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الهنغاريةعلى الـحــدود طلب اللـجـوء   

بإمـكانـك أْن تـستـخدم لـغـتـك من أجل اإلجراءات ، إالّ أنه الهنغاريةهي اللـغـة هنا اللـغـة الـرسـمـيـَّة . اهنغاري االن فيأنـت 

 في أوربا الـوسـطى. ةمـوجود في اإلتـحاد األوربـي، وهـي عـضـو هنغاريا. ا وتفهمها جيدا  أو لغة تستطيع التحدث به األم

على الـسياج  )في روسـكـه وتـومـبـا( للـعـبـور" ينمركز"بـسـياج حـدودي و تم إنشاء الصربية -الهنغارية الـحـدود  أغلقت

من هنغاريا ما دخـلت الى . إذا ـقـّدم بـطلب اللـجـوءتالـ وهنغاريا الـدخول الى  عبرهمافقط   حـيث يـمكـنالـحـدودي 

ترتـكب  وفـقـا  للـضوابط القانونـية الجـديدةفإنـك الـعبـور ركزيـحـدَّدة في مير الـمنـطـقة الـمـ  ـعـبـر مـنـطقة غ صـربـيا

أي في ألـقـت الـقـبض عـليك  إذا اآلخـر من الـسـياج الـحـدوديالى الطـرف الـشـرطة . سـوف ترسـلك عـمـالً جـرمـيـَّاً 

 .مكان داخل هنغاريا

 الـعـبور ركزالـدخـول الى مـ

بياناتك  تسـجـيل ومن ثّمَّ تـفـتـيش الـشـرطـة، أوال  هـو حصل سيبـور، فإنَّ ما ـالـع ركزيمن أحـد مـهنغاريا دخلت  إذا

ذلك،  . خاللبصمات أصـابعـك( أخذفما فوق سيتم  14إذا كنت بعمر ال ، وعائلـتـك)سيـسألون عن إسـمك، وعـن أفراد 

سيتم إجراء مقابلة معك من قبل ذا الـسؤال بنـعـم، ـ. إذا أجـبت على ههنغارياهل تـطلب اللـجوء الى  :تـسألك الـشرطةـس

 . دائـرة الـهـجرة

-14بين أعمار ال واالطفال غير المصحوبين بذويهم الـعـوائل ذات األطـفال جميع المتقدمين، بما فيهم وفقا للقوانين الجديدة,

هذا يعني انه ال يمكنكم مغادرة مركز العبور لداخل هنغاريا  .عليهم البقاء في مركز العبور طيلة فترة اجراءات اللجوء 18

الرجاء أخذ العلم أنك إن  بيا ولكنقبل الحصول على قرار ايجابي لطلب لجوئكم. يمكنكم مغادرة مركز العبور باتجاه صر

 .    القرار في طلبك للجوء بناء على المعلومات التي زودتها لمكتب اللجوءاتخاذ  سيتم سي فعلت هذا،

الى دار مـفـتـوحـة لألطـفال. إذا عـامـاً،  14 مـٍر أقـل منـ، مـمـن هـم بـعاالطفال غير المصحوبين بذويهم  يـجـري نـقـل 

بيـاناتك. إذا كانت هناك شكوك حول أثناء تـسـجـيلهم  فـورا  بذلك إبالغ الشـرطـة  عليك عاما ، 14مـرك أقل من ـكان ع

من  دفع ماال  تأن ليك ـبـور. ليس عـالـع ركزمـر من طـبـيب مــعـمرك، فإنَّ دائرة الهجـرة سوف تـطلب فحـصا  لتـحـديد الـع

تحديد العمر،  ص  ـفـحإعادة  خطيا طلبت ان بإمـكانكفـافـق على رأي الـطبـيب، إذا لم توأجل فـحص تـحـديد الـعـمـر. 

