1. ከ18 ዓመት በታች ነኝ

የበልጄም የጥገኝነት አሰጣጥ ሂደቶች

ከ18 ዓመት በታች ከሆኑና ያለ አባትዎ ወይም እናትዎ ወደ ቤልጂየም
ከመጡ፣ ቤልጂየም ውስጥ የተለየ ጥበቃ ይደረግልዎታል። ይህን ጥበቃ
ለማግኘት በመጀመሪያ ከተጠባባቂነት ኣገልግሎት ጋር መገናኘት (+32
78 15 43 24)። ከዚያም ለጥገኝነት ለማመልከት ወይም ላለማመልከት
መምረጥ ይችላሉ። በሁለቱም አጋጣሚዎች እስከ 18 ዓመት እስኪሞላቹ
ድረስ ቤት እና እርዳታ (ሞግዚትዎ) ሰጪ ይሰጦታል።

እና የመደበኛ የመኖሪያ ፍቃድ

1.1. የጥገኝነት
ኣልፈልግም

ማመልከቻ

ማቕረብ

የቤልጂየም ተጠባባቂነት አገልግሎት ለእርስዎ
የመቀበያ ቦታ ወዲያውኑ ያዘጋጃል። ዕድሜው ከ18
ዓመት በታች መሆኑን ሲገልጹ፣ የሚያጋጥም ነገር
ነው። አገልግሎቱ በእድሜዎ ላይ ጥርጣሬ ካለው
የእድሜ ፈተና ያከናወናል። ጠበቃ የማነጋገር
መብት አለዎት፣ የጠበቃ ክፍያ የመክፈል
የለብዎትም። በዕድሜ መመዘኛ መሰረት ዕድሜዎ
አዋቂ እንድሆኑ ከተቆጠሩ፣ ይህን ተጨማሪ መረጃ
ይመልከቱ።
በቁጥጥር ሥር የመዋል ወይም
ለመጠረዝ አደጋን መጋለጥ መሆኑ ነው።
ትንሽ ልጅ እንደሆንክ ከተገመገምክ፣ እስከ 18
ዓመት ዕድሜ ድረስ ከቤልጅም ውስጥ ኣትባረርም።
እስከዚያን ጊዜ ድረስ፣ ቤተሰብ የሌላቸው ልጆች
("ዘላቂ መፍትሄ") ተብሎ የተወሰኑ የአሠራር
ሂደቶች መጀመር ትችላልህ። ይህ አሰራር በቤልጂም
ውስጥ ብቻ ነው የሚገኘው። ከቃለ መጠይቅ
ቡኋላ፣ የኢሚግሬሽን አገልግሎት ቤልጂየም ውስጥ
ህጋዊ ሆኖ መቆየት ላንተ ጠቃሚ ኣይደለም ብሎ
ሊወስን ይችላል።
ቤልጅም ለእርስዎ ምርጥ
መፍትሄ ለማግኘት መፈለግ አለበት። ቤልጅየም
ከቤተሰብዎ ጋር ዳግም መገናኘት ወይም መመለስ
ከፍተኛ ጥቅም አለው ብላ ካስበች የመመለስ ውሳኔ
ልትወስድ ትችላለች። ያም ሆነ ይህ፣ እስከ 18
ዓመት እድሜ ድረስ በቤልጅም መቆየት ይቻላሉ።
ቤልጂየም መመለስ ላንተ/ቺ ከፍተኛ ጥቅም
እንዳለው ከወሰነች፣ እድሜዎ 18 ዓመት ሲደርስ
የመመለስ እድል ይኖራል። እድሜዎ ከደረሰ ቡሃላ
ቤልጂየም ውስጥ ለመቆየት የሚያስችሉ ሌሎች
አማራጮችን (ለምሳሌ በሰብዓዊ ወይም በህክምና
ምክንያት የሚገኝ የመኖሪያ ፍቃድ፣ የህገወጥ
የሰዎች ዝውውር ሰለባ ለሆኑ በሚደረግ እውቅና
የመስጠት ሂደት) ከጠበቃዎ ጋር ይወያዩ።

ማስተካከያ(ሬጉላራይዜሽን) መረጃ
ብራስለስ፣ የሰብዓዊነት ጣብያ ሰሜናዊ ክፍል

1.2. ለጥገኝነት አመለክታለሁ
የቤልጂየም ተጠባባቂነት አገልግሎት ለእርስዎ
የመቀበያ ቦታ ወዲያውኑ ያዘጋጃል። ይህ የሚሆነው
ዕድሜዎ ከ18 ዓመት በታች መሆኑን ሲገልጹ ነው።
አገልግሎቱ በእድሜዎ ላይ ጥርጣሬ ካለው የእድሜ
ፈተና ያከናወናል። የነጻ ጠበቃ የማናገር መብት
አለዎት።
ለአቅመ አዳም ያልደረስክ እንደሆንክ ከተገመገመ፣
እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ድረስ ከቤልጅም ግዛት
ውስጥ ኣትባረርም። የጥገኝነት ማመልከቻዎም
ይመረመራል። ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች
ሂደት ከአዋቂዎች የተለየ ነው። ቤልጅም
በመጀመሪያ፣ የትዳር ጓደኛዎ (ባል / ሚስት /
ህጋዊ እኩል) / እናት / አባት / እህት / ወንድም
/ አጎት / አክስት / አያቶች በአውሮፓ ሀገር ውስጥ
በህጋዊነት ይኖራሉ ብላ ትጠይቃለች። ይህ ከሆነ፣
ለእርስዎ ጥቅም በጣም ጥሩ ከሆነ ከቤተሰብዎ ጋር
ዳግም መገናኘት ይችላሉ። በአውሮፓ ህብረት
አባል ሀገሮች ምንም የቤተሰብ አባላት ከሌሉዎት፣
ለጥገኝነት ያቀረቡት ማመልከቻ ቤልጅም ነው
የምታየው፣ (ምንም እንኳን ቀደም ሲል የጣት
አሻራ ቢኖሮትም)።
ውሳኔው አዎንታዊ ከሆነ፣
በህጋዊ ሁኔታ መቆየት ይችላሉ። አሉታዊ ውሳኔ
ካገኙ፣ እስከ 18 ዓመት እድሜዎ ድረስ ቤልጅም
ውስጥ እንዲቆዩ ይፈቀድልዎታል።

ግላዊ ምክሮች ከህግ አማካሪ ጋር
ሰብዓዊ ጣብያ ሰሜናዊ - ብራስለስ
ሰኞ - ማክሰኞ - ሃሙስ - አርብ ከስኣት በኁዋላ ከ 2፡00 እስከ 5፡
00 ሰዓት (በበልጄም አቈጣጣር)
በፈረንሳይኛ ወይም በእንግሊዝኛ እንዲሁም በአማር፡ በትግርኛና
በአረብኛ ተተርጉሞ ይገኛል::

ለእርስዎ ሁኔታ ተብሎ የተዘጋጀ መረጃ በኢሜይል ወይም
በስልክ
በኢሜይል: info@vluchtelingenwerk.be
በስልክ ቁ. 02/225.44.00፣ በስራ ቀናት ከጠዋቱ ከ10-12 ከስኣት(በበልጄም
አቈጣጣር)
በፈረንሳይኛና፣ እንግሊዝኛም ይገኛል

የእስር ቤት መገናኛ ነጥብ
(መንግስታዊ ያልሆኑ
ድርጅቶች ዝግ ጣብያዎችን ይጎበኛሉ)
ወደ Infolijn (የእገዛ መስመር) ይደውሉ 02/225 44 00 (እንግሊዝኛ፣
ፈረንሳይኛና አረብኛ)
ወይም መልዕክት ለመላክinfo@vluchtelingenwerk.be

ከ 18 ዓመት በታች ጥበቃ አገልግሎት
በስልክ ቁ. +3278154324 ከስኣት በኁዋላ ከ 2 እስከ 5 ሰዓት
(በበልጄም አቈጣጣር)፣ 7/7ይደውሉ::
ወይም በኢሜይል: tutelles@just.fgov.be
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2. ዕድሜዬ ከ18 ዓመት በላይ ነው
በትውልድ አገርዎ ውስጥ ስደትን በመፍራትም ሆነ የጦር ግጭቶችን በመሸሽ አለም አቀፍ ጥበቃን
በበልጄም ውስጥ የሚፈልጉ ከሆነ ለቤልጅም ኢሚግሬሽን ቢሮ (IO) የጥገኝነት ማመልከቻ ማቅረብ ይችላሉ።
(ኣድራሻ የዓለም የንግድ ማዕከል፣ ግንብ II፣ Antwerpsesteenweg, 59 B / Chaussée d’Anvers 59 B, 1000 ብራስለስ፣
ከሰኞ እስከ አርብ 8-12 ጥዋት)
በቤልጅም ውስጥ የጥገኝነት ማመልከቻ ሲያስገቡ፣ በፌዳሲል የጥገና አገልግሎት ለጥገኝነት ጠያቂዎች
መቀበያ ማእከል ውስጥ ይቀመጣሉ። (Antwerpsesteenweg, 59 B / Chaussée d’Anvers 59 B, 1000 ብራስለስ፣
ከሰኞ እስከ አርብ 9:30 ኤኤም እስከ 12 00 ጥዋት)። በጥገኝነት አሰራር ሂደት ወቅት የእረፍት ቦታና፣ የምግብ
ዕርዳታ እና ማህበራዊ-ሕጋዊ ጥበቃ የማግኘት መብት አልዎት።
ከጥገኝነት ጥያቄዎ በፊት እና በአጠቃሊይ የጥገኝነት አሠራር ወቅት፣ የሕግ አገልግልት እና የአስተርጓሚ
እርዳታ የማግኘት መብት ኣለዎት።
ለጥገኝነት በሚያመለክቱበት ጊዜ የኢሚግሬሽን ጽ / ቤት ስለ ትውልድ አገርዎ፣ በሌሎች የአውሮፓ
ህብረት አባል ሀገሮች ውስጥ ያሉ የቤተሰብ አባላት እንድሎት፣ በቤልጅም ለመቆየት ያለዎትን ምክንያት
እና ወደ ትውልድ ሀገርዎ ለመመለስ ያሎትን ፍራቻን ይጠይቅዎታል። በተጨማሪም፣ ወደ ቤልጂየም
ሲመጡ በየትኛው ሀገሮች እንደተጓዙ ይጠይቃሉ። የጣት አሻራዎ ይወሰዳል። በ «ዱብሊን ሕጎች» ውስጥ
እንደተገለፀው:

2.1. በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ቪዛ ወይም የመኖሪያ ፍቃድ ጠይቄ
አላውቅም ወይም የጣት አሻራቼን ስጥቼ አያውቅም፥

3. እሥር ቤት

ጉዳዩ እንደዚህ ከሆነ የኢሚግሬሽን ጽህፈት ቤት (IO) የጥገኝነት ማመልከቻዎ ወደ ስደተኞች እና
ተፈናቃዮች ቢሮ ኮሚሽነር ጽ / ቤት ይልካል (CGRS)። (CGRS) የጥገኝነት ማመሌከቻዎን ያጣራል፣
ስለሆነም በጄኔቫ ኮንቬንሽን መሰረት ቤልጅም ጥገኛነት ለመስጠት ወይም ላለመስጠት ይወስናል። ወደ
ትውልድ አገርዎ መመለስ የሚፈሩበትን ምክንያት መግለጽ አለብዎት።

የጥገኝነት ማመልከቻዎን ለመመልከት ሃላፊነት ወደ ኣለው የአውሮፓ ሀገር መጠረዝን ሊጠብቁ (ዱብሊን
ሕግ)። በተጨማሪም የጥገኝነት ጥያቄ ካላቀረቡ ወደ ትውልድ ሀገርዎ የመመለስ አደጋ ሊያደርስብዎት
ይችላል።

የስደተኝነት ጥያቄ ተቀባይነት የሚያገኘው አምስቱን የጄኔቫ ኮንቬንሽን መሰረት በማድረግ ነው። እነርሱም
(ዘር፣ ኃይማኖት፣ ዜግነት፣ ፖለቲካዊ አመለካከቶች ወይም የአንድ ማኅበራዊ ቡድን አባልነት) ስቃይ
ደርሶባቸው ካገራችው የሸሹና ከትውልድ አገራቸው ጥበቃ ለማግኘት ያልቻሉ።

በቁጥጥር ስር ከሆኑ፣ ጠበቃን የማማከር መብት አለዎት። ማህበራዊ አገልግሎት ወደ ጠበቃዎ እንዲደውሉ
መጠየቅ። እርስዎን ለመልቀቅ ጥያቄ ለማቅረብ፣ የጥገኝነት ማመልከቻ ለማስገባት ወይም ግዛቱን ለቀው
እንዲወጡ ትእዛዝን ለመጀመር ሊደግፍዎ ይችላል። ጠበቃ ክአለዎት፣ ከዝግ ማእከል ሆነው ነጻ የስልክ
ጥሪዎች ማድረግ ይችላሉ።

የስደተኛ ጥበቃ ይህም ሌላው አይነት ጥበቃ ሲሆን የሚሰጠውም ሰብአዊነትን ወይም ክብርን የሚያዋርድ
አያያዝ፣ ድብደባ ወይም የጦር ግጭቶች በትውልድ ሀገራቸው ወይም በሚኖሩበት ሀገር የውስጥ ለደረሰባቸው
ነው።

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ ባለሙያዎችና በጎ ፈቃደኞች ሁሉንም ዝግ ማዕከሎች በየሳምንቱ
ይጎበኛሉ። ጥረታቸው እርስዎን ለማገዝ እና ጠበቃን ለማነጋገር በሚያደርጉት ጥረት እርስዎን መርዳት
ነው።

በየዓመቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በቤልጂየም ጥበቃ ይደረግላቸዋል። ዓመታዊ የጥበቃ መጠን ከ50
እስከ 55 በመቶ ነው። ከሱዳን እና ከኤርትራ የመጡ ህዝቦች ብዙውን ጊዜ ጥበቃ ይደረግላቸዋል (2016 ላይ
ሱዳን 77.45%፣ በኤርትራ 82.4%)።

የሚያውቁዋቸው የታሰሩ ሰዎች ካሉ የእርዳታ መስመርን ለማነጋገር አያመንቱ Infolijn(+32 2 225 44 00)
የሚከተሉትን ዝርዝሮች በማቅረብ: (1) የታሰረ ሰው ስም፣ ቋንቋ፣ ዜግነት እና የስልክ ቁጥር፣ (2) የእውቂያ
ሰው ስምና ስልክ ቁጥር፣ (3) የማቆያ ማእከል ስም፣ (4) በማቆያ ማእከል ውስጥ የታሰረ ሰው መለያ ቁጥር፣
(5) የህግ ጠበቃው ስም ካለ (6) ታስረው የቆዩበት ቀን።

2.2. በአውሮፓ አንድ ወይም ከዚያ በላይ የጥገኝነት ማመልከቻዎችን አስገብቼ እና/
ወይም ደግሞ በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር ውስጥ ቪዛ ወይም የመኖሪያ ፍቃድ
አግንቼኣለሁኝ እና / ወይም ደግሞ በሌላ የአውሮፓ ሀገር ውስጥ የጣት አሻራ
ተወስዶብኛል።
ወደ ሌላ አውሮፓዊ አገር እንደሄዱ ወይም ሌላ የአውሮፓ አገር ቪዛ እንደነበሮት የሚያሳይ ማስረጃ ካለ
ቤልጂየም ውስጥ የጥገኝነት ጥያቄ ሲያቀርቡ ወደዚያ ሀገር ተመለሱ ሊባሉ ይችላሉ።
ይሁን እንጂ፣ ሁሉም በጉዞ መስመርዎ እና በግላዊ ሁኔታዎ ላይ የተመረኮዘ ነው። ለምሳሌ ያህል፣ በቤልጅም
ውስጥ የቅርብ የቤተሰብ አባላት ካለዎት ወይም በጣም ታመው መጓጓዝ ካልቻሉ፣
ቤልጅም ውስጥ
የጥገኝነት ጥያቄዎን ለመጀመር የቤልጅም ባለስልጣናት ዕድል ሊሰጥዎት ይችላሉ። በተመሳሳይ ሁኔታ
ከዚህ ቀደም ከ6 ወር በላይ ጊዜ ባገለገለ በሌላ ሀገር የተሰጠ ቪዛ ውስጥ ወደ ቤልጅም ገብተው ከሆነ፣ እናም
ቤልጅም ውጪ በማናቸውም ሌላ አገር ውስጥ የጥገኝነት ማመልከቻ አላቀረቡም፣ ስለዚ ማመልከቻዎን
የመከታተል ሃላፊነት ያለበት ሃገር ቤልጅም ነች። በእያንዲንደ ጉዳይ ላይ፣ ሕጎችን በመጠቀም በግለሰብ
ደረጃ መታየት ኣለበት።
ስለተጠቀሰው ሁኔታዎ የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ የግል ፋይልዎን ለመገምገም ጠበቃን እንዲያማክሩ
በጥብቅ ይመከራል።
ለበለጠ መረጃ www.asyluminfo.be

Infolijn ወይም የመረጃ መስመሩ የታሰረውን ሰው መብቶችን መገንዘብ እንዲችሉ ቀጠሮ ያሲዛል።

4.ናይ መደበኛ መንበሪ ፍቃድ ምስትኽኻል/
ሬጉላራይዜሽን
በቤልጅም፣ ሰብአዊ ርህራሄ መርህ መሠረት (በታሕሳስ 15፣ 1980) መደበኛ የሆነ የሕግ አሰራር ሂደት
አለ። ነገር ግን የመደበኛነት መስፈርት በዚህ ህግ አልተደነገገም። እነዚህ ጥያቄዎች ኢሚግሬሽን ቢሮ
ይውሰናሉ። ባለፉት ዓመታት ከ5 እስከ 10% ብቻ ማመልከቻዎች የመኖሪያ ፈቃድ ኣግኝተዋል። የቋሚነት
ማመልከቻው ለማዘጋጃ ባለስልጣናት መቅረብ አለበት፣ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ግለሰብ መታወቂያ፣
ቤልጅየም ውስጥ ውጤታማ መኖሪያና ለአስተዳደራዊ ክፍያዎች ለመክፈል 350 ዩሮ ሊኖረው ይገባል።
ማመልከቻውን በሚመረመርበት ወቅት፣ የሚከተሉ ግምት ውስጥ ይገባሉ፣ በቤልጅም በሚቆዩበት ጊዜ፣
በቤልጅም ያሎት ግንኙነት፣ የቛንቛ ዕውቀት፣ የቤተሰብ ትስስር፣ ወዘተ። ወደ ቤልጅየም በቅርብ ግዜ የመጡ
ሰዎች፣ በሰብአዊነት ቁዋሚ የመኖሪያ ፍቃድ ማስተካከያ የማግኘት ዕድላቸው የመነመነ ነው።

