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أهالً بكم
استلمت هذا الكتيب ألن والدك أووالدتك أو الويص القانوين قد تقدم
بطلب للحامية الدولية يف بلجيكا وكنت برفقتهم .الويص القانوين هو
الشخص الذي ليس والدك ولكن يُسمح له بالعناية بك من الحكومة يف
بلدك األصيل .يف هذا الكتيب نوضح لك ما الذي يعنيه لك هذا الطلب
للحامية .كام سيحصل والديك أو الويص عليك عىل كتيب ايضاً يرشح لهم ما
الذي يعني طلب الحامية الدولية لك.

ملزيد من
املعلومات؟ ستجد ملخصاً عن هذا الكُتيب عىل:

www.cgrs.be/en/asylum/children-asylum-procedure

ستجد أيضاً عىل املوقع اإللكرتوين للمفوضية العامة لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية معلومات أخرى حول إجراءات اللجوء يف بلجيكا
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البالون األزرق
يشري إىل مواقع
اإلنرتنت املفيدة.
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إجراءات اللجوء

املقابلة

التسجيل

االستقبال واملتابعة
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الجئ معرتف به

القرار
الحامية االحتياطية

االستئناف
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1

مفهوم طلب الحامية الدولية؟
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مفهوم طلب الحامية الدولية؟
يطلب والديك أو الويص الحامية من الحكومة البلجيكية ألنهم واجهوا أو
قد يواجهون مشاكل خطرية يف بلدك األصيل .ولهذا السبب يعتقد والديك
أو الويص أنه ال ميكنهم العودة إىل بلدك .والديك أو الويص قدموا هذا
الطلب إىل دائرة شؤون األجانب .إذا مل يطلب والديك أو ويل أمرك الحامية
من قبل يف بلد آخر ،فسيتم إرسال الطلب إىل املفوضية العامة لشؤون
الالجئني وعدميي الجنسية ،املخترصة ب .CGVS

مفهوم طلب الحامية الدولية؟

وهي الجهة املسؤولة عن دراسة طلب الحامية الدولية .وسيتم دعوة
والديك أو الويص من قبل املفوضية العامة لشؤون الالجئني إلجراء مقابلة
شخصية لرشح املشاكل التي واجهتهم أو التي يخشونها .املقابلة الشخصية
هي جزء مام يسمى بالحق يف اإلستامع.
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2

كيفية سري اإلجراءات

القرصرشاف
تحت اال
للقارصين
للناشئني
االلجوءاللجوء
دليل دليل
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كيفية سري اإلجراءات
يجب أوالً عىل والديك أو الويص أن يدلو بترصيح يف دائرة شؤون األجانب،
وهو املكان الذي استلمت فيه هذا الكتيب .بعد ذلك ستقوم املفوضية
العامة لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية بدعوة والديك أو ويل أمرك إلجراء
مقابلة شخصية .يف هذه املقابلة يتحدث والديك مع موظف يف املفوضية
العامة لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية و يذكرون السبب  /األسباب التي
جعلتكم تغادرون بلدك وملاذا التستطعيون العودة للوطن .يدرس هذا
املوظف طلب الحامية الدولية من قبل والديك أو الويص .سوف يتم طرح
أسئلة عىل والديك أو الويص حول سبب  /أسباب عدم التمكن من العودة.
أفضل من ميكنه الدفاع عن مصالحك هو والدك أو الويص عليك .وهذا
يعني أنه خالل املقابلة الشخصية يف املفوضية العامة يجب عليهم أيضً ا
ذكر املشاكل التي حدثت معك يف بلدك أو ملاذا ال ميكنك العودة إىل بلدك.
بنا ًء عىل ترصيحاتهم ،ستصدر املفوضية العامة قرا ًرا واح ًدا لك ولوالديك أو
لويل أمرك.

