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اللجوء في بلجيكا
مقدمة

الأ�شخا�ص  لكل  كتيب  هو  بلجيكا  في  اللجوء 
الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا.

اللجوء في بلجيكا يعر�ص نظرة عامة وب�شكل 
طالب  �شيخطوها  التي  الخطوات  مت�شل�شل 
اللجوء. الكتيب ي�شرح لك ماهي حقوقك وماهي 
المتتالية  الخطوات  لك  ويو�شح  واجباتك 

لإجراءات اللجوء وفي مراكز الإ�شتقبال. 
بلجيكا  من  تطلب  فاأنك  للجوء  طلبًا  بتقديمك 
اللحظة  الدولية. من هذه  الحماية  اأن تقدم لك 
تدر�ص ال�شلطات البلجيكية طلبك. هذا الطلب تتم 
درا�شتة ب�شكل معمق وم�شتقل وح�شب ماتم ذكرة 
موجود  هو  وما  لالجئيين  جنيف  معاهدة  في 
بلجيكا  منحتك  اإذا  البلجيكي.  القانون  في 
، تح�شل عندئذ على ت�شريح  الدولية  الحماية 
الى  العودة  بالإقامة. وبخالف ذلك يجب عليك 
بلدك الأ�شلي. خالل فترة درا�شة الطلب يكون لك 
الحق في المعونة المادية ) �شكن ، غذاء ، مالب�ص ، 
الإجتماعية  الم�شاعدة   ، القانونية  الم�شاعدة 
والمتابعة الطبية والإدارية ( والتي يتم تقديمها 
اإر�شالك له ، في  ال�شكن الذي �شيتم  لك في مكان 

اأغلب الأحيان �شيكون مركز الإ�شتقبال. 

�شيتم  لفلم  عنوان  شًا  اأي هو  بلجيكا  في  اللجوء 
عر�شه على الالجئيين عند و�شولهم الى مراكز 
معلومات  لك  يقدم  الكتيب  هذا  الإ�شتقبال. 

اإ�شافية الى ما�شيتم ذكره في الفلم.

اللجوء  �شلطتي  عمل  من  هما  والفلم  الكتيب 
لالجئيين  العامة  المفو�شية  بلجيكا:  في 
محتوى  عن  الم�شئولة  الجهة   ، وطن  والبال 
لإ�شقبال  الفيدرالية  والوكالة   ، اللجوء  طلب 
لك  تقدم  التي  الجهة   ، )فيدازيل(  الالجئيين 
الم�شاعدة المادية في مراكز الإ�شتقبال. الهدف 
من الفلم والكتيب اأن  تقدم لك هاتان ال�شلطتان 
المعلومات ال�شحيحة والتي من خاللها �شتجهز 
نف�شك لل�شكن في بلدنا خالل فترة درا�شة طلبك 

للجوء.

اأكثر ،  اإذا كنت ترغب بالح�شول على معلومات 
ت�شتطيع الإت�شال بالباحث الإجتماعي الم�شئول 
العامة لالجئيين  بالمفو�شية  الإت�شال  اأو  عنك 

والبال وطن.
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طوة 1 : تقديم 

خ
ال

يتم في البداية ت�سجيل طلبك للجوء. �سيتم 
ت�سويرك و�سيتم اأخذ طبع لأ�سابعك. و�سيتم 

سايا  سًا عمل �سورة لرئتيك. م�سلحة ق اأي
الأجانب هي التي تقرر اللغة التي �سيتم 

التعامل بها خالل فترة معاملة طلبك للجوء. 
�سيطلب منك اأن تقدم ت�سريحًا حول �سخ�سيتك 

وطريقة �سفرك و�سيطلب منك تقديم الوثائق 
التي بحوزتك. بعدها �ستملئ قائمة الأ�سئلة 
المطروحة. تقديم عنوان اإقامتك في بلجيكا. 

خالل فترة معاملة طلبك للجوء ت�ستطيع 
الإ�ستعانة بمحامي لم�ساعدك.

ت�سجيل طلب الجوء
ت�ستطيع ت�سجيل طلب �للجوء في عدة �أماكن 

�لى  طلبًا  تقدم  �لبلجيكية  �لأر��سي  على  	•
يقدم  �أن  يجب   ، �لأجانب  سايا  ق م�سلحة 
�أيام من تاريخ  �للجوء خالل ثمانية  طلب 
�ست�ستلم  �لبلجيكية.  �لأر��سي  �لى  دخولك 
�للجوء  طلب  تقديمك  تثبت  وثيقة  عندئذ 

)وثيقة رقم 26(.
�لمطار  )في  �لحدودية  �لنقاط  �إحدى  في  	•
على �سبيل �لمثال( عند �ل�سلطات �لحدودية ، 
طلب  تقديمك  تثبت  وثيقة  عندئذ  �ست�ستلم 

�للجوء )وثيقة رقم 25(.
في �ل�سجون �أو في �إحدى �لمر�كز �لمغلقة  	•
�ست�ستلم  هناك.  �لم�سئول  �أو  �لمدير  عند 

�للجوء  طلب  تقديمك  تثبت  وثيقة  عندئذ 
)وثيقة رقم 26(.

من  ت�سويرك  �سيتم  للجوء  طلبك  ت�سجيل  عند 
 ، �لأجانب  سايا  ق م�سلحة  موظفي  �أحد  قبل 
�لطريقة  ، بهذه  �أ�سابع  وكذلك �سيعمل لك طبع 
�لأجانب  سايا  ق م�سلحة  قبل  من  �لتاأكد  �سيتم 
�إذ� كنت قد قدمت طلبًا للجوء في دولة �أخرى 
في  عليه  موؤ�سر�  ��سمك  كان  �إذ�  �أو  بلجيكا  غير 
�لحالة   هذه  في  �لأوربي.  �لإتحاد  دول  �إحدى 
�لدولة  �ستفاتح  �لأجانب  سايا  ق م�سلحة  فاأن 
على  للجوء  طلبك  لمعاملة  �لمعنية  �لأوربية 
خالل  من  ترتيبها  تم  �لعملية  هذه  �أر��سيها. 

�إتفاقية ت�سمى معاهدة دبلن لالجئيين.
قبلت �لدولة �لمعنية طلبك للجوء ، �ستح�سل  	•
سايا  ق عندئذ على جو�ز مرور من م�سلحة 
�لأجانب وت�ستطيع �إ�ستعماله لل�سفر �لى تلك 

�لدولة.
�لمعنية معاملة طلبك للجوء  �لدولة  ست  رف 	•
�لدولة  هي  بلجيكا  �إذن   ، �أر��سيها  على 
في   تنظر  �أن  �لممكن  من  �لتي  �لم�سئولة 

طلبك للجوء.

 التدرن الرئوي
تتجاوز  �أعمارهم  و�لذين  �للجوء  طالبي  لكل 
�لحو�مل(  �لن�ساء  )باإ�ستثناء�  �سنو�ت  �لخم�س 

_ الخطوة 1 : تقديم طلب اللجوء
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كان  �إذ�  لمر�قبة  للرئتين  �سورة  �أخذ  �سيتم 
بعد  �لرئوي.  بالتدرن  م�سابًا  �للجوء  طالب 
للرئتين.  �سورة  عمل  �سيتم  �للجوء  طلب  تقديم 
في  بقائك  فترة  في  �لفح�س  �إعادة  �لممكن  من 
�لم�سابين  �لأ�سخا�س  �لإ�ستقبال.  مر�كز  �إحدى 
بالتدرن �لرئوي �سيتم �إر�سالهم �لى �لم�ست�سفيات 
�لمر�س  نقل  �إحتمالية  ن�سبة  لتقليل  للمعالجة 

�لى �أ�سخا�س �آخرين.

المعلومات ال�سخ�سية وطريق ال�سفر
ت�سجيل  �لأجانب  سايا  ق م�سلحة  في  �سيتم 
يجب  �سفرك.  وطريقة  �ل�سخ�سية  معلوماتك 
و�لتي  بحوزتك  �لتي  �لوثائق  كل  تقديم  عليك 
تثبت �سخ�سيتك ، جن�سيتك ، طريق �ل�سفر ، �أثبات 
�إقامتك في دولة �أخرى �إن وجد و�سبب تقديمك 
طلب �للجوء. لترمي وثائق مهمة �أبد�ً ، �إذ� عملت 

ذلك ، قد توؤثر وب�سكل �سلبي على طلبك للجوء.

اللغة المختارة
معاملة  فيها  �سيتم  �لتي  �للغة  تخ�سي�س  �سيتم 
�لأجانب،  سايا  ق م�سلحة  قبل  من  للجوء  طلبك 
�أو  �لفرن�سية  �للغتين  �إحدى  �ستكون  بلجيكا  في 
�سيتكلم  �لتي  �للغة  هي  �لطلب  لغة  �لهولندية. 

وبقية  �لأجانب  سايا  ق م�سلحة  موظف  فيها 
هي  معك.  �للجوء  سايا  بق �لمخت�سة  �لموؤ�س�سات 
�لر�سائل  في  �إ�ستعمالها  �سيتم  �لتي  �للغة  سًا  �أي
على  �إ�ستئناف  تقديم  حالة  في  �ليك.  �لمر�سلة 
�لإ�ستئناف  يكون  �أن  فيجب  �ل�سلبية  �لنتائج 
فترة  خالل  �لم�ستخدمة  �للغة  بنف�س  مكتوب 

سية. معاملة �لق
�لفرن�سية،  �أو  �لهولندية  �للغة  تتكلم  كنت  �إذ�  	•
هي  �وتماتيكي  ب�سكل  �للغة  هذه  ف�ستكون 

سية فيها. �للغة �لتي �سيتم معاملة �لق
لتتكلم �للغة �لهولندية �أو �لفرن�سية ، عندئذ  	•
هذه  في   ، لم�ساعدتك  مترجم  تكليف  �سيتم 
سايا �لأجانب هي �لتي  �لحالة فاأن م�سلحة ق

سيتك فيها. تحدد �للغة �لتي �سيتم معاملة ق

اإختيار ال�سكن
سايا  بق �لمخت�سة  �لموؤ�س�سات  تكون  �أن  يجب 
لحظة  �أي  في  بك  �لإت�سال  على  قادرة  �للجوء 
حول  �لمر�سلة  �لر�سائل   ، طلبك  معاملة  خالل 
�أو  �لتحقيق  سورك  لح �لطلب  مثل  للجوء  طلبك 
�إر�سال �لنتيجة �ليك ، يجب �أن ت�سلك في �أ�سرع 
وقت وعلى �لعنو�ن �ل�سحيح. ولذلك فمن �لمهم 
سايا  ق م�سلحة  في  �لت�سجيل  عند  لك  بالن�سبة 
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�لر�سمي �لذي ت�سكن  �أن تعطي �لعنو�ن  �لأجانب 
عنو�ن  هنا  مان�سميه  وهذ�  بلجيكا.  في  فيه 

�ل�سكن �لفعلي.
عنو�ن  هو  عنو�نك  يكون  �أن  �لممكن  من  	•
�أو  خا�س  ل�سكن  عنو�ن   ، �لإ�ستقبال  مركز 
نف�سه  �لمحامي  كان   �إذ�  محامي  عنو�ن 

يو�فق على ذلك.
�لنقاط  �إحدى  في  للجوء  تقديمك  كان  �إذ�  	•
�لمر�كز  �إحدى  في  و�سعك  وتم  �لحدودية 
�لمغلقة فعندئذ �سيتم ت�سجيل عنو�ن �لمركز 
ر�سمي  كعنو�ن  �أوتماتيكي  ب�سكل  �لمغلق 

ل�سكنك. 
�ل�سجن  من  �للجوء  لطلب  تقديمك  كان  �إذ�  	•
هو  فيه  �لمقيم  �ل�سجن  عنو�ن  ف�سيكون 

عنو�نك �لمختار.

قائمة الأ�سئلة
�لطلب  �سيتم  للجوء  طلبك  ت�سجيل  بعد  مبا�سرة 
سايا  ق م�سلحة  موظفي  �أحد  قبل  من  منك 
�أن  �لمهم  من   ، �لأ�سئلة  �إ�ستمارة  ملئ  �لأجانب 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  جيد.  ب�سكل  تملئها 
�لمعلومات  على  تعتمد  وطن  و�لبال  �لالجئيين 
ذكرتها  و�لتي  �لأ�سئلة  �إ�ستمارة  في  �لمذكورة 

سير للتحقيق �لقادم. بنف�سك للتح
في  �لأ�سئلة  �إ�ستمارة  بملئ  نن�سحك  نحن  	•
موظف  بم�ساعدة  �لأجانب  سايا  ق م�سلحة 
�أقو�لك  من  ن�سخة  على  و�ستح�سل  ومترجم 

�لتي تمت كتابتها في قائمة �لأ�سئلة. 
معك  �لأ�سئلة  قائمة  تاأخذ  �أن  سًا  �أي ت�ستطيع  	•
تاأخذ بنظر  �أن  ، ولكن يجب  و�إمالئها بنف�سك 
م�ساعدة  بدون  ملئها  عليك  باأنه  �لإعتبار 

�لموظف وبدون مترجم.

باأن  �لطلب  سًا  �أي ت�ستطيع  �لأ�سئلة  قائمة  في 
�لتحقيق  خالل  �لمترجم  �أو   / و  �لمحقق  يكون 
�لالجئيين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �لقادم في 
�إعطاء  يجب   ، �إمر�أة  �أم  كان  رجاًل  وطن  و�لبال 

�سبب لطلبك هذ�. �سيتم در��سة طلبك هذ� من قبل 
وتلبيته  �لالجئيين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 

وح�سب �لإمكان.

�لمترجم هو محايد وم�ستقل ، عليه فقط ترجمة 
�نت  وما�ستقوله  �لم�سئول  �لموظف  لك  مايقوله 
�أخرى  عالقة  �أي  له  ولي�س  �لم�سئول  للموظف 

بالتحقيق �أو بمعاملة طلبك.

�سيتم تحويل ملف طلب �للجوء مع قائمة �لأ�سئلة 
و�لبال  �لالجئيين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �لى 
�لالجئيين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية   ، وطن 

و�لبال وطن �ستحقق في طلبك ب�سكل كامل. 

طلب محامي لم�ساعدتك
طلب  بد�ية  من  مجاني  محامي  طلب  ت�ستطيع 

�للجوء )�إنظر �لخطوة �لر�بعة – �لمتابعة(.

