
معلومات ھامة عن اللجوء في بلجیكا

 إذا كنتم في بلجیكا وتخشون من االضطھاد أو العنف في بلدكم، لیكن في علمكم أن لدیكم الحق في طلب الحمایة الدولیة في مكتب
 األجانب  في بروكسل (انظر ادناه قائمة جھات االتصال).

 عند تقدیم طلبكم إلى مكتب األجانب، باإلضافة إلى جمع البیانات الشخصیة الخاصة بكم سوف تؤخذ بصمات األصابع لتحدید
  ھویتكم بشكل واضح.

 ووفقا التفاقیة دبلن، سیتم تحدید الدولة العضو في االتحاد األوروبي المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء الخاص بكم. إذا اتضح أنھا
 دولة عضو أخرى غیر بلجیكا یجب علیكم االتصال بھا لفحص طلبكم. إذا كان األمر كذلك، سیتم إبالغكم من قبل مكتب األجانب.

 من ناحیة أخرى، إذا كانت بلجیكا المسؤولة، سیتم معالجة طلبكم في بلجیكا.

 وفیما یتعلق باألسس الموضوعیة، ستنظرالمفوضیة العامة لشؤون الالجئین والبدون وطن في طلبكم، وھي دائرة تتخذ قراراتھا
  بشكل مستقل عن جمیع الدوائر األخرى.

 أثناء فحص طلبكم األول في بلجیكا، یحق لكم السكن. یتم تعیین مركز استقبال من قبل فیدازیل (انظر قائمة جھات االتصال).

 یمكن أن یؤدي طلب اللجوء الخاص بكم إلى االعتراف بوضع الالجئ، أو منح الحمایة المؤقتة أو رفض نھائي.

 إذا كان لدیكم أي أسئلة أخرى عن اللجوء، یمكنكم االتصال بالمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین التي بإمكانھا  تقدیم
 المشورة لكم.

 إذا كنتم ترغبون في العودة إلى بلدكم، لیكن في علمكم أن ھناك برنامج العودة الطوعیة. في ھذه الحالة یمكنكم االتصال بفیدازیل
 الذي یمكن أن یساعدكم (انظر قائمة جھات االتصال).

 في حال لم تكونوا قد قدمتم طلب لجوء، أو إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بكم، أو إذا كنتم ال ترغبون في العودة بشكل طوعي.
 ففي ظل ھذه الظروف أصبحتم بصورة غیر قانونیة على األراضي البلجیكیة، یجب علیكم مغادرة البالد، اذا لن ترحلوا بشكل

  طوعي فقد یتم اعادتكم قسریاً.

 قائمة جھات االتصال :

E.R. :  Office des Etrangers, Avenue Pachéco 44, 1000 Bruxelles

المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین

Avenue Louis 283 
Bruxelles 1050 

الھاتف:

+32 (0)2 627 59 99

مكتب األجانب
 الھاتف

+32 (0)2  793 90 20

1000 Brussels

 إذا كنتم أجانب قاصرین غیر مصحوبین (دون سن 18 عاماً)، یحق لكم الحصول على حمایة خاصة.

 أثناء إجراءات اإلقامة یتم مساعدتكم من قبل الوصي وستتلقون االستقبال المناسب بعد تسجیلكم في مكتب األجانب.

 وفیما یتعلق بإجراءات دبلن، توجد أیضا قواعد خاصة بالقاصرین تأخذ في االعتبار مصلحة الطفل العلیا.

 لیكن في علمكم أنھ ال توجد فائدة أن تّدعون انكم قاصرین، ألنھ بالنسبة للشباب الذین توجد بعض الشكوك فیما یخص سنھم
 سوف یكون ھناك اختبار العمر على أي حال.

مكتب العودة فیدازیل في بروكسل

Quai au Bois de Construction 7A
1000 Bruxelles

الھاتف
+32 (0)2 216 12 60

 مفتوح من یوم االثنین حتى الجمعة فقط
 من الساعة 9:30 صباحاً ٕالى الساعة

.12:00 ظھراً

 Petit-Château :للتسجیل
Rue de Passchendaele 2, 

1000 Brussels
  Pacheco :للمقابلة األولى

Boulevard Pacheco 44, 
 