بلجيكا تقدم نوعني من أنواع الحامية  :وضع الالجئ ووضع الحامية
االحتياطية.
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كيفية سري اإلجراءات

ما هي القرارات املمكنة؟

3

من هو الالجئ؟
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من هو الالجئ؟
بلجيكا وقعت عىل اتفاقية الالجئني وهي معاهدة دولية .من خالل التوقيع
عىل هذه املعاهدة  ،تلتزم بلجيكا بحامية األشخاص الذين لديهم مشاكل
معينة مع سلطاتهم أو مع أشخاص آخرين عند عودتهم إىل بلدهم .ميكن
أن يكون لديك مشاكل ألسباب مختلفة .بسبب:
* قناعتك السياسية أو التي لعائلتك
* دينك
* عرقك
* " انتامءك إىل مجموعة اجتامعية معينة
" نعني بها األشخاص الذين يتشاركون
يف نفس الخصائص التي ال تتغري .ألنه
لديك هذه الخاصية ،فإن غالبية الناس
يف بلدك أو سلطات بلدك تعاملك
بعدائية .مثال عىل ذلك الفتيات الغري
املسموح لهن بالذهاب إىل املدرسة
ملجرد كونهن فتيات.
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من هو الالجئ؟

* جنسيتك

ماذا تعني الحامية االحتياطية؟
يف حالة عدم حصولك عىل وضع الجئ
بسبب الحالة التي تواجهها  ،ستدرس
املفوضية العامة لشؤون الالجئني وعدميي
الجنسية ما إذا كنت مؤهالً للحصول عىل
وضع الحامية االحتياطية.
متنح املفوضية العامة لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية وضع الحامية االحتياطية
إذا كنت ستتعرض لخطر حقيقي من
ZONK
حدوث رضر جسيم إذا عدت إىل بلدك.

!FIGHT

!OMG

!POW

الرضر الجسيم عىل سبيل املثال :
* عقوبة املوت أو اإلعدام
* التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة

من هو الالجئ؟

* تهديد خطري لحياتك يف حالة الحرب أو الحرب األهلية
بعد دراسة طلب الحامية الدولية ،يجوز للمفوضية العامة لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية أن تقرر :
 منح وضع الحامية -رفض وضع الحامية

دليل االلجوء للقارصين تحت االرشاف
14

ما هي حقوقك كطفل يف هذه اإلجراءات
جميع األطفال لديهم حقوق خاصة ،التي
تسمى بحقوق األطفال .ولضامن مامرسة
?...
األطفال فعلياً لهذه الحقوق ،تم وضع
اتفاقية حول حقوق الطفل .وقد وقعت
معظم بلدان العامل عىل هذه املعاهدة،
مبا يف ذلك بلجيكا .تضمن هذه املعاهدة
التزام الدول املوقعة عليها بأن يحصل
األطفال عىل حقوقهم بشكل فعيل.
أحد حقوق األطفال هذه هو الحق يف أن يُستمع إليه .هذا يعني أنه لديك
الحق يف التعبري عن رأيك بشأن قرار مهم يتعلق بك أيضً ا .ميكنك إعطاء رأيك
بالطريقة التي تفضلها :عن طريق التحدث أو الرسم أو الكتابة أو بأي طريقة
أخرى .هذا حق  ،لكنه ليس واجبا ،وليس عليك القيام بذلك.

ليس هناك حاجة أن ترافق والديك أو الويص عليك إىل املفوضية العامة
لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية عند إجراء مقابلتهم مع موظف
املفوضية العامة.
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من هو الالجئ؟

أفضل من يستطيع الدفاع عن مصالحك هو والديك أو الويص عليك.
أنت تعطي رأيك فقط إذا كنت ترغب يف ذلك .إذا كنت تفضل عدم
القيام بذلك  ،فهذا ال يؤثر عىل القرار املتعلق بوالديك أو الويص.

