
ميكن أن يكون الشـخص ذو اإلحتياجات الـخاصة إمرأة حـامـل أو شـخـص  ذو إعاقة، أو مـرض خـطير، أو شـخـص يـعاني من 
ودائرة  الشرطة  إبالغ  فـعلـيك  ظاهرة،  غـير  اخلـاصة  إحـتياجاتك  كانت  إْن  تـعـنـيف.  أو  تـعـذيب،  عن  ناجـمـة  نـفسـّية  مشاكل 

بإبرازهـا. فـقـم  بوثـيـقة،  ذلك  إثبـات  بإمكانك  كان  إذا  بشـأنـها.  الـهجـرة 

18 عـامـًا، ومن دون ذويـهـم الى دار مـفـتـوحـة لألطـفال. إذا كان  يـجـري نـقـل األطـفال، مـمـن هـم بـعـمـٍر أقـل من 
دائرة  فإنَّ  إذا كانت هناك شكوك حول عـمرك،  بيـاناتك.  تـسـجـيلهم  أثناء  فـورًا  الشـرطـة  بإبالغ  ُقـم  18 عامًا،  أقل من  عـمـرك 
الهجـرة سوف تـطلب فحـصًا لتـحـديد الـعـمـر من طـبـيب مـركز الـعـبـور. ليس عـليك أن تدفع مالًا من أجل فـحص تـحـديد 
ع على الـطـلب! إْن إحـتـجـت الى مـسـاعـدة،  ـِّ الـعـمـر. إذا لم توافـق على رأي الـطبـيب، فـبإمـكانك طلب إعادة الفـحـٍص. وق
ُت عـمـرك. ـِ ـثب ـُ ت التي  الـوثائق  إبـرز كـافة  القانـونـّية.  املـساعـدة  الهنغارية من أجل احلصول على  الى لـجنـة هـلـسـنـكي  ه  ـَّ تـوج

الـحـدود  عـند  الـجاريـة  اللـجـوء  طلب  إجـراءات 
سـوف جتري دائرة الهجرة مقـابلـة معك ، حيث سـتـتحدث عن مشـكـلـتك في وطـنك، وملـاذا كان عـليك 
أن تـغادره. عـليك أن تـتحدث  أيضـًا حول ما إذا كنت طلـبت اللـجـوء في بلـد آخـر، مثلًا في صربـيـا، أو 
كـرواتـيا، أو اليونـان، أو بلـغاريـا قـبل أن تـصل الى هنغاريا. من املـهم، أن تقـول كل شـئ بالتـفـصيل، حتى لو 
املترجـم! في نهـاية  إْن لم تـفهـم كالم  تتردد، أخبرهم  مترجـمًا لك، ال  الذكريات املؤملة. سيكون هناك  كان من 
الـمقابلـة، على املترجم أن يـقـرأ لك ما قلـتـه أنت فيـها. إذا لم يـحصل ذلك، فـطـالـب به. إذا كـتب املـوظف 
ه، فـطالب بتـصـحـيح ذلك. أطلب نـسـخة من مـحـضر املـقابـلة. ال ميكن  ـَ أمـرا ما بـصورة مختلفة عـّمـا قلـت

ال للمـوظـف وال للمترجـم أْن يخبر أحدٌا بقـصتـك، لـذا بإمكانك أن تتـحدث بـصـراحـة.   

ة هنا هي اللـغـة الهنغارية ، إّال أنه بإمـكانـك أْن تـستـخدم لـغـتـك  ـَّ أنـت عـلى احلـدود الهنغارية. اللـغـة الـرسـمـي
الـوسـطى. أوربا  هنغاريا عـضـو في اإلتـحاد األوربـي، وهـي مـوجودة في  األم خالل اإلجـراءات. 

