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اللجوء في بلجيكا
مقدمة
اللجوء في بلجيكا هو كتيب لكل الأ�شخا�ص
الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا.
اللجوء في بلجيكا يعر�ض نظرة عامة وب�شكل
مت�سل�سل الخطوات التي �سيخطوها طالب
اللجوء .الكتيب ي�شرح لك ماهي حقوقك وماهي
واجباتك ويو�ضح لك الخطوات المتتالية
لإجراءات اللجوء وفي مراكز الإ�ستقبال.
طلبا للجوء ف�أنك تطلب من بلجيكا
بتقديمك ً
�أن تقدم لك الحماية الدولية .من هذه اللحظة
تدر�س ال�سلطات البلجيكية طلبك .هذا الطلب تتم
درا�ستة ب�شكل معمق وم�ستقل وح�سب ماتم ذكرة
في معاهدة جنيف لالجئيين وما هو موجود
في القانون البلجيكي� .إذا منحتك بلجيكا
الحماية الدولية  ،تح�صل عندئذ على ت�صريح
بالإقامة .وبخالف ذلك يجب عليك العودة الى
بلدك الأ�صلي .خالل فترة درا�سة الطلب يكون لك
الحق في المعونة المادية ( �سكن  ،غذاء  ،مالب�س، 
الم�ساعدة القانونية  ،الم�ساعدة الإجتماعية
والمتابعة الطبية والإدارية ) والتي يتم تقديمها
لك في مكان ال�سكن الذي �سيتم �إر�سالك له  ،في
�أغلب الأحيان �سيكون مركز الإ�ستقبال.
اللجوء في بلجيكا هو �أي ًضا عنوان لفلم �سيتم
عر�ضه على الالجئيين عند و�صولهم الى مراكز
الإ�ستقبال .هذا الكتيب يقدم لك معلومات
�إ�ضافية الى ما�سيتم ذكره في الفلم.

الكتيب والفلم هما من عمل �سلطتي اللجوء
في بلجيكا :المفو�ضية العامة لالجئيين
والبال وطن  ،الجهة الم�سئولة عن محتوى
طلب اللجوء  ،والوكالة الفيدرالية لإ�سقبال
الالجئيين (فيدازيل)  ،الجهة التي تقدم لك
الم�ساعدة المادية في مراكز الإ�ستقبال .الهدف
من الفلم والكتيب �أن تقدم لك هاتان ال�سلطتان
المعلومات ال�صحيحة والتي من خاللها �ستجهز
نف�سك لل�سكن في بلدنا خالل فترة درا�سة طلبك
للجوء.
�إذا كنت ترغب بالح�صول على معلومات �أكثر ،
ت�ستطيع الإت�صال بالباحث الإجتماعي الم�سئول
عنك �أو الإت�صال بالمفو�ضية العامة لالجئيين
والبال وطن.
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_ الخطوة  : 1تقديم طلب اللجوء
يتم في البداية ت�سجيل طلبك للجوء� .سيتم
ت�صويرك و�سيتم �أخذ طبع لأ�صابعك .و�سيتم
�أي ضاً عمل �صورة لرئتيك .م�صلحة ق ضايا
الأجانب هي التي تقرر اللغة التي �سيتم
التعامل بها خالل فترة معاملة طلبك للجوء.
�سيطلب منك �أن تقدم ت�صريحاً حول �شخ�صيتك
وطريقة �سفرك و�سيطلب منك تقديم الوثائق
التي بحوزتك .بعدها �ستملئ قائمة الأ�سئلة
المطروحة .تقديم عنوان �إقامتك في بلجيكا.
خالل فترة معاملة طلبك للجوء ت�ستطيع
الإ�ستعانة بمحامي لم�ساعدك.

الخطوة  : 1تقديم طلب اللجوء

ت�سجيل طلب الجوء
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ت�ستطيع ت�سجيل طلب اللجوء في عدة �أماكن
• على الأرا�ضي البلجيكية تقدم طلب ًا الى
م�صلحة ق ضايا الأجانب  ،يجب �أن يقدم
طلب اللجوء خالل ثمانية �أيام من تاريخ
دخولك الى الأرا�ضي البلجيكية� .ست�ستلم
عندئذ وثيقة تثبت تقديمك طلب اللجوء
(وثيقة رقم .)26
• في �إحدى النقاط الحدودية (في المطار
على �سبيل المثال) عند ال�سلطات الحدودية ،
�ست�ستلم عندئذ وثيقة تثبت تقديمك طلب
اللجوء (وثيقة رقم .)25
• في ال�سجون �أو في �إحدى المراكز المغلقة
عند المدير �أو الم�سئول هناك� .ست�ستلم

عندئذ وثيقة تثبت تقديمك طلب اللجوء
(وثيقة رقم .)26
عند ت�سجيل طلبك للجوء �سيتم ت�صويرك من
قبل �أحد موظفي م�صلحة ق ضايا الأجانب ،
وكذلك �سيعمل لك طبع �أ�صابع  ،بهذه الطريقة
�سيتم الت�أكد من قبل م�صلحة ق ضايا الأجانب
�إذا كنت قد قدمت طلب ًا للجوء في دولة �أخرى
غير بلجيكا �أو �إذا كان ا�سمك م�ؤ�شرا عليه في
�إحدى دول الإتحاد الأوربي .في هذه الحالة
ف�أن م�صلحة ق ضايا الأجانب �ستفاتح الدولة
الأوربية المعنية لمعاملة طلبك للجوء على
�أرا�ضيها .هذه العملية تم ترتيبها من خالل
�إتفاقية ت�سمى معاهدة دبلن لالجئيين.
• قبلت الدولة المعنية طلبك للجوء � ،ستح�صل
عندئذ على جواز مرور من م�صلحة ق ضايا
الأجانب وت�ستطيع �إ�ستعماله لل�سفر الى تلك
الدولة.
• رف ضت الدولة المعنية معاملة طلبك للجوء
على �أرا�ضيها � ،إذن بلجيكا هي الدولة
الم�سئولة التي من الممكن �أن تنظر في
طلبك للجوء.

التدرن الرئوي

لكل طالبي اللجوء والذين �أعمارهم تتجاوز
الخم�س �سنوات (ب�إ�ستثناءا الن�ساء الحوامل)

�سيتم �أخذ �صورة للرئتين لمراقبة �إذا كان
طالب اللجوء م�صاب ًا بالتدرن الرئوي .بعد
تقديم طلب اللجوء �سيتم عمل �صورة للرئتين.
من الممكن �إعادة الفح�ص في فترة بقائك في
�إحدى مراكز الإ�ستقبال .الأ�شخا�ص الم�صابين
بالتدرن الرئوي �سيتم �إر�سالهم الى الم�ست�شفيات
للمعالجة لتقليل ن�سبة �إحتمالية نقل المر�ض
الى �أ�شخا�ص �آخرين.

المعلومات ال�شخ�صية وطريق ال�سفر

فيها موظف م�صلحة ق ضايا الأجانب وبقية
الم�ؤ�س�سات المخت�صة بق ضايا اللجوء معك .هي
�أي ض ًا اللغة التي �سيتم �إ�ستعمالها في الر�سائل
المر�سلة اليك .في حالة تقديم �إ�ستئناف على
النتائج ال�سلبية فيجب �أن يكون الإ�ستئناف
مكتوب بنف�س اللغة الم�ستخدمة خالل فترة
معاملة الق ضية.
• �إذا كنت تتكلم اللغة الهولندية �أو الفرن�سية،
ف�ستكون هذه اللغة ب�شكل اوتماتيكي هي
اللغة التي �سيتم معاملة الق ضية فيها.
• التتكلم اللغة الهولندية �أو الفرن�سية  ،عندئذ
�سيتم تكليف مترجم لم�ساعدتك  ،في هذه
الحالة ف�أن م�صلحة ق ضايا الأجانب هي التي
تحدد اللغة التي �سيتم معاملة ق ضيتك فيها.

الخطوة  : 1تقديم طلب اللجوء

�سيتم في م�صلحة ق ضايا الأجانب ت�سجيل
معلوماتك ال�شخ�صية وطريقة �سفرك .يجب
عليك تقديم كل الوثائق التي بحوزتك والتي
تثبت �شخ�صيتك  ،جن�سيتك  ،طريق ال�سفر � ،أثبات
�إقامتك في دولة �أخرى �إن وجد و�سبب تقديمك
طلب اللجوء .الترمي وثائق مهمة �أبداً � ،إذا عملت �إختيار ال�سكن
ذلك  ،قد ت�ؤثر وب�شكل �سلبي على طلبك للجوء.
يجب �أن تكون الم�ؤ�س�سات المخت�صة بق ضايا
اللجوء قادرة على الإت�صال بك في �أي لحظة
خالل معاملة طلبك  ،الر�سائل المر�سلة حول
اللغة المختارة
�سيتم تخ�صي�ص اللغة التي �سيتم فيها معاملة طلبك للجوء مثل الطلب لح ضورك التحقيق �أو
طلبك للجوء من قبل م�صلحة ق ضايا الأجانب� ،إر�سال النتيجة اليك  ،يجب �أن ت�صلك في �أ�سرع
في بلجيكا �ستكون �إحدى اللغتين الفرن�سية �أو وقت وعلى العنوان ال�صحيح .ولذلك فمن المهم
الهولندية .لغة الطلب هي اللغة التي �سيتكلم بالن�سبة لك عند الت�سجيل في م�صلحة ق ضايا
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الأجانب �أن تعطي العنوان الر�سمي الذي ت�سكن �سبب لطلبك هذا� .سيتم درا�سة طلبك هذا من قبل
فيه في بلجيكا .وهذا مان�سميه هنا عنوان المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئيين وتلبيته
وح�سب الإمكان.
ال�سكن الفعلي.
• من الممكن �أن يكون عنوانك هو عنوان
مركز الإ�ستقبال  ،عنوان ل�سكن خا�ص �أو المترجم هو محايد وم�ستقل  ،عليه فقط ترجمة
عنوان محامي �إذا كان المحامي نف�سه مايقوله لك الموظف الم�سئول وما�ستقوله انت
للموظف الم�سئول ولي�س له �أي عالقة �أخرى
يوافق على ذلك.
• �إذا كان تقديمك للجوء في �إحدى النقاط بالتحقيق �أو بمعاملة طلبك.
الحدودية وتم و�ضعك في �إحدى المراكز
المغلقة فعندئذ �سيتم ت�سجيل عنوان المركز �سيتم تحويل ملف طلب اللجوء مع قائمة الأ�سئلة
المغلق ب�شكل �أوتماتيكي كعنوان ر�سمي الى المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئيين والبال
وطن  ،المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئيين
ل�سكنك.
• �إذا كان تقديمك لطلب اللجوء من ال�سجن والبال وطن �ستحقق في طلبك ب�شكل كامل.
ف�سيكون عنوان ال�سجن المقيم فيه هو
عنوانك المختار.
طلب محامي لم�ساعدتك
ت�ستطيع طلب محامي مجاني من بداية طلب
اللجوء (�إنظر الخطوة الرابعة – المتابعة).
قائمة الأ�سئلة
مبا�شرة بعد ت�سجيل طلبك للجوء �سيتم الطلب
منك من قبل �أحد موظفي م�صلحة ق ضايا دول المن� أش� الآمنة
الأجانب ملئ �إ�ستمارة الأ�سئلة  ،من المهم �أن تم االتفاق في بلجيكا على قائمة ب�أ�سماء دول
تملئها ب�شكل جيد .المفو�ضية العامة ل�شئون المن�ش�أ الآمنة .يعتبر بلد المن�ش�أ �آمن ًا �إذا لم يكن
الالجئيين والبال وطن تعتمد على المعلومات هناك ب�شكل عام ا�ضطهاد م�ستمر ولي�س هناك
المذكورة في �إ�ستمارة الأ�سئلة والتي ذكرتها وجود لخطر حقيقي يهدد ب�إلحاق �أ�ضرار ج�سيمة.
بنف�سك للتح ضير للتحقيق القادم.
• نحن نن�صحك بملئ �إ�ستمارة الأ�سئلة في لتحديد قائمة ب�أ�سماء الدول الآمنة ي�ؤخذ بنظر
م�صلحة ق ضايا الأجانب بم�ساعدة موظف االعتبار الو�ضع الق ضائي وتطبيق القانون
ومترجم و�ستح�صل على ن�سخة من �أقوالك والظروف ال�سيا�سية العامة في البلد.
التي تمت كتابتها في قائمة الأ�سئلة.
يمكنك العثور على قائمة البلدان التي تعتبر
• ت�ستطيع �أي ض ًا �أن ت�أخذ قائمة الأ�سئلة معك بلدان من�ش�أ �آمنة في الوقت الحا�ضر على الموقع
و�إمالئها بنف�سك  ،ولكن يجب �أن ت�أخذ بنظر الإلكتروني للمفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
الإعتبار ب�أنه عليك ملئها بدون م�ساعدة والبدون وطن وعلى الرابط التالي:
الموظف وبدون مترجم.
http://www.cgvs.be/nl/veiligelanden
vanherkomst

في قائمة الأ�سئلة ت�ستطيع �أي ض ًا الطلب ب�أن
يكون المحقق و � /أو المترجم خالل التحقيق تتم مراجعة هذه القائمة مرة والحدة في
القادم في المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئيين ال�سنة على الأقل ويكن تجديدها بناءاً على �آخر
والبال وطن رج ًال كان �أم �إمر�أة  ،يجب �إعطاء تطورات الأو�ضاع في هذا البلد.
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�أن يتم التحقيق معك لكي ت�ستطيع المفو�ضية
العامة ل�شئون الالجئين والبدون وطن اتخاذ
القرار ب�إعتماد طلبك الجديد للجوء من عدمه.
اذا قررت المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبدون وطن �إعتماد طلبك الجيد فهذا
يعني ب�أنه �سيتم ا�ستدعائك لح ضور تحقيق
تف�صيلي جديد (انظر الخطوة  - 6التحقيق).
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اذا كنت مواطن ًا من �أحدى دول المن�ش�أ الآمنة
تكون �إجراءات اللجوء مماثلة لإجراءات اللجوء
المن�صو�ص عليها في هذا الكتيب .يجب ان ت ضع
في و�ضع اعتبارك ان تكون هناك احتمالية
عدم �شمولك بالحماية الدولية لأن دولتك
الأ�صلية تعتبر من الدول الآمنة .لذلك يجب
عليك عند التحقيق معك في المفو�ضية العامة
ل�شئون الالجئين والبدون وطن (انظر الخطوة
 6التحقيق) تقديم ادلة و�إثباتات والتي تثبت اذا كنت قد قدمت طلب ًا جديداً للجوء (الثاني �أو
بو�ضوح ب�أن بلدك وفي و�ضعك الخا�ص ال يمكن �أكثر)  ،يمكن ان ترف ض الفيدازيل منحك مكان
لل�سكن  ،في هذه الحالة لك الحق فقط في العالج
�أن اعتبارها بلداً �آمناً.
الطبي .اذا قررت المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبدون وطن �إعتماد طلبك الجديد
طلب اللجوء المتكرر
اذا كنت �سابق ًا قد قدمت طلب ًا للجوء في بلجيكا ف�سيتم عندها منحك مكان لل�سكن.
وح�صلت على اثره على نتيجة �سلبية وقمت
بتقديم طلب جديد للح�صول على اللجوء � ،سيتم
ت�سمية الطلب الجديد بطلب اللجوء المتكرر.
في هذه الحالة �سيتم تعديل الإجراءات وح�سب
الطريقة التالية:
• �أحد العاملين في م�صلحة �شئون الأجانب
�سي�سجل ت�صريحك في طلب اللجوء بما يخ�ص
الحقائق الجديدة التي طرحتها و�سي�س�ألك
عن �سبب عدم طرحها �سابقاً .يجب ان تكون
هذه الحقائق الجديدة من الجدية بحيث
يمكن ان تكون ال�سبب في منحك اللجوء
ال�سيا�سي �أو الحماية الثانوية .بعدها يتم
تحويل ملفك الى المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبدون وطن.
• على �ضوء ت�صريحك تقرر المفو�ضية العامة
ل�شئون الالجئين والبدون وطن �إذا كان يمكن
الأخذ بنظر الإعتبار طلبك الجديد للجوء.
هذا القرار يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية فقط على
ت�صريحك التحريري الذي قدمته خالل
التحقيق معك في م�صلحة �شئون الأجانب
ويتم �أخذ القرار بدون �سماع �أقوالك في
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبدون
وطن .في �ضوء التحقيق الأولي يمكن اي ض ًا

مالحظات

_ الخطوة  : 2الإحالة
بعد تقديم طلب اللجوء عند م�صلحة ق ضايا
الأجانب يتم �إر�سالك الى ق�سم التخ�صي�صات
(في نف�س البناية) .هذا الق�سم �سيخ�ص�ص لك
مكان لل�سكن والذي �سيقدم لك فيه م�ساعدات
مادية فقط.

الخطوة  : 2اإلحالة

كطالب للجوء ت�ستطيع البقاء خالل فترة
معاملة طلبك في �أحد مركز الإ�ستقبال� .إدارة
كل مراكز الإ�ستقبال في �أيدي جهة حكومية
ت�سمى  :فيدازيل (الوكالة الفيدرالية لإ�ستقبال
الالجئيين).

10

من المركز (ولكن عليك �إحترام التعليمات
الداخلية في المركز).

�إختيار مكان ال�سكن

ق�سم التخ�صي�صيات يبحث لك عن مكان ت�سكن
فيه مراعي ًا بذلك الحاالت التالية :
• عدد الأماكن المتوفرة في ذك اليوم.
• و�ضعك العائلي  ،بحيث يتم تخ�صي�ص مكان
منا�سب لك .ق�سم التخ�صي�صات �سي�أخذ في
نظر الإعتبار عدد �أفراد عائلتك  ،عمر الأطفال،
و�ضعك ال�صحي ومدى معرفتك ب�إحدى لغات
الدولة الر�سمية (الهولندية  ،الفرن�سية �أو
الألمانية).

�ستح�صل مثل كل الالجئين على مكان انت
مجبر للذهاب اليه والت�سجيل فيه (والمعروف
�أي ض ًا بالرمز  ، )207في �أغلب الأحيان هو مركز انت ل�ست مجبر بالبقاء في مركز الإ�ستقبال
�إ�ستقبال تابع للفيدازيل �أو لل�صليب الأحمر .المخ�ص�ص لك � ،إذا كنت تف ضل ال�سكن في
تح�صل هناك على م�ساعدة مادية � :سكن  ،مكان �آخر  ،في هذه الحالة لي�س لك الحق في
طعام  ،مالب�س والمتابعة الطبية  ،الإجتماعية  ،الم�ساعدات المادية ماعدا العناية الطبية والتي
القانونية والإدارية .يوجد في بلجيكا حوالي  40هي حق للجميع.
مركز �إ�ستقبال.

تقييم �سكنك

تخ�صي�ص مكان لك للت�سجيل اليمنعك من التنقل الباحث �أو الباحثة الإجتماعية المخت�صة (�إنظر
بحرية داخل الأرا�ضي البلجيكية .ي�سمح لك الخطوة  - 4المتابعة) هم من يقيم و�ضعك .هو �أو
خالل فترة بقائك في مركز الإ�ستقبال بالخروج هي تقوم بعمل ذلك خالل الـ  30يوم الأولى من

التعذيب �أو �أي �شكل من �أ�شكال العنف (النف�سي،
الج�سدي �أو الجن�سي) .ه�ؤالء الأ�شخا�ص
يح�صلون على متابعة خا�صة �أو يتم �إر�سالهم
الى مركز متخ�ص�ص للمعالجة والمتابعة
ويح�صلون هناك على الم�ساعدة المادية.
�إذا بقيت في مركز الإ�ستقبال لمدة � 4أ�شهر ،
ت�ستطيع عندها طلب نقلك الى �سكن م�ستقل� .إذا
كان طلبك �سيلبى �أم ال فذلك يعتمد على عدد
الأماكن المتوفرة في تلك اللحظة (�إنظر الخطوة
 – 8ال�سكن الم�ستقل).
يمكن �أي ض ًا تغيير مكان ت�سجيلك لكي تت�سنى لك
الفر�صة العي�ش �سوي ًا مع كل �أفراد عائلتك في
نف�س المكان التي تعي�ش فيه .و�أخيراً يمكن �أن
تنقل الى مكان �آخر كنتيجة لعقوبة  ،مث ًال نتيجة
عدم �إلتزامك بنظام المركز الذي ت�سكن فية.

يتم الإنتباه ب�شكل خا�ص الى الأ�شخا�ص
«ال ضعفاء»  ،مث ًال الأجانب الغير بالغين وبدون
ولي �أمرهم  ،الأب �أو الأم فقط مع �أطفالهم ،
الأ�شخا�ص المرافقين لمعوق  ،كبار العمر ،
الحوامل � ،ضحايا تهريب الأ�شخا�ص � ،ضحايا

الخطوة  : 2اإلحالة

تاريخ تخ�صي�ص مكان لك لأول مرة  ،وبعدها
خالل كل فترة بقاءك .يتم درا�سة و�ضعك و�إذا
كان مركز الإ�ستقبال يلبي �إحتياجاتك� .إذا ظهر
عك�س ذلك فيتم محاولة تغيير و�ضعك هناك �أو
محاولة تغيير �سكنك في بع ض الحاالت.

11

الإتجار بالأ�شخا�ص

�ضحايا تجارة الأ�شخا�ص (طالبي اللجوء وغيرهم) لهم الحق بالح�صول على مكان خا�ص
بهم لل�سكن.
�ضحية تجار الأ�شخا�ص هو ال�شخ�ص الذي تم �إ�ستغالله (لأنه �أحد ما �إ�ستغل �ضعفه �أو �ضعفها
�أو الو�ضع ال�صعب الذي يمر �أو تمر فيه وتم �إ�ستغاللهم لذلك) .في هذه الحالة قد يكون �إ�ستغالل
جن�سي فيجب عليهم مث ًال العمل في (الدعارة �أو عمل �أفالم جن�سية للأطفال) �أو �إ�ستغاللهم في
العمل (كعمال في البناء  ،في الفنادق والمطاعم والمقاهي �أو كخدم في الدور).
القوانين البلجيكية تمنع الإتجار بالأ�شخا�ص .الحكومة البلجيكية تقوم بمحاربة فعالة �ضد
الإتجار بالأ�شخا�ص و�شبكاتهم وتقدم كل العون ل ضحاياهم .ك ضحية ت�ستطيع الح�صول على
متابعة فردية خا�صة في مراكز الإ�ستقبال المتخ�ص�صة .هذه المراكز المتخ�ص�صة هي جزء من
مراكز الإ�ستقبال التقليدية .حريتك ك ضحية م ضمونة ،لأن عنوان �سكنك �سيبقى �سرياً.
�إذا كانت لديك معلومات حول الإتجار بالأ�شخا�ص فمن المهم تقديمها عند تقديم طلب
اللجوء .التتردد بالتكلم عن ذلك خالل التحقيق معك من قبل �سلطات اللجوء.

الخطوة  : 2اإلحالة

ربما تكون انت �ضحية لتجارة الأ�شخا�ص؟ �أو تعرف �أحدا كان �ضحية ذلك �أو تريد م�ساعدة
�أحد؟ تكلم �إذن مع الباحث الإجتماعي الم�سئول عنك �أو �إت�صل ب�أحد المراكز المتخ�ص�صة :
 PAG-ASAفي بروك�سل )(02 511 64 64
بويكا في �أنتوربن ((03 201 16 90
�أو ثريا في لييك ).(04 232 40 30
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_ الخطوة  : 3مركز الإ�ستقبال
�سيتم �إ�سكانك في �أحد مكانات ال�سكن الذي
�سيتم تخ�صي�صه لك .عادة يكون مركز �سكن
جماعي يدار من قبل فيدازيل �أو ال�صليب
الأحمر.

التعاي�ش مع الآخرين

ك�ساكن لك الحق في �إحترام حياتك ال�شخ�صية
والعائلية .كل مراكز ال�سكن هي محايدة  ،هذا
يعني ب�أنه لكل �شخ�ص الحق في ممار�سة
حياته ودينه ب�شكل طبيعي ويجب على الكل
�إحترام ذلك� .أفراد العائلة الواحدة يعي�شون
�سوية ؛ للعوائل هناك مكانات خا�صة مهيئة
ل�سكن العوائل وممار�سة حياتهم العائلية
ب�شكل طبيعي.

الغذاء والمالب�س

يوجد في كل مركز �إ�ستقبال مطعم والذي يقدم
ثالث وجبات للطعام يومياً .في بع ض الحاالت،
مث ًال لأ�سباب دينية ،يمكن توفير وجبات
طعام خا�صة .تح�صل �أي ض ًا على ماتحتاجه
للحمامات  ،وعند الحاجة  ،المالب�س .كل مركز

الخطوة  : 3مركز اإلستقبال

�ست�سكن مع �سكان �آخرين في مركز الإ�ستقبال.
هناك يعي�ش كثير من النا�س من مختلف
الجن�سيات  ،الديانة ومختلف الأعمار ،الكل
يعي�ش �سوية .هناك ت�سكن العديد من العوائل
مركز الإ�ستقبال هو مكان مفتوح :ت�ستطيع مع �أطفالهم و�أي ض ُا رجال ون�ساء بمفردهم.
التنقل فيه بحرية �سواء في داخل �أو في خارج يمكنك بالطبع الم�شاركة بالحياة الم�شتركة
هناك �إذا كنت ترغب بذلك� .ستكون �شخ�صي ًا
المركز .
الم�سئول عن تنظيف غرفتك.
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�إ�ستقبال لديه مجموعة خا�صة به من المالب�س ال�شكاوي

الم�ستعملة.
�إذا كنت غير مقتنع بالظروف المعي�شية في
مركز الإ�ستقبال (البنية التحتية ،النظافة،
�إنعدام الحياة الخا�صة ،الأمان…) �أو حول
النظام الداخلي
�أحد موظفي مركز الإ�ستقبال �سي�شرح لك تطبيق النظام الداخلي ،ت�ستطيع عندها تقديم
عند و�صولك الى المركز طريقة عمل المركز �شكوى بذلك.
و�سي�سلمك ن�سخة من النظام الداخلي هناك والتي
تحدد حقوقك في المركز ك�أحد �سكانه وماهي ال�شكوى يجب �أن توجه الى مديرمركز الإ�ستقبال
واجباتك التي يجب الإلتزام بها .و�ستجد فيه الذي ت�سكن فيه .ت�ستطيع تقديم ال�شكوى ب�شكل
�أي ض ًا معلومات مفيدة (مث ًال �أوقات فتح المطعم �شفوي �أو ب�شكل تحريري ويجب عليك �إتباع
و�أوقات زيارة الدكتور) و�أ�سماء الأ�شخا�ص الطريقة المتبعة في المركز عند تقديم ال�شكاوي.
الذين ت�ستطيع الإت�صال بهم عند الحاجة.
ت�ستطيع �أي ض ًا الطلب من محاميك لعمل ذلك.

العقوبات

الخطوة  : 3مركز اإلستقبال

التلتزم بهذا النظام ،فيمكن عندئذ ان ت�صدر
عقوبة بحقك من قبل مركز الإ�ستقبال ،بهذه
الطريقة يمكن له المحافظة على النظام ،الهدوء
والأمان في المركز.
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يوجد هناك عدة �أنواع للعقوبة  ،وح�سب نوع
وطبيعة المخالفة المرتكبة وظروفها� .إذا تمت
معاقبتك ،ف�سيتم تبليغك بها من قبل �إدارة
المركز ب�شكل تحريري .العقوبة ممكن �أن تكون
تحذيرية ،منعك من ممار�سة بع ض الن�شاطات
�أو الفعاليات في المركز  ،منعك من دخول
بع ض الأماكن وحرمانك من الح�صول على
بع ض الخدمات� ،أجبارك لت�أدية بع ض الأعمال
التي ت�صب في الحالة العامة �أو حتى نقلك
من المركز الى مركز �إ�ستقبال �آخر .ت�ستطيع
الإعترا�ض على العقوبة ال�صادرة بحقك.
الباحث الإجتماعي الم�سئول عنك �سي�شرح لك
كيفية عمل الإعترا�ض.

بعدها �ستح�صل على جواب من قبل مدير المركز
خالل مدة � 7أيام تقويمية من تاريخ �إ�ستالم
ال�شكوى (مث ًال تم تقديم ال�شكوى يوم الإثنين
فيجب �إجابتك على �شكواك في مدة �أق�صاها
الإثنين القادم)� .سيتم قبول �شكواك �أو رف ضها.
�إذا تم قبول ال�شكوى (ب�شكل جزئي) ف�سيتم
�إقتراح حل لها.
�إذا لم يتم �إجابتك خالل المدة المذكورة �أعاله،
ت�ستطيع عندئذ تقديم �شكوى مركزية .هنا �أي ضا
ي�ستطيع الباحث الإجتماعي الم�سئول عنك �شرح
كيفية تقديمها.

_ الخطوة  : 4المتابعة
في مركز الإ�ستقبال لك الحق في المتابعة
الإجتماعية الفردية واي ضاً الم�ساعدة
القانونية والطبية و�أي ضاً الم�ساعدة
النف�سيةعند الحاجة.

الم�ساعدة اللغوية

�إذا كنت التتكلم �أحدى لغات الدولة الر�سمية
(الفرن�سية  ،الهولندية �أو الألمانية)  ،ت�ستطيع
طلب م�ساعدة مترجم لكي ي�سهل عملية التوا�صل
مع باحثك الإجتماعي.

التوجيه الإجتماعي
عند و�صولك الى مركز الإ�ستقبال �ستح�صل على الم�ساعدة القانونية

الخطوة  : 4المتابعة

باحث �إجتماعي والذي �سيكون نقطة �إت�صالك
بالمركز  ،هو الذي �سيتابعك خالل فترة بقائك
في المركز.
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لطالب اللجوء الحق في الح�صول على الم�ساعدة
القانونية .عملية اللجوء بذاتها عملية معقدة
جداُ  ،لذلك فمن المهم �أن تطلب �أ�شخا�ص
متخ�صي�صين للوقوف بجانبك .من المهم �أي ض ًا
�أن يكون محاميك على معرفة جيدة باللغة
التي �سيتم فيها معاملة طلبك للجوء (الهولندية
�أوالفرن�سية).

الباحث الإجتماعي �سيعطيك المعلومات
العملية� ،سي�شرح لك عملية تقديم اللجوء وعواقب
القرارات الذي �ستتخذها خالل فترة طلب اللجوء.
�سي�ساعدك �أي ض ًا ب�إدرة ملفك �إدارياً .و�إذا كنت
في و�ضع �صعب ،يمكن له �أن ير�سلك الى ق�سم ت�ستطيع �إختيار المحامي بنف�سك  ،لكن من
متخ�ص�ص (مث ًال الطبيب النف�سي).
الأف ضل التفاهم معه منذ البداية عن التكاليف
لتجنب النقا�ش م�ؤخراً.
عند و�صولك �سيتم فتح ملف �إجتماعي لك .في
هذا الملف �سيتم جمع كل الوثائق التي �ستكون ت�ستطيع �أي ض ًا طلب محامي مجاني ،يمكنك عمل
مفيدة خالل فترة متابعتك� .سيتم حفظ الملف ذلك ب�إحدى الطرق الثالثة التالية :
عند الباحث الإجتماعي� .إذا تم نقلك الى مركز • �أما تت�صل انت بنف�سك بمحامي وت�س�أله �إذا
�آخر يتم �إر�سال ملفك الى نف�س المركز .يحق لك
كان م�ستعد لإ�ستالم ق ضيتك عندها �سيقدم
طلب ن�سخة من هذا الملف.
المحامي طلب ًا بنف�سه للح�صول على الموافقة
لم�ساعدتك مجاناً.

• �أو تطلب من الباحث الإجتماعي في مركز الم�ساعدة الطبية

في المقابلة التي �ستكون في م�صلحة ق ضايا
الأجانب الي�سمح لمحاميك بالح ضور،
لكن ي�سمح له بذلك في التحقيق الثاني ملفك الطبي �ستتم متابعته وحفظه في مركز
الذي �سيكون في المفو�ضية العامة ل�شئون الإ�ستقبال نف�سه .ت�ستطيع دائم ُا قرائته وطلب
الالجئيين والبال وطن.
ن�سخة منه� .إذا تم نقلك الى مركز �آخر فيتم �إر�سال
ملفك الطبي الى نف�س المركز المنقول اليه.
من الأف ضل لك في بداية معاملة طلب اللجوء
�أن تكتب ق�صتك� .أو�صف ماحدث لك ومالذي ت�ستطيع دائم ًا �أ�ست�شارة طبيب �آخر غير مرتبط
جعلك تقرر ترك بلدك� .إذا كانت هناك معلومات بمركز الإ�ستقبال �أو غير الذي تم تحويلك اليه عن
ت�ستطيع من خاللها ت�أكيد ق�صتك التن�سى �أن طريق مركز الإ�ستقبال .في هذه الحالة �ستتكفل
تذكرها .بعدها ت�ستطيع ترجمتها � ،إذا كان بنف�سك بدفع تكاليف الإ�ست�شارة والعالج.
هناك حاجة لذلك  ،و�إبالغ محاميك بذلك .بهذه
الطريقة �سيكون المحقق الذي �سيحقق معك على الم�ساعدة الطبية لالجئين الذين الي�سكنون
بينة عن ق ضيتك.
في المكان الذي خ�ص�ص لهم
�إذا كنت الترغب بالبقاء في مركز الإ�ستقبال
ت�ستطيع في مركز الإ�ستقبال مقابلة محاميك ،الذي خ�ص�ص لك  ،تبقى محتفظ ًا بحقك
المنظمات التي ت�ساعد الالجئين �أو ممثلي بالح�صول على العناية الطبية طيلة الفترة
المفو�ضية العامة لالجئين ) (UNHCRالعائدة التي يتم فيها درا�سة طلبك للجوء .في هذه
للإمم المتحدة وح�سب الأنظمة وال�شروط الحالة ت�ستطيع �إ�ست�شارة طبيب (�أو الذهاب
المو�ضوعة من قبل مركز الإ�ستقبال الذي ت�سكنه .الى الم�ست�شفى) الذي �ستختاره بنف�سك .يجب
عليك منذ البداية تقديم الإ�ستمارة الأ�صلية
(الأنك�س) لطلب اللجوء الى الطبيب (الوثيقة
العودة الطوعية
دائم ًا هناك امكانية العودة طوعي ًا الى بلدك التي �سلمت لك في م�صلحة ق ضايا الأجانب
الأ�صلي حتى خالل فترة �إقامتك في مركز عند تقديم طلب اللجوء) لكي تثبت ب�أنه
الإ�ستقبال .طالبي اللجوء الذين يقررون ب�شكل لك الحق بالم�ساعدة الطبية� .إذا ذهبت الى
طوعي العودة الى وطنهم تتم م�ساعدتهم الم�ست�شفى يجب عليك �أو ًال الإت�صال بق�سم
ال�شئون الإجتماعية في الم�ست�شفى (و�أي ض ًا
وم�ساندتهم�( .إنظر الخطوة -12العودة)
تقديم وثيقة اللجوء لهم).

الخطوة  : 4المتابعة

الإ�ستقبال ال�ساكن فيه لترتيب الح�صول على
محامي مجاني لك.
• �أو تذهب بنف�سك الى مكتب الم�ساعدات
القانونية في المنطقة التي ت�سكنها وتطلب
منهم �أن يعينوا محامي لك.

يوجد في مركز الإ�ستقبال فريق طبي (طبيب
وممر�ضين) .عند الحاجة ي�ستطيع الطبيب
تحويلك الى الم�ست�شفى �أو الى طبيب اخ�صائي،
�إذا كنت غير موافق على قرار الطبيب
ت�ستطيع عندها تقديم �إعترا�ض �ضده .الباحث
الإجتماعي الم�سئول عنك �سي�شرح لك بال ضبط
كيفية عمل ذلك.
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يحق للطبيب البد�أ بعالجك فقط بعد �أخذ الم�ساعدة النف�سية
الموافقة من فيدازيل .عندها �سيعرف الطبيب
ب�أن فيدازيل �ستدفع له تكاليف الإ�ست�شارة
الطبية المقدمة .طبيبك ي�ستطيع الإت�صال
بفيدازيل (خلية التكاليف الطبية) على
التلفون � ،02 213 43 00أو عبر الفاك�س على
الرقـــــــم � 02 213 44 12أو على الإيميــــــــــــل
.medic@fedasil be

الخطوة  : 4المتابعة

�إذا كنت تحتاج الى تدخل طبي ب�صورة مفاج�أة
 ،عندئ ٍذ التحتاج الى هذه الموافقات .يملئ
الطبيب المعالج �إ�ستمارة يبين فيها ب�أنك تحتاج
الى تدخل طبي طارئ وير�سلها الى فيدازيل.
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ت�ستطيع الح�صول على المتابعة النف�سية
(بالأخ�ص لم�ساعدتك على التغلب على
ال�صدمات  ،التعب النف�سي  ،الم�شاكل،)...
طبيب المركز �أو الباحث الإجتماعي الم�سئول
عنك يمكنه �إر�سالك الى طبيب نف�سي �أو الى
م�ؤ�س�سة متخ�ص�صة .تكلم حول هذا المو�ضوع
�أذا �أح�س�ست �أنك بحاجة الى ذلك.

_ الخطوة  : 5الإ�ستدعاء

�إذا كان لديك محامي  ،فيجب عليه ابالغ
ر�سالة الإ�ستدعاء
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
هي الم�ؤ�س�سة الحكومية البلجيكية المخت�صة ب�أنك قد وكلته في ق ضية اللجوء  ،و�ستر�سل
بق ضايا اللجوء .وهي الم�ؤ�س�سة الوحيدة عندها المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
المخت�صة والتي لها ال�صالحية بدرا�سة طلبك وطن له ن�سخة من ر�سالة الإ�ستدعاء المر�سلة لك
للجوء ب�صورة معمقة .المفو�ضية العامة ل�شئون للح ضور معك في هذا التحقيق.
الالجئين والبال وطن �ست�صدر قرارها حول
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
طلبك ب�صورة م�ستقلة وحيادية كاملة.
تر�سل اليك الإ�ستدعاء  ،في �أغلب الأحيان  ،ثالثة
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن �أ�سابيع قبل تاريخ المقابلة.
�ستدعوك مرة واحدة على الأقل في مكتبها
في بروك�سل ل�سماع �أقوالك خالل فترة درا�سة انت الت�ستطيع ح ضور التحقيق
طلبك للجوء .التحقيق �سيكون �أما في ال�صباح قد يحدث ب�أنك الت�ستطيع الح ضور في اليوم
�أو بعد الظهر .الإ�ستدعاء لح ضور هذا التحقيق المحدد من قبل المفو�ضية العامة ل�شئون
�ست�ستلمه على العنوان الذي قدمته كعنوان الالجئين والبال وطن للتحقيق  ،ب�سبب دخولك
مختار ل�سكنك.
الم�ست�شفى مثالً.

الخطوة  : 5اإلستدعاء

المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
�سوف تدعوك ل�سماع �أقوالك .يمكن لمحاميك �أن
يح ضر معك في هذا التحقيق.
�إذا كنت الت�ستطيع الح ضور في التحقيق  ،يجب
عليك عندها �إخبار المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن بذلك و�إعطاءهم �سبب عدم
�إمكانية الح ضور.

• �إذا كنت ت�سكن في �أحد مراكز الإ�ستقبال
 ،تر�سل عندها المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن ا�ستدعاء الح ضور الى
مدير المركز بالفاك�س و�سي�سلمه بدوره لك.
• ت�سكن في �سكن خا�ص بك � ،سيتم عندها
�إر�سال الإ�ستدعاء على هذا العنوان بر�سالة
م�سجلة (م ضمونة).
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ل�شئون الالجئين والبال وطن .بهذه الطريقة
التحتاج المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبال وطن من عمل التح ضيرات الالزمة
للتحقيق (�إ�ستدعاء مترجم...،الخ) بينما انت لن
تح ضر المقابلة.

الخطوة  : 5اإلستدعاء

يجب عندها �إر�سال وثيقة تثبت �سبب عدم
ح ضورك ،تقرير طبي مث ًال  ،بر�سالة م�سجلة
(م ضمونة) الى المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن .يجب عليك �أي ض ًا كتابة
ر�سالة تو�ضح فيها �سبب طلبك للجوء (الأ�سباب
التي �أدت بك بالهروب مثالً) وترفقها مع الر�سالة
المر�سلة .من الممكن �أن ت�صدر المفو�ضية العامة من الممكن �أن ي�صدر قرار �سلبي بحقك:
ل�شئون الالجئين والبال وطن قرارها على • اذا لم تبلغ المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبال وطن خالل فترة ا�سبوعين بعد التاريخ
�ضوء الر�سالة المر�سلة والأ�سباب التي كتبتها
المحدد للمقابلة ب�سبب مقنع لعدم ح ضورك،
بخ�صو�ص طلبك للجوء والتي �سيتم درا�ستها
�أو
والتحقق منها ب�شكل كامل بدون �إ�ستدعائك مرة
• خالل �شهر بعد الموعد المحدد للمقابلة لم
ثانية للح ضور والتحقيق معك �شخ�صياً.
تر�سل الأ�سباب التي �أدت بك الى الهروب.
يف ضل �إر�سال الر�سالة الم�سجلة (الم ضمونة) قبل
موعد المقابلة المحدد من قبل المفو�ضية العامة
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مالحظات

_ الخطوة  : 6التحقيق

الخطوة  : 6التحقيق

المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
�ستدعوك لح ضور التحقيق .خالل هذا التحقيق
ت�ستطيع �شرح الأ�سباب التي �أدت بك للخروج
من بلدك .المترجم �سيترجم لك الأ�سئلة
المطروحة من قبل موظف اللجوء الم�سئول
و�إجاباتك عليها .يمكن لمحاميك �أو لل�شخ�ص
الموثوق به ح ضور التحقيق معك .موظف
اللجوء الم�سئول �سيحقق في طلبك للجوء
على �أ�سا�س المعلومات التي �ستقدمها خالل
فترة التحقيق معك� .سيدر�س المحقق المعايير
المذكورة في معاهدة جنيف لالجئين و�سيدقق
فيما �إذا كنت تلبي ال�شروط المذكورة للح�صول
على الحماية الإحتياطية� .إذا كنت ترغب في
�إيقاف طلب اللجوء قبل �أن ي�صدر قرار بذلك ،
يمكنك عندها التنازل عن طلبك هذا.
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عن الأ�سباب التي �أدت بك الى مغادرة بلدك
الأ�صلي� .أحد موظفي المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن �سيطرح عليك �أ�سئلة
�إ�ضافية .بهذه الطريقة ي�ستطيع الموظف
درا�سة الأ�سباب الفعلية للخوف من �إمكانية
العودة الى بلدك الأ�صلي .ولذلك من المهم �أن
تبدي تعاونك الكامل خالل التحقيق و�أن تكون
�إجاباتك وا�ضحة على الأ�سئلة المطروحة من
قبل موظف اللجوء.

في بداية التحقيق �سيلفت موظف اللجوء
المخول من قبل المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن �إنتباهك الى واجباتك
 ،يجب �أن تقول الحقيقة  ،الأقوال الغير
�صحيحة �أو الكاذبة قد ت�ؤدي الى رف ض
طلبك للجوء .يجب �أن تعمل الممكن �أي ض ًا
التحقيق �سيكون في مكاتب المفو�ضية لإثبات هويتك � ،أ�صلك  ،طريق �سفرك و�إ�سناد
العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن في الحقائق التي تم ذكرها من قبلك بالوثائق.
بروك�سل� .إذا كنت متواجداً في �إحدى المراكز
المغلقة � ،سي�أتي موظف اللجوء المخول من المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
قبل المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن �ستعامل كل �أقوالك التي �صرحت بها
ب�شكل �سري كامل� .أي ض ًا الوثائق المقدمة
وطن اليك للتحقيق معك.
�سيتم التعامل معها بتحفظ و�إحترام
التحقيق هو اللحظة الحا�سمة في طلب خ�صو�صيتها خالل التحقيق.
اللجوء .خالل الحديث معك ت�ستطيع التحدث

الخطوة  : 6التحقيق

ي�سمح لمحاميك الح ضور خالل التحقيق • المترجم اليتدخل في �أي حال من الأحوال
في تقييم ملفك للجوء ولي�س له �أي ت�أثير على
معك في المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
القرار النهائي.
والبال وطن .ولكن الي�سمح له بالتدخل
خالل التحقيق معك .في نهاية التحقيق
يحق له تو�ضيح وجهة نظره ومالحظاته يقوم موظف المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
حول �أحقيتك في الح�صول على حق اللجوء والبال وطن بعمل تقرير على �ضوء الأ�سئلة
�أو الحماية الإحتياطية .ال�شخ�ص المثوق به المطروحة و�أجوبتك عليها .ت�ستطيع انت �أو
من قبلك ي�سمح له بح ضور التحقيق معك .في محاميك بطلب مطالعة ملفك في المفو�ضية
هذه الحالة يجب الطلب من المفو�ضية العامة العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن وطلب
تزويدكم بن�سخة من الوثائق الموجودة في
ل�شئون الالجئين والبال وطن ذلك م�سبقاً.
ملفك ،تقرير التحقيق مثالً.
التحقيق �سيكون في اللغة التي تم تحديدها في
بداية طلب اللجوء .المفو�ضية العامة ل�شئون يجب الأخذ بنظر الإعتبار �أن وقت التحقيق
الالجئين والبال وطن �ستوفر لك مترجم ًا �إذا كنت قد ي�أخذ مدة من ثالث الى �أربع �ساعات .عند
قد �أخبرت م�صلحة ق ضايا الأجانب ب�أنك تحتاج الحاجة �سيتم �إ�ستدعائك مرة ثانية للتحقيق.
الى مترجم.
• المترجم محايد ومرتبط بالإلتزام ب�سر المهنة .هل انت موجود في بلجيكا ب�صحبة زوجتك ،
• واجب المترجم هو فقط ترجمة ماتقوله زوجك �أو �شريك حياتك  ،عندها �سيتم �إ�ستدعائه
وما يقوله موظف المفو�ضية العامة ل�شئون معك في نف�س اليوم ل�سماع �أقواله .موظف
الالجئين والبال وطن  ،بدون �إ�ضافات  ،حذف اللجوء �سي�ستمع الى �أقوال الزوجين كل على
�إنفراد.
�أو تغيير.
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لغر�ض �إجراء التحقيق ب�شكل جيد فيف ضل عدم
�إح ضار الأطفال ال�صغار معكم.
• �إذا كان لديك �أطفال �صغار ،نن�صحك ب�أن
التجلبهم معك الى المفو�ضية العامة
ل�شئون الالجئين والبال وطن في يوم
التحقيق.
• �إذا لم تجد مكان للأطفال لتركهم هناك
يوم التحقيق  ،ت�ستطيع تركهم في ح ضانة
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن  ،يمكن الإعتناء بالأطفال من عمر �سنة
واحدة الى � 12سنة خالل فترة التحقيق.

اللجوء المخت�ص �سيبحث في:
 .1هل �أن �أقوالك حقيقية  /موثوق بها؟
 .2هل تنطبق عليك ال�شروط المحددة في معاهدة
جنيف لالجئين �أو �سيتم �شمولك في و�ضع
الحماية الإحتياطية؟

الخطوة  : 6التحقيق

�إذا كانت �أقوالك موثوق فيها  ،ف�سيقوم موظف
اللجوء الم�سئول بدرا�سة �إذا كنت قد غادرت
بالدك على ا�سا�س الخوف من المالحقة
للأ�سباب التالية:
• جن�سيتك؛
• عرقك؛
• �إيمانك الديني �أو ال�سيا�سي؛
درا�سة طلب اللجوء
بعد التحقيق تدر�س المفو�ضية العامة ل�شئون • �أو لأنك تنتمي لمجموعة �إجتماعية معينة؛
الالجئين والبال وطن طلبك للجوء .موظف
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موظف المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبال وطن والذي حقق معك يقوم يتقديم
مقترح القرار الى ال�شخ�ص الم�سئول عنه .هذا
بدوره �سيدقق المحتوى والأ�سباب المذكورة
في القرار المقترح .اذا وافق على المقترح
�سيتم عندئ ٍذ �إر�ساله الى المفو�ض العام �أو �أحد
م�ساعديه للموافقة والتوقيع على القرار ،في
النهاية هم من ي�صدر القرار.

�سوف يدر�سون طلبك ب�شكل تف�صيلي .في
بع ض الأحيان يكون من غير الممكن �إ�صدار
جواب �سريع لق ضيتك لأنها تحتاج الى درا�سة
م�ستفي ضة .في هذه الحالة �ست�أخذ عدة �أ�شهر
حتى ت�ستلم قرار المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن.

الخطوة  : 6التحقيق

�إذا كان طلبك اليلبي ال�شروط المحددة � ،سيدر�س
موظف اللجوء �إمكانية �شمولك بقانون الحماية
الإحتياطية .في هذه الحالة تكون حياتك في
حالة عودتك الى وطنك الأ�صلي في خطر حقيقي
�ستعاني فيه من �أ�ضرار كبيرة .هذه الأ�ضرار
المتوقعة قد تكون :
• عقوبة الموت �أو الإعدام؛
• التعذيب �أو التعامل غير الإن�ساني �أو المعاملة
المهينة لك؛
لحياتك
الحقيقي
عنف
عن
كنتيجة
• التهديد
التنازل عن طلب اللجوء
ع�شوائي �أو في حالة وجود نزاع م�سلح دولي في �أي لحظة من لحظات درا�سة طلبك ت�ستطيع
�أو محلي؛
التنازل ب�شكل طوعي عن طلبك للجوء .في هذه
الحالة يتوجب عليك ملئ �إ�ستمارة موقعة من
موظف المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين قبلك تتنازل فيها عن طلبك.
والبال وطن والذي �سيقييم طلبك للجوء هو
�شخ�ص �أكمل درا�سة �أكاديمية ومخت�ص في هذه الإ�ستمارة موجودة على الموقع الألكتروني
ق ضايا اللجوء .هو �أو هي لديهم الملعومات للمفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن:
الكاملة حول الأو�ضاع في الدول التي ي�أتي .www.cgvs.be
منها طالبي اللجوء .موظف اللجوء �سيدقق �إذا
كانت الوثائق والإثباتات المقدمة  ،ذات ال�صلة �إذا عدت وب�شكل طوعي الى بلدك الأ�صلي قبل
بالمو�ضوع  ،حقيقية �أم ال .على �أ�سا�س قاعدة �إ�ستالم قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
معلومات عري ضة �سيدقق في �أقوالك مع ال�سياق والبال وطن �أو �إذا تمت ت�سوية �أوراقك خالل فترة
العام الموجود في بلدك الأ�صلي.
درا�سة طلبك للجوء � ،ستقترح عليك المفو�ضية
العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن  ،في حالة
فريق باحثين يتابع ب�شكل كامل وم�ستمر موافقتك  ،على �إغالق ملف طلبك للجوء.
الو�ضع ال�سيا�سي الحالي وو�ضع حقوق الإن�سان
في بلدك الأ�صلي ويبلغ الموظف الم�سئول عنها.
موظف المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبال وطن �سيحاول وب�أ�سرع وقت �إ�صدار قرار
حول ملفك.
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_ الخطوة  : 7الحياة اليومية
العمل ممكن  ،ولكن ب�شروط معينة .لن
ي�سمح لك بالعمل مبا�شرة  ،ولكن خالل فترة
بقائك في مركز الإ�ستقبال يمكن لك �إداء بع ض
الأعمال .هذة الإعمال تكون مدفوعة الأجر.
كما انه هناك “راتب يومي” �سيدفع لك.
�أطفالك يجب عليهم  ،ككل الغير بالغين
في بلجيكا “الذهاب الى المدار�س”.

العمل والتدريب

هذه اللحظة في مركز اللجوء  ،يمكن �أن يطلب
منك (وح�سب مقدار دخلك) �أن تدفع جزء من
تكاليفك الحياتية اليومية في المركز� .إذا كان
دخلك يتجاوز الحد الم�سموح  ،يمكن �أن يقرر
المركز الذي ت�سكن فيه ب�أن يلغي الم�ساعدة
المادية المقدمة اليك.
م�ساعدك الإجتماعي يمكن �أن يزودك بكل
المعلومات بخ�صو�ص القوانين وبخ�صو�ص
حقوقك.

الخطوة  : 7الحياة اليومية

كطالب للجوء ال�سيا�سي ي�سمح لك بالعمل تحت
�شروط معينة .فقط الذين ق ضوا مدة � 6أ�شهر
بعد تقديمهم طلب اللجوء والذين لم يح�صلوا في هذه الفترة يحق لك �إتباع دورات في (تعلم اللغة ،
لحد الآن على قرار بخ�صو�ص طلبهم  ،يحق لهم الخياطة  ،الطبخ  ،الدورات الفنية  .)...هذه الدورات
طلب موافقة العمل� .إذا كنت مازلت ت�سكن في تنظم في داخل مراكز الإ�ستقبال �أو خارجها.
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وهو مبلغ من المال والمقرر قانوني ًا والذي
يكون من حق الجميع �إ�ستالمه .الراتب اليومي
(�أو ماي�سمى «م�صروف الجيب») يدفع ب�شكل
مبدئي مرة واحدة في الإ�سبوع من قبل �أحد
موظفي مركز الإ�ستقبال� .أي ض ًا الأطفال لهم
الحق في الراتب اليومي (المبلغ يعتمد على عمر
الطفل ومدى �إلتزامهم ب�إجبارية التعليم).

العمل في هذه الخدمات الم�شتركة غير
�إجباري ،عليك بت�سجيل �أ�سمك كمتطوع للعمل
�إذا �أردت ذلك � ،أو العك�س .العاملين في مركز
اللجوء ينظمون العمل في هذا المجال .وهم
الذين يمنحون الفر�صة لكل ال�سكان الراغبين
بالعمل ب�إداء نوع من العمل في الخدمات
الم�شتركة .هناك �أي ض ًا حد �أعلى مقرر م�سبق ًا
الخدمات الم�شتركة
انت تعي�ش في مجتمع ي�ؤدي مختلف الواجبات اليمكن تجاوزه �شهري ًا لمن ي�ؤدي عمل ما في
اليومية ؛ هذا ن�سميه هنا «الخدمات الم�شتركة» .الخدمات الم�شتركة.
وعليه ت�ستلم مبلغ �إ�ضافي م ضاف الى الراتب
اليومي  ،بمعنى �آخر تح�صل على هذا المبلغ التعليم الإجباري للأطفال
�إذا قمت بتنظيف المكانات الم�شتركة (الممر  ،كل الأطفال بين ال�ساد�سة والثامنة ع�شر يجب
مكان الأكل� )...أو الم�ساعدة في تقديم وجبات عليهم الذهاب الى المدر�سة� .إختيار المدر�سة يتم

الخطوة  : 7الحياة اليومية

الراتب اليومي

الأكل ،الم�ساعدة في الخدمات الأخرى
(اللوندري  ،المخازن .)...

27

ترتيبه بالتفاهم مع الأبوين .الدرو�س �ستكون
في اللغة الهولندية  ،الفرن�سية �أو اللغة الألمانية،
ح�سب المكان الذي تقع فيه المدر�سة .لي�س هناك
�إجبار للأطفال بين (الثالثة والخام�سة) للذهاب
الى ريا�ض الأطفال  ،على الرغم من �إن �أكثر
الأطفال البلجيكين يذهبون اليها.
وح�سب معرفته �أو معرفتها اللغوية والم�ستوى
الدرا�سي يمكن �أن يتم ت�سجيل طفلك في «�سنة
للمبتد�أين» �إذا كان موجوداً في المدر�سة .هناك
�سيمنح الأطفال درو�س خا�صة بهم .بعد �أن
ي�صلوا الى م�ستوى معين يمكنهم التحول الى
الدرا�سة الإعتيادية وح�سب م�ستواهم الدرا�سي.

مركز الإ�ستقبال يتكلف بدفع م�صاريف
التكاليف المدر�سية لأطفالك .مركز الإ�ستقبال
يدفع تكاليف �شراء الإحتياجات المدر�سية
(الكتب ،الأوراق ،المالب�س الريا�ضيــــــــة)...
والتكاليف الأخرى الإجبارية التي يجب دفعها
ب�سبب الفعاليات التي تنظمها المدر�سة (الأكل،
النقل).
يجب عليك كولي �أمر �أن تهيئ طفلك للذهاب
الى المدر�سة .مركز الإ�ستقبال الذي ت�سكن فيه
يمكن �أن يقدم لك الم�ساعدة للقيام بذلك .ولذلك
هناك مكان خا�ص لإ�ستقبال الأطفال والذي
يقوم فيه الموظفين بم�ساعدة الأطفال بعمل
الواجبات المنزلية التي يتم تكليفهم بعملها
في المدر�سة.

الإ�سترخاء

الخطوة  : 7الحياة اليومية

العاملين في مركز الإ�ستقبال ينظمون على
مدار ال�سنة فعاليات مختلفة (مث ًال فعاليات
ريا�ضية �أو زيارات ثقافية).
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_ الخطوة  : 8ال�سكن الم�ستقل
بعد البقاء لمدة �أربعة �أ�شهر في مركز �إ�سقبال
جماعي ت�ستطيع طلب �سكن م�ستقل.
يوجد لطالبي اللجوء في بلجيكا نموذج �إ�سقبال
بمرحلتين .من الطبيعي �أن ت�سكن في المرحلة
الأولى في �سكن جماعي (مركز �إ�ستقبال).
بعدها  ،بعد مرور مدة �أربعة �أ�شهر  ،ت�ستطيع
تقديم طلب لنقلك الى �سكن م�ستقل.

و�ستبقى متابعتك كما كانت في مركز
الإ�ستقبال  ،ولو �إنها �ستكون ب�شكل �آخر .مث ًال
�إذا كان المطعم غير متوفر � ،ستح�صل عندها
على �صكوك غذائية ل�شراء المواد الغذائية �أو
تح�صل على المواد الغذائية وتطبخ بنف�سك.
�سيتم �إر�سال ملفك الى الباحث الإجتماعي
الجديد الذي �ست�سكن فيه.

تغيير العنوان

انت �ستكون م�ستقل في المرافق ال�سكنية
المنفردة .غالب ًا ماتكون مكانات �سكن
م�ؤثثة م�ستقلة .ال�سكن المنفرد يوجد غالب ًا
في المنظمات الغير حكومية � ،أو من الق�سم
الإجتماعي من المدينة �أو البلدية الذي ي�سمى
(«�أو �سي �أم و» في المناطق الفالمانية و»�سي
بي �أي �أ�س» في المناطق الفرن�سية).
لهذا الغر�ض ت�ستطيع ملئ �إ�ستمارة موجودة على
العنوان الألكتروني للمفو�ضية العامة ل�شئون
ت�ستطيع الح�صول على �سكن منفرد فقط �إذا كان الالجئين تحت عنوان :تغيير عنوان ال�سكن وكما
هناك مكان كافي متوفر لديهم .لي�س هناك هو مدون �أدناه (‘Wijziging van gekozen
مكان �شاغر � ،سيتم و�ضع �إ�سمك في قائمة ):woonplaats’, www.cgvs.be
الإنتظار .انت الت�ستطيع �إختيار البلدية التي • تملئ هذه الإ�ستمارة وتر�سلها بعد توقيعها
�ست�سكن فيها  ،ولكن يمكنك دائم ًا رف ض المكان
بر�سالة م�سجلة (م ضمونة) الى م�صلحة
المقترح ل�سكنك .للح�صول على معلومات �أكثر
ق ضايا الأجانب والمفو�ضية العامة ل�شئون
يمكنك �إ�ست�شارة باحثك الإجتماعي.
الالجئين والبال وطن � ،أو
• ت�سلمها بنف�سك الى �إ�ستعالمات م�صلحة
حتى في حالة ح�صولك على �سكن منفرد
ق ضايا الأجانب والمفو�ضية العامة ل�شئون
�ستح�صل فقط على الم�ساعدات المادية.
الالجئين والبال وطن في بروك�سل.

الخطوة  : 8السكن المستقل

�إذا انتقلت الى عنوان جديد  ،يجب عليك عندها
تبليغ مركز البلدية التي �ست�سكن فيها بالعنون
الجديد� .أي ض ُا تبليغ م�ؤ�س�سات اللجوء (م�صلحة
ق ضايا الأجانب والمفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن) بذلك.
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الخطوة  : 8السكن المستقل

�إذا لم تبلغ بمكان �سكنك� ،سيكون عنوان
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
عنوان مختار لك .كل الر�سائل والإت�صاالت حول
طلبك للجوء �سيتم �إر�سالها الى عنوان المفو�ضية
العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن .هذا يعني

ب�أنه يجب عليك وب�شكل منتظم الذهاب الى
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
للإ�ستف�سار فيما �إذا كان لك هناك بريد مر�سل
اليك .في هذه الحالة يجب عليك �إ�ستالمه
�شخ�صياً.
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_ الخطوة  : 9البريد
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
�ستبلغك بالقرار الذي تم �إتخاذه بخ�صو�ص
طلب اللجوء بر�سالة م�سجلة (م ضمونة).
الأ�سباب التي �أدت الى قبول �أو رف ض طلبك
�سيتم ذكرها في هذه الر�سالة .باحثك
الإجتماعي ي�ستطيع �أن ي�شرح لك م ضمون
القرار.

الخطوة  : 9البريد

قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبال وطن بر�سالة م�سجلة (م ضمونة)
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المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن
�ستبعث لك قرارها بخ�صو�ص طلب اللجوء
بر�سالة م�سجلة (م ضمونة) على عنوان �سكنك
المختار والذي بلغتها به .لذلك من المهم �إ�ستالم
القرار في وقته وعلى العنوان ال�صحيح� .أذا كان
قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن رف ض طلبك للجوء  ،فلديك عندها مدة
يوم ًا للإعترا�ض على القرار و�إ�ستئنافه.
• ت�سكن في مركز �إ�ستقبال � ،سيتم عندها �إر�سال
القرار الى عنوان مركز الإ�ستقبال .اعتماداً
على طريقة عمل المركز الذي ت�سكن فيه �أما
�ست�سلم القرار من �أحد العاملين في المركز
�أو يجب عليك الذهاب �شخ�صي ُا الى البريد
لإ�ستالم القرار بنف�سك؛
• �إذا كنت ت�سكن في �سكن خا�ص بك � ،سي�سلمك
�ساعي البريد ر�سالة م�سجلة (م ضمونة) على
عنوانك الذي تقيم فيه .لم تكن في هذه اللحظة
في البيت � ،سيترك عندها �ساعي البريد ر�سالة

لك في �صندوق بريدك يدعوك فيها للح ضور
�شخ�صي ًا الى مكتب البريد الذي �سيذكره في
الر�سالة خالل �إ�سبوعين من تاريخه لإ�ستالم
الر�سالة الم�سجدلة (الم ضمونة) .لم تذهب
لإ�ستالم الر�سالة في هذه الفترة  ،البريد
�سيعيد الر�سالة بدوره الى المفو�ضية العامة
ل�شئون الالجئين والبال وطن.

_ الخطوة  : 10الجواب الإيجابي
الإقامة .هذا بدورة يعطيك الحق بالبقاء
الجواب الإيجابي يعني ب�أنه تم الإعتراف
في بلجيكا ب�شكل دائمي� .سيتم ت�سجيلك في
بك كالجئ �سيا�سي �أو ح�صلت على و�ضع
الحماية الإحتياطية .بعد الجواب الإيجابي البلدية في « �سجل الأجانب»� .ست�سلم هوية
�سيكون لك الحق في �إمكانية العمل ،التجمع �شخ�صية ،كارت �ألكتروني للأجانب .هذا
العائلي ،الم�ساعدة المادية والمالية وبقاءك الكارت يكون نافذاً لمدة خم�س �سنوات .بعد
هذه الخم�س �سنوات يجب عليك �شخ�صي ًا طلب
في بلجيكا.
تمديد �أو تجديد هذا الكارت.
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن �ستبلغك بالإعتراف بك كالجئ �سيا�سي
بر�سالة م�سجلة (م ضمونة) على مكان �سكنك
الذي �إخترته .بعد حوالي الإ�سبوعين �ستر�سل
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن ر�سالة ثانية لك .في هذه الر�سالة
�سيطلب منك ذكر معلوماتك ال�شخ�صية
ال�صحيحة .من المهم هنا �أن تجيب على هذه �إذا كنت تريد �إلحاق عائلتك الخا�صة بك،
الر�سالة� .ستتاح لك الفر�صة في �إمكانية ي�ستطعيون الإ�ستفادة من �إمكانية جمع ال�شمل.
ت�صحيح المعلومات الخاطئة المذكورة (مث ًال م�صلحة ق ضايا الأجانب �ستعامل طلبك لإلتحاق
كتابة الإ�سم بطريقة خاطئة  ،ت�صحيح تاريخ عائلتك بك.
الميالد �أو مكان الميالد).
بعد �أن تم منحك �صفة اللجوء  ،ت�سطيع الح�صول
�ستدعوك بعدها المفو�ضية العامة ل�شئون على ق�سم من وثائق الأحوال ال�شخ�صية ،مثل
الالجئين والبال وطن بعد حوالي �شهر من �شهادة الوالدة  ،لي�س بطلبها من �سفارة بلدك
تاريخ الإعتراف بك كالجئ �سيا�سي لإ�ستالم و�إنما من ق�سم الوثائق في المفو�ضية العامة
وثيقة الالجئين .البلدية التي ت�سكن فيها ل�شئون الالجئين والبال وطن.
�ست�سلمك بعد تقديم هذه الوثيقة كارت

الخطوة  : 10الجواب اإليجابي

الإعتراف بك كالجئ �سيا�سي

كالجئ معترف به ت�ستطيع العمل في بلجيكا
كعامل �أو �أن تعمل عم ًال حر خا�ص بك .في
هذه الحالة انت التحتاج الى كارت عمل
وال كارت مهنة .انت تتمتع بنف�س ال�شروط
والواجبات المطلوبة من البلجيكين للدخول
الى �سوق العمل.
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تجد معلومات �أكثر عن الإعتراف باللجوء على عند تغيير �إقامتك الى الإقامة الدائمية في
ال�صفحة الأكترونية للمفو�ضية العامة ل�شئون بلجيكا  ،فال تحتاج بعدها الى موافقة العمل
هذه.
الالجئين والبال وطن .www.cgvs.be

منح �صفة الحماية الإحتياطية

�إذا كنت التلبي ال�شروط المطلوبة للإعتراف
بك كالجئ ،يمكن للمفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن �أن تمنحك �صفة
الحماية الإحتياطية� .ست�ستلم القرار الذي
�سيبين في بدايته �سبب رف ض طلبك للح�صول
على �صفة اللجوء ب�شكل تف�صيلي .بعدها
�سيذكر في نف�س القرار قرار منحك �صفة
الحماية الإحتياطية.
كحا�صل على الحماية الإحتياطية يتم في
البداية منحك �إقامة م�ؤقتة .البلدية �ست�سلمك،
ب�أمر من م�صلحة �شئون الأجانب وبعد تقديم
قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن لهم ،كارت �إقامة �صالح لمدة �سنة واحدة.
عملي ًا يتم ت�سجيلك في �سجل الأجانب (�سيتم
تزويدك ب�إثبات تحريري بذلك)� ،أو يتم تزويدك
بكارت �شخ�صي الكتروني .هذه الإقامة يمكن �أن
تجدد �سنوياً.

الخطوة  : 10الجواب اإليجابي

بعد خم�س �سنوات� ،إعتباراً من تاريخ تقديم
طلب اللجوء ،تح�صل على �إقامة دائمية في
بلجيكا.
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يجب عليك طلب موافقة العمل (كارت عمل
«�سي») خالل الخم�س �سنوات الأولى في بلجيكا
لكي يمكنك العمل .موافقة العمل هذه محدودة
ال�صالحية .وهي �صالحة لكل �أنواع العمل والذي
ت�ستلم من خاللها راتب .موافقة العمل يتم
�إ�ستالمها من الق�سم الإداري من المجل�س البلدي
الذي ت�سكن به.

�إذا كنت تريد العمل في عمل حر  ،تحتاج في
الفترة التي تقيم فيها ب�شكل م�ؤقت الى كارت
مهنة الذي يمكنه طلبه من ق�سم الموافقات
الإقت�صادية من وزارة الإقت�صاد الفيدرالية.
طلب هذا النوع من الكارتات يتم من خالل بلدية
المنطقة التي ت�سكن فيها.
في اللحظة التي يتم ال�سماح فيها لك بالإقامة
الدائمية في بلجيكا ،ت�ستطيع عائلتك الإلتحاق
بك .م�صلحة ق ضايا الأجانب تعالج طلبات
الإلتحاق العائلي.
تجد معلومات �أكثر عن الحماية الم�ؤقتة على
ال�صفحة الأكترونية للمفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن .www.cgvs.be

نهاية الم�ساعدات المادية

بعد الإنتهاء من معالجة طلبك للجوء ،
عليك بعدها بمغادرة مركز الإ�ستقبال� .إذا
تم الإعتراف بك كالجئ �أو تم منحك �صفة
الحماية الإحتياطية � ،ستزودك البلدية التي
ت�سكن فيها كارت الإقامة .من هذه اللحظة
لك الحرية في �إختيار المكان الذي �ست�سكن
به في بلجيكا� .إذا كنت تحتاج لذلك  ،ت�ستطيع
طلب الم�ساعدة المالية .للح�صول على هذه
الم�ساعدة يجب عليك �أن تقدم طلب ًا الى( «�أو
�سي �أم و» في المناطق الفالمانية و»�سي
بي �أي �أ�س» في المناطق الفرن�سية) العائد
للمنطقة التي ن�سكن فيها.
من الطبيعي �سي�سمح لك بالبقاء لفترة معينة
في مركز الإ�ستقبال  ،لكي يتن�سنى لك من

هناك البحث عن �سكن جديد ونقل �أغرا�ضك
ال�شخ�صية اليه.
باحثك الإجتماعي ي�ستطيع م�ساعدتك
بالبحث عن �سكن جديد لك.

�سحب �أو �إنهاء �صفة اللجوء و�/أو �صفة
الحماية الإحتياطية

المفو�ض العام ي�ستطيع �أي ض ًا �أن يقرر �إنهاء
ال�صفة التي تم منحك اياها كالجئ �أو ب�صفة
الحماية الم�ؤقتة .هذا يمكن �أن يحدث �إذا
الأو�ضاع في بلدك الأ�صلي تغيرت ب�شكل
جذري وملمو�س والتحتاج بعدها الى حماية
الدولة البلجيكية لك.
لك الحق وقتها بتقديم �إعترا�ض في محكمة
ق ضايا الأجانب �ضد قرار �سحب ال�صفة عنك
خالل مدة  30يوم ًا من تاريخ �صدور القرار ،
ماعدا �إذا كنت موجود وقتها في مركز مغلق �أو
في ال�سجن عندها يجب الإعترا�ض خالل مدة 15
يوم ًا من �صدور القرار.

الخطوة  : 10الجواب اإليجابي

ر�أت المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبال وطن ب �أنك قد ح�صلت على �صفة
اللجوء �أو �صفة الحماية ا لإحتياطية ب�شكل
خاطئ  ،يمكن عندها للمفو�ض العام �أن
يتخذ قرار اً ب �أ�سقاط هذه ال�صفة عنك .هذه
يمكن �أن تكون عندما تح�صل على هذه
ال�صفة على �أ�سا�س ت�صريح كاذب �أو على من الأف ضل �أن تت�صل بمحامي لعمل الإ�ستئناف
�أ�سا�س تقديم وثائق مزورة.
وللدفاع عنك.
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_ الخطوة  : 11الجواب ال�سلبي
�إذا كنت التلبي ال�شروط المو�ضوعة للإعتراف
بك ب�صفة الجئ وال ب�صفة الحماية الإحتياطية ،
عندها �ستح�صل على قرار من المفو�ضية العامة
ل�شئون الالجئين والبال وطن مبين فيه �سبب
�إذا �إ�ستلمت قراراً �سلبي ًا من المفو�ضية العامة رف ض الطلب.
ل�شئون الالجئين والبال وطن  ،والترغب في
الإعترا�ض على القرار ،فعليك عندها مغادرة لديك مدة  30يوم ًا تقومي ًا لكي تقدم �إ�ستئناف
الأرا�ضي البلجيكية والعودة الى بلدك الأ�صلي .على هذا القرار عند محكمة �إعترا�ضات الأجانب،
�ست�صدر م�صلحة ق ضايا الأجانب �أمراً لمغادرة ماعدا �إذا كنت موجود وقتها في مركز مغلق �أو
الأرا�ضي خالل مدة معينة.
في ال�سجن عندها يجب الإعترا�ض خالل مدة
• انت الم�سئول بنف�سك عن عودتك.
 15يوم ًا من �صدور القرار .من الأف ضل �أن تت�صل
• يمكنك الح�صول على الم�ساعدة المالية �أو بمحامي لعمل الإ�ستئناف وللدفاع عنك (�إنظر
�أ�شكال �أخرى من الم�ساعدة اذا عدت الى الخطوة  - 4المتابعة).
بلد المن� أش� الأ�صلي (انظر الخطوة - 12
العودة).
نهاية الم�ساعدات المادية
• �إذا لم تغادر البلد ب�شكل طوعي خالل الفترة �إذا لم تقم بتقديم ا�ستئناف (�أو ان تكون
المحددة الممنوحة لك  ،من الممكن �أن يتم كل اال�ستئنافات الممكنة قد ا�ستخدمت)
في هذه الحالة يكون طلب اللجوء قد انتهى
ترحيلك ب�شكل �إجباري.
وتح�صل عندها من م�صلحة �شئون الأجانب
�إذا كنت �أحد مواطني الإتحاد الأوربي  ،قانوني ًا الأمر بمغادرة الأرا�ضي( .عندها يجب عليك
تح�صل على �أمر بمغادرة الأرا�ضي ماعدا �إذا مغادرة مركز اللجوء �أو مكان �سكنك) .لي�س
بلغت البلدية المقيم فيها ب�أنك تريد الإعتماد لك الحق بعد ذلك بالم�ساعدات الإجتماعية ،
على �صفتك كمواطن �أوربي .عندها �سيتم �إر�سال لك الحق فقط في الم�ساعدات الطبية الطارئة.
لكي تح�صل عليها عليك الح ضور �شخ�صي ًا
طلبك بالإقامة الى م�صلحة �شئون الأجانب.

الخطوة  : 11الجواب السلبي

الجواب ال�سلبي يعني ب�أنه تم رف ض
طلبك لمنحك �صفة الجئ �أو �صفة الحماية
الإحتياطية .وهذا له ت�أثير مبا�شر على �إمكانية
�إقامتك في بلجيكا .لديك الحق في الإعترا�ض
�ضد هذا القرار ال�سلبي.

رف ض �صفة اللجوء و �صفة الحماية
الإحتياطية

37

الخطوة  : 11الجواب السلبي
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الى الق�سم الإجتماعي للـ «�أو �سي �أم و»  /والبال وطن .يجب �أن يلبي الإ�ستئناف المقدم
«�سي بي �أي �أ�س» في المكان الذي ت�سكن ال�شروط ال�شكلية والمو�ضوعية المطلوبة .من
المهم جداً �أن يتم تنظيم الطلب ب�شكل جيد.
فيه  ،قبل مراجعتك الطبيب.
ولذلك من الأف ضل هنا �أن تطلب م�ساعدة
ومع ذلك وفي بع ض الحاالت الإ�ستثنائية محامي لتنظيمه وتقديمه.
التي يمكن �أن تمر بها والتي تبرر تمديد
الم�ساعدة المادية حتى في حالة رف ض بعدها �سيتم �إ�ستدعائك مع محاميك لح ضور
طلبك وعدم ح�صولك على �صفة اللجوء وال جل�سة محكمة ق ضايا الأجانب� .أنت �أو
على �صفة الحماية الإحتياطية� .إذا تم قبول محاميك مجبر على الح ضور في هذه الجل�سة.
طلب التمديد  ،يمكنك عندها البقاء في مركز في جل�سة المحكمة يمكن لك �أو لمحاميك
عر�ض حججكم �شفوياً.
الإ�ستقبال.
• القا�ضي يمكن �أن ي�ؤكد القرار المعتر�ض
عليه .هذا يعني ب�أن القا�ضي �إعتبر القرار
الحاالت الإ�ستثنائية هي:
ال�صادر من قبل المفو�ضية العامة ل�شئون
• المحافظة على وحدة العائلة ؛
الالجئين والبال وطن �صحيحاً.
• حاالت القوة القاهرة  :الحمل � ،إنهاء ال�سنة
الدرا�سية  ،عدم �إمكانية العودة الى بلدك
لظروف خارج �إرادتك � ،إذا كنت �أحد والدي • يمكن له �إعادة �صياغة قرار المفو�ضية
العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن :
طفل بلجيكي ؛
> �إذا تم رف ض منح �صفة اللجوء و�صفة
• �أ�سباب طبية (يجب �إثباتها بتقارير طبية).
الحماية الإحتياطية من قبل المفو�ضية
باحثك الإجتماعي ي�ستطيع تزويدك
العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن ،
بمعلومات �أكثر عن ذلك.
يمكن لمحكمة ق ضايا الأجانب منح
�إحدى ال�صفتين لطالب اللجوء.
> �إذا تم منح �صفة الحماية الم�ؤقتة ،
محكمة ق ضايا الأجانب
ت�ستطيع تقديم �إ�ستئناف في محكمة
اال�ستئناف في حالة قرار رف ض طلب اللجوء
ق ضايا الأجانب على القرار للح�صول
ورف ض منحك الحماية االحتياطية (الإجراءات
على �صفة اللجوء .محكمة ق ضايا
االعتيادية).
الأجانب ت�ستطيع �إعادة �صياغة قرار
خالل فترة درا�سة طلب الإ�ستئناف اليمكن
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
طردك �أو �إجبارك على مغادرة الأرا�ضي.
والبال وطن وتمنحك �صفة اللجوء ،
ويبقى لك الحق في الم�ساعدة المادية ومكان
الإحتفاظ ب�صفة الحماية الإحتياطية �أو
لل�سكن.
رف ض كال ال�صفتين.
عند تقديم الإ�ستئناف الى محكمة ق ضايا
الأجانب يجب تقديم ذلك تحريري ًا  ،مكتوب ًا • �إذا ر�أى قا�ضي محكمة ق ضايا الأجانب
ب�أنه الي�ستطيع ت�أكيد �أو تغيير قرار
فيها الأ�سباب التي �أدت بك الى عدم الموافقة
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
على قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين

وطن لأن التحقيق في الق ضية لم يكن
كافي ًا �أو �أنه هناك �أخطاء �أ�سا�سية في
القرار  ،ي�ستطيع عندها القا�ضي من �إلغاء
القرار .محكمة ق ضايا الأجانب �ستعيد
عندها الملف الى المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن  ،لإعطاء الفر�صة
للمفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن ب�إعادة درا�سة الطلب و�إ�صدار قرار
جديد بذلك.

في هذا المركز �سي�شرح لك باحث اجتماعي
جديد طريقة عمل هذا المركز وطرق �إمكانية
العودة الى بلدك .انت �ستختار عندئذ العودة
الى بلدك .الباحث االجتماعي �سوف لن
يجبرك على العودة الى بلدك ولكنه �سيفهمك
ب�أن العودة الطوعية الحل الأمثل للعودة
بدالً الإعادة االجبارية (التي تنظم من قبل
م�صلحة �شئون الأجانب) او البقاء ب�شكل غير
�شرعي في بلجيكا .بقاءك في مركز الفيدازيل
�سيبلغ ب�شكل عام من ثالث الى �أربعة
�أ�سابيع (الى لحظة وجوب مغادرتك الأرا�ضي
البلجيكية) وخالل هذه الفترة �سوف لن
يعمل على ابعادك من البالد .في هذا المركز
�سيدقق ممثل من م�صلحة �شئون الأجانب في
تطبيق امر مغادرة الأرا�ضي البلجيكية.

الخطوة  : 11الجواب السلبي

�إذا كنت قد ح�صلت على نتيجة �سلبية من
محكمة ا�ستئناف االجانب� ،سيقترح عليك
الباحث االجتماعي الذهاب الى مراكز
ا�ستقبال الالجئين التابعة للفيدازيل .هذا
المركز التابع للفيدازيل هو مركز مفتوح :
ت�ستطيع مغادرته والعودة اليه متى �شئت
وبحرية كاملة .انت ل�ست مجبرا ً للذهاب اليه اذا اخترت العودة الطوعية الى بلدك  ،يمكنك
ولكنك ال ت�ستطيع بعد الآن البقاء في مركز الح�صول على الم�ساعدة (انظر الخطوة 12
اللجوء �أو في �سكنك الحالي .اذا ح�صلت "العودة").
على الجواب ال�سلبي من محكمة ا�ستئناف
االجانب ،ت�ستطيع فقط ال�سكن في هذا المركز
التابع للفيدازيل.
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ا �إجراءات محددة في حالة اتخاذ قرار رف ض النظر في طلب اللجوء المتكرر
اذا كنت قد قدمت طلب ًا للجوء في بلجيكا للمرة الثانية على الأقل  ،يمكن للمفو�ضية
العامة ل�شئون الالجئين والبدون وطن ان ترف ض طلبك المتكرر للجوء واعالمك بعدم
امكانية درا�سته� .أ�سباب رف ض طلبك وعدم امكانية درا�سته �سيتم ذكرها في قرار الرف ض.
لديك خم�سة ع�شر يوم ًا تقويمي ًا لكي تقدم ا�ستئناف على هذا القرار في محكمة
اال�ستئاف لالجانب� .إذا كنت موجوداً في مركز مغلق �أو في ال�سجن ف�ستكون المدة
عندئ ٍذ خم�سة ع�شر يوماً� .إذا تم رف ض قبول طلبك للجوء مرتين �أو �أكثر ف�أن المدة
لتقديم اال�ستئناف �ستكون خم�سة �أيام فقط .نن�صحك باالت�صال بمحامي �إذا كنت
ترغب بتقديم اال�ستئناف.
طريقة تقديم اال�ستئناف المذكورة اعاله هي نف�سها في حالة تقديمك للجوء متكرر
وقررت المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن رف ض النظر في طلبك المقدم.
هناك مدد �أق�صر لتقديم اال�ستئناف عند تقديمها الى محكمة ا�ستئناف االجانب.

الخطوة  : 11الجواب السلبي

من الناحية العملية خالل فترة معاملة اال�ستئناف ال يمكن �إجبارك على العودة وال
يمكن ابعادك .في بع ض الحاالت الخا�صة يمكن تنفيذ اجراءات االبعاد بالرغم من
تقديم اال�ستئناف .للمزيد من المعلومات حول هذه المعلومات الخا�صة يمكنك الرجوع
الى الموقع االلكتروني للمفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبدون وطن لالطالع عليها
).(www.cgvs.be
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�ستتم دعوتك (مع محاميك) في جل�سة محكمة اال�ستئناف للأجانب .يتوجب ح ضور
محاميك �أو ح ضورك انت �شخ�صياً .خالل الجل�سة يمكنك انت �أو محاميك بيان حججكم
�شفوياً .يمكن ان تقرر محكمة ا�ستئناف االجانب "تثبيت القرار" المعتر�ض عليه :
• هذا يعني ب�أن القا�ضي مقتنع ب�أن المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبدون وطن
قد اخذت القرار ال�صحيح بهذا الخ�صو�ص.
• محكمة ا�ستئناف االجانب يمكنها اي ض ًا "الغاء" قرار المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبدون وطن ب�سبب ان التحقيق لم يتم ب�شكل معمق او ان يكون هناك
اخطاء وا�ضحة في القرار .في هذه الحالة يتم ارجاع الملف من محكمة ا�ستئناف
االجانب الى المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبدون وطن لكي تقوم المفو�ضية
العامة ل�شئون الالجئين والبدون ب�إعادة التحقيق وبعمق وا�صدار قرار جديد بذلك.
• محكمة ا�ستئناف االجانب يمكنها اي ض ًا "الغاء" قرار المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبدون وطن ب�سبب وجود دالئل وا�ضحة وخطرة ولهذا يمكن ان تقرر
المحكمة االعتراف بك كالجئ �سيا�سي او منحك الحماية الثانوية.
• يمكن للمحكمة ان تقرر االعتراف بك كالجئ �سيا�سي او منحك الحماية الثانوية.

�إجراءات محددة في حالة اتخاذ قرار رف ض النظر في طلب اللجوء لأحد
مواطني دول المن� أش� الآمنة
�إذا كنت مواطن ًا من احدى الدول المدرجة في قائمة دول المن� أش� الآمنة (انظر الخطوة
 - 1طلب اللجوء)  ،يمكن للمفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبدون وطن �أن ترف ض
قبول طلبك .ا�سباب رف ض الطلب يتم ذكرها في القرار ال�صادر حول ذلك .القرار ال�صادر
بخ�صو�ص عدم �أخذ طلبك باللجوء بنظر االعتبار ورف ضه يجب ان يتم اتخاذه خالل مدة
خم�سة ع�شر يوم ًا بعد تحويل ملفك من م�صلحة �شئون االجانب الى المفو�ضية العامة
ل�شئون الالجئين والبدون وطن.
لديك مدة خم�سة ع�شر يوم ًا تقويمي ًا لتقديم طلب اال�ستئناف �ضد القرار ال�صادر بعدم
قبول طلبك للجوء الى محكمة اعترا�ضات االجانب .نن�صحك باالت�صال بمحامي اذا كنت
ترغب بتقديم طلب اال�ستئناف �ضد القرار.

•
•

•

•

يمكن لمحكمة اعترا�ضات االجانب ان "تثبت" القرار ال�صادر والمعتر�ض عليه .هذا
يعني ب�أن محكمة اعترا�ضات االجانب ترى ب�أن المفو�ضية العامة ل�شئون االجانب
والبدون وطن قد اتخذت القرار ال�صحيح بخ�صو�ص طلبكً .
يمكن لمحكمة اعترا�ضات االجانب ان "تلغي" قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبدون وطن ب�سبب كون التحقيق لم يتم ب�شكل معمق او ان يكون هناك اخطاء
وا�ضحة في القرار .في هذه الحالة يتم ارجاع الملف من محكمة ا�ستئناف االجانب
الى المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبدون وطن لكي تقوم المفو�ضية العامة
ل�شئون الالجئين والبدون ب�إعادة التحقيق وبعمق وا�صدار قرار جديد بذلك.
يمكن لمحكمة اعترا�ضات االجانب ان "تلغي" قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
والبدون وطن ب�سبب وجود دالئل وا�ضحة وخطرة ولهذا يمكن ان تقرر المحكمة
االعتراف بك كالجئ �سيا�سي او منحك الحماية الثانوية .يمكن للمحكمة ان تقرر
االعتراف بك كالجئ �سيا�سي او منحك الحماية الثانوية.
يمكن لمحكمة اعترا�ضات االجانب ان تقرر منحك �صفة اللجوء ال�سيا�سي �أو منحك
الحماية الثانوية.

الخطوة  : 11الجواب السلبي

�إذا كنت احد مواطني دول المن� أش� الآمنة وقررت المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين
بعد الأخذ بنظر االعتبار لطلبك للجوء  ،اذن االجراءات التي تم ذكرها �أعاله هي التي
تطبق لتقديم طلب الإ�ستئناف الى محكمة اعترا�ضات االجانب .خالل مدة ق�صيرة محددة
�سيتم لمعاملة طلب اال�ستئناف في محكمة اعترا�ضات االجانب .خالل مدة معاملة طلب
اال�ستئناف �سي�سمح لك بالبقاء في مكان �سكنك ولغاية ا�صدار الحكم.
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�إجراءات محددة في حالة �إتخاذ قرار رف ض النظر في طلب اللجوء لأحد
مواطني االتحاد الأوربي
�إذا كنت �أحد مواطني الإتحاد الأوربي �أو من مواطني الدول المر�شحة للإنظمام الى الإتحاد
الأوربي  ،يمكن عندها للمفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن عدم �إعتماد طلبك.
المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن �ستقوم بذلك عندما تكون ت�صريحاتك التحتوي
على خوف من المتابعة �أو تبيان خطر حقيقي على حياتك .في القرار التحريري الذي �ست�ستلمه
�سيتم ذكر الأ�سباب التي �أدت الى عدم �إعتماد طلبك.
�إذا كنت �أحد مواطني الإتحاد الأوربي  ،قانوني ًا تح�صل على �أمر بمغادرة الأرا�ضي ماعدا �إذا
بلغت البلدية المقيم فيها ب�أنك تريد الإعتماد على �صفتك كمواطن �أوربي .عندها �سيتم �إر�سال
طلبك بالإقامة الى م�صلحة �شئون الأجانب.
لديك مدة  30يوم ًا تقومي ًا لكي تقدم �إ�ستئناف على هذا القرار عند محكمة �إعترا�ضات الأجانب،
ماعدا �إذا كنت موجود وقتها في مركز مغلق �أو في ال�سجن عندها يجب الإعترا�ض خالل مدة 15
يوم ًا من �صدور القرار .من الأف ضل �أن تت�صل بمحامي لعمل الإ�ستئناف وللدفاع عنك.
يمكنك فقط تقديم طلب �إلغاء القرار .بهذا الإ�ستئناف �ستقوم محكمة ق ضايا الأجانب ببحث
الإجراءات القانونية فقط :محكمة ق ضايا الأجانب تدقق �إذا كانت المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن قد طبقت الإجراءات ب�شكل �صحيح و �أو �إذا كان القرار ال�صادر مطابق
للقانون .محكمة ق ضايا الأجانب �سوف لن تدقق �أو تدر�س �أ�صل الق ضية ،هذا يعني ب�أنه لن
يكون هناك قرار على �أ�سا�س محتوى الق ضية في طلبك للجوء.

الخطوة  : 11الجواب السلبي

خالل فترة درا�سة طلب �إلغاء القرار من الممكن �إخراجك طوعي ًا �أو مجبراً  ،ماعدا �إذا كنت قد
قدمت مع الطلب طلب ًا �آخر لتعليق الأمر .في هذه الحالة ت�ستطيع البقاء في المكان ال�ساكن فيه.
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بعدها �سيتم �إ�ستدعائك مع محاميك لح ضور جل�سة محكمة ق ضايا الأجانب� .أنت �أو محاميك
مجبر على الح ضور في هذه الجل�سة .في جل�سة المحكمة يمكن لك �أو لمحاميك عر�ض حججكم
�شفوياً .بعدها �ست�صدر محكمة ق ضايا الأجانب قرارا بالمو�ضوع.
محكمة ق ضايا الأجانب يمكنها ت�أكيد �أو �إلغاء قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن� .إذا قررت محكمة ق ضايا الأجانب �إلغاء قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن ،هذا يعني �إعادة الملف الى المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن  ،لإعطاء
الفر�صة للمفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن ب�إعادة درا�سة الطلب و�إ�صدار قرار جديد
بذلك� .إذا قررت محكمة ق ضايا الأجانب ت�أكيد قرار المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال
وطن  ،هذا يعني �أن القرار ال�صادر من المفو�ضية العامة ل�شئون الالجئين والبال وطن بقى نافذاً.

الحكم ال�صادر من محكمة ق ضايا الأجانب
ينهي طلب اللجوء ب�شكل كامل .هذا يعني
بح�صولك على جواب �إيجابي تح�صل على
�إقامة .وبح�صولك على نتيجة �سلبية يجب
عليك عندها مغادرة البالد (�إنظر ماتم ذكره
�سابقاً).

�إذا قررت محكمة الدولة ب�أن القرار ال�صادر
غير مطابق للقانون  ،عندها �سيتم �إلغاء
القرار و�إعادة الق ضية الى محكمة ق ضايا
الأجانب  ،والتي بدورها يجب �أن ت�صدر قراراً
جديداً .

�إذا رف ضت محكمة الدولة الطلب  ،بهذا ت�ؤكد
المحكمة القرار ال�سابق ال�صادر .اليمكن
محكمة الدولة
كما هو موجود في كل قانون �إداري تبقى بعدها تقديم �إ�ستئناف وبهذا يكون طلبك
هناك �إمكانية تقديم حق النق ض في محكمة للجوء قد رف ض ب�شكل كامل.
الدولة .محكمة الدولة هي م�ؤ�س�سة التخت�ص
بق ضايا اللجوء .طلب حق النق ض هو طلب
اليوقف �إجراءات القرار ال�صادر ويجب
تقديمه خالل مدة  30يوم ًا من التبليغ بقرار
محكمة ق ضايا الأجانب .هذا يعني خالل
فترة درا�سة طلب حق النق ض من الإمكان
طردك �أو �إجبارك على الخروج.

خالل فترة درا�سة طلب حق النق ض �ستقوم
محكمة الدولة بتدقيق قرار محكمة ق ضايا
الأجانب �إذا كان القرار مطابق ًا للقانون .معنى
ذلك �أن محكمة الدولة �سوف التدر�س محتوى
الملف ولذلك فهي ال يمكنها منحك �صفة
اللجوء �أو �صفة الحماية الإحتياطية ويمكنك
عندها الح�صول من جديد على مكان لل�سكن.

الخطوة  : 11الجواب السلبي

هنا يوجد نظام ت�صفية .محكمة الدولة �ستقرر
خالل فترة ق�صيرة �إذا كانت �أ�سباب الطلب
مقنعة .في هذه الحالة �سيتم قبول الطلب.
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_ الخطوة  : 12العودة
�إذا �أ�صدرت المفو�ضية العامة ل�شئون
الالجئين والبال وطن قراراً �سلبياً ولم تقدم
�إعترا�ضاً على القرار (�أو �إنك �إ�ستخدمت كل
الإمكانيات المتاحة لتقديم �إعترا�ض) عندها
يجب عليك مغادرة الأرا�ضي البلجيكية
والعودة الى بلدك الأ�صلي.

العودة الطوعية

يمكنك دائم ًا ان تقرر العودة الى بلدك الأ�صلي ،
خالل �إجراءات اللجوء او بعد ذلك  ،بعد ا�ستالمك
القرار ال�سلبي .اذا اخترت العودة الطوعية ،
يمكنك التمتع بالم�ساعدة المقدمة .اي ض ًا
المقيمين في بلجيكا ب�شكل غير �شرعي يمكنهم
العودة الطوعية الى بلدهم  ،حتى وان لم يكونوا
قد قدموا طلب ًا للجوء.

اذا لم يكن لديك مركز للجوء  ،يمكنك دائم ًا االت�صال
بفيدازيل .لطلب مزيداً من المعلومات �أو لأخذ
موعد معهم  ،يمكنك االت�صال بالرقم المجاني
 .080032745يمكنك اي ض ًا يومي ًا الذهاب الى
مكتب العودة الطوعية من ال�ساعة � 9.30صباح ًا

الخطوة : 12العودة

اذا كنت ترغب بالعودة الى بلدك  ،يمكنك
التحدث مع الباحث االجتماعي الم�سئول عنك
حول هذا االمر.
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الى ال�ساعة  4بعد الظهر على عنوانهم الواقع اذا تم منحك الم�ساعدة  ،ف�سوف لن تكون
 Antwerpsesteenweg 57, 1000 Brusselم�ساعدة مالية (نقدية) .يمكن ايتم م�ساعدتك
(بالقرب من محطة القطار ال�شمالية) .احد بفتح م�شروع معين  ،دفع التكاليف الطبية ،
المخت�صين من الفيدازيل �سيجيب على كل �إيجاد عمل �أو لتعمل مهنة  ،الخ.
ا�سئلتك و�سي�ساعدك على تنظيم عودتك الى
بلدك الأ�صلي .مالحظة :اجلب كل وثائقك العودة الإجبارية
المهمة معك.
التعود بنف�سك الى بلدك الأ�صلي ،عندها ت�ستطيع
ال�سلطات (م�صلحة ق ضايا الأجانب) �إجبارك
على العودة.
رحلة العودة
ح�سب موقع بلدك �سيتم تنظيم رحلتك بالحافلة
�أو بالطائرة .رحلتك �ستكون طبيعية ؛ �سيكون لك
مقعداً كباقي الم�سافرين العاديين معك.
عند المغادرة �سينتظرك �أحد الأ�شخا�ص من
المنظمة الدولية للهجرة � ،IMOسي�سلمك هذا
ال�شخ�ص تذكرة ال�سفر بالطائرة (او تذكرة
البا�ص) و�سيرافقك حتى نقطة الحدود .عند
و�صولك �سينتظرك هناك �شخ�ص �آخر � ،سيطلب
منك �أن تحمل كي�س من البال�ستيك يحمل �شعار
المنظمة الدولية للهجرة  IMOليتعرف عليك من
خالله ال�شخ�ص الذي �سيكون بانتظارك هناك
عند و�صولك.
لن تدفع اي �شيء من تكاليف رحلتك .تح�صل
على تذكرة الطائرة �أو البا�ص مجان ًا من
المنظمة  ،ويمكنك فوق ذلك الح�صول على منحة
مالية للعودة.

الخطوة : 12العودة

الم�ساعدة في بلد الو�صول
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يمكنك الح�صول على م�ساعدة في اعادة
اندماجك في بلدك اال�صلي .هذه الم�ساعدة تعتمد
على بلدك اال�صلي وعلى و�ضعك في بلجيكا.
(قبل �سفرك) .ال�شخ�ص المخت�ص من الفيدازيل
�سيبين لك نوع الم�ساعدة التي �سيتم توفيرها لك
في بلدك اال�صلي.
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