4

الحق يف االستامع يف
إجراءات اللجوء

القرصرشاف
تحت اال
للقارصين
للناشئني
االلجوءاللجوء
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cgvs
ra

أنت تريد أن تقدم بنفسك ترصيحاً :
كيفية القيام بذلك؟
إذا كنت تريد أن تقول شيئًا بنفسك ،يجب عليك اخباراملفوضية العامة
لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية بذلك .ويفضل أن يتم ذلك عن طريق
رسالة أو اإلمييل يف موعد ال يتجاوز خمسة أيام قبل إجراء املقابلة
الشخصية لوالديك أو الويص يف املفوضية العامة لشؤون الالجئني وعدميي
الجنسية .ال يتعني عليك القيام بذلك بنفسك ،ولكن ميكنك طلب املساعدة
من والديك أومحام أو مدرس أو مساعد اجتامعي أو شخص موثوق به،
إلخ . .أو ميكنك أن تطلب من شخص ما االتصال مبكتب القارصين العائد
للمفوضية العامة .يف نهاية هذا الكتيب تجد بيانات االتصال ومثال لكيفية
كتابة رسالة.

كال .عىل سبيل املثال  ،إذا رأت املفوضية العامة لشؤون الالجئني وعدميي
الجنسية أنك أصغر من أن ترشح أسباب رحيلك من بلدك ،فستتلقى
رسالة بهذا الشأن .إذا قررت املفوضية العامة لشؤون الالجئني التحدث
معك  ،فسوف تتلقى أيضً ا رسالة بهذا الشأن يوضح فيها أين و متى ميكنك
التحدث مع أحد موظفي املفوضية العامة لشؤون الالجئني .ميكنك أيضً ا
تقديم هذه الرسالة للمدرسة لتربير غيابك عن هذا اليوم.
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الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء

هل سيتم استدعاءك دامئًا إلجراء املقابلة اذا طلبت ذلك؟

املحادثة مع موظف ال CGVS

الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء

أين ستتحدث إىل موظف CGVS؟
من حيث املبدأ سوف تأيت مع والديك
إىل املفوضية العامة لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية حيث ميكنك البقاء
يف غرفة االنتظار حتى ينهي موظف
يف املفوضية العامة لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية املحادثة مع والديك
أو ويل األمر .يبقى هناك دامئا أحد
الوالدين معك  ،يف حني يرشح الوالد
اآلخر قصته ملوظف املفوضية العامة.
إذا كنت مع أحد الوالدين أو الويص
فقط يف بلجيكا ،فيمكنك االنتظار يف غرفة االنتظار أو يف الغرفة حيث
تجري املقابلة الشخصية مع الوالد أو الويص .نظ ًرا ألن املحادثة مع أحد
الوالدين أو الويص ميكن أن تستغرق عدة ساعات ،يجب عليك إحضار يشء
معك إلشغال نفسك أثناء االنتظار.
بعد التحدث مع أحد والديك أو ويل األمر يأيت دورك .موظف املفوضية
العامة لشؤون الالجئني سوف يأيت اليك يف غرفة االنتظار أو املمرويأخذك
إىل غرفة املقابلة .ثم تجلس مع موظف املفوضية يف مكتب به كمبيوتر.
أثناء هذه املقابلة بإمكانك أن تستخدم أي طريقة ممكنة لتوضح ملاذا
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غادرت وطنك وملاذا تعتقد بأنك ال ميكن أن تعود إليه ،ميكن ذلك عن
طريق :الكالم أو الرسم أو الدمى لتعرب عن مشاكلك .سوف يساعدك
موظف املفوضية عىل أفضل وجه ممكن ،حتى تفهم املفوضية العامة
لالجئني جيدا ً ما هي مشاكلك.
مثالً يف حاالت نادرة قد يحدث
أن ال يتم مقابلتك مع موظف
املفوضية يف نفس يوم مقابلة
والديك أو ويل األمر لدى
CGVS

بسبب أن يكون لديك إخوة أو
أخوات ويودون الترصيح أيضاً
بأنفسهم أو بسبب كون املقابلة
مع والديك أو الويص قد استغرقت وقتاً طويال .عندئذ ستجري مقابلتك يف
يوم آخر .سوف تتلقى رسالة بالتاريخ الذي ميكنك فيه تقديم ترصيحك.
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الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء

?...