الهنغارية  الـحـدود  أغلقت  اللـجـوء.  بـطالبـي  يتـعـّلـق  فـيما  جـديـدة  قانونية  ضوابط  هناك   2015 (سـبتـمـبر)  أيلول   15 منذ 
يـمكـن  حـيث  الـحـدودي  الـسياج  على  وتـومـبـا)  روسـكـه  (في  للـعـبـور“  ”مركزين  إنشاء  مت  و  حـدودي  بـسـياج  -الصربية 
الـمنـطـقة  الى هنغاريا من صـربـيا عـبـر مـنـطقة غـير  إذا ما دخـلت  اللـجـوء.  بـطلب  الـتـقـّدم  و  الى هنغاريا  الـدخول  عبرهما 
الـشـرطة  ترسـلك  سـوف  ًا.  ـَّ جـرمـي عـمـلًا  ترتـكب  اجلـديدة  القانونـية  للـضوابط  وفـقـًا  الـعبـورفإنـك  مركزي  في  دة  ـحـدَّ ـُ الـم
إذا  أما  الـحـدود.  من  كـيلـومتـر   8 مـسافة  ضـمن  عـليك  الـقـبض  ألـقـت  إذا  الـحـدودي  الـسـياج  من  اآلخـر  الطـرف  الى 
اللـجـوء داخل هنغاريا. بطـلب  التقدم  بإمكـانك  8 كيـلومـتر، سـيكـون  تتـجـاوز  منـطـقة  الـقـبض عـليك في  الشـرطـة  ألـقـت 

الـعـبور مـركز  الى  الـدخـول 
بياناتك  تسـجـيل  ّثمَّ  ومن  الـشـرطـة،  تـفـتـيش  هـو  أولًا  سيحصل  ما  فإنَّ  الـعـبـور،  مـركزي  أحـد  من  هنغاريا  دخلت  إذا 
اللـجوء  تـطلب  الـشرطة: هل  أصـابعـك). خالل ذلك، سـتـسألك  وأخذ بصمات  عائلـتـك،  أفراد  وعـن  إسـمك،  (سيـسألون عن 

الـهـجرة.  دائـرة  إجراء مقابلة معك من قبل  بنـعـم، سيتم  الـسؤال  إذا أجـبت على هـذا  الى هنغاريا. 

الوصـول.  يوم  ذات  في  اإلسـتقبال  مـراكز  إحـد  الى  الـخاصـة  اإلحتياجات  ذوي  واألفراد  األطـفال  ذات  الـعـوائل  نـقـل  يـجري 
كلمـة عائلة في هنغاريا تـعـني الزوج والزوجـة و األطـفال. على أفـراد الـعائلة، مـمن هـم أكبر مـن 18 عـامـًا أن يـقـدمـوا طلبـًا خاصًا 

م تلك الـوثائق!  للـجوء، لكـن من حـق أفراد الـعائلة أن يبقوا معا. إذا إسـتـطعـت إثبـات قـرابتـك بالوثائـق الرمسية فـعليك أن تـقدِّ

طلب اللجوء على احلدود الهنغارية



ذلك  الى  إرجاعـك  يتم  أن  ميـكن  فإنه  األوربي  اإلحتاد  بلدان  من  آخر  بلد  في  مسجلة  بصمات  لك  كانت  إن 
ن. إذا كـنت في مثل هذه  ـِ ـل ـْ البلد.عندها ستـجري متابعة طلب جلوئك في ذلك البـلد. هـذا هـو نـظام َدب
قـرار  على  تـحصل  وسـوف  جلوئك  بطلب  النظر  عن  املـسؤول  بالبـلد  ستتـصل  الـهجـرة  دائرة  فإنَّ  احلـالـة، 
على  لإلجـابة  أشـهـر  مـدة  طلـبك  عن  املـسؤول  الـبـلد  يتطلب  قد  الـهجـرة.  دائرة  من  ذلك  يـخـّص  فيما 

28 يومًا. ذلك السؤال، لكـن ال ميـكن إبقاؤك في مركز الـعـبور ألكثر من 

القصرغير  أطفالك  أو  زوجـك،  زوجتك/  مع  الـعائلي  الشمل  لم  تطلب  أن  بإمكانك  ن،  ـِ ـل ـْ َدب نـظام  حسب 
املتزوجني ، أو إذا كنت أنت طـفلًا مع والديك أو أقاربك اآلخـرين الـموجودين في بلد آخر من بلدان اإلتـحاد األوربي. إذا أردت  أن 

الـهجـرة.  دائرة  املـقابلة في  أثـنـاء  تقول ذلك  أن  الـعائلي، عـليك  الشمل  لم  تبادر لطلب 

إذا لم تكن بصمات أصابعك قد أخذت في بلد آخرمن بلدان اإلحتاد األوربي، فإنَّ دائرة الهـجرة تريد أن تعلم إن كان لديك صـفة 
آمنـًا،  ثالثًا  بلدًا  صـربيا  املثال  تـعـتـبر على سبيل  آمـن. هنغاريا  ثالث  ببلد  يعرف  الى هنغاريا عبرما  أو وصلت  آخر/  بلد  الجئ في 
الـحمـاية  على  الـحصول  للـقانـون،  وفـقـًا  ميكـنهـم،  ال  قد  صربيـا،  عـبر  وصلوا  الذين  إنَّ  للالجـئني.  الـحـماية  يـمنـح  بـلد  أي 

اللـجـوء في صربيا. بإمكانهم طلب  في هنغاريا ألنه كان 

وأن  هـناك،  الـحمـاية  تـطلب  أن  تستطع  لم  ملاذا  املـقابلة  أثناء  أن ختبرهم  فـعليك  الى صربيا،  إرجاعـك  يتم  أن  تريد  ال  كنت  إذا 
دائرة  الى  املـقابلة  من  أيام   3 خالل  مـه  ـِّ وسـل عليه،  ع  ـِّ ووق األم،  بلـغتـك  ذلك  أكتب  هـناك.  ظروفك  عن  بالتفصيل  تتحدث 

8 أيام من املقابلة.  القرار خالل  التي ستصدر  الـهجرة 

إذا رفـضت دائرة الـهجرة طلبك، فـبإمكانك أن توجه طلب إستئناف  الى املـحكـمة خالل 7 أيام و أن تطلب 
هـذه  في  بحاجة  كنت  إذا  الـقـرار.  مع  بسببها  تتـفـق  ال  التي  األسباب  ـٌا  خـطـّي إشـرح  ـة.  شـخـصيَّ مـقابلة 
منظمة  إلى موظفي  التحدث  بإمكانك  و  الهنغارية،  لـجنة هـلسنكي  إطلب مـحامي  الى مـساعـدة،  الـمسـألة 
دائرة  قرار  مع  واتـفـقت  إستـئـنـافـك  املـحكـمة  رفـضت  ما  إذا    .(RCHNU) الالجئني  لشؤون  املتـحـدة  األمم 

الى صربيا. إعادتك  بـدون ذلك ستتم  لـجـوء جـديد.  تـقدمي طلب  بإمكانك  فإنَّ  الـهجرة، 

الـعبـور  مركز  في  عليها  الـحصول  الـمـمـكن  والـخدمـات  املـساعدات 
مشكلة  لديك  كانت  إْن  اليومّية.  الطعام  وجبات  على  و  فراش  على  سـتحصل  فإنك  الـعـبور،  مركز  في  بـقاؤك  إسـتـوجـب  إذا 
ه  ـَّ تـوج مـحام  الى  بحاجة  كنت  إذا  يوميا.  هناك  املوجود  اإلجتمـاعي  املـوظف  أو  املركز  في  املـتواجـد  الطـبيب  الى  ه  ـَّ تـوج ـة  صحيَّ
األمم  منظمة  موظفي  الى  التـحّدث  أيضٌا  بإمكانك  املال.  دفع  عليك  اليتوجب  ذلك  أجل  من  الهنغارية.  هـلسنكي  لـجنة  الى 

يومياٌ. املركز  يزورون  الذين   (UNHCR) الالجئني  املتـحـدة لشؤون 

28 يومًا. أقصى مـدة  ميكن أن متـضيها في مركز الـعبور هي 

لـجنة  إرشـادات  كتّيب  مراجعة  ميكنك  احتجازللالجئني،  مركز  الى  أو  للالجئني،  مـفتـوح  مركز  الى  العبور  مركز  من  نقلك  مت  إذا 
اُملـتـاحـة.  الـخدمـات  وعن  وحـقوقك،  اإلجـراءات،  حول  املـجرية  هـلسنكي 

www.helsinki.hu 
www.unhcr.org/europe ARAB

Budapest

الـمـجر: في  غـلـقة  ـُ والـم املفتـوحـة  اللجوء  مراكز  مـواقع  ن  ـّ بي ـُ ت التاليـة  لـخريـطة 

 1 Fót Children’s  Home
 2 Vámosszabadi Open Refugee Centre
 3 Balassagyarmat Community Shelter
 4 Budapest Airport Immigration Detention Centre
 5 Győr Immigration Detention Centre
 6 Nyírbátor Immigration Detention Centre
 7 Nyírbátor Asylum Detention Centre
 8 Békéscsaba Asylum Detention Centre
 9 Kiskunhalas Immigration Detention Centre
10 Kiskunhalas Asylum Detention Centre
10 Kiskunhalas Open Refugee Centre
12 Szeged Border Police
13 Körmend Open Refugee Centre
14 Röszke Transit Zone
15 Tompa Transit Zone
16 Letenye Transit Zone
17 Beremend Transit Zone
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