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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

 أهالً بكم

كل طفل معرض للخطر. وهذا الخطر يصبح أكبر بالنسبة للقاصر األجنبي الغير مصحوب. بعد 

رحلة، غالباً ما تكون مؤلمًة، يجد هؤالء القاصرون أنفسهم وحيدين في بلد له ثقافة مختلفة 

ويقدمون طلبا للجوء. األطفال والقاصرون الذين يطلبون اللجوء يصعب عليهم في كثير من 

األحيان التحدث عما حصل لهم في بالدهم.

لذلك، توفر المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية، إجراءات خاصة لمعاملة 

طلبات لجوء القاصرين الغير مصحوبين.

يشرح لك هذا الدليل الطريق الذي ستسلكه كقاصر أجنبي غير مصحوب يتقدم بطلب 

للحصول على حق اللجوء في بلجيكا. كل قاصر أجنبي غير مصحوب سيستلم هذا الكتيب   

في اليوم الذي سيقوم فيه مكتب األجانب بتسجيل طلب لجوئه. 

ستجد ملخصاً عن هذا الُكتيب على:
www.cgrs.be/en/asylum/children-asylum-procedure

ستجد أيضاً على الموقع اإللكتروني للمفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي 
الجنسية معلومات أخرى حول إجراءات اللجوء في بلجيكا.

لمزيد من 
المعلومات؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

البالون األزرق 
يشير إلى مواقع 

اإلنترنت 
المفيدة.

البالون 
األخضر يشير إلى 
ما يتوجب عليك 

حتماً أن 
تحفظه.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

المقابلةالتسجيل

االستقبال والمتابعة

إجراءات اللجوء
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

القرار

الجئ معترف به

الحماية االحتياطية

االستئناف



8

بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

1

أي نوع من الحماية 

يمكن أن تحصل عليها 

في بلجيكا ؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ي بلجيكا ؟
صل عليها ف

ن أن تح
ن الحماية يمك

ي نوع م
أ

نوعان من اللجوء

عند تقديمك لطلب اللجوء في بلجيكا، فهذا يعني أنك تطلب من بلجيكا أن تحميك ألنك 

تعرضت لمشاكل في بلدك، أو ألنك خائٌف من تعرضك لمشاكل في بلدك. تعتقد بأنك      

ال تستطيع العودة إلى بلدك بسبب هذه المشاكل. بلجيكا تمنح نوعين من اللجوء: صفة 

الجئ وصفة الحماية االحتياطية.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ي بلجيكا ؟
صل عليها ف

ن أن تح
ن الحماية يمك

ي نوع م
أ

ما معنى كلمة الجئ؟

بلجيكا وقعت على معاهدة جنيف الخاصة بوضع الالجئين. هذه االتفاقية الدولية تُلزِم 

بلجيكا بمنح الحماية لألشخاص المضطهدين أو الذين يخشون االضطهاد في بلدهم األصلي 

أو البلد الذي يعيشون فيه عادًة. هناك عدة أسباب لالضطهاد:

أفكارك السياسية أو األفكار السياسية لعائلتك	 

دينك	 

عرقك	 

جنسيتك	 

انتماؤك لمجوعة اجتماعية، أي لمجموعة من األشخاص الذين لديهم ميزة مشتركة 	 

تجعلهم مختلفين عن باقي السكان في بلدهم. بسبب هذه الميزة التي ال يستطيعون 

تغييرها، تعاملهم السلطات أو باقي السكان بطريقة عدائية. على سبيل المثال، يمكن 

لشخص أن يتعرض لالضطهاد بسبب مثليته الجنسية.

إن غادرت بلدك بسبب أحد أو بعض هذه األسباب، أو في حال كان أحد هذه األسباب 

يمنعك من العودة إلى بلدك، يمكنك عندئٍذ الحصول على صفة الجئ في بلجيكا.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ي بلجيكا ؟
صل عليها ف

ن أن تح
ن الحماية يمك

ي نوع م
أ

ما هي الحماية االحتياطية؟

إذا كان وضعك ال يسمح لك بالحصول على صفة الجئ، فأن المفوضية العامة لشؤون 

الالجئين وعديمي الجنسية  ستدرس إمكانية منحك صفة الحماية االحتياطية. 

ستمنحك المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية  هذه الصفة )الحماية 

االحتياطية( إذا كان هناك خطر حقيقي لتعرضك لضرٍر جسيم في حال عودتك إلى بلدك 

على سبيل المثال:

عقوبة الموت أو اإلعدام	 

التعذيب أو المعامالت غير اإلنسانية أو المهينة 	 

تهديدات خطيرة لحياتك بسبب نزاع مسلح أو حرب أهلية	 
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

2

تم تصنيفك 

وتسجيلك كأجنبي 

قاصر غير مصحوب  
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ب
صحو

صر غير م
ي قا

ك كأجنب
سجيل

ك وت
صنيف

تم ت

أنت أجنبي قاصر غير مصحوب  

إذا كان عمرك أقل من 18 سنة	 

إذا كنت موجوداً في بلجيكا بدون والَِديك أو بدون وصي )قانوني(	 

إذا كنت قادما من دولة من خارج االتحاد األوروبي	 

وإذا طلبت اللجوء في بلجيكا أو إذا كنت مقيماً في بلجيكا دون حصولك على 	 

الوثائق الالزمة

تستطيع طلب اللجوء في مكتب األجانب أو لدى وصولك إلى الحدود، لوحدك أو مع الوصي 

عليك. إذا كنت وحيداً ، سيقوم مكتب األجانب بالتبليغ عن وجودك إلى قسم الوصايات. 

سيقوم مكتب األجانب بمساعدتك في ملء وثيقة تبليغ من أجل إعالم قسم الوصايات 

بوصولك وحيداً إلى بلجيكا. يعمل قسم الوصايات من أجل احترام حقوقك ألنك كطفل      

أو كقاصر تحتاج الى حماية خاصة.

العودة إلى بلدك
إذا كنت ترغب في ذلك، تستطيع اتخاذ القرار النهائي بالعودة إلى بلدك حتى 
بعد تقديمك لطلب اللجوء. يمكنك طلب المساعدة من أجل التحضير لسفرك 
والمرافقة أثناء سفرك. إذا كنت تنوي العودة إلى بلدك، تستطيع التحدث عن 
هذا الموضوع مع الوصي عليك أو مع المساعدة االجتماعية المسؤولة عنك. 

تستطيع الحصول على معلومات أكثر على الموقع اإللكتروني
www.voluntaryreturn.be

لمزيد من 
المعلومات؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ب
صحو

صر غير م
ي قا

ك كأجنب
سجيل

ك وت
صنيف

تم ت

يجب تحديد عمرك

إذا كان هناك شك حول عمرك، سيتوجب عليك إجراء فحص لتحديد العمر. سيساعد 

هذا الفحص على معرفة عمرك الحقيقي. يتم أخذ صور األشعة السينية ألسنانك ولعظام 

معصمك وكتفك. هذه الصور تتيح تحديد عمرك التقريبي. إذا لم تكن موافقاً على نتائج 

الفحص الطبي، تستطيع، بمساعدة محاميك، تقديم استئناف خالل مدة 60 يوماً أمام 

مجلس الدولة. إذا أظهر الفحص بأن عمرك 18 عاماً أو أكثر، فأن قسم الوصايات لن يُعيِّن 

لك وصياً ليساعدك، وستتم معاملتك كشخص بالغ.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ب
صحو

صر غير م
ي قا

ك كأجنب
سجيل

ك وت
صنيف

تم ت

الوصي عليك

إذا لم يكن هناك شك حول عمرك أو إذا أظهر الفحص الطبي بأنك قاصٌر، سيقوم قسم 

الوصايات مباشرة بتعيين وصي عليك. سيكون الوصي عليك ممثلك القانوني طوال فترة 

إقامتك في بلجيكا حتى تبلغ 18 عاماً. تنتهي الوصاية ببلوغك سن الـثامنة عشرة أو عند 

وصول والَِديك، أو الشخص الذي كان مسؤوالً عنك في بلدك، الى بلجيكا. الوصي عليك 

سيجد لك محامياً لمساعدتك في إجراءات اللجوء، وسيقوم بمراقبة احترام حقوقك في 

بلجيكا: إن كنت تذهب الى المدرسة، وإن تمت تسوية كل أمورك اإلدارية،..... الخ. الوصي 

عليك يساعدك أيضاً بالتحضير لطلب لجوئك ويشرح لك الممكن وغير الممكن في هذا 

الخصوص؛ وسيكون حاضراً معك في المقابالت في مكتب األجانب وفي المفوضية العامة 

لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية ، للتأكد من أن المحقق يحترم حقوقك. باإلضافة إلى 

ذلك، يستطيع الوصي عليك، خالل هذه المقابالت، أن يبدَي مالحظاته حول وضعك الخاص.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ب
صحو

صر غير م
ي قا

ك كأجنب
سجيل

ك وت
صنيف

تم ت

مكان استقبالك

كقاصر أجنبي غير مصحوب، ستحصل على مكاٍن للسكن من قبل الوكالة الفيدرالية 

الستقبال الالجئين. وهذه الوكالة هي المسؤولة عن استقبال طالبي اللجوء في بلجيكا. لو 

كان هناك أفراد من عائلتك يسكنون في بلجيكا فأنك تستطيع أن تختار السكن معهم.

ستحصل على مكان للسكن يكون مالئماً الحتياجاتك ومنفصالً عن البالغين. كل مراكز 

االستقبال التابعة للوكالة الفيدرالية الستقبال الالجئين والمنظمات المساندة )كالصليب 

األحمر مثالً( هي "مراكز مفتوحة". تستطيع بكل حرية الدخول والخروج طالما كنت تحترم 

قوانين المركز. 

ستحصل على مكان للسكن خالل إجراءات اللجوء. إن لم تستلم قراراً حتى بلوغك سن 

الـثامنة عشرة، فسيتم نقلك الى مركز استقبال للبالغين. 

كونك قاصراً، سيتم تسجيلك في المدرسة ألن التعليم إلزامي في بلجيكا حتى سن الثامنة 

عشرة. حتى في حال سكنك مع أحد أقاربك فأنت ُملزٌَم بالذهاب الى المدرسة. 
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ب
صحو

صر غير م
ي قا

ك كأجنب
سجيل

ك وت
صنيف

تم ت

تصريحك واستمارتك في مكتب األجانب

سيتم استدعاؤك مع الوصي المسؤول عنك إلى مكتب األجانب.

بدايًة، سيقوم موظف مكتب األجانب بملء التصريح معك وتدوين معلوماتك الشخصية. 

بعدها تستطيع خالل المقابلة الموجزة توضيح سبب مغادرتك لبلدك وسبب عدم رغبتك 

أو عدم تمكنك من العودة اليه. سيتم إجراء هذه المقابلة بناًء على استمارة. من المهم جداً 

أن تعطي فكرة واضحة عن وضعك وأصولك. عليك أن تعطي معلومات دقيقة وكاملة عن 

النقاط التالية:

هويتك وجنسيتك	 

األماكن التي سكنت بها قبل وصولك إلى بلجيكا	 

أسماء والَِديك وإخوتك وأخواتك والمكان الذي يعيشون فيه	 

سفرك	 

كل األسباب التي دفعتك لمغادرة بلدك األصلي.	 

إذا كنت ال تتكلم اللغة الهولندية أو اللغة الفرنسية، سيقوم مترجم بترجمة أسئلة المحقق 

وأجوبتك. المترجم والمحقق ملتزمان بحفظ أسرار مهنتهما. ال يسمح لهما بإعطاء أية 

معلومات متعلقة بطلب لجوئك ألٍي كان أو لسلطات بلدك. بعد هذه المقابلة سيقوم 

مكتب األجانب بإرسال طلب لجوئك الى المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي 

الجنسية.



18

3

بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

3

إجراءات لجوئك 

في المفوضية العامة لشؤون 

الالجئين وعديمي الجنسية
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

شخص مختص سيدرس طلب لجوئك

يوجد في المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية  فريق من ضباط الحماية 

المختصين في معالجة طلبات لجوء القاصرين الغير مصحوبين. ضابط الحماية هو الشخص 

الذي يدرس طلب لجوئك في المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية، وهو 

مهيأٌ خصيصاً لهذا األمر ألنه، على سبيل المثال ال الحصر، يكون قد تلقى دورة خاصة حول 

طريقة إجراء المقابلة مع القاصرين باإلضافة إلى قدرته على جعل المقابلة تتالءم مع 

عمرك، مع مستواك الدراسي ومع احتياجاتك الخاصة. إذا لزم األمر، سيطلب منك ضابط 

الحماية أن ترسم أو تستعمل صوراً أثناء المقابلة لمساعدتك على سرد قصتك بشكل واضح 

وكامل.

سيقوم المفوض العام لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية أو أحد مساعديه باتخاذ القرار 

النهائي بالنسبة لطلب لجوئك.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

ضابط الحماية سيحقق معك بشكل معّمق

عندما تستلم المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية  ملفك من مكتب 

األجانب. سيتم استدعاؤك مع الوصي المسؤول عنك ومحاميك من أجل المقابلة.

المقابلة في المفوضية العامة هي الجزء األهم في طلب لجوئك. ستسمح لك هذه المقابلة 

ل أسباب طلبك للجوء في بلجيكا. بأن تشرح بشكل ُمَفصَّ

ستستلم رسالة مذكور فيها اليوم والساعة التي سيتم فيها إجراء المقابلة معك. حضورك 

وحضور الوصي عليك إجباري. إذا لم تتمكن من الحضور للمقابلة، بسبب المرض مثالً، 

يجب على وصيك، وخالل مدة خمسة عشر يوماً، تبليغ المفوضية العامة لشؤون الالجئين 

وعديمي الجنسية  عن أسباب غيابك. يجب عليه أيضاً أن يقدم شهادة لتبرير غيابك. بعد 

ذلك، ستستلم استدعاًء جديداً للمقابلة.

الوصي عليك ومحاميك سيقومان بتهيئتك لهذه المقابلة. من المهم جداً أن تجمع قبل 

المقابلة الكثير من المعلومات والوثائق عن هويتك، وعمرك، وسفرك، وأسباب طلبك 

للجوء والمكان الذي تسكن فيه عائلتك. المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي 

الجنسية  تحتاج إلى هذه المعلومات والوثائق لدراسة طلب لجوئك بسرعة. الوصي عليك 

ومحاميك يستطيعان مساعدتك في جمع هذه المعلومات.



الوصي

ضابط 
الحماية

أنا

المحامي

المترجم
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

سيتم إجراء المقابلة في مكان مناسب في المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية.

إذا كنت ال تتكلم الفرنسية أو الهولندية، سيقوم مترجم بالترجمة أثناء المقابلة. المترجم 

موجود فقط لترجمة ما تقوله وما يقوله ضابط الحماية وال يتدخل في دراسة طلب لجوئك. 

وكما في مكتب األجانب، فأن ضابط الحماية والمترجم التابعين للمفوضية العامة لشؤون 

الالجئين وعديمي الجنسية ملتزمان أيضاً بسرية التحقيق.

يمكنك أيضاً أن تطلب من شخص جدير بالثقة أن يرافقك خالل مقابلتك. هذا الشخص 

يحظى بثقتك ويعمل معك في إطار مهنته )طبيب نفسي، معلم، مساعد اجتماعي.....إلخ(.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

ماذا يمكن أن تتوقع خالل مقابلتك في المفوضية العامة لشؤون 
الالجئين وعديمي الجنسية ؟

المقابلة.  يُدير  الذي  هو  الحماية  ضابط 

إليك.  دوره قبل كل شيء هو االستماع 

أسئلة.  عليك  سيطرح  الحماية  ضابط 
نفسك، وعن  تعرفه عن  ما  بكل  أخبره 

سيطرح  أقاربك.  مشاكل  عن  أو  مشاكلك 
ووثائقك. سفرك  حول  أيضاً  أسئلة  عليك 

لبعض  أو  حال عدم فهمك لسؤال  في 
تخبر  أن  المهم  من  المقابلة،  أثناء  األمور 
لتجنب  األمر  بهذا  مباشرة  الحماية  ضابط 

عليك  سيطرح  عندها  التفاهم.  سوء 
أخرى. بطريقة  األسئلة  الحماية  ضابط 

عن السؤال  إن كنت ال تعرف اإلجابة 
بأنك ال تعرف.  أجب فقط  المطروح، 

بما  للتفكير  وقتك  خذ  جواباً.  تخترع  ال 
وكاملة.  أجوبة صحيحة  أَعِط  قوله.  تريد 

ساعات،  لعدة  تستمر  أن  للمقابلة  يمكن 
أنت  يمكنك  كما  استراحات،  هناك  لكن 

استراحة. تطلب  أن  أيضاً 

إبداء  يمكنه  عنك  المسؤول  الوصي 
المقابلة. أثناء  المالحظات 

إضافة  المقابلة  بعد  أيضاً  يمكنك 
يمكن  ملفك.  إلى  وثائق  أو  معلومات 

مساعدتك       ولمحاميك  عليك  للوصي 
ذلك. في 

ماذا يجب 
ان تتذكر؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

ماذا ينتظر منك ضابط الحماية خالل مقابلتك في المفوضية العامة 
لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية ؟

لشؤون  العامة  المفوضية  تحصل  أن  يجب 
كل  على  الجنسية  وعديمي  الالجئين 

طلبك.  تدرس  لكي  الضرورية  المعلومات 
فعال  بشكل  بالتعاون  يلزمك  القانون 

الالجئين  لشؤون  العامة  المفوضية  مع 
منك  ينتظره  ما  هذا  الجنسية.  وعديمي 

الحماية:        ضابط 

أجوبًة 	  أعِطِه  الحقيقة.  له  قل 
اإلمكان.        قدر  وكاملًة  صحيحًة 

قدم له – إن كان ذلك ممكناً – 	 
إثبات: تستطيع  وثائقاً 

عمرك	 
يتك	  هو
جنسيتك	 
أصولك	   
واألماكن 	  بها  التي عشت  األماكن 

والداك وإخوتك  بها  التي عاش 
وأخواتك.

بلدك	  في  واجهتك  التي  المشاكل 

لشؤون  العامة  المفوضية  اكتشفت  إذا 
قد  بأنك  الجنسية  وعديمي  الالجئين 

أو  صحيحة  غير  تصريحات  قدمت 
يمكنها  مزورة،  وثائقاً   قدمت  أو  كاذبة، 
اكتشفت  إذا  لجوئك.  طلب  رفض  حينئٍذ 

الالجئين  لشؤون  العامة  المفوضية 
صفة  منح  بعد  الغش  الجنسية   وعديمي 

منك.  الصفة  هذه  سحب  يمكنها  الحماية، 
له عواقب  هذا األمر يمكن أن يكون 

التحقوا  الذين  أسرتك  أفراد  على  سلبية 
الشمل.  لم  بفضل  بلجيكا  في  بك 

بأخذ  تسمح  معلومة  أية  تعِط  لم  إن 
لم  أو  الحقيقي،  وضعك  عن  فكرة 

هذه  تقديم  إمكانية  عدم  سبب  تشرح 
العامة  للمفوضية  يمكن  فال  المعلومات، 

أن  الجنسية  وعديمي  الالجئين  لشؤون 
االضطهاد  من  خوفك  أن  من  تتحقق 

رفض  يمكن  أيضاً  الحالة  هذه  في  ر.  ُمبَرَّ
لجوئك.  طلب 

ماذا يجب 
ان تتذكر؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

دراسة طلب لجوئك

بعد المقابلة في المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية، يقوم ضابط الحماية 

لة. سيتأكد على وجه الخصوص من: بدراسة طلب لجوئك بطريقة مفصَّ

مصداقية أجوبتك	 

الوثائق التي قدمتها لتبرير طلب لجوئك 	 

الوضع العام في بلدك األصلي أو المكان الذي كنت تعيش فيه عادًة	 

السمة الشخصية لطلبك للجوء: ستتم دراسة كل طلب لجوء بشكل فردي؛ وسيقوم 	 

ضابط الحماية بالتحقق من مخاوفك الشخصية في حال عودتك وإن كانت تلك 

المخاوف مبرَّرة.

قبل أن تتخذ قراراً بالنسبة لطلب لجوئك، ستأخذ المفوضية العامة لشؤون الالجئين 

وعديمي الجنسية بعين االعتبار: عمرك، نضجك، مستواك الدراسي واحتياجاتك الخاصة.

مصلحة الطفل العليا وضعفه يشكالن عامالً حاسماً في التقييم. األطفال يرون العالم 

من حولهم بطريقة مختلفة عن البالغين وال يفهمون كل األحداث من حولهم. لذا فأن 

المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية ال تنتظر منك إجاباٍت واضحًة عن كل 

األسئلة المطروحة عليك.

عند الضرورة، وإن كان ذلك ممكناً، يمكن للمفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي 

الجنسية استدعاء شهود أثناء المقابلة، على سبيل المثال عم أو خال، أو عمة أو خالة 

موجودون في بلجيكا من أجل توضيح وضعك.

حتى تتمكن من تقييم طلب لجوئك بشكل صحيح، تعتمد المفوضية العامة لشؤون 

الالجئين وعديمي الجنسية على معلومات عن الوضع الخاص لألطفال والقاصرين في بلدك.
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

القرار

بعد فترة معينة من المقابلة معك، ستستلم قراراً من المفوضية العامة لشؤون الالجئين 

وعديمي الجنسية. سيتم إرسال نسخة القرار األصلية إلى الوصي عليك. سيستلم محاميك 

نسخة منه. أما أنت فستستلم نسخة من القرار بالبريد أو بالفاكس في مركز اللجوء الذي 

تقيم فيه. المفوض العام يستخدم في القرار الُمتََخذ لغة مناسبة لعمرك ولشخصيتك.

إذا استلمت قراراً سلبياً، فأن الوصي عليك أو محاميك أو المساعدة االجتماعية يستطيعون 

أن يشرحوا لك أسباب هذا القرار.

 

بناًء على كل عناصر ملفك، سيتخذ المفوض العام قراراً إيجابياً )صفة الجئ 
أو صفة الحماية االحتياطية( أو قراراً سلبياً )رفض منح أي صفة(. هناك 

أنواع مختلفة من القرارات. اقرأ أكثر حولها على:
www.cgrs.be/en/asylum/types-decisions

لمزيد من 
المعلومات؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

سلبي: تم رفض طلب لجوئك. ما العمل اآلن؟

المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية  اتخذت قراراً برفض منح صفة 

الجئ ورفض منح صفة الحماية االحتياطية. هذا يعني عدم وجود ما يكفي من العناصر 

ر، أو أنك معرض ألضراٍر بالغة في  في ملفك إلثبات أن خوفك من التعرض لالضطهاد مبرَّ

حال العودة الى بلدك. المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية ستشرح 

األسباب التي أدت الى الرفض.

االستئناف ضد القرار السلبي

المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية رفضت منحك صفة الجئ وصفة 

الحماية االحتياطية؟ أو منحتك صفة الحماية االحتياطية لكنك ترغب في الحصول على 

صفة الجئ؟ في هذه الحالة، يمكنك تقديم استئناف ضد قرار المفوضية العامة لشؤون 

الالجئين وعديمي الجنسية أمام مجلس قضايا األجانب. الوصي عليك ومحاميك سيساعدانك 

في ذلك. لديك الحق في البقاء في بلجيكا أثناء إجراءات االستئناف، أو طالما كنَت قاصراً. 

إذا تم رفض استئنافك، سيتوجب عليك العودة لبلدك عندما تبلغ الثامنة عشرة من عمرك.

مجلس قضايا األجانب يدرس االستئنافات المقدمة ضد قرارات الرفض الصادرة 
عن المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية . هناك عدة طرق 

لتقديم االستئناف، حسب نوع القرار المتخذ. قرار مجلس قضايا األجانب 
يتخذ شكل حكم معلل. لمعرفة المزيد اقرأ

www.cgrs.be/en/international-protection/
appeals-procedures

لمزيد من 
المعلومات؟

www.cgrs.be/en/international-protection/appeals-procedures
www.cgrs.be/en/international-protection/appeals-procedures
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

إيجابي: تم منحك صفة الجئ

الجنسية  الالجئين وعديمي  لشؤون  العامة  المفوضية  منح صفة الجئ:  القرار هو 

بك كالجئ. تعترف 

أي تغيير سيطرأ عليك بعد االعتراف بك كالجئ؟

اوالً ستحصل على إقامة في بلجيكا لمدة محددة )5 سنوات(. هذا يعني أيضاً أن والديك 

وإخوتك وأخواتك يستطيعون تقديم طلب لم الشمل. 

ثالثون يوماً تقريباً بعد استالم القرار، ستستلم شهادة الجئ خاصًة بك. المفوضية العامة 

لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية سترسل لك هذه الوثيقة بشكل أوتوماتيكي.

إذا كنت بحاجة الى وثائق من األحوال المدنية )مثالً شهادة ميالد(، يمكنك طلب ذلك 

كتابياً برسالة تبعثها الى "مكتب مساعدة الالجئين وعديمي الجنسية المعترف بهم" من 

قبل المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية. إذا كنت تريد الحصول على جواز 

سفر من أجل السفر للخارج، عليك أن تقدم طلباً لإلدارة اإلقليمية في البلدية التي تسكن 

بها. وبما أنك الجٌئ معترٌف به، ليس لك الحق في العودة إلى بلدك األصلي.

 

كونك الجئاً معترفاً به في بلجيكا، عليك أن تحترم القوانين البلجيكية. 
معلومات أكثر حول حقوقك وواجباتك كالجئ وحول الحصول على الوثائق 

من المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية، ستجدها على 
المواقع االلكترونية التالية:

www.cgrs.be/en/international-protection/refugee-status

www.cgrs.be/en/documents

لمزيد من 
المعلومات؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

سية
ي الجن

ن وعديم
شؤون الالجئي

ضية العامة ل
ي المفو

ك ف
ت لجوئ

إجراءا

إيجابي: تم منحك صفة الحماية االحتياطية

قرار رفض منحك صفة الجئ، ومنحك صفة الحماية االحتياطية: ليس هناك أسباٌب كافية 

لمنحك صفة الجئ، لكنك ال تستطيع العودة إلى بلدك في الوقت الحاضر ألنك معرض 

لخطر حقيقي وألضراٍر جسيمة.

أي تغيير سيطرأ عليك بعد حصولك                          

على الحماية االحتياطية؟

في البداية، ستستلم إقامة سنوية قابلة للتجديد. يمكن لوالديك وإلخوتك وأخواتك تقديم 

طلب لم الشمل للحاق بك في بلجيكا.

المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية ال تزود الحاصلين على صفة الحماية 

المؤقتة بوثائق. إذا كنت تريد السفر، فيجب عليك في هذه الحالة استعمال جواز سفر 

صادر عن سلطات بلدك األصلي.           

إذا حصلت على صفة الحماية االحتياطية، فأن بعض القوانين المعمول 
بها في بلدك األصلي تبقى صالحة في بلجيكا. على سبيل المثال، القوانين 

المتعلقة بسن البلوغ القانونية وصالحية الزواج. تستطيع الحصول على 
معلومات أكثر حول ذلك على الموقع اإللكتروني:

www.cgrs.be/en/international-protection/
subsidiary-protection-status

لمزيد من 
المعلومات؟

www.cgrs.be/en/international-protection/subsidiary-protection-status
www.cgrs.be/en/international-protection/subsidiary-protection-status
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

ماذا يجب 
أن تتذكر؟
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

يمكنك االتصال بالـ :

CGRS المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية
Commissioner General for Refugees and Stateless Persons   

                   Rue Ernest Blerot, 39

BRUSSELS 1070

تلفون:    11 51 205 2(0) 32+  

فاکس:    01 50 205 2(0) 32+

cgvs.info@ibz.fgov.be    : إيميل

www.cgrs.be    :ویب سایت

قسم القاصرين 

قة لطالبي اللجوء القاصرين.  المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية لديها ُمَنسِّ
قة على علم بكل ما يدور بخصوص معاملة طلبات لجوء القاصرين الغير  هذه الُمَنسِّ

مصحوبين، وهي تتابع الملفات بعناية. إن كانت هناك أسئلة أو مالحظات، فأن األوصياء 
قة المختصة بالقاصرين. يستطيعون االتصال بالُمنسِّ

CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be   :إيميل

تلفون:   06 53 205 2(0) 32+ 

فاکس:   05 50 205 2(0) 32+ 

المفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية، كسلطة لجوء مركزية ومستقلة، هي 

على اتصال مع العديد من الشركاء البلجيكيين واألوربيين والدوليين. 

www.cgrs.be/en/partners :اقرأ أكثر حول هذا الموضوع على الموقع اإللكتروني

mailto:CGRA-CGVS.Mineurs@ibz.fgov.be
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بلجيكا في  اللجوء  يطلبون  الذين  مصحوبين  الغير  القاصرين  دليل 

تود معرفة 
المزيد حول 

المفوضية العامة 
لشؤون الالجئين 

وعديمي الجنسية. 

اقرأ الموقع االلكتروني:

www.cgrs.be
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