هل يلقى
الالجئون Ð
الرىحيب؟

غدا
فهم ¾
بشكل أفضل ً
بطالىى اللجوء اليوم الستقبالهم ٍ
االجراءات الخاصة  


الالجئںى"؟
ما هو الموقف بشأن "أزمة
Ò
طالىى اللجوء الذين ³عرىوا حدودها ،وهو ما
¼ىڡ عام  ،2015عانت بلجيكا أزمة ¼
كبرىة فيما يتعلق باستقبال ³
¼
يتجىل ¼ Òىڡ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼ Òىڡ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼ Òىڡ بارك ماكسمليان ¼ Òىڡ بروكسل
لعدة أسابيع .إذن فما هو الموقف ¼ Òىڡ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خالل عام  2015مقارنة ً
بعام  ،2014ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خالل عام  ،2016وال يرغب أحد ¼ Òىڡ التكهن
ó
Ò
Ò
وروىى وتركيا.
المرىم
طالىى اللجوء إىل بلجيكا ¼ىڡ المستقبل بعد االتفاق ³
مؤخرا ¼بںى االتحاد اال ¼ ³
ً
بشأن عدد ¼ ³
وباالضافة إىل ذلك ،قررت الحكومة إغالق عدد من مراكز االستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات
û
ó
ó
Ò
كبرى .وبأي حال من االحوال،
مؤخرا ،مما يزيد من خطر نقص االماكن المتاحة ¼ىڡ حال وجود تدفق ¼
ً
Ò
Ò
سيتعںى عليها
طالىى اللجوء ،الفارين من الحرب أو االضطهاد ،كما
¼
سيستمر بلدنا ¼ىڡ التأكيد عىل استقبال ¼ ³
Ò
.الوفاء Ò ÿ
وتوفرى الخدمات عىل النحو المنصوص عليه ¼ىڡ اتفاقية جنيف
بالرىاماتها الدولية بشأن استقبالهم ¼


بالالجئںى؟
ما المقصود
الجئںى من قبل العامة ،حيث يجب علينا أوال ً أن نفرق ¼ Ò
الالجئون هم من يُطلق عليهم ¼ Ò
بںى طالب اللجوء
والالجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية .فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إىل بلجيكا
فر من االضطهاد القائم عىل أساس
ولكن لم تتخذ السلطات قر ًارا بشأنه بعد .أما الالجئ هو شخص َّ
العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة االجتماعية ،وعىل الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
ó
ó
خطرى حال عودتهم
لالشخاص الذين ال يستوفون ^رسوط الحصول عىل حق اللجوء ولكن سيتعرضون الذى ¼
ó
Ò
Ò
¼Ò
الحالتںى كلتيهما ،تدرك بلجيكا وضعهم ¼غرى
وىڡ
إىل بلدانهم االصليةً ،
وغالبا يكون هذا ¼ىڡ حالة الحرب¼ .
ó
االقامة ¼ Òىڡ بلجيكا
.المستقر ،وعىل هذا االساس ،وبعد تحليل الملفات الخاصة بهم ،تمنحهم حق û
ó
ÿ
ÿ
والىى اضطرت إىل
الىى كانت تنعم بحياة óهادئة ¼
وراء هذه التعريفات ،تكمن Òالقصص المأساوية لالرس ¼
¼Ò
الالجئںى أو االشخاص تحت الحماية
الهروب بعد اندالع الحرب ¼ىڡ بالدهم .ومن ثم ،فإن  70٪من
الثانوية ÿ
المعرىف بهم مؤخرا Òىڡ بلجيكا جاءوا من مناطق Ò Ò
الرىاع )خاصةً العراق وسوريا وأفغانستان( ،بعد
ً ¼
االغلب )عىل سبيل المثال ،بحسب المفوضية العليا ó
أن تركوا وضعا ليس له نهاية عىل ó
لالمم المتحدة
ً
ó
Ò
Ò
Ò
Ò
حاصلںى عىل شهادة الثانوية العامة عىل االقل ( .هذا
السوريںى
الالجئںى
الالجئںى ،فإن  86٪من
لشؤون
¼
¼
¼
¼
¼Ò
Òىڡ ¼ Ò
أجرىت الظروف النساء
حںى أن العديد من
الالجئںى رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لالستكشاف" ،كما ³
¼
ó
ó
ÿ
يطلںىÒ
Ò
واالطفال ً
ايدا من النساء ³
سعيا إىل لم شمل االرسة :فقد شهدنا عد ًدا مرى ً
أيضا عىل التوجه إىل أوروبا ً
¼Ò
طالىى
المصحوبںى بذويهم إىل  8٪من
حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القارصين ¼غرى
¼
إجماىل عدد ¼ ³
.اللجوء منذ بداية عام  ،2016مقارنةً بـ ¼ Ò 3٪ىڡ عام  ،2014حيث إن  15٪منهم لم يبلغوا  13سنة

 1راجع المرسد ¼ Òىڡ نهاية الوثيقة
الالجئون ó
واالفراد ÿ
المعرىف بهم تحت الحماية الثانوية
2
Ò
Ò
Ò
ÿ
 3أُجريت دراسة استقصائية عىل  1,245سوريًا ىڡ اليونان خالل الفرىة ما ¼ Ò
وسبتمرى  2015من قبل سلطات الحدود الواقعة ¼ىڡ عدة أماكن ¼ىڡ اليونان
بںى أبريل
³
¼
تمثل هذه الوثيقة الملحق  .26إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ó
االول للجوء أو اللجوء المسبق ،يطلب

كيف يتم استقبالهم  ىڡ بلجيكا؟
طالىى اللجوء ،منذ دخولهم بلجيكا ÿ
¼Ò
حىى ¼ Ò
كالجئںى ،مما يضمن لهم حقوقهم إضافة إىل الحق ¼ Òىڡ البقاء
تقنںى أوضاعهم
Òيجب عىل ¼ ³
ÿ
Ò
الىى تتضمن التنقل ¼بںى الوكاالت والمؤسسات البلجيكية .ويمكن أن تكون هذه عملية
¼ىڡ بلدنا ،المرو بعدة مراحل من û
االجراءات ¼
Ò
شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة ¼ىڡ المراكز واالندماج الذي
Ò
¼Ò
وىڡ ¼ Ò
الالجئںى ¼ Òىڡ أوروبا ،إال إنها يمكنها أن
نموذجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال
حںى أثبتت بلجيكا أنها
ً
تتخلله بعض المعوقات¼ .
.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

بطالىى اللجوء  ىڡ بلجيكا من قبل
تحليل العملية المتعلقة  

GROUPE DU VENDREDI

ó
ÿ
حاليا من أجل ¼ Ò
تحسںى أوضاع الذين سيصلون ¼ Òىڡ المستقبل :هذا هو الهدف
الىى يصل االشخاص من خاللها إىل بلجيكا ً
فهم العملية ¼
شرى إليه باسم عدنان ،والذي فر من  Groupe du Vendredi.من تقرير
وهذا يسلط الضوء عىل السيناريو النموذجي لشاب سوري نُ ¼
ó
ó
Ò
Ò ÒÒ
Ò
طالىى اللجوء
مرىله ¼ىڡ مدينة حلب ووصل إىل بلجيكا وحده لطلب اللجوء .ويعد ِسنه واالزمة û
االنسانية واالمنية ¼ىڡ بلده ¼
مثالںى  Òلحالة ¼ ³
الذين يصلون إىل حدودنا Òىڡ الوقت الحاىل .فكل مرحلة ،بد ًءا من وصول عدنان إىل بلجيكا ÿ
البلجيىك
حىى تكييف أوضاعه ¼ىڡ المجتمع
¼
¼
¼
الىى واجهها والحلول الممكنة ÿ
كالجئ ،توضح المشكالت ÿ
الىى يمكن أن يوفرها أصحاب المصلحة العامة والخاصة من المجتمع
¼
¼
معا أن تُغرى حياة طالىى اللجوء الجدد وتُسهم Ò
Ò
¼Ò
ات
ر
المباد
لهذه
ويمكن
فردي.
المواطنںى بشكل
المدىى ،أو
توفرى نموذج استقبال
ىڡ
ِ ¼ ¼
ً
¼ ِّ
¼
¼³
ÿ
الىى تنادي بلدنا بالدفاع عنها
.وتكامل يحظى بالقيم ¼

طالىى اللجوء من  
كثرىين
بںى آخرين 
...عدنان ،أحد  
أتم عدنان  28عاما ó
Ò
Ò
Ò
االسبوع Ò
درس
ثاىى ³
ً
أكرى مدينة ¼ىڡ سوريا .يُ ِّ
الماىص .واحتفل بعيد ميالده مع أصدقائه ¼ىڡ مسقط رأسه ،مدينة حلب¼ ،
¼
.عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية
االن .ففي أحد ó
االهلية Òىڡ مارس  ،2011إال أنها تتعرض للقصف 4
وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة Òىڡ بداية الحرب ó
االيام كانت القوات
¼
¼
التفجرىات المتتالية ÿ
الىى تسفر عن
تقع
حيث
المسيطرون،
هم
المسلحون
المتمردون
أصبح
التاىل
اليوم
الحكومية هي المسيطرة ،ولكن ¼ Òىڡ
¼
¼
¼
باالمس .وأغلقت المدارس أبوابها óالسباب أمنية .يعلم عدنان أن ó
مدىى كل ساعة .قُتل حامد ،صديق عدنان منذ الطفولةó ،
Ò
االوضاع
ِ
مقتل ¼
تقريبا ،للفرار من البالد والذهاب إىل أوروبا
¼
.غرى مستقرة .وتنفيذً ا لنصيحة والديه ،جمع عدنان  4,000يورو ،وهو ما يمثل راتب عام ً
ÿ
والىى تُبدو أقل الطرق خطورة .وصل عدنان إىل كلس ،بلدة حدودية ¼ Òىڡ تركيا ،مثلما فعل
قرر عدنان أن يتوجه إىل أوروبا ³عرى تركيا¼ ،
أزمرى ÿ
¼Ò
الرىكية،
 2.7مليون سوري قبله .ومن خالل أحد
المهربںى الذي طلب الحصول عىل  2,000يورو ،استقل شاحنة إىل مدينة ¼
المقابلة لليونان .وأقام بها لعدة أيام ¼ Òىڡ أجواء ¼غرى صحية مع ¼غرىه من المهاجرين .وعند منتصف الليل ،أيقظه المهرب وطلب منه
صغرى قابل للنفخ ،بصحبة ^
آخرا .وكان الحظ حليف عدنان ،فقد وصل الزورق
أكرى من 40
التوجه إىل الشاطئ وركوب زورق ¼
مهاجرا ً
ً
إىل أوروبا بسالم ،وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع .تواصل عدنان مع مهرب آخر ³عرى شبكات التواصل االجتماعي لتهريبه إىل
.بلجيكا ،مرورا بمقدونيا ورصبيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة ،ولكن سرىا عىل ó
االقدام ¼ Òىڡ معظم الرحلة
ً
¼ً

يتعںى عىل عدنان خوضها ىڡ بلجيكا ،والمشكالت والحلول 
المراحل الرئيسية 

المقرىحة
الىى

التسجيل كطالب لجوء

من يوم واحد إىل عدة أسابيع

4

تمثل هذه الوثيقة الملحق  .26إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد Î
االول للجوء أو
اللجوء المسبق ،يطلب المكتب من بلد اللجوء Î
االول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
وبدأ  ىڡ تنفيذ ) (Annex 26 Quaterالشخص  -بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26
إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من  8أشهر إىل عام وهو يهدف إىل تحديد ما إذا كان
لحںى ترحيله إىل بلد اللجوء Î
يلزم وضعه ىڡ مركز مغلق  
االول أو ما إذا كان من الممكن أن

.يصبح طالب لجوء  ىڡ بلجيكا

2

أيام 4

بعد االنتظار لمدة ثالثة أيام ،تمكن عدنان
أخرىا من التسجيل كطالب لجوء بمكتب
ً
حيث طرحوا عليه بعض  (IO).الهجرة
Î
وترىير طلبه .وبعد
االسئلة لفهم موقفه ê
ذلك حصل عىل وثيقة تثبت وضعه كطالب

االقامة بمركز استقبال
لجوء 4والحق ىڡ ²
أخرىوه بأنه
عام .وبدون التشاور معهê ،
سيتم التعامل معه باللغة الفرنسية ولكن
توفرى æمرىجم يتحدث اللغة العربية
.سيتم 

1

2

الوصول إىل بلجيكا والتسجيل
المسبق
يصل عدنان إىل بلجيكا بعد رحلة شاقة.
وهو ال يعرف إىل أين يذهب .ونصحه
سوريون آخرون بالتوجه إىل مكتب الهجرة

وىڡ مكتب )(IO
للتسجيل كطالب لجوء .
الهجرة ،تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبقًا"
وحصل عىل رقم وأخذوا صورته وبصمات
أصابعه ،ومع ذلك ،لم يحصل عىل ترصيح
إقامة مؤقتة .ونصحه مركز المعلومات
التابع للرابطة بالتوجه إىل منظمة سامو
.االجتماعية ²اليجاد مكان للمبيت

1

2

1

المشكالت

المشكالت

æ
الىى زادت أعدادها بشكل
بالنسبة لطلبات التسجيل 
هائل  ىڡ غضون شهر واحد فقط )تضاعفت بمقدار أربع
مرات( ، 5يجد مكتب الهجرة صعوبة  ىڡ تكييف سعته
كبرىة
.التسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد 
يجرى
تتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا ،مما ê
طالىى اللجوء عىل العودة Î -
االمر الذي يمكن أن يستغرق
ê
.عدة أسابيع
محام أثناء ما يسمى
طالىى اللجوء برفقة ٍ
ال يمكن حضور  ê
æ
والىى تهدف إىل تحديد الدولة المسؤولة
مقابلة "دبلن" 
غالبا ما
عن التعامل مع الطلب ،عىل الرغم من أن هذه ً
.تكون حاالت معقدة

الحلول

æ
الىى يتمتع بها الموظفون  ىڡ مكتب الهجرة،
زيادة المرونة 
عىل سبيل المثال ،من خالل التدريب التطوعي


دعما
للمسؤولںى
"االحتياطيںى" الذين يمكن أن يوفروا ً
إضافيا ،ومن خالل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
ً
االمر ،وذلك كما فعلت الدول Î
االسبوع إذا لزم Î
Î
االوربية
Î
.االخرى
الضغط من أجل تجميع ²االجراءات معا
.إجراءات التسجيل

6

وتبسيط

ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص الستقبال
الوافدين الجدد مثل عدنان وتزويدهم بالمعلومات
.وتوجيههم
بالرغم من التسجيل المسبق ،فإن المهاجرين غرى
, æ
æ
كطالىى لجوء وال يتمتعون بأي حقوق
معرىف بهم حىى االن  ê

المباىى
باالقامة .كما أن
ىڡ البالد ،خاصةً فيما يتعلق ²

و 3غرى  WTC 2المخصصة لمرحلة ما قبل االستقبال مثل

يعىى أن الوافدون الجدد قد يجدون
إنشائية ،وهو ما 
.أنفسهم بال مأوى

الحلول
إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺨﺼﺺ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد ﻳﺴﺘﻤﺪ دﻋﻤﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎدرة
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺒﺪاﻳﺔ" اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ" Startpunt
 (Vluchtelingenwerk).أﺟﻞ اﻟﻼﺟﺌني اﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻮﻓري اﻟﺤﺪ اﻷدىن ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ﻣﻦ ﺧﻼل أﻣﺎﻛﻦ "ﻣﻼمئﺔ" ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء
(Fedasil).


طالىى اللجوء بشأن
تحسںى المعلومات المقدمة إىل  ê
æ
الىى يمكن لمحاميها حضور
مكاتب المحاماة المتخصصة 
.مقابالت "دبلن" معهم

طلبا )طلبات أولية وطلبات متكررة( خالل شهر يناير،
 5على سبيل المثال ،في عام  ،2015كان هناك ً 1,313
طلبا خالل شهر سبتمبر
.ووصلت إلى ً 5,512
باالضافة إلى االستبيان الذي يتعين على مكتب
معا في مكتب الهجرة ²
 6نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل ً
)راجع الخطوة رقم  (CGRS) (4الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون الالجئين وعديمي الجنسية

الخاص

القطاع العام

القطاعان العام

من  4إىل  8أشهر

3

االقامة ىڡ مركز استقبال
¤
ê
طالىى اللجوء
ويتعںى  (Fedasil).يجب عىل عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية الستقبال  ê
طالىى
عليه الخضوع
للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية الستقبال  ê

مكانًا  ىڡ مركز جديد ىڡ مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية .حيث يذهب ) (Fedasilاللجوء

الالجئںى وعديمي
هناك ويمكث عدة أشهر  ىڡ انتظار مقابلة مع المفوضية العامة لشؤون
وتكون الظروف ىڡ المركز صعبة أحيانًا نظرا Îالنه  
يتعںى عليه مشاركة السكن  (CGRS).الجنسية

ً
,
طالىى اللجوء االخرين .ولمساعدته عىل فهم ²االجراءات وحالة ملفه ،يتلقى
مع العديد من ê

Î
أخصاىى اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس  ىڡ اللغة .وعليه أن
عدنان الدعم من

الكثرى من المال للذهاب خارج
ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل ،فليس لديه 
 Î

يعىى أن ظروف عدنان تسوء
المركز
)يحصل عىل  7يورو ىڡ االسبوع( وال توجد أنشطة وهو ما 
Î
 .ىڡ بعض االحيان

3

3
المشكالت


æ
الىى لم يتم إدارتها
يمكن أن تكون الظروف صعبة ىڡ المراكز 
~
طالىى
بشكل مبارس من قبل الوكالة الفيدرالية الستقبال  ê
æ
مؤخرا
الىى افتتحت
ً
اللجوء ،وخاصة مراكز استقبال الطوارئ 
Î
æ
خرىة من االساس بشأن
خرىة قليلة أو ليس لديها ê
والىى لديها ê

7
طالىى اللجوء
 .استقبال  ê
االحيان تكون المساعدة دون المستوى Î
وىڡ كثرى من Î

االمثل
 
بسبب إجهاد Î
االجتماعيںى æ

والمرى  


الفوريںى،
جمںى
خصائيںى
اال
الكثرى من الملفات خالف المتوقع )وفقًا
بسبب تعاملهم مع 
Î
للمعايرى ،ينبغي أن يتعامل االخصائيون االجتماعيون مع

).حواىل  40ملفًا


الحلول


االنشائية ،خاصةً
موائمة
االقامة ىڡ المراكز غرى ²
معايرى ²

وترىة عمليات التدقيق بشكل
المراكز المفتوحة ،وزيادة 
ملحوظ ،وتشجيع تحويل مرافق االستقبال إىل منشآت

بالتعبرى عن أنفسهم
للمقيمںى
استقبال فردية ، 8والسماح


المقيمںى
.بشكل جماعي من خالل مجلس


طالىى اللجوء ،عىل
تحسںى الدعم والمساعدة ىڡ إدماج  ê
:سبيل المثال
زيادة دروس اللغة والحصول عليها بانتظام ،ومراجعة
هيكلها التنظيمي لجعلها ذات فائدة ~
مبارسة  ىڡ إجراءات
ً
مستقبال
.اللجوء والبحث عن وظائف
æ
دعم تطوير بوابات æ ²
الىى يمكن الوصول إليها عن
االنرىنت 
الذىك أو اكمالها ،لعرض معلومات عامة
طريق الهاتف 
æ

جمںى وتقديم
حول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والمرى 
 ىڡ ألمانيا " "Ankommenالمشورة )9مثل تطبيق

طالىى اللجوء ،يزيد التوتر وال يمكن تحمل نفقة
ولقلة حيلة  ê
Î
Î

طالىى
االنشطة خارج المركز ىڡ 
كثرى من االحيان .ويتم إيواء  ê
اللجوء من غرى ذوي Î
االموال ىڡ المركز حيث يُدفع "رسم


.خدمات مجتمعية" بمقدار  1يورو ىڡ الساعة
ال يتم تعليم دروس اللغة بانتظام  ىڡ جميع مراكز
االستقبال ،حيث إنها ليست جز ًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
طالىى اللجوء
 (Fedasil).الستقبال  ê

كما هو الحال  ىڡ هولندا ،يجب إضفاء الطابع الرسمي عىل كل ما
يىل ،كمهمة عامة ،وتقديم الدعم بشأنه


عمليات التبادل غرى الرسمية مثل التدريب  /االرشاد Î
/االنشطة
²





الرياضية  
المقيمںى ىڡ المراكز
المحليںى و
المتطوعںى
بںى




الثقاىڡ واللغوي و 
الرياىص )مثل مبادرة
للسماح بالتبادل


 )ىڡ فرنسا Singa Sportsو Singa Langue et Culture
~إرساك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم
االجتماعي عند 
الرصورة~ ،
ونرس ورش العمل التدريبية
عمليات التبادل غرى الرسمية مثل التدريب  /االرشاد Î
/االنشطة
²





الرياضية  
والمقيمںى ىڡ المراكز
المحليںى
المتطوعںى
بںى





والرياىص )مثل مبادرة
الثقاىڡ واللغوي
للسماح بالتبادل


 )ىڡ فرنسا Singa Sportsو Singa Langue et Culture
~إرساك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم
االجتماعي عند 
الرصورة~ ،
ونرس ورش العمل التدريبية

وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات .ومع ذلك ،في بعض المراكز التي ال تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية الستقبال طالبي اللجوء ،يتم الجمع بين أشخاص من مختلف Î
االعراق والجنسيات،
7
االوسط وشمال إفريقيا( في نفس وحدة المبيتÎ ،
االجانب غير المصحوبين بذويهم )الشرق Î
فضال عن الجمع بين البالغين والقصر Î
االمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء .وأحيانًا ال تصل إخطارات متابعة
ً
Î
وااليواء( غير مضمونة بشكل كامل
.الملفات ،وال يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع
صعبا وتكون الخدمات االساسية مثل )الطعام ²
المحامين ً
الفردية أو Î
.تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية )شقة ،بيت صغير( Î
االفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل االندماج فيه
لالسر
8
في ألمانيا من قبل السلطات ،ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة Î
االلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة  /التدريب المهني وتقديم " "Ankommenتم إطالق تطبيق
9
باالضافة إلى المعلومات حول المنتديات
.معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها االجتماعية² ،

5

الالجئںى وعديمي الجنسية
) (CGRSقرار المفوضية العامة لشؤون
بعد مرور ثالثة أشهر عىل مقابلته الثانية ،تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون

الالجئںى وعديمي الجنسية
باالقامة المؤقتة .وشكل (CGRS):
لقد تم منحه الحماية الثانوية
وترصيحا ²
ً
Î

Î
هذا نو ًعا من الطمأنينة لعدنان .وبدأ ىڡ سؤال االخصاىى االجتماعي بالمركز عن سبل 
قدما.
المىص ً



االقامة من البلدية ،والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه ال يزال يجد
وذهب للحصول عىل ترصيح ²


æ
صعوبة ىڡ تحدث الفرنسية .كما 
المجاىى لمساعدته ىڡ الحصول
يلرىم عدنان بحضور برنامج االندماج


Î

كثرىا
.عىل المعلومات االساسية عن كيفية العيش ىڡ المجتمع

البلجيىك .وقد ساعده ذلك  ً

4

واحد  1إىل عدة أشهر


الالجئںى وعديمي الجنسية
) (CGRSالمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون
أثناء إقامته )من يوم

الالجئںى وعديمي الجنسية
إخطارا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون
بعد مرور  4أشهر  ىڡ المركز ،يتسلم عدنان
ً

صباحا  ىڡ بروكسل .حيث استقل القطار  ىڡ الليلة السابقة لليوم المحدد ونام  ىڡ الشارع (CGRS)،
ىڡ تمام الساعة ً 8:30
ليكون هناك  ىڡ الموعد المحددُ .طرح عىل عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات ،بمساعدة æمرىجم ،بشأن أصوله ورحلته
للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول عىل حق اللجوء أو الحماية الثانوية .وبمجرد انتهاء المقابلة ،استقل القطار

الالجئںى وعديمي الجنسية
ونظرا Îالن المفوضية العامة لشؤون
ترى أن بيانه غرى مكتمل ) (CGRSللعودة إىل المركزً .
الرىيد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ثالثة أسابيع
.وبالتاىل ال يمكن اتخاذ قرار ،يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ê


5

4

5

4

المشكالت

المشكالت

Î
ليس 

بالرصورة أن يتم æ
الزمىى
احرىام الحد االقىص ²
لالطار 
Î

خرىة مع المفوضية العامة
البالغ ثالثة
أشهربںى الجلسة اال 

الالجئںى وعديمي الجنسية
واتخاذ القرار ،ففي ) (CGRSلشؤون

االحيان يتطلب Î
.بعض Î
االمر المزيد من االنتظار
إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون

الالجئںى وعديمي الجنسية
سلبيا )رفض حالة )(CGRS
قر ًارا ً
الالجئ أو الحماية الثانوية( ،عاد ًة ما يقدم طالب اللجوء
استئنافًا ىڡ محكمة مختصة :مجلس الدعاوى القانونية Î
االجنبية

10


للمتحدثںى بالفرنسية أو )(CCE
للمتحدثںى بالهولندية )(RVV


Î
تبعا للغة المستخدمة
النهاىى
تعسفيا ً
ً
 ..ويختلف القرار 
أيًّا كان القرار ،يمكن لهذه ²االجراءات أن تطول بسبب تكدس
Î
االعمال  ىڡ المحكمة وانعدام الحوار والتعاون وتبادل
المعلومات غرى الحساسة )معلومات عامة عن الدولة،

البيانات ،الملفات(  
الالجئںى
بںى المفوضية العامة لشؤون
وهذه السلطات .وعالوة عىل ذلك (CGRS) ،وعديمي الجنسية
يحرىم مجلس الدعاوى القانونية Î
دائما ) (CCE/RVVال æ
االجنبية
ً
.طلب إخفاء هوية المصادر
دروس اللغة  -تعترى اللغة هي المانع Î
االول لالندماج ،ودروس
ê
11
 .اللغة ليست إلزامية  ىڡ برنامج والونيا لالندماج

الحلول
الزمىى Î

æ
االقىص البالغ ثالثة شهور لنطق القرار
.االلرىام بالحد 
تفسرى ~
أكرىدقةلعمليةالطعنمنأجلتفادياالختالفات
تحديد 
.الرئيسية  ىڡ نتيجة الطعن عىل أساس اللغة المستخدمة

الالجئںى وعديمي
ممثىل المفوضية العامة لشؤون
حث

Î
ومجلس الدعاوى القانونية االجنبية ) (CGRSالجنسية
عىل الموافقة عىل آليات تنسيق ~
أكرى فعالية )(CCE/RVV
ومشاركة المعلومات  ىڡ الملفات ومنحها االعتماد الالزم
~.رسيطة أال تكون هناك معلومات متضاربة

االدماج  ىڡ والونيا
عل صفوف اللغة إلزامية ىڡ برنامج ²
.وبروكسل وتطويعها وفق االحتياجات الحالية
، (Deللناطقين بالفرنسية) (Le Conseil du Contentieux des Etrangersمجلس الدعاوى القانونية Î
االجنبية
Î 10
.االجانبللناطقينبالهولندية)RaadvoorVreemdelingenbetwistingen
 11مكرر  ،% 81.5من سبتمبر  ،2015باستثناء عمليات انسحاب بلغت ) (14.3%ورفض فني وعدم متابعة 11
).االجراءات )0.2%
²
.يعدالتدريبعلىاللغةجز ًءامنالمرحلةالثانيةلبرنامجاالندماجفيوالونيا،وهوغيرإلزامي

تجهرى الملفات :هو الوقت الذي يكون  
æفرىة  
بںى التسجيل  ىڡ
وبںىالمقابلةمعالمفوضيةالعامةلشؤون  
مكاتبالهجرة  
الالجئںى
وعديمي الجنسية و æالىى æترىاوح ما  
بںى ثالثة أشهر وعدة سنوات

المقدم ،وذلك بسبب Î
االعمال æ
المرىاكمة من
اعتما ًدا عىل الملف


ديسمرى2015
)بںى أمور أخرى ) 6,800ملف ىڡ
ê
إدارة ²االخطارات :ال يراعي توقيت جلسات االستماع المسافة  
بںى
مركزاالستقبالومقرالمفوضيةالعامةلشؤون  
الالجئںىوعديمي
تبدأالجلساتمتأخرةبسببالمواعيدالمزدوجة(CGRS)..الجنسية
.واليتمكنطالبواللجوءمنالحصولعىلأيإقامةليال ً
بںى موظفي الحماية المسؤو  
ويوجد تناوبًا ملحو ًظا  
لںى عن إجراء
الخرىات داخل المفوضية العامة
الجلسات ،ما يؤدي إىل تناقص ê
(CGRS).لشؤون  
الالجئںىوعديميالجنسية

الحلول


الالجئںى وعديمي
تحسںى إدارة المفوضية العامة لشؤون
الجنىس للملفات عن طريق إتاحة æفرىة زمنية  
بںى الجلسة
 Î

وتحسںى إدارة جدول الجلسات
.االوىل والثانية
تشكيل فريق عمل للحد من æ
الرىاكمات التنظيمية
إجماىل
.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل

طالىى اللجوء بشأن مراكز االستقبال الحالية
إبالغ  ê

باالقامة فيها ىڡ حال اضطرارهم لقضاء
والسماح لهم ²
.ليلة  ىڡ بروكسل قبل جلسة االستماع

الموظفںى المناسبة داخل
إعداد إجراءات إدارة

الالجئںى وعديمي الجنسية
المفوضية العامة لشؤون
Î
االضافية وإدارة عمليات )(CGRS
تحسبا العباء العمل ²
ً
.مغادرة العمل بها وفقًا لما هو متوقع

بدء الحياة ىڡ بلجيكا

6

إيجاىى من المفوضية العامة
عدنان يشعر بالقلق :بعد حصوله عىل قرار  ê

الالجئںى وعديمي الجنسية
أبلغه المركز أنه أمامه  (CGRS)،لشؤون
شهرين لمغادرة المركز والحصول عىل إقامة خاصة .وقد اضطر أن
يمكث  ىڡ المركز لمدة أطول من المدة المرصح بها لعدم تمكنه من
إيجاد أي سكن :ال يزال عدنان يجد صعوبة  ىڡ تحدث الفرنسية وال يزال
غرى قادر عىل دفع مقدم إيجار وال يعرف كيف يترصف حيال ذلك .وقد
مقدم( ) (CPASتم إبالغه عن مركز المساعدة االجتماعية العام
الخدمات االجتماعية( ،ولكن المركز رفض مقابلته Îالنه غرى مسجل كفرد
يعيش  ىڡ البلدية .يقبل عدنان أن يسكن  ىڡ مساكن مؤقتة غرى مستقرة
مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات .صعوبة بدء حياة
جديدة  ىڡ بلجيكا :لم يكن عدنان مطلع عىل أسس الحياة اليومية  ىڡ

لتدىى رواتبها
.بلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غرى المعلن عنها 

6

6
المشكالت


االسكان :فإىل جانب العديد من منشآت الدعم الحالية ،ال يتمكن الالجئون من طلب المساعدة
توجد ثغرة قانونية ىڡ دعم ²
مسؤوىل الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له ،وال االنتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة االجتماعية العام
من أحد

,
æ
~
بسبب عدم امتالكهم لمحل إقامة رسمي .وحىى االن ال تزال الرسوط والخطوات الالزمة للحصول عىل محل إقامة )(CPAS

شبه مستحيلة ومن ثم ،
æ

الىى تمارسها المراكز عليهم
الكثرى من
يقىص 
الالجئںى أوقاتهم ىڡ المراكز بالرغم من الضغوط 

.للمغادرة
االعرىاف بالشهادات Î
المهىى :ليس من السهل æ
صعوبة االندماج 
االجنبية  ىڡ بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك

يستغرق وق ًتا طويال ً عاد ًة  -أو قد يكون مستحيال ً  -أن ترسل ذلك من دولة الموطن .وتطبق ~
معايرىا صارمة فيما يتعلق
الرسكات  ً
بالالجئںى أو æ

يشرىطون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينعىل
.دبلومة أوروبيةæ ،
حىى إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك
يوجد القليل من الدعم االجتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إىل جانب برنامج االندماج ،إال إن إنشاء الروابط المجتمعية مع
Î
أكرى
.المجتمع
البلجيىك يسمح لالفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا عىل وظائف برسعة ê


الحلول
æ
æ
~
والىى توضح أوىل

تيسرى االنتقال من وضع طالب لجوء إىل الجئ معرىف به من خالل نرس "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات 
االدماج وال تكون مقصورة عليه
االدارية والموارد الرئيسية .ويجب تضمينها ىڡ برنامج ²
.الخطوات ²

االيجار ودعوة مركز
تيسرى البحث عن السكن
لالجئںى عن طريق االستعانة بالمؤسسات ودعم مساعدات دفع مقدمات ²


æ
لتقديم العون ىڡ البحث عن المساكن والوصول إليها حىى وإن لم يكن الالجئ قد ُس ِّجل ) (CPASالمساعدة االجتماعية العام

رسميا بعد كأحد 
توفرى مركز المساعدة
قاطىى البلدية؛ وإضفاء الطابع الرسمي عىل خطة االستقبال ىڡ البلديات وضمان 
ً

.االجتماعية العام للدعم االجتماعي الالزم أثناء االستقبال
بالمواطنںى الر  


االقامة لهم وإبالغهم بذلك )مثل مبادرة
لالجئںى فرصة لاللتقاء
الماىل لمنصة تُتيح
اغبںى ىڡ تقديم ²


توفرى الدعم 
æ
æ

لالسكان
").مرحبا
الىى تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ²
بالالجئںى" والمنصات ²

ً
االلكرىونية 
لالجئںى المسكَّ  

نںى تسكي ًنا سي ًئا أو
لال ~رساف تسمح بالدمج المؤقت )ستة أشهر كحد أقىص(
إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ²
كأنك ىڡ بيتك( ىڡ فرنسا(؛ 
وتبىى مبادرات(  [Comme A La Maison] CALMالذين ال يوجد مسكن ثابت لهم )مثل مبادرة



ىڡ والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من Î
االرس المضيفة والداعمة  ىڡ Pleegzorg Vlaanderenو gastvrijegemeente.be

.البلديات

ونرس معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو  FEBرفع مستوى الوعي  ىڡ ~
الالجئںى ~
الرسكات êعرى مؤسسات
بشأن توظيف


لتيسرى التواصل  
لالجئںى ~
ونرس منصات مثل
الالجئںى من جهة وأرباب العمل  VDABالتابعة لمؤسسة  hiapp.beوالتدريب
بںى


والمواطنںى من جهة أخرى

االكاديمية ،مع Î
الالجئںى Î
المعايرى والمتطلبات المتعلقة æ
االخذ  

بعںى االعتبار الوضع  ىڡ بلد الموطن
باالعرىاف بشهادات
مراجعة

االثباتات المطلوبة
..وصعوبة الحصول عىل ²


المدىى والقطاع الخاص
الطرق العديدة والملموسة ¾ال ¼رساك المجتمع


الالجئںى؟ إليك الئحة غرى شاملة ببعض الخيارات
:هل ترغب  ىڡ قضاء بعض الوقت  ىڡ مساعدة
تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية ¼ Òىڡ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر .وهي تدعم المهاجرين من خالل تقديم
استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم .يمكنك التواصل مع كاريتاس ¼ىك تعمل متطو ًعا ¼ Òىڡ أحد مراكز االستقبال أو ¼ Òىڡ أنشطة تتعلق
¼Ò
الالجئںى وإسكانهم
: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritasبإدماج
غرى الهادفة إىل الربح إىل تعزيز حقوق ó
االجانب والحق ¼ Òىڡ اللجوء وضمان أن  Ciréتسعى جمعية
¼
السياىس ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى )خدمة
العمل
خالل
من
نسان
اال
حقوق
إعالن
مبادئ
مع
تتوافق
بها
المعمول
السياسات
û
¼
¼Ò
الالجئںى والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات( .تقدم هذه الجمعية ¼غرى الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطو ًعا ،منها رعاية
استقبال
Ò
^
http://www.cire.be/
لتيسرى إدماجهم )بالرساكة مع مؤسسة الملك بودوان
):طالىى اللجوء ¼ىڡ مساكن فردية ¼
¼³
¼Ò
¼غرى الهادفة للربح الدعم
وطالىى اللجوء طوال عملية  Convivialتقدم جمعية
لالجئںى والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية ¼ ³
واالجتماعي-المهىى التام Òىڡ بلجيكا .يمكنك االنضمام إىل الجمعية متطوعا ىڡÒ
Ò
بتيسرى استقرارهم من حيث إدماجهم االجتماعي
إدماجهم ،ابتدا ًء ¼
ً ¼
¼
¼
: http://convivial.be/j-aide/عدد من مبادراتها
:تقدم مؤسسة الصليب ó
¼Ò
¼Ò
المتطوعںى عىل بعض من أنشطتها
لالجئںى وتدرب
البلجيىك خدمات استقبال متعددة
االحمر
¼
http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole
جهودها Òىڡ مجال حقوق ó
االشخاص الفارين من الحرب والعنف واالضطهاد ¼ Òىڡ بالدهم والدفاع  Vluchtelingenwerkisتكرس جمعية
¼
¼Ò
الكثرىة المتاحة للمتطوع بنا ًء عىل الوقت
عنها من خالل فريق العمل بها وشبكة نشطة من
المتطوعںى  .توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص ¼
: http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilligerالمتوفر لديه
¼Ò
¼Ò
بخلق تواصل ¼ Ò
ومتطوعںى ) Duo for Job (/http://www.duoforajob.beتهتم مؤسسة
الالجئںى الذين يبحثون عن فرص عمل
بںى
Ò
عاما لمساعدتهم ¼ىڡ البحث عن الوظائف
.يتجاوز عمرهم ً 50
¼Ò
للمتطوعںى فرصة المشاركة ¼ Òىڡ تنظيم المراكز وأنشطتها
طالىى اللجوء
:تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية الستقبال ¼ ³
http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles
تواصل مع بلديتك للتعرف عىل المبادرات المحلية


الالجئںى؟
توفرى إقامة مؤقتة Ñالحد
هل يمكنك 
للنظر Òىڡ مالءمة  Ciréأو  Vluchtelingenwerkتواصل مع الوكالة الفيدرالية الستقبال طالىى اللجوء أو الصليب ó
البلجيىك أو
االحمر
¼
¼
¼³
االقامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية )مدعومة
)مكان û
ÿ
¼Ò
لتوفرى Ò Ò 10,000
لالجئںى
مرىل مؤقت
الىى تجري حملة ¼
:تواصل مع كاريتاس ¼
ÿ
الىى تيرس التواصل ¼ Ò
بںى  SafeSpaceأو مؤسسة http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement
¼
¼Ò
والالجئںى
: https://safespaceinitiative.wordpress.com/مالك المنازل

تترىع بها؟
هل لديك أموال تقرضها أو 
:غرى الهادفة للربح العانة الالجئ عىل دفع مقدم االيجار ó Ò Ò
االقراض التابع لمؤسسة
قدم ً
قرضا بال فوائد لصندوق û
û
û
لمرىله االول ِّ Convivial
¼
http://convivial.be/je-prete/
)أو كاريتاس الدولية  Vluchtelingenwerkأو  ASBLأو ، Ciréترىع إىل مؤسسة غرى هادفة إىل الربح )الصليب ó
البلجيىك
االحمر
¼
³
¼


االدماج 

المهىى
لالجئںى؟
تيسرى ¾
هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ىڡ 

¼Ò
لتيسرى التواصل ¼ Ò
مخترى لالûصدارات التجريبية من تطبيق  Vluchtelingenwerkتواصل مع
بںى
الالجئںى وسوق العمل ¼ thehiapp.beىك تصبح ³
¼
تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعاله للتعرف عىل برنامج ^
"الرسكات" الخاص بها

-

مرسد المصطلحات
حلطصملا

فيرعتلا

)يسايس( ئجال
هب فرتعم

نم ةيامح دوجو مدع عم ،هيلإ هعوجر ةلاحتساو هدلب نم هرارف دعب يبنجأ دلب لبق نم ءوجللا عضو حنُم صخش
ىلإ ءامتنالا وأ ةيسايسلا ءارآلا وأ نيدلا وأ قرعلا وأ ةيسنجلا ساسأ ىلع داهطضالا نم فوخلا ببسب ،ريخألا لبق
.ةنيعم ةيعامتجا ةعومجم

نم ديفتسم
ةيوناثلا ةيامحلا

عوقولا وأ ريطخ ررضل ضرعتلا نم اًيقيقح اًرطخ هجاوي هنأل ةيوناثلا ةيامحلا نم ديفتسملا عضو حنُم صخش
.يلصألا هدلب ىلإ داع نإ ىمعألا فنعلل ةيحض

ءوجل بلاط

.هبلط لوبق دعب الإ اًئجال صخشلا اذه ربتعُي الو ،ءوجللا بلطي صخش

رجاهم

ئجاللا امأ ةرجهلا يف ريخم هنأ ئجاللا نيبو هنيب قرفلاو ،مألا هدلب ريغ دلب يف رقتسي صخش
.كلذ ىلع ربجُم وهف

يداصتقا رجاهم

حلطصملا اذه مادختسا حصيو ،لضفأ يداصتقا لبقتسم نيمأت وأ لمعلا نع اًثحب هنطوم دلب رداغي صخش
نكمي الو ديدشلا ديقعتلاب اًمومع نيرجاهملا عفاود مستت ،نكلو .ةضحم ةيداصتقا عفاودلا نوكت امدنع
.ةرورضلاب ًةرشابم اهيلع فرعتلا

ميدع صخش
ةيسنجلا

،ةيسنجلا يميدع )مهعيمج سيلو( نيئجاللا ضعب نوكي .ةيسنج يأ لمحي الو ةلود يأ اياعر نم دعُي ال صخش
.ةرورضلاب اًئجال ةيسنجلا ميدع صخش لك نوكي ال ،لثملابو

لمحي ال رجاهم
ةمزاللا قئاثولا

.هل رداصلا ةماقإلا نذإ ةيحالص ةدم ءاهتنا دعب دلبلا يف يقب وأ دلبلا يف ءاقبلاب نذإ هل ردصي مل صخش
لثم ،ماظنلاب ةلصلا تاذ ريصقتلا تالاح ببسب باقعلل اوضرعت نيذلا صاخشألا حلطصملا ا ذه لمشيو
.يلصألا مهدلب يف ةماعلا رطخلا ةلاح ببسب مهتداعإ متي مل نكلو مهتابلط تضفُرنيذلا ءوجللا يبلاط

) (IOةرجهلا بتكم

نيرجاهملا قفدت ةرادإ نامضل ةيلخادلا ةرازوب ةيلارديفلا ةماعلا تامدخلا مسق ةطلسل ةرجهلا بتكم عضخي
.لجألا ةليوطو ةريصق ةماقإلا حيراصتو تاريشأتلا رادصإب بتكملا اذه صتخيو .نيرخآلا ءاكرشلا عم نواعتلاب
ةدوعلا تالاحب ينعملا وه ةرجهلا بتكم اًضيأ دعُيو .اكيجلب يف ءوجللا تابلط ليجست نع لوؤسملا وهو
.نييعرشلا ريغ نيميقملا ليحرتو ةيرايتخالا

ةماعلا ةيضوفملا
نيئجاللا نوؤشل
ةيسنجلا يميدعو
)(CGRS

بناجألل ةيامحلا رفوت ةماع ةيلارديف ةمدخ يه ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا ةيضوفملا
ةيناكمإ يف اًلوأ ةماعلا ةيضوفملا رظنت .مهدالب ىلإ مهتدوع لاح ديدشلا ىذألا وأ داهطضالا رطخل نيضرعملا
ءوجللا بلاط حنم نأشب رارق ذاختال فلملا صحف نكمي ،كلذ رذعت لاح يفو .اًئجالك ءوجللا بلاطب فارتعالا
.ةيوناثلا ةيامحلا عضو

ةيلاردفلا ةلاكولا
يبلاط لابقتسال
) ( Fedasilءوجللا

ةسايسل ةلودلا ريزو ةطلسل عضخت ةيموكح هبش ةماع ةسسؤم يه ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلاردفلا ةلاكولا
ةدوجلا كلذ يف نمضت ثيح ،ةنيعم ىرخأ تائفو ءوجللا يبلاط لابقتسا نع ةلوؤسملا يهو ،ةرجهلا نوؤشو ءوجللا
ةينعملا جماربلا فلتخم نيب قيسنتلا نمضتو ةفلتخملا لابقتسالا قفارم يف لاثتمالا قيقحتو
.ةيرايتخالا ةدوعلاب

ىواعدلا سلجم
ةينوناقلا
ةيبنجألا

دض سلجملا اذه ىلإ نعطب مدقتلا نكمي ثيح .ةلقتسم ةيرادإ ةمكحم وه ةيبنجألا ةينوناقلا ىواعدلا سلجم
دضو ةرجهلا بتكم تارارق دضو ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا ةيضوفملا اهذختت يتلا تارارقلا

)(CALL/CCE

كلذكو اهيف مهنيكمتو اهب مهتماقإو ةيكيجلبلا يضارألا ىلإ بناجألا لوخد نأشب ذختُت ىرخأ ةيدرف تارارق يأ
.مهتدوع

:نافرعو ركش

يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
ةيضوفملاو  Ciré ASBLركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو ) (CGRSةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا
Duo for a Job.و  Vluchtelingenwerkةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو )(Fedasil

:ريرقتلا وفلؤم

هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

