
إجراءات  معلومات عن 
الوضع وتسوية   اللجوء 

بلجيكا في 
بروكسل – المجمع اإلنساني في محطة القطارات الشمالية

عام .1  18 )تحت      أنا قاصر عمري 
 إذا كنت دون سن 18عام, وموجود في بلجيكا من دون أب

 أو أم، لديك الحق في الحصول على حماية محددة في
 بلجيكا. هنا بامكانك أوال االتصال بقسم الوصایة للحصول

 علی تعیین ولي أمر ) 3278154324 00( . يمكنك بعد ذلك
 انت تقرر ما إذا اردت طلب اللجوء أم ال. في كال الحالتين،

 سيتم ارسالك الى مسكن وستقوم الدولة البلجيكية
في رعايك حتى حتى تتجاوز سن 18

  تخصص لك السلطات البجيكية على الفور
 لك ولي أمر على الفور و مركزا لإلقامة
 واإلفطار. وفي حا لدى خدمة الوصاية

 الشك بخصوص عمرك، سيطلب منك
 إجراء اختبار عمر. لدیك الحق في االتصال

.بمحامي مجاني

 إذا وجد االختبار بأن عمرك فوق سن
 18، يرجى الرجوع الى الفقرة 2. وسیتبع

.طلبك اللجوء قواعد البالغین
 في حال وجد االختبار بأنك دون سن 18،

 ال يمكن طردك من األراضي البلجيكية
 حتى تبلغ سن 18. حتى ذلك التاريخ،
 سوف تكون في إجراءات قاصر غير

 مصحوب، موجود في بلجيكا. بعد
 المقابلة مع دائرة الهجرة، سيتم تحديد
 ما إذا كان من صالحك البقاء في بلجيكا.
 وبلجيكا لديها التزام للعثور على أفضل

 الحلول والتي بدورها تناسبك. ومن
 الممكن أيضا اعتبر أن اهتمامك هو لم

 شمل لعائلتك، وأن لم تكن تلك هي
 القضية، وأن كان اهتمامك هو عدم

 العودة. على اية حال، يمكنك البقاء في
.بلجيكا حتى سن 18

 ولكن هذه الحالة ال تؤهلك للحصول
 على تصريح إقامة او الحقوق ذات الصلة
 بذلك مثل لم الشمل العائلي. ومن اجل
 الحصول على تصريح إقامة، يجب عليك
 البدء بإجراءات اإلقامة، فبدون تصريح

 اإلقامة فباإلمكان اعادتك عند سن ١٨.
 حاول نقاش حلول بديلة للبقاء في
 بلجيكا مع الوصي عليك او المحامي

 تخصص لك السلطات البلجيكية على
 الفور  ولي أمر على الفور و مركزا

 لإلقامة واإلفطار. وفي حا لدى خدمة
 الوصاية الشك بخصوص عمرك، سيطلب

 منك إجراء اختبار عمر. لدیك الحق في
.االتصال بمحامي مجاني

 إذا وجد االختبار بأن عمرك فوق سن
 18، يرجى الرجوع الى الفقرة 2. وسیتبع

.طلبك اللجوء قواعد البالغین
 في حال تم اعتبارك قاصرا، ال يمكن

 طردك من األراضي البلجيكية حتى يبلغ
 عمرك 18 عام و  سوف تنظر بلجيك. فان

 اجراءات اللجوء تختلف بين القاصر و
 الراشد. تدقق بلجيكا أوال فيما اذا كان

 ا في ما  شريك حياتك )الزوج / الزوجة /
 الشريك القانوني( / األم / األب / األخت
 / األخ / العم / العمة / األجداد يقيمون

 في احدى دول االتحاد األوروبي. في
 هذه الحالة  يمكنك لم شملهم مباشرة
 إذا كان في مصلحتك.واذا لم يكن لديك
 عائلة في احدى دول االتحاد األوروبي

 سوف تتفحص بلجيكا طلب طلب لجوءك
 ) حتى لو وجد بصمات لك في دولى
 أوروبية أخرى( واذا كان القرار ايجابي

 سوف تحصل على اقامة قانونية و اذا
 كان القرار سلبي  يمكنك البقاء في

.بلجيكا حتى سن

:مقابالت فردية مع مستشارين قانونيين
 المجمع اإلنساني في محطة القطارات الشمالية في 

بروكسل
  أيام - االثنين – الثالثاء – الخميس و الجمعة  من الساعة 2

بعد الظهر و حتى 5 بعد الظهر
 المعلومات متوفرة باللغة اإلنكليزية أو الفرنسية باإلضافة

.الى الترجمة الى العمهرية و التغرينية و العربية

infolijn  -  هاتف :       ) 3222254400 00  (    )إنكليزي – فرنسي وعربي(
info@vluchtelingenwerk.be  :أو أرسل بريد الكتروني الى العنوان

 هاتف:     3278154324   00   – كافة أيام األسبوع من الساعة 8 صباحا
و حتى الساعة 10 ليال.   7/7

tutelles@just.fgov.be :بريد الكتروني

More infos:  www.asyluminfo.be

عبر البريد االلكتروني
 عبر الهاتف: الخط الخاص بالمساعدات      ) 3222254400 00  (     خالل

أيام العمل من 10 - 12   صباحا
المعلومات متوفرة باللغة اإلنكليزية أو الفرنسي

 في حال عدم التقدم بطلب .1.1
:اللجوء:اللجوء

:في حال تقدمت بطلب اللجوء .1.2

القانونية المساعدات  اجل  لالتصال من  عناوين 

البريد االلكتروني أو الفردية غبر  الحاالت   معلومات حسب 
الهاتف

الغير المنظمات  زيارة   ( باالحتجاز:  الخاصة  االتصال   نقطة 
المغلقة للمراكز  )حكومية 

القاصرين رعاية  :خدمة 

V.U. Charlotte Vandycke,
 Kruidtuinstraat 75,  1210 Brussel  - Edition March 2018

 )كاعتبارات إنسانية او طبية، إجراءات
)االعتراف بك كضحية لمهربين البشر

ARABIC



18 عاما .2 )أنا بالغ )أكثر من 

لاقتعالا .3

اإلجراءات في بلجيكا .4

 إذا كنت ترغب في الحصول على حماية دولية في بلجيكا ألن لديك مخاوف من
 االضطهاد في بلدك األصلي أو الفرار من النزاع المسلح في بلدك، يمكنك تقديم طلب
 OE/DVZ( )adresse : World Trade Center, Tour II, Chaussée d’Anvers, 59 B à 1000( لجوء في بلجيكا إلى

Bruxelles( من االثنين الى الجمعة من ٨ حتى ١٢
 في حال تقدمت بطلب اللجوء في بلجيكا، ستحصل على مكان في مركز استقبال

 من يوم األثنين حتى Chaussée d’Anvers 57 1000 Bruxelles( لطالبي اللجوء، وإرسال فيداسيل
 يوم الجمعة من الساعة 9:30 حتى الساعة 12( سيكون لك الحق في اإلقامة في مركز
 جماعي، لتلقي وجبات الطعام والمساعدة االجتماعية والقانونية طوال مدة إجراءات

.اللجوء الخاصة بك
 لك الحق في أن يكون مصحوبا بمحام قبل طلب اللجوء وطوال مدة اإلجراءات والحصول

.على مساعدة مترجم
 عند التقدم بطلب اللجوء، سوف يطلب منك مكتب األجانب شرح البلد الذي جئت منه،
 وإذا كان لديك أفراد من العائلة في بلد آخر في االتحاد االوروبي، وألي سبب قدمت

 الى بلجيكا، ولماذا ال تستطيع العودة إلى بلدك األصلي. وسيسألكم أيضا عن البلدان
 ا التي عبرتها قبل الوصول إلى بلجيكا. سيتم حفظ بصمات أصابعك كما هو موضح في

:اجراءا دبلن

 في هذه الحالة، سوف يحيل مكتب األجانب  طلب اللجوء الخاص بك إلى الهيئة العامة
 سوف تنظر المفوضية العامة لشؤون االجئيين .)CGRA( لالجئين وعديمي الجنسية

CGRA في طلب اللجوء الخاص بك وستقرر ما إذا كنت ستمنحك الحماية في بلجيكا 
 على أساس اتفاقية جنيف أو الحماية المؤقتة. سيكون عليك أن تشرح المخاوف العود

.إلى بلدك األصلي
 ويتم منح حالة الالجئ على أساس اتفاقية جنيف لألشخاص الذين يفرون من بلدهم

 األصلي خوفا من االضطهاد ألسباب خمسة )العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي
 السياسي أو االنتماء إلى فئة اجتماعية معينة( و الذين لم يتمكنو من طلب الحماية
 في بلدهم األصلي . والحماية المؤقتة هي شكل آخر من أشكال الحماية الممنوحة
 لألشخاص الفارين من المعاملة الالإنسانية أو المهينة أو التعذيب أو النزاع المسلح

.في بلدهم األصلي أو محل إقامتهم
 تمنح بلجيكا وضع الحماية كل عام لمئات من الناس. معدل الحماية هو ٪55-50 سنويا.

 الناس من السودان وإريتريا غالبا ما يحصلون على الحماية )٪77.45 للسودان و82.4٪
.)إلريتريا في عام 2016

 نم ىرخأ ةلودل ةريشأت كيدل وأ رخآ يبوروأ دلب ربع تررم كنأ تبثأ اذإ
 بلطب تمدقت اذإ دلبلا اذه ىلإ كتداعإ كنكمي ، يبوروألا داحتالا لود

 .اكيجلب يف ءوجل
 ىلع .يدرفلا عضولاو كب ةصاخلا ةيفلخلا ىلع فقوتي اذه لك نكلو

 تنك اذإ وأ اكيجلب يف ةميقم ةلئاع كيدل ناك اذإ ،لاثملا ليبس
 عابتاب كل حامسلا اكيجلب عيطتست ،رفسلا ىلع رداق ريغ اضيرم

 لوخد ةريشأت عم اكيجلب تلخد اذإ ،لثملابو.اكيجلب يف ءوجللا تاءارجإ
 يف ءوجلل ابلط مدقت ملو رهشأ 6 نم رثكأل ةيحالصلا ةيهتنم رخآ دلبل
 ،كلذلو .كبلط عم لماعتلل ةصتخملا يه اكيجلبف ،اكيجلب ريغ رخآ دلب

 ةلاح لك ساسأ ىلع اهليلحت نيعتي يتلا دعاوقلا نم ةعومجم كانه
.ةدح ىلع

 لاصتالا مهملا نم ،ةصاخلا كتلاح لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل
.يدرفلاا كفلم مييقت هنكمي ،ماحمب

 يه يبوروألا داحتالا ءاضعأ نم ىرخأ ةلود نأ بناجألا بتكم ررق اذإو
 ىلإ كداشرإل هريرمتو ميلقإلا ةرداغمب رمألا كحنمي فوسف ،ةلوؤسملا

 كمعد ناكمإلاب .بسانملا دلبلا

 يمكنك أيضا أن تكون رهن االعتقال في انتظار العودة إلى احدى دول االتحاد
 األوروبي األوروبي المناسب لمعالجة طلب اللجوء الخاص بك )الئحة دبلن(، كما يمكن

 أن توضع في مركز مغلق إذا لم تكن طالب للجوء، معرضا نفسك لمخاطر  إعادتك إلى
.بلدك األصلي

 في حالة االعتقال، يحق لك استشارة محام. اسأل المساعدة االجتماعية مباشرة، إما
 لطلب اإلفراج عنك، للطعن في أمر محتمل بمغادرة اإلقليم أو التماس اللجوء. إذا كان

.لديك محام بالفعل، لديك الحق في االتصال به مجانا من المركز المغلق
 بزيارة جميع المراكز بشكل أسبوعي. )ONG( ويقوم متطوعو المنظمات غير الحكومية

.وهم موجودون لدعمكم ومساعدتكم في جهودكم للتواصل مع محام
 معInfolijn    )  اذا كنت تعرف الشخص المحتجز، ال تتردد في االتصال      ) 3222254400 00

 التفاصيل التالية: )1( اسم الشخص في الحجز، اللغة، الجنسية،. هاتف. )2( اسم شخص
 االتصال. من هاتف. )3( اسم مركز االحتجاز )4( رقم الشارة في مركز االحتجاز )5( اسم

المحامي إذا كان معروفا )6( تاريخ االحتجاز
.زيارة الشخص المحتجز إلبالغه بحقوقه Infolijn وستنظم

 وهناك إجراءات لتسوية األوضاع ألسباب إنسانية في بلجيكا )المادة 9 مكررا من قانون
 15/12/1980(، ولكن ال يوجد معيار قانوني في القانون. وتترك هذه الطلبات للتقييم

 الدقيق لمكتب األجانب. , و األهم في ذلك هو شروط القبول : الجواب على السؤال انه
 لماذا كان من المستحيل تقديم طلبك في بلدك األصلي؟  وعلى مر السنين، فإن ما

 يتراوح بين 5 و٪10 فقط من الطلبات يؤدي إلى إصدار تصريح إقامة. يجب تقديم طلبات
 تسوية الوضع إلى البلدية ويجب أن يكون لدى األشخاص هوية شخصية، وعنوان

 فعال في بلجيكا ودفع 350 يورو للرسوم اإلدارية. عند معالجة الطلب بعد القبول يأخذ
 بعين االعتبار طول اإلقامة في بلجيكا، والعالقات مع بلجيكا، معرفة اللغة، والعالقات
.العائلية ... الناس الذين هم في بلجيكا لفترة قصيرة بصعوبة لديهم الفرصة للتسوية

 لم أتقدم  ابدا بطلب للحصول على اللجوء أو الحصول على تأشيرة أو تصريح .2.1
.إقامة في احدى دول االتحاد األوروبي ولم يتم تسجيل بصماتي أبدا

 قدمت طلبا واحدا أو أكثر للجوء في احدى دول االتحاد األوروبي و / أو لدي .2.2
 تأشيرة أو تصريح إقامة في احدى دول االتحاد الألوروبي  و / أو تم تسجيل

.بصماتي في بلد أوروبي آخر

More infos:  www.asyluminfo.be

 بلطل ةجيتنك نلبد تاءارجا ةيكيجلبلا تاطلسلا تقبط اذإ ! ريذحت
 قلغم زكرم يف زاجتحالاو لاقتعالا رطخل ضرعتت كنإف ،كب صاخلا ءوجللا

 .فلملا نع ةلوؤسملا يبوروألا داحتالا لود ىدحا ىلإ   كتداعال كلذو
.كانه ىلا لوصولل  ايلام

 لسري فوسف ،اكيجلب يف كفلم عم لماعتلا بناجألا بتكم ررق اذإ
 نوئشل ةماعلا ةيضوفملا رظنت فوس ..CGRA ىلإ كب صاخلا ءوجللا بلط
 ىجري تامولعملا نم ديزملل . كب صاخلا ءوجللا بلط يف.CGRA نيئجلالا

2.1    ةرقفلل عوجرلا