ثبـِت  عـمـرك. رجاء . وقـِّع على الـطـلب!مجانا    إبـرز كـافة الـوثائق التي تــ 

 اللـجـوء الـجاريـة عـند الـحـدودطلب إجـراءات 

ليك ـعنك، ولمـاذا كان عـليك أن تـغادره. ـتك في وطـلـمشـك عن سـتـتحدثيث ، حمقـابلـة معك  دائرة الهجرةسـوف تجري 

 تـيا، أو اليونـان، أو بلـغاريـامثال  في صربـيـا، أو كـروافي بلـد آخـر، اللـجـوء طلـبت  حول ما إذا كنت أيضـا   تـتحدث أن 

. سيكون هناك ؤلمةمالذكريات اللو كان من ، أن تقـول كل شـئ بالتـفـصيل، حتى . من المـهمهنغارياأن تـصل الى بل ـق

ما قلـتـه أنت  يـقـرأ لكأن  نهـاية الـمقابلـة، على المترجم لم تـفهـم كالم المترجـم! في إنْ  ، أخبرهمتتردد ، اللكمترجـماً 

لك فـطالب بتـصـحـيح ذلك. تـَه، ـّمـا قلـعمختلفة  ما بـصورة تب المـوظف أمـراـإذا ك .إذا لم يـحصل ذلك، فـطـالـب به فيـها.

 أن  لمترجـم لوال لمـوظـف يمكن ال لأطلب نـسـخة من مـحـضر المـقابـلة. ال الحق في تصحيح اي اخطاء في المعلومات. 

   بإمكانك أن تتـحدث بـصـراحـة.، لـذا بقـصتـك يخبر أحدا  

ستـجري  عندهاإرجاعـك الى ذلك البلد. فإنه يمـكن أن يتم من بلدان اإلتحاد األوربي آخر في بلدمسجلة  بصماتإن كانت لك 

لـِنمتابعة طلب لجوئك في ذلك البـلد. هـذا هـو   البـلدصل بحـالـة، فإنَّ دائرة الـهجـرة ستتـال مثل هذه . إذا كـنت فينـظام َدبــ 

لـبـلد يتطلب اقد . من دائرة الـهجـرة ّص ذلكـسـوف تـحصل على قـرار فيما يـخو بطلب لجوئك النظر المـسؤول عن

أشهر في صربيا و/أو  3إذا كنت قد بقيت ما ال يقل عن  مـدة أشـهـر لإلجـابة على ذلك السؤال.المـسؤول عن طلـبك 

 لك إلى هنغاريا، بإمكانك محاولة إثبات إقامتك في صربيا أو مقدونيا بالوثائق.ومقدونيا بين مغادرتك بلغاريا واليونان ووص

رجاء احتفظ بأوراقك الثبوتية ، لذان. بلإعادتك إلى بلغاريا أو اليونان حسب نظام د ال ينبغيإذا تمكنت من إثبات ذلك، 

 .الصربية والمقدونية وأظهرهم لمكتب اللجوء



 
http://www.helsinki.hu/en/info/  

 

 

لـِن، حسب  أو إذا  ،القصرغير المتزوجين زوجـك، أو أطفالك/ بإمكانك أن تطلب لم الشمل الـعائلي مع زوجتكنـظام َدبــ 

مع والديك أو أقاربك اآلخـرين الـموجودين في بلد آخر من بلدان اإلتـحاد األوربي.  ، بإمكانك طلب لم شملككنت أنت طـفال  

 إذا أردت  أن تبادر لطلب لم الشمل الـعائلي، عـليك أن تقول ذلك أثـنـاء المـقابلة في دائرة الـهجـرة.

من أنواع القرارات  واحديوما  لتقرر بادعائك. في نهاية إجراء اللجوء، ستستلم  60بعد تسجيل طلبك، سيكون لدى السلطات 

 األربعة:

بإمكان أطفالك صفة الجئ: تحصل على بطاقة تعريف، بطاقة عنوان، وبإمكانك العمل. بإمكانك جلب عائلتك هنا و (1

 ستحصل أيضا  على بعض المساعدة لدمجك بالمجتمع. الذهاب إلى المدرسة.

اية ثانوية: تحصل على بطاقة تعريف، بطاقة عنوان، وبإمكانك العمل. بإمكان أطفالك الذهاب إلى المدرسة. بإمكانك ( حم2

 . ستحصل أيضا  على بعض المساعدة لدمجك بالمجتمع. فقط في الحاالت المشمولة في القانونجلب عائلتك 

مراجعتها كل سنة. يمكنك العمل حسب القواعد القانونية التي تنظم عمل مواطني الدول  يعاد ( حماية إنسانية: هي صفة 3

 لم شمل عائلتك.يمكنك  وال الثالثة

ألن مكتب اللجوء يعتقد أن بلدك آمن لك. إذا لم تقبل القرار السلبي، بإمكانك التوجه إلى ( قرار سلبي: يرفض طلبك 4

إذا كنت بحاجة . رجاء  اشرح بشكل مكتوب، بلغتك، لماذا ال تتفق مع القرار. أيام وطلب استماع شخصي 8محكمة خالل ال

في هـذه الـمسـألة الى مـساعـدة، إطلب مـحامي لـجنة هـلسنكي الهنغارية، و بإمكانك التحدث إلى موظفي منظمة األمم 

واتـفـقت مع قرار دائرة الـهجرة، فبإمكانك . إذا ما رفـضت المـحكـمة إستـئـنـافـك (UNHCR)المتـحـدة لشؤون الالجئين 

الطعام ستتلقى المسكن فقط وليس  كمن الضروري أن تعلم أن. ان كانت لديك اي معلومات جديدة تـقديم طلب لـجـوء جـديد

 .يتم طردك من هنغارياس خالل إجراءات طلب اللجوء الثاني. إذا لم تعترض على القرار السلبي

. شهر واحدحيث بإمكانك أن تقضي  استقبال مفتوحمركز سيتم نقلك من منطقة العبور إلى ية، الحماإذا حصلت على صفة 

ستحصل على وثائقك هناك وستحصل على مسكن وطعام. رجاء إنظر إلى الخريطة لمشاهدة قائمة مراكز االستقبال في 

 هنغاريا.

 الـعبـورمركز المـساعدات والـخدمـات الـمـمـكن الـحصول عليها في 

وجبات الطعام على  فراش وتحصل على ـنك سفإ طلبك اللجوء، دراسة بينما تتم بور،ـالـع في مركز إسـتـوجـب بـقاؤكإذا 

ت غسيل المالبس امجّهز بمراحيض وحمامات ووحدحجرات  طاعيخصص للعائالت ُحجرات منامة خاصة. كل قاليوميّة. 

ة  كانت لديك إنْ . مشتركة باإلضافة لقاعة للطعام وصالة معيشة  في المركز أو دـالى الطـبيب المـتواج تـوجـَّهمشكلة صحيَـّ

تزور بعض الجمعيات الخيرية منطقة العبور بشكل مستمر، وتوفر دعم  .كل الوقت د هناكتواجمال المـوظف اإلجتمـاعي

خالل العام الدراسي )من أيلول لمنتصف  لطالبي اللجوء. على سبيل المثال، تنظم هذه الجمعيات نشاطات لألطفال.إضافي 

سنة حضور دروس منظمة تعقد من قبل مدرسي مدرسة كل أسبوع من اإلثنين   16و 6بإمكان األطفال بين عمر  حزيران(

رعاية النهارية متوفرة في ، ال6و  3 رطفال األصغر سنا  بين أعماصباحا . لأل 11.45إلى الساعة  9.00للجمعة من الساعة 

 بعد الظهر. 4.00صباحا  وال 8.00عطلة نهاية األسبوع بين اليوَمي 

تـوجـَّه بتسليم طلب مكتوب إلى مكتب اللجوء تطلب فيها  في أي مرحلة من إجراءات اللجوءإذا كنت بحاجة الى مـحام 

يمكنك  .و يوليا بالج ميا كوفاتشتيتهم اومحامي الهنغاريةلـجنة هـلسنكي  منظمة حقوق اإلنسان مقابلة محام يعمل إما مع

إذا أردت مقابلة محامي حكومي،  .أو محام هنغاري مسجل في نقابة المحامين محام حكومي  أيضا  طلب دعم قانوني من

خدمات  اللجوء أو زيارة مكتب التنسيق في منطقة العبور، والتي تفتح أبوابها من اإلثنين للجمعة.يمكنك كتابة طلب لمكتب 

التـحّدث الى  ا  أيض توجب عليك دفع المال. بإمكانكالي من أجل ذلك كل من لجنة هلسنكي والمحامي الحكومي مجانية.

 .يا  يوم ركزالذين يزورون الم (UNHCR) موظفي منظمة األمم المتـحـدة لشؤون الالجئين
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