
 :نافرعو ركش
 يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
 ةيضوفملاو Ciré ASBL ركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
 ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو (CGRS) ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا

(Fedasil) ةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو Vluchtelingenwerk وDuo for a Job.

:ريرقتلا وفلؤم
هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

فيرعتلا

 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

 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

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

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

 
 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

 ،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

 .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 تضفُر نيذلا ءوجللا يبلاط

 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

 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

 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

 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

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

حلطصملا
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(CALL/CCE)

م�د المصطلحات

"؟ � ما هو الموقف بشأن "أزمة ال�جئ��

وا حدودها، وهو ما ³́ ¼ اللجوء الذين ع ة فيما يتعلق باستقبال طال½³ ¼́ ¼ عام 2015، عانت بلجيكا أزمة كب
ÒÓ 

¼ بروكسل
ÒÓ بارك ماكسمليان ¼

ÒÓ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼
ÒÓ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼

ÒÓ àيتج 
¼ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خáل عام 2015 مقارنة ً 

ÒÓ لعدة أسابيع. إذن فما هو الموقف 
¼ التكهن

ÒÓ يرغب أحد íل عام 2016، وáبعام 2014، ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خ 
¼ وتركيا. ³òوروóíتحاد اíا Ò ¼ôم مؤخًرا ب ³́ ¼ المستقبل بعد اíتفاق الم

ÒÓ بلجيكا öاللجوء إ ¼  بشأن عدد طال½³
ضافة إö ذلك، قررت الحكومة إغáق عدد من مراكز اíستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات ûíوبا 
اóíحوال، من  حال  وبأي   . ¼́ كب تدفق  وجود  حال   ¼

ÒÓ المتاحة  اóíماكن  نقص  من خطر  يزيد  مما   مؤخًرا، 
Ò عليها ¼ôضطهاد، كما سيتعíاللجوء، الفارين من الحرب أو ا ¼ ¼ التأكيد عà استقبال طال½³

ÒÓ سيستمر بلدنا 
¼ اتفاقية جنيف

ÒÓ النحو المنصوص عليه àالخدمات ع ¼́ اماتها الدولية بشأن استقبالهم وتوف Ò ÿ́  .الوفاء بال

؟ � ما المقصود بال�جئ��

Ò طالب اللجوء ¼ôأن نفرق ب ًíمن قبل العامة، حيث يجب علينا أو Ò ¼ôجئí جئون هم من يُطلق عليهمáال 
 والáجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية. فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إö بلجيكا
 ولكن لم تتخذ السلطات قراًرا بشأنه بعد. أما الáجئ هو شخص فر] من اíضطهاد القائم عà أساس
 العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة اíجتماعية، وعà الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
́¼ حال عودتهم  لóáشخاص الذين í يستوفون ̂_وط الحصول عà حق اللجوء ولكن سيتعرضون óíذى خط

¼́ Ò كلتيهما، تدرك بلجيكا وضعهم غ ¼ôالحالت ¼
ÒÓحالة الحرب.  و ¼

ÒÓ صلية، وغالًبا يكون هذاóíبلدانهم ا öإ 
بلجيكا  ¼

ÒÓ قامة  ûíا تمنحهم حق  بهم،  الخاصة  الملفات  تحليل  اóíساس، وبعد   .المستقر، وعà هذا 
öاضطرت إ ¼

ÿ½كانت تنعم بحياة هادئة وال ¼
ÿ½ال _óáوراء هذه التعريفات، تكمن القصص المأساوية ل 

الحماية تحت  اóíشخاص  أو   Ò ¼ôجئáال من   70٪ فإن  ثم،  ومن  بáدهم.   ¼
ÒÓ الحرب  اندíع  بعد    الهروب 

اع (خاصًة العراق وسوريا وأفغانستان)، بعد Ò Ò́ ¼ بلجيكا جاءوا من مناطق ال
ÒÓ ف بهم مؤخًرا ÿ́  الثانوية المع

 أن تركوا وضًعا ليس له نهاية عà اóíغلب (عà سبيل المثال، بحسب المفوضية العليا لóáمم المتحدة
Ò عà شهادة الثانوية العامة عà اóíقل ). هذا ¼ôحاصل Ò ¼ôالسوري Ò ¼ôجئáفإن ٪86 من ال ، Ò ¼ôجئáلشؤون ال 
ت الظروف النساء ³́ Ò رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لáستكشاف"، كما أج ¼ôجئáأن العديد من ال Ò ¼ôح ¼

ÒÓ 
Ò ³ôايًدا من النساء يطل Ò ÿ́  واóíطفال أيًضا عà التوجه إö أوروبا سعًيا إö لم شمل اóí_ة: فقد شهدنا عدًدا م

¼ Ò بذويهم إö ٪8 من إجماö¼ عدد طال½³ ¼ôالمصحوب ¼́  حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القا,ين غ
¼ عام 2014، حيث إن ٪15 منهم لم يبلغوا 13 سنة

ÒÓ 3٪ اللجوء منذ بداية عام 2016، مقارنًة بـ. 

¼ نهاية الوثيقة
ÒÓ راجع الم(د

ف بهم تحت الحماية الثانوية ÿ́  الáجئون واóíفراد المع
¼ اليونان

ÒÓ عدة أماكن ¼
ÒÓ ³́ 2015 من قبل سلطات الحدود الواقعة Ò أبريل وسبتم ¼ôة ما ب ÿ́ ¼ اليونان خáل الف

ÒÓ 1,245 سوريًا àأُجريت دراسة استقصائية ع 
 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد اóíول للجوء أو اللجوء المسبق، يطلب  

1 
2  
3  

� بلجيكا؟
كيف يتم استقبالهم ��

¼ البقاء
ÒÓ الحق öمما يضمن لهم حقوقهم إضافة إ ، Ò ¼ôجئáأوضاعهم ك Ò ¼ôتقن ÿ½اللجوء، منذ دخولهم بلجيكا ح ¼  يجب عà طال½³

Ò الوكاíت والمؤسسات البلجيكية. ويمكن أن تكون هذه عملية ¼ôتتضمن التنقل ب ¼
ÿ½جراءات الûíبلدنا، المرو بعدة مراحل من ا ¼

ÒÓ 
¼ المراكز واíندماج الذي

ÒÓ شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة 
¼ أوروبا، إí إنها يمكنها أن

ÒÓ Ò ¼ôجئáأثبتت بلجيكا أنها نموذًجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال ال Ò ¼ôح ¼
ÒÓتتخلله بعض المعوقات. و 

.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

� بلجيكا من قبل
� اللجوء �� تحليل العملية المتعلقة بطال��

 GROUPE DU VENDREDI

¼ المستقبل: هذا هو الهدف
ÒÓ أوضاع الذين سيصلون Ò ¼ôبلجيكا حالًيا من أجل تحس öلها إáشخاص من خóíيصل ا ¼

ÿ½فهم العملية ال 
́¼ إليه باسم عدنان، والذي فر من .Groupe du Vendredi من تقرير  وهذا يسلط الضوء عà السيناريو النموذجي لشاب سوري نُش
¼ اللجوء Ò لحالة طال½³ ¼ôبلده مثال ¼

ÒÓ منيةóíنسانية وا ûíزمة اóíبلجيكا وحده لطلب اللجوء. ويعد ِسنه وا öمدينة حلب ووصل إ ¼
ÒÓ له Ò Ò́  م

¼ المجتمع البلجي!¼
ÒÓ تكييف أوضاعه ÿ½بلجيكا ح öفكل مرحلة، بدًءا من وصول عدنان إ . ¼öالوقت الحا ¼

ÒÓ حدودنا öالذين يصلون إ 
المجتمع العامة والخاصة من  المصلحة  ¼ يمكن أن يوفرها أصحاب 

ÿ½ال الممكنة  ¼ واجهها والحلول 
ÿ½ال المشكáت   كáجئ، توضح 

́¼ نموذج استقبال ¼ توف
ÒÓ اللجوء الجدد وتُسِهم ¼ 0 حياة طال½³ ¼́ Ò بشكل فردي. ويمكن لهذه المبادرات مًعا أن تُغ ¼ôأو المواطن ، ¼

Òòالمد 
¼ تنادي بلدنا بالدفاع عنها

ÿ½وتكامل يحظى بالقيم ال.

ين � آخرين كث»� � اللجوء من ب�� ...عدنان، أحد طال��

¼ سوريا. يُدر0س
ÒÓ ³́ مدينة ¼ أك

Òòمسقط رأسه، مدينة حلب، ثا ¼
ÒÓ ده مع أصدقائهáواحتفل بعيد مي . ¼

Ò2سبوع الماóíأتم عدنان 28 عاًما ا 
 .عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية

¼ مارس 2011، إí أنها تتعرض للقصف ا4íن. ففي أحد اóíيام كانت القوات
ÒÓ هليةóíبداية الحرب ا ¼

ÒÓ وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة 
¼ تسفر عن

ÿ½ات المتتالية ال ¼́ ¼ اليوم التاö¼ أصبح المتمردون المسلحون هم المسيطرون، حيث تقع التفج
ÒÓ الحكومية هي المسيطرة، ولكن 

¼ كل ساعة. ُقِتل حامد، صديق عدنان منذ الطفولة، باóíمس. وأغلقت المدارس أبوابها óíسباب أمنية. يعلم عدنان أن اóíوضاع
Òòمقتل مد 

́¼ مستقرة. وتنفيًذا لنصيحة والديه، جمع عدنان 4,000 يورو، وهو ما يمثل راتب عام تقريًبا، للفرار من البáد والذهاب إö أوروبا  .غ

¼ تركيا، مثلما فعل 
ÒÓ كلس، بلدة حدودية öتُبدو أقل الطرق خطورة. وصل عدنان إ ¼

ÿ½³́ تركيا، وال  قرر عدنان أن يتوجه إö أوروبا ع
كية، ÿ́ ال  ¼́ Ò الذي طلب الحصول عà 2,000 يورو، استقل شاحنة إö مدينة أزم ¼ôل أحد المهربá2.7 مليون سوري قبله. ومن خ 
ه من المهاجرين. وعند منتصف الليل، أيقظه المهرب وطلب منه ¼́ ́¼ صحية مع غ ¼ أجواء غ

ÒÓ المقابلة لليونان. وأقام بها لعدة أيام 
́^ من 40 مهاجًرا آخًرا. وكان الحظ حليف عدنان، فقد وصل الزورق ́¼ قابل للنفخ، بصحبة أك  التوجه إö الشاطئ وركوب زورق صغ
öجتماعي لتهريبه إí³́ شبكات التواصل ا  إö أوروبا بسáم، وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع. تواصل عدنان مع مهرب آخر ع

¼ معظم الرحلة
ÒÓ قدامóíا àًا ع ¼́  .بلجيكا، مروًرا بمقدونيا و,بيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة، ولكن س

¼ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر. وهي تدعم  المهاجرين من خáل تقديم  
ÒÓ تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية 

¼ أنشطة تتعلق
ÒÓ ستقبال أوíأحد مراكز ا ¼

ÒÓ استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم. يمكنك التواصل مع كاريتاس 7¼ تعمل متطوًعا 
Ò وإسكانهم ¼ôجئáبإدماج ال: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritas

  
¼ اللجوء وضمان أن Ciré تسعى جمعية

ÒÓ جانب والحقóíتعزيز حقوق ا öالربح إ öالهادفة إ ¼́ غ
نسان من خáل العمل السياA¼ ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى (خدمة  ûíن حقوق اáالسياسات المعمول بها تتوافق مع مبادئ إع 

́¼ الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطوًعا، منها رعاية Ò والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات). تقدم هذه الجمعية غ ¼ôجئáاستقبال ال 
́¼ إدماجهم (بال̂(اكة مع مؤسسة الملك بودوان ¼ مساكن فردية لتيس

ÒÓ اللجوء ¼ /http://www.cire.be :(طال½³

¼ اللجوء طوال عملية Convivial تقدم جمعية   Ò والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية وطال½³ ¼ôجئáالهادفة للربح الدعم ل ¼́  غ

¼
ÒÓ الجمعية متطوًعا öنضمام إíبلجيكا. يمكنك ا ¼

ÒÓ التام ¼
Ò½جتماعي-المهíجتماعي واíاستقرارهم من حيث إدماجهم ا ¼́  إدماجهم، ابتداًء بتيس

/http://convivial.be/j-aide :عدد من مبادراتها
Ò عà بعض من أنشطتها   ¼ôوتدرب المتطوع Ò ¼ôجئáحمر البلجي!¼ خدمات استقبال متعددة لóíتقدم مؤسسة الصليب ا:

http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole

¼ بáدهم والدفاع Vluchtelingenwerkis تكرس جمعية  
ÒÓ ضطهادíشخاص الفارين من الحرب والعنف واóíمجال حقوق ا ¼

ÒÓ جهودها 
ة المتاحة للمتطوع بناًء عà الوقت ¼́ . توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص الكث Ò ¼ôل فريق العمل بها وشبكة نشطة من المتطوعáعنها من خ 

http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger :المتوفر لديه

Duo for Job (/http://www.duoforajob.be) Ò تهتم مؤسسة   ¼ôالذين يبحثون عن فرص عمل ومتطوع Ò ¼ôجئáال Ò ¼ôبخلق تواصل ب 
¼ البحث عن الوظائف

ÒÓ يتجاوز عمرهم 50 عاًما لمساعدتهم.

¼ تنظيم المراكز وأنشطتها  
ÒÓ فرصة المشاركة Ò ¼ôاللجوء للمتطوع ¼ :تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³

http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles

تواصل مع بلديتك للتعرف عà المبادرات المحلية  

¼ اللجوء أو الصليب اóíحمر البلجي!¼ أو   ¼ مáءمة Ciré أو Vluchtelingenwerk تواصل مع الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³
ÒÓ للنظر 

قامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية (مدعومة ûíمكان ا)

  Ò ¼ôجئáل مؤقت ل Ò Ò́ ́¼ 10,000 م ¼ تجري حملة لتوف
ÿ½تواصل مع كاريتاس ال: 

http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement أو مؤسسة SafeSpace Ò ¼ôتي( التواصل ب ¼
ÿ½ال 

Ò ¼ôجئáك المنازل والáم: https://safespaceinitiative.wordpress.com/

� والقطاع الخاص
�ºاك المجتمع المد ¼½ الطرق العديدة والملموسة ¿¾

؟ إليك ¿ئحة غ»� شاملة ببعض الخيارات � � مساعدة ال�جئ��
� قضاء بعض الوقت ��

:هل ترغب ��

� اللجوء اليوم ¿ستقبالهم بشكٍل أفضل غًدا جراءات الخاصة بطال�� فهم ا¿¾

 هل يلقى
حيب؟ Ð«ال�جئون ال  

  
قراض التابع لمؤسسة ûíفوائد لصندوق ا áم قرًضا ب له اóíول Convivial قد0 Ò Ò́ يجار لم ûíدفع مقدم ا àجئ عáعانة ال ûí الهادفة للربح ¼́  :غ

http://convivial.be/je-prete/

́¼ هادفة إö الربح (الصليب اóíحمر البلجي!¼ ع إö مؤسسة غ ³́ (أو كاريتاس الدولية Vluchtelingenwerk أو ASBL أو Ciré ،ت

³́ لûáصدارات التجريبية من تطبيق Vluchtelingenwerk تواصل مع Ò وسوق العمل thehiapp.be 7¼ تصبح مخت ¼ôجئáال Ò ¼ôالتواصل ب ¼́ لتيس

تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعáه للتعرف عà برنامج "ال̂(كات" الخاص بها -

؟ � هل يمكنك توف»� إقامة مؤقتة ¿Ñحد ال�جئ��

ع بها؟ هل لديك أموال تقرضها أو تت»�

؟ � � ل�جئ��
دماج المه�� � تيس»� ا¿¾

هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ��



 :نافرعو ركش
 يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
 ةيضوفملاو Ciré ASBL ركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
 ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو (CGRS) ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا

(Fedasil) ةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو Vluchtelingenwerk وDuo for a Job.

