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 م2022فبرایر  25ث تحدی–ومنھم أبناء بالدنا   قواعد عامة لجمیع الراغبین في الدخول

 

 دخول األراضي البولندیة لمواطني بالدنا: 

سیتم السماح بدخول مواطني الدول الثالثة ( دول غیر عضو في االتحاد األوروبي او دول التشنجن) إلى جمھوریة  -
 . ضابط حرس الحدود من دخول  ى تصریحبعد الحصول علاً  یوم 15بولندا لفترة زمنیة ال تزید عن 

الیھا - العودة  الرغبة في  ثالثة ولدیھم  المقیمون في دولة  ارسال (صورة من جواز سفر     على جمیع مواطنینا 
  في الدولة الثالثة  تذكرة سفر من بولندا الى وجھتھحجز    +   الصالحیةنسخة  إقامة ساریة    الصالحیة + ساري  

ل حصولھ على تصریح الدخو  تاریخیوماً من    15في غضون     وذلك)    قابلة للتغیر  خارج دول االتحاد األوروبي
 . لألراضي البولندیة

،    جمھوریة مصر العربیةالمسافرون الذین لیس لدیھم إقامة في دولة ثالثة ویرغبون في العودة الى الیمن عبر  -
ھم تأشیرة  للتواصل مع السلطات المصریة لمنح واقامتھم في أوكرانیا وذلك علیھم ارسال صور جوازات سفرھم

 ترانزیت في غضون أسبوع من تاریخ ھذا اإلعالن.
  consulate@embassy-of-yemen.plالى البرید االلكتروني التالي : لطلباتترسل جمیع ا -

 نقاط العبور:

 فیما یتعلق بالوصول عن طریق البر إلى الحدود: 

 في االرضي البولندیة . DOROHUSKفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  YAHODYNمعبر  .1
 في االرضي البولندیة .  ZOSINفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  USTYLUHمعبر  .2
 في االرضي البولندیة . DOŁHOBYCZÓWفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  UHRYNIVمعبر  .3
 في االرضي البولندیة . HREBENNEفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  RAVA-RUSKAمعبر  .4
 في االرضي البولندیة . BUDOMIERZفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  HRUSZEWمعبر  .5
 في االرضي البولندیة . KORCZOWAفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  KRAKIVETSمعبر  .6
 في االرضي البولندیة . MEDYKAفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  SHEHYNIمعبر  .7
 في االرضي البولندیة . KROŚCIENOفي األراضي األوكرانیة یقابلھ معبر  SMILNYTSYAمعبر  .8
ضابط  صریح  لى ت الحصول عبعد    أوكرانیامع    خرى ابریة  حدودیة  نقطة    أي ایضاً  یمكن  عبور المحددة  الثمان نقاط البجانب   .9

   .ودحرس الحد
نقاط    القیود   .10 الحدودیة في  المرور  ساریة على حركة  تزال  البریال  والبحریة    ةالعبور  من  مع  والجویة  بیالروسیا  كل 

 .وروسیا 

 رفق خریطة لنقاط العبورم

 19-بخصوص إجراءات كوفید 

 -   الحدود األوكرانیة  للعابرین عبر  COVID-19  صة بقیودالقیود السابقة الخاسیتم تعلیق     2022فبرایر    25اعتباًرا من   -
ولن    فيوفترة التعا مؤقتًا بسبب الصراع العسكري في أوكرانیا. لن تكون ھناك حاجة الختبارات وإثباتات التطعیم    البولندیة

 یكون ھناك أي التزام بالخضوع للحجر الصحي. 
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 دخول السیارات: 

یجب على الشخص الذي یرغب في الدخول بسیارتھ الخاصة الى أراضي جمھوریة بولندا أن یمتلك المستندات  -
 التالیة: 

 رخصة القیادة واوراق الملكیة  -
 .ذا التأمینتأكید وجود تأمین إلزامي ضد المسؤولیة المدنیة لطرف ثالث أو إثبات دفع قسط لھ -

 
 

 انتھي
 


