
 الطريق صربياـ كروتيا ـ هنغاريا
.العدد الكبر للعبور من خلل قرب منطقه سيد  مدينة بسبيسكا الحدوديه   ( )

بواسطه الباصات و شاحنات الشرطه )بعد عبور الحدود  سيتم نقلك  كمب ( (الى 

اسمك15اوباتوفاس و الذي يبعد  ( كم من الحدود الصربيه   عندما يسجلوك هناك  (

يجب ان ليطول وقت الجرائات عن ليوجد بصمه  بعد التسجيل  ( صورتك  ( , ,

) ساعه  ثم ياخذوك مجددا سيتم نقللك اما عن طريق الحافلت او القطارات24

. ساعات تقريبا  كن على حذر ممكن5الى الحدود الهنغاريا الرحله ستسغرق تقريبا 

.من العجلة سوف يفرقون العوائل لذا احرص على ان لتفقد اعضاء عائلتك  بعد ان

تدخل الى هنغاريا سيتم نقللك من الحدود الى مدينة سزينتجوتثارد او هيجيشالوم
قرب الحدود مع النمسا على حد معلوماتنا هنغاريا لم تاخذ اي ,الى كامب مفتوح 

. بصمه خلل العشره ايام الماضية من المهاجرين الذين قدمو عبر كرواتيا
. هنغاريا تنبي الن سياج على الحدود الكرواتيه ايضا  اذا اردت ان تعبر!مهم جدا 

.وحدك استبع الطريق الذي ليوجد به سياج  ننصحك بعدم لمس السياج او العبور

.من تحته  طبقا للقانون الجديد لهنغاريا انها جنحه و تصرف اجرامي ستدان عليه و

…  سنوات رجائا انتبه7 او 5من المحمتمل ان ينتهي بك المطاف في السجن لمده 

 . سلوفنيا
.للحظه الممر الذي تم نتظيمه من قبل الدول الكبرى بالمنطقه ل يمر خلل سلوفينيا 

و الطريق تغير على ما يبدو ما سيحصل ان الحافلتاذا هنغاريا اغلقت حدودها 
ستاخذ المهاجرين الى سلوفينيا ـ لكن للن على مايبدو انه من الفضل استخدام
ارخص  اسرع  امن  من دون بصمه  اذا استطعت الوصول بصعوبه الى )الممر   . . . )

,الحدود السلوفينيه   حينها نحن لسنا متاكدين ما ذا سيحصل   لذا اذا قررت السفر .

انظر الى الرقام في (خلل سلوفنيا الفضل ان تكون على تواصل مع اصدقائنا 

)السفل  و ابلغهم انك على الحدود وانك ناوي الدخول حتى يعلموك ما الذي

. السلطات ممكن ان تفعله معك و مجوعتك

اعزائي اخوتي و اخواني  هذا بعض التحديثات عن الوضع الحالي
) هناك معلومات مستقله من الناشطين و الجيئين03.10.2015(

رجائا ابقي بذهنك ان كل هذا المعلومات .من ارض الحدث 

ممكن ان تتغير بسرعه لذا ل يوجد ضمان على ان المعلومات
. ستبقى  صالحه الى زمن اطول

 باختصار الوضع عامه
.كنتيجه للتغيرات الحاصله  وزياده عدد الشخاص القادمين باتجاه اوربا  اصبح هناك .

,معبر بشري تم تنظيمه من قبل الحكومات لتلك الدول يبدا من اليونان  مقدونيا  ,

.صربيا  ثم كرواتيا و الى المام نحو هنغاريا  و انشاء ال الى وجهتك  الشرطه بالتعاون ,

مثل  الصليب الحمر الخ  يسطيرون و يديرون …)مع منظمات حقوق النسان  : ).

.الطريق الجديد  عادة هذا يعيني النتظار لساعات  للعبور الحدود او الدخول الى

,كامبات التسجيل او النتظار للتنقل   ظروف من اللذلل  لكن على ما يبدو ان

الشخاص يصلون بفتره اسرع مما سبق

 من صربيا الى هنغاريا
منطقه سويتسيتا  عبر مدينه هوريغس الحدوديه  )شمال الحدود بين صربيا و هنغاريا  )

.اصبح اقل ارتياد  هذا المعلومات  من المهاجرين الذين عبرو من صربيا الى هنغاريا

.مباشره هم الن تحت اجرائات اللجوء و تم اخذ بصماتهم  بجانب بسبب القانون

الغير شرعي للحدود و قد تتعرض الى قمع قاسي   .الجديد و الذي يجرم العبور  ( على(
,مايبدو الفضل تجنب العبور من صربيا الى هنغاريا  ولكن عوضا عن ذللك

ننصح بالذهاب من خلل كرواتيا حيث يوجد معبر بشري الذي يؤدي الى
. هناك حاليا



: للتواصل
 صربيا

:مجموعه ل حدود  رقم الستعلمات   و اتس اب 0381616450529. فايبر   ( + )

  email : noborderserbia@riseup.net

كرواتيا 
  : 00385998458911  رقم الستعلمات

   mail: noborderzagreb@riseup.net

 سلوفنيا
0038630321843:رقم الستعلمات  

 ساعه الفضل ارسال رساله و الموجودين24,فايبر و واتس اب  لكن ليست متاح 
هناك  سيحاولن الجابه باسرع ما يمكنهم  )

email:frontabrezmeja@gmail.com

:شبكه اهل و سهل بك الى اوربا   معلومات مستقله عن الجيئن و المهاجرين  
  Web page: www.w2eu.info

   Mails: w2eu_info@yahoo.com // w2eu@hotmail.com

اذا لسمح ال اذا حصل و فقدت احد اطفالك هناك رقم طوارئ لوربا  
116000:الرقم  

 اذا كنت تبحث عن اقارب اتصل هنا
004359133103333:الرقم   

 نتمنى للك رحله موفقه... 
 حق التنقل للجميع...

 تسقط السايجات و الحدود...
! في التحاد قوتنا.…

النمسا
قريه حدوديه  حيث عليك  )اغلب الماهجرين تم نقلهم من هنغاريا الى  هيجييششوم  )

ليوجد بصمه رقميه (ان تمشي الى الجانب النمساوي  في النمسا سيتم تسجيلك  .

)لحد الن  و سوف ياخذيوك الى مكان ليس من الضروره ان يتم اخذ الجميع الى

.نفس المكان  اذا كنت محظوظ سيتم اخذك قرب  الحدود  اللمانيه او عليك ان

.تكمل الرحله بنفسك  الى حد الن باستاطاعتك العبور الى المانيا من عده نقاط

مثل سادزبورج  تريول  النمسا العليا  خلل اليام الخيره تبين ان الشرطه )حدوديه  . . )

تسجل المهاجرين لكن هناك فرصه للكمال الرحله لكن ستكملها لحالك اذا لم
.يعجبك البقاء بالكامب  العلقه بين النمسا و المانيا بتوتر يزداد كل يوم طالما المانيا

ابقيت حدودها مفتوحه النمسا على اغلب ستفعل الشي نفسه   .

.رجائا كن على يقين انه كل شي قد يتغير في اي وقت  سنكون سعداء اذا.

بالطبع هذا اذا كنت تشعر انك .استطتعت ان تزودنا بمعلومات جديده 

.عندك وقت و طاقه  مشاركه تجربتك حول التغيرات و المعلومات المفيده

ستكون قيمه و مفيده للخرين الذين يريدون ان يعبرون بنفس الطريق

mailto:noborderserbia@riseup.net
http://www.w2eu.info/
mailto:w2eu@hotmail.com