:ريرقتلا وفلؤم
هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

فيرعتلا

 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

 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

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

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

 
 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

 ،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

 .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 تضفُر نيذلا ءوجللا يبلاط

 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

 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

 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

 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

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

حلطصملا

 (يسايس) ئجال
هب فرتعم

 نم ديفتسم
 ةيوناثلا ةيامحلا

ءوجل بلاط

رجاهم

يداصتقا رجاهم

 ميدع صخش
ةيسنجلا

 لمحي ال رجاهم
ةمزاللا قئاثولا

(IO) ةرجهلا بتكم

 ةماعلا ةيضوفملا
 نيئجاللا نوؤشل

 ةيسنجلا يميدعو
(CGRS)

 ةيلاردفلا ةلاكولا
 يبلاط لابقتسال

 (Fedasil ) ءوجللا

 ىواعدلا سلجم
 ةينوناقلا
 ةيبنجألا

(CALL/CCE)

م�د المصطلحات

"؟ � ما هو الموقف بشأن "أزمة ال�جئ��

وا حدودها، وهو ما ³́ ¼ اللجوء الذين ع ة فيما يتعلق باستقبال طال½³ ¼́ ¼ عام 2015، عانت بلجيكا أزمة كب
ÒÓ 

¼ بروكسل
ÒÓ بارك ماكسمليان ¼

ÒÓ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼
ÒÓ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼

ÒÓ àيتج 
¼ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خáل عام 2015 مقارنة ً 

ÒÓ لعدة أسابيع. إذن فما هو الموقف 
¼ التكهن

ÒÓ يرغب أحد íل عام 2016، وáبعام 2014، ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خ 
¼ وتركيا. ³òوروóíتحاد اíا Ò ¼ôم مؤخًرا ب ³́ ¼ المستقبل بعد اíتفاق الم

ÒÓ بلجيكا öاللجوء إ ¼  بشأن عدد طال½³
ضافة إö ذلك، قررت الحكومة إغáق عدد من مراكز اíستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات ûíوبا 
اóíحوال، من  حال  وبأي   . ¼́ كب تدفق  وجود  حال   ¼

ÒÓ المتاحة  اóíماكن  نقص  من خطر  يزيد  مما   مؤخًرا، 
Ò عليها ¼ôضطهاد، كما سيتعíاللجوء، الفارين من الحرب أو ا ¼ ¼ التأكيد عà استقبال طال½³

ÒÓ سيستمر بلدنا 
¼ اتفاقية جنيف

ÒÓ النحو المنصوص عليه àالخدمات ع ¼́ اماتها الدولية بشأن استقبالهم وتوف Ò ÿ́  .الوفاء بال

؟ � ما المقصود بال�جئ��

Ò طالب اللجوء ¼ôأن نفرق ب ًíمن قبل العامة، حيث يجب علينا أو Ò ¼ôجئí جئون هم من يُطلق عليهمáال 
 والáجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية. فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إö بلجيكا
 ولكن لم تتخذ السلطات قراًرا بشأنه بعد. أما الáجئ هو شخص فر] من اíضطهاد القائم عà أساس
 العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة اíجتماعية، وعà الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
́¼ حال عودتهم  لóáشخاص الذين í يستوفون ̂_وط الحصول عà حق اللجوء ولكن سيتعرضون óíذى خط

¼́ Ò كلتيهما، تدرك بلجيكا وضعهم غ ¼ôالحالت ¼
ÒÓحالة الحرب.  و ¼

ÒÓ صلية، وغالًبا يكون هذاóíبلدانهم ا öإ 
بلجيكا  ¼

ÒÓ قامة  ûíا تمنحهم حق  بهم،  الخاصة  الملفات  تحليل  اóíساس، وبعد   .المستقر، وعà هذا 
öاضطرت إ ¼

ÿ½كانت تنعم بحياة هادئة وال ¼
ÿ½ال _óáوراء هذه التعريفات، تكمن القصص المأساوية ل 

الحماية تحت  اóíشخاص  أو   Ò ¼ôجئáال من   70٪ فإن  ثم،  ومن  بáدهم.   ¼
ÒÓ الحرب  اندíع  بعد    الهروب 

اع (خاصًة العراق وسوريا وأفغانستان)، بعد Ò Ò́ ¼ بلجيكا جاءوا من مناطق ال
ÒÓ ف بهم مؤخًرا ÿ́  الثانوية المع

 أن تركوا وضًعا ليس له نهاية عà اóíغلب (عà سبيل المثال، بحسب المفوضية العليا لóáمم المتحدة
Ò عà شهادة الثانوية العامة عà اóíقل ). هذا ¼ôحاصل Ò ¼ôالسوري Ò ¼ôجئáفإن ٪86 من ال ، Ò ¼ôجئáلشؤون ال 
ت الظروف النساء ³́ Ò رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لáستكشاف"، كما أج ¼ôجئáأن العديد من ال Ò ¼ôح ¼

ÒÓ 
Ò ³ôايًدا من النساء يطل Ò ÿ́  واóíطفال أيًضا عà التوجه إö أوروبا سعًيا إö لم شمل اóí_ة: فقد شهدنا عدًدا م

¼ Ò بذويهم إö ٪8 من إجماö¼ عدد طال½³ ¼ôالمصحوب ¼́  حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القا,ين غ
¼ عام 2014، حيث إن ٪15 منهم لم يبلغوا 13 سنة

ÒÓ 3٪ اللجوء منذ بداية عام 2016، مقارنًة بـ. 

¼ نهاية الوثيقة
ÒÓ راجع الم(د

ف بهم تحت الحماية الثانوية ÿ́  الáجئون واóíفراد المع
¼ اليونان

ÒÓ عدة أماكن ¼
ÒÓ ³́ 2015 من قبل سلطات الحدود الواقعة Ò أبريل وسبتم ¼ôة ما ب ÿ́ ¼ اليونان خáل الف

ÒÓ 1,245 سوريًا àأُجريت دراسة استقصائية ع 
 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد اóíول للجوء أو اللجوء المسبق، يطلب  

1 
2  
3  

� بلجيكا؟
كيف يتم استقبالهم ��

¼ البقاء
ÒÓ الحق öمما يضمن لهم حقوقهم إضافة إ ، Ò ¼ôجئáأوضاعهم ك Ò ¼ôتقن ÿ½اللجوء، منذ دخولهم بلجيكا ح ¼  يجب عà طال½³

Ò الوكاíت والمؤسسات البلجيكية. ويمكن أن تكون هذه عملية ¼ôتتضمن التنقل ب ¼
ÿ½جراءات الûíبلدنا، المرو بعدة مراحل من ا ¼

ÒÓ 
¼ المراكز واíندماج الذي

ÒÓ شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة 
¼ أوروبا، إí إنها يمكنها أن

ÒÓ Ò ¼ôجئáأثبتت بلجيكا أنها نموذًجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال ال Ò ¼ôح ¼
ÒÓتتخلله بعض المعوقات. و 

.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

� بلجيكا من قبل
� اللجوء �� تحليل العملية المتعلقة بطال��

 GROUPE DU VENDREDI

¼ المستقبل: هذا هو الهدف
ÒÓ أوضاع الذين سيصلون Ò ¼ôبلجيكا حالًيا من أجل تحس öلها إáشخاص من خóíيصل ا ¼

ÿ½فهم العملية ال 
́¼ إليه باسم عدنان، والذي فر من .Groupe du Vendredi من تقرير  وهذا يسلط الضوء عà السيناريو النموذجي لشاب سوري نُش
¼ اللجوء Ò لحالة طال½³ ¼ôبلده مثال ¼

ÒÓ منيةóíنسانية وا ûíزمة اóíبلجيكا وحده لطلب اللجوء. ويعد ِسنه وا öمدينة حلب ووصل إ ¼
ÒÓ له Ò Ò́  م

¼ المجتمع البلجي!¼
ÒÓ تكييف أوضاعه ÿ½بلجيكا ح öفكل مرحلة، بدًءا من وصول عدنان إ . ¼öالوقت الحا ¼

ÒÓ حدودنا öالذين يصلون إ 
المجتمع العامة والخاصة من  المصلحة  ¼ يمكن أن يوفرها أصحاب 

ÿ½ال الممكنة  ¼ واجهها والحلول 
ÿ½ال المشكáت   كáجئ، توضح 

́¼ نموذج استقبال ¼ توف
ÒÓ اللجوء الجدد وتُسِهم ¼ 0 حياة طال½³ ¼́ Ò بشكل فردي. ويمكن لهذه المبادرات مًعا أن تُغ ¼ôأو المواطن ، ¼

Òòالمد 
¼ تنادي بلدنا بالدفاع عنها

ÿ½وتكامل يحظى بالقيم ال.

ين � آخرين كث»� � اللجوء من ب�� ...عدنان، أحد طال��

¼ سوريا. يُدر0س
ÒÓ ³́ مدينة ¼ أك

Òòمسقط رأسه، مدينة حلب، ثا ¼
ÒÓ ده مع أصدقائهáواحتفل بعيد مي . ¼

Ò2سبوع الماóíأتم عدنان 28 عاًما ا 
 .عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية

¼ مارس 2011، إí أنها تتعرض للقصف ا4íن. ففي أحد اóíيام كانت القوات
ÒÓ هليةóíبداية الحرب ا ¼

ÒÓ وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة 
¼ تسفر عن

ÿ½ات المتتالية ال ¼́ ¼ اليوم التاö¼ أصبح المتمردون المسلحون هم المسيطرون، حيث تقع التفج
ÒÓ الحكومية هي المسيطرة، ولكن 

¼ كل ساعة. ُقِتل حامد، صديق عدنان منذ الطفولة، باóíمس. وأغلقت المدارس أبوابها óíسباب أمنية. يعلم عدنان أن اóíوضاع
Òòمقتل مد 

́¼ مستقرة. وتنفيًذا لنصيحة والديه، جمع عدنان 4,000 يورو، وهو ما يمثل راتب عام تقريًبا، للفرار من البáد والذهاب إö أوروبا  .غ

¼ تركيا، مثلما فعل 
ÒÓ كلس، بلدة حدودية öتُبدو أقل الطرق خطورة. وصل عدنان إ ¼

ÿ½³́ تركيا، وال  قرر عدنان أن يتوجه إö أوروبا ع
كية، ÿ́ ال  ¼́ Ò الذي طلب الحصول عà 2,000 يورو، استقل شاحنة إö مدينة أزم ¼ôل أحد المهربá2.7 مليون سوري قبله. ومن خ 
ه من المهاجرين. وعند منتصف الليل، أيقظه المهرب وطلب منه ¼́ ́¼ صحية مع غ ¼ أجواء غ

ÒÓ المقابلة لليونان. وأقام بها لعدة أيام 
́^ من 40 مهاجًرا آخًرا. وكان الحظ حليف عدنان، فقد وصل الزورق ́¼ قابل للنفخ، بصحبة أك  التوجه إö الشاطئ وركوب زورق صغ
öجتماعي لتهريبه إí³́ شبكات التواصل ا  إö أوروبا بسáم، وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع. تواصل عدنان مع مهرب آخر ع

¼ معظم الرحلة
ÒÓ قدامóíا àًا ع ¼́  .بلجيكا، مروًرا بمقدونيا و,بيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة، ولكن س

¼ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر. وهي تدعم  المهاجرين من خáل تقديم  
ÒÓ تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية 

¼ أنشطة تتعلق
ÒÓ ستقبال أوíأحد مراكز ا ¼

ÒÓ استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم. يمكنك التواصل مع كاريتاس 7¼ تعمل متطوًعا 
Ò وإسكانهم ¼ôجئáبإدماج ال: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritas

  
¼ اللجوء وضمان أن Ciré تسعى جمعية

ÒÓ جانب والحقóíتعزيز حقوق ا öالربح إ öالهادفة إ ¼́ غ
نسان من خáل العمل السياA¼ ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى (خدمة  ûíن حقوق اáالسياسات المعمول بها تتوافق مع مبادئ إع 

́¼ الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطوًعا، منها رعاية Ò والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات). تقدم هذه الجمعية غ ¼ôجئáاستقبال ال 
́¼ إدماجهم (بال̂(اكة مع مؤسسة الملك بودوان ¼ مساكن فردية لتيس

ÒÓ اللجوء ¼ /http://www.cire.be :(طال½³

¼ اللجوء طوال عملية Convivial تقدم جمعية   Ò والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية وطال½³ ¼ôجئáالهادفة للربح الدعم ل ¼́  غ

¼
ÒÓ الجمعية متطوًعا öنضمام إíبلجيكا. يمكنك ا ¼

ÒÓ التام ¼
Ò½جتماعي-المهíجتماعي واíاستقرارهم من حيث إدماجهم ا ¼́  إدماجهم، ابتداًء بتيس

/http://convivial.be/j-aide :عدد من مبادراتها
Ò عà بعض من أنشطتها   ¼ôوتدرب المتطوع Ò ¼ôجئáحمر البلجي!¼ خدمات استقبال متعددة لóíتقدم مؤسسة الصليب ا:

http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole

¼ بáدهم والدفاع Vluchtelingenwerkis تكرس جمعية  
ÒÓ ضطهادíشخاص الفارين من الحرب والعنف واóíمجال حقوق ا ¼

ÒÓ جهودها 
ة المتاحة للمتطوع بناًء عà الوقت ¼́ . توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص الكث Ò ¼ôل فريق العمل بها وشبكة نشطة من المتطوعáعنها من خ 

http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger :المتوفر لديه

Duo for Job (/http://www.duoforajob.be) Ò تهتم مؤسسة   ¼ôالذين يبحثون عن فرص عمل ومتطوع Ò ¼ôجئáال Ò ¼ôبخلق تواصل ب 
¼ البحث عن الوظائف

ÒÓ يتجاوز عمرهم 50 عاًما لمساعدتهم.

¼ تنظيم المراكز وأنشطتها  
ÒÓ فرصة المشاركة Ò ¼ôاللجوء للمتطوع ¼ :تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³

http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles

تواصل مع بلديتك للتعرف عà المبادرات المحلية  

¼ اللجوء أو الصليب اóíحمر البلجي!¼ أو   ¼ مáءمة Ciré أو Vluchtelingenwerk تواصل مع الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³
ÒÓ للنظر 

قامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية (مدعومة ûíمكان ا)

  Ò ¼ôجئáل مؤقت ل Ò Ò́ ́¼ 10,000 م ¼ تجري حملة لتوف
ÿ½تواصل مع كاريتاس ال: 

http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement أو مؤسسة SafeSpace Ò ¼ôتي( التواصل ب ¼
ÿ½ال 

Ò ¼ôجئáك المنازل والáم: https://safespaceinitiative.wordpress.com/

� والقطاع الخاص
�ºاك المجتمع المد ¼½ الطرق العديدة والملموسة ¿¾

؟ إليك ¿ئحة غ»� شاملة ببعض الخيارات � � مساعدة ال�جئ��
� قضاء بعض الوقت ��

:هل ترغب ��

� اللجوء اليوم ¿ستقبالهم بشكٍل أفضل غًدا جراءات الخاصة بطال�� فهم ا¿¾

 هل يلقى
حيب؟ Ð«ال�جئون ال  

  
قراض التابع لمؤسسة ûíفوائد لصندوق ا áم قرًضا ب له اóíول Convivial قد0 Ò Ò́ يجار لم ûíدفع مقدم ا àجئ عáعانة ال ûí الهادفة للربح ¼́  :غ

http://convivial.be/je-prete/

́¼ هادفة إö الربح (الصليب اóíحمر البلجي!¼ ع إö مؤسسة غ ³́ (أو كاريتاس الدولية Vluchtelingenwerk أو ASBL أو Ciré ،ت

³́ لûáصدارات التجريبية من تطبيق Vluchtelingenwerk تواصل مع Ò وسوق العمل thehiapp.be 7¼ تصبح مخت ¼ôجئáال Ò ¼ôالتواصل ب ¼́ لتيس

تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعáه للتعرف عà برنامج "ال̂(كات" الخاص بها -

؟ � هل يمكنك توف»� إقامة مؤقتة ¿Ñحد ال�جئ��

ع بها؟ هل لديك أموال تقرضها أو تت»�

؟ � � ل�جئ��
دماج المه�� � تيس»� ا¿¾

هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ��



 :نافرعو ركش
 يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
 ةيضوفملاو Ciré ASBL ركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
 ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو (CGRS) ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا

(Fedasil) ةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو Vluchtelingenwerk وDuo for a Job.

:ريرقتلا وفلؤم
هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

فيرعتلا

 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

 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

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

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

 
 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

 ،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

 .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 تضفُر نيذلا ءوجللا يبلاط

 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

 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

 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

 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

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

حلطصملا

 (يسايس) ئجال
هب فرتعم

 نم ديفتسم
 ةيوناثلا ةيامحلا

ءوجل بلاط

رجاهم

يداصتقا رجاهم

 ميدع صخش
ةيسنجلا

 لمحي ال رجاهم
ةمزاللا قئاثولا

(IO) ةرجهلا بتكم

 ةماعلا ةيضوفملا
 نيئجاللا نوؤشل

 ةيسنجلا يميدعو
(CGRS)

 ةيلاردفلا ةلاكولا
 يبلاط لابقتسال

 (Fedasil ) ءوجللا

 ىواعدلا سلجم
 ةينوناقلا
 ةيبنجألا

(CALL/CCE)

م�د المصطلحات

"؟ � ما هو الموقف بشأن "أزمة ال�جئ��

وا حدودها، وهو ما ³́ ¼ اللجوء الذين ع ة فيما يتعلق باستقبال طال½³ ¼́ ¼ عام 2015، عانت بلجيكا أزمة كب
ÒÓ 

¼ بروكسل
ÒÓ بارك ماكسمليان ¼

ÒÓ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼
ÒÓ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼

ÒÓ àيتج 
¼ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خáل عام 2015 مقارنة ً 

ÒÓ لعدة أسابيع. إذن فما هو الموقف 
¼ التكهن

ÒÓ يرغب أحد íل عام 2016، وáبعام 2014، ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خ 
¼ وتركيا. ³òوروóíتحاد اíا Ò ¼ôم مؤخًرا ب ³́ ¼ المستقبل بعد اíتفاق الم

ÒÓ بلجيكا öاللجوء إ ¼  بشأن عدد طال½³
ضافة إö ذلك، قررت الحكومة إغáق عدد من مراكز اíستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات ûíوبا 
اóíحوال، من  حال  وبأي   . ¼́ كب تدفق  وجود  حال   ¼

ÒÓ المتاحة  اóíماكن  نقص  من خطر  يزيد  مما   مؤخًرا، 
Ò عليها ¼ôضطهاد، كما سيتعíاللجوء، الفارين من الحرب أو ا ¼ ¼ التأكيد عà استقبال طال½³

ÒÓ سيستمر بلدنا 
¼ اتفاقية جنيف

ÒÓ النحو المنصوص عليه àالخدمات ع ¼́ اماتها الدولية بشأن استقبالهم وتوف Ò ÿ́  .الوفاء بال

؟ � ما المقصود بال�جئ��

Ò طالب اللجوء ¼ôأن نفرق ب ًíمن قبل العامة، حيث يجب علينا أو Ò ¼ôجئí جئون هم من يُطلق عليهمáال 
 والáجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية. فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إö بلجيكا
 ولكن لم تتخذ السلطات قراًرا بشأنه بعد. أما الáجئ هو شخص فر] من اíضطهاد القائم عà أساس
 العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة اíجتماعية، وعà الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
́¼ حال عودتهم  لóáشخاص الذين í يستوفون ̂_وط الحصول عà حق اللجوء ولكن سيتعرضون óíذى خط

¼́ Ò كلتيهما، تدرك بلجيكا وضعهم غ ¼ôالحالت ¼
ÒÓحالة الحرب.  و ¼

ÒÓ صلية، وغالًبا يكون هذاóíبلدانهم ا öإ 
بلجيكا  ¼

ÒÓ قامة  ûíا تمنحهم حق  بهم،  الخاصة  الملفات  تحليل  اóíساس، وبعد   .المستقر، وعà هذا 
öاضطرت إ ¼

ÿ½كانت تنعم بحياة هادئة وال ¼
ÿ½ال _óáوراء هذه التعريفات، تكمن القصص المأساوية ل 

الحماية تحت  اóíشخاص  أو   Ò ¼ôجئáال من   70٪ فإن  ثم،  ومن  بáدهم.   ¼
ÒÓ الحرب  اندíع  بعد    الهروب 

اع (خاصًة العراق وسوريا وأفغانستان)، بعد Ò Ò́ ¼ بلجيكا جاءوا من مناطق ال
ÒÓ ف بهم مؤخًرا ÿ́  الثانوية المع

 أن تركوا وضًعا ليس له نهاية عà اóíغلب (عà سبيل المثال، بحسب المفوضية العليا لóáمم المتحدة
Ò عà شهادة الثانوية العامة عà اóíقل ). هذا ¼ôحاصل Ò ¼ôالسوري Ò ¼ôجئáفإن ٪86 من ال ، Ò ¼ôجئáلشؤون ال 
ت الظروف النساء ³́ Ò رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لáستكشاف"، كما أج ¼ôجئáأن العديد من ال Ò ¼ôح ¼

ÒÓ 
Ò ³ôايًدا من النساء يطل Ò ÿ́  واóíطفال أيًضا عà التوجه إö أوروبا سعًيا إö لم شمل اóí_ة: فقد شهدنا عدًدا م

¼ Ò بذويهم إö ٪8 من إجماö¼ عدد طال½³ ¼ôالمصحوب ¼́  حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القا,ين غ
¼ عام 2014، حيث إن ٪15 منهم لم يبلغوا 13 سنة

ÒÓ 3٪ اللجوء منذ بداية عام 2016، مقارنًة بـ. 