دول المن�ساأ الآمنة
دول  باأ�سماء  قائمة  على  بلجيكا  في  �لتفاق  تم 
�لمن�ساأ �لآمنة.  يعتبر بلد �لمن�ساأ �آمنًا �إذ� لم يكن 
هناك  ولي�س  م�ستمر  ��سطهاد  عام  ب�سكل  هناك 
وجود لخطر حقيقي يهدد باإلحاق �أ�سر�ر ج�سيمة.

لتحديد قائمة باأ�سماء �لدول �لآمنة يوؤخذ بنظر 
�لقانون  وتطبيق  سائي  �لق �لو�سع  �لعتبار 

و�لظروف �ل�سيا�سية �لعامة في �لبلد.
تعتبر  �لتي  �لبلد�ن  قائمة  على  �لعثور  يمكنك 
بلد�ن من�ساأ �آمنة في �لوقت �لحا�سر على �لموقع 
�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية  �لإلكتروني 

و�لبدون وطن وعلى �لر�بط �لتالي:
http://www.cgvs.be/nl/veiligelanden 

vanherkomst

في  و�لحدة  مرة  �لقائمة  هذه  مر�جعة  تتم 
�ل�سنة على �لأقل ويكن تجديدها بناء�ً على �آخر 

تطور�ت �لأو�ساع في هذ� �لبلد. 
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�لآمنة  �لمن�ساأ  دول  �أحدى  من  مو�طنًا  كنت  �ذ� 
�للجوء  �للجوء مماثلة لإجر�ء�ت  �إجر�ء�ت  تكون 
سع  �لمن�سو�س عليها في هذ� �لكتيب. يجب �ن ت
�حتمالية  هناك  تكون  �ن  �عتبارك  و�سع  في 
دولتك  لأن  �لدولية  بالحماية  �سمولك  عدم 
يجب  لذلك  �لآمنة.  �لدول  من  تعتبر  �لأ�سلية 
�لعامة  �لمفو�سية  في  �لتحقيق معك  عليك عند 
�لخطوة  )�نظر  وطن  و�لبدون  �لالجئين  ل�سئون 
تثبت  و�لتي  و�إثباتات  �دلة  تقديم  �لتحقيق(   6
بو�سوح باأن بلدك وفي و�سعك �لخا�س ل يمكن 

�أن �عتبارها بلد�ً �آمنًا.

طلب اللجوء المتكرر
�ذ� كنت �سابقًا قد قدمت طلبًا للجوء في بلجيكا 
وقمت  �سلبية  نتيجة  على  �ثره  على  وح�سلت 
بتقديم طلب جديد للح�سول على �للجوء ، �سيتم 
�لمتكرر.  �للجوء  بطلب  �لجديد  �لطلب  ت�سمية 
في هذه �لحالة �سيتم تعديل �لإجر�ء�ت وح�سب 

�لطريقة �لتالية:
�لأجانب  �سئون  م�سلحة  في  �لعاملين  �أحد  	•
�سي�سجل ت�سريحك في طلب �للجوء بما يخ�س 
و�سي�ساألك   طرحتها  �لتي  �لجديدة  �لحقائق 
عن �سبب عدم طرحها �سابقًا.  يجب �ن تكون 
بحيث  �لجدية  من  �لجديدة  �لحقائق  هذه 
�للجوء  منحك  في  �ل�سبب  تكون  �ن  يمكن 
يتم  بعدها  �لثانوية.  �لحماية  �أو  �ل�سيا�سي 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �لى  ملفك  تحويل 

�لالجئين و�لبدون وطن. 
�لعامة  �لمفو�سية  تقرر  ت�سريحك  �سوء  على  	•
ل�سئون �لالجئين و�لبدون وطن �إذ� كان يمكن 
للجوء.  �لجديد    طلبك  �لإعتبار  بنظر  �لأخذ 
على  فقط  �أ�سا�سية  ب�سورة  يعتمد  �لقر�ر  هذ� 
خالل  قدمته  �لذي  �لتحريري  ت�سريحك 
�لأجانب  �سئون  م�سلحة  في  معك  �لتحقيق 
في  �أقو�لك  �سماع  بدون  �لقر�ر  �أخذ  ويتم 
و�لبدون  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
سًا  �ي يمكن  �لأولي  �لتحقيق  �سوء  في  وطن. 

�أن يتم �لتحقيق معك لكي ت�ستطيع �لمفو�سية 
�لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبدون وطن �تخاذ 
�لقر�ر باإعتماد طلبك �لجديد للجوء من عدمه. 
�ذ� قررت �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين 
فهذ�  �لجيد  طلبك  �إعتماد  وطن  و�لبدون 
تحقيق  سور  لح ��ستدعائك  �سيتم  باأنه  يعني 
تف�سيلي جديد )�نظر �لخطوة 6 - �لتحقيق(.

�ذ� كنت قد قدمت طلبًا جديد�ً للجوء )�لثاني �أو 
مكان  �لفيد�زيل منحك  س  ترف �ن  يمكن   ، �أكثر( 
لل�سكن ، في هذه �لحالة لك �لحق فقط في �لعالج 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قررت  �ذ�  �لطبي. 
�لجديد  طلبك  �إعتماد  وطن  و�لبدون  �لالجئين 

ف�سيتم عندها منحك مكان لل�سكن.



مالحظات
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طوة 2 : اإلحالة
خ

ال

سايا  بعد تقديم طلب اللجوء عند م�سلحة ق
الأجانب يتم اإر�سالك الى ق�سم التخ�سي�سات 
)في نف�ص البناية(. هذا الق�سم �سيخ�س�ص لك 

مكان لل�سكن والذي �سيقدم لك فيه م�ساعدات 
مادية فقط. 

فترة  خالل  �لبقاء  ت�ستطيع  للجوء  كطالب 
�إد�رة  �لإ�ستقبال.  مركز  �أحد  في  طلبك  معاملة 
حكومية  جهة  �أيدي  في  �لإ�ستقبال  مر�كز  كل 
�لفيدر�لية لإ�ستقبال  : فيد�زيل )�لوكالة  ت�سمى 

�لالجئيين(.

�نت  مكان  على  �لالجئين  كل  مثل  �ستح�سل 
)و�لمعروف  فيه  و�لت�سجيل  �ليه  للذهاب  مجبر 
سًا بالرمز 207( ، في �أغلب �لأحيان هو مركز  �أي
�لأحمر.  لل�سليب  �أو  للفيد�زيل  تابع  �إ�ستقبال 
 ، �سكن   : مادية  م�ساعدة  على  هناك  تح�سل 
طعام ، مالب�س و�لمتابعة �لطبية ، �لإجتماعية ، 
�لقانونية و�لإد�رية. يوجد في بلجيكا حو�لي 40 

مركز �إ�ستقبال.

تخ�سي�س مكان لك للت�سجيل ليمنعك من �لتنقل 
لك  ي�سمح  �لبلجيكية.  �لأر��سي  د�خل  بحرية 
خالل فترة بقائك في مركز �لإ�ستقبال بالخروج 

�لتعليمات  �إحتر�م  عليك  )ولكن  �لمركز  من 
�لد�خلية في �لمركز(.

اإختيار مكان ال�سكن
ت�سكن  لك عن مكان  �لتخ�سي�سيات يبحث  ق�سم 

فيه مر�عيًا بذلك �لحالت �لتالية :
	عدد �لأماكن �لمتوفرة في ذك �ليوم. 	•

و�سعك �لعائلي ، بحيث يتم تخ�سي�س مكان  	•
في  �سياأخذ  �لتخ�سي�سات  ق�سم  لك.  منا�سب 
نظر �لإعتبار عدد �أفر�د عائلتك ، عمر �لأطفال، 
و�سعك �ل�سحي ومدى معرفتك باإحدى لغات 
�أو  �لفرن�سية   ، )�لهولندية  �لر�سمية  �لدولة 

�لألمانية(. 
 

�لإ�ستقبال  مركز  في  بالبقاء  مجبر  ل�ست  �نت 
في  �ل�سكن  سل  تف كنت  �إذ�   ، لك  �لمخ�س�س 
في  �لحق  لك  لي�س  �لحالة  هذه  في   ، �آخر  مكان 
�لم�ساعد�ت �لمادية ماعد� �لعناية �لطبية و�لتي 

هي حق للجميع. 

تقييم �سكنك
�لباحث �أو �لباحثة �لإجتماعية �لمخت�سة )�إنظر 
�لخطوة 4 - �لمتابعة( هم من يقيم و�سعك. هو �أو 
هي تقوم بعمل ذلك خالل �لـ 30 يوم �لأولى من 

_ الخطوة 2 : الإحالة
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طوة 2 : اإلحالة
خ

ال
تاريخ تخ�سي�س مكان لك لأول مرة ، وبعدها 
و�إذ�  و�سعك  در��سة  يتم  بقاءك.  فترة  كل  خالل 
كان مركز �لإ�ستقبال يلبي �إحتياجاتك. �إذ� ظهر 
عك�س ذلك فيتم محاولة تغيير و�سعك هناك �أو 

س �لحالت. محاولة تغيير �سكنك في بع

�لأ�سخا�س  �لى  خا�س  ب�سكل  �لإنتباه  يتم 
سعفاء« ، مثاًل �لأجانب �لغير بالغين وبدون  »�ل
 ، �أطفالهم  مع  فقط  �لأم  �أو  �لأب   ، �أمرهم  ولي 
 ، �لعمر  كبار   ، لمعوق  �لمر�فقين  �لأ�سخا�س 
�لحو�مل ، �سحايا تهريب �لأ�سخا�س ، �سحايا 

�لتعذيب �أو �أي �سكل من �أ�سكال �لعنف )�لنف�سي، 
�لأ�سخا�س  هوؤلء  �لجن�سي(.  �أو  �لج�سدي 
�إر�سالهم  يتم  �أو  خا�سة  متابعة  على  يح�سلون 
و�لمتابعة  للمعالجة  متخ�س�س   مركز  �لى 

ويح�سلون هناك على �لم�ساعدة �لمادية.

 ، �أ�سهر   4 لمدة  �لإ�ستقبال  مركز  في  بقيت  �إذ� 
ت�ستطيع عندها طلب نقلك �لى �سكن م�ستقل. �إذ� 
�أم ل فذلك يعتمد على عدد  �سيلبى  كان طلبك 
�لأماكن �لمتوفرة في تلك �للحظة )�إنظر �لخطوة 

8 – �ل�سكن �لم�ستقل(.

لك  تت�سنى  ت�سجيلك لكي  سًا تغيير مكان  �أي يمكن 
في  عائلتك  �أفر�د  كل  مع  �سويًا  �لعي�س  �لفر�سة 
�أن  يمكن  و�أخير�ً  فيه.  تعي�س  �لتي  �لمكان  نف�س 
تنقل �لى مكان �آخر كنتيجة لعقوبة ، مثاًل نتيجة 

عدم �إلتز�مك بنظام �لمركز �لذي ت�سكن فية.
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طوة 2 : اإلحالة
خ

ال

الإتجار بالأ�سخا�ص 
�سحايا تجارة �لأ�سخا�س )طالبي �للجوء وغيرهم( لهم �لحق بالح�سول على مكان خا�س 

بهم لل�سكن. 

�سحية تجار �لأ�سخا�س هو �ل�سخ�س �لذي تم �إ�ستغالله )لأنه �أحد ما �إ�ستغل �سعفه �أو �سعفها 
�أو �لو�سع �ل�سعب �لذي يمر �أو تمر فيه وتم �إ�ستغاللهم لذلك(. في هذه �لحالة قد يكون �إ�ستغالل 
جن�سي فيجب عليهم مثاًل �لعمل في )�لدعارة �أو عمل �أفالم جن�سية لالأطفال( �أو �إ�ستغاللهم في 

�لعمل )كعمال في �لبناء ، في �لفنادق و�لمطاعم و�لمقاهي �أو كخدم في �لدور(.

�لقو�نين �لبلجيكية تمنع �لإتجار بالأ�سخا�س. �لحكومة �لبلجيكية تقوم بمحاربة فعالة �سد 
سحية ت�ستطيع �لح�سول على  سحاياهم. ك �لإتجار بالأ�سخا�س و�سبكاتهم وتقدم كل �لعون ل
متابعة فردية خا�سة في مر�كز �لإ�ستقبال �لمتخ�س�سة. هذه �لمر�كز �لمتخ�س�سة هي جزء من 

سمونة، لأن عنو�ن �سكنك �سيبقى �سريًا.   سحية م مر�كز �لإ�ستقبال �لتقليدية. حريتك ك

�إذ� كانت لديك معلومات حول �لإتجار بالأ�سخا�س فمن �لمهم تقديمها عند تقديم طلب 
�للجوء. لتتردد بالتكلم عن ذلك خالل �لتحقيق معك من قبل �سلطات �للجوء.

ربما تكون �نت �سحية لتجارة �لأ�سخا�س؟ �أو تعرف �أحد� كان �سحية ذلك �أو تريد م�ساعدة 
�أحد؟ تكلم �إذن مع �لباحث �لإجتماعي �لم�سئول عنك �أو �إت�سل باأحد �لمر�كز �لمتخ�س�سة :

PAG-ASA في بروك�سل )64 64 511 02(  
بويكا في �أنتوربن )90 16 201 03(  
�أو ثريا في لييك  )30 40 232 04(.  
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ل
طوة 3 : مركز اإلستقبا

خ
ال

�سيتم اإ�سكانك في اأحد مكانات ال�سكن الذي 
�سيتم تخ�سي�سه لك. عادة يكون مركز �سكن 

جماعي يدار من قبل فيدازيل اأو ال�سليب 
الأحمر.

ت�ستطيع  مفتوح:  مكان  هو  �لإ�ستقبال  مركز 
�أو في خارج  �لتنقل فيه بحرية �سو�ء في د�خل 

�لمركز .

التعاي�ص مع الآخرين
�ست�سكن مع �سكان �آخرين في مركز �لإ�ستقبال. 
مختلف  من  �لنا�س  من  كثير  يعي�س  هناك 
�لكل  �لأعمار،  ومختلف  �لديانة   ، �لجن�سيات 
يعي�س �سوية. هناك ت�سكن �لعديد من �لعو�ئل 
بمفردهم.   ون�ساء  رجال  سُا  و�أي �أطفالهم  مع 
�لم�ستركة  بالحياة  �لم�ساركة  بالطبع  يمكنك 
�سخ�سيًا  �ستكون  بذلك.  ترغب  كنت  �إذ�  هناك 

�لم�سئول عن تنظيف غرفتك.

ك�ساكن لك �لحق في �إحتر�م حياتك �ل�سخ�سية 
و�لعائلية. كل مر�كز �ل�سكن هي محايدة ، هذ� 
ممار�سة  في  �لحق  �سخ�س  لكل  باأنه  يعني 
�لكل  على  ويجب  طبيعي  ب�سكل  ودينه  حياته 
يعي�سون  �لو�حدة  �لعائلة  �أفر�د  ذلك.  �إحتر�م 
مهيئة  خا�سة  مكانات  هناك  للعو�ئل  ؛  �سوية 
�لعائلية  حياتهم  وممار�سة  �لعو�ئل  ل�سكن 

ب�سكل طبيعي.

الغذاء والمالب�ص
يوجد في كل مركز �إ�ستقبال مطعم و�لذي يقدم 
س �لحالت،  ثالث وجبات للطعام يوميًا. في بع
وجبات  توفير  يمكن  دينية،  لأ�سباب  مثاًل 
ماتحتاجه  على  سًا  �أي تح�سل  خا�سة.  طعام 
للحمامات ، وعند �لحاجة ، �لمالب�س. كل مركز 

_ الخطوة 3 : مركز الإ�ستقبال
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ل
طوة 3 : مركز اإلستقبا

خ
ال

�إ�ستقبال لديه مجموعة خا�سة به من �لمالب�س 
�لم�ستعملة.

النظام الداخلي
لك  �سي�سرح  �لإ�ستقبال  مركز  موظفي  �أحد 
�لمركز  عمل  طريقة  �لمركز  �لى  و�سولك  عند 
و�سي�سلمك ن�سخة من �لنظام �لد�خلي هناك و�لتي 
تحدد حقوقك في �لمركز كاأحد �سكانه وماهي 
فيه  و�ستجد  بها.   �لإلتز�م  يجب  �لتي  و�جباتك 
سًا معلومات مفيدة )مثاًل �أوقات فتح �لمطعم  �أي
�لأ�سخا�س  و�أ�سماء  �لدكتور(  زيارة  و�أوقات 

�لذين ت�ستطيع �لإت�سال بهم عند �لحاجة.

العقوبات
ت�سدر  �ن  عندئذ  فيمكن  �لنظام،  بهذ�  لتلتزم 
بهذه  �لإ�ستقبال،  مركز  قبل  من  بحقك  عقوبة 
�لطريقة يمكن له �لمحافظة على �لنظام، �لهدوء 

و�لأمان في �لمركز.

يوجد هناك عدة �أنو�ع للعقوبة ، وح�سب نوع 
�إذ� تمت  وطبيعة �لمخالفة �لمرتكبة وظروفها. 
�إد�رة  قبل  من  بها  تبليغك  ف�سيتم  معاقبتك، 
�لمركز ب�سكل تحريري. �لعقوبة ممكن �أن تكون 
�لن�ساطات  س  بع ممار�سة  من  منعك  تحذيرية، 
دخول  من  منعك   ، �لمركز  في  �لفعاليات  �أو 
على  �لح�سول  من  وحرمانك  �لأماكن  س  بع
�لأعمال  س  لتاأدية بع �أجبارك  �لخدمات،  س  بع
نقلك  حتى  �أو  �لعامة  �لحالة  في  ت�سب  �لتي 
ت�ستطيع  �آخر.  �إ�ستقبال  مركز  �لى  �لمركز  من 
بحقك.  �ل�سادرة  �لعقوبة  على  �لإعتر��س 
لك  �سي�سرح  عنك  �لم�سئول  �لإجتماعي  �لباحث 

كيفية عمل �لإعتر��س.

ال�سكاوي
في  �لمعي�سية  بالظروف  مقتنع  غير  كنت  �إذ� 
�لنظافة،  �لتحتية،  )�لبنية  �لإ�ستقبال  مركز 
حول  �أو  �لأمان…(   �لخا�سة،  �لحياة  �إنعد�م 
تطبيق �لنظام �لد�خلي، ت�ستطيع عندها تقديم 

�سكوى بذلك.

�ل�سكوى يجب �أن توجه �لى مديرمركز �لإ�ستقبال 
�لذي ت�سكن فيه. ت�ستطيع تقديم �ل�سكوى ب�سكل 
�إتباع  عليك  ويجب  تحريري  ب�سكل  �أو  �سفوي 
�لطريقة �لمتبعة في �لمركز عند تقديم �ل�سكاوي. 

سًا �لطلب من محاميك لعمل ذلك. ت�ستطيع �أي

بعدها �ستح�سل على جو�ب من قبل مدير �لمركز 
�إ�ستالم  تاريخ  من  تقويمية  �أيام   7 مدة  خالل 
�لإثنين  يوم  �ل�سكوى  تقديم  تم  )مثاًل  �ل�سكوى 
�أق�ساها  مدة  في  �سكو�ك  على  �إجابتك  فيجب 
سها.  رف �أو  �سكو�ك  قبول  �سيتم  �لقادم(.  �لإثنين 
ف�سيتم  جزئي(  )ب�سكل  �ل�سكوى  قبول  تم  �إذ� 

�إقتر�ح حل لها.

�إذ� لم يتم �إجابتك خالل �لمدة �لمذكورة �أعاله، 
سا  ت�ستطيع عندئذ تقديم �سكوى مركزية. هنا �أي
ي�ستطيع �لباحث �لإجتماعي �لم�سئول عنك �سرح 

كيفية تقديمها.
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طوة 4 : المتابعة
خ

ال

في مركز الإ�ستقبال لك الحق في المتابعة 
سًا الم�ساعدة  الإجتماعية الفردية واي
سًا الم�ساعدة  القانونية والطبية واأي

النف�سيةعند الحاجة.

التوجيه الإجتماعي
عند و�سولك �لى مركز �لإ�ستقبال �ستح�سل على 
�إت�سالك  نقطة  �سيكون  و�لذي  �إجتماعي  باحث 
�لذي �سيتابعك خالل فترة بقائك  ، هو  بالمركز 

في �لمركز.

�لمعلومات  �سيعطيك  �لإجتماعي  �لباحث 
�لعملية، �سي�سرح لك عملية تقديم �للجوء وعو�قب 
�لقر�ر�ت �لذي �ستتخذها خالل فترة طلب �للجوء. 
كنت  و�إذ�  �إد�ريًا.  ملفك  باإدرة  سًا  �أي �سي�ساعدك 
ق�سم  �لى  ير�سلك  �أن  له  يمكن  �سعب،  و�سع  في 

متخ�س�س )مثاًل �لطبيب �لنف�سي(.

عند و�سولك �سيتم فتح ملف �إجتماعي لك. في 
هذ� �لملف �سيتم جمع كل �لوثائق �لتي �ستكون 
مفيدة خالل فترة متابعتك.  �سيتم حفظ �لملف 
�إذ� تم نقلك �لى مركز  عند �لباحث �لإجتماعي. 
�آخر يتم �إر�سال ملفك �لى نف�س �لمركز. يحق لك 

طلب ن�سخة من هذ� �لملف.

الم�ساعدة اللغوية
�لر�سمية  �لدولة  لغات  �أحدى  لتتكلم  كنت  �إذ� 
ت�ستطيع   ، �لألمانية(  �أو  �لهولندية   ، )�لفرن�سية 
طلب م�ساعدة مترجم لكي ي�سهل عملية �لتو��سل 

مع باحثك �لإجتماعي.

الم�ساعدة القانونية
لطالب �للجوء �لحق في �لح�سول على �لم�ساعدة 
معقدة  عملية  بذ�تها  �للجوء  عملية  �لقانونية. 
�أ�سخا�س  تطلب  �أن  �لمهم  فمن  لذلك   ، جد�ُ 
سًا  �أي �لمهم  من  بجانبك.  للوقوف  متخ�سي�سين 
باللغة  جيدة   معرفة  على  محاميك  يكون  �أن 
�لتي �سيتم فيها معاملة طلبك للجوء )�لهولندية 

�أو�لفرن�سية(.

من  لكن   ، بنف�سك  �لمحامي  �إختيار  ت�ستطيع 
�لتكاليف  عن  �لبد�ية  منذ  معه  �لتفاهم  سل  �لأف

لتجنب �لنقا�س موؤخر�ً.

سًا طلب محامي مجاني، يمكنك عمل  ت�ستطيع �أي
ذلك باإحدى �لطرق �لثالثة �لتالية :

�إذ�  وت�ساأله  بمحامي  بنف�سك  �نت  تت�سل  �أما  	•
�سيقدم  عندها  سيتك  ق لإ�ستالم  م�ستعد  كان 
�لمحامي طلبًا بنف�سه للح�سول على �لمو�فقة 

لم�ساعدتك مجانًا.

_ الخطوة 4 : المتابعة
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مركز  في  �لإجتماعي  �لباحث  من  تطلب  �أو  	•
�لإ�ستقبال �ل�ساكن فيه لترتيب �لح�سول على 

محامي مجاني لك.
�لم�ساعد�ت  مكتب  �لى  بنف�سك  تذهب  �أو  	•
وتطلب  ت�سكنها  �لتي  �لمنطقة  في  �لقانونية 

منهم �أن يعينو� محامي لك.

سايا  ق �ستكون في م�سلحة  �لتي  �لمقابلة  في 
سور،  بالح لمحاميك  لي�سمح  �لأجانب 
�لثاني  �لتحقيق  في  بذلك  له  ي�سمح  لكن 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  في  �سيكون  �لذي 

�لالجئيين و�لبال وطن.

�للجوء  طلب  معاملة  بد�ية  في  لك  سل  �لأف من 
ومالذي  لك  ماحدث  �أو�سف  ق�ستك.  تكتب  �أن 
جعلك تقرر ترك بلدك. �إذ� كانت هناك معلومات 
�أن  لتن�سى  ق�ستك  تاأكيد  خاللها  من  ت�ستطيع 
كان  �إذ�   ، ترجمتها  ت�ستطيع  بعدها  تذكرها. 
هناك حاجة لذلك ، و�إبالغ محاميك بذلك. بهذه 
�لطريقة �سيكون �لمحقق �لذي �سيحقق معك على 

سيتك. بينة عن ق

محاميك،  مقابلة  �لإ�ستقبال  مركز  في  ت�ستطيع 
ممثلي  �أو  �لالجئين  ت�ساعد  �لتي  �لمنظمات 
�لمفو�سية �لعامة لالجئين )UNHCR( �لعائدة 
و�ل�سروط  �لأنظمة  وح�سب  �لمتحدة  لالإمم 
�لمو�سوعة من قبل مركز �لإ�ستقبال �لذي ت�سكنه.  

العودة الطوعية
بلدك  �لى  طوعيًا  �لعودة  �مكانية  هناك  د�ئمًا 
مركز  في  �إقامتك  فترة  خالل  حتى  �لأ�سلي 
ب�سكل  يقررون  �لذين  �للجوء  طالبي  �لإ�ستقبال. 
م�ساعدتهم  تتم  وطنهم  �لى  �لعودة  طوعي 

وم�ساندتهم. )�إنظر �لخطوة 12-�لعودة(

الم�ساعدة الطبية
�لإ�ستقبال فريق طبي )طبيب  يوجد في مركز 
�لطبيب  ي�ستطيع  �لحاجة  عند  وممر�سين(. 
تحويلك �لى �لم�ست�سفى �أو �لى طبيب �خ�سائي، 
�لطبيب  قر�ر  على  مو�فق  غير  كنت  �إذ� 
ت�ستطيع عندها تقديم �إعتر��س �سده. �لباحث 
سبط  بال لك  �سي�سرح  عنك  �لم�سئول  �لإجتماعي 

كيفية عمل ذلك.

مركز  في  وحفظه  متابعته  �ستتم  �لطبي  ملفك 
وطلب  قر�ئته  د�ئمُا  ت�ستطيع  نف�سه.  �لإ�ستقبال 
ن�سخة منه. �إذ� تم نقلك �لى مركز �آخر فيتم �إر�سال 

ملفك �لطبي �لى نف�س �لمركز �لمنقول �ليه.

مرتبط  غير  �آخر  طبيب  �أ�ست�سارة  د�ئمًا  ت�ستطيع 
بمركز �لإ�ستقبال �أو غير �لذي تم تحويلك �ليه عن 
طريق مركز �لإ�ستقبال. في هذه �لحالة �ستتكفل 

بنف�سك بدفع تكاليف �لإ�ست�سارة و�لعالج.

الم�ساعدة الطبية لالجئين الذين لي�سكنون 
في المكان الذي خ�س�ص لهم

�إذ� كنت لترغب بالبقاء في مركز �لإ�ستقبال 
بحقك  محتفظًا  تبقى   ، لك  خ�س�س  �لذي 
�لفترة  طيلة  �لطبية  �لعناية  على  بالح�سول 
هذه  في  للجوء.  طلبك  در��سة  فيها  يتم  �لتي 
�لذهاب  )�أو  طبيب  �إ�ست�سارة  ت�ستطيع  �لحالة 
�لى �لم�ست�سفى( �لذي �ستختاره بنف�سك. يجب 
�لأ�سلية  �لإ�ستمارة  تقديم  �لبد�ية  منذ  عليك 
)�لأنك�س(  لطلب �للجوء �لى �لطبيب )�لوثيقة 
�لأجانب  سايا  ق م�سلحة  في  لك  �سلمت  �لتي 
باأنه  تثبت  لكي  �للجوء(  طلب  تقديم  عند 
�لى  ذهبت  �إذ�  �لطبية.  بالم�ساعدة  �لحق  لك 
بق�سم  �لإت�سال  �أوًل  عليك  يجب  �لم�ست�سفى 
سًا  )و�أي �لم�ست�سفى  في  �لإجتماعية  �ل�سئون 

تقديم وثيقة �للجوء لهم(.
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�أخذ  بعد  فقط  بعالجك  �لبد�أ  للطبيب  يحق 
�لمو�فقة من فيد�زيل. عندها �سيعرف �لطبيب 
�لإ�ست�سارة  تكاليف  له  �ستدفع  باأن فيد�زيل 
�لإت�سال  ي�ستطيع  طبيبك  �لمقدمة.  �لطبية 
على  �لطبية(  �لتكاليف  )خلية  بفيد�زيل 
�لتلفون 00 43 213 02، �أو عبر �لفاك�س على 
�لرقـــــــم 12 44 213 02 �أو على �لإيميــــــــــــل

.medic@fedasil be

�إذ� كنت تحتاج �لى تدخل طبي ب�سورة مفاجاأة 
يملئ  �لمو�فقات.  هذه  �لى  لتحتاج  عندئٍذ   ،
�لطبيب �لمعالج �إ�ستمارة يبين فيها باأنك تحتاج 

�لى تدخل طبي طارئ وير�سلها �لى فيد�زيل.

الم�ساعدة النف�سية
�لنف�سية  �لمتابعة  على  �لح�سول  ت�ستطيع 
على  �لتغلب  على  لم�ساعدتك  )بالأخ�س 
�لم�ساكل...(،   ، �لنف�سي  �لتعب   ، �ل�سدمات 
طبيب �لمركز �أو �لباحث �لإجتماعي �لم�سئول 
�لى  �أو  نف�سي  طبيب  �لى  �إر�سالك  يمكنه  عنك 
موؤ�س�سة متخ�س�سة. تكلم حول هذ� �لمو�سوع 

�أذ� �أح�س�ست �أنك بحاجة �لى ذلك.



19

طوة 5 : اإلستدعاء
خ

ال

�لالجئين و�لبال وطن  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
�سوف تدعوك ل�سماع �أقو�لك. يمكن لمحاميك �أن 

سر معك في هذ� �لتحقيق. يح
، يجب  �لتحقيق  في  سور  �لح �إذ� كنت لت�ستطيع 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �إخبار  عندها  عليك 
�لالجئين و�لبال وطن بذلك و�إعطاءهم �سبب عدم 

سور. �إمكانية �لح

ر�سالة الإ�ستدعاء
�لالجئين و�لبال وطن  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
�لمخت�سة  �لبلجيكية  �لحكومية  �لموؤ�س�سة  هي 
�لوحيدة  �لموؤ�س�سة  وهي  �للجوء.  سايا  بق
طلبك  بدر��سة  �ل�سالحية  لها  و�لتي  �لمخت�سة 
للجوء ب�سورة معمقة. �لمفو�سية �لعامة ل�سئون 
حول  قر�رها  �ست�سدر  وطن  و�لبال  �لالجئين 

طلبك ب�سورة م�ستقلة وحيادية كاملة.

�لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن 
مكتبها  في  �لأقل  على  و�حدة  مرة  �ستدعوك 
در��سة  �أقو�لك خالل فترة  ل�سماع  بروك�سل  في 
طلبك للجوء. �لتحقيق �سيكون �أما في �ل�سباح 
سور هذ� �لتحقيق  �أو بعد �لظهر. �لإ�ستدعاء لح
كعنو�ن  قدمته  �لذي  �لعنو�ن  على  �ست�ستلمه 

مختار ل�سكنك.

�لإ�ستقبال  مر�كز  �أحد  في  ت�سكن  كنت  �إذ�  	•
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  عندها  تر�سل   ،
�لى  سور  �لح ��ستدعاء  وطن  و�لبال  �لالجئين 

مدير �لمركز بالفاك�س و�سي�سلمه بدوره لك. 
عندها  �سيتم   ، بك  خا�س  �سكن  في  ت�سكن  	•
بر�سالة  �لعنو�ن  هذ�  على  �لإ�ستدعاء  �إر�سال 

سمونة(. م�سجلة )م

�بالغ  عليه  فيجب   ، محامي  لديك  كان  �إذ� 
�لالجئين و�لبال وطن  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
و�ستر�سل   ، �للجوء  سية  ق في  وكلته  قد  باأنك 
عندها �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال 
وطن له ن�سخة من ر�سالة �لإ�ستدعاء �لمر�سلة لك 

سور معك في هذ� �لتحقيق. للح

�لالجئين و�لبال وطن  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
تر�سل �ليك �لإ�ستدعاء ، في �أغلب �لأحيان ، ثالثة 

�أ�سابيع قبل تاريخ �لمقابلة.

سور التحقيق انت لت�ستطيع ح
�ليوم  في  سور  �لح لت�ستطيع  باأنك  يحدث  قد 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قبل  من  �لمحدد 
دخولك  ب�سبب   ، للتحقيق  وطن  و�لبال  �لالجئين 

�لم�ست�سفى مثاًل.

_ الخطوة 5 : الإ�ستدعاء
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عدم  �سبب  تثبت  وثيقة  �إر�سال  عندها  يجب 
م�سجلة  بر�سالة   ، مثاًل  طبي  تقرير  سورك،  ح
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �لى  سمونة(  )م
كتابة  سًا  �أي عليك  يجب  وطن.  و�لبال  �لالجئين 
ر�سالة تو�سح فيها �سبب طلبك للجوء )�لأ�سباب 
�لتي �أدت بك بالهروب مثاًل( وترفقها مع �لر�سالة 
�لمر�سلة. من �لممكن �أن ت�سدر �لمفو�سية �لعامة 
على  قر�رها  وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون 
كتبتها  �لتي  و�لأ�سباب  �لمر�سلة  �لر�سالة  �سوء 
در��ستها  �سيتم  و�لتي  للجوء  طلبك  بخ�سو�س 
و�لتحقق منها ب�سكل كامل بدون �إ�ستدعائك مرة 

سور و�لتحقيق معك �سخ�سيًا. ثانية للح

قبل  سمونة(  )�لم �لم�سجلة  �لر�سالة  �إر�سال  سل  يف
موعد �لمقابلة �لمحدد من قبل �لمفو�سية �لعامة 

�لطريقة  بهذه  وطن.  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون 
�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  لتحتاج 
�لالزمة  سير�ت  �لتح عمل  من  وطن  و�لبال 
للتحقيق )�إ�ستدعاء مترجم،...�لخ( بينما �نت لن 

سر �لمقابلة. تح

من �لممكن �أن ي�سدر قر�ر �سلبي بحقك:
�ذ� لم تبلغ �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين  	• 
و�لبال وطن خالل فترة ��سبوعين بعد �لتاريخ 
سورك،  �لمحدد للمقابلة ب�سبب مقنع لعدم ح

�أو
لم  للمقابلة  �لمحدد  �لموعد  �سهر بعد  خالل  	•

تر�سل �لأ�سباب �لتي �أدت بك �لى �لهروب.



مالحظات
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المفو�سية العامة ل�سئون الالجئين والبال وطن 
سور التحقيق. خالل هذا التحقيق  �ستدعوك لح
ت�ستطيع �سرح الأ�سباب التي اأدت بك للخروج 

من بلدك. المترجم �سيترجم لك الأ�سئلة 
المطروحة من قبل موظف اللجوء الم�سئول 

واإجاباتك عليها. يمكن لمحاميك اأو لل�سخ�ص 
سور التحقيق معك. موظف  الموثوق به ح

اللجوء الم�سئول �سيحقق في طلبك للجوء 
على اأ�سا�ص المعلومات التي �ستقدمها خالل 

فترة التحقيق معك. �سيدر�ص المحقق المعايير 
المذكورة في معاهدة جنيف لالجئين و�سيدقق 
فيما اإذا كنت تلبي ال�سروط المذكورة للح�سول 

على الحماية الإحتياطية. اإذا كنت ترغب في 
اإيقاف طلب اللجوء قبل اأن ي�سدر قرار بذلك ، 

يمكنك عندها التنازل عن طلبك هذا.

�لمفو�سية  مكاتب  في  �سيكون  �لتحقيق 
في  وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة 
بروك�سل. �إذ� كنت متو�جد�ً في �إحدى �لمر�كز 
من  �لمخول  �للجوء  موظف  �سياأتي  �لمغلقة ، 
قبل �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال 

وطن �ليك للتحقيق معك.

طلب  في  �لحا�سمة  �للحظة  هو  �لتحقيق 
�لتحدث  ت�ستطيع  معك  �لحديث  خالل  �للجوء. 

بلدك  مغادرة  �لى  بك  �أدت  �لتي  �لأ�سباب  عن 
�لأ�سلي. �أحد موظفي �لمفو�سية �لعامة ل�سئون 
�أ�سئلة  عليك  �سيطرح  وطن  و�لبال  �لالجئين 
�لموظف  ي�ستطيع  �لطريقة  بهذه  �إ�سافية. 
�إمكانية  من  للخوف  �لفعلية  �لأ�سباب  در��سة 
�لعودة �لى بلدك �لأ�سلي. ولذلك من �لمهم �أن 
تبدي تعاونك �لكامل خالل �لتحقيق و�أن تكون 
من  �لمطروحة  �لأ�سئلة  على  و��سحة  �إجاباتك 

قبل موظف �للجوء.

�للجوء  موظف  �سيلفت  �لتحقيق  بد�ية  في 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قبل  من  �لمخول 
و�جباتك  �لى  �إنتباهك  وطن  و�لبال  �لالجئين 
�لغير  �لأقو�ل   ، �لحقيقة  تقول  �أن  يجب   ،
س  رف �لى  توؤدي  قد  �لكاذبة  �أو  �سحيحة 
سًا  �أي �لممكن  تعمل  �أن  يجب  للجوء.  طلبك 
لإثبات هويتك ، �أ�سلك ، طريق �سفرك و�إ�سناد 

�لحقائق �لتي تم ذكرها من قبلك بالوثائق.

و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
بها  �سرحت  �لتي  �أقو�لك  كل  �ستعامل  وطن 
�لمقدمة  �لوثائق  سًا  �أي كامل.  �سري  ب�سكل 
و�إحتر�م  بتحفظ  معها  �لتعامل  �سيتم 

خ�سو�سيتها خالل �لتحقيق. 

_ الخطوة 6 : التحقيق
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�لتحقيق  خالل  سور  �لح لمحاميك  ي�سمح 
�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  في  معك 
بالتدخل  له  لي�سمح  ولكن  وطن.  و�لبال 
�لتحقيق  نهاية  في  معك.  �لتحقيق  خالل 
ومالحظاته  نظره  وجهة  تو�سيح  له  يحق 
�للجوء  حق  على  �لح�سول  في  �أحقيتك  حول 
به  �لمثوق  �ل�سخ�س  �لإحتياطية.  �لحماية  �أو 
سور �لتحقيق معك. في  من قبلك ي�سمح له بح
هذه �لحالة يجب �لطلب من �لمفو�سية �لعامة 

ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن ذلك م�سبقًا. 

�لتحقيق �سيكون في �للغة �لتي تم تحديدها في 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �للجوء.  طلب  بد�ية 
�لالجئين و�لبال وطن �ستوفر لك مترجمًا �إذ� كنت 
سايا �لأجانب باأنك تحتاج  قد �أخبرت م�سلحة ق

�لى مترجم.
�لمترجم محايد ومرتبط بالإلتز�م ب�سر �لمهنة. 	•
ماتقوله  ترجمة  فقط  هو  �لمترجم  و�جب  	•
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  موظف  يقوله  وما 
�لالجئين و�لبال وطن ، بدون �إ�سافات ، حذف 

�أو تغيير.

�لأحو�ل  من  حال  �أي  في  ليتدخل  �لمترجم  	•
في تقييم ملفك للجوء ولي�س له �أي تاأثير على 

�لقر�ر �لنهائي. 

يقوم موظف �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين 
�لأ�سئلة  �سوء  على  تقرير  بعمل  وطن  و�لبال 
�أو  �نت  ت�ستطيع  عليها.  و�أجوبتك  �لمطروحة 
�لمفو�سية  في  ملفك  مطالعة  بطلب  محاميك 
وطلب  وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة 
في  �لموجودة  �لوثائق  من  بن�سخة  تزويدكم 

ملفك، تقرير �لتحقيق مثاًل.

�لتحقيق  وقت  �أن  �لإعتبار  بنظر  �لأخذ  يجب 
قد ياأخذ مدة من ثالث �لى �أربع �ساعات. عند 

�لحاجة �سيتم �إ�ستدعائك مرة ثانية للتحقيق.

 ، زوجتك  ب�سحبة  بلجيكا  في  موجود  �نت  هل 
زوجك �أو �سريك حياتك ، عندها �سيتم �إ�ستدعائه 
موظف  �أقو�له.  ل�سماع  �ليوم  نف�س  في  معك 
على  كل  �لزوجين  �أقو�ل  �لى  �سي�ستمع  �للجوء 

�إنفر�د.
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سل عدم  ب�سكل جيد فيف �لتحقيق  �إجر�ء  لغر�س 
سار �لأطفال �ل�سغار معكم. �إح

باأن  نن�سحك  �أطفال �سغار،  لديك  �إذ� كان  	•
�لعامة  �لمفو�سية  �لى  معك  لتجلبهم 
يوم  في  وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون 

�لتحقيق. 
هناك  لتركهم  لالأطفال  مكان  تجد  لم  �إذ�  	•
سانة  ح في  تركهم  ت�ستطيع   ، �لتحقيق  يوم 
و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
وطن ، يمكن �لإعتناء بالأطفال من عمر �سنة 

و�حدة �لى 12 �سنة خالل فترة �لتحقيق.

درا�سة طلب اللجوء
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  تدر�س  �لتحقيق  بعد 
موظف  للجوء.  طلبك  وطن  و�لبال  �لالجئين 

�للجوء �لمخت�س �سيبحث في:
1.  هل �أن �أقو�لك حقيقية / موثوق بها؟

2. هل تنطبق عليك �ل�سروط �لمحددة في معاهدة 
و�سع  في  �سمولك  �سيتم  �أو  لالجئين  جنيف 

�لحماية �لإحتياطية؟

ف�سيقوم موظف   ، �أقو�لك موثوق فيها  �إذ� كانت 
غادرت  قد  كنت  �إذ�  بدر��سة  �لم�سئول  �للجوء 
�لمالحقة  من  �لخوف  ��سا�س  على  بالدك 

لالأ�سباب �لتالية:
جن�سيتك؛ 	•

عرقك؛ 	•
�إيمانك �لديني �أو �ل�سيا�سي؛ 	•

�أو لأنك تنتمي لمجموعة �إجتماعية معينة؛ 	•
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�إذ� كان طلبك ليلبي �ل�سروط �لمحددة ، �سيدر�س 
موظف �للجوء �إمكانية �سمولك بقانون �لحماية 
تكون حياتك في  �لحالة  في هذه  �لإحتياطية.  
حالة عودتك �لى وطنك �لأ�سلي في خطر حقيقي 
�لأ�سر�ر  هذه  كبيرة.  �أ�سر�ر  من  فيه  �ستعاني 

�لمتوقعة قد تكون :
عقوبة �لموت �أو �لإعد�م؛ 	•

�لتعذيب �أو �لتعامل غير �لإن�ساني �أو �لمعاملة  	•
�لمهينة لك؛

لحياتك كنتيجة عن عنف  �لحقيقي  �لتهديد  	•
ع�سو�ئي �أو في حالة وجود نز�ع م�سلح دولي 

�أو محلي؛

�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  موظف 
هو  للجوء  طلبك  �سيقييم  و�لذي  وطن  و�لبال 
في  ومخت�س  �أكاديمية  در��سة  �أكمل  �سخ�س 
�لملعومات  لديهم  هي  �أو  هو  �للجوء.  سايا  ق
ياأتي  �لتي  �لدول  في  �لأو�ساع   حول  �لكاملة 
�إذ�  �سيدقق  �للجوء  �للجوء. موظف  منها طالبي 
كانت �لوثائق و�لإثباتات �لمقدمة ، ذ�ت �ل�سلة 
قاعدة  �أ�سا�س  �أم ل. على  ، حقيقية  بالمو�سوع 
سة �سيدقق في �أقو�لك مع �ل�سياق  معلومات عري

�لعام �لموجود في بلدك �لأ�سلي.

وم�ستمر  كامل  ب�سكل  يتابع  باحثين  فريق 
�لو�سع �ل�سيا�سي �لحالي وو�سع حقوق �لإن�سان 
في بلدك �لأ�سلي ويبلغ �لموظف �لم�سئول عنها.
�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  موظف 
و�لبال وطن �سيحاول وباأ�سرع وقت �إ�سد�ر قر�ر 

حول ملفك.

في  تف�سيلي.  ب�سكل  طلبك  يدر�سون  �سوف 
�إ�سد�ر  �لممكن  غير  من  يكون  �لأحيان  س  بع
در��سة  �لى  تحتاج  لأنها  سيتك  لق �سريع  جو�ب 
�أ�سهر  عدة  �ستاأخذ  �لحالة  هذه  في  سة.  م�ستفي
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قر�ر  ت�ستلم  حتى 

�لالجئين و�لبال وطن.

�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  موظف 
يتقديم  يقوم  معك  حقق  و�لذي  وطن  و�لبال 
هذ�  عنه.  �لم�سئول  �ل�سخ�س  �لى  �لقر�ر  مقترح 
�لمذكورة  و�لأ�سباب  �لمحتوى  �سيدقق  بدوره 
�لمقترح  على  و�فق  �ذ�  �لمقترح.  �لقر�ر  في 
�سيتم عندئٍذ �إر�ساله �لى �لمفو�س �لعام �أو �أحد 
في  �لقر�ر،  على  و�لتوقيع  للمو�فقة  م�ساعديه 

�لنهاية هم من ي�سدر �لقر�ر.

التنازل عن طلب اللجوء
في �أي لحظة من لحظات در��سة طلبك ت�ستطيع 
�لتنازل ب�سكل طوعي عن طلبك للجوء. في هذه 
من  موقعة  �إ�ستمارة  ملئ  عليك  يتوجب  �لحالة 

قبلك تتنازل فيها عن طلبك.

هذه �لإ�ستمارة موجودة على �لموقع �لألكتروني 
للمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن:

.www.cgvs.be

�إذ� عدت وب�سكل طوعي �لى بلدك �لأ�سلي قبل 
�إ�ستالم قر�ر �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين 
و�لبال وطن �أو �إذ� تمت ت�سوية �أور�قك خالل فترة 
�لمفو�سية  عليك  �ستقترح   ، للجوء  طلبك  در��سة 
�لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن  ، في حالة 

مو�فقتك ، على �إغالق ملف طلبك للجوء.
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العمل ممكن  ، ولكن ب�سروط  معينة. لن 
ي�سمح لك بالعمل مبا�سرة ، ولكن خالل فترة 

ص  بقائك في مركز الإ�ستقبال يمكن لك  اإداء بع
الأعمال. هذة الإعمال تكون مدفوعة الأجر. 

كما انه هناك “راتب يومي” �سيدفع لك. 
اأطفالك يجب عليهم ، ككل الغير بالغين 

في بلجيكا “الذهاب الى المدار�ص”.

العمل والتدريب
كطالب للجوء �ل�سيا�سي ي�سمح لك بالعمل تحت 
�أ�سهر   6 مدة  سو�  ق �لذين  فقط  معينة.  �سروط 
بعد تقديمهم طلب �للجوء و�لذين لم يح�سلو� 
لحد �لآن على قر�ر بخ�سو�س طلبهم ، يحق لهم 
�إذ� كنت مازلت ت�سكن في  طلب مو�فقة �لعمل. 

هذه �للحظة في مركز �للجوء ، يمكن �أن يطلب 
�أن تدفع جزء من  منك )وح�سب مقد�ر دخلك( 
تكاليفك �لحياتية �ليومية في �لمركز. �إذ� كان 
�أن يقرر  دخلك يتجاوز �لحد �لم�سموح ، يمكن 
�لم�ساعدة  يلغي  باأن  فيه  ت�سكن  �لذي  �لمركز 

�لمادية �لمقدمة �ليك.

بكل  يزودك  �أن  يمكن  �لإجتماعي  م�ساعدك 
وبخ�سو�س  �لقو�نين  بخ�سو�س  �لمعلومات 

حقوقك.

في هذه �لفترة يحق لك �إتباع دور�ت في )تعلم �للغة ، 
�لخياطة ، �لطبخ ، �لدور�ت �لفنية ...(. هذه �لدور�ت 

تنظم في د�خل مر�كز �لإ�ستقبال �أو خارجها.

_ الخطوة 7 : الحياة اليومية
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الراتب اليومي
و�لذي  قانونيًا  و�لمقرر  �لمال  من  مبلغ  وهو 
�ليومي  �لر�تب  �إ�ستالمه.  �لجميع  حق  من  يكون 
ب�سكل  يدفع  �لجيب«(  »م�سروف  ماي�سمى  )�أو 
�أحد  قبل  من  �لإ�سبوع  في  و�حدة  مرة  مبدئي 
لهم  �لأطفال  سًا  �أي �لإ�ستقبال.  مركز  موظفي 
�لحق في �لر�تب �ليومي )�لمبلغ يعتمد على عمر 

�لطفل ومدى �إلتز�مهم باإجبارية �لتعليم(.

الخدمات الم�ستركة
�نت تعي�س في مجتمع يوؤدي مختلف �لو�جبات 
�ليومية ؛ هذ� ن�سميه هنا »�لخدمات �لم�ستركة«. 
�لر�تب  �لى  ساف  م �إ�سافي  مبلغ  ت�ستلم  وعليه 
�لمبلغ  هذ�  على  تح�سل  �آخر  بمعنى   ، �ليومي 
)�لممر ،  �لم�ستركة  �لمكانات  بتنظيف  �إذ� قمت 
مكان �لأكل...( �أو �لم�ساعدة في تقديم وجبات 

�لأخرى  �لخدمات  في  �لم�ساعدة  �لأكل، 
)�للوندري ، �لمخازن ...(.

غير  �لم�ستركة  �لخدمات  هذه  في  �لعمل 
للعمل  �أ�سمك كمتطوع  بت�سجيل  �إجباري، عليك 
�أو �لعك�س. �لعاملين في مركز   ، �أردت  ذلك  �إذ� 
وهم  �لمجال.  هذ�  في  �لعمل  ينظمون  �للجوء 
�لر�غبين  �ل�سكان  لكل  �لفر�سة  يمنحون  �لذين 
�لخدمات  في  �لعمل  من  نوع  باإد�ء  بالعمل 
م�سبقًا  مقرر  �أعلى  حد  سًا  �أي هناك  �لم�ستركة. 
ليمكن تجاوزه �سهريًا لمن يوؤدي عمل ما في 

�لخدمات �لم�ستركة. 

التعليم الإجباري لالأطفال
يجب  ع�سر  و�لثامنة  �ل�ساد�سة  بين  �لأطفال  كل 
عليهم �لذهاب �لى �لمدر�سة. �إختيار �لمدر�سة يتم 
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�ستكون  �لدرو�س  �لأبوين.  مع  بالتفاهم  ترتيبه 
في �للغة �لهولندية ، �لفرن�سية �أو �للغة �لألمانية، 
ح�سب �لمكان �لذي تقع فيه �لمدر�سة. لي�س هناك 
�إجبار لالأطفال بين )�لثالثة و�لخام�سة( للذهاب 
�أكثر  �إن  من  �لرغم  على   ، �لأطفال  ريا�س  �لى 

�لأطفال �لبلجيكين يذهبون �ليها.

وح�سب معرفته �أو معرفتها �للغوية و�لم�ستوى 
�لدر��سي يمكن �أن يتم ت�سجيل طفلك في »�سنة 
للمبتد�أين« �إذ� كان موجود�ً في �لمدر�سة. هناك 
�أن  بعد  بهم.  خا�سة  درو�س  �لأطفال  �سيمنح 
�لى  �لتحول  يمكنهم  معين  م�ستوى  �لى  ي�سلو� 
�لدر��سة �لإعتيادية وح�سب م�ستو�هم �لدر��سي.

م�ساريف  بدفع  يتكلف  �لإ�ستقبال  مركز 
�لتكاليف �لمدر�سية لأطفالك. مركز �لإ�ستقبال 
�لمدر�سية  �لإحتياجات  �سر�ء  تكاليف  يدفع 
�لريا�سيــــــــة...(  �لمالب�س  �لأور�ق،  )�لكتب، 
و�لتكاليف �لأخرى �لإجبارية �لتي يجب دفعها 
ب�سبب �لفعاليات �لتي تنظمها �لمدر�سة )�لأكل، 

�لنقل(.

للذهاب  طفلك  تهيئ  �أن  �أمر  كولي  عليك  يجب 
�لى �لمدر�سة. مركز �لإ�ستقبال �لذي ت�سكن فيه 
يمكن �أن يقدم لك �لم�ساعدة للقيام بذلك. ولذلك 
و�لذي  �لأطفال  لإ�ستقبال  خا�س  مكان  هناك 
بعمل  �لأطفال  بم�ساعدة  �لموظفين  فيه  يقوم 
بعملها  تكليفهم  يتم  �لتي  �لمنزلية  �لو�جبات 

في �لمدر�سة.

الإ�سترخاء
على  ينظمون  �لإ�ستقبال  مركز  في  �لعاملين 
فعاليات  )مثاًل  مختلفة  فعاليات  �ل�سنة  مد�ر 

ريا�سية �أو زيار�ت ثقافية(. 
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_ الخطوة 8 : ال�سكن الم�ستقل
بعد البقاء لمدة اأربعة اأ�سهر في مركز اإ�سقبال 

جماعي ت�ستطيع طلب �سكن م�ستقل.

يوجد لطالبي �للجوء في بلجيكا نموذج �إ�سقبال 
�لمرحلة  في  ت�سكن  �أن  �لطبيعي  من  بمرحلتين. 
�إ�ستقبال(.  )مركز  جماعي  �سكن  في  �لأولى 
ت�ستطيع   ، �أ�سهر  �أربعة  مدة  مرور  بعد  بعدها ، 

تقديم طلب لنقلك �لى �سكن م�ستقل.

�ل�سكنية  �لمر�فق  في  م�ستقل  �ستكون  �نت 
�سكن  مكانات  ماتكون  غالبًا  �لمنفردة. 
غالبًا  يوجد  �لمنفرد  �ل�سكن  م�ستقلة.  موؤثثة 
�لق�سم  من  �أو   ، حكومية  �لغير  �لمنظمات  في 
�لذي ي�سمى  �لبلدية  �أو  �لمدينة  �لإجتماعي من 
و«�سي  �لفالمانية  �لمناطق  في  و«  �أم  �سي  )»�أو 

بي �أي �أ�س« في �لمناطق �لفرن�سية(.

ت�ستطيع �لح�سول على �سكن منفرد فقط �إذ� كان 
هناك  لي�س  لديهم.  متوفر  كافي  مكان  هناك 
قائمة  في  �إ�سمك  و�سع  �سيتم   ، �ساغر  مكان 
�لتي  �لبلدية  �إختيار  لت�ستطيع  �نت  �لإنتظار. 
س �لمكان  �ست�سكن فيها ، ولكن يمكنك د�ئمًا رف
�أكثر  معلومات  على  للح�سول  ل�سكنك.  �لمقترح 

يمكنك �إ�ست�سارة باحثك �لإجتماعي.

منفرد  �سكن  على  ح�سولك  حالة  في  حتى 
�لمادية.  �لم�ساعد�ت  على  فقط  �ستح�سل 

مركز  في  كانت  كما  متابعتك  و�ستبقى 
�لإ�ستقبال ، ولو �إنها �ستكون ب�سكل �آخر. مثاًل 
�إذ� كان �لمطعم غير متوفر ، �ستح�سل عندها 
�أو  �لغذ�ئية  �لمو�د  ل�سر�ء  غذ�ئية  على �سكوك 
بنف�سك.  وتطبخ  �لغذ�ئية  �لمو�د  على  تح�سل 
�لإجتماعي  �لباحث  �لى  ملفك  �إر�سال  �سيتم 

�لجديد �لذي �ست�سكن فيه.

تغيير العنوان
�إذ� �نتقلت �لى عنو�ن جديد ، يجب عليك عندها 
تبليغ مركز �لبلدية �لتي �ست�سكن فيها بالعنون 
سُا تبليغ موؤ�س�سات �للجوء )م�سلحة  �لجديد.  �أي
ل�سئون  �لعامة  و�لمفو�سية  �لأجانب  سايا  ق

�لالجئين و�لبال وطن( بذلك.

على  �إ�ستمارة موجودة  ملئ  ت�ستطيع  �لغر�س  لهذ� 
ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية  �لألكتروني  �لعنو�ن 
وكما  �ل�سكن  عنو�ن  تغيير  عنو�ن:  تحت  �لالجئين 
 )‘Wijziging van gekozen �أدناه  مدون  هو 

:woonplaats’, www.cgvs.be(
توقيعها  بعد  وتر�سلها  �لإ�ستمارة  هذه  تملئ  	•
م�سلحة  �لى  سمونة(  )م م�سجلة  بر�سالة 
ل�سئون  �لعامة  و�لمفو�سية  �لأجانب  سايا  ق

�لالجئين و�لبال وطن ، �أو
م�سلحة  �إ�ستعالمات  �لى  بنف�سك  ت�سلمها  	•
ل�سئون  �لعامة  و�لمفو�سية  �لأجانب  سايا  ق

�لالجئين و�لبال وطن في بروك�سل.
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عنو�ن  �سيكون  �سكنك،  بمكان  تبلغ  لم  �إذ� 
�لالجئين و�لبال وطن  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
عنو�ن مختار لك. كل �لر�سائل و�لإت�سالت حول 
طلبك للجوء �سيتم �إر�سالها �لى عنو�ن �لمفو�سية 
�لالجئين و�لبال وطن. هذ� يعني  ل�سئون  �لعامة 

�لى  �لذهاب  منتظم  وب�سكل  عليك  يجب  باأنه 
�لالجئين و�لبال وطن  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
�إذ� كان لك هناك بريد مر�سل  لالإ�ستف�سار فيما 
�إ�ستالمه  عليك  يجب  �لحالة  هذه  في  �ليك. 

�سخ�سيًا.
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المفو�سية العامة ل�سئون الالجئين والبال وطن 
�ستبلغك بالقرار الذي تم اإتخاذه بخ�سو�ص 

سمونة(.  طلب اللجوء بر�سالة م�سجلة )م
ص طلبك  الأ�سباب التي اأدت الى قبول اأو رف

�سيتم ذكرها في هذه الر�سالة. باحثك 
سمون  الإجتماعي ي�ستطيع اأن ي�سرح لك م

القرار.

الالجئين  ل�سئون  العامة  المفو�سية  قرار 
سمونة( والبال وطن بر�سالة م�سجلة )م

�لالجئين و�لبال وطن  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
�للجوء  طلب  بخ�سو�س  قر�رها  لك  �ستبعث 
�سكنك  عنو�ن  على  سمونة(  )م م�سجلة  بر�سالة 
�لمختار و�لذي بلغتها به. لذلك من �لمهم �إ�ستالم 
�لقر�ر في وقته وعلى �لعنو�ن �ل�سحيح. �أذ� كان 
و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قر�ر 
مدة   عندها  فلديك   ، للجوء   طلبك  س  رف وطن 

يومًا لالإعتر��س على �لقر�ر و�إ�ستئنافه.
ت�سكن في مركز �إ�ستقبال ، �سيتم عندها �إر�سال  	•
�عتماد�ً  �لإ�ستقبال.  مركز  عنو�ن  �لى  �لقر�ر 
�أما  �لذي ت�سكن فيه  �لمركز  على طريقة عمل 
�لمركز  في  �لعاملين  �أحد  من  �لقر�ر  �ست�سلم 
�لبريد  �لى  �سخ�سيُا  �لذهاب  عليك  يجب  �أو 

لإ�ستالم �لقر�ر بنف�سك؛
�إذ� كنت ت�سكن في �سكن خا�س بك ، �سي�سلمك  	•
على  سمونة(  )م م�سجلة  ر�سالة  �لبريد  �ساعي 
عنو�نك �لذي تقيم فيه. لم تكن في هذه �للحظة 
في �لبيت ، �سيترك عندها �ساعي �لبريد ر�سالة 

سور  لك في �سندوق بريدك يدعوك فيها للح
�سيذكره في  �لذي  �لبريد  �لى مكتب  �سخ�سيًا 
�لر�سالة خالل �إ�سبوعين من تاريخه لإ�ستالم 
تذهب  لم  سمونة(.  )�لم �لم�سجدلة  �لر�سالة 
�لبريد   ، �لفترة  هذه  في  �لر�سالة  لإ�ستالم 
�سيعيد �لر�سالة بدوره �لى �لمفو�سية �لعامة 

ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن.

_ الخطوة 9 : البريد
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_ الخطوة 10 : الجواب الإيجابي
الجواب الإيجابي يعني باأنه تم الإعتراف 
بك كالجئ �سيا�سي اأو ح�سلت على و�سع 

الحماية الإحتياطية. بعد الجواب الإيجابي 
�سيكون لك الحق في اإمكانية العمل، التجمع 
العائلي، الم�ساعدة المادية والمالية وبقاءك 

في بلجيكا.

الإعتراف بك كالجئ �سيا�سي
و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
�سيا�سي  بالإعتر�ف بك كالجئ  �ستبلغك  وطن 
�سكنك  مكان  على  سمونة(  )م م�سجلة  بر�سالة 
�لذي �إخترته. بعد حو�لي �لإ�سبوعين �ستر�سل 
و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
�لر�سالة  هذه  في  لك.  ثانية  ر�سالة  وطن 
�ل�سخ�سية  معلوماتك  ذكر  منك  �سيطلب 
�ل�سحيحة. من �لمهم هنا �أن تجيب على هذه 
�إمكانية  في  �لفر�سة   لك  �ستتاح  �لر�سالة. 
ت�سحيح �لمعلومات �لخاطئة �لمذكورة )مثاًل 
كتابة �لإ�سم بطريقة خاطئة ، ت�سحيح تاريخ 

�لميالد �أو مكان �لميالد(.

ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  بعدها  �ستدعوك 
من  �سهر  حو�لي  بعد  وطن  و�لبال  �لالجئين 
تاريخ �لإعتر�ف بك كالجئ �سيا�سي لإ�ستالم 
فيها  ت�سكن  �لتي  �لبلدية  �لالجئين.  وثيقة 
كارت  �لوثيقة  هذه  تقديم  بعد  �ست�سلمك 

بالبقاء  �لحق  يعطيك  بدورة  هذ�  �لإقامة. 
في  ت�سجيلك  �سيتم  د�ئمي.  ب�سكل  بلجيكا  في 
هوية  �ست�سلم  �لأجانب«.  �سجل   « في  �لبلدية 
هذ�  لالأجانب.  �ألكتروني  كارت  �سخ�سية، 
�لكارت يكون نافذ�ً لمدة خم�س �سنو�ت. بعد 
هذه �لخم�س �سنو�ت يجب عليك �سخ�سيًا طلب 

تمديد �أو تجديد هذ� �لكارت.

كالجئ معترف به ت�ستطيع �لعمل في بلجيكا 
في  بك.  خا�س  حر  عماًل  تعمل  �أن  �أو  كعامل 
عمل  كارت  �لى  لتحتاج  �نت  �لحالة  هذه 
�ل�سروط  بنف�س  تتمتع  �نت  مهنة.  كارت  ول 
للدخول  �لبلجيكين  من  �لمطلوبة  و�لو�جبات 

�لى �سوق �لعمل.

بك،  �لخا�سة  عائلتك  �إلحاق  تريد  كنت  �إذ� 
�ل�سمل.  �إمكانية جمع  �لإ�ستفادة من  ي�ستطعيون 
سايا �لأجانب �ستعامل طلبك لإلتحاق  م�سلحة ق

عائلتك بك.

بعد �أن تم منحك �سفة �للجوء ، ت�سطيع �لح�سول 
مثل  �ل�سخ�سية،  �لأحو�ل  وثائق  من   ق�سم  على 
بلدك  �سفارة  من  بطلبها  لي�س   ، �لولدة  �سهادة 
�لعامة  �لمفو�سية  في  �لوثائق  ق�سم  من  و�إنما 

ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن.
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تجد معلومات �أكثر عن �لإعتر�ف باللجوء على 
ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية  �لأكترونية  �ل�سفحة 

.www.cgvs.be لالجئين و�لبال وطن�

منح �سفة الحماية الإحتياطية
لالإعتر�ف  �لمطلوبة  �ل�سروط  لتلبي  كنت  �إذ� 
ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية  يمكن  كالجئ،  بك 
�سفة  تمنحك  �أن  وطن  و�لبال  �لالجئين 
�لذي  �لقر�ر  �ست�ستلم  �لإحتياطية.  �لحماية 
س طلبك للح�سول  �سيبين في بد�يته �سبب رف
بعدها  تف�سيلي.  ب�سكل  �للجوء  �سفة  على 
�سفة  منحك  قر�ر  �لقر�ر  نف�س  في  �سيذكر 

�لحماية �لإحتياطية.

في  يتم  �لإحتياطية  �لحماية  على  كحا�سل 
�ست�سلمك،  �لبلدية  موؤقتة.  �إقامة  منحك  �لبد�ية 
تقديم  وبعد  �لأجانب  �سئون  م�سلحة  من  باأمر 
و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قر�ر 
وطن لهم، كارت �إقامة �سالح لمدة �سنة و�حدة. 
)�سيتم  �لأجانب  �سجل  في  ت�سجيلك  يتم  عمليًا 
تزويدك باإثبات تحريري بذلك(، �أو يتم تزويدك 
بكارت �سخ�سي �لكتروني. هذه �لإقامة يمكن �أن 

تجدد �سنويًا.

بعد خم�س �سنو�ت، �إعتبار�ً من تاريخ تقديم 
في  د�ئمية  �إقامة  على  تح�سل  �للجوء،  طلب 

بلجيكا.

عمل  )كارت  �لعمل  مو�فقة  طلب  عليك  يجب 
»�سي«( خالل �لخم�س �سنو�ت �لأولى في بلجيكا 
لكي يمكنك �لعمل.  مو�فقة �لعمل هذه محدودة 
�ل�سالحية. وهي �سالحة لكل �أنو�ع �لعمل و�لذي 
يتم  �لعمل  مو�فقة  ر�تب.  خاللها  من  ت�ستلم 
�إ�ستالمها من �لق�سم �لإد�ري من �لمجل�س �لبلدي 

�لذي ت�سكن به.

في  �لد�ئمية  �لإقامة  �لى  �إقامتك  تغيير  عند 
بلجيكا ، فال تحتاج بعدها �لى مو�فقة �لعمل 

هذه.

في  تحتاج   ، حر  عمل  في  �لعمل  تريد  كنت  �إذ� 
كارت  �لى  موؤقت  ب�سكل  فيها  تقيم  �لتي  �لفترة 
�لمو�فقات  ق�سم  من  طلبه  يمكنه  �لذي  مهنة 
�لفيدر�لية.  �لإقت�ساد  وز�رة  من  �لإقت�سادية 
طلب هذ� �لنوع من �لكارتات يتم من خالل بلدية 

�لمنطقة �لتي ت�سكن فيها.

�ل�سماح فيها لك بالإقامة  �لتي يتم  �للحظة  في 
�لد�ئمية في بلجيكا، ت�ستطيع عائلتك �لإلتحاق 
طلبات  تعالج  �لأجانب  سايا  ق م�سلحة  بك.  

�لإلتحاق �لعائلي.

على  �لموؤقتة  �لحماية  عن  �أكثر  معلومات  تجد 
ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية  �لأكترونية  �ل�سفحة 

.www.cgvs.be لالجئين و�لبال وطن�

نهاية الم�ساعدات المادية
 ، للجوء  طلبك  معالجة  من  �لإنتهاء  بعد 
�إذ�  �لإ�ستقبال.  مركز  بمغادرة  بعدها  عليك 
�سفة  منحك  تم  �أو  كالجئ  بك  �لإعتر�ف  تم 
�لتي  �لبلدية  �ستزودك   ، �لإحتياطية  �لحماية 
�للحظة  هذه  من  �لإقامة.  كارت  فيها  ت�سكن 
�ست�سكن  �لذي  �لمكان  �إختيار  في  �لحرية  لك 
به في بلجيكا. �إذ� كنت تحتاج لذلك ، ت�ستطيع 
هذه  على  للح�سول  �لمالية.  �لم�ساعدة  طلب 
�لم�ساعدة يجب عليك �أن تقدم طلبًا �لى) »�أو 
و«�سي  �لفالمانية  �لمناطق  في  و«  �أم   �سي 
�لعائد  �لفرن�سية(  �لمناطق  في  �أ�س«  �أي  بي 

للمنطقة �لتي ن�سكن فيها.

من �لطبيعي �سي�سمح لك بالبقاء لفترة معينة 
من  لك  يتن�سنى  لكي   ، �لإ�ستقبال  مركز  في 
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�أغر��سك  ونقل  �سكن جديد  �لبحث عن  هناك 
�ل�سخ�سية �ليه. 

م�ساعدتك  ي�ستطيع  �لإجتماعي  باحثك 
بالبحث عن �سكن جديد لك.

�سفة  و/اأو  اللجوء  �سفة  اإنهاء  اأو  �سحب 
الحماية الإحتياطية

�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  ر�أت 
�سفة  على  ح�سلت  قد  باأنك  وطن  و�لبال 
ب�سكل  �لإحتياطية  �لحماية  �سفة  �أو  �للجوء 
�أن  �لعام  للمفو�س  عندها  يمكن   ، خاطئ 
هذه  عنك.  �ل�سفة  هذه  باأ�سقاط  قر�ر�ً  يتخذ 
هذه  على  تح�سل  عندما  تكون  �أن  يمكن 
على  �أو  كاذب  ت�سريح  �أ�سا�س  على  �ل�سفة 

�أ�سا�س تقديم وثائق مزورة.

�إنهاء   يقرر  �أن  سًا  �أي ي�ستطيع  �لعام  �لمفو�س 
�ل�سفة �لتي تم منحك �ياها كالجئ �أو ب�سفة 
�إذ�  يحدث  �أن  يمكن  هذ�  �لموؤقتة.  �لحماية 
ب�سكل  تغيرت  �لأ�سلي  بلدك  في  �لأو�ساع 
جذري وملمو�س ولتحتاج بعدها �لى حماية 

�لدولة �لبلجيكية لك.

محكمة   في  �إعتر��س  بتقديم  وقتها  �لحق  لك 
عنك   �ل�سفة  �سحب  قر�ر  �سد  �لأجانب  سايا  ق
 ، �لقر�ر  30 يومًا من تاريخ �سدور  خالل مدة 
ماعد� �إذ� كنت موجود وقتها في مركز مغلق �أو 
في �ل�سجن عندها يجب �لإعتر��س خالل مدة 15 

يومًا من �سدور �لقر�ر.

سل �أن تت�سل بمحامي لعمل �لإ�ستئناف  من �لأف
وللدفاع عنك.
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ص  الجواب ال�سلبي يعني باأنه تم رف
طلبك لمنحك �سفة لجئ اأو �سفة الحماية 

الإحتياطية. وهذا له تاأثير مبا�سر على اإمكانية 
اإقامتك في بلجيكا. لديك الحق في الإعترا�ص 

�سد هذا القرار ال�سلبي.

�لعامة  �لمفو�سية  من  �سلبيًا  قر�ر�ً  �إ�ستلمت  �إذ� 
في  ولترغب   ، وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون 
مغادرة  عندها  فعليك  �لقر�ر،  على  �لإعتر��س 
�لأر��سي �لبلجيكية و�لعودة �لى بلدك �لأ�سلي. 
لمغادرة  �أمر�ً  �لأجانب  سايا  ق م�سلحة  �ست�سدر 

�لأر��سي خالل مدة معينة. 
�نت �لم�سئول بنف�سك عن عودتك. 	•

�أو  �لمالية  �لم�ساعدة  على  �لح�سول  يمكنك  	•
�لى  عدت  �ذ�  �لم�ساعدة  من  �أخرى  �أ�سكال 
 -  12 �لخطوة  )�نظر  �لأ�سلي  �لمن�ساأ  بلد 

�لعودة(.
�إذ� لم تغادر �لبلد ب�سكل طوعي خالل �لفترة  	•
يتم  �أن  �لممكن  من   ، لك  �لممنوحة  �لمحددة 

ترحيلك ب�سكل �إجباري.

�إذ� كنت �أحد مو�طني �لإتحاد �لأوربي ، قانونيًا 
�إذ�  ماعد�  �لأر��سي  بمغادرة  �أمر  على  تح�سل 
�لإعتماد  تريد  باأنك  فيها  �لمقيم  �لبلدية  بلغت 
على �سفتك كمو�طن �أوربي. عندها �سيتم �إر�سال 

طلبك بالإقامة �لى م�سلحة �سئون �لأجانب.

الحماية  �سفة  و  اللجوء  �سفة  ص  رف
الإحتياطية

لالإعتر�ف  �لمو�سوعة  �ل�سروط  لتلبي  كنت  �إذ� 
بك ب�سفة لجئ ول ب�سفة �لحماية �لإحتياطية ، 
عندها �ستح�سل على قر�ر من �لمفو�سية �لعامة 
�سبب  فيه  مبين  وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون 

س �لطلب. رف

لديك مدة 30 يومًا تقوميًا لكي تقدم �إ�ستئناف 
على هذ� �لقر�ر عند محكمة �إعتر��سات �لأجانب، 
ماعد� �إذ� كنت موجود وقتها في مركز مغلق �أو 
�لإعتر��س خالل مدة  �ل�سجن عندها يجب  في 
سل �أن تت�سل  15 يومًا من �سدور �لقر�ر. من �لأف
)�إنظر  �لإ�ستئناف وللدفاع عنك  لعمل  بمحامي 

�لخطوة 4 - �لمتابعة(.

نهاية الم�ساعدات المادية
تكون  �ن  )�أو  ��ستئناف  بتقديم  تقم  لم  �إذ� 
��ستخدمت(  قد  �لممكنة  �ل�ستئنافات  كل 
�نتهى  �للجوء قد  �لحالة يكون طلب  في هذه 
�لأجانب  �سئون  م�سلحة  من  عندها  وتح�سل 
�لأر��سي. )عندها يجب عليك  �لأمر بمغادرة 
لي�س  �سكنك(.  مكان  �أو  �للجوء  مركز  مغادرة 
لك �لحق بعد ذلك بالم�ساعد�ت �لإجتماعية ، 
لك �لحق فقط في �لم�ساعد�ت �لطبية �لطارئة. 
�سخ�سيًا  سور  �لح عليك  عليها  تح�سل  لكي 

_ الخطوة 11 : الجواب ال�سلبي
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 / و«  �أم   �سي  »�أو  للـ  �لإجتماعي  �لق�سم  �لى 
ت�سكن  �لذي  �لمكان  في  �أ�س«   �أي  بي  »�سي 

فيه ، قبل مر�جعتك �لطبيب.

�لإ�ستثنائية  �لحالت  س  بع وفي  ذلك  ومع 
تمديد  تبرر  و�لتي  بها  تمر  �أن  يمكن  �لتي 
س  رف حالة  في  حتى  �لمادية  �لم�ساعدة 
ول  �للجوء  �سفة  على  ح�سولك  وعدم  طلبك 
قبول  تم  �إذ�  �لإحتياطية.  �لحماية  �سفة  على 
طلب �لتمديد ، يمكنك عندها �لبقاء في مركز 

�لإ�ستقبال.

�لحالت �لإ�ستثنائية هي:
�لمحافظة على وحدة �لعائلة ؛ 	•

حالت �لقوة �لقاهرة : �لحمل ، �إنهاء �ل�سنة  	•
�لدر��سية ، عدم �إمكانية �لعودة �لى بلدك 
لظروف خارج �إر�دتك ، �إذ� كنت �أحد و�لدي 

طفل بلجيكي ؛
�أ�سباب طبية )يجب �إثباتها بتقارير طبية(. 	•

تزويدك  ي�ستطيع  �لإجتماعي  باحثك 
بمعلومات �أكثر عن ذلك.

سايا الأجانب محكمة ق
اللجوء  ص طلب  اال�ستئناف في حالة قرار رف
ص منحك الحماية االحتياطية )االإجراءات  ورف

االعتيادية(.
ليمكن  �لإ�ستئناف  طلب  در��سة  فترة  خالل 
�لأر��سي.  مغادرة  على  �إجبارك  �أو  طردك 
ويبقى لك �لحق في �لم�ساعدة �لمادية ومكان 

لل�سكن.

سايا  ق محكمة   �لى  �لإ�ستئناف  تقديم  عند 
مكتوبًا   ، تحريريًا  ذلك  تقديم  يجب  �لأجانب 
فيها �لأ�سباب �لتي �أدت بك �لى عدم �لمو�فقة 
على قر�ر �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين 

و�لبال وطن. يجب �أن يلبي �لإ�ستئناف �لمقدم 
�لمطلوبة. من  و�لمو�سوعية  �ل�سكلية  �ل�سروط 
جيد.  ب�سكل  �لطلب  تنظيم  يتم  �أن  جد�ً  �لمهم 
م�ساعدة  تطلب  �أن  هنا  سل  �لأف من  ولذلك 

محامي لتنظيمه وتقديمه.

سور  �إ�ستدعائك مع محاميك لح �سيتم  بعدها 
�أو  �أنت  �لأجانب.  سايا  ق محكمة   جل�سة 
سور في هذه �لجل�سة.  محاميك مجبر على �لح
لمحاميك  �أو  لك  يمكن  �لمحكمة  جل�سة  في 

عر�س حججكم �سفويًا. 
�لمعتر�س  �لقر�ر  يوؤكد  �أن  يمكن  �لقا�سي  	•
�لقر�ر  �إعتبر  �لقا�سي  باأن  يعني  هذ�  عليه. 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قبل  �ل�سادر من 

�لالجئين و�لبال وطن �سحيحًا. 

�لمفو�سية  قر�ر  �سياغة  �إعادة  له  يمكن  	•
�لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن :

و�سفة  �للجوء  �سفة  منح  س  رف تم  �إذ�   >
�لمفو�سية  �لإحتياطية من قبل  �لحماية 
 ، وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة 
منح  �لأجانب  سايا  ق لمحكمة   يمكن 

�إحدى �ل�سفتين لطالب �للجوء.
 ، �لموؤقتة  �لحماية  �سفة  منح  تم  �إذ�   >
محكمة  في  �إ�ستئناف  تقديم  ت�ستطيع 
للح�سول  �لقر�ر  على  �لأجانب  سايا  ق
سايا  ق محكمة   �للجوء.  �سفة  على 
قر�ر  �سياغة  �إعادة  ت�ستطيع  �لأجانب 
�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
 ، �للجوء  �سفة  وتمنحك  وطن  و�لبال 
�أو  �لإحتفاظ ب�سفة �لحماية �لإحتياطية 

س كال �ل�سفتين. رف

�لأجانب  سايا  ق محكمة   قا�سي  ر�أى  �إذ�  	•
قر�ر  تغيير  �أو  تاأكيد  لي�ستطيع  باأنه 
و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية 
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يكن  لم  سية  �لق في  �لتحقيق  لأن  وطن 
في  �أ�سا�سية  �أخطاء  هناك  �أنه  �أو  كافيًا 
�إلغاء  �لقر�ر ، ي�ستطيع عندها �لقا�سي من 
�ستعيد  �لأجانب  سايا  ق محكمة  �لقر�ر. 
عندها �لملف �لى �لمفو�سية �لعامة ل�سئون 
�لفر�سة  لإعطاء   ، وطن  و�لبال  �لالجئين 
و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية 
قر�ر  و�إ�سد�ر  �لطلب  در��سة  باإعادة  وطن 

جديد بذلك.

من  �سلبية  نتيجة  على  قد ح�سلت  كنت  اإذا 
عليك  �سيقترح  االجانب،  ا�ستئناف  محكمة 
مراكز  الى  الذهاب  االجتماعي  الباحث 
هذا  للفيدازيل.  التابعة  الالجئين  ا�ستقبال 
 : مفتوح  مركز  هو  للفيدازيل  التابع  المركز 
�سئت  متى  اليه  والعودة  مغادرته  ت�ستطيع 
وبحرية كاملة. انت ل�ست مجبراً للذهاب اليه 
ولكنك ال ت�ستطيع بعد االآن البقاء في مركز 
ح�سلت  اذا  الحالي.  �سكنك  في  اأو  اللجوء 
ا�ستئناف  محكمة  من  ال�سلبي  الجواب  على 
االجانب، ت�ستطيع فقط ال�سكن في هذا المركز 

التابع للفيدازيل.

اجتماعي  باحث  لك  �سي�سرح  المركز  هذا  في 
جديد طريقة عمل هذا المركز وطرق اإمكانية 
العودة الى بلدك.  انت �ستختار عندئذ العودة 
لن  �سوف  االجتماعي  الباحث  بلدك.  الى 
يجبرك على العودة الى بلدك ولكنه �سيفهمك 
للعودة  االأمثل  الحل  الطوعية  العودة  باأن 
قبل  من  تنظم  )التي  االجبارية  االإعادة  بدالً 
م�سلحة �سئون االأجانب( او البقاء ب�سكل غير 
�سرعي في بلجيكا. بقاءك في مركز الفيدازيل 
اأربعة  الى  ثالث  من  عام  ب�سكل  �سيبلغ 
اأ�سابيع )الى لحظة وجوب مغادرتك االأرا�سي 
لن  �سوف  الفترة  هذه  وخالل  البلجيكية( 
يعمل على ابعادك من البالد. في هذا المركز 
�سيدقق ممثل من م�سلحة �سئون االأجانب في 

تطبيق امر مغادرة االأرا�سي البلجيكية.

اذا اخترت العودة الطوعية الى بلدك ، يمكنك 
 12 الخطوة  )انظر  الم�ساعدة  على  الح�سول 

"العودة"(.
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ص النظر في طلب اللجوء المتكرر ا اإجراءات محددة في حالة اتخاذ قرار رف

للمفو�سية  يمكن   ، �لأقل  �لثانية على  للمرة  بلجيكا  للجوء في  �ذ� كنت قد قدمت طلبًا 
بعدم  و�عالمك  للجوء  �لمتكرر  طلبك  س  ترف �ن  وطن  و�لبدون  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة 
س.  س طلبك وعدم �مكانية در��سته �سيتم ذكرها في قر�ر �لرف �مكانية در��سته. �أ�سباب رف

محكمة  في  �لقر�ر  هذ�  على  ��ستئناف  تقدم  لكي  تقويميًا  يومًا  ع�سر  خم�سة  لديك 
�لمدة  ف�ستكون  �ل�سجن  في  �أو  مغلق  مركز  في  موجود�ً  كنت  �إذ�  لالجانب.  �ل�ستئاف 
�لمدة  فاأن  �أكثر  �أو  مرتين  للجوء  طلبك  قبول  س  رف تم  �إذ�  يومًا.  ع�سر  خم�سة  عندئٍذ 
كنت  �إذ�  بمحامي  بالت�سال  نن�سحك  فقط.  �أيام  خم�سة  �ستكون  �ل�ستئناف  لتقديم 

ترغب بتقديم �ل�ستئناف.

�لمذكورة �عاله هي نف�سها في حالة تقديمك للجوء متكرر  طريقة تقديم �ل�ستئناف 
س �لنظر في طلبك �لمقدم.  وقررت �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن رف

هناك مدد �أق�سر لتقديم �ل�ستئناف عند تقديمها �لى محكمة ��ستئناف �لجانب.

�لعودة ول  �إجبارك على  �ل�ستئناف ل يمكن  فترة معاملة  �لعملية خالل  �لناحية  من 
من  بالرغم  �لبعاد  �جر�ء�ت  تنفيذ  يمكن  �لخا�سة  �لحالت  س  بع في  �بعادك.  يمكن 
تقديم �ل�ستئناف. للمزيد من �لمعلومات حول هذه �لمعلومات �لخا�سة يمكنك �لرجوع 
 �لى �لموقع �للكتروني للمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبدون وطن لالطالع عليها

.(www.cgvs.be)

سور  ح يتوجب  لالأجانب.  �ل�ستئناف  محكمة  جل�سة  في  محاميك(  )مع  دعوتك  �ستتم 
سورك �نت �سخ�سيًا. خالل �لجل�سة يمكنك �نت �أو محاميك بيان حججكم  محاميك �أو ح

�سفويًا. يمكن �ن تقرر محكمة ��ستئناف �لجانب "تثبيت �لقر�ر" �لمعتر�س عليه :
هذ� يعني باأن �لقا�سي مقتنع باأن �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبدون وطن  	•

قد �خذت �لقر�ر �ل�سحيح بهذ� �لخ�سو�س.  
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قر�ر  "�لغاء"  سًا  �ي يمكنها  �لجانب  ��ستئناف  محكمة  	•
يكون هناك  �ن  �و  ب�سكل معمق  يتم  لم  �لتحقيق  �ن  ب�سبب  و�لبدون وطن  �لالجئين 
��ستئناف  �لملف من محكمة  �رجاع  �لحالة يتم  �لقر�ر. في هذه  �خطاء و��سحة في 
�لجانب �لى �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبدون وطن لكي تقوم �لمفو�سية 
�لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبدون باإعادة �لتحقيق وبعمق و��سد�ر قر�ر جديد بذلك.

ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  قر�ر  "�لغاء"  سًا  �ي يمكنها  �لجانب  ��ستئناف  محكمة  	•
تقرر  �ن  يمكن  ولهذ�  وخطرة  و��سحة  دلئل  وجود  ب�سبب  وطن  و�لبدون  �لالجئين 

�لمحكمة �لعتر�ف بك كالجئ �سيا�سي �و منحك �لحماية �لثانوية.
�لثانوية. �لحماية  �و منحك  �سيا�سي  �لعتر�ف بك كالجئ  تقرر  �ن  للمحكمة  يمكن  	•
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لأحد  اللجوء  طلب  في  النظر  ص  رف قرار  اتخاذ  حالة  في  محددة  اإجراءات 
مواطني دول المن�ساأ الآمنة

�إذ� كنت مو�طنًا من �حدى �لدول �لمدرجة في قائمة دول �لمن�ساأ �لآمنة )�نظر �لخطوة 
س  ترف �أن  و�لبدون وطن  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية  يمكن   ، �للجوء(  1 - طلب 
س �لطلب يتم ذكرها في �لقر�ر �ل�سادر حول ذلك. �لقر�ر �ل�سادر  قبول طلبك. ��سباب رف
سه يجب �ن يتم �تخاذه خالل مدة  بخ�سو�س عدم �أخذ طلبك باللجوء بنظر �لعتبار ورف
�لعامة  �لمفو�سية  �لى  �لجانب  �سئون  ملفك من م�سلحة  بعد تحويل  يومًا  ع�سر  خم�سة 

ل�سئون �لالجئين و�لبدون وطن.

لديك مدة خم�سة ع�سر يومًا تقويميًا لتقديم طلب �ل�ستئناف �سد �لقر�ر �ل�سادر بعدم 
قبول طلبك للجوء �لى محكمة �عتر��سات �لجانب. نن�سحك بالت�سال بمحامي �ذ� كنت 

ترغب بتقديم طلب �ل�ستئناف �سد �لقر�ر.

�لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  وقررت  �لآمنة  �لمن�ساأ  دول  مو�طني  �حد  كنت  �إذ� 
�لتي  �أعاله هي  �لتي تم ذكرها  �ذن �لجر�ء�ت   ، للجوء  �لأخذ بنظر �لعتبار لطلبك  بعد 
تطبق لتقديم طلب �لإ�ستئناف �لى محكمة �عتر��سات �لجانب. خالل مدة ق�سيرة محددة 
�سيتم  لمعاملة طلب �ل�ستئناف في محكمة �عتر��سات �لجانب. خالل مدة معاملة طلب 

�ل�ستئناف �سي�سمح لك بالبقاء في مكان �سكنك ولغاية ��سد�ر �لحكم.

هذ�  عليه.  و�لمعتر�س  �ل�سادر  "تثبت" �لقر�ر  �ن  �لجانب  �عتر��سات  لمحكمة  يمكن  	•
�لجانب  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  باأن  ترى  �لجانب  �عتر��سات  محكمة  باأن  يعني 

و�لبدون وطن قد �تخذت �لقر�ر �ل�سحيح بخ�سو�س طلبك. ً
يمكن لمحكمة �عتر��سات �لجانب �ن "تلغي" قر�ر �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين  	•
�خطاء  هناك  يكون  �ن  �و  معمق  ب�سكل  يتم  لم  �لتحقيق  كون  ب�سبب  وطن  و�لبدون 
��ستئناف �لجانب  �لملف من محكمة  �رجاع  يتم  �لحالة  �لقر�ر. في هذه  و��سحة في 
�لعامة  �لمفو�سية  تقوم  لكي  وطن  و�لبدون  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �لى 

ل�سئون �لالجئين و�لبدون باإعادة �لتحقيق وبعمق و��سد�ر قر�ر جديد بذلك.
يمكن لمحكمة �عتر��سات �لجانب �ن "تلغي" قر�ر �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين  	•
�لمحكمة  تقرر  �ن  يمكن  ولهذ�  وخطرة  و��سحة  دلئل  وجود  ب�سبب  وطن  و�لبدون 
تقرر  �ن  للمحكمة  يمكن  �لثانوية.  �لحماية  منحك  �و  �سيا�سي  كالجئ  بك  �لعتر�ف 

�لعتر�ف بك كالجئ �سيا�سي �و منحك �لحماية �لثانوية.
منحك  �أو  �ل�سيا�سي  �للجوء  �سفة  منحك  تقرر  �ن  �لجانب  �عتر��سات  لمحكمة  يمكن  	•

�لحماية �لثانوية.



42

ي
سلب

ب ال
جوا

طوة 11 : ال
خ

ال

لأحد  اللجوء  طلب  في  النظر  ص  رف قرار  اإتخاذ  حالة  في  محددة  اإجراءات 
مواطني التحاد الأوربي

�إذ� كنت �أحد مو�طني �لإتحاد �لأوربي �أو من مو�طني �لدول �لمر�سحة لالإنظمام �لى �لإتحاد 
طلبك.  �إعتماد  عدم  وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  للمفو�سية  عندها  يمكن   ، �لأوربي 
�لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن �ستقوم بذلك عندما تكون ت�سريحاتك لتحتوي 
على خوف من �لمتابعة �أو تبيان خطر حقيقي على حياتك. في �لقر�ر �لتحريري �لذي �ست�ستلمه 

�سيتم ذكر �لأ�سباب �لتي �أدت �لى عدم �إعتماد طلبك.

�إذ� كنت �أحد مو�طني �لإتحاد �لأوربي ، قانونيًا تح�سل على �أمر بمغادرة �لأر��سي ماعد� �إذ� 
بلغت �لبلدية �لمقيم فيها باأنك تريد �لإعتماد على �سفتك كمو�طن �أوربي. عندها �سيتم �إر�سال 

طلبك بالإقامة �لى م�سلحة �سئون �لأجانب.

لديك مدة 30 يومًا تقوميًا لكي تقدم �إ�ستئناف على هذ� �لقر�ر عند محكمة �إعتر��سات �لأجانب، 
ماعد� �إذ� كنت موجود وقتها في مركز مغلق �أو في �ل�سجن عندها يجب �لإعتر��س خالل مدة 15 

سل �أن تت�سل بمحامي لعمل �لإ�ستئناف وللدفاع عنك. يومًا من �سدور �لقر�ر. من �لأف

ببحث  �لأجانب  سايا  ق �ستقوم محكمة   �لإ�ستئناف  بهذ�  �لقر�ر.  �إلغاء  تقديم طلب  فقط  يمكنك 
ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �إذ� كانت  تدقق  �لأجانب  سايا  ق فقط: محكمة   �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�إذ� كان �لقر�ر �ل�سادر مطابق  �أو  �لالجئين و�لبال وطن قد طبقت �لإجر�ء�ت ب�سكل �سحيح و 
باأنه لن  سية، هذ� يعني  �لق �أ�سل  �أو تدر�س  �لأجانب �سوف لن تدقق  سايا  للقانون. محكمة  ق

سية في طلبك للجوء. يكون هناك قر�ر على �أ�سا�س محتوى �لق

خالل فترة در��سة طلب �إلغاء �لقر�ر من �لممكن �إخر�جك طوعيًا �أو مجبر�ً ، ماعد� �إذ� كنت قد 
قدمت مع �لطلب طلبًا �آخر لتعليق �لأمر. في هذه �لحالة ت�ستطيع �لبقاء في �لمكان �ل�ساكن فيه. 

�أو محاميك  �أنت  سايا �لأجانب.  سور جل�سة محكمة  ق �إ�ستدعائك مع محاميك لح بعدها �سيتم 
سور في هذه �لجل�سة. في جل�سة �لمحكمة  يمكن لك �أو لمحاميك عر�س حججكم  مجبر على �لح

سايا �لأجانب قر�ر� بالمو�سوع. �سفويًا. بعدها �ست�سدر محكمة  ق

سايا �لأجانب يمكنها تاأكيد �أو �إلغاء قر�ر �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال  محكمة ق
�إلغاء قر�ر �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال  سايا �لأجانب  �إذ� قررت محكمة  ق وطن. 
لإعطاء   ، وطن  و�لبال  �لالجئين  ل�سئون  �لعامة  �لمفو�سية  �لى  �لملف  �إعادة  يعني  هذ�  وطن، 
�لفر�سة للمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن باإعادة در��سة �لطلب و�إ�سد�ر قر�ر جديد 
سايا �لأجانب تاأكيد قر�ر �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال  بذلك. �إذ� قررت محكمة  ق
وطن ، هذ� يعني �أن �لقر�ر �ل�سادر من �لمفو�سية �لعامة ل�سئون �لالجئين و�لبال وطن بقى نافذ�ً.
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�لأجانب  سايا  ق محكمة   من  �ل�سادر  �لحكم 
يعني  هذ�  كامل.  ب�سكل  �للجوء  طلب  ينهي 
على  تح�سل  �إيجابي  جو�ب  على  بح�سولك 
يجب  �سلبية  نتيجة  على  وبح�سولك  �إقامة. 
عليك عندها مغادرة �لبالد )�إنظر ماتم ذكره 

�سابقًا(.

محكمة الدولة
تبقى  �إد�ري  قانون  كل  في  موجود  هو  كما 
في محكمة   س  �لنق تقديم حق  �إمكانية  هناك 
�لدولة. محكمة �لدولة هي موؤ�س�سة لتخت�س 
طلب  هو  س  �لنق حق  طلب  �للجوء.  سايا  بق
ويجب  �ل�سادر  �لقر�ر  �إجر�ء�ت  ليوقف 
تقديمه خالل مدة 30 يومًا من �لتبليغ بقر�ر 
خالل  يعني  هذ�  �لأجانب.  سايا  ق محكمة  
�لإمكان  من  س  �لنق حق  طلب  در��سة  فترة 

طردك �أو �إجبارك على �لخروج.

هنا يوجد نظام ت�سفية. محكمة �لدولة �ستقرر 
�لطلب  �أ�سباب  كانت  �إذ�  ق�سيرة  فترة  خالل 

مقنعة. في هذه �لحالة �سيتم قبول �لطلب. 

�ستقوم  س  �لنق حق  طلب  در��سة  فترة  خالل 
سايا  ق محكمة  قر�ر  بتدقيق  �لدولة  محكمة 
�لأجانب �إذ� كان �لقر�ر مطابقًا للقانون. معنى 
ذلك �أن محكمة �لدولة �سوف لتدر�س محتوى 
�سفة  منحك  يمكنها  ل  فهي  ولذلك  �لملف 
ويمكنك  �لإحتياطية  �لحماية  �سفة  �أو  �للجوء 
عندها �لح�سول من جديد على مكان لل�سكن.

�ل�سادر  �لقر�ر  باأن  �لدولة  محكمة  قررت  �إذ� 
�إلغاء  �سيتم  عندها   ، للقانون  مطابق  غير 
سايا  ق محكمة   �لى  سية  �لق و�إعادة  �لقر�ر 
�لأجانب ، و�لتي بدورها يجب �أن ت�سدر قر�ر�ً 

جديد�ً .

توؤكد  بهذ�   ، �لطلب  �لدولة  ست محكمة  رف �إذ� 
ليمكن  �ل�سادر.  �ل�سابق  �لقر�ر  �لمحكمة 
طلبك  يكون  وبهذ�  �إ�ستئناف  تقديم  بعدها 

س ب�سكل كامل. للجوء قد رف
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اإذا اأ�سدرت المفو�سية العامة ل�سئون 
الالجئين والبال وطن قرارًا �سلبيًا ولم تقدم 
اإعترا�سًا على القرار )اأو اإنك اإ�ستخدمت كل 

الإمكانيات المتاحة لتقديم اإعترا�ص( عندها 
يجب عليك مغادرة الأرا�سي البلجيكية 

والعودة الى بلدك الأ�سلي.

العودة الطوعية
يمكنك د�ئمًا �ن تقرر �لعودة �لى بلدك �لأ�سلي ، 
خالل �إجر�ء�ت �للجوء �و بعد ذلك ، بعد ��ستالمك 
�لطوعية ،  �لعودة  �خترت  �ذ�  �ل�سلبي.  �لقر�ر 
سًا  �ي �لمقدمة.  بالم�ساعدة  �لتمتع  يمكنك 
�لمقيمين في بلجيكا ب�سكل غير �سرعي يمكنهم 
�لعودة �لطوعية �لى بلدهم ، حتى و�ن لم يكونو� 

قد قدمو� طلبًا للجوء.

يمكنك   ، بلدك  �لى  بالعودة  ترغب  كنت  �ذ� 
عنك  �لم�سئول  �لجتماعي  �لباحث  مع  �لتحدث 

حول هذ� �لمر.

�ذ� لم يكن لديك مركز للجوء ، يمكنك د�ئمًا �لت�سال 
لأخذ  �أو  �لمعلومات  من  لطلب مزيد�ً  بفيد�زيل. 
موعد معهم ، يمكنك �لت�سال بالرقم �لمجاني 
�لى  �لذهاب  سًا يوميًا   �ي 080032745. يمكنك 
مكتب �لعودة �لطوعية من �ل�ساعة 9.30 �سباحًا 

_ الخطوة 12 : العودة
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�لو�قع عنو�نهم  على  �لظهر  بعد   4 �ل�ساعة   �لى 
 Antwerpsesteenweg 57، 1000 Brussel
�حد  �ل�سمالية(.  �لقطار  محطة  من  )بالقرب 
كل  على  �سيجيب  �لفيد�زيل  من  �لمخت�سين 
�لى  عودتك  تنظيم  على  و�سي�ساعدك  ��سئلتك 
وثائقك  كل  �جلب  مالحظة:  �لأ�سلي.  بلدك 

�لمهمة معك.

رحلة العودة
ح�سب موقع بلدك �سيتم تنظيم رحلتك بالحافلة 
�أو بالطائرة. رحلتك �ستكون طبيعية ؛ �سيكون لك 

مقعد�ً كباقي �لم�سافرين �لعاديين معك. 

من  �لأ�سخا�س  �أحد  �سينتظرك  �لمغادرة  عند 
هذ�  �سي�سلمك   ،IMO للهجرة  �لدولية  �لمنظمة 
تذكرة  )�و  بالطائرة  �ل�سفر  تذكرة  �ل�سخ�س 
عند  �لحدود.  نقطة  حتى  و�سير�فقك  �لبا�س( 
�سيطلب   ، �آخر  �سخ�س  هناك  �سينتظرك  و�سولك 
منك �أن تحمل كي�س من �لبال�ستيك يحمل �سعار 
�لمنظمة �لدولية للهجرة IMO ليتعرف عليك من 
هناك  بانتظارك  �سيكون  �لذي  �ل�سخ�س  خالله 

عند و�سولك. 

تح�سل  رحلتك.  تكاليف  �سيء من  �ي  تدفع  لن 
من  مجانًا  �لبا�س  �أو  �لطائرة  تذكرة  على 
�لمنظمة ، ويمكنك فوق ذلك �لح�سول على منحة 

مالية للعودة.

الم�ساعدة في بلد الو�سول
�عادة  في  م�ساعدة  على  �لح�سول  يمكنك 
�ندماجك في بلدك �ل�سلي. هذه �لم�ساعدة تعتمد 
بلجيكا.  في  و�سعك  وعلى  �ل�سلي  بلدك  على 
�لفيد�زيل  �لمخت�س من  �ل�سخ�س  �سفرك(.  )قبل 
�سيبين لك نوع �لم�ساعدة �لتي �سيتم توفيرها لك 

في بلدك �ل�سلي.

تكون  لن  ف�سوف   ، �لم�ساعدة  منحك  تم  �ذ� 
م�ساعدتك  �يتم  يمكن  )نقدية(.  مالية  م�ساعدة 
 ، �لطبية  �لتكاليف  دفع   ، معين  م�سروع  بفتح 

�إيجاد عمل �أو لتعمل مهنة ، �لخ.

العودة الإجبارية
لتعود بنف�سك �لى بلدك �لأ�سلي، عندها ت�ستطيع 
�إجبارك  �لأجانب(  سايا  ق )م�سلحة  �ل�سلطات 

على �لعودة.
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