
١. مقدمة

أنت اآلن في املجر، في أوروبا، في االحتاد األوروبي. االحتاد األوروبي هو 
مجموعة دول أوروبية. 

إننا نؤمن في هذا البلد بأنه ال يجوز إيذاء األطفال. بل من املهم أن نوفر لهم 
احلماية. إذا كان عمرك ال يتجاوز ال18، فإنك تعتبر طفلًا / قاصرًا. لديك 
حقوق هنا، ميكنك الذهاب إلى املدرسة، وميكنك ممارسة دينك والتواصل 

مع والديك. كما ميكنك ممارسة عاداتك التي اعتدت عليها في بيتك، 
ولكن ال تنسى أن الناس هنا مختلفون، وبالتالي عليك أيضًا احترام قواعد هذا املجتمع. 

كل شيء يجب أن يكتب في هذا البلد، ويجب أن يطلب خطيًا. خاصة إذا كان املوضوع 
يتعلق مبؤسسة رمسية. لذلك في حال واجهت أية مشكلة فعليك أن حتاول توضيحها خطيًا 

أيضًا للكبار وليس فقط شفهيًا. ميكنك طبعًا الكتابة بلغتك األم أو أي لغة ثانية جتيدها.

من املفيد أن تعرف بأن الدول األوروبية ليست متشابهة.

 ٢. قضية جلوء – حق اللجوء

إذا غادرت بلدك خلوفك من أن يصيبك أحدهم 
باألذى، فيحدث لك مكروه بسبب احلرب، أو فقدت 

والديك وليس هناك من يعتني بك، فيمكنك أن 
تطلب من دائرة الهجرة املجرية أن تبحث في إمكانية 

إعطائك وضع الجئ. ميكنك طلب ذلك خطيًا 
وشفهيًا بلغتك األم، أو باللغة االنكليزية إن استطعت 

ذلك، فإن اللغة االنكليزية أسهل للفهم هنا من 
لغتك األم. مينح وضع الالجئ لألشخاص الذين عانوا 
من مشاكل كبيرة جدًا في بلدهم، فتعرضوا لألذى أو 

أصيبوا باحلرب.

٣. الوصي املؤقت

سيتم تعيني شخص كبير إلى جانبك ليساعدك أثناء فترة االجراءات (ويلقب 
رمسيًا ب”الوصي املؤقت“). سيساعدك هذا الشخص في اختاذ القرارات، 

ويقدم لك الدعم بدلًا عن أهلك. ويساعدك باجراءات اللجوء وسيكون 
حاضرًا في جلسة االستماع. ميكنك الثقة به  واالستعانة به في أي أمر!

ال تتردد في السؤال عن أي شيء تريده، واإلصرار على السؤال حتى 
حتصل على جواب!

 ٤. املترجم، موظف اللجوء

إذا لم يكن لديك مترجم، أو لم تكن تفهم عليه، أو كنت تشعر بأنه 
ال يترجم بدقة، أو لم تكن راضي عن موظف اللجوء، ميكنك طلب 

تغييره. وعليك أن ختبر الوصي املؤقت أو املساعد / عامل الشؤون 
االجتماعية بذلك في كل األحوال! ال تترد في التحدث إليهم إذا 

كانت لديك أية شكوى متعلقة باجراءات اللجوء اخلاصة بك!

 ٥. جلسة االستماع

ستجرى معك مقابلة قصيرة تسأل فيها عن كيفية وصولك إلى 
املجر والبلد الذي أتيت منه. كما ستسأل عن ما إذا كنت قد مررت 

بدولة أخرى من دول االحتاد األوروبي، وستؤخذ بصماتك بعد ذلك. 
إذا كانت لديك معلومات عن وصول والديك إلى دولة أخرى من 

دول االحتاد األوروبي، فعليك إبالغ موظف اللجوء بذلك. إذا تبني 
أنك قدمت طلب جلوء في بلد آخر فيمكن أن تقرر دائرة الهجرة 

استكمال اجراءات اللجوء في ذلك البلد (هذا ما يدعى باجراء 
دبلن). إذا لم تتفق مع هذا القرار ولم ترغب بالعودة إلى تلك الدولة 

التي هي عضو في االحتاد األوروبي، فيمكنك الطلب بأن تتخذ 

محكمة القرار بشأن الدولة التي ستستكمل اجراءات جلوئك فيها، وذلك خالل ثالثة أيام من 
صدور القرار األول. ميكنك في هذه احلالة طلب املساعدة املجانية من جلنة هلسينكي (وهي 

منظمة تقدم املساعدات القانونية).
إن لم يكن هناك داع ملتابعة اجراءات اللجوء في دولة أخرى، فستجرى معك مقابلة مطولة، 

ملعرفة أسباب وكيفية رحيلك عن بلدك، فسيطلب منك احلديث بالتفصيل عن ما جرى 
معك. إذا كنت بحالة سيئة جدًا فيمكنك اإلشارة إلى عدم قدرتك على 

حضور جلسة االستماع التي ستؤجل إلى موعد آخر تكون فيه مستعدًا 
للحديث عن قصتك. 

فكر مليًا مبا سوف تقوله قبل جلسة االستماع. متى، أين وماذا حدث 
معك؟ من كان بصحبتك أثناء األحداث؟ ملاذا غادرت بلدك؟ فلتذكر 
كل شي يخطر ببالك. وإذا سئلت عن شيء ال ميكنك تذكره بدقة، ال 

تتردد بالقول أنك ال تذكر ذلك بالضبط. رمبا كنت تتمنى نسيان كل ما 
حدث معك ولكنه من املهم أن حتاول تذكر كل شيء من أجل جلسة 

االستماع.

ال تقلق، لن ترتكب أية أخطاء، فهذه قصتك. أنت الذي 
سترويها، وأنت هو الشخص الذي يعرفها أكثر من أي إنسان آخر. 

ميكنك التحضير جللسة االستماع في خيالك: ستجلس في قاعة مع ثالثة 
أشخاص. أحدهم هو موظف اللجوء، وهو الذي سيسألك عن ماضيك. والثاني 
هو املترجم الذي يقوم بترجمة كل ما يقوله موظف اللجوء لك. الشخص الثالث هو الوصي 
املؤقت، وهو موجود ليقدم لك الدعم، و ليمثل مصاحلك عند الضرورة. ال تتردد في كتابة 

املالحظات أو حتضير قائمة باألحداث التي جرت معك. ميكنك الرسم أيضًا إذا كان ذلك 
أكثر سهولة بالنسبة لك. ميكنك احضار مالحظاتك إلى جلسة االستماع وميكنك مراجعتها 

إذا احتجت إلى ذلك.  
                                                  

ال تتردد في السؤال عن أي شيء ال تفهمه، واإلصرار على السؤال حتى حتصل على 
جواب!

ميكن أن يتم احلديث عن أشياء لست معتادًا على 
احلديث عنها أو ختجل من ذكرها. إذا لم تكن 
تريد احلديث عن شيء ما، فال تتردد في إخبار 
موظف اللجوء بأنك ال تريد احلديث عن ذلك 
املوضوع ألنك تشعر باحلرج أو بالضيق الشديد 

عندما تتذكر تلك األحداث.

قد تتضمن هذه األحداث احملرجة بالنسبة لك 
معلومات مهمة لها تأثير كبير على القرار الذي 

سيتخذ بقضيتك. مهما حدث ال ختجل من نفسك، فلن يدينك أحد بسبب األحداث التي 
مررت بها. وتأكد أن كل من موظف اللجوء والوصي املؤقت واحملامي وعامل الشؤون االجتماعية 

والطبيب النفسي ملزم باالحتفاظ بكل ما تقوله سرًا وال ميكنهم إخبار أي أحد مبا تقوله.

قد ال تتذكر شيئًا ما أو تكون ذكرياتك واهية وغير دقيقة. فتنسى حادثة ما أو مكانًا أو تاريخًا، أو 
جتد صعوبة في التذكر ألن األحداث كانت مؤملة للغاية. في هذه احلالة ال تتردد بالقول بأنك ال 

تستطيع التذكر. ال مشكلة إن لم جتب على سؤال ما، ولكن ال تقل شيئًا لم يحصل إن لم تكن 
متأكدًا من اجلواب!

إذا كانت لديك أية صور عائلية أو مستندات أو وثائق 
أخرى تثبت بها صحة قولك وتدعم قصتك، فعليك 

أن تعرضها على موظف اللجوء. ولكن ال تنسى 
استرجاعها منه. 

إذا شعرت بأنك بحاجة للمساعدة في هذه 
االجراءات املعقدة، ال تتردد باالتصال بلجنة 

هلسينكي حتى قبل جلسة االستماع. 

 كتيب توضيحي لطالبي
اللجوء من القاصرين (صغار السن)
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 ٩. القرار الصادر بشأن طلب اللجوء اخلاص بك

ستصدر دائرة الهجرة قرارًا بعد جلسة االستماع. قد يكون القرار إيجابيًا 
(قبول طلب اللجوء الذي قدمته فيمكنك البقاء في املجر كالجئ 

أو  ميكنك احلصول على وضع احلماية الثانوية) أو يكون القرار سلبيًا 
(رفض طلب اللجوء).

إذا كان القرار سلبيًا، ميكنك اللجوء إلى احملكمة لطلب االعتراف بك 
كالجئ، لعدم قدرتك على العودة إلى بلدك بسبب املخاطر التي 

ستواجهها هناك. لديك 15 يومًا إلعالم دائرة الهجرة برفضك للقرار. 
ميكن للجنة هلسينكي وعامل الشؤون االجتماعية مساعدتك في هذا 
املوضوع. يجب عليك االلتزام باخلمسة عشرة يومًا، ألن دائرة الهجرة ستعتبر أنك قبلت القرار 

السلبي بعد مضي 15 يومًا، وستضطر إلى تقدمي طلب جلوء جديد مما سيجعل إقناع دائرة 
الهجرة بقبول طلب اللجوء أكثر صعوبة.

من املهم أن ال تيأس في حال رفض طلبك (كان القرار سلبيًا)، فلم يذهب كل 
شيء سدى. ميكنك اللجوء إلى احملكمة، التي ميكنها تغيير قرار دائرة الهجرة وقبول 

طلبك.

 ١٠. الفرص املتاحة لك عند استالمك قرارًا إيجابيًا 
    

إذا حصلت على قرار إيجابي من دائرة الهجرة أو من احملكمة، فسيكون لديك احتمالني: إما 
ستمنح وضع الجئ أو وضع احلماية الثانوية. إذا منحت وضع الجئ، فستحصل على 
بطاقة الهوية املجرية ملدة عشرة أعوام، ميكنك خاللها الدراسة واحلصول على عمل 

طالبي، متامًا كغيرك من األطفال املجريني. أما إذا منحت وضع احلماية الثانوية، 
فستحصل على الهوية املجرية ملدة 5 أعوام. ميكنك 

البحث عن أفراد عائلتك وإحضارهم إلى املجر، تدعى 
هذه العملية ”لم شمل العائلة“. ولكن عليك أن تعرف 

بأن هذه العملية معقدة وتستغرق مدة طويلة. ويجب 

٦. العمر

عليك بكل األحوال أن تذكر عمرك احلقيقي إن كنت 
قاصرًا وعمرك ال يفوق الثمانية عشرة! 

إذا كان عمرك ما دون الثمانية عشرة فإنك ال تعتبر 
راشدًا، إذا استطعت احضار أية وثيقة أو ورقة تثبت عمرك 

من بلدك فعليك أن تعرضها على موظف اللجوء.  ال 
تدعي بأنك أكبر من عمرك األصلي، فهذا لن يساعد 

قضيتك. ميكنك إثبات نفسك كطفل أيضًا، فستكون بأمان وميكنك احلصول 
على احلماية أيضًا حتى وإن لم تكن راشدًا.

قد تكون هناك شكوك بخصوص عمرك، فيقوم عندها طبيب بفحصك. 
يحق لك معرفة ما سيجري معك أثناء الفحص، فال تتردد بالسؤال عن كيفية 

اجراء الفحص الطبي!

إذا وجدت أن نتيجة الفحص ال تنطبق على الواقع (كأن يقول الطبيب 
بأنك راشد وأنت لست كذلك، على سبيل املثال) أو وجدت أن الفحص لم يكن 

دقيقًا مبا فيه الكفاية، اتصل عندها بلجنة هلسينكي .

 ٧. الطبيب النفسي

إذا شعرت بأنك بحاجة إلى املساعدة، ألنك ال تستطيع النوم مثلًا، بسبب 
الكوابيس، أو تراودك الذكريات السيئة باستمرار، تشعر باخلوف الشديد، 
ال تستطيع التركيز، فيمكنك طلب املساعدة من طبيب نفسي. (الطبيب 

النفسي هو خبير ميكنك مناقشة مخاوفك ومشاعرك معه ويساعدك على 
تنظيم أفكارك). ميكنك أن تقول أي شيء تريده للطبيب النفسي، فهو لن 

يخبر أحدًا ألنه ملزم باالحتفاظ بكل ما تقوله سرًا.

إذا أخبرت الطبيب النفسي بأنك تعاني بسبب حالتك النفسية السيئة أو 

بسبب الظروف املؤملة التي مررت بها، فهذه املعلومات قد تكون مهمة في اجراءات اللجوء 
اخلاصة بك. وقد يعطي ذلك مبررًا لعدم قدرتك أحيانًا على حضور جلسة االستماع.

ميكنك أيضًا احلديث مع الطبيب النفسي عن مشاعرك ومشاكلك احلالية، فهو سيستمع 
إليك دائمًا ولن يدينك ألي سبب كان. الطبيب النفسي هو ليس حصرًا ”للمجانني“، بل 

العديد من األشخاص يزورون األطباء النفسيني للحديث عن مشاكلهم اليومية. إذا شعرت 
بأنك بحاجة لذلك عليك االتصال مبؤسسة كورديليا.

 ٨. السجن

ال ميكن سجن األطفال ملجرد مجيئهم إلى املجر.

ماذا ميكنك أن تفعل في حال وجدت نفسك في السجن 
على الرغم من ذلك؟ هذا قد يحصل في حال لم 

يصدقوا بأن عمرك أقل من مثانية عشرة سنة. ميكنك في 
هذه احلالة طلب إجراء فحوصات من قبل دكتور أو طبيب 

نفسي للتحقق من عمرك. إذا تبني أن عمرك أصغر من 
18 فال ميكنهم احتجازك في السجن.

لديك احلق في االتصال بوالديك وأصدقائك أثناء 
تواجدك في السجن. وميكنك اخلروج إلى الهواء الطلق 

كل يوم ملدة ساعة. ولديك احلق في االستحمام يوميًا. 
يزور محامي جلنة هلسينكي السجن كل أسبوع لتقدمي 

املشورة. اسأل عن أوقات تواجده واطلب رؤيته. يجب أن 
تطلب ذلك خطيًا. أعطي الرسالة للحراس أو الشرطة. إذا أخذ احلراس أو الشرطة أية مستندات أو 

وثائق مهمة فلتخبر احملامي بذلك وسيعيدها إليك.

إذا واجهت أية مشاكل فال تتردد في إخبار عامل الشؤون اإلجتماعية، إذا كان 
متواجدًا، فسيقوم مبساعدتك.

على عائلتك البدء بها في السفارة املجرية املوجودة في البلد الذي يقيمون فيه. 
اطلب املساعدة من جلنة هلسينكي أو عامل الشؤون االجتماعية إن لم تكن 

تعرف ما يجب عليك القيام به.

ستقيم في دار لليافعني حتى تبلغ الثمانية عشر من العمر. ويحق لك احلصول 
على الرعاية حتى تبلغ 21 من العمر. أما إذا كنت تدرس في اجلامعة أو احدى 
املدارس فيحق لك احلصول على الرعاية حتى عمر 24. كما ميكنك احلصول 

على مصروف جيب شهري لتتمكن من االتصال بعائلتك عبر الهاتف. ميكنك االستعالم عن 
مقدار املبلغ من عامل الشؤون االجتماعية.

من املهم أن تذهب إلى املدرسة، لتتعلم اللغة املجرية بشكل جيد وحتصل على مهنة ولكي 
حتصل على الرعاية والسكن. ميكنك مراجعة عامل الشؤون االجتماعية أو املسؤول عن رعايتك 

للتسجيل في املدرسة.
لن تستطيع السفر قبل صدور القرار اإليجابي. ولكن عندما يعترف بك 
كالجئ فستحصل على جواز سفر ويصبح بإمكانك السفر للخارج. إذا 
قررت السفر فعليك إبالغ دار اليافعني الذي تقيم فيه مسبقًا عن سفرك.

إذا أردت احلصول على اجلنسية املجرية، فلديك فرصة بذلك. إذا منحت 
وضع الجئ، ميكنك طلب اجلنسية بعد ثالثة سنوات. أما إذا منحت وضع 

احلماية الثانوية، فيمكنك طلب اجلنسية بعد 5 سنوات من إقامتك في 
املجر. إن العاملني في جلنة هلسينكي سعيدون مبساعدتك في هذا األمر.  

هذا هو املستقبل الذي ينتظرك في حال منحت وضع الجئ أو وضع احلماية الثانوية.

أخيرًا

قد ال يحدث كل شيء كما ورد في هذا الكتيب بالضبط، ال تغضب بل طالب بحقوقك، 
وناقش املوضوع مع شخص بالغ تثق به. (املساعد / العامل في الشؤون االجتماعية، احملامي، 

الوصي املؤقت، الطبيب النفسي...إخل).  
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www.helsinki.hu: املوقع االلكتروني . helsinki@helsinki.hu: البريد االلكتروني

مؤسسة مينيديك (MENEDÉK EGYESÜLET) .استشارة اجتماعية مجانية، يرجى أخذ موعد مسبق
1090 Budapest, Erkel utca 13/A, ground floor #5.: العنوان
 هاتف/فاكس :9919 430 20 06 . 1711 411 1 06 . 1710 411 1 06

www.menedek.hu: املوقع االلكتروني . menedek@menedek.hu: عنوان البريد االلكتروني
ا (CORDELIA ALAPÍTVÁNY) مساعدة نفسية مجانية، يرجى أخذ موعد مسبق. ي مؤسسة كورديل
1133 Budapest, Kárpát utca I./B, 6th floor #24.: العنوان
 هاتف/فاكس :1332 239 1 06 . 1450 349 1 06

www.cordelia.hu: املوقع االلكتروني . cordelia@chello.hu: عنوان البريد االلكتروني
(Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) املعونة الكنسية املجرية

 .2151Fót, Vörösmarty tér 2 :العنوان  . (Károlyi István Gyermekközpont) مأوى كاروي ايشتفان لألحداث
هاتف :2273 749 30 06
(Református Missziói Központ - Menekültmisszió) مركز البعثة البروتيستانتية _ بعثة الالجئني
1151 Budapest, Alag u. 3.: هاتف/فاكس :4796 465 30 06 . العنوان
www.rmk.hu/menekultmisszio: املوقع االلكتروني . menekult.misszio@zsinatiiroda.hu: عنوان البريد االلكتروني
(Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) دائرة الهجرة واملواطنة
1117 Budapest, Budafoki út 60: العنوان
 هاتف :70 91 463 1 06 .  فاكس :9108 463 1 06
www.bevandorlas.hu: املوقع االلكتروني  . menekult@bah.b-m.hu: عنوان البريد االلكتروني
(UNHCR) مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني
1022 Budapest, Felvinci utca 27: العنوان
 هاتف :060 3363 1 06 .  فاكس :080 3363 1 06
www.unhcr-centraleurope.org: املوقع االلكتروني  . hunbu@unhcr.org: عنوان البريد االلكتروني

(التعليم، السفر، فرص العمل)
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Menekültügy i Alapjának  támogatásával.

 Készül t a z Európai Unió Európai