¼ نهاية الوثيقة
ÒÓ راجع الم(د

ف بهم تحت الحماية الثانوية ÿ́  الáجئون واóíفراد المع
¼ اليونان

ÒÓ عدة أماكن ¼
ÒÓ ³́ 2015 من قبل سلطات الحدود الواقعة Ò أبريل وسبتم ¼ôة ما ب ÿ́ ¼ اليونان خáل الف

ÒÓ 1,245 سوريًا àأُجريت دراسة استقصائية ع 
 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد اóíول للجوء أو اللجوء المسبق، يطلب  

1 
2  
3  

� بلجيكا؟
كيف يتم استقبالهم ��

¼ البقاء
ÒÓ الحق öمما يضمن لهم حقوقهم إضافة إ ، Ò ¼ôجئáأوضاعهم ك Ò ¼ôتقن ÿ½اللجوء، منذ دخولهم بلجيكا ح ¼  يجب عà طال½³

Ò الوكاíت والمؤسسات البلجيكية. ويمكن أن تكون هذه عملية ¼ôتتضمن التنقل ب ¼
ÿ½جراءات الûíبلدنا، المرو بعدة مراحل من ا ¼

ÒÓ 
¼ المراكز واíندماج الذي

ÒÓ شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة 
¼ أوروبا، إí إنها يمكنها أن

ÒÓ Ò ¼ôجئáأثبتت بلجيكا أنها نموذًجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال ال Ò ¼ôح ¼
ÒÓتتخلله بعض المعوقات. و 

.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

� بلجيكا من قبل
� اللجوء �� تحليل العملية المتعلقة بطال��

 GROUPE DU VENDREDI

¼ المستقبل: هذا هو الهدف
ÒÓ أوضاع الذين سيصلون Ò ¼ôبلجيكا حالًيا من أجل تحس öلها إáشخاص من خóíيصل ا ¼

ÿ½فهم العملية ال 
́¼ إليه باسم عدنان، والذي فر من .Groupe du Vendredi من تقرير  وهذا يسلط الضوء عà السيناريو النموذجي لشاب سوري نُش
¼ اللجوء Ò لحالة طال½³ ¼ôبلده مثال ¼

ÒÓ منيةóíنسانية وا ûíزمة اóíبلجيكا وحده لطلب اللجوء. ويعد ِسنه وا öمدينة حلب ووصل إ ¼
ÒÓ له Ò Ò́  م

¼ المجتمع البلجي!¼
ÒÓ تكييف أوضاعه ÿ½بلجيكا ح öفكل مرحلة، بدًءا من وصول عدنان إ . ¼öالوقت الحا ¼

ÒÓ حدودنا öالذين يصلون إ 
المجتمع العامة والخاصة من  المصلحة  ¼ يمكن أن يوفرها أصحاب 

ÿ½ال الممكنة  ¼ واجهها والحلول 
ÿ½ال المشكáت   كáجئ، توضح 

́¼ نموذج استقبال ¼ توف
ÒÓ اللجوء الجدد وتُسِهم ¼ 0 حياة طال½³ ¼́ Ò بشكل فردي. ويمكن لهذه المبادرات مًعا أن تُغ ¼ôأو المواطن ، ¼

Òòالمد 
¼ تنادي بلدنا بالدفاع عنها

ÿ½وتكامل يحظى بالقيم ال.

ين � آخرين كث»� � اللجوء من ب�� ...عدنان، أحد طال��

¼ سوريا. يُدر0س
ÒÓ ³́ مدينة ¼ أك

Òòمسقط رأسه، مدينة حلب، ثا ¼
ÒÓ ده مع أصدقائهáواحتفل بعيد مي . ¼

Ò2سبوع الماóíأتم عدنان 28 عاًما ا 
 .عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية

¼ مارس 2011، إí أنها تتعرض للقصف ا4íن. ففي أحد اóíيام كانت القوات
ÒÓ هليةóíبداية الحرب ا ¼

ÒÓ وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة 
¼ تسفر عن

ÿ½ات المتتالية ال ¼́ ¼ اليوم التاö¼ أصبح المتمردون المسلحون هم المسيطرون، حيث تقع التفج
ÒÓ الحكومية هي المسيطرة، ولكن 

¼ كل ساعة. ُقِتل حامد، صديق عدنان منذ الطفولة، باóíمس. وأغلقت المدارس أبوابها óíسباب أمنية. يعلم عدنان أن اóíوضاع
Òòمقتل مد 

́¼ مستقرة. وتنفيًذا لنصيحة والديه، جمع عدنان 4,000 يورو، وهو ما يمثل راتب عام تقريًبا، للفرار من البáد والذهاب إö أوروبا  .غ

¼ تركيا، مثلما فعل 
ÒÓ كلس، بلدة حدودية öتُبدو أقل الطرق خطورة. وصل عدنان إ ¼

ÿ½³́ تركيا، وال  قرر عدنان أن يتوجه إö أوروبا ع
كية، ÿ́ ال  ¼́ Ò الذي طلب الحصول عà 2,000 يورو، استقل شاحنة إö مدينة أزم ¼ôل أحد المهربá2.7 مليون سوري قبله. ومن خ 
ه من المهاجرين. وعند منتصف الليل، أيقظه المهرب وطلب منه ¼́ ́¼ صحية مع غ ¼ أجواء غ

ÒÓ المقابلة لليونان. وأقام بها لعدة أيام 
́^ من 40 مهاجًرا آخًرا. وكان الحظ حليف عدنان، فقد وصل الزورق ́¼ قابل للنفخ، بصحبة أك  التوجه إö الشاطئ وركوب زورق صغ
öجتماعي لتهريبه إí³́ شبكات التواصل ا  إö أوروبا بسáم، وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع. تواصل عدنان مع مهرب آخر ع

¼ معظم الرحلة
ÒÓ قدامóíا àًا ع ¼́  .بلجيكا، مروًرا بمقدونيا و,بيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة، ولكن س

¼ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر. وهي تدعم  المهاجرين من خáل تقديم  
ÒÓ تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية 

¼ أنشطة تتعلق
ÒÓ ستقبال أوíأحد مراكز ا ¼

ÒÓ استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم. يمكنك التواصل مع كاريتاس 7¼ تعمل متطوًعا 
Ò وإسكانهم ¼ôجئáبإدماج ال: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritas

  
¼ اللجوء وضمان أن Ciré تسعى جمعية

ÒÓ جانب والحقóíتعزيز حقوق ا öالربح إ öالهادفة إ ¼́ غ
نسان من خáل العمل السياA¼ ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى (خدمة  ûíن حقوق اáالسياسات المعمول بها تتوافق مع مبادئ إع 

́¼ الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطوًعا، منها رعاية Ò والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات). تقدم هذه الجمعية غ ¼ôجئáاستقبال ال 
́¼ إدماجهم (بال̂(اكة مع مؤسسة الملك بودوان ¼ مساكن فردية لتيس

ÒÓ اللجوء ¼ /http://www.cire.be :(طال½³

¼ اللجوء طوال عملية Convivial تقدم جمعية   Ò والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية وطال½³ ¼ôجئáالهادفة للربح الدعم ل ¼́  غ

¼
ÒÓ الجمعية متطوًعا öنضمام إíبلجيكا. يمكنك ا ¼

ÒÓ التام ¼
Ò½جتماعي-المهíجتماعي واíاستقرارهم من حيث إدماجهم ا ¼́  إدماجهم، ابتداًء بتيس

/http://convivial.be/j-aide :عدد من مبادراتها
Ò عà بعض من أنشطتها   ¼ôوتدرب المتطوع Ò ¼ôجئáحمر البلجي!¼ خدمات استقبال متعددة لóíتقدم مؤسسة الصليب ا:

http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole

¼ بáدهم والدفاع Vluchtelingenwerkis تكرس جمعية  
ÒÓ ضطهادíشخاص الفارين من الحرب والعنف واóíمجال حقوق ا ¼

ÒÓ جهودها 
ة المتاحة للمتطوع بناًء عà الوقت ¼́ . توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص الكث Ò ¼ôل فريق العمل بها وشبكة نشطة من المتطوعáعنها من خ 

http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger :المتوفر لديه

Duo for Job (/http://www.duoforajob.be) Ò تهتم مؤسسة   ¼ôالذين يبحثون عن فرص عمل ومتطوع Ò ¼ôجئáال Ò ¼ôبخلق تواصل ب 
¼ البحث عن الوظائف

ÒÓ يتجاوز عمرهم 50 عاًما لمساعدتهم.

¼ تنظيم المراكز وأنشطتها  
ÒÓ فرصة المشاركة Ò ¼ôاللجوء للمتطوع ¼ :تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³

http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles

تواصل مع بلديتك للتعرف عà المبادرات المحلية  

¼ اللجوء أو الصليب اóíحمر البلجي!¼ أو   ¼ مáءمة Ciré أو Vluchtelingenwerk تواصل مع الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³
ÒÓ للنظر 

قامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية (مدعومة ûíمكان ا)

  Ò ¼ôجئáل مؤقت ل Ò Ò́ ́¼ 10,000 م ¼ تجري حملة لتوف
ÿ½تواصل مع كاريتاس ال: 

http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement أو مؤسسة SafeSpace Ò ¼ôتي( التواصل ب ¼
ÿ½ال 

Ò ¼ôجئáك المنازل والáم: https://safespaceinitiative.wordpress.com/

� والقطاع الخاص
�ºاك المجتمع المد ¼½ الطرق العديدة والملموسة ¿¾

؟ إليك ¿ئحة غ»� شاملة ببعض الخيارات � � مساعدة ال�جئ��
� قضاء بعض الوقت ��

:هل ترغب ��

� اللجوء اليوم ¿ستقبالهم بشكٍل أفضل غًدا جراءات الخاصة بطال�� فهم ا¿¾

 هل يلقى
حيب؟ Ð«ال�جئون ال  

  
قراض التابع لمؤسسة ûíفوائد لصندوق ا áم قرًضا ب له اóíول Convivial قد0 Ò Ò́ يجار لم ûíدفع مقدم ا àجئ عáعانة ال ûí الهادفة للربح ¼́  :غ

http://convivial.be/je-prete/

́¼ هادفة إö الربح (الصليب اóíحمر البلجي!¼ ع إö مؤسسة غ ³́ (أو كاريتاس الدولية Vluchtelingenwerk أو ASBL أو Ciré ،ت

³́ لûáصدارات التجريبية من تطبيق Vluchtelingenwerk تواصل مع Ò وسوق العمل thehiapp.be 7¼ تصبح مخت ¼ôجئáال Ò ¼ôالتواصل ب ¼́ لتيس

تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعáه للتعرف عà برنامج "ال̂(كات" الخاص بها -

؟ � هل يمكنك توف»� إقامة مؤقتة ¿Ñحد ال�جئ��

ع بها؟ هل لديك أموال تقرضها أو تت»�

؟ � � ل�جئ��
دماج المه�� � تيس»� ا¿¾

هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ��
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.

5 
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.

5 
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7 
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9  
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.

5 
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 الوصول إ� بلجيكا والتسجيل
 المسبق

شاقة. رحلة  بعد  بلجيكا  إ�  عدنان   يصل 
ونصحه يذهب.  أين  إ�  يعرف   �  وهو 
الهجرة بالتوجه إ� مكتب   سوريون آخرون 
(IO) مكتب  �

و�� لجوء.  كطالب   للتسجيل 
 الهجرة، تم حفظ اسمه كـ "مسجل مسبًقا"
 وحصل ع¥ رقم وأخذوا صورته وبصمات
 أصابعه، ومع ذلك، لم يحصل ع¥ ت§يح
المعلومات مركز  ونصحه  مؤقتة.   إقامة 
سامو منظمة  إ�  بالتوجه  للرابطة   التابع 

يجاد مكان للمبيت  .ا�جتماعية �²
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حة � بلجيكا، والمشك�ت والحلول المق��
� ع� عدنان خوضها �� �� يتع�

المراحل الرئيسية ال��

 على سبيل المثال، في عام 2015، كان هناك 1,313 طلًبا (طلبات أولية وطلبات متكررة) خ´ل شهر يناير،  
.ووصلت إلى 5,512 طلًبا خ´ل شهر سبتمبر

 نعني بذلك تجميع إجراءات التسجيل مًعا في مكتب الهجرة با�²ضافة إلى ا�ستبيان الذي يتعين على مكتب  
́جئين وعديمي الجنسية (راجع الخطوة رقم 4) (CGRS) الهجرة ملئه للمفوضية العامة لشؤون ال

 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد ا�Îول للجوء أو 
 اللجوء المسبق، يطلب المكتب من بلد اللجوء ا�Îول تحمل أو إعادة تحمل مسؤولية
� تنفيذ (Annex 26 Quater) الشخص - بعد ذلك استلم عدنان نموذج الملحق 26

 وبدأ ��
 إجراء دبلن؛ ويمكن أن يستمر ذلك من 8 أشهر إ� عام وهو يهدف إ� تحديد ما إذا كان
� ترحيله إ� بلد اللجوء ا�Îول أو ما إذا كان من الممكن أن �âمركز مغلق لح �

 يلزم وضعه ��
� بلجيكا

.يصبح طالب لجوء ��

4

القطاعان العامالقطاع العام الخاص

�
� التسجيل �� �âالملفات: هو الوقت الذي يكون ب � �åة تجه æåف 
� �ấجئ � المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال �âمكاتب الهجرة وب 
́ثة أشهر وعدة سنوات � ث �âاوح ما ب æåت �

æèوعديمي الجنسية وال 
اكمة من æåعمال المÎاعتماًدا ع¥ الملف المقدم، وذلك بسبب ا� 

2015 êåديسم �
� أمور أخرى (6,800 ملف �� �âب)

� �âإدارة ا�²خطارات: � يراعي توقيت جلسات ا�ستماع المسافة ب 
� وعديمي �ấجئ  مركز ا�ستقبال ومقر المفوضية العامة لشؤون ال
 تبدأ الجلسات متأخرة بسبب المواعيد المزدوجة. .(CGRS) الجنسية

.و� يتمكن طالبو اللجوء من الحصول ع¥ أي إقامة لي´ً

� عن إجراء �âموظفي الحماية المسؤول � �âويوجد تناوبًا ملحوًظا ب 
ات داخل المفوضية العامة êåالجلسات، ما يؤدي إ� تناقص الخ 

� وعديمي الجنسية �ấجئ .(CGRS) لشؤون ال

� وعديمي �âإدارة المفوضية العامة لشؤون ال´جئ � �âتحس 
� الجلسة �âة زمنية ب æåللملفات عن طريق إتاحة ف �ðالجن 

� إدارة جدول الجلسات �âو� والثانية وتحسÎا�.

التنظيمية اكمات  æåال من  للحد  عمل  فريق   تشكيل 

.بالتعامل معها مرة واحدة وبشكل إجما��

الحالية ا�ستقبال  مراكز  بشأن  اللجوء   � êèطال  إب´غ 
لقضاء � حال اضطرارهم 

�� فيها  قامة  با�² لهم   والسماح 
� بروكسل قبل جلسة ا�ستماع

.ليلة ��

داخل المناسبة   � �âالموظف إدارة  إجراءات   إعداد 
الجنسية وعديمي   � �âال´جئ لشؤون  العامة   المفوضية 
(CGRS) عمليات وإدارة  ضافية  ا�² العمل  �Îعباء   تحسًبا 

.مغادرة العمل بها وفًقا لما هو متوقع

�
�èالزم ²́طار  ل  óقÎا� الحد  ام  æåاح يتم  أن  ورة  بال§�  ليس 

العامة المفوضية  مع  ة  �åخÎا� الجلسة   � �âأشهرب ́ثة  ث  البالغ 
� وعديمي الجنسية �ấجئ  واتخاذ القرار، ففي (CGRS) لشؤون ال

.بعض ا�Îحيان يتطلب ا�Îمر المزيد من ا�نتظار

 إذا ما كان القرار المتخذ من قبل المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ  قراًرا سلبًيا (رفض حالة (CGRS) ال
اللجوء طالب  يقدم  ما  عادًة  الثانوية)،  الحماية  أو  ́جئ   ال
� محكمة مختصة: مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية

 استئناًفا ��
(CCE) بالفرنسية أو � �âللمتحدث (RVV) 10بالهولندية � �âللمتحدث 

� تعسفًيا تبًعا للغة المستخدمة
Îùويختلف القرار النها ..

 أيûا كان القرار، يمكن لهذه ا�²جراءات أن تطول بسبب تكدس
وتبادل والتعاون  الحوار  وانعدام  المحكمة   �

��  ا�Îعمال 
الدولة، عن  عامة  (معلومات  الحساسة   �åغ  المعلومات 
� �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية   � �âب الملفات)   البيانات، 
 وهذه السلطات. وع´وة ع¥ ذلك، (CGRS) وعديمي الجنسية
م مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية æåيح � (CCE/RVV) دائًما 

.طلب إخفاء هوية المصادر

́ندماج، ودروس  دروس اللغة - تعتêå اللغة هي المانع ا�Îول ل
́ندماج11 � برنامج والونيا ل

. اللغة ليست إلزامية ��

́ثة شهور لنطق القرار � ا�Îقó البالغ ث
�èام بالحد الزم � æåا�ل.

́فات  تحديد تفس�å أكå~ دقة لعملية الطعن من أجل تفادي ا�خت
� نتيجة الطعن ع¥ أساس اللغة المستخدمة

.الرئيسية ��

وعديمي  � �ấجئ ال لشؤون  العامة  المفوضية  ممث¥�   حث 
ا�Îجنبية (CGRS) الجنسية القانونية  الدعاوى   ومجلس 
(CCE/RVV) فعالية ~åأك آليات تنسيق  الموافقة ع¥   ع¥ 
ال´زم ا�عتماد  ومنحها  الملفات   �

�� المعلومات   ومشاركة 
يطة أ� تكون هناك معلومات متضاربة ~{.

والونيا  �
�� دماج  ا�² برنامج   �

�� إلزامية  اللغة  صفوف   عل 
.وبروكسل وتطويعها وفق ا�حتياجات الحالية

 De) ،للناطقين بالفرنسية (Le Conseil du Contentieux des Etrangers) مجلس الدعاوى القانونية ا�Îجنبية  
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen) جانب للناطقين بالهولنديةÎا�.

 مكرر 81.5 %، من سبتمبر 2015، باستثناء عمليات انسحاب بلغت (%14.3) ورفض فني وعدم متابعة 11
.(ا�²جراءات (0.2%

.يعد التدريب على اللغة جزًءا من المرحلة الثانية لبرنامج ا�ندماج في والونيا، وهو غير إلزامي  

 ليس لدى السلطات مكتب استقبال مخصص �ستقبال
بالمعلومات وتزويدهم  عدنان  مثل  الجدد   الوافدين 

.وتوجيههم

�åغ المهاجرين  فإن  المسبق،  التسجيل  من   بالرغم 
� لجوء و� يتمتعون بأي حقوق êèا�,ن كطال æèف بهم ح æåمع 

�
�ùالمبا أن  كما  قامة.  با�² يتعلق  فيما  خاصًة  ́د،  الب  �

�� 
 و3 غWTC 2 �å المخصصة لمرحلة ما قبل ا�ستقبال مثل
يجدون قد  الجدد  الوافدون  أن   �

�èيع ما  وهو   إنشائية، 
.أنفسهم ب´ مأوى

 إنشاء مكتب استقبال ومعلومات مؤسس مخصص الستقبال

مبادرة مثل  مبادرات  من  دعمه  يستمد  الجدد   الوافدين 

Startpunt "نقطة البداية" التي أطلقتها منظمة العمل من 

.(Vluchtelingenwerk) أجل الالجئ� الفالمانية

 التعرف عىل طالبي اللجوء يف مرحلة التسجيل املسبق من

املثال، الحد األد¶ من اإلقامة لهم، عىل سبيل   أجل توف¹ 

املخصصة االستقبال  مراكز  يف  "مال½ة"  أماكن  خالل   من 

اللجوء طالبي  الستقبال  الفيدرالية  للوكالة   التابعة 

(Fedasil).

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

بشكل أعدادها  زادت   �
æèال التسجيل  لطلبات   بالنسبة 

� غضون شهر واحد فقط (تضاعفت بمقدار أربع
 هائل ��

سعته تكييف   �
�� صعوبة  الهجرة  مكتب  يجد   ،  مرات)5 

ة �åالتسجيلية عندما يحدث تدفق بأعداد كب.

êåتتطلب إجراءات التسجيل عدة زيارات أحيانًا، مما يج 
� اللجوء ع¥ العودة - ا�Îمر الذي يمكن أن يستغرق êèطال 

.عدة أسابيع

� اللجوء برفقة محاٍم أثناء ما يسمى êèيمكن حضور طال � 
المسؤولة الدولة  تحديد  إ�  تهدف   �

æèوال "دبلن"   مقابلة 
 عن التعامل مع الطلب، ع¥ الرغم من أن هذه غالًبا ما

.تكون حا�ت معقدة

� مكتب الهجرة،
� يتمتع بها الموظفون ��

æèزيادة المرونة ال 
التطوعي التدريب  خ´ل  من  المثال،  سبيل   ع¥ 
دعًما يوفروا  أن  يمكن  الذين   " � �âا�حتياطي"  � �âللمسؤول 
 إضافًيا، ومن خ´ل ترتيب فتح المكتب أثناء عطلة نهاية
 ا�Îسبوع إذا لزم ا�Îمر، وذلك كما فعلت الدول ا�Îوربية

.ا�Îخرى

وتبسيط  6 معا  ا�²جراءات  تجميع  أجل  من   الضغط 
.إجراءات التسجيل

بشأن اللجوء   � êèطال إ�  المقدمة  المعلومات   � �âتحس 
� يمكن لمحاميها حضور

æèمكاتب المحاماة المتخصصة ال 
.مقاب´ت "دبلن" معهم

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

المشك�ت

الحلول

� اللجوء، يزيد التوتر و� يمكن تحمل نفقة êèولقلة حيلة طال 

� êèحيان. ويتم إيواء طالÎمن ا� �åكث �
 ا�Îنشطة خارج المركز ��

"رسم يُدفع  حيث  المركز   �
�� ا�Îموال  ذوي   �åغ من   اللجوء 

� الساعة
.خدمات مجتمعية" بمقدار 1 يورو ��

مراكز جميع   �
�� بانتظام  اللغة  دروس  تعليم  يتم   � 

 ا�ستقبال، حيث إنها ليست جزًءا من مهمة الوكالة الفيدرالية
� اللجوء êèستقبال طال� (Fedasil).

� لم يتم إدارتها
æèالمراكز ال �

 يمكن أن تكون الظروف صعبة ��

� êèطال �ستقبال  الفيدرالية  الوكالة  قبل  من  مبا}~   بشكل 
� افتتحت مؤخًرا

æèاللجوء، وخاصة مراكز استقبال الطوارئ ال 
ة من ا�Îساس بشأن êåة قليلة أو ليس لديها خ êåلديها خ �

æèوال 
� اللجوء7 êèاستقبال طال .

� كث�å من ا�Îحيان تكون المساعدة دون المستوى ا�Îمثل
 و��

، � �âالفوري � �âجم æåوالم � �âا�جتماعي � �âخصائيÎبسبب إجهاد ا� 
 بسبب تعاملهم مع الكث�å من الملفات خ´ف المتوقع (وفًقا
مع ا�جتماعيون  ا�Îخصائيون  يتعامل  أن  ينبغي   ، �åللمعاي 

.(حوا�� 40 ملًفا

� هولندا، يجب إضفاء الطابع الرسمي ع¥ كل ما
 كما هو الحال ��

، كمهمة عامة، وتقديم الدعم بشأنه ي¥�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

الدعم وسائل  لتعزيز  المراكز  خارج  من  المنظمات  اك   إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

رشاد /ا�Îنشطة  عمليات التبادل غ�å الرسمية مثل التدريب / ا�²
المراكز  �

��  � �âوالمقيم  � �âالمحلي  � �âالمتطوع  � �âب  الرياضية 
مبادرة (مثل   �

والريا"� واللغوي   �
الثقا�� بالتبادل   للسماح 

Singa Langue et Culture وSinga Sports فرنسا �
��)

اك المنظمات من خارج المراكز لتعزيز وسائل الدعم  إ}~
ورة، ون1~ ورش العمل التدريبية  ا�جتماعي عند ال§�

خاصًة نشائية،  ا�²  �åغ المراكز   �
�� قامة  ا�²  �åمعاي  موائمة 

بشكل التدقيق  عمليات  ة  �åوت وزيادة  المفتوحة،   المراكز 
منشآت إ�  ا�ستقبال  مرافق  تحويل  وتشجيع   ملحوظ، 
أنفسهم عن   �åبالتعب  � �âللمقيم والسماح   ، فردية8   استقبال 

� �âبشكل جماعي من خ´ل مجلس المقيم.

ع¥ اللجوء،   � êèطال إدماج   �
�� والمساعدة  الدعم   � �âتحس 

:سبيل المثال

ومراجعة بانتظام،  عليها  والحصول  اللغة  دروس   زيادة 
إجراءات  �

�� ة  فائدة مبا}~ التنظيمي لجعلها ذات   هيكلها 
ً́ .اللجوء والبحث عن وظائف مستقب

� يمكن الوصول إليها عن
æèنت ال æåن  دعم تطوير بوابات ا�²

عامة معلومات  لعرض  اكمالها،  أو  الذ�5  الهاتف   طريق 
� وتقديم �âجم æåحول إجراءات اللجوء ودروس اللغة والم 

� ألمانيا "Ankommen" المشورة 9(مثل تطبيق
�� 

 وتلبي معظم المراكز المعايير الدولية وتتخطاها كما أنها تقدم العديد من الخدمات. ومع ذلك، في بعض المراكز التي � تُدار بواسطة الوكالة الفيدرالية �ستقبال طالبي اللجوء، يتم الجمع بين أشخاص من مختلف ا�Îعراق والجنسيات،  
 فض´ً عن الجمع بين البالغين والقصر ا�Îجانب غير المصحوبين بذويهم (الشرق ا�Îوسط وشمال إفريقيا) في نفس وحدة المبيت، ا�Îمر الذي يؤدي إلى التوترات بين المجتمعات والقاصرين الضعفاء. وأحيانًا � تصل إخطارات متابعة

يواء) غير مضمونة بشكل كامل .الملفات، و� يوجد دعم مجتمعي ويكون التواصل مع المحامين صعًبا وتكون الخدمات ا�Îساسية مثل (الطعام وا�²
Î́سر الفردية أو ا�Îفراد للسماح لطالبي اللجوء بالعيش داخل المجتمع المحلي والتفاعل معه ومن ثم تسهيل ا�ندماج فيه   .تكون المنشآت الفردية وحدات سكنية (شقة، بيت صغير) ل

 في ألمانيا من قبل السلطات، ويقدم هذا التطبيق الدروس لتعلم أساسيات اللغة ا�Îلمانية والمعلومات عن إجراءات اللجوء وتقديم المشورة بشأن الحصول على وظيفة / التدريب المهني وتقديم "Ankommen" تم إط´ق تطبيق  
ضافة إلى المعلومات حول المنتديات  .معلومات عن قيم الدولة ومعاييرها ا�جتماعية، با�²

́جئون من طلب المساعدة سكان: فإ� جانب العديد من منشآت الدعم الحالية، � يتمكن ال � دعم ا�²
 توجد ثغرة قانونية ��

 من أحد مسؤو�� الدعم بالمركز بسبب مغادرتهم له، و� ا�نتفاع من الدعم المقدم من مركز المساعدة ا�جتماعية العام
(CPAS) وط والخطوات ال´زمة للحصول ع¥ محل إقامة  بسبب عدم امت´كهم لمحل إقامة رسمي. وحæè ا�,ن � تزال ال1~
عليهم المراكز  تمارسها   �

æèال الضغوط  من  بالرغم  المراكز   �
�� أوقاتهم   � �ấجئ ال من   �åالكث  �

�óيق ثم،  ومن  مستحيلة   شبه 
.للمغادرة

� بلجيكا بدون إثبات معتمد بالرغم من أن ذلك
اف بالشهادات ا�Îجنبية �� æåليس من السهل ا�ع : �

�èصعوبة ا�ندماج المه 
ًا صارمة فيما يتعلق �åكات معاي  يستغرق وقًتا طوي´ً عادًة - أو قد يكون مستحي´ً - أن ترسل ذلك من دولة الموطن. وتطبق ال1~
طون عليهم بشكل منهجي أن يكونوا ثنائيوا اللغة ويتحدثون بالفرنسية والهولندية أو يكونوا حاصلينع¥ æåأو يش � �ấجئ  بال

.دبلومة أوروبية، حæè إذا لم تتطلب الوظيفة ذلك

 يوجد القليل من الدعم ا�جتماعي وبرامج اندماج مجتمعي إ� جانب برنامج ا�ندماج، إ� إن إنشاء الروابط المجتمعية مع

êåفراد بأن يمارسوا اللغة وأن يحصلوا ع¥ وظائف ب1عة أكÎ́ .المجتمع البلجي�C يسمح ل

� توضح أو�
æèف به من خ´ل ن1~ "مجموعة أدوات البدء" بعدة لغات وال æåا�نتقال من وضع طالب لجوء إ� �جئ مع �åتيس 

دماج و� تكون مقصورة عليه � برنامج ا�²
دارية والموارد الرئيسية. ويجب تضمينها �� .الخطوات ا�²

مركز ودعوة  يجار  ا�² مقدمات  دفع  مساعدات  ودعم  بالمؤسسات  ا�ستعانة  طريق  عن   � �ấجئ ل السكن  عن  البحث   �åتيس 
ل (CPAS) المساعدة ا�جتماعية العام D́جئ قد ُسج � البحث عن المساكن والوصول إليها حæè وإن لم يكن ال

 لتقديم العون ��
المساعدة مركز   �åتوف البلديات وضمان   �

�� ا�ستقبال  الرسمي ع¥ خطة  الطابع  وإضفاء  البلدية؛   �
�èقاط كأحد  بعد   رسمًيا 

.ا�جتماعية العام للدعم ا�جتماعي ال´زم أثناء ا�ستقبال

قامة لهم وإب´غهم بذلك (مثل مبادرة � تقديم ا�²
�� � �âالراغب � �âفرصة ل´لتقاء بالمواطن � �ấجئ  توف�å الدعم الما�� لمنصة تُتيح ل

سكان ²́ � تطورها الجمعيات وحملة كاريتاس الدولية ل
æèونية ال æåلك " والمنصات ا�² � �ấجئ .("مرحًبا بال

� تسكيًنا سيًئا أو �âن Eالمسك � �ấجئ اف تسمح بالدمج المؤقت (ستة أشهر كحد أقó) ل ~{²́  إنشاء أو مد شبكة استقبال خاضعة ل
� مبادرات) CALM [Comme A La Maison] الذين � يوجد مسكن ثابت لهم (مثل مبادرة

�èفرنسا)؛ وتب �
� بيتك) ��

 كأنك ��
gastvrijegemeente.be وPleegzorg Vlaanderen �

� والونيا وبروكسل من أجل إنشاء شبكة من ا�Î} المضيفة والداعمة ��
�� 

.البلديات

كات عêå مؤسسات � ال1~
� ون1~ معلومات كاملة عن فرص التوظيف VDABو FEB رفع مستوى الوعي �� �ấجئ  بشأن توظيف ال

� ون1~ منصات مثل �ấجئ � من جهة وأرباب العمل VDAB التابعة لمؤسسة hiapp.be والتدريب ل �ấجئ � ال �âالتواصل ب �åلتيس 
� من جهة أخرى �âوالمواطن

� بلد الموطن
� ا�عتبار الوضع �� �âخذ بعÎكاديمية، مع ا�Îا� � �ấجئ اف بشهادات ال æåوالمتطلبات المتعلقة با�ع �åمراجعة المعاي 

ثباتات المطلوبة ..وصعوبة الحصول ع¥ ا�²

من 4 إ� 8 أشهر

واحد 1 إ� عدة أشهر

التسجيل كطالب لجوء

 بعد ا�نتظار لمدة ث´ثة أيام، تمكن عدنان
بمكتب لجوء  كطالب  التسجيل  من  ًا  �åأخ 
بعض .(IO) الهجرة عليه  طرحوا   حيث 
وبعد طلبه.  ير  êåوت موقفه  لفهم   ا�Îسئلة 
 ذلك حصل ع¥ وثيقة تثبت وضعه كطالب
استقبال بمركز  قامة  ا�²  �

�� 4والحق   لجوء 
بأنه وه  êåأخ معه،  التشاور  وبدون   عام. 
ولكن الفرنسية  باللغة  التعامل معه   سيتم 
جم يتحدث اللغة العربية æåم �åسيتم توف.  

� مركز استقبال
قامة ��  ا¥¤

� اللجوء êèيجب ع¥ عدنان التسجيل لدى الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال (Fedasil). � êâويتع 

� êèعليه الخضوع للفحوصات الطبية وبعد ذلك ستخصص له الوكالة الفيدرالية �ستقبال طال 
� مقاطعة لوكسمبورغ بصورة عشوائية. حيث يذهب (Fedasil) اللجوء

� مركز جديد ��
 مكانًا ��

� وعديمي �ấجئ ال العامة لشؤون  المفوضية  انتظار مقابلة مع   �
 هناك ويمكث عدة أشهر ��

� عليه مشاركة السكن .(CGRS) الجنسية �âنه يتعÎ� المركز صعبة أحيانًا نظًرا �
 وتكون الظروف ��

� اللجوء ا�,خرين. ولمساعدته ع¥ فهم ا�²جراءات وحالة ملفه، يتلقى êèمع العديد من طال 
� اللغة. وعليه أن

� اجتماعي مشغول للغاية؛ كما يمكنه تلقي دروس ��
Îùعدنان الدعم من أخصا 

 ينتظر لمدة أربعة أشهر قبل أن يتمكن من العمل، فليس لديه الكث�å من المال للذهاب خارج
� أن ظروف عدنان تسوء

�èسبوع) و� توجد أنشطة وهو ما يعÎا� �
 المركز (يحصل ع¥ 7 يورو ��

� بعض ا�Îحيان
��.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�
  أثناء إقامته (من يوم 

� وعديمي الجنسية �ấجئ � المركز، يتسلم عدنان إخطاًرا لمقابلة مع المفوضية العامة لشؤون ال
 بعد مرور 4 أشهر ��

(CGRS)، الشارع �
� الليلة السابقة لليوم المحدد ونام ��

� بروكسل. حيث استقل القطار ��
� تمام الساعة 8:30 صباًحا ��

�� 
جم، بشأن أصوله ورحلته æåالموعد المحدد. ُطرح ع¥ عدنان أسئلة لمدة أربع ساعات، بمساعدة م �

 ليكون هناك ��
 للتحقق مما إذا كان يستحق الحصول ع¥ حق اللجوء أو الحماية الثانوية. وبمجرد انتهاء المقابلة، استقل القطار
� وعديمي الجنسية �ấجئ  ترى أن بيانه غ�å مكتمل (CGRS) للعودة إ� المركز. ونظًرا �Îن المفوضية العامة لشؤون ال
́ثة أسابيع يد للحضور وعقد مقابلة إضافية بعد ث êåوبالتا�� � يمكن اتخاذ قرار، يتم استدعاؤه مرة أخرى عن طريق ال.

