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سجون املهاجرين غير الشرعيني 
 )Repülőtéri Rendőrigazgatóság( مديرية شرطة املطار ،)Airport jail( سجن املطار  

العنوان: Budapest, 1675 Budapest, Pf. 10. • الهاتف:    
Békéscsaba 5600, Kétegyházi út 10  :العنوان ،Békéscsaba بيكيشتشابا  

الهاتف:    
دجور Győr، العنوان: Győr 9026 Szövetség út 17 • الهاتف:    

كيشكونهاالش Kiskunhalas، العنوان: Kiskunhalas 6400, Mártírok útja 25 الهاتف:    
نيرباتور Nyírbátor، العنوان: Nyírbátor 4300, Bocskai út 2-4 • الهاتف:   
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اللغات: الهنغارية، اإلنكليزية، الروسية.   
مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني 

)United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR املمثلون اإلقليميون ل   
UNHCR في وسط أوروبا العنوان: Budapest 1022, Felvinci utca 27 • الهاتف:      

الفاكس:    
 hunbu@unhcr.org  :البريد االلكتروني •  www.unhcr-centraleurope.org :املوقع االلكتروني  

)International Organization for Migration (IOM (  املنظمة العاملية للهجرة
Budapest 1065, Révay utca 12 :تقدم املساعدة في العودة الطوعية العنوان    

الهاتف:  )hotline( الفاكس:    
 iombudapest@iom.int :البريد االلكتروني ،www.iom.hu :املوقع االلكتروني  

 )Magyar Ökumenikus Segélyszervezet( املعونة الكنسية املجرية
مأوى األحداث في فوت  • العنوان: Fót, Vörösmarty tér 2 هاتف:    

 )Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal( دائرة الهجرة واملواطنة
 Budapest 1117, Budafoki út 60 :مديرية شؤون الالجئني • العنوان   

الهاتف:    • الفاكس:     
 menekult@bah.b-m.hu :البريد االلكتروني www.bevandorlas.hu :املوقع االلكتروني  

مخيمات الالجئني 
مأوى بيتشكه )Bicske integration shelter( العنوان: Bicske 2060, Csabdi út 20 الهاتف:    

  .Fót 2151, Vörösmarty Mihály út 4 :العنوان )Children’s home in Fót( مأوى األحداث في فوت  
الهاتف:     

  Debrecen 4033, Sámsoni út 149 :العنوان )Debrecen refugee camp( مخيم ديبرتسن لالجئني  
الهاتف/الفاكس:    

مأوى الرعاية االجتماعية  
 Balassagyarmat community shelter  مأوى باالشادجارمات للرعاية االجتماعية  

العنوان: Balassagyarmat 2660, Kossuth u. 43. الهاتف:    
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مؤسسة مينيديك )Menedék Egyesület( مساعدة اجتماعية مجانية )إذا أردت املساعدة اليجاد 
فرصة عمل مثلًا، أو مكان للنوم ...إخل(   

 Budapest 1090, Erkel utca 13/A, ground floor #5 :بودابست )املكتب املركزي( العنوان   
هاتف:  •  •  فاكس:     

menedek@menedek.hu :عنوان البريد االلكتروني • www.menedek.hu :املوقع االلكتروني   
اللغات: املجرية، اإلنكليزية، الصربية. الرجاء دائمًا االتصال أولًا لطلب موعد.  

)Békéscsaba immigration jail( سجن بيكيشتشابا للمهاجرين غير الشرعيني  
عامل الشؤون اإلجتماعية: سعيد محمد أبو جبيرة   

املوقع: داخل السجن. هاتف:  اللغات: املجرية، اإلنكليزية، العربية.   
 )Debrecen refugee camp( مخيم ديبريتسن لالجئني  

عاملة الشؤون االجتماعية: تيميا كوفاتش Tímea Kovács املوقع: البناء رقم 47 )بناء أخضر اللون(  
هاتف/فاكس:  اللغات: املجرية، اإلنكليزية، الرومانية. الرجاء    

دائمًا االتصال أولًا لطلب موعد.   
 )Kiskunhalas immigration jail( سجن كيشكونهاالش للمهاجرين غير الشرعيني  

عاملة الشؤون االجتماعية: جوجا بيراك Zsuzsa Perák املوقع: داخل السجن.   
هاتف/فاكس:  اللغات: املجرية، اإلنكليزية، الصربية.  

 )Nyírbátor immigration jail( سجن نيرباتور للمهاجرين غير الشرعيني  
عاملة الشؤون االجتماعية: إيفا أدوبا Éva Adoba املوقع: داخل السجن.   

هاتف/فاكس:  اللغات: املجرية، اإلنكليزية، الروسية، األوكرانية.   
 )Cordelia Alapítvány( مؤسسة كورديليا

مساعدة نفسية مجانية، إعادة تأهيل ضحايا التعذيب وطالبي اللجوء الواقعني حتت تأثير    
Budapest 1133, Kárpát utca I./B, 6th floor #24 :صدمة نفسية. بودابست )املكتب املركزي( • العنوان   

 www.cordelia.hu :هاتف:  • فاكس:  • املوقع االلكتروني   
عنوان البريد االلكتروني: cordelia@chello.hu ال نقدم استشارات نفسية في املكتب، ولكن   

يقوم األطباء النفسييون بزيارة مخيم الالجئني في ديبريتسن Debrecen  وبيتشكة   
Bicske مرة في األسبوع. الرجاء سؤال عامل الشؤون االجتماعية عن أوقات زيارتهم.    
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هاتف:  اللغات: املجرية، اإلنكليزية. يزور احملامي السجن مرة واحدة في األسبوع.  
)Debrecen refugee camp( مخيم ديبريتسن لالجئني   

 .Orsolya Szántai-Vecsera احملامية: أورشويا سانتاي-فيتشيرا   
العنوان: Debrecen 4033, Sámsoni út 149. House No. 47  )بناء أخضر اللون(،  

هاتف/فاكس:     
اللغات: املجرية، اإلنكليزية، الفرنسية، الصربية. مواعيد االستشارة: االثنني –اخلميس بعد الظهر،    

اجلمعة صباحًا.  
 Júlia Iván احملامية: يوليا إيفان /)Children’s home in Fót( مأوى األحداث في فوت  

  Budapest 1054, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38  :جلنة هلسينكي املجرية، العنوان  
هاتف/فاكس:   اللغات: املجرية، اإلنكليزية، الفرنسية.   

الرجاء دائمًا االتصال أولًا لطلب موعد.   
مطار لييست فيرينتس الدولي في بودابست ، سجن املهاجرين غير الشرعيني    

Gábor Győző احملامي: غابور دجوزو )Budapest Liszt Ferenc International Airport, immigration jail(   
 Budapest 1054, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38 :جلنة هلسينكي املجرية، العنوان  

هاتف/فاكس:   اللغات: املجرية، اإلنكليزية. احملامي يزور املطار مرة كل أسبوعني.  
)Nyírbátor immigration jail( سجن نيرباتور للمهاجرين غير الشرعيني   

 Nyiregyháza 4400, Iskola utca 3 :العنوان Róbert Miskolczi احملامي روبرت ميشكولتسي  
هاتف:  اللغات: املجرية، اإلنكليزية. احملامي يزور السجن مرة كل أسبوع.  

 Norbert Nagy احملامي نوربرت نادج / )Győr immigration jail( سجن جور للمهاجرين غير الشرعيني  
العنوان: Győr 9027, Tátika u. 1. 2/6 هاتف:    

اللغات: املجرية، اإلنكليزية. احملامي يزور السجن مرة كل أسبوع.  
 )Kiskunhalas immigration jail( سجن كيشكونهاالش للمهاجرين غير الشرعيني  
  Szeged 6720, Tisza L. körút 34 :العنوان Tímea Kovács احملامية: تيميا كوفاتش  

هاتف:  اللغات: املجرية، اإلنكليزية. احملامي يزور السجن مرة كل أسبوع.  
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تلقائي وإبعادك عن املجر. إذا استلمت أمرًا بالطرد، فعليك استئنافه وطلب وقف ترحيلك أيضًا من 
احملكمة.

ب. إذا لم تقدم طلب جلوء في املجر قبل اآلن
ميكنك طلب اللجوء عند نقلك إلى املجر. في حال صدور قرار ترحيل بحقك، فسيعلق القرار خالل 

فترة اجراءات اللجوء اخلاصة بك. ولكن عليك في كل األحوال طلب وقف الترحيل.

؟ أين سأقيم عند عودتي إلى املجر؟
إما في مخيم الالجئني املفتوح في ديبريتسن Debrecen أو في سجن املهاجرين غير الشرعيني )في • 

حال استالمك قرار ترحيل(.
إذا كنت قاصرًا )عمرك دون الثمانية عشرة( وليس لديك أي أقرباء بالغني في املجر، فستنقل • 

إلى مأوى لألحداث في فوت Fót. تذكر: إن لم يكن لديك أية أوراق أو وثائق تثبت أنك قاصر، 
والسلطات ال تصدقك، فعليك طلب فحص خاص من قبل طبيب، ميكنه حتديد ما إذا كان 

عمرك يفوق الثمانية عشرة أم ال بشكل رمسي. اطلب املساعدة من محامي في جلنة هلسينكي 
املجرية.

٦. وسائل االتصال

جلنة هلسينكي املجرية )Magyar Helsinki Bizottság( مساعدة قانونية مجانية.
Budapest 1054, Bajcsy-Zsilinszky út 36–38 :بودابست )املكتب املركزي( العنوان   

هاتف/فاكس:     
helsinki@helsinki.hu :البريد االلكتروني www.helsinki.hu :املوقع االلكتروني   

اللغات: املجرية، اإلنكليزية، الفرنسية، اإلسبانية، اإليطالية، الصربية، الروسية،   
األملانية. الرجاء دائمًا االتصال أولًا لطلب موعد.   

)Békéscsaba immigration jail( سجن بيكيشتشابا للمهاجرين غير الشرعيني  
  Szeged 6720, Tisza L. körút 34 :العنوان Tímea Kovács احملامية: تيميا كوفاتش   
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وصولي إلى املجر. ماذا ميكنني أن أفعل لتجنب ترحيلي إلى تلك الدولة؟ 
يجب عليك ذكر ذلك في مقابلتك األولى مع دائرة الهجرة. إذا قررت الدائرة، على الرغم من ذلك، 
ارسالك إلى تلك الدولة، ميكنك عندها إعادة ذكر هذه األسباب في طلب اإلستئناف الذي ميكنك 

تقدميه ضد قرار الدائرة. يجب أن ال تنسى طلب وقف ترحيلك من احملكمة.
؟ لقد قدمت طلب جلوء في دولة أخرى هي عضو في االحتاد األوروبي ومت رفض طلبي. ملاذا تريد 

السلطات املجرية إعادتي إلى تلك الدولة على الرغم من رفضهم السابق لطلب جلوئي؟
سيبدأ العمل بإجراء دبلن حتى وإن رفض طلبك، إال إذا كانت تلك الدولة التي رفضت طلبك، قد بدأت 

اجراءات ترحيلك. 

لطلب اللجوء أو احملافظة على طلب جلوئك السابق، يجب أن توضح ذلك في مقابلتك األولى مع دائرة 
الهجرة. تقوم دائرة الهجرة، وفقًا لالجراءات املتبعة في املجر، ببدء اجراءات الطرد )الترحيل(، التي قد 
تؤدي إلى قرار ترحيل، ولن يدرس طلب اللجوء اخلاص بك إال بعد ذلك. إذا كان هذا أول طلب جلوء 
لك فستعلق اجراءات ترحيلك. أما إذا كان هذا ثاني طلب تقدمه، فلن تتوقف اجراءات ترحيلك. إذا 
استلمت قرار الترحيل فعليك استئنافه في غضون مثانية أيام، كما ميكنك طلب وقف الترحيل إذا كان 

منطبقًا. عليك تقدمي طلب اإلستئناف لدائرة الهجرة أو للشرطة مباشرة وسيرسلونها إلى احملكمة املختصة. 
ميكنك طلب املساعدة من محامي من جلنة هلسينكي املجرية. 

أ. إذا طلبت اللجوء إلى املجر سابقًا وانتهت اجراءات جلوئك
؟ متى تنتهي اجراءات اللجوء اخلاصة بي؟

في حال استالمك للقرار النهائي السلبي )رفض طلب اللجوء اخلاص بك وكل طلبات اإلستئناف(.• 
في حال كان القرار األول سلبيًا و تأخرت عن املوعد النهائي لتقدمي طلب اإلستئناف أو عدم • 

حضورك جللسة احملكمة.
إذا غادرت املجر ومت إغالق ملفك )دون اختاذ قرار بشأن موضوع طلبك(.• 

 إذا عدت إلى املجر بعد انتهاء اجراءات جلوئك السابقة فستضطر إلى البدء باجراءات جلوء جديدة. 
إذا أردت أن يقبل طلب اللجوء اجلديد فعليك تقدمي حقائق وظروف جديدة ومهمة لم تؤخذ بعني االعتبار 

في طلب جلوئك السابق ) كتغّير األوضاع في بلدك األصلي على سبيل املثال، أو تغّير وضعك الشخصي 
فيها منذ طلب جلوئك األخير(. تذكر أن تقدميك لطلب جلوء ثاني لن مينع السلطات من ترحيلك بشكل 
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بدء اجراء دبلن في قضيتك أم ال. في حال وجوب ذلك، ستعلق اجراءات القبول حتى يتوصلوا إلى قرار 
بشأن الدولة املسؤولة عن التعامل مع طلب اللجوء اخلاص بك. قد يستغرق اجراء دبلن فترة طويلة، أسابيعًا 
 أو حتى شهورًا. ما أن تصدر دائرة الهجرة قرار "دبلن"، لن يعود بإمكانك سحب طلب اللجوء الذي قدمته.

إذا قررت دائرة الهجرة أنه يجب على دولة أخرى التعامل مع طلب اللجوء اخلاص به، ولم توافقهم الرأي، 
فيمكنك استئناف القرار. يجب عليك تقدمي طلب اإلستئناف إلى دائرة الهجرة خالل 3 أيام. سوف تقرر 
احملكمة التابعة للمنطقة التي تقيم فيها أو السجن الذي أنت فيه، نتيجة اإلستئناف. إن طلب اإلستئناف لن 
يوقف عملية ترحيلك بشكل تلقائي، بل عليك أن تطلب من احملكمة وقف ترحيلك في طلب اإلستئناف 
ذاته. املدة احملددة للمحكمة لكي تتخذ قرارًا هو مثانية أيام. ولكن هذه املدة قد تطول على أرض الواقع. 

لن جتري معك احملكمة مقابلة شخصية، واحتمال جناح طلب اإلستئناف ضئيل جدًا. ميكنك طلب 
املساعدة من محامي جلنة هلسينكي املجرية.

؟ أين سأقيم خالل اجراءت دبلن؟
إما في مخيم الالجئني في ديبريتسن Debrecen )ال ميكنك مغادرة املخيم إال في حاالت خاصة جدًا • 

بعد موافقة السلطات على ذلك( أو في سجن املهاجرين غير الشرعيني.
إذا كنت قاصرًا )عمرك دون الثمانية عشرة( وليس لديك أية أقرباء بالغني في املجر ميكنهم العناية • 

بك، فستنقل إلى مأوى لألحداث في فوت Fót. تذكر: إن لم يكن لديك أية أوراق أو وثائق تثبت أنك 
قاصر، والسلطات ال تصدقك، فعليك طلب فحص خاص من قبل طبيب، ميكنه حتديد ما إذا كان 

عمرك يفوق الثمانية عشرة أم ال بشكل رمسي. اطلب املساعدة من محامي في جلنة هلسينكي املجرية.
؟ هل ميكن أن يرسلوني إلى دولة أخرى إن كنت مريضًا؟ 

يجب عليك إبالغ ضابط الهجرة بأي عجز، مرض أو مشاكل صحية أو نفسية تعاني منها في املقابلة 
األولى. إذا قررت دائرة الهجرة، على الرغم من ذلك، ارسالك إلى دولة أخرى، ميكنك عندها إعادة 

ذكر هذه األسباب في طلب اإلستئناف الذي ميكنك تقدميه ضد قرار الدائرة.
؟ أحد أقربائي يقيم في دولة أخرى هي عضو في االحتاد األوروبي. هل ميكن أن تصبح هذه الدولة مسؤولة 

عن طلب اللجوء اخلاص بي؟
قد يحصل ذلك في حال كان قريبك هو ابنك الذي لم يبلغ 18 من العمر، أو زوجك/زوجتك أو والديك 

)في حال كنت قاصرًا عمرك ما دون 18(. إذا كانت القرابة مختلفة، فعليك إثبات اعتماد قريبك الكلي 
 عليك ألسباب صحية. عليك ذكر ذلك في املقابلة األولى فور وصولك.

؟ لقد واجهت مشاكل كبيرة في الدولة األوروبية )التي هي عضو في االحتاد األوروبي( التي مررت بها قبل 



؟ أين سأقيم خالل اجراءات العودة؟
ستقيم في سجن املهاجرين غير الشرعيني أو في مأوى الرعاية االجتماعية في باالشادجارمات 

Balassagyarmat )انظر كيفية االتصال بهم في آخر البروشور(.

٥. "اجراء دبلن" في املجر

ال ميكنك اختيار البلد الذي تريد اللجوء إليه.
ميكنك، وفقًا ل"اجراء دبلن" في االحتاد األوروبي، طلب وضع الجئ في دولة واحدة من دول االحتاد 

األوروبي فقط. وهذه الدولة هي عادة أول دولة تصل إليها. وهذا يعني عادة أن أي دولة أخرى تقدم فيها 
طلب جلوء ستعيدك إلى الدولة األولى تلك.

قد يحدث هذا في حال:
ُأخذت بصماتك في دولة أخرى )حتفظ بصماتك في قاعدة بيانات أوروبية مشتركة تدعى يوروداك • 

EURODAC حتى تتمكن السلطات من التعرف إليك حتى لو استخدمت امسًا مستعارًا أو هوية شخصية 

مختلفة(.
أخبرت السلطات بتواجدك سابقًا أو مرورك بدولة أخرى هي عضو في االحتاد األوروبي، حتى وإن لم • 

تؤخذ بصماتك هناك.
وجود أدلة أخرى على تواجدك بدولة أوروبية أخرى.• 
لديك تأشيرة دخول )فيزا ( لدولة أخرى هي عضو في االحتاد األوروبي. • 
أخبرت السلطات بأنك تود االنضمام إلى زوجك/زوجتك، الذي هو الجئ أو قدم طلب جلوء في • 

دولة أخرى. 
ُيطبق اجراء دبلن في الدول التالية: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، جمهورية التشيك، الدامنارك، 

أستونيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، اليونان، املجر، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، 
هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، واململكة املتحدة. 

رغم أن آيسلندا، النرويج، وسويسرا ليسوا أعضاءًا في االحتاد األوروبي إال أنهم مشتركون في اجراء دبلن.

؟ ماذا يحدث لو أرادت املجر ارسالي إلى دولة أخرى ُيطبق فيها اجراء دبلن؟
إن أول ما تقوم به دائرة الهجرة خالل اجراءات القبول )انظر الصفحة ٤( هو التأكد من ما إذا كان يجب 
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تذكر أن تقدميك لطلب جلوء ثاني قد ال مينع السلطات من ترحيلك وإبعادك عن املجر قبل انتهاء 
اجراءات اللجوء اجلديدة. إذا استلمت أمرًا بالطرد، فعليك استئنافه وطلب إيقاف ترحيلك من احملكمة في 

الوقت ذاته.
 

ت. العودة
املرة سيجري  ) ولكن في هذه  الهجرة مقابلة أخرى  دائرة  نهائيًا، فستجري معك  قرارًا سلبيًا  استلمت  إذا 
ضابط "شرطة األجانب" املقابلة معك وليس ضابط اللجوء( لتصدر أمر الترحيل. عليك خالل املقابلة أن 
حترص على ذكر أية ظروف شخصية قد حتول دون اصدار السلطات أمر الترحيل )كإقامة أفراد من عائلتك 
في املجر على سبيل املثال(. في حال صدور أمر الترحيل بحقك فعليك أن تغادر املجر خالل 30 يومًا كحد 
أقصى. ميكنك الطعن في قرار الترحيل خالل 8 أيام من خالل ارسال طلب استئناف القرار إلى دائرة الهجرة. 
ستصدر احملكمة قرارها خالل 15 يومًا. أما إذا صدر أمر ترحيلك قبل طلبك اللجوء، فال ميكنك استئنافه 

وعليك مغادرة البلد.

عادة ما يرافق قرار الترحيل حظر دخول إلى منطقة الشنغن Schengen area )والتي تتضمن غالب دول 
االحتاد األوروبي(. ميكن اصدار قرار حظر دخول ملدة أقصاها 3 سنوات، وميكن متديد فترة احلظر لثالثة 

 سنوات أخرى في كل مرة.
إذا أردت العودة طوعيًا، فعليك ذكر ذلك في املقابلة. ميكنك أيضًا االتصال باملنظمة الدولية للهجرة  

 International Organization for Migration )انظر كيفية االتصال بهم في آخر البروشور(، وسيساعدونك في 

تنظيم عودتك الطوعية. ميكن لدائرة الهجرة أن تقرر إعادتك بالقوة. قد يتم اعتقالك في هذه احلالة، 
ريثما يتم التحضير لترحيلك. ميكن أن يعلق الترحيل إذا ما كانت هناك حاجة ملزيد من الوقت للتحضير 

لترحيلك. إن املدة القصوى لالحتجاز هي 12 شهرًا.

إذا كانت عودتك مستحيلة ألسباب موضوعية، فستعطيك دائرة الهجرة تصريح إقامة مؤقتة  
)ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás( صاحل لغاية 3 أشهر. يوفر لك هذا التصريح احلماية من 

االعتقاالت في حال أوقفتك الشرطة دون ارتكابك ألية جنحة أو قيامك بأية مخالفة. كما يوفر لك 
الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ. ولكن هذا التصريح ال مينحك احلق بالعمل أو التعليم العام أو تلقي 

املساعدة املادية.
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:)oltalmazott( وضع احلماية الثانوية
يبقى وضع احلماية الثانوية قائمًا ملدة 5 أعوام، ولكن ميكن للسلطات سحبها قبل ذلك. ميكن جتديد وضع 
احلماية هذا بعد مراجعته من قبل السلطات املختصة. إذا أردت طلب لّم الشمل مع عائلتك، عليك إثبات 

قدرتك على إعالتهم، وتوفير عقود الضمان الصحي لهم في املجر. ميكنك طلب اجلنسية املجرية بعد 8 
سنوات فقط. مجمل احلقوق األخرى هي شبيهة بحقوق الالجئني.

:)befogadott( اإليواء
يبقى وضع اإليواء قائمًا ملدة سنة واحدة، وميكن أيضًا للسلطات سحبها قبل ذلك. كما ميكن أيضًا جتديد 
اإلنسانية،  باإلقامة  ترخيص  على  ستحصل  املختصة.  السلطات  قبل  من  مراجعته  بعد  هذا  احلماية  وضع 
إذا أردت طلب لّم  العمل إال بعد احلصول على ترخيص بذلك.  ولكنك لن متنح وثيقة سفر وال ميكنك 
الشمل مع عائلتك، يجب عليك إثبات قدرتك على إعالتهم، وتوفير عقود الضمان الصحي لهم في املجر. 

ميكنك بعد ثالثة سنوات طلب إقامة دائمة في املجر.

ب. إذا مت رفض طلب اللجوء الذي قدمته أو لديك اعتراض على نوع احلماية التي منحت لك
عليك أن تقدم طلب اإلستئناف لدائرة الهجرة خالل 15 يومًا من تاريخ استالمك للقرار. يجب أن تشرح 

في طلب اإلستئناف أسباب اعتقادك بأن القرار خاطئ. ميكنك طلب املساعدة من محامي جلنة هلسينكي 
املجرية Hungarian Helsinki Committee في تقدمي طلب اإلستئناف. إن املدة احملددة لتتخذ احملكمة قرارها هو 

45 يوم عمل، إال أن اإلجراءات قد تستغرق عمليًا عدة أشهر. إن احملكمة ملزمة بإجراء مقابلة شخصية معك. 

ميكن للمحكمة اختاذ ثالثة قرارات مختلفة بعد انتهاء اجراءات اإلستئناف:
قبول طلب اإلستئناف ومنحك احدى أوضاع احلماية )وضع الجئ، احلماية الثانوية أو اإليواء(. • 
قبول طلب اإلستئناف جزئيًا وإلغاء قرار دائرة الهجرة، وأمرها ببدء اجراءات جديدة وإعادة النظر في • 

قضيتك.
رفض طلب اإلستئناف واملصادقة على القرار كما هو. • 

إن قرار احملكمة نهائي وال ميكن استئنافه.
ال ميكنك البدء بطلب اجراءات جلوء جديدة، إال إذا كان باستطاعتك تقدمي حقائق وظروف جديدة 

ومهمة لم تؤخذ بعني االعتبار في طلب جلوئك السابق ) كتغّير األوضاع في بلدك األصلي على سبيل 
 املثال، أو تغّير وضعك الشخصي فيها منذ طلب جلوئك األخير(.
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يحق ألطفالك الذهاب إلى املدرسة. إذا كانوا متواجدين في البلد لفترة تقل عن السنة فيمكنهم • 
الذهاب إلى املدرسة إذا طلبت ذلك.

تأكد من أنك واملترجم تفهمان على بعضكما البعض جيدًا ودون أية صعوبات. يجب على املترجمني أن 
يكونوا حياديني. فال يحق لهم طرح أسئلتهم اخلاصة عليك خالل املقابالت، كما ال يجوز لهم أن يحاولوا 
إقناعك بسحب طلب اللجوء الذي قدمته أو تغيير قصتك. إذا واجهت أية صعوبات في التواصل مع املترجم 

أو شعرت بأنه غير حيادي، عليك إبالغ الضابط أو محاميك فورًا وطلب مترجم آخر.

٤. النتائج احملتملة الجراءات اللجوء
يجب عليك احلضور شخصيًا عند صدور القرار بحقك. سيساعدك مترجم على فهم القرار. إذا غادرت 

البلد قبل استالمك للقرار، فسيتم نشر القرار على لوحة اإلعالنات في دائرة الهجرة. وسيعتبر بعد مضي 8 
أيام وكأنه ُسّلم إليك شخصيًا. تتجلى أهمية ذلك في حال كان القرار سلبيًا وانقضت الفترة احملددة لطلب 

اإلستئناف قبل عودتك إلى املجر، عندها ستضطر إلى تقدمي طلب جلوء جديد وطرح أدلة جديدة.

أ.إذا حصلت على احلماية
هناك ثالثة حاالت للحماية في القانون املجري. عندما يبلغك موظف اللجوء بالقرار، فسيشرح لك أيضًا 

نوع احلماية التي حصلت عليها.

:)menekült( وضع الجئ
يتم منح "وضع الجئ" ملدة غير محددة )ولكن ميكن للسلطات سحبها في ظروف معينة(. ميكنك كالجئ 

احلصول على الهوية الشخصية املجرية ملدة 10 سنوات، ووثيقة سفر لالجئني. ولديك احلق بالعمل ولّم 
شمل العائلة. ميكنك احضار زوجتك وأطفالك حصرًا ووالديك )إن كنت طفلًا وليس لديك عائلة في 

املجر(، عدا ذلك ميكنك فقط احضار والديك في حال اعتمادهم املادي عليك أو أفراد العائلة املقربني 
الذين ال يستطيعون العناية بأنفسهم ألسباب صحية. إذا بدأت باجراءات لّم شمل العائلة خالل 6 أشهر من 
منحك وضع الالجئ، فلن تضطر إلى إثبات مقدرتك على إعالة عائلتك أو توفير عقد ضمان صحي لهم 
في املجر. ميكنك بعد مضي ثالثة سنوات على إقامتك املتواصلة في املجر طلب اجلنسية املجرية، ولكن 

عليك أن تستوفي شروطًا متعددة للحصول عليها.
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ديبريتسن Debrecen، فسيتصل بك ضابط الهجرة إلعالمك عن موعد املقابلة. إن كنت مقيمًا في سكن 
خاص فسيحضر ساعي البريد رسالة لك من دائرة الهجرة. إن لم تكن في املنزل فسيترك لك ساعي 

البريد إشعارًا فقط، وعليك في هذه احلالة استالم الرسالة الرمسية من مكتب بريد قريب إلى سكنك. إذا 
كان لديك محامي، فستقوم دائرة الهجرة بإبالغ احملامي أيضًا عن موعد املقابلة. إذا كنت محتجزًا فسيأتي 

الضابط إلى مكان احتجازك ويجري معك املقابلة هناك.

٣. حقوق طالبي اللجوء

ميتلك طالبو اللجوء احلقوق التالية خالل الفترة الكاملة الجراءات اللجوء:
استخدام لغتك األم أو لغة أخرى جتيدها )لديك احلق باحلصول على مترجم(.• 
طلب مترجم أو ضابط اللجوء من نفس جنسك )رجل أو امرأة(.• 
استالم نسخة مكتوبة باللغة املجرية عن كل القرارات الصادرة بحقك أثناء اجراءات اللجوء. • 
ابالغك عن محتوى القرارات بلغتك األم أو لغة أخرى جتيدها )عن طريق مترجم(.• 
احلصول على مساعدة قانونية مجانية من محامي و/أو منظمات غير حكومية.• 
ميكنك االتصال مبكتب مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني )UNHCR( في بودابست )انظر • 

كيفية االتصال بهم في آخر البروشور(.
عندما يصل طلبك ملرحلة اجراءات االستحقاق، وفي حال لم تكن محتجزًا )في السجن(، فستحصل • 

على تصريح إقامة إنساني.
إن كانت هذه أول اجراءات جلوء تقوم بها ولست معتقلًا أو مقيمًا في مسكن خاص، فلديك احلق • 

باستالم "مصروف جيب" شهري صغير، )وذلك عندما يصل طلبك إلى مرحلة االستحقاق(.
لديك احلق باحلصول على الرعاية الطبية األساسية واملساعدة الطبية في حاالت الطوارئ. يزور األطباء • 

مخيم اللجوء ومراكز االعتقال عدة مرات في األسبوع.
ميكنك العمل فقط في حال إقامتك في مخيم الالجئني وحصرًا داخل املخيم. اتصل بإدارة املخيم • 

ملزيد من املعلومات. إذا استغرقت اجراءات اللجوء أكثر من سنة، فيمكنك في هذه احلالة العمل 
خارج املخيم. لتتمكن من القيام بذلك عليك أولًا احلصول على تصريح عمل صاحل 

 )munkavállalási engedély(. اتصل بعامل شؤون اجتماعية من دائرة الهجرة أو من مؤسسة مينيديك 
لطلب املساعدة )انظر كيفية االتصال بهم في آخر البروشور(.
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ال تنسى أن لدى كل من موظف الهجرة واملترجم ومحاميك وعاملي الشؤون االجتماعية املسؤولني عنك 
والقاضي التزام شديد باالحتفاظ بكل ما تقوله سرًا. لن يخبروا السلطات في بلدك بأي شيء عنك )وال 

حتى كونك قدمت طلب جلوء(.

 قد تقوم دائرة األمن القومي املجري بإجراء مقابلة معك أيضًا بعد مقابلتك مع ضابط اللجوء.
تستغرق مرحلة االستحقاق 45 يومًا من أيام العمل، ولكن الفترة قد متدد إلى 22 يوم عمل إضافي. تتخذ 

دائرة الهجرة قرارها عادة خالل مدة تتراوح ما بني 45 إلى 90 يومًا.

؟ أين سأقيم خالل اجراءات االستحقاق )مبا فيها اجراءات اإلستئناف(؟
إذا مت احتجازك أثناء اجراءات القبول، فيمكن أن تبقى في السجن خالل اجراءات االستحقاق أيضًا • 

)ملدة 12 شهرًا كحد أقصى(.
إن لم يتم احتجازك فيمكنك البقاء في مخيم الالجئني املفتوح في ديبريتسن Debrecen. إذا أردت • 

مغادرة املخيم ألكثر من 24 ساعة فعليك أن تأخذ إذنًا من إدارة املخيم.  إذا غادرت املخيم ألكثر من 
24 ساعة دون إذن، فستعتبرك دائرة الهجرة مختفيًا وستغلق ملف اجراءات اللجوء اخلاص بك.

ميكنك أيضًا تدبير سكن خاص بك. ولكن عليك أولًا أن تطلب من دائرة الهجرة السماح لك • 
 ،)tulajdoni lap( باإلقامة في سكن خاص. للقيام بذلك، عليك أن تقدم نسخة عن اثبات ملكية السكن

وهي الشهادة التي تثبت هوية صاحب الشقة، باإلضافة إلى عقد اإليجار )lakásbérleti szerződés( أو 
.)befogadó nyilatkozat( تصريح من املالك يفيد بأنه مستعد إليوائك مجانًا

إذا كنت قاصرًا )عمرك دون الثمانية عشرة( وليس لديك أية أقرباء بالغني في املجر، فستنقل إلى • 
مأوى لألحداث في فوت Fót. )انظر كيفية االتصال بهم في آخر البروشور(

ال تنسى أنه في حال اخترت اإلقامة في شقة خاصة، فيجب أن تكون متواجدًا في العنوان الذي أعطيته 
لدائرة الهجرة. تأكد من أن يكون امسك مكتوبًا بشكل واضح على باب البيت وصندوق بريده. إن لم تستلم 

الرسائل التي تبعثها لك دائرة الهجرة، فستعتبرك مختفيًا وستغلق ملف اجراءات اللجوء اخلاص بك.

؟ كيف لي أن أعرف تاريخ ومكان املقابالت؟
سوف تستلم رسالة رمسية باللغة املجرية فيها كل التفاصيل املتعلقة باملقابلة. إذا كنت مقيمًا في مخيم 
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)részletes eljárás( ب. اجراءات االستحقاق
ستقوم دائرة الهجرة بإجراء مقابلة معك مرة على األقل )ورمبا عدة مرات( أثناء اجراءات االستحقاق. 

سُتسأل في هذه املقابالت عن األسباب التي اضطرتك ملغادرة بلدك األصلي. تعقد أول مقابلة مفّصلة 
عادًة بعد بضعة أسابيع من بداية اجراءات االستحقاق. عليك طلب املساعدة من محامي جلنة هلسينكي 

املجرية قبل مقابلتك األولى. 

تلعب "املصداقية" دورًا هامًا في هذه املرحلة، فمن املهم أن تعطي شرحًا مفصلًا ألسباب مغادرتك لبلدك 
األصلي خالل املقابلة\املقابالت. حاول التركيز على املشاكل التي واجهتها في وطنك واألشياء التي ختافها 

في بلدك. احرص على أن ال تقول أشياء متناقضة خالل املقابلة.

إن لم تستطع تذكر اسم، مكان أو تاريخ، ال تقلق وال ختتلق تفاصيل وهمية. بل حاول إعادة التفكير 
بقصتك مجددًا وإعطاء أكبر قدر ممكن من املعلومات، واشرح للموظف املسؤول عنك ملاذا يصعب عليك 

تذكر تفاصيل كهذه. لست ملزمًا بتسليم أية أدلة على شكل وثائق )شهادات، أحكام، مقاالت أو صور..
إخل( لدعم طلب اللجوء الذي قدمته. ولكن وجودها سيساعد على إثبات صحة قولك. إن تقدمي أدلة 

كاذبة قد يؤدي إلى إجراءات جنائية.
   

سيتم إعداد محضر مكتوب باللغة املجرية خالل املقابلة، يتضمن كل العناصر املهمة التي ذكرتها خالل 
املقابلة، وسيقرأ ويترجم لك هذا احملضر في آخر املقابلة. توقيعك على محضر املقابلة يعني موافقتك 

على محتواها. وبالتالي يستحيل عليك الحقًا الزعم بحصول سوء تفاهم أو خطأ في الترجمة. لذا عليك 
االستماع جيدًا إلى ترجمة احملضر في آخر املقابلة، وفي حال وجدت خطأ في الترجمة فعليك اإلشارة إليه 

فورًا.

يصعب على املرء جدًا، في غالب األحيان، احلديث عن أسباب هروبه من بلده األم. ولكن إن لم تتحدث 
عن مشاكلك احلقيقية أثناء املقابلة فلن تدرك السلطات حاجتك للحماية. إذا شعرت بالتعب أثناء املقابلة، 

ميكنك طلب استراحة قصيرة. كما ميكنك طلب مساعدة دكتور أو أخصائي نفسي من مؤسسة كورديليا  
Cordelia Foundation )انظر كيفية االتصال بهم في آخر البروشور( حول كيفية احلديث عن جتاربك املؤملة 

التي تفضل نسيانها أثناء املقابلة.
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لديك حق االستئناف في حال وجدت دائرة الهجرة أن طلب جلوئك غير مقبول. عليك تقدمي طلب 
االستئناف لدائرة الهجرة خالل ثالثة أيام وستقوم الدائرة بتحويل الطلب إلى احملكمة املختصة. يجب 

عليك كتابة أسباب رفضك للقرار في طلب االستئناف. قد تقرر احملكمة إجراء مقابلة معك. املدة احملددة 
للمحكمة لتتخذ قرارًا هو مثانية أيام. ولكن هذه املدة قد تطول عمليًا. ميكنك طلب املساعدة من محامي 

جلنة هلسينكي املجرية في كتابة طلب االستئناف.

؟ ما هي الدول التي تعتبرها دائرة الهجرة "دولة ثالثة آمنة" ؟
أي دولة تستوفي الشروط التالية:

آرائك •  أو  أو جنسيتك  أو دينك  أو حريتك بسبب عرقك  ال يوجد فيها خطر على حياتك 
فيها خلطر  معرضًا  ولست   ) رقم٣  )انظر صفحة  معينة"  اجتماعية  "فئة  إلى  انتمائك  أو  السياسية 

)انظر صفحة رقم٣(. جّدي  
لن تقوم تلك الدولة بارسالك إلى دولة أخرى ميكن أن تتعرض فيها خلطر عقوبة اإلعدام، أو التعذيب، • 

أو عقوبة أو معاملة الإنسانية قاسية أو مهينة.
دولة ميكنك فيها طلب اللجوء واحلصول على احلماية.• 

إن كنت ترى أن هذه "الدولة الثالثة اآلمنة" ليست آمنة بالنسبة لك، فعليك إثبات ذلك في طلب 
االستئناف املذكور سابقًا.

؟ أين سأقيم خالل إجراءات القبول؟
إما في مخيم الالجئني املفتوح في ديبريتسن Debrecen، أو في سجن املهاجرين غير الشرعيني، )في • 

حال استالمك ألمر ترحيل(.
إن كنت في املطار، ولم تتخذ دائرة الهجرة قرارًا خالل مثانية أيام، ستنقل إلى مخيم الالجئني في • 

ديبريتسن Debrecen أو إلى سجن املهاجرين غير الشرعيني.
إذا كنت قاصرًا )عمرك دون الثمانية عشرة( وليس لديك أية أقرباء بالغني في املجر ميكنهم العناية • 

بك، فستنقل إلى مأوى لألحداث في فوت Fót. تذكر: إن لم يكن لديك أية أوراق أو وثائق تثبت أنك 
قاصر، والسلطات ال تصدقك، فعليك طلب فحص خاص من قبل طبيب، ميكنه حتديد ما إذا كان 

عمرك يفوق الثمانية عشرة أم ال بشكل رمسي. اطلب املساعدة من محامي في جلنة هلسينكي املجرية. 

6



تعاني منها، أو أية صعوبات جدّية واجهتها في احدى الدول األوروبية التي مررت بها خالل رحلتك إلى 
 املجر. 

ستقوم السلطات بالتأكد أولًا مما إذا كنت قد مررت باحدى الدول التي يطبق فيها "اجراء دبلن" )انظر الئحة 
دول دبلن في الصفحة الثامنة(. في حال مرورك بواحدة منها، فستعلق اجراءات القبول اخلاصة بك ريثما 

ينتهي اجراء دبلن. ملعلومات أوفر عن اجراء دبلن، انظر صفحة رقم سبعة.

سيرفض طلبك ولن يحول إلى مرحلة االستحقاق )دراسة الطلب عن كثب( في حال:
كنت مواطنًا في دولة هي عضو في االحتاد األوروبي.• 
مت االعتراف بك كالجئ من قبل دولة أخرى، سواء كانت عضوًا في االحتاد األوروبي أو لم تكن، وال • 

يزال وضعك كالجئ قائمًا، وميكنك العودة إلى تلك الدولة.
 قدمت طلب جلوء مرة أخرى بعد أن مت رفض طلب جلوء كنت قد قدمته سابقًا في املجر، وال يتضمن • 

طلبك اجلديد أية عناصر جديدة.
لديك أقارب في "دولة ثالثة آمنة" وميكنك دخول تلك الدولة قانونيًا.• 
إن كنت تطلب اللجوء لسبب ال ميت بصلة للجوء )كمثل أن تكون مشكلتك الوحيدة هي عدم • 

قدرتك على إيجاد وظيفة براتب جيد في بلدك(.
لم تستطع دائرة الهجرة حتديد بلدك األصلي لعدم قولك احلقيقة.• 
انتظارك لوقت طويل قبل طلب اللجوء على الرغم من أنه كانت لديك الفرصة للقيام بذلك.• 
مكثت أو مررت ب"دولة ثالثة آمنة" )دولة ليست عضوًا في االحتاد األوروبي( قبل قدومك إلى املجر، • 

وكانت لديك فرصة طلب اللجوء هناك.
طلب "دولة ثالثة آمنة" تسليمك )جلرم اقترفته مثلًا(.• 

تستغرق اجراءات القبول ثالثني يومًا كحد أقصى. ولكن إن كان طلب اللجوء اخلاص بك يخضع الجراء 
دبلن فقد تستغرق االجراءات وقتًا أطول. أما إذا قدمت الطلب في املطار، فعلى دائرة الهجرة إنهاء 

اجراءات القبول خالل مثانية أيام

ستتوقف كل اجراءات القبول وسيغلق امللف في حال غيابك عن املقابلة أو اختفاءك!
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 ٢. اجراءات اللجوء

؟ كيف أطلب اللجوء؟
يجب أن تقدم طلب اللجوء بأسرع وقت ممكن، إما عن طريق دائرة الهجرة، أو الشرطة )Rendőrség(  في 

حال كنت مسجونًا أو على احلدود أو في املطار. إذا دخلت املجر بوثائق مزورة فعليك التصريح بذلك 
فورًا، وإظهار وثائقك األصلية إن أمكن، وإال قد يسبب لك ذلك اشكاالت الحقًا خالل اجراءات 

اللجوء. ال توجد متطلبات رمسية، ميكنك طلب اللجوء كتابة أو شفهيًا وبأي لغة كانت.

إن كنت ختشى أن ال يفهم الضابط طلبك للجوء، ردد كلمة  “MENEKÜLT” )مينيكولت( وتعني الجئ أو 
كلمة “MENEDÉK”   )مينيديك( وتعني جلوء، بشكل واضح باللغة املجرية وقدم نسختني من طلب اللجوء 

املكتوب بلغتك األصلية. الرجاء أن ال تنسى توقيع  طلب اللجوء بنفسك!

انتباه: إذا دخلت املجر بشكل غير قانوني، فستقوم سلطات الهجرة غالبًا ببدء اجراءات الترحيل )الطرد(  
بحقك. إذا كان هذا أول طلب جلوء تقدمه فستعلق اجراءات ترحيلك )فلن يتم ترحيلك حتى تتخذ 

دائرة الهجرة قرارًا بشأن طلب اللجوء اخلاص بك(. أما إذا كان هذا ثاني طلب جلوء تقدمه، فلن تتوقف 
اجراءات ترحيلك. في حال استالمك لقرار الترحيل ميكنك، في غضون مثانية أيام، الطعن بقرار الترحيل 
وطلب االستئناف. كما ميكنك طلب وقف الترحيل. ميكنك تقدمي الطلب كتابيًا لدائرة الهجرة أو للشرطة 

مباشرة وسيرسلونها إلى احملكمة املختصة. ميكنك طلب املساعدة من محامي من جلنة هلسينكي املجرية.

؟ كيف يتم التعامل مع طلب اللجوء؟
تنقسم اجراءات اللجوء في املجر إلى مرحلتني. املرحلة األولى هي اجراءات القبول، وفي حال وجدت 
دائرة الهجرة طلبك مقبولًا  تنتقل إلى املرحلة الثانية وهي مرحلة االستحقاق )دراسة الطلب عن كثب(.

أ.اجراءات القبول )عملية الدراسة األولية(
يقوم ضابط اللجوء ومترجم بإجراء مقابلة معك، وذلك بعد بضعة أيام من وصولك في غالب األحيان. 

سوف يسألك املوظف خالل املقابلة عن معلوماتك الشخصية، كيفية وصولك إلى املجر، وأسباب طلبك 
للجوء. في حال كان لديك أقارب في أوروبا فال تنسى ذكر ذلك في املقابلة، أو ذكر أية مشاكل صحية 
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 ١. أنواع احلماية املختلفة التي ميكنك احلصول عليها في املجر

 وضع الجئ  )menekült(: الالجئ هو شخص لديه خوف مبرر من التعرض لالضطهاد في بلده األصلي 
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو انتمائه إلى "فئة اجتماعية معينة".

"االضطهاد" يعني انتهاكًا صارخًا حلقوق اإلنسان، كمثل التعذيب، املعاملة الالإنسانية أو امُلِذلة، • 
العبودية، العنف اجلسدي أو اجلنسي، أو حاالت التمييز الشديدة.

"خوف مبرر" يعني قدرتك على أن تبنّي مبوضوعية لدائرة الهجرة أنك ستتعرض لالضطهاد إذا • 
اضطررت للعودة إلى بلدك األصلي )تصريحاتك في مقابلة اللجوء يجب أن تكون مترابطة و مقنعة(

أما إذا كنت تواجه مشاكلًا لكونك امرأة أو بسبب هويتك اجلندرية أو ميولك اجلنسية )كمثل أن تكون • 
رجلًا وتشعر باالجنذاب حنو الرجال( أو متتلك أي صفة خاصة ال ميكن تغييرها )أو ال تريد إخفائها( 

فيمكن أن تصّنف ضمن "الفئات االجتماعية املعينة".

 وضع احلماية الثانوي )oltalmazott(: متنح للشخص املهدد بالتعرض ألي خطر من األخطار التالية في بلده 
األصلي:

عقوبة املوت.• 
التعذيب، العقوبة أو املعاملة الالإنسانية أو امُلِذلة.• 
خطر حقيقي يحدق بالفرد املدني أو حياته بسبب العنف العشوائي في نزاع مسلح ولكن ليس بسبب • 

العرق أو الدين، أو اجلنسية أو اآلراء السياسية، أو االنتماء إلى "فئة اجتماعية معينة" )على سبيل املثال: 
هناك حرب في بلدك واضطررت للهروب ألنك كنت تعيش في منطقة حرب، حتى وإن لم تشارك 

في النزاع(.

 اإليواء )befogadott(: وضع احلماية املبني على أساس خطر األذى عامًة )وليس بشكل فردي( في البلد 
األصلي. تذّكر: إن األوضاع االقتصادية أو البيئية السيئة في بلد املنشأ ال تعطيك احلق بطلب أي نوع من 

أنواع احلماية املذكورة.
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أنت اآلن في جمهورية املجر )Magyarország( وتعرف أيضًا باسم هنغاريا.
 .)magyar( اللغة الرمسية هي املجرية 

املجر عضو في االحتاد األوروبي )EU( و تقع في وسط-شرق أوروبا

BudapestBicske

Debrecen

Győr

Nyírbátor

Békéscsaba

Kiskunhalas

Fót

العاصمة مطار دولي   -

مخيم جلوء مفتوح أو مأوى -

مركز احتجاز دائم -

مأوى أحداث -

Slovakia

Austria

Slovenia

Croatia Serbia

Romania

Ukraine
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 Office for Immigration and Nationality( إن السلطة املسؤولة عن طلبات اللجوء هي دائرة الهجرة واملواطنة
OIN(، أو باختصار دائرة الهجرة )Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, BÁH( وهي جزء من وزارة 

الداخلية



طلب اللجوء إلى املجر