كيف تتم املقابلة مع موظف CGVS؟
عىل الرغم من أنك قد تضطر إىل االنتظار بعض الوقت قبل أن تتمكن من
التحدث إىل موظف يف املفوضية العامة  ،فإن املحادثة ال تستمر طويالً.
عادة ما يستغرق هذا نصف ساعة .من الطبيعي أن تكون متوترا ً بعض
اليشء .سوف يستمع لك موظف املفوضية العامة .ميكنك إخباره بكل
يشء عن السبب أو األسباب التي دفعتك إىل مغادرة بلدك .إذا كنت تريد
االحتفاظ ببعض األشياء لنفسك ،فيمكنك القيام بذلك أيضً ا .من املمكن
أن يسأل موظف املفوضية العامة أيضً ا أسئلة إضافية حتى يفهم كل يشء.
كن صادقا وأخرب ما تعرفه .لست ملزماً اإلجابة عىل كل سؤال .حتى لو مل
تستطع اإلجابة ،فال بأس بذلك .ال يتم نقل ما تديل به ملوظف املفوضية
العامة إىل أشخاص من بلدك.

الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء

من سيكون حارضا اثناء املحادثة؟
أثناء املقابلة مع موظف املفوضية العامة يوجد شخص يرتجم ما تقوله.
هذا هو املرتجم الذي سيضمن لك وملوظف املفوضية العامة فهم بعضكام
البعض بشكل جيد .املرتجم شخص محايد ،وهذا يعني أنه غري مسموح
له أن يخرب والديك أو أي شخص آخر عام أخربته خالل تلك املحادثة.
ليس للمرتجم أي تأثري يف القرار املتعلق بك أو والديك أو الويص عليك.
ميكنك أن تصطحب شخص واحد معك إىل املحادثة ،شخص تثق به الذي
له عالقة معك من خالل عمله .ميكن أن يكون هذا الشخص عىل سبيل
املثال مدرستك يف املدرسة أو مساع ًدا اجتامعيًا .انتبه ال يجوز أن يكون
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يجب أن يرافقك محام خالل املقابلة .هذا ميكن أن يكون نفس محامي
والديك .محاميك ملتزم برسية املهنة .ماتقوله له يبقى رسي وال يجوز
له نقله إىل أي شخص كان ،حتى إىل والديك إذا كنت ال ترغب يف ذلك.
بإمكان محاميك و الشخص املوثوق االدالء مبالحظتهم يف نهاية املحادثة.
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الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء

هذا الشخص أبوك أو أمك أو ويل أمرك .يجب أن تذكر يف رسالتك أو يف
اإلمييل املوجه للمفوضية العامة من ترغب بإصطحابه معك إىل املقابلة.
الشخص الذي تحرضه معك موجود فقط ملنحك الدعم وتقديم التوجيه.
رمبا يرى موظف املفوضية
العامة أن هذا الشخص غري
مؤهل لدعمك أو أن الشخص
الذي أحرضته ال يستويف
الرشوط لحضور املقابلة .ثم
ميكن ملوظف املفوضية العامة
أن يقرر بعدم السامح لهذا
الشخص بحضور املقابلة .ال
يجوز للشخص الذي أحرضته
أن يديل بترصيحات بإسمك .يف
النهاية أنت املعني بإدالء أقوالك.

ماهو موضوع الحديث؟
ستتم مناقشة حالتك فقط .ال تتم مناقشة مشاكل والديك أو الويص أو
أفراد العائلة اآلخرين خالل هذه املقابلة؛ بالنسبة لوالديك أو الويص فهم
قد أخربو هذه املشاكل ملوظف املفوضية العامة .سوف يتم الحديث فقط
عن سبب أو أسباب ملاذا تركت بلدك و  /أو ملاذا تعتقد أنك ال تستطيع
العودة إىل بلدك .كل ما تقوله يتم كتابته عىل الكمبيوتر من قبل موظف
املفوضية العامة ويضيفه إىل ملف والديك أو الويص عليك.

الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء

هل يتم دامئا إقرار ما تريد؟
ال .املفوضية العامة لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية تلتزم بالقواعد
والرشوط القانونية عند منح الحامية .يستمع موظف املفوضية العامة إليك
ويبحث العنارص التي ذكرتها .يقرتح موظف املفوضية العامة قرا ًرا بنا ًءا
عىل جميع املعلومات التي حصل عليها .ترصيحات والديك أو الويص هي
األهم عند تقييم طلبكم للحصول عىل الحامية الدولية .لذلك يفرتض أن
يدافع والديك أو الويص عن مصالحك وبالتايل عىل أن يطرحوا مشاكلك أو
التي يحتمل أن تواجهه .لهذا السبب ميكن أن يحدث أن يتم اتخاذ قرار
آخر غري الذي كنت تريده
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احتامل دعوتك ملقابلة ثانية
من املمكن أن يكون لديك سبب واحد أو عدة أسباب أخرى تختلف عن
والديك أو الويص والتي متنعك من العودة إىل بلدك .هذا استثنايئ جدا.
إذا كانت الوقائع التي ذكرتها تبدو خطرية للغاية ،فقد تتم دعوتك مرة
أخرى برسالة إلجراء محادثة ثانية مع املفوضية العامة لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية .يف هذه املقابلة ايضاً ال يسمح لوالديك أو ويل أمرك
الحضورمعك .ﺳوف ﯾﺳﺎﻋدك اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﯾﻣﮐﻧك
إﺣﺿﺎر ﺷﺧص ﺗﺛق به.

الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء

إذا أدليت بترصيحات تتعارض مع ترصيحات والديك  ،فلن يتم مترير
هذه الترصيحات إىل والديك أو استخدامها ضد والديك  ،بحيث ميكنك
أن تقول ما تريد قوله بحرية .لذلك فأن كل ما تقوله يبقى رسياً .فقط
محاميك يستطيع فيام بعد قراءة أقوالك.
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تلقيت دعوة من قبل املفوضية العامة لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية من أجل املقابلة ،يف حني انك مل تطلب ذلك
من املمكن أن تقرر املفوضية العامة نفسها وبشكل استثنايئ بعد املقابلة مع
والديك أو ويل أمرك أنه من املفيد منحك الفرصة لرشح ما حدث يف بلدك أو
ملاذا ال ميكنك العودة إىل بلدك .سوف تتلقى بعد ذلك رسالة دعوة من أجل
املقابلة لدى املفوضية العامة .خالل هذه املقابلة يجب أن يتم مساعدتك
محام ورمبا من شخص مؤمتن .بإمكان والديك أو الويص أن يحرضوا
من قبل ٍ
إىل املفوضية العامة ،ولكن لن يحرضوا هذه املقابلة .لست ملز ًما بقبول هذه
الدعوة .إذا كنت تفضل عدم القيام بذلك  ،فهذا ال يؤثر عىل القرار املتعلق
بوالديك أو الويص عليك.

الحق يف االستامع يف إجراءات اللجوء
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ملزيد من
املعلومات؟

جميع املعلومات عن السمع

يمكنك العثور عليها على موقع الويب:
https://www.cgra.be/fr/asile/audition
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القرار
بعد قيام موظف املفوضية العامة بجمع كل املعلومات  ،مبا يف ذلك
ترصيحاتك و ترصيحات والديك و الويص ،فإنه سوف يقرتح القرار الفعيل.
ميكن أن يكون هذا هو نفس القرار بالنسبة لك  ،أو لوالديك أو لويل أمرك
 ،ولكن من املمكن أيضً ا بشكل استثنايئ أن تحصل عىل قرار منفصل عندما
يكون ذلك يف مصلحتك .إذا مل توافق أنت أو والديك أو الويص عىل القرار،
فيمكنك تقديم استئناف ضده .يجب عليك مناقشة هذا األمر مع محاميك.