� وعديمي الجنسية �(CGRS) قرار المفوضية العامة لشؤون ال�جئ�

 بعد مرور ث´ثة أشهر ع¥ مقابلته الثانية، تلقى عدنان خطابًا يبلغه بقرار المفوضية العامة لشؤون
� وعديمي الجنسية �ấجئ قامة المؤقتة. وشكل :(CGRS) ال  لقد تم منحه الحماية الثانوية وت§يًحا با�²
� قدًما.

�óا�جتماعي بالمركز عن سبل الم �
ÎùخصاÎسؤال ا� �

 هذا نوًعا من الطمأنينة لعدنان. وبدأ ��
قامة من البلدية، والذي استغرق بعض الوقت بسبب أنه � يزال يجد  وذهب للحصول ع¥ ت§يح ا�²
� الحصول

� لمساعدته ��
�ùم عدنان بحضور برنامج ا�ندماج المجا� æåتحدث الفرنسية. كما يل �

 صعوبة ��
ًا �åوقد ساعده ذلك كث . �Cالمجتمع البلجي �

.ع¥ المعلومات ا�Îساسية عن كيفية العيش ��

� بلجيكا
بدء الحياة ��

� من المفوضية العامة êùعدنان يشعر بالقلق: بعد حصوله ع¥ قرار إيجا 
الجنسية وعديمي   � �ấجئ ال أمامه ،(CGRS) لشؤون  أنه  المركز   أبلغه 
أن اضطر  وقد  خاصة.  إقامة  ع¥  والحصول  المركز  لمغادرة   شهرين 
تمكنه من لعدم  بها  الم§ح  المدة  أطول من  لمدة  المركز   �

��  يمكث 
� تحدث الفرنسية و� يزال

 إيجاد أي سكن: � يزال عدنان يجد صعوبة ��
 غ�å قادر ع¥ دفع مقدم إيجار و� يعرف كيف يت§ف حيال ذلك. وقد
العام ا�جتماعية  المساعدة  مركز  عن  إب´غه   مقدم) (CPAS) تم 
 الخدمات ا�جتماعية)، ولكن المركز رفض مقابلته �Îنه غ�å مسجل كفرد
� مساكن مؤقتة غ�å مستقرة

� البلدية. يقبل عدنان أن يسكن ��
 يعيش ��

 مع أشخاص يعرفهم مقابل تأدية بعض الخدمات. صعوبة بدء حياة

�
اليومية �� الحياة  بلجيكا: لم يكن عدنان مطلع ع¥ أسس   �

 جديدة ��
� رواتبها

�ùالمعلن عنها لتد �åبلجيكا كما أنه استقال من الوظائف غ.
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 :نافرعو ركش
 يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
 ةيضوفملاو Ciré ASBL ركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
 ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو (CGRS) ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا

(Fedasil) ةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو Vluchtelingenwerk وDuo for a Job.

:ريرقتلا وفلؤم
هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

فيرعتلا

 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

 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

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

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

 
 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

 ،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

 .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 تضفُر نيذلا ءوجللا يبلاط

 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

 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

 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

 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

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

حلطصملا

 (يسايس) ئجال
هب فرتعم

 نم ديفتسم
 ةيوناثلا ةيامحلا

ءوجل بلاط

رجاهم

يداصتقا رجاهم

 ميدع صخش
ةيسنجلا

 لمحي ال رجاهم
ةمزاللا قئاثولا

(IO) ةرجهلا بتكم

 ةماعلا ةيضوفملا
 نيئجاللا نوؤشل

 ةيسنجلا يميدعو
(CGRS)

 ةيلاردفلا ةلاكولا
 يبلاط لابقتسال

 (Fedasil ) ءوجللا

 ىواعدلا سلجم
 ةينوناقلا
 ةيبنجألا

(CALL/CCE)

م�د المصطلحات

"؟ � ما هو الموقف بشأن "أزمة ال�جئ��

وا حدودها، وهو ما ³́ ¼ اللجوء الذين ع ة فيما يتعلق باستقبال طال½³ ¼́ ¼ عام 2015، عانت بلجيكا أزمة كب
ÒÓ 

¼ بروكسل
ÒÓ بارك ماكسمليان ¼

ÒÓ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼
ÒÓ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼

ÒÓ àيتج 
¼ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خáل عام 2015 مقارنة ً 

ÒÓ لعدة أسابيع. إذن فما هو الموقف 
¼ التكهن

ÒÓ يرغب أحد íل عام 2016، وáبعام 2014، ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خ 
¼ وتركيا. ³òوروóíتحاد اíا Ò ¼ôم مؤخًرا ب ³́ ¼ المستقبل بعد اíتفاق الم

ÒÓ بلجيكا öاللجوء إ ¼  بشأن عدد طال½³
ضافة إö ذلك، قررت الحكومة إغáق عدد من مراكز اíستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات ûíوبا 
اóíحوال، من  حال  وبأي   . ¼́ كب تدفق  وجود  حال   ¼

ÒÓ المتاحة  اóíماكن  نقص  من خطر  يزيد  مما   مؤخًرا، 
Ò عليها ¼ôضطهاد، كما سيتعíاللجوء، الفارين من الحرب أو ا ¼ ¼ التأكيد عà استقبال طال½³

ÒÓ سيستمر بلدنا 
¼ اتفاقية جنيف

ÒÓ النحو المنصوص عليه àالخدمات ع ¼́ اماتها الدولية بشأن استقبالهم وتوف Ò ÿ́  .الوفاء بال

؟ � ما المقصود بال�جئ��

Ò طالب اللجوء ¼ôأن نفرق ب ًíمن قبل العامة، حيث يجب علينا أو Ò ¼ôجئí جئون هم من يُطلق عليهمáال 
 والáجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية. فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إö بلجيكا
 ولكن لم تتخذ السلطات قراًرا بشأنه بعد. أما الáجئ هو شخص فر] من اíضطهاد القائم عà أساس
 العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة اíجتماعية، وعà الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
́¼ حال عودتهم  لóáشخاص الذين í يستوفون ̂_وط الحصول عà حق اللجوء ولكن سيتعرضون óíذى خط

¼́ Ò كلتيهما، تدرك بلجيكا وضعهم غ ¼ôالحالت ¼
ÒÓحالة الحرب.  و ¼

ÒÓ صلية، وغالًبا يكون هذاóíبلدانهم ا öإ 
بلجيكا  ¼

ÒÓ قامة  ûíا تمنحهم حق  بهم،  الخاصة  الملفات  تحليل  اóíساس، وبعد   .المستقر، وعà هذا 
öاضطرت إ ¼

ÿ½كانت تنعم بحياة هادئة وال ¼
ÿ½ال _óáوراء هذه التعريفات، تكمن القصص المأساوية ل 

الحماية تحت  اóíشخاص  أو   Ò ¼ôجئáال من   70٪ فإن  ثم،  ومن  بáدهم.   ¼
ÒÓ الحرب  اندíع  بعد    الهروب 

اع (خاصًة العراق وسوريا وأفغانستان)، بعد Ò Ò́ ¼ بلجيكا جاءوا من مناطق ال
ÒÓ ف بهم مؤخًرا ÿ́  الثانوية المع

 أن تركوا وضًعا ليس له نهاية عà اóíغلب (عà سبيل المثال، بحسب المفوضية العليا لóáمم المتحدة
Ò عà شهادة الثانوية العامة عà اóíقل ). هذا ¼ôحاصل Ò ¼ôالسوري Ò ¼ôجئáفإن ٪86 من ال ، Ò ¼ôجئáلشؤون ال 
ت الظروف النساء ³́ Ò رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لáستكشاف"، كما أج ¼ôجئáأن العديد من ال Ò ¼ôح ¼

ÒÓ 
Ò ³ôايًدا من النساء يطل Ò ÿ́  واóíطفال أيًضا عà التوجه إö أوروبا سعًيا إö لم شمل اóí_ة: فقد شهدنا عدًدا م

¼ Ò بذويهم إö ٪8 من إجماö¼ عدد طال½³ ¼ôالمصحوب ¼́  حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القا,ين غ
¼ عام 2014، حيث إن ٪15 منهم لم يبلغوا 13 سنة

ÒÓ 3٪ اللجوء منذ بداية عام 2016، مقارنًة بـ. 

¼ نهاية الوثيقة
ÒÓ راجع الم(د

ف بهم تحت الحماية الثانوية ÿ́  الáجئون واóíفراد المع
¼ اليونان

ÒÓ عدة أماكن ¼
ÒÓ ³́ 2015 من قبل سلطات الحدود الواقعة Ò أبريل وسبتم ¼ôة ما ب ÿ́ ¼ اليونان خáل الف

ÒÓ 1,245 سوريًا àأُجريت دراسة استقصائية ع 
 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد اóíول للجوء أو اللجوء المسبق، يطلب  

1 
2  
3  

� بلجيكا؟
كيف يتم استقبالهم ��

¼ البقاء
ÒÓ الحق öمما يضمن لهم حقوقهم إضافة إ ، Ò ¼ôجئáأوضاعهم ك Ò ¼ôتقن ÿ½اللجوء، منذ دخولهم بلجيكا ح ¼  يجب عà طال½³

Ò الوكاíت والمؤسسات البلجيكية. ويمكن أن تكون هذه عملية ¼ôتتضمن التنقل ب ¼
ÿ½جراءات الûíبلدنا، المرو بعدة مراحل من ا ¼

ÒÓ 
¼ المراكز واíندماج الذي

ÒÓ شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة 
¼ أوروبا، إí إنها يمكنها أن

ÒÓ Ò ¼ôجئáأثبتت بلجيكا أنها نموذًجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال ال Ò ¼ôح ¼
ÒÓتتخلله بعض المعوقات. و 

.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

� بلجيكا من قبل
� اللجوء �� تحليل العملية المتعلقة بطال��

 GROUPE DU VENDREDI

¼ المستقبل: هذا هو الهدف
ÒÓ أوضاع الذين سيصلون Ò ¼ôبلجيكا حالًيا من أجل تحس öلها إáشخاص من خóíيصل ا ¼

ÿ½فهم العملية ال 
́¼ إليه باسم عدنان، والذي فر من .Groupe du Vendredi من تقرير  وهذا يسلط الضوء عà السيناريو النموذجي لشاب سوري نُش
¼ اللجوء Ò لحالة طال½³ ¼ôبلده مثال ¼

ÒÓ منيةóíنسانية وا ûíزمة اóíبلجيكا وحده لطلب اللجوء. ويعد ِسنه وا öمدينة حلب ووصل إ ¼
ÒÓ له Ò Ò́  م

¼ المجتمع البلجي!¼
ÒÓ تكييف أوضاعه ÿ½بلجيكا ح öفكل مرحلة، بدًءا من وصول عدنان إ . ¼öالوقت الحا ¼

ÒÓ حدودنا öالذين يصلون إ 
المجتمع العامة والخاصة من  المصلحة  ¼ يمكن أن يوفرها أصحاب 

ÿ½ال الممكنة  ¼ واجهها والحلول 
ÿ½ال المشكáت   كáجئ، توضح 

́¼ نموذج استقبال ¼ توف
ÒÓ اللجوء الجدد وتُسِهم ¼ 0 حياة طال½³ ¼́ Ò بشكل فردي. ويمكن لهذه المبادرات مًعا أن تُغ ¼ôأو المواطن ، ¼

Òòالمد 
¼ تنادي بلدنا بالدفاع عنها

ÿ½وتكامل يحظى بالقيم ال.

ين � آخرين كث»� � اللجوء من ب�� ...عدنان، أحد طال��

¼ سوريا. يُدر0س
ÒÓ ³́ مدينة ¼ أك

Òòمسقط رأسه، مدينة حلب، ثا ¼
ÒÓ ده مع أصدقائهáواحتفل بعيد مي . ¼

Ò2سبوع الماóíأتم عدنان 28 عاًما ا 
 .عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية

¼ مارس 2011، إí أنها تتعرض للقصف ا4íن. ففي أحد اóíيام كانت القوات
ÒÓ هليةóíبداية الحرب ا ¼

ÒÓ وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة 
¼ تسفر عن

ÿ½ات المتتالية ال ¼́ ¼ اليوم التاö¼ أصبح المتمردون المسلحون هم المسيطرون، حيث تقع التفج
ÒÓ الحكومية هي المسيطرة، ولكن 

¼ كل ساعة. ُقِتل حامد، صديق عدنان منذ الطفولة، باóíمس. وأغلقت المدارس أبوابها óíسباب أمنية. يعلم عدنان أن اóíوضاع
Òòمقتل مد 

́¼ مستقرة. وتنفيًذا لنصيحة والديه، جمع عدنان 4,000 يورو، وهو ما يمثل راتب عام تقريًبا، للفرار من البáد والذهاب إö أوروبا  .غ

¼ تركيا، مثلما فعل 
ÒÓ كلس، بلدة حدودية öتُبدو أقل الطرق خطورة. وصل عدنان إ ¼

ÿ½³́ تركيا، وال  قرر عدنان أن يتوجه إö أوروبا ع
كية، ÿ́ ال  ¼́ Ò الذي طلب الحصول عà 2,000 يورو، استقل شاحنة إö مدينة أزم ¼ôل أحد المهربá2.7 مليون سوري قبله. ومن خ 
ه من المهاجرين. وعند منتصف الليل، أيقظه المهرب وطلب منه ¼́ ́¼ صحية مع غ ¼ أجواء غ

ÒÓ المقابلة لليونان. وأقام بها لعدة أيام 
́^ من 40 مهاجًرا آخًرا. وكان الحظ حليف عدنان، فقد وصل الزورق ́¼ قابل للنفخ، بصحبة أك  التوجه إö الشاطئ وركوب زورق صغ
öجتماعي لتهريبه إí³́ شبكات التواصل ا  إö أوروبا بسáم، وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع. تواصل عدنان مع مهرب آخر ع

¼ معظم الرحلة
ÒÓ قدامóíا àًا ع ¼́  .بلجيكا، مروًرا بمقدونيا و,بيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة، ولكن س

¼ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر. وهي تدعم  المهاجرين من خáل تقديم  
ÒÓ تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية 

¼ أنشطة تتعلق
ÒÓ ستقبال أوíأحد مراكز ا ¼

ÒÓ استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم. يمكنك التواصل مع كاريتاس 7¼ تعمل متطوًعا 
Ò وإسكانهم ¼ôجئáبإدماج ال: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritas

  
¼ اللجوء وضمان أن Ciré تسعى جمعية

ÒÓ جانب والحقóíتعزيز حقوق ا öالربح إ öالهادفة إ ¼́ غ
نسان من خáل العمل السياA¼ ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى (خدمة  ûíن حقوق اáالسياسات المعمول بها تتوافق مع مبادئ إع 

́¼ الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطوًعا، منها رعاية Ò والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات). تقدم هذه الجمعية غ ¼ôجئáاستقبال ال 
́¼ إدماجهم (بال̂(اكة مع مؤسسة الملك بودوان ¼ مساكن فردية لتيس

ÒÓ اللجوء ¼ /http://www.cire.be :(طال½³

¼ اللجوء طوال عملية Convivial تقدم جمعية   Ò والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية وطال½³ ¼ôجئáالهادفة للربح الدعم ل ¼́  غ

¼
ÒÓ الجمعية متطوًعا öنضمام إíبلجيكا. يمكنك ا ¼

ÒÓ التام ¼
Ò½جتماعي-المهíجتماعي واíاستقرارهم من حيث إدماجهم ا ¼́  إدماجهم، ابتداًء بتيس

/http://convivial.be/j-aide :عدد من مبادراتها
Ò عà بعض من أنشطتها   ¼ôوتدرب المتطوع Ò ¼ôجئáحمر البلجي!¼ خدمات استقبال متعددة لóíتقدم مؤسسة الصليب ا:

http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole

¼ بáدهم والدفاع Vluchtelingenwerkis تكرس جمعية  
ÒÓ ضطهادíشخاص الفارين من الحرب والعنف واóíمجال حقوق ا ¼

ÒÓ جهودها 
ة المتاحة للمتطوع بناًء عà الوقت ¼́ . توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص الكث Ò ¼ôل فريق العمل بها وشبكة نشطة من المتطوعáعنها من خ 

http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger :المتوفر لديه

Duo for Job (/http://www.duoforajob.be) Ò تهتم مؤسسة   ¼ôالذين يبحثون عن فرص عمل ومتطوع Ò ¼ôجئáال Ò ¼ôبخلق تواصل ب 
¼ البحث عن الوظائف

ÒÓ يتجاوز عمرهم 50 عاًما لمساعدتهم.

¼ تنظيم المراكز وأنشطتها  
ÒÓ فرصة المشاركة Ò ¼ôاللجوء للمتطوع ¼ :تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³

http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles

تواصل مع بلديتك للتعرف عà المبادرات المحلية  

¼ اللجوء أو الصليب اóíحمر البلجي!¼ أو   ¼ مáءمة Ciré أو Vluchtelingenwerk تواصل مع الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³
ÒÓ للنظر 

قامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية (مدعومة ûíمكان ا)

  Ò ¼ôجئáل مؤقت ل Ò Ò́ ́¼ 10,000 م ¼ تجري حملة لتوف
ÿ½تواصل مع كاريتاس ال: 

http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement أو مؤسسة SafeSpace Ò ¼ôتي( التواصل ب ¼
ÿ½ال 

Ò ¼ôجئáك المنازل والáم: https://safespaceinitiative.wordpress.com/

� والقطاع الخاص
�ºاك المجتمع المد ¼½ الطرق العديدة والملموسة ¿¾

؟ إليك ¿ئحة غ»� شاملة ببعض الخيارات � � مساعدة ال�جئ��
� قضاء بعض الوقت ��

:هل ترغب ��

� اللجوء اليوم ¿ستقبالهم بشكٍل أفضل غًدا جراءات الخاصة بطال�� فهم ا¿¾

 هل يلقى
حيب؟ Ð«ال�جئون ال  

  
قراض التابع لمؤسسة ûíفوائد لصندوق ا áم قرًضا ب له اóíول Convivial قد0 Ò Ò́ يجار لم ûíدفع مقدم ا àجئ عáعانة ال ûí الهادفة للربح ¼́  :غ

http://convivial.be/je-prete/

́¼ هادفة إö الربح (الصليب اóíحمر البلجي!¼ ع إö مؤسسة غ ³́ (أو كاريتاس الدولية Vluchtelingenwerk أو ASBL أو Ciré ،ت

³́ لûáصدارات التجريبية من تطبيق Vluchtelingenwerk تواصل مع Ò وسوق العمل thehiapp.be 7¼ تصبح مخت ¼ôجئáال Ò ¼ôالتواصل ب ¼́ لتيس

تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعáه للتعرف عà برنامج "ال̂(كات" الخاص بها -

؟ � هل يمكنك توف»� إقامة مؤقتة ¿Ñحد ال�جئ��

ع بها؟ هل لديك أموال تقرضها أو تت»�

؟ � � ل�جئ��
دماج المه�� � تيس»� ا¿¾

هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ��



 :نافرعو ركش
 يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
 ةيضوفملاو Ciré ASBL ركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
 ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو (CGRS) ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا

(Fedasil) ةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو Vluchtelingenwerk وDuo for a Job.

:ريرقتلا وفلؤم
هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

فيرعتلا

 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

 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

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

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

 
 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

 ،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

 .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 تضفُر نيذلا ءوجللا يبلاط

 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

 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

 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

 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

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

حلطصملا

 (يسايس) ئجال
هب فرتعم

 نم ديفتسم
 ةيوناثلا ةيامحلا

ءوجل بلاط

رجاهم

يداصتقا رجاهم

 ميدع صخش
ةيسنجلا

 لمحي ال رجاهم
ةمزاللا قئاثولا

(IO) ةرجهلا بتكم

 ةماعلا ةيضوفملا
 نيئجاللا نوؤشل

 ةيسنجلا يميدعو
(CGRS)

 ةيلاردفلا ةلاكولا
 يبلاط لابقتسال

 (Fedasil ) ءوجللا

 ىواعدلا سلجم
 ةينوناقلا
 ةيبنجألا

(CALL/CCE)

م�د المصطلحات

"؟ � ما هو الموقف بشأن "أزمة ال�جئ��

وا حدودها، وهو ما ³́ ¼ اللجوء الذين ع ة فيما يتعلق باستقبال طال½³ ¼́ ¼ عام 2015، عانت بلجيكا أزمة كب
ÒÓ 

¼ بروكسل
ÒÓ بارك ماكسمليان ¼

ÒÓ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼
ÒÓ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼

ÒÓ àيتج 
¼ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خáل عام 2015 مقارنة ً 

ÒÓ لعدة أسابيع. إذن فما هو الموقف 
¼ التكهن

ÒÓ يرغب أحد íل عام 2016، وáبعام 2014، ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خ 
¼ وتركيا. ³òوروóíتحاد اíا Ò ¼ôم مؤخًرا ب ³́ ¼ المستقبل بعد اíتفاق الم

ÒÓ بلجيكا öاللجوء إ ¼  بشأن عدد طال½³
ضافة إö ذلك، قررت الحكومة إغáق عدد من مراكز اíستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات ûíوبا 
اóíحوال، من  حال  وبأي   . ¼́ كب تدفق  وجود  حال   ¼

ÒÓ المتاحة  اóíماكن  نقص  من خطر  يزيد  مما   مؤخًرا، 
Ò عليها ¼ôضطهاد، كما سيتعíاللجوء، الفارين من الحرب أو ا ¼ ¼ التأكيد عà استقبال طال½³

ÒÓ سيستمر بلدنا 
¼ اتفاقية جنيف

ÒÓ النحو المنصوص عليه àالخدمات ع ¼́ اماتها الدولية بشأن استقبالهم وتوف Ò ÿ́  .الوفاء بال

؟ � ما المقصود بال�جئ��

Ò طالب اللجوء ¼ôأن نفرق ب ًíمن قبل العامة، حيث يجب علينا أو Ò ¼ôجئí جئون هم من يُطلق عليهمáال 
 والáجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية. فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إö بلجيكا
 ولكن لم تتخذ السلطات قراًرا بشأنه بعد. أما الáجئ هو شخص فر] من اíضطهاد القائم عà أساس
 العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة اíجتماعية، وعà الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
́¼ حال عودتهم  لóáشخاص الذين í يستوفون ̂_وط الحصول عà حق اللجوء ولكن سيتعرضون óíذى خط

¼́ Ò كلتيهما، تدرك بلجيكا وضعهم غ ¼ôالحالت ¼
ÒÓحالة الحرب.  و ¼

ÒÓ صلية، وغالًبا يكون هذاóíبلدانهم ا öإ 
بلجيكا  ¼

ÒÓ قامة  ûíا تمنحهم حق  بهم،  الخاصة  الملفات  تحليل  اóíساس، وبعد   .المستقر، وعà هذا 
öاضطرت إ ¼

ÿ½كانت تنعم بحياة هادئة وال ¼
ÿ½ال _óáوراء هذه التعريفات، تكمن القصص المأساوية ل 

الحماية تحت  اóíشخاص  أو   Ò ¼ôجئáال من   70٪ فإن  ثم،  ومن  بáدهم.   ¼
ÒÓ الحرب  اندíع  بعد    الهروب 

اع (خاصًة العراق وسوريا وأفغانستان)، بعد Ò Ò́ ¼ بلجيكا جاءوا من مناطق ال
ÒÓ ف بهم مؤخًرا ÿ́  الثانوية المع

 أن تركوا وضًعا ليس له نهاية عà اóíغلب (عà سبيل المثال، بحسب المفوضية العليا لóáمم المتحدة
Ò عà شهادة الثانوية العامة عà اóíقل ). هذا ¼ôحاصل Ò ¼ôالسوري Ò ¼ôجئáفإن ٪86 من ال ، Ò ¼ôجئáلشؤون ال 
ت الظروف النساء ³́ Ò رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لáستكشاف"، كما أج ¼ôجئáأن العديد من ال Ò ¼ôح ¼

ÒÓ 
Ò ³ôايًدا من النساء يطل Ò ÿ́  واóíطفال أيًضا عà التوجه إö أوروبا سعًيا إö لم شمل اóí_ة: فقد شهدنا عدًدا م

¼ Ò بذويهم إö ٪8 من إجماö¼ عدد طال½³ ¼ôالمصحوب ¼́  حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القا,ين غ
¼ عام 2014، حيث إن ٪15 منهم لم يبلغوا 13 سنة

ÒÓ 3٪ اللجوء منذ بداية عام 2016، مقارنًة بـ. 

¼ نهاية الوثيقة
ÒÓ راجع الم(د

ف بهم تحت الحماية الثانوية ÿ́  الáجئون واóíفراد المع
¼ اليونان

ÒÓ عدة أماكن ¼
ÒÓ ³́ 2015 من قبل سلطات الحدود الواقعة Ò أبريل وسبتم ¼ôة ما ب ÿ́ ¼ اليونان خáل الف

ÒÓ 1,245 سوريًا àأُجريت دراسة استقصائية ع 
 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد اóíول للجوء أو اللجوء المسبق، يطلب  

1 
2  
3  

� بلجيكا؟
كيف يتم استقبالهم ��

¼ البقاء
ÒÓ الحق öمما يضمن لهم حقوقهم إضافة إ ، Ò ¼ôجئáأوضاعهم ك Ò ¼ôتقن ÿ½اللجوء، منذ دخولهم بلجيكا ح ¼  يجب عà طال½³

Ò الوكاíت والمؤسسات البلجيكية. ويمكن أن تكون هذه عملية ¼ôتتضمن التنقل ب ¼
ÿ½جراءات الûíبلدنا، المرو بعدة مراحل من ا ¼

ÒÓ 
¼ المراكز واíندماج الذي

ÒÓ شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة 
¼ أوروبا، إí إنها يمكنها أن

ÒÓ Ò ¼ôجئáأثبتت بلجيكا أنها نموذًجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال ال Ò ¼ôح ¼
ÒÓتتخلله بعض المعوقات. و 

.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

� بلجيكا من قبل
� اللجوء �� تحليل العملية المتعلقة بطال��

 GROUPE DU VENDREDI

¼ المستقبل: هذا هو الهدف
ÒÓ أوضاع الذين سيصلون Ò ¼ôبلجيكا حالًيا من أجل تحس öلها إáشخاص من خóíيصل ا ¼

ÿ½فهم العملية ال 
́¼ إليه باسم عدنان، والذي فر من .Groupe du Vendredi من تقرير  وهذا يسلط الضوء عà السيناريو النموذجي لشاب سوري نُش
¼ اللجوء Ò لحالة طال½³ ¼ôبلده مثال ¼

ÒÓ منيةóíنسانية وا ûíزمة اóíبلجيكا وحده لطلب اللجوء. ويعد ِسنه وا öمدينة حلب ووصل إ ¼
ÒÓ له Ò Ò́  م

¼ المجتمع البلجي!¼
ÒÓ تكييف أوضاعه ÿ½بلجيكا ح öفكل مرحلة، بدًءا من وصول عدنان إ . ¼öالوقت الحا ¼

ÒÓ حدودنا öالذين يصلون إ 
المجتمع العامة والخاصة من  المصلحة  ¼ يمكن أن يوفرها أصحاب 

ÿ½ال الممكنة  ¼ واجهها والحلول 
ÿ½ال المشكáت   كáجئ، توضح 

́¼ نموذج استقبال ¼ توف
ÒÓ اللجوء الجدد وتُسِهم ¼ 0 حياة طال½³ ¼́ Ò بشكل فردي. ويمكن لهذه المبادرات مًعا أن تُغ ¼ôأو المواطن ، ¼

Òòالمد 
¼ تنادي بلدنا بالدفاع عنها

ÿ½وتكامل يحظى بالقيم ال.

ين � آخرين كث»� � اللجوء من ب�� ...عدنان، أحد طال��

¼ سوريا. يُدر0س
ÒÓ ³́ مدينة ¼ أك

Òòمسقط رأسه، مدينة حلب، ثا ¼
ÒÓ ده مع أصدقائهáواحتفل بعيد مي . ¼

Ò2سبوع الماóíأتم عدنان 28 عاًما ا 
 .عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية

¼ مارس 2011، إí أنها تتعرض للقصف ا4íن. ففي أحد اóíيام كانت القوات
ÒÓ هليةóíبداية الحرب ا ¼

ÒÓ وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة 
¼ تسفر عن

ÿ½ات المتتالية ال ¼́ ¼ اليوم التاö¼ أصبح المتمردون المسلحون هم المسيطرون، حيث تقع التفج
ÒÓ الحكومية هي المسيطرة، ولكن 

¼ كل ساعة. ُقِتل حامد، صديق عدنان منذ الطفولة، باóíمس. وأغلقت المدارس أبوابها óíسباب أمنية. يعلم عدنان أن اóíوضاع
Òòمقتل مد 

́¼ مستقرة. وتنفيًذا لنصيحة والديه، جمع عدنان 4,000 يورو، وهو ما يمثل راتب عام تقريًبا، للفرار من البáد والذهاب إö أوروبا  .غ

¼ تركيا، مثلما فعل 
ÒÓ كلس، بلدة حدودية öتُبدو أقل الطرق خطورة. وصل عدنان إ ¼

ÿ½³́ تركيا، وال  قرر عدنان أن يتوجه إö أوروبا ع
كية، ÿ́ ال  ¼́ Ò الذي طلب الحصول عà 2,000 يورو، استقل شاحنة إö مدينة أزم ¼ôل أحد المهربá2.7 مليون سوري قبله. ومن خ 
ه من المهاجرين. وعند منتصف الليل، أيقظه المهرب وطلب منه ¼́ ́¼ صحية مع غ ¼ أجواء غ

ÒÓ المقابلة لليونان. وأقام بها لعدة أيام 
́^ من 40 مهاجًرا آخًرا. وكان الحظ حليف عدنان، فقد وصل الزورق ́¼ قابل للنفخ، بصحبة أك  التوجه إö الشاطئ وركوب زورق صغ
öجتماعي لتهريبه إí³́ شبكات التواصل ا  إö أوروبا بسáم، وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع. تواصل عدنان مع مهرب آخر ع

¼ معظم الرحلة
ÒÓ قدامóíا àًا ع ¼́  .بلجيكا، مروًرا بمقدونيا و,بيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة، ولكن س

¼ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر. وهي تدعم  المهاجرين من خáل تقديم  
ÒÓ تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية 

¼ أنشطة تتعلق
ÒÓ ستقبال أوíأحد مراكز ا ¼

ÒÓ استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم. يمكنك التواصل مع كاريتاس 7¼ تعمل متطوًعا 
Ò وإسكانهم ¼ôجئáبإدماج ال: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritas

  
¼ اللجوء وضمان أن Ciré تسعى جمعية

ÒÓ جانب والحقóíتعزيز حقوق ا öالربح إ öالهادفة إ ¼́ غ
نسان من خáل العمل السياA¼ ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى (خدمة  ûíن حقوق اáالسياسات المعمول بها تتوافق مع مبادئ إع 

́¼ الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطوًعا، منها رعاية Ò والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات). تقدم هذه الجمعية غ ¼ôجئáاستقبال ال 
́¼ إدماجهم (بال̂(اكة مع مؤسسة الملك بودوان ¼ مساكن فردية لتيس

ÒÓ اللجوء ¼ /http://www.cire.be :(طال½³

¼ اللجوء طوال عملية Convivial تقدم جمعية   Ò والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية وطال½³ ¼ôجئáالهادفة للربح الدعم ل ¼́  غ

¼
ÒÓ الجمعية متطوًعا öنضمام إíبلجيكا. يمكنك ا ¼

ÒÓ التام ¼
Ò½جتماعي-المهíجتماعي واíاستقرارهم من حيث إدماجهم ا ¼́  إدماجهم، ابتداًء بتيس

/http://convivial.be/j-aide :عدد من مبادراتها
Ò عà بعض من أنشطتها   ¼ôوتدرب المتطوع Ò ¼ôجئáحمر البلجي!¼ خدمات استقبال متعددة لóíتقدم مؤسسة الصليب ا:

http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole

¼ بáدهم والدفاع Vluchtelingenwerkis تكرس جمعية  
ÒÓ ضطهادíشخاص الفارين من الحرب والعنف واóíمجال حقوق ا ¼

ÒÓ جهودها 
ة المتاحة للمتطوع بناًء عà الوقت ¼́ . توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص الكث Ò ¼ôل فريق العمل بها وشبكة نشطة من المتطوعáعنها من خ 

http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger :المتوفر لديه

Duo for Job (/http://www.duoforajob.be) Ò تهتم مؤسسة   ¼ôالذين يبحثون عن فرص عمل ومتطوع Ò ¼ôجئáال Ò ¼ôبخلق تواصل ب 
¼ البحث عن الوظائف

ÒÓ يتجاوز عمرهم 50 عاًما لمساعدتهم.

¼ تنظيم المراكز وأنشطتها  
ÒÓ فرصة المشاركة Ò ¼ôاللجوء للمتطوع ¼ :تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³

http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles

تواصل مع بلديتك للتعرف عà المبادرات المحلية  

¼ اللجوء أو الصليب اóíحمر البلجي!¼ أو   ¼ مáءمة Ciré أو Vluchtelingenwerk تواصل مع الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³
ÒÓ للنظر 

قامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية (مدعومة ûíمكان ا)

  Ò ¼ôجئáل مؤقت ل Ò Ò́ ́¼ 10,000 م ¼ تجري حملة لتوف
ÿ½تواصل مع كاريتاس ال: 

http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement أو مؤسسة SafeSpace Ò ¼ôتي( التواصل ب ¼
ÿ½ال 

Ò ¼ôجئáك المنازل والáم: https://safespaceinitiative.wordpress.com/

� والقطاع الخاص
�ºاك المجتمع المد ¼½ الطرق العديدة والملموسة ¿¾

؟ إليك ¿ئحة غ»� شاملة ببعض الخيارات � � مساعدة ال�جئ��
� قضاء بعض الوقت ��

:هل ترغب ��

� اللجوء اليوم ¿ستقبالهم بشكٍل أفضل غًدا جراءات الخاصة بطال�� فهم ا¿¾

 هل يلقى
حيب؟ Ð«ال�جئون ال  

  
قراض التابع لمؤسسة ûíفوائد لصندوق ا áم قرًضا ب له اóíول Convivial قد0 Ò Ò́ يجار لم ûíدفع مقدم ا àجئ عáعانة ال ûí الهادفة للربح ¼́  :غ

http://convivial.be/je-prete/

́¼ هادفة إö الربح (الصليب اóíحمر البلجي!¼ ع إö مؤسسة غ ³́ (أو كاريتاس الدولية Vluchtelingenwerk أو ASBL أو Ciré ،ت

³́ لûáصدارات التجريبية من تطبيق Vluchtelingenwerk تواصل مع Ò وسوق العمل thehiapp.be 7¼ تصبح مخت ¼ôجئáال Ò ¼ôالتواصل ب ¼́ لتيس

تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعáه للتعرف عà برنامج "ال̂(كات" الخاص بها -

؟ � هل يمكنك توف»� إقامة مؤقتة ¿Ñحد ال�جئ��

ع بها؟ هل لديك أموال تقرضها أو تت»�

؟ � � ل�جئ��
دماج المه�� � تيس»� ا¿¾

هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ��



 :نافرعو ركش
 يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
 ةيضوفملاو Ciré ASBL ركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
 ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو (CGRS) ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا

(Fedasil) ةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو Vluchtelingenwerk وDuo for a Job.

:ريرقتلا وفلؤم
هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

فيرعتلا

 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

 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

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

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

 
 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

 ،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

 .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 تضفُر نيذلا ءوجللا يبلاط

 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

 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

 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

 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

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

حلطصملا

 (يسايس) ئجال
هب فرتعم

 نم ديفتسم
 ةيوناثلا ةيامحلا

ءوجل بلاط

رجاهم

يداصتقا رجاهم

 ميدع صخش
ةيسنجلا

 لمحي ال رجاهم
ةمزاللا قئاثولا

(IO) ةرجهلا بتكم

 ةماعلا ةيضوفملا
 نيئجاللا نوؤشل

 ةيسنجلا يميدعو
(CGRS)

 ةيلاردفلا ةلاكولا
 يبلاط لابقتسال

 (Fedasil ) ءوجللا

 ىواعدلا سلجم
 ةينوناقلا
 ةيبنجألا

(CALL/CCE)

م�د المصطلحات

"؟ � ما هو الموقف بشأن "أزمة ال�جئ��

وا حدودها، وهو ما ³́ ¼ اللجوء الذين ع ة فيما يتعلق باستقبال طال½³ ¼́ ¼ عام 2015، عانت بلجيكا أزمة كب
ÒÓ 

¼ بروكسل
ÒÓ بارك ماكسمليان ¼

ÒÓ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼
ÒÓ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼

ÒÓ àيتج 
¼ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خáل عام 2015 مقارنة ً 

ÒÓ لعدة أسابيع. إذن فما هو الموقف 
¼ التكهن

ÒÓ يرغب أحد íل عام 2016، وáبعام 2014، ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خ 
¼ وتركيا. ³òوروóíتحاد اíا Ò ¼ôم مؤخًرا ب ³́ ¼ المستقبل بعد اíتفاق الم

ÒÓ بلجيكا öاللجوء إ ¼  بشأن عدد طال½³
ضافة إö ذلك، قررت الحكومة إغáق عدد من مراكز اíستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات ûíوبا 
اóíحوال، من  حال  وبأي   . ¼́ كب تدفق  وجود  حال   ¼

ÒÓ المتاحة  اóíماكن  نقص  من خطر  يزيد  مما   مؤخًرا، 
Ò عليها ¼ôضطهاد، كما سيتعíاللجوء، الفارين من الحرب أو ا ¼ ¼ التأكيد عà استقبال طال½³

ÒÓ سيستمر بلدنا 
¼ اتفاقية جنيف

ÒÓ النحو المنصوص عليه àالخدمات ع ¼́ اماتها الدولية بشأن استقبالهم وتوف Ò ÿ́  .الوفاء بال

؟ � ما المقصود بال�جئ��

Ò طالب اللجوء ¼ôأن نفرق ب ًíمن قبل العامة، حيث يجب علينا أو Ò ¼ôجئí جئون هم من يُطلق عليهمáال 
 والáجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية. فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إö بلجيكا
 ولكن لم تتخذ السلطات قراًرا بشأنه بعد. أما الáجئ هو شخص فر] من اíضطهاد القائم عà أساس
 العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة اíجتماعية، وعà الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
́¼ حال عودتهم  لóáشخاص الذين í يستوفون ̂_وط الحصول عà حق اللجوء ولكن سيتعرضون óíذى خط

¼́ Ò كلتيهما، تدرك بلجيكا وضعهم غ ¼ôالحالت ¼
ÒÓحالة الحرب.  و ¼

ÒÓ صلية، وغالًبا يكون هذاóíبلدانهم ا öإ 
بلجيكا  ¼

ÒÓ قامة  ûíا تمنحهم حق  بهم،  الخاصة  الملفات  تحليل  اóíساس، وبعد   .المستقر، وعà هذا 
öاضطرت إ ¼

ÿ½كانت تنعم بحياة هادئة وال ¼
ÿ½ال _óáوراء هذه التعريفات، تكمن القصص المأساوية ل 

الحماية تحت  اóíشخاص  أو   Ò ¼ôجئáال من   70٪ فإن  ثم،  ومن  بáدهم.   ¼
ÒÓ الحرب  اندíع  بعد    الهروب 

اع (خاصًة العراق وسوريا وأفغانستان)، بعد Ò Ò́ ¼ بلجيكا جاءوا من مناطق ال
ÒÓ ف بهم مؤخًرا ÿ́  الثانوية المع

 أن تركوا وضًعا ليس له نهاية عà اóíغلب (عà سبيل المثال، بحسب المفوضية العليا لóáمم المتحدة
Ò عà شهادة الثانوية العامة عà اóíقل ). هذا ¼ôحاصل Ò ¼ôالسوري Ò ¼ôجئáفإن ٪86 من ال ، Ò ¼ôجئáلشؤون ال 
ت الظروف النساء ³́ Ò رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لáستكشاف"، كما أج ¼ôجئáأن العديد من ال Ò ¼ôح ¼

ÒÓ 
Ò ³ôايًدا من النساء يطل Ò ÿ́  واóíطفال أيًضا عà التوجه إö أوروبا سعًيا إö لم شمل اóí_ة: فقد شهدنا عدًدا م

¼ Ò بذويهم إö ٪8 من إجماö¼ عدد طال½³ ¼ôالمصحوب ¼́  حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القا,ين غ
¼ عام 2014، حيث إن ٪15 منهم لم يبلغوا 13 سنة

ÒÓ 3٪ اللجوء منذ بداية عام 2016، مقارنًة بـ. 

¼ نهاية الوثيقة
ÒÓ راجع الم(د

ف بهم تحت الحماية الثانوية ÿ́  الáجئون واóíفراد المع
¼ اليونان

ÒÓ عدة أماكن ¼
ÒÓ ³́ 2015 من قبل سلطات الحدود الواقعة Ò أبريل وسبتم ¼ôة ما ب ÿ́ ¼ اليونان خáل الف

ÒÓ 1,245 سوريًا àأُجريت دراسة استقصائية ع 
 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد اóíول للجوء أو اللجوء المسبق، يطلب  

1 
2  
3  

� بلجيكا؟
كيف يتم استقبالهم ��

¼ البقاء
ÒÓ الحق öمما يضمن لهم حقوقهم إضافة إ ، Ò ¼ôجئáأوضاعهم ك Ò ¼ôتقن ÿ½اللجوء، منذ دخولهم بلجيكا ح ¼  يجب عà طال½³

Ò الوكاíت والمؤسسات البلجيكية. ويمكن أن تكون هذه عملية ¼ôتتضمن التنقل ب ¼
ÿ½جراءات الûíبلدنا، المرو بعدة مراحل من ا ¼

ÒÓ 
¼ المراكز واíندماج الذي

ÒÓ شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة 
¼ أوروبا، إí إنها يمكنها أن

ÒÓ Ò ¼ôجئáأثبتت بلجيكا أنها نموذًجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال ال Ò ¼ôح ¼
ÒÓتتخلله بعض المعوقات. و 

.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

� بلجيكا من قبل
� اللجوء �� تحليل العملية المتعلقة بطال��

 GROUPE DU VENDREDI

¼ المستقبل: هذا هو الهدف
ÒÓ أوضاع الذين سيصلون Ò ¼ôبلجيكا حالًيا من أجل تحس öلها إáشخاص من خóíيصل ا ¼

ÿ½فهم العملية ال 
́¼ إليه باسم عدنان، والذي فر من .Groupe du Vendredi من تقرير  وهذا يسلط الضوء عà السيناريو النموذجي لشاب سوري نُش
¼ اللجوء Ò لحالة طال½³ ¼ôبلده مثال ¼

ÒÓ منيةóíنسانية وا ûíزمة اóíبلجيكا وحده لطلب اللجوء. ويعد ِسنه وا öمدينة حلب ووصل إ ¼
ÒÓ له Ò Ò́  م

¼ المجتمع البلجي!¼
ÒÓ تكييف أوضاعه ÿ½بلجيكا ح öفكل مرحلة، بدًءا من وصول عدنان إ . ¼öالوقت الحا ¼

ÒÓ حدودنا öالذين يصلون إ 
المجتمع العامة والخاصة من  المصلحة  ¼ يمكن أن يوفرها أصحاب 

ÿ½ال الممكنة  ¼ واجهها والحلول 
ÿ½ال المشكáت   كáجئ، توضح 

́¼ نموذج استقبال ¼ توف
ÒÓ اللجوء الجدد وتُسِهم ¼ 0 حياة طال½³ ¼́ Ò بشكل فردي. ويمكن لهذه المبادرات مًعا أن تُغ ¼ôأو المواطن ، ¼

Òòالمد 
¼ تنادي بلدنا بالدفاع عنها

ÿ½وتكامل يحظى بالقيم ال.

ين � آخرين كث»� � اللجوء من ب�� ...عدنان، أحد طال��

¼ سوريا. يُدر0س
ÒÓ ³́ مدينة ¼ أك

Òòمسقط رأسه، مدينة حلب، ثا ¼
ÒÓ ده مع أصدقائهáواحتفل بعيد مي . ¼

Ò2سبوع الماóíأتم عدنان 28 عاًما ا 
 .عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية

¼ مارس 2011، إí أنها تتعرض للقصف ا4íن. ففي أحد اóíيام كانت القوات
ÒÓ هليةóíبداية الحرب ا ¼

ÒÓ وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة 
¼ تسفر عن

ÿ½ات المتتالية ال ¼́ ¼ اليوم التاö¼ أصبح المتمردون المسلحون هم المسيطرون، حيث تقع التفج
ÒÓ الحكومية هي المسيطرة، ولكن 

¼ كل ساعة. ُقِتل حامد، صديق عدنان منذ الطفولة، باóíمس. وأغلقت المدارس أبوابها óíسباب أمنية. يعلم عدنان أن اóíوضاع
Òòمقتل مد 

́¼ مستقرة. وتنفيًذا لنصيحة والديه، جمع عدنان 4,000 يورو، وهو ما يمثل راتب عام تقريًبا، للفرار من البáد والذهاب إö أوروبا  .غ

¼ تركيا، مثلما فعل 
ÒÓ كلس، بلدة حدودية öتُبدو أقل الطرق خطورة. وصل عدنان إ ¼

ÿ½³́ تركيا، وال  قرر عدنان أن يتوجه إö أوروبا ع
كية، ÿ́ ال  ¼́ Ò الذي طلب الحصول عà 2,000 يورو، استقل شاحنة إö مدينة أزم ¼ôل أحد المهربá2.7 مليون سوري قبله. ومن خ 
ه من المهاجرين. وعند منتصف الليل، أيقظه المهرب وطلب منه ¼́ ́¼ صحية مع غ ¼ أجواء غ

ÒÓ المقابلة لليونان. وأقام بها لعدة أيام 
́^ من 40 مهاجًرا آخًرا. وكان الحظ حليف عدنان، فقد وصل الزورق ́¼ قابل للنفخ، بصحبة أك  التوجه إö الشاطئ وركوب زورق صغ
öجتماعي لتهريبه إí³́ شبكات التواصل ا  إö أوروبا بسáم، وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع. تواصل عدنان مع مهرب آخر ع

¼ معظم الرحلة
ÒÓ قدامóíا àًا ع ¼́  .بلجيكا، مروًرا بمقدونيا و,بيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة، ولكن س

¼ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر. وهي تدعم  المهاجرين من خáل تقديم  
ÒÓ تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية 

¼ أنشطة تتعلق
ÒÓ ستقبال أوíأحد مراكز ا ¼

ÒÓ استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم. يمكنك التواصل مع كاريتاس 7¼ تعمل متطوًعا 
Ò وإسكانهم ¼ôجئáبإدماج ال: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritas

  
¼ اللجوء وضمان أن Ciré تسعى جمعية

ÒÓ جانب والحقóíتعزيز حقوق ا öالربح إ öالهادفة إ ¼́ غ
نسان من خáل العمل السياA¼ ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى (خدمة  ûíن حقوق اáالسياسات المعمول بها تتوافق مع مبادئ إع 

́¼ الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطوًعا، منها رعاية Ò والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات). تقدم هذه الجمعية غ ¼ôجئáاستقبال ال 
́¼ إدماجهم (بال̂(اكة مع مؤسسة الملك بودوان ¼ مساكن فردية لتيس

ÒÓ اللجوء ¼ /http://www.cire.be :(طال½³

¼ اللجوء طوال عملية Convivial تقدم جمعية   Ò والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية وطال½³ ¼ôجئáالهادفة للربح الدعم ل ¼́  غ

¼
ÒÓ الجمعية متطوًعا öنضمام إíبلجيكا. يمكنك ا ¼

ÒÓ التام ¼
Ò½جتماعي-المهíجتماعي واíاستقرارهم من حيث إدماجهم ا ¼́  إدماجهم، ابتداًء بتيس

/http://convivial.be/j-aide :عدد من مبادراتها
Ò عà بعض من أنشطتها   ¼ôوتدرب المتطوع Ò ¼ôجئáحمر البلجي!¼ خدمات استقبال متعددة لóíتقدم مؤسسة الصليب ا:

http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole

¼ بáدهم والدفاع Vluchtelingenwerkis تكرس جمعية  
ÒÓ ضطهادíشخاص الفارين من الحرب والعنف واóíمجال حقوق ا ¼

ÒÓ جهودها 
ة المتاحة للمتطوع بناًء عà الوقت ¼́ . توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص الكث Ò ¼ôل فريق العمل بها وشبكة نشطة من المتطوعáعنها من خ 

http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger :المتوفر لديه

Duo for Job (/http://www.duoforajob.be) Ò تهتم مؤسسة   ¼ôالذين يبحثون عن فرص عمل ومتطوع Ò ¼ôجئáال Ò ¼ôبخلق تواصل ب 
¼ البحث عن الوظائف

ÒÓ يتجاوز عمرهم 50 عاًما لمساعدتهم.

¼ تنظيم المراكز وأنشطتها  
ÒÓ فرصة المشاركة Ò ¼ôاللجوء للمتطوع ¼ :تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³

http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles

تواصل مع بلديتك للتعرف عà المبادرات المحلية  

¼ اللجوء أو الصليب اóíحمر البلجي!¼ أو   ¼ مáءمة Ciré أو Vluchtelingenwerk تواصل مع الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³
ÒÓ للنظر 

قامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية (مدعومة ûíمكان ا)

  Ò ¼ôجئáل مؤقت ل Ò Ò́ ́¼ 10,000 م ¼ تجري حملة لتوف
ÿ½تواصل مع كاريتاس ال: 

http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement أو مؤسسة SafeSpace Ò ¼ôتي( التواصل ب ¼
ÿ½ال 

Ò ¼ôجئáك المنازل والáم: https://safespaceinitiative.wordpress.com/

� والقطاع الخاص
�ºاك المجتمع المد ¼½ الطرق العديدة والملموسة ¿¾

؟ إليك ¿ئحة غ»� شاملة ببعض الخيارات � � مساعدة ال�جئ��
� قضاء بعض الوقت ��

:هل ترغب ��

� اللجوء اليوم ¿ستقبالهم بشكٍل أفضل غًدا جراءات الخاصة بطال�� فهم ا¿¾

 هل يلقى
حيب؟ Ð«ال�جئون ال  

  
قراض التابع لمؤسسة ûíفوائد لصندوق ا áم قرًضا ب له اóíول Convivial قد0 Ò Ò́ يجار لم ûíدفع مقدم ا àجئ عáعانة ال ûí الهادفة للربح ¼́  :غ

http://convivial.be/je-prete/

́¼ هادفة إö الربح (الصليب اóíحمر البلجي!¼ ع إö مؤسسة غ ³́ (أو كاريتاس الدولية Vluchtelingenwerk أو ASBL أو Ciré ،ت

³́ لûáصدارات التجريبية من تطبيق Vluchtelingenwerk تواصل مع Ò وسوق العمل thehiapp.be 7¼ تصبح مخت ¼ôجئáال Ò ¼ôالتواصل ب ¼́ لتيس

تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعáه للتعرف عà برنامج "ال̂(كات" الخاص بها -

؟ � هل يمكنك توف»� إقامة مؤقتة ¿Ñحد ال�جئ��

ع بها؟ هل لديك أموال تقرضها أو تت»�

؟ � � ل�جئ��
دماج المه�� � تيس»� ا¿¾

هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ��



 :نافرعو ركش
 يتلاو نيئجاللاو ءوجللا يبلاط لابقتسا يف ةكراشملا تاسسؤملل هركش نع ريرحتلا قيرف برعي
 ةيضوفملاو Ciré ASBL ركذلاب صخيو ،ريرقتلا اذه ريرحتل ةمزاللا تامولعملابو اهتقوب تعوطت
 ءوجللا يبلاط لابقتسال ةيلارديفلا ةلاكولاو (CGRS) ةيسنجلا يميدعو نيئجاللا نوؤشل ةماعلا

(Fedasil) ةسسؤمو يكيجلبلا رمحألا بيلصلاو Vluchtelingenwerk وDuo for a Job.

:ريرقتلا وفلؤم
هيتنمراب ميسكامو ،نويل اسينافو ،نيمرد ساموتو ،تراشتسيوب نيلأ

فيرعتلا

 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

 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

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

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

 
 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

 ،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

 .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 تضفُر نيذلا ءوجللا يبلاط

 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

 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

 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

 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

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

حلطصملا

 (يسايس) ئجال
هب فرتعم

 نم ديفتسم
 ةيوناثلا ةيامحلا

ءوجل بلاط

رجاهم

يداصتقا رجاهم

 ميدع صخش
ةيسنجلا

 لمحي ال رجاهم
ةمزاللا قئاثولا

(IO) ةرجهلا بتكم

 ةماعلا ةيضوفملا
 نيئجاللا نوؤشل

 ةيسنجلا يميدعو
(CGRS)

 ةيلاردفلا ةلاكولا
 يبلاط لابقتسال

 (Fedasil ) ءوجللا

 ىواعدلا سلجم
 ةينوناقلا
 ةيبنجألا

(CALL/CCE)

م�د المصطلحات

"؟ � ما هو الموقف بشأن "أزمة ال�جئ��

وا حدودها، وهو ما ³́ ¼ اللجوء الذين ع ة فيما يتعلق باستقبال طال½³ ¼́ ¼ عام 2015، عانت بلجيكا أزمة كب
ÒÓ 

¼ بروكسل
ÒÓ بارك ماكسمليان ¼

ÒÓ ظروف محفوفة بالمخاطر ¼
ÒÓ صورة المئات منهم وهم ينامون ¼

ÒÓ àيتج 
¼ عام 2016؟ مع تضاعف أعداد الوافدين خáل عام 2015 مقارنة ً 

ÒÓ لعدة أسابيع. إذن فما هو الموقف 
¼ التكهن

ÒÓ يرغب أحد íل عام 2016، وáبعام 2014، ليست هناك معلومات بشأن تدفق المهاجرين خ 
¼ وتركيا. ³òوروóíتحاد اíا Ò ¼ôم مؤخًرا ب ³́ ¼ المستقبل بعد اíتفاق الم

ÒÓ بلجيكا öاللجوء إ ¼  بشأن عدد طال½³
ضافة إö ذلك، قررت الحكومة إغáق عدد من مراكز اíستقبال المؤقتة بسبب انخفاض الطلبات ûíوبا 
اóíحوال، من  حال  وبأي   . ¼́ كب تدفق  وجود  حال   ¼

ÒÓ المتاحة  اóíماكن  نقص  من خطر  يزيد  مما   مؤخًرا، 
Ò عليها ¼ôضطهاد، كما سيتعíاللجوء، الفارين من الحرب أو ا ¼ ¼ التأكيد عà استقبال طال½³

ÒÓ سيستمر بلدنا 
¼ اتفاقية جنيف

ÒÓ النحو المنصوص عليه àالخدمات ع ¼́ اماتها الدولية بشأن استقبالهم وتوف Ò ÿ́  .الوفاء بال

؟ � ما المقصود بال�جئ��

Ò طالب اللجوء ¼ôأن نفرق ب ًíمن قبل العامة، حيث يجب علينا أو Ò ¼ôجئí جئون هم من يُطلق عليهمáال 
 والáجئ والشخص الذي تحت الحماية الثانوية. فطالب اللجوء هو من تقدم بطلب اللجوء إö بلجيكا
 ولكن لم تتخذ السلطات قراًرا بشأنه بعد. أما الáجئ هو شخص فر] من اíضطهاد القائم عà أساس
 العرق أو الدين أو الجنسية أو المجموعة اíجتماعية، وعà الرغم من ذلك يتم منح الحماية الثانوية
́¼ حال عودتهم  لóáشخاص الذين í يستوفون ̂_وط الحصول عà حق اللجوء ولكن سيتعرضون óíذى خط

¼́ Ò كلتيهما، تدرك بلجيكا وضعهم غ ¼ôالحالت ¼
ÒÓحالة الحرب.  و ¼

ÒÓ صلية، وغالًبا يكون هذاóíبلدانهم ا öإ 
بلجيكا  ¼

ÒÓ قامة  ûíا تمنحهم حق  بهم،  الخاصة  الملفات  تحليل  اóíساس، وبعد   .المستقر، وعà هذا 
öاضطرت إ ¼

ÿ½كانت تنعم بحياة هادئة وال ¼
ÿ½ال _óáوراء هذه التعريفات، تكمن القصص المأساوية ل 

الحماية تحت  اóíشخاص  أو   Ò ¼ôجئáال من   70٪ فإن  ثم،  ومن  بáدهم.   ¼
ÒÓ الحرب  اندíع  بعد    الهروب 

اع (خاصًة العراق وسوريا وأفغانستان)، بعد Ò Ò́ ¼ بلجيكا جاءوا من مناطق ال
ÒÓ ف بهم مؤخًرا ÿ́  الثانوية المع

 أن تركوا وضًعا ليس له نهاية عà اóíغلب (عà سبيل المثال، بحسب المفوضية العليا لóáمم المتحدة
Ò عà شهادة الثانوية العامة عà اóíقل ). هذا ¼ôحاصل Ò ¼ôالسوري Ò ¼ôجئáفإن ٪86 من ال ، Ò ¼ôجئáلشؤون ال 
ت الظروف النساء ³́ Ò رجال رحلوا من تلقاء أنفسهم "لáستكشاف"، كما أج ¼ôجئáأن العديد من ال Ò ¼ôح ¼

ÒÓ 
Ò ³ôايًدا من النساء يطل Ò ÿ́  واóíطفال أيًضا عà التوجه إö أوروبا سعًيا إö لم شمل اóí_ة: فقد شهدنا عدًدا م

¼ Ò بذويهم إö ٪8 من إجماö¼ عدد طال½³ ¼ôالمصحوب ¼́  حق اللجوء بأنفسهن كما ارتفع عدد القا,ين غ
¼ عام 2014، حيث إن ٪15 منهم لم يبلغوا 13 سنة

ÒÓ 3٪ اللجوء منذ بداية عام 2016، مقارنًة بـ. 

¼ نهاية الوثيقة
ÒÓ راجع الم(د

ف بهم تحت الحماية الثانوية ÿ́  الáجئون واóíفراد المع
¼ اليونان

ÒÓ عدة أماكن ¼
ÒÓ ³́ 2015 من قبل سلطات الحدود الواقعة Ò أبريل وسبتم ¼ôة ما ب ÿ́ ¼ اليونان خáل الف

ÒÓ 1,245 سوريًا àأُجريت دراسة استقصائية ع 
 تمثل هذه الوثيقة الملحق 26. إذا قرر مكتب الهجرة أن بلجيكا ليس البلد اóíول للجوء أو اللجوء المسبق، يطلب  

1 
2  
3  

� بلجيكا؟
كيف يتم استقبالهم ��

¼ البقاء
ÒÓ الحق öمما يضمن لهم حقوقهم إضافة إ ، Ò ¼ôجئáأوضاعهم ك Ò ¼ôتقن ÿ½اللجوء، منذ دخولهم بلجيكا ح ¼  يجب عà طال½³

Ò الوكاíت والمؤسسات البلجيكية. ويمكن أن تكون هذه عملية ¼ôتتضمن التنقل ب ¼
ÿ½جراءات الûíبلدنا، المرو بعدة مراحل من ا ¼

ÒÓ 
¼ المراكز واíندماج الذي

ÒÓ شاقة وتستمر لعدة سنوات لما تتضمنه من عمليات إدارية بلغة أجنبية وإجراءات مطولة وظروف صعبة 
¼ أوروبا، إí إنها يمكنها أن

ÒÓ Ò ¼ôجئáأثبتت بلجيكا أنها نموذًجا يُحتذي به فيما يتعلق باستقبال ال Ò ¼ôح ¼
ÒÓتتخلله بعض المعوقات. و 

.تقدم ما هو أفضل لتجنب هذه العقبات

� بلجيكا من قبل
� اللجوء �� تحليل العملية المتعلقة بطال��

 GROUPE DU VENDREDI

¼ المستقبل: هذا هو الهدف
ÒÓ أوضاع الذين سيصلون Ò ¼ôبلجيكا حالًيا من أجل تحس öلها إáشخاص من خóíيصل ا ¼

ÿ½فهم العملية ال 
́¼ إليه باسم عدنان، والذي فر من .Groupe du Vendredi من تقرير  وهذا يسلط الضوء عà السيناريو النموذجي لشاب سوري نُش
¼ اللجوء Ò لحالة طال½³ ¼ôبلده مثال ¼

ÒÓ منيةóíنسانية وا ûíزمة اóíبلجيكا وحده لطلب اللجوء. ويعد ِسنه وا öمدينة حلب ووصل إ ¼
ÒÓ له Ò Ò́  م

¼ المجتمع البلجي!¼
ÒÓ تكييف أوضاعه ÿ½بلجيكا ح öفكل مرحلة، بدًءا من وصول عدنان إ . ¼öالوقت الحا ¼

ÒÓ حدودنا öالذين يصلون إ 
المجتمع العامة والخاصة من  المصلحة  ¼ يمكن أن يوفرها أصحاب 

ÿ½ال الممكنة  ¼ واجهها والحلول 
ÿ½ال المشكáت   كáجئ، توضح 

́¼ نموذج استقبال ¼ توف
ÒÓ اللجوء الجدد وتُسِهم ¼ 0 حياة طال½³ ¼́ Ò بشكل فردي. ويمكن لهذه المبادرات مًعا أن تُغ ¼ôأو المواطن ، ¼

Òòالمد 
¼ تنادي بلدنا بالدفاع عنها

ÿ½وتكامل يحظى بالقيم ال.

ين � آخرين كث»� � اللجوء من ب�� ...عدنان، أحد طال��

¼ سوريا. يُدر0س
ÒÓ ³́ مدينة ¼ أك

Òòمسقط رأسه، مدينة حلب، ثا ¼
ÒÓ ده مع أصدقائهáواحتفل بعيد مي . ¼

Ò2سبوع الماóíأتم عدنان 28 عاًما ا 
 .عدنان مادة التاريخ للمرحلة الثانوية

¼ مارس 2011، إí أنها تتعرض للقصف ا4íن. ففي أحد اóíيام كانت القوات
ÒÓ هليةóíبداية الحرب ا ¼

ÒÓ وبالرغم من أن حلب بقيت سالمة 
¼ تسفر عن

ÿ½ات المتتالية ال ¼́ ¼ اليوم التاö¼ أصبح المتمردون المسلحون هم المسيطرون، حيث تقع التفج
ÒÓ الحكومية هي المسيطرة، ولكن 

¼ كل ساعة. ُقِتل حامد، صديق عدنان منذ الطفولة، باóíمس. وأغلقت المدارس أبوابها óíسباب أمنية. يعلم عدنان أن اóíوضاع
Òòمقتل مد 

́¼ مستقرة. وتنفيًذا لنصيحة والديه، جمع عدنان 4,000 يورو، وهو ما يمثل راتب عام تقريًبا، للفرار من البáد والذهاب إö أوروبا  .غ

¼ تركيا، مثلما فعل 
ÒÓ كلس، بلدة حدودية öتُبدو أقل الطرق خطورة. وصل عدنان إ ¼

ÿ½³́ تركيا، وال  قرر عدنان أن يتوجه إö أوروبا ع
كية، ÿ́ ال  ¼́ Ò الذي طلب الحصول عà 2,000 يورو، استقل شاحنة إö مدينة أزم ¼ôل أحد المهربá2.7 مليون سوري قبله. ومن خ 
ه من المهاجرين. وعند منتصف الليل، أيقظه المهرب وطلب منه ¼́ ́¼ صحية مع غ ¼ أجواء غ

ÒÓ المقابلة لليونان. وأقام بها لعدة أيام 
́^ من 40 مهاجًرا آخًرا. وكان الحظ حليف عدنان، فقد وصل الزورق ́¼ قابل للنفخ، بصحبة أك  التوجه إö الشاطئ وركوب زورق صغ
öجتماعي لتهريبه إí³́ شبكات التواصل ا  إö أوروبا بسáم، وليس هذا هو الحال بالنسبة للجميع. تواصل عدنان مع مهرب آخر ع

¼ معظم الرحلة
ÒÓ قدامóíا àًا ع ¼́  .بلجيكا، مروًرا بمقدونيا و,بيا والمجر وألمانيا والنمسا بواسطة القطار والحافلة، ولكن س

¼ مساعدة ضحايا الحرب والكوارث الطبيعية والفقر. وهي تدعم  المهاجرين من خáل تقديم  
ÒÓ تنشط مؤسسة كاريتاس الدولية 

¼ أنشطة تتعلق
ÒÓ ستقبال أوíأحد مراكز ا ¼

ÒÓ استجابة إنسانية وفردية بشأن رحلة الهجرة خاصتهم. يمكنك التواصل مع كاريتاس 7¼ تعمل متطوًعا 
Ò وإسكانهم ¼ôجئáبإدماج ال: http://www.caritas-int.be/fr/page/devenir-volontaire-pour-caritas

  
¼ اللجوء وضمان أن Ciré تسعى جمعية

ÒÓ جانب والحقóíتعزيز حقوق ا öالربح إ öالهادفة إ ¼́ غ
نسان من خáل العمل السياA¼ ورفع الوعي العام وإجراءات متعددة أخرى (خدمة  ûíن حقوق اáالسياسات المعمول بها تتوافق مع مبادئ إع 

́¼ الهادفة للربح بدائل عديدة لك بصفتك متطوًعا، منها رعاية Ò والمدرسة الفرنسية وخدمة المعلومات). تقدم هذه الجمعية غ ¼ôجئáاستقبال ال 
́¼ إدماجهم (بال̂(اكة مع مؤسسة الملك بودوان ¼ مساكن فردية لتيس

ÒÓ اللجوء ¼ /http://www.cire.be :(طال½³

¼ اللجوء طوال عملية Convivial تقدم جمعية   Ò والمستفيدين من برامج الحماية الثانوية وطال½³ ¼ôجئáالهادفة للربح الدعم ل ¼́  غ

¼
ÒÓ الجمعية متطوًعا öنضمام إíبلجيكا. يمكنك ا ¼

ÒÓ التام ¼
Ò½جتماعي-المهíجتماعي واíاستقرارهم من حيث إدماجهم ا ¼́  إدماجهم، ابتداًء بتيس

/http://convivial.be/j-aide :عدد من مبادراتها
Ò عà بعض من أنشطتها   ¼ôوتدرب المتطوع Ò ¼ôجئáحمر البلجي!¼ خدمات استقبال متعددة لóíتقدم مؤسسة الصليب ا:

http://www.croix-rouge.be/mengager/devenir-benevole

¼ بáدهم والدفاع Vluchtelingenwerkis تكرس جمعية  
ÒÓ ضطهادíشخاص الفارين من الحرب والعنف واóíمجال حقوق ا ¼

ÒÓ جهودها 
ة المتاحة للمتطوع بناًء عà الوقت ¼́ . توفر هذه الجمعية قائمة بالفرص الكث Ò ¼ôل فريق العمل بها وشبكة نشطة من المتطوعáعنها من خ 

http://www.vluchtelingenwerk.be/word-vrijwilliger :المتوفر لديه

Duo for Job (/http://www.duoforajob.be) Ò تهتم مؤسسة   ¼ôالذين يبحثون عن فرص عمل ومتطوع Ò ¼ôجئáال Ò ¼ôبخلق تواصل ب 
¼ البحث عن الوظائف

ÒÓ يتجاوز عمرهم 50 عاًما لمساعدتهم.

¼ تنظيم المراكز وأنشطتها  
ÒÓ فرصة المشاركة Ò ¼ôاللجوء للمتطوع ¼ :تقدم مراكز الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³

http://fedasil.be/fr/jobs/benevoles

تواصل مع بلديتك للتعرف عà المبادرات المحلية  

¼ اللجوء أو الصليب اóíحمر البلجي!¼ أو   ¼ مáءمة Ciré أو Vluchtelingenwerk تواصل مع الوكالة الفيدرالية íستقبال طال½³
ÒÓ للنظر 

قامة الذي توفره ليكون وحدة إسكان فردية (مدعومة ûíمكان ا)

  Ò ¼ôجئáل مؤقت ل Ò Ò́ ́¼ 10,000 م ¼ تجري حملة لتوف
ÿ½تواصل مع كاريتاس ال: 

http://www.caritas-int.be/fr/page/10000-refugies-cherchent-un-nouveau-logement أو مؤسسة SafeSpace Ò ¼ôتي( التواصل ب ¼
ÿ½ال 

Ò ¼ôجئáك المنازل والáم: https://safespaceinitiative.wordpress.com/

� والقطاع الخاص
�ºاك المجتمع المد ¼½ الطرق العديدة والملموسة ¿¾

؟ إليك ¿ئحة غ»� شاملة ببعض الخيارات � � مساعدة ال�جئ��
� قضاء بعض الوقت ��

:هل ترغب ��

� اللجوء اليوم ¿ستقبالهم بشكٍل أفضل غًدا جراءات الخاصة بطال�� فهم ا¿¾

 هل يلقى
حيب؟ Ð«ال�جئون ال  

  
قراض التابع لمؤسسة ûíفوائد لصندوق ا áم قرًضا ب له اóíول Convivial قد0 Ò Ò́ يجار لم ûíدفع مقدم ا àجئ عáعانة ال ûí الهادفة للربح ¼́  :غ

http://convivial.be/je-prete/

́¼ هادفة إö الربح (الصليب اóíحمر البلجي!¼ ع إö مؤسسة غ ³́ (أو كاريتاس الدولية Vluchtelingenwerk أو ASBL أو Ciré ،ت

³́ لûáصدارات التجريبية من تطبيق Vluchtelingenwerk تواصل مع Ò وسوق العمل thehiapp.be 7¼ تصبح مخت ¼ôجئáال Ò ¼ôالتواصل ب ¼́ لتيس

تواصل مع إحدى الجمعيات المذكورة أعáه للتعرف عà برنامج "ال̂(كات" الخاص بها -

؟ � هل يمكنك توف»� إقامة مؤقتة ¿Ñحد ال�جئ��

ع بها؟ هل لديك أموال تقرضها أو تت»�

؟ � � ل�جئ��
دماج المه�� � تيس»� ا¿¾

هل تمثل مؤسسة خاصة ترغب ��


