في اتفاقية املنطقة االقتصادية األوروبية  ،سويسرا، اململكة املتحدة   -(  EFTAاألوروبية للتجارة الحرة )

وايرلندا الشمالية باالضافة الى االزواج واالطفال، بهدف املرور من االراض ي البولندية اثناء    لبريطانيا العظمى  

 . العودة الى بلدانهم او محل اقامتهم



قانون الطيران للرحالت الدولية    -  2002يوليو    3من قانون    1  مادة 2األجانب املسافرين بالطائرة استنادا للبند   -

حق  من مواطني: جورجيا ، اليابان ، كندا ، نيوزيلندا ، تايالند ، كوريا الجنوبية، تونس ، أستراليا أو من لديهم  

   . اإلقامة في هذه البلدان

بولندية  األشخاص - أصول  تأشير   من  أساس  على  البولندية  الحدود  يعبرون  لغرض  الذين  وطنية  إلى    العودةة 

   .اراض ي الوطن أو تأشيرة للقدوم إلى بولندا كفرد من األسرة العائدة إلى الوطن

املشارك  - او  األجانب  منافسات  في  ط  بقاتاسمين  أعضاء  الطبيعي، وا،  العالج  اخصائيي   ، اطباء   ، التدريب  قم 

الحكام في املسابقات الرياضية الدولية التي يتم تنظيمها على أراض ي جمهورية بولندا من قبل اتحاد رياض ي دولي  

األلعاب األوملبية أو غيرها ويكون معترف بها من قبل اللجنة األوملبية الدولية أو لجنة ذات نطاق  لجنة  يعمل في  

أواتحاد رياض ي بولندي ، وكذلك الصحفيين املعتمدين للحدث  الدولي لاللعاب البولندية  ي تنتمي إلى االتحاد  قار 

الرياض ي، بعد توثيق تاريخ وطبيعة املشاركة في املسابقات لدى حرس الحدود وذلك بخطاب ذي صلة صادر عن  

 منظم املسابقة أو مصدق من قبل اتحاد رياض ي بولندي. 

الذين  - تتطلبه    األجانب  أو بسبب   ، إنسانية  تأشيرة صادرة ألسباب  بولندا على أساس  يعبرون حدود جمهورية 

 . مصلحة الدولة العليا أو بسبب التزاماتها الدولية

 مواطني جمهورية بيالروسيا  -

الصيد  بشأن العمل على متن سفن   2019سبتمبر    11من قانون    9بند رقم    2ور في املادة  كالصيادين باملعنى املذ -

من قانون العمل البحري الصادر    3بند رقم    2( أو البحارة باملعنى املقصود في املادة  2197)الئحة القوانين ، البند  

القوانين لعام    2015أغسطس    5في   البند    2020)الئحة  العمل  1353،  إليه فيما بعد باسم "قانون  ( ، املشار 

 من قانون العمل البحري ، وكذلك:   108أو املادة    46روط املادة  البحري" ، بما في ذلك البحارة العاملين بموجب ش

، أو    السفن البحارة أو الصيادون املتجهين إلى امليناء عن طريق وسائل نقل غير السفينة ،من أجل العمل على  

افة  باالض  –، بعد انتهاء مدة العمل على متن السفينة    السفنالعودة إلى مكان إقامتهم بوسيلة نقل  اخرى غير  

 الى املرور الترانزيت عبر أراض ي جمهورية بولندا  

 أو يقدمون خدمات على السفن أو منصات اإلنتاج والحفر البحرية ،العاملين    -
ا

األشخاص الذين يؤدون أعماال

 املختصة بالبحارة. عمل البغير عقود 

 Poland Business Harbourاألجانب الذين حصلوا على تأشيرة دخول للمشاركة في برنامج  -

األعمال األجانب  وأصحاب املصالح التجارية الذين يعبرون الحدود البولندية ألغراض تجارية، والذين تم   رجال -

الخارجية   وزير  موافقة  بولندا وحصلوا على  في جمهورية  معتمدة  عنهم عن طريق ممثلية دبلوماسية  االعالن 

 . املنوط للقيام بمثل هذه الزيارة

 . اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية باالضافة الى ازواجهم واطفالهممواطني  -

 

ومبررة بشكل خاص،   - استثنائية  الحدود    ومافي حاالت  لقائد مركز حرس  يجوز   ، أعاله  يرد ذكره  بعد  و لم 

افقة القائد العام لحرس الحدود  حصوله  . ندا،السماح لألجانب بدخول أراض ي جمهورية بول على مو