ملزيد من
املعلومات؟
جميع المعلومات المتعلقة بالمقررات
يمكنك العثور عليها على موقع الويب:
https://www.cgra.be/fr/asile/la-decision
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هناك احتامالن للمحادثة مع املفوضية العامة
لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية:

1

أنت تريد أن تديل
ترصيحاتك بنفسك
لست ملزماً
الوالدين او الويص غري
حارضين يف املقابلة

مبساعدة
مقابلة قصرية
محامي

ترصيحات متناقضة للوالدين ال
ميكن استخدامها

شخص موثوق
دليل االلجوء للقارصين تحت االرشاف
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قرار للعائلة
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2
سيتم استدعائك من قبل املفوضية العامة
لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية
لست ملزماً
الوالدين او الويص غري
حارضين يف املحادثة

مبساعدة
مقابلة طويلة وأسئلة مركزة
محامي

ترصيحات متناقضة للوالدين ال
ميكن استخدامها

شخص موثوق

قرار للعائلة

* بالنسبة لألرسة  ،إمكانية استثنائية لقرار فردي
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يطلب رسالة عينة أن يسمع
اللغة الفرنسية
é à être entendu
Demande d’un mineur accompagn
Cher Monsieur / Madame,
Mon nom est (nom de l’enfant)

….... je suis âgé de ….... ans.

eur): ………
est (sont) (nom parent/s ou tut
parent(s) ou mon tuteur. Nous
venu en Belgique avec mon (me s)

Mon (me s) parent(s) ou tuteur
Je suis

………....
vivions en/au (pays d’origine) ………
me
-même de ce que je considère com
Je voudrais vous faire part moi
ourner
laquelle nous ne pouvons pas ret
important et de la raison pour
effet je dois venir au CGRA².
dans mon pays. Je sais qu’à cet
(s) ou du tuteur :
S.P.- référence du (de s) parent
.......
............................................................
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اإلنجليزية
accompanied child
Request to be heard from an
Dear Madam, Sir,
….... and I am (age:) ….... years old.
…
e of parent/s or guardian): ………
parent(s) or guardian is/are (nam

My name is (name of the child:)
My

(s) or guardian.
I came to Belgium with my parent
………………....
We lived in (countr y of origin):

I cannot
what I find important and why
I would like to tell you in person
.
I have to go to the CGRS for this
go back to my countr y. I know
guardian:
SP/OV number of parent(s) or
.......
............................................................
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ميكنك االتصال ب :
املفوضية العامة لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية CGRS

Commissioner General for Refugees and Stateless Persons
Rue Ernest Blerot 39
ANDERLECHT 1070

تلفون:
فاکس:
إمييل :

+32 (0)2 205 51 11
+32 (0)2 205 51 15
cgvs.info@ibz.fgov.be

املوقع اإللكرتوين:

www.cgvs.be

قسم القارصين

املفوضية العامة لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية لديها ُم َن ِّسقة لطالبي اللجوء القارصين.
هذه امل ُ َن ِّسقة عىل علم بكل ما يدور بخصوص معاملة طلبات لجوء القارصين الغري
مصحوبني ،وهي تتابع امللفات بعناية .إن كانت هناك أسئلة أو مالحظات ،فأن األوصياء
ُنسقة املختصة بالقارصين.
يستطيعون االتصال بامل ِّ

إمييل:
تلفون:
فاکس:

CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be

+32 (0)2 205 53 06
+32 (0)2 205 50 05

املفوضية العامة لشؤون الالجئني وعدميي الجنسية ،كسلطة لجوء مركزية ومستقلة ،هي
عىل اتصال مع العديد من الرشكاء البلجيكيني واألوربيني والدوليني.
اقرأ أكرث حول هذا املوضوع عىل املوقع اإللكرتوين:

www.cgrs.be/en/partners
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تود معرفة
املزيد حول
املفوضية العامة
لشؤون الالجئني
وعدميي الجنسية.

اقرأ املوقع االلكرتوين:
www.cgrs.be
